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คำนำ
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ฉบับนี้ จัดทาขึ้นเพื่อรายงาน
ผลการด าเนินงานด้านประกันคุ ณ ภาพการศึก ษาภายใน ประจาปีก ารศึก ษา 2560 โดยใช้ข้อมูล
ผลการดาเนินงานระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561 คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีการนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
มาใช้ในการบริหารงานทุกภารกิจ มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อนา
ผลประเมินมาปรับปรุง และพัฒนาการดาเนินงานของคณะให้มีคุณภาพ และเป็นไปตามมาตรฐาน
การอุดมศึกษา
คณะขอขอบคุณผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทุกคนที่ตระหนักในความสาคัญของการ
ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาและพั ฒ นาคุ ณ ภาพอย่ างต่ อ เนื่ อ ง ผลจากการประเมิ น คุ ณ ภาพของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจะสะท้อนจุดเด่น และแนวทางการพัฒนา ซึ่งมีคุณค่า
อย่างยิ่งที่ทุกหน่วยงานภายในคณะจะต้องเรียนรู้และนาไปพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อผูเ้ รียน คณะ มหาวิทยาลัย และสังคมประเทศชาติตอ่ ไป

(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์อารีย์ สงวนชื่อ)
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

สารบัญ
หน้า
คานา
สารบัญ
บทสรุปผู้บริหาร
ส่วนที่ 1 ส่วนนา
1. ข้อมูลทั่วไป
• ชื่อหน่วยงาน ที่ตงั้ และประวัติความเป็นมาโดยย่อ
• ปรัชญา วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ค่านิยมองค์กร พันธกิจ เป้าประสงค์
•. โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหาร
•. รายชื่อผูบ้ ริหารและคณะกรรมการบริหาร
• หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน
• จานวนนักศึกษา
• จานวนอาจารย์และบุคลากร
• ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณและอาคารสถานที่
• ผลการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาปรับปรุง
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้
•.องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
•.องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
•.องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
•.องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
•.องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ส่วนที่ 3 ส่วนสรุป
• สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ภาคผนวก
• คาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย
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บทสรุปผู้บริหาร
คณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์
มีการดาเนินงานตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา 4 ประการ ได้แก่ การจัดการเรียนการสอน
การวิ จั ย การบริ ก ารวิ ช าการ และการท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ในปี ก ารศึ ก ษา 2560
คณะสาธารณสุขศาสตร์ เปิดการเรียนการสอน จานวน 1 หลักสูตร 2 สาขาวิชา มีนักศึกษาจานวน
457 คน มีอาจารย์ปฏิบัติงานจริง 27 คน (นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ 1 คน) บุคลากรสายสนับสนุน
จานวน 8 คน
ในปี ก ารศึ ก ษา 2560 คณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ ดาเนินการประเมิ น ตนเองตามเกณฑ์
มาตรฐานตัวบ่งชี้ ของส านัก งานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จานวน 5 องค์ประกอบ
13 ตัวบ่งชี้ โดยผลการประเมินตนเอง ประจาปีก ารศึกษา 2560 อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 3.79
ซึ่งจาแนกผลการดาเนินงานตามพันธกิจ ดังนี้
องค์ประกอบ

ตัวบ่งชี้

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
องค์ประกอบที่ 2 วิจัย
องค์ประกอบที่ 3 บริการวิชาการ
องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
รวม
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ผลการดาเนินงานตามพันธกิจ
1. ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ จั ด การเรี ย นการสอนระดั บ ปริ ญ ญาตรี ในหลั ก สู ต รสาธารณสุ ข
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการสถานพยาบาลทั้งสองหลักสูตรสอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
มีผลการตรวจประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร ได้คะแนน 3.30 และ 3.21 ตามลาดับ

2. ด้านการวิจัย
คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ ได้รับ ทุ น สนั บ สนุ น งานวิจั ยจากมหาวิท ยาลั ยและภายนอก จ านวน
2 โครงการ จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย 118,000 บาท มีบทความวิจัย/บทความวิชาการที่ได้รับการ
ตี พิ ม พ์ ในรายงานสื บ เนื่ อ งจากการประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ จ านวน 17 บทความ และตี พิ ม พ์ ใ น
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 จานวน 11 บทความ และฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 จานวน
14 บทความ รวมทั้งสิน้ 42 บทความ
3. ด้านการบริการวิชาการ
ปีการศึกษา 2560 คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้ดาเนินโครงการตามแผนบริการวิชาการของคณะ
จานวน 4 โครงการ คือ โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนตาบลเชียงรากน้อยในการสร้างเสริมสุขภาพ
ป้องกันและควบคุมโรค โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) สาหรับอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) ตาบลคลองห้า อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โครงการสร้าง
เสริมสุขภาพและความปลอดภัยจากการใช้สารเคมีในเกษตรกร ตาบลสวนพริกไทย อาเภอเมือง จังหวัด
ปทุมธานี โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยหลักการแพทย์แผนไทยสาหรับผู้สูงอายุในตาบาลสวนพริกไทย
และมีการบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ รายวิชาการส่งเสริม
สุขภาพ รายวิชาการตรวจ ประเมิน และบาบัดโรคเบื้องต้น
4. ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ปี ก ารศึ ก ษา 2560 คณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ ด าเนิ น การกิ จ กรรมด้ า นท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะ
และวัฒนธรรม อาทิ โครงการสืบสานประเพณีไทย งานรดน้าดาหัวเทศกาลสงกรานต์ โครงการทานุบารุง
เผยแพร่สืบสานและอนุรักษ์ศิ ลปวัฒนธรรม ถวายเทียน เข้าพรรษา และโครงการการเฉลิมพระเกียติ
วันสาคัญเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์
5. ด้านการบริหารจัดการ
คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ มีการบริหารงานตามหลั กธรรมาภิ บาล โดยเน้ นให้บุ คลากรมีส่วนร่ วม
ในการดาเนินงาน มีการกระจายอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยมีคณบดีเป็นผู้บริหารสูงสุดของคณะ
มีการแต่งตั้งผู้บริหารฝ่ายต่างๆ ทาหน้าที่บริหารงานตามตาแหน่ง และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ
เพื่ อ ท าหน้ า ที่ เป็ น กลไกในการขั บ เคลื่ อ นการด าเนิ น งานของคณะ เช่ น คณะกรรมการประจ าคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ คณะกรรมการบริหารคณะ คณะกรรมการกิจการนักศึกษา คณะกรรมการดาเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน คณะกรรมการบริการวิชาการและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น
ด้ า นการจั ด การความรู้ คณะมี ก ารก าหนดประเด็ น ความรู้ ใ น 2 ด้ า น คื อ ด้ า นผลิ ต บั ณ ฑิต
เรื่อง Outcome-based Education กับการออกแบบหลักสูตร ด้านวิจัย เรื่อง แนวทางการตีพิมพ์ผลงาน
วิชาการในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 และ กลุ่ม 2 และด าเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
เผยแพร่องค์ความรูใ้ ห้อาจารย์นาไปใช้ในการปฏิบัติงานพร้อมทั้งเผยแพร่องค์ความรูด้ ังกล่าวผ่านเว็บไซต์
ของคณะ

ด้านการบริหารความเสี่ยง คณะมีการวิเคราะห์ความเสี่ยง พบว่า มีปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง
ในระดับสูง จานวน 9 ด้าน สามารถดาเนินการควบคุมความเสี่ยงให้ลดลง จานวน 4 ความเสี่ยง คิดเป็น
ร้อยละ 44.44
ด้า นการบริห ารและพั ฒนาบุ คลากร ในปีง บประมาณ พ.ศ.2561 คณะสาธารณสุ ข ศาสตร์
ด าเนิน การจั ด ท าแผนพั ฒนาบุ คลากรโดยจั ด โครงการอบรมพั ฒนาความรู้ทั กษะให้แก่อ าจารย์แ ละ
บุคลากร จานวน 6 โครงการ และส่งอาจารย์ บุคลากรเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรต่างๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย อาทิ หลักสูตร “ทาผลงานอย่างไรให้เสร็จเร็วและครัง้ เดียวผ่าน” รุน่ ที่ 2 โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ VRU ช่วยสอน
สาหรับการพัฒนาตนเองในสายวิชาชีพ คณะจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรในด้านการศึกษาต่อและ
การเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีอาจารย์ลาศึ กษาต่อระดับปริญญาเอก
จานวน 4 คน มีอาจารย์ท่ยี ื่นเสนอขอตาแหน่งทางวิชาการ จานวน 1 คน

ส่วนที่ 1 ส่วนนา
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 ยด าริข องท่า นอธิก ารบดี คือ รองศาสตราจารย์ ดร.สมบั ติ คชสิ ท ธิ์
ที่ประสงค์จะส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในด้านสาธารณสุขเพื่อตอบสนองความต้อ งการของชุมชน
จึง มอบหมายให้ ดร.พิท ยา ถกลภัก ดี ด าเนิน การพัฒ นาหลัก สูต รสาธารณสุข ศาสตรบัณ ฑิต
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 าสารค าม มาปฏิ บ ั ต ิ ง านเพื ่ อ เตรี ย มการตั ้ ง คณะ สาธารณสุข 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
สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ดาเนิ นการเป็นโครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยมหาวิทยาลัยมีมติ
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินโครงการจั ด ตั้ ง คณะสาธารณสุขศาสตร์
คณะกรรมการได้เสนอผลการดาเนินงานให้สภามหาวิท ยาลัย ได้พิจารณาเป็นระยะทุก เดือ น
ของการประชุม การดาเนินงานได้รับการสนับสนุนจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยโทหญิ งวิภาวี เกียรติศิ ริ
รอ งอ ธิ ก าร บ ดี รองศาสตราจารย์ ดร.อิส ระ สุว รรณ บล กรรมการผู ้ท รงคุณ วุฒ ิข องสภา
มหาวิท ยาลั ย และรองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล ตันสกุล เป็นอย่างดียิ่ง
โครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ดาเนินการเสมือนคณะในทุกด้าน และได้นาเสนอความ
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
สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ขนึ้ เป็นหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูป ถั มภ์ และมหาวิ ท ยาลั ย ได้แ ต่ งตั้งศาสตราจารย์ ดร.สมจิ ต ต์
สุพรรณทัสน์ มาดารงตาแหน่งรักษาราชการแทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
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พ.ศ.2560 คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้พัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัด การระบบสุ ขภาพ โดยได้รับ อนุมัติ ให้ เปิด หลัก สูตรจากสภามหาวิท ยาลัย ในการประชุมครั้งที่
11/2560 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
พ.ศ.2561 สภามหาวิท ยาลั ย มี ม ติเห็น ชอบแต่ งตั้ งผู้ ช่วยศาสตราจารย์ อารีย์ สงวนชื่อ ด ารง
ตาแหน่งคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ วันที่ 5 เมษายน 2561
2.ปรัชญา วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ค่านิยมองค์กร พันธกิจ และเป้าประสงค์
ปรัชญา

ความรู้ คู่คุณธรรม นาสร้างเสริมสุขภาพ
วิสัยทัศน์ (Vision)
คณะสาธารณสุขศาสตร์ชั้นนาในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏมุ่งผลิตบุคลากรให้มีความรอบรู้
ด้านสุขภาพเพื่อนาไปพัฒนาท้องถิ่น
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
น้าหนึง่ 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
การบูรณาการองค์ความรู้ให้สามารถนาไปแก้ปัญหาได้จริง และนาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
2. ผลิตผลงานวิจัย ทั้งระดั บ พื้ นฐานและประยุ ก ต์ในด้านสาธารณสุข เพื่อสามารถนาไป แก้ไข
ปัญหาสาธารณสุขและพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมในระดับท้องถิ่นและประเทศ
3. ประสานความร่วมมื อระหว่างคณะและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่ อพั ฒ นางานพัน ธกิจสัม พัน ธ์
เพื่อการสร้างสุขภาวะของท้องถิ่น
4. ส่งเสริมและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
5. จัดระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลที่มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล
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เป้าประสงค์
1.บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และการเรียนรูต้ ลอดชีวติ มีศักยภาพสอดคล้อง
กับการพัฒนาประเทศ
2.วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น เพื่อความมั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืนของประเทศ
3.ประชาชนสามารถด ารงชีวิต โดยใช้ห ลั ก ปรัชญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง เศรษฐกิ จ ชุ ม ชนเข้ม แข็ ง
ประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพิ่มขึน้
4. บัณฑิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตสานึกที่ดีต่อสังคมโดยรวมรักษา
มรดกทางวัฒนธรรมและเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม
5. มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ
และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน
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3.โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร
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4.รายชื่อผู้บริหาร และคณะกรรมการบริหารคณะ
1.1 ทาเนียบผู้บริหาร
ผู้ช่วยศาตราจรย์ ร้อยโทหญิง วิภาวี เกียรติศิริ
ศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์
รองศาสตราจารย์ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์ สงวนชื่อ

รักษาราชการแทนคณบดี
รักษาราชการแทนคณบดี
รักษาราชการแทนคณบดี
คณบดี

1.2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
9.

คณบดี
รองคณบดีฝ่ายงานแผน วิชาการ และระบบคุณภาพ
รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา
รองคณบดีฝ่ายวิจยั บริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม
ผู้ช่วยคณบดี
ผู้ช่วยคณบดี
ผู้ช่วยคณบดี
ผู้ช่วยคณบดี
ผู้ช่วยคณบดี
หัวหน้าสานักงานคณบดี

รายชื่อผู้บริหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์ สงวนชื่อ
รองศาสตราจารย์ ดร.ภูษิตา อินทรประสงค์
อาจารย์ ดร.นิพนธ์ มานะสถิตพงศ์
อาจารย์ ดร.ทัศพร ชูศักดิ์
อาจารย์ ดร.สินี สิริคูณ
อาจารย์ ดร.อภิชัย
คุณีพงษ์
อาจารย์อภิเชษฐ์ จาเนียรสุข
อาจารย์ธธิธา เวียงปฏิ
อาจารย์สุวัฒน์ ศิรแิ ก่นทราย
นางพรทิพย์ กุศลสิริสถาพร

1.3 คณะกรรมการบริหารคณะ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์ สงวนชื่อ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ภูษิตา อินทรประสงค์
3. อาจารย์ ดร.นิพนธ์ มานะสถิตพงศ์
4. อาจารย์ ดร.ทัศพร ชูศักดิ์
5. อาจารย์ ดร.สินี สิริคูณ
6. อาจารย์ ดร.อภิชัย คุณีพงษ์
7. อาจารย์อภิเชษฐ์ จาเนียรสุข
8. อาจารย์ธธิธา เวียงปฏิ
9. อาจารย์สุวัฒน์ ศิรแิ ก่นทราย
10. นางพรทิพย์ กุศลสิรสิ ถาพร

เม.ย.60 - พ.ค.60
มิ.ย.60- ก.พ.61
1 มี.ค.- 31 มี.ค.61
เม.ย.61 – ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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5. หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน
ปีการศึกษา 2560 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มีหลักสูตรที่เปิดสอนจานวน 1 หลักสูตร 2 สาขาวิชารายละเอียดดังตาราง 1
ตาราง 1 แสดงจานวนหลักสูตรที่เปิดสอน ประจาปีการศึกษา 2560
ระดับ
ปริญญา

ตรี

ตรี

ชื่อหลักสูตร

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ
สถานพยาบาล

ปีท่ปี รับปรุง
ล่าสุด

คุณวุฒิ

วันที่สภา
มหาวิทยาลัย
อนุมัติ
หลักสูตร

วันที่ สกอ.
ลงนามรับทราบ
หลักสูตร

ส.บ. (สาธารณสุข
ศาสตร์)

2558

5 เมษายน
2555

5 กุมภาพันธ์
2558

ส.บ. (การจัดการ
สถานพยาบาล)

2557

29 เมษายน
2557

29 เมษายน
2557

6. จานวนนักศึกษา
ปีการศึกษา 2560 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีจานวนนักศึกษา ทั้งหมด จานวน 457 คน รายละเอียดดังตาราง 2
ตาราง 2 แสดงจานวนนักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2560
ภาคปกติ
ภาคพิเศษ
ชื่อหลักสูตร/
รวม
ที่
สาขาวิชา
ตรี
โท เอก รวม ตรี
โท เอก รวม ทั้งสิ้น
1.

หลักสูตรสาธารณสุข 411
ศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์
2. หลักสูตรสาธารณสุข
23
ศาสตรบัณฑิต
สาขาวิ ช าการจั ด การ
สถานพยาบาล
รวม
434

0

0

411

23

0

0

23

434

0

0

23

0

0

0

0

23

0

0

434

23

0

0

23

457

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 จากระบบงานทะเบียน VRU
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7.จานวนอาจารย์และบุคลากร
ปีการศึกษา 2560 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มี อาจารย์ และบุคลากรทั้งหมด 35 คน จาแนก
เป็นอาจารย์ จานวน 27 คน (นับปฏิบัติงานจริงรวมผู้ลาศึกษาต่อ) ลาศึกต่อ จานวน 1 คน และ
บุคลากรสายสนับสนุน จานวน 8 คน รายละเอียดดังตาราง 3 ตาราง 4 และ ตาราง 5
ตาราง 3 แสดงจานวนอาจารย์ และบุคลากร จาแนกคุณวุฒิ
คุณวุฒิ (คน)
ที่

อาจารย์และบุคลากร

1 อาจารย์
2 บุคลากรสายสนับสนุน
รวมทั้งหมด

รวม

ต่ากว่า
ป.ตรี

ตรี

โท

เอก

1

7

18
-

9
-

1

7

18

9

28
8
35

ตาราง 4 แสดงจานวนอาจารย์ จาแนกตาแหน่งทางวิชาการ
ที่

ตาแหน่งทางวิชาการ(คน)
อ.
ผศ. รศ.
ศ.
22.50 2
2 0.50
22.50 2
2 0.50

อาจารย์และบุคลากร

1 อาจารย์
รวมทั้งหมด

รวม
27
27

ตาราง 5 แสดงรายชื่ออาจารย์
จานวน
ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ตาแหน่ง

ว.ด.ป.
ที่เข้างาน

คุณวุฒิ

ปฏิบัติ
งานจริง

นางอารีย์ สงวนชื่อ
ดร.ภูษิตา อินทรประสงค์
ดร.สมชาย ดุรงค์เดช
ดร.นพกร จงวิศาล
ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์
ดร.ทัศพร ชูศักดิ์
ดร.สินี ศิริคูณ
นายนิพนธ์ มานะสถิตพงศ์
ดร.กิ่งแก้ว ขวัญข้าว
ดร.อาภาพร รุจิระเศรษฐ
ดร.อภิชัย คุณีพงษ์
น.ส.ลัดดาวัลย์ กงพลี

ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

16 พ.ค.23
02 ต.ค.60
02 ต.ค.60
02 ต.ค.60
01 ก.ค.60
01 เม.ย.59
0 ก.ค.59
02 ต.ค.60
13 พ.ย.60
22 ม.ค.61
01 ก.พ. 59
02 มี.ค. 58

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

1.00
1.00
1.00
1.00
0.50
1.00
1.00
1.00
1.00
0.50
1.00
0.50

ลา
หมายเหตุ
ป.
ศึกษา
เอก
ต่อ
1.00 1.00 1.00 ออก 1 มี.ค. 61
0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 0.50 1.00 ย้ายไปคณะวิทย์
-

น.ส.ปัทมาภรณ์ เจริญนนท์

อาจารย์

20 เม.ย.58 ป.โท

0.50

-

ชื่อ - สกุล

ตั้งแต่ 1 มี.ค. 61
ย้ายไปคณะวิทย์
ตั้งแต่ 1 มี.ค. 61
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จานวน
ที่

ชื่อ - สกุล

14 นายกฤติเดช มิ่งไม้
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

น.ส.พิชสุดา เดชบุญ
น.ส.ศศิธร ตันติเอกรัตน์
น.ส.นัชชา ยันติ
นายอภิเชษฐ์ จาเนียรสุข
น.ส.รัตนาภรณ์ อาษา

ตาแหน่ง

อาจารย์

อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
น.ส.เฟื่องฟ้า รัตนาคณหุตานนท์ อาจารย์
น.ส.อภิญญา อุตระชัย
อาจารย์
นายกริช เรืองไชย
อาจารย์
น.ส.สุทธิกาญจน์ มุงขุนทด
อาจารย์
น.ส.ธธิธา เวียงปฏิ
อาจารย์
น.ส.ฉัตรประภา ศิริรัตน์
อาจารย์
น.ส.นาตยา ดวงประทุม
อาจารย์
นายสุวัฒน์ ศิริแก่นทราย
อาจารย์
นางสาวมนัสวี พานิชนอก
อาจารย์
นายรพินทร์ กงแก้ว
อาจารย์
น.ส.วิมลรัตน์ ถนอมศรีเดชชัย อาจารย์
นายสิทธิโชค หายโสก
อาจารย์
น.ส.จีรภัทร์ อัฐฐิศิลป์เวท
อาจารย์
น.ส.ชฎาภรณ์ กลิ่นกุหลาบ
อาจารย์
น.ส.เนตรนภา สาสังข์
อาจารย์
น.ส.อังคณาพร สอนง่าย
อาจารย์
น.ส.ภาชินี โอภาษี
อาจารย์
นายเมธี สุทธศิลป์
อาจารย์
นายภุชงค์ อินทร์ชัย
อาจารย์

ว.ด.ป.
ที่เข้างาน

คุณวุฒิ

ปฏิบัติ
งานจริง

01 ต.ค.58

ป.โท

1.00

ลา
หมายเหตุ
ป.
ศึกษา
เอก
ต่อ
1.00 ลาศึกษา ตั้งแต่
25 ธ.ค.60

12 ต.ค.58
04 ม.ค.59
16 ธ.ค. 58
04 ม.ค. 59
04 ม.ค. 59
04 ม.ค.59
15 มี.ค.59
15 มี.ค.59
01 ก.ค.59
01 ก.ค.59
01 ก.ค.59
01 ก.ค.59
13 พ.ย. 60
04 ม.ค.61
04 ม.ค.59
01 ก.พ.59
16 ธ.ค.58
05 ม.ค.54
01 ต.ค.58
15 มึ.ค.59
02 ต.ค.60
02 มี.ค.58
01 เม.ย.59
01 มิ.ย.61

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

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.50
0.50
0.50
0.50
-

-

-

ออก 3 ม.ค. 61
ออก 1 ต.ค. 60
ออก 1 ก.ย. 60
ออก 31 ธ.ค. 60
ออก 1 ต.ค. 60
ออก 1 ธ.ค. 60
ออก 1 ธ.ค. 60
ออก 1 มี.ค. 61
ออก 8 มี.ค. 61
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8.ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่
งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2560-2561
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดาเนินงานตาม
ภารกิจ เป็นจานวนทั้งสิ้น 4,766,000 บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน) จาแนกเป็นงบประมาณ
แผ่นดิน จานวน 1,652,800 บาท และงบประมาณรายได้ 3,113,200 บาท รายละเอียดดังตาราง 6
ตาราง 6 แสดงจานวนงบประมาณ ประจาปี พ.ศ.2560 - 2561

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

จานวนเงิน (หน่วย : บาท)
ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2561
2,510,000.0
1,652,800.00
2,042,400.00
3,113,200.00
4,552,400.00
4,766,000.00

9. อาคารสถานที่
อาคารสถานที่จดั บริการการเรียนการสอน และบริหารจัดการของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ตั้งอยู่ ชั้น 3 ชั้น 4
และชั้น 5 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ (สสร.) รายละเอียดดังตาราง 7

ตารางที่ 7 แสดงรายละเอียดอาคารสถานที่
รายละเอียด
สานักงานคณบดี
ห้องพักอาจารย์ปริญญาโท
ห้องพักอาจารย์ปริญญาตรี
ห้องปฏิบตั ิการปฐมพยาบาล พร้อมอุปกรณ์
ห้องปฏิบตั ิการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา)
ห้องประชุมกลุม่ ย่อยสาหรับนักศึกษา
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
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10.ผลการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาปรับปรุง จากผลประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ผลการดาเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
เร่งรัด ในการเพิ่ม อาจารย์ป ระจาที่มี
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีแผนในการส่งเสริมสนับสนุน
คุณ วุฒิ ป.เอก และ/หรืออาจารย์ที่มี ให้อาจารย์ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก และส่งเสริมสนับสนุน
ต าแหน่ ง ทางวิ ชาการ โดยการจ้ างผู้ ให้อาจารย์ทาผลงานวิชาการเพื่อขอเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
เกษียณที่มีคุณสมบัติเป็นการชั่วคราว ซึ่งผลการดาเนินงานในรอบปีการศึกษา 2560 มีดังนี้
3-5 ปี
1.ดาเนินการเปิดรับอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก และดารง
ตาแหน่งทางวิชาการ โดยมีจานวนอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก
เพิ่มขึ้นเป็น 9 คน และอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการจานวน
4.5 คน
2. มีอ าจารย์ที่ได้รับอนุ มั ติให้ล าศึ กษาต่อ จานวน 4 คน ดั งนี้
อาจารย์ ก ฤติ เดช มิ่ ง ไม้ อาจารย์ พิ ช สุ ด า เดชบุ ญ อาจารย์
อภิเชษฐ์ จาเนียรสุข และอาจารย์สุทธิกาญจน์ มุงขุนทด
3. ส่งเสริมให้อาจารย์เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตาแหน่งทาง
วิชาการ โดยให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการอบรมการเขียนผลงาน
วิชาการ จ านวน 2 คน คือ อาจารย์ ดร.ทั ศ พร ชู ศั กดิ์ และ
อาจารย์ ดร.อภิชัย คุณีพงษ์
สร้างเครือข่ายกับศิษย์เก่าเพื่อร่วมกัน
คณะดาเนินการจัด กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและกิจกรรม
พัฒนาคณะ
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 8-9 พฤษภาคม
2561 โดยมีศิ ษ ย์เก่าเข้ามาร่วมกิจกรรม นอกจากนี้ คณะได้
ดาเนินการรวบรวมข้อมูลศิษย์เก่าเพื่ อนามาเป็นฐานข้อมูลศิษย์
เก่าของคณะสาธารณสุขศาสตร์
ส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ สนั บ สนุ นให้นักศึ กษามีส่ว น
จัดทาแผน/กิจกรรม รวมทั้งประเมิน ร่วมในการดาเนินกิจกรรมของคณะฯ ดังนี้
ความส าเร็จของการด าเนินการตาม
1. นั ก ศึ ก ษาคณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ มี ก ารจั ด ตั้ ง
แผนโดยการจัดตั้งในรูปของกรรมการ องค์การนักศึกษาเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาในการทาหน้าที่
ประสานความร่ ว มมื อ ระหว่ า งอาจารย์ แ ละนั ก ศึ ก ษา เป็ น
สื่อกลางในการติดต่อประชาสัมพันธ์และการแสดงความคิดเห็น
ผ่านองค์การนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์
2. คณะฯ จัดท าแผนจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
โดยให้ นั ก ศึ ก ษามี ส่ ว นร่ ว มในการวางแผนการจั ด กิ จ กรรม
ให้ตรงกับ ความต้อ งการในการพั ฒ นาศั กยภาพของนักศึ กษา
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ

ผลการดาเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
โดยมี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการจั ด ท าแผนการจั ด กิ จ กรรม
ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2560 เมื่ อ วั น ที่ 8 พฤศจิ ก ายน 2560
ณ ห้ อ งป ระชุ ม 5 0 4 ชั้ น 5 ค ณ ะส าธ ารณ สุ ขศ าส ต ร์
ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวประกอบด้วยอาจารย์ท่รี ับผิดชอบงาน
กิจการนักศึกษาและตัวแทนจากองค์การนักศึกษา
3.ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาฯ มีกิจกรรมที่
ส่งเสริม คุณ ลักษณะบั ณ ฑิต ตามมาตรฐานผลการเรีย นรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ แ ห่ ง ชาติ ครบถ้ ว นทั้ ง 5 ด้ า น 39
กิจกรรม
4. มีการกากับ ติด ตาม และประเมิน ผลความส าเร็จ
ระดั บ กิจกรรม และระดั บ แผน คิด เป็ น ร้อ ยละ 99.30 จากที่
ตั้งเป้าหมายไว้ร้อ ยละ 80 พร้อ มรายงานต่ อ คณะกรรมการ
พิจารณา
คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ มี ก ารก ากั บ ติ ด ตามผลการ
ดาเนินงาน และสรุปผล ตรวจสอบขั้นตอนการทางานทุกโครงการ/
กิจกรรม ผ่านระบบรายงานการติดตามผลการดาเนินโครงการ
และงบประมาณ (VRU Projects Monitoring System) รวมถึ ง
รายงานให้ผบู้ ริหารทราบ

ในการดาเนินงานทุกประเภทควรมีการ
บั น ทึ ก ผลการด าเนิ น งาน สรุ ป ผล
ตรวจสอบขั้ น ตอนการท างานและ
รายงานให้ผู้บริหาร/กรรมการประจ า
คณะรับทราบ
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
1.นาผลงานวิจัยมาบูรณาการกับการ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ นาผลงานวิจัยมาบูรณาการ
บริการวิชาการ/การเรียนการสอน
กับ การบริการวิชาการ/การเรียนการสอน โดยในปีการศึกษา
2560 คณะสาธารณสุขศาสตร์มีการนาผลงานวิจัย มาบูรณา
การกับการบริการวิชาการ /การเรียนการสอนในรายวิชาวิจัย
ทางสาธารณสุข โดยอาจารย์กฤติเดช มิ่งไม้ และรายวิชาการ
วั ด และประเมิ น ผลทางสาธารณ สุ ข โดยอาจารย์ พิ ช สุ ด า
เดชบุญ
2.สร้างเครือข่ายในการตีพมิ พ์/
นาเสนอผลงานทีม่ ีค่าน้าหนักสูง

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีเครือข่ายในการตีพิมพ์/
นาเสนอผลงาน ดังนี้ สมาคมวิชาชีพสุขศึกษาแห่งชาติ และสภา
วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ขยายพืน้ ที่บริการวิชาการเพิ่มขึน้

คณะสาธารณสุขศาสตร์ กาหนดพืน้ ที่และวางแผนการ
จัดกิจกรรมการให้บริการวิชาการแก่สังคมจานวน 3 แห่ง ดังนี้
1. การพัฒนาศักยภาพชุมชนตาบลเชียงรากน้อยในการสร้าง
เสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรค
2. การส่งเสริมสุขภาพด้วยหลักการแพทย์แผนไทยสาหรับ
ผู้สูงอายุในตาบลสวนพริกไทย
3. การอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพืน้ ฐาน (CPR)
สาหรับอาสาสมัครสาธารสุขประจาหมู่บา้ น (อสม.) หมู่ท่ี 8 ตาบล
คลองห้า อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ควรมีการดาเนินการติดตามแผนด้าน
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ ดาเนินการติดตามแผนด้าน
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมเป็น
ศิลปะและวัฒนธรรมและสรุปผลการดาเนินงานผ่านระบบรายงาน
ลายลักษณ์อักษร
การติ ด ตามผลการด าเนิ น โครงการและงบประมาณ (VRU
Projects Monitoring System)
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ดาเนินการจัดทาแผนกลยุทธ์ทาง
คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ มี การจั ดท าแผนกลยุ ทธ์ ทาง
การเงิน ที่ วิ เคราะห์ ค วามคุ้ ม ค่ า ของ การเงินทีร่ วมถึงได้ดาเนินการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย ความคุม้ ค่า
การบริ ห ารหลั ก สู ต ร ประสิ ทธิ ภาพ ของการบริหารหลั กสู ตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิต
ประสิ ท ธิ ผ ลในการผลิ ต บั ณ ฑิ ต และ บัณฑิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
โอกาสในการแข่งขัน
การตรวจสอบคุ ณ ภาพในการ
คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ วางแผนการด าเนิ นงานด้ าน
ดาเนินการรายงานการประเมินตนเอง ประกั น คุ ณ ภาพ โดยก าหนดให้ มี ติ ด ตามตรวจสอบผลการ
(SAR) การประเมินคุณภาพในด้านการ ดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และ
จั ด ท า แ ผ น พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ระดั บ คณะ 2 ครั้ ง/ปี คื อ ภาคการศึ ก ษาที่ 1/2560 และภาค
(Improvement Plan)
การศึ ก ษาที่ 2/2560 และมี ก ารรายงานผลการติ ด ตามการ
ดาเนินงานประกันคุณภาพ ตามข้อ 1 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ห ารคณ ะ เมื่ อ วั น ที่ 21 กุ ม ภาพั น ธ์ 2561 และวั น ที่ 4
กรกฎาคม 2561
ควรสนั บสนุ นให้ อาจารย์มีความรู้
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ดาเนินการจัดโครงการอบรม
ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารประกั น คุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษา เพื่ อ สร้ า ง
การศึกษาภายในระดับคณะ
ความรู้ความเข้าใจในด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ให้กับอาจารย์และบุคลากร เมื่อวันที่ 14 มินาคม 2561
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ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้
ปีการศึกษา 2560
-----------------------------------------------------------------------

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ : ผศ.อารีย์ สงวนชื่อ

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
1.รศ.ดร.สมชาย ดุรงค์เดช 2. อ.พิชสุดา เดชบุญ
3.อ.สุทธิกาญจน์ มุงขุนทด 4.น.ส.พัชรพร เรียงวงษ์

โทรศัพท์ : 02-9090674 ต่อ 607,607
โทรศัพท์ : 02-9090674 ต่อ 607,607
E-mail : ph.vru.ac.th@gmail.com
E-mail : วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560- 31 กรกฎาคม 2561)

ชนิดของตัวบ่งชี้ :
ผลลัพธ์
คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
ผลการด าเนิน การของแต่ ล ะหลั กสู ต รในสถาบั น ซึ่งสามารถสะท้อ นคุณ ภาพของ
บัณฑิตในหลักสูตรที่สถาบันรับผิดชอบ
สูตรการคานวณ
ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร
คะแนนทีไ่ ด้ =
จานวนหลักสูตรทัง้ หมดที่รับผิดชอบ
ผลการดาเนินงาน
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีหลักสูตรที่ เปิด สอนทั้งหมด จานวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรสาธารณสุ ข
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล
ได้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรทุกหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ. กาหนด เมื่อวันที่
31 กรกฎาคม 2561 และ 3 สิงหาคม 2561 โดยผลการประเมินรายหลักสูตรสรุปได้ ดังนี้
ผลการประเมิน
ชื่อหลักสูตร
องค์ประกอบ
ผลรวมของค่าคะแนนเฉลีย่
1) สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
2) สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล
ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร
จานวนหลักสูตรทัง้ หมดที่คณะรับผิดชอบ

ที่ 1

องค์ประกอบที่ 2 - 6

ผ่าน
ผ่าน

3.30 คะแนน
3.21 คะแนน
6.51 คะแนน
2 หลักสูตร

คะแนนที่ได้

3.26 คะแนน
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การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย 2560
ผลการดาเนินงาน
ค่าเฉลี่ย 3.51
ค่าเฉลี่ย 3.26

คะแนนที่ได้
3.26 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุ

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง :
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2560
1.1(1)
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ : อ.ดร.สินี ศิริคูณ

โทรศัพท์ : 02-9090674 ต่อ 607,607
E-mail : ph.vru.ac.th@gmail.com

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
1.รศ.ดร.สมชาย ดุรงค์เดช 2. อ.อภิญญา อุตระชัย
3.อ.พิชสุดา เดชบุญ 4. อ.สุทธิกาญจน์ มุงขุนทด
5.น.ส.พัชรพร เรียงวงษ์ 6. น.ส.ภาสินี ศรีกระจ่าง
โทรศัพท์ : 02-9090674 ต่อ 607,607
E-mail : -

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

ชนิดของตัวบ่งชี้ :

ปัจจัยนาเข้า

คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
การศึ กษาระดั บ อุ ด มศึ กษาถื อ เป็ น การศึ ก ษาระดั บ สู ง สุ ด ที่ต้ อ งการบุ ค คลากรที่ มี
ความรูค้ วามสามารถและลุ่มลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจสาคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัย
เพื่อการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดั งนั้นสถาบันจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับ
คุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรงหรือมีความสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับหลักสูตร
เกณฑ์การประเมิน : เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค 2
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึน้ ไป
สูตรการคานวณ
1. คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒปิ ริญญาเอก ตามสูตร
จานวนอาจารย์ประจาคณะทีม่ ีคุณวุฒปิ ริญญาเอก
X 100
จานวนอาจารย์ประจาคณะทัง้ หมด
2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
ร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒปิ ริญญาเอก
X5
ร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒปิ ริญญาเอก
ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5
ผลการดาเนินงาน
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด (นับปฏิบัติงานจริงรวมที่ลาศึกษาต่อ) จานวน
27.00 คน มีคณาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 9 คน มีรายละเอียดดังนี้
ที่
รายชื่อ
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
1 ศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์
06 ก.ค.60- 28 ก.พ.61 (นับ 0.50)
2 รองศาสตราจารย์ ดร.ภูษิตา อินทรประสงค์
02 ส.ค.60 - ปัจจุบัน
3 รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ดุรงค์เดช
02 ส.ค.60 - ปัจจุบัน
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพกร จงวิศาล
02 ส.ค.60 - ปัจจุบัน
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ที่
5
6
7
8
9
10

รายชื่อ
อาจารย์ ดร.นิพนธ์ มานะสถิตพงศ์
อาจารย์ ดร.ทัศพร ชูศักดิ์
อาจารย์ ดร.สินี ศิรคิ ูณ
อาจารย์ ดร.อภิชัย คุณีพงษ์
อาจารย์ ดร.กิ่งแก้ว ขวัญข้าว
อาจารย์ ดร.อาภาพร รุจริ ะเศรษฐ์

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
02 ส.ค.60 - ปัจจุบัน
01 เม.ย.59 - ปัจจุบัน
01 ก.ค.59 - ปัจจุบัน
01 ก.พ.59 - ปัจจุบัน
11 พ.ย.60 - ปัจจุบัน
22 ม.ค.61 - ปัจจุบัน (นับ 0.50)

ข้อมูลประกอบการพิจารณา
ข้อมูลพื้นฐาน

จานวน

1. จานวนอาจารย์ประจาทัง้ หมด (รวมทั้งที่ปฏิบัตงิ านจริงและลาศึกษาต่อ)

27

2. จานวนอาจารย์ประจาทัง้ หมด (รวมทั้งที่ปฏิบัตงิ านจริงและลาศึกษาต่อ) ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

9

แสดงวิธีการคานวณ
1.คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีวุฒปิ ริญญาเอก ตามสูตร
9
27

2.แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
33.33
40
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย 2560
ผลการดาเนินงาน
ร้อยละ 30
ร้อยละ 33.33

x 100 = ร้อยละ 33.33

x 5 = 4.16 คะแนน

คะแนนที่ได้
4.16 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง :
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
รายชื่ อ คณาจารย์ ที่ ป ฏิ บั ติ ง าน ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2560 ระยะเวลาตั้ ง แต่ 1
1.2(1)
สิงหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ : อ.ดร.สินี ศิริคูณ

โทรศัพท์ : 02-9090674 ต่อ 607,607
E-mail : ph.vru.ac.th@gmail.com

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
1.รศ.ดร.สมชาย ดุรงค์เดช 2. อ.พิชสุดา เดชบุญ
3.อ.สุทธิกาญจน์ มุงขุนทด 4. อ.รัตนาภรณ์ อาษา
6.น.ส.พัชรพร เรียงวงษ์ 7. น.ส.ภาสินี ศรีกระจ่าง
โทรศัพท์ : 02-9090674 ต่อ 607,607
E-mail : -

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

ชนิดของตัวบ่งชี้ :
ปัจจัยนาเข้า
คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
สถาบั น อุ ด มศึ กษาถือ เป็ น มุ ข ปั ญ ญาของประเทศ และมีค วามรับ ผิด ชอบที่จ ะต้อ ง
ส่งเสริมให้อาจารย์ในสถาบันการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการเป็นสิ่งที่สะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจ
เกณฑ์การประเมิน:
สถาบันกลุ่ม ข และ ค 2
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกัน
ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึน้ ไป
สูตรการคานวณ
1. คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร
จานวนอาจารย์ประจาสถาบันที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
X 100
จานวนอาจารย์ประจาคณะทัง้ หมด
2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
ร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

X5

ผลการดาเนินงาน
คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ มีจานวนอาจารย์ป ระจาทั้งหมด (นับ ปฏิบั ติงานจริงและที่ลาศึ กษาต่อ )
จานวน 28 คน มีอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ จานวน 5.50 รายละเอียดดังนี้
ที่
1
2
3
4
5

รายชื่อ
ศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์
รองศาสตราจารย์ ดร.ภูษิตา อินทรประสงค์
รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ดุรงค์เดช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพกร จงวิศาล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์ สงวนชื่อ

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
06 ก.ค.60- 28 ก.พ.61 (นับ 0.50)
02 ส.ค.60 - ปัจจุบัน
02 ส.ค.60 - ปัจจุบัน
02 ส.ค.60 - ปัจจุบัน
16 พ.ค.2523-ปัจจุบัน
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ข้อมูลประกอบการพิจารณา
ข้อมูลพื้นฐาน

จานวน

1. จานวนอาจารย์ประจาคณะทัง้ หมด (รวมทั้งที่ปฏิบัตงิ านจริงและลาศึกษาต่อ)

27

2. จานวนอาจารย์ประจาคณะทั้งหมดที่ดารงตาแหน่งอาจารย์

22.5

3. จานวนอาจารย์ประจาคณะทั้งหมดที่ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

2

4. จานวนอาจารย์ประจาคณะทัง้ หมดที่ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์

2

5. จานวนอาจารย์ประจาคณะทั้งหมดที่ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์

0.5

รวมจานวนอาจารย์ประจาคณะทั้งหมดที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ

4.50

แสดงวิธีการคานวณ
1.คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร
4.50
27

x 100 = ร้อยละ 16.67

2.แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
16.67

60
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย 2560
ผลการดาเนินงาน
ร้อยละ 42.15
ร้อยละ 16.67

x 5 = 1.38 คะแนน

คะแนนที่ได้
1.38 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุ

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง :
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
รายชื่ อ คณาจารย์ ที่ ป ฏิ บั ติ ง าน ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2560 ระยะเวลาตั้ ง แต่
1.3(1)
1 สิงหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ :
อ.ดร.สินี ศิริคูณ

โทรศัพท์ : 02-9090674 ต่อ 607,607
E-mail : ph.vru.ac.th@gmail.com

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
1.อ.ดร.กิ่งแก้ว ขวัญข้าว 2.อ.อภิเชษฐ์ จาเนียรสุข
3. อ.กริช เรืองไชย 4. อ.เฟือ่ งฟ้า รัตนาคณหุตานนท์
5. นางพรทิพย์ กุศลสิริสถาพร 6. นายกิตติวุฒิ ไชยการ
7.น.ส.ปิยะเนตร แต่งงาม
โทรศัพท์ : 02-9090674 ต่อ 607,607
E-mail : -

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

ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยนาเข้า
เกณฑ์การประเมิน
ในกรณีที่จานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจาน้อยกว่า หรือเท่ากับเกณฑ์มาตรฐานกาหนดเป็น
คะแนน 5
ในกรณีที่จานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจานวนอาจารย์ประจามากกว่าเกณฑ์มาตรฐานให้คานวณหาค่า
ความแตกต่างระหว่างจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจานวนอาจารย์ประจากับเกณฑ์มาตรฐานและนาค่าความ
แตกต่างมาพิจารณา ดังนี้
ค่าความแตกต่างของจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจานวนอาจารย์ประจาที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่
ร้อยละ 20 กาหนดเป็นคะแนน 0
ค่าความแตกต่างของจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจานวนอาจารย์ประจาที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่
ร้อยละ 0.01 ละไม่เกินร้อยละ 20 ให้นามาเทียบบัญ ญัติไตรยางศ์ตามสูตรเพื่อเป็นคะแนนของหลักสูตรนั้นๆ
สูตรในการคานวณหาค่า FTES
Student Credit Hours (SCH) ทั้งปี
จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) = จานวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน
การลงทะเบียนในระดับปริญญานั้นๆ
สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจาแยกตามกลุ่มสาขา
กลุ่มสาขา
สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
8:1
ผลการดาเนินงาน
ปีการศึกษา 2560 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีจานวนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) ต่อจานวน
อาจารย์ประจา เท่ากับ 510.47 มีจานวนอาจารย์ประจาทัง้ หมด 28 คน สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
ต่อจานวนอาจารย์ประจาเท่ากับ 18.23 : 1 คะแนนเท่ากับ 0.00 รายละเอียดดังนี้
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ข้อมูลประกอบการพิจารณา
ข้อมูลพื้นฐาน
1.จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ต่อจานวนอาจารย์ประจา
2.จานวนอาจารย์ประจาทัง้ หมด (รวมทั้งที่ปฏิบัตงิ านจริงและลาศึกษาต่อ)
3.สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา
4.สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจานวนอาจารย์ประจาตามเกณฑ์มาตรฐาน
5.ผลต่างระหว่างสัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจานวนอาจารย์ประจาที่เป็นจริง - สัดส่วน
จานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจานวนอาจารย์ประจาตามเกณฑ์มาตรฐาน
6.ร้อยละค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน

จานวน
510.47
27
18.91 : 1
8:1
10.23
136.33

แสดงวิธีการคานวณ
1.คานวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและนามาคิดเป็นค่าร้อยละ ตามสูตร
18.91-8
8

x 100 = 136.33 %

ค่าร้อยละมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20 คิดเป็น 0.00คะแนน
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย 2560
ผลการดาเนินงาน
น้อยกว่าร้อยละ 10

ร้อยละ 136.33

คะแนนที่ได้

การบรรลุเป้าหมาย

0.00 คะแนน

ไม่บรรลุ

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง :
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
ข้อ มู ล ค่ า FTES คณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ ประจ าปีก ารศึ กษา 2560 จากส านั ก
1.4.1(1)
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ :
อ.นัชชา ยันติ

โทรศัพท์ : 02-9090674 ต่อ 607,607
E-mail : ph.vru.ac.th@gmail.com

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
1.อ.ฉัตรประภา ศิริรัตน์ 2.อ.นาตยา ดวงประทุม
3. อ.ธธิธา เวียงปฏิ 4. อ.พิชสุดา เดชบุญ
5. นายกิตติวุฒิ ไชยการ 6.น.ส.ชลทิชา พงษ์ทวี
โทรศัพท์ : 02-9090674 ต่อ 607,607
E-mail : -

