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ค ำน ำ 
 แผนปฏิบัติ กำรคณะสำธำรณสุขศำสต ร์  มหำวิทยำลัยรำชภัฏว ไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ฉบับนี้ จัดท ำขึ้นภำยใต้นโยบำยสภำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ แผนกลยุทธ์มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ พ.ศ.2560 - 2564 และจำกผลกำรทบทวนแผนปฏิบัติกำร
คณะสำธำรณสุขศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2562 ท่ีเน้นกระบวนกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน ซึ่งประกอบด้วยคณะท ำงำน
จัดท ำแผนยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติกำร คณะสำธำรณสุขศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ จึงได้ก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ โครงกำร 
กิจกรรม ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ภำยใต้สภำพแวดล้อมปัจจัยภำยในและปัจจัยภำยนอกท่ีส่งผลกระทบ
ต่อ คณะสำธำรณสุขศำสตร์ในอนำคต เพื่อให้บังเกิดผลส ำเร็จอย่ำงเป็นรูปธรรมตำมเป้ำหมำยท่ีได้
ร่วมกันก ำหนดไว้จึงต้องอำศัย กำรรวมพลัง ควำมร่วมมือ และกำรมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงำน
บริหำรจัดกำร 
 ท้ังนี้เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนให้เกิดประสิทธิภำพ และประสิทธิผลตำมแผน โครงกำร/
กิจกรรมต่ำงๆ ของคณะและหน่วยงำนในสังกัดเป็นไปตำมยุทธศำสตร์ อันจะน ำไปสู่ควำมส ำเร็จตำม
เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของแผนปฏิบัติกำร คณะสำธำรณสุขศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
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สารบัญ 
 

เรื่อง หน้า 
ค าน า ก 
สารบัญ ข 
บทที่ 1 แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 - 2564  

 ปณิธาน ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ 1 

 ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร วิสัยทัศน ์ 2 

 พันธกิจ 3 

 ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 4 

 สรุป แผนงานโครงการ 14 

 ตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ ในความรับผิดชอบของคณะสาธารณสุขศาสตร์ 22 
บทที่ 2 แผนปฏิบัติการคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

 ปรัชญา ปณิธาน อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ 29 

 ค่านิยม คณะสาธารณสุขศาสตร์ 30 

 5 ค่านิยม VRUPH พฤติกรรมที่พึ่งประสงค์ 31 

 ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 32 

 ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 36 

 วิสัยทัศน ์พันธกิจ 39 

 ยุทธศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 40 
บทที่ 3 แผนงาน โครงการ ของแผนกลยุทธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

 แผนงาน โครงการ ของแผนกลยุทธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 45 
บทที่ 4 สรุปจ านวนยุทธศาสตร์ แผนงาน/งาน โครงการ กิจกรรม และงบประมาณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

 สรุปจ านวนยุทธศาสตร์ แผนงาน/งาน โครงการ กิจกรรม และงบประมาณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 55 
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บทที่ 1 
แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2560 - 2564 

ปณิธาน (Determination) 

เสริมพลัง สร้างความเข้มแข็ง และมั่งคั่งของชุมชน 

 

ปรัชญา (Philosophy) 
วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม น าท้องถิ่นพัฒนา ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี 

 

อัตลักษณ์ 

บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น 

 

เอกลักษณ ์

 เป็นสถาบันท่ีน้อมน าแนวทางการด าเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 



  

 

  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่านิยม (Core Values) 
V :  Visionary   = เป็นผู้รอบรู้ 
A :  Activeness  = ท ำงำนเชิงรุก ริเร่ิมสร้ำงสรรค์  

L :  Like to learn   = สนใจใฝ่เรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง  

A :  Adaptive   = ปรับตัวได้ดี พร้อมน ำกำรเปล่ียนแปลง  

Y :  Yields    = ผลงำนเป็นที่ประจักษ์ 

A :  Acceptance and Friendliness = เป็นที่ยอมรับในกำรเป็นกัลยำณมิตร 
 

วัฒนธรรมองค์กร 
 พัฒนำนวัตกรรม มุ่งเน้นควำมเป็นเลิศ ร่วมพัฒนำท้องถิ่น 

วิสัยทัศน์ (Vision)  
 มหำวิทยำลัยต้นแบบแห่งกำรผลิตครู พัฒนำศักยภำพมนุษย์โดยยึด

หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และสร้ำงนวัตกรรมเพื่อพัฒนำท้องถิ่นให้

มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

VALAYA 
 

ALONGKORN RAJABHAT 
UNIVERSITY 

UNDER THE ROYAL PATRONAGE 
 

 Faculty of Public Health  
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พันธกิจ (Mission)  

 1. ยกระดั บกำรผลิ ตครู  และพัฒนำ ศักยภำพมนุษย์  โ ดยกระบวนกำรจั ดกำร เรี ยนรู้ เ ชิ งผลิ ตภำพ  

(Productive Learning) สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือตำมรูปแบบประชำรัฐเพื่อพัฒนำท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญำของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

 2. พัฒนำกำรวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อกำรแก้ไขปัญหำของท้องถิ่นและเป็นต้นแบบที่สำมำรถน ำไปใช้

ประโยชน์ในพัฒนำคุณภำพชีวิต และควำมเข้มแข็งของท้องถิ่น 

 3. ประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงมหำวิทยำลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อพัฒนำงำนพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ำยทอด 

เผยแพร่โครงกำร อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ เพื่อขยำยผลกำรปฏิบัติไปสู่ประชำชนในท้องถิ่นอย่ำงเป็นรูปธรรม 

 4. ส่งเสริมศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้ำงจิตส ำนึกทำงวัฒนธรรมและกำรเรียนรู้ต่ำงวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟู

และเผยแพร่มรดกทำงวัฒนธรรม พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศิลปวัฒนธรรมที่น ำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ 

 5. พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรที่เป็นเลิศมีธรรมำภิบำลเพื่อเป็นต้นแบบของกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยอย่ำงยั่งยืน 
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มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระพระบรมราชูปถมัภ์ 

VA L AYA A L O N G K O R N  U N I V E R S I T Y  
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ประเด็นยุทธศาสตร ์
เป้าประสงค ์GOALS 

ตัวชี้วัด (KPIs) VRU 

ภายใต้ความรบัผดิชอบของ 

คณะสาธารณสุขศาสตร ์
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 

กำรผลิตบัณฑิตโดย

กระบวนกำรเรียนรู้เชิง

ผลิตภำพ
(Productive Learning) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
กำรวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อตอบสนองต่อกำร
แก้ไขปัญหำท้องถิ่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
กำรพัฒนำงำนพันธกิจ
สัมพันธ์ และถ่ำยทอด 
เผยแพร่โครงกำรอัน

เนื่องมำจำกพระรำชด ำริ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
กำรวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อตอบสนองต่อกำร
แก้ไขปัญหำท้องถิ่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
พัฒนำระบบกำรบริหำร
จัดกำรศิลปวัฒนธรรมที่
น ำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจ

สร้ำงสรรค์

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 ประเด็นยุทธศาสตร ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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• ตัวชี้วัด (KPIs)เป้าประสงค์ 14 ตัววัด

• PH 10 ตัววัด

เ ป้ า ป ร ะ ส ง ค์ ที่ 1

บัณฑิตมีคุณภำพมำตรฐำน มีทักษะในกำรคิดวเิครำะห์ และกำร
เรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภำพสอดคล้องกบักำรพัฒนำประเทศ

• ตัวชี้วัด (KPIs)เป้าประสงค์  7 ตัววัด

• PH 6 ตัววัด

เ ป้ า ป ร ะ ส ง ค์ ที่  2

วิจัยและนวัตกรรมสำมำรถแก้ไขปัญหำหรอืเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ของท้องถิ่น เพื่อควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศ

• ตัวชี้วัด (KPIs)เป้าประสงค์ 6 ตัววัด

• PH 1 ตัววัด

เ ป้ า ป ร ะ ส ง ค์ ที่ 3

ประชำชนสำมำรถด ำรงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพยีง 
เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชำชนมีควำมสุข และมีรำยได้เพิ่มขึ้น

• ตัวชี้วัด (KPIs)เป้าประสงค์ 2 ตัววัด

• PH 1 ตัววัด

เ ป้ า ป ร ะ ส ง ค์ ที่ 4

บัณฑิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม 
จิตส ำนึกที่ดีต่อสังคมโดยรวมรักษำมรดกทำงวัฒนธรรมและเข้ำใจใน

สังคมพหุวัฒนธรรม

• ตัวชี้วัด (KPIs)เป้าประสงค์ 20 ตัววัด

• PH 10 ตัววัด

เ ป้ า ป ร ะ ส ง ค์ ที่ 5

มหำวิทยำลัยมีคุณภำพ มำตรฐำน โปร่งใส และธรรมำภิบำล
ตอบสนองต่อควำมต้องกำรประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชำชน
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การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 

(Productive Learning) 

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ที่  1  

บัณฑิตมคุีณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้
ตลอดชีวิต มศีักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 

เ ป้ า ป ร ะ ส ง ค์ ที่  1  

1.1 จ ำนวนหลักสตูรแบบสหวิทยำกำรท่ีพัฒนำ หรือปรับปรุงเพื่อตอบสนองตอ่ควำมต้องกำร ท้องถิน่ 

 1.1.1หลักสูตรระยะสั้น            สาธารณสุข 5 หลักสูตร 

 1.1.2 หลักสตูรระดับปริญญำตรี และบัณฑิตศกึษำ 

1.2 จ ำนวนผลงำนเชิงประจกัษ์ของนักศกึษำระดับปรญิญำตร ี

 1.2.1 ผลงำนท่ีได้รับรำงวัล หรือกำรเผยแพร่ในระดับชำติหรือนำนำชำติ      สาธารณสุข 4 ผลงาน 

