
 

Page | 0 

  
  
  

แผนปฏิบัติการ คณะสาธารณสุขศาสตร์แผนปฏิบัติการ คณะสาธารณสุขศาสตร์  
ประจ ำปีงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ 22556611  

 
‘ควำมรู้ คู่คุณธรรม น ำสร้ำงเสริมสุขภำพ’ 

 

 

 



                                                           แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2561 คณะสาธารณสุขศาสตร์  

 

ค าน า 

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีการจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2561 ให้กับคณะสาธารณสุข
ศาสตร์   ซึ่งในการนี้คณะสาธารณสุขศาสตร์จึงได้มีการร่วมมือกันด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2561 ขึ้น เพ่ือใช้ในการก าหนดทิศทางการ
พัฒนาคณะฯ    การบริหารจัดการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ โดยแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2561 ฉบับนี้ ประกอบไปด้วยสาระส าคัญ 3 ส่วน ได้แก่  

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของคณะสาธารณสุขศาสตร์  
 ส่วนที่ 2  นโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ.2559-2561 
 ส่วนที่ 3 แผนงาน/โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ส่วนที่ 4 รายละเอียดโครงการ กิจกรรมและงบประมาณ  
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอขอบพระคุณทุกท่านทีร่่วมมือในการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฉบับนี้ ซ่ึงแผนปฏิบัติการนี้จะ

ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานให้สอดคล้องตามเป้าหมาย นโยบายของคณะและมหาวิทยาลัย อันจะน าไปสู่การบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ตั้งไว้ต่อไป  

 

       คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
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สารบัญ  
 

  หน้า 
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              ข้อมูลทัว่ไป 
                 คณะสำธำรณสุขศำสตร์  
 
 
 
 

1. ปรัชญา (Philosophy) 
ความรู้ คู่คุณธรรม น าสร้างเสริมสุขภาพ 

2. วิสัยทัศน์ (Vision) 
สถาบันการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในระดับมาตรฐานเอเชีย  

3. พันธกิจ (Mission) 
 1. ผลิตบัณฑิตและบัณฑิตศึกษาด้านสาธารณสุขศาสตร์ การจัดการสถานพยาบาลและการแพทย์แผนไทยที่มีความเป็นเลิศ มีศักยภาพ พร้อมด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และเจตคตทิี่ดีต่อการประกอบอาชีพ โดยเน้นการบูรณาการองค์ความรู้ใหส้ามารถน าไปแก้ปัญหาได้จริงและน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยนื  

   2. จัดระบบบริหารจัดการการตามหลักธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
   3. ผลิตผลงานวิจัยทั้งระดับพ้ืนฐานและประยุกต์ในด้านสาธารณสุข เพ่ือสามารถน าไปแก้ไขปัญหาสาธารณสุขและพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมในระดับ
ท้องถิ่นและประเทศโดยมุ่งเน้นการให้บริการวิชาการเชิงรุก 
   4. ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4. ค่านิยม (VALAYA) 
 V :  Visionary  =  เป็นผู้รอบรู้ 
 A :  Activeness  =  ท างานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์ 
 L :  Like to learn =  สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
 A :  Adaptive  =  ปรับตัวได้ดี พร้อมน าการเปลี่ยนแปลง 
 Y :  Yields  =  ผลงานเป็นที่ประจักษ์ 

A :  Acceptance and Friendliness  = เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยามิตร 
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5. เป้าประสงค์  
1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพในระดับชาติและนานาชาติ  
2. สร้างสังคมอุดมปัญญาและนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและประเทศชาติ  
3. พันธกิจสัมพันธ์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นที่เป็นพ้ืนที่เป้าหมาย  
4. สืบสานวัฒนธรรมของท้องถิ่น ภูมิปัญญาของชาติ  
5. เป็นองค์กรธรรมาภิบาลและยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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6. โครงสร้างการบริหาร  
  คณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นส่วนราชการภายในของมหาวิทยาลัย มีการบริหารจัดการภายในองค์กรด้วยการแบ่งโครงสร้างองค์กรและการบริหาร โดยมี
อธิการบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด และภายในคณะสาธารณสุขศาสตร์ จะมีคณบดีท าหน้าที่รับผิดชอบการบริหารงาน โดยมีรองคณบดีฝ่ายต่างๆ และหัวหน้าส านักงาน
คณบดี เป็นผู้รับผิดชอบงานภายในคณะ มีประธานหลักสูตร ท าหน้าที่ เป็นกรรมการบริหารคณะในการวางนโยบายและแผนงานและการด าเนินงานของหลักสูตร 
พิจารณาหลักสูตร ให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็นแก่คณบดีในการบริหารงาน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 โครงสร้างการบริหาร 

รองคณบดี 

คณบดี 

รองคณบดี รองคณบดี 

 

 

คณะกรรมการประจ าคณะ 

ประธานหลักสูตร หัวหน้าส านักงานคณบดี 

อธิการบด ี

สภามหาวิทยาลัย 

ศูนย์บริการสาธารณสุข 

ผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยคณบดี 
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7. การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

การวิเคราะห์ภายใน : จุดแข็ง (Strengths) การวิเคราะห์ภายใน :  จุดอ่อน (Weaknesses)  

   1. คณาจารย์มีความรู้ความสามารถตรงกับสาขา 
   2. คณาจารย์มีจ านวนเพียงพอส าหรับการการจัดการเรียนการสอน 
   3. อาจารย์/บุคลากรใส่ใจในการสอน/รับผิดชอบในหน้าที่ 
   4. มีระบบสหกิจศึกษาในการฝึกงานของนักศึกษา 
   5. ปริมาณการสอน ปริมาณชั่วโมงการสอนอยู่ในเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 
   6. นักศึกษามีความอดทนสูง และอ่อนน้อมถ่อมตน 
   7. มีการส่งเสริมและนโยบายศึกษาต่อ ป.เอก 
   8. มีการก าหนดรอบอัตราก าลังในแต่ละหลักสูตร 
   9. มีหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน TQF 
   10. มีเครือข่ายความร่วมมือด้านสุขภาพ เช่น สมาคมสุขศึกษา ฯลฯ 

   1. จ านวนสาขาวิชาและหลักสูตรยังมีจ านวนน้อย 
   2. วุฒิและต่ าแหน่งของวิชาการน้อยไม่เป็นไปตามเกณฑ์จ านวนอาจารย์วุฒิปริญญาเอก 
ยังไม่เพียงพอ 
   3. บางหลักสูตรอยู่ระหว่างการประเมินรับรองของสภาวิชาชีพ 
   4. บางหลักสูตรมีนักศึกษามาเรียนจ านวนน้อย 
   5. คณาจารย์ไม่ได้น าความรู้ความสามารถมาท างานด้านวิจัย 
   6. การกระจายงานด้านอื่นๆ ไม่ชัดเจน อาจท าให้คุณภาพงานหลัก (สอนและวิจัย) ไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
   7. กรอบอัตราก าลังของบุคลากรด้านสายสนับสนุนด้านปฏิบัติการไม่เพียงพอ 
   8. การบูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัย และการบริการวิชาการท่ีหลากหลาย 

การวิเคราะห์ภายนอก :  โอกาส (Opportunities) การวิเคราะห์ภายนอก :  อุปสรรค (Treats) 

   1. นโยบายด้านสุขภาพของรัฐบาลส่งเสริมการเรียนรู้ในสาขาสาธารณสุข 
   2. ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผูสู้งอายุท าให้มีผู้สนใจศึกษาด้านการดูแลสุขภาพเพ่ิม
มากขึ้น 
   3. ท าเลที่ตั้งของมหาวิทยาลัยสะดวกในการเดินทาง 
   4. มีแหล่งการเรียนรู้จากชุมชน และหน่วยงานด้านสุขภาพ 
   5. เป็นสาขาท่ีได้รับสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลในวงเงินที่สูงกว่าสาขา
อ่ืน 
   6. มีแหล่งฝึกงานและหางานของนักศึกษา 
   7. มีเครือข่ายความร่วมมือด้านสุขภาพในการจัดการศึกษา การวิจัย และ
บริการวิชาการ 

   1.ค่านิยมของสังคมต่อคุณภาพบัณฑิต 
   2. มีการแข่งขันสูงมีการแข่งขันสูงเนื่องจากมีมหาวิทยาลัยจ านวนมากในพ้ืนที่เดียวกัน 
   3. ความไม่ต่อเนื่องของนโยบายรัฐบาล 
   4. สภาพเศรษฐกิจถดถอย ค่าครองชีพสูงขึ้น ผู้ปกครองมีรายได้น้อยลง 
   5. รอบมหาวิทยาลัยมีปัญหาอาชญากรรม/แหล่งมั่วสุม 
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การวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
                                                 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 

นโยบายรัฐบาล กรอบแผนอุดมศึกษาระยะ
ยาว ฉบับที ่2 (พ.ศ.2551-

2565) 

นโยบายคณะกรรมการอุดมศึกษา 

นโยบายสภามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
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 นโยบำยสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 

 พ.ศ.2559-2561 
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               นโยบำยสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
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ความเป็นมา  
ส ืบเนื่องจากป ัจจ ุบ ันส ังคมโลกรวมท ั้งส ังคมไทย ได้เปล ี่ยนผ ่านเข ้าส ู่ส ังคมยุคด ิจ ิตอลและระบบเศรษฐกิจเช ิงสร ้างสรรค์ ทำให ้ประเทศไทยม ีความจำเป ็นต ้องมีการ

เปลี่ยนแปลงในเช ิงโครงสร ้างของระบบเศรษฐกิจ นโยบายและยุทธศาสตร ์ชาต ิทีเ่ร ียกว ่าประเทศไทย 4.0 นโยบายประชาร ัฐและการปฏ ิรปการศ ึกษาให ้เป ็นการศ ึกษา 4.0 
คณะกรรมการสภามหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราช ูปถ ัมภ์ จ ังหว ัดปท ุมธานี จึงได้จ ัดการประช ุมว ิเคราะห ์สถานการณ ์และก าหนดนโยบาย       

การบร ิหารมหาว ิทยาล ัยที่ตอบสนองต่อการข ับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร ์ชาต ิของร ัฐบาล เพ่ือมอบให ้มหาว ิทยาล ัย คณะกรรมการบริหารใช ้เป ็นเป ้าหมายและแนวทางใน 
การบร ิหารการดำเนินงานให้เกิดประส ิทธ ิภาพ ประสิทธ ิผลและใช ้เป ็นกรอบในการก ากับติดตามผล การประเมินผลการดำเนินงานของมหาว ิทยาล ัย และผู้บริหารอย่างเป ็น 
ร ูปธรรม ทัง้นี้มีสาระสำค ัญของนโยบายสภามหาว ิทยาล ัยในช ่วงป ี พ.ศ. 2559-2561 ดังนี้ 
 

นโยบายข ้อที ่1 ยกระดับค ุณภาพมาตรฐานการจัดการศ  กษาตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ทั ้งระด ับชาต ิและนานาชาติ โดยสรรหา สนับสนุนให ้คณาจารย์มีค ุณว ุฒิ ผลงานและตำแหน่งทางว ิชาการตามเกณฑ์ ส่งเสร ิมให ้คณาจารย์ นักศ ึกษา ศ ิษย์เก่าผล ิต  

ผลงานที่โดดเด่น ได้ร ับรางว ัลและการยกย่องในระดับชาต ิและนานาชาติ และม ีการเป ิดสอนหล ักส ูตรปร ิญญาสองภาษาหร ือหล ักส ูตรนานาชาต ิเพ่ิมอย่างน้อย 5 หล ักส ูตร      
ใน พ.ศ. 2560 

 
นโยบายข ้อท ี่ 2 สรา้งผลงานเช ิงประจักษ ์ในการเป็นสถาบ ันอ ุดมศ  กษาเพื่อการพ ัฒนาทองถิ ่นให ้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
โดยบ ูรณาการงานพันธก ิจสัมพ ันธ (University Engagement) ทัง้ในส ่วนของการผล ิตบ ัณฑิต การวิจ ัย การบร ิการว ิชาการ และการทำนุบำร ุง ศ ิลปว ัฒนธรรม เร ่งฝ ึก

บ ัณฑิตให ้มีความสามารถ ม ีบทบาท เข ้าไปมีส ่วนร ่วม ในการพัฒนาท ้องถ ิ่นและส ังคมตามอัตล ักษณ ์อย่างช ัดเจน ผล ิตผลงานว ิจ ัยท ี่เป ็นองค ์ความรู้ใหม่ที่บ ูรณาการ          
ศาสตร ์แบบสหสาขา และตอบสนองความต้องการทั ้งระดับประเทศชาต ิและท้องถ ิ่น เพื ่อสน ับสนุนการพ ัฒนาประชาร ัฐ เร ่งสร ้างเคร ือข ่ายช ุมชนน ักปฏ ิบ ัติ ทั้งภายในและ
ภายนอกเพ่ือแลกเปล ี่ยนเร ียนร ู้ด้านการแก้ไขป ัญหาช ุมชน ท้องถ ิ่นร ่วมก ัน มุ ่งพัฒนาให ้มหาว ิทยาล ัยเป ็นชมชนอุดมป ัญญา เป ็นแหล ่งเร ียนร ู้และเวทีแลกเปล ี่ยนเร ียนร ู้องค ์
ความรู้ ป ัญญาเช ิงการปฏ ิบ ัต ิจากการจ ัดการเร ียนการสอน การว ิจ ัย และการบร ิการว ิชาการ 