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

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คาอธิบ ายตั วบ่ งชี้ : คณะควรจั ดบริการด้านต่างๆ ให้นักศึกษาและศิษ ย์เก่าในกิจ กรรมที่เป็ น ประโยชน์กับ
นักศึกษา เพื่อการดารงชีวิตอย่างมีความสุขและคุ้มค่าในระหว่างการใช้ชีวิตในคณะ ตั้งแต่การให้คาปรึกษาทั้ง
ทางด้านวิชาการและการใช้ชีวติ จัดบริการหน่วยงานที่ให้บริการ เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษา การ
บริหารจัดหางาน แหล่งข้อมูล การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จ
การศึกษา ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จาเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า โดยการให้บริการ
ทั้งหมดต้องให้ความสาคัญกับการบริกรที่มีคุณภาพและเกิดประโยชน์แก่ผู้รับบริการอย่างแท้จริง
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3-4 ข้อ
5 ข้อ
6 ข้อ
ผลการดาเนินงาน
 ข้อ 1. จัดบริการให้คาปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวติ แก่นักศึกษาในคณะ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้ให้ความสาคัญในด้านการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาพัฒนาศักยภาพ
ของตนเองในด้ านของวิชาการและการใช้ชีวิต ในมหาวิท ยาลั ย อย่างมีคุณ ภาพและมี ความสุ ข โดยได้มี การ
ดาเนินการให้บริการให้คาปรึกษาด้านวิชาการและการใช้ชีวติ แก่นักศึกษาในคณะฯ ดังนี้
1) คณะมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจาหมู่เรียน เพื่อ ทาหน้าที่ให้คาปรึกษาทางวิชาการและแนะ
แนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาทั้งในเรื่องของวิชาการ การจัดเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ การลงทะเบียน การ
ติ ด ตามผลการเรีย น ปั ญ หาที่ พ บในชั้ น เรีย น การแนะน ากิ จ กรรมเพื่ อ สร้า งเสริม ศั ก ยภาพด้ า นต่ า งๆ การ
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา ระบบสารสนเทศของนักศึกษา กิจกรรมเพื่อการพัฒนานักศึกษา การ
ประสานงานกับฝ่ายวิชาการ กองพัฒนานักศึกษา ผู้ปกครองของนักศึกษา ตลอดจนหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย นอกจากการให้คาปรึกษาด้านวิชาการแล้ว อาจารย์ที่ปรึกษามีหน้าที่ในการติดตาม
ความเป็นอยู่ของนักศึกษา กฏระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมชั้นเรียน โดยที่
อาจารย์ที่ปรึกษาเข้าพบนักศึกษา 4 ครั้งต่อภาคการศึกษา และนักศึกษาสามารถเข้าพบอาจารย์ปรึกษาได้ที่
ห้อ งพั กอาจารย์ห รือ ในช่องทางอื่น ๆ ที่อ าจารย์ที่ป รึกษาสร้างไว้ ได้แก่ E-mail Facebook Line เป็ น ต้น ทั้งนี้
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อาจารย์ที่ ป รึก ษาจะท าหน้ า ที่ ดู แลนั ก ศึ กษาในหมู่ เรีย นตั้ ง แต่ นั ก ศึ กษาเข้า ศึ ก ษาในมหาวิท ยาลั ย จนส าเร็จ
การศึกษา
2) คณะจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะสาธารณสุขศาสตร์ และโครงการเตรียมความพร้อม
ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักประวัติความเป็นมาของคณะฯ กฎระเบียบ การแต่งกายของ
นักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ การจัดการเรียนการสอน การกู้ยืมเงินผ่านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
กิจกรรมที่ทางคณะฯ จัดขึน้ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านต่าง ๆ และช่องทางการติดต่อกับคณะฯ นักศึกษาได้สร้าง
สัมพันธ์กับรุ่นพี่ผ่านการทากิจกรรมในโครงการร่วมกัน มีการแนะนาอาจารย์ที่ปรึกษาประจาหมู่เรียน และ
คณาจารย์ท่านอื่นๆ ที่สอนในรายวิชาต่าง ๆ เพื่อให้นักศึก ษาสามารถขอคาแนะนาทางด้านวิชาการได้อย่าง
เหมาะสม นอกจากนี้คณะฯ จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ พื้นฐานทางด้านวิชาชีพสาธารณสุข เพื่อให้นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ และส่งเสริมให้นักศึกษามี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์และมีอัตลักษณ์ของนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ โดยจัดให้มีการเตรียมความรูพ้ ื้นฐาน
ด้านสุขภาพ สิทธิการรักษาพยาบาล และมีการเสริมสร้างความรูพ้ นื้ ฐานทางด้านกายวิภาคศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
และจัดประกวด Healthy Model เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมในการใช้ชีวติ ในมหาวิทยาลัยและในด้านการศึกษา
ต่อไป
3) ในการทาวิจัยของนักศึกษานั้น คณะได้มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและควบคุมการทาวิจัย เพื่อให้
คาแนะนาและควบคุมการดาเนินการวิจัยให้เป็นไปตามหลักระเบียบวิธีวิจัย ตามหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ ซึ่งได้ผล
งานวิจัยจากนักศึกษาจานวน 43 เรื่อง นอกจากนี้คณะฯ มีการสนับสนุนให้นัก ศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวข้องกับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย และนวัตกรรม ด้านการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ โดยเข้าร่วมประชุม
วิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครัง้ ที่ 18 “บทบาทของประชาชนกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ” โรงแรมจอม
เทียน ปาล์มบีช โฮเต็ล แอนด์ รีส อร์ท เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2560 และ
นักศึกษาได้ศึกษาจากผลงานของผู้เข้าร่วมประชุม และสามารถถ่ายทอดโดยนาเสนอรายงานการดูงานในการ
ประชุมวิชาการระดับชาติได้
4) ในการฝึกสหกิจศึกษาของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ชั้นปีที่ 4 นั้น คณะได้มีการแต่งตั้งอาจารย์
นิเทศสหกิจศึกษาทางสาธารณสุขศาสตร์ในการดาเนินงานสหกิจศึกษา เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาสหกิจ ศึ ก ษา โดยท าหน้า ที่ในการกากับ ติ ด ตามการฝึกสหกิ จ ศึ กษาของนั ก ศึ กษาชั้น ปีที่ 4 ติด ตาม
ความก้าวหน้าของการดาเนินการฝึกสหกิจให้เป็นไปตามแผนการดาเนินงานของคณะฯ ให้คาปรึกษาแก่นักศึกษา
ในเรื่องของการจั ดโครงการเพื่ อแก้ไขปั ญ หาหรือ ประเด็ น ทางสุ ขภาพ และเป็ น ตั วกลางในการประสานงาน
ระหว่างสถานที่ฝกึ สหกิจศึกษาและคณะฯ เพื่อรับข้อเสนอแนะจากทางสถานประกอบการ นามาเป็นข้อมูลเพื่อใช้
พัฒนาการฝึกสหกิจศึกษาในปีต่อไป
เอกสารหลักฐาน
5.1.1 (1) คาสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจาหมู่เรียน
5.1.1 (2) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะสาธารณสุขศาสตร์
5.1.1 (3) โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนให้แก่นักศึกษาสาธาณสุขศาสตร์
5.1.1 (4) คาสั่งแต่งตัง้ อาจารย์ท่ปี รึกษาและควบคุมการทาวิจัยทางสาธารณสุข
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5.1.1 (5) โครงการศึกษาดูงานประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ
5.1.1 (6) คาสั่งแต่งตั้งอาจารย์ปฏิบัตหิ น้าทีน่ ิเทศสหกิจศึกษา
 ข้อ 2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลา
และนอกเวลาแก่นักศึกษา
1. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีการให้ขอ้ มูลและจัดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานทีใ่ ห้บริการกิจกรรม
พิเศษนอกหลักสูตร ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม บอร์ดประชาสัมพันธ์ และเว็บไซต์ของคณะฯ รวมถึงมีการแจ้ง
ข้อมูลผ่านช่องทางสื่อ Social Network (Line Group, Facebook ) ดังนี้
1) การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ของมหาวิท ยาลั ย ประจาปีการศึกษา 2560 ในหัวข้อ แนะน า
หลักสูตร ระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย บริการด้านการเงินและการลงทะเบียน
โดยสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน การให้บริการของห้องสมุด เทคโนโลยีทางการ
ศึกษาโดยสานักวิทยบริการ การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และการใช้ระบบ e-student
loan สาหรับนักศึกษาที่กยู้ ืม กยศ/กรอ โดยกองพัฒนานักศึกษา
2) การประชาสั ม พั น ธ์ กิ จ กรรมที่ จั ด โดยหน่ ว ยงานภายนอกเช่ น โครงการ ASEAN Youth
Representatives Experiencing in the Philosophy of Sufficiency Economy 2018 แ ล ะ
โครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณ
วดี เป็ น ต้ น โดยประกาศผ่ า นบอร์ ด ประชาสั ม พั น ธ์ ข องคณ ะสาธารณ สุ ข ศาสตร์
ประชาสัมพันธ์ผา่ นอาจารย์ท่ปี รึกษาและองค์การนักศึกษา โดยใช้ช่องทาง Social Network
3) คณะฯ มีการให้บริการข้อมูลข่าวการประชาสัมพันธ์ การวิจัย บริการวิชาการ ผลงานของ
นักศึกษา หน่วยงานทั้งภายนอกภายในมหาวิทยาลัยผ่านทางเวปไซต์ของคณะ
2. การให้ ข้อมู ล การรับสมัครงาน ทั้งเต็ม เวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา เช่น ประกาศรับ นักศึกษา
ฝึกงานจากวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ การประกาศรับสมัครนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาใหม่ ของโรงแรม
ดิ โอลด์ ภู เก็ ต เป็ น ต้ น นอกจากนี้ ฝ่ า ยกิ จ การนั ก ศึ ก ษาได้ มี ส่ ว นร่ ว มในการประชาสั มพั น ธ์ ง านทางด้ า น
สาธารณสุขศาสตร์ และนักศึกษาและศิษย์เก่าสามารถเข้าไปดูข้อมูลข่าวสารการรับสมัครงานได้ที่ในเว็บไซต์
คณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ http://ph.vru.ac.th บอร์ ด ประชาสั ม พั น ธ์ ข องคณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ และการ
ประชาสัมพันธ์ผา่ นอาจารย์ท่ปี รึกษาและองค์การนักศึกษา โดยใช้ช่องทาง Social Network
3. คณะฯ มีการประชาสัมพันธ์ แหล่งทุนการศึกษาโดยประกาศแหล่งให้ทุนการศึกษาจากภาครัฐบาล
และเอกชน เช่น ทุนการศึกษาภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนด้านวิทยาศาสตร์ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่ง
ราชอาณาจั ก รไทยและกระทรวงศั ก ยภาพมนุ ษ ย์ แห่ ง ประเทศฮั ง การี ประจ าปี 2560 -2561 และ การให้
ทุนการศึกษามูลนิธิการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจาปี 2561 ซึ่งติดประกาศประชาสัมพันธ์
ให้นักศึกษาทราบจากบอร์ดประชาสัมพันธ์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์
เอกสารหลักฐาน
1.5.2 (1) เว็บไซต์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ http://ph.vru.ac.th
1.5.2 (2) Facebook คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
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1.5.2 (3) Line Group การจัดการสถานพยาบาล, PH5. เป็นต้น
1.5.2 (4) บอร์ดประชาสัมพันธ์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์
1.5.2 (5) กาหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2560
 ข้อ 3.จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา
1. คณะฯ มีการจั ดรายวิชาการเตรียมสหกิจ ศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุ ขศาสตร์ ในภาคเรีย นที่ 1 ปี
การศึกษา 2560 ให้กับนักศึกษาก่อนออกฝึกสหกิจ ศึกษา และได้จัดส่งนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานจริงกับสถาน
ประกอบการต่าง ๆ ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เป็นระยะเวลา 4 เดือน โดยมีอาจารย์นิเทศงาน
จานวน 3 ครั้ง เพื่อติดตามความก้าวหน้าและผลการดาเนินงานสหกิจศึกษา ปัญหาอุปสรรคการฝึกสหกิจของ
นักศึกษาเพื่อนามาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงในปีการศึกษาถัดไป หลังจากที่นักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา คณะฯ มี
การจัดกิจกรรมสรุปและนาเสนอผลงานการฝึกสหกิจศึกษา ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 โดยมีการประกวดการ
นาเสนอผลงานสหกิจศึกษาในรูปแบบวาจาและโปสเตอร์ การมอบรางวัลเพื่อเป็นการยกย่อง สร้างขวัญและ
กาลังใจในการปฏิบัติงาน และการประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป
2. คณะฯ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษา ซึ่งมีการจัดกิจกรรมปัจฉิม
นิเทศและกิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2561 เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการประกอบอาชีพและเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษาให้เหมาะสมและพร้อมในการทางาน นอกจากนี้
คณะฯ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเปิดโลกทัศน์สู่เส้นทางวิชาชีพสาธารณสุขโดยเชิญหน่วยงานต่าง ๆ มา
ให้ข้อมูล เกี่ยวกับหน่วยงานและการรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมท างาน เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ ย วกั บ แนวทางการประกอบวิ ชาชี พ สาธารณสุ ข และเป็ น การเปิ ด โอกาสให้ นั ก ศึ ก ษาได้ ร่ว มกั น อภิ ป ราย
แลกเปลี่ยนมุมมองประสบการณ์ด้านวิชาชีพสาธารณสุข
3. มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษากองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาในวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน
2561 เพื่ อ แนะน าขั้ น ตอนการช าระหนี้ คื น กองทุ น กู้ ยื ม เพื่ อ การศึ ก ษา นอกจากนั้ น ยั ง ให้ ค วามรู้ เกี่ ย วกั บ
ประกันสังคม และการรับสมัครงานจากบริษัท JOB BKK
เอกสารหลักฐาน
1.5.3 (1) มคอ.3 และ 5 รายวิชาการเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1.5.3 (2) มคอ.4 และ 6 รายวิชาสหกิจศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1.5.3 (3) กาหนดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษากองทุนกูย้ ืมเพื่อการศึกษา ประจาปี 2561
1.5.3 (4) โครงการปัจฉิมนิเทศ คณะสาธารณสุขศาสตร์ประจาปีการศึกษา 2560
1.5.3 (5) การอบรมเชิงปฏิบัติการเปิดโลกทัศน์สู่เส้นทางวิชาชีพสาธารณสุข
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 ข้อ 4.ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ากว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5
สรุป ผลการประเมินคุณ ภาพของการจัดกิจกรรมและการจัด บริการในข้อ 1-3 ปีการศึกษาที่ 2560
มีดังนี้
1) ด้านการบริการให้คาปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา โดยที่ผลการประเมิน
ความพึงพอใจในการให้คาปรึกษาของอาจารย์ท่ปี รึกษาเท่ากับ 4.37 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 5)
2) ด้านการบริการข้อ มู ล ข่าวสาร ผลการประเมิน ผลความพึ งพอใจต่อ การบริการข้อมู ล ข่าวสารแก่
นักศึกษาอยู่ในระดับมากเท่ากับ 4.40 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 5)
3) ด้านการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา ผลการประเมินผล
ความพึงพอใจต่อการจัด โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและกิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2560 โดย
พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก (4.66) ส่วนโครงการกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเปิดโลก
ทัศน์สู่เส้นทางวิชาชีพสาธารณสุข ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจเกี่ยวกับกิจกรรมเปิดโลกทัศน์สู่วิชาชีพ
สาธารณสุข โดยมีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ อยู่ในระดับดีมาก (4.86)
เอกสารหลักฐาน
1.5.4 (1) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้คาปรึกษาของอาจารย์ท่ปี รึกษา
1.5.4 (2) ผลการประเมินผลความพึงพอใจต่อการบริการข้อมูลข่าวสารแก่นักศึกษา
1.5.4 (3) สรุปผลโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและกิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2560
1.5.4 (4) สรุปผลโครงการเปิดโลกทัศน์สู่เส้นทางวิชาชีพสาธารณสุข
 ข้อ 5.นาผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผล
การประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้มีการนาผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในด้านต่างๆ มาใช้เป็น
ข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและข้อมูลที่สนองความต้องการของนักศึกษาเพื่อส่งให้ผลการประเมิน
สูงขึน้ นาไปสู่การพัฒนา จากการสารวจความพึงพอใจด้านการบริการข้อมูลข่าวสาร ผลการประเมินผลความพึง
พอใจต่อการบริการข้อมูลข่าวสารแก่นักศึกษา นักศึกษาได้ให้ความเห็นว่า ถึงแม้ว่า นักศึกษาใหม่จะได้รับคู่มือ
ปฐมนิเทศนักศึกษา จากกองพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีเนื้อหาครบถ้วน ครอบคลุมสาระเนื้อหาที่
นักศึกษาต้องทราบในการศึกษาในระดับปริญญาตรี แต่เนื่องด้วยคณะสาธารณสุขศาสตร์ได้กาหนดกฎระเบียบ
ให้นักศึกษาปฏิบัติตาม ซึ่งแตกต่างจากนักศึกษาของคณะอื่น จึงทาให้นักศึกษาไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้
จากคูม่ ือปฐมนิเทศนักศึกษาดังกล่าวได้ คณะจึงมอบหมายให้งานกิจการนักศึกษาจัดทาเอกสารสาหรับนักศึกษา
ระดับปริญ ญาตรี ปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นคู่มือให้แก่ให้นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณ ฑิต ทั้ง
สาขาวิชาสาธารณสุ ข ศาสตร์และการจั ด การสถานพยาบาลมอบให้แก่ นั กศึ กษาใหม่ ในปีการศึ กษา 2560
นอกจากนั้นทางหลักสูตรได้มีการปรับพื้นฐานในรายวิชาที่มีความสาคัญในการเรียนในหลักสูตร เพื่อให้นักศึกษา
ใหม่ได้รับทราบถึงเนื้อหาวิชาที่จะต้องเรียนรู้และนาไปเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมสาหรับการเรียนใน
ชั้นปีต่าง ๆ ต่อไป
รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR ) คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2560 หน้า 27

เอกสารหลักฐาน
1.5.5 (1) คูม่ ือนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2560
1.5.5 (2) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 24 มกราคม 2561
1.5.6 (3) เอกสารสาหรับนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์
 ข้อ 6.ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า
คณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ มี ก ารให้ ข้ อ มู ล ที่ เป็ น ประโยชน์ ในการประกอบอาชี พ ศิ ษ ย์ เก่ า เช่ น การ
ประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมของคณะฯ การรับสมัครงาน และข้อมูลต่างๆที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ใน
วิชาชีพ เช่น ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ด้านวิชาชีพ โดยผ่านช่องทางทั้งทางเว็บไซต์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์
Facebook และจัดทาฐานข้อมูลศิษย์เก่า เป็นต้น นอกจากนั้นคณะฯ ได้จั ดโครงการเตรียมความพร้อมสอบใบ
ประกอบวิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์ ในวันที่ 14 - 18 มิถุนายน 2561 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความ
เข้าใจและมีความพร้อมเกี่ยวกับการสอบใบประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน โดยผู้เข้าร่วมเป็นนักศึกษาชั้น
ปีที่ 4 ที่กาลังจะจบการศึกษาจานวน 124 คนและศิษย์เก่า จานวน 73 คน โดยความพึงพอใจของผู้เข้ารับการ
อบรมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
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) โครงการเตรียมความพร้อมสอบใบประกอบวิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย 2560
ผลการดาเนินงาน
6 ข้อ

6 ข้อ (ข้อ 1- 6)

คะแนนที่ได้

การบรรลุเป้าหมาย

5.00 คะแนน

บรรลุ
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ :
อ.นัชชา ยันติ

โทรศัพท์ : 02-9090674 ต่อ 607,607
E-mail : ph.vru.ac.th@gmail.com

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
1.อ.ฉัตรประภา ศิริรัตน์ 2. อ.นาตยา ดวงประทุม
3 อ.ธธิธา เวียงปฏิ 4. อ.สุวัฒน์ ศิรแิ ก่นทราย
5.นายกิตติวุฒิ ไชยการ 6. น.ส.ชลทิชา พงษ์ทวี
โทรศัพท์ : 02-9090674 ต่อ 607,607
E-mail : -

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

ชนิดของตัวบ่งชี้: กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : คณะต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่างๆอย่างเหมาะสมและครบถ้วน กิจกรรม
นักศึกษาหมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดาเนินการทั้งโดยคณะและโดยองค์การนักศึกษา เป็ นกิจกรรมที่
ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรม จริยธรรม โดยสอดคล้อง
กับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึ่งประสงค์ที่ประกอบด้วยมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
5 ประการได้แก่ 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับ ผิ ด ชอบ 5. ทั ก ษะการวิเคราะห์ เชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สารและการใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
คุณ ลั กษณะของบัณ ฑิต ที่พึ งประสงค์ที่ คณะ สถาบั น และสภา/องค์กรวิชาชีพ ได้กาหนดเพิ่ม เติม ตลอดจน
สอดคล้องกับ ความต้องการของผู้ใช้บั ณ ฑิต และน าหลั ก PDSA / PDCA (Plan, do, study/check, Act) ไปใช้ใน
ชีวติ ประจาวันเป็นการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาอย่างยั่งยืน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3-4 ข้อ
5 ข้อ
6 ข้อ
ผลการดาเนินงาน
 ข้อ 1.จัดทาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมใน
การจัดทาแผนและการจัดกิจกรรม
คณะสาธารณสุขศาสตร์สนับสนุนให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมของคณะฯ ดังนี้
1. นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มีการจัดตั้งองค์การนักศึกษาเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาในการ
ทาหน้าที่ประสานความร่วมมือระหว่างอาจารย์และนักศึกษา เป็นสื่อกลางในการติดต่อประชาสัมพันธ์และการ
แสดงความคิดเห็นผ่านองค์การนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์
2. คณะฯ จัดทาแผนจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการวางแผนการจัด
กิจกรรม ให้ตรงกับความต้องการในการพัฒนาศักยภาพของนัก ศึกษา โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทา
แผนการจัดกิจกรรม ประจาปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม 504 ชั้น 5 คณะ
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สาธารณสุขศาสตร์ ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวประกอบด้วยอาจารย์ที่รับผิดชอบงานกิจการนักศึกษาและตัวแทน
จากองค์การนักศึกษา
เอกสารหลักฐาน
1.6.1 (1) แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2560
1.6.1 (2) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2560
1.6.1 (3) รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ประจาปีการศึกษา 2560
 ข้อ 2.ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ดาเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย
1) คุณธรรม จริยธรรม
2) ความรู้
3) ทักษะทางปัญญา
4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2560 มีกิจกรรมที่
ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรูต้ ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ครบถ้วนทั้ง 5 ด้าน
และมีการดาเนินกิจกรรมในแต่ละด้าน ดังนี้

2
3
4
5
6
7

8

ทักษะการคิด
วิเคราะห์เชิงตัวเลข

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

ทักษะทางปัญญา

1

โครงการ/กิจกรรม

ชั้นปี
นักศึกษา

ความรู้

ลาดับ
ที่

คุณธรรม จริยธรรม

มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ





2,3






2
3





โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้สู่รายวิชาการตรวจประเมิน
เภสัชวิทยาและโภชนศาสตร์ทางสาธารณสุข
โครงการเสริมสร้างทักษะทางด้านวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักการและแนวทางปฏิบตั ิงานทีมเฝ้าระวัง
สอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT)
โครงการฝึกทักษะในการวินจิ ฉัยชุมชนและการให้คาปรึกษาทางสุขภาพโดย
ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศึกษาชุมชนบูรณาการวิชาอนามัยชุมชนและ
การส่งเสริมสุขภาพ
โครงการเสริมทักษะทางวิชาการศึกษาดูงานวิชาพืน้ ฐานอนามัยสิ่งแวดล้อม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานการบริหารจัดการ
สถานพยาบาล







โครงการสัมมนาการนาเสนอผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชา









3


3
1
2,4
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4

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32





4












4
3
4







ทักษะการคิด
วิเคราะห์เชิงตัวเลข

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

10
11
12

สาธารณสุขศาสตร์
โครงการประชุมและสัมมนางานวิจัยทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ ประจาปี
การศึกษา 2560
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านสหกิจศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
โครงการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาสุขภาพ
โครงการ พัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการบันทึกข้อมูลด้านสุขภาพ (งานเวช
ระเบียน)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการสอบ TOEIC
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้แก่ผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21
โครงการจัดตั้งองค์การนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจาปี
การศึกษา 2560

โครงการทาบุญปีใหม่คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจาปี 2561
โครงการอบรมพัฒนาจริยธรรม คุณธรรมนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
ประจาปีการศึกษา 2560
สาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ 4
โครงปัจฉิมนิเทศและกิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2560
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเปิดโลกทัศน์สู่เส้นทางวิชาชีพสาธารณสุข
กีฬาเจ้าฟ้าเกมส์
โครงการสัมมนาแผนกิจการนักศึกษา

ราลึกคุณสมเด็จพระราชบิดา บิดาแห่งการสาธารณสุขไทย
โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตคณะสาธารณสุขศาสตร์

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจาปี
การศึกษา 2561

วันทาคณาจารย์
โครงการประเมินสถานการณ์สุขภาพชุมชนและศึกษาบริบทของชุมชนโดย
อาศัยกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชน
อบรมเชิงปฏิบัตกิ ารเรื่อง "Smart English with PH VRU Season 3" (สาขา
สาธารณสุขศาสตร์และสาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล
โครงการศึกษาดูงานการประชุมวิชาการของนักศึกษาคณะสาธารณสุข
ศาสตร์
กิจกรรมอบรมหน้าที่พลเมืองไทย จิตสาธารณะและวิถีชวี ิตพอเพียงใน
อาชีพนักสาธารณสุข

ราลึกวันเจ้าฟ้า

โครงการสืบสานประเพณีไทย งานรดน้าดาหัวเทศกาลสงกรานต์คณะ
สาธารณสุขศาสตร์

ชั้นปี
นักศึกษา

ทักษะทางปัญญา

9

โครงการ/กิจกรรม

ความรู้

ลาดับ
ที่

คุณธรรม จริยธรรม

มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ





1-4


1-4
4










1-4
4
3
1-4
2,3
1-4
1-4
1




1-4
3












3
3





2





4





1



1-4
1-4
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33
34
35
36
37
38
39

โครงการจัดกิจกรรมทานุ บารุงเผยแพร่สืบสานและอนุรักษ์ศลิ ปวัฒนธรรม
ถวายเทียนเข้าพรรษา
โครงการทานุบารุง เผยแพร่สืบสาน และอนุรักษ์ศลิ ปวัฒนธรรมเทศกาลวัน
ลอยกระทง
โครงการเฉลิมพระเกียรติวันสาคัญเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์
โครงการอบรมประกันคุณภาพการศึกษา สาหรับนักศึกษาคณะสาธารณสุข
ศาสตร์
โครงการส่งเสริมการจัดการขยะอย่างยั่งยืนภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ วไล
ยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
โครงการพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้สารสนเทศคณะสาธารณสุขศาสตร์
โครงการศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการงานสาธารณสุขในรูปแบบ
คลินิกหมอครอบครัวต้นแบบ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ชั้นปี
นักศึกษา

ทักษะการคิด
วิเคราะห์เชิงตัวเลข

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

ทักษะทางปัญญา

โครงการ/กิจกรรม

ความรู้

ลาดับ
ที่

คุณธรรม จริยธรรม

มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ





1-4





1-4





1-4
3



1-4








1-4
3

เอกสารหลักฐาน
1.6.1 (1) แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2560
1.6.2 (2) รายงานผลการดาเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจาปีการศึกษา
2560
1.6.2 (3) รายงานสรุปผลโครงการ (กนผ.05)
 ข้อ 3.จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา
คณะสาธารณสุขศาสตร์ เล็ งเห็น ถึงความส าคัญ ของบทบาทนักศึกษากับ การประกัน คุณ ภาพจึงได้จั ด
โครงการให้ ค วามรู้ แ ละทั ก ษะประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาแก่ นั ก ศึ ก ษาคณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ เมื่ อ วั น ที่
22 พฤศจิกายน 2560 โดยผู้เข้าร่วมโครงการเป็น คณะกรรมการองค์การนักศึกษา จานวน 26 คน เพื่อเรียนรู้
กระบวนการทางานร่วมกันเป็นกลุ่มและร่วมกันวางแผนการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ตามขั้นตอน PDCA ตั้งแต่การวาง
แผนการจัดทาโครงการโดยกาหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน นอกจากนี้ การ
ตรวจสอบ ประเมินการปฏิ บัติงานและการนาผลการประเมินไปปรับปรุงเพื่อวางแผนการดาเนินงานที่ดีขึ้นในการ
จั ด ก า ร โค ร งก า ร ใน ค รั้ งต่ อ ไป ทั้ งนี้ นั ก ศึ ก ษ า มี ค ว า ม รู้ ใน เรื่ อ งก า ร จั ด กิ จ ก รร ม /โค ร งก า ร ต า ม
กระบวนการ PDCA บทบาทการเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี การฝึกประเมินผลการทากิจกรรม และวางแผนปรับปรุงการ
ทางาน
เอกสารหลักฐาน
1.6.3 (1) รายงานสรุปโครงการให้ความรู้และทักษะประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา ประจาปีการศึกษา
2560
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 ข้อ 4.ทุกกิจกรรมที่ดาเนินการมีการประเมินผลความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและนาผล
การประเมินมาปรับปรุงการดาเนินงานครั้งต่อไป
คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทั้ง 5 ด้าน โดยที่มีการจัดกิจกรรมทั้งหมด 39 โครงการ ภายหลังจากการจัด
กิจกรรมแล้วได้มีการประเมินความสาเร็จตามตัวชี้วัดของกิจกรรม/โครงการ โดยการจัดกิจกรรมบรรลุตัวชี้วัด
ทั้ ง หมด 140 ตั ว ชี้ วั ด จาก ทั้ ง หมด 144 ตั ว ชี้ วั ด คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 97.2 และมี ก ารน าผลการประเมิ น และ
ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมในปีต่อไป ดังในเอกสารหลักฐานแนบที่ 1.6.4 (1)
เอกสารหลักฐาน
1.6.4 (1) รายงานผลการดาเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจาปี
การศึกษา 2560
 ข้อ 5.ประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
สาหรับการประเมินความสาเร็จของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษานัน้ พบว่าได้บรรลุวัตถุประสงค์
ระดั บ แผนทั้ง 4 วัต ถุป ระสงค์ ได้แก่ 1) นั กศึ กษามีส่วนร่ วมกับ การวางแผน การกากับ ติด ตามและประเมิน
กิจกรรม จากการเข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทาแผนพัฒนานักศึกษา กากับติดตาม และประเมินกิจกรรมร่วมกัน 4
ครั้ง 2) นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการตามเป้าหมายทั้งหมด 39 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 99.30 จากที่
ตั้งเป้าหมายไว้รอ้ ยละ 80 3) กิจกรรมบรรลุตัวชีว้ ัด 140 ตัวชี้วัด จากทั้งหมด 144 ตัวชีว้ ัด คิดเป็นร้อยละ 97.2
และ 4) มีรายงานผลสรุปการจัดกิจกรรมและมีข้อเสนอแนะไปการดาเนินงานในปีต่อไป
เอกสารหลักฐาน
1.6.5 (1) แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2560
 ข้อ 6.นาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
ในการประเมินแผนการจัดกิจกรรม ถึงแม้ว่า จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมจะเป็นไปตามเป้าหมาย
ของแผนที่ตั้งเอาไว้ แต่มีบางโครงการที่นั กศึ กษาเข้าร่วมกิจ กรรมไม่เป็ นไปตามเป้าหมายของโครงการหรื อ
โครงการที่นักศึกษาให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมน้อย แนวทางการดาเนินการแก้ไขคือ มีการประชาสัมพันธ์
ตามสื่อโซเชียล เช่น กลุ่มไลน์ เฟสบุค และก่อนการจัดกิจกรรมจะมีการเรียกประชุมหัวหน้าหมู่เรียนทุกหมู่เรียน
เพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์กิจ กรรม ชี้แจงถึงวัต ถุป ระสงค์ ความส าคั ญ ของกิจ กรรม วัน เวลา และสถานที่ในการ
จัด กิจ กรรม รวมถึง กายแต่งกาย เพื่ อ ให้ หั ว หน้า หมู่เรีย นแต่ล ะหมู่ไปแจ้งสมาชิก รวมทั้ งมีการติด เอกสาร
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมไว้ท่บี อร์ดบริเวณบันไดทางขึน้ ลงอีกด้วย
เอกสารหลักฐาน
1.6.6 (1) รายงานการประชุมฝ่ายกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย 2560
ผลการดาเนินงาน
6 ข้อ
6 ข้อ (ข้อ 1-6)

คะแนนที่ได้
5.00 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR ) คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2560 หน้า 33

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ : อ.ดร.ทัศพร ชูศักดิ์

โทรศัพท์ : 02-9090674 ต่อ 607,607
E-mail : ph.vru.ac.th@gmail.com

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
1.อ.ดร.อภิชัย คุณีพงษ์ 2. อ.สุวัฒน์ ศิริแก่นทราย
3.อ.เฟื่องฟ้า รัตนาคณหุตานนท์ 4. น.ส.พัชรพร เรียงวงษ์
5. น.ส.นรีกานต์ ภูมคิ งทอง
โทรศัพท์ : 02-9090674 ต่อ 607,607
E-mail : -

