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รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพื่อรายงาน

ผลการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 โดยใช้ข้อมูล     

ผลการด าเนินงานระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561 คณะสาธารณสุขศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีการน าระบบประกันคุณภาพการศึกษา

มาใช้ในการบริหารงานทุกภารกิจ มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อน า

ผลประเมินมาปรับปรุง และพัฒนาการด าเนินงานของคณะให้มีคุณภาพ และเป็นไปตามมาตรฐาน

การอุดมศกึษา  

คณะขอขอบคุณผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทุกคนที่ตระหนักในความส าคัญของการ

ประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ผลจากการประเมินคุณภาพของ

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจะสะท้อนจุดเด่น และแนวทางการพัฒนา ซึ่งมีคุณค่า

อย่างยิ่งที่ทุกหน่วยงานภายในคณะจะต้องเรียนรู้และน าไปพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการเพื่อใหเ้กิด

ประโยชน์สูงสุดต่อผูเ้รียน คณะ มหาวิทยาลัย และสังคมประเทศชาติตอ่ไป    

  

 

 

       (ผูช่้วยศาสตราจารย์อารีย์ สงวนช่ือ)  

       คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

                มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

        



สารบัญ 

  หน้า 

ค าน า   

สารบัญ   

บทสรุปผู้บริหาร  

ส่วนที่ 1 ส่วนน า   

 1. ขอ้มูลทั่วไป 1 

     •  ชื่อหน่วยงาน ที่ตัง้และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 1 

     •  ปรัชญา วิสัยทัศน ์อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ค่านิยมองค์กร พันธกิจ เป้าประสงค์ 2 

     •. โครงสร้างองค์กรและโครงสรา้งการบริหาร 4 

     •. รายชื่อผูบ้ริหารและคณะกรรมการบริหาร 7 

     •  หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน 5 

     •  จ านวนนักศึกษา 5 

     •  จ านวนอาจารย์และบุคลากร 9 

     •  ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณและอาคารสถานที่ 11 

     •  ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาปรับปรุง 12 

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ ตวับ่งชี้ 24 

 •.องค์ประกอบที่ 1   การผลิตบัณฑติ 15 

 •.องค์ประกอบที่ 2      การวิจัย 34 

 •.องค์ประกอบที่ 3   การบริการวิชาการ 55 

 •.องค์ประกอบที่ 4   การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 60 

 •.องค์ประกอบที่ 5   การบริหารจัดการ 65 

ส่วนที่ 3 ส่วนสรุป 

   • สรุปผลการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน 83 

ภาคผนวก 

          • ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศกึษามหาวิทยาลัย 

 



บทสรุปผู้บริหาร 
 

 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์          

มกีารด าเนินงานตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศกึษา 4 ประการ ได้แก่ การจัดการเรียนการสอน 

การวิจัย  การบริการวิชาการ  และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ในปีการศึกษา 2560               

คณะสาธารณสุขศาสตร์ เปิดการเรียนการสอน จ านวน 1 หลักสูตร 2 สาขาวิชา มีนักศึกษาจ านวน 

457 คน มีอาจารย์ปฏิบัติงานจริง  27 คน (นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ 1 คน) บุคลากรสายสนับสนุน 

จ านวน 8 คน  

ในปีการศึกษา 2560 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ด าเนินการประเมินตนเองตามเกณฑ์

มาตรฐานตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จ านวน 5 องค์ประกอบ      

13 ตัวบ่งชี้  โดยผลการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2560 อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 3.79       

ซึ่งจ าแนกผลการด าเนินงานตามพันธกิจ ดังนี้ 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี ้

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 
ผลการ

ประเมิน I P O 
คะแนน

เฉลี่ย 

องคป์ระกอบที่ 1 การผลติบณัฑิต 6 1.85 5.00 3.26 3.14 พอใช้ 

องคป์ระกอบที่ 2 วิจัย 3 5.00 0.45 5.00 3.48 พอใช้ 

องคป์ระกอบที่ 3 บรกิารวชิาการ 1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

องคป์ระกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม 

1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

องคป์ระกอบที่ 5 การบรหิารจัดการ 2 - 5.00 - 5.00 ดมีาก 

รวม 13 1.50 5.00 4.13 3.79 ดี 

ผลการประเมิน 
ต้อง

ปรับปรุง 
ดีมาก ดี 

 

 

ผลการด าเนนิงานตามพันธกิจ 

1. ด้านการผลิตบัณฑิต 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรสาธารณสุข    

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ

จัดการสถานพยาบาลทั้งสองหลักสูตรสอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ     

มีผลการตรวจประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร ได้คะแนน 3.30 และ 3.21 ตามล าดับ 

 

 

 

 



2. ด้านการวิจัย 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยและภายนอก จ านวน         

2 โครงการ จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัย 118,000 บาท มีบทความวิจัย/บทความวิชาการที่ได้รับการ

ตีพิมพ์ ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ จ านวน 17 บทความ และตีพิมพ์ใน

วารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 จ านวน 11 บทความ และฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 จ านวน 

14 บทความ รวมทั้งสิน้ 42 บทความ  

3. ด้านการบริการวิชาการ 

ปีการศึกษา 2560 คณะสาธารณสุขศาสตรไ์ด้ด าเนินโครงการตามแผนบริการวิชาการของคณะ 

จ านวน 4 โครงการ คือ โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนต าบลเชียงรากน้อยในการสร้างเสริมสุขภาพ 

ป้องกันและควบคุมโรค โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) ส าหรับอาสาสมัคร

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

เสริมสุขภาพและความปลอดภัยจากการใช้สารเคมีในเกษตรกร ต าบลสวนพริกไทย อ าเภอเมือง จังหวัด

ปทุมธานี  โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยหลักการแพทย์แผนไทยส าหรับผู้สูงอายุในต าบาลสวนพริกไทย  

และมีการบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  รายวิชาการส่งเสรมิ

สุขภาพ รายวิชาการตรวจ ประเมิน และบ าบัดโรคเบื้องต้น 

4. ด้านการท านุบ ารงุศิลปะและวัฒนธรรม 

 ปีการศึกษา 2560 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ด าเนินการกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะ             

และวัฒนธรรม อาทิ โครงการสืบสานประเพณีไทย งานรดน้ าด าหัวเทศกาลสงกรานต์ โครงการท านุบ ารุง

เผยแพร่สืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ถวายเทียน เข้าพรรษา และโครงการการเฉลิมพระเกียติ     

วันส าคัญเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตรยิ์  

5. ด้านการบริหารจัดการ 

 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นให้บุคลากรมีส่วนร่วม            

ในการด าเนินงาน มีการกระจายอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยมีคณบดีเป็นผู้บริหารสูงสุดของคณะ       

มีการแต่งตั้งผู้บริหารฝ่ายต่างๆ ท าหน้าที่บริหารงานตามต าแหน่ง และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง  ๆ   

เพื่อท าหน้าที่ เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการด าเนินงานของคณะ เช่น คณะกรรมการประจ าคณะ             

สาธารณสุขศาสตร ์คณะกรรมการบรหิารคณะ คณะกรรมการกจิการนักศึกษา คณะกรรมการด าเนินงานประกนั

คุณภาพการศึกษาภายใน คณะกรรมการบรกิารวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น 

 ด้านการจัดการความรู้ คณะมีการก าหนดประเด็นความรู้ใน  2 ด้าน คือ ด้านผลิตบัณฑิต      

เรื่อง Outcome-based Education กับการออกแบบหลักสูตร  ด้านวิจัย เรื่อง แนวทางการตีพิมพ์ผลงาน

วิชาการในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 และ กลุ่ม 2 และด าเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ

เผยแพร่องคค์วามรูใ้ห้อาจารย์น าไปใช้ในการปฏิบัติงานพรอ้มทั้งเผยแพรอ่งค์ความรูด้ังกล่าวผ่านเว็บไซต์

ของคณะ 



 ด้านการบริหารความเสี่ยง คณะมีการวิเคราะห์ความเสี่ยง พบว่า มีปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง

ในระดับสูง จ านวน 9 ด้าน สามารถด าเนินการควบคุมความเสี่ยงให้ลดลง จ านวน 4 ความเสี่ยง คิดเป็น

รอ้ยละ 44.44 

 ด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรโดยจัดโครงการอบรมพัฒนาความรู้ทักษะให้แก่อาจารย์และ

บุคลากร จ านวน 6 โครงการ และส่งอาจารย์ บุคลากรเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรต่างๆ ทั้งภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย อาทิ หลักสูตร “ท าผลงานอย่างไรให้เสร็จเร็วและครัง้เดียวผ่าน” รุน่ที่ 2 โครงการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ VRU ช่วยสอน  

 ส าหรับการพัฒนาตนเองในสายวิชาชีพ คณะจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรในด้านการศึกษาต่อและ

การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีอาจารย์ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 

จ านวน 4 คน  มีอาจารย์ที่ยื่นเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 1 คน 



รายงานการประเมนิตนเอง (Self-Assessment Report : SAR ) ปีการศกึษา 2560 :  1 

 

ส่วนที่ 1 ส่วนน า 

 

1. ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

     1.1 ชื่อหน่วยงาน 

 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

1.2 ที่ตั้ง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่  1 หมู่  20 ต.คลองหนึ่ง            

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

1.3 ประวัตคิวามเป็นมา 

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

ที่ประสงค์จะส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในด้านสาธารณสุขเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน       

จึงมอบหมายให้ ดร .พิทยา ถกลภักดี ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต       

ซึ่งผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2554 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์

อารีย์ สงวนชื่อ เป็นประธานหลักสูตรต่อมาในเดือนตุลาคม พ.ศ.2554 มหาวิทยาลัยได้เชิญ ศาสตราจารย์ 

ดร.สมจติต์ สุพรรณทัสน์ อดีตคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม  มาปฏิบัติงานเพื ่อ เตรียมการตั ้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ และในปี พ .ศ .2557        

ได้เปิดรับนักศึกษาอีก 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และส าขาวิชาการจัดการ

สถานพยาบาล 

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

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

สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ด าเนินการเป็นโครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยมหาวิทยาลัยมีมติ

แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์  

      คณะกรรมการได้เสนอผลการด าเนินงานให้สภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาเป็นระยะทุกเดือน    

ของการประชุม การด าเนินงานได้รับการสนับสนุนจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยโทหญิงวิภาวี เกียรติศิริ                        

รอ งอธิก ารบดี รองศาสตราจารย์ ดร .อิสระ สุวรรณบล กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒ ิของสภา

มหาวิทยาลัย และรองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล ตันสกุล เป็นอย่างดยีิ่ง  

     โครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ด าเนินการเสมือนคณะในทุกด้าน และได้น าเสนอความ

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

สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตรข์ึน้เป็นหนว่ยงานภายในของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์ 

สุพรรณทัสน์ มาด ารงต าแหน่งรักษาราชการแทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์  
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  พ.ศ.2560 คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้พัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

การจัดการระบบสุขภาพ โดยได้รับอนุมัติให้เปิดหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 

11/2560 วันที ่15 พฤศจกิายน 2560 

 พ.ศ.2561 สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์   สงวนชื่อ ด ารง

ต าแหน่งคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ วันที ่5 เมษายน 2561  
  

 2.ปรัชญา วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ค่านิยมองค์กร พันธกิจ  และเป้าประสงค์ 

ปรัชญา 

 ความรู ้คู่คุณธรรม น าสร้างเสริมสุขภาพ 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

  คณะสาธารณสุขศาสตร์ช้ันน าในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏมุ่งผลติบุคลากรใหม้ีความรอบรู้ 

 ด้านสุขภาพเพื่อน าไปพัฒนาท้องถิ่น 

อัตลักษณ์  

 ใฝ่เรยีนรู้  อุทิศตน พัฒนาสุขภาพชุมชน 

เอกลักษณ์  

 สร้างเสริมสุขภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ค่านิยมหลัก 

   V     :     Visionary      รอบรู ้มีวสิยัทัศน ์

  R     :     Reform      ปรับปรุงให้ดีขึน้เปน็ไปได้จริง 

   U     :     Unity      น้ าหนึง่ใจเดียวกัน 

   P     :     Public mind     จิตอาสา 

   H     :     Healthy      สุขภาพกาย-ใจ ด ี

 พันธกจิ 

 1. ผลิตบัณฑิตและบัณฑิตศึกษาด้านสาธารณสุขศาสตร์ การจัดการสถานพยาบาลที่มี         

ความเป็นเลิศ มีศักยภาพ พร้อมด้านคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ โดยเน้น

การบูรณาการองค์ความรู้ให้สามารถน าไปแก้ปัญหาได้จรงิ และน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  

 2. ผลิตผลงานวิจัยทั้งระดับพื้นฐานและประยุกต์ในด้านสาธารณสุข เพื่อสามารถน าไปแก้ไข

ปัญหาสาธารณสุขและพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมในระดับท้องถิ่นและประเทศ 

 3. ประสานความร่วมมือระหว่างคณะและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์  

เพื่อการสรา้งสุขภาวะของท้องถิ่น  

 4. ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

 5. จัดระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาลที่มปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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 เป้าประสงค ์

 1.บัณฑติมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และการเรยีนรูต้ลอดชีวติมีศักยภาพสอดคล้อง

กับการพัฒนาประเทศ 

 2.วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น เพื่อความมั่นคง มั่ง

คั่ง ยั่งยืนของประเทศ 

 3.ประชาชนสามารถด ารงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้ม แข็ง 

ประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพิ่มขึน้  

 4. บัณฑิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตส านึกที่ดีต่อสังคมโดยรวมรักษา

มรดกทางวัฒนธรรมและเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม 

 5. มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ 

และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน 
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3.โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร 
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4.รายชื่อผู้บริหาร และคณะกรรมการบรหิารคณะ  

1.1 ท าเนียบผู้บริหาร 

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

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

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

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์  สงวนชื่อ  คณบดี     เม.ย.61 – ปัจจุบัน 

1.2 รายชื่อผู้บริหาร 

1. ผูช่้วยศาสตราจารยอ์ารยี ์ สงวนชื่อ   คณบดี 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.ภูษิตา  อินทรประสงค์ รองคณบดีฝ่ายงานแผน วิชาการ และระบบคุณภาพ 

3. อาจารย ์ดร.นิพนธ์  มานะสถติพงศ์  รองคณบดีฝ่ายบรหิารการศึกษาและกิจการนักศึกษา 

4. อาจารย ์ดร.ทศัพร ชูศักดิ ์   รองคณบดีฝ่ายวิจยั บรกิารวชิาการ และศลิปวัฒนธรรม 

5. อาจารย ์ดร.สิน ี สิริคูณ    ผู้ช่วยคณบดี 

6. อาจารย ์ดร.อภิชัย คุณีพงษ์   ผู้ช่วยคณบดี 

7. อาจารยอ์ภิเชษฐ์  จ าเนยีรสุข   ผู้ช่วยคณบดี 

8. อาจารยธ์ธธิา  เวยีงปฏิ    ผู้ช่วยคณบดี 

9. อาจารยส์ุวัฒน ์ ศิรแิก่นทราย   ผู้ช่วยคณบดี 

9.   นางพรทพิย์  กุศลสิริสถาพร   หัวหน้าส านักงานคณบด ี

1.3 คณะกรรมการบริหารคณะ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารยอ์ารยี ์ สงวนชื่อ   ประธานกรรมการ 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.ภูษิตา  อินทรประสงค์ กรรมการ 

3. อาจารย ์ดร.นิพนธ์  มานะสถติพงศ์  กรรมการ  

4. อาจารย ์ดร.ทศัพร ชูศักดิ ์   กรรมการ 

5. อาจารย ์ดร.สิน ี สิริคูณ    กรรมการ  

6. อาจารย ์ดร.อภิชัย คุณีพงษ ์   กรรมการ 

7. อาจารยอ์ภิเชษฐ์  จ าเนยีรสุข   กรรมการ  

8. อาจารยธ์ธธิา  เวยีงปฏิ    กรรมการ 

9. อาจารยส์ุวัฒน ์ ศิรแิก่นทราย   กรรมการ 

10. นางพรทพิย ์ กุศลสิริสถาพร   กรรมการและเลขานุการ  
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5. หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน 

 ปีการศึกษา 2560 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

มีหลักสูตรที่เปิดสอนจ านวน 1 หลักสูตร 2 สาขาวิชารายละเอียดดังตาราง 1  

ตาราง 1 แสดงจ านวนหลักสูตรที่เปิดสอน ประจ าปีการศึกษา 2560 

ระดับ

ปริญญา 
ชื่อหลักสูตร คุณวุฒิ 

ปีที่ปรับปรุง

ล่าสุด 

วันท่ีสภา

มหาวิทยาลัย

อนุมัติ

หลักสูตร 

วันท่ี สกอ.      

ลงนามรับทราบ

หลักสูตร 

ตรี สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสาธารณสุข

ศาสตร์ 

ส.บ. (สาธารณสุข

ศาสตร์) 

2558 5 เมษายน 

2555 

5 กุมภาพันธ์ 

2558 

ตรี สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการ

สถานพยาบาล 

ส.บ. (การจัดการ

สถานพยาบาล) 

2557 29 เมษายน 

2557 

29 เมษายน 

2557 

6. จ านวนนักศกึษา 

ปีการศึกษา 2560 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีจ านวนนักศึกษา ทั้งหมด จ านวน 457 คน รายละเอียดดังตาราง 2 

ตาราง 2 แสดงจ านวนนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 

ที ่
ชื่อหลักสูตร/

สาขาวชิา 

ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ รวม

ทั้งสิ้น ตร ี โท เอก รวม ตร ี โท เอก รวม 

1.  หลักสูตรสาธารณสุข 

ศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชา 

สาธารณสุขศาสตร์ 

411 0 0 411 23 0 0 23 434 

2.  หลักสูตรสาธารณสุข 

ศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิ ชาการจั ดการ

สถานพยาบาล 

23 0 0 23 0 0 0 0 23 

รวม 434 0 0 434 23 0 0 23 457 
ขอ้มูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 จากระบบงานทะเบยีน VRU 
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7.จ านวนอาจารย์และบุคลากร 

 ปีการศึกษา 2560 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีอาจารย์ และบุคลากรทั้งหมด  35  คน จ าแนก

เป็นอาจารย์ จ านวน  27  คน  (นับปฏิบัติงานจริงรวมผู้ลาศึกษาต่อ) ลาศึกต่อ จ านวน 1 คน และ

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

ตาราง  3 แสดงจ านวนอาจารย์ และบุคลากร จ าแนกคุณวุฒิ 

ที ่ อาจารย์และบคุลากร 
คุณวุฒิ (คน) รวม 

ต่ ากว่า 

ป.ตรี 
ตรี โท เอก 

1 อาจารย์ - - 18 9 28 

2 บุคลากรสายสนับสนุน 1 7 - - 8 

รวมทั้งหมด 1 7 18 9 35 

ตาราง 4 แสดงจ านวนอาจารย์ จ าแนกต าแหนง่ทางวิชาการ 

ที ่ อาจารย์และบคุลากร 
ต าแหน่งทางวิชาการ(คน) รวม 

อ. ผศ. รศ. ศ. 

1 อาจารย์ 22.50 2 2 0.50 27 

รวมทั้งหมด 22.50 2 2 0.50 27 

ตาราง 5 แสดงรายชื่ออาจารย์  

ท่ี ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง 
ว.ด.ป. 

ท่ีเข้างาน 
คุณวุฒิ 

จ านวน 

หมายเหต ุปฏิบัต ิ

งานจริง 

ป.

เอก 

ลา

ศกึษา

ต่อ 

1 นางอารีย์  สงวนชื่อ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 16 พ.ค.23 ป.โท 1.00 -  -   

2 ดร.ภูษิตา  อนิทรประสงค ์ รองศาสตราจารย์ 02 ต.ค.60 ป.เอก 1.00 1.00  -  

3 ดร.สมชาย  ดุรงค์เดช รองศาสตราจารย์ 02 ต.ค.60 ป.เอก 1.00 1.00  -   

4 ดร.นพกร  จงวิศาล ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 02 ต.ค.60 ป.เอก 1.00 1.00  -   

5 ดร.สมจิตต์  สุพรรณทัสน์ ศาสตราจารย์ 01 ก.ค.60 ป.เอก 0.50 0.50  - ออก 1 มี.ค. 61 

6 ดร.ทัศพร  ชูศักดิ ์ อาจารย์ 01 เม.ย.59 ป.เอก 1.00 1.00  -   

7 ดร.สินี  ศิริคูณ อาจารย์ 0 ก.ค.59 ป.เอก 1.00 1.00  -   

8 นายนพินธ์  มานะสถิตพงศ ์ อาจารย์ 02 ต.ค.60 ป.เอก 1.00 1.00  -   

9 ดร.กิ่งแก้ว  ขวัญข้าว อาจารย์ 13 พ.ย.60 ป.เอก 1.00 1.00  -   

10 ดร.อาภาพร  รุจิระเศรษฐ อาจารย์ 22 ม.ค.61 ป.เอก 0.50 0.50  -   

11 ดร.อภิชัย  คุณีพงษ ์ อาจารย์ 01 ก.พ. 59 ป.เอก 1.00 1.00  -   

12 น.ส.ลัดดาวัลย์  กงพล ี อาจารย์ 02 มี.ค. 58 ป.โท 0.50  -  - ย้ายไปคณะวิทย์ 

ตั้งแต่ 1 มี.ค. 61 

13 
น.ส.ปัทมาภรณ์  เจริญนนท ์ อาจารย์ 20 เม.ย.58 ป.โท 0.50  -   ย้ายไปคณะวิทย์ 

ตั้งแต่ 1 มี.ค. 61 
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ท่ี ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง 
ว.ด.ป. 

ท่ีเข้างาน 
คุณวุฒิ 

จ านวน 

หมายเหต ุปฏิบัต ิ

งานจริง 

ป.

เอก 

ลา

ศกึษา

ต่อ 

14 นายกฤติเดช  มิ่งไม ้ อาจารย์ 01 ต.ค.58 ป.โท 1.00  - 1.00 ลาศึกษา ตั้งแต่ 

25 ธ.ค.60 

15 น.ส.พิชสุดา  เดชบุญ อาจารย์ 12 ต.ค.58 ป.โท 1.00  -  -  

16 น.ส.ศศิธร  ตันติเอกรัตน์ อาจารย์ 04 ม.ค.59 ป.โท 1.00  -  -   

17 น.ส.นัชชา  ยันติ อาจารย์ 16 ธ.ค. 58 ป.โท 1.00  -  -   

18 นายอภิเชษฐ ์ จ าเนียรสุข อาจารย์ 04 ม.ค. 59 ป.โท 1.00  -  -   

19 น.ส.รัตนาภรณ์  อาษา อาจารย์ 04 ม.ค. 59 ป.โท 1.00  -  -   

20 น.ส.เฟ่ืองฟ้า  รัตนาคณหุตานนท์ อาจารย์ 04 ม.ค.59 ป.โท 1.00  -  -   

21 น.ส.อภิญญา  อุตระชัย อาจารย์ 15 มี.ค.59 ป.โท 1.00  -  -   

22 นายกรชิ  เรืองไชย อาจารย์ 15 มี.ค.59 ป.โท 1.00  -  -   

23 น.ส.สุทธิกาญจน ์ มุงขุนทด อาจารย์ 01 ก.ค.59 ป.โท 1.00  -  -   

24 น.ส.ธธิธา  เวียงปฏิ อาจารย์ 01 ก.ค.59 ป.โท 1.00  -  -   

25 น.ส.ฉัตรประภา  ศิริรัตน์ อาจารย์ 01 ก.ค.59 ป.โท 1.00  -  -   

26 น.ส.นาตยา  ดวงประทุม อาจารย์ 01 ก.ค.59 ป.โท 1.00  -  -   

27 นายสุวัฒน์  ศิริแก่นทราย อาจารย์ 13 พ.ย. 60 ป.โท 1.00  -  -   

28 นางสาวมนสัว ี พานิชนอก อาจารย์ 04 ม.ค.61 ป.โท 0.50  -  -   

29 นายรพินทร์  กงแก้ว อาจารย์ 04 ม.ค.59 ป.โท 0.50  -  - ออก 3 ม.ค. 61 

30 น.ส.วิมลรัตน์  ถนอมศรเีดชชัย อาจารย์ 01 ก.พ.59 ป.โท -  -  - ออก 1 ต.ค. 60 

31 นายสิทธิโชค  หายโสก อาจารย์ 16 ธ.ค.58 ป.โท -  -  - ออก 1 ก.ย. 60 

32 น.ส.จีรภัทร์  อัฐฐศิิลป์เวท อาจารย์   05 ม.ค.54 ป.โท -  -  - ออก 31 ธ.ค. 60 

33 น.ส.ชฎาภรณ์  กลิ่นกหุลาบ อาจารย์ 01 ต.ค.58 ป.โท -  -  - ออก 1 ต.ค. 60 

34 น.ส.เนตรนภา  สาสังข ์ อาจารย์ 15 มึ.ค.59 ป.โท -  -  - ออก 1 ธ.ค. 60 

35 น.ส.อังคณาพร  สอนง่าย อาจารย์ 02 ต.ค.60 ป.เอก -  -  - ออก 1 ธ.ค. 60 

36 น.ส.ภาชิน ี โอภาษี อาจารย์ 02 มี.ค.58 ป.โท 0.50  -  - ออก 1 มี.ค. 61 

37 นายเมธี  สุทธศิลป ์ อาจารย์ 01 เม.ย.59 ป.โท 0.50  -  - ออก  8 มี.ค. 61 

38 นายภุชงค ์ อนิทร์ชัย อาจารย์ 01 มิ.ย.61 ป.โท -  -  -  
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8.ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่ 

งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2560-2561 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อด าเนินงานตาม

ภารกิจ เป็นจ านวนทั้งสิ้น 4,766,000 บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน) จ าแนกเป็นงบประมาณ

แผน่ดิน จ านวน  1,652,800   บาท และงบประมาณรายได้ 3,113,200 บาท รายละเอียดดังตาราง 6 

ตาราง 6 แสดงจ านวนงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ.2560 - 2561 

งบประมาณ จ านวนเงนิ (หน่วย : บาท) 

ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 

งบประมาณแผ่นดิน 2,510,000.0 1,652,800.00 

งบประมาณรายได้ บ.กศ. กศ.ปช. 2,042,400.00 3,113,200.00 

รวม 4,552,400.00 4,766,000.00 

 

9. อาคารสถานที่ 

อาคารสถานที่จดับรกิารการเรยีนการสอน และบริหารจดัการของคณะสาธารณสุขศาสตร ์ตั้งอยู่ ช้ัน 3  ช้ัน 4 

