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คำนำ
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ฉบับนี้ จัดทาขึ้นเพื่อรายงาน
ผลการด าเนินงานด้านประกั นคุ ณ ภาพการศึก ษาภายใน ประจาปี ก ารศึก ษา 2561 โดยใช้ข้อมู ล
ผลการดาเนินงานระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2561 – 31 พฤษภาคม 2562 คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีการนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
มาใช้ในการบริหารงานทุกภารกิจ มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อนา
ผลประเมินมาปรับปรุง และพัฒนาการดาเนินงานของคณะให้มีคุณภาพ และเป็นไปตามมาตรฐาน
การอุดมศึกษา
คณะขอขอบคุณผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทุกคนที่ตระหนักในความสาคัญของการ
ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาและพั ฒ นาคุ ณ ภาพอย่ างต่ อ เนื่ อ ง ผลจากการประเมิ น คุ ณ ภาพของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจะสะท้อนจุดเด่น และแนวทางการพัฒนา ซึ่งมีคุณค่า
อย่างยิ่งที่ทุกหน่วยงานภายในคณะจะต้องเรียนรู้และนาไปพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อผูเ้ รียน คณะ มหาวิทยาลัย และสังคมประเทศชาติตอ่ ไป

(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์อารีย์ สงวนชื่อ)
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

สารบัญ
หน้า
คานา
สารบัญ
บทสรุปผู้บริหาร
ส่วนที่ 1 ส่วนนา
1. ข้อมูลทั่วไป
• ชื่อหน่วยงาน ที่ตงั้ และประวัติความเป็นมาโดยย่อ
• ปรัชญา วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ค่านิยมองค์กร พันธกิจ เป้าประสงค์
•. โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหาร
•. รายชื่อผูบ้ ริหารและคณะกรรมการบริหาร
• หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน
• จานวนนักศึกษา
• จานวนอาจารย์และบุคลากร
• ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณและอาคารสถานที่
• ผลการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาปรับปรุง
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้
•.องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
•.องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
•.องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
•.องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
•.องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ส่วนที่ 3 ส่วนสรุป
• สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ภาคผนวก
• คาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย
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บทสรุปผู้บริหาร
คณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์
มีการดาเนินงานตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา 4 ประการ ได้แก่ การจัดการเรียนการสอน
การวิ จั ย การบริ ก ารวิ ช าการ และการท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ในปี ก ารศึ ก ษา 2561
คณะสาธารณสุขศาสตร์ เปิดการเรียนการสอน จานวน 2 หลักสูตร 3 สาขาวิชา มีนักศึกษาจานวน
493 คน มีอาจารย์ปฏิบัติงานจริง 22 คน (นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ 3 คน) บุคลากรสายสนับสนุน
จานวน 8 คน
ในปี ก ารศึ ก ษา 2561 คณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ ด าเนิ นการประเมิ น ตนเองตามเกณฑ์
มาตรฐานตัวบ่งชี้ ของส านัก งานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จานวน 5 องค์ประกอบ
13 ตัว บ่งชี้ โดยผลการประเมินตนเอง ประจาปีก ารศึก ษา 2561 อยู่ใ นระดับ ดี ค่าเฉลี่ย 4.11
ซึ่งจาแนกผลการดาเนินงานตามพันธกิจ ดังนี้
องค์ประกอบ

ตัวบ่งชี้

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
องค์ประกอบที่ 2 วิจัย
องค์ประกอบที่ 3 บริการวิชาการ
องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
รวม
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ผลการดาเนินงานตามพันธกิจ
1. ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ จั ด การเรี ย นการสอนระดั บ ปริ ญ ญาตรี ในหลั ก สู ต รสาธารณสุ ข
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
สถานพยาบาล และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ ทั้งสาม
หลักสูตรสอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีผลการตรวจประเมินคุณภาพ
ระดับหลักสูตร ได้คะแนน 3.59 3.49 และ 3.36 ตามลาดับ

2. ด้านการวิจัย
คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ ได้รับ ทุ น สนั บ สนุ น งานวิจั ยจากมหาวิท ยาลั ยและภายนอก จ านวน
2 โครงการ จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย 2,736,000 บาท จาแนกเป็นทุนสนับสนุนจากภายใน 159,500
บาท และทุนสนับสนุนจากภายนอก 2,576,500 บาท
มีบทความวิจัย/บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ จานวน 11 บทความ ตีพมิ พ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ จานวน
3 บทความ ตีพิม พ์ใ นวารสารวิชาการที่ ป รากฏในฐานข้ อ มู ล TCI กลุ่ม 1 จ านวน 15 บทความ และ
ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 จานวน 8 บทความ และบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. จานวน 1 บทความ

รวมทั้งสิน้ 35 บทความ
3. ด้านการบริการวิชาการ
ปีการศึกษา 2561 คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้ดาเนินโครงการตามแผนบริการวิชาการของคณะ
จานวน 7 โครงการ คือ 1.โครงการพัฒนาฐานข้อมูลด้านสุขภาพขององค์กรท้องถิ่น (สวนพริกไทย) 2.
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างแกนนาช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพืน้ ฐาน (CPR) สาหรับอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจาหมู่บา้ น (อสม.) หมู่2 ตาบลคลองห้า อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 3.โครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการใช้และป้องกันตนเองจากสารเคมีในประชาชนกลุ่มเสี่ยง ตาบลสวนพริกไทย อาเภอเมือง
จังหวัดปทุมธานี 4.โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน พื้นที่ หมู่ที่ 7 บ้านคลองบางหลวง ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ ว จ.ปทุมธานี 5.โครงการ
พัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน หมู่ที่ 8 บ้านคูขวาง
ไทย ต. คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 6.โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน
และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน พืน้ ที่ หมู่ท่ี 6 บ้านใหม่ไทยพัฒนา ต.หนองตะเคียนบอน อ.วัฒนา
นคร จ. สระแก้ว และ7.โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชน พืน้ ที่ หมู่ท่ี 8 บ้านภักดีแผ่นดิน ต.หนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
โดยมีการประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม โดย
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ มีผลการประเมินความสาเร็จตัวบ่งชี้ของแผน ตัวชี้วัดของแผนที่
บรรลุเป้าหมาย จานวน 17 ตัวชีว้ ัด คิดเป็นร้อยละ100
สาหรับความสาเร็จของโครงการบริการวิชาการแก่ สังคม โดยแต่ละโครงการมีการประเมินตัว
บ่งชี้ของโครงการบริการวิชาการ 3 ด้าน คือ ด้านความพึงพอใจ ด้านความรู้ความเข้าใจ และด้านการนา
ความรูไ้ ปใช้ประโยชน์ และโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชน มีการประเมิน ตั ว บ่ง ชี้ข องโครงการบริการวิชาการ 2 ด้า น คือ 1.ผลการศึ กษาชุ ม ชน
2. ฐานข้อมูลชุมชน
4. ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ปีการศึกษา 2561 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ดาเนินการกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมตามแผนปฏิบตั ิการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้ 1) กิจกรรมทาบุญปีใหม่
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2) กิจกรรมสืบสานประเพณีไทย รดน้าดาหัวเทศกาลสงกรานต์ 3) กิจกรรม

วันทาคณาจารย์ 4) กิจกรรมราลึกคุณสมเด็จพระราชบิดา บิดาแห่งการสาธารณสุขไทย และ 5)
กิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี วันลอยกระทง
5. ด้านการบริหารจัดการ
คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ มีการบริหารงานตามหลั กธรรมาภิ บาล โดยเน้ นให้บุ คลากรมีส่วนร่ วม
ในการดาเนินงาน มีการกระจายอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยมีคณบดีเป็นผู้บริหารสูงสุดของคณะ
มีการแต่งตั้งผู้บริหารฝ่ายต่างๆ ทาหน้าที่บริหารงานตามตาแหน่ง และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ
เพื่ อ ท าหน้ า ที่ เป็ น กลไกในการขั บ เคลื่ อ นการด าเนิ น งานของคณะ เช่ น คณะกรรมการประจ าคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ คณะกรรมการบริหารคณะ คณะกรรมการกิจการนักศึกษา คณะกรรมการดาเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน คณะกรรมการบริการวิชาการและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น
ด้ า นการจั ด การความรู้ คณะมี ก ารก าหนดประเด็ น ความรู้ ใ น 3 ด้ า น คื อ ด้ า นผลิ ต บั ณ ฑิต
เรื่อ ง การจั ด ท า มคอ.3 และมคอ.5 ตามกรอบมาตรฐานคุณ วุ ฒิ ระดั บ อุ ด มศึ กษา ด้า นวิจั ย เรื่อ ง
กระบวนการยื่นจดสิทธิบัตร และด้านการบริหารจัดการ เรื่อง การจัดทาแผนให้สอดคล้องกับแผน กล
ยุทธ์ของมหาวิทยาลัย และแผนกลยุทธ์ของคณะฯ การเขียนโครงการ และดาเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และเผยแพร่อ งค์ความรู้ใ ห้อ าจารย์ และบุ คลาการกลุ่ม เป้า หมายน าไปใช้ใ นการปฏิบั ติงานพร้อมทั้ง
เผยแพร่องค์ความรูด้ ังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของคณะ
ด้านการบริหารความเสี่ยง คณะมีการวิเคราะห์ความเสี่ยง พบว่า มี จากความเสี่ยงทั้งหมด 11
ความเสี่ยง มีผลการดาเนินงานตามสถานะความเสี่ยงหลังการควบคุมมีระดับลดลง จานวน 3 ความเสี่ยง และ
ความเสี่ยงหมดไปจานวน 3 ความเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 54.55
ด้า นการบริห ารและพั ฒนาบุ คลากร ในปีง บประมาณ พ.ศ.2562 คณะสาธารณสุ ข ศาสตร์
ด าเนิน การจั ด ท าแผนพั ฒนาบุ คลากรโดยจั ด โครงการอบรมพั ฒนาความรู้ทั กษะให้แก่อ าจารย์แ ละ
บุคลากร และส่งอาจารย์ บุคลากรเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
อาทิ หลั กสู ต ร โครงการอบรมเชิง ปฏิบั ติ การ เรื่อ ง การประยุ กต์ใ ช้สื่อ การเรีย นการสอนที่ ทั น สมั ย
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโครงร่างงานวิจัยในการขอสนับสนุนเงินทุนวิจัย โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ ความรู้ ทักษะในด้านการจัดทาหลักสูตรที่มีคุณภาพ เป็นต้น
สาหรับการพัฒนาตนเองในสายวิชาชีพ คณะจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรในด้านการศึกษาต่อและ
การเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีอาจารย์กลับมารายงานตัวจากการลา
ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก จานวน 1 คน มีอาจารย์ท่ยี ื่นเสนอขอตาแหน่งทางวิชาการ จานวน 3 คน อยู่
ระหว่างการพิจาณาผลงาน

ส่วนที่ 1 ส่วนนา
1. ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ
1.1 ชื่อหน่วยงาน

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
1.2 ที่ตั้ง

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

ในปี พ.ศ. 2554 ด้ว ยด าริข องท่า นอธิก ารบดี คือ รองศาสตราจารย์ ดร.สมบั ติ คชสิ ท ธิ์
ที่ประสงค์จะส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในด้านสาธารณสุขเพื่อตอบสนองความต้อ งการของชุมชน
จึง มอบหมายให้ ดร.พิท ยา ถกลภัก ดี ด าเนิน การพัฒ นาหลัก สูต รสาธารณสุข ศาสตรบัณ ฑิต
ซึ่ ง ผ่ า นการอนุ มั ติ จ ากสภามหาวิ ท ยาลั ย เมื่ อ วันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2554 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์
อารีย์ สงวนชื่อ เป็นประธานหลักสูตรต่อมาในเดือนตุลาคม พ.ศ.2554 มหาวิทยาลัยได้เชิญ ศาสตราจารย์
ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ อดีตคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ลและมหาวิ ท ยาลั ย
มห าสารค าม มาปฏิ บ ั ต ิ ง านเพื ่ อ เตรี ย มการตั ้ ง คณะ สาธารณสุข ศาสตร์ และในปี พ.ศ.2557
ได้เ ปิด รับ นัก ศึก ษาอีก 2 สาขาวิช า คือ สาขาวิช าสาธารณสุข ศาสตร์ และส าขาวิช าการจัด การ
สถานพยาบาล
ต่ อมาปี พ.ศ. 2559 ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ อารี ย์ สงวนชื่ อ ได้ เสนอสภามหาวิ ทยาลั ยในการจั ดตั้ ง
คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ ในการประชุม สภามหาวิ ท ยาลั ย ครั้ งที่ 9/2559 วัน ที่ 1 กั น ยายน พ.ศ.2559
สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ดาเนิ นการเป็นโครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยมหาวิทยาลัยมีมติ
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินโครงการจั ด ตั้ ง คณะสาธารณสุขศาสตร์
คณะกรรมการได้เสนอผลการดาเนินงานให้สภามหาวิท ยาลัย ได้พิจารณาเป็นระยะทุก เดือ น
ของการประชุม การดาเนินงานได้รับการสนับสนุนจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยโทหญิ งวิภาวี เกียรติศิ ริ
รอ งอ ธิ ก าร บ ดี รองศาสตราจารย์ ดร.อิส ระ สุว รรณ บล กรรมการผู ้ท รงคุณ วุฒ ิข องสภา
มหาวิท ยาลั ย และรองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล ตันสกุล เป็นอย่างดียิ่ง
โครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ดาเนินการเสมือนคณะในทุกด้าน และได้นาเสนอความ
พร้ อ มเป็ น คณะฯ ต่ อ สภามหาวิ ท ยาลั ย ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 4/2560 วั น ที่ 7 เมษายน พ.ศ.2560
สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ขนึ้ เป็นหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูป ถั มภ์ และมหาวิ ท ยาลั ย ได้แ ต่ งตั้งศาสตราจารย์ ดร.สมจิ ต ต์
สุพรรณทัสน์ มาดารงตาแหน่งรักษาราชการแทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
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พ.ศ.2560 คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้พัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัด การระบบสุ ขภาพ โดยได้รับ อนุมัติ ให้ เปิด หลัก สูตรจากสภามหาวิท ยาลัย ในการประชุมครั้งที่
11/2560 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
พ.ศ.2561 สภามหาวิท ยาลั ย มี ม ติเห็น ชอบแต่ งตั้ งผู้ ช่วยศาสตราจารย์ อารีย์ สงวนชื่อ ด ารง
ตาแหน่งคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ วันที่ 5 เมษายน 2561
พ.ศ.2561 คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ได้พัฒ นาหลัก สูตรวิท ยาศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชาอนามั ย
สิ่งแวดล้อม และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและความงาม โดยได้รับอนุมัติให้เปิด
หลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 11/2561 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
2.ปรัชญา วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ค่านิยมองค์กร พันธกิจ และเป้าประสงค์
ปรัชญา

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

Visionary
Reform
Unity
Public mind
Healthy

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

1. ผลิ ต บั ณ ฑิ ต และบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาด้ า นสาธารณสุ ข ศาสตร์ การจั ด การสถานพยาบาลที่ มี
ความเป็นเลิศ มีศักยภาพ พร้อมด้านคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ โดยเน้น
การบูรณาการองค์ความรู้ให้สามารถนาไปแก้ปัญหาได้จริง และนาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
2. ผลิตผลงานวิจัย ทั้งระดั บ พื้ นฐานและประยุ ก ต์ในด้านสาธารณสุข เพื่อสามารถนาไป แก้ไข
ปัญหาสาธารณสุขและพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมในระดับท้องถิ่นและประเทศ
3. ประสานความร่วมมื อระหว่างคณะและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่ อพั ฒ นางานพัน ธกิจสัม พัน ธ์
เพื่อการสร้างสุขภาวะของท้องถิ่น
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4. ส่งเสริมและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
5. จัดระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลที่มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล
เป้าประสงค์
1.บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และการเรียนรูต้ ลอดชีวติ มีศักยภาพสอดคล้อง
กับการพัฒนาประเทศ
2.วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น เพื่อความมั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืนของประเทศ
3.ประชาชนสามารถด ารงชีวิต โดยใช้ห ลั ก ปรัชญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง เศรษฐกิ จ ชุ ม ชนเข้ม แข็ ง
ประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพิ่มขึน้
4. บัณฑิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตสานึกที่ดีต่อสังคมโดยรวมรักษา
มรดกทางวัฒนธรรมและเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม
5. มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ
และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR ) คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2561 หน้า

3

3.โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร
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4.รายชื่อผู้บริหาร และคณะกรรมการบริหารคณะ
1.1 ทาเนียบผู้บริหาร
ผู้ช่วยศาตราจารย์ ร้อยโทหญิง วิภาวี เกียรติศิริ
ศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์
รองศาสตราจารย์ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์ สงวนชื่อ

รักษาราชการแทนคณบดี
รักษาราชการแทนคณบดี
รักษาราชการแทนคณบดี
คณบดี

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

1.2 คณะกรรมการบริหารคณะ
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5. หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน
ปีการศึกษา 2561 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มีหลักสูตรที่เปิดสอนจานวน 2 หลักสูตร 3 สาขาวิชารายละเอียดดังตาราง 1
ตาราง 1 แสดงจานวนหลักสูตรที่เปิดสอน ประจาปีการศึกษา 2561
ระดับ
ปริญญา

ตรี

ตรี

โท

ชื่อหลักสูตร

ปีท่ปี รับปรุง
ล่าสุด

คุณวุฒิ

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ
สถานพยาบาล
สาธารณสุขศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการระบบสุขภาพ

วันที่สภา
มหาวิทยาลัย
อนุมัติ
หลักสูตร

วันที่ สกอ.
ลงนามรับทราบ
หลักสูตร

ส.บ. (สาธารณสุข
ศาสตร์)

2558

5 เมษายน
2555

5 กุมภาพันธ์
2558

ส.บ. (การจัดการ
สถานพยาบาล)

2557

29 เมษายน
2557

29 เมษายน
2557

ส.ม.(การจัดการระบ
สุขภาพ)

2561

7 ธันวาคม
2561

-

6. จานวนนักศึกษา
ปีการศึกษา 2561 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีจานวนนักศึกษา ทั้งหมด จานวน 493 คน รายละเอียดดังตาราง 2
ตาราง 2 แสดงจานวนนักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561
ภาคปกติ
ภาคพิเศษ
ชื่อหลักสูตร/
รวม
ที่
สาขาวิชา
ตรี
โท เอก รวม ตรี
โท เอก รวม ทั้งสิ้น
สาธารณสุข
402
ศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์
2. สาธารณสุข
48
ศาสตรบัณฑิต
สาขาวิ ชาการจั ดการ
สถานพยาบาล
3. สาธารณสุขศาสตรมหา 0
บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการ
จัดการระบบสุขภาพ

1.

รวม

450

0

0

402

34

0

0

34

436

0

0

48

0

0

0

0

48

9

0

9

0

0

0

0

9

9

0

459

34

0

0

34

493

ข้อมูล ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 จากระบบงานทะเบียน VRU
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7.จานวนอาจารย์และบุคลากร
ปีการศึกษา 2561 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีอาจารย์ และบุคลากรทั้งหมด 30 คน จาแนกเป็น
อาจารย์ จ านวน 22 คน (นั บ ปฏิ บั ติ งานจริ งรวมผู้ ล าศึ ก ษาต่ อ ) ลาศึ ก ต่ อ จ านวน 3 คน และ
บุคลากรสายสนับสนุน จานวน 8 คน รายละเอียดดังตาราง 3 ตาราง 4 และ ตาราง 5
ตาราง 3 แสดงจานวนอาจารย์ และบุคลากร จาแนกคุณวุฒิ
คุณวุฒิ (คน)
ที่

อาจารย์และบุคลากร

1 อาจารย์
2 บุคลากรสายสนับสนุน
รวมทั้งหมด

รวม

ต่ากว่า
ป.ตรี

ตรี

โท

เอก

1

7

16
-

6
-

1

7

16

6

22
8
30

ตาราง 4 แสดงจานวนอาจารย์ จาแนกตาแหน่งทางวิชาการ
ที่

ตาแหน่งทางวิชาการ(คน)
อ.
ผศ. รศ.
ศ.
18
2
2
0
18
2
2
0

อาจารย์และบุคลากร

1 อาจารย์
รวมทั้งหมด

รวม
22
22

ตาราง 5 แสดงรายชื่ออาจารย์
จานวน
ที่

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ง

ว.ด.ป.
ที่เข้างาน

คุณวุฒิ

ปฏิบัติ
งานจริง

ป.
เอก

ลา
ศึกษา
ต่อ

1
2
3
4
5
6
7
8

นางภูษิตา อินทรประสงค์
นายสมชาย ดุรงค์เดช
นายนพกร จงวิศาล
นางอารีย์ สงวนชื่อ
นายทัศพร ชูศักดิ์
นายอภิชัย คุณีพงษ์
นายรัฐพล ศิลปรัศมี
นายปัณณทัต ตันธนปัญญากร

รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

02102560
02102560
02102560
16052523
01042559
01022559
01082561
01102558

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

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
-

-

9

น.ส.พิชสุดา เดชบุญ

อาจารย์

12102558

ป.โท

-

-

1

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

อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

04012559
16122558
04012559

ป.โท
ป.โท
ป.โท

1
1
-

-

1

13 น.ส.รัตนาภรณ์ อาษา

อาจารย์

04012559

ป.โท

1

-

-

หมายเหตุ

กลับจากลา
ศึกษา 1 พ.ค.
62
ลาศึกษา ตั้งแต่
14 ส.ค. 61

ลาศึกษา ตั้งแต่
14 ส.ค. 61
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จานวน
ที่

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ง

ว.ด.ป.
ที่เข้างาน

คุณวุฒิ

ปฏิบัติ
งานจริง

ป.
เอก

ลา
ศึกษา
ต่อ

-

1

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

อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

04012559
15032559
15032559
01072559

ป.โท
ป.โท
ป.โท
ป.โท

1
1
1
-

18
19
20
21
22
23
24
25

อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

01072559
01072559
01072559
03092561
03092561
02012562
14012562
14012562

ป.โท
ป.โท
ป.โท
ป.โท
ป.โท
ป.โท
ป.โท
ป.โท

1
1
1
1
1
-

-

-

อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

04062562
04062562
04062562

ป.โท
ป.เอก
ป.โท

-

-

-

น.ส.ธธิธา เวียงปฏิ
น.ส.ฉัตรประภา ศิริรัตน์
น.ส.นาตยา ดวงประทุม
น.ส.ภัทรา พวงช่อ
นายชวภณ พุ่มพงษ์
นายเจียระไน ปฐมโรจน์สกุล
น.ส.สุทธิดา แก้วมุงคุณ
นางจันทรรัตน์ จาริกสกุลชัย

หมายเหตุ

ลาศึกษา ตั้งแต่
6 ส.ค. 61

บรรจุ 2 ม.ค. 62
บรรจุ 14 ม.ค. 62
บรรจุ 14 ม.ค. 62

อาจารย์รับใหม่เดือนมิถุนายน 2562

26 นางดวงกมล จันทร์ฤกษ์
27 นางสาวลัณฉกร ประทุมรัตน์
28 นางสาวศศิวิมล จันทร์มาลี

บรรจุ 04 มิ.ย. 62
บรรจุ 04 มิ.ย. 62
บรรจุ 04 มิ.ย. 62

8.ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่
งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2560-2561
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดาเนินงานตาม
ภารกิจ เป็นจานวนทั้งสิน้ 5,360,300 บาท (ห้าล้านสามแสนหกหมื่นสามร้อยบาทถ้วน) จาแนกเป็นงบประมาณ
แผ่นดิน จานวน 1,849,850 บาท และงบประมาณรายได้ 3,510,450 บาท รายละเอียดดังตาราง 6
ตาราง 6 แสดงจานวนงบประมาณ ประจาปี พ.ศ.2561 - 2562

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

จานวนเงิน (หน่วย : บาท)
ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2562
1,652,800.00
1,849,850.00
3,113,200.00
3,510,450.00
5,360,300.00
4,766,000.00

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

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

10.ผลการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาปรับปรุง จากผลประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ผลการดาเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
1.1 การให้ บ ริ ก ารแก่ นั ก ศึ ก ษาหรื อ คณะฯ ดาเนินการการให้บริการแก่นั กศึกษาหรือศิษย์เก่า โดย
ศิ ษ ย์ เ ก่ า ควรมี กิ จ กรรม/โครงการ จัดกิจกรรม/โครงการ ดังนี้
พั ฒ นาด้ านอื่ น ที่ น อกเหนือ จากด้ า น 1.อบรมการสร้ า ง Facebook Brand & digital Marketing เพื่ อ
วิชาการ เช่น เทคนิคการบริหารงาน เสริมสร้างทักษะและความพร้อมด้าน Facebook Brand & digital
ในยุ ค 4.0 การใช้ Social media ใน Marketing ในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ สาหรับนักศึกษา
การทางาน
2.อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารการเปิ ด โลกทั ศ น์ สู่ เส้ น ทางวิ ช าชี พ
สาธารณสุข เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนว
ทางการประกอบวิ ช าชี พ สาธารณสุ ข และร่ ว มแลกเปลี่ ย น
มุมมองประสบการณด้านวิชาชีพสาธารณสุข
3. โครงการเตรี ย มความพร้ อ มสอบใบประกอบวิ ช าชี พ
สาธารณสุขชุมชน สาหรับนักศึกษาและศิษย์เก่า
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
2.1 ควรส่งเสริมให้อาจารย์ทุกท่านนา 1.คณะฯ ด าเนิ น การจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ อ าจารย์ น า
ผลงานไปตี พิ ม พ์ ใ นวารสารที่ อ ยู่ ใ น ผลงานไปตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลที่สูงขึ้น โดยจัด การ
ฐานข้อมูลที่สูงขึ้น หรือไปนาเสนอใน อบรมเชิงปฏิบั ติการเรื่องเทคนิคการนาเสนอผลงานวิจั ย เมื่อ
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562
2. ในปี 2561 มีผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ /
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ จานวน 27
ผลงาน
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
2.2 ควรมี ก ารส่ ง เสริ ม ให้ อ าจารย์
ท างานวิ จั ย หรื อ งานสร้ า งสรรค์ ที่
สามารถน าไปยื่ น จดทรั พ ย์ สิ น ทาง
ปัญญาเช่น สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรได้

ผลการดาเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
1. คณะฯ จัดให้มีการอบรมและแลกเปลีย่ นเรียนรูเ้ รื่อง
กระบวนการยื่นจดสิทธิบตั ร เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 โดย
มีคุณชยันต์ ภู่สันติสมั พันธ์ จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา มา
ถ่ายทอดความรู้ และแลกเปลีย่ นประสบการณ์เรื่องกระบวนการ
จดสิทธิบตั รและอนุสิทธิบัตรรวมถึงรูปแบบ วิธีการนาผลงาน
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพไปจดสิทธิบตั ร/อนุสิทธิบัตร
2. มหาวิทยาลัยมีหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุน
ผลงานวิจัยที่นาไปจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาในรูปแบบ
สิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร ตัง้ แต่ 10,000 – 50,000 บาท
2.3 ควรมีการวางแผนและส่งเสริมให้ 1. คณะฯ ดาเนินการวางแผนและส่งเสริมให้อาจารย์ขอทุนวิจัย
อาจารย์ ข อทุ น วิ จั ย ทั้ ง ภายในและ โดยจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเขียนโครงร่าง
ภายนอกให้มากขึ้น
งานวิจยั เพื่อขอทุนสนับสนุนงานวิจัย
2. ผลการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีอาจารย์
ได้รับทุนสนับสนุนวิจยั จานวน 3 โครงการ ดังนี้
1.โครงการสารวจปริมาณโซเดียมที่ขับออกในปัสสาวะประชากร
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย (1,138,637)
อ.อภิญญา อุตระชัย 100%
2.โครงการสารวจปริมาณโซเดียมที่ขับออกในปัสสาวะประชากร
ภาคกลาง ประเทศไทย (1,437,863)
อ.กริช เรืองไชย 100%
3.การใช้ชุมชนเป็นฐานในการส่งเสริมสุขภาพเพือ่ ป้องกันการหก
ล้มของผู้สูงอายุไทยในชุมชน จังหวัดปทุมธานี (159,500)
รศ.ดร.ภูษติ า อินทรประสงค์ 50%=79,750 บาท
รศ.ดร.สมชาย ดุรงค์เดช 20%=31,900 บาท
ผศ.ดร.นพกร จงวิศาล 20%=31,900 บาท
อ.จันทรรัตน์ จาริกสกุลชัย 10%=15,950 บาท
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
3.1 ควรมีการติดตามการนาผล คณะฯ ดาเนินการการติดตามการนาผลการบริการวิชาการไปใช้
การบริการวิชาการ ไปใช้ประโยชน์กับ ประโยชน์กับชุมชน เช่น โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพือ่ แก้ไขปัญหา
ชุ ม ช น ใ ห้ เห็ น ส ภ า พ จ ริ ง เช่ น ความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน มีการ
การเยี่ ยม บ้ าน เพื่ อ น าม าผ ล ม า ประเมินตัวบ่งชี้ของโครงการบริการวิชาการ 2 ด้าน คือ 1.ผล
ปรับปรุงต่อไป
การศึกษาชุมชน 2. ฐานข้อมูลชุมชน และนาข้อมูลที่ได้รับไปใช้
ประโยชน์กับชุมชนกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว
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3.2 ควรมีโครงการบริการวิชาการที่
ก่ อ ให้ เกิ ด รายได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ
พั ฒ นาศั ก ยภาพของอาจารย์ แ ละ
นักศึกษา

ผลการดาเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
ในปีการศึกษา 2561 ไม่มีโครงการบริการวิชาการที่กอ่ ให้เกิด
รายได้ แต่ในปีการศึกษา 2562 คณะฯจัดทาหลักสูตรการ
ช่วยชีวติ ขั้นพืน้ ฐานสาหรับประชาชนทั่วไป (Basic Life Support)
1 หลักสูตร https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefIsOFi
kRzD89dtKaHwg0vRwEbv9tWFUrosSkdR82RJpGH
vA/viewform

3.3 ควรเลื อ กชุ ม ชนที่ ส ามารถจะ 1. ได้กาหนดชุมชนที่จะพัฒนาคุณภาพให้ได้ตามเป้าหมาย คือ
พัฒนาคุณภาพให้ได้ตามเป้าหมายให้ ชุมชนสวนพริกไทย
เป็นชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืน
2. มีการศึกษาบริบทชุมชน จัดทาฐานข้อมูลชุมชน จัดกิจกรรม
พัฒนาศักยภาพชุมชนในการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและ
ควบคุมโรค
องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4.1 การจั ด ท าแผนท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะ คณะสาธารณสุขศาสตร์รว่ มกับคณะกรรมการทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ควรมีความเชื่อมโยง และวัฒนธรรม ได้จัดทาแผนปฏิบัติการด้านทานุบารุงศิลปะและ
กั บ แ ผ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ข อ ง ค ณ ะ วัฒนธรรม ประจาปีการศึกษา 2561 ประกอบด้วยการจัด
ใน ด้ า น ก า ร ก า ห น ด โค ร ง ก า ร โครงการ/กิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทัง้ นีท้ ุก
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ตั ว ชี้ วั ด แ ล ะ ค่ า โครงการ/กิจกรรมมีการกาหนดตัวบ่งชีแ้ ละเป้าหมายเพื่อวัดผล
เป้าหมาย และการจัดกิจกรรม
ความสาเร็จของแต่ละโครงการ/กิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของ
แผน โดยในปีการศึกษา 2561 ได้จดั สรรงบประมาณในโครงการ
บริหารจัดการงานส่งเสริมศาสนาทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น จานวน 70,230 บาท
4.2 ในการประเมิ น โครงการควร คณะฯ ด าเนิ น การประเมิ น โครงการตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง
ป ร ะเมิ น ต าม วั ต ถุ ป ร ะส งค์ ข อ ง โครงการและนาผลการประเมินมาวิเคราะห์ปรับปรุงโครงการใน
โครงการและควรน าผลการประเมิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ม า วิ เค ร า ะ ห์ เพื่ อ ก า ร ป รั บ ป รุ ง
โครงการในปีงบประมาณต่อไป
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
5.1 ควบ คุ ม ก ากั บ ติ ด ต าม การ 1.คณะได้ด าเนิ น การจั ด ท าปฏิทิ น การติด ตามการด าเนิน งาน
ด าเนิ น งานบริ ห ารความเสี่ ย งให้ บริ ห ารความเสี่ ย ง และแผนบริ ห ารความเสี่ ย ง ประจ าปี
ครบถ้วนทุกประเด็น
งบประมาณ พ.ศ.2562
2.แจ้งและจัดส่งแผนบริหารความเสี่ยงให้ผรู้ ับผิดชอบทราบ โดย
จัดประชุมเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561
3. ประชาสัมพั นธ์ปฏิทิน และแผนบริหารคามเสี่ยงในเว็บ ไซต์
คณะ
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ผลการดาเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
4.ดาเนินการติดตามผลการดาเนินงานบริหารความเสี่ยง 2 ครั้ง
ได้แก่ รอบ 6 เดือน และ 9 เดือน ปีงบประมาณ 2562 โดยพบว่า
จากความเสี่ ยงทั้ งหมด 11 ความเสี่ ยง มี ผลการด าเนิ นงานตาม
สถานะความเสี่ยงหลังการควบคุมมีระดับลดลง จานวน 3 ความ
เสี่ยง และความเสี่ยงหมดไปจานวน 3 ความเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ
54.55 และนาเสนอรายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ ยง ประจ าปี งบประมาณ 2561 ต่ อที่ ประชุ มคณะกรรมการ
บริหารคณะ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562
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ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้
ประจาปีการศึกษา 2561
-----------------------------------------------------------------------

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ : อาจารย์รัตนาภรณ์ อาษา

โทรศัพท์ : 02-9090674 ต่อ 606,607
E-mail : ph.vru.ac.th@gmail.com

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
1.อาจารย์เจียระไน ปฐมโรจน์สกุล 2.อ.ดร.ทัศพร ชูศักดิ์
3.อ.เฟื่องฟ้า รัตนาคณหุตานนท์ 4.อ.ชวภณ พุ่มพงษ์
5.น.ส.พัชรพร เรียงวงษ์
โทรศัพท์ : 02-9090674 ต่อ 606,607
E-mail : -

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

ชนิดของตัวบ่งชี้ :
ผลลัพธ์
คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
ผลการด าเนิน การของแต่ ล ะหลั กสู ต รในสถาบั น ซึ่งสามารถสะท้อ นคุณ ภาพของ
บัณฑิตในหลักสูตรที่สถาบันรับผิดชอบ
สูตรการคานวณ
ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร
คะแนนที่ได้ =
จานวนหลักสูตรทัง้ หมดที่รับผิดชอบ
ผลการดาเนินงาน
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีหลักสูตรที่ เปิดสอนทั้งหมด จานวน 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรสาธารณสุ ข
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุ ขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล
และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ ได้ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตรทุกหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ. กาหนด เมื่อวันที่ 3 และ 5 กรกฎาคม 2562
โดยผลการประเมินรายหลักสูตรสรุปได้ ดังนี้
ผลการประเมิน
ชื่อหลักสูตร

องค์ประกอบ
ที่ 1

ผลรวมของค่าคะแนนเฉลีย่
องค์ประกอบที่ 2 - 6

1) สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
2) สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล
3) สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

3.59
3.49
3.36
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ผลการประเมิน
ชื่อหลักสูตร

องค์ประกอบ
ที่ 1

ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร
จานวนหลักสูตรทัง้ หมดที่คณะรับผิดชอบ

10.44
3 หลักสูตร

คะแนนที่ได้
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย 2561
ผลการดาเนินงาน
ค่าเฉลี่ย 3.51
ค่าเฉลี่ย 3.48

ผลรวมของค่าคะแนนเฉลีย่
องค์ประกอบที่ 2 - 6

คะแนนที่ได้
3.48 คะแนน

3.48

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง :
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2561
1.1(1)
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ : รศ.ดร.ภูษิตา อินทรประสงค์
อ.จันทรรัตน์ จาริกสกุลชัย
โทรศัพท์ : 02-9090674 ต่อ 606,607
E-mail : ph.vru.ac.th@gmail.com

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
1.นางพรทิพย์ กุศลสิริสถาพร 2. น.ส.มณทิชา ลี่ผาสุข
โทรศัพท์ : 02-9090674 ต่อ 606,607
E-mail : -

วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561- 31 พฤษภาคม 2562)

ชนิดของตัวบ่งชี้ :

ปัจจัยนาเข้า

คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
การศึ กษาระดั บ อุ ด มศึ กษาถื อ เป็ น การศึ ก ษาระดั บ สู ง สุ ด ที่ต้ อ งการบุ ค คลากรที่ มี
ความรูค้ วามสามารถและลุ่มลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจสาคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัย
เพื่อการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้นสถาบันจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับ
คุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรงหรือมีความสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับหลักสูตร
เกณฑ์การประเมิน : เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค 2
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึน้ ไป
สูตรการคานวณ
1. คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒปิ ริญญาเอก ตามสูตร
จานวนอาจารย์ประจาคณะทีม่ ีคุณวุฒปิ ริญญาเอก
X 100
จานวนอาจารย์ประจาคณะทัง้ หมด
2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
ร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒปิ ริญญาเอก
X5
ร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒปิ ริญญาเอก
ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5
ผลการดาเนินงาน
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด (นับปฏิบัติงานจริงรวมที่ลาศึกษาต่อ) จานวน
22 คน มีอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 6 คน มีรายละเอียดดังนี้
ที่
รายชื่อ
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
1 รองศาสตราจารย์ ดร.ภูษิตา อินทรประสงค์
02 ตุลาคม 2560 – ปัจจุบัน
2 รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ดุรงค์เดช
02 ตุลาคม 2560 – ปัจจุบัน
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพกร จงวิศาล
02 ตุลาคม 2560 – ปัจจุบัน
4 อาจารย์ ดร.ทัศพร ชูศักดิ์
04 เมษายน 2559 – ปัจจุบัน
5 อาจารย์ ดร.อภิชัย คุณีพงษ์
01 กุมภาพันธ์ 2559 – ปัจจุบัน
6 อาจารย์ ดร.รัฐพล ศิลปรัศมี
03 สิงหาคม 2561 – ปัจจุบัน
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ข้อมูลประกอบการพิจารณา
ข้อมูลพื้นฐาน

จานวน

1. จานวนอาจารย์ประจาทัง้ หมด (รวมทั้งที่ปฏิบัตงิ านจริงและลาศึกษาต่อ)

22

2. จานวนอาจารย์ประจาทัง้ หมด (รวมทั้งที่ปฏิบัตงิ านจริงและลาศึกษาต่อ) ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

6

แสดงวิธีการคานวณ
1.คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีวุฒปิ ริญญาเอก ตามสูตร
6
22
2.แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
27.27
40
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย 2561
ผลการดาเนินงาน
ร้อยละ 30
ร้อยละ 27.27

x 100 = ร้อยละ 27.27

x 5 = 3.41 คะแนน

คะแนนที่ได้
3.41 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุ

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง :
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
รายชื่ อ คณาจารย์ ที่ ป ฏิ บั ติ ง าน ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2561 ระยะเวลาตั้ ง แต่ 1
1.2(1)
สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ : รศ.ดร.ภูษิตา อินทรประสงค์
อ.จันทรรัตน์ จาริกสกุลชัย
โทรศัพท์ : 02-9090674 ต่อ 606,607
E-mail : ph.vru.ac.th@gmail.com

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
1.นางพรทิพย์ กุศลสิริสถาพร 2. น.ส.มณทิชา ลี่ผาสุข
โทรศัพท์ : 02-9090674 ต่อ 606,607
E-mail : -

วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2560- 31 พฤษภาคม 2562)

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

X5

ผลการดาเนินงาน
คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ มีจานวนอาจารย์ป ระจาทั้งหมด (นับ ปฏิบั ติงานจริงและที่ลาศึ กษาต่อ )
จานวน 21.50 คน มีอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ จานวน 4 คน รายละเอียดดังนี้
ที่

รายชื่อ

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน

1

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์อารีย์ สงวนชื่อ

16 เมษายน 2523-ปัจจุบัน

2

รองศาสตราจารย์ ดร.ภูษิตา อินทรประสงค์
รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ดุรงค์เดช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพกร จงวิศาล

02 ตุลาคม 2560 – ปัจจุบัน
02 ตุลาคม 2560 – ปัจจุบัน
02 ตุลาคม 2560 – ปัจจุบัน

3
4
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ข้อมูลประกอบการพิจารณา
ข้อมูลพื้นฐาน

จานวน

1. จานวนอาจารย์ประจาคณะทัง้ หมด (รวมทั้งที่ปฏิบัตงิ านจริงและลาศึกษาต่อ)

22

2. จานวนอาจารย์ประจาคณะทั้งหมดที่ดารงตาแหน่งอาจารย์

18

3. จานวนอาจารย์ประจาคณะทั้งหมดที่ดารงตาแหน่งผู้ชว่ ยศาสตราจารย์

2

4. จานวนอาจารย์ประจาคณะทัง้ หมดที่ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์

2

5. จานวนอาจารย์ประจาคณะทั้งหมดที่ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์

0

รวมจานวนอาจารย์ประจาคณะทั้งหมดที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ

4

แสดงวิธีการคานวณ
1.คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะทีด่ ารงตาแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร
4
x 100 = ร้อยละ 18.18
22
2.แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
18.18
x 5 = 1.52 คะแนน
60.00
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย 2561
ผลการดาเนินงาน
ร้อยละ 42.15
ร้อยละ 18.18

คะแนนที่ได้
1.52 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุ

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง :
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
รายชื่ อ คณาจารย์ ที่ ป ฏิ บั ติ ง าน ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 256 1 ระยะเวลาตั้ ง แต่
1.3(1)
1 สิงหาคม 2561 – 31 พฤษภาคม 2562
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา

ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ : อาจารย์รัตนาภรณ์ อาษา

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
1.อาจารย์ฉัตรประภา ศิริรัตน์ 2. อ.ภัทรา พวงช่อ
3.อาจารย์อภิญญา อุตระชัย 4.นายกิตติวุฒิ ไชยการ

โทรศัพท์ : 02-9090674 ต่อ 606,607

โทรศัพท์ : 02-9090674 ต่อ 606,607

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

E-mail : -

วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561- 31 พฤษภาคม 2562)

ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยนาเข้า
เกณฑ์การประเมิน
ในกรณีท่จี านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจาน้อยกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์มาตรฐานกาหนดเป็น
คะแนน 5
ในกรณีท่จี านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจานวนอาจารย์ประจามากกว่าเกณฑ์มาตรฐานให้คานวณหาค่า
ความแตกต่างระหว่างจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจานวนอาจารย์ประจากับเกณฑ์มาตรฐานและนาค่าความ
แตกต่างมาพิจารณา ดังนี้
ค่าความแตกต่างของจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจานวนอาจารย์ประจาทีส่ ูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานตัง้ แต่
ร้อยละ 20 กาหนดเป็นคะแนน 0
ค่าความแตกต่างของจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจานวนอาจารย์ประจาทีส่ ูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานตัง้ แต่
ร้อยละ 0.01 ละไม่เกินร้อยละ 20 ให้นามาเทียบบัญญัตไิ ตรยางศ์ตามสูตรเพื่อเป็นคะแนนของหลักสูตรนัน้ ๆ
สูตรในการคานวณหาค่า FTES
Student Credit Hours (SCH) ทั้งปี
จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES)

=

จานวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน
การลงทะเบียนในระดับปริญญานั้นๆ

สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจาแยกตามกลุ่มสาขา
กลุ่มสาขา

สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ

8:1
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ผลการดาเนินงาน
ปีการศึกษา 2561 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีจานวนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) ต่อจานวน
อาจารย์ป ระจา เท่ากับ 442.99 มีจ านวนอาจารย์ป ระจาทั้งหมด 22 คน สั ดส่วนจานวนนักศึ กษาเต็ม เวลา
เทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจาเท่ากับ 23.6 : 1 คะแนนเท่ากับ 0.00 รายละเอียดดังนี้
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
ข้อมูลพื้นฐาน

จานวน

1.จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ต่อจานวนอาจารย์ประจา

442.99

2.จานวนอาจารย์ประจาทัง้ หมด (รวมทั้งที่ปฏิบัตงิ านจริงและลาศึกษาต่อ)

22
20.14 :1

3.สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา

8:1

4.สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจานวนอาจารย์ประจาตามเกณฑ์มาตรฐาน
5.ผลต่างระหว่างสัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจานวนอาจารย์ประจาที่เป็นจริง - สัดส่วน
จานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจานวนอาจารย์ประจาตามเกณฑ์มาตรฐาน

12.14

6.ร้อยละค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน

151.70

แสดงวิธีการคานวณ
1.คานวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและนามาคิดเป็นค่าร้อยละ ตามสูตร
12.14

x 100 = 151.70 %

8

ค่าร้อยละมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20 คิดเป็น 0.00 คะแนน
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย 2561

ผลการดาเนินงาน

คะแนนที่ได้

การบรรลุเป้าหมาย

ไม่เกินร้อยละ 10

ร้อยละ 151.70

0.00 คะแนน

ไม่บรรลุ

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง :
หมายเลขเอกสาร
1.4.1(1)

ชื่อเอกสาร
ข้อมูลค่า FTES คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2561 จากสานัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ : อ.ดร.รัฐพล ศิลปะรัศมี