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

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้ สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพโดยมีแนว
ทางการดาเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วนเพื่อให้สามารถดาเนินการได้ตามแผนที่
กาหนดไว้ทั้งการสนับสนุนด้านการจัด หาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบันให้กับ
บุคลากร ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะแก่อาจารย์และนักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จาเป็นซึ่งรวมถึงทรัพยากร
บุคคล ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณ์ท่เี กี่ยวข้องต่างๆ ตลอดจนจัดระบบสร้างขวัญและกาลังใจแก่นักวิจัย
อย่างเหมาะสม ตลอดจนมีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้
ประโยชน์
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3-4 ข้อ
5 ข้อ
6 ข้อ
ผลการดาเนินงาน
 ข้อ 1.มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์
คณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ มี ร ะบบสารสนเทศเพื่ อ บริ ห ารจั ด การงานวิ จั ย และงานสร้ า งสรรค์
ซึ่งสถาบัน วิจัยและพั ฒ นาได้ด าเนินการพั ฒ นาฐานข้อมู ลเพื่อ ให้ทุ กคณะ/หน่วยงานและหน่วยงานภายนอก
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ดังนี้
1. ระบบฐานข้อมูลนักวิจัย โดยสถาบันวิจัยและพัฒนามีการจัดทาระบบการจัดการสารสนเทศการ
วิจัย เพื่อจัดทาเป็นฐานข้อมูลนักวิจัย โดยกาหนดให้ลงทะเบียนนักวิจัยผ่านทางระบบออนไลน์ ซึ่งมีการจัดเก็บ
ข้อมูลเกี่ยวกับ 1) โครงการวิจัย 2) งบประมาณ 3)แหล่งทุน 4) การตีพิมพ์เผยแพร่ 5) ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล
และ 6) การนางานวิจัยไปใช้ประโยชน์
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2. ระบบบริ ห ารจั ด การงานวิ จั ย แห่ ง ชาติ (National Research Management System: NRMS)
ที่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยสามารถเขาถึงฐานขอมูลได้
3. ระบบการสืบค้น/แหล่งค้นคว้างานวิจัย โดยสานักวิทยบริการจะเป็นผู้ให้บริการฐานข้อมูลออนไลน์
ให้แก่ นักวิจัย คณาจารย์ นักศึกษา เช่น ฐาน Collection ย่อยแยกตามสาขาวิชา ทั้ง 14 ฐาน ฐานข้อมูลของ
สกอ. ฐานข้อมูลที่บอกรับเป็นสมาชิก และฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย เพื่อประโยชน์ในการสืบค้นงานวิจัยทั้ง
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ และสามารถใช้บริการ VRU Library VPN เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตจากที่บา้ นตนเอง
เข้ามาสืบค้นที่สานักวิทยบริการและฐานข้อมูลออนไลน์ท่ใี ห้บริการต่างๆได้
4. เว็บไซต์ของสถาบันวิจัย www.rd.vru.ac.th ซึ่งมีข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย เช่น
1) ระเบียบมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยต่างๆ
2) ทุนสนับสนุนการวิจัยประเภทต่างๆ
3) คู่มือ การวิจั ย เพื่ อ ให้ ผู้บ ริการและคณาจารย์ รวมทั้ งบุ ค คลทั่ วไปสามารถเข้าถึง และใช้
ประโยชน์ได้
5. ฐานข้อมูล สาหรับเผยแพร่บทความวิจัยผ่านสารสนเทศทางเว็บไซต์ เพื่อเผยแพร่งานวิจัยสู่
สาธารณชน ผ่ า น https://www.tci-thaijo.org/index.php เพื่ อ เผยแพร่ง านวิจั ย สู่ ส าธารณชน เพื่ อ เป็ น แหล่ ง
สืบค้นข้อมูล บทความเผยแพร่งานวิจัยของคณาจารย์ ซึ่งมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอกซึ่งสามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้ โดยดาวน์โหลดเอกสารออนไลน์ โดยมหาวิทยาลัยมีว ารสารที่อยู่ในระบบ 4 วารสาร คือ 1) วารสาร
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา 2) วารสารวไลยปริทั ศ น์ 3) วารสารวิจั ย และพั ฒ นา สายวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี และ
4) วารสารวิจัยและพัฒนา สายสังคมศาสตร์
นอกจากระบบของส่ ว นกลางมหาวิท ยาลั ย แล้ ว คณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ มี ระบบสารสนเทศเพื่ อ
สนับสนุนกิจกรรมของคณะด้านการวิจัย ปรากฏในเว็บไซต์คณะสาธารณสุขศาสตร์ http://ph.vru.ac.th/
(เอกสาร 2.1.1(1)-2.1.1(10))
เอกสารหลักฐาน
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ ที่ใช้ประโยชน์ได้จริง ดังนี้
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 สานักวิทยบริการ (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/
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 ข้อ 2.สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้
- ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือหรือศูนย์ให้
คาปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
- กิจรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัด
แสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ(visiting professor)
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ ดังนี้
1) ด้านห้องปฏิบัติการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ให้อาจารย์ทุกท่าน ทุก
ห้องทางานมีระบบอินเตอร์เน็ต ระบบ Wifi ที่สามารถสืบค้นข้อมูลงานวิจัย
2) ห้อ งปฏิบัติการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ มหาวิท ยาลัยมีสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
3) จัดแหล่งพื้นที่ชุมชนสาหรับทางานวิจัยให้อาจารย์โดยเน้นพื้นที่ 3 แหล่ง ตามเป้าหมายของ
มหาวิทยาลัยรอบมหาวิทยาลัย จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว เพื่อให้เป็นพื้นที่ที่อาจารย์สามารถเลือก
ทางานวิจัยได้ตามความถนัดหรือสนใจ
4) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์พัฒนางานวิจัยที่มีการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน
5) สนั บ สนุ น กระตุ้ น และส่ ง เสริม ให้ อ าจารย์ และบุ ค ลากรมี ก ารศึ ก ษา ค้ น คว้า และผลิ ต
ผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยกาหนดเป็นสัดส่วนของภาระงานในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปีของ
อาจารย์และบุคลากร (เอกสาร 2.1.2(1)-2.1.2(3))
เอกสารหลักฐาน
2.1.2(1) ภาพห้องพักอาจารย์และสิ่งอานวยความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลงานวิจัยภายใน
2.1.2(2) มีห้องค้นคว้าวิจัยสาหรับอาจารย์ท่ีสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1.2(3) เว็บไซต์สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ http://lib.vru.ac.th
 ข้อ 3.จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
มหาวิทยาลัยฯ มีการจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย ใหแกคณาจารย เพื่อทาวิจัย 2 ช่องทางคือ
1.1 งบประมาณแผ่นดิน (ผ่านการพิจารณาโดย ผู้ทรงคุณ วุฒิภายนอก สานักงานสภาวิจัยแห่งชาติ
; วช.) และ ทุน สกอ.
1.2 งบประมาณรายได้ (ร้อยละ 2 ของงบประมาณ แต่ละปี) สาหรับงบประมาณรายได้ ผ่านระบบการ
บริหารโดยกองทุนวิจัย ซึ่งมีคณะกรรมการกองทุนวิจัย (เอกสาร 2.1.3(1)) และคณะกรรมการพิจารณาทุนวิจัย
พิจารณาข้อเสนอโครงการ ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นตัวแทนแต่ละคณะ ทาหน้าที่กลั่นกรองและพิจารณาการให้
ทุน แต่ละประเภท(เอกสาร 2.1.3(2)) ซึ่งทุน วิจั ยแบ่งออกเป็ น 7 ประเภทด้วยกัน ได้แก่ 1) วิจั ยในชั้น เรียน 2)
นักวิจัยรุ่น ใหม่ 3) นักวิจัยรุ่นกลาง 4) งานวิจัยเพื่อพัฒ นาชุ มชนสั งคม 5) งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ห รือ
นวัตกรรม 6) งานวิจัยเพื่อขอผลงานทางวิชาการ และงานวิจัยสถาบันและ 7) R2R
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ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณรายได้ ให้แก่คณาจารย์
และนักวิจัยโดยผ่านคณะ/หน่วยงาน เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี และจัดสรรงบประมาณผ่านคณะ/
หน่วยงาน ตามประกาศอนุมัติทุนประเภทต่างๆมหาวิทยาลัย มีการจัดตั้งกองทุนวิจัย เพื่อสนับสนุนส่งเสริมและ
พัฒนานักวิจัย โดยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ โดยมี อ.
ดร.ทั ศ พร ชู ศั ก ดิ์ เป็ น หั วหน้ า ฝ่า ย เพื่ อ การจั ด การความรู้ง านวิจั ย และงานสร้า งสรรค์ ท าหน้ า ที่พิ จ ารณา
กลั่นกรองงานวิจัยของอาจารย์ในคณะ เพื่อเสนอพิจารณาทุนสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัย กรณีพจิ ารณา
ทุนสาหรับนักวิจัยรุน่ ใหม่ (เอกสาร 2.1.3(1)-2.1.3(7))
สาหรับปีงบประมาณ 2561 มีอาจารย์จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ได้รับการจัดสรรเงินทุนวิจัยจาก
ภายในสถาบัน จานวน 2 เรื่อง เป็นเงิน 118,000 บาท ดังนี้
ชื่อโครงการวิจัย
1. ผลของการประยุกต์ใช้รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพด้วย
หลัก วิถีธรรม วิถีไทย ป้องกันโรคแทรกซ้อนในผู้สูงอายุที่
มีภาวะโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ชุมชนตาบลเชียงรากน้อย อาเภอ
บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. ผลกระทบของโรงงานอุตสาหกรรมที่มีต่อคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในเขตนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัด
ปทุมธานี

งบประมาณ
(บาท)

ประเภท
ทุน

1.ผศ.อารีย์ สงวนชื่อ
2.อ.ดร.อภิชัย คุณีพงษ์
3.อ.กฤติเดช มิ่งไม้

70,000

ภายใน

1.อ.รัตนาภรณ์ อาษา
2.อ.วิมลรัตน์ ถนอมศรีเดชชัย

48,000

ภายใน

ชื่อ-สกุลผู้วิจัย

เอกสารหลักฐาน
2.1.3(1) ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าด้วยกองทุนวิจัย พ.ศ.2548
2.1.3(2) ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ปถัมภ์ 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 ประจาปีงบประมาณ 2561
2.1.3(4) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัย
2.1.3(5) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากองทุนเพื่อสนับสุนนการพัฒนางานวิจัย
2.1.3(6) ตารางแสดงการสรุปงบประมาณจัดสรรประจาปีงบประมาณ
2.1.3(7) ประกาศอนุมัติทุน
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 ข้อ 4.จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารจั ด สรรงบประมาณตามแผนปฏิ บั ติ ราชการประจ าปี (เอกสาร 2.1.4(1)) และ
ด าเนิน การผ่ า นคณะกรรมการกองทุ น วิจั ย ในการพิ จ ารณากลั่ น กรองและอนุ มั ติ ง บประมาณ เพื่ อ จั ด สรร
งบประมาณ และสรุปรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ
การจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ แบ่งเป็น 4 ด้าน ดังนี้
1. การนาเสนอในการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการไปเสนอผลงาน โดย
อาจารย์ ส ามารถเสนอผ่ า นคณะมายั ง สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาฯ โดยการสนั บ สนุ น เป็ น ไปตามประ กาศ
มหาวิทยาลัยเรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการนาเสนอผลงานวิจัยและตีพมิ พ์บทความวิจัยใน
วารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ พ.ศ. 2558
2. การตี พิ ม พ์ ในวารสารระดั บ ชาติ ห รื อ นานาชาติ โดยอาจารย์ ส ามารถเสนอผ่ า นคณะมายั ง
สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ โดยการสนับสนุนเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงิน
สนับสนุนการนาผลงานวิจัยบทความวิจัยในวารสารในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ(เอกสาร
2.1.4(4) - 2.1.4(5)) โดยการจั ด สรรเงิน พิจ ารณาสอดคล้อ งกับ ระดั บ ของผลงานตีพิ ม พ์ ในวารสารที่ อ ยู่ใน
ฐานข้อมูล TCI ISI และฐานข้อมูลสากลอื่นที่ สกอ.ยอมรับ
3. สนับสนุนงานสร้างสรรค์หรือสิ่งประดิษฐ์ที่มีการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ โดยอาจารย์
สามารถเสนอผ่านคณะมายังสถาบันวิจัยและพัฒนาฯ โดยการสนับสนุนเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง
หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินรางวัลสนับสนุนงานสร้างสรรค์หรือสิ่งประดิษฐ์ จากงบประมาณกองทุนวิจัย
พ.ศ. 2558
4. จัดสรรงบประมาณในการจัดทาวารสารเพื่อสนับ สนุน การเผยแพร่ผลงาน ตามแผนปฏิบั ติ
ราชการประจาปี
ในปีการศึกษา 2560 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการ การตีพมิ พ์วารสารระดับชาติ นานาชาติ ดังนี้
ที่

1

ชื่อ-สกุล
เจ้าของ
ผลงาน
อ.ดร.อภิชัย
คุณีพงษ์

ชื่อผลงาน

ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่มี
ต่อผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง จังหวัดปทุมธานี

ว/ด/ป
ที่ตีพิมพ์
10 พ.ย.
60

แหล่งที่ตีพิมพ์

การประชุมสวนสุนันทา
วิชาการด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ระดับชาติ
ครั้งที่ 1 ณ คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา

งบประมาณที่
ได้รับการ
สนับสนุน
(บาท)
3,960 บาท
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ที่

ชื่อ-สกุล
เจ้าของ
ผลงาน

ชื่อผลงาน

ว/ด/ป
ที่ตีพิมพ์

แหล่งที่ตีพิมพ์

2

อ.ศศิธร ตันติ โปรแกรมป้องกันโรคอ้วนต่อพฤติกรรมการบริโภค
เอกรัตน์
อาหารของนักเรียนประถมศึกษา

3

อ.เฟือ่ งฟ้า
รัตนาคณ
หุตานนท์

พฤติกรรมความปลอดภัยของพนักงานระดับ
ปฏิบัติการ ฝ่ายผลิต ของโรงงานอุตสาหกรรมแห่ง
หนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค

4

อ.ดร.อภิชัย
คุณีพงษ์

การศึกษาผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพที่มีตอ่
ความรู้และพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ
นักเรียนประถมศึกษาทีม่ ีภาวะน้าหนักเกิน จังหวัด
ปทุมธานี

5

อ.ดร.อภิชัย
คุณีพงษ์

ประสิทธิผลของโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพที่มีต่อ
พฤติกรรมการป้องกันภาวะแทรกซ้อน ในผู้ป่วยโรค
ความดันโลหิตสูง

6

อ.รัตนาภรณ์
อาษา
อ.อภิเชษฐ์
จาเนียรสุข
อ.พิชสุดา
เดชบุญ
อ.อภิเชษฐ์
จาเนียรสุข
อ.รัตนาภรณ์
อาษา
พิชสุดา
เดชบุญ
ภูวสิทธิ์
ภูลวรรณ

ประสิทธิภาพการดูดซับโครเมียมเฮกซาวาเลนต์ (VI) ก.ย.โดยใช้ถ่านกัมมันต์
ธ.ค.60

วารสารวิจัยและพัฒนา
วไลยอลงกรณ์ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 3

10,000 บาท

ทัศนคติต่อการคุมกาเนิดของนักศึกษาหญิง
มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ในจังหวัดปทุมธานี

วารสารวิจัยและพัฒนา
วไลยอลงกรณ์ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 3

10,000 บาท

7

10 พ.ย.
60

การประชุมสวนสุนันทา
วิชาการด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ระดับชาติ
ครั้งที่ 1 ณ คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา
10 พ.ย. การประชุมสวนสุนันทา
60
วิชาการด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ระดับชาติ
ครั้งที่ 1 ณ คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา
7-8 ธ.ค. การประชุมวิชาการ
60
ระดับชาติ ครั้งที่ 14 สาขา
วิทยาศาสตร์สุขภาพและ
การกีฬา ภาคบรรยาย ณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกาแพงแสน
จังหวัดนครปฐม
ก.ย.วารสารวิจัยและพัฒนา
ธ.ค.60
วไลยอลงกรณ์ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 3

งบประมาณที่
ได้รับการ
สนับสนุน
(บาท)
3,960 บาท

ก.ย.ธ.ค.60

3,960 บาท

1,500 บาท

10,000 บาท
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ที่

8

ชื่อ-สกุล
เจ้าของ
ผลงาน

ว/ด/ป
ที่ตีพิมพ์

แหล่งที่ตีพิมพ์

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กบั ความรุนแรงของอาการ
ปวดข้อเข่าของผู้สูงอายุ ในอาเภอผักไห่ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

ก.ย.ธ.ค.60

วารสารวิจัยและพัฒนา
วไลยอลงกรณ์ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 3

ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้ยาสมุนไพร
ของผู้สูงอายุที่มีโรคเรือ้ รังใน อาเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

ก.ค.ธ.ค.60

10,000 บาท

10 อ.ดร.อภิชัย
คุณีพงษ์

ปัจจัยทานายพฤติกรรมการป้องกันภาวะน้าหนัก
เกินของนักศึกษาปริญญาตรี

ก.ย.ธ.ค.60

11

อ.ศศิธร
ตันติเอกรัตน์
อ.อภิชัย
คุณีพงษ์
12 อ.รัตนาภรณ์
อาษา
อ.อภิเชษฐ์
จาเนียรสุข
อ.พิชสุดา
เดชบุญ
13 อ.ดร.ทัศพร
ชูศักดิ์

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดภาวะน้าหนักเกิน
ของนักเรียนประถมศึกษาโรงเรียนรัฐบาล

ก.ย.ธ.ค.60

วารสารวิชชา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช: ปีที่ 36
ฉบับที่ 2
วารสารความปลอดภัย
และสุขภาพ ปีที่ 10
ฉบับที่ 37
วารสารสมาคมเวชศาสตร์
ป้องกันแห่งประเทศไทย
ปีที่ 7 ฉบับที2่

ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสุขภาพของประชาชนในเขต
นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี

ก.ค.ธ.ค.60

วารสารวิชชา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช: ปีที่ 36
ฉบับที่ 2

10,000 บาท

ผลการดาเนินงานหมู่บ้านไอโอดีน จังหวัด
นครสวรรค์

ก.ย.ธ.ค.60

20,000 บาท

14 อ.ดร.กิ่งแก้ว
ขวัญข้าว

ผู้ชว่ ยชีวติ และคนใกล้ตาย ผู้ใหญ่และผู้นอ้ ย และ
พ่อค้าและลูกค้า: ความสัมพันธ์ระหว่าศัลยแพทย์
ทรวงอกกับผูป้ ่วยที่ผ่าตัดหัวใจแบบเปิดหน้าอกใน
บริบทสังคมไทยปัจจุบัน

1 มิ.ย.
61

15 อ.ดร.กิ่งแก้ว
ขวัญข้าว

ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ: การพึ่งพาตนเอง
ของชุมชนและการเยียวยาสุขภาวะทางจิตวิญญาณ

1 มิ.ย.
61

วารสาร วารสารพยาบาล
ทหารบก ปีที่ 18
ฉบับพิเศษ
ห้องราชนครินทร์ ชัน้ 5
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระ
ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี
ห้องราชนครินทร์ ชัน้ 5
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระ
ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี

9

อ.กฤติเดช
มิ่งไม้
ฉันท์ชนก
อินทร์ศรี
อ.กฤติเดช
มิ่งไม้

ชื่อผลงาน

งบประมาณที่
ได้รับการ
สนับสนุน
(บาท)
10,000 บาท

10,000 บาท

10,000 บาท

1,500 บาท

1,500 บาท
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ที่

ชื่อ-สกุล
เจ้าของ
ผลงาน

ชื่อผลงาน

ว/ด/ป
ที่ตีพิมพ์

แหล่งที่ตีพิมพ์

งบประมาณที่
ได้รับการ
สนับสนุน
(บาท)
5,460 บาท

16 อ.ฉัตร
ประภา ศิริ
รัตน์

Factors associated with intention of preventing
adolescent pregnancy among female junior high
school students in Pak Chong district, Nakhon
Ratchasima province, Thailand
(ระดับนานาชาติ)

20 มี.ค.
61

การประชุมวิชาการเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติและ
นานาชาติ ครั้งที่ 9 “Local
& Global Sustainability :
Meeting the Challenges &
Sharing the Solutions” ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา กรุงเทพมหานคร

17 อ.นาตยา
ดวงประทุม

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความเครียดของแรงงาน
ภาคเกษตรกรรมในอาเภออรัญประเทศ จังหวัด
สระแก้ว

20 มี.ค.
61

การประชุมวิชาการเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติและ
นานาชาติ ครั้งที่ 9 “Local
& Global Sustainability :
Meeting the Challenges &
Sharing the Solutions” ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา กรุงเทพมหานคร

3,260 บาท

18 อ.ธธิธา เวียง ความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ปฏิ
ฟาสต์ฟดู้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

20 มี.ค.
61

การประชุมวิชาการเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติและ
นานาชาติ ครั้งที่ 9 “Local
& Global Sustainability :
Meeting the Challenges &
Sharing the Solutions” ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา กรุงเทพมหานคร

3,260 บาท

19 อาจารย์ ดร.
อภิชัย คุณี
พงษ์

ม.ค.มี.ค.61

วารสารการพยาบาลและ
การศึกษา ปีที่ 11 ฉบับที่ 1

20,000 บาท

ม.ค.มี.ค.61

วารสารกรมควบคุมโรค ปี
ที่ 44 ฉบับที่ 1

20,000 บาท

20 อาจารย์ ดร.
อภิชัย คุณี
พงษ์

ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การ ความ
ฉลาดทางอารมณ์ กับความสุขในการทางานของ
พยาบาลที่ปฏิบัตงิ านในโรงพยาบาลชุมชนของ
จังหวัดชัยนาท
การเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ แรงสนับสนุนทาง
สังคมและพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก
ของประชาชนในตาบลที่มีการระบาดกับตาบลที่ไม่มี
การระบาดในพื้นที่อาเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
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เอกสารหลักฐาน
2.1.4(1) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนวิจัย
2.1.4(2) รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ
2.1.4(3) ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการนาเสนอผลงานวิจัยและ
ตีพมิ พ์บทความวิจัยในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ พ.ศ. 2558
2.1.4(4) ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการนาเสนอผลงานวิจัยและ
ตีพมิ พ์บทความวิจัยในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 2)
2.1.4(5) ประกาศมหาวิท ยาลั ย เรื่อ งหลั กเกณฑ์ และอั ต ราการจ่า ยเงิน รางวั ล สนั บ สนุ น งานสร้างสรรค์ห รือ
สิ่งประดิษฐ์ จากงบประมาณกองทุนวิจัย พ.ศ. 2558
 ข้ อ 5.มีการพั ฒ นาสมรรถนะอาจารย์แ ละนั ก วิจัย มีก ารสร้างขวัญ และก าลังใจตลอดจนยกย่ อ ง
อาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดเี ด่น
1. คณะสาธารณสุขศาสตร์ ส่งเสริมอาจารย์ ให้เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทรัพยากร
บุคคลด้านการวิจัย และนาความรู้มาเป็นพื้นฐานหรือต่อยอดในการพัฒนาตนเอง โดยมหาวิทยาลัยได้จัดสรร
เป็นงบพัฒนาบุคลากร แยกจากงบประมาณนาเสนอผลงานวิจัยซึ่งจัดสรรโดยกองทุนวิจัย
2. สถาบั น วิจั ยและพั ฒ นา มหาวิท ยาลั ยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ปถัมภ์ เป็น กาลั งใน
ดาเนินโครงการส่งเสริม รางวัล เชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น เพื่อสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนานักวิจัย สร้างขวัญ
และกาลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น โดยคณะกรรมการ
บริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ ทาหน้าที่พจิ ารณากลั่นกรองเบื้องต้นโดยอาจารย์ในคณะ เพื่อเสนอพิจารณา
รับรางวัลของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย กรณีพิจารณาคัดเลือกสาหรับนักวิจัยดีเด่น ซึ่งมี 3 ประเภท
คือ (1) ประเภทนักวิจัยดีเด่น ผลงานตีพิมพ์หรือเผยแพร่ดีเด่น (2) ประเภทนักวิจัยดีเด่น ด้านการพัฒนาท้องถิ่น
(3) ประเทนักวิจัยดีเด่น ในปีการศึกษา 2560 คณะสาธารณสุขศาสตร์ยังไม่มีผไู้ ด้รับรางวัลดังกล่าว
3. คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดย ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดให้มี

การคั ด เลื อ กนั ก วิจัย ดี เด่ น ประจ าปี 2560 เพื่ อ มอบโล่ รางวัล เป็ น การสร้างแรงจู งใจและส่ งเสริ ม ให้
อาจารย์และบุคลากรของคณะสาธารณสุขศาสตร์ พัฒนางานวิจัยที่มีศักยภาพเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนา
ทางด้านวิชาการต่อไป (เอกสาร 2.1.5(1)-2.1.5(2))
เอกสารหลักฐาน
2.1.5( 1) คาสั่งให้อาจารย์ไปราชการ
2.1.5 (2) ประกาศเกณฑ์การคัดเลือกรางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจาปี 2560 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
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 ข้ อ 6.มี ระบบและกลไกเพื่ อ ช่ ว ยในการคุ้ ม ครองสิ ทธิ์ข องงานวิจั ย หรือ งานสร้า งสรรค์ ท่ี น าไปใช้
ประโยชน์และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ใช้ระบบและกลไกในการคุ้มครองสิ ทธิ์ของงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ของ
มหาวิทยาลัย ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยฯ มีการสนับสนุนในเรื่องการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้
ประโยชน์ โดยมอบให้สถาบันวิจัยและพัฒนาดาเนินการกาหนดขั้นตอนต่างๆ ในเรื่องการจดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร
อนุ สิท ธิบั ต ร ทรัพ ย์สิน ทางปั ญ ญาของมหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูป ถัม ภ์ เพื่อ ช่ว ย
คุ้ม ครองสิ ท ธิ์ข องงานวิจั ย และงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ป ระโยชน์ และจั ด ท าประกาศมหาวิท ยาลั ย ว่า ด้ว ย
หลักเกณฑ์และอัตราการจัดสรรสิทธิประโยชน์ด้านทรัพย์สินทางปัญญา นอกจากนี้ ยังมาตรฐานการวิจัยโดยมี
จรรยาบรรณวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ โดยยึดตามมาตรฐานของสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ในปีการศึกษา 2560 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ยังไม่มีผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร
(เอกสาร 2.1.6(1)-2.1.5(5))
เอกสารหลักฐาน
2.1.6(1) ขั้น ตอนการด าเนิน งานจดลิข สิท ธิ์ สิท ธิบั ต ร อนุ สิท ธิบั ต ร ทรัพ ย์สิน ทางปั ญ ญา ของมหาวิท ยาลั ย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
2.1.6(2) ประกาศมหาวิทยาลัยว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนและจัดสรรผลประโยชน์ในงานที่
มีสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร พ.ศ.2558
2.1.6(3) ประกาศมหาวิทยาลัยว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราจัดสรรสิทธิประโยชน์ด้านทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.
2554
2.1.6(4) ประกาศมหาวิทยาลัยว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนงานสร้างสรรค์หรือสิ่งประดิษฐ์
จากงบประมาณกองทุนวิจัย พ.ศ.2558
2.1.6(5) จรรยาบรรณวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ ของสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย 2560
ผลการดาเนินงาน
6 ข้อ

6 ข้อ (ข้อ 1-6)

คะแนนที่ได้

การบรรลุเป้าหมาย

5.00 คะแนน

บรรลุ
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจยั และงานสร้างสรรค์
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ : อ.ดร.ทัศพร ชูศักดิ์

โทรศัพท์ : 02-9090674 ต่อ 607,607
E-mail : ph.vru.ac.th@gmail.com

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
1.อ.ดร.อภิชัย คุณีพงษ์ 2. อ.สุวัฒน์ ศิริแก่นทราย
3.อ.เฟื่องฟ้า รัตนาคณหุตานนท์ 4. น.ส.พัชรพร เรียงวงษ์
5. น.ส.นรีกานต์ ภูมคิ งทอง
โทรศัพท์ : 02-9090674 ต่อ 607,607
E-mail : -

วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2560- 30 กันยายน 2561)