และชั้น 5 อาคารส่งเสรมิการเรียนรู ้(สสร.) รายละเอยีดดังตาราง 7 

ตารางท่ี 7 แสดงรายละเอียดอาคารสถานที่ 

รายละเอียด ห้อง/ชั้น 

ส านักงานคณบด ี ช้ัน 3 

ห้องพักอาจารย์ปรญิญาโท ช้ัน 3 

ห้องพักอาจารย์ปรญิญาตร ี ช้ัน 4 

ห้องปฏิบตัิการปฐมพยาบาล พรอ้มอุปกรณ ์  401 ช้ัน 4 

ห้องปฏิบตัิการกายวภิาคศาสตรแ์ละสรรีวทิยา) 402 ช้ัน 4 

ห้องประชุมกลุม่ยอ่ยส าหรับนกัศึกษา  403 ช้ัน 4 

ห้องสมุดคณะสาธารณสุขศาสตร ์ 503 ช้ัน 5 

ห้องเรียน ช้ัน 4 และชั้น 5 
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10.ผลการด าเนินงานตามขอ้เสนอแนะและแนวทางการพัฒนาปรับปรุง จากผลประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ  ผลการด าเนนิงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

เร่งรัดในการเพิ่มอาจารย์ประจ าที่มี

คุณวุฒิ ป.เอก และ/หรืออาจารย์ที่มี

ต าแหน่งทางวิชาการ โดยการจ้างผู้

เกษียณที่มีคุณสมบัติเป็นการช่ัวคราว 

3-5 ป ี

 คณะสาธารณสุขศาสตร ์มีแผนในการส่งเสรมิสนับสนนุ

ให้อาจารย์ศึกษาต่อในระดับปรญิญาเอก และส่งเสรมิสนับสนุน

ให้อาจารย์ท าผลงานวิชาการเพื่อขอเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 

ซึ่งผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2560 มีดังนี้ 

1.ด าเนินการเปิดรับอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก และด ารง

ต าแหน่งทางวิชาการ โดยมีจ านวนอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก

เพิ่มขึ้นเป็น 9 คน และอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการจ านวน 

4.5 คน 

2. มีอาจารย์ที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อ จ านวน 4 คน ดังนี ้

อาจารย์กฤติเดช มิ่งไม้ อาจารย์พิชสุดา เดชบุญ อาจารย์        

อภิเชษฐ์  จ าเนียรสุข และอาจารย์สุทธิกาญจน์  มุงขุนทด 

3. ส่งเสริมให้อาจารย์เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทาง

วิชาการ โดยให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการอบรมการเขียนผลงาน

วิชาการ จ านวน 2 คน คือ อาจารย์ ดร.ทัศพร  ชูศักดิ์  และ

อาจารย์ ดร.อภิชัย  คุณีพงษ์  

สรา้งเครือข่ายกับศิษย์เก่าเพื่อร่วมกัน

พัฒนาคณะ 

 คณะด าเนินการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและกิจกรรม

ศิษย์เก่าสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 8-9 พฤษภาคม 

2561 โดยมีศิษย์เก่าเข้ามาร่วมกิจกรรม  นอกจากนี้ คณะได้

ด าเนินการรวบรวมข้อมูลศิษย์เก่าเพื่อน ามาเป็นฐานข้อมูลศิษย์

เก่าของคณะสาธารณสุขศาสตร์  

ส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการ

จัดท าแผน/กิจกรรม รวมทั้งประเมิน

ความส าเร็จของการด าเนินการตาม

แผนโดยการจัดตั้งในรูปของกรรมการ 

 คณะสาธารณสุขศาสตร์สนับสนุนให้นักศึกษามีส่วน

รว่มในการด าเนินกิจกรรมของคณะฯ ดังนี้ 

 1. นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มีการจัดตั้ง

องค์การนักศึกษาเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาในการท าหน้าที่

ประสานความร่วมมือระหว่างอาจารย์และนักศึกษา เป็น

สื่อกลางในการติดต่อประชาสัมพันธ์และการแสดงความคิดเห็น

ผ่านองคก์ารนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

  2. คณะฯ จัดท าแผนจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 

โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดกิจกรรม        

ให้ตรงกับความต้องการในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา 
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ  ผลการด าเนนิงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนการจัดกิจกรรม 

ประจ าปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่  8 พฤศจิกายน 2560        

ณ  ห้ อ งป ระ ชุม  504  ช้ั น  5  คณ ะสาธารณ สุ ขศ าสต ร์                

ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวประกอบด้วยอาจารย์ที่รับผดิชอบงาน

กจิการนักศึกษาและตัวแทนจากองคก์ารนักศึกษา  

 3.ในแผนการจัดกจิกรรมพัฒนานักศึกษาฯ มีกิจกรรมที่

ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ครบถ้วนทั้ง 5 ด้าน  39 

กจิกรรม  

 4. มีการก ากับ ติดตาม และประเมินผลความส าเร็จ

ระดับกิจกรรม และระดับแผน คิดเป็นร้อยละ 99.30  จากที่

ตั้งเป้าหมายไว้ร้อยละ 80  พร้อมรายงานต่อคณะกรรมการ

พิจารณา 

ในการด าเนินงานทุกประเภทควรมีการ

บันทึกผลการด าเนินงาน สรุปผล 

ตรวจสอบขั้นตอนการท างานและ

รายงานให้ผู้บริหาร/กรรมการประจ า

คณะรับทราบ 

 คณะสาธารณสุขศาสตร์มีการก ากับติดตามผลการ

ด าเนินงาน และสรุปผล ตรวจสอบขั้นตอนการท างานทุกโครงการ/

กิจกรรม ผ่านระบบรายงานการติดตามผลการด าเนินโครงการ

และงบประมาณ (VRU Projects Monitoring System) รวมถึง

รายงานให้ผูบ้รหิารทราบ 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 

1.น าผลงานวิจัยมาบูรณาการกับการ

บรกิารวชิาการ/การเรียนการสอน 

 คณะสาธารณสุขศาสตร์ น าผลงานวิจัยมาบูรณาการ

กับการบริการวิชาการ/การเรียนการสอน โดยในปีการศึกษา 

2560 คณะสาธารณสุขศาสตร์มีการน าผลงานวิจัยมาบูรณา

การกับการบริการวิชาการ /การเรียนการสอนในรายวิชาวิจัย

ทางสาธารณสุข โดยอาจารย์กฤติเดช  มิ่งไม้ และรายวิชาการ

วัดและประเมินผลทางสาธารณสุข โดยอาจารย์พิชสุดา         

เดชบุญ 

 

2.สรา้งเครอืข่ายในการตีพมิพ์/

น าเสนอผลงานทีม่ีค่าน้ าหนักสูง 

 คณะสาธารณสุขศาสตร ์มีเครอืข่ายในการตีพิมพ/์

น าเสนอผลงาน ดงันี ้สมาคมวิชาชีพสุขศึกษาแห่งชาติ และสภา

วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

ขยายพืน้ที่บริการวิชาการเพิ่มขึน้ 

 

 คณะสาธารณสุขศาสตร ์ก าหนดพืน้ที่และวางแผนการ

จัดกจิกรรมการให้บริการวิชาการแกส่ังคมจ านวน 3 แห่ง ดงันี้ 

1. การพัฒนาศักยภาพชุมชนต าบลเชียงรากน้อยในการสรา้ง

เสรมิสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรค 

2. การส่งเสรมิสุขภาพด้วยหลักการแพทย์แผนไทยส าหรับ

ผู้สูงอายุในต าบลสวนพรกิไทย 

3. การอบรมเชงิปฏิบัติการการช่วยฟื้นคนืชีพขั้นพืน้ฐาน (CPR) 

ส าหรับอาสาสมัครสาธารสุขประจ าหมู่บา้น (อสม.) หมู่ที่ 8 ต าบล

คลองห้า อ าเภอคลองหลวง จงัหวัดปทมุธานี 

องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ควรมีการด าเนินการตดิตามแผนด้าน 

ท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมเป็น 

ลายลักษณอ์ักษร 

 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ด าเนินการติดตามแผนด้าน

ศิลปะและวัฒนธรรมและสรุปผลการด าเนินงานผ่านระบบรายงาน

การติดตามผลการด าเนินโครงการและงบประมาณ (VRU 

Projects Monitoring System)  

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 

ด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์ทาง

การเงินที่วิเคราะห์ความคุ้มค่าของ

การบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิตและ

โอกาสในการแข่งขัน 

 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ทาง

การเงินทีร่วมถงึได้ด าเนินการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย ความคุม้ค่า

ของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิต

บัณฑิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

การตรวจสอบคุณภาพในการ

ด าเนินการรายงานการประเมินตนเอง 

(SAR) การประเมินคุณภาพในด้านการ

จั ด ท า แ ผ น พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ 

(Improvement Plan) 

 คณะสาธารณสุขศาสตร์วางแผนการด าเนินงานด้าน

ประกันคุณภาพ โดยก าหนดให้มีติดตามตรวจสอบผลการ

ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และ

ระดับคณะ 2 ครั้ง/ปี คือ ภาคการศึกษาที่  1/2560 และภาค

การศึกษาที่  2/2560 และมีการรายงานผลการติดตามการ

ด าเนินงานประกันคุณภาพ ตามข้อ 1 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารคณะ เมื่ อวันที่  2 1 กุมภาพันธ์  2561  และวันที่  4 

กรกฎาคม 2561 

ควรสนับสนุนให้อาจารย์มีความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับคณะ 

 คณะสาธารณสุขศาสตร ์ด าเนินการจัดโครงการอบรม           

เชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพการจัดการศึกษา เพื่อสร้าง

ความรู้ความเข้าใจในด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ให้กับอาจารย์และบุคลากร เมื่อวันที่ 14 มินาคม 2561 
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ส่วนท่ี 2 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 

ปีการศกึษา 2560 

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

องค์ประกอบท่ี 1  การผลติบัณฑิต 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : ผศ.อารีย์  สงวนชื่อ 

 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน  

1.รศ.ดร.สมชาย ดุรงค์เดช   2. อ.พิชสุดา  เดชบญุ 

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 

ค าอธบิายตัวบ่งชี้ : ผลการด าเนินการของแต่ละหลักสูตรในสถาบัน ซึ่งสามารถสะท้อนคุณภาพของ

บัณฑติในหลักสูตรที่สถาบันรับผดิชอบ 

สูตรการค านวณ 

คะแนนทีไ่ด ้= 
ผลรวมของคา่คะแนนประเมนิของทุกหลักสูตร 

จ านวนหลักสตูรทัง้หมดที่รับผิดชอบ 

ผลการด าเนินงาน 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด จ านวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรสาธารณสุข   

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล 

ได้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรทุกหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ. ก าหนด เมื่อวันที่ 

31 กรกฎาคม 2561 และ 3 สิงหาคม 2561 โดยผลการประเมินรายหลักสูตรสรุปได้ ดังนี ้ 

ชื่อหลักสูตร 
ผลการประเมิน 

องค์ประกอบ 

ท่ี 1 

ผลรวมของค่าคะแนนเฉลีย่

องค์ประกอบที ่2 - 6 

1)  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ผ่าน 3.30  คะแนน 

2) สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล ผ่าน 3.21 คะแนน 

ผลรวมของคา่คะแนนประเมินของทุกหลักสูตร  6.51 คะแนน 

จ านวนหลักสูตรทัง้หมดที่คณะรับผิดชอบ 2 หลักสูตร 

คะแนนที่ได ้ 3.26 คะแนน 
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การประเมินตนเองจากผลการด าเนนิงาน 

เป้าหมาย 2560 ผลการด าเนนิงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

คา่เฉลี่ย 3.51 คา่เฉลี่ย 3.26 3.26 คะแนน ไม่บรรล ุ

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.1(1) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปกีารศึกษา 2560 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2  อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : อ.ดร.สินี  ศริิคูณ 

 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน  

1.รศ.ดร.สมชาย ดุรงค์เดช   2. อ.อภิญญา  อุตระชัย 

3.อ.พชิสุดา  เดชบญุ  4. อ.สุทธิกาญจน์  มุงขุนทด 

5.น.ส.พัชรพร เรียงวงษ์  6. น.ส.ภาสนิี  ศรีกระจา่ง 

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 สงิหาคม 2560- 31 กรกฎาคม 2561) 

ชนิดของตัวบ่งชี้   :  ปัจจัยน าเข้า 

ค าอธบิายตัวบ่งชี้ :  การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคคลากรที่มี

ความรูค้วามสามารถและลุ่มลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกจิส าคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัย

เพื่อการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้นสถาบันจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับ

คุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรงหรอืมีความสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับหลักสูตร 

เกณฑ์การประเมิน :  เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค 2 

       คา่รอ้ยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = รอ้ยละ 40 ขึน้ไป 

สูตรการค านวณ 

1. ค านวณค่ารอ้ยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒปิรญิญาเอก ตามสูตร 

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทีม่ีคุณวุฒปิรญิญาเอก 
X 100 

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทัง้หมด 

2. แปลงคา่ร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

รอ้ยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒปิรญิญาเอก  

X 5 

 

รอ้ยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒปิรญิญาเอก 

ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 

ผลการด าเนนิงาน 

 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (นับปฏิบัติงานจรงิรวมที่ลาศึกษาต่อ) จ านวน 

27.00 คน มีคณาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก 9 คน มีรายละเอียดดังนี้  

ที ่ รายชื่อ ระยะเวลาการปฏบิัติงาน 

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  ดุรงคเ์ดช 02 ส.ค.60 - ปัจจุบัน  

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพกร  จงวิศาล 02 ส.ค.60 - ปัจจุบัน  
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ที ่ รายชื่อ ระยะเวลาการปฏบิัติงาน 

5 อาจารย์ ดร.นิพนธ์  มานะสถติพงศ์ 02 ส.ค.60 - ปัจจุบัน  

6 อาจารย์ ดร.ทัศพร  ชูศักดิ์  01 เม.ย.59 - ปัจจุบัน  

7 อาจารย์ ดร.สินี  ศิรคิูณ 01 ก.ค.59 - ปัจจุบัน  

8 อาจารย์ ดร.อภิชัย  คุณีพงษ ์ 01 ก.พ.59 - ปัจจุบัน  

9 อาจารย์ ดร.กิ่งแก้ว  ขวัญข้าว 11 พ.ย.60 - ปัจจุบัน  

10 อาจารย์ ดร.อาภาพร  รุจริะเศรษฐ์ 22 ม.ค.61 - ปัจจุบัน  (นับ 0.50) 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 

1. จ านวนอาจารย์ประจ าทัง้หมด (รวมท้ังท่ีปฏบัิตงิานจรงิและลาศกึษาต่อ) 27 

2. จ านวนอาจารย์ประจ าทัง้หมด (รวมท้ังท่ีปฏบัิตงิานจรงิและลาศกึษาตอ่) ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 9 

แสดงวิธีการค านวณ  

1.ค านวณคา่ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒปิรญิญาเอก ตามสูตร 

 9 
x 100 =  รอ้ยละ 33.33 

 27 

2.แปลงคา่ร้อยละที่ค านวณได้ ในข้อ 1 เทยีบกับคะแนนเตม็ 5 

 33.33 
x 5 =  4.16 คะแนน 

 40 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนนิงาน 

เป้าหมาย 2560 ผลการด าเนนิงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

รอ้ยละ 30 รอ้ยละ 33.33  4.16  คะแนน บรรลุ 

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.2(1) รายชื่อคณาจารย์ที่ปฏิบัติงาน ประจ าปีการศึกษา 2560  ระยะเวลาตั้งแต่ 1 

สิงหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561   
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3  อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : อ.ดร.สินี  ศริิคูณ 

 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน  

1.รศ.ดร.สมชาย ดุรงค์เดช   2. อ.พิชสุดา  เดชบญุ 

3.อ.สุทธิกาญจน์  มุงขุนทด 4. อ.รัตนาภรณ์  อาษา 

6.น.ส.พัชรพร เรียงวงษ์  7. น.ส.ภาสิน ี ศรีกระจา่ง 

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  : ปัจจัยน าเข้า 

ค าอธบิายตัวบ่งชี้ :  สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นมุขปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้อง

ส่งเสริมให้อาจารย์ในสถาบันการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆอย่าง

ต่อเนื่องเพื่อน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การด ารงต าแหน่ง

ทางวิชาการเป็นสิ่งที่สะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกจิ 

เกณฑ์การประเมิน:  สถาบันกลุ่ม ข และ ค 2  

คา่ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกัน 

ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = รอ้ยละ 60 ขึน้ไป 

สูตรการค านวณ 

1. ค านวณค่ารอ้ยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 

จ านวนอาจารย์ประจ าสถาบนัที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
X 100 

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทัง้หมด 

2. แปลงคา่ร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

รอ้ยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  

X 5 

 

รอ้ยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ

ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 

ผลการด าเนนิงาน 

 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (นับปฏิบัติงานจริงและที่ลาศึกษาต่อ) 

จ านวน 28 คน มีอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 5.50 รายละเอียดดังนี้  

ที่ รายชื่อ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

1 ศาสตราจารย์ ดร.สมจติต์  สุพรรณทัสน์ 06 ก.ค.60- 28 ก.พ.61 (นับ 0.50) 

2 รองศาสตราจารย์ ดร.ภูษิตา  อนิทรประสงค์ 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  

5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์  สงวนชื่อ 16 พ.ค.2523-ปัจจุบัน 
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ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 

1. จ านวนอาจารย์ประจ าคณะท้ังหมด (รวมท้ังท่ีปฏบัิตงิานจรงิและลาศกึษาตอ่) 27 

2. จ านวนอาจารย์ประจ าคณะท้ังหมดท่ีด ารงต าแหน่งอาจารย์ 22.5 

3. จ านวนอาจารยป์ระจ าคณะท้ังหมดท่ีด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  2 

4. จ านวนอาจารย์ประจ าคณะท้ังหมดท่ีด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์  2 

5. จ านวนอาจารยป์ระจ าคณะท้ังหมดท่ีด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์  0.5 

รวมจ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 4.50 

แสดงวิธีการค านวณ  

1.ค านวณค่ารอ้ยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 

 4.50 
x 100 =  รอ้ยละ 16.67 

 27 

2.แปลงคา่ร้อยละที่ค านวณได้ ในข้อ 1 เทยีบกับคะแนนเตม็ 5 

 16.67 
x 5 =  1.38  คะแนน 

 60 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนนิงาน 

เป้าหมาย 2560 ผลการด าเนนิงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

รอ้ยละ 42.15 รอ้ยละ 16.67  1.38 คะแนน ไม่บรรล ุ

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.3(1) รายชื่อคณาจารย์ที่ปฏิบัติงาน ประจ าปีการศึกษา 2560  ระยะเวลาตั้งแต่              

1 สิงหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561   
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4  จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ :  

อ.ดร.สินี  ศริิคูณ 

 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน  

1.อ.ดร.กิ่งแก้ว  ขวญัข้าว  2.อ.อภิเชษฐ์  จ าเนียรสุข 

3. อ.กรชิ  เรอืงไชย  4. อ.เฟือ่งฟ้า รัตนาคณหุตานนท ์

5. นางพรทิพย์  กุศลสิริสถาพร  6. นายกิตติวุฒิ  ไชยการ 

7.น.ส.ปิยะเนตร  แต่งงาม 

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     ปัจจัยน าเข้า 

เกณฑ์การประเมิน  

ในกรณีที่จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าน้อยกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์มาตรฐานก าหนดเป็น

คะแนน 5 

ในกรณีที่จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ ามากกว่าเกณฑ์มาตรฐานให้ค านวณหาค่า

ความแตกต่างระหว่างจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ ากับเกณฑ์มาตรฐานและน าค่าความ

แตกต่างมาพิจารณา ดังนี้ 

คา่ความแตกต่างของจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่

รอ้ยละ 20 ก าหนดเป็นคะแนน 0 

คา่ความแตกต่างของจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่

ร้อยละ 0.01 ละไม่เกินร้อยละ 20 ให้น ามาเทียบบัญญัติไตรยางศ์ตามสูตรเพื่อเป็นคะแนนของหลักสูตรนั้นๆ 

สูตรในการค านวณหาค่า FTES  

จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) = 

Student Credit Hours (SCH) ทั้งปี 

จ านวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน

การลงทะเบียนในระดับปรญิญานั้นๆ 

สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าแยกตามกลุ่มสาขา 

กลุ่มสาขา สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเตม็เวลาต่ออาจารย์ประจ า 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 8:1 

ผลการด าเนนิงาน 

  ปีการศึกษา 2560 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีจ านวนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) ตอ่จ านวน

อาจารย์ประจ า เทา่กับ 510.47 มีจ านวนอาจารย์ประจ าทัง้หมด 28 คน สัดส่วนจ านวนนกัศึกษาเต็มเวลาเทยีบเท่า

ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าเท่ากับ 18.23  : 1 คะแนนเท่ากับ 0.00 รายละเอยีดดังนี ้
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ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 

1.จ านวนนักศกึษาเต็มเวลาเทียบเท่าตอ่ปี (FTES) ตอ่จ านวนอาจารย์ประจ า 510.47 

2.จ านวนอาจารย์ประจ าทัง้หมด (รวมท้ังท่ีปฏบัิตงิานจรงิและลาศกึษาตอ่)  27 

3.สัดส่วนจ านวนนักศกึษาเต็มเวลาเทียบเท่าตอ่จ านวนอาจารย์ประจ า 18.91  : 1 

4.สัดส่วนจ านวนนักศกึษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน 8 : 1 

5.ผลต่างระหวา่งสัดส่วนจ านวนนักศกึษาเต็มเวลาตอ่จ านวนอาจารย์ประจ าท่ีเป็นจริง - สัดสว่น

จ านวนนักศกึษาเต็มเวลาตอ่จ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑม์าตรฐาน 

10.23 

6.ร้อยละค่าความแตกตา่งจากเกณฑ์มาตรฐาน 136.33 

แสดงวิธีการค านวณ  

1.ค านวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและน ามาคิดเป็นคา่ร้อยละ ตามสูตร 

18.91-8 
x 100 =  136.33 % 

8 

 

 คา่ร้อยละมากกวา่หรอืเท่ากับร้อยละ 20  คดิเปน็ 0.00คะแนน 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนนิงาน 

เป้าหมาย 2560 ผลการด าเนนิงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

นอ้ยกว่าร้อยละ 10 รอ้ยละ 136.33  0.00 คะแนน ไม่บรรล ุ

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.4.1(1) ข้อมูลค่า FTES คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2560 จากส านัก

ส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ :  

อ.นัชชา  ยันติ 

 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน  

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

3. อ.ธธิธา  เวียงปฏ ิ 4. อ.พิชสุดา  เดชบุญ   

5. นายกิตติวุฒิ  ไชยการ  6.น.ส.ชลทิชา  พงษ์ทว ี

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  : กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : คณะควรจัดบริการด้านต่างๆ ให้นักศึกษาและศิษย์เก่าในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับ

นักศึกษา เพื่อการด ารงชีวิตอย่างมีความสุขและคุ้มค่าในระหว่างการใช้ชีวิตในคณะ ตั้งแต่การให้ค าปรึกษาทั้ง

ทางด้านวิชาการและการใชชี้วติ จัดบรกิารหน่วยงานที่ให้บรกิาร เชน่ ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษา การ

บริหารจัดหางาน แหล่งข้อมูล การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จ

การศึกษา ขอ้มูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จ าเป็นแก่นักศึกษาและศษิย์เกา่ โดยการให้บริการ

ทั้งหมดต้องให้ความส าคัญกับการบริกรที่มีคุณภาพและเกิดประโยชน์แกผู่้รับบรกิารอย่างแท้จรงิ 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนนิการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

3-4  ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

5 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

6 ข้อ 

ผลการด าเนนิงาน 

 ข้อ 1. จัดบรกิารให้ค าปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวติแก่นักศึกษาในคณะ 

 คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้ให้ความส าคัญในด้านการส่งเสรมิและสนับสนุนให้นักศึกษาพัฒนาศักยภาพ

ของตนเองในด้านของวิชาการและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างมีคุณภาพและมีความสุข โดยได้มีการ

ด าเนินการให้บริการให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและการใชชี้วติแก่นักศึกษาในคณะฯ ดังนี้ 

 1) คณะมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าหมู่เรียน เพื่อท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะ

แนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาทั้งในเรื่องของวิชาการ การจัดเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ การลงทะเบียน การ

ติดตามผลการเรียน ปัญหาที่พบในช้ันเรียน การแนะน ากิจกรรมเพื่อสร้างเสริมศักยภาพด้านต่างๆ การ

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา ระบบสารสนเทศของนักศึกษา กิจกรรมเพื่อการพัฒนานักศึกษา การ

ประสานงานกับฝ่ายวิชาการ กองพัฒนานักศึกษา ผู้ปกครองของนักศึกษา ตลอดจนหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภายใน

และภายนอกมหาวิทยาลัย นอกจากการให้ค าปรึกษาด้านวิชาการแล้ว อาจารย์ที่ปรกึษามีหน้าที่ในการติดตาม

ความเป็นอยู่ของนักศึกษา กฏระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมช้ันเรียน โดยที่

อาจารย์ที่ปรึกษาเข้าพบนักศึกษา 4 ครั้งต่อภาคการศึกษา และนักศึกษาสามารถเข้าพบอาจารย์ปรึกษาได้ที่

ห้องพักอาจารย์หรือในช่องทางอื่นๆ ที่อาจารย์ที่ปรึกษาสร้างไว้ ได้แก่ E-mail Facebook Line เป็นต้น  ทั้งนี้
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อาจารย์ที่ปรึกษาจะท าหน้าที่ดูแลนักศึกษาในหมู่เรียนตั้งแต่นักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยจนส าเร็จ

การศึกษา 

      2) คณะจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะสาธารณสุขศาสตร์และโครงการเตรียมความพร้อม

ให้แก่นักศึกษาช้ันปีที่ 1 เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักประวัติความเป็นมาของคณะฯ กฎระเบียบ การแต่งกายของ

นักศึกษาสาธารณสุขศาสตร ์การจัดการเรียนการสอน การกู้ยืมเงินผ่านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 

กจิกรรมที่ทางคณะฯ จัดขึน้เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านต่าง ๆ  และช่องทางการติดต่อกับคณะฯ นักศึกษาได้สร้าง

สัมพันธ์กับรุ่นพี่ผ่านการท ากิจกรรมในโครงการร่วมกัน มีการแนะน าอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าหมู่เรียน และ

คณาจารย์ท่านอื่นๆ ที่สอนในรายวิชาต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษาสามารถขอค าแนะน าทางด้านวิชาการได้อย่าง

เหมาะสม นอกจากนี้คณะฯ จัดโครงการเตรียมความพรอ้มก่อนเข้าเรียนให้แกน่ักศึกษาช้ันปีที่ 1 เพื่อเสริมสร้าง

ความรู้ พื้นฐานทางด้านวิชาชีพสาธารณสุข เพื่อให้นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ และส่งเสริมให้นักศึกษามี

คุณลักษณะที่พึงประสงคแ์ละมีอัตลักษณ์ของนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร ์โดยจัดให้มีการเตรยีมความรูพ้ื้นฐาน

ด้านสุขภาพ สิทธิการรักษาพยาบาล และมีการเสรมิสรา้งความรูพ้ืน้ฐานทางด้านกายวิภาคศาสตร ์ภาษาอังกฤษ 

และจัดประกวด Healthy Model เพื่อให้นักศึกษามีความพรอ้มในการใช้ชีวติในมหาวิทยาลัยและในด้านการศึกษา

ต่อไป 

 3) ในการท าวิจัยของนักศึกษานั้น คณะได้มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและควบคุมการท าวิจัย เพื่อให้

