
 

 



 



 

 
 

  



 

  



 

 
  



 

ค ำน ำ 
 

สรุปรายงานประจ าปี 2563 ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้จ ัดท าขึ ้นเพื ่อน าเสนอผล 

การด  า เน ินงานในรอบป ี 2563 ซ ึ ่ งคณะสาธารณส ุขศาสตร์  

ได้ด าเนินการตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของคณะที่สอดคล้องกับพันธกิจ

ของมหาวิทยาลัย คือ ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีความรัก

และผูกพันต่อท้องถิ่น โดยรายงานฉบับนี้ ประกอบด้วย ข้อมูลพื้นฐาน และผลการด าเนินงาน  

ด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

รวมถึงได้มีการประมวลภาพกิจกรรมต่างๆ ตามการด าเนินงานในแต่ละด้าน 

การด าเนินงานท้ังหลายส าเร็จลงได้ด้วยความร่วมมือของบุคลากรของคณะ ทั้งอาจารย์ เจ้าหน้าที่ 

รวมถึงนักศึกษาที่มีความตั้งใจต่อการด าเนินงานและพัฒนากิจกรรมอย่างต่อเนื ่อง เพื่อให้  

คณะมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป 

อำจำรย์ดร.ภัทรภร เจริญบุตร  

คณบดีคณะสำธำรณสุขศำสตร์ 
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     ประวัติความเป็นมา 
  

คณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นส่วนราชการที ่จัดตั้งขึ ้นในฐานะคณะในก ากับของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ก่อตั้งมาจากภาควิชาสุขศึกษา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ โดย
ได ้ เป ิดสอนหล ักส ูตรประกาศน ียบ ัตรว ิชาช ีพช ั ้นส ูง (ป.กศ.ช ั ้นส ูง) ท ั ้ งภาคปกติ  
และภาคต่อเน ื ่อง ต ั ้งแต่ป ี พ.ศ. 2520 จนกระทั ่งว ันที ่  26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553  
ซึ ่งสภามหาวิทยาลัยได้มีมติอนุมัติโครงการจัดตั ้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ และประกาศ 
ให้จัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา 
 โดยปี พ.ศ.2542 สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี ได้มีการปรับเปลี ่ยนโครงสร้าง 
การบร ิหารงานจากภาคว ิชาว ิทยาศาสตร ์ส ุขภาพเป ็นโปรแกรมสาธารณสุขช ุมชน 
และเปิดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต โปรแกรมสุขศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
โปรแกรมสุขศึกษา จนกระทั่งปี พ.ศ. 2548 จึงได้ปิดหลักสูตรดังกล่าว 
 พ.ศ. 2547 เปิดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างเสริม
สุขภาพ  
 พ.ศ. 2549 มีการปรับเปลี ่ยนจากโปรแกรมวิชาสาธารณสุขช ุมชนเป็นสาขา 
วิชาสุขสาธารณสุขชุมชน และมีการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข
ชุมชน 
 พ.ศ. 2555 เปิดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  
 พ.ศ. 2558 เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 
 พ.ศ. 2561 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ปรับปรุงหลักสูตรฯ สาขาวิชาการ
สร้างเสริมสุขภาพเป็นสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
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          ปรัชญา 
 “พัฒนาวิชาการ ยึดมั่นคุณธรรม น าภูมิปัญญา สู่การพัฒนาสุขภาพที่ย่ังยืน”              

       วิสัยทัศน์ 
 

 คณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นองค์กรสุขภาวะต้นแบบและเป็นคณะที่มีคุณภาพ
ในการจัดการเรียนการสอน วิจัย และบริการวิชาการทางด้านสาธารณสุขศาสตร์เพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขงตอนล่างให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 

พันธกิจ 
 1. ผลิตและพัฒนาบัณฑิตทางวิชาชีพสาธารณสุข 
 2. วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 3. บริการวิชาการด้านสาธารณสุข 
 4. การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 5. บริหารจัดการพันธกิจอย่างเป็นระบบโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
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     ท าเนียบผู้บริหาร คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 
 
 
 

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาภรณ์  สันพนวัฒน์ 
พ.ศ. 2554 – 2558 

 
 
 

 
 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์  บุรีเลศิ 

พ.ศ. 2558 – 2562 

 
 
 
 
 

อาจารย์ ดร.ภัทรภร  เจริญบตุร 
พ.ศ.2562 – ปัจจุบัน 
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เป้าประสงค์ 
 

1. บัณฑิตโดดเด่น (Smart Student) 

 2. มุ่งเน้นการวิจัย (Excellent Research) 

 3. ใส่ใจบริการ (Expert Academic Service) 

 4. สานรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม (Explicit Culture and Environment 
Conservation) 

 5. น้อมน าธรรมาภิบาล (Administration and Good Government) 

 

   สัญลักษณ์ประจ าคณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  ตราราชภัฏ หมายถึง เปน็คณะในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

 

ดอกชมพูพันธุ์ทิพย์ หมายถึง ดอกชมพูพันธุ์ทิพย์ซึ่งเป็นดอกไมป้ระจ าคณะ 

ลายเส้น เทา - ชมพู หมายถึง คนหรือชุมชน 
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   เอกลักษณ์  

 

 มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
 
          อัตลักษณ์  
 

ศึกษาดี มีจิตอาสา (Well Educated and Voluntary Minded) 

 

   สีประจ าคณะ  
 

 
สีชมพูบานเย็น 

 
 

 
 
 
 

                ดอกไม้ประจ าคณะ  
 

 

ดอกชมพูพันธุ์ทิพย์ 
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            โครงสร้างการบริหารงาน 
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                   คณะกรรมการประจ าคณะ 

 
 
 
 
 
 
 
 

อาจารย์ ดร.ภัทรภร เจริญบุตร 
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

ประธานกรรมการ 
 
 
 
 
 
 

 
  

อาจารย์สุมาพร  ทองปรุง 
รองคณบดี 

รองประธานกรรมการ 

อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์  เทยีบฤทธิ ์
อาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ

ดร.จุไรรัตน์  ศรีศิริ 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนเดอะแคร์การบริบาล 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ

ดร.เกศรา แสนศิริทวีสุข 
รองผู้อำนวยการสำนกังานป้องกันควบคุมโรค 

ที่ 10 จังหวัดอุบลราชธาน ี 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
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  รองศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์ ส่งเสริม 

ประธานหลกัสูตร ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) 
กรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา ล้อพงค์พานิชย์ 
ประธานหลกัสูตร ส.บ. (สาธารณสุขชุมชน) 

กรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑิชา รักศิลป์ 
ผู้แทนคณาจารย ์

กรรมการ 

อาจารย์ชนฏ์พงค์ เคลือศิร ิ
ผู้แทนคณาจารย ์

กรรมการ 

นางเนตรทราย  ทองคำ 
รักษาการหัวหนา้สำนกังานคณบดี 

กรรมการและเลขานุการ 
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                     คณะกรรมการบริหารคณะ 

  

อาจารย์ ดร.ภัทรภร  เจรญิบตุร 
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

ประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการ 

อาจารย์สุมาพร  ทองปรุง 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ 

รองประธานกรรมการ 

รองศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์  สง่เสรมิ

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 

กรรมการ 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา  ลอ้พงค์พานิชย์ 
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 

กรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลชญา  ลอยหา 
ผู้แทนคณาจารย ์

กรรมการ 
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อาจารย์ชยักฤต  ยกพลชนชัย 

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 

กรรมการ 

อาจารย์สุรตัน์  หารวย 

ผู้แทนคณาจารย ์

กรรมการ 

นางเนตรทราย  ทองคำ 

รักษาการหัวหนา้สำนกังานคณบดี 

กรรมการและเลขานุการ 

 

อาจารย์ญาณิฐา  แพงประโคน 

ผู้แทนคณาจารย ์

กรรมการ 
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                            คณะผู้บริหาร 

 
  

อาจารย์สุมาพร  ทองปรุง 

รองคณบดีฝา่ยวิชาการและประกันคุณภาพ  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชนี  จูมจี 

รองคณบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา 

  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมสันต์ ธงชยั 

รองคณบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์และกิจการพิเศษ 

  

อาจารย์ ดร.ภัทรภร เจริญบุตร 

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
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                         บุคลากรสายผู้สอน 

 
  

อาจารย์ ดร.ภัทรภร เจริญบุตร 
Dr.P.H. (Public Health Nutrition) 

  

รองศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์ ส่งเสริม 

Ph.D. (Public Health) 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ใจการณุ 

Ph.D. (Public Health) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วา่ที่ ร.ต.ดร.เด่นดวงด ี ศรีสุระ 

ปร.ด. (ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมภิาค) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑิชา  รักศิลป ์

Dr.P.H. (Public Health) 
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ปร.ด. (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.กุลชญา  ลอยหา 

 Ph.D. (Public Health) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมสันต์ ธงชยั 

ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ เบา้คำกอง 

ส.ด. (สาธารณสุขศาสตร์) 

 

อาจารย์สุมาพร ทองปรุง 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รชันี จูมจี 

วศ.ม. (วิศวกรรมความปลอดภยั) 
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วท.ม. (ปรสิตวิทยา) 

อาจารย์ญาณิฐา  แพงประโคน 

วศ.ม. (วิศวกรรมความปลอดภยั) 

  

อาจารย์จารุพร  ดวงศร ี

วท.ม. (อาชวีอนามยัและความปลอดภัย) 

  

อาจารย์ชยักฤต  ยกพลชนชัย 

ส.ม. (การบริหารสาธารณสขุ) 

  

อาจารย์ดวงดาว สุดาทิพย ์

วท.ม. (สุขศาสตรอ์ุตสาหกรรม 

และความปลอดภยั) (ลาศึกษาต่อ) 

  

อาจารย์กรวิกา หาระสาร 
วท.ม. (อาชีวอนามัยและความปลอดภยั) 

(ลาศึกษาต่อ)  
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ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

 

 

 

 

 

 

                ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

 

 

 

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา  ล้อพงค์พานิชย์ 
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) 

 สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 

อาจารย์ชยักฤต  ยกพลชนชัย 
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 
สาขาวิชาอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 

  

รองศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์ ส่งเสริม 
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.) 
 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ์



 

17 
 

                      บุคลากรสายสนับสนุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางเนตรทราย ทองคำ 
นักวิชาการศึกษา 

นางสาวศิรินภา เชื้อทา้ว 
นักวิชาการศึกษา 

นางพรทิพย์ ธรรมรักษ ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

นางสาวสุจิตรา แสงบุญเรือง 
นักวิชาการเงินและบัญช ี

นางณัฐวดี สงวนล้ำ 
นักวิชาการศึกษา 

นายกีรติ อุปนิสากร 
นักวิชาการศึกษา 

นางสาวน้ำพริก  ไตรยสทุธิ ์
นักวิชาการศึกษา 
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        หลักสตูรการเรยีนการสอน 

 ในปีการศึกษา 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ไดด้ าเนินการเปดิการเรียนการสอน 
ทั้งในระดับปริญญาตรีและปรญิญาโท ดังนี้ 
 

 ระดับปริญญาตรี 
- หลักสตูรสาธารณสุขศาสตรบณัฑติ (ส.บ.) สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน   
- หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

 

 ระดับปริญญาโท 
- หลักสตูรสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต (ส.ม.) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
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    การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) 

จุดแข็ง (Strengths) 

1) เป็นสถาบันทางการศึกษาท่ีเริม่จัดการเรียนการ
สอนทางด้านสาธารณสุขชุมชนในล าดับต้นของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัทั่วประเทศ 

2) มีหลักสูตรที่ครอบคลุมตามมาตรฐาน พ.ร.บ.
วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 

3) มีบัณฑิตที่ปฏิบตัิงานด้านสาธารณสุข 
ครอบคลมุพื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ
ภูมิภาคอื่นๆ 

4) มีความพร้อมในด้านอาคารสถานท่ีและสิ่ง
สนับสนุนการเรยีนรู้และการวิจัย 

5) มีการบูรณาการการจัดการเรยีนการสอน ให้
เข้ากับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม 

6) มีเครือข่ายการจดัการเรียนการสอนและการ
วิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

7) มีการพัฒนารูปแบบการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

8) มีโครงการบริการวิชาการที่โดดเด่นและ
ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น 

9) มีผลงานวิจัยทางด้านสาธารณสุขเป็นท่ียอมรับ
ในวงการวิชาการ 

 

จุดอ่อน (Weakness) 

1) ต้นทุนการผลติบัณฑิตต่อคนมแีนวโน้ม
สูงขึ้น 

2) สัดส่วนต าแหน่งวิชาการของอาจารยไ์ม่
เป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ. 

3) สัดส่วนคณุวุฒิปริญญาเอกของอาจารย์
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สกอ.ก าหนด 

4) สัดส่วนของอาจารยต์่อนักศึกษาไม่
เป็นไปตามมาตรฐาน 

5) ขาดความหลากหลายของกิจกรรมการ
สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานท่ีใช้บัณฑิต 
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โอกาส (Opportunity) 

1) ตลาดแรงงานมคีวามต้องการบัณฑิตดา้นเวชกิจ

ฉุกเฉินมากขึ้น 

2) แผนยุทธศาสตร์เพื่อการยกคณุภาพมาตรฐาน

มหาวิทยาลยัราชภฏัสู่ความเป็นเลศิระยะ 10 ปี 

มุ่งเน้นให้มีการผลติบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์

ประยุกต์และวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 

3) การเปิดเสรีของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ส่งผลใหม้ีการสร้างเครือข่ายด้านการเรยีนการ

สอนและการวิจัยมีความเป็นสากลมากขึ้น 

4) เป็นวิชาชีพท่ีได้รับรองมาตรฐานของกระทรวง

สาธารณสุข 

5) ท าเลที่ตั้งอยู่ในเขตเมืองท าให้การคมนาคม

สะดวก 

 

อุปสรรค (Threat) 

1) มีมหาวิทยาลัยอื่นท้ังภาครัฐและเอกชน

เปิดหลักสูตรสาธารณสุขชุมชนมากข้ึน 

2) ต าแหน่งงานท่ีตรงกับวิชาชีพ

สาธารณสุขชุมชนมีน้อยลง 

3) การแข่งขันของสถาบันการศึกษาด้าน

สาธารณสุข ทั้งในรูปของคณะสาธารณสุข

ศาสตร์ หรือวิทยาลัย หรือภาควิชามีมาก

ขึ้น 

4) จ านวนนักเรียนท่ีจบช้ันมัธยมศกึษา

ตอนปลายลดลงส่งผลต่อการสมคัรเข้า

เรียนต่อน้อยลง 
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  ประเด็นยุทธศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 

 
 
 
 

 

 
  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การเรียนการ
สอนที่ทันสมัยตามเกณฑ์มาตรฐานเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการ
แข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : มุ่งเน้นงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่สร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนและสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : บริการวิชาการชุมชนเพื่อสร้างภาคีเครือข่าย 

และพัฒนาสุขภาพประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ปฏิรูประบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพ

มาตรฐานด้วยหลักธรรมาภิบาลที่ทันกับการเปลี่ยนแปลง
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                ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์หลัก  

ยุทธศาสตร์ที่ 1  

การพัฒนาองค์กรเพื่อเป็นองค์กรแห่งคุณภาพและความสุข  (3 มาตรการ 11 กลยุทธ์หรือแนวทางหลัก) 

มาตรการที่ 1.1 มีการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ 

 กลยุทธ์ที่ 1.1.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการคณะด้วยรูปแบบการบริหารงานที่ยึดวัตถุประสงค์ 

(Management by objective, MBO)  ให ้เก ิดผลลัพธ ์ท ี ่พ ึงประสงค์ขององค์กรบนพื ้นฐานธรรมาภิบาล  

ภายใต้ระบบคุณธรรม (Merit system) และส่งเสริมการบริหารแบบมีส่วนร่วม (Participatory management) 

 กลยุทธ์ที่ 1.1.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในการบริหารจัดการภายในคณะ 

 กลยุทธ์ที่ 1.1.3 ใช้หลัก Collective Leadership ให้บุคลากรมีส่วนร่วมและสามารถผลัดกันเป็นผู้น าในการ

ด าเนินโครงการตามความเชี่ยวชาญ ในการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติงาน 

 กลยุทธ์ที่ 1.1.4 น าวิธีการก าหนดวัตถุประสงค์ และผลลัพธ์หลัก (Objective and Key results; OKR) 

มาเป็นแนวทางการด าเนินงานและประเมินผลการด าเนินงานของคณะเพื ่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์  

และเป้าหมายของคณะที่จะก าหนดขึ้น ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

มาตรการที่ 1.2 การพัฒนาคณะให้เป็น Happy & Green Faculty 

 กลยุทธ์ที ่ 1.2.1 บริหารจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพของคณะ ให้อยู ่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งาน 

และปลอดภัย 

 กลยุทธ์ที่ 1.2.2 ปรับภูมิทัศน์บริเวณคณะโดยเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อให้เกิดความร่มรื่นสวยงามน าไปสู่

การเป็นคณะสีเขียว (Green Faculty) 

 กลย ุทธ ์ท ี ่  1.2.3 เป ็นองค ์กรต ้นแบบส ุขภาวะ ส ่ ง เสร ิมส ุขภาพบ ุคลากรและน ักศ ึกษา  

ผ่านกิจกรรมและการให้บริการของศูนย์ส่งเสริมสุขภาวะ UBRU Wellness Center 
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มาตรการที่ 1.3 การสร้างบรรยากาศการท างานภายในองค์กร 

 กลย ุทธ ์ท ี ่  1.3.1  ส ่ ง เสร ิมและสน ับสน ุนให ้ม ีก ิ จกรรมเพ ื ่ อ เสร ิมสร ้ า งความส ัมพ ันธ์  

