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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร
ประจําปงบประมาณ 2561

รอบครึ่งปงบประมาณ
ระยะเวลาตั้งแต 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561

หนวยงาน สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร

ขอมูลพื้นฐานสํานักวิชาสาธารณสุขศาสตรขอมูลพื้นฐานสํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร

ตัวชี้วัด แผน  ผล รอยละ

• จํานวนนักศึกษาทั้งหมด (คน) 904

- ปริญญาตรี 690 873 126 %

- ปริญญาโท 40 31 77.5 %

• จํานวนหลักสูตรท่ีเปดสอน (หลักสูตร)

- ปริญญาตรี 3 3 100 %

- ปริญญาโท 2 2 100 %

- ปริญญาเอก 1 1 100 %
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ขอมูลพื้นฐานสํานักวิชาสาธารณสุขศาสตรขอมูลพื้นฐานสํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร

ตัวชี้วัด แผน  ผล รอยละ

•  จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด (คน) 49
(อัตราที่ไดรับ

จัดสรรถึงป 2561)

37 75.5

•  จํานวนอาจารยจําแนกตามวุฒิการศึกษา (คน)

- ปริญญาโท 21 57

- ปริญญาเอก 16 43

• จํานวนอาจารยจําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ (คน)

- ที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการในปจจบุัน 7 18.92

- ที่อยูระหวางการยื่นขอตาํแหนงทางวิชาการ 7 1 15

ขอมูลพื้นฐานสํานักวิชาสาธารณสุขศาสตรขอมูลพื้นฐานสํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร

ตัวชี้วัด หนวย แผน  ผล รอยละ

• รอยละนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตามเวลา 
(รวมหลักสูตรวิสาหกิจ)

รอยละ

- ปริญญาตรี 120 68 56.6 %

- ปริญญาโท 10 1 10 %

• ภาวะการไดงานทําหรือศึกษาตอของผูสําเร็จ
การศึกษาภายในระยะเวลา หลังสําเร็จการศึกษา

รอยละ 100 N/A รอบสิ้น
ปงบประมาณ

• รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําตรง
สาขา 

รอยละ 90 N/A รอบสิ้น
ปงบประมาณ
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ตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลสําเร็จของหนวยงาน (กลุมสํานักวิชา)ตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลสําเร็จของหนวยงาน (กลุมสํานักวิชา)

ตัวชี้วัด หนวย แผน  ผล 
• รอยละผลสําเร็จการใชระบบ 
WU e-Office (ขอมูล ณ ก.พ.61)

รอยละ 100 78.13

• รอยละหรือคะแนนประเมิน 5ส 
(ผลตรวจประเมินพื้นที่ครั้งที่ 1/61)

รอยละ 4.50 4.77

สรุปผลการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐานและตัวชี้วัดยุทธศาสตร

สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร

สรุปผลการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐานและตัวชี้วัดยุทธศาสตร

สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร
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ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ
ตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐาน    

ตัวที่วัดที่ 1 รอยละของงานวิจัยและงาน
สรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรในวารสารตอ
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 

- ระดับชาติ 
80

 - ระดับ
นานาชาติ  

20

-ระดับชาติ  
40

-ระดับ
นานาชาติ  

3.33

-ระดับชาติ  
50

-ระดับ
นานาชาติ  

16.65

 -    กิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรูดานวิจัยของสาขาวิชา
ฯ/สํานักวิชาฯ /หนวยงานภายนอกเพื่อสรางเสรมิ
สมรรถนะดานการวิจัย
- กิจกรรมเขียนบทความวิชาการเผยแพรในเวป

ไซดของสํานักวิชา
- กิจกรรมพี่เลีย้งดานการวิจัย PH Research 

Clinic
- กิจกรรม PH-WU paper camp (ดําเนินการ

เดือน พฤษภาคม 2561)

 

 ตัวชี้วัดที่ 2  รอยละของผลรวมถวงน้ําหนัก 
ของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจํา
หลักสูตรระดับปริญญาตรี

80 45 45

ตัวชี้วัดที่ 3  
รอยละของผลรวมถวงน้ําหนัก ของผลงาน
ทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร

 80 100 100

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาความเปนเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อ
ตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาความเปนเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อ
ตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ 

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ

ตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐาน    

ตัวที่วัดที่ 4 รอยละของอาจารยท่ีทําวิจัยตอ
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด

80 40 50

 

 ตัวชี้วัดที่ 5 รอยละของผลรวมถวงน้ําหนัก
ของผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาโท ที่ไดรับการ
ตีพิมพหรือเผยแพร

