รายงานการประเมินตนเอง
(Self-Assessment Report : SAR)

คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประจำปีการศึกษา 2562
(1 มิถุนายน 2562 – 31 พฤษภาคม 2563)

รายงาน ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2563

คำนำ
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรายงาน
ผลการดำเนินงานด้านประกั นคุ ณ ภาพการศึก ษาภายใน ประจำปีก ารศึก ษา 2562 โดยใช้ข้อมูล
ผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2562 – 31 พฤษภาคม 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีการนำระบบประกันคุณภาพการศึกษา
มาใช้ในการบริหารงานทุกภารกิจ มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำ
ผลประเมินมาปรับปรุง และพัฒนาการดำเนินงานของคณะให้มีคุณภาพ และเป็นไปตามมาตรฐาน
การอุดมศึกษา
คณะฯ ขอขอบคุณผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทุกคนที่ตระหนักในความสำคัญของการ
ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาและพั ฒ นาคุ ณ ภาพอย่ างต่ อ เนื่ อ ง ผลจากการประเมิ น คุ ณ ภาพของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจะสะท้อนจุดเด่น และแนวทางการพัฒนา ซึ่งมีคุณค่า
อย่างยิ่งที่ทุกหน่วยงานภายในคณะจะต้องเรียนรูแ้ ละนำไปพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อผูเ้ รียน คณะ มหาวิทยาลัย และสังคมประเทศชาติต่อไป

(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์อารีย์ สงวนชื่อ)
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

สารบัญ
หน้า
คำนำ
สารบัญ
บทสรุปผู้บริหาร
ส่วนที่ 1 ส่วนนำ
1. ข้อมูลทั่วไป
• ชื่อหน่วยงาน ที่ตงั้ และประวัติความเป็นมาโดยย่อ
• ปรัชญา วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ค่านิยมองค์กร พันธกิจ เป้าประสงค์
•. โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหาร
•. รายชื่อผูบ้ ริหารและคณะกรรมการบริหาร
• หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน
• จำนวนนักศึกษา
• จำนวนอาจารย์และบุคลากร
• ข้อมูลพืน้ ฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณและอาคารสถานที่
• ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาปรับปรุง
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้
•.องค์ประกอบที่ 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน
•.องค์ประกอบที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรม
•.องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
•.องค์ประกอบที่ 4 ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
•.องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ส่วนที่ 3 ส่วนสรุป
• สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ภาคผนวก
• คำสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการผู้กำกับดูแลและรับผิดชอบตัวบ่งชีก้ ารประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562
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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
ในปีการศึกษา 2562 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ดำเนินการเปิดการเรียนการสอน จำนวน
5 หลักสูตร จำแนกเป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ ระดับปริญญาตรี 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
และหลัก สูตรวิทยาศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชาสุขภาพและความงาม มีนัก ศึก ษาจำนวนทั้งสิ้น
482 คน จำแนกเป็นนักศึกษาภาคปกติ จำนวน 428 คน ภาคพิเศษ จำนวน 54 คน มีอาจารย์และ
บุคลากรรวมทั้ง สิ้น 37 คน จำแนกเป็นอาจารย์ (นับ ปฏิบัติงานจริง ไม่รวมศึกษาต่อ) 25 คน
อาจารย์ทีล่ าศึกษาต่อ จำนวน 4 คน และมีบุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 8 คน
ในปีก ารศึก ษา 2562 คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ ดำเนินการประเมิน ตนเองตามเกณฑ์
มาตรฐานตั ว บ่ ง ชี้ ก ารประกัน คุ ณ ภาพการศึก ษาภายใน มหาวิท ยาลัย ราชภั ฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 5 องค์ประกอบ 15 ตัวบ่งชี้ โดยผลการประเมินตนเอง ประจำปี
การศึกษา 2562 อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 4.43 ซึ่งผลการดำเนินงานตามองค์ประกอบ ดังนี้
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จุดเด่น แนวทางเสริม จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางการปรับปรุง
จุดเด่น
คณะมีระบบและกลไกทางการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการสู่สังคมและการบริหาร
จัดการที่ชัดเจน และสามารถดำเนินการให้เป็นไปตามระบบที่กำหนดไว้
แนวทางเสริม
คณะฯ ควรรวบรวมระบบและกลไกทุกพันธกิจนำมาผสมผสาน และสื่อสาร เผยแพร่ให้
คณาจารย์สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการเขียนรายงาน
จุดที่ควรพัฒนา
ระบบการสื่อสารภายในน่าจะมีหลายช่องทางเพื่อให้คณาจารย์ได้รับสารสนเทศของคณะ
ได้อย่างทั่วถึง
แนวทางปรับปรุง
1.ประชุมจัดทำ Flow การสื่อสารภายในคณะทำเป็น infographic ให้คณาจารย์ทราบ
ขั้นตอนการสื่อสารภายในและติดตามประเมินผลการสื่อสารเพื่อการปรับปรุงต่อไป
2.จัดระบบเสียงตามสายเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมสำคัญของคณะ

ส่วนที่ 1 ส่วนนำ
1. ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ
1.1 ชื่อหน่วยงาน

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
1.2 ที่ตั้ง

มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ต.คลองหนึ่ ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ ชั้น 3-4
1.3 ประวัตคิ วามเป็นมา

ในปี พ.ศ. 2554 ด้ว ยดำริข องท่า นอธิก ารบดี คือ รองศาสตราจารย์ ดร.สมบั ติ คชสิท ธิ์
ที่ประสงค์จะส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในด้านสาธารณสุขเพื่อตอบสนองความต้อ งการของชุมชน
จึง มอบหมายให้ ดร.พิท ยา ถกลภัก ดี ดำเนิ น การพั ฒ นาหลัก สูต รสาธารณสุข ศาสตรบั ณ ฑิ ต
ซึ่ ง ผ่ า นการอนุ มั ติ จ ากสภามหาวิ ท ยาลั ย เมื่ อ วันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2554 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์
อารีย์ สงวนชื่อ เป็นประธานหลักสูตรต่อมาในเดือนตุลาคม พ.ศ.2554 มหาวิทยาลัยได้เชิญ ศาสตราจารย์
ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ อดีตคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ลและมหาวิ ท ยาลั ย
มห าสารคาม มาปฏิ บ ั ต ิ ง านเพื ่ อ เตรี ย มการตั้ ง คณะสาธารณสุข ศาสตร์ และในปี พ.ศ.2557
ได้เ ปิด รับ นัก ศึก ษาอีก 2 สาขาวิช า คือ สาขาวิช าสาธารณสุข ศาสตร์ และส าขาวิช าการจัด การ
สถานพยาบาล
ต่ อมาปี พ.ศ. 2559 ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ อารี ย์ สงวนชื่ อ ได้ เสนอสภามหาวิ ทยาลั ยในการจั ดตั้ ง
คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ ในการประชุม สภามหาวิ ท ยาลั ย ครั้ งที่ 9/2559 วัน ที่ 1 กั น ยายน พ.ศ.2559
สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ดำเนินการเป็นโครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยมหาวิทยาลัยมีมติ
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการจั ด ตั้ ง คณะสาธารณสุขศาสตร์
คณะกรรมการได้เสนอผลการดำเนิน งานให้สภามหาวิท ยาลัย ได้พิจารณาเป็น ระยะทุก เดือ น
ของการประชุม การดำเนินงานได้รับการสนับสนุนจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยโทหญิ งวิภาวี เกียรติศิริ
รอ งอ ธิ ก า รบ ดี รองศาสตราจารย์ ดร.อิ ส ระ สุว รรณ บล กรรมการผู ้ ท รงคุณ วุ ฒ ิ ข องสภา
มหาวิท ยาลั ย และรองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล ตันสกุล เป็นอย่างดียิ่ง
โครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ดำเนินการเสมือนคณะในทุกด้าน และได้นำเสนอความ
พร้ อ มเป็ น คณะฯ ต่ อ สภามหาวิ ท ยาลั ย ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 4/2560 วั น ที่ 7 เมษายน พ.ศ.2560
สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ข้ึนเป็นหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูป ถั มภ์ และมหาวิ ท ยาลั ย ได้ แ ต่งตั้ งศาสตราจารย์ ดร.สมจิ ต ต์
สุพรรณทัสน์ มาดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR ) คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 หน้า

1

พ.ศ.2560 คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้พัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัด การระบบสุ ขภาพ โดยได้รับ อนุมั ติให้ เปิด หลัก สู ตรจากสภามหาวิท ยาลั ย ในการประชุมครั้งที่
11/2560 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
พ.ศ.2561 สภามหาวิท ยาลั ย มี ม ติเห็น ชอบแต่ งตั้ งผู้ ช่วยศาสตราจารย์ อารีย์ สงวนชื่อ ดำรง
ตำแหน่งคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ วันที่ 5 เมษายน 2561
พ.ศ.2561 คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ได้พัฒ นาหลัก สูตรวิท ยาศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชาอนามั ย
สิ่งแวดล้อม และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและความงาม โดยได้รับอนุมัติให้เปิด
หลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 11/2561 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
2.ปรัชญา วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ค่านิยมองค์กร พันธกิจ และเป้าประสงค์
ปรัชญา

ความรู้ คู่คุณธรรม นำสร้างเสริมสุขภาพ
วิสัยทัศน์ (Vision)
คณะสาธารณสุขศาสตร์ชั้นนำในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อัตลักษณ์
ใฝ่เรียนรู้ อุทิศตน พัฒนาสุขภาพชุมชน
เอกลักษณ์
สร้างเสริมสุขภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ค่านิยมหลัก
V :
R :
U :
P :
H :
พันธกิจ

Visionary
Reform
Unity
Public mind
Healthy

รอบรู้ มีวสิ ยั ทัศน์
ปรับปรุงให้ดีขนึ้ เป็นไปได้จริง
น้ำหนึง่ ใจเดียวกัน
จิตอาสา
สุขภาพกาย-ใจ ดี

1. ผลิ ต บั ณ ฑิ ต และบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาด้ า นสาธารณสุ ข ศาสตร์ การจั ด การสถานพยาบาลที่ มี
ความเป็นเลิศ มีศักยภาพ พร้อมด้านคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ โดยเน้น
การบูรณาการองค์ความรูใ้ ห้สามารถนำไปแก้ปัญหาได้จริง และนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
2. ผลิตผลงานวิจัย ทั้งระดั บ พื้ นฐานและประยุ ก ต์ ในด้านสาธารณสุข เพื่อสามารถนำไปแก้ไข
ปัญหาสาธารณสุขและพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมในระดับท้องถิ่นและประเทศ
3. ประสานความร่วมมือระหว่างคณะและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อพั ฒ นางานพันธกิ จสัมพั นธ์
เพื่อการสร้างสุขภาวะของท้องถิ่น
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4. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรั กษ์ภูมิปัญญาไทย โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
5. จัดระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลที่มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล
เป้าประสงค์
1.บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และการเรียนรูต้ ลอดชีวติ มีศักยภาพสอดคล้อง
กับการพัฒนาประเทศ
2.วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น เพื่อความมั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืนของประเทศ
3.ประชาชนสามารถดำรงชีวิต โดยใช้ห ลั ก ปรัชญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง เศรษฐกิ จ ชุ ม ชนเข้ม แข็ ง
ประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพิ่มขึน้
4. บัณฑิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีคุ ณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตสำนึกที่ ดีต่อสังคมโดยรวมรักษา
มรดกทางวัฒนธรรมและเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม
5. มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ
และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน
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3.โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร
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4.รายชื่อผู้บริหาร และคณะกรรมการบริหารคณะ

ผศ.อารีย์ สงวนชื่อ
คณบดี

รศ.ดร.ภูษิตา อินทรประสงค์
รองคณบดี

อ.ปัณณทัต ตันธนปัญญากร
รองคณบดี

อ.ธธิธา เวียงปฏิ
รองคณบดี

อ.ดร.รัฐพล ศิลปรัศมี
ผู้ช่วยคณบดี

อ.เจียระไน ปฐมโรจน์สกุล
ผู้ช่วยคณบดี

อ.ฉัตรประภา ศิริรัตน์
ผู้ช่วยคณบดี

อ.จันทรรัตน์ จาริกสกุลชัย
ผู้ช่วยคณบดี

อ.ศศิวิมล จันทร์มาลี
ผู้ช่วยคณบดี

อ.เฟื่องฟ้า รัตนาคณหุตานนท์
ผู้ช่วยคณบดี

อ.สุทธิดา แก้งมุงคุณ
ผู้ช่วยคณบดี

อ.อภิญญา อุตระชัย
ผู้ช่วยคณบดี

ผศ.ดร.อภิชัย คุณีพงษ์
ประธานหลักสูตร ส.บ.การจัดการ
สถานพยาบาล

นางพรทิพย์ กุศลสิริสถาพร
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
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5. หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน
ปีการศึกษา 2562 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มีหลักสูตรที่เปิดสอน รายละเอียดดังตาราง 1
ตาราง 1 แสดงจำนวนหลักสูตรที่เปิดสอน ประจำปีการศึกษา 2562
ระดับ
ปริญญา

โท

ตรี

ตรี

ตรี

ปีท่ปี รับปรุง
ล่าสุด

วันที่สภา
มหาวิทยาลัย
อนุมัติ
หลักสูตร

วันที่ สกอ.
ลงนามรับทราบ
หลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

คุณวุฒิ

สาธารณสุขศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการระบบสุขภาพ
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ
สถานพยาบาล
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอนามัย
สิ่งแวดล้อม

ส.ม.(การจัดการระบ
สุขภาพ)

2561

7 ธันวาคม
2560

29 ตุลาคม
2562

ส.บ. (สาธารณสุข
ศาสตร์)

2558

5 เมษายน
2555

5 กุมภาพันธ์
2558

ส.บ. (การจัดการ
สถานพยาบาล)

2562

14 ธันวาคม
2562

วท.บ.อนามัย
สิ่งแวดล้อม

2562

1
พฤศจิกายน
2561
1
พฤศจิกายน
2561

21 กรกฎาคม
2562

6. จำนวนนักศึกษา
ปีการศึกษา 2562 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีจำนวนนักศึกษา ทั้งหมด จำนวน 482 คน รายละเอียดดังตาราง 2
ตาราง 2 แสดงจำนวนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
ภาคปกติ

ภาคพิเศษ

ตรี

โท

เอก

รวม

ตรี

โท

เอก

รวม

รวม
ทั้งสิน้

ส .ม .ส า ข า วิ ช า ก า ร จัดการระบบสุขภาพ
2. ส.บ.สาขาวิชา
338
สาธารณสุขศาสตร์
3. ส.บ.สาขาวิชาการจัดการ 64
สถานพยาบาล
4. วท.บ.สาขาวิชาอนามั ย 17สิ่งแวดล้อม
รวม
419

9

-

9

-

6

-

6

15

-

-

338

48

-

-

48

386

-

-

64

-

-

-

-

64

-

-

17

-

-

-

-

17

9

-

428

-

6

-

54

482

ที่

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา

1.

ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2563
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7.จำนวนอาจารย์และบุคลากร
ปีการศึกษา 2562 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มี อาจารย์ และบุคลากรทั้งหมด 37 คน จำแนก
เป็นอาจารย์ จำนวน 25 คน (นับปฏิบัติงานจริงไม่รวมผู้ลาศึกษาต่อ) ลาศึกต่อ จำนวน 4 คน และ
บุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 8 คน รายละเอียดดังตาราง 3 ตาราง 4 และ ตาราง 5
ตาราง 3 แสดงจำนวนอาจารย์ และบุคลากร จำแนกคุณวุฒิ
คุณวุฒิ (คน)
ที่

อาจารย์และบุคลากร

1 อาจารย์
2 บุคลากรสายสนับสนุน
รวมทั้งหมด

รวม

ต่ำกว่า
ป.ตรี

ตรี

โท

เอก

1

7

21
-

8
-

1

7

21

8

29
8
37

ตาราง 4 แสดงจำนวนอาจารย์ จำแนกตำแหน่งทางวิชาการ
ที่

ตำแหน่งทางวิชาการ(คน)
อ.
ผศ. รศ.
ศ.
22
5
2
22
5
2
-

อาจารย์

1 อาจารย์
รวมทั้งหมด

รวม
29
29

ตาราง 5 แสดงรายชื่ออาจารย์
จำนวน
ตำแหน่ง

ว.ด.ป.
ที่เข้างาน

คุณวุฒิ

ปฏิบัติ
งานจริง

ป.
เอก

ลา
ศึกษา
ต่อ

รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

02102560
02102560
02102560
16052523
01042559
01022559
01082561
01102558
12102558

ป.เอก
ป.เอก
ป.เอก
ป.โท
ป.เอก
ป.เอก
ป.เอก
ป.โท
ป.โท

1
1
1
1
1
1
1
1
-

1
1
1
1
1
1
-

1

10 น.ส.ศศิธร ตันติเอกรัตน์
11 น.ส.นัชชา ยันติ
12 นายอภิเชษฐ์ จำเนียรสุข

อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

04012559
16122558
04012559

ป.โท
ป.โท
ป.โท

1
1
-

-

1

13 น.ส.รัตนาภรณ์ อาษา

อาจารย์

04012559

ป.โท

-

-

1

14 น.ส.เฟื่องฟ้า รัตนาคณหุตานนท์

อาจารย์

04012559

ป.โท

1

-

-

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชื่อ - สกุล
ดร.ภูษิตา อินทรประสงค์
ดร.สมชาย ดุรงค์เดช
ดร.นพกร จงวิศาล
นางอารีย์ สงวนชื่อ
ดร.ทัศพร ชูศักดิ์
ดร.อภิชัย คุณีพงษ์
ดร.รัฐพล ศิลปรัศมี
นายปัณณทัต ตันธนปัญญากร
น.ส.พิชสุดา เดชบุญ

หมายเหตุ

ลาศึกษาตัง้ แต่ 14
ส.ค. 61

ลาศึกษาตัง้ แต่ 14
ส.ค. 61
ลาศึกษาตั้งแต่
6 ม.ค.63
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จำนวน
ที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

ว.ด.ป.
ที่เข้างาน

คุณวุฒิ

ปฏิบัติ
งานจริง

ป.
เอก

ลา
ศึกษา
ต่อ

15 น.ส.อภิญญา อุตระชัย
16 นายกริช เรืองไชย
17 น.ส.สุทธิกาญจน์ มุงขุนทด

อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

15032559
15032559
01072559

ป.โท
ป.โท
ป.โท

1
1
-

-

1

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์

01072559
01072559
01072559
02012562
14012562
14012562
04062562
16102562
16102562
12112562
02012563
02012563

ป.โท
ป.โท
ป.โท
ป.โท
ป.โท
ป.โท
ป.โท
ป.โท
ป.โท
ป.โท
ป.เอก
ป.เอก

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

-

-

น.ส.ธธิธา เวียงปฏิ
น.ส.ฉัตรประภา ศิริรัตน์
น.ส.นาตยา ดวงประทุม
นายเจียระไน ปฐมโรจน์สกุล
น.ส.สุทธิดา แก้วมุงคุณ
นางจันทรรัตน์ จาริกสกุลชัย
น.ส.ศศิวมิ ล จันทร์มาลี
นายสุกฤษฎิ์ ใจจำนงค์
น.ส.นิโลบล มาอุ่น
น.ส.นลพรรณ ขันติกุลานนท์
ดร.อรอนงค์ บุรเี ลิศ
ดร.นภัสรัญชน์ ฤกษ์เรืองฤทธิ์

หมายเหตุ

ลาศึกษาตัง้ แต่ 6
ส.ค. 61

8.ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่
งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562-2563
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินงานตาม
ภารกิจ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 5,586,120.00 บาท (ห้าล้านห้าแสนแปดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยยี่ สิบบาทถ้วน) จำแนก
เป็ น งบประมาณ แผ่ น ดิ น จำนวน 11,283,100.00บาท และงบประมาณ รายได้ 4,303,020.00 บาท
รายละเอียดดังตาราง 6
ตาราง 6 แสดงจำนวนงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2562 - 2563

งบประมาณ
งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณรายได้ บ.กศ. กศ.ปช.
รวม

จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)
ปีงบประมาณ 2562
ปีงบประมาณ 2563
1,849,850.00
1,283,100.00
3,510,450.00
4,303,020.00
5,360,300.00
5,586,120.00

9. อาคารสถานที่
อาคารสถานที่จดั บริการการเรียนการสอน และบริหารจัดการของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ตั้งอยู่ ชั้น 3 ชั้น 4
และชั้น 5 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ (สสร.) รายละเอียดดังตาราง 7
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ตารางที่ 7 แสดงรายละเอียดอาคารสถานที่
รายละเอียด
สำนักงานคณบดี
ห้องพักอาจารย์ปริญญาโท
ห้องพักอาจารย์ปริญญาตรี
ห้องปฏิบตั ิการปฐมพยาบาล พร้อมอุปกรณ์
ห้องปฏิบตั ิการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา)
ห้องประชุมกลุม่ ย่อยสำหรับนักศึกษา
ห้องสมุดคณะสาธารณสุขศาสตร์
ห้องเรียน

ห้อง/ชั้น
ชั้น 3
ชั้น 3
ชั้น 4
401 ชั้น 4
402 ชั้น 4
403 ชั้น 4
503 ชั้น 5
ชั้น 4 และชั้น 5

10.ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาปรับปรุง จากผลประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ผลการดำเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
1.1 ควรทบทวนแผนและทิ ศ ทางการ คณ ะฯ ควบคุ ม กระบวนการสรรหาอาจารย์ เ พื่ อ ทดแทน
ดำเนิ น งานของคณะในการปรั บ ปรุง ค่ า อัตรากำลังที่ขาด อันเนื่องมาจากการลาออกและลาศึกษาต่อ
FTES ให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม
ของอาจารย์ประจำ ให้อยู่ในกรอบอัตรากำลั งที่ม หาวิท ยาลั ย
กำหนด และอยู่ในกรอบเวลาที่กำหนดของ สกอ.
1.2 ควรจัดทำฐานข้อมูลศิษย์เก่าของคณะ ดำเนินการเพิ่มเติมข้อมูลโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลศิษย์เก่าใน
เพื่ อ ส าม ารถ น ำใช้ ป ระโยชน์ ใน ก าร กิ จ กรรมแสดงความยิ น ดี กั บ บั ณ ฑิ ต และเก็ บ ทาง e-mail
ดำเนินการด้านต่างๆ
,google form
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
2 .1 ค ว ร ส นั บ ส นุ น อ า จ า ร ย์ ที่ มี 1. คณะฯ จั ด เตรี ย มแผนในการพั ฒ นาอาจารย์ รุ่ น ใหม่ โ ดย
ประสบการณ์ ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุ น จั ด เตรีย ม “กระบวนการขอทุ น วิ จั ย ของนั ก วิ จั ย รุ่น ใหม่ โดย
ภายนอกเป็น พี่เลี้ยงให้อาจารย์ท่ านอื่น ๆ อาจารย์พี่เลี้ยงวิจัย” ซึ่งจะสนับสนุนให้อาจารย์ที่มีประสบการณ์
ในการขอทุนวิจัย
ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกเป็นพี่เลี้ยงให้อาจารย์ ท่าน
อื่นๆ ในการขอทุนวิจัย
2. คณะฯ จัดให้มี “กิจกรรมพัฒนาจัดหาแหล่งทุนวิจัย” เพื่อให้
คณาจารย์มีความสามารถในการเขียนโครงการขอทุน วิจัยตาม
โจทย์ของแหล่งทุนวิจัย
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
2.2 ควรยกระดั บ การตี พิ ม พ์ เผยแพร่
ผลงานทางวิ ช าการของอาจารย์ จ าก
เอกสารสืบเนื่อ งจากการประชุมเป็ นการ
ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารที่ อ ยู่ ใ นเกณฑ์ ก ารขอ
กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

ผลการดำเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
1. คณะฯ จัดเตรียมแนวทางในการสร้างแรงจูงใจในการให้
รางวัลในการเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารที่อยู่ในเกณฑ์การขอ
กำหนดตำแหน่งทางวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
2. คณะฯ จัดให้มี “กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการทำ
ผลงานวิจัยของอาจารย์” เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการ
สร้างผลงานทางวิชาการทีม่ ีศกั ยภาพที่จะตีพมิ พ์ในวารสารที่อยู่
ในเกณฑ์การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
3.1 ควรมี ก ารประเมิ น โครงการบริ ก าร
วิชาการตามวัต ถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้
ควรอธิบายเครื่องมือ หรือวิธีการ และผล
ที่ได้จากการประเมินให้ชัดเจน

คณะฯ ดำเนิ น การกำหนดแนวทางการประเมิ น ผลโครงการ
บริการวิชาการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ โดยให้ผู้ รับผิดชอบ
โครงการสรุ ป ผลโครงการนั้ น ๆ ต่ อ คณะกรรมการพั น ธกิ จ
สั ม พั น ธ์ แ ล ะบ ริ ก ารวิ ช าก ารแก่ สั งค ม ของค ณ ะฯ แล ะ
คณะกรรมการบริหารคณะ
องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
4.1 การประเมิน โครงการการทำนุ บ ำรุง คณะฯ ดำเนินการกำหนดแนวทางการประเมินผลโครงการทำนุ
ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมควรมีก ารประเมิ น บำรุงศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ โดยให้
ตามวัตถุประสงค์
ผู้รับผิดชอบโครงการสรุปผลโครงการนั้นๆ ต่อคณะกรรมการ
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และคณะกรรมการบริหารคณะ
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
5.1 การกำกับติดตามแผนพัฒนาคุณภาพ 1.คณะฯ ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับ
การศึกษา
คณะ ประจำปี ก ารศึ ก ษา 2562 โดยนำข้ อ เสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมาวางแผนใน
การปรับปรุงคุณภาพ
2.คณะฯ มอบหมายให้ รองคณบดี ฝ่ า ยวิ ช าการและวิจั ย ทำ
หน้าที่กำกับติดตาม รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา
คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ระดั บ คณะ และรายงานคณะกรรมการ
บริห ารคณะทุกเดือน สำหรับระดับ หลั กสู ต รได้ม อบหมายให้
ประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร ทำหน้ าที่กำกับติดตาม รายงาน
ผลการดำเนิน งานตามแผนพั ฒ นาคุณ ภาพการศึ ก ษา ระดั บ
หลักสูตร
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ผลการดำเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
5.2 การกำกั บ ติ ด ตามผลความสำเร็ จ 1. คณะฯ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ เพื่อ
ตัวชีว้ ัดโครงการตามแผนปฏิบัติการ
กำหนดระบบและกลไกการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
ตั ว ชี้ วั ด โครงการตามแผนปฏิ บั ติ ก าร ของคณะสาธารณสุ ข
ศาสตร์
2. รองคณบดีฝ่ายบริหารและการวางแผนรับผิดชอบแผนปฏิบัติ
การและรายงานผลการดำเนิน การตามไตรมาส และตั วชี้วั ด
โครงการรายงานผลการดำเนิ นการตามเป้าหมายที่รับผิดชอบ
ในที่ป ระชุ มคณะกรรมการบริหารคณะฯ เป็ น ประจำทุ กเดือ น
และในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
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ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้
ปีการศึกษา 2562
----------------------------------------------------------------------------------

องค์ประกอบที่ 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ : รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดำเนินงาน
อาจารย์เจียระไน ปฐมโรจน์สกุล ,อาจารย์ศศิวมิ ล จันทร์มาลี
นางสาวพัชรพร เรียงวงษ์
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : ฝ่ายวิชาการและวิจัย
หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : ฝ่ายวิชาการและวิจัย
โทรศัพท์ : 606 , 607
โทรศัพท์ : 606 , 607
E-mail : ph@vru.ac.th
E-mail : ph@vru.ac.th
วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2562 (1 มิถุนายน 2562- 31 พฤษภาคม 2563)

ผลการดำเนินงาน
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีหลักสูตรที่มีบัณฑิตจบการศึกษาที่ได้รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต จำนวน 1
หลักสูตร คือ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ โดยมีค่าเฉลี่ยผลรวมของคะแนน
ประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ
เท่ากับ 4.94 มีผลการประเมินรายหลักสูตรดังนี้
ชื่อหลักสูตร
ค่าคะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน
หมายเหตุ
1) ส.บ.สาธารณสุขศาสตร์
4.94
ไม่มบี ัณฑิตจบในปีการศึกษา 2562
2) ส.บ.การจัดการสถานพยาบาล
ไม่มบี ัณฑิตจบในปีการศึกษา 2562
3) วท.บ.อนามัยสิ่งแวดล้อม
ไม่มบี ัณฑิตจบในปีการศึกษา 2562
4) วท.บ.สุขภาพและความงาม
ไม่มบี ัณฑิตจบในปีการศึกษา 2562
5) ส.ม.การจัดการระบบสุขภาพ
4.94 ÷ 1 หลักสูตร
ผลรวมของคะแนนผลการประเมิน
4.94
ค่าคะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน
แสดงวิธีการคำนวณ
ค่าเฉลี่ย 4.94
1 หลักสูตร
การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน ตัวบ่งชี้ 1.1
เป้าหมาย 2562
ผลการดำเนินงาน
คะแนนการประเมินตนเอง
ค่าเฉลี่ย 4.51

ค่าเฉลี่ย 4.94

4.94 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ
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รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง :
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
สรุป ผลประเมิ น คุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา
1.1(1)
แห่งชาติ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
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องค์ประกอบที่ 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ : รองคณบดีฝ่ายบริหารและการวางแผน

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดำเนินงาน
นางพรทิพย์ กุศลสิริสถาพร
นางสาวมณทิชา ลี่ผาสุข
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : ฝ่ายบริหารและการวางแผน
หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : ฝ่ายบริหารและการวางแผน
โทรศัพท์ : 606,607
โทรศัพท์ : 606,607
E-mail : ph@vru.ac.th
E-mail : ph@vru.ac.th
วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2562 (1 มิถุนายน 2562- 31 พฤษภาคม 2563)

หมายเหตุ : (ตามเกณฑ์คู่มือการประกันคุณภาพฯ หน้า 77)
1. คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณา
คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการสำเร็จการศึกษาภายในรอบปี
การศึกษานั้น ทั้งนี้ อาจใช้คุณวุฒิอื่นเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้สำหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอื่น
ที่เหมาะสมกว่าทั้งนีต้ ้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. การนับจำนวนอาจารย์ประจำ ให้นับ ณ วันสิน้ สุดปีการศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยและนับที่
ปฏิบัติงานจริง ไม่นับอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ
ผลการดำเนินงาน
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีอาจารย์ประจำทั้งหมด (ไม่นับลาศึกษาต่อ) จำนวน 25 คน มีอาจารย์ประจำที่
มีคุณวุฒิปริญญาเอก จำนวน 8 คน รายชื่อดังนี้
1. รศ.ดร.ภูษติ า อินทรประสงค์
2. รศ.ดร.สมชาย ดุรงค์เดช
3. ผศ.ดร.นพกร จงวิศาล
4. ผศ.ดร.อรอนงค์ บุรเี ลิศ
5. ผศ.ดร.ทัศพร ชูศักดิ์
6. ผศ.ดร.อภิชัย คุณีพงษ์
7. อ.ดร.รัฐพล ศิลปรัศมี
8. อ.ดร.นภัสรัญชน์ ฤกษ์เรืองฤทธิ์
เมื่อคำนวณตามสูตร พบว่า ค่าร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก เท่ากับร้อยละ 32.00
คะแนนที่ได้เท่ากับ 4.00 คะแนน
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ข้อมูลพื้นฐานประกอบการพิจารณา
ข้อมูลพื้นฐาน
1. จำนวนอาจารย์ประจำทัง้ หมด (รวมทัง้ ที่ปฏิบตั ิงานจริงและลาศึกษาต่อ)
2. จำนวนอาจารย์ประจำทัง้ หมด (ลาศึกษาต่อ)
3. จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด (ไม่นับลาศึกษาต่อ) ที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า
แสดงวิธกี ารคำนวณ
1.คำนวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีวุฒปิ ริญญาเอก ตามสูตร
8
25

2.แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
32.00
40
การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน ตัวบ่งชี้ 1.2
เป้าหมายปี 2562
ผลการดำเนินงาน
ร้อยละ 35

ร้อยละ 32.00

จำนวน
29
4
8

x 100 = ร้อยละ 32.00

x 5 = 4.00 คะแนน

คะแนนที่ได้

การบรรลุเป้าหมาย

4.00 คะแนน

ไม่บรรลุ

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง ตัวบ่งชี้ 1.2
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
รายชื่ออาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
1.2(1)
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องค์ประกอบที่ 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ : รองคณบดีฝ่ายบริหารและการวางแผน

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดำเนินงาน
นางพรทิพย์ กุศลสิริสถาพร
นางสาวมณทิชา ลี่ผาสุข
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : ฝ่ายบริหารและการวางแผน
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : ฝ่ายบริหารและการวางแผน
โทรศัพท์ : 606,607
โทรศัพท์ : 606,607
E-mail : ph@vru.ac.th
E-mail : ph@vru.ac.th
วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2562 (1 มิถุนายน 2562- 31 พฤษภาคม 2563)

ผลการดำเนินงาน
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีจำนวนอาจารย์ป ระจำทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) จำนวน
25 คน มีจำนวนอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 7 คน เมื่อคำนวณตามสูตร พบว่า ค่าร้อย
ละของอาจารย์ป ระจำที่ด ำรงตำแหน่งทางวิชาการ เท่ ากับ ร้อ ยละ 28.00 คะแนนที่ได้เท่ ากับ 2.33 คะแนน
มีรายละเอียดอาจารย์ของคณะดังนี้
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวน

1. จำนวนอาจารย์ประจำทัง้ หมด (นับรวมลาศึกษาต่อ)

29

2. จำนวนอาจารย์ประจำทัง้ หมดที่ลาศึกษาต่อ

4

3. จำนวนอาจารย์ประจำคณะทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งอาจารย์ (ไม่นับรวมลาศึกษาต่อ)

21

4. จำนวนอาจารย์ประจำคณะทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ไม่นับรวมลาศึกษาต่อ)

5

5. จำนวนอาจารย์ประจำคณะทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ (ไม่นับรวมลาศึกษาต่อ)

2

6. จำนวนอาจารย์ประจำคณะทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ (ไม่นับรวมลาศึกษาต่อ)

-

รวมจำนวนอาจารย์ประจำคณะทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ(ไม่นับรวมลาศึกษาต่อ)

7

*หมายเหตุ การนับจำนวนอาจารย์ประจำคณะ ให้นับ ณ วันสิ้นสุดปีการศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย และนับที่ปฏิบัติงานจริง ไม่นับอาจารย์ท่ีลา
ศึกษาต่อ
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รายชื่ออาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ที่
ชื่อ – สกุล
1
ดร.ภูษิตา อินทรประสงค์
2
ดร.สมชาย ดุรงค์เดช
3
อารีย์ สงวนชื่อ
4
ดร.นพกร จงวิศาล
5
ดร.ทัศพร ชูศักดิ์
6
ดร.อภิชัย คุณีพงษ์
7
ดร.อรอนงค์ บุรเี ลิศ

ตำแหน่งทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แสดงวิธีการคำนวณ
1.คำนวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร
7
x 100 = ร้อยละ 28.00
25
2.แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
28.00

60
การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน ตัวบ่งชี้ 1.3
เป้าหมายปี 2562
ผลการดำเนินงาน
ร้อยละ 60
ร้อยละ 28.00

x 5 = 2.33 คะแนน

คะแนนที่ได้
2.33 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุ

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง ตัวบ่งชี้ 1.3
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
รายชื่ออาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
1.3(1)
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องค์ประกอบที่ 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ไี ด้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ : รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดำเนินงาน
อาจารย์สุทธิดา แก้วมุงคุณ
อาจารย์จันทรรัตน์ จาริกสกุลชัย
นางสาวพัชรพร เรียงวงษ์
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : ฝ่ายวิชาการและวิจัย
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : ฝ่ายวิชาการและวิจัย
โทรศัพท์ : 606, 607
โทรศัพท์ : 606, 607
E-mail : ph@vru.ac.th
E-mail : ph@vru.ac.th
วงรอบการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2562 (1 มิถุนายน 2562- 31 พฤษภาคม 2563)

หมายเหตุ : (ตามเกณฑ์คู่มือการประกันคุณภาพฯ หน้า 80)
1. ผลงานวิจัย ที่มีชื่อนั กศึ กษาและอาจารย์ร่วมกันและนับ ตัวบ่ งชี้นี้แล้ว สามารถนำไปนั บในตัวบ่ งชี้
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
2. ผลงานของนักศึกษาให้นับผลงานทุกชิน้ ที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในปีการศึกษาที่รับการประเมิน
ผลการดำเนินงาน
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด จำนวน 474 คน มีผลงานของนักศึกษา
ระดับปริญ ญาตรีทั้งหมด จำนวน 28 เรื่อง มีผลรวมค่า ถ่วงน้ำหนัก เท่ากับ 9 คิดเป็น ร้อยละ 2.03 โดยมี
รายละเอียดดังนี้
ข้อมูลประกอบการพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการ
ที่

ข้อมูลพื้นฐาน

คุณภาพผลงานวิชาทางวิชาการ
- บทความวิจัย หรือบทความวิช าการฉบั บ สมบู รณ์ ที่ตีพิ ม พ์ในรายงานสืบ เนื่อ งจากการ
1
ประชุมวิชาการระดับชาติ
- บทความวิจั ย หรือบทความวิช าการฉบั บ สมบู รณ์ ที่ตีพิ ม พ์ในรายงานสืบ เนื่อ งจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลั กเกณฑ์ การ
2 พิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบัน
นำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./
กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตี พิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
3 ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2

ค่า
น้ำหนัก

จำนวน
ผลงาน

ผลรวมถ่วง
น้ำหนัก

0.20

17

3.4

0.40

4

1.6

0.40
0.60

6

3.6
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ค่า
น้ำหนัก
- บทความวิ จั ย หรื อ บทความวิ ช าการฉบั บ สมบู ร ณ์ ที่ ตี พิ ม พ์ ในวารสารวิ ช าการระดั บ 0.80
นานาชาติ ที่ ไม่ อ ยู่ ในฐานข้อ มู ล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรื อ ระเบี ย บคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงาน
4
ทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบัน อนุมั ติและจัด ทำเป็ นประกาศให้
ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
(ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
- บทความวิจัย หรือบทความวิช าการฉบั บ สมบู รณ์ ที่ ตี พิ ม พ์ ในวารสารวิช าการระดั บ
1.00
นานาชาติ ที่ ป รากฏในฐานข้ อ มู ล ระดั บ นานาชาติ ต ามประกาศ ก.พ.อ. หรือ ระเบี ย บ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556
- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร
1.00
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว
1.00
5
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ
1.00
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน
1.00
- ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ 1.00
แล้ว
- ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่ง
1.00
ทางวิชาการ แต่ไม่ได้นำมาขอรับการประเมินตำแหน่งทางวิชาการ
คุณภาพงานสร้างสรรค์
- งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
0.20
6
อิเล็กทรอนิกส์ Online
7 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
0.40
8 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
0.60
9 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
0.80
10 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ
1.00
11 จำนวนนักศึกษา ป.ตรี ทั้งหมด
ที่

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวน
ผลงาน
1

ผลรวมถ่วง
น้ำหนัก
0.8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

474 คน

วิธีการคำนวณ
1.คำนวณค่า ร้อ ยละของผลรวมถ่ วงน้ำ หนั ก ของผลงานที่ ได้ รับ การตี พิ ม พ์ ห รือ เผยแพร่ของนั กศึ กษาระดั บ
ปริญญาตรีทั้งหมดของคณะ ตามสูตร
9.4
x 100 =
ร้อยละ 1.98
474
2.แปลงค่าร้อยละที่คำนวณ ได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
1.98

x

5

=

0.25 คะแนน

40

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 : 22

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน ตัวบ่งชี้ 1.4 (ระดับปริญญาตรี)
เป้าหมาย 2562
ผลการดำเนินงาน
คะแนนที่ได้
ร้อยละ 40

ร้อยละ 1.98

การบรรลุเป้าหมาย

0.25 คะแนน

ไม่บรรลุ

รายการเอกสารหลักฐาน
ที่

ค่า
น้ำหนัก

ชื่อ-สกุลนักศึกษา

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์

คุณภาพผลงานวิชาทางวิชาการ
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ตี ีพมิ พ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (0.20)
1

0.20

กัญญรัตน์ นิ่มนวล
ภาวิณี กันอินทร์
ศักดิ์สิทธิ์ ผาซาตา

1. ชื่อผลงาน ความเครียดและการจัดการความเครียดของนักศึกษาชั้นปีที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชื่อผู้จัดทำ กัญญรัตน์ นิ่ม
นวล, ภาวิณี กันอินทร์, ทัศพร ชูศักดิ์. (2562). ในการประชุมวิชาการและนิทรรศการ
ระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครัง้ ที่ 1 มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์
ยุคใหม่ : ความสมดุลระหว่างสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วันที่ 25 มิถุนายน 2562
ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. หน้า 1047 - 1059.

