
 

 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
คณะสาธารณสุขศาสตร ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 



เปาประสงค
จํานวนตัวชี้วัด

ทั้งหมด
บรรลุ ไมบรรลุ n/a

รอยละการ

บรรลุ

เปาประสงคท่ี 1 บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคดิวิเคราะห และการเรียนรูตลอดชีวิต

 มีศักยภาพสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ
18 11 7 0 61.11

เปาประสงค 2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแกไขปญหาหรือเสริมสรางความเขมแข็งของทองถิ่น 

เพ่ือความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศ
7 2 5 0 28.57

เปาประสงค 3 ประชาชนสามารถดํารงชีวิตโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจ

ชุมชนเขมแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายไดเพิ่มข้ึน
2 1 1 0 50.00

เปาประสงคท่ี 4 บัณฑิตและผูมีสวนไดสวนเสียมีคณุธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตสํานึกที่ดีตอ

สังคมโดยรวมรักษามรดกทางวัฒนธรรมและเขาใจในสังคมพหุวัฒนธรรม
1 1 0 0 100.00

เปาประสงคท่ี 5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปรงใส และธรรมาภิบาลตอบสนองตอความ

ตองการประเทศ และเปนที่ยอมรับตอประชาชน
13 2 7 4 15.38

รวม 41 17 20 4 41.46

หมายเหตุ : 1. ผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมายของคณะสาธารณสุขศาสตร

สรุปผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดเปาประสงคมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

ไตรมาสที4่ (1 ต.ค.2563-30 ก.ย.2564)

               2. n/a หมายถึง รอผลการดําเนินงาน / อยูระหวางการดําเนินงาน / กําลังดําเนินการ/ไมมีผลการดําเนินงานเนื่องจากการยกเลิกกิจกรรม หรือ เปน

ตัวชี้วัดท่ีไมไดดําเนินการในระดับคณะ



บรรลุ ไมบรรลุ n/a

เปาประสงคที ่1 บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห และการเรียนรูตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ

1.1.จํานวนหลักสูตรแบบสหวิทยาการท่ีพัฒนาหรือปรับปรุงเพ่ือตอบสนองตอความตองการทองถิ่น 20 5 4

1.1.1 หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร หลักสูตร หลักสูตร

1.1.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา 2 0 1

หลักสูตร หลักสูตร หลักสูตร

1.2 รอยละของหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ ABCD ตอจํานวนหลักสูตรทั้งหมด 30 30 50

รอยละ รอยละ รอยละ

1.3 จํานวนผลงานเชิงประจักษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

1.3.1 ผลงานที่ไดรับรางวัลหรือการเผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติ 50 5 14

     ผลงาน ผลงาน ผลงาน

1.3.2 ผลงานที่ไดรับการอางอิงหรือใชประโยชนเชิงพาณิชย 28 2 0

ผลงาน ผลงาน ผลงาน

1.3.3 ผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรระดับชาติ หรือ นานาชาติ  ตามเกณฑ กพอ.กําหนด 300 2 25

ผลงาน ผลงาน ผลงาน

1.3.4 จํานวนนักศึกษาหรือศิษยเกาที่ไดรับการยกยอง ในระดับชาติหรือนานาชาติ 40 5 0

คน คน คน

รองคณบดีฝายวิชาการ

และวิจัย

รองคณบดีฝายวิชาการ

และวิจัย

รองคณบดีฝายวิชาการ

และวิจัย

รองคณบดีฝายวิชาการ

และวิจัย

รองคณบดีฝายวิชาการ

และวิจัย

รองคณบดีฝายวิชาการ

และวิจัย

ผูรับผิดชอบกํากับดูแลตัวชี้วัด
เปาหมาย 

VRU

เปาหมาย 

PH

ผลการดําเนินงาน

Q4

การบรรลุ/ไมบรรลุ เปาหมาย

Q4

ไมบรรลุ

บรรลุ

ไมบรรลุ

บรรลุ

ไมบรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

สรุปผลการดําเนิงานตามตัวชี้วัดเปาประสงคมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

ไตรมาสที4่ (1 ต.ค.2563-30 ก.ย.2564)

รองคณบดีฝายวิชาการ

และวิจัย



บรรลุ ไมบรรลุ n/a

ผูรับผิดชอบกํากับดูแลตัวชี้วัด
เปาหมาย 

VRU

เปาหมาย 

PH

ผลการดําเนินงาน

Q4

การบรรลุ/ไมบรรลุ เปาหมาย

Q4

สรุปผลการดําเนิงานตามตัวชี้วัดเปาประสงคมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

ไตรมาสที4่ (1 ต.ค.2563-30 ก.ย.2564)

1.4 รอยละของอาจารยและนักศึกษาที่เขารวมโครงการหรือกิจกรรมการเรียนรูจากการปฏิบัติรวมกับชุมชน 40 40 81.81

1.4.1 รอยละของอาจารยท่ีเขารวม  โครงการตอจํานวนอาจารยท้ังหมด รอยละ รอยละ รอยละ

1.4.2 รอยละของนักศึกษาที่เขารวมโครงการตอจํานวนนักศึกษาทั้งหมด 80 80 100

รอยละ รอยละ รอยละ

1.5 รอยละของผูสาํเร็จการศึกษาทุกระดับท่ีมีผลงานเชิงประจักษท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรหรือกอใหเกิดการ

สรางสรรคสิ่งใหมที่ตอบโจทยการพัฒนาทองถิ่น
40 40 14.61

รอยละ รอยละ รอยละ

1.6 รอยละผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของนักศึกษาระดับบัณฑิตศกึษาท่ีไดรับการเผยแพรระดับนานาชาติ 7 7 0

รอยละ รอยละ รอยละ

1.7 จํานวนแนวปฏิบัติท่ีดีดานการจัดการเรียนรูเชิงผลิตภาพ 10 1 1

เรื่อง เรื่อง เรื่อง

1.8 รอยละของนักศึกษาชั้นปสุดทายที่มีผลการทดสอบตามเกณฑความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR)
 
หรือ

เทียบเทา

1.8.1 ระดับปริญญาตรี ตั้งแต ระดับB1 ขึ้นไป 85 85 39.66

รอยละ รอยละ รอยละ

1.8.2 ระดับบัณฑิตศึกษาตั้งแตระดับ B2 ขึ้นไป 85 85 100

รองคณบดีฝายวิชาการ

และวิจัย

รองคณบดีฝายวิชาการ

และวิจัย

รองคณบดีฝายวิชาการ

และวิจัย

รองคณบดีฝายวิชาการ

และวิจัย

รองคณบดีฝายวิชาการ

และวิจัย

รองคณบดีฝายวิชาการ

และวิจัย

บรรลุ

บรรลุ

ไมบรรลุ

ไมบรรลุ

บรรลุ

ไมบรรลุ

บรรลุ

รองคณบดีฝายวิชาการ

และวิจัย



บรรลุ ไมบรรลุ n/a

ผูรับผิดชอบกํากับดูแลตัวชี้วัด
เปาหมาย 

VRU

เปาหมาย 

PH

ผลการดําเนินงาน

Q4

การบรรลุ/ไมบรรลุ เปาหมาย

Q4

สรุปผลการดําเนิงานตามตัวชี้วัดเปาประสงคมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

ไตรมาสที4่ (1 ต.ค.2563-30 ก.ย.2564)

รอยละ รอยละ รอยละ

1.9 จํานวนผูประกอบการใหม Startup ที่เกิดจากการบมเพาะของมหาวิทยาลัย 30 2 9

ราย ราย ราย

1.10 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 80 80 80.77

รอยละ รอยละ รอยละ

1.11 อัตราการไดงานทําในพ้ืนท่ีหรือประกอบอาชีพอิสระหลังจากสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 1 ป ใน

พ้ืนที่ ท่ีมหาวิทยาลัยรับผิดชอบ (350 กม.)
60 60 0

รอยละ รอยละ รอยละ

1.12 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตตามกรอบคุณวุฒิ ระดับอุดมศกึษาแหงชาติ 4.51 4.51 4.53

มากกวา มากกวา

1.13 รอยละของบัณฑิตครูท่ีสอบบรรจุครูไดในการสอบในปแรกที่จบการศกึษา 80 80

รอยละ รอยละ

1.14 รอยละของบัณฑิตครูท่ีสําเร็จการศกึษา ในปการศกึษานั้นๆ ที่ไดรับการบรรจุเขาทํางานในทองถ่ิน 60 60

รอยละ รอยละ

1.15 รอยละของบัณฑิตครูท่ีสอบผาน มาตรฐานใบประกอบวิชาชีพครู 80 80

รอยละ รอยละ

60 60

รอยละ รอยละ

และวิจัย

รองคณบดีฝายวิชาการ

และวิจัย

รองคณบดีฝายวิชาการ

และวิจัย

รองคณบดีฝายวิชาการ

และวิจัย

1.16 รอยละของนักเรียนโรงเรียนสาธิต ท่ีไดรับการ พัฒนาจากมหาวิทยาลัยมีคะแนนผลการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติ ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) แตละวิชาผานเกณฑ คะแนนรอยละ 50 ขึ้นไป

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

ไมบรรลุ
รองคณบดีฝายวิชาการ

และวิจัย

บรรลุ



บรรลุ ไมบรรลุ n/a

ผูรับผิดชอบกํากับดูแลตัวชี้วัด
เปาหมาย 

VRU

เปาหมาย 

PH

ผลการดําเนินงาน

Q4

การบรรลุ/ไมบรรลุ เปาหมาย

Q4

สรุปผลการดําเนิงานตามตัวชี้วัดเปาประสงคมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

ไตรมาสที4่ (1 ต.ค.2563-30 ก.ย.2564)

เปาประสงค 2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแกไขปญหาหรือเสริมสรางความเขมแข็งของทองถิ่น เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศ

2.1 รอยละของผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารยท่ีสรางนวัตกรรมที่สอดคลองกับการพัฒนาทองถิ่น

และโจทยการพัฒนาประเทศ หรือแกไขปญหาของทองถิ่นหรือปญหาระดับประเทศ
70 70 100

รอยละ รอยละ รอยละ

2.2 จํานวนโครงการวิจัยรับใชสังคมที่เกิดจากความรวมมือองคกรภาคีเครอืขาย 10 2 1

โครงการ โครงการ  โครงการ

2.3 จํานวนผลงานวิจัยของอาจารยและนักวิจัยท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติ 450 22 25

ผลงาน ผลงาน ผลงาน

2.4 จํานวนบทความของอาจารยประจํา ที่ไดรับการอางอิงในฐานขอมูล TCI ISI SJR และScopus (พิจารณา

ผลงานยอนหลัง 5 ปปฏิทิน ที่ไดรับการอางอิง ณ ปปจจุบัน )
70 10 4

บทความ บทความ  บทความ

2.5 จํานวนผลงานวิจัยเชิงประยุกตและ พัฒนานวัตกรรม

2.5.1 จํานวนผลงานวิจัยเชิงประยุกตที่มีการจดทะเบียนจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ อาทิ การจดสิทธิบัตร 

อนุสิทธิบัตร เปนตน
30 5 0

ชิ้น ชิ้น ชิ้น

2.5.2 จํานวนนวัตกรรมหรือผลงานบริการวิชาการท่ีสามารถสรางคุณคาแกผูรับบริการ ชุมชน และสังคม

ไดโดยสามารถนําผลงานบริการวชิาการไปใชประโยชนดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และการศึกษา
20 2 0

รองคณบดีฝายวิชาการ

และวิจัย

รองคณบดีฝายวิชาการ

และวิจัย

รองคณบดีฝายวิชาการ

และวิจัย

รองคณบดีฝายวิชาการ

และวิจัย

รองคณบดีฝายวิชาการ

และวิจัย

รองคณบดีฝายวิชาการ

และวิจัย

บรรลุ

ไมบรรลุ

บรรลุ

ไมบรรลุ

ไมบรรลุ

ไมบรรลุ



บรรลุ ไมบรรลุ n/a

ผูรับผิดชอบกํากับดูแลตัวชี้วัด
เปาหมาย 

VRU

เปาหมาย 

PH

ผลการดําเนินงาน

Q4

การบรรลุ/ไมบรรลุ เปาหมาย

Q4

สรุปผลการดําเนิงานตามตัวชี้วัดเปาประสงคมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

ไตรมาสที4่ (1 ต.ค.2563-30 ก.ย.2564)

รางวลั รางวัล  ผลงาน

2.6 จํานวนอาจารย หรือบุคลากรท่ีไดรับรางวัลจากงานวจิัยหรืองานสรางสรรคท้ังในระดับชาติหรือนานาชาติ 15 2 0

รางวลั รางวัล รางวลั

10 10

ผลงาน ผลงาน

เปาประสงค 3 ประชาชนสามารถดํารงชีวิตโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเขมแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายไดเพิ่มขึ้น

3.1 ระดับความสําเร็จของการนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการขับเคล่ือนมหาวิทยาลัย 5 0

ระดับ ระดับ

3.2 จํานวนชุมชนท่ีมีศักยภาพในการจัดการตนเอง 3 3 4 บรรลุ

รองคณบดีฝายกิจการ

นักศึกษาและพันธกิจ

สัมพันธ

ชุมชน ชุมชน ชุมชน

3.3 คาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยโดยคํานึงถึงการใช

นวัตกรรมเพ่ือตอบสนองโจทยการพัฒนาสนับสนุนใหชุมชนสรางสังคม คุณภาพรองรับโอกาสและความทาทาย

ในอนาคต

4.51 4.51 4.29 ไมบรรลุ

รองคณบดีฝายวิชาการ

และวิจัย

2.7 จํานวนผลการวจิัยของอาจารยดานการผลิตหรือพัฒนาครูที่ไดรับการตีพิมพ เผยแพรท้ังในระดับชาติและ

นานาชาติ หรือนําไปใชใหเกิดประโยชนตอการผลิตหรือ พัฒนาครู

ไมบรรลุ



บรรลุ ไมบรรลุ n/a

ผูรับผิดชอบกํากับดูแลตัวชี้วัด
เปาหมาย 

VRU

เปาหมาย 

PH

ผลการดําเนินงาน

Q4

การบรรลุ/ไมบรรลุ เปาหมาย

Q4

สรุปผลการดําเนิงานตามตัวชี้วัดเปาประสงคมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

ไตรมาสที4่ (1 ต.ค.2563-30 ก.ย.2564)

3.4 จํานวนครูที่ไดรับการพัฒนาและ โรงเรียนเครือขายรวมพัฒนาเพื่อยกระดับ ผลการเรียนรูและจิตพิสัย

เกณฑการพัฒนา โรงเรียนเครือขาย
40 40

3.4.1 จํานวนโรงเรียนเครอืขายชุมชนนักปฏิบัติ โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน

3.4.2 จํานวนครูที่ไดรับการพัฒนา 1,000 1,000

คน คน คน

3.5 รอยละของนักเรียนโรงเรียนในทองถ่ินที่ไดรับการพัฒนาจากมหาวิทยาลัยมีคะแนนผลการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) แตละวิชาผานเกณฑคะแนนรอยละ 50 ขึ้นไป
4 4

รอยละ รอยละ

เปาประสงคที่ 4 บัณฑิตและผูมีสวนไดสวนเสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตสํานึกที่ดีตอสังคมโดยรวมรักษามรดกทางวัฒนธรรมและเขาใจในสังคมพหุวัฒนธรรม
4.1 จํานวนผลงานอนุรักษ สงเสริม สืบสานและเผยแพรศลิปวัฒนธรรมที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติหรือ

นานาชาติ
15 1 1

ผลงาน ผลงาน  ผลงาน

4.2 จํานวนเงินรายไดท่ีเกิดจากการบริหารจัดการศลิปวัฒนธรรมที่นําไปตอยอดสู เศรษฐกิจสรางสรรค 10 ลานบาท 10 ลานบาท

รองคณบดีฝายกิจการ

นักศึกษาและพันธกิจ

สัมพันธ

3.6 จํานวนโรงเรียนในทองถิ่นที่มีการนํานวัตกรรมการจัดการเรียนรูของ โรงเรียนสาธิตไปใชประโยชน 15 โรงเรียน 15 โรงเรียน

บรรลุ

n/a

n/a



บรรลุ ไมบรรลุ n/a

ผูรับผิดชอบกํากับดูแลตัวชี้วัด
เปาหมาย 

VRU

เปาหมาย 

PH

ผลการดําเนินงาน

Q4

การบรรลุ/ไมบรรลุ เปาหมาย

Q4

สรุปผลการดําเนิงานตามตัวชี้วัดเปาประสงคมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

ไตรมาสที4่ (1 ต.ค.2563-30 ก.ย.2564)

เปาประสงคที่ 5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปรงใส และธรรมาภิบาลตอบสนองตอความตองการประเทศ และเปนที่ยอมรับตอประชาชน

5.1 รอยละของอาจารยประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 40 40 30.77

รอยละ รอยละ รอยละ

5.2 รอยละของอาจารยท่ีสําเร็จการศึกษาจากตางประเทศตออาจารยท้ังหมดท่ีสําเร็จ การศกึษาในระดับ

ปริญญาเอกที่ไดรับการรับรองคุณวุฒิจาก ก.พ.
15 15 0

รอยละ รอยละ รอยละ

5.3 รอยละอาจารยประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 70 70 19.23

รอยละ รอยละ รอยละ

5.4 จํานวนอาจารยท่ีไดรับการรับรอง มาตรฐานอาจารยมืออาชีพจาก สกอ. หรือสถาบันรับรองมาตรฐาน 10 0 12

คน คน คน

5.5 รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่เขาสู ตําแหนงท่ีสูงขึ้นจากผูท่ีมีคุณสมบัติเขาเกณฑ การประเมิน 3 3 0

รอยละ รอยละ รอยละ

5.7 รอยละของหลักสูตรที่มีผลการประเมินการประกันคุณภาพการศกึษาภายในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ 

สกอ. อยูในระดับดีมาก
5 5 0

รอยละ รอยละ รอยละ

5.8 คาคะแนนการการประเมินตามเกณฑคุณภาพการศกึษาเพ่ือการดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx) 200 200

บรรลุ
รองคณบดีฝายบริหาร

และการวางแผน

รองคณบดีฝายบริหาร

และการวางแผน

รองคณบดีฝายบริหาร

และการวางแผน

รองคณบดีฝายบริหาร

และการวางแผน

รองคณบดีฝายบริหาร

และการวางแผน

รองคณบดีฝายบริหาร

และการวางแผน

ไมบรรลุ

ไมบรรลุ

ไมบรรลุ

ไมบรรลุ

179 ไมบรรลุ

5.6 คาเฉลี่ยความพึงพอใจของการบริหารงานดานบุคคล 4.51 4.51

ไมบรรลุ

ไมบรรลุ

3.93
รองคณบดีฝายบริหาร

และการวางแผน



บรรลุ ไมบรรลุ n/a

ผูรับผิดชอบกํากับดูแลตัวชี้วัด
เปาหมาย 

VRU

เปาหมาย 

PH

ผลการดําเนินงาน

Q4

การบรรลุ/ไมบรรลุ เปาหมาย

Q4

สรุปผลการดําเนิงานตามตัวชี้วัดเปาประสงคมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

ไตรมาสที4่ (1 ต.ค.2563-30 ก.ย.2564)

คะแนน คะแนน

5.9 รอยละหลักสูตรท่ีผานการข้ึนทะเบียน TQR (Thai Qualification Register) 20 10

รอยละ รอยละ รอยละ

2 2

รอยละ รอยละ

5.11 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยดวย Webometrics Ranking เมื่อเปรียบเทียบ มหาวิทยาลัยในกลุมราชภัฏ
นอยกวา

อันดับที่ 15

นอยกวา

อันดับที่ 15

5.12 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว (ระดับเอเชีย)
นอยกวา 

อันดับที่  195

นอยกวา 

อันดับที่  195

5.13 คาเฉลี่ยระดับความผูกพันของบุคลากรตอองคกร 4.51 4.51 3.91 ไมบรรลุ
รองคณบดีฝายบริหาร

และการวางแผน

5.14 คาเฉลี่ยความพึงพอใจของ ผูมีสวนไดสวนเสียที่มีตอมหาวิทยาลัยในทุกมิติ 4 4.00 4.07 บรรลุ
รองคณบดีฝายบริหาร

และการวางแผน

5.15 สวนแบงการตลาดของนักศึกษาที่เขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยเทียบกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏท้ังหมด 4 4 n/a

5.16 รอยละของนักเรียนในทองถ่ินที่เขาเรียน ในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 30 30

รอยละ รอยละ รอยละ

5.17 รอยละที่เพิ่มขึ้นของรายไดท้ังหมดของมหาวิทยาลัยตามเปาหมายที่กําหนด 2 2

รอยละ รอยละ

รองคณบดีฝายบริหาร

และการวางแผน

รองคณบดีฝายบริหาร

และการวางแผน

5.10 รอยละคะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน ของหนวยงานภาครัฐ 

(ITA) เพ่ิมขึ้น
n/a

n/a

179 ไมบรรลุ

n/a



บรรลุ ไมบรรลุ n/a

ผูรับผิดชอบกํากับดูแลตัวชี้วัด
เปาหมาย 

VRU

เปาหมาย 

PH

ผลการดําเนินงาน

Q4

การบรรลุ/ไมบรรลุ เปาหมาย

Q4

สรุปผลการดําเนิงานตามตัวชี้วัดเปาประสงคมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

ไตรมาสที4่ (1 ต.ค.2563-30 ก.ย.2564)

5.18 อัตราสวนกําไรจากผลการดาํเนินงาน (Operation Profit Margin) 0.3 0.3

5.19 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ของงานบริหารทรัพยสินและรายได มากกวา 20 มากกวา 20



1 
ข้อมูล ณ วันที่ 27 กันยายน 2564 

 
 
 
 

1.ผลการดำเนินงาน 
ตามตัวชี้วัดเป้าประสงค์แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 
 
 
 
 
 



2 
ข้อมูล ณ วันที่ 27 กันยายน 2564 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

2564  
ผล รายละเอียดผลการดำเนินงาน 

เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
1.1. จำนวนหลักสูตร
แบบสหวิทยาการที่พัฒนา
หรือปรับปรุงเพื่อ
ตอบสนองต่อความ
ต้องการท้องถิน่ 
    1.1.1 หลักสูตรระยะ
สั้น 
 
  

 
 
 
 
 

20 
หลักสตูร 
(VRU) 

5 หลกัสตูร 

(PH) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
4 

หลักสูตร 
 
 
 

 

1.1.1 จำนวนหลักสูตรระยะสัน้.....4........หลักสตูร ได้แก่  

ลำดับที ่ ชื่อหลักสูตร 
จำนวน

กลุ่มเป้าหมาย 
วันเดือนปี 

เปิดรบัสมัคร 
จำนวน 
ผู้เรียน 

ตอบสนองต่อความต้องการท้องถิ่นอย่างไร
(อธิบาย) 

1. ผู้ดำเนินการการดูแลผู้สูงอายุ 
130 ชั่วโมง หลักสูตรออนไลน์ 
(ทฤษฎี 14 วัน ปฏิบัติ 8 วัน) 

40 คน 
(รุ่นที ่1) 

24 พค.-20 มิ.ย.
64 

40 คน 
 

ผู้ที่ผ่านการอบรมแลว้สามารถสมัครสอบขึ้นทะเบียน
เป็นผู้ดำเนินการการดูแลผู้สูงอายุ ของ สบส.

กระทรวงสาธารณสุข 
 ผู้ดำเนินการการดูแลผู้สูงอายุ 

130 ชั่วโมง หลักสูตรออนไลน์ 
(ทฤษฎี 14 วัน ปฏิบัติ 8 วัน) 

40 คน 
(รุ่นที ่2) 

19 ส.ค.-19 ก.ย.
64 

 

27 คน 
 

ผู้ที่ผ่านการอบรมแลว้สามารถสมัครสอบขึ้นทะเบียน
เป็นผู้ดำเนินการการดูแลผู้สูงอายุ ของ สบส.

กระทรวงสาธารณสุข 
2. หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 

ชั่วโมง 
40 คน 
(รุ่นที ่1) 

23 สค.-16 ก.ค.
64 

 

24 คน 
 

ผู้ที่ผ่านการอบรมแลว้สามารถสมัครสอบขึ้นทะเบียน
เป็นผู้ดำเนินการการดูแลผู้สูงอายุ ของ สบส.

กระทรวงสาธารณสุข 
3. นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 

ชั่วโมง 
20 คน ตลอด

ปีงบประมาณ 
2564 

- ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาด COVID-19 

4. นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชัว่โมง 20 คน ตลอด
ปีงบประมาณ 

2564 

- ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาด COVID-19 

 
 
 
 
 
 



3 
ข้อมูล ณ วันที่ 27 กันยายน 2564 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

2564  
ผล รายละเอียดผลการดำเนินงาน 

    1.1.2 หลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี และ
บัณฑิตศึกษา 

2  
หลักสตูร 
(VRU) 

 

..1.. 
หลักสูตร 

 

 

1.1.2 จำนวนหลักสูตรระดับปรญิญาตรีและบณัฑิตศึกษา......1.......หลักสูตร ได้แก ่
1.1.2.1 จำนวนหลักสูตรระดับปริญญาตรี.............หลักสูตร 
ลำดับที ่ ชื่อหลักสูตร สาขาวชิา วันเดือนปีเปิดรับสมัคร ตอบสนองต่อความต้องการท้องถิ่นอย่างไร(อธิบาย) 
- - - - - 
1.1.2.2 จำนวนหลักสูตรระดับบณัฑิตศึกษา.....1........หลักสูตร (อยู่ระหวา่งดำเนินการขออนุมัติหลักสูตรใหม่) 

ลำดับที ่ ชื่อหลักสูตร สาขาวชิา 
วันเดือนปี 

เปิดรบัสมัคร 
ตอบสนองต่อความต้องการท้องถิ่นอย่างไร(อธิบาย) 

 หลักสูตรสาธารณสุขดุษฎี
บัณฑิต 

การจัดการระบบ
สุขภาพ 

ปีการศึกษา 2564 1.การสร้างสรรค์เชิงระบบการจัดการสขุภาพใหแ้กภ่าครัฐและ
เอกชน และภาคประชาชน 
2.สร้างนวัตกรรมสุขภาพ 
3.ที่ปรึกษาการจัดการสุขภาพ ผ่านระบบเครือข่าย/ Social 
media 

 

1.2 ร้อยละของหลักสูตรที่

มีการจัดการเรียนการสอน

ในรูปแบบ ABCD ต่อ

จำนวนหลักสตูรทั้งหมด 

ร้อยละ  
30 

(VRU) 

ร้อยละ  
30 

 (PH) 

 

ร้อยละ  
50 

ในปีการศึกษา 2563 มีจำนวนหลักสูตรทั้งหมด  ....4....... หลักสตูร มีหลักสูตรท่ีมีการจดัการเรียนการสอนในรูปแบบ ABCD จำนวน  ..2..... 
หลักสตูร คิดเป็นร้อยละ ....50.......  

