


 

 

 

 

 

 

รายงานการประเมินตนเอง  

(Self-Assessment Report : SAR) 

คณะสาธารณสุขศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์       

ประจ าปีการศกึษา 2561 

 (1 สงิหาคม 2561 – 31  พฤษภาคม 2562) 

 

 

 

 

 
รายงาน ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 

 



 



ค ำน ำ 

 

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพื่อรายงาน

ผลการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2561 โดยใช้ข้อมูล     

ผลการด าเนินงานระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2561 – 31 พฤษภาคม 2562 คณะสาธารณสุขศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีการน าระบบประกันคุณภาพการศึกษา

มาใช้ในการบริหารงานทุกภารกิจ มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อน า

ผลประเมินมาปรับปรุง และพัฒนาการด าเนินงานของคณะให้มีคุณภาพ และเป็นไปตามมาตรฐาน

การอุดมศกึษา  

คณะขอขอบคุณผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทุกคนที่ตระหนักในความส าคัญของการ

ประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ผลจากการประเมินคุณภาพของ

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจะสะท้อนจุดเด่น และแนวทางการพัฒนา ซึ่งมีคุณค่า

อย่างยิ่งที่ทุกหน่วยงานภายในคณะจะต้องเรียนรู้และน าไปพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการเพื่อใหเ้กิด

ประโยชน์สูงสุดต่อผูเ้รียน คณะ มหาวิทยาลัย และสังคมประเทศชาติตอ่ไป    

  

 

 

       (ผูช่้วยศาสตราจารย์อารีย์ สงวนช่ือ)  

       คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

                มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

        



 



สารบัญ 

  หน้า 

ค าน า   

สารบัญ   

บทสรุปผู้บริหาร  

ส่วนที่ 1 ส่วนน า   

 1. ขอ้มูลทั่วไป 1 

     •  ชื่อหน่วยงาน ที่ตัง้และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 1 

     •  ปรัชญา วิสัยทัศน ์อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ค่านิยมองค์กร พันธกิจ เป้าประสงค์ 2 

     •. โครงสร้างองค์กรและโครงสรา้งการบริหาร 4 

     •. รายชื่อผูบ้ริหารและคณะกรรมการบริหาร 7 

     •  หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน 8 

     •  จ านวนนักศึกษา 8 

     •  จ านวนอาจารย์และบุคลากร 9 

     •  ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณและอาคารสถานที่ 10 

     •  ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาปรับปรุง 11 

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ ตวับ่งชี้  

 •.องค์ประกอบที่ 1   การผลิตบัณฑติ 15 

 •.องค์ประกอบที่ 2      การวิจัย 32 

 •.องค์ประกอบที่ 3   การบริการวิชาการ 53 

 •.องค์ประกอบที่ 4   การท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 59 

 •.องค์ประกอบที่ 5   การบริหารจัดการ 64 

ส่วนที่ 3 ส่วนสรุป 

   • สรุปผลการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน 82 

ภาคผนวก 

          • ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศกึษามหาวิทยาลัย 

 



 



บทสรุปผู้บริหาร 
 

 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์          

มกีารด าเนินงานตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศกึษา 4 ประการ ได้แก่ การจัดการเรียนการสอน 

การวิจัย  การบริการวิชาการ  และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ในปีการศึกษา 2561               

คณะสาธารณสุขศาสตร์ เปิดการเรียนการสอน จ านวน 2 หลักสูตร 3 สาขาวิชา มีนักศึกษาจ านวน 

493 คน มีอาจารย์ปฏิบัติงานจริง  22 คน (นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ 3 คน) บุคลากรสายสนับสนุน 

จ านวน 8 คน  

ในปีการศึกษา 2561 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ด าเนินการประเมินตนเองตามเกณฑ์

มาตรฐานตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จ านวน 5 องค์ประกอบ      

13 ตัวบ่งชี้  โดยผลการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2561 อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 4.11       

ซึ่งจ าแนกผลการด าเนินงานตามพันธกิจ ดังนี้ 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี ้

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 
ผลการ

ประเมิน I P O 
คะแนน

เฉลี่ย 

องคป์ระกอบที่ 1 การผลติบณัฑิต 6 1.64 5.00 3.48 3.07 พอใช้ 

องคป์ระกอบที่ 2 วิจัย 3 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก 

องคป์ระกอบที่ 3 บรกิารวชิาการ 1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

องคป์ระกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม 

1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

องคป์ระกอบที่ 5 การบรหิารจัดการ 2 - 5.00 - 5.00 ดมีาก 

รวม 13 2.48 5.00 4.24 4.11 ดี 

ผลการประเมิน 
ต้อง

ปรับปรุง 
ดีมาก ดี 

 

 

ผลการด าเนนิงานตามพันธกิจ 

1. ด้านการผลิตบัณฑิต 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรสาธารณสุข    

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

สถานพยาบาล และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ ทั้งสาม

หลักสูตรสอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีผลการตรวจประเมินคุณภาพ

ระดับหลักสูตร ได้คะแนน 3.59  3.49 และ 3.36 ตามล าดับ 

 

 

 

 



2. ด้านการวิจัย 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยและภายนอก จ านวน         

2 โครงการ จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัย 2,736,000 บาท จ าแนกเป็นทุนสนับสนุนจากภายใน 159,500 

บาท และทุนสนับสนุนจากภายนอก  2,576,500 บาท 

มีบทความวิจัย/บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ จ านวน 11 บทความ ตีพมิพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ จ านวน 

3 บทความ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 จ านวน 15 บทความ และ

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 จ านวน 8 บทความ และบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. จ านวน 1 บทความ 

รวมทั้งสิน้ 35 บทความ  

3. ด้านการบริการวิชาการ 

ปีการศึกษา 2561 คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้ด าเนินโครงการตามแผนบริการวิชาการของคณะ 

จ านวน 7 โครงการ คือ 1.โครงการพัฒนาฐานข้อมูลด้านสุขภาพขององค์กรท้องถิ่น (สวนพริกไทย) 2.

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างแกนน าช่วยฟื้นคนืชีพขั้นพืน้ฐาน (CPR) ส าหรับอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจ าหมู่บา้น (อสม.) หมู่2 ต าบลคลองห้า อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี   3.โครงการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมการใช้และป้องกันตนเองจากสารเคมีในประชาชนกลุ่มเสี่ยง ต าบลสวนพริกไทย อ าเภอเมือง 

จังหวัดปทุมธานี 4.โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน พื้นที่ หมู่ที่ 7 บ้านคลองบางหลวง ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 5.โครงการ

พัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน หมู่ที่ 8 บ้านคูขวาง

ไทย ต. คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 6.โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน

และยกระดับคุณภาพชวีิตของประชาชน พืน้ที่ หมู่ที่ 6 บ้านใหม่ไทยพัฒนา ต.หนองตะเคยีนบอน อ.วัฒนา

นคร จ. สระแก้ว และ7.โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิต

ของประชาชน พืน้ที่ หมู่ที่ 8 บ้านภักดีแผ่นดิน ต.หนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.สระแกว้ 

 โดยมีการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม โดย

ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ มีผลการประเมินความส าเร็จตัวบ่งชี้ของแผน ตัวชี้วัดของแผนที่

บรรลุเป้าหมาย จ านวน 17 ตัวชีว้ัด คดิเป็นร้อยละ100 

ส าหรับความส าเร็จของโครงการบริการวิชาการแก่สังคม โดยแต่ละโครงการมีการประเมินตัว

บ่งชี้ของโครงการบริการวิชาการ 3 ด้าน คือ ด้านความพึงพอใจ ด้านความรู้ความเข้าใจ และด้านการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ และโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชวีิต

ของประชาชน มีการประเมินตัวบ่งชี้ของโครงการบริการวิชาการ 2 ด้าน คือ 1.ผลการศึกษาชุมชน          

2. ฐานข้อมูลชุมชน 

4. ด้านการท านุบ ารงุศิลปะและวัฒนธรรม 

 ปีการศึกษา 2561 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ด าเนินการกจิกรรมด้านท านุบ ารุงศลิปะ             

และวัฒนธรรมตามแผนปฏิบตัิการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้ 1) กจิกรรมท าบุญปีใหม่ 

คณะสาธารณสุขศาสตร ์ 2) กจิกรรมสืบสานประเพณีไทย รดน้ าด าหัวเทศกาลสงกรานต์ 3) กจิกรรม



วันทาคณาจารย ์ 4) กจิกรรมร าลึกคุณสมเด็จพระราชบดิา บดิาแหง่การสาธารณสุขไทย และ 5) 

กจิกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี วันลอยกระทง 

5. ด้านการบริหารจัดการ 

 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นให้บุคลากรมีส่วนร่วม            

ในการด าเนินงาน มีการกระจายอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยมีคณบดีเป็นผู้บริหารสูงสุดของคณะ       

มีการแต่งตั้งผู้บริหารฝ่ายต่างๆ ท าหน้าที่บริหารงานตามต าแหน่ง และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง  ๆ   

เพื่อท าหน้าที่ เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการด าเนินงานของคณะ เช่น คณะกรรมการประจ าคณะ             

สาธารณสุขศาสตร ์คณะกรรมการบรหิารคณะ คณะกรรมการกจิการนักศึกษา คณะกรรมการด าเนินงานประกนั

คุณภาพการศึกษาภายใน คณะกรรมการบรกิารวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น 

 ด้านการจัดการความรู้ คณะมีการก าหนดประเด็นความรู้ใน  3 ด้าน คือ ด้านผลิตบัณฑิต      

เรื่อง การจัดท า มคอ.3 และมคอ.5 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา   ด้านวิจัย เรื่อง 

กระบวนการยื่นจดสิทธิบัตร และด้านการบรหิารจัดการ เรื่อง การจัดท าแผนให้สอดคล้องกับแผน      กล

ยุทธ์ของมหาวิทยาลัย และแผนกลยุทธ์ของคณะฯ การเขียนโครงการ และด าเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

และเผยแพร่องค์ความรู้ให้อาจารย์และบุคลาการกลุ่มเป้าหมายน าไปใช้ในการปฏิบัติงานพร้อมทั้ง

เผยแพร่องคค์วามรูด้ังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของคณะ 

 ด้านการบริหารความเสี่ยง คณะมีการวิเคราะห์ความเสี่ยง พบว่า มีจากความเสี่ยงทั้งหมด 11 

ความเสี่ยง มีผลการด าเนินงานตามสถานะความเสี่ยงหลังการควบคุมมีระดับลดลง จ านวน  3 ความเสี่ยง และ

ความเสี่ยงหมดไปจ านวน  3 ความเสี่ยง คดิเป็นรอ้ยละ 54.55    

 ด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรโดยจัดโครงการอบรมพัฒนาความรู้ทักษะให้แก่อาจารย์และ

บุคลากร และส่งอาจารย์ บุคลากรเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

อาทิ หลักสูตร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย

โครงการอบรมเชงิปฏิบัติการ การเขียนโครงรา่งงานวิจัยในการขอสนับสนุนเงินทุนวิจัย โครงการอบรม

เชิงปฏิบัติการ ความรู ้ทักษะในด้านการจัดท าหลักสูตรที่มีคุณภาพ  เป็นต้น 

 ส าหรับการพัฒนาตนเองในสายวิชาชีพ คณะจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรในด้านการศึกษาต่อและ

การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีอาจารย์กลับมารายงานตัวจากการลา

ศกึษาต่อระดับปรญิญาเอก จ านวน 1 คน  มีอาจารย์ที่ยื่นเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 3 คน อยู่

ระหว่างการพจิาณาผลงาน  
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ส่วนที่ 1 ส่วนน า 

 

1. ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

     1.1 ชื่อหน่วยงาน 

 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

1.2 ที่ตั้ง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่  1 หมู่  20 ต.คลองหนึ่ง            

อ.คลองหลวง จ.ปทุมธาน ี13180 อาคารสง่เสริมการเรียนรู ้ช้ัน 3-4 

1.3 ประวัตคิวามเป็นมา 

ในปี พ .ศ. 2554 ด้วยด าริของท่านอธิการบดี คือ รองศาสตราจารย์  ดร.สมบัติ คชสิทธิ์                     

ที่ประสงค์จะส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในด้านสาธารณสุขเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน       

จึงมอบหมายให้ ดร .พิทยา ถกลภักดี ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต       

ซึ่งผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2554 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์

อารีย์ สงวนชื่อ เป็นประธานหลักสูตรต่อมาในเดือนตุลาคม พ.ศ.2554 มหาวิทยาลัยได้เชิญ ศาสตราจารย์ 

ดร.สมจติต์ สุพรรณทัสน์ อดีตคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม  มาปฏิบัติงานเพื ่อ เตรียมการตั ้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ และในปี พ .ศ .2557        

ได้เปิดรับนักศึกษาอีก 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และส าขาวิชาการจัดการ

สถานพยาบาล 

      ต่อมาปี  พ.ศ. 2559 ผู้ ช่วยศาสตราจารย์อารีย์  สงวนชื่อ ได้ เสนอสภามหาวิทยาลั ยในการจัดตั้ ง                   

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  9/2559 วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2559       

สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ด าเนินการเป็นโครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยมหาวิทยาลัยมีมติ

แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์  

      คณะกรรมการได้เสนอผลการด าเนินงานให้สภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาเป็นระยะทุกเดือน    

ของการประชุม การด าเนินงานได้รับการสนับสนุนจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยโทหญิงวิภาวี เกียรติศิริ                        

รอ งอธิก ารบดี รองศาสตราจารย์ ดร .อิสระ สุวรรณบล กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒ ิของสภา

มหาวิทยาลัย และรองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล ตันสกุล เป็นอย่างดยีิ่ง  

     โครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ด าเนินการเสมือนคณะในทุกด้าน และได้น าเสนอความ

พร้อมเป็นคณะฯ ต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่  4/2560 วันที่  7 เมษายน พ.ศ.2560            

สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตรข์ึน้เป็นหนว่ยงานภายในของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์ 

สุพรรณทัสน์ มาด ารงต าแหน่งรักษาราชการแทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์  
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  พ.ศ.2560 คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้พัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

การจัดการระบบสุขภาพ โดยได้รับอนุมัติให้เปิดหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 

11/2560 วันที ่15 พฤศจกิายน 2560 

 พ.ศ.2561 สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์   สงวนชื่อ ด ารง

ต าแหน่งคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ วันที ่5 เมษายน 2561  

 พ.ศ.2561 คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัย

สิ่งแวดล้อม และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและความงาม โดยได้รับอนุมัติให้เปิด

หลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 11/2561 วันที ่1 พฤศจกิายน 2561 
  
 2.ปรัชญา วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ค่านิยมองค์กร พันธกิจ  และเป้าประสงค์ 

ปรัชญา 

 ความรู้ คู่คุณธรรม น าสร้างเสริมสุขภาพ 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

  คณะสาธารณสุขศาสตร์ช้ันน าในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏมุ่งผลติบุคลากรใหม้ีความรอบรู้ 

 ด้านสุขภาพเพื่อน าไปพัฒนาท้องถิ่น 

อัตลักษณ์  

 ใฝ่เรยีนรู้  อุทิศตน พัฒนาสุขภาพชุมชน 

เอกลักษณ์  

 สร้างเสริมสุขภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ค่านิยมหลัก 

   V     :     Visionary      รอบรู ้มีวสิยัทัศน ์

  R     :     Reform      ปรับปรุงให้ดีขึน้เปน็ไปได้จริง 

   U     :     Unity      น้ าหนึง่ใจเดียวกัน 

   P     :     Public mind     จิตอาสา 

   H     :     Healthy      สุขภาพกาย-ใจ ด ี

 พันธกจิ 

 1. ผลิตบัณฑิตและบัณฑิตศึกษาด้านสาธารณสุขศาสตร์ การจัดการสถานพยาบาลที่มี         

ความเป็นเลิศ มีศักยภาพ พร้อมด้านคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ โดยเน้น

การบูรณาการองค์ความรู้ให้สามารถน าไปแก้ปัญหาได้จริง และน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  

 2. ผลิตผลงานวิจัยทั้งระดับพื้นฐานและประยุกต์ในด้านสาธารณสุข เพื่อสามารถน าไปแก้ไข

ปัญหาสาธารณสุขและพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมในระดับท้องถิ่นและประเทศ 

 3. ประสานความร่วมมือระหว่างคณะและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์  

เพื่อการสรา้งสุขภาวะของท้องถิ่น  
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 4. ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

 5. จัดระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาลที่มปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 เป้าประสงค ์

 1.บัณฑติมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และการเรยีนรูต้ลอดชีวติมีศักยภาพสอดคล้อง

กับการพัฒนาประเทศ 

 2.วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น เพื่อความมั่นคง มั่ง

คั่ง ยั่งยืนของประเทศ 

 3.ประชาชนสามารถด ารงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง 

ประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพิ่มขึน้  

 4. บัณฑิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตส านึกที่ดีต่อสังคมโดยรวมรักษา

มรดกทางวัฒนธรรมและเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม 

 5. มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ 

และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน 
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3.โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร 
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4.รายชื่อผู้บริหาร และคณะกรรมการบรหิารคณะ  

1.1 ท าเนียบผู้บริหาร 

ผู้ช่วยศาตราจารย์ รอ้ยโทหญิง  วิภาวี  เกียรติศิริ รักษาราชการแทนคณบดี   เม.ย.60 - พ.ค.60 

ศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์  สุพรรณทัสน์  รักษาราชการแทนคณบดี   มิ.ย.60- ก.พ.61 

รองศาสตราจารย์ศศินันท์  เศรษฐวัฒน์บดี  รักษาราชการแทนคณบดี   1 มี.ค.- 31 มี.ค.61  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์  สงวนชื่อ  คณบดี     เม.ย.61 – ปัจจุบัน 

1.2 คณะกรรมการบริหารคณะ 
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5. หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน 

 ปีการศึกษา 2561 คณะสาธารณสุขศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  

มีหลักสูตรที่เปิดสอนจ านวน 2 หลักสูตร 3 สาขาวิชารายละเอียดดังตาราง 1  

ตาราง 1 แสดงจ านวนหลักสูตรที่เปิดสอน ประจ าปีการศึกษา 2561 

ระดับ

ปริญญา 
ชื่อหลักสูตร คุณวุฒิ 

ปีที่ปรับปรุง

ล่าสุด 

วันท่ีสภา

มหาวิทยาลัย

อนุมัติ

หลักสูตร 

วันท่ี สกอ.      

ลงนามรับทราบ

หลักสูตร 

ตรี สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสาธารณสุข

ศาสตร์ 

ส.บ. (สาธารณสุข

ศาสตร์) 

2558 5 เมษายน 

2555 

5 กุมภาพันธ์ 

2558 

ตรี สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการ

สถานพยาบาล 

ส.บ. (การจัดการ

สถานพยาบาล) 

2557 29 เมษายน 

2557 

29 เมษายน 

2557 

โท สาธารณสุขศาสตรมหา

บัณฑิต สาขาวิชาการ

จัดการระบบสุขภาพ 

ส.ม.(การจัดการระบ

สุขภาพ) 

2561 7 ธันวาคม 

2561 

- 

6. จ านวนนักศกึษา 

ปีการศึกษา 2561 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีจ านวนนักศึกษา ทั้งหมด จ านวน 493 คน รายละเอียดดังตาราง 2 

ตาราง 2 แสดงจ านวนนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 

ที ่
ชื่อหลักสูตร/

สาขาวชิา 

ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ รวม

ทั้งสิ้น ตร ี โท เอก รวม ตร ี โท เอก รวม 

1.  สาธารณสุข 

ศาสตรบัณฑิต  

สาขาวชิา 

สาธารณสุขศาสตร์ 

402 0 0 402 34 0 0 34 436 

2.  สาธารณสุข 

ศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิ ชาการจั ดการ

สถานพยาบาล 

48 0 0 48 0 0 0 0 48 

3.  สาธารณสุขศาสตรมหา

บัณฑิต สาขาวิชาการ

จัดการระบบสุขภาพ 

0 9 0 9 0 0 0 0 9 

รวม 450 9 0 459 34 0 0 34 493 
ขอ้มูล ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2562  จากระบบงานทะเบยีน VRU 
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7.จ านวนอาจารย์และบุคลากร 

 ปีการศึกษา 2561 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีอาจารย์ และบุคลากรทั้งหมด  30 คน จ าแนกเป็น

อาจารย์ จ านวน  22  คน  (นับปฏิบัติงานจริงรวมผู้ลาศึกษาต่อ) ลาศึกต่อ จ านวน 3 คน และ

บุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 8 คน รายละเอียดดังตาราง 3 ตาราง 4 และ ตาราง 5 

ตาราง  3 แสดงจ านวนอาจารย์ และบุคลากร จ าแนกคุณวุฒิ 

ที ่ อาจารย์และบคุลากร 
คุณวุฒิ (คน) รวม 

ต่ ากว่า 

ป.ตรี 
ตรี โท เอก 

1 อาจารย์ - - 16 6 22 

2 บุคลากรสายสนับสนุน 1 7 - - 8 

รวมทั้งหมด 1 7 16 6 30 

ตาราง 4 แสดงจ านวนอาจารย์ จ าแนกต าแหน่งทางวิชาการ 

ที ่ อาจารย์และบคุลากร 
ต าแหน่งทางวิชาการ(คน) รวม 

อ. ผศ. รศ. ศ. 

1 อาจารย์ 18 2 2 0 22 

รวมทั้งหมด 18 2 2 0 22 

ตาราง 5 แสดงรายชื่ออาจารย์  

ท่ี ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง 
ว.ด.ป. 

ท่ีเข้างาน 
คุณวุฒิ 

จ านวน 

หมายเหต ุปฏิบัต ิ

งานจริง 

ป.

เอก 

ลา

ศึกษา

ต่อ 

1 นางภูษิตา  อนิทรประสงค ์ รองศาสตราจารย์ 02102560 ป.เอก 1 1 -   

2 นายสมชาย  ดุรงค์เดช รองศาสตราจารย์ 02102560 ป.เอก 1 1 -   

3 นายนพกร  จงวิศาล ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 02102560 ป.เอก 1 1 -   

4 นางอารีย์  สงวนชื่อ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 16052523 ป.โท 1 - -   

5 นายทัศพร  ชูศักดิ์ อาจารย์ 01042559 ป.เอก 1 1 -   

6 นายอภิชัย  คุณีพงษ์ อาจารย์ 01022559 ป.เอก 1 1 -  

7 นายรัฐพล  ศิลปรัศม ี อาจารย์ 01082561 ป.เอก 1 1 -   

8 นายปัณณทัต  ตันธนปญัญากร อาจารย์ 01102558 ป.โท 1 - - กลับจากลา

ศึกษา 1 พ.ค. 

62 

9 น.ส.พิชสุดา  เดชบุญ อาจารย์ 12102558 ป.โท - - 1 ลาศึกษา ตั้งแต่ 

14 ส.ค. 61 

10 น.ส.ศศิธร  ตันติเอกรัตน์ อาจารย์ 04012559 ป.โท 1 - -   

11 น.ส.นัชชา  ยันติ อาจารย์ 16122558 ป.โท 1 - -   

12 นายอภิเชษฐ ์ จ าเนียรสุข อาจารย์ 04012559 ป.โท - - 1 ลาศึกษา ตั้งแต่ 

14 ส.ค. 61 

13 น.ส.รัตนาภรณ์  อาษา อาจารย์ 04012559 ป.โท 1 - -   
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ท่ี ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง 
ว.ด.ป. 

ท่ีเข้างาน 
คุณวุฒิ 

จ านวน 

หมายเหต ุปฏิบัต ิ

งานจริง 

ป.