2

0.20

เกวลิน เกตุชื่น
นัสสุดา สุวรรณไตรย์
อินทิรา กิจแพ

2. ชื่อผลงาน ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการรับประทานยาของผู้ป่วยโรค
ความดันโลหิตสูง ตำบลบ้านกรด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. ชื่อ
ผู้จัดทำ นัสสุดา สุวรรณไตรย์, อินทิรา กิจแพ, เกวลิน เกตุชื่น, นาตยา ดวงประทุม,
สุวัฒน์ ศิรแิ ก่นทร่าย. (2562). ในการประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครัง้ ที่ 1 มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ยุคใหม่ : ความ
สมดุลระหว่างสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม
ราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. หน้า 1214-1224

3

0.20

พลอยไพลิน แก้วบัวพันธุ์
อุไรรัตน์ ต้นภักดี
กัลยรัตน์ ดวงใน

3. ชื่อผลงาน พฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะของผู้สูงอายุในตำบลไทรโยค อำเภอไทร
โยค จังหวัดกาญจนบุรี. ชื่อผู้จัดทำ พลอยไพลิน แก้วบัวพันธุ์, อุไรรัตน์ ต้นภักดี,
กัลยรัตน์ ดวงใน, เฟื่องฟ้า รัตนาคณหุตานนท์. (2562). ในการประชุมวิชาการและ
นิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 มนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ ยุคใหม่ : ความสมดุลระหว่างสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วันที่ 25
มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรี
นครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. หน้า 1129-1140

4

0.20

พัทธวรรณ สุดถวิล
ปิยวรรณ การสังเวชน์
สุภาวดี เกิดตรวจ
มนัสวีย์ บัวระยับ

4. ชื่อผลงาน ปัจจัยที่มคี วามสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารเช้าในนักศึกษา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี ปีการศึกษา 2561 ชื่อผู้จัดทำ พัทธวรรณ สุดถวิล , ปิยวรรณ การสังเวชน์,
สุภาวดี เกิดตรวจ, มนัสวีย์ บัวระยับ, นัชชา ยันติ, กริช เรืองไชย. (2562). ในการ
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ที่

ค่า
น้ำหนัก

ชื่อ-สกุลนักศึกษา

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์
ประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่
1 มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ยุคใหม่ : ความสมดุลระหว่างสังคมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100
ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.
หน้า 1141-1149

5

0.20

กาญจนา กุลศรีไทวงษ์
จรัญญา วงษ์ชาลี
ชนม์นิภา ไกรสูงเนิน
อรอรุณ ชิณเพ็ง

5. ชื่อผลงาน ความรู้ และทัศนคติต่อการคุมกำเนิดของนักเรียนมัธยมศึกษา โรงเรียน
แห่งหนึ่ง จังหวัดสิงห์บุรี ชื่อผู้จัดทำ ฉัตรประภา ศิริรัตน์, กาญจนา กุลศรีไทวงษ์,
จรัญญา วงษ์ชาลี, ชนม์นิภา ไกรสูงเนิน, อรอรุณ ชิณเพ็ง. (2562). ในงานประชุม
วิชาการระดับชาติครั้งที่ 4. วันที่ 6 กันยายน 2562, กาญจนบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี หน้า 504-511

6

0.20

สุภาพร รัตนวรรณ
ศุภกร สุวรรณเลิศยิ่ง
พนิดา เทียนจัตุรัส

6. ชื่อผลงาน ความเชื่อด้านสุขภาพที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการรับประทานยาในผู้ป่วย
โรคความดันโลหิตสูง ตำบลวังยาง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ชื่อผู้จัดทำ
กริช เรืองไชย, สุวัฒน์ ศิรแิ ก่นทราย, สุภาพร รัตนวรรณ, ศุภกร สุวรรณเลิศยิ่ง, พนิดา
เทียนจัตุรัส. (2562). ในงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4. วันที่ 6 กันยายน 2562,
กาญจนบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี. หน้า 595-601

7

0.20

จันทิมา แก้วประพาฬ
กทัตติยา มั่นคง
วรรณภา ธงสีนาค

7. ชื่อผลงาน ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
ของสตรีอายุ 30-60 ปี ในเขตพืน้ ที่รับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียง
รากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชื่อผู้จัดทำ อภิญญา อุตระชัย,
จันทิมา แก้วประพาฬ, กทัตติยา มั่นคง, วรรณภา ธงสีนาค. (2562). ในงานประชุม
วิชาการระดับชาติครั้งที่ 4. วันที่ 6 กันยายน 2562, กาญจนบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุร.ี หน้า 574-583

8

0.20

วรวรรณ เหลืองชั่งทอง
มาลิสา เนริกุล
เจนจิรา แสนใหญ่

8. ชื่อผลงาน ผลของโปรแกรมการให้ความรูเ้ กี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองและ
สัญญาณเตือนในกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลวังลึก อำเภอ
สามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี. ชื่อผู้จัดทำ วรวรรณ เหลืองชั่งทอง, มาลิสา เนริกุล, เจนจิ
รา แสนใหญ่, นัชชา ยันติ. (2562). ในงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4. วันที่ 6
กันยายน 2562, กาญจนบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี. หน้า 584-594

9

0.20

ธาตรี ยอดยิ่ง
ธัญญาศิริ สารศักดิ์
ปิ่นผกา ปัญญาสุข

9. ชื่อผลงาน ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหนึ่ง จังหวัดปทุมานี.
ชื่อผู้จัดทำ ทัศพร ชูศักดิ์, ธธิธา เวียงปฏิ, ธาตรี ยอดยิ่ง, ธัญญาศิริ สารศักดิ์, ปิ่น
ผกา ปัญญาสุ. (2562). ในงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4. วันที่ 6 กันยายน
2562, กาญจนบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี. หน้า 542-549

10

0.20

ปิยะชาย น้อยเจริญ
สุทธิดา บัวเชย
ธีรชัย ชมหน้า

10. ชื่อผลงาน ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพต่อความรูแ้ ละพฤติกรรมการดูแล
ตนเองของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ ๓ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลม่วงค่อม
อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ชื่อผู้จัดทำ ศศิธร ตันติเอกรัตน์, ปิยะชาย น้อยเจริญ,
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ที่

ค่า
น้ำหนัก

ชื่อ-สกุลนักศึกษา

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์

อภิญญา แสงจันดา

สุทธิดา บัวเชย, ธีรชัย ชมหน้า, อภิญญา แสงจันดา. (2562). ในงานประชุม
วิชาการระดับชาติครั้งที่ 4. วันที่ 6 กันยายน 2562, กาญจนบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุร.ี หน้า 567-573

11

0.20

สุพรรษา บุญผาด
อัญมณี นาทองชัย
อิสสรา เกตุวัตร์

11.ชื่อผลงาน ปัจจัยที่มคี วามสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกใช้เครื่องสำอางของ
นักศึกษาหญิงคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกร์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ชื่อผู้จัดทำ สุพรรษา บุญผาด, อัญมณี นาทองชัย ,อิสสรา
เกตุวัตร์ , ชวภณ พุ่มพงษ์, นาตยา ดวงประทุม. (2562). ในงานการประชุมระดับชาติ
ด้านสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครัง้ ที่ 1. วันที่ 13-14 กันยายน
2562, นคราชสีมา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. หน้า 51-61

12

0.20

ปวีณา แทนคำปราบ
สุภาวดี ศรีเพียงจันทร์,
ภัทรสุดา สายงาม

12.ชื่อผลงาน ปัจจัยที่มคี วามสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารหวานของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีในจังหวัดปทุมธานี ชื่อผู้จัดทำ ปวีณา แทนคำปราบ
สุภาวดี ศรีเพียงจันทร์, ภัทรสุดา สายงาม ,จันทรรัตน์ จาริกสกุลชัย, รัฐพล ศิลปรัศมี
รัตนาภรณ์ อาษา.(2562). ในงานการประชุมระดับชาติด้านสาธารณสุขศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1. วันที่ 13-14 กันยายน 2562, นคราชสีมา:
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. หน้า 62-72

13

0.20

ชนาภา แย้มศรี
พิจติ รา น้อยตั้ง
อภิรดี พุทสท้าน

13.ชื่อผลงาน ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้เครือข่ายออนไลน์และภาวะ
สุขภาพจิตของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกร์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ ชื่อผู้จัดทำ ชนาภา แย้มศรี ,พิจติ รา น้อยตั้ง ,อภิรดี พุทสท้าน,
กริช เรืองไชย. (2562). ในงานการประชุมระดับชาติด้านสาธารณสุขศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1. วันที่ 13-14 กันยายน 2562, นคราชสีมา:
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. หน้า 85-92

14

0.20

ณัฐฐา กุดั่น
กนกวรรณ ดอนเหนือ
อุทัยวรรณ กรวยทอง
ณิชากร ฟองวารี

14.ชื่อผลงาน ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการดูแลช่องปากของผู้ปกครองใน
เด็กอายุ 3-5 ปี ตำบลหนองโพรง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ชื่อผู้จัดทำ
ณัฐฐา กุดั่น ,กนกวรรณ ดอนเหนือ ,อุทัยวรรณ กรวยทอง ,ณิชากร ฟองวารี,
อภิญญา อุตระชัย. (2562). ในงานการประชุมระดับชาติด้านสาธารณสุขศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1. วันที่ 13-14 กันยายน 2562, นคราชสีมา:
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. หน้า 93-105

15

0.20

เกวลี แจ้งสว่าง
จุฑามาศ บุตรทรัพย์
ชนินาถ ขอนกลาง
อาภรณ์ ปานสุนทร

15.ชื่อผลงาน พฤติกรรมการเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของสตรี อายุ
30-60 ปี เขตเทศบาลเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ชื่อผู้จัดทำ นาตยา ดวงประทุม,
สุวัฒน์ ศิรแิ ก่นทราย, เกวลี แจ้งสว่าง, จุฑามาศ บุตรทรัพย์, ชนินาถ ขอนกลาง,
อาภรณ์ ปานสุนทร. (2562). ในงานการประชุมระดับชาติด้านสาธารณสุขศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1. วันที่ 13-14 กันยายน 2562, นคราชสีมา:
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. หน้า 106-117
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กรกนก ศรีสภะ

16.ชื่อผลงาน ปัจจัยที่มคี วามสัมพันธ์กับปริมาณยาเหลือใช้ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิต

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 : 25

ที่

17

ค่า
น้ำหนัก

0.20

ชื่อ-สกุลนักศึกษา

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์

นาฏอนงค์ ธิมาศ
อมิตา ใสกระจ่าง

สูง ตำบลเขาแหลม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ชื่อผู้จัดทำ กรกนก ศรีสภะ, นาฏ
อนงค์ ธิมาศ, อมิตา ใสกระจ่าง, รัฐพล ศิลปรัศมี, เจียระไน ปฐมโรจน์สกุล. (2562).
ในงานการประชุมระดับชาติดา้ นสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่
1. วันที่ 13-14 กันยายน 2562, นคราชสีมา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. หน้า
118-143

ดวงจันทร์ ถาวรกุล
วิสติ า ต้นมาลี
สิรริ ัตน์ จุ้ยเจริญ
รุ่งธิวา ไชยพลฤทธิ์

17.ชื่อผลงาน แรงสนับสนุนทางสังคมกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษาคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชื่อ
ผู้จัดทำ ธธิธาเวียงปฏิ, ทัศพร ชูศักดิ์, ดวงจันทร์ ถาวรกุล, วิสติ า ต้นมาลี, สิริรัตน์ จุ้ย
เจริญ, รุ่งธิวา ไชยพลฤทธิ์.(2562). ในงานการประชุมระดับชาติดา้ นสาธารณสุข
ศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครัง้ ที่ 1. วันที่ 13-14 กันยายน 2562, นคราช
สีมา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. หน้า 144-160

รวมจำนวน 17 เรื่อง x 0.20 ผลรวมค่าน้ำหนักเท่ากับ 3.4
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพมิ พ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือใน
วารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับ การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบัน นำเสนอสภา
สถาบั นอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็น การทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออก
ประกาศ (0.40)
1

2

0.40
1. - Supriya Lamai
Yaowaluk Ruensod
Areefah Chete

1. ชื่อผลงาน Knowledge and satisfaction about the use of health care services
under the social security scheme among employees in a company, Pathum Thani
Province ชื่อผู้จัดทำ Nadchar Yanti, Thassaporn Chusak, Apichai Khuneepong,
Supriya Lamai, Yaowaluk Ruensod, Areefah Chete.(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”, 16 February
2020.

0.40
2. 2 Sirilak Phommachat

2. ชื่อผลงาน Factors Associated with Health Foods Consumption Behavior among
Personnels of Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage,
Pathumthani Province, Thailand. ชื่อผู้จัดทำ Fuangfah Rattanakanahutanon, Jeiranai
Pathomrojsakul, Sasiwimol Chanmalee, Sirilak Phommachat, Laddawan
Kongplee.(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”, 16 February 2020.
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ที่

ค่า
น้ำหนัก

ชื่อ-สกุลนักศึกษา

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์

0.40
3.

Rattikarn Yingpimai,
Phittaya Klinmalee
Hathairat Wongsin

3. ชื่อผลงาน The Effect of Knowledge, Attitude, and Practice program on Primary
Dysmenorrhea in Faculty of Public Health Students,
Valaya Alongkorn Rajabhat University ชื่อจัดทำ Sutthida Kaewmoongkun,
Phannathat Thanthanapanyakorn, Aree sanguanchue ,Nirobon Ma-oon, Rattikarn
Yingpimai, Phittaya Klinmalee , Hathairat Wongsin.(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”, 16 February
2020.

0.40
4.

Kwankamon Pho-ampai
Hirunrat Namthip
Pajera Watee

4. ชื่อผลงาน Fast Food Consumption Behaviors Among Undergraduate Students In
Pathum Thani Province ชื่อผู้จัดทำ Juntarat Jaricksakulchai, Rattanaporn Arsa,
Rattapol Sillaparassamee, Kwankamon Pho-ampai, Hirunrat Namthip, Pajera
Watee.(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”, 16 February 2020.
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4

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40)
1. 0.40-

-

-

รวมจำนวน 4 เรื่อง x 0.40 ผลรวมค่าน้ำหนักเท่ากับ 1.6
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ตี ีพมิ พ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 (0.60)
1

0.60

จักรกฤษณ์ พึ่งเครือ
วรนิษฐา เกษกันทา
นฤมล สุ่นสนธ์.

1. ชื่อผลงาน พฤติกรรมป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ ของสตรีวัยรุ่นอายุ 13-18
ปี อำเภอบางปะอิน จั งหวัดพระนครศรีอยุธยา. ชื่อผู้จัด ทำ อภิชัย คุณี พงษ์ , ศศิ ธร
ตั น ติ เ อกรั ต น์ , จั ก รกฤษณ์ พึ่ ง เครื อ , วรนิ ษ ฐา เกษกั น ทา และ นฤมล สุ่ น สนธ์ .
(2562).วารสารการพั ฒ นาสุ ข ภาพชุ ม ชน มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ปี ที่ 7 ฉบั บ ที่ 2
เมษายน-มิถุนายน 2562. หน้า 283-297

2

0.60

พัชรีวรรณ ภารา
คงษร เจริญภูวดล
รักษ์สุดา โสภารัก

2. ชื่อผลงาน ความสัมพั นธ์ระหว่างการับรู้ความเชื่อด้า นสุข ภาพกับพฤติกรรมการ
ป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง
จังหวัดนครนายก.ชื่อผู้จัดทำ อภิชัย คณีพงษ์ ,พัชรีวรรณ ภารา ,คงษร เจริญภูวดล
,รักษ์สุดา โสภารัก(2562). วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี
ที่ 7 ฉบับที่ 3 เมษายน-มิถุนายน 2562. หน้า 431-443
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ที่

ค่า
น้ำหนัก

3

0.60

กุสุมา จ้อยจันทร์
ชุตมิ า มลัยหมื่น

3. ชื่อ ผลงาน ความชุ ก และปั จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ภาวะการรู้คิ ด บกพร่อ งของ
ผู้สู งอายุ ในอำเภอชนบท จั งหวัด ขอนแก่ น ชื่อ ผู้ จั ดทำ ปั ณ ณทั ต ตั น ธนปั ญ ญากร,
เจียระไน ปฐมโรจน์สกุล, นิโรบล มาอุ่น, กุสุมา จ้อยจันทร์ม, ชุติมา มลัยหมื่น.(2562).
วารสารวิชชา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม –
ธันวาคม 2562. หน้า 67-79

4

0.60

นิชากานต์ ดอกกุหลาบ

4. ชื่อผลงาน ผลกระทบของโรงงานอุตสาหกรรมที่มีต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
เขตนิคมอุตสาหกรรมนวนครจังหวัดปทุมธานี ชื่อผู้จัดทำ จันทรรัตน์ จาริกสกุลชัย ,
รัต นาภรณ์ อาษา, นิ ช ากานต์ ดอกกุ ห ลาบ (2562).วารสารวิ จั ย และพั ฒ นาวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 13 เดือนกันยายน – ธันวาคม 2562.
หน้า 262-271

5

0.60

ภัทราวดี มากมี
นิชาภา สุขสงวน
นวพร สัตพันธ์.

5. ชื่อผลงาน ปัจจัยทีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุที่ป่วย
ด้วยโรคความดันโลหิตสูง ในจังหวัดบุรีรัมย์ โดยใช้ทฤษฎ๊ PRECEDE FRAMEWORK ชื่อ
ผู้จัดทำ ศศิ ธร ตันติเอกรัต น์ , ภัทราวดี มากมี, นิชาภา สุข สงวน, นวพร สัตพัน ธ์.
(2563). วารสารวิ จั ย และพั ฒ นา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยองกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์.ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน 2563. หน้า 59-73

6

0.60

จิราภรณ์ นนพละ

6. ชื่อผลงาน ปัจจัยที่มคี วามสัมพันธ์กับความเครียดของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม
แห่งหนึ่ง จังหวัดสระบุรี ชื่อผู้จัดทำ ทัศพร ชูศักดิ์, ฉัตรประภา ศิริรัตน์, จิราภรณ์ นนพ
ละ. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยองกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.
ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน 2563. หน้า 47-57

ชื่อ-สกุลนักศึกษา

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์

รวมจำนวน 6 เรื่อง x 0.60 ผลรวมค่าน้ำหนักเท่ากับ 3.6
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ตี ีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ไี ม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป
และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 (0.80)
1

0.80

อารีรัตน์ บุตรมี
รุ่งฤดี มีชำนาญ

ชื่อผลงาน ประสิทธิภาพของสารสกัดสมุนไพรกำจัดเหาของนักเรียน ชั้นประถมศึกษา
ในโรงเรียนวัดมงคลรัตน์ จังหวัดปทุมธานี ชื่อผู้จัดทำ ปัณณทัต ตันธนปัญญาก,
เจียระไน ปฐมโจรน์สกุล, อภิเชษฐ์ จำเนียรสุข, จันทรรัตน์ จาริกสกุลชัย, อารีรัตน์
บุตรมี, รุ่งฤดี มีชำนาญ (2562). วารสารการพยาบาลศึกษา. ปีที่ 12 ฉบับที่ 4 เดือน
ตุลาคม – ธันวาคม 2562. หน้า 104-110

รวมจำนวน 1 เรื่อง x 0.80 ผลรวมค่าน้ำหนักเท่ากับ 0.8

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 : 28

องค์ประกอบที่ 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ : รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและ
พันธกิจสัมพันธ์

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดำเนินงาน
อาจารย์ฉัตรประภา ศิริรัตน์
อาจารย์นาตยา ดวงประทุม
นายกิตติวุฒิ ไชยการ
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : ฝ่ายกิจการนักศึกษาและพันธกิจ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : ฝ่ายกิจการนักศึกษาและพันธกิจ
สัมพันธ์
สัมพันธ์
โทรศัพท์ : 606,607
โทรศัพท์ : 606,607
E-mail : ph@vru.ac.th
E-mail : ph@vru.ac.th
วงรอบการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2562 (1 มิถุนายน 2562- 31 พฤษภาคม 2563)

ผลการดำเนินงาน
 ข้อ 1. ให้คำปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวติ แก่นักศึกษาในคณะ
ผลการดำเนินงาน
คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้ให้ความสำคัญในด้านการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาพัฒนาศักยภาพ
ของตนเองในด้ านของวิชาการและการใช้ชีวิ ต ในมหาวิท ยาลั ย อย่ างมีคุณ ภาพและมี ความสุ ข โดยได้มี การ
ดำเนินการให้บริการให้คำปรึกษาด้านวิชาการและการใช้ชีวติ แก่นักศึกษาในคณะฯ ดังนี้
1) คณะมี การแต่ ง ตั้งอาจารย์ ที่ป รึกษาประจำหมู่ เรีย น เพื่อ ทำหน้ าที่ให้คำปรึก ษาทางวิชาการและ
แนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาทั้ งในเรื่องของวิชาการ การจัดเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ การลงทะเบียน
การติ ด ตามผลการเรี ย น ปั ญ หาที่ พ บในชั้ น เรีย น การแนะนำกิ จ กรรมเพื่ อ สร้ า งเสริม ศั ก ยภาพด้ า นต่ า งๆ
การประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา ระบบสารสนเทศของนักศึกษา กิจกรรมเพื่อการพัฒนานักศึกษา
การประสานงานกั บ ฝ่ า ยวิชาการ กองพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา ผู้ ป กครองของนั ก ศึ ก ษา ตลอดจนหน่ ว ยงานอื่ น ๆ
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย นอกจากการให้คำปรึกษาด้านวิชาการแล้ว อาจารย์ที่ปรึกษามีหน้าที่ในการ
ติดตามความเป็นอยู่ของนักศึกษา กฎระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมชั้นเรียน
โดยที่อาจารย์ที่ปรึกษาเข้าพบนักศึกษา 3 ครั้งต่อภาคการศึกษา และนักศึกษาสามารถเข้าพบอาจารย์ปรึกษาได้
ที่ห้องพักอาจารย์หรือในช่องทางอื่นๆ ที่อาจารย์ที่ปรึกษาสร้างไว้ ได้แก่ เบอร์โทรศัพท์ E-mail Facebook Line
เป็นต้น ทั้งนี้อาจารย์ที่ปรึกษาจะทำหน้าที่ดูแลนักศึกษาในหมู่เรียนตั้งแต่นักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
จนสำเร็จการศึกษา
2) คณะจั ด โครงการปฐมนิเทศนั กศึ กษาใหม่ คณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ ปี การศึ กษา 2562 และจั ด
กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในวันที่ 20-21 มิถุนายน 2562 มีนักศึกษาเข้า
ร่วม 3 สาขาวิขา รวมทั้งสิน้ 104 คน เพื่อให้นักศึกษาได้รจู้ ักประวัติความเป็นมาของคณะฯ บุคลากรภายในคณะ
กฏระเบียบ การแต่งกายของนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ การจัดการเรียนการสอน การลงทะเบียนเรียน การ
กู้ ยื ม เงิ น ผ่ า นกองทุ น เงิ น ให้ กู้ ยื ม เพื่ อ การศึ ก ษา (กยศ.) กิ จ กรรมหรื อ โครงการที่ จั ด ขึ้ น ภายในคณะและ
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มหาวิทยาลัยจัดขึน้ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ รวมทั้งได้สอดแทรกเนื้อหารายวิชาเพื่อเป็นการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าเรียนของนักศึกษาใหม่ ได้แก่ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ทักษะพื้นฐานด้า น
เทคโนโลยีส ารสนเทศ และการสร้างเสริมพฤติกรรมสุ ขภาพสำหรับ นักศึ ก ษาคณะสาธารณสุ ขศาสตร์ เพื่อ
เสริม สร้างความรู้ พื้ น ฐานทางด้านวิชาชีพ สาธารณสุข ให้นักศึ กษามีทั ศ นคติที่ดีต่ อวิชาชีพ และส่ งเสริมให้
นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีอัตลักษณ์ของนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ และเพื่อให้นักศึกษามีความ
พร้อมในการใช้ชีวติ ในมหาวิทยาลัยและในด้านการศึกษาต่อไป
นอกจากนี้คณะฯ ยังได้ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการติดต่อกับคณะฯ รวมถึงสร้างโอกาสให้นักศึกษาได้
สร้างสัมพันธ์กับรุ่นพี่ผ่านการทำกิจกรรมในโครงการร่วมกัน มีการแนะนำอาจารย์ที่ปรึกษาประจำหมู่ เรียน และ
คณาจารย์ท่ านอื่น ๆ ที่สอนในรายวิชาต่างๆ เพื่อให้นั กศึ กษาสามารถขอคำแนะนำทางด้านวิชาการได้อ ย่าง
เหมาะสม
3) ในการฝึกสหกิจ ศึ กษาของนั กศึ กษาคณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ชั้น ปี ที่ 4 นั้ น คณะแต่ งตั้ง อาจารย์
นิเทศสหกิจศึกษาทางสาธารณสุขศาสตร์และสหกิจศึกษาสาขาวิชาการจั ดการสถานพยาบาลในการดำเนินงาน
สหกิจศึกษา เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาสหกิจศึกษา โดยทำหน้าที่ในการกำกับติดตามการ
ฝึกสหกิจศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการฝึกสหกิจให้เป็นไปตามแผนการ
ดำเนินงานการฝึกสหกิจศึกษาของคณะฯ ให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาในเรื่องของการจัดโครงการเพื่อแก้ไขปัญหา
หรือประเด็นทางสุขภาพ และเป็นตัวกลางในการประสานงานระหว่างสถานที่ฝึกสหกิจศึกษาและคณะฯ เพื่อรับ
ข้อเสนอแนะจากทางสถานประกอบการ นำมาเป็นข้อมูลเพื่อใช้พัฒนาการฝึกสหกิจศึกษาในปีต่อไป
4) คณะฯ แต่งตั้งให้นายกิต ติวุฒิ ไชยการ เป็นนักกิจการนักศึกษา โดยมีหน้าที่รับผิดชอบให้คำปรึกษา
อย่างเป็นกันเองในกรณีที่นักศึกษามีปัญหา ข้อคับข้องใจที่ไม่สะดวกใจในการปรึกษาอาจารย์ รวมทั้งมีหน้าที่
สรุปปัญหา ข้อคับข้องใจมาปรึกษาและแจ้งให้อาจารย์ นิเทศสหกิจศึกษาทราบ เพื่อหาทางแก้ไขและป้อ งกันใน
อนาคต นอกจากนี้ยังมีการจัดทำ Facebook และ Line Group สำหรับองค์การนักศึกษา ซึ่งประกอบด้วยหัวหน้า
ชั้นปีทุกชั้นปี ทุกสาขาวิชา หัวหน้าห้อง สมาชิกองค์การนักศึกษา อาจารย์ฝ่ายกิจการนักศึกษาและนักกิจการ
นักศึกษา เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสาร สอบถามอีกด้วย
5) ในการเรียนการสอนวิชาวิจัยทางสาธารณสุขและวิชาวิจัยในการจัดการสถานพยาบาลของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 4 นั้น ซึ่งมีอาจารย์ผู้สอนประจำในรายวิชารับผิดชอบรายวิชาแล้ว คณะดำเนินการแต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษาวิชา เพื่อให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะต่างๆ ในการทำวิจัยเกี่ยวกั บประเด็นสุขภาพ เพื่อให้นักศึกษา
สามารถทำวิจัยได้สำเร็จลุล่วงเป็นเล่มสมบูรณ์
เอกสารหลักฐาน
1.5.1 (1) คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจำหมู่เรียน
1.5.1 (2) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะสาธารณสุขศาสตร์ และกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อน
เข้าเรียนแก่นักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์
1.5.1 (3) คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและควบคุมการทำวิจัยทางสาธารณสุข
1.5.1 (4) คำสัง่ แต่งตัง้ อาจารย์ปฏิบัตหิ น้าที่นิเทศสหกิจศึกษา
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 ข้อ 2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลา
และนอกเวลาแก่นักศึกษา
ผลการดำเนินงาน
1. คณะสาธารณสุขศาสตร์ ให้ข้อมูลและจัดประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอก
หลักสูตร ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม บอร์ดประชาสัมพันธ์ อาจารย์ที่ปรึกษา และเว็บไซต์ของคณะฯ รวมถึงแจ้ง
ข้อมูลผ่านช่องทางสื่อ Social Network (Line Group, Facebook ) ดังนี้
1) การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562 ในหัวข้อ แนะนำหลักสูตร
ระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย บริการด้านการเงินและการลงทะเบียน โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบี ย น การให้ บ ริก ารของห้ อ งสมุ ด เทคโนโลยี ท างการศึ ก ษาโดยสำนั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และการใช้ระบบ e-student loan สำหรับนักศึกษาที่กู้ยืม กยศ/
กรอ โดยกองพัฒนานักศึกษา
2) การประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก เช่น การยื่นผ่อนผันทหารกองเกิน กิจกรรม
ประกวดร้องเพลงลมหายใจที่ไร้มลทิน การประกวดเรื่องสั้น “มารยาทไทยและมารยาทในสังคม” โดยสำนักงาน
วัฒ นธรรมจั งหวั ด ปทุ ม ธานี ประกวดมารยาทไทยระดั บ ชาติ ครั้งที่ 3 ถ้วยพระราชทานฯ ณ มหาวิท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นต้น โดยประกาศผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ของคณะสาธารณสุขศาส ตร์
ประชาสัมพันธ์ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาและองค์การนักศึกษา และช่องทาง Social Network
3) คณะฯ ให้ บ ริก ารข้อ มู ล ข่ าวการประชาสั ม พั น ธ์ การวิจั ย บริก ารวิชาการ ผลงานของนั ก ศึ กษา
หน่วยงานทั้งภายนอกภายในมหาวิทยาลัยผ่านทางเว็บไซต์ของคณะฯ
4) กิจกรรมอื่นๆ พิเศษนอกหลักสูตร เช่น กิจกรรมของกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป กิจกรรมพี่อ้อยพี่ฉอดออน
ทัวร์ กิจกรรมศิลปะเพื่อชีวิต กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ กิจกรรมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร
ประจำปีการศึกษา 2562 เป็นต้น
2. การให้ข้อมูลการรับสมัครงาน ทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษามีส่วนร่วม
ในการประชาสัมพันธ์งานทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ นักศึกษาและศิษย์เก่าสามารถเข้าไปดูข้อมูลข่าวสารการ
รั บ สมั ค รงานได้ ที่ ใ นเว็ บ ไซต์ ค ณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ http://ph.vru.ac.th บอร์ ด ประชาสั ม พั น ธ์ ข องคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ และการประชาสัมพันธ์ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาและองค์การนักศึกษา โดยใช้ช่องทาง Social
Network เช่น กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Start up ให้แก่ศิษย์เก่า การประชาสัมพันธ์นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายให้
เข้ามารับบริการจัดหางานของสำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี การประชาสัมพันธ์หาผู้ดูแลผู้สูงอายุ เป็นต้น
3. คณะฯ มีการประชาสัมพันธ์แหล่งทุนการศึกษาโดยประกาศแหล่งให้ทุนการศึกษาจากภาครัฐบาล
และเอกชน เช่น ทุนนายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ทุนการศึกษาเทสโก้ โลตัส เพื่อนิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัย ประจำปี
การศึกษา 2562 ทุนไหว้ครู ทุนอายิโนะโมโตะ เป็นต้น ซึ่งติดประกาศประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบจากบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ Facebook Line Group รวมถึงประชาสัมพันธ์ผ่านระบบอาจารย์ที่
ปรึกษาและองค์การนักศึกษา
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เอกสารหลักฐาน
1.5.2 (1) เว็บไซต์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ http://ph.vru.ac.th
1.5.2 (2) Facebook คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
1.5.2 (3) Line Group เป็นต้น
1.5.2 (4) บอร์ดประชาสัมพันธ์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์
 ข้อ 3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา
ผลการดำเนินงาน
1. คณะฯ จัดรายวิชาการเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และสาขาวิชาการจัดการ
สถานพยาบาล ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ให้กับนักศึกษาก่อนออกฝึกสหกิจศึกษา และจัดส่งนักศึกษา
ฝึกปฏิบัติงานจริงกับสถานประกอบการต่าง ๆ ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เป็นระยะเวลา 4 เดือน
โดยมีอาจารย์นิเทศงานนักศึกษาจำนวน 3 ครัง้ เพื่อติดตามความก้าวหน้า และออกนิเทศผลการดำเนินงานสห
กิจศึกษา ปัญหาอุปสรรคการฝึกสหกิจของนักศึกษาเพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงในปีการศึกษาถัดไป
2. คณะฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการรับบริการที่อาคารพยาบาล
หลั กสู ต รสาธารณสุ ข ศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิชาการจั ด การสถานพยาบาล โดยเชิญ วิท ยากรจากสำนั กงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ให้ความรู้และลงมือปฏิบัติจริง เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการบันทึกข้อมูล
สุขภาพ งานเวชระเบียน และเวชสถิติของผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยฉุกเฉิน การบันทึกข้อมูลรายละเอียดการ
ผ่าตัดที่มีคุณภาพ เมื่อวันที่ 19-20 มีนาคม 2563
เอกสารหลักฐาน
1.5.3 (1) มคอ.3 และ 5 รายวิชาการเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1.5.3 (2) มคอ.4 รายวิชาสหกิจศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1.5.4 (3) กนผ.04 และ 05 อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารนั ก เวชระเบี ย นมื อ อาชี พ ให้ กั บ นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 4
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล
 ข้อ 4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ำกว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5
ผลการดำเนินงาน
สรุปผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ปีการศึกษาที่ 2562 มีดังนี้
1) ด้านการบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา โดยที่ผลการประเมิน
ความพึงพอใจในการให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาเท่ากับ 4.67 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 5)
2) ด้านการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา ผลการประเมินผล
ความพึงพอใจต่อ การจัด โครงการอบรมเชิง ปฏิบั ติการกิจกรรมการพั ฒ นาระบบฐานข้อมู ลการรับบริการที่
อาคารพยาบาล หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล โดยพบว่า ผู้เข้าร่วม
โครงการมีความพึงพอใจอยู่ระดับมาก ร้อยละ 86.9
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3) ด้านการบริการข้อมู ลข่าวสาร ผลการประเมินผลความพึงพอใจต่อการบริการข้อมูลข่าวสารแก่
นักศึกษาอยู่ในระดับมากเท่ากับ 4.59 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 5)
เอกสารหลักฐาน
1.5.4 (1) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา
1.5.4 (2) รายงานผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการรับบริการที่
อาคารพยาบาล
1.5.5 (3) ผลการประเมินผลความพึงพอใจต่อการบริการข้อมูลข่าวสารแก่นักศึกษา
 ข้อ 5. นำผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผล
การประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา
ผลการดำเนินงาน
คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในด้านต่างๆ มาใช้เป็นข้อมูลใน
การปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและข้อมูลที่สนองความต้องการของนักศึกษาเพื่อส่งให้ผลการประเมินสูงขึ้น
นำไปสู่การพัฒนา
จากการสำรวจความพึงพอใจด้านการบริการข้อมูลข่าวสาร ผลการประเมินผลความพึงพอใจต่อการ
บริการข้อ มู ล ข่าวสารแก่นั กศึ กษา นั กศึ กษาให้ความเห็ น ว่า “ถึงแม้ว่ านักศึ กษาใหม่จ ะได้รับ คู่มือ ปฐมนิเทศ
นักศึกษา จากกองพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีเนือ้ หาครบถ้วน ครอบคลุมสาระเนื้อหาที่นักศึกษาต้อง
ทราบในการศึกษาในระดับปริญ ญาตรี แต่เนื่องด้วยคณะสาธารณสุขศาสตร์กำหนดกฎระเบียบให้นักศึกษา
ปฏิบัติตาม ซึ่งแตกต่างจากนักศึกษาของคณะอื่น จึงทำให้นักศึกษาไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้จาก คู่มือ
ปฐมนิเทศนักศึกษาดังกล่าวได้” คณะฯ จึงมอบหมายให้งานกิจการนักศึกษาของคณะฯ จัดทำคู่มือนักศึกษาใหม่
ประจำปีการศึกษา 2562 ให้แก่ให้นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ให้แก่นักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2562
และ Upload ขึน้ เว็บไซต์ของคณะฯ
นอกจากนั้นทางหลั กสูตรปรับ พื้นฐานในรายวิชาที่มีความสำคัญ ในการเรียนในหลักสู ตร จำนวน 3
รายวิชา เพื่อให้นักศึกษาใหม่รับทราบถึงเนื้อหาวิชาที่จะต้องเรียนรู้และนำไปเป็นแนวทางในการเตรียมความ
พร้อมสำหรับการเรียนในชั้นปีต่าง ๆ ต่อไป รวมทั้งให้รุ่นพี่แต่งกายถูกระเบียบมาเป็นแบบอย่างในวันปฐมนิเทศ
อีกด้วย
เอกสารหลักฐาน
1.5.5 (1) คู่มือนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
1.5.5 (2) รายวิชาปรับพื้นฐานที่มีความสำคัญในการเรียนในหลักสูตร จำนวน 3 รายวิชา
 ข้อ 6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า
ผลการดำเนินงาน
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ให้ขอ้ มูลที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพศิษย์เก่า เช่น การประชาสัมพันธ์
โครงการ/กิจกรรมของคณะฯ การรับสมัครงาน การศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา และข้อมูลต่างๆ ที่น่าสนใจ
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 : 33

