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รายงานผลการดำเนินงาน 
ตัวชีว้ัดโครงการแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย 

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

 
 
 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
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สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 4 (1 ต.ค.2562-30 ก.ย.2563) 

 

เป้าประสงค์ 
จำนวนตัวช้ีวัด

ทั้งหมด 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

รอผลการ
ดำเนินการ 

(n/a) 

ร้อยละการ
บรรลุ

เป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
(Productive Learning)  

9 5 4 0 55.56 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหา
ของท้องถิ่น 

4 1 3 0 25.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

2 1 1 0 50.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อ
ยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

1 0 1 0 0.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล 8 4 4 0 50.00 
รวม 24 11 13 0 45.83 

หมายเหตุ : ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมายของคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
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โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย VRU เป้าหมาย PH 
ผลการ

ดำเนินงาน 
Q4 

การบรรลุ/ไม่บรรลุ 
เป้าหมาย Q4 ผู้รับผิดชอบ

กำกับดูแล บรรล ุ ไม่
บรรล ุ

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) 
1.1.1 โครงการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงหลักสูตรจัดการเรียนรู้  
เชิงผลิตภาพ(Productive 
learning) 

1.1.1.1 ร้อยละของหลักสตูรที่
จัดการเรียนรู้ เชิงผลิตภาพ 

100 
ร้อยละ 

100 
ร้อยละ 

100 
ร้อยละ 

บรรล ุ   รองคณบดฝี่าย
วิชาการและวิจัย 

1.1.2 โครงการบริหารจัดการ 
งบประมาณการดำเนินงาน
วิชาการ 

1.1.2.1.ร้อยละของการเบิกใช้
งบประมาณการดำเนินงาน
วิชาการ 

100 
ร้อยละ 

100 
ร้อยละ 

51.33 
ร้อยละ 

 ไม่
บรรล ุ

 รองคณบดฝี่าย
วิชาการและวิจัย 

1.2.1 โครงการส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้เชิงผลติภาพ 
(Productive learning) 

1.2.1.1 ร้อยละของรายวิชาที่
เปิดสอนในปีการศึกษาที่มี
ผลงานเชิงประจักษ์ต่อรายวิชา
ที่เปิดสอนในปีการศึกษา 

95 
ร้อยละ 

95 
ร้อยละ 

5.10 
ร้อยละ 

 ไม่
บรรล ุ

 รองคณบดฝี่าย
วิชาการและวิจัย 

1.2.2  โครงการพัฒนาทักษะ
ของนักศึกษาท่ีจำเป็นต่อการ
ดำเนินชีวิตในศตวรรษที ่21  

1.2.2.1 ร้อยละของนักศึกษาท่ี
ได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็น
ต่อการดำเนินชีวิตในศตวรรษที ่
21  

80 
ร้อยละ 

80 
ร้อยละ 

94.11 
ร้อยละ 

บรรล ุ   รองคณบดฝี่าย
กิจการนักศึกษา

และพันธกิจสมัพันธ์ 

1.2.3  โครงการพัฒนากิจกรรม
กระบวนการเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติผา่นการทำงานร่วมกับ
ชุมชน 
  

1.2.3.1 ร้อยละของนักศึกษาท่ี
เข้าร่วมโครงการพัฒนา
กิจกรรมกระบวนการเรยีนรู้
จากการปฏิบตัิผ่านการทำงาน
ร่วมกับชุมชนต่อจำนวน
นักศึกษาท้ังหมด 

40 
ร้อยละ 

40 
ร้อยละ 

46.6 
ร้อยละ 

บรรล ุ   รองคณบดฝี่าย
กิจการนักศึกษา

และพันธกิจสมัพันธ์ 
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โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย VRU เป้าหมาย PH 
ผลการ

ดำเนินงาน 
Q4 

การบรรลุ/ไม่บรรลุ 
เป้าหมาย Q4 ผู้รับผิดชอบ

กำกับดูแล บรรล ุ ไม่
บรรล ุ

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

1.2.4 .โครงการบ่มเพาะให้
บัณฑิตมีทักษะเป็น
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup) 
  

1.2.4.1 ร้อยละของหลักสตูรที่
มีการพัฒนาทักษะ
ผู้ประกอบการรุ่นใหม ่
  

60 
ร้อยละ 

60 
ร้อยละ 

60 
ร้อยละ 

บรรล ุ   รองคณบดฝี่าย
กิจการนักศึกษา

และพันธกิจสมัพันธ์ 

1.3.1 โครงการพัฒนาทักษะการ
เรียนรูภ้าษาสากล  
  

1.3.1.1.ร้อยละของนักศึกษา 
ทุกช้ันปีท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาทักษะด้านภาษา 
  

80 
ร้อยละ 

80 
ร้อยละ 

47.73 
ร้อยละ 

 ไม่
บรรล ุ

 รองคณบดฝี่าย
กิจการนักศึกษา

และพันธกิจสมัพันธ์ 

1.4.1 โครงการสรา้งเครือข่ายใน
รูปแบบประชารัฐกับหน่วยงาน
ภายใน ประเทศ 
  

1.4.1.1 จำนวนเครือข่าย       
ความร่วมมือภายใน ประเทศท่ี
มีการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน 

14 
เครือข่าย 

2 
เครือข่าย 

5 
เครือข่าย 

บรรล ุ   รองคณบดฝี่าย
กิจการนักศึกษา

และพันธกิจสมัพันธ์ 

1.4.2 โครงการสรา้งเครือข่าย
ร่วมมือกับสถานศึกษา 
หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนใน
ต่างประเทศ 
  

1.4.2.1 จำนวนเครือข่ายความ
ร่วมมือกับสถานศึก ษา หน่วย 
งานภาครัฐและเอกชนในต่าง
ประ เทศท่ีมีการดำเนิน
กิจกรรมร่วมกัน 

5 
เครือข่าย 

5 
เครือข่าย 

1 
เครือข่าย 

 ไม่
บรรล ุ

 รองคณบดฝี่าย
วิชาการและวิจัย 

 

เป้าประสงค์ที่ 2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น เพ่ือความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
2.1.1 โครงการจัดหาทุน
สนับสนุนการสร้างผลงานวิจัย 
 
 
  

2.1.1.1จำนวนเงินสนับสนุน
การวิจัยต่อปี 
 

40,000,000.00 
ล้านบาท 

40,000,000.00 
ล้านบาท 

78,000 
บาท 

 ไม่
บรรล ุ

 รองคณบดฝี่าย
วิชาการและวิจัย 
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โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย VRU เป้าหมาย PH 
ผลการ

ดำเนินงาน 
Q4 

การบรรลุ/ไม่บรรลุ 
เป้าหมาย Q4 ผู้รับผิดชอบ

กำกับดูแล บรรล ุ ไม่
บรรล ุ

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

2.2.1. โครงการส่งเสริมงานวิจยั
และงานสร้างสรรค์ เพื่อ
เสรมิสร้างความเขม้แข็งเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น   
  

2.2.1.1 ร้อยละของอาจารย์ท่ี
ได้รับการส่งเสริมการผลิตผล
งานวิจัยหรือนวัตกรรมท่ีสร้างองค์
ความรู้ใหม่ท่ีตอบโจทย์ระดับ
ท้องถิ่นหรือสร้างสรรค์หรือแก้ไข
ปัญหาชุมชนท้องถิ่น 

80 
ร้อยละ 

80 
ร้อยละ 

64 
ร้อยละ 

 ไม่
บรรล ุ

 รองคณบดฝี่าย
วิชาการและวิจัย 

 

2.2.2 โครงการส่งเสริม
ผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และ
พัฒนานวัตกรรม จนมีการจด
ทะเบียนจากหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
  

2.2.2.1 ระดับความสำเรจ็ของ
การส่งเสริมผลงานวิจยัเชิง
ประยุกต์และพัฒนานวตักรรม
จนมีการจดทะเบียนจาก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
  

5 
ระดับ 

5 
ระดับ 

0 
ระดับ 

 ไม่
บรรล ุ

 รองคณบดฝี่าย
วิชาการและวิจัย 

 

2.2.3. โครงการจัดประชุม
วิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
ร่วมกับภาคเีครือข่าย  
  

2.2.3.1 จำนวนครั้งการจัด
ประชุมวิชาการระดับชาตหิรือ
นานาชาติร่วมกับภาคีเครือข่าย
ต่อปีงบประมาณ 
  

2 
ครั้ง 

1 
ครั้ง 

1 
ครั้ง 

บรรล ุ   รองคณบดฝี่าย
วิชาการและวิจัย 

 

เป้าประสงค์ที่ 3 ประชาชนสามารถดำรงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
3.1.1 โครงการสรา้งเครือข่าย
ชุมชนนักปฏิบัติ เพื่อร่วมกัน
ศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชน
ท้องถิ่นและเสรมิพลังให้ชุมชน
ท้องถิ่นสามารถดำรงอยู่ได้อยา่ง
ยั่งยืน  

3.1.1.1 จำนวนหมู่บ้านใน
จังหวัดปทุมธานีและจังหวัด
สระแก้วที่มีฐานข้อมูลตำบลใน
การคัดเลือกชุมชนสำคญัเพื่อใช้
ในการพัฒนาท้องถิ่น 
  

30 
หมู่บ้าน 

4 
หมู่บ้าน 

4 
หมู่บ้าน 

บรรล ุ   รองคณบดฝี่าย
กิจการนักศึกษา

และพันธกิจสมัพันธ์ 
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โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย VRU เป้าหมาย PH 
ผลการ

ดำเนินงาน 
Q4 

การบรรลุ/ไม่บรรลุ 
เป้าหมาย Q4 ผู้รับผิดชอบ

กำกับดูแล บรรล ุ ไม่
บรรล ุ

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

  
  

3.1.1.2 ระดับความสำเรจ็ของ
การสร้างเครือข่ายชุมชนนัก
ปฏิบัติเพื่อแลกเปลีย่นเรยีนรู้
จากภายในหรือภายนอก
มหาวิทยาลยัเพื่อร่วมกันศึกษา
และแก้ไขปญัหาของชุมชน
ท้องถิ่นที่เป็นพ้ืนท่ีเป้าหมาย
ร่วมที่บูรณาการภารกิจของ
มหาวิทยาลยั  

5 
ระดับ 

5 
ระดับ 

2 
ระดับ 

 ไม่
บรรล ุ

 รองคณบดฝี่าย
กิจการนักศึกษา

และพันธกิจสมัพันธ์ 

เป้าประสงค์ที่ 4 บัณฑิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตสำนึกท่ีดีต่อสังคมโดยรวมรักษามรดกทางวัฒนธรรมและเข้าใจในสังคมพหุ
วัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
4.1.1 โครงการบริหารจัดการ 
งานส่งเสรมิศาสนา  ทำนุบำรุง
ศิลปะ และวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

4.1.1.1 ผลการดำเนินงานตาม
ระบบกลไกลศิลปวัฒนธรรม 
และความเป็นไทย 
  

5 
ข้อ 

5 
ข้อ 

2 
ข้อ 

 ไม่
บรรล ุ

 
 

รองคณบดฝี่าย
กิจการนักศึกษา

และพันธกิจสมัพันธ์ 

เป้าประสงค์ที่ 5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน 
ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล 
5.1.1 โครงการพัฒนาระบบการ
จัดการทรัพยากรบุคคลสูค่วาม
เป็นเลิศ 

5.1.1.1 ระดับความสำเรจ็ของ
การจัดการทรัพยากรบุคลากรสู่
ความเป็นเลิศ 
  

5 
ระดับ 

5 
ระดับ 

 
 
 

5 
ระดับ 

บรรล ุ   รองคณบดฝี่าย
บริหารและการ

วางแผน 
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โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย VRU เป้าหมาย PH 
ผลการ

ดำเนินงาน 
Q4 

การบรรลุ/ไม่บรรลุ 
เป้าหมาย Q4 ผู้รับผิดชอบ

กำกับดูแล บรรล ุ ไม่
บรรล ุ

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

5.2.3 โครงการพัฒนาองค์กร
แห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชน
อุดมปัญญา 

5.2.3.1 ระดับความสำเร็จของ
การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้
โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา 

5 
ระดับ 

5 
ระดับ 

5 
ระดับ 

บรรล ุ   รองคณบดฝี่าย
บริหารและการ

วางแผน 
5.3.1 โครงการจัดการมาตรฐาน
การศึกษาและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเพื่อสู่ความเป็นเลิศ 

