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รายงานผลการดำเนินงาน 
ตัวชีว้ัดเป้าประสงค์แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563 

 
 

 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
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สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าประสงคม์หาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ไตรมาสที่ 4 (1 ต.ค.2562-30 ก.ย.2563) 

เป้าประสงค์ 
จำนวนตัวช้ีวัด

ทั้งหมด 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

รอผลการ
ดำเนินงาน 

(n/a) 

ร้อยละการ
บรรลุ 

เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 

15 7 8 0 46.67 

เป้าประสงค์ 2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของท้องถิ่น เพ่ือความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศ 

7 2 5 0 28.57 

เป้าประสงค์ 3 ประชาชนสามารถดำรงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพ่ิมข้ึน 

4 2 2 0 50.00 

เป้าประสงค์ที่ 4 บัณฑิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม 
จิตสำนึกท่ีดีต่อสังคมโดยรวมรักษามรดกทางวัฒนธรรมและเข้าใจในสังคมพหุ
วัฒนธรรม 

1 0 1 0 0.00 

เป้าประสงค์ที่ 5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาล
ตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน 

12 4 8 0 33.33 

รวม 39 15 24 0 38.46 

หมายเหตุ : ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมายของคณะสาธารณสุขศาสตร์      
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ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
VRU 

เป้าหมาย 
PH 

ผลการดำเนินงาน 
Q4 

การบรรล/ุไม่บรรล ุเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบกำกับ
ดูแล บรรลุ ไม่บรรลุ อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ 

เป้าประสงค์ที ่1 บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ  
1.1.จำนวนหลักสตูรแบบสหวิทยาการที่พัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการท้องถิ่น 

15 5 2 
  ไม่บรรล ุ   

รองคณบดฝี่าย
วิชาการและวิจัย 

1.1.1 หลักสูตรระยะสั้น หลักสตูร หลักสตูร หลักสตูร 
1.2 จำนวนผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตร ี             

รองคณบดฝี่าย
วิชาการและวิจัย 

1.2.1 ผลงานท่ีได้รับรางวัลหรือการเผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

40 4 13 
บรรล ุ     

      ผลงาน ผลงาน ผลงาน 
1.2.2 ผลงานท่ีได้รับการอ้างอิงหรอืใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 26 4 0 

  ไม่บรรล ุ   
รองคณบดฝี่าย
วิชาการและวิจัย   ผลงาน ผลงาน ผลงาน 

1.2.3 ผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการที่ไดร้ับการเผยแพร่ระดับชาติ 
หรือ นานาชาติ  ตามเกณฑ์ กพอ.กำหนด 

300 30 13 
  ไม่บรรล ุ   

รองคณบดฝี่าย
วิชาการและวิจัย 

  ผลงาน ผลงาน ผลงาน 
1.2.4 จำนวนนักศึกษาหรือศิษย์เกา่ที่ได้รับการยกย่อง ในระดับชาติ
หรือนานาชาต ิ

8 8 0 
  ไม่บรรล ุ   

รองคณบดฝี่าย
วิชาการและวิจัย 

  คน คน คน 
1.3 ร้อยละของอาจารย์และนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรม
การเรยีนรู้จากการปฏิบตัิร่วมกับชุมชน 

40 40 64 

บรรล ุ     
รองคณบดฝี่าย
วิชาการและวิจัย 

1.3.1 ร้อยละของอาจารย์ที่เข้าร่วม  โครงการต่อจำนวนอาจารย์
ทั้งหมด 

 
  

ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ 

1.3.2 ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้ารว่มโครงการต่อจำนวนนักศึกษา
ทั้งหมด  
  

80 
ร้อยละ 

80 
ร้อยละ 

15.28 
ร้อยละ 

  ไม่บรรล ุ   
รองคณบดฝี่าย
วิชาการและวิจัย 
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ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
VRU 

เป้าหมาย 
PH 

ผลการดำเนินงาน 
Q4 

การบรรล/ุไม่บรรล ุเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบกำกับ
ดูแล บรรลุ ไม่บรรลุ อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ 

1.4 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาทุกระดับที่มผีลงานเชิงประจักษ์ท่ี
ได้รับการตีพิมพเ์ผยแพร่หรือก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ท่ีตอบ
โจทย์การพัฒนาท้องถิ่น  

40 40 34.02 
  ไม่บรรล ุ   

รองคณบดฝี่าย
วิชาการและวิจัย 

  ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
1.5 ร้อยละผลงานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาท่ีไดร้ับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ  

7 7 0 
  ไม่บรรล ุ   

รองคณบดฝี่าย
วิชาการและวิจัย 

  ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
1.6 จำนวนแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการเรียนรู้เชิงผลติภาพ   9 1 1 

บรรล ุ     
รองคณบดฝี่าย
วิชาการและวิจัย   เรื่อง เรื่อง เรื่อง 

1.7 ร้อยละของนักศึกษาช้ันปีสุดทา้ยที่มีผลการทดสอบตามเกณฑ์
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) หรือเทียบเท่า 

              
รองคณบดฝี่าย
วิชาการและวิจัย 1.7.1 ระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ ระดับB1 ขึ้นไป 85 85 0 

  ไม่บรรล ุ   
  ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ 
1.7.2 ระดับบัณฑติศึกษาตั้งแตร่ะดับ B2 ขึ้นไป 85 85 100 

บรรล ุ     
รองคณบดฝี่าย
วิชาการและวิจัย   ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ 

1.8 จำนวนผู้ประกอบการใหม่ Startup ที่เกิดจากการบ่มเพาะของ
มหาวิทยาลยั  

20 2 11 
บรรล ุ     

รองคณบดฝี่าย
วิชาการและวิจัย 

  ราย ราย ราย 
1.9 ร้อยละของบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีม่ีงานทำหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี  

80 80 85 
บรรล ุ     

รองคณบดฝี่าย
วิชาการและวิจัย 

  ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
1.10 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑติตาม
กรอบคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหง่ชาติ  

4.51 4.51 4.94 
บรรล ุ     

รองคณบดฝี่าย
วิชาการและวิจัย 

  มากกว่า มากกว่า   
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ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
VRU 

เป้าหมาย 
PH 

ผลการดำเนินงาน 
Q4 

การบรรล/ุไม่บรรล ุเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบกำกับ
ดูแล บรรลุ ไม่บรรลุ อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ 

เป้าประสงค์ 2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิน่ เพ่ือความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศ  

2.1 ร้อยละของผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ที่สร้าง
นวัตกรรมทีส่อดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นและโจทย์การพัฒนา
ประเทศ หรือแก้ไขปัญหาของท้องถิน่หรือปัญหาระดับประเทศ 

60 60 26.67 
  ไม่บรรล ุ   

รองคณบดฝี่าย
วิชาการและวิจัย 

  ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
2.2 จำนวนโครงการวิจัยรับใช้สังคมที่เกิดจากความร่วมมือองค์กรภาคี
เครือข่าย 

10 1 4 
บรรล ุ     

รองคณบดฝี่าย
วิชาการและวิจัย 

  โครงการ โครงการ  โครงการ 

2.3 จำนวนผลงานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยท่ีไดร้ับการเผยแพร่ใน
ระดับชาตหิรือนานาชาต ิ

350 25 18 
  ไม่บรรล ุ   

รองคณบดฝี่าย
วิชาการและวิจัย  ผลงาน ผลงาน ผลงาน 

2.4 จำนวนบทความของอาจารย์ประจำ ที่ได้รับการอ้างอิงใน
ฐานข้อมูล TCI ISI SJR และScopus (พิจารณาผลงานย้อนหลัง 5 ปี
ปฏิทิน ที่ได้รับการอ้างอิง ณ ปีปัจจุบัน ) 

70 10 1 
  ไม่บรรล ุ   

รองคณบดฝี่าย
วิชาการและวิจัย 

   บทความ บทความ  บทความ 
2.5 จำนวนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และ พัฒนานวัตกรรม             

รองคณบดฝี่าย
วิชาการและวิจัย 

2.5.1 จำนวนผลงานวิจัยเชิงประยกุต์ที่มีการจดทะเบียนจาก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง อาท ิการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบตัร เป็นต้น 

30 5 0 
  ไม่บรรล ุ   

  ช้ิน ช้ิน ช้ิน 
2.5.2 จำนวนนวัตกรรมหรือผลงานบริการวิชาการทีส่ามารถ

สร้างคณุค่าแก่ผูร้ับบริการ ชุมชน และสังคมได้โดยสามารถนำผลงาน
บริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ
การศึกษา 

15 1 3 
บรรล ุ     

รองคณบดฝี่าย
วิชาการและวิจัย 

  ผลงาน ผลงาน  ผลงาน 
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ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
VRU 

เป้าหมาย 
PH 

ผลการดำเนินงาน 
Q4 

การบรรล/ุไม่บรรล ุเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบกำกับ
ดูแล บรรลุ ไม่บรรลุ อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ 

2.6 จำนวนอาจารย์ หรือบุคลากรที่ได้รับรางวัลจากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติ 

15 2 1 
  ไม่บรรล ุ   

รองคณบดฝี่าย
วิชาการและวิจัย 

  รางวัล รางวัล รางวัล 
เป้าประสงค์ 3 ประชาชนสามารถดำรงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชมุชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสขุ และมีรายได้เพ่ิมขึ้น 

3.2 จำนวนชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการตนเอง  3 3 4 บรรล ุ     
รองคณบดฝี่าย
กิจการนักศึกษา

และพันธกิจสมัพันธ์ 

  ชุมชน ชุมชน ชุมชน         
3.3 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รบับริการต่อการให้บริการวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยโดยคำนึงถึงการใช้นวัตกรรมเพื่อตอบสนองโจทย์การ
พัฒนาสนับสนุนให้ชุมชนสร้างสังคม คุณภาพรองรับโอกาสและความ
ท้าทายในอนาคต 

4.51 4.51 4.64 บรรล ุ     
รองคณบดฝี่าย
กิจการนักศึกษา

และพันธกิจสมัพันธ์ 

3.4 จำนวนครูที่ได้รับการพัฒนาและ โรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาเพื่อ
ยกระดับ ผลการเรียนรู้และจติพิสยัเกณฑ์การพัฒนา โรงเรียน
เครือข่าย 

40 40 5 
  ไม่บรรล ุ   

รองคณบดฝี่าย
กิจการนักศึกษา

และพันธกิจสมัพันธ์ 
3.4.1 จำนวนโรงเรียนเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัต ิ โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน 

3.4.2 จำนวนครูที่ได้รับการพัฒนา 1,000 1,000 138 
  ไม่บรรล ุ   

รองคณบดฝี่าย
กิจการนักศึกษา

และพันธกิจสมัพันธ์ 
 

คน คน คน 

เป้าประสงค์ที ่4 บัณฑิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตสำนึกที่ดีต่อสังคมโดยรวมรักษามรดกทางวัฒนธรรมและเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม  

4.1 จำนวนผลงานอนุรักษ์ ส่งเสรมิ สืบสานและเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมที่ไดร้ับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ  

15 2 1 
  ไม่บรรล ุ   

รองคณบดฝี่าย
กิจการนักศึกษา

และพันธกิจสมัพันธ์   ผลงาน ผลงาน  ผลงาน 
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ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
VRU 

เป้าหมาย 
PH 

ผลการดำเนินงาน 
Q4 

การบรรล/ุไม่บรรล ุเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบกำกับ
ดูแล บรรลุ ไม่บรรลุ อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ 

เป้าประสงค์ที ่5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน  

5.1 ร้อยละของอาจารย์ประจำสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปรญิญาเอก 35 35 27.58 
  ไม่บรรล ุ   

รองคณบดฝี่าย
บริหารและการ

วางแผน   ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ 

5.2 ร้อยละของอาจารย์ทีส่ำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศต่ออาจารย์
ทั้งหมดที่สำเร็จ การศึกษาในระดบัปริญญาเอกท่ีไดร้ับการรับรอง
คุณวุฒิจาก ก.พ.  

15 15 28.57 
บรรล ุ     

รองคณบดฝี่าย
บริหารและการ

วางแผน 
 
  

  
  

ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ 

5.3 ร้อยละอาจารย์ประจำสถาบันที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 60 60 85.71 
บรรล ุ     

รองคณบดฝี่าย
บริหารและการ

วางแผน   ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ 

5.5 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีเข้าสู่ ตำแหน่งที่สูงข้ึนจากผูท้ี่
มีคุณสมบัตเิข้าเกณฑ์ การประเมนิ 

3 3 0 
  ไม่บรรล ุ   

รองคณบดฝี่าย
บริหารและการ

วางแผน   ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ  

5.7 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของการบริหารงานด้านบุคคล 4.51 4.51 4.05   ไม่บรรล ุ   
รองคณบดฝี่าย
บริหารและการ

วางแผน 
5.8 ร้อยละของหลักสูตรทีม่ีผลการประเมินการประกันคณุภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ สกอ. อยู่ในระดับดีมาก 

5 5 0 
  ไม่บรรล ุ   

รองคณบดฝี่าย
บริหารและการ

วางแผน   ร้อยละ  ร้อยละ    
5.10 ร้อยละหลักสูตรที่ผ่านการขึน้ทะเบียน TQR (Thai 
Qualification Register)   

20 20 0 
  ไม่บรรล ุ   

รองคณบดฝี่าย
บริหารและการ

วางแผน   
  

ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ  
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ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
VRU 

เป้าหมาย 
PH 

ผลการดำเนินงาน 
Q4 

การบรรล/ุไม่บรรล ุเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบกำกับ
ดูแล บรรลุ ไม่บรรลุ อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ 

5.11 ร้อยละคะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน คณุธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เพิ่มขึ้น 

2 2 0 
  ไม่บรรล ุ   

รองคณบดฝี่าย
บริหารและการ

วางแผน ร้อยละ  ร้อยละ    

5.14 ค่าเฉลี่ยระดับความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร  4.51 4.51 4.05   ไม่บรรล ุ   
รองคณบดฝี่าย
บริหารและการ

วางแผน 

5.15 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียที่มีต่อ
มหาวิทยาลยัในทุกมิติ  

4 4.00 4.27 บรรล ุ     
รองคณบดฝี่าย
บริหารและการ

วางแผน 

5.16 ส่วนแบ่งการตลาดของนักศกึษาที่เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลยั
เทียบกับ มหาวิทยาลัยราชภฏัทั้งหมด 

4 4 - บรรล ุ     
รองคณบดฝี่าย
บริหารและการ

วางแผน 
5.17 ร้อยละของนักเรียนในท้องถิ่นที่เข้าเรียน ในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์

25 25 0.059 
  ไม่บรรล ุ   

รองคณบดฝี่าย
บริหารและการ

วางแผน   ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ  
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ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
2563 