และเป็นประโยชน์ในวิชาชีพ เช่น กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการบ่มเพาะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ Start up สำหรับ
ศิษย์เก่า โดยผ่านช่องทางทั้งทางเว็บไซต์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ Facebook และจัดทำฐานข้อมูลศิษย์เก่า
เป็นต้น
เอกสารหลักฐาน
1.5.6 (1) บอร์ดประชาสัมพันธ์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์
1.5.6 (2) เว็บไซต์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ http://ph.vru.ac.th
1.5.6 (3) Facebook คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
1.5.6 (4) Line กลุ่มศิษย์เก่ารุ่น 56 57 และ 58
การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน ตัวบ่งชี้ 1.5
เป้าหมายปี 2562
ผลการดำเนินงาน
คะแนนการประเมินตนเอง
6 ข้อ

6 ข้อ (ข้อ 1-6)

5.00 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ
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องค์ประกอบที่ 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ : รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและ
พันธกิจสัมพันธ์

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดำเนินงาน
อาจารย์ฉัตรประภา ศิริรัตน์
อาจารย์นัชชา ยันติ
อาจารย์นาตยา ดวงประทุม
นายกิตติวุฒิ ไชยการ
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : ฝ่ายกิจการนักศึกษาและพันธกิจ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : ฝ่ายกิจการนักศึกษาและพันธกิจสัมพันธ์
สัมพันธ์
โทรศัพท์ : 606,607
โทรศัพท์ : 606,607
E-mail : ph@vru.ac.th
E-mail : ph@vru.ac.th
วงรอบการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2562 (1 มิถุนายน 2562- 31 พฤษภาคม 2563)

 ข้อ 1. จัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์
บัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนและการจัดกิจกรรม
ผลการดำเนินงาน
คณะสาธารณสุขศาสตร์สนับสนุนให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมของคณะฯ ดังนี้
1. จั ด ตั้งองค์การนั กศึ กษา โดยผ่า นกระบวนการเลือ กตั้ง เพื่อ คัด เลือ กนักศึ กษาเป็ นตั วแทนในการ
ประสานความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ของคณะฯ
2. องค์การนั กศึ กษา คณะกรรมการนั กศึ กษา ประธานชั้น ปีทุ กชั้ น ปี หั ว หน้าห้อ ง ร่วมกับ อาจารย์
วางแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาหรือแผนกิจการนักศึกษา เพื่อกำหนดกิจกรรมให้ตรงตามความต้องการในการ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษา และร่วมกันเขียน กนผ.04 เพื่อขออนุมัติโครงการ งบประมาณเป้นประจำทุกปี
3. จัดกิจกรรมตามแผนพัฒนานักศึกษาตามกรอบระยะเวลา โดยเน้นให้นักศึกษาเป็น ศูนย์กลางในการ
ดำเนินกิจกรรม และมีอาจารย์ฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นที่ปรึกษากิจกรรม
4. ประเมินผลการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน โดยให้นักศึกษาเป็นผู้รวบรวมข้อมูล ส่งต่อให้อาจารย์เป็นผู้
วิเคราะห์ จัดทำรายงานสรุปผลโครงการ (กนผ.05) และแจ้งผลเพื่ อหาข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกิจกรรมครั้ง
ต่อไป
เอกสารหลักฐาน
1.6.1 (1) แผนกิจการนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
1.6.1 (2) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
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 ข้ อ 2. ในแผนการจั ดกิ จ กรรมพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาให้ ดำเนิ น กิจ กรรมการพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาต้ อ งช่ ว ย
เสริมสร้างทักษะที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวติ ในศตวรรษที่ 21
ผลการดำเนินงาน
ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 มีกิจกรรมที่
ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรูต้ ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ครบถ้วนทั้ง 5 ด้าน
และมีการดำเนินกิจกรรมในแต่ละด้าน ดังนี้

1

โครงการเสริมสร้างทักษะทางด้านวิชากายวิภาค
ศาสตร์และสรีรวิทยา
กิจกรรมศึกษาดูงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานการ
บริหารจัดการสถานพยาบาล
โครงการประชุมและสัมมนางานวิจัยทางด้าน
สาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านสหกิจศึกษา
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และการจัดการ
สถานพยาบาล
กิจกรรมการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการรับบริการ
ที่อาคารพยาบาล มรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม
การสอบ TOEIC
กิจกรรม Safe love save life
โครงการทำบุญปีใหม่คณะสาธารณสุขศาสตร์
ประจำปี 2562
สาธารณสุขสัมพันธ์ ครัง้ ที่ 6
รำลึกคุณสมเด็จพระราชบิดา บิดาแห่งการ
สาธารณสุขไทย
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
วันทาคณาจารย์
โครงการเฉลิมพระเกียรติวันสำคัญเกี่ยวข้องกับ
สถาบันพระมหากษัตริย์

2
3
4
5

6

7
8
9
10
11
12
13
14
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4



4








ชั้นปี
นักศึกษา

ทักษะทาง
ปัญญา
ทักษะ
ความสัมพันธ์
ด
กษะการคิ
ทัระหว่
างบุคคล
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข

โครงการ/กิจกรรม

คุณธรรม
จริยธรรม
ความรู้

ลำดับ
ที่

มาตรฐานผลการเรียนรูต้ ามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ
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15

โครงการอบรมประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับ
นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์
โครงการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพนักศึกษา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
กิจกรรมกีฬาภายใน ครั้งที่ 16 “เจ้าฟ้าเกมส์”
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ปี
การศึกษา 2562
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการลูกประคบสมุนไพร
(start up)

16
17
18
19




3








1-3



1-3
4, ศิษย์
เก่า
4







ชั้นปี
นักศึกษา

ทักษะทาง
ปัญญา
ทักษะ
ความสัมพันธ์
ด
กษะการคิ
ทัระหว่
างบุคคล
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข

โครงการ/กิจกรรม

คุณธรรม
จริยธรรม
ความรู้

ลำดับ
ที่

มาตรฐานผลการเรียนรูต้ ามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ



เอกสารหลักฐาน
1.6.1 (1) แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
1.6.2 (2) รายงานสรุปผลโครงการ (กนผ.05)
 ข้อ 3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา
ผลการดำเนินงาน
คณะสาธารณสุขศาสตร์ เล็งเห็นถึงความสำคัญของบทบาทนักศึกษากับการประกันคุณภาพจึงได้จัดโครงการ
ให้ความรู้และทั กษะประกันคุณภาพการศึกษาแก่ นั กศึ กษาคณะสาธารณสุ ขศาสตร์ โดยผู้เข้าร่ วมโครงการเป็ น
คณะกรรมการองค์การนักศึกษา ประธานชั้นปี และหัวหน้าห้อง เพื่อเรียนรู้กระบวนการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มและ
ร่วมกันวางแผนการดำเนินกิ จกรรมต่ างๆ ตามขั้นตอน PDCA ตั้ งแต่ การวางแผนการจั ดทำโครงการโดยกำหนด
วัตถุประสงค์ เป้าหมายและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน นอกจากนี้ การตรวจสอบ ประเมินการปฏิบัติงานและการ
นำผลการประเมินไปปรับปรุงเพื่อวางแผนการดำเนินงานที่ดีขึ้นในการจัดการโครงการในครั้งต่อไป ทั้งนี้นักศึกษามี
ความรูใ้ นเรื่องการจัดกิจกรรม/โครงการ ตามกระบวนการ PDCA บทบาทการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี การฝึกประเมินผล
การทำกิจกรรม และวางแผนปรับปรุงการทำงาน
เอกสารหลักฐาน
1.6.3 (1) รายงานสรุป โครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2562
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 ข้อ 4. ทุกโครงการหลักที่ดำเนินการ มีการประเมินผลความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
และนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานครั้งต่อไป
ผลการดำเนินงาน
คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม (กนผ.05) ในทุกโครงการ
การประเมินความสำเร็จตามตัวชี้วัดของกิจกรรม/โครงการ และมีการถอดบทเรียนเพื่อนำผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไปในรายงานผลการดำเนินงานโครงการด้วย
เอกสารหลักฐาน
1.6.4 (1) กนผ.05
 ข้อ 5.ประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดโครงการพัฒนานักศึกษา
ผลการดำเนินงาน
สำหรับการประเมินความสำเร็จของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษานั้น พบว่าบรรลุวัตถุประสงค์
ระดั บ แผนทั้ง 4 วัต ถุป ระสงค์ ได้แก่ 1) นั กศึ กษามีส่ วนร่ว มกับ การวางแผน การกำกับ ติด ตามและประเมิ น
กิจกรรม จากการเข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนานักศึกษา กำกับติดตาม และประเมินกิจกรรมร่วมกัน 4
ครั้ง 2) นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการตามเป้าหมายทุกโครงการ 3) กิจกรรมบรรลุตัวชี้วัด 4) มีรายงาน
ผลสรุปการจัดกิจกรรมและมีขอ้ เสนอแนะไปการดำเนินงานในปีต่อไป
เอกสารหลักฐาน
1.6.5 (1) แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
 ข้อ 6.นำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดโครงการเพื่อพัฒนานักศึกษา
ผลการดำเนินงาน
ในการประเมิ น แผนการจั ด กิ จ กรรม พบว่ า ทุ ก กิ จ กรรมมี จ ำนวนนั ก ศึ ก ษาเข้า ร่ ว มตามเป้ า หมาย
เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่มาจากความต้องการของนักศึกษาเอง เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง จึงได้รับความ
สนใจในการร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก รวมถึงมีการประชาสัมพันธ์ตามสื่อโซเชียล เช่น กลุ่มไลน์ เฟสบุค และ
ก่อ นการจัด กิจกรรมจะมีการเรียกประชุ ม หัวหน้าหมู่เรีย นทุ กหมู่เรียนเพื่อ ประชาสัม พั น ธ์กิจกรรม ชี้แจงถึง
วัตถุประสงค์ ความสำคัญของกิจกรรม วัน เวลา สถานที่ในการจัดกิจกรรม และกายแต่งกาย เพื่อให้หัวหน้าหมู่
เรียนแต่ละหมู่ไปแจ้งสมาชิก รวมทั้งติดเอกสารประชาสัมพันธ์กจิ กรรมไว้ท่บี อร์ดบริเวณบันไดทางขึน้ ลงอีกด้วย
อย่างไรก็ตาม มีกิจกรรมบางกิจกรรมที่กระทบต่อเวลาเรียนของนักศึกษา ส่งผลให้อาจารย์ผู้สอนต้อง
ทำการสอนชดเชย คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษาและพันธกิจสัมพันธ์จึง มติให้หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมใน
วันที่มีการเรียนการสอน หรือ ช่วงวันพุธตอนบ่าย หรือ หากเป็นโครงการในรายวิชาให้จัดในวันที่มีการเรียนการ
สอนในปีการศึกษา 2562
เอกสารหลักฐาน
1.6.6 (1) รายงานการประชุมฝ่ายกิจการนักศึกษา
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 : 38

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน ตัวบ่งชี้ 1.6
คะแนนการประเมิน
เป้าหมาย 2562
ผลการดำเนินงาน
ตนเอง
6 ข้อ

6 ข้อ (ข้อ 1-6)

5.00 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ

สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 1
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
นั ก ศึ ก ษามี ส่ ว นร่ ว มในทุ ก กระบวนการของการทำ คณะฯส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษามีส่วนร่วมในทุก
กิ จ กรรมตั้ ง แต่ อ อกแบบคิ ด กิ จ กรรม จนกระทั่ ง กระบวนการ โดยเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็น และเพิ่ม
ประเมินผล
ช่องทางในการติดต่อสื่อสาร รวมถึงมอบหมายให้นาย
กิตติวุฒิ ไชยการเป็นนักกิจการนักศึกษา
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
วัน เวลาในการจัดกิจกรรมไม่เอื้อต่อการเข้ากิจกรรม ทำหนั ง สื อ ขออนุ ญ าตต่ อ อาจารย์ ผู้ ส อนล่ ว งหน้ า
ของนักศึกษา เช่น ตรงกับ การเรียนการสอนรายวิชา 1 เดือน
นอกคณะฯ

วิธีปฏิบัติท่ดี /ี นวัตกรรม
แผนกิจการนักศึกษา
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ : รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดำเนินงาน
อาจารย์สุทธิดา แก้วมุงคุณ
อาจารย์อภิญญา อุตระชัย
นายณัฐวุฒิ วันเชียง
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : ฝ่ายวิชาการและวิจัย
หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : สถาบันวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์ : 606,607
โทรศัพท์ : 02-9093036, 331
E-mail :
E-mail : research@vru.ac.th
วงรอบการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2562 (1 มิถุนายน 2562- 31 พฤษภาคม 2563)

ผลการดำเนินงาน
 ข้อ 1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์
ผลการดำเนินงาน
คณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ มี ระบบสารสนเทศเพื่ อ บริ ห ารจั ด การงานวิจั ย และงานสร้ า งสรรค์ ซึ่ ง
สถาบันวิจัยและพัฒนา พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อให้ทุกคณะ/หน่วยงานและหน่วยงานภายนอก สามารถเข้าถึงข้อมูล
ได้ ดังนี้
1. ระบบฐานข้อมูลนักวิจัย โดยสถาบันวิจัยและพัฒนามีการจัดทำระบบการจัดการสารสนเทศการ
วิจัย เพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูลนักวิจัย โดยกำหนดให้ลงทะเบียนนักวิจัยผ่านทางระบบออนไลน์ ซึ่ งมีการจัดเก็บ
ข้อมูลเกี่ยวกับ 1) โครงการวิจัย 2) งบประมาณ 3) แหล่งทุน 4) การตีพิมพ์เผยแพร่ 5) ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล
และ 6) การนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
2. ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System: NRMS)
ที่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลได้
3. ระบบการสืบค้น/แหล่งค้นคว้างานวิจัย โดยสำนักวิทยบริการจะเป็นผู้ให้บริการฐานข้อมูลออนไลน์
ให้แก่ นักวิจัย คณาจารย์ นักศึกษา เช่น ฐาน Collection ย่อยแยกตามสาขาวิชา ทั้ง 14 ฐาน ฐานข้อมูลของ
สกอ.ฐานข้อมูลที่บอกรับเป็นสมาชิก และฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย เพื่อประโยชน์ในการสืบค้นงานวิจัยทั้ง
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ และสามารถใช้บริการ VRU Library VPN เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตจากที่บา้ นตนเอง
เข้ามาสืบค้นที่สำนักวิทยบริการและฐานข้อมูลออนไลน์ที่ให้บริการต่างๆได้
4. เว็บไซต์ของสถาบันวิจัย www.rd.vru.ac.th ซึ่งมีข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย เช่น
1) ระเบียบมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยต่างๆ
2) ทุนสนับสนุนการวิจัยประเภทต่างๆ
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3) คู่มือ การวิจัย เพื่ อ ให้ผู้บ ริการและคณาจารย์ รวมทั้ งบุ คคลทั่ วไปสามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ได้
5. ฐานข้อมูล สำหรับเผยแพร่บทความวิจัยผ่านสารสนเทศทางเว็บไซต์ เพื่อเผยแพร่งานวิจัยสู่
สาธารณชน ผ่าน https://www.tci-thaijo.org/index.php

เพื่ อ เผยแพร่ ง านวิจั ย สู่ ส าธารณชน เป็ น แหล่ ง สื บ ค้ น ข้ อ มู ล บทความเผยแพร่ ง านวิจั ย ของคณาจารย์ ซึ่ ง
มหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอกซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ โดยดาวน์โหลดเอกสารออนไลน์ มหาวิทยาลัยมี
วารสารที่อยู่ ในระบบ 4 วารสาร คือ 1) วารสารบั ณ ฑิต ศึกษา 2) วารสารวไลยปริทัศ น์ 3) วารสารวิจั ยและ
พัฒนา สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ 4) วารสารวิจัยและพัฒนา สายสังคมศาสตร์

นอกจากระบบของส่ ว นกลางมหาวิท ยาลั ย แล้ ว คณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ มี ระบบสารสนเทศเพื่ อ
สนับสนุนกิจกรรมของคณะด้านการวิจัย ปรากฏในเว็บไซต์คณะสาธารณสุขศาสตร์ http://ph.vru.ac.th/
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เอกสารหลักฐาน
2.1.1(1) ระบบฐานข้อมูลนักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา (http://roms.vru.ac.th/)
2.1.1(2) ฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา
2.1.1(3) ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System: NRMS)
2.1.1(4) บริการฐานข้อมูลออนไลน์ สำนักวิทยบริการ (http://lib.vru.ac.th/?q=node/20)
2.1.1(5) ระบบ VRU Library VPN (http://lib.vru.ac.th/?q=node/1852)
2.1.1(6) เว็บไซต์สถาบันวิจยั และพัฒนา (http://rd.vru.ac.th)
2.1.1(7) ระเบียบมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
2.1.1(8) ประเภททุนสนับสนุนการวิจัย
2.1.1(9) การเผยแพร่บทความวิจัย ผ่านระบบ https://www.tci-thaijo.org/index.php
2.1.1(10) ฐานข้อมูลงานวิจัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ http://ph.vru.ac.th/
 ข้อ 2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้
ผลการดำเนินงาน
คณะสาธารณสุขศาสตร์ สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนี้
1) ด้านห้องปฏิบัติการวิจัยหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือ
หรือศูนย์ให้คำปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ สำหรับการสนับสนุนด้านนี้ มหาวิทยาลัยมีศูนย์
วิทยาศาสตร์ สำหรับสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่บูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชา
กับงานวิจัยที่เป็นลักษณะการวิจัยเชิงปฏิบัติการในห้องทดลอง และมีสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่มีคลินิกวิจัยจัดให้
คำปรึกษาเรื่องงานวิจัยแก่คณาจารย์และบุคลากร รวมทั้งมีหนังสือ ตำรา และรูปเล่ มงานวิจัยที่สามารถศึกษา
ค้นคว้าได้ นอกจากนี้คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา ห้องปฏิบัติการ
รักษาพยาบาล ซึ่งมีเครื่องมือ วัสดุและครุภัณฑ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับสนับสนุนให้อาจารย์ได้ใช้
เพื่อดำเนินการผลิตผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
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2) ด้ า นห้ อ งสมุ ด หรื อ แหล่ ง ค้ น คว้ า ข้ อ มู ล สนั บ สนุ น การวิ จั ย หรื อ งานสร้ า งสรรค์ โดยที่
มหาวิทยาลัยมีสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ ซึ่งแหล่งค้นคว้าดังกล่าว มีห้องที่อำนวยความสะดวกสบายที่เป็นสัดส่ วน เปิดบริการทุกวัน มีหนังสือ
ตำรา นอกจากนี้ ค ณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ จั ด ให้ อ าจารย์ ทุ ก ท่ า นมี มุ ม ห้ อ งทำงานที่ เป็ น สั ด ส่ ว น มี ร ะบบ
อินเตอร์เน็ต ระบบ Wifi ที่สามารถสืบค้นข้อมูลงานวิจัยได้สะดวก รวมทั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ได้ดำเนินการ
ทำข้อตกลงความร่วมมือในการทำวิจัยในพื้นที่ สำหรับสนับสนุน และอำนวยความสะดวกแก่อาจารย์ในการทำ
วิจัยเพื่อการพัฒนาสุขภาพชุมชน ท้องถิ่น โดยเน้นพืน้ ที่ 3 แหล่ง ตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัยได้แก่ พื้นที่รอบ
มหาวิทยาลัย คือ ตำบลพระอินทราชา ตำบลเชียงรากน้อย พื้นที่จังหวัดปทุมธานี คือ ตำบลสวนพริกไทย และ
ตำบลคลองห้า และพื้นที่จังหวัดสระแก้ว เพื่อให้เป็นพื้นที่ที่อาจารย์สามารถเลือกทำงานวิจัยได้ตามความถนัด
หรือสนใจ และยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ และนักศึกษา ได้พัฒนางานวิจัยที่มีการบูรณาการกับ
การจัดการเรียนการสอน
3) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกหรือ การรักษาความปลอดภั ยในการวิจัย หรือการผลิต งาน
สร้างสรรค์ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ โดยที่มหาวิทยาลัยมี
ศูนย์วิทยาศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์มีห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา ห้องปฏิบัติการ
รักษาพยาบาล ที่มีระบบรักษาความปลอดภัย คือ มีเจ้าหน้าที่อาคารสำนักงานประจำอาคาร และมีบุคลากร ที่
รับผิดชอบของศูนย์ และคณะช่วยดูแล ตรวจสอบความเรียบร้อย
นอกจากนี้คณะสาธารณสุขศาสตร์ยังมอบหมายให้มีอาจารย์เป็นผู้รับผิดชอบ คอยตรวจตรา
และจัดทำรายงานวัสดุ อุปกรณ์ท่ใี ช้ และที่คงเหลือเป็นประจำและต่อเนือ่ ง
4) ด้านกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ
การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor)
โดยที่ ม หาวิท ยาลั ย มีส ถาบั น วิจั ย และพั ฒ นา และบั ณ ฑิ ต วิท ยาลั ย เป็ น หน่ วย งานในการจั ด ประชุ ม วิชาการ
ระดับชาติ เพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการทั้งรูปแบบการบรรยาย และโปสเตอร์ รวมทั้งการคัดเลือก
ผลงานวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อตีพมิ พ์เผยแพร่ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI
นอกจากนี้ยังมีศูนย์พัฒนาบุคลากรมืออาชีพจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ ยวกับงานวิจัย เช่น การใช้
สถิติในการวิจัย การทำผลงานวิจัยเพื่อขอกำหนดตำแหน่ง โดยเชิญวิทยากรที่มีชื่อเสียง มีตำแหน่งทางวิชาการ
ระดับศาสตราจารย์ ในปี 2562 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดประชุมวิชาการสุข
ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ฝ่าวิกฤติทางวิชาการและวิชาชีพสาธารณสุข วันที่ 9-11 พฤษภาคม 2562 และการ
ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับ ชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 วัน ที่ 16 กุมภาพั นธ์ 2563 โดยมี
คณาจารย์ แ ละนั ก ศึ กษาเข้า ร่ ว มประชุ ม และเผยแพร่ผ ลงานวิจั ย ทั้ ง นำเสนอด้ ว ยวาจา และแบบโปสเตอร์
นอกจากนีค้ ณะสาธารณสุขศาสตร์ได้สนับสนุน กระตุ้นและส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากรมีการศึกษา ค้นคว้า
และผลิต ผลงานวิจั ย อย่ างต่ อ เนื่ อ ง โดยกำหนดเป็ น สั ด ส่ วนของภาระงานในการประเมิ น ผลการปฏิบั ติงาน
ประจำปีของอาจารย์และบุคลากร
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เอกสารหลักฐาน
2.1.2(1) ภาพห้องพักอาจารย์และสิ่งอำนวยความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลงานวิจัยภายใน
2.1.2(2) มีห้องค้นคว้าวิจัยสำหรับอาจารย์ที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1.2(3) เอกสารแสดงการจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
 ข้อ 3. จัดหางบประมาณการวิจัยเพื่อใช้เป็นทุนวิจัย และมีการจัดสรรทุนวิจัยหรือทุนสำหรับงาน
สร้างสรรค์ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกำหนด หรือเพื่อส่งเสริมศักยภาพอาจารย์ นักวิจัย
และนักศึกษาจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจยั งานสร้างสรรค์ บทความวิชาการ
ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัย
งานสร้ า งสรรค์ บทความวิช าการ ในการประชุ ม วิช าการหรือ การตี พิ ม พ์ ในวารสารระดั บ ชาติห รือ
นานาชาติ
ผลการดำเนินงาน
1. มหาวิทยาลัย ฯ จั ดหางบประมาณการวิจั ยเพื่ อใช้เป็ น ทุน วิจัย และมีก ารจั ดสรรทุน วิจัย หรือ ทุน
สำหรั บ งานสร้ า งสรรค์ โดยมี ก ารจั ด สรรทุ น สนั บ สนุ น การวิจั ย ให้ แ ก่ ค ณาจารย์ เพื่ อ ทํ า วิจั ย จาก 3
งบประมาณของมหาวิทยาลัยดังนี้
1.1 งบประมาณแผ่นดิน (ผ่านการพิจารณาโดย ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก สำนักงานสภาวิจัยแห่งชาติ;
วช.) และ ทุน สกอ.
1.2 งบประมาณรายได้ส ำหรับงบประมาณรายได้ ผ่ านระบบการบริห ารโดยกองทุ นวิจัย ซึ่งมี
คณะกรรมการกองทุนวิจัยและคณะกรรมการพิจารณาทุนวิจัยพิจารณาข้อเสนอโครงการ ของมหาวิทยาลัย
ตัวแทนแต่ละคณะ ทำหน้าที่กลั่นกรองและพิจารณาการให้ทุนแต่ละประเภท ทุนวิจัยแบ่งออกเป็น 7 ประเภท
ด้วยกั น ได้แ ก่ 1) วิจั ย ในชั้น เรีย น 2) นั กวิจั ย รุ่น ใหม่ 3) นั กวิจั ย รุ่น กลาง 4) งานวิจั ย เพื่ อ พั ฒ นาชุ ม ชนสั งคม
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5) งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้หรือนวัตกรรม 6) งานวิจัยเพื่อขอผลงานทางวิชาการ และงานวิจัยสถาบันและ
7) R2R
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยดำเนินการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้ ให้ แก่คณาจารย์และ
นักวิจัยโดยผ่านคณะ/หน่วยงาน เป็ นไปตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี และจัดสรรงบประมาณผ่านคณะ/
หน่วยงาน ตามประกาศอนุมัติทุ นประเภทต่างๆ มหาวิทยาลัย จัดตั้งกองทุนวิจัย เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมและ
พั ฒ นานั ก วิจั ย กรณี พิ จ ารณาทุ น สำหรับ นั ก วิจั ย รุ่น ใหม่ คณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ
ดำเนินงานด้านการวิจัย เพื่อการจัดการความรูง้ านวิจัยและงานสร้างสรรค์ ทำหน้าที่พจิ ารณากลั่นกรองงานวิจัย
ของอาจารย์ในคณะ เพื่อเสนอพิจารณาทุนสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัย
1.3 มหาวิทยาลัยและคณะได้มีการสนับสนุนในการของบประมาณสนับสนุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก
มหาวิทยาลัย
ซึ่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้สนับสนุนให้อาจารย์ขอทุนวิจัยจากหน่วยงาน
ภายนอก โดยคณาจารย์ของคณะฯ รับทุนสนับสนุนงบประมาณการวิจัยจากงบประมาณภายนอก จำนวน 2 ทุน
โดยเป็นทุนภายนอก คือ ผศ.ดร.ทัศพร ชูศักดิ์ จำนวนเงิน 18,300 บาท ชื่อวิจัยโครงการหมู่บ้านสุขภาพดี วิถี
ธรรม วิถีไทย บ้านตะคร้อลาด ตำบลสำโรงชัย อำเภอไพศาลลี จังหวัดนครสวรรค์ และ ผศ.ดร.อภิชัย คุณีพงษ์
ได้รับเงินทุนสนับสนุน จำนวนเงิน 150,000 บาท ชื่อโครงการ ชุมชนต้นแบบด้านการควบคุมการดื่มแอลกอฮอล์
“ธนาคารเหล้า” หมู่บ้านดอนกอก ตำบลบ้านเขี่ยน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
2. คณะสาธารณสุ ข ร่ ว มกั บ ทางมหาวิ ท ยาลั ย ได้ จั ด สรรงบประมาณเพื่ อ สนั บ สนุ น การเผยแพร่
ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ บทความวิชาการ ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ บทความวิชาการ ในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติให้แก่อาจารย์ โดยมีขั้นตอนดังนี้ มหาวิทยาลัยมีการ
จัด สรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี และดำเนินการผ่านคณะกรรมการกองทุนวิจัย ในการ
พิจารณากลั่นกรองและอนุมัติงบประมาณ เพื่อจัดสรรงบประมาณ และสรุปรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ
การจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ แบ่งเป็น 4 ด้าน ดังนี้
2.1 การนำเสนอในการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการไปเสนอผลงาน
โดยอาจารย์ ส ามารถเสนอผ่ านคณะมายั ง สถาบั น วิจั ย และพั ฒ นาฯ โดยการสนั บ สนุ น เป็ น ไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัยเรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยและตีพมิ พ์บทความวิจัยใน
วารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ พ.ศ. 2558
2.2 การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ โดยอาจารย์สามารถเสนอผ่านคณะมายัง
สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ โดยการสนับสนุนเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงิน
สนับสนุนการนำผลงานวิจัยบทความวิจัยในวารสารในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติโดยการ
จัดสรรเงินพิจารณาสอดคล้อ งกับระดับของผลงานตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI ISI และฐานข้อมูล
สากลอื่นที่ สกอ.ยอมรับ
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2.3 สนับสนุนงานสร้างสรรค์หรือสิ่งประดิษฐ์ ที่มีการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ โดย
อาจารย์ ส ามารถเสนอผ่ า นคณะมายั ง สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาฯ โดยการสนั บ สนุ น เป็ นไปตามประกาศ
มหาวิท ยาลั ย เรื่อ งหลั ก เกณฑ์ แ ละอั ต ราการจ่ า ยเงิน รางวัล สนั บ สนุ น งานสร้า งสรรค์ห รือ สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ จาก
งบประมาณกองทุนวิจัย พ.ศ. 2558
2.4 จัดสรรงบประมาณในการจัดทำวารสารเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงาน ตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปี
3. คณะสาธารณสุขได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์
บทความวิชาการ ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการ
เผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ บทความวิชาการ ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติให้แก่นักศึกษา โดยการเบิกค่าลงทะเบียนนำเสนอผลงานผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย
ปี 2562 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย ใน
การประชุมวิชาการ การตีพมิ พ์วารสารระดับชาติ นานาชาติทงั้ ของอาจารย์และนักศึกษา รวมทั้งหมด 24 ทุนดังนี้
ที่

ชื่อ-สกุล
เจ้าของผลงาน

ชื่อผลงาน

ว/ด/ป
ที่ตีพิมพ์

แหล่งที่ตีพิมพ์

งบประมาณ
ที่ได้รับการ
สนับสนุน
(บาท)
1,800

1. ปวีณา แทนคำปราบ
สุภาวดี ศรีเพียงจันทร์,
ภัทรสุดา สายงาม
จันทรรัตน์ จาริกสกุลชัย
รัฐพล ศิลปรัศมี
รัตนาภรณ์ อาษา
2. สุพรรษา บุญผาด
อัญมณี นาทองชัย
อิสสรา เกตุวัตร์
ชวภณ พุ่มพงษ์
นาตยา ดวงประทุม

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร
หวานของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีในจังหวัดปทุมธานี

13-14
กันยายน
2562

การประชุมระดับชาติด้าน
สาธารณสุขศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครั้งที่ 1

พฤติกรรมการเข้ารับการตรวจคัด
กรองมะเร็งปากมดลูกของสตรี
อายุ 30-60 ปี เขตเทศบาลเมือง
สิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

13-14
กันยายน
2562

การประชุมระดับชาติด้าน
สาธารณสุขศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครั้งที่ 1

1,800

3. ณัฐฐา กุดั่น
กนกวรรณ ดอนเหนือ
อุทัยวรรณ กรวยทอง
ณิชากร ฟองวารี
อภิญญา อุตระชัย
4. ชนาภา แย้มศรี
พิจิตรา น้อยตั้ง
อภิรดี พุทสท้าน
กริช เรืองไชย

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อ
พฤติกรรมการดูแลช่องปากของ
ผู้ปกครองในเด็กอายุ 3-5 ปี
ตำบลหนองโพรง อำเภอหนองแค
จังหวัดสระบุรี
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรม
การใช้เครือข่ายออนไลน์และภาวะ
สุขภาพจิตของนักศึกษาคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกร์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์

13-14
กันยายน
2562

การประชุมระดับชาติด้าน
สาธารณสุขศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครั้งที่ 1

1,800

13-14
กันยายน
2562

การประชุมระดับชาติด้าน
สาธารณสุขศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครั้งที่ 1

1,800
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ที่

ชื่อ-สกุล
เจ้าของผลงาน

ชื่อผลงาน

ว/ด/ป
ที่ตีพิมพ์

แหล่งที่ตีพิมพ์

งบประมาณ
ที่ได้รับการ
สนับสนุน
(บาท)
1,800

5. กรกนก ศรีสภะ
นาฏอนงค์ ธิมาศ
อมิตา ใสกระจ่าง
รัฐพล ศิลปรัศมี
เจียระไน ปฐมโรจน์สกุล
6. พชรพรรณ อำนาจสมบูรณ์สุข
วารุณี จงปลืม้ กลาง
วิรดา กันทะวัง
รัฐพล ศิลปรัศมี
7. ดวงจันทร์ ถาวรกุล
วิสิตา ต้นมาลี
สิริรัตน์ จุ้ยเจริญ
รุ่งทิวา ไชยพลฤทธิ์
ธธิธา เวียงปฏิ
ทัศพร ชูศักดิ์

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กบั ปริมาณ
ยาเหลือใช้ในผู้ป่วยโรคความดัน
โลหิตสูง ตำบลเขาแหลม อำเภอ
ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

13-14
กันยายน
2562

การประชุมระดับชาติด้าน
สาธารณสุขศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครั้งที่ 1

พฤติกรรมเสี่ยงต่อการมี
เพศสัมพันธ์ของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายของ
โรงเรียนแห่งหนึง่ ในจังหวัดสระบุรี
แรงสนับสนุนทางสังคมกับ
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของ
นักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกร์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

13-14
กันยายน
2562

การประชุมระดับชาติด้าน
สาธารณสุขศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครั้งที่ 1
การประชุมระดับชาติด้าน
สาธารณสุขศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครั้งที่ 1

1,800

8. กิตติศักดิ์ หอมฉุน
เนติพงศ์ จันทร์กลิ่น
วิทยา วิชาโคตร,
วิทยา อินทร์สุวรรณ์
เฟื่องฟ้า รัตนาคณหุตานนท์
9. กาญจนา กุลศรีไทวงษ์
จรัญญา วงษ์ชาลี
ชนม์นิภา ไกรสูงเนิน
อรอรุณ ชิณเพ็ง
ฉัตรประภา ศิริรัตน์
10. ชนาภา แย้มศรี
พิจติ รา น้อยตั้ง
อภิรดี พุทสท้าน
กริช เรืองไชย

การเข้าถึงบริการสุขภาพของ
ผู้สูงอายุในตำบลเขาดินพัฒนา
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สระบุรี

13-14
กันยายน
2562

การประชุมระดับชาติด้าน
สาธารณสุขศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครั้งที่ 1

1,800

ความรู้และทัศนคติต่อการ
คุมกำเนิดของนักเรียนมัธยมศึกษา
ในโรงเรียนแห่งหนึง่ จังหวัด
สิงห์บุรี

6
กันยายน
2562

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี

2,500

ความเชื่อด้านสุขภาพทีส่ ่งผลต่อ
พฤติกรรมการรับประทานยาใน
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ตำบล
วังยาง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัด
สุพรรณบุรี
ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพ
ต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ของผู้ป่วยโรคไตเรือ้ รังระยะที่ 3
โรงพยาพยาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลม่วงค่อม จังหวัดลพบุรี
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของ

6
กันยายน
2562

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี

2,500

6
กันยายน
2562

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี

2,500

6
กันยายน

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 4

2,500

11. ปิยะชาย น้อยเจริญ
สุทธิดา บัวเชย
ธีรชัย ชมหน้า
อภิญญา แสงจันดา
ศศิธร ตันติเอกรัตน์
12. ธาตรี ยอดยิ่ง
ธัญญาศิริ สารศักดิ์

13-14
กันยายน
2562

1,800
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ที่

ชื่อ-สกุล
เจ้าของผลงาน
ปิ่นผกา ปัญญาสุข
ทัศพร ชูศักดิ์
ธธิธา เวียงปฏิ

13. ณัฐฐา กุดั่น
กนกวรรณ ดอนเหนือ
อุทัยวรรณ กรวยทอง
ณิชากร ฟองวารี
อภิญญา อุตระชัย
14. นัชชา ยันติ

15. เฟื่องฟ้า รัตนหุตานนท์

16. อภิชัย คุณีพงษ์

17. ศศิธร ตันติเอกรัตน์

ชื่อผลงาน

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู
บ้าน (อสม.) ตำบลคลองห้า
อำเภอคลองหนึ่ง จังหวัด
ปทุมธานี
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อ
พฤติกรรมการตรวจมะเร็งปาก
มดลูกของสตรี อายุ 30-60 ปี ใน
เขตตำบลเชียงรากน้อย อำเภอ
บางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
ผลของโปรแกรมการให้ความรู้
เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองและ
สัญญาณเตือนในกลุม่ อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู่บ้าน ตําบล
วังลึก อําเภอสามชุก จังหวัด
สุพรรณบุรี
การสนับสนุนกับพฤติกรรมการ
ป้องกันโรคและอุบัติเหตุจาการ
ทำงานของพนักงานเก็บขยะใน
อำเภอบางปะอิน จังหวัดอยุธยา

ว/ด/ป
ที่ตีพิมพ์

แหล่งที่ตีพิมพ์

งบประมาณ
ที่ได้รับการ
สนับสนุน
(บาท)

2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี

6
กันยายน
2562

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี

2,500

6
กันยายน
2562

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี

2,500

วารสารมนุษยศสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชพฤกษ์

7,000

วารสารพัฒนาสุขภาพ
ชุมชน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

7,000

วารสารวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์.