อ.ธธิธา เวียงปฏิ

โทรศัพท์ : 02-9090674 ต่อ 606,607
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ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คาอธิบ ายตั วบ่ งชี้ : คณะควรจั ดบริการด้านต่างๆ ให้นักศึกษาและศิษ ย์เก่าในกิจ กรรมที่เป็ น ประโยชน์กับ
นักศึกษา เพื่อการดารงชีวิตอย่างมีความสุขและคุ้มค่าในระหว่างการใช้ชีวิตในคณะ ตั้งแต่การให้คาปรึกษาทั้ง
ทางด้านวิชาการและการใช้ชีวติ จัดบริการหน่วยงานที่ให้บริการ เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษา การ
บริหารจัดหางาน แหล่งข้อมูล การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จ
การศึกษา ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จาเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า โดยการให้บริการ
ทั้งหมดต้องให้ความสาคัญกับการบริกรที่มีคุณภาพและเกิดประโยชน์แก่ผู้รับบริการอย่างแท้จริง
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3-4 ข้อ
5 ข้อ
6 ข้อ
ผลการดาเนินงาน
 ข้อ 1. จัดบริการให้คาปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวติ แก่นักศึกษาในคณะ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้ให้ความสาคัญในด้านการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาพัฒนาศักยภาพ
ของตนเองในด้ านของวิชาการและการใช้ชีวิต ในมหาวิท ยาลั ย อย่างมีคุณ ภาพและมี ความสุ ข โดยได้มี การ
ดาเนินการให้บริการให้คาปรึกษาด้านวิชาการและการใช้ชีวติ แก่นักศึกษาในคณะฯ ดังนี้
1) คณะมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจาหมู่เรียน เพื่อทาหน้าที่ให้คาปรึกษาทางวิชาการและแนะ
แนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาทั้งในเรื่องของวิชาการ การจัดเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ การลงทะเบียน การ
ติ ด ตามผลการเรีย น ปั ญ หาที่ พ บในชั้ น เรีย น การแนะน ากิ จ กรรมเพื่ อ สร้า งเสริม ศั ก ยภาพด้ า นต่ า งๆ การ
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา ระบบสารสนเทศของนักศึกษา กิจกรรมเพื่อการพัฒนานักศึกษา การ
ประสานงานกับฝ่ายวิชาการ กองพัฒนานักศึกษา ผู้ปกครองของนักศึกษา ตลอดจนหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย นอกจากการให้คาปรึกษาด้านวิชาการแล้ว อาจารย์ที่ปรึกษามีหน้าที่ในการติดตาม
ความเป็นอยู่ของนักศึกษา กฎระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมชั้นเรียน โดยที่
อาจารย์ที่ปรึกษาเข้าพบนักศึกษา 3 ครั้งต่อภาคการศึกษา และนักศึกษาสามารถเข้าพบอาจารย์ปรึกษาได้ที่
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ห้องพักอาจารย์หรือในช่องทางอื่นๆ ที่อาจารย์ท่ปี รึกษาสร้างไว้ ได้แก่ เบอร์โทรศัพท์ E-mail Facebook Line เป็น
ต้น ทั้งนีอ้ าจารย์ท่ปี รึกษาจะทาหน้าที่ดูแลนักศึกษาในหมูเ่ รียนตั้งแต่นักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยจนสาเร็จ
การศึกษา
2) คณะจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะสาธารณสุขศาสตร์และกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
เรียนให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อให้นักศึกษาได้รจู้ ักประวัติความเป็นมาของคณะฯ กฏระเบียบ การแต่งกายของ
นักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ การจัดการเรียนการสอน การกู้ยืมเงินผ่านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
กิจกรรมที่ทางคณะฯ จัดขึน้ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ และช่องทางการติดต่อกับคณะฯ รวมถึงสร้างโอกาส
ให้นักศึกษาได้สร้างสัมพันธ์กับรุ่นพี่ผา่ นการทากิจกรรมในโครงการร่วมกัน มีการแนะนาอาจารย์ที่ปรึกษาประจา
หมู่เรียน และคณาจารย์ท่านอื่นๆ ที่สอนในรายวิชาต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาสามารถขอคาแนะนาทางด้านวิชาการ
ได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้คณะฯ จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อ
เสริมสร้างความรู้ พื้นฐานทางด้านวิชาชีพสาธารณสุข เพื่อให้นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ และส่งเสริมให้
นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และมีอัตลักษณ์ของนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ โดยจัดให้มีการเตรียม
ความรู้พื้น ฐานด้านสุขภาพ สิท ธิการรักษาพยาบาล และมีการเสริม สร้างความรู้พื้น ฐานทางด้านกายวิภ า ค
ศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมในการใช้ชีวติ ในมหาวิทยาลัยและ
ในด้านการศึกษาต่อไป
3) ในการทาวิจัยของนักศึกษานั้น คณะได้มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและควบคุมการทาวิจัย เพื่อให้
คาแนะนาและควบคุมการดาเนินการวิจัยให้เป็นไปตามหลักระเบียบวิธีวิจัยตามหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ ซึ่งได้ผล
งานวิจัยจากนักศึกษาจานวน 36 เรื่อง
4) ในการฝึก สหกิ จ ศึ กษาของนั ก ศึ กษาคณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ชั้น ปี ที่ 4 นั้น คณะได้ มีก ารแต่ งตั้ ง
อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาทางสาธารณสุขศาสตร์ในการดาเนินงานสหกิจศึกษา เพื่อรองรับการจัดการเรียนการ
สอนในรายวิชาสหกิจศึกษา โดยทาหน้าที่ในการกากับติดตามการฝึกสหกิจศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ติดตาม
ความก้าวหน้าของการดาเนินการฝึกสหกิจให้เป็นไปตามแผนการดาเนินงานของคณะฯ ให้คาปรึกษาแก่นักศึกษา
ในเรื่องของการจั ดโครงการเพื่ อแก้ไขปั ญ หาหรือ ประเด็ น ทางสุ ขภาพ และเป็ น ตั วกลางในการประสานงาน
ระหว่างสถานที่ฝกึ สหกิจศึกษาและคณะฯ เพื่อรับข้อเสนอแนะจากทางสถานประกอบการ นามาเป็นข้อมูลเพื่อใช้
พัฒนาการฝึกสหกิจศึกษาในปีต่อไป
เอกสารหลักฐาน
1.5.1 (1) คาสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจาหมู่เรียน
1.5.1 (2) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะสาธารณสุขศาสตร์ และกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อน
เข้าเรียนแก่นักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์
1.5.1 (3) คาสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและควบคุมการทาวิจัยทางสาธารณสุข
1.5.1 (4) คาสั่งแต่งตั้งอาจารย์ปฏิบัติหน้าที่นิเทศสหกิจศึกษา
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 ข้อ 2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลา
และนอกเวลาแก่นักศึกษา
1. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีการให้ข้อมูลและจัดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรม
พิเศษนอกหลักสูตร ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม บอร์ดประชาสัมพันธ์ อาจารย์ที่ปรึกษา และเว็บไซต์ของคณะฯ
รวมถึงมีการแจ้งข้อมูลผ่านช่องทางสื่อ Social Network (Line Group, Facebook ) ดังนี้
1) การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัย ประจาปีการศึกษา 2561 ในหัวข้อ แนะนาหลักสูตร
ระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย บริการด้านการเงินและการลงทะเบียน โดยสานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบี ย น การให้ บ ริ ก ารของห้ อ งสมุ ด เทคโนโลยี ท างการศึ ก ษาโดยส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และการใช้ระบบ e-student loan สาหรับนักศึกษาที่กู้ยืม กยศ/
กรอ โดยกองพัฒนานักศึกษา
2) การประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก เช่น การยื่นผ่อนผันทหารกองเกิน โครงการ
ประกวดออกแบบสติกเกอร์ไลน์รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว โดยสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ การประกวดออกแบบมาสคอต “น้องลุ่มภู” โดยส่วนราชการจังหวัดหนองบัวลาภู เป็นต้น โดยประกาศ
ผ่านบอร์ด ประชาสั ม พั น ธ์ข องคณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ ประชาสั ม พั น ธ์ผ่า นอาจารย์ที่ ป รึกษาและองค์ การ
นักศึกษา โดยใช้ช่องทาง Social Network
3) คณะฯ มีการให้บริการข้อมูลข่าวการประชาสัมพันธ์ การวิจัย บริการวิชาการ ผลงานของนักศึกษา
หน่วยงานทั้งภายนอกภายในมหาวิทยาลัยผ่านทางเว็บไซต์ของคณะ
2. การให้ ข้อ มู ล การรั บ สมั ค รงาน ทั้ ง เต็ ม เวลาและนอกเวลาแก่ นั ก ศึ ก ษา นอกจากนี้ ฝ่ า ยกิ จ การ
นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์งานทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ โดยนักศึกษาและศิษย์เก่าสามารถ
เข้ า ไปดู ข้ อ มู ล ข่ า วสารการรั บ สมั ค รงานได้ ที่ ในเว็ บ ไซต์ ค ณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ http://ph.vru.ac.th บอร์ ด
ประชาสัมพันธ์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ และการประชาสัมพันธ์ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาและองค์การนักศึกษา
โดยใช้ช่องทาง Social Network
3. คณะฯ มีการประชาสัมพันธ์แหล่งทุนการศึกษาโดยประกาศแหล่งให้ทุนการศึกษาจากภาครัฐบาล
และเอกชน เช่น ทุ น นายช่า งโรงปู น ท่ า นหนึ่ง ทุ น การศึ กษาเทสโก้ โลตั ส เพื่ อ นิ สิ ต นั กศึ ก ษามหาวิท ยาลั ย
ประจาปีการศึกษา 2561 เป็นต้น ซึ่งติดประกาศประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบจากบอร์ดประชาสัมพันธ์ของ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
เอกสารหลักฐาน
1.5.2 (1) เว็บไซต์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ http://ph.vru.ac.th
1.5.2 (2) Facebook คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
1.5.2 (3) Line Group เป็นต้น
1.5.2 (4) บอร์ดประชาสัมพันธ์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์
1.5.2 (5) กาหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2561
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 ข้อ 3.จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา
1. คณะฯ มีการจัด รายวิชาการเตรีย มสหกิจ ศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุ ขศาสตร์ ในภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2561 ให้กับนักศึกษาก่อนออกฝึกสหกิจศึกษา และได้จัดส่งนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานจริงกับสถาน
ประกอบการต่าง ๆ ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เป็นระยะเวลา 4 เดือน โดยมีอาจารย์นิเทศงาน
จานวน 3 ครั้ง เพื่อติดตามความก้าวหน้าและผลการดาเนินงานสหกิจศึกษา ปัญหาอุปสรรคการฝึกสหกิจของ
นักศึกษาเพื่อนามาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงในปีการศึกษาถัดไป
เอกสารหลักฐาน
1.5.3 (1) มคอ.3 และ 5 รายวิชาการเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1.5.3 (2) มคอ.4 รายวิชาสหกิจศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
 ข้อ 4.ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ากว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5
สรุปผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ปีการศึกษาที่ 2561 มีดังนี้
1) ด้านการบริการให้คาปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา โดยที่ผลการประเมิน
ความพึงพอใจในการให้คาปรึกษาของอาจารย์ท่ปี รึกษาเท่ากับ 4.37 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 5)
2) ด้านการบริการข้อ มู ล ข่าวสาร ผลการประเมิน ผลความพึ งพอใจต่อ การบริการข้อมู ล ข่าวสารแก่
นักศึกษาอยู่ในระดับมากเท่ากับ 4.09 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 5)
3) ด้านการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา ผลการประเมินผล
ความพึงพอใจต่อการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและกิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2561 โดย
พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยู่ระดับดี
เอกสารหลักฐาน
1.5.4 (1) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้คาปรึกษาของอาจารย์ท่ปี รึกษา
1.5.4 (2) ผลการประเมินผลความพึงพอใจต่อการบริการข้อมูลข่าวสารแก่นักศึกษา
1.5.4 (3) สรุปผลโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและกิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2561
 ข้อ 5.นาผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผล
การประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้มีการนาผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในด้านต่างๆ มาใช้เป็น
ข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและข้อมูลที่สนองความต้องการของนักศึกษาเพื่อส่งให้ผลการประเมิน
สูงขึน้ นาไปสู่การพัฒนา จากการสารวจความพึงพอใจด้านการบริการข้อมูลข่าวสาร ผลการประเมินผลความพึง
พอใจต่อการบริการข้อมูลข่าวสารแก่นัก ศึกษา นักศึกษาได้ให้ความเห็นว่า ถึงแม้ว่านักศึกษาใหม่จะได้รับคู่มือ
ปฐมนิเทศนักศึกษา จากกองพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีเนื้อหาครบถ้วน ครอบคลุมสาระเนื้อหาที่
นักศึกษาต้องทราบในการศึกษาในระดับปริญญาตรี แต่เนื่องด้วยคณะสาธารณสุขศาสตร์ได้กาหนดกฎระเบียบ
ให้นักศึกษาปฏิบัติตาม ซึ่งแตกต่างจากนักศึกษาของคณะอื่น จึงทาให้นักศึกษาไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้
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จากคูม่ ือปฐมนิเทศนักศึกษาดังกล่าวได้ คณะจึงมอบหมายให้งานกิจการนักศึกษาจัดทาเอกสารสาหรับนักศึกษา
ระดั บปริญ ญาตรี ปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นคู่มือให้แก่ให้นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณ ฑิต ทั้ง
สาขาวิชาสาธารณสุ ข ศาสตร์และการจั ด การสถานพยาบาลมอบให้แ ก่นั ก ศึ กษาใหม่ ในปี ก ารศึ กษา 2561
นอกจากนั้นทางหลักสูตรได้มีการปรับพื้นฐานในรายวิชาที่มีความสาคัญในการเรียนในหลักสูตร เพื่อให้นักศึกษา
ใหม่ได้รับทราบถึงเนื้อหาวิชาที่จะต้องเรียนรู้และนาไปเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมสาหรับการเรียนใน
ชั้นปีต่าง ๆ ต่อไป
เอกสารหลักฐาน
1.5.5 (1) คูม่ ือนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2561
1.5.5 (2) เอกสารสาหรับนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์
 ข้อ 6.ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า
คณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ มี ก ารให้ ข้ อ มู ล ที่ เป็ น ประโยชน์ ในการประกอบอาชี พ ศิ ษ ย์ เก่ า เช่ น การ
ประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมของคณะฯ การรับสมัครงาน และข้อมูลต่างๆ ที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ใน
วิชาชีพ เช่น ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ด้านวิชาชีพ โดยผ่านช่องทางทั้งทางเว็บไซต์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์
Facebook และจัดทาฐานข้อมูลศิษย์เก่า เป็นต้น
เอกสารหลักฐาน
1.5.6 (1) บอร์ดประชาสัมพันธ์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์
1.5.6 (2) เว็บไซต์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ http://ph.vru.ac.th
1.5.6 (3) Facebook คณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย 2561
ผลการดาเนินงาน
6 ข้อ

6 ข้อ (ข้อ 1-6)

คะแนนที่ได้

การบรรลุเป้าหมาย

5.00 คะแนน

บรรลุ
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ : อ.ธธิธา เวียงปฏิ

โทรศัพท์ : 02-9090674 ต่อ 606,607
E-mail : ph.vru.ac.th@gmail.com

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
1.อ.ฉัตรประภา ศิริรัตน์ 2.อ.นาตยา ดวงประทุม
3. นัชชา ยันติ 4. อ.เฟื่องฟ้า รัตนาคณหุตานนท์
5. นายกิตติวุฒิ ไชยการ
โทรศัพท์ : 02-9090674 ต่อ 606,607
E-mail : -

วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561- 31 พฤษภาคม 2562)

ชนิดของตัวบ่งชี้: กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : คณะต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วน กิจกรรม
นักศึกษาหมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดาเนินการทั้งโดยคณะและโดยองค์การนักศึกษา เป็นกิจกรรมที่
ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรม จริยธรรม โดยสอดคล้อง
กับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึ่งประสงค์ที่ประกอบด้วยมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
5 ประการได้แก่ 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับ ผิ ด ชอบ 5. ทั ก ษะการวิเคราะห์ เชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สารและการใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
คุณ ลั กษณะของบัณ ฑิต ที่พึ งประสงค์ที่ คณะ สถาบั น และสภา/องค์กรวิชาชีพ ได้กาหนดเพิ่ม เติม ตลอดจน
สอดคล้องกับ ความต้องการของผู้ใช้บั ณ ฑิต และน าหลั ก PDSA / PDCA (Plan, do, study/check, Act) ไปใช้ใน
ชีวติ ประจาวันเป็นการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาอย่างยั่งยืน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3-4 ข้อ
5 ข้อ
6 ข้อ
ผลการดาเนินงาน
 ข้อ 1.จัดทาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษามี ส่วนร่วมใน
การจัดทาแผนและการจัดกิจกรรม
คณะสาธารณสุขศาสตร์สนับสนุนให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมของคณะฯ ดังนี้
1. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีการจัดตั้งองค์การนักศึกษา โดยผ่านกระบวนการเลือกตั้ง เพื่อคัดเลือก
นักศึกษาเป็นตัวแทนในการประสานความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ
2. องค์การนักศึกษา คณะกรรมการนักศึกษา ประธานชั้นปี หัวหน้าห้อง ร่วมกับอาจารย์จัดทาแผน
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา เพื่อกาหนดกิจกรรมให้ตรงตามความต้องการในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
3. จัดกิจกรรมตามแผนพัฒนานักศึกษาตามกรอบระยะเวลา โดยเน้นให้นักศึกษาเป็นหลักในการดาเนิน
กิจกรรม และมีอาจารย์ฝา่ ยกิจการนักศึกษาเป็นที่ปรึกษากิจกรรม
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4. ประเมินผลการดาเนินกิจกรรมร่วมกัน โดยให้นักศึกษาเป็นผู้รวบรวมข้อมูล ส่งต่อให้อาจารย์เป็นผู้
วิเคราะห์ และแจ้งผลเพื่อหาข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกิจกรรมครั้งต่อไป
เอกสารหลักฐาน
1.6.1 (1) แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2561
1.6.1 (2) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2561
1.6.1 (3) รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ประจาปีการศึกษา 2561
 ข้อ 2.ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ดาเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย
1) คุณธรรม จริยธรรม
2) ความรู้
3) ทักษะทางปัญญา
4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2561 มีกิจกรรมที่ส่งเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรูต้ ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ครบถ้วนทั้ง 5 ด้าน และมี
การดาเนินกิจกรรมในแต่ละด้าน ดังนี้

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

โครงการเสริมสร้างทักษะทางด้านวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักการและแนวทางปฏิบตั ิงานทีมเฝ้าระวังสอบสวน
เคลื่อนที่เร็ว (SRRT)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานการบริหารจัดการสถานพยาบาล
โครงการประชุมและสัมมนางานวิจัยทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ ประจาปีการศึกษา
2561
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านสหกิจศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการบันทึกข้อมูลด้านสุขภาพ (งานเวชระเบียน)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการสอบ TOEIC
โครงการจัดตั้งองค์การนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2561
โครงการทาบุญปีใหม่คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจาปี 2561
โครงการอบรมพัฒนาจริยธรรม คุณธรรมนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจาปี
การศึกษา 2561
สาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ 5



















ชั้นปี
นักศึกษา

ทักษะการคิด
วิเคราะห์เชิงตัวเลข

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

ทักษะทางปัญญา

โครงการ/กิจกรรม

ความรู้

ลาดับ
ที่

คุณธรรม จริยธรรม

มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
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กิจกรรมศึกษาดูงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการลูกประคบสมุนไพร (start up)













































ชั้นปี
นักศึกษา

ทักษะการคิด
วิเคราะห์เชิงตัวเลข

โครงการสัมมนาแผนกิจการนักศึกษา
ราลึกคุณสมเด็จพระราชบิดา บิดาแห่งการสาธารณสุขไทย
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2561
วันทาคณาจารย์
โครงการทานุบารุง เผยแพร่สืบสาน และอนุรักษ์ศลิ ปวัฒนธรรมเทศกาลวันลอยกระทง
โครงการเฉลิมพระเกียรติวันสาคัญเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์
โครงการอบรมประกันคุณภาพการศึกษา สาหรับนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์
โครงการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์
กิจกรรมกีฬาภายใน ครั้งที่ 15 “เจ้าฟ้าเกมส์”
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2561
กิจกรรมการเตรียมความพร้อมการสอบใบประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
กิจกรรมเปิดโลกทัศน์สู่วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์
กิจกรรมแสดงความยินดีกับบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
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24

ทักษะทางปัญญา

โครงการ/กิจกรรม

ความรู้

ลาดับ
ที่

คุณธรรม จริยธรรม

มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ









เอกสารหลักฐาน
1.6.1 (1) แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2561
1.6.2 (2) รายงานสรุปผลโครงการ (กนผ.05)
 ข้อ 3.จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา
คณะสาธารณสุขศาสตร์ เล็งเห็นถึงความสาคัญของบทบาทนักศึกษากับการประกันคุณภาพจึงได้จัดโครงการ
ให้ความรูแ้ ละทักษะประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 โดย
ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นคณะกรรมการองค์การนักศึกษา ประธานชั้นปี และหัวหน้าห้อง เพื่อเรียนรู้กระบวนการทางาน
ร่วมกันเป็นกลุ่มและร่วมกันวางแผนการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ตามขั้นตอน PDCA ตั้งแต่การวางแผนการจัดทาโครงการ
โดยกาหนดวั ตถุประสงค์ เป้าหมายและขั้ นตอนการปฏิ บั ติงานที่ชัดเจน นอกจากนี้ การตรวจสอบ ประเมินการ
ปฏิบัติงานและการนาผลการประเมินไปปรับปรุงเพื่อวางแผนการดาเนินงานที่ดีขนึ้ ในการจัดการโครงการในครั้งต่อไป
ทั้งนี้นักศึกษามีความรู้ในเรื่องการจัดกิจกรรม/โครงการ ตามกระบวนการ PDCA บทบาทการเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี
การฝึกประเมินผลการทากิจกรรม และวางแผนปรับปรุงการทางาน
เอกสารหลักฐาน
1.6.3 (1) รายงานสรุป โครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาสาหรับนักศึกษาคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2561
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 ข้อ 4.ทุกกิจกรรมที่ดาเนินการมีการประเมินผลความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและนาผล
การประเมินมาปรับปรุงการดาเนินงานครั้งต่อไป
คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณ วุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทั้ง 5 ด้าน ภายหลังจากการจัดกิจกรรม ได้มีการประเมินความสาเร็จตาม
ตัวชี้วัดของกิจกรรม/โครงการ นาผลที่ได้เขียนรายงานใน กนผ.05 มีการนาผลการประเมินและข้อเสนอแนะมา
ปรับปรุงการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป ดังในเอกสารหลักฐานแนบที่ 1.6.4 (1)
เอกสารหลักฐาน
1.6.4 (1) กนผ.05
 ข้อ 5.ประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
สาหรับการประเมินความสาเร็จของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษานัน้ พบว่าได้บรรลุวัตถุประสงค์
ระดั บ แผนทั้ง 4 วัต ถุป ระสงค์ ได้แก่ 1) นั กศึ กษามีส่วนร่ว มกับ การวางแผน การกากับ ติด ตามและประเมิ น
กิจกรรม จากการเข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทาแผนพัฒนานักศึกษา กากับติดตาม และประเมินกิจกรรมร่วมกัน 4
ครั้ง 2) นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการตามเป้าหมายทุก โครงการ 3) กิจกรรมบรรลุตัวชี้วัด 4) มีรายงาน
ผลสรุปการจัดกิจกรรมและมีขอ้ เสนอแนะไปการดาเนินงานในปีต่อไป
เอกสารหลักฐาน
1.6.5 (1) แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2561
 ข้อ 6.นาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
ในการประเมินแผนการจัดกิจกรรม พบว่า ทุกกิจกรรมมีจนวนนักศึกษาเข้าร่วมตามเป้าหมาย เนื่องจาก
เป็นกิจกรรมที่มาจากความต้องการของนักศึกษาเอง เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง จึงได้รับความสนใจในการ
ร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก รวมถึงมีการประชาสัมพันธ์ตามสื่อโซเชียล เช่น กลุ่มไลน์ เฟสบุค และก่อนการจัด
กิจกรรมจะมีการเรียกประชุมหัวหน้าหมู่เ รียนทุกหมู่เรียนเพื่อประชาสัมพั นธ์กิจกรรม ชี้แจงถึงวัตถุประสงค์
ความสาคัญของกิจกรรม วัน เวลา สถานที่ในการจัดกิจกรรม และกายแต่งกาย เพื่อให้หัวหน้าหมู่เรียนแต่ละหมู่
ไปแจ้งสมาชิก รวมทั้งมีการติดเอกสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมไว้ที่บอร์ดบริเวณบันไดทางขึ้นลงอีกด้วย แต่
อย่างไรก็ตาม มีกิจกรรมบางกิจกรรมที่กระทบต่อเวลาเรียนของนักศึกษา ส่งผลให้อาจารย์ผู้สอนต้องทาการ
สอนชดเชย จึงได้มีมติให้หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมในวันที่มีการเรียนการสอน หรือ ช่วยวันพุธตอนบ่าย หรือ
หากเป็นโครงการในรายวิชาให้จัดในวันที่มีการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2562
เอกสารหลักฐาน
1.6.6 (1) รายงานการประชุมฝ่ายกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย 2561
ผลการดาเนินงาน
คะแนนที่ได้
การบรรลุเป้าหมาย
6 ข้อ
6 ข้อ (ข้อ 1-6)
5.00 คะแนน
บรรลุ
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ : อ.รัตนาภรณ์ อาษา

โทรศัพท์ : 02-9090674 ต่อ 606,607
E-mail : ph.vru.ac.th@gmail.com

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
1. อ.สุทธิดา แก้วมุงคุณ 2. อ.ดร.อภิชัย คุณีพงษ์
3.อ.กริช เรืองไชย
โทรศัพท์ : 02-9090674 ต่อ 606,607
E-mail : -

วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2560- 31 พฤษภาคม 2562)