ของบุคลากรภายในคณะ 

 กลย ุทธ ์ท ี ่  1.3.2 จ ัดให ้ม ีสถานที ่ท ี ่ เป ็นศ ูนย ์กลางภายในคณะส าหร ับการพบปะ พ ูดคุย  

หรือสร้างสัมพันธภาพที่ดีของบุคลากรภายในคณะ 

 กลยุทธ์ที่ 1.3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มี

ก า รยกย ่ อ ง เ ช ิ ดช ู ท า งด ้ า นค ุณธ รรมและด ้ าน 

การปฏิบัติงานดีเด่นแก่บุคลากรภายในคณะ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  

การพัฒนาบุคลากร และองค์กรสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (8 กลยุทธ์ หรือแนวทางหลัก) 

 กลย ุทธ ์ท ี ่  2 .1  พ ัฒนาศ ักยภาพของคณาจารย ์  เจ ้ าหน ้าท ี ่  และบ ุคลากรฝ ่ายสน ับสนุน 

ของคณะให้สามารถท างานได้อย่างเต็มศักยภาพ และมีประสิทธิภาพ 

 กลย ุทธ ์ท ี ่  2.2  ส ่ งเสร ิมและสน ับสน ุนให ้บ ุ คลากรฝ ่ ายสน ับสน ุนท  าว ิ จ ั ย R2R เพ ื ่ อการ 

พัฒนาระบบงานของคณะ 

 กลยุทธ์ที่ 2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ได้

เข้าสู ่ต าแหน่งทางวิชาการผ่านระบบพี่เลี ้ยง (Mentors) 

ให้กับคณาจารย์ที่จะขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

 กลยุทธ์ที่ 2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์ให้มีการ

พัฒนาความรู้และความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอย่างต่อเนื่อง 

 กลยุทธ์ที่ 2.5 พัฒนาระบบการเรียนรู้จากการท างาน (Work-based learning) เพื่อยกระดับการท างาน 
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 กลยุทธ์ที่ 2.6 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice; CoP) 

ร่วมกับสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานสาธารณสุขที่เป็นเครือข่ายในเรื่องที่เป็นที่สนใจ และสามารถปฏิบัติได้จริง

อย่างต่อเนื่อง เพื่อการพัฒนางานและองค์กร 

 กลยุทธ์ที ่ 2.7 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ

แลกเปลี ่ยนคณาจารย์ นักศึกษาด้านการเรียนการสอน  

การวิจัยกับมหาวิทยาลัยภายใน และต่างประเทศ 

 กลยุทธ์ที่ 2.8 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีความ

ร่วมมือทางวิชาการ เช่น การสร้างรายวิชาร่วม การอบรมระยะสั้น การวิจัย และสัมมนาวิชาการระหว่างคณะ

สาธารณสุขศาสตร์หร ือด้านว ิทยาศาสตร์ส ุขภาพของสถาบันการศ ึกษาเครือข ่ายในประเทศอนุภาค  

ลุ่มน ้าโขงตอนล่าง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย และพันธกิจสัมพันธ์ 

เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยน้อมน าแนวพระราชด าริสู่การปฏิบัติ (3 มาตรการ 25 กลยุทธ์หรือแนวทางหลัก) 

มาตรการที่ 3.1 การพัฒนาการเรียนการสอน 

 กลยุทธ์ 3.1.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีหลักสูตรมีการพัฒนารายวิชาที่

น้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาสุขภาพ 

 กลยุทธ์ 3.1.2 ส่งเสริมให้ทุกหลักสูตรมีการบูรณาการการเรียนการ

สอน และการวิจัยเพื่อเป็นฐานของการบริการวิชาการ 

 กลยุทธ์ 3.1.3 พัฒนาทักษะการท าวิจัยในชั้นเรียน การผลิตสื่อการเรียน

การสอน ให้คณาจารย์ในคณะเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
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 กลย ุทธ ์  3 .1.4 ส ่งเสร ิม และสน ับสน ุนในคณาจารย ์ในคณะผล ิตส ื ่อการเร ียนการสอน  

มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ICT for Learning & Teaching เพื่อใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน และการ

อบรมระยะสั้น 

 กลยุทธ์ 3.1.5 พัฒนาระบบการเรียนการ

สอนของคณะโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เน้นการจัดการ

เร ียนการสอนแบบ Active learning หร ือ Project-

based learning 

 กลยุทธ์ 3.1.6 พัฒนาศักยภาพ และทักษะการจัดกระบวนการเรียนการสอนของคณาจารย์โดยเน้น

การพัฒนาทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

 กลยุทธ์ 3.1.7 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้าน

สุขภาพให้กับนักศึกษาของคณะเพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน 

 กลยุทธ์ 3.1.8 ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีกิจกรรมส่งเสริมทักษะที่จ าเป็นในวิชาชีพและการอยู่ร่วมกบั

สังคม (Soft Skill Development) 

 กลยุทธ์ 3.1.9 ส่งเสริมกิจกรรมให้กับนักศึกษาทั้งใน

หล ักส ูตรและนอกหลักส ูตรให ้ม ีความหลากหลาย

โดยเฉพาะกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาจิตสาธารณะ 

(Public mind) คุณธรรม และความคิดริเริ ่มสร้างสรรค์

ให้กับนักศึกษา 

 กลยุทธ์ 3.1.10 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบ WIL อย่างต่อเนื่อง 

 กลยุทธ์ 3.1.11 สนับสนุน และจัดหาอุปกรณ์พื้นฐานส าหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้เพียงพอ 

และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่ม Learning Space จัดให้มี Smart Classroom 

 กลยุทธ์ 3.1.12 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาการเรียนการสอนของคณะ 
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มาตรการที่ 3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

 กลยุทธ์ 3.2.1 สนับสนุน ส่งเสริม และผลักดันให้คณาจารย์ผลิต

ผลงานว ิจ ัยทางด้านสาธารณสุขชุมชนและอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย โดยเป็นงานวิจัยที่เป็นสากลในบริบทท้องถิ่นหรือระดับพื้นที่ 

(Think globally, act locally: TGAL) 

 กลยุทธ์ 3.2.2 สนับสนุน และส่งเสริมให้มีการบูรณาการและ

ท างานวิจัยเป็นทีมสหวิชาชีพ 

 กลยุทธ์ 3.2.3 จัดให้มีระบบพี่เลี ้ยง (Mentor) ในการท างานวิจัยของคณาจารย์ และบุคลากร 

สายสนับสนุนในคณะ 

 กลยุทธ์ 3.2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ได้จัดท าคลังข้อเสนอโครงการวิจัย (Proposal stock) 

เพื่อเตรียมการในการขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยอย่างมีคุณภาพ และทันต่อเวลา 

 กลย ุ ทธ ์  3 .2.5 สน ั บสน ุ น  และส ่ ง เสร ิ ม ให ้ คณาจารย ์ ในคณะต ีพ ิ มพ ์ เผยแพร ่ ผลงาน 

ว ิจ ัยในวารสารว ิชาการระด ับชาต ิ และนานาชาต ิท ี ่ปรากฏในฐานข ้อม ูลสากล รวมทั ้ งสน ับสน ุนให ้มี  

การเผยแพร่ผลงานในเวทีการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติอย่างต่อเนื่อง 

 กลย ุทธ ์  3 .2.6 บ ูรณาการการว ิจ ัยก ับการเร ียนการสอน โดยใช ้กลไกบ ัณฑ ิตศ ึกษาที่  

จะพัฒนาขึ้นเป็นเครื่องมือช่วยในการพัฒนางานวิจัยของคณะ 

 กลย ุ ทธ ์  3 .2.7 พ ัฒนาว า รสา รทา งว ิ ช า ก า รขอ งคณะ ให ้ ไ ด ้ ม าตรฐานทา งว ิ ช าการ  

และได้รับการยอมรับ เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์ และนักศึกษาในคณะ 

 กลย ุ ท ธ ์  3 . 2.8 จ ั ด ใ ห ้ ม ี ก า รป ร ะช ุ ม ว ิ ช า ก า รป ระ จ  า ป ี ข อ งคณะท ั ้ ง ใ น ร ะด ั บช าติ  

และนานาชาติเพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ และนักศึกษาในคณะ 
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 กลย ุ ท ธ ์  3 . 2.9 ประสานแหล ่ งท ุ นภ ายนอก  และสร ้ า ง เ ค ร ื อ ข ่ า ยคว ามร ่ ว มม ื อ ใ น  

การท างานวิจัยของคณะ 

มาตรการที่ 3.3 การบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

 กลยุทธ์ 3.3.1 ส่งเสริม และสนับสนุนให้คณาจารย์และ

นักศึกษาไปท างานร่วมกับหน่วยงานภายนอกในการบริการวิชาการกับ

ท้องถิ่นโดยเน้นพื้นที่ Flagship 

 กลยุทธ์ 3.3.2 ผลักดันให้คณะสาธารณสุขศาสตร์เป็นหน่วยงาน

ส่งเสริมสุขภาวะให้ค าปรึกษา ตรวจวิเคราะห์ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ให้กับหน่ วยงานภายในและ

ภายนอก 

 กลยุทธ์ 3.3.3 สนับสนุน และส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและ

การว ิจ ัย ด ้วยแนวทาง University Social Engagement ในการร ับใช ้ช ุมชน เพ ื ่อการพ ัฒนาท ้องถิ่น 

ในชุมชนพื้นที่เป้าหมายอย่างต่อเนื่อง 

 กลยุทธ์ 3.3.4 ปรับภารกิจของศูนย์สุขภาพชุมชนให้เป็นศูนย์ส่งเสริมสุขภาวะ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุบลราชธานี (UBRU Wellness Center) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  

การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น (5 กลยุทธ์หรือแนวทางหลัก) 

มาตรการที่ 4.1 หนุนเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

 กลยุทธ์ 4.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม 

และต่อเนื่อง 

 กลยุทธ์ 4.1.2 สนับสนุนให้นักศึกษาและคณาจารย์สามารถประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ ่นมาประยุกต์  

ใช้ในท าวิจัยหรือบริการวิชาการด้านสาธารณสุข ซึ่งการขับเคลื่อนงานผ่านการเรียนการสอน การบริการวิชาการ  

และการวิจัยของคณะฯ 
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 กลยุทธ์ 4.1.3 ส่งเสริมความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาพื้นถิ่นอุบลราชธานีให้กับบุคลากรในคณะ 

 กลยุทธ์ 4.1.4 สนับสนุน และส่งเสริมให้มีการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเชิงรุก โดยก าหนดชุมชนเป้าหมาย 

เพื่อการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง 
 กลยุทธ์ 4.1.5 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
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      ข้อมูลบุคลากร 
 

ข้อมูลบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์   

ตารางที่ 1 จ านวนบุคลากร คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 

ประเภทบุคลากร จ านวน วุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ 
ต ่ากว่า 
ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก อาจารย ์ ผศ. รศ. ศ. 

สายวิชาการ 18 คน - - 10 8 9 7 2 - 

ข้าราชการ -  - - - - - - - - 

พนักงานใสถาบันอุดมศึกษา 18 คน - - 10 8 9 7 2 - 

สายสนับสนุน 7 คน - 7 - - - - - - 

ข้าราชการ - - - - - - - - - 

ลูกจ้างประจ า - - - - - - - - - 

พนักงานราชการ - - - - - - - - - 

พนักงานใสถาบันอุดมศึกษา 7 คน - 7 - - - - - - 

ลูกจ้างชั่วคราว - - - - - - - - - 

รวมท้ังสิ้น 25 คน 
 

 

    หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 

 ที่มา : กองบริหารงานบุคคล ส านกังานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภฏัอุบลราชธานี 
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จ านวนบุคลากรจ าแนกตามต าแหน่งวิชาการ 
 

ตารางที่ 2 จ านวนบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ที่ก าลังศึกษาต่อ 
  
 

 

  หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 
   ทีม่า : กองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธกิารบดี มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 

 
 

 

 

 

 

ประเภทบุคลากร 
ปริญญาโท ปริญญาเอก 

 

รวมท้ังสิ้น ลาศึกษาต่อเต็ม
เวลา 

นอกเวลา
ราชการ 

รวม ลาศึกษาต่อเต็ม
เวลา 

นอกเวลา
ราชการ 

รวม 

สายวิชาการ - - - 2 - 2 2 คน 
ข้าราชการ  - - - - - - - 

พนักงานใสถาบันอุดมศึกษา - - - 2 - 2 2 คน 

สายสนับสนุน - - - - - - - 
ข้าราชการ - - - - - - - 
ลูกจ้างประจ า - - - - - - - 

พนักงานใสถาบันอุดมศึกษา - - - - - - - 
รวมทั้งสิ้น 2 คน 
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            จ านวนนักศึกษา 
 

ตารางที่ 3  จ านวนนักศึกษาท้ังหมดในรอบปีการศึกษา 2562 จ าแนกตามหลักสตูรสาขาวิชา  
ประเภทนักศึกษาและระดับการศกึษา 

 

 

หมายเหต ุ: ข้อมูล ณ วันที ่7 พฤษภาคม 2563 

ที่มา : ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 

 

 

 

 

หลักสูตร/
สาขาวชิา 

จ านวนนักศึกษาทั้งหมด 

ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ 

ป.
ตรี 

บัณฑิตศึกษา  

ป.ตรี 

บัณฑิตศึกษา  

ป.
บัณฑิต 

ป.
โท 

ป.เอก รวม ป.
บัณฑิต 

ป.โท ป.เอก รวม 

1. สาธารณสุข
ชุมชน (ส.บ.) 

541 - - - 541 55 - - - 596 

2. อาชีวอนามัย
และความ
ปลอดภัย (วท.บ.) 

182 - - - 182 - - - - 182 

3. สาธารณสุข
ศาสตร์ (ส.ม.) 

- - - - - - - 9 - 9 

รวม 723 0 0 0 723 55 0 9 0 787 
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ตารางที่ 4    จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า ในรอบปีการศึกษา 2560 - 2562 
 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
จ านวนปี/ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 
จ านวนนกัศึกษาทั้งหมด 982 791 735 

จ านวนนกัศึกษาเต็มเวลาเทยีบเท่า 625.07 621.66 755.16 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 19 20.5 50 

สัดส่วนนักศกึษาเตม็เวลา เทียบเท่าตอ่จ านวนอาจารย์ประจ า 32.90 38.58 37.76 

สัดส่วนจ านวนนกัศึกษาเต็มเวลาตามเกณฑ์มาตรฐาน 8:1 8:1 8:1 

ผลต่างระหว่างสดัส่วนจ านวนนักศกึษาเตม็เวลาที่เป็นจรงิ – สัดสว่น

จ านวนนกัศึกษาเต็มเวลาตามเกณฑ์มาตรฐาน 

24.90 30.58 29.76 

ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน 311.25 382.25 372 

 

หมายเหต ุ: ข้อมูล ณ วันที ่7 พฤษภาคม 2563 

ที่มา : ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 
 

งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ  

(ระหว่างปีงบประมาณ 2561 - 2563) 

 

งบประมาณ 

 

จ านวนเงิน (บาท) 

2561 2562 2563 

งบประมาณแผ่นดิน 6,683,900 5,223,900 4,001,037 

งบประมาณรายได้ 4,140,400 2,965,100 4,001,037 

รวมทั้งส้ิน 10,824,300 8,189,000 7,039,977 
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          การจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
                                    ปีงบประมาณ 2563 
 

ล าดับ แผนงานโครงการ การจัดสรรงบประมาณ 

1 โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การสร้างสุขภาวะที่ดี และการเป็นมหาวิทยาลยัแห่ง
ความสุขของนักศึกษา บุคลากร และชุมชน (Good 
health and happiness university : G1) 

1,040,000 

2 โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การสร้างมหาวิทยาลัยสเีขียวและคาร์บอนต ่า (Green 
and low carbon university : G2) 

50,000 

3 โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือและความสัมพันธ์ที่ด ี
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร (Good relation, 
networking and collaboration : G3) 

892,961 

4 โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ดีและ
เหมาะสมภายใต้บริบทของการเป็น มหาวิทยาลัยเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (Good university and 
appropriated in context of university for local 
development to sustainability : G4) 

2,727,406 

5 โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การสร้างการมสี่วนร่วม และบริหารจัดการภายใต้ 
หลักธรรมาภิบาล (Participation and good 
governance : P) 

2,329,610 

รวม 7,039,977 



 

34 
 

 
 

ส่วนที่ 2 

ผลการด าเนนิงาน 
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   1. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2563  

1.  

โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ช่วงเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 

     1) โครงการ
ประชาสัมพันธ์คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ 

1) ผศ.รัชนี  จูมจี 
2) รศ. ดร.นพรัตน์   ส่งเสริม 
3) อาจารย์ชนฏ์พงศ์  เคลือศิริ 
4) นายกีรติ  อุปนิสากร 
5) สโมสรนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

1 .ต.ค. 2562 – 
30 ก.ย. 2563 

1) มีการออกหน่วยแนะแนวเพ่ือประชาสัมพันธ์หลักสูตร 3 คร้ัง 
ต่อปี 
2) ผู ้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจในระดับดีต่อการจัด
กิจกรรม โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.30 คะแนน จากค่าคะแนน
เต็ม 5 
3) คณะได ้จ ัดก ิจกรรมท ี ่บรรล ุ เป ้าหมายต ามแผนการ
ประชาสัมพันธ์ ร้อยละ 90 ของกิจกรรมทั้งหมด 
4) คณะจัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์คณะและหลักสูตรทั้งใน
และนอกคณะอย่างต่อเนื่องตามปฏิทินที่วางไว้ 
5) เกิดเครือข่ายความร่วมมือในงานกิจกรรมต่างๆของคณะทั้ง
ในและนอกสถาบัน 
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โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ช่วงเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 

     2) โครงการติดตาม
ภาวะมีงานทำบัณฑิต
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

อาจารย์สุรัตน์  หารวย 1 .ต.ค. 2562 – 
30 ก.ย. 2563 

1) บัณฑิตที ่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2561 ภาคปกติ  
และ กศ.บป. ร้อยละ 80  ของผู้ที่สำเร็จการศึกษา 
2) ผู้ใช้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2561 ร้อยละ 30 
ของบัณฑิต 
3) ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของบัณฑิตไม่น้อย
กว่า 3.51 จากค่าคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
4) บ ัณฑิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ม ีงานทำหล ังจากจบ
การศึกษา 
5) ผู้ใช้บัณฑิตมีทัศนคติที่ดีต่อการหลักสูตรและคุณภาพบัณฑิต 

    3) โครงการพัฒนา
ความเป็นเลิศทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 

1. ผศ.คมสันต์  ธงชัย 
2. ผศ.รัชนี  จูมจี 
3. อาจารย์จารุพร  ดวงศรี  
4. อาจารย์ญาณิฐา  แพงประโคน 
5. นางพรทิพย์  ธรรมรักษ์  
6. นางสาวศิรินภา  เชื้อท้าว  

1 .ต.ค. 2562 – 
30 ก.ย. 2563 

1) จำนวนบุคลากรและนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์เข้า
ร่วมกิจกรรมร้อยละ 80 ของจำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
2) ผู ้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับดีต่อการจัด
กิจกรรม โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.20 จากค่าคะแนนเต็ม 5 
3) บุคลากรและนักศึกษาได้จัดกิจกรรมที่บรรลุเป้าหมายตาม
แผนทำนุบำรุงศิลปะ ร้อยละ 100 ของแผนกิจกรรมทั้งหมด 
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โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ช่วงเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 

7. นางสาวสุจิตรา  แสงบุญเรือง 
8. นางณัฐวดี  สงวนล้ำ  
9. นางสาวน้ำพริก  ไตรยสุทธิ์ 
10. สโมสรนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์  

4) คณะมีการจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมกับองค์กร
ภายนอก จำนวน 2 กิจกรรม 
4) ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรักในการอนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา 
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม สร้างสรรค์งานภายใต้ธรรมชาติวิชาชีพ  
5) คณะม ีระบบและกลไกการดำเน ินงานการทำน ุบำ รุง
ศิลปวัฒนธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 
6) บุคลากรและนักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมการทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม และวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย และ
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 
7) บุคลากรและนักศึกษามีความเข้าใจและมีจิตสำนึกใน 
เร่ืองการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และวัฒนธรรมประเพณีอันดี
งามของไทย  
8) บุคลากรและนักศึกษาสามารถเป็นต้นแบบของการเป็น
บุคคลธำรงวัฒนธรรมไทยได้อย่างเหมาะสม 



  

38 
 

โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ช่วงเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 

   4) โครงการพัฒนา
ฐานข้อมูลในการ
ตัดสินใจ (IT) 

1) ผศ.คมสันต์  ธงชัย 
2) อาจารย์สุรัตน์  หารวย 
3) นายกีรติ  อุปนิสากร  

1 .ต.ค. 2562 – 
30 ก.ย. 2563 

1) คณะมีฐานข้อมูลเพื ่อการตัดส ินใจ 1 ระบบข้อมูล คือ 
ฐานข้อมูลวิจัย 
2) จำนวนผู้เข้าถึงฐานข้อมูล จำนวน 100 คนต่อปี 
3) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระบบสารสนเทศเพ่ือ
การตัดสินใจ โดยมีค่าคะแนนเฉลี ่ย  4.50 จากคะแนนเต็ม  
5 คะแนน 
4) มีการดำเนินการเพื ่อจัดวัสดุอุปกรณ์ที ่สนับสนุนระบบ
สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ 1 อย่าง 
5) คณะมีระบบข้อมูลเพื ่อการตัดสินใจด้านการวิจ ัย ด้าน
บุคลากร นักศึกษาและศิษย์เก่าได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ต่อเนื่อง 
6) มีผู้อื่นที่เกี่ยวข้องเข้ามาเลือกใช้ข้อมูลระบบสารสนเทศของ
คณะได้ง่ายขึ้นและอย่างต่อเนื่อง 
7) เกิดเครือข่ายความร่วมมือในงานพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพ่ือการตัดสินใจของคณะทั้งในและนอกสถาบัน 
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โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ช่วงเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 

   5) โครงการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
คณะ 

1) อาจารย์ ดร.ภัทรภร  เจริญบุตร      
2) นางเนตรทราย  ทองคำ     
3) นางพรทิพย์  ธรรมรักษ์      
4) นางสาวศิรินภา  เชื้อท้าว        
5) นางสาวสุจติรา  แสงบุญเรือง   
6) นางณัฐวดี  สงวนล้ำ          
7) นายกีรติ  อุปนิสากร          
8) นางสาวนำ้พริก  ไตรยสุทธิ์ 

1 .ต.ค. 2562 – 
30 ก.ย. 2563 

1) ประชุมคณะเดือนละ 1 คร้ัง  
2) ประชุมกรรมการประจำคณะ 4 คร้ังต่อปีการศึกษา    
3) ทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ
ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1 คร้ัง 
4) รายงานผลการกำกับติดตามการใช้งบประมาณตามไตรมาส 
จำนวน 1 เล่ม 
5) การใช้จ่ายงบประมาณร้อยละ 100 
6) มีเล่มแผนยุทธศาสตร์ 
7) มีเล่มแผนปฏิบัติราชการ 
8) การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 
2563 ของอาจารย์และนักศึกษาเป็นไปตามกระบวนการ PDCA 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ช่วงเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 

  6) โครงการพัฒนา
ระบบกลไกการ
ดำเนินงานด้าน
งบประมาณของคณะ 
(งบกลาง) 

1) อาจารย์ ดร.ภัทรภร  เจริญบุตร 
2) คุณเนตรทราย  ทองคำ 

1 .ต.ค. 2562 – 
30 ก.ย. 2563 

1) ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 100 
2) คณะสามารถบริหารจัดการงบประมาณได้อย่างคุ้มค่าและ
เกิดประโยชน์ 

  7) โครงการพัฒนา
เครือข่ายวิจัยด้าน
สาธารณสุขในกลุ่ม
ประเทศอนุภาคลุ่มน้ำ
โขงตอนล่าง 

1) อาจารย์ ดร.ภัทรภร  เจริญบุตร 
2) ผศ.คมสันต์  ธงชัย 
3) รศ. ดร.นพรัตน์  ส่งเสริม 

1 .ต.ค. 2562 – 
30 ก.ย. 2563 

1) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวน
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
2) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 
ในระดับดีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 
3) มีโครงการวิจัยภายใต้โครงการการพัฒนาเครือข่ายวิจัยด้าน
สาธารณสุขในกลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มน้ำโขงตอนล่างอย่างน้อย 
1 โครงการวิจัย 
4) มีการประชุมวิชาการนานาชาติเพื ่อเผยแพร่ผลงานวิจัย  
1 คร้ัง 
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โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ช่วงเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 

5) มีความร่วมมือการทำวิจัยในระดับนานาชาติด้านสุขภาพที่
เป็นปัญหาสาธารณสุขในอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างร่วมกับ
สถาบันการศึกษาในต่างประเทศภายใต้ MOA  
6) มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อประชาชนใน
อนุภาคลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง 
7) ผลวิจัยในระดับท้องถิ่นของแต่ละพื้นที ่เครือข่ายสามารถ
ขยายผลการใช้ประโยชน์ไปสู่ระดับนานาชาติ 

     8) โครงการ
ให้บริการวิชาการสถาบัน
เครือข่ายวิชาการภายใน
และภายนอกประเทศ 

1) ผศ.ดร.มณฑิชา รักศิลป์ 
2) ผศ.คมสันต์ ธงชัย 

1 .ต.ค. 2562 – 
30 ก.ย. 2563 

1) มีการให้บริการวิชาการสถาบันเครือข่ายวิชาการภายใน  
 2 สถาบัน 
2) มีการให้บริการวิชาการสถาบันเครือข่ายวิชาการภายนอก 
 1 สถาบัน 
3) เครือข่ายมีความร่วมมือด้านการให้บริการวิชาการกับสถาบัน
เครือข่าย 
4) มีการให้บริการวิชาการสถาบันเครือข่ายวิชาการภายใน  
และภายนอกประเทศ 
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โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ช่วงเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 

     9) โครงการพันธกิจ
มหาวิทยาลัยกับสังคม 

1) ผศ.คมสันต์  ธงชัย 
2) ผศ.รัชนี  จูมจี 
3) ผศ.ดร.ปัทมา  ล้อพงค์พานิชย์ 

1 .ต.ค. 2562 – 
30 ก.ย. 2563 

1) คณะมีโครงการบูรณาการภายใต้พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
กับสังคม 1 โครงการ 
2) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีกิจกรรมตามแผนพันธกิจสัมพันธ์กับ
สังคมตามที่วางไว้ ประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1) 
โครงการภายใต้พันธกจิคณะสาธารณสขุศาสตร์  
2) โครงการตามพระราโชบาย และ 3) โครงการ flagshipproject 
3) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับดีต่อการจัดประชุม
จัดท าแผน โดยมีค่าคะแนนเฉลีย่ตั้งแต่ 3.51  
จากค่าคะแนนเต็ม 5 
4) มีจ านวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงานพันธกิจสัมพันธ์
กับสังคม 3 หน่วยงาน 
5) มีผลงานด้านบริการวิชาการได้รับการยกย่องในระดับชาตหิรือ
นานาชาติ  1 ผลงาน 
6) มีการเชื่อมโยงกับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยบูรณา
การกับรายวิชาเช่น วิชาพัฒนาสุขภาพชุมชน วิชาการสร้างเสริม
สุขภาพ วิชาปฐมพยาบาลและพ้ืนฐานการดูแลสุขภาพ หรือ
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โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ช่วงเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 

อื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
7) มีกิจกรรมพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชนที่เกิดประโยชน์และสร้าง
คุณค่าต่อชุมชน 
8) มผีลงานบริการวิชาการได้รับการยกย่องเป็นที่ประจักษ์ใน
ระดับชาติหรือนานาชาต ิ

     10) โครงการบริการ
เคร่ืองมือใน
ห้องปฏิบัติการ 
(Laboratory 
Equipment) 

1) อาจารย์ญาณิฐา แพงประโคน 
2) อาจารย์สุรัตน์ หารวย 

1 ต.ค. 2562 – 
30 ก.ย. 2563 

1. นักศึกษา /อาจารย์/นักวิจัย นำเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการ
ไปใช้ในการวิจัยหรือบริการวิชาการชุมชน 1 กิจกรรม/เดือน   
2. สอบเทียบ บำรุงรักษาเคร่ืองมือในห้องปฏิบัติการปีละ 1 คร้ัง   
3. ฝึกอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบ ัติการปีละ 1 คร้ัง   
และเกิดความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการ 
4. เครื่องมือทางห้องปฏิบัติการผ่านการรับรองมาตรฐานการ
สอบเทียบ และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
5. นักศึกษา /อาจารย์/นักวิจัย มีความพึงพอใจในการใช้
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ 



  

44 
 

โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ช่วงเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 

     11)  โครงการส่งเสริมและ
พัฒนานักศึกษา (เสริมทักษะ
ศตวรรษที่ 21) 

1) ผศ.รัชนี  จูมจี 
2) ผศ.คมสันต์  ธงชัย 
3) ผศ.ว่าที่ รต.ดร.เด่นดวงดี  ศรีสุระ 
4) อาจารย์ชนฏ์พงศ์  เคลือศิริ 
5) อาจารย์สุรัตน์  หารวย 
6) อาจารย์รมณียากร  มูลสิน 
7) อาจารย์วิลาศ  ชารีรัตน์ 
8) อาจารย์ญาณิฐา  แพงประโคน 

1 ต.ค. 2562 – 
30 ก.ย. 2563 

1) จ านวนนกัศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 90 ของจ านวนกลุ่มเป้าหมายทัง้หมด 
2) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับดีต่อการจัดกจิกรรม 
โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยตั้งแต ่4.50 จากค่าคะแนนเต็ม 5 
3) คณะจัดกรรมพัฒนาทักษะ ครบ 5 ดา้น 
4) นักศึกษามีระดับความรู้/ทักษะเพิ่มขึน้ 

     12) โครงการส่งเสริม
กิจกรรมนักศึกษา 

1) ผศ.รัชนี  จูมจี 
2) อาจารย์ชนฏ์พงศ์  เคลือศิริ 
3) อาจารย์สุรัตน์  หารวย 
4) อาจารย์วิลาศ  ชารีรัตน์ 
5) อาจารย์ญาณิฐา  แพงประโคน 
6) อาจารย์จารุพร  ดวงศรี 

1 ต.ค. 2562 – 
30 ก.ย. 2563 

1) จำนวนนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมร้อย
ละ 90 ของจำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
2) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับดีต่อการจัด
กิจกรรม โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51 จากค่าคะแนนเต็ม 5 
3) นักศึกษาได้จัดกิจกรรมที่บรรลุเป้าหมายตามแผนส่งเสริม
กิจกรรมนักศึกษา ร้อยละ 80 ของกิจกรรมทั้งหมด 
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โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ช่วงเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 

7) อาจารย์ชัยกฤต  ยกพลชนชัย 
8) นางสาวศิรินภา  เชื้อท้าว 
9) สโมสรนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

4) นักศึกษามีการรายงานผลการจัดกิจกรรมสโมสรนักศึกษา  
1 เล่ม 
5) นักศึกษาได้พัฒนาทักษะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาทั้ง 5 ด้าน และการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
และกรอบวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม 
6) นักศึกษาเป็นแบบอย่างที่ดีได้ตามคณุลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ของมหาวิทยาลัย 
7) นักศึกษาสามารถปฏิบัติตามระเบียบและข้อกำหนดของ
คณะและมหาวิทยาลัยได้ถูกต้อง 

    13)  โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตร 

1) อาจารย์สุมาพร  ทองปรุง 
2) รศ. ดร.นพรัตน์  ส่งเสริม 
3) ผศ.ดร.ปัทมา   ล้อพงค์พานิชย์ 
 4) ผศ.รัชนี  จูมจี 

1 ต.ค. 2562 – 
30 ก.ย. 2563 

1)  จ านวนหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนา จ านวน 2  
หลักสูตร 
2) หลักสูตรด าเนินการพัฒนาและ/หรือปรับปรุงตามกระบวนการ
ที่ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและมหาวิทยาลยัราชภฏั
อุบลราชธานกี าหนด 
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โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ช่วงเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 

3)  การบริหารจัดการหลักสูตรระดับบณัฑิตศึกษาเป็นไปอย่าง 
มีประสิทธิภาพ 

 

    14) โครงการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

1) อาจารย์สุมาพร  ทองปรุง 
2) ผศ.ดร.ปัทมา  ล้อพงค์พานิชย์  
3) อาจารย์ชัยกฤต  ยกพลชนชัย 
4) นางสาวศิรินภา เชื้อท้าว 

1 ต.ค. 2562 – 
30 ก.ย. 2563 

1) จ านวนนกัศึกษาฝกึประสบการณ์วิชาชีพ ร้อยละ 100 
2)  นักศึกษาผ่านการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 70 
คะแนน จาก 100 คะแนน 
3) อาจารย์ที่ปรึกษาจัดศึกษาดูงานหมู่เรียน ร้อยละ 80 
4) แหล่งฝึกมีความพึงพอใจต่อโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ
ในระดับ 
ดีขึ้นไป 
5) นักศึกษามีความรู้และทกัษะทางวิชาชีพมากกว่าก่อน 
เข้าร่วมโครงการ 
6) การจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติสามารถ
ปฏิบัติตาม มคอ.3 และ มคอ. 4 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ช่วงเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 

    15) โครงการเตรียม
ความพร้อมก่อนสำเร็จ
การศึกษา  
 

1) ผศ.รัชนี  จูมจี 
2) ผศ.คมสันต์  ธงชัย 
3) ผศ.ดร.ปัทมา  ล้อพงค์พานิชย์ 
4) อาจารย์รมณียากร  มูลสิน 
5) ผศ.ดร.จุฑามาศ  เบ้าคำกอง 
6) นายกีรติ  อุปนิสากร 

1 ต.ค. 2562 – 
30 ก.ย. 2563 

1) จ านวนนกัศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมร้อย
ละ 90 ของจ านวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
2) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับดีต่อการจัดกจิกรรม 
โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยตั้งแต ่4.50จากค่าคะแนนเต็ม 5 
3) นักศึกษาหลักสูตร สบ. (สาธารณสุขชุมชน) ร้อยละ 80 ของ
จ านวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด เข้ารับการสอบใบประกอบวิชาชพี 
4) มีการจัดท าอนุสรณ์รุ่นอย่างน้อย 160 ชุด 
5) นักศึกษามีความรู้ด้านทักษะวิชาการ/วิชาชีพมากขึ้น 

     16)  โครงการค่าตอบแทน
การสอน 
กศ.บป. 