7,000

เดือน
มิถุนายน –
กันยายน
2562
ปีที่ 5 ฉบับที่
2 หน้า 220
– 232
ความรู้ ทัศนคติ การป้องกัน
เดือน
โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอด
กรกฎาคมเลือดสมองในผู้ป่วยความดันโลหิต
กันยายน
สูง ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง
2562
จังหวัดนครนายก
ปีที่ 7 ฉบับที่
3, หน้า 431433
ปัจจัยทีมีความสัมพันธ์กบั
เดือน
พฤติกรรมการดูแลตนเองของ
มกราคม –
ผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคความดัน
เมษายน
โลหิตสูง ในจังหวัดบุรีรัมย์ โดย
2563 หน้า
ใช้ทฤษฎ๊ PRECEDE
59-57ปี
ที่ 15 ฉบับที่
1
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ที่

ชื่อ-สกุล
เจ้าของผลงาน

ชื่อผลงาน

18. ปัณณทัต ตันธนปัญญากร

ประสิทธิผลของสารสกัดสมุนไพร
กำจัดเหาของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาในโรงเรียนวัดมงคล
รัตน์ จังหวัดปทุมธานี

19. นัชชา ยันติ

การสร้างเสริมชุมชนสุขภาพดีด้วย
หลัก 3 อ 2 ส ตำบลวังสมบูรณ์
จังหวัดสระแก้ว

20. อภิชัย คณีพงษ์

ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษาของนักศึกษาคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

21. จันทรรัตร์ จาริกสกุลชัย

ผลกระทบของโรงงาน
อุตสาหกรรมที่มีต่อคุณภาพชีวติ
ของประชาชนในเขตนิคม
อุตสาหกรรมนวนครจังหวัด
ปทุมธานี
พฤติกรรมการดูแลตันเองของ
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงใน
โรงพยบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
บ้านน้ำคำ อำเอคลองหาด
จังหวัดสระแก้ว

22. ศศิธร ตันติเอกรัตน์

23. ปัณณทัต ตันธนปัญญากร

ความชุกและปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับภาวะการรู้คิด
บกพร่องของผู้สงู อายุ
ในอำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

24. ธธิธา เวียงปฏิ

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัด
ศัตรูพืชของเกษตรตำบลหนอง
สาหร่าย อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัด
สุพรรณบุรี

ว/ด/ป
ที่ตีพิมพ์
เดือนตุลาคม
– ธันวาคม
2562
ปีที่ 12 ฉบับ
ที่ 4
เดือน
มกราคม กุมภาพันธ์
2563 ปีที่ 12
ฉบับที่ 1
เดือน
กันยายน –
ธันวาคม
2562
ปีที่ 9 ฉบับที่
3
เดือนกันยา –
ธันวาคม
2562
ปีที่ 14 ฉบับ
ที่ 13
เดือน
พฤศจิกายนธันวาคม
2562
ปีที่12 ฉบับที่
6
กรกฎาคม –
ธันวาคม
2562
ปีที่ 8 ฉบับที่
2 เดือน
เดือนตุลาคม
ธันวาคม
2562 ปีที่ 7
ฉบับที่ 4

แหล่งที่ตีพิมพ์

วารสารการพยาบาลศึกษา.

งบประมาณ
ที่ได้รับการ
สนับสนุน
(บาท)
18,000

วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนา
เชิงพืน้ ที่

18,000

วารสารวไลยอลงกรณ์
ปริทัศน์

7,000

วารสารวิจัยและพัฒนาว
ไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์

7,000

Veridian E-Jouranal ,
Silpakorn University

18,000

วารสารวิชชา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครศรีธรรมราช

7,000

วารสารระบบสุขภาพชุมชน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

7,000

เอกสารหลักฐาน
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2.1.3(1) ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าด้วยกองทุนวิจัย พ.ศ. 2548
2.1.3(2) ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าด้วยการให้ทุนสนับสนุนการ
วิจัยของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548
2.1.3(3) ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ เรื่ อ ง ทุ น อุ ด หนุ น การวิ จั ย
งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2562
2.1.3(4) ชื่อวิจัยโครงการหมู่บ้านสุขภาพดี วิ ถีธรรม วิถีไทย บ้านตะคร้อลาด ตำบลสำโรงชัย อำเภอไพศาลลี
จังหวัดนครสวรรค์
2.1.3(5) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัย
2.1.3(6) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากองทุนเพื่อสนับสุนนการพัฒนางานวิจัย
2.1.3(7) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนวิจัย
2.1.3(8) รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณเผยแพร่ผลงานวิชาการ
2.1.3(9) ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยและ
ตีพมิ พ์บทความวิจัยในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ พ.ศ. 2558
2.1.3(10) ประกาศมหาวิท ยาลั ยเรื่องหลั ก เกณฑ์และอัต ราการจ่ายเงินรางวัลสนับ สนุน งานสร้างสรรค์ห รือ
สิ่งประดิษฐ์ จากงบประมาณกองทุนวิจัย พ.ศ. 2558
 ข้อ 4. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญ และกำลังใจตลอดจนยกย่อง
นักวิจัย/อาจารย์ที่มผี ลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดเี ด่น
ผลการดำเนินงาน
1. คณะสาธารณสุขศาสตร์ ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์โดยการสนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วม
ประชุม อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการวิจัย และนำความรูม้ าเป็นพืน้ ฐานหรือต่อยอดในการ
พัฒนาตนเอง โดยมหาวิทยาลัยจัดสรรเป็นงบพัฒนาบุคลากร แยกจากงบประมาณในแผนปฏิบัติการนำเสนอ
ผลงานวิจัยซึ่งจัดสรรโดยกองทุนวิจัย
2. สถาบั น วิจั ยและพั ฒ นา มหาวิท ยาลั ยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ปถัมภ์ เป็น กำลั งใน
ดำเนินโครงการส่งเสริม รางวัล เชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น เพื่อสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนานักวิจัย สร้างขวัญ
และกำลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น โดยคณะกรรมการ
บริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ ทำหน้าที่พจิ ารณากลั่นกรองเบื้องต้นโดยอาจารย์ในคณะ เพื่อเสนอพิจารณา
รับรางวัลของสถาบันวิจัยและพัฒนา การพิจารณาคัดเลือกสำหรับนักวิจัย ดีเด่น มี 3 ประเภท คือ 1) ประเภท
นักวิจัย ดีเด่น ผลงานตีพิมพ์หรือเผยแพร่ดีเด่น 2) ประเภทนักวิจัย ดีเด่น ด้านการพัฒนาท้องถิ่น 3) ประเภท
นักวิจัยดีเด่น ในปีการศึกษา 2562 คณะสาธารณสุขศาสตร์ยังไม่มีผไู้ ด้รับรางวัลดังกล่าว
3. คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการจัดให้ มีการคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น ประจำปี
2562 เพื่ อ มอบประกาศนี ย บั ต รยกย่ อ งอาจารย์ ที่ มี ผ ลงานวิจั ย และงานสร้า งสรรค์ ดี เด่ น จากคณบดี ค ณะ
สาธารณสุขศาสตร์ ซึ่งเป็นการสร้างแรงจูงใจและส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากรของคณะสาธารณสุขศาสตร์
พั ฒ นางานวิจั ยที่มีศักยภาพเพื่อ ก่อ ให้เกิด การพั ฒ นาทางด้านวิชาการต่ อไป ซึ่งได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
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ดร.ทัศพร ชูศักดิ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 นักวิจัยดีเด่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชัย คุณีพงษ์ ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 นักวิจัยดีเด่น และอาจารย์นัชชา ยันติ ได้รับรางวัลรองชนะ อันดับที่ 2 นักวิจัย
ดีเด่น
4. คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยฝ่ายวิจัย จัดให้มีการอบรมพัฒนาแหล่งทุนวิจัย เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ให้แก่อาจารย์เพื่อให้อาจารย์สามารถเขียนขอทุนวิจัยได้ตาม
เอกสารหลักฐาน
2.1.4( 1) คำสั่งให้อาจารย์ไปราชการ
2.1.4(2) ประกาศเกณฑ์การคัดเลือกรางวัลนักวิจยั ดีเด่น ประจำปี 2562 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 ข้อ 5. มีการดำเนินงานตามระบบกลไกของมหาวิทยาลัยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ท่นี ำไปใช้ประโยชน์
ผลการดำเนินงาน
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ใช้ระบบและกลไกในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ของ
มหาวิทยาลัย ดังนี้
1. คณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ส นั บ สนุ น ให้ อ าจารย์ น ำระบบการคุ้ ม ครองสิ ท ธิ์ ข องงานวิ จั ย หรือ งาน
สร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยฯ นำไปใช้ประโยชน์ โดยมอบให้สถาบันวิจัยและพัฒนาดำเนินการกำหนดขั้นตอน
ต่างๆ ในเรื่องการจดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชู ป ถัม ภ์ เพื่ อ ช่ วยคุ้ม ครองสิท ธิ์ข องงานวิจั ยและงานสร้า งสรรค์ที่ น ำไปใช้ป ระโยชน์ (เอกสาร
2.1.6(1)) และจัดทำประกาศมหาวิทยาลัยว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจัดสรรสิทธิประโยชน์ด้านทรัพย์สิน
ทางปัญญา (เอกสาร2.1.6(2)-เอกสาร 2.1.6(4)) นอกจากนี้ยังมาตรฐานการวิจัยโดยมีจรรยาบรรณวิชาชีพวิจัย
และแนวทางปฏิบัติ โดยยึดตามมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (เอกสาร 2.1.6(5))
2. คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้นำระบบและกลไกของมหาวิทยาลัยในการการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ โดยจัดกิจกรรมอบรมการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรในการการคุ้มครอง
สิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ เพื่อให้นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรได้นำระบบและ
กลไกไปใช้ประโยชน์ในการขอจดสิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร
ในปีการศึกษา 2562 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ยังไม่มีผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร
เอกสารหลักฐาน
2.1.5(1) ขั้นตอนการดำเนินงานจดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา ของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
2.1.5(2) ประกาศมหาวิทยาลัยว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนและจัดสรรผลประโยชน์ในงานที่
มีสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร พ.ศ.2558
2.1.5(3) ประกาศมหาวิทยาลัยว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราจัดสรรสิทธิประโยชน์ด้านทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.2554
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2.1.5(4) ประกาศมหาวิทยาลัยว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนงานสร้างสรรค์หรือสิ่งประดิษฐ์
จากงบประมาณกองทุนวิจัย พ.ศ.2558
2.1.5(5) จรรยาบรรณวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
2.1.5(6) กนผ.05 กิจกรรมการขอทุนสนับสนุนวิจัยและการพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อจดอนุสิทธิบัตร
การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน ตัวบ่งชี้ 2.1
คะแนนการประเมิน
เป้าหมายปี 2562
ผลการดำเนินงาน
ตนเอง
5 ข้อ

5 ข้อ (ข้อ 1-5)

5.00 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำ
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ : รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดำเนินงาน
อาจารย์สุทธิดา แก้วมุงคุณ
อาจารย์อภิญญา อุตระชัย
นายณัฐวุฒิ วันเชียง
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : ฝ่ายวิชาการและวิจัย
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : ฝ่ายวิชาการและวิจัย
โทรศัพท์ : 606,607
โทรศัพท์ : 606,607
E-mail : ph@vru.ac.th
E-mail : ph@vru.ac.th
วงรอบการจัดเก็บข้อมูล : ปีปฏิทิน 2562 (1 มกราคม 2562- 31 ธันวาคม 2562)

*หมายเหตุ
- การนับจำนวนอาจารย์ประจำให้นับตามปีการศึกษาและนับที่ปฏิบัติงานจริง ไม่นับอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ
ผลการดำเนินงาน
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีอาจารย์ประจำทั้งหมด จำนวน 25 คน (ไม่นับรวมอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ)
มีผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำ จำนวน 45 เรื่อง มีผลรวมถ่วงน้ำหนัก 18.20 โดยมีรายละเอียดผลงาน
ค่าน้ำหนัก ดังนี้
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวน(คน)

1. จำนวนอาจารย์ประจำทัง้ หมด (นับรวมลาศึกษาต่อ)

25

2. จำนวนอาจารย์ประจำทัง้ หมดที่ลาศึกษาต่อ

4

แสดงวิธีการคำนวณ
ค่าน้ำหนัก
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
ผลถ่วงน้ำหนักเท่ากับ 18.0
หมายเหตุ :

จำนวนเรื่อง
26
9
8
1

ผลรวมค่าถ่วงน้ำหนัก
5.2
5.4
6.4
1.0

1.การนับจำนวนอาจารย์ประจำให้นับตามปีการศึกษาและนับที่ปฏิบตั ิงานจริง ไม่นับอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ
2.การนับจำนวนผลงานให้นับตามปีปฏิทิน
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ข้อมูลประกอบการพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการ
ที่

ข้อมูลพื้นฐาน

คุณภาพผลงานวิชาทางวิชาการ
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพี ิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
1
จากการประชุมวิชาการระดับชาติ
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพี ิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติ
ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ ระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการ
2
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติ
และจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิ ชาการ
3
ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดั บ นานาชาติ ที่ ไ ม่ อ ยู่ ในฐานข้ อ มู ล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรื อ ระเบี ย บ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
4 วิช าการสำหรั บ การเผยแพร่ ผ ลงานทางวิ ช าการ พ.ศ. 2556 แต่ ส ถาบั น
นำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และ
แจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน
Beall’s list) หรือตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
- บ ท ค วาม วิ จั ย ห รื อ บ ท ค วาม วิ ช าก ารฉ บั บ ส ม บู รณ์ ที่ ตี พิ ม พ์ ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรื อ ระเบี ย บคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา ว่ า ด้ ว ย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556
- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร
5
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่ง
ทางวิชาการแล้ว
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ
- ผลงานค้นพบพันธุ์พชื พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน
- ตำราหรื อ หนั ง สื อ หรื อ งานแปลที่ ได้ รั บ การประเมิ น ผ่ า นเกณฑ์ ก ารขอ
ตำแหน่งทางวิชาการแล้ว

ค่า จำนวน
น้ำหนัก ผลงาน

ผลรวม
ถ่วง
น้ำหนัก

26

5.2

0.40
0.60

9

5.4

0.80

8

6.40

1.00

1

1.00

1.00
1.00

-

-

1.00
1.00
1.00

-

-

0.20
0.40
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ที่

ค่า จำนวน
น้ำหนัก ผลงาน

ข้อมูลพื้นฐาน

- ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การ
ประเมินตำแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้นำมาขอรับการประเมินตำแหน่งทาง
วิชาการ
คุณภาพงานสร้างสรรค์
- งานสร้างสรรค์ท่มี กี ารเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือ
6
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Online
7 - งานสร้างสรรค์ท่ไี ด้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
8 - งานสร้างสรรค์ท่ไี ด้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
9 - งานสร้างสรรค์ท่ไี ด้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
10 - งานสร้างสรรค์ท่ไี ด้รับการเผยแพร่ในระดับภูมภิ าคอาเซียน/นานาชาติ
11 จำนวนอาจารย์ประจำทัง้ หมด ไม่นับลาศึกษาต่อ

1.00

-

-

0.20

-

-

0.40
0.60
0.80
1.00

-

-

25 คน

วิธีการคำนวณ
1.คำนวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำ ตามสูตร
(0.2 x 26) + (0.6 x 9) + (0.8 x 8) + (1.0 x 1) = 18.0
= x 100
25

2. แปลงค่าร้อยละทีค่ ำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
72.0

x5

30

ผลรวม
ถ่วง
น้ำหนัก

=

72.0 %

5.00 คะแนน

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน ตัวบ่งชี้ 2.2
เป้าหมายปี 2562
ร้อยละ 20

ผลการดำเนินงาน

คะแนนการประเมิน
ตนเอง

การบรรลุเป้าหมาย

ร้อยละ 72.0

5.00 คะแนน

บรรลุ
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รายการเอกสารหลักฐาน
ที่

ค่า
น้ำหนัก

ชื่อ-สกุลอาจารย์

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์

คุณภาพผลงานวิชาทางวิชาการ
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ตี ีพมิ พ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (0.20)
1

0.20

ทัศพร ชูศักดิ์

1. ชื่อผลงาน สภาวะเท้า ความรู้แ ละพฤติกรรมการดูแลเท้าของผู้ป่วยโรคเบาหวาน
ตำบลวังน้ำลัด อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
ชื่อผู้จัดทำ เนตรนภา สาสังข์ , ทัศพร ชูศักดิ์ . ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้าน
การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ครั้ ง ที่ 2. วั น ที่ 15 กุ ม ภาพั น ธ์ 2562. กาญจนบุ รี :
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี. 261-273

2

0.20

ธธิธา เวียงปฏิ

2. ชื่อผลงาน ปัจจัยที่มคี วามสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคน้ำอัดลมของนักเรีย นชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดนครนายก
ชื่อผู้จัดทำ ธธิธา เวียงปฏิ. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการประกันคุณภาพ
การศึ ก ษา ครั้ ง ที่ 2. วั น ที่ 15 กุ ม ภาพั น ธ์ 2562. กาญจนบุ รี : มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
กาญจนบุร.ี 266-234

3

0.20

อภิชัย คุณีพงษ์
ศศิธร ตันติเอกรัตน์
ฉัตรประภา ศิริรัตน์

3. ชื่อผลงาน ปัจจัยที่มคี วามสัมพันธ์กับพฤติกรรมป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์
ของสตรีวัยรุ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.ชื่อผู้จัดทำ อภิชัย คุณีพงษ์ , ศศิธร ตันติเอก
รัตน์, ฉัตรประภา ศิริรัตน์ . ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการประกันคุณภาพ
การศึ ก ษา ครั้ ง ที่ 2. วั น ที่ 15 กุ ม ภาพั น ธ์ 2562. กาญจนบุ รี : มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
กาญจนบุร.ี 353-358

4

0.20

นาตยา ดวงประทุม

4. ชื่อผลงาน ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการควบคุมน้ ำหนักของนักศึกษา
มหาวิทยาลัย ราชภัฎวไลยอลงกรณ์ . ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี. ชื่อผล
จัดทำ นาตยา ดวงประทุม. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการประกันคุณภาพ
การศึ ก ษา ครั้ ง ที่ 2. วั น ที่ 15 กุ ม ภาพั น ธ์ 2562. กาญจนบุ รี : มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
กาญจนบุร.ี 359-365

5

0.20

ฉัตรประภา ศิริรัตน์

5. ชื่อผลงาน ผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยใช้แนวคิดทฤษฎี PRECEDE framework ต่อ
ความตั้งใจในการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. ชื่อผู้จัดทำ ฉัตรประภา ศิริรัตน์. ในการ
ประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ ด้ า นการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ครั้ ง ที่ 2. วั น ที่ 15
กุมภาพันธ์ 2562. กาญจนบุร:ี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี. 376-382

6

0.20

เฟื่ อ งฟ้า รั ต นาคณ หุ ต า 6. ชื่อ ผลงาน ประสิท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติงานของผู้ ใช้ แ รงงานในศู น ย์ อุ ตสาหกรรม
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ที่

ค่า
น้ำหนัก

ชื่อ-สกุลอาจารย์

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์

นนท์
อภิญญา อุตระชัย
กริช เรืองไชย

ปู น ซี เ มนต์ แ ห่ ง หนึ่ ง ตำบลวิ ห ารแดง อำเภอวิ ห ารแดง จั งหวั ด สระบุ รี ชื่ อ ผู้ จั ด ทำ
เฟื่องฟ้า รัตนาคณหุตานนท์. ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี. ในการประชุม
วิชาการระดับชาติ ด้านการประกันคุณ ภาพการศึกษา ครั้งที่ 2. วันที่ 15 กุมภาพันธ์
2562. กาญจนบุร:ี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี. 383-391

7

0.20

กริช เรืองไชย
อภิญญา อุตระชัย

7. ชื่อผลงาน การส่งเสริมความรู้และพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้สูงอายุที่ป่วยเป็น
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 เพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอ
บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. ชื่ อผู้จัดทำ อภิญญา อุตระชัย, กริช เรืองไชย.
ในการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 7 "วิจัยบูรณาการ
ศาสตร์ พั ฒ นาชาติ ก้ า วไกล สั งคมไทยยั่ งยื น " วัน ศุ ก ร์ที่ 1 มี น าคม 2562. ราชบุ รี :
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย. 540-547

8

0.20

กริช เรืองไชย

8. ชื่อผลงาน แบบแผนการลดน้ำหนักและการจัดการภาวะสุขภาพในกลุ่มวัยทำงานที่
มีน้ำหนักเกิน จังหวัดปทุมธานี ชื่อผู้จัดทำ กริช เรืองไชย
อภิญญา อุตระชัย. ในการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่
7 "วิจัย บูรณาการศาสตร์ พัฒ นาชาติก้าวไกล สังคมไทยยั่งยืน" วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม
2562. ราชบุร:ี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย. 563-57

9

0.20

สมชาย ดุรงค์เดช
อภิชัย คุณีพงษ์

9. ชื่อผลงาน การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวแบบมีส่วน ร่วมของ
เครือข่ายประชาสังคม ตำบลไทรเดี่ยว อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว. ชื่อผู้จัดทำ
สมชาย ดุรงค์เดช,อภิชัย คุณพี งษ์. ในการประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครัง้ ที่ 1 “มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ยุคใหม่:
ความสมดุลระหว่างสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์” 26 มิถุนายน 2562. ปทุมธานี:
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. 657-665

10

0.20

ทัศพร ชูศักดิ์

10. ชื่อผลงาน ความเครียดและการจัดการความเครียดของนักศึกษาชั้นปีที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี. ชื่อผู้จัดทำ
กัญญรัตน์ นิ่มนวล, ภาวิณี กันอินทร์, ทัศพร ชูศักดิ์. ในการประชุมวิชาการและ
นิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 “มนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ ยุคใหม่: ความสมดุลระหว่างสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์” 26 มิถุนายน
2562. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. 10461059

11

0.20

เฟื่ อ งฟ้า รั ต นาคณ หุ ต า 11. ชื่อผลงาน ปัจจัยด้านความรูท้ ี่มคี วามสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะของ
นนท์
ผู้สงู อายุในตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ชื่อผู้จัดทำ พลอยไพลิน
แก้วบัวพันธุ์, อุไรรัตน์ ตันภักดี, กัลยรัตน์ ดวงใน, เฟื่องฟ้า รัตนาคณหุตานนท์. ในการ
ประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1
“มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ยุคใหม่: ความสมดุลระหว่างสังคมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์” 26 มิถุนายน 2562. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
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ที่

ค่า
น้ำหนัก

ชื่อ-สกุลอาจารย์

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์
พระบรมราชูปถัมภ์. 1114-1128

12

0.20

นัชชา ยันติ
กริช เรืองไชย

12. ชื่อผลงาน ปัจจัยที่มคี วามสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารเช้าของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี. ชื่อผู้จัดทำพัทธวรรณ สุดถวิล, ปิยวรรณ การสังเวชน์, สุภาวดี เกิดตรวจ,
มนัสวีย์ บัวระยับ, นัชชา ยันติ, กริช เรืองไชย. ในการประชุมวิชาการและนิทรรศการ
ระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครัง้ ที่ 1 “มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์
ยุคใหม่: ความสมดุลระหว่างสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์” 26 มิถุนายน 2562.
ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. 1141-1149

13

0.20

นาตยา ดวงประทุม

13. ชื่อผลงาน พฤติกรรมการรับประทานยาของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ตำบลบ้าน
กรด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. ชื่อผู้จัดทำ เกวลิน เกตุชื่น, นัสสุดา
สุวรรณไตรย์, อินทิรา กิจแพ, นาตยา ดวงประทุม, สุวัฒน์ ศิริแก่นทร่าย. ในการประชุม
วิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครัง้ ที่ 1
“มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ยุคใหม่: ความสมดุลระหว่างสังคมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์” 26 มิถุนายน 2562. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์. 1214-1224

14
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ทัศพร ชูศักดิ์
นัชชา ยันติ

14. ชื่อผลงาน หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลดเสี่ยง ลดโรค ตำบลวังใหม่
อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว. ชื่อผู้จัดทำ ทัศพร ชูศักดิ์, นัชชา ยันติ, ชวภณ พุ่ม
พงษ์. ในการประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครัง้ ที่ 1 “มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ยุคใหม่:
ความสมดุลระหว่างสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์” 26 มิถุนายน 2562. ปทุมธานี:
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. 1225-1234

15
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ธธิธา เวียงปฏิ

15. ชื่อผลงาน ความรู้ทัศนคติ พฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุในหมู่บ้านบาง
บัวทอง ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ชื่อผู้จัดทำ ธธิธา เวียงปฏิ,
รักขณา บัวพรรษา, หยาดพิรุณ วงศ์มณี, นภัสสร ผ่องแผ้ว. ในการประชุมวิชาการสุข
ศึกษาแห่งชาติ ครัง้ ที่ 19
เรื่อง “ฝ่าวิกฤติทางวิชาการและวิชาชีพสาธารณสุข” วันที่ 9-11 พฤษภาคม 2562.
ชลบุร:ี โรงแรมจอมเทียน ปาล์มบีช โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท. 192-205

16

0.20

ฉัตรประภา ศิรริ ัตน์

16. ชื่อผลงาน ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรูภ้ าวะสุขภาพกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ของผู้สูงอายุ ในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหมู่บ้านสถาพร จังหวัดปทุมธานี. ชื่อ
ผู้จัดทำ นรินทรา แนบสนิท, ภูวนาท ศรีจันทรวงค์, ศิริรัตน์ การบรรจง, ศุภชัย ศรี
จันทร์, ฉัตรประภา ศิรริ ัตน์. ในการประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครัง้ ที่ 19
เรื่อง “ฝ่าวิกฤติทางวิชาการและวิชาชีพสาธารณสุข” วันที่ 9-11 พฤษภาคม 2562.
ชลบุร:ี โรงแรมจอมเทียน ปาล์มบีช โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท. 206-215

17

0.20

อภิชัย คุณีพงษ์

17. ชื่อผลงาน ปัจจัยที่มคี วามสัมพันธ์กับการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้สูงอายุที่อาศัย
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ที่

ค่า
น้ำหนัก

ชื่อ-สกุลอาจารย์

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์
อยู่ในจังหวัดปทุมธานี. ชื่อผู้จัดทำ อภิชัย คุณพี งษ์, ชวภณ พุ่มพงษ์, ภัทรา พวงช่อ,
กนกนภัส คนยืนปูชิดา. ในการประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 เรื่อง “ฝ่า
วิกฤติทางวิชาการและวิชาชีพสาธารณสุข” วันที่ 9-11 พฤษภาคม 2562. ชลบุรี:
โรงแรมจอมเทียน ปาล์มบีช โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท. 216-226

18

0.20

ทัศพร ชูศักดิ์

18. ชื่อผลงาน ความรู้และพฤติกรรมการดูแลเท้าของผู้ป่วยโรคเบาหวาน อำเภอไพศาลี
จังหวัดนครสวรรค์. ชื่อผู้จัดทำ ปริทรรศน์ วันจันทร์, ทัศพร ชูศักดิ์ และภัทรา พวงช่อ.
ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ ที่ 4 ประจำปี 2562นวัตกรรมการจัดการ: สังคมสี
เขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม ราชนครินทร์ ชั้น
5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์. หน้า 1000- 1009.

19

0.20

นพกร จงวิศาล
อภิชัย คุณีพงษ์

19. ชื่อผลงาน การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวแบบมีส่วนร่วม
ของเครือข่ายประชาสังคม ตำบลคลองไก่เถื่อน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว. ชื่อ
ผู้จัดทำ นพกร จงวิศาล, อภิชัย คุณพี งษ์. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครัง้ ที่ 10 "วิจัย นวัตกรรม นำการพัฒนาท้องถิ่น"
วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2562. พระนครศรีอยุธยา: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอ
ยุทธยา. 392-398

20

0.20

ฉัตรประภา ศิริรัตน์

20. ชื่อผลงาน ความรู้ และทัศนคติต่อการคุมกำเนิดของนักเรียนมัธยมศึกษา โรงเรียน
แห่งหนึ่ง จังหวัดสิงห์บุร.ี ชื่อผู้จัดทำ ฉัตรประภา ศิริรัตน์, กาญจนา กุลศรีไทวงษ์,
จรัญญา วงษ์ชาลี, ชนม์นิภา ไกรสูงเนิน, อรอรุณ ชิณเพ็ง. ในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครัง้ ที่ 4. วันที่ 6 กันยายน 2562. กาญจนบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุร.ี 504-511

21

0.20

ทัศพร ชูศักดิ์
ธธิธา เวียงปฏิ

21. ชื่อผลงาน ปัจจัยที่มคี วามสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมานี.
ชื่อผู้จัดทำ ทัศพร ชูศักดิ์, ธธิธา เวียงปฏิ, ธาตรี ยอดยิ่ง, ธัญญาศิริ สารศักดิ์, ปิ่นผกา
ปัญญาสุข. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ ที่ 4. วันที่ 6 กันยายน 2562.
กาญจนบุร:ี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุร.ี 542-549

22
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ศศิธร ตันติเอกรัตน์

23. ชื่อผลงาน ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ
ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 3 โรงพยาพยาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงค่อม จังหวัด
ลพบุร.ี ชื่อผู้จัดทำ ศศิธร ตันติเอกรัตน์, ปิยะชาย น้อยเจริญ, สุทธิดา บัวเชย, ธีรชัย ชม
หน้า, อภิญญา แสงจันดา. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ ที่ 4. วันที่ 6 กันยายน
2562. กาญจนบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุร.ี 567-573.
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อภิญญา อุตระชัย

24. ชื่อผลงาน พฤติกรรมการเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของสตรีอายุ
30-60 ปี เขตเทศบาลเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุร.ี ชื่อผู้จัดทำ อภิญญา อุตระชัย,
ณัฐฐา กุดั่น, กนกวรรณ ดอนเหนือ, อุทัยวรรณ กรวยทอง, ณิชากร ฟองวารี. ในการ
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ที่

ค่า
น้ำหนัก

ชื่อ-สกุลอาจารย์

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์
ประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ ที่ 4. วันที่ 6 กันยายน 2562. กาญจนบุร:ี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาญจนบุร.ี 574-583
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กริช เรืองไชย

25. ชื่อผลงาน ความเชื่อด้านสุขภาพที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการรับประทานยาในผู้ป่วย
โรคความดันโลหิตสูง ตำบลวังยาง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุร.ี ชื่อผู้จัดทำ
กริช เรืองไชย, ชนาภา แย้มศรี, พิจติ รา น้อยตั้ง, อภิรดี พุทสท้าน. ในการประชุม
วิชาการระดับชาติ ครัง้ ที่ 4. วันที่ 6 กันยายน 2562. กาญจนบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุร.ี 595-601

25

0.20

สุกฤษฏิ์ ใจจำนงค์

26. ชื่อผลงาน การรู้เท่าทันสื่อและการเข้าถึงบริการ: กรณีศึกษาแฟนเพจคลินิกฟืน้ ฟู
สมรรถภาพทางการเห็น ชื่อผู้จัดทำ สุกฤษฏิ์ ใจจำนงค์, ฐิติมา นาดี, ภัชราภรณ์ กอง
เกิด. ในงานสัมมนาวิชาการด้านคนพิการ ครั้งที่ 11 วันที่ 5 กรกฎาคม 2562. กรม
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ. กรุงเทพฯ: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง. 97-106

26

0.20

ภูษิตา อินทรประสงค์

27. ชื่อผลงาน ความสัมพันธ์ระหว่างแรงสนับสนุนทางสังคมกับประสิทธิ ผลในงาน
ป้องกันและควบคุมวัณโรคของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขต สุขภาพที่ 6 ชื่อ
ผู้จัดทำ อาทร เนี่ยกุล, ยวุนชุ สตัยสมบรูณ์ม จฑุาธิป ศีลบตุรม ภษูิตา อินทร
ประสงค์. ในการประชุมศิลปากรวิจัย ครัง้ ที่ 11 13-14 มิถุนายน 2562. ณ ศูนย์
ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยา
เขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม .488-494

รวมจำนวน 26 เรื่อง x 0.20 ผลรวมค่าน้ำหนักเท่ากับ 5.2
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพมิ พ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือใน
วารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับ การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบัน นำเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็น การทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออก
ประกาศ (0.40)
0.4
1.