ค าแนะน าและควบคุมการด าเนินการวิจัยให้เป็นไปตามหลักระเบียบวิธีวิจัยตามหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ ซึ่งได้ผล

งานวิจัยจากนักศึกษาจ านวน 43 เรื่อง นอกจากนี้คณะฯ มีการสนับสนุนให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวข้องกับการ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย และนวัตกรรม ด้านการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ โดย เข้าร่วมประชุม

วิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครัง้ที่ 18 “บทบาทของประชาชนกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ”  โรงแรมจอม

เทียน ปาล์มบีช โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี  ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2560 และ

นักศึกษาได้ศึกษาจากผลงานของผู้เข้าร่วมประชุม และสามารถถ่ายทอดโดยน าเสนอรายงานการดูงานในการ

ประชุมวิชาการระดับชาติได้   

 4) ในการฝึกสหกิจศึกษาของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตรช้ั์นปีที่ 4 นั้น คณะได้มีการแต่งตั้งอาจารย์

นเิทศสหกิจศึกษาทางสาธารณสุขศาสตร์ในการด าเนินงานสหกิจศึกษา เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนใน

รายวิชาสหกิจศึกษา โดยท าหน้าที่ในการก ากับติดตามการฝึกสหกิจศึกษาของนักศึกษาช้ันปีที่ 4 ติดตาม

ความกา้วหน้าของการด าเนินการฝกึสหกจิให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงานของคณะฯ ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา

ในเรื่องของการจัดโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาหรือประเด็นทางสุขภาพ และเป็นตัวกลางในการประสานงาน

ระหว่างสถานที่ฝกึสหกจิศึกษาและคณะฯ เพื่อรับข้อเสนอแนะจากทางสถานประกอบการ น ามาเป็นข้อมูลเพื่อใช้

พัฒนาการฝกึสหกจิศึกษาในปีต่อไป   

เอกสารหลักฐาน 

 5.1.1 (1) ค าสั่งแตง่ตั้งอาจารยท์ี่ปรึกษาประจ าหมู่เรยีน 

           5.1.1 (2) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

           5.1.1 (3) โครงการเตรยีมความพรอ้มกอ่นเข้าเรียนให้แกน่ักศึกษาสาธาณสุขศาสตร์ 

 5.1.1 (4) ค าสั่งแต่งตัง้อาจารย์ที่ปรกึษาและควบคุมการท าวิจัยทางสาธารณสุข 
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         5.1.1 (5) โครงการศึกษาดูงานประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ 

 5.1.1 (6) ค าสั่งแตง่ตั้งอาจารย์ปฏิบัตหิน้าทีน่ิเทศสหกจิศึกษา 

 ข้อ 2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บรกิาร กจิกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลา

และนอกเวลาแก่นักศึกษา 

 1. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มกีารให้ขอ้มลูและจัดประชาสมัพันธ์ของหน่วยงานทีใ่ห้บริการกจิกรรม

พิเศษนอกหลักสูตร ผา่นการเข้ารว่มกจิกรรม บอร์ดประชาสัมพันธ์ และเว็บไซต์ของคณะฯ รวมถงึมีการแจง้

ข้อมูลผา่นช่องทางสื่อ Social Network (Line Group, Facebook ) ดงันี ้ 

1) การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2560 ในหัวข้อ แนะน า

หลักสูตร ระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย บริการด้านการเงินและการลงทะเบียน 

โดยส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน การให้บริการของห้องสมุด เทคโนโลยีทางการ

ศึกษาโดยส านักวทิยบรกิาร การเขา้ร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และการใชร้ะบบ e-student 

loan ส าหรับนักศึกษาที่กูย้ืม กยศ/กรอ โดยกองพัฒนานักศึกษา 

2) การประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่จัดโดยหน่วยงานภายนอกเช่น โครงการ ASEAN Youth 

Representatives Experiencing in the Philosophy of Sufficiency Economy 2018 แ ล ะ 

โครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณ

วดี  เป็นต้น  โดยประกาศผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ของคณะสาธารณสุขศาสตร ์

ประชาสัมพันธ์ผา่นอาจารย์ที่ปรกึษาและองคก์ารนักศึกษา โดยใช้ช่องทาง Social Network  

3) คณะฯ มีการให้บริการข้อมูลข่าวการประชาสัมพันธ์ การวิจัย บริการวิชาการ ผลงานของ

นักศึกษา หน่วยงานทั้งภายนอกภายในมหาวิทยาลัยผ่านทางเวปไซต์ของคณะ  

2. การให้ข้อมูลการรับสมัครงาน ทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา เช่น ประกาศรับนักศึกษา

ฝึกงานจากวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ การประกาศรับสมัครนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาใหม่ของโรงแรม 

ดิโอลด์ ภู เก็ต เป็นต้น นอกจากนี้ ฝ่ายกิจการนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการประชาสั มพันธ์งานทางด้าน

สาธารณสุขศาสตร์ และนักศึกษาและศิษย์เก่าสามารถเข้าไปดูข้อมูลข่าวสารการรับสมัครงานได้ที่ในเว็บไซต์

คณะสาธารณสุขศาสตร์ http://ph.vru.ac.th บอร์ดประชาสัมพันธ์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ และการ

ประชาสัมพันธ์ผา่นอาจารย์ที่ปรกึษาและองคก์ารนักศึกษา โดยใช้ช่องทาง Social Network 

3. คณะฯ มีการประชาสัมพันธ์แหล่งทุนการศึกษาโดยประกาศแหล่งให้ทุนการศึกษาจากภาครัฐบาล

และเอกชน เช่น ทุนการศึกษาภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนด้านวิทยาศาสตร์ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่ง

ราชอาณาจักรไทยและกระทรวงศักยภาพมนุษย์แห่งประเทศฮังการี ประจ าปี 2560-2561 และ การให้

ทุนการศึกษามูลนิธิการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปี 2561  ซึ่งติดประกาศประชาสัมพันธ์

ให้นักศึกษาทราบจากบอรด์ประชาสัมพันธ์ของคณะสาธารณสุขศาสตร ์ 

เอกสารหลักฐาน 

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

1.5.2 (2) Facebook คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  

http://ph.vru.ac.th/
http://ph.vru.ac.th/
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1.5.2 (3) Line Group การจัดการสถานพยาบาล, PH5. เปน็ต้น 

1.5.2 (4) บอร์ดประชาสัมพันธ์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

1.5.2 (5) ก าหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2560 

 ข้อ 3.จัดกจิกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 

1. คณะฯ มีการจัดรายวิชาการเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ในภาคเรียนที่ 1 ปี

การศึกษา 2560 ให้กับนักศึกษาก่อนออกฝึกสหกิจศึกษา  และได้จัดส่งนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานจริงกับสถาน

ประกอบการต่าง ๆ ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เป็นระยะเวลา 4 เดือน โดยมีอาจารย์นิเทศงาน

จ านวน 3 ครั้ง เพื่อติดตามความก้าวหน้าและผลการด าเนินงานสหกิจศึกษา ปัญหาอุปสรรคการฝึกสหกิจของ

นักศึกษาเพื่อน ามาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงในปีการศึกษาถัดไป หลังจากที่นักศึกษาฝึกสหกจิศึกษา คณะฯ มี

การจัดกิจกรรมสรุปและน าเสนอผลงานการฝึกสหกิจศึกษา ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 โดยมีการประกวดการ

น าเสนอผลงานสหกิจศึกษาในรูปแบบวาจาและโปสเตอร์ การมอบรางวัลเพื่อเป็นการยกย่อง สร้างขวัญและ

ก าลังใจในการปฏิบัติงาน และการประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป 

2. คณะฯ จัดกจิกรรมเตรียมความพรอ้มเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา ซึ่งมีการจัดกจิกรรมปัจฉิม

นิเทศและกิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2561 เพื่อเตรียมความพร้อม

ในการประกอบอาชีพและเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษาให้เหมาะสมและพร้อมในการท างาน นอกจากนี้

คณะฯ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเปดิโลกทัศน์สู่เส้นทางวิชาชีพสาธารณสุขโดยเชิญหน่วยงานต่าง ๆ มา

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานและการรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมท างาน  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับแนวทางการประกอบวิชาชีพสาธารณสุขและเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ร่วมกันอภิปราย

แลกเปลี่ยนมุมมองประสบการณด์้านวิชาชีพสาธารณสุข 

3. มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษากองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาในวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 

2561 เพื่อแนะน าขั้นตอนการช าระหนี้คืนกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา นอกจากนั้นยังให้ความรู้เกี่ยวกับ

ประกันสังคม และการรับสมัครงานจากบรษิัท JOB BKK  

เอกสารหลักฐาน 

1.5.3 (1) มคอ.3 และ 5 รายวิชาการเตรยีมสหกจิศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

1.5.3 (2) มคอ.4 และ 6 รายวิชาสหกจิศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

1.5.3 (3) ก าหนดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษากองทุนกูย้ืมเพื่อการศึกษา ประจ าปี 2561 

1.5.3 (4) โครงการปัจฉิมนิเทศ คณะสาธารณสุขศาสตรป์ระจ าปีการศึกษา 2560 

1.5.3 (5) การอบรมเชงิปฏิบัติการเปิดโลกทัศน์สู่เส้นทางวิชาชีพสาธารณสุข 
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 ข้อ 4.ประเมินคุณภาพของการจัดกจิกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากวา่ 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5 

 สรุปผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ปีการศึกษาที่ 2560       

มีดังนี้ 

         1) ด้านการบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา โดยที่ผลการประเมิน

ความพึงพอใจในการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรกึษาเท่ากับ 4.37 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 5)  

         2) ด้านการบริการข้อมูลข่าวสาร ผลการประเมินผลความพึงพอใจต่อการบริการข้อมูลข่าวสารแก่

นักศึกษาอยู่ในระดับมากเท่ากับ 4.40 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 5) 

         3) ด้านการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา ผลการประเมินผล

ความพึงพอใจต่อการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและกิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2560 โดย

พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก (4.66) ส่วนโครงการกจิกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเปิดโลก

ทัศน์สู่เส้นทางวิชาชีพสาธารณสุข ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจเกี่ยวกับกิจกรรมเปิดโลกทัศน์สู่วิชาชีพ

สาธารณสุข  โดยมีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ อยู่ในระดับดีมาก (4.86) 

เอกสารหลักฐาน 

1.5.4 (1) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรกึษา 

1.5.4 (2) ผลการประเมินผลความพึงพอใจต่อการบรกิารข้อมูลข่าวสารแกน่ักศึกษา 

1.5.4 (3) สรุปผลโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและกิจกรรมศิษย์เกา่สัมพันธ์ ปีการศึกษา 2560 

1.5.4 (4) สรุปผลโครงการเปิดโลกทัศน์สู่เส้นทางวิชาชีพสาธารณสุข 

 

 ข้อ 5.น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผล

การประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 

 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้มีการน าผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในด้านต่างๆ มาใช้เป็น

ข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและข้อมูลที่สนองความต้องการของนักศึกษาเพื่อส่งให้ผลการประเมิน

สูงขึน้น าไปสู่การพัฒนา จากการส ารวจความพึงพอใจด้านการบรกิารข้อมูลข่าวสาร ผลการประเมินผลความพึง

พอใจต่อการบริการข้อมูลข่าวสารแก่นักศึกษา นักศึกษาได้ให้ความเห็นว่า ถึงแม้ว่านักศึกษาใหม่จะได้รับคู่มือ

ปฐมนิเทศนักศึกษา จากกองพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีเนื้อหาครบถ้วน ครอบคลุมสาระเนื้อหาที่

นักศึกษาต้องทราบในการศึกษาในระดับปรญิญาตรี แต่เนื่องด้วยคณะสาธารณสุขศาสตร์ได้ก าหนดกฎระเบียบ

ให้นักศึกษาปฏิบัติตาม ซึ่งแตกต่างจากนักศึกษาของคณะอื่น จึงท าให้นักศึกษาไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้

จากคูม่ือปฐมนิเทศนักศึกษาดังกล่าวได้ คณะจึงมอบหมายให้งานกจิการนักศึกษาจัดท าเอกสารส าหรับนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นคู่มือให้แก่ให้นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ทั้ง

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และการจัดการสถานพยาบาลมอบให้แก่นักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2560 

นอกจากนั้นทางหลักสูตรได้มีการปรับพื้นฐานในรายวิชาที่มีความส าคัญในการเรียนในหลักสูตร เพื่อให้นักศึกษา

ใหม่ได้รับทราบถงึเนื้อหาวิชาที่จะต้องเรยีนรู้และน าไปเป็นแนวทางในการเตรยีมความพร้อมส าหรับการเรยีนใน

ช้ันปีต่าง ๆ ต่อไป 
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เอกสารหลักฐาน 

1.5.5 (1) คูม่ือนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2560 

1.5.5 (2) รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารคณะ คร้ังที่ 1/2561 วนัที่ 24 มกราคม 2561 

1.5.6 (3) เอกสารส าหรับนักศกึษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

 

 ข้อ 6.ให้ข้อมูลและความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 

 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพศิษย์เก่า เช่น การ

ประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมของคณะฯ การรับสมัครงาน และข้อมูลต่างๆที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ใน

วิชาชีพ เช่น ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ด้านวิชาชีพ โดยผ่านช่องทางทั้งทางเว็บไซต์ของคณะสาธารณสุขศาสตร ์

Facebook และจัดท าฐานข้อมูลศิษย์เก่า เป็นต้น นอกจากนั้นคณะฯ ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมสอบใบ

ประกอบวิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์ ในวันที่   14 - 18 มิถุนายน 2561 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความ

เข้าใจและมีความพร้อมเก่ียวกับการสอบใบประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน โดยผู้เข้าร่วมเป็นนักศึกษาชั้น

ปีที่ 4 ที่ก าลังจะจบการศึกษาจ านวน 124 คนและศิษย์เก่า จ านวน 73 คน โดยความพึงพอใจของผู้เข้ารับการ

อบรมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  

เอกสารหลักฐาน 

1.5.6 (1)  บอร์ดประชาสัมพนัธ์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

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

1.5.6 (3)  Facebook คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

1.5.6 (4) โครงการเตรียมความพรอ้มสอบใบประกอบวิชาชพีสาธารณสุขศาสตร์ 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนนิงาน 

เป้าหมาย 2560 ผลการด าเนนิงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

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

 

 

 

http://ph.vru.ac.th/
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.6  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ :  

อ.นัชชา  ยันติ 

 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน  

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

3 อ.ธธิธา  เวียงปฏิ  4. อ.สุวัฒน์  ศริิแก่นทราย 

5.นายกิตติวุฒิ  ไชยการ   6. น.ส.ชลทิชา  พงษ์ทว ี

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: กระบวนการ 

ค าอธบิายตัวบ่งชี้ : คณะต้องส่งเสรมิให้มีการจัดกจิกรรมนักศึกษาต่างๆอย่างเหมาะสมและครบถ้วน กจิกรรม

นักศึกษาหมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ด าเนินการทั้งโดยคณะและโดยองค์การนักศึกษา เป็ นกิจกรรมที่

ผู้เข้ารว่มจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสตปิัญญา สังคม อารมณ์ รา่งกาย และคุณธรรม จรยิธรรม โดยสอดคล้อง

กับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึ่งประสงค์ที่ประกอบด้วยมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 

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

และความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ คณะ สถาบัน และสภา/องค์กรวิชาชีพได้ก าหนดเพิ่มเติม ตลอดจน

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

ชีวติประจ าวันเป็นการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาอย่างยั่งยืน 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

 3-4 ข้อ 

มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  

6 ข้อ 

ผลการด าเนนิงาน 

 ข้อ 1.จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมใน

การจัดท าแผนและการจัดกจิกรรม 

 คณะสาธารณสุขศาสตร์สนับสนุนให้นักศึกษามีส่วนรว่มในการด าเนินกิจกรรมของคณะฯ ดังนี้ 

 1. นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร ์มีการจัดตั้งองค์การนักศึกษาเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาในการ

ท าหน้าที่ประสานความรว่มมือระหว่างอาจารย์และนักศึกษา เป็นสื่อกลางในการติดต่อประชาสัมพันธ์และการ

แสดงความคดิเห็นผ่านองคก์ารนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

  2. คณะฯ จัดท าแผนจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการวางแผนการจัด

กิจกรรม  ให้ตรงกับความต้องการในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า

แผนการจัดกิจกรรม ประจ าปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม 504 ช้ัน 5 คณะ



   รายงานการประเมนิตนเอง (Self-Assessment Report : SAR ) คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2560 หน้า  30  

 

สาธารณสุขศาสตร์ ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวประกอบด้วยอาจารยท์ี่รับผิดชอบงานกจิการนักศึกษาและตัวแทน

จากองคก์ารนักศึกษา  

เอกสารหลักฐาน 

1.6.1 (1) แผนการจัดกจิกรรมพัฒนานักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร ์ประจ าปีการศึกษา 2560 

1.6.1 (2) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกจิการนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร ์ประจ าปีการศึกษา 2560 

1.6.1 (3) รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนการจัดกจิกรรมพัฒนานักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร ์

ประจ าปีการศึกษา 2560 

 ข้อ 2.ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตาม

มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย  

            1) คุณธรรม จริยธรรม  

            2) ความรู้  

            3) ทักษะทางปัญญา  

            4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

            5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ในแผนการจัดกจิกรรมพัฒนานักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร ์ประจ าปีการศึกษา 2560 มีกิจกรรมที่

ส่งเสรมิคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรูต้ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ครบถว้นทั้ง 5 ดา้น 

และมีการด าเนินกิจกรรมในแต่ละด้าน ดงันี้ 
 

ล าดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิแหง่ชาติ 

ชั้นปี

นักศึกษา 

คุณ
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รู้ 
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1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้สู่รายวิชาการตรวจประเมิน 

เภสัชวิทยาและโภชนศาสตรท์างสาธารณสุข 

     2,3 

2 โครงการเสรมิสร้างทกัษะทางด้านวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา      2 

3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักการและแนวทางปฏิบตัิงานทมีเฝ้าระวัง

สอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) 

     3 

4 โครงการฝึกทักษะในการวินจิฉัยชุมชนและการใหค้ าปรกึษาทางสขุภาพโดย

ใชก้ระบวนการมีส่วนรว่มของชุมชน 

     3 

5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศกึษาชมุชนบูรณาการวิชาอนามัยชุมชนและ

การส่งเสรมิสขุภาพ 

     3 

6 โครงการเสรมิทักษะทางวิชาการศึกษาดูงานวิชาพืน้ฐานอนามัยสิ่งแวดลอ้ม      1 

7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานการบรหิารจัดการ

สถานพยาบาล 

 

     2,4 

8 โครงการสัมมนาการน าเสนอผลงานนักศึกษาสหกิจศกึษา สาขาวิชา      4 
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สาธารณสุขศาสตร์ 

9 โครงการประชุมและสัมมนางานวิจัยทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ ประจ าปี

การศึกษา 2560 

     4 

10 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านสหกิจศกึษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์      4 

11 โครงการสื่อสารและการประชาสัมพนัธ์เพื่อพัฒนาสุขภาพ      3 

12 โครงการ พัฒนาศักยภาพนกัศึกษาในการบันทึกข้อมูลด้านสขุภาพ (งานเวช

ระเบียน) 

     4 

13 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพรอ้มการสอบ TOEIC      3 

14 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสรมิสร้างทักษะการเรียนรู้แก่ผู้เรียนใน

ศตวรรษที่ 21 

     3 

15 โครงการจัดตั้งองค์การนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจ าปี

การศึกษา 2560 

     1-4 

16 โครงการท าบุญปีใหมค่ณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจ าปี 2561      1-4 

17 โครงการอบรมพัฒนาจรยิธรรม คุณธรรมนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

ประจ าปีการศึกษา 2560 

     4 

18 สาธารณสุขสัมพันธ์ คร้ังที่ 4      1-4 

19 โครงปัจฉิมนิเทศและกิจกรรมศิษย์เกา่สัมพันธ์ ปีการศึกษา 2560      4 

20 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเปิดโลกทัศน์สู่เส้นทางวิชาชีพสาธารณสุข      3 

21 กีฬาเจ้าฟา้เกมส ์      1-4 

22 โครงการสัมมนาแผนกิจการนกัศึกษา      2,3 

23 ร าลึกคุณสมเด็จพระราชบิดา บดิาแห่งการสาธารณสุขไทย      1-4 

24 โครงการแสดงความยนิดีกับบัณฑติคณะสาธารณสุขศาสตร์      1-4 

25 โครงการปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจ าปี

การศึกษา 2561 

     1 

26 วันทาคณาจารย์      1-4 

27 โครงการประเมินสถานการณ์สุขภาพชุมชนและศกึษาบริบทของชุมชนโดย

อาศัยกระบวนการการมีส่วนรว่มของชุมชน 

     3 

28 อบรมเชิงปฏิบัตกิารเรื่อง "Smart English with PH VRU Season 3" (สาขา

สาธารณสุขศาสตร์และสาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล 

     2 

29 โครงการศึกษาดงูานการประชุมวิชาการของนักศกึษาคณะสาธารณสุข

ศาสตร์ 

     4 

30 กิจกรรมอบรมหน้าที่พลเมืองไทย จิตสาธารณะและวิถีชวีิตพอเพยีงใน

อาชีพนักสาธารณสุข 

     1 

31 ร าลึกวันเจ้าฟ้า      1-4 

32 โครงการสืบสานประเพณไีทย งานรดน้ าด าหัวเทศกาลสงกรานตค์ณะ

สาธารณสุขศาสตร์ 

     1-4 
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33 โครงการจัดกิจกรรมท านุ บ ารุงเผยแพร่สบืสานและอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรม 

ถวายเทียนเข้าพรรษา 

     1-4 

34 โครงการท านุบ ารุง เผยแพร่สบืสาน และอนุรักษ์ศลิปวฒันธรรมเทศกาลวนั

ลอยกระทง 

     1-4 

35 โครงการเฉลิมพระเกียรติวันส าคัญเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์      1-4 

36 โครงการอบรมประกันคุณภาพการศึกษา ส าหรับนกัศึกษาคณะสาธารณสุข

ศาสตร์ 

     3 

37 โครงการส่งเสรมิการจัดการขยะอย่างย่ังยืนภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ วไล

ยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

     1-4 

38 โครงการพัฒนาห้องสมุดและแหลง่เรียนรู้สารสนเทศคณะสาธารณสุขศาสตร์      1-4 

39 โครงการศึกษาดงูานระบบการบรหิารจัดการงานสาธารณสุขในรูปแบบ

คลินิกหมอครอบครัวต้นแบบ จงัหวัดพระนครศรีอยุธยา 

     3 

เอกสารหลักฐาน 

1.6.1 (1) แผนการจัดกจิกรรมพัฒนานักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร ์ประจ าปีการศึกษา 2560 

1.6.2 (2) รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 

2560 

1.6.2 (3) รายงานสรุปผลโครงการ (กนผ.05) 

 ข้อ 3.จัดกจิกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา 

 คณะสาธารณสุขศาสตร์ เล็งเห็นถึงความส าคัญของบทบาทนักศึกษากับการประกันคุณภาพจึงได้จัด

โครงการให้ความรู้และทักษะประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ เมื่อวันที่                

22 พฤศจิกายน 2560 โดยผู้เข้าร่วมโครงการเป็นคณะกรรมการองค์การนักศึกษา จ านวน 26 คน เพื่อเรียนรู้

กระบวนการท างานรว่มกันเป็นกลุ่มและรว่มกันวางแผนการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ตามขั้นตอน PDCA ตั้งแต่การวาง

แผนการจัดท าโครงการโดยก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน นอกจากนี้ การ

ตรวจสอบ ประเมินการปฏิบัติงานและการน าผลการประเมินไปปรับปรุงเพื่อวางแผนการด าเนินงานที่ดีขึ้นในการ

จั ด ก าร โค รงก าร ใน ค รั้ ง ต่ อ ไป  ทั้ ง นี้ นั ก ศึ ก ษ ามี ค วาม รู้ ใน เรื่ อ งก ารจั ด กิ จ ก รรม /โค รงก าร  ต าม

กระบวนการ PDCA บทบาทการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี การฝึกประเมินผลการท ากิจกรรม และวางแผนปรับปรุงการ

ท างาน 

เอกสารหลักฐาน 

1.6.3 (1) รายงานสรุปโครงการให้ความรู้และทักษะประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 

2560 
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 ข้อ 4.ทุกกิจกรรมท่ีด าเนินการมีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน าผล

การประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 

 คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกจิกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทั้ง 5 ด้าน โดยที่มีการจัดกิจกรรมทั้งหมด 39 โครงการ ภายหลังจากการจัด

กิจกรรมแล้วได้มีการประเมินความส าเร็จตามตัวชี้วัดของกิจกรรม/โครงการ โดยการจัดกิจกรรมบรรลุตัวชี้วัด

ทั้งหมด 140 ตัวชี้วัด จาก ทั้งหมด 144 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 97.2 และมีการน าผลการประเมินและ

ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการจัดกจิกรรมในปตี่อไป ดังในเอกสารหลักฐานแนบที่ 1.6.4 (1) 

เอกสารหลักฐาน 

1.6.4 (1) รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจัดกจิกรรมพัฒนานักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจ าปี

การศึกษา 2560 

 ข้อ 5.ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกจิกรรมพัฒนานักศึกษา 

 ส าหรับการประเมินความส าเร็จของแผนการจัดกจิกรรมพัฒนานักศึกษานัน้ พบว่าได้บรรลุวัตถุประสงค์

ระดับแผนทั้ง 4 วัตถุประสงค์ ได้แก่ 1) นักศึกษามีส่วนร่วมกับการวางแผน การก ากับติดตามและประเมิน

กิจกรรม จากการเข้าร่วมประชุมเพื่อจัดท าแผนพัฒนานักศึกษา ก ากับติดตาม และประเมินกิจกรรมร่วมกัน 4 

ครั้ง  2) นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการตามเป้าหมายทั้งหมด 39 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 99.30  จากที่

ตั้งเป้าหมายไว้รอ้ยละ 80   3) กจิกรรมบรรลุตัวชีว้ัด 140 ตัวชี้วัด จากทั้งหมด 144 ตัวชีว้ัด คิดเป็นร้อยละ 97.2 

และ 4) มีรายงานผลสรุปการจัดกจิกรรมและมขี้อเสนอแนะไปการด าเนินงานในปีต่อไป 

เอกสารหลักฐาน 

1.6.5 (1) แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร ์ประจ าปีการศึกษา 2560 

 ข้อ 6.น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกจิกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 

ในการประเมินแผนการจัดกจิกรรม ถึงแม้ว่าจ านวนนักศึกษาที่เข้ารว่มกิจกรรมจะเป็นไปตามเป้าหมาย

ของแผนที่ตั้งเอาไว้ แต่มีบางโครงการที่นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมไม่เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการหรื อ

โครงการที่นักศึกษาให้ความรว่มมือเข้ารว่มกิจกรรมน้อย แนวทางการด าเนินการแก้ไขคือ มีการประชาสัมพันธ์