ผลการดาเนินงาน
 ข้อ 1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจั ยที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์
คณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ มี ระบบสารสนเทศเพื่ อ บริ ห ารจั ด การงานวิจั ย และงานสร้ า งสรรค์ ซึ่ ง
สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ดาเนินการพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อให้ทุกคณะ/หน่วยงานและหน่วยงานภายนอก สามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้ ดังนี้
1. ระบบฐานข้อมูลนักวิจัย โดยสถาบันวิจัยและพัฒนามีการจัดทาระบบการจัดการสารสนเทศการ
วิจัย เพื่อจัดทาเป็นฐานข้อมูลนักวิจัย โดยกาหนดให้ลงทะเบียนนักวิจัยผ่านทางระบบออนไลน์ ซึ่งมีการจัดเก็บ
ข้อมูลเกี่ยวกับ 1) โครงการวิจัย 2) งบประมาณ 3)แหล่งทุน 4) การตีพิมพ์เผยแพร่ 5) ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล
และ 6) การนางานวิจัยไปใช้ประโยชน์
2. ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System: NRMS)
ที่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยสามารถเขาถึงฐานขอมูลได้
3. ระบบการสืบค้น/แหล่งค้นคว้างานวิจัย โดยสานักวิทยบริการจะเป็นผู้ให้บริการฐานข้อมูลออนไลน์
ให้แก่ นักวิจัย คณาจารย์ นักศึกษา เช่น ฐาน Collection ย่อยแยกตามสาขาวิชา ทั้ง 14 ฐาน ฐานข้อมูลของ
สกอ. ฐานข้อมูลที่บอกรับเป็นสมาชิก และฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย เพื่อประโยชน์ในการสืบค้นงานวิจัยทั้ง
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ และสามารถใช้บริการ VRU Library VPN เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตจากที่บา้ นตนเอง
เข้ามาสืบค้นที่สานักวิทยบริการและฐานข้อมูลออนไลน์ท่ใี ห้บริการต่างๆได้
4. เว็บไซต์ของสถาบันวิจัย www.rd.vru.ac.th ซึ่งมีข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย เช่น
1) ระเบียบมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยต่างๆ
2) ทุนสนับสนุนการวิจัยประเภทต่างๆ
3) คู่มือ การวิจั ย เพื่ อ ให้ ผู้บ ริการและคณาจารย์ รวมทั้ งบุ ค คลทั่ วไปสามารถเข้าถึง และใช้
ประโยชน์ได้
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5. ฐานข้อมูล สาหรับเผยแพร่บทความวิจัยผ่านสารสนเทศทางเว็บไซต์ เพื่อเผยแพร่งานวิจัยสู่
สาธารณชน ผ่ า น https://www.tci-thaijo.org/index.php เพื่ อ เผยแพร่ง านวิจั ย สู่ ส าธารณชน เพื่ อ เป็ น แหล่ ง
สืบค้นข้อมูล บทความเผยแพร่งานวิจัยของคณาจารย์ ซึ่งมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอกซึ่งสามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้ โดยดาวน์โหลดเอกสารออนไลน์ โดยมหาวิทยาลัยมีวารสารที่อยู่ในระบบ 4 วารสาร คือ 1) วารสาร
บัณ ฑิตศึ กษา 2) วารสารวไลยปริทั ศน์ 3) วารสารวิจัย และพั ฒนา สายวิ ท ยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ 4)
วารสารวิจัยและพัฒนา สายสังคมศาสตร์
นอกจากระบบของส่ ว นกลางมหาวิท ยาลั ย แล้ ว คณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ มี ระบบสารสนเทศเพื่ อ
สนับสนุนกิจกรรมของคณะด้านการวิจัย ปรากฏในเว็บไซต์คณะสาธารณสุขศาสตร์ http://ph.vru.ac.th/
เอกสารหลักฐาน
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ ที่ใช้ประโยชน์ได้จริง ดังนี้
2.1.1(1) ระบบฐานข้อมูลนักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา (http://roms.vru.ac.th/)
2.1.1(2) ฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา
2.1.1(3) ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System: NRMS)
2.1.1(4) บริการฐานข้อมูลออนไลน์ สานักวิทยบริการ (http://lib.vru.ac.th/?q=node/20)
2.1.1(5) ระบบ VRU Library VPN (http://lib.vru.ac.th/?q=node/1852)
2.1.1(6) เว็บไซต์สถาบันวิจยั และพัฒนา (http://rd.vru.ac.th)
2.1.1(7) ระเบียบมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
2.1.1(8) ประเภททุนสนับสนุนการวิจัย
2.1.1(9) การเผยแพร่บทความวิจัย ผ่านระบบ https://www.tci-thaijo.org/index.php
2.1.1(10) ฐานข้อมูลงานวิจัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ http://ph.vru.ac.th/
 ข้อ 2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้
- ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือหรือศูนย์ให้
คาปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
- สิ่งอานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสร้างสรรค์
เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัด
แสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor)
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ ดังนี้
1) ด้านห้องปฏิบัติการวิจัยหรือ ห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือ
หรือศูนย์ให้คาปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ สาหรับการสนับสนุนด้านนี้ มหาวิทยาลัยมีศูนย์
วิทยาศาสตร์ สาหรับสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่บูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชา
กับงานวิจัยที่เป็นลักษณะการวิจัยเชิงปฏิบัติการในห้องทดลอง และมีสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่มีคลินิกวิจัยจัดให้
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คาปรึกษาเรื่องงานวิจัยแก่คณาจารย์และบุคลากร รวมทั้งมีหนังสือ ตารา และรูปเล่มงานวิจัยที่สามารถศึกษา
ค้นคว้าได้ นอกจากนี้คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิ ทยา ห้องปฏิบัติการ
รักษาพยาบาล ซึ่งมีเครื่องมือ วัสดุและครุภัณฑ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข สาหรับสนับสนุนให้อาจารย์ได้ใช้
เพื่อดาเนินการผลิตผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
2) ด้ า นห้ อ งสมุ ด หรื อ แหล่ ง ค้ น คว้ า ข้ อ มู ล สนั บ สนุ น การวิ จั ย หรื อ งานสร้ า งสรรค์ โดยที่
มหาวิทยาลัยมีสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ ซึ่งแหล่งค้นคว้าดังกล่าว มีห้องที่อานวยความสะดวกสบายที่เป็นสัดส่วน เปิดบริการทุกวัน มีหนังสือ
ต ารา นอกจากนี้ ค ณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ จั ด ให้ อ าจารย์ ทุ ก ท่ า นมี มุ ม ห้ อ งท างานที่ เป็ น สั ด ส่ ว น มี ร ะบบ
อินเตอร์เน็ต ระบบ Wifi ที่สามารถสืบค้นข้อมูลงานวิจัยได้สะดวก รวมทั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ได้ดาเนินการ
ทาข้อตกลงความร่วมมือในการทาวิจัยในพื้นที่ สาหรับสนับสนุน และอานวยความสะดวกแก่ อาจารย์ในการทา
วิจัยเพื่อการพัฒนาสุขภาพชุมชน ท้องถิ่น โดยเน้นพืน้ ที่ 3 แหล่ง ตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย ได้แก่ พื้นที่รอบ
มหาวิทยาลัย คือ ตาบลพระอินทราชา ตาบลเชียงรากน้อย พื้นที่จังหวัดปทุมธานี คือ ตาบลสวนพริกไทย และ
ตาบลคลองห้า และพื้นที่จังหวัดสระแก้ว เพื่อให้เป็นพื้นที่ที่อาจารย์สามารถเลือกทางานวิจัยได้ตามความถนัด
หรือสนใจ และยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ และนักศึกษา ได้พัฒนางานวิจัยที่มีการบูรณาการกับ
การจัดการเรียนการสอน
3) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกหรือ การรักษาความปลอดภั ยในการวิจัย หรือการผลิต งาน
สร้างสรรค์ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิ บัติการ โดยที่มหาวิทยาลัยมี
ศูนย์วิทยาศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์มีห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา ห้องปฏิบัติการ
รักษาพยาบาล ที่มีระบบรักษาความปลอดภัย คือ มีเจ้าหน้าที่อาคารสานักงานประจาอาคาร และมีบุคลากร ที่
รับ ผิ ด ชอบของศู น ย์ และคณะช่ว ยดู แล ตรวจสอบความเรีย บร้อ ย นอกจากนี้ ค ณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ ยั ง
มอบหมายให้มีอาจารย์เป็นผู้รับผิดชอบ คอยตรวจตรา และจัดทารายงานวัสดุ อุปกรณ์ที่ ใช้ และที่คงเหลือเป็น
ประจาและต่อเนื่อง
4) ด้านกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ
การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor)
โดยที่ ม หาวิท ยาลั ย มีส ถาบั น วิจั ย และพั ฒ นา และบั ณ ฑิ ต วิท ยาลั ย เป็ น หน่ วยงานในการจั ด ประชุ ม วิชาการ
ระดับชาติ เพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการทั้งรูปแบบการบรรยาย และโปสเตอร์ รวมทั้งการคัดเลือก
ผลงานวิชาการที่มีคุณ ภาพเพื่อ ตีพิม พ์เผยแพร่ในวารสารที่อ ยู่ในฐานข้อ มู ล TCI นอกจากนี้ยั งมีศู น ย์พั ฒ นา
บุคลากรมืออาชีพจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับงานวิจัย เช่น การใช้สถิติในการวิจัย การทาผลงานวิจัยเพื่อขอ
กาหนดตาแหน่ง โดยเชิญ วิทยากรที่มีชื่อเสีย ง มีต าแหน่งทางวิชาการระดับ ศาสตราจารย์ นอกจากนี้คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติกับสมาคมวิชาชีพสุขศึกษาที่
จังหวัดชลบุรี โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมประชุมและเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้ง นาเสนอด้วยวาจา และ
แบบโปสเตอร์นอกจากนี้คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้สนับสนุน กระตุ้นและส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากรมี
การศึกษา ค้นคว้า และผลิตผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยกาหนดเป็นสัดส่วนของภาระงานในการประเมินผล
การปฏิบัติงานประจาปีของอาจารย์และบุคลากร
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เอกสารหลักฐาน
2.1.2(1) ภาพห้องพักอาจารย์และสิ่งอานวยความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลงานวิจัยภายใน
2.1.2(2) มีห้องค้นคว้าวิจัยสาหรับอาจารย์ท่ีสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1.2(3) เอกสารแสดงการจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
 ข้อ 3.จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
มหาวิทยาลัยฯ มีการจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย ใหแกคณาจารย เพื่อทาวิจัย 2 ช่องทางคือ
1.1 งบประมาณแผ่นดิน (ผ่านการพิจารณาโดย ผู้ทรงคุณ วุฒิภายนอก สานักงานสภาวิจัยแห่งชาติ ;
วช.) และ ทุน สกอ.
1.2 งบประมาณรายได้ (ร้อยละ 2 ของงบประมาณ แต่ละปี) สาหรับงบประมาณรายได้ ผ่านระบบการ
บริหารโดยกองทุนวิจัย ซึ่งมีคณะกรรมการกองทุนวิจัย (เอกสาร 2.1.3(1)) และคณะกรรมการพิจารณาทุนวิจัย
พิจารณาข้อเสนอโครงการ ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นตัวแทนแต่ละคณะ ทาหน้าที่กลั่นกรองและพิจารณาการให้
ทุน แต่ละประเภท(เอกสาร 2.1.3(2)) ซึ่งทุน วิจั ยแบ่งออกเป็ น 7 ประเภทด้วยกัน ได้แก่ 1) วิจั ยในชั้น เรียน 2)
นักวิจัยรุ่น ใหม่ 3) นักวิจัยรุ่นกลาง 4) งานวิจัยเพื่อพัฒ นาชุมชนสั งคม 5) งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ห รือ
นวัตกรรม 6) งานวิจัยเพื่อขอผลงานทางวิชาการ และงานวิจัยสถาบันและ 7) R2R
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน (เอกสาร 2.1.3(3)) และงบประมาณรายได้
ให้แก่คณาจารย์และนักวิจัยโดยผ่านคณะ/หน่วยงาน เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี (เอกสาร 2.1.3(4) 2.1.3(6)) และจัดสรรงบประมาณผ่านคณะ/หน่วยงาน ตามประกาศอนุมัติทุน ประเภทต่างๆมหาวิทยาลัย มีการ
จั ด ตั้ ง กองทุ น วิ จั ย เพื่ อ สนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นานั ก วิ จั ย โดยคณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการฝ่ายวิจั ย และบริการวิชาการ โดยมี อ.ดร.รัฐ พล ศิ ล ปรัศ มี เป็ น หั วหน้าฝ่า ยบริการวิชา และ
อาจารย์รัตนาภรณ์ อาษา เป็นหัวน้าฝ่ายวิชาการและวิจัย เพื่อการจัดการความรูง้ านวิจัยและงานสร้างสรรค์ ทา
หน้าที่พจิ ารณากลั่นกรองงานวิจัยของอาจารย์ในคณะ เพื่อเสนอพิจารณาทุนสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัย
กรณีพจิ ารณาทุนสาหรับนักวิจัยรุน่ ใหม่
เอกสารหลักฐาน
2.1.3(1) ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าด้วยกองทุนวิจัย
พ.ศ.2548
2.1.3(2) ระเบียบสภามหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัม ภ์ ว่าด้วยการให้ทุ น
สนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2548
2.1.3(3) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัย
งบประมาณแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ 2561
2.1.3(4) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัย
2.1.3(5) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากองทุนเพื่อสนับสุนนการพัฒนางานวิจัย
2.1.3(6) ตารางแสดงการสรุปงบประมาณจัดสรรประจาปีงบประมาณ
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 ข้อ 4.จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารจั ด สรรงบประมาณตามแผนปฏิ บั ติ ราชการประจ าปี (เอกสาร 2.1.4(1)) และ
ดาเนินการผ่านคณะกรรมการกองทุนวิจัย(เอกสาร 2.1.4(2)) ในการพิจารณากลั่นกรองและอนุมัติงบประมาณ
เพื่อจัดสรรงบประมาณ และสรุปรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ (เอกสาร 2.1.4(3))
การจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ แบ่งเป็น 4 ด้าน ดังนี้
1. การนาเสนอในการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยสนับสนุ นค่าใช้จ่ายในการไปเสนอผลงาน โดย
อาจารย์ ส ามารถเสนอผ่ า นคณะมายั ง สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาฯ โดยการสนั บ สนุ น เป็ น ไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัยเรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการนาเสนอผลงานวิจัยและตีพมิ พ์บทความวิจัยใน
วารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ พ.ศ. 2558 (เอกสาร 2.1.4(4) - 2.1.4(5))
2. การตี พิ ม พ์ ในวารสารระดั บ ชาติ ห รื อ นานาชาติ โดยอาจารย์ ส ามารถเสนอผ่ า นคณะมายั ง
สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ โดยการสนับสนุนเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงิน
สนับสนุนการนาผลงานวิจัยบทความวิจัยในวารสารในวารสารวิชาการระดับ ชาติและระดับนานาชาติ(เอกสาร
2.1.4(4) - 2.1.4(5)) โดยการจั ด สรรเงิน พิจ ารณาสอดคล้อ งกับ ระดั บ ของผลงานตีพิ ม พ์ ในวารสารที่ อ ยู่ใน
ฐานข้อมูล TCI ISI และฐานข้อมูลสากลอื่นที่ สกอ.ยอมรับ
3. สนับสนุนงานสร้างสรรค์หรือสิ่งประดิษฐ์ที่มีการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ โดยอาจารย์
สามารถเสนอผ่านคณะมายังสถาบันวิจัยและพัฒนาฯ โดยการสนับสนุนเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง
หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินรางวัลสนับสนุนงานสร้างสรรค์หรือสิ่งประดิษฐ์ จากงบประมาณกองทุนวิจัย
พ.ศ. 2558 (เอกสาร 2.1.4(6))
4. จัดสรรงบประมาณในการจัดทาวารสารเพื่อสนับ สนุน การเผยแพร่ผลงาน ตามแผนปฏิบั ติ
ราชการประจาปี (เอกสาร 2.1.4(1))
ในปี 2561 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย
ในการประชุมวิชาการ การตีพมิ พ์วารสารระดับชาติ นานาชาติ ดังนี้
ที่

ชื่อ-สกุล
เจ้าของผลงาน

1. นาตยา ดวงประทุม

ชื่อผลงาน

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อ
ความเครียดของแรงงานภาค
เกษตรกรรมในอาเภออรัญ
ประเทศ จังหวัดสระแก้ว

ว/ด/ป
ที่ตีพิมพ์
20 มีนาคม
2561

แหล่งที่ตพ
ี ิมพ์

9th National &
International
conference “Local &
Global sustainability:
Meeting the
challenges and
sharing the solution”

งบประมาณที่
ได้รับการ
สนับสนุน
(บาท)
3,460
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ที่

ชื่อ-สกุล
เจ้าของผลงาน

2. ฉัตรประภา ศิริรัตน์

3. อภิชัย คุณีพงษ์

4. นัชชา ยันติ และฉัตร
ประภา ศิริรัตน์.

5. อภิชัย คุณีพงษ์ และ
เสมอ วุฒิ

ชื่อผลงาน

ว/ด/ป
ที่ตีพิมพ์

Factors associated with
20 March
Intention of Preventing
2018
Adolescent Pregnancy among
Female Junior High School
Students in Pak Chong district,
Nakhon Ratchasima province,
Thailand.

แหล่งที่ตพ
ี ิมพ์

9th. 20 March
2018. (pp. 12-21).
In the National &
International
Conference “Local &
Global Sustainability:
Meeting the
Challenges & Sharing
the Solutions”.
Bangkok: Suan
Sunandha Rajabhat
University
ประสิทธิผลของการพัฒนา
เมษายน - วารสารการส่งเสริม
ระบบบริการสุขภาพเพื่อป้องกัน มิถุนายน
สุขภาพและอนามัย
และแก้ไขปัญหาสุขภาพของ
2561
สิ่งแวดล้อม
เกษตรกร บ้านไร่สวนลาว
ปีที่ 41 ฉบับ กรมอนามัย กระทรวง
อาเภอ หันคา จังหวัดชัยนาท ที่ 2 หน้า
สาธารณสุข
43-53
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
พฤษภาคม วารสารความ
พฤติกรรมการป้องกันโรค
-สิงหาคม ปลอดภัยและสุขภาพ
หลอดเลือดสมองของ
2561
มหาวิทยาลัยสุโขทัย
อาสาสมัครสาธารณสุขประจา
ธรรมาฑิราช
หมูบ่ ้านตาบลแห่งหนึ่งในอาเภอ
สามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี.
การเปรียบเทียบความรู้
เดือน
วารสารกรมควบคุม
ทัศนคติ แรงสนับสนุนทางสังคม มกราคม- โรค กรมควบคุมโรค
และพฤติกรรมการป้องกันโรค มีนาคม
กระทรวงสาธารณสุข
ไข้เลือดออกของประชาชนใน
2561
ตาบลที่มีการระบาดกับตาบลที่ ปีที่ 44
ไม่มกี ารระบาดในพื้นที่อาเภอ ฉบับที่ 1,
มะขาม จังหวัดจันทบุรี
หน้า 102110

งบประมาณที่
ได้รับการ
สนับสนุน
(บาท)
5,460

10,000

10,000

20,000
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ที่

ชื่อ-สกุล
เจ้าของผลงาน

6. อภิชัย คุณีพงษ์

ชื่อผลงาน

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การดูแลตนเองของผู้ป่วย
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในอาเภอ
พัฒนานิคม จังหวัดลพบุร.ี

ว/ด/ป
ที่ตีพิมพ์
เดือน
พฤษภาคม
-มิถุนายน
2561
ปีที่ 43
ฉบับที่ 3
หน้า
101-107
เมษายนมิถุนายน
2561

7. อภิเชษฐ์ จาเนียรสุข

ความสุขของผู้สงู อายุที่มีโรค
เรือ้ รัง ในจังหวัดสระแก้ว

8. อภิเชษฐ์ จาเนียรสุข
พิชสุดา เดชบุญ
รัตนาภรณ์ อาษา
ปัณณทัต ตันธนปัญญา
กร
9. ภุชงค์ อินทร์ชัย
อภิเชษฐ์ จาเนียรสุข
สมชาย ดุรงค์เด
ปุณยนุช สนธิโพธิ์
ชนาภัทร เอี่ยมสะอาด
จุฑารัตน์ บรรดิจ

คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุกลุม่
ติดสังคมในจังหวัดสระแก้ว

กันยายนธันวาคม
2561

พฤติกรรมการดูแลตนเองของ
ผู้สูงอายุที่มีโรคเรือ้ รัง ใน
อาเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

งบประมาณที่
ได้รับการ
แหล่งที่ตพ
ี ิมพ์
สนับสนุน
(บาท)
วารสารกรมการ
20,000
แพทย์ กรมการแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข

วารสารมหาวิทยาลัย
คริสเตียน ปีที่ 24
ฉบับที่ 2

20,000

วารสารวิจัยและ
พัฒนา ปีที่ 13 ฉบับที่
3

47,000

กรกฏาคม- วารสารกรมการ
สิงหาคม
แพทย์ ปีที่ 43 ฉบับที่
2561
4

20,000

เอกสารหลักฐาน
2.1.4(1) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนวิจัย
2.1.4(2) รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ
2.1.4(3) ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการนาเสนอผลงานวิจัย
และตีพมิ พ์บทความวิจัยในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ พ.ศ. 2558
2.1.4(4) ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการนาเสนอผลงานวิจัย
และตีพมิ พ์บทความวิจัยในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 2)
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2.1.4(5) ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินรางวัลสนับสนุนงานสร้างสรรค์
หรือสิ่งประดิษฐ์ จากงบประมาณกองทุนวิจัย พ.ศ. 2558
1. คณะสาธารณสุขศาสตร์ ส่งเสริมอาจารย์ ให้เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทรัพยากร
บุคคลด้านการวิจัย และนาความรู้มาเป็นพื้นฐานหรือต่อยอดในการพัฒนาตนเอง โดยมหาวิทยาลัยได้จัดสรร
เป็นงบพัฒนาบุคลากร แยกจากงบประมาณนาเสนอผลงานวิจัยซึ่งจัดสรรโดยกองทุนวิจัย
2. สถาบั น วิจั ยและพั ฒ นา มหาวิท ยาลั ยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ปถั มภ์ เป็น กาลั งใน
ดาเนินโครงการส่งเสริม รางวัล เชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น เพื่อสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนานักวิจัย สร้างขวัญ
และกาลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น โดยคณะกรรมการ
บริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ ทาหน้าที่พจิ ารณากลั่นกรองเบื้องต้นโดยอาจารย์ในคณะ เพื่อเสนอพิจารณา
รับรางวัลของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย กรณีพิจารณาคัดเลือกสาหรับนักวิจัยดีเด่น ซึ่งมี 3 ประเภท
คือ (1) ประเภทนักวิจัยดีเด่น ผลงานตีพิมพ์หรือเผยแพร่ดีเด่น (2) ประเภทนักวิจัยดีเด่น ด้านการพัฒนาท้องถิ่น
(3) ประเภทนักวิจัยดีเด่น ในปีการศึกษา 2561 คณะสาธารณสุขศาสตร์ยังไม่มีผไู้ ด้รับรางวัลดังกล่าว
3. คณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ โดยฝ่ายวิจั ย และบริการวิชาการ ได้จั ด ให้มีการคัด เลื อ กนั กวิจั ย ดีเด่ น
ประจ าปี 2561 เพื่ อ มอบโล่ รางวั ล เป็ น การสร้ า งแรงจู ง ใจและส่ ง เสริ ม ให้ อ าจารย์ แ ละบุ ค ลากรของคณะ
สาธารณสุ ขศาสตร์ พั ฒ นางานวิจัย ที่มีศั กยภาพเพื่อ ก่อ ให้เกิด การพั ฒ นาทางด้า นวิชาการต่อ ไป ซึ่งได้แ ก่
อาจารย์ ดร.ทั ศพร ชูศักดิ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 นักวิจัยดีเด่น อาจารย์ ดร.อภิชัย คุณีพ งษ์ ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 นักวิจัยดี เด่น และอาจารย์นัชชา ยันติ ได้ รับรางวัลรองชนะ อันดับที่ 2 นักวิจัย
ดีเด่น
เอกสารหลักฐาน
2.1.5( 1) คาสั่งให้อาจารย์ไปราชการ
2.1.5 (2) ประกาศเกณฑ์การคัดเลือกรางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจาปี 2561 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 ข้ อ 6.มี ระบบและกลไกเพื่ อ ช่ ว ยในการคุ้ ม ครองสิ ทธิ์ข องงานวิจั ย หรือ งานสร้า งสรรค์ ท่ี น าไปใช้
ประโยชน์และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ใช้ระบบและกลไกในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ของ
มหาวิทยาลัย ดังนี้
1. คณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ ส นั บ สนุ น ให้ อ าจารย์ น าระบบการคุ้ ม ครองสิ ท ธิ์ ข องงานวิ จั ย หรือ งาน
สร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยฯ นาไปใช้ประโยชน์ โดยมอบให้สถาบันวิจัยและพัฒนาดาเนินการกาหนดขั้นตอน
ต่างๆ ในเรื่องการจดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชู ป ถัม ภ์ เพื่ อ ช่วยคุ้ม ครองสิท ธิ์ข องงานวิจั ยและงานสร้า งสรรค์ที่ น าไปใช้ป ระโยชน์ (เอกสาร
2.1.6(1)) และจัดทาประกาศมหาวิทยาลัยว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจัดสรรสิทธิประโยชน์ด้านทรัพย์สิน
ทางปัญญา (เอกสาร2.1.6(2)-เอกสาร 2.1.6(4)) นอกจากนี้ยังมาตรฐานการวิจัยโดยมีจรรยาบรรณวิชาชีพวิจัย
และแนวทางปฏิบัติ โดยยึดตามมาตรฐานของสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (เอกสาร 2.1.6(5))
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ในปีการศึกษา 2561 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ยังไม่มีผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร
เอกสารหลักฐาน
2.1.6(1) ขั้ น ตอนการด าเนิ น งานจดลิ ข สิ ท ธิ์ สิ ท ธิ บั ต ร อนุ สิ ท ธิ บั ต ร ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
2.1.6(2) ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละอั ต ราการจ่ า ยเงิ น สนั บ สนุ น และจั ด สรร
ผลประโยชน์ในงานที่มีสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร พ.ศ.2558
2.1.6(3) ประกาศมหาวิทยาลั ยว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราจัดสรรสิทธิประโยชน์ด้านทรัพย์สินทาง
ปัญญา พ.ศ.2554
2.1.6(4) ประกาศมหาวิทยาลัยว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนงานสร้างสรรค์หรือ
สิ่งประดิษฐ์จากงบประมาณกองทุนวิจัย พ.ศ.2558
2.1.6(5) จรรยาบรรณวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ ของสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย 2561
ผลการดาเนินงาน
6 ข้อ

6 ข้อ (ข้อ 1-6)

คะแนนที่ได้

การบรรลุเป้าหมาย

5.00 คะแนน

บรรลุ
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจยั และงานสร้างสรรค์
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ : อ.รัตนาภรณ์ อาษา

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
1. อ.สุทธิดา แก้วมุงคุณ 2. อ.ดร.ทัศพร ชูศักดิ์
3.อ.อภิญญา อุตระชัย

โทรศัพท์ : 02-9090674 ต่อ 606,607
E-mail : ph.vru.ac.th@gmail.com

โทรศัพท์ : 02-9090674 ต่อ 606,607
E-mail : -

วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561- 30 กันยายน 2562)

ชนิดชองตัวบ่งชี้ ปัจจัยนาเข้า
ค าอธิ บ ายตั ว บ่ ง ชี้ ปั จ จั ย ส าคั ญ ที่ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด การผลิ ต งานวิ จั ย หรื อ งานสร้ า งสรรค์ ใ น
สถาบันอุดมศึกษา คือ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจาก
ภายในสถาบันและที่ได้รับจากภายนอกสถาบันเพื่อสนับสนุนการทาวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพ
ตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของสถาบันนอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่สถาบันได้รับจากแหล่ง
ทุนภายนอกยังเป็นตัวบ่งชีท้ ี่สาคัญ ที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของสถาบัน โดยเฉพาะสถาบันที่อยู่ในกลุ่มที่
เน้นการวิจัย
เกณฑ์การประเมิน เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่ม ข และ ค2 กลุ่มสาขาวิชา
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอก
สถาบันที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทขึ้นไปต่อคน
สูตรการคานวณ
สูตรการคานวณ
1. คานวณจานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจานวน
อาจารย์ประจาและนักวิจัย
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและ
ภายนอก
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย
2. แปลงจานวนเงินที่ได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและ
ภายนอก
X5
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯที่กาหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5
สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะ
คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะ
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ผลการดาเนินงาน
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายใน จานวน 159,500
บาท ภายนอก จ านวน 2,576,500 บาท รวมทั้ งหมด จ านวน 2,736,000 บาท มี อ าจารย์ป ระจ าทั้ งหมด
(ไม่นับรวมผู้ศึกษาต่อ) จานวน 19 คน (เอกสาร 2.2.1(1) – 2.2.1(3))
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
ข้อมูลพื้นฐาน

จานวน

1. จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน
(กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ)

159,500

2. จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน
(กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ)

2,576,500

3. จานวนอาจารย์ประจาที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) (กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ)

19

4.จานวนอาจารย์ประจาทีล่ าศึกษาต่อ (กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ)

3

วิธีการคานวณ
1.คานวณจานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกต่อจานวนอาจารย์ประจาและ
นักวิจัย
2,736,000
=
144,000 บาท/คน
19

2. แปลงจานวนเงินที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
144,000
50,000

x5

=

5.00 คะแนน

ดังนั้น จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์จากภายในและภายนอกต่อจานวนอาจารย์ประจาและ
นักวิจัยประจาทั้งหมดเท่ากับ 4,538.46 บาท/คน เท่ากับ 0.45 คะแนน
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย 2561
ผลการดาเนินงาน
คะแนนที่ได้
การบรรลุเป้าหมาย
วิทย์สุขภาพฯ
50,000 บาท/คน

144,000 บาท/คน

5.00 คะแนน

บรรลุ
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รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง :
ทุน
ภายใน
-

ที่

ชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

จานวนเงิน

ผู้วิจัย

1

โครงการสารวจปริมาณโซเดียมที่ขับ
ออกในปัสสาวะประชากร
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
(1,138,637)
อ.อภิญญา อุตระชัย 100%
โครงการสารวจปริมาณโซเดียมที่ขับ
ออกในปัสสาวะประชากรภาคกลาง
ประเทศไทย (1,437,863)
อ.กริช เรืองไชย 100%

1,138,637

อ.อภิญญา อุตระชัย

1,437,863

อ.กริช เรืองไชย

-


(สมาคมโรคไต
แห่งประเทศไทย
และ สสส.)