 1.2.2. ผลงำนท่ีได้รับกำรอำ้งอิง หรือใช้ประโยชน์เชงิพำณิชย ์       สาธารณสุข 4 ผลงาน 

 1.2.3 ผลงำนวิจัย หรือผลงำนวิชำกำรท่ีได้รับกำรเผยแพร่ ระดับชำติ หรือ นำนำชำติตำมเกณฑ์ กพอ.ก ำหนด สาธารณสุข 30 ผลงาน 

 1.2.4 จ ำนวนนักศึกษำหรือศิษย์เก่ำท่ีได้รับ กำรยกย่องในระดับชำติหรือนำนำชำติ 

1.3 ร้อยละของอำจำรย์และนักศึกษำท่ีเข้ำร่วมโครงกำรหรือกิจกรรมกำร เรียนรู้จำกกำรปฏิบัติร่วมกบัชุมชน  ทุกคณะ  

  1.3.1 ร้อยละของอำจำรย์ท่ีเข้ำร่วมโครงกำรต่อจ ำนวนอำจำรย์ท้ังหมด      40% 

 1.3.2 ร้อยละของนักศึกษำท่ีเข้ำร่วมโครงกำรต่อจ ำนวนนักศึกษำท้ังหมด      80% 

1.4 ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทุกระดับท่ีมี ผลงำนเชิงประจักษ์ท่ีได้รับกำรตีพมิพ์เผยแพร่ หรือก่อให้เกิดกำรสร้ำงสรรคส์ิ่งใหม่  

    ท่ีตอบโจทย์กำรพัฒนำท้องถิ่น           ทุกคณะ 40% 

1.5 ร้อยละผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ ของนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำท่ีได้รับ กำรเผยแพร่ระดับนำนำชำติ บัณฑิตวิทยำลัย 7% 

1.6 จ ำนวนแนวปฏิบตัิที่ดีด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงผลติภำพ        สาธารณสุข 1 เรื่อง 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค ์14 ตัววัด / PH 10 ตัววัด 
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การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 

(Productive Learning) 

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ที่  1  

บัณฑิตมคุีณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้
ตลอดชีวิต มศีักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 

เ ป้ า ป ร ะ ส ง ค์ ที่  1  

1.7 ร้อยละของนกัศึกษำชั้นปีสุดท้ำยท่ีมี ผลกำร ทดสอบตำมเกณฑ์ควำมสำมำรถ ทำงภำษำอังกฤษ (CEFR)
 

หรือเทียบเท่ำ ทุกคณะ  

 1.7.1 ระดับปริญญำตรี ตั้งแต่ ระดับ B1 ขึ้นไป     85% 

 1.7.2 ระดับบัณฑติศึกษำตัง้แต่ระดับ B2 ขึ้นไป     85% 

1.8 จ ำนวนผู้ประกอบกำรใหม่ Startup ท่ีเกิดจำกกำรบ่มเพำะของมหำวิทยำลัย       สาธารณสุข 2 ราย 

1.9 ร้อยละของบณัฑิตระดบัปริญญำตรีท่ีมี งำนท ำ หรือประกอบอำชีพอสิระภำยใน 1 ปี     ทุกคณะ  

1.10 ผลกำรประเมนิควำมพึงพอใจของผู้ใช้ บณัฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตตำมกรอบคณุวฒุิ ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ   ทุกคณะ 

1.11 ร้อยละของบัณฑิตครท่ีูสอบบรรจุครูได้ในกำรสอบในปีแรกท่ีจบกำรศึกษำ 

1.12 ร้อยละของบัณฑิตครูท่ีส ำเร็จกำรศึกษำ ในปีกำรศึกษำนั้นๆ ที่ได้รับกำรบรรจุเข้ำท ำงำนในท้องถิ่น 

1.13 ร้อยละของบัณฑติครท่ีูสอบผ่ำน มำตรฐำนใบประกอบวิชำชีพครู  

1.14 ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนสำธติ ที่ได้รับกำร พฒันำจำกมหำวิทยำลัยมีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ ขั้นพืน้ฐำน (O-NET) 

     แต่ละวิชำผ่ำนเกณฑ์ คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป 
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2.1 ร้อยละของผลงำนวิจัย หรืองำนสร้ำงสรรค์ของอำจำรย์ท่ีสร้ำงนวัตกรรมท่ีสอดคล้องกับ กำรพฒันำท้องถิ่น

และโจทย์กำรพัฒนำประเทศหรือแก้ไขปญัหำของท้องถิ่น หรือ ปญัหำระดับประเทศ ทุกคณะ  

2.2 จ ำนวนโครงกำรวิจัยรบัใช้สังคมที่เกิดจำกควำมร่วมมือองค์กรภำคีเครือข่ำย สาธารณสุข 1 โครงการ 

2.3 จ ำนวนผลงำนวิจัย ของอาจารย์ และนักวิจัยท่ีไดร้ับกำรเผยแพร่ในระดับชำติหรือนำนำชำต ิ 

  สาธารณสุข 25 ผลงาน 

2.4 จ ำนวนบทควำมของอำจำรย์ประจ ำท่ีได้รับกำรอ้ำงอิงในฐำนข้อมลู TCI ISI SJR และ Scopus 

    (พิจำรณำ ผลงำนย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน ท่ีได้รับกำรอ้ำงอิง ณ ปีปัจจุบนั) สาธารณสุข 10 บทความ 

2.5 จ านวนผลงานวจิัยเชงิประยุกต์และ พฒันานวตักรรม 

 2.5.1 จ ำนวนผลงำนวิจัยเชงิประยุกต์และพัฒนำนวตักรรมจนมีกำรจดทะเบียนจำกหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง 

อำทิ กำรจดสิทธิบัตร อนสุทิธิบัตร เป็นตน้  สาธารณสุข 5 ชิ้นงาน 

 2.5.2 จ ำนวนนวตักรรมหรอืผลงำน บริกำรวิชำกำรท่ีสำมำรถสร้ำงคณุค่ำแก่ ผู้รับบริกำร ชุมชน และสังคม

ได้โดย สำมำรถน ำผลงำนบริกำรวิชำกำรไปใช้ ประโยชน์ด้ำนเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และกำรศึกษำ

  สาธารณสุข 1 ผลงาน 

6. จ ำนวนอำจำรย์ หรือบุคลำกร ท่ีได้รับรำงวัลจำกงำนวิจัย หรืองำนสร้ำงสรรคท้ั์งในระดับชำติ หรือนำนำชำติ

  สาธารณสุข 2 รางวัล 

7. จ ำนวนผลกำรวิจัยของอำจำรย์ด้ำนกำรผลิตหรือพฒันำครูท่ีได้รับกำรตีพมิพ์ เผยแพร่ท้ังในระดับชำตแิละ

นำนำชำติ หรือน ำไปใช้ให้เกดิประโยชน์ต่อกำรผลิตหรอืพัฒนำคร ู

 

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ที่ 2  

การวิจัยและนวตักรรมเพ่ือตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของ
ท้องถ่ิน 

วิจัยและนวตักรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้าง
ความเข้มแขง็ของท้องถ่ิน เพ่ือความมั่นคง มัง่ค่ัง ยัง่ยืน

ของประเทศ 

เ ป้ า ป ร ะ ส ง ค์ ที่  2  

9 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค ์7 ตัววัด / PH 6 ตัววัด 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ที่  3  

การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริ 

เ ป้ า ป ร ะ ส ง ค์ ที่  3  

ประชาชนสามารถด ารงชีวิตโดยใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เศรษฐกิจชุมชนเข้มแขง็ ประชาชนมคีวามสุข และมรีายได้เพ่ิมขึน้ 

3.1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรน้อมน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำรขับเคลื่อนมหำวิทยำลัย 

3.2 จ ำนวนชุมชนที่มีศกัยภำพในกำรจัดกำรตนเอง  ทุกคณะ  3 ชุมชน 

3.3 จ ำนวนชมุชนท่ีมีศักยภำพในกำรจัดกำรตนเอง 

3.4  ค่ำเฉลี่ยควำมพงึพอใจของผู้รับบริกำรต่อกำรให้บริกำรวิชำกำรของมหำวิทยำลัยโดยค ำนึงถงึกำรใช้นวตักรรมเพื่อตอบสนองโจทย์กำรพัฒนำสนับสนุนให้ชุมชน 

     สร้ำงสังคมคุณภำพ รองรับโอกำสและควำมท้ำทำยในอนำคต 

3.5 ร้อยละของนักเรียนในท้องถิ่นที่ได้รับกำรพัฒนำจำกมหำวิทยำลัยมีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) แต่ละวิชำผ่ำนเกณฑค์ะแนน 

     ร้อยละ 50 ข้ึนไป  

3.6 จ ำนวนโรงเรียนในท้องถิ่นที่มีกำรน ำนวตักรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ของโรงเรียนสำธิตไปใช้ประโยชน์ 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค ์6 ตัววัด / PH 1 ตัววัด 
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บัณฑิต และผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียมคุีณธรรม  
ศีลธรรม จริยธรรม จิตส านึกท่ีดีต่อสังคมโดยรวมรักษามรดกทางวฒันธรรมและ

เข้าใจในสังคมพหุวฒันธรรม 

เ ป้ า ป ร ะ ส ง ค์ ที่  4  

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ที่  4  

พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมท่ีน าไปต่อยอดสู่
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

4.1  จ ำนวนผลงำนอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสำนและเผยแพร่

ศิลปวัฒนธรรม ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 

หรือนำนำชำติ  สาธารณสุข 2 ผลงาน 

4.2   จ ำนวนเงินรำยได้ ท่ี เกิดจำกกำรบริหำรจัดกำร

ศิลปวัฒนธรรมท่ีน ำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ 
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มหาวิทยาลัยมคุีณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาล
ตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นท่ียอมรับต่อ