ผล รายละเอียดผลการดำเนินงาน 

เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
1.1.จำนวนหลักสตูร
แบบสหวิทยาการที่พัฒนา
หรือปรับปรุงเพื่อ
ตอบสนองต่อความ
ต้องการท้องถิ่น 
    1.1.1 หลักสูตรระยะ
สั้น 

15  
หลักสตูร 

 
 
 

2 
หลักสตูร 

 
 
 

จำนวนหลักสูตรระยะสัน้ 2 หลักสูตร ได้แก่ 
1. หลักสูตรการปฐมพยาบาลการปฏิบัติการแพทย์ขั้นพ้ืนฐาน วันเดอืนปีเข้าสภา - วันท่ีดำเนินการ 27 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 -16.30 น.
สถานท่ีดำเนินการ อาคารส่งเสริมการเรยีนรู้ ช้ัน 4 ห้อง 402 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ผลการดำเนินงาน มผีู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 6 คน มีรายได้จากการจดัหลักสูตรระยะสั้นจำนวนเงิน 1,620 บาท 
ตอบสนองต่อความต้องการท้องถิ่นอย่างไร  : หลักสูตรการปฐมพยาบาลการปฏิบัติการแพทย์ขั้นพ้ืนฐานเป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นโดยมี
กลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมไปถึงบุคคลทั่วไป โดยมีวตัถุประสงค์เพือ่สร้างความรู้ความเข้าใจในการประเมิน
ผู้บาดเจ็บที่ต้องทำการช่วยฟ้ืนคืนชีพ การเพิ่มทักษะการทำการช่วยฟื้นคืนชีพ การใช้เครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ ในผู้บาดเจ็บได้อย่าง
ถูกต้องและปลอดภัย รวมถึงการเพิ่มทักษะการขอความช่วยเหลือจากระบบบริการฉุกเฉินทางการแพทย์และส่งต่อผู้บาดเจ็บได้  
2. หลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ช่ัวโมง จะดำเนินการเสร็จสิน้ในเดือนกรกฎาคม 2563 วันเดือนปีเข้าสภา - หลักสตูรนวดฝ่าเท้าเป็น
หลักสตูรที่ใช้องค์ความรู้และภมูิปญัญาจากท้องถิ่นมาช่วยดูแลสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่นอีกทั้งยังช่วยให้เกิดการสร้างรายในในชุมชนทำ
ให้ความเป็นอยู่ของคนในชุมชนดีมากยิ่งขึ้น 

    1.1.2 หลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี และ
บัณฑิตศึกษา 
 

2  
หลักสตูร 

- 
หลักสตูร 

1.1.2 จำนวนหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 1 หลักสูตร ได้แก่ 
1.1.2.2 จำนวนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 1 หลักสตูร อยู่ระหว่างการดำเนินการขออนุมัติหลักสตูรใหม่ 1 หลักสูตร คือหลักสูตร
สาธารณสุขดุษฎีบณัฑิต 
1.หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขา ธุรกิจบริการสุขภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร์ วันเดือนปเีข้าสภา (ยังไม่ไดม้ีการนำเสนอเขา้สู่สภา)  

1.2 จำนวนผลงานเชิง
ประจักษ์ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตร ี
     1.2.1 ผลงานท่ีได้รับ
รางวัลหรือการเผยแพร่ใน
ระดับชาตหิรือนานาชาต ิ
 
  

 
 
 

40  
ผลงาน 

 
 
 

 
 
 

13  
ผลงาน 

 
 
 

1.2.1 จำนวนผลงานท่ีได้รับรางวัล หรือการเผยแพร่ในระดับชาตหิรอืนานาชาติ  13 ผลงาน ได้แก ่
จำนวนผลงานในระดับชาติที่ไดร้ับรางวัล 0 รางวัลหรือการเผยแพร่จำนวน 7 ผลงาน 
จำนวนผลงานในระดับนานาชาติทีไ่ด้รับรางวัล 0 รางวัลหรือการเผยแพร่จำนวน 6 ผลงาน 

ที่ ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน 
ระดับชาติ

หรือ
นานาชาติ 

ประเภท
ผลงานหรือ
รางวัลที่ได้ 

เผยแพร่หรือได้
รางวัล 
ว/ด/ป 

สถานที่/หนังสือ/วารสาร/
หน้าที่ 

1 ความชกุและปจัจยัที่มีความสัมพันธก์ับ
ภาวะการรู้คิดบกพรอ่งของผู้สูงอาย ุ
ในอำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 

ปัณณทัต ตันธนปัญญากร 
 เจียระไน ปฐมโรจน์สกุล 
นิโรบล มาอุ่น 
กุสุมา จอ้ยจันทร ์
ชุติมา มลัยหมื่น 

ระดับชาติ ผลงานวิจัย ปีที่ 8 ฉบับที ่2 
เดือนกรกฎาคม –
ธันวาคม 2562 
 

วารสารวิชชา มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครศรีธรรมราช 
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ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
2563 

ผล รายละเอียดผลการดำเนินงาน 

2 ผลกระทบของโรงงานอุตสาหกรรมที่
มีต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
เขตนิคมอุตสาหกรรมนวนครจังหวัด
ปทุมธาน ี

จันทรรัตน์ จาริกสกุลชยั 
รัตนาภรณ์ อาษา, 
 นิชากานต์ ดอกกุหลาบ 

ระดับชาติ ผลงานวิจัย ปีที่ 14 ฉบับที ่
13 เดือน
กันยายน – 
ธันวาคม 2562 

วารสารวจิัยและพัฒนาวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์

3 ประสิทธิภาพของสารสกัดสมุนไพร
กำจัดเหาของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาในโรงเรียนวัดมงคล
รัตน์ จังหวัดปทุมธาน ี

ปัณณทัต ตันธนปัญญากร 
เจียระไน ปฐมโรจน์สกุล  
อภิเชษฐ์ จำเนยีรสุข 
จันทรรัตน์ จาริกสกุลชยั 
อารีรัตน์ บุตรรัศมี 
รุ่งฤดี มีชำนาญ 

ระดับชาติ ผลงานวิจัย ปีที่ 12 ฉบับที ่4 
ตุลาคม-ธันวาคม 
2562 

วารสารการพยาบาลและการศึกษา 

4 Knowledge and satisfaction 
about the use of health care 
services under the social 
security scheme among 
employees in a company, 
Pathum Thani Province 

Nadchar Yanti 
Thassaporn Chusak 
Apichai Khuneepong 
Supriya Lamai 
Yaowaluk Ruensod 
Areefah Chete 

ระดับ
นานาชาต ิ

ผลงานวิจัย February 16th, 
2020 

7th National and 
International 
Conference on 
“Economic and 
Social Sustainability 
Through Knowledge-based 
and Innovation 
Management” Held by 
Pathumthani University and 
Academic Cooperation 
Network at Pathumthani 
University. page 16-22 

5 Factors Associated with Health 
Foods Consumption Behavior 
among Personnels of Valaya 
Alongkorn Rajabhat University 
under the Royal Patronage, 
Pathumthani Province, 
Thailand 

Fuangfah 
Rattanakanahutanon 
Jeiranai 
Pathomrojsakul 
Sasiwimol Chanmalee 
Sirilak Phommachat 
Laddawan Kongplee  

ระดับ
นานาชาต ิ

ผลงานวิจัย February 16th, 
2020 

7th National and 
International 
Conference on 
“Economic and 
Social Sustainability 
Through Knowledge-based 
and Innovation 
Management” Held by 
Pathumthani University and 
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ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
2563 

ผล รายละเอียดผลการดำเนินงาน 

Academic Cooperation 
Network at Pathumthani 
University. page 97-108 

6 The Effect of Knowledge, 
Attitude, and Practice program 
on Primary Dysmenorrhea in 
Faculty of Public Health 
Students, 
Valaya Alongkorn Rajabhat 
University 

Sutthida 
Kaewmoongkun 
Phannathat 
Thanthanapanyakorn 
Aree sanguanchue 
Nirobon Ma-oon 
Rattikarn Yingpimai 
Phittaya Klinmalee  
Hathairat Wongsin 

ระดับ
นานาชาต ิ

ผลงานวิจัย February 16th, 
2020 

7th National and 
International 
Conference on 
“Economic and 
Social Sustainability 
Through Knowledge-based 
and Innovation 
Management” Held by 
Pathumthani University and 
Academic Cooperation 
Network at Pathumthani 
University. page 83-96 

7 Fast Food Consumption 
Behaviors Among 
Undergraduate Students In 
Pathum Thani Province 

Juntarat 
Jaricksakulchai  
Rattanaporn Arsa 
Rattapol 
Sillaparassamee 
Kwankamon Pho-
ampai 
Hirunrat Namthip 
Pajera Watee 

ระดับ
นานาชาต ิ

ผลงานวิจัย February 16th, 
2020 

7th National and 
International 
Conference on 
“Economic and 
Social Sustainability 
Through Knowledge-based and 
Innovation 
Management” Held by 
Pathumthani University and 
Academic Cooperation 
Network at Pathumthani 
University. page 79-82 
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ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
2563 

ผล รายละเอียดผลการดำเนินงาน 

8  ปัจจยัทีมีความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการดูแลตนเองของ
ผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคความดัน
โลหิตสูง ในจังหวัดบุรีรัมย์ โดยใช้
ทฤษฎี PRECEDE FRAMEWORK. 

ศศิธร ตันติเอกรัตน์ 
ภัทราวดี  มากม ี
นิชาภา สุขสงวน 
นวพร สัตพันธ ์

ระดับชาติ ผลงานวิจัย ปีที่ 15 ฉบับที ่1 
เดือนมกราคม – 
เมษายน 2563. 

วารสารวจิัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ ์หน้า 59-73 

9 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
ความเครียดของพนักงานโรงงาน
อุตสาหกรรมแห่งหนึ่ง จังหวัด
สระบุรี. 

ทัศพร ชูศักดิ์ 
ฉัตรประภา ศิริรัตน์ 
จิราภรณ์ นนพละ 

ระดับชาติ ผลงานวิจัย ปีที่ 15 ฉบับที ่1 
เดือนมกราคม – 
เมษายน 2563.  

วารสารวจิัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์. หน้า 47-
57 

10 การรับรู้สิทธิผู้ป่วยของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ ์
Perception of patient rights 
among students in Valaya 
Alongkron Rajabhat University 
under the Royal Patronage 

ธธิธา เวยีงปฏ ิ
อภิชัย คุณีพงษ์ 
อัจฉรา ตาพาล ี
วนัชญา แพงมา 
สิริประภา นามวงศ์ 
ณัฐกานต์ นูรี 
 

ระดับชาติ ผลงานวิจัย วันที่ 25 กันยายน 
2563 

การประชุมวิชาการ คร้ังที่ 5 
มหาวิทยาลัยราชภฏักาญจนบุรี 
(The 5th KRU NATIONAL 
ACADEMIC CONFERENCE)   

11 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อ
พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มรส
หวานของนักศึกษา                       
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ ์

อภิญญา อุตระชยั 
ดลยา กุ่นทอง 
ภัทราภรณ์  สวนพลูสุดา
รัตน์ บุญจันทร์ศรี 
กริช เรืองไชย 

ระดับชาติ ผลงานวิจัย วันที่ 25 กันยายน 
2563 

การประชุมวิชาการ คร้ังที่ 5 
มหาวิทยาลัยราชภฏักาญจนบุรี 
(The 5th KRU NATIONAL 
ACADEMIC CONFERENCE)   

12 พฤติกรรมการออกกำลังกายของ
นักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์

นาตยา ดวงประทุม 
เฟื่องฟ้า รัตนาคณหุตานนท ์
สุนทรี อนุสา 
รุ่งนภา วังหินกอง 
กาญจนา นึกถึง 
วันวิสา พันธแ์กว้ 
 
 

ระดับชาติ ผลงานวิจัย วันที่ 25 กันยายน 
2563 

การประชุมวิชาการ คร้ังที่ 5 
มหาวิทยาลัยราชภฏักาญจนบุรี 
(The 5th KRU NATIONAL 
ACADEMIC CONFERENCE)   



13 
 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
2563 

ผล รายละเอียดผลการดำเนินงาน 

13 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของ
ทหาร ค่ายทหารแห่งหนึ่งใน
จังหวัดชลบุร ี

กริช เรืองไชย 
อภิญญา อุตระชยั 
ภัทราพร  สิงห์เงิน 
วิภาวรรณ เปรมสุข 
ศิริลักษณ์  เทียนมาล ี

ระดับชาติ ผลงานวิจัย วันที่ 25 กันยายน 
2563 

การประชุมวิชาการ คร้ังที่ 5 
มหาวิทยาลัยราชภฏักาญจนบุรี 
(The 5th KRU NATIONAL 
ACADEMIC CONFERENCE)   

 
 

 

1.2.2 ผลงานท่ีได้รับการ
อ้างอิงหรือใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย ์
 
 
 
 

26  
ผลงาน 

 

0 
ผลงาน 

 

1.2.2 จำนวนผลงานเชิงประจักษข์องนักศึกษาท่ีได้รับการอ้างอิง หรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ จำนวน 0 ผลงาน 

ที่ ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน 
ชื่อหน่วยงานที่

นำไปใช้ 

การอ้างอิง หรือใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์จากหน่วยงาน/

อ่ืนๆ(ระบุ) 

วัน/เดือน/ปีที่
อ้างอิงหรือ

นำไปใช้ประโยชน์ 

ผลที่ได้จาก
การนำไปใช้

เกิดผล
อย่างไรให้เป็น

รูปธรรม 
- - - - - - -  

1.2.3 ผลงานวิจัยหรือ
ผลงานวิชาการทีไ่ด้รับการ
เผยแพรร่ะดับชาติ หรือ 
นานาชาติ  ตามเกณฑ์ กพอ.
กำหนด 
 
 

300  
ผลงาน 

 

13 
ผลงาน 

 

1.2.3 ผลงานวิจัย หรือผลงานวิชาการที่ไดร้ับการเผยแพร่ระดับชาติ หรือ นานาชาติตามเกณฑ์ กพอ. กำหนด จำนวน  13 ผลงาน 
ที่ ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน/ชื่อ

หลักสูตร 
เผยแพร่ใน
ระดับชาติ/
นานาชาติ 

ผลงานวิจัย/
ผลงาน
วิชาการ 

เผยแพร ่
ว/ด/ป 

หน่วยงานผู้จัด 

1 ผลงาน ความชกุและปัจจยัที่
มีความสัมพนัธก์ับภาวะการรู้
คิดบกพร่องของผู้สูงอาย ุ
ในอำเภอชนบท จังหวัด
ขอนแก่น 

ปัณณทัต ตันธนปัญญากร 
 เจียระไน ปฐมโรจน์สกุล 
นิโรบล มาอุ่น 
กุสุมา จอ้ยจันทร ์
ชุติมา มลัยหมื่น 
 