คณะ จำนวนหลักสูตรทั้งหมด 
หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ 

ABCD 
ร้อยละ 

ครุศาสตร์    
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี    
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    
เทคโนโลยีการเกษตร    
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม    
วิทยาการจัดการ    
สาธารณสุขศาสตร์ 4 2 50 
วิทยาลยันวัตกรรมการจัดการ    

รวม    

ข้อมูล ณ วันที ่กันยายน 2564 



4 
ข้อมูล ณ วันที่ 27 กันยายน 2564 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

2564  
ผล รายละเอียดผลการดำเนินงาน 

1.3 จำนวนผลงานเชิง
ประจักษ์ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตร ี
     1.3.1 ผลงานท่ีได้รับ
รางวัลหรือการเผยแพร่ใน
ระดับชาตหิรือนานาชาต ิ
 
 
 
 
  

50  
ผลงาน 
(VRU) 

5 ผลงาน 
 (PH) 

 
 
 
 
 
 
 

14 
ผลงาน 

 

 

1.3.1 จำนวนผลงานที่ได้รับรางวัล หรอืการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ......14......ผลงาน ได้แก่ 
จำนวนผลงานในระดับชาติที่ได้รับรางวัล ....-......รางวัลหรือการเผยแพร่จำนวน....12......ผลงาน 
จำนวนผลงานในระดับนานาชาติที่ได้รับรางวัล ....-......รางวลัหรือการเผยแพร่จำนวน...2.......ผลงาน 

ที่ ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน 
ระดับชาติ

หรือ
นานาชาต ิ

ประเภท
ผลงานหรือ
รางวัลท่ีได้ 

เผยแพร่หรือได้
รางวัล ว/ด/ป 

สถานที่/หนังสือ/วารสาร/หน้าที ่

1 ผลของโปรแกรมส่งเสริม
สุขภาพผู้ปว่ยโรคเบาหวาน
ชุมชนแห่งหนึ่งในตำบลคลอง
หนึ่ง อำเภอคลองหนึ่ง จังหวัด
ปทุมธาน ี

น.ส.พรทิพย์ เพราะบญุ, 
อ.นาตยา ดวงประทุม 
อ.สุกฤษฏิ ์ใจจำนงค์ 

ระดับชา
ติ 

ตีพิมพ์
เผยแพร่ 

16 มีนาคม 2564 การประชุมวิชาการระดับชาติ “การ
พัฒนางานวิจยั นวัตกรรมสร้างสุข
ภาวะ” คณะสาธารณสุขศาสตร์ ครั้ง
ที่ 1มหาวิทยาลยัวงษ์ชวลิตกุล 

2 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
ความผูกพันต่อองค์การของ
บุคลากรโณงพยาบาลไพศาลี 
จังหวัดนครสวรรค์ 

น.ส.วิมลมณี เจโคกกรวด, 
น.ส.วราภรณ์ ผิวผา, 
ผศ.ดร.ทัศพร ชูศักดิ์ 
อ.เฟื่องฟ้า รัตนาคณาหุตา
นนท ์
 

ระดับชา
ติ 

ตีพิมพ์
เผยแพร่ 

16 มีนาคม 2564 การประชุมวิชาการระดับชาติ “การ
พัฒนางานวิจยั นวัตกรรมสร้างสุข
ภาวะ” คณะสาธารณสุขศาสตร์ ครั้ง
ที่ 1มหาวิทยาลยัวงษ์ชวลิตกุล 

3 การรับรู้ความเชื่อด้านดา้น
สุขภาพและพฤตกิรรมการ
ป้องกันมลพิษทางอากาศของ
นักศึกษา คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัว
ไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์
 
 
 

สุธาสินี ประสงค์เพ็ชร, 
วิจิตรา แก้วสา, 
เขมิกา อปุฮาด, 
อ.เฟื่องฟ้า รัตนาคณาหุตา
นนท ์

ระดับชา
ติ 

ตีพิมพ์
เผยแพร่ 

16 มีนาคม 2564 การประชุมวิชาการระดับชาติ “การ
พัฒนางานวิจยั นวัตกรรมสร้างสุข
ภาวะ” คณะสาธารณสุขศาสตร์ ครั้ง
ที่ 1มหาวิทยาลยัวงษ์ชวลิตกุล 



5 
ข้อมูล ณ วันที่ 27 กันยายน 2564 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

2564  
ผล รายละเอียดผลการดำเนินงาน 

4 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อ
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ของนักเรียนชั้นประถามศึกษา
ทีมีภาวะโภชนาการเกิน 
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 
จังหวัดปทุมธาน ี

กมลวรรณ ผลงาม, 
กมลชนก พุ่มเจา้, 
สุพินยา กลยนยี์, 
อนุสบา แช่มชอ้ย, 
อ.อภิญญา อุตระชยั 
อ.กริช เรืองไชย 

ระดับชา
ติ 

ตีพิมพ์
เผยแพร่ 

16 มีนาคม 2564 การประชุมวิชาการระดับชาติ “การ
พัฒนางานวิจยั นวัตกรรมสร้างสุข
ภาวะ” คณะสาธารณสุขศาสตร์ ครั้ง
ที่ 1มหาวิทยาลยัวงษ์ชวลิตกุล 

5 การรับรู้ เจตคต ิและการ
ปฏิบัติงานป้องกันและควบคุม
โรค ของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมู่บา้น (อส
ม.) ตำบลเขาดินพัฒนา อำเภอ
เฉลิมพระเกียรต ิจังหวัด
สระบุรี 

น.ส.ประภัสรา ไทยประสงค์ ,
นายเริงฤทธิ์ นวลน้อย, 
ผศ.ดร.ทัศพร ชูศักดิ์ 
อ.นัชชา ยันต ิ

ระดับชา
ติ 

ตีพิมพ์
เผยแพร่ 

15-16 กุมภาพันธ์ 
2564 

งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 
6 และนานาชาติ ครั้งที่ 3 ปะจำป ี
2564 “นวัตกรรมและตัวแบบการ
พัฒนายุควิถีใหม ่(New Normal) 
คณะวิทยาการจัดการ  
มหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี 

6 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการ 
ตัดสินใจเลือกใช้บริการสุขภาพ
ตามสิทธิหลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้าของนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง จังหวัด
ปทุมธาน ี

น.ส.อมิตร สามเพชรเจริญ, 
น.ส.กมลลักษณ ์ณรงค์นอก, 
น.ส.ฐิติยา เรืองบุตร, 
อ.นัชชา ยันต ิ

ระดับช
าติ 

ตีพิมพ์
เผยแพร่ 

15-16 กุมภาพันธ์ 
2564 

งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 
6 และนานาชาติ ครั้งที่ 3 ปะจำป ี
2564 “นวัตกรรมและตัวแบบการ
พัฒนายุควิถีใหม ่(New Normal) 
คณะวิทยาการจัดการ  
มหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี 

7 ปัจจัยการทำนายพฤติกรรม
การป้องกันโรควัณโรคปอด ใน
ผู้ป่วยเบาหวาน ในเขต
รับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพ ตำบลพรหมบุรี  

ปวีณ์นุช ศศิวัฒนากุล, 
วีรภัทร ศักดิ์ชัยเจริญไทย ,
บุศรินทร ์ครองกิจการ, 
วราภรณ์ ศรีวิจารณ์ , 
อ.สุทธิดา แก้วมุงคุณ 
อ.ศิริชัย จันพุ่ม  
 
 

ระดับชา
ติ 

ตีพิมพ์
เผยแพร่ 

26 มีนาคม 2564 ASTC 2021 การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 8 
มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ ์น.653-662 



6 
ข้อมูล ณ วันที่ 27 กันยายน 2564 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

2564  
ผล รายละเอียดผลการดำเนินงาน 

8 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการใช้ยาปฏิชวีนะ
อย่างสมเหตุสมผลของ
นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งใน
จังหวัดปทุมธาน ี

อินทิรา หนูเพชร, 
ปิยวรรณ สิทธิคำ, 
เกตุกาญจน ์สวยรูป, 
กชพร คำนวณฤกษ์, 
อ.สุกฤษฎิ ์ใจจำนงค์ , 
อ.นภัสรัญชน ์ฤกษ์เรืองฤทธิ์, 
อ.นิโรบล มาอุ่น, 

ระดับชา
ติ 

ตีพิมพ์
เผยแพร่ 

26 มีนาคม 2564 ASTC 2021 การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 8 
มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ ์น.771-780  
 

9 ปัจจัยการทำนายพฤติกรรม
การส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วย
โรคต่อมลูกหมากโต 
โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ใน
จังหวัดปทุมธาน ี
 

อภิสุทธิ ์เลาหวรรณธนะ, 
ลำพูน ศรีโชค,  
ปิยชวิศา วชิรธานินทร,์ 
อ.สุทธิดา แก้วมุงคุณ 

ระดับ 
ชาติ 

ตีพิมพ์
เผยแพร่ 

2564 การประชุมวิชาการและนำเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาต ิ
ครั้งที่ 8 ประจำปี 2564 เร่ือง "การ
อยู่รอดของเศรษฐกิจ สังคม และ
สุขภาพ ในยุคชีวิตวิถีใหม่" 
โดย มหาวิทยาลยัปทุมธานี และภาคี
เครือข่ายความร่วมมอืทางวิชาการ 
วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2564 ณ 
มหาวิทยาลัยปทุมธานี น. 653-662 

10 ผลของโปรแกรมส่งเสริมการ
ออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ
ข้อเข่าเส่ือมในเทศบาลตำบล
หนองเสือ อำเภอหนองเสือ 
จังหวัดปทุมธาน ี

จันทิมา ขวัญสุข, 
จินดาภา โคตรปัญญา, 
โชติกา นาคโต, 
และนภาพร อาจเก่ง, 
อ.นาตยา ดวงประทุม, 
ผศ.ดร.ทัศพร ชูศักดิ์ 

ระดับ 
ชาติ 
TCI 2 

ตีพิมพ์
เผยแพร่ 

มกราคม-มิถุนายน 
2564 

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(สทวท.) ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-
มิถุนายน 2564 น. 91-104 

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

สุภางค์ กิจทิพย์, 
วรรยา ศรีนวล, 
ทักษพร เกิดแจ้ง, 
พัทธมน จันทร์ชูผล, 
อ.จันทรรัตน ์จาริกสกุลชยั 

ระดับ 
ชาติ 
TCI 2 

ตีพิมพ์
เผยแพร่ 

2021 May-August EAU Heritage Journal Science 
and Technology 



7 
ข้อมูล ณ วันที่ 27 กันยายน 2564 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

2564  
ผล รายละเอียดผลการดำเนินงาน 

 
 

 

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

ชฎาภรณ์ ศรวจิิตร, 
ดรุนี ลี้กุล, 
ศิรประภา แก้วปรีชา, 
หนูไกร แงวกุดเรือ, 
อ.ดร.รัฐพล ศิลปรัศมี 

ระดับชา
ติ 
TCI 2 

ตีพิมพ์
เผยแพร่ 

2021 May-August EAU Heritage Journal Science 
and Technology 

 
จำนวนผลงานในระดับนานาชาติที่ได้รับรางวัล ....-......รางวลัหรือการเผยแพร่จำนวน...2.......ผลงาน 

ที่ ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน 
ระดับชาต ิ

หรือนานาชาต ิ
ประเภทผลงาน
หรือรางวัลที่ได ้

เผยแพร่หรือได้
รางวัล ว/ด/ป 

สถานที่/หนังสือ/วารสาร/
หน้าที่ 

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

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

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

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

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

นานาชาต ิ
 
 
 

ตีพิมพ์เผยแพร ่ April 2021 International Journal of 
Multidisciplinary Research 
and Publications 
(IJMRAP). 3 (10). p.15-20. 
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     1.3.2 ผลงานท่ีได้รับ
การอ้างอิงหรือใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์ 
 
 
 
 
 

28  
ผลงาน 
VRU 

 
5 ผลงาน 

 (PH) 

 
 

0 
ผลงาน 

 
 
 

1.3.2 จำนวนผลงานเชิงประจกัษ์ของนกัศึกษาท่ีได้รับการอ้างอิง หรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ จำนวน..........0............ผลงาน 

ที ่ ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน 
ชื่อหน่วยงาน

ที่นำไปใช้ 

การอ้างอิง หรือใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์
จากหน่วยงาน/อื่นๆ

(ระบุ) 

วัน/เดือน/ปีท่ี
อ้างอิงหรือ
นำไปใช้
ประโยชน ์

ผลที่ได้จากการ
นำไปใช้เกิดผล
อย่างไรให้เป็น

รูปธรรม 
1       
2        

1.3.3 ผลงานวิจัยหรือ
ผลงานวิชาการทีไ่ด้รับการ
เผยแพรร่ะดับชาติ หรือ 
นานาชาติ  ตามเกณฑ์ กพอ.
กำหนด 
 

330  
ผลงาน 
VRU 

 
2 ผลงาน 

 (PH) 

 
 

16 
ผลงาน 

 

 

ผลงานวิจัย หรือผลงานวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ หรือ นานาชาติตามเกณฑ์ กพอ. กำหนด จำนวน 25 ผลงาน 
ที่ ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน/ชื่อ

หลักสูตร 
เผยแพร่ใน
ระดับชาต/ิ
นานาชาต ิ

ผลงานวิจัย/
ผลงาน
วิชาการ 

เผยแพร ่
ว/ด/ป 

หน่วยงานผู้จัด 

1 ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วย
โรคเบาหวานชุมชนแห่งหนึ่งในตำบลคลอง
หนึ่ง อำเภอคลองหนึ่ง จังหวัดปทุมธาน ี

พรทิพย์ เพราะบุญ, 
อ.นาตยา ดวงประทุม, อ.
สุกฤษฏิ ์ใจจำนงค์ 

ระดับชาติ ผลงานวิจัย 16 มีนาคม 
2564 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
“การพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม
สร้างสขุภาวะ” คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ ครั้งที่ 1มหาวิทยาลยัวงษ์
ชวลิตกุล 

2 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันตอ่
องค์การของบุคลากรโรงพยาบาลไพศาลี 
จังหวัดนครสวรรค์ 

วิมลมณี เจโคกกรวด ,วรา
ภรณ์ ผิวผา, 
ผศ.ดร.ทัศพร ชูศักดิ์, อ.
เฟื่องฟ้า รัตนาคณาหุตา
นนท ์

ระดับชาติ ผลงานวิจัย 16 มีนาคม 
2564 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
“การพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม
สร้างสุขภาวะ” คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ ครั้งที่ 1มหาวิทยาลยัวงษ์
ชวลิตกุล 
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3 การรับรู้ความเชื่อด้านดา้นสุขภาพและ
พฤติกรรมการป้องกันมลพิษทางอากาศ
ของนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ ์

สุธาสินี ประสงค์เพ็ชร, 
วิจิตรา แก้วสา, 
เขมิกา อปุฮาด , 
อ.เฟื่องฟ้า รัตนาคณาหุ
ตานนท์ 

ระดับชาติ ผลงานวิจัย 16 มีนาคม 
2564 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
“การพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม
สร้างสุขภาวะ” คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ ครั้งที่ 1มหาวิทยาลยัวงษ์
ชวลิตกุล 

4 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤตกิรรมการ
บริโภคอาหารของนักเรียนชั้นประถาม
ศึกษาทีมีภาวะโภชนาการเกิน โรงเรียน
เทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธาน ี

กมลวรรณ ผลงาม, 
กมลชนก พุ่มเจา้, 
สุพินยา กลยนยี์, อนุสบา 
แช่มช้อย, 
อ.อภิญญา อุตระชยั,  
อ.กริช เรืองไชย 

ระดับชาติ ผลงานวิจัย 16 มีนาคม 
2564 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
“การพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม
สร้างสุขภาวะ” คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ ครั้งที่ 1มหาวิทยาลยัวงษ์
ชวลิตกุล 

5 การรับรู้ เจตคต ิและการปฏบิัติงาน
ป้องกันและควบคุมโรค ของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมู่บา้น (อสม.) ตำบล
เขาดินพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสระบุร ี

ประภัสรา ไทยประสงค์, 
เริงฤทธิ์ นวลน้อย 
ผศ.ดร.ทัศพร ชูศักดิ์, 
อ.นัชชา ยันติ, 

ระดับชาติ ผลงานวิจัย 15-16 
กุมภาพันธ์ 
2564 

งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้ง
ที่ 6 และนานาชาต ิครั้งที่ 3 ปะ
จำปี 2564 “นวัตกรรมและตัวแบบ
การพัฒนายุควิถีใหม่ (New 
Normal)คณะวิทยาการจัดการ  
มหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี 

6 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการ ตัดสินใจ
เลือกใช้บริการสุขภาพตามสิทธิ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของนักศึกษา
ในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง จังหวัดปทุมธานี 

อมิตร สามเพชรเจริญ, 
กมลลักษณ ์ณรงค์นอก, 
ฐิติยา เรืองบุตร  
อ.นัชชา ยันต ิ

ระดับชาติ ผลงานวิจัย 15-16 
กุมภาพันธ์ 
2564 

งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้ง
ที่ 6 และนานาชาต ิครั้งที่ 3 ปะ
จำปี 2564 “นวัตกรรมและตัวแบบ
การพัฒนายุควิถีใหม่ (New 
Normal) 
คณะวิทยาการจัดการ  
มหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี 
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7 Effects of the Herbal Joss Strick by 
Using Saabseua and Community 
Participation to Reduce the 
Incidence Rate of Dengue Fever in 
the Suburban Area of Thailand: A 
Quasi-Experiment study 

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

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

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

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

นานาชาต ิ
 
 
 

ผลงานวิจัย 2021 International Journal of 
Multidisciplinary Research 
and Publications (IJMRAP). 3 
(10). p.15-20. 

9 ปัจจัยการทำนายพฤติกรรมการปอ้งกัน
โรควัณโรคปอด ในผู้ป่วยเบาหวาน ในเขต
รับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
ตำบลพรหมบุรี  

ปวีณ์นุช ศศิวัฒนากุล, 
วีรภัทร ศักดิ์ชัยเจริญไทย 
,บุศรินทร ์ครองกิจการ, 
วราภรณ์ ศรีวิจารณ์ , 
อ.สุทธิดา แก้วมุงคุณ 
อ.ศิริชัย จันพุ่ม  

ระดับชาติ ผลงานวิจัย 26 มีนาคม 
2564 

ASTC 2021 การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 8 
มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ ์น.653-662 

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

สุภางค์ กิจทิพย์, 
วรรยา ศรีนวล, 
ทักษพร เกิดแจ้ง, 
พัทธมน จันทร์ชูผล, 
อ.จันทรรัตน ์จาริกสกุล
ชัย 

ระดับ 
ชาติ 
TCI 2 

ตีพิมพ์
เผยแพร่ 

2021 May-
August 

EAU Heritage Journal Science 
and Technology 
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11 Development of Soap Shower 
Sheet Containing Economic Rice Oil 
for Adding Skin Moisture 

ชฎาภรณ์ ศรวจิิตร, 
ดรุนี ลี้กุล, 
ศิรประภา แก้วปรีชา, 
หนูไกร แงวกุดเรือ, 
อ.ดร.รัฐพล ศิลปรัศมี 

ระดับชาติ 
TCI 2 

ตีพิมพ์
เผยแพร่ 

2021 May-
August 

EAU Heritage Journal Science 
and Technology 

12 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้
ยาปฏิชีวนะอยา่งสมเหตุสมผลของ
นักศึกษา 
ชั้นปีที่ 4 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานี 

อินทิรา หนูเพชร, 
ปิยวรรณ สิทธิคำ, 
เกตุกาญจน ์สวยรูป, 
กชพร คำนวนฤกษ์,  
อ.นิโรบล มาอุ่น,  
อ.สุกฤษฎิ ์ใจจำนงค์,  
อ.ดร.นภัสรัญชน ์ฤกษ์
เรืองฤทธิ์ 

ระดับชาติ ตีพิมพ์
เผยแพร่ 

26 มีนาคม 
2564 

ASTC 2021 การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 8 
มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ ์น.771-780  
 

13 ปัจจัยการทำนายพฤติกรรมการส่งเสริม
สุขภาพของผู้ป่วยโรคต่อมลูกหมากโต 
โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ในจังหวัดปทุมธานี 
 

อภิสุทธิ ์เลาหวรรณธนะ, 
ลำพูน ศรีโชค, 
ปิยชวิศา วชิรธานินทร,์ 
อ.สุทธิดา แก้วมุงคุณ 
 

ระดับชาติ ตีพิมพ์
เผยแพร่ 

เม.ย.2564 การประชุมวิชาการและนำเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติและ
นานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำป ี2564 
เร่ือง "การอยู่รอดของเศรษฐกิจ 
สังคม และสุขภาพ ในยุคชีวิตวิถี
ใหม่" 
โดย มหาวิทยาลยัปทุมธานี และ
ภาคีเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการ 
วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2564 ณ 
มหาวิทยาลัยปทุมธานี น.653-662 
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14 ผลของโปรแกรมส่งเสริมการออกกำลังกาย
สำหรับผู้สูงอายุขอ้เข่าเส่ือมในเทศบาล
ตำบลหนองเสือ อำเภอหนองเสือ จังหวดั
ปทุมธาน ี

จันทิมา ขวัญสุข, 
จินดาภา โคตรปัญญา, 
โชติกา นาคโต, 
นภาพร อาจเก่ง 
อ.นาตยา ดวงประทุม, 
อ.ทัศพร ชูศักดิ์, 

ระดับชาติ 
TCI 2 

ตีพิมพ์
เผยแพร่ 

มกราคม-
มิถุนายน 
2564 

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(สทวท.) ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-
มิถุนายน 2564 น.91-104 

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

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

นานาชาต ิ ตีพิมพ์
เผยแพร่ 

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

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

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

 

นานาชาต ิ
 
 
 

ตีพิมพ์
เผยแพร่ 

April 2021 International Journal of 
Multidisciplinary Research 
and Publications (IJMRAP). 3 
(10). p.15-20. 
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     1.3.4 จำนวนนักศึกษา
หรือศิษย์เก่าท่ีได้รับการยก
ย่อง ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ 
 

40  
คน 
VRU 

 
5 ผลงาน 

 (PH) 

0 
คน 
 

1.3.4 จำนวนนักศึกษาหรือศิษย์เก่าที่ได้รับการยกย่องในระดับชาติหรือนานาชาติ..........0........คน 
ที ่ ชื่อเจ้าของผลงาน ประเภทผลงานหรือ

รางวัลที่ได้ 
ระดับชาติ/
นานาชาติ 

นักศึกษา/
ศิษย์เก่า 

ว/ด/ปที่ได้รับ
การยกย่อง 

ชื่อหน่วยงาน-
สถานทีม่อบ 

1       
 

1.4 ร้อยละของอาจารย์
นักพัฒนาและนกัศึกษาที่เขา้
ร่วมโครงการหรือกิจกรรมการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติรว่มกับ
ชุมชน 
     1.4.1 ร้อยละของอาจารย์ที่
เข้าร่วมโครงการต่อจำนวน
อาจารย์ทั้งหมด 

 
 
 
 

ร้อยละ  
40 

VRU 
 

ร้อยละ 40 
 (PH) 

 
 
 

 

 
 
 
 

ร้อยละ 
69.23 

 

1.4.1 ปีงบประมาณ 2564 มีจำนวนอาจารย์ทัง้สิ้นจำนวน 26 คน มีอาจารยนั์กพัฒนาที่เข้าร่วมโครงการกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบตัิร่วมกบัชุมชนจำนวน 
18 คน (ไม่นับซ้ำ) คิดเป็นร้อยละ 69.23 

ลำดับที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
วัน เดือน ปี 
ดำเนินการ 

ชื่อชุมชนและการเรยีนรู้จาก
การปฏบิัติรว่มกับชุมชน 

รายชื่ออาจารย์นักพัฒนา 

1 โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชวีิตและ
ยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก 

มีนาคม – สิงหาคม 
2564 
 

ตำบลหนองตะเคียนบอน อำเภอ
วัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 

อ.ธธธิา เวียงปฏ ิ
ผศ.นัชชา ยันต ิ
อ.จันทรรัตน์ จาริกสกุลชยั 
อ.ดร.รัฐพล ศิลปรัศมี 

ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาด
หลุมแก้ว จังหวัดปทุมธาน ี 

อ.สุทธิดา แก้วมุงคุณ 
อ.ปัณณฑัต ตันธนปัญญากร 
อ.ศศิวิมล จันทร์มาล ี
อ.ดร.นภัสรัญชน์ ฤกษ์เรืองฤทธิ ์

2 โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (U2T) 1 กุมภาพันธ ์2564 – 
31 มกราคม 2565 

ตำบลสระแกว้ อำเภอเมือง 
จังหวัดสระแกว้ 

อ.ธธธิา เวียงปฏ ิ
ผศ.นัชชา ยันต ิ
อ.อภิญญา อุตระชยั 
อ.กริช เรืองไชย 
 



14 
ข้อมูล ณ วันที่ 27 กันยายน 2564 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

2564  
ผล รายละเอียดผลการดำเนินงาน 

ตำบลคลองควาย อำเภอสาม
โคก จังหวัดปทุมธาน ี

ผศ.ดร.ทัศพร ชูศักดิ์ 
อ.นาตยา ดวงประทุม 
อ.เฟื่องฟ้า รัตนาคณหุตานนท ์
อ.ศศิธร ตันติเอกรัตน์ 

   ตำบลโคกช้าง อำเภอบางไทร 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

อ.เจียระไน ปญมโรจน์สกุล 
อ.นลพรรณ ขันติกุลานนท ์
อ.ดร.กล้าณรงค์ วงศ์พิทักษ์ 
อ.นิโรบล มาอุ่น 

3 วิศวกรสังคม “เพื่อพัฒนาเยาวชนไทยสูผู่้นำ
ศตวรรษที่ 21” 

4 5 และ 10 มีนาคม 
2564 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธาน ี

อ.ศศิธร ตันติเอกรัตน์ 
อ.ธธธิา เวียงปฏ ิ

3 การติดตามและพัฒนาทักษะแกนนำการช่วย
ฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) 

31 มีนาคม 2564 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลคลองห้า อำเภอคลอง
หลวง จังหวัดปทุมธาน ี

ผศ.ดร.ทัศพร ชูศักดิ์ 
อ.นาตยา ดวงประทุม 
อ.ศศิธร ตันติเอกรัตน์ 

 

1.4.2 ร้อยละของนักศึกษา
ที่เข้าร่วมโครงการต่อ
จำนวนนักศึกษาท้ังหมด
  

ร้อยละ 
80 

VRU 
 

ร้อยละ 80 
 (PH) 

 

ร้อยละ 
20.04 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีจ านวนนกัศกึษาทัง้สิน้ 469 คน จ าแนกเป็นนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรี จ านวน 437 คน ระดบัปรญิญาโท 27 
คน ระดบัปรญิญาเอก 5 คน มีนกัศกึษาที่เขา้รว่มโครงการกจิกรรมการเรียนรูจ้ากการปฏิบตัิรว่มกบัชมุชน 94 คน คิดเป็นรอ้ยละ 20.04  
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ข้อมูล ณ วันที่ 27 กันยายน 2564 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

2564  
ผล รายละเอียดผลการดำเนินงาน 

ลำ

ดับ

ท่ี 

ช่ือโครงการ

ผลงาน 

เชิงผลิตภาพ 

วัตถุประสงค์ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

การนำไปใช้

ประโยชน์ 

พื้นท่ี

ดำเนินงาน 

ระยะ 

เวลา 
รายช่ือนักศึกษาท่ีดำเนินงาน หลักสูตร 

อาจารย์ 

ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการ 1 

ตำบล 1 

มหาวิทยาลัย 

(U2T) 

เพื่อศึกษา

ปัญหาและ

ความ

ต้องการของ

ชุมชน เรียนรู้

ชุมชนและ

วางแผน

ดำเนินการ

แก้ไขปัญหา 

พัฒนาชุมชน 

ยกระดับ

คุณภาพชีวิต

และรายได้ 

นักศึกษาได้เรียนรุ้

ชุมชน ศึกษา

บริบทของชุมชน 

และร่วมวางแผน

ดำเนินการแก้ไข

ปัญหาในชุมชน 

รวมทั้งกิดการจ้าง

งานและมีรายได้ 

ฝึกให้นักศึกษา

ได้ทำงาน

ร่วมกับชุมชน 

ศึกษาบริบท

ชุมชน และมี

ความ

รับผิดชอบ 

ตำบลสระแก้ว 

อำเภอเมือง 

จังหวัด

สระแก้ว 

และตำบล

คลองควาย 

อำเภอสามโคก 

จังหวัด

ปทุมธานี 

1 

กุมภาพัน

ธ์ 2564- 

31 

มกราคม 

2565 

8 คน ได้แก่ 

1. นายภัทรพล จันทร์เล็ก 

2. น.ส.อินทรารักษ์ ทองมูล 

3. น.ส.กรวิภา ใจเสาร์ 

4. น.ส.ชลธิชา วงษ์บำหรุ 

5. น.ส.ปิยะดา เนื่องกำเหนิด 

6. น.ส. พิยดา โพธิ์พิทักษ์  

7. น.ส. ปนัดดา พุนานิน 

8. นาย อภิสิทธิ์ มั่นคง 

ส.บ. 

สาขาวิชา

การ

จัดการ

สถาน 

พยาบาล 

อ.ธธิธา เวียงปฏิ 

ผศ.นัชชา ยันติ 

อ.จันทรรัตน์ จาริกสกุล

ชัย 

อ.ดร.รัฐพล ศิลปรัศมี 

ผศ.ดร.ทัศพร ชูศักด์ิ 

อ.นาตยา ดวงประทุม 

อ.เฟื่องฟ้า รัตนาคณ

หุตานนท์ 

อ.ศศิธร ตันติเอกรัตน์ 

 

2 โครงการการ

พัฒนา

นักศึกษาเพื่อ

เสริมสร้าง

ประสบการณ์

ในการเรียนรู้

งานและทักษะ

การทำงาน

ด้าน

สาธารณสุข

พื้นฐานร่วมกับ

ชุมชน 

1. เพื่อให้

นักศึกษามี

ความรู้ใน

ขอบเขตของ

การ

ปฏิบัติงาน

ทางด้าน

สาธารณสุข

พื้นฐาน 

2. เพื่อให้

นักศึกษามี

ทักษะการ

ปฐมพยาบาล

นักศึกษาคณะ

สาธารณสุข

ศาสตร์ เข้าร่วม

ทั้งสิ้น 86 คน 

และนักศึกษาทุก

คนมีทักษะการ

ปฐมพยาบาล

เบื้องต้น (หัตการ) 

นักศึกษามี 

จิตอาสาพัฒนา

ชุมชนและ

นักศึกษากล้า

แสดงออก 

มากข้ึน 

นักศึกษาได้

ฝึกฝนการให้

ความรู้ต่อหน้า

ชุมชน 

โรงพยาบาล

ส่งเสริม

สุขภาพตำบล

บริเวณ

ภูมิลำเนาของ

นักศึกษา 

เมษายน-

มิถุนายน 

2564 

65 คน ได้แก่ 

1. น.ส.พรประวี แก้วกาญจน์ 

2. นายนิกร แสไธสง 

3. นายซัลฟาน อิสสมะแอ 

4. น.ส.เนตรดวงใจ ศรีเพ็ชร์ 

5. น.ส.นันทวัน คงคาอินทร์ 

6. น.ส.ปภัสสร อักษรศรี 

7. น.ส.กมลชนก พิศวง 

8. น.ส.ปุณยาพร นาคเอี่ยม 

9. น.ส.ณัฐภัทร มีพร้อม 

10. น.ส.จารุวรรณ นรสิงห์ 

11. น.ส.ชณานัน ชนสุภาพ 

12. น.ส.จิรวรรณ แพทย์กิจ 

13. น.ส.หัทยา แจ้งจบ 

ส.บ. 