2 
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นโยบายข ้อท ี่ 3 พ ัฒนาและผล ิตบ ัณฑิตให ้มีความรู้ ความสามารถ มีอ ัตล ักษณ ์เด่นชัดเป็นท ี่ยอมรับ 

ในด ้านการมีสวนร ่วมพ ัฒนาท้องถ ิ่น และพร ้อมทำงานในบร ิบทของประชาคมอาเซ ียน โดยพัฒนา ปร ับปร ุงหล ักส ูตร นว ัตกรรมการเร ียนการสอนแบบบ ูรณาการ
ตามปร ัชญาการเร ียนรู้เช ิงผล ิตภาพ (Productive Learning Philosophy) ที่ส ่งเสร ิมให้ผ ู้เร ียนมีท ักษะด ้านการค ิดว ิเคราะห์ การค ิดสร ้างสรรค์ การค ิดเชิงผลิตภาพ การค ิดด ้าน
ค ุณธรรม ความร ับผ ิดชอบและมีผลงานเช ิงประจ ักษ ์ นำไปสู่การสร ้างนว ัตกรรมหร ือสร ้างการเปล ี่ยนแปลง และมีการค ัดเล ือก ยกยอ่ง ส ่งเสรมิให ้นักศ ึกษาที่มคีวามสามารถส ูง
พ ิเศษ (Talent) สร้างและนำเสนอผลงานที ่สร ้างช ื่อเส ียงให ้แก่มหาว ิทยาล ัย 
 

นโยบายข ้อที ่4 พ ัฒนาเป ็นมหาว ิทยาล ัยขนาดกลาง 
ที่ม ีจานวนน ักศึกษาภาคปกติคงอย ู่อยางน้อย 12,000 คน โดยจ ัดให ้มีการกำหนดกลย ุทธ ์ช ัดเจน นำไปปฏ ิบ ัติได ้จริงในด ้านการรบนักศ ึกษาการลงทุนด้านอาคาร 

สถานทีห่ ้องปฏ ิบ ัต ิการ คร ุภ ัณฑ์ ความต้องการด้านอัตรากาล ังและการพัฒนาทร ัพยากรบ ุคคล และการบร ิหารการเง ิน 
 

นโยบายข ้อที ่5 พ ัฒนาการบรหิารจัดการในมหาว ิทยาล ัยเพ ื ่อสรา้งธรรมาภ ิบาล 
โดยเสร ิมสร ้างความเป ็นองค ์การแห่งการเร ียนรู้ ให ้มหาว ิทยาล ัยมีพลว ัตรในการพัฒนา เร ียนรู้เติบโตอย่างตอเนื ่องด้วยกระบวนการเช ิงค ุณภาพ เสร ิมสร ้างข ีด

สมรรถนะของมหาว ิทยาล ัยด ้านเทคโนโลย ีการส ื่อสารและสารสนเทศ สร ้างความเป ็นนานาชาติ พัฒนามหาว ิทยาล ัยให ้เป ็นองค ์การที่ม ีกายภาพและบรรยากาศทางว ิชาการ 
สภาพการทางานที่ดี การม ีส ุนทร ียะ และเป ็นมหาว ิทยาล ัยส ีเข ียว พัฒนามหาว ิทยาล ัยให ้บ ุคลากรมีคุณภาพช ีว ิตที่ดี และสามารถดึงดูดคนด ีคนเก่งเข ้ามารวมงานได้ ส่งเสริม
การพัฒนาค ุณธรรมจร ิยธรรมของ อาจารย์ บ ุคลากรและนักศ ึกษา รวมทั้งสงเสร ิมการน้อมนาแนวพระราชดาร หล ักปร ัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประย ุกต์ใช ้ในการ
ปฏ ิบ ัติงานและการดำเนนิช ีว ิต และเตร ียมการเพ่ือรองร ับการก้าวสู่การเป ็นมหาว ิทยาล ัยในกำกับ 
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ตารางการวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

นโยบายรัฐบาล 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

นโยบายคณะกรรมการ
อุดมศ กษา 

กรอบแผนอุดมศ กษาระยะ
ยาว ฉบบัที่ 2 

 (พ.ศ.2551-2565) 

นโยบายสภา 
มหาวิทยาลัย 

ราชภฏัวไลยอลงกรณ์ฯ 

แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย  
ราชภฏัวไลยอลงกรณ์ฯ 

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
คณะสาธารณสุขศาสตร ์

ด้านการศึกษา  
ข้อ 4.1 จัดให้มีการปฏิรูป
การศึกษาแห่งการเรียนรู้ โดย
ให้ความส าคัญทั้งการศึกษาใน
ระบบและการศึกษาทางเลือก
ไปพร้อมกัน เพื่อสร้างคุณภาพ
ของคนไทยให้สามารถเรียนรู้
และพัฒนาตนได้เต็มศักยภาพ 
ประกอบอาชีพ และด ารงชีวิต
โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่
เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม  
สร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้ 
โดยเน้นการเรียนรู้เพื่อสร้าง
สัมมาชีพในพื้นที่ ลดความ
เหลื่อมล้ าและพัฒนาก าลังคน
ให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกบั
พื้นที่ ทั้งในด้านการเกษตร 
อุตสาหกรรม และธุรกจิบริการ 
 ข้อ 4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวยั
โดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต เพื่อให้สามารถมีความรู้
และทักษะใหม ่
ที่สามารถประกอบอาชีพได้
หลากหลายตามแนวโน้มการ
จ้างงานในอนาคตปรับ

ยุทธศาสตร์ 1 การสร้างเสริม
และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์
แนวทางการพัฒนา 
1. ปรับเปลี่ยนค่านิยมไทยให้มี
คุณธรรม จริยธรรม จิต
สาธารณะ และพฤตกิรรมที่พึง
ประสงค์ 

2. พัฒนาศักยภาพให้มีทกัษะ
ความรู ้และความสามารถใน
การด ารงชีวิตอยา่งมีคุณค่า 

3. ยกระดับคุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

1. แผนงานโครงการ 

แผนงานการลงทุนพัฒนาเพิ่ม
ศักยภาพปฐมวยั 

4. แผนการยกระดับศูนย์
ฝึกอบรมแรงงานเพื่อสนับสนุน
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายข้อที ่1 การลงทุน
พัฒนาประเทศผ่าน
สถาบันอุดมศึกษามีกลไกการ
ด าเนนิงานใน 3 โครงการ 
ได้แก่  
1.1 โครงการพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษากลุ่มใหม่
เพื่อให้ได้มาตรฐานการ
อุดมศึกษาและเตรียมความ
พร้อมสู่การเป็นประชาคม
อาเซียน 

1.2 โครงการขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลยั
ระดับโลก 

1.3 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ของทรัพยากรมนุษย์ใน
อุดมศึกษาเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของบริบทโลก 

นโยบายข้อ 3 การประกัน
คุณภาพการศึกษา และการ
ส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาได้
พัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในของตนเองทั้งในระดับ
หลักสูตร คณะ สถาบัน โดย
มุ่งเน้นการพัฒนาตามศักยภาพ

มีประเด็นทิศทาง 9 ข้อ  
1. รอยต่อการศึกษาระดับอื่น 

2. การแก้ไขปัญหาอุดมศึกษา
ปัจจุบัน-การจัดสถาบัน 

3. ธรรมาภิบาลและบริหาร
จัดการ 
4. การพัฒนาขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ 

5. การเงินอุดมศึกษา 

6. การพัฒนาบุคลากรใน
อุดมศึกษา-การพัฒนา
มหาวิทยาลัยรัฐกลุ่มใหม ่

7. เครือข่ายอุดมศึกษา 

8. การพัฒนาใน 3 จังหวัด
ชายแดนใต ้

9. โครงสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ 
 

นโยบายข้อ 1 ยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานการจัด
การศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน 

นโยบายข้อ 3 พัฒนาและผลิต
บัณฑิตให้มีความรู้ ความ
สามารถมีัตลักษณ์เด่นชัดเป็นที่
ยอมรับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาการเรียนการสอน
และคุณภาพบัณฑิต 
กลยุทธ ์
1.1 พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
(Productive Learning) ที่ได้
มาตรฐานสากล 
1.2 พัฒนาสมรรถนะการ
จัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ  
(Productive Learning) 
1.3 เตรียมความพร้อมของ
นักศึกษากอ่นเข้าเรียน พัฒนา
นักศึกษาให้มีสมรรถนะด้าน
วิชาชีพ มีจิตสาธารณะเห็น
คุณค่าของวิถีชีวิตแบบพอเพียง
และสามารถสื่อสารโดยใช้
ภาษาสากลได ้
1.4 พัฒนากิจกรรม 
กระบวนการเรียนรู้ให้นักศึกษา
เรียนรู้จากการปฏิบัติผา่นการ
ท างานร่วมกับชุมชน 
1.5 สร้างเครือข่ายกับ
หน่วยงานด าเนินกิจกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาการเรียนการ
สอนและคุณภาพบัณฑิต 

กลยุทธ ์

1.1 พัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรกระบวนการ
เรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้เชิง
ผลิตภาพ (Productive 
Learning) ที่ได้
มาตรฐานสากล 

1.2 พัฒนาสมรรถนะการ
จัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ  
(Productive Learning) 
1.3 เตรียมความพร้อมของ
นักศึกษากอ่นเข้าเรียน 
พัฒนานักศึกษาให้มี
สมรรถนะด้านวิชาชีพ มีจิต
สาธารณะเห็นคุณค่าของวิถี
ชีวิตแบบพอเพียงและ
สามารถสื่อสารโดยใช้
ภาษาสากลได ้

1.4 พัฒนากิจกรรม 
กระบวนการเรียนรู้ให้
นักศึกษาเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติผ่านการท างาน
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นโยบายรัฐบาล 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
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นโยบายคณะกรรมการ
อุดมศ กษา 

กรอบแผนอุดมศ กษาระยะ
ยาว ฉบบัที่ 2 

 (พ.ศ.2551-2565) 

นโยบายสภา 
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ราชภฏัวไลยอลงกรณ์ฯ 

แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย  
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กระบวนการเรียนรู้และ
หลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิ
สังคม โดยบูรณาการความรู้
และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพื่อให้
เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนในด้าน
ความรู้ ทักษะ การใฝ่เรียนรู้ 
การแก้ปญัหา การรับฟัง
ความเห็นผู้อื่น การมีคุณธรรม 
จริยธรรม และความเป็น
พลเมืองดี โดยเน้นความ
ร่วมมือระหวา่งผู้เกี่ยวข้องทั้ง
ในและนอกโรงเรียน 
ข้อ 4.6 พัฒนาระบบการผลิต
และพัฒนาครูที่มีคุณภาพและ
มีจิตวิญญาณของความเป็นครู  
เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตาม
วิชาที่สอน น าเทคโนโลยี
สารสนเทศและเครื่องมือที่
เหมาะสมมาใช้                      
ในการเรียนการสอน เพื่อเป็น
เครื่องมือช่วยครูหรือเพื่อการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การ
เรียนทางไกล                   
การเรียนโดยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมทั้ง
ปรับระบบการประเมิน
สมรรถนะที่สะท้อน
ประสิทธิภาพการจัดการเรียน
การสอนและการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ 2 การสร้างความ
เป็นธรรม 

แนวทางการพัฒนา 
2. การกระจายการให้บริการ
ภาครัฐทั้งด้านการศึกษา
สาธารณสุข และสวัสดิการที่มี
คุณภาพให้ครอบคลุมและ
ทั่วถึง 
3. การเสรมิสร้างศักยภาพ
ชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจ
และชุมชน และการสร้างความ
เข้มแข็งการเงินฐานรากตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง
ให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ 
มีสิทธิในการจัดการทุนที่ดิน 
และทรัพยากรภายในชุมชน 

แผนงานโครงการ 

3. โครงการบริหารจัดการ
งบประมาณด้านการศึกษา
แบบมุ่งเน้นสัมฤทธิ ์
4. โครงการสนับสนุนการ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานราก
และชุมชนเข้มแข็ง 
 

 

 

 

 

 