 

ระดับชาติ ผลงานวิจัย ปีที่ 8 ฉบับที ่2 เดือน
กรกฎาคม –ธันวาคม 
2562 
 

วารสารวิชชา มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครศรีธรรมราช 

2 ผลกระทบของโรงงาน
อุตสาหกรรมที่มีต่อคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในเขต
นิคมอุตสาหกรรมนวนคร
จังหวัดปทุมธาน ี

จันทรรัตน์ จาริกสกุลชยั 
รัตนาภรณ์ อาษา, 
 นิชากานต์ ดอกกุหลาบ 

ระดับชาติ ผลงานวิจัย ปีที่ 14 ฉบับที ่13 เดือน
กันยายน – ธันวาคม 
2562 

วารสารวจิัยและพัฒนา วไลยอลง
กรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์
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ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
2563 

ผล รายละเอียดผลการดำเนินงาน 

3 ประสิทธิภาพของสารสกัด
สมุนไพรกำจัดเหาของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาใน
โรงเรียนวัดมงคลรัตน์ 
จังหวัดปทุมธาน ี

ปัณณทัต ตันธนปัญญากร 
เจียระไน ปฐมโรจน์สกุล  
อภิเชษฐ์ จำเนยีรสุข 
จันทรรัตน์ จาริกสกุลชยั 
อารีรัตน์ บุตรรัศมี 
รุ่งฤดี มีชำนาญ 

ระดับชาติ ผลงานวิจัย ปีที่ 12 ฉบับที ่4 ตุลาคม-
ธันวาคม 2562 

วารสารการพยาบาลและการศึกษา 

4 Knowledge and 
satisfaction about the 
use of health care 
services under the 
social security scheme 
among employees in a 
company, Pathum 
Thani Province 

Nadchar Yanti 
Thassaporn Chusak 
Apichai Khuneepong 
Supriya Lamai 
Yaowaluk Ruensod 
Areefah Chete 

ระดับ
นานาชาต ิ

ผลงานวิจัย February 16th, 2020 7th National and 
International 
Conference on 
“Economic and 
Social Sustainability 
Through Knowledge-based 
and Innovation 
Management” Held by 
Pathumthani University and 
Academic Cooperation 
Network at Pathumthani 
University. page 16-22 

5 Factors Associated 
with Health Foods 
Consumption Behavior 
among Personnels of 
Valaya Alongkorn 
Rajabhat University 
under the Royal 
Patronage, 
Pathumthani Province, 
Thailand 
 
 

Fuangfah 
Rattanakanahutanon 
Jeiranai 
Pathomrojsakul 
Sasiwimol Chanmalee 
Sirilak Phommachat 
Laddawan Kongplee  

ระดับ
นานาชาต ิ

ผลงานวิจัย February 16th, 2020 7th National and 
International 
Conference on 
“Economic and 
Social Sustainability 
Through Knowledge-based and 
Innovation 
Management” Held by 
Pathumthani University and 
Academic Cooperation 
Network at Pathumthani 
University. page 97-108 
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ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
2563 

ผล รายละเอียดผลการดำเนินงาน 

6 The Effect of 
Knowledge, Attitude, 
and Practice program 
on Primary 
Dysmenorrhea in 
Faculty of Public 
Health Students, 
Valaya Alongkorn 
Rajabhat University 

Sutthida 
Kaewmoongkun 
Phannathat 
Thanthanapanyakorn 
Aree sanguanchue 
Nirobon Ma-oon 
Rattikarn Yingpimai 
Phittaya Klinmalee  
Hathairat Wongsin 

ระดับ
นานาชาต ิ

ผลงานวิจัย February 16th, 2020 7th National and 
International 
Conference on 
“Economic and 
Social Sustainability 
Through Knowledge-based and 
Innovation 
Management” Held by 
Pathumthani University and 
Academic Cooperation 
Network at Pathumthani 
University. page 83-96 

7 Fast Food 
Consumption 
Behaviors Among 
Undergraduate 
Students In Pathum 
Thani Province 

Juntarat 
Jaricksakulchai  
Rattanaporn Arsa 
Rattapol 
Sillaparassamee 
Kwankamon Pho-
ampai 
Hirunrat Namthip 
Pajera Watee 

ระดับ
นานาชาต ิ

ผลงานวิจัย February 16th, 2020 7th National and 
International 
Conference on 
“Economic and 
Social Sustainability 
Through Knowledge-based and 
Innovation 
Management” Held by 
Pathumthani University and 
Academic Cooperation 
Network at Pathumthani 
University. page 79-82 

8 ชื่อผลงาน ปัจจยัทีมี
ความสัมพันธก์ับพฤตกิรรม
การดูแลตนเองของผู้สูงอายุ
ที่ป่วยดว้ยโรคความดัน
โลหิตสูง ในจังหวัดบุรีรัมย์ 
โดยใช้ทฤษฎ ีPRECEDE 
FRAMEWORK. 

ศศิธร ตันติเอกรัตน์ 
ภัทราวดี  มากม ี
นิชาภา สุขสงวน 
นวพร สัตพันธ ์

ระดับชาติ ผลงานวิจัย ปีที่ 15 ฉบับที ่1 เดือน
มกราคม – เมษายน 
2563. 

วารสารวจิัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยองกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์. หน้า 59-
73 
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ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
2563 

ผล รายละเอียดผลการดำเนินงาน 

9 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
ความเครียดของพนักงาน
โรงงานอุตสาหกรรมแห่ง
หนึ่ง จังหวัดสระบุรี. 

ทัศพร ชูศักดิ์ 
ฉัตรประภา ศิริรัตน์ 
จิราภรณ์ นนพละ 

ระดับชาติ ผลงานวิจัย ปีที่ 15 ฉบับที ่1 เดือน
มกราคม – เมษายน 
2563.  

วารสารวจิัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยองกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์. หน้า 47-
57 

10 การรับรู้สิทธิผู้ป่วยของ
นักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
Perception of patient 
rights among 
students in Valaya 
Alongkron Rajabhat 
University under the 
Royal Patronage 

ธธิธา เวยีงปฏ ิ
อภิชัย คุณีพงษ์ 
อัจฉรา ตาพาล ี
วนัชญา แพงมา 
สิริประภา นามวงศ์ 
ณัฐกานต์ นูรี 
 

ระดับชาติ ผลงานวิจัย วันท่ี 25 กันยายน 
2563 

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 5 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
(The 5th KRU NATIONAL 
ACADEMIC CONFERENCE)   

11 ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์
ต่อพฤติกรรมการบริโภค
เครื่องดื่มรสหวานของ
นักศึกษา                       
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 

อภิญญา อุตระชยั 
ดลยา กุ่นทอง 
ภัทราภรณ์  สวนพล ู
สุดารัตน์ บุญจันทร์ศรี 
กริช เรืองไชย 

ระดับชาติ ผลงานวิจัย วันท่ี 25 กันยายน 
2563 

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 5 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
(The 5th KRU NATIONAL 
ACADEMIC CONFERENCE)   

12 พฤติกรรมการออกกำลัง
กายของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 

นาตยา ดวงประทุม 
เฟื่องฟ้า รัตนาคณหุตานนท ์
สุนทรี อนุสา 
รุ่งนภา วังหินกอง 
กาญจนา นึกถึง 
วันวิสา พันธแ์กว้ 
 
 

ระดับชาติ ผลงานวิจัย วันท่ี 25 กันยายน 
2563 

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 5 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
(The 5th KRU NATIONAL 
ACADEMIC CONFERENCE)   
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ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
2563 

ผล รายละเอียดผลการดำเนินงาน 

13 ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการบริโภค
อาหารของทหาร ค่าย
ทหารแห่งหน่ึงในจังหวัด
ชลบุรี 

กริช เรืองไชย 
อภิญญา อุตระชยั 
ภัทราพร  สิงห์เงิน 
วิภาวรรณ เปรมสุข 
ศิริลักษณ์  เทียนมาล ี

ระดับชาติ ผลงานวิจัย วันท่ี 25 กันยายน 
2563 

การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 5 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
(The 5th KRU NATIONAL 
ACADEMIC CONFERENCE)   

 

1.2.4 จำนวนนักศึกษาหรือ
ศิษย์เก่าที่ไดร้ับการยกย่อง 
ในระดับชาติหรือนานาชาต ิ
 
 

     8  
คน 

0 
คน 

1.2.4 จำนวนนักศึกษาหรือศิษย์เกา่ที่ได้รับการยกย่องในระดับชาติหรือนานาชาติ............0......คน 
ที่ ชื่อเจ้าของผลงาน รางวัลหรือประเภท

ที่ได้รับการยกย่อง 
ระดับชาติ/
นานาชาต ิ

นักศึกษา/
ศิษย์เก่า 

ว/ด/ปที่ได้รบัการยก
ย่อง 

ชื่อหน่วยงานที่มอบ 

1       

2       
 

1.3 ร้อยละของอาจารย์
และนักศึกษาท่ีเข้าร่วม
โครงการหรือกิจกรรมการ
เรียนรูจ้ากการปฏิบัติ
ร่วมกับชุมชน 
     1.3.1 ร้อยละของ
อาจารย์ที่เข้าร่วม  
โครงการต่อจำนวน
อาจารย์ทั้งหมด 

 
 
 
 
 

ร้อยละ  
40 
 

 

 
 
 
 
 

ร้อยละ 
64 
 

 

 
 
 
 
 
1.3.1 ปีงบประมาณ 2563 มีจำนวนอาจารย์ทั้งสิ้นจำนวน 25 คน มีอาจารย์นักพัฒนาที่เข้าร่วมโครงการกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติ
ร่วมกับชุมชนจำนวน 16 คน (ไม่นับซ้ำ) คิดเป็นร้อยละ 64 
1. ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบด้านสุขภาพและถอดบทเรียนพัฒนาชุมชนสวนพริกไทย ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมือง 

จังหวัดปทุมธาน ีว/ด/ป ทุกวันอังคารและพฤหัสบดี ระหว่างเดือนพ.ย.62-มี.ค.63 ช่ือชุมชนสวนพริกไทย ตำบลสวนพริกไทย การเรยีนรู้
จากการปฏิบตัิร่วมกับชุมชนคือ คณะสาธารณสุขศาสตรไ์ดจ้ัดกจิกรรมพัฒนาชุมชนต้นแบบด้านสุขภาพและถอดบทเรยีนพัฒนาชุมชน โดยใช้
การเต้นบาสโลปแบบร่วมสมยั โดยการนำนักศกึษาและอาจารยล์งพื้นทีไ่ปสอนแกนนำของชุมชน ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี ทำให้ชุมชนมแีกน
นำในการนำออกกำลังกายไดด้้วยตนเอง เป็นสิ่งที่แปลกใหมข่องชุมชนและได้รบัการตอบรับเป็นอย่างดี วนัและเวลาในการดำเนินงาน คือทุกวนั
อังคารและวนัพฤหสับดี ระหว่างเดือนพฤศจกิายน 2562 – มีนาคม 2563 เวลา 16.30-18.30 น. ผลการดำเนินงาน คือ ชุมชนมกีารรวมกลุม่กันออกกำลงั
กายด้วยการเต้นบาสโลป มีผู้นำเต้นในชุมชนเอง ซึ่งเกดิจากการเข้าร่วมโครงการ สามารถเป็นผู้นำในการออกกำลังกายด้วยการเตน้บาสโลปได้ และ
ยังเตน้ทุกวันจนัทร์ พุธ ศุกร์ ของทุกสัปดาห์ ทีล่านหมู่บ้านดาวเรือง ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมือง จังหวดัปทุมธาน ี
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2. ช่ือโครงการ โครงการยกระดับคณุภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว และพื้นที่ปทุมธานี ว/ด/ป พ.ย.62-ก.ย.63 ช่ือชุมชน 
ดังนี ้1) ตำบลหนองตะเคยีนบอน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 2) ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 3) ตำบลคู
บางหลวง อำเภอลาดหลมุแก้ว จังหวัดปทุมธาน ีการเรียนรูจ้ากการปฏิบัติร่วมกับชุมชนคือ คณะสาธารณสขุศาสตรไ์ด้รบัมอบหมายให้
รับผดิชอบพื้นที่ตำบลหนองตะเคยีนบอน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดยดำเนินการภายใต้โครงการยกระดับคณุภาพชีวิตชุมชนและท้องถิน่ 
ซึ่งเป็นการดำเนินงานต่อเนื่องจากปงีบประมาณ 2562 โดยเริม่จากการศกึษาค้นคว้าหาปญัหา ความตอ้งการ และตน้ทุนในชุมชน เช่น ทุน
ทรัพยากรธรรมชาติ ทุนทรัพยากรบคุล เปน็ต้น ผลการสำรวจพบว่า ชุมชนหมู่ 6 บ้านใหมไ่ทยพัฒนา มสีมุนไพรหลายชนดิ รวมทั้งมีปราชญ์
ชาวบ้านด้านสมุนไพร  จึงต้องการทีจ่ะแปรรปูสมุนไพรเพื่อเพิม่มลูคา่ และจำหนา่ยเป้นรายไดเ้สรมิให้แกก่ลุม่สมุนไพรและนวดไทย ชุมชนหมู่ 1 
และ หมู่ 10 มีการรวมตวักันปลูกกระท้องแปลงใหญ ่และทำวสิาหกิจชุมชน ไร่ดตี่อใจ ซึ่งเปน็ลกัษณะของการท่องเทีย่วเชิงนวัติวิถี มคีวามต้องการ
ที่จะแปรรูปผลติภณัฑจ์ากกระท้อน จากผลการสำรวจปญัหาและความตอ้งการของชุมชนคณะทำงานจึงไดล้งพื้นที่อบรมเชิงปฏิบตัิการการแปรรปู
สบู่จากไพลและขมิ้นชัน ซึ่งได้พบผู้นำการเปลี่ยนแปลงระหว่างการทำโครงการคือ ปา้ใจ ซึง่ได้ความรูเ้รื่องการแปรรูปสบูจ่ากไพลและขมิ้นชัน จึง
ต้องการทำสบู่รังไหม ทางคณะทำงานจึงเขา้ไปช่วยแนะนำกระบวนการและพัฒนาสตูร มีการอบรมเชิงปฏิบัตกิารเรื่องการแปรรปูผลติภณัฑจ์าก
กระท้อน ไดแ้ก่ บาลม์ขี้ผึ้งจากกระทอ้นและสบูจ่ากกระท้อน ผลการดำเนินงานพบว่า ชุมชนตำบลหนองตะเคียนบอนมผีลิตภณัฑ์แปรรูปในชุมชน
เพิ่มจำนวน 4 รายการ และสามารถสร้างรายได้ใหแ้ก่ชุมชนเพิ่มขึน้  

3. ชือโครงการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างแกนนำช่วยฟ้ืนคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน (CPR) สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บา้น (อส
ม.) หมู่ 2 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี   ว/ด/ป พ.ย.62-ก.ย.63 ช่ือชุมชน หมู่ 2 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี การเรียนรูจ้ากการปฏิบัตริ่วมกับชุมชนคือ คณะสาะรณสุขศาสตร์ ดำเนินการส่งเสรมิความรู้ คว่ามเข้าใจและทักษะการ
ช่วยฟ้ืนคืนชีพข้ันพ้ืนฐานในกลุ่ม อสม.และคนในชุมชน รวมถึงสร้างแกนนำช่วยฟ้ืนคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน (CPR) สำหรับอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หมู่ 2 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

1.3.2 ร้อยละของนักศึกษา
ที่เข้าร่วมโครงการต่อ
จำนวนนักศึกษาท้ังหมด
  

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
15.28 

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีจำนวนนักศึกษาท้ังสิ้น 522 คน จำแนกเป็นนักศึกษาระดับปรญิญาตรี จำนวน 502 คน ระดับปริญญาโท 20 คน มี
นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัตริ่วมกบัชุมชน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 15.28 
1. ช่ือโครงการ โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข วัดบุญบางสิงห์ ว/ด/ป 30 ต.ค.62 และ 28 ม.ค.63 ช่ือชุมชน วัดบุญบางสิงห์ ตำบลสวน

พริกไทย อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธาน ีการเรียนรู้จากการปฏิบตัิร่วมกับชุมชน นักศึกษาร่วมกิจกรรมพัฒนา และจิตอาสา ณ วัด ประชา 
รัฐ สร้างสุข วัดบุญบางสิงห์ 

2. .ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาสมรรถณะนักศึกษาด้านจิตอาสาและการเรยีนรู้ร่วมกับท้องถิ่นของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ว/ด/ป 
19 ส.ค.63 ช่ือชุมชน วัดบุญบางสงิห์ ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี และโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี การเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติร่วมกับชุมชนคือ นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจติอาสาและการเรยีนรู้ร่วมกับท้องถิ่นของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ วัดบุญบาง
สิงห์ ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมอืง จังหวัดปทุมธานี และโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 
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1.4 ร้อยละของผู้สำเร็จ
การศึกษาทุกระดับที่มี
ผลงานเชิงประจักษ์ท่ีไดร้ับ
การตีพิมพ์เผยแพรห่รือ
ก่อให้เกิดการสร้างสรรคส์ิ่ง
ใหม่ท่ีตอบโจทย์การพัฒนา
ท้องถิ่น  

ร้อยละ  
40 

ร้อยละ 
34.02 

 
●  

ผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2562 จำนวน 97 คนท่ีมีผลงานเชิงประจักษ์ท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพรห่รือก่อให้เกิดการสรา้งสรรค์สิ่งใหม่ที่
ตอบโจทย์การพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 33 คน จำนวน 12 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 34.02 

ที่ ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน เผยแพร่ใน/สถานที่/วารสาร/หน้าที ่ ว/ด/ป 

1 ปัณณทัต ตันธนปัญญากร 
เจียระไน ปฐมโรจน์สกุล 
นิโรบล มาอุ่น 
กุสุมา จอ้ยจันทร ์
ชุติมา มลัยหมื่น 

ผลงาน ความชกุและปัจจยัที่มีความสัมพันธ์
กับภาวะการรู้คิดบกพรอ่งของผู้สูงอาย ุ
ในอำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 

วารสารวิชชา มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครศรีธรรมราช หน้าที่ 67-69 
 

ปีที่ 8 ฉบับที ่2 
เดือนกรกฎาคม –
ธันวาคม 2562 

2 จันทรรัตน์ จาริกสกุลชยั 
รัตนาภรณ์ อาษา 
นิชากานต์ ดอกกหุลาบ 

ผลกระทบของโรงงานอุตสาหกรรมที่มี
ต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขต
นิคมอุตสาหกรรมนวนครจังหวัด
ปทุมธาน ี

วารสารวจิัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ หน้าที ่262-271 

ปีที่ 14 ฉบับที ่13 
เดือนกันยายน – 
ธันวาคม 2562 

3 ปัณณทัต ตันธนปัญญากร 
เจียระไน ปฐมโรจน์สกุล 
อภิเชษฐ์ จำเนยีรสุข 
จันทรรัตน์ จาริกสกุลชยั 
อารีรัตน์ บุตรรัศมี 
รุ่งฤดี มีชำนาญ 

ประสิทธิภาพของสารสกัดสมุนไพร
กำจัดเหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ในโรงเรียนวัดมงคลรัตน์ จังหวัด
ปทุมธาน ี

วารสารการพยาบาลและการศึกษา หนา้ที่ 
104-120 

ปีที่ 12 ฉบับที ่4 
ตุลาคม-ธันวาคม 
2562 

4 Nadchar Yant 
Thassaporn Chusak 
Apichai Khuneepong 
Supriya Lama 
Yaowaluk Ruensod 
Areefah Chete 

Knowledge and satisfaction 
about the use of health care 
services under the social security 
scheme among employees in a 
company, Pathum Thani 
Province 

7th National and International 
Conference on “Economic and Social 
Sustainability through Knowledge-based 
and Innovation Management” 
Held by Pathumthani University and 
Academic Cooperation Network at 
Pathumthani University/ Pathumthani 
University page 16-22 
 
 

16th February 
2020 
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5 Fuangfah Rattanakanahutanon 
Jeiranai Pathomrojsaku 
Sasiwimol Chanmalee 
Sirilak Phommachat 
Laddawan Kongplee  

Factors Associated with Health 
Foods Consumption Behavior 
among Personnels of Valaya 
Alongkorn Rajabhat University 
under the Royal Patronage, 
Pathumthani Province, Thailand 

7th National and International 
Conference on “Economic and Social 
Sustainability through Knowledge-based 
and Innovation Management”Held by 
PathumthaniUniversity and 
AcademicCooperation Network at 
Pathumthani University/ Pathumthani 
University page 97-108 

16th February 
2020 

6 Sutthida Kaewmoongkun 
Phannathat 
hanthanapanyakorn 
Aree sanguanchue 
Nirobon Ma-oon 
Rattikarn Yingpima 
Phittaya Klinmalee 
Hathairat Wongsin 
 

The Effect of Knowledge, Attitude, 
and Practice program on Primary 
Dysmenorrhea in Faculty of Public 
Health Students,Valaya Alongkorn 
Rajabhat University 

7th National and International 
Conference on “Economic and Social 
Sustainability through Knowledge-based 
and Innovation Management”Held by 
PathumthaniUniversity and 
AcademicCooperation Network at 
Pathumthani University/ Pathumthani 
University page 83-96 

16th February 
2020 

7 Juntarat Jaricksakulcha 
Rattanaporn Arsa 
Rattapol Sillaparassamee 
Kwankamon Pho-ampa 
Hirunrat Namthip 
Pajera Watee 
 

Fast Food Consumption Behaviors 
Among Undergraduate Students In 
Pathum Thani Province 

7th National and International 
Conference on “Economic and Social 
Sustainability through Knowledge-based 
and Innovation Management”Held by 
PathumthaniUniversity and 
AcademicCooperation Network at 
Pathumthani University/ Pathumthani 
University page79-82 

16th February 
2020 

8 ศศิธร ตันติเอกรัตน์ 
ทราวดี  มากม ี
นิชาภา สุขสงวน 
นวพร สัตพันธ ์

ปัจจัยทีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองของผู้สูงอายุที่ป่วยดว้ยโรค
ความดันโลหิตสูง ในจังหวัดบุรีรัมย ์โดยใช้
ทฤษฎี PRECEDE FRAMEWORK 

วารสารวจิัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยองกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. หนา้ 59-73 

ปีที่ 15 ฉบับที ่1 
เดือนมกราคม – 
เมษายน 2563. 
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9 ธธิธา เวยีงปฏ ิ
อภิชัย คุณีพงษ์ 
อัจฉรา ตาพาล ี
วนัชญา แพงมา 
สิริประภา นามวงศ์ 
ณัฐกานต์ นูรี 

การรับรู้สิทธิผู้ป่วยของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ ์ 
Perception of patient rights 
among students in Valaya 
Alongkron Rajabhat University 
under the Royal Patronage 

การประชุมวิชาการ คร้ังที่ 5 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกาญจนบุร ี
(The 5th KRU NATIONAL ACADEMIC 
CONFERENCE)  หน้า .... 

วันที่ 25 กันยายน 
2563 

10 อภิญญา อุตระชยั 
ดลยา กุ่นทอง 
ภัทราภรณ์  สวนพล ู
สุดารัตน์ บุญจันทร์ศรี 
กริช เรืองไชย 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤตกิรรมการ
บริโภคเครื่องดื่มรสหวานของนักศึกษา
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

การประชุมวิชาการ คร้ังที่ 5 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกาญจนบุร ี
(The 5th KRU NATIONAL ACADEMIC 
CONFERENCE)   หนา้ .... 

วันที่ 25 กันยายน 
2563 

11 นาตยา ดวงประทุม 
เฟื่องฟ้า รัตนาคณหุตานนท ์
สุนทรี อนุสา 
รุ่งนภา วังหินกอง 
กาญจนา นึกถึง 
วันวิสา พันธแ์กว้ 

พฤติกรรมการออกกำลังกายของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ ์

การประชุมวิชาการ คร้ังที่ 5 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกาญจนบุร ี
(The 5th KRU NATIONAL ACADEMIC 
CONFERENCE)   หนา้ .... 

วันที่ 25 กันยายน 
2563 

12 กริช เรืองไชย 
อภิญญา อุตระชยั 
ภัทราพร  สิงห์เงิน 
วิภาวรรณ เปรมสุข 
ศิริลักษณ์  เทียนมาล ี

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารของทหาร ค่ายทหารแห่ง
หนึ่งในจังหวัดชลบุรี 

การประชุมวิชาการ คร้ังที่ 5 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกาญจนบุร ี
(The 5th KRU NATIONAL ACADEMIC 
CONFERENCE)   หนา้ .... 

วันที่ 25 กันยายน 
2563 

 

1.5 ร้อยละผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ของ
นักศึกษาระดับบัณฑติ 
ศึกษาที่ได้รับการเผยแพร่
ระดับนานาชาต ิ 

ร้อยละ  
7 

ร้อยละ 
- 

ยังไม่มผีู้สำเร็จการศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา 
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1.6 จำนวนแนวปฏิบัติที่ดี
ด้านการจัดการเรียนรู้เชิง
ผลิตภาพ   

9  
เรื่อง 

1 
เรื่อง 

จำนวน 1 เรื่อง 
1. ช่ือแนวปฏิบัติ การสัมมนาการนำเสนอผลงานสหกจิศึกษาโดย อาจารย์เจียระไน ปฐมโรจนส์กุล อาจารย์ ดร.รัฐพล ศิลปรัศม ี
ช่ือหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร ์

1.7 ร้อยละของนักศึกษา
ช้ันปีสุดท้ายท่ีมผีลการ
ทดสอบตามเกณฑ์
ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ (CEFR) หรือ
เทียบเท่า 
1.7.1 ระดับปริญญาตรี 
ตั้งแต่ ระดับB1 ขึ้นไป  

ร้อยละ  
85 
 

ไม่มี
นักศึกษา

ผ่าน
เกณฑ ์

 

1.7.1 จำนวนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีช้ันปสีุดท้าย เข้ารับการทดสอบ จำนวน....100....คน มีจำนวนผู้ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR)หรือเทียบเท่า ระดบัปรญิญาตรี ตั้งแต่ ระดับ B1 จำนวน ....0...คน (ไม่มีนักศึกษาผ่านการทดสอบ) 
 

1.7.2 ระดับบัณฑติศึกษา
ตั้งแต่ระดับ B2 ขึ้น 

ร้อยละ  
85 

ร้อยละ 
100 

จำนวนของนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา ช้ันปีสุดท้ายจำนวน 6 คน เข้ารับการทดสอบ จำนวน 6 คน มีจำนวนผูผ้่านการทดสอบตามมาตรฐาน
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) หรือเทียบเท่าระดบับัณฑติศึกษา ตั้งแต่ ระดับ B2 จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 100   

1.8 จำนวนผู้ประกอบการ
ใหม่ Startup ที่เกิดจาก
การบ่มเพาะของ
มหาวิทยาลยั  

20  
ราย 

 
 

11 
ราย 

 

จำนวนผู้ประกอบการใหม่ (Startup) ที่เกิดจากการบ่มเพาะของคณะ จำนวน  11  ราย ดังนี้ 
ลำดับ

ที่ 
ชื่อผู้ประกอบการใหม่ 

(start up) 
ประเภทผลติภณัฑ์ รายละเอียดที่ไดร้ับการบม่เพาะ 

งบประมาณและแหล่ง
งบประมาณสนบัสนุน 

1 นายรณกร  ลำเพ็ญ แอลกอฮอล์เจล อบรมหลักการ และกระบวนการตั้งตำรบัผลิตภัณฑ์ แนว
ทางการสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ 

โครงการบ่มเพาะ ของ
คณะฯ 

2 นางสาวสุชาดา  ระรวยทรง แอลกอฮอล์เจล อบรมหลักการ และกระบวนการตั้งตำรบัผลิตภัณฑ์ แนว
ทางการสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ 

โครงการบ่มเพาะ ของ
คณะฯ 

3 นายฐิติพงศ์  เวยีนเทียน แอลกอฮอล์เจล อบรมหลักการ และกระบวนการตั้งตำรบัผลิตภัณฑ์ แนว
ทางการสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ 

โครงการบ่มเพาะ ของ
คณะฯ 

4 นางสาวขนัฎดา  หมวกผัน แอลกอฮอล์เจล อบรมหลักการ และกระบวนการตั้งตำรบัผลิตภัณฑ์ แนว
ทางการสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ 

โครงการบ่มเพาะ ของ
คณะฯ 

5 นางสาวถานกิา  ใจแสน แอลกอฮอล์เจล อบรมหลักการ และกระบวนการตั้งตำรบัผลิตภัณฑ์ แนว
ทางการสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ 

โครงการบ่มเพาะ ของ
คณะฯ 

6 นางสาวทิพย์เนตร อยา่ห้าม ข้าวเกรียบ อบรมกระบวนการการสร้างแผนธุรกจิ วิเคราะห์การตลาด 
วิเคราะห์แผนธุรกิจ สร้างผลิตภัณฑ์ เขยีนไอเดียธุรกิจ  

โครงการ start up 
ของมหาวิทยาลยั ฯ 
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7 นางสาวสิริรัตน์ เนินทรา ข้าวเกรียบ อบรมกระบวนการการสร้างแผนธุรกจิ วิเคราะห์การตลาด 