-

-

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40)
1. 0.40รวมจำนวน

-

-

1 เรื่อง x 0.40 ผลรวมค่าน้ำหนักเท่ากับ 0.4

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ตี ีพมิ พ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 (0.60)
1

0.60

อภิชัย คุณพี งษ์
ศศิธร ตันติเอกรัตน์

1. ชื่อผลงาน พฤติกรรมป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ของสตรีวัยรุ่นอายุ 13-18
ปี อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. ชื่อ ผู้จัดทำ อภิชัย คุณี พ งษ์ , ศศิ ธร

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 : 60

ที่

ค่า
น้ำหนัก

ชื่อ-สกุลอาจารย์

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์
ตันติเอกรัตน์.วารสารการพัฒ นาสุขภาพชุมชน. ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน
2562, 283-297

2

0.60

ทัศพร ชูศักดิ์

2. ชื่อผลงาน ภาวะสุขภาพจิต ของผู้สูงอายุจังหวัดชัย ภูมิ กรณี ศึกษา ตำบลนาฝาย
อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ. ชื่อผู้จัดทำ ศักดิ์ชาย เพ็ชรตรา, มรรยาท เพ็ชรตรา, ทัศพร
ชู ศั ก ดิ์ . วารสารวิ จั ย และพั ฒ นา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2562, 88-101

3

0.60

อภิชัย คุณพี งษ์

3. ชื่อผลงาน ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความเชื่อด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการ
ป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ตําบลพรหมณี อําเภอเมือง
จังหวัดนครนายก. ชื่อผู้จัดทำ อภิชัย คุณีพงษ์ , พัชรีวรรณ ภารา, คงษร เจริญภูวดล,
รัก ษ์ สุ ด า โสภารั ก .วารสารการพั ฒ นาสุ ข ภาพชุ ม ชน.ปี ที่ 7 ฉบั บ ที่ 3 กรกฎาคมกันยายน 2562, 431-443

4

0.60

อารีย์ สงวนซื่อ
ปัณณทัต ตันธนปัญญากร
รัฐพล ศิลปรัศมี

4. ชื่อผลงาน ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะเครียดของผู้สูงอายุ ในตำบลชัยบาดาล
อำเอชัยบาดาล จังหวัดลพบุร.ี ชื่อผู้จัดทำ อารีย์ สงวนซื่อ, ปัณณทัต ตันธนปัญญากร,
รัฐ พล ศิ ล ปรัศ มี . วารสารความปลอดภัย และสุข ภาพ. ปี ที่ 12 ฉบั บ ที่ 1 มกราคมเมษายน 2562. 1-11

5

0.60

เฟื่องฟ้า รัตนหุตานนท์

5. ชื่อผลงาน การสนับสนุนกับพฤติกรรมการป้องกันโรคและอุบัติเหตุจาการทำงาน
ของพนักงานเก็บขยะในอำเภอบางปะอิน จังหวัดอยุธยา ชือ่ ผู้จัดทำ เฟื่องฟ้า รัตนหุตา
นนท์, นาตยา ดวงประทุม . วารสารมนุษยศสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
พฤกษ์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 มิถุนายน –กันยายน 2562, 220 – 232

6

0.60

อภิชัย คุณพี งษ์

6. ชื่อผลงาน ความรู้ ทัศนคติ การป้องกันโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง
ในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ชื่อผู้จัดทำ
อภิชัย คุณพี งษ์. วารสารพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น.ปีที่ 7 ฉบับที่ 3เดือน
กรกฎาคม-กันยายน 2562, 431-433

7

0.60

จันทรรัตน์ จาริกสกุลชัย

7. ชื่อผลงาน ผลกระทบของโรงงานอุตสาหกรรมที่มีต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
เขตนิคมอุตสาหกรรมนวนครจังหวัดปทุมธานี ชื่อผู้จัดทำ จันทรรัตน์ จาริกสกุลชัย ,
รัตนาภรณ์ อาษา, นิชากานต์ ดอกกุหลาบ. วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 13 เดือนกันยายน – ธันวาคม 2562. 262-271

8

0.60

ปัณณทัต ตันธนปัญญากร

8. ชื่อ ผลงาน ความชุ ก และปั จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ภาวะการรู้ คิ ด บกพร่ อ งของ
ผู้สู งอายุ ในอำเภอชนบท จั งหวัด ขอนแก่ น ชื่อ ผู้ จั ดทำ ปั ณ ณทั ต ตั น ธนปั ญ ญากร,
เจียระไน ปฐมโรจน์สกุล ,นิโรบล มาอุ่น , กุสุมา จ้อยจันทร์ชุติมา มลัย หมื่น.(2562).
วารสารวิชชา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม –
ธันวาคม 2562. 67-79

9

0.60

ธธิธา เวียงปฏิ

9. ชื่อผลงาน ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของ

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 : 61

ที่

ค่า
น้ำหนัก

ชื่อ-สกุลอาจารย์

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์
เกษตรตำบลหนองสาหร่าย อำเภอดอนเจดี ย์ จั งหวัดสุ พรรณบุ รี ชือผู้ จัดทำ ธธิ ธา
เวียงปฏิ. วารสารระบบสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 ตุลาคม
ธันวาคม 2562, 547-562

รวมจำนวน 9 เรื่อง x 0.60 ผลรวมค่าน้ำหนักเท่ากับ 5.4
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ตี ีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ไี ม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป
และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 (0.80)

1

0.80

อารีย์ สงวนซื่อ
ปัณณทัต ตันธนปัญญากร
รัตนาภรณ์ อาษา

1. ชื่อผลงาน ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุที่มีโรค
เรื้อรังในอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. ชื่อผู้จัดทำ อารีย์ สงวนซื่อ, ปัณณ
ทัต ตันธนปัญญากร, รัตนาภรณ์ อาษา. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ปีที่ 14
ฉบับที่ 2 ประจำเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2562. 277-287

2

0.80

ศศิธร ตันติเอกรัตน์
อภิชัย คุณีพงษ์

2. ชื่อผลงาน ผลของโปรแกรมปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนประถมศึกษา
ที่มีภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วน. ชื่อผู้จัดทำ ศศิธร ตันติเอกรัตน์, อภิชัย คุณีพงษ์.
วารสารการพยาบาลและการศึกษา ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 2562. 100-116

3

0.80

จันทรรัตน์ จาริกสกุล

3. ชื่อผลงาน การพัฒนาเภสัชณฑ์จากน้ำมันรำข้าวเพื่อสุขภาพ. ชื่อผู้จัดทำ ปภาวดี
คล่องพิทยาพงษ์, จันทรรัตน์ จาริกสกุลชัย. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์น
เอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน พฤษภาคมสิงหาคม 2562. 1-16

4

0.80

อภิชัย คุณีพงษ์.

4.ชื่อผลงาน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้าถึงบริการสุขภาพของผูส้ ูงอายุในจังหวัด
ปทุมธานี. ชื่อผู้จัดทำ อภิชัย คุณีพงษ์. วารสารกรมการแพทย์. ปีที่ 44 ฉบับที่ 5
ประจำเดือนกันยายน-ตุลาคม 2562. 75-80

5

0.80

ฉัตรประภา ศิริรัตน์

5.ชื่อผลงาน การรับรู้ความสามารถของตนเองและแรงสนับสนุนทางสังคมเพื่อป้องกัน
การตั้งครรภ์วัยรุ่นในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ชื่อผู้จัดทำ เสาวนีย์ ทองนพคุณ, ฉัตร
ประภา ศิริรัตน์, สาวิตรี วิษณุโยธิน, เมรีรตั น์ มั่นวงศ์, ศิวาสิตย์ ทองคำดี. วารสาร
การสาธารณสุขและพัฒนา ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 มกราคม- เมษายน 2562, 48-59

6

0.80

ปัณณทัต ตันธนปัญญากร

6.ชื่อผลงาน ประสิทธิผลของสารสกัดสมุนไพรกำจัดเหาของนักเรียนชั้นปถมศึกษาใน
โรงเรียนวัดมงคลรัตน์ จังหวัดปทุมธานี ชื่อผู้จัดทำ ปัณณทัต ตันธนปัญญากร,
เจียระไน ปฐมโจขน์สกุล, อภิเชษฐ์ จำเนียรสุข, จันทรรัตน์ จาริกสกุลชัย, อารีรตั น์
บุตรรัศมี, รุ่งฤดี มีชำนาญ(2562). วารสารการพยาบาลและการศึกษา ปีที่ 12 ฉบับที่
4 ตุลาคม-ธันวาคม 2562, 104-120

7

0.80

นัชชา ยันติ

7. ชื่อผลงาน การสร้างเสริมชุมชนสุขภาพดีด้วยหลัก 3 อ 2 ส ตำบลวังสมบูรณ์
จังหวัดสระแก้ว ชื่อผู้จัดทำ นัชชา ยันติ, ทัศพร ชูศักดิ์. วารสารวิจยั เพื่อการพัฒนาเชิง
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ที่

ค่า
น้ำหนัก

ชื่อ-สกุลอาจารย์

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์

พื้นที่ ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม –กุมภาพันธ์ 2562, 7-21
8

0.80

ศศิธร ตันติเอกรัตน์

8. ชื่อผลงาน พฤติกรรมการดูแลตันเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำคำ อำเอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ชื่อผู้จัดทำ ศศิธร
ตันติเอกรัตน์ ,อภิชัย คณีพงษ์. Veridian E-Jouranal, Silpakorn University ปีที่12
ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2562, 2542-2556

รวมจำนวน 8 เรื่อง x 0.80 ผลรวมค่าน้ำหนักเท่ากับ 6.4
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดั บนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ก ารพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 (1.00)

1

1.00

เจียระไน ปฐมโรจน์สกุล

1.ชื่อผลงาน Torrefaction of Agricultural Wastes: Influence of
Lignocellulosic Types and Treatment Temperature on Fuel Properties of
Biochar. ชื่อผู้จัดทำ Nakason, K., Pathomrotsakun, J., Kraithong, W.,
Khemthong, P. and Panyapinyopol, B. (2019). International Energy
Journal (IEJ), Volume 19, Issue 4, December 2019. 253-266

- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)
1.00

-

-

รวมจำนวน 1 เรื่อง x 1.00 ผลรวมค่าน้ำหนักเท่ากับ 1
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ที่สร้างนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนา
ท้องถิ่น และโจทย์การพัฒนาประเทศ/แก้ไขปัญหาของท้องถิ่น/ปัญหาระดับประเทศ
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ : รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดำเนินงาน
อาจารย์สุทธิดา แก้วมุงคุณ
อาจารย์อภิญญา อุตระชัย
นายณัฐวุฒิ วันเชียง
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : ฝ่ายวิชาการและวิจัย
หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : ฝ่ายวิชาการและวิจัย
โทรศัพท์ : 606,607
โทรศัพท์ : 606, 607
E-mail : ph@vru.ac.th
E-mail : ph@vru.ac.th
วงรอบการจัดเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562- 30 กันยายน 2563)

หมายเหตุ : (ตามเกณฑ์คู่มือการประกันคุณภาพฯ หน้า 91)
1. การนับจำนวนอาจารย์ประจำ ให้นับ ณ วันสิ้นสุดปีการศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย และนับที่
ปฏิบัติงานจริง ไม่นับอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ
2. ผลงานให้ นั บ ตามปี งบประมาณ ตั้งแต่ 1 ตุ ล าคม – 30 กั น ยายน โดยนั บ รวมงานที่ อ าจารย์ กั บ
นักศึกษาทำร่วมกัน
ผลการดำเนินงาน
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีผ ลงานวิชาการของอาจารย์ป ระจำ จำนวน 16 เรื่อ ง โดยมีรายละเอีย ด
ผลงานค่าน้ำหนัก ดังนี้
ข้อมูลประกอบการพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการ
ที่
ชื่อ-สกุลอาจารย์
1 สมชาย ดุรงค์เดช
อภิชัย คุณพี งษ์

2

จันทรรัตน์ จาริกสกุล
ชัย

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์
ชื่อผลงาน การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวแบบมีส่วน
ร่วมของเครือข่ายประชาสังคม ตำบลไทรเดี่ยว อำเภอคลองหาด จังหวัด
สระแก้ว. ชื่อผู้จัดทำ สมชาย ดุรงค์เดช,อภิชัย คุณพี งษ์. ในการประชุม
วิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครัง้
ที่ 1 “มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ยุคใหม่: ความสมดุลระหว่างสังคมศาสตร์
และวิทยาศาสตร์” 26 มิถุนายน 2562. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. 657-665
ชื่อผลงาน การพัฒนาเภสัชณฑ์จากน้ำมันรำข้าวเพื่อสุขภาพ. ชื่อผู้จัดทำ ปภาวดี
คล่องพิทยาพงษ์, จันทรรัตน์ จาริกสกุลชัย. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีส
เทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน
พฤษภาคม-สิงหาคม 2562. 1-16

นวัตกรรม
นวัตกรรมดาน
บริการ (Service
innovation)

นวัตกรรมดาน
ผลิตภัณฑ
(Product
Innovation)
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ที่
ชื่อ-สกุลอาจารย์
3 ฉัตรประภา ศิรริ ัตน์

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์
ชื่อผลงาน ผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยใช้แนวคิดทฤษฎี PRECEDE
framework ต่อความตั้งใจในการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. ชื่อ
ผู้จัดทำ ฉัตรประภา ศิรริ ัตน์. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ครัง้ ที่ 2. วันที1่ 5 กุมภาพันธ์ 2562. กาญจนบุร:ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุร.ี 376-382
4 ศศิธร ตันติเอกรัตน์
ชื่อผลงาน ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน
อภิชัย คุณพี งษ์
ประถมศึกษา ที่มีภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วน. ชื่อผู้จัดทำ ศศิธร ตันติเอก
รัตน์, อภิชัย คุณพี งษ์. วารสารการพยาบาลและการศึกษา ปีที่ 12 ฉบับที่ 1
2562. 100-116
5 ปัณณทัต ตันธนปัญญากร ชื่อผลงาน ประสิทธิผลของสารสกัดสมุนไพรกำจัดเหาของนักเรียนชั้นปถม
เจียระไน ปฐมโจขน์สกุล ศึกษาในโรงเรียนวัดมงคลรัตน์ จังหวัดปทุมธานี ชื่อผู้จัดทำ ปัณณทัต ตันธน
จันทรรัตน์ จาริกสกุลชัย ปัญญากร, เจียระไน ปฐมโจขน์สกุล, อภิเชษฐ์ จำเนียรสุข, จันทรรัตน์ จาริก
สกุลชัย, อารีรัตน์ บุตรรัศมี, รุ่งฤดี มีชำนาญ(2562). วารสารการพยาบาล
และการศึกษา ปีที่ 12 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2562, 104-120
6 นัชชา ยันติ, ทัศพร ชูศักดิ์ ชื่อผลงาน การสร้างเสริมชุมชนสุขภาพดีด้วยหลัก 3 อ 2 ส ตำบลวังสมบูรณ์
และ อภิชัย คุณีพงษ์
จังหวัดสระแก้ว ชื่อผู้จัดทำ นัชชา ยันติ, ทัศพร ชูศักดิ์. วารสารวิจัยเพื่อการ
พัฒนาเชิงพื้นที่ ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม –กุมภาพันธ์ 2562, 7-21
7 ทัศพร ชูศักดิ์
ชื่อผลงาน หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลดเสี่ยง ลดโรค ตำบลวัง
นัชชา ยันติ
ใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว. ชื่อผู้จัดทำ ทัศพร ชูศักดิ์, นัชชา ยันติ,
ชวภณ พุ่มพงษ์. ในการประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครัง้ ที่ 1 “มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์
ยุคใหม่: ความสมดุลระหว่างสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์” 26 มิถุนายน
2562. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.
1225-1234
8 นพกร จงวิศาล
การพั ฒ นารูป แบบการดู แ ลสุข ภาพผู้สูงอายุระยะยาวแบบมีส่วนร่วมของ
อภิชัย คุณพี งษ์
เครื อ ข่ า ยประชาสั ง คม ตำบลคลองไก่ เ ถื่ อ น อำเภอคลองหาด จั ง หวั ด
สระแก้ว
9 กริช เรืองไชย
ชื่อผลงาน แบบแผนการลดน้ำหนักและการจัดการภาวะสุขภาพในกลุ่มวัย
ทำงานที่มีน้ำหนักเกิน จังหวัดปทุมธานี ชื่อผู้จัดทำ กริช เรืองไชย
อภิญญา อุตระชัย. ในการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
วิจัย ครั้งที่ 7 "วิจัยบูรณาการศาสตร์ พัฒ นาชาติก้าวไกล สังคมไทยยั่งยืน"
วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562. ราชบุร:ี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย.
563-57
จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด 25 คน
จำนวนผลงาน 9 ผลงาน

นวัตกรรม
นวัตกรรมดาน
บริการ (Service
innovation)

นวัตกรรมดาน
บริการ (Service
innovation)
นวัตกรรมดานผลิต
ภัณฑ (Product
Innovation)

นวัตกรรมดาน
บริการ (Service
innovation)
นวัตกรรมดาน
บริการ (Service
innovation)

นวัตกรรมดาน
บ ริ ก า ร (Service
innovation)
นวัตกรรมดาน
บริการ (Service
innovation)
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วิธีการคำนวณ
1. คำนวณร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ของอาจารย์ที่สร้างนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนา
ท้องถิ่นและโจทย์การพัฒนาประเทศ/แก้ไขปัญหาของท้องถิ่น/ปัญหาระดับชาติตามสูตร
9
25

x 100

= ร้อยละ 36

2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
36
20

คะแนนที่ได้ =

x

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน ตัวบ่งชี้ 2.3
เป้าหมาย 2562
ผลการดำเนินงาน
คะแนนการประเมินตนเอง
ร้อยละ 20

ร้อยละ 36.00

5

= 5.00 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย

5.00 คะแนน

บรรลุ

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง ตัวบ่งชี้ 2.3
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
2.3(1)
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ที่ได้รับการเผยแพร่ทั้งหมด 9 เรื่อง
สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 2
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง

1.มี ผ ลงานตี พิ ม พ์ เผยแพร่ ใ นวารสารวิ ช าการ 1.จัดทำรายชื่อวารสารการตีพมิ พ์ระดับนานาชาติ
ระดับชาติจำนวนมาก
ในฐานข้อมูล Scopus, ISI ในเว็บไซต์
2. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการตรวจไวยกรณ์
ภาษาอังกฤษโดย Native speaker
จุดที่ควรพัฒนา

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

กระตุ้นให้อาจารย์ที่ยังไม่มีผลงานวิชาการขอทุน 1.จัดทำ list รายชื่ออาจารย์ที่ยังไม่มีผลงานวิจัย
วิ จั ย จากแหล่ ง ทุ นทั้ ง ภายในและภายนอก 2. จั ด ทำ KM แลกเปลี่ ย นปั ญ หาอุ ป สรรคและ
มหาวิทยาลัย
แนวทางแก้ไข
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ผลการดำเนินงาน
 ข้อ 1. คณะมีการกำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ในการเลือกชุมชนเป้าหมาย และมีการจัดทำ
แผนบริการวิชาการ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุม ชนและท้อ งถิ่น ตามจุดเน้นหรืออัต ลักษณ์ของ
คณะ
ผลการดำเนินงาน
คณะฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อจัดทำแผนบริการวิชาการเพื่อกำหนด
นโยบายที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ข้อที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจและถ่ายทอดเผยแพร่
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ของประชาชน โดยเลือก
ชุมชนเป้าหมายตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยคณะได้สำรวจปัญหาและความต้องการของ
ชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้พ้ืนที่ดังนี้
1.พื้นที่หมู่ 8 บ้านคูขวางไทย ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ผลการ
สำรวจพบว่า ชุมชนมีกลุ่มการทำน้ำพริกอยู่แล้ว แต่ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้น่าสนใจ ทันสมัย รวมถึง
มีบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม
2.พื้นที่หมู่ที่ 7 บ้านคูบางหลวง ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ผลการ
สำรวจสภาพปัญหาของชุมชน พบว่า มีการรวมกลุ่มสัมมาชีพผลิตกาละแมโบราณเพื่อขายสร้างรายได้
แก่สมาชิกกลุ่ม แต่มีข้อจำกัดในเรื่องของอายุการวางจำหน่ายและระบบคุณภาพมาตรฐาน รวมทั้งแหล่ง
ตลาด
3.พื้นที่หมู่ที่ 6 บ้านใหม่ไทยพัฒนา ตำบลหนองตะเคียนบอน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
ผลการสำรวจชุมชน หมู่ที่ 6 ในระยะที่ 1 (เดือนมกราคม 2562 – มีนาคม 2562) พบว่า ชาวบ้านในชุมชน
ต้อ งการอนุ รัก ษ์ส มุ นไพรท้องถิ่ น และต้องการสร้างผลิตภัณ ฑ์ แปรรูป จากสมุนไพรท้องถิ่น เพื่อสร้าง
มูล ค่าเพิ่ม โดยต้องการเรีย นรู้เรื่องการแปรรูป ผลิตภัณ ฑ์จากสมุนไพรท้องถิ่น เช่น ยาหม่องสมุนไพร
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เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน รวมทั้งการจัดทำทำเนียบสมุนไพรท้องถิ่น เพื่อให้ง่า ยต่อการศึกษาค้นคว้า
ของคนในชุมชน และได้สำรวจชุมชนเพิ่มเติมในระยะที่ 2 (เดือนธันวาคม 2562 - กุมภาพันธ์ 2563)
4. พื้นที่หมู่ที่ 8 บ้านภักดีแผ่นดิน ตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ผล
การสำรวจชุมชนพบว่า ชุมชนมีความพร้อมเรื่องกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในการทำปลาส้ม กลุ่มทอผ้า ทำไม้
กวาดดอกหญ้า และเนื่องจากช่วงวิกฤติฝุ่น P.M.2.5 ชุมชนจึงต้องการทำหน้ากากผ้ากรองฝุ่นจากเศษผ้า
เหลือใช้จากการตัดชุด
5. พื้นที่ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ผลการสำรวจปัญ หาชุมชน พบว่า
เด็กในหมู่ที่ 2 ตำบลคลองห้า มีการเสียชีวิ ตเนื่องจากการเกิดอุบัติเหตุจากการจมน้ำ แกนนำอาสาสมัคร
ประจำหมู่บ้าน (อสม.) และประชาชนในหมู่บ้านจำเป็นต้องมีความรู้และทักษะการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานที่
ถูกต้อง
เอกสารหลักฐาน
3.1.1(1) รายงานผลการสำรวจปั ญ หาและความต้ อ งการของชุ ม ชนในพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา 2562
3.1.1 (2) แผนการบริการวิชาการและการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2562
3.1.1 (3) สรุปแผนแผนการบริการวิชาการและการใช้ประโยชน์จากการบริก ารวิชาการ คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2562
 ข้อ 2. คณะมีการกำกับดูแลกระบวนการให้บริการวิชาการ มีการจัดกิจกรรมที่สร้างประโยชน์
แก่ชุมชน และท้องถิ่น ตามความเชี่ยวชาญของคณะและอัตลักษณ์ของคณะ
ผลการดำเนินงาน
คณะฯ แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลและติดตามการบริการวิช าการตามโครงการยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพื่อการพัฒนาท้ องถิ่น 4 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่หมู่ 8 บ้านคูขวางไทย ตำบลคูบางหลวง
อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี พื้นที่หมู่ที่ 7 บ้านคูบางหลวง ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุม
แก้ ว จังหวัด ปทุ มธานี พื้นที่ หมู่ที่ 6 บ้ านใหม่ ไทยพั ฒ นา ตำบลหนองตะเคีย นบอน อำเภอวัฒ นานคร
จังหวัดสระแก้ว และพื้นที่หมู่ที่ 8 บ้านภักดีแผ่นดิน ตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒ นานคร จังหวัด
สระแก้ว โดยแต่งตั้งผู้จัดการพื้นที่ (Area Manager) พื้นที่ละ 1 ท่านและคณะทำงาน และมอบหมายให้
ผู้จัดการแต่ละพื้นที่รายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริห ารคณะรับทราบ 3 ระยะ คือระยะ
วางแผนโครงการ ระยะดำเนินการและระยะสรุปผลการดำเนินงาน
เอกสารหลักฐาน
3.1.2(1) แผนการบริการวิชาการและการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2562
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3.1.2 (2) คำสั่ ง ผู้ เข้ า ร่ ว มโครงการบริ ก ารวิ ช าการ โครงการสำรวจบริ บ ทชุ ม ชนและจั ด ทำ
ฐานข้อมูลในพืน้ ที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว
 ข้ อ 3. คณะมี ก ารสร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานภายนอก เพื่ อ ส่ ง ผลให้ เ กิ ด
ประโยชน์ต่อชุมชน และท้องถิ่น
ผลการดำเนินงาน
อาจารย์ผจู้ ัดการพื้นที่และทีมคณะทำงานมีการลงพื้นที่อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานีและ
อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว เพื่อแนะนำโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2563 โดยนำเสนอแนวทางให้เกิดความเข้าใจและความร่วมมือในการดำเนินงาน
แบบบูรณาการ และหารือเกี่ยวกับ ปัญหาและความต้องการของพื้นที่ เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางในการ
ดำเนินการและแก้ไขปัญหากับผู้นำที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ได้แก่ นายอำเภอ ปลัดอำเภอ นายก
องค์การบริหารส่วนตำบล ผูใ้ หญ่บ้าน ผูน้ ำกลุ่มต่าง ๆ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้มีการสร้างเครือข่ายข้อตกลงความร่วมมือ และได้ดำเนินกิจกรรมตาม
ข้อตกลง เช่น วัด ประชา รัฐ สร้างสุข วัดบุญบางสิงห์ ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
ได้นำนักศึกษาจิตอาสาทำ Big cleaning day ปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 28 มกราคม 2563 คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ได้เป็นวิทยากรสอนร่วมในมหาวิทยาลัยผู้สูงอายุเทศบาลตำบลลำลูกกา และได้ส่งนักศึกษาเข้า
ฝึกสหิจในโรงพยาบาลในเครือบริษัท พระราม 2 เมดิคอล กรุ๊ป จำกัด (PMG)
เอกสารหลักฐาน
3.1.3(1) เอกสารบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
3.1.3(2) เอกสารบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) มหาวิทยาลัยผู้สูงอายุเทศบาลตำบลลำลูกกา
3.1.3(3) เอกสารบันทึก ข้อตกลงร่วมกัน (MOU) วัด ประชา รัฐ สร้างสุข วัดบุญบางสิงห์ ตำบล
สวนพริกไทย อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
3.1.3(4) เอกสารบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงร่วมกั น (MOU) บริษั ท เวลเนส ฮอสปิ ต อล จำกั ด (wellness
Hospital Co.Ltd)
3.1.3(5) เอกสารบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) บริษัท สุวรรณภูมิดูแลผูส้ ูงอายุ จำกัด
3.1.3(6) เอกสารบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) บริษัท พระราม 2 เมดิคอล กรุ๊ป จำกัด (PMG)
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 ข้อ 4. คณะมีการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการบริการวิชาการ เพื่อให้ผู้เรียน
มีประสบการณ์ในการเรียนรู้ท่ตี อบสนองความต้องการของชุมชน และท้องถิ่น
ผลการดำเนินงาน
นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์มีการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาการระบาด ตรวจประเมิน
และบำบัดโรคเบื้องต้น การตรวจ ประเมิน และบำบัดโรคทางสาธารณสุข และรายวิชาโชนศาสตร์สาธารณสุข ซึ่ง
มีการบูรณาการกับการบริการวิชาการ ดังนี้
1.รายวิชาการตรวจ ประเมิน และบำบัดโรคเบื้องต้น บูรณาการกับโครงการบริการวิชาการสร้าง
แกนนำการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) นักศึกษาบรรยายการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานให้กับแกนนำ
อาสาสมั ค รประจำหมู่ บ้ าน (อสม.) นั ก ศึก ษาสาธิต การปฏิ บั ติ ช่ วยฟื้ น คื นชีพ ขั้น พื้ นฐานให้ กั บ แกนนำ
อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.)
2. รายวิช าวิท ยาการระบาด เป็ น การบู รณาการโดยใช้ ก ระบวนการทางระบาดวิท ยาในการ
ควบคุมป้องกันและการตรวจคัดกรองโรคเบื้องต้นในช่วงที่มีสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19
โดยให้นักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ที่ มีการเรียนในรายวิชาวิทยาการระบาดทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมการ
ตรวจคัดกรองโรค COVID-19 ในครั้งนี้
3. รายวิชาโภชนศาสตร์สาธารณสุข บูรณาการกับการบริการวิชาการโดยโครงการสร้างเสริม
สุขภาพนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ให้โภชนศึกษาแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะสาธารณสุขศาสตร์
4. รายวิชาการตรวจ ประเมิน และบำบัดโรคทางสาธารณสุข บูรณาการกั บ โครงการบริการ
วิชาการนักศึกษาฝึกทักษะการตรวจประเมินสารพิษตกค้างในเลือดโดยออกหน่วยตรวจคัดกรองเจาะ
เลือดผู้เข้าร่วมโครงการ นักศึกษาฝึกทักษะการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดโดยออกหน่วยตรวจคัดกรอง
เจาะเลือดผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
เอกสารหลักฐาน
3.1.4(1) มคอ.3 และ มคอ.5 รายวิชาวิทยาการระบาด
3.1.4(2) มคอ.3 และ มคอ.5 รายวิชาโภชนศาสตร์สาธารณสุข
3.1.4(3) มคอ.3 และ มคอ.5 รายวิชาการตรวจ ประเมิน และบำบัดโรคเบื้องต้น
3.1.1(4) มคอ.3 และ มคอ.5 รายวิชาการตรวจ ประเมิน และบำบัดโรคทางสาธารณสุข
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 ข้อ 5. คณะมีการดำเนินการให้บริการวิชาการเพื่อพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน
และท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
ผลการดำเนินงาน
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีการดำเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคมภายใต้การขับเคลื่อนการ
บริการวิชาการแก่สั งคมของมหาวิทยาลัยโดยจั ดโครงการบริการวิชาการตามความต้องการของชุมชน
ทั้งหมด 4 โครงการ ได้แก่
1.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบั ติการสร้างแกนนำช่ วยฟื้ น คืน ชีพ ขั้น พื้ น ฐาน (CPR) สำหรับ อาสาสมั ค ร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หมู่ 2 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ซึ่ งเป็นโครงการที่
เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา2561 และดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นการสร้างแกนนำกลุ่มอาสาสมัคร
ประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อเป็นต้นแบบขยายผลสู่ประชานในตำบลคลองห้าให้มีทักษะการปฏิบัติการช่วยฟืน้ คืน
ชีพขัน้ พืน้ ฐานได้อย่างถูกต้อง
1.2 โครงการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
พื้นที่หมู่ที่ 7 บ้านคลองบางหลวง ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ได้มีการดำเนินการ
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 พบว่า สามารถพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์กาละแมมอญโบราณ ด้านบรรจุภัณฑ์ และ
ด้านการตลาด จนนำไปสู่การสร้างรายได้เพิ่มขึ้น และกำลังดำเนินการขยายพื้นที่จากระดับหมู่บ้าน เป็นระดับ
ตำบลและดำเนินการสร้างเครือข่ายจิตอาสาเพื่อเป็นแกนนำของชุมชนดำเนินการพัฒนาโครงการดังกล่าวอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน
1.3 โครงการในพืน้ ที่ตำบลหนองตะเคียนบอน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว เป็นพื้นที่เดิมที่ต่อเนื่อง
จากการดำเนินการในระยะที่ 1 ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งผลการดำเนินงานของหมู่ที่ 6 บ้านใหม่ไทย
พัฒนา พบว่า ได้ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพลท้องถิ่น ได้แก่ น้ำมันไพลและยาหม่องไพล และกำลังดำเนินการ
ขยายพื้นที่บริการวิชาการจาก 1 หมู่บ้าน เป็น 1 ตำบล ซึ่งจากการสำรวจความต้องการในปีงบประมาณ 2563
(มกราคม 2563-มีนาคม 2563) พบว่าชุมชนต้องการยกระดับผลิตภัณฑ์โดยการจดแจ้งเลข อ.ย. และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรท้องถิ่นอื่นๆ เพิ่มเติม

เอกสารหลักฐาน
3.1.5 (1) แผนการบริการวิชาการและการใช้ประโยชน์จากการบริ การวิชาการ คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2562
3.1.5 (2) แบบฟอร์มขออนุมัตกิ ิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (กนผ.04)
3.1.5 (2) รายงานผลการดำเนินงานของโครงการบริการวิชาการ (กนผ.05)
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 ข้อ 6. คณะมีการกำกับติดตามผลการบริการวิชาการอย่างเป็นระบบ โดยมีการเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารคณะเพื่อพิจารณา
ผลการดำเนินงาน
คณะสาธารณสุขศาสตร์มีคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อกำกับและติดตามผลการบริการวิชาการ
อย่างเป็นระบบ ทั้งการบริการวิชาการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และโครงการ
ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยให้ผู้จัดการพื้นที่ทั้ง 3 พื้นที่ รายงานผลการ
ดำเนินงาน 3 ระยะ เพื่อได้ให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานแต่ละระยะ ดังนี้
(1) ระยะที่ 1 ระยะการวางแผนโครงการ (อยู่ในขั้นประสานงานผู้บริหารและผูน้ ำพืน้ ที่)
(2) ระยะที่ 2 ระยะดำเนินงาน
(3) ระยะที่ 3 ระยะสรุปผลดำเนินงาน
ซึ่งผู้จัดการพื้นที่ต้องรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณทุก
เดื อ นในการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารคณะ และรายงานทุ ก ไตรมาสในการประชุ ม รวมคณะ
สาธารณสุขศาสตร์
เอกสารหลักฐาน
3.1.6(1) รายงานการประชุมกรรมการบริหารคณะ
3.1.6(2) ระบบและกลไกในการกำกับติดตามการบริการวิชาการ
การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน ตัวบ่งชี้ 3.1
คะแนนการประเมิน
เป้าหมายปี 2562
ผลการดำเนินงาน
ตนเอง
6 ข้อ

5 ข้อ

5 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับความสำเร็จของการบริการวิชาการ
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ : รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและ
พันธกิจสัมพันธ์

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดำเนินงาน
อาจารย์เฟื่องฟ้า รัตนาคณหุตานนท์
อาจารย์ศศิธร ตันติเอกรัตน์
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : ฝ่ายกิจการนักศึกษาและพันธกิจสัมพันธ์

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : ฝ่ายกิจการนักศึกษาและพันธ
กิจสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 606,607
โทรศัพท์ : 606,607
E-mail : ph@vru.ac.th
E-mail : ph@vru.ac.th
วงรอบการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2562 (1 มิถุนายน 2562 - 31 พฤษภาคม 2563)

 ข้อ 1. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของโครงการที่ได้ดำเนินการกับกลุ่มชุมชนเป้าหมายในการยกระดับ
คุณภาพชีวติ มีค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า 4.51
ผลการดำเนินงาน

คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ มีการประเมิน ความสำเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริก าร
วิชาการแก่สังคม โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ มีผลการประเมินความสำเร็จตัวบ่งชี้ของ
แผน ตัวชี้วัดของแผนที่บรรลุเป้าหมาย จำนวน 15 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100
สำหรับ ความสำเร็จของโครงการบริก ารวิชาการแก่ สั งคม โดยแต่ ล ะโครงการมีก ารประเมิ น
ตัวบ่งชี้ของโครงการบริการวิชาการ 3 ด้าน คือ ด้านความพึงพอใจ ด้านความรู้ความเข้าใจ และด้านการ
นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ และโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนมีการประเมินตัวบ่งชี้ของโครงการบริ การวิชาการ 2 ด้าน คือ 1. ผลการศึกษาชุมชน
2. ฐานข้อมูลชุมชน มีรายละเอียดดังนี้
โครงการบริการวิชาการ

ค่าเป้าหมาย(ร้อยละ)

1. โครงการอบรมเชิง
1. ด้านความพึงพอใจ
ปฏิบัตกิ ารสร้างแกนนำช่วย
ฟื้นคืนชีพขัน้ พืน้ ฐาน (CPR)
2. ด้านความรู้ความเข้าใจ
สำหรับอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
(อสม.) หมู่2 ตำบลคลองห้า 3. ด้านการนำความรูไ้ ปใช้
อำเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี

ค่าเฉลี่ย ≥
3.51
>ร้อยละ80
ความรู้
ระดับมาก
>ร้อยละ80
ร้อยละ80

ผลการ
ดำเนินงาน

การบรรลุ

(ส.ค.62-ปัจจุบัน)

บรรลุ

ค่าเฉลี่ย ≥ 4.51



ไม่บรรลุ

ร้อยละ 85
ร้อยละ 95



ร้อยละ 100
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โครงการบริการวิชาการ
2.โครงการพันธกิจสัมพันธ์
เพื่ อ แ ก้ ไข ปั ญ ห า ค ว า ม
ย า ก จ น แ ล ะ ย ก ร ะ ดั บ
คุณภาพชีวิตของประชาชน
ในพื้ น ที่ ห มู่ 8 บ้ า นคู ข วาง
ไท ย ต ำบ ล คู บ างห ล วง
อ ำ เภ อ ล า ด ห ลุ ม แ ก้ ว
จังหวัดปทุมธานี
3.โครงการพันธกิจสัมพันธ์
เพื่ อ แ ก้ ไข ปั ญ ห า ค ว า ม
ย า ก จ น แ ล ะ ย ก ร ะ ดั บ
คุณภาพชีวิตของประชาชน
ในพื้ น ที่ ห มู่ ที่ 7 บ้ า นคลอง
บ างห ล วง ตำบ ล คู บ าง
หลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว
จังหวัดปทุมธานี
4.โครงการพันธกิจสัมพันธ์
เพื่ อ แ ก้ ไข ปั ญ ห า ค ว า ม
ย า ก จ น แ ล ะ ย ก ร ะ ดั บ
คุณภาพชีวิตของประชาชน
ในพื้ น ที่ ห มู่ ที่ 6 บ้ า นใหม่
ไ ท ย พั ฒ น า ต .ห น อ ง
ตะเคียนบอน อ.วัฒนานคร
จ. สระแก้ว
5.โครงการพันธกิจสัมพันธ์
เพื่อแก้ไขปัญหาความ
ยากจนและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน
ในพืน้ ทีห่ มู่ที่ 8 บ้านภักดี
แผ่นดิน ตำบลหนองหมาก
ฝ้าย อำเภอวัฒนานคร
จังหวัดสระแก้ว

ค่าเป้าหมาย(ร้อยละ)

ผลการ
ดำเนินงาน

การบรรลุ

(ส.ค.61-ปัจจุบนั )

บรรลุ

1. ผลการศึกษาชุมชน
2. ฐานข้อมูลชุมชน

1 ฉบับ
1 ฉบับ

1 ฉบับ
1 ฉบับ




3.ความพึงพใจ

ค่าเฉลี่ย
≥ 4.51

ค่าเฉลี่ย = 4.54



1. ผลการศึกษาชุมชน
2. ฐานข้อมูลชุมชน

1 ฉบับ
1 ฉบับ

1 ฉบับ
1 ฉบับ




3.ความพึงพใจ

ค่าเฉลี่ย
≥ 4.51

ค่าเฉลี่ย = 4.70



1. ผลการศึกษาชุมชน
2. ฐานข้อมูลชุมชน

1 ฉบับ
1 ฉบับ

1 ฉบับ
1 ฉบับ




3.ความพึงพใจ

ค่าเฉลี่ย
≥ 4.51

ค่าเฉลี่ย = 4.83



1. ผลการศึกษาชุมชน

1 ฉบับ

1 ฉบับ



2. ฐานข้อมูลชุมชน

1 ฉบับ

1 ฉบับ



3.ความพึงพใจ

ค่าเฉลี่ย
≥ 4.51

ค่าเฉลี่ย = 4.65



ไม่บรรลุ
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เอกสารหลักฐาน
3.2.1(1) สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการบริการวิชาการ
3.2.1(2) รายงานผลการดำเนินงานของโครงการบริการวิชาการ (กนผ.05)
3.2.1(3) รายงานโครงการพันธกิจสัมพันธ์แก้ปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวติ ประชาชนใน
ชนบท ปีงบประมาณ2562
3.2.1(4) สรุปผลความพึงพอใจโครงการพันธกิจสัมพันธ์แก้ปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพ
ชีวติ ประชาชนในชนบท ปีงบประมาณ2562
 ข้อ 2.มีฐานข้อมูลชุมชนของหมู่บ้านที่ได้รับมอบหมายตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 1
หมู่บ้าน
ผลการดำเนินงาน