ประชาชน 

เ ป้ า ป ร ะ ส ง ค์ ที่  5  

การพัฒนาระบบริหารจัดการท่ีเป็นเลิศมธีรรมาภิบาล 

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ที่ 5  

5.1 ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำสถำบันท่ีมีคุณวุฒิปรญิญำเอก   ทุกคณะ 35 % 

5.2 ร้อยละของอำจำรย ์ทีส่ าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศต่ออาจารย์ทั้งหมดที่ส าเร็จการศึกษาในระดับ

ปริญญาเอก ท่ีได้รับกำรรับรองคุณวฒุิจำก ก.พ.    ทุกคณะ 15 % 

5.3 ร้อยละอำจำรย์ประจ ำสถำบันท่ีด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร   ทุกคณะ  60 % 

5.4 จ ำนวนอำจำรย์ท่ีได้รับกำรรับรอง มำตรฐำนอำจำรย์มืออำชีพจำก สกอ. หรอืสถำบันรับรองมำตรฐำนวชิำชีพ 

5.5 ร้อยละของบุคลำกรสำยสนับสนุนที่เข้ำสูต่ ำแหน่งท่ีสูงขึ้นจำกผู้ท่ีมีคุณสมบตัิเข้ำเกณฑ์ กำรประเมิน  

   ทุกหน่วยงาน.. 3% 

5.6  --------------------- 

5.7 รอ้ยละของบคุลำกรและผู้น ำท่ีได้รับกำรพัฒนำและผ่ำนผลกำรประเมนิหลักสูตรตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด 

5.8 ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของกำรบริหำรด้ำนบุคลำกร 

5.9 ร้อยละของหลักสูตรที่มีผลการประเมนิการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดบัหลักสูตร ตำมเกณฑ์ 

สกอ. อยู่ในระดบัดมีาก  ทุกคณะ  5 % 

5.10 ค่ำคะแนนกำรกำรประเมินตำมเกณฑ์คณุภำพกำรศึกษำเพื่อกำรด ำเนนิกำรท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) 

5.11 ร้อยละหลักสูตรท่ีผ่ำนกำรข้ึนทะเบียน TQR (Thai Qualification Register) ทุกคณะ  20 % 

5.12 ร้อยละคะแนนเฉลี่ยผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนนิงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) 

เพิ่มขึ้น 

5.13 ผลกำรจัดอันดับมหำวิทยำลัยด้วย Webometrics Ranking เม่ือเปรียบเทียบมหำวิทยำลยัในกลุม่รำชภัฏ 

5.14 ผลกำรจัดอนัดับมหำวิทยำลัยสีเขียว (ระดับเอเชยี)   ทุกคณะ อันดับทีน่้อยกว่า 195 

5.15 ค่ำเฉลี่ยระดับควำมผกูพันของบคุลำกรต่อองค์กร   ทุกหน่วยงาน >4.51 

5.16 ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้มีสว่นไดส้่วนเสียท่ีมตี่อมหำวิทยำลัยในทุกมิติ  

5.17 ส่วนแบ่งกำรตลำดของนักศึกษำท่ีเข้ำศึกษำตอ่ในมหำวิทยำลัยเทียบกับมหำวิทยำลัยรำชภัฏท้ังหมด  

   ทุกคณะ 4 

5.18 ร้อยละของนักเรียนในท้องถิ่นท่ีเข้ำเรียนในมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ ์

   ทุกคณะ 2 % 

5.19 ร้อยละท่ีเพิม่ขึ้นของรำยได้ของมหำวิทยำลัยตำมเป้ำหมำยท่ีก ำหนด 

5.20 อัตรำก ำไรจำกผลกำรด ำเนินงำน(Operation Profit Margin)  

5.21 อตัรำผลตอบแทนจำกกำรลงทุน (ROI) ของงำนบริหำรทรัพย์สินและรำยได้ 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค ์20 ตัววัด / PH 10 ตัว

วัด 
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• 6 กลยุทธ์ 11 โครงการ

• คณะสาธารณสุขศาสตร์ รวม 8 โครงการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 กำรผลิตบัณฑิตโดยกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงผลิตภำพ 
(Productive Learning) สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือตำมรูปแบบประชำรัฐเพื่อพัฒนำ
ท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

• 3 กลยุทธ์ 5 โครงการ

• คณะสาธารณสุขศาสตร์ รวม 3 โครงการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 กำรวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อกำรแก้ไขปัญหำ
ของท้องถิ่น

• 4 กลยุทธ์ 5 โครงการ

• คณะสาธารณสุขศาสตร์ รวม 1 โครงการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำงำนพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ำยทอด เผยแพร่
โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ

15 



  

 

 

 
 

• 3 กลยุทธ์ 3 โครงการ

• คณะสาธารณสุขศาสตร์ รวม 1 โครงการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศิลปวัฒนธรรมที่น ำไปต่อ
ยอดสู่เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์

• 8 กลยุทธ์ 13 โครงการ

• คณะสาธารณสุขศาสตร์ รวม 7 โครงการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรทีเ่ป็นเลิศมีธรรมำภิ
บำล

• 24 กลยุทธ์ 38 โครงการ

• คณะสาธารณสุขศาสตร์ รวม 20 โครงการ

5 ประเด็นยุทธศาสตร์

16 
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กลยุทธ์ที่ 1.1 2 โครงการ 

1.1. พฒันาปรับปรุงหลักสตูรกระบวนการ จัดการเรียนรู้ที่มีการเรยีนรู้เชิงผลติ
ภาพ (Productive learning) 

1.1.1 โครงการพัฒนาหรือปรับปรงุหลักสูตรจัดการเรียนรูเ้ชิงผลิตภาพ (Productive learning) / ทุกคณะ...100% 

1.1.2 โครงการบริหารจัดการ งบประมาณ การด าเนินงานวิชาการ 

กลยุทธ์ที่ 1.2 4 โครงการ 

1.2. พัฒนาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning) เพื่อ
พัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมตอ่การท างานระดับสากล 

1.2.1 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรูเ้ชิงผลติภาพ (Productive learning) / ทุกคณะ...95% 

1.2.2 โครงการพัฒนาทักษะของนักศึกษาท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 / ทุกคณะ...80% 

1.2.3 โครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัตผิ่านการท างานร่วมกับชุมชน / ทุกคณะ...40% 

1.2.4 โครงการบ่มเพาะให้บณัฑติมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม ่(Startup) / ทุกคณะ...60% 

กลยุทธ์ที่ 1.3 1 โครงการ 

1.3. ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาสมรรถนะทักษะ ด้านภาษาสากล 1.3.1 โครงการพัฒนาทักษะการเรยีนรู้ภาษาสากล / ทุกคณะ...60% 

กลยุทธ์ที่ 1.4 2 โครงการ 

1.4. สร้างเครือข่ายในรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาคุณภาพบณัฑติ 1.4.1 โครงการสรา้งเครือข่ายในรปูแบบประชารัฐกับหน่วยงานภายในประเทศ / ทุกคณะ...14 เครือข่าย 

1.4.2 โครงการสรา้งเครือข่ายร่วมมือกับสถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในต่างประเทศ / ทกุคณะ...5 เครือข่าย 

กลยุทธ์ที่ 1.5 1 โครงการ 

1.5 พัฒนาต้นแบบการผลติครู โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 1.5.1 โครงการพัฒนาสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพคร ู

กลยุทธ์ที่ 1.6 1 โครงการ 

1.6 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตเพื่อให้ได้มาตรฐานสากล 1.6.1 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรยีนสาธติ เพื่อให้ไดม้าตรฐานสากล 

 

รวม 11 โครงการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ รวม  8 โครงการ 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ 2.1 1 โครงการ 

2.1 สรา้งเครือข่ายจดัหาสนับสนุนงบประมาณทุนวิจัย  2.1.1 โครงการจัดหาทุนสนับสนุนการสร้างผลงานวิจยั / ทุกคณะ…40 ล้านบาท 
กลยุทธ์ 2.2 3 โครงการ 

2.2 สรา้งผลงานวิจัยท่ีเป็นองค์ความรู้ใหม่ท่ีตอบโจทย์ระดับชาติ และท้องถิ่นเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาประชารัฐ ลดความเหลื่อมล  า สร้างความมั่งคั่ง และยั่งยืนของ
ท้องถิ่นประเทศชาต ิ

2.2.1 โครงการส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น / ทุกคณะ...80% 
2.2.2 โครงการส่งเสริมผลงานวิจยัเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรม จนมีการจดทะเบียนจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง     
สาธารณสุข...ระดับ 5 
2.2.3  โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติร่วมกับภาคีเครือข่าย/ ทุกคณะ…2 คร้ัง 

กลยุทธ์ 2.3 1 โครงการ 
2.3. พัฒนาการผลิตผลการวิจัยของอาจารย์ด้านการผลิตหรือพัฒนาคร ู 2.3.1 โครงการพัฒนาการผลิตผลการวิจัยของอาจารยด์้านการผลติหรือพัฒนาครู 
 

รวม 4 โครงการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ รวม  3 โครงการ 
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กลยุทธ์ที่ 3.1 1 โครงการ 

3.1 สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบตัิ จากภายในและภายนอกเพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนท้องถิ่นและเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารงอยูไ่ด้อย่างยั่งยืน 

3.1.1 โครงการสรา้งเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ เพื่อร่วมกันศึกษาแกไ้ขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นและเสรมิพลัง
ให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารงอยูไ่ด้อย่างยั่งยืน / ทุกคณะ…30 หมู่บ้าน ระดับความส าเร็จ ระดับ 5 

กลยทุธ์ท่ี 3.2 2 โครงการ 

3.2 ยกระดับผลงานกิจกรรมการด าเนินงานโครงการตามแนวพระราชด าริหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 