ชนิดชองตัวบ่งชี้ ปัจจัยนาเข้า
ค าอธิ บ ายตั ว บ่ ง ชี้ ปั จ จั ย ส าคั ญ ที่ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ เกิ ด การผลิ ต งานวิ จั ย หรื อ งานสร้ า งสรรค์ ใ น
สถาบันอุดมศึกษา คือ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจาก
ภายในสถาบันและที่ได้รับจากภายนอกสถาบันเพื่อสนับสนุนการทาวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่ างมีประสิทธิภาพ
ตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของสถาบันนอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่สถาบันได้รับจากแหล่ง
ทุนภายนอกยังเป็นตัวบ่งชีท้ ี่สาคัญ ที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของสถาบัน โดยเฉพาะสถาบันที่อยู่ในกลุ่มที่
เน้นการวิจัย
เกณฑ์การประเมิน เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่ม ข และ ค2 กลุ่มสาขาวิชา
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอก
สถาบันที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทขึ้นไปต่อคน
สูตรการคานวณ
สูตรการคานวณ
1. คานวณจานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจานวน
อาจารย์ประจาและนักวิจัย
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและ
ภายนอก
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย
2. แปลงจานวนเงินที่ได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและ
ภายนอก
X5
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯที่กาหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5
สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะ
คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะ
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ผลการดาเนินงาน
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายใน จานวน 118,000
บาท ภายนอก จานวน 0 บาท รวมทั้งหมด จานวน 118,000บาท มีอาจารย์ประจาทั้งหมด (ไม่นับรวมผู้ศึกษา
ต่อ) จานวน 26 คน (เอกสาร 2.2.1(1) – 2.2.1(3))
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
ข้อมูลพื้นฐาน

จานวน

1. จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน
(กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ)

118,000

2. จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน
(กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ)

0

3. จานวนอาจารย์ประจาที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) (กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ)

26

4.จานวนอาจารย์ประจาทีล่ าศึกษาต่อ (กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ)

1

วิธีการคานวณ
1.คานวณจานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกต่อจานวนอาจารย์ประจาและ
นักวิจัย
118,000
26

2. แปลงจานวนเงินที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
4,538.46
50,000

x5

=

4,538.46 บาท/คน

=

0.45 คะแนน

ดังนั้น จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์จากภายในและภายนอกต่อจานวนอาจารย์ประจาและ
นักวิจัยประจาทั้งหมดเท่ากับ 4,538.46 บาท/คน เท่ากับ 0.45 คะแนน
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย 2560
ผลการดาเนินงาน
วิทย์สุขภาพฯ
45,100 บาท/คน

4,538.46 บาท/คน

คะแนนที่ได้

การบรรลุเป้าหมาย

0.45 คะแนน

ไม่บรรลุ
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รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง :
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
2.2.1(1)
รายชื่ออาจารย์ประจาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2560
2.2.1(2)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง ทุนอุดหนุนการ
วิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ 2561
2.2.1(3)
บันทึกสัญญาการรับทุนทาวิจัย
ทุน
ทุน
ชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
จานวนเงิน
ผู้วิจัย
ภายใน ภายนอก
ผลของการประยุก ต์ใช้รูป แบบการสร้า งเสริม สุ ขภาพ
ด้ ว ยหลั ก วิถี ธ รรม วิ ถี ไทย ป้ อ งกั น โรคแทรกซ้ อ นใน
ผู้สูงอายุที่มีภาวะโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ชุมชนตาบลเชียง
รากน้อย อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลกระทบของโรงงานอุตสาหกรรมที่มีต่อคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในเขตนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัด
ปทุมธานี

รวม

70,000

1.ผศ.อารีย์ สงวนชื่อ
2.อ.ดร.อภิชัย คุณีพงษ์
3.อ.กฤตเดช มิ่งไม้

48,000

อาจารย์รัตนาภรณ์ อาษา
และอาจารย์วมิ ลรัตน์ ถนอม
ศรีเดชชัย





118,000
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ : อ.ดร.อภิชัย คุณีพงษ์

โทรศัพท์ : 02-9090674 ต่อ 607,607
E-mail : ph.vru.ac.th@gmail.com

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
1. อ.สุวัฒน์ ศิริแก่นทราย 2.อ.เฟื่องฟ้า รัตนาคณหุตานนท์
3. น.ส.พัชรพร เรียงวงษ์ 4. น.ส.นรีกานต์ ภูมคิ งทอง
โทรศัพท์ : 02-9090674 ต่อ 607,607
E-mail : -

วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีปฏิทิน (1 มกราคม 2560- 31 ธันวาคม 2560)

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์
คาอธิบายตัวบ่งชี้ ผลงานทางวิชาการเป็น ข้อมูลที่สาคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจาและนักวิจัยได้
สร้างสรรค์ขนึ้ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรูอ้ ย่างต่อเนื่อง เป็นผลงาน
ที่มีคุณ ค่า สมควรส่งเสริม ให้มีการเผยแพร่และนาไปใช้ป ระโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ
ผลงานทางวิชาการอยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ หรือ ระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ Scopus หรือ
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือ
เป็นผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินตาแหน่งทางวิชาการแล้ว ผลงานที่ทาร่วมกับอุตสาหกรรม
ที่ผ่านการประเมินตาแหน่งทางวิชาการแล้ว ตาราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการ
พิจารณาตามเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว โดยมีวธิ ีการคิดดังนี้
เกณฑ์การประเมิน
เกณฑ์การประเมินเกณฑ์เฉพาะคณะ กลุ่ม ข และ ค 2
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาที่กาหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5
= ร้อยละ 30 ขึน้ ไป
สูตรการคานวณ
1. คานวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาตามสูตร
ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจา
X 100
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด
2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจา
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาที่กาหนดให้ X 5
เป็นคะแนนเต็ม 5
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ผลการดาเนินงาน
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้มีนโยบายและแนวทางการส่งเสริมสนั บสนุน รวมทั้งกระตุ้นให้อาจารย์
ประจาคณะสาธารณสุขศาสตร์มีการจัดทาผลงานวิชาการอย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม และมีการติดตามผลการ
ดาเนินงานโดยคณะกรรมการบริหารคณะ สาหรับในปีนี้มีผลงานวิชาการของอาจารย์ประจา จานวน 42 เรื่อง
(เอกสาร 2.3.1(1)) โดยมีรายละเอียดผลงานค่าน้าหนัก ดังนี้
ข้อมูลประกอบการพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการ
ค่า
น้าหนัก
0.2

0.40

0.60

0.80

1.00

ระดับคุณภาพ
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพี ิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่
สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัตแิ ละจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้
กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI
กลุ่มที่ 2
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพี ิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติทีไ่ ม่อยูใ่ นฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัตแิ ละจัดทาเป็นประกาศให้
ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันทีอ่ อกประกาศ
(ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพี ิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติทีป่ รากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556
- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการ
แล้ว
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ
- ตาราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
- ตาราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตาแหน่งทางวิชาการ
แต่ไม่ได้นามาขอรับการประเมินตาแหน่งทางวิชาการ
ผลรวมค่าถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการ
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัตงิ านจริงและลาศึกษาต่อ
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจา

จานวน
ผลงาน

ผลรวมถ่วง
น้าหนัก

17

3.40

0

0.00

0
14

8.40

11

8.80

0
0
0.00

0
0
0
0
20.60
27
73.57
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คน
%

วิธีการคานวณ
1.คานวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย ตามสูตร
20.60
27

2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
76.30
30

การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย 2560
ผลการดาเนินงาน
วิทย์สุขภาพฯ 27.60 %

ร้อยละ 76.30

= x 100

76.30 %

x5

5.00 คะแนน

=

คะแนนที่ได้

การบรรลุเป้าหมาย

5.00 คะแนน

บรรลุ

รายการเอกสารหลักฐาน
ที่

ค่า
น้าหนัก

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์

คุณภาพผลงานวิชาทางวิชาการ
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ตี ีพมิ พ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (0.20)
1

0.20

อภิ ชั ย คุ ณี พงษ์ . (2560). การศึ ก ษาผลของโปรแกรมส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพที่ มี ต่ อ ความรู้ แ ละพฤติ ก รรม
การบริโภคอาหารของนักเรีย นประถมศึกษาที่มีภาวะน้าหนักเกิน จังหวัดปทุมธานี . ใน การประชุมวิชาการ
ระดั บ ชาติ ส าขาวิ ท ยาศาสตร์สุ ข ภาพและการกี ฬ า ครั้งที่ 14. วั น ที่ 7-8 ธัน วาคม 2560. (น.2303-2309).
นครปฐม: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน.

2

0.20

อภิชัย คุณี พงษ์ . (2560). ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ย นพฤติกรรมสุข ภาพที่มีต่อผู้ป่วยโรคความดัน โลหิ ตสูง
จังหวัด ปทุ ม ธานี . ใน การประชุม สวนสุ นั น ทาวิชาการด้ า นวิ ทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีระดั บ ชาติ ครั้งที่ 1.
วั น ศุ ก ร์ ที่ 10 พฤศจิ ก ายน 2560. (น.1792-1802). กรุ ง เทพมหานคร: คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.

3

0.20

อภิ ชั ย คุ ณี พ งษ์ และ นรศั ก ดิ์ เงางาม. (2560). ปั จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ต่ อ สมรรถนะในการปฏิ บั ติ ง าน
ของผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5
"งานวิชาการรับใช้สังคม" วันที่ 26 พฤษภาคม 2560. สมุทรปราการ: มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.

4

0.20

อภิ ชั ย คุ ณี พ งษ์ และ ปั ญ ญาพร วิ สุ ท ธิ์ . (2560). ปั จ จั ย ท านายประสิ ท ธิ ผ ลการการบริ ห ารงานของชมรม
ผู้สูงอายุระดับหมู่บ้านในจังหวัดชัยนาท. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2560
ครัง้ ที่ 4 (SAUNIC 2017). วันที่ 23 มิถุนายน 2560. นนทบุร:ี มหาวิทยาลัยเอเชีย.
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ที่

ค่า
น้าหนัก

5

0.20

สินี ศิริคูณ. (2560). การรับรูแ้ ละพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชนในหมู่ที่ 9 บ้านประกอบ
สุข ตาบลเข็กน้อย อาเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ . ใน การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ครัง้ ที่ 1. วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2560. (น.463-472). เชียงราย: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.

6

0.20

สิ นี ศิ ริ คู ณ . (2560). ปั จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ พฤติ ก รรมการป้ อ งกั น โรคไข้ เ ลื อ ดออก ต าบลเข็ ก น้ อ ย
อาเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ . ใน การประชุม วิชาการระดับ ชาติ มหาวิทยาลัย ราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 9.
วันที่ 28-29 กันยายน 2560. นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.

7

0.20

สุทธิกาญจน์ มุงขุนทด, สินี ศิริคูณ และรัตนาภรณ์ อาษา. (2560). การศึกษาผลกระทบทางด้านสุขภาพจาก
การเล่ น เกมของนั ก ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพ ระบรมราชู ป ถั ม ภ์ จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี .
ในการประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครปฐม ครั้ ง ที่ 9. วั น ที่ 28-29 กั น ยายน 2560.
นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.

8

0.20

สุทธิกาญจน์ มุงขุนทด, กฤติเดช มิ่งไม้ และสินี ศิรคิ ูณ. (2560). การศึกษาความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการ
ใช้ย าชุด ของลู ก จ้ า งในสั งกั ด มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ จั งหวั ด ปทุ ม ธานี .
ในการประชุมวิชาการระดับชาติดา้ นวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครัง้ ที่ 1. วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2560. (น.518-527).
เชียงราย: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.

9

0.20

ทั ศ พร ชู ศั ก ดิ์ , เนตรนภา สาสั ง ข์ ,อารยา มลาศาสตร์ และจิ ร าพร ดวงศรี .พฤติ ก รรมการดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ข องนัก ศึก ษามหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ปถั ม ภ์. การประชุม วิชาการ
ระดับชาติ วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครัง้ ที่ 1 “พลวัตสุขภาพในศตวรรษที่ 21 เพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2560. เชียงราย: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.

10

0.20

ทัศ พร ชูศั กดิ์ , เมธี สุท ธศิ ลป์ , แสงระวี เหนือ เกาะหวาย,กชกร สุ วรรณ และ แก้วมณี เสี ย ดี . ความรู้แ ละ
ทั ศ นคติ เกี่ ย วกั บ การใช้ บั ต รประกั น สุ ข ภาพของนั ก ศึ ก ษามหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์. การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครัง้ ที่ 1 “พลวัตร
สุขภาพในศตวรรษที่ 21 เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2560. เชียงราย: มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย.

11

0.20

ธธิธา เวียงปฏิ, นาตยา ดวงประทุม และวิมลรัตน์ ถนอมศรีเดชชัย .พฤติกรรมการบริโภคผลไม้สดของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี . การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ.2560 ระดับชาติ Payap University Research Symposium 2017. วันที่ 10
กุมภาพันธ์ 2560. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่ดาว.

12

0.20

นาตยา ดวงประทุม และธธิธา เวียงปฏิ . พฤติกรรมป้องกันสุขภาพตนเองของผู้ใช้แรงงานในนิคมอุตสาหกรรม
นวนคร การประชุมวิชาการ สุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 18 “การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพยุค 4.0” วันที่ 18-20
พฤษภาคม 2560. ชลบุร:ี โรงแรมจอมเทียน ปาล์มบีช รีสอร์ท จังหวัดชลบุร.ี

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์
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ที่

ค่า
น้าหนัก

13

0.20

ศศิธร ตันติเอกรัตน์ . โปรแกรมป้องกันโรคอ้วนต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรีย นประถมศึก ษา.
การประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้า นวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี ระดับชาติ ครั้งที่ 1. วันที่ 10 พฤศจิกายน
2561. กรุงเทพมหานคร: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

14

0.20

ศศิธร ตันติเอกรัตน์ และ อภิชัย คุณีพงษ์. (2560). ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติและการรับรู้ความสามารถ
ของตนเองกับพฤติกรรมการป้องกันภาวะน้าหนักเกินของนักศึกษาปริญญาตรี. การประชุมวิชาการสุขศึกษา
แห่งชาติครั้งที่ 18 เรื่อง การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพยุค 4.0 วันที่ 18 – 20 พฤษภาคม 2560. ชลบุรี: โรงแรม
จอมเทียนปาล์มบีช โฮเตล แอนด์ รีสอร์ท.

15

0.20

เฟื่องฟ้า รัตนาคณหุตานนท์ . พฤติกรรมความปลอดภัยของพนักงานระดับปฏิบัติการ ฝ่ายผลิต ของโรงงาน
อุ ต สาหกรรมแห่ งหนึ่ งในนิ ค มอุ ต สาหกรรมไฮเทค.การประชุ ม สวนสุ นั น ทาวิ ชาการด้ า นวิ ท ยาศาสตร์แ ละ
เทคโนโลยี ระดั บ ชาติ ครั้ งที่ 1. วั น ที่ 10 พฤศจิ ก ายน 2560. กรุ ง เทพมหานคร: คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.

16

0.20

พิชสุดา เดชบุญ, อภิเชษฐ์ จาเนียรสุข, ปัญจพร บัวชน, ปิ่นสุดา ทองคา และ มัลลิกา บุญเนตร. (2560). ปัจจัย
ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง ในตาบลชาผักแพว อาเภอ
แก่งคอย จังหวัดสระบุรี. การประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 18 เรื่อง การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพยุค
4.0 วันที่ 18 – 20 พฤษภาคม 2560. ชลบุร:ี โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช โฮเตล แอนด์ รีสอร์ท.

17

0.20

ฉัตรประภา ศิริรัตน์, เฟื้องฟ้า รัตนาคณหุตานนท์, รัตนภรณ์ อาษา, ขวัญฤดี ขนเปี้ยม, หทัยรัตน์ ธูสรานนท์
และ อมร เดชทด. (2560). พฤติ ก รรมการบริโภคอาหารจานด่ วนของนั ก ศึ ก ษาปริญ ญาตรี มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี. การประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 18
เรื่อง การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพยุค 4.0 วันที่ 18 – 20 พฤษภาคม 2560. ชลบุรี: โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช
โฮเตล แอนด์ รีสอร์ท.

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์

รวมค่าน้าหนัก 0.20 x 17 เรื่อง = 3.40
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ตี ีพมิ พ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 (0.60)
18

0.60

อภิ ชั ย คุ ณีพงษ์ . (2560). ประสิ ท ธิ ผ ลของโปรแกรมสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพที่ มี ต่ อ พฤติ ก รรมการป้ อ งกั น
ภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง . วารสารวิจัยและพัฒ นาวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ,
12(3), 55-65.

19

0.60

อภิ ชัย คุ ณี พ งษ์ . (2560). ปั จ จั ย ท านายพฤติ ก รรมการป้ อ งกั น ภาวะน้ าหนั ก เกิ น ของนั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี .
วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ, 10(37): 58-66.

20

0.60

ศศิธร ตันติเอกรัตน์ และอภิชัย คุณี พงษ์ . (2560). ปัจจัย ที่มี ความสัม พันธ์ต่อการเกิด ภาวะน้าหนักเกิ นของ
นักเรียนประถมศึกษาโรงเรียนรัฐบาล. วารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย, 7(3): 272-279.

21

0.60

อภิ เชษฐ์ จาเนียรสุ ข, รัตนาภรณ์ อาษา และพิ ชสุดา เดชบุ ญ. (2560). ทั ศนคติต่ อการคุมก าเนิดของนักศึ กษาหญิ ง
มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ในจังหวัดปทุมธานี. วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์, 12(3): 79-89.
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22

0.60

รัตนาภรณ์ อาษา, อภิเชษฐ์ จาเนียรสุข และพิชสุดา เดชบุญ. (2560). ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสุขภาพของประชาชนในเขต
นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี. วารสารวิชชามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, 36(2): 61-71.

23

0.60

พิชสุดา เดชบุญ , อภิเชษฐ์ จาเนียรสุข และรั ตนาภรณ์ อาษา. (2560). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเข้าถึง
บริก ารสุ ข ภาพของผู้ สู งอายุ ต าบลหนองน้ าใหญ่ อ าเภอผั ก ไห่ จั งหวัด พระนครศรีอ ยุ ธ ยา . วารสารวิ ช ชา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, 36(2): 50-60

24

0.60

รัตนาภรณ์ อาษา, อภิ เชษฐ์ จาเนีย รสุข และพิชสุดา เดชบุญ . (2560). ประสิทธิภาพการดูดซับ โครเมียมเฮ
กซาวาเลนต์ (VI) โดยใช้ ถ่ า นกั ม มั น ต์ . วารสารวิ จั ย และพั ฒ นาวไลยอลงกรณ์ ใ นพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ ,
12(3): 67-78.

25

0.60

วิมลรัตน์ ถนอมศรีเดชชัย , รัตนาภรณ์ อาษา และอภิเชษฐ์ จาเนียรสุข . (2560). ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการมี ส่วน
ร่วมในการป้ องกั น และควบคุ ม โรคไข้เลื อดออกของอาสาสมัค รสาธารณสุข ประจาหมู่ บ้ า น อ าเภออ่ า วลึ ก
จังหวัดกระบี.่ วารสารวิชชามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, 36(2): 86-97.

26

0.60

อนิ ญ ช์ พั ฒ น์ คฤหานนท์ , ทิ วาทิ พ ย์ แสนเมื อ ง, นวลรัต น์ โมทะนา,ทั ศ พร ชู ศั ก ดิ์ และ สั ณ หวั ช ไชยวงศ์ .
การสารวจพฤติกรรมด้านโภชนาการในกลุม่ พ่อแม่และผู้ปกครองของเด็กนักเรียนในเขตชนบท. วารสารนเรศวร
พะเยา, 10(1): 15-16.

27

0.60

เนตรนภา สาสั ง ข์ , ทั ศ พร ชู ศั ก ดิ์ และ เมธี สุ ท ธศิ ล ป์ . พฤติ ก รรมการดู แ ลตนเองของผู้ สู งอายุ ที่ ป่ วยด้ ว ย
โรคเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนโรคไต อาเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์. วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ,
10(36): 46-52.

28

0.60

นัชชา ยันติ. (2560). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะของนักศึกษา หลักสูตรสาธารณสุข
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง จังหวัดปทุมธานี. วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์, 7(2): 57-66.

29

0.60

รุ จิ ร ารั ก ษ์ บุ ญ ยอด และ นั ช ชา ยั น ติ . (2560). พลั ง ทางการพั ฒ นาอย่ า งสร้ า งสรรค์ ข องสถานศึ ก ษา
กับการจัดการขยะ. วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์, 7(1): 133-140.

30

0.60

กฤติเดช มิ่งไม้ และ ฉันท์ชนก อินทร์ศรี. (2560). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรุนแรงของอาการปวดข้อเข่า
ของผู้สูงอายุ ในอาเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.วารสารวิจัย และพัฒ นา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์, 12(3): 91-104.

31

0.60

กฤติเดช มิ่งไม้. (2560). ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้ยาสมุนไพรของผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรังในอาเภอ
วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.วารสารวิชชา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, 36(2):56-69)

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์

รวมค่าน้าหนัก 0.60 x 14 เรื่อง = 8.40
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ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ
ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./
กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล
TCI กลุม่ ที่ 1 (0.80)
32

0.80

อภิเชษฐ์ จาเนี ย รสุข , พิชสุ ดา เดชบุ ญ และ กฤติเดช มิ่งไม้ . (2560). คุ ณ ภาพชีวิตผู้ สูงอายุที่มี โรคเรื้อรังใน
อาเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น. วารสารราชพฤกษ์, 15(2): 16-26.

33

0.80

อภิญญา อุตระชัย และ กริช เรืองไชย. (2560). ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ พฤติกรรมการบริโภคขนมและ
เครื่องดื่มรสหวานและภาวะโภชนาการของในนักเรีย นชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น อาเภอเมือง จังหวัดราชบุ รี .
วารสารมหาวิทยาลัยนครพนมฉบับการประชุมวิชาการครบรอบ 25 ปี: 95-102.

34

0.80

กริช เรืองไชย และ อภิญญา อุตระชัย . (2560). ความสัมพันธ์ข องการแสวงหาอาหารว่า งและการส่งเสริม
สุขภาพด้านโภชนาการในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เขตอาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี . วารสาร
มหาวิทยาลัยนครพนม, ฉบับการประชุมวิชาการครบรอบ 25 ปี: 103-110.

35

0.80

กริช เรืองไชย, อภิญ ญา อุตระชัย และ อารีย์ สงวนชื่อ . (2560). ความสัมพันธ์ของแบบแผนความเชื่อด้าน
สุข ภาพและพฤติ กรรมการป้อ งกั นโรคไข้เลือ ดออกในนั กเรีย นชั้นมั ธยมศึกษาตอนต้น อาเภอเมื อง จั งหวัด
ราชบุร.ี วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ, 10(1): 410-417.

36

0.80

สุวัฒน์ บารุงศรี และ ทัศพร ชูศักดิ์. แบบจาลองสมการโครงสร้างปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) จังหวัดนครสวรรค์. วารสารสมาคมนักวิจัย , 22(1):
124-133.

37

0.80

ทัศพร ชูศักดิ์, เมธี สุทธศิลป์ และ เนตรนภา สาสังข์. ปัจจัยทานายความตั้งใจในการเลิกใช้ยาเสพติดของผู้ผ่าน
ค่ายบาบัดยาเสพติด จังหวัดนครสวรรค์.วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช, 30(1): 88-100.

38

0.80

ทั ศ พร ชู ศั ก ดิ์ . ผลการด าเนิ น งานหมู่ บ้ า นไอโอดี น จั ง หวั ด นครสวรรค์ . วารสารพยาบาลทหารบก,
18(ฉบับพิเศษ): 373-381.

39

0.80

เมธี สุทธศิลป์,ทัศพร ชูศักดิ์ และ เนตรนภา สาสังข์. การใช้สมุนไพรสปานาโมของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ที่มาซื้อใน
ศู น ย์ ก ระจายผลิ ต ภั ณ ฑ์ ในเขตอ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด ล าพู น. วารสารมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ยะลา ,
12(ฉบับพิเศษ): 42-55.

40

0.80

เมธี สุทธศิลป์, ทัศพร ชูศักดิ์ และ เนตรนภา สาสังข์. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการควบคุม
ป้องกันโรคติดต่อตามแนวชายแดนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน อาเภอภูซาง จังหวัดพะเยา.
วารสารพยาบาลทหารบก, 18(1): 83-93.
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ปรางค์ จักรไชย, วรเดช ช้างแก้ว, อภิชัย คุณี พงษ์. (2560). ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจาหมูบ่ ้าน (อสม.) ในทีมหมอครอบครัว จังหวัดปทุมธานี. วารสารพยาบาลสาธารณสุข, 31(1), 15-23.
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ที่

ค่า
น้าหนัก

42
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ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์
อภิชัย คุณีพงษ์, ศศิธร ตันติเอกรัตน์. (2560). ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมในสถาบัน การศึกษากับ
ค วามสุ ขใน ก ารเรี ย น รู้ ข องนั ก ศึ ก ษ าสาธารณ สุ ข ศ าสต ร์ มห าวิ ท ย าลั ย ราชภั ฏ วไลย อลงก รณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์. วารสารการพยาบาลและการศึกษา, 10(1), 64-77.