เอก 

ลา

ศึกษา

ต่อ 

14 น.ส.เฟื่องฟ้า  รัตนาคณหุตานนท ์ อาจารย์ 04012559 ป.โท 1 - -   

15 น.ส.อภิญญา  อุตระชัย อาจารย์ 15032559 ป.โท 1 - -   

16 นายกรชิ  เรืองไชย อาจารย์ 15032559 ป.โท 1 - -   

17 น.ส.สุทธิกาญจน ์ มุงขุนทด อาจารย์ 01072559 ป.โท - - 1 ลาศึกษา ตั้งแต่ 

6 ส.ค. 61 

18 น.ส.ธธิธา  เวียงปฏิ อาจารย์ 01072559 ป.โท 1 - -   

19 น.ส.ฉัตรประภา  ศิริรัตน์ อาจารย์ 01072559 ป.โท 1 - -   

20 น.ส.นาตยา  ดวงประทุม อาจารย์ 01072559 ป.โท 1 - -   

21 น.ส.ภัทรา  พวงช่อ อาจารย์ 03092561 ป.โท 1 - -   

22 นายชวภณ  พุ่มพงษ ์ อาจารย์ 03092561 ป.โท 1 - -   

23 นายเจยีระไน  ปฐมโรจน์สกุล อาจารย์ 02012562 ป.โท - - - บรรจุ 2 ม.ค. 62 

24 น.ส.สุทธิดา  แก้วมงุคุณ อาจารย์ 14012562 ป.โท - - - บรรจุ 14 ม.ค. 62 

25 นางจันทรรัตน์  จาริกสกุลชัย อาจารย์ 14012562 ป.โท - - - บรรจุ 14 ม.ค. 62 

อาจารย์รับใหม่เดือนมิถุนายน 2562 

26 นางดวงกมล  จันทรฤ์กษ ์ อาจารย์ 04062562 ป.โท - - - บรรจุ 04 มิ.ย. 62 

27 นางสาวลัณฉกร  ประทุมรัตน์ อาจารย์ 04062562 ป.เอก - - - บรรจุ 04 มิ.ย. 62 

28 นางสาวศศิวิมล  จนัทร์มาล ี อาจารย์ 04062562 ป.โท - - - บรรจุ 04 มิ.ย. 62 

 

8.ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่ 

งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2560-2561 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อด าเนินงานตาม

ภารกิจ เป็นจ านวนทั้งสิน้ 5,360,300 บาท (ห้าล้านสามแสนหกหมื่นสามรอ้ยบาทถว้น) จ าแนกเป็นงบประมาณ

แผน่ดิน จ านวน  1,849,850 บาท และงบประมาณรายได้ 3,510,450 บาท รายละเอียดดังตาราง 6 

ตาราง 6 แสดงจ านวนงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ.2561 - 2562 

งบประมาณ จ านวนเงนิ (หน่วย : บาท) 

ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 

งบประมาณแผ่นดิน 1,652,800.00 1,849,850.00 

งบประมาณรายได้ บ.กศ. กศ.ปช. 3,113,200.00 3,510,450.00 

รวม 4,766,000.00 5,360,300.00 

 

9. อาคารสถานที่ 

อาคารสถานที่จดับรกิารการเรยีนการสอน และบริหารจดัการของคณะสาธารณสุขศาสตร ์ตั้งอยู่ ช้ัน 3  ช้ัน 4 

และชั้น 5 อาคารส่งเสรมิการเรียนรู ้(สสร.) รายละเอยีดดังตาราง 7 
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ตารางท่ี 7 แสดงรายละเอียดอาคารสถานที่ 

รายละเอียด ห้อง/ชั้น 

ส านักงานคณบด ี ช้ัน 3 

ห้องพักอาจารย์ปรญิญาโท ช้ัน 3 

ห้องพักอาจารย์ปรญิญาตร ี ช้ัน 4 

ห้องปฏิบตัิการปฐมพยาบาล พรอ้มอุปกรณ ์  401 ช้ัน 4 

ห้องปฏิบตัิการกายวภิาคศาสตรแ์ละสรรีวทิยา) 402 ช้ัน 4 

หอ้งประชุมกลุม่ยอ่ยส าหรับนกัศึกษา  403 ช้ัน 4 

ห้องสมุดคณะสาธารณสุขศาสตร ์ 503 ช้ัน 5 

ห้องเรียน ช้ัน 4 และชั้น 5 
 

10.ผลการด าเนินงานตามขอ้เสนอแนะและแนวทางการพัฒนาปรับปรุง จากผลประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560 

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ  ผลการด าเนนิงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

1.1 การให้บริการแก่นักศึกษาหรือ

ศิษย์ เก่าควรมีกิจกรรม/โครงการ

พัฒนาด้านอื่นที่นอกเหนือจากด้าน

วิชาการ เช่น เทคนิคการบริหารงาน

ในยุค 4.0 การใช้ Social media ใน

การท างาน 

คณะฯ ด าเนินการการให้บริการแก่นักศึกษาหรือศิษย์เก่า โดย

จัดกจิกรรม/โครงการ ดังนี้ 

1.อบรมการสร้าง Facebook Brand & digital Marketing เพื่อ

เสรมิสรา้งทักษะและความพรอ้มด้าน Facebook Brand & digital 

Marketing ในการเป็นผู้ประกอบการธุรกจิ ส าหรับนักศึกษา 

2.อบรมเชิงปฏิบัติการการเปิดโลกทัศน์สู่ เส้น ทางวิชาชีพ

สาธารณสุข เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนว

ทางการประกอบวิชาชีพสาธารณสุข และร่วมแลกเปลี่ยน

มุมมองประสบการณด้านวิชาชีพสาธารณสุข 

3. โครงการเตรียมความพร้อมสอบใบประกอบวิชาชีพ

สาธารณสุขชุมชน ส าหรับนักศึกษาและศิษย์เก่า  

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 

2.1 ควรส่งเสรมิให้อาจารย์ทุกท่านน า

ผลงานไปตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ใน

ฐานข้อมูลที่สูงขึ้น หรือไปน าเสนอใน

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

 

 

1.คณะฯ ด าเนินการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้อาจารย์น า

ผลงานไปตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลที่สูงขึ้น โดยจัดการ

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคนิคการน าเสนอผลงานวิจัย เมื่อ

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 

2. ในปี 2561 มีผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ /

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ จ านวน 27 

ผลงาน 
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ  ผลการด าเนนิงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

2.2 ควรมีการส่งเสริมให้อาจารย์

ท างานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่

สามารถน าไปยื่นจดทรัพย์สินทาง

ปัญญาเช่น สิทธิบัตร  อนุสิทธิบัตรได้ 

1. คณะฯ จัดให้มีการอบรมและแลกเปลีย่นเรียนรูเ้รื่อง

กระบวนการยื่นจดสิทธิบตัร เมื่อวันที ่13 กุมภาพนัธ ์2562  โดย

มีคุณชยันต์ ภู่สันติสมัพันธ์ จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา มา

ถา่ยทอดความรู ้และแลกเปลีย่นประสบการณ์เร่ืองกระบวนการ

จดสิทธิบตัรและอนสุิทธิบัตรรวมถงึรูปแบบ วิธีการน าผลงาน

ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพไปจดสิทธิบตัร/อนุสิทธิบัตร  

2. มหาวิทยาลัยมีหลักเกณฑ์และอัตราการจา่ยเงินสนับสนนุ

ผลงานวิจัยที่น าไปจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาในรูปแบบ

สิทธิบัตร หรอือนุสิทธิบัตร ตัง้แต่ 10,000 – 50,000 บาท 

2.3 ควรมีการวางแผนและส่งเสริมให้

อาจารย์ขอทุนวิจัยทั้ งภายในและ

ภายนอกให้มากขึ้น 

1. คณะฯ ด าเนินการวางแผนและสง่เสรมิให้อาจารย์ขอทุนวจิัย 

โดยจดัโครงการอบรมเชงิปฏบิัติการ เรื่องการเขยีนโครงรา่ง

งานวิจยัเพื่อขอทนุสนับสนนุงานวิจัย  

2. ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีอาจารย์

ได้รับทุนสนับสนุนวิจยัจ านวน 3 โครงการ ดงันี ้ 

1.โครงการส ารวจปรมิาณโซเดียมที่ขับออกในปัสสาวะประชากร

กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย (1,138,637) 

อ.อภิญญา อุตระชัย 100% 

2.โครงการส ารวจปรมิาณโซเดียมที่ขับออกในปัสสาวะประชากร

ภาคกลาง ประเทศไทย (1,437,863)  

อ.กริช เรืองไชย 100% 

3.การใช้ชุมชนเป็นฐานในการส่งเสรมิสุขภาพเพือ่ป้องกนัการหก

ล้มของผู้สูงอายุไทยในชุมชน จังหวัดปทมุธานี (159,500) 

รศ.ดร.ภูษติา อินทรประสงค ์50%=79,750 บาท 

รศ.ดร.สมชาย ดุรงคเ์ดช 20%=31,900 บาท 

ผศ.ดร.นพกร จงวิศาล 20%=31,900 บาท   

อ.จันทรรัตน ์ จาริกสกุลชัย 10%=15,950 บาท 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

3.1 ควรมีการติดตามการน าผล

การบรกิารวิชาการ ไปใช้ประโยชน์กับ

ชุ ม ช น ให้ เห็ น ส ภ า พ จ ริ ง  เ ช่ น                 

การ เยี่ ยมบ้ าน  เพื่ อ น าม าผลมา

ปรับปรุงต่อไป 

 

คณะฯ ด าเนินการการตดิตามการน าผลการบรกิารวชิาการไปใช้

ประโยชน์กับชุมชน เช่น โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพือ่แก้ไขปญัหา

ความยากจนและยกระดับคณุภาพชวีิตของประชาชน มีการ

ประเมินตัวบ่งชี้ของโครงการบรกิารวชิาการ 2 ด้าน คอื 1.ผล

การศึกษาชุมชน 2. ฐานข้อมลูชุมชน และน าขอ้มลูที่ได้รับไปใช้

ประโยชน์กับชุมชนกลุ่มเปา้หมายดังกลา่ว 
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ  ผลการด าเนนิงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

3.2 ควรมีโครงการบริการวิชาการที่

ก่อให้เกิดรายได้อย่างต่อเนื่องเพื่อ

พัฒนาศักยภาพของอาจารย์และ

นักศึกษา 

ในปีการศึกษา 2561 ไมม่ีโครงการบรกิารวชิาการที่กอ่ให้เกดิ

รายได ้แตใ่นปีการศึกษา 2562 คณะฯจดัท าหลักสูตรการ

ช่วยชีวติขั้นพืน้ฐานส าหรับประชาชนทั่วไป (Basic Life Support) 

1 หลักสูตร  

 

3.3 ควรเลือกชุมชนที่สามารถจะ

พัฒนาคุณภาพให้ได้ตามเป้าหมายให้

เป็นชุมชนที่เขม้แข็งและยั่งยืน 

1. ได้ก าหนดชุมชนที่จะพัฒนาคุณภาพให้ได้ตามเป้าหมาย คือ 

ชุมชนสวนพรกิไทย  

2. มีการศึกษาบรบิทชุมชน จดัท าฐานข้อมูลชุมชน จัดกจิกรรม

พัฒนาศักยภาพชุมชนในการส่งเสรมิสุขภาพ ป้องกันและ

ควบคุมโรค 

องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

4.1 การจัดท าแผนท านุบ ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม ควรมีความเชื่อมโยง

กั บ แ ผ น ยุ ท ธ ศ าส ต ร์ ข อ งคณ ะ                

ใน ด้ า น ก า ร ก า ห น ด โค ร ง ก า ร 

วั ต ถุ ป ร ะ ส งค์  ตั ว ชี้ วั ด  แ ล ะค่ า

เป้าหมาย และการจัดกิจกรรม 

คณะสาธารณสุขศาสตรร์ว่มกับคณะกรรมการท านุบ ารุงศลิปะ

และวัฒนธรรม ได้จัดท าแผนปฏิบัติการด้านท านุบ ารุงศลิปะและ

วัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 2561 ประกอบด้วยการจัด

โครงการ/กจิกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทัง้นีทุ้ก

โครงการ/กจิกรรมมีการก าหนดตัวบง่ชีแ้ละเป้าหมายเพื่อวดัผล

ความส าเร็จของแต่ละโครงการ/กจิกรรมตามวัตถุประสงคข์อง

แผน โดยในปีการศึกษา 2561 ได้จดัสรรงบประมาณในโครงการ

บรหิารจัดการงานสง่เสรมิศาสนาท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น จ านวน 70,230 บาท  

4.2 ในการประเมินโครงการควร

ป ระ เมิ น ต าม วั ต ถุ ป ระส งค์ ข อ ง

โครงการและควรน าผลการประเมิน

ม า วิ เค ร า ะห์ เพื่ อ ก า รป รั บ ป รุ ง

โครงการในปีงบประมาณต่อไป 

คณะฯ ด าเนินการประเมินโครงการตามวัตถุประสงค์ของ

โครงการและน าผลการประเมินมาวิเคราะห์ปรับปรุงโครงการใน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 

5 .1 ควบคุม  ก ากั บ  ติ ดตามการ

ด า เนิ น งานบริหารความ เสี่ ย งให้

ครบถว้นทุกประเด็น 

1.คณะได้ด าเนินการจัดท าปฏิทินการติดตามการด าเนินงาน

บริหารความเสี่ ยง  และแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2562 

2.แจ้งและจัดส่งแผนบริหารความเสี่ยงให้ผูร้ับผิดชอบทราบ โดย

จัดประชุมเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 

3. ประชาสัมพันธ์ปฏิทิน และแผนบริหารคามเสี่ยงในเว็บไซต์

คณะ 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefIsOFi

kRzD89dtKaHwg0vRwEbv9tWFUrosSkdR82RJpGH

vA/viewform 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefIsOFikRzD89dtKaHwg0vRwEbv9tWFUrosSkdR82RJpGHvA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefIsOFikRzD89dtKaHwg0vRwEbv9tWFUrosSkdR82RJpGHvA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefIsOFikRzD89dtKaHwg0vRwEbv9tWFUrosSkdR82RJpGHvA/viewform
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ  ผลการด าเนนิงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

 

4.ด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานบรหิารความเสี่ยง 2 คร้ัง  

ได้แก่ รอบ 6 เดือน  และ 9 เดือน ปีงบประมาณ 2562   โดยพบว่า 

จากความเสี่ยงทั้งหมด 11 ความเสี่ยง มีผลการด าเนินงานตาม

สถานะความเสี่ยงหลังการควบคุมมีระดับลดลง จ านวน  3 ความ

เสี่ยง และความเสี่ยงหมดไปจ านวน  3 ความเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 

54.55  และน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบรหิารความ

เสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ  2561  ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ

บรหิารคณะ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562   
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ส่วนท่ี 2 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 

ประจ าปีการศกึษา 2561 

----------------------------------------------------------------------- 

องค์ประกอบท่ี 1  การผลติบัณฑิต 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : อาจารย์รัตนาภรณ์  อาษา 

   

 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน  

1.อาจารย์เจียระไน ปฐมโรจน์สกุล  2.อ.ดร.ทัศพร  ชูศักดิ์ 

3.อ.เฟื่องฟ้า รัตนาคณหุตานนท์  4.อ.ชวภณ  พุ่มพงษ์ 

5.น.ส.พัชรพร  เรียงวงษ์ 

โทรศัพท์ : 02-9090674 ต่อ 606,607 โทรศัพท์ : 02-9090674 ตอ่ 606,607 

E-mail : ph.vru.ac.th@gmail.com E-mail : - 

วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2560- 31 พฤษภาคม 2561) 

 

ชนิดของตัวบ่งชี้  : ผลลัพธ์ 

ค าอธบิายตัวบ่งชี้ : ผลการด าเนินการของแต่ละหลักสูตรในสถาบัน ซึ่งสามารถสะท้อนคุณภาพของ

บัณฑติในหลักสูตรที่สถาบันรับผดิชอบ 

สูตรการค านวณ 

คะแนนที่ได ้= 
ผลรวมของคา่คะแนนประเมนิของทุกหลักสูตร 

จ านวนหลักสตูรทัง้หมดที่รับผิดชอบ 

ผลการด าเนินงาน 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด จ านวน 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรสาธารณสุข   

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล 

และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ ได้ประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในระดับหลักสูตรทุกหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ. ก าหนด เมื่อวันที่ 3 และ 5 กรกฎาคม 2562 

โดยผลการประเมินรายหลักสูตรสรุปได้ ดังนี ้ 

 

ชื่อหลักสูตร 
ผลการประเมิน 

องค์ประกอบ 

ท่ี 1 

ผลรวมของค่าคะแนนเฉลีย่

องค์ประกอบที ่2 - 6 

1)  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ผ่าน 3.59 

2) สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล ผ่าน 3.49 

3) สาธารณสุขศาสตรม์หาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ ผ่าน 3.36 
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ชื่อหลักสูตร 
ผลการประเมิน 

องค์ประกอบ 

ท่ี 1 

ผลรวมของค่าคะแนนเฉลีย่

องค์ประกอบที ่2 - 6 

ผลรวมของคา่คะแนนประเมินของทุกหลักสูตร  10.44 

จ านวนหลักสูตรทัง้หมดที่คณะรับผิดชอบ 3 หลักสูตร 

คะแนนที่ได ้ 3.48 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนนิงาน 

เป้าหมาย 2561 ผลการด าเนนิงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

คา่เฉลี่ย 3.51 คา่เฉลี่ย 3.48 3.48 คะแนน บรรลุ 

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.1(1) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปกีารศึกษา 2561 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2  อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : รศ.ดร.ภูษิตา  อนิทรประสงค์  

     อ.จันทรรัตน์ จาริกสกุลชัย 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน  

1.นางพรทิพย์  กุศลสิริสถาพร  2. น.ส.มณทิชา  ลี่ผาสุข 

โทรศัพท์ : 02-9090674 ต่อ 606,607 โทรศัพท์ : 02-9090674 ต่อ 606,607 

E-mail : ph.vru.ac.th@gmail.com E-mail : - 

วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2561 (1 สงิหาคม 2561- 31 พฤษภาคม 2562) 

ชนิดของตัวบ่งชี้   :  ปัจจัยน าเข้า 

ค าอธบิายตัวบ่งชี้ :  การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคคลากรที่มี

ความรูค้วามสามารถและลุ่มลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกจิส าคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัย

เพื่อการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้นสถาบันจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับ

คุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรงหรอืมีความสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับหลักสูตร 

เกณฑ์การประเมิน :  เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค 2 

       คา่รอ้ยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = รอ้ยละ 40 ขึน้ไป 

สูตรการค านวณ 

1. ค านวณค่ารอ้ยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒปิรญิญาเอก ตามสูตร 

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทีม่ีคุณวุฒปิรญิญาเอก 
X 100 

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทัง้หมด 

2. แปลงคา่ร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

รอ้ยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒปิรญิญาเอก  

X 5 

 

รอ้ยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒปิรญิญาเอก 

ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 

ผลการด าเนนิงาน 

 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (นับปฏิบัติงานจรงิรวมที่ลาศึกษาต่อ) จ านวน 

22 คน มีอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก 6 คน มีรายละเอียดดังนี้  

ที ่ รายชื่อ ระยะเวลาการปฏบิัติงาน 

1 รองศาสตราจารย์ ดร.ภูษิตา  อินทรประสงค์ 02 ตุลาคม 2560 – ปัจจุบัน 

2 รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  ดุรงคเ์ดช 02 ตุลาคม 2560 – ปัจจุบัน 

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพกร  จงวิศาล 02 ตุลาคม 2560 – ปัจจุบัน 

4 อาจารย์ ดร.ทัศพร  ชูศักดิ์ 04 เมษายน 2559 – ปัจจุบัน 

5 อาจารย์ ดร.อภิชัย  คุณีพงษ์ 01 กุมภาพันธ์ 2559 – ปัจจุบัน 

6 อาจารย์ ดร.รัฐพล ศิลปรัศมี 03 สิงหาคม 2561 – ปัจจุบัน 
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ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 

1. จ านวนอาจารย์ประจ าทัง้หมด (รวมท้ังท่ีปฏบัิตงิานจรงิและลาศกึษาตอ่) 22 

2. จ านวนอาจารย์ประจ าทัง้หมด (รวมท้ังท่ีปฏบัิตงิานจรงิและลาศกึษาตอ่) ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 6 

แสดงวิธีการค านวณ  

1.ค านวณคา่ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒปิรญิญาเอก ตามสูตร 

 6 
x 100 =  รอ้ยละ 27.27 

 22 

2.แปลงคา่ร้อยละที่ค านวณได้ ในข้อ 1 เทยีบกับคะแนนเตม็ 5 

 27.27 
x 5 =  3.41 คะแนน 

 40 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนนิงาน 

เป้าหมาย 2561 ผลการด าเนนิงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

รอ้ยละ 30 รอ้ยละ 27.27 3.41 คะแนน ไมบ่รรล ุ

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.2(1) รายชื่อคณาจารย์ที่ปฏิบัติงาน ประจ าปีการศึกษา 2561 ระยะเวลาตั้งแต่ 1 

สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562   
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3  อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : รศ.ดร.ภูษิตา  อนิทรประสงค์  

    อ.จันทรรัตน์ จาริกสกุลชัย 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน  

1.นางพรทิพย์  กุศลสิริสถาพร  2. น.ส.มณทิชา  ลี่ผาสุข 

โทรศัพท์ : 02-9090674 ต่อ 606,607 โทรศัพท์ : 02-9090674 ต่อ 606,607 

E-mail : ph.vru.ac.th@gmail.com E-mail : - 

วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2561 (1 สงิหาคม 2560- 31 พฤษภาคม 2562) 

ชนิดของตัวบ่งชี้  : ปัจจัยน าเข้า 

ค าอธบิายตัวบ่งชี้ :  สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นมุขปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้อง

ส่งเสริมให้อาจารย์ในสถาบันการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆอย่าง

ต่อเนื่องเพื่อน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การด ารงต าแหน่ง

ทางวิชาการเป็นสิ่งที่สะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกจิ 

เกณฑ์การประเมิน:  สถาบันกลุ่ม ข และ ค 2  

คา่ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกัน 

ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = รอ้ยละ 60 ขึน้ไป 

สูตรการค านวณ 

1. ค านวณค่ารอ้ยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 

จ านวนอาจารย์ประจ าสถาบนัที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
X 100 

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทัง้หมด 

2. แปลงคา่ร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

รอ้ยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  

X 5 

 

รอ้ยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ

ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 

ผลการด าเนนิงาน 

 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (นับปฏิบัติงานจริงและที่ลาศึกษาต่อ) 

จ านวน 21.50 คน มีอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 4 คน รายละเอียดดังนี้  

ที่ รายชื่อ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

1 ผูช่้วยศาสตราจารย์อารีย์  สงวนชื่อ 16 เมษายน 2523-ปัจจุบัน 
2 รองศาสตราจารย์ ดร.ภูษิตา  อินทรประสงค์ 02 ตุลาคม 2560 – ปัจจุบัน 

3 รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  ดุรงคเ์ดช 02 ตุลาคม 2560 – ปัจจุบัน 

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.นพกร  จงวิศาล 02 ตลุาคม 2560 – ปัจจุบัน 
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ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 

1. จ านวนอาจารย์ประจ าคณะท้ังหมด (รวมท้ังท่ีปฏบัิตงิานจรงิและลาศกึษาตอ่) 22 

2. จ านวนอาจารย์ประจ าคณะท้ังหมดท่ีด ารงต าแหน่งอาจารย์ 18 

3. จ านวนอาจารยป์ระจ าคณะท้ังหมดท่ีด ารงต าแหน่งผู้ชว่ยศาสตราจารย์  2 

4. จ านวนอาจารย์ประจ าคณะท้ังหมดท่ีด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์  2 

5. จ านวนอาจารยป์ระจ าคณะท้ังหมดท่ีด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์  0 

รวมจ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 4 

แสดงวิธีการค านวณ  

1.ค านวณค่ารอ้ยละของอาจารย์ประจ าคณะทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 

 4 
x 100 =  รอ้ยละ 18.18 

 22 

2.แปลงคา่ร้อยละที่ค านวณได้ ในข้อ 1 เทยีบกับคะแนนเตม็ 5 

 18.18 
x 5 =  1.52 คะแนน 

 60.00 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนนิงาน 

เป้าหมาย 2561 ผลการด าเนนิงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

รอ้ยละ 42.15 รอ้ยละ 18.18  1.52 คะแนน ไม่บรรล ุ

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.3(1) รายชื่อคณาจารย์ที่ปฏิบัติงาน ประจ าปีการศึกษา 256 1  ระยะเวลาตั้งแต่              

1 สิงหาคม 2561 – 31 พฤษภาคม 2562   
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4  จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : อาจารย์รัตนาภรณ์  อาษา 
   

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน  

1.อาจารย์ฉัตรประภา  ศิริรัตน์  2. อ.ภัทรา  พวงช่อ 

3.อาจารย์อภิญญา  อุตระชัย  4.นายกิตติวุฒ ิ ไชยการ 

โทรศัพท์ : 02-9090674 ต่อ 606,607 โทรศัพท์ : 02-9090674 ต่อ 606,607 

E-mail : ph.vru.ac.th@gmail.com E-mail : - 

วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561- 31 พฤษภาคม 2562) 

 

ชนิดของตวับ่งชี ้    ปัจจัยน าเข้า 

เกณฑ์การประเมนิ  

ในกรณีที่จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าน้อยกวา่หรอืเท่ากับเกณฑ์มาตรฐานก าหนดเป็น

คะแนน 5 

ในกรณีที่จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ ามากกวา่เกณฑม์าตรฐานใหค้ านวณหาคา่

ความแตกต่างระหว่างจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาตอ่จ านวนอาจารย์ประจ ากับเกณฑ์มาตรฐานและน าค่าความ

แตกต่างมาพิจารณา ดงันี ้

คา่ความแตกต่างของจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาตอ่จ านวนอาจารย์ประจ าทีสู่งกวา่เกณฑม์าตรฐานตัง้แต่

รอ้ยละ 20 ก าหนดเป็นคะแนน 0 

คา่ความแตกต่างของจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาตอ่จ านวนอาจารย์ประจ าทีสู่งกวา่เกณฑม์าตรฐานตัง้แต่

รอ้ยละ 0.01 ละไม่เกนิรอ้ยละ 20 ให้น ามาเทยีบบัญญัตไิตรยางศต์ามสูตรเพื่อเปน็คะแนนของหลักสูตรนัน้ๆ  

สูตรในการค านวณหาค่า FTES  

จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) = 

Student Credit Hours (SCH) ทั้งปี 

จ านวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน

การลงทะเบียนในระดับปรญิญานั้นๆ 

สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเตม็เวลาต่ออาจารย์ประจ าแยกตามกลุ่มสาขา 

กลุ่มสาขา สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเตม็เวลาต่ออาจารย์ประจ า 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 8:1 
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ผลการด าเนนิงาน 

 ปีการศึกษา 2561 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีจ านวนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) ต่อจ านวน

อาจารย์ประจ า เท่ากับ 442.99 มีจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 22 คน สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา

เทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ าเท่ากับ 23.6  : 1 คะแนนเท่ากับ 0.00 รายละเอียดดังนี้ 

ข้อมูลประกอบการพจิารณา 

ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 

1.จ านวนนักศกึษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ตอ่จ านวนอาจารย์ประจ า 442.99 

2.จ านวนอาจารย์ประจ าทัง้หมด (รวมท้ังท่ีปฏบัิตงิานจรงิและลาศกึษาตอ่)  22 

3.สัดสว่นจ านวนนักศกึษาเต็มเวลาเทียบเท่าตอ่จ านวนอาจารย์ประจ า 20.14 :1 

4.สัดสว่นจ านวนนักศกึษาเต็มเวลาตอ่จ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน 8:1 

5.ผลตา่งระหวา่งสัดส่วนจ านวนนักศกึษาเต็มเวลาตอ่จ านวนอาจารย์ประจ าที่เป็นจริง - สัดสว่น

จ านวนนักศกึษาเต็มเวลาตอ่จ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑม์าตรฐาน 

12.14 

6.ร้อยละค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน 151.70 

 

แสดงวิธีการค านวณ  

1.ค านวณหาคา่ความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและน ามาคดิเป็นค่ารอ้ยละ ตามสตูร 

12.14 
x 100 =  151.70 % 

8 

คา่ร้อยละมากกวา่หรอืเท่ากับรอ้ยละ 20  คดิเป็น 0.00  คะแนน 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนนิงาน 

เป้าหมาย 2561 ผลการด าเนนิงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

ไมเ่กินร้อยละ 10 รอ้ยละ 151.70 0.00 คะแนน ไม่บรรล ุ

รายการเอกสารหลักฐานอา้งอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.4.1(1) ข้อมูลคา่ FTES คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2561 จากส านัก

ส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบยีน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : อ.ดร.รัฐพล  ศลิปะรัศมี 

    อ.ธธิธา  เวยีงปฏิ 

 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน  

อ.ฉัตรประภา  ศริิรัตน์   อ.นาตยา  ดวงประทุม 

อ.อภิญญา  อุตระชัย   อ.กรชิ  เรืองไชย 

นายกติติวุฒ ิ ไชยการ   

โทรศัพท์ : 02-9090674 ต่อ 606,607 โทรศัพท์ : 02-9090674 ต่อ 606,607 

E-mail : ph.vru.ac.th@gmail.com E-mail : - 

วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2561 (1 สงิหาคม 2561- 31 พฤษภาคม 2562) 

ชนิดของตัวบ่งชี้  : กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : คณะควรจัดบริการด้านต่างๆ ให้นักศึกษาและศิษย์เก่าในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับ

นักศึกษา เพื่อการด ารงชีวิตอย่างมีความสุขและคุ้มค่าในระหว่างการใช้ชีวิตในคณะ ตั้งแต่การให้ค าปรึกษาทั้ง

ทางด้านวิชาการและการใชชี้วติ จัดบรกิารหน่วยงานที่ให้บรกิาร เชน่ ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษา การ

บริหารจัดหางาน แหล่งข้อมูล การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จ

การศึกษา ขอ้มูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จ าเป็นแก่นักศึกษาและศษิย์เกา่ โดยการให้บริการ

ทั้งหมดต้องให้ความส าคัญกับการบริกรที่มีคุณภาพและเกิดประโยชน์แกผู่้รับบรกิารอย่างแท้จรงิ 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนนิการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

3-4  ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

5 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

6 ข้อ 

ผลการด าเนนิงาน 

 ข้อ 1. จัดบรกิารให้ค าปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวติแก่นักศึกษาในคณะ 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้ให้ความส าคัญในด้านการส่งเสรมิและสนับสนุนให้นักศึกษาพัฒนาศักยภาพ

ของตนเองในด้านของวิชาการและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างมีคุณภาพและมีความสุข โดยได้มีการ