80 120 150

 
- กิจกรรมการอบรมดานสถิติเพื่อการวิจัย และการตีพิมพ

ตัวชี้วัดที่ 6 รอยละของผูเขารับบริการที่มี
ความรูเพิ่มขึ้นจากการเขารับบริการ

100 100 100 กิจกรรมตรวจสุขภาพในพ้ืนที่ รพ.สต. บานหาร ตําบลไทยบุรี ตรวจ
สิ่งแวดลอม สารปนเปอนในเครื่องสําอาง ตรวจสุขภาพ ไขมัน 
สมรรถภาพทางกาย ใหประชาชนในชุมชนบานหารตัวชี้วัดที่ 7 รอยละความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ/หนวยงาน/องคกรที่รับบริการ
วิชาการและวิชาชีพ ตอประโยชนจากการ
บริการ

90 95 105
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ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ (ภาพประกอบ(ถามี) ใหเพิ่มเติมใน slide ถัดไปจากเน้ือหา)

ตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐาน    

 ตัวชี้วัดที่ 8 จํานวนกิจกรรมนักศึกษา
ที่ดําเนินการโดยสโมสรสํานักวิชาทีม่ี
การสรางเสริมวัฒนธรรมสุขภาพและ
เสริมสรางอัตลักษณของนักศึกษา

1 
กิจกรรม

ตอป
การศึกษา

1 กิจกรรม
ตอป

การศึกษา

100

 - กิจกรรมคณบดีและคณาจารยพบนักศึกษา
- สาธารณสุขวลัยลักษณรักษศิลปะและวัฒนธรรม 

กิจกรรมการทําบญุตักบาตรปใหม ตามประเพณี
ของคณาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษา

- การจัดกิจกรรมสานสมัพันธนองพี่ปใหม 
คณาจารย เจาหนาที่และนักศึกษา

 

ตัวชี้วัดที่ 9 รอยละของนักศึกษาที่เขา
รวมกิจกรรมตอจํานวนนกัศกึษา
ทั้งหมดในสํานักวิชา

รอยละ
60/

หลักสูตร/
 กิจกรรม

รอยละ80/
หลักสูตร/
 กิจกรรม

133

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาความเปนเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมเพื่อตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาความเปนเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมเพื่อตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ 

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ

ตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐาน   

ตัวชี้วัดท่ี 11 รอยละของ
นักศึกษาที่เขารวม
โครงการ/กิจกรรมสงเสริม
กีฬาและสุขภาพตอ
จํานวนนักศึกษาทั้งหมด
ในสํานักวิชา

60 30 50 -กิจกรรมงานกีฬาสาธารณสขุสัมพันธครัง้ที่ 
36 (ม.อุบลราชธานี)
- กีฬาสานสัมพันธของแตละสาขาวิชา

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาความเปนเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ และการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาความเปนเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ และการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ 
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ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยมุงสูองคกรสมรรถนะสูงยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยมุงสูองคกรสมรรถนะสูง

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล

ตัวชี้วัดภารกิจยุทธศาสตร   

ตัวที่วัดที่ 1 รอยละของบุคลากร
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร 80 53.6

 สํานักวิชาตั้งเปาหมาย KPI การพัฒนารายบุคคลไวเปน
ผลงานวิชาการเผยแพรในวารสารระดับ TCI ขึ้นไปทุก
คน โดยเมื่อถึงกลางปงบประมาณ 2561 มีอาจารย
ดําเนินการได 15 คนจาก 28 คน (ไมรวมอาจารยลา
ศึกษาตอ และ อาจารยอายุงานนอยกวา 6 เดือน)
 

 ตัวชี้วัดที่ 2  
รอยละอาจารยประจําสํานักวิชา ที่มี

คุณวุฒิปริญญาเอก

70 43

ตัวชี้วัดที่ 3  
รอยละอาจารยประจําสํานักมีตําแหนง

ทางวิชาการ
25 18.92

 มีอาจารยยื่นขอตําแหนงทางวิชาการ 1 ทาน และ
ดําเนินการติดตามความคืบหนาการขอตําแหนงทาง
วิชาการตามแผน 7 ทาน

ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยมุงสูองคกรสมรรถนะสูงยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยมุงสูองคกรสมรรถนะสูง

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล

ตัวชี้วัดภารกิจยุทธศาสตร    

ตัวท่ีวัดท่ี 4 รอยละการสรรหา
อาจารยไดตามอัตรากาํลังท่ีอนมุัติ

100% 65%  อัตราที่ไดรับอนุมัติในปงบประมาณ 2560  จํานวน 14 อัตรา และ
ไดรับอนุมัติ จํานวน 3 อัตรา ในปงบประมาณ 2561 รวม 17  
อัตรา  ขณะนี้รับได 11 อัตรา และยังคงเหลืออีก 6 อัตรา

(ยังเหลืออัตราทดแทน 1 อัตรา/ และอัตราเดิมกอนป 60 อีก 1 
อัตรา)*
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ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ

ตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐาน    

ตัวท่ีวัดท่ี 1 จํานวนโครงการ
พัฒนาศักยภาพนกัศึกษาดาน
สอบมาตรฐานวิชาการ/วิชาชีพ

......3....... ......1..... ...33.........
 ดําเนินการจัดทําเกณฑการสอบประเมินผลมาตรฐานทาง
วิชาการ/วิชาชีพ (สัดสวนคะแนน กลุมรายวิชา) และกําหนด
แผนการสอบ เพื่อเตรียมการจัดทําคลังขอสอบและการสอบ
ในไตรมาสตอไป

ตัวชี้วัดท่ี 2 รอยละของรายวิชามี
เอกสารประกอบการสอนที่เปน
ภาษาอังกฤษตามเกณฑที่สํานกั
วิชากําหนด

100 50 50  สํานักวิชาตั้งเกณฑใหมีการใช Powerpoint ประกอบการ
สอนเปนภาษาอังกฤษ 50% สําหรับนักศึกษาช้ันปที่ 1 –
75% สําหรับนักศึกษาช้ันปที่ 2 และ 100% สําหรับนักศึกษา
ชั้นปที่ 3 และ 4

ยุทธศาสตรท่ี 3 การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบและวิทยาการสมัยใหมเพื่อมูงสูความเปนสากลยุทธศาสตรท่ี 3 การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบและวิทยาการสมัยใหมเพื่อมูงสูความเปนสากล

ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพื่อตอบสนองตอยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพื่อตอบสนองตอยุทธศาสตรชาติ 

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ

ตัวชี้วัดภารกิจยุทธศาสตร    

ตัวท่ีวัดท่ี 1 รอยละของผูผาน
การคัดเลือกที่ยืนยันสิทธิเ์ขา
ศึกษาตอเพิ่มขึ้นจากปกอน

.....3........ ........N/A...
.

............
 อยูระหวางกระบวนการรับนกัศึกษา

 ตัวชี้วัดท่ี 2  จํานวนกิจกรรมที่
สงเสริมศักยภาพทางวิชาการและ
ทักษะสังคมของนักศึกษา

1 
กิจกรรม/
หลักสูตร

1 
กิจกรรม/
หลักสูตร

100
 -  กิจกรรมนักศึกษาที่จดัในปการศึกษา สงเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานแหงชาติครบทั้ง 5 ประการและ ให
ความรูดานประกันคุณภาพการศึกษา กิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชนสรางความสามัคคี
อาทิเชน กิจกรรมการติววิชาวิทยาศาสตรพื้นฐานใหนกัศกึษา
ชั้นปที่ 1/กิจกรรมอบรมความรูตามความเชี่ยวชาญของแตละ
สาขาวิชา
 กิจกรรมอบรมและสรางบุคลิกภาพแกนนาํสโมสรนักศึกษา
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ยุทธศาสตรท่ี 6 การสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยยุทธศาสตรท่ี 6 การสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ

ตัวชี้วัดภารกิจยุทธศาสตร    

 ตัวชี้วัดท่ี 1 
จํานวนโครงการสรางความ
รวมมือกับสถานประกอบการ

4 2 50
จัดทํา MOU กับสถาบันการศึกษาหรือองคกรในตางประเทศ 
2 มหาวิทยาลัย ไดแก
- Seoul National University
- Cheoung Yuan Christian University, Taiwan
กิจกรรม WU-UPM camp กับมหาวิทยาลัย UPM ประเทศ
มาเลเซีย

การตออายุ MOU กับ บ. SCG logistic Management 
การใหบริการวิชาการกับกลุมธุรกิจเหมืองหิน ในอ.รอนพิบูลย

สรุปผลการดําเนินงานตัวชี้วดัตามนโยบายเรงดวน
ที่ไดรับมอบหมายจากอธิการบดี
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ผลการดําเนินงานตามนโยบายเรงดวนผลการดําเนินงานตามนโยบายเรงดวน

นโยบายเรงดวน ผลการดําเนินงาน รอยละความสําเร็จ

 
 