รวมค่าน้าหนัก 0.80 x 11 เรื่อง = 8.80

สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 2
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ 1.จัดทารายชื่อวารสารในกลุ่ม TCI 1 และ 2 ในเว็บไซต์
จานวนมาก
2. จัดทา KM แนวทางการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย
ในวารสารวิ ช าการระดั บ ชาติ ที่ อ ยู่ ใ นฐานข้ อ มู ล TCI
กลุ่ม 1 และ TCI กลุ่ม 2
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
กระตุ้นให้อาจารย์ที่ยังไม่มีผลงานวิชาการขอทุนวิจัย 1.จัดทา list รายชื่ออาจารย์ท่ยี ังไม่มีผลงานวิจัย
จากแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
2. จั ด ท า KM แล กเปลี่ ยน ปั ญ ห าอุ ป สรรคแล ะ
แนวทางแก้ไข
วิธีปฏิบัติท่ดี /ี นวัตกรรม
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ : อ.ศศิธร ตันติเอกรัตน์

โทรศัพท์ : 02-9090674 ต่อ 607,607
E-mail : ph.vru.ac.th@gmail.com

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
1. อ.ดร.ทัศพร ชูศักดิ์ 2. อ.สุวัฒน์ ศิริแก่นทราย
3. อ.เฟื่องฟ้า รัตนาคณหุตานนท์ 4. นายกิตติวุฒิ ไชยการ
4. น.ส.ชลทิชา พงษ์ทวี
โทรศัพท์ : 02-9090674 ต่อ 607,607
E-mail : -

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

ชนิดของตัวบ่งชี้
กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้ การบริการวิชาการเป็น ภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งที่สถาบันอุดมศึกษาคณะควรคานึงถึง
กระบวนการในการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายนามาจัดท าแผน
บริการวิชาการประจาปีทั้งบริการวิชาการที่ทาให้เกิดรายได้และบริการวิชาการที่คณะจัดทาเพื่อสร้างประโยชน์
แก่ชุมชน โดยมีการประเมินความสาเร็จของการบริการวิชาการ และนามาจัดทาเป็นแผนพัฒนาการเรียนการ
สอนแก่นักศึกษาให้มีประสบการณ์ จากสภาพจริงและนามาใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจต่อ
ชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3 ข้อ
4 ข้อ
5 ข้อ
ผลการดาเนินงาน
 ข้อ 1.จัดทาแผนการบริการวิชาการประจาปีท่ีสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและกาหนด
ตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอกรรมการประจาคณะ
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีการประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนการบริการวิชาการ โดยนารายงานผล
การสารวจปัญหาและความต้องการของชุมชนในพืน้ ที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยคือพื้นที่ตาบลคลองห้า อาเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และตาบลสวนพริกไทย อาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ซึ่งพบว่า ปัญหาของชุมชนใน
ตาบลสวนพริกไทยคือ สารเคมีตกค้างในพืชผัก ซึ่งเป็นปัญหาที่ชุมชนต้องการพัฒนาร้อยละ 35 มาใช้ในการ
จัดทาแผนการบริการวิชาการและการใช้ป ระโยชน์จากการบริการวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจาปี
การศึกษา 2560 โดยมีการระบุโครงการ/กิจกรรมและวัตถุประสงค์ของแผนอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเสนอคณะ
กรรมการบริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อพิจารณาอนุมัติ (เอกสาร 3.1.1(1)-3.1.1(3))
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เอกสารหลักฐาน
3.1.1 (1) รายงานผลการสารวจปัญหาและความต้องการของชุมชนในพืน้ ที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจาปีการศึกษา 2560
3.1.1 (2) แผนการบริการวิชาการและการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจาปี
การศึกษา 2560
3.1.1(3) รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที่2/2560 วันที่18 ธันวาคม2560
 ข้อ 2.โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดทาแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการ
วิชาการเพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม
คณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ มีก ารจั ด ท าแผนการใช้ป ระโยชน์ จ ากการบริการวิชาการ โดยระบุ แ ผน
ดังกล่าวไว้ในแผนการบริการวิชาการและการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ โดยมีการระบุแนวทางการใช้
ประโยชน์ของโครงการบริการวิชาการและมีบูรณการกับรายวิชาการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ รายวิชาสุข
ศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์, รายวิชาการส่งเสริมสุขภาพ, รายวิชาการตรวจ ประเมิน และบาบัดโรคเบื้องต้น
โครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนทาให้นักศึกษาเกิดการพัฒนาทักษะการลง
ชุ ม ชนและการให้ สุ ข ศึ ก ษาส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพคนในชุ ม ชน อี ก ทั้ ง การคั ด กรองสุ ข ภาพในเบื้ อ งต้ น นอกจากนี้
องค์ความรู้ที่ เกิด จากการบริการวิชาการจะเป็ นประโยชน์ต่อชุม ชน สั งคม ซึ่งท าให้คนในชุม ชนมีพ ฤติกรรม
ทางด้านสุขภาพที่ดีขนึ้ และมีพฤติกรรมการใช้สารเคมีท่ถี ูกต้อง (เอกสาร 3.1.2(1))
เอกสารหลักฐาน
3.1.2 (1) แผนการบริการวิชาการและการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ประจาปี
การศึกษา 2560
 ข้อ 3.โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการแบบให้เปล่า
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีการดาเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคมภายใต้การขับเคลื่อนการบริการ
วิชาการแก่สั งคมของมหาวิท ยาลั ยโดยจั ดโครงการบริการวิชาการตามความต้อ งการของชุม ชน ทั้งหมด 4
โครงการ ได้แก่
1.1 การพัฒนาศักยภาพชุมชนตาบลเชียงรากน้อย ในการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรค
1.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ ขั้นพื้น ฐาน (CPR) สาหรับอาสาสมั ครสาธารณสุขประจ า
หมู่บา้ น (อสม.) หมู่8 ตาบลคลองห้า อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
1.3 การสร้างเสริม สุ ขภาพและความปลอดภั ยจากการใช้ส ารเคมีในเกษตรกร ต าบลสวนพริกไทย
อาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
ซึ่งทุกโครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่าทั้งหมด โดยผู้รับบริการไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียนแต่อย่างใด
เอกสารหลักฐาน
3.1.3 (1) แผนการบริการวิชาการและการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ประจาปี
การศึกษา 2560
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 ข้อ 4.ประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และ
นาเสนอกรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณา
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีการประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการ
แก่ สั ง คม ประจ าปีก ารศึ กษา 2560 โดยได้รับ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการฯ ตั วชี้วั ด ของแผนที่ บ รรลุ
เป้าหมาย จานวน 12 ตัวชีว้ ัด คิดเป็นร้อยละ100
สาหรับความสาเร็จของโครงการบริการวิชาการแก่สังคม โดยแต่ละโครงการมีการประเมินตัวบ่งชี้ของ
โครงการบริการวิชาการ 3 ด้าน คือ ด้านความพึงพอใจ ด้านความรู้ความเข้าใจ และด้านการนาความรู้ไปใช้
ประโยชน์ (เอกสาร 3.1.4(1)-3.1.4(3)) มีรายละเอียดดังนี้
โครงการบริการวิชาการ

1.โครงการพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนตาบลเชียงรากน้อยใน
การสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกัน
และควบคุมโรค
2. การอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารช่วยฟื้น
คืนชีพขัน้ พืน้ ฐาน (CPR) สาหรับ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจา
หมูบ่ ้าน (อสม.) ตาบลคลองห้า
อาเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี
3.โครงการสร้างเสริมสุขภาพและ
ความปลอดภัยจากการใช้สารเคมี
ในเกษตรกร
ตาบลสวนพริกไทย อาเภอเมือง
จังหวัดปทุมธานี
4.โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วย
หลักการแพทย์แผนไทยสาหรับ
ผู้สูงอายุในตาบาลสวนพริกไทย

1. ด้านความพึงพอใจ
ร้อยละ80
2. ด้านความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ80
3. ด้านการนาความรูไ้ ปใช้ ร้อยละ80

ผลการ
ดาเนินงาน
(ส.ค.60ปัจจุบัน)
ร้อยละ100
ร้อยละ100
ร้อยละ100

1. ด้านความพึงพอใจ
ร้อยละ80
2. ด้านความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ80
3. ด้านการนาความรูไ้ ปใช้ ร้อยละ80

ร้อยละ100
ร้อยละ100
ร้อยละ100





1. ด้านความพึงพอใจ
ร้อยละ80
2. ด้านความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ80
3. ด้านการนาความรูไ้ ปใช้ ร้อยละ80

ร้อยละ100
ร้อยละ100
ร้อยละ100





1. ด้านความพึงพอใจ
ร้อยละ80
2. ด้านความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ80
3. ด้านการนาความรูไ้ ปใช้ ร้อยละ80

ร้อยละ100
ร้อยละ100
ร้อยละ100





ค่าเป้าหมาย(ร้อยละ)

การบรรลุ
บรรลุ




เอกสารหลักฐาน
3.1.4 (1) สรุปรายงานผลการดาเนินโครงการบริการวิชาการ
3.1.4 (2) รายงานผลการดาเนินงานของโครงการบริการวิชาการ (กนผ.05)
3.1.4 (3) รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ครัง้ ที่1/2561 วันที่ 20 สิงหาคม 2561
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ไม่
บรรลุ

 ข้อ 5.นาผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ นาผลการประเมินโครงการบริการวิชาการ มาใช้ในการประเมินความสาเร็จ
ตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อน ามาปรับ ปรุงแผนและพัฒ นาการให้บริการ
วิชาการแก่สังคมในปีถัดไป โดยดาเนินกิจกรรมในพื้นที่บริการวิชาการเดิม และดาเนินกิจกรรมต่อยอดโครงการ
การอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) สาหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.)
ตาบลคลองห้า อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ให้เห็นผลชัดเจน โดยตั้งเป้าหมายในการสร้าง อสม.แกนนา
ในพืน้ ที่ หมู่ท่ี2 ตาบลคลองห้า อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อให้มีความรูแ้ ละทักษะเรื่องการปฏิบัติการ
ช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและสามารถถ่ายทอดให้ประชาชนในหมู่บ้าน โดยกาหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นแกนนา
อสม. จานวน 10 คน และประชาชนในหมู่บา้ นจานวน 50 คน (เอกสาร 3.1.5(1))
เอกสารหลักฐาน
3.1.5(1) รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริการวิชาการเพื่อทบทวนผลการประเมิน มาใช้ในการปรับปรุง
แผนบริการวิชาการในรอบปีการศึกษา 2561
 ข้อ 6.คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับมหาวิทยาลัย

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมกับมหาวิทยาลัย ในโครงการ
ขับเคลื่อนงานพันธกิจสัมพันธ์แบบบูรณาการเพื่อยกระดับการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม ให้กับนักเรียน
โรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตร ตาบลคลองห้า อาเภอคลองหลวง จังหวั ดปทุมธานี ของสานักส่งเสริม
การเรีย นรู้และบริก ารวาชาการ เมื่อวันที่ 17-19 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตร
ตาบลคลองห้า อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมีอาจารย์ จานวน 10 คน เข้าร่วมโครงการ
ดังกล่าว รายชื่อดังนี้ (เอกสาร 3.1.6(1))
1. อาจารย์ ดร.ทัศพร ชูศักดิ์
3. อาจารย์เมธี สุทธศิลป์
5. อาจารย์ศศิธร ตันติเอกรัตน์
7. อาจารย์นัชชา ยันติ
9. อาจารย์ภาชินี โอภาษี

2. อาจารย์ ดร.อภิชัย คุณีพงษ์
4. อาจารย์ ดร.สินี สิริคูณ
6. อาจารย์สุวัฒน์ ศิรแิ ก่นทราย
8. อาจารย์อภิเชษฐ์ จาเนียรสุข
10. อาจารย์ปัทมาภรณ์ เจริญนนท์

เอกสารหลักฐาน

3.1.6 (1) คาสั่งผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ โครงการขับเคลื่อนงานพันธกิจสัมพันธ์แบบบูรณาการ
เพื่อยกระดับการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม ให้กับนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตร ตาบลคลองห้า
อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย 2560
ผลการดาเนินงาน
6 ข้อ

6 ข้อ ข้อ 1-6

คะแนนที่ได้

การบรรลุเป้าหมาย

5.00 คะแนน

บรรลุ
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สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 3
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
การบริการวิชาการ เป็นความต้องการของชุมชน
ทา need assessment ในชุมชนและ รพสต.
จุดที่ควรพัฒนา
การวิ เ คราะห์ need assessment ของ รพสต.ที่ เป็ น พันธมิตรกับคณะ

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

วิธีปฏิบัติท่ดี /ี นวัตกรรม

-
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องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ : อ.อภิญญา อุตระชัย

โทรศัพท์ : 02-9090674 ต่อ 607,607
E-mail : ph.vru.ac.th@gmail.com

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
1.อ.ดร.ทัศพร ชุศักดิ์ 2. อ.สุวัฒน์ ศิริแก่นทราย
3. อ.เฟือ่ งฟ้า รัตนาคณหุตานนท์ 4. 4. นายกิตติวุฒิ ไชยการ
5. น.ส.ชลทิชา พงษ์ทวี
โทรศัพท์ : 02-9090674 ต่อ 607,607
E-mail : -

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

ชนิดของตัวบ่งชี้
กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้
สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงานทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทยภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของ
สถาบันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3-4 ข้อ
5 ข้อ
6 - 7 ข้อ
ผลการดาเนินงาน
 ข้อ 1.กาหนดผู้รับผิดชอบในการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมตามคาสั่ง
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 130/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม (เอกสาร
4.1.1(1)) โดยคณะกรรมการ มีหน้าที่ดังนี้
1) กาหนดแนวทางการดาเนินงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2) จัดทาแผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะสาธารณสุขศาสตร์
3) สื่อสารแผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมไปสู่การปฏิบัติให้กับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
4) ดาเนินงาน กากับ ติดตาม รวบรวม และสรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ การด้านทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมของคณะ
5) รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อผู้บริหาร
6) อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
เอกสารหลักฐาน
4.1.1(1) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมตามคาสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์
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 ข้ อ 2.จั ด ท าแผนด้ า นท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม และก าหนดตั ว บ่ ง ชี้ วั ด ความส าเร็ จ ตาม
วัตถุประสงค์ของแผนรวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถดาเนินการได้ตามแผน
คณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ร่วมกับ คณะกรรมการท านุ บ ารุงศิ ล ปวัฒ นธรรม ได้ จั ด ท าแผนปฏิบั ติการ
ด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจาปีการศึกษา 2560 โดยในแผนปฏิบัติการประจาปี 2560 ได้กาหนด
ตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณจานวน 58,488 บาท โดยมีโครงการ
ตามแผนด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมทั้งสิน้ จานวน 4 โครงการ คือ
1.โครงการสืบสานประเพณีไทย งานรดน้าดาหัวเทศกาลสงกรานต์
2.โครงการทานุบารุงเผยแพร่สืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมเทศกาลวันลอยกระทง
3.โครงการทานุบารุงเผยแพร่สืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ถวายเทียน เข้าพรรษา
4.โครงการการเฉลิมพระเกียติวันสาคัญเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์
โดยวัตถุประสงค์แผนทานุศิลปวัฒนธรรม มีดังนี้
วัตถุประสงค์ของแผน
1.เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ได้สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดี
งามของไทย
2.เพื่อบริหารจัดการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสานเผยแพร่วัฒนธรรมไทย
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน
1.ดาเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมตามแผนทานุศิลปวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของโครงการ
ทั้งหมดในแผนทานุศิลปวัฒนธรรม
2.ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการทานุศิลปวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
เอกสารหลักฐาน
4.1.2 (1) แผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า นการท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม คณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา 2560
 ข้อ 3.กากับติดตามให้มีการดาเนินงานตามแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้กาหนดให้คณะกรรมการเพื่อกากับติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตาม
แผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ได้แก่ อาจารย์ ดร.ทัศพร ชูศักดิ์ ประธานกรรมการศิลปวัฒนธรรม และ
อาจารย์เฟื่องฟ้า รัตนาคณหุตานนท์ กรรมศิลปวัฒธนธรรม เป็นผู้ร่วมรับผิดชอบกากับติดตามการดาเนินงาน
โครงการ โดยมีการดาเนินงานดังนี้
1.อาจารย์ ดร.ทัศพร ชูศักดิ์ เป็นผู้กากับติดตามผ่านทางบันทึกข้อความต่อผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการ
2.อาจารย์เฟื่องฟ้า รัตนาคณหุตานนท์ เป็นผู้กากับติดตามดูแลตัวบ่งชี้วัด ติดตามผลการดาเนินงานใน
การประชุมระหว่างการดาเนินงาน มีการติดตามผลการดาเนินงานโดยกาหนดข้อตกลงให้ผู้รับผิดชอบโครงการ
ในแต่ ล ะโครงการต้ อ งด าเนิ น การสรุ ป ผลการด าเนิ น โครงการเป็ น ตามแบบสรุ ป โครงการ (กนผ.05)
และนารายงานสรุปผลโครงการให้แก่คณะกรรมการดาเนินงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในทุกครั้ง
หลังเสร็จสิ้นโครงการภายใน 30 วัน
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3.มี ก ารรายงานการด าเนิ น โครงการและการใช้ จ่ า ยงบประมาณตามแผนปฏิ บั ติ ก ารท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม ประจาปีงบประมาณ 2560 ตามไตรมาสเสนอต่อคณะสาธารณสุขศาสตร์ (เอกสาร 4.1.3(1)4.1.3(2))
เอกสารหลักฐาน
4.1.3 (1) รายงานการประชุมรายงานการดาเนินการโครงการ
4.1.3 (2) รายงานผลการดาเนินโครงการ (กนผ.05)
 ข้อ 4.ประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ท่ีวัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
ตามทีค่ ณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้กาหนดตัวบ่งชี้ท่วี ัดความสาเร็จของแผนปฏิบัติการด้านทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม ประจาปีงบประมาณ 2560 แล้วนั้น หลังจากที่ได้ดาเนินโครงการตามแผนเสร็จเรียบร้อย
แล้ว คณะกรรมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมได้ประชุมเพื่อวิเคราะห์และประเมินผลความสาเร็จตามตัวชีว้ ัด
ของแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจาปีงบประมาณ 2560 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2560 ณ
ห้องประชุม 504 โดยมีการสรุปผลการประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการ
ด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีรายละเอียดดังนี้
ตัวชี้วัดความสาเร็จตาม
ค่า
ผลการ
บรรลุ/ไม่บรรลุ
หมายเหตุ
วัตถุประสงค์ของแผน
เป้าหมาย ดาเนินงาน
1.ด าเนิ น การจั ด โครงการ/กิ จ กรรม ไม่น้อยกว่า
3 โครงการ
บรรลุ
มี 4 โครงการ
ตามแผนท านุ ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ไม่ ร้อยละ 70 คิดเป็นร้อยละ
น้ อ ยกว่า ร้ อ ยละ 70 ของโครงการ
75
ทั้งหมดในแผนทานุศิลปวัฒนธรรม
2.ร้อ ยละการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณ ไม่น้อยกว่า คิดเป็นร้อยละ
บรรลุ
งบ 58,488 บาท
ของโครงการทานุศิลปวัฒนธรรม ไม่ ร้อยละ 70 74.35
เบิกจ่ายจริง
น้อยกว่าร้อยละ 70
43,488 บาท
1.ดาเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมตามแผนทานุศิลปวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของโครงการ
ทั้งหมดในแผนทานุศิลปวัฒนธรรม
ผลการดาเนินงาน มีการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมสาเร็จตามแผน จานวน 3 โครงการ
จากทั้งหมด 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 75 บรรลุเป้าหมาย รายละเอียดดังนี้
1.โครงการสืบสานประเพณีไทย งานรดน้าดาหัวเทศกาลสงกรานต์
2.โครงการทานุบารุงเผยแพร่สืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ถวายเทียน เข้าพรรษา
3.โครงการการเฉลิมพระเกียติวันสาคัญเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์
ส่วนโครงการทานุ บารุงเผยแพร่สืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒ นธรรมเทศกาลวันลอยกระทง
ไม่ได้ดาเนินการจัดกิจกรรมโครงการตามแผนเนื่องจากการสั่งซื้ออุปกรณ์ในการจัดโครงการล่าช้า ทางคณะ
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สาธารณสุขศาสตร์จึงแกไขปัญหาโดยการจัดให้อาจารย์และนักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมกับวันลอยกระทงกับทาง
มหาวิทยาเพื่อได้สืบสานศิลปวัฒนธรรมในวันลอยกระทง
2.ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการทานุศิลปวัฒนธรรม ค่าเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
ผลการดาเนินงาน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมจานวน
43,488 บาท จากงบประมาณที่ตั้งไว้ 58,488 บาท คิดเป็นร้อยละ 74.35 บรรลุเป้าหมาย
นอกจากนี้ ในการด าเนิน งานระหว่า งปี ได้ มี ก ารน าผลการประเมิ น จากโครงการ/กิ จ กรรมต่ า งที่ ได้
ดาเนินการไปแล้วมาใช้ในการปรับปรุงการดาเนินงานโครงการอื่นๆ ให้สอดคล้องและตรงกับสถานการณ์ ใน
ปัจจุบัน (เอกสาร 4.1.4(1)-4.1.4(2))
เอกสารหลักฐาน
4.1.4 (1) รายงานผลการดาเนินโครงการ (กนผ.05)
4.1.4 (2) สรุปแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2560
 ข้อ 5.นาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ในปีการศึกษา 2560
โดยคณะสาธารณสุขศาสตร์และกรรมการศิลปวัฒนธรรมมีการนาผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง
แผนและกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการดาเนินงานด้านศิลปะ
และวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งในปี 2560 ซึ่งในการดาเนินงานระหว่างปีได้มีการนาผลการประเมินจาก
โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่ได้ดาเนินการไปแล้วมาใช้ในการปรับปรุงการดาเนินงานโครงการอื่นๆ ให้สอดคล้อง
และตรงกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ดังนี้
ผลจากการประเมินกระบวนการ
ผลการดาเนินงาน/ผลการปรับปรุง
ควรมีการเร่งรัดในการสั่งซื้ออุปกรณ์ในการจัด
คณะกรรมการทานุศิลปวัฒนธรรมได้ดาเนินการ
โครงการให้เร็วขึ้นเพื่อป้องกันการล่าช้าในการสั่ง ซื้อที่ ปรั บ ปรุ ง กระบวนการโดยควบคุ ม เร่ ง รั ด การส่ ง ซื้ อ
ส่งผลกระทบต่อการจัดโครงการ
อุปกรณ์ในการจัดโครงการให้เร็วขึ้นโดยกาหนดให้ส่ง
โครงการในการจั ด โครงการไม่ น้ อ ยกว่ า 30 วั น
เพื่ อ ป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ เ กิ ด ความล่ า ช้ า เช่ น การส่ ง ซื้ อ
อุปกรณ์จัดกิจกรรมของโครงการวันลอยกระทง
ผลการปรับปรุงมีผลการดาเนินงานทาให้การจัด
โครงการ 1.โครงการสืบสานประเพณีไทย งานรดน้าดา
หัวเทศกาลสงกรานต์
2.โครงการท านุ บ ารุง เผยแพร่สื บ สานและ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ถวายเทียน เข้าพรรษา
3.โครงการการเฉลิ ม พระเกี ย ติ วั น ส าคั ญ
เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์
ซึ่งการสั่งซื้ออุปกรณ์ในการจัดโครงการทั้ง 3 โครงการ
ไม่เกิดความล่าช้าและเป็นไปตามแผนที่กาหนด
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 ข้อ 6.เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้มกี ารเผยแพร่การจัดกิจกรรมโครงการด้านการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมสูส่ าธารณชนภายทั้งภายในและภายนอก ผ่านช่องทางต่างๆ (เอกสาร 4.1.6(1)) ดังนี้
1. การประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่กิจกรรมผ่านสื่อออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์คณะสาธารณสุขศาสตร์
และ Facebook คณะสาธารณสุขศาสตร์
2. การประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่กิจกรรมผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์
เอกสารหลักฐาน
4.1.6 (1) เอกสารสรุปการเผยแพร่โครงการกิจกรรมการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจาปีการศึกษา 2560
 ข้อ 7.กาหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
คณะไม่มีการกาหนด หรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรม
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย 2560
ผลการดาเนินงาน
6 ข้อ

6 ข้อ (ข้อ 1-6)

คะแนนที่ได้

การบรรลุเป้าหมาย

5.00 คะแนน

บรรลุ

สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 4
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง

โครงการ/กิจกรรมที่จัดมีบุคลากรและนักศึกษา มีความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการทานุบารุง
สนใจเข้าร่วมเป็นจานวนมาก
ศิลปวัฒนธรรม คณะกรรมการนักศึกษา
คณะกรรมการกิจการนักศึกษา และคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร ในการวางแผนจัดโครงการ
ศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการกับการเรียนการสอน
จุดที่ควรพัฒนา
รูปแบบการเผยแพร่โครงการ

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
จัดเว็บไซต์และเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้
วิธีปฏิบัติท่ดี /ี นวัตกรรม
-
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องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ : ผศ.อารีย์ สงวนชื่อ

โทรศัพท์ : 02-9090674 ต่อ 607,607
E-mail : ph.vru.ac.th@gmail.com

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
1.รศ.ดร.สมชาย ดุรงค์เดช 2. อ.ดร.ทัศพร ชูศักดิ์
3. อ.อภิเชษฐ์ จาเนียรสุข 4. อ.นัชชา ยันติ
5. อ.ดร.กิ่งแก้ว ขวัญข้าว 6. อ.ธธิธา เวียงปฏิ
7. อ.ศศิธร ตันติเอกรัตน์ 8. นางพรทิพย์ กุศลสิริสถาพร
9. น.ส.นรีกานต์ ภูมคิ งทอง
โทรศัพท์ : 02-9090674 ต่อ 607,607
E-mail : -

วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : เกณฑ์ขอ้ 1, 2 และ ข้อ 6 : ปีงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม 2560- 30 กันยายน 2561
เกณฑ์ขอ้ 3, 4, 5 และ ข้อ 7 : ปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560- 31 กรกฎาคม 2561)