นางพรทิพย์  ธรรมรักษ์ 1 ต.ค. 2562 – 
30 ก.ย. 2563 

1) รายวิชาในปีการศึกษา 2562 ได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็น
ค่าตอบแทนการสอน ร้อยละ 100   
2)  อาจารย์ผู้สอนมีความพึงพอใจระบบการจ่ายค่าตอบแทน 
การสอน 



  

48 
 

โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ช่วงเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 

    17)  โครงการส่งเสริม
สุขภาพและกีฬา 

1) อาจารย์ชนฏ์พงศ์  เคลือศิริ 
2) ผศ.รัชนี  จูมจี 
3) อาจารย์วิลาศ  ชารีรัตน์ 
4) สโมสรนักศึกษา 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

1 ต.ค. 2562 – 
30 ก.ย. 2563 

1) จ านวนนกัศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 90 ของจ านวนกลุ่มเป้าหมายทัง้หมด 
2) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับดีต่อการจัดกจิกรรม 
โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยตั้งแต ่4.20 จากค่าคะแนนเต็ม 5 
3) นักศึกษาได้จัดกจิกรรมที่บรรลุเป้าหมายตามแผนส่งเสริม
กิจกรรมกีฬา รอ้ยละ 90 ของกิจกรรมทั้งหมด 
4) นักศึกษามกีารรายงานผลการจัดกิจกรรมสุขภาพและ 
กีฬา 1 เล่ม 
5) จ านวนนกัศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทน 
เข้าแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ 
6) ห้องออกก าลังกายคณะสาธารณสุขศาสตร์ได้รับการซ่อม 
บ ารุง 1 คร้ัง 
7) นักศึกษาที่เขา้ร่วมโครงการมีความรู ้ความเข้าใจและสามารถ
ปฏิบัติกิจกรรมแต่ละโครงการได้อยา่งถูกต้อง อันสอดคล้องกับ
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โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ช่วงเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 

กิจกรรมทางด้านการส่งเสริมงานกีฬา การท านุบ ารุศิลปวัฒนธรรม
และกิจกรรมอื่นๆ อันเกิดประโยชน์ตอ่ตนเองและสังคม 
8) นักศึกษาสามารถด าเนินกจิกรรมนักศึกษาได้โดยนักศึกษา
ด าเนินการเองได้อย่างมีประสิทธภิาพ 
9) นักศึกษาที่เขา้ร่วมโครงการมีทัศนคติที่ดีต่อการจัดกจิกรรมแต่
ละโครงการ 
10) นักศึกษามีความเป็นผู้น าด้านกีฬาและนันทนาการและ
น าไปใช้ในงานอื่นๆได้อย่างเหมาะสม 

    18)  โครงการ  
Flag Ship Project  
อำเภอม่วงสามสิบ 

1) อาจารย์ ดร.ภัทรภร  เจริญบุตร 
2) อาจารย์สุมาพร  ทองปรุง 
3) ผศ.คมสันต์  ธงชัย 
4) ผศ.รัชนี  จูมจี 
5) นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

1 ต.ค. 2562 – 
30 ก.ย. 2563 

1) จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการร้อยละ 90 ของจ านวนกลุ่มเป้าหมาย
ทั้งหมด 
2) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการประชุมจัดท าแผนงาน 
 โดยมีค่าคะแนนเฉลีย่มากกว่า 4.50 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

3) คณะมีกิจกรรมการด าเนินงาน Flagship project ในการ
บริการวิชาการชุมชน จ านวน 3 โครงการ 
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โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ช่วงเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 

4) ชุมชนในการด าเนินงาน Flagship project ในการบริการ
วิชาการชุมชน 3 ชุมชนเป็นชุมชนเดิม 2 ชุมชนและชุมชนใหม่  
1 ชุมชน 
5) คณะ มีผลงานวิจัยเพือ่พัฒนาชุมชน 1 เร่ือง 
6) คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้ด าเนินงาน Flagship project ตาม
พันธกิจมหาวิทยาลัยท้องถิ่นร่วมกับชุมชนอย่างมีประสิทธภิาพ 
7) มีผลงานโครงการที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อท้องถิ่น 
8) ชุมชนได้รับการพัฒนาคุณภาพชวีิตจากกิจกรรมมากขึ้น  

   19)  โครงการพัฒนาระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

1) อาจารย์สุมาพร  ทองปรุง 
2) รศ. ดร.นพรัตน์  ส่งเสริม 
3) ผศ.ดร.ปัทมา  ล้อพงค์พานิชย์ 
4) ผศ.รัชนี  จูมจี 
5) อาจารย์รมณียากร  มูลสิน 
6) อาจารย์จารุพร  ดวงศรี 

1 ต.ค. 2562 – 
30 ก.ย. 2563 

1) หลักสูตรภายในคณะสาธารณสุขศาสตร์ผ่านเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพ ร้อยละ 100 
2) คณาจารย์ เจา้หน้าที ่และนกัศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์มี
ความรู้และเข้าใจเกีย่วกับกระบวนงานประกันคุณภาพการศึกษา 
ร้อยละ 80 
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โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ช่วงเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 

7) นางเนตรทราย  ทองคำ 
8) นางสาวศิรินภา  เชื้อท้าว 

3) การด าเนินโครงการ/กิจกรรมของอาจารย์และนกัศึกษาเป็นไป
ตามกระบวนการ PDCA 
4) หลักสูตรต่างๆ สามารถด าเนินการจดัท า SAR และรายงาน
ประจ าปีได้อยา่งสมบูรณ์ 

    20)  โครงการการจัดการ
เรียนการสอนเชิงบูรณาการ
กับการทำงาน 

ผศ. ดร.ปัทมา  ล้อพงค์พานิชย์ 1 ต.ค. 2562 – 
30 ก.ย. 2563 

1) กลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักศึกษาเข้ารว่มโครงการฯ ร้อยละ 100 
ของจ านวนกลุ่มเป้าหมาย 
2) ร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมาย (นักศึกษา) ที่เขา้ร่วมโครงฯ  
การมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 4.50 คะแนน   
3) การประเมินผลความส าเร็จของโครงการฯ อยู่ในระดับมาก 
3.60 คะแนน  
3) มีการเชื่อมโยงกับการเรียนการสอนและการวจิัย เช่น  
การพัฒนาต่อยอดพัฒนาเป็นหนังสือ ต ารา หรืองานวิจยั ขยายผล
ไปสู่การปรับปรุงรายวิชา หรือการน าไปสู่การเปิดรายวิชาใหม่หรือ
การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ เพิ่มมากขึ้น 
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โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ช่วงเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 

4) นักศึกษามีความสามารถในการประยกุต์ความรู้ ทักษะการ
ท างาน ทักษะเฉพาะที่สัมพันธก์ับวิชาชพี ประสบการณ์ท างานทาง
วิชาชีพนอกห้องเรียนกบัการเรียนในหอ้งเรียนอาจอยู่ในรูปของ
การศึกษาวิจยั   
5) เกิดแนวปฏิบัติที่ดีและเกิดเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการ
เรียนการสอนกับการท างาน 

    21) โครงการส่งเสริม
และพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากร 

อาจารย์สุมาพร  ทองปรุง   1 ต.ค. 2562 – 
30 ก.ย. 2563 

1) อาจารย์และเจ้าหน้าที่สายสนับสนนุประจำคณะ ได้รับการ
เสริมสร้างและพัฒนาวิชาชีพของตนเอง ร้อยละ 80  
(24 ใน 30 คน)  
2) อาจารย์และเจ้าหน้าที่สายสนับสนนุประจำคณะ มีความ 
พึงพอใจต่อโครงการส่งเสริมและพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร 
มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.51 จากค่าคะแนนเต็ม 5 
3) อาจารย์และเจ้าหน้าที่สายสนับสนนุประจำคณะ ได้รับ 

การเสริมสร้างและพัฒนาวิชาชีพของตนเอง 
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โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ช่วงเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 

   22) โครงการ
เสริมสร้างสมรรถนะ
คณาจารย์และส่งเสริม
สนับสนุนการศึกษาดูงาน
บุคลากร 

1. อาจารย์สุมาพร  ทองปรุง 
2. รศ. ดร.นพรัตน์   ส่งเสริม 
3. ผศ.ดร.ปัทมา  ล้อพงค์พานิชย์ 
4. ผศ.ดร.มณฑิชา  รักศิลป์ 
5. ผศ.รัชนี   จูมจี 
6. อาจารย์รมณียากร  มูลสิน 
7. อาจารย์จารุพร  ดวงศรี 
8. นางสาวศิรินภา  เชื้อท้าว 

1 ต.ค. 2562 – 
30 ก.ย. 2563 

1) อาจารย์และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนประจำคณะ เข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ 80 (24 ใน 30 คน)  
2) อาจารย์และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนประจำคณะ มีความพึง
พอใจต่อโครงการส่งเสริมและพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร 
คะแนนเฉลี่ย 3.51 จากค่าคะแนนเต็ม 5 
3) คณาจารย์และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนประจำคณะสามารถ
ปฏิบัติงานได้ตามตามแนวคิด “เก่ง ดี มีความสุข” 

  23) โครงการบริหาร
จัดการความเสี่ยง คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ 

1) อาจารย์ ดร.ภัทรภร เจริญบุตร 
2) อาจารย์สุมาพร  ทองปรุง 
3) นางเนตรทราย  ทองคำ 

1 ต.ค. 2562 – 
30 ก.ย. 2563 

1) คู ่มือการบริหารความเสี ่ยง ประจำปีงบประมาณ 2563 
จำนวน 1 เล่ม 
2) แผนบริหารความเสี่ยง คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปี
งบประมาณ 2563 จำนวน 1 เล่ม 
3) รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเส ี ่ยง 
ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1 เล่ม 
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โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ช่วงเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 

4) คณะสามารถควบคุม หรือ ลดโอกาสเกิดความเสี่ยงในด้าน
ต่างๆ ให้อยู่ในระดับต่ำที่สุด 

   24) โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ทางกายภาพของ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

1) อาจารย์ ดร.ภัทรภร เจริญบุตร 
2) นางเนตรทราย ทองคำ 

1 ต.ค. 2562 – 
30 ก.ย. 2563 

1) คณะมีพื้นที่สีเขียวเพ่ิมขึ้น 1 จุด 
2) กิจกรรมส่งเสริมมาตรการลดโลกร้อน และการรักษา
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของคณะ 3 คร้ังต่อปี 
3 )  บ ุ ค ล าก รและน ั ก ศ ึ กษ า ไม ่ น ้ อ ยกว ่ า ร ้ อ ยล ะ  8 0  
มีความพึงพอใจต่อโครงการ ค่าเฉลี่ย 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
4) คณะมีมาตรการลดโลกร้อน และการรักษาสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อมของคณะ 
5) คณาจารย์บุคลากรและนักศึกษามีจิตสำนึกที ่ดีในการลด 
โลกร้อนและรักษาสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 
6) คณะมีพื ้นที ่สีเขียวเพิ ่มขึ้น เกิดความร่มรื ่นสวยงาม น่าดู  
น่าอยู่ น่าเรียน 
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โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ช่วงเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 

    25) โครงการจัดหา
วัสดุสำนักงาน 
 

1) นางเนตรทราย  ทองคำ 
2) นางพรทิพย์  ธรรมรักษ์ 
3) นางสาวศิรินภา  เชื้อท้าว 
4) นางสาวสุจติรา  แสงบุญเรือง 
5) นางณัฐวดี  สงวนล้ำ 
6) นายกีรติ  อุปนิสากร 
7) นางสาวน้ำพริก  ไตรยสุทธิ์ 

1 ต.ค. 2562 – 
30 ก.ย. 2563 

1) บุคลากรร้อยละ 100 มีความพึงพอใจต่อว ัสด ุท ี ่ใช ้ ใน
สำนักงาน  
2) คณะสาธารณสุขศาสตร์มีวัสดุสำนักงานใช้อย่างเพียงพอและ
มีคุณภาพ 

   26) โครงการส่งเสริม
พัฒนาศักยภาพศิษย์เก่า 

1) ผศ.ดร.จุฑามาศ  เบ้าคำกอง 
2) ผศ.ดร.กุลชญา  ลอยหา 
3) ผศ.ดร.สุภาพร  ใจการุณ 

1 ต.ค. 2562 – 
30 ก.ย. 2563 

1) กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ ร้อยละ 90 ของจำนวน
กลุ่มเป้าหมาย    
2) ร้อยละ 90 ของจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงฯ การมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย3.51 
3) มีการกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่า 
ศิษย์ปัจจุบันและอาจารย์ในคณะสาธารณสุขศาสตร์ 1 กิจกรรม 
4) ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันมีความรู้ด้านวิชาการ และสามารถ
สอบใบประกอบวิชาชีพได้ 
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โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ช่วงเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 

5) เก ิดความสัมพันธ ์อันดีระหว่างศิษย์เก่า ศ ิษย์ปัจจุบัน 
และอาจารย์ในคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

    27) โครงการ
พัฒนาการวิจัยและสร้าง
องค์ความรู้จากการวิจัย 

1) อาจารย์ ดร.ภัทรภร  เจริญบุตร 
2) ผศ.คมสันต์  ธงชัย 
3) ผศ.ดร.นพรัตน์  ส่งเสริม  
4) ผศ.ว่าที่ ร้อยตรี ดร.เด่นดวงดี  ศรีสุระ 
5) ผศ.ดร.กุลชญา  ลอยหา 
6) อาจารย์วิลาศ  คำแพงศรี 
7) อาจารย์ญาณิฐา  แพงประโคน 
8) นางเนตรทราย  ทองคำ 

1 ต.ค. 2562 – 
30 ก.ย. 2563 

1) จำนวนบุคลากรและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 90 
ของจำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
2) ผู ้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับดีต่อการจัด
กิจกรรม โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51 จากค่าคะแนนเต็ม 5 
3) คณะ มีผลงานวิจัยให้ดำเนินการด้วยการบูรณาการกับการ
เรียนการสอน การบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
1 เร่ือง 
4) คณะมีการจัดกิจกรรมเพื ่อพัฒนางานวิจ ัย ร้อยละ 80  
ของจำนวนแผนกิจกรรมทั้งหมด 
5)  ม ีการเช ื ่ อมโยงก ับการเร ียนการสอนและการว ิจัย  
เช่น วิชาการวิจัยสาธารณสุข 
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โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ช่วงเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 

6) มีวารสารวิจัยของคณะอยู่ในฐานข้อมูลการวิจัยฐาน TCI 
กลุ่ม 1 
7) งานวิจัยมีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อ
ชุมชนหรือสังคม 
 
 

   28) โครงการพัฒนา
ระบบและกลไกการ
บริหาร (ประชุมจัดทำ
แผนงานบริการวิชาการ
ชุมชน) 

ผศ.คมสันต์  ธงชัย 1 ต.ค. 2562 – 
30 ก.ย. 2563 

1) มีการจัดประชุมทำแผนบริการวิชาการชุมชนภายใต้งาน 
พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม 1 คร้ัง 
2) ได้แผนและคู่มือบริการวิชาการชุมชน  1 แผน 
3)  จำนวนผ ู ้ เข ้าร ่วมโครงการร ้อยละ 80 ของจำนวน
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
4) ผู ้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการประชุมจัดทำ
แผนงาน โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยมากกว่า 4.50 จากคะแนนเต็ม  
5 คะแนน 
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โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ช่วงเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 

5) มีจำนวนหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องในการประชุมจัดทำแผน
บริการวิชาการชุมชน  3 หน่วยงาน 

    29) โครงการจัดทำ
แผนพันธกิจ
มหาวิทยาลัยกับสังคม 

ผศ.คมสันต์  ธงชัย 1 ต.ค. 2562 – 
30 ก.ย. 2563 

1) มีแผนภายใต้พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม 1 แผน 
2) คณะฯ มีแผนกิจกรรมตามแผนพันธกิจสัมพันธ์กับสังคม
ตามที่วางไว้ 3 แผนกิจกรรมหลัก  
3) ผู ้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับดีต่อการจัด
ประชุม 
4) มีจำนวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประชุมจัดทำแผนพันธ
กิจสัมพันธ์กับสังคม 3 หน่วยงาน 

 30) โครงการจัดการ
เรียนการสอนโดย
ผู้เชี่ยวชาญภายนอก 

1. อาจารย์สุมาพร ทองปรุง 
2. รศ. ดร.นพรัตน์ ส่งเสริม 
3. ผศ.ดร.ปัทมา ล้อพงค์พานิชย์ 
4. ผศ.รัชนี จูมจี 

1 ต.ค. 2562 – 
30 ก.ย. 2563 

1) น ักศึกษาผู ้เข ้าร ่วมกิจกรรมมีผลประเม ินการสอนของ
ผู้เชี่ยวชาญภายนอกต่อรายวิชา 4.25 จาก 5 คะแนน 
2) ผู้เชี่ยวชาญภายนอกเป็นเครือข่ายของคณะฯ ร้อยละ 50 
ของรายวิชาที่เชิญผู้เชี่ยวชาญสอน 
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โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ช่วงเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 

5. นางสาวศิรินภา  เชื้อท้าว 3) รายวิชาที่เชิญผู้เชี่ยวชาญภายนอกต้องมีอาจารย์ประจำคณะ
เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชาร้อยละ 100 

  31) โครงการเตรียม
ความพร้อมในการรับ
นักศึกษา 

1) ผศ.ดร.ปัทมา  ล้อพงค์พานิชย์  
2) อาจารย์จารุพร  ดวงศรี 

1 ต.ค. 2562 – 
30 ก.ย. 2563  

1) จำนวนนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ชั้นปีที่  1 เข้าร่วม
กิจกรรมร้อยละ 80 ของจำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
2) ผู ้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับดีต่อการจัด
กิจกรรม โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 4.50 จากค่าคะแนนเต็ม 5 
3) นักศึกษาได้จัดกิจกรรมที่บรรลุเป้าหมายตามแผนกิจกรรม
การเตรียมความพร้อมในการรับนักศึกษา ร้อยละ 90 ของ
กิจกรรมทั้งหมด 
4) นักศึกษามีการรายงานผลการจัดกิจกรรมนักศึกษา 1 เล่ม 
5) นักศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  ที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม 
มีความรู้เพิ่มขึ้นจากกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาและกิจกรรม
การเรียนการสอนในหลักสูตร 
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โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ช่วงเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 