ด าเนินการให้บริการให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและการใชชี้วติแก่นักศึกษาในคณะฯ ดังนี้ 

 1) คณะมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าหมู่เรียน เพื่อท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะ

แนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาทั้งในเรื่องของวิชาการ การจัดเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ การลงทะเบียน การ

ติดตามผลการเรียน ปัญหาที่พบในช้ันเรียน การแนะน ากิจกรรมเพื่อสร้างเสริมศักยภาพด้านต่างๆ การ

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา ระบบสารสนเทศของนักศึกษา กิจกรรมเพื่อการพัฒนานักศึกษา การ

ประสานงานกับฝ่ายวิชาการ กองพัฒนานักศึกษา ผู้ปกครองของนักศึกษา ตลอดจนหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายใน

และภายนอกมหาวิทยาลัย นอกจากการให้ค าปรึกษาด้านวิชาการแล้ว อาจารย์ที่ปรกึษามีหน้าที่ในการติดตาม

ความเป็นอยู่ของนักศึกษา กฎระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมช้ันเรียน โดยที่

อาจารย์ที่ปรึกษาเข้าพบนักศึกษา 3 ครั้งต่อภาคการศึกษา และนักศึกษาสามารถเข้าพบอาจารย์ปรึกษาได้ที่
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ห้องพักอาจารย์หรอืในช่องทางอื่นๆ ที่อาจารย์ที่ปรกึษาสรา้งไว้ ได้แก ่เบอร์โทรศัพท์ E-mail Facebook Line เป็น

ต้น  ทั้งนีอ้าจารย์ที่ปรกึษาจะท าหน้าที่ดูแลนักศึกษาในหมูเ่รียนตั้งแต่นักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยจนส าเร็จ

การศึกษา 

2) คณะจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะสาธารณสุขศาสตร์และกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้า

เรียนให้แกน่ักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อให้นักศึกษาได้รูจ้ักประวัติความเป็นมาของคณะฯ กฏระเบียบ การแต่งกายของ

นักศึกษาสาธารณสุขศาสตร ์การจัดการเรียนการสอน การกู้ยืมเงินผ่านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 

กจิกรรมที่ทางคณะฯ จัดขึน้เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ  และช่องทางการติดต่อกับคณะฯ รวมถงึสรา้งโอกาส

ใหน้ักศึกษาได้สร้างสมัพันธก์ับรุ่นพี่ผา่นการท ากจิกรรมในโครงการร่วมกัน มีการแนะน าอาจารย์ที่ปรึกษาประจ า

หมู่เรียน และคณาจารย์ท่านอื่นๆ ที่สอนในรายวิชาต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาสามารถขอค าแนะน าทางด้านวิชาการ

ได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้คณะฯ จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนให้แก่นักศึกษาช้ันปีที่ 1 เพื่อ

เสริมสร้างความรู้ พื้นฐานทางด้านวิชาชีพสาธารณสุข เพื่อให้นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ และส่งเสริมให้

นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และมีอัตลักษณ์ของนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ โดยจัดให้มีการเตรียม

ความรู้พื้นฐานด้านสุขภาพ สิทธิการรักษาพยาบาล และมีการเสริมสร้างความรู้พื้นฐานทางด้านกายวิภาค

ศาสตร ์ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมในการใช้ชีวติในมหาวิทยาลัยและ

ในด้านการศึกษาต่อไป 

 3) ในการท าวิจัยของนักศึกษานั้น คณะได้มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและควบคุมการท าวิจัย เพื่อให้

ค าแนะน าและควบคุมการด าเนินการวิจัยให้เป็นไปตามหลักระเบียบวิธีวิจัยตามหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ ซึ่งได้ผล

งานวิจัยจากนักศึกษาจ านวน 36 เรื่อง  

 4) ในการฝึกสหกิจศึกษาของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ช้ันปีที่ 4 นั้น คณะได้มีการแต่งตั้ง

อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาทางสาธารณสุขศาสตรใ์นการด าเนินงานสหกจิศึกษา เพื่อรองรับการจัดการเรยีนการ

สอนในรายวิชาสหกจิศึกษา โดยท าหน้าที่ในการก ากับติดตามการฝึกสหกิจศึกษาของนักศึกษาช้ันปีที่ 4 ติดตาม

ความกา้วหน้าของการด าเนินการฝึกสหกจิให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงานของคณะฯ ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา

ในเรื่องของการจัดโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาหรือประเด็นทางสุขภาพ และเป็นตัวกลางในการประสานงาน

ระหว่างสถานที่ฝกึสหกจิศึกษาและคณะฯ เพื่อรับข้อเสนอแนะจากทางสถานประกอบการ น ามาเป็นข้อมูลเพื่อใช้

พัฒนาการฝึกสหกจิศึกษาในปีต่อไป   

      

เอกสารหลักฐาน 

 1.5.1 (1) ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าหมู่เรยีน 

           1.5.1 (2) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะสาธารณสขุศาสตร์ และกิจกรรมเตรียมความพรอ้มกอ่น

เข้าเรียนแก่นักศึกษาสาธารณสุขศาสตร ์

 1.5.1 (3) ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและควบคุมการท าวิจัยทางสาธารณสุข 

           1.5.1 (4) ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ปฏิบัติหน้าที่นิเทศสหกจิศึกษา 
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 ข้อ 2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บรกิาร กจิกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลา

และนอกเวลาแก่นักศึกษา 

1. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีการให้ข้อมูลและจัดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรม

พิเศษนอกหลักสูตร ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม บอร์ดประชาสัมพันธ์ อาจารย์ที่ปรึกษา และเว็บไซต์ของคณะฯ 

รวมถงึมีการแจ้งข้อมูลผ่านช่องทางสื่อ Social Network (Line Group, Facebook ) ดังนี ้ 

1) การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2561 ในหัวข้อ แนะน าหลักสูตร 

ระบบการเรยีนการสอนของมหาวิทยาลัย บรกิารด้านการเงินและการลงทะเบียน โดยส านักส่งเสรมิวิชาการและ

งานทะเบียน การให้บริการของห้องสมุด เทคโนโลยีทางการศึกษาโดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศการเข้ารว่มกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และการใช้ระบบ e-student loan ส าหรับนักศึกษาที่กู้ยืม กยศ/

กรอ โดยกองพัฒนานักศึกษา 

2) การประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก เช่น การยื่นผ่อนผันทหารกองเกิน โครงการ

ประกวดออกแบบสติกเกอร์ไลน์รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตร ีและบุคคลในครอบครัว โดยสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติ การประกวดออกแบบมาสคอต “น้องลุ่มภู” โดยส่วนราชการจังหวัดหนองบัวล าภู เป็นต้น โดยประกาศ

ผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาและองค์การ

นักศึกษา โดยใช้ช่องทาง Social Network  

3) คณะฯ มีการให้บริการข้อมูลข่าวการประชาสัมพันธ์ การวิจัย บริการวิชาการ ผลงานของนักศึกษา 

หน่วยงานทั้งภายนอกภายในมหาวิทยาลัยผ่านทางเว็บไซต์ของคณะ  

2. การให้ข้อมูลการรับสมัครงาน ทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา นอกจากนี้ ฝ่ายกิจการ

นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์งานทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ โดยนักศึกษาและศิษย์เก่าสามารถ

เข้าไปดูข้อมูลข่าวสารการรับสมัครงานได้ที่ในเว็บไซต์คณะสาธารณสุขศาสตร์ http://ph.vru.ac.th บอร์ด

ประชาสัมพันธ์ของคณะสาธารณสุขศาสตร ์และการประชาสัมพันธ์ผ่านอาจารย์ที่ปรกึษาและองคก์ารนักศึกษา 

โดยใช้ช่องทาง Social Network 

3. คณะฯ มีการประชาสัมพันธ์แหล่งทุนการศึกษาโดยประกาศแหล่งให้ทุนการศึกษาจากภาครัฐบาล

และเอกชน เช่น ทุนนายช่างโรงปูนท่านหนึ่ง ทุนการศึกษาเทสโก้ โลตัส เพื่อนิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัย 

ประจ าปีการศึกษา 2561 เป็นต้น ซึ่งติดประกาศประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบจากบอร์ดประชาสัมพันธ์ของ

คณะสาธารณสุขศาสตร ์ 

เอกสารหลักฐาน 

 1.5.2 (1) เว็บไซต์ของคณะสาธารณสุขศาสตร ์http://ph.vru.ac.th 

 1.5.2 (2) Facebook คณะสาธารณสุขศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  

 1.5.2 (3) Line Group  เป็นต้น 

 1.5.2 (4) บอร์ดประชาสัมพันธ์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

 1.5.2 (5) ก าหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2561 
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 ข้อ 3.จัดกจิกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 

1. คณะฯ มีการจัดรายวิชาการเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ในภาคเรียนที่ 1 ปี

การศึกษา 2561 ให้กับนักศึกษาก่อนออกฝึกสหกิจศึกษา  และได้จัดส่งนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานจริงกับสถาน

ประกอบการต่าง ๆ ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เป็นระยะเวลา 4 เดือน โดยมีอาจารย์นิเทศงาน

จ านวน 3 ครั้ง เพื่อติดตามความก้าวหน้าและผลการด าเนินงานสหกิจศึกษา ปัญหาอุปสรรคการฝึกสหกิจของ

นักศึกษาเพื่อน ามาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงในปีการศึกษาถัดไป 

เอกสารหลักฐาน 

 1.5.3 (1) มคอ.3 และ 5 รายวิชาการเตรยีมสหกจิศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

 1.5.3 (2) มคอ.4 รายวิชาสหกจิศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

 

 ข้อ 4.ประเมินคุณภาพของการจัดกจิกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากวา่ 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5 

สรุปผลการประเมินคุณภาพของการจัดกจิกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ปีการศึกษาที่ 2561 มีดังนี้ 

         1) ด้านการบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา โดยที่ผลการประเมิน

ความพึงพอใจในการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรกึษาเท่ากับ 4.37 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 5)  

         2) ด้านการบริการข้อมูลข่าวสาร ผลการประเมินผลความพึงพอใจต่อการบริการข้อมูลข่าวสารแก่

นักศึกษาอยู่ในระดับมากเท่ากับ 4.09 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 5) 

         3) ด้านการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา ผลการประเมินผล

ความพึงพอใจต่อการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและกิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์  ปีการศึกษา 2561 โดย

พบว่า ผู้เข้ารว่มโครงการมีความพึงพอใจอยู่ระดับดี 

เอกสารหลักฐาน 

 1.5.4 (1) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรกึษา 

1.5.4 (2) ผลการประเมินผลความพึงพอใจต่อการบรกิารข้อมูลข่าวสารแกน่ักศึกษา 

 1.5.4 (3) สรุปผลโครงการปัจฉมินิเทศนักศึกษาและกิจกรรมศิษย์เกา่สัมพันธ์ ปีการศึกษา 2561 

 

 ข้อ 5.น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผล

การประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้มีการน าผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในด้านต่างๆ มาใช้เป็น

ข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและข้อมูลที่สนองความต้องการของนักศึกษาเพื่อส่งให้ผลการประเมิน

สูงขึน้น าไปสู่การพัฒนา จากการส ารวจความพึงพอใจด้านการบรกิารข้อมูลข่าวสาร ผลการประเมินผลความพึง

พอใจต่อการบริการข้อมูลข่าวสารแก่นักศึกษา นักศึกษาได้ให้ความเห็นว่า ถึงแม้ว่านักศึกษาใหม่จะได้รับคู่มือ

ปฐมนิเทศนักศึกษา จากกองพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีเนื้อหาครบถ้วน ครอบคลุมสาระเนื้อหาที่

นักศึกษาต้องทราบในการศึกษาในระดับปรญิญาตรี แต่เนื่องด้วยคณะสาธารณสุขศาสตร์ได้ก าหนดกฎระเบียบ

ให้นักศึกษาปฏิบัติตาม ซึ่งแตกต่างจากนักศึกษาของคณะอื่น จึงท าให้นักศึกษาไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้
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จากคูม่ือปฐมนิเทศนักศึกษาดังกล่าวได้ คณะจึงมอบหมายให้งานกจิการนักศึกษาจัดท าเอกสารส าหรับนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นคู่มือให้แก่ให้นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ทั้ง

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และการจัดการสถานพยาบาลมอบให้แก่นักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2561 

นอกจากนั้นทางหลักสูตรได้มีการปรับพื้นฐานในรายวิชาที่มีความส าคัญในการเรียนในหลักสูตร เพื่อให้นักศึกษา

ใหม่ได้รับทราบถงึเนื้อหาวิชาที่จะต้องเรียนรู้และน าไปเป็นแนวทางในการเตรยีมความพร้อมส าหรับการเรยีนใน

ช้ันปีต่าง ๆ ต่อไป 

เอกสารหลักฐาน 

 1.5.5 (1) คูม่ือนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2561 

 1.5.5 (2) เอกสารส าหรับนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

 

 ข้อ 6.ให้ข้อมูลและความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพศิษย์เก่า เช่น การ

ประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมของคณะฯ การรับสมัครงาน และข้อมูลต่างๆ ที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ใน

วิชาชีพ เช่น ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ด้านวิชาชีพ โดยผ่านช่องทางทั้งทางเว็บไซต์ของคณะสาธารณสุขศาสตร ์

Facebook และจัดท าฐานข้อมูลศิษย์เกา่ เป็นต้น  

เอกสารหลักฐาน 

 1.5.6 (1) บอร์ดประชาสัมพันธ์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

 1.5.6 (2) เว็บไซต์ของคณะสาธารณสุขศาสตร ์http://ph.vru.ac.th 

 1.5.6 (3)  Facebook คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนนิงาน 

เป้าหมาย 2561 ผลการด าเนนิงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 6 ข้อ (ข้อ 1-6) 5.00 คะแนน บรรลุ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.6  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : อ.ธธิธา  เวยีงปฏ ิ ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน  

1.อ.ฉัตรประภา  ศิริรัตน์ 2.อ.นาตยา  ดวงประทุม   

3. นัชชา  ยันติ  4. อ.เฟื่องฟ้า  รัตนาคณหุตานนท์   

5. นายกิตติวุฒิ  ไชยการ   

โทรศัพท์ : 02-9090674 ต่อ 606,607 โทรศัพท์ : 02-9090674 ต่อ 606,607 

E-mail : ph.vru.ac.th@gmail.com E-mail : - 

วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2561 (1 สงิหาคม 2561- 31 พฤษภาคม 2562) 

ชนิดของตัวบ่งชี้: กระบวนการ 

ค าอธบิายตัวบ่งชี้ : คณะต้องส่งเสรมิให้มีการจัดกจิกรรมนักศึกษาต่างๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วน กจิกรรม

นักศึกษาหมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ด าเนินการทั้งโดยคณะและโดยองค์การนักศึกษา เป็นกิจกรรมที่

ผู้เข้ารว่มจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสตปิัญญา สังคม อารมณ์ รา่งกาย และคุณธรรม จรยิธรรม โดยสอดคล้อง

กับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึ่งประสงค์ที่ประกอบด้วยมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 

5 ประการได้แก่ 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ คณะ สถาบัน และสภา/องค์กรวิชาชีพได้ก าหนดเพิ่มเติม ตลอดจน

สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและน าหลัก PDSA / PDCA (Plan, do, study/check, Act) ไปใช้ใน

ชีวติประจ าวันเป็นการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาอย่างยั่งยืน 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

 3-4 ข้อ 

มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  

6 ข้อ 

ผลการด าเนนิงาน 

 ข้อ 1.จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมใน

การจัดท าแผนและการจัดกจิกรรม 

คณะสาธารณสุขศาสตรส์นับสนุนให้นักศึกษามีส่วนรว่มในการด าเนินกิจกรรมของคณะฯ ดังนี้ 

 1. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีการจัดตั้งองค์การนักศึกษา โดยผ่านกระบวนการเลือกตั้ง เพื่อคัดเลือก

นักศึกษาเป็นตัวแทนในการประสานความรว่มมือในกจิกรรมต่างๆ 

 2. องค์การนักศึกษา คณะกรรมการนักศึกษา ประธานช้ันปี หัวหน้าห้อง ร่วมกับอาจารย์จัดท าแผน

กจิกรรมพัฒนานักศึกษา เพื่อก าหนดกจิกรรมให้ตรงตามความต้องการในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 

 3. จัดกิจกรรมตามแผนพัฒนานักศึกษาตามกรอบระยะเวลา โดยเน้นให้นักศึกษาเป็นหลักในการด าเนิน

กจิกรรม และมีอาจารย์ฝา่ยกจิการนักศึกษาเป็นที่ปรึกษากิจกรรม 
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 4. ประเมินผลการด าเนินกิจกรรมร่วมกัน โดยให้นักศึกษาเป็นผู้รวบรวมข้อมูล ส่งต่อให้อาจารย์เป็นผู้

วิเคราะห์ และแจ้งผลเพื่อหาข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกจิกรรมคร้ังต่อไป 

เอกสารหลักฐาน 

1.6.1 (1) แผนการจัดกจิกรรมพัฒนานักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร ์ประจ าปีการศึกษา 2561 

1.6.1 (2) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝา่ยกจิการนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร ์ประจ าปีการศึกษา 2561 

1.6.1 (3) รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนการจัดกจิกรรมพัฒนานักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร ์

ประจ าปีการศึกษา 2561 

 ข้อ 2.ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตาม

มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย  

            1) คุณธรรม จริยธรรม  

            2) ความรู้  

            3) ทักษะทางปัญญา  

            4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

            5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในแผนการจัดกจิกรรมพัฒนานักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร ์ประจ าปีการศึกษา 2561 มีกิจกรรมที่ส่งเสรมิ

คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรยีนรูต้ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาต ิครบถว้นทั้ง 5 ดา้น และมี

การด าเนินกิจกรรมในแต่ละดา้น ดังนี้ 

ล าดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิแหง่ชาติ 

ชั้นปี

นักศึกษา 

คุณ
ธร

รม
 จ
ริย

ธร
รม

 

คว
าม

รู้ 

ทัก
ษะ

ทา
งปั

ญ
ญ
า 

ทัก
ษะ

คว
าม

สัม
พัน

ธ์

ระ
หว

่าง
บุค
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ษะ
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รค

ดิ
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คร

าะ
ห์เ

ชิง
ตัว

เล
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1 โครงการเสรมิสร้างทกัษะทางด้านวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา      2 

2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักการและแนวทางปฏิบตัิงานทมีเฝ้าระวังสอบสวน

เคลื่อนที่เร็ว (SRRT) 

     3 

3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานการบรหิารจัดการสถานพยาบาล      1,2,3 

4 โครงการประชุมและสัมมนางานวิจัยทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ ประจ าปกีารศึกษา 

2561 

     4 

5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านสหกิจศกึษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์      4 

6 โครงการพัฒนาศักยภาพนกัศึกษาในการบันทึกข้อมูลด้านสขุภาพ (งานเวชระเบียน)      3,4 

7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพรอ้มการสอบ TOEIC      3 

8 โครงการจัดตั้งองค์การนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2561      1-4 

9 โครงการท าบุญปีใหมค่ณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจ าปี 2561      1-4 

10 โครงการอบรมพัฒนาจรยิธรรม คุณธรรมนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจ าปี

การศึกษา 2561 

     4 

11 สาธารณสุขสัมพันธ์ คร้ังที่ 5      1-4 
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ล าดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิแหง่ชาติ 

ชั้นปี

นักศึกษา 
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12 โครงการสัมมนาแผนกิจการนกัศึกษา      1-4 

13 ร าลึกคุณสมเด็จพระราชบิดา บดิาแห่งการสาธารณสุขไทย      1-4 

14 โครงการปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2561      1 

15 วันทาคณาจารย์      1-4 

16 โครงการท านุบ ารุง เผยแพร่สบืสาน และอนุรักษ์ศลิปวฒันธรรมเทศกาลวนัลอยกระทง      1-4 

17 โครงการเฉลิมพระเกียรติวันส าคัญเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์      1-4 

18 โครงการอบรมประกันคุณภาพการศึกษา ส าหรับนกัศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์      3 

19 โครงการสรา้งเสรมิพฤตกิรรมสุขภาพนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์      1-3 

20 กิจกรรมกีฬาภายใน คร้ังที่ 15 “เจา้ฟา้เกมส์”      1-3 

21 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและศษิยเ์ก่าสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2561      4 

22 กิจกรรมการเตรยีมความพร้อมการสอบใบประกอบวิชาชีพการสาธารณสขุชุมชน      4 

23 กิจกรรมเปิดโลกทัศนส์ู่วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์      3 

24 กิจกรรมแสดงความยนิดีกับบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์      1-4 และ

บัณฑิต 

25 กิจกรรมศึกษาดงูานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม      1 

26 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการลกูประคบสมุนไพร (start up)      4 

เอกสารหลักฐาน 

1.6.1 (1) แผนการจัดกจิกรรมพัฒนานักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร ์ประจ าปีการศึกษา 2561 

1.6.2 (2) รายงานสรุปผลโครงการ (กนผ.05) 

 ข้อ 3.จัดกจิกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา 

คณะสาธารณสขุศาสตร ์เล็งเห็นถงึความส าคัญของบทบาทนักศึกษากับการประกันคุณภาพจึงไดจ้ัดโครงการ

ให้ความรูแ้ละทักษะประกันคุณภาพการศกึษาแกน่ักศกึษาคณะสาธารณสขุศาสตร ์เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 โดย

ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นคณะกรรมการองค์การนักศึกษา ประธานช้ันปี และหัวหน้าห้อง เพื่อเรียนรู้กระบวนการท างาน

รว่มกันเป็นกลุ่มและรว่มกันวางแผนการด าเนินกจิกรรมต่างๆ ตามขั้นตอน PDCA ตั้งแต่การวางแผนการจัดท าโครงการ

โดยก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน นอกจากนี้ การตรวจสอบ ประเมินการ

ปฏิบัติงานและการน าผลการประเมินไปปรับปรุงเพื่อวางแผนการด าเนินงานที่ดีขึน้ในการจัดการโครงการในครั้งต่อไป 

ทั้งนี้นักศึกษามีความรู้ในเรื่องการจัดกิจกรรม/โครงการ ตามกระบวนการ PDCA บทบาทการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 

การฝึกประเมินผลการท ากจิกรรม และวางแผนปรับปรุงการท างาน 

เอกสารหลักฐาน 

1.6.3 (1) รายงานสรุป โครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาส าหรับนักศึกษาคณะสาธารณสุข

ศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2561 
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 ข้อ 4.ทุกกิจกรรมท่ีด าเนินการมีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน าผล

การประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกจิกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทั้ง 5 ด้าน ภายหลังจากการจัดกิจกรรม ได้มีการประเมินความส าเร็จตาม

ตัวชี้วัดของกิจกรรม/โครงการ น าผลที่ได้เขียนรายงานใน กนผ.05 มีการน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะมา

ปรับปรุงการจัดกจิกรรมในคร้ังต่อไป ดังในเอกสารหลักฐานแนบที่ 1.6.4 (1) 

เอกสารหลักฐาน 

1.6.4 (1) กนผ.05 

 ข้อ 5.ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกจิกรรมพัฒนานักศึกษา 

ส าหรับการประเมินความส าเร็จของแผนการจัดกจิกรรมพัฒนานักศึกษานัน้ พบว่าได้บรรลุวัตถุประสงค์

ระดับแผนทั้ง 4 วัตถุประสงค์ ได้แก่ 1) นักศึกษามีส่วนร่วมกับการวางแผน การก ากับติดตามและประเมิน

กิจกรรม จากการเข้าร่วมประชุมเพื่อจัดท าแผนพัฒนานักศึกษา ก ากับติดตาม และประเมินกิจกรรมร่วมกัน 4 

ครั้ง  2) นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการตามเป้าหมายทุกโครงการ  3) กิจกรรมบรรลุตัวชี้วัด 4) มีรายงาน

ผลสรุปการจัดกจิกรรมและมีขอ้เสนอแนะไปการด าเนินงานในปีต่อไป 

เอกสารหลักฐาน 

1.6.5 (1) แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร ์ประจ าปีการศึกษา 2561 

 ข้อ 6.น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกจิกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 

ในการประเมินแผนการจัดกจิกรรม พบว่า ทุกกิจกรรมมีจนวนนักศึกษาเข้ารว่มตามเป้าหมาย เนื่องจาก

เป็นกจิกรรมที่มาจากความต้องการของนักศึกษาเอง เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง จึงได้รับความสนใจในการ

ร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก รวมถึงมีการประชาสัมพันธ์ตามสื่อโซเชียล เช่น กลุ่มไลน์ เฟสบุค และก่อนการจัด

กิจกรรมจะมีการเรียกประชุมหัวหน้าหมู่เรียนทุกหมู่เรียนเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม ชี้แจงถึงวัตถุประสงค ์

ความส าคัญของกจิกรรม วัน เวลา สถานที่ในการจัดกิจกรรม และกายแต่งกาย เพื่อให้หัวหน้าหมู่เรยีนแต่ละหมู่

ไปแจ้งสมาชิก  รวมทั้งมีการติดเอกสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมไว้ที่บอร์ดบริเวณบันไดทางขึ้นลงอีกด้วย  แต่

อย่างไรก็ตาม มีกิจกรรมบางกิจกรรมที่กระทบต่อเวลาเรียนของนักศึกษา ส่งผลให้อาจารย์ผู้สอนต้องท าการ

สอนชดเชย จึงได้มีมติให้หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมในวันที่มีการเรียนการสอน หรือ ช่วยวันพุธตอนบ่าย หรือ 

หากเป็นโครงการในรายวิชาให้จัดในวันที่มีการเรยีนการสอนในปีการศึกษา 2562 

เอกสารหลักฐาน 

1.6.6 (1) รายงานการประชุมฝ่ายกจิการนักศึกษา คร้ังที่ 1/2561 วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนนิงาน 

เป้าหมาย 2561 ผลการด าเนนิงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 6 ข้อ (ข้อ 1-6) 5.00 คะแนน บรรลุ 
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องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : อ.รัตนาภรณ์  อาษา 

   

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน  

1.  อ.สุทธิดา  แก้วมงุคุณ  2. อ.ดร.อภิชัย  คุณีพงษ ์

3.อ.กรชิ  เรอืงไชย 

โทรศัพท์ : 02-9090674 ต่อ 606,607 โทรศัพท์ : 02-9090674 ต่อ 606,607 
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ผลการด าเนนิงาน 

 ข้อ 1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัย

หรืองานสร้างสรรค์ 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ซึ่ง

สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ด าเนินการพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อให้ทุกคณะ/หน่วยงานและหน่วยงานภายนอก สามารถ

เข้าถงึข้อมูลได้ ดังนี้  

 1. ระบบฐานข้อมูลนักวิจัย โดยสถาบันวิจัยและพัฒนามีการจัดท าระบบการจัดการสารสนเทศการ

วิจัย  เพื่อจัดท าเป็นฐานข้อมูลนักวิจัย โดยก าหนดให้ลงทะเบียนนักวิจัยผ่านทางระบบออนไลน์ ซึ่งมีการจัดเก็บ

ข้อมูลเกี่ยวกับ 1) โครงการวิจัย 2) งบประมาณ 3)แหล่งทุน 4) การตีพิมพ์เผยแพร่ 5) ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล 