สาขาวิชา

สาธารณ

สุข

ศาสตร์ 

 

 

สบ. 

สาขาวิชา

การ

จัดการ

สถานพย

าบาล 

อ.นิโรบล มาอุ่น 

อ.ปัณณทัต ตันธน

ปัญญากร 



16 
ข้อมูล ณ วันที่ 27 กันยายน 2564 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

2564  
ผล รายละเอียดผลการดำเนินงาน 

เบื้องต้น (หัต

การ) 

14. น.ส.วิชุกรณ์ วิบูลย์ 

15. น.ส.ปรีดาภรณ์ ผลอินทร์ 

16. น.ส.ณัชฌา สุดใจดี 

17. น.ส.กุลปริยา ศรีจันทร์เเดง 

18. น.ส.วริศรา ไพรศรี 

19. น.ส.รัตติยากรณ์ เงินวงษ์ 

20. น.ส.พรพัชรา ไฉยา 

21. น.ส.ณัฐมล แย้มเกตุ 

22. นายวุฒิชัย อุทัยรัศมี 

23. น.ส.ทิพาพันธ์ โพธิ์แสง 

24. นายธัญวุฒิ ไตรทิพย์ 

25. น.ส.วรัญญา ชนะน้อย 

26. น.ส.นันทิตา จารัญ 

27. น.ส.สุพาพร แจ่มศรี 

28. น.ส.ศรัญญา ใจกว้าง 

29. น.ส.เพ็ญยุภา อ่อนไธสง 

30. น.ส.นุชนารถ ยังแช่ม 

31. น.ส.กัลยานี พันธ์ศรี 

32. น.ส.ศุภธิดา แสงสุวรรณ 

33. น.ส.สุรนาถ หว่างแสง 

34. น.ส.พรลภัส โพธิ์กลาง 

35. น.ส.ชุติมา นุ่มดี 

36. น.ส.อนันญา พิบูลย์นำชัย 

37. น.ส.พลอยวรีย์ ภูมิน 

38. น.ส.ปรียาภรณ์ เกษมสุข

อธิวัฒน์ 

39. น.ส.อัญชลี ปรีต้อย 

40. น.ส.สุภัสสร ชินนะหง 

41. น.ส.วิจิตรา ทุมสวัสด์ิ 

42. น.ส.ชนาพร ปรึกษา 
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ข้อมูล ณ วันที่ 27 กันยายน 2564 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

2564  
ผล รายละเอียดผลการดำเนินงาน 

43. นายอชิตพล ยิ้มจันทร์ 

44. น.ส.ทักษอร นุ่มอุปถัมภ์ 

45. น.ส.ดวงกมล บุญเพ็ญ 

46. น.ส.พันธ์ทิพย์ ดาบุตร 

47. น.ส.จิราพร นาคเรือง 

48. น.ส.ภทพร ดอนหัวรอ 

49. น.ส.บุหงา นาคศรี 

50. น.ส.ชญาทิพย์ เจริญผล 

51. น.ส.อรพรรณ ดวงสุวรรณ์ 

52. น.ส.มาริษา ดวงจิตร 

53. น.ส.อารียา โต๊ะสะและ 

54. น.ส.กัญญาดา รักยืน 

55. น.ส.สกาวรัตน์ กัญจณ

กาญจน์ 

56. น.ส.อุมาพร สวยงาม 

57. น.ส.พรชิตา ประสพเพ็ชร 

58. น.ส.อรุณรัตน์ โพระนก 

59. น.ส.จตุพร จีนสุขแสง 

60. น.ส.รสณา แซ่น้า 

61. น.ส.วรรณภา นามกิง 

62. น.ส.นิตยา พันธ์เชื้อ 

63. น.ส.วันเพ็ญ เกตุสุวรรณ์ 

64. น.ส.กาญจนา เกตุสุวรรณ์ 

65. น.ส.สราลี เกลี้ยงเจริญ 

66. น.ส.กวิสรา ตุพิมาย 

67. น.ส.กัญญาณี ไชยแก้ว 

68. นายณรงค์ศักด์ิ โพธิ์พิทยา 

69. น.ส.จรัณญา สงค์จันทร์ 

70. น.ส.วรพรรณ สินนุสาสน์ 

71. น.ส.เจนจิรา เทียนแก้ว 
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ข้อมูล ณ วันที่ 27 กันยายน 2564 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

2564  
ผล รายละเอียดผลการดำเนินงาน 

72. น.ส.ปุญญิศา หามนตรี 

73. น.ส.เพชรไพลิน ตันนิวัฒน์ 

74. นายจักรพรรด์ิ ภิญโญยงค์ 

75. น.ส.โสภีนุสรณ์ โสภา 

76. น.ส.วรินรดา ชนะศักด์ิ 

77. น.ส.พัชลี หัสกรรณ์ 

78. น.ส.จริยา  ใบบัว  

79. น.ส.สุนิสา  ทาขามป้อม 

80. น.ส.พรนภา  วงษ์เสง่ียม

81. น.ส.วิมลมณี  เจโคกกรวด 

82. น.ส.นันสินี  ศรีทับทิม 

83. น.ส.ภาวดี  ธุระมาลย์ 

84. น.ส.อมิตา  สามเพชรเจริญ 

85. น.ส.สุพรรณี  มีชนะ  

86. น.ส.กมลลักษณ์  ณรงค์

นอก  
1.5 ร้อยละของผู้สำเร็จ
การศึกษาทุกระดับที่มี
ผลงานเชิงประจักษ์ท่ีไดร้ับ
การตีพิมพ์เผยแพรห่รือ
ก่อให้เกิดการสร้างสรรคส์ิ่ง
ใหม่ท่ีตอบโจทย์การพัฒนา
ท้องถิ่น  
 
 
  

ร้อยละ  
40 

VRU 
 

ร้อยละ 40 
 (PH) 

 

ร้อยละ 
14.61 

 

ผู้สำเร็จการศึกษาปกีารศึกษา 2564 จำนวน  178 (ขอ้มูล ณ วันที ่07-04-64) คนที่มีผลงานเชิงประจักษ์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรือก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ 
สิ่งใหม่ที่ตอบโจทย์การพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 26 คน จำนวน  11 เร่ือง คิดเป็นร้อยละ 14.61 

ที่ ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน เผยแพร่ใน/สถานที่/วารสาร หน้าที ่ ว/ด/ป 
1 น.ส.พรทิพย์ เพราะบญุ, 

อ.นาตยา ดวงประทุม 
อ.สุกฤษฏิ ์ใจจำนงค์ 

ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วย
โรคเบาหวานชุมชนแห่งหนึ่งในตำบลคลอง
หนึ่ง อำเภอคลองหนึ่ง จังหวัดปทุมธาน ี

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การพัฒนา
งานวิจัย นวัตกรรมสร้างสุขภาวะ” คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที่ 1มหาวิทยาลยัวงษ์
ชวลิตกุล 

16 มีนาคม 2564 

2 น.ส.วิมลมณ ีเจโคกกรวด, 
น.ส.วราภรณ์ ผิวผา, 
ผศ.ดร.ทัศพร ชูศักดิ์ 
อ.เฟื่องฟ้า รัตนาคณาหุตานนท ์
 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันตอ่
องค์การของบุคลากรโณงพยาบาลไพศาลี 
จังหวัดนครสวรรค์ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การพัฒนา
งานวิจัย นวัตกรรมสร้างสุขภาวะ” คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที่ 1มหาวิทยาลยัวงษ์
ชวลิตกุล 

16 มีนาคม 2564 
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3 สุธาสินี ประสงค์เพ็ชร, 
วิจิตรา แก้วสา, 
เขมิกา อปุฮาด, 
อ.เฟื่องฟ้า รัตนาคณาหุตานนท ์

การรับรู้ความเชื่อด้านดา้นสุขภาพและ
พฤติกรรมการป้องกันมลพิษทางอากาศของ
นักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ ์

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การพัฒนา
งานวิจัย นวัตกรรมสร้างสุขภาวะ” คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลยัวงษ์
ชวลิตกุล 

16 มีนาคม 2564 

4 กมลวรรณ ผลงาม, 
กมลชนก พุ่มเจา้, 
สุพินยา กลยนยี์, 
อนุสบา แช่มชอ้ย, 
อ.อภิญญา อุตระชยั 
อ.กริช เรืองไชย 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤตกิรรมการ
บริโภคอาหารของนักเรียนชั้นประถามศึกษา
ทีมีภาวะโภชนาการเกิน โรงเรียนเทศบาล
เมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธาน ี

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การพัฒนา
งานวิจัย นวัตกรรมสร้างสุขภาวะ” คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที่ 1มหาวิทยาลยัวงษ์
ชวลิตกุล 

16 มีนาคม 2564 

5 น.ส.ประภัสรา ไทยประสงค์ ,
นายเริงฤทธิ์ นวลน้อย, 
ผศ.ดร.ทัศพร ชูศักดิ์ 
อ.นัชชา ยันต ิ

การรับรู้ เจตคต ิและการปฏบิัติงานป้องกัน
และควบคุมโรค ของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำหมู่บา้น (อสม.) ตำบลเขาดินพัฒนา 
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุร ี

งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 6 และ
นานาชาติ ครั้งที่ 3 ปะจำปี 2564 “นวตักรรม
และตัวแบบการพัฒนายุควถิีใหม่ (New 
Normal) คณะวิทยาการจัดการ  
มหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี 

15-16 กุมภาพันธ์ 
2564 

6 น.ส.อมิตร สามเพชรเจริญ, 
น.ส.กมลลักษณ์ ณรงค์นอก, 
น.ส.ฐิติยา เรืองบุตร, 
อ.นัชชา ยันต ิ

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการ ตัดสินใจ
เลือกใช้บริการสุขภาพตามสิทธิ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของนักศึกษา
ในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง จังหวัดปทุมธานี 

งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 6 และ
นานาชาติ ครั้งที่ 3 ปะจำปี 2564 “นวตักรรม
และตัวแบบการพัฒนายุควถิีใหม่ (New 
Normal) คณะวิทยาการจัดการ  
มหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี 

15-16 กุมภาพันธ์ 
2564 

7 Narakorn Huadon, 
Phannathat 
Tanthanapanyakorn, 
Naphatsa 
rn Roekruangrit,  
Aree Sangguanchue, 

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

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

April 2021 
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Apinya Uttarachai, 
Mayuree At-Narong 

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

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

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

2021 

9 ปวีณน์ุช ศศิวัฒนากุล, 
วีรภัทร ศักดิ์ชัยเจริญไทย ,
บุศรินทร ์ครองกิจการ, 
วราภรณ์ ศรีวิจารณ์ , 
อ.สุทธิดา แก้วมุงคุณ 
อ.ศิริชัย จันพุ่ม 

ปัจจัยการทำนายพฤติกรรมการปอ้งกันโรค
วัณโรคปอด ในผู้ป่วยเบาหวาน ในเขต
รับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
ตำบลพรหมบุร ี

ASTC 2021การประชุมวิชาการระดับชาติ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหวา่งสถาบัน ครั้ง
ที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ ์

26 มีนาคม 2564 

10 สุภางค์ กิจทิพย์, 
วรรยา ศรีนวล, 
ทักษพร เกิดแจ้ง, 
พัทธมน จันทร์ชูผล, 
อ.จันทรรัตน ์จาริกสกุลชยั 

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

EAU Heritage Journal Science and 
Technology 

อยู่ระหว่างดำเนินการ 

11 ชฎาภรณ์ ศรวจิิตร, 
ดรุนี ลี้กุล, 
ศิรประภา แก้วปรีชา, 
หนูไกร แงวกุดเรือ, 
อ.ดร.รัฐพล ศิลปรัศมี 

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

EAU Heritage Journal Science and 
Technology 

อยู่ระหว่างดำเนินการ 
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1.6 ร้อยละผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ของ
นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาท่ีไดร้ับการ
เผยแพรร่ะดับนานาชาติ  
  

ร้อยละ  
7 

VRU 
ร้อยละ 7 

 (PH) 
 

ร้อยละ 
0.00 

 

ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษาจำนวน 3 ผลงานไดร้ับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ จำนวน.......0............
ผลงาน คิดเป็นร้อยละ 0.00 

ที ่ ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน งานวิจัย/งาน
สร้างสรร 

เผยแพร่ใน/สถานที่/วารสาร 
หน้าท่ี 

ว/ด/ป 

1      
 

1.7 จำนวนแนวปฏิบัติที่ดี
ด้านการจัดการเรียนรู้เชิง
ผลิตภาพ   

10  
เรื่อง 
VRU 

 
1 เรื่อง 
 (PH) 

1 
เรื่อง 

 
 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีแนวปฏบิัติที่ดีด้านการจัดการเรียนรูเ้ชิงผลิตภาพ 1 เรื่อง  

1) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ผลงานการสมัมนาการนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาจัดการเรียนรูเ้ชิงผลิต

ภาพด้วยกระบวนการ  “แอพพลิเคช่ันจองคิวรับบริการวัคซีน” (แนวปฏิบัติ) ดังนี้ ผลงานเชิงผลิตภาพของนักศึกษาเป็นผลงานท่ีเกิดขึ้นจาก

กระบวนการเรียนการสอนในรายวิชาสหกิจศึกษาที่เน้นให้นักศึกษาประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านสุขภาพที่ได้มีการเรยีนมาในแตล่ะชั้นปีเพือ่

จัดการและแกไ้ขปัญหาทางด้านสขุภาพท่ีเกิดขึ้นในสถานประกอบการจริง ตัวอย่างผลงานท่ีเกิดขึ้นจากกระบวนการเรียนการสนอในรายวิชา

สหกิจศึกษา ได้แก่  ผลงาน“แอพพลิเคช่ันจองคิวรับบริการวัคซีน” โดยใช้เว็บไซต์ Appsheet และความสามารถสมาร์ทโฟนนำมาใช้ทำงาน

ร่วมกัน 

1.8 ร้อยละของนักศึกษา
ช้ันปีสุดท้ายท่ีมผีลการ
ทดสอบตามเกณฑ์
ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ (CEFR) หรือ
เทียบเท่า 
1.8.1 ระดับปริญญาตรี 
ตั้งแต่ ระดับB1 ขึ้นไป  

 
 

ร้อยละ  
85 

VRU 
 

ร้อยละ 85 
 (PH) 

 
 

ร้อยละ 
39.66 

 

 
 
1.8.1 จำนวนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีช้ันปสีุดท้ายจำนวน  96 คน เข้ารับการทดสอบ จำนวน 179  (ปี3+4)...คน มีจำนวนผู้ผ่านการ
ทดสอบตามมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR)หรือเทียบเท่า ระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ ระดับ B1 จำนวน  71 คน คิดเป็นร้อย
ละ 39.66 
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1.8.2 ระดับบัณฑติศึกษา
ตั้งแต่ระดับ B2 ขึ้น 
 
 
 

ร้อยละ  
85 

VRU 
 

ร้อยละ 85 
 (PH) 

ร้อยละ 
85.00 

 

จำนวนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ช้ันปีสุดท้ายจำนวน 9 คน เข้ารับการทดสอบ จำนวน 9 คน มีจำนวนผู้ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน

ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) หรือเทียบเท่าระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ ระดับ B2 จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ100  

1.9 จำนวนผู้ประกอบการ
ใหม่ Startup ที่เกิดจาก
การบ่มเพาะของ
มหาวิทยาลยั  

30  
ราย 
VRU 

 
2 ราย 
 (PH) 

 
 
 
 

9 
ราย 

 
 

 

จำนวนผู้ประกอบการใหม่ (Startup) ที่เกิดจากการบ่มเพาะของมหาวิทยาลัย 9 ราย 
ลำดับที่  
 

ชื่อผู้ประกอบการใหม่ (Startup) และที่อยู่ ประเภทผลติภณัฑ์ รายละเอียด 
ที่ได้รับการบ่มเพาะ 

งบประมาณและแหล่ง
งบประมาณสนบัสนุน 

 น.ส.นพรัตน์   ธารีสิทธิ์   รหัสนักศึกษา 62124780070  
น.ส.อรอนงค์   คําพะวงษ์  รหัสนักศึกษา 62124820009  
น.ส.กรวิภา    ใจเสาร ์     รหัสนักศึกษา 62124780075  
น.ส.ชลธิชา   วงษ์บำหร ุ   รหัสนักศึกษา 62124790005  
น.ส.ปิยะดา  เนื่องกำเหนิด รหัสนักศึกษา 62124790010 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

เจลแอลกอฮอล์อะโรม่า โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมี
ทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่น
ใหม่ (Startup) 

- 

 นายนิกร แสนไธสง รหัสนักศึกษา 61124780012 
น.ส.วรัญญา ชนะน้อย รหัสนักศึกษา 61124780093 
น.ส.ณัชฌา สุดใจด ีรหัสนักศึกษา 61124780061 
น.ส.ปุณยาพร นาคเอื่ยม รหัสนักศึกษา 61124780032 

น้ำยำซ๊ีดซ๊าด โลโซ 
(เดียม) 

โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมี
ทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่น
ใหม่ (Startup) 

- 
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1.10 ร้อยละของบัณฑิต
ระดับปริญญาตรีที่มีงานทำ
หรือประกอบอาชีพอิสระ 
 

ร้อยละ  
80 

VRU 
 

ร้อยละ 80 
 (PH) 

 

ร้อยละ 
80.77 

●  

จำนวนบัณฑติทั้งหมดจำนวน .....95... คน มีบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามจำนวน ....78.... คน บัณฑติระดับปรญิญาตรีที่มีงานทำหรือประกอบ
อาชีพอิสระ จำนวน .........63........... คน คิดเป็นร้อยละ ........80.77........ แยกผลตามหลักสูตร/คณะได้ ดังนี้  

คณะ 
จำนวน
บัณฑิต 

จำนวนบัณฑิตที่ตอบ
แบบสอบถาม 

บัณฑิตมีงานทำหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ 

ร้อยละ 

หลักสตูร ส.บ.สาธารณสุขศาสตร ์ 73 56 49 (47+2) 92.45 
หลักสตูร ส.บ.การจดัการสถานพยาบาล 22 22 14 (12+2) 77.78 

รวม 95 78 63 80.77 
หมายเหตุ  ข้อมูล ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 (จากรายงานผลการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563) 
การรวบรมข้อมูลได้มีการทำ google from บัณฑิตท่ีจบทำแบบฟอร์มตอบกลับมาที่คณะฯ 

1.11 อัตราการได้งานทำใน
พื้นที่หรือประกอบอาชีพ
อิสระหลังจากสำเร็จ
การศึกษาภายในระยะเวลา 
1 ปี ในพื้นที่ ที่มหาวิทยาลัย
รับผิดชอบ (350 กม.) 

ร้อยละ  
60 

VRU 
 

ร้อยละ 60 
 (PH) 

 

ร้อยละ 
- 

●  

- 
 
 

 

1.12 ผลการประเมินความ
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มี
ต่อบัณฑติตามกรอบ
คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ  
 

มากกว่า 
4.51 
VRU 

 
มากกว่า 

4.51 
 (PH) 

ค่าเฉลี่ย  

4.53 
จำนวนบัณฑติทั้งหมดจำนวน  คน มีผู้ใช้บัณฑิต 34 คน มีผู้ใช้บัณฑติตอบแบบสอบถาม จำนวน ………….. คน มีผลการประเมินความพงึพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตเฉลีย่อยู่ระดับ 4.53 

คณะ 
จำนวนผู้ใช้บัณฑิต

ทั้งหมด 
จำนวนผู้ใช้บัณฑิตทีต่อบ

แบบสอบถาม 
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้

บัณฑิต 
หลักสูตร ส.บ.สาธารณสุขศาสตร์  73 29 4.55 
หลักสูตร ส.บ.การจัดการสถานพยาบาล 22 5 4.50 

รวม 95 34 4.53 
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 จำแนกตามด้านความพึงพอใจ ดังนี ้

คณะ 
คุณธรรม จรยิธรรม 
และจรรยาบรรณใน

วิชาชีพ 

ความรู้
ความสามารถทาง
วิชาการ/วิชาชีพ 

ทักษะทางปญัญา 
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

หลักสูตร ส.บ.สาธารณสุขศาสตร์  4.78 4.36 4.49 4.57 4.56 
หลักสูตร ส.บ.การจัดการ
สถานพยาบาล 4.80 4.44 4.60 4.84 3.96 

รวม 4.79 4.40 4.55 4.71 4.26 
หมายเหตุ  ข้อมูล ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 (จากรายงานผลการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563) 

1.13 ร้อยละของบัณฑิตครู
ที่สอบบรรจคุรไูด้ในการ
สอบในปีแรกที่จบ
การศึกษา 

ร้อยละ  
85 

- 
 

- 
 

1.14 ร้อยละของบัณฑิตครู
ที่สำเร็จการศึกษาในปี
การศึกษานั้นๆ ที่ได้รับการ
บรรจุเข้าทำงานในพ้ืนท่ี ท่ี
มหาวิทยาลยัรับผิดชอบ
ดูแล (350 กม.) 

ร้อยละ  
60 

- 
 

- 

1.15 ร้อยละของนักเรียน
โรงเรียนสาธิต ที่ได้รับการ 
พัฒนาจากมหาวิทยาลัยมี
คะแนนผลการทดสอบทาง

ร้อยละ  
60 

- 
 

- 
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การศึกษาระดับชาติ ขั้น
พื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชา
ผ่านเกณฑ์ คะแนนร้อยละ 
50 ขึ้นไป 
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เป้าประสงค์ 2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิน่ เพ่ือความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศ 
2.1 ร้อยละของผลงานวิจยั
หรืองานสร้างสรรค์ของ
อาจารย์ที่สร้างนวัตกรรมที่
สอดคล้องกับการพัฒนา
ท้องถิ่นและโจทย์การ
พัฒนาประเทศหรือแก้ไข
ปัญหาของท้องถิ่นหรือ
ปัญหาระดับประเทศ 

ร้อยละ  
70 

VRU 
 

ร้อยละ 70 
 (PH) 

 

ร้อยละ 
100 

●  

ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ทั้งหมด 1 ผลงาน ที่สร้างนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาทอ้งถิ่น และโจทย์การพัฒนาประเทศหรือแก้ไขปัญหาของ
ท้องถิ่น หรือ ปญัหาระดับประเทศ จำนวน 1  ผลงาน คิดเป็นร้อยละ 100 

ที่ ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน 
งานวิจัย/งาน

สร้างสรรค ์
นวัตกรรมท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิน่ และโจทย์การพัฒนา

ประเทศหรือแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น หรือ ปัญหาระดับประเทศ 

 ชุดโครงการวิจัยเร่ือง นวัตกรรม

การส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ

จากหลกัการดูแลสุขภาพแบบองค์

รวมในจังหวัดปทุมธานี  

ผศ.นัชชา ยันต ิ

ผศ.ดร.ทัศพร ชูศกัดิ ์

อ.ดร.มัทนาภารณื ใหม่คาน ิ

อ.ดร.รัฐพล ศิลปรัศม ี

อ.สุทธิดา แก้วมุงคุณ 

อ.สุกฤษฎิ์ ใจจำนงค ์

อ.เจยีระไน ปฐมโรจน์สกุล 

อ.ปัณณทตั ตันธนปัญญากร 

อ.นลพรรณ ขันติกุลานนท ์

อ.สุจาริณี สังจ์วรรณะ 

อ.ศศิธร ตันตเิอกรตัน ์

งานวิจัย นวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้สงูอายุจากหลักการดูแล

สุขภาพแบบองค์รวมในจังหวัดปทุมธาน ี
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2.2 จำนวนโครงการวิจัย
รับใช้สังคมที่เกิดจากความ
ร่วมมือองค์กรภาคี
เครือข่าย 

10 
โครงการ 

VRU 
 
2 

โครงการ

(PH) 

 

1 
 โครงการ 

จำนวนโครงการวิจัยรับใช้สังคมที่เกิดจากความร่วมมอืองค์กรภาคีเครือข่าย  1  โครงการ 

คณะ 
โครงการวิจัยรับใช้สังคมที่เกิดจากความร่วมมือองค์กรภาคีเครือข่าย 

โครงการ 
(จำนวน) 

ภาคีเครือข่าย 

สาธารณสุขศาสตร ์ 1 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
รวมทั้งสิ้น 1  

จำแนกตามโครงการ 
ที่ ชื่อโครงการวิจัย ชื่อภาคีเครือข่าย รับใช้สังคม

ด้าน 
ผลที่ได้จากการดำเนินการ 

1 ชุดโครงการวิจัยเร่ือง นวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพ
สำหรับผู้สูงอายุจากหลักการดูแลสุขภาพแบบองค์
รวมในจังหวัดปทุมธานี  

สำนักงานการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) 

สังคมสูงวัย อยู่ระหว่างดำเนินการ 

     
 

2.3 จำนวนผลงานวิจัยของ
อาจารย์และนักวิจัยท่ีได้รับ
การเผยแพร่ในระดับชาติ
หรือนานาชาต ิ

450 
ผลงาน 
VRU 

 
22 ผลงาน 

 (PH) 

 

25 
ผลงาน 

 

 

ผลงานวิจัย หรือผลงานวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ หรือ นานาชาติตามเกณฑ์ กพอ. กำหนด จำนวน 25 ผลงาน 

ที่ ชื่อผลงาน 
ชื่อเจ้าของผลงาน/

ชื่อหลักสูตร 

เผยแพร่ใน
ระดับชาติ/
นานาชาต ิ

ผลงานวิจยั/
ผลงาน
วิชาการ 

เผยแพร ่
ว/ด/ป 

หน่วยงานผู้จัด 

1 ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วย
โรคเบาหวานชุมชนแห่งหนึ่งในตำบลคลองหนึ่ง 
อำเภอคลองหนึ่ง จังหวัดปทุมธาน ี

นาตยา ดวงประทุม, 
สุกฤษฏิ ์ใจจำนงค์, 
พรทิพย์ เพราะบุญ 

ระดับชาติ ผลงานวิจัย 16 มีนาคม 
2564 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
“การพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม
สร้างสุขภาวะ” คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ ครั้งที่ 1มหาวิทยาลยัวงษ์
ชวลิตกุล 

2 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันตอ่
องค์การของบุคลากรโรงพยาบาลไพศาลี 
จังหวัดนครสวรรค์ 

วิมลมณี เจโคกกรวด, 
วราภรณ์ ผิวผา, ทัศ
พร ชูศักดิ์, เฟื่องฟ้า 
รัตนาคณาหุตานนท์ 

ระดับชาติ ผลงานวิจัย 16 มีนาคม 
2564 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
“การพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม
สร้างสุขภาวะ” คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ ครั้งที่ 1มหาวิทยาลยัวงษ์
ชวลิตกุล 
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3 การรับรู้ความเชื่อด้านดา้นสุขภาพและ
พฤติกรรมการป้องกันมลพิษทางอากาศของ
นักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์

สุธาสินี ประสงค์
เพ็ชร, วิจิตรา แก้วสา
, เขมิกา อุปฮาด, 
เฟื่องฟ้า รัตนาคณาหุ
ตานนท์ 

ระดับชาติ ผลงานวิจัย 16 มีนาคม 
2564 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
“การพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม
สร้างสุขภาวะ” คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ ครั้งที่ 1มหาวิทยาลยัวงษ์
ชวลิตกุล 

4 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤตกิรรมการบริโภค
อาหารของนักเรียนชั้นประถามศึกษาทมีีภาวะ
โภชนาการเกิน โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 
จังหวัดปทุมธาน ี

กมลวรรณ ผลงาม, 
กมลชนก พุ่มเจา้, 
สุพินยา กลยนยี์, 
อนุสบา แช่มชอ้ย, อ.
อภิญญา อุตระชยั, อ.
กริช เรืองไชย 

ระดับชาติ ผลงานวิจัย 16 มีนาคม 
2564 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
“การพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม
สร้างสุขภาวะ” คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ ครั้งที่ 1มหาวิทยาลยัวงษ์
ชวลิตกุล 

5 การรับรู้ เจตคต ิและการปฏบิัติงานป้องกัน
และควบคุมโรค ของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำหมู่บา้น (อสม.) ตำบลเขาดินพัฒนา 
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุร ี

ทัศพร ชูศักดิ์ม, นัช
ชา ยันติ, ประภัสรา 
ไทยประสงค์ และเริง
ฤทธิ์ นวลน้อย 

ระดับชาติ ผลงานวิจัย 15-16 
กุมภาพันธ์ 
2564 

งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้ง
ที่ 6 และนานาชาต ิครั้งที่ 3 ปะ
จำปี 2564 “นวัตกรรมและตัวแบบ
การพัฒนายุควิถีใหม่ (New 
Normal)คณะวิทยาการจัดการ  
มหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี 

6 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการ ตัดสินใจเลือกใช้
บริการสุขภาพตามสิทธิหลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้าของนักศึกษาในมหาวิทยาลยัแห่งหนึ่ง 
จังหวัดปทุมธาน ี

อมิตร สามเพชร
เจริญ, กมลลักษณ ์
ณรงค์นอก, ฐิติยา 
เรืองบุตร และนัชชา 
ยันติ 

ระดับชาติ ผลงานวิจัย 15-16 
กุมภาพันธ์ 
2564 

งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้ง
ที่ 6 และนานาชาต ิครั้งที่ 3 ปะ
จำปี 2564 “นวัตกรรมและตัวแบบ
การพัฒนายุควิถีใหม่ (New 
Normal) 
คณะวิทยาการจัดการ  
มหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี 
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7 Effects of the Herbal Joss Strick by 
Using Saabseua and Community 
Participation to Reduce the Incidence 
Rate of Dengue Fever in the Suburban 
Area of Thailand: A Quasi-Experiment 
study 

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

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

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

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

นานาชาต ิ
 
 
 

ผลงานวิจัย 2021 International Journal of 
Multidisciplinary Research 
and Publications (IJMRAP). 3 
(10). p.15-20. 