   32) โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
ยกระดับรายได้ให้กับคน
ในชุมชนฐานราก 

1) อาจารย์ ดร.ภัทรภร  เจริญบุตร 
 2) ผศ.คมสันต์  ธงชัย  
3) อาจารย์สุมาพร  ทองปรุง 
4) ผศ.รัชนี  จูมจี 
5) รศ. ดร.นพรัตน์  ส่งเสริม 
6) ผศ.ดร.มณฑิชา  รักศิลป์ 
7) อาจารย์ญาณิฐา  แพงประโคน 
8) อาจารย์จารุพร  ดวงศรี 
9) อาจารย์ชัยกฤต  ยกพลชนชัย 
10) นางสาวน้ำพริก   
ไตรยสุทธิ์ 
11) สโมสรนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

1 ต.ค. 2562 – 
30 ก.ย. 2563 

1)  คณะม ี โครงการบ ูรณาการภายใต ้พ ันธก ิจส ัมพ ันธ์
มหาวิทยาลัยกับสังคม 2 โครงการ 
2) ผู ้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับดีต่อการจัด
กิจกรรม โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.51 จากค่าคะแนนเต็ม 5 
3) มีจำนวนหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องในการดำเนินงานพันธกิจ
สัมพันธ์กับสังคม 3 หน่วยงาน 
4) ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและมีรายได้
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 25 ของครัวเรือนทั้งหมด 
5) คณะมีชุมชนที่ได้รับการพัฒนาตามแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในการยกระดับคุณภาพชีวิตและแก้ไข
ปัญหายากจนของประชาชน อย่างน้อย 2 แห่ง ประกอบด้วย
การพัฒนาประชาชนในบริบทพื้นที่เดิมและพ้ืนที่ใหม่ 
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โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ช่วงเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 

   33) โครงการผลิต
อุปกรณ์ที่จำเป็น 
หน้ากากอนามัยและสื่อ
รณรงค์ในการป้องกันโรค 
COVID-19 สำหรับ
บริการบุคลากร 
นักศึกษาและประชาชน
ในพ้ืนที่จังหวัด
อุบลราชธานี   

1) อาจารย์ ดร.ภัทรภร  เจริญบุตร 
2) ผศ.คมสันต์  ธงชัย 
3) อาจารย์สุมาพร  ทองปรุง 
4) ผศ.รัชนี จูมจี 
5) รศ. ดร.นพรัตน์  ส่งเสริม 
6) ผศ.ดร.ปัทมา  ล้อพงศ์พานิชย์ 
7) อาจารย์ชัยกฤต  ยกพลชนชัย 
8) สำนักงานคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

1 ต.ค. 2562 – 
30 ก.ย. 2563 

1) มีกิจกรรมด้านการให้บริการด้านสุขภาพและสุขอนามัย
ส า ธ า รณะ  ( Public Health & Hygiene Project) ใ น ช ่ ว ง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื ้อโรค COVID-19 ในพื้นที่
มหาวิทยาลัยฯ 2 กิจกรรม 
2) มีจำนวนหน่วยงานเครือข่ายที ่ดำเน ินงานร ่วมก ัน 10 
หน่วยงาน 
3) ม ีจำนวนผ ู ้ เข ้าร ่วมโครงการร ้อยละ 90 ของจำนวน
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
4) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการดำเนินงาน โดยมีค่า
คะแนนเฉลี่ย 4.00 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

    34) โครงการพัฒนา
ศูนย์ส่งเสริมและเผยแพร่
ผลงานความเป็นเลิศทาง
ศิลปวัฒนธรรม  คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ 

1) ผศ.คมสันต์  ธงชัย  
2) ผศ.ดร.มณฑิชา  รักศิลป์ 
3) นางพรทิพย์  ธรรมรักษ์ 
4) นายกีรติ  อุปนิสากร 
5) สโมสรนักศึกษา 

1 ต.ค. 2562 – 
30 ก.ย. 2563 

1) จำนวนบุคลากรและนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์เข้า
ร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80 ของจำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
2) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับดีต่อโครงการ โดย
มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.15 จากค่าคะแนนเต็ม 5 
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โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ช่วงเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 

ประจำปีงบประมาณ 
2563 

3) บุคลากร นักศึกษาและศิษย์เก่ามีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม 
3 ชิ้นงาน 
4) คณะมีแหล่งเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานความเป็นเลิศ
ด้านศิลปวัฒนธรรม 1 แห่ง 
5) คณะมีการยกย่อง เชิดชู สร้างขวัญกำลังใจและให้รางวัล
คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาที่มีผลงานด้านทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมดีเด่น 1 คน 
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ส่วนที่ 3 

ผลการด าเนนิงาน 

ระดับหลักสตูร 
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หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  
( ข้อมลูระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2562- 31 พฤษภาคม 2563  ) 

องค์ประกอบที่ 1  การก ากับมาตรฐาน 
 อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร ส.บ. (สาธารณสุขชุมชน) 

 

  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา ล้อพงคพ์านิชย ์

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 

อาจารย์ ดร.ภัทรภร เจริญบุตร 

กรรมการบริหารหลกัสตูร  
อาจารย์สุมาพร ทองปรุง 

กรรมการบริหารหลกัสูตร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วา่ที่ ร.ต.ดร.เด่นดวงด ี ศรีสุระ

กรรมการบริหารหลกัสูตร 
อาจารย์สุรตัน์ หารวย 

กรรมการและเลขานกุารบริหารหลักสูตร 
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องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 บัณฑิตส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 อนุมัติผลการศึกษาเมื่อวันที่ 15 

พฤษภาคม 2561 และปฏิบัติงานครบ 1 ปี จ านวน 164 คน พบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนการ

ประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF 

เท่ากับ 4.05 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ ด้านทักษะ

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (ค่าเฉลี่ย 4.44 ± 0.65) รองลงมาได้แก่ 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม (ค่าเฉลี่ย 4.24 ± 0.78) และด้านการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์

เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ค่าเฉลี่ย 4.03 ± 0.64) ตามล าดับ 

ส าหรับค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุดได้แก่ ด้านความรู้ (ค่าเฉลี่ย 3.77 ± 0.73) 

2.2  ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

 จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับบัณฑิตที ่ส  าเร ็จการศึกษาในปีการศึกษา  

2559 - 2561 พบว่าบัณฑิตได้งานท าภายใน 1 ปี เท่ากับร้อยละ 94.41, 90.47 และ 97.65 

ตามล าดับ และได้ท างานตรงสาขาวิชา ร้อยละ 24.02, 23.21 และ 17.70 ตามล าดับ โดย

พบว่าบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 และตอบแบบส ารวจว่ามีงานท า ส่วน

ใหญ่ร้อยละ 71.68 ท างานในภาคเอกชนและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในต าแหน่งงานท่ี

ไม่ใช่นักวิชาการสาธารณสุข รองลงมาคือ ท างานในภาครัฐบาล ร้อยละ 17.70 และ ประกอบ

อาชีพอิสระ ร้อยละ 10.62 ตามล าดับ จากการสัมภาษณ์พบว่า บัณฑิตส่วนใหญ่ยังไม่มีใบ

ประกอบวิชาชีพสภาการสาธารณสุขชุมชน และยังไม่ผ่านการสอบก.พ. ภาค ก (การสอบเพื่อ

วัดความรู้ความสามารถทั่วไป) จึงสมัครเข้าท างานในหน่วยงานภาครัฐบาลลดลง และท างาน

ในหน่วยงานเอกชนเพื่อรอผลการสอบเพิ่มขึ้น เป็นที่น่าสังเกตว่า บัณฑิตประกอบอาชีพอิสระ
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เพิ่มขึ้นจาก ร้อยละ 4.17 ในปีการศึกษา 2561 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 10.62 ในปีการศึกษา 

2562 จากการสัมภาษณ์พบว่าเป็นการประกอบอาชีพขายตรง หรือจ าหน่ายสินค้าออนไลน์ 

ท าให้มีเวลาในการทบทวนหนังสือก่อนสอบและได้ช่วยเหลือครอบครัวมากขึ้น ดังนั้น การ

เตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 จึงควรมุ ่งเน้น

ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาสมัครเป็นสมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชน และเตรียมตัวเพื่อ

สอบใบประกอบวิชาชีพสภาการสาธารณสุขชุมชนให้มากขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสการท างานใน

ต าแหน่งงานท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชา 
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องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 
 ปีการศึกษา 2562 หลักสูตร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
ก าหนดแผนรับนักศึกษา 100 คน แต่เนื่องจากในปีการศึกษา 2561 พบว่าจ านวนนักศึกษา  
ที่รายงานตัวกับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนมีจ านวนไม่เท่ากัน โดยนักศึกษาที่ลงทะเบียน
เรียนจะมีจ านวนน้อยกว่าท่ีรายงานตัวประมาณร้อยละ 10 - 20 ดังนั้นจึงก าหนดจ านวนเรียก
นักศึกษารายงานตัวเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ผลการด าเนินงานพบว่า จ านวนนักศึกษา
รายงานตัวและลงทะเบียนเรียนจริง จ านวน 101 คน 
 

ตารางแสดงข้อมูลนักศึกษาท่ีคงอยู่จริง ระหว่างปีการศึกษา 2559 - 2562 
ปี

การศึกษา

ที่รับเข้า 

จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู่ (จ านวนจริง) ในแต่ละปีการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 

จ านวน

นักศึกษา 

ร้อย

ละ 

จ านวน

นักศึกษา 

ร้อย

ละ 

จ านวน

นักศึกษา 

ร้อย

ละ 

จ านวน

นักศึกษา 

ร้อยละ 

2559 123 100 118 95.93 115 97.46 115 100 

2560   156 100 137 87.82 128 93.43 

2561     120 100 109 90.83 

2562       101 100 
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จากตาราง จะเห็นได้ว่า นักศึกษาหลักสูตร ส.บ. (สาธารณสุขชุมชน) รหัส 59  

เข้ารับการศึกษาในปีการศึกษา 2559 – 2562 มีอัตราคงอยู ่เพิ ่มขึ ้นจากร้อยละ 95.93  

เป็นร้อยละ 97.46 นักศึกษารหัส 60 เข้ารับการศึกษาในปีการศึกษา 2560 – 2562 มีอัตรา

การคงอยู่เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 87.82 เป็นร้อยละ 93.43 นักศึกษารหัส 61 เข้ารับการศึกษา 

ในปีการศึกษา 2561 – 2562 มีอัตราคงอยู่ร้อยละ 90.83 เมื่อเปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง

ระหว่างปีการศึกษา 2560 – 2562 พบว่ามีแนวโน้มที่ดีขึ้น 

หลักสูตร ส.บ. (สาธารณสุขชุมชน) เห็นให้ความส าคัญต่อการพัฒนานักศึกษาตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีทั ้ง 6 ด้านและส่งเสริมศักยภาพตามศตวรรษที ่ 21  

ดังภาพกิจกรรม 
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โครงการเตรยีมความพร้อมก่อนเขา้รับการศึกษา นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 วันท่ี 27 มิถุนายน 2562 

 

โครงการอบรมความรอบรูด้้านสุขภาพเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร  

นักศึกษาช้ันปีท่ี 2 วันท่ี 15 สิงหาคม 2563 
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โครงการเทคนิคการเป็นวิทยากรและการพดูในท่ีชุมชน นักศึกษาช้ันปีท่ี 3  

วันท่ี 24 ธันวาคม 2562 
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โครงการอบรมระบาดวิทยา (CDCU)  ส าหรับนักศึกษาช้ันปีท่ี 4  

วันท่ี 18 - 20 สิงหาคม 2563 
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จากการพัฒนานักศึกษาในทุกด้าน ปีการศึกษา 2562 มีนักศึกษาส าเร็จการศึกษา

ภายในระยะเวลา 4 ปี เท่ากับร้อยละ 97.39 ดังตาราง 

ตารางแสดงจ านวนนักศึกษาส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 4 ปี เปรียบเทียบ 3 ปี

ย้อนหลัง  

ปี

การศึกษา

ที่รับเข้า 

จ านวน

รับเข้า 

จ านวนส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร จ านวน

นักศึกษาทีย่ัง

ไม่ส าเร็จ

การศึกษาในป ี

2562 

จ านวนนกัศึกษาที่

ลาออกและคัดชื่อ

ออกสะสมจนถึงส้ิน 

ปีการศึกษา 2562 

2560 2561 2562 

2557 224 196 

(97.02%) 

6 

(2.97%) 

0 0 22 

2558 184  164 

(97.61%) 

4 

(2.39%) 

0 

 

16 

2559 123   112 

(97.39%) 

3 

(2.61%) 

8 

 

      จากตารางจะเห็นได้ว่า นักศึกษารับเข้าปีการศึกษา 2557 ร้อยละ 97.02 ส าเร็จ
การศึกษาปีการศึกษา 2560 นักศึกษารับเข้าปีการศึกษา 2558 ร้อยละ 97.61 ส าเร็จ
การศึกษาปีการศึกษา 2561 และนักศึกษารับเข้าปีการศึกษา 2559 ร้อยละ 97.37 ส าเร็จ
การศึกษาปีกาศึกษา 2562 ตามล าดับ บรรลุค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ และแนวโน้มการส าเร็จ
การศึกษาในระยะเวลา 4 ปี มีแนวโน้มคงที่ ได้แก่ ร้อยละ 97.02, 97.61 และ 97.37 
ตามล าดับ 
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องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 
 หลักสตูร ส.บ. (สาธารณสุขชุมชน) ให้ความส าคัญกับการบรหิารและพัฒนา
อาจารย์ เพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคณุภาพเป็นปัจจัยป้อนท่ีส าคัญของการผลิตบณัฑิต จากการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์อย่างตอ่เนื่องในระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา (ปีการศึกษา 2560 – 2562) 
ร่วมกับการสนับสนุนงบประมาณคนละ 10,000 บาทต่อปี จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
เพื่อให้อาจารย์พัฒนาตนเองด้านการศึกษาดูงาน หรือการอบรมทางวิชาการและวิชาชีพ โดย
มีผลการด าเนินงานท้ัง 3 ด้าน ดังนี้ 
 

ตารางแสดงการพัฒนาตนเองของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ส.บ. (สาธารณสุขชมุชน) 

อาจารย ์ ศึกษาต่อ ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

อบรม/ศึกษาดูงาน 

ผศ.ดร.ปัทมา ล้อพงค์พานิชย ์ ส าเร็จการศึกษา 
2562 

ผศ. 2561 อย่างน้อยปีละ  
1 คร้ัง 

อาจารย์ ดร.ภัทรภร เจริญบุตร ส าเร็จการศึกษา 
2561 

 อย่างน้อยปีละ  
1 คร้ัง 

ผศ.ดร.เด่นดวงดี ศรีสุระ  ผศ. 2561 อย่างน้อยปีละ  
1 คร้ัง 

อาจารย์ สุมาพร ทองปรุง ก าลังศึกษาต่อ  อย่างน้อยปีละ  
1 คร้ัง 

อาจารย์สุรัตน์ หารวย  อยู่ในกระบวนการ อย่างน้อยปีละ  
1 คร้ัง 
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 จากการส ารวจความต้องการการพัฒนาตนเองของอาจารย์ประจ าปกีารศึกษา 
2562 เพื่อปรับแผนการพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2563 ดังนี้ 
ตารางแสดงแผนการพัฒนาตนเองของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร ส.บ. (สาธารณสุขชุมชน) 

อาจารย ์ ศึกษาต่อ ต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

อบรม/ศึกษาดู
งาน 

สอบใบประกอบ
วิชาชีพ 

ผศ.ดร.ปัทมา ล้อพงค์พานิชย ์ - ร.ศ. 2565 การเขียนต ารา  

อาจารย์ ดร.ภัทรภร เจริญบุตร - ผ.ศ. 2564 การเขียนต ารา ปีการศึกษา 2563 

ผศ.ดร.เด่นดวงดี ศรีสุระ - ร.ศ. 2564 การเขียนต ารา ปีการศึกษา 2563 

อาจารย์ สุมาพร ทองปรุง ก าลัง
ศึกษาต่อ 

ผ.ศ. 2563 อบรมด้าน
วิชาการ/วิชาชพี 

มีใบประกอบวิชาชีพ
แล้ว 

อาจารย์สุรัตน์ หารวย 2565 ผ.ศ. 2563 อบรมด้าน
วิชาการ/วิชาชพี 

ปีการศึกษา 2563 

 
นอกจากน้ัน อาจารย์ยังเข้ารับการพัฒนาตนเองเพิ่มเตมิ เช่น รับการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาอาจารย์มืออาชีพ วันท่ี 16 มิถุนายน 2563 อบรมการใช้ google classroom เป็นต้น 
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องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