และบริบทของแต่ละกลุ่ม
สถาบัน 

นโยบายข้อ 6 การส่งเสริม
เครือข่ายมหาวิทยาลัย 
เป็นกลไกส าคัญในการ
ขับเคลื่อนนโยาบายไปสู่การ
ปฏิบัติหรือด าเนินการตาม
โจทย์ในการพัฒนาประเทศ
และเครือข่ายผลักดันปรเด็นที่
สถาบันอุดมศึกษาต้องการให้
ส่วนกลางเข้าไปช่วยสนับสนุน
โดยเครือข่ายผลักดันประเด็นที่
สถาบันอุดมศึกษาต้องการให้
ส่วนกลางเข้าไปช่วยสนับสนุน
โดยเครอืข่ายเป็นกลไกในการ
เช่ือมโยงการศึกษาทุกระดับ
และภาคส่วนตา่งๆ ในพื้นที่ 
และประเทศ 
นโยบายข้อ 8 การผลิต พัฒนา
ครูและผู้บริหารการศึกษา 
การผลิตครูที่มีคุณภาพและ
สอดคล้องกับความต้องการ
จองประเทศทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ โดยหลกัการ
ส าคัญ คือ การพัฒนาวธิีการ
ผลิตครูตั้งแต่กระบวนการ
รับเข้า กระบวนการผลิตครู
ตั้งแต่กระบวนการรับเข้า 
กระบวนการผลิตครูขั้นตอนที่

 

 

 

นโยบายข้อ 2 สร้างผลงานเชิง
ประจักษ์ในการเป็น
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นให้เป็นที่ยอมรับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พัฒนาคุณภาพบัณฑิตท้ังใน
ประเทศและต่างประเทศ 
ยุทศาสตร์ที่ 3  
การบริการวิชาการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น 
กลยุทธ ์
3.1 จัดตั้ง พัฒนาศูฯย์เรียนรู้
การปฏิรูปการศึกษาสร้าง
เครือข่ายการพัฒนาครู
ประจ าการแบบ Coaching 
และยกระดบัศูนย์ศึกษาพัฒนา
ครูเป็นศูนย์พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาประจ า
จังหวัด 
3.2 จัดตั้งพัฒนาศูนย์ศึกษา
นิเวศชานเมือง และศูนย์เรียนรู้
โครงการตามแนวพระราชด าริ
และหลักปรัญญาเศรษฐกิจ
พอเพียง พร้อมทั้งฝึกอบรม 
สร้างเครือข่ายการพัมนา
แก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่
ของมหาวิทยาลยัตามแนวทาง 
University Engagement  
3.4 จัดตั้งศูนย์พัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่นและสนับสนุนการ
พัฒนาขีดความสามารถให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
การบริหารงานพัฒนาท้องถิ่น
รองรับการกระจายอ านาจ 

ร่วมกับชุมชน 

1.5 สร้างเครือข่ายกับ
หน่วยงานด าเนินกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพบัณฑิตท้ังใน
ประเทศและต่างประเทศ 

ยุทศาสตร์ที่ 3  
การบริการวิชาการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น 
กลยุทธ ์
3.2 จัดตั้งพัฒนาศูนย์ศึกษา
นิเวศชานเมือง และศูนย์
เรียนรู้โครงการตามแนว
พระราชด าริและหลกัป
รัญญาเศรษฐกิจพอเพียง 
พร้อมทั้งฝึกอบรม สร้าง
เครือข่ายการพัมนา
แก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่นใน
พื้นที่ของมหาวิทยาลยัตาม
แนวทาง University 
Engagement  
3.4 จัดตั้งศูนย์พัฒนา
บุคลากรท้องถิ่นและ
สนับสนุนการพัฒนาขีด
ความสามารถใหอ้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
บริหารงานพัฒนาท้องถิ่น
รองรับการกระจายอ านาจ 
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ราชภฏัวไลยอลงกรณ์ฯ 
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คุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ 6 การบริหาร
จัดการในภาครัฐ การป้องกัน
การทุจริตประพฤติมิชอบและ
ธรรมาภิบาลแนวทางพัฒนา 

1.ปรับปรุงโครงสร้าง 
หน่วยงานบทบาท ภารกิจ และ
คุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มี
ความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว 
มีขาดเหมาะสม เกิดความ
คุ้มค่า 

2.ปรับปรุงกระบวนการ
งบประมาณ และสร้างกลไกล
ในการ ตืดตามตรวจสอบ
การเงินการคลังภาครัฐ 

5.ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

6.ปฏิรูปกฎหมายและกระบงน
การยุติธรรมให้มีความทันสมัย 
เป็นธรรม และสอดคล้องกับ
ข้อบังคับสากลหรือขอ้ตกลง
ระหว่างประเทศแผนงาน
โครงการ 

ส าเร็จการศึกษาติดตามดแูลครู
เพื่อจะไปช่วยเหลือโรงเรียนที่
บัณฑิตไปท างานด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหาร
การพัฒนาพัฒนามหาวิทยาลัย 
เพื่อความเป็นเัศสู่สากล 
กลยุทธ ์
5.6 บริหารจัดการโรงเรียน
สาธิต เพื่อให้ได้มาตรฐานสากล 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการ
เรียนการสอนและคุณภาพ
บัณฑต 
กลยุทธ์ที ่1.4 พัฒนากจิกรรม 
กระบวนการเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติผ่านการท างานร่วมกับ
ชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การบริการวิชาการ เพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น 
กลยุทธ ์
3.2 จัดตั้งพัมนาศูนย์ศึกษา
นิเวศชานเมือง และศูนย์เรียนรู้
โครงการตามแนวพระราชด าริ 
และหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง พร้อมทั้งฝึกอบรม 
สร้างเครือข่ายการพัมนา 
แก้ปัญาชุมชนทอ้งถิ่นในพื้นที่
มหาวิทยาัยตามแนวทาง 
University Engagement  
3.3 สร้างเครือข่ายชุมชนนัก
ปฏิบัติจากภายในและภายนอก
เพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหา

 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหาร
การพัฒนาพัฒนา
มหาวิทยาลัย เพื่อความ
เป็นเัศสู่สากล 
กลยุทธ ์
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ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
คณะสาธารณสุขศาสตร ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.การปฏิรูปการพัฒนา
ข้าราชการ 

3.การเพิ่มประสิทธิภาพและ
คุณภาพการบริหารงานแห่งรัฐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

นโยบายข้อ 2 การปรับปรุง
เกณฑ์มาตรฐานเพื่อปรับเกณฑ์
มาตรฐานทั้งหลักสูตร อาจารย์ 
บัณฑิตและนักศึกษา ให้มี
ความหลากหลายครอบคลุมทั้ง
สายวิชาการ สายวิชาชพีและ
ปฏิบัติการ เพื่อผลิตนักวิจัย/
นักวิชาการ(Academic)นัก
วิชาชีพชั้นสูง
(Professional)และนัก
เทคนิค/นักปฏิบัติ
(Technical/Practice)ให้
สอดคล้องกับความต้องการ
ของประเทศรวมทั้งสามารถ
แข่งขันได้ในอาเซียน 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ของชุมชนท้องถิ่น และสเริม
พลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถ
ด ารงอยู่อยา่งยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหาร
การพัฒนาพัฒนามหาวิทยาลัย 
เพื่อความเป็นเัศสู่สากล 
กลยุทธ ์
5.2  ปรับปรุงกฎหมาย 
ระเบียบ ขอ้บังคับ จัดการ
ฝึกอบรมและพัฒนาที่มุ่งเน้น
การปฏิบัตกิารเสริมสร้างธรร
มาภิบาลและเป็นมหาวิทยาลัย
สีเขียว 
 
 
5. ยุทธศาสตร์  การบริหารการ
พัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อความ
เป็นเลิศสู่สากล 
กลยุทธ ์
5. 2ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ จัดการฝึกอบรมและ

พัฒนาที่มุ่งเน้นการปฏิบัต ิการ
เสริมสร้างธรรมาภิบาลและ
เป็นมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบ
ต่อสังคม 

5. 3พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น
มหาวิทยาลัยสีเขยีวที่มี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหาร
การพัฒนาพัฒนา
มหาวิทยาลัย เพื่อความ
เป็นเลิศสู่สากล 

กลยุทธ ์

5.2  ปรับปรุงกฎหมาย 
ระเบียบ ขอ้บังคับ จัดการ
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4.การปรับปรุงกฎหมายเพื่อ
วางระบบการบริหารจัดการ
งบประมาณเชิงพื้นที่ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายข้อ 4 พัฒนา
มหาวิทยาลัยขนาดกลาง
นโยบายข้อ 5 พัฒนาการ
บริหารจัดการในมหาวิทยาลยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สุนทรียะการอนามัยสุขาภิบาล 
และการจัดารสิ่งแวดล้อมที่ดี 
และมีความพร้อมดา้นสถานที ่

5.4จัดหาและพัฒนาทรัพยากร
สนับสนุน การเรียนรู้ 
เทคโนโลยี สารสนเทศ สิ่ง
อ านวยความสะดวกและ
บริการขั้นพื้นฐานภายใน
มหาวิทยาลัยให้พร้อมต่อการ
เป็น Semi residential 
University 
 
ยุทธศาสตร์ 3 การ
บริการ วิชาการเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น กลยุทธ ์
3.2 จัดตั้งศูนย์ศึกษานิเวศชาน 
เมือง และศูนย์เรียนรู้โครงการ 
ตามแนวพระราชดำริและหลกั 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พร้อม ฝึกอบรม สร้างเครือข่าย
การ พัฒนา แก้ปัญหาชุมชน 
ท้องถิ่น ในพื้นที่มหาวิทยาลัย
ตาม แนวทาง University 
Engagement 
 
 
 

ฝึกอบรมและพัฒนาที่
มุ่งเน้นการปฏิบัติการ
เสริมสร้างธรรมาภิบาลและ
เป็นมหาวิทยาลัยสีเขยีว 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ 3 การ
บริการ วิชาการ
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
กลยุทธ ์
3.2 จัดตั้งศูนย์ศึกษานิเวศ
ชาน เมือง และศูนย์เรียนรู้
โครงการ ตามแนว
พระราชดำริและหลกั 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พร้อม ฝึกอบรม สร้าง
เครือข่ายการ พัฒนา 
แก้ปัญหาชุมชน ท้องถิ่น ใน
พื้นที่มหาวิทยาลยัตาม 
แนวทาง University 
Engagement 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโต
ที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เพื่อการ พัฒนาที่ยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา 
1. การรักษาฟื้นฟ ู
ทรัพยากรธรรมชาติ สร้าง
สมดุล ของการอนุรักษแ์ละ
ใช้ประโยชน์ อย่างยั่งยืน
และเป็นธรรม 
5. สนับสนุนการลดการ
ปล่อย ก๊าซเรือนกระจก 
และเพิ่มขีด 
ความสามารถในการ
ปรับตัวต่อ การ
เปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศ 
แผนงานโครงการ 
5. โครงการเมืองสีเขียว 

6. แผนงานด้านการลดกา๊ชเร่ือง 
กระจก ที่เหมาะสมกับประเทศ 
(NAMA Roadmap) และ 
แผนงานด้านการปรับตวัเพื่อ 
รองรับการเปลี่ยนแปลง 
 
 
 
 
 
 

นโยบายข้อ 2 สร้างผลงานเชิง
ประจักษ์ในการ เป็น
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการ 
พัฒนาท้องถิ่นให้เป็นที่ยอมรับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ 2 การวิจัยและ 
สะสมองค์ความรู้เพื่อพัฒนา 
ท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ 2 การวิจัยและ 
สะสมองค์ความรู้เพื่อ
พัฒนา ท้องถิ่น 
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5. การบูรณาการโครงสร้าง
พื้นฐาน กลางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศการ 
สื่อสาร (Information and 
communication 
Technology / ICT) สา
หรับภาครัฐ (Government 
Shared Infrastructure) 
9. การสร้างกลไกล 
“ยับยั้ง” และ “สร้างความ
ตระหนักรู้” เพื่อป้องกัน การ
ทุจริต 
10. การพัฒนากระบวนการจัด
ทา นโยบายสาธารณะรวมถึง
กฎหมาย กฎระเบยีบ ให้มี
คุณภาพและมีส่วน ร่วมจากทกุ
ภาคส่วน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายข้อ 2 สร้างผลงานเชิง
ประจักษ์ในการ เป็น
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการ 
พัฒนาท้องถิ่นให้เป็นที่ยอมรับ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ 1 การ
พัฒนาการเรียน การสอน
และคุณภาพบัณฑิต  
กลยุทธ ์
1.1. พัฒนาปรับปรุง
หลักสูตร กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ที่การ เรียนรู้
เชิงผลิตภาพ (Productive 
learning) ที่ได้
มาตรฐานสากล 1.2. 
พัฒนาสมรรถนะการ
จัดการ เรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
(Productive learning) 
1.3. เตรียมความพร้อมของ 
นักศึกษากอ่นเข้าเรียน 
พัฒนา นักศึกษาให้มี
สมรรถนะด้านวิชาชีพ มีจิต
สาธารณะเห็นคุณค่าของวิถ ี
ชีวิตแบบพอเพียงและ
สามารถ สื่อสารโดยใช้
ภาษาสากลได ้
1.4 พัฒนากิจกรรม 
กระบวนการ เรียนรู้ให้
นักศึกษาเรียนรู้จากการ 
ปฏิบัติผ่านการท างาน
ร่วมกับชุมชน ยุทธศาสตร์ 2 
การวิจยัและสะสม องค์
ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น กล
ยุทธ ์