3.2.1 โครงการส่งเสริมการเรียนรูต้ามแนวพระราชด าริและหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3.2.2 โครงการอนรุักษ์พันธุกรรมพชือันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ

กลยุทธ์ที่ 3.3 1 โครงการ 

3.3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เกิดการเรยีนรูร้องรับการปฏิรูปการศึกษาและสร้าง
เครือข่ายการพัฒนาครูประจ าการแบบ Coaching 

3.3.1 โครงการพัฒนาครูประจ าการแบบ Coaching และสร้างเครือข่ายในจังหวัดปทุมธานี และจังหวัด
สระแก้ว 

กลยุทธ์ที่ 3.4 1 โครงการ 

3.4 พัฒนาโรงเรียนสาธติให้เป็นศนูย์ปฏิบัติการและการวิจัย เป็นตน้แบบให้กับโรงเรยีนในท้องถิ่น 3.4.1 โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นศูนย์ปฏบิัติการและการวิจัยเป็นต้นแบบให้กับโรงเรยีนในท้องถิ่น 

 
 

รวม 5 โครงการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ รวม  1 โครงการ 
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กลยุทธ์ที่ 4.1 1 โครงการ 

4.1 บริหารจัดการ งานส่งเสริมศาสนา ท านุบ ารุงศิลปะ  และวัฒนธรรมทั งการอนรุักษ์ ฟื้นฟู 
สืบสานเผยแพร่วัฒนธรรมไทย  

4.1.1 โครงการบริหารจัดการงานส่งเสริมศาสนาท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น / ทุกคณะ
...5 ข้อ 

กลยุทธ์ที่ 4.2 1 โครงการ 
4.2 สร้างเครือข่ายหรือแลกเปลี่ยนด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในระดับท้องถิ่น
และระดับนานาชาต ิ

4.2.1 โครงการสรา้งเครือข่ายหรือจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญาท้องถิ่นในประเทศหรอื
ต่างประเทศ 

กลยุทธ์ที่ 4.3 1 โครงการ 
4.3 พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการศลิปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 4.3.1. โครงการบริหารจัดการศลิปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

 

รวม 3 โครงการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ รวม  1 โครงการ 
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กลยุทธ์ที่ 5.1 1 โครงการ 

5.1 บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้มีสมรรถนะที่เป็นเลิศพร้อมตอ่การเปลีย่นแปลง และพัฒนา
สมรรถนะให้อาจารย์ และบุคลากร ให้เกิดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) 

5.1.1 โครงการพัฒนาระบบการจดัการทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นเลิศ / ทุกหน่วยงาน 

กลยุทธ์ที่ 5.2 3 โครงการ 
5.2 เสริมสร้างธรรมาภิบาลเพ่ือเปน็มหาวิทยาลยัที่รับผดิชอบต่อสังคม 5.2.1 โครงการพัฒนาระบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั (ITA) 

5.2.2 โครงการพัฒนาและแกไ้ขกฎหมาย 
5.2.3 โครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรยีนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา / ทุกหน่วยงาน...ระดับ 5 

กลยุทธ์ที่ 5.3 1 โครงการ 
5.3 พัฒนามาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 5.3.1 โครงการจัดการมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศกึษาเพื่อสู่ความเป็นเลิศ (IQA) / ทุกหน่วยงาน

...ระดับ 5 
กลยุทธ์ที่ 5.4 3 โครงการ 

5.4 พัฒนาประสิทธิผลการบริหารส านักงาน 5.4.1 โครงการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารส านักงาน / ทุกหน่วยงาน...90% 
5.4.2 โครงการสื่อสารองค์กรและการสื่อสารการตลาดแบบบรูณาการ (IMC) 
5.4.3 โครงการจัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหารจดัการโดยมีส่วนรว่มของทุกภาคส่วน / ทุกหน่วยงาน...100% 

กลยุทธ์ที่ 5.5 1 โครงการ 
5.5 พัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลยัสีเขยีว 5.5.1 โครงการพฒันาสิ่งแวดล้อมและบรหิารจดัการมหาวิทยาลัยสเีขียว / ทุกหน่วยงาน...ระดับ 5 

กลยุทธ์ที่ 5.6 2 โครงการ 
5.6 จัดหาและพัฒนาโครงสร้างพื นฐานเพื่อรองรับต่อการเป็น Semi residential University 5.6.1 โครงการจัดหาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทรัพยากร สนับสนุนการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ / ทุก

คณะ...>4.51 
5.6.2 โครงพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเครือข่ายให้พร้อมต่อการเป็น Semi residential University 

กลยุทธ์ที่ 5.7 1 โครงการ 
5.7 การบริหารจดัการรายได้จากสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัย 5.7.1 โครงการบริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย ์

กลยุทธ์ที่ 5.8 1 โครงการ 
5.8 พัฒนาประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนสาธิต 5.8.1 โครงพัฒนาประสิทธิผลการบริหารโรงเรยีนสาธติ 

 

รวม 13 โครงการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ รวม  7 โครงการ 
21 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวชีวั้ด (KPIs) โครงการ 
 

ในความรับผิดชอบของคณะสาธารณสุขศาสตร ์
ตามประเด็นยทุธศาสตรแ์ละกลยทุธ ์

มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชปูถมัภ ์จงัหวดัปทมุธานี 
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เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กิจกรรม 

1.1 พัฒนาปรับปรุงหลกัสูตร กระบวนการ
จัดการเรียนรูท้ี่มกีารเรียนรู้เชิงผลติภาพ 
(Productive learning) 

1.1.1 โครงการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสตูรจัดการ
เรียนรูเ้ชิงผลิตภาพ (Productive learning) 

1.1.1.1 ร้อยละของหลักสตูรที่จัดการเรียนรู้ เชิงผลติภาพ ร้อยละ 100 พัฒนา ปรับปรุงหลกัสูตรเนน้กระบวนการจดัการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
(Productive learning) ทั งหลักสูตรภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และหลักสูตร
นานาชาต ิ

1.1.2 โครงการบริหารจัดการ งบประมาณ การ
ด าเนนิงานวชิาการ 

1.1.2.1. ร้อยละของการเบิกใช้งบประมาณ การด าเนนิงาน
วิชาการ 

ร้อยละ 100  ค่าตอบแทนการสอนในเวลาและนอกเวลา  
 ค่านิเทศ 
 ค่าตอบแทนการควบคุมและสอบวิทยานิพนธ์  
 ค่าตอบแทนคณะกรรมการหลกัสูตร 
 ทุนการศกึษา 

1.2 พัฒนาสมรรถนะของนักศกึษาให้เกดิ
การจดัการเรียนรูเ้ชิงผลิตภาพ 
(Productive Learning) 

1.2.1 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรูเ้ชงิผลิตภาพ 
(Productive learning) 

1.2.1.1 ร้อยละของรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศกึษาทีม่ีผลงานเชิง
ประจักษ์ตอ่รายวิชาทีเ่ปิดสอนในปีการศึกษา 

ร้อยละ 95  เตรียมความพรอ้มของนกัศกึษากอ่นเข้าศึกษา 
 กิจกรรมการจดัการเรียนการสอน เช่น Authentic learning, Self-directed 

learning, Cooperative learning, Crystallization learning, Project 
learning เป็นต้น 

 กิจกรรมแสดงผลงานการจัดการเรียนรู้ เชิงผลิตภาพของหลกัสูตร 
 กิจกรรมประกวดโครงการการจัดการเรียนรูเ้ชิงผลิตภาพเพือ่ค้นหา Best 

Practice  
 การจดัหาวัสดุ และพัฒนาห้องปฏิบัตกิารดา้นวิทยาศาสตร์  
 สหกิจศึกษา 
 สนับสนุนการเผยแพร่ทีเ่กิดจากการเรียนรู้ชงิผลิตภาพ (Productive 

learning) ในระดับชาติ หรอืนานาชาต ิ 
 สนับสนุนการสร้างผลงานเชิงประจกัษ์ของนักศกึษา เพือ่ให้ได้รับการอ้างอิง 

หรือใช้ประโยชน์เชงิพาณิชย์ 
1.2.2 โครงการพัฒนาทกัษะของนกัศกึษาทีจ่ าเป็นตอ่
การด าเนนิชีวิตในศตวรรษที ่21 

1.2.2.1 ร้อยละของนกัศึกษาที่ได้รับการพฒันาทกัษะที่จ าเป็น
ต่อการด าเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 

ร้อยละ 80  จัดกิจกรรมพฒันาทักษะจ าเป็นต่อการด าเนนิชีวิตในศตวรรษที่ 21 แยกเป็น 4 
กลุ่ม ได้แก่  
1. ความรู้ด้านสารสนเทศ 
2. ความรู้ด้านสือ่ 
3. ความรู้ด้านไอซีท ี
4. ทักษะและความรูอ้ื่นๆ ในการเป็นพลเมอืงดิจทิัล 

1.2.3 โครงการพัฒนากจิกรรมกระบวนการเรียนรู้
จากการปฏิบัติผ่านการท างานรว่มกับชุมชน 

1.2.3.1 ร้อยละของนกัศึกษาที่เข้ารว่มโครงการพัฒนากิจกรรม
กระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติผ่านการท างานร่วมกับชุมชน
ต่อจ านวนนักศกึษาทั งหมด 

ร้อยละ 40 จัดกิจกรรมในรายวิชาให้กับนักศกึษาโดยน าเอาความรู้งานสร้างสรรค ์วิจัย 
นวัตกรรมไปแลกเปลี่ยนเรียนรูร้่วมกับชุมชน 
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กิจกรรม 

1.2.4 โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทกัษะเป็น
ผู้ประกอบการรุน่ใหม่ (Startup) 

1.2.4.1 ร้อยละของหลักสตูรที่มกีารพัฒนาทักษะผู้ประกอบการ
รุ่นใหม ่

ร้อยละ 60 หลักสูตรพฒันารายวิชา/จัดกิจกรรมเพื่อพฒันาการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 