159,500

รศ.ดร.ภูษิตา
อินทรประสงค์
รศ.ดร.สมชาย
ดุรงค์เดช
อ.นพกร จงวิศาล
อ.จันทรรัตน์
จาริกสกุลชัย



-

2

3

การใช้ชุมชนเป็นฐานในการส่งเสริม
สุขภาพเพื่อป้องกันการหกล้มของ
ผู้สูงอายุไทยในชุมชน จังหวัดปทุมธานี
รศ.ดร.ภูษิตา อินทรประสงค์
50%=79,750 บาท
รศ.ดร.สมชาย ดุรงค์เดช
20%=31,900 บาท
ผศ.ดร.นพกร จงวิศาล
20%=31,900 บาท
อ.จันทรรัตน์ จาริกสกุลชัย
10%=15,950 บาท

ทุนภายนอก

(สมาคมโรคไต
แห่งประเทศไทย
และ สสส.)
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ : อ.รัตนาภรณ์ อาษา

โทรศัพท์ : 02-9090674 ต่อ 606,607
E-mail : ph.vru.ac.th@gmail.com

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
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วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีปฏิทิน 2561 (1 มกราคม 2561- 31 ธันวาคม 2561)

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์
คาอธิบายตัวบ่งชี้ ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลที่สาคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจาและนักวิจัยได้
สร้างสรรค์ขนึ้ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรูอ้ ย่างต่อเนื่อง เป็นผลงาน
ที่มีคุณ ค่า สมควรส่งเสริม ให้มีการเผยแพร่และนาไปใช้ป ระโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ
ผลงานทางวิชาการอยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ หรือ ระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ Scopus หรือ
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือ
เป็นผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินตาแหน่งทางวิชาการแล้ว ผลงานที่ทาร่วมกับอุตสาหกรรม
ที่ผ่านการประเมินตาแหน่งทางวิชาการแล้ว ตาราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการ
พิจารณาตามเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว โดยมีวธิ ีการคิดดังนี้
เกณฑ์การประเมิน
เกณฑ์การประเมินเกณฑ์เฉพาะคณะ กลุ่ม ข และ ค 2
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาที่กาหนดไว้เ ป็นคะแนนเต็ม 5
= ร้อยละ 30 ขึน้ ไป
สูตรการคานวณ
1. คานวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาตามสูตร
ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจา
X 100
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด
2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจา
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาที่กาหนดให้ X 5
เป็นคะแนนเต็ม 5
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ผลการดาเนินงาน
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้มีนโยบายและแนวทางการส่งเสริมสนั บสนุน รวมทั้งกระตุ้นให้อาจารย์
ประจาคณะสาธารณสุขศาสตร์มีการจัดทาผลงานวิชาการอย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม และมีการติดตามผลการ
ดาเนินงานโดยคณะกรรมการบริหารคณะ สาหรับในปีนี้มีผลงานวิชาการของอาจารย์ประจา จานวน 35 เรื่อง
(เอกสาร 2.3.1(1)) โดยมีรายละเอียดผลงานค่าน้าหนัก ดังนี้
ข้อมูลประกอบการพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการ
ค่า
น้าหนัก
0.2

0.40

0.60

0.80

1.00

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

จานวน
ผลงาน

ผลรวมถ่วง
น้าหนัก

10

2.0

3

1.2

8

4.8

16

12.08

1

1

21.00
22
95.45

คน
%
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วิธีการคานวณ
1.คานวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย ตามสูตร
21.08
= x 100
95.82%
22
2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
95.82

x5

30

การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย 2561
ผลการดาเนินงาน
วิทย์สุขภาพฯ 27.60 %

ร้อยละ 95.82

=

5.00 คะแนน

คะแนนที่ได้

การบรรลุเป้าหมาย

5.00 คะแนน

บรรลุ

รายการเอกสารหลักฐาน
ที่

ค่า
น้าหนัก

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์

คุณภาพผลงานวิชาทางวิชาการ
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ตี ีพมิ พ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (0.20)
1.

0.20

ลัดดาวัลย์ กงพลี, นาตยา ดวงประทุม, เฟือ่ งฟ้า รัตนาณหุตานนท์ และ ปัทมาภรณ์ เจริญนนท์.
(2561). ความชุกและปัจจัยด้านท่าทางของผู้ปฏิบัตธิ รรมที่สัมพันธ์กับอาการปวดหลังส่วนล่าง. ในการ
ประชุมวิชาการวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครัง้ ที่ 7 “ทิศทาง
และการพัฒนาระบบสุขภาพไทย”. วันที่ 31 สิงหาคม 2561. อุบลราชธานี: โรงแรมบ้านสวนคุณตา
กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท.

2.

0.20

วิรวรรณ ผิวอ่อน,นภัสสร น้าผึง้ , ทัศพร ชูศักดิ์ และ เมธี สุทธศิลป์. (2561). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
ความพึงพอใจต่อการใช้บริการของผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี. ในการประชุม
วิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ประจาปี 2561. วันที่ 23 กุมภาพันธ์
2561. เลย: มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.

3.

0.20

ศรัณภร กุมพล, ทิพวัน ประถมพงษ์, มัทธนา คาดี, ทัศพร ชูศักดิ์ และเนตรนภา สาสังข์. (2561). ปัจจัย
ที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจต่อการใช้บัตรประกันสังคมของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. ในการประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
ราชภัฏเลยวิชาการ ประจาปี 2561.วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561. เลย: มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.

4.

0.20

นาตยา ดวงประทุม. (2561). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความเครียดของแรงงานภาคเกษตรกรรมใน
อาเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว. ใน 9th National & International conference “Local & Global
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ที่

ค่า
น้าหนัก

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์

sustainability: Meeting the challenges and sharing the solution”. วันที่ 20 มีนาคม 2561. กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
5.

0.20

นัชชา ยันติ, ทัศพร ชูศักดิ์ และสุวัฒน์ ศิริแก่นทราย. (2561). ผลของโปรแกรมการให้ความรู้ เรื่อง การ
รับประทานอาหารของประชาชนตาบลวังสมบูรณ์ อาเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว. ในการประชุม
วิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยาครั้งที่ 9และการประชุมวิชาการระดับชาติ
ปริญญาตรี “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคม” วันที่ 18-19 ตุลาคม 2561. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.

6.

0.20

อภิชัย คุณีพงษ์. (2561). ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่มีต่อพฤติกรรมการดูแล
ตนเองในผู้ปว่ ยโรคความดันโลหิตสูง เทศบาลบึงยี่โถ อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี. ในการประชุม
วิชาการ มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018). วันที่ 9-13 สิงหาคม 2561.
กรุงเทพฯ: เซ็นทรัพเวิร์ล.

7.

0.20

กริช เรืองไชย และอภิญญา อุตระชัย. (2561). พฤติกรรมการบริโภคผักผลไม้และภาวะโภชนาการใน
เด็กวัยเรียน โรงเรียนวัดธรรมนาวา อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. ในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยาครั้งที่ 9 และการประชุมวิชาการระดับชาติปริญญาตรี.
วันที่ 18-19 ตุลาคม 2561, ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.

8.

0.20

สุวัฒน์ ศิริแก่นทราย, ทัศพร ชูศักดิ์ และนัชชา ยันติ. (2561). พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของประชาชน
ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลวังใหม่ อาเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว. ในการ
ประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยาครั้งที่ 9 และการประชุมวิชาการระดับชาติ
ปริญญาตรี “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคม”. วันที่ 18-19 ตุลาคม 2561. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.

9.

0.20

Wanvisa Ninlaor, Thaksaorn Thongom, Chawapon Phoomphong, Warachate Khobjai. Evaluation of
Free Radical Scavenging Activity and Reducing Power of Careya arborea Roxb. International
Conference on Science and Technology 2018 (URUICST2018). 2-3 August 2018, 886, 86-91

10.

0.20

ธธิธา เวียงปฏิ. (2561). ความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ด ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี. ในการประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9
“Local & Global Sustainability: Meeting the Challenges & Sharing the Solutions”. วันที่ 20 มีนาคม
2561. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.

รวมจานวน 10 เรื่อง x 0.20 ผลรวมค่าน้าหนักเท่ากับ 2.00
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- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือ ในวารสารทางวิ ชาการระดั บ ชาติที่ ไม่ อ ยู่ ในฐานข้ อ มู ล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ ระเบี ย บ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป
และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (0.40)
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40)
1.

0.40

Chatprapa Sirirat. (2018). Factors associated with Intention of Preventing Adolescent Pregnancy
among Female Junior High School Students in Pak Chong district, Nakhon Ratchasima province,
Thailand. In the National & International Conference “Local & Global Sustainability: Meeting the
Challenges & Sharing the Solutions”. 20 March 2018. Bangkok: Suan Sunandha Rajabhat
University.

2.

0.40

Will Mueller, Susanne Steinle, Miranda Loh, Sotiris Vardoulakis, Nopadol Precha, Wissanupong
Kliengchuay, Narut Sahanavin, Ratthapol Sillaparassamee, Kanchana Nakhapakorn, Kraichat
Tantrakarnapa, John Cherrie. (2018). Long-Term Trends of Air Pollution in Thailand and Effects on
Health. Poster presentation in ISES-ISEE 2018 JOINT ANNUAL MEETING. 26-30 August 2018.
OTTAWA-CANADA.

3.

0.40

ดวงกมลจันทร์ฤกษ. (2561). การศึกษาการพัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง โรค
ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด โดยใช้เส้นทาง 7 ขั้นตอน ของกองสุขศึกษา: กรณีศกึ ษา
ตาบลท่าสว่าง อาเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์. เวชสารโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา, 40(1), 47-54

รวมจานวน 3 เรื่อง x 0.40 ผลรวมค่าน้าหนักเท่ากับ 1.2
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ตี ีพมิ พ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 (0.60)
1.

0.60

สมชาย ดุรงค์เดช, ทัศพร ชูศักดิ,์ เนตรนภา สาสังข์. (2561). ความเชื่อด้านสุขภาพเกี่ยวกับโรค
ไข้เลือดออกของชุมชนที่มีการระบาดของไข้เลือดออกซ้าซากกับชุมชนที่มีการระบาดน้อย เขตพื้นที่
ตาบลพระอินทราชา อาเภอบางประอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. วารสารวิจัยและพัฒนาวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 13(3).

2.

0.60

อภิชัย คุณีพงษ์. (2561). ประสิทธิผลของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
สุขภาพของเกษตรกรบ้านไร่สวนลาว อาเภอหันคา จังหวัดชัยนาท. วารสารการส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม, 41(2), 43-53.

3.

0.60

ขนิษฐา จรัสวิศษิ ฏ์กุล และทัศพร ชูศักดิ.์ (2561). ผลการนวดสัมผัสทารกโดยมารดาที่มตี อ่ การ
เจริญเติบโตของทารกและความผูกพันระหว่าง มารดาและทารก ของทารกที่มีภาวะป่วยโรงพยาบาล
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สวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์. วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
13(1), 76-86.
4.

0.60

นัชชา ยันติ และฉัตรประภา ศิริรัตน์. (2561). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรค
หลอดเลือดสมองของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านตาบลแห่งหนึ่งในอาเภอสามชุก จังหวัด
สุพรรณบุรี. วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 11(2): 23-32.

5.

0.60

รัตนาภรณ์ อาษา, พิชสุดา เดชบุญ, และนิชากานต์ ดอกกุหลาบ. (2561). ภาวะสุขภาพจิตของ
ประชาชนที่อาศัยใกล้โรงงานอุตสาหกรรมในอาเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี. วารสารวิจัยและพัฒนา
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 13(3).

6.

0.60

อภิเชษฐ์ จาเนียรสุข, พิชสุดา เดชบุญ, รัตนาภรณ์ อาษา และปัณณทัต ตันธนปัญญากร. (2561).
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุกลุม่ ติดสังคมในจังหวัดสระแก้ว. วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 13(3).

7.

0.60

ปาณิสา โรศรีดโรมนต์, ภูษิตา อิทรประสงค์, จุฑาธิป ศิลบุตร และ ยุวนุช สัยสมบูรณ์. (2561). ทักษะ
การบริหาร สไตล์ผู้นา และบรรยากาศองค์กรที่สง่ ผลต่อประสิทธิ์ผลองค์กรของกรมอนามัยกระทรวง
สาธารณสุข. วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, กระทรวงสาธารณสุข. 41(1), 43-55.

8.

0.60

อภิชัย คุณีพงษ์, ศศิธร ตันติเอกรัตน์. (2561) ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมในสถาบันการศึกษา
กับความสุขในการเรียนรู้ ของนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์. วารสารการพยาบาลและการศึกษา. 10(2). 64-77

รวมจานวน 8 เรื่อง x 0.60 ผลรวมค่าน้าหนักเท่ากับ 5.4
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ตี ีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ไี ม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็น
การทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 (0.80)
1.

0.80

อภิชัย คุณีพงษ์, พรเจริญ บัวพุ่ม, ศิรินุช จันทวี. (2561) ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การ
ความฉลาดทางอารมณ์ กับความสุขในการทางานของพยาบาลที่ปฏิบัตงิ านในโรงพยาบาลชุมชนของ
จังหวัดชัยนาท. วารสารการพยาบาลและการศึกษา, 11(1), 66-80

2.

0.80

อภิชัย คุณีพงษ์ และเสมอ วุฒ.ิ (2561). การเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ แรงสนับสนุนทางสังคมและ
พฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชนในตาบลที่มีการระบาดกับตาบลที่ไม่มกี ารระบาด
ในพืน้ ที่อาเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี วารสารกรมควบคุมโรค, 44(1), 102-110.
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3.

0.80

ทัศพร ชูศักดิ,์ เมธี สุทธศิลป์ และกฤติเดช มิ่งไม้. (2561). ความผูกพันในการเป็นอาสาสมัครของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมูบ่ ้าน (อสม.) อาเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์. วารสารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา, 13(2), 245-251.

4.

0.80

อารีย์ สงวนชื่อ, พิชสุดา เดชบุญ, รัตนาภรณ์ อาษา, พิชญาวดี ศรีธนต์, ศศิธร นวนเทศ และณัชชา คง
มั่น. (2561). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเตรียมความพร้อมของวัยแรงงานเพื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุในเขต
โรงงานอุตสาหกรรม อาเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี. วารสารกรมการแพทย์, 43(4).

5.

0.80

นัชชา ยันติ และกริช เรืองไชย. (2561). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ตอ่ พฤติกรรมเสี่ยงการเสพติดสมาร์ท
โฟนในนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี. วารสาร
วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ, 11(3).

6.

0.80

อภิชัย คุณีพงษ์. (2561). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่
2 ในอาเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี. วารสารกรมการแพทย์, 43(3), 101-107.

7.

0.80

ทัศพร ชูศักดิ,์ เนตรนภา สาสังข์ และสายสมร เฉลยกิตติ. (2561). ผลการใช้โปรแกรมการดูแลเท้าเพื่อ
ป้องการถูกตัดขาของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ตาบลสาโรงชัย อาเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์.
วารสารเวชสารแพทย์ทหารบก, 71(2), 105-112.

8.

0.80

ภุชงค์ อินทร์ชัย, อภิเชษฐ์ จาเนียรสุข, สมชาย ดุรงค์เดช, ปุณยนุช สนธิโพธิ,์ ชนาภัทร เอี่ยมสะอาด
และ จุฑารัตน์ บรรดิจ. (2561). พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูส้ ูงอายุที่มีโรคเรือ้ รังในอาเภอป่าโมก
จังหวัดอ่างทอง. วารสารกรมการแพทย์, 43(4).

9.

0.80

รัตนาภรณ์ อาษา, พิชสุดา เดชบุญ, ประภัสรา รัตนวงษ์, อนุสรา สุดธี และดาวประกาย ลาแก้ว.
(2561). ภาวะสุขภาพของเกษตรกรสวนยางพารา ตาบลหนามแท่น อาเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัด
อุบลราชธานี. วารสารกรมการแพทย์, 43(5).

10.

0.80

มิ่งกมล ภิบาลวงษ์, ภูษิตา อินทรประสงค์, จุฑาธิป ศีลบุตร และยุวนุช สัตยสมบูรณ์. (2561). ความ
ตัง้ ใจลาออกของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศูนย์สังกัดกระทรวงสาธารณสุข. วารสารกองการ
พยาบาล, 45(1), 25-45.

11.

0.80

Nitsupa Wattanachai, Sutthida Kaewmoongkun, Pattarapong Makarawate, Nontaya Nakkam,
Burabha Pussadhamma, Chaiyasith Wongvipaporn, Songsak Kiatchoosakun, Suda Vannaprasaht,
Wichittra Tassaneeyakul. (2018). The Study of CYP2C19 Genetic Polymorphisms in Thai Patients
Taking Stable Doses of Warfarin. Thai J Pharmacol, 40(1), 5-16.

12.

0.80

สุภาวิณี แสงเรือน, ภูษิตา อินทรประสงค์, ยุวนุช สัตยสมบูรณ์ และจุฑาธิป ศิลบุตร. (2561). ความพึง
พอใจในงานของบุคลากรสายงานหลักกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข.
วารสารวิชาการสาธารณสุข, 27(3), 531-539.
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ที่

ค่า
น้าหนัก

13.

0.80

กฤตยา ใจขาน, ยุวนุช สัตยสมบูรณ์, จุฑาธิป ศีลบุตร และภูษิตา อินทรประสงค์. (2561). ความสัมพันธ์
ระหว่างความสุขและการรับรู้การเสริมสร้างพลังอ านาจในงาน กับความตั้งใจคงอยูใ่ นงานของพยาบาล
วิชาชีพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย. วารสารพยาบาลสาธารณสุข, 32(2): 185-202.

14.

0.80

ศุจินทรา ชูเจริญพิพัฒน์, ภูษิตา อินทรประสงค์, จุฑาทิพย์ ศีลบุตร และ ยุวนุช สัตยสมบูรณ์.
(2561).ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของบุคลากรกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข.
วารสารวิชาการสาธารณสุข, 27(6): 1117-1129.

15.

0.80

อภิเชษฐ์ จาเนียรสุข. (2561). ความสุขของผู้สูงอายุที่มโี รคเรือ้ รัง ในจังหวัดสระแก้ว. วารสาร
มหาวิทยาลัยคริสเตียน, 24(2)

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์

รวมจานวน 15 เรื่อง x 0.80 ผลรวมค่าน้าหนักเท่ากับ 12.00

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ ที่ ตีพิ มพ์ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ป รากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556
- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร
1.

1.00

Lunchakorn Prathumratana, Rokho Kim, Kyoung-Woong Kim. (2018). Lead Contamination of the
Mining and Smelting District in Mitrovica, Kosovo. Environmental Geochemistry and Health,
41(182), 1-12.

รวมจานวน 1 เรื่อง x 1.00 ผลรวมค่าน้าหนักเท่ากับ 1

สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 2
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ 1.จัดทารายชื่อวารสารในกลุ่ม TCI 1 และ 2 ในเว็บไซต์
จานวนมาก
2.จัดทา KM แนวทางการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยใน
วารสารวิชาการระดับชาติท่ีอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
และ TCI กลุ่ม 2
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
กระตุ้นให้อาจารย์ที่ยังไม่มีผลงานวิชาการขอทุนวิจัย 1.จัดทา list รายชื่ออาจารย์ท่ยี ังไม่มีผลงานวิจัย
จากแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
2. จั ด ท า KM แลกเปลี่ ย นปั ญ หาอุ ป สรรคและแนว
ทางแก้ไข
วิธีปฏิบัติท่ดี /ี นวัตกรรม
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ : อ.ชวภณ พุ่มพงษ์

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
อ.ศศิธร ตันติเอกรัตน์

โทรศัพท์ : 02-9090674 ต่อ 606,607
E-mail : ph.vru.ac.th@gmail.com

โทรศัพท์ : 02-9090674 ต่อ 606,607
E-mail : -

วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีปฏิทิน (1 มกราคม 2561- 31 ธันวาคม 2561)

ผลการดาเนินงาน
 ข้อ 1.จัดทาแผนการบริการวิชาการประจาปีท่ีสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและกาหนด
ตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอกรรมการประจาคณะ
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีการประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนการบริการวิชาการ โดยนารายงานผล
การสารวจปัญหาและความต้องการของชุมชนในพืน้ ที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยดังนี้
1. พื้นที่ตาบลสวนพริกไทย อ าเภอเมื อง จังหวัดปทุมธานี ซึ่งพบว่า ปัญ หาของชุม ชนในต าบลสวน
พริกไทยคือ สารเคมีตกค้างในพืชผัก ซึ่งเป็นปัญ หาที่ชุมชนต้องการพัฒนาร้อยละ 35 และเป็นปัญ หาที่คณะ
ดาเนินการแก้ไขต่อยอดจากปีงบประมาณ2561
2. พื้นที่ หมู่ที่ 7 บ้านคลองบางหลวง ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี ผลการสารวจชุมชน
พบว่า ชุมชนมีการรวมกลุ่มสัมมาชีพผลิตกาละแมเพื่อขายสร้างรายได้แก่สมาชิกกลุ่ม แต่มีข้อจากัดในเรื่องของ
อายุการวางจาหน่ายและระบบคุณภาพมาตรฐาน
3. พืน้ ที่ หมู่ท่ี 8 บ้านคูขวางไทย ต. คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี ผลการสารวจชุมชน พบว่า
ชุมชนมีกลุ่มอาชีพทาน้าพริกซึ่งต้องการที่จะฟื้นฟูอาชีพนี้ขนึ้ เพื่อให้เป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนต่อไป เพื่อเพิ่มรายได้
ให้กับครัวเรือน
4. พื้นที่หมู่ที่ 6 บ้านใหม่ไทยพัฒนา ต.หนองตะเคียนบอน อ.วัฒนานคร จ. สระแก้ ว ผลการสารวจ
ชุมชน พบว่า ชาวบ้านในชุมชนต้องการอนุรักษ์สมุนไพรท้องถิ่น และต้องการสร้างผลิตภัณฑ์สมุนไพรท้องถิ่นและ
ชุมชน โดยต้องการเรียนรู้เรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรท้องถิ่นเช่น ยาหม่องสมุนไพร เพื่อสร้างรายได้
ให้แก่ชุมชน
5. พื้นที่หมู่ที่ 8 บ้านภักดีแผ่นดิน ต.หนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ผลการสารวจชุมชน
พบว่า ชาวบ้านในชุมชนต้องการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าไหมให้มีมาตรฐาน และสามารถทา
เป็นสินค้า OTOP เพื่อส่งออกไปขายในชุมชนต่างๆในระดับสากล
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จากข้อมูลพืน้ ฐานในแต่ละชุมชนคณะสาธารณสุขศาสตร์ได้นามาใช้ในการจัดทาแผนการบริการวิชาการ
และการใช้ประโยชน์จากการบริก ารวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2561 โดยมีการระบุ
โครงการ/กิจกรรมและวัตถุประสงค์ของแผนอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเสนอคณะกรรมการบริหารคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
เอกสารหลักฐาน
3.1.1 (1) รายงานผลการสารวจปัญหาและความต้องการของชุมชนในพืน้ ที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจาปีการศึกษา 2561
3.1.1 (2) แผนการบริการวิชาการและการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ประจาปี
การศึกษา 2561
 ข้อ 2.โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดทาแผนการใช้ประโยชน์ จากการบริการ
วิชาการเพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม
คณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ มีก ารจั ด ท าแผนการใช้ป ระโยชน์จ ากการบริการวิชาการ โดยระบุ แ ผน
ดังกล่าวไว้ในแผนการบริการวิชาการและการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ โดยมีการระบุแนวทางการใช้
ประโยชน์ของโครงการบริการวิชาการและมีบูรณการกับรายวิชาการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ รายวิชาสุข
ศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์, รายวิชาการส่งเสริมสุขภาพ, รายวิชาการตรวจ ประเมิน และบาบัดโรคเบื้องต้น
โครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนทาให้นักศึกษาเกิดการพัฒนาทัก ษะการลง
ชุ ม ชนและการให้ สุ ข ศึ ก ษาส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพคนในชุ ม ชน อี ก ทั้ ง การคั ด กรองสุ ข ภาพในเบื้ อ งต้ น นอกจากนี้
องค์ความรู้ที่เกิด จากการบริการวิชาการจะเป็ นประโยชน์ต่อชุม ชน สั งคม ซึ่งท าให้คนในชุม ชนมีพ ฤติกรรม
ทางด้านสุขภาพที่ดีขนึ้ และมีพฤติกรรมการใช้สารเคมีท่ถี ูกต้อง
เอกสารหลักฐาน
3.1.1 (2) แผนการบริการวิชาการและการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ประจาปี
การศึกษา 2561
 ข้อ 3.โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการแบบให้เปล่า
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีการดาเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคมภายใต้การขับเคลื่อนการบริการ
วิชาการแก่สั งคมของมหาวิท ยาลั ยโดยจั ดโครงการบริการวิชาการตามความต้อ งการของชุม ชน ทั้งหมด 4
โครงการ ได้แก่
1.1 โครงการอบรมเชิง ปฏิบั ติก ารสร้า งแกนน าช่วยฟื้ น คื น ชีพ ขั้น พื้ น ฐาน (CPR) ส าหรับ อาสาสมั ค ร
สาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) หมู่2 ตาบลคลองห้า อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
1.2 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้และป้องกันตนเองจากสารเคมีในประชาชนกลุ่มเสี่ยง ตาบล
สวนพริกไทย อาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
1.3 โครงการสารวจบริบทชุมชนและจัดทาฐานข้อมูลในพืน้ ที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว
ซึ่งทุกโครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่าทั้งหมด โดยผู้รับบริการไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียนแต่อย่างใด
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เอกสารหลักฐาน
3.1.1 (1) แผนการบริการวิชาการและการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ประจาปี
การศึกษา 2561
3.1.1 (2) แบบฟอร์มขออนุมัติกิจกรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (กนผ.04)
 ข้อ 4.ประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และ
นาเสนอกรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณา
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีการประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชีข้ องแผนและโครงการบริการวิชาการแก่
สังคม โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ มีผลการประเมินความสาเร็จตัวบ่งชี้ของแผน ตัวชี้วัดของ
แผนที่บรรลุเป้าหมาย จานวน 17 ตัวชีว้ ัด คิดเป็นร้อยละ100.00
สาหรับความสาเร็จของโครงการบริการวิชาการแก่สังคม โดยแต่ละโครงการมีการประเมินตัวบ่งชี้ของ
โครงการบริการวิชาการ 3 ด้าน คือ ด้านความพึงพอใจ ด้านความรู้ความเข้าใจ และด้านการนาความรู้ไปใช้
ประโยชน์ และโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญ หาความยากจนและยกระดับคุณ ภาพชีวิ ตของประชาชน
มี ก ารประเมิ น ตั ว บ่ ง ชี้ ข องโครงการบริก ารวิช าการ 2 ด้ า น คื อ 1.ผลการศึ ก ษาชุ ม ชน 2. ฐานข้ อ มู ล ชุ ม ชน
มีรายละเอียดดังนี้
ผลการดาเนินงาน