ตามสื่อโซเชียล เช่น กลุ่มไลน์ เฟสบุค และก่อนการจัดกจิกรรมจะมีการเรยีกประชุมหัวหน้าหมู่เรียนทุกหมู่เรยีน

เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม ชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ ความส าคัญของกิจกรรม วัน เวลา และสถานที่ในการ         

จัดกิจกรรม รวมถึงกายแต่งกาย เพื่อให้หัวหน้าหมู่เรียนแต่ละหมู่ไปแจ้งสมาชิก  รวมทั้งมีการติดเอกสาร

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมไว้ที่บอร์ดบรเิวณบันไดทางขึน้ลงอีกด้วย 

เอกสารหลักฐาน 

1.6.6 (1) รายงานการประชุมฝ่ายกจิการนักศึกษา คร้ังที่ 1/2561 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  

การประเมินตนเองจากผลการด าเนนิงาน 

เป้าหมาย 2560 ผลการด าเนนิงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

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

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : อ.ดร.ทัศพร  ชูศักดิ์ ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน  

1.อ.ดร.อภิชัย  คุณีพงษ์  2. อ.สุวัฒน ์ ศิริแก่นทราย 

3.อ.เฟื่องฟ้า  รัตนาคณหุตานนท์  4. น.ส.พัชรพร  เรียงวงษ์ 

5. น.ส.นรกีานต์  ภูมคิงทอง 

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 สงิหาคม 2560- 31 กรกฎาคม 2561) 

ชนิดของตวับ่งชี ้กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการบรหิารจัดการงานวิจัยและงานสรา้งสรรคท์ี่มีคุณภาพโดยมีแนว

ทางการด าเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วนเพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผนที่

ก าหนดไว้ทั้งการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบันให้กับ

บุคลากร ส่งเสรมิพัฒนาสมรรถนะแกอ่าจารย์และนักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็นซึ่งรวมถึงทรัพยากร

บุคคล ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณ์ที่เก่ียวข้องต่างๆ ตลอดจนจัดระบบสรา้งขวัญและก าลังใจแก่นักวิจัย

อย่างเหมาะสม ตลอดจนมีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรอืงานสรา้งสรรคท์ี่น าไปใช้

ประโยชน์ 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนนิการ  

1 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

 2 ข้อ 

มีการด าเนนิการ  

3-4 ข้อ 

มีการด าเนนิการ  

5 ข้อ 

มีการด าเนนิการ  

6 ข้อ 

ผลการด าเนนิงาน 

 ข้อ 1.มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัย

หรืองานสร้างสรรค์ 

คณะสาธารณสุขศาสตร์  มีระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์              

ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนาได้ด าเนินการพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อให้ทุกคณะ/หน่วยงานและหน่วยงานภายนอก 

สามารถเขา้ถึงข้อมูลได้ ดังนี ้ 

 1. ระบบฐานข้อมูลนักวิจัย โดยสถาบันวิจัยและพัฒนามีการจัดท าระบบการจัดการสารสนเทศการ

วิจัย  เพื่อจัดท าเป็นฐานข้อมูลนักวิจัย โดยก าหนดให้ลงทะเบียนนักวิจัยผ่านทางระบบออนไลน์ ซึ่งมีการจัดเก็บ

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

และ 6) การน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์   
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 2. ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่ งชาติ  (National Research Management System: NRMS)          

ที่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยสามารถเขาถึงฐานขอมูลได้  

 3. ระบบการสบืค้น/แหล่งค้นคว้างานวิจัย โดยส านักวทิยบรกิารจะเป็นผู้ให้บริการฐานข้อมูลออนไลน์

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

สกอ.  ฐานข้อมูลที่บอกรับเป็นสมาชิก  และฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย เพื่อประโยชน์ในการสืบค้นงานวิจัยทั้ง

ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ และสามารถใช้บรกิาร VRU Library VPN เช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตจากที่บา้นตนเอง

เข้ามาสืบค้นที่ส านักวทิยบรกิารและฐานข้อมูลออนไลน์ที่ให้บริการต่างๆได้  

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

และงานสรา้งสรรคข์องมหาวิทยาลัย เช่น  

     1) ระเบียบมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยต่างๆ   

     2) ทุนสนับสนุนการวจิัยประเภทต่างๆ   

     3) คู่มือการวิจัย เพื่อให้ผู้บริการและคณาจารย์ รวมทั้งบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงและใช้

ประโยชน์ได้  

 5. ฐานข้อมูล ส าหรับเผยแพร่บทความวิจัยผ่านสารสนเทศทางเว็บไซต์ เพื่อเผยแพร่งานวิจัยสู่

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

สืบค้นข้อมูล บทความเผยแพร่งานวิจัยของคณาจารย์ ซึ่งมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอกซึ่งสามารถเข้าถึง

ข้อมูลได้  โดยดาวน์โหลดเอกสารออนไลน์ โดยมหาวิทยาลัยมีวารสารที่อยู่ในระบบ  4  วารสาร คอื 1) วารสาร

บัณฑิตศึกษา 2) วารสารวไลยปริทัศน์ 3) วารสารวิจัยและพัฒนา สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ          

4) วารสารวจิัยและพัฒนา สายสังคมศาสตร์ 

         นอกจากระบบของส่วนกลางมหาวิทยาลัยแล้ว คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีระบบสารสนเทศเพื่อ

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

(เอกสาร 2.1.1(1)-2.1.1(10))   

เอกสารหลักฐาน 

ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการบรหิารงานวิจยัและงานสร้างสรรค ์ที่ใชป้ระโยชน์ได้จริง ดังนี ้

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

 2.1.1(2) ฐานข้อมูลทรัพยส์ินทางปัญญา 

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

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

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

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

 2.1.1(7) ระเบียบมหาวิทยาลยัที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย 

 2.1.1(8) ประเภททุนสนับสนุนการวจิัย 

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

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

http://www.rd.vru.ac.th/
https://www.tci-thaijo.org/index.php
http://ph.vru.ac.th/
http://roms.vru.ac.th/
https://www.tci-thaijo.org/index.php
http://ph.vru.ac.th/
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 ข้อ 2.สนับสนนุพันธกจิด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นตอ่ไปนี้       

             - ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรอืหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือหรอืศูนย์ให้

ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์                                                                                                                                                    

             - ห้องสมุดหรอืแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

             - กิจรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัด

แสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ(visiting professor) 

 คณะสาธารณสุขศาสตร ์มีการสนับสนนุพันธกจิด้านการวจิยัหรอืงานสรา้งสรรค์ ดังนี้ 

    1) ด้านห้องปฏิบัติการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ให้อาจารย์ทุกท่าน ทุก

ห้องท างานมีระบบอินเตอร์เน็ต ระบบ Wifi ที่สามารถสืบค้นข้อมูลงานวิจัย 

  2) ห้องปฏิบัติการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยมีส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อเป็นแหล่งคน้ควา้ข้อมูลสนับสนุนการวจิัยหรอืงานสรา้งสรรค์ 

    3) จัดแหล่งพื้นที่ชุมชนส าหรับท างานวิจัยให้อาจารย์โดยเน้นพื้นที่ 3 แหล่ง ตามเป้าหมายของ

มหาวิทยาลัยรอบมหาวิทยาลัย จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว เพื่อให้เป็นพื้นที่ที่อาจารย์สามารถเลือก

ท างานวิจัยได้ตามความถนัดหรอืสนใจ 

  4) ส่งเสรมิและสนับสนุนให้คณาจารย์พัฒนางานวิจัยที่มีการบูรณาการกับการจัดการเรยีนการสอน 

  5) สนับสนุน กระตุ้นและส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากรมีการศึกษา ค้นคว้า และผลิต

ผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยก าหนดเป็นสัดส่วนของภาระงานในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีของ

อาจารย์และบุคลากร (เอกสาร 2.1.2(1)-2.1.2(3))   

เอกสารหลักฐาน 

2.1.2(1) ภาพห้องพักอาจารย์และสิ่งอ านวยความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลงานวิจัยภายใน 

2.1.2(2) มีห้องคน้ควา้วิจัยส าหรับอาจารย์ที่ส านักวทิยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.1.2(3) เว็บไซต์ส านักวทิยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ http://lib.vru.ac.th 

 ข้อ 3.จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

 มหาวิทยาลัยฯ มีการจัดสรรทุนสนับสนุนการวจิัย ใหแกคณาจารย เพื่อท าวิจัย  2 ช่องทางคอื 

    1.1  งบประมาณแผ่นดิน (ผ่านการพิจารณาโดย ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ส านักงานสภาวิจัยแห่งชาติ        

; วช.) และ ทุน สกอ. 

    1.2  งบประมาณรายได้ (รอ้ยละ 2 ของงบประมาณ แต่ละปี) ส าหรับงบประมาณรายได้ ผ่านระบบการ

บริหารโดยกองทุนวิจัย ซึ่งมีคณะกรรมการกองทุนวิจัย (เอกสาร 2.1.3(1)) และคณะกรรมการพิจารณาทุนวิจัย

พิจารณาข้อเสนอโครงการ ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นตัวแทนแต่ละคณะ ท าหน้าที่กลั่นกรองและพิจารณาการให้

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

นักวิจัยรุ่นใหม่ 3) นักวิจัยรุ่นกลาง 4) งานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนสังคม 5) งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้หรือ

นวัตกรรม 6) งานวิจัยเพื่อขอผลงานทางวิชาการ และงานวิจัยสถาบันและ 7) R2R 

http://lib.vru.ac.th/
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 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณรายได้ ให้แก่คณาจารย์

และนักวิจัยโดยผ่านคณะ/หน่วยงาน เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และจัดสรรงบประมาณผ่านคณะ/

หน่วยงาน ตามประกาศอนุมัติทุนประเภทต่างๆมหาวิทยาลัย มีการจัดตั้งกองทุนวิจัย เพื่อสนับสนุนส่งเสรมิและ

พัฒนานักวิจัย โดยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ โดยมี อ.

ดร.ทัศพร ชูศักดิ์ เป็นหัวหน้าฝ่าย เพื่อการจัดการความรู้งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ท าหน้าที่พิจารณา

กลั่นกรองงานวิจัยของอาจารย์ในคณะ เพื่อเสนอพิจารณาทุนสนับสนุนการวจิัยของมหาวิทยาลัย กรณีพจิารณา

ทุนส าหรับนักวจิัยรุน่ใหม่ (เอกสาร 2.1.3(1)-2.1.3(7))   

 ส าหรับปีงบประมาณ 2561 มีอาจารย์จากคณะสาธารณสุขศาสตร ์ที่ได้รับการจัดสรรเงินทุนวิจัยจาก

ภายในสถาบัน จ านวน 2 เรื่อง เป็นเงิน 118,000 บาท  ดังนี้ 

ชื่อโครงการวิจัย ชื่อ-สกุลผู้วิจัย 
งบประมาณ 

(บาท) 

ประเภท

ทุน 

1. ผลของการประยุกต์ใช้รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพด้วย

หลัก   วิถีธรรม วิถีไทย ป้องกันโรคแทรกซ้อนในผู้สูงอายุท่ี

มภีาวะโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ชุมชนต าบลเชียงรากน้อย อ าเภอ

บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

1.ผศ.อารีย์  สงวนชื่อ 

2.อ.ดร.อภชิัย คุณีพงษ์ 

3.อ.กฤติเดช  มิ่งไม้ 

70,000 ภายใน 

2. ผลกระทบของโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีต่อคุณภาพชีวิต

ของประชาชนในเขตนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัด

ปทุมธานี 

1.อ.รัตนาภรณ์  อาษา  

2.อ.วิมลรัตน์ ถนอมศรเีดชชัย 
48,000 ภายใน 

เอกสารหลักฐาน 

2.1.3(1) ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าด้วยกองทุนวิจัย พ.ศ.2548 

2.1.3(2) ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าด้วยการให้ทุนสนับสนุนการ

วิจัยของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2548  

2.1.3(3) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัย

งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ 2561 

2.1.3(4) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพจิารณาทุนสนับสนุนการวจิัยของมหาวิทยาลัย 

2.1.3(5) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพจิารณากองทุนเพื่อสนับสุนนการพัฒนางานวิจัย 

2.1.3(6) ตารางแสดงการสรุปงบประมาณจัดสรรประจ าปีงบประมาณ 

2.1.3(7) ประกาศอนุมัติทุน 
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 ข้อ 4.จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม

วิชาการหรอืการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรอืนานาชาติ 

 มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี (เอกสาร 2.1.4( 1)) และ

ด าเนินการผ่านคณะกรรมการกองทุนวิจัยในการพิจารณากลั่นกรองและอนุมัติงบประมาณ เพื่อจัดสรร

งบประมาณ และสรุปรายงานการเบกิจา่ยงบประมาณ  

     การจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพรผ่ลงานวิจัยหรอืงานสรา้งสรรค ์แบ่งเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 

     1. การน าเสนอในการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการไปเสนอผลงาน โดย

อาจารย์สามารถเสนอผ่านคณะมายังสถาบันวิจัยและพัฒนาฯ โดยการสนับสนุนเป็นไปตามประกาศ

มหาวิทยาลัยเรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัยและตีพมิพ์บทความวิจัยใน

วารสารระดับชาติหรอืระดับนานาชาติ พ.ศ. 2558  

      2. การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  โดยอาจารย์สามารถเสนอผ่านคณะมายัง

สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ โดยการสนับสนุนเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงิน

สนับสนุนการน าผลงานวิจัยบทความวิจัยในวารสารในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ(เอกสาร 

2.1.4(4) - 2.1.4(5))  โดยการจัดสรรเงินพิจารณาสอดคล้องกับระดับของผลงานตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ใน

ฐานข้อมูล TCI ISI และฐานข้อมูลสากลอื่นที่ สกอ.ยอมรับ 

     3. สนับสนุนงานสร้างสรรค์หรือสิ่งประดิษฐ์ที่มีการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ โดยอาจารย์

สามารถเสนอผ่านคณะมายังสถาบันวิจัยและพัฒนาฯ โดยการสนับสนุนเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง

หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินรางวัลสนับสนุนงานสร้างสรรค์หรือสิ่งประดิษฐ์ จากงบประมาณกองทุนวิจัย 

พ.ศ. 2558  

 4. จัดสรรงบประมาณในการจัดท าวารสารเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงาน  ตามแผนปฏิบัติ

ราชการประจ าปี  

 ในปีการศึกษา 2560 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่

ผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการ การตีพมิพ์วารสารระดับชาติ นานาชาติ  ดังนี้ 

ท่ี 

ชื่อ-สกุล 

เจ้าของ

ผลงาน 

ชื่อผลงาน 
ว/ด/ป  

ท่ีตีพิมพ์ 
แหล่งท่ีตีพิมพ์ 

งบประมาณท่ี

ได้รับการ

สนับสนุน 

(บาท) 

1 อ.ดร.อภิชัย 

คุณีพงษ ์

ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่มี

ต่อผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสงู จังหวดัปทุมธาน ี 

10 พ.ย.

60 

การประชุมสวนสุนันทา

วิชาการด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี ระดับชาติ 

คร้ังที่ 1 ณ คณะ

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ีมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา 

3,960 บาท 
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ท่ี 

ชื่อ-สกุล 

เจ้าของ

ผลงาน 

ชื่อผลงาน 
ว/ด/ป  

ท่ีตีพิมพ์ 
แหล่งท่ีตีพิมพ์ 

งบประมาณท่ี

ได้รับการ

สนับสนุน 

(บาท) 

2 อ.ศศธิร ตันติ

เอกรัตน์ 

โปรแกรมป้องกันโรคอว้นต่อพฤติกรรมการบรโิภค

อาหารของนักเรียนประถมศึกษา 

10 พ.ย.

60 

การประชุมสวนสุนันทา

วิชาการด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี ระดับชาติ 

คร้ังที่ 1 ณ คณะ

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ีมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา 

3,960 บาท 

3 อ.เฟือ่งฟ้า  

รัตนาคณ

หุตานนท ์

พฤติกรรมความปลอดภัยของพนกังานระดับ

ปฏิบัติการ ฝ่ายผลิต ของโรงงานอุตสาหกรรมแหง่

หนึ่งในนคิมอุตสาหกรรมไฮเทค 

10 พ.ย.

60  

การประชุมสวนสุนันทา

วิชาการด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี ระดับชาติ 

คร้ังที่ 1 ณ คณะ

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ีมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา 

3,960 บาท 

4 อ.ดร.อภิชัย 

คุณีพงษ ์

การศึกษาผลของโปรแกรมส่งเสรมิสขุภาพที่มีตอ่

ความรู้และพฤติกรรมการบรโิภคอาหารของ

นักเรียนประถมศึกษาทีม่ีภาวะน้ าหนกัเกิน จังหวัด

ปทุมธาน ี

7-8 ธ.ค.

60 

การประชุมวิชาการ

ระดับชาติ คร้ังที่ 14 สาขา

วิทยาศาสตร์สุขภาพและ

การกีฬา ภาคบรรยาย ณ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วิทยาเขตก าแพงแสน 

จังหวัดนครปฐม 

1,500 บาท 

5 อ.ดร.อภิชัย 

คุณีพงษ ์

ประสิทธิผลของโปรแกรมสรา้งเสรมิสุขภาพที่มีต่อ

พฤติกรรมการป้องกนัภาวะแทรกซ้อน ในผู้ป่วยโรค

ความดันโลหิตสูง 

ก.ย.-

ธ.ค.60 

วารสารวจิัยและพัฒนา 

วไลยอลงกรณ์ในพระบรม

ราชูปถัมภ ์ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 

10,000 บาท 

6 อ.รัตนาภรณ์ 

อาษา 

อ.อภิเชษฐ ์

จ าเนียรสุข 

อ.พชิสุดา 

เดชบุญ 

ประสิทธิภาพการดูดซับโครเมียมเฮกซาวาเลนต์ (VI) 

โดยใชถ้่านกัมมันต ์

ก.ย.-

ธ.ค.60 

วารสารวจิัยและพัฒนา 

วไลยอลงกรณ์ในพระบรม

ราชูปถัมภ ์ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 

10,000 บาท 

7 อ.อภิเชษฐ ์

จ าเนียรสุข 

อ.รัตนาภรณ์ 

อาษา  

พิชสุดา  

เดชบุญ 

ภูวสิทธิ์  

ภูลวรรณ 

ทัศนคติต่อการคมุก าเนดิของนักศึกษาหญงิ

มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ในจังหวัดปทุมธานี 

ก.ย.-

ธ.ค.60 

วารสารวจิัยและพัฒนา 

วไลยอลงกรณ์ในพระบรม

ราชูปถัมภ ์ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 

10,000 บาท 



   รายงานการประเมนิตนเอง (Self-Assessment Report : SAR ) คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2560 หน้า  40  

 

ท่ี 

ชื่อ-สกุล 

เจ้าของ

ผลงาน 

ชื่อผลงาน 
ว/ด/ป  

ท่ีตีพิมพ์ 
แหล่งท่ีตีพิมพ์ 

งบประมาณท่ี

ได้รับการ

สนับสนุน 

(บาท) 

8 อ.กฤติเดช 

มิ่งไม ้

ฉันท์ชนก 

อนิทร์ศรี 

ปัจจัยที่มีความสมัพันธ์กบัความรุนแรงของอาการ

ปวดข้อเข่าของผู้สูงอายุ ในอ าเภอผักไห่ จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา  

ก.ย.-

ธ.ค.60 

วารสารวจิัยและพัฒนา 

วไลยอลงกรณ์ในพระบรม

ราชูปถัมภ ์ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 

10,000 บาท 

9 อ.กฤติเดช 

มิ่งไม ้

ความรู้ ทัศนคต ิและพฤติกรรมการใชย้าสมุนไพร

ของผู้สูงอายุที่มีโรคเรือ้รังใน อ าเภอวงัน้อย จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ก.ค.-

ธ.ค.60 

วารสารวชิชา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครศรีธรรมราช: ปีที่ 36 

ฉบับที่ 2 

10,000 บาท 

10 อ.ดร.อภิชัย 

คุณีพงษ ์

ปัจจัยท านายพฤติกรรมการป้องกันภาวะน้ าหนัก

เกินของนกัศึกษาปรญิญาตรี  

ก.ย.-

ธ.ค.60 

วารสารความปลอดภัย

และสุขภาพ ปีที่ 10  

ฉบับที่ 37  

10,000 บาท 

11 อ.ศศธิร  

ตันติเอกรัตน์ 

อ.อภิชัย  

คุณีพงษ ์

ปัจจัยที่มีความสมัพันธ์ต่อการเกิดภาวะน้ าหนักเกิน

ของนักเรียนประถมศกึษาโรงเรียนรัฐบาล  

ก.ย.-

ธ.ค.60 

วารสารสมาคมเวชศาสตร์

ป้องกันแหง่ประเทศไทย  

ปีที ่7 ฉบับที2่  

10,000 บาท 

12 อ.รัตนาภรณ์ 

อาษา 

อ.อภิเชษฐ ์

จ าเนียรสุข 

อ.พชิสุดา 

เดชบุญ 

ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสุขภาพของประชาชนในเขต

นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทมุธาน ี 

ก.ค.-

ธ.ค.60 

วารสารวชิชา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครศรีธรรมราช: ปีที่ 36 

ฉบับที่ 2  

10,000 บาท 

13 

 

อ.ดร.ทัศพร  

ชูศักดิ ์

ผลการด าเนินงานหมู่บ้านไอโอดีน จังหวัด

นครสวรรค์ 

ก.ย.-

ธ.ค.60 

วารสาร วารสารพยาบาล

ทหารบก ปีที่ 18  

ฉบับพิเศษ  

20,000 บาท 

14 อ.ดร.กิ่งแก้ว 

ขวัญข้าว 

ผู้ชว่ยชีวติและคนใกล้ตาย ผู้ใหญแ่ละผู้นอ้ย และ

พ่อค้าและลกูค้า: ความสัมพันธ์ระหวา่ศัลยแพทย์ 

ทรวงอกกับผูป้่วยที่ผ่าตัดหัวใจแบบเปิดหน้าอกใน

บรบิทสังคมไทยปัจจุบัน  

1 ม.ิย. 

61 

ห้องราชนครินทร์ ชัน้ 5 

อาคาร 100 ปี สมเด็จพระ

ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน

พระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด

ปทุมธาน ี

1,500 บาท 

15 อ.ดร.กิ่งแก้ว 

ขวัญข้าว 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสขุภาพ: การพึ่งพาตนเอง

ของชุมชนและการเยียวยาสุขภาวะทางจิตวญิญาณ  

1 ม.ิย. 

61 

ห้องราชนครินทร์ ชัน้ 5 

อาคาร 100 ปี สมเด็จพระ

ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน

พระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด

ปทุมธาน ี

 

1,500 บาท 



   รายงานการประเมนิตนเอง (Self-Assessment Report : SAR ) คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2560 หน้า  41  

 

ท่ี 

ชื่อ-สกุล 

เจ้าของ

ผลงาน 

ชื่อผลงาน 
ว/ด/ป  

ท่ีตีพิมพ์ 
แหล่งท่ีตีพิมพ์ 

งบประมาณท่ี

ได้รับการ

สนับสนุน 

(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 ม.ีค. 

61 

การประชุมวิชาการเสนอ

ผลงานวิจัยระดับชาติและ

นานาชาต ิครัง้ที ่9 “Local 

& Global Sustainability : 

Meeting the Challenges & 

Sharing the Solutions” ณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา กรุงเทพมหานคร 

 

5,460 บาท 

17 อ.นาตยา 

ดวงประทุม 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยที่มีความสมัพันธ์ต่อความเครียดของแรงงาน

ภาคเกษตรกรรมในอ าเภออรัญประเทศ จังหวัด

สระแก้ว  

 

 

 

 

20 ม.ีค. 

61 

การประชุมวิชาการเสนอ

ผลงานวิจัยระดับชาติและ

นานาชาติ คร้ังที่ 9 “Local 

& Global Sustainability : 

Meeting the Challenges & 

Sharing the Solutions” ณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา กรุงเทพมหานคร 

 

3,260 บาท 

18 อ.ธธิธา เวียง

ปฏิ 

ความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมการบริโภคอาหาร

ฟาสต์ฟูด้ของนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวดัปทุมธานี 

20 ม.ีค. 

61 

การประชุมวิชาการเสนอ

ผลงานวิจัยระดับชาติและ

นานาชาต ิครัง้ที ่9 “Local 

& Global Sustainability : 

Meeting the Challenges & 

Sharing the Solutions” ณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา กรุงเทพมหานคร 

 

3,260 บาท 

19 อาจารย์ ดร.

อภิชัย คุณี

พงษ ์

ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองคก์าร ความ

ฉลาดทางอารมณ ์กับความสุขในการท างานของ

พยาบาลที่ปฏิบัตงิานในโรงพยาบาลชมุชนของ

จังหวัดชัยนาท 

ม.ค.-

ม.ีค.61 

วารสารการพยาบาลและ

การศึกษา ปีที่ 11 ฉบับที่ 1  

20,000 บาท 

20 อาจารย์ ดร.