5.3.1.1 ระดับความสำเร็จของ
การดำเนินงานตามแผนการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

5 
ระดับ 

5 
ระดับ 

5 
ระดับ 

บรรล ุ   รองคณบดฝี่าย
บริหารและการ

วางแผน 
5.4.1 โครงการพัฒนา
ประสิทธิผล การบริหาร
สำนักงาน 

5.4.1.1 ร้อยละของการเบิกจ่าย
งบประมาณ ตามแผนที่กำหนด 

90 
ร้อยละ 

90 
ร้อยละ 

99.99 
ร้อยละ 

บรรล ุ   รองคณบดฝี่าย
วิชาการและวิจัย 

5.4.2 โครงการสื่อสารองค์กร
และการสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการ (IMC) 
 

5.4.2.1 ระดับความสำเร็จของ
การดำเนินการสื่อสารองค์การ
และการสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการ (IMC) 

5 
ระดับ 

5 
ระดับ 

3 
ระดับ 

 ไม่
บรรล ุ

 รองคณบดฝี่าย
กิจการนักศึกษา

และพันธกิจสมัพันธ์ 

5.4.3 โครงการจัดประชุมเพื่อ
พัฒนาระบบบริหารจดัการโดยมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

5.4.3.1 ร้อยละของการเบิกจ่าย
งบประมาณตามแผนการจัด
ประชุม 

100 
ร้อยละ 

100 
ร้อยละ 

24.26 
ร้อยละ 

 

 ไม่
บรรล ุ

 รองคณบดฝี่าย
วิชาการและวิจัย 

5.5.1 โครงการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมและบริหารจัดการ
มหาวิทยาลยัสีเขยีว 

5.5.1.1 ระดับความสำเร็จของ
บริหารจัดการมหาวทิยาลัยสี
เขียว  

5 
ระดับ 

5 
ระดับ 

3 
ระดับ 

 ไม่
บรรล ุ

 
 

รองคณบดฝี่าย
บริหารและการ

วางแผน 
5.6.1 โครงการจัดหาและพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ทรัพยากร สนับสนุน
การศึกษา การวิจัย การบริการ
วิชาการ 

5.6.1.1 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่ง
สนับสนุน การเรียนรู้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และสิ่งอำนวยความ
สะดวกและบริการ ขั้นพื้นฐาน
ภายในมหาวิทยาลัย 

4.51 4.51 0  ไม่
บรรล ุ

 รองคณบดฝี่าย
วิชาการและวิจัย 
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เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)  

 

โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าห
มาย 

ผล 
รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (วันที่ 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย.63) ผู้รับผิดชอบ 

1.1.1 
โครงการ
พัฒนาหรือ
ปรับปรุง
หลักสตูร
จัดการเรียนรู้  
เชิงผลิตภาพ
(Productive 
learning)  

1.1.1.1 ร้อย
ละของ
หลักสตูรที่
จัดการ
เรียนรู้ เชิง
ผลิตภาพ  

 

ร้อย
ละ  

100 

ร้อยละ  

100 

ในปีการศึกษา 2562 มีจำนวนหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาหรอืปรับปรุงเพื่อให้เกิดการเรียนรู ้เชิงผลิตภาพ (Productive 
learning)  72 หลักสูตร จากจำนวนหลักสูตร 72  หลักสูตร มีการนำกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพมาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนจำนวน  72 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีเนื้อหาระบุอยู่ใน มคอ. 2 

คณะ 
จำนวนหลักสูตร

ทั้งหมด 

จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงเพื่อให้เกิดการเรียนรู ้ 

เชิงผลิตภาพ (Productive learning) 
ร้อยละ 

ครุศาสตร์ 14 14 100 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 14 14 100 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 11 11 100 
เทคโนโลยีการเกษตร 4 4 100 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 8 8 100 
วิทยาการจัดการ 9 9 100 
สาธารณสุขศาสตร์ 4 4 100 
วิทยาลยันวัตกรรมการจัดการ 9 9 100 

รวม 72 72 100  

รองคณบดีฝ่าย
ว ิ ช า ก า ร แ ล ะ
วิจัย 
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โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าห
มาย 

ผล 
รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (วันที่ 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย.63) ผู้รับผิดชอบ 

1.1.2 โครงการ
บริหารจัดการ 
งบประมาณการ
ดำเนินงาน
วิชาการ 

1.1.2.1.ร้อย
ละของการ
เบิกใช้
งบประมาณ
การ
ดำเนินงาน
วิชาการ 

ร้อย
ละ  

100 

ร้อยละ  

51.33 

จำนวนงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน 1,644,524.00 บาท ตั้งเบิกจำนวน   844,060.99  บาท คิดเป็นรอ้ยละ 51.33 ณ 
วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 ได้แก่   

ไตรมาส/
เป้าหมาย 

จำนวนเงินตามเป้าหมาย(บาท) ต้ังเบิก(บาท) ร้อยละ 

ไตรมาส 1        896,541.00      556,476.99  62.07 
ไตรมาส 2        469,321.00      254,584.00  54.25 
ไตรมาส 3        278,662.00       33,000.00  11.84 
ไตรมาส 4  - - - 

รวม   1,644,524.00    844,060.99  51.33 
     

รองคณบดฝี่าย
วิชาการและ
วิจัย 

1.2.1 
โครงการ
ส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพ 
(Productive 
learning) 

1.2.1.1 ร้อย
ละของ
รายวิชาที่
เปิดสอนในปี
การศึกษาท่ีมี
ผลงานเชิง
ประจักษ์ต่อ
รายวิชาที่
เปิดสอนในปี
การศึกษา 

 

ร้อย
ละ   

95 

ร้อยละ  

5.10 

 

ปีการศึกษา 2562 มีรายวิชาที่เปิดสอนทั้งสิ้น 39 และมีรายวิชาที่มีผลงานเชิงประจักษ์จำนวน 2 รายวชิา                                     
คิดเป็นร้อยละ 5.10 
ระบุช่ือรายวิชา/สาขา/ผลงานให้ครบถ้วนทุกผลงาน 
1. ช่ือรายวิชา การวิจัยทางสาธารณสุข หลักสตูร สาธารณสุขศาสตรบัณฑติ นักศึกษามีจำนวนวิจยัทั้งสิ้น 25 เรื่อง 
1.1 ผลของโปรแกรมการให้ความรู้ ต่อระดับความรู้และทัศนคติ การบริโภคอาหารเช้าของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลายโรงเรียนแห่งหนึ่ง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
1.2 ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการบรโิภคอาหารฟาสต์ฟู้ดของนักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
1.3 พฤติกรรมป้องกันความเสี่ยงทางเพศของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรยีนแห่งหนึ่ง จังหวัด 
พระนครศรีอยุธยา 
1.4 พฤติกรรมป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของนักเรียนมัธยมศกึษาตอนปลาย โรงเรียนแห่งหนึ่ง จังหวัดลพบุรี  
1.5 ปัจจัยที่มีความสมัพันธ์ กับพฤติกรรมการเล่นเกมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
1.6 ประสิทธิผลของโปรแกรมลดความเครยีดของนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

รองคณบดฝี่าย
วิชาการและ
วิจัย 
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โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าห
มาย 

ผล 
รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (วันที่ 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย.63) ผู้รับผิดชอบ 

 

 

1.7 ผลของโปรแกรมการให้ความรู้และทักษะการตรวจโรคมะเร็งเตา้นมด้วยตนเองของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ
หมู่บ้าน ในตำบลตากฟ้า อำเภอตากฟ้า จงัหวัดนครสวรรค์  
1.8 ผลของโปรแกรมการลดระดับอาการปวดประจำเดือนของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์
1.9 ผลของโปรแกรมการป้องกันนักสูบบุหรี่หนา้ใหม่ ในนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนแห่งหนึ่ง  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
1.10 ผลของโปรแกรมการให้ความรู้เรื่องการป้องกันการจมน้ำและการช่วยเหลือผู้จมน้ำเบื้องต้นในเด็กประถมศึกษา     
โรงเรียนบ้านบึงวิทยา ตำบลตะครำ้เอน อำเภอท่ามะกา 
1.11 ประสิทธิผลของโปรแกรมการออกกำลังกายแบบรำวงย้อนยคุ เพื่อลดดัชนีมวลกายของประชาชนวัยผู้ใหญ่ที่มี
ภาวะน้ำหนักเกิน ในอำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง  
1.12 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
1.13 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดืม่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย 
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์
1.14 พฤติกรรมการบริโภคอาหารสำเรจ็รูปแช่เเข็งของนักศึกษาหอพักภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์  
1.15 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบรโิภคอาหารเพื่อสุขภาพของอาจารย์และบุคลากร ในมหาวิทยาลยั 
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
1.16 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของนักศึกษาในการใช้บริการศูนย์อาหาร ๑ มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์
1.17 พฤติกรรมการออกกำลังกายของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา โรงเรยีนสาธิต มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์      
ในพระบรมราชูปถัมภ์  
1.18 ความสัมพันธ์ระหว่างความรูท้ัศนคติและพฤติกรรมการออกกำลังกายของศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์
1.19 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการบรโิภคเครื่องดืม่รสหวานท่ีส่งผลต่อภาวะสุขภาพของนกัศึกษา  
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าห
มาย 

ผล 
รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (วันที่ 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย.63) ผู้รับผิดชอบ 