ยุทธศาสตร์ 1 การ
พัฒนาการเรียน การ
สอนและคุณภาพบัณฑิต  
กลยุทธ ์
1.1. พัฒนาปรับปรุง
หลักสูตร กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ที่การ 
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
(Productive 
learning) ที่ได้
มาตรฐานสากล  
1.2. พัฒนาสมรรถนะ
การจัดการ เรียนรู้เชิง
ผลิตภาพ (Productive 
learning) 
1.3. เตรียมความพร้อม
ของ นักศึกษาก่อนเขา้
เรียน พัฒนา นักศึกษาให้
มีสมรรถนะด้านวิชาชีพ 
มีจิตสาธารณะเห็นคุณค่า
ของวิถี ชวีิตแบบพอเพียง
และสามารถ สื่อสารโดย
ใช้ภาษาสากลได้ 
1.4 พัฒนากิจกรรม 
กระบวนการ เรียนรู้ให้
นักศึกษาเรียนรู้จากการ 
ปฏิบัติผ่านการท างาน
ร่วมกับชุมชน 
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ยุทธศาสตร์ 8 การพัฒนา 
วิทยาศาสตร์  
แนวทางการพัฒนา 
1. เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัย
และ 
พัฒนาผลักดันสู่การใช้
ประโยชน์ใน เชิงพาณิชย์
และเชิงสังคม 
2. พัฒนา
ผู้ประกอบการให้เป็น 
ผู้ประกอบการทาง
เทคโนโลยี  
3. พัฒนาสภาวะแวดล้อมของ
การ พัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจยั และนวัตกรรม 
 
ยุทธศาสตร์ ที่ 9 การ
พัฒนาภาค เมืองและ
พื้นที่เศรษฐกิจ แนว
ทางการพัฒนา 
1. การพัฒนาภาคเพื่อ
สร้างโอกาส เศรษฐกิจให้
กระจายตัวอย่างทั่วถึง  
1.1 ภาคเหนือ: พัฒนาให้
เป็น ฐานเศรษฐกิจมูลค่า
สูง 
 
 

นโยบายข้อ 2 สร้างผลงงานเชิง
ประจักษ์ใน การเป็น
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อ การ
พัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นที ่
ยอมรับ 
นโยบายข้อ 1 ยกระดับ
คุณภาพ มาตรฐานการศึกษา
ตามเกณฑ ์มาตรฐาน 
 

2.3. สร้างผลงานวิจัยที่เป็นองค ์ 
ความรู้ใหม่ที่ตอบโจทย์ 
ระดับประเทศชาติ และท้องถิ่น 
เพื่อสนับสนุน การพัฒนา 
ประชา รัฐ ลดความเหลื่อมล้า 
สร้างความ มั่งค ั่ง และยั่งยนื
ของท้องถิ่น ประเทศชาต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การท านุบ ารุง 
สืบ สานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
และชาติ กลยุทธ ์
4.1. บริหารจัดการงานท านุ
บ ารุง ศิลปะและวัฒนธรรม ทั้ง
การ อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน
เผยแพร่ วัฒนธรรมไทย 
4.2. ส่งเสริม สนับสนุนการ 
บูรณาการ การจัดการเรียนการ 
สอน การวิจัย การบริการ
วิชาการ กับการจัดกิจกรรม
นักศึกษาด้าน ศิลปวัฒนธรรม 

 ยุทธศาสตร์ 2 การวจิัย
และสะสม องค์ความรู้
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น กล
ยุทธ ์
2.3. สร้างผลงานวิจัยที่เป็น
องค ์ ความรูใ้หม่ที่ตอบ
โจทย์ ระดบัประเทศชาติ 
และท้องถิ่น เพื่อสนับสนุน 
การพัฒนา ประชา รัฐ ลด
ความเหลื่อมล้า สร้างความ 
มั่งค ั่ง และยั่งยืนของ
ท้องถิ่น ประเทศชาต ิ

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การท านุ
บ ารุง สืบ สาน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและ
ชาติ กลยุทธ ์
4.1. บริหารจัดการงาน
ท านุบ ารุง ศิลปะและ
วัฒนธรรม ทั้งการ อนุรักษ์ 
ฟื้นฟู สืบสานเผยแพร ่
วัฒนธรรมไทย 
4.2. ส่งเสริม สนับสนุนการ 
บูรณาการ การจัดการเรียน
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ราชภฏัวไลยอลงกรณ์ฯ 

แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย  
ราชภฏัวไลยอลงกรณ์ฯ 

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
คณะสาธารณสุขศาสตร ์

 
 
ข้อ 4.8 อนุรักษ ์ฟื้นฟ ูและ 
เผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม 
ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นรวมทั้ง ความ 
หลากหลายของ 
ศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อการ 
เรียนรู้สร้างความภาคภูมิใจใน 
ประวัติศาสตร์และความเป็น 
ไทย น าไปสู่การสร้าง ความ
สัมพันธอันดีในระดับ 
ประชาชน ระดับชาติ ระดับ 
ภูมิภาค และระดับนานาชาต ิ
ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทาง 
เศรษฐกิจให้แก่ประเทศ 
 
 

1.1.4 พัฒนาระบบการดูแล
ผู้สูงอายุ รองรับการ
เปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคม อายุ
ของภาคเหนือที่เร็วกว่า 
ระดับประเทศ 10 ป ี
2. พัฒนาเมือง 
2.1 แนวทางการพัฒนาหลัก 
2.1.2 ส่งเสริมการจัดการ
สิ่งแวดล้อม เมืองอย่างมี
บูรณาการภายใต้การม ีส่วน
ร่วม 
ของส่วนกลาง สว่น
ท้องถิ่น ภาค ประชา
สังคม และภาคเอกชน 
2.2 แนวทางการพัฒนาเมือง
สำคัญ 
2.1.2 พัฒนาเมืองปริมณฑล 
(สมุทรปราการ นนทบุร ี
ปทุมธานี นครปฐม และ
สมุทรสาคร) ให้เป็น เมือง
ศูนย์กลางการบริการธุรกจิและ 
การพาณิชย์ศูนย์กลางการ
ขนส่ง และโลจิสติกส์ 
ศูนย์บริการด้าน สขุภาพ 
 
 
 

และภูมิปัญญา ท้องถิ่น 
4.3. สร้างเครือข่ายและ
แลกเปลี่ยน ดา้น
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
ท้องถิ่น ในระดับท้องถิ่น 
ระดับชาติ และระดบัสากล 

การ สอน การวิจัย การ
บริการวิชาการ กับการจัด
กิจกรรมนักศึกษาด้าน 
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญา ท้องถิ่น 
4.3. สร้างเครือข่ายและ
แลกเปลี่ยน ดา้น
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญา ท้องถิ่น ในระดับ
ท้องถิ่น ระดับชาติ และ
ระดับสากล 
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           ควำมสอดคล้องตำมประเด็นยุทธศำสตร์  
โครงกำร แผนงำน งำน ผลผลิต 

    ตัวบ่งชี้ (สกอ.) ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ          
    โครงกำรและค่ำเป้ำหมำย 
 

  

 

 

 

3 
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              ควำมสอดคลอ้งตำมประเด็นยุทธศำสตร ์      โครงกำร แผนงำน งำน ผลผลิต ตัวบ่งชี้ (สกอ.) ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ            
                   โครงกำรและค่ำเป้ำหมำย 

 
1. แผนงาน/ โครงการตามประเด ็นยุทธศาสตร์คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

1.1 แผนงานพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)  
1.2 แผนงานพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมในการทางาน

สู่ประชาคมอาเซียน+3+I  
1.3 แผนงานส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาสมรรถนะทักษะด้านภาษาสากล  

 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาท้องถิ่น 

2.1 แผนงานจัดหาสนับสนุนงบประมาณทุนวิจัย  
2.2 แผนงานสร้างผลงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ตอบโจทย์ระดับประเทศชาติ และท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประชารัฐ ลด

ความเหลื่อมล้ า สร้างความมั่งคั่ง และยั่งยืนของท้องถิ่นประเทศชาติ  
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  

3.1 แผนงานสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติจากภายในและภายนอกเพ่ือร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นและเสริมพลังให้
ชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน  

3.2 แผนงานพัฒนาศูนย์เรียนรู้โครงการตามแนวพระราชดาริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

3 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตสานึกทางวัฒนธรรมการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและเผยแพร่มรดก ทาง

วัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นาไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์  
4.1 แผนบริหารจัดการงานส่งเสริมศาสนา ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย  

 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ มีธรรมาภิบาล  

5.1 แผนปรับปรุง กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จัดการฝึกอบรมและพัฒนาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและเป็น
มหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบ ต่อสังคมและได้มาตรฐานสากล  

5.2 แผนพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีสุนทรียะ การอนามัยสุขาภิบาล และการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี และมีความ
พร้อมด้านอาคารสถานที่  

5.3 แผนจัดหาและพัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งอานวยความสะดวก และบริการขั้นพ้ืนฐานภายใน
มหาวิทยาลัยให้พร้อม ต่อการเป็น Semi residential University  

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2561 
 

2
4

 

เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

 
กลยุทธ์ โครงการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

1.1 พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 
กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิง
ผลิตภาพ (Productive Learning) 

1.1.1 โครงการพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตรหรือ
พัฒนากระวนการจัดการ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ 

1.1.1.1 ร้อยละของหลักสูตรที่
พัฒนาหรือปรับปรุงเพ่ือให้เกิด
การ เรี ยน รู้ เชิ งผลิ ตภ าพต่ อ
หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน
ในคณะ 

ร้อยละ 100 พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรเน้น
กระบวนการจัดการเรียนรู้ เชิง
ผลิตภาพ (Productive Learning) 
 

คณะ 
สาธารณสุขศาสตร ์

1.2. พัฒ นาสมรรถนะการ
จัดการเรียนรู้ เชิงผลิตภาพ 
(Productive learning) เพ่ื อ
พัฒนานักศึกษา ให้มีความ
พ ร้ อ ม  ใน ก า ร ท า ง า น สู่
ประชาคมอาเซียน+3+I  

1.2.1 โครงการส่งเสริม
การจัดการเรียนรู้  เชิ ง
ผลิตภาพ (Productive 
learning)  
 

1.2.1.1 ร้อยละของรายวิชาที่
เปิ ดสอน ในปี การศึกษาที่ มี
ผลงานเชิงประจักษ์ต่อรายวิชา
ที่เปิดสอนในปีการศึกษา  
 

ร้อยละ 90 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน 
เช่น Authentic learning, 
     Self- directed learning,  
     Cooperative learning,  
     Crystallization learning,  
     Project learning เป็นต้น  
-กิ จก รรมแสด งผล งาน  ก าร
จัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพของ
หลักสูตร  
- การจัดหาวัสดุ  และพัฒ นา
ห้องปฏิบัติการ ด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ 
 

คณะ 
สาธารณสุขศาสตร ์
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
 
 

 1.2.1.2 ร้อยละของนักศึกษาที่
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถาน
ประกอบการที่ มี ม าตรฐาน
เพ่ิมข้ึน  

ร้อยละ 10 งานด้านสหกิจศึกษา สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ และสาขาวิชา
การจัดการสถานพยาบาล 

คณะ 
สาธารณสุขศาสตร ์

  1.2.1.3 จ าน วน ผ ล งาน เชิ ง
ประจักษ์ท่ีเกิดจากการเรียนการ
สอนที่ ได้ รับการเผยแพร่ ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติหรือ
ตามเกณฑ์ ก.พ.อ. ก าหนด  

30 ผลงาน สนับสนุนการเผยแพร่ที่เกิดจาก
ก า ร เ รี ย น รู้ ชิ ง ผ ลิ ต ภ า พ
( Productive learning)  ใ น
ระดับชาติ หรือนานาชาติ  
 

คณะ 
สาธารณสุขศาสตร ์

  1.2.1.4 จ าน วน ผ ล งาน เชิ ง
ประจักษ์ของนักศึกษาที่ได้รับ
การอ้างอิง หรือใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์  

5 ผลงาน สนับสนุนการสร้างผลงานเชิง
ประจักษ์ของนักศึกษา เพ่ือให้
ได้รับการอ้างอิง หรือใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์ 

คณะ 
สาธารณสุขศาสตร ์

 1.2.2 โครงการเตรียม
ความพร้อมของนักศึกษา
ก่อนเข้าศึกษา  

1.2.2.1 ร้อยละของหลักสูตร ที่
จัดกิจกรรม เตรียมความพร้อม
ของนักศึกษาก่อนเข้าศึกษา  

ร้อยละ 80 กิจกรรมเตรียมความพร้อมของ
นั กศึ กษ าก่ อน เข้ า เรี ยน  โดย
หลักสูตร  

คณะ 
สาธารณสุขศาสตร ์

 1.2.3 โครงการส่งเสริม 
และสนับสนุน พัฒนา
นักศึกษาให้มีความพร้อม
ใ น ก า ร ท า ง า น สู่
ประชาคม อาเซียน+3 
+I1  
 