โครงการบริการวิชาการ

ค่าเป้าหมาย(ร้อยละ)

1. โครงการพัฒนาฐานข้อมูล
ด้านสุขภาพขององค์กร
ท้องถิ่น (สวนพริกไทย)
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
สร้างแกนนาช่วยฟื้นคืนชีพขั้น
พืน้ ฐาน (CPR) สาหรับ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจา
หมูบ่ ้าน (อสม.) หมู่2 ตาบล
คลองห้า อาเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี
3. โครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการใช้และป้องกัน
ตนเองจากสารเคมีใน
ประชาชนกลุม่ เสี่ยง ตาบล
สวนพริกไทย อาเภอเมือง
จังหวัดปทุมธานี
4. โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อ
แก้ไขปัญหาความยากจนและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของ

1.ได้ฐานข้อมูล 2 ฐานคือ ฐานข้อมูลด้าน
สุขภาพ และฐานข้อมูลด้านประชากร

การบรรลุ

(ส.ค.61-ปัจจุบัน)

บรรลุ

ร้อยละ100

ร้อยละ
100

1. ด้านความพึงพอใจ
2. ด้านความรูค้ วามเข้าใจ
3. ด้านการนาความรู้ไปใช้

ร้อยละ80
ร้อยละ80
ร้อยละ80

ร้อยละ100
ร้อยละ100
ร้อยละ100





1. ด้านความพึงพอใจ
2. ด้านความรูค้ วามเข้าใจ
3. ด้านการนาความรู้ไปใช้

ร้อยละ80
ร้อยละ80
ร้อยละ80

ร้อยละ100
ร้อยละ100
ร้อยละ100





1 ฉบับ
1 ฉบับ

ร้อยละ100
ร้อยละ100




1. ผลการศึกษาชุมชน
2. ฐานข้อมูลชุมชน

ไม่บรรลุ
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โครงการบริการวิชาการ
ประชาชน พืน้ ที่ หมู่ที่ 7 บ้าน
คลองบางหลวง ต.คูบางหลวง
อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
5.โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อ
แก้ไขปัญหาความยากจนและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน หมู่ที่ 8 บ้านคูขวาง
ไทย ต. คูบางหลวง อ.ลาด
หลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
6.โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อ
แก้ไขปัญหาความยากจนและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน พืน้ ที่ หมู่ที่ 6 บ้าน
ใหม่ไทยพัฒนา ต.หนอง
ตะเคียนบอน อ.วัฒนานคร จ.
สระแก้ว
7.โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อ
แก้ไขปัญหาความยากจนและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน พืน้ ที่ หมู่ที่ 8 บ้าน
ภักดีแผ่นดิน ต.หนองหมาก
ฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

ผลการดาเนินงาน

ค่าเป้าหมาย(ร้อยละ)

การบรรลุ

(ส.ค.61-ปัจจุบัน)

บรรลุ

1. ผลการศึกษาชุมชน
2. ฐานข้อมูลชุมชน

1 ฉบับ
1 ฉบับ

ร้อยละ100
ร้อยละ100




1. ผลการศึกษาชุมชน
2. ฐานข้อมูลชุมชน

1 ฉบับ
1 ฉบับ

ร้อยละ100
ร้อยละ100




1. ผลการศึกษาชุมชน
2. ฐานข้อมูลชุมชน

1 ฉบับ
1 ฉบับ

ร้อยละ100
ร้อยละ100




ไม่บรรลุ

เอกสารหลักฐาน
3.1.4 (1) สรุปรายงานผลการดาเนินโครงการบริการวิชาการ
3.1.4 (2) รายงานผลการดาเนินงานของโครงการบริการวิชาการ (กนผ.05)
3.1.4 (3) รายงานผลปฏิบัติงาน OP1
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 ข้อ 5.นาผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ นาผลการประเมินโครงการบริการวิชาการ มาใช้ในการประเมินความสาเร็จ
ตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อน ามาปรับ ปรุงแผนและพัฒ นาการให้ บริการ
วิชาการแก่สังคมในปีถัดไปดังนี้
(1) โครงการพัฒนาฐานข้อมูลด้านสุขภาพขององค์กรท้องถิ่น (สวนพริกไทย) คณะสาธารณสุขศาสตร์มี
ฐานข้อมูลด้านสุขภาพ และฐานข้อมูลด้านประชากรเพื่อใช้วิเคราะห์สถานการณ์ทางสุขภาพเพื่อส่งต่อให้กับ
องค์กรท้องถิ่น
เอกสารหลักฐาน
3.1.5(1) รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริการวิชาการเพื่อทบทวนผลการประเมิน มาใช้ในการปรับปรุง
แผนบริการวิชาการในรอบปีการศึกษา 2562
 ข้อ 6.คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับมหาวิทยาลัย

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมกับมหาวิทยาลัย ในโครงการ
สารวจบริบทชุมชนและจัดทาฐานข้อมูลในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว โดยมีอาจารย์จานวน
19 คน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว รายชื่อดังนี้
1. หมู่ท่ี 7 บ้านคลองบางหลวง ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
1. อาจารย์ ดร.อภิชัย คุณีพงษ์ 2. อาจารย์ กริช เรืองไชย
3. อาจารย์อภิญญา อุตระชัย 4. อาจารย์ ศศิธร ตันติเอกรัตน์
5. อาจารย์เฟื่องฟ้า รัตนาคณหุตานนท์
2. หมู่ท่ี 8 บ้านคูขวางไทย ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
1. อาจารย์ ดร.ทัศพร ชูศักดิ์
2. อาจารย์ นาตยา ดวงประทุม
3. อาจารย์ฉัตรประภา ศิรริ ัตน์ 4. อาจารย์ นัชชา ยันติ
3. หมู่ท่ี 6 บ้านใหม่ไทยพัฒนา ต.หนองตะเคียนบอน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
1. อาจารย์ ธธิธา เวียงปฏิ
2. อาจารย์ภัทรา พวงช่อ
3. อาจารย์ ชวภณ พุ่มพงษ์
4. หมู่ท่ี 8 บ้านภักดีแผ่นดิน ต.หนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
1. อาจารย์สุทธิดา แก้วมุงคุณ
2. อาจารย์รัตนาภรณ์ อาษา
3. อาจารย์ ดร.รัฐพล ศิลปรัศมี
4. อาจารย์เจียระไน ปฐมโรจน์สกุล
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เอกสารหลักฐาน

3.1.6 (1) ค าสั่ งผู้ เข้าร่ว มโครงการบริก ารวิชาการ โครงการโครงการส ารวจบริบ ทชุม ชนและจัด ท า
ฐานข้อมูลในพืน้ ที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย 2560
6 ข้อ

ผลการดาเนินงาน

คะแนนที่ได้

การบรรลุเป้าหมาย

6 ข้อ ข้อ 1-6

5.00 คะแนน

บรรลุ

สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 3
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
วิธีปฏิบัติท่ดี /ี นวัตกรรม

-
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องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ : อ.ดร.รัฐพล ศิลปรัศมี

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
อ.เฟือ่ งฟ้า รัตนาคณหุตานนท์

โทรศัพท์ : 02-9090674 ต่อ 606,607
E-mail : ph.vru.ac.th@gmail.com

โทรศัพท์ : 02-9090674 ต่อ 606,607
E-mail : -

วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีปฏิทิน (1 มกราคม 2561- 31 ธันวาคม 2561)

ชนิดของตัวบ่งชี้
กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้
สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงานทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทยภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้น
ของสถาบันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3-4 ข้อ
5 ข้อ
6 - 7 ข้อ
ผลการดาเนินงาน
☑ ข้อ 1. กาหนดผู้รับผิดชอบในการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ มีการกาหนดผู้รับ ผิด ชอบในการทานุ บารุงศิ ลปะและวัฒนธรรม โดยการ
แต่งตั้งคณะกรรมการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อให้การดาเนินงานด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ของคณะสาธารณสุขศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามคาสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 0171/2561 เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยคณะกรรมการมีหน้าที่ดังนี้
1) กาหนดแนวทางการดาเนินงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2) จัดทาแผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมของคณะสาธารณสุขศาสตร์
3) สื่ อ สารแผนปฏิบั ติ การด้ านการท านุ บ ารุง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมไปสู่ ก ารปฏิ บั ติให้ กับ ส่ ว นงานที่
เกี่ยวข้อง
4) ดาเนินงาน กากับ ติดตาม รวบรวม และสรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมของคณะสาธารณสุขศาสตร์
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5) รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อผู้บริหาร
6) งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
เอกสารหลักฐาน
4.1.1(1) คาสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 0171/2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
☑ ข้ อ 2. จั ด ท าแผนด้ า นท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม และก าหนดตั ว บ่ งชี้ วั ด ความส าเร็ จ ตาม
วัตถุประสงค์ของแผนรวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถดาเนินการได้ตามแผน
คณะสาธารณสุขศาสตร์รว่ มกับคณะกรรมการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดทาแผนปฏิบัติการ
ด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจาปีการศึกษา 2561 ประกอบด้วยการจัดโครงการ/กิจกรรมด้านทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทัง้ นีท้ ุกโครงการ/กิจกรรมมีการกาหนดตัวบ่งชีแ้ ละเป้าหมายเพื่อวัดผลความสาเร็จ
ของแต่ละโครงการ/กิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของแผน โดยในปีการศึกษา 2561 ได้จัดสรรงบประมาณใน
โครงการบริหารจัดการงานส่งเสริมศาสนาทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น จานวน 70,230 บาท
แบ่งออกเป็น 5 กิจกรรม คือ
1) กิจกรรมทาบุญปีใหม่ คณะสาธารณสุขศาสตร์
2) กิจกรรมสืบสานประเพณีไทย รดน้าดาหัวเทศกาลสงกรานต์
3) กิจกรรมวันทาคณาจารย์
4) กิจกรรมราลึกคุณสมเด็จพระราชบิดา บิดาแห่งการสาธารณสุขไทย
5) กิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี วันลอยกระทง
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน
1) ดาเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 ของโครงการ/กิจกรรมทั้งหมดในแผนฯ
2) ร้อ ยละการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณของโครงการ/กิ จ กรรมท านุ บ ารุง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ไม่ น้ อ ยกว่ า
ร้อยละ 70
เอกสารหลักฐาน
4.1.2 (1) แผนปฏิบัติการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2561
☑ ข้อ 3. กากับติดตามให้มีการดาเนินงานตามแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้กาหนดให้คณะกรรมการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกากับติดตามการ
ดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีการดาเนินงานดังนี้
1) อาจารย์ ดร.นิพนธ์ มานะสถิตพงศ์ ประธานกรรมการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม เป็นผู้กากับ
ติดตามผ่านทางบันทึกข้อความต่อผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการ/กิจกรรม
2) อาจารย์เฟือ่ งฟ้า รัตนาคณหุตานนท์ กรรมการและเลขานุการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม เป็นผู้
กากับติดตามดูแลตัวบ่งชี้ ติดตามผลการดาเนินงานในการประชุมระหว่างการดาเนินงาน มีการติดตามผลการ
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ดาเนินงานโดยกาหนดข้อตกลงให้ผรู้ ับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมต้องดาเนินการสรุปผลการดาเนินโครงการ/
กิจกรรมตามแบบสรุปโครงการ (กนผ.05) และนาส่งรายงานสรุปผลโครงการ/กิจกรรมให้แก่คณะกรรมการทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรม ภายใน 30 วัน หลังเสร็จสิน้ โครงการ/กิจกรรม
3) คณะกรรมการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมมีการรายงานผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมและ
การใช้จา่ ยงบประมาณตามแผนปฏิบัติการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตามไตรมาสเสนอต่อคณะ
สาธารณสุขศาสตร์
เอกสารหลักฐาน
4.1.3(1) รายงานการประชุมคณะกรรมการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4.1.3(2) รายงานผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรม (กนผ.05)
☑ ข้อ 4. ประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ท่ีวัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้มีการดาเนินการประชุมคณะกรรมการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อ
วิเคราะห์และประเมินผลความสาเร็จตามตัวชีว้ ัดของแผนปฏิบัตกิ ารด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจาปี
การศึ กษา 2561 เมื่ อวั นที่ 27 กรกฎาคม 2561 ณ ห้ อ งประชุ ม 504 ชั้ น 5 อาคารส่ ง เสริม การเรีย นรู้ เวลา
15.00-17.00 น. โดยมี ก ารสรุ ป ผลการประเมิ น ความส าเร็ จ การด าเนิ น โครงการ /กิ จ กรรม เพื่ อ ประเมิ น
ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน ซึ่งผลการดาเนินงานมีรายละเอียดดังนี้
ตัวชี้วัดความสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผน

ค่า
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

บรรลุ/ไม่บรรลุ

หมายเหตุ

1. ดาเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม ไม่นอ้ ยกว่า
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 70 ของ
ร้อยละ 70
โครงการทั้งหมดตามแผนปฏิบัตกิ าร
ด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

5 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ
100.0

บรรลุ

มี 5
กิจกรรม

2. การเบิกจ่ายงบประมาณของ
โครงการ/กิจกรรม ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 70

เบิกจ่ายจริง 63,415 บาท
คิดเป็นร้อยละ 90.3

บรรลุ

งบประมาณ
70,230
บาท

ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 70

1) ดาเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมตามแผนทานุศิลปวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของ
โครงการทั้งหมดตามแผน
ผลการดาเนินงาน มีการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมสาเร็จตามแผน จานวน 5 กิจกรรม คิด
เป็นร้อยละ 100.0 ซึ่งบรรลุผลตามเป้าหมาย โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) กิจกรรมทาบุญปีใหม่ คณะสาธารณสุขศาสตร์
2) กิจกรรมสืบสานประเพณีไทย รดน้าดาหัวเทศกาลสงกรานต์
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3) กิจกรรมวันทาคณาจารย์
4) กิจกรรมราลึกคุณสมเด็จพระราชบิดา บิดาแห่งการสาธารณสุขไทย
5) กิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี วันลอยกระทง
2) ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการทานุศิลปวัฒนธรรม ค่าเป้าหมายไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70
ผลการดาเนิน งาน การเบิกจ่า ยงบประมาณของโครงการ/กิจ กรรมท านุบ ารุง ศิล ปะและ
วัฒนธรรม จานวน 63,415 บาท จากงบประมาณที่ตั้งไว้ 70,230 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.3 บรรลุเป้าหมาย
นอกจากนี้ในการดาเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรมได้มีการนาผลการประเมินจากโครงการ/กิจกรรม
ที่ได้ดาเนินการไปแล้วมาใช้ในการปรับปรุงการดาเนินงานเพื่อให้สอดคล้องและตรงกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
เอกสารหลักฐาน
4.1.4 (1) รายงานผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรม (กนผ.05)
4.1.4 (2) สรุปแผนปฏิบัติการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
☑ ข้อ 5. นาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้มีการดาเนินการประชุมคณะกรรมการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อ
ประเมินผลความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีการนาผล
การประเมินมาใช้ในการปรับปรุงแผนและกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งใน
การดาเนินงานระหว่างปี ได้มีการนาผลการประเมินจากโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่ได้ดาเนินการไปแล้ว มาใช้
ในการปรับปรุงการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมอื่นๆ ให้สอดคล้องและตรงกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ดังนี้
ผลจากการประเมินกระบวนการ

ผลการดาเนินงาน/ผลการปรับปรุง

ควรมีการจัดสรรแหล่งงบประมาณในแต่ละโครงการ/
กิจกรรมให้เหมาะสม เพื่อให้จัดซื้ออุปกรณ์บางอย่าง
ได้ ส ะดวกและสามารถเบิก จ่า ยงบประมาณได้ต าม
เป้าหมายที่กาหนดไว้

คณะกรรมการท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมได้
ดาเนินการปรับปรุงการจัดสรรแหล่งงบประมาณให้
เหมาะสม โดยก าหนดให้ บ างโครงการ/กิ จ กรรมใช้
แหล่งงบประมาณรายได้ เช่น กิจกรรมทาบุญ ปีใหม่
คณ ะสาธารณ สุ ข ศาสตร์ ซึ่ ง ท าให้ ก ารเบิ ก จ่ า ย
งบประมาณในโครงการ/กิจ กรรมเป็ น ไปตามแผนที่
กาหนด

เอกสารหลักฐาน
4.1.5 (1) รายงานการประชุมคณะกรรมการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
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☑ ข้อ 6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน
คณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ ได้มี การเผยแพร่การจั ด โครงการ/กิจกรรมด้ านการท านุ บ ารุงศิ ล ปะและ
วัฒนธรรมสู่สาธารณชนทั้งภายในและภายนอก ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
1) การประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่กจิ กรรมผ่านสื่อออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์คณะสาธารณสุขศาสตร์
และ Facebook ของคณะสาธารณสุขศาสตร์
2) การประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่กิจกรรมผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์
เอกสารหลักฐาน
4.1.6 (1) เอกสารสรุ ป การเผยแพร่ โ ครงการ/กิ จ กรรมการท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม ประจ าปี
การศึกษา 2561
☒ ข้อ 7.กาหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
คณะไม่มีการกาหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรม
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย 2561

ผลการดาเนินงาน

คะแนนที่ได้

การบรรลุเป้าหมาย

6 ข้อ

6 ข้อ (ข้อ 1-6)

5.00 คะแนน

บรรลุ

สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 4
จุดแข็ง

แนวทางเสริมจุดแข็ง

โครงการ/กิจกรรมที่จัดมีคณาจารย์ บุคลากร และ มีความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการทานุบารุงศิลปะและ
นักศึกษาสนใจเข้าร่วมเป็นจานวนมาก
วั ฒ น ธรรม คณ ะก รรม ก ารกิ จ ก ารนั ก ศึ ก ษ า แล ะ
คณ ะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต ร ในการวางแผนจั ด
โครงการ/กิจกรรมทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่บูรณา
การกับการเรียนการสอน

จุดที่ควรพัฒนา

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

รูปแบบการเผยแพร่โครงการ/กิจกรรม

จัดทาเว็บไซต์และเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้

วิธีปฏิบัติท่ดี /ี นวัตกรรม
-
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องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ : รศ.ดร.ภูษิตา อินทรประสงค์
อ.จันทรรัตน์ จาริกสกุลชัย

โทรศัพท์ : 02-9090674 ต่อ 606,607
E-mail : ph.vru.ac.th@gmail.com

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
1. อ.จันทรรัตน์ จาริกสกุลชัย 2.นางพรทิพย์ กุศลสิริสถาพร
3.นางสาวนรีกานต์ ภูมิคงทอง 4.นางสาวชลทิชา พงษ์ทวี
5.นางสาวปิยะเนตร แต่งงาม
โทรศัพท์ : 02-9090674 ต่อ 606,607
E-mail : -

วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : เกณฑ์ขอ้ 1, 2 และ ข้อ 6 : ปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561- 30 กันยายน 2562
เกณฑ์ขอ้ 3, 4, 5 และ ข้อ 7 : ปีการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561- 31 พฤษภาคม 2562)

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้ สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจยั การบริการวิชาการแก่สังคม
และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการดาเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจาเป็นต้องดาเนินงานผ่าน
คณะ ดังนั้นคณะต้องมีการพัฒนาแผนเพื่อกาหนดทิศทางการพัฒนาและการดาเนินงานของคณะให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายและกลุ่มสถาบันตลอดจนมีการบริหารทั้งด้านบุคลากร การเงิน ความเสี่ยงและการประกันคุณภาพ
การศึกษา เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตามแผนพันธกิจหลักให้บรรลุตามเป้าที่กาหนดไว้
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3-4 ข้อ
5 – 6 ข้อ
7 ข้อ
ผลการดาเนินงาน
 ข้อ 1.พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ของคณะ มหาวิทยาลัย รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนา
ไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจาปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่ งชี้และ
เป้าหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
1. ในปีงบประมาณ 2562 คณะสาธารณสุขศาสตร์ พั ฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดย
เชื่อมโยงกับวิสัยทั ศน์ของคณะและสอดคล้องกั บวิสั ยทัศน์ของมหาวิทยาลั ย รวมทั้งสอดคล้องกับ กลุ่ม
สถาบันเอกลักษณ์ของคณะ นาไปสู่การพัฒนาแผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจาปีตาม
กรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชีแ้ ละเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาอนุมัติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนและจัดทาแผนยุทธศาสตร์
ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2561-2564 และแผนปฏิ บั ติ ก าร คณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ ประจ าปี
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งบประมาณ พ.ศ.2562 ตามคาสั่งที่ 0057/2561 ทาหน้าที่ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
ของคณะ กาหนดแนวทางการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และร่วมดาเนินการ
กาหนดโครงการให้สอดคล้องกับ ยุท ธศาสตร์การพั ฒ นาคณะ นอกจากนี้ยั งมีหน้าที่ควบคุม กากับ
ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานและสรุปผลการดาเนินงานตามแผนดังกล่าวรายไตรมาส
2. คณะฯ ด าเนิน การจัด ท าแบบประเมิน สถานการณ์ ในประเด็ น การวิจัย หลักสู ตร ปฏิบั ติการ ความ
รับ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม การบริ ห าร และปลายเปิ ด เพื่ อ แสดงความเห็ น เพิ่ ม เติ ม และเสนอต่ อ คณะ
กรรมการบริหารคณะพิจารณาเห็นชอบ พร้อมส่งให้บุคลากรทุกคนภายในคณะฯ ตอบแบบประเมิน
หลั ง จากนั้ น ฝ่ ายแผน วิชาการ และระบบคุณ ภาพ คณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ ด าเนิ น การรวบรวม
วิเคราะห์ขอ้ มูล รวมทั้งปัจจัยภายในที่เป็นข้อมูลการดาเนินงาน ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมินต่างๆ
ได้ แ ก่ การตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน การตรวจประเมิ น ติ ด ตาม ตรวจสอบ และ
ประเมิน ผลงานของวิท ยาลั ย ฯ และรวบรวม วิเคราะห์ ปั จ จั ย ภายนอกที่เปลี่ ย นแปลง ได้แก่ กรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) และแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 เมื่อ
รวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว นาเสนอต่อ ที่ประชุม คณะกรรมการทบทวนและจัดทาแผนยุทธศาสตร์
ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2561-2564 และแผนปฏิ บั ติ ก ารคณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เพื่อดาเนินการจัดทา TOWS Matrix วิเคราะห์
ปั จ จั ย ต่ า งๆ โดยเรี ย งล าดั บ ความส าคั ญ และจั บ คู่ ปั จ จั ย SO, WO, ST, WT ก าหนดยุ ท ธศาสตร์
เป้าประสงค์ แนวทางการพัฒนา และ KPI รวมทั้งนายุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ของปีที่ผ่านมา มา
วิเคราะห์ประกอบการทบทวน เพื่อจัดทาเป็นแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และ
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 26 มิถุนายน 2561 วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 และ
วันที่ 16-18 กรกฎาคม 2561

สรุปผลความสาเร็จตัวชี้วัดโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ไตรมาสที่ 3)
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive
Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของ
ท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตสานึกทาง
วัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทาง
วัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นาไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล
รวม

จานวนตัวชีว้ ัดตาม
แผน

จานวนตัวชีว้ ัดสาเร็จตามเป้าหมาย

8

บรรลุ
7

ไม่บรรลุ
1

4

2

2

3

1

2

1

1

0

5
21

3
14 (66.67 %)

2
7 (33.33%)

หมายเหตุ : เนื่องจากเป็นผลการดาเนินงานไตรมาสที่ 3 จึงมีตัวชี้วัดที่ยังไม่บรรลุในหลายตัวชี้วัด (ข้อมูล ณ วันที่ 24 กรกฏาคม 2562)

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR ) คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2561 หน้า 65

สรุปผลความสาเร็จตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ไตรมาสที่ 3)
เป้าประสงค์
1. บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้
ตลอดชีวติ มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
2. วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ท้องถิ่น เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศ
3. ประชาชนสามารถดารงชีวติ โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพิ่มขึน้
4. บัณฑิต และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตสานึกทีด่ ี
ต่อสังคมโดยรวมรักษามรดกทางวัฒนธรรมและเข้าใจในสังคมพหุ
วัฒนธรรม
5. มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อ
ความต้องการประเทศ และเป็นที่ยอมรับของประชาชน
รวม