คณะฯ จัดทำฐานข้อมูลหมู่บ้านที่ได้รับมอบหมายตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย 4 หมู่บ้าน ได้แก่
1) พื้นที่หมู่ 8 บ้านคูขวางไทย ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จั งหวัดปทุมธานี 2) พื้นที่หมู่ที่ 7
บ้านคูบางหลวง ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 3) พื้นที่หมู่ที่ 6 บ้านใหม่ไทย
พัฒนา ตำบลหนองตะเคียนบอน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 4) พื้นที่หมู่ที่ 8 บ้านภักดีแผ่นดิน
ตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดยมีรายละเอียดประเด็น ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ข้อมูลทั่วไปของชุมชน
ข้อมูลสภาพนิเวศวิทยา
ข้อมูลพืน้ ฐานด้านเกษตรกรรม การปลูกพืช การใช้แรงงาน
ข้อมูลด้านประชากร
ข้อมูลด้านสาธารณูปโภคของหมู่บ้าน
ข้อมูลด้านการศึกษา
ข้อมูลด้านสาธารณสุข
ข้อมูลด้านศาสนา วัฒนธรรม ความเชื่อและการสันทนาการ
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูลด้านแผนงาน โครงการ และแนวทางการพัฒนาของชุมชน

เอกสารหลักฐาน
3.2.2(1) ฐานข้อมูลโครงการพันธกิจสัมพันธ์แก้ปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
ในชนบท ปีงบประมาณ 2562
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 ข้อ 3.มีนวัตกรรมหรือผลงานบริการวิชาการที่สามารถสร้างคุณค่าแก่ผู้รับบริการชุมชนและสังคมได้ โดย
สามารถนำผลการบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการศึกษาตามนโยบาย
ของสภามหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 1 ผลงาน
ผลการดำเนินงาน

คณะฯ มีนวัตกรรมหรือผลงานบริการวิชาการที่สามารถสร้างคุณค่า แก่ผู้รับบริการชุมชนและสังคม
ได้ โดยสามารถนำผลการบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการศึกษา
ตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย จำนวน 4 ผลงาน
1. พื้นที่หมู่ 8 บ้านคูขวางไทย ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ได้ผลิตภัณฑ์
น้ำพริกโดยมีปรับปรุงรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม สามารถรับประทานได้ง่ายขึ้น และเพิ่มยอดการจำหน่าย
สินค้าเพิ่มขึน้ จากเดิม
2. พืน้ ที่หมู่ที่ 7 บ้านคูบางหลวง ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ได้บรรจุภัณฑ์
และโลโก้ขึ้นใหม่ เป็น 3 แบบ คือ ราคา 10 บาท 50 บาท และ 150 บาท โดยมีปรับปรุงรูปแบบบรรจุภัณ ฑ์ที่
เหมาะสม สามารถรับประทานได้ง่ายขึน้ และเพิ่มยอดการจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึน้ จากเดิม
3. พื้นที่หมู่ที่ 6 บ้านใหม่ไทยพัฒนา ตำบลหนองตะเคียนบอน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ผล
การสำรวจชุมชน หมู่ที่ 6 ในระยะที่ 1 (เดือนมกราคม 2562 – มีนาคม 2562) ได้ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรท้องถิ่น
เช่น ยาหม่องสมุนไพร เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน รวมทั้งการจัดทำทำเนียบสมุนไพรท้องถิ่น เพื่อให้ง่ายต่อ
การศึกษาค้นคว้าของคนในชุมชน และได้สำรวจชุมชนเพิ่มเติมในระยะที่ 2 (เดือนธันวาคม 2562 - กุมภาพันธ์ 2563)
4. พื้ น ที่ ห มู่ ที่ 8 บ้ า นภั ก ดี แ ผ่ น ดิ น ตำบลหนองหมากฝ้ า ย อำเภอวั ฒ นานคร จั ง หวั ด สระแก้ ว
ได้ผลิตภัณฑ์หน้ากากผ้ากรองฝุ่นจากเศษผ้าเหลือใช้จากการตัดชุด
เอกสารหลักฐาน
3.2.3(1) ภาพผลงานนวัตกรรมพื้น ที่ห มู่ 8 บ้านคูขวางไทย ตำบลคูบ างหลวง อำเภอลาดหลุ ม แก้ว
จังหวัดปทุมธานี
3.2.3(2) ภาพผลงานนวัตกรรมพื้นที่หมู่ที่ 7 บ้านคูบางหลวง ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว
จังหวัดปทุมธานี
3.2.3(3) ภาพผลงานนวัตกรรมพืน้ ที่หมู่ที่ 6 บ้านใหม่ไทยพัฒนา ตำบลหนองตะเคียนบอน อำเภอวัฒนา
นคร จังหวัดสระแก้ว
3.2.3(4)ภาพผลงานนวัตกรรมพื้นที่หมู่ที่ 8 บ้านภักดีแผ่นดิน ตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร
จังหวัดสระแก้ว
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 ข้อ 4.มีการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการบริการวิ ชาการที่ได้ดำเนินการกับกลุ่มชุมชนเป้าหมายใน
การยกระดับคุณภาพชีวติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
ผลการดำเนินงาน

คณะฯ ได้รับงบประมาณจัดสรรจากมหาวิทยาลั ยเป็นจำนวน บาท และมีการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2563 มีรายละเอียดดังนี้
1.พืน้ ที่หมู่ 8 บ้านคูขวางไทย ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
ประเภทงบ/หมวด
ใช้สอย
ค่าตอบแทน
วัสดุ
รวม

รายการ
แผน
85,910
14,400
7,425
107,735

ผล

69,959

ร้อยละการเบิกจ่าย

64.93

2.พืน้ ที่หมู่ที่ 7 บ้านคูบางหลวง ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
ประเภทงบ/หมวด
ใช้สอย
ค่าตอบแทน
วัสดุ
รวม

รายการ
แผน
62,900
21,600
19,737
104,237

ผล

77,436

ร้อยละการเบิกจ่าย

74.28

3.พืน้ ที่หมู่ที่ 6 บ้านใหม่ไทยพัฒนา ตำบลหนองตะเคียนบอน อำเภอวัฒนานคร จัง หวัดสระแก้ว
ประเภทงบ/หมวด
ใช้สอย
ค่าตอบแทน
วัสดุ
รวม

รายการ
แผน
76,220
6,000
48,745
130,965

ผล

105,720

ร้อยละการเบิกจ่าย

80.72

4. พืน้ ที่หมู่ที่ 8 บ้านภักดีแผ่นดิน ตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
ประเภทงบ/หมวด
ใช้สอย
ค่าตอบแทน
วัสดุ
รวม

รายการ
แผน
66,221
20,900
42,249
129,400

ผล

85,042

ร้อยละการเบิกจ่าย

65.72
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5.พืน้ ที่ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สร้างแกนนำการช่วยฟืน้ คืนชีพขั้นพืน้ ฐาน (CPR)
ประเภทงบ/หมวด
ใช้สอย
วัสดุ
รวม

รายการ
แผน
10,450
8,537
18,987

ผล
10,450
8,537
18,987

ร้อยละการเบิกจ่าย
100
100
100

เอกสารหลักฐาน
3.2.4(1) แบบฟอร์มขออนุมัติกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (กนผ.04)
 ข้ อ 5.มีชุ ม ชนหรือ หมู่ บ้ า นที่มีศั ก ยภาพในการจั ดการตนเองตามนโยบายของสภามหาวิท ยาลั ย
มีระดับคุณภาพชีวิตที่ดขี ึ้นตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ไม่น้อยกว่า 1 ชุมชนหรือหมู่บ้าน
ผลการดำเนินงาน
คณะสาธารณสุขศาสตร์มีศักยภาพในการจัดการตนเองตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย มีระดับ
คุณภาพชีวิตที่ดีข้นึ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้
1.พื้นที่หมู่ 8 บ้านคูขวางไทย ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ได้ผลิตภัณฑ์
น้ำพริกโดยมีปรับปรุงรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม สามารถรับประทานได้ง่ายขึ้น และเพิ่มยอดการจำหน่าย
สินค้าเพิ่มขึน้ จากเดิม ร้อยละ 10
2.พืน้ ที่หมู่ที่ 7 บ้านคูบางหลวง ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ได้บรรจุภัณฑ์
และโลโก้ขึ้นใหม่ เป็น 3 แบบ คือ ราคา 10 บาท 50 บาท และ 150 บาท โดยมีปรับปรุงรูปแบบบรรจุภัณ ฑ์ที่
เหมาะสม สามารถรับประทานได้ง่ายขึน้ และเพิ่มยอดการจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึน้ จากเดิม มีรายได้เพิ่มขึน้ จากเดิม
วันละ 3,000 บาท เป็น 3,150 บาท (ร้อยละ 5)
3.พืน้ ที่หมู่ที่ 6 บ้านใหม่ไทยพัฒนา ตำบลหนองตะเคียนบอน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ผลการ
สำรวจชุมชน หมู่ที่ 6 ในระยะที่ 1 (เดือนมกราคม 2562 – มีนาคม 2562) ได้ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรท้องถิ่น เช่น
ยาหม่ อ งสมุ น ไพร เพื่ อ สร้า งรายได้ ให้ แ ก่ ชุม ชน รวมทั้ ง การจั ด ทำทำเนี ย บสมุ น ไพรท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ให้ ง่ า ยต่ อ
การศึกษาค้นคว้าของคนในชุมชน และได้สำรวจชุมชนเพิ่มเติมในระยะที่ 2 (เดือนธันวาคม 2562 - กุมภาพันธ์
2563) มีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์จำนวน 2,150 บาทต่อเดือน (ร้อยละ 10) เกิดกลุ่มอาชีพสมุนไพรและนวด
ไทย ซึ่งเป็นผลจากการจัดดครงการพันธกิจสัมพันธ์บริการวิชาการของคณะสาธารณสุขศาสตร์
4. พื้ น ที่ ห มู่ ที่ 8 บ้ า นภั ก ดี แ ผ่ น ดิ น ตำบลหนองหมากฝ้ า ย อำเภอวั ฒ นานคร จั ง หวั ด สระแก้ ว ได้
ผลิตภัณฑ์หน้ากากผ้ากรองฝุ่นจากเศษผ้าเหลือใช้จากการตัดชุด มีรายได้เพิ่มขึ้น 7,000 บาทต่อเดือน (ร้อยละ
20)
เอกสารหลักฐาน
3.2.5(1) รายงานโครงการพันธกิจสัมพันธ์แก้ปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวติ ประชาชนใน
ชนบท ปีงบประมาณ 2562
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การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน ตัวบ่งชี้ 3.2
คะแนนการประเมิน
เป้าหมายปี 2562
ผลการดำเนินงาน
ตนเอง
5 ข้อ

5 ข้อ

5 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ

สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 3
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. คณาจารย์มีค วามรู้ความเชี่ ย วชาญด้า นสุ ขภาพที่ 1. การบริการวิชาการในท้องถิ่นเพื่อบูรณาการ
หลากหลาย
สหวิชาการ
2. การบริการวิชาการมุ่งเน้นการทำงานร่วมกับชุมชน 2. ขยายเครือข่ายความร่วมมือในระดับชุมชน ในกลุม่ ที่
3. มีเครือข่ายความร่วมมือในงานบริการวิชาการหลาย ไม่เป็นทางการ เช่น กลุ่มประธาน อสม.จังหวัด
พืน้ ที่
ปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1. การเขี ย นโครงการควรมี ก ารประชุ ม พิ จ ารณ า 1. เพิ่มระยะเวลาในการลงพืน้ ที่ และจัดสรรเวลาให้เอื้อ
ล่วงหน้าก่อนที่จะส่งให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ต่อการลงชุมชน
2.การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการลงพืน้ ที่
2. กำหนดนโยบายให้นักศึกษาลงพื้นที่มากขึ้น เพื่อให้
นั ก ศึ ก ษาได้ เรีย นรู้ในพื้ น ที่ จ ริง เชี่ย วชาญด้ า นชุ ม ชน
ตามอัตลักษณ์ “บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น”
วิธีปฏิบัติท่ดี /ี นวัตกรรม
1. ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพรท้องถิ่น ได้แก่ น้ำมันไพล และ ยาหม่องไพล
2. เล่มทำเนียบสมุนไพรท้องถิ่น
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องค์ประกอบที่ 4 ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ :
ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดำเนินงาน
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพันธกิจสัมพันธ์
อาจารย์เฟื่องฟ้า รัตนาคณหุตานนท์
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและพันธกิจสัมพันธ์
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและพันธกิจสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 606,607
โทรศัพท์ : 606,607
E-mail : ph@vru.ac.th
E-mail : ph@vru.ac.th
วงรอบการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2562 (1 มิถุนายน 2562- 31 พฤษภาคม 2563)

ผลการดำเนินงาน
 ข้ อ 1. จั ดทำแผนด้า นศิ ลปวัฒ นธรรมและความเป็ น ไทย และกำหนดตัวบ่ งชี้วัดความสำเร็จ ตาม
วัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามแผน
ผลการดำเนินงาน
คณะฯ ร่ ว มกั บ คณะกรรมการทำนุ บ ำรุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ได้จ ัด ทำแผนปฏิบ ัต ิก ารด้า นทำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2562 ประกอบด้วย การจัดโครงการ/กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ซึ่งทุกโครงการ/กิจกรรมมีการกำหนดตัวบ่งชี้และเป้าหมายเพื่อวัดผลความสำเร็จของแต่ละโครงการ/กิจกรรม
ตามวัตถุประสงค์ของแผน โดยในปีการศึกษา 2562 ได้จัดสรรงบประมาณในโครงการบริหารจัดการงานส่งเสริม
ศาสนาทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน 62,130 บาท แบ่งออกเป็น 4 กิจกรรม คือ
1) กิจกรรมทำนุบำรุง สืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม การถวายเทียนวันเข้าพรรษา จำนวน 10,315 บาท
2) กิจกรรมรำลึกคุณสมเด็จพระราชบิดา บิดาแห่งการสาธารณสุขไทย จำนวน 8,160 บาท
3) กิจกรรมวันทาคณาจารย์ จำนวน 2,110 บาท
4) กิจกรรมทำบุญปีใหม่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 41,545 บาท
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน
1) ดำเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
ของโครงการ/กิจกรรมทั้งหมดในแผนฯ
2) ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ/กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
เอกสารหลักฐาน
4.1.1(1) แผนปฏิบัติการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
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 ข้อ 2. กำกับติดตามให้มกี ารดำเนินงานตามแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
ผลการดำเนินงาน
คณะฯ กำหนดผู้รับผิดชอบในการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อให้การดำเนินงานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของคณะสาธารณสุขศาสตร์เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยตามคำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 0218/2562 เรื่อง แต่ งตั้งคณะกรรมการทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม โดยคณะกรรมการมีหน้าที่ดังนี้
1) กำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
2) จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของคณะสาธารณสุขศาสตร์
3) สื่อสารแผนปฏิบัติการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไปสู่การปฏิบัติให้กับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
4) ดำเนิ นงาน กำกับ ติดตาม รวบรวม และสรุปผลการดำเนิ นงานตามแผนปฏิบั ติ การด้านทำนุ บำรุง
ศิลปวัฒนธรรมของคณะสาธารณสุขศาสตร์
5) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมต่อผู้บริหาร
6) งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คณะฯ กำหนดให้คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกำกับติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีการดำเนินงานดังนี้
1) อาจารย์ธธิธา เวียงปฏิ ประธานกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เป็นผู้กำกับติดตามผ่านทาง
บันทึกข้อความต่อผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการ/กิจกรรม
2) อาจารย์เฟื่องฟ้า รัตนาคณหุตานนท์ กรรมการและเลขานุการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เป็นผู้กำกับ
ติด ตามดู แ ลตั ว บ่ งชี้ ติ ด ตามผลการดำเนิน งานในการประชุม ระหว่า งการดำเนิน งาน มีก ารติด ตามผลการ
ดำเนินงานโดยกำหนดข้อตกลงให้ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมต้องดำเนินการสรุปผลการดำเนินโครงการ/
กิจกรรมตามแบบสรุปโครงการ (กนผ.05) และนำส่งรายงานสรุปผลโครงการ/กิจกรรมให้แก่คณะกรรมการ
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภายใน 30 วัน หลังเสร็จสิ้นโครงการ/กิจกรรม
3) คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมมีการรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม และการใช้จ่าย
งบประมาณตามแผนปฏิบัติการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามไตรมาสเสนอต่อคณะสาธารณสุขศาสตร์
เอกสารหลักฐาน
4.1.2(1) คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 0218/2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
4.1.2(2) รายงานการประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
4.1.2(3) รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (กนผ.05)
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 ข้อ 3. ประเมินความสำเร็จตามตัวบ่งชี้วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทย
คณะฯ มีการดำเนินการประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อวิเคราะห์และประเมินผล
ความสำเร็จตามตัวชีว้ ัดของแผนปฏิบัติการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 15
มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม 504 ชั้น 5 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ เวลา 15.00-17.00 น. โดยมีการสรุปผล
การประเมินความสำเร็จการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เพื่อประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน ซึ่งผล
การดำเนินงานมีรายละเอียดดังนี้
ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน

บรรลุ/
ไม่บรรลุ

1. ดำเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของโครงการ
ร้อยละ 70
ทั้งหมดตามแผนปฏิบตั ิการด้านทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม

4 กิจกรรม
บรรลุ
คิดเป็นร้อยละ 100

2. การเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ/ ไม่น้อยกว่า
กิจกรรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70
ร้อยละ 70

เบิกจ่ายจริง
บรรลุ
62,130 บาท
คิดเป็นร้อยละ 100

หมายเหตุ
ในปีการศึกษา
2562 มี
ทั้งหมด 4
กิจกรรม

1) ดำเนิ น การจั ด โครงการ/กิ จ กรรมตามแผนทำนุ ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 70
ของโครงการทั้งหมดตามแผน
ผลการดําเนินงาน ในปีการศึกษา 2562 มีการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมสําเร็จตามแผน จํานวน 4
กิจกรรม จากทั้งหมด 4 กิจกรรม คิดเป็นร่้อยละ 100 ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมาย โดยมีกจิ กรรมที่ดำเนินการสำเร็จ
ตามแผน ดังนี้
1) กิจกรรมทำนุบำรุง สืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม การถวายเทียนวันเข้าพรรษา
2) กิจกรรมรำลึกคุณสมเด็จพระราชบิดา บิดาแห่งการสาธารณสุขไทย
3) กิจกรรมวันทาคณาจารย์
4) กิจกรรมทำบุญปีใหม่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2563
2) ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการทำนุศิลปวัฒนธรรม ค่าเป้าหมายไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70
ผลการดำเนินงาน การเบิกจ่า ยงบประมาณของโครงการ/กิจ กรรมทํานุบํารุง ศิล ปวัฒนธรรม เป็น
จํานวน เงิน 62,130 บาท จากงบประมาณที่ตั้งไว้ 62,130 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุเป้าหมาย
นอกจากนี้ ในการดํา เนิน งานแต่ล ะโครงการ/กิจ กรรมได้มีก ารนํา ผลการประเมิน จากโครงการ/
กิจกรรมที่ได้ดําเนินการไปแล้วมาใช้ในการปรับปรุงการดําเนินงานเพื่อให้สอดคล้องและตรงกับสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน
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เอกสารหลักฐาน
4.1.3(1) รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (กนผ.05)
4.1.3(2) สรุปแผนปฏิบัติการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 ข้อ 4. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยต่อสาธารณชน
ผลการดำเนินงาน
คณะฯ เผยแพร่การจัดโครงการ/กิจกรรมด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสู่สาธารณชนทั้งภายในและ
ภายนอก ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
1) การประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่กิจกรรมผ่านสื่อออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์คณะสาธารณสุขศาสตร์
และ Facebook ของคณะสาธารณสุขศาสตร์
2) การประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่กจิ กรรมผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์
3) การดำเนิน กิจกรรมทำนุบำรุง สืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม การถวายเทียนวันเข้าพรรษา
ณ วัดบุญบางสิงห์ ต.สวนพริกไทย อ.เมือง จ.ปทุมธานี เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของไทย รวมถึง
เผยแพร่การจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมต่อสาธารณชน
เอกสารหลักฐาน
4.1.4(1) เอกสารสรุปการเผยแพร่โครงการ/กิจกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2562
4.1.4(2) ภาพลงชุมชน
 ข้อ 5. กำหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
ผลการดำเนินงาน
ในปีการศึกษา 2562 คณะฯ กำหนดแผนงบประมาณเพื่อส่งตัวแทนนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ไป
เผยแพร่ด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยการเข้าร่วมประกวดมารยาทไทย เพื่อให้วัฒนธรรมของไทยเป็นที่ยอมรับในระดับ
สากล
เอกสารหลักฐาน
4.1.5(1) แผนปฏิบัติการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563
4.1.5(2) รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (กนผ.05)
การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน ตัวบ่งชี้ 4.1
เป้าหมาย 2562
ผลการดำเนินงาน
คะแนนการประเมินตนเอง
5 ข้อ

5 ข้อ (ข้อ 1-5)

5.00 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ
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สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 4
จุดแข็ง

แนวทางเสริมจุดแข็ง

โครงการ/กิ จ กรรมที่ จั ด มี ค ณาจารย์ บุ ค ลากร และ ผสมผสานความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการทำนุ
นักศึกษาสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
บำรุงศิ ลปะและวัฒ นธรรม คณะกรรมการกิจการ
นั กศึ กษา และคณะกรรมการบริห ารหลั กสู ต ร ใน
การวางแผนจัดโครงการ/กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะ
และวั ฒ นธรรมที่ บู รณาการกับ การเรีย นการสอน
ร่วมกัน
จุดที่ควรพัฒนา

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบการเผยแพร่
โครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

จัดทำเว็บไซต์และเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้

วิธีปฏิบัติท่ดี /ี นวัตกรรม
-
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องค์ประกอบที่ 5 บริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ และเอกลักษณ์ของคณะ
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ : รองคณบดีฝ่ายบริหารและการวางแผน

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : ฝ่ายบริหารและการวางแผน
โทรศัพท์ : 606,607
E-mail : ph@vru.ac.th

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดำเนินงาน
อาจารย์จันทรรัตน์ จาริกสกุลชัย
นางพรทิพย์ กุศลสิริสถาพร
นางสาวนรีกานต์ ภูมิคงทอง
นายกิตติวุฒิ ไชยการ
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : ฝ่ายบริหารและการวางแผน
โทรศัพท์ : 606,607
E-mail : ph@vru.ac.th

วงรอบการจัดเก็บข้มูล : เกณฑ์ข้อ 1, 2 และ ข้อ 3 : ปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562- 30 กันยายน 2563)
เกณฑ์ขอ้ 4 และ ข้อ 5 : ปีการศึกษา 2562 (1 มิถุนายน 2562 - 31 พฤษภาคม 2563)

ผลการดำเนินงาน
 ข้ อ 1. ผู้บ ริหารมีการกำหนดวิสัย ทั ศน์ พั น ธกิจ นโยบาย และแผนกลยุทธ์ในกำหนดทิศทางการ
ดำเนินงาน มีการนำข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้ในการวางแผนและการประเมินผลลัพธ์ มีแผนปฏิบัติการ
ประจำปี ต ามกรอบเวลาเพื่ อ ให้ บ รรลุ ต ามตั ว บ่ ง ชี้ แ ละเป้ า หมายของแผนกลยุ ท ธ์ มี ก ารประเมิ น
ความสำเร็จของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ และนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน
เมื่อเดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ 2563 ผู้บริหารคณะฯ ประกอบด้วย ผศ.อารีย์ สงวนชื่อ รศ.ดร.
ภูษิตา อินทรประสงค์ รองคณบดี อ.ปัณณฑัต ตันธนปัญญากร รองคณบดี และ อ.ธธิธา ปฏิเวียง รองคณบดี
ดำเนินการโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565-2569 และ
จัด ทำแผนสอดคล้อ งกับ แผนกลยุ ท ธ์ มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถัม ภ์ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 (ฉบั บ ปรับ ปรุง เมษายน 2563) คณะฯ จั ด ทำแผนยุ ท ธศาสตร์ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565-2569 และแผนปฏิบัติการคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
โดยแต่งตั้งทำงานดำเนินการจัดประชุมเมื่อวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2563 นำโดยคณบดี โดยงานบริหารและ
การวางแผนดำเนินการทบทวนวิสัยทัศน์ จัดทำแบบประเมินเพื่อ วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันทั้งภายในและ
ภายนอกองค์การ ด้วยการวิเคราะห์ SWOT พร้อมทั้งจัดทำ TOWS Matrix เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์
แนวทางการพัฒนา และตัวชีว้ ัด ดังแผนภาพที่ 1
หลังจากนั้น คณะฯ จัดประชุมครั้งที่ 2 วันที่ 18-20 พฤษภาคม 2563 เพือ่ ร่วมกันกันวิเคราะห์ และ
วางแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2564 ด้วยการแบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่มตามพันธกิจ เอกสารที่จัดส่ง
ประกอบด้วย การจัดทำแผนกลยุทธ์ ของคณะฯ กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
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ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง เมษายน 2563) Slide การ
บรรยายของอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ “The future of university and
Reinventing VRU. to Survival in the future” ผลสำรวจผู้ส่วนได้ส่วนเสีย และผลการประเมินความสำเร็จการ
นำโครงการไปปฏิบตั ิ แบบฟอร์มต่างๆ
ปีงบประมาณ
2562

แผนภาพที่ 1 ปณิธาน ปรัชญา วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ2562 และ 2563
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สารสนเทศที่คณะฯ นำมาวิเคราะห์ เพื่อ ใช้ในการวางแผน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564 นั้น คณะฯ
ดำเนินการจัดทำแบบประเมินสถานการณ์ ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ในประเด็น ด้าน
พันธกิจ ด้านปฏิบัติการ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านทรัพยากรบุคคล และปลายเปิดเพื่อแสดงความเห็น
เพิ่มเติม พร้อมทั้งสอบถามการทบทวนวิสัยทัศน์ และเสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะพิจารณาเห็นชอบ
พร้อมส่งให้บุคลากรทุกคนภายในคณะฯ ตอบแบบประเมิน
หลังจากนั้นงานบริหารและการวางแผน คณะสาธารณสุขศาสตร์ ดำเนินการรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล
รวมทั้งปั จ จั ย ภายในที่เป็ น ข้อ มู ล การดำเนิน งาน ข้อ เสนอแนะจากการตรวจประเมิน ต่ างๆ ได้แก่ การตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน การตรวจประเมิน ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยฯ
และรวบรวมวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่เปลี่ยนแปลง ดังตารางที่ 1
เมื่อรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ดำเนินการจัด สัมมนา
บุคลากร ในหัวข้อเรื่อง “ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดกลยุทธ์ พ.ศ.2565-2569 และแผนปฏิบัติการ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564” เมื่อวันที่ 13-15 และ 18-20 มิถุนายน 2562 ณ
ห้องประชุมคณะสาธารณสุขศาสตร์ สสร.502 และ 504 มีวัตถุประสงค์ เพื่อ

1. จัดทำร่างแผนกลยุทธ์คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2569
2. ร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25652569 ที่สนองตอบแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
และแผนกลยุทธ์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์
การประชุมระดมสมองบุคลากรกำหนดแนวทางการพัฒนา พร้อมทั้งแปลงแผนสู่การปฏิบัติในรูปของ
โครงการ หลังจากนั้น คกก. ทบทวนฯ นำมาพิจารณาอีกครั้งเพื่อความเป็นไปได้ในการบรรลุผลตามที่กำหนด
ผลการสัมมนา ดังแผนภาพที่ 2
สำหรับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณตามกรอบเวลา เพื่อให้บรรลุตามตัวบ่งชีแ้ ละเป้า หมายของ
แผนกลยุ ท ธ์ โดยคณะฯ ดำเนิ น การนำยุ ท ธศาสตร์ เป้ า ประสงค์ แนวทางการพั ฒ นา และ KPI รวมทั้ ง นำ
ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ของปีท่ีผ่านมา มาวิเคราะห์ประกอบการทบทวน/จัดทำเป็นแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งมีการกำหนดตัวบ่งชีแ้ ละเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ ดังตารางที่ 2
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แผนภาพที่ 2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ 2565-2569
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ตารางที่ 1 การรวบรวมข้อมูลมาใช้ในกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์
ปัจจัยที่นำมาประกอบการ
จัดทำแผนพัฒนา
การศึกษา

ข้อมูลสำคัญ

ปัจจัยภายใน
1. ความท้าทายและ
• ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ 20ปี (พ.ศ.25602579)
ความได้เปรียบเชิงกล
ยุทธ์
• (ร่าง) แผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง 5
เมษายน 2562)
• Slide การบรรยายของอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ “The future of university and Reinventing VRU. to
Survival in the future”

แหล่งข้อมูล

ความถี่รวบรวมข้อมูล

งานบริหารและ
การวางแผน

รายเดือน
สรุปรายไตรมาส และ
ปีงบประมาณ

• รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน ประจำปีปีงบประมาณ
• ผลการดำเนินงาน KPIs คณะสาธารณสุขศาสตร์
• ผลสำเร็จโครงการและการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2562
• ผลการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2562
2. ความต้องการ ความ
คาดหวังทั้งระยะสั้น
และระยะยาวของ
ผู้รับบริการ และผูม้ ี
ส่วนได้ส่วนเสีย

งานพัฒนา
บุคลากร

• สรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบตั ิการของคณะฯ ประจำปี ที่ผ่านมา
• สรุปผลการสำรวจสถานการณ์ เพื่อทบทวนแผนคณะสาธารณสุขศาสตร์
พ.ศ. 2562
• รายงานความต้องการและความคาดหวังของผู้เรียนปัจจุบัน

• รายงานความพึงพอใจของผู้เรียนในแต่ละหลักสูตร
3. ศึกษาวิเคราะห์โอกาส • สรุปรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ
การปรับเปลี่ยน
ประจำปีงบประมาณ
ทรัพยา กรที่มีอยู่ไป

งานบริหารและ
การวางแผน
งานการศึกษา
งานบริหารและ
การวางแผน

ไตรมาสและงบประมาณ

สาร
สนเทศ

แนว โน้ม
ทิศทาง
สถานะ
และประ
สิทธิผล
การดำเนิน
งานของ
คณะฯ

ผู้รับผิดชอบ

รองคณบดีฝ่ายบริหารและการ
วางแผน
งานบริหารและการวางแผน

ปีงบประมาณ
ทุกปี
ปีการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษา
สรุปรายไตรมาสและปีงบ
ฯ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
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ปัจจัยที่นำมาประกอบการ
จัดทำแผนพัฒนา
การศึกษา
ใช้บริการกิจกรรมที่
สำคัญกว่า

แหล่งข้อมูล

ข้อมูลสำคัญ

• แผนความต้องการขอตัง้ งบประมาณประจำปี
• ผลการปฏิบตั ิงานและการใช้จ่ายเงิน
• รายงานรายได้และการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณย้อนหลัง

ระบบ 3 มิติ

รายเดือน รายไตรมาส
และปีงบประมาณ

• รายงานผลการตรวจสอบคณะฯ จากงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย
ประจำปีงบประมาณ ที่มกี ารตรวจสอบ

งานการเงิน

ปีงบประมาณ

• รายงานผลงานการวิจัย

4. สภาพการแข่งขันทั้ง
ภายในและภายนอก
ประเทศ

สาร
สนเทศ

รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ และ
งานการเงิน

งานบริหารและ
ทุก 6 เดือนของ
การวางแผน
รอบปีงบประมาณ
งานบริหารวิชาการ สรุปรายไตรมาสและปีงบ
และวิจัย
ฯ

• มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561

http://www.sesa17.go.th/
site/images/Publish2.pdf

• กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)

http://www.nesdb.go.th/do
wnload/document/รายงาน

คกก.ความเสี่ยง ของคณะฯ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการละวิจัยฯ
และงานบริหารวิชาการและวิจัย

เมื่อต้องการ

ยุทธศาสตร์ชาติ%20
ระยะ%2020%20(พ.ศ.
2560%20-%202579).pdf

•

https://www.moe.go.th/
moe/th/news/detail.php?
NewsID=47936&Key=n
ews20

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579

• แนวโน้มนโยบายรัฐบาล/กระทรวงศึกษาธิการ/สกอ./
• เทียบเคียงข้อมูลคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่างๆ บน CHEQA
• แนวโน้มการตลาดทางการศึกษา
5. การเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ

ผู้รับผิดชอบ

ปีงบประมาณ

• รายงานผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของคณะฯ ทัง้ ด้านยุทธศาสตร์
การปฏิบัติงาน การเงิน และกฎ ระเบียบต่างๆ

ปัจจัยภายนอก

ความถี่รวบรวมข้อมูล

• การปฏิรูปการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพให้สอดคล้องกับความ
จำเป็นด้านสุขภาพในบริบทสังคมไทย

เมื่อต้องการ

http://www.cheqa.
mua.go.th/
กศธ.
กสธ./กพม.

ปีงบประมาณ

แนว
โน้ม
ทิศทาง
สถาน
การณ์การ
แข่งขัน

รองคณบดีฝ่ายบริหารและการ
วางแผน

รองคณบดีฝ่ายบริหารและการ
วางแผน
งานบริหารและการวางแผน
รองคณบดีฝ่ายวิชาการละวิจัยฯ
และงานบริหารวิชาการและวิจัย
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ปัจจัยที่นำมาประกอบการ
จัดทำแผนพัฒนา
การศึกษา
ระดับประเทศหรือ
ระดับโลก

ข้อมูลสำคัญ

• ผลการดำเนินงานของคูแ่ ข่งทางการศึกษาและวิจัย
• ความต้องการของผู้เรียน
• แนวโน้มและทิศทางการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร และการวิจัยของประเทศ

แหล่งข้อมูล

ความถี่รวบรวมข้อมูล

CHEQA Online

ปีการศึกษา

แบบสำรวจ

ปีการศึกษา/งบประมาณ
ปีการศึกษา/
ปีงบประมาณ

กศธ. กออวน.