วิเคราะห์แผนธุรกิจ สร้างผลิตภัณฑ์ เขยีนไอเดียธุรกิจ  
โครงการ start up 
ของมหาวิทยาลยั ฯ 

8 นางสาวมนัสวีร์ ภู่เหมา ข้าวเกรียบ อบรมกระบวนการการสร้างแผนธุรกจิ วิเคราะห์การตลาด 
วิเคราะห์แผนธุรกิจ สร้างผลิตภัณฑ์ เขยีนไอเดียธุรกิจ  

โครงการ start up 
ของมหาวิทยาลยั ฯ 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อผู้ประกอบการใหม่ 
(start up) 

ประเภทผลติภณัฑ์ รายละเอียดที่ไดร้ับการบม่เพาะ 
งบประมาณและแหล่ง
งบประมาณสนบัสนุน 

9 นางสาวพัทธมน จันทรชูผล - อบรมกระบวนการการสร้างแผนธุรกจิ วิเคราะห์การตลาด 
วิเคราะห์แผนธุรกิจ สร้างผลิตภัณฑ์ เขยีนไอเดียธุรกิจ  

โครงการ start up 
ของมหาวิทยาลยั ฯ 

10 นายจิรภาส หอมจิตสุขฤทยั - อบรมกระบวนการการสร้างแผนธุรกจิ วิเคราะห์การตลาด 
วิเคราะห์แผนธุรกิจ สร้างผลิตภัณฑ์ เขยีนไอเดียธุรกิจ  

โครงการ start up 
ของมหาวิทยาลยั ฯ 

11 นายสรณะ จันทรว์ีนุกูล 

 

ธุรกิจสมุนไพร Online อบรมกระบวนการการสร้างแผนธุรกจิ วิเคราะห์การตลาด 
วิเคราะห์แผนธุรกิจ สร้างผลิตภัณฑ์ เขยีนไอเดียธุรกิจ  

งบประมาณตนเอง 

 
1.9 ร้อยละของบัณฑิต
ระดับปริญญาตรีที่มีงานทำ
หรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี  
 

ร้อยละ  
80 

ร้อยละ 
85 

●  

จำนวนบัณฑติทั้งหมดจำนวน 122  คน มีบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามจำนวน  91 คน บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีงานทำหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี จำนวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 85  ดังนี ้ 

คณะ จำนวนบัณฑิต จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม บัณฑิตมีงานทำภายใน 1 ปี ร้อยละ 

สาธารณสุขศาสตร ์ 122 91 75 85 

รวม 122 91 75 85 

    หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 17  มิถุนายน 2563 
1.10 ผลการประเมินความ
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มี
ต่อบัณฑติตามกรอบ
คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ  
 

มากกว่า 
4.51 

4.94 จำนวนบัณฑติทั้งหมดจำนวน  122 คน มีผู้ใช้บัณฑิต 73  คน  มีผู้ใช้บัณฑิตตอบแบบสอบถาม จำนวน 34 คน มีผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตเฉลีย่อยู่ระดับ 4.94 

คณะ จำนวนผู้ใช้บัณฑิตทั้งหมด จำนวนผู้ใช้บัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม ผลการประเมินความพึงพอใจ 
สาธารณสุขศาสตร์ 73 34 4.94 

รวม 73 34 4.94 
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จำแนกตามด้านความพึงพอใจ ดังนี้ 

คณะ 
คุณธรรม จรยิธรรม และ
จรรยาบรรณในวชิาชีพ 

ความรู้ความสามารถทาง
วิชาการ/วิชาชีพ 

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

สาธารณสุขศาสตร์ 4.95 4.91 4.91 4.94 4.97 

รวม 4.95 4.91 4.91 4.94 4.97 

หมายเหตุ  ข้อมูล ณ 17 มิถุนายน 2563 
1.11 ร้อยละของบัณฑิตครูที่
สอบบรรจุครูได้ในการสอบในปี
แรกที่จบการศึกษา 

ร้อยละ  
85 

ร้อยละ 
..... 
 

- 

1.12 ร้อยละของบัณฑิตครูที่
สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา
นั้นๆ ที่ได้รับการบรรจุเข้า
ทำงานในท้องถิ่น 
  

ร้อยละ  
60 

ร้อยละ 
..... 
 

- 

1.13 ร้อยละของบัณฑิตครูที่
สอบผ่าน มาตรฐานใบประกอบ
วิชาชีพครู   

ร้อยละ  
80 

ร้อยละ 
..... 
 

- 

1.14 ร้อยละของนักเรียนโรงเรียน
สาธิต ที่ได้รับการ พัฒนาจาก
มหาวิทยาลัยมีคะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชา
ผ่านเกณฑ์ คะแนนร้อยละ 50 
ขึ้นไป 
 
 
  

ร้อยละ  
60 

ร้อยละ 
..... 
 

- 
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เป้าประสงค์ 2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น เพื่อความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืนของประเทศ 
2.1 ร้อยละของผลงานวิจยั
หรืองานสร้างสรรค์ของ
อาจารย์ที่สร้างนวัตกรรมที่
สอดคล้องกับการพัฒนา
ท้องถิ่นและโจทย์การ
พัฒนาประเทศ หรือแก้ไข
ปัญหาของท้องถิ่นหรือ
ปัญหาระดับประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ร้อยละ  
60 

ร้อยละ 
26.67 

●  

ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ทั้งหมด 15 ผลงาน ที่สรา้งนวัตกรรมทีส่อดคล้องกับการพฒันาท้องถิ่น และโจทย์การพัฒนา
ประเทศหรือแก้ไขปญัหาของท้องถิ่น หรือ ปัญหาระดับประเทศ จำนวน 4 ผลงาน คิดเป็นร้อยละ 26.67 

ที่ ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน 
งานวิจัย/งาน
สร้างสรรค ์

นวัตกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนา
ท้องถิ่น และโจทย์การพัฒนาประเทศ

หรือแก้ไขปญัหาของท้องถ่ิน หรือ 
ปัญหาระดบัประเทศ 

1 ปัจจัยที่มอีิทธิพลต่อการเข้าถึงบริการสขุภาพ
ของผู้สูงอายุในจังหวัดปทุมธาน ี

อภิชัย คุณีพงษ์ งานวิจัย งานวิจัยแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 

2 ประสิทธิผลของการพัฒนาระบบบรกิารสุขภาพ
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพของ
เกษตรกรบ้านไร่สวนลาว อำเภอหันคา จังหวัด
ชัยนาท 

อภิชัย คุณีพงษ์ งานวิจัย งานวิจัยแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
 

3 การสร้างเสริมชุมชนสุขภาพดีด้วยหลัก 3อ.2ส. 
ตำบลวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว 

นัชชา ยันติ, ทัศพร ชูศักดิ์ และ อภิชัย     
คุณีพงษ์ 

งานวิจัย งานวิจัยแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
 

4 The Effect of Knowledge, Attitude, and 
Practice program on Primary 
Dysmenorrhea in Faculty of Public 
Health Students, 
Valaya Alongkorn Rajabhat University 

Sutthida Kaewmoongkun, 
Phannathat Thanthanapanyakorn, 
Aree sanguanchue, 
Nirobon Ma-oon, Rattikarn 
Yingpimai, Phittaya Klinmalee , 
Hathairat Wongsin 

งานวิจัย งานวิจัยแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
 

 

2.2 จำนวนโครงการวิจัย
รับใช้สังคมที่เกิดจากความ
ร่วมมือองค์กรภาคี
เครือข่าย 
 
 
 

10 
โครงการ 

4 
 โครงการ 

จำนวนโครงการวิจยัรับใช้สังคมทีเ่กิดจากความร่วมมือองค์กรภาคีเครือข่าย  4  โครงการ 

คณะ 

โครงการวิจัยรับใช้สังคมที่เกิดจากความร่วมมือองค์กรภาคีเครือข่าย 

โครงการ 
(จำนวน) ภาคีเครือข่าย 

สาธารณสุขศาสตร์ 4 1. โครงการชุมชนต้นแบบด้านการควบคุมการด่ืมแอลกอฮอล์ “ธนาคารเหล้า” หมู่บ้าน ดอนกอก ตำบลบ้านเชี่ยน อำภอหันคา จังหวัด

ชัยนาท รหัสโครงการ 61-02029-0033 แหล่งทุน ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา วงเงิน 150,000 บาท 
ผศ. ดร. อภิชัย คุณีพงษ์ หัวหน้าโครงการ ผศ. ดร. ทัศพร ชูศักด์ิ และอ.ศศิธร ตันติเอกรัตน์ นักวิจัยร่วม ระยะเวลา ตุลาคม 2562-
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กรกฎาคม 2563 
2. โครงการ 1 ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถ่ิน ตำบลหนองตะเคียนบอน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้วยกระดับคุณภาพ

ชีวิตชุมชนและท้องถ่ิน ตำบลหนองตะเคียนบอน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว รหัสโครงการ 18-01-22-001 
3. โครงการ 2 ยกระดับคุณภาพชีวิตและท้องถ่ิน ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี รหัสโครงการ 18-01-22-
002 
4. โครงการ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตและท้องถ่ิน ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี รหัสโครงการ 18-01-22-
003 

รวมทั้งสิ้น 4  
จำแนกตามโครงการ 

ที ่ ชื่อโครงการวิจัย ชื่อภาคีเครือข่าย รับใช้สังคมด้าน ผลที่ได้จากการดำเนินการ 
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2.3 จำนวนผลงานวิจัยของ
อาจารย์และนักวิจัยท่ีได้รับ
การเผยแพร่ในระดับชาติ
หรือนานาชาต ิ

350 
ผลงาน 

18 
ผลงาน 

ผลงานวิจัยของอาจารย์ และนักวิจัยที่ไดร้ับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ จำนวน 15 ผลงาน จำแนกเป็นระดับชาติ 14 ผลงาน  
ระดับนานาชาติ 4 ผลงาน ดังนี ้

1 ปัจจัยที่มอีิทธิพลต่อการเข้าถึงบริการ
สุขภาพของผู้สูงอายุในจังหวัดปทุมธาน ี

อภิชัย คุณีพงษ์. ระดับชาติ ปีที่ 44 ฉบับที ่5 เดือน
กันยายน–ตุลาคม 62 

วารสารกรมการแพทย์, หนา้ 
75-80 

3 ผลงาน ความชุกและปัจจยัที่มี
ความสัมพันธก์ับภาวะการรู้คิดบกพรอ่ง
ของผู้สูงอายุ ในอำเภอชนบท จังหวัด
ขอนแก่น 

ปัณณทัต ตันธนปัญญากร, 
เจียระไน ปฐมโรจน์สกุล,    
นิโรบล มาอุ่น 
กุสุมา จอ้ยจันทร ์
ชุติมา มลัยหมื่น 

ระดับชาติ ปีที่ 8 ฉบับที ่2 เดือน
กรกฎาคม –ธันวาคม 
2562 

วารสารวิชชา มหาวิทยาลยัราช
ภัฏนครศรีธรรมราช, หน้า 67-
79 

3 ผลกระทบของโรงงานอุตสาหกรรมที่มีตอ่
คุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตนิคม
อุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธาน ี

จันทรรัตน์ จาริกสกุลชยั 
รัตนาภรณ์ อาษา 
นิชากานต์ ดอกกหุลาบ 

ระดับชาติ ปีที่ 14 ฉบับที ่13 
เดือนกันยายน – 
ธันวาคม 2562 

วารสารวจิัยและพัฒนาวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 
หน้า 262-271 

4 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรตำบล
หนองสาหร่าย อำเภอดอนเจดยี์ จังหวัด 
สุพรรณบุรี   

ธธิธา เวยีงปฏ ิ
อภิชัย  คุณีพงษ ์
 

ระดับชาติ ปีที่ 7 ฉบับที ่4 เดือน
ตุลาคม – ธันวาคม 
2562 

วารสารพัฒนาสุขภาพชุมชน 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, หนา้ 
547-562 

5 ประสิทธิภาพของสารสกัดสมุนไพรกำจดั
เหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาใน
โรงเรียนวัดมงคลรัตน์ จังหวัดปทุมธาน ี

ปัณณทัต ตันธนปัญญากร 
เจียระไน ปฐมโรจน์สกุล 
อภิเชษฐ์ จำเนยีรสุข 
จันทรรัตน์ จาริกสกุลชยั 
อารีรัตน์ บุตรรัศมี 
รุ่งฤดี มีชำนาญ 

ระดับชาติ ปีที่ 12 ฉบับที ่4 
ตุลาคม-ธันวาคม 2562 

วารสารการพยาบาลและ
การศึกษา, หน้า 104-120 

6 Knowledge and satisfaction about 
the use of health care services 
under the social security scheme 
among employees in a company, 
Pathum Thani Province 
 

Nadchar Yanti 
Thassaporn Chusak 
Apichai Khuneepong 
Supriya Lamai 
Yaowaluk Ruensod 
Areefah Chete 

ระดับ 
นานาชาต ิ

16th February 2020 7 th National and International 
Conference on “Economic and 
Social Sustainability through 
Knowledge-based and 
Innovation anagement” 
Held by Pathumthani 
University and Academic 
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Cooperation Network at 
Pathumthani University, page 
16-22 

7 Factors Associated with Health 
Foods Consumption Behavior 
among Personnels of Valaya 
Alongkorn Rajabhat University 
under the Royal Patronage, 
Pathumthani Province, Thailand 

Fuangfah 
Rattanakanahutanon 
Jeiranai Pathomrojsakul 
Sasiwimol Chanmalee 
Sirilak Phommachat 
Laddawan Kongplee  

ระดับนานาชาต ิ 16th February 2020 7 th National and 
International Conference on 
“Economic and Social 
Sustainability through 
Knowledge-based and 
Innovation anagement” 
Held by Pathumthani 
University and Academic 
Cooperation Network at 
Pathumthani University, page 
97-108 

8 The Effect of Knowledge, Attitude, 
and Practice program on Primary 
Dysmenorrhea in Faculty of Public 
Health Students, 
Valaya Alongkorn Rajabhat 
University 

Sutthida Kaewmoongkun 
 Phannathat 
Thanthanapanyakor 
Aree sanguanchue 
Nirobon Ma-oon 
Rattikarn Yingpima, 
Phittaya Klinmalee 
Hathairat Wongsin 
 
 

ระดับนานาชาต ิ 16th February 2020 7 th National and 
International Conference on 
“Economic and Social 
Sustainability through 
Knowledge-based and 
Innovation anagement” 
Held by Pathumthani 
University and Academic 
Cooperation Network at 
Pathumthani University, page 
83-96 

9 Fast Food Consumption Behaviors 
Among 
Undergraduate Students In 
Pathum Thani Province 

Juntarat Jaricksakulchai 
Rattanaporn Arsa 
Rattapol Sillaparassamee 
Kwankamon Pho-ampai 
Hirunrat Namthip 
Pajera Wateed 

ระดับนานาชาต ิ 16th February 2020 7 th National and 
International Conference on 
“Economic and Social 
Sustainability through 
Knowledge-based and 
Innovation anagement” 
Held by Pathumthani 
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University and Academic 
Cooperation Network at 
Pathumthani University, page 
79-82 
 

10 การสร้างเสริมชุมชนสุขภาพดีด้วยหลัก 3
อ.2ส. ตำบลวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว 

นัชชา ยันต ิ
ทัศพร ชูศักดิ์  
อภิชัย คุณีพงษ์ 

ระดับชาติ ปีที่ 12 ฉบับที ่1 เดือน
มกราคม-กุมภาพันธ์ 
2563 

วารสารวจิัยเพื่อการพัฒนาเชิง
พื้นที่. หน้า 7-21 

11 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานสหกจิศึกษาของ
นักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ ์จังหวัดปทุมธาน ี

อภิชัย คุณีพงษ์  
ศศิธร ตันติเอกรัตน์ 

ระดับชาติ ปีที่ 9 ฉบับที ่3 เดือน
กันยายน-ธันวาคม 

วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์. 
หน้า 82-88 

12 พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรค
ความดันโลหิตสูงในโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลบ้านนำ้คำ อำเภอคลองหาด 
จังหวัดสระแกว้ 
 

ศศิธร ตันติเอกรัตน์  
อภิชัย คุณีพงษ์ 

ระดับชาติ ปีที่ 12 ฉบับที ่6  
เดือน พฤศจิกายน-
ธันวาคม 2562   

Veridian   E –
Journal,Silpakorn   
University ฉบับภาษาไทย 
สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ 
และศิลปะ. หน้า 2542-2556 

13 Torrefaction of Agricultural 
Wastes: Influence of 
Lignocellulosic Types and 
Treatment Temperature on Fuel 
Properties of Biochar.  