9 ปัจจัยการทำนายพฤติกรรมการปอ้งกันโรควัณ
โรคปอด ในผู้ป่วยเบาหวาน ในเขตรับผดิชอบ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลพรหมบุรี  

สุทธิดา แก้วมุงคุณ, 
ปวีณ์นุช ศศิวัฒนากุล
, วีรภัทร ศักดิ์ชยั
เจริญไทย, บุศรินทร ์
ครองกิจการ, วรา
ภรณ์ ศรีวิจารณ์ 
และศิริชัย จันพุ่ม 

ระดับชาติ ผลงานวิจัย 26 มีนาคม 
2564 

ASTC 2021 การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 
8 มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์น.
653-662 
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10 Skin Moisturizing Effect of Bath Bomb 
Containing Natural Essential Moisturizing 
for Improving Skin Health 

จันทรรัตน ์จาริกสกุล
ชัย 
 

ระดับชาติ 
TCI 2 

ผลงานวิจัย อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

EAU Heritage Journal Science 
and Technology 

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

รัฐพล ศิลปะรัศมี 
 

ระดับชาติ 
TCI 2 

ผลงานวิจัย อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

EAU Heritage Journal Science 
and Technology 

12 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ยา
ปฏิชีวนะอยา่งสมเหตุสมผลของนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 4 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลัย
แห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธาน ี

นิโรบล มาอุ่น, อินทิ
รา หนูเพชร, 
ปิยวรรณ สิทธิคำ, 
เกตุกาญจน ์สวยรูป, 
กชพร คำนวนฤกษ์, 
สุกฤษฎิ ์ใจจำนงค์ 
และนภัสรัญชน ์ฤกษ์
เรืองฤทธิ์" 

ระดับชาติ ตีพิมพ์
เผยแพร ่

26 มีนาคม 
2564 

ASTC 2021 การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 
8 มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์น.
771-780  
 

13 ปัจจัยการทำนายพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ
ของผู้ป่วยโรคต่อมลูกหมากโต 
โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ในจังหวัดปทุมธานี 
 

สุทธิดา แก้วมุงคุณ, 
อภิสุทธิ ์เลาหวรรณธ
นะ, ลำพูน ศรีโชค 
และ ปยิชวิศา วชิร
ธานินทร ์

ระดับชาติ ตีพิมพ์
เผยแพร ่

2564 การประชุมวิชาการและนำเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติและ
นานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำป ี2564 
เร่ือง "การอยู่รอดของเศรษฐกิจ 
สังคม และสุขภาพ ในยุคชีวิตวิถี
ใหม่" 
โดย มหาวิทยาลยัปทุมธานี และ
ภาคีเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการ 
วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2564 ณ 
มหาวิทยาลัยปทุมธานี น.653-662 
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โชติกา นาคโต 
และนภาพร อาจเก่ง 
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มกราคม-
มิถุนายน 
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วารสารวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สทวท.) ปีที่ 8 ฉบับที่ 
1 มกราคม-มิถุนายน 2564 น.91-
104 

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

Phannathat 
Tanthanapanyako
rn, Nonlapan 
Khuntikulanon, 
Sutthida 
Kaewmoongkun 
and Sasiwimol 
Chanmalee 

ระดับ
นานาชาต ิ

ตีพิมพ์
เผยแพร ่

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

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

Phannathat 
Tanthanapanyako
rn, Nonlapan 
Khuntikulanon, 
Sasiwimol 
Chanmalee and 
Tassanapan 
Weschasat 
 
 
 
 

ระดับ
นานาชาต ิ

ตีพิมพ์
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2564 International Journal of 
Multidisciplinary Research 
and Publications (IJMRAP), 
3(9), p.21-27. ISSN (Online): 
2581-6187 
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17 Effects of the Cut-Down Smoking 
Program to Promote Smoking Cessation 
Behavior among Postman Smoker from 
the Central Portion of Thailand. 

Phannathat 
Tanthanapanyako
rn, Aree 
Sanguanchue, 
Tassanapan 
Weschasat 
 
 

ระดับ
นานาชาต ิ

ตีพิมพ์
เผยแพร ่

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

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

Phannathat 
Tanthanapanyako
rn, Naphatsaran 
Roekruangrit, 
Nirobon Ma-oon, 
Tassanapan 
Weschasat 

ระดับ
นานาชาต ิ

ตีพิมพ์
เผยแพร ่

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

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

Phannathat 
Tanthanapanyako
rn, Sasiwimol 
Chanmalee, 
Naphatsaran 
Roekruangrit 
 
 
 
 
 
 

ระดับ
นานาชาต ิ

ตีพิมพ์
เผยแพร ่

2564 International Journal of 
Multidisciplinary Research 
and Publications (IJMRAP), 
3(11), p.75-80. 
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20 Effects of the Herbal Joss Strick by 
Using Saabseua and Community 
Participation to Reduce the Incidence 
Rate of Dengue Fever in the Suburban 
Area of Thailand: A Quasi-Experimental 
study 

Tanthanapanyako
rn P, Roekruangrit 
N, Sanguanchue 
A, Uttarachai A, 
AtNarong M, 
Huadon N, 
Thanaphatchosak
ul I, Poosri N, 
Nark-im S. 

ระดับ
นานาชาต ิ

ตีพิมพ์
เผยแพร ่

2564 International 
Journal of Multidisciplinary 
Research and Publications 
(IJMRAP), Volume 3, Issue 10, 
pp. 10-14, 2021. (ISI) 

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

Tanthanapanyako
rn P, Turien S, 
Kongsuwan G, 
Wongwang P, 
krongkitjakarn 
B, Chaopaina S. 

ระดับ
นานาชาต ิ

ตีพิมพ์
เผยแพร ่

2564 International Journal of 
Multidisciplinary Research 
and Publications (IJMRAP), 
Volume 
3, Issue 10, pp. 19-24, 2021. 
(ISI) 

22 The Surgical Mask Wearing Behaviour to 
Prevent and Control the COVID-19 
Pandemic Situation among Nursing Staff 
in the Tertiary Care of Thailand: A 
Cross-sectional Study 

Tanthanapanyako
rn P, Chanmalee 
S, Sanguanchue A, 
Wongpituk K, 
Khuntikulanon 
N. 
 
 
 
 
 
 

ระดับ
นานาชาต ิ

ตีพิมพ์
เผยแพร ่

2564 International Journal of 
Innovation Scientific 
Research and Review, Vol. 
03, Issue, 06, pp.1298- 
1302, June, 2021. (ISI) 
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23 Effects of Preventive Program for 
Depression among the Older Adults in 
the Rural Community of Thailand:  
Curriculum Vitae: Phannathat 
Tanthanapanyakorn 
Faculty of Public Health, Valaya 
Alongkorn Rajabhat University under 
the Royal Patronage 
3 A Quasi-Experimental Study. 

Tanthanapanyako
rn P, Kaewlee 
Lawan N, 
Weschasat T, 
Roekruangrit N. 

ระดับ
นานาชาต ิ

ตีพิมพ์
เผยแพร ่

2564 International Journal of 
Innovative Science and 
Research 
Technology ISSN: 2456-2165, 
Volume 6, Issue 8, August, 
2021, 33-40. (PubMed) 

24 Effectiveness of the Self-Care Sanbag 
Exercise Program for the Osteoarthritis 
Patients in the Secondary Care in 
Thailand 

Tanthanapanyako
rn P, 
Sanguanchue A, 
Cetthakrikul, 
Wongpituk K. 

ระดับ
นานาชาต ิ

ตีพิมพ์
เผยแพร ่

2564 International Journal of 
Geoinformatics (IJG) 
ISSN:2673-0014, Volumn 17, 
Issue 3, 
August 2021, 11-19. (SCOPUS 
Q4) 

25 The Relationship between Knowledge, 
Attitude, and Health Behaviors Based 
on the Principle of 3E. 2S. 
with Body Mass Index Level among 
Students in Faculty of Public Health, 
Valaya Alongkorn 
Rajabhat University under the Royal 
Patronage. 
 
 
 
 

Tanthanapanyako
rn P, Roekruangrit 
N, Khantikulanon 
N, Sanguanchue 
A. 

ระดับชาติ ตีพิมพ์
เผยแพร ่

2564 VRU Research and 
Development Journal 
Science 
and Technology, ISSN: 2351-
0366, Vol. 16, Issue 1,January 
- April 2021. (TCI2) 
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2.4 จำนวนบทความของ
อาจารย์ประจำ ที่ได้รับการ
อ้างอิงในฐานข้อมูล TCI 
ISI SJR และScopus 
(พิจารณาผลงานย้อนหลัง 
5 ปีปฏิทิน ที่ได้รับการ
อ้างอิง ณ ปีปัจจุบัน ) 

70 
บทความ 

VRU 
 

10 
บทความ 

 (PH) 

 

4 
 บทความ 

 

บทความของอาจารย์ประจำที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus (พิจารณาผลงานย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน ที่ได้รับการอ้างอิง ณ ปปีัจจุบัน ) จำนวน 4 
บทความ แยกตามฐานข้อมูล ได้แก่ 
1. TCI จำนวน 1 บทความ 
2. ISI จำนวน - บทความ 
3. SJR จำนวน 2 บทความ 
4. Scopus จำนวน 1 บทความ 

ที่ ชื่อบทความ ชื่อเจ้าของบทความ 

ฐานข้อมูล 
TCI / ISI / 

SJR 
/Scopus 

ปี พ.ศ. 
(2560-
2564) 

ชื่อวารสาร หน้าที ่
จำนวน

ครั้ง
อ้างอิง 

อ้างอิงโดยและ 
ว/ด/ป อ้างอิง 

(1 ต.ค.63-30 ก.ย. 64) 

1 Fuel properties of biochar 
from torrefaction of 
ground coffee residue: 
effect of process 
temperature, time, and 
sweeping gas 

Jiaranai 
Pathomrotsakun, 
Kamonwat Nakason, 
Wasawat Kraithong, 
Pongtanawat 
Khemthong, Bunyarit 
Panyapinyopol, 
Prasert Pavasant 
 
 
 
 

SJR 2563 Biomass 
Conversion and 
Biorefinery,page 
1-11 

1 INTERNATIONAL JOURNAL 
of RENEWABLE ENERGY 
RESEARCHARCH 
P.Hwangdee et al.,Vol.11 
No.1,March,2021 

2 The impact of non-
genetic and genetic 
factors on a stable 

Nitsupa 
Wattanachai,  
Sutthida 
Kaewmoongkun,  

SJR 2560 European 
journal of 
clinical 
pharmacology, 
73(8), page 973–

4 1. 04 February 2021 
https://doi.org/10.1002/
clc.23559 
2. April 
2021https://www.scienc

https://doi.org/10.1002/clc.23559
https://doi.org/10.1002/clc.23559
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0010482521000366
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warfarin dose in Thai 
patients 

Burabha 
Pussadhamma,  
Pattarapong 
Makarawate,  
Chaiyasith 
Wongvipaporn,  
Songsak 
Kiatchoosakun,  
Suda 
Vannaprasaht &  
Wichittra 
Tassaneeyakul  
 

980. edirect.com/science/arti
cle/abs/pii/S001048252
1000366 
3. 16- February 2021 
DOI:  
https://doi.org/10.5377/
torreon.v10i27.10842 
4. 2021 
http://portal.amelica.org
/ameli/jatsRepo/387/38
71840009/3871840009.p
df 

3 Response surface 
optimization of biodiesel 
synthesis over a novel 
biochar-based 
heterogeneous catalyst 
from cultivated (Musa 
sapientum) banana 
peels 

Jakkrapong 
Jitjamnong, 
Chachchaya 
Thunyaratchatanon 
Apanee 
Luengnaruemitchai 
Napaphat Kongrit  
Naparat 
Kasetsomboon 
Arrisa Sopajarn 
Narinphop 
Chuaykarn 
Nonlapan 
Khantikulanon 

Scopus Q3 2563 Biomass 
Conversion and 
Biorefinery. 
https://link.sprin
ger.com/conten
t/pdf/10.1007/s
13399-020-
00655-8.pdf 

2 1.March 2021  
https://www.sciencedire
ct.com/science/article/a
bs/pii/S00162361203253
94 
 
2.11 February 2021 
https://link.springer.com
/article/10.1007/s13399-
021-01343-x 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0010482521000366
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0010482521000366
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0010482521000366
https://doi.org/10.5377/torreon.v10i27.10842
https://doi.org/10.5377/torreon.v10i27.10842
http://portal.amelica.org/ameli/jatsRepo/387/3871840009/3871840009.pdf
http://portal.amelica.org/ameli/jatsRepo/387/3871840009/3871840009.pdf
http://portal.amelica.org/ameli/jatsRepo/387/3871840009/3871840009.pdf
http://portal.amelica.org/ameli/jatsRepo/387/3871840009/3871840009.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0016236120325394
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0016236120325394
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0016236120325394
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0016236120325394
https://link.springer.com/article/10.1007/s13399-021-01343-x
https://link.springer.com/article/10.1007/s13399-021-01343-x
https://link.springer.com/article/10.1007/s13399-021-01343-x
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 Influence of socio-
demographic and 
environmental factors 
on childhood diarrhea 
in Cambodia 

V. Pisey and  
Pannee 
Banchonhattakit 

TCI  2020 F1000Research, 
vol. 9, no. 303, 
p. 303, 2020. 

1 Feb 2021 
 https://doi.org/10.1155/
2021/8883618 
 

 

2.5 จำนวนผลงานวิจัยเชิง
ประยุกต์และ พัฒนา
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   2.5.1 จำนวน
ผลงานวิจัยเชิงประยุกต์ทีม่ี
การจดทะเบียนจาก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง อาทิ 
การจดสิทธิบัตร อนุ
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2.5.2 จำนวนนวัตกรรม
หรือผลงานบริการวิชาการ
ที่สามารถสร้างคณุค่าแก่
ผู้รับบริการ ชุมชน และ
สังคมได้โดยสามารถนำ
ผลงานบริการวิชาการไปใช้
ประโยชน์ดา้นเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม และ
การศึกษา 

20  
ผลงาน 
VRU 

 
2 ผลงาน 

 (PH) 

 

 
0 ช้ิน 

 
 
 
 

จำนวนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์ที่มกีารจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การจดสิทธิบัตร อนสุิทธิบัตร  จำนวน 0 ช้ิน 
 

https://doi.org/10.1155/2021/8883618
https://doi.org/10.1155/2021/8883618
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2.6 จำนวนอาจารย์ หรือ
บุคลากรทีไ่ด้รบัรางวัลจาก
งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ทั้งในระดับชาติ
หรือนานาชาต ิ

20 
รางวัล 
VRU 

 
2 รางวัล 
 (PH) 

 

0 
รางวัล 

จำนวนอาจารย์หรือบุคลากรที่ได้รับรางวัลจากงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ทั้งในระดับชาติ หรือนานาชาติ จำนวน..0...รางวัล เป็นผลงานของอาจารยจ์ำนวน.......คน 
ที่ ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน ชื่อรางวัล งานวิจัย/งาน

สร้างสรรค ์
ระดับชาติ/
นานาชาติ 

สถานที่ และว/ด/ป ที่จดัหรือได้รับ  

       
บุคลากรจำนวน.......คน 
ที่ ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน ชื่อรางวัล งานวิจัย/งาน

สร้างสรรค ์
ระดับชาติ/
นานาชาติ 

สถานที่ และว/ด/ป ที่จดัหรือได้รับ  

       
นักศึกษาจำนวน.......คน 
ที่ ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน ชื่อรางวัล งานวิจัย/งาน

สร้างสรรค ์
ระดับชาติ/
นานาชาติ 

สถานที่ และว/ด/ป ที่
จัดหรือได้รับ  

       
 

2.7 จำนวนผลการวิจยัของ
อาจารย์ด้านการผลิตหรือ
พัฒนาครูที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ หรือนำไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อการผลิตหรือ
พัฒนาครู 
 
 
 
 
 
 
 

140  
ผลงาน 

- - 
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เป้าประสงค์ 3 ประชาชนสามารถดำรงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพิ่มขึ้น 
3.1 ระดับความสำเร็จของ
การน้อมนำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้ในการขับเคลื่อน
มหาวิทยาลยั 
 
  

ระดับ  
5 
 

ระดับ 3 
 
 

ระดับความสำเร็จของการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยอยู่ที่ระดับ 3 คือ 
ระดับ 1  มีการมอบนโยบายในการนำหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงมาใช้ในมหาวิทยาลัยมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการกำหนด

และผลักดันนโยบาย สู่การปฏิบติังานจนเกิดกระบวนการวางแผนงานของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและปฏิบัติครอบคลมุ

กว้างขวางตามสภาพของมหาวทิยาลัย (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ) คณะฯ โดยคณบดี มอบนโยบายการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงมาใช้ในคณะ มีมอบหมายผู้รับผิดชอบในการกำหนดรองฝา่ยพันธกิจสัมพันธ์ และรองบริหารฯผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติงาน จน

เกิดกระบวนการวางแผนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในบริหารทรัพยากร และปฏิบัติครอบคลมุกว้างขวางตามสภาพของคณะ ระดับ 2  

มหาวิทยาลัยพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี คุณภาพสูงขึ้น สามารถลดข้อผิดพลาดในการบริหารงาน ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้

มีความรวดเร็วขึ้น (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ) คณะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี คุณภาพสูงข้ึน สามารถลดข้อผิดพลาดในการบรหิารงาน 

ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานใหม้ีความรวดเร็วขึ้น ด้วยการจัดทำขั้นตอนการการดำเนินงานท่ีชัดเจน มีการสอดแทรกหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงในทุกๆ การทำงาน และทุกๆ โครงการ เช่น โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชนฐานรากตำบลหนองตะเคยีน

บอน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ได้มีการจัดกจิกรรมเน้นการอยู๋ได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืนขอชุมชน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง รวมถึงการทำงานในคณะและสำนักการ งานปิดนำ้ ปิดไฟ เมื่อไม่ใช้งาน การลดการใช้กระดาษ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างประหยดั 

พอประมาณ และมีเหตุผล 

ระดับ 3  บุคลากรและนักศึกษามีอุปนิสัยในการใช้ทรัพยากรอย่างถูกต้องและมกีารประเมินคุ้มทุนจากการใช้ทรัพยากรเพ่ือการ แก้ไข 
ปรับปรุง พัฒนาวิธีการจัดการทรัพยากรและเสริมสร้างอุปนิสัยท่ีดีในการใช้ทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)  
คณะดำเนินการด้วยการอบรมใหค้วามรู้อุปนิสยัในการใช้ทรัพยากรอย่างถูกต้อง ด้วยการใช้แนวทางการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบริหารจดัการ
มหาวิทยาลยัสีเขยีว และกำหนดวธิีการเบิกจ่ายการใช้กระดาษ และเวลาการเปิด-ปิด แอร์ ในห้องสำนักงานคณบดี รวมทั้งกำลังจะดำเนนิการ
กิจกรรม 5 ส. ภายในคณะเพื่อใหบ้รรยากาศการทำงานสุขภาวะที่ดสีำหรับบคุลากร 
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ระดับ 4  มีการกำหนดหรือประกาศกลุ่มบุคคลต้นแบบท่ีเป็นอาจารย์บุคลากรหรือนักศึกษาท่ีเป็นต้นแบบแห่งวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง จนอาจารย์ บุคลากรหรอืนักศึกษาส่วนใหญ่ เชื่อถือ และปฏิบัติตาม (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ) - 
ระดับ 5  มหาวิทยาลัยได้รับความช่ืนชมอย่างกว้างขวางและได้รับประกาศเกยีรตคิุณเป็นท่ียอมรับในการปฏิบัตติามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง(อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ) - 

3.2 จำนวนชุมชนที่มี
ศักยภาพในการจัดการตนเอง  
 

3  
ชุมชน 
VRU 

 
3 ชุมชน 
 (PH) 

4 
ชุมชน 

จำนวน........4..........ชุมชน 
1. ช่ือชุมชน..บ้านใหม่ไทยพัฒนา......ตำบล…หนองตะเคียนบอน… อำเภอ..วัฒนานคร.. จังหวัด..สระแก้ว. 
ชุมชนมีการจัดการตนเอง โดย...มกีารรวมกลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรท้องถิ่นเพื่อเพ่ิมรายได้ใหก้ับชุมชน...ผลิตภณัฑ์ ..ยาหม่องไพล 
น้ำมันไพล ตรา คนเลี้ยงควาย สบูไ่พล สบูร่ังไหม.... สามารถจดัการบัญชีครัวเรือน และกำลังดำเนินการปรับสถานท่ีการผลติ เพื่อเข้าสู่
กระบวนการขอเลขจดแจ้งขอเป็นสถานท่ีผลติเครื่องสำอางที่ถูกต้อง ได้มาตราฐาน จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เพื่อยกระดับ
ผลิตภณัฑ์ สามารถเพิม่รายได้ให้กบัสมาชิกในกลุ่มมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้เดมิ 
2. ชุมชน…บ้านวังรี….หมู่ที่ ……10… ตำบล…หนองตะเคียนบอน… อำเภอ..วัฒนานคร.. จังหวัด..สระแก้ว...... 
ชุมชนมีการจัดการตนเอง โดย...มกีารรวมกลุ่มของผู้ปลูกกระท้อนแปลงใหญ่มาพัฒนาผลติภณัฑ์จากกระท้อนเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน..
ผลิตภณัฑ์ .....ปาล์มกรท้อน สบู่กระท้อน..และแยมกระท้อน สามารถเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกในกลุ่มมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้เดิม ได้รับ
การสนับสนุนเพิ่มเติมเรื่องบรรจุภณัฑ์จากสำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว..  
3. ชุมชน…คูบางหลวง….หมู่ที่ …7.. ตำบล…คูบางหลวง… อำเภอ...ลาดหลมุแก้ว... จังหวัด.....ปทุมธาน.ี.. 
ชุมชนมีการจัดการตนเอง โดย...มกีารพัฒนายืดอายผุลติภณัฑ์และออกแบบบรรจุภณัฑเ์พิ่มรายได้...โดยมีผลิตภณัฑ์กาละแมมอญโบราณ ตรา 
รวงข้าว..... โดยทางกลุม่วิสาหกิจรวงข้าว กำลังดำเนินการเข้าสู่กระบวนการขอเลขจดแจ้งจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธาน ี
4. ช่ือชุมชน บ้านคลองสระ หมู่ 2 ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ชุมชนมีการจัดการตนเองโดย มีการจัดตั้งตลาดชุมชน
บ้านคลองสระ มีร้านค้าจำนวน 15 ร้านค้า ซึ่งผ่านการตรวจมาตราฐาน Clean food Good taste ซึง่เป็นแหล่งสรา้งรายได้ให้กับชุมชน 
รวมทั้งยังมีการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมมอญ ท่ีโรงเรียนวัดสามัคคิยาราม 
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3.3 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการต่อการ
ให้บริการวิชาการของ
มหาวิทยาลยัโดยคำนึงถึง
การใช้นวัตกรรมเพื่อ
ตอบสนองโจทย์การพัฒนา
สนับสนุนให้ชุมชนสร้าง
สังคมคณุภาพรองรับ
โอกาสและความท้าทายใน
อนาคต 
 
 
  

มากกว่า 
4.51 

4.39 
 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการวิชาการของคณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยคำนึงถึงการใช้นวัตกรรมเพื่อตอบสนองโจทย์การ
พัฒนาสนับสนุนให้ชุมชนสร้างสังคม คุณภาพรองรับโอกาสและความท้าทายในอนาคตเท่ากับ 4.29  
ข้อมูล ณ วันที่  25 กันยายน 2564 

3.4 จำนวนครูที่ได้รับการ
พัฒนาและโรงเรียน
เครือข่ายร่วมพัฒนาเพื่อ
ยกระดับผลการเรียนรู้และ
จิตพิสัยเกณฑ์การพัฒนา
โรงเรียนเครือข่าย 
3.4.1 จำนวนโรงเรียน
เครือข่ายชุมชนนักปฏิบตั ิ
3.4.2 จำนวนครูที่ได้รับ
การพัฒนา  

40 
โรงเรียน 
1,000  
คน 

- - 
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3.5 ร้อยละของนักเรียน
โรงเรียนในท้องถิ่นที่ไดร้ับ
การพัฒนาจาก
มหาวิทยาลยัมีคะแนนผล
การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-
NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์
คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป 

ร้อยละ  
40 
 

- 
●  

- 

3.6 จำนวนโรงเรียนใน
ท้องถิ่นที่มีการนำ
นวัตกรรมการจดัการ
เรียนรู้ของโรงเรียนสาธิต
ไปใช้ประโยชน ์

20 
โรงเรียน 

- - 
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เป้าประสงค์ที่ 4 บัณฑิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตสำนึกที่ดีต่อสังคมโดยรวมรักษามรดกทางวัฒนธรรมและเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม 
4.1 จำนวนผลงานอนุรักษ์ 
ส่งเสริม สืบสานและ
เผยแพรศ่ิลปวัฒนธรรมที่
ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาตหิรือนานาชาต ิ

15  
ผลงาน 
VRU 

 

2 ผลงาน 
 (PH) 

1 
 ผลงาน 

ผลงานอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ จำนวน....1....ผลงาน 
ที่ ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน ระดับชาติ/

นานาชาติ 

ว/ด/ป สถานที่

เผยแพร่  

ผู้จัดและผู้เข้าร่วม  

1 รางวัลเหรียญเงิน การประกวดมารยาทไทยระดับชาติ 

ครั้งที่ 4 ระดับอุดมศึกษา ถว้ยพระราชทานสมเด็จพระ

กนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมาร ี

นายชัยวัช มะลิไทย 

นายวีรภัทร ศักดิ์ไทยเจริญชัย 

น.ส.ศุภาพิชญ์ ชาวปลายนา 

น.ส.วิภาดา สร้างการนอก 

ระดับชาติ 12 มีนาคม 

2564 

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราช

มงคลสุวรรณภูมิ 

 

4.2 จำนวนเงินรายได้ทีเ่กิด
จากการบริหารจดัการ
ศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อ
ยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค ์

10 ล้าน
บาท 

- - 
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เป้าประสงค์ที่ 5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน 
5.1 ร้อยละของอาจารย์
ประจำสถาบันที่มีคณุวุฒิ
ปริญญาเอก 

ร้อยละ  
40 

(VRU) 
 

  ร้อยละ  
40 

(PH) 

ร้อยละ 
30.77 

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด (นับรวมทีล่าศึกษาต่อ) 
จำนวน 27 คน เดือนมิถุนายน2564 ลาออก 1 คน เหลือ 26 คน เดือนสิงหาคม 2564  มีอาจารยใหม่ วุฒิ ป. เอก มาเพิ่ม 2 คนทดแทน
ตำแหน่งอาจารยีล่าออกไป 2 คน และวันท่ี 1 ก.ย.2564 รศ.ดร.ภูษติา อินทรประสงค์กลับมาเป็นอาจารย์ใหม่ 1 คน อาจารย์ทีล่าซึกษาต่อ ป.
เอก 2 คน มารายงานตัว รวมเป็นอาจารย์ทั้งสิ้น 26 คน มีคณาจารย์ประจำทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอกรวม จำนวน 8 คน  เมื่อคำนวณตามสูตร 
พบว่าค่าร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก เท่ากับร้อยละ 30.77 เพิ่มขึ้น แต่ยีงไม่บรรลเุป้าหมายดังรายชื่อดังนี ้
1. รศ,ดร.พรรณี บัญชรหตัถกิจ   
2. รศ.ดร.ภูษิตา อินทรประสงค ์
3.ผศ.ดร.ทัศพร ขูศักดิ ์
4. อ.ดร.นภัสรัญชน์ ฤกษ์เรืองฤทธิ์ 
5. อ.ดร.รัฐพล  ศลิปรัศม ี
6. อ.ดร.กล้าณรงค์ วงศืพิทักษ์ 
7.อ.ดร.ทิวากร พระไชบุญ 
8.อ.ดร.ธรรมศักดิ์ สายแก้ว 

5.2 ร้อยละของอาจารย์ที่
สำเรจ็การศึกษาจาก
ต่างประเทศต่ออาจารย์
ทั้งหมดที่สำเร็จ การศึกษา
ในระดับปรญิญาเอกท่ี
ได้รับการรับรองคุณวุฒิ
จาก ก.พ.  