 ในช่วงปลายภาคการศึกษาที่ 2/2562 ซึ่งมีการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส 
(COVID-19) นั ้น มหาวิทยาลัยได้มีประกาศให้ทุกคณะหยุดการจัดการเรียนการสอนทุก
รูปแบบ ยกเว้นการสอนออนไลน์ และปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอบปลายภาคให้เหมาะสม  
กับสถานการณ์ รวมทั ้งยกเลิกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในระหว่างภาคการศึกษา 
ที่ 3/2562 หลักสูตรได้จัดประชุมและมีมติให้อาจารย์ผู้สอนจัดสอบระบบออนไลน์ หลังจาก
นั้นได้ประชุมกับคณะกรรมการวิชาการ ส ารวจความต้องการของอาจารย์เกี่ยวกับวันที่สอบ 
ระยะเวลา และเวลาที่ใช้ในการสอบ น ามาจัดตารางสอบและประชาสมัพันธ์ให้นักศึกษาทราบ
เกี่ยวกับวิธีการสอบออนไลน์ ซึ ่งหลังการสอบเสร็จสิ ้น หลักสูตรได้ส ารวจความพึงพอใจ  
ของนักศึกษาต่อการจัดสอบออนไลน์  
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ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ 43.70 ของนักศึกษาหลักสูตร 
ส.บ. (สาธารณสุขชุมชน) ทั้งหมด โดยนักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดเป็นนักศึกษา  
ช้ันปีท่ี 3 ร้อยละ 51 รองลงมาเป็นนักศึกษาช้ันปีท่ี 2 ร้อยละ 23.7 นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ร้อยละ 
17.2 และนักศึกษาช้ันปีที่ 4 ร้อยละ 8.1 ตามล าดับ พบว่า การประชาสัมพันธ์จากอาจารย์
ผู้สอนเพื่อแนะน าและนักหมายก่อนจัดสอบมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด ระบบที่ใช้ใน  
การจัดสอบ ใช้งานได้ง่ายและสะดวก มีความพึงพอใจระดับมาก ระยะเวลาที่ใช้ในการ  
จัดสอบมีความพึงพอใจระดับปานกลาง ระบบสามารถแสดงผลการสอบทันและแม่นย า  
มีความพึงพอใจระดับน้อย ปัญหาที่พบมากที่สุดระหว่างการจัดสอบออนไลน์ ได้แก่ ความเร็ว
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ของสัญญาณอินเทอร์เน็ต ท าข้อสอบเสร็จแล้วกดส่งไม่ได้ ท าข้อสอบแล้วไม่มีสัญญาณ  
ท าให้ต้องเริ่มท าใหม่ ตามล าดับ ซึ่งเมื่อส ารวจความพร้อมของนักศึกษาต่อการจัดการเรียน
การสอนและการสอบออนไลน์ ส าหรับปีการศึกษา 2563 นักศึกษาร้อยละ 52.5 ตอบว่า  
มีอุปกรณ์ส าหรับการเรียนออนไลน์ได้คือ Notebook ที่มีระบบปฏิบัติการ window 8 ขึ้นไป 
รองลงมา ร้อยละ 50 มีโทรศัพท์ที่มีระบบปฏิบัติการ Android 6.0 ขึ้นไป นักศึกษาร้อยละ 
3.5 ตอบว่าไม่มีอุปกรณ์ส าหรับการเรียนการสอนระบบออนไลน์ นักศึกษาร้อยละ 52  
ใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านโทรศัพท์มือถือ รองลงมา ร้อยละ 36.4 ใช้ wifi จาก 
หอพักนอกมหาวิทยาลัย และ ร้อยละ 8.1 ไม่สามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงได้  
ซึ่งจากผลการประเมินดังกล่าว ได้น าข้อมูลเสนอคณะกรรมการวิชาการเพื่อพิจารณาแผนการ
จัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2563 ในกรณีที่ยังมีการแพร่ระบาดของโรคอยู่
ส าหรับการจัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพและจิตอาสา นักศึกษาชั้นปีที่ 1 – 4 ภาคการศึกษา 
ที ่ 3/2562 ได้ท าหนังสือแจ้งแหล่งฝึกเพื ่อขอเลื ่อนการจัดฝึกและท า ตารางใหม่ ดังนี้ 
 
แผนเดิม 

ช้ันป ี ภาคการศึกษาที่ 3/2562 ภาคการศึกษาที่ 
1/2563 

ภาคการศึกษาที่ 
2/2563 

1  เรียนภาคทฤษฎ ี เรียนภาคทฤษฎ ี

2 จิตอาสาที่รพ.สต. 15 วัน
ท าการ 

เรียนภาคทฤษฎ ี เรียนภาคทฤษฎ ี

3 จิตอาสาที่เทศบาล 20 วัน
ท าการ 

เรียนภาคทฤษฎ ี เรียนภาคทฤษฎ ี

4 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ 1 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ 2 เรียนภาคทฤษฎ ี
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แผนใหม่ 
ช้ันป ี ภาคการศึกษาที่ 

3/2562 
ภาคการศึกษาที่ 
1/2563 
ระยะเวลา 16 
สัปดาห ์

ปิดภาคการศึกษา
ที่ 1/2563  
ระยะเวลา 4 
สัปดาห ์

ภาคการศึกษาที่ 
2/2563 

1  เรียนภาคทฤษฎ ี  เรียนภาคทฤษฎ ี

2  เรียนภาคทฤษฎ ี จิตอาสาที่รพ.สต. 
15 วันท าการ 

เรียนภาคทฤษฎ ี

3  เรียนภาคทฤษฎ ี จิตอาสาที่
เทศบาล 20 วัน
ท าการ 

เรียนภาคทฤษฎ ี

4  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ 1 ระยะเวลา 
7 สัปดาห์ รายงานผล 1 สัปดาห์ ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 2 ระยะเวลา 12 
สัปดาห์ รวม 20 สัปดาห์  

เรียนภาคทฤษฎ ี
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องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยอาจารย์ที ่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดหาสิ่ง
สนับสนุนการเร ียนร ู ้  ประชุมสร ุปจ  านวนสื ่อการสอนและสิ ่งสนับสนุนการเร ียนรู้   
จ าแนกประเภทสื่อที่ยังใช้งานได้ สื ่อการสอนที่ช ารุดส่งซ่อมได้ หรือต้องจ าหน่าย เพื่อ  
จัดท าโครงการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ประจ าปีงบประมาณ 2563 – 2564  
            ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรได้รับการจัดซื ้อครุภัณฑ์ประกอบการสอน ได้แก่ 
หุ่นจ าลองช่วยฟ้ืนคืนชีพ ขนาดครึ่งตัว เครื่องฝึกการกระตุกหัวใจแบบอัตโนมัติ (AED trainer) 
รวม 3 ชุด เครื่องกระตุกหัวใจแบบอัตโนมัติพร้อมตู้ตั้งพื้น จ านวน 2 ชุด เครื่องฝึกทักษะการ
วัดความดันโลหิต จ านวน 1 ชุด หุ่นฝึกการฟังเสียงหัวใจและปอด จ านวน 1 ชุด 
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 จากการประเมินความพึงพอใจโดยนักศึกษาช้ันปีท่ี 4 ในด้านสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้
พบว่า มีความพึงพอใจในภาพรวมระดับดี (ค่าเฉลี่ย 4.16 ± 0.91) โดยข้อที่พึงพอใจมากที่สุด
คือ การจัดให้มี co working space เพื ่อการท างานร่วมกัน (ค่าเฉลี ่ย 4.28 ± 0.88)  
รองลงมาคือ อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ มีความพร้อมต่อการจัดการศึกษา 
(ค่าเฉลี่ย 4.25 ± 0.97)  และ มีการดูแล รักษาสภาพแวดล้อม และทรัพยากรที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ (ค่าเฉลี่ย 4.19 ± 0.82) ตามล าดับ และข้อที่มีความพึงพอใจน้อย
ที่สุดได้แก่ ความพร้อมของระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สายเพื่อการสืบค้นข้อมูล (ค่าเฉลี่ย 
3.86 ± 1.05) ซึ่งจะต้องน าไปปรับแก้ไขในปีการศึกษาต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 



 

81 
 

หลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
( ข้อมลูระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2562- 31 พฤษภาคม 2563  ) 

องค์ประกอบที่ 1  การก ากับมาตรฐาน 
 อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 
 

  

อาจารย์ชยักฤต  ยกพลชนชัย 

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมสันต์ ธงชยั 

กรรมการบริหารหลกัสูตร 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รชันี จูมจี 

วศ.ม. (วิศวกรรมความปลอดภยั) 

อาจารย์ญาณิฐา  แพงประโคน 

วศ.ม. (วิศวกรรมความปลอดภยั) 

  

อาจารย์จารุพร  ดวงศร ี

วท.ม. (อาชวีอนามยัและความปลอดภัย) 
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องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.2.1) 
เกณฑ์การประเมิน  

          ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 

ผลการประเมิน  ไม่ขอรับการประเมิน 

2.2  (ปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี (สกอ.2.2) 
 

เกณฑ์การประเมิน   

         โดยการแปลงค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ

ภายใน 1 ปีเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 100 

ผลการประเมิน  ไม่ขอรับการประเมิน 
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องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 

ข้อมูลนักศกึษา 

ปี

การศึกษา

ที่รับเข้า 

จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ (จ านวนจริง) ในแต่ละปีการศึกษา 

2558 2559 2560 2561 2562 

2558  - - - - 

2559  76 65 61 61 

2560   55 53 53 

2561    73 69 

2562     71 

 

  ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษา  

ของหลักสูตรฯ มีการรับนักศึกษาตามนโยบายของหลักสูตร คณะและมหาวิทยาลัย ในการ

ก าหนดจ านวนรับนักศึกษาของหลักสูตร ก าหนดปีละ 50 คน ซึ่งสอดคล้องตามเกณฑ์ของ

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอาชีวอ

นามัยและความปลอดภัย (ที ่ก  าหนดสัดส่วนอาจารย์ต ่อนักศึกษาเท่ากับ 1:12 คน)  

ในปีการศึกษา 2562 มีการก าหนดรับนักศึกษาตามนโยบายมหาวิทยาลยัจ านวน 80 คน ทั้งนี้

เพื่อการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนและแก้ไขปัญหาจ านวนนักศึกษาคงอยู่ของ
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มหาวิทยาลัย โดยในปี 2562 หลักสูตรฯมีจ านวนนักศึกษาที่มีการรายงานตัวจ านวน 81 คน 

และมีการลงทะเบียนจองรายวิชาทั้งหมด 71 คน และมีนักศึกษาท่ีลาออกระหว่างปีการศึกษา

จ านวน 3 คน (อัตราคงอยู่คิดเป็นร้อยละ 88.75 : ค่าเป้าหมายที่มหาลัยก าหนดเท่ากับ  

80 คน อัตราการคงอยู่นักศึกษาเท่ากับ 71 คน) เนื่องจากนักศึกษามีความต้องการไปเรียนใน

มหาวิทยาลัยอื่น และมีปัญหาด้านสุขภาพ ซึ่งจ านวนรับเข้าของนักศึกษาในปี 2562 หลักสูตร

ถือว่าได้รับตรงตามแผนการรับที่ก าหนดไว้ แต่หลักสูตรได้มีการประชุมและด าเนินการแก้ไข

ปัญหาการลาออกไปศึกษาต่อของนักศึกษาบางส่วน ดังนั้นหลักสูตรจึงได้มีการแก้ไขปัญหา 

โดยใช้แบบทดสอบทัศนคติที ่มีต่อวิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย น ามาใช้ใน

กระบวนการสัมภาษณ์นักศึกษาโดยคณาจารย์ภายในสาขาฯ เพื ่อคัดเลือกผู ้เร ียนที ่มี  

ความเหมาะสมกับวิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและมีเจตคติที่ดีต่อการเข้ามา

ศึกษาต่อในหลักสูตร และการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานในสถานประกอบการเพื่อให้นักเรียนได้

มีความรู ้ความเข้าใจเกี ่ยวกับบทบาทวิชาชีพด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจาก

สถานการณ์จริงและเพิ่มอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาใหม่ โดยวางแผนด าเนินการในการ 

รับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2563  

 



 

85 
 

 

กิจกรรมสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ 

 

กิจกรรมสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ 
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กิจกรรมปรับพื้นฐานทางวิชาชีพก่อนเรียน 

 

กิจกรรมปรับพื้นฐานทางวิชาชีพก่อนเรียน 
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ผลการปรับปรุงการด าเนินงานส าหรับการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและทักษะ

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในเรื่องหลักสูตรเลือกช่วงวันในการจัดโครงการ/กิจกรรมได้

เหมาะสม และความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดกิจกรรมแต่ละครั้งที่มีคะแนนความพึง

พอใจน้อยที่สุดนั้น พบว่า ในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั ้งที ่ 5/2562 

เสนอแนะให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบก าหนดการปฏิทินการจัดกิจกรรมนักศึกษาและ

ตารางเรียนของนักศึกษา และสอบถามนักศึกษาเกี่ยวกับตารางการจัดกิจกรรมเพื่อหลีกเลี่ยง

ช่วงเวลาที่มีผลกระทบต่อการเรียนของแต่ละชั้นปี ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นในการจัดกิจกรรม

ดังกล่าว จะต้องให้อาจารย์ผู้สอบท าบันทึกข้อความสอนชดเชยหรือสอนแทนในหมู่เรียน

ดังกล่าวด้วย  

  นอกจากนี้ ในการด าเนินงานหลักสูตรได้ก าหนดแนวทางการประเมินกระบวนการ

แผนงานพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู ้ในศตวรรษที่ 21  

โดยการประชุมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร พบว่า  

มีการด าเนินงานครอบคลุม PDCA ทุกขั ้นตอน และผลลัพธ์ของการด าเนินงาน พบว่า  

ในขั้นตอนการวางแผนคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ท าการวิเคราะห์รายวิชาที่ควร

น ามาใช้พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และบรรจุในแผนการ

พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมทักษะการเรียนรู ้ในศตวรรษที่ 21 แล้วน าผลการประเมินไป

พัฒนาระบบและกลไกการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21 ส าหรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2562 ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา 

หลักสูตรจัดให้มีที่จัดการเรียนการสอนที่สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในปี

การศึกษา 2562 จ านวน 3  รายวิชา คือ 1) วิชาอาชีวอนามัย 2) วิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม  

และ 3) วิชาระบบสารสนเทศทางอาชีวอนามัย โดยในภาคเรียนที่ 3/2562  หลักสูตรได้ 

จัดโครงการจัดการความรู้เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ภายใต้การฝึกปฏิบัติการ
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และเรียนรู้ งานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงพยาบาลชุมชน โดยได้บูรณาการ

ความรู้จาก 3 รายวิชาข้างต้น เพื่อใช้ในการ รวมทั้งระบุใน มคอ. 3 และ 5 และมีการพัฒนา

อาจารย์ผ ู ้สอนโดยจัดให้อาจารย์เข ้าร ับการอบรมในการท างานด้านอาชีวอนามัย  

ในโรงพยาบาลและการใช้เครื่องมือทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมส าหรับการสอนการประเมิน

ปัญหาทางสภาพแวดล้อมในการท างานด้วย 

 

กิจกรรมแสดงความยินดรีับนักศึกษาใหม่ 
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กิจกรรมการพบอาจารย์ที่ปรึกษาประจำหมู่เรยีน 

 

กิจกรรมการพบอาจารย์ที่ปรึกษาประจำหมู่เรยีน 
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ร่วมประชุมและนำเสนองานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน 
 

 
 

เสริมทักษะและประสบการณ์การจัดศึกษาดูงาน 
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องค์ประกอบที่ 4 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 

ผลการดำเนินงาน 

 ระบบการรับและแต่งต้ังอาจารย์ประจำหลักสูตร 

หลักสูตรฯ มีระบบและกลไกการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร เพื่อปฏิบัติ

หน้าที่ ตามที่ระบุไว้ในแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 

2548 และระเบียบ/ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีที่ประกาศใช้ และระเบียบ/

ประกาศอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  

หลักสูตรมีกระบวนการแต่งตั้งและรับอาจารย์ประจำหลักสูตร ดังนี ้

1. กำหนดคุณสมบัติ ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจำหลักสูตร โดยมีการ
กำหนดเกณฑ์พื ้นฐานด้านวุฒิการศึกษาของอาจารย์ประจำหลักส ูตร โดยกำหนด
คุณสมบัติเฉพาะให้มีความเชี่ยวชาญและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 

2. คณะกรรมการบริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ (กบ.) พิจารณาเห็นชอบการรับ
อาจารย์ประจำหลักสูตร 

3. เสนอเรื่องไปยังกองบริหารงานบุคคล (กบค.) เพื่อให้ทางคณะกรรมการวิชาการ
มหาวิทยาลัยฯได้พิจารณา และมีมติเห็นชอบเพื่อเปิดกรอบอัตรากำลังเพิ่ม 

4. มหาวิทยาลัยจะประกาศรับสมัคร โดยมีการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะของอาจารย์
ประจำหลักสูตร คือ จบการศึกษาอย่างต่ำระดับปริญญาโทด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยหรือท่ีเกี่ยวข้อง ตามระบุในมาตรฐานคุณวุฒิกับรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)  

5. สัมภาษณ์ผู ้สมัครโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ คณะกรรมการบริหาร
คณะฯ และคณะกรรมการบริหารของมหาวิทยาลัย พิจารณาคุณสมบัติร่วมกัน และประกาศ
ผลการคัดเลือกอาจารย์ประจำหลักสูตร 
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 ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรไม่มกีารรบัอาจารยป์ระจำหลักสตูรเพิ่ม แต่ทั้งนี้ ได้มี

การสรุปและทบทวนระบบและกระบวนการรับอาจารย์ฯข้างต้น ในการประชุมครั ้งที่  

5 / 2562 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เพื่อวางแผนนำไปใช้ในการรับอาจารย์ซึ่งเป็นไป

ตามกระบวนการที ่กำหนดตามร ่างประกาศ มคอ.1 สาขาว ิชาสาธารณสุขศาสตร์  

ที่จะประกาศเกณฑ์คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร  

และอาจารย ์ผ ู ้สอน หากม ีการร ับบ ุคลากรเพ ิ ่มตามกรอบอัตรากำล ังของคณะฯ  

ต่อไปในอนาคต   

การแต่งตั ้งอาจารย์ประจำหลักสูตร โดยมีการประชุมหารือด้านการกำหนด

คณาจารย์ที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรในการประชุมคณะกรรมการ

ประจำหลักสูตร ครั ้งที ่ 1/2561  ในวาระเพื่อพิจารณาเรื ่องการคัดเลือกอาจารย์ประจำ