Kamonwat Nakason 
Jiaranai Pathomrotsakun 
Wasawat Kraithong 
Pongtanawat Khemthong 
Bunyarit Panyapinyopol 
 

ระดับนานาชาต ิ Volume 19, Issue 4 

December 2019 
International Energy 
Journal (IEJ). หน้า 253-266 

14 ปัจจัยทีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองของผู้สูงอายุที่ป่วยดว้ยโรค
ความดันโลหิตสูง ในจังหวัดบุรีรัมย ์โดย
ใช้ทฤษฎี PRECEDE FRAMEWORK 
 
 

ศศิธร ตันติเอกรัตน์ 
ภัทราวดี  มากม ี
นิชาภา สุขสงวน 
นวพร สัตพันธ ์

ระดับชาติ ปีที่ 15 ฉบับที ่1 เดือน
มกราคม – เมษายน 
2563 

วารสารวจิัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอง
กรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. 
หน้า 59-73 
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15 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียด
ของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมแห่ง
หนึ่ง จังหวัดสระบุร ี

ทัศพร ชูศักดิ์ 
ฉัตรประภา ศิริรัตน์ 
จิราภรณ์ นนพละ 

ระดับชาติ ปีที่ 15 ฉบับที ่1 เดือน
มกราคม – เมษายน 
2563 

วารสารวจิัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. 
หน้า 47-57 

16 การรับรู้สิทธิผู้ป่วยของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ ์
Perception of patient rights among 
students in Valaya Alongkron 
Rajabhat University under the 
Royal Patronage 

ธธิธา เวยีงปฏ ิ
อภิชัย คุณีพงษ์ 
อัจฉรา ตาพาล ี
วนัชญา แพงมา 
สิริประภา นามวงศ์ 
ณัฐกานต์ นูรี 
 

ระดับชาติ วันที่ 25 กันยายน 
2563 

การประชุมวิชาการ คร้ังที่ 5 
มหาวิทยาลัยราชภฏักาญจนบุรี  
หน้า.... 

17 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤตกิรรมการ
บริโภคเครื่องดื่มรสหวานของนักศึกษา                       
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์

อภิญญา อุตระชยั 
ดลยา กุ่นทอง 
ภัทราภรณ์  สวนพลูสุดารัตน์ 
บุญจันทร์ศรี 
กริช เรืองไชย 

ระดับชาติ วันที่ 25 กันยายน 
2563 

การประชุมวิชาการ คร้ังที่ 5 
มหาวิทยาลัยราชภฏักาญจนบุรี  

18 พฤติกรรมการออกกำลังกายของ
นักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์

นาตยา ดวงประทุม 
เฟื่องฟ้า รัตนาคณหุตานนท ์
สุนทรี อนุสา 
รุ่งนภา วังหินกอง 
กาญจนา นึกถึง 
วันวิสา พันธแ์กว้ 

ระดับชาติ วันที่ 25 กันยายน 
2563 

การประชุมวิชาการ คร้ังที่ 5 
มหาวิทยาลัยราชภฏักาญจนบุรี  
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2.4 จำนวนบทความของ
อาจารย์ประจำ ที่ได้รับการ
อ้างอิงในฐานข้อมูล TCI 
ISI SJR และScopus 
(พิจารณาผลงานย้อนหลัง 
5 ปีปฏิทิน ที่ได้รับการ
อ้างอิง ณ ปีปัจจุบัน ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70 
บทความ 

1 
บทความ 

บทความของอาจารย์ประจำที่ได้รบัการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus (พิจารณาผลงานย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน ที่ได้รับการอ้างอิง ณ ปี
ปัจจุบัน ) จำนวน 1 บทความ แยกตามฐานข้อมลู ได้แก ่
1. TCI จำนวน 0  บทความ 
2. ISI จำนวน 0 บทความ 
3. SJR จำนวน  0  บทความ 
4. Scopus จำนวน 1  บทความ 
ที่ ชื่อบทความ ชื่อเจ้าของบทความ ฐานข้อมูล 

TCI / ISI / 
SJR /Scopus 

ปี พ.ศ. 
(2558-
2562) 

ชื่อวารสาร 
หน้าที่ 

จำนวนครั้ง
อ้างอิง 

อ้างอิงโดยและ 

 ว/ด/ป 

(1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63) 

1 The impact of 
non-genetic 
and genetic 
factors on a 
stable 
warfarin dose 
in Thai 
patients. 

Nitsupa Wattanachai, 
Sutthida 
Kaewmoongkun, 
Burabha 
Pussadhamma,  

Pattarapong 
Makarawate, 
Chaiyasith 
Wongvipaporn, Songsak 
Kiatchoosakun,  

Suda Vannaprasaht, 
Wichittra 
Tassaneeyakul 

Scopus 2017 Eur. J. Clin. 
Pharmacol., 
73 (2017), 
pp. 973-980 

2 อ้างอิง 

(อ้างอิง 1 
ต.ค.62-30 
ก.ย. 63 = 
2 ครั้ง) 

1. Genetic risk assessment 
towards warfarin application: 
Saudi Arabia study with a 
potential to predict and 
prevent side effects. Fahad 
I.Al-Saikhan. Journal of 
Biological Sciences, Volume 
27, Issue 1, January 2020, 
Pages 456-459 

2. Pharmacogenetic relevant 
polymorphisms of CYP2C9, 
CYP2C19, CYP2D6, and 
CYP3A5 in Bhutanese 
population. PW Dorji, S 
Wangchuk, K Boonprasert, M 
Tarasuk, K Na-Bangchang. 
Drug Metabolism and 
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Personalized Therapy. 
Volume 34: Issue 4, 2019 
(Published online: 31 Jan 
2020) 

 

2.5 จำนวนผลงานวิจัยเชิง
ประยุกต์และ พัฒนา
นวัตกรรม 
   2.5.1 จำนวน
ผลงานวิจัยเชิงประยุกต์ทีม่ี
การจดทะเบียนจาก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง อาทิ 
การจดสิทธิบัตร อนุ
สิทธิบัตร เป็นต้น  

 
 
 

30  
ช้ิน 
 
 
 

 

 
 
 
0 
ช้ิน 
 
 
 

 

 
 
 
2.5.1 จำนวนผลงานวิจัยเชิงประยกุต์ที่มีการจดทะเบียนจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง อาทิ การจดสิทธิบตัร อนุสิทธิบัตร  จำนวน 0 ช้ิน 
1.ผลงาน.......................ชื่อเจ้าของผลงาน.................ว/ด/ปท่ีจดสิทธิบัตร/เลขท่ีอนุสิทธิบตัร.................................. 
 
 
 
 

      2.5.2 จำนวน
นวัตกรรมหรือผลงาน
บริการวิชาการทีส่ามารถ
สร้างคณุค่าแก่ผูร้ับบริการ 
ชุมชน และสังคมได้โดย
สามารถนำผลงานบริการ
วิชาการไปใช้ประโยชน์
ด้านเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม และการศึกษา 
 

15  
ผลงาน 

3 
 ผลงาน 

2.5.2 จำนวนนวัตกรรมหรือผลงานบริการวิชาการทีส่ามารถสร้างคณุค่าแก่ผูร้ับบริการ ชุมชน และสังคม ไดโ้ดยสามารถนำผลงานบริการ
วิชาการไปใช้ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการศึกษา 3 ผลงาน 
 

ที่ 
นวัตกรรม/ 

ผลงานบริการวิชาการ 

ชื่อนวัตกรรม/ 

ผลงานบริการ
วิชาการ 

ชื่อชุมชน/สังคม 
ใช้ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สังคม 

สิ่งแวดล้อม และการศึกษา 
ผลที่ได้รับ 

1 นวัตกรรมตู้กดบัตรคิว นวัตกรรมตู้กดบัตร
คิว 

โรงพยาบาลคลอง
หลวง จังหวัด
ปทุมธาน ี

นวัตกรรมตู้กดบัตรคิวจัดทำขึ้นโดยนกัศึกษา
ฝึกสหกิจศึกษา สาขาวิชาการจัดการ
สถานพยาบาล ร่วมกับโรงพยาบาล คลอง
หลวง เพื่อลดปัญหาความแออัดและการต้อง
ยืนเข้าแถวรอคิวกอ่นรับบริการ 

 

โรงพยาบาล คลองหลวง 
สามารถลดปัญหาความ
แออัดและการต้องยืนเข้า
แถวรอคิวก่อนรับบริการ 
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2 สบู่เหลวและสบู่กอ้นจาก
ไพลและขมิ้นชัน 

สบู่เหลวและสบู่
ก้อนจากไพลและ
ขมิ้นชัน 

หมู่ 6 บ้านใหม่ไทย
พัฒนา ตำบลหนอง
ตะเคียนบอน 
อำเภอวัฒนานคร 
จังหวัดสระแกว้ 

คณะฯ ลงพื้นที่ภายใต้โครงการยกระดับ
คุณภาพชีวิตชุมชนและทอ้งถิ่น อบรมเชงิ
ปฏิบัติการเรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก
สมุนไพร (ไพล) โดยประสานรว่มกับภูมปิัญญา
ชาวบ้านนำขมิ้นชันมาใช ้ทำใหก้ลุ่มสมุนไพร
และนวดไทยมีผลิตภัณฑ์จำหน่ายในการต้อง
รับคณะศึกษาดูงาน และเป็นรายได้เสริมแก่
ชุมชน 

 

มีผลิตภัณฑ์จำหน่ายในการ
ต้องรับคณะศึกษาดูงาน 
และเป็นรายได้เสริมแก่
ชุมชน 

3 สบู่รังไหม สบู่รังไหม หมู่ 6 บ้านใหม่ไทย
พัฒนา ตำบลหนอง
ตะเคียนบอน 
อำเภอวัฒนานคร 
จังหวัดสระแกว้ 

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการแปรรูปผลติภัณฑ์
จากสมุนไพร (ไพล) ทำให้ชุมชนมีองค์ความรู้
เร่ืองการทำสบู่ จากนั้นกลุ่มผา้ไหมทอมอื หมู่ 
6 บ้านใหม่ไทยพัฒนา จึงคิดที่จะทำสบูร่ังไหม
ขึ้น คณะฯ จึงได้เข้าไปสอน และชว่ยพฒันา
สูตร จนกระทั่งได้สบู่รังไหมหว่านหางจระเข้
และน้ำผึ้ง ซ่ึงเป็นรายได้เสริมให้แก่ชุมชน 

 

ชุมชนสามารถพัฒนาสูตร 
จนกระทั่งได้สบู่รังไหม
หว่านหางจระเข้และนำ้ผึ้ง 
ซ่ึงเป็นรายได้เสริมให้แก่
ชุมชน 

 

 
2.6 จำนวนอาจารย์ หรือ
บุคลากรทีไ่ด้รบัรางวัลจาก
งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ทั้งในระดับชาติ
หรือนานาชาต ิ
 
 
 
 

15  
รางวัล 

1 
รางวัล 

จำนวนอาจารย์หรือบุคลากรที่ได้รบัรางวัลจากงานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ท้ังในระดับชาติ หรือนานาชาติ จำนวน..1...รางวลั เป็นผลงานของ
อาจารย์จำนวน....4...คน 
ที่ ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน ชื่อรางวัล งานวิจัย/งาน

สร้างสรรค ์
ระดับชาติ/
นานาชาติ 

สถานที่ และว/ด/ป ที่จดั
หรือได้รับ  

1 Sutthida 
Kaewmoongkun, 
Phannathat 
Thanthanapanyakorn, 
Aree sanguanchue , 

The Effect of Knowledge, Attitude, 
and Practice program on Primary 
Dysmenorrhea in Faculty of Public 
Health Students, 

Valaya Alongkorn Rajabhat 

ผลงานวิจัย
ดีเด่น 

งานวิจัย ระดับ
นานาชาต ิ

มหาวิทยาลัยปทุมธานี/16 
กุมภาพันธ์ 2563 
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Nirobon Ma-oon, 
Rattikarn Yingpimai, 
Phittaya Klinmalee , 
Hathairat Wongsin 

University 

บุคลากรจำนวน....0...คน 
ที ่ ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน ชื่อรางวัล งานวิจัย/งาน

สร้างสรรค ์
ระดับชาติ/
นานาชาติ 

สถานที่ และว/ด/ป 
ที่จัดหรือได้รับ  

       

 
นักศึกษาจำนวน...3....คน 
ที่ ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน ชื่อรางวัล งานวิจัย/งาน

สร้างสรรค ์
ระดับชาติ/
นานาชาติ 

สถานที่ และว/ด/ป ที่
จัดหรือได้รับ  

1 Sutthida Kaewmoongkun, 
Phannathat 
Thanthanapanyakorn, 
Aree sanguanchue , 

Nirobon Ma-oon, Rattikarn 
Yingpimai, Phittaya 
Klinmalee , Hathairat 
Wongsin 

The Effect of Knowledge, 
Attitude, and Practice program 
on Primary Dysmenorrhea in 
Faculty of Public Health 
Students, 