1.20 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการบรโิภคยาลดน้ำหนักของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์  
1.21 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ยาสมุนไพรเพื่อการรักษาเบื้องต้นของผูสู้งอายุ ในตำบลทองเอน  
อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี  
1.22 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุโรคความดันโลหติสูง ตำบลศรสีว่าง อำเภอนา
โพธิ์ จังหวัดบุรีรมัย ์
1.23 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการบรโิภคอาหารของทหารในค่ายทหารแห่งหนึ่ง ในจังหวัดชลบุรี  
1.24 ประสิทธิผลของโปรแกรมสรา้งเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อความตั้งใจไม่สูบบุหรี่ของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย โรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานี  
1.25 ความรู้และพฤติกรรมการปอ้งกันโรคไข้เลือดออกของประชาชนอำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี  
2. ช่ือรายวิชา สหกิจศึกษา  หลักสูตร สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต และสาขาการจดัการสถานพยาบาล นักศึกษามี
จำนวนโครงการ ท้ังสิ้น 28 เรื่อง 
2.1 โครงการรักสุขภาพ ห่างไกลโรคเบาหวาน ณ คลินิกมิตรไมตรี นวนคร ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 
2.2 ขยับกายสบายชีวีด้วยวิธียดืเหยียดกลา้มเนื้อจากยางยืด หมู่บ้าน ดี.เค แขวงบางบอน เขตบางบอน 
กรุงเทพมหานคร 
2.3 โครงการตรวจสารเคมีในเลือดของประชากรบ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 4 
2.4 โครงการชุมชนหัวแข็ง 
2.5 โครงการกําจัดลูกน้ำยุงลายหา่งไกลไขเ้ลือดออก 
2.6 โครงการตรวจหาสารเคมีตกคา้งในเกษตรกร 
2.7 โครงการบ้านภักดีแผ่นดินปลอดภัย ร่วมมือป้องกันภัยไขเ้ลือดออก 
2.8 โครงการส่งเสริมความรู้ ปรับเปลี่ยนทัศนคติและพัฒนานวัตกรรมปูนแดงสมุนไพรจากข่า เพื่อลดอตัราอุบัติการณ์
ของโรคไข้เลือดออก ในหมู่ 4 ตําบลคลองหก อําเภอคลองหลวง จงัหวัดปทุมธานี ปี2563 
2.9 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อควบคมุระดับความดนัโลหิต ในผู้ป่วยโรคความดันโลหติ บ้านหนองมะ
อึ หมู่ที่ 4 ต.โนนหมากเค็ง อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 
2.10 โครงการเสริมสร้างความรู้เพือ่ปรับเปลีย่นพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเป็นพยาธิใบไม้ตับ ในประชาชนกลุ่มเสี่ยง บ้าน
คลองทราย หมู่ที่ 8 ต.หนองตะเคยีนบอน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 
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2.11 โครงการฉันท์ดีมีสจุเพื่อการดูแลสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ ในเขตพื้นที่บริการโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตำบลเชียง
รากใหญ่ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 
2.12 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไขเ้ลือดออกชุมชนบ้านศาลเจา้ หมู่ที่ 7 อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี  
2.13 โครงการ “ส่งเสริมการคัดแยกขยะตามหลัก 3R” 
2.14 โครงการปลอดภัยห่างไกลพาหะสตัว์นำโรคหนูและแมลงวัน ด้วยผลติภณัฑ์รไีซเคิล ในเขตชุมชนตลาดประตูน้ำ
พระอินทร์ หมู่ที่ 7 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
2.15 โครงการชุมชนปลอดภยั ห่างไกลไข้เลือดออก 
2.16 โครงการอบรมให้ความรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อควบคมุระดบัความดันโลหิตในประชากรกลุ่มเสี่ยงโรค
ความดันโลหิต ไม่ให้เป็นผู้ป่วยรายใหม่ที่ หมู่ 1 บ้านหนองเรือ ตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จงัหวัดสระแก้ว 
พ.ศ.2563 
2.17 โครงการเปลีย่นคนเดมิ เป็นคนใหม่ ห่างไกลภาวะน้ำหนักเกิน 
2.18 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไขเ้ลือดออกในชุมชน บัวแก้วเกษร หมู่ที่ 3 ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว  
จังหวัดปทุมธาน ี
2.19 โครงการ “สร้างสิ่งประดิษฐจ์ากวัสดุเหลือใช้” 
2.20 โครงการส่งเสริมการป้องกันมลพิษฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 พระสงฆ์และแม่ชีภายในวัดไทยกุสินาราเฉลิม
ราชย์ รัฐอุตตรประเทศ สาธารณรฐัอินเดีย 
2.21 โครงการจัดกิจกรรมสุขภาพเพื่อส่งเสริมทัศนคติ และการจัดการอารมณ์เกี่ยวกับเพศศึกษา นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
2.22 โครงการศึกษาระบบการใหบ้ริการในแผนกผู้ป่วยนอกด้วยตู้สง่ตรวจอัตโนมัติ (Kiosk) โรงพยาบาลลาดบัวหลวง 
จังหวัดปทุมธาน ี
2.23 โครงการพัฒนาระบบการตดิตามผู้ป่วยท่ีบ้าน (Home Health Care) ด้วย QR Code โรงพยาบาลสรรพยา 
จังหวัดชัยนาท 
2.24 โครงการศึกษาและเสนอแนวทางการพัฒนาการให้บริการของแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลธญับุรี จังหวัด
ปทุมธานี 
2.25 โครงการพัฒนาระบบการรับบริการด้วยนวัตกรรมตูร้ับบัตรคิว โรงพยาบาลคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
2.26 โครงการส่งเสริมการให้บริการตรวจคัดกรองสมรรถภาพการได้ยินของผู้รับบริการ ณ ภัทร-ธนบุรี จังหวัดปทุมธาน ี
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2.27 โครงการเรื่อง 3 ข คัดกรอง 2 มะเร็ง 
2.28 โครงการนวัตกรรม ฝาขวด ลดอาการเท้าชา ในผู้ป่วยเบาหวาน มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม สาขาไอยรา ตำบล
คลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

1.2.2  
โครงการ
พัฒนาทักษะ
ของนักศึกษาท่ี
จำเป็นต่อการ
ดำเนินชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21  

1.2.2.1 ร้อย
ละของ
นักศึกษาท่ี
ได้รับการ
พัฒนาทักษะ
ที่จำเป็นต่อ
การดำเนิน
ชีวิตใน
ศตวรรษที่ 
21  

ร้อย
ละ  

80 

ร้อยละ  

94.11 

จำนวนนักศึกษาท้ังหมดจำนวน 442 คน จำนวนนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21 จำนวน  416 คน (ไม่นับซ้ำ) คิดเป็นร้อยละ 94.11 ได้แก่ 
1.ช่ือโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านการบรหิารจัดการสถานพยาบาล สาขาวิชาการจัดการ
สถานพยาบาล ดำเนินการในวันที่ 17 ธันวาคม  2562 เวลา 08.30 – 17.30 น. ณ โรงพยาบาลพระราม 2 และ
โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ กรุงเทพมหานคร  กลุม่เป้าหมายจำนวน 40 คน เข้าร่วมจำนวน 40 คน ทักษะที่ได้รับ
การพัฒนา 1. ความรู ้
ด้านสารสนเทศ 2. ความรู้ด้านสื่อ 3. ความรู้ด้านไอซีที  4. ทักษะและความรู้อื่นๆในการเป็นพลเมืองดิจิทัล 
2. ช่ือโครงการ/กิจกรรมสร้างเสรมิพฤติกรรมสุขภาพ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ การจดัการสถานพยาบาล ระยะเวลาใน
การดำเนินงาน วนัจันทร์ พุธ และศุกร์ เวลา 17.00 – 18.00 น. ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2562 - มีนาคม 2563 ณ 
ลานจอดรถข้างอาคารส่งเสรมิการเรียนรู้ กลุ่มเปา้หมายจำนวน 100 คน เข้าร่วมจำนวน 76 คน ทักษะที่ไดร้ับการ
พัฒนา 1. ความรู้ด้านสารสนเทศ 2. ความรู้ด้านสื่อ 
3. ช่ือโครงการ/กิจกรรม การพัฒนาระบบฐานข้อมลูการรับบริการที่อาคารพยาบาล มรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์  ระยะเวลาในการดำเนนิงาน วันท่ี 19-20 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 – 17.30 น. ณ ห้อง สสร.1001 
อาคารส่งเสรมิการเรียนรู้ และ อาคารพยาบาล มรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กลุม่เป้าหมายจำนวน 23 
คน เข้าร่วมจำนวน 23 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนา 1. ความรู้ดา้นสารสนเทศ 2. ความรูด้้านสื่อ 3. ความรู้ด้านไอซีที  
และ 4. ทักษะและความรู้อื่นๆในการเป็นพลเมืองดิจิทัล 
4. การแข่งขันกีฬาภายในครั้งท่ี 16 “เจ้าฟ้าเกมส์” ระยะเวลาในการดำเนินงาน วันท่ี 3-6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 
16.00 น. เป็นต้นไป เป็นการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ในรอบคดัเลือก วันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.00 – 
21.00 น. แข่งขันกีฬารอบชิงชนะเลิศ การประกวดกองเชียร์ ผู้นำเชยีร์ และขบวนพาเหรดของทุกคณะ ณ สนามกีฬา
กลาง มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานีกลุม่เป้าหมายจำนวน 300 คน เข้า
ร่วมจำนวน 311 คน ทักษะที่ได้รบัการพัฒนา 1. ความรู้ด้านสารสนเทศ 2. ความรู้ด้านสื่อ 3. ความรู้ด้านไอซีที  ท่ีใช้
ในการสืบค้นดา้นการแสดง กติกามารยาทในการแข่งกีฬา รวมถึงการเผยแพร่สื่อในการแข่งขัน 
 

รองคณบดฝี่าย
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและ
พันธกิจสัมพันธ์ 
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5. ช่ือโครงการ/กิจกรรมเซฟเลิฟเซฟไลฟ์ (save love save life) ระยะเวลาในการดำเนินงาน วันท่ี 15 มกราคม 
2563 เวลา 08.30 – 17.30 น. ณ ห้อง สสร.1001 และ สสร.1002 อาคารส่งเสรมิการเรียนรู้ กลุ่มเป้าหมายจำนวน 
100 คน เข้าร่วมจำนวน 100 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนา1. ความรูด้้านสารสนเทศ 2. ความรู้ด้านสื่อ 4.ทักษะและ
ความรู้อื่นๆในการเป็นพลเมืองดิจทิัล 
6. ช่ือโครงการ/กิจกรรมเปิดประตสูู่วิชาชีพสาธารณสุข ระยะเวลาในการดำเนินการ วันท่ี 16 มิถุนายน 2563 เวลา 
07.30-17.30 น. ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์และห้องคอมพิวเตอร ์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
กลุ่มเป้าหมายจำนวน 120 คน เข้าร่วมจำนวน 81 คน ทักษะที่ได้รบัการพัฒนา1. ความรู้ดา้นสารสนเทศ 2. ความรู้
ด้านสื่อ 3. ความรูด้้านไอซีที  4. ทักษะและความรู้อื่นๆในการเป็นพลเมืองดิจิทลั 
7. ช่ือโครงการ/กิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พืน้ฐาน กลุ่มเป้าหมายจำนวน 118 คน เข้าร่วม
จำนวน 118 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนา 1. ความรู้ด้านสารสนเทศ 2. ความรู้ด้านสื่อ 3. ความรู้ด้านไอซีที  4. ทักษะ
และความรู้อื่นๆในการเป็นพลเมืองดิจิทัล  

1.2.3  
โครงการ
พัฒนา
กิจกรรม
กระบวนการ
เรียนรูจ้ากการ
ปฏิบัติผา่นการ
ทำงานร่วมกับ
ชุมชน 

1.2.3.1 ร้อย
ละของ
นักศึกษาท่ี
เข้าร่วม
โครงการ
พัฒนา
กิจกรรม
กระบวนการ
เรียนรูจ้าก
การปฏิบัติ
ผ่านการ
ทำงาน
ร่วมกับ

ร้อย
ละ  
40 

ร้อยละ  
46.60 

จำนวนนักศึกษากลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัตผิ่านการทำงาน
ร่วมกับชุมชนต่อจำนวนนักศึกษาทั้งหมดจำนวน 442 คน (ข้อมูลนักศึกษาภาคปกติ สารสนเทศปีการศึกษา 2562) เข้า
ร่วมโครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบตัิผ่านการทำงานร่วมกับชุมชนจำนวน 206 คน (ไม่นับซ้ำ) 
คิดเป็นร้อยละ  46.60 

คณะ จำนวนนักศึกษาทั้งหมด (คน) จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วม (คน) ร้อยละ 
สาธารณสุขศาสตร ์ 442 206 46.60 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรมการพัฒนานกัศึกษาเพื่อเสรมิสรา้งประสบการณ์ในการเรยีนรู้งาน และทักษะการทำงานด้าน
สาธารณสขุพื้นฐานรว่มกบัชุมชน กบัชุมชนช่ือโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพตำบลคลองสี่ โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพตำบลบ้าน
ง้ิว โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพตำบลคลองสอง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองหนึ่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
เชียงรากใหญ่ เทศบาลเชียงรากน้อย ศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชนรม่เยน็ (เทศบาลคลองหลวง) ศนูย์บริการสาธารณสขุเทพ
ธัญญะอุปถมัภ ์ศูนยบ์ริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบึงยีโ่ถ เทศบาลคลองเตย คลินกิมติรไมตรี วัน/เดอืน/ป/ี 28-29/06/2563 
จังหวัดปทุมธานี หลักสตูรสาขาสาธารณสุขศาสตร์ กลุม่เปา้หมายจำนวน 105คน เขา้ร่วมจำนวน 104 คน 

รองคณบดฝี่าย
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและ
พันธกิจสัมพันธ์ 
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โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าห
มาย 

ผล 
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ชุมชนต่อ
จำนวน
นักศึกษา
ทั้งหมด 

2. ช่ือโครงการ/กิจกรรมพัฒนาชุมชนต้นแบบด้านสุขภาพและถอดบทเรียนการพัฒนาสู่ชุมชน กับชุมชนช่ือตำบลสวน
พริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี วัน/เดือน/ป/ีเดือนพฤศจิกายน 2563 – กุมภาพันธ์ 2563 จังหวัด
ปทุมธานี หลักสตูรสาขาสาธารณสุขศาสตร์ กลุม่เป้าหมายจำนวน 10 คน เข้าร่วมจำนวน 10 คน 
3. ช่ือโครงการ/กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาด้านจิตอาสาพัฒนาและการเรยีนรู้ร่วมกับท้องถิ่นของนักศึกษาคณะ
สาธารณสุขศาสตร์กับชุมชนวัดบญุบางสิงห์ ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี วัน/เดอืน/ปี/ 
19/08/2563 จังหวัดปทุมธานี หลักสูตรสาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม การจัดการสถานพยาบาล และสาธารณสุขศาสตร์ 
กลุ่มเป้าหมายจำนวน 50  คน เข้าร่วมจำนวน 50 คน   
4. ช่ือโครงการ/กิจกรรมอาสาสมคัรบริการสร้างการเรียนรู้ (โภชนศาสตรส์าธารณสุข) กับชุมชนช่ือบ้านหนองปลิง 
ตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบรุี และตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี วัน/เดือน/
ปี/13/09/2563 จังหวัดกาญจนบรุีและจังหวัดปทุมธานี หลักสูตรสาขาสาธารณสุขศาสตร์ กลุม่เป้าหมายจำนวน 30 
คน เข้าร่วมจำนวน 18 คน 
5. ช่ือโครงการ/กิจกรรมอนุรักษภ์มูิปัญาท้องถิ่นการทำกาละแมโบราณ กับชุมชนช่ือตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุม
แก้ว จังหวดัปทุมธานี วัน/เดือน/ปี/ 02/09/2563 จังหวัด.ปทุมธานี หลักสูตรสาขาอนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข
ศาสตร์ กลุ่มเป้าหมายจำนวน 40 คน เข้าร่วมจำนวน 40 คน 