หลักสูตรใหม่  โดยคัดเลือกจากอาจารย์ประจำในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   ตามหลักเกณฑ์ที่หลักสูตรฯกำหนด หลักสตูรได้

มีการสรุปและประเมินกระบวนการ ตลอดจนมีการปรับปรุง/พัฒนา การบริหารจัดการด้าน

การแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ โดยมีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครั้งที่ 

2/2561  และดำเนินการแก้ไขปรับปรุงอาจารย์ประจำหลักสูตร ฯ ทดแทนอาจารย์ที่ลาออก

และลาเพื่อศึกษาต่อตามแบบ สมอ.08 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 โดยมีการดำเนินงาน

ครอบคลุมครอบคลุมวงจรการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) ทุกขั้นตอน  ทั้งนี้ ในปีการศกึษา 

2562 หลักสูตรไม่มีการรับอาจารย์เพิ่มเติม และไม่มีการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจำ

หลักสูตร  
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องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

 หลกัการออกแบบหลักสูตรใน มคอ.2 ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 มีระบบและกลไกการกำกับประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมิน

หลักสูตร มีการดำเนินการตามระบบ ดังนี้ 

เมื ่อสิ ้นสุดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  สำนักส่งเสริมวิชาการ 

และงานทะเบียน ให้นักศึกษาประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ และประเมินผล 

การจัดการเรียนการสอนรายวิชาในระบบประเมินผลของมหาวิทยาลัย  และรายงานผล 

การประเมินการจัดการเรียนการสอน  เสนอคณบดี ประธานหลักสูตร อาจารย์ผู ้สอน  

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 2  

คณะกรรมการวิชาการคณะฯ และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการจัดทำแผน

กำกับการส่ง มคอ.5 ปีการศึกษา 2562 ในคู่มือจัดการศึกษา ซึ่งได้แจ้งแผนกำหนดการการ 

ส่ง มคอ.5 อีกครั้งในที่ประชุมและแจ้งทางบันทึกข้อความ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัด  

ทำ มคอ.5 โดยมีคณะกรรมการวิชาการคณะฯ เป็นผู้กำกับ และตรวจสอบคุณภาพเสมอ             

ผลการดำเนินงาน พบว่า ทุกรายวิชามีการรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา  

มคอ.5 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาและสอดคล้องกับ มคอ. 3 คณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรจัดทำ มคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นปีการศึกษา 

มีการจัดทำแผนการกำกับการจัดทำ มคอ.7 ไว้ในคู่มือการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 

2562 และมีการวิพากษ์การจัดทำ ผลการจัดทำ มคอ. 7 พบว่า การดำเนินการจัดทำได้ทัน

ตามเวลาที่กำหนด และบรรลุตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพหลักสูตรครบทุกตัวบ่งชี้ และเสนอ

ต่ออธิการบดี และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  
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มีการประเมินกระบวนการ โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ประจำ

หลักสูตร ผู ้รับผิดชอบรายวิชา พบว่า ในปีการศึกษา 2560 มีการดำเนินการตามระบบ  

และกลไกได้ครอบคลุมทุกขั ้นตอน แต่ยังไม่มีการวิพากษ์ มคอ.3  การวิพากษ์ มคอ.5  

และการวิพากษ์ข้อสอบ [5.1/1] 

การปรับปรุงพัฒนาที่ดำเนินการในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรได้จัดทำโครงการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการบริหารงาน กิจกรรมบริหารจัดการหลักสูตร (ทวนสอบผลสัมฤทธิ์)  

ประจำปีงบประมาณ 2562 ในรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ผลที่ได้  

จากการทวนสอบ 1/2561 มีข้อสังเกต คือ แนวทางการออกข้อสอบควรออกข้อสอบทั้งแบบ

เล ือกตอบและแบบอัตนัย เพ ื ่อว ัดท ักษะนักศึกษาให้ครบตาม Leaning Outcome  

ของรายวิชา  

ทางสาขาวิชาจึงได้ปรับปรุงการออกข้อสอบข้อคำถามให้สามารถวัดทักษะนักศึกษา

ให้ครบตาม Leaning Outcome ของรายวิชาในภาคเรียนท่ี 2/2561 

การปร ับปร ุ งพ ัฒนาท ี ่ดำ เน ินการในป ีการศ ึกษา 256 2 จ ัดทำโครงการ 

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน กิจกรรมบริหารจัดการหลักสูตร (ทวนสอบผลสัมฤทธิ์) 

ประจำปีงบประมาณ 2563 ได้ปรับปรุงการออกข้อสอบข้อคำถามให้สามารถวัดทักษะ

นักศ ึกษาให ้ครบตาม Leaning Outcome ของรายว ิชาในภาคเร ียนที่  1/2562 และ 

ในภาคเรียนที่ 2/2562 ได้มีรูปแบบการสอบแบบใหม่เพิ ่มเติมจากการสอบในห้องสอบ

ข้อเขียนและอัตนัย เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ทางมหาวิทยาลัยฯ 

จึงจัดให้มีข้อสอบออนไลน์ข้ึน ปัญหาส่วนใหญ่ที่พบคือ ระบบอินเตอร์เน็ตล่าช้าทำให้การสอบ

ช้าและเวลาไม่เพียงพอในการสอบ ซึ่งจะต้องนำปัญหาไปปรับปรุงพัฒนาระบบการสอบ

ออนไลน์ต่อไป  
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กิจกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ ปีการศึกษา 2/2562 

 
 

กิจกรรมวิพากษ์ มคอ.3 ภาคเรยีนที่ 1/2563   
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ตัวบ่งชี้ 

ชนิด 

ตัว
บ่งชี ้

เกณฑ ์

มาตรฐาน 

ผลการ 

ดำเนินงาน 

คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่  5.1  สาระของรายวิชาใน

หลักสตูร (สกอ.5.1) 
P 5 ระดับ 3 

 

3 

ตัวบ่งชี้ที่  5.2  การวางระบบผู้สอนและ

กระบวนการจัดการเรียนการสอน (สกอ.

5.2) 

P 5 ระดับ 3 
 

3 

ตัวบ่งชี้ที่  5.3  การประเมินผู้เรียน (สกอ.

5.3) 
P 5 ระดับ 3 3 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตร

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.5.4) 

O 
ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

5 

คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมิน 4.00 
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จุดแข็ง(ประเด็นที่ช่ืนชม)    แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- - 

จุดที่ควรพัฒนา(โอกาสในการ

พัฒนา) 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. การวัดและประเมินผลรายวิชา 
 

 

 

2. การประเมินผู้เรยีน 

1. หลักสูตรควรตรวจสอบผลการเรียนของ
นักศึกษาเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบการ
วัดและประเมินผลของมหาวิทยาลัย เช่น 
นักศึกษาที่มีผลการ I ในภาค 1 และ 2 ปี
การศึกษา 2562 

2. ควรมีการประเมินผู ้เร ียนโดยคำนึงถึง 
leaning Outcome ของหลักสูตร 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น(ถ้ามี) 

- 
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องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
หลักสูตรมีการนำผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ในปีการศึกษา 2561  

นำมาพัฒนาระบบและกลไกการดําเน ินงานและจัดทำให้ท ันสมัยสอดคล้องกับการ 
ใช้ประโยชน์เพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อสอดคล้องกับหลักสูตรทั้งการดำเนินการ  
และการจัดการเรียนการสอนที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาและยึดกรอบเกณฑ์
ในการพิจารณาวุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัยหรือเทียบเท่าตามกฎกระทรวง
กำหนดมาตรฐานในการบร ิหารและจ ัดการด ้ านความปลอดภ ัย  อาช ีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยการส่วนร่วมของอาจารย์และนักศึกษา
ประจําหล ักส ูตรพัฒนาการใช ้ประโยชน์ผ ่านการสอน การวิจ ัย การบร ิการชุมชน  
และการศึกษาดูงานภายนอก 

 

 
การสำรวจสำรวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรูส้าขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
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แสดงพี่สอนน้องใช้เครื่องมือตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 
 

 
 

การพี่สอนน้องใช้เครื่องมือตรวจวดัทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 
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พ่ีสอนน้องใช้เครื่องมือตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 
  

ตัวบ่งชี้ 

ชนิด 

ตัว
บ่งชี ้

เกณฑ ์

มาตรฐาน 

ผลการ 

ดำเนินงาน 

 

คะแนน 

ตัวบ่งช้ี 6.1  สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้ 

(สกอ.6.1) 

P 
 5 ระดับ  4 

4 

คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมิน 4.00 
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จุดแข็ง(ประเด็นที่ช่ืนชม)    แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- - 

จุดที่ควรพัฒนา(โอกาสในการ

พัฒนา) 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ 1. เพิ่มข้อมูลแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น(ถ้ามี) 

- 
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กิจกรรมหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
ประจำปีการศึกษา 2562 (ข้อมูล 1 มิถุนายน 2562 - 31 พฤษภาคม 2563) 

 
องค์ประกอบท่ี 1  การกำกับมาตรฐาน   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์ ส่งเสริม 

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ใจการณุ 

กรรมการบริหารหลกัสูตร 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑิชา  รักศิลป ์

กรรมการบริหารหลกัสูตร 

 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.กุลชญา  ลอยหา 

 กรรมการบริหารหลักสูตร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ เบา้คำกอง 

ส.ด. (สาธารณสุขศาสตร์) 
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วันท่ี 4 สิงหาคม 2563 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

รับการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 

 

 
 

ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
จัดการประชุมหลักสตูรเพื่อจดัทำแผนปฏิบัตริาชการ เพื่อเตรียมรับการประเมินคณุภาพ

การศึกษา เพื่อพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
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องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 

  

  
 

มหาบัณฑิตทุกคนของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิตมผีลงานตีพิมพ์เพื่อใช้ในการ

สำเรจ็การศึกษา ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลที่มีคณุภาพและเป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานของหลักสูตร 
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องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 

  
 
วันที่ 14 มิถุนายน 2562 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาทักษะวิชาการและประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษา  

• ภาคเช้า ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.มาลี ไชยเสนา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็น
วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อการสืบค้นข้อมูลจาก OPAC, TCI, ThaiLIS 
และ ProQuest เพื่อนักศึกษาจะได้ใช้ในการพัฒนาวิทยานิพนธ์ต่อไป 

• ภาคบ่าย ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นิศานาจ โสภาพล รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อแนวปฏิบัติสำหรับบัณฑิตศึกษา การ
ตรวจสอบการคัดลอกผลงานโดยใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธิ ์ และแนวทางการให้
คำปรึกษาเกี่ยวกับฐานข้อมูลวารสารในการตีพิมพ์เพื่อสำเร็จการศึกษา 
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วันท่ี 11 กรกฎาคม 2562 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ส.ม. รุ่นที่ 14 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช้ีแจงการ

เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา รูปแบบการจดัการเรียนการสอน รายวิชา โครงสร้าง
หลักสตูร และกิจกรรมพัฒนานักศกึษาระหว่างเรยีน 
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องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 

  

  
 

อาจารย์ประจำหลักสตูรทุกคนได้รบัการพัฒนาศักยภาพท้ังด้านการจดัการศึกษา การวิจยั 

การบริการวิชาการชุมชน และด้านการทำนุบำรุงศลิปวัฒนธรรม 
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องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

  

  
 

การจัดการเรยีนการสอนสำหรับนกัศึกษาหลักสตูรสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต  
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  

มีหลากหลายรูปแบบทั้งรูปแบบออนไลน์ ในชั้นเรียน  
และการจัดกิจกรรมในชุมชน 
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การสอบวิทยานิพนธ์เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของการจดัการศึกษาระดับบณัฑติศึกษา 

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

  
 

ห้องเรียนสำหรับนักศึกษาหลักสตูรสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต  

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ์
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ส่วนที่ 4 

ภาพกิจกรรม 
การด าเนินงานตามพันธกิจ 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
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การผลิตบัณฑิต 
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ภาพกิจกรรมการผลิตบัณฑิต 
 

 

 

 
 
 
 
 

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดโครงการกิจกรรม บอกลา 
office syndrome ด้วย Stretch me by ครูนัตตี ้ ส  าหรับนักศึกษาสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั ้นปีที ่ ๓  
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
 
 
 
 
 
 
 
 วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้จัดโครงการ การเตรียมความพร้อมก่อนฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษาชั้นปีที ่ ๔ ในหัวข้อ “การสร้างแรงบันดาลใจในการท างานด้านอาชีวอนามัยและ  
ความปลอดภัย” โดยคุณมนตรี อบเชย ผู้จัดการความปลอดภัยภาคพื้นบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จ ากัด 
 
 
 
 
 
 
 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดการรายงานผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
สาธารณสุขชุมชน ๒ ในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ อาคารสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาและสร้างเสริมสุขภาพ 
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คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดโครงการส่งเสริมการป้องกันและระงับอัคคีภัย ส าหรับ
นักศึกษาสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ อาคารสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาและ  
สร้างเสริมสุขภาพ 
 
 
 
 
 
 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีั จัดโครงการสัมมนา เรื่อง safe sex รักจริงต้องปลอดภัย 
รักใส่ใจต้องป้องกัน ณ ห้องประชุมชั้น ๖ อาคารสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาและการสร้างเสริมสุขภาพ วันที่ ๒๖ ตุลาคม 
๒๕๖๒ โดยนักศึกษา กศ.บป.ช้ันปีท่ี ๔ 

 
 
 
 
 
 
 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา โดยมีแกนน า
นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ - ๓ ได้ร่วมท ากิจกรรม work-Shop เพื่อ ติดตามแผนงานสโมสรนักศึกษา ๒. เพิ่มทักษะการท างานอย่าง
เป็นระบบให้กับทีมแกนน านักศึกษา จัดขึ้นระหว่างวันท่ี ๒๐-๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ จังหวัดนครราชสีมา 
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          คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดกิจกรรม "ชวนกันคุย เราชาวสาสุข" เพื่อเป็นการพบปะ
แลกเปลี่ยนกันระหว่างพี่น้อง ผู้บริหารกับนักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาพบปะพูดคุยกับนักศึกษา โดยภายในกิจกรรมมกีาร
น าเทคโนโลยีQR-codeเข้ามาใช้ในการเช็คชื่อลงทะเบียนส าหรับนักศึกษา เพื่อสงเสริมและรณรงค์การลดใช้กระดาษในวัน
จันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ช้ัน 6 อาคารสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาและสร้างเสริมสุขภาพ 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอเชิญร่วมโครงการ "ร้อยดวงใจสักการะหลวงปู่ชา " ณ วัดหนองป่าพง ระหว่างวันที่  
๑๒ และ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ โดยในงานคณาจารย์และนักศึกษาจ านวน ประมาณ ๑๔๐ คน ร่วมกิจกรรมตั้งโรงทาน ข้าวจี่ 
ลูกชิ้น ขนมจีนและขนมปังปิ้ง รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสา เช่น การช่วยรับลงทะเบียนผู้มาเข้าร่วมปฏิบัติธรรมอาจริยาบูชา  
การช่วยงานโรงครัวกลาง และโรงทานอื่นๆ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีให้กับ
นักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดการแข่งขันกีฬาสี
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี PHUBRU GAME 2020 ณ โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธาน ี
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วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ตัวแทนนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วม

เดินขบวนและพิธีเปิดราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์ ครั้งที่ ๒๑ ณ สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยคณะ

สาธารณสุขได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ประเภทขบวนพาเหรด 

 
 
 
 
 
 

วันท่ี ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดโครงการอบรมสัมนาเชิง
ปฏิบัติการนักศึกษารุ่นใหม่ใส่ใจผู้สูงอายุ ภายใต้แนวคิด "ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย" โดยนักศึกษาชั้นปีที่ ๔  
ณ ห้องประชุม ช้ัน ๖ อาคารสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาและสร้างเสริมสุขภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 
 

 

 

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดกิจกรรมการอบรมดับเพลิงขั้นต้นและการซ้อมอพยพ

หนีไฟ ส าหรับนักศึกษาสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยชั้นปีที่ ๔ โดยคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกับฝ่ายป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครอุบลราชธานี ในระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ อาคารสาธารณสุขเพื่อการ

พัฒนาและสร้างเสริมสุขภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
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ว ันท ี ่  ๒๖ ม ิถ ุนายน ๒๕๖๓ คณะสาธารณส ุขศาสตร ์  มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏอ ุบลราชธาน ี  น  าโดย  

อาจารย์ดร.ภ ัทรภร เจร ิญบุตร คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร ์  พ ้อมด ้วยประธานหลักส ูตรและอาจารย์น ิเทศ 

หลักสูตร ส.บ. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน ๑ เพื่อช้ีแจงเกณฑ์การเก็บ case 

แต่ละรายวิชา ณ อาคารสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาและสร้างเสริมสุขภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

 

 

 

 

ก ิจกรรมปฐมน ิ เทศน ักศ ึกษาใหม ่  (ภาคปกต ิ )  คณะสาธารณส ุขศาสตร ์  ประจ  าป ีการศ ึก ษา ๒๕๖๓  

วันท่ี ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ช้ัน ๖ อาคารสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาและสร้างเสริม

สุขภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

 

 

 

 

 

กิจกรรม : อบรมระบบมาตรฐานความปลอดภัย ( ISO 45001:2018 ) และสิ ่งแวดล้อม ( ISO 14001:2015) 

ส าหร ับนักศึกษาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยชั ้นป ี 4 ระหว่างว ันที ่  29 – 30 ม ิถ ุนายน 2563 และระหว่าง 

วันท่ี 1-2 กรกฏาคม 2563 เวลา 8.30-16.30 น.  
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วันที่ 6 สิงหาคม 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดพิธีไหว้ครูคณะสาธารณสุข

ศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ ชั้น 6 อาคารสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาและสร้างเสริมสุขภาพ   

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

 

 

 

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดการฝึกอบรม หัวข้อ การใช้งาน การบ ารุงรักษา และ

ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือห้องปฏิบัติการ ภายใต้โครงการบริการเครื่องมือห้องปฏิบัติการ (Laboratory equipment) 

ระหว่างวันที่ 17 และ 25 สิงหาคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อาคารสิรินธร คณะสาธารณสุข

ศาสตร์ 

 

 

 

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดโครงการอบรมระบาดวิทยา ส าหรับหน่วยปฏิบัตกิาร

ควบคุมโรคติดต่อ (CDCU) ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยโครงการจัดขึ้นระหว่าง 

วันท่ี 18 - 20 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น ๖ อาคารสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาและสร้างเสริมสุขภาพ คณะสาธารณสุข

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
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คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดการฝึกอบรม หัวข้อ การใช้งาน การบ ารุ งรักษา และ

ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือห้องปฏิบัติการ ภายใต้โครงการบริการเครื่องมือห้องปฏิบัติการ (Laboratory equipment) 

ระหว ่างว ันท ี ่  17 และ 25 ส ิงหาคม 2563 ณ ห้องปฏ ิบ ัต ิการอาช ีวอนาม ัยและความปลอดภัย อาคารส ิร ินธร  

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
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การวิจัย 
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ภาพกิจกรรม การวิจัย 

 
 

 
 

 
 

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดกิจกรรมวิจัยสาธารณสุข

เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม ภายใต้โครงการ Flag Ship Project อ าเภอม่วงสามสิบจังหวัดอุบลราชธานี โดยเป็นการ

น าเสนอผลงานวิชาการที่บูรณาการการเรียนกับการวิจัยและบริการวิชาการชุมชน ผ่านกระบวนการจัดสัมมนาวิชาการ 

น าเสนอผลงานวิจ ัยด้วยวาจา และน าเสนอแบบแผนการส่งเสริมสุขภาพผู ้ส ูงอายุแบบโปสเตอร์ เวลา ๐๘.๓๐ น.  