1. กําหนดขอบเขตภาระงานแกรองคณบดี 
หัวหนาสาขา ประธานหลักสูตรและ
เจาหนาที่ของสํานักวิชาทุกคน

 คณบดีจัดทําใบมอบหมายงานแกรองคณบดี หัวหนาสาขาวิชา และ
ผูชวยคณบดี พรอมการรายงานผลการดําเนนิงานในรอบครึ่งป

100

2. จัดทําแผนปฏิบัติปฏิบัติการตาม
ยุทธศาสตรประจําปใหสอดคลองกับ
งบประมาณ

 จัดทําแผนงานประจําปที่สอดคลองกับจดุมุงเนนของสํานักวิชาและ
งบประมาณที่ไดรับจัดสรร โดยจัดแบงคณะทํางานในสํานกัวชิาเพื่อ
รับผิดชอบพันธกิจ/ยุทธศาสตรหลักในแตละดานดังนี ้ผลิตบัณฑิต/
วิจัย/บริการวิชาการและทํานุบาํรุงศิลปะฯ/ กิจการนักศึกษา

100

3. การพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 ความ
ตองการของนักศึกษา และตลาดแรงงาน

 ปรับปรุงทุกหลักสูตรในระดับปริญญาตรี โดยใชหลักการดังนี้
-ปรับรายวิชาศึกษาทั่วไป พื้นฐานวิทย-คณิต  ภาษาอังกฤษตาม
นโยบายมหาวิทยาลัย
- ยึดตามแนวทาง มคอ 1 สาธารณสุขศาสตร – วิชาชีพที่เกี่ยวของ
- ปรับรายวิชาใหเสริมสรางสมรรถนะที่รองรับการเปลี่ยนแปลงใน

100

ผลการดําเนินงานตามนโยบายเรงดวนผลการดําเนินงานตามนโยบายเรงดวน

นโยบายเรงดวน ผลการดําเนินงาน รอยละ
ความสําเร็จ

 
 

4. พัฒนาเกณฑมาตรฐานหลักสูตรเพื่อการ
สอบ exit exam

 อยูในระหวางการพิจารณาจดัทําขอสอบตามผลการเรียนรูในแตละ
หลักสูตร

50

5. สงเสริมอาจารยในการทําวิจัยตามภาระ
งาน

- สํานักวิชาสํารวจการทําวิจยัตามแผนพัฒนารายบุคคล และจัด
กิจกรรมสงเสริมการวิจัย
- สนับสนุนการปฏิบตัิงานนอกพื้นที่เพื่อผลิตผลงานวิชาการ-
ผลงานวิจัย
- กําหนดใหผลงานวิชาการ/ผลงานวจิัยตั้งแตระดับ TCI ขึ้นไปเปน 
KPI หลักของบุคลากรทุกคน

50

6. แผนการสงเสริมอาจารยในการเรียนตอ
ระดับปริญญาเอก และแผนงานเรื่องตําแหนง

- สํานักวิชามีแผนการขอตําแหนงวิชาการ และแผนการศึกษาตอ
ระดับปริญญาเอก และมีการติดตามโดยหัวหนาสาขาวิชา และคณบดี 

100
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ผลการดําเนินงานตามนโยบายเรงดวน

นโยบายเรงดวน ผลการดําเนินงาน รอยละความสําเร็จ

 

 

7. แผนเพื่อพัฒนาผลการประเมินการประกัน
คุณภาพการศกึษา ใหอยูในระดับดมีาก

- ทุกหลักสูตรจัดทําแผนการพัฒนาคุณภาพภายใน และติดตาม
การดําเนินงานตามแผนทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการประจําสํานักวิชา
 - โดยผลการดําเนินงานครึ่งปมี 3 หลักสูตรที่มีผลการประเมินดีมาก อีก 
1 หลักสูตรอยูในระดับดี โดยระดับสํานักวิชาอยูในระดับดีมากเชนเดิม

50

8. พัฒนาระบบการเรียนการสอนตามหลักการ 
active learning  หรือเขารวมการพัฒนาใน
ระบบ UKPSF

- ผูบริหารของสํานักวิชาเขารวมการอบรม UKPSF จํานวน 5 ทาน 
- มีการฝกอบรมกระบวนการ Active Learning ใหกับอาจารยใหม
- มีการพิจารณาการจัดการเรียนการสอน Active learning โดย

คณะกรรมการประจําสํานักวิชา โดยกําหนดใหทุกรายวิชามี
กระบวนการ Active learning ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง

- จัดทํา Check list ควบคุมคุณภาพการเรียนการสอน

60