Valaya Alongkorn Rajabhat 
University 

ผลงานวิจัย
ดีเด่น 

งานวิจัย ระดับ
นานาชาต ิ

มหาวิทยาลัยปทุมธานี/
16 กุมภาพันธ์ 2563 
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2.7 จำนวนผลการวิจยัของ
อาจารย์ด้านการผลิตหรือ
พัฒนาครูที่ไดร้ับการ
ตีพิมพ์ เผยแพร่ทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ 
หรือนำไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อการผลิตหรือ 
พัฒนาครู 
 

10  
ผลงาน 

- 
ผลงาน 

- 

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

ระดับ  
5 
 

ระดับ  
- 
 
 

ระดับความสำเร็จของการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยอยู่ที่ระดับ............ คือ 
ระดับ 1  มีการมอบนโยบายในการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในมหาวิทยาลัยมีการมอบหมายผูร้ับผดิชอบในการกำหนดและ
ผลักดันนโยบาย สู่การปฏิบัติงานจนเกิดกระบวนการวางแผนงานของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและปฏิบตัิครอบคลุมกว้างขวางตาม
สภาพของมหาวิทยาลัย  
ระดับ 2  มหาวิทยาลัยพร้อมรับการเปลีย่นแปลงในทางที่ดี คุณภาพสูงข้ึน สามารถลดข้อผดิพลาดในการบริหารงาน ลดขั้นตอนการปฏบิัติงาน
ให้มีความรวดเร็วขึ้น  
ระดับ 3  บุคลากรและนักศึกษามอีุปนิสัยในการใช้ทรัพยากรอยา่งถูกต้องและมีการประเมินคุม้ทุนจากการใช้ทรัพยากรเพื่อการ แกไ้ข 
ปรับปรุง พัฒนาวิธีการจัดการทรพัยากรและเสริมสร้างอุปนิสยัที่ดีในการใช้ทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ) 
ระดับ 4  มีการกำหนดหรือประกาศกลุ่มบุคคลต้นแบบท่ีเป็นอาจารย์บุคลากรหรือนักศึกษาท่ีเป็นต้นแบบแห่งวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง จนอาจารย์ บุคลากรหรอืนักศึกษาส่วนใหญ่ เชื่อถือ และปฏิบัติตาม (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ) 
ระดับ 5  มหาวิทยาลัยได้รับความช่ืนชมอย่างกว้างขวางและได้รับประกาศเกยีรตคิุณเป็นท่ียอมรับในการปฏิบัตติามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
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3.2 จำนวนชุมชนที่มี
ศักยภาพในการจัดการตนเอง  
 

3  
ชุมชน 

4 
ชุมชน 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ บริการชมุชนจนทำให้ปัจจุบันมีชุมชนท่ีมีศกัยภาพในการจัดการตนเอง จำนวน    4 ชุมชน โดยมีรายละเอียดดงันี้ 
1. ชุมชนสวนพริกไทย ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมือง จงัหวัดปทุมธานี : คณะสาธารณสุขศาสตรไ์ดจ้ัดกจิกรรมพัฒนาชุมชนต้นแบบด้าน

สุขภาพและถอดบทเรียนพัฒนาชุมชน โดยใช้การเตน้บาสโลปแบบร่วมสมัย โดยการนำนักศกึษาและอาจารยล์งพื้นทีไ่ปสอนแกนนำของชุมชน 
ทุกวันอังคารและวันพฤหสับดี ทำให้ชุมชนมแีกนนำในการนำออกกำลังกายได้ด้วยตนเอง เป็นสิ่งที่แปลกใหม่ของชุมชนและได้รับการตอบรับ
เป็นอยา่งดี วันและเวลาในการดำเนนิงาน คือทุกวนัอังคารและวันพฤหสับดี ระหวา่งเดือนพฤศจกิายน 2562 – มีนาคม 2563 เวลา 16.30-
18.30 น. ผลการดำเนินงาน คอื ชุมชนมกีารรวมกลุม่กันออกกำลังกายด้วยการเต้นบาสโลป มีผู้นำเต้นในชุมชนเอง ซึ่งเกิดจากการเขา้ร่วม
โครงการ สามารถเปน็ผูน้ำในการออกกำลังกายด้วยการเต้นบาสโลปได ้ และยังเต้นทุกวนัจันทร์ พุธ ศุกร์ ของทุกสปัดาห์ ที่ลานหมู่บา้น
ดาวเรือง ตำบลสวนพรกิไทย อำเภอเมือง จังหวดัปทมุธาน ี

2. ชื่อชุมชนตำบลหนองตะเคียนบอน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบพื้นที่ตำบล
หนองตะเคียนบอน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดยดำเนินการภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น ซึ่งเป็นการ
ดำเนินงานต่อเนื ่องจากปีงบประมาณ 2562 โดยเริ ่มจากการศึกษาค้นคว้าหาปัญหา ความต้องการ และต้นทุนในชุมชน เช่น ทุน
ทรัพยากรธรรมชาติ ทุนทรัพยากรบุคล เป็นต้น ผลการสำรวจพบว่า ชุมชนหมู่ 6 บ้านใหม่ไทยพัฒนา มีสมุนไพรหลายชนิด รวมทั้งมีปราชญ์
ชาวบ้านด้านสมุนไพร จึงต้องการที่จะแปรรูปสมุนไพรเพื่อเพิ่มมูลค่า และจำหน่ายเป้นรายได้เสริมให้แก่กลุ่มสมุนไพรและนวดไทย ชุมชนหมู่ 
1 และ หมู่ 10 มีการรวมตัวกันปลูกกระท้องแปลงใหญ่ และทำวิสาหกิจชุมชน ไร่ดีต่อใจ ซึ่งเป็นลักษณะของการท่องเที่ยวเชิงนวัติวิถี มีความ
ต้องการที่จะแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกระท้อน จากผลการสำรวจปัญหาและความต้องการของชุมชนคณะทำงานจึงได้ลงพื้นที่อบรมเชิง
ปฏิบัติการการแปรรูปสบู่จากไพลและขมิ้นชัน ซึ่งได้พบผู้นำการเปลี่ยนแปลงระหว่างการทำโครงการคือ ป้าใจ ซึ่งได้ความรู้เรื่องการแปรรูป
สบู่จากไพลและขมิ้นชัน จึงต้องการทำสบู่รังไหม ทางคณะทำงานจึงเข้าไปช่วยแนะนำกระบวนการและพัฒนาสูตร มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกระท้อน ได้แก่ บาล์มขี้ผึ้งจากกระท้อนและสบู่จากกระท้อน ผลการดำเนินงานพบว่า ชุมชนตำบลหนอง
ตะเคียนบอนมีผลิตภัณฑ์แปรรูปในชุมชนเพิ่มจำนวน 4 รายการ ได้แก่ 1) สบู่ไพล+ขมิ้นชัน 2) สบู่รังไหม 3) บาล์มขี้ผึ้งจากกระท้อน 4) และ
สามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย ร้อยละ 12.97 ต่อครัวเรือน 
 นอกจากนี้คณะฯ วางแผนจัดเตรียมสถานที่เพื่อยื่นขอเลขจดแจ้งร่วมกับชุมชน เพื่อให้สินค้าได้รับมารตฐานและเป็นที่รู ้จัก
กว้างขวางมากขึ้น 

3. ชื่อชุมชนตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี : คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบพื้นที่ตำบลคูบาง
หลวง อำเภอลาดหลุมแกว้ จังหวัดปทุมธานี โดยดำเนินการภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น จากการสำรวจปัญหาและ
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ความต้องการของชุมชน พบว่าชุมชนมีกลุ่มกาละแมมอญโบราญ คณะฯจึงเข้าไปช่วยพัฒนาด้านบรรจุภณัฑ ์เพื่อเพิ่มมูลค่า ส่งเสริมการตลาด
และให้คำแนะนำในการเตรียมสถานที่เพื่อยื่นจดแจ้งขอเลข อย. ทำให้กลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย ร้อยละ 18 

4. ชื่อชุมชนตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี  : คณะสาธารณสุขศาสตรไ์ดร้ับมอบหมายให้รับผดิชอบพื้นที่ตำบลคลองควาย 
อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี โดยดำเนินการภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น จากการสำรวจปัญหาอและความ
ต้องการของชุมชน พบว่า ชุมชนมีปราชญ์และผุ้เชี่ยวชาญที่หลากหลาย ได้แก่ ด้านวัฒนธรรมมอญ ด้านช่างไม้แกะสลัก ด้านการละเล่น
พื้นบ้านเพลงโนเนรำกลองยาว และผลิตภัณฑข์องชุมชน เช่น หมี่กรอบรามัญ หมู่ 1 ขนมจีบซาลาเปา หมู่ 6 และข้าวปลอดสารพิษ และชุมชน
มีความต้องการจัดตั้งตล่าดเพื่อเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้า เพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชน จากความต้องการดังกล่าว คณะ จึงได้จัดกิจกรรม 2 
กิจกรรม คือ 1 กิจกรรมอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่นในกลุ่มเยาวชนจิตอาสา (ด้านช่างไม้แกะสลัก /วัฒนธรรมมอญ/การ
รำโนเน) จำนวน 23 คน โดยมีการอบรมถ่ายทอดและจัดตั้งศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรมที่โรงเรียนวัดสามัคคิยาราม 2. การจัดตั้งตลาดชุมชน 
ร่วมกับแกนนำชุมชนบ้านคลองสระ โดยมีกำนันตำบลคลองควายเป็นผูน้ำหลกัในการดำเนินการ โดยจัดตั้งตลาดชุมชนที่หมู่ 2 บ้านคลองสระ 
ซี่งมีร้านค้าจำนวน 12 ร้านค้า ทางคณะ ได้ดำเนินกิจกรรมโดยนำผูป้ระกอบการร้านค้าและผู้นำชุมชนจำนวน 20 คน ศึกษาดูงานการบริหาร
จัดการตลาดที่ตลาดเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พร้อมกับมีการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับมารตฐานร้านค้าและแผงลอยจำหน่ายอาหารที่
ได้มารตฐานตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธรณสขุ และตรวจมารตฐานรา้นค้า พร้อมจัดทำป้ายรบัรองให้กับรา้นคา้ที่ผ่านมาตรฐาน ซึ่งมีร้านค้าที่
ผ่านเกณฑ์มารตฐานทั้งหมด 12 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 100 และส่งผลให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการทำตลาดร้อยละ 100 (เดิมไม่มี) 

3.3 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการต่อการ
ให้บริการวิชาการของ
มหาวิทยาลยัโดยคำนึงถึง
การใช้นวัตกรรมเพื่อ
ตอบสนองโจทย์การพัฒนา
สนับสนุนให้ชุมชนสร้าง
สังคม คุณภาพรองรับ
โอกาสและความท้าทายใน
อนาคต  

มากกว่า 
4.51 

มากกว่า  
4.64 

 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยโดยคำนึงถึงการใช้นวัตกรรมเพื่อตอบสนองโจทย์การพัฒนาสนับสนุน
ให้ชุมชนสร้างสังคม คุณภาพรองรับโอกาสและความท้าทายในอนาคตเท่ากับ 4.64  
 โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจรายโครงการ ดังนี้ 

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างแกนนำช่วยฟ้ืนคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน (CPR) สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) 
หมู่2 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี   ค่าเฉลีย่ ≥ 4.51 ร้อยละ 85 

2. โครงการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคณุภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีตำบลคลองควาย อำเภอสาม
โคก จังหวัดปทุมธานี ค่าเฉลี่ย = 4.54 

3. โครงการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคณุภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีตำบลคูบางหลวง อำเภอลาด
หลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ค่าเฉลีย่ = 4.70 

4. โครงการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคณุภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีตำบลหนองตะเคียนบอน 
อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ค่าเฉลี่ย = 4.83 

ข้อมูล ณ วันท่ี 2 กรกฎาคม 2563 
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3.4 จำนวนครูที่ได้รับการ
พัฒนาและ โรงเรียน
เครือข่ายร่วมพัฒนาเพื่อ
ยกระดับ ผลการเรียนรู้
และจิตพสิัยเกณฑ์การ
พัฒนา โรงเรียนเครือข่าย 
3.4.1 จำนวนโรงเรียน
เครือข่ายชุมชนนักปฏิบตั ิ 

40 
โรงเรียน 

 

5 
เครือข่าย 
 

ปีงบประมาณพ.ศ.2563 มีจำนวนโรงเรียนหรือเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ  ทั้งสิ้น 5 เครือข่าย แบ่งเป็นโรงเรียน 1 โรง และเครือข่าย จำนวน 4 
เครือข่าย  ดังนี ้

ลำดับที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
วัน/เดือน/ป ี
ดำเนินการ 

ชื่อโรงเรียนเครือข่าย 
จำนวนครูโรงเรียน

เครือข่าย 
ชื่อครูพ่ีเลี้ยง 

1 กิจกรรมสื่อสารการตลาดสร้างการรับรูห้ลักสูตร/
คณะ สื่อสารองค์กรและสื่อสารการตลาดแบบบูรณา
การ (IMC) 

17 ธ.ค.62 โรงเรียนสามโคก 1 ครูสุรภัสส์ 
คันทจิตร 

2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างแกนนำช่วยฟื้นคืน
ชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำหมู่บา้น (อสม.) หมู่2 ตำบลคลองห้า อำเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธาน ี

29 มกราคม 2563 หมู่ 2 ตำบลคลองห้า 
อำเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธาน ี

 30 คน - 

3 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น 
ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวดัปทุมธานี 

เดือนพฤศจิกายน 
2562 – กันยายน 
2563 

พื้นที่ตำบลคลอง
ควาย อำเภอสามโคก  
จังหวัดปทุมธาน ี

23 คน - 

4 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น 
ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแกว้ จังหวัด
ปทุมธาน ี

เดือนพฤศจิกายน 
2562 – กันยายน 
2563 

หมู่ที่ 7 บ้านคลองบาง
หลวง ตำบลคูบางหลวง  
อำเภอลาดหลุมแกว้ 
จังหวัดปทุมธาน ี

 30 คน - 

5 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น ต.
หนองตะเคียนบอน อ.วัฒนานคร จ. สระแก้ว 
 
 

เดือนพฤศจิกายน 
2562 – กันยายน 
2563 

หมู่ที่ 1 6 และ 10 
บ้านใหม่ไทยพัฒนา  
ต.หนองตะเคียนบอน  
อ.วัฒนานคร  
จ. สระแกว้ 

55 คน - 

 
3.4.2 จำนวนครูที่ได้รับ
การพัฒนา 

1,000  
คน 

138 
คน 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีจำนวนประชาชนไดร้ับการพัฒนาจำนวน 138 คน  