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้ สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจยั การบริการวิชาการแก่สังคม
และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการดาเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจาเป็นต้องดาเนินงานผ่าน
คณะ ดังนั้นคณะต้องมีการพัฒนาแผนเพื่อกาหนดทิศทางการพัฒนาและการดาเนินงานของคณะให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายและกลุ่มสถาบันตลอดจนมีการบริหารทั้งด้านบุคลากร การเงิน ความเสี่ยงและการประกันคุณภาพ
การศึกษา เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตามแผนพันธกิจหลักให้บรรลุตามเป้าที่กาหนดไว้
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3-4 ข้อ
5 – 6 ข้อ
7 ข้อ
ผลการดาเนินงาน
 ข้อ 1.พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ของคณะ มหาวิทยาลัย รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนา
ไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจาปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่ งชี้และ
เป้าหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
1) คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวน/ จัดทาแผนยุทธศาสตร์ และ
แผนปฏิบัติการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยคณะกรรมการฯ ได้ดาเนินการรวบรวม วิเคราะห์ข้อมู ลปัจจัย
ภายในที่เป็นข้อมูลการดาเนินงาน ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมินต่างๆ อาทิเช่น การตรวจประเมินคุณภาพ
การศึ ก ษาภายใน การตรวจประเมิน ติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลงานของวิท ยาลั ย ฯ และรวบรวม
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วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก เช่น แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 และการเปลี่ยนแปลงตัวบ่งชี้หรือ
เกณฑ์การประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก เป็นต้น
หลังจากการรวบรวม วิเคราะห์ขอ้ มูลดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการฯ ได้นามาวิเคราะห์เพื่อระบุจุดแข็ง
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ที่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานของคณะ ในรูปแบบ SWOT
เมื่อคณะกรรมการฯ ระบุในรูปแบบ SWOT เสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้ดาเนินการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ โดย
เรียงล าดั บ ความสาคัญ และจับ คู่ปั จ จัย เพื่อ กาหนดเป็ น กลยุท ธ์ เป้าประสงค์ และยุท ธศาสตร์ รวมทั้งได้น า
ยุ ท ธศาสตร์ และเป้ า ประสงค์ ข องปี ที่ ผ่ า นมา มาวิ เคราะห์ ป ระกอบการทบทวน เพื่ อ จั ด ท าเป็ น แผน
ยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้เสนอแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561 โดยผ่ า นการเห็ น ชอบจากคณ ะกรรมการ ประจ าส่ ว นราชการ
คณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ เมื่อ วั น ที่ 7 ตุ ล าคม 2560 ได้รับ การอนุ มั ติ จ ากที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริห าร
มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560
2) คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงินให้รองรับและมีความสอดคล้องกับการ
ดาเนิน งานของแผนยุท ธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏิบั ติการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 และผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์
ในปีงบประมาณ 2561 คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวน/ จัดทาแผน
ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะกรรมการฯ ดาเนินการจัดทาแบบประเมิน
สถานการณ์ในประเด็น การวิจัย หลักสูตร ปฏิบัติการ ความรับผิดชอบต่อสังคม การบริหาร และปลายเปิดเพื่อ
แสดงความเห็นเพิ่มเติม โดยคณะกรรมการบริหารคณะพิจารณาเห็นชอบ และส่งให้บุคลากรทุกคนภายใน
คณะฯ รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งปัจจัยภายในที่เป็นข้อมูลการดาเนินงาน ข้อเสนอแนะจากการตรวจ
ประเมินต่างๆ ได้แก่ การตรวจประเมินคุณ ภาพการศึกษาภายใน การตรวจประเมิน ติดตาม ตรวจสอ บ และ
ประเมินผลงานของวิทยาลัยฯ และรวบรวม วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่เปลี่ยนแปลง ได้แก่ กรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) และแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 เมื่อรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
คณะกรรมการฯ ดาเนินการจัดทา TOWS Matrix วิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ โดยเรียงลาดับความสาคัญ และจับคู่
ปั จ จั ย SO, WO, ST, WTเพื่ อ ก าหนดยุ ท ธศาสตร์ เป้ า ประสงค์ แนวทางการพั ฒ นา และ KPI รวมทั้ ง น า
ยุ ท ธศาสตร์ และเป้ า ประสงค์ ข องปี ที่ ผ่ า นมา มาวิ เคราะห์ ป ระกอบการทบทวน เพื่ อ จั ด ท าเป็ น แผน
ยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เอกสาร
5.1.1(1)-5.1.1(6))
เอกสารหลักฐาน
5.1.1 (1) คาสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวน/จัดทาแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี
(พ.ศ.2560-2564 )และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2561 คณะสาธารณสุขศาสตร์
5.1.1 (2) เอกสารโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ 2561และจัดทา (ร่าง) แผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี 2561 คณะสาธารณสุขศาสตร์
5.1.1 (3) รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาส่วนราชการคณะสาธารณสุขศาสตร์ วันที่ 7 ตุลาคม 2560
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5.1.1 (4) แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560– 2564) และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่
ได้รับการอนุมัติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
5.1.1 (5) เล่มแผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ 2561
5.1.1 (5) รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัย วาระพิจารณาแผนแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2560– 2564) และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
5.1.1 (6) Gantt’s Chart การทบทวนและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ 2561-2564 และแผนปฏิบัติการ 2562
 ข้อ 2.ดาเนิน การวิเคราะห์ข้อ มูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้น ทุน ต่อ หน่ วยในแต่ละหลัก สูต ร
สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง เพื่อ
วิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาส
ในการแข่งขัน
คณะสาธารณสุขศาสตร์ดาเนินการคานวณต้น ทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูต ร ประกอบด้วยรายรับ
และรายจ่าย รายรับประกอบด้วย 1) ค่าลงทะเบียน ซึ่งค่าลงทะเบียนจะเพิ่มขึน้ ตามจานวนแผนการรับนักศึกษา
ในแต่ล ะปี 2) เงิน อุ ด หนุ น จารัฐ บาล ได้ แก่ งบบุ คลากร งบด าเนิ น การ งบลงทุ น {ค่า ที่ ดิน และสิ่ งก่ อ สร้า ง
(ค่าคงที่)และ ค่าครุภัณ ฑ์) รายจ่าย ประกอบด้วย 1) งบบุคลากร 2) งบดาเนินการ (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ ค่าสาธารณู ปโภค) 3) งบลงทุน {ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าคงที่) และ ค่าครุภัณ ฑ์) 4) เงินอุดหนุน
(การทาวิจัย และการบริการวิชาการ)
ปี ก ารศึ ก ษา 2560 คณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ มี จ านวนหลั ก สู ต รที่ เปิ ด สอนทั้ ง หมด 2 หลั ก สู ต ร
โดยมีต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละผลผลิต/กิจกรรม/หลักสูตร สรุปได้ดังนี้
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิต
บัณฑิต 49,884.28 บาท/คน/ปี
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิต
12,518.00 บาท/คน/ปี (เอกสาร 5.1.2(1))
เอกสารหลักฐาน
5.1.2 (1) เอกสารสรุปต้นทุนต่อหน่วยหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล
และสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประจางบประมาณ พ.ศ.2561
 ข้อ 3.ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิด
จากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ท่ีส่งผลต่อการดาเนินงานตามพันธกิจของคณะ
และให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม
คณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งและควบคุ ม ภายในของคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ ตามคาสั่งที่ 0020/2561 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561 โดยคณะกรรมการฯ ประชุมวิเคราะห์
และระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายในและภายนอก ที่ส่งผลต่อการดาเนินงานตามพันธกิจของ
คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ ใน 4 ด้าน คือ 1) ความเสี่ยงด้านกลยุ ท ธ์ (Strategic Risk) 2) ความเสี่ยงด้านการ
รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR ) คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2560 หน้า 67

ปฏิบัติการ (Operational Risk) 3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) 4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ (Compliance Risk) รวมทั้งคณะกรรมการฯ นาผลการบริหารความเสี่ยง ประจาปีการศึกษา 2559
มาพิจารณาว่าความเสี่ยงใดที่ยังเป็ นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ รวมทั้งความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ในการศึกษา
2560 และนาความเสี่ยงทั้งหมดมาประเมิน เพื่อหาระดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์
ความเสี่ยง และผลกระทบต่างๆ โดยคณะกรรมการฯ ร่วมกันกาหนดเกณฑ์ภายใต้บริบทของคณะฯ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของคณะฯ ออกแบบการประเมินความเสี่ยงทั้ง 4
ด้านและส่งให้บุคลากรทุ กคนภายในคณะฯ มีส่วนร่วมในการประเมิน ผลจาก การรวบรวม วิเคราะห์ข้อมู ล
พบว่า คณะฯ มีความเสี่ยงที่ต้องนามาบริหารความเสี่ยง ดังนี้
ด้านกลยุทธ์ (S)
เหตุการณ์ความเสี่ยง
จานวนการรับนักศึกษาไม่ได้ตามเป้าหมาย
ผลงานการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ และนานาชาติของอาจารย์ในคณะไม่ได้ตาม
เป้าหมาย
จานวนเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยของอาจารย์ในคณะไม่ได้ตามเป้าหมาย

ระดับโอกาสเกิด
5
3

ระดับผลกระทบ
5
3

5

5

ระดับโอกาสเกิด
2
1
5

ระดับผลกระทบ
3
5
5

ระดับโอกาสเกิด
5

ระดับผลกระทบ
5

ระดับโอกาสเกิด
5

ระดับผลกระทบ
5

ด้านการปฏิบัติการ (O)
เหตุการณ์ความเสี่ยง
ความสาเร็จของการทาวิจัยไม่เป็นตามแผนที่กาหนด (ร้อยละ 100)
ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากรในเรื่องเกี่ยวกับอัคคีภัย
อัตราการโอนย้ายและลาออกของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนสูง

ด้านการเงิน (F)
เหตุการณ์ความเสี่ยง
เมื่อทาตั้งเบิก การเบิกค่าใช้จา่ ยตามโครงการไม่สามารถเบิกได้ตามคาแนะนาตาม
เจ้าหน้าที่การเงินแนะนา

ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)
เหตุการณ์ความเสี่ยง
การปฏิบัติตามกฎระเบียบการจราจรของมหาวิทยาลัย

จากนั้น คณะสาธารณสุขศาสตร์ กาหนดแนวทางการจัดการความเสี่ยงตามหลักการ 3 แนวทาง คือ 1) การ
ยอมรับความเสี่ยง (Accept) 2) การลดความเสี่ยง (Reduce) 3) การหลีกเลี่ยง (Avoid) กาหนดระยะเวลาที่ใช้ในการ
ดาเนินงานจัดการความเสี่ยงแต่ละด้าน รวมทั้งกาหนดผู้รับผิดชอบในแผนบริหารความเสี่ยงคณะสาธารณสุขศาสตร์
ประจาปีการศึกษา 2560 นาแผนบริหารความเสี่ยงเสนอคณบดีให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง ประจาปี
การศึกษา 2560 และนาเสนอให้คณะกรรมการบริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
คณะฯมีการติดตามความผลการดาเนินงานตามแผนบริหารเสี่ยง ประจาปีการศึกษา 2560 โดยพบว่า จาก
ความเสี่ยงทั้งหมด 9 ความเสี่ยง มีผลการดาเนินงานตามสถานะความเสี่ยงหลังการควบคุมมีระดับลดลงจากเดิม
จานวน 4 ความเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 44.44 และนาเสนอรายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจาปี
การศึกษา 2560 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 (เอกสาร 5.1.3(1)5.1.3(5))
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เอกสารหลักฐาน
5.1.3 (1) รายงานการประชุ ม คณะกรรมการบริห ารความเสี่ ย งและควบคุ ม ภายใน ครั้ง ที่ 1 เมื่ อ วั น ที่ 26
มกราคม 2561 เพื่อทบทวนและจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีการศึกษา พ.ศ. 2560
5.1.3 (2) คาสั่ ง คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ เรื่อ ง แต่งตั้งคณะกรรมการบริห ารความเสี่ย งและควบคุม ภายใน
ประจาปีการศึกษา 2560 คณะสาธารณสุขศาสตร์ เลขที่ 0020/2561 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561
5.1.3 (3) แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจาปีการศึกษา พ.ศ.2561
5.1.4 (5) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 8/2561 วันที่ 8 สิงหาคม 2561
 ข้ อ 4.บริห ารงานด้ ว ยหลัก ธรรมาภิ บ าลอย่ า งครบถ้ ว นทั้ ง 10 ประการที่ อ ธิบ ายการด าเนิ น งาน
อย่างชัดเจน
ผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ บริหารงานโดย ใช้หลักธรรมาภิบาลทั้ง 10 หลัก บริหารจัดการโดย
ผลการดาเนินงานใช้หลักธรรมาภิบาล ดังนี้
1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness)
ผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ วางแผนการดาเนินงานตามภารกิจด้านการผลิตบัณฑิต การบริหาร
การวิจัย การบริการวิชาการ และการทานุบารุงศิลปวัฒธรรม โดยจัดทาแผนยุทธศาสตร์ คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ และแผนปฏิบัติการคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจาปีพ.ศ. 2561 ที่มีการกาหนดตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมาย
ผลสาเร็จของการดาเนินงานไว้ชัดเจน และมีการติดตาม กากับการดาเนินกิจกรรม/โครงการต่างๆ ผ่านที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะฯ โดยให้ผู้รับผิดชอบรายงานความก้าวหน้าอย่างสม่าเสมอ และดาเนินการรวบรวม
ข้อมูล จัดทา รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และจัดทารายงานผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้
ประจาปี 2561 รายงานต่อคณะกรรมการบริหารคณะฯ และมหาวิทยาลัย
นอกจากนี้ผู้บริหารคณะสาธารณสุ ขศาสตร์กาลังดาเนินการ กากับให้คณะฯ จัดทารายงานประเมิน
ประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพ เพื่อประเมินตนเองถึงความสาเร็จของผลการดาเนินงานเปรียบเทียบกับ
ปีงบประมาณที่ผา่ นมา
2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)
ผู้บริหารของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ให้ความสาคัญในการบริหาร โดยนาระบบบริหารจัดการแบบ
อิเล็ กทรอนิกส์ซ่ึงจัด ท าโดยมหาวิท ยาลั ย ฯ มาใช้ในการปฏิบัติงานด้วยระบบออนไลน์เป็ นส่วนหนึ่งในการ
ดาเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ ทาให้ประหยัดเวลา ประหยัดทรัพยากร และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานให้มีความถูกต้องและรวดเร็ว เช่น ระบบ e – office ระบบรายงานการติดตามผลการดาเนินโครงการ
และงบประมาณ (VRU Projects Monitoring System) และมีระบบสารสนเทศเพื่อ การตั ด สิน ใจ (MIS) เป็ น ต้ น
เพื่อช่วยให้การบริหารจัดการของคณะสาธารณสุขศาสตร์ สะดวก รวดเร็ว และเหมาะสมกับบริบทของคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ มากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ผู้บ ริหารให้ความสาคัญ ในการพั ฒ นาคุณ ภาพอย่างต่อ เนื่อง โดยนาระบบคุณ ภาพต่างๆ
เข้ามาใช้ในคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้แก่ ระบบการประกันคุณภาพของสกอ. เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อ
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การด าเนิ น การที่ เป็ น เลิ ศ ฉบั บ ปี 2558 เพื่ อ ช่ ว ยให้ ก ารบริ ห ารงานของคณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ บ รรลุ
ตามเป้าประสงค์ที่กาหนดไว้ เป็นต้น
3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness)
ผู้บริหารของคณะสาธารณสุขศาสตร์บริหารงานโดยใช้หลักการตอบสนองอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้น
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่จะให้เกิดกับตัวผู้เรียน ด้วยการประเมินความต้องการ และความคาดหวัง ของผู้ใช้
บัณฑิต นาไปแปลงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสู่โปรแกรมการศึกษา และวิธีการที่จะทาให้บรรลุผลสัมฤทธ์ผ่าน
กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอน ใน มคอ. 2 และ มคอ.3 การวัดประเมินผล ใน มคอ.5 ทั้งนีค้ ณะฯ ประยุกต์ใช้
แนวคิด เครือข่ายการประกันคุณ ภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUNQA) และกรอบแนวคิดการจัดการศึกษาที่
มุ่งผลลัพธ์ (Outcome-based Education)
นอกจากนั้นคณะฯ ให้บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการหรือปัญหาของชุมชน 2561 ทั้งนีค้ ณะฯ
เปิดให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น นักศึกษา ผู้รับบริการวิชาการ ได้ตอบสนองการดาเนินงานต่างๆ ผ่านการประเมิน
ความพึงพอใจในการดาเนินงานของคณะ เช่น รายงานประเมิน การให้บ ริการวิชาการ รายงานการประเมิน
คุณภาพการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2560 รายงานการประเมินการเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา ปีการศึกษา
2560 และรายงานประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร เป็นต้น
4.หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability)
ผู้บริหารทุกระดับของคณะบริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ มีการกาหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจนตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละตาแหน่ง มีการกาหนดขอบเขตภาระหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน
ซึ่งบุคลากรทุกคนได้ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ดังนี้
4.1 คณบดีมีการปฏิบตั ิงานตามตาแหน่งหน้าที่ ตามภารกิจของคณะ ด้วยความรู้ ความสามารถ ความ
ตั้งใจ ขยันหมัน่ เพียร ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีผลการประเมินในระดับดี
(คะแนนเฉลี่ย 4.30)
4.2 การประชุมบุคลากรเพื่อชีแ้ จงข้อราชการต่าง ๆ การปฏิบัติงานตามภารกิจ ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย ได้ตามเวลาที่กาหนด
4.3 คณาจารย์มหี น้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานด้านต่างๆ ตามภารกิจหลักของคณะไม่ต่ากว่าภาระงานขัน้
ต่าตามมหาวิทยาลัยกาหนด และมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยคณะกรรมการที่คณบดีแต่งตั้ง
4.4 มีการกาหนดให้มีผรู้ ับผิดชอบกิจกรรมโครงการต่างๆ ในคณะ ซึ่งทุกกิจกรรมได้กาหนดผู้รับผิดชอบ
ในการดาเนินงานต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รวมถึงการมีคาสั่งแต่งตัง้ กรรมการ
ชุดต่างๆเพื่อดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมายของการทางาน
5. หลักความโปร่งใส (Transparency)
คณะมีการเปิดเผยข้อมูลการดาเนินงานด้านต่างๆอย่างตรงไปตรงมา เช่น ด้านการบริหารจัดการ ด้าน
การวิจัย และด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม คณะฯ มีการกากับให้ผู้รับผิดชอบจัดทาสรุปผลโครงการ และ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการรายงานต่อคณะและมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ คณะได้มีการเปิดเผยข้อมูลการ
ดาเนินงาน/กิจกรรมต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของคณะ
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6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation)
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ยึดหลักการมีส่วนร่วมในการบริหารงานตามพันธกิจด้วยการเปิดโอกาสให้
บุคลากรมีส่วนร่วมในวางแผนงาน เช่น การประชุมจัดทาแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ ประจ าปี ’งบประมาณ พ.ศ. 2561 และเปิด โอกาสให้บุ คลากรมี ส่ว นร่ว มแสดงความคิด เห็ น ในการ
ดาเนินงานต่างๆ ของคณะดังปรากฏในรายงานการประชุมวาระเพื่อพิจารณา รวมทั้งให้นักศึกษา ได้มีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ โดยใช้ความรูด้ ้านระบบประกันคุณภาพของนักศึกษา
7. หลักการกระจายอานาจ (Decentralization)
คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ประธานหลักสูตรสาขาวิชา ทุกคนมีส่วนร่วมกันในการบริหารคณะ
ตามบทบาทหน้าที่ที่กาหนด สามารถตัดสินใจดาเนินการได้ในงานที่รับผิดชอบ งานที่สาคัญ ดาเนินการในรูป
คณะกรรมการ มิใช่คณบดีบริหารเพียงคนเดียว รวมถึงมอบอานาจให้รองคณบดี บริหารงานและกากับดูแลงาน
ตามหน้าที่ที่กาหนดได้โดยอิส ระ รวมถึงประธานหลักสูต รทาหน้าที่บ ริห ารหลักสูต รได้ต ามบทบาทหน้าที่ที่
กาหนดโดยอิสระภายใต้การกากับตามนโยบายของคณะ
8. หลักนิติธรรม (Rule of Law)
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้บริหารงานโดยถือหลักนิติธรรมที่เป็นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ
ของมหาวิทยาลัย โดยคณบดีเน้นย้าให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้ อบังคับต่างๆของมหาวิทยาลัย เช่น
ข้อบั งคับมหาวิท ยาลัย ราชภั ฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ.2553
เป็นต้น
9. หลักความเสมอภาค (Equity)
คณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ ปฏิ บั ติ ง านต่ อ เพื่ อ นร่ว มงาน นั ก ศึ ก ษา และผู้ รับ บริก ารภายนอก อย่า ง
เท่าเทียมกัน ไม่มีการแบ่งแยก เช่น การประกาศรับ สมั ครบุ คลากรเข้าปฏิบั ติงานในคณะ หรือ การรับ สมั คร
นั กศึ กษาเข้าศึ กษาในคณะฯได้ มีการประกาศการรับ สมั ครคั ด เลือ กและประกาศผลการคัด เลือ กอย่างเป็ น
ทางการ เป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทางเว็บไซด์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเปิดโอกาสให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่
ได้รับการพัฒนาตนเอง เช่น การอบรม/สัมมนา การประชุมวิชาการ เป็นต้น
10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented)
ในการบริหารงานทุกภารกิจของคณะฯ คณบดีและผู้บริหารคณะยึดหลักฉันทามติในการบริหารงาน
ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะมุ่งเน้นให้บุคลากรมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ในการพิจารณาให้
ข้อเสนอแนะเพื่อให้ได้ข้อสรุปเป็นมติท่ีประชุม เช่น มีการลงมติร่วมกัน ในการประชุมทบทวนนโยบาย วิสัยทัศน์
พันธกิจ การจัดท าแผนกลยุ ทธ์และแผนปฏิบั ติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 การกาหนดอัต ลักษณ์
เอกลักษณ์ และค่านิยมองค์กรของคณะ เป็นต้น (เอกสารหมายเลข 5.1.4(1)-5.1.4 (11))
เอกสารหลักฐาน
5.1.4(1) เอกสารแสดงการใช้ระบบ e – office
5.1.4(2) เอกสารแสดงการใช้ ระบบระบบรายงานการติดตามผลการดาเนินโครงการและงบประมาณ (VRU
Projects Monitoring System)
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5.1.4(3) เอกสารแสดงการใช้ ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ (MIS)
5.1.4(4) รายงานสรุปผลการดาเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจาปี
การศึกษา 2560
5.1.4(5) รายงานการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางการเงิน
5.1.4(6) แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
5.1.4(7) แฟ้มระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายต่าง ๆ
5.1.4(8) เอกสารการมอบหมายงาน และมอบอานาจ ให้ คณบดีและรองคณบดี
5.1.4(9) ตัวอย่างเอกสารแสดงการเข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาตนเองของอาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ
5.1.4(10) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
5.1.5(11) รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมทบทวนอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และค่านิยมองค์กร คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561
 ข้อ 5.ค้นหาแนวปฏิบัตทิ ่ดี จี ากความรู้ทั้งที่มอี ยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และ
แหล่งเรียนรู้อื่นๆตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย
จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและนามาปรับใช้ในการปฏิบตั ิงานจริง
คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดทาแผนการจัดการความรู้ โดยมีตัวแทนอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมในการ
ประชุม คณะกรรมการการจัดการความรู้ เพื่อจั ดท าแผนการจั ดการความรู้ ประจ าปี การศึกษา 2560 และ
ดาเนินการจัดการความรู้ตามแผนที่กาหนด หัวข้อการจัดการความรู้ 2 ด้าน คือด้านการผลิตบัณฑิต และด้าน
การวิจัย และมีการดาเนินงานการจัดการความรู้ ดังนี้
1.ด้านการผลิตบัณฑิต
1.1 หัวข้อในการจัดการความรูด้ ้านการผลิตบัณฑิต เรื่อง Outcome-based Education กับการออกแบบ
หลั ก สู ต ร กลุ่ ม เป้ า หมาย คื อ อาจารย์ ค ณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ จ านวน 30 คน โดยมี รองศาสตราจารย์
ดร.ภูษิตา อินทรประสงค์ เป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับกลุ่มเป้าหมาย
1.2 กระบวนการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะกรรมการดาเนินงานจัดการความรู้ สืบค้นข้อมูล
ความรู้เรื่อง Outcome- Based Education (OBE) จากเว็บ ไซต์ คู่มือ บทความทางการศึ กษา ที่เกี่ย วข้อ ง และ
รวบรวมเผยแพร่ในเว็บ KM Corner คณะสาธารณสุขศาสตร์ https://sites.google.com/view/kmphvru
1.3 ดาเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 10-12 มกราคม 2561 และ
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 ซึ่งผลที่ได้จากการแลกเปลี่ยน คือ Framework Outcome-based Education
สาหรับใช้เป็นแนวทางในการออกแบบ/พัฒนาหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ ทั้งนี้ได้รวบรวมองค์ความรู้
ต า ม หั ว ข้ อ ดั งก ล่ า ว เผ ย แ พ ร่ผ่ า น ช่ อ ง ท า งเว็ บ ไซ ต์ KM Conner ข อ งค ณ ะ ส า ธ า ร ณ สุ ข ศ า ส ต ร์
https://sites.google.com/view/kmphvru
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1.4 หลั ง จากนั้ น กลุ่ ม เป้ า หมายได้ น าองค์ ค วามรู้ ที่ ไ ด้ ม าปรั บ ใช้ ใ นการออกแบบหลั ก สู ต รใหม่
จ านวน 3 หลั ก สู ต ร คื อ หลั ก สู ต รสาธารณสุ ข ศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม หลั ก สู ต ร
สาธารณสุขศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชาส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชา
สุขภาพและความงาม
2.ด้านการวิจัย
2.1 หัวข้อในการจัดการความรูด้ ้านการวิจัย เรื่อง แนวทางการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในวารสารที่อยู่ใน
ฐานข้ อ มู ล TCI กลุ่ ม 1 และ กลุ่ ม 2 กลุ่ ม เป้ า หมาย คื อ อาจารย์ ค ณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ จ านวน 30 คน
โดยมีอาจารย์ ดร.ทัศพร ชูศักดิ์ เป็นผู้ถา่ ยทอดประสบการณ์ให้กับกลุ่มเป้าหมาย
2.2 กระบวนการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะกรรมการดาเนินงานจัดการความรู้ สืบค้นข้อมูล
ความรู้ เรื่อง แนวทางการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 และ TCI
กลุ่ม 2 จากเว็บไซต์ คูม่ ือ ที่เกี่ยวข้อง จากนั้นคณะกรรมการได้คัดเลือกวารสารในฐาน TCI กลุ่ม 1 และ TCI กลุ่ม
2 ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ การแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งมีวารสารที่เกี่ยวข้ องทั้งหมด จานวน 20 วารสาร ได้และ
ได้รวบรวมเผยแพร่ในเว็บ KM Corner คณะสาธารณสุขศาสตร์
2.3 จั ด กิ จ กรรมแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ หั ว ข้ อ เรื่ อ ง แนวท างการตี พิ มพ์ เผยแพ ร่ ผ ลงานวิ จั ย
ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 และ TCI กลุ่ม 2 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม
504 ชัน้ 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้อาจารย์ท่มี ีประสบการณ์ในการเผยแพร่ผลงานวิจัย
ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 และ TCI กลุ่ม 2 ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้และเสนอแนวทางการตีพิมพ์
ให้กับอาจารย์ในคณะสาธารณสุ ขศาสตร์ ผลการจากการกิจกรรม คือ ทราบแนวทางการเลือกแหล่งตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 และ TCI กลุ่ม 2 จานวน 16 วารสาร
2.4 ผลจากการด าเนิ น การจั ด การความรู้ เ รื่ อ ง แนวทางการตี พิ ม พ์ เ ผยแพร่ ผ ลงานวิ จั ย ใน
วารสารวิช าการที่ อ ยู่ ในฐานข้อ มู ล TCI กลุ่ ม 1 และ TCI กลุ่ ม 2 ตามข้ อ ที่ 1 และ 2 พบว่า มี อ าจารย์ คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ได้นาแนวทางการเลือกแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการไปใช้ และผลงาน
วิชาการที่ตีพมิ พ์ในวารสารเพิ่มขึน้ 18 เรื่อง
3. คณะดาเนินการถอดบทเรียนและสรุปองค์ความรูพ้ ร้อมกับเผยแพร่ผ่านช่องทางเว็บไซต์ KM Conner
ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ https://sites.google.com/view/kmphvru นอกจากนี้ได้นาองค์ความรู้ดังกล่าวไป
นาเสนอ Show & Share ในที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 23
กรกฎาคม 2561 (เอกสาร 5.1.5(1)-5.1.5(5))
เอกสารหลักฐาน
5.1.5 (1) แผนการจัดการความรู้ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2560
5.1.5 (2) รายงานผลการจัดการความรู้ คณะสาธารณสุขศาสตร์ รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน
5.1.5 (3) รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ คณะสาธารณสุขศาสตร์
5.1.5 (4) สรุปองค์ความรู้ เรื่องการออกแบบหลักสูตร ตามกรอบแนวคิดการจัดการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์
(Outcome- Based Education (OBE))
5.1.5 (5) เว็บไซต์ KM คณะสาธารณสุขศาสตร์ https://sites.google.com/view/kmphvru
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 ข้อ 6.การกากับติดตามผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุน
คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดทาแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน รวมทั้ง
กากับติดตามให้มีการดาเนินงานตามแผน ดังนี้
1. คณะสาธารณสุขศาสตร์ ดาเนินการสารวจความต้องการพัฒนาตนเองของอาจารย์ และบุคลากร
เพื่อนาข้อมูลมาประกอบในการจัดทาแผนบริหารและพัฒนาอาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน หลังจากนั้นได้
นาผลมาทบทวนและจัดทาแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุ น ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อพิจารณาอนุมัติ
หลังจากนั้น ดาเนินการเผยแพร่แผนบริหารและพัฒนาบุคลากรผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ประชุมชี้แจงให้
บุคลากรทราบ แจ้งเวียนให้บุคลากรรับทราบ เผยแพร่ผา่ นเว็บไซต์ของคณะฯ
2. คณะสาธารณสุขศาสตร์ติดตามการดาเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนา
บุคลากร ประจาปี 2561 พร้อมทั้งรายงานผลต่อ ผู้บ ริหารคณะให้รับทราบผลการด าเนินงาน โดยมีผ ลการ
ดาเนินงาน ดังนี้
2.1 ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร (สายวิชาการ) ด้านการศึกษาต่อ คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ มี แ ผนการจั ด คนเพื่ อ ศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ ปริ ญ ญาเอก โดยในปี ก ารศึ ก ษา 2560
กาหนดโควต้าให้อาจารย์ศึกษาต่อ จานวน 4 คน มีผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อ จานวน 4 คน
คือ 1) อาจารย์ปั ณ ณทั ต ตั นธนปั ญ ญากร เริ่ม ศึกษาต่อในเดือ นมกราคม 2561 2) อาจารย์
พิชสุดา เดชบุญ 3) อาจารย์อภิเชษฐ์ จาเนียรสุข และ 4) อาจารย์สุทธิกาณจน์ มุงขุนทด
เริม่ ในเดือนสิงหาคม 2561
2.2 ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร (สายวิชาการ) ด้านการพัฒนาผลงานทางวิชาการ
ในด้า นการขอต าแหน่ งทางวิชาการ ปีการศึ กษา 2560 คณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ ส่งเสริม ให้
อาจารย์เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการแต่เนื่องจากปัจจุบันคณะมีอาจารย์ที่อายุราชการยังไม่ เป็นไป
ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่ อ งหลั ก เกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง บุ ค คลให้ ด ารงต าแหน่ ง ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2560 จึงไม่ สามารถขอตาแหน่งทาง
วิชาการได้ ทั้งนี้ คณะส่งเสริมให้อาจารย์เข้ารับอบรม การทาผลงานวิชาการอย่างไรให้เสร็จเร็ว
และครั้งเดีย วผ่าน รุ่นที่ 2 ซึ่งจัดโดยสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จานวน 2 คน คือ
อาจารย์ ดร.อภิ ชัย คุณี พ งษ์ อาจารย์ ดร.ทั ศ พร ชูศั กดิ์ เพื่ อ เตรีย มความพร้อ มการเข้า สู่
ตาแหน่งทางวิชาการ
2.3 แผนพัฒนาบุคลากร (สายวิชาการและสายสนับสนุน) ด้านการฝึกอบรม คณะสาธารณสุขศาสตร์
ดาเนินการโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาอาจารย์ และบุคลากร เช่น 1) โครงการเสริมทักษะทาง
วิชาการ ศึกษาดูงานวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2) การศึกษาดูงานการจัดการเรียนการ
สอนของคณะสาธารณสุ ขศาสตร์ มหาวิท ยาลั ย บู รพา 3) โครงการการอบรมเชิงปฏิบั ติการ
เตรียมความพร้อมอาจารย์นิเทศและอาจารย์พี่เลี้ยงสหกิจศึกษา 4) โครงการพัฒนาระบบการ
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จัดการทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นเลิศ 5)โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบและ
กลไกประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2560 เป็นต้น
นอกจากนี้ คณะยังส่งอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมอบรม สัมมนาเพื่อพัฒนาตนเองใน
โครงการที่มหาวิทยาลัย และสถาบันอื่นๆจัดขึ้น เช่น โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการ
ถ่ายภาพให้สวยด้วยกล้องดิจิตอลและกล้องโทรศัพท์มือถือ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น (งานอนามัยและสุขาภิบาล) โครงการอบรมโครงการขับเคลื่อน
ปรัชญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งสู่ ก ารปฏิ บั ติ (ส านั ก ส่ ง เสริม การเรีย นรู้แ ละบริก ารวิช าการ)
โครงการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร การใช้ง านระบบ CHE QA Online (งานมาตรฐานและจั ด การ
คุณ ภาพ) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ VRU ช่วยสอน (งานประชาสัมพันธ์ ) โครงการอบรม
หลักสูตรพั ฒนาสมรรถนะของบุคลากร (EdPEx) (งานพัฒ นาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ )
อบรมหลักสูตร “ทาผลงานอย่างไรให้เสร็จเร็วและครั้งเดียวผ่าน ครั้งที่ 3 (รุ่น 2)” การอบรม
เชิงปฏิบัติการเครื่องมือเพื่อทาการวิจัย การค้นฐานข้อมูล EBSCO (ศูนย์คอมพิวเตอร์)เป็นต้น
3. ผลการดาเนินงานตามแผนบริหารอัตรากาลัง คณะสาธารณสุขศาสตร์บริหารอัตรากาลังให้มีความ
เหมาะสมตามกรอบอัตรากาลังที่กาหนดในแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.25612565 มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ปถัม ภ์ มีการกากับ ติด ตามการด าเนินงานอย่า ง
ต่อเนื่องในการจัดหาอาจารย์ประจาหลักสูตรให้ครบตามเกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ. กาหนดตลอดระยะเวลาที่มี
การจัดการเรียนการสอน โดยในปีการศึกษา 2560 คณะดาเนินการประกาศรับสมัครอาจารย์ใหม่ ทดแทนอัตรา
เดิม ที่ ล าออกไป ซึ่ง คณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ ด าเนิ น การประกาศรับ สมั ครอาจารย์ม าทดแทนตามขั้น ตอน
การดาเนินการดังกล่าวฯ ทาให้สามารถจัดหาอาจารย์มาทดแทนตาแหน่งที่ลาออกได้ตามระยะเวลาที่กาหนด
(เอกสาร 5.1.6(1)-5.1.6(4))
เอกสารหลักฐาน
5.1.6 (1) แบบสารวจความต้องการพัฒนาตนเองของอาจารย์และบุคลากรสานสนับสนุน ประจาปี 2561
5.1.6 (2) แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ 2561
5.1.6 (3) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ วาระพิจารณาแผนพัฒนาบุคลากร
5.1.6 (4) รายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ 2561
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 ข้ อ 7.ด าเนิ น งานด้ านการประกั น คุ ณ ภาพการศึ กษาภายในตามระบบและกลไกที่ เหมาะสมและ
สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วน
หนึ่งของการบริหารงานคณะตามปกติท่ีประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการ
ประเมินคุณภาพ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ดาเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด ดังนี้
1. การควบคุมคุณภาพ
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณ ภาพการศึกษาภายใน คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจาปี
การศึกษา 2560 ตามคาสั่งเลขที่ 171/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2560 (ฉบับแก้ ไข) โดยมีหน้าที่ควบคุม กากับ
ติดตาม ดาเนินงานตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบให้ดาเนินการบรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ และ
รายงานผลการดาเนินงานต่อผู้บริหารคณะพิจารณา
1.2 จั ด ท าปฏิ ทิ น การด าเนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพการศึ กษาภายใน คณะสาธารณสุ ข ศาสตร์
ประจาปีการศึกษา 2560 และกาหนดผู้รับผิดชอบระดับคณะ และหลักสูตรตามคาสั่งเลขที่
143/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้กากับ ดูแลและรับผิดชอบตัวบ่งชี้ประกันคุณ ภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2560 และคาสั่งเลขที่ 144/2560 เรื่อง
แต่ งตั้งคณะกรรมการผู้ กากับ ดู แลและรับ ผิ ด ชอบตั ว บ่งชี้ ระดั บ คณะ คณะสาธารณสุ ข
ศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2560
1.3 จัดประชุมคณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณ ภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา
2560 เพื่อพิจารณาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และมอบหมายตัวบ่งชี้ประกัน
คุณภาพประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมีการดาเนินการจัดประชุม ดังนี้
1.3.1 ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณ ภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ เมื่อ
วัน ที่ 5 ตุ ล าคม 2560 เพื่ อ พิ จ ารณาผลการด าเนิ น งานประกัน คุณ ภาพการศึ กษา
ภายใน ในรอบปี ก ารศึ ก ษา 2559 และวางแผนการด าเนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2560
1.3.2 ประชุมชี้แจงแนวทางการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
และระดับคณะ ประจาปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561
1.4 คณะสาธารณสุ ข ศาสตร์มีการจัด ท าคู่มือ การประกัน คุณ ภาพการศึ กษาภายใน ประจาปี
การศึกษา 2560 และเผยแพร่ผา่ นเว็บไซต์คณะสาธารณสุขศาสตร์
1.5 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ส่งอาจารย์/บุคลากรเข้าอบรมกับงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ
ของมหาวิท ยาลั ย ฯ ในโครงการอบรมสร้า งความรู้ค วามเข้า ในด้า นงานประกั น คุณ ภาพ
การศึกษาภายใน สาหรับอาจารย์ใหม่ ประจาปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561
และ โครงการ TQR เมื่อวันที่ 6 และ 28 กุมภาพันธ์ 2561
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1.6 จัดประชุมชี้แจง “การเขียนรายงานการประเมินตนเอง SAR (Self-Assessment Report) และ
การจัดเตรียมเอกสารเพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจาปีการศึกษา 2560
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
1.7 คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึก ษาภายใน
เรื่องการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 6
พฤษภาคม และวันที่ 1 มิถุนายน 2561 เพื่อให้อาจารย์ภายในคณะร่วมทบทวนและพัฒนา
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2560
2. การตรวจสอบคุณภาพ
2.1 คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ ดาเนิน การติด ตามตรวจสอบผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ การ
ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ระดั บ หลั ก สู ต รและระดั บ คณะ โดยให้ ห ลั ก สู ต รและ
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ระดับคณะ รายงานผลการดาเนินงาน จานวน 2 ครั้งต่อปี คือ
2.1.1 ภาคการศึ ก ษาที่ 1/2560 คณะติ ด ตามและรายงานผลการด าเนิ นงานต่ อ คณะ
กรรมการบริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์เพื่อพิจารณา เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
และรายงานต่อมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
2.1.2 ภาคการศึ ก ษาที่ 2/2560 คณะติ ด ตามและรายงานผลการด าเนิ น งานต่ อ คณะ
กรรมการบริห ารคณะสาธารณสุ ข ศาสตร์เพื่ อ พิ จ ารณา ผลการด าเนิ น งานระดั บ
หลั ก สู ต ร เมื่ อ วัน ที่ 4 กรกฎาคม 2561 และรายงานต่ อ มหาวิท ยาลั ย เมื่ อ วั น ที่ 9
กรกฎาคม 2561 ส าหรั บ ระดั บ คณะจั ด ประชุ ม เพื่ อ ติ ด ตามตรวจสอบผลการ
ดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ และกาหนดให้รายงานผลการ
ดาเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารคณะ ในวันที่ 8 สิ งหาคม 2561 และนาส่งให้กับ
มหาวิทยาลัยในวันที่ 10 กรกฎาคม 2561
2.1.3 มีการติดตามตรวจสอบผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะ ประจาปีการศึกษา 2560 โดยคณะดาเนินการตรวจสอบผลการดาเนินงาน
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณ ภาพ จากผลการประเมินในรอบปี
การศึกษา 2559 และนาเสนอผลการดาเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อ
พิจารณาเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561
3. การประเมินคุณภาพ
ในปีการศึกษา 2560 คณะดาเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ได้แก่
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล เมื่อวัน ที่ 31 กรกฎาคม 2561 และ
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสาธารณสุขศาสตร์ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 สาหรับระดับ
คณะจะดาเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ในวันที่ 24 สิงหาคม 2561 (เอกสาร 5.1.7(1)-5.1.7(12))
เอกสารหลักฐาน
5.1.7 (1) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2560
5.1.7 (2) ปฏิทนิ การปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2560
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5.1.7(3) รายงานการประชุ ม คณะกรรมการด าเนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ระดั บ คณะ
วันที่ 5 ตุลาคม 2560
5.1.7 (4) รายงานการประชุมชีแ้ จงแนวทางการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และ
ระดับคณะ ประจาปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561
5.1.7 (5) รายงานการประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบและกากับดูแลตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
5.1.7 (6) คูม่ ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2560
5.1.7 (7) เอกสารการส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการ IQA สาหรับอาจารย์ใหม่
5.1.7 (8) เอกสารการส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการ TQR
5.1.7 (9) รายงานการประชุมชี้แจง “การเขียนรายงานการประเมินตนเอง SAR (Self-Assessment Report) และ
การจัดเตรียมเอกสารเพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจาปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่
14 กุมภาพันธ์ 2561
5.1.7 (10) แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2560
5.1.7 (11) สรุปรายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ภาคการศึกษาที่ 1 /2560 และภาค
การศึกษาที่ 2/2560 ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ประจาปีการศึกษา 2560
5.1.7 (12) รายงานผลการดาเนินงานตามแผนพั ฒนาคุณ ภาพ (Improvement Plan) คณะสาธารณสุขศาสตร์
ประจาปีการศึกษา 2560
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย 2560
ผลการดาเนินงาน
คะแนนที่ได้
การบรรลุเป้าหมาย
7 ข้อ