1.2.4 .โครงการ
บ่มเพาะให้
บัณฑิตมีทักษะ
เป็น
ผู้ประกอบการรุ่น
ใหม่ (Startup) 

 

1.2.4.1 ร้อย
ละของ
หลักสตูรที่มี
การพัฒนา
ทักษะ
ผู้ประกอบกา
รรุ่นใหม ่

ร้อยละ 

 60 

ร้อยละ  

60 

จำนวนหลักสตูรทั้งหมด 5 หลักสตูร มีหลักสตูรที่มีการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการรุ่นใหม่จำนวน 3 หลักสตูร คิดเป็น
ร้อยละ 60 ดังนี ้
1. ช่ือหลักสูตร startup สาขาสาธารณสุขศาสตร์ และการจัดการสถานพยาบาล จำนวน 20 คน วันดำเนินการ 11 
มีนาคม 2563 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องสสร.504 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ ผลการดำเนินการ คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ ไดเ้ชิญนายธีรเศรษฐ์ ศรีประภสัสร หัวหน้างานบ่มเพาะธุรกจิและผู้ประกอบการใหม่ มาบรรยายในหัวข้อ start 
up คืออะไร ต่างกับ SME อย่างไร รวมถึงวิธีการทำ start up การทำ Business Model Canvas โดยมีอาจารย์เข้า
ร่วมจำนวน 12 คน บุคลากรเข้ารว่ม 7 คน นักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 20 คน 
2. ช่ือหลักสูตร VRU STARTUP 2020 สาขาสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 6 คน วันดำเนินการ เดือนพฤษภาคม - 
มิถุนายน 2563 ผ่านทางสื่อออนไลน์ ได้แก่ Google meet และ Google classroom ผลการดำเนินการนักศึกษา
คณะสาธารณสุขศาสตร์จำนวน 6 คน และอาจารย์ที่ปรึกษา STARTUP จำนวน 3 คนเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะ

รองคณบดฝี่าย
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและ
พันธกิจสัมพันธ์ 
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ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของมหาวิทยาลัย โดยการจัดอบรมออนไลน ์
3. ช่ือหลักสูตร กิจกรรมบม่เพาะการพัฒนาผลิตภณัฑเ์พื่อสุขภาพใหก้ับผู้ประกอบการใหม่ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ 
จำนวน 10 คน วันดำเนินการ 22 กรกฎาคม 2563 ผลการดำเนินการ มีนักศึกษาเข้าร่วมทั้งหมด 10 คน ประกอบด้วย
นักศึกษาสาขาสุขภาพและความงาม และสาขาสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับการอบรมเชิงปฏิบตัิการพัฒนาผลติภณัฑ์
แอลกอฮอลเ์จล ซึ่งเกดิจากการออกแบบสีและกิล่นของนักศึกษาเอง นักศึกษาสามารถคำนวณต้นทุนได้และกำหนด
ราคาขายได้ด้วยตนเอง 

1.3.1 
โครงการ
พัฒนาทักษะ
การเรยีนรู้
ภาษาสากล  

1.3.1.1.ร้อย
ละของ
นักศึกษา ทุก
ช้ันปีท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม
พัฒนาทักษะ
ด้านภาษา 

ร้อยละ 

80 

ร้อยละ 

47.73 

จำนวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาทักษะการเรยีนรูภ้าษาสากล 2 โครงการ/กิจกรรม จำนวนนักศึกษาทกุช้ันปีจำนวน 
442 คน เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทกัษะด้านภาษาจำนวน 211 คน (ไม่นับนักศึกษาซ้ำ) คิดเป็นร้อยละ 47.73  ได้แก่ 
นักศึกษาช้ันปีท่ี 1  
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม โครงการอบรมความรู้ VRU TEP (การเตรยีมความพร้อมให้นักศึกษาในการสอบวัดความรู้
ภาษาอังกฤษ) จำนวนท้ังสิ้น 118 คน เข้าร่วมจำนวน 116 คน วันเดอืนปี 24, 28 กุมภาพันธ์ 2, 3 มนีาคม 2563 
2. ช่ือโครงการ/กิจกรรม โครงการการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบวิชาชีพให้แก่นักศึกษา จำนวนท้ังสิ้น 
97 คน เข้าร่วมจำนวน 95 คน วันเดือนปี 24-28 กุมภาพันธ์ และ 2-3 มีนาคม 2563 

รองคณบดฝี่าย
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและ
พันธกิจสัมพันธ์ 

1.4.1 
โครงการ        
สร้างเครือข่าย
ในรูปแบบ
ประชารัฐ       
กับหน่วยงาน
ภายใน 
ประเทศ 

1.4.1.1 
จำนวน
เครือข่าย       
ความร่วมมือ
ภายใน 
ประเทศท่ีมี
การดำเนิน
กิจกรรม

14  

เครือข่าย 

5 

เครือข่า
ย 

จำนวนเครือข่ายความร่วมมือภายในประเทศและมีการจดักิจกรรมร่วมกันจำนวน 4 เครือข่ายได้แก ่
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกัน โครงการวดั ประชา รัฐ สร้างสุข จังหวัดปทุมธานี (วดับุญบางสิงห)์ ระหวา่ง คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์ จังหวดัปทุมธานี กับ โรงเรียนหอวังปทุมธานี อบต.
สวนพรกิไทย บริษัทแอด๊ว้านซดีส์ สนง.สาธารณสุขจังหวดัปทุมธานี กำนนัตำบลสวนพริกไทย สถานที่วัดบญุบางสิงห์ วันเดือนปี 
28 มกราคม 2563 
2. ช่ือโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกันวิทยากร มหาวิทยาลัยผู้สูงอายุเทศบาลตำบลลำลูกกา ระหว่างคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี กับมหาวิทยาลยัผูสู้งอายเุทศบาลตำบลลำลูก
กา สถานที่เทศบาลตำบลลำลูกกา วนัเดือนปี 27 กมุภาพันธ์ 2563 และ 5 มีนาคม 2563 
3. ช่ือโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกันการประชุมวิชาการระดับชาตแิละนานาชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2563 
มหาวิทยาลยัปทุมธานี ระหว่างคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์ จังหวดั

รองคณบดฝี่าย
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและ
พันธกิจสัมพันธ์ 
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ร่วมกัน ปทุมธานี กับมหาวิทยาลยัปทุมธานี สถานที่ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยปทมุธานี  วันเดือนปี 16 กุมภาพนัธ์ 2563 
4. ช่ือโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกันการพัฒนาศักยภาพนักศกึษาด้านการบริหารจดัการสถานพยาบาล สาขาวิชาการ
จัดการสถานพยาบาล ระหวา่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี กับบริษัท พระราม 2 เมดคิอล กรุ๊ป จำกดั (PMG) สถานที่ สหวิทยาการมะลิ แขวงบางบอน เขตบางบอน 
กรุงเทพมหานคร   วันเดือนปี 17 ธันวาคม 2562 
5. ช่ือโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกันการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จังหวดั
สระแก้ว ระหวา่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี กับ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวดัสระแก้ว สถานที่หมู่บ้านคลองอาราง ตำบลบา้นแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว และสำนกังานสาธารณสุข
อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว  วันเดือนปี 29 – 31 กรกฎาคม 2563 
 

1.4.2 
โครงการสร้าง
เครือข่าย
ร่วมมือกับ
สถานศึกษา 
หน่วยงาน
ภาครัฐ และ
เอกชนใน
ต่างประเทศ 

1.4.2.1 
จำนวน
เครือข่ายความ
ร่วมมือกับ
สถานศึก ษา 
หน่วย งาน
ภาครัฐและ
เอกชนในต่าง
ประ เทศท่ีมี
การดำเนิน
กิจกรรม
ร่วมกัน 

5   

เครือข่าย 

1 

เครือข่า
ย 

 

เครือข่ายความร่วมมือกับสถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในต่างประเทศและมีการจดักิจกรรม ได้แก่  
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกัน กิจกรรม 1 การฝกึสหกจิศึกษาของนักศึกษา ณ วัดพุทธคยา และกสุินารา 
ประเทศอินเดยี ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่าง นักศึกษา และอาจารย์นเิทศจากคณะสาธารณสุขศาสตร ์กับ พี่เลีย้ง
นักศึกษาสหกิจศกึษา สถานท่ี วัดพทุธคยา และกุสนิารา ประเทศอินเดยี วนัเดือนปี ธ.ค. 62- มี.ค. 63 
 

รองคณบดฝี่าย
วิชาการและ
วิจัย 

1.5.1 โครงการ 1.5.1.1 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ - - 
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โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าห
มาย 

ผล 
รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (วันที่ 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย.63) ผู้รับผิดชอบ 

พัฒนาสมรรถนะ
มาตรฐานวิชาชีพ
ครู 

ของนักศึกษาครู
ทุกชั้นปีที่เข้าร่วม
กิจกรรมพัฒนา
สมรรถนะ
มาตรฐานวิชาชีพ
ครู 

85 …… 

1.6.1 โครงการ
พัฒนาการเรียน
การสอนของ
โรงเรียนสาธิต 
เพื่อให้ได้
มาตรฐาน สากล 

 

1.6.1.1 ค่าเฉลี่ย
ของผลการ
ประเมินประกัน
คุณภาพภายใน
ระดับการศึกษา
ปฐมวัย 

มากกว่า 

4.51 

…… 

 

- - 

 

1.6.1.2 ค่าเฉลี่ย
ของผลการ
ประเมินประกัน
คุณภาพภายใน
ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

มากกว่า 

4.51 

…… 

 

- - 
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เป้าประสงค์ที่2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น เพื่อความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่2 การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 

โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (วันที่ 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย.63) ผู้รับผิดชอบ 
2.1.1 
โครงการ
จัดหาทุน
สนับสนุน
การสร้าง
ผลงานวิจัย 

2.1.1.1
จำนวนเงิน
สนับสนุน
การวิจัยต่อ
ปี 

40 
ล้านบาท 

78,000
บาท 

จำนวนเงินสนับสนุนการวิจัยในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 71,000 บาท (นับตามปีงบประมาณ) 
(ไตรมาสที่ 1 = 14,000 ; ไตรมาสท่ี 2 = 57,000 ; ไตรมาสที่ 3 = 7,000 , ไตรมาสที่ 4 = ....-......)  
 