จานวนตัวชี้วัด จานวนตัวชีว้ ัดสาเร็จตามเป้าหมาย
ตามเป้าประสงค์
บรรลุ
ไม่บรรลุ
10
5
8
7

2

4

3

1

2

1

0

1

10

2

8

31

10
(32.26 %)

23
(64.52%)

หมายเหตุ : เนื่องจากเป็นผลการดาเนินงานไตรมาสที่ 3 จึงมีตัวชี้วัดที่ยังไม่บรรลุในหลายตัวชี้วัด(ข้อมูล ณ วันที่ 24 กรกฏาคม 2562)

3. คณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ จั ด ท าแผนกลยุ ท ธ์ ท างการเงิน ให้ รองรั บ และมี ค วามสอดคล้ อ งกั บ การ
ด าเนิ น งานของแผนยุ ท ธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) และแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 และผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์
สรุปผลการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เร่งรัดการนาโครงการไปปฏิบัติให้ตรงตามแผน
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
1.1 ร้อยละของโครงการที่นาไปปฏิบัติของแต่ละเดือนตรงตามแผน
ร้อยละ
1.2 รายงานผลการนาโครงการไปปฏิบัติในคณะกรรมการบริหารของคณะ
ครัง้
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งรัดการจัดการงบประมาณ
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
1.1 ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส (3 ไตรมาส)
ร้อยละ
1.2 ร้อยละของงบประมาณเหลือจ่ายต่องบดาเนินงาน
ร้อยละ
1.3 ร้อ ยละของหลั ก สู ต รที่ มี ก ารวิเคราะห์ ต้ น ทุ น ต่ อ หน่ ว ย (Unit Cost) ทุ ก ภาค ร้อยละ
การศึกษา
1.4 รายงานผลการนาโครงการไปปฏิบัติในคณะกรรมการบริหารของคณะ
ครัง้
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เร่งรัดการจัดหารายได้
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
1.1 ระดับความสาเร็จการจัดตั้งศูนย์บริการสาธารณสุข
ขั้นตอน
1.2 จานวนจัดหลักสูตรอบรมระยะสั้น
หลักสูตร
1.3 จานวนเงินอุดหนุนงานวิจัย
บาท
1.4 จานวนภาคีเครือข่ายพันธมิตรงานวิจัยด้านสุขภาพในระดับท้องถิ่น
เครือข่าย

ผลการดาเนินงาน
100.00
12
ผลการดาเนินงาน
74.75
≤10
100.00
10
ผลการดาเนินงาน
4
1
2.7 ล้าน
1
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4. คณะสาธารณสุขศาสตร์ นาเสนอแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562 โดยผ่ า นการเห็ น ชอบจากคณะกรรมการประจ าส่ ว นราชการ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 ได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 18
กันยายน 2561
5. ในปี งบประมาณ 2562 คณะจัดประชุมเจ้าหน้าที่ของสานักงานคณบดี เพื่อพิจารณาจัดทาแบบฟอร์ม
ในการรวบรวมข้อมูลตามพันธกิจของคณะ และมอบหมายความรับผิดชอบในการกรอกข้อมูล ด้วย
โปรแกรม Excel
6. คณะวางแผนทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏิ บัติการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมทั้งจัดทาโครงการเพื่อตอบรับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย วางแผน
พั ฒ นาบุ ค ลากร และจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 รวมทั้ ง จั ด ท าแผน
ยุทธศาสตร์ทางการเงินของคณะฯ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ทางการเงินของมหาวิทยาลัย เมื่อ
วันที่ วันที่ 4-5 และ 7-8 มิถุนายน 2562
เอกสารหลักฐาน
5.1.1 (1) คาสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวน/จัดทาแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี
(พ.ศ.2560-2564 )และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2562 คณะสาธารณสุขศาสตร์
5.1.1 (2) เอกสารโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ 2561และจัดทา (ร่าง) แผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี 2562 คณะสาธารณสุขศาสตร์
5.1.1 (3) รายงานการประชุม คณะกรรมการประจาส่วนราชการคณะสาธารณสุขศาสตร์ วันที่ 20 สิงหาคม
2561
5.1.1 (4) แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560– 2564) และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัย
5.1.1 (5) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561– 2565

5.1.1(6) ตัวชี้วัดในการรวบรวมข้อมูลการดาเนินงานของคณะสาธารณสุขศาสตร์
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 ข้อ 2.ดาเนิน การวิเคราะห์ข้อ มูลทางการเงินที่ ประกอบไปด้วยต้น ทุน ต่อ หน่ วยในแต่ละหลัก สูต ร
สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง เพื่อ
วิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาส
ในการแข่งขัน
การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของแต่ละหลักสูตรตามงบประมาณรายจ่ายจริง
คณะฯ ดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วย ต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร
ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ จานวน 3 หลักสูตร ประกอบด้วย
1. ระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
2. ระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล
3. ระดับปริญญาโท หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบ
สุขภาพ
โดยใช้ข้อมูลงบบุคลากรในหลักสูตร ค่าใช้จา่ ยทางอ้อม ต้นทุนรวม ประจาปีงบประมาณ 2561 จาก
งานการเงิน กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และข้อมูลค่าใช้จ่ายกิจกรรม
หลักสูตรที่คณะจัดให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 ทุกหลักสูตร มาวิเคราะห์เพื่อหาต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของแต่ละ
หลักสูตร โดยมีรายละเอียดดังนี้

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล มีต้นทุนรวม
จานวน 5,868,483.75 บาท จานวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) 140.44 คน มีต้นทุนต่อหน่วย 41,786.41 บาท
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มีต้นทุนรวม จานวน
7,921,012.69 บาท จานวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) 162.97 คน มีต้นทุนต่อหน่วย 48,604.12 บาท
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ มีต้นทุน
รวม จานวน 4,140,900.00 บาท จานวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) 15.75 คน มีต้นทุนต่อ
หน่วย 460,100.00 บาท
หลักสูตรทัง้ 3 หลักสูตรของคณะสาธารณสุขศาสตร์ นาข้อมูลมาใช้วางแผนในการบริหารงานหลักสูตร/
คณะ อาทิ วางแผนการการรับนักศึกษา และคณะฯ นาต้นทุนของหลักสูตรมาใช้ในการวางยุทธศาสตร์ของคณะ
และจัดทางบประมาณในปีถัดไป (เอกสาร 5.1.2(1))
เอกสารหลักฐาน
5.1.2 (1) เอกสารสรุปต้นทุนต่อหน่วยหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล
และสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบ
สุขภาพ ประจาปีงบประมาณ 2561
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 ข้อ 3.ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิด
จากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ท่ีส่ งผลต่อการดาเนินงานตามพันธกิจของคณะ
และให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ตาม
คาสั่งที่ 0141/2561 ลงวันที่ 20 กันยายน 2561 และจัด ประชุม คณะกรรมการฯ เมื่อ วัน ที่ 24 ตุ ลาคม 2561
เพื่อวิเคราะห์ และระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายในและภายนอก ที่ส่งผลต่อการดาเนินงานตาม
พันธกิจของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ใน 4 ด้าน คือ 1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 2) ความเสี่ยง
ด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk) 3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) 4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) พร้อ มทั้ง น าผลการบริหารความเสี่ย ง ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2561
มาพิจารณาว่าความเสี่ยงใดที่ยังเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ รวมทั้งความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ในปีงบประมาณ
2562 และนาความเสี่ยงทั้งหมดมาประเมินเพื่อหาระดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์
ความเสี่ยง และผลกระทบต่างๆ โดยคณะกรรมการฯ ร่วมกันกาหนดเกณฑ์ภายใต้บริบทของคณะฯ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของคณะฯ ออกแบบการประเมินความเสี่ยงทั้ง 4
ด้านและส่งให้บุคลากรทุกคนภายในคณะฯ มีส่วนร่วมในการประเมิน ผลจากการรวบรวม วิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า
คณะฯ มีความเสี่ยงที่ต้องนามาบริหารความเสี่ยง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จาแนกรายยุทธศาสตร์ ดังนี้
ด้านกลยุทธ์ (S)
ยุทธศาสตร์
5

ความเสี่ยงที่ต้องนามาบริหารความเสี่ยง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562
S1 การพัฒนาคณะให้ได้ตามเกณฑ์ สกอ.
S2 การบรรลุผลตัวชีว้ ัดตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ ในแผน
ยุทธศาสตร์ ของปีงบประมาณ 2562

ด้านการปฏิบัติการ (O)
ยุทธศาสตร์
1
2

5

ความเสี่ยงที่ต้องนามาบริหารความเสี่ยง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562
O1 จานวนการรับนักศึกษาไม่ได้ตาม
O2 ไม่มีฐานข้อมูลศิษย์เก่า
O3 บัณฑิตทางานไม่ตรงตาม
เป้าหมาย
สาขาวิชาที่เรียน
O4 โครงการวิจัยเมื่อทาสาเร็จและส่ง
O5 จานวนเงินทุนวิจัยต่อจานวน O6 จานวนผลงานตีพิมพ์ใน
งานแล้วไม่ได้ประเมินความพึงพอใจของ บุคลากรสายวิชาการไม่ได้ตาม วารสารระดับชาติ และนานาชาติ
แหล่งทุน
เกณฑ์ที่กาหนด
ของอาจารย์ไม่ได้ตามเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์การวิจัยของคณะ
O7 การเกิดอัคคีภัย

ด้านการเงิน (F)
ยุทธศาสตร์
2

ความเสี่ยงที่ต้องนามาบริหารความเสี่ยง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562

F1 รายได้จากเงินสนับสนุนการวิจัยจากภายนอกลดลง

ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)
ยุทธศาสตร์
2

ความเสี่ยงที่ต้องนามาบริหารความเสี่ยง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562

C1 การกระทาผิดจริยธรรมการนาเสนอผลงานวิจัยโดยการคัดลอกผลงานของผู้อื่น (อาจารย์ บุคลากร
และนักศึกษา)
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จากนั้น คณะสาธารณสุขศาสตร์ กาหนดแนวทางการจัดการความเสี่ยงตามหลักการ 3 แนวทาง คือ 1) การ
ยอมรับความเสี่ยง (Accept) 2) การลดความเสี่ยง (Reduce) 3) การหลีกเลี่ยง (Avoid) กาหนดระยะเวลาที่ใช้ในการ
ดาเนินงานจัดการความเสี่ยงแต่ละด้าน รวมทั้งกาหนดผู้รับผิดชอบในแผนบริหารความเสี่ยงคณะสาธารณสุขศาสตร์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และนาเสนอให้คณะกรรมการบริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ พิจารณาให้ความ
เห็นชอบเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561
การติดตามควบคุ มก ากั บ คณะฯ ด าเนิ นการติดตามผลการ 2 ครั้ง ได้แก่ รอบ 6 เดื อน และ 9 เดือน
ปีงบประมาณ 2562 โดยพบว่า จากความเสี่ยงทั้งหมด 11 ความเสี่ยง มีผลการดาเนินงานตามสถานะความเสี่ยงหลัง
การควบคุมมีระดับลดลง จานวน 3 ความเสี่ยง และความเสี่ยงหมดไปจานวน 3 ความเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 54.55
และน าเสนอรายงานผลการด าเนิ นงานตามแผนบริ หารความเสี่ ยง ประจ าปี งบประมาณ 2561 ต่ อที่ ประชุ ม
คณะกรรมการบริหารคณะ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 (เอกสาร 5.1.3(1) - 5.1.3(6))
เอกสารหลักฐาน
5.1.3 (1) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ครัง้ ที่ 1 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม
2561 เรื่องทบทวนและจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
5.1.3 (2) คาสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะสาธารณสุขศาสตร์
เลขที่ 0141/2561 ลงวันที่ 20 กันยายน 2561
5.1.3 (3) แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
5.1.3 (4) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 11/2561 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561
5.1.3 (5) รายงานผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง (รอบ 6 เดือน) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562
5.1.3 (6) รายงานผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง (รอบ 9 เดือน) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562
 ข้ อ 4.บริห ารงานด้ ว ยหลัก ธรรมาภิ บ าลอย่ า งครบถ้ ว นทั้ ง 10 ประการที่ อ ธิบ ายการด าเนิ น งาน
อย่างชัดเจน
ผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ บริหารงานโดย ใช้หลักธรรมาภิบาลทั้ง 10 หลัก บริหารจัดการโดย
ผลการดาเนินงานใช้หลักธรรมาภิบาล ดังนี้
1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness)
ผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ วางแผนการดาเนินงานตามภารกิจด้านการผลิตบัณฑิต การบริหาร
การวิจัย การบริการวิชาการ และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม โดยจัดทาแผนยุทธศาสตร์ คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ และแผนปฏิบัติการคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจาปีพ.ศ. 2562 ที่มีการกาหนดตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมาย
ผลสาเร็จของการดาเนินงานไว้ชัดเจน และมีการติดตาม กากับการดาเนินกิจกรรม/โครงการต่างๆ ผ่านที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะฯ โดยให้ผู้รับผิดชอบรายงานความก้าวหน้าอย่างสม่าเสมอ และดาเนินการรวบรวม
ข้อมูล จัดทา รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และจัดทารายงานผลการดาเนินงานตามตัว บ่งชี้
ประจาปี 2562 รายงานต่อคณะกรรมการบริหารคณะฯ และมหาวิทยาลัย
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นอกจากนี้ผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ กาลังดาเนินการ กากับให้คณะฯ จัดทารายงานประเมิน
ตนเอง เพื่อประเมินตนเองถึงความสาเร็จของผลการดาเนินงานเปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่ผา่ นมา
2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)
ผู้บริหารของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ให้ความสาคัญในการบริหาร โดยนาระบบบริหารจัดการแบบ
อิเล็ กทรอนิกส์ซ่ึงจัด ท าโดยมหาวิท ยาลั ย ฯ มาใช้ในการปฏิบัติงานด้วยระบบออนไลน์เป็ นส่วนหนึ่งในการ
ดาเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ ทาให้ประหยัดเวลา ประหยัดทรัพยากร และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานให้มีความถูกต้องและรวดเร็ว เช่น ระบบ e – office ระบบรายงานการติดตามผลการดาเนินโครงการ
และงบประมาณ (VRU Projects Monitoring System) เป็นต้น เพื่อช่วยให้การบริหารจัดการของคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ สะดวก รวดเร็ว และเหมาะสมกับบริบทของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ผู้บ ริหารให้ความสาคัญ ในการพั ฒ นาคุณ ภาพอย่างต่อ เนื่อง โดยนาระบบคุณ ภาพต่างๆ
เข้ามาใช้ในคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้แก่ ระบบการประกันคุณภาพของสกอ. เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อ
การด าเนิ น การที่ เป็ น เลิ ศ บบั บ ปี 2558 เพื่ อ ช่ ว ยให้ ก ารบริ ห ารงานของคณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ บ รรลุ
ตามเป้าประสงค์ที่กาหนดไว้ เป็นต้น
3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness)
ผู้บริหารของคณะสาธารณสุขศาสตร์บริหารงานโดยใช้หลักการตอบสนองอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้น
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่จะให้เกิดกับตัวผู้เรียน ด้วยการประเมินความต้องการ และความคาดหวัง ของผู้ใช้
บัณฑิต นาไปแปลงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสู่โปรแกรมการศึกษา และวิธีการที่จะทาให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ผ่าน
กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอน ใน มคอ. 2 และ มคอ.3 การวัดประเมินผล ใน มคอ.5
คณะฯ เปิดให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น นักศึกษา ผู้รับบริการวิชาการ ประเมินผลดาเนินงานต่างๆ ผ่าน
การประเมินความพึงพอใจในการดาเนินงานของคณะ เช่น รายงานประเมินการให้บริการวิชาการ รายงานการ
ประเมินคุณ ภาพการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2561 รายงานการประเมินการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
และรายงานประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร เป็นต้น
4.หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability)
ผู้บริหารทุกระดับของคณะบริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ มีก ารกาหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจนตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละตาแหน่ง มีการกาหนดขอบเขตภาระหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน
ซึ่งบุคลากรทุกคนได้ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ดังนี้
4.1 คณบดีมีการปฏิบตั ิงานตามตาแหน่งหน้าที่ ตามภารกิจของคณะ ด้วยความรู้ ความสามารถ ความ
ตั้งใจ ขยันหมัน่ เพียร ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีผลการประเมินในระดับดี
(คะแนนเบลี่ย 4.52)
4.2 การประชุมบุคลากรเพื่อชีแ้ จงข้อราชการต่าง ๆ การปฏิบัติงานตามภารกิจ ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย ได้ตามเวลาที่กาหนด
4.3 คณาจารย์มหี น้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานด้านต่างๆ ตามภารกิจหลักของคณะไม่ต่ากว่าภาระงาน
ขั้นต่าตามมหาวิทยาลัยกาหนด และมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยคณะกรรมการที่คณบดีแต่งตั้ง
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4.4 มีการกาหนดให้มีผรู้ ับผิดชอบกิจกรรมโครงการต่างๆ ในคณะ ซึ่งทุกกิจกรรมได้กาหนดผู้รับผิดชอบ
ในการดาเนินงานต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รวมถึงการมีคาสั่งแต่งตัง้ กรรมการ
ชุดต่างๆ เพื่อดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมายของการทางาน
5. หลักความโปร่งใส (Transparency)
คณะมีการเปิดเผยข้อมูลการดาเนิน งานด้านต่างๆอย่างตรงไปตรงมา เช่น ด้า นการบริหารจัด การ
ด้านการวิจัย และด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม คณะฯ มีการกากับให้ผู้รับผิดชอบจัดทาสรุปผลโครงการ
และค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการรายงานต่อคณะและมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ คณะได้มีการเปิดเผยข้อมูล
การดาเนินงาน/กิจกรรมต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของคณะ
6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation)
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ยึดหลักการมีส่วนร่วมในการบริหารงานตามพันธกิจด้วยการเปิดโอกาสให้
บุคลากรมีส่วนร่วมในวางแผนงาน เช่น การประชุมจัดทาแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 และเปิ ด โอกาสให้บุ ค ลากรมีส่ ว นร่ว มแสดงความคิด เห็ น ในการ
ดาเนินงานต่างๆ ของคณะดังปรากฏในรายงานการประชุมวาระเพื่อพิจารณา รวมทั้งให้นักศึกษา ได้มีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ โดยใช้ความรูด้ ้านระบบประกันคุณภาพของนักศึกษา
7. หลักการกระจายอานาจ (Decentralization)
คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ประธานหลักสูตร ทุกคนมีส่วนร่วมกันในการบริหารคณะตามบทบาท
หน้าที่ที่กาหนด สามารถตัดสินใจดาเนินการได้ในงานที่รับผิดชอบ งานที่สาคัญดาเนินการในรูปคณะกรรมการ
มิใช่คณบดีบริหารเพียงคนเดียว รวมถึงมอบอานาจให้รองคณบดี บริหารงานและกากับดูแลงานตามหน้าที่ที่
กาหนดได้โดยอิสระ รวมถึงประธานหลักสูตรทาหน้าที่บริหารหลักสูตรได้ตามบทบาทหน้าที่ที่กาหนดโดยอิสระ
ภายใต้การกากับตามนโยบายของคณะ
8. หลักนิติธรรม (Rule of Law)
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้บริหารงานโดยถือหลักนิติธรรมที่เป็นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ
ของมหาวิทยาลัย โดยคณบดีเน้นย้าให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆของมหาวิทยาลัย เช่น
ข้อบั งคับมหาวิท ยาลัย ราชภั ฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ.2553
เป็นต้น
9. หลักความเสมอภาค (Equity)
คณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ ปฏิ บั ติ ง านต่ อ เพื่ อ นร่ว มงาน นั ก ศึ ก ษา และผู้ รับ บริก ารภายนอก อย่า ง
เท่าเทียมกัน ไม่มีการแบ่งแยก เช่น การประกาศรับ สมั ครบุ คลากรเข้าปฏิบั ติงานในคณะ หรือ การรับ สมั คร
นักศึ กษาเข้าศึ กษาในคณะฯ ได้มีการประกาศการรับ สมั ครคัด เลือกและประกาศผลการคัด เลือ กอย่างเป็ น
ทางการ เป็นลายลั กษณ์อักษรผ่านทางเว็บไซด์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเปิดโอกาสให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่
ได้รับการพัฒนาตนเอง เช่น การอบรม/สัมมนา การประชุมวิชาการ เป็นต้น
10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented)
ในการบริหารงานทุกภารกิจของคณะฯ คณบดี และผู้บริหารคณะยึดหลักบันทามติในการบริหารงาน
รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR ) คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2561 หน้า 72

ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะมุ่งเน้นให้บุคลากรมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ในการพิจารณาให้
ข้อเสนอแนะเพื่อให้ได้ข้อสรุปเป็นมติท่ีประชุม เช่น มีการลงมติร่วมกัน ในการประชุมทบทวนนโยบาย วิสัยทัศน์
พันธกิจ การจัดทาแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นต้น
(เอกสารหมายเลข 5.1.4(1)-5.1.4 (9))
เอกสารหลักฐาน
5.1.4(1) เอกสารแสดงการใช้ระบบ e – office
5.1.4(2) เอกสารแสดงการใช้ ระบบระบบรายงานการติดตามผลการดาเนินโครงการและงบประมาณ (VRU
Projects Monitoring System)
5.1.4(3) รายงานสรุปผลการดาเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจาปี
การศึกษา 2560
5.1.4(4) แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
5.1.4(5) แฟ้มระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายต่าง ๆ
5.1.4(6) เอกสารการมอบหมายงาน และมอบอานาจ ให้ คณบดีและรองคณบดี
5.1.4(7) ตัวอย่างเอกสารแสดงการเข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาตนเองของอาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ
5.1.4(8) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR ) คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2561 หน้า 73