สาร
สนเทศ

ผู้รับผิดชอบ
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ตารางที่ 2 ยุทธศาสตร์ ตัวชีว้ ัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ประจำปีงบประมาณ 2564
ยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ
เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวติ มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนา
ประเทศ
รองคณบดีฝ่าย
VRU_ยุทธศาสตร์ 1 1.1 จำนวนหลักสูตรแบบสหวิทยาการทีพ่ ัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อตอบสนองต่อ
วิชาการและ
ความต้องการท้องถิน่
การผลิตบัณฑิตโดย
1.1.1 หลักสูตรระยะสั้น
2 หลักสูตร งานวิจัย
กระบวนการเรียนรู้เชิง
ประธานหลักสูตร
ผลิตภาพ (Productive 1.2 ร้อยละของหลักสูตรที่มกี ารจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ ABCD ต่อจำนวน
ร้อยละ 30
ทุกหลักสูตร
หลักสูตรทัง้ หมด
Learning)
VRUPH_ยุทธศาสตร์ 1.3 จำนวนผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
1.3.1 ผลงานที่ได้รับรางวัล หรือการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ
5 ผลงาน
1เชื่อมโยงหลักสูตร
วิชาการ
1.3.2 ผลงานที่ได้รับการอ้างอิงหรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
2 ผลงาน
ด้านสาธารณสุขกับ
งานบริหารวิชาการ
1.3.3 ผลงานวิจัย หรือผลงานวิช าการที่ ได้ รับ การเผยแพร่ระดั บ ชาติ หรือ 40 ผลงาน และงานวิจัย
สถาบันอื่นในกลุม่
นานาชาติ ตามเกณฑ์ กพอ. กำหนด
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
1.3.4 จำนวนนั ก ศึ ก ษาหรื อ ศิ ษ ย์ เก่ า ที่ ได้ รั บ การยกย่ อ งในระดั บ ชาติ ห รื อ
5 คน
นานาชาติ
1.4 ร้อยละของอาจารย์นักพัฒนาและนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรม
การเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชน
ร้อยละ 40
1.4.1 ร้อ ยละของอาจารย์นั ก พั ฒ นาที่ เข้า ร่วมโครงการต่ อ จำนวนอาจารย์ ร้อยละ 80
ทั้งหมด
1.4.2 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการต่อจำนวนนักศึกษาทั้งหมด
1.5 ร้อ ยละของผู้ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาที่ มี ผ ลงานเชิง ประจั ก ษ์ ที่ ได้ รั บ การตี พิ ม พ์ ร้อยละ 40
เผยแพร่หรือก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่ตอบโจทย์การพัฒนาท้องถิ่น
1.6 ร้อยละผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่
ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ
1.7 จำนวนแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
1.8 ร้อยละของนักศึกษาชัน้ ปีสุดท้ายทีม่ ีผลการทดสอบตามเกณฑ์ความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษ (CEFR)3 หรือเทียบเท่า
1.8.1 ระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ ระดับ B1 ขึน้ ไป
1.8.2 ระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ ระดับ B2 ขึน้ ไป
1.9 จำนวนผูป้ ระกอบการใหม่ (Startup) ที่เกิดจากการบ่มเพาะของมหาวิทยาลัย
1.10 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี
1.11 อัตราการได้งานทำในพื้นที่หรือประกอบอาชีพอิสระหลังจากสำเร็จ

การศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปี ในพืน้ ที่ที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบดูแล
(350 กิโลเมตร)
1.12 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตตามกรอบ
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ร้อยละ 7
1 เรื่อง

ร้อยละ 85
ร้อยละ 95
2 ราย
ร้อยละ 80

ร้อยละ
60
มากกว่า 4.51
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ยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ
เป้าประสงค์ 2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของ
ประเทศ
รองคณบดีฝ่าย
2.1 ร้อยละของผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ที่สร้างนวัตกรรมที่
VRU_ยุทธศาสตร์ 2
สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น และโจทย์การพัฒนาประเทศหรือแก้ไข
ร้อยละ 70 วิชาการและ
การวิจัยและนวัตกรรม
งานวิจัย
ปัญหาของท้องถิ่น หรือ ปัญหาระดับประเทศ
เพื่อตอบสนองต่อการ
2.2 จำนวนโครงการวิจัยรับใช้สังคมที่เกิดจากความร่วมมือองค์กรภาคีเครือข่าย 2 โครงการ ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
แก้ไขปัญหาของ
วิจัยระดับหลักสูตร
ท้องถิ่น
22 ผลงาน ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
VRUPH_ยุทธศาสตร์ 2.3 จำนวนผลงานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
หรือนานาชาติ
2การส่งเสริมการวิจัย
วิจัยระดับคณะ
2.4 จำนวนบทความของอาจารย์ประจำทีไ่ ด้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI ISI
10 บทความ งานบริหารวิชาการ
เพื่อแก้ไขปัญหา
SJR และScopus (พิจารณาผลงานย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน ที่ได้รับการอ้างอิง
และงานวิจัย
ท้องถิ่น
ณ ปีปัจจุบัน)
2.5 จำนวนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรม
2.5.1 จำนวนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์ทมี่ ีการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่
5 ผลงาน
เกี่ยวข้อง อาทิ การจดสิทธิบัตร อนุสทิ ธิบัตร เป็นต้น
2.5.2 จำนวนนวัตกรรมหรือผลงานบริการวิชาการที่สามารถสร้างคุณค่า
2 ผลงาน
แก่ผู้รับบริการ ชุมชน และสังคม ได้โดยสามารถนำผลงานบริการ
วิชาการไปใช้ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ
การศึกษา
2.6 จำนวนอาจารย์หรือบุคลากรที่ได้รับรางวัลจากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
2 รางวัล
ทั้งในระดับชาติ หรือนานาชาติ
เป้าประสงค์ 3 ประชาชนสามารถดำรงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมี
รายได้เพิ่มขึ้น
รองคณบดีฝ่าย
3 ชุมชน
VRU_ยุทธศาสตร์ 3 3.1 จำนวนชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการตนเอง
กิจการนักศึกษา
การพัฒนางานพันธกิจ
และพันธกิจ
สัมพันธ์ และถ่ายทอด
สัมพันธ์
เผยแพร่โครงการอัน
เนื่องมาจาก
ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
พระราชดำริ
พันธกิจสัมพันธ์
VRUPH_ยุทธศาสตร์
งานบริหาร
3พัฒนาภาคีเครือข่าย
นักศึกษาและพันธ
กิจสัมพันธ์
เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ
ชุมชน และเป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้
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ยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ
เป้าประสงค์ 4 บัณฑิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตสำนึกที่ดีต่อสังคมโดยรวมรักษามรดกทางวัฒนธรรม
และเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม
รองคณบดีฝ่าย
1 ผลงาน
VRU_ยุทธศาสตร์ 4 4.1 จำนวนผลงานอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รบั
กิจการนักศึกษา
การเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ
พัฒนาระบบการ
และพันธกิจ
บริหารจัดการ
สัมพันธ์
ศิลปวัฒนธรรมที่นำไป
ต่อยอดสู่เศรษฐกิจ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
สร้างสรรค์
พันธกิจสัมพันธ์
VRUPH_ยุทธศาสตร์
งานบริหาร
4เสริมสร้างการทำงาน
นักศึกษาและพันธ
กิจสัมพันธ์
เป็นระบบ เสริม
จิตสำนึกทาง
วัฒนธรรม
เป้าประสงค์ 5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อ
ประชาชน
5.1 ร้อยละของอาจารย์ประจำสถาบันที่มคี ุณวุฒิปริญญาเอก
ร้อยละ 40 รองคณบดีฝ่าย
VRU_ยุทธศาสตร์ 5
บริหารและการ
การพัฒนาระบบการ
วางแผน
บริหารจัดการที่เป็น
เลิศมีธรรมาภิบาล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
ร้อยละ 15
VRUPH_ยุทธศาสตร์ 5.2 ร้อยละของอาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศต่ออาจารย์ทั้งหมดที่
บริหารและการ
สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิจาก ก.พ.
5สร้างระบบการ
วางแผน
5.3 ร้อยละอาจารย์ประจำสถาบันที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ร้อยละ 70
บริหารงานตามหลัก
5.5 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึน้ จากผู้ที่มคี ุณสมบัติ
ร้อยละ 3
ธรรมาภิบาลเชิงรุก
เข้าเกณฑ์การประเมิน
5.6 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของการบริหารด้านบุคลากรต่อสภาพแวดล้อม

>4.51

ด้านบุคลากร
5.7 ร้อยละของหลักสูตรที่มีผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ สกอ. อยู่ในระดับดีมาก
5.8 5.9 ร้อยละหลักสูตรที่ผ่านการขึน้ ทะเบียน TQR (Thai Qualification Register)

ร้อยละ 5

ร้อยละ 10

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและงานวิจัย

5.10 5.11 5.12 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว (ระดับเอเชีย)
5.13 ค่าเฉลี่ยระดับความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร
5.14 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มตี ่อมหาวิทยาลัยในทุกมิติ

5.15 ส่วนแบ่งการตลาดของนักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเทียบกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏทัง้ หมด
5.16 ร้อยละของนักเรียนในท้องถิ่นที่เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์

น้อยกว่า
อันดับที่ 185

>4.51
>4.00
ร้อยละ 4
ร้อยละ 30

รองคณบดีฝ่าย
บริหารและการ
วางแผน
รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและ
งานวิจัย
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การประเมินความสำเร็จของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 คณะฯ ดำเนิน การติดตามและประเมิน ความสำเร็จของแผนกลยุทธ์ และ
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ และรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินการของโครงการ และตัวชี้วัด
ในแต่ละยุทธศาสตร์ ต่อคณะกรรมการบริหารคณะทุกเดือน และรายงานต่อมหาวิทยาลัยทุกไตรมาส ซึ่งผล
การดำเนินงานในไตรมาสที่ 2 สรุปผลความสำเร็จการดำเนินงานตามโครงการและตัวชีว้ ัด ตามแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (อยู่ระหว่างดำเนินการถึงไตรมาสที่ 2 ) ดังตารางที่ 3

จากตารางที่ 3 พบว่า ในไตรมาสที่ 2 จำนวนตัวชีว้ ัดเป้าประสงค์ที่สำเร็จตามเป้าหมายเพียงร้อย
ละ 12.5 จากตัวชีว้ ัด 40 ตัววัด และจำนวนโครงการตามแผนปฏิบัติการที่สำเร็จตามเป้าหมาย เพียง
ร้อยละ 9.68จากตัวชีว้ ัด 31 โตรงการ งานแผนโดยรองคณบดีฝ่ายบริหารและการวางแผนจึงดำเนินการ
แจ้งให้ทุกโครงการปรับแผนในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการที่ต้อง
ดำเนินการในช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายน ให้ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำ 2 กรณี คือ
1. กรณีที่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักศึกษาที่ไม่สามารถเลื่อนกำหนดระยะเวลาได้ ให้ทำเรื่อง
ยกเลิกโครงการ
2. กรณีที่สามารถเลื่อนกำหนดระยะเวลาได้ ขอให้ทุกโครงการทำเรื่องขอเลื่อนระยะเวลาที่
แน่นอน เพื่อการจัดการโครงการ และการบริหารงบประมาณ
โดยสรุปมีการยกเลิก 3 โครงการ และขอเลื่อนโครงการ 3 โครงการ
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ตารางที่ 3 สรุปผลความสำเร็จการดำเนินงานตามโครงการและตัวชีว้ ัด ตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณเปรียบเทียบระหว่าง
ปีงบประมาณ 2562 และ ไตรมาสที่ 2ปีงบประมาณ 2563

-

0

0

ไม่บรรลุ

บรรลุ

ไม่บรรลุ

บรรลุ
1

1

0

10*

7*

1*

1*

ไม่บรรลุ

1

4

1

5

บรรลุ

1

1

6

7

ยุทธศาสตร์

ไม่บรรลุ

5

7

8

Q2-63

จำนวนโครงการตาม
แผนปฏิบัติการที่สำเร็จตาม
เป้าหมาย
2562
Q2-63

บรรลุ

7

15

2562

จำนวน
โครงการ
ตามแผน-02

2563

15

จำนวนตัวชี้วัดเป้าประสงค์
ที่สำเร็จตามเป้าหมาย

2562

เป้าประสงค์ท่ี 1 บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มี
ทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรูต้ ลอด
ชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนา
ประเทศ
เป้าประสงค์ 2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไข
ปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น
เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศ
เป้าประสงค์ 3 ประชาชนสามารถดำรงชีวิตโดย
ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจ
ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายได้
เพิ่มขึ้น
เป้าประสงค์ที่ 4 บัณฑิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตสำนึกที่ดีต่อ
สังคมโดยรวมรักษามรดกทางวัฒนธรรมและ
เข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม

2563

2562

เป้าประสงค์

จำนวน
ตัวชี้วัดตาม
แผน-01

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิต
โดยกระบวนการเรียนรูเ้ ชิงผลิต
ภาพ (Productive Learning)

11

9

8

3

1

8*

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการ
แก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางาน
พันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด
เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่
นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์

5

5

3

2

1

4*

5

6

4

1

0

6*

2

1

2

-

0

1*
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จำนวนตัวชี้วัดเป้าประสงค์
ที่สำเร็จตามเป้าหมาย

0

12*

40

36

23

17

5

31*

ไม่บรรลุ

8

บรรลุ

4

ไม่บรรลุ

12

บรรลุ

12

จำนวนโครงการตาม
แผนปฏิบัติการที่สำเร็จตาม
เป้าหมาย
2562
Q2-63

2563

ยุทธศาสตร์

ไม่บรรลุ

บรรลุ

Q2-63

ไม่บรรลุ

บรรลุ

2562

จำนวน
โครงการ
ตามแผน-02

2562

เป้าประสงค์ที่ 5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ
มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อ
ความต้องการประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อ
ประชาชน
รวม

2563

2562

เป้าประสงค์

จำนวน
ตัวชี้วัดตาม
แผน-01

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการที่เป็นเลิศมี
ธรรมาภิบาล

8

8

5

3

1

7

รวม

31

29

22

9

3

26

หมายเหตุ: * หมายถึง กำลังดำเนินการ
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เอกสารหลักฐาน
5.1.1 (1) คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวน/จัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี
(พ.ศ.2560-2564 )และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์
5.1.1 (2) เอกสารโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 2561และจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติ
ราชการประจำปี 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์
5.1.1 (3) แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560– 2564) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่
ได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัย
5.1.1 (4) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
5.1.1 (5) แผนปฏิบัติการคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีงปบระมาณ พ.ศ.2563
 ข้อ 2. ผู้บริหารมีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายและแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติแก่บุคลากร
ผู้เรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และคณะมีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคณะ
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เว็บไซต์ หรือสื่อสิ่งพิมพ์
ผลการดำเนินงาน
หลังจากการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2565 และแผนปฏิบัติ
การคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เรียบร้อยแล้ว ผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์
ดำเนินการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติแก่บุคลากร ผู้เรียน และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย โดยผ่านกระบวนการดังนี้
1) การถ่ ายทอดวิสัย ทั ศน์ พั นธกิจ นโยบายและแผนกลยุทธ์สู่การปฏิ บั ติแ ก่บุ ค ลากร คณะ
ดำเนินงานการถ่ายทอดผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ การประชุมบุคลากรคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ในวันที่ 22 พ.ค.2562
2) การถ่ ายทอดวิสั ย ทัศ น์ พั น ธกิจ นโยบายและแผนกลยุ ท ธ์สู่ก ารปฏิ บั ติแ ก่ บุ ค ลากร ในที่
ประชุมสัมมนาบุคลากรถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน
และนโยบายการบริห ารในปี งบประมาณ เป็ น ประจำทุ กปี พร้อ มทั้ง รับ ฟั ง ความคิ ด เห็ น พร้อ ม
ข้อเสนอแนะจากบุคลากรทุกระดับนำมาใช้ในการวางแผนประจำปีงบประมาณ ต่อไป
3) การถ่ า ยทอดวิสั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ นโยบายและแผนกลยุ ท ธ์สู่ ก ารปฏิ บั ติ แ ก่ ผู้ เรีย น คณะ
ดำเนินงานการถ่ายทอดผ่านกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา
4) เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคณะผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เว็บไซต์ หรือสื่อ
สิ่งพิมพ์ ในช่องทางเว็บไซต์คณะสาธารณสุขศาสตร์ http://ph.vru.ac.th Line application และ
5) เผยแพร่ผ่านคู่มือ เอกสารแผนปฏิบัติการ รายงานผลการดำเนินงานต่างๆ เช่น คู่มือนักศึกษา
ระดับปริญ ญาตรี คณะสาธารณสุขศาสตร์ คู่มือนักศึกษาระดับปริญ ญาโท คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ คู่มือ รายงานประเมินตนเอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี
งบประมาณ เป็นต้น
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เอกสารหลักฐาน
5.1.2(1) เอกสารแสดงการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายและแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติแก่บุคลากร ผู้เรียน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 ข้อ 3. มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ท่ีส่งผลต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของคณะและ
ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม
ผลการดำเนินงาน
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ของคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ ตามคำสั่ งที่ 0130/2562 ลงวัน ที่ 15 สิงหาคม 2562 และจั ด ประชุม คณะกรรมการฯ เมื่ อวั น ที่ 20
สิงหาคม 2562 เพื่อวิเคราะห์ และระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายในและภายนอก ที่ส่งผลต่อการ
ดำเนินงานตามพันธกิจของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ใน 4 ด้าน คือ 1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
2) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk) 3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) 4) ความเสี่ยง
ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) พร้อมทั้งนำผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 มาพิจารณาว่าความเสี่ยงใดที่ยังเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ รวมทั้งความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ใน
ปีงบประมาณ 2563 และนำความเสี่ยงทั้งหมดมาประเมินเพื่ อหาระดั บความเสี่ยง โดยพิจารณาจากโอกาสที่จะเกิด
เหตุการณ์ความเสี่ยง และผลกระทบต่างๆ โดยคณะกรรมการฯ ร่วมกันกำหนดเกณฑ์ภายใต้บริบทของคณะฯ
คณะกรรมการบริห ารความเสี่ยงของคณะฯ ออกแบบการประเมิน ความเสี่ยงทั้ง 4 ด้า นและส่ งให้
ผู้รับผิดชอบแต่ละผ่ายงานภายในคณะฯ วิเคราะห์ข้อมูล พบว่า คณะฯ มีความเสี่ยงที่ต้องนำมาบริหารความ
เสี่ยง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำแนกรายยุทธศาสตร์ ดังนี้
ด้านกลยุทธ์ (S)
ยุทธศาสตร์
ความเสี่ยงที่ต้องนำมาบริหารความเสี่ยง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563
5
S2 ผลการดำเนินการโครงการไม่ S3 ความเสียหายต่อชีวิตและ
S1 ระยะเวลาการดำเนินตาม
เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
โครงการไม่เป็นไปตามแผน
ทรัพย์สิน กรณีเกิดอัคคีภัย

ด้านการปฏิบัติการ (O)
ยุทธศาสตร์
ความเสี่ยงที่ต้องนำมาบริหารความเสี่ยง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563
1
O1 จำนวนนักศึกษาลดลง
O2 จำนวนนักศึกษารับเข้ายังไม่ O3 การมีงานทำของบัณฑิตไม่ตรง

2

O4 จำนวนผลงานตีพมิ พ์ใน
วารสารระดับชาติและ
นานาชาติของอาจารย์ไม่ได้
ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์
การวิจัยของคณะ

เป็นไปตามเป้าหมายที่
กำหนด
O5 ขาดการบูรณาการงานวิจัย
กับการเรียนการสอน

ตามสาขาที่จบการศึกษา
O6 จำนวนเงินทุนวิจัยต่อจำนวน
บุคลากรสายวิชาการไม่ได้ตาม
เกณฑ์ท่กี ำหนดยุทธศาสตร์การ
วิจัยของคณะ
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ยุทธศาสตร์
ความเสี่ยงที่ต้องนำมาบริหารความเสี่ยง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563
3
O7 จำนวนผู้เข้าอบรมหลักสูตร O8 การสร้างเครือข่ายชุมชนนัก

ระยะสั้น 5 หลักสูตรไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย

ปฏิบัติ เพื่อร่วมกันศึกษา
แก้ไขปัญหาของชุมชน
ท้องถิ่นและเสริมพลังให้
ชุมชนท้องถิ่นสามารถดำรง
อยู่ได้อย่างยั่งยืนไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย

ด้านการเงิน (F)
ยุทธศาสตร์
ความเสี่ยงที่ต้องนำมาบริหารความเสี่ยง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563
5
F1 บุคลากรไม่เข้าใจกฎระเบียบและประกาศที่
F2 บุคลากรไม่เข้าใจกฎระเบียบและประกาศที่

เกี่ยวกับการเงินและพัสดุมาประกอบเพื่อเป็น
แนวทางการเบิกจ่ายได้อย่างถูกต้อง

เกี่ยวกับการเงินและพัสดุมาประกอบเพื่อเป็น
แนวทางการเบิกจ่ายได้อย่างถูกต้อง

ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)
ยุทธศาสตร์
ความเสี่ยงที่ต้องนำมาบริหารความเสี่ยง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563
5
C1 การละเมิดพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2555-2556ให้กับ

บุคลากร

จากนั้น คณะสาธารณสุขศาสตร์ กำหนดแนวทางการจัดการความเสี่ยงตามหลักการ 3 แนวทาง คือ 1) การ
ยอมรับความเสี่ยง (Accept) 2) การลดความเสี่ยง (Reduce) 3) การหลีกเลี่ยง (Avoid) กำหนดระยะเวลาที่ใช้ในการ
ดำเนินงานจัดการความเสี่ยงแต่ละด้าน รวมทั้งกำหนดผู้รับผิดชอบในแผนบริหารความเสี่ยงคณะสาธารณสุขศาสตร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และนำเสนอให้คณะกรรมการบริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ พิจารณาให้ความ
เห็นชอบเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562
การรายงานแผนการบริห ารความเสี่ย ง ประจำปีงบประมาณ 2563 การทำงานเสนอต่ อ ที่ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 9/2562 วันที่ 18 กันยายน 2562 เพื่อพิจารณาโดยมติที่ประชุม เห็นชอบ
อนุมัติ แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยให้ข้อเสนอแนะให้ผู้รับผิดชอบทบทวนกิจกรรมที่
จัดเพื่อลดความเสี่ยง เพื่อให้ได้ผลตามเป้าหมาย
สำหรับการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2563 ดังนี้
การรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ
2563 รอบ 6 เดือน เสนอรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 25 มีนาคม
2563 เพื่อพิจารณา สรุปผลมาจากการติดตามความก้าวหน้าตามแบบการติดตามผลการจัดการความเสี่ยง
โดยมีปัจจัยเสี่ยงตามแผนการบริหารความเสี่ยง จำนวน 8 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 8 เรื่อง และมี
ความเสี่ยงที่ลดลง จำนวน 4 เรื่อง ดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 สรุปผลการดำเนินงานบริหารความเสีย่ ง รอบเดือนตุลาคม 2562-มีนาคม 2563

ความเสี่ยงด้าน
การบริหารแผน
(S)

ระดับความเสี่ยงก่อนการ
บริหารจัดการความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยงหลังการ
บริหารจัดการความเสี่ยง

ระดับ
ผล
กระทบ

ระดับ
โอกาส
เกิด

ระดับ
ผล
กระทบ

ระดับ
โอกาส
เกิด

ระดับ
ความ
เสี่ยง

1. ระยะเวลาการดำเนินตามโครงการ
ไม่เป็นไปตามแผน

5

4

4

3

สูง

2. ผลการดำเนินการไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่กำหนด

5

4

4

3

สูง

3.ความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน
กรณีเกิดอัคคีภัย

5

4

5

4

สูง
มาก

5

4

สูง
มาก

5

4

สูง
มาก

5

4

สูง
มาก

3

3

ปาน
กลาง

5

4

สูง
มาก

5

4

สูง
มาก

5

4

สูง
มาก

1

1

ปาน
กลาง

5

5

สูง
มาก

5

4

สูง
มาก

ความเสี่ยงด้าน
1. จำนวนผู้เข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้น
พันธกิจสัมพันธ์ (O) 5 หลักสูตรไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
2. การสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ
เพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนท้องถิ่นและเสริมพลังให้ชุมชน
ท้องถิ่นสามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน
ความเสีย่ งด้าน
1. บุคลากรยังไม่เข้าใจกฏระเบียบและ
การเงิน (F)
ประกาศที่เกี่ยวกับการเงินและพัสดุมา
ประกอบเพื่อเป็นแนวทางการเบิกจ่าย
ได้อย่างถูกต้อง
2. เมื่อทำตั้งเบิก การเบิกค่าใช้จ่าย
ตามโครงการไม่สามารถเบิกได้ตาม
คำแนะนำตามเจ้าหน้าที่การเงิน
แนะนำ
ความเสี่ยงด้านกฏ 1. การละเมิดพระราชบัญญัติ ว่าด้วย
ระเบียบ(C)
การกระทำความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2555-2556

ระดับ
ความ
เสี่ยง

สูง
มาก
สูง
มาก
สูง
มาก

เอกสารหลักฐาน
5.1.3 (1) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562
5.1.3 (2) คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะสาธารณสุขศาสตร์
เลขที่ 0130/2562 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2562
5.1.3 (3) แผนบริหารความเสี่ยง คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
5.1.3 (4) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 22 เมษายน 2563
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 ข้อ 4. มีการประเมินการบริหารคณะด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ โดยผู้เรียน
ลูกค้ากลุ่มอื่น ผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมือ และผู้มีส่วนได้เสีย
ผลการดำเนินงาน
คณะมีการบริหารคณะด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ดังนี้
1) หลักประสิทธิผล คณะได้มีการทบทวนแผนกลยุทธ์ เพื่อเป็นกรอบการดำเนินงานของมคณะ และ
จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563 มีการกำหนดความสำเร็จตัวบ่งชี้เป้าประสงค์แผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติการ จำนวนทั้งหมด 80 โครงการ โดยมีการรายงานผลตามไตรมาส ในไตรมาสที่ 2 มีทั้งหมด มี
ผลการดำเนินการ บรรลุ 34 โครงการ ดำเนินการแต่ไม่บรรลุ 46 โครงการ และอยู่ระหว่างดำเนินการ คิดเป็น
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานร้อยละ 42.50 ซึ่งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน
คณะรายงานคณะกรรมการบริหารคณะเป็นประจำทุกเดือน
2) หลั กประสิ ทธิภาพ คณะจั ดสรรงบประมาณ ดำเนิ นงานตามพั นธกิจและกำกั บติ ดตามเร่งรัด ให้ ใช้
งบประมาณในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะโดยผลการตั้งเบิกจ่ายงบประมาณปี 2563 ณ วันที่ 27 พฤษภาคม
2563 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน คิดเป็นร้อยละ 24.84 เบิกจ่ายงบประมาณรายได้ คิดเป็นร้อยละ 33.28
รวมงบประมาณแผ่นดินและงบรายได้ คิดเป็นร้อยละ 29.99 การตรวจสอบและประเมินผลงาน คณะรายงานคณะ
กรรมการบริหารคณะเป็นประจำทุกเดือน
3) หลักการตอบสนอง ผู้บริหารนำโดยคณบดีมีช่องทางการรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและรับฟังความ
ต้องการหลายช่องทาง โดยจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ช่องทางการติดต่อ ได้แก่ โทรศัพท์ หมายเลข 02-5290674
ต่อ 606-07 เว็บไซต์ http://ph.vru.ac.th/ สายตรงคณบดี Facebook : https://www.facebook.com/VRUPH

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 : 102

การรับเรื่องราวร้องทุกข์ คณะฯ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์การทุจริต มีหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
และรับเรื่องร้องเรียนของคณะ และรวบรวมเพื่อนำเสนอให้คณบดีพิจารณาและสั่งการเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในการ
ตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการและทำให้บุคลากร นักศึกษา ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดความ
เชื่อมั่นและไว้วางใจ และกำลังดำเนินการจัดทำระบบและกลไกการจัดการเรื่องร้องเรียน ของคณะสาธารณสุขศาสตร์
รวมทั้งจัดทำร่าง กระบวนการจัดการการร้องเรียน เพื่อให้คณะกรรมการฯ พิจารณาต่อไป ดังแผนภาพที่ 2

แผนภาพที่ 2 กระบวนการจัดการการร้องเรียน (ร่าง)
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4) หลักการรับผิ ดชอบ มหาวิทยาลั ยมีการกำหนดเป้าหมาย ในการดำเนินการตามแผนกลยุ ทธ์ และ
แผนปฏิบัติการ โดยให้มีการรายงานผลการดำเนินงานเป็นระยะ คือ รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน และรอบ 9 เดือน ตาม
แบบฟอร์มมหาวิทยาลั ยประกอบไปด้วย แบบฟอร์มรายงานติดตามและประเมินผลตั วชี้วัดเป้าประสงค์ ประจำปี
งบประมาณ 2563 แบบฟอร์มรายงานติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2563 และคณะ
รายงานผลการปฏิบัติงาน/รายงานผลการดำเนินงานผ่ านระบบติดตามผลการดำเนินงานโครงการและงบประมาณ
http://mis.vru.ac.th/ของกองนโยบายและแผน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารคณะตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่
โดยคำนึงถึงการดำเนินงานตามมติเพื่อให้การบริหารงานบรรลุเป้าหมาย และแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้ครอบคลุมพันธกิจ
และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัยโดยผู้บริหารคณะให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบและ
พิจารณาทุก สิน้ ปีงบประมาณ
5) หลักความโปร่งใส ผู้บริหารทุกคน มีการเปิดเผยข้อมูลให้แก่บุคลากรโดยผ่านทางเว็บไซต์ของคณะ
รวมถึงมีการเผยแพร่รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารคณะ ผ่านทางเว็บไซต์ http://ph.vru.ac.th/Meetinglogin2.html
ให้ประชาคมได้มีส่วนในการรับรู้รับทราบ โดยบุคลากรได้รับ Login Password สำหรับเปิดเข้าอ่านรายงานการประชุม
ได้ทุกคน

6) หลักการมีส่วนร่วม คณะ โดยผู้บริหารได้ให้มีการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย ในการ
จัดกิจกรรมต่างๆ ทีส่ ำคัญ เช่น การทบทวนจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ดูจากสรุปความคิดเห็นของผู้มีสว่ นได้เสีย
และแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางอื่น เช่น สายตรงผู้บริหาร เว็บไซต์ กล่องรับความคิดเห็นที่ตั้งอยู่หน้าห้องสำนักงาน
คณบดีคณะฯ โดยผู้บริหารจะดาเนินการตอบในทุกๆ เรื่อง นอกจากนี้ คณะกรรมการชุดต่างๆ ของคณะ ยังมีผแู้ ทนจาก
ภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ได้แก่ คณะกรรมการประจำส่วนราชการ
7) หลักการกระจายอำนาจ คณบดีได้กำหนดและมอบอำนาจในการบริหารและการตัดสินใจแต่ละเรื่องให้แก่
รองรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ในการตัดสินใจ นอกจากนีย้ ังมีการถ่ายโอนอำนาจในการตัดสินใจไปยังคณะกรรมการชุด
ต่างๆ ที่ตั้งขึน้ โดยมุ่งประโยชน์ของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
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8) หลักนิติธรรม บริหารงานตามเจตนารมณ์ของระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และประกาศที่เกี่ยวข้องของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และจัดทำเอกสารรวบรวม กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับประกาศ
ต่างๆ ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยเพื่อเผยแพร่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติผ่านทางเว็บไซต์ . http://ph.vru.ac.th/Legalregulations/index.html

9) หลักความเสมอภาค ให้ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันในด้านการบริหารจัดการการบริหารงาน
อาทิเ ช่น มีก ารกำหนดเกณฑ์ก ารประเมิน ผลการปฏิบ ัต ิง านอย่า งชัด เจน โดยออกเป็น ข้อ บัง คับ สภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูป ถัมภ์ จังหวัดปทุม ธานีว่าด้ว ยมาตรฐานภาระงานทาง
วิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัง หวัด ปทุมธานี เรื่อง ภาระงานของผู้
ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2560 สำหรับ สาย
วิชาการ และมีคู่มือประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับสายสนับสนุน อีกทั้งยังมีการส่งเสริมพัฒนาบุคลากร
ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยไปศึกษาหรือฝึกอบรม พ.ศ.2558
10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ ในการพิจารณาอนุมัติเรื่องต่างๆ ในแต่ละครั้งจะผ่านการพิจารณาที่ต้องมีความ
เห็นชอบ โดยมีวาระเพื่อพิจารณาบรรจุไว้ในวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารชุดต่างๆ อย่างชัดเจน โดยในการ
ประชุมหรือตกลงใช้กลไกในการตัดสินใจ อาทิ คณะกรรมการบริหารคณะ คระกรรมการบริหารหลักสูตร
ในปีงบประมาณ 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ กำหนดจัดกิจกรรม ให้กับบุคลากรภายใน
คณะ ชื่อโครงการ“กินขนม ระดมสมอง เพื่อธรรมาภิบาล” ในวันที่ 8 มกราคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ถ่ายทอดความรู้ และสร้างความเข้าใจในเรื่องการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ผู้เข้าร่วมโครงการร่วมจัดทำ
ระบบธรรมาภิบาล และจัดทำ infographic เรื่องธรรมาภิบาล เผยแพร่ สรุปความคิดเห็นจากการประชุม เรื่อง
ความหมายและตัวชี้วัด หลักธรรมาภิบาล ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดังตารางที่ 4
สำหรับการประเมินการบริหารคณะด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ โดยผู้เรียน
ลูกค้ากลุ่มอืน่ ผูส้ ่งมอบ คู่ความร่วมมือ และผู้มสี ่วนได้เสีย อยู่ระหว่างการออกแบบประเมิน
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ตารางที่ 4 สรุป ความคิ ด เห็ น จากการประชุ ม เรื่อ ง ความหมายและตั ว ชี้วั ด หลั กธรรมาภิ บ าล ของคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ความหมาย และตัวชี้วัด
1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness)
หมายถึง
ผลการปฏิบัติงานที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนปฏิบัติงานตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ
มหาวิทยาลัยในกลุ่มราชภัฏ และมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นนำและเป็นที่ยอมรับ เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อชุมชน โดยการปฏิบัติงาน
จะต้องมีทิศทาง ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการในการปฏิบัติงาน มีระบบการติดตาม ประเมินผล และพัฒนาปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด
1. มีผลการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนปฏิบัติการประจำปีทุกพันธกิจ
2. มีการกำหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ โดยใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วม
3. มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
4. มีการนำผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัตงิ านอย่างต่อเนื่อง
2. ประสิทธิภาพ (Efficiency)
หมายถึง
การบริหารงานตามแนวทางการกำกับดูแลที่มีกระบวนการปฏิบัติงาน โดยใช้วิธีการบริหารจัดการที่เหมาะสม ใช้ทรัพยากร
ด้านงบประมาณ บุคลากร ระยะเวลาและวัสดุอุปกรณ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงานตามภารกิจ
เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน
ตัวชี้วดั
1. มีการสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
2. มีการสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาเพื่อพัฒนาศักยภาพตนเอง
3. มีการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการปฏิบตั ิงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน
4. มีการสร้างมาตรฐาน การปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
5. มีคู่มือการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม
6. มีการปรับปรุงกระบวนการทำงานที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ
3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness)
หมายถึง
การให้บริการที่สามารถดาเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความ
คาดหวังหรือความต้องการของประชาชน ผู้รับบริการและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและแตกต่าง
ตัวชี้วัด
1. มีการดำเนินการในการรับฟังความต้องการ และความคาดหวังของ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2. มีการดำเนินการในการตอบสนองความคาดหวัง ความต้องการของ ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงมีการตอบสนอง แก้ไขปัญหาข้อ
ร้องเรียน อย่างเป็นธรรมและรวดเร็ว
3. มีการดำเนินการวัดผลความพึงพอใจและไม่พึงพอใจในการรับบริการของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียและนำผลมาปรับปรุง
4. มีการอำนวยความสะดวกต่อประชาชนที่มารับบริการ
5. มีการจัดช่องทางการให้การบริการแก่ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
6. มีการจัดช่องทางการบริการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงได้ง่าย
7. มีการรายงานผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ
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ความหมาย และตัวชี้วัด
4. หลักภาระรับผิดชอบ(Accountability)
หมายถึง
การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าทีแ่ ละผลงานต่อเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยปฏิบัติงานอย่างมีความรับผิดชอบที่
ตอบสนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความสำนึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ
ตัวชี้วัด
1. มีการประเมินผลการปฏิบัตงิ านของคณะและหลักสูตร
2. มีการเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานของคณะและหลักสูตรให้สาธารณชนรับทราบ
3. จัดให้มีกระบวนการสร้างความตระหนักในสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานของผู้บริหาร อาจารย์ผู้สอน และบุคลากร
สายสนับสนุนทุกระดับ
4. มีระบบการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยเชี่อมโยงกับระบบแรงจูงใจ และระบบการให้โทษอย่างเป็นรูปธรรม
5. มีการดำเนินการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาที่เกิดขึน้ จากการดำเนินงานอย่างครอบคลุม และเป็นระบบ
5. หลักความโปร่งใส (Transparency)
หมายถึง
กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้ เมื่อมีข้อสงสัยและพร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ขัดต่อข้อบังคับ กฎหมาย โดยทุก
คนสามารถรู้ทุกขั้นตอนของการดำเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้
ตัวชี้วัด
1. มีคณะกรรมการกำกับดูแลงบประมาณรายรับ-รายจ่ายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ถูกต้องตามกฎระเบียบราชการ
2. มีระบบตรวจสอบภายใน ที่สามารถทำให้ปฏิบัติงานผูบ้ ริหารสามารถร่วมตรวจสอบอย่างเป็นระบบ
3. มีการเปิดเผยเอกสารข้อมูลที่ไม่มีชั้นความลับสาธารณชนเมื่อมีการร้องขอ
4. มีการดำเนินการป้องกันปัจจัยเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตอย่างเป็นระบบ และครอบคลุมทั่วถึง
5. จัดให้มีระบบการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอรัปชั่นที่ปกปิดข้อมูลของผู้ร้องเรียนที่คุ้มครองสิทธิ์ผู้ร้องเรียน
6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation)
หมายถึง
การมอบอำนาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการดำเนินการให้แก่บุคลากรในคณะ โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึง
พอใจในการทำงานของบุคลากรในคณะ ปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่มผลิตภาพเพื่อผลการดำเนินงานที่ดีของคณะ
ตัวชี้วัด
1. มีหลักกระบวนการบริหารคณะตามหลักธรรมาภิบาลที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
2. มีกลไกสนับสนุนการบริหารคณะตามหลักการมอบอำนาจ
3. มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติราชการจากการมอบอำนาจ
7. หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization)
หมายถึง
การถ่ายโอนอำนาจการตัดสินใจทรัพยากร และภารกิจจากคณะให้แก่หลักสูตรและสำนักงานดำเนินการแทนอย่างสมเหตุสมผล
ตัวชี้วัด
1. มีกระบวนการการบริหารคณะตามหลักการกระจายอำนาจที่มคี ุณภาพและได้มาตรฐาน
2. มีกลไกสนับสนุนการบริหารราชการตามหลักการกระจายอำนาจหลักสูตรให้ดำเนินการอย่างสมเหตุสมผล
3. มีกลไกสนับสนุนการบริหารราชการตามหลักการกระจายอำนาจสำนักงานสามารถตัดสินใจให้ดำเนินการอย่างสมเหตุสมผล
8. หลักนิติธรรม (Rule of law)
หมายถึง
การใช้อำนาจของกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ในการบริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และคำนึงถึงสิทธิ
เสรีภาพ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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ความหมาย และตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
1. ชีแ้ จง ประชาสัมพันธ์ ให้บคุ ลากรทราบถึงกฎระเบียบ ข้อบังคับ ของคณะและมหาวิทยาลัย
2. ส่งเสริมให้บคุ ลากรทุกระดับปฏิบตั ิงานโดยไม่เลือกปฏิบัติ มีความเป็นธรรม
3. บุคลากรมีช่องทางร้องทุกข์ที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายเมื่อได้รับความไม่เป็นธรรม
4. มีการปกปิดข้อมูลของบุคลากรผู้ร้องทุกข์
5. มีระบบติดตามเรื่องร้องทุกข์
9. หลักความเสมอภาค (Equity)
หมายถึง
การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียม โดยไม่มีการแบ่งแยกด้วยเหตุแห่งเพศ อายุ ความพิการ สถานะของบุคคล
ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา ฯลฯ
ตัวชี้วัด
1. มีการสำรวจเกี่ยวกับกระบวนการร้องเรียนหรือเรื่องราวร้องทุกข์ต่างๆ
2. มีการสำรวจความต้องการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
3. มีการติดตามผลการดำเนินงานของกระบวนการตามหลักความเสมอภาคของบุคลากร
4. มีการส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรยึดหลักความเป็นธรรม ความเสมอภาคในการปฏิบัตงิ านและกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถกู ต้อง