ที ่ คณะ/หน่วยงาน จำนวนเรื่อง จำนวนเงิน หมายเหตุ 
4 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 8 78,000  

รวม 8 78,000  
เงินสนับสนุนการวิจัยจากภายใน 
1. ชื่อโครงการวิจัย  ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะการรู้คิดบกพร่องของผู้สูงอายุในอำเภอชนบท 
จังหวัดขอนแก่น งบประมาณจากสำนักวิจัยและพัฒนา มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ จำนวน 7,000 บาท 
2. ชื่อโครงการวิจัย ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรตำบลหนองสาหรา่ย 
อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรบุรี  งบประมาณจากสำนักวิจัยและพัฒนา มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ จำนวน 7,000 บาท 
3. ชื ่อโครงการวิจัย  การสร้างเสริมชุมชนสุขภาพดีด้วยหลัก 3อ.2ส. ตำบลวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว จำนวน 
18,000 บาท 
4. ช่ือโครงการวิจัย พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบา้น
น้ำคำ อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว จำนวน 18,000 บาท 
5. ช่ือโครงการวิจัย ผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี จำนวน 7,000 บาท 
6. ชื่อโครงการวิจัย ประสิทธิภาพของสารสกัดสมุนไพรกำจัดเหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนวัดมงคล
รัตน์ จังหวัดปทุมธานี จำนวน 7,000 บาท 
7. ชื่อโครงการวิจัย ผลกระทบของโรงงานอุตสาหกรรมที่มีต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตนิคมอุตสาหกรรมน
วนครจังหวัดปทุมธาน ีจำนวน 7,000 บาท 
8. ชื่อโครงการวิจัย ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง 
ในจังหวัดบุรีรัมย์ โดยใช้ทฤษฎี Precede Framework งบประมาณจากสำนักวิจัยและพัฒนา มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ 
จำนวน 7,000 บาท 
 
 

รองคณบดฝี่าย
วิชาการและวิจัย 
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โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (วันที่ 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย.63) ผู้รับผิดชอบ 
2.2.1. 
โครงการ
ส่งเสริม
งานวิจัย
และงาน
สร้างสรรค์      
เพื่อ
เสรมิสร้าง     
ความ
เข้มแข็ง
เพื่อการ
พัฒนา
ท้องถิ่น   

 
 

 

2.2.1.1 
ร้อยละของ
อาจารย์ที่
ได้รับการ
ส่งเสริม
การผลิตผล
งานวิจัย
หรือ
นวัตกรรม
ที่สร้างองค์
ความรู้ใหม่
ที่ตอบ
โจทย์ระดับ
ท้องถิ่น
หรือ
สร้างสรรค์
หรือแก้ไข
ปัญหา
ชุมชน
ท้องถิ่น 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
64 
 

จำนวนอาจารย์ทั้งหมด จำนวน 25 คน  มีอาจารย์ได้รับการส่งเสริม การผลติ ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่สร้างองค์
ความรู้ใหม่ท่ีตอบโจทย์ระดับท้องถิ่นหรือสร้างสรรค์หรือแกไ้ขปัญหาชุมชนท้องถิ่น (นับตามปีงบประมาณ) จำนวน 
16 คน คิดเป็นร้อยละ64 แยกประเภทงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค ์
งานวิจัย  
1. ช่ือผลงานช่ือ ความชุกและปัจจยัที่มีความสมัพันธ์กับภาวะการรูค้ดิบกพร่องของผู้สูงอายุในอำเภอชนบท จังหวัด
ขอนแก่น ผู้จัดทำ ปัณณทัต ตันธนปัญญากร, เจียระไน ปฐมโรจน์สกุล, นิโรบล มาอุ่น ปีท่ีทำผลงาน เดือนกรกฎาคม 
–ธันวาคม 2562 
2. ช่ือผลงานช่ือ ผลกระทบของโรงงานอุตสาหกรรมที่มีต่อคณุภาพชีวิตของประชาชนในเขตนิคมอุตสาหกรรมนวนคร
จังหวัดปทุมธานี  ช่ือผู้จัดทำ จันทรรัตน์ จาริกสกลุชัย, รัตนาภรณ์ อาษา ปีท่ีทำผลงาน เดือนกันยายน – ธันวาคม 
2562 
4. ช่ือผลงานช่ือ ปัจจัยที่มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการใช้สารเคมกีำจัดศัตรูพืชของเกษตรตำบลหนองสาหร่าย 
อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรบรุี  ช่ือผู้จัดทำ ธธิธา เวียงปฏิ, อภิชัย  คุณีพงษ ์ปีท่ีทำผลงาน เดือนตลุาคม – 
ธันวาคม 2562 
5. ช่ือผลงานช่ือ ประสิทธิภาพของสารสกดัสมุนไพรกำจัดเหาของนักเรียนช้ันประถมศึกษาในโรงเรียนวัดมงคลรตัน์ 
จังหวัดปทุมธานี ช่ือผู้จัดทำ ปณัณทัต ตันธนปัญญากร, เจียระไน ปฐมโรจนส์กุล,  อภเิชษฐ์ จำเนียรสุข, จันทรรัตน์ 
จาริกสกลุชัย ปีท่ีทำผลงาน เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562 
6. ช่ือผลงานช่ือ  การสร้างเสริมชมุชนสุขภาพดดี้วยหลัก 3 อ.2 ส. ตำบลวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ช่ือผู้จัดทำ    
นัชชา ยันติ, ทัศพร ชูศักดิ์ และ อภิชัย คุณีพงษ์  ปีท่ีทำผลงาน เดือนกันยายน-ธันวานคม 
7. ช่ือผลงานช่ือ ผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงานสหกจิศึกษาของนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จงัหวัดปทุมธานี ช่ือผู้จัดทำ อภิชัย คุณีพงษ์ และศศิธร ตันติเอกรัตน์ ปีท่ีทำผลงาน 
กันยายน-ธันวานคม 2562 
8. ช่ือผลงานช่ือ Knowledge and satisfaction about the use of health care services under the social 
security scheme among employees in a company, Pathum Thani Province ช่ือผู้จัดทำ Nadchar 
Yanti, Thassaporn Chusak, Apichai Khuneepong ปีท่ีทำผลงาน 16th February 2020 
9. ช่ือผลงานช่ือ Factors Associated with Health Foods Consumption Behavior among Personnels of 
Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage, Pathumthani Province, 
Thailand ช่ือผู้จดัทำ Fuangfah Rattanakanahutanon, Jeiranai Pathomrojsakul, Sasiwimol 
Chanmalee ปีท่ีทำผลงาน 16th February 2020 

รองคณบดีฝ ่าย
วิชาการและวิจัย 
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โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (วันที่ 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย.63) ผู้รับผิดชอบ 
10. ช่ือผลงานช่ือ The Effect of Knowledge, Attitude, and Practice program on Primary 
Dysmenorrhea in Faculty of Public Health Students, Valaya Alongkorn Rajabhat University ช่ือ
ผู้จัดทำ Sutthida Kaewmoongkun, Phannathat Thanthanapanyakorn, Aree sanguanchue, Nirobon 
Ma-oon ปีท่ีทำผลงาน 16th February 2020 
11. ช่ือผลงานช่ือ Fast Food Consumption Behaviors Among Undergraduate Students In Pathum 
Thani Province ช่ือผู้จดัทำ Juntarat Jaricksakulchai, Rattanaporn Arsa, Rattapol Sillaparassamee ปี
ที่ทำผลงาน 16th February 2020 
12. ช่ือผลงาน ปัจจัยทีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุท่ีป่วยด้วยโรคความดนัโลหิตสูง ใน
จังหวัดบุรีรมัย์ โดยใช้ทฤษฎี PRECEDE FRAMEWORK ช่ือผู้จดัทำ ศศิธร ตันตเิอกรัตน์ , ภัทราวดี  มากมี, นิชาภา 
สุขสงวน, นวพร สัตพันธ์. (2563). วารสารวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยองกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.ปี
ที่ 15 ฉบับท่ี 1 เดือนมกราคม – เมษายน 2563. หน้า 59-73 
13. ช่ือผลงาน ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่ง จังหวัดสระบุรี ช่ือ
ผู้จัดทำ   ทัศพร ชูศักดิ์, ฉัตรประภา ศิริรตัน์, จิราภรณ์ นนพละ. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลย
องกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.ปีที ่15 ฉบับท่ี 1 เดือนมกราคม – เมษายน 2563. หน้า 47-57 

2.2.2 
โครงการ
ส่งเสริม
ผลงานวิจัย
เชิงประยุกต์
และพัฒนา
นวัตกรรม 
จนมีการจด
ทะเบียน
จาก
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

2.2.2.1 
ระดับ
ความสำเร็จ
ของการ
ส่งเสริม
ผลงานวิจัย
เชิงประยุกต์
และพัฒนา
นวัตกรรม
จนมีการจด
ทะเบียนจาก
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
 
 

ระดับ  
5 

ระดับ  
- 
 

- 
 

รองคณบดีฝ ่าย
วิชาการและวิจัย 
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โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (วันที่ 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย.63) ผู้รับผิดชอบ 
2.2.3. 
โครงการ
จัดประชุม
วิชาการ
ระดับชาติ
หรือ
นานาชาติ
ร่วมกับ
ภาคี
เครือข่าย  

2.2.3.1 
จำนวนครั้ง
การจัด
ประชุม
วิชาการ
ระดับชาติ
หรือ
นานาชาติ
ร่วมกับภาคี
เครือข่ายต่อ
ปีงบประมา
ณ 

2 ครั้ง 1 
ครั้ง 

 

การจัดประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติร่วมกับภาคีเครือข่ายต่อปีงบประมาณ จำนวน 1 ครั้ง 
1. ชื่อการประชุม 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 ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ ระดับนานาชาติ  
ร่วมกับเครือข่าย มีภาคีเครือข่ายเข้าร ่วมจำนวน 19 สถานบันได้แก่ (There are academic networks in 
organizing this meeting, consisting of 19 departments which are) 
- University of Tasmania, Australia 
- Embassy of The Republic of Indonesia, Indonesia 
- Eastern Institute for Integrated Learning in Management, India 
- University of Applied Science Europe, Germany 
- Myanmar Creative Institute, Myanmar 
- Faculty of Engineering of National University of Laos, Laos 
- Cambrian Education Group, Bangladesh 
- Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Indonesia 
- Consulate of the Republic of Moldova in the Kingdom of Thailand 
- Graduate School Bansomdejchaopraya Rajabhat University 
- Department of Education Faculty of Education Kasetsart University  
- Faculty of Public Health Valaya Alongkorn Rajabhat University In the royal patronag 
- Srinakharinwirot University 
- Rajamangala University of Technology Rattanakosin The end of the Empire 
- Rajamangala University of Technology Suvarmabhumi 
- Faculty of Humanities and Social Sciences Chom Bueng Rajabhat University  
- Northern College 
- Nakhonratchasima College 
- Pathumthani University วันเดือนปีท่ีจัด 16 กุมภาพันธ์ 2563 สถานท่ี มหาวิทยาลัยปทุมธานี 
 
 
 

รองคณบดีฝ ่าย
วิชาการและวิจัย 
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โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (วันที่ 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย.63) ผู้รับผิดชอบ 
2.3.1
โครงการ
พัฒนาการ
ผลิต
ผลการวิจัย
ของ
อาจารย์
ด้านการ
ผลิตหรือ
พัฒนาครู 

2.3.1.1 ร้อย
ละของอาจารย์
ที่ได้รับการ
ส่งเสริม เพื่อ
ผลิตผล
งานวิจัย ด้าน
การผลิตหรือ
พัฒนาครู
เพื่อให้ได้รับ
การตีพิมพ์ 
เผยแพร่ทั้งใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ 
หรือนำไปใช้ให้
เกิดประโยชน์
ต่อการผลิต
หรือพัฒนาครู 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
- 

- รองคณบดีฝ ่าย
วิชาการและวิจัย 
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เป้าประสงค์ที่3 ประชาชนสามารถดำรงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
ยุทธศาสตร์ที่3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (วันที่ 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย.63)  
3.1.1 
โครงการ
สร้าง
เครือข่าย
ชุมชนนัก
ปฏิบัติ เพื่อ
ร่วมกัน
ศึกษาแก้ไข
ปัญหาของ
ชุมชน
ท้องถิ่น
และเสรมิ
พลังให้
ชุมชน
ท้องถิ่น
สามารถ
ดำรงอยู่ได้
อย่างยั่งยืน  

3.1.1.1 
จำนวน
หมู่บ้านใน
จังหวัด
ปทุมธานี
และจังหวัด
สระแก้วที่
มี
ฐานข้อมูล
ตำบลใน
การ
คัดเลือก
ชุมชน
สำคัญเพื่อ
ใช้ในการ
พัฒนา
ท้องถิ่น 

30  
หมู่บ้าน 

 

4 
หมู่บ้าน 

 

จำนวนหมูบ่้านเป้าหมาย 4 หมูบ่้าน พื้นที่เป้าหมาย  4  พื้นที ่ ดังนี้ พื้นทีภ่ายในมหาวิทยาลัย พื้นที่รอบมหาวิทยาลัย จังหวัดสระแกว้  
ได้แก่ จังหวัดปทุมธาน ีจำนวน 2 หมู่บ้าน  จังหวัดสระแกว้ จำนวน 2 หมู่บา้น 
แยกตามหน่วยงานดังนี้ 