ร้อยละ  
15 

(VRU) 
 

  ร้อยละ  
15 

(PH) 
 
 

ร้อยละ 
0.00 

คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด (นับรวมทีล่าศึกษาต่อ) 
จำนวน ....27... คน มีคณาจารย์ประจำที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก จำนวน .5.....  คน  มีจำนวนอาจารย์ทีส่ำเรจ็การศึกษาจากต่างประเทศ 
จำนวน ..0... คน เมื่อคำนวณตามสูตร พบว่าค่าร้อยละของ  อาจารย์ทั้งหมดที่สำเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาเอกท่ีไดร้ับการรับรองคณุวุฒิ
จาก ก.พ. ต่อจำนวนอาจารย์ทีส่ำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศเท่ากับ   ร้อยละ .0.00... รายชื่อดังนี ้
 



45 
ข้อมูล ณ วันที่ 27 กันยายน 2564 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

2564 
ผล รายละเอียดผลการดำเนินงาน 

5.3 ร้อยละอาจารย์ประจำ
สถาบันที่ดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการ 

ร้อยละ  
70 

(VRU) 
  ร้อยละ  

70 
(PH) 

ร้อยละ 
19.23 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) ที่มี
คุณสมบัติตามเกณฑ์ขอตำแหน่งวิชาการ   ที่ ก.พ.อ. กำหนด จำนวน 26 คน มีจำนวนอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ  จำนวน 
 5  คน  ณ วันที่ 1 ก.ย.2564 เมื่อคำนวณตามสูตรพบว่าค่าร้อยละของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เท่ากับร้อยละ 19.23 เพิ่มขึ้น 
แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย  

1. รศ,ดร.พรรณี บัญชรหตัถกิจ  2. รศ.ดร.ภูษิตา อินทรประสงค์  3.ผศ.อารีย์  สงวนช่ือ 4. ผศ.ดร.ทัศพร ขูศักดิ์ 5.ผศ.นัชชา ยันติ          

5.4 จำนวนอาจารย์ที่ไดร้ับ
การรับรอง มาตรฐาน
อาจารย์มืออาชีพจาก 
สกอ. หรือสถาบันรับรอง
มาตรฐานวิชาชีพ 
 
  

12 
คน  

12 
คน 

จำนวนอาจารย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพจากสถาบันรับรองมาตรฐานวิชาชีพ จำนวน 12 คน  โดยได้รับรองมาตรฐานวิชาชีพแยกตามสถาบัน
รับรองมาตรฐานวิชาชีพ ดังนี้  

ที่ ชื่อ-นามสกุล ชื่อการรับรองมาตรฐาน ชื่อหน่วยงาน 
1 ผศ.ดร. ทัศพร  ชูศักดิ์ สธช. 5656 สภาการสาธารณสุขชุมชน 
2 อาจารย์ ว่าทีร้อยตรี ศิริชัย จันพุ่ม สธช. 2757 สภาการสาธารณสุขชุมชน 
3 อาจารย์ พ.ญ.สิริภัทรา ทองสวา่ง  ว.30558 แพทยสภา 
4 อาจารย์ ดร. นภัสรัญชน ์ฤกษ์เรืองฤทธิ ์ พท.ป. 1974 สภาการแพทยแ์ผนไทย 
5 อาจารย์ สุทธิดา แก้วมุงคุณ พว. 5511234387 สภาการพยาบาล 
6 อาจารย์ ศศิธร  ตันติเอกรัตน์ พว. 5011201205 สภาการพยาบาล 
7 อาจารย์ นิโรบล มาอุ่น สธช. 9626 สภาการสาธารณสุขชุมชน 
8 อาจารย์ ดร.กล้าณรงค์  วงศ์พิทักษ์ สธช. 9653 

TR0766 
สภาการสาธารณสุขชุมชน 
ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลยัราชภฏั 

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

U580009 
ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดบัหลักสูตร และระดับ
สถาบันของ สป.อว. และผู้ประเมินตามเกณฑ์ EdPEx ของ 
สป.อว. 

11 .อ.ดร.ธรรมศักดิ์ สายแกว้ สธช.13043 สภาการสาธารณสุขชุมชน 
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวทิยาลัยราชภัฏ 

12 อ.ดร.ทิวากร พระไชบุญ 
 

สธช 22327 ขึ้นทะเบียน
19/07/64- 18/07/69 

สภาการสาธารณสุขชุมชน 

 



46 
ข้อมูล ณ วันที่ 27 กันยายน 2564 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

2564 
ผล รายละเอียดผลการดำเนินงาน 

5.5 ร้อยละของบุคลากร
สายสนบัสนุนที่เข้าสู่
ตำแหน่งท่ีสูงขึ้นจากผู้ที่มี
คุณสมบัติเข้าเกณฑ์การ
ประเมิน 

ร้อยละ  
3 

(VRU) 
  ร้อยละ  

3 
(PH) 

ร้อยละ 0 คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีจำนวนบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด ที่เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นจากผู้ที่มีคุณสมบัติ
เข้าเกณฑ์ การประเมิน จำนวน 0  คน  มีจำนวนบุคลากรสายสนับสนุน  จำนวน 8 คน  เมื่อคำนวณตามสูตรพบว่า  ค่าร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุน ที่เข้าสู่
ตำแหน่งที่สูงขึ้น  เท่ากับร้อยละ 0   

5.6 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ของบุคลากรต่อ
สภาพแวดล้อมด้าน
บุคลากร 

มากกว่า 
4.51 

(VRU) 
 

มากกว่า 
4.51 
(PH) 

3.93 ความพึงพอใจของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อมด้านบุคลากรเท่ากับ  3.93  โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในแต่ละประเด็น ดังนี้ 

  ความพึงพอใจ N Mean Std. Dev 
1  สิ่งอำนวยความสะดวก 29 3.79 0.51 
2 การบริการด้านสิ่งแวดล้อม เพือ่ส่งเสริมคุณภาพชีวิต  29 3.86 0.47 
3 การบริการแหล่งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่บุคลากร 29 4.21 0.59 
4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 29 3.97 0.55 
5 สวัสดิการ 29 3.83 0.66 

 ภาพรวมความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมด้านบุคลากร 29 3.93 0.42 
ข้อมูล ณ วันที ่ 30 มิถุนายน 2564 

5.7 ร้อยละของหลักสูตรที่
มีผลการประเมินการ
ประกันคณุภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร ตาม
เกณฑ์ สกอ. อยู่ในระดับดี
มาก 

ร้อยละ  
5 

ร้อยละ 100 
 

 

คณะมีหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอน 5 หลักสูตร เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตร ี4  หลักสูตร และหลักสูตระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร ในไตรมาสที่ 3 ได้
ดำเนินการโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เมือ่วันที่ 14-18 มิถุนายน 2564 พบวา่ มหีลักสูตรที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร อยู่ในระดับดีมาก จำนวน 0 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 0.00 รายละเอียดผลการประเมินมีดังนี้ 

1)  1) หลักสูตร ส.ม.การจัดการระบสุขภาพ ผลการประเมินคุณภาพ เท่ากับ 3.83 ระดับดี 
2) 2) หลักสูตร ส.บ.สาธารณสุขศาสตร์ ผลการประเมินคุณภาพ เท่ากับ 3.90 ระดับดี 
3) 3) หลักสูตร ส.บ.การจัดการสถานพยาบาล ผลการประเมินคุณภาพ เท่ากับ 3.53 ระดับดี 
4) 4) หลักสูตร วท.บ.สุขภาพและความงาม ผลการประเมินคุณภาพ เท่ากับ 3.12 ระดับดี 
5) 5) หลักสูตร วท.บ.อนามัยสิ่งแวดล้อม ผลการประเมินคุณภาพ เท่ากับ 3.06 ระดับดี 
6) ภาพรวม =3.49 ระดับ ดี บรรลุเป้าหมาย 
7)  
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5.8 ค่าคะแนนการการ
ประเมินตามเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ดำเนินการที่เป็นเลศิ 
(EdPEx) 

200 
คะแนน 

179 
คะแนน 

คณะดำเนินการตรวจประเมินตามเกณฑ์คณุภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) เมื่อวันท่ี 23 ก.ย.2564 ค่าคะแนนการการ
ประเมินตามเกณฑค์ุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) เท่ากับ 179 คะแนน 

5.9 ร้อยละหลักสูตรที่ผ่าน
การขึ้นทะเบียน TQR 
(Thai Qualification 
Register)   

ร้อยละ  
20 

- 
 

- 

5.10 ร้อยละคะแนนเฉลี่ย
ผลการประเมิน คณุธรรม
และความโปร่งใสในการ
ดำเนินงาน ของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ  
2 

- - 

5.11 ผลการจัดอันดับ
มหาวิทยาลยัด้วย 
Webometrics Ranking 
เมื่อเปรยีบเทียบ 
มหาวิทยาลยัในกลุ่มราชภัฏ  

น้อยกว่า
อันดับที่ 

15 

- - 

5.12 ผลการจัดอันดับ
มหาวิทยาลยัสีเขยีว (ระดับ
เอเชีย) 

น้อยกว่า 
อันดับที ่

185  
 

อันดับที่ 
…… 
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ข้อมูล ณ วันที่ 27 กันยายน 2564 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

2564 
ผล รายละเอียดผลการดำเนินงาน 

5.13 ค่าเฉลี่ยระดับความ
ผูกพันของบุคลากรต่อ
องค์กร  
 
  

มากกว่า 
4.51 

ค่าเฉลี่ย 
3.91 

ค่าเฉลี่ยระดับความผูกพันของบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ เท่ากับ 3.91  โดยมีค่าเฉลี่ยในแต่ละประเด็น ดังนี้ 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ค่าเฉลี่ยความผูกพันในงาน 29 2 5 3.91 0.23 

ค่าเฉลี่ยความแข็งขันในการทำงาน 29 3 5 3.81 0.28 

ค่าเฉลี่ยการอุทิศตนเพื่องาน 29 2 5 3.99 0.20 

ค่าเฉลี่ยความมุ่งมั่นในการทำงาน 29 3 5 3.91 0.20 

ข้อมูล ณ วันที ่สิงหาคม 2564 
5.14 ค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจของ ผู้มีส่วนไดส้่วน
เสียที่มตี่อมหาวิทยาลัยใน
ทุกมิติ  

มากกว่า 
4.00 

4.07 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกอบด้วย กลุ่มนักศึกษา บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสาย
สนับสนนุ  และประชาชนทั่วไป จัดเก็บข้อมูลโดยคณะสาธารณสุขศาสตร์ ในทุกมิติ เท่ากับ 4.07  โดยมีค่าเฉลี่ยในแต่ละประเด็น ดังนี้ 

ลำดับท่ี หัวข้อการประเมิน 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 

นักศึกษา 
บุคลากร 

สาย
วิชาการ 

บุคลากร 
สายสนับสนนุ 

ประชาชน
ทั่วไป 

รวม 

1 การบริหารจัดการ - 4.06 4.29 - 4.17 
2 การจัดการเรยีนการสอน 3.94 - - - 3.94 
3 การวิจัย - 3.70 - - 3.70 
4 การบริการวิชาการ - - - 4.39 4.39 
5 การทำนุบำรุงศลิปวัฒนธรรม - - - 4.12 4.12 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.07 
ข้อมูล ณ วันที ่25 กันยายน 2564 
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ข้อมูล ณ วันที่ 27 กันยายน 2564 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

2564 
ผล รายละเอียดผลการดำเนินงาน 

5.15 ส่วนแบ่งการตลาด
ของนักศึกษาท่ีเข้าศึกษา
ต่อในมหาวิทยาลยัเทียบ
กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ทั้งหมด 

 ร้อยละ
 4 

- - 

5.16 ร้อยละของนักเรียน
ในท้องถิ่นที่เข้าเรียน ใน
มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์

ร้อยละ  
30 

ร้อยละ  
10.46 

นักเรียนในท้องถิ่นที่เข้าเรียนใน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เท่ากับ 9 คน จำนวนนักเรียนในจังหวัดปทุมธานีและสระแก้ว 

ทั้งหมด 86 คน คิดเป็นร้อยละ 10.46 แยกตาม หลักสูตร ดังนี้ 

หลักสูตร 

จังหวัดปทมุธานี 
ร้อยละของ

นักศึกษาใหม่ 

จังหวัดสระแก้ว 
ร้อยละของ

นักศึกษาใหม่ นักศึกษา
ใหม ่

นักเรียนใน
จังหวัด 

นักศึกษาใหม่ นักเรียน 
ในจังหวัด 

หลักสูตร ส.บ.สาธารณสุขศาสตร ์ 61 3 4.92 61 1 1.64 

หลักสูตร ส.บ.การจัดการสถานพยาบาล 18 1 5.55 18 3 16.66 

หลักสูตร วท.บ.สุขภาพและความงาม 4 0 0 4 0 0 

หลักสูตร วท.บ.อนามัยสิ่งแวดล้อม 3 1 33.33 3 0 0 

รวม 86 5 5.81 86 4 4.65 
ข้อมูล ณ วันที ่22 กันยายน 2564 

5.17 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
รายได้ทั้งหมดของ
มหาวิทยาลยัตามเป้าหมาย
ที่กำหนด  

ร้อยละ  
2 

ร้อยละ  
…… 

 

5.18 อัตราส่วนกำไรจาก
ผลการดำเนินงาน 
(Operation Profit 

30 …… - 
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ข้อมูล ณ วันที่ 27 กันยายน 2564 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

2564 
ผล รายละเอียดผลการดำเนินงาน 

Margin)  
5.19 อัตราผลตอบแทน
จากการลงทุน (ROI) ของ
งานบริหารทรัพยส์ินและ
รายได ้

มากกว่า 
20 

…… - 

 



เปาประสงค
จํานวน

ตัวชี้วัดทั้งหมด
บรรลุ ไมบรรลุ

รอผลการ

ดําเนินการ 

(n/a)

รอยละการ

บรรลุเปาหมาย

ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรูเชิงผลิตภาพ (Productive 

Learning)
10 3 7 0 30.00

ยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองตอการแกไขปญหาของทองถิ่น 6 1 5 0 16.67

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ และถายทอด เผยแพรโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ
2 1 1 0 50.00

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นําไปตอยอดสูเศรษฐกิจสรางสรรค
1 1 0 0 100.00

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เปนเลิศมีธรรมาภิบาล 9 3 6 0 33.33

รวม 28 9 19 0 32.14

หมายเหตุ : 1. ผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมายของคณะสาธารณสุขศาสตร

สรุปผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

ไตรมาสที4่ (1 ต.ค.2563-30 ก.ย.2564)

               2. n/a หมายถึง รอผลการดาํเนินงาน / อยูระหวางการดาํเนินงาน / กําลังดําเนินการ/ไมมีผลการดาํเนินงานเนื่องจากการยกเลิกกิจกรรม หรือ เปน

ตัวชี้วัดที่ไมไดดาํเนินการในระดับคณะ



บรรลุ ไมบรรลุ

อยู

ระหวาง

ดําเนินการ

เปาประสงคท่ี 1 บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห และการเรียนรูตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ

ยุทธศาสตร ท่ี 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรูเชิงผลิตภาพ (Productive Learning)

1.1.1 โครงการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรจัดการเรียนรู 

 เชิงผลิตภาพ(Productive learning)

1.1.1.1 รอยละของหลักสูตรที่จัดการเรียนรู

 เชิงผลิตภาพ
100 100 100

รองคณบดีฝายวิชาการและ

วิจัย

รอยละ รอยละ รอยละ

1.1.2 โครงการบริหารจัดการ งบประมาณการดําเนินงาน

วิชาการ

1.1.2.1.รอยละของการเบิกใชงบประมาณ

การดําเนินงานวิชาการ
100 100 99.99

รองคณบดีฝายวิชาการและ

วิจัย

รอยละ รอยละ รอยละ

1.2.1 โครงการสงเสริมการจัดการเรียนรูเชิงผลิตภาพ 

(Productive learning)

1.2.1.1 รอยละของรายวิชาที่เปดสอนในป

การศกึษาท่ีมีผลงานเชิงประจักษตอ

รายวิชาที่เปดสอนในปการศกึษา

100 100 3.7
รองคณบดีฝายวิชาการและ

วิจัย

รอยละ รอยละ รอยละ

1.2.2  โครงการพัฒนาทักษะของนักศึกษาที่จําเปนตอการ

ดําเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21

1.2.2.1 รอยละของนักศึกษาที่ไดรับการ

พัฒนาทักษะที่จําเปนตอการดําเนินชีวิตใน

ศตวรรษที่ 21

80 80 89.41
รองคณบดีฝายกิจการ

นักศึกษาและพันธกิจสัมพันธ

รอยละ รอยละ รอยละ

1.2.3  โครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรูจาก

การปฏิบัติผานการทํางานรวมกับชุมชน
1.2.3.1 รอยละของนักศึกษาที่เขารวม

โครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรู

จากการปฏิบัติผานการทํางานรวมกับ

ชุมชนตอจํานวนนักศึกษาทั้งหมด

50 50 21.4
รองคณบดีฝายกิจการ

นักศึกษาและพันธกิจสัมพันธ

รอยละ รอยละ รอยละ

โครงการ ตัวชี้วัด เปาหมาย VRU ผลการดําเนินงาน Q4 ผูรับผิดชอบกํากับดูแลเปาหมาย PH

การบรรลุ/ไมบรรลุ 

เปาหมาย

Q4

บรรลุ

ไมบรรลุ

ไมบรรลุ

บรรลุ

ไมบรรลุ

สรุปผลการดําเนิงานตามตัวชี้วัดโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

ไตรมาสที4่ (1 ต.ค.2563-30 ก.ย.2564)



บรรลุ ไมบรรลุ

อยู

ระหวาง

ดําเนินการ

โครงการ ตัวชี้วัด เปาหมาย VRU ผลการดําเนินงาน Q4 ผูรับผิดชอบกํากับดูแลเปาหมาย PH

การบรรลุ/ไมบรรลุ 

เปาหมาย

Q4

สรุปผลการดําเนิงานตามตัวชี้วัดโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

ไตรมาสที4่ (1 ต.ค.2563-30 ก.ย.2564)

1.2.3.2 จํานวนนักศึกษาที่ไดรับการพัฒนา

ตามกระบวนการวิศวกรสังคม
200 0 15

รองคณบดีฝายกิจการ

นักศึกษาและพันธกิจสัมพันธ

คน คน รอยละ

1.2.4 .โครงการบมเพาะใหบัณฑิตมีทักษะเปน

ผูประกอบการรุนใหม (Startup)
1.2.4.1 รอยละของหลักสูตรที่มีการพัฒนา

ทักษะผูประกอบการรุนใหม
70 70 25

รองคณบดีฝายกิจการ

นักศึกษาและพันธกิจสัมพันธ

รอยละ รอยละ รอยละ

1.3.1 โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรูภาษาสากล
1.3.1.1.รอยละของนักศึกษา ทุกชั้นปที่เขา

รวมกิจกรรมพัฒนาทักษะดานภาษา
80 80 42.57

รองคณบดีฝายกิจการ

นักศึกษาและพันธกิจสัมพันธ

รอยละ รอยละ รอยละ

1.3.1.2 รอยละของนักศึกษาเขารับการ

อบรมภาษาจีนและผาน HSK ระดับ 4
100 100

รอยละ รอยละ รอยละ

1.4.1 โครงการสรางเครือขายในรูปแบบประชารัฐกับ

หนวยงานภายใน ประเทศ

1.4.1.1 จํานวนเครือขายความรวมมือ

ภายใน ประเทศท่ีมีการดําเนินกิจกรรม

รวมกัน

30 2 0
รองคณบดีฝายกิจการ

นักศึกษาและพันธกิจสัมพันธ

เครือขาย เครอืขาย เครือขาย

1.4.2 โครงการสรางเครือขายรวมมือกับสถานศึกษา 

หนวยงานภาครัฐ และเอกชนในตางประเทศ 1.4.2.1 จํานวนเครือขายความรวมมือกับ

สถานศึกษาหนวยงานภาครัฐและเอกชนใน

ตางประ เทศที่มีการดําเนินกิจกรรมรวมกัน

5 5 0
รองคณบดีฝายวิชาการและ

วิจัย

ไมบรรลุ

บรรลุ

ไมบรรลุ

ไมบรรลุ

ไมบรรลุ

n/a



บรรลุ ไมบรรลุ

อยู

ระหวาง

ดําเนินการ

โครงการ ตัวชี้วัด เปาหมาย VRU ผลการดําเนินงาน Q4 ผูรับผิดชอบกํากับดูแลเปาหมาย PH

การบรรลุ/ไมบรรลุ 

เปาหมาย

Q4

สรุปผลการดําเนิงานตามตัวชี้วัดโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

ไตรมาสที4่ (1 ต.ค.2563-30 ก.ย.2564)

เครือขาย เครอืขาย เครือขาย

รอยละ รอยละ

85 85

1.6.1 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิต 

เพื่อใหไดมาตรฐาน สากล

1.6.1.1 คาเฉลี่ยของผลการประเมินประกัน

คุณภาพภายในระดับการศึกษาปฐมวัย
มากกวา มากกวา

4.51 4.51

1.6.1.2 คาเฉลี่ยของผลการประเมินประกัน

คุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มากกวา มากกวา

4.51 4.51

เปาประสงคท่ี 2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแกไขปญหาหรือเสริมสรางความเขมแข็งของทองถ่ิน เพ่ือความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศ

ยุทธศาสตรท่ี 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองตอการแกไขปญหาของทองถ่ิน

2.1.1 โครงการจัดหาทุนสนับสนุนการสรางผลงานวิจัย 2.1.1.1จํานวนเงินสนับสนุนการวิจัยตอป      50,000,000.00       1,500,000.00 515,400 รองคณบดีฝายวิชาการและ

ลานบาท ลานบาท บาท

2.1.1.2 จํานวนเครือขายความรวมมือ การ

รวมทุนและผลิตผลงานวิจัยและงาน
                10.00                 10.00 1

รองคณบดีฝายวิชาการและ

วิจัย

เครือขาย เครอืขาย เครือขาย

2.1.1.3 รอยละของอาจารยที่ขอรับทุน

สนับสนุนการวิจัย                 70.00                 70.00
39.13

รองคณบดีฝายวิชาการและ

วิจัย

รอยลพ รอยละ %

1.5.1 โครงการพัฒนาสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพครู

1.5.1.1 รอยละของนักศึกษาครทูุกชั้นปที่

เขารวมกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะมาตรฐาน

วิชาชีพครู

ไมบรรลุ

ไมบรรลุ

ไมบรรลุ



บรรลุ ไมบรรลุ

อยู

ระหวาง

ดําเนินการ

โครงการ ตัวชี้วัด เปาหมาย VRU ผลการดําเนินงาน Q4 ผูรับผิดชอบกํากับดูแลเปาหมาย PH

การบรรลุ/ไมบรรลุ 

เปาหมาย

Q4

สรุปผลการดําเนิงานตามตัวชี้วัดโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

ไตรมาสที4่ (1 ต.ค.2563-30 ก.ย.2564)

2.2.1. โครงการสงเสริมงานวิจัยและงานสรางสรรค เพื่อ

เสรมิสรางความเขมแข็งเพื่อการพัฒนาทองถิ่น 2.2.1.1 รอยละของอาจารยที่ไดรับการสงเสริม

การผลิตผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่สรางองค

ความรูใหมที่ตอบโจทยระดับทองถิ่นหรือ

สรางสรรคหรือแกไขปญหาชุมชนทองถ่ิน

80 80 0
รองคณบดีฝายวิชาการและ

วิจัย

รอยละ รอยละ รอยละ

2.2.2 โครงการสงเสริมผลงานวิจัยเชิงประยุกตและพัฒนา

นวัตกรรม จนมีการจดทะเบียนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
2.2.2.1 ระดับความสําเร็จของการสงเสรมิ

ผลงานวิจัยเชิงประยุกตและพัฒนา

นวัตกรรมจนมีการจดทะเบียนจาก

หนวยงานที่เกี่ยวของ

5 5 0
รองคณบดีฝายวิชาการและ

วิจัย

ระดับ ระดับ ระดับ

2.2.3. โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติหรือ

นานาชาติรวมกับภาคีเครือขาย

2.2.3.1 จํานวนครั้งการจัดประชุมวิชาการ

ระดับชาติหรือนานาชาติรวมกับภาคี

เครือขายตอปงบประมาณ

2 2 2
รองคณบดีฝายวิชาการและ

วิจัย

ครั้ง ครั้ง ครั้ง

2.3.1โครงการพัฒนาการผลิตผลการวิจัยของอาจารยดาน

การผลิตหรือพัฒนาครู
2.3.1.1 รอยละของอาจารยที่ไดรับการสงเสริม 

เพ่ือผลิตผลงานวิจัย ดานการผลิตหรือพัฒนาครู

เพ่ือใหไดรับการตีพิมพ เผยแพรทั้งในระดับชาติ

และนานาชาติ หรือนําไปใชใหเกิดประโยชนตอ

การผลิตหรือพัฒนาครู

เปาประสงคท่ี 3 ประชาชนสามารถดํารงชีวิตโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเขมแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายไดเพ่ิมข้ึน

ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ และถายทอด เผยแพรโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

ไมบรรลุ

ไมบรรลุ

บรรลุ



บรรลุ ไมบรรลุ

อยู

ระหวาง

ดําเนินการ

โครงการ ตัวชี้วัด เปาหมาย VRU ผลการดําเนินงาน Q4 ผูรับผิดชอบกํากับดูแลเปาหมาย PH

การบรรลุ/ไมบรรลุ 

เปาหมาย

Q4

สรุปผลการดําเนิงานตามตัวชี้วัดโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

ไตรมาสที4่ (1 ต.ค.2563-30 ก.ย.2564)

3.1.1 โครงการสรางเครือขายชุมชนนักปฏิบัติ เพื่อรวมกัน

ศึกษาแกไขปญหาของชุมชนทองถ่ินและเสรมิพลังให

ชุมชนทองถิ่นสามารถดํารงอยูไดอยางยั่งยืน

3.1.1.1 จํานวนหมูบานในจังหวัดปทุมธานี

และจังหวัดสระแกวที่มีฐานขอมูลตําบลใน

การคดัเลือกชุมชนสาํคัญเพื่อใชในการ

พัฒนาทองถิ่น

30 4 4
รองคณบดีฝายกิจการ

นักศึกษาและพันธกิจสัมพันธ

หมูบาน หมูบาน หมูบาน

3.1.1.2 ระดับความสําเร็จของการสราง

เครือขายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยน

เรียนรูจากภายในหรือภายนอก

มหาวิทยาลัยเพ่ือรวมกันศึกษาและแกไข

ปญหาของชุมชนทองถิ่นที่เปนพื้นที่

เปาหมายรวมที่บูรณาการภารกิจของ

มหาวิทยาลัย

5 5 4
รองคณบดีฝายกิจการ

นักศึกษาและพันธกิจสัมพันธ

ระดับ ระดับ ระดับ

3.1.2 โครงการสงเสริมใหนักศึกษามีการลงพื้นที่

ดําเนินงานพันธกิจสัมพันธ

3.1.2.1 รอยละของนักศึกษาที่ลงทะเบียน

ในรายวิชาศึกษาท่ัวไปมีการลงพ้ืนที่

ดําเนินงาน     พันธกิจสัมพันธ

100 100

รอยละ รอยละ รอยละ

3.2.1 โครงการสงเสริมการเรียนรูตามแนวพระราชดําริ

และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3.2.1.1 รอยละของบุคลากรและนักศึกษาที่

ไดรับการพัฒนาหรือเรียนรูตามแนว

พระราชดําริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง

80 80

รอยละ รอยละ รอยละ

ไมบรรลุ

บรรลุ



บรรลุ ไมบรรลุ

อยู

ระหวาง

ดําเนินการ

โครงการ ตัวชี้วัด เปาหมาย VRU ผลการดําเนินงาน Q4 ผูรับผิดชอบกํากับดูแลเปาหมาย PH

การบรรลุ/ไมบรรลุ 

เปาหมาย

Q4

สรุปผลการดําเนิงานตามตัวชี้วัดโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

ไตรมาสที4่ (1 ต.ค.2563-30 ก.ย.2564)

3.2.1.2 คาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูเขารวม

โครงการ
4.51 4.51

3.2.1.3 จํานวนโครงการนิทรรศการวันสําคัญ 5 5 0

 โครงการ  โครงการ  โครงการ

3.2.2 โครงการ อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 3.2.2.1 รอยละของการดําเนินงานโครงการที่บรรลุ

ตามวัตถุประ สงคของโครงการ
รอยละ รอยละ

80 80

3.3.1 โครงการพัฒนาครูประจําการแบบ Coaching และสราง

เครือขายในจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแกว
3.3.1.1 ระดับความสําเร็จของการสรางเครือขาย

ชุมชนนักปฏิบัติเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูจากภายใน

หรือภายนอกมหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาครู

ประจําการแบบ  Coaching

ระดับ ระดับ

5 5

3.4.1โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตใหเปนศูนยปฏิบัติการและการ

วิจัยเปนตนแบบใหกับโรงเรียนในทองถิ่น
3.4.1.1ระดับความสําเร็จของการพัฒนาโรงเรียน

สาธิตใหเปนศูนยปฏิบัติการและการวิจัยเปน

ตนแบบใหกับโรงเรียนในทองถิ่น

ระดับ ระดับ

4 4

เปาประสงคท่ี 4 บัณฑิต และผูมีสวนไดสวนเสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตสํานึกที่ดีตอสังคมโดยรวมรักษามรดกทางวัฒนธรรมและเขาใจในสังคมพหุวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศลิปวัฒนธรรมที่นําไปตอยอดสูเศรษฐกิจสรางสรรค