อภิชัย คุณี

พงษ ์

การเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ แรงสนับสนุนทาง

สังคมและพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก

ของประชาชนในต าบลที่มีการระบาดกับต าบลที่ไมม่ี

การระบาดในพื้นที่อ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุร ี

ม.ค.-

ม.ีค.61 

วารสารกรมควบคุมโรค ปี

ที่ 44 ฉบับที่ 1   

20,000 บาท 
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เอกสารหลักฐาน 

2.1.4(1) ค าสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการกองทุนวิจัย 

2.1.4(2) รายงานการเบกิจา่ยงบประมาณ 

2.1.4(3) ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัยและ

ตีพมิพ์บทความวิจัยในวารสารระดับชาติหรอืระดับนานาชาติ พ.ศ. 2558  

2.1.4(4) ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัยและ

ตีพมิพ์บทความวิจัยในวารสารระดับชาติหรอืระดับนานาชาติ พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 2) 

2.1.4(5) ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินรางวัลสนับสนุนงานสร้างสรรค์หรือ

สิ่งประดิษฐ์ จากงบประมาณกองทุนวิจัย พ.ศ. 2558 

 ข้อ 5.มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่อง

อาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดเีด่น 

 1. คณะสาธารณสุขศาสตร์ ส่งเสริมอาจารย์ ให้เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทรัพยากร

บุคคลด้านการวิจัย และน าความรู้มาเป็นพื้นฐานหรือต่อยอดในการพัฒนาตนเอง  โดยมหาวิทยาลัยได้จัดสรร

เป็นงบพัฒนาบุคลากร แยกจากงบประมาณน าเสนอผลงานวิจัยซึ่งจัดสรรโดยกองทุนวิจัย  

 2. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นก าลังใน

ด าเนินโครงการส่งเสริม รางวัล เชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น เพื่อสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนานักวิจัย สร้างขวัญ

และก าลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น   โดยคณะกรรมการ

บรหิารงานวิจัยและบริการวิชาการ ท าหน้าที่พจิารณากลั่นกรองเบื้องต้นโดยอาจารย์ในคณะ เพื่อเสนอพิจารณา

รับรางวัลของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย กรณีพิจารณาคัดเลือกส าหรับนักวิจัยดีเด่น ซึ่งมี 3 ประเภท 

คอื (1) ประเภทนักวิจัยดีเด่น ผลงานตีพิมพ์หรอืเผยแพรด่ีเด่น  (2) ประเภทนักวิจัยดีเด่น ด้านการพัฒนาท้องถิ่น

(3) ประเทนักวิจัยดีเด่น ในปีการศึกษา 2560 คณะสาธารณสุขศาสตรย์ังไม่มีผูไ้ด้รับรางวัลดังกล่าว 

 3. คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดให้มี

การคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น ประจ าปี 2560 เพื่อมอบโล่รางวัลเป็นการสร้างแรงจูงใจและส่งเสริมให้

อาจารย์และบุคลากรของคณะสาธารณสุขศาสตร์ พัฒนางานวิจัยที่มีศักยภาพเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนา

ทางดา้นวิชาการตอ่ไป  (เอกสาร 2.1.5(1)-2.1.5(2))   

เอกสารหลักฐาน 

2.1.5( 1) ค าสั่งให้อาจารย์ไปราชการ 

2.1.5 (2) ประกาศเกณฑ์การคัดเลือกรางวลันักวจิัยดีเด่น ประจ าปี 2560 คณะสาธารณสุขศาสตร ์มหาวิทยาลัย

ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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 ข้อ 6.มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้

ประโยชน์และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ใช้ระบบและกลไกในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ของ

มหาวิทยาลัย ดังนี้ 

 1. มหาวิทยาลัยฯ มีการสนับสนุนในเรื่องการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้

ประโยชน์ โดยมอบให้สถาบันวิจัยและพัฒนาด าเนินการก าหนดขั้นตอนต่างๆ ในเรื่องการจดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร 

อนุสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อช่วย

คุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ และจัดท าประกาศมหาวิทยาลัยว่าด้วย

หลักเกณฑ์และอัตราการจัดสรรสิทธิประโยชน์ด้านทรัพย์สินทางปัญญา นอกจากนี้ยังมาตรฐานการวิจัยโดยมี

จรรยาบรรณวชิาชีพวจิัยและแนวทางปฏิบัติ โดยยึดตามมาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการวจิัยแห่งชาติ  

         ในปีการศึกษา 2560 คณะสาธารณสุขศาสตร ์ยังไม่มีผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร  หรืออนุสิทธิบัตร

(เอกสาร 2.1.6(1)-2.1.5(5))   

 เอกสารหลักฐาน 

2.1.6(1) ขั้นตอนการด าเนินงานจดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา ของมหาวิทยาลัย        

ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

2.1.6(2) ประกาศมหาวิทยาลัยว่าด้วยหลกัเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงนิสนับสนนุและจัดสรรผลประโยชน์ในงานที่

มีสิทธิบัตรหรอือนุสิทธิบัตร พ.ศ.2558 

2.1.6(3) ประกาศมหาวิทยาลัยว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราจัดสรรสิทธิประโยชน์ด้านทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.

2554 

2.1.6(4) ประกาศมหาวิทยาลัยว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนงานสรา้งสรรคห์รือสิ่งประดิษฐ์

จากงบประมาณกองทุนวิจัย พ.ศ.2558 

2.1.6(5) จรรยาบรรณวชิาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ ของส านักงานคณะกรรมการวจิัยแห่งชาติ 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนนิงาน 

เป้าหมาย 2560 ผลการด าเนนิงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

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

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : อ.ดร.ทัศพร  ชูศักดิ์ ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน  

1.อ.ดร.อภิชัย  คุณีพงษ์  2. อ.สุวัฒน ์ ศิริแก่นทราย 

3.อ.เฟื่องฟ้า  รัตนาคณหุตานนท์  4. น.ส.พัชรพร  เรียงวงษ์ 

5. น.ส.นรกีานต์  ภูมคิงทอง 

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

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

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

ชนิดชองตัวบ่งชี้ ปัจจัยน าเข้า 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  ปัจจัยส าคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใน

สถาบันอุดมศึกษา คือ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจาก

ภายในสถาบันและที่ได้รับจากภายนอกสถาบันเพื่อสนับสนุนการท าวิจัยหรอืงานสรา้งสรรคอ์ย่างมีประสิทธิภาพ

ตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของสถาบันนอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ที่สถาบันได้รับจากแหล่ง

ทุนภายนอกยังเป็นตัวบ่งชีท้ี่ส าคัญ ที่แสดงถงึศักยภาพด้านการวิจัยของสถาบัน โดยเฉพาะสถาบันที่อยู่ในกลุ่มที่

เน้นการวจิัย  

เกณฑ์การประเมนิ เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่ม ข และ ค2 กลุ่มสาขาวิชา 

กลุ่มสาขาวชิาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 

จ านวนเงนิสนับสนนุงานวิจัยหรอืงานสรา้งสรรคจ์ากภายในและภายนอก 

สถาบันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทขึ้นไปต่อคน 

สูตรการค านวณ                     

             สูตรการค านวณ 

1. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจ านวน

อาจารย์ประจ าและนักวจิัย 

จ านวนเงนิสนับสนนุงานวิจัยฯจากภายในและ

ภายนอก 

 

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

2. แปลงจ านวนเงินที่ได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

จ านวนเงนิสนับสนนุงานวิจัยฯจากภายในและ

ภายนอก 

 

X 5 

จ านวนเงนิสนับสนนุงานวิจัยฯที่ก าหนดให้เป็น

คะแนนเต็ม 5 

สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะ 

คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = คา่เฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะ 
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ผลการด าเนินงาน 

 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายใน จ านวน 118,000 

บาท ภายนอก จ านวน 0 บาท รวมทั้งหมด จ านวน 118,000บาท มีอาจารย์ประจ าทั้งหมด (ไม่นับรวมผู้ศึกษา

ต่อ) จ านวน 26 คน (เอกสาร 2.2.1(1) – 2.2.1(3)) 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 

1. จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรอืงานสรา้งสรรค์จากภายในสถาบนั 

(กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ขุภาพ) 
118,000 

2. จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรอืงานสรา้งสรรค์จากภายนอกสถาบนั 

(กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ขุภาพ) 
0 

3. จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจรงิ (ไมน่ับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) (กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตรส์ุขภาพ) 
26 

4.จ านวนอาจารย์ประจ าทีล่าศึกษาต่อ (กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ) 1 

วิธีการค านวณ  

1.ค านวณจ านวนเงินสนบัสนนุงานวิจัยหรอืงานสรา้งสรรคจ์ากภายในและภายนอกต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและ

นักวจิัย 

118,000 
= 4,538.46 บาท/คน 

26 

2. แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  

4,538.46 
x 5 = 0.45 คะแนน 

50,000 

ดังนั้น จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและ

นักวจิัยประจ าทั้งหมดเท่ากับ 4,538.46 บาท/คน เท่ากับ 0.45 คะแนน  

การประเมินตนเองจากผลการด าเนนิงาน 

เป้าหมาย 2560 ผลการด าเนนิงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

วิทย์สุขภาพฯ 

45,100 บาท/คน 
4,538.46 บาท/คน 0.45 คะแนน ไม่บรรล ุ
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รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.2.1(1) รายชื่ออาจารย์ประจ าคณะสาธารณสุขศาสตร ์ประจ าปีการศึกษา 2560 

2.2.1(2) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง ทุนอุดหนุนการ

วิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ 2561 

2.2.1(3) บันทึกสัญญาการรับทุนท าวิจัย 

ชื่องานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ จ านวนเงนิ ผู้วิจัย 
ทุน

ภายใน 

ทุน

ภายนอก 
ผลของการประยุกต์ใช้รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพ

ด้วยหลักวิถีธรรม วิถีไทย ป้องกันโรคแทรกซ้อนใน

ผู้สูงอายุที่มีภาวะโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ชุมชนต าบลเชียง

รากน้อย อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

70,000 

1.ผศ.อารีย์  สงวนชื่อ 

2.อ.ดร.อภิชัย คุณีพงษ์  

3.อ.กฤตเดช  มิ่งไม้ 

  

ผลกระทบของโรงงานอุตสาหกรรมที่มีต่อคุณภาพชีวิต

ของประชาชนในเขตนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัด

ปทุมธานี 

48,000 

อาจารย์รัตนาภรณ์  อาษา 

และอาจารย์วมิลรัตน์ ถนอม

ศรีเดชชัย 

  

รวม 118,000    
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3  ผลงานทางวชิาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : อ.ดร.อภิชัย  คุณีพงษ์ ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน  

1. อ.สุวัฒน์  ศริิแก่นทราย 2.อ.เฟื่องฟ้า  รัตนาคณหุตานนท์   

3. น.ส.พัชรพร  เรียงวงษ์  4. น.ส.นรีกานต์  ภูมคิงทอง 

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

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

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

ชนิดของตวับ่งชี ้ผลลัพธ ์

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าและนักวิจัยได้

สรา้งสรรคข์ึน้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความกา้วหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรูอ้ย่างต่อเนื่อง เป็นผลงาน

ที่มีคุณค่า สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ  

ผลงานทางวิชาการอยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ หรือ ระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรอื Scopus หรือ

ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง

วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือ

เป็นผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว ผลงานที่ท ารว่มกับอุตสาหกรรม

ที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว ต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการ

พิจารณาตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว โดยมีวธิีการคดิดังนี้ 

เกณฑ์การประเมนิ  

เกณฑ์การประเมินเกณฑ์เฉพาะคณะ กลุ่ม ข และ ค 2 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

รอ้ยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าที่ก าหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 

= รอ้ยละ 30 ขึน้ไป 

สูตรการค านวณ 

1. ค านวณค่ารอ้ยละของผลรวมถว่งน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าตามสตูร 

 

ผลรวมถว่งน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า 
X 100 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 

2. แปลงคา่ร้อยละที่ค านวณได้ในขอ้ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

รอ้ยละของผลรวมถว่งน้ าหนกัของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า  

X 5 รอ้ยละของผลรวมถว่งน้ าหนกัของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าที่ก าหนดให้

เป็นคะแนนเต็ม 5 
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ผลการด าเนินงาน 

 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้มีนโยบายและแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนรวมทั้งกระตุ้นให้อาจารย์

ประจ าคณะสาธารณสุขศาสตร์มีการจัดท าผลงานวิชาการอย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม และมีการติดตามผลการ

ด าเนินงานโดยคณะกรรมการบริหารคณะ ส าหรับในปีนี้มีผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า จ านวน 42 เรื่อง 

(เอกสาร 2.3.1(1))  โดยมีรายละเอียดผลงานคา่น้ าหนัก ดังนี้  

 

ข้อมูลประกอบการพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

ค่า

น้ าหนัก 
ระดับคุณภาพ 

จ านวน

ผลงาน 

ผลรวมถ่วง

น้ าหนัก 

0.2 
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับชาต ิ
17 3.40 

0.40 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอ่ยู่ในฐานข้อมูล 

ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ

พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่

สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัตแิละจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจง้ให ้

กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

0 
0.00 

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 0  

0.60 
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

กลุ่มที่ 2 
14 8.40 

0.80 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาตทิีไ่ม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพจิารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน

ทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัตแิละจัดท าเป็นประกาศให้

ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันทีอ่อกประกาศ 

(ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพมิพ์ในวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

11 8.80 

1.00 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาตทิีป่รากฏในฐานข้อมูลระดบันานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทางวิชาการ

ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  

0 

0.00 

- ผลงานได้รับการจดสิทธบิัตร 0 

- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผา่นเกณฑ์การขอต าแหนง่ทางวิชาการ

แล้ว 
0 

- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองคก์รระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 0 

- ต าราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมนิผ่านเกณฑ์การขอต าแหนง่ทางวชิาการแล้ว  0 

- ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ

แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
 0 

  ผลรวมค่าถ่วงน้ าหนักของผลงานวชิาการ 20.60 

  จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมท้ังท่ีปฏิบัตงิานจริงและลาศกึษาต่อ 27 คน 

  ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจ า 73.57 % 
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วิธีการค านวณ  

1.ค านวณค่ารอ้ยละของผลรวมถว่งน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวจิัย ตามสูตร 

20.60 
= x 100 76.30 % 

27 

2. แปลงคา่รอ้ยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

76.30 
x 5 = 5.00 คะแนน 

30 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนนิงาน 

เป้าหมาย 2560 ผลการด าเนนิงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

วทิยส์ุขภาพฯ 27.60 % รอ้ยละ 76.30 5.00 คะแนน บรรลุ 

 

รายการเอกสารหลักฐาน 

ที่ 
ค่า

น้ าหนัก 
ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 

คุณภาพผลงานวิชาทางวิชาการ 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพมิพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (0.20)  

1 0.20 อภิชัย  คุ ณีพงษ์ . (2560). การศึกษาผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพ ท่ีมี ต่อความรู้และพฤติกรรม 

การบริโภคอาหารของนักเรียนประถมศึกษาท่ีมีภาวะน้ าหนักเกิน จังหวัดปทุมธานี . ใน การประชุมวิชาการ

ระดับชาติสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา ครั้งท่ี 14. วันท่ี 7-8 ธันวาคม 2560. (น.2303-2309).  

นครปฐม: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน. 

2 0.20 อภิชัย คุณีพงษ์. (2560). ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพท่ีมีต่อผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 

จังหวัดปทุมธานี. ใน การประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติ  ครั้งท่ี 1.         

วันศุกร์ท่ี  10 พฤศจิกายน 2560. (น.1792-1802). กรุงเทพมหานคร: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

3 0.20 อภิชัย คุณีพงษ์ และ นรศักดิ์  เงางาม . (2560). ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อสมรรถนะในการปฏิบัติงาน          

ของผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งท่ี 5     

"งานวิชาการรับใชส้ังคม" วันท่ี 26 พฤษภาคม 2560. สมุทรปราการ: มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลมิพระเกียรติ. 

4 0.20 อภิชัย คุณีพงษ์ และ ปัญญาพร วิสุทธิ์. (2560). ปัจจัยท านายประสิทธิผลการการบริหารงานของชมรม

ผู้สูงอายุระดับหมู่บ้านในจังหวัดชัยนาท. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2560           

ครัง้ท่ี 4 (SAUNIC 2017). วันท่ี 23 มถิุนายน 2560. นนทบุร:ี มหาวิทยาลัยเอเชีย. 
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ที่ 
ค่า

น้ าหนัก 
ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 

5 0.20 สินี ศิริคูณ. (2560). การรับรูแ้ละพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชนในหมู่ท่ี 9 บ้านประกอบ

สุข ต าบลเข็กน้อย อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ครัง้ท่ี 1. วันท่ี 9-10 กุมภาพันธ์ 2560. (น.463-472). เชียงราย: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. 

6 0.20 สินี ศิริคูณ . (2560). ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก ต าบลเข็กน้อย        

อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ . ใน การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งท่ี 9.     

วันท่ี 28-29 กันยายน 2560. นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 

7 0.20 สุทธิกาญจน์ มุงขุนทด, สินี ศิริคูณ และรัตนาภรณ์ อาษา. (2560). การศึกษาผลกระทบทางด้านสุขภาพจาก

การเล่นเกมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี .            

ในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ครั้งท่ี 9. วันท่ี 28-29 กันยายน 2560.  

นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 

8 0.20 สุทธิกาญจน์ มุงขุนทด, กฤติเดช มิ่งไม้ และสินี ศิรคิูณ. (2560). การศึกษาความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการ

ใช้ยาชุดของลูกจ้างในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี .         

ในการประชุมวิชาการระดับชาติดา้นวิทยาศาสตรส์ุขภาพ ครัง้ท่ี 1. วันท่ี 9-10 กุมภาพันธ์ 2560. (น.518-527). 

เชียงราย: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. 

9 0.20 ทัศพร ชูศักดิ์, เนตรนภา สาสังข์,อารยา  มลาศาสตร์ และจิราพร  ดวงศรี.พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์. การประชุมวิชาการ

ระดับชาติ วิทยาศาสตรส์ุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครัง้ท่ี 1 “พลวัตสุขภาพในศตวรรษท่ี 21 เพื่อการ

พัฒนาท้องถิ่นท่ียั่งยืน” วันท่ี 9-10 กุมภาพันธ์ 2560. เชียงราย: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. 

10 0.20 ทัศพร ชูศักดิ์, เมธี สุทธศิลป์, แสงระวี เหนือเกาะหวาย,กชกร  สุวรรณ และ แก้วมณี เสียดี. ความรู้และ

ทัศนคติเกี่ยวกับการใช้บัตรประกันสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรม

ราชูปถัมภ์. การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตรส์ุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครัง้ท่ี 1 “พลวัตร

สุขภาพในศตวรรษท่ี 21 เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นท่ียั่งยืน” วันท่ี 9-10 กุมภาพันธ์ 2560. เชียงราย: มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงราย. 

11 0.20 ธธิธา เวียงปฏ,ิ นาตยา ดวงประทุม และวิมลรัตน์ ถนอมศรเีดชชัย.พฤติกรรมการบรโิภคผลไมส้ดของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูถัมภ ์จังหวัดปทุมธานี. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย

ระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ.2560 ระดับชาติ Payap University Research Symposium 2017. วันท่ี 10 

กุมภาพันธ์ 2560. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแมด่าว. 

12 0.20 นาตยา ดวงประทุม และธธิธา เวียงปฏิ. พฤติกรรมป้องกันสุขภาพตนเองของผู้ใช้แรงงานในนิคมอุตสาหกรรม  

นวนคร การประชุมวิชาการ สุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งท่ี 18 “การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพยุค 4.0” วันท่ี 18-20 

พฤษภาคม 2560. ชลบุร:ี โรงแรมจอมเทยีน ปาล์มบีช รสีอรท์ จังหวัดชลบุร.ี 
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ที่ 
ค่า

น้ าหนัก 
ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 

13 0.20 ศศิธร ตันติเอกรัตน์. โปรแกรมป้องกันโรคอ้วนต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนประถมศึกษา.    

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ระดับชาติ ครั้งท่ี 1. วันท่ี 10 พฤศจิกายน 

2561. กรุงเทพมหานคร: คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

14 0.20 ศศิธร ตันติเอกรัตน์ และ อภิชัย คุณีพงษ์. (2560). ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติและการรับรู้ความสามารถ

ของตนเองกับพฤติกรรมการป้องกันภาวะน้ าหนักเกินของนักศึกษาปริญญาตรี.  การประชุมวิชาการสุขศึกษา

แห่งชาติครั้งท่ี 18 เรื่อง การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพยุค 4.0 วันท่ี 18 – 20 พฤษภาคม 2560. ชลบุรี: โรงแรม

จอมเทยีนปาล์มบีช โฮเตล แอนด ์รีสอรท์. 

15 0.20 เฟื่องฟ้า รัตนาคณหุตานนท์. พฤติกรรมความปลอดภัยของพนักงานระดับปฏิบัติการ ฝ่ายผลิต ของโรงงาน

อุตสาหกรรมแห่งหน่ึงในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค.การประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ระดับชาติ ครั้งท่ี 1. วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2560. กรุงเทพมหานคร: คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

16 0.20 พิชสุดา เดชบุญ, อภเิชษฐ์ จ าเนียรสุข, ปัญจพร บัวชน, ป่ินสุดา ทองค า และ มัลลกิา บุญเนตร. (2560). ปัจจัย

ท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุท่ีเจ็บป่วยดว้ยโรคเรื้อรัง ในต าบลช าผักแพว อ าเภอ

แก่งคอย จังหวัดสระบุรี. การประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติครั้งท่ี 18 เรื่อง การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพยุค 

4.0 วันท่ี 18 – 20 พฤษภาคม 2560. ชลบุร:ี โรงแรมจอมเทยีนปาล์มบีช โฮเตล แอนด ์รสีอรท์. 

17 0.20 ฉัตรประภา ศิริรัตน์, เฟื้องฟ้า รัตนาคณหุตานนท์, รัตนภรณ์ อาษา, ขวัญฤดี ขนเป้ียม, หทัยรัตน์ ธูสรานนท์ 

และ อมร เดชทด. (2560). พฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนของนักศึกษาปริญญาตรี  มหาวิทยาลัย       

ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี. การประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติครั้งท่ี 18 

เรื่อง การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพยุค 4.0 วันท่ี 18 – 20 พฤษภาคม 2560. ชลบุรี: โรงแรมจอมเทียนปาลม์บีช        

โฮเตล แอนด ์รสีอรท์. 

 รวมค่าน้ าหนัก   0.20 x 17 เรื่อง = 3.40 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพมิพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 (0.60) 

18 0.60 อภิชัย คุณีพงษ์ . (2560). ประสิทธิผลของโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพท่ีมี ต่อพฤติกรรมการป้องกัน

ภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง . วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ , 

12(3), 55-65. 

19 0.60 อภิชัย คุณีพงษ์ . (2560). ปัจจัยท านายพฤติกรรมการป้องกันภาวะน้ าหนักเกินของนักศึกษาปริญญาตรี . 

วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ, 10(37): 58-66. 

20 0.60 ศศิธร ตันติเอกรัตน์ และอภิชัย คุณีพงษ์ . (2560). ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการเกิดภาวะน้ าหนักเกินของ

นักเรยีนประถมศึกษาโรงเรยีนรัฐบาล. วารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย, 7(3): 272-279. 

21 0.60 อภิเชษฐ์ จ าเนียรสุข, รัตนาภรณ์ อาษา และพิชสุดา เดชบุญ. (2560). ทัศนคติต่อการคุมก าเนิดของนักศึกษาหญิง

มหาวิทยาลัยแห่งหน่ึง ในจังหวัดปทุมธานี. วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ,์ 12(3): 79-89. 
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22 0.60 รัตนาภรณ์ อาษา, อภิเชษฐ์ จ าเนียรสุข และพิชสุดา เดชบุญ. (2560). ปัจจัยท่ีมีผลต่อภาวะสุขภาพของประชาชนในเขต

นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี. วารสารวิชชามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรธีรรมราช, 36(2): 61-71. 

23 0.60 พิชสุดา เดชบุญ, อภิเชษฐ์ จ าเนียรสุข และรัตนาภรณ์ อาษา. (2560). ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการเข้าถึง

บริการสุขภาพของผู้สูงอายุ ต าบลหนองน้ าใหญ่ อ าเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา . วารสารวิชชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรธีรรมราช, 36(2): 50-60 

24 0.60 รัตนาภรณ์ อาษา, อภิเชษฐ์ จ าเนียรสุข และพิชสุดา เดชบุญ . (2560). ประสิทธิภาพการดูดซับโครเมียมเฮ

กซาวาเลนต์ (VI) โดยใช้ถ่านกัมมันต์ . วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ,            

12(3): 67-78. 

25 0.60 วิมลรัตน์ ถนอมศรีเดชชัย, รัตนาภรณ์ อาษา และอภิเชษฐ์ จ าเนียรสุข. (2560). ปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับการมีส่วน

ร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน อ าเภออ่าวลึก 

จังหวัดกระบี.่ วารสารวิชชามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรธีรรมราช, 36(2): 86-97. 

26 0.60 อนิญช์พัฒน์  คฤหานนท์, ทิวาทิพย์ แสนเมือง, นวลรัตน์ โมทะนา,ทัศพร ชูศักดิ์ และ สัณหวัช ไชยวงศ์.      

การส ารวจพฤติกรรมด้านโภชนาการในกลุม่พ่อแมแ่ละผู้ปกครองของเด็กนักเรยีนในเขตชนบท. วารสารนเรศวร

พะเยา, 10(1): 15-16. 

27 0.60 เนตรนภา สาสังข์, ทัศพร ชูศักดิ์ และ เมธี สุทธศิลป์. พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุท่ีป่วยด้วย

โรคเบาหวานท่ีมีภาวะแทรกซ้อนโรคไต อ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์. วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ, 

10(36): 46-52.  

28 0.60 นัชชา ยันติ. (2560). ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการใชย้าปฏชิีวนะของนักศึกษา หลักสูตรสาธารณสุข

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งหน่ึง จังหวัดปทุมธาน.ี วารสารวไลยอลงกรณ์ปรทัิศน์, 7(2): 57-66. 

29 0.60 รุจิรารักษ์ บุญยอด และ นัชชา  ยันติ. (2560). พลังทางการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ของสถานศึกษา                          

กับการจัดการขยะ. วารสารวไลยอลงกรณ์ปรทัิศน์, 7(1): 133-140. 

30 0.60 กฤติเดช มิ่งไม้ และ ฉันท์ชนก อินทร์ศรี. (2560). ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับความรุนแรงของอาการปวดข้อเข่า

ของผู้สูงอายุ ในอ าเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ในพระบรม

ราชูปถัมภ,์ 12(3): 91-104. 

31 0.60 กฤติเดช มิ่งไม้. (2560). ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้ยาสมุนไพรของผู้สูงอายุท่ีมีโรคเรื้อรังในอ าเภอ

วังนอ้ย จังหวัดพระนครศรอียุธยา.วารสารวิชชา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรธีรรมราช, 36(2):56-69) 

 รวมค่าน้ าหนัก 0.60 x 14 เรื่อง = 8.40 
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- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไมอ่ยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ 

ก.พ.อ.หรอืระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าดว้ย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน

ทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจง้ให้ ก.พ.อ./

กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ (ซึ่งไมอ่ยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 

TCI กลุม่ท่ี 1 (0.80) 

32 0.80 อภิเชษฐ์ จ าเนียรสุข, พิชสุดา เดชบุญ และ กฤติเดช มิ่งไม้. (2560). คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุท่ีมีโรคเรื้อรังใน

อ าเภอสชีมพู จังหวัดขอนแก่น. วารสารราชพฤกษ,์ 15(2): 16-26. 

33 0.80 อภิญญา อุตระชัย และ กริช เรืองไชย. (2560). ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ พฤติกรรมการบริโภคขนมและ

เครื่องดื่มรสหวานและภาวะโภชนาการของในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี . 

วารสารมหาวิทยาลัยนครพนมฉบับการประชุมวิชาการครบรอบ 25 ปี: 95-102. 

34 0.80 กริช เรืองไชย และ อภิญญา อุตระชัย . (2560). ความสัมพันธ์ของการแสวงหาอาหารว่างและการส่งเสริม

สุขภาพด้านโภชนาการในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เขตอ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี . วารสาร

มหาวิทยาลัยนครพนม, ฉบับการประชุมวิชาการครบรอบ 25 ปี: 103-110. 

35 0.80 กริช เรืองไชย, อภิญญา อุตระชัย และ อารีย์ สงวนชื่อ . (2560). ความสัมพันธ์ของแบบแผนความเชื่อด้าน

สุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น อ าเภอเมือง จังหวัด

ราชบุรี. วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ, 10(1): 410-417. 

36 0.80 สุวัฒน์ บ ารุงศรี และ ทัศพร ชูศักดิ์. แบบจ าลองสมการโครงสร้างปัจจัยท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงานตามบทบาท

หน้าท่ีของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) จังหวัดนครสวรรค์. วารสารสมาคมนักวิจัย, 22(1): 

124-133. 