และ 6) การน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์   

 2. ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System: NRMS)  

ที่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยสามารถเขาถึงฐานขอมูลได้ 

 3. ระบบการสบืค้น/แหล่งค้นคว้างานวิจัย โดยส านักวทิยบรกิารจะเป็นผู้ให้บริการฐานข้อมูลออนไลน์

ให้แก่ นักวิจัย คณาจารย์ นักศึกษา เช่น ฐาน Collection ย่อยแยกตามสาขาวิชา ทั้ง 14 ฐาน  ฐานข้อมูลของ 

สกอ.  ฐานข้อมูลที่บอกรับเป็นสมาชิก  และฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย เพื่อประโยชน์ในการสืบค้นงานวิจัยทั้ง

ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ และสามารถใช้บรกิาร VRU Library VPN เช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตจากที่บา้นตนเอง

เข้ามาสืบค้นที่ส านักวทิยบรกิารและฐานข้อมูลออนไลน์ที่ให้บริการต่างๆได้ 

 4. เว็บไซต์ของสถาบันวิจัย www.rd.vru.ac.th ซึ่งมีข้อมูลต่างๆ ที่เก่ียวกับการบริหารจัดการงานวิจัย

และงานสรา้งสรรคข์องมหาวิทยาลัย เช่น  

     1) ระเบียบมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยต่างๆ   

     2) ทุนสนับสนุนการวจิัยประเภทต่างๆ   

     3) คู่มือการวิจัย เพื่อให้ผู้บริการและคณาจารย์ รวมทั้งบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงและใช้

ประโยชน์ได้  

http://www.rd.vru.ac.th/
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 5. ฐานข้อมูล ส าหรับเผยแพร่บทความวิจัยผ่านสารสนเทศทางเว็บไซต์ เพื่อเผยแพร่งานวิจัยสู่

สาธารณชน ผ่าน https://www.tci-thaijo.org/index.php เพื่อเผยแพร่งานวิจัยสู่สาธารณชน เพื่อเป็นแหล่ง

สืบค้นข้อมูล บทความเผยแพร่งานวิจัยของคณาจารย์ ซึ่งมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอกซึ่งสามารถเข้าถึง

ข้อมูลได้  โดยดาวน์โหลดเอกสารออนไลน์ โดยมหาวิทยาลัยมีวารสารที่อยู่ในระบบ  4  วารสาร คอื 1) วารสาร

บัณฑิตศึกษา 2) วารสารวไลยปริทัศน์ 3) วารสารวิจัยและพัฒนา สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ 4) 

วารสารวจิัยและพัฒนา สายสังคมศาสตร์ 

         นอกจากระบบของส่วนกลางมหาวิทยาลัยแล้ว คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีระบบสารสนเทศเพื่อ

สนับสนุนกจิกรรมของคณะด้านการวจิัย ปรากฏในเว็บไซต์คณะสาธารณสุขศาสตร์ http://ph.vru.ac.th/ 

เอกสารหลักฐาน 

ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการบรหิารงานวิจยัและงานสร้างสรรค ์ที่ใชป้ระโยชน์ได้จริง ดังนี้ 

 2.1.1(1) ระบบฐานข้อมูลนักวจิัย สถาบันวิจัยและพัฒนา (http://roms.vru.ac.th/) 

 2.1.1(2) ฐานข้อมูลทรัพยส์ินทางปัญญา 

 2.1.1(3) ระบบบรหิารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System: NRMS) 

 2.1.1(4) บรกิารฐานข้อมูลออนไลน์ ส านักวทิยบรกิาร (http://lib.vru.ac.th/?q=node/20) 

 2.1.1(5) ระบบ VRU Library VPN  (http://lib.vru.ac.th/?q=node/1852) 

 2.1.1(6) เว็บไซตส์ถาบันวิจยัและพัฒนา (http://rd.vru.ac.th) 

 2.1.1(7) ระเบียบมหาวิทยาลยัที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย 

 2.1.1(8) ประเภททุนสนับสนุนการวจิัย 

 2.1.1(9) การเผยแพร่บทความวิจัย ผ่านระบบ https://www.tci-thaijo.org/index.php 

 2.1.1(10) ฐานข้อมูลงานวิจัย คณะสาธารณสุขศาสตร ์http://ph.vru.ac.th/ 

 

 ข้อ 2. สนับสนนุพันธกจิด้านการวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้       

             - ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรอืหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือหรอืศูนย์ให้

ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์                                                                                                                                                    

             - ห้องสมุดหรอืแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

   - สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรอืการผลิตงานสร้างสรรค์ 

เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 

             - กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัด

แสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) 

 คณะสาธารณสุขศาสตร ์มีการสนับสนนุพันธกจิด้านการวจิยัหรอืงานสรา้งสรรค์ ดังนี้ 

    1) ด้านห้องปฏิบัติการวิจัยหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือ

หรอืศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรอืงานสรา้งสรรค์ ส าหรับการสนับสนุนด้านนี้ มหาวิทยาลัยมีศูนย์

วิทยาศาสตร์ ส าหรับสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยและงานสรา้งสรรค์ที่บูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชา

กับงานวิจัยที่เป็นลักษณะการวจิัยเชิงปฏิบัติการในห้องทดลอง และมีสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่มีคลินิกวจิัยจัดให้

https://www.tci-thaijo.org/index.php
http://roms.vru.ac.th/
https://www.tci-thaijo.org/index.php
http://ph.vru.ac.th/
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ค าปรึกษาเรื่องงานวิจัยแก่คณาจารย์และบุคลากร รวมทั้งมีหนังสือ ต ารา และรูปเล่มงานวิจัยที่สามารถศึกษา

คน้คว้าได้ นอกจากนี้คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา ห้องปฏิบัติการ

รักษาพยาบาล ซึ่งมีเคร่ืองมือ วัสดุและครุภัณฑท์างการแพทย์และสาธารณสุข ส าหรับสนับสนุนให้อาจารย์ได้ใช้

เพื่อด าเนินการผลิตผลงานวิจัยหรอืงานสรา้งสรรค์ 

  2) ด้านห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  โดยที่

มหาวิทยาลัยมีส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองาน

สรา้งสรรค ์ซึ่งแหล่งคน้ควา้ดังกล่าว มีห้องที่อ านวยความสะดวกสบายที่เป็นสัดส่วน เปิดบริการทุกวัน มีหนังสือ 

ต ารา นอกจากนี้คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดให้อาจารย์ทุกท่านมีมุมห้องท างานที่ เป็นสัดส่วน มีระบบ

อินเตอรเ์น็ต ระบบ Wifi ที่สามารถสืบค้นข้อมูลงานวิจัยได้สะดวก รวมทั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ได้ด าเนินการ

ท าข้อตกลงความร่วมมือในการท าวิจัยในพื้นที่ ส าหรับสนับสนุน และอ านวยความสะดวกแก่อาจารย์ในการท า

วิจัยเพื่อการพัฒนาสุขภาพชุมชน ท้องถิ่น โดยเน้นพืน้ที่ 3 แหล่ง ตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัยได้แก ่พื้นที่รอบ

มหาวิทยาลัย คือ ต าบลพระอินทราชา ต าบลเชียงรากน้อย พื้นที่จังหวัดปทุมธานี คือ ต าบลสวนพริกไทย และ

ต าบลคลองห้า และพื้นที่จังหวัดสระแก้ว เพื่อให้เป็นพื้นที่ที่อาจารย์สามารถเลือกท างานวิจัยได้ตามความถนัด

หรือสนใจ และยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ และนักศึกษา ได้พัฒนางานวิจัยที่มีการบูรณาการกับ

การจัดการเรยีนการสอน 

  3) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัย หรือการผลิตงาน

สร้างสรรค์ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ โดยที่มหาวิทยาลัยมี

ศูนย์วิทยาศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตรม์ีห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตรแ์ละสรีรวิทยา ห้องปฏิบัติการ

รักษาพยาบาล ที่มีระบบรักษาความปลอดภัย คือ มีเจ้าหน้าที่อาคารส านักงานประจ าอาคาร และมีบุคลากร ที่

รับผิดชอบของศูนย์ และคณะช่วยดูแล ตรวจสอบความเรียบร้อย นอกจากนี้คณะสาธารณสุขศาสตร์ยัง

มอบหมายให้มีอาจารย์เป็นผู้รับผิดชอบ คอยตรวจตรา และจัดท ารายงานวัสดุ อุปกรณ์ที่ ใช้ และที่คงเหลือเป็น

ประจ าและต่อเนื่อง  

  4) ด้านกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ  

การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor)

โดยที่มหาวิทยาลัยมีสถาบันวิจัยและพัฒนา และบัณฑิตวิทยาลัยเป็นหน่วยงานในการจัดประชุมวิชาการ

ระดับชาติ เพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการทั้งรูปแบบการบรรยาย และโปสเตอร์ รวมทั้งการคัดเลือก

ผลงานวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI นอกจากนี้ยังมีศูนย์พัฒนา

บุคลากรมืออาชีพจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับงานวิจัย เช่น การใช้สถิติในการวิจัย การท าผลงานวิจัยเพื่อขอ

ก าหนดต าแหน่ง  โดยเชิญวิทยากรที่มีชื่อเสียง มีต าแหน่งทางวิชาการระดับศาสตราจารย์ นอกจากนี้คณะ

สาธารณสุขศาสตร์ ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติกับสมาคมวิชาชีพสุขศึกษาที่

จังหวัดชลบุรี โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมประชุมและเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งน าเสนอด้วยวาจา และ

แบบโปสเตอร์นอกจากนี้คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้สนับสนุน กระตุ้นและส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากรมี

การศึกษา ค้นคว้า และผลิตผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยก าหนดเป็นสัดส่วนของภาระงานในการประเมินผล

การปฏิบัติงานประจ าปีของอาจารย์และบุคลากร 
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เอกสารหลักฐาน 

2.1.2(1) ภาพห้องพักอาจารย์และสิ่งอ านวยความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลงานวิจัยภายใน 

2.1.2(2) มีห้องคน้ควา้วิจัยส าหรับอาจารย์ที่ส านักวทิยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.1.2(3) เอกสารแสดงการจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานวิจัยหรอืงานสรา้งสรรค์ 

 ข้อ 3.จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

 มหาวิทยาลัยฯ มีการจัดสรรทุนสนับสนุนการวจิัย ใหแกคณาจารย เพื่อท าวิจัย  2 ช่องทางคอื 

    1.1  งบประมาณแผ่นดิน (ผ่านการพิจารณาโดย ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ส านักงานสภาวิจัยแห่งชาติ ; 

วช.) และ ทุน สกอ. 

    1.2  งบประมาณรายได้ (รอ้ยละ 2 ของงบประมาณ แต่ละปี) ส าหรับงบประมาณรายได้ ผ่านระบบการ

บริหารโดยกองทุนวิจัย ซึ่งมีคณะกรรมการกองทุนวิจัย (เอกสาร 2.1.3(1)) และคณะกรรมการพิจารณาทุนวิจัย

พิจารณาข้อเสนอโครงการ ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นตัวแทนแต่ละคณะ ท าหน้าที่กลั่นกรองและพิจารณาการให้

ทุนแต่ละประเภท(เอกสาร 2.1.3(2)) ซึ่งทุนวิจัยแบ่งออกเป็น 7 ประเภทด้วยกัน ได้แก่ 1) วิจัยในช้ันเรียน 2) 

นักวิจัยรุ่นใหม่ 3) นักวิจัยรุ่นกลาง 4) งานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนสังคม 5) งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้หรือ

นวัตกรรม 6) งานวิจัยเพื่อขอผลงานทางวิชาการ และงานวิจัยสถาบันและ 7) R2R 

 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน (เอกสาร 2.1.3(3)) และงบประมาณรายได้ 

ให้แกค่ณาจารย์และนักวจิัยโดยผ่านคณะ/หน่วยงาน เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี (เอกสาร 2.1.3(4) -

2.1.3(6))  และจัดสรรงบประมาณผ่านคณะ/หน่วยงาน ตามประกาศอนุมัติทุนประเภทต่างๆมหาวิทยาลัย มีการ

จัดตั้งกองทุนวิจัย เพื่อสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนานักวิจัย โดยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มีการแต่งตั้ง

คณะกรรมการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ โดยมี อ.ดร.รัฐพล ศิลปรัศมี เป็นหัวหน้าฝ่ายบริการวิชา และ

อาจารย์รัตนาภรณ ์อาษา เป็นหัวน้าฝ่ายวิชาการและวิจัย เพื่อการจัดการความรูง้านวิจัยและงานสรา้งสรรค ์ท า

หน้าที่พจิารณากลั่นกรองงานวจิัยของอาจารย์ในคณะ เพื่อเสนอพิจารณาทุนสนับสนุนการวจิัยของมหาวิทยาลัย 

กรณีพจิารณาทุนส าหรับนักวจิัยรุน่ใหม่  

 เอกสารหลักฐาน 

 2.1.3(1) ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าด้วยกองทุนวิจัย 

พ.ศ.2548 

 2.1.3(2) ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าด้วยการให้ทุน

สนับสนุนการวจิัยของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2548  

 2.1.3(3) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัย

งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ 2561 

 2.1.3(4) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพจิารณาทุนสนับสนุนการวจิัยของมหาวิทยาลัย 

 2.1.3(5) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพจิารณากองทุนเพื่อสนับสุนนการพัฒนางานวิจัย 

 2.1.3(6) ตารางแสดงการสรุปงบประมาณจัดสรรประจ าปีงบประมาณ 
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 ข้อ 4.จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม

วิชาการหรอืการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรอืนานาชาติ 

 มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี (เอกสาร 2.1.4( 1)) และ

ด าเนินการผ่านคณะกรรมการกองทุนวิจัย(เอกสาร 2.1.4(2))  ในการพิจารณากลั่นกรองและอนุมัติงบประมาณ 

เพื่อจัดสรรงบประมาณ และสรุปรายงานการเบกิจา่ยงบประมาณ (เอกสาร 2.1.4(3)) 

     การจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพรผ่ลงานวิจัยหรอืงานสรา้งสรรค ์แบ่งเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 

     1. การน าเสนอในการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการไปเสนอผลงาน โดย

อาจารย์สามารถเสนอผ่านคณะมายังสถาบันวิจัยและพัฒนาฯ โดยการสนับสนุนเป็นไปตามประกาศ

มหาวิทยาลัยเรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัยและตีพมิพ์บทความวิจัยใน

วารสารระดับชาติหรอืระดับนานาชาติ พ.ศ. 2558 (เอกสาร 2.1.4(4) - 2.1.4(5)) 

      2. การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  โดยอาจารย์สามารถเสนอผ่านคณะมายัง

สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ โดยการสนับสนุนเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงิน

สนับสนุนการน าผลงานวิจัยบทความวิจัยในวารสารในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ(เอกสาร 

2.1.4(4) - 2.1.4(5))  โดยการจัดสรรเงินพิจารณาสอดคล้องกับระดับของผลงานตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ใน

ฐานข้อมูล TCI ISI และฐานข้อมูลสากลอื่นที่ สกอ.ยอมรับ 

     3. สนับสนุนงานสร้างสรรค์หรือสิ่งประดิษฐ์ที่มีการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ โดยอาจารย์

สามารถเสนอผ่านคณะมายังสถาบันวิจัยและพัฒนาฯ โดยการสนับสนุนเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง

หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินรางวัลสนับสนุนงานสร้างสรรค์หรือสิ่งประดิษฐ์  จากงบประมาณกองทุนวิจัย 

พ.ศ. 2558 (เอกสาร 2.1.4(6)) 

 4. จัดสรรงบประมาณในการจัดท าวารสารเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงาน ตามแผนปฏิบัติ

ราชการประจ าปี (เอกสาร 2.1.4(1)) 

 ในป ี2561 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพรผ่ลงานวิจัย 

ในการประชุมวิชาการ การตีพมิพ์วารสารระดับชาติ นานาชาติ  ดังนี้ 

ที ่
ชื่อ-สกุล 

เจ้าของผลงาน 
ชื่อผลงาน 

ว/ด/ป  

ที่ตีพิมพ ์
แหลง่ที่ตีพิมพ ์

งบประมาณที่

ได้รับการ

สนับสนุน 

(บาท) 

1.  นาตยา ดวงประทุม ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อ

ความเครยีดของแรงงานภาค

เกษตรกรรมในอ าเภออรัญ

ประเทศ จังหวัดสระแก้ว 

 

20 มนีาคม 

2561 

9th National & 

International 

conference “Local & 

Global sustainability: 

Meeting the 

challenges and 

sharing the solution” 

3,460 
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ที ่
ชื่อ-สกุล 

เจ้าของผลงาน 
ชื่อผลงาน 

ว/ด/ป  

ที่ตีพิมพ ์
แหลง่ที่ตีพิมพ ์

งบประมาณที่

ได้รับการ

สนับสนุน 

(บาท) 

2.  ฉัตรประภา ศิริรัตน์ Factors associated with 

Intention of Preventing 

Adolescent Pregnancy among 

Female Junior High School 

Students in Pak Chong district, 

Nakhon Ratchasima province, 

Thailand. 

20 March 

2018 

9th.  20 March 

2018.  (pp. 12-21). 

In the National & 

International 

Conference “Local & 

Global Sustainability: 

Meeting the 

Challenges & Sharing 

the Solutions”.  

Bangkok: Suan 

Sunandha Rajabhat 

University 

5,460 

3.  อภิชัย คุณีพงษ์   ประสิทธิผลของการพัฒนา

ระบบบริการสุขภาพเพื่อป้องกัน

และแก้ไขปัญหาสุขภาพของ

เกษตรกร    บา้นไร่สวนลาว 

อ าเภอ   หันคา จังหวัดชัยนาท 

เมษายน - 

มถิุนายน 

2561 

ปีท่ี 41 ฉบับ

ท่ี 2 หนา้ 

43-53 

วารสารการส่งเสริม

สุขภาพและอนามัย

สิ่งแวดลอ้ม  

กรมอนามัย กระทรวง

สาธารณสุข 

10,000 

4.  นัชชา ยันต ิและฉัตร

ประภา ศิริรัตน์. 

ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับ

พฤตกิรรมการป้องกันโรค

หลอดเลอืดสมองของ

อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า

หมูบ้่านต าบลแห่งหนึ่งในอ าเภอ

สามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี.  

พฤษภาคม

-สิงหาคม 

2561  

วารสารความ

ปลอดภัยและสุขภาพ 

มหาวทิยาลัยสุโขทัย

ธรรมาฑิราช 

10,000 

5.  อภิชัย คุณีพงษ์ และ

เสมอ วุฒ ิ

การเปรียบเทียบความรู้ 

ทัศนคติ แรงสนับสนุนทางสังคม

และพฤตกิรรมการป้องกันโรค

ไข้เลอืดออกของประชาชนใน

ต าบลท่ีมีการระบาดกับต าบลท่ี

ไมม่กีารระบาดในพื้นท่ีอ าเภอ

มะขาม จังหวัดจันทบุรี 

เดอืน

มกราคม-

มนีาคม 

2561  

ปีท่ี 44 

ฉบับท่ี 1, 

หนา้ 102-

110 

วารสารกรมควบคุม

โรค กรมควบคุมโรค 

กระทรวงสาธารณสุข 

20,000 
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ที ่
ชื่อ-สกุล 

เจ้าของผลงาน 
ชื่อผลงาน 

ว/ด/ป  

ที่ตีพิมพ ์
แหลง่ที่ตีพิมพ ์

งบประมาณที่

ได้รับการ

สนับสนุน 

(บาท) 

6.  อภิชัย คุณีพงษ์ ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรม

การดูแลตนเองของผู้ป่วย

โรคเบาหวานชนดิท่ี 2 ในอ าเภอ

พัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี. 

เดอืน

พฤษภาคม

-มถิุนายน 

2561  

ปีท่ี 43 

ฉบับท่ี 3 

หนา้  

101-107 

ว า ร ส า ร ก ร ม ก า ร

แพทย์ กรมการแพทย ์

กระทรวงสาธารณสุข  

 

20,000 

7.  อภิเชษฐ์  จ าเนยีรสุข ความสุขของผู้สงูอายุท่ีมีโรค

เรือ้รัง ในจังหวัดสระแก้ว 

 

เมษายน-

มถิุนายน 

2561 

วารสารมหาวิทยาลัย 

คริสเตยีน ปีท่ี 24 

ฉบับท่ี 2 

20,000 

8.  อภิเชษฐ์ จ าเนียรสุข  

พชิสุดา เดชบุญ 

รัตนาภรณ์ อาษา 

ปัณณทัต ตันธนปัญญา

กร 

คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุกลุม่

ตดิสังคมในจังหวัดสระแก้ว 

 

กันยายน-

ธันวาคม 

2561 

วารสารวิจัยและ

พัฒนา ปีท่ี 13 ฉบับท่ี 

3 

47,000 

9.  ภุชงค์ อนิทร์ชัย  

อภิเชษฐ์ จ าเนียรสุข  

สมชาย ดุรงค์เด  

ปุณยนุช สนธิโพธ์ิ  

ชนาภัทร เอ่ียมสะอาด   

จุฑารัตน์ บรรดิจ 

พฤตกิรรมการดูแลตนเองของ

ผู้สูงอายุท่ีมีโรคเรือ้รัง ใน 

อ าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 
 

กรกฏาคม-

สิงหาคม 

2561 

วารสารกรมการ

แพทย ์ปีท่ี 43 ฉบับท่ี 

4 

20,000 

 

เอกสารหลักฐาน 

 2.1.4(1) ค าสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการกองทุนวิจัย 

 2.1.4(2) รายงานการเบกิจา่ยงบประมาณ 

 2.1.4(3) ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัย

และตีพมิพ์บทความวิจัยในวารสารระดับชาติหรอืระดับนานาชาติ พ.ศ. 2558  

 2.1.4(4) ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัย

และตีพมิพ์บทความวิจัยในวารสารระดับชาติหรอืระดับนานาชาติ พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 2) 
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 2.1.4(5) ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินรางวัลสนับสนุนงานสร้างสรรค์

หรอืสิ่งประดิษฐ์ จากงบประมาณกองทุนวิจัย พ.ศ. 2558 

 1. คณะสาธารณสุขศาสตร์ ส่งเสริมอาจารย์ ให้เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทรัพยากร

บุคคลด้านการวิจัย และน าความรู้มาเป็นพื้นฐานหรือต่อยอดในการพัฒนาตนเอง  โดยมหาวิทยาลัยได้จัดสรร

เป็นงบพัฒนาบุคลากร แยกจากงบประมาณน าเสนอผลงานวิจัยซึ่งจัดสรรโดยกองทุนวิจัย  

 2. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นก าลังใน

ด าเนินโครงการส่งเสริม รางวัล เชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น เพื่อสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนานักวิจัย สร้างขวัญ

และก าลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น   โดยคณะกรรมการ

บรหิารงานวิจัยและบริการวิชาการ ท าหน้าที่พจิารณากลั่นกรองเบื้องต้นโดยอาจารย์ในคณะ เพื่อเสนอพิจารณา

รับรางวัลของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย กรณีพิจารณาคัดเลือกส าหรับนักวิจัยดีเด่น ซึ่งมี 3 ประเภท 

คอื (1) ประเภทนักวิจัยดีเด่น ผลงานตีพิมพ์หรอืเผยแพรด่ีเด่น  (2) ประเภทนักวิจัยดีเด่น ด้านการพัฒนาท้องถิ่น

(3) ประเภทนักวจิัยดีเด่น ในปีการศึกษา 2561 คณะสาธารณสุขศาสตรย์ังไม่มีผูไ้ด้รับรางวัลดังกล่าว 

 3. คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ได้จัดให้มีการคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น 

ประจ าปี 2561 เพื่อมอบโล่รางวัลเป็นการสร้างแรงจูงใจและส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากรของคณะ

สาธารณสุขศาสตร์ พัฒนางานวิจัยที่มีศักยภาพเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านวิชาการต่อไป  ซึ่งได้แก ่

อาจารย์ ดร.ทัศพร ชูศักดิ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 นักวิจัยดีเด่น อาจารย์ ดร.อภิชัย คุณีพงษ์ ได้รับ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 นักวิจัยดีเด่น และอาจารย์นัชชา ยันติ ได้รับรางวัลรองชนะ อันดับที่ 2 นักวิจัย

ดีเด่น  

เอกสารหลักฐาน 

2.1.5( 1) ค าสั่งให้อาจารย์ไปราชการ 

2.1.5 (2) ประกาศเกณฑ์การคัดเลือกรางวลันักวจิัยดีเด่น ประจ าปี 2561 คณะสาธารณสุขศาสตร ์มหาวิทยาลัย

ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

 ข้อ 6.มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้

ประโยชน์และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ใช้ระบบและกลไกในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ของ

มหาวิทยาลัย ดังนี้ 

 1. คณะสาธารณสุขศาสตร์สนับสนุนให้อาจารย์น าระบบการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยฯ น าไปใช้ประโยชน์ โดยมอบให้สถาบันวิจัยและพัฒนาด าเนินการก าหนดขั้นตอน

ต่างๆ ในเรื่องการจดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อช่วยคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ (เอกสาร

2.1.6(1)) และจัดท าประกาศมหาวิทยาลัยว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจัดสรรสิทธิประโยชน์ด้านทรัพย์สิน

ทางปัญญา (เอกสาร2.1.6(2)-เอกสาร 2.1.6(4))  นอกจากนี้ยังมาตรฐานการวิจัยโดยมีจรรยาบรรณวิชาชีพวจิัย

และแนวทางปฏิบัติ โดยยึดตามมาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการวจิัยแห่งชาติ (เอกสาร 2.1.6(5)) 
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         ในปีการศึกษา 2561 คณะสาธารณสุขศาสตร ์ยังไม่มีผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร หรอือนุสิทธิบัตร 

 เอกสารหลักฐาน 

 2.1.6(1) ขั้นตอนการด าเนินงานจดลิขสิทธิ์  สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 2.1.6(2) ประกาศมหาวิทยาลัยว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนและจัดสรร

ผลประโยชน์ในงานที่มีสิทธิบัตรหรอือนุสิทธิบัตร พ.ศ.2558 

 2.1.6(3) ประกาศมหาวิทยาลัยว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราจัดสรรสิทธิประโยชน์ด้านทรัพย์สินทาง

ปัญญา พ.ศ.2554 

 2.1.6(4) ประกาศมหาวิทยาลัยว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนงานสร้างสรรค์หรือ

สิ่งประดิษฐ์จากงบประมาณกองทุนวิจัย พ.ศ.2558 

 2.1.6(5) จรรยาบรรณวชิาชีพวจิัยและแนวทางปฏิบัติ ของส านักงานคณะกรรมการวจิัยแห่งชาติ 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนนิงาน 

เป้าหมาย 2561 ผลการด าเนนิงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 6 ข้อ (ข้อ 1-6) 5.00 คะแนน บรรลุ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  เงินสนับสนนุงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : อ.รัตนาภรณ์  อาษา 

                      

 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน  

1. อ.สุทธิดา  แก้วมงุคุณ    2. อ.ดร.ทัศพร  ชูศักดิ์ 

3.อ.อภิญญา  อุตระชัย 

โทรศัพท์ : 02-9090674 ต่อ 606,607 โทรศัพท์ : 02-9090674 ต่อ 606,607 

E-mail : ph.vru.ac.th@gmail.com E-mail : - 

วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561- 30 กันยายน 2562) 

ชนิดชองตัวบ่งชี้ ปัจจัยน าเข้า 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  ปัจจัยส าคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใน

สถาบันอุดมศึกษา คือ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจาก

ภายในสถาบันและที่ได้รับจากภายนอกสถาบันเพื่อสนับสนุนการท าวิจัยหรอืงานสรา้งสรรคอ์ย่างมีประสิทธิภาพ

ตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของสถาบันนอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ที่สถาบันได้รับจากแหล่ง

ทุนภายนอกยังเป็นตัวบ่งชีท้ี่ส าคัญ ที่แสดงถงึศักยภาพด้านการวิจัยของสถาบัน โดยเฉพาะสถาบันที่อยู่ในกลุ่มที่

เน้นการวจิัย  

เกณฑ์การประเมนิ เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่ม ข และ ค2 กลุ่มสาขาวิชา 

กลุ่มสาขาวชิาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 

จ านวนเงนิสนับสนนุงานวิจัยหรอืงานสรา้งสรรคจ์ากภายในและภายนอก 

สถาบันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทขึ้นไปต่อคน 

สูตรการค านวณ                     

             สูตรการค านวณ 

1. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจ านวน

อาจารย์ประจ าและนักวจิัย 

จ านวนเงนิสนับสนนุงานวิจัยฯจากภายในและ

ภายนอก 

 

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

2. แปลงจ านวนเงินที่ได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

จ านวนเงนิสนับสนนุงานวิจัยฯจากภายในและ

ภายนอก 

 

X 5 

จ านวนเงนิสนับสนนุงานวิจัยฯที่ก าหนดให้เป็น

คะแนนเต็ม 5 

สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะ 

คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = คา่เฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะ 



 

   รายงานการประเมนิตนเอง (Self-Assessment Report : SAR ) คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2561 หน้า  42  

 

ผลการด าเนินงาน 

 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายใน จ านวน 159,500 

บาท ภายนอก จ านวน 2,576,500 บาท รวมทั้งหมด จ านวน 2,736,000 บาท มีอาจารย์ประจ าทั้งหมด         

(ไม่นับรวมผู้ศึกษาต่อ) จ านวน 19 คน (เอกสาร 2.2.1(1) – 2.2.1(3)) 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 

1. จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรอืงานสรา้งสรรค์จากภายในสถาบนั 

(กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ขุภาพ) 
159,500 

2. จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรอืงานสรา้งสรรค์จากภายนอกสถาบนั 

(กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ขุภาพ) 
2,576,500 

3. จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจรงิ (ไมน่ับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) (กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตรส์ุขภาพ) 
19 

4.จ านวนอาจารย์ประจ าทีล่าศึกษาต่อ (กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ) 3 

วิธีการค านวณ  

1.ค านวณจ านวนเงินสนบัสนนุงานวิจัยหรอืงานสรา้งสรรคจ์ากภายในและภายนอกต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและ

นักวจิัย 

2,736,000 
= 144,000 บาท/คน 

19 

2. แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  

144,000 
x 5 = 5.00 คะแนน 

50,000 

ดังนั้น จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและ

นักวจิัยประจ าทั้งหมดเท่ากับ 4,538.46 บาท/คน เท่ากับ 0.45 คะแนน  

การประเมินตนเองจากผลการด าเนนิงาน 

เป้าหมาย 2561 ผลการด าเนนิงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

วิทย์สุขภาพฯ 

50,000 บาท/คน 
144,000 บาท/คน 5.00 คะแนน บรรลุ 
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รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

ท่ี ชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ จ านวนเงิน ผู้วิจัย 
ทุน

ภายใน 
ทุนภายนอก 

1 โครงการส ารวจปริมาณโซเดยีมท่ีขับ

ออกในปัสสาวะประชากร

กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

(1,138,637) 

อ.อภิญญา อุตระชัย 100% 

1,138,637 อ.อภิญญา อุตระชัย 

 

-  
(สมาคมโรคไต

แห่งประเทศไทย 

และ สสส.) 