1.3 ส่งเสริม สนับสนนุพัฒนาสมรรถนะ
ทักษะดา้นภาษาสากล 

1.3.1 โครงการพัฒนาทกัษะการเรียนรู้ภาษาสากล 1.3.1.1.ร้อยละของนกัศึกษาทกุชั นป่ีที่เข้ารว่มกจิกรรมพัฒนา
ทักษะดา้นภาษา 

ร้อยละ 80  จัดกิจกรรมพฒันาทักษะการใช้ภาษาสากล  
 จัดการทดสอบความสามารถ CEFR 
 จัดการทดสอบมาตรฐานภาษาจนี HSK 

1.4 สร้างเครอืข่ายในรูปแบบประชารัฐ
เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 

1.4.1 โครงการสร้างเครอืข่ายในรูปแบบประชารฐักับ
หน่วยงานภายในประเทศ 

1.4.1.1 จ านวนเครอืข่ายความร่วมมอืภายในประเทศที่มีการ
ด าเนนิกจิกรรมร่วมกนั 

14 เครือข่าย การสร้างเครือขา่ยความรว่มมอืด้านการจัดการเรียนการสอนหลกัสูตร และ
แลกเปลี่ยนนกัศึกษาภายในประเทศ 

1.4.2 โครงการสร้างเครอืข่ายรว่มมอืกับสถานศึกษา 
หน่วยงานภาครฐั และเอกชนในต่างประเทศ 

1.4.2.1 จ านวนเครอืข่ายความร่วมมอืกับสถานศึกษา หน่วยงาน
ภาครัฐ และเอกชนในต่างประเทศที่มกีารด าเนินกิจกรรมร่วมกนั 

5 เครือข่าย การสร้างเครือขา่ยความรว่มมอืด้านการจัดการเรียนการสอนหลกัสูตร และ
แลกเปลี่ยนนกัศึกษาในต่างประเทศ 
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เป้าประสงค์ที่ 2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืนของประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กิจกรรม 

2.1 จัดหา สนับสนนุงบประมาณทนุวจิัย 2.1.1 โครงการจัดหาทุนสนับสนนุการสร้าง
ผลงานวิจัย 

2.1.1.1จ านวนเงินสนับสนนุการวจิัยต่อป ี 40 
ล้านบาท 

จัดหางบประมาณวิจัยจากแหล่งทุนภายในและภายนอก 

2.2 สร้างผลงานวิจัยทีเ่ป็นองค์ความรู้ใหมท่ี่
ตอบโจทย์ระดับชาต ิและท้องถิ่นเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาประชารัฐ ลดความ
เหลื่อมล  า สร้างความมั่งคั่ง และย่ังยืนของ
ท้องถิ่นประเทศชาต ิ

2.2.1. โครงการส่งเสริมงานวจิัยและงานสรา้งสรรค์ 
เพื่อเสริมสร้างความเขม้แข็งเพื่อการพฒันาท้องถิ่น   

2.2.1.1 ร้อยละของอาจารย์ที่ไดร้ับการส่งเสริมการผลิตผล
งานวิจัยหรอืนวัตกรรมที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่ตอบโจทย์ระดับ
ท้องถิ่นหรอืสร้างสรรค์หรือแก้ไขปัญหาชุมชนทอ้งถิ่น 

ร้อยละ 80  ส่งเสริมและสนับสนนุการเผยแพร่ผลงานวจิัยและงานสร้างสรรค์ 
 อบรม สมัมนาเพือ่เพิ่มสมรรถนะด้านการวจิัย ผลิตนวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์

และ/หรอืแก้ไขปัญหาชมุชนท้องถิ่น 
 การแลกเปลี่ยนเรียนรูอ้งค์ความรู้จากการปฏิบัติการวจิัย และการท าวจิัย

ร่วมระหว่างเครือข่าย 
 พัฒนาบทความเพือ่ตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติสง่เสรมิ สนับสนุนการ

ไปน าเสนอผลงานในเวทีระดับชาติหรอืนานาชาติ 
 ส่งเสริมให้อาจารย์ตีพมิพ์ผลงานในฐานขอ้มลู TCI ISI SJR และScopus 
 ส่งเสริม สนับสนุน   การให้ความรู้ด้านการวิจัยให้กับนักศกึษา อาจารย์ 

นักวจิัยเพื่อเพิ่มสมรรถนะด้านการวิจัย 
2.2.2 โครงการส่งเสริมผลงานวจิัยเชิงประยุกต์และ
พัฒนานวัตกรรมจนมีการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

2.2.2.1 ระดับความส าเรจ็ของการส่งเสริมผลงานวิจัยเชงิ
ประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมจนมีการจดทะเบียนจาก
หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

ระดับ 5 ส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยเชิงประยุกตแ์ละพัฒนานวัตกรรม จนมกีารจด
ทะเบียนจากหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 
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เป้าประสงค์ที่ 3 ประชาชนสามารถด ารงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข 

                    และมีรายไดเ้พ่ิมข้ึน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กิจกรรม 

3.1 สร้างเครอืข่ายชุมชนนักปฏิบัติจาก
ภายในและภายนอกเพื่อร่วมกันศกึษา
แก้ไขปัญหาของชมุชนท้องถิ่นและเสริม
พลังให้ชุมชนท้องถิน่สามารถด ารงอยู่ได้
อย่างย่ังยืน 

3.1.1 โครงการสร้างเครอืข่ายชุมชนนักปฏบัิติ เพื่อ
ร่วมกันศกึษาแก้ไขปัญหาของชุมชนทอ้งถิน่และเสริม
พลังให้ชุมชนท้องถิน่สามารถด ารงอยู่ได้อย่างย่ังยืน 

3.1.1.1 จ านวนหมู่บ้านในจังหวัดปทมุธานแีละจังหวัดสระแกว้ที่
มีฐานข้อมูลต าบลในการคัดเลือกชุมชนส าคัญเพื่อใช้ในการ
พัฒนาทอ้งถิน่ 

4 หมู่บ้าน 
 

 สร้างเครอืข่ายรว่มกับทอ้งถิ่น 
 ส ารวจข้อมลูหมู่บ้าน 
 จัดท าฐานข้อมูลหมู่บ้าน 
 รายงานฐานขอ้มูลหมู่บ้าน 
 คัดเลือกหมู่บ้านที่ส าคัญเพื่อท ากจิกรรมพันธกิจสมัพันธ์ 

3.1.1.2 ระดับความส าเรจ็ของการสร้างเครอืข่ายชุมชนนกั
ปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากภายในหรอืภายนอก
มหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกนัศึกษาและแก้ไขปญัหาของชมุชน
ท้องถิ่นที่เป็นพื นทีเ่ป้าหมายร่วมที่     บูรณาการภารกจิของ
มหาวิทยาลัย  

ระดับ 5  สร้างประมวลองค์ความรู ้
 สร้างเครอืข่ายเพือ่พัฒนาและแก้ไขปัญหาชมุชนท้องถิน่  
 จัดกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายเพื่อพัฒนาแก้ไขปัญหาของชุมชนทอ้งถิน่ 
 การบรรยายสาธารณะ (Public Lecture) 

 

เป้าประสงค์ที่ 4 บัณฑิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตส านึกที่ดีต่อสังคมโดยรวมรักษามรดกทางวัฒนธรรม 

                   และเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตส านึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟู 

                   และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กิจกรรม 

4.1 บริหารจัดการงานส่งเสริมศาสนา
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมทั งการ
อนรุักษ์ ฟืน้ฟู สืบสานเผยแพรว่ัฒนธรรม
ไทย 

4.1.1 โครงการบริหารจัดการงานส่งเสริมศาสนาท านุ
บ ารุงศิลปะ และวัฒนธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

4.1.1.1 ผลการด าเนนิงานตามระบบกลไกลศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย 

5 ข้อ ● จัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม  
● ประกวดผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมภายในประเทศ 
● สร้างผลงานอนรุักษ์ ส่งเสริม สืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการ

เผยแพร่ในระดับชาต ิหรือนานาชาต ิ
 

 

 

26 



  

 

เป้าประสงค์ที่ 5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ  

                   และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วดั เป้าหมาย กิจกรรม 

5.1 บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้
มีสมรรถนะที่เป็นเลิศพร้อมต่อการ
เปลี่ยนแปลง และพัฒนาสมรรถนะให้
อาจารย์ และบุคลากร ให้เกิดการ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive 
Learning) 

5.1.1 โครงการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากร
บุคคลสู่ความเป็นเลิศ 

5.1.1.1 ระดับความส าเร็จของการจัดการทรัพยากรบุคลากร
สู่ความเป็นเลิศ 

ระดับ 5  จัดท าแผนอัตราก าลัง และแผนพัฒนาบคุลากร  
 ประเมินผลการด าเนินการตามแผน 
 บริหารเงินเดือน และค่าตอบแทนเงินประจ าต าแหน่ง  
 บริหารกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวทิยาลัย 
 กิจกรรมสร้างสรรค์และพัฒนาบุคลากร   
 สนับสนุนให้บุคลากรท าผลงานเสนอเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
 พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร  
 ประเมินผลความพึงพอใจที่มีต่อสถาบัน 
 ค่าตอบแทนล่วงเวลา เสาร์–อาทิตย์ เจ้าหน้าที่ส านักงาน 
 จัดท าเกณฑ์มาตรฐานวิชาชพี VRU Professional License 
 พัฒนาอาจารย ์บุคลากรให้เกิดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ   

5.2 เสริมสร้างธรรมาภิบาล และเป็น
มหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อสังคม 

5.2.3 โครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดย
สร้างชุมชนอุดมปัญญา 

5.2.3.1 ระดับความส าเร็จของการพฒันาองค์กรแหง่การ
เรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา 