1.2.3.1 ร้อยละของโครงการที่
ส่งเสริม และสนับสนุน พัฒนา
นักศึกษาให้มีความพร้อม ใน
ก า ร ท า ง า น สู่ ป ร ะ ช า ค ม
อาเซียน+3+I ด าเนินการบรรลุ
ส าเร็จตามบ่งชี้ของโครงการ  
 

ร้อยละ 90 การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ได้แก่ กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะ
ตามมาตรฐาน TQF บัณฑิตที่พึง
ประสงค์  กิ จกรรมกีฬ า หรือ
ส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมบาเพ็ญ
ประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและ

คณะ 
สาธารณสุขศาสตร ์
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
จริ ย ธ รรม  กิ จ ก รรม ส่ ง เส ริ ม
ศิ ลป วัฒ น ธรรม  กิ จกรรม ให้
ความรู้ด้านประกันคุณภาพแก่
นักศึกษา  

 1.2.4 โครงการพัฒนา
กิจกรรมกระบวนการ
เรียนรู้ จากการปฏิบั ติ
ผ่านการท างานร่วมกับ
ชุมชน  
 

1.2.4.1 ร้อยละของนักศึกษาที่
เข้าร่วมโครงการพัฒนากิจกรรม 
กระบวนการเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติผ่านการท างานร่วมกับ
ชุ ม ชน ต่ อจ าน วน นั กศึ กษ า
ทั้งหมด  

ร้อยละ 20 อาจารย์จัดกิจกรรมในรายวิชา
ให้กับนักศึกษา โดยน าเอาความรู้
งานสร้างสรรค์ วิจัย นวัตกรรมไป
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับชุมชน  
 

คณะ 
สาธารณสุขศาสตร ์

1.3 ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนา
ส ม ร ร ถ น ะ  ทั ก ษ ะ ด้ า น
ภาษาสากล  
 
 

1.3.1 โครงการพัฒนา
ทักษะ การเรียนรู้ ด้าน
ภาษาสากล  
 

1.3.1.1 ค่าเฉลี่ยพึงพอใจของ
นักศึกษา  
1.3.1.2 จ านวนนักศึกษาที่เข้า
ร่วมการอบรมด้านภาษา  
1.3.1.3 ระดับความสามารถใน
การใช้ภาษาอังกฤษเฉลี่ยของ
นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 เมื่อทดสอบ
ตามมาตรฐานความสามารถ
ท า งภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ  (CEFR) 
สูงขึ้น  
 
 

>4.51 
 

300 คน 
B2 
 

-จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาสากล  
●-จัดการทดสอบความสามารถ 
CEFR  
 

คณะ 
สาธารณสุขศาสตร ์
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เป้าประสงค์ที่ 2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาท้องถิ่น 

 
กลยุทธ์ โครงการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

2.1 จั ด ห า  ส นั บ ส นุ น
งบประมาณทุนวิจัย  
 

2.1.1 โครงการจัดหาทุน
ส นั บ ส นุ น ก า ร ส ร้ า ง
ผลงานวิจัย  
 

2.1.1.1จ านวนเงินสนับสนุนการ
วิจัยต่อปี  
 

1.5 ล้านบาท จัดหางบประมาณวิจัยจากแหล่ง
ทุนภายในและภายนอก  
 

คณะ 
สาธารณสุขศาสตร ์

2.2 สร้างผลงานวิจัยที่ เป็น
องค์ความรู้ใหม่ที่ตอบโจทย์
ระดับชาติ และท้องถิ่นเพ่ือ
สนับสนุนการพัฒนาประชารัฐ 
ลดความเหลื่อมล้ า สร้างความ
มั่งคั่ง และยั่งยืนของท้องถิ่น
ประเทศชาติ  

2.2.1. โครงการส่งเสริม
ง า น วิ จั ย แ ล ะ ง า น
สร้างสรรค์เพ่ือเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น  
 

2.2.1.1 จ านวนผลงานวิจัยหรือ
นวัตกรรมที่สร้าง องค์ความรู้
ใหม่ที่ตอบโจทย์ระดับท้องถิ่น
หรือสร้างสรรค์หรือแก้ไขปัญหา
ชุมชนท้องถิ่น  
 

3 ผลงาน -ส่ ง เส ริมและสนั บ สนุ น  การ
เผยแพร่ผลงานวิจั ย และงาน
สร้างสรรค์  
● -อบ รม  สั ม ม น า  เ พ่ื อ เ พ่ิ ม
สมรรถนะด้ านการวิ จั ย ผลิ ต
นวัตกรรม เพ่ือสร้างสรรค์และ/
หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่นต่อ
คณะ  

คณะ 
สาธารณสุขศาสตร ์

2.2 สร้างผลงานวิจัยที่ เป็น
องค์ความรู้ใหม่ที่ตอบโจทย์
ระดับชาติ และท้องถิ่นเพ่ือ
สนับสนุนการพัฒนาประชารัฐ 
ลดความเหลื่อมล้ า สร้างความ
มั่งคั่ง และยั่งยืนของท้องถิ่น
ประเทศชาติ  

 2.2.1.2 จ านวนผลงานวิจัยของ
อาจารย์ และนักวิจัยที่ได้รับการ
เผ ยแพ ร่ ใน ระดั บ ช าติ ห รื อ
นานาชาติ  
 

32 ผลงาน -พัฒนาบทความเพ่ือตีพิมพ์ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ  
-ส่ ง เส ริ ม  ส นั บ ส นุ น ก า ร ไป
น าเสนอผลงานในเวทีระดับชาติ
หรือนานาชาติ  
 
 
 

คณะ 
สาธารณสุขศาสตร ์
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
  2.2.1.3 จ านวนผลงานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีที่ ได้รับการเผยแพร่
ระดับชาติ หรืออ้างอิง หรือใช้
ประโยชน์ เชิ งพาณิ ชย์  หรือมี
ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ และสังคม  

30 ผลงาน ส่งเสริมให้อาจารย์ตีพิมพ์ผลงาน
ในฐานข้อมูล TCI และ Scopus  
 

คณะ 
สาธารณสุขศาสตร ์

 2.2.2.  โ ค ร ง ก า ร จั ด
ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร
ระดับชาติหรือนานาชาติ
ร่วมกับภาคีเครือข่าย  

2.2.2.1 จ าน วน ค รั้ งก ารจั ด
ประชุมวิชาการระดับชาติหรือ
นานาชาติร่วมกับภาคีเครือข่าย
ต่อปีงบประมาณ  

เข้าร่วมงาน
ประชุมวิชาการ
อย่างน้อย 1 

ครั้ง 

นักศึกษาเข้ าร่วมงานประชุม
วิชาการที่จัดภายในประเทศอย่าง
น้อย 1 ครั้ง 

คณะ 
สาธารณสุขศาสตร ์

 
เป้าประสงค์ที่ 3 ประชาชนสามารถด ารงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมี
รายได้เพ่ิมข ้น  

ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
กลยุทธ์ โครงการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

3.1 สร้างเครือข่ายชุมชนนัก
ป ฏิ บั ติ จ า ก ภ า ย ใน แ ล ะ
ภายนอก เพ่ือร่วมกันศึกษา
แก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น 
และเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่น
สามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน 
 

3.1.1 โค รงก ารส ร้ า ง
เค รื อ ข่ า ย ชุ ม ช น นั ก
ป ฏิ บั ติ  เ พ่ื อ ร่ ว ม กั น
ศึกษาแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนท้องถิ่นและเสริม
พลั งให้ ชุ มชนท้องถิ่ น
สามารถด ารงอยู่ได้อย่าง
ยั่งยืน  

3.1.1.1 จ านวนพ้ืนที่เป้าหมาย
ในการด าเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ 

3 
พ้ืนที่ 

 

สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ
เพ่ือด าเนินการพันธกิจสัมพันธ์  
 

คณะ 
สาธารณสุขศาสตร ์
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
  3.1.1.2 ระดับความส าเร็จของ

การ สร้างเครือข่ายชุมชนนัก
ปฏิบัติ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
จ าก ภ าย ใน ห รื อ ภ าย น อ ก
มหาวิทยาลัยเพ่ือร่วมกันศึกษา
และแก้ ไขปัญหา ของชุ มชน
ท้องถิ่นที่เป็นพื้นที่เป้าหมายร่วม
ที่ บู ร ณ า ก า ร ภ า ร กิ จ ข อ ง
มหาวิทยาลัย 

ระดับ 5 -สร้างประมวลองค์ความรู้ 
-สร้างเครือข่าย เพ่ือพัฒนาและ
แก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น  
-จัดกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายเพ่ือ
พัฒนา แก้ไขปัญหาของชุมชน
ท้องถิ่น 

คณะ 
สาธารณสุขศาสตร ์

  3.1.1.3 จ า น ว น ชุ ม ช น ที่ มี
ศักยภาพในการจัดการตนเอง 

2 ชุมชน -สร้างประมวลองค์ความรู้ 
-สร้างเครือข่าย เพ่ือพัฒนาและ
แก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น  
-จัดกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายเพ่ือ
พัฒนา แก้ไขปัญหาของชุมชน
ท้องถิ่น 

คณะ 
สาธารณสุขศาสตร ์

 3.1.2 โครงการพัฒนา
จิตอาสาให้กับนักศึกษา
ในการด าเนินการงาน
พันธกิจสัมพันธ์ 

3.1.2.1 ร้ อ ย ล ะห ลั ก สู ต รที่
นักศึกษามีโครงการจิตอาสาใน
การด าเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ 
 

ร้อยละ 
90 

สนับสนุน ส่งเสริม ให้นักศึกษาที่
เรี ยน ในรายวิช าศึ กษาทั่ ว ไป
ด าเนินกิจกรรมโครงการจิตอาสา  
ใน ก ารด า เนิ น งาน  พั น ธกิ จ
สัมพันธ์ 

คณะ 
สาธารณสุขศาสตร ์
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เป้าประสงค์ที่ 4 บัณฑิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมคีุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตส าน กที่ดีต่อสังคมโดยรวมรักษามรดกทางวัฒนธรรมและเข้าใจ
ในสังคมพหุวัฒนธรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตส านึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและเผยแพร่มรดกทาง

วัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

กลยุทธ์ โครงการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
4.1 บ ริ ห า ร จั ด ก า ร  ง า น
ส่งเสริมศาสนา ท านุบ ารุ ง
ศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งการ
อ นุ รั ก ษ์  ฟ้ื น ฟู  สื บ ส า น
เผยแพร่วัฒนธรรมไทย  

4.1.1 โครงการบริหาร
จั ด ก า ร ง า น ส่ ง เส ริ ม
ศาสนา ท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

4.1.1.1 ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินงานบริหารจัดการ
งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ระดับ 5 -จัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม  
-ป ร ะ ก ว ด ผ ล ง า น ด้ า น
ศิลปวัฒนธรรมภายในประเทศ 
 

คณะ 
สาธารณสุขศาสตร ์

 

เป้าประสงค์ 5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล  

กลยุทธ์ โครงการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
5.2 ป รั บ ป รุ ง  ก ฎ ห ม า ย 
ระเบียบ ข้อบั งคับ จัดการ
ฝึกอบรมและพัฒนา ที่มุ่งเน้น
การปฏิบัติ  การเสริมสร้าง 
ธ ร ร ม า ภิ บ า ล  แ ล ะ เป็ น
มหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อ
สังคมและได้มาตรฐานสากล 
 

5. 2. 2 โ ค ร ง ก า ร
เสริมสร้าง ธรรมาภิบาล
และเป็นมหาวิทยาลัยที่
รับผิดชอบต่อสังคม มี
การเบิกจ่ายให้ เป็น ไป
ด้วยความโปร่งใสถูกต้อง
ตามระเบียบ 

5.2.2.1 ร้อยละของการเบิกจ่าย
งบประมาณ  ตามแผนที่ก าหนด 

ร้อยละ 90 -กิ จ ก ร รม ก า กั บ ติ ด ต าม  ก าร
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัย   การ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
และคณะ 
-การบ ริ ห ารส านั ก งาน  (วั ส ดุ
ส านั ก งาน  ค รุ ภั ณ ฑ์ แ ล ะวั ส ดุ
การศึกษา เชื้อเพลิง สาธารณูปโภค 
ค่ าจ้ างเหมาบริการ ซ่ อมแซม
อาคารสถานที่) 

คณะ 
สาธารณสุขศาสตร ์
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
-ซ่อมแซมปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
(ขนาดเล็ก) 
-การบริหารความเสี่ยง  
-การตรวจสอบภายใน 

 5.2.5 โครงการสื่อสาร
องค์กรและการสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการ 
(IMC)  

5.2.5.1 ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินการสื่อสารองค์การ
และการสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการ (IMC) 
 

ระดับ   4 -จัดท าแผนสื่อสารองค์กรและ 
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 
(IMC) 
-ด า เนิ น การตามแผนสื่ อสาร
องค์การและการสื่อสารการตลาด
แบบบูรณาการ (IMC) 
-ประเมินผลงานตามแผนสื่อสาร
องค์การและการสื่อสารการตลาด
แบบบูรณาการ (IMC) 