 ข้อ 5.ค้นหาแนวปฏิบัตทิ ่ดี จี ากความรู้ทั้งที่มอี ยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และ
แหล่งเรียนรู้อื่นๆตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย
จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและนามาปรับใช้ในการปฏิบตั ิงานจริง
คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดทาแผนการจัดการความรู้ โดยมีตัวแทนอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมในการ
ประชุม คณะกรรมการการจั ดการความรู้ เพื่อ จัด ท าแผนการจั ดการความรู้ ประจ าปี การศึ กษา 2561 และ
ดาเนินการจัดการความรู้ตามแผนที่กาหนด หัวข้อการจัดการความรู้ 3 ด้าน คือด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการ
วิจัย และด้านการบริหารจัดการ โดยมีการดาเนินงานการจัดการความรู้ ดังนี้
1. ด้านการผลิตบัณฑิต
1.1 หัวข้อในการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณ ฑิต เรื่อง การจัดท า มคอ.3 และมคอ.5 ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา กลุ่มเป้าหมาย คือ อาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ จานวน 23 คน
1.2 กระบวนการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะกรรมการดาเนินงานจัดการความรู้ สืบค้นข้อมูล
ความรู้เรื่อง การจัดทา มคอ.3 และมคอ.5 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา และรวบรวมเผยแพร่
ในเว็บ KM Corner คณะสาธารณสุขศาสตร์ http://ph.vru.ac.th/KMph/index.html
1.3 ดาเนินการจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ ครั้งที่ 1 โดยจัดอบรมความรู้เรื่องทักษะในด้านการจัดทา
หลักสูตรที่มีคุณภาพ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย เสวกงาม มาเป็นวิทยากร
ถ่ายทอดความรู้ ทั้งนี้ได้รวบรวมองค์ความรู้ตามหัวข้อดังกล่าวเผยแพร่ผ่านช่องทางเว็บไซต์ KM Conner ของ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ http://ph.vru.ac.th/KMph/index.html
2. ด้านการวิจัย
2.1 หัวข้อในการจัดการความรู้ด้านการวิจัย เรื่อง กระบวนการยื่นจดสิทธิบัตร กลุ่มเป้าหมาย คือ
อาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ จานวน 23 คน
2.2 กระบวนการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะกรรมการดาเนินงานจัดการความรู้ สืบค้นข้อมูล
ความรู้ เรื่อง กระบวนการยื่นจดสิท ธิบั ตร จากเว็บไซต์ คู่มือ ที่เกี่ยวข้อง และได้รวบรวมเผยแพร่ในเว็บ KM
Corner คณะสาธารณสุขศาสตร์
2.3 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อเรื่อง กระบวนการยื่นจดสิทธิบัตร เมื่อ วันที่ 13 กุมภาพันธ์
2562 ณ ห้องประชุม 504 ชั้น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยมีคุณชยันต์ ภู่สันติสัมพัน ธ์ จากกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา มาถ่ายทอดความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่องกระบวนการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
ทั้งนี้ได้รวบรวมองค์ความรู้ตามหัวข้อดังกล่าวเผยแพร่ผ่านช่องทางเว็บไซต์ KM Conner ของคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ http://ph.vru.ac.th/KMph/index.html
3. ด้านการบริหารจัดการ
2.1 หั วข้อ ในการจั ด การความรู้ด้า นการบริห ารจั ด การ เรื่อง การจั ด ท าแผนให้ส อดคล้อ งกับ แผน
กลยุ ทธ์ของมหาวิทยาลั ย และแผนกลยุท ธ์ของคณะฯ การเขียนโครงการ กลุ่ม เป้าหมาย คือ อาจารย์ และ
เจ้าหน้าที่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ จานวน 15 คน
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2.2 กระบวนการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะกรรมการดาเนินงานจัดการความรู้ สืบค้นข้อมูล
ความรู้ เรื่องการเขียนโครงการ จากเว็บไซต์ คู่มือ ที่เกี่ยวข้อง และได้รวบรวมเผยแพร่ในเว็บ KM Corner คณะ
สาธารณสุขศาสตร์
2.3 การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อเรื่องการเขียนโครงการ ดาเนินการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม
2562 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ภูษิตา อินทรประสงค์ มาเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ทั้งนี้ได้รวบรวมองค์ความรู้ตามหัวข้อดังกล่าวเผยแพร่ผ่านช่องทางเว็บไซต์ KM Conner ของคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ http://ph.vru.ac.th/KMph/index.html (เอกสาร 5.1.5(1)-5.1.5(3))
เอกสารหลักฐาน
5.1.5 (1) แผนการจัดการความรู้ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2562
5.1.5 (2) รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ คณะสาธารณสุขศาสตร์
5.1.5 (3) เว็บไซต์ KM คณะสาธารณสุขศาสตร์ http://ph.vru.ac.th/KMph/index.html
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 ข้อ 6.การกากับติดตามผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุน
คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดทาแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนรวมทั้ง
กากับติดตามให้มีการดาเนินงานตามแผน ดังนี้
1. คณะสาธารณสุขศาสตร์ ดาเนินการสารวจความต้องการพัฒนาตนเองของอาจารย์ และบุคลากร
เพื่อนาข้อมูลมาประกอบในการจัดทาแผนบริหารและพัฒนาอาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน หลังจากนั้นได้
นาผลมาทบทวนและจัดทาแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุ น ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อพิจารณา (เอกสาร 5.1.6(1)-5.1.6(2))
2. คณะสาธารณสุขศาสตร์ติดตามการดาเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนา
บุคลากร ประจาปี 2561 พร้อมทั้งรายงานผลต่อ ผู้บ ริหารคณะให้รับทราบผลการด าเนินงาน โดยมีผ ลการ
ดาเนินงาน ดังนี้
2.1 ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร (สายวิชาการ) ด้านการศึกษาต่อ คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ มีการจัดคนเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก โดยในปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านมาคณะ
ได้อนุมัติให้อาจารย์ลาศึกษาต่อ จานวน 4 คือ 1) อาจารย์ปัณณทัต ตันธนปัญญากร (ลาศึกษา
ต่อเมื่อเดือนมกราคม 2561) 2) อาจารย์ พิชสุดา เดชบุญ 3) อาจารย์อภิเชษฐ์ จาเนียรสุข
และ 4) อาจารย์สุ ท ธิก าญจน์ มุ งขุ น ทด (ลาศึ กษาต่อ เมื่อ เดื อ นสิงหาคม 2561) ซึ่ งในปี
การศึกษา 2561 อาจารย์ปั ณ ณทัต ตันธนปัญ ญากร กลับมารายตั วเพื่อปฏิบัติงานเมื่อวัน ที่
1 พฤษภาคม 2562
2.2 ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร (สายวิชาการ) ด้านการพัฒนาผลงานทางวิชาการ
ในด้ านการขอต าแหน่งทางวิชาการ ปี การศึ กษา 2561 คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ ส่งเสริม ให้
อาจารย์เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการโดยจัดโครงการพัฒ นาศักยภาพการทางานผลงานเพื่อขอ
กาหนดตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาหรับปีการศึกษา 2561 มี
อาจารย์ท่ยี ื่นขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ จานวน 3 คน ดังนี้
1) อาจารย์ ดร.ทัศพร ชูศักดิ์ อยู่ระหว่างการประเมินผลงานทางวิชาการ
2) อาจารย์ ดร.อภิชัย คุณีพงษ์ อยู่ระหว่างการแก้ไขเอกสารประกอบการสอน
3) อาจารย์กริช เรืองไชย
อยู่ระหว่างการแก้ไขเอกสารประกอบการสอน
2.3 แผนพัฒนาบุคลากร (สายวิชาการและสายสนับสนุน) ด้านการฝึกอบรม คณะสาธารณสุขศาสตร์
ด าเนิน การโครงการ/กิ จ กรรมเพื่ อ พั ฒ นาอาจารย์ และบุ ค ลากร เช่น 1) โครงการอบรมเชิ ง
ปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย 2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การเขีย นโครงร่า งงานวิจั ย ในการขอสนั บ สนุ น เงิน ทุ น วิจั ย 3) โครงการอบรมเชิงปฏิ บั ติก าร
ความรู้ ทั ก ษะในด้ า นการจั ด ท าหลั ก สู ต รที่ มี คุ ณ ภาพ 4) การสร้ า ง Facebook & Digital
marketing 5) โครงการพัฒนาศักยภาพการทางานผลงานเพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
ของอาจารย์ ค ณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ 6) กิ จ กรรมศึ ก ษาดู ง านคณะสาธารณสุ ข ศาสตร์
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มหาวิทยาลั ยนเรศวร 7) กิจกรรมศึกษาดูงานคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา และวิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เป็นต้น
นอกจากนี้ คณะยังส่งอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมอบรม สัมมนาเพื่อพัฒนาตนเองใน
โครงการที่มหาวิทยาลัย และสถาบันอื่นๆ จัดขึ้น เช่น โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทาคู่มือ
ปฏิบัติงานเพื่อเข้าสู่ระยะ (รุน่ ที่ 1) โครงการวิเคราะห์ค่างานและการเขียนแบบประเมินค่างาน จัด
โดยศู น ย์ พั ฒ นาอาจารย์และบุ ค ลากรมื อ อาชีพ โครงการการใช้โปรแกรมตรวจละเมิ ด สิ ท ธิ์
โครงการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย การใช้งานระบบ CHE QA Online
จัดโดยงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ เป็นต้น
4) ผลการดาเนินงานตามแผนบริหารอัตรากาลัง คณะสาธารณสุขศาสตร์บริหารอัตรากาลังให้มีความ
เหมาะสมตามกรอบอัตรากาลังที่กาหนดในแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.25612565 มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ปถัม ภ์ มีการกากับ ติด ตามการด าเนินงานอย่า ง
ต่อเนื่องในการจัดหาอาจารย์ประจาหลักสูตรให้ครบตามเกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ. กาหนดตลอดระยะเวลาที่มี
การจัดการเรียนการสอน โดยในปีการศึกษา 2561 คณะดาเนินการประกาศรับสมัครอาจารย์ใหม่ ทดแทนอัตรา
เดิม ที่ ล าออกไป ซึ่ง คณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ ด าเนิ น การประกาศรับ สมั ครอาจารย์ม าทดแทนตามขั้น ตอน
การดาเนินการดังกล่าวฯ ทาให้สามารถจัดหาอาจารย์มาทดแทนตาแหน่งที่ลาออกได้ตามระยะเวลาที่กาหนด
(เอกสาร 5.1.6(1)-5.1.6(4))
เอกสารหลักฐาน
5.1.6 (1) แบบสารวจความต้องการพัฒนาตนเองของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ประจาปี 2562
5.1.6 (2) แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ 2562
5.1.6 (3) รายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ 2562
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 ข้ อ 7.ด าเนิ น งานด้ านการประกั น คุ ณ ภาพการศึ กษาภายในตามระบบและกลไกที่ เหมาะสมและ
สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วน
หนึ่งของการบริหารงานคณะตามปกติท่ีประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการ
ประเมินคุณภาพ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ดาเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด ดังนี้
1. การควบคุมคุณภาพ
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณ ภาพการศึกษาภายใน คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจาปี
การศึกษา 2561 ตามคาสั่งเลขที่ 2474/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานประกัน
คุณ ภาพการศึ กษาภายใน ประจ าปี การศึ กษา 2561 โดยมี ห น้าที่ควบคุม กากับ ติด ตาม
ดาเนินงานตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบให้ดาเนินการบรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ และรายงานผล
การดาเนินงานต่อผู้บริหารคณะพิจารณา
1.2 จั ด ท าปฏิ ทิ น การด าเนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพการศึ กษาภายใน คณะสาธารณสุ ข ศาสตร์
ประจาปีการศึกษา 2561 และกาหนดผู้รับผิดชอบระดับคณะ และหลักสูตรตามคาสั่งเลขที่
0065/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้กากับ ดูแลและรับผิดชอบตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับ คณะ ประจาปีการศึกษา 2561 (บบับแก้ไขเพิ่มเติม) และคาสั่งเลขที่
0158/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการผู้กากับ ดูแลและรับผิดชอบตัว บ่งชี้ ระดับหลักสูตร
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2561
1.3 จัดประชุมคณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณ ภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา
2561 เพื่อพิจารณาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และมอบหมายตัวบ่งชี้ประกัน
คุณภาพประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมีการดาเนินการจัดประชุม ดังนี้
1.3.1 ประชุมชี้แจงแนวทางการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
และระดับคณะ ประจาปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561
1.3.2 อบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณ ภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร เมื่อวันที่ 13-14
มีนาคม และ 27 มีนาคม 2562
1.4 คณะสาธารณสุ ข ศาสตร์มีการจัด ท าคู่มือ การประกัน คุณ ภาพการศึ กษาภายใน ประจาปี
การศึกษา 2561 และเผยแพร่ผา่ นเว็บไซต์คณะสาธารณสุขศาสตร์
1.5 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ส่งอาจารย์/บุคลากรเข้าอบรมกับงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ
ของมหาวิท ยาลั ย ฯ ในโครงการอบรมให้ ความรู้เรื่อ งเกณฑ์ ม าตรฐานตั ว บ่ ง ชี้การประกั น
คุณ ภาพการศึ กษาภายใน (IQA) ส าหรับ อาจารย์ ประจ าปี การศึ กษา 2561 เมื่ อ วั น ที่ 18
มกราคม 2562

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR ) คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2561 หน้า 78

2. การตรวจสอบคุณภาพ
2.1 คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ ดาเนิน การติด ตามตรวจสอบผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ การ
ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ระดั บ หลั ก สู ต รและระดั บ คณะ โดยให้ ห ลั ก สู ต รและ
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ระดับคณะ รายงานผลการดาเนินงาน จานวน 2 ครั้งต่อปี คือ
2.1.1 ภาคการศึ กษาที่ 1/2561 ติ ด ตามผลการด าเนิ น งาน เมื่ อ วั น ที่ 17 มกราคม 2562
รายงานต่อคณะกรรมการบริหารคณะในวันที่ 25 มกราคม 2562
2.1.2 ภาคการศึกษาที่ 2/2561 ติดตามผลการดาเนินงาน เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
รายงานต่อคณะกรรมการบริหารคณะในวันที่ 17 มิถุนายน 2562
2.1.3 มีการติดตามตรวจสอบผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะ ประจาปีการศึกษา 2561 โดยคณะดาเนินการตรวจสอบผลการดาเนินงาน
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณ ภาพ จากผลการประเมินในรอบปี
การศึกษา 2560 และนาเสนอผลการดาเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อ
พิจารณา
3. การประเมินคุณภาพ
ในปีการศึกษา 2561 คณะวางแผนการดาเนินการประเมินคุณ ภาพการศึกษาภายในระดั บ
หลักสูตร โดยประเมินคุณภาพใน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชาการจัดการ
สถานพยาบาล หลั ก สู ต รสาธารณสุ ข ศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการสาธารณสุ ข ศาสตร์ และหลั ก สู ต ร
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุภาพ ในวันที่ 3 และ 5 กรกฎาคม 2562 สาหรับ
ระดับ คณะด าเนิน การประเมิน คุณ ภาพการศึ กษาภายใน ในวัน ที่ 24 กรกฎาคม 2562 (เอกสาร 5.1.7(1)5.1.7(8))
เอกสารหลักฐาน
5.1.7 (1) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2561
5.1.7 (2) ปฏิทนิ การปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2561
5.1.7 (3) รายงานการประชุมชีแ้ จงแนวทางการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และ
ระดับคณะ ประจาปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561
5.1.7 (4) คูม่ ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2561
5.1.7 (5) เอกสารการส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการ IQA สาหรับอาจารย์ วันที่ 18 มกราคม 2562
5.1.7 (6) แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2561
5.1.7 (7) สรุปรายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ภาคการศึกษาที่ 1 /2561-2/2561
5.1.7 (8) รายงานผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ประจาปีการศึกษา 2561
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย 2561
ผลการดาเนินงาน
คะแนนที่ได้
การบรรลุเป้าหมาย
7 ข้อ

7 ข้อ (1- 7)

5.00 คะแนน

บรรลุ
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ : รศ.ดร.ภูษิตา อินทรประสงค์

โทรศัพท์ : 02-9090674 ต่อ 606,607
E-mail : ph.vru.ac.th@gmail.com

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
1. อ.จันทรรัตน์ จาริกสกุลชัย 2. อ.รัตนาภรณ์ อาษา
3. อ.ดร.ทัศพร ชูศักดิ์
4. นางพรทิพย์ กุศลสิริสถาพร
5. น.ส.นรีกานต์ ภูมคิ งทอง 6. น.ส.พัชรพร เรียงวงษ์
โทรศัพท์ : 02-9090674 ต่อ 606,607
E-mail : -

วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561- 31 พฤษภาคม 2562)

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้ บทบาทหน้าที่ของคณะในการกากับการประกันคุณ ภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มีการ
ดาเนินงานตั้งแต่การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งชี้
และเกณฑ์การประเมินจะมุ่งไปที่ระบบประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ เพื่อให้สามารถ
ส่งเสริม สนับสนุน กากับติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตามกาหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3-4 ข้อ
5 ข้อ
6 ข้อ
ผลการดาเนินงาน
 ข้อ 1.มีระบบและกลไกในการกากับการดาเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบ
การประกันคุณภาพหลักสูตร
ระดับหลักสูตร ในปีการศึกษา 2561 คณะฯกาหนดระบบและกลไกการกากับการดาเนินการประกัน
คุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรดังนี้
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน กาหนดผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ซึ่งประกอบด้วย
ผู้บริหาร อาจารย์ประจาหลักสูตร และตัวแทนอาจารย์ เพื่อกากับ ติดตามการประกันคุณ ภาพหลักสูตรให้
เป็นไปตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
1.2 กาหนดแผนการดาเนินงานของหลั กสูตรให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณ ภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร และดาเนินงานตามแผนที่กาหนด
1.3 จัดทาคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2561
1.4 จัดโครงการเพื่อส่งเสริมความรูค้ วามเข้าใจด้านการประกันคุณภาพให้กับอาจารย์
1.5 ติด ตามผลการดาเนิน งานประกัน คุณ ภาพการศึ กษาภายใน ครั้ง 2 / ปี คือภาคการศึ กษาที่ 1
และ 2 และรายงานผลการด าเนิ น งานตามแผนการด าเนิ น งานการประกั น คุ ณ ภาพ ระดั บ หลั ก สู ต ร
ต่อคณะกรรมการประจาคณะพิจารณา
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1.6 จัดให้มีการประชุม อาจารย์ประจาหลักสูตร /ประชุมคณะกรรมการผู้กากับดูแลและรับผิดชอบ
ตั ว บ่ ง ชี้ ระดั บ หลั ก สู ต ร เพื่ อ ประเมิ น ผลการด าเนิ น ปรับ วิ ธี ก ารด าเนิ น งานเพื่ อ ให้ บ รรลุ ต ามที่ ว างแผนไว้
หาแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ จัดทารายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ
1.7 รับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
1.8 อาจารย์ประจาหลักสูตรประชุมเพื่อวิเคราะห์และสรุปผลการตรวจประเมินคุณ ภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร จัดทาแผนพั ฒนาคุณ ภาพ (Improvement Plan) ระดับ หลักสูตร และรายงานผลการประเมิน
คุณ ภาพการศึกษาและแผนพั ฒนาคุณ ภาพหลั กสูตรต่อคณะกรรมการบริห ารหลั กสูตร (เอกสาร 5.2.1(1)5.2.1(6))
เอกสารหลักฐาน
5.2.1 (1) คูม่ อื การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2561
5.2.1 (2) รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2561
5.2.1 (3) รายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ที่เป็นรายงานการประเมินตนเอง
5.2.1 (4) แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2561
5.2.1 (6) ปฏิทนิ การดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2561
 ข้ อ 2.มี ค ณะกรรมการก ากั บ ติดตามการด าเนิน งานให้ เป็ น ไปตามระบบที่ ก าหนดในข้ อ 1 และ
รายงานผลการติดตามให้กรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปี
การศึ ก ษา 2561 ท าหน้ า ที่ในการก ากั บ ติ ด ตาม ควบคุ ม คุณ ภาพการศึ กษาให้ เป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ แ ละ
มาตรฐานตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพ และดาเนินการมอบหมายให้มีเจ้าภาพหลัก ทาหน้าที่ในการ
ก ากั บ ติ ด ตามการด าเนิ น การตามระบบและกลไกการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาในระดั บ หลั ก สู ต ร และ
มอบหมายให้มีผู้จัดเก็บเอกสาร มีการติดตามผลการดาเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2561 เสนอต่อคณะกรรมการประจาคณะพิจารณาผลการดาเนินงานตาม
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ทุกภาคการศึกษา
(เอกสาร 5.2.2(1)-5.2.2(3))
เอกสารหลักฐาน
5.2.2(1) ค าสั่ ง แต่ งตั้ งคณะกรรมการผู้ก ากับ ดู แลและรับ ผิด ชอบตั ว บ่ ง ชี้ ป ระกั น คุ ณ ภาพการศึ กษาภายใน
ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2561
5.2.2(2) รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารคณะ วาระรายงานผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ป ระกัน
คุณภาพประจาภาคศึกษาที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562
5.2.2(3) รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารคณะ วาระรายงานผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ป ระกัน
คุณภาพประจาภาคศึกษาที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562
5.2.2(4) รายงานการประชุม คณะกรรมการประจาส่วนราชการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม
2562
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 ข้อ 3.มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบ
การประกันคุณภาพหลักสูตร
คณะจั ด สรรทรั พ ยากรเพื่ อ สนั บ สนุ น การด าเนิ น งานของหลั ก สู ต รและของคณะ ทั้ ง ทางด้ า น
ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรทางการเงิน และทรัพยากรสนับสนุนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (เอกสาร 5.2.3(1) โดย
1. จัดสรรงบประมาณเพื่อการเรียนการสอนให้กับสาขาวิชาให้สามารถดาเนินงานให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ ม าตรฐานหลั กสู ต รทางด้ า นวั ส ดุ การเรีย นการสอน การพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา การพั ฒ นา
บุคลากร และงบประมาณด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อเป็นการสนับสนุนการดาเนินงาน
ของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร
2. การสนับสนุนทรัพยากรทางการเงิน โดยจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อใช้ในการดาเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการทางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้
มีความคล่องตัว เช่น การส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรม/สัมมนา/แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา และโครงการรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและระดับคณะ เป็นต้น
3. การสนับสนุนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ด้านห้องเรียนห้องปฏิบัติการ และวัสดุอุปกรณ์การจัดการเรียน
การสอน ในปีงบประมาณ 2562 คณะสาธารณสุขศาสตร์มีการจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน
ให้กับหลักสูตร เช่น ห้องสมุดคณะสาธารณสุขศาสตร์ ห้องปฏิบัติการกายวิภาค จุดกระจายสัญญาณ
Wifi เพื่อให้อาจารย์ และนักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูลเพื่อการเรียนการสอนได้อย่างอย่างมีประสิทธิภาพ
เป็นต้น
เอกสารหลักฐาน
5.2.3(1) เอกสารการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของหลักสูตร
 ข้อ 4.มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกาหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินให้
กรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณา
ปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านมา คณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ ด าเนิน การประเมิน คุณ ภาพการศึ กษา
ภายใน ระดั บ หลักสู ตร จ านวน 2 หลั กสู ต ร คือ หลั กสูต รสาธารณสุ ขศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิชาการจัด การ
สถานพยาบาล เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 และรายงานผลการประเมินต่อ คณะกรรมการบริหารคณะสาธารณสุ ข
ศาสตร์เพื่อพิจารณา ในวันที่ 8 สิงหาคม 2561 และคณะกรรมการประจาส่วนราชการคณะสาธารณสุขศาสตร์
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 (เอกสาร 5.2.4(1)-5.2.4(2))
ในปีการศึกษา 2561 คณะวางแผนการดาเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
โดยประเมิ น คุ ณ ภาพใน 3 หลั ก สู ต ร ได้ แ ก่ หลั ก สู ต รสาธารณสุ ข ศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการจั ด การ
สถานพยาบาล หลั ก สู ต รสาธารณสุ ข ศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการสาธารณสุ ข ศาสตร์ และหลั ก สู ต ร
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุภาพ ในวันที่ 3 และ 5 กรกฎาคม 2562 สาหรับ
ระดับ คณะด าเนิ น การประเมิน คุณ ภาพการศึ กษาภายใน ในวัน ที่ 24 กรกฎาคม 2562 (เอกสาร 5.1.7(1)5.1.7(7)
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เอกสารหลักฐาน
5.2.4(1) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2560
5.2.4(2) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ วันที่ 8 สิงหาคม 2561
5.2.4(3) รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาส่วนราชการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ วันที่ 20 สิงหาคม 2561
 ข้ อ 5.น าผลการประเมิ น และข้ อ เสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะมาปรับ ปรุง หลั ก สู ต รให้ มี
คุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ประจาปีการศึกษา
2561 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และคณะกรรมการบริหารคณะ
รวมทั้งมีการติดตามผล การวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขทุกภาคการศึกษา
เพื่อให้บรรลุผลตามการดาเนินงานของหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2561 (เอกสาร 5.2.5(1)-5.2.5(3))
เอกสารหลักฐาน
5.2.5(1) แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับหลักสูตรประจาปีการศึกษา 2561
5.2.5(2) รายงานผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ(Improvement Plan) ระดับหลักสูตรประจาปี
การศึกษา 2561
 ข้อ 6.มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนทั้งหมด 3 หลักสูตร ในปีการศึกษา
2561 ผลการตรวจประเมิน คุณ ภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ สกอ. จานวน 3 หลักสูตร มีผลการตรวจ
ประเมินฯ ผ่านองค์ประกอบที่ 1 การกากั บมาตรฐานทุกหลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 100.00 โดยมีคะแนนเฉลี่ยใน
องค์ประกอบที่ 2 – 6 อยู่ในระดับดี ผลคะแนนเฉลี่ยรวมของคณะอยู่ท่ี 3.48 (เอกสาร 5.2.6(1))
เอกสารหลักฐาน
5.2.6(1) รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรประจาปีการศึกษา 2561
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย 2561
ผลการดาเนินงาน
คะแนนที่ได้
การบรรลุเป้าหมาย
6 ข้อ

6 ข้อ (ข้อ 1-6)

5.00 คะแนน

บรรลุ

สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 5
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
วิธีปฏิบัติท่ดี /ี นวัตกรรม
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ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2561

----------------------------------------------------------จากผลการดาเนินงานของคณะสาธารณสุขศาสตร์ เมื่อประเมินโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานตามที่ สกอ. กาหนด
ในรอบปีการศึกษา 2561 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาสรุปได้ดังนี้
ตาราง 1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ ระดับคณะ
ผลการดาเนินงาน
ตัวบ่งชี้

เป้าหมาย

ตัวตั้ง
ตัวหาร

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

10.44
3

ผลลัพธ์
(%หรือสัดส่วน)

=

3.48
คะแนน

การบรรลุ
เป้าหมาย

ผลการประเมิน
ตนเอง
(คะแนน)

ไม่บรรลุ

3.48 คะแนน

6
22

X100 = 27.27 %

ไม่บรรลุ

3.41 คะแนน

4
22

X100 = 18.18 %

ไม่บรรลุ

1.52 คะแนน

442.99
22

X100 = 151.70 %

ไม่บรรลุ

6 ข้อ (1-6)

บรรลุ

6 ข้อ (1-6)

บรรลุ

6 ข้อ

6 ข้อ (1-6)

5.00 คะแนน
5.00 คะแนน
เฉลี่ยรวม
3.07 คะแนน

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

0.00 คะแนน

บรรลุ

5.00 คะแนน
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ผลการดาเนินงาน
ตัวบ่งชี้

เป้าหมาย

ตัวตั้ง

ผลลัพธ์
(%หรือสัดส่วน)

ตัวหาร
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงิน
สนับสนุนงานวิจัยงาน
สร้างสรรค์

วิทย์ฯ
สุขภาพ
45,100

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงาน
วิชาการของอาจารย์
ประจาและนักวิจัย

สังคม18.40%
วิทย์ฯ27.60%
วิทย์สุขภาพ
27.60%

144,000
บาท/คน

2,736,000
19
21.00

X 100 =

95.45 %

การบรรลุ
เป้าหมาย

ผลการประเมิน
ตนเอง
(คะแนน)

บรรลุ

5.00 คะแนน

บรรลุ

5.00 คะแนน

22
เฉลี่ยรวม
5.00 คะแนน

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

6 ข้อ (1-6)

บรรลุ

เฉลี่ยรวม
5.00 คะแนน

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

5.00 คะแนน

บรรลุ

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

5.00 คะแนน

เฉลี่ยรวม
5.00 คะแนน

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ

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

7 ข้อ

7 ข้อ (1-7)

บรรลุ

5.00 คะแนน

6 ข้อ

6 ข้อ (1-6)

บรรลุ

5.00 คะแนน

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ

เฉลี่ยรวม
5.00 คะแนน

เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ

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

ตัว
บ่งชี้

คะแนนประเมินเฉลีย่
คะแนน
เฉลี่ย

ผลการประเมิน

-

3.07
5.00
5.00
5.00

พอใช้
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

5.00

-

5.00

ดีมาก

2.48

5.00

4.24

4.11

ดี

ต้อง
ปรับปรุง

ดี
มาก

ดี

I

P

O

1.64

5.00

3.48

5.00

5.00

5.00

-

5.00

-

-

5.00

2

-

13

6
3
1
1

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

ตาราง 3 รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่น/จุดที่ควรพัฒนาภาพรวม
จุดเด่นและแนวทางเสริม
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
-
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