3.5 ร้อยละของนักเรียน
โรงเรียนในท้องถิ่นที่ได้รับ

ร้อยละ  
40 

ร้อยละ  
- 

- 
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การพัฒนาจากมหาวิทยาลัย
มีคะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชา
ผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 
50 ขึ้นไป  

 ●  

3.6 จำนวนโรงเรียนใน
ท้องถิ่นที่มีการนำ
นวัตกรรมการจดัการ
เรียนรู้ของ โรงเรียนสาธิต
ไปใช้ประโยชน ์
 
  

15 
โรงเรียน 

....... 
 โรงเรียน 

- 

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

15  
ผลงาน 

1 
 ผลงาน 

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

นานาชาติ 
ว/ด/ป สถานที่เผยแพร่  ผู้จัดและผู้เข้าร่วม  

1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 
การประกวดมารยาทไทย 

1. นายชัยวัช มะลิไทย 
2. นายวีรภัทร ศักดิ์ไทยเจริญชัย 
3. นางสาวศุภาพิชญ์ ชาวปลายนา 
4. นางสาววภิาดา สร้างการนอก 
และ นายกิตติวุฒ ิไชยการ ผู้ฝึกซ้อม 

ระดับชาติ 30-31 มกราคม 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา 
หันตรา 

 

4.2 จำนวนเงินรายได้ทีเ่กิด
จากการบริหารจดัการ
ศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อ
ยอดสู่ เศรษฐกิจสร้างสรรค ์

10 ล้าน
บาท 

- 
บาท 

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

ร้อยละ  
35 

ร้อยละ 
27.58 

คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด (นับรวมทีล่าศึกษาต่อ) 
จำนวน 29 คน มีคณาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก จำนวน  8 คน  เมื่อคำนวณตามสูตร พบว่าค่าร้อยละของอาจารย์ประจำที่มคีณุวุฒิ
ปริญญาเอก เท่ากับร้อยละ 27.58 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ภูษิตา  อินทรประสงค์  
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  ดรุงค์เดช  
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพกร  จงวิศาล  
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศพร  ชูศักดิ์  
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชัย  คณุีพงษ์ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ บุรีเลศิ 
7. อาจารย์ ดร.รัฐพล ศลิปรศัม ี
8. อาจารย์ ดร.นภสัรญัชน์  ฤกษ์เรืองฤทธิ์ 

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

ร้อยละ  
15 

ร้อยละ 
28.57 

คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด (นับรวมทีล่าศึกษาต่อ) 
จำนวน 29 คน มีคณาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก จำนวน  7  คน  มีจำนวนอาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จำนวน 2 คน 
เมื่อคำนวณตามสูตร พบว่าค่าร้อยละของ  อาจารย์ทั้งหมดทีส่ำเร็จการศึกษาในระดับปรญิญาเอกท่ีไดร้ับการรบัรองคุณวุฒิจาก ก.พ. ต่อ
จำนวนอาจารย์ทีส่ำเรจ็การศึกษาจากต่างประเทศเท่ากับ   ร้อยละ 28.57 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  ดรุงค์เดช  
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพกร  จงวิศาล 
 
 

5.3 ร้อยละอาจารย์ประจำ
สถาบันที่ดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการ 

ร้อยละ  
60 

ร้อยละ 
85.71 

คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) ที่มี
คุณสมบัติตามเกณฑ์ขอตำแหน่งวิชาการ ที่ ก.พ.อ. กำหนด จำนวน 7 คน มีจำนวนอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการจำนวน 7 คน  เมื่อ
คำนวณตามสูตรพบว่าค่าร้อยละของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เท่ากับร้อยละ 85.71 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ภูษิตา  อินทรประสงค์  
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  ดรุงค์เดช  
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพกร  จงวิศาล  
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศพร  ชูศักดิ์  
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5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชัย  คณุีพงษ์ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ บรุีเลิศ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์  สงวนช่ือ 

5.4 จำนวนอาจารย์ที่ไดร้ับ
การรับรอง มาตรฐาน
อาจารย์มืออาชีพจาก 
สกอ. หรือสถาบันรับรอง
มาตรฐานวิชาชีพ 

10  
คน 

-  
คน 

จำนวนอาจารย์ทีไ่ด้รับการรับรองมาตรฐานอาจารยม์ืออาชีพจากสถาบันรับรองมาตรฐานวิชาชีพ จำนวน  - คน  โดยได้รับรองมาตรฐาน
วิชาชีพแยกตามสถาบันรับรองมาตรฐานวิชาชีพ ดังนี ้
ที ่ ชื่อ-นามสกุล ชื่อการรับรองมาตรฐาน ชื่อหน่วยงาน 

1    

2    
 

5.5 ร้อยละของบุคลากร
สายสนบัสนุนที่เข้าสู่ 
ตำแหน่งท่ีสูงขึ้นจากผู้ที่มี
คุณสมบัติเข้าเกณฑ์ การ
ประเมิน 

ร้อยละ  
3 

ร้อยละ 
0.00 

คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีจำนวนบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด ทีเ่ข้าสู่ตำแหนง่ที่
สูงขึ้นจากผู้ที่มีคณุสมบัตเิข้าเกณฑ์ การประเมิน จำนวน 0  คน  มีจำนวนบุคลากรสายสนบัสนุน  จำนวน 8  คน  เมื่อคำนวณตามสูตรพบว่า  
ค่าร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุน ทีเ่ข้าสู่ตำแหน่งท่ีสูงขึ้น  เท่ากับร้อยละ 0.00 

5.6 ร้อยละของบุคลากร
และผู้นำที่ไดร้ับการพัฒนา
และผา่นผลการประเมิน
หลักสตูร ตามเกณฑ์ที่
กำหนด 

ร้อยละ  
80 
 
 

  

ร้อยละ  
- 

- 
 

5.7 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ของการบริหารงานดา้น
บุคคล 

มากกว่า 
4.51 

4.05 
 
 

ความพึงพอใจของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อมด้านบุคลากรเท่ากับ  4.05  โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในแต่ละประเด็น ดังนี้ 
 ความพึงพอใจ N Minimum Maximum Mean Std. Dev 

ภาพรวมความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมด้านบุคลากร        30        3.14        5.00  4.05       0.43  
1.  สิ่งอำนวยความสะดวก 30 3.67  5.00  4.20  0.37  
2.  การบริการดา้นสิ่งแวดล้อม เพือ่ส่งเสรมิคณุภาพชีวิต  30 3.00  5.00  4.07  0.44  
3.  การบริการแหล่งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่บุคลากร 30 2.33  5.00  3.87  0.62  
4.  การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 30 2.00  5.00  3.90  0.73  
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5. สวัสดิการ 30 3.00  5.00  3.97  0.56  
ข้อมูล ณ วันที่  14 กันยายน 2563 

5.8 ร้อยละของหลักสูตรที่
มีผลการประเมินการ
ประกันคณุภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร ตาม
เกณฑ์ สกอ. อยู่ในระดับดี
มาก 

ร้อยละ  
5 

ร้อยละ 
0.0 

คณะมหีลักสูตรที่เปิดการเรยีนการสอน 5 หลักสตูร เป็นหลักสูตรระดับปรญิญาตรี 4 หลักสูตร และหลักสตูระดับปรญิญาโท 1 หลักสตูร ใน
ไตรมาสที ่3 ผลการดำเนินงาน หลักสูตระดับปรญิญาโท 1 หลักสูตร และ ปรญิญาตรี 4 หลักสูตร ผลการประเมินคณุภาพการศึกษา โดย
คณะกรรมการประเมินคณุภาพการศึกษาภายในพบว่า 

• หลักสตูรสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาการจดัการระบบสุขภาพ  
 ดำเนินการประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน เมื่อวันท่ี 18 มิถุนายน 2563 ตามเกณฑ์มาตรฐานตัวบง่ช้ีของสำนักงาน
คณะกรรมการการอดุมศึกษา    
 ได้คะแนนเฉลีย่ 3.91 ระดับคณุภาพดี 

• หลักสตูรสาธารณสุขศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ์
 ดำเนินการประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน เมื่อวันท่ี 17 มิถุนายน 2563 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ตัวบ่งช้ีของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา    
 ได้คะแนนเฉลีย่ 3.75 ระดับคณุภาพดี 

• หลักสตูรสาธารณสุขศาสตรบณัฑติ  สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล  
 ดำเนินการประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน เมื่อวันท่ี 17 มิถุนายน 2563 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ตัวบ่งช้ีของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา    
 ได้คะแนนเฉลีย่ 3.40 ระดับคณุภาพดี 

• หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นหลักสูตรใหม่ เปิดรับนักศึกษาปีการศึกษา 2562   
 ดำเนินการประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน เมื่อวันท่ี 18 มิถุนายน 2563 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ตัวบ่งช้ีของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา    
 ได้คะแนนเฉลีย่ 2.52 ระดับคณุภาพปานกลาง 

• หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสุขภาพและความงาม หลักสตูรใหม่ เปดิรับนักศึกษาปีการศึกษา 2562 ยังไม่มีนักศึกษา   
 ดำเนินการประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน เมื่อวันท่ี 19 มิถุนายน 2563 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ตัวบ่งช้ีของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา    

  ได้คะแนนเฉลีย่ 1.81 ระดับคณุภาพน้อย 
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5.9 ค่าคะแนนการการ
ประเมินตามเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ดำเนินการที่เป็นเลศิ 
(EdPEx) 

200 
คะแนน 

- 
คะแนน 

 

5.10 ร้อยละหลักสูตรที่
ผ่านการขึ้นทะเบียน TQR 
(Thai Qualification 
Register)   

ร้อยละ  
20 

ร้อยละ  
- 

คณะยังไม่มีหลักสูตรที่ขอรับการประเมินคุณภาพเพื่อข้ึนทะเบียน TQR 

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

ร้อยละ  
2 

ร้อยละ  
- 

- 
 
 

 

5.12 ผลการจัดอันดับ
มหาวิทยาลยัด้วย 
Webometrics Ranking 
เมื่อเปรยีบเทียบ 
มหาวิทยาลยัในกลุ่มราชภัฏ 

น้อยกว่า
อันดับที่ 

15 

อันดับที่ 
- 

- 

5.13 ผลการจัดอันดับ
มหาวิทยาลยัสีเขยีว (ระดับ
เอเชีย) 

น้อยกว่า 
อันดับที ่

195  

อันดับที ่
…… 

- 

5.14 ค่าเฉลี่ยระดับความ
ผูกพันของบุคลากรต่อ
องค์กร  

มากกว่า 
4.51 

ค่าเฉลี่ย 
4.51 

ค่าเฉลี่ยระดับความผูกพันของบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ เท่ากับ 4.51  โดยมีค่าเฉลี่ยในแต่ละประเด็น ดังนี้ 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ค่าเฉลี่ยความผูกพันในงาน 30 3 5 4.51 0.06 
ค่าเฉลี่ยความแข็งขันในการทำงาน 30 3 5 4.50 0.02 
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ค่าเฉลี่ยการอุทิศตนเพื่องาน 30 2 5 4.51 0.11 
ค่าเฉลี่ยความมุ่งมั่นในการทำงาน 30 3 5 4.51 0.06 
ข้อมูล ณ วันที ่21 สงิหาคม 2563 

5.15 ค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจของ ผู้มีส่วนไดส้่วน
เสียที่มตี่อมหาวิทยาลัยใน
ทุกมิติ  

มากกว่า 
4.00 

4.27 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อมหาวิทยาลัย จัดเก็บข้อมูลโดยคณะสาธารณสุขศาสตร์ ในทุกมิติ เท่ากับ 4.27 โดยมีค่าเฉลี่ยใน
แต่ละประเด็น ดังนี้ 

ลำดับที ่ หัวข้อการประเมิน 
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 

นักศึกษา 
บุคลากร 

สายวิชาการ 
บุคลากร 

สายสนับสนุน 
ประชาชน

ทั่วไป 
รวม 

1 การบริหารจัดการ 4.61 4.30 3.15 - 4.02 
2 การจัดการเรียนการสอน 3.86 - - - 3.86 
3 การวิจยั - 4.80 - - 4.80 
4 การบริการวิชาการ - - - 4.33 4.33 
5 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม - - - 4.34 4.34 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.27 
ข้อมูล ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2563 

5.16 ส่วนแบ่งการตลาด
ของนักศึกษาท่ีเข้าศึกษา
ต่อในมหาวิทยาลยัเทียบ
กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ทั้งหมด 

4 - จำนวนนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งหมดจำนวน - คน เข้าศึกษาต่อต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ จำนวน - คน             
คิดเป็นส่วนแบ่งการตลาดของนักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเทียบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งหมดร้อยละ - 
จำแนกในแต่มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ลำดับที ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ จำนวนนักศึกษา
ใหม่(คน) 

ร้อยละของ
นักศึกษา 

    
 รวม   

ข้อมูล ณ วันที่ - 



45 
 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
2563 

ผล รายละเอียดผลการดำเนินงาน 

5.17 ร้อยละของนักเรียน
ในท้องถิ่นที่เข้าเรียน ใน
มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์

ร้อยละ  
25 

ร้อยละ  
0.059 

นักเรียนในท้องถิ่นที่เข้าเรียนใน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เท่ากับ 15 คน จำนวนนักเรียนใน
จังหวัดปทุมธานีและสระแก้ว ทั้งหมด 25,318 คน คิดเป็นร้อยละ 0.059 แยกตาม หลักสูตร ดังนี้ 

หลักสูตร 

จังหวัดปทมุธานี 
ร้อยละของ

นักศึกษาใหม่ 

จังหวัดสระแก้ว 
ร้อยละของ

นักศึกษาใหม่ 
นักศึกษา

ใหม ่
นักเรียนใน

จังหวัด 
นักศึกษาใหม่ นักเรียน 

ในจังหวัด 

หลักสูตร ส.บ.สาธารณสุขศาสตร ์ 10 -  1   
หลักสูตร ส.บ.การจัดการสถานพยาบาล - -  3   

หลักสูตร วท.บ.สุขภาพและความงาม - -  -   

หลักสูตร วท.บ.อนามัยสิ่งแวดล้อม 1 -  -   

รวม 11 18,535 0.06 4 6,783 0.06 
ข้อมูล ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 

5.18 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
รายได้ทั้งหมดของ
มหาวิทยาลยัตามเป้าหมาย
ที่กำหนด 

ร้อยละ  
2 

ร้อยละ  
…… 

- 

5.1 อัตราส่วนกำไรจากผล
การดำเนินงาน 
(Operation Profit 
Margin)  

0.3 …… - 

5.20 อัตราผลตอบแทน
จากการลงทุน (ROI) ของ
งานบริหารทรัพยส์ินและ
รายได ้

มากกว่า 
20 

…… - 

 