คณะ 
สาธารณสุขศาสตร ์

 5.2.6 โครงการจัดประชุม
เพ่ือพัฒนาระบบบริหาร
จัดการโดยมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน 

5.2.6.1 ร้อยละของการเบิกจ่าย
งบประมาณตามแผนการจัด
ประชุม 
 

ร้อยละ 
100 

-ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ใน
หน่วยงาน 
-คณะกรรมการอ่ืน ๆ 
 

คณะ 
สาธารณสุขศาสตร ์

5.3 พัฒนามหาวิทยาลัยให้
เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวที่มี
สุ น ท รี ย ะ ก า ร อ น า มั ย
สุขาภิบาลและการจัดการ
สิ่งแวดล้อมที่ดี และมีความ
พร้อมด้านอาคารสถานที ่

5.3.1 โครงการพัฒนา
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ
มหาวิทยาลัยแห่งความ
พอเพียง  

5.3.1.1 ผ ล ก า ร จั ด อั น ดั บ
มหาวิทยาลัยสีเขียว (ระดับเอเชีย) 

อันดับที่ 200 -พัฒนาสิ่งแวดล้อมบริเวณรอบ
อาคาร สถานที่  
-ก า ร จั ด ก า ร ข ย ะ ภ า ย ใ น
มหาวิทยาลัย  
 

คณะ 
สาธารณสุขศาสตร ์
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
5.4 จั ด ห า แ ล ะ พั ฒ น า
ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ 
เทคโน โลยี สารสน เทศ สิ่ ง
อ านวยความสะดวก และ
บริ การขั้ น พ้ื น ฐานภ ายใน
มหาวิทยาลัยให้พร้อมต่อการ
เป็น Semi Residential University 

5.4.1 โครงการจัดหาและ
พั ฒ น าแ ห ล่ ง เรี ย น รู้ 
ท รั พยากร สนั บ สนุ น
ก า รศึ ก ษ า  ก า ร วิ จั ย         
การบริการวิชาการ 

5.4.1.1 ค่าเฉลี่ยความ พึงพอใจ
ของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และสิ่งอ านวยความ
สะดวกและบริการขั้นพ้ืนฐาน
ภายในมหาวิทยาลัย 

>3.51 -จัดหาทรัพยากรการเรียนรู้ 
-พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
-พัฒนาฐานข้อมูลการเรียนรู้  

คณะ 
สาธารณสุขศาสตร ์

 
 

 
 

 

 

 

 



ไตร

มาสที ่1

ไตร

มาสที ่2

ไตร

มาสที ่3

ไตร

มาสที ่4

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สาธารณูปโภค ส่ิงก่อสร้าง ครุภัณฑ์ ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สาธารณูปโภค ส่ิงก่อสร้าง ครุภัณฑ์ ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สาธารณูปโภค ส่ิงก่อสร้าง ครุภัณฑ์ (ต.ค.-

ธ.ค.59)

(ม.ค.– 

ม.ีค.60)

(เม.ย.-

ม.ิย.60)

(ก.ค.-

ก.ย.60)

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน

แผนงาน : การพัฒนาการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ

     งาน พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมในการท างานสู่ประชาคมอาเซียน

          1.2.1 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)

กิจกรรมท่ี 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการ
เรียนรู้สู่รายวิชาการตรวจประเมิน เภสัชวิทยาและ

โภชนศาสตร์ทางสาธารณสุข

8,400 9,525 17,925 8,400 9,525 17,925 ร้อยละของการเบิกจ่าย

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
พ.ย.

 60

อ.สุทธิกาญจน์

อ.ปัทมาภรณ์

อ.ธธิธา

อ.ศศิธร

กิจกรรมท่ี 2 การเสริมสร้างทักษะทางด้านวิชากาย
วิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา

22,400 6,600 29,000 22,400 6,600 29,000 ร้อยละของการเบิกจ่าย

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
ธ.ค.

 60

อ.นาตยา

อ.ภาชินี

กิจกรรมท่ี 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักการและ
แนวทางปฏิบัติงานทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคล่ือนท่ี

เร็ว (SRRT)

16,000 1,000 3,000 20,000 16,000 1,000 3,000 20,000 ร้อยละของการเบิกจ่าย

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
พ.ย.

 60

อ.นัชชา,     

 อ.รัตนาภรณ์

กิจกรรมท่ี 4 การฝึกทักษะในการวินิจฉัยชุมชน
และการให้ค าปรึกษาทางสุขภาพโดยใช้

กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน

16,000 13,550 6,928 36,478 16,000 13,550 6,928 36,478 ร้อยละของการเบิกจ่าย

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
เม.ย.61 อ.กฤติเดช, 

อ.อภิเชษฐ์, 

อ.พิชสุดา

กิจกรรมท่ี 5 การอบรมเชิงปฏิบัติการศึกษาชุมชน

บูรณาการวิชาอนามัยชุมชนและการส่งเสริมสุขภาพ

12,000 17,360 7,550 36,910 12,000 17,360 7,550 36,910 ร้อยละของการเบิกจ่าย

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
พ.ย.

 60

อ.อภิเชษฐ์, 

ผศ.อารีย์

กิจกรรมท่ี 6 การเสริมทักษะทางวิชาการศึกษาดู
งานวิชาพ้ืนฐานอนามัยส่ิงแวดล้อม

5,600 480 3,895 9,975 5,600 480 3,895 9,975 ร้อยละของการเบิกจ่าย

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
เม.ย.61 อ.เฟ่ืองฟ้า, 

อ.ธธิธา

กิจกรรมท่ี 7 การศึกษาดูงานระบบบการบริหาร
จัดการงานสาธารณสุขในรูปแบบคลินิกหมอ

ครอบครัวต้นแบบ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

4,800 23,700 1,295 29,795 4,800 23,700 1,295 29,795 ร้อยละของการเบิกจ่าย

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
พ.ย.

 60

อ.ดร.อภิชัย 

อ.ศศิธร

กิจกรรมท่ี 8 การศึกษาดูงานระบบเวชระเบียน

และการใช้โปรแกรม JHCIS และ HOSXP

12,800 26,380 6,360 45,540 12,800 26,380 6,360 45,540 ร้อยละของการเบิกจ่าย

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
ม.ีค.61 อ.วิมลรัตน์, 

อ.รัตนาภรณ์ 

อ.สุทธิกาญจน์

กิจกรรมท่ี 9 การประชุมและการทวนสอบ

ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2560

30,000 15,000 45,000 30,000 15,000 45,000 ร้อยละของการเบิกจ่าย

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
พ.ค. 61 อ.รัตนาภรณ์ 

อ.สุทธิกาญจน์

กิจกรรมท่ี 10 การอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดู

งานการบริหารจัดการสถานพยาบาล

2,400 7,740 3,710 13,850 2,400 7,740 3,710 13,850 ร้อยละของการเบิกจ่าย

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
พ.ย.60 อ.ดร.ทัศพร, 

อ.เนตรนภา

กิจกรรมท่ี 11 การอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียม
ความพร้อมอาจารย์นิเทศและอาจารย์พ่ีเล้ียงสห

กิจศึกษา

4,800 31,300 5,364 41,464 4,800 31,300 5,364 41,464 ร้อยละของการเบิกจ่าย

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
ม.ค. 61 อ.พิชสุดา, 

อ.รัตนาภรณ์

กิจกรรมท่ี 12 การสัมมนาการน าเสนอผลงาน
นักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

16,800 19,084 35,884 16,800 19,084 35,884 ร้อยละของการเบิกจ่าย

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
พ.ค. 61 อ.สุทธิกาญจน์

อ.กฤติเดช

 คณะสาธารณสุขศาสตร์

แผนการด าเนินกิจกรรม
ระยะเวลาด าเนินการ (ระบุระยะเวลาให้ชัดเจน)

เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

รวม

แผนปฏิบัติการ  ประจ าปีงบประมาณ 2561 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม
งบด าเนินงาน

งบ
บุค

ลา
กร

รา
ยจ่

าย
อื่น

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2561

รวม

งบ
บุค

ลา
กร

งบด าเนินงาน

รา
ยจ่

าย
อื่น

งบ
อุด

หนุ
น

งบลงทุนงบลงทุนงบลงทุน

รวม

งบด าเนินงาน

เงินแผ่นดิน เงินรายได้ รวมท้ังส้ิน

รา
ยจ่

าย
อื่น

งบ
อุด

หนุ
น

งบ
บุค

ลา
กร

งบ
อุด

หนุ
น

Page 1



ไตร

มาสที ่1

ไตร

มาสที ่2

ไตร

มาสที ่3

ไตร

มาสที ่4

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สาธารณูปโภค ส่ิงก่อสร้าง ครุภัณฑ์ ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สาธารณูปโภค ส่ิงก่อสร้าง ครุภัณฑ์ ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สาธารณูปโภค ส่ิงก่อสร้าง ครุภัณฑ์ (ต.ค.-

ธ.ค.59)

(ม.ค.– 

ม.ีค.60)

(เม.ย.-

ม.ิย.60)

(ก.ค.-

ก.ย.60)

แผนการด าเนินกิจกรรม
ระยะเวลาด าเนินการ (ระบุระยะเวลาให้ชัดเจน)

เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

รวม

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม
งบด าเนินงาน

งบ
บุค

ลา
กร

รา
ยจ่

าย
อื่น

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2561

รวม

งบ
บุค

ลา
กร

งบด าเนินงาน

รา
ยจ่

าย
อื่น

งบ
อุด

หนุ
น

งบลงทุนงบลงทุนงบลงทุน

รวม

งบด าเนินงาน

เงินแผ่นดิน เงินรายได้ รวมท้ังส้ิน

รา
ยจ่

าย
อื่น

งบ
อุด

หนุ
น

งบ
บุค

ลา
กร

งบ
อุด

หนุ
น

กิจกรรมท่ี 13 การประชุมและสัมมนางานวิจัย

ทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 
2560

16,300 24,130 40,430 16,300 24,130 40,430 ร้อยละของการเบิกจ่าย

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
พ.ย. 60 อ.กฤติเดช

อ.วิมลรัตน์

อ.รัตนาภรณ์

กิจกรรมท่ี 14 การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านสหกิจ

ศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

154,800 4,964 159,764 154,800 4,964 159,764 ร้อยละของการเบิกจ่าย

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
ม.ค. 61 อ.กฤติเดช, 

อ.รัตนาภรณ์

กิจกรรมท่ี 15 การส่ือสารและการประชาสัมพันธ์

เพ่ือพัฒนาสุขภาพ

1,471 1,471 1,471 1,471 ร้อยละของการเบิกจ่าย

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
ธ.ค. 60 อ.ดร.สุนทรี, 

อ.ดร.สินี, 

อ.ฉัตรประภา

กิจกรรมท่ี 16 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการ

สร้างสรรค์ผลงานวิจัย

30,000 20,000 50,000 30,000 20,000 50,000 ร้อยละของการเบิกจ่าย

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
ธ.ค. 60 อ.ดร.ทัศพร, 

อ.เมธี

กิจกรรมท่ี 17 โครงการ พัฒนาศักยภาพนักศึกษา

ในการบันทึกข้อมูลด้านสุขภาพ (งานเวชระเบียน)

31,750 31,750 31,750 31,750 ร้อยละของการเบิกจ่าย

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
อ.เนตรนภา  

 อ.ดร.ทัศพร

แผนงาน : การพัฒนาการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ

     งาน เตรียมความพร้อมของนักศึกษา

           1.2.2 โครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนเข้าศึกษา

กิจกรรมท่ี 1 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน
ของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์

21,600 7,100 28,700 21,600 7,100 28,700 ร้อยละของการเบิกจ่าย

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
ก.ย. 61อ.ดร.ทัศพร, 

อ.เนตรนภา, 

อ.พิชสุดา

แผนงาน : การพัฒนาการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ

     งาน ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนานักศึกษาสู่อาเซียน+3+I

           1.2.3 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาให้มีความพร้อมในการท างานสู่ประชาคมอาเซียน +3+1

กิจกรรมท่ี 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความ

พร้อมการสอบ TOEIC

24,000 6,679 30,679 24,000 0 6,679 30,679 ร้อยละของการเบิกจ่าย

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
ก.พ. 61 อ.ดร.สินี, 

อ.นัชชา

กิจกรรมท่ี 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้แก่ผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21

7,200 22,050 9,635 38,885 7,200 22,050 9,635 38,885 ร้อยละของการเบิกจ่าย

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
พ.ค. 61 อ.สุทธิ

กาญจน์ 

อ.นัชชา

กิจกรรมท่ี 3 การจัดต้ังองค์การนักศึกษาคณะ

สาธารณสุขศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2560

5,200 5,200 5,200 5,200 ร้อยละของการเบิกจ่าย

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
พ.ย. 60 อ.ฉัตรประภา

 อ.ปัทมาภรณ์

กิจกรรมท่ี 4 การท าบุญปีใหม่คณะสาธารณสุข

ศาสตร์ ประจ าปี 2561

22,375 7,800 30,175 22,375 7,800 30,175 ร้อยละของการเบิกจ่าย

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
ธ.ค. 60 อ.นาตยา   

อ.สินี

กิจกรรมท่ี 5 การอบรมพัฒนาจริยธรรม คุณธรรม

นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจ าปี

การศึกษา 2560

14,800 45,890 360 61,050 14,800 45,890 360 61,050 ร้อยละของการเบิกจ่าย

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
ม.ค. 61 อ.พิชสุดา, 

อ.อภิเชษฐ์, 

อ.รัตนาภรณ์

กิจกรรมท่ี 6 สาธารณสุขสัมพันธ์ คร้ังท่ี 4 35,490 6,920 42,410 35,490 6,920 42,410 ร้อยละของการเบิกจ่าย