37 0.80 ทัศพร ชูศักดิ์, เมธี สุทธศิลป์ และ เนตรนภา สาสังข์. ปัจจัยท านายความต้ังใจในการเลกิใช้ยาเสพติดของผู้ผ่าน

ค่ายบ าบัดยาเสพติด จังหวัดนครสวรรค์.วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช, 30(1): 88-100. 

38 0.80 ทัศพร ชู ศักดิ์ . ผลการด าเนินงานหมู่ บ้านไอโอดีน จังหวัดนครสวรรค์ .  วารสารพยาบาลทหารบก ,                                

18(ฉบับพิเศษ): 373-381.  

39 0.80 เมธี สุทธศิลป์,ทัศพร ชูศักดิ์ และ เนตรนภา สาสังข์. การใชส้มุนไพรสปานาโมของผู้บรโิภคผลิตภัณฑ์ท่ีมาซื้อใน

ศูนย์กระจายผลิตภัณฑ์ ใน เขตอ า เภอเมือง  จั งหวัดล าพู น . วารสารมหาวิทยาลั ยราชภั ฏยะลา ,                                

12(ฉบับพิเศษ): 42-55. 

40 0.80 เมธี สุทธศิลป์, ทัศพร ชูศักดิ์ และ เนตรนภา สาสังข์. ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการควบคุม

ป้องกันโรคติดต่อตามแนวชายแดนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  อ าเภอภูซาง  จังหวัดพะเยา. 

วารสารพยาบาลทหารบก, 18(1): 83-93. 

41 0.80 ปรางค์ จักรไชย, วรเดช ช้างแก้ว, อภิชัย คุณีพงษ์. (2560). ปัจจัยท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจ าหมูบ้่าน (อสม.) ในทีมหมอครอบครัว จังหวัดปทุมธานี. วารสารพยาบาลสาธารณสุข, 31(1), 15-23. 
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ที่ 
ค่า

น้ าหนัก 
ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 

42 0.80 อภิชัย คุณีพงษ์, ศศิธร ตันติเอกรัตน์. (2560). ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมในสถาบัน การศึกษากับ

ความสุ ข ในการ เรี ยน รู้ ของนัก ศึกษาสาธารณ สุ ขศาสตร์  มห าวิทยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์                        

ในพระบรมราชูปถัมภ์. วารสารการพยาบาลและการศึกษา, 10(1), 64-77. 

รวมค่าน้ าหนัก 0.80 x 11 เรื่อง = 8.80 

สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 2 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแขง็ 

มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ

จ านวนมาก  

 

 

1.จัดท ารายชื่อวารสารในกลุ่ม TCI 1 และ 2 ในเว็บไซต ์

2. จัดท า KM แนวทางการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย

ในวารสารวิชาการระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลTCI 

กลุ่ม 1 และ TCI กลุ่ม 2 

จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

กระตุ้นให้อาจารย์ที่ยังไม่มีผลงานวิชาการขอทุนวิจัย

จากแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

 

 

1.จัดท า list รายชื่ออาจารย์ที่ยังไม่มีผลงานวิจัย 

2. จัดท า  KM แลกเปลี่ ยนปัญ หาอุ ปสรรคและ        

แนวทางแก้ไข 

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 
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องค์ประกอบที่ 3 การบรกิารวิชาการ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1  การบริการวิชาการแก่สังคม  
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : อ.ศศิธร  ตันติเอกรัตน ์ ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน  

1. อ.ดร.ทัศพร  ชูศักดิ์    2. อ.สุวัฒน ์ ศิริแก่นทราย 

3. อ.เฟื่องฟ้า รัตนาคณหุตานนท์ 4. นายกิตติวุฒิ  ไชยการ 

4. น.ส.ชลทิชา  พงษ์ทว ี

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 สงิหาคม 2560- 31 กรกฎาคม 2561) 

ชนิดของตวับ่งชี้  กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ การบริการวิชาการเป็น ภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งที่สถาบันอุดมศึกษาคณะควรค านึงถึง

กระบวนการในการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายน ามาจัดท าแผน

บริการวิชาการประจ าปีทั้งบรกิารวิชาการที่ท าให้เกิดรายได้และบริการวิชาการที่คณะจัดท าเพื่อสร้างประโยชน์

แก่ชุมชน โดยมีการประเมินความส าเร็จของการบริการวิชาการ และน ามาจัดท าเป็นแผนพัฒนาการเรียนการ

สอนแก่นักศึกษาให้มีประสบการณ์ จากสภาพจริงและน ามาใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจต่อ

ชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

เกณฑ์การประเมนิ : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนนิการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

3 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

4 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

5 ข้อ 

ผลการด าเนนิงาน 

 ข้อ 1.จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและก าหนด     

ตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอกรรมการประจ าคณะ

เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนการบริการวิชาการ โดยน ารายงานผล

การส ารวจปัญหาและความต้องการของชุมชนในพืน้ที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยคอืพื้นที่ต าบลคลองห้า อ าเภอ

คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และต าบลสวนพรกิไทย อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ซึ่งพบว่า ปัญหาของชุมชนใน

ต าบลสวนพริกไทยคือ สารเคมีตกค้างในพืชผัก ซึ่งเป็นปัญหาที่ชุมชนต้องการพัฒนาร้อยละ 35  มาใช้ในการ

จัดท าแผนการบริการวิชาการและการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจ าปี

การศึกษา 2560 โดยมีการระบุโครงการ/กิจกรรมและวัตถุประสงค์ของแผนอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเสนอคณะ

กรรมการบรหิารคณะสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อพิจารณาอนุมัติ (เอกสาร 3.1.1(1)-3.1.1(3))   
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เอกสารหลักฐาน 

3.1.1 (1) รายงานผลการส ารวจปัญหาและความต้องการของชุมชนในพืน้ที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลยัราชภัฏว

ไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ าปีการศึกษา 2560 

3.1.1 (2) แผนการบริการวิชาการและการใช้ประโยชน์จากการบรกิารวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ประจ าปี

การศึกษา 2560 

3.1.1(3) รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะสาธารณสุขศาสตร ์คร้ังที่2/2560 วันที่18 ธันวาคม2560 

 ข้อ 2.โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการ

วิชาการเพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรอืสังคม 

 คณะสาธารณสุขศาสตร์  มีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ โดยระบุแผน

ดังกล่าวไว้ในแผนการบริการวิชาการและการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ โดยมีการระบุแนวทางการใช้

ประโยชน์ของโครงการบริการวิชาการและมีบูรณการกับรายวิชาการจัดการเรียนการสอน ดังนี้  รายวิชาสุข

ศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์, รายวิชาการส่งเสริมสุขภาพ, รายวิชาการตรวจ ประเมิน และบ าบัดโรคเบื้องต้น 

โครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนท าให้นักศึกษาเกิดการพัฒนาทักษะการลง

ชุมชนและการให้สุขศึกษาส่งเสริมสุขภาพคนในชุมชน อีกทั้งการคัดกรองสุขภาพในเบื้องต้น นอกจากนี ้        

องค์ความรู้ที่เกิดจากการบริการวิชาการจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ซึ่งท าให้คนในชุมชนมีพฤติกรรม

ทางด้านสุขภาพที่ดีขึน้ และมีพฤติกรรมการใช้สารเคมีที่ถูกต้อง (เอกสาร 3.1.2(1))   

เอกสารหลักฐาน 

3.1.2 (1) แผนการบริการวิชาการและการใช้ประโยชน์จากการบรกิารวชิาการ คณะสาธารณสุขศาสตรป์ระจ าปี

การศึกษา 2560  

 ข้อ 3.โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการท่ีบรกิารแบบให้เปล่า 

 คณะสาธารณสุขศาสตร ์มีการด าเนินโครงการบรกิารวชิาการแก่สังคมภายใต้การขับเคลื่อนการบรกิาร

วิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยโดยจัดโครงการบริการวิชาการตามความต้องการของชุมชน ทั้งหมด 4

โครงการ ได้แก ่ 

       1.1 การพัฒนาศักยภาพชุมชนต าบลเชียงรากน้อย ในการสรา้งเสรมิสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรค  

       1.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) ส าหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า

หมู่บา้น (อสม.) หมู่8 ต าบลคลองห้า อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี    

 1.3 การสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยจากการใช้สารเคมีในเกษตรกร ต าบลสวนพริกไทย 

อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 

ซึ่งทุกโครงการบรกิารวชิาการแบบให้เปล่าทั้งหมด โดยผู้รับบรกิารไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียนแต่อย่างใด   

เอกสารหลักฐาน 

3.1.3 (1)  แผนการบริการวิชาการและการใชป้ระโยชน์จากการบรกิารวชิาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ประจ าปี

การศึกษา 2560  
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 ข้อ 4.ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และ

น าเสนอกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณา 

 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการ  

แก่สังคม ประจ าปีการศึกษา 2560 โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ ตัวชี้วัดของแผนที่บรรลุ

เป้าหมาย จ านวน 12 ตัวชีว้ัด คดิเป็นร้อยละ100 

 ส าหรับความส าเร็จของโครงการบริการวิชาการแก่สังคม โดยแต่ละโครงการมีการประเมินตัวบ่งชี้ของ

โครงการบริการวิชาการ 3 ด้าน คือ ด้านความพึงพอใจ ด้านความรู้ความเข้าใจ และด้านการน าความรู้ไปใช้

ประโยชน์ (เอกสาร 3.1.4(1)-3.1.4(3))  มีรายละเอียดดังนี้  

โครงการบริการวิชาการ ค่าเปา้หมาย(ร้อยละ)  

ผลการ

ด าเนินงาน 
การบรรล ุ

(ส.ค.60-

ปัจจุบัน) 
บรรล ุ

ไม่

บรรล ุ

1.โครงการพัฒนาศักยภาพ

ชุมชนต าบลเชยีงรากน้อยใน

การสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกัน

และควบคุมโรค 

1. ด้านความพงึพอใจ ร้อยละ80 ร้อยละ100   

2. ด้านความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ80 ร้อยละ100   

3. ด้านการน าความรูไ้ปใช้ ร้อยละ80 ร้อยละ100   

2. การอบรมเชงิปฏิบัตกิารช่วยฟื้น

คืนชพีขัน้พืน้ฐาน (CPR) ส าหรับ

อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า

หมูบ้่าน (อสม.) ต าบลคลองห้า 

อ าเภอคลองหลวง จังหวัด

ปทุมธานี 

1. ด้านความพงึพอใจ ร้อยละ80 ร้อยละ100   

2. ด้านความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ80 ร้อยละ100   

3. ด้านการน าความรูไ้ปใช้ ร้อยละ80 ร้อยละ100   

3.โครงการสร้างเสริมสุขภาพและ

ความปลอดภัยจากการใชส้ารเคมี

ในเกษตรกร                      

ต าบลสวนพริกไทย อ าเภอเมอืง 

จังหวัดปทุมธาน ี

1. ด้านความพงึพอใจ ร้อยละ80 ร้อยละ100   

2. ด้านความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ80 ร้อยละ100   

3. ด้านการน าความรูไ้ปใช้ ร้อยละ80 ร้อยละ100   

4.โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วย

หลักการแพทยแ์ผนไทยส าหรับ

ผู้สูงอายุในต าบาลสวนพริกไทย 

1. ด้านความพงึพอใจ ร้อยละ80 ร้อยละ100   

2. ด้านความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ80 ร้อยละ100   

3. ด้านการน าความรูไ้ปใช้ ร้อยละ80 ร้อยละ100   

เอกสารหลักฐาน 

3.1.4 (1) สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการบรกิารวชิาการ  

3.1.4 (2) รายงานผลการด าเนินงานของโครงการบรกิารวชิาการ (กนผ.05) 

3.1.4 (3) รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะสาธารณสุขศาสตร ์ครัง้ที่1/2561 วันที ่20 สิงหาคม 2561 
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 ข้อ 5.น าผลการประเมินตามข้อ 4  มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม 

 คณะสาธารณสุขศาสตร์ น าผลการประเมินโครงการบริการวิชาการ มาใช้ในการประเมินความส าเร็จ

ตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อน ามาปรับปรุงแผนและพัฒนาการให้บริการ

วิชาการแกส่ังคมในปีถัดไป โดยด าเนินกิจกรรมในพื้นที่บริการวิชาการเดิม และด าเนินกจิกรรมต่อยอดโครงการ

การอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) ส าหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 

ต าบลคลองห้า อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  ให้เห็นผลชัดเจน โดยตั้งเป้าหมายในการสรา้ง อสม.แกนน า

ในพืน้ที่ หมู่ที่2 ต าบลคลองห้า อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อให้มีความรูแ้ละทักษะเรื่องการปฏิบัติการ

ช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและสามารถถ่ายทอดให้ประชาชนในหมู่บ้าน โดยก าหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นแกนน า     

อสม. จ านวน 10 คน และประชาชนในหมู่บา้นจ านวน 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 ต าบลคลองห้า อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ของส านักส่งเสริม

การเรียนรู้และบริการวาชาการ เมื่อวันที่ 17-19 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตร 

ต าบลคลองห้า อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  โดยมีอาจารย์จ านวน  10 คน  เข้าร่วมโครงการ

ดังกล่าว รายชื่อดังนี้ (เอกสาร 3.1.6(1))   

 1. อาจารย์ ดร.ทัศพร  ชูศักดิ์ 2. อาจารย์ ดร.อภิชัย  คุณีพงษ์ 

 3. อาจารย์เมธี สุทธศิลป์  4. อาจารย์ ดร.สินี    สิริคูณ 

 5. อาจารย์ศศิธร ตันติเอกรัตน์ 6. อาจารย์สุวัฒน์  ศิรแิก่นทราย 

 7. อาจารย์นัชชา  ยันติ  8. อาจารย์อภิเชษฐ์  จ าเนียรสุข 

 9. อาจารย์ภาชินี  โอภาษี  10. อาจารย์ปัทมาภรณ์ เจรญินนท์ 

เอกสารหลักฐาน 

3.1.6 (1) ค าสั่งผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ โครงการขับเคลื่อนงานพันธกิจสัมพันธ์แบบบูรณาการ

เพื่อยกระดับการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม ให้กับนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตร ต าบลคลองห้า 

อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนนิงาน 

เป้าหมาย 2560 ผลการด าเนนิงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 6 ข้อ ข้อ 1-6  5.00 คะแนน บรรลุ 
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สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 3 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแขง็ 

การบรกิารวชิาการ เป็นความต้องการของชุมชน 

 

ท า need assessment ในชุมชนและ รพสต. 

จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

การวิเคราะห์ need assessment ของ รพสต.ที่ เป็น

พันธมิตรกับคณะ 

 

 

- 

 

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 

 

 

- 
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องค์ประกอบที่ 4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : อ.อภิญญา  อุตระชัย 

 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน  

1.อ.ดร.ทัศพร  ชุศักดิ์   2. อ.สุวัฒน์  ศิริแก่นทราย 

3. อ.เฟือ่งฟ้า  รัตนาคณหุตานนท์  4. 4. นายกิตติวุฒิ  ไชยการ 

5. น.ส.ชลทิชา  พงษ์ทว ี

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 สงิหาคม 2560- 31 กรกฎาคม 2561) 

ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 

ค าอธบิายตัวบ่งชี้  สถาบันอดุมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสรา้ง และการบริหารจัดการงานท านุ

บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทยภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจดุเนน้ของ

สถาบันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนนิการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

3-4  ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

5 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

6 - 7 ข้อ 

ผลการด าเนนิงาน 

 

 ข้อ 1.ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   

 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมตามค าสั่ง

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 130/2560  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (เอกสาร 

4.1.1(1))  โดยคณะกรรมการ มีหน้าที่ดังนี้ 

 1) ก าหนดแนวทางการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 2) จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

 3) สื่อสารแผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมไปสู่การปฏิบัติให้กับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง 

 4) ด าเนินงาน ก ากับ ติดตาม รวบรวม และสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านท านุบ ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรมของคณะ 

 5) รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อผู้บรหิาร 

 6) อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

เอกสารหลักฐาน 

4.1.1(1) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมตามค าสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร ์ 
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 ข้อ 2.จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์ของแผนรวมท้ังจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 

 คณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมกับคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ได้จัดท าแผนปฏิบัติการ         

ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 2560 โดยในแผนปฏิบัติการประจ าปี 2560 ได้ก าหนด

ตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงคข์องแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณจ านวน 58,488 บาท โดยมโีครงการ

ตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมทั้งสิน้ จ านวน 4 โครงการ คอื  

  1.โครงการสบืสานประเพณีไทย งานรดน้ าด าหัวเทศกาลสงกรานต ์

  2.โครงการท านุบ ารุงเผยแพร่สืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมเทศกาลวันลอยกระทง  

  3.โครงการท านุบ ารุงเผยแพร่สืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ถวายเทียน เข้าพรรษา  

  4.โครงการการเฉลิมพระเกยีติวันส าคัญเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตรยิ์ 

 โดยวัตถุประสงคแ์ผนท านุศิลปวัฒนธรรม มีดังนี ้ 

 วัตถุประสงค์ของแผน 

 1.เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ได้สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดี

งามของไทย  

 2.เพื่อบริหารจัดการส่งเสรมิศิลปะและวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสานเผยแพรว่ัฒนธรรมไทย 

 ตัวชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน 

 1.ด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมตามแผนท านุศิลปวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของโครงการ

ทั้งหมดในแผนท านุศิลปวัฒนธรรม 

 2.รอ้ยละการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการท านุศิลปวัฒนธรรม ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 70  

เอกสารหลักฐาน 

4.1.2 (1) แผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจ าปี

การศึกษา 2560 

 

 ข้อ 3.ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 คณะสาธารณสุขศาสตร ์ได้ก าหนดให้คณะกรรมการเพื่อก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตาม 

แผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ได้แก ่อาจารย์ ดร.ทัศพร ชูศักดิ์ ประธานกรรมการศิลปวัฒนธรรม และ

อาจารย์เฟื่องฟ้า รัตนาคณหุตานนท์ กรรมศิลปวัฒธนธรรม เป็นผู้ร่วมรับผิดชอบก ากับติดตามการด าเนินงาน

โครงการ โดยมีการด าเนินงานดังนี้ 

 1.อาจารย์ ดร.ทัศพร ชูศักดิ์ เป็นผู้ก ากับติดตามผ่านทางบันทึกข้อความต่อผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการ 

 2.อาจารย์เฟื่องฟ้า รัตนาคณหุตานนท์ เป็นผู้ก ากับติดตามดูแลตัวบ่งชี้วัด ติดตามผลการด าเนินงานใน

การประชุมระหว่างการด าเนินงาน มีการติดตามผลการด าเนินงานโดยก าหนดข้อตกลงให้ผู้รับผิดชอบโครงการ

ในแต่ละโครงการต้องด าเนินการสรุปผลการด าเนินโครงการเป็นตามแบบสรุปโครงการ (กนผ.05)               

และน ารายงานสรุปผลโครงการให้แก่คณะกรรมการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในทุกครั้ง

หลังเสร็จสิ้นโครงการภายใน 30 วัน  
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 3.มีการรายงานการด าเนินโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2560 ตามไตรมาสเสนอต่อคณะสาธารณสุขศาสตร์   (เอกสาร 4.1.3(1)-

4.1.3(2))   

เอกสารหลักฐาน 

4.1.3 (1) รายงานการประชุมรายงานการด าเนินการโครงการ 

4.1.3 (2) รายงานผลการด าเนินโครงการ (กนผ.05) 

  ข้อ 4.ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม 

 ตามที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ก าหนดตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จของแผนปฏิบัติการด้านท านุบ ารุง 

ศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2560 แล้วนั้น หลังจากที่ได้ด าเนินโครงการตามแผนเสร็จเรยีบรอ้ย 

แล้ว คณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมได้ประชุมเพื่อวิเคราะห์และประเมินผลความส าเร็จตามตัวชีว้ัด 

ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2560 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2560 ณ 

ห้องประชุม 504 โดยมีการสรุปผลการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการ 

ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีรายละเอียดดังนี้ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์ของแผน 

ค่า

เป้าหมาย 

ผลการ

ด าเนินงาน 

บรรล/ุไม่บรรลุ หมายเหตุ 

1.ด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม

ตามแผนท านุศิลปวัฒนธรรม ไม่

น้อยกว่าร้อยละ 70 ของโครงการ

ทั้งหมดในแผนท านุศิลปวัฒนธรรม 

ไม่น้อยกวา่ 

รอ้ยละ 70 

3 โครงการ 

คดิเป็นร้อยละ 

75 

บรรลุ มี 4 โครงการ 

2.ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ

ของโครงการท านุศิลปวัฒนธรรม ไม่

น้อยกวา่ร้อยละ 70 

ไม่น้อยกวา่ 

รอ้ยละ 70 

คดิเป็นร้อยละ 

74.35 

บรรลุ งบ 58,488 บาท 

เบิกจ่ายจรงิ 

43,488 บาท 
 

1.ด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมตามแผนท านุศิลปวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของโครงการ

ทั้งหมดในแผนท านุศิลปวัฒนธรรม 

 ผลการด าเนินงาน มีการด าเนินงานโครงการ/กจิกรรมส าเร็จตามแผน จ านวน 3 โครงการ 

จากทั้งหมด 4 โครงการ คิดเป็นรอ้ยละ 75 บรรลุเป้าหมาย รายละเอียดดังนี้ 

  1.โครงการสืบสานประเพณีไทย งานรดน้ าด าหัวเทศกาลสงกรานต์ 

  2.โครงการท านุบ ารุงเผยแพร่สืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ถวายเทียน เข้าพรรษา  

  3.โครงการการเฉลิมพระเกยีติวันส าคัญเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตรยิ์ 

  ส่วนโครงการท านุบ ารุงเผยแพร่สืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมเทศกาลวันลอยกระทง 

ไม่ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมโครงการตามแผนเนื่องจากการสั่งซื้ออุปกรณ์ในการจัดโครงการล่าช้า ทางคณะ
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สาธารณสุขศาสตร์จึงแกไขปัญหาโดยการจัดให้อาจารย์และนักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมกับวันลอยกระทงกับทาง

มหาวิทยาเพื่อได้สืบสานศิลปวัฒนธรรมในวันลอยกระทง 

2.ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการท านุศิลปวัฒนธรรม ค่าเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

 ผลการด าเนินงาน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมจ านวน 

43,488 บาท จากงบประมาณที่ตั้งไว้ 58,488 บาท คดิเป็นร้อยละ 74.35 บรรลุเป้าหมาย 

 นอกจากนี้ในการด าเนินงานระหว่างปีได้มีการน าผลการประเมินจากโครงการ/กิจกรรมต่างที่ได้

ด าเนินการไปแล้วมาใช้ในการปรับปรุงการด าเนินงานโครงการอื่นๆ ให้สอดคล้องและตรงกับสถานการณ์ ใน

ปัจจุบัน (เอกสาร 4.1.4(1)-4.1.4(2))   

เอกสารหลักฐาน 

4.1.4 (1) รายงานผลการด าเนินโครงการ (กนผ.05) 

4.1.4 (2) สรุปแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2560 

 ข้อ 5.น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ในปีการศึกษา 2560  

 โดยคณะสาธารณสุขศาสตรแ์ละกรรมการศิลปวัฒนธรรมมีการน าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง

แผนและกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานด้านศิลปะ

และวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งในปี 2560 ซึ่งในการด าเนินงานระหว่างปีได้มีการน าผลการประเมินจาก

โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่ได้ด าเนินการไปแล้วมาใช้ในการปรับปรุงการด าเนินงานโครงการอื่นๆ ให้สอดคล้อง

และตรงกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ดังนี้ 

ผลจากการประเมินกระบวนการ ผลการด าเนนิงาน/ผลการปรับปรุง 

        ควรมีการเร่งรัดในการสั่งซื้ออุปกรณ์ในการจัด

โครงการให้เร็วขึ้นเพื่อป้องกันการล่าช้าในการสั่งซื้อที่

ส่งผลกระทบต่อการจัดโครงการ 

 

 

 

 

       คณะกรรมการท านุศิลปวัฒนธรรมได้ด าเนินการ

ปรับปรุงกระบวนการโดยควบคุมเร่งรัดการส่งซื้อ

อุปกรณ์ในการจัดโครงการให้เร็วขึ้นโดยก าหนดให้ส่ง

โครงการในการจัดโครงการไม่น้อยกว่า  30 วัน       

เพื่อป้องกันไม่ ให้ เกิดความล่าช้า เช่น การส่งซื้อ

อุปกรณจ์ัดกจิกรรมของโครงการวันลอยกระทง  

       ผลการปรับปรุงมีผลการด าเนินงานท าให้การจัด

โครงการ 1.โครงการสืบสานประเพณีไทย งานรดน้ าด า

หัวเทศกาลสงกรานต์ 

            2.โครงการท านุบ ารุงเผยแพร่สืบสานและ

อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ถวายเทียน เข้าพรรษา  

           3.โครงการการเฉลิมพระเกียติวันส าคัญ

เก่ียวข้องกับสถาบันพระมหากษัตรยิ์ 

ซึ่งการสั่งซื้ออุปกรณ์ในการจัดโครงการทั้ง 3 โครงการ

ไม่เกดิความล่าชา้และเป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
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 ข้อ 6.เผยแพร่กิจกรรมหรอืการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 

 คณะสาธารณสุขศาสตร ์ได้มกีารเผยแพรก่ารจัดกจิกรรมโครงการด้านการท านุบ ารุงศลิปะและ

วัฒนธรรมสูส่าธารณชนภายทั้งภายในและภายนอก ผ่านช่องทางต่างๆ (เอกสาร 4.1.6(1))  ดงันี ้

            1. การประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่กิจกรรมผ่านสื่อออนไลน์ ได้แก ่เว็บไซต์คณะสาธารณสุขศาสตร ์ 

และ Facebook คณะสาธารณสุขศาสตร ์  

            2. การประชาสัมพนัธ์และการเผยแพร่กิจกรรมผ่านบอร์ดประชาสัมพนัธ์ของคณะสาธารณสุขศาสตร ์  

เอกสารหลักฐาน 

4.1.6 (1) เอกสารสรุปการเผยแพร่โครงการกิจกรรมการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 2560 

 ข้อ 7.ก าหนดหรอืสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซ่ึงเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 

 คณะไม่มีการก าหนด หรอืสรา้งมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนนิงาน 

เป้าหมาย 2560 ผลการด าเนนิงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

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

สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 4 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแขง็ 

โครงการ/กิจกรรมที่จัดมบีุคลากรและนักศึกษา

สนใจเข้าร่วมเป็นจ านวนมาก 

มีความรว่มมอืระหว่างคณะกรรมการท านุบ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม คณะกรรมการนักศึกษา 

คณะกรรมการกิจการนักศึกษา และคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร ในการวางแผนจัดโครงการ

ศลิปวัฒนธรรมที่บูรณาการกับการเรียนการสอน 

จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

รูปแบบการเผยแพรโ่ครงการ จัดเวบ็ไซต์และเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ 

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 

- 
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องค์ประกอบที่ 5  การบรหิารจัดการ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 การบรหิารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ   
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : ผศ.อารีย์  สงวนชื่อ ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน  

1.รศ.ดร.สมชาย  ดุรงค์เดช  2. อ.ดร.ทัศพร  ชูศักดิ์ 
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เกณฑ์ขอ้ 3, 4, 5 และ ข้อ 7  : ปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560- 31 กรกฎาคม 2561) 