4.1.1 โครงการบริหารจัดการ งานสงเสรมิศาสนา  ทํานุ

บํารุงศิลปะ และวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน
4.1.1.1 ผลการดําเนินงานตามระบบกล

ไกลศิลปวัฒนธรรม และความเปนไทย
5 5 5 บรรลุ

รองคณบดีฝายกิจการ

นักศึกษาและพันธกิจสัมพันธ



บรรลุ ไมบรรลุ

อยู

ระหวาง

ดําเนินการ

โครงการ ตัวชี้วัด เปาหมาย VRU ผลการดําเนินงาน Q4 ผูรับผิดชอบกํากับดูแลเปาหมาย PH

การบรรลุ/ไมบรรลุ 

เปาหมาย

Q4

สรุปผลการดําเนิงานตามตัวชี้วัดโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

ไตรมาสที4่ (1 ต.ค.2563-30 ก.ย.2564)

ระดับ ระดับ ระดับ

4.2.1 โครงการสรางเครือขายหรือจัดกิจกรรมดาน

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นในประเทศหรือ

ตางประเทศ

4.2.1.1 จํานวนเครือขายพันธมิตรความ

รวมมือดานศิลปวัฒนธรรมและดําเนิน

กิจกรรมรวมกันทั้งในประเทศหรือ

ตางประเทศ

1 1

เครือขาย เครอืขาย เครือขาย

4.3.1. โครงการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นําไปตอ

ยอดสูเศรษฐกิจสรางสรรค

4.3.1.1 ระดับความสําเร็จของการบริหาร

จัดการศิลปวัฒน ธรรมที่นําไปตอยอดสู

เศรษฐกิจสรางสรรค

4 4

ระดับ ระดับ ระดับ

เปาประสงคท่ี 5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปรงใส และธรรมาภิบาลตอบสนองตอความตองการประเทศ และเปนที่ยอมรับตอประชาชน

ยุทธศาสตร 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีเปนเลิศมีธรรมาภิบาล

5.1.1 โครงการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลสู

ความเปนเลิศ

5.1.1.1 ระดับความสําเร็จของการจัดการ

ทรัพยากรบุคลากรสูความเปนเลิศ
5 5 5 บรรลุ

รองคณบดีฝายบริหารและ

การวางแผน

ระดับ ระดับ ระดับ

5.2.1 โครงการพัฒนาระบบประเมินคุณธรรมและความ

โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครฐั (ITA)

5.2.1.1 ระดับความสําเร็จของการ

ดําเนินการของการพัฒนาระบบการ

ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)

ระดับ 5

5 ระดับ



บรรลุ ไมบรรลุ

อยู

ระหวาง

ดําเนินการ

โครงการ ตัวชี้วัด เปาหมาย VRU ผลการดําเนินงาน Q4 ผูรับผิดชอบกํากับดูแลเปาหมาย PH

การบรรลุ/ไมบรรลุ 

เปาหมาย

Q4

สรุปผลการดําเนิงานตามตัวชี้วัดโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

ไตรมาสที4่ (1 ต.ค.2563-30 ก.ย.2564)

5.2.2 โครงการพัฒนาและแกไขกฎหมาย 5.2.2.1 รอยละของกฎหมาย ระเบียบ 

ขอบังคับที่ไดรับ     การพัฒนา แกไขกฎ 

ระเบียบ ตามแผน

รอยละ 80

80 รอยละ

5.2.3 โครงการพัฒนาองคกรแหงการเรียนรูโดยสราง

ชุมชนอุดมปญญา

5.2.3.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนา

องคกรแหงการเรียนรูโดยสรางชุมชนอุดม

ปญญา

5 5 5 บรรลุ
รองคณบดีฝายบริหารและ

การวางแผน

ระดับ ระดับ ระดับ

5.3.1 โครงการจัดการมาตรฐานการศึกษาและพัฒนา

คุณภาพการศึกษาเพื่อสูความเปนเลิศ

5.3.1.1 ระดับความสําเร็จของการ

ดําเนินงานตามแผนการประกันคุณภาพ
5 5 5 บรรลุ

รองคณบดีฝายบริหารและ

การวางแผน

ระดับ ระดับ ระดับ

5.3.1.2. ระดับความสําเร็จการจัดการ

คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินที่เปนเลิศ 
ระดับ 5 4 ไมบรรลุ

5 ระดับ ระดับ

5.4.1 โครงการพัฒนาประสิทธิผล การบริหารสํานักงาน 5.4.1.1 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ

 ตามแผนที่กําหนด
90 90 52.91 ไมบรรลุ

รองคณบดีฝายวิชาการและ

วิจัย

รอยละ รอยละ รอยละ

5.4.2 โครงการสื่อสารองคกรและการสื่อสารการตลาด

แบบบูรณาการ (IMC)

5.4.2.1 ระดับความสําเร็จของการ

ดําเนินการสื่อสารองคการและการสื่อสาร

การตลาดแบบบูรณาการ (IMC)

5 5 3 ไมบรรลุ
รองคณบดีฝายกิจการ

นักศึกษาและพันธกิจสัมพันธ

ระดับ ระดับ ระดับ

5.4.3 โครงการจัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ

โดยมีสวนรวมของทุกภาคสวน

5.4.3.1 รอยละของการเบิกจาย

งบประมาณตามแผนการจัดประชุม
100 100 12.53 ไมบรรลุ

รองคณบดีฝายวิชาการและ

วิจัย



บรรลุ ไมบรรลุ

อยู

ระหวาง

ดําเนินการ

โครงการ ตัวชี้วัด เปาหมาย VRU ผลการดําเนินงาน Q4 ผูรับผิดชอบกํากับดูแลเปาหมาย PH

การบรรลุ/ไมบรรลุ 

เปาหมาย

Q4

สรุปผลการดําเนิงานตามตัวชี้วัดโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

ไตรมาสที4่ (1 ต.ค.2563-30 ก.ย.2564)

รอยละ รอยละ รอยละ

5.5.1 โครงการพัฒนาสิ่งแวดลอมและบริหารจัดการ

มหาวิทยาลัยสีเขียว

5.5.1.1 ระดับความสําเร็จของบริหาร

จัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว
5 5 2 ไมบรรลุ

รองคณบดีฝายบริหารและ

การวางแผน

ระดับ ระดับ ระดับ

5.6.1 โครงการจัดหาและพัฒนาแหลงเรยีนรูทรัพยากร 

สนับสนุนการศกึษา การวิจัย การบริการวิชาการ
5.6.1.1 คาเฉลี่ยความพึงพอใจของ

นักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุน การ

เรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ และสิ่ง

อํานวยความสะดวกและบริการ ขั้นพื้นฐาน

ภายในมหาวิทยาลัย

4.51 4.51 0 ไมบรรลุ
รองคณบดีฝายวิชาการและ

วิจัย

5.6.1.2 รอยละของทรัพยากรที่เอ้ือตอการ

เรียนรู เชน หนังสือตํารา สิ่งพิมพ วารสาร 
5 5 0 0%

รอยละ รอยละ รอยละ

5.6.2 โครงพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศ และระบบเครือขายให

พรอมตอการเปน Semi residential University

5.6.2.1 คาเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษา และ

อาจารยตอการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และ

ระบบเครือขายใหพรอมตอการเปน Semi 

residential University

มากกวา4.51 มากกวา4.51

5.7.1 โครงการบริหารจัดการรายไดจากสินทรัพย
5.7.1.1 ระดับความสําเร็จของแผนการบริหารจัด  

 การรายไดของสินทรัพย
ระดับ ระดับ

4 4

5.8.1 โครงพัฒนาประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนสาธิต
5.8.1.1 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ      

ตามแผนที่กําหนด
รอยละ รอยละ

5.8.1.2 รอยละความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวน

เสียในทุกมิติ
มากกวารอยละ 85 มากกวารอยละ 85

รอยละ รอยละ

85 85
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2.ผลการดำเนินงานตามตัวชีว้ัดโครงการแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย 
คณะสาธารณสุขศาสตร ์
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เป้าประสงคท์ี่ 1 บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)  
โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (วันที่ 1 ต.ค. 63- 30 กันยายน 2564) 

1.1.1 โครงการ
พัฒนาหรือ
ปรับปรุงหลักสูตร 
จัดการเรียนรู้เชิง
ผลิตภาพ 
(Productive 
learning) 

1.1.1.1 โครงการ
พัฒนาหรือปรับปรุง
หลักสตูร จัดการ
เรียนรูเ้ชิงผลติภาพ 
(Productive 
learning) 

ร้อยละ  
100 

(VRU) 
 

ร้อยละ  
100 
(PH) 

 

ร้อยละ  
100 

ในปีการศึกษา 2564 มีจำนวนหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เชิงผลิตภาพ (Productive learning)  5 
หลักสูตร จากจำนวนหลักสูตร 5 หลักสูตร มีการนำกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนจำนวน 
หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีเนื้อหาระบุอยู่ใน มคอ.2 

คณะ 
จำนวน
หลักสูตร
ทั้งหมด 

จำนวนหลกัสูตรที่ได้รับการพัฒนาหรือปรับปรุง
เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive 

learning) 
ร้อยละ 

สาธารณสุขศาสตร ์ 5 5 100 
รวม 5 5 100  

1.1.2 โครงการ
บริหารจดัการ 
งบประมาณการ
ดำเนินงานวิชาการ 

1.1.2.1. ร้อยละของ
การเบิกใช้
งบประมาณการ
ดำเนินงานวิชาการ 

ร้อยละ  
100 

(VRU) 
 

ร้อยละ  
100 
(PH) 

 
 
 

 

ร้อยละ  
99.99 

จำนวนงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน 647,891.40 บาท ตั้งเบิกจำนวน  647,864.40   บาท คิดเป็นร้อยละ 99.99 ดังนี ้

ไตรมาส/เป้าหมาย จำนวนเงินตามเป้าหมาย(บาท) ต้ังเบิก(บาท) ร้อยละ 

ไตรมาส 1  159,795.64 101,940.40 63.80 
ไตรมาส 2  553,591.64 476,187.40 86.01 
ไตรมาส 3  643,071.64 547,387.40 85.12 
ไตรมาส 4  647,891.40 647,864.40 99.99 

รวม    
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โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (วันที่ 1 ต.ค. 63- 30 กันยายน 2564) 
1.2.1 โครงการ
ส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้ เชิงผลิตภาพ 
(Productive 
learning) 

1.2.1.1 ร้อยละของ
รายวิชาที่เปิดสอน
ในปีการศึกษาท่ีมี
ผลงานเชิงประจักษ์
ต่อรายวิชาที่เปิด
สอนในปีการศึกษา 

ร้อยละ   
100 

(VRU) 
 

ร้อยละ  
100 
(PH) 

ร้อยละ 
50 

ปีการศึกษา  มีรายวิชาที่เปิดสอนทั้งสิ้น  52  และมีรายวิชาที่มีผลงานเชิงประจักษ์จำนวน  26  รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 50 
ระบุชื่อรายวิชา/สาขา/ผลงานให้ครบถ้วนทุกผลงาน 
1. ชื่อรายวิชาหลักสาธารณสุข หลักสูตร สาธารณสุขศาสตร์  
    1.1 ชื่อผลงาน นักศึกษารู้ถึงหลักการและขอบเขตงานของสาธารณสุข 
2. ชื่อรายวิชา การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ทางสาธารณสุข หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ 
    2.1 ชื่อผลงานคู่มือออนไลน์ (e-book) เกี่ยวกับสุขภาพ 
3. ชื่อรายวิชา การวิจัยทางสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ 
      3.1 ชื่อผลงาน ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้สมุนไพรไทยช่วงสถานการณ์ Covid-19 อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
      3.2 ชื่อผลงาน ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏไวลอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ 
     3.3 ชื่อผลงาน  พฤติกรรมการป้องกันและการรับรู้ความสี่ยงต่อการเกิดกลุ่มอาการออฟฟิศซินโดรมในช่วงการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ของพนักงานมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานี 
     3.4 ชื่อผลงาน ปัจจัยแรงจูงใจในการป้องกันโรคที่มีผลต่อการรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
     3.5 ชื่อผลงาน ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการนอนหลับของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี 
     3.6 ชื่อผลงาน ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้ความสามารถของตนเองต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในนักศึกษาคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง จังหวัดปทุมธานีนางสาวสุภัสสร ชินนะหง 
     3.7 ชื่อผลงาน ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ของ
นักศึกษาที่เรียนออนไลน์จากบ้าน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งหนึ่ง 
     3.8 ชื่อผลงาน ผลของโปรแกรมการส่งเสริมความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติในการจัดการขยะติดเชื้อ ประเภทหน้ากากอนามัยในสถานการณ์ระบาดของ
เช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
     3.9 ชื่อผลงาน  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเครียดในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
     3.10 ชื่อผลงาน การวิเคราะห์ความรู้พฤติกรรมการบริโภคอาหารว่างที่ให้พลังงานสูงและการจัดการภาวะโภชนาการที่มีผลต่อระดับชั้นปีในนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (วันที่ 1 ต.ค. 63- 30 กันยายน 2564) 
     3.11 ชื่อผลงาน การประเมินผลการฟื้นฟูสภาพผิวด้วยโลชั่นที่มีส่วนประกอบของสารสกัดเห็ดหลินจือในกลุ่มผู้สูงอายุ อำเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี 
     3.12 ชื่อผลงาน ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนในนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
     3.13 ชื่อผลงาน การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการใช้สมุนไพรของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่2 ในตำบลวิหารแดงอำเภอวิหารแดงจังหวัดสระบุรี 
     3.14 ชื่อผลงาน ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออกกำลังกายของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 
     3.15 ชื่อผลงาน ผลของโปรแกรมการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพร่วมกับแอปพลิเคชั่นไลน์ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคกลาง 
     3.16 ชื่อผลงาน ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคขนมขบเคี้ยวของวัยรุ่นในหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่ ตำบลนาทราย อำเภอพิบูลย์รักษ์ 
จังหวัดอุดรธานี 
     3.17 ชื่อผลงาน ผลของโปรแกรมการให้ความรู้และทัศนคติต่อการจัดการขยะมูลฝอยในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนแห่งหนึ่ง จังหวัด
ปราจีนบุรี 
     3.18 ชื่อผลงาน ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความรู้ ทัศนคติกับพฤติกรรม การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชาชนวัยทำงานในชุมชน
แห่งหนึ่ง 
     3.19 ชื่อผลงาน ประสิทธิภาพของโปรแกรมการออกกำลังกายขาด้วยไม้กระดานของผู้สูงอายุในชุมชนชนบทของไทย: การศึกษาเชิงกึ่งทดลอง 
     3.20 ชื่อผลงาน ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการรับวัคซีนป้องกัน COVID-19 ของนักศึกษาชั้นปีที่4คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์: การศึกษาแบบกึ่งทดลอง 
     3.21 ชื่อผลงาน ปัจจัยทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการระบาดของโรคไข้เลือดออก ในจังหวัดปทุมธานี 
     3.22 ชื่อผลงาน พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานี 
     3.23 ชื่อผลงาน ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์โควิด-19กับปัญหาสุขภาพจิตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
4. ชื่อรายวิชาการวิจัยทางสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ 
    4.1 ชื่อผลงานงานวิจัยในการพัฒนาด้านสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ นักศึกษา 3-4 คน ต่อ 1 โครงการวิจัย 
5. ชื่อรายวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ 
    5.1 ชื่อผลงานแบบเรียนด้านสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ในการควบคุมและป้องกันโรค แบบออนไลน์มีประกาศนียบัตรอัตโนมัติส่งทางอีเมล์ 
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โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (วันที่ 1 ต.ค. 63- 30 กันยายน 2564) 
6. ชื่อรายวิชาเภสัชวิทยาทางสาธารณสุข หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ 
    3.1 ชื่อผลงานคลิปวิดีโอการให้คำแนะนำกลุ่มยาสามัญประจำบ้าน 
7. ชื่อรายวิชาความรอบรู้ด้านสุขภาพ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ 
    7.1 ชื่อผลงานคลิปวิดีโอแนะนำควาทนอบรู้เฉพาะโรคหรือภาวะสุขภาพ 
8. ชื่อรายวิชาพื้นฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ 
    8.1 ชื่อผลงานนศ. ได้ทำรายงานพร้อมทำนำเสนอหน้าชั้นเรียน และมีการนำความรู้ที่ได้รับไปใช้กับชีวติประจำวัน 
9. ชื่อรายวิชาหลักการและเทคนิคการฝึกอบรมและการประชุม หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ 
    9.1 ชื่อผลงานนักศึกสามารถจำลองสถานการณ์การจัดอบรม และการประชุมได้จริง 
10. ชื่อรายวิชาการวางแผนและประเมินผลโครงการสุขภาพในชุมชน หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ 
    10.1 ชื่อผลงานการเขียนโครงการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในชุมชน 
11. ชื่อรายวิชาความรอบรู้ด้านสุขภาพ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ 
    11.1 ชื่อผลงานคลิปวีดิโอออนไลน์ 66 Key message 
12. ชื่อรายวิชาหลักการควบคุมโรค หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ 
    3.1 ชื่อผลงานสื่อความรู้เรื่องภูมิคุ้มกันโรค 
13. ชื่อรายวิชาการสัมมนาทางการจัดการสถานพยาบาล หลักสูตรการจัดการสถานพยาบาล 
    13.1 ชื่อผลงานนักศึกษาจัดการสัมมนาตามกระบวนการของการสัมมนาได้ 
14. ชื่อรายวิชาการส่งเสรมิสุขภาพในผู้สูงอายุ หลักสูตรการจัดการสถานพยาบาล 
    14.1 ชื่อผลงานInfographic ส่งเสรมิสุขภาพผู้สูงอายุ 
15. ชื่อรายวิชาการเงินการคลัง และพัสดุในสถานพยาบาล หลักสูตรการจัดการสถานพยาบาล 
    15.1 ชื่อผลงานInfographic การแนะนำกองทุนและระบบประกันสุขภาพ 
16. ชื่อรายวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ หลักสูตรการจัดการสถานพยาบาล 
    16.1 ชื่อผลงานBanner poster video ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายการประชาสัมพันธ์คลินิก 
17. ชื่อรายวิชาการให้รหัสโรคและหัตถการ หลักสูตรการจัดการสถานพยาบาล 
    17.1 ชื่อผลงานคู่มือรหัส ICD-10 ที่พบบ่อยในสถานสถานพยาบาล 
18. ชื่อรายวิชาศัพท์ทางการแพทย์ หลักสูตรการจัดการสถานพยาบาล 
    18.1 ชื่อผลงานคู่มือศัพท์ทางการแพทย์ที่พบบ่อยในสถานพยาบาล 
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โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (วันที่ 1 ต.ค. 63- 30 กันยายน 2564) 
19. ชื่อรายวิชาโภชนศาสตร์สาธารณสุข หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ 
    19.1 ชื่อผลงานคลิปวิดิโอโครงการให้โภชนศึกษา 
20. ชื่อรายวิชากฎหมายสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 
    20.1 ชื่อผลงานนักศึกษาจัดทำรายงานและนำเสนอการใช้ข้อกฎหมายทางสิ่งแวดล้อม ในการจัดการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันได้ 
21. ชื่อรายวิชาการจัดการสุขภาพในชุมชนหลักสูตรโภชนาศาสตร์และการกำหนดอาหาร 
    21.1 ชื่อผลงานนักศึกษามีจัดทำโครงการตามกระบวนการที่ได้เรียนมา เพื่อแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพในชุมชน 
22. ชื่อรายวิชาหลักการพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 
    22.1 ชื่อผลงานนักศึกษาสามารถใช้หลักการพิษวิทยาสิ่งแวดล้อมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ 
23. ชื่อรายวิชาเทคโนโลยีการจัดการน้ำเสีย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 
    23.1 ชื่อผลงานมีกระบวนการศึกษาดูงานเพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้การจัดการน้ำเสียเสมือนจริง 
24. ชื่อรายวิชาพื้นฐานอนามัยสิ่งแวดล้อม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 
    24.1 ชื่อผลงานมีกระบวนการศึกษาดูงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ทำให้นักศึกษาเข้าใจและสามารถถ่ายทอดขอบเขตงานทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ 
25. ชื่อรายวิชาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการประเมินความเส่ียงด้านสุขภาพ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 
    25.1 ชื่อผลงานนักศึกษาสามารถจัดทำรายงานและเข้าใจในกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้ 
26. ชื่อรายวิชาการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 
    26.1 ชื่อผลงานนักศึกษาได้ไปศึกษาดูงาน และนำความรู้มาประยุกต์กับชั้นเรียน พร้อมทำรายงานนำเสนอหน้าชั้นเรียน 
27. ชื่อรายวิชาสหกิจศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ และการจัดการสถานพยาบาล 
    27.1 ชื่อผลงาน โครงการเสริมสร้างความรู้ การดูแลข้อเข่าด้วยขวดน้ำพยุงเข่า 
    27.2 ชื่อผลงาน โครงการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายในผู้ที่มีภาวะอ้วน ด้วยเครื่องออกกำลังกาย “ซิทอัพลดพุง” หมู่บ้านไทยสมบูรณ์ ตำบลคลอง
สาม อำเภอ คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
    27.3 ชื่อผลงาน โครงการ ลดเสี่ยง ลดโรค ลดความดันโลหิตสูงของผู้ป่วยในมิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม สาขาเทพกุญชร หมู่ที่ 14 ตำบลคลองหนึ่ง จังหวัด
ปทุมธานี 
    27.4 ชื่อผลงาน โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 
    27.5 ชื่อผลงาน โครงการ...เดินได้ เดินดี... 
    27.6 ชื่อผลงาน โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน 
    27.7 ชื่อผลงาน โครงการส่งเสริมการดูแลตนเองของผู้ป่วยภาวะไขมันในเลือดสูงด้วยหลัก 3ร3ล 
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    27.8 ชื่อผลงาน โครงการ สมุดบันทึก พิชิตโรคไต 
    27.9 ชื่อผลงาน โครงการรูปแบบการดูแลผู้ป่วยวัณโรค โรงพยาบาลสรรพยา จังหวัดชัยนาท 
    27.10 ชื่อผลงาน โครงการส่งเสริมความรู้ ปรับเปลี่ยนทัศนคติและพัฒนานวัตกรรมธูปสมุนไพรพื้นบ้านไล่ยุง เพื่อลดอัตราอุบัติการณ์ของโรคไข้เลือดออก 
ในหมู่ 6 ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ปี 2564 
    27.11 ชื่อผลงาน โครงการลดระดับสารเคมีตกค้างในเลือดของเกษตรกรกลุ่มเสี่ยง หมู่ที่ 7 บ้านหนองบั ว ตำบลช่องกุ่ม อำเภอวัฒนานคร จังหวัด
สระแก้ว 
    27.12 ชื่อผลงาน โครงการส่งเสริมความรู้พฤติกรรมการป้องกันเช้ือไวรัสโควิด 19 หมู่ที่ 5 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
    27.13 ชื่อผลงาน โครงการใช้ให้คุ้ม แยกให้เป็น ทิ้งให้ถูกชุมชนร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 7 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
    27.14 ชื่อผลงาน โครงการปั้นปูนแดงด้วยพลังสมุนไพร พิชิตยุงร้าย ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ หมู่ 16 ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองสี่ หมู่ 13 
    27.15 ชื่อผลงาน โครงการใช้ให้คุ้ม แยกให้เป็น ทิ้งให้ถูกชุมชนร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 7 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
    27.16 ชื่อผลงาน โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดเสี่ยง ลดความดันโลหิตสูงในประชาชนกลุ่มเสี่ยง บ้านหนองน้ำใส หมู่ที่ 3 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอ
วัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 
    27.17 ชื่อผลงาน โครงการจัดกิจกรรมการป้องกันโรคมือเท้าปากในผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยธุยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
    27.18 ชื่อผลงาน โครงการส่งเสริมความรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานในชุมชนบ้านเอื้ออาทร หมู่ที่ 4 ตำบล
ระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ปี 2564 
    27.19 ชื่อผลงาน โครงการเสริมสร้างความรู้และส่งเสริมการออกกำลังกายในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงบ้านงิ้ว หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านงิ้ว อำเภอสามโคก 
จังหวัดปทุมธานี 
    27.20 ชื่อผลงาน โครงการสามัคคีรวมใจ กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ประจำปี 2564 ณ บ้านสามัคคี หมู่ 4 ต.บึงคอไห อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 
    27.21 ชื่อผลงาน โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชาวบ้านในชุมชนจินดาสุข หมู่ที่ 3 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
    27.22 ชื่อผลงาน โครงการชุมชนบ้านต้นโพธิ์ร่วมใจทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายและป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก บ้านต้นโพธิ์ หมู่ 4 ตำบลเชียงรากใหญ่ 
อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 
    27.23 ชื่อผลงาน โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในชาวบ้านท้ายดง หมู่ที่ 1 ตำบลบางกระบือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี  
ประจำปี 2564 
    27.24 ชื่อผลงาน โครงการวไลยอลงกรณ์คลินิกเวชกรรมป้องกันลดการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
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โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (วันที่ 1 ต.ค. 63- 30 กันยายน 2564) 
    27.25 ชื่อผลงาน โครงการไขเลือดออกปองกันได ดวยเทียนหอมสมุนไพรไลยุง จากกระบอกไมไผ หมูที่ 1 บานโนนหมากเค็ง ต.โนนหมากเค็ง อ.วัฒนา
นคร จ.สระแกว ประจำป 2564 นวัตกรรมสมุนไพรต้านภัยชิคุนกุนยา หมู่ 3 บ้านโคกแซร์ออ ปี 2563 ในชุมชนบ้านโคกแซร์ออ หมู่ที่ 3 ตำบลแซร์ออ 
อำเภอวัฒนา 
    27.26 ชื่อผลงาน โครงการชุมชนโรงหมู สู้ความดันโลหิตสูง 
    27.27 ชื่อผลงาน โครงการการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพต้านการเกิดสารเคมีตกค้างในกระแสเลือด ชุมชนบ้านสันติสุข หมู่ 7 ตำบลพืชอุดม อำเภอลำลูก
กา จังหวัดปทุมธานี” 
    27.28 ชื่อผลงาน โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานและการใช้นวัตกรรมทางเท้าในผู้ป่วยโรคเบาหวานหมู่ 8 บ้านคลอง
ทราย 
    27.29 ชื่อผลงาน โครงการ นวัตกรรมป๊อบอัพยืดชีวิต 
    27.30 ชื่อผลงาน โครงการให้ความรู้กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน บ้านภักดีแผ่นดิน หมู่ที่ 8 ตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว พ.ศ. 
2564 การพัฒนาแอพพลิเคชั่น เพื่อใช้ในระบบการตรวจสอบพัสดุ–เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ของศูนย์หัวใจ 
    27.31 ชื่อผลงาน โครงการพัฒนาระบบจองห้องประชุมออนไลน์โรงพยาบาลคลองหลวง 

1.2.2 โครงการ
พัฒนาทักษะของ
นักศึกษาท่ีจำเป็น
ต่อการดำเนินชีวิต
ในศตวรรษที่ 21  

1.2.2.1 ร้อยละของ
นักศึกษาท่ีได้รับการ
พัฒนาทักษะที่
จำเป็นต่อการ
ดำเนินชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21  

ร้อยละ  
80 

(VRU) 
 

ร้อยละ  
80 

(PH) 
 