7 ข้อ (1-7)

5.00 คะแนน

บรรลุ

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR ) คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2560 หน้า 78

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ : รศ.ดร.ภูษิตา อินทรประสงค์

โทรศัพท์ : 02-9090674 ต่อ 607,607
E-mail : ph.vru.ac.th@gmail.com

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
1.อ.ดร.นิพนธ์ มานะสถิตพงศ์ 2. ผศ.อารีย์ สงวนชื่อ
3. อ.ดร.ทัศพร ชูศักดิ์ 4. อ.กริช เรืองไชย
5. นางพรทิพย์ กุศลสิริสถาพร 6. น.ส.นรีกานต์ ภูมิคงทอง
โทรศัพท์ : 02-9090674 ต่อ 607,607
E-mail : -

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

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้ บทบาทหน้าที่ของคณะในการกากับการประกันคุณ ภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มีการ
ดาเนินงานตั้งแต่การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งชี้
และเกณฑ์การประเมินจะมุ่งไปที่ระบบประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ เพื่อให้สามารถ
ส่งเสริม สนับสนุน กากับติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตามกาหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3-4 ข้อ
5 ข้อ
6 ข้อ
ผลการดาเนินงาน
 ข้อ 1.มีระบบและกลไกในการกากับการดาเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบ
การประกันคุณภาพหลักสูตร
ระดับหลักสูตร ในปีการศึกษา 2560 คณะฯกาหนดระบบและกลไกการกากับการดาเนินการประกัน
คุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรดังนี้
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน กาหนดผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ซึ่งประกอบด้วย
ผู้บริหาร อาจารย์ประจาหลักสูตร และตัวแทนอาจารย์ เพื่อกากับ ติดตามการประกันคุณ ภาพหลักสูตรให้
เป็นไปตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
1.2 กาหนดแผนการดาเนินงานของหลั กสูตรให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณ ภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร และดาเนินงานตามแผนที่กาหนด
1.3 จัดทาคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2560
1.4 จัดโครงการเพื่อส่งเสริมความรูค้ วามเข้าใจด้านการประกันคุณภาพให้กับอาจารย์
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1.5 ติด ตามผลการดาเนิน งานประกัน คุณ ภาพการศึ กษาภายใน ครั้ง 2 / ปี คือภาคการศึ กษาที่ 1
และ 2 และรายงานผลการด าเนิ น งานตามแผนการด าเนิ น งานการประกั น คุ ณ ภาพ ระดั บ หลั ก สู ต ร ต่ อ
คณะกรรมการบริหารคณะพิจารณา
1.6 จัดให้มีการประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร /ประชุมคณะกรรมการผู้กากับดูแลและรับผิดชอบตัว
บ่งชี้ ระดับหลักสูตร เพื่อประเมินผลการดาเนิน ปรับวิธีการดาเนินงานเพื่อให้บรรลุตามที่วางแผนไว้ หาแนวทาง
แก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ จัดทารายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ
1.7 รับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
1.8 อาจารย์ประจาหลักสูตรประชุมเพื่อวิเคราะห์และสรุปผลการตรวจประเมินคุณ ภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร จัดทาแผนพั ฒนาคุณ ภาพ (Improvement Plan) ระดับ หลักสูตร และรายงานผลการประเมิน
คุณ ภาพการศึกษาและแผนพั ฒนาคุณ ภาพหลั กสูตรต่อคณะกรรมการบริห ารหลั กสูตร (เอกสาร 5.2.1(1)5.2.1(6))
เอกสารหลักฐาน
5.2.1 (1) คูม่ อื การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2560
5.2.1 (2) รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2560
5.2.1 (3) รายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ที่เป็นรายงานการประเมินตนเอง
5.2.1 (4) แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2560
5.2.1 (6) ปฏิทนิ การดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2560
 ข้ อ 2.มี ค ณะกรรมการก ากั บ ติดตามการด าเนิน งานให้ เป็ น ไปตามระบบที่ ก าหนดในข้ อ 1 และ
รายงานผลการติดตามให้กรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปี
การศึ ก ษา 2560 ท าหน้ าที่ ในการกากับ ติด ตาม ควบคุ ม คุ ณ ภาพการศึ กษาให้ เป็ น ไปตามหลั กเกณฑ์ แ ละ
มาตรฐานตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพ และดาเนินการมอบหมายให้มีเจ้าภาพหลัก ทาหน้าที่ในการ
ก ากั บ ติ ด ตามการด าเนิ น การตามระบบและกลไกการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาในระดั บ หลั ก สู ต ร และ
มอบหมายให้มีผู้จัดเก็บเอกสาร มีการติดตามผลการดาเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2560 เสนอต่อคณะการบริหารคณะ พิจารณาผลการดาเนินงานตามเกณฑ์
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ทุกภาคการศึกษา (เอกสาร 5.2.2(1)-5.2.2(3))
เอกสารหลักฐาน
5.2.2(1) ค าสั่ ง แต่ งตั้ งคณะกรรมการผู้ก ากับ ดู แลและรับ ผิด ชอบตั ว บ่ ง ชี้ ป ระกั น คุ ณ ภาพการศึ กษาภายใน
ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2560
5.2.2(2) รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารคณะ วาระรายงานผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ป ระกัน
คุณภาพประจาภาคศึกษาที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
5.2.2(2) รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารคณะ วาระรายงานผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ป ระกัน
คุณภาพประจาภาคการศึกษาที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561
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 ข้อ 3.มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบ
การประกันคุณภาพหลักสูตร
คณะจั ด สรรทรั พ ยากรเพื่ อ สนั บ สนุ น การด าเนิ น งานของหลั ก สู ต รและของคณะ ทั้ ง ทางด้ า น
ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรทางการเงิน และทรัพยากรสนับสนุนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (เอกสาร 5.2.3(1) โดย
1. จัดสรรงบประมาณเพื่อการเรียนการสอนให้กับสาขาวิชาให้สามารถดาเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรทางด้านวัสดุการเรียนการสอน การพัฒนานักศึกษา การพัฒนาบุคลากร และ
งบประมาณด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อเป็นการสนับสนุนการดาเนินงานของหลักสูตร
ให้เกิดผลตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร
นอกจากนี้ยังมีโครงการเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร คือ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องเกณฑ์
การประกันคุณภาพ และแลกเปลี่ยนการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ซึ่งจัดในวันที่ 14
มีนาคม 2561
2. การสนับสนุ นทรัพยากรทางการเงิน โดยจั ดสรรเงินงบประมาณเพื่อใช้ในการด าเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการทางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้
มีความคล่องตัว เช่น การส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรม/สัมมนา/แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา และโครงการการรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและระดับคณะ
เป็นต้น
3. การสนับสนุนสิง่ สนับสนุนการเรียนรู้ ด้านห้องเรียนห้องปฏิบัติการ และวัสดุอุปกรณ์การจัดการเรียนการ
สอน ในปีงบประมาณ 2561 คณะสาธารณสุขศาสตร์มีการจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนให้กับ
หลักสูตร เช่น ห้องสมุดคณะสาธารณสุขศาสตร์ ห้องปฏิบัติการกายวิภาค จุดกระจายสัญญาณ wifi
เพื่อให้อาจารย์ และนักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูลเพื่อการเรียนการสอนได้อย่างอย่างมีประสิทธิภาพ
เป็นต้น
เอกสารหลักฐาน
5.2.3(1) เอกสารการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของหลักสูตร
 ข้อ 4.มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกาหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินให้
กรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณา
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ดาเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร จานวน 2
หลักสูตร คือ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม
2561 และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 และ
รายงานผลการประเมินต่อ คณะกรรมการบริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อพิจารณา ในวันที่ 8 สิงหาคม
2561 (เอกสาร 5.2.4(1)-5.2.4(2))
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เอกสารหลักฐาน
5.2.4(1) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2560
5.2.4(2) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ วันที่ 8 สิงหาคม 2561
 ข้ อ 5.น าผลการประเมิ น และข้ อ เสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะมาปรับ ปรุง หลั ก สู ต รให้ มี
คุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ประจาปีการศึกษา
2560 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และคณะกรรมการบริหารคณะ
รวมทั้งมีการติดตามผล การวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง และการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขทุกภาคการศึกษา
เพื่อให้บรรลุผลตามการดาเนินงานของหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2560 (เอกสาร 5.2.5(1)-5.2.5(3))
เอกสารหลักฐาน
5.2.5(1) แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับหลักสูตรประจาปีการศึกษา 2560
5.2.5(2) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ วันที่ 9 สิงหาคม 2560
5.2.5(3) รายงานผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ประจาปีการศึกษา 2560
 ข้อ 6.มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนทั้งหมด 2 หลักสูตร ในปีการศึกษา
2560 ผลการตรวจประเมินคุณ ภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ สกอ. จานวน 2 หลักสูตร มีผลการตรวจ
ประเมินฯ ผ่านองค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐานทุกหลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 100.00 โดยมีคะแนนเฉลี่ยใน
องค์ประกอบที่ 2 – 6 อยู่ในระดับดี ผลคะแนนเฉลี่ยรวมของคณะอยู่ท่ี 3.26 (เอกสาร 5.2.6(1))
เอกสารหลักฐาน
5.2.6(1) รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรประจาปีการศึกษา 2560
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย 2560
ผลการดาเนินงาน
6 ข้อ

6 ข้อ (ข้อ 1-6)

คะแนนที่ได้

การบรรลุเป้าหมาย

5.00 คะแนน

บรรลุ

สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 5
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
วิธีปฏิบัติท่ดี /ี นวัตกรรม
-
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ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

----------------------------------------------------------จากผลการดาเนินงานของคณะสาธารณสุขศาสตร์ เมื่อประเมินโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานตามที่ สกอ. กาหนด
ในรอบปีการศึกษา 2560 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาสรุปได้ดังนี้
ตาราง 1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ ระดับคณะ
ผลการดาเนินงาน
ตัวบ่งชี้

เป้าหมาย

ตัวตั้ง
ตัวหาร

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ค่าเฉลี่ย
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการ
3.51
บริหารจัดการหลักสูตร
โดยรวม
ร้อยละ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์
30
ประจาคณะที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก
ร้อยละ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์
42.15
ประจาคณะที่ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการ
ร้อยละ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จานวน
≥10
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
ต่อจานวนอาจารย์ประจา
6 ข้อ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริการ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
6 ข้อ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรม
นักศึกษาระดับปริญญาตรี

6.51
2

ผลลัพธ์
(%หรือสัดส่วน)

=

3.26
คะแนน

การบรรลุ
เป้าหมาย

ผลการประเมิน
ตนเอง
(คะแนน)

ไม่บรรลุ

3.26 คะแนน

9
27

X100 = 33.33 %

บรรลุ

4.16 คะแนน

4.50
27

X100 = 16.67 %

ไม่บรรลุ

1.38 คะแนน

136.33
%

ไม่บรรลุ

510.47
27

X100 =
6 ข้อ (1-6)

บรรลุ

6 ข้อ (1-6)

บรรลุ

6 ข้อ

6 ข้อ (1-6)

5.00 คะแนน
5.00 คะแนน
เฉลี่ยรวม
3.14 คะแนน

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
องค์ประกอบที่ 2 วิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและ
กลไกการบริหารและ
พัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์

0.00 คะแนน

บรรลุ

5.00 คะแนน
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ผลการดาเนินงาน
ตัวบ่งชี้

เป้าหมาย

ตัวตั้ง
ตัวหาร

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงิน
สนับสนุนงานวิจัยงาน
สร้างสรรค์

วิทย์ฯ
สุขภาพ
45,100

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงาน
วิชาการของอาจารย์
ประจาและนักวิจัย

สังคม18.40%
วิทย์ฯ27.60%
วิทย์สุขภาพ
27.60%

ผลลัพธ์
(%หรือสัดส่วน)
4,538.46
บาท/คน

118,000
26
20.60

X 100 =

76.30 %

การบรรลุ
เป้าหมาย

ผลการประเมิน
ตนเอง
(คะแนน)

ไม่บรรลุ

0.45 คะแนน

บรรลุ

5.00 คะแนน

27
เฉลี่ยรวม
3.48 คะแนน

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 2 วิจัย
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการ
6 ข้อ
วิชาการแก่สังคม

6 ข้อ (1-6)

บรรลุ

เฉลี่ยรวม
5.00 คะแนน

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
6 ข้อ (1-6)
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและ
6 ข้อ
กลไกการทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

5.00 คะแนน

บรรลุ

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

5.00 คะแนน

เฉลี่ยรวม
5.00 คะแนน

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหาร
ของคณะเพื่อการกากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธ
กิจ กลุ่มสถาบันและอัต
ลักษณ์ของคณะ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบกากับ
การประกันคุณภาพ
หลักสูตร

7 ข้อ

7 ข้อ (1-7)

บรรลุ

5.00 คะแนน

6 ข้อ

6 ข้อ (1-6)

บรรลุ

5.00 คะแนน

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ

เฉลี่ยรวม
5.00 คะแนน

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR ) ปีการศึกษา 2560 : 84

ตาราง 2 วิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
องค์ประกอบ
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
องค์ประกอบที่ 2 วิจัย
องค์ประกอบที่ 3 บริการวิชาการ
องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
รวม
ผลการประเมิน

ตัว
บ่งชี้

คะแนนประเมินเฉลีย่
คะแนน
เฉลี่ย

ผลการประเมิน

-

3.14
3.48
5.00
5.00

พอใช้
พอใช้
ดีมาก
ดีมาก

5.00

-

5.00

ดีมาก

1.50

5.00

4.13

3.79

ดี

ต้อง
ปรับปรุง

ดี
มาก

ดี

I

P

O

1.85

5.00

3.26

5.00

0.45

5.00

-

5.00

-

-

5.00

2

-

13

6
3
1
1

ผลการประเมิน
0.00-1.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1.51-2.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุง
2.51-3.50 การดาเนินงานระดับพอใช้
3.51-4.50 การดาเนินงานระดับดี
4.51-5.00 การดาเนินงานระดับดีมาก

ตาราง 3 รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่น/จุดที่ควรพัฒนาภาพรวม
จุดเด่นและแนวทางเสริม
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
-
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