2 โครงการส ารวจปริมาณโซเดยีมท่ีขับ

ออกในปัสสาวะประชากรภาคกลาง 

ประเทศไทย (1,437,863)  

อ.กรชิ เรืองไชย 100%  

1,437,863 อ.กรชิ เรืองไชย -  
(สมาคมโรคไต

แห่งประเทศไทย 

และ สสส.) 

3 การใช้ชุมชนเป็นฐานในการส่งเสริม

สุขภาพเพื่อป้องกันการหกลม้ของ

ผู้สูงอายุไทยในชุมชน จังหวัดปทุมธานี 

รศ.ดร.ภูษิตา อนิทรประสงค์ 

50%=79,750 บาท 

รศ.ดร.สมชาย ดุรงคเ์ดช  

20%=31,900 บาท 

ผศ.ดร.นพกร จงวิศาล  

20%=31,900 บาท   

อ.จันทรรัตน์  จารกิสกุลชัย 

10%=15,950 บาท 

159,500 รศ.ดร.ภูษิตา  

อนิทรประสงค์  

รศ.ดร.สมชาย  

ดุรงค์เดช  

อ.นพกร จงวิศาล  

อ.จันทรรัตน์   

จาริกสกุลชัย  

 
 

- 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3  ผลงานทางวชิาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : อ.รัตนาภรณ์ อาษา  ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน  

1. อ.สุทธิดา  แก้วมงุคุณ  2. อ.ดร.ทัศพร  ชูศักดิ์ 

3. อ.ภัทรา  พวงช่อ   4. อ.อภิญญา  อุตระชัย 

โทรศัพท์ : 02-9090674 ต่อ 606,607 โทรศัพท์ : 02-9090674 ต่อ 606,607 

E-mail : ph.vru.ac.th@gmail.com E-mail : - 

วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีปฏทิิน 2561 (1 มกราคม 2561- 31 ธันวาคม 2561) 
 

ชนิดของตวับ่งชี ้ผลลัพธ ์

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าและนักวิจัยได้

สรา้งสรรคข์ึน้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความกา้วหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรูอ้ย่างต่อเนื่อง เป็นผลงาน

ที่มีคุณค่า สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ  

ผลงานทางวิชาการอยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ หรือ ระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรอื Scopus หรือ

ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง

วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือ

เป็นผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว ผลงานที่ท ารว่มกับอุตสาหกรรม

ที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว ต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการ

พิจารณาตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว โดยมีวธิีการคดิดังนี้ 

เกณฑ์การประเมนิ  

เกณฑ์การประเมินเกณฑ์เฉพาะคณะ กลุ่ม ข และ ค 2 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

รอ้ยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าที่ก าหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 

= รอ้ยละ 30 ขึน้ไป 

สูตรการค านวณ 

1. ค านวณค่ารอ้ยละของผลรวมถว่งน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าตามสตูร 

 

ผลรวมถว่งน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า 
X 100 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 

2. แปลงคา่ร้อยละที่ค านวณได้ในขอ้ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

รอ้ยละของผลรวมถว่งน้ าหนกัของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า  

X 5 รอ้ยละของผลรวมถว่งน้ าหนกัของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าที่ก าหนดให้

เป็นคะแนนเต็ม 5 
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ผลการด าเนินงาน 

 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้มีนโยบายและแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนรวมทั้งกระตุ้นให้อาจารย์

ประจ าคณะสาธารณสุขศาสตร์มีการจัดท าผลงานวิชาการอย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม และมีการติดตามผลการ

ด าเนินงานโดยคณะกรรมการบริหารคณะ ส าหรับในปีนี้มีผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า  จ านวน 35 เรื่อง 

(เอกสาร 2.3.1(1))  โดยมีรายละเอียดผลงานคา่น้ าหนัก ดังนี้  

 

ข้อมูลประกอบการพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

ค่า

น้ าหนัก 
ระดับคุณภาพ 

จ านวน

ผลงาน 

ผลรวมถ่วง

น้ าหนัก 

0.2 
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับชาต ิ
10 2.0 

0.40 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอ่ยู่ในฐานข้อมูล 

ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ

พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่

สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัตแิละจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจง้ให ้

กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

3 
1.2 

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร  

0.60 
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

กลุ่มที่ 2 
8 4.8 

0.80 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาตทิีไ่ม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพจิารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน

ทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัตแิละจัดท าเป็นประกาศให้

ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันทีอ่อกประกาศ 

(ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพมิพ์ในวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

16 12.08 

1.00 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในวารสารวชิาการระดับ

นานาชาตทิีป่รากฏในฐานข้อมูลระดบันานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทางวิชาการ

ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  

1 

1 

- ผลงานได้รับการจดสิทธบิัตร  

- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผา่นเกณฑ์การขอต าแหนง่ทางวิชาการ

แล้ว 
 

- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองคก์รระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ  

- ต าราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมนิผ่านเกณฑ์การขอต าแหนง่ทางวชิาการแล้ว   

- ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ

แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
 

  ผลรวมค่าถ่วงน้ าหนักของผลงานวชิาการ 21.00 

  จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมท้ังท่ีปฏิบัตงิานจริงและลาศกึษาต่อ 22 คน 

  ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจ า 95.45 % 
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วิธีการค านวณ  

1.ค านวณค่ารอ้ยละของผลรวมถว่งน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวจิัย ตามสูตร 

21.08 
= x 100 95.82% 

22 

2. แปลงคา่รอ้ยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

95.82 
x 5 = 5.00 คะแนน 

30 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนนิงาน 

เป้าหมาย 2561 ผลการด าเนนิงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

วทิยส์ุขภาพฯ 27.60 % รอ้ยละ 95.82 5.00  คะแนน บรรลุ 

 

รายการเอกสารหลักฐาน 

ที่ 
ค่า

น้ าหนัก 
ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 

คุณภาพผลงานวิชาทางวิชาการ 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพมิพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (0.20)  

1.  0.20 ลัดดาวัลย์ กงพล,ี นาตยา ดวงประทุม, เฟือ่งฟ้า รัตนาณหุตานนท์ และ ปัทมาภรณ์ เจรญินนท์. 

(2561). ความชุกและปัจจัยดา้นท่าทางของผู้ปฏบัิตธิรรมท่ีสัมพันธ์กับอาการปวดหลังส่วนลา่ง. ในการ

ประชุมวิชาการวทิยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี ครัง้ท่ี 7 “ทิศทาง

และการพัฒนาระบบสุขภาพไทย”. วันท่ี 31 สิงหาคม 2561. อุบลราชธาน:ี โรงแรมบ้านสวนคุณตา 

กอลฟ์ แอนด์ รีสอร์ท. 

2.  0.20 วริวรรณ ผิวออ่น,นภัสสร น้ าผึง้, ทัศพร ชูศักดิ ์และ เมธี สุทธศลิป์. (2561). ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับ

ความพงึพอใจต่อการใชบ้ริการของผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี. ในการประชุม

วชิาการและน าเสนอผลงานวจิัยระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ประจ าป ี2561. วันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 

2561. เลย: มหาวทิยาลัยราชภัฏเลย. 

3.  0.20 ศรัณภร กุมพล, ทิพวัน ประถมพงษ์, มัทธนา ค าด,ี ทัศพร ชูศักดิ ์และเนตรนภา สาสังข์. (2561). ปัจจัย

ท่ีมีความสัมพันธ์กับความพงึพอใจต่อการใชบั้ตรประกันสังคมของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัย

ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. ในการประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวจิัยระดับชาติ 

ราชภัฏเลยวิชาการ ประจ าป ี2561.วันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2561. เลย: มหาวทิยาลัยราชภัฏเลย. 

4.  0.20 นาตยา ดวงประทุม. (2561). ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อความเครยีดของแรงงานภาคเกษตรกรรมใน

อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว. ใน 9th National & International conference “Local & Global 
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ที่ 
ค่า

น้ าหนัก 
ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 

sustainability: Meeting the challenges and sharing the solution”. วันท่ี 20 มีนาคม 2561. กรงุเทพฯ: 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

5.  0.20 นัชชา ยันต,ิ ทัศพร ชูศักดิ์ และสุวัฒน ์ศิริแกน่ทราย. (2561). ผลของโปรแกรมการให้ความรู้ เร่ือง การ

รับประทานอาหารของประชาชนต าบลวังสมบูรณ์ อ าเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว. ในการประชุม

วชิาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยาคร้ังท่ี 9และการประชุมวิชาการระดับชาติ 

ปริญญาตรี “วจิัยและนวัตกรรมเพื่อสังคม” วันท่ี 18-19 ตุลาคม 2561. ปทุมธานี: มหาวทิยาลัยราช

ภัฏวไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชูปถัมภ.์ 

6.  0.20 อภิชัย คุณีพงษ์. (2561). ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพท่ีมีต่อพฤติกรรมการดูแล

ตนเองในผู้ปว่ยโรคความดันโลหติสูง เทศบาลบงึยี่โถ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี. ในการประชุม

วชิาการ มหกรรมงานวจิัยแหง่ชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018). วันท่ี 9-13 สิงหาคม 2561.

กรุงเทพฯ: เซ็นทรัพเวิร์ล. 

7.  0.20 กรชิ เรืองไชย และอภญิญา อุตระชัย. (2561). พฤตกิรรมการบริโภคผักผลไม้และภาวะโภชนาการใน

เด็กวัยเรียน โรงเรียนวัดธรรมนาวา อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. ในการประชุมวชิาการ

ระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยาคร้ังท่ี 9 และการประชุมวิชาการระดับชาติปริญญาตรี. 

วันท่ี 18-19 ตุลาคม 2561, ปทุมธานี: มหาวทิยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. 

8.  0.20 สุวัฒน ์ศิริแกน่ทราย, ทัศพร ชูศักดิ ์และนัชชา ยันต.ิ (2561). พฤตกิรรมสง่เสริมสุขภาพของประชาชน

ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพต าบลวังใหม่ อ าเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว. ในการ

ประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยาคร้ังท่ี 9 และการประชุมวิชาการระดับชาติ 

ปริญญาตรี “วจิัยและนวัตกรรมเพื่อสังคม”. วันท่ี 18-19 ตุลาคม 2561. ปทุมธานี:  มหาวทิยาลัยราช

ภัฏวไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชูปถัมภ์. 

9.  0.20 Wanvisa Ninlaor, Thaksaorn Thongom, Chawapon Phoomphong,  Warachate Khobjai. Evaluation of 

Free Radical Scavenging Activity and Reducing Power of Careya arborea Roxb. International 

Conference on Science and Technology 2018 (URUICST2018). 2-3 August 2018, 886, 86-91 

10.  0.20 ธธิธา เวยีงปฏ.ิ (2561). ความรู ้เจตคต ิและพฤติกรรมการบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ด ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศกึษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์

จังหวัดปทุมธานี. ในการประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวจิัยระดับชาติและนานาชาต ิคร้ังท่ี 9 

“Local & Global Sustainability: Meeting the Challenges & Sharing the Solutions”. วันท่ี 20 มีนาคม 

2561. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

รวมจ านวน 10 เรื่อง x 0.20 ผลรวมค่าน้ าหนักเท่ากับ 2.00 
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ที่ 
ค่า

น้ าหนัก 
ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน

ทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป 

และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (0.40) 

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40) 

1.  0.40 Chatprapa Sirirat. (2018). Factors associated with Intention of Preventing Adolescent Pregnancy 

among Female Junior High School Students in Pak Chong district, Nakhon Ratchasima province, 

Thailand. In the National & International Conference “Local & Global Sustainability: Meeting the 

Challenges & Sharing the Solutions”.  20 March 2018. Bangkok: Suan Sunandha Rajabhat 

University. 

2.  0.40 Will Mueller, Susanne Steinle, Miranda Loh, Sotiris Vardoulakis, Nopadol Precha, Wissanupong 

Kliengchuay, Narut Sahanavin, Ratthapol Sillaparassamee, Kanchana Nakhapakorn, Kraichat 

Tantrakarnapa, John Cherrie. (2018). Long-Term Trends of Air Pollution in Thailand and Effects on 

Health. Poster presentation in ISES-ISEE 2018 JOINT ANNUAL MEETING.  26-30 August 2018. 

OTTAWA-CANADA. 

3.  0.40 ดวงกมลจันทร์ฤกษ. (2561). การศึกษาการพัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง โรค

ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลอืด โดยใชเ้ส้นทาง 7 ขั้นตอน ของกองสุขศกึษา: กรณศีกึษา 

ต าบลท่าสวา่ง อ าเภอเมอืง จังหวัดสุรินทร์. เวชสารโรงพยาบาลมหาราชนครราชสมีา, 40(1), 47-54  

รวมจ านวน 3 เรื่อง x 0.40 ผลรวมค่าน้ าหนักเท่ากับ 1.2 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพมิพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 (0.60) 

1.  0.60 สมชาย ดุรงค์เดช, ทัศพร ชูศักดิ,์ เนตรนภา สาสังข์. (2561). ความเชื่อดา้นสุขภาพเกี่ยวกับโรค

ไข้เลอืดออกของชุมชนท่ีมีการระบาดของไข้เลอืดออกซ้ าซากกบัชุมชนท่ีมีการระบาดนอ้ย เขตพื้นท่ี

ต าบลพระอินทราชา อ าเภอบางประอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. วารสารวิจัยและพัฒนาวไลย

อลงกรณ ์ในพระบรมราชูปถัมภ์, 13(3). 

2.  0.60 อภิชัย คุณีพงษ์. (2561). ประสิทธิผลของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา

สุขภาพของเกษตรกรบ้านไรส่วนลาว อ าเภอหันคา จังหวัดชัยนาท. วารสารการส่งเสริมสุขภาพและ

อนามัยสิ่งแวดลอ้ม, 41(2), 43-53. 

3.  0.60 ขนษิฐา จรัสวศิษิฏก์ุล และทัศพร ชูศักดิ.์ (2561). ผลการนวดสัมผัสทารกโดยมารดาที่มตีอ่การ

เจรญิเตบิโตของทารกและความผูกพันระหว่าง มารดาและทารก ของทารกท่ีมีภาวะปว่ยโรงพยาบาล
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ที่ 
ค่า

น้ าหนัก 
ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 

สวรรค์ประชารักษ ์จังหวัดนครสวรรค์.  วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์

13(1), 76-86.  

4.  0.60 นัชชา ยันต ิและฉัตรประภา ศิริรัตน์. (2561). ปัจจัยท่ีมีความสมัพันธ์กับพฤตกิรรมการป้องกันโรค

หลอดเลอืดสมองของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านต าบลแห่งหนึ่งในอ าเภอสามชุก จงัหวัด

สุพรรณบุรี. วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 11(2): 23-32. 

5.  0.60 รัตนาภรณ์ อาษา, พชิสุดา เดชบุญ, และนชิากานต ์ดอกกุหลาบ. (2561). ภาวะสุขภาพจิตของ

ประชาชนท่ีอาศัยใกล้โรงงานอุตสาหกรรมในอ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี. วารสารวิจัยและพัฒนา 

วไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชปูถัมภ ์สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 13(3). 

6.  0.60 อภิเชษฐ์ จ าเนียรสุข, พชิสุดา เดชบุญ, รัตนาภรณ์ อาษา และปัณณทัต    ตันธนปัญญากร. (2561). 

คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุกลุม่ตดิสังคมในจังหวัดสระแก้ว. วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ ์ใน

พระบรมราชูปถัมภ ์สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 13(3). 

7.  0.60 ปาณิสา โรศรีดโรมนต์, ภูษิตา อทิรประสงค์, จุฑาธิป ศิลบุตร และ ยุวนุช สัยสมบูรณ์. (2561).  ทักษะ

การบริหาร สไตล์ผู้น า และบรรยากาศองค์กรท่ีสง่ผลตอ่ประสทิธ์ิผลองค์กรของกรมอนามัยกระทรวง

สาธารณสุข. วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอ้ม, กระทรวงสาธารณสุข. 41(1), 43-55. 

8.  0.60 อภิชัย คุณีพงษ์, ศศิธร ตันตเิอกรัตน์. (2561) ความสัมพันธ์ระหวา่งสภาพแวดล้อมในสถาบันการศกึษา

กับความสุขในการเรียนรู้ ของนักศกึษาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ

บรมราชูปถัมภ์. วารสารการพยาบาลและการศกึษา. 10(2). 64-77 

รวมจ านวน  8 เรื่อง x 0.60 ผลรวมค่าน้ าหนักเท่ากับ 5.4 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม

ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ

การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็น

การทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตพีิมพ์ใน

วารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 (0.80) 

1.  0.80 อภิชัย คุณีพงษ์, พรเจรญิ บัวพุ่ม, ศริินุช จันทว.ี (2561) ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การ 

ความฉลาดทางอารมณ ์กับความสุขในการท างานของพยาบาลท่ีปฏบัิตงิานในโรงพยาบาลชุมชนของ

จังหวัดชัยนาท. วารสารการพยาบาลและการศึกษา, 11(1), 66-80 

2.  0.80 อภิชัย คุณีพงษ์ และเสมอ วุฒ.ิ (2561). การเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคต ิแรงสนับสนุนทางสังคมและ

พฤตกิรรมการป้องกันโรคไข้เลอืดออกของประชาชนในต าบลท่ีมีการระบาดกับต าบลท่ีไม่มกีารระบาด

ในพืน้ท่ีอ าเภอมะขาม จังหวัดจนัทบุรี วารสารกรมควบคุมโรค, 44(1), 102-110. 
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ที่ 
ค่า

น้ าหนัก 
ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 

3.  0.80 ทัศพร ชูศักดิ,์ เมธี สุทธศลิป์ และกฤติเดช มิ่งไม้. (2561). ความผูกพันในการเป็นอาสาสมัครของ

อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูบ้่าน (อสม.) อ าเภอไพศาล ีจังหวัดนครสวรรค์. วารสารมหาวิทยาลัย

ราชภัฏยะลา, 13(2), 245-251.  

4.  0.80 อารีย์ สงวนชื่อ, พชิสุดา เดชบุญ, รัตนาภรณ์ อาษา, พชิญาวดี ศรีธนต์, ศศิธร นวนเทศ และณัชชา คง

มั่น. (2561). ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการเตรียมความพร้อมของวัยแรงงานเพื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุในเขต
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ที่ 
ค่า

น้ าหนัก 
ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 

13.  0.80 กฤตยา ใจขาน, ยุวนุช สัตยสมบูรณ์, จุฑาธิป ศีลบุตร และภูษิตา อนิทรประสงค์. (2561). ความสัมพันธ์

ระหว่างความสุขและการรับรู้การเสริมสร้างพลังอ านาจในงาน กับความต้ังใจคงอยูใ่นงานของพยาบาล

วชิาชีพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย. วารสารพยาบาลสาธารณสุข, 32(2): 185-202. 

14.  0.80 ศุจินทรา ชูเจรญิพิพัฒน์, ภูษิตา อนิทรประสงค์, จุฑาทพิย์ ศลีบุตร และ ยุวนุช สัตยสมบูรณ์. 

(2561).ความยดึมั่นผูกพันตอ่องค์การของบุคลากรกรมสนับสนนุบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข. 

วารสารวิชาการสาธารณสุข, 27(6): 1117-1129. 

15.  0.80 อภิเชษฐ์ จ าเนียรสุข. (2561). ความสุขของผู้สูงอายุท่ีมีโรคเร้ือรัง ในจังหวัดสระแก้ว. วารสาร

มหาวทิยาลัยคริสเตยีน, 24(2) 

รวมจ านวน 15 เรื่อง x 0.80 ผลรวมค่าน้ าหนักเท่ากับ 12.00 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน

ฐานข้อมูลระดับนานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์

การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 

1.  1.00 Lunchakorn Prathumratana, Rokho Kim, Kyoung-Woong Kim. (2018). Lead Contamination of the 

Mining and Smelting District in Mitrovica, Kosovo. Environmental Geochemistry and Health, 

41(182), 1-12. 