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 : 108

เอกสารหลักฐาน

5.1.4(1) กิ จ กรรม การประชุ ม พั ฒ นาระบบและจั ด ทำ infographic เรื่ อ งธรรมาภิ บ าล
รหัส 20-06-13-003
5.1.4(2) เอกสารแสดงการใช้ ระบบระบบรายงานการติด ตามผลการดำเนิน โครงการและ
งบประมาณ (VRU Projects Monitoring System)
5.1.4(3) รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน
5.1.4(4) เอกสารการมอบหมายงาน และมอบอำนาจ ให้ คณบดีและรองคณบดี
5.1.4(5) ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร ค ณ ะ บ น website
http://ph.vru.ac.th/Meeting.html
 ข้อ 5. การกำกับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานมีการดำเนินการจัดการความรู้ตามระบบ โดย
ความรู้ท่ีได้เกิดจากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือสัญชาตญาณของแต่ละบุคคลภายในองค์กร ถ่ายทอด
ออกมาเป็นคำพูด หรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการทำงาน งานฝีมือ ประสบการณ์
แนวความคิด
ผลการดำเนินงาน
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ดำเนินการกำกับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานมีการดำเนินการจัดการ
ความรูต้ ามระบบ ดังแผนภาพที่ 3
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ดังแผนภาพที่ 3 ระบบการจัดการความรู้ คณะสาธารณสุขศาสตร์
ในปีการศึกษา 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ ประจำปี
การศึกษา 2562 ที่ 0118/2562 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2562 และดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ ในเดือน
สิงหาคม 2562 เพื่อร่วมทบทวน และจัดทำแผนจัดการความรู้ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าสู่แผนคณะ
ประจำปีการศึกษา 2563 กำหนดประเด็น ความรู้ เป้าหมาย ปฏิทินการจัดการความรู้ที่ส อดคล้องกับแผน
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กลยุท ธ์ของคณะครอบคลุม พัน ธกิจด้านการผลิตบัณ ฑิต ด้านการวิจัย ด้านพั นธกิจสั มพั นธ์ ด้านท ำนุ บำรุง
ศิลปวัฒนธรรม แล้วด้านการบริหารจัดการ

คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ ดำเนิน การกำกับ ติด ตามและสนั บ สนุ น ให้ ห น่ วยงาน และหลั กสู ต รมีการ
ดำเนินการจัดการความรูต้ ามระบบ โดยมีคณะกรรมการจัดการความรูเ้ ป็นกลไกหลักที่ทำหน้าที่กำกับติดตามให้
เกิดการจัดกิจกรรมตามแผนที่กำหนด มี การออกแบบฟอร์มสำหรับถอดบทเรียนจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ได้แก่ แบบบันทึกถอดบทเรียน แบบถอดบทเรียน หรือแนวปฏิบัติที่ดีจากการทำโครงการ แบบถอดบทเรียน
ก่อนเริ่มกิจกรรม (BAR) แบบถอดบทเรียนภายหลังกิจกรรม (AAR) และแบบเรื่องเล่าเร้าพลัง Success Story
Telling (SST) http://ph.vru.ac.th/KMph/index.html#

หลั งจากการจัด กิจกรรมคณะมีการรวบรวมองค์ความรู้ที่ได้เผยแพร่ผ่านเว็บ ไซต์ KM Corner คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ http://ph.vru.ac.th/KMph/index.html และ Line group ข่าวประชาสัมพันธ์คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ VRUFPH โดยในปีการศึกษา 2562 มีการดำเนินการจัดการความรู้และเผยแพร่องค์ความรู้ จำนวน 3
เรื่อง ดังนี้
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เอกสารหลักฐาน
5.1.5(1) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการความรู้ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
5.1.5(2) แผนการจัดการความรูค้ ณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
5.1.5(3) เว็บไซต์ KM Corner คณะสาธารณสุขศาสตร์ http://ph.vru.ac.th/KMph/index.html
5.1.5(4) Line group ข่าวประชาสัมพันธ์คณะสาธารณสุขศาสตร์ VRUFPH
5.1.5(5) แบบฟอร์มสำหรับถอดบทเรียนจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน ตัวบ่งชี้ 5.1
เป้าหมายปี 2562
5 ข้อ

ผลการดำเนินงาน

คะแนนการประเมิน
ตนเอง

การบรรลุเป้าหมาย

5 ข้อ (ข้อ 1-5)

5.00 คะแนน

บรรลุ
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องค์ประกอบที่ 5 บริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบการบริหารและพัฒนาบุคลากร
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ : รองคณบดีฝ่ายบริหารและการวางแผน

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : ฝ่ายบริหารและการวางแผน
โทรศัพท์ : 606,607
E-mail : ph@vru.ac.th

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดำเนินงาน
อาจารย์ ดร.รัฐพล ศิลปรัศมี
ประธานหลักสูตร ส.ม.การจัดการระบบสุขภาพ
ประธานหลักสูตร ส.บ.สาธารณสุขศาสตร์
ประธานหลักสูตร ส.บ.การจัดการสถานพยาบาล
ประธานหลักสูตร วท.บ.อนามัยสิ่งแวดล้อม
ประธานหลักสูตร วท.บ.สุขภาพและความงาม
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : ฝ่ายบริหารและการวางแผน
โทรศัพท์ : 606,607
E-mail : ph@vru.ac.th

วงรอบการจัดเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ 2563 ( 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)

ผลการดำเนินงาน
 ข้อ 1. มีกรอบอัตรากำลังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการและสายสนับสนุน
และแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร
ผลการดำเนินงาน
คณะฯ แบ่งโครงสร้างการบริหารทรัพยากรบุคคลออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มวิชาการ และกลุ่มสนับสนุน
วิชาการ กลุ่ มวิชาการรับผิด ชอบการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุ บำรุง
ศิลปวัฒนธรรม โดยใช้สมรรถนะหลักบูรณาการการเรี ยนการสอนและการวิจัยเพื่อสร้างเสริมสุ ขภาวะชุมชน
และสิ่งแวดล้อม ด้วยการนำนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานทั้งในระดับชุมชนและภาคอุตสาหกรรม โดยนำความรูท้ ี่ได้ใน
ห้องเรียนไปสู่ชุมชนและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการบริการวิชาการสู่สังคม
กลุ่มสนับสนุนวิชาการ รับผิดชอบสนับสนุนการดำเนิ นงานของกลุ่มวิชาการ พัฒนาระบบสนับสนุนการ
บริการหลักในแต่ละด้านที่รับผิดชอบ กลุ่มสนับสนุนวิชาการของคณะฯ แบ่งตามทักษะและความชำนาญ อาทิ
งานแผนและระบบคุณ ภาพ งานทรัพ ยากรบุคคล งานกิจการนักศึกษาและพั นธกิจสั มพั นธ์งานบริหารงาน
วิชาการและวิจัย
ทั้งนี้ ทุ กงานของกลุ่ม สนั บ สนุ น วิชาการ อยู่ ภ ายใต้ ความรับ ผิด ชอบของรองคณบดี ทั้ง 2 กลุ่ ม คือ
ทั้งกลุ่มวิชาการ และกลุ่มสนับสนุนวิชาการ โดยทั้งสองกลุ่มรับผิดชอบงานศิลปวัฒนธรรมร่วมกัน เพื่อความ
คล่องตัวและเสริมสร้างการให้บริการตามความต้องการของผู้เรียน
คณะฯ ประเมิน ขีด ความสามารถ และสมรรถนะของบุ คลากร 4 กระบวนการ คือ 1) การคัด เลือ ก
บุคลากรใหม่ 2) การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรใหม่ 3) การประเมินผลการปฏิบัติงาน
4) การประเมินสมรรถนะบุ คลากร ปีงบประมาณ 2561 คณะฯ เริ่ม นำระบบการประเมิน OKR มาใช้ในการ
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ประเมินขีดความสามารถของบุคลากรกลุ่มสนับสนุนวิชาการ เพื่อให้บุคลากรของคณะมีผลงานและพัฒนาทักษะ
ที่เหมาะสมกับตำแหน่ง
คณะฯ จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรด้วยการสำรวจความต้องการในการพัฒนา และเพิ่มทักษะบุคลากร
และส่งแบบสำรวจให้กับ บุคลากรทุกคนเป็นรายบุคคล (IDP) เพื่อนำมาข้อมูลในการวิเคราะห์ เพื่อจัดทำแผน
รวมทั้งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นในการวิเคราะห์ เช่น ทิศทางและนโยบายของมหาวิทยาลัย กรอบอัตราการ
เกษียณ การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรของคณะฯ มาวิเคราะห์
พร้อมนำปฏิทินตารางงานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ ปี 2563 ของงานพัฒนาอาจารย์และ
บุคลากรมืออาชีพ มาใช้ในการจัด ทำแผนพั ฒ นาบุ ค ลากรภาพรวมคณะฯ โดยสำรวจให้คณาจารย์ และ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเลือกลงเรียนในแต่ละหัวข้อที่มหาวิทยาลัยฯ ส่งมา โดยจำแนกตามกลุ่มวิชาการ
และกลุ่มสนับสนุนวิชาการ เพื่อส่งเสริมขีดความสามารถของบุคลากรทั้งด้านวิชาชีพและวิชาการ รวมทั้ งการ
พัฒนาพฤติกรรม และเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ http://ph.vru.ac.th/

ทั้งนี้รวมถึงโดยการจัดสรรงบประมาณแก่บุคลากรของคณะฯ ทุกคนที่มหาวิทยาลัยฯเป็นประจำทุกปี
จากงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ สนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาตนเองในรูปแบบต่างๆ อาทิ การอบรม สัมมนา
ดูงาน และนำเสนอผลงานวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือพัฒนาในรูปแบบอื่นๆ รวมทั้งสนับสนุนให้
บุคลากรศึกษาต่อทั้งในประเทศ และต่างประเทศในสาขาที่ตรงกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ เพื่อสร้างความพึงพอใจ
ความผูกพัน และป้องกันการลดจำนวนของบุคลากร แผนพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะบุคลากร
คณะฯ วางแผนดำเนิน การประชุม คณะกรรมการบริหารคณะ พิจารณาเห็ นชอบ ในการกำหนด
บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อการปฏิบัติงานในการพัฒนาบุคลากรในแผนการบริหาร
และพัฒนาบุคลากรของคณะฯ โดยแผนพิจารณาเห็นชอบ ในการประชุม ครัง้ ที่ 12 วันที่ 18 ธันวาคม 2562
สำหรับ การขออั ต รากำลั ง ของหลั ก สู ต รที่ ต้ อ งการ หลั ก สู ต รต้ อ งกำหนดคุ ณ สมบั ติ ทั ก ษะ และ
สมรรถนะที่ต้องการเสนอคณบดีเพื่ออนุมัติ หลังจากคณบดีอนุมัติการจ้างเพิ่ม งานบริหารทรัพยากรบุคคลมี
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ระบบการสรรหา โดยใช้สมรรถนะหลักเป็นเครื่องมือสำคัญในการสรรหา ว่าจ้าง บรรจุ และรักษาบุคลากรใหม่
ระบบการขออัตรากำลังคณะฯ ทบทวนโดย คณะกรรมการบริหารคณะ ทุกปี
เอกสารหลักฐาน
5.2.1(1) แบบสำรวจหัวข้อความต้องการพัฒนา
5.2.1(2) แผนพัฒนาบุคลากร คณะสาธารณสุขศาสตร์
 ข้อ 2. มีการกำกับติดตามกรอบอัตรากำลังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ
และสายสนับสนุน และแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
ผลการดำเนินงาน
คณะฯ จัดระบบบริหารงานแบบมีส่วนร่วม โดยมี คณะกรรมการบริหารคณะ เป็นคณะกรรมการสูงสุด
ควบคุมกิจกรรมของคณะ มีการประชุมทุก 1 เดือน เพื่อกำหนดนโยบายติดตาม กำกับ และพิจารณากรอบ
อัตรากำลัง ผลการดำเนินงานต่างๆ รวมทั้งการดำเนินงานและบริหารบุคลากร ด้วยการเชื่อมโยงเข้ากับพันธกิจ
วิสัยทัศน์ และค่านิยม (VRUPH) ของคณะฯ มาเป็นแรงผลักดันเพื่อให้คณะฯ ประสบผลสำเร็จในการดำเนินงาน
ทั้งด้านการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการ โดยใช้ประโยชน์จากผลการปฏิบัติงาน Core Competency
และ Functional Competency มาใช้ในการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานเพื่อให้งานของคณะฯ บรรลุผล
สำเร็จ อาทิ ส่งเสริมการพัฒนาตนเอง ส่งเสริมการนำเสนอผลงานวิชาการ นอกจากนี้คณะฯ จัดทำผังควบคุม
กำกับ ติด ตามผลการดำเนิน การ ให้กับ รองคณบดี ประธานหลักสู ต ร และหั วหน้า สำนั กงานคณบดี เพื่อ ใช้
ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์คณะฯ และมหาวิทยาลัย ให้ได้ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด
เอกสารหลักฐาน
5.2.2(1) รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารคณะ
5.2.2(2) ผังควบคุมกำกับติดตามผลการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ 2563
 ข้อ 3. มีการสร้างขวัญและกำลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนสามารถทำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ผลการดำเนินงาน
การรักษาบรรยากาศการทำงานให้เกื้อหนุนและปลอดภัยต่อการทำงานของบุคลากรนั้น เป็นการสร้าง
ขวัญ กำลังใจให้คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน คณะฯ โดยคณบดี รองคณบดีทุกคน และบุคลากรสาย
สนับสนุนร่วมกันสร้างแบบสำรวจความพึงพอใจ และความผูกพัน ของสภาพแวดล้อม สิ่งอำนวยความสะดวก
ภายในอาคารสถานที่ของบุคลากรทุกปี ปีงบประมาณ 2562 พบว่า พบว่าบุคลากรของคณะฯมีความผูกพันใน
ระดับปานกลาง (Mean = 3.70) ด้านที่บุคลากรผูกพันมากที่สุด คือ การอุทิศตนเพื่องาน ความความมุ่งมั่นใน
การทำงาน และความกระตือรือร้น ตามลำดับ
เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2561 พบว่า ความผูกพันเพิ่มขึ้น .09 คะแนน ค่าเฉลี่ยการอุทิศตนเพื่องาน
คะแนนเพิ่มขึน้ ค่าเฉลี่ยความมุ่งมั่นในการทำงาน คะแนน คงเดิม และค่าเฉลี่ยความกระตือรือร้น คะแนนลดลง
0.01 คะแนน
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ค่าเฉลี่ยระดับความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร
2561
Mean
ค่าเฉลี่ยความผูกพันในงาน
ค่าเฉลี่ยการอุทิศตนเพื่องาน
ค่าเฉลี่ยความมุ่งมั่นในการทำงาน
ค่าเฉลี่ยความกระตือรือร้น

Std. Deviation
3.61
3.60
3.65
3.56

0.64
0.75
0.50
0.85

2562
Mean

Std. Deviation
3.70
3.70
3.65
3.55

.66
.73
.67
.76

ปี 2562 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากรภาพรวมอยู่ในระดับดี (M =4.10) ซึ่งค่าเฉลี่ยดีข้นึ กว่าปีที่
ผ่านมาเพิ่มขึ้น 0.92 คะแนน และความพึงพอใจในการบริการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อ ส่งเสริมคุณ ภาพชีวิต ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับ ดี (M= 3.23 ) ซึ่งค่าเฉลี่ยดีข้นึ กว่าปีที่ผ่านมาเพิ่มขึน้ 0.94 คะแนน
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจในการบริการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2561
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจภาพรวม
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการบริการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2562

Mean

Mean

3.18
2.29

4.10
3.23

ในปี 2563 คณะฯ มีแนวคิดในการสร้างขวัญ กำลังใจ ด้วยการสร้าง Happiness Corner แชร์กันจ่าย
รวมทั้งปรับปรุงสถานที่ทำงาน และการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน รวมทัง้ จัดสำนักงานใหม่ใหทำงานเป็น
สัดส่วนมากขึน้

แนวคิดต่อไปในปลายปีงบประมาณ 2563 จะดำเนินการจัดทำพื้นที่สีเขียวของคณะฯ เพิ่มมากขึ้น ด้วย
การจัดให้มีต้นไม้ดูดสารพิษในพืน้ ที่บริเวณอาคาร
เอกสารหลักฐาน
5.2.3(1) แบบสำรวจความพึงพอใจ และความผูกพัน
5.2.3(2) ผลการสำรวจความพึงพอใจ และความผูกพัน
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 ข้อ 4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนนำความรู้และทักษะที่ได้จากการ
พัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวข้อง
ผลการดำเนินงาน
คณะฯมีระบบติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ นำความรูแ้ ละทักษะที่ได้จากการ
พั ฒ นามาใช้ในการจั ด การเรีย นการสอนและการวัด ผลการเรีย นรู้ข องนั กศึ กษา ตลอดจนการปฏิบั ติงานที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้
Input
Process
แผนพัฒนาบุคลากร
คณาจารย์
- ชื่อ ผู้ ที่ ได้ รับ การอบรมในแต่ 1. นำความรู้ ที่ ได้ จ ากการอบรมมา
กำหนดกลยุ ท ธ์ แ ละพั ฒ นาการ
ละเดือน
เรียนการสอนในรายวิชาและการ
- สรุ ป เนื้ อ หาการอบรม ใน
ปฏิบัตงิ านที่เกีย่ วข้อง
รู ป แ บ บ ข อ ง ก า ร จั ด ก า ร
2. พิ จ ารณาผลิ ต ภาพที่ เกิ ด ขึ้ น จาก
ความรู้
กระบวนการพัฒ นาการเรียนการ
สอนในรายวิชาและการปฏิบัติง าน
ที่เกี่ยวข้อง
3. รายงานผลการพั ฒ นาฯกั บ คณะ
กรรมการบริหารคณะฯ
Input
Process
บุคลากรสายสนับสนุน
• ชื่อผู้ ที่ ได้ รับการอบรมในแต่ ล ะ 1. การนำความรู้ที่ได้ จากการอบรม
มาพัฒนาการปฏิบัตงิ าน
เดือน
2. พิจารณาการเปลี่ยนแปลงวิธีการ
• สรุปเนื้อหาการอบรม
ทำงาน
3. รายงานผลการพั ฒ นาฯกั บ คณะ
กรรมการบริหารคณะฯ

Output

-

-

ผลิตภาพที่ได้จากการเรียนการ
สอน (จากการสังเกตการเรียน
การสอนหรือ มคอ.3/มคอ.5)
วั ด จ า ก ผ ล ก า รเรี ย น รู้ ข อ ง
นั ก ศึ ก ษ า (วั ด จ า ก ผ ล งา น
สร้างสรรค์ในรายวิชานั้นๆ)

Output

- เกิ ด ก ระบ วน ก ารให ม่ ในก าร
ปฏิบัตงิ าน

เอกสารหลักฐาน
5.2.4(1) แผนพัฒนาบุคลากรของคณะฯ ประจำปีงบประมาณ 2563
5.2.4(2) รายงานสรุปเนือ้ หาการอบรมของคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2563
5.2.4(3) มคอ.3/ มคอ.5
5.2.4(4) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
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 ข้อ 5. มีการประเมินผลความสำเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน
ผลการดำเนินงาน
คณะฯ ประเมิ น ผลความสำเร็จ ของแผนการบริห ารและการพั ฒ นาคณาจารย์ แ ละบุ ค ลากรสาย
สนับสนุนโดยการ
1. เปรียบเทียบการไปอบรมของคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนกับแผนพัฒนาบุคลากรของคณะฯ
2. ประเมินจำนวนผลิตภาพที่ได้จากการพัฒนาฯ
3. ประเมินความพึงพอใจในหัวข้อที่ไปอบรม ว่ามีความเชื่อมโยงกับผูท้ ี่ไปอบรมหรือไม่
เมื่อสรุปผลเรียบร้อยแล้ว คณะฯ นำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริหารคณะทุก 6 เดือน
เอกสารหลักฐาน
5.2.5(1) สรุปผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรของคณะฯ ประจำปีการศึกษา 2563
 ข้อ 6. มีการนำผลการประเมินไปปรั บปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน
ผลการดำเนินงาน
1. คณะฯมีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน โดยมีการรายงานผลการดำเนินการให้กับ คณะกรรมการบริหารคณะ
พิจารณา
2. คณะกรรมการบริหารคณะพิจารณาผลการดำเนินการและเสนอแนะการปรับ ปรุงแผนพั ฒ นา
บุคลากร
3. คณะฯ นำข้อ เสนอแนะในการปรับ ปรุงแผนพั ฒ นาบุ คลากรมาวิเคราะห์ และจั ด ทำแผนพั ฒ นา
บุคลากรในปีงบประมาณถัดไป
เอกสารหลักฐาน
5.2.6(1) สรุปผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรของคณะฯ ประจำปีงบประมาณ 2563
5.2.6(2) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน ตัวบ่งชี้ 5.2
เป้าหมายปี 2562
ผลการดำเนินงาน
คะแนนการประเมินตนเอง
6 ข้อ

6 ข้อ

5 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ
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องค์ประกอบที่ 5 บริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ : รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : ฝ่ายวิชาการและวิจัย
โทรศัพท์ : 606,607
E-mail : ph@vru.ac.th

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดำเนินงาน
อาจารย์จันทรรัตน์ จาริกสกุลชัย
ประธานหลักสูตร ส.ม.การจัดการระบบสุขภาพ
ประธานหลักสูตร ส.บ.สาธารณสุขศาสตร์
ประธานหลักสูตร ส.บ.การจัดการสถานพยาบาล
ประธานหลักสูตร วท.บ.อนามัยสิ่งแวดล้อม
ประธานหลักสูตร วท.บ.สุขภาพและความงาม
นางพรทิพย์ กุศลสิริสถาพร
นางสาวนรีกานต์ ภูมิคงทอง
นางสาวพัชรพร เรียงวงษ์
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : ฝ่ายวิชาการและวิจัย
โทรศัพท์ : 606,607
E-mail : ph@vru.ac.th

วงรอบการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2562 (1 มิถุนายน 2562 - 31 พฤษภาคม 2563)

ผลการดำเนินงาน
 ข้ อ 1. มี ร ะบบและกลไกในการกำกั บ การดำเนิ น การประกั น คุ ณ ภาพหลั ก สู ต รให้ เป็ น ไปตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร
ผลการดำเนินงาน
ระดับหลักสูตร ในปีการศึกษา 2562 คณะฯกำหนดระบบและกลไกการกำกับการดำเนินการประกัน
คุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรดังนี้
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน กำหนดผู้รับผิดชอบตัวบ่งชีซ้ ่งึ ประกอบด้วย
ผู้บริหาร อาจารย์ประจำหลักสูตร และตัว แทนอาจารย์ เพื่อกำกับ ติดตามการประกันคุณ ภาพหลักสูตรให้
เป็นไปตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด
1.2 กำหนดแผนการดำเนินงานของหลั กสูตรให้สอดคล้อ งกับเกณฑ์การประกันคุณ ภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร และดำเนินงานตามแผนที่กำหนด
1.3 จัดทำคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562
1.4 จัดโครงการเพื่อส่งเสริมความรูค้ วามเข้าใจด้านการประกันคุณภาพให้กับอาจารย์
1.5 ติด ตามผลการดำเนิน งานประกัน คุณ ภาพการศึ กษาภายใน ครั้ง 2 / ปี คือภาคการศึ กษาที่ 1
และ 2 และรายงานผลการดำเนิ น งานตามแผนการดำเนิ น งานการประกั น คุ ณ ภาพ ระดั บ หลั ก สู ต ร ต่ อ
คณะกรรมการบริหารคณะพิจารณา
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1.6 จัดให้มีการประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร /ประชุมคณะกรรมการผู้กำกับดูแลและรับผิดชอบ ตัว
บ่งชี้ ระดับหลักสูตร เพื่อประเมินผลการดำเนิน ปรับวิธีการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุตามที่วางแผนไว้ หาแนวทาง
แก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ จัดทำรายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ
1.7 รับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
1.8 อาจารย์ประจำหลักสูตรประชุมเพื่อวิเคราะห์ และสรุปผลการตรวจประเมินคุณ ภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร จัดทำแผนพั ฒนาคุณ ภาพ (Improvement Plan) ระดับ หลักสูตร และรายงานผลการประเมิน
คุณ ภาพการศึ กษาและแผนพัฒ นาคุณ ภาพหลั กสูตรต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูต ร (เอกสาร 5.3.1(1)5.3.1(6))
เอกสารหลักฐาน
5.3.1 (1) คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562
5.3.1 (2) รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562
5.3.1 (3) รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ที่เป็นรายงานการประเมินตนเอง
5.3.1 (4) แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
5.3.1 (6) ปฏิทนิ การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
 ข้ อ 2. มีค ณะกรรมการกำกั บ ติดตามการดำเนิน งานให้เป็ น ไปตามระบบที่ก ำหนดในข้อ 1 และ
รายงานผลการติดตามให้คณะกรรมการบริหารคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา
ผลการดำเนินงาน
คณะฯ ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 ทำ
หน้าที่ในการกำกับ ติดตาม ควบคุมคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานตามองค์ประกอบ
การประกันคุณภาพ และดำเนินการมอบหมายให้มีเจ้าภาพหลัก ทำหน้าที่ ในการกำกับ ติดตามการดำเนินการ
ตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร และมอบหมายให้มีผู้ จัดเก็บเอกสาร มีการ
ติดตามผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา
2562 เสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะพิจารณาผลการดำเนิน งานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ทุกภาคการศึกษา โดยในภาคการศึกษาที่ 1/2562 เสนอสรุปลผลการดำเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ต่อคณะกรรมการบริหารคณะ ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 วันที่ 18
ธันวาคม 2562 ภาคการศึกษาที่ 2/2562 เสนอสรุปลผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร ต่อคณะกรรมการบริหารคณะ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 (เอกสาร 5.2.2(1)-5.2.2(2))
เอกสารหลักฐาน
5.3.2(1) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้กำกับดูแลและรับผิดชอบตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึก ษาภายใน ระดับ
หลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
5.3.2(2) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ วาระรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ป ระกัน
คุณภาพประจำภาคศึกษาที่ 1/2562 และครัง้ ที่ 2/2562
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 ข้อ 3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบ
การประกันคุณภาพหลักสูตร
ผลการดำเนินงาน
คณะจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหลักสูตรและของคณะ ทั้งทางด้านทรัพยากร
บุคคล ทรัพยากรทางการเงิน และทรัพยากรสนับสนุนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (เอกสาร 5.2.3(1) โดย
1. จัดสรรงบประมาณเพื่อการเรียนการสอนให้กับสาขาวิชาให้สามารถดำเนินงานให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ ม าตรฐานหลั กสู ต รทางด้ า นวั ส ดุ การเรีย นการสอน การพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา การพั ฒ นา
บุคลากร และงบประมาณด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินงาน
ของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร
2. การสนับสนุนทรัพยากรทางการเงิน โดยจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อใช้ในการดำเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการทำงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้
มีความคล่องตัว เช่น การส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรม/สัมมนา/แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา และโครงการรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและระดับคณะ เป็นต้น
3. การสนับสนุนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ด้านห้องเรียนห้องปฏิบัติการ และวัสดุอุปกรณ์การจัดการเรียน
การสอน ในปีงบประมาณ 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์มีการจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรี ยนการสอน
ให้กับหลักสูตร เช่น ห้องสมุดคณะสาธารณสุขศาสตร์ ห้องปฏิบัติการกายวิภาค จุดกระจายสัญญาณ
Wifi เพื่อให้อาจารย์ และนักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูลเพื่อการเรียนการสอนได้อย่างอย่างมีประสิทธิภาพ
เป็นต้น รวมทั้ง คณะฯ ดำเนินการจัดหาอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนรู้ที่ทันสมัยให้กับหลักสูตร ได้แก่
Modern Class room จำนวนงบประมาณ 499,690 บาท และการปรั บปรุ ง Leaning space เพื่ อ ให้
นักศึ กษาสามารถเรีย นรู้ ศึ กษาได้ด้ว ยตนเอง จำนวนงบประมาณ 459,030 บาท (อยู่ระหว่ าง
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง)
เอกสารหลักฐาน
5.3.3(1) เอกสารการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหลักสูตร
 ข้อ 4. มีการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามกำหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผล
การประเมินให้คณะกรรมการบริหารคณะเพื่อทราบ
ผลการดำเนินงาน
ปีการศึ กษา 2561 ที่ผ่ า นมา คณะฯ ดำเนิน การประเมิน คุ ณ ภาพการศึ กษาภายใน ระดั บ หลั กสู ต ร
จำนวน 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล หลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชาการสาธารณสุขศาสตร์ และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณ ฑิต
สาขาวิช าการจั ด การระบบสุ ข ภาพ ในวั น ที่ 3 และ 5 กรกฎาคม 2562 และรายงานผลการประเมิ น ให้
คณะกรรมการบริหารคณะเพื่อทราบ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 (เอกสาร 5.3.4(1)-5.3.4(2))
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ในปี ก ารศึ ก ษา 2562 คณะฯ ดำเนิ น การประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในระดั บ หลั ก สู ต ร
จำนวน 5 หลักสูตร ได้แก่ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จำนวน 2
หลั ก สู ต ร คื อ หลั ก สู ต รสาธารณสุ ข ศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการสาธารณสุ ข ศาสตร์ และหลั ก สู ต ร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล วันที่ 18 มิถุนายน 2563 ดำเนินการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน จำนวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ และวันที่ 19 มิถุนายน 2563
ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จำนวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การสุขภาพและความงาม (เอกสาร 5.3.4(3) – 5.3.4(4)) หลังจากนั้น คณะฯ ได้ดำเนินการสรุปผลคะแนนการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อทราบเมื่อวันที่ 24
มิถุนายน 2563 (เอกสาร 5.3.4(5))
เอกสารหลักฐาน
5.3.4 (1) สรุปรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561
5.3.4 (2) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ วันที่ 12 กรกฎาคม 2562
5.3.4 (3) กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่
17-19 มิถุนายน 2563
5.3.4 (4) สรุปรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
5.3.4 (5) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์
5.3.4 (6) แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562
 ข้อ 5. นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมา
วางแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพ (Improvement Plan) นำเสนอต่ อ คณะกรรมการบริหารคณะเพื่อ พิ จารณา
รวมถึงปรับปรุงผลการดำเนินงานของหลักสูตรให้มคี ุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ผลการดำเนินงาน
คณะฯ ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ประจำปีการศึกษา 2561 ตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และคณะกรรมการบริหารคณะ รวมทั้งมีการ
ติดตามผล การวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขทุกภาคการศึกษาเพื่อให้บรรลุผล
ตามการดำเนินงานของหลักสูต ร ประจำปีการศึกษา 2562 และหลักสู ตรดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยรายงานผลการดำเนินงานไว้ในรายงานการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน SAR ของหลักสูตรทุกหลักสูตร (เอกสาร 5.2.5(1) – 5.2.5(2))
เอกสารหลักฐาน
5.3.5(1) แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
5.3.5(2) สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับหลักสูตรประจำปี
การศึกษา 2562
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การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน ตัวบ่งชี้ 5.3
คะแนนการประเมิน
เป้าหมายปี 2562
ผลการดำเนินงาน
ตนเอง
5 ข้อ

5 ข้อ (ข้อ 1-5)

5 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ
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ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

----------------------------------------------------------จากผลการดำเนินงานของคณะสาธารณสุขศาสตร์ เมื่อประเมินโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานตามที่
มหาวิทยาลัยกำหนด ในรอบปีการศึกษา 2562 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาสรุปได้ดังนี้
ตาราง 1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ ระดับคณะ
ผลการดำเนินงาน
การบรรลุ
เป้าหมาย
ตัวบ่งชี้
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์
เป้าหมาย
(%หรือสัดส่วน)
ตัวหาร
องค์ประกอบที่ 1 ผลลัพธ์ผเู้ รียน
บรรลุ
ค่าเฉลี่ย
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการ
4.94
=
คะแนน
บริหารจัดการหลักสูตร
4.51
1
โดยรวม
ไม่บรรลุ
ร้อยละ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์
8
X100 = 32.00 %
ประจำคณะที่มีคุณวุฒิ
35
25
ปริญญาเอก
ร้อยละ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์
7
ไม่บรรลุ
X100 = 28.00 %
ประจำคณะที่ดำรง
60
25
ตำแหน่งทางวิชาการ
5 คะแนน
ไม่บรรลุ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ผลงานของ
9.40
นักศึกษาที่ได้รับการตีพมิ พ์
= 1.98
474
หรือเผยแพร่

ผลการประเมิน
ตนเอง
(คะแนน)
4.94 คะแนน

4.00 คะแนน

2.33 คะแนน

0.25 คะแนน

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริการ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี

6 ข้อ

6 ข้อ (1-6)

บรรลุ

5.00 คะแนน

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรม
นักศึกษาระดับปริญญาตรี

6 ข้อ

6 ข้อ (1-6)

บรรลุ

5.00 คะแนน

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต

เฉลี่ยรวม
3.59 คะแนน
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ตัวบ่งชี้

เป้าหมาย

องค์ประกอบที่ 2 วิจัยและนวัตกรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและ
กลไกการบริหารและ
5 ข้อ
พัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์
ร้อยละ 20
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ผลงาน
วิชาการของอาจารย์
ประจำและนักวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานวิจัย ร้อยละ 20
หรืองานสร้างสรรค์ของ
อาจารย์ทีส่ ร้างนวัตกรรม
ที่สอดคล้องกับการพัฒนา
ท้องถิ่น และโจทย์การ
พัฒนาประเทศ/แก้ไข
ปัญหาของท้องถิ่น/ปัญหา
ระดับประเทศ

ผลการดำเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์
(%หรือสัดส่วน)
ตัวหาร

การบรรลุ
เป้าหมาย

ผลการประเมิน
ตนเอง
(คะแนน)

5 ข้อ (1-5)

บรรลุ

5.00 คะแนน

บรรลุ

5.00 คะแนน

บรรลุ

5.00 คะแนน

21.20

X 100 =

84.80%

X 100 =

64.00%

25

16
25

เฉลีย่ รวม
5.00 คะแนน

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 2 วิจัยและนวัตกรรม
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
6 ข้อ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการ
วิชาการต่อสังคม
5 ข้อ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับ
ความสำเร็จของการ
บริการวิชาการ

6 ข้อ (1-6)

บรรลุ

5.00 คะแนน

5 ข้อ (1-5)

บรรลุ

5.00 คะแนน
เฉลี่ยรวม
5.00 คะแนน

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
องค์ประกอบที่ 4 ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและ
5 ข้อ (1-5)
กลไกศิลปวัฒนธรรมและ
5 ข้อ
ความเป็นไทย
ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 4 ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

บรรลุ

5.00 คะแนน
เฉลี่ยรวม
5.00 คะแนน
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ตัวบ่งชี้

ผลการดำเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์
(%หรือสัดส่วน)
ตัวหาร

การบรรลุ
เป้าหมาย

ผลการประเมิน
ตนเอง
(คะแนน)

5 ข้อ

5 ข้อ (1-5)

บรรลุ

5.00 คะแนน

6 ข้อ

6 ข้อ (1-6)

บรรลุ

5.00 คะแนน

5 ข้อ

5 ข้อ (1-5)

บรรลุ

5.00 คะแนน

เป้าหมาย

องค์ประกอบที่ 5 บริหารจัดการ

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหาร

ของคณะเพื่อการกำกับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธ
กิจ และเอกลักษณ์ของ
คณะ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบการ
บริหารและพัฒนา
บุคลากร
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ระบบ
กำกับการประกันคุณภาพ
หลักสูตร

เฉลี่ยรวม
5.00 คะแนน
4.43 คะแนน

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 5 บริหารจัดการ
ผลการประเมินเฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ

ตาราง 2 วิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
องค์ประกอบ
องค์ประกอบที่ 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน
องค์ประกอบที่ 2 วิจัยและนวัตกรรม
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
องค์ประกอบที่ 4 ศิลปวัฒนธรรมและความ
เป็นไทย
องค์ประกอบที่ 5 บริหารจัดการ
รวม
ผลการประเมิน

ตัว
บ่งชี้

คะแนนประเมินเฉลีย่
I

P

O

6
3
2
1

3.17

5.00

2.59

-

5.00

5.00

-

5.00

5.00

-

5.00

3
15

-

คะแนน
เฉลี่ย

ผลการ
ประเมิน

-

3.59
5.00
5.00
5.00

ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

5.00

-

5.00

ดีมาก

3.17

5.00

4.04

4.43

ดี

พอใช้

ดีมาก

ดี

ผลการประเมิน
0.00-1.50 การดำเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1.51-2.50 การดำเนินงานต้องปรับปรุง
2.51-3.50 การดำเนินงานระดับพอใช้
3.51-4.50 การดำเนินงานระดับดี
4.51-5.00 การดำเนินงานระดับดีมาก
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ตาราง 3 รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่น/จุดที่ควรพัฒนาภาพรวม
จุดเด่น
คณะมีระบบและกลไกทางการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการสู่สังคมและการบริหารจัดการที่
ชัดเจน และสามารถดำเนินการให้เป็นไปตามระบบที่กำหนดไว้
แนวทางเสริม
คณะฯ ควรรวบรวมระบบและกลไกทุกพันธกิจนำมาผสมผสาน และสือ่ สาร เผยแพร่ให้คณาจารย์
สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการเขียนรายงาน
จุดที่ควรพัฒนา
ระบบการสื่อสารภายในน่าจะมีหลายช่องทางเพื่อให้คณาจารย์ได้รับสารสนเทศของคณะได้อย่างทั่วถึง
แนวทางปรับปรุง
1.ประชุมจัดทำ Flow การสือ่ สารภายในคณะทำเป็น infographic ให้คณาจารย์ทราบขั้นตอนการสื่อสาร
ภายในและติดตามประเมินผลการสื่อสารเพื่อการปรับปรุงต่อไป
2.จัดระบบเสียงตามสายเพื่อประชาสัมพันธ์กจิ กรรมสำคัญของคณะ
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