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 

ค าอธบิายตัวบ่งชี้ สถาบนัอดุมศึกษามีพันธกจิหลัก คอื การเรยีนการสอน การวจิยั การบริการวิชาการแกส่ังคม 

และการท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรม ในการด าเนินพนัธกจิหลัก สถาบันอดุมศึกษาจ าเป็นต้องด าเนินงานผ่าน

คณะ ดังนั้นคณะตอ้งมีการพัฒนาแผนเพื่อก าหนดทศิทางการพัฒนาและการด าเนนิงานของคณะให้สอดคลอ้งกับ

เป้าหมายและกลุ่มสถาบันตลอดจนมีการบรหิารทั้งด้านบุคลากร การเงิน ความเสี่ยงและการประกันคุณภาพ

การศึกษา เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนพันธกจิหลักให้บรรลุตามเป้าที่ก าหนดไว้ 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนนิการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

3-4  ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

5 – 6 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

7 ข้อ 

ผลการด าเนนิงาน 

 ข้อ 1.พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้อง

กับวิสัยทัศน์ของคณะ  มหาวิทยาลัย รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนา

ไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และ

เป้าหมายของแผนกลยุทธแ์ละเสนอผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

 1) คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวน/ จัดท าแผนยุทธศาสตร์ และ

แผนปฏิบัติการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยคณะกรรมการฯ ได้ด าเนินการรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัย

ภายในที่เป็นข้อมูลการด าเนินงาน ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมินต่างๆ อาทิเช่น การตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน การตรวจประเมิน ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของวิทยาลัยฯ และรวบรวม 
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วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก เช่น แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 และการเปลี่ยนแปลงตัวบ่งชี้หรือ

เกณฑ์การประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก เป็นต้น 

 หลังจากการรวบรวม วิเคราะห์ขอ้มูลดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการฯ ได้น ามาวิเคราะห์เพื่อระบุจุดแข็ง 

จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของคณะ ในรูปแบบ SWOT  

 เมื่อคณะกรรมการฯ ระบุในรูปแบบ SWOT เสร็จเรยีบร้อยแล้ว ได้ด าเนินการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ โดย

เรียงล าดับความส าคัญและจับคู่ปัจจัยเพื่อก าหนดเป็นกลยุทธ์  เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์ รวมทั้งได้น า

ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ของปีที่ผ่านมา มาวิเคราะห์ประกอบการทบทวน เพื่อจัดท าเป็นแผน

ยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

            คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้เสนอแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี งบประมาณ  พ .ศ . 2561 โดยผ่ านการเห็ นชอบจากคณะกรรมการ ประจ าส่ วนราชการ                   

คณะสาธารณสุขศาสตร์ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2560  ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 

2) คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินให้รองรับและมีความสอดคล้องกับการ

ด าเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ     

พ.ศ. 2561 และผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบรหิารคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

ในปีงบประมาณ 2561  คณะสาธารณสุขศาสตร ์จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวน/ จัดท าแผน

ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ คณะสาธารณสุขศาสตร์  คณะกรรมการฯ  ด าเนินการจัดท าแบบประเมิน

สถานการณ์ในประเด็น การวิจัย หลักสูตร ปฏิบัติการ ความรับผิดชอบต่อสังคม การบรหิาร และปลายเปิดเพื่อ

แสดงความเห็นเพิ่มเติม โดยคณะกรรมการบริหารคณะพิจารณาเห็นชอบ  และส่งให้บุคลากรทุกคนภายใน

คณะฯ รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งปัจจัยภายในที่เป็นข้อมูลการด าเนินงาน ข้อเสนอแนะจากการตรวจ

ประเมินต่างๆ ได้แก่ การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน การตรวจประเมิน ติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินผลงานของวิทยาลัยฯ และรวบรวม วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่เปลี่ยนแปลง ได้แก ่กรอบยุทธศาสตรช์าติ

ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) และแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 เมื่อรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

คณะกรรมการฯ ด าเนินการจัดท า TOWS Matrix วิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ โดยเรียงล าดับความส าคัญและจับคู่

ปัจจัย SO, WO, ST, WTเพื่อก าหนดยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ แนวทางการพัฒนา และ KPI รวมทั้งน า

ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ของปีที่ผ่านมา มาวิเคราะห์ประกอบการทบทวน เพื่อจัดท าเป็นแผน

ยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เอกสาร 

5.1.1(1)-5.1.1(6))   

เอกสารหลักฐาน 

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

(พ.ศ.2560-2564 )และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2561 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

5.1.1 (2) เอกสารโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ 2561และจัดท า (ร่าง) แผนปฏิบัติ

ราชการประจ าปี 2561 คณะสาธารณสุขศาสตร ์  

5.1.1 (3)  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนราชการคณะสาธารณสุขศาสตร์ วันที่ 7 ตุลาคม 2560   
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5.1.1 (4)  แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560– 2564) และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่

ได้รับการอนุมัติคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย  

5.1.1 (5)  เล่มแผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะสาธารณสุขศาสตร ์ประจ าปีงบประมาณ 2561 

5.1.1 (5)  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัย วาระพิจารณาแผนแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี 

(พ.ศ. 2560– 2564) และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

5.1.1 (6)  Gantt’s Chart การทบทวนและพัฒนาแผนยุทธศาสตร ์2561-2564 และแผนปฏิบัติการ 2562 
 

 ข้อ 2.ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร 

สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง เพื่อ

วิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธผิลในการผลิตบัณฑิต และโอกาส

ในการแข่งขัน 

 คณะสาธารณสุขศาสตร์ด าเนินการค านวณต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร ประกอบด้วยรายรับ    

และรายจ่าย รายรับประกอบด้วย 1) ค่าลงทะเบียน ซึ่งค่าลงทะเบียนจะเพิ่มขึน้ตามจ านวนแผนการรับนักศึกษา

ในแต่ละปี  2) เงินอุดหนุนจารัฐบาล ได้แก่ งบบุคลากร งบด าเนินการ งบลงทุน {ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

(ค่าคงที่)และ ค่าครุภัณฑ์) รายจ่าย ประกอบด้วย 1) งบบุคลากร 2) งบด าเนินการ (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย      

ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค) 3) งบลงทุน {ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าคงที่) และ ค่าครุภัณฑ์) 4) เงินอุดหนุน   

(การท าวิจัย และการบรกิารวชิาการ)   

ปีการศึกษา 2560 คณะสาธารณสุขศาสตร์  มีจ านวนหลักสูตรที่ เปิดสอนทั้งหมด 2 หลักสูตร           

โดยมีต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละผลผลิต/กจิกรรม/หลักสูตร สรุปได้ดังนี้ 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิต

บัณฑติ 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) เอกสารสรุปตน้ทุนตอ่หน่วยหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล 

และสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ์ประจ างบประมาณ พ.ศ.2561 
 

 ข้อ 3.ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิด

จากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะ

และให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดมิ 

 คณะสาธารณสุขศาสตร์ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของคณะ

สาธารณสุขศาสตร์ ตามค าสั่งที่ 0020/2561 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561 โดยคณะกรรมการฯ ประชุมวิเคราะห์ 

และระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายในและภายนอก ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ใน 4 ด้าน คือ  1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์  (Strategic Risk) 2) ความเสี่ยงด้านการ
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ปฏิบัติการ (Operational Risk)  3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)  4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตาม

กฎระเบียบ (Compliance Risk)  รวมทั้งคณะกรรมการฯ น าผลการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีการศึกษา 2559  

มาพิจารณาว่าความเสี่ยงใดที่ยังเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้  รวมทั้งความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ในการศึกษา 

2560 และน าความเสี่ยงทั้งหมดมาประเมินเพื่อหาระดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์

ความเสี่ยง และผลกระทบต่างๆ  โดยคณะกรรมการฯ รว่มกันก าหนดเกณฑ์ภายใต้บริบทของคณะฯ  

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของคณะฯ ออกแบบการประเมินความเสี่ยงทั้ง 4 

ด้านและส่งให้บุคลากรทุกคนภายในคณะฯ มีส่วนร่วมในการประเมิน ผลจาก การรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล 

พบว่า คณะฯ มีความเสี่ยงที่ต้องน ามาบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 

ด้านกลยุทธ์ (S)     

เหตุการณ์ความเส่ียง ระดับโอกาสเกิด ระดับผลกระทบ 

จ านวนการรับนักศึกษาไมไ่ดต้ามเป้าหมาย  5 5 

ผลงานการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ และนานาชาติของอาจารย์ในคณะไม่ได้ตาม

เป้าหมาย 

3 3 

จ านวนเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยของอาจารย์ในคณะไมไ่ด้ตามเป้าหมาย 5 5 

ด้านการปฏบิัติการ (O) 

เหตุการณ์ความเส่ียง ระดับโอกาสเกิด ระดับผลกระทบ 

ความส าเร็จของการท าวิจัยไม่เป็นตามแผนท่ีก าหนด (รอ้ยละ 100) 2 3 

ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากรในเรื่องเกี่ยวกับอัคคีภัย 1 5 

อัตราการโอนย้ายและลาออกของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนสูง 5 5 

ด้านการเงิน (F) 

เหตุการณ์ความเส่ียง ระดับโอกาสเกิด ระดับผลกระทบ 

เมื่อท าตั้งเบิก การเบิกค่าใชจ้า่ยตามโครงการไม่สามารถเบิกได้ตามค าแนะน าตาม

เจา้หน้าท่ีการเงินแนะน า 

5 5 

ด้านการปฏบิัติตามกฎระเบียบ (C) 

เหตุการณ์ความเส่ียง ระดับโอกาสเกิด ระดับผลกระทบ 

การปฏิบัติตามกฎระเบียบการจราจรของมหาวิทยาลัย 5 5 

            จากนั้น คณะสาธารณสุขศาสตร์ ก าหนดแนวทางการจัดการความเสี่ยงตามหลักการ 3 แนวทาง คือ 1) การ

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

ด าเนินงานจัดการความเสี่ยงแต่ละด้าน รวมทั้งก าหนดผู้รับผิดชอบในแผนบรหิารความเสี่ยงคณะสาธารณสุขศาสตร ์

ประจ าปีการศึกษา 2560 น าแผนบริหารความเสี่ยงเสนอคณบดีให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปี

การศึกษา 2560 และน าเสนอให้คณะกรรมการบรหิารคณะสาธารณสุขศาสตร์ พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 คณะฯมีการติดตามความผลการด าเนินงานตามแผนบริหารเสี่ยง ประจ าปีการศึกษา 2560  โดยพบว่า จาก

ความเสี่ยงทั้งหมด 9 ความเสี่ยง มีผลการด าเนินงานตามสถานะความเสี่ยงหลังการควบคุมมีระดับลดลงจากเดิม

จ านวน 4 ความเสี่ยง คดิเป็นรอ้ยละ 44.44  และน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบรหิารความเสี่ยง ประจ าปี

การศึกษา 2560  ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบรหิารคณะ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 (เอกสาร 5.1.3(1)5.1.3(5))   
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เอกสารหลักฐาน 

5.1.3 (1)  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 26 

มกราคม 2561 เพื่อทบทวนและจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2560 

5.1.3 (2)  ค าสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

ประจ าปีการศึกษา 2560 คณะสาธารณสุขศาสตร์ เลขที่ 0020/2561 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561  

5.1.3 (3)  แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา พ.ศ.2561  

5.1.4 (5)  รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารคณะ คร้ังที่ 8/2561 วันที่ 8 สิงหาคม 2561 

 ข้อ 4.บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10  ประการที่อธิบายการด าเนินงาน                

อย่างชัดเจน 

 ผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ บริหารงานโดย ใช้หลักธรรมาภิบาลทั้ง 10 หลัก บริหารจัดการโดย

ผลการด าเนินงานใช้หลักธรรมาภิบาล ดังนี้ 

 1. หลักประสิทธผิล (Effectiveness)  

 ผู้บรหิารคณะสาธารณสุขศาสตร ์วางแผนการด าเนินงานตามภารกิจด้านการผลิตบัณฑิต การบริหาร 

การวิจัย การบริการวิชาการ  และการท านุบ ารุงศิลปวัฒธรรม โดยจัดท าแผนยุทธศาสตร์  คณะสาธารณสุข

ศาสตร์ และแผนปฏิบัติการคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจ าปีพ.ศ. 2561 ที่มีการก าหนดตัวบ่งชี้และคา่เป้าหมาย

ผลส าเร็จของการด าเนินงานไว้ชัดเจน และมีการติดตาม ก ากับการด าเนินกจิกรรม/โครงการต่างๆ ผ่านที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารคณะฯ โดยให้ผู้รับผิดชอบรายงานความก้าวหน้าอย่างสม่ าเสมอ และด าเนินการรวบรวม

ข้อมูล  จัดท า รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 

ประจ าปี 2561  รายงานต่อคณะกรรมการบรหิารคณะฯ และมหาวิทยาลัย  

นอกจากนี้ผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ก าลังด าเนินการ ก ากับให้คณะฯ จัดท ารายงานประเมิน

ประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพ เพื่อประเมินตนเองถงึความส าเร็จของผลการด าเนินงานเปรยีบเทียบกับ

ปงีบประมาณที่ผา่นมา 

 2. หลักประสิทธภิาพ (Efficiency)  

ผู้บริหารของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ให้ความส าคัญในการบริหาร   โดยน าระบบบริหารจัดการแบบ

อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจัดท าโดยมหาวิทยาลัยฯ   มาใช้ในการปฏิบัติงานด้วยระบบออนไลน์เป็นส่วนหนึ่งในการ

ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ ท าให้ประหยัดเวลา ประหยัดทรัพยากร และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานให้มีความถูกต้องและรวดเร็ว เช่น ระบบ e – office  ระบบรายงานการติดตามผลการด าเนินโครงการ

และงบประมาณ (VRU Projects Monitoring System) และมีระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ (MIS) เป็นต้น     

เพื่อช่วยให้การบริหารจัดการของคณะสาธารณสุขศาสตร์ สะดวก รวดเร็ว และเหมาะสมกับบริบทของคณะ

สาธารณสุขศาสตร์ มากยิ่งขึ้น 

      นอกจากนี้ผู้บริหารให้ความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยน าระบบคุณภาพต่างๆ      

เข้ามาใช้ในคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้แก่ ระบบการประกันคุณภาพของสกอ.  เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อ

http://202.29.39.12:88/mis/
http://202.29.39.12:88/mis/
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การด าเนินการที่ เป็นเลิศ ฉบับปี 2558 เพื่อช่วยให้การบริหารงานของคณะสาธารณสุขศาสตร์บรรลุ            

ตามเป้าประสงคท์ี่ก าหนดไว้ เป็นต้น 

3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness)  

ผู้บริหารของคณะสาธารณสุขศาสตร์บรหิารงานโดยใช้หลกัการตอบสนองอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้น

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่จะให้เกิดกับตัวผู้เรียน ด้วยการประเมินความต้องการ และความคาดหวังของผู้ใช้

บัณฑิต น าไปแปลงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสู่โปรแกรมการศึกษา และวิธีการที่จะท าให้บรรลุผลสัมฤทธ์ผ่าน     

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

แนวคิด เครือข่ายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUNQA) และกรอบแนวคิดการจัดการศึกษาที่      

มุ่งผลลัพธ์ (Outcome-based Education)   

นอกจากนั้นคณะฯ ให้บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการหรือปัญหาของชุมชน 2561  ทั้งนีค้ณะฯ  

เปิดให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น นักศึกษา ผู้รับบรกิารวิชาการ ได้ตอบสนองการด าเนินงานต่างๆ ผ่านการประเมิน

ความพึงพอใจในการด าเนินงานของคณะ เช่น รายงานประเมินการให้บริการวิชาการ รายงานการประเมิน

คุณภาพการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2560 รายงานการประเมินการเป็นอาจารย์ที่ปรกึษา ปีการศึกษา 

2560 และรายงานประเมินความพึงพอใจต่อการบรหิารหลักสูตร เป็นต้น   

4.หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) 

     ผู้บริหารทุกระดับของคณะบริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ มีการก าหนดหน้าที่ความ

รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจนตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละต าแหน่ง มีการก าหนดขอบเขตภาระหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน 

ซึ่งบุคลากรทุกคนได้ปฏิบัติงานด้วยความรับผดิชอบ  ดังนี้ 

   4.1 คณบดีมีการปฏิบตัิงานตามต าแหน่งหนา้ที่ ตามภารกจิของคณะ ด้วยความรู ้ความสามารถ ความ

ตั้งใจ ขยันหมัน่เพียร ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยอย่างมปีระสิทธิภาพ ประสิทธิผล มผีลการประเมินในระดับดี 

(คะแนนเฉลี่ย 4.30)  

   4.2 การประชุมบุคลากรเพื่อชีแ้จงข้อราชการต่าง ๆ การปฏบิัติงานตามภารกิจ ตามนโยบายของ

มหาวิทยาลยั ไดต้ามเวลาที่ก าหนด 

   4.3  คณาจารย์มหีน้าที่รับผดิชอบปฏิบัติงานดา้นตา่งๆ ตามภารกิจหลักของคณะไม่ต่ ากว่าภาระงานขัน้

ต่ าตามมหาวิทยาลยัก าหนด และมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยคณะกรรมการที่คณบดีแต่งตั้ง  

   4.4 มีการก าหนดให้มีผูร้ับผดิชอบกิจกรรมโครงการต่างๆ ในคณะ ซึ่งทุกกิจกรรมได้ก าหนดผู้รับผิดชอบ

ในการด าเนินงานต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561  รวมถงึการมีค าสั่งแตง่ตัง้กรรมการ

ชุดต่างๆเพื่อด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายของการท างาน  

 5. หลักความโปรง่ใส (Transparency)  

คณะมีการเปิดเผยข้อมูลการด าเนินงานด้านต่างๆอย่างตรงไปตรงมา เช่น  ด้านการบรหิารจัดการ ด้าน

การวิจัย และด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม คณะฯ  มีการก ากับให้ผู้รับผิดชอบจัดท าสรุปผลโครงการ และ

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการรายงานต่อคณะและมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ คณะได้มีการเปิดเผยข้อมูลการ

ด าเนินงาน/กิจกรรมต่างๆ  ผ่านทางเว็บไซต์ของคณะ  
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  6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) 

    คณะสาธารณสุขศาสตร์ ยึดหลักการมีส่วนรว่มในการบริหารงานตามพันธกจิด้วยการเปิดโอกาสให้

บุคลากรมีส่วนร่วมในวางแผนงาน เช่น การประชุมจัดท าแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ คณะสาธารณสุข

ศาสตร์ ประจ าปี’งบประมาณ พ.ศ. 2561 และเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการ

ด าเนินงานต่างๆ  ของคณะดังปรากฏในรายงานการประชุมวาระเพื่อพิจารณา รวมทั้งให้นักศึกษา ได้มีส่วนรว่ม

ในการจัดกจิกรรม/โครงการต่างๆ  โดยใช้ความรูด้้านระบบประกันคุณภาพของนักศึกษา  

7. หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) 

คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ประธานหลักสูตรสาขาวิชา ทุกคนมีส่วนร่วมกันในการบริหารคณะ

ตามบทบาทหน้าที่ที่ก าหนด สามารถตัดสินใจด าเนินการได้ในงานที่รับผิดชอบ งานที่ส าคัญด าเนินการในรูป

คณะกรรมการ มิใชค่ณบดีบรหิารเพียงคนเดียว รวมถึงมอบอ านาจให้รองคณบดี บริหารงานและก ากับดูแลงาน

ตามหน้าที่ที่ก าหนดได้โดยอิสระ รวมถึงประธานหลักสูตรท าหน้าที่บริหารหลักสูตรได้ตามบทบาทหน้าที่ที่

ก าหนดโดยอิสระภายใต้การก ากับตามนโยบายของคณะ  

 8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) 

คณะสาธารณสุขศาสตร์  ได้บรหิารงานโดยถอืหลักนิติธรรมที่เป็นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ

ของมหาวิทยาลัย โดยคณบดีเน้นย้ าให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆของมหาวิทยาลัย เช่น 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ.2553     

เป็นต้น 

9. หลักความเสมอภาค (Equity)  

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปฏิบัติงานต่อเพื่อนร่วมงาน นักศึกษา และผู้รับบริการภายนอก อย่าง        

เท่าเทียมกันไม่มีการแบ่งแยก เช่น การประกาศรับสมัครบุคลากรเข้าปฏิบัติงานในคณะ  หรือการรับสมัคร

นักศึกษาเข้าศึกษาในคณะฯได้มีการประกาศการรับสมัครคัดเลือกและประกาศผลการคัดเลือกอย่างเป็น

ทางการ เป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทางเว็บไซด์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเปิดโอกาสให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่

ได้รับการพัฒนาตนเอง เช่น การอบรม/สัมมนา การประชุมวิชาการ เป็นต้น  

            10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented)  

ในการบริหารงานทุกภารกิจของคณะฯ คณบดีและผู้บริหารคณะยึดหลักฉันทามติในการบริหารงาน

ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะมุ่งเน้นให้บุคลากรมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ในการพิจารณาให้

ข้อเสนอแนะเพื่อให้ได้ข้อสรุปเป็นมติที่ประชุม เช่น มีการลงมติร่วมกัน  ในการประชุมทบทวนนโยบาย วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ การจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 การก าหนดอัตลักษณ์ 

เอกลักษณ ์และค่านิยมองคก์รของคณะ เป็นต้น (เอกสารหมายเลข 5.1.4(1)-5.1.4 (11)) 

เอกสารหลักฐาน 

5.1.4(1)  เอกสารแสดงการใช้ระบบ e – office 

5.1.4(2)  เอกสารแสดงการใช้ ระบบระบบรายงานการติดตามผลการด าเนินโครงการและงบประมาณ (VRU 

Projects Monitoring System) 

http://202.29.39.12:88/mis/
http://202.29.39.12:88/mis/
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5.1.4(3)  เอกสารแสดงการใช้ ระบบสารสนเทศเพื่อการตดัสนิใจ (MIS) 

5.1.4(4)  รายงานสรุปผลการด าเนนิงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจ าปี

การศึกษา 2560  

5.1.4(5)  รายงานการวเิคราะห์ขอ้มูลทางการเงิน 

5.1.4(6)  แผนกลยุทธ ์ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

5.1.4(7)  แฟม้ระเบียบ ขอ้บังคับ และกฎหมายตา่ง ๆ  

5.1.4(8)  เอกสารการมอบหมายงาน และมอบอ านาจ ให ้คณบดีและรองคณบดี 

5.1.4(9)  ตัวอยา่งเอกสารแสดงการเขา้รว่มอบรมเพื่อพัฒนาตนเองของอาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน

วิชาการ 

5.1.4(10) รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารคณะ 

5.1.5(11) รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมทบทวนอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และค่านยิมองค์กร คณะสาธารณสุข

ศาสตร ์เมื่อวนัที่ 18 มกราคม 2561 

 

 ข้อ 5.ค้นหาแนวปฏิบัตทิี่ดจีากความรู้ท้ังที่มอียู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และ

แหล่งเรยีนรู้อื่นๆตามประเด็นความรู้ อยา่งนอ้ยครอบคลุมพันธกจิด้านการผลิตบณัฑิตและด้านการวิจัย 

จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใชใ้นการปฏิบตัิงานจริง 

คณะสาธารณสุขศาสตรจ์ัดท าแผนการจัดการความรู้ โดยมีตัวแทนอาจารย์และบุคลากรเข้ารว่มในการ

ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ เพื่อจัดท าแผนการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา 2560 และ

ด าเนินการจัดการความรู้ตามแผนที่ก าหนด หัวข้อการจัดการความรู้ 2 ด้าน คือด้านการผลิตบัณฑิต และด้าน

การวจิัย และมีการด าเนินงานการจัดการความรู ้ดังนี้ 

     1.ด้านการผลิตบัณฑิต  

 1.1 หัวข้อในการจัดการความรูด้้านการผลิตบัณฑิต เรื่อง Outcome-based Education กับการออกแบบ

หลักสูตร กลุ่มเป้าหมาย คือ อาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ จ านวน 30 คน โดยมีรองศาสตราจารย์         

ดร.ภูษิตา  อินทรประสงค ์เป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณใ์ห้กับกลุ่มเป้าหมาย  

 1.2 กระบวนการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะกรรมการด าเนินงานจัดการความรู้ สืบค้นข้อมูล

ความรู้เรื่อง Outcome- Based Education (OBE) จากเว็บไซต์ คู่มือ บทความทางการศึกษา ที่เกี่ยวข้อง และ

รวบรวมเผยแพร่ในเว็บ KM Corner คณะสาธารณสุขศาสตร ์https://sites.google.com/view/kmphvru  

1.3 ด าเนินการจัดกจิกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ 2 คร้ัง คือ  คร้ังที่ 1 เมื่อวันที่ 10-12 มกราคม  2561 และ 

คร้ังที่ 2 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 ซึ่งผลที่ได้จากการแลกเปลี่ยน คอื Framework Outcome-based Education 

ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการออกแบบ/พัฒนาหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้  ทั้งนี้ได้รวบรวมองค์ความรู้

ต าม หั ว ข้ อ ดั งก ล่ า ว เผ ย แพ ร่ ผ่ า น ช่ อ งท า ง เว็ บ ไซ ต์  KM Conner ข อ งคณ ะส าธ า รณ สุ ข ศ าส ต ร์ 

https://sites.google.com/view/kmphvru 

https://sites.google.com/view/kmphvru
https://sites.google.com/view/kmphvru
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1.4 หลังจากนั้นกลุ่ม เป้าหมายได้น าองค์ความรู้ที่ ได้มาปรับใช้ในการออกแบบหลักสูตรใหม่          

จ านวน  3 หลักสูตร คือ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม หลักสูต ร

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

สุขภาพและความงาม  

2.ด้านการวิจัย 

            2.1 หัวข้อในการจัดการความรูด้้านการวจิัย เรื่อง แนวทางการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในวารสารที่อยู่ใน

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 และ กลุ่ม 2 กลุ่มเป้าหมาย คือ อาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ จ านวน 30 คน          

โดยมีอาจารย์ ดร.ทัศพร ชูศักดิ์ เป็นผู้ถา่ยทอดประสบการณใ์ห้กับกลุ่มเป้าหมาย  

 2.2 กระบวนการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะกรรมการด าเนินงานจัดการความรู้ สืบค้นข้อมูล

ความรู้ เรื่อง แนวทางการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลTCI กลุ่ม 1 และ TCI 

กลุ่ม 2 จากเว็บไซต์ คูม่ือ ที่เกี่ยวข้อง จากนั้นคณะกรรมการได้คัดเลือกวารสารในฐาน TCI กลุ่ม 1 และ TCI กลุ่ม 

2 ที่เก่ียวข้องกับสุขภาพ การแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งมีวารสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด จ านวน 20 วารสาร ได้และ

ได้รวบรวมเผยแพร่ในเว็บ KM Corner คณะสาธารณสุขศาสตร ์ 

2.3  จัดกิจกรรมแลกเปลี่ ยน เรียนรู้  หั วข้อ เรื่ อ ง แนวทางการตีพิ มพ์ เผยแพร่ผลงานวิจั ย                     

ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 และ TCI กลุ่ม 2 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561  ณ ห้องประชุม 

504 ชัน้ 5 คณะสาธารณสุขศาสตร ์โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้อาจารย์ที่มีประสบการณใ์นการเผยแพรผ่ลงานวิจัย

ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 และ TCI กลุ่ม 2 ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้และเสนอแนวทางการตีพิมพ์

ให้กับอาจารย์ในคณะสาธารณสุขศาสตร์ ผลการจากการกิจกรรม คือ ทราบแนวทางการเลือกแหล่งตีพิมพ์

เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวชิาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 และ TCI กลุ่ม 2 จ านวน 16 วารสาร  

2.4  ผลจากการด าเนินการจัดการความรู้ เรื่อง แนวทางการตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงานวิจัย ใน

วารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 และ TCI กลุ่ม 2 ตามข้อที่ 1 และ 2 พบว่า มีอาจารย์คณะ

สาธารณสุขศาสตรไ์ด้น าแนวทางการเลือกแหล่งตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานวิจัยในวารสารวิชาการไปใช้ และผลงาน

วิชาการที่ตีพมิพ์ในวารสารเพิ่มขึน้ 18 เรื่อง  

 3. คณะด าเนินการถอดบทเรยีนและสรุปองค์ความรูพ้ร้อมกับเผยแพร่ผ่านช่องทางเว็บไซต์ KM Conner 

ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ https://sites.google.com/view/kmphvru  นอกจากนี้ได้น าองค์ความรู้ดังกล่าวไป

น าเสนอ Show & Share ในที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 23 

กรกฎาคม 2561 (เอกสาร 5.1.5(1)-5.1.5(5))   

เอกสารหลักฐาน 

5.1.5 (1)  แผนการจัดการความรู ้คณะสาธารณสุขศาสตร ์ประจ าปีการศึกษา 2560 

5.1.5 (2)  รายงานผลการจัดการความรู ้คณะสาธารณสุขศาสตร ์รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน 

5.1.5 (3)  รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู ้คณะสาธารณสุขศาสตร ์ 

5.1.5 (4)  สรุปองคค์วามรู ้เรื่องการออกแบบหลักสูตร ตามกรอบแนวคดิการจัดการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ 

(Outcome- Based Education (OBE)) 

5.1.5 (5)  เว็บไซต์ KM คณะสาธารณสุขศาสตร ์https://sites.google.com/view/kmphvru 

https://sites.google.com/view/kmphvru
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 ข้อ 6.การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ

และสายสนับสนุน 

คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดท าแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน  รวมทั้ง

ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผน ดังนี้ 

1. คณะสาธารณสุขศาสตร์ ด าเนินการส ารวจความต้องการพัฒนาตนเองของอาจารย์ และบุคลากร 

เพื่อน าข้อมูลมาประกอบในการจัดท าแผนบรหิารและพัฒนาอาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน หลังจากนั้นได้

น าผลมาทบทวนและจัดท าแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 และน าเสนอต่อคณะกรรมการบรหิารคณะเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

หลังจากนั้น ด าเนินการเผยแพรแ่ผนบรหิารและพัฒนาบุคลากรผา่นช่องทางต่าง ๆ เช่น ประชุมชี้แจงให้

บุคลากรทราบ แจ้งเวยีนให้บุคลากรรับทราบ เผยแพร่ผา่นเว็บไซต์ของคณะฯ  

2. คณะสาธารณสุขศาสตร์ติดตามการด าเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนา

บุคลากร ประจ าปี 2561 พร้อมทั้งรายงานผลต่อผู้บริหารคณะให้รับทราบผลการด าเนินงาน โดยมีผลการ

ด าเนินงาน ดังนี้ 

2.1 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร (สายวิชาการ) ด้านการศึกษาต่อคณะสาธารณสุข

ศาสตร์ มีแผนการจัดคนเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก โดยในปีการศึกษา 2560       

ก าหนดโควต้าให้อาจารย์ศึกษาต่อ จ านวน 4 คน มีผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อ จ านวน 4 คน 

คือ 1) อาจารย์ปัณณทัต  ตันธนปัญญากร เริ่มศึกษาต่อในเดือนมกราคม 2561 2) อาจารย์    

พิชสุดา  เดชบุญ  3) อาจารย์อภิเชษฐ์  จ าเนียรสุข  และ 4) อาจารย์สุทธิกาณจน์  มุงขุนทด    

เร่ิมในเดือนสิงหาคม 2561   

2.2 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร (สายวิชาการ) ด้านการพัฒนาผลงานทางวิชาการ  

ในด้านการขอต าแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา 2560 คณะสาธารณสุขศาสตร์ส่งเสริมให้

อาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการแต่เนื่องจากปัจจุบันคณะมีอาจารย์ที่อายุราชการยังไม่เป็นไป

ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ ช่วย

ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2560 จึงไม่สามารถขอต าแหน่งทาง

วิชาการได้  ทั้งนี ้คณะส่งเสรมิให้อาจารย์เข้ารับอบรม การท าผลงานวิชาการอย่างไรให้เสร็จเร็ว

และครั้งเดียวผ่าน รุ่นที่ 2 ซึ่งจัดโดยส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จ านวน 2 คน คือ 

อาจารย์ ดร.อภิชัย  คุณีพงษ์  อาจารย์ ดร.ทัศพร  ชูศักดิ์ เพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่

ต าแหน่งทางวิชาการ 

2.3 แผนพัฒนาบุคลากร (สายวิชาการและสายสนบัสนนุ) ด้านการฝึกอบรม คณะสาธารณสุขศาสตร์

ด าเนินการโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาอาจารย์ และบุคลากร เช่น 1) โครงการเสริมทักษะทาง

วิชาการ ศึกษาดูงานวิชากายวิภาคศาสตรแ์ละสรีรวิทยา  2) การศึกษาดูงานการจัดการเรียนการ

สอนของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 3) โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เตรียมความพร้อมอาจารย์นิเทศและอาจารย์พี่เลี้ยงสหกิจศึกษา 4) โครงการพัฒนาระบบการ



   รายงานการประเมนิตนเอง (Self-Assessment Report : SAR ) คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2560 หน้า  75  

 

จัดการทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นเลิศ  5)โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบและ

กลไกประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2560 เป็นต้น  

  นอกจากนี้ คณะยังส่งอาจารย์และบุคลากรเขา้ร่วมอบรม สัมมนาเพื่อพัฒนาตนเองใน

โครงการที่มหาวิทยาลัย และสถาบันอื่นๆจัดขึ้น เช่น โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการ

ถ่ายภาพให้สวยด้วยกล้องดิจิตอลและกล้องโทรศัพท์มือถือ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

ป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องตน้ (งานอนามัยและสุขาภิบาล) โครงการอบรมโครงการขับเคลื่อน

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ (ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ) 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบ CHE QA Online (งานมาตรฐานและจัดการ

คุณภาพ)  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ VRU ช่วยสอน (งานประชาสัมพันธ์) โครงการอบรม

หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร (EdPEx) (งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ) 

อบรมหลักสูตร “ท าผลงานอย่างไรให้เสร็จเร็วและครั้งเดียวผ่าน ครั้งที่ 3 (รุ่น 2)”   การอบรม

เชิงปฏิบัติการเคร่ืองมือเพื่อท าการวจิัย การค้นฐานข้อมูล EBSCO (ศูนย์คอมพิวเตอร์)เป็นต้น 

3. ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารอัตราก าลัง คณะสาธารณสุขศาสตรบ์รหิารอัตราก าลังให้มีความ

เหมาะสมตามกรอบอัตราก าลังที่ก าหนดในแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561-

2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีการก ากับติดตามการด าเนินงานอย่าง

ต่อเนื่องในการจัดหาอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้ครบตามเกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ. ก าหนดตลอดระยะเวลาที่มี

การจัดการเรียนการสอน โดยในปีการศึกษา 2560 คณะด าเนินการประกาศรับสมัครอาจารย์ใหม่ ทดแทนอัตรา

เดิมที่ลาออกไป ซึ่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ด าเนินการประกาศรับสมัครอาจารย์มาทดแทนตามขั้นตอน                  

การด าเนินการดังกล่าวฯ ท าให้สามารถจัดหาอาจารย์มาทดแทนต าแหน่งที่ลาออกได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด  

(เอกสาร 5.1.6(1)-5.1.6(4))   

เอกสารหลักฐาน 

5.1.6 (1)  แบบส ารวจความต้องการพัฒนาตนเองของอาจารย์และบุคลากรสานสนับสนุน ประจ าปี 2561 

5.1.6 (2)  แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2561 

5.1.6 (3)  รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารคณะ วาระพิจารณาแผนพัฒนาบุคลากร 

5.1.6 (4) รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2561 
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 ข้อ 7.ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่ เหมาะสมและ

สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วน

หนึ่งของการบริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการ

ประเมินคุณภาพ 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามที่

มหาวิทยาลัยก าหนด ดังนี้ 

1. การควบคุมคุณภาพ 

1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจ าปี

การศึกษา 2560 ตามค าสั่งเลขที่ 171/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 (ฉบับแก้ไข) โดยมีหน้าที่ควบคุม ก ากับ 

ติดตาม ด าเนินงานตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบให้ด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และ

รายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บรหิารคณะพิจารณา 

1.2 จัดท าปฏิทินการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะสาธารณสุขศาสตร ์

ประจ าปีการศึกษา 2560 และก าหนดผู้รับผิดชอบระดับคณะ และหลักสูตรตามค าสั่งเลขที่ 

143/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ก ากับ ดูแลและรับผิดชอบตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2560 และค าสั่งเลขที่ 144/2560 เรื่อง

แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ก ากับ ดูแลและรับผิดชอบตัวบ่งชี้ ระดับคณะ คณะสาธารณสุข

ศาสตร ์ประจ าปีการศึกษา 2560 

1.3 จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 

2560 เพื่อพิจารณาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และมอบหมายตัวบ่งชี้ประกัน

คุณภาพประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  โดยมีการด าเนินการจัดประชุม ดังนี ้

 

1.3.1 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ เมื่อ

วันที่ 5 ตุลาคม 2560 เพื่อพิจารณาผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน ในรอบปีการศึกษา 2559 และวางแผนการด าเนินงานประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 

1.3.2 ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

และระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561  

1.4 คณะสาธารณสุขศาสตร์มีการจัดท าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี

การศึกษา 2560 และเผยแพร่ผา่นเว็บไซต์คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

1.5 คณะสาธารณสุขศาสตร ์ส่งอาจารย์/บุคลากรเข้าอบรมกับงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ    

ของมหาวิทยาลัยฯ ในโครงการอบรมสร้างความรู้ความเข้าในด้านงานประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ส าหรับอาจารย์ใหม่ ประจ าปีการศึกษา 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

การจัดเตรยีมเอกสารเพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561  

1.7 คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

เรื่องการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 6 

พฤษภาคม  และวันที่ 1 มิถุนายน 2561 เพื่อให้อาจารย์ภายในคณะร่วมทบทวนและพัฒนา

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2560 

2. การตรวจสอบคุณภาพ 

2.1 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ด าเนินการติดตามตรวจสอบผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ โดยให้หลักสูตรและ

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ระดับคณะ รายงานผลการด าเนินงาน จ านวน 2 คร้ังต่อปี  คอื   

2.1.1 ภาคการศึกษาที่  1/2560 คณะติดตามและรายงานผลการด าเนิ นงานต่อคณะ

กรรมการบริหารคณะสาธารณสุขศาสตรเ์พื่อพิจารณา เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 

และรายงานต่อมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561   

2.1.2 ภาคการศึกษาที่  2/2560 คณะติดตามและรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะ

กรรมการบริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์เพื่อพิจารณา ผลการด าเนิ นงานระดับ

หลักสูตร เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม  2561 และรายงานต่อมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 9 

กรกฎาคม  2561  ส าหรับระดับคณะจัดประชุมเพื่อติดตามตรวจสอบผลการ

ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ และก าหนดให้รายงานผลการ

ด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารคณะ ในวันที่ 8 สิงหาคม 2561 และน าส่งให้กับ

มหาวิทยาลัยในวันที่ 10 กรกฎาคม 2561  

2.1.3 มีการติดตามตรวจสอบผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2560 โดยคณะด าเนินการตรวจสอบผลการด าเนินงาน

ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ จากผลการประเมินในรอบปี

การศึกษา 2559 และน าเสนอผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อ

พิจารณาเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 

3. การประเมินคุณภาพ 

  ในปีการศึกษา 2560 คณะด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ได้แก่

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 และ

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสาธารณสุขศาสตร ์เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ส าหรับระดับ

คณะจะด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ในวันที่ 24 สิงหาคม 2561  (เอกสาร 5.1.7(1)-5.1.7(12))   

เอกสารหลักฐาน 

5.1.7 (1) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 

5.1.7 (2) ปฏิทนิการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 
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5.1.7(3) รายงานการประชุม คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ            

วันที่ 5 ตุลาคม 2560 

5.1.7 (4)  รายงานการประชุมชีแ้จงแนวทางการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และ

ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 

5.1.7 (5)  รายงานการประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบและก ากับดูแลตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดับหลักสูตร วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 

5.1.7 (6)  คูม่ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะสาธารณสุขศาสตร ์ ประจ าปีการศึกษา 2560 

5.1.7 (7)  เอกสารการส่งรายชื่อผู้เข้ารว่มอบรมโครงการ IQA ส าหรับอาจารย์ใหม่  

5.1.7 (8)  เอกสารการส่งรายชื่อผู้เข้ารว่มอบรมโครงการ TQR 

5.1.7 (9)  รายงานการประชุมชี้แจง “การเขียนรายงานการประเมินตนเอง SAR (Self-Assessment Report) และ

การจัดเตรยีมเอกสารเพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 

14 กุมภาพันธ์ 2561 

5.1.7 (10)  แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) คณะสาธารณสุขศาสตร ์ประจ าปีการศึกษา 2560 

5.1.7 (11)  สรุปรายงานผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ภาคการศึกษาที่ 1 /2560 และภาค

การศึกษาที่ 2/2560 ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2560 

5.1.7 (12) รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) คณะสาธารณสุขศาสตร ์

ประจ าปีการศึกษา 2560 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนนิงาน 

เป้าหมาย 2560 ผลการด าเนนิงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

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

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

1.อ.ดร.นิพนธ์  มานะสถติพงศ์  2. ผศ.อารีย์  สงวนชื่อ 

3. อ.ดร.ทัศพร  ชูศักดิ์  4. อ.กรชิ  เรืองไชย 

5. นางพรทิพย์  กุศลสิริสถาพร  6. น.ส.นรกีานต์  ภูมิคงทอง 

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 กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ บทบาทหน้าที่ของคณะในการก ากับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มีการ

ด าเนินงานตั้งแต่การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งชี้

และเกณฑ์การประเมินจะมุ่งไปที่ระบบประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ เพื่อให้สามารถ

ส่งเสรมิ สนับสนุน ก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามก าหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนนิการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

3-4  ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

5 ข้อ 

มีการด าเนนิการ  

6 ข้อ 

 

ผลการด าเนนิงาน 

  ข้อ 1.มีระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบ

การประกันคุณภาพหลักสูตร  

ระดับหลักสูตร ในปีการศึกษา 2560 คณะฯก าหนดระบบและกลไกการก ากับการด าเนินการประกัน

คุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองคป์ระกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรดังนี้ 

1.1  แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ก าหนดผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ซ่ึงประกอบด้วย

ผู้บริหาร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และตัวแทนอาจารย์  เพื่อก ากับ ติดตามการประกันคุณภาพหลักสูตรให้

เป็นไปตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

1.2  ก าหนดแผนการด าเนินงานของหลักสูตรให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา 

ระดับหลักสูตร และด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด 

1.3  จัดท าคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศกึษา 2560  

1.4  จัดโครงการเพื่อสง่เสรมิความรูค้วามเข้าใจด้านการประกนัคุณภาพให้กับอาจารย ์
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1.5  ติดตามผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้ง 2 / ปี  คือภาคการศึกษาที่ 1             

และ 2 และรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร ต่อ

คณะกรรมการบรหิารคณะพิจารณา 

1.6  จัดให้มีการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร /ประชุมคณะกรรมการผู้ก ากับดูแลและรับผิดชอบตัว

บ่งชี้ ระดับหลักสูตร เพื่อประเมินผลการด าเนิน ปรับวิธีการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุตามที่วางแผนไว้ หาแนวทาง

แก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ จัดท ารายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ  

1.7  รับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

1.8  อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมเพื่อวิเคราะห์และสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

ระดับหลักสูตร จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับหลักสูตร และรายงานผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษาและแผนพัฒนาคุณภาพหลักสูตรต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร (เอกสาร 5.2.1(1)-

5.2.1(6))   

เอกสารหลักฐาน 

5.2.1 (1) คูม่อืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 

5.2.1 (2) รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 

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

5.2.1 (4) แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2560 

5.2.1 (6) ปฏิทนิการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร ์ประจ าปีการศึกษา 2560 

 ข้อ 2.มีคณะกรรมการก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ 1 และ

รายงานผลการติดตามให้กรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี

การศึกษา 2560 ท าหน้าที่ในการก ากับ ติดตาม ควบคุมคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ

มาตรฐานตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพ และด าเนินการมอบหมายให้มีเจ้าภาพหลัก ท าหน้าที่ในการ

ก ากับ ติดตามการด าเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร และ

มอบหมายให้มีผู้จัดเก็บเอกสาร มีการติดตามผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2560 เสนอต่อคณะการบริหารคณะ พิจารณาผลการด าเนินงานตามเกณฑ์

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ทุกภาคการศึกษา (เอกสาร 5.2.2(1)-5.2.2(3))   

เอกสารหลักฐาน 

5.2.2(1) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ก ากับดูแลและรับผิดชอบตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน      

ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2560 

5.2.2(2) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ วาระรายงานผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ประกัน

คุณภาพประจ าภาคศึกษาที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 

5.2.2(2) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ วาระรายงานผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ประกัน

คุณภาพประจ าภาคการศึกษาที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 
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 ข้อ 3.มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบ

การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 คณะจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของหลั กสูตรและของคณะ ทั้งทางด้าน

ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรทางการเงิน และทรัพยากรสนับสนุนสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู ้ (เอกสาร 5.2.3(1) โดย  

1. จัดสรรงบประมาณเพื่อการเรยีนการสอนให้กับสาขาวิชาให้สามารถด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรทางด้านวัสดุการเรียนการสอน  การพัฒนานักศึกษา การพัฒนาบุคลากร และ

งบประมาณด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อเป็นการสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตร

ให้เกดิผลตามองคป์ระกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 

นอกจากนี้ยังมีโครงการเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการ

ประกันคุณภาพหลักสูตร คือ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องเกณฑ์

การประกันคุณภาพ และแลกเปลี่ยนการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ซึ่งจัดในวันที่ 14 

มีนาคม 2561 

2. การสนับสนุนทรัพยากรทางการเงิน  โดยจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อใช้ในการด าเนินงานการประกัน

คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการท างานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้

มีความคล่องตัว เช่น การส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรม/สัมมนา/แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการประกัน

คุณภาพการศึกษา และโครงการการรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและระดับคณะ  

เป็นต้น 

3. การสนับสนุนสิง่สนับสนุนการเรยีนรู ้ ด้านห้องเรยีนห้องปฏบิัติการ และวัสดุอุปกรณ์การจัดการเรยีนการ

สอน ในปีงบประมาณ 2561 คณะสาธารณสุขศาสตร์มีการจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนให้กับ

หลักสูตร เช่น ห้องสมุดคณะสาธารณสุขศาสตร์  ห้องปฏิบัติการกายวิภาค จุดกระจายสัญญาณ wifi 

เพื่อให้อาจารย์ และนักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูลเพื่อการเรียนการสอนได้อย่างอย่างมีประสิทธิภาพ    

เป็นต้น  

เอกสารหลักฐาน 

5.2.3(1) เอกสารการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตร 

  ข้อ 4.มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามก าหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินให้

กรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณา 

 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร จ านวน 2 

หลักสูตร คือ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 

2561 และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 และ

รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์เพื่อพิจารณา ในวันที่ 8 สิงหาคม 

2561 (เอกสาร 5.2.4(1)-5.2.4(2))   
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เอกสารหลักฐาน 

5.2.4(1) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2560 

5.2.4(2) รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารคณะสาธารณสุขศาสตร ์วนัที่ 8 สงิหาคม 2561 

 ข้อ 5.น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มี

คุณภาพดขีึ้นอย่างต่อเนื่อง 

คณะสาธารณสุขศาสตร ์ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ประจ าปีการศึกษา 

2560 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และคณะกรรมการบริหารคณะ 

รวมทั้งมีการติดตามผล การวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง และการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขทุกภาคการศึกษา

เพื่อให้บรรลุผลตามการด าเนินงานของหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2560  (เอกสาร 5.2.5(1)-5.2.5(3))   

เอกสารหลักฐาน 

5.2.5(1) แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับหลักสูตรประจ าปีการศึกษา 2560 

5.2.5(2) รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารคณะสาธารณสุขศาสตร ์วนัที่ 9 สงิหาคม 2560 

5.2.5(3) รายงานผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ประจ าปีการศึกษา 2560 

 

 ข้อ 6.มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

   คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนทั้งหมด 2 หลักสูตร ในปีการศึกษา 

2560 ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ สกอ. จ านวน 2  หลักสูตร มีผลการตรวจ

ประเมินฯ ผ่านองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐานทุกหลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 100.00 โดยมีคะแนนเฉลี่ยใน

องคป์ระกอบที่ 2 – 6 อยู่ในระดับดี  ผลคะแนนเฉลี่ยรวมของคณะอยู่ที่ 3.26 (เอกสาร 5.2.6(1))   

เอกสารหลักฐาน 

5.2.6(1) รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรประจ าปีการศึกษา 2560 
 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนนิงาน 

เป้าหมาย 2560 ผลการด าเนนิงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

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

สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 5 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- - 

จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

- - 

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 

 - 
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ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศกึษา 2560 

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

ในรอบปีการศึกษา 2560 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาสรุปได้ดังนี้ 

ตาราง 1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ ระดับคณะ 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
การบรรลุ

เป้าหมาย 

ผลการประเมนิ

ตนเอง 

(คะแนน) 

ตัวตั้ง ผลลพัธ ์

(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบณัฑิต 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการ

บริหารจัดการหลักสูตร

โดยรวม 

ค่าเฉลี่ย 

3.51 

 

6.51 
= 

3.26  

คะแนน 
ไมบ่รรลุ 3.26 คะแนน 2 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์

ประจ าคณะท่ีมีคุณวุฒิ

ปริญญาเอก 

ร้อยละ 

30 

 

9 
X100 = 33.33 % 

 

บรรลุ 4.16 คะแนน 
27 

ตัวบ่งชี้ที่  1.3 อาจารย์

ประจ าคณะท่ีด ารง

ต าแหนง่ทางวิชาการ 

ร้อยละ 

42.15 

 

4.50 X100 = 16.67 % 

 

ไมบ่รรลุ 1.38 คะแนน 
27 

ตัวบ่งชี้ที่  1.4 จ านวน

นักศกึษาเต็มเวลาเทียบเท่า

ตอ่จ านวนอาจารย์ประจ า 

ร้อยละ 

≥10 

 

510.47 X100 = 
136.33 

% 

 

ไมบ่รรลุ 
0.00 คะแนน 

27 

ตัวบ่งชี้ที่  1.5 การบริการ

นักศกึษาระดับปริญญาตรี 

6 ข้อ 6 ข้อ (1-6) บรรลุ 
5.00 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรม

นักศกึษาระดับปริญญาตรี 

6 ข้อ 6 ข้อ (1-6) บรรลุ 
5.00 คะแนน 

ผลการประเมนิรายองคป์ระกอบที่ 1 การผลิตบณัฑิต 
เฉลี่ยรวม  

3.14 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 2 วิจัย 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและ

กลไกการบริหารและ

พัฒนางานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ 

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

ผลการด าเนินงาน 
การบรรลุ

เป้าหมาย 

ผลการประเมนิ

ตนเอง 

(คะแนน) 

ตัวตั้ง ผลลพัธ ์

(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงิน

สนับสนุนงานวจิัยงาน

สร้างสรรค์ 

วิทย์ฯ

สุขภาพ 

45,100 

 

118,000  
4,538.46 

บาท/คน 

 

ไม่บรรลุ 

 

0.45 คะแนน 

26 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงาน

วชิาการของอาจารย์

ประจ าและนักวิจัย 

สังคม18.40% 

วิทย์ฯ27.60% 

วิทย์สุขภาพ

27.60% 

20.60 
X 100 = 76.30 % 

 

บรรลุ 

 

5.00 คะแนน 

27 

ผลการประเมนิรายองคป์ระกอบที่ 2 วิจัย 
เฉลี่ยรวม 

3.48 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการ

วชิาการแกส่ังคม 

6 ข้อ 6 ข้อ (1-6) บรรลุ 
5.00 คะแนน 

ผลการประเมนิรายองคป์ระกอบที่ 3 การบรกิารวชิาการ 
เฉลี่ยรวม 

5.00 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและ

กลไกการท านุบ ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม 

6 ข้อ 6 ข้อ (1-6) บรรลุ 5.00 คะแนน 

ผลการประเมนิรายองคป์ระกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรม 
เฉลี่ยรวม 

5.00 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 

ตัวบ่งชี้ที ่5.1 การบริหาร

ของคณะเพื่อการก ากับ

ตดิตามผลลัพธ์ตามพันธ

กิจ กลุ่มสถาบันและอัต

ลักษณข์องคณะ 

7 ข้อ 7 ข้อ (1-7) บรรลุ 5.00 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที ่5.2 ระบบก ากับ

การประกันคุณภาพ

หลักสูตร 

6 ข้อ 6 ข้อ (1-6) บรรลุ 5.00 คะแนน 

ผลการประเมนิรายองคป์ระกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
เฉลี่ยรวม 

5.00 คะแนน 
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ตาราง 2 วิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 

องค์ประกอบ 
ตัว

บ่งชี ้

คะแนนประเมนิเฉลีย่ 

ผลการประเมนิ 
I P O 

คะแนน

เฉลี่ย 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบณัฑิต 6 1.85 5.00 3.26 3.14 พอใช ้

องค์ประกอบที่ 2 วิจัย 3 5.00 0.45 5.00 3.48 พอใช ้

องค์ประกอบที่ 3 บรกิารวิชาการ 1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 2 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

รวม 13 1.50 5.00 4.13 3.79 ด ี

ผลการประเมนิ ต้อง

ปรับปรุง 

ดี

มาก 

ดี  

 

ผลการประเมนิ  

0.00-1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

1.51-2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 

2.51-3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 

3.51-4.50 การด าเนินงานระดับด ี

4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

ตาราง 3 รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่น/จุดท่ีควรพัฒนาภาพรวม 

จุดเด่นและแนวทางเสรมิ 

- 

จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

- 

 