ณ ห้องประชุมชั้น ๖ อาคารสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาและสร้างเสริมสุขภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

 

 

 

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเขียนผลงาน

วิชาการเพื ่อตีพิมพ์ระดับนานาชาติและการสร้างองค์ความรู ้จากงานวิจ ัย ระหว่างวันที ่ 13 - 14 สิงหาคม 2563  

ณ โรงแรมโฆษะ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
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การบริการวิชาการ 

 



 
 

122 
 

ภาพกิจกรรม การบริการวิชาการ 

 

 
 

 
 
 

 
วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ คณะสาธารณสุขศาสตร์ น าโดย อ.ดร.ภัทรภร เจริญบุตร คณบดีฯพร้อมด้วยคณาจารย์

และเจ้าหน้าท่ี ลงพื้นที่และติดตามโครงการการพัฒนาผลติภัณฑ์น ้าเพื่อสุขภาพ พร้อมประชุมวางแผนการด าเนินงานในระยะที่ 
๒ ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ประชาชน ณ บ้านหนองหลัก อ าเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 
ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 

 
 

วันที่ ๒๕ มี.ค. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี น าโดยพลเอก นิรุทธ เกตุสิริ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละออง
นวล อธิการบดี รองศาสตราจารย์สนธยา เกาะสมบัติ รองอธิการบดีฝ่ายบริการชุมชนและกิจการพิเศษ ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตัวให้ถูกต้องในการป้องกัน การท าน ้ายาท าความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค การฉีดพ่นฆ่าเชื้อตามจุดต่าง ๆ  ณ ศูนย์การ
เรียนรู้บ้านยางน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
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วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี น าโดยอาจารย์ 

ดร.ภัทรภร เจริญบุตร คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดท าโครงการผลิตอุปกรณ์ที่จ าเป็น หน้ากากอนามัยและสื่อรณรงค์
ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อโรค Covid-19 ส าหรับบริการให้กับบุคลากร นักศึกษาและประชาชนเขตพื้นท่ี
บริการของมหาวิทยาลัยฯในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ส าหรับบุคลากร นักศึกษาและประชาชน
ในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยฯในพ้ืนท่ีจังหวัดอุบลราชธานี โดยผู้บริหาร ประธานหลักสูตรและตัวแทนคณาจารย์เดินทางไป
มอบอุปกรณ์ดังกล่าวให้กับหน่วยงานในเครือข่ายของคณะ 
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ว ันท ี ่  ๑๙ ม ิถ ุนายน ๒๕๖๓ คณะสาธารณส ุขศาสตร ์  มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏอ ุบลราชธาน ี  น  าโดย 
อาจารย์ ดร.ภัทรภร เจริญบุตรพร้อมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ไปด าเนินกิจกรรมอบรมให้ความรู้การท าบัญชี
ครัวเรือน กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ และประเมินภาวะโภชนาการสมาชิกกลุ่มหนองหลักรักษ์สุขภาพ ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ผลิตน ้าผักผลไม้
ธัญพืชเพื่อสุขภาพ ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อแก้ปัญหาความยากจน ชุมชนบ้านหนองหลัก อ.ม่วงสามสิบ  
จ.อุบลราชธาน ี
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คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดกิจกรรมการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ประชาชนโดยนักศึกษา โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทางอาชีพด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้กับกลุ่มเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชนบ้านทุ่งขุนน้อย ในระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ บ้านทุ่งขุนน้อย ต าบลแจระแม อ าเภอเมือง 
จังหวัดอุบลราชธาน ี
 
 
 
 
 
 
 

งานบริการและสร้างเสริมสุขภาพ กองพัฒนานักศึกษา ส านักงานอธิการบดี จัดอบรมโภชนาการดีชีวีมีสุขส าหรับ
นักศึกษาแกนน าสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยอาจารย์ ดร.ภัทรภร เจริญบุตร คณบดี คณะสาธารณสขุศาสตร์ 
และคณะเป็นวิทยากร ในวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมบุษบงกช คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ทาง
โภชนาการที่จะช่วยในการสร้างเสริมสุขภาวะอนามัยให้นักศึกษามีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ส่งผลต่อสุขภาพใจที่ดี และช่วย
พัฒนาการทางเรียนให้ดียิ่งข้ึนด้วย 
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คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้เพื่อ

แก้ไขปัญหาความยากจนชุมชนบ้านดอนแดงใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานีในระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

น าโดย ผศ.คมสันต์ ธงชัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ด าเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ

หลักการเกษตรอินทรีย์แนวใหม่ ภายใต้โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อแก้ปัญหาความยากจนชุมชนบ้านดอนแดงใหญ่  

ณ ศาลากลางบ้านชุมชนบ้านดอนแดงใหญ่ ต าบลเหล่าบก อ าเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 

 

 

 

 

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้จัดบูรณาการเรียนการสอนในรายวิชาการป้องกัน  

และควบคุมอัคคีภัยและวิชาสัมมนาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ส าหรับนักศึกษาสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

ช้ันปีท่ี 4 โดยได้มีการจัดโครงการอบรมสัมมนาปฏิบัติการ การป้องกันและระงับอัคคีภัย และการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ส าหรับ

นักเรียนในโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านบก ต.หนองไข่นก อ.ม่วงสามสิบ และโรงเรียนบ้านด้ามพร้า ต.ขามใหญ่ อ.เมือง  

จ.อุบลราชธานี ในวันที ่ 14 และ21 สิงหาคม 2563 ซึ ่งได้รับความอนุเคราะห์อุปกรณ์และวิทยากรจากหน่วยบรรเทา 

สาธารณภัยเทศบาลอุบลราชธานี 
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การทำนุบำรุงศิลปะ 

และวัฒนธรรม 
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ภาพกิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 
 

 
 

กิจกรรมท าบุญเลี้ยงพระประจ าปีของคณะสาธารณสขุศาสตร์  ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ น. โดยมีพิธีท าบุญ
ตักบาตรหน้าอาคารสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาและสร้างเสรมิสุขภาพ และพิธีถวายภัตตาหาร ณ ลานช้ัน ๑ อาคารสาธารณสุข
เพื่อการพัฒนาและสร้างเสริมสุขภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. บุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วม พิธีบ าเพ็ญกุศลและน้อมร าลึก 
เน ื ่องในวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูม ิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี  
รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล อธิการบดีประธานในพิธี น าผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานีร่วมพิธีดังกล่าว ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
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ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ีและนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และงานวันพ่อ
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล  
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และร่วมพิธีถวายเครื ่องราชสักการะ และงานวันพ่อแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๒  
ในวันพุธท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐-๑๑.๐๐ น. ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
 
 
 
 
 
 
 

คณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี น าโดย อาจารย์ 
ดร.ภัทรภร เจริญบุตร คณบดี ร่วมพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจ าปี ๒๕๖๓ โดยทอด
ถวาย ณ หอประชุมศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีในวันเสาร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาและกิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์ ในวันศุกร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ วัดท่าวังหิน ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 
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วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี น าโดยอาจารย์ ดร.ภทัรภร 
เจริญบุตร คณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล รัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในช่วงเดือน วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ ช้ัน 
๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
 

 

 

 

 

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี น าโดย อาจารย์ ดร.ภัทรภร 

เจริญบุตร คณบดี พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา  ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และลงนามถวายพระ

พร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนพีันปี

หลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

 

 

 

 

 

วันพุธท่ี ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดงานมีพิธีวางพาน

พุ่มเทิดพระเกียรติเนื่องในวันมหิดลประจ าปี ๒๕๖๓ กิจกรรมสาสุขจิตอาสา PH-UBRU และนิทรรศการ สาสุข จิตอาสาเพื่อ

การพัฒนาท้องถิ่น โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  

เป็นประธานในพิธี โดยในงานประกอบด้วยพิธีวางพานพุ่มเทิดพระเกียรติเนื่องในวันมหิดลประจ าปี ๒๕๖๓ กิจกรรมสาสุขจิต

อาสา PH-UBRU และนิทรรศการ สาสุข จิตอาสาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และพิธีเปิดห้องเรียน Smart Teaching Room  

ณ  ห้องประชุมใหญ่ชั้น ๖ อาคารสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาและสร้างเสริมสุขภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
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คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกับส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี จัด

กิจกรรมสวดมนต์ ท านองสารภัญญะ เนื่องในวาระครบรอบ ๑๕๐ ปี ชาตกาล ของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ที่ได้รับการยกย่องให้

เป็นบุคคลส าคัญของโลก สาขาสันติภาพ ในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์  
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การบริหารจัดการ 
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ภาพกิจกรรมการบริหารจัดการ 
 
 

 
 
 
 
 
 

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ คณะสาธารณสุขศาสตร์ น าโดยอาจารย์ ดร.ภัทรภร เจริญบุตร คณบดีและผู้บริหาร 
คณาจารย์กล่าวต้อนรับ ผู ้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ และผู้บริหารจาก  
๑๗  ร.ร.ในสังกัดฯ และชี้แจงแนวทางสร้างความร่วมมือ PH-UBRU HHSS model โดยคณะสาธารณสุขศาสตร์จะเป็นหนว่ย
กลางงานประสาน (Focal point) การพัฒนารูปแบบส่งเสริมสุขภาพ สุขอนามัย และความปลอดภัยในโรงเรียนประถมศึกษา 
(Health, Hygiene, and Safety in Primary School) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในอนาคต โดยจะเป็นไปในลักษณะของ
การบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ 
 
 
 
 
 
 

คณะสาธารณส ุขศาสตร ์  มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏอ ุบลราชธาน ี น  าโดยอาจารย ์  ดร.ภ ัทรภร เจร ิญบ ุตร  
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร ์ จ ัดโครงการอบรมการบร ิหารจัดการความเส ี ่ยง ประจ  าป ีงบประมาณ ๒๕๖๓  
โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร. ภาสกร นันทพานิช รองอธิการบดีฝ่ายแผน ยุทธศาสตร์ และประกันคุณภาพ
บรรยาการให้ความรู้แก่คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ในกิจกรรมครั้งนี้ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารสาธารณสุขเพื่อการพัฒนา
และสร้างเสริมสุขภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
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 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์ไพจิตร ปวะ
บุตร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าพบปะและให้แนวคิดแนวบริหารการจัดการเรียนการสอนด้านสาธารณสุข  
แก่บุคคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ ในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารสาธารณสุข
เพื่อการพัฒนาและสร้างเสริมสุขภาพ 
 
 
 
 
 
 

วันพุธที ่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ คณะผู ้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที ่ นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมงานและวางพานพุ่ม เพื่อถวายเป็นราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ และร่วมชมนิทรรศการภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน ณ ห้องประชุม
ช้ัน ๔ อาคารวิทยาศาสตร์ สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
 
 
 
 
 
 
 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มรภ.อุบลราชธานี เข้าศึกษาดูงาน เพื่อศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านประกัน
คุณภาพและการบริหารส านักงานส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน การศึกษาดูงานครั้งน้ีท าให้ได้ทราบแนวทางการก าหนดกรอบ
โครงสร้างหน่วยงานของส านักงานคณบดี การจัดท าคู่มือแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) การวิเคราะห์งาน การก าหนดภาระ
งานหลักภาระงานรอง งานประกันคุณภาพรวมถึงงานแผนและงานบริการการศึกษา ในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓   
ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.ร าไพพรรณี 
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ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมพิธีถวายเครื่อง  
ราชสักการะ และงานวันพ่อแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยส านักศิลปะและวัฒนธรรม  
ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และงานวันพ่อแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๒  
ในวันพุธท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐-๑๑.๐๐ น. ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ ผู้บริหารและคณาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้เข้าพบคณะผู้บริหารแผนกสาธารณสุขแขวง
จ าปาสัก โดย ดร.วันนะไชย ชาติตระกูล รองหัวหน้าแผนกสาธารณสุขแขวงจ าปาสัก พบปะและคณะผู้วิจัย “โครงการการ
ให้บริการวิชาการสถาบันเครือข่ายวิชาการภายในและภายนอกประเทศ” กิจกรรมให้บริการวิชาการสถาบันเครือข่ายภายนอก 
ณ เมืองปากเซ แขวงจ าปาสัก สปป.ลาว 
 
 
 
 
 
 
 
คณะสาธารณสุขศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตรฯ เพื่อข้ึน
ทะเบ ียนหลักส ูตรในฐานข ้อม ูล TQR สาขาว ิชาสาธารณส ุขช ุมชน (ส.บ.) คณะสาธารณสุขศาสตร ์ว ันอังคารที่   
๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารสาธารณสขุเพื่อการพัฒนาและสรา้งเสริมสขุภาพ 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
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คณะสาธารณสุขศาสตร์ น าโดยคณบดี อ.ดร.ภัทรภร เจริญบุตร น าคณาจารย์และนักศึกษาร่วมงานเครือข่ายวิชาการด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพและสาธารณสุขมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “สะเร็นเหลาเกมส์ ครั ้งที ่8”  
ระหว่างวันท่ี ๖ - ๗ กุมภาพันธ์ นี้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
 
 
 
 
 
 
วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร โดยอาจารย์จีณัฐชะญา จีปณัฐิกาญจน์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่บุคลากร เจ้าหน้าที่  
และนักศึกษาในครั้งนี้ ณ ห้องเรียน ๕๓.๔๐๗ อาคารสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาและสร้างเสริมสุขภาพ คณะสาธารณสขุศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
วันศุกร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีรับพระบรมราช
โองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั ้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธาน ี
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คณะสาธารณสุขศาสตร์ น าโดยอาจารย์ ดร.ภัทรภร เจริญบุตร คณบดี พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่  
ร่วมต้อนรับคณะกรรมการและรับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ประกอบด้วยคณะกรรมการ น าโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี รอดจากภัย (ประธานกรรมการ) อาจารย์ธมลวรรณ สวัสดิ์สิงห์ 
(กรรมการ) อาจารย์ ดร.เบญจวรรณ ถนอมชยธวัช (กรรมการและเลขานุการ) และอาจารย์จารุพร ดวงศรี (ผู้ช่วยเลขานกุาร) 
ระหว่างวันที่ วันที่ ๓ -๔  สิงหาคม ๒๕๖๓  ณ หัองประชุมชั้น ๒ อาคารสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาและสร้างเสริมสุขภาพ 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ต้อนรับคณะกรรมการและรับตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2562 ประกอบด้วยคณะกรรมการ ดังนี้ ๑) รองศาสตราจารย์ ดร.ถวัลย์ ฤกษ์งาม ประธาน
กรรมการ ๒) อาจารย์ ดร.รวีวรรณ เผ่ากัณหา (กรรมการ) ๓) อาจารย์ ดร.มธุรส ชลามาตย์ ๔) อาจารย์สอาด มุ่งสิน 
(กรรมการ) ๕) อาจารย์ ดร.เบญจวรรณ ถนอมชยธวัช (กรรมการและเลขานุการ) และ ๖) อาจารย์ญาณิฐา แพงประโคน 
(ผู้ช่วยเลขานุการ) ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาและสร้างเสริมสุขภาพ คระสาธารณสุขศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม การจัดท า
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒ กันยายน ๒๕๖๓ ณ โรงแรมทอแสงโขงเจียม 
จังหวัดอุบลราชธาน ี
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วันท่ี ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ คณะสาธารณสขุศาสตร์ น าโดยอาจารย์ ดร.ภัทรภร เจริญบุตร คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร ์และ
ทีมผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมมอบของที่ระลึกในงานเกษียณอายุราชการแก่ผู้เกษียณ ณ หอประชุมไพรพะยอม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

139 
 

 
  



 
 

140 
 

 
  



 
 

141 
 

 
  



 
 

142 
 

 



 



 

 