ระดับ 5  การจัดการความรู ้
 การแลกเปลี่ยนเรียนรูอ้งค์ความรู้  จากการปฏิบัตกิารวจิัยระหวา่ง

อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไปในการแกป้ัญหาที่เกิดขึ น
ร่วมกัน 

5.3 พัฒนามาตรฐานการศึกษาสู่
ความเป็นเลิศ 

5.3.1 โครงการจัดการมาตรฐานการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพือ่สู่ความเปน็เลิศ 

5.3.1.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานตามแผนการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

ระดับ 5 การบริหารจัดการการประกันการศึกษาคุณภาพภายใน (IQA) 
 

5.4 พัฒนาประสิทธิผลการบริหาร
ส านักงาน 

5.4.1 โครงการพัฒนาประสิทธิผลการบริหาร
ส านักงาน 

5.4.1.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนที่
ก าหนด 

ร้อยละ 90  กิจกรรมก ากับติดตามการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยการประเมินผล
งานของมหาวิทยาลยัและคณะ 

 การบริหารส านกังาน (วัสดุส านักงาน ครุภัณฑ์และวัสดุการศึกษา 
เชื อเพลิง สาธารณูปโภค ค่าจ้างเหมาบริการ) 

 ก่อสร้าง ปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่ 
 ค่าเบี ยประกันชวีิตของนักศึกษา 
 การบริหารความเส่ียง  
 การตรวจสอบภายใน 

5.4.2 โครงการสื่อสารองค์กรและการสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการ (IMC) 

5.4.2.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการส่ือสาร
องค์การและการสื่อสารการตลาดแบบบรูณาการ (IMC) 

ระดับ 5  จัดท าแผนสื่อสารองค์กรและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 
(IMC)  
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วดั เป้าหมาย กิจกรรม 

 ด าเนินการตามแผนสื่อสารองค์การและการสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการ (IMC) 

 ประเมินผลงานตามแผนสื่อสารองค์การและการสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการ (IMC) 

5.4.3 โครงการจัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบ
บริหารจัดการโดยมีส่วนรว่มของทุกภาคส่วน 

5.4.3.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการ
จัดประชุม 

ร้อยละ 100  ประชุมคณะกรรมการในหน่วยงาน 
 ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ  
 ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั  
 ประชุมคณะกรรมการอนุกรรมการประเมินมหาวิทยาลัย  
 ประชุมส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 คณะกรรมการอื่นๆ 

5.5 พัฒนามหาวิทยาลยัให้เป็น
มหาวิทยาลัยสีเขยีวที่มีสุนทรียะการ
อนามัยสุขาภิบาลและการจัดการ
สิ่งแวดล้อมที่ดีและมีความพร้อมด้าน
อาคารสถานที ่

5.5.1 โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัยสีเขยีว 

5.5.1.1 ระดับความส าเร็จของบริหารจดัการมหาวิทยาลัย
สีเขียว 

ระดับ 5  พัฒนาสิ่งแวดล้อมบริเวณรอบอาคาร สถานที่  
 การจัดการด้านพลังงาน 
 การจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัย  
 การจัดการน  า  
 การจัดการอากาศ 
 การจัดการความปลอดภัย  
 การปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค พื นฐาน 
 การปรับปรุงระบบการขนส่ง 
 จัดท าพื นที่ส าหรับนกัศึกษาในการท ากิจกรรมร่วมกัน (Co-Working 

Space) 
5.6 จัดหาและพัฒนาทรัพยากร
สนับสนุนการเรียนรู้ เทคโนโลยี
สารสนเทศสิ่งอ านวยความสะดวก 
และบริการขั นพื นฐานภายใน
มหาวิทยาลัยให้พร้อมต่อการเป็น 
Semi residential University 

5.6.1 โครงการจัดหาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ทรัพยากร สนับสนุนการศึกษา การวจิัย การ
บริการวิชาการ 

5.6.1.1 ค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจของนักศึกษา และอาจารย์
ต่อสิ่งสนับสนุน การเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสิ่ง
อ านวยความสะดวกและบริการขั นพื นฐานภายใน
มหาวิทยาลัย 

>4.51  จัดหาทรัพยากรการเรียนรู้ 
 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
 พัฒนาฐานข้อมูลการเรียนรู้ 

5.6.2 โครงพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ระบบเครือข่ายให้พรอ้มต่อการเป็น Semi 
residential University 

5.6.2.1 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษา และอาจารย์
ต่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเครือข่ายให้
พร้อมต่อการเป็น Semi residential University 

>4.51  จัดหาและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่าย 
 พัฒนาจุดพื นให้บริการสัญญาอินเตอร์เน็ตไร้สายที่มีเสถียรสภาพ 

ครอบคลุมทุกพื นที่ 
 พัฒนาฐานข้อมูล และสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจของ

ผู้บริหาร 
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บทที่ 2 
แผนปฏิบัติการคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ความรู้  

คู่คุณธรรม น ำสร้ำงเสริมสุขภำพ 

ปัญญาของท้องถิ่น 

เพื่อสร้ำงเสริมสุขภำพ 

สร้างเสริมสุขภาพ 

ตำมหลักของเศรษฐกิจพอเพียง 

ใฝ่เรียนรู้ 

อุทิศตน พัฒนำสุขภำพชุมชน 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

ชั้นน ำในกลุ่มมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 

โดยยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ

พอเพียง และพัฒนำท้องถิ่นให้มั่นคง 

ปณิธาน ปรัชญา วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ ์

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  



  

 

   
  
  
  
  
  
 
   
  
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่านิยม คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
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ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 
ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ ์

คณะสาธารณสุขศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ ์

 ในพระบรมราชปูถมัภ ์
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ความไดเ้ปรยีบเชงิกลยุทธ ์ 

นิยามศพัท ์ 

ความทา้ทายเชงิกลยุทธ ์ 



  

 

 
 
 
 
 

 

Accelerating rates of Change 
การกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 

 

Increasing Competition 
การแข่งขันมากขึ้น  

    

 

Globalization of Business 
ความเป็นโลภาภิวัตน์ของธุรกิจ 

 

Technological Change 
การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี  

    

 

Changing Nature of the Work 
Force 
การเปลี่ยนแปลงลักษณะของหน่วย
แรงงาน 

 

Resource  
ทรัพยากร 

 
 

นิยามศัพท์ ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์  Strategic Advantages 

หมายถงึ ปัจจยั ตน้ทุน หรอืสิง่สนับสนุนส าคญัทีไ่ดเ้ปรยีบ ในการไปสูว่สิยัทศันไ์ดเ้รว็ขึน้ 
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Transition from Industrial to 
Knowledge Society 
การเปลี่ยนแปลงจากสังคม
อุตสาหกรรมเป็นสังคมที่ต้องใช้
ความรู้   

Unstable Economic and Market 
Conditions 
ภาวะเศรษฐกิจและสภาพตลาดที่ไม่
แน่นอน  

    

 

Increasing Demands of 
Constituents 
ความต้องการของลูกค้าเพิ่มขึ้น  

 

Complexity of the Strategic 
Management Environment 
ความสลับซับซ้อนของสภาพแวดล้อม
ในการบริหารเชิงกลยุทธ์  

  
  

 

Aging Society สังคมอายุยืน 

นิยามศัพท์ ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ Strategic Challenges  

หมายถงึ เร ือ่งส าคญัหากท าส าเรจ็ก็จะชว่ยใหบ้รรลุวสิยัทศันไ์ดเ้รว็ขึน้ ซ ึง่จะตอ้งแกไ้ข 
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ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 
ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 

คณะสาธารณสุขศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ ์

 ในพระบรมราชปูถมัภ ์
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ทบทวนความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ และความท้าทายเชิงกลยุทธ์  
ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 

พฒันาหลกัสตูรตามความตอ้งการ
ของทอ้งถ่ิน

จดัท าหลกัสตูรรว่มกบัภาครฐั 
ภาคเอกชน และชมุชน

จดัท าหลกัสตูรท่ีเนน้การเป็น
ผูป้ระกอบการ

เพิ่มจ านวนรอ้ยละของบณัฑิต
ท่ีมีงานท า สรา้งงานเองหรือ
เป็นผูป้ระกอบการ

เพิ่มจ านวนนกัศกึษาท่ีมีภูมิล  าเนา
อยูใ่นทอ้งถ่ิน

ความร่วมมือของ
บุคลากรในการ

ปรับปรุงคุณภาพ
การท างานด้าน

ต่างๆ

การวิจัยมุ่งเน้นการ
ท างานร่วมกับ

ชุมชน

คุณภาพการการ
เรียนการสอนที่เป็น

เลิศ

คุณภาพการ
ให้บริการที่เป็นเลิศ

การบริการวิชาการ
มุ่งเน้นการท างาน

ร่วมกับชุมชน

การผลิตบัณฑิตสามารถ
ตอบสนองความต้องการของ
ชุมชนและสังคม

การบริหารงานอย่างมีคุณธรรม

การพัฒนาคณะฯ ให้เป็นคณะฯ 
สีเขียว

นโยบายของมหาวิทยาลัยในการ
พัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว
ชัดเจน

มีระบบ
ฐานข้อมูล

ทางการบริหาร
ให้ใช้ในการ
ตัดสินใจได้

รวดเร็ว

ระบบบริหารทัพ
ยากรบุคคลมี
ประสิทธิภาพ 
สร้างขวัญและ

ก าลังใจ

การพัฒนา
บุคลากรรุ่นใหม่
ให้มีต าแหน่งทาง

วิชาการ

การสร้างค่านิยม
ร่วมเชิงสถาบัน
ระหว่างบุคลากร

การสร้างผลงาน
วิชาการ/ผลงานวิจัยมี

คุณภาพ เป็นที่
ยอมรับ

ด้านพันธกิจ ด้านพันธกิจ ด้านความรับผิดชอบตอ่สังคม ด้านทรัพยากรบุคคล 
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ทบทวนความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ และความท้าทายเชิงกลยุทธ์  

ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 

นโยบายของในหลวงรัชการที่ 10 และ
นโยบายของรัฐที่มุ่งเน้นสุขภาวะชุมชน

ความร่วมมือกับสถาบันและ
องค์กรต่างๆเป็นแหล่งฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ

มีที่ตั งอยู่ในเขตอุตสาหกรรม

เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการท างาน
เพื่อท้องถิ่น

มีนโยบายสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนที่

มุ่งเน้นการเรียนรู้เชิงผลิต
เด่นชัด

การจัดการเรียนการสอน
ที่มุ่งเน้นการเรียนรู้เชิง

ผลิตภาพ

การจัดการเรียนการสอน
มุ่งเน้นการท างานร่วมกับ

ชุมชน

มีนโยบายสนับสนุนการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

การบริการวิชาการมุ่งเน้น
การท างานร่วมกับชุมชน

การด าเนินงานโปร่งใส

นโยบายของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับ
การผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองความ
ต้องการของชุมชนชัดเจน

นโยบายของมหาวิทยาลัยการ
ด าเนินงานอย่างมีคุณธรรมและ
โปร่งใสชัดเจน

นโยบายของมหาวิทยาลัยในการ
พัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียวชัดเจน

บุคลากรสายสนับสนุนสมรรถนะการ
ท างานมีประสิทธิภาพ

ด้านพันธกิจ ด้านพันธกิจ ด้านความรับผิดชอบตอ่สังคม ด้านทรัพยากรบุคคล 
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คณะสาธารณสุขศาสตร์ชั้นน าในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

และพัฒนาท้องถิ่นให้มั่นคง

การพัฒนาและ

ปรับปรุงหลักสูตรให้

ทันสมัย สอดคล้อง

กับความต้องการของ

ท้องถ่ิน 

การสร้างผู้เรียนให้

รอบรู้ด้านสุขภาพ 

การพัฒนางานวิจัย 

และแสวงหาแหล่ง

ทุนวิจัยเพื่อพัฒนา

ท้องถ่ิน 

การสร้างพันธมิตร

และแสวงหา

ตลาดแรงงานทั้ง

ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

การบริการวิชาการ

ด้านสุขภาพแก่ชุมชน 

และร่วมมือกับ

ท้องถ่ิน 

การสร้างระบบการ

บริหารงานตามหลัก

ธรรมาภิบาล 

พันธกิจ 

วิสัยทัศน์ คณะสาธารณสุขศาสตร ์
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มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระพระบรมราชูปถมัภ์ 

VA L AYA A L O N G K O R N  U N I V E R S I T Y  

มห
าวิ
ทย
าล
ยัร
าช
ภฏั
วไ
ลย
อล
งก
รณ์
 ใน

พร
ะบ
รม
รา
ชูป
ถมั
ภ์ 

จัง
หว
ดัป
ทุม
ธา
นี 

ยุทธศาสตร ์
เป้าประสงค ์

GOALS 

ตัวชี้วัด VRU PH 

ผู้รับผิดชอบด าเนนิงาน 

และรายงาน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 กำรผลิตบัณฑิตโดยกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงผลิตภำพ (Productive Learning) สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ 

                  ตำมรูปแบบประชำรัฐเพื่อพัฒนำท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวชี้วดั เป้าหมาย 2563 ผู้รับผิดชอบด าเนินงานและรายงาน 

เป้าประสงค์ที่ 1 บณัฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวติ มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
1.1 จ านวนหลกัสูตรแบบสหวิทยาการทีพ่ัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อตอบสนองต่อความต้องการทอ้งถิ่น 
     1.1.1 หลักสูตรระยะสั น 
     1.1.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา 

 
5 หลักสูตร 

 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวจิัย 
ประธานหลกัสูตรทุกหลักสูตร 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 
งานบริหารวิชาการและงานวิจยั 

1.2 จ านวนผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
     1.2.1 ผลงานที่ได้รับรางวัล หรือการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
     1.2.2 ผลงานที่ได้รับการอ้างอิงหรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
     1.2.3 ผลงานวิจัย หรือผลงานวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ หรือนานาชาติตามเกณฑ์ กพอ. ก าหนด 
     1.2.4 จ านวนนักศึกษาหรือศิษย์เก่าที่ได้รับการยกย่องในระดับชาติหรือ นานาชาติ 

 
4 ผลงาน 
4 ผลงาน 
30 ผลงาน 

8 คน 
1.3 ร้อยละของอาจารย์นักพัฒนาและนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชน 
     1.3.1 ร้อยละของอาจารย์นักพัฒนาที่เข้าร่วมโครงการต่อจ านวนอาจารย์ทั งหมด 
     1.3.2 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการต่อจ านวนนักศึกษาทั งหมด 

 
ร้อยละ 40 
ร้อยละ 80 

1.4 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีผลงานเชิงประจักษ์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรือก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่ตอบโจทย์การพัฒนาท้องถิ่น  ร้อยละ 40 
1.5 ร้อยละผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ไดร้ับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ ร้อยละ 7 
1.6 จ านวนแนวปฏบิัติที่ดีด้านการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 1 เร่ือง 
1.7 ร้อยละของนักศึกษาชั นปีสุดท้ายทีม่ีผลการทดสอบตามเกณฑ์ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR)3 หรือเทียบเท่า   
     1.7.1 ระดับปริญญาตรี ตั งแต่ ระดบั B1 ขึ นไป 
     1.7.2 ระดับบัณฑิตศึกษา ตั งแต่ ระดับ B2 ขึ นไป 

 
ร้อยละ 85 
ร้อยละ 85 

1.8 จ านวนผู้ประกอบการใหม่ (Startup) ที่เกิดจากการบ่มเพาะของมหาวิทยาลัย 2 ราย 
1.9 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรทีี่มีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  ร้อยละ 80 
1.10 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ มากกว่า 4.51 
1.11 ร้อยละของบัณฑิตครูที่สอบบรรจุครูได้ในการสอบในปีแรกที่จบการศึกษา - - 
1.12 ร้อยละของบัณฑิตครูที่ส าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษานั นๆ ที่ได้รับการบรรจุเข้าท างานในท้องถิ่น - - 
1.13 ร้อยละของบัณฑิตครูที่สอบผ่าน มาตรฐานใบประกอบวิชาชพีครู  - - 
1.14 ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนสาธิต ที่ได้รับการ พัฒนาจากมหาวิทยาลัยมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ ขั นพื นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผา่น
เกณฑ์ คะแนนร้อยละ 50 ขึ นไป 

- - 
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เป้าประสงคท์ี่ 2 วจิัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิน่ เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศ 

ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี ่2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 กำรวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองต่อกำรแก้ไขปัญหำของท้องถิ่น 

ตัวชี้วดั เป้าหมาย 2563 ผู้รับผิดชอบด าเนินงานและรายงาน 

เป้าประสงค์ 2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสรา้งความเข้มแข็งของท้องถิ่น เพื่อความมั่นคง มัง่คั่ง ยั่งยืนของประเทศ 
2.1 ร้อยละของผลงานวิจยั หรอืงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ที่สร้างนวัตกรรมทีส่อดคล้องกับการพัฒนาทอ้งถิ่น และโจทย์การพัฒนาประเทศหรือแก้ไขปัญหาของ
ท้องถิ่น หรือ ปญัหาระดับประเทศ 

 
ร้อยละ 60 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวจิัย 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยระดับหลักสูตร 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยระดับคณะ 
งานบริหารวิชาการและงานวิจยั 

2.2 จ านวนโครงการวจิัยรับใช้สังคมที่เกิดจากความร่วมมือองค์กรภาคีเครือข่าย 1 โครงการ 
2.3 จ านวนผลงานวจิัยของอาจารย์และนักวิจยัที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาตหิรือนานาชาติ 25 ผลงาน 
2.4 จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI ISI SJR และScopus (พิจารณาผลงานย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน ที่ได้รับการอ้างอิง ณ ปี
ปัจจุบัน) 

 
10 บทความ 

2.5  จ านวนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรม 
      2.5.1 จ านวนผลงานวจิัยเชิงประยกุต์ที่มีการจดทะเบยีนจากหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การจดสิทธิบัตร อนุสิทธบิัตร เป็นต้น 

 
5 ชิ นงาน 

      2.5.2 จ านวนนวัตกรรมหรือผลงานบริการวิชาการที่สามารถสร้างคุณค่าแก่ผู้รับบริการ ชุมชน และสังคม ได้โดยสามารถน าผลงานบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการศึกษา 

 
1 ผลงาน 

2.6 จ านวนอาจารย์หรือบุคลากรที่ได้รับรางวัลจากงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ทั งในระดับชาติ หรือนานาชาติ 2 รางวัล 
2.7 จ านวนผลการวิจยัของอาจารย์ดา้นการผลิตหรือพัฒนาครูที่ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ทั งในระดับชาติและนานาชาติ หรือน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการผลิตหรือ
พัฒนาครู 

- - 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำงำนพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ำยทอด เผยแพร่โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 

ตัวชี้วดั เป้าหมาย 2563 ผู้รับผิดชอบด าเนินงานและรายงาน 

เป้าประสงค์ 3 ประชาชนสามารถด ารงชีวิตโดยใช้หลักปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสขุ และมีรายได้เพิ่มขึน้ 
3.1 ระดับความส าเร็จของการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงมาใช้ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย - - 
3.2 จ านวนชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการตนเอง 3 ชุมชน รองคณบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษาและพันธกิจ

สัมพันธ ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพันธกจิสัมพันธ ์
งานบริหารนักศึกษาและพันธกจิสัมพันธ์ 