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
ม.ิย.61 อ.ปัทมาภรณ์

อ.ฉัตรประภา

กิจกรรมท่ี 7 ปัจฉิมนิเทศและกิจกรรมศิษย์เก่า

สัมพันธ์ ปีการศึกษา 2560

6,400 24,600 9,956 40,956 6,400 24,600 9,956 40,956 ร้อยละของการเบิกจ่าย

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
พ.ค. 61 อ.นาตยา    

อ.ลัดดาวัลย์

ม.ีค. - ก.ย. 61
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ไตร

มาสที ่1

ไตร

มาสที ่2

ไตร

มาสที ่3

ไตร

มาสที ่4

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สาธารณูปโภค ส่ิงก่อสร้าง ครุภัณฑ์ ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สาธารณูปโภค ส่ิงก่อสร้าง ครุภัณฑ์ ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สาธารณูปโภค ส่ิงก่อสร้าง ครุภัณฑ์ (ต.ค.-

ธ.ค.59)

(ม.ค.– 

ม.ีค.60)

(เม.ย.-

ม.ิย.60)

(ก.ค.-

ก.ย.60)

แผนการด าเนินกิจกรรม
ระยะเวลาด าเนินการ (ระบุระยะเวลาให้ชัดเจน)

เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

รวม

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม
งบด าเนินงาน

งบ
บุค

ลา
กร

รา
ยจ่

าย
อื่น

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2561

รวม

งบ
บุค

ลา
กร

งบด าเนินงาน

รา
ยจ่

าย
อื่น

งบ
อุด

หนุ
น

งบลงทุนงบลงทุนงบลงทุน

รวม

งบด าเนินงาน

เงินแผ่นดิน เงินรายได้ รวมท้ังส้ิน

รา
ยจ่

าย
อื่น

งบ
อุด

หนุ
น

งบ
บุค

ลา
กร

งบ
อุด

หนุ
น

กิจกรรมท่ี 8 การอบรมเชิงปฏิบัติการเปิดโลกทัศน์

สู่เส้นทางวิชาชีพสาธารณสุข

4,800 11,050 738 16,588 4,800 11,050 738 16,588 ร้อยละของการเบิกจ่าย

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
พ.ค. 61 อ.ฉัตรประภา

 อ.ธธิธา

กิจกรรมท่ี 9 กีฬาเจ้าฟ้าเกมส์ 10,000 29,428 39,428 10,000 29,428 39,428 ร้อยละของการเบิกจ่าย

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
ม.ีค.61 อ.ดร.สินี, 

อ.นาตยา

กิจกรรมท่ี 10 การสัมมนาแผนกิจการนักศึกษา 650 1,560 2,210 650 1,560 2,210 ร้อยละของการเบิกจ่าย

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
พ.ย. 60 อ.อภิญญา 

อ.ลัดดาวัลย์

กิจกรรมท่ี 11 ร าลึกคุณสมเด็จพระราชบิดา บิดา

แห่งการสาธารณสุขไทย

5,600 5,600 5,600 5,600 ร้อยละของการเบิกจ่าย

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
ก.ย. 61อ.ลัดดาวัลย์ 

อ.อภิญญา

กิจกรรมท่ี 12 การแสดงความยินดีกับบัณฑิตคณะ

สาธารณสุขศาสตร์

7,277 7,277 7,277 7,277 ร้อยละของการเบิกจ่าย

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
ส.ค.61 อ.ธธิธา     

อ.นาตยา

กิจกรรมท่ี 13 การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะ

สาธารณสุขศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2561

8,135 8,135 8,135 8,135 ร้อยละของการเบิกจ่าย

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
ส.ค.61 อ.ดร.สินี     

อ.ฉัตรประภา

กิจกรรมท่ี 14 วันทาคณาจารย์ 2,115 2,115 2,115 2,115 ร้อยละของการเบิกจ่าย

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
ก.ย.61 อ.อภิญญา 

อ.นาตยา

กิจกรรมท่ี 15 การอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียม

ความพร้อมการสอบใบประกอบวิชาชีพสาธารณสุข

180,000 145,500 67,735 393,235 180,000 145,500 67,735 393,235 ร้อยละของการเบิกจ่าย

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
ม.ิย.61 อ.ดร.อภิชัย

ผศ.อารีย์      

 อ.ดร.ทัศพร

แผนงาน : การพัฒนาการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ

     งาน พัฒนากระบวนการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน

            1.2.4 โครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติผ่านการท างานร่วมกับชุมชน

กิจกรรมท่ี 1 การประเมินสถานการณ์สุขภาพ

ชุมชนและศึกษาบริบทของชุมชนโดยอาศัย

กระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชน

100,000 160,000 40,000 300,000 100,000 160,000 40,000 300,000 ร้อยละของการเบิกจ่าย

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
ม.ิย.61 อ. อภิเชษฐ์, 

อ.รัตนาภรณ์

กิจกรรมท่ี 2 การด าเนินการแก้ไขปัญหาสุขภาพ
ชุมชนเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

3,200 250,000 46,800 300,000 3,200 250,000 46,800 300,000 ร้อยละของการเบิกจ่าย

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
พ.ย.60 อ.กฤติเดช, 

อ.พิชสุดา, 

อ.นัชชา

แผนงาน : การพัฒนาการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต

ผลผลิต : การให้บริการวิชาการ

     งาน พัฒนาทักษะด้านภาษาสากล

กิจกรรมท่ี 1 อบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง "Smart 
English with PH VRU Season 3" (สาขา

สาธารณสุขศาสตร์และสาขาวิชาการจัดการ
สถานพยาบาล)

27,400 27,400 27,400 27,400 ร้อยละของการเบิกจ่าย

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
ก.พ.

 - 

ม.ีค.

 61

อ.ดร.สินี      

 อ.ดร.ทัศพร  

 อ.นัชชา

แผนงาน : การพัฒนาการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต

            1.3.1  โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ด้านภาษาสากล
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ไตร

มาสที ่1

ไตร

มาสที ่2

ไตร

มาสที ่3

ไตร

มาสที ่4

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สาธารณูปโภค ส่ิงก่อสร้าง ครุภัณฑ์ ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สาธารณูปโภค ส่ิงก่อสร้าง ครุภัณฑ์ ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สาธารณูปโภค ส่ิงก่อสร้าง ครุภัณฑ์ (ต.ค.-

ธ.ค.59)

(ม.ค.– 

ม.ีค.60)

(เม.ย.-

ม.ิย.60)

(ก.ค.-

ก.ย.60)

แผนการด าเนินกิจกรรม
ระยะเวลาด าเนินการ (ระบุระยะเวลาให้ชัดเจน)

เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

รวม

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม
งบด าเนินงาน

งบ
บุค

ลา
กร

รา
ยจ่

าย
อื่น

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2561

รวม

งบ
บุค

ลา
กร

งบด าเนินงาน

รา
ยจ่

าย
อื่น

งบ
อุด

หนุ
น

งบลงทุนงบลงทุนงบลงทุน

รวม

งบด าเนินงาน

เงินแผ่นดิน เงินรายได้ รวมท้ังส้ิน

รา
ยจ่

าย
อื่น

งบ
อุด

หนุ
น

งบ
บุค

ลา
กร

งบ
อุด

หนุ
น

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

     งาน สร้างเครือข่ายรูปแบบประชารัฐกับหน่วยงานในประเทศ

            1.4.1 โครงการสร้างเครือข่ายในรูปแบบประชารัฐกับหน่วยงานภายในประเทศ

กิจกรรมท่ี 1 การศึกษาดูงานการจัดการเรียนการ
สอนของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

7,200 10,240 8,832 26,272 7,200 10,240 8,832 26,272 ร้อยละของการเบิกจ่าย

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
ธ.ค.60 อ. รัตนาภรณ์

อ.นัชชา

อ.พิชสุดา

รวมงบประมาณแผนงาน 83,600 12,370 46,762 27,400 170,132 524,000 993,435 363,984 1,881,419 607,600 1,005,805 410,746 27,400 2,051,551

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถ่ิน

แผนงาน : การวิจัยและสะสมองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ

     งาน สร้างผลงานวิจัยท่ีเป็นองค์ความรู้ใหม่ท่ีตอบโจทย์ระดับชาติและท้องถ่ิน

            2.2.1 โครงการส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน 

กิจกรรมท่ี 1 การศึกษาดูงานการประชุมวิชาการ
ของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์

27,100        9,286          36,386 27,100 9,286 36,386 ร้อยละของการเบิกจ่าย

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
ม.ค.61 อ.นัชชา, 

อ.กฤติเดช, 

อ.สุทธิกาญจน์

รวมงบประมาณแผนงาน 27,100 9,286 36,386 27,100 9,286 36,386

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

แผนงาน : การบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ

     งาน  สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติจากภายในและภายนอกเพ่ือร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชน ท้องถ่ิน และเสริมพลังให้ชุมชนท้องถ่ินสามารถด ารงอยู่ได้อย่างย่ังยืน

            3.1.1 โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพ่ือร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถ่ินและเสริมพลังให้ชุมชน ท้องถ่ิน สามารถด ารงอยู่ได้อย่างย่ังยืน 

กิจกรรมท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพชุมชนต าบลเชียง
รากน้อย ในการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันและ

ควบคุมโรค

19500 12470 31970 19,500 12,470 31,970 ร้อยละของการเบิกจ่าย

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
ม.ีค.61 อ.ดร.ทัศพร

อ.เนตรนภา

กิจกรรมท่ี 2 การส่งเสริมสุขภาพด้วยหลักการ

แพทย์แผนไทยส าหรับผู้สูงอายุในต าบลสวน
พริกไทย

12,000      8,000       20,000 12,000 8,000 20,000 ร้อยละของการเบิกจ่าย

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
ม.ค.61 อ.ดร.สุนทรี,

อ.ภาชินี

แผนงาน : การบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน

ผลผลิต : การให้บริการวิชาการ

     งาน  สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติจากภายในและภายนอกเพ่ือร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชน ท้องถ่ิน และเสริมพลังให้ชุมชนท้องถ่ินสามารถด ารงอยู่ได้อย่างย่ังยืน

            3.1.1 โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพ่ือร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถ่ินและเสริมพลังให้ชุมชน ท้องถ่ิน สามารถด ารงอยู่ได้อย่างย่ังยืน (บริการวิชาการ)

กิจกรรมท่ี 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยฟ้ืนคืน
ชีพข้ันพ้ืนฐาน (CPR) ส าหรับอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) หมู่8 ต าบล

คลองห้า อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

20000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของการเบิกจ่าย

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
ม.ค.61 อ.เนตรนภา  

อ.ทัศพร

แผนงาน : การบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ

     งาน  พัฒนาจิตอาสาให้กับนักศึกษา

            3.1.2 โครงการพัฒนาจิตอาสาให้กับนักศึกษาในการด าเนินการงานพันธกิจสัมพันธ์

กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมอบรมหน้าท่ีพลเมืองไทย จิต

สาธารณะและวิถีชีวิตพอเพียงในอาชีพนัก
สาธารณสุข

2,400          12,750        1,550          16,700       2,400 12,750 1,550 16,700 ร้อยละของการเบิกจ่าย

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
ต.ค. 60 อ.กริช        

อ.ทัศพร

แผนงาน : การบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ

     งาน  นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ

            3.2.3 โครงการนิทรรศน์การเฉลิมพระเกียรติ
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ไตร

มาสที ่1

ไตร

มาสที ่2

ไตร

มาสที ่3

ไตร

มาสที ่4

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สาธารณูปโภค ส่ิงก่อสร้าง ครุภัณฑ์ ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สาธารณูปโภค ส่ิงก่อสร้าง ครุภัณฑ์ ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สาธารณูปโภค ส่ิงก่อสร้าง ครุภัณฑ์ (ต.ค.-

ธ.ค.59)

(ม.ค.– 

ม.ีค.60)

(เม.ย.-

ม.ิย.60)

(ก.ค.-

ก.ย.60)

แผนการด าเนินกิจกรรม
ระยะเวลาด าเนินการ (ระบุระยะเวลาให้ชัดเจน)

เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

รวม

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม
งบด าเนินงาน

งบ
บุค

ลา
กร

รา
ยจ่

าย
อื่น

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2561

รวม

งบ
บุค

ลา
กร

งบด าเนินงาน

รา
ยจ่

าย
อื่น

งบ
อุด

หนุ
น

งบลงทุนงบลงทุนงบลงทุน

รวม

งบด าเนินงาน

เงินแผ่นดิน เงินรายได้ รวมท้ังส้ิน

รา
ยจ่

าย
อื่น

งบ
อุด

หนุ
น

งบ
บุค

ลา
กร

งบ
อุด

หนุ
น

กิจกรรมท่ี 1 ร าลึกวันเจ้าฟ้า 6,695       6,695 6,695 6,695 ร้อยละของการเบิกจ่าย

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
ก.พ.61 อ.กริช         

 อ. ธธิธา

รวมงบประมาณแผนงาน 12,000 14,695 20,000 46,695 2,400 32,250 14,020 48,670 2,400 44,250 28,715 20,000 95,365

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตส านึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมท่ีน าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

แผนงาน : การท านุ บ ารุง สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ินและชาติ

ผลผลิต : ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

     งาน บริหารจัดการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

            4.1.1 โครงการบริหารจัดการงานส่งเสริมศาสนา ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

กิจกรรมท่ี 1 การสืบสานประเพณีไทย งานรดน้ า
ด าหัวเทศกาลสงกรานต์คณะสาธารณสุขศาสตร์

15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละของการเบิกจ่าย

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
เม.ย.61 อ.ดร.ทัศพร

อ.เมธี

กิจกรรมท่ี 2 การจัดกิจกรรมท านุ บ ารุงเผยแพร่

สืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ถวายเทียน

เข้าพรรษา

13,488 13,488 13,488 13,488 ร้อยละของการเบิกจ่าย

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
ก.ค.61 อ.เฟ่ืองฟ้า, 

อ.ดร.ทัศพร

กิจกรรมท่ี 3 การท านุบ ารุง เผยแพร่สืบสาน และ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมเทศกาลวันลอยกระทง

15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละของการเบิกจ่าย

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
พ.ย.60 อ.เมธี, 

อ.ภาชินี

กิจกรรมท่ี 4 การเฉลิมพระเกียรติวันส าคัญ

เก่ียวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์

15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละของการเบิกจ่าย

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
อ.เฟ่ืองฟ้า,

อ.เนตรนภา

รวมงบประมาณแผนงาน 30,000 30,000 28,488 28,488 28,488 30,000 58,488

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีเป็นเลิศมีธรรมาภิบาล

แผนงาน : การบริหารการพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือความเป็นเลิศสู่สากล 

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ

     งาน ดึงดูดบุคลากรท่ีมีความสามารถให้เข้าท างานในมหาวิทยาลัย พัฒนาขีดสมรรถนะของทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเน่ือง ทันต่อความเปล่ียนแปลง

            5.1.1 โครงการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นเลิศ

กิจกรรมท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสาย

วิชาการท่ีมีผลต่อการเรียนรู้เชิงผลิตภาพของผู้เรียน

30,000 50,000 20,000 100,000 30,000 50,000 20,000 100,000 ร้อยละของการเบิกจ่าย

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
ธ.ค.60 ม.ิย.61 อ.กฤติเดช, 

อ.นัชชา, 

อ.สุทธิกาญจน์

แผนงาน : การบริหารการพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือความเป็นเลิศสู่สากล 

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ

     งาน เสริมสร้างธรรมาภิบาล

            5.2.2 โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและเป็นมหาวิทยาลัยท่ีรับผิดชอบต่อสังคมมีการเบิกจ่ายให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสถูกต้องตามระเบียบ

กิจกรรมท่ี 1 การบริหารส านักงาน (วัสดุส านักงาน,

 วัสดุการศึกษา, ครุภัณฑ์, สาธารณูปโภค, เช้ือเพลิง

, ค่าจ้างเหมาบริการ, ซ่อมแซ่มอาคารสถานท่ี 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานล่วงเวลา)

112,960 217,661 330,621 112,960 217,661 330,621 ร้อยละของการเบิกจ่าย

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
ส านักงาน

คณบดี

กิจกรรมท่ี 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการท าแผน

ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการคณะสาธารณสุข

ศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2562

12,800 141,100 7,252 161,152 12,800 141,100 7,252 161,152 ร้อยละของการเบิกจ่าย

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
ม.ิย.61 อ.ดร.อภิชัย, 

อ.ศศิธร, 

พรทิพย์, 

อ.กฤติเดช

ต.ค.60 - ก.ย.61

ต.ค.60 - ก.ย.61
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ไตร

มาสที ่1

ไตร

มาสที ่2

ไตร

มาสที ่3

ไตร

มาสที ่4

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สาธารณูปโภค ส่ิงก่อสร้าง ครุภัณฑ์ ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สาธารณูปโภค ส่ิงก่อสร้าง ครุภัณฑ์ ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สาธารณูปโภค ส่ิงก่อสร้าง ครุภัณฑ์ (ต.ค.-

ธ.ค.59)

(ม.ค.– 

ม.ีค.60)

(เม.ย.-

ม.ิย.60)

(ก.ค.-

ก.ย.60)

แผนการด าเนินกิจกรรม
ระยะเวลาด าเนินการ (ระบุระยะเวลาให้ชัดเจน)

เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

รวม

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม
งบด าเนินงาน

งบ
บุค

ลา
กร

รา
ยจ่

าย
อื่น

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2561

รวม

งบ
บุค

ลา
กร

งบด าเนินงาน

รา
ยจ่

าย
อื่น

งบ
อุด

หนุ
น

งบลงทุนงบลงทุนงบลงทุน

รวม

งบด าเนินงาน

เงินแผ่นดิน เงินรายได้ รวมท้ังส้ิน

รา
ยจ่

าย
อื่น

งบ
อุด

หนุ
น

งบ
บุค

ลา
กร

งบ
อุด

หนุ
น

กิจกรรมท่ี 3 การบริหารส านักงาน (วัสดุส านักงาน,

 วัสดุการศึกษา, ครุภัณฑ์, สาธารณูปโภค, เช้ือเพลิง
, ค่าจ้างเหมาบริการ, ซ่อมแซ่มอาคารสถานท่ี 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานล่วงเวลา)

100,000 113,250 290,921 504,171 100,000 113,250 290,921 504,171 ร้อยละของการเบิกจ่าย

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
ส านักงาน

คณบดี

กิจกรรมท่ี 4 การจัดซ้ือครุภัณฑ์สนับสนุนการ

จัดการเรียนการสอนเชิงผลิตภาพ

450,000 450,000 450,000 450,000 ร้อยละของการเบิกจ่าย

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
ฝ่ายวิชาการ

และแผนงาน

กิจกรรมท่ี 5 การจัดซ้ือครุภัณฑ์ทางสาย
วิทยาศาสตร์สุขภาพ

760,000 760,000 760,000 760,000 ร้อยละของการเบิกจ่าย

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
ฝ่ายวิชาการ

และแผนงาน

แผนงาน : การบริหารการพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือความเป็นเลิศสู่สากล 

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ

     งาน มาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

            5.2.4 โครงการจัดการมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือสู่ความเป็นเลิศ

กิจกรรมท่ี 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการประกัน
คุณภาพการจัดการศึกษา

15,700 8,500 24,200 15,700 8,500 24,200 ร้อยละของการเบิกจ่าย

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
ม.ิย.61 อ.อภิญญา, 

อ.จีรภัทร์

กิจกรรมท่ี 2 การอบรมประกันคุณภาพการศึกษา 

ส าหรับนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์

1,600 3,000 4,600 1,600 3,000 4,600 ร้อยละของการเบิกจ่าย

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
ธ.ค.60 อ.อภิญญา, 

อ.กริช

กิจกรรมท่ี 3 โครงการตรวจประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับคณะและระดับหลักสูตร

24,500 10,050 9,240 43,790 24,500 10,050 9,240 43,790 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ: 

จ านวนบุคลากร 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา: 

ด าเนินการได้เสร็จทัน

ตามก าหนดเวลา  

ตัวช้ีวัดระดับ

ความส าเร็จ: ความพึง

พอใจท่ีมีต่อกิจกรรม

ร้อยละของการเบิกจ่าย

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

ส.ค. 61อ.จีรภัทร์, 

อ.อภิญญา, 

อ.กริช

กิจกรรมท่ี 4 โครงการการติดตามภาวะการมีงาน
ท าและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

1,152 864 2,016 1,152 864 2,016 บัณฑิตตอบ

แบบสอบถามมากกว่า

ร้อยละ 80

ผู้ใช้บัณฑิตตอบ

แบบสอบถามไม่น้อย

กว่าร้อยละ 30

ร้อยละของการเบิกจ่าย

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

ธ.ค.60 อ.ธธิธา, 

อ.กริช

แผนงาน : การบริหารการพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือความเป็นเลิศสู่สากล 

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ

     งาน ส่ือสารองค์กรและการตลาด

            5.2.5 โครงการส่ือสารองค์กรและการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC)

ต.ค.60 - ก.ย.61

ต.ค.60 - ก.ย.61

ต.ค.60 - ก.ย.61
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ไตร

มาสที ่1

ไตร

มาสที ่2

ไตร

มาสที ่3

ไตร

มาสที ่4

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สาธารณูปโภค ส่ิงก่อสร้าง ครุภัณฑ์ ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สาธารณูปโภค ส่ิงก่อสร้าง ครุภัณฑ์ ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สาธารณูปโภค ส่ิงก่อสร้าง ครุภัณฑ์ (ต.ค.-

ธ.ค.59)

(ม.ค.– 

ม.ีค.60)

(เม.ย.-

ม.ิย.60)

(ก.ค.-

ก.ย.60)

แผนการด าเนินกิจกรรม
ระยะเวลาด าเนินการ (ระบุระยะเวลาให้ชัดเจน)

เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

รวม

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม
งบด าเนินงาน

งบ
บุค

ลา
กร

รา
ยจ่

าย
อื่น

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2561

รวม

งบ
บุค

ลา
กร

งบด าเนินงาน

รา
ยจ่

าย
อื่น

งบ
อุด

หนุ
น

งบลงทุนงบลงทุนงบลงทุน

รวม

งบด าเนินงาน

เงินแผ่นดิน เงินรายได้ รวมท้ังส้ิน

รา
ยจ่

าย
อื่น

งบ
อุด

หนุ
น

งบ
บุค

ลา
กร

งบ
อุด

หนุ
น

กิจกรรมท่ี 1 โครงการประชาสัมพันธ์คณะ

สาธารณสุขศาสตร์เพ่ือความเป็นเลิศสู่สากล

1,440 58,500 59,940 1,440 58,500 59,940 ร้อยละของการเบิกจ่าย

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
อ.ปัทมาภรณ์, 

อ.กริช

แผนงาน : การบริหารการพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือความเป็นเลิศสู่สากล 

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ

     งาน การประชุม

            5.2.6 โครงการจัดประชุมเพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

กิจกรรมท่ี 1 การจัดประชุมเพ่ือพัฒนาระบบ

บริหารจัดการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

13,200 13,200 13,200 13,200 ร้อยละของการเบิกจ่าย

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
ส านักงาน

คณบดี

กิจกรรมท่ี 2 การจัดประชุมเพ่ือพัฒนาระบบ

บริหารจัดการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล

11,200 11,200 11,200 11,200 ร้อยละของการเบิกจ่าย

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
ส านักงาน

คณบดี

กิจกรรมท่ี 3 การจัดประชุมเพ่ือพัฒนาระบบ

บริหารจัดการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาแพทย์แผนไทย

11,200 11,200 11,200 11,200 ร้อยละของการเบิกจ่าย

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
ส านักงาน

คณบดี

แผนงาน : การบริหารการพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือความเป็นเลิศสู่สากล 

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ

     งาน พัฒนาส่ิงแวดล้อม

            5.3.1 โครงการพัฒนาส่ิงแวดล้อมและมหาวิทยาลัยแห่งความพอเพียง

กิจกรรมท่ี 1 โครงการส่งเสริมการจัดการขยะอย่าง
ย่ังยืนภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์

18,120 18,120 18,120 18,120 ร้อยละของการเบิกจ่าย

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
ต.ค. 60 อ.เฟ่ืองฟ้า,  

อ.ดร.สุนทรี, 

ผศ.อารีย์

แผนงาน : การบริหารการพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือความเป็นเลิศสู่สากล 

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ

     งาน จัดหาและพัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการจัดการศึกษา วิจัย บริการ

            5.4.1 โครงการจัดหาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทรัพยากรสนับสนุนการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ

กิจกรรมท่ี 1 การพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้

สารสนเทศคณะสาธารณสุขศาสตร์

30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของการเบิกจ่าย

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
ต.ค. 60 อ.สุทธิ

กาญจน์ 

อ.อภิเชษฐ์

รวมงบประมาณแผนงาน 42,800 319,760 283,413 760,000 1405973 161,540 126,052 380,645 450,000 1,118,237 204,340 445,812 664,058 1,210,000 2,524,210

รวมงบประมาณท้ังส้ินทุกแผนงาน 126,400 344,130 344,870 77,400 760,000 1,652,800 687,940 1,178,837 796,423 450,000 3,113,200 814,340 1,522,967 1,141,293 77,400 1,210,000 4,766,000
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