ร้อยละ  
89.41 

จำนวนนักศึกษาท้ังหมดจำนวน 444 คน จำนวนนักศึกษาท่ีได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 จำนวน
397  คน (ไม่นับซ้ำ) คิดเป็นร้อยละ 89.41  ได้แก่ 
1.ช่ือโครงการ/กิจกรรม.....การเตรยีมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพเพื่อการทำงานในสถานพยาบาล สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล ปี 
3 และ ปี 4 กลุ่มเป้าหมายจำนวน 23คน คิดเป็นร้อยละ 100 เข้าร่วมจำนวน 23 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนา 1. ความรู้ด้าน
สารสนเทศ 2. ความรูด้้านสื่อ  3. ความรู้ด้านไอซีที  4. ทักษะและความรู้อื่นๆในการเป็นพลเมืองดิจิทลั 
2. ช่ือโครงการ/กิจกรรม..การสมัมนางานวิจัยทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ของนักศึกษา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และการจัดการ
สถานพยาบาล และหาแนวทางปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และการจดัการสถานพยาบาล.
ปี 4 กลุ่มเป้าหมายจำนวน 117คน เข้าร่วมจำนวน 117คน คิดเป็นร้อยละ 100 ทักษะที่ไดร้ับการพัฒนา 1. ความรู้ด้านสารสนเทศ 2. 
ความรู้ด้านสื่อ 3. ความรูด้้านไอซทีี  4. ทักษะและความรู้อื่นๆในการเป็นพลเมืองดิจิทัล 
3. ช่ือโครงการ/กิจกรรม เซฟเลิฟเซฟไลฟ์ (safe love safe life) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ปี 2 กลุ่มเป้าหมายจำนวน 95 คน เข้า
ร่วมจำนวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 84.21 ทักษะที่ได้รับการพัฒนา 1. ความรู้ด้านสารสนเทศ 4. ทักษะและความรู้อื่นๆในการเป็น
พลเมืองดิจิทลั 
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โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (วันที่ 1 ต.ค. 63- 30 กันยายน 2564) 
4. ช่ือโครงการ/กิจกรรม.ปัจฉมินิเทศนักศึกษาและกิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และการ
จัดการสถานพยาบาล ปี 4 กลุ่มเป้าหมายจำนวน 117 คน เข้าร่วมจำนวน 117 คนคิดเป้นร้อยละ 100 ทักษะที่ได้รับการพัฒนา  1. 
ความรู้ด้านสารสนเทศ 2. ความรูด้้านสื่อ 4. ทักษะและความรู้อื่นๆในการเป็นพลเมืองดิจิทัล 
5. กิจกรรมปฐมนเิทศและเตรียมความพร้อมของนักศึกษาใหม่คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ สาขาวิชาสุขภาพและความงาม สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาการจดัการสถานพยาบาล ปี 1 และองค์การ
นักศึกษา. กลุ่มเป้าหมายจำนวน 120 คน เข้าร่วมจำนวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ทักษะที่ได้รับการพัฒนา 1.ความรู้ดา้น
สารสนเทศ 2. ความรูด้้านสื่อ 3. ความรู้ด้านไอซีที  4. ทักษะและความรู้อื่นๆในการเป็นพลเมืองดิจิทลั 
6. ช่ือโครงการ/กิจกรรม.การพัฒนานักศึกษาเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้งาน และทักษะการทำงานด้านสาธารณสุข
พื้นฐานร่วมกับชุมชน กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 จำนวน.87.คน เข้าร่วมจำนวน 87 คนคิดเป้นร้อยละ 100 ทักษะที่ไดร้ับการ
พัฒนา 1. ความรู้ด้านสารสนเทศ 2. ความรู้ด้านสื่อ 4. ทักษะและความรู้อื่นๆในการเป็นพลเมืองดิจิทลั 
7. ช่ือโครงการ/กิจกรรม.บม่เพาะการพัฒนาผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภาพให้กับผู้ประกอบการใหม่ กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษาท่ีสนใจ จำนวน.
40 .คน เข้าร่วมจำนวน 15 คนคิดเป้นร้อยละ 37.50 (เนื่องจากข้อจำกัดการรวมกลุม่ของการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่าไวรสั 2019) 
ทักษะที่ได้รับการพัฒนา 1. ความรู้ด้านสารสนเทศ 2. ความรูด้้านสือ่ 4. ทักษะและความรู้อื่นๆในการเป็นพลเมืองดจิิทัล 
8. ช่ือโครงการ/กิจกรรม พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ช้ันปีท่ี 3 รหัส 61 จำนวน.94 คน เข้า
ร่วมจำนวน 93 คนคิดเป้นร้อยละ 98.94 ทักษะที่ได้รับการพัฒนา 1. ความรู้ด้านสารสนเทศ 2. ความรูด้้านสื่อ 4. ทักษะและความรู้
อื่นๆในการเป็นพลเมืองดิจิทัล 
*ทักษะที่ได้รับการพัฒนาต้องตรงกับคำนิยามท้ายเล่มแผนปฏบิัติการมหาวิทยาลัย 
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โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (วันที่ 1 ต.ค. 63- 30 กันยายน 2564) 
1.2.3 โครงการ
พัฒนากิจกรรม
กระบวนการเรียนรู้
จากการปฏิบตัิผ่าน
การทำงานร่วมกับ
ชุมชน 

1.2.3.1 ร้อยละ ของ
นักศึกษาท่ีเข้าร่วม
โครงการพัฒนา
กิจกรรม 
กระบวนการเรียนรู้
จากการปฏิบตัิผ่าน
การทำงานร่วมกับ
ชุมชนต่อจำนวน
นักศึกษาท้ังหมด 
 
 
 

ร้อยละ  
50 

(VRU) 
 

ร้อยละ  
50 

(PH) 
 

ร้อยละ  
21.40 

 
 

จำนวนนักศึกษากลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัตผิ่านการทำงานร่วมกับชุมชนต่อ
จำนวนนักศึกษาท้ังหมดจำนวน  444 คน (ข้อมูลนักศึกษาภาคปกต ิสารสนเทศปีการศึกษา 2563) เข้าร่วมโครงการพัฒนากิจกรรม
กระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัตผิ่านการทำงานร่วมกับชุมชนจำนวน  95 คน (ไม่นับซ้ำ) คิดเป็นร้อยละ  21.40 

คณะ จำนวนนักศึกษาท้ังหมด (คน) 
จำนวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม 

(คน) 
ร้อยละ 

สาธารณสุขศาสตร ์ 444 95 21.40 
1.ช่ือโครงการ/กิจกรรม 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (U2T) กับชุมชนช่ือ..ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี วัน/เดือน/
ปี/1 กุมภาพันธ์ 2564- 31 มกราคม 2565 จังหวัดปทุมธาน ีหลักสตูรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล
กลุ่มเป้าหมายจำนวน 3 คน เข้ารว่มจำนวน 3 คน  
2. ช่ือโครงการ/กิจกรรม 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (U2T) กับชุมชนช่ือ..ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว..วัน/เดือน/ป/ี1 
กุมภาพันธ์ 2564- 31 มกราคม 2565 จังหวัดสระแก้ว หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล
กลุ่มเป้าหมายจำนวน 5 คน เข้ารว่มจำนวน 5คน  
3. ช่ือโครงการ/กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้งาน และทักษะการทำงานด้านสาธารณสุข
พื้นฐานร่วมกับชุมชน กับชุมชนช่ือสถานพยาบาลในภูมิลำเนาของนักศึกษาวัน/เดือน/ปี/เมษายน-พฤษภาคม 2564 หลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์ กลุ่มเป้าหมายจำนวน.87.คน เข้าร่วมจำนวน 87 คน 

 1.2.3.2 จำนวน
นักศึกษาท่ีได้รับการ
พัฒนาตาม
กระบวนการ        
วิศวกรสังคม 
 
 

200 
คน 

(VRU) 
 

ร้อยละ  
- 

(PH) 

15 
คน 
 
 

จำนวนนักศึกษาท่ีไดร้ับการพัฒนาตามกระบวนการวิศวกรสังคมจำนวน 15 คน 
1.เข้ารับการพัฒนาตามกระบวนการวิศวกรสังคม ในโครงการวิศวกรสังคม “เพ่ือพัฒนาเยาวชนไทยสูผู่้นำศตวรรษท่ี 21” วันท่ี 4-5 
มีนาคม 2564  สถานท่ี ห้อง 504 ช้ัน 5 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
2.กิจกรรมโครงการฝึกอบรมในหัวข้อเรื่อง “วิศวกรสังคม (Social Engineer) สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนา
ประเทศ ช่ือนักศึกษาที่เข้าร่วมมีดงันี้  
(1) นายคุณากร กาสี  (2) นางสาวกชมน เมนาคม (3) นางสาวธัญพร คะมะ (4) นางสาวปรียาภรณ์ คุณสมบัติ  
(5)นาย วสันต์ สุขสวสัดิ์ (6) นาย พิชัย ธรรมชาติ (7) นาย เมธา ประหยัดใช้  (8) นาย กมุทศรีสวัสดิ์  (9) นางสาว ณัฐวรรณ อาจลลอ 
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โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (วันที่ 1 ต.ค. 63- 30 กันยายน 2564) 
 (10) นางสาว วรกานต์ เตะเส่งซ้าย (11) นางสาว นุจรี แก้วลอย (12) นางสาว ลลิตา บญุสง่า (13) นางสาว กรกนก พูลละมลู 

(14) นางสาว ณัฐธิดา เยี่ยมวงษ์ (15) นางสาว สโรชา เภาหิงค ์
1.2.4 โครงการ      
บ่มเพาะให้บัณฑิตมี
ทักษะเป็น
ผู้ประกอบการรุ่น
ใหม่ (Startup)) 

1.2.4.1 ร้อยละของ
หลักสตูรที่มีการ
พัฒนาทักษะ
ผู้ประกอบการรุ่น
ใหม ่

ร้อยละ 
 70 

(VRU) 
 

ร้อยละ  
70 

(PH) 

ร้อยละ  
25 

จำนวนหลักสตูรทั้งหมด 4 หลักสตูร มีหลักสตูรที่มีการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการรุ่นใหม่จำนวน 1 หลักสตูร คิดเป็นร้อยละ 25 
1. ช่ือหลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาสุขภาพและความงาม จำนวน 15 คน วันดำเนินการ.เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ผลการ
ดำเนินการดำเนินการภายใต้โครงการบ่มเพาะการพัฒนาผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภาพให้กับผู้ประกอบการใหม่ ส่งผลใหส้ามารถส่งนักศึกษา
เข้าร่วมกิจกรรม start up ของมหาวิทยาลัยได้จำนวน 2 กลุม่ กลุม่ละ 5 คน 
 

1.3.1 โครงการ
พัฒนาทักษะการ
เรียนรูภ้าษาสากล  

1.3.1.1.ร้อยละของ
นักศึกษา ทุกช้ันปีท่ี
เข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาทักษะด้าน
ภาษา 

ร้อยละ 
80 

(VRU) 
 

ร้อยละ  
80 

(PH) 
 

ร้อยละ 
42.57 

จำนวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาทักษะการเรยีนรูภ้าษาสากล 3 โครงการ/กิจกรรม จำนวนนักศึกษาทกุช้ันปีจำนวน.....444.....คน เข้า
ร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษาจำนวน 189 คน (ไม่นับนักศึกษาซ้ำ) คิดเป็นร้อยละ 42.57 ได้แก ่
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 -ไม่มี- 
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ช่ือโครงการ/กจิกรรม...การพัฒนาทักษะภาษาองักฤษสำหรับนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ช้ันปีท่ี 2 รหัส 62
จำนวนทั้งสิ้น 99 คน เข้าร่วมจำนวน 96 .คน วันเดือนปี วันท่ี 29, 30, 31 มีนาคม 2564 และ 1, 2 เมษายน 2564 
นักศึกษาชั้นปีที่ 3  
1.ช่ือโครงการ/กิจกรรม..พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ช้ันปีท่ี 3 รหัส 61..จำนวนท้ังสิ้น 96 คน 
เข้าร่วมจำนวน 61 คน วันเดือนปี.วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 ถึงวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 
2. ช่ือโครงการ/กิจกรรม..เตรยีมความพร้อมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาช้ันปีท่ี 3 รหัสนักศึกษา 61..จำนวนท้ังสิ้น 94 คน เข้าร่วม
จำนวน 93 คน วันเดือนปี. 2, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20 และ 23 สิงหาคม 2564 
นักศึกษาชั้นปีที่ 4  -ไม่มี- 
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 1.3.1.2 ร้อยละของ

นักศึกษาเข้ารับการ
อบรมภาษาจีนและ
ผ่าน HSK ระดับ 4 

ร้อยละ 
100 

- - 
 

1.4.1 โครงการ        
สร้างเครือข่าย ใน
รูปแบบประชารัฐ
กับหน่วยงาน
ภายในประเทศ 

1.4.1.1 จำนวน
เครือข่าย        
ความร่วมมือ 
ภายในประเทศ     
ที่มีการจัดกิจกรรม
ร่วมกัน 

30 
เครือข่าย 
(VRU) 

 
2 

เครือข่าย 
(PH) 

0 
เครือข่าย 

 

จำนวนเครือข่ายความร่วมมือภายในประเทศและมีการจดักิจกรรมร่วมกันจำนวน 0 เครือข่ายได้แก ่
- 

1.4.2 โครงการสรา้ง
เครือข่ายร่วมมือกับ
สถานศึกษา 
หน่วยงานภาครัฐ 
และเอกชนใน
ต่างประเทศ 

1.4.2.1 จำนวน
เครือข่ายความ
ร่วมมือกับ
สถานศึกษา 
หน่วยงานภาครัฐ 
และเอกชนใน
ต่างประเทศทีม่ีการ
ดำเนินกิจกรรม
ร่วมกัน 
 
 

5   
เครือข่าย 
(VRU) 

 
5  

เครือข่าย 
(PH) 

 

0 
เครือข่าย 

เครือข่ายความร่วมมือกับสถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในต่างประเทศและมีการจดักิจกรรมร่วมกัน 0 เครือข่าย ได้แก ่
ไมไ่ดด้ำเนนิการเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 
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โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (วันที่ 1 ต.ค. 63- 30 กันยายน 2564) 
1.5.1 โครงการ
พัฒนาสมรรถนะ
มาตรฐานวิชาชีพครู 

1.5.1.1 ร้อยละของ
นักศึกษาครูทุกช้ันปี
ที่เข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาสมรรถนะ
มาตรฐานวิชาชีพครู 

ร้อยละ 
90 

- - 

1.6.1 โครงการ
พัฒนาการเรียนการ
สอนของโรงเรียน
สาธิต เพื่อให้ได้
มาตรฐานสากล 

1.6.1.1 ร้อยละของ
นักเรียนโรงเรียน
สาธิตทุกระดับช้ันท่ี
ได้รับการพัฒนา
สมรรถนะใน
ศตวรรษที่ 21 

ร้อยละ  
100 

- 
 

- 

 1.6.1.2 ค่าเฉลี่ยของ
ผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มากกว่า 
4.51 

- 
 

- 

 

1.6.1.3 ค่าเฉลี่ยของ
ผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายในระดับ
การศึกษาปฐมวัย 

มากกว่า 
4.51 

- 
 

- 
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เป้าประสงคท์ี่ 2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 

โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (วันที่ 1 ต.ค. 63- 30 กันยายน 2564) 
2.1.1 โครงการ
จัดหาทุนสนับสนุน
การสร้างผลงานวิจยั 

2.1.1.1จำนวนเงิน
สนับสนุนการวิจัย
ต่อป ี

50 
ล้านบาท 
(VRU) 

 
1.5 ล้าน

บาท 
(PH) 

 

515,400 
บาท 

จำนวนเงินสนับสนุนการวิจัยในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 515,400 บาท (นับตามปีงบประมาณ) (ไตรมาสที่ 1 = - ; ไตรมาสที่ 
2 = 300,000 ; ไตรมาสที่ 3 = 215,400, ไตรมาสที่ 4 = ....-......)  

ที ่ คณะ/หน่วยงาน จำนวนเร่ือง จำนวนเงิน หมายเหตุ 
1 คณะสาธารณสุขศาสตร ์ 1 ชุดโครงการวิจัย 300,000 บาท  
2 คณะสาธารณสุขศาสตร ์ 1 ชุดโครงการวิจัย 215,400 บาท  

รวม 1 ชุดโครงการวิจัย 515,400 บาท  
1. ชื ่อโครงการวิจัยนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้ส ูงอายุจากหลักการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมในจังหวัดปทุมธานี   
งบประมาณจาก ทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำนวน 300,000 บาท 
2.การพัฒนารูปแบบบริการการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงโดยการเสริมสร้างสมรรถนะและการจ้าง
งานพยาบาลเกษียณอายุในบทบาทผู้จัดการระบบสุขภาพในชุมชน งบจากภาควิชาพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
จำนวน 215,400 บาท 

 2.1.1.2 จำนวน
เครือข่ายความ
ร่วมมือ การร่วมทุน
และผลิตผลงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ 

10 
เครือข่าย 
(VRU) 

 
10 

เครือข่าย 
(PH) 

 

1 
เครือข่าย 

จำนวนเครือข่ายความร่วมมือ การร่วมทุนและผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรคจ์ำนวน 1 เครือข่าย แยกตามคณะได้แก ่
ที ่ คณะ/หน่วยงาน จำนวนเครือข่าย ผลิตผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ 
4 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1 1 0 

รวม    
 

ที ่ ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค ์ ชื่อหน่วยงานที่ร่วมทุน 
1 ชุดโครงการวิจัยเร่ือง นวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุจากหลักการดูแล

สุขภาพแบบองค์รวมในจังหวัดปทุมธาน ี
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
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โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (วันที่ 1 ต.ค. 63- 30 กันยายน 2564) 
 2.1.1.3 ร้อยละของ

อาจารย์ที่ขอรับทุน
สนับสนุนการวิจัย 

ร้อยละ  
70 

(VRU) 
 

ร้อยละ  
70 

(PH) 
 

ร้อยละ 
39.13 

 
 
 
 
 
 

อาจารย์ในคณะที่ปฏิบัติงานอยู่มีด้วยกนัทั้งสิ้น 23 คน โดยมีอาจารย์ทีข่อรับทนุสนับสนุนงานวิจัยทั้งสิ้น 9 คน คิดเป็นร้อยละ 39.13  ของอาจารย์ที่
ปฏิบัติงานทั้งหมดภายในคณะ 

ที่ ชื่ออาจารย์ ชื่องานวิจัย จำนวนเงิน (บาท) 
1 ผศ.นัชชา ยันต ิ

ผศ.ดร.ทัศพร ชูศักดิ์ 
อ.ดร.มัทนาภารณ์ ใหม่คาน ิ
อ.ดร.รัฐพล ศิลปรัศมี 
อ.สุทธิดา แก้วมุงคุณ 
อ.สุกฤษฎิ ์ใจจำนงค์ 
อ.เจียระไน ปฐมโรจน์สกุล 
อ.ปัณณทัต ตันธนปัญญากร 
อ.นลพรรณ ขันติกุลานนท ์
อ.สุจาริณี สังจ์วรรณะ 
อ.ศศิธร ตันติเอกรัตน์ 

ชุดโครงการวิจัยเร่ือง นวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพสำหรับ
ผู้สูงอายุจากหลักการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมในจังหวัด
ปทุมธาน ี

300,000 
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โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (วันที่ 1 ต.ค. 63- 30 กันยายน 2564) 
2.2.1. โครงการ
ส่งเสริมงานวิจัย   
และงานสร้างสรรค์      
เพื่อเสรมิสร้าง     
ความเข้มแข็งเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น   

 
 

 

2.2.1.1 ร้อยละของ
อาจารย์ที่ได้รับการ
ส่งเสริมการผลติผล
งานวิจัยหรือ
นวัตกรรมทีส่ร้าง
องค์ความรู้ใหม่ท่ี
ตอบโจทย์ระดับ
ท้องถิ่นหรือ
สร้างสรรคห์รือ
แก้ไขปัญหาชุมชน
ท้องถิ่น 

ร้อยละ 
80 

(VRU) 
 

ร้อยละ  
80 

(PH) 
 

ร้อยละ 
0 
 

จำนวนอาจารย์ทั้งหมด จำนวน 0 คน  มีอาจารย์ได้รับการส่งเสริม การผลิต ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่ตอบ
โจทย์ระดับท้องถิ่นหรือสร้างสรรค์หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น (นับตามปีงบประมาณ) จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 แยกประเภท
งานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ 

2.2.2 โครงการ
ส่งเสริมผลงานวิจัย
เชิงประยุกต์และ
พัฒนานวัตกรรม 
จนมีการจดทะเบียน
จากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

2.2.2.1 ระดับ
ความสำเร็จของการ
ส่งเสริมผลงานวิจัย
เชิงประยุกต์และ
พัฒนานวัตกรรมจนมี
การจดทะเบียนจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 

ระดับ  
5 

(VRU) 
 

ระดับ 5 
(PH) 

 

ระดับ  
0 
 
 

- 
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โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (วันที่ 1 ต.ค. 63- 30 กันยายน 2564) 
2.2.3. โครงการจัด
ประชุมวิชาการ
ระดับชาตหิรือ
นานาชาติร่วมกับ
ภาคีเครือข่าย  

2.2.3.1 จำนวนครั้ง
การจัดประชุม
วิชาการระดับชาติ
หรือนานาชาติ
ร่วมกับภาคี
เครือข่ายต่อ
ปีงบประมาณ 

2  
ครั้ง 

(VRU) 
2 ครั้ง 
(PH) 

1 
ครั้ง 

 

การจัดประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติร่วมกับภาคีเครือข่ายต่อปีงบประมาณ จำนวน 1 ครั้ง 
1. ชื่อการประชุม Health GIS 2020 international conference ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ ร่วมกับเครือข่าย AIT วันเดือนปีที่จัด 
25 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 26 กุมภาพันธ์ 2564 
 

2.3.1โครงการ
พัฒนาการผลิต
ผลการวิจัยของ
อาจารย์ด้านการ
ผลิตหรือพัฒนาคร ู

2.3.1.1 ร้อยละของ
อาจารย์ที่ได้รับการ
ส่งเสริม เพื่อผลิตผล
งานวิจัย ด้านการ
ผลิตหรือพัฒนาครู
เพื่อให้ได้รับการ
ตีพิมพ์ เผยแพร่ทั้ง
ในระดับชาติและ
นานาชาติ หรือ
นำไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อการ
ผลิตหรือพัฒนาคร ู
 
 
 

ร้อยละ 
80 
 

- - 
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เป้าประสงคท์ี่ 3 ประชาชนสามารถดำรงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพิ่มขึ้น 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 3 (วันที่ 1 ต.ค. 63- 30 กันยายน 2564) 
3.1.1 โครงการสรา้ง
เครือข่ายชุมชนนัก
ปฏิบัติ เพื่อร่วมกัน
ศึกษาแก้ไขปัญหา
ของชุมชนท้องถิ่น
และเสรมิพลังให้
ชุมชนท้องถิ่น
สามารถดำรงอยูไ่ด้
อย่างยั่งยืน  

3.1.1.1 จำนวน
หมู่บ้านในจังหวัด
ปทุมธานีและ
จังหวัดสระแก้วท่ีมี
ฐานข้อมูลตำบลใน
การคัดเลือกชุมชน
สำคัญเพื่อใช้ในการ
พัฒนาท้องถิ่น 

30  
หมู่บ้าน 

 
(VRU) 

 
4 หมู่บ้าน 

(PH) 
 
 

4 
หมู่บ้าน 

 

จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย 4หมู่บา้น พื้นที่เป้าหมาย 2 พื้นที่  ดังนี้ พื้นท่ีภายในมหาวิทยาลัย พ้ืนท่ีรอบมหาวิทยาลยั จังหวัดสระแก้ว  
ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี จำนวน 2 หมู่บ้าน  จังหวัดสระแก้ว จำนวน 2 หมู่บ้าน แยกตามหน่วยงานดังนี้ 

หน่วยงาน 
จังหวัดปทุมธาน ี จังหวัดสระแก้ว 

แผน ผล แผน ผล 
4. คณะสาธารณสุขศาสตร ์ 2 2 2 2 

รวม 2 2 2 2 
ผลการดำเนินการ 
1. หมู่ที1่-10 ตำบลหนองตะเคียนบอน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 
1.1 ชุมชน บ้านใหม่ไทยพัฒนา. หมู่ที ่ 6  ตำบลหนองตะเคียนบอน อำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้ว 
ชุมชนได้รับประโยชน์มีการรวมกลุม่พัฒนาผลติภณัฑ์จากสมุนไพรทอ้งถิ่นเพื่อเพ่ิมรายได้ให้กับชุมชนผลิตภณัฑ์ยาหม่องไพล น้ำมัน
ไพล ตรา คนเลีย้งควาย สบูไ่พล สบู่รังไหม 
1.2 ชุมชนบ้านวังรีหมู่ที่ 10 ตำบลหนองตะเคียนบอนอำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 
ชุมชนได้รับประโยชน์มีการรวมกลุม่พัฒนาผลติภณัฑ์จากกระท้อนเพือ่เพิ่มรายได้ให้กับชุมชนผลิตภัณฑ ์บาล์มกระท้อน สบู่กระท้อน 
2. หมู่ที ่7 ตำบล คูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธาน ี
2.1 ชุมชนคูบางหลวงหมู่ที่ 7 ตำบลคูบางหลวงอำเภอลาดหลมุแก้วจงัหวัดปทุมธาน.ี 
ชุมชนได้รับประโยชน์ มีการพัฒนายืดอายผุลิตภณัฑ์และออกแบบบรรจุภัณฑเ์พิ่มรายได้ผลิตภณัฑ์ กาละแมมอญโบราณ ตรารวงข้าว 
2.2 ชุมชน บ้านคลองสระ หมู่ที่ 2 ตำบลคลองควาย อำเภอ สามโคก จังหวัดปทุมธาน ี
ชุมชนได้รับประโยชน์ แหล่งหารายได้ของชุมชุน และอนุรักษ์วัฒนธรรมมอญ ผลิตภัณฑ์ ตลาดชุมชนบ้านคลองสระที่ได้มาตรฐาน 
Clean food Good taste 
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โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 3 (วันที่ 1 ต.ค. 63- 30 กันยายน 2564) 

 

3.1.1.2 ระดับ
ความสำเร็จของการ
สร้างเครือข่ายชุมชน
นักปฏิบัติเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
จากภายในหรือ
ภายนอก
มหาวิทยาลัยเพื่อ
ร่วมกันศึกษาและ
แก้ไขปัญหาของ
ชุมชนท้องถิ่นที่เป็น
พื้นที่เป้าหมายร่วมที่
บูรณาการภารกิจของ
มหาวิทยาลัย  

ระดับ  
5 

(VRU) 
 

ระดับ 
5 

(PH) 
 

ระดับ  
4 
 

ระดับความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกันศึกษาและ
แก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นที่เป็นพื้นที่เป้าหมายร่วมที่บูรณาการภารกิจของมหาวิทยาลัย อยู่ท่ีระดับ 4 
ระดับ 1 มีบันทึกลงนามความร่วมมือ (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ) มีการบันทึกลงนามความร่วมมือในพื้นที่ที่ลงไปดำเนิน
กิจกรรม ได้แก่ สสจ.สระแก้ว สสจ.ปทุมธานี 
ระดับ 2 มีการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน  (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ) คณาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้ดำเนินการลงพื้นที่
จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนภายใต้โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (U2T) ในพื้นที่ดังนี้ 1) ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 
2) ตำบลโคกช้าง อำเภอบางไทน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3) ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี และดำเนินการ
ภายใต้โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ในพื้นที่ดังนี้  1) ตำบลหนองตะเคียนบอน 
อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 2) ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 
ระดับ 3 มีการประเมินความสำเร็จของการดำเนินโครงการในระดับร้อยละ 50  (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ) ประชาชนใน
ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเสริมสร้างรายได้ เพิ่มมูลค่าในชุมชน เช่น ตำบลหนองตะเคียนบอน อำเภอ
วัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรท้องถิ่น มากกว่าร้อยละ 10 
ระดับ 4 มีการประเมินความสำเร็จของการดำเนินโครงการในระดับร้อยละ 51-100 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ) 1) ตำบล
หนองตะเคียนบอน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว มีผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เกิดจากการร่วมมือของชุมชนและคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มรภ. วไลยอลงกรณ์ฯ ได้แก่ น้ำมันไพล ยาหม่องไพล สบู่เหลวจากไพลและขมิ้นชัน แยมกระท้อน และการรวมกลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า
และเห็ดหลินจือ ซึ่งทำให้ประชาชนท่ีเข้าร่วมโครงการมีรายไดเ้พิ่มขึ้นร้อยละ 10.05  2) ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัด
ปทุมธานี มีการยืดอายุของกาละแมมอญโบราณ และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้า มีการอบรมการนวดแผนไทย การทำผลิตภัณฑ์จาก
สมุนไพร ยาหม่องสมุนไพร ลูกประคบ ทำให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 10 
 - ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 
 - ตำบลโคกช้าง อำเภอบางไทน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 - ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 
กำลังดำเนินการ กำหนดเสร็จสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2564 
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โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 3 (วันที่ 1 ต.ค. 63- 30 กันยายน 2564) 
3.1.2 โครงการส่งเสริมให้
นักศกึษามกีารลงพืน้ที่
ดำเนนิงาน         พันธกจิ
สัมพันธ ์

3.1.2.1 ร้อยละของ
นักศกึษาที่ลงทะเบียนใน
รายวชิาศึกษาทั่วไปมีการ
ลงพื้นที่ดำเนนิงานพนัธ
กิจสัมพนัธ ์

ร้อยละ 
100 

(VRU) 
 
 

ร้อยละ 
- 
 

- 

3.2.1 โครงการส่งเสริม
การเรยีนรู้ตามแนว
พระราชดำรแิละหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพยีง 

3.2.1.1 ร้อยละของ
บุคลากรและนกัศึกษาที่
ได้รับการพัฒนาหรอื
เรียนรูต้ามแนว
พระราชดำรแิละหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพยีง 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
- 
 

- 

 
3.2.1.2 ค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

มากกว่า4.51 - 
 

- 

3.2.2 โครงการ อนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ 

3.2.2.1 ร้อยละ   ของ
การดำเนนิงานโครงการที่
บรรลุของวัตถุประสงค์
ตามโครงการ     อนรุกัษ์
พันธุกรรมพืชอนั
เนื่องมาจากพระราชดำริฯ 

ร้อยละ 
 80 

ร้อยละ 
- 
 

- 

3.3.1 โครงการพัฒนา
โรงเรียนสาธิตให้เป็นศูนย์
ปฏิบัติการและการวิจยั
เป็นต้นแบบให้กับ
โรงเรียนในท้องถิ่น 

3.3.1.1 ระดับความสำเร็จ
ของ การพัฒนาโรงเรียน
สาธิตให้เป็นศูนย์
ปฏิบัติการและการวิจัยเป็น
ต้นแบบให้กับโรงเรียนใน
ท้องถิ่น 