3.3 จ านวนชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการตนเอง - - 
3.4  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบรกิารต่อการให้บริการวิชาการของมหาวทิยาลัยโดยค านึงถึงการใช้นวัตกรรมเพื่อตอบสนองโจทยก์ารพัฒนาสนับสนุนใหชุ้มชน
สร้างสังคมคุณภาพ รองรับโอกาสและความท้าทายในอนาคต 

- - 

3.5 ร้อยละของนักเรียนในท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาจากมหาวิทยาลยัมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั นพื นฐาน (O-NET)  แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์
คะแนนร้อยละ 50 ขึ นไป 

- - 

3.6 จ านวนโรงเรียนในท้องถิ่นที่มีการน านวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนสาธิตไปใช้ประโยชน์ - - 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศิลปวัฒนธรรมที่น ำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ 

ตัวชี้วดั เป้าหมาย 2563 ผู้รับผิดชอบด าเนินงานและรายงาน 

เป้าประสงค์ที่ 4 บณัฑิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตส านึกที่ดตี่อสังคมโดยรวมรักษามรดกทางวัฒนธรรมและเขา้ใจในสังคมพหุวัฒนธรรม 
4.1 จ านวนผลงานอนุรักษ ์ส่งเสริม สืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาตหิรือนานาชาต ิ 2 ผลงาน รองคณบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษาและพันธกิจ

สัมพันธ ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพันธกจิสัมพันธ ์
งานบริหารนักศึกษาและพันธกจิสัมพันธ์ 

4.2  จ านวนเงินรายได้ที่เกิดจากการบรหิารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์  - - 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรที่เป็นเลศิมีธรรมำภิบำล 

ตัวชี้วดั เป้าหมาย 2563 ผู้รับผิดชอบด าเนินงานและรายงาน 

เป้าประสงค์ที่ 5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภบิาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นทีย่อมรับต่อประชาชน 
5.1 ร้อยละของอาจารยป์ระจ าสถาบันทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 35 รองคณบดีฝ่ายบริหารและการวางแผน 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและการวางแผน 
งานทรัพยากรบุคคล 

5.2 ร้อยละของอาจารย์ที่ส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศต่ออาจารย์ทั งหมดทีส่ าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิจาก ก.พ.  ร้อยละ 15 
5.3 ร้อยละอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 60 
5.4 จ านวนอาจารย์ที่ได้รับการรับรอง มาตรฐานอาจารย์มืออาชีพจาก สกอ. หรือสถาบันรับรองมาตรฐานวิชาชีพ - - 
5.5 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนทีเ่ข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ นจากผู้ที่มีคุณสมบัตเิข้าเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 3 รองคณบดีฝ่ายบริหารและการวางแผน 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและการวางแผน 
งานทรัพยากรบุคคล 

5.7 ร้อยละของบุคลากรและผู้น าที่ได้รับการพัฒนาและผ่านผลการประเมินหลกัสูตรตามเกณฑ์ที่ก าหนด - - 
5.8 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของการบริหารด้านบุคลากร  รองคณบดีฝ่ายบริหารและการวางแผน 
5.9 ร้อยละของหลักสูตรที่มีผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ สกอ. อยู่ในระดับดีมาก ร้อยละ 5 รองคณบดีฝ่ายบริหารและการวางแผน 
5.10 ค่าคะแนนการการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพือ่การด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)  รองคณบดีฝ่ายบริหารและการวางแผน 
5.11 ร้อยละหลักสูตรที่ผ่านการขึ นทะเบียน TQR (Thai Qualification Register)   ร้อยละ 20 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวจิัย 
5.12 ร้อยละคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เพิ่มขึ น ร้อยละ 2 รองคณบดีฝ่ายบริหารและการวางแผน 
5.13 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยด้วย Webometrics Ranking เมื่อเปรียบเทียบมหาวิทยาลัยในกลุ่มราชภัฏ - - 
5.14 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขยีว (ระดบัเอเชีย) น้อยกว่า 195 - 
5.15 ค่าเฉลี่ยระดับความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร  มากกว่า 4.51 รองคณบดีฝ่ายบริหารและการวางแผน 
5.16 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อมหาวิทยาลยัในทุกมิติ - - 
5.17 ส่วนแบ่งการตลาดของนักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัเทียบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั งหมด 4 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวจิัย 
5.18 ร้อยละของนักเรียนในท้องถิ่นที่เขา้เรียนในมหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร้อยละ 25 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวจิัย 
5.19 ร้อยละที่เพิ่มขึ นของรายได้ของมหาวิทยาลัยตามเปา้หมายที่ก าหนด - - 
5.20 อัตราก าไรจากผลการด าเนินงาน(Operation Profit Margin) - - 
5.21 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ของงานบริหารทรัพย์สินและรายได้ - - 
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บทที่ 3 
 

แผนงาน โครงการ ของแผนกลยุทธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 



  

 

4.1 แผนงาน โครงการ ของแผนกลยุทธ์คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 โครงการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กิจกรรม ผู้ด าเนินการ 

1.1 พัฒนาปรับปรุงหลกัสูตร กระบวนการ
จัดการเรียนรูท้ี่มกีารเรียนรู้เชิงผลติภาพ 
(Productive learning) 

1.1.1 โครงการพัฒนาหรือปรับปรุง
หลักสูตรจัดการเรียนรูเ้ชิงผลิตภาพ
(Productive learning) 

1.1.1.1 ร้อยละของหลักสตูรที่จัดการเรียนรู ้
เชิงผลิตภาพ 

ร้อยละ 100 กิจกรรม 1 การพัฒนาหลักสตูรระยะสั น 5 หลักสูตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
กิจกรรม 2 การทวนสอบผลการเรียนของนกัศึกษาคณะ
สาธารณสขุศาสตร์ ประจ าปีการศกึษา 2562 

อ.เจียระไน ปฐมโรจน์สกุล 
อ.ดร.รัฐพล ศิลปะรัศม ี

1.2 พัฒนาสมรรถนะของนักศกึษาให้เกดิ
การจดัการเรียนรูเ้ชิงผลิตภาพ 
(Productive Learning) 

1.2.1 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพ (Productive learning) 

1.2.1.1 ร้อยละของรายวิชาที่เปิดสอนในปี
การศกึษาทีม่ีผลงานเชิงประจักษ์ตอ่
รายวิชาทีเ่ปิดสอนในปีการศึกษา 

ร้อยละ 95 กิจกรรม 1 การสัมมนาการน าเสนอผลงานสหกิจศึกษาของ
นักศกึษาคณะสาธารณสขุศาสตร ์เพื่อจัดการประกวดผลงาน
เชิงผลิตภาพในการคน้หา Best practice 

อ.เจียระไน ปฐมโรจน์สกุล 
อ.ดร.รัฐพล ศิลปะรัศม ี

1.2.2 โครงการพัฒนาทกัษะของนกัศกึษาที่
จ าเป็นตอ่การด าเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 

1.2.2.1 ร้อยละของนกัศึกษาที่ได้รับการ
พัฒนาทกัษะที่จ าเป็นต่อการด าเนินชวีิต
ในศตวรรษที่ 21 

ร้อยละ 80 กิจกรรม 1 การพัฒนาระบบฐานขอ้มูลการรับบริการทีอ่าคาร
พยาบาล มรภ.วไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชูปถัมภ ์

ผศ.ดร.ทัศพร  ชูศักดิ ์
อ.กริช เรอืงไชย 

กิจกรรม 2 การเตรียมความพรอ้มเข้าสู่วิชาชีพเพื่อการท างาน
ในสถานพยาบาล 

อ.นัชชา ยันต ิ
ผศ.ดร.ทัศพร  ชูศักดิ ์

กิจกรรม 3 การส่งเสริมจิตอาสาของนกัศึกษาหลักสูตร
สาธารณสขุศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการสถานพยาบาล 

รองคณบดีฝ่ายกิจการนกัศกึษาและพนัธกิจสัมพันธ์ 
อ.กริช เรอืงไชย 

กิจกรรม 4 พัฒนาสมรรถนะนักศกึษาด้านจิตอาสาพัฒนาและ
การเรียนรู้ร่วมกับท้องถิ่นของนักศกึษาคณะสาธารณสขุศาสตร ์

รองคณบดีฝ่ายกิจการนกัศกึษาและพนัธกิจสัมพันธ์ 
อ.ดร.รัฐพล ศิลปรัศม ี

กิจกรรม 5 พัฒนาทกัษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื นฐาน รองคณบดีฝ่ายกิจการนกัศกึษาและพนัธกิจสัมพันธ์ 
หลักสูตรสขุภาพและความงาม 
นายกิตติวฒุิ ไชยการ 

กิจกรรม 6 พัฒนาศักยภาพองค์การนกัศึกษา คณะสาธารณสุข
ศาสตร ์

อ.ฉัตรประภา ศิริรตัน ์
อ.นัชชา ยันต ิ
อ.นาตยา ดวงประทุม 
รองคณบดีฝ่ายกิจการนกัศกึษาและพนัธกิจสัมพันธ์ 

กิจกรรม 7 สาธารณสุขสัมพันธ์ ครั งที่ 6 รองคณบดีฝ่ายกิจการนกัศกึษาและพนัธกิจสัมพันธ์ 
อ.ฉัตรประภา ศิริรตัน ์
อ.นัชชา ยันต ิ
อ.นาตยา ดวงประทุม 

กิจกรรม 8 การแข่งขนักฬีาภายในครั งที่ 16 กีฬาเจ้าฟ้าเกมส์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนกัศกึษาและพนัธกิจสัมพันธ์ 
กิจกรรม 9 แสดงความยินดกีับบัณฑิตคณะสาธารณสขุศาสตร ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนกัศกึษาและพนัธกิจสัมพันธ์ 
กิจกรรม 10 เซฟเลิฟเซฟไลฟ์ (Save love save life) รองคณบดีฝ่ายกิจการนกัศกึษาและพนัธกิจสัมพันธ์ 

อ.ฉัตรประภา ศิริรตัน ์