รวมจ านวน 1 เรื่อง x 1.00 ผลรวมค่าน้ าหนักเท่ากับ 1 

สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 2 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแขง็ 

มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ

จ านวนมาก  

 

 

1.จัดท ารายชื่อวารสารในกลุ่ม TCI 1 และ 2 ในเว็บไซต ์

2.จัดท า KM แนวทางการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยใน

วารสารวิชาการระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลTCI กลุ่ม 1 

และ TCI กลุ่ม 2 

จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

กระตุ้นให้อาจารย์ที่ยังไม่มีผลงานวิชาการขอทุนวิจัย

จากแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

 

1.จัดท า list รายชื่ออาจารย์ที่ยังไม่มีผลงานวิจัย 

2. จัดท า KM แลกเปลี่ยนปัญหาอุปสรรคและแนว

ทางแก้ไข 

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 
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องค์ประกอบที่ 3 การบรกิารวิชาการ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1  การบริการวิชาการแก่สังคม  
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : อ.ชวภณ พุ่มพงษ ์ ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน  

อ.ศศธิร  ตันติเอกรัตน์ 

 

โทรศัพท์ : 02-9090674 ต่อ 606,607 โทรศัพท์ : 02-9090674 ต่อ 606,607 

E-mail : ph.vru.ac.th@gmail.com E-mail : - 

วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีปฏทิิน (1 มกราคม 2561- 31 ธันวาคม 2561) 
 

 ผลการด าเนนิงาน 

 ข้อ 1.จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและก าหนด     

ตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอกรรมการประจ าคณะ

เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนการบริการวิชาการ โดยน ารายงานผล

การส ารวจปัญหาและความต้องการของชุมชนในพืน้ที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยดังนี้ 

1.  พื้นที่ต าบลสวนพริกไทย อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ซึ่งพบว่า ปัญหาของชุมชนในต าบลสวน

พริกไทยคือ สารเคมีตกค้างในพืชผัก ซึ่งเป็นปัญหาที่ชุมชนต้องการพัฒนาร้อยละ 35 และเป็นปัญหาที่คณะ

ด าเนินการแก้ไขต่อยอดจากปีงบประมาณ2561  

2. พื้นที่ หมู่ที่ 7 บ้านคลองบางหลวง ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี  ผลการส ารวจชุมชน

พบว่า ชุมชนมีการรวมกลุ่มสัมมาชีพผลิตกาละแมเพื่อขายสร้างรายได้แก่สมาชิกกลุ่ม แต่มีข้อจ ากัดในเรื่องของ

อายุการวางจ าหน่ายและระบบคุณภาพมาตรฐาน 

3. พืน้ที่ หมู่ที่ 8 บ้านคูขวางไทย ต. คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี ผลการส ารวจชุมชน พบว่า 

ชุมชนมีกลุ่มอาชีพท าน้ าพริกซึ่งต้องการที่จะฟื้นฟูอาชีพนี้ขึน้เพื่อให้เป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนต่อไป เพื่อเพิ่มรายได้

ให้กับครัวเรือน 

4. พื้นที่หมู่ที่ 6 บ้านใหม่ไทยพัฒนา ต.หนองตะเคียนบอน อ.วัฒนานคร จ. สระแก้ว ผลการส ารวจ

ชุมชน พบว่า ชาวบ้านในชุมชนต้องการอนรุักษ์สมุนไพรท้องถิ่น และต้องการสรา้งผลิตภัณฑ์สมุนไพรทอ้งถิ่นและ

ชุมชน โดยต้องการเรียนรู้เรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรท้องถิ่นเช่น ยาหม่องสมุนไพร เพื่อสร้างรายได้

ให้แกชุ่มชน 

5. พื้นที่หมู่ที่ 8 บ้านภักดีแผ่นดิน ต.หนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ผลการส ารวจชุมชน 

พบว่า ชาวบ้านในชุมชนต้องการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าไหมให้มีมาตรฐาน และสามารถท า

เป็นสินคา้ OTOP เพื่อส่งออกไปขายในชุมชนต่างๆในระดับสากล  
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จากข้อมูลพืน้ฐานในแตล่ะชุมชนคณะสาธารณสขุศาสตรไ์ดน้ ามาใช้ในการจัดท าแผนการบริการวิชาการ

และการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2561 โดยมีการระบุ

โครงการ/กจิกรรมและวัตถุประสงค์ของแผนอย่างชัดเจน พรอ้มทั้งเสนอคณะกรรมการบรหิารคณะสาธารณสุข

ศาสตร์ เพื่อพิจารณาอนุมัติ  

เอกสารหลักฐาน 

3.1.1 (1) รายงานผลการส ารวจปัญหาและความตอ้งการของชุมชนในพืน้ที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลยัราชภัฏ 

วไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ าปีการศึกษา 2561 

3.1.1 (2) แผนการบริการวิชาการและการใช้ประโยชน์จากการบรกิารวชิาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ประจ าปี

การศึกษา 2561 

 

 ข้อ 2.โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการ

วิชาการเพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรอืสังคม 

 คณะสาธารณสุขศาสตร์  มีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ โดยระบุแผน

ดังกล่าวไว้ในแผนการบริการวิชาการและการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ โดยมีการระบุแนวทางการใช้

ประโยชน์ของโครงการบริการวิชาการและมีบูรณการกับรายวิชาการจัดการเรียนการสอน ดังนี้  รายวิชาสุข

ศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์, รายวิชาการส่งเสริมสุขภาพ, รายวิชาการตรวจ ประเมิน และบ าบัดโรคเบื้องต้น 

โครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนท าให้นักศึกษาเกิดการพัฒนาทักษะการลง

ชุมชนและการให้สุขศึกษาส่งเสริมสุขภาพคนในชุมชน อีกทั้งการคัดกรองสุขภาพในเบื้องต้น  นอกจากนี ้        

องค์ความรู้ที่เกิดจากการบริการวิชาการจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ซึ่งท าให้คนในชุมชนมีพฤติกรรม

ทางด้านสุขภาพที่ดีขึน้ และมีพฤติกรรมการใช้สารเคมีที่ถูกต้อง 

เอกสารหลักฐาน 

3.1.1 (2) แผนการบริการวิชาการและการใช้ประโยชน์จากการบรกิารวชิาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ประจ าปี

การศึกษา 2561  

 ข้อ 3.โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการท่ีบรกิารแบบให้เปล่า 

 คณะสาธารณสุขศาสตร ์มีการด าเนินโครงการบรกิารวิชาการแก่สังคมภายใต้การขับเคลื่อนการบรกิาร

วิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยโดยจัดโครงการบริการวิชาการตามความต้องการของชุมชน ทั้งหมด 4

โครงการ ได้แก ่ 

       1.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างแกนน าช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) ส าหรับอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) หมู่2 ต าบลคลองห้า อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี    

 1.2 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้และป้องกันตนเองจากสารเคมีในประชาชนกลุ่มเสี่ยง ต าบล

สวนพรกิไทย อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 

1.3 โครงการส ารวจบรบิทชุมชนและจัดท าฐานข้อมูลในพืน้ที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแกว้ 

 ซึ่งทุกโครงการบรกิารวชิาการแบบให้เปล่าทั้งหมด โดยผู้รับบรกิารไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียนแต่อย่างใด  

 



 

   รายงานการประเมนิตนเอง (Self-Assessment Report : SAR ) คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2561 หน้า  55  

 

เอกสารหลักฐาน 

3.1.1 (1)  แผนการบรกิารวิชาการและการใช้ประโยชน์จากการบรกิารวชิาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ประจ าปี

การศึกษา 2561 

 3.1.1 (2) แบบฟอร์มขออนุมัติกิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (กนผ.04) 

 ข้อ 4.ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และ

น าเสนอกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณา 

 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชีข้องแผนและโครงการบริการวชิาการแก่

สังคม โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ มีผลการประเมินความส าเร็จตัวบ่งชี้ของแผน ตัวชี้วัดของ

แผนที่บรรลุเป้าหมาย จ านวน 17 ตัวชีว้ัด คดิเป็นร้อยละ100.00 

ส าหรับความส าเร็จของโครงการบริการวิชาการแก่สังคม โดยแต่ละโครงการมีการประเมินตัวบ่งชี้ของ

โครงการบริการวิชาการ 3 ด้าน คือ ด้านความพึงพอใจ ด้านความรู้ความเข้าใจ และด้านการน าความรู้ไปใช้

ประโยชน์ และโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน      

มีการประเมินตัวบ่งชี้ของโครงการบริการวิชาการ 2 ด้าน คือ 1.ผลการศึกษาชุมชน 2. ฐานข้อมูลชุมชน            

มีรายละเอียดดังนี้  
 

โครงการบริการวชิาการ ค่าเป้าหมาย(ร้อยละ)  
ผลการด าเนินงาน การบรรลุ 

(ส.ค.61-ปัจจุบัน) บรรลุ ไม่บรรลุ 

1. โครงการพัฒนาฐานข้อมูล

ดา้นสุขภาพขององค์กร

ท้องถิ่น (สวนพรกิไทย) 

1.ได้ฐานข้อมูล 2 ฐานคอื ฐานข้อมูลด้าน

สุขภาพ และฐานข้อมูลด้านประชากร 

รอ้ยละ100 

 

รอ้ยละ

100 

 

 

2. โครงการอบรมเชิงปฏบัิติการ

สร้างแกนน าช่วยฟื้นคืนชีพขั้น

พืน้ฐาน (CPR) ส าหรับ

อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า

หมูบ้่าน (อสม.) หมู่2 ต าบล

คลองห้า อ าเภอคลองหลวง 

จังหวัดปทุมธาน ี   

1. ดา้นความพึงพอใจ รอ้ยละ80 รอ้ยละ100   

2. ด้านความรูค้วามเข้าใจ รอ้ยละ80 รอ้ยละ100   

3. ด้านการน าความรู้ไปใช้ รอ้ยละ80 รอ้ยละ100   

3. โครงการปรับเปลี่ยน

พฤตกิรรมการใชแ้ละป้องกัน

ตนเองจากสารเคมีใน

ประชาชนกลุม่เสี่ยง ต าบล

สวนพริกไทย อ าเภอเมือง 

จังหวัดปทุมธานี 

1. ดา้นความพึงพอใจ รอ้ยละ80 รอ้ยละ100   

2. ด้านความรูค้วามเข้าใจ รอ้ยละ80 รอ้ยละ100   

3. ด้านการน าความรู้ไปใช้ รอ้ยละ80 รอ้ยละ100   

4. โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อ

แก้ไขปัญหาความยากจนและ

ยกระดับคุณภาพชีวิตของ

1. ผลการศึกษาชุมชน 1 ฉบับ รอ้ยละ100   

2. ฐานข้อมูลชุมชน 

 

1 ฉบับ 

 

รอ้ยละ100   
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โครงการบริการวชิาการ ค่าเป้าหมาย(ร้อยละ)  
ผลการด าเนินงาน การบรรลุ 

(ส.ค.61-ปัจจุบัน) บรรลุ ไม่บรรลุ 

ประชาชน พืน้ท่ี หมู่ท่ี 7 บ้าน

คลองบางหลวง ต.คูบางหลวง 

อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 

5.โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อ

แก้ไขปัญหาความยากจนและ

ยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน หมู่ท่ี 8 บ้านคูขวาง

ไทย ต. คูบางหลวง อ.ลาด

หลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 

1. ผลการศึกษาชุมชน 1 ฉบับ รอ้ยละ100   

2. ฐานข้อมูลชุมชน 

 

1 ฉบับ 

 

รอ้ยละ100   

6.โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อ

แก้ไขปัญหาความยากจนและ

ยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน พืน้ท่ี หมู่ท่ี 6 บ้าน

ใหมไ่ทยพัฒนา ต.หนอง

ตะเคียนบอน อ.วัฒนานคร จ. 

สระแก้ว 

1. ผลการศึกษาชุมชน 1 ฉบับ รอ้ยละ100   

2. ฐานข้อมูลชุมชน 

 

1 ฉบับ 

 

รอ้ยละ100   

7.โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อ

แก้ไขปัญหาความยากจนและ

ยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน พืน้ท่ี หมู่ท่ี 8 บ้าน

ภักดีแผ่นดิน ต.หนองหมาก

ฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 

1. ผลการศึกษาชุมชน 1 ฉบับ รอ้ยละ100   

2. ฐานข้อมูลชุมชน 

 

1 ฉบับ 

 

รอ้ยละ100   

เอกสารหลักฐาน 

3.1.4 (1) สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการบรกิารวชิาการ 

3.1.4 (2) รายงานผลการด าเนินงานของโครงการบรกิารวชิาการ (กนผ.05) 

3.1.4 (3) รายงานผลปฏิบัติงาน OP1 
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 ข้อ 5.น าผลการประเมินตามข้อ 4  มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม 

 คณะสาธารณสุขศาสตร์ น าผลการประเมินโครงการบริการวิชาการ มาใช้ในการประเมินความส าเร็จ

ตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อน ามาปรับปรุงแผนและพัฒนาการให้บริการ

วิชาการแกส่ังคมในปีถัดไปดังนี้  

(1) โครงการพัฒนาฐานข้อมูลด้านสุขภาพขององคก์รทอ้งถิ่น (สวนพรกิไทย) คณะสาธารณสุขศาสตร์มี

ฐานข้อมูลด้านสุขภาพ และฐานข้อมูลด้านประชากรเพื่อใช้วิเคราะห์สถานการณ์ทางสุขภาพเพื่อส่งต่อให้กับ

องคก์รท้องถิ่น 

เอกสารหลักฐาน 

3.1.5(1) รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริการวิชาการเพื่อทบทวนผลการประเมิน มาใช้ในการปรับปรุง

แผนบรกิารวชิาการในรอบปีการศึกษา 2562  

 ข้อ 6.คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับมหาวิทยาลัย 

 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมกับมหาวิทยาลัย ในโครงการ

ส ารวจบริบทชุมชนและจัดท าฐานข้อมูลในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว โดยมีอาจารย์จ านวน  

19 คน  เข้าร่วมโครงการดังกล่าว รายชื่อดังนี้ 

1. หมู่ที่ 7 บ้านคลองบางหลวง ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 

 1. อาจารย์ ดร.อภิชัย  คุณีพงษ์ 2. อาจารย์ กริช เรืองไชย 

 3. อาจารย์อภิญญา อุตระชัย 4. อาจารย์ ศศิธร ตันติเอกรัตน์ 

 5. อาจารย์เฟื่องฟ้า รัตนาคณหุตานนท์  

2. หมู่ที่ 8 บ้านคูขวางไทย  ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 

 1. อาจารย์ ดร.ทัศพร ชูศักดิ์ 2. อาจารย์ นาตยา ดวงประทุม 

 3. อาจารย์ฉัตรประภา ศิรริัตน์ 4. อาจารย์ นัชชา ยันติ 

3. หมู่ที่ 6 บ้านใหม่ไทยพัฒนา  ต.หนองตะเคยีนบอน อ.วัฒนานคร จ.สระแกว้ 

 1. อาจารย์ ธธิธา เวียงปฏิ     2. อาจารย์ภัทรา พวงช่อ 

 3. อาจารย์ ชวภณ พุ่มพงษ์ 

4. หมู่ที่ 8 บ้านภักดีแผ่นดิน  ต.หนองหมากฝา้ย อ.วัฒนานคร จ.สระแกว้ 

 1. อาจารย์สุทธิดา แก้วมุงคุณ    2. อาจารย์รัตนาภรณ ์อาษา 

 3. อาจารย์ ดร.รัฐพล ศิลปรัศมี    4. อาจารย์เจยีระไน ปฐมโรจน์สกุล 
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เอกสารหลักฐาน 

3.1.6 (1) ค าสั่งผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ โครงการโครงการส ารวจบริบทชุมชนและจัดท า

ฐานขอ้มูลในพืน้ที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

เป้าหมาย 2560 ผลการด าเนนิงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 6 ข้อ ข้อ 1-6  5.00 คะแนน บรรลุ 

 

สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 3 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแขง็ 

  

จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

 

 

- 

 

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 

 

 

- 
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องค์ประกอบที่ 4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : อ.ดร.รัฐพล ศิลปรัศมี  ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน  

อ.เฟือ่งฟ้า รัตนาคณหุตานนท ์

 

โทรศัพท์ : 02-9090674 ต่อ 606,607 โทรศัพท์ : 02-9090674 ต่อ 606,607 

E-mail : ph.vru.ac.th@gmail.com E-mail : - 

วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีปฏิทิน (1 มกราคม 2561- 31 ธันวาคม 2561) 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 

ค าอธบิายตัวบ่งชี้  สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสรา้ง และการบรหิารจัดการงานท านุ

บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพรว่ัฒนธรรมไทยภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้น

ของสถาบันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 

มกีารด าเนินการ 

3-4  ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

6 - 7 ข้อ 

ผลการด าเนินงาน 

☑ ข้อ 1. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   

 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยการ

แต่งตั้งคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อให้การด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

ของคณะสาธารณสุขศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามค าสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์  ที่ 0171/2561 เรื่อง 

แต่งตั้งคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยคณะกรรมการมีหน้าที่ดังนี้ 

 1) ก าหนดแนวทางการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 2) จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

 3) สื่อสารแผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมไปสู่การปฏิบัติให้กับส่วนงานที่

เก่ียวข้อง 

 4) ด าเนนิงาน ก ากับ ตดิตาม รวบรวม และสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการดา้นท านุบ ารงุ

ศิลปะและวัฒนธรรมของคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
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 5) รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการดา้นการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมต่อผู้บรหิาร 

 6) งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

เอกสารหลักฐาน 

4.1.1(1) ค าสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 0171/2561 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

☑ ข้อ 2. จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์ของแผนรวมท้ังจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 

 คณะสาธารณสุขศาสตรร์ว่มกับคณะกรรมการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม ได้จัดท าแผนปฏิบัติการ

ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 2561 ประกอบด้วยการจัดโครงการ/กจิกรรมด้านท านุ

บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทัง้นีทุ้กโครงการ/กจิกรรมมีการก าหนดตัวบง่ชีแ้ละเป้าหมายเพื่อวัดผลความส าเร็จ

ของแต่ละโครงการ/กจิกรรมตามวัตถุประสงคข์องแผน โดยในปีการศึกษา 2561 ได้จัดสรรงบประมาณใน

โครงการบรหิารจัดการงานสง่เสรมิศาสนาท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น จ านวน 70,230 บาท 

แบ่งออกเป็น 5 กจิกรรม คือ 

 1) กจิกรรมท าบุญปีใหม่ คณะสาธารณสุขศาสตร ์

 2) กจิกรรมสืบสานประเพณีไทย รดน้ าด าหัวเทศกาลสงกรานต์ 

 3) กจิกรรมวันทาคณาจารย์ 

 4) กจิกรรมร าลึกคุณสมเด็จพระราชบดิา บดิาแหง่การสาธารณสุขไทย 

 5) กจิกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี วันลอยกระทง 

 ตัวชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงคข์องแผน 

 1) ด าเนินการจัดโครงการ/กจิกรรมตามแผนปฏิบัติการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ไม่น้อยกวา่

รอ้ยละ 70 ของโครงการ/กจิกรรมทั้งหมดในแผนฯ 

 2) ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ /กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า         

รอ้ยละ 70 

เอกสารหลักฐาน 

4.1.2 (1) แผนปฏิบัติการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2561 

☑ ข้อ 3. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 คณะสาธารณสุขศาสตร ์ได้ก าหนดให้คณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมก ากบัติดตามการ

ด าเนินงานให้เปน็ไปตามแผนปฏิบัติการด้านท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม โดยมีการด าเนินงานดงันี้ 

 1) อาจารย์ ดร.นิพนธ์ มานะสถติพงศ์ ประธานกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เป็นผู้ก ากับ

ติดตามผ่านทางบนัทึกข้อความต่อผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการ/กจิกรรม 

 2) อาจารย์เฟือ่งฟ้า รัตนาคณหุตานนท์ กรรมการและเลขานุการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เป็นผู้

ก ากับติดตามดูแลตัวบ่งชี ้ติดตามผลการด าเนินงานในการประชุมระหว่างการด าเนนิงาน มีการตดิตามผลการ
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ด าเนินงานโดยก าหนดขอ้ตกลงให้ผูร้ับผดิชอบโครงการ/กจิกรรมต้องด าเนินการสรุปผลการด าเนนิโครงการ/

กจิกรรมตามแบบสรุปโครงการ (กนผ.05) และน าส่งรายงานสรุปผลโครงการ/กิจกรรมให้แกค่ณะกรรมการท านุ

บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ภายใน 30 วัน หลงัเสร็จสิน้โครงการ/กจิกรรม 

 3) คณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมมีการรายงานผลการด าเนนิโครงการ/กจิกรรมและ

การใช้จา่ยงบประมาณตามแผนปฏิบัติการดา้นท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม ตามไตรมาสเสนอต่อคณะ

สาธารณสุขศาสตร ์

เอกสารหลักฐาน 

4.1.3(1) รายงานการประชุมคณะกรรมการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

4.1.3(2) รายงานผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรม (กนผ.05) 

☑ ข้อ 4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม 

 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้มีการด าเนินการประชุมคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อ

วิเคราะห์และประเมินผลความส าเร็จตามตวัชีว้ัดของแผนปฏิบัตกิารด้านท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปี

การศึกษา 2561 เมื่อวันที่  27 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม 504 ช้ัน 5 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้  เวลา 

15.00-17.00 น . โดยมีการสรุปผลการประเมินความส าเร็จการด าเนินโครงการ /กิจกรรม เพื่อประเมิน

ความส าเร็จตามวัตถุประสงคข์องแผน ซึ่งผลการด าเนินงานมีรายละเอียดดังนี้ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์ของแผน 

ค่า

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน บรรล/ุไม่บรรล ุ หมายเหต ุ

1. ด าเนนิการจัดโครงการ/กิจกรรม 

ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 70  ของ

โครงการท้ังหมดตามแผนปฏบัิตกิาร

ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ไมน่อ้ยกว่า

ร้อยละ 70 

5 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 

100.0 

บรรลุ ม ี5

กิจกรรม 

2. การเบิกจ่ายงบประมาณของ

โครงการ/กิจกรรม ไมน่อ้ยกว่า    

ร้อยละ 70 

ไมน่อ้ยกว่า

ร้อยละ 70 

เบิกจ่ายจริง 63,415 บาท 

คิดเป็นร้อยละ 90.3 

บรรลุ งบประมาณ 

70,230 

บาท 

 1) ด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมตามแผนท านุศิลปวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของ

โครงการท้ังหมดตามแผน 

  ผลการด าเนินงาน มีการด าเนินงานโครงการ/กจิกรรมส าเร็จตามแผน จ านวน 5 กจิกรรม คดิ

เป็นร้อยละ 100.0 ซึ่งบรรลุผลตามเป้าหมาย โดยมีรายละเอียดดังนี ้

  1) กจิกรรมท าบุญปีใหม่ คณะสาธารณสุขศาสตร ์

  2) กจิกรรมสืบสานประเพณีไทย รดน้ าด าหัวเทศกาลสงกรานต์ 
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  3) กจิกรรมวันทาคณาจารย์ 

  4) กจิกรรมร าลึกคุณสมเด็จพระราชบดิา บดิาแหง่การสาธารณสุขไทย 

  5) กจิกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี วันลอยกระทง 

 2) ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการท านุศิลปวัฒนธรรม ค่าเป้าหมายไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 70 

  ผลการด าเนินงาน การเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ /กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม จ านวน 63,415 บาท จากงบประมาณที่ตั้งไว้ 70,230 บาท คดิเป็นร้อยละ 90.3 บรรลุเป้าหมาย 

 นอกจากนี้ในการด าเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรมได้มีการน าผลการประเมินจากโครงการ/กิจกรรม

ที่ได้ด าเนินการไปแล้วมาใช้ในการปรับปรุงการด าเนินงานเพื่อให้สอดคล้องและตรงกับสถานการณใ์นปัจจุบัน 

เอกสารหลักฐาน 

4.1.4 (1) รายงานผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรม (กนผ.05) 

4.1.4 (2) สรุปแผนปฏิบัติการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 

☑ ข้อ 5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้มีการด าเนินการประชุมคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อ

ประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงคข์องแผนปฏิบัติการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีการน าผล

การประเมินมาใช้ในการปรับปรุงแผนและกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องทุกปี  ซึ่งใน

การด าเนินงานระหว่างปี ได้มีการน าผลการประเมินจากโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่ได้ด าเนินการไปแล้ว มาใช้

ในการปรับปรุงการด าเนินงานโครงการ/กจิกรรมอื่นๆ ให้สอดคล้องและตรงกับสถานการณใ์นปัจจุบัน ดังนี้ 

ผลจากการประเมินกระบวนการ ผลการด าเนินงาน/ผลการปรับปรุง 

ควรมีการจัดสรรแหล่งงบประมาณในแต่ละโครงการ/

กิจกรรมให้เหมาะสม เพื่อให้จัดซื้ออุปกรณ์บางอย่าง

ได้สะดวกและสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตาม

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

คณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมได้

ด าเนินการปรับปรุงการจัดสรรแหล่งงบประมาณให้

เหมาะสม โดยก าหนดให้บางโครงการ/กิจกรรมใช้

แหล่งงบประมาณรายได้ เช่น กิจกรรมท าบุญปีใหม่ 

คณะสาธารณสุขศาสตร์  ซึ่ งท าให้การเบิกจ่าย

งบประมาณในโครงการ/กิจกรรมเป็นไปตามแผนที่

ก าหนด 

 

เอกสารหลักฐาน 

4.1.5 (1) รายงานการประชุมคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
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☑ ข้อ 6. เผยแพร่กิจกรรมหรอืการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 

 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้มีการเผยแพร่การจัดโครงการ /กิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมสู่สาธารณชนทั้งภายในและภายนอก ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้ 

 1) การประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่กจิกรรมผ่านสื่อออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

และ Facebook ของคณะสาธารณสุขศาสตร ์

 2) การประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่กิจกรรมผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

เอกสารหลักฐาน 

4.1.6 (1) เอกสารสรุปการเผยแพร่โครงการ /กิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ประจ าปี

การศึกษา 2561 

☒ ข้อ 7.ก าหนดหรอืสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซ่ึงเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 

 คณะไม่มีการก าหนดหรอืสรา้งมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

เป้าหมาย 2561 ผลการด าเนนิงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 6 ข้อ (ข้อ 1-6) 5.00 คะแนน บรรลุ 

 

สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 4 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

โครงการ/กิจกรรมที่จัดมีคณาจารย์ บุคลากร และ

นักศึกษาสนใจเขา้ร่วมเป็นจ านวนมาก 

มีความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒ นธรรม  คณ ะกรรมการกิ จการนั กศึ กษ า  แล ะ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  ในการวางแผนจัด

โครงการ/กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่บูรณา

การกับการเรียนการสอน 

จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

รูปแบบการเผยแพรโ่ครงการ/กจิกรรม จัดท าเว็บไซต์และเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ 

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 

- 
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องค์ประกอบที่ 5  การบรหิารจัดการ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 การบรหิารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ   
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : รศ.ดร.ภูษิตา  อนิทรประสงค ์

อ.จันทรรัตน์ จาริกสกุลชัย 

 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน  

1. อ.จันทรรัตน์  จาริกสกุลชัย   2.นางพรทิพย์ กุศลสิริสถาพร 

3.นางสาวนรีกานต์  ภูมิคงทอง  4.นางสาวชลทิชา  พงษ์ทว ี

5.นางสาวปิยะเนตร  แตง่งาม 

โทรศัพท์ : 02-9090674 ต่อ 606,607 โทรศัพท์ : 02-9090674 ต่อ 606,607 

E-mail : ph.vru.ac.th@gmail.com E-mail : - 

วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : เกณฑ์ขอ้ 1, 2 และ ข้อ 6  : ปีงบประมาณ 2562  (1 ตุลาคม 2561- 30 กันยายน 2562 

เกณฑ์ขอ้ 3, 4, 5 และ ข้อ 7  : ปีการศึกษา 2561 (1 สงิหาคม 2561- 31 พฤษภาคม 2562) 

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 

ค าอธบิายตัวบ่งชี้ สถาบนัอดุมศึกษามีพันธกจิหลัก คอื การเรยีนการสอน การวจิยั การบริการวิชาการแกส่ังคม 

และการท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรม ในการด าเนินพนัธกจิหลัก สถาบันอดุมศึกษาจ าเป็นต้องด าเนินงานผ่าน

คณะ ดังนั้นคณะตอ้งมีการพัฒนาแผนเพื่อก าหนดทศิทางการพัฒนาและการด าเนนิงานของคณะให้สอดคลอ้งกับ

เป้าหมายและกลุ่มสถาบันตลอดจนมีการบรหิารทั้งด้านบุคลากร การเงิน ความเสี่ยงและการประกันคุณภาพ

การศึกษา เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนพันธกจิหลักให้บรรลุตามเป้าที่ก าหนดไว้ 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนนิการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

3-4  ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

5 – 6 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

7 ข้อ 

ผลการด าเนนิงาน 

 ข้อ 1.พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้อง

กับวิสัยทัศน์ของคณะ  มหาวิทยาลัย รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนา

ไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และ

เป้าหมายของแผนกลยุทธแ์ละเสนอผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

1. ในปีงบประมาณ 2562  คณะสาธารณสุขศาสตร์ พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดย

เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่ม

สถาบันเอกลักษณ์ของคณะ น าไปสู่การพัฒนาแผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตาม

กรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชีแ้ละเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บรหิารระดับมหาวิทยาลัย

เพื่อพิจารณาอนุมัติ  คณะสาธารณสุขศาสตร ์แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนและจัดท าแผนยุทธศาสตร ์

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 และแผนปฏิบัติการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจ าปี
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งบประมาณ พ.ศ.2562 ตามค าสั่งที่ 0057/2561 ท าหน้าที่ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ

ของคณะ ก าหนดแนวทางการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด  และร่วมด าเนินการ

ก าหนดโครงการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ควบคุม ก ากับ 

ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานและสรุปผลการด าเนินงานตามแผนดังกล่าวรายไตรมาส 

2. คณะฯ ด าเนินการจัดท าแบบประเมินสถานการณ์ในประเด็น การวิจัย หลักสูตร ปฏิบัติการ ความ

รับผิดชอบต่อสังคม การบริหาร และปลายเปิดเพื่อแสดงความเห็นเพิ่มเติม และเสนอต่อคณะ

กรรมการบริหารคณะพิจารณาเห็นชอบ  พร้อมส่งให้บุคลากรทุกคนภายในคณะฯ ตอบแบบประเมิน 

หลังจากนั้นฝ่ายแผน วิชาการ และระบบคุณภาพ  คณะสาธารณสุขศาสตร์ ด าเนินการรวบรวม 

วิเคราะห์ขอ้มูล รวมทั้งปัจจัยภายในที่เป็นข้อมูลการด าเนนิงาน ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมินต่างๆ 

ได้แก่ การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน การตรวจประเมิน ติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินผลงานของวิทยาลัยฯ และรวบรวม วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่เปลี่ยนแปลง ได้แก่ กรอบ

ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) และแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 เมื่อ

รวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการทบทวนและจัดท าแผนยุทธศาสตร ์

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 และแผนปฏิบัติการคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561  เพื่อด าเนินการจัดท า TOWS Matrix วิเคราะห์

ปัจจัยต่างๆ โดยเรียงล าดับความส าคัญและจับคู่ปัจจัย  SO, WO, ST, WT  ก าหนดยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค์    แนวทางการพัฒนา และ KPI รวมทั้งน ายุทธศาสตร์ และเป้าประสงคข์องปีที่ผ่านมา มา

วิเคราะห์ประกอบการทบทวน เพื่อจัดท าเป็นแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และ

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 26 มิถุนายน 2561 วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 และ

วันที่ 16-18 กรกฎาคม 2561 

สรุปผลความส าเร็จตัวชี้วัดโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ไตรมาสที่ 3) 
ยุทธศาสตร ์ จ านวนตัวช้ีวัดตาม

แผน 
จ านวนตัวช้ีวัดส าเร็จตามเป้าหมาย 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive 
Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมอืตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
โดยยึดหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

8 7 1 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวจิัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของ
ท้องถิ่น 

4 2 2 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าร ิ

3 1 2 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตส านึกทาง
วัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทาง
วัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ 

1 1 0 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภบิาล 5 3 2 
รวม 21 14 (66.67 %) 7 (33.33%) 

หมายเหตุ : เนื่องจากเป็นผลการด าเนินงานไตรมาสท่ี 3 จึงมีตัวชี้วัดท่ียังไม่บรรลุในหลายตัวชี้วัด (ข้อมูล ณ วันท่ี 24 กรกฏาคม 2562) 
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สรุปผลความส าเร็จตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ไตรมาสที่ 3) 

เป้าประสงค์ 
จ านวนตัวชี้วัด

ตามเป้าประสงค์ 

จ านวนตัวช้ีวัดส าเร็จตามเป้าหมาย 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

1. บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้

ตลอดชีวติ มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 

10 5 8 

2. วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปญัหาหรือเสรมิสร้างความเข้มแข็งของ

ท้องถิ่น เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืนของประเทศ 

7 2 4 

3. ประชาชนสามารถด ารงชีวติโดยใชห้ลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เศรษฐกิจชุมชนเข้มแขง็ ประชาชนมคีวามสุข และมีรายไดเ้พิ่มขึน้ 

3 1 2 

4. บัณฑิต และผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จรยิธรรม จิตส านึกทีด่ี

ตอ่สังคมโดยรวมรักษามรดกทางวฒันธรรมและเข้าใจในสังคมพหุ

วัฒนธรรม 

1 0 1 

5. มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปรง่ใส และธรรมาภิบาลตอบสนองตอ่

ความต้องการประเทศ และเป็นที่ยอมรับของประชาชน 

10 2 8 

รวม 31 10  

(32.26 %) 

23  

(64.52%) 

หมายเหตุ : เนื่องจากเป็นผลการด าเนินงานไตรมาสท่ี 3 จึงมีตัวชี้วัดท่ียังไม่บรรลุในหลายตัวชี้วัด(ข้อมูล ณ วันท่ี 24 กรกฏาคม 2562) 
 

3. คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินให้รองรับและมีความสอดคล้องกับการ

ด าเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) และแผนปฏิบัติการประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 และผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบรหิารคณะสาธารณสุขศาสตร์  

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เรง่รัดการน าโครงการไปปฏบัิติให้ตรงตามแผน 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ผลการด าเนินงาน 

1.1 รอ้ยละของโครงการท่ีน าไปปฏบัิติของแต่ละเดอืนตรงตามแผน รอ้ยละ 100.00 

1.2 รายงานผลการน าโครงการไปปฏบัิติในคณะกรรมการบรหิารของคณะ ครัง้ 12 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เรง่รัดการจัดการงบประมาณ 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ผลการด าเนินงาน 

1.1 รอ้ยละการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส (3 ไตรมาส) รอ้ยละ 74.75 

1.2 ร้อยละของงบประมาณเหลอืจา่ยต่องบด าเนินงาน รอ้ยละ ≤10 

1.3 ร้อยละของหลักสูตรท่ีมีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย (Unit Cost) ทุกภาค

การศึกษา 

รอ้ยละ 100.00 

1.4 รายงานผลการน าโครงการไปปฏบัิติในคณะกรรมการบรหิารของคณะ ครัง้ 10 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เรง่รัดการจัดหารายได้ 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ผลการด าเนินงาน 

1.1 ระดับความส าเร็จการจัดต้ังศูนย์บรกิารสาธารณสุข ขั้นตอน 4 

1.2 จ านวนจัดหลักสูตรอบรมระยะสั้น หลักสูตร 1 

1.3 จ านวนเงินอุดหนุนงานวิจัย บาท 2.7 ลา้น 

1.4 จ านวนภาคีเครอืข่ายพันธมติรงานวิจัยดา้นสุขภาพในระดับท้องถิ่น เครอืข่าย 1 
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4. คณะสาธารณสุขศาสตร ์ น าเสนอแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าส่วนราชการ                   

คณะสาธารณสุขศาสตร์ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561  ได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 18 

กันยายน 2561 

5. ในปี งบประมาณ 2562 คณะจัดประชุมเจ้าหน้าที่ของส านักงานคณบดี เพื่อพิจารณาจัดท าแบบฟอร์ม

ในการรวบรวมข้อมูลตามพันธกิจของคณะ และมอบหมายความรับผิดชอบในการกรอกข้อมูล ด้วย

โปรแกรม Excel  

6. คณะวางแผนทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมทั้งจัดท าโครงการเพื่อตอบรับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย วางแผน

พัฒนาบุคลากร และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  รวมทั้งจัดท าแผน

ยุทธศาสตร์ทางการเงินของคณะฯ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ทางการเงินของมหาวิทยาลัย เมื่อ

วันที่ วันที่ 4-5 และ 7-8 มิถุนายน 2562 

เอกสารหลักฐาน 

5.1.1 (1)  ค าสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวน/จัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี 

(พ.ศ.2560-2564 )และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

5.1.1 (2) เอกสารโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 2561และจัดท า (ร่าง) แผนปฏิบัติ

ราชการประจ าปี 2562 คณะสาธารณสุขศาสตร ์  

5.1.1 (3)  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนราชการคณะสาธารณสุขศาสตร์ วันที่ 20 สิงหาคม 

2561   

5.1.1 (4)  แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560– 2564) และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562      

ที่ได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัย  

5.1.1 (5)  แผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะสาธารณสุขศาสตร ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561– 2565 

5.1.1(6)  ตัวชี้วัดในการรวบรวมข้อมูลการด าเนินงานของคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
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 ข้อ 2.ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร 

สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง เพื่อ

วิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธผิลในการผลิตบัณฑิต และโอกาส

ในการแข่งขัน 

การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของแต่ละหลักสูตรตามงบประมาณรายจ่ายจริง 

คณะฯ ด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วย ต้นทนุต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร

ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ จ านวน 3 หลักสตูร ประกอบด้วย  

1. ระดับปรญิญาตร ีหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ์

2. ระดับปริญญาตร ีหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล  

3. ระดับปรญิญาโท หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการจดัการระบบ

สุขภาพ  

โดยใช้ข้อมูลงบบุคลากรในหลกัสูตร คา่ใช้จา่ยทางอ้อม ต้นทุนรวม ประจ าปีงบประมาณ 2561 จาก

งานการเงิน กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และข้อมูลค่าใช้จ่ายกิจกรรม

หลักสูตรที่คณะจัดให้กับนักศึกษาช้ันปีที่ 1-4 ทุกหลักสูตร มาวิเคราะห์เพื่อหาต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของแต่ละ

หลักสูตร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล  มตี้นทุนรวม 

จ านวน 5,868,483.75 บาท จ านวนนักศกึษาเต็มเวลา (FTES) 140.44 คน มีต้นทุนต่อหน่วย  41,786.41 บาท  

  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  มีต้นทุนรวม จ านวน 

7,921,012.69 บาท จ านวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES)  162.97 คน มตี้นทุนต่อหน่วย  48,604.12 บาท 

  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ  มีต้นทุน

รวม จ านวน 4,140,900.00 บาท จ านวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES)  15.75 คน มตี้นทุนต่อ

หนว่ย  460,100.00 บาท  

 หลักสูตรทัง้ 3 หลักสูตรของคณะสาธารณสุขศาสตร ์น าขอ้มูลมาใช้วางแผนในการบรหิารงานหลักสตูร/

คณะ อาท ิวางแผนการการรับนักศึกษา และคณะฯ น าตน้ทุนของหลักสตูรมาใช้ในการวางยุทธศาสตรข์องคณะ

และจัดท างบประมาณในปีถัดไป (เอกสาร 5.1.2(1))   

เอกสารหลักฐาน 

5.1.2 (1) เอกสารสรุปตน้ทุนตอ่หน่วยหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล 

และสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ์และหลักสูตรสาธารณสขุศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการระบบ

สุขภาพ  ประจ าปีงบประมาณ 2561 
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 ข้อ 3.ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิด

จากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะ

และให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดมิ 

 คณะสาธารณสุขศาสตร์ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ตาม

ค าสั่งที่ 0141/2561 ลงวันที่ 20 กันยายน 2561 และจัดประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561     

เพื่อวิเคราะห์ และระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงที่เกดิจากปัจจัยภายในและภายนอก ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตาม

พันธกิจของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ใน 4 ด้าน คือ  1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์  (Strategic Risk) 2) ความเสี่ยง

ด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk)  3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)  4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ

ตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)  พร้อมทั้งน าผลการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2561       

มาพิจารณาว่าความเสี่ยงใดที่ยังเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ รวมทั้งความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ในปีงบประมาณ 

2562 และน าความเสี่ยงทั้งหมดมาประเมินเพื่อหาระดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์

ความเสี่ยง และผลกระทบต่างๆ  โดยคณะกรรมการฯ รว่มกันก าหนดเกณฑ์ภายใต้บริบทของคณะฯ  

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของคณะฯ ออกแบบการประเมินความเสี่ยงทั้ง 4 

ด้านและส่งให้บุคลากรทุกคนภายในคณะฯ มีส่วนรว่มในการประเมิน ผลจากการรวบรวม วิเคราะห์ขอ้มูล พบว่า 

คณะฯ มีความเสี่ยงที่ต้องน ามาบริหารความเสี่ยง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จ าแนกรายยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ด้านกลยุทธ์ (S)    

ยุทธศาสตร์ ความเส่ียงที่ต้องน ามาบริหารความเส่ียง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

5 S1 การพัฒนาคณะให้ได้ตามเกณฑ์ สกอ. S2 การบรรลุผลตัวชีว้ัดตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ในแผน

ยุทธศาสตร ์ของปีงบประมาณ 2562 

ด้านการปฏบิัติการ (O) 

ยุทธศาสตร์ ความเส่ียงที่ต้องน ามาบริหารความเส่ียง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

1 O1 จ านวนการรับนักศึกษาไม่ได้ตาม

เป้าหมาย 

O2 ไม่มีฐานข้อมูลศิษย์เก่า O3 บัณฑิตท างานไมต่รงตาม

สาขาวิชาที่เรยีน 

2 O4 โครงการวิจัยเมื่อท าส าเร็จและส่ง

งานแล้วไม่ได้ประเมนิความพึงพอใจของ

แหลง่ทุน 

O5 จ านวนเงินทุนวิจัยต่อจ านวน

บุคลากรสายวิชาการไม่ได้ตาม

เกณฑ์ท่ีก าหนด 

O6 จ านวนผลงานตีพิมพ์ใน

วารสารระดับชาติ และนานาชาติ

ของอาจารย์ไม่ไดต้ามเป้าหมาย

ยุทธศาสตรก์ารวิจัยของคณะ 

5 O7 การเกิดอัคคีภัย 

ด้านการเงิน (F) 

ยุทธศาสตร์ ความเส่ียงที่ต้องน ามาบริหารความเส่ียง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

2 F1 รายได้จากเงนิสนับสนุนการวจิัยจากภายนอกลดลง 

ด้านการปฏบิัติตามกฎระเบียบ (C) 

ยุทธศาสตร์ ความเส่ียงที่ต้องน ามาบริหารความเส่ียง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

2 C1 การกระท าผิดจริยธรรมการน าเสนอผลงานวจิัยโดยการคัดลอกผลงานของผู้อ่ืน (อาจารย์ บุคลากร

และนักศกึษา) 
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            จากนั้น คณะสาธารณสุขศาสตร์ ก าหนดแนวทางการจัดการความเสี่ยงตามหลักการ 3 แนวทาง คือ 1) การ

ยอมรับความเสี่ยง (Accept) 2) การลดความเสี่ยง (Reduce) 3) การหลีกเลี่ยง (Avoid)  ก าหนดระยะเวลาที่ใช้ในการ

ด าเนินงานจัดการความเสี่ยงแต่ละด้าน รวมทั้งก าหนดผู้รับผิดชอบในแผนบรหิารความเสี่ยงคณะสาธารณสุขศาสตร ์

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  และน าเสนอให้คณะกรรมการบริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ พิจารณาให้ความ

เห็นชอบเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561  

 การติดตามควบคุมก ากับ คณะฯ ด าเนินการติดตามผลการ 2 ครั้ง ได้แก่ รอบ 6 เดือน  และ 9 เดือน 

ปีงบประมาณ 2562   โดยพบว่า จากความเสี่ยงทั้งหมด 11 ความเสี่ยง มีผลการด าเนินงานตามสถานะความเสี่ยงหลัง

การควบคุมมีระดับลดลง จ านวน  3 ความเสี่ยง และความเสี่ยงหมดไปจ านวน  3 ความเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 54.55  

และน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ  2561  ต่อที่ประชุม

คณะกรรมการบรหิารคณะ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562  (เอกสาร 5.1.3(1) - 5.1.3(6))   

เอกสารหลักฐาน 

5.1.3 (1)  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ครัง้ที่ 1 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 

2561  เรื่องทบทวนและจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

5.1.3 (2)  ค าสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

เลขที่ 0141/2561 ลงวันที่ 20 กันยายน 2561  

5.1.3 (3)  แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  

5.1.3 (4)  รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารคณะ คร้ังที่ 11/2561 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 

5.1.3 (5) รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง (รอบ 6 เดือน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 

5.1.3 (6) รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง (รอบ 9 เดือน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 

 ข้อ 4.บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการด าเนินงาน                

อย่างชัดเจน 

 ผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ บริหารงานโดย ใช้หลักธรรมาภิบาลทั้ง 10 หลัก บริหารจัดการโดย

ผลการด าเนินงานใช้หลักธรรมาภิบาล ดังนี้ 

 1. หลักประสิทธผิล (Effectiveness)  

 ผู้บรหิารคณะสาธารณสุขศาสตร์ วางแผนการด าเนินงานตามภารกิจด้านการผลิตบัณฑิต การบริหาร 

การวิจัย การบริการวิชาการ  และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยจัดท าแผนยุทธศาสตร์  คณะสาธารณสุข

ศาสตร์ และแผนปฏิบัติการคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจ าปีพ.ศ. 2562 ที่มีการก าหนดตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมาย

ผลส าเร็จของการด าเนินงานไว้ชัดเจน และมีการติดตาม ก ากับการด าเนินกจิกรรม/โครงการต่างๆ ผ่านที่ประชุม

คณะกรรมการบรหิารคณะฯ โดยให้ผู้รับผิดชอบรายงานความก้าวหน้าอย่างสม่ าเสมอ และด าเนินการรวบรวม

ข้อมูล  จัดท า รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี ้

ประจ าปี 2562  รายงานต่อคณะกรรมการบรหิารคณะฯ และมหาวิทยาลัย  
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นอกจากนี้ผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ก าลังด าเนินการ ก ากับให้คณะฯ จัดท ารายงานประเมิน

ตนเอง เพื่อประเมินตนเองถงึความส าเร็จของผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่ผา่นมา 
 

 2. หลักประสิทธภิาพ (Efficiency)  

ผู้บริหารของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ให้ความส าคัญในการบริหาร  โดยน าระบบบริหารจัดการแบบ

อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจัดท าโดยมหาวิทยาลัยฯ   มาใช้ในการปฏิบัติงานด้วยระบบออนไลน์เป็นส่วนหนึ่งในการ

ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ ท าให้ประหยัดเวลา ประหยัดทรัพยากร และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานให้มีความถูกต้องและรวดเร็ว เช่น ระบบ e – office  ระบบรายงานการติดตามผลการด าเนินโครงการ

และงบประมาณ (VRU Projects Monitoring System)  เป็นต้น เพื่อช่วยให้การบรหิารจัดการของคณะสาธารณสุข

ศาสตร ์สะดวก รวดเร็ว และเหมาะสมกับบริบทของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มากยิ่งขึ้น 

      นอกจากนี้ผู้บริหารให้ความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยน าระบบคุณภาพต่างๆ      

เข้ามาใช้ในคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้แก่ ระบบการประกันคุณภาพของสกอ.  เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อ

การด าเนินการที่ เป็นเลิศ บบับปี 2558 เพื่อช่วยให้การบริหารงานของคณะสาธารณสุขศาสตร์บรรลุ            

ตามเป้าประสงคท์ี่ก าหนดไว้ เป็นต้น 

3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness)  

ผู้บริหารของคณะสาธารณสุขศาสตร์บรหิารงานโดยใช้หลกัการตอบสนองอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้น

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่จะให้เกิดกับตัวผู้เรียน ด้วยการประเมินความต้องการ และความคาดหวังของผู้ใช้

บัณฑิต น าไปแปลงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสู่โปรแกรมการศึกษา และวิธีการที่จะท าให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ผ่าน    

กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอน ใน มคอ. 2 และ มคอ.3 การวัดประเมินผล ใน มคอ.5   

คณะฯ เปิดให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น นักศึกษา ผู้รับบริการวิชาการ ประเมินผลด าเนินงานต่างๆ ผ่าน

การประเมินความพึงพอใจในการด าเนินงานของคณะ เช่น รายงานประเมินการให้บริการวิชาการ รายงานการ

ประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2561 รายงานการประเมินการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา  

และรายงานประเมินความพึงพอใจต่อการบรหิารหลักสูตร เป็นต้น   

4.หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) 

     ผู้บริหารทุกระดับของคณะบริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ มีการก าหนดหน้าที่ความ

รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจนตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละต าแหน่ง มีการก าหนดขอบเขตภาระหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน 

ซึ่งบุคลากรทุกคนได้ปฏิบัติงานด้วยความรับผดิชอบ  ดังนี้ 

   4.1 คณบดีมีการปฏิบตัิงานตามต าแหน่งหนา้ที่ ตามภารกจิของคณะ ด้วยความรู ้ความสามารถ ความ

ตั้งใจ ขยันหมัน่เพียร ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยอย่างมปีระสิทธิภาพ ประสิทธิผล มผีลการประเมินในระดับดี 

(คะแนนเบลี่ย 4.52)  

   4.2 การประชุมบุคลากรเพื่อชีแ้จงข้อราชการต่าง ๆ การปฏบิัติงานตามภารกิจ ตามนโยบายของ

มหาวิทยาลยั ไดต้ามเวลาที่ก าหนด 

   4.3  คณาจารย์มหีน้าที่รับผดิชอบปฏิบัติงานดา้นตา่งๆ ตามภารกิจหลักของคณะไม่ต่ ากว่าภาระงาน    

ขั้นต่ าตามมหาวิทยาลัยก าหนด และมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยคณะกรรมการที่คณบดีแต่งตั้ง  

http://202.29.39.12:88/mis/
http://202.29.39.12:88/mis/
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   4.4 มีการก าหนดให้มีผูร้ับผดิชอบกิจกรรมโครงการต่างๆ ในคณะ ซึ่งทุกกิจกรรมได้ก าหนดผู้รับผิดชอบ

ในการด าเนินงานต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562  รวมถงึการมีค าสั่งแตง่ตัง้กรรมการ

ชุดต่างๆ เพื่อด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายของการท างาน  

 5. หลักความโปรง่ใส (Transparency)  

คณะมีการเปิดเผยข้อมูลการด าเนินงานด้านต่างๆอย่างตรงไปตรงมา  เช่น  ด้านการบริหารจัดการ    

ด้านการวิจัย และด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม คณะฯ  มีการก ากับให้ผู้รับผิดชอบจัดท าสรุปผลโครงการ 

และค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการรายงานต่อคณะและมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ คณะได้มีการเปิดเผยข้อมูล

การด าเนินงาน/กิจกรรมต่างๆ  ผ่านทางเว็บไซต์ของคณะ  

  6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) 

    คณะสาธารณสุขศาสตร์ ยึดหลักการมีส่วนรว่มในการบริหารงานตามพันธกจิด้วยการเปิดโอกาสให้

บุคลากรมีส่วนร่วมในวางแผนงาน เช่น การประชุมจัดท าแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ คณะสาธารณสุข

ศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการ

ด าเนินงานต่างๆ  ของคณะดังปรากฏในรายงานการประชุมวาระเพื่อพิจารณา รวมทั้งให้นักศึกษา ได้มีส่วนรว่ม

ในการจัดกจิกรรม/โครงการต่างๆ  โดยใช้ความรูด้้านระบบประกันคุณภาพของนักศึกษา  

7. หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) 

คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ประธานหลักสูตร ทุกคนมีส่วนรว่มกันในการบรหิารคณะตามบทบาท

หน้าที่ที่ก าหนด สามารถตัดสินใจด าเนินการได้ในงานที่รับผิดชอบ งานที่ส าคัญด าเนินการในรูปคณะกรรมการ 

มิใช่คณบดีบริหารเพียงคนเดียว รวมถึงมอบอ านาจให้รองคณบดี บริหารงานและก ากับดูแลงานตามหน้าที่ที่

ก าหนดได้โดยอิสระ รวมถึงประธานหลักสูตรท าหน้าที่บรหิารหลักสูตรได้ตามบทบาทหน้าที่ที่ก าหนดโดยอิสระ

ภายใต้การก ากับตามนโยบายของคณะ  

 8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) 

คณะสาธารณสุขศาสตร์  ได้บรหิารงานโดยถอืหลักนิติธรรมที่เป็นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ

ของมหาวิทยาลัย โดยคณบดีเน้นย้ าให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆของมหาวิทยาลัย  เช่น 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ.2553     

เป็นต้น 

9. หลักความเสมอภาค (Equity)  

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปฏิบัติงานต่อเพื่อนร่วมงาน นักศึกษา และผู้รับบริการภายนอก อย่าง        

เท่าเทียมกันไม่มีการแบ่งแยก เช่น การประกาศรับสมัครบุคลากรเข้าปฏิบัติงานในคณะ  หรือการรับสมัคร

นักศึกษาเข้าศึกษาในคณะฯ ได้มีการประกาศการรับสมัครคัดเลือกและประกาศผลการคัดเลือกอย่างเป็น

ทางการ เป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทางเว็บไซด์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเปิดโอกาสให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่

ได้รับการพัฒนาตนเอง เช่น การอบรม/สัมมนา การประชุมวิชาการ เป็นต้น  

            10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented)  

ในการบรหิารงานทุกภารกิจของคณะฯ คณบดี   และผู้บรหิารคณะยึดหลักบันทามติในการบรหิารงาน 
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ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะมุ่งเน้นให้บุคลากรมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ในการพิจารณาให้

ข้อเสนอแนะเพื่อให้ได้ข้อสรุปเป็นมติที่ประชุม เช่น มีการลงมติร่วมกัน  ในการประชุมทบทวนนโยบาย วิสัยทัศน์ 

พันธกจิ การจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นต้น  

(เอกสารหมายเลข 5.1.4(1)-5.1.4 (9)) 

เอกสารหลักฐาน 

5.1.4(1)  เอกสารแสดงการใช้ระบบ e – office 

5.1.4(2)  เอกสารแสดงการใช้ ระบบระบบรายงานการติดตามผลการด าเนินโครงการและงบประมาณ (VRU 

Projects Monitoring System) 

5.1.4(3)  รายงานสรุปผลการด าเนนิงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจ าปี

การศึกษา 2560  

5.1.4(4)  แผนกลยุทธ ์ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

5.1.4(5)  แฟม้ระเบียบ ขอ้บังคับ และกฎหมายตา่ง ๆ  

5.1.4(6)  เอกสารการมอบหมายงาน และมอบอ านาจ ให ้คณบดีและรองคณบดี 

5.1.4(7)  ตัวอยา่งเอกสารแสดงการเขา้รว่มอบรมเพื่อพัฒนาตนเองของอาจารย ์และบุคลากรสายสนับสนุน

วิชาการ 

5.1.4(8) รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารคณะ 
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 ข้อ 5.ค้นหาแนวปฏิบัตทิี่ดจีากความรู้ท้ังที่มอียู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และ

แหล่งเรยีนรู้อื่นๆตามประเด็นความรู้ อยา่งนอ้ยครอบคลุมพันธกจิด้านการผลิตบณัฑิตและด้านการวิจัย 

จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใชใ้นการปฏิบตัิงานจริง 

คณะสาธารณสุขศาสตรจ์ัดท าแผนการจัดการความรู ้โดยมีตัวแทนอาจารย์และบุคลากรเข้ารว่มในการ

ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ เพื่อจัดท าแผนการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา 2561 และ

ด าเนินการจัดการความรู้ตามแผนที่ก าหนด หัวข้อการจัดการความรู้ 3 ด้าน คือด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการ

วิจัย และด้านการบรหิารจัดการ โดยมีการด าเนินงานการจัดการความรู ้ดังนี้ 

     1. ด้านการผลิตบัณฑิต  

 1.1 หัวข้อในการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต เรื่อง การจัดท า มคอ.3 และมคอ.5 ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา กลุ่มเป้าหมาย คอื อาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร ์จ านวน 23 คน  

 1.2 กระบวนการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะกรรมการด าเนินงานจัดการความรู้ สืบค้นข้อมูล

ความรู้เรื่อง การจัดท า มคอ.3 และมคอ.5 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา และรวบรวมเผยแพร่

ในเว็บ KM Corner คณะสาธารณสุขศาสตร ์ http://ph.vru.ac.th/KMph/index.html 

1.3 ด าเนินการจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้  ครั้งที่ 1 โดยจัดอบรมความรู้เรื่องทักษะในด้านการจัดท า

หลักสูตรที่มีคุณภาพ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย  เสวกงาม มาเป็นวิทยากร

ถ่ายทอดความรู้ ทั้งนี้ได้รวบรวมองค์ความรู้ตามหัวข้อดังกล่าวเผยแพร่ผ่านช่องทางเว็บไซต์  KM Conner ของ

คณะสาธารณสุขศาสตร์  http://ph.vru.ac.th/KMph/index.html 

2. ด้านการวิจัย 

            2.1 หัวข้อในการจัดการความรู้ด้านการวิจัย เรื่อง กระบวนการยื่นจดสิทธิบัตร กลุ่มเป้าหมาย คือ 

อาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร ์จ านวน 23 คน           

 2.2 กระบวนการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะกรรมการด าเนินงานจัดการความรู้ สืบค้นข้อมูล

ความรู้ เรื่อง กระบวนการยื่นจดสิทธิบัตร จากเว็บไซต์ คู่มือ ที่เกี่ยวข้อง และได้รวบรวมเผยแพร่ในเว็บ KM 

Corner คณะสาธารณสุขศาสตร ์ 

2.3 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อเรื่อง กระบวนการยื่นจดสิทธิบัตร เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 

2562  ณ ห้องประชุม 504 ช้ัน 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยมีคุณชยันต์ ภู่สันติสัมพันธ์ จากกรมทรัพย์สิน

ทางปัญญา มาถ่ายทอดความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่องกระบวนการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 

ทั้งนี้ได้รวบรวมองค์ความรู้ตามหัวข้อดังกล่าวเผยแพร่ผ่านช่องทางเว็บไซต์  KM Conner ของคณะสาธารณสุข

ศาสตร์  http://ph.vru.ac.th/KMph/index.html 

3. ด้านการบริหารจัดการ 

            2.1 หัวข้อในการจัดการความรู้ด้านการบริหารจัดการ เรื่อง การจัดท าแผนให้สอดคล้องกับแผน      

กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย และแผนกลยุทธ์ของคณะฯ การเขียนโครงการ กลุ่มเป้าหมาย คือ อาจารย์ และ

เจา้หน้าที่ คณะสาธารณสุขศาสตร ์จ านวน 15 คน           

http://ph.vru.ac.th/KMph/index.html
http://ph.vru.ac.th/KMph/index.html
http://ph.vru.ac.th/KMph/index.html
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 2.2 กระบวนการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะกรรมการด าเนินงานจัดการความรู้ สืบค้นข้อมูล

ความรู้ เรื่องการเขียนโครงการ จากเว็บไซต์ คู่มือ ที่เกี่ยวข้อง และได้รวบรวมเผยแพร่ในเว็บ KM Corner คณะ

สาธารณสุขศาสตร ์ 

2.3 การจัดกจิกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้หัวข้อเรื่องการเขยีนโครงการ ด าเนินการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 

2562 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ภูษิตา อินทรประสงค ์มาเป็นผู้ถ่ายทอดความรู ้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

ทั้งนี้ได้รวบรวมองค์ความรู้ตามหัวข้อดังกล่าวเผยแพร่ผ่านช่องทางเว็บไซต์ KM Conner ของคณะสาธารณสุข

ศาสตร์  http://ph.vru.ac.th/KMph/index.html (เอกสาร 5.1.5(1)-5.1.5(3))    

เอกสารหลักฐาน 

5.1.5 (1)  แผนการจัดการความรู ้คณะสาธารณสุขศาสตร ์ประจ าปีการศึกษา 2562 

5.1.5 (2)  รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู ้คณะสาธารณสุขศาสตร ์ 

5.1.5 (3)  เว็บไซต์ KM คณะสาธารณสุขศาสตร์ http://ph.vru.ac.th/KMph/index.html 
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 ข้อ 6.การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ

และสายสนับสนุน 

คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดท าแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนรวมทั้ง

ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผน ดังนี้ 

1. คณะสาธารณสุขศาสตร์ ด าเนินการส ารวจความต้องการพัฒนาตนเองของอาจารย์ และบุคลากร 

เพื่อน าข้อมูลมาประกอบในการจัดท าแผนบรหิารและพัฒนาอาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน หลังจากนั้นได้

น าผลมาทบทวนและจัดท าแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 และน าเสนอต่อคณะกรรมการบรหิารคณะเพื่อพิจารณา (เอกสาร 5.1.6(1)-5.1.6(2))  

2.  คณะสาธารณสุขศาสตร์ติดตามการด าเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนา

บุคลากร ประจ าปี 2561 พร้อมทั้งรายงานผลต่อผู้บริหารคณะให้รับทราบผลการด าเนินงาน โดยมีผลการ

ด าเนินงาน ดังนี้ 

2.1 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร (สายวิชาการ) ด้านการศึกษาต่อคณะสาธารณสุข

ศาสตร์ มีการจัดคนเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก โดยในปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านมาคณะ

ได้อนุมัติให้อาจารย์ลาศึกษาต่อ จ านวน 4  คือ 1) อาจารย์ปัณณทัต  ตันธนปัญญากร (ลาศึกษา

ต่อเมื่อเดือนมกราคม 2561)  2) อาจารย์  พิชสุดา  เดชบุญ  3) อาจารย์อภิเชษฐ์  จ าเนียรสุข          

และ    4) อาจารย์สุทธิกาญจน์  มุงขุนทด (ลาศึกษาต่อเมื่อเดือนสิงหาคม 2561)  ซึ่งในปี

การศึกษา 2561 อาจารย์ปัณณทัต  ตันธนปัญญากร กลับมารายตัวเพื่อปฏิบัติงานเมื่อวันที่       

1 พฤษภาคม 2562 

2.2 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร (สายวิชาการ) ด้านการพัฒนาผลงานทางวิชาการ  

ในด้านการขอต าแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา 2561 คณะสาธารณสุขศาสตร์ส่งเสริมให้

อาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการโดยจัดโครงการพัฒนาศักยภาพการท างานผลงานเพื่อขอ

ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์  ส าหรับปีการศึกษา 2561 มี

อาจารย์ที่ยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 3 คน ดังนี ้  

1) อาจารย์ ดร.ทัศพร  ชูศักดิ์   อยู่ระหว่างการประเมินผลงานทางวิชาการ 

2) อาจารย์ ดร.อภิชัย  คุณีพงษ์  อยู่ระหว่างการแก้ไขเอกสารประกอบการสอน 

3) อาจารย์กรชิ  เรืองไชย อยู่ระหว่างการแก้ไขเอกสารประกอบการสอน 

2.3 แผนพัฒนาบุคลากร (สายวิชาการและสายสนบัสนนุ) ด้านการฝึกอบรม คณะสาธารณสุขศาสตร์

ด าเนินการโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาอาจารย์ และบุคลากร เช่น 1) โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใชส้ื่อการเรยีนการสอนที่ทันสมัย  2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

การเขียนโครงร่างงานวิจัยในการขอสนับสนุนเงินทุนวิจัย  3) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

ความรู้  ทักษะในด้านการจัดท าหลักสูตรที่มีคุณภาพ  4) การสร้าง Facebook & Digital 

marketing 5) โครงการพัฒนาศักยภาพการท างานผลงานเพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ

ของอาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ 6) กิจกรรมศึกษาดูงานคณะสาธารณสุขศาสตร ์
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มหาวิทยาลัยนเรศวร  7) กิจกรรมศึกษาดูงานคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสีมา และวิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เป็นต้น 

  นอกจากนี้ คณะยังส่งอาจารย์และบุคลากรเขา้รว่มอบรม สัมมนาเพื่อพัฒนาตนเองใน

โครงการที่มหาวิทยาลัย และสถาบันอื่นๆ จัดขึ้น เช่น โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าคู่มือ

ปฏิบัติงานเพื่อเข้าสู่ระยะ (รุน่ที่ 1) โครงการวเิคราะห์ค่างานและการเขียนแบบประเมินคา่งาน จัด

โดยศูนย์พัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ โครงการการใช้โปรแกรมตรวจละเมิดสิทธิ์  

โครงการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย การใช้งานระบบ CHE QA Online 

จัดโดยงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ เป็นต้น 

4) ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารอัตราก าลัง คณะสาธารณสุขศาสตรบ์รหิารอัตราก าลังให้มีความ

เหมาะสมตามกรอบอัตราก าลังที่ก าหนดในแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561-

2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีการก ากับติดตามการด าเนินงานอย่าง

ต่อเนื่องในการจัดหาอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้ครบตามเกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ. ก าหนดตลอดระยะเวลาที่มี

การจัดการเรยีนการสอน โดยในปีการศึกษา 2561 คณะด าเนินการประกาศรับสมัครอาจารย์ใหม่ ทดแทนอัตรา

เดิมที่ลาออกไป ซึ่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ด าเนินการประกาศรับสมัครอาจารย์มาทดแทนตามขั้นตอน                  

การด าเนินการดังกล่าวฯ ท าให้สามารถจัดหาอาจารย์มาทดแทนต าแหน่งที่ลาออกได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด  

(เอกสาร 5.1.6(1)-5.1.6(4))   

เอกสารหลักฐาน 

5.1.6 (1)  แบบส ารวจความต้องการพัฒนาตนเองของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ประจ าปี 2562 

5.1.6 (2)  แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2562 

5.1.6 (3) รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2562 
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 ข้อ 7.ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่ เหมาะสมและ

สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วน

หนึ่งของการบริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการ

ประเมินคุณภาพ 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามที่

มหาวิทยาลัยก าหนด ดังนี้ 

1. การควบคุมคุณภาพ 

1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจ าปี

การศึกษา 2561 ตามค าสั่งเลขที่ 2474/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2561 โดยมีหน้าที่ควบคุม ก ากับ ติดตาม 

ด าเนินงานตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบให้ด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และรายงานผล

การด าเนินงานต่อผู้บรหิารคณะพิจารณา 

1.2 จัดท าปฏิทินการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

ประจ าปีการศึกษา 2561 และก าหนดผู้รับผิดชอบระดับคณะ และหลักสูตรตามค าสั่งเลขที่ 

0065/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ก ากับ ดูแลและรับผิดชอบตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2561 (บบับแก้ไขเพิ่มเติม) และค าสั่งเลขที่ 

0158/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ก ากับ ดูแลและรับผิดชอบตัวบ่งชี้ ระดับหลักสูตร 

คณะสาธารณสุขศาสตร ์ประจ าปีการศึกษา 2561 

1.3 จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 

2561 เพื่อพิจารณาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และมอบหมายตัวบ่งชี้ประกัน

คุณภาพประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  โดยมีการด าเนินการจัดประชุม ดังนี้ 

1.3.1 ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

และระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561  

1.3.2 อบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร เมื่อวันที่ 13-14 

มีนาคม และ 27 มีนาคม 2562 

1.4 คณะสาธารณสุขศาสตร์มีการจัดท าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี

การศึกษา 2561 และเผยแพร่ผา่นเว็บไซต์คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

1.5 คณะสาธารณสุขศาสตร ์ส่งอาจารย์/บุคลากรเข้าอบรมกับงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ    

ของมหาวิทยาลัยฯ ในโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่ งชี้การประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน (IQA) ส าหรับอาจารย์ ประจ าปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 18 

มกราคม 2562 
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2. การตรวจสอบคุณภาพ 

2.1 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ด าเนินการติดตามตรวจสอบผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ โดยให้หลักสูตรและ

ผูร้ับผดิชอบตัวบ่งชี้ระดับคณะ รายงานผลการด าเนินงาน จ านวน 2 คร้ังต่อปี  คอื   

2.1.1 ภาคการศึกษาที่ 1/2561 ติดตามผลการด าเนินงาน เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562

รายงานต่อคณะกรรมการบรหิารคณะในวันที่ 25 มกราคม 2562  

2.1.2 ภาคการศึกษาที่ 2/2561 ติดตามผลการด าเนินงาน เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 

รายงานต่อคณะกรรมการบรหิารคณะในวันที่ 17 มิถุนายน 2562 

2.1.3 มีการติดตามตรวจสอบผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2561 โดยคณะด าเนินการตรวจสอบผลการด าเนินงาน

ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ จากผลการประเมินในรอบปี

การศึกษา 2560 และน าเสนอผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อ

พิจารณา 

3. การประเมินคุณภาพ 

  ในปีการศึกษา 2561 คณะวางแผนการด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ

หลักสูตร โดยประเมินคุณภาพใน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

สถานพยาบาล หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสาธารณสุขศาสตร์ และหลักสูตร

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุภาพ ในวันที่ 3 และ 5 กรกฎาคม 2562  ส าหรับ

ระดับคณะด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2562  (เอกสาร 5.1.7(1)-

5.1.7(8))   

เอกสารหลักฐาน 

5.1.7 (1) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2561 

5.1.7 (2) ปฏิทนิการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2561 

5.1.7 (3)  รายงานการประชุมชีแ้จงแนวทางการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และ

ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 

5.1.7 (4)  คูม่ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะสาธารณสุขศาสตร ์ ประจ าปีการศึกษา 2561 

5.1.7 (5)  เอกสารการส่งรายชื่อผู้เข้ารว่มอบรมโครงการ IQA ส าหรับอาจารย์ วันที่ 18 มกราคม 2562  

5.1.7 (6)  แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) คณะสาธารณสุขศาสตร ์ประจ าปีการศึกษา 2561 

5.1.7 (7)  สรุปรายงานผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ภาคการศึกษาที่ 1 /2561-2/2561 

5.1.7 (8) รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan)  ประจ าปีการศึกษา 2561 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนนิงาน 

เป้าหมาย 2561 ผลการด าเนนิงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

7 ข้อ 7 ข้อ (1- 7) 5.00 คะแนน บรรลุ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2  ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : รศ.ดร.ภูษิตา  อนิทรประสงค ์ ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน  

1. อ.จันทรรัตน์  จาริกสกุลชัย 2. อ.รัตนาภรณ์  อาษา 

3. อ.ดร.ทัศพร  ชูศักดิ์ 4. นางพรทิพย์ กุศลสิริสถาพร 

5. น.ส.นรกีานต์  ภูมคิงทอง 6. น.ส.พัชรพร  เรียงวงษ์ 

โทรศัพท์ : 02-9090674 ต่อ 606,607 โทรศัพท์ : 02-9090674 ต่อ 606,607 

E-mail : ph.vru.ac.th@gmail.com E-mail : - 

วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2561 (1 สงิหาคม 2561- 31 พฤษภาคม 2562) 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ บทบาทหน้าที่ของคณะในการก ากับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มีการ

ด าเนินงานตั้งแต่การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งชี้

และเกณฑ์การประเมินจะมุ่งไปที่ระบบประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ เพื่อให้สามารถ

ส่งเสรมิ สนับสนุน ก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามก าหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนนิการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

3-4  ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

5 ข้อ 

มีการด าเนนิการ  

6 ข้อ 

ผลการด าเนนิงาน 

  ข้อ 1.มีระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบ

การประกันคุณภาพหลักสูตร  

ระดับหลักสูตร ในปีการศึกษา 2561 คณะฯก าหนดระบบและกลไกการก ากับการด าเนินการประกัน

คุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองคป์ระกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรดังนี้ 

1.1  แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ก าหนดผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ซ่ึงประกอบด้วย

ผู้บริหาร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และตัวแทนอาจารย์  เพื่อก ากับ ติดตามการประกันคุณภาพหลักสูตรให้

เป็นไปตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

1.2  ก าหนดแผนการด าเนินงานของหลักสูตรให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา 

ระดับหลักสูตร และด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด 

1.3  จัดท าคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศกึษา 2561  

1.4  จัดโครงการเพื่อสง่เสรมิความรูค้วามเข้าใจด้านการประกนัคุณภาพให้กับอาจารย ์

1.5  ติดตามผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้ง 2 / ปี  คือภาคการศึกษาที่ 1             

และ 2 และรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร                  

ต่อคณะกรรมการประจ าคณะพิจารณา 
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1.6  จัดให้มีการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร /ประชุมคณะกรรมการผู้ก ากับดูแลและรับผิดชอบ    

ตัวบ่งชี้ ระดับหลักสูตร เพื่อประเมินผลการด าเนิน ปรับวิธีการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุตามที่วางแผนไว้           

หาแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ จัดท ารายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ  

1.7  รับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

1.8  อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมเพื่อวิเคราะห์และสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

ระดับหลักสูตร จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับหลักสูตร และรายงานผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษาและแผนพัฒนาคุณภาพหลักสูตรต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร (เอกสาร 5.2.1(1)-

5.2.1(6))   

เอกสารหลักฐาน 

5.2.1 (1) คูม่อืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2561 

5.2.1 (2) รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2561 

5.2.1 (3) รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ที่เป็นรายงานการประเมินตนเอง  

5.2.1 (4) แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2561 

5.2.1 (6) ปฏิทนิการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร ์ประจ าปีการศึกษา 2561 

 ข้อ 2.มีคณะกรรมการก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ 1 และ

รายงานผลการติดตามให้กรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี

การศึกษา 2561 ท าหน้าที่ในการก ากับ ติดตาม ควบคุมคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ

มาตรฐานตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพ และด าเนินการมอบหมายให้มีเจ้าภาพหลัก ท าหน้าที่ในการ

ก ากับ ติดตามการด าเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร และ

มอบหมายให้มีผู้จัดเก็บเอกสาร มีการติดตามผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2561 เสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาผลการด าเนินงานตาม

เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ทุกภาคการศึกษา 

(เอกสาร 5.2.2(1)-5.2.2(3))   

เอกสารหลักฐาน 

5.2.2(1) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ก ากับดูแลและรับผิดชอบตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน      

ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2561 

5.2.2(2) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ วาระรายงานผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ประกัน

คุณภาพประจ าภาคศึกษาที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 

5.2.2(3) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ วาระรายงานผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ประกัน

คุณภาพประจ าภาคศึกษาที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 

5.2.2(4) รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนราชการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 

2562 
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 ข้อ 3.มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบ

การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 คณะจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรและของคณะ ทั้งทางด้าน

ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรทางการเงิน และทรัพยากรสนับสนุนสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้  (เอกสาร 5.2.3(1) โดย  

1. จัดสรรงบประมาณเพื่อการเรียนการสอนให้กับสาขาวิชาให้สามารถด าเนินงานให้เป็นไปตาม

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทางด้านวัสดุการเรียนการสอน  การพัฒนานักศึกษา การพัฒนา

บุคลากร และงบประมาณด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อเป็นการสนับสนุนการด าเนินงาน

ของหลักสูตรให้เกดิผลตามองคป์ระกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร  

2. การสนับสนุนทรัพยากรทางการเงิน  โดยจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อใช้ในการด าเนินงานการประกัน

คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการท างานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้

มีความคล่องตัว เช่น การส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรม/สัมมนา/แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการประกัน

คุณภาพการศึกษา และโครงการรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและระดับคณะ  เป็นต้น 

3. การสนับสนุนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  ด้านห้องเรยีนห้องปฏิบัติการ และวัสดุอุปกรณ์การจัดการเรยีน

การสอน ในปีงบประมาณ 2562 คณะสาธารณสุขศาสตร์มีการจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน

ให้กับหลักสูตร เช่น ห้องสมุดคณะสาธารณสุขศาสตร์  ห้องปฏิบัติการกายวิภาค จุดกระจายสัญญาณ 

Wifi เพื่อให้อาจารย ์และนักศึกษาสามารถสืบคน้ข้อมูลเพื่อการเรยีนการสอนได้อย่างอย่างมีประสิทธิภาพ    

เป็นต้น  

เอกสารหลักฐาน 

5.2.3(1) เอกสารการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตร 

  ข้อ 4.มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามก าหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินให้

กรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณา 

 ปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านมา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดับหลักสูตร จ านวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

สถานพยาบาล เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุข

ศาสตร์ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหารคณะสาธารณสุข

ศาสตร์เพื่อพิจารณา ในวันที่ 8 สิงหาคม 2561 และคณะกรรมการประจ าส่วนราชการคณะสาธารณสุขศาสตร ์

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 (เอกสาร 5.2.4(1)-5.2.4(2))  

 ในปีการศึกษา 2561 คณะวางแผนการด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

โดยประเมินคุณภาพใน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

สถานพยาบาล หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสาธารณสุขศาสตร์ และหลักสูตร

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุภาพ ในวันที่ 3 และ 5 กรกฎาคม 2562  ส าหรับ

ระดับคณะด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2562  (เอกสาร 5.1.7(1)-

5.1.7(7) 
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เอกสารหลักฐาน 

5.2.4(1) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2560 

5.2.4(2) รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารคณะสาธารณสุขศาสตร ์วนัที่ 8 สงิหาคม 2561 

5.2.4(3) รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนราชการ คณะสาธารณสุขศาสตร ์วันที่ 20 สงิหาคม 2561 

 ข้อ 5.น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มี

คุณภาพดขีึ้นอย่างต่อเนื่อง 

คณะสาธารณสุขศาสตร ์ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ประจ าปีการศึกษา 

2561 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และคณะกรรมการบริหารคณะ 

รวมทั้งมีการติดตามผล การวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขทุกภาคการศึกษา

เพื่อให้บรรลุผลตามการด าเนินงานของหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2561  (เอกสาร 5.2.5(1)-5.2.5(3))   

เอกสารหลักฐาน 

5.2.5(1) แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับหลักสูตรประจ าปีการศึกษา 2561 

5.2.5(2) รายงานผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ(Improvement Plan) ระดับหลักสูตรประจ าปี

การศึกษา 2561  
 

 ข้อ 6.มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

   คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนทั้งหมด 3 หลักสูตร ในปีการศึกษา 

2561 ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ สกอ. จ านวน  3  หลักสูตร มีผลการตรวจ

ประเมินฯ ผ่านองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐานทุกหลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 100.00 โดยมีคะแนนเฉลี่ยใน

องคป์ระกอบที่ 2 – 6 อยู่ในระดับดี  ผลคะแนนเฉลี่ยรวมของคณะอยู่ที่ 3.48 (เอกสาร 5.2.6(1))   

เอกสารหลักฐาน 

5.2.6(1) รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรประจ าปีการศึกษา 2561 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนนิงาน 

เป้าหมาย 2561 ผลการด าเนนิงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 6 ข้อ (ข้อ 1-6) 5.00 คะแนน บรรลุ 

สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 5 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- - 

จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

- - 

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 

 - 
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ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศกึษา 2561 

----------------------------------------------------------- 
จากผลการด าเนนิงานของคณะสาธารณสุขศาสตร์ เมื่อประเมินโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานตามท่ี สกอ. ก าหนด    

ในรอบปีการศึกษา 2561 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาสรุปได้ดังนี้ 

ตาราง 1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ ระดับคณะ 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
การบรรลุ

เป้าหมาย 

ผลการประเมนิ

ตนเอง 

(คะแนน) 

ตัวตั้ง ผลลพัธ ์

(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบณัฑิต 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการ

บริหารจัดการหลักสูตร

โดยรวม 

ค่าเฉลี่ย 

3.51 

 

10.44 
= 

3.48  

คะแนน 
ไมบ่รรลุ 3.48 คะแนน 3 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์

ประจ าคณะท่ีมีคุณวุฒิ

ปริญญาเอก 

ร้อยละ 

30 

 

6 
X100 = 27.27 % 

 

ไม่บรรลุ 3.41 คะแนน 
22 

ตัวบ่งชี้ที่  1.3 อาจารย์

ประจ าคณะท่ีด ารง

ต าแหนง่ทางวิชาการ 

ร้อยละ 

42.15 

 

4 X100 = 18.18 % 

 

ไมบ่รรลุ 1.52 คะแนน 
22 

ตัวบ่งชี้ที่  1.4 จ านวน

นักศกึษาเต็มเวลาเทียบเท่า

ตอ่จ านวนอาจารย์ประจ า 

ร้อยละ 

≥10 

 

442.99 X100 = 151.70 % 

 

ไมบ่รรลุ 
0.00 คะแนน 

22 

ตัวบ่งชี้ที่  1.5 การบริการ

นักศกึษาระดับปริญญาตรี 

6 ข้อ 6 ข้อ (1-6) บรรลุ 
5.00 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรม

นักศกึษาระดับปริญญาตรี 

6 ข้อ 6 ข้อ (1-6) บรรลุ 
5.00 คะแนน 

ผลการประเมนิรายองคป์ระกอบที่ 1 การผลิตบณัฑิต 
เฉลี่ยรวม  

3.07 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 2 วิจัย 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและ

กลไกการบริหารและ

พัฒนางานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ 

6 ข้อ 6 ข้อ (1-6) บรรลุ 5.00 คะแนน 
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ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
การบรรลุ

เป้าหมาย 

ผลการประเมนิ

ตนเอง 

(คะแนน) 

ตัวตั้ง ผลลพัธ ์

(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงิน

สนับสนุนงานวจิัยงาน

สร้างสรรค์ 

วิทย์ฯ

สุขภาพ 

45,100 

 

2,736,000  
144,000 

บาท/คน 

 

บรรลุ 

 

5.00 คะแนน 

19 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงาน

วชิาการของอาจารย์

ประจ าและนักวิจัย 

สังคม18.40% 

วิทย์ฯ27.60% 

วิทย์สุขภาพ

27.60% 

21.00 
X 100 = 95.45 % 

 

บรรลุ 

 

5.00 คะแนน 

22 

ผลการประเมนิรายองคป์ระกอบที่ 2 วิจัย 
เฉลี่ยรวม 

5.00 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการ

วชิาการแกส่ังคม 

6 ข้อ 6 ข้อ (1-6) บรรลุ 
5.00 คะแนน 

ผลการประเมนิรายองคป์ระกอบที่ 3 การบรกิารวชิาการ 
เฉลี่ยรวม 

5.00 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและ

กลไกการท านุบ ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม 

6 ข้อ 6 ข้อ (1-6) บรรลุ 5.00 คะแนน 

ผลการประเมนิรายองคป์ระกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรม 
เฉลี่ยรวม 

5.00 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 

ตัวบ่งชี้ที ่5.1 การบริหาร

ของคณะเพื่อการก ากับ

ตดิตามผลลัพธ์ตามพันธ

กิจ กลุ่มสถาบันและอัต

ลักษณข์องคณะ 

7 ข้อ 7 ข้อ (1-7) บรรลุ 5.00 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที ่5.2 ระบบก ากับ

การประกันคุณภาพ

หลักสูตร 

6 ข้อ 6 ข้อ (1-6) บรรลุ 5.00 คะแนน 

ผลการประเมนิรายองคป์ระกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
เฉลี่ยรวม 

5.00 คะแนน 

เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ  4.11 คะแนน 



รายงานการประเมนิตนเอง (Self-Assessment Report : SAR ) ประจ าปีการศกึษา 2561 :  84 

 

 

ตาราง 2 วิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 

องค์ประกอบ 
ตัว

บ่งชี ้

คะแนนประเมนิเฉลีย่ 

ผลการประเมนิ 
I P O 

คะแนน

เฉลี่ย 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบณัฑิต 6 1.64 5.00 3.48 3.07 พอใช ้

องค์ประกอบที่ 2 วิจัย 3 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 3 บรกิารวิชาการ 1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 2 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

รวม 13 2.48 5.00 4.24 4.11 ด ี

ผลการประเมนิ ต้อง

ปรับปรุง 

ดี

มาก 

ดี  

 

ผลการประเมนิ  

0.00-1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

1.51-2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 

2.51-3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 

3.51-4.50 การด าเนินงานระดับด ี

4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

ตาราง 3 รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่น/จุดท่ีควรพัฒนาภาพรวม 

จุดเด่นและแนวทางเสรมิ 

- 

จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

- 

 