ระดับ 
5 

ระดับ 
- 
 

- 
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เป้าประสงคท์ี่ 4 บัณฑิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตสำนึกที่ดีต่อสังคมโดยรวมรักษามรดกทางวัฒนธรรมและเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 3 (วันที่ 1 ต.ค. 63- 30 มิถุนายน 2564) 
4.1.1 โครงการ
บริหารจดัการงาน
ส่งเสริมศาสนา ทำนุ
บำรุงศิลปะ และ
วัฒนธรรมและภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น 

4.1.1.1 ระดับผลการ
ดำเนินงานตามระบบ
กลไกล
ศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย 

ระดับ  
5 

(VRU) 
 

ระดับ 
(PH) 

 

ระดับ 
5 

ผลการดำเนินงานตามระบบกลไกลศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย  5 ข้อ ได้แก่  
ข้อที่ 1. มีการกำหนดนโยบายและทิศทางการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และความเป็นไทย เพื่อการธำรงรักษา สืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรมไทย หรือการพัฒนาต่อยอดและสร้างคุณคา่ใหม่ ตามจุดเน้นและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (อธิบายรายละเอียดการ
ดำเนินการ) ฝ่ายกิจการนักศึกษาและพันธกิจสมัพันธ์ไดม้ีการประชุม กำหนดนโยบาย เพื่อกำหนดทิศทางการส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร์ และความเป็นไทย เพื่อการธำรงรักษา สบืสาน ศลิปวฒันธรรมไทย รวมทั้งมีการแต่งตั้งคณะกรรมการทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมของคณะสาธารณสุขศาสตร ์
ข้อที่ 2.จัดทำแผนดา้นศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และกำหนดตัวบ่งช้ีวัดความสำเรจ็ตามวตัถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรร
งบประมาณเพื่อให้สามารถดำเนินการไดต้ามแผน   (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ) ฝ่ายกิจการนกัศึกษาและพันธกิจสมัพันธ์ไดม้ี
การจัดทำแผนศิลปวัฒนธรรมของคณะสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อกำหนดทิศทางการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และความ
เป็นไทย เพื่อการธำรงรักษา สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมไทย ซึ่งเป็นไปตามโครงการ/กจิกรรมของแผนการดำเนินงานของคณะ
สาธารณสุขศาสตร ์
ข้อที่ 3.กำกับติดตามให้มีการดำเนินงานตามแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยและประเมินความสำเร็จของตัวบ่งช้ี
ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านศลิปวัฒนธรรมและความเป็นไทย   (อธิบายรายละเอยีดการดำเนินการ) 
คณะสาธารณสุขศาสตร์โดยฝ่ายกจิการนักศึกษาและพันธกิจสมัพันธ์ ซึ่งมีคณะกรรมการย่อยคือคณะกรรมการทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม ได้แต่งตั้งนายกิตตวิุฒิ ไชยการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(นักกิจการนักศึกษา) กำกับติดตามการดำเนินการตามแผน
ศิลปวัฒนธรรม เช่น โครงการประกวดผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี การประกวดมารยาทไทย การทำบุญปีใหม่ และการแห่
เทียน ถวายเทียนวันเข้าพรรษา เป็นต้น 
ข้อที่ 4.จัดบริการทางวิชาการ โครงการหรือกิจกรรมทีเ่ป็นการสืบสานถ่ายทอดประวตัิศาสตร์ ศลิปวฒันธรรมของประเทศไทยตามอัต
ลักษณ์ของชุมชน ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับการพัฒนาท้ังด้านความรู้และการประพฤตตินให้เหมาะสม เกดิสุนทรียทาง
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โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 3 (วันที่ 1 ต.ค. 63- 30 มิถุนายน 2564) 
ศิลปวัฒนธรรม ความรักและภูมิใจในความเป็นไทย  (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ) คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้มีการจัดบริการ
วิชาการโครงการหรือกิจกรรมที่เปน็การสืบสานถ่ายทอด ศลิปวัฒนธรรม เช่น การอนุรักษ์วัฒนธรรมมอญ เพลงโนเน การทำกาละแม
มอญโบราญ การถ่ายทอดภูมปิัญหาสมุนไพรท้องถิ่นเพื่อนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ สรา้งรายได้  
ข้อที่ 5.มีฐานข้อมูลหรือการบริการ หรือแหล่งการเรยีนรู้ทางด้านศลิปวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ เพื่อให้บุคคลทั่วไปมาใช้บริการ
ได้ และเป็นฐานรากท่ีเข้มแข็งในสงัคมท่ามกลางวัฒนธรรมที่หลากหลาย สร้างจุดยืนทางวัฒนธรรมใหก้ับประเทศ  (อธิบาย
รายละเอียดการดำเนินการ) คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดทำเล่มฐานข้อมูลภูมปิัญญา ประเพณี และศิลปวัฒนธรรมของจังหวัด
ปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว 

4.2.1 โครงการ  สร้าง
เครือข่าย หรือจัดกิจกรรม     
ด้านศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
ประเทศหรือตา่งประเทศ 

4.2.1.1 จำนวนเครือข่าย
พันธมิตรความร่วมมือด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและดำเนิน
กิจกรรมร่วมกันทั้งในประเทศ
หรือต่างประเทศ 

6 
เครือข่าย 

........... 
เครือข่าย 

- 

4.3.1. โครงการบริหาร
จัดการศิลปวัฒนธรรมที่
นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์

4.3.1.1 ระดับความสำเร็จ
ของการบริหารจัดการ
ศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อ
ยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
 

ระดับ 
5 

ระดับ 
......... 

- 
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เป้าประสงคท์ี่ 5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล 

โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (วันที่ 1 ต.ค. 63- 30 กันยายน 2564) 
5.1.1 โครงการพัฒนา
ระบบการจัดการ
ทรัพยากรบุคคลสู่
ความเป็นเลิศ 
 

5.1.1.1 ระดับ
ความสำเร็จของ    
การจัดการ
ทรัพยากรบุคลากรสู่
ความเป็นเลิศ 

ระดับ 
5 

(VRU) 
 

ระดับ 5 
(PH) 

 

ระดับ 
5 

ระดับความสำเร็จของการจัดการทรัพยากรบุคลากรสู่ความเป็นเลศิ อยู่ที่ระดับ 5 
ระดับ 1 มีการจัดทำแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี ้

1. ออกแบบฟอร์มเก็บข้อมูล 
2. ดำเนินการสอบถามความต้องการพัฒนาของบุคลากรทุกคนผ่านระบบ Google form 
3. วิเคราะห์ผล นำเสนอผลในกท่ีประชุม กบ. เพื่อขอความเห็นชอบ 
4. จัดทำแผนแผนพัฒนาบุคลากร เสนอ นำเสนอผลในกท่ีประชุม กบ. เพื่อขอความเห็นชอบ 

ระดับ 2  ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามแผน (ร้อยละ 50) 
ร้อยละความสำเรจ็ของการดำเนินโครงการตามแผน  ร้อยละ 50  มี ผศ. เพิ่มขึ้น 1 คน ผศ.นัชชา ยันติ  
ระดับ 3  ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามแผน (ร้อยละ 51-100) 
ร้อยละความสำเรจ็ของการดำเนินโครงการตามแผน  เพิ่มตำแหน่งทางวิชาการ  มี ผศ. เพิ่มขึ้น 1 คน ผศ.นัชชา ยันติ รอพิจารณาผล 
รอบที่ 2 คือ  อ. กริช เรืองไชย กำลังพิจารณา on process จำนวน 1 คน คือ อ.ปัณณทัต ตันธนปัญญากร 
ระดับ 4 มีการประเมินผลความสำเร็จของแผนบริหารและพัฒนาบคุลากร 
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามแผน  ร้อยละ 100  มี ผศ. เพิ่มขึ้น 1 คนผศ.นัชชา ยันติ  
มีอาจารย์ที่กำลังเรียน ป. เอก ลาเรียน และ กลับมาทำงานแล้ว 3 คน คือ อ.ปัณณทัต ตันธนปัญญากร  อ.อภิเชษฐ์ จำเนียรสุข     
อ.พิชสุดา เดชบุญ  และอ.ว่าที่ร้อยตรีศิริชัย จันพุ่ม รอผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ ทั้ง 4 คน  และกำลังที่เรียน ป. เอกแบบใช้เวลาเรียน
เสาร์อาทิตย์ จำนวน   4 คน ได้แก่  อ.อภิญญา อุตระชัย (มมส)  อ.กริช เรืองไชย อ.เจียระไน  ปฐมโรจน์สกุล  อ.นลพรรณ ขันติกุลา
นนท์  ทั้งนี้ อาจารย์ใหม่ที่เข้ามาปี 2564 เป็น ดร. แล้ว จำนวน 3 คน ทำให้ คณะ มี ดร. จำนวน 8 คน จากอาจารย์ทั้งหมด (รวมลา
ศึกษาต่อ ) 26 คน คิดเป็นร้อยละ 30.77  เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา  แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย 
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โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (วันที่ 1 ต.ค. 63- 30 กันยายน 2564) 
ระดับ 5 นำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร 
 คณะได้วิเคราะห์ปัญหาและจัดการสำรวจความต้องการ ตำแหน่งทางวิชาการและ การศึกษาต่อเอก ให้ชัดเจน ดังนี้ 

สรุปแผนพัฒนาบุคลากรในการขอตำแหน่งทางวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร ์

ปี พ.ศ. รายชือ่ผู้ประสงค์ที่จะเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ จำแนกตามปี พ.ศ. ผศ รศ. ศ. 

2564 

อาจารย์ ดร.นภัสรญัชน์ ฤกษ์เรอืงฤทธิ์ /     
อาจารย์ศศิธร ตนัติเอกรัตน ์ /     
อาจารย์ ดร.รัฐพล ศิลปรัศม ี /     
อาจารยก์ริช เรอืงไชย /     

2565 

อาจารย์ธธิธา เวียงปฏ ิ /     
อาจารย์ ดร.กล้าณรงค์ วงศ์พทิักษ์ /     
อาจารย์เฟือ่งฟ้า รัตนาคณหุตานนท ์ /     
อาจารย์ ว่าทีร่้อยตร ีศิริชยั จนัพุ่ม /     
อาจารย์ ดร.ทิวากร พระไชยบุญ /     
อาจารย์ จันทรรัตน์ จารกิสกุลชยั /     
อาจารย์ ดร.ธรรมศักดิ ์ สายแก้ว /     
อาจารย์ปัณณทัต ตนัธนปัญญากร /     
อาจารยน์าตยา ดวงประทมุ /     

2566 

อาจารย์สทุธิดา แกว้มุงคุณ /     
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ทัศพร ชูศักดิ ์   /   
อาจารย์เจียระไน ปฐมโรจน์สกลุ /     
อาจารยน์ลพรรณ ขนัตกิุลานนท์ /     

2567 อาจารยน์ัชชา ยันต ิ   /   

2568 
อาจารย์สทุธกิาญจน์ มุงขุนทด /     
อาจารย์ศศิวมิล จนัทร์มาล ี /     

อาจารยน์ิโรบล มาอุน่ /     
2570 อาจารยอ์ภิญญา อุตระชยั /     
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สรุปแผนความต้องการศึกษาต่อปริญญาเอก คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
พ.ศ. รายชือ่ผู้ประสงค์ที่จะศึกษาตอ่ปรญิญาเอก 

2564 
อาจารยอ์ภิญญา อุตระชยั (กำลังศึกษา ปี 2 มมส.) 
อาจารย์ ว่าทีร่้อยตร ีศิริชยั จนัพุ่ม (กำลังศึกษา ปี 3 มข) 
อาจารย์สทุธกิาญจน์ มุงขุนทด (รอจบ) 

2565 
อาจารย์ จันทรรัตน์ จารกิสกุลชยั 
อาจารย์ปัณณทัต ตนัธนปัญญากร (กำลังศึกษา ปี 3 จุฬา) 
อาจารยน์ิโรบล มาอุน่ 

2566 

อาจารย์ธธิธา เวียงปฏ ิ
อาจารย์สทุธิดา แกว้มุงคุณ (ขอลาออกแลว้ ตั้งแต่ 1 พ.ย.2564 ไปคณะพยาบาลศาสตร์ ม.วลัยลกัษณ์) 
อาจารย์เฟือ่งฟ้า รัตนาคณหุตานนท ์
อาจารย์ศศิวมิล จนัทร์มาล ี
อาจารย์เจียระไน ปฐมโรจน์สกลุ (จุฬา) 

2567 ผู้ช่วยศาสตราจารยน์ัชชา ยนัต ิ
2569 อาจารย์ศศิธร ตนัติเอกรัตน ์

ปีอื่นๆ 
อาจารยน์ลพรรณ ขนัตกิุลานนท ์(จุฬา) 
อาจารยก์ริช เรอืงไชย (มน) 

 รายงานเข้า กบ. คณะฯ เมื่อ 31 สิงหาคม 2564  
5.2.1 โครงการพัฒนาระบบ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  

5.2.1.1 ระดับ
ความสำเร็จของการ
ดำเนินการของการ
พัฒนาระบบการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA)  

ระดับ 
5 

(VRU) 
 

ระดับ 5 
(PH) 

 

ระดับ 
- 

- 



26  
ข้อมูล ณ วันที่ 27 กันยายน 2564 
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5.2.2 โครงการพัฒนา
และแก้ไขกฎหมาย  
  

5.2.2.1 ร้อยละของ
กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับท่ีได้รับ     
การพัฒนา แก้ไขกฎ 
ระเบียบ ตามแผน 

ร้อยละ 
80 
 

ร้อยละ 
- 

- 

 

5.2.3 โครงการพัฒนา
องค์กรแห่งการเรยีนรู้
โดยสร้างชุมชนอุดม
ปัญญา 

5.2.3.1 ระดับ
ความสำเร็จของการ
พัฒนาองค์กรแห่ง
การเรยีนรู้โดยสร้าง
ชุมชนอุดมปัญญา 

ระดับ  
5 

(VRU) 
 

ระดับ 5 
(PH) 

 

ระดับ 
5 

ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งการเรยีนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา อยู่ท่ีระดับ 2 
ระดับ 1 มีการจัดทำแผนการจัดการความรู ้  
กำหนดอนโยบายการจดการเรียนรู้ และวางแผนการจัดการเรียรู้ประจำปีงบประมาณ 2564 เรียบร้อยแล้ว 

ระดับ 2 มีระดับความสำเรจ็ของการดำเนินการโครงการตามแผนร้อยละ 50 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ) 
จัดการความรู้เรื่อง “ ถ่ายทอดองค์ความรู้การทำแห้งด้วยการแช่เยอืกแข็งโดยใช้เครื่องฟรีซดราย” รอ้ยละ 50 
ระดับ 3 มีระดับความสำเรจ็ของการดำเนินการโครงการตามแผนร้อยละ 51-100 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ) 
จัดการความรู้เรื่อง “ ถ่ายทอดองค์ความรู้การทำแห้งด้วยการแช่เยอืกแข็งโดยใช้เครื่องฟรีซดราย” รอ้ยละ 100 
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ระดับ 4 มีการประเมินผลความสำเร็จของแผนพัฒนาการจัดการความรู้ (อธิบายรายละเอียดการดำเนนิการ) 
ผลการประเมินความพึงพอใจระดบั ดี 
ระดับ 5 มีการเผยแพร่องค์ความรูสู้่สาธารณะและการนำองค์ความรูไ้ปใช้ประโยชน ์  
มีการเผยแพร่ใน KM corner เว็บไซต์คณะ 

5.3.1 โครงการจัดการ
มาตรฐานการศึกษา
และพัฒนาคณุภาพ
การศึกษาเพื่อสู่ความ
เป็นเลิศ  

5.3.1.1 ระดับ
ความสำเร็จของการ
ดำเนินงานตาม
แผนการประกัน
คุณภาพการศึกษา  
 

ระดับ 
5 

(VRU) 
 

ระดับ 5 
(PH) 

 

ระดับ 
5 

ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการประกันคณุภาพการศึกษา อยู่ที่ระดับ 3 
ระดับ 1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของมหาวิทยาลัย 
กำหนดเรยีบร้อย 
ระดับ 2 กำกับติดตามส่งเสรมิ สนบัสนุนให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมีการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในตามระบบ
และกลไกท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด ประกอบด้วย การควบคุมคณุภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ  

1. จัดทำโครงร่างองค์กร 
2. ทำรายการตัวช้ีวัดผลลัพธ์หมวด 7 
3. ประเมินตนเองในแบบฟอร์มผลการดำเนินการ ครั้งท่ี 1 
4. ทำแผนพัฒนาคณะฯ ปีงบประมาณ 2564 เพื่อปิด gap 
5. ปรับวิสัยทัศน์คณะให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย และเพิ่มตัวช้ีวัดวิสัยทัศน์ 
6. ดำเนินการตามพันธกิจ และ กระบวนการต่างๆ ตามเกณฑ์ EdPEx 

ระดับ 3 มีคณะกรรมการกำกับตดิตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่กำหนดในข้อ 2 และรายงานผลการติดตามให้
คณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลยัเพื่อพิจารณา  
-มีคำสั่งคณะกรรมการดำเนินการตามเกณฑ์ EdPEx  ใช้ที่ประชุม กบ. คณะ ในการถ่ายทอด พัฒนาและกำกับตดิตามการดำเนินงาน
ให้เป็นไปตามระบบที่กำหนดในข้อ 2  มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง และ สรปุผล 
ระดับ 4 รายงานผลการประเมินคณุภาพระดับหลักสูตร คณะ หน่วยงานสนับสนุนและมหาวิทยาลยั ต่อคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลยัและสภามหาวิทยาลยัเพื่อทราบ (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ) 
มีรายงานผลการประเมินคณุภาพภายในระดับหลักสูตรทุกหลักสูตรอยู่ในระดับดี ผลคา่เฉลี่ย IQA ระดับหลักสูตร=3.49 
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ส่วนรายงานผลการประเมินคณุภาพภายในระดับคณะตามเกณฑ์ EdPEx รอรายงานฉบับสมบูรณ์จากคณะกรรมการภายในวันท่ี 30 
ก.ย.2564 ผลการประเมิน = 179 คะแนน  
ระดับ 5 นำผลการประเมินและขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคณุภาพการศึกษาภายในมาวางแผนพัฒนาคุณภาพ 
(Improvement Plan) นำเสนอตอ่สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา รวมถึงปรับปรุงผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้มคีุณภาพดี
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง จัดประชุมดำเนนิการทำแผนพัฒนาองค์ตามข้อเสนอนะของคระกรรมการประเมิน ในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 
2565 

 

5.3.1.2. ระดับ
ความสำเร็จการ
จัดการคณุภาพ
การศึกษาเพื่อการ
ดำเนินท่ีเป็นเลิศ 
(EdPEx) 
 
 

ระดับ 
5 

(VRU) 
 

ระดับ 5 
(PH) 

 

ระดับ 
4 

ระดับ 1 มีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ คณะฯ จัดทำแผนพัฒนาคณะฯ ปีงบประมาณ 2564 เพื่อ
ปิด gap 
ระดับ 2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50 คณะฯ จัดทำ SAR EdPEx   คำสั่งคณะทำงานรายหมวด จัด
ประชุมถ่ายทอด สร้างความเข้าใจ การปรับระบบและ การพัฒนางานต่อเนื่อง 
ระดับ 3 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51-100 คณะฯดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  ทบทวน SAR 
EdPEx  และนำเสนอผ่านท่ีประชุม กบ.คณะ วันที่ 20 เมษายน 2564 
ระดับ 4 มีการประเมินผลความสำเร็จของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (อธิบายรายละเอยีดการดำเนินการ) 
วันตรวจประเมินตามเกณฑ์คณุภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการทีเ่ป็นเลิศ (EdPEx) เมื่อวันท่ี 23 ก.ย.2564 ได้รับทราบผลด้วยวาจา 
ได้คะแนน = 179  คะแนน 
ระดับ 5 นำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ 
(อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ) จัดทำแผนพัฒนาองค์กรในไตรมาส 1 ของปีงบประมาณ 2565 เพื่อพัฒนาตามเกณฑ์ EdPEx 
ตามข้อเสนอแนะโอกาสในการพัฒนา โดยจะมีการประชุมเชิงปฏิบัติการตามแผนต่อไป 
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5.4.1 โครงการพัฒนา
ประสิทธิผล การ
บริหารสำนักงาน 
 
 
 
 

5.4.1.1 ร้อยละของ
การเบิกจ่าย
งบประมาณ ตามแผน
ที่กำหนด 

ร้อยละ 
90 

(VRU) 
 

ร้อยละ  
100 
(PH) 

ร้อยละ 
52.91 

 

จำนวนงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน 11,727,873.00 บาท ตั้งเบิกจำนวน 11,473,465.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.83 ของงบประมาณ
ทั้งหมด  ณ วันที่ 26 กันยายน 2564 (ท่ีมา: ระบบ 3 มิติ) 

ไตรมาส/เป้าหมาย 
จำนวนเงินตามเป้าหมาย

(บาท) 
ต้ังเบิก(บาท) ร้อยละ 

ไตรมาส 1 ร้อยละ 32 3,752,919.36 2,092,925.00 55.77 
ไตรมาส 2 ร้อยละ 52 6,098,493.96 3,048,416.64 49.98 
ไตรมาส 3 ร้อยละ 76 8,913,183.48 4,288,142.64 48.11 
ไตรมาส 4 ร้อยละ 100 11,727,873.00 11,473,465.00 97.83 

รวม 11,727,873.00 11,473,465.00 97.83 
หมายเหตุ มียอดกันเหลื่อมปรีอเบกิจ่ายอีกจำนวน 17,850 บาท เมื่อดำเนินการแล้วผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 97.98 

5.4.2 โครงการสื่อสาร
องค์กรและการสื่อสาร
การตลาดแบบบรูณา
การ (IMC)  

5.4.2.1 ระดับ
ความสำเร็จของ       
การดำเนินการ
สื่อสารองค์การและ
การสื่อสาร
การตลาดแบบ
บูรณาการ (IMC) 
 

ระดับ 
5 

(VRU) 
 

ระดับ 5 
(PH) 

 

ระดับ 
5 

ระดับความสำเร็จของการดำเนินการสื่อสารองค์การและการสื่อสารการตลาดแบบบรูณาการ (IMC) อยู่ที่ระดับ 3 
ระดับ 1 มีการจัดทำแผนสื่อสารองค์การและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ) 
 มีการจัดทำแผนสื่อสารองค์กรและสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) โดยมีการบรรจุกิจกรรมพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
การตลาดให้เข้าถึงกลุม่เป้าหมาย โดยบูรณาการแบบออนไลน์และออฟไลน์ มีการวางแผนเพื่อจัดทำแบนเนอร์ คลิปวดิีโอ โปสเตอร์ 
แผ่นพับ และของที่ระลึก เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์องค์กร ท้ังแบบออนไลน์และออฟไลน์ จากนั้นได้ดำเนินการเขียนขออนุมัติ
กิจกรรม และดำเนินกิจกรรมตามแผน 
ระดับ 2  ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50 อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ) 
 มีการจัดทำแบนเนอร์ และสื่อโปสเตอร์ประชาสัมพันธผ์่านสื่อออนไลน์ในช่องทาง Facebook Line ของคณะและหลักสูตร 
Instagram ของหลักสูตร รวมทั้งหน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลยั คณะสาธารณสุขศาสตรไ์ด้ออกแบบและจัดทำของที่ระลึกเพื่อใช้ใน
การประชาสัมพันธ์แบบออฟไลน์ในหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงเรียนมัธยม เป็นต้น 
ระดับ 3 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51-100 อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ) 
 จัดประชุมหารือเพื่อทำคลิปวิดีโอของคณะ และหลักสูตร โดยแบ่งเป็นหลักสตูรปริญญาตรี 4 หลักสูตร หลักสตูรปริญญาโท 1 
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หลักสตูร และวไลยอลงกรณ์คลินกิเวชกรรม 1 คลิป รวมทั้งสิ้น 6 คลิปสั้น เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์องค์กร ซึ่งมีนักศึกษาสนใจใน
หลักสตูรของคณะเพิ่มมากข้ึน ทั้งในระดับบณัฑติศึกษา และหลักสูตรระยะสั้น 
ระดับ 4 มีการประเมินผลความสำเร็จของแผนสื่อสารองค์การและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) 
มีการประเมินโครงการโดยการจดัทำ กนผ.05 และรายงานผลตามตวัช้ีวัดของโครงการ 
ระดับ 5 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไปต่อภาพลักษณ์องค์กร มากกว่า 3.51 
อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ) 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้มีการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามวามพึงพอใจของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนท่ัวไปต่อ
ภาพลักษณ์องค์กร คณะสาธารณสุขศาสตร์  ซึ่งผลการดำเนินงานคอื ค่าเฉลี่ยคะแนนความถึงพอใจเท่ากับ 4.86 ข้อมูล ณ วันที่ 22 
กันยายน 2564 

5.4.3 โครงการจัด
ประชุมเพื่อพัฒนา
ระบบบรหิารจดัการ
โดยมสี่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน 
 
 
 

5.4.3.1 ร้อยละของ
การเบิกจ่าย
งบประมาณตาม
แผนการจดัประชุม 

 
 

ร้อยละ 
100 

(VRU) 
 

ร้อยละ  
100 
(PH) 

 

ร้อยละ 
12.53 

จำนวนงบประมาณโครงการจดัประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน จำนวน  177,992   ดำเนินการ
ตั้งเบิกไดจ้ำนวน 22,310บาท คิดเป็นร้อยละ 12.53 ของแผนการดำเนินงาน ณ วันท่ี กันยายน  2564 

ไตรมาส แผน ผล ร้อยละ 
1 0 0 0 
2 0 0 0 
3 177,992 22,310 12.53 
4 0 0 0 

รวม 177,992 22,310 12.53  
5.5.1 โครงการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมและ
บริหารจดัการ
มหาวิทยาลยัสีเขยีว 

5.5.1.1 ระดับ
ความสำเร็จของ
บริหารจดัการ
มหาวิทยาลยัสีเขยีว  

ระดับ 
5 

(VRU) 
 

ระดับ 5 

ระดับ 
2 
 

ระดับความสำเร็จของบริหารจดัการมหาวิทยาลัยสีเขียว อยู่ท่ีระดับ 2 
ระดับ 1 มีการจัดทำแผนระดับความสำเร็จของบริหารจัดการมหาวทิยาลัยสีเขียว (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ) 
คณะมีการกำหนดนโยบายทางด้านสิ่งแวดล้อมและมีการกำหนดกรรมการผู้รับผิดชอบในการดำเนินกิจกรรมการขับเคลื่อนคณะให ้
ไปสู่การเป็นคณะสีเขียวภายใต้มาตฐาน Green office กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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(PH) 

 
ระดับ 2  ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ) 
มีการตั้งคณะกรรมการในการดำเนินการรวมถึงการรวบรวมข้อมลูการดำเนินข้อรับรองมาตฐาน Green office กรมส่งเสริมคณุภาพ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ระดับ 3 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการตามแผน รอ้ยละ 51-100 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ) 
- 
ระดับ 4 มีการประเมินผลความสำเร็จของแผนระดับความสำเร็จของบริหารจดัการมหาวิทยาลัยสเีขียว (อธิบายรายละเอียดการ
ดำเนินการ) 
- 
ระดับ 5 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป ต่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลยัสเีขียว 
มากกว่า 3.51 (อธิบายรายละเอยีดการดำเนินการ) 
- 

5.6.1 โครงการจัดหา
และพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ทรัพยากร 
สนับสนุนการศึกษา 
การวิจัย  
การบริการวิชาการ 

5.6.1.1 ค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจของ
นักศึกษาและ
อาจารย์ต่อสิ่ง
สนับสนุน การเรียนรู้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และสิ่งอำนวยความ
สะดวกและบริการ 
ขั้นพื้นฐานภายใน
มหาวิทยาลัย 

 

มากกว่า 
4.51 

- จัดทำโครงการพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะสาธารณสุขศาสตร ์เพื่อจัดการฐานข้อมลูภายในคณะ เสนอคณบดี 
มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ฐานข้อมูลอยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่มีการประเมินผล 
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5.6.2 โครงพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และระบบเครือข่ายให้
พร้อมต่อการเป็น Semi 
residential University 

5.6.2.1 ค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจของนักศึกษา 
และอาจารย์ต่อการ
พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ และระบบ
เครือข่ายให้พร้อมต่อ
การเป็น Semi 
residential 
University 

มากกว่า4.51   

5.7.1 โครงการบริหาร
จัดการรายได้จาก
สินทรัพย์ 

5.7.1.1 ระดับ
ความสำเร็จของ
แผนการบริหารจัด   
การรายได้ของสินทรัพย ์ 

ระดับ 
5 

ระดับ 
......... 

- 
 

5.8.1 โครงพัฒนา
ประสิทธิผลการบริหาร
โรงเรียนสาธิต 

5.8.1.1 ร้อยละของการ
เบิกจ่ายงบประมาณ      
ตามแผนที่กำหนด 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
....... 

- 

 
5.8.1.2 ร้อยละความพึง
พอใจของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในทุกมิต ิ

มากกว่า 
ร้อยละ 

85 

ร้อยละ 
....... 

-  

 