หน่วยงาน 
จังหวัดปทุมธาน ี จังหวัดสระแกว้ 

แผน ผล แผน ผล 
4. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2 2 2 2 

รวม 2 2 2 2 
 
ผลการดำเนินการ 
1.หมู่บา้นในจังหวัดปทุมธานี ที่มีฐานข้อมลูตำบลในการคัดเลอืกชมุชนสำคัญเพื่อใชใ้นการพัฒนาทอ้งถิน่ 
1.1 หมู่ที่ 7 บ้านคลองบางหลวง ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธาน ี
ชุมชนได้รับประโยชน์ดำเนินการพัฒนาบรรจุภัณฑ์กาละแมมอญโบราณ เพื่อเพิม่มูลค่า และเตรียมการในการเตรียมสถานที่ผลิตเพื่อขอ
เลขจดแจ้ง ผลิตภัณฑ์ กาละแมมอญโบราญ 
1.2 ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จงัหวัดปทุมธานี (ทำในรูปภาพรวมของตำบล) 
ชุมชนได้รับประโยชน์ตลาดชุมชนบ้านคลองสระ ซ่ึงเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าเพิม่รายได้ให้กับชุมชนทั้งหมด 12 ร้านค้า ผลิตภัณฑ์ - 
2 .หมู่บา้นในจังหวัดสระแกว้ ที่มีฐานขอ้มลูตำบลในการคัดเลอืกชมุชนสำคัญเพื่อใชใ้นการพัฒนาทอ้งถิน่ 
2.1 หมู่ที่ 6 บ้านใหม่ไทยพัฒนา ตำบลหนองตะเคียนบอน อำเภอวัฒนานคร จงัหวัดสระแก้ว 
ชุมชนได้รับประโยชน์มีการรวมกลุ่มอาชพีสมุนไพรและนวดไทย มกีารแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรท้องถิ่น เพื่อเพิ่มมลูค่า ทำให้
ประชาชนมีรายได้เสริมเพิ่มขึ้น ผลิตภัณฑ์ 1. สบู่ไพล+ขมิ้นชัน 2. สบู่รังไหม (ซ่ึงประกอบด้วยรังไหม หวา่นหางจระเข ้และน้ำผึ้ง) 
2.2 หมู่ที่ 1 บ้านวังรี ตำบลหนองตะเคียนบอน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 
ชุมชนได้รับประโยชน์การรวมกลุ่มอาชพี และมกีารแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเสริมสร้างรายได้ ผลิตภัณฑ์ 1. บาล์มกระทอ้น 2. สบู่ผักและ
ผลไม้ (ทำจากผกัและผลไม้ท้องถิ่นตามฤดูกาล) 
 
 
 
 
 
 
 

รองคณบดฝี่าย
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและพันธ
กิจสัมพันธ ์
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โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (วันที่ 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย.63)  

 

3.1.1.2 ระดับ
ความสำเร็จ
ของการสร้าง
เครือข่าย
ชุมชนนัก
ปฏิบัติเพื่อ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้จาก
ภายในหรือ
ภายนอก
มหาวิทยาลัย
เพื่อร่วมกัน
ศึกษาและ
แก้ไขปัญหา
ของชุมชน
ท้องถิ่นท่ีเป็น
พื้นท่ี
เป้าหมายร่วม
ท่ีบูรณาการ
ภารกิจของ
มหาวิทยาลัย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ  
5 

ระดับ  
2 
 

ระดับความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อ
ร่วมกันศึกษาและแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นที่เป็นพื้นที่เป้าหมายร่วมที่บูรณาการภารกิจของมหาวิทยาลัย อยู่ที่ระดับ 
2 
ระดับ 1  (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ) 
คณะฯมีการบันทึกลงนามความตกลง (Memorandum of Agreement) กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี 
ในการให้บริการวิชาการทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ ให้แก่สถานพยาบาลและชุมชนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563   
ระดับ 2  (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ) 
คณะฯมีการดำเนินกิจกรรมร่วมกันกับตำบลสวนพริกไทย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ได้แก่ กิจกรรมสร้างแกนนำ
ต้นแบบด้านสุขภาพด้วยการออกกำลังกายแบบบาสโลบ (เต้นบาสโลบ) ทุกช่วงเย็นของวันอังคารและวันพฤหัสบดี 
โดยเริ่มดำเนินกิจกรรมตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน จนถึงปัจจุบัน 
 

รองคณบดีฝ่ายฝ่าย
ก ิจการน ักศ ึกษา
แ ล ะ พ ั น ธ กิ จ
สัมพันธ์ 
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โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (วันที่ 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย.63)  
3.1.2 
โครงการ
ส่งเสริมให้
นักศึกษามี
การลง
พื้นที่
ดำเนินงาน         
พันธกิจ
สัมพันธ์ 

3.1.2.1 
ร้อยละของ
นักศึกษาท่ี
ลงทะเบียน
ในรายวิชา
ศึกษา
ทั่วไปมีการ
ลงพื้นที่
ดำเนินงาน     
พันธกิจ
สัมพันธ์ 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
-  
 

จำนวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนในรายวิชาศึกษาทั่วไปท้ังหมดจำนวน.......................คน  ลงพ้ืนท่ีดำเนินงานพันธกิจ
สัมพันธ์...................คน(ไม่นับซ้ำ) คิดเป็นร้อยละ..................... ได้แก ่
1. รายวิชา.......................................ลงพื้นที่.............................หลักสตูร................................จำนวน....................คน 
ช่ือการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์................................ 
2. รายวิชา.......................................ลงพื้นที่.............................หลักสตูร................................จำนวน....................คน 
ช่ือการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์................................ 
 

- 

3.2.1 
โครงการ
ส่งเสริม
การเรยีนรู้
ตามแนว
พระราชดำ
ริและหลัก
ปรัชญา
ของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

3.2.1.1 
ร้อยละของ
บุคลากร
และ
นักศึกษาท่ี
ได้รับการ
พัฒนาหรือ
เรียนรูต้าม
แนว
พระราชดำ
ริและหลัก
ปรัชญา
ของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
- 
 

- 
 

- 
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โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (วันที่ 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย.63)  

 

3.2.1.2 
ค่าเฉลี่ย
ความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

มากกว่า
4.51 

- 
 

- 
 

- 

 

3.2.1.3 
จำนวน
โครงการ
นิทรรศการ
วันสำคัญ 
 
 

5 
 โครงการ 

1 
 โครงการ 

จำนวนโครงการนิทรรศการวันสำคัญ 1 โครงการ 
1. ช่ือโครงการ วันเจ้าฟ้า วันเดือนปีดำเนินการ 14-15 กุมภาพันธ์ 2563 .ผลการดำเนินการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
ได้จัดนิทรรศการวันเจ้าฟ้า ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ โดยบูรณาการกับศาสตร์ทางด้านการสาธารณสุข  คือ ฝุ่น 
PM2.5 และ COVID-19 
 

รองคณบดีฝ่ายฝ่าย
ก ิจการน ักศ ึกษา
แ ล ะ พ ั น ธ กิ จ
สัมพันธ์ 

 
 

   
3.2.2 
โครงการ 
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 

3.2.2.1 ร้อย
ละของการ
ดำเนินงาน
โครงการที่
บรรลุตาม
วัตถุประ 
สงค์ของ
โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 
 80 

ร้อยละ 
- 
 

- รองคณบดีฝ่ายฝ่าย
ก ิจการน ักศ ึกษา
แ ล ะ พ ั น ธ กิ จ
สัมพันธ์ 
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โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (วันที่ 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย.63)  
3.3.1 
โครงการ
พัฒนาครู
ประจำการ
แบบ 
Coaching 
และสร้าง
เครือข่ายใน
จังหวัด
ปทุมธานี 
และจังหวัด
สระแก้ว 

3.3.1.1 ระดับ
ความสำเร็จ
ของการสร้าง
เครือข่าย
ชุมชนนัก
ปฏิบัติเพื่อ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้จาก
ภายในหรือ
ภายนอก
มหาวิทยาลัย
เพื่อพัฒนาครู
ประจำการ
แบบ  
Coaching 

ระดับ 
5 

ระดับ 
.......  

 

- - 

3.4.1
โครงการ
พัฒนา

โรงเรียน
สาธิตให้เป็น

ศูนย์
ปฏิบัติการ

และการวิจัย
เป็นต้นแบบ

ให้กับ
โรงเรียนใน

ท้องถิ่น 
 

3.4.1.1ระดับ
ความสำเร็จ
ของการพัฒนา
โรงเรียนสาธิต
ให้เป็นศูนย์
ปฏิบัติการและ
การวิจยัเป็น
ต้นแบบให้กับ
โรงเรียนใน
ท้องถิ่น 
 
 

ระดับ 
4 

ระดับ 
.......  

 

- - 
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เป้าประสงค์ที่4 บัณฑิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตสำนึกท่ีดีต่อสังคมโดยรวมรักษามรดกทางวัฒนธรรมและเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส ที่ 4 (วันที่ 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย.63) ผู้รับผิดชอบ 
4.1.1 โครงการ
บริหารจดัการ 
งานส่งเสรมิ
ศาสนา  ทำนุบำรุง
ศิลปะ และ
วัฒนธรรมและภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น 

4.1.1.1 ผลการ       
ดำเนินงานตาม
ระบบกลไกล
ศิลปวัฒนธรรม 
และความเป็น
ไทย 

5 
ข้อ 

2 
ข้อ 

ผลการดำเนินงานตามระบบกลไกลศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย5 ข้อ ได้แก่  
ข้อที่ 1  (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ) 
คณะฯมีการจัดทำแผนด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และกำหนดตวับ่งช้ีความสำเร็จตามวตัถุประสงค์ของ
แผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามแผน โดยกำหนดกจิกรรมไว้ใน 
“โครงการบรหิารจดัการงานส่งเสริมศาสนาทำนุบำรุงศลิปะและวัฒนธรรมและภมูิปัญญาท้องถิ่น” 
จำนวน 6 กิจกรรม ซึ่งในไตรมาสที่ 1 ได้ดำเนินการแล้ว 2 กิจกรรม ได้แก่ 1.กิจกรรมทำบุญปีใหม่ คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2563 และ 2. กิจกรรมประกวดศลิปวัฒนธรรมประเพณีของไทย 
ข้อที่ 2  (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ) 
คณะฯมีการกำกบัติดตามให้มีการดำเนินงานตามแผนดา้นทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และประเมิน
ความสำเร็จของตัวบ่งช้ีความสำเรจ็ตามวัตถุประสงค์ของแผนศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย โดยการำ
กับติดตามโดยคณบดีและรองคณบดีฝ่ายบริหารและการวางแผน ซึง่ในไตรมาสที่ 1 มีการดำเนินกิจกรรม
ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย เป็นไปตามแผนท่ีกำหนดไว้ โดยผลการประกวดมารยาทไทย 
ปรากฏว่า นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดมารยาทไทยระดับชาติ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมูิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 
ข้อที่ 3  (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ) 
ข้อที่ 4  (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ) 
ข้อที่ 5  (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ) 
 
 
 
 
 

รองคณบดีฝาย
กิจการนักศึกษา
และพันธกิจ
สัมพันธ ์
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โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส ที่ 4 (วันที่ 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย.63) ผู้รับผิดชอบ 
4.2.1 โครงการ
สร้างเครือข่าย
หรือจัดกิจกรรม
ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
และ    ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น      ใน
ประเทศหรือ
ต่างประเทศ 

4.2.1.1 จำนวน
เครือข่ายพันธมิตร
ความร่วมมือด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
และดำเนิน
กิจกรรมร่วมกันทั้ง
ในประเทศหรือ
ต่างประเทศ 

1 
เครือข่าย 

- 
เครือข่าย 

- รองคณบดีฝาย
กิจการนักศึกษา
และพันธกิจ
สัมพันธ ์
 

4.3.1. โครงการ
บริหารจดัการ
ศิลปวัฒนธรรมที่
นำไปต่อยอดสู่
เศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์

4.3.1.1 ระดับ
ความสำเร็จของ
การบริหาร
จัดการศิลปวัฒน 
ธรรมที่นำไปต่อ
ยอดสู่เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ 

ระดับ 
4 

ระดับ 
- 

- รองคณบดีฝาย
กิจการนักศึกษา
และพันธกิจ
สัมพันธ ์
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เป้าประสงค์ที่5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน 
ยุทธศาสตร์ที่5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล 

โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (วันที่ 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย.63) ผู้รับผิดชอบ 
5.1.1 โครงการ
พัฒนาระบบการ
จัดการทรัพยากร
บุคคลสูค่วามเป็น
เลิศ 
 

5.1.1.1 ระดับ
ความสำเร็จของ    
การจัดการ
ทรัพยากร
บุคลากรสู่ความ
เป็นเลิศ 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับความสำเร็จของการจัดการทรัพยากรบุคลากรสู่ความเป็นเลศิ อยู่ที่ระดับ 4 
ระดับ 1 มีการจัดทำแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร 
การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

1. คณะดำเนินการสำรวจความต้องการพัฒนาของบุคลากร ทั้งในด้านการเรยีนการสอน การวจิัย และการ
บริหาร   

2. รวบรวมแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
3. รวบรวมโครงการอบรมบุคลากรตามยุทธศาสตร ์
4. จัดทำรูปเล่ม 

การจัดทำแผนบริหารบุคลากร 
ปีงบประมาณ 2563 คณะจัดทำ 
1. สรุปรายงานประเภทการลาเป็นประจำทุกเดือน และสรุปรายไตรมาส แจ้งให้คณะกรรมการบริหาร

คณะทราบ เพ่ือกำหนดแนวทางการปรับปรุง 
2. พัฒนาฐานข้อมูลบุคลากรด้านการพัฒนา 

ระดับ 2  ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามแผน (ร้อยละ 50) 
ระดับ 3  ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามแผน (ร้อยละ 51-100) 
แผนการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนของคณะฯ มีแผนการกำหนดกิจกรรมการ
พัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2563 รวมจำนวน 32 กิจกรรม ในรอบไตร
มาสที่ 2 มีการดำเนินการไปแล้ว 17 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 53.13  
ระดับ 4 
คณะฯสนับสนุนให้บุคลากรทำผลงานเสนอเข้าสูต่ำแหน่งทางวิชาการด้วยการจัดกิจกรรมเตรยีมความ
พร้อมเพื่อเข้าสูต่ำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์  
คณะฯ พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรด้วยการจัดทำ OKR สายสนับสนุนวิชาการทุก
คน และให้ทุกคนทำผังควบคมุกำกับงานเพื่อให้หัวหน้างานติดตามความก้าวหน้า  
จากการประเมินความสำเร็จของแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรพบว่า บุคลากรเข้าร่วมพัฒนาตนเองตาม
แผน ร้อยละ 84.84  

รองคณบดฝี่าย
บริหารและการ
วางแผน 
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โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (วันที่ 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย.63) ผู้รับผิดชอบ 
ระดับ 5 
คณะฯ กำลังดำเนินการนำผลการประเมินมาปรบัปรุงการดำเนินการตามแผนบรหิารและพัฒนาบุคลากร 
ในปีงบประมาณ 2564 โดยการสำรวจความต้องการการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการ และสาย
สนับสนุน 

5.2.1 โครงการพัฒนา
ระบบประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 
(ITA)  

5.2.1.1 ระดับ
ความสำเร็จของ
การดำเนนิการ
ของการพัฒนา
ระบบการประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใสใน
การดำเนนิงาน
ของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA)  

ระดับ 
5 
 

ระดับ 
- 

- - 

5.2.2 โครงการ
พัฒนาและแก้ไข
กฎหมาย  

5.2.2.1 ร้อยละ
ของกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ
ที่ได้รบั     การ
พัฒนา แก้ไขกฎ 
ระเบียบ ตามแผน 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
- 

- 
 

- 
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โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (วันที่ 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย.63) ผู้รับผิดชอบ 
5.2.3 โครงการ
พัฒนาองค์กรแห่ง
การเรยีนรู้โดยสร้าง
ชุมชนอุดมปัญญา 

5.2.3.1 ระดับ
ความสำเร็จของ
การพัฒนา
องค์กรแห่งการ
เรียนรูโ้ดยสรา้ง
ชุมชนอุดม
ปัญญา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ  
5 

ระดับ 
5 

ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งการเรยีนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา อยู่ท่ีระดับ 4 
ระดับ เกณฑ์ประเมิน ผลการดำเนินการ 

ระดับ 1 มีการจัดทำแผนการ
จัดการความรู ้

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ดำเนินการการจัดทำแผนการจัดการความรู ้
(KM) ประจำปีการศึกษา 2562 โดยกำหนดแผนการจัดการความรู้ 
ตามภารกิจและประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ ดังนี้  
1. ด้านการผลิตบัณฑิต : ยุทธศาสตร์ที ่ 1  การผลิตบัณฑิตโดย

กระบวนการเร ียนรู ้ เช ิงผลิตภาพ (Productive Learning) 
กำหนดประเด็นการจัดการความรู้ จำนวน 2 องค์ความรู้ คือ 
เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาสหกิจศึกษา สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ และ เรื่อง การจัดทำ TQF สำหรับอาจารย์ 

2. ด้านการวิจัย : ยุทธศาสตร์ที ่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
ตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น กำหนดประเด็นการ
จัดการความรู้ จำนวน 2 องค์ความรู้ คือ เรื่อง การเรียนการ
สอนแบบบูรณาการในรายวิชาวิจัยทางสาธารณสุขชุมชน และ
เรื ่อง จัดทำกระบวนการขอทุนวิจัยของนักวิจัยรุ ่นใหม่ โดย
อาจารย์พี่เลี้ยงวิจัย 

3. ด้านพันธกิจสัมพันธ์ : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจ
ส ัมพ ันธ ์และถ ่ายทอดเผยแพร่โครงการอ ันเน ื ่องมาจาก
พระราชดำริ กำหนดประเด็นการจัดการความรู้ จำนวน 1 องค์
ความรู้ คือ เรื่อง โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความ
ยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน หมู่ 6 บ้านใหม่
ไทยพัฒนา 

4. ด้านศิลปวัฒนธรรม : ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบรหิาร
จัดการศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์  
กำหนดประเด็นการจัดการความรู้ จำนวน 1 องค์ความรู้ คือ 
เรื่อง ประเพณีลอยกระทง-ยกเลิก 

5. ด้านการบริหารจัดการ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล กำหนดประเด็นการ

รองคณบดฝี่าย
บริหารและการ
วางแผน 
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โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (วันที่ 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย.63) ผู้รับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดการความรู้ จำนวน 2 องค์ความรู ้ คือ  เรื ่อง จัดทำแบบ
ประเมินความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายในโครงการ และเรื่อง 
เรื่องเล่าเร้าพลัง “Green Office” 

ระดับ 2 มีระดับความสำเร็จ
ของการดำเนินการ
โครงการตามแผน
ร้อยละ 50 

ดำเนินการโครงการตามแผนร้อยละ 50 

ระดับ 3 มีระดับความสำเร็จ
ของการดำเนินการ
โครงการตามแผน
ร้อยละ 51-100 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีการดำเนินการจัดการความรู้ตามแผนที่
กำหนด 7 โครงการ มีการดำเนินการสำเร็จตามกระบวนการการ
จัดการความรู้ 7 ขั้นตอน จำนวน 7 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100.00  

ระดับ 4 มีการประเมินผล
ความสำเร็จของ
แผนพัฒนาการ
จัดการความรู ้

โครงการที่ประเมินความพึงพอใจในโครงการที่
ดำเนินการในคณะฯ นำแบบประเมินไปใช้ทุก
โครงการ 

ระดับ 5 มีการเผยแพร่องค์
ความรู้สู่สาธารณะ
และการนำองค์
ความรู้ไปใช้
ประโยชน ์

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ดำเนินการเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณะ
และการนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ KM 
Conner  http://ph.vru.ac.th/KMph/index.html 
องค์ความรู้ที่เผยแพร่และมีการนำไปใช้ประโยชน์ Outcome 
Based Education (OBE) กับการออกแบบหลักสตูร 

 
ซึ่งหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชานวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ์  
นำไปใช้ในการปรับปรุงหลักสตูร พ.ศ. 2564 
  

http://ph.vru.ac.th/KMph/index.html
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โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (วันที่ 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย.63) ผู้รับผิดชอบ 
5.3.1 โครงการ
จัดการมาตรฐาน
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเพื่อสู่
ความเป็นเลิศ  

5.3.1.1 ระดับ
ความสำเร็จของ
การดำเนินงาน
ตามแผนการ
ประกันคณุภาพ
การศึกษา  
 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการประกันคณุภาพการศึกษา อยู่ที่ระดับ 5 
ระดับ เกณฑ์ประเมิน ผลการดำเนินการ 

ระดับ 1 มีระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่
เหมาะสมและ
สอดคล้องกับพันธกจิ
และพัฒนาการของ
มหาวิทยาลัย 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ กำหนดระบบและกลไกการกำกับการดำเนินการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร และคณะให้เป็นไปตามองค์ประกอบการประกัน
คุณภาพ 
1.1 แต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน กำหนด
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ เพื่อกำกับ ติดตามการประกันคุณภาพให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด 
1.2  กำหนดแผนการดำเนินงานของหลกัสูตรให้สอดคล้องกับเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลกัสตูร และดำเนินงานตามแผนที่กำหนด 
1.3 จัดทำคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
1.4 จัดโครงการเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพให้กับ
อาจารย ์
1.5  ติดตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คร้ัง 2/ปี  
คือภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการ
ดำเนินงานการประกันคุณภาพ ต่อคณะกรรมการบริหารคณะ และ
มหาวิทยาลัย 
1.6 จัดให้มีการประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร /ประชุมคณะกรรมการผู้
กำกับดแูลและรับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ ระดบัหลักสูตร เพื่อประเมินผลการดำเนิน 
ปรับวิธกีารดำเนินงานเพื่อให้บรรลุตามที่วางแผนไว้ หาแนวทางแก้ไขปัญหา
อุปสรรคต่างๆ จัดทำรายงานการประเมนิตนเอง ระดับคณะ  
1.7 รับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
1.8 สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ 
(Improvement Plan)  และรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาและ
แผนพัฒนาคุณภาพต่อคณะกรรมการบริหารคณะ และมหาวิทยาลัย 

ระดับ 2 กำกับติดตามส่งเสริม 
สนับสนุนให้ทุก
หน่วยงานใน
มหาวิทยาลัยมกีาร
ดำเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพ
ภายในตามระบบและ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ กำกับติดตามส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานใน
คณะดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในตามระบบและกลไกที่กำหนด 

รองคณบดฝี่าย
บริหารและการ
วางแผน 
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โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (วันที่ 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย.63) ผู้รับผิดชอบ 
กลไกที่มหาวิทยาลยั
กำหนด ประกอบด้วย 
การควบคุมคุณภาพ 
การตรวจสอบคุณภาพ 
และการประเมิน
คุณภาพ 

ระดับ 3 มีคณะกรรมการกำกบั
ติดตามการดำเนินงาน
ให้เป็นไปตามระบบที่
กำหนดในข้อ 2 และ
รายงานผลการติดตาม
ให้คณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ดำเนินการแต่งตั ้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 ทำหน้าที่ในการกำกับ ติดตาม 
ควบคุมคุณภาพการศึกษาให้เป ็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพ และดำเนินการมอบหมายให้มีเจ้าภาพหลัก 
ทำหน้าที่ในการกำกับ ติดตามการดำเนินการตามระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร และระดับคณะ และมอบหมายให้มีผู้
จ ัดเก็บเอกสาร ในภาคการศึกษาที ่ 1/2562 คณะ มีการติดตามผลการ
ดำเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และ
ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562 และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะ
กรรมการบริหารคณะพิจารณาเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 และรายงานต่อ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562  
 

ระดับ 4 รายงานผลการ
ประเมินคุณภาพระดับ
หลักสูตร คณะ 
หน่วยงานสนับสนุน
และมหาวิทยาลัย ตอ่
คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยและสภา
มหาวิทยาลัยเพือ่
ทราบ 

ปีการศึกษา 2562  คณะสาธารณสุขศาสตร์ ดำเนินการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร จำนวน 5 หลักสูตร คือ  
1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบ

สุขภาพ  
2. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสาธารณสุขศาสตร์  
3. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล  
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 
5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและความงาม  

ในวันที่ 18-19 มิถุนายน 2563  และรายงานผลการประเมินให้คณะ
กรรมการบริหารคณะเพื่อทราบ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563  
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โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (วันที่ 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย.63) ผู้รับผิดชอบ 
ระดับ 5 นำผลการประเมินและ

ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในมา
วางแผนพัฒนา
คุณภาพ 
(Improvement 
Plan) นำเสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัยเพือ่
พิจารณา รวมถึง
ปรับปรุงผลการ
ดำเนินงานของ
มหาวิทยาลัยให้มี
คุณภาพดีขึ้นอยา่ง
ต่อเนื่อง 

คณะสาธารณส ุ ขศาสตร ์  ดำ เน ิ นการจ ั ดทำแผนพ ัฒนาค ุณภาพ 
(Improvement Plan) ประจำปีการศึกษา 2562 ตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และคณะกรรมการบริหาร
คณะ รวมทั้งจะมีการติดตามผล การวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และ
การพัฒนาปรับปรุงแก้ไขทุกภาคการศึกษาเพื่อให้บรรลุผลตามการดำเนินงาน
ของหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 เรียบร้อยแล้ว 

 

 

5.3.1.2. ระดับ
ความสำเร็จการ
จัดการคณุภาพ
การศึกษาเพื่อการ
ดำเนินท่ีเป็นเลิศ 
(EdPEx) 

ระดับ 
5 

ระดับ 
- 

- 
 
 
 
 

- 

5.4.1 โครงการ
พัฒนาประสิทธิผล 
การบริหาร
สำนักงาน 

5.4.1.1 ร้อยละ
ของการเบิกจ่าย
งบประมาณ ตาม
แผนที่กำหนด 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
99.99 

จำนวนงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน 6,972,100.00 บาท ตั้งเบิกจำนวน 6,914,741.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 
99.99 ของงบประมาณทั้งหมด  ณ วันที่ 17 กันยายน 2563 (ที่มา: ระบบ 3 มิติ) 

ไตรมาส/เป้าหมาย จำนวนเงินตามเป้าหมาย(บาท) ตั้งเบิก(บาท) ร้อยละ 
ไตรมาส 1 ร้อยละ 32 1,825,958.40 1,711,836.00 93.75 
ไตรมาส 2 ร้อยละ 52 2,017,684.03 634,199.28 31.43 
ไตรมาส 3 ร้อยละ 76 1,415,482.95 2,249,467.77 158.92 
ไตรมาส 4 ร้อยละ 100 446,994.62 2,319,237.95 518.85 

รวม 6,972,100.00 6,914,741.00 99.99  

รองคณบดฝี่าย
บริหารและการ
วางแผน 
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โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (วันที่ 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย.63) ผู้รับผิดชอบ 
5.4.2 โครงการ
สื่อสารองค์กรและ
การสื่อสารการตลาด
แบบบูรณาการ 
(IMC)  

5.4.2.1 ระดับ
ความสำเร็จของ       
การดำเนินการ
สื่อสารองค์การ
และการสื่อสาร
การตลาดแบบ
บูรณาการ (IMC) 
 

ระดับ 
5 

ระดับ 
3 

ระดับความสำเร็จของการดำเนินการสื่อสารองค์การและการสื่อสารการตลาดแบบบรูณาการ (IMC) อยู่ที่
ระดับ 3 
ระดับ 1   
จัดทำแผนสื่อสารองค์กรและการสือ่สารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) โดยมีกิจกรรมสื่อสารองค์กรและ
การสื่อสารการตลาดแบบบรูณาการ (IMC) และ กิจกรรม Health camp หลักสูตรปรญิญาตรีใน
โรงเรียนจังหวัดปทุมธานีและสระแก้ว 
ระดับ 2   
ดำเนินการตามแผนสื่อสารองค์การและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC)  โดยการจัด
ประชาสมัพันธ์หลักสูตร/คณะ ตามโรงเรียนมัธยมต่างๆ ทั้งในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดใกลเ้คียง ได้แก่ 
โรงเรียนบางกะปิ โรงเรียนปทุมธานีนันทมุนีบำรุง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม เป็นต้น รวมทั้งให้โควตา
บุตร อสม. สำหรับผู้ประสงค์จะเขา้ศึกษาในหลักสตูรสาธารณสุขศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาการจัดการ
สถานพยาบาล 
ระดับ 3   
ดำเนินการตามแผนสื่อสารองค์การและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC)  โดยการจัด
ประชาสมัพันธ์หลักสูตร/คณะ พรอ้มสอดแทรกการบริการวิชาการ ณ โรงเรียนสามโคก โดยให้ตัวแทน
คณาจารย์ทุกหลักสูตรลงพื้นที่สาธติการเรียนการสอนในรายวิชาที่เปน็จุดเด่นของหลักสูตร เช่น หลักสตูร
สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สอนการช่วยฟื้นคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน (CPR) 
หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสุขภาพและความงาน สอนในเรื่องของการทำครีมและผลติภณัฑ์
อย่างง่าย เป็นต้น 

รองคณบดีฝาย
กิจการนักศึกษา
และพันธกิจ
สัมพันธ ์
 

5.4.3 โครงการจัด
ประชุมเพื่อพัฒนา
ระบบบรหิารจดัการ
โดยมสี่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน 

5.4.3.1 ร้อยละ
ของการเบิกจ่าย
งบประมาณตาม
แผนการจดั
ประชุม 

 
 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
24.26 

จำนวนงบประมาณโครงการจดัประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
จำนวน  193,330 บาท  ดำเนินการตั้งเบิกได้จำนวน 49,704 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.82 ของแผนการ
ดำเนินงาน ณ วันท่ี 1 กรกฎาคม 2563 (ยกเลิก 1 โครงการเนื่องจากใช้งบประมาณของบัณฑติวิทยาลัย) 

ไตรมาส แผน ผล ร้อยละ 
1 8,900 - - 
2 8,900 7,000 78.65 
3 175,530 39,904 19.35 
4 8,900 2800 31.46 

รวม 202,230 49,704 24.82  

รองคณบดฝี่าย
วิชาการและวิจัย 
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โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (วันที่ 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย.63) ผู้รับผิดชอบ 
5.5.1 โครงการ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม
และบรหิารจดัการ
มหาวิทยาลยัสีเขยีว 

5.5.1.1 ระดับ
ความสำเร็จของ
บริหารจดัการ
มหาวิทยาลยัสี
เขียว  

ระดับ 
5 

ระดับ 
3 

ความสำเร็จของโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบรหิารจดัการมหาวทิยาลัยสีเขียวอยู่ในระหว่างการ
ดำเนินการ ในระดับ 3 
   รายละเอียดในส่วนที่ได้ดำเนินการแล้ว 

1. อบรมให้ความรู้ 
อบรมให้ความรู้เร่ือง หมวดที่ 1 การกำหนดนโยบาย การวางแผนดำเนินงานและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  
โดยวิทยากรจากสำนักวิทยบริการและสารสนเทศ ซึ่งประกอบไปด้วย 

- การกำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดลอ้ม                      - การทบทวนฝ่ายบรหิารของการตั้ง
สำนักงานสีเขียว 

- การตั้งคณะกรรมการด้านสิ่งแวดลอ้ม                    - กฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง                   
- การระบุประเด็นปัญหาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม      - ข้อมูลก๊าชเรือนกระจก 

อบรมให้ความรู้เร่ือง หมวดที่ 2 การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก โดยวิทยากรจากสำนักวิทยบริการและ
สารสนเทศ ซึ่งประกอบไปด้วย 

- การอบรมให้ความรู้และแระเมินความเข้าใจ              - การรณรงค์และประชาสมัพันธ์แก่
พนักงาน 

อบรมให้ความรู้เร่ือง หมวดที่ 3 การใช้ทรัพยากรและพลังงาน โดยวิทยากรจากสำนักวิทยบริการและ
สารสนเทศ ซึ่งประกอบไปด้วย 

- การใช้น้ำ                            - การใช้ทรัพยากรอื่น ๆ 
- การใช้พลังงาน                     - การประชุมและจัดนิทรรศการ 

โดยดำเนินการอบรมหมวดที่ 1-3 ในวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2563 
 
ระดับ 3 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51-100 
“โครงการจดัทำ Green office” มีการดำเนินการแล้วประมาณร้อยละ 70 ซึ่งรายละเอียดในส่วนท่ีได้
ดำเนินการเพิ่มเติมแล้ว ดังนี ้
4. อบรมให้ความรู้เร่ือง หมวดที่ 4 การจัดการของเสีย โดยวิทยากรจากสำนักวิทยบริการและ
สารสนเทศ ซึ่งประกอบไปด้วย 
    - การจัดการของเสีย      - การจัดการน้ำเสีย 
5. อบรมให้ความรู้เร่ือง หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย โดยวิทยากรจากสำนักวิทย
บริการและสารสนเทศ ซึ่งประกอบไปด้วย 

รองคณบดฝี่าย
บริหารและการ
วางแผน 
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โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (วันที่ 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย.63) ผู้รับผิดชอบ 
  - อากาศในสำนักงาน              - แสงในสำนักงาน- เสียงในสำนักงาน 
    - ความน่าอยู่        - การเตรียมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน 
6. อบรมให้ความรู้เร่ือง หมวดที่ 6 การจัดซื้อการการจัดจ้าง โดยวทิยากรจากสำนักวิทยบริการและ
สารสนเทศ ซึ่งประกอบไปด้วย 
   - การจัดซื้อสินค้า - การจัดจ้าง 
โดยดำเนินการอบรมหมวดที่ 4-6 ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 

2. จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงานมอบหมายความรับผิดชอบจำแนกตามหมวดทั้ง 5 หมวด 
คณะกรรมการแตล่ะดำเนินงานตามแผนท่ีกำหนด ประมาณร้อยละ 20 
นอกจากน้ันแล้ว คณะดำเนินการจัดทำประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง เรื่อง นโยบายการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  ประกาศ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 
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โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (วันที่ 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย.63) ผู้รับผิดชอบ 

 
ระดับที่ 3 ร้อยละความสำเร็จการดำเนินงานตามแผน สำเร็จร้อยละ 80.00 ตามแผนท่ีกำหนด 
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โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (วันที่ 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย.63) ผู้รับผิดชอบ 
5.6.1 โครงการ
จัดหาและพัฒนา
แหล่งเรียนรู้
ทรัพยากร 
สนับสนุนการศึกษา 
การวิจัย  
การบริการวิชาการ 

5.6.1.1 ค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจ
ของนักศึกษา
และอาจารย์ต่อ
สิ่งสนับสนุน การ
เรียนรู้ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ และ
สิ่งอำนวยความ
สะดวกและ
บริการ ขั้น
พื้นฐานภายใน
มหาวิทยาลัย 

มากกว่า 
4.51 

- - 
 

- 

 

5.6.1.2 ร้อยละของ
ทรัพยากรที่เอื้อตอ่
การเรียนรู้ เช่น 
หนังสือตำรา 
สิ่งพิมพ์ วารสาร 
ฐานข้อมูลเพื่อการ
สืบค้นที่เพิ่มขึ้นต่อปี 

ร้อยละ 
5 

ร้อยละ 
....... 

- 
 

- 

5.6.2 โครงพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และระบบเครือข่ายให้
พร้อมต่อการเป็น Semi 
residential 
University 

5.6.2.1 ค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจของ
นักศึกษา และ
อาจารย์ตอ่การ
พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ และ
ระบบเครือข่ายให้
พร้อมตอ่การเป็น 
Semi residential 
University 

มากกว่า4.51 ......... - - 
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โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (วันที่ 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย.63) ผู้รับผิดชอบ 
5.7.1 โครงการบริหาร
จัดการรายได้จาก
สินทรัพย์ 

5.7.1.1 ระดับ
ความสำเร็จของ
แผนการบริหารจัด   
การรายได้ของ
สินทรัพย์  

ระดับ 
4 

ระดับ 
......... 

- - 

5.8.1 โครงพัฒนา
ประสิทธิผลการบริหาร
โรงเรียนสาธิต 

5.8.1.1 ร้อยละของ
การเบิกจา่ย
งบประมาณ      
ตามแผนที่กำหนด 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
....... 

- - 

 
5.8.1.2 ร้อยละความพึง
พอใจของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในทุกมิต ิ

มากกว่า 
ร้อยละ 

85 

ร้อยละ 
....... 

- - 

 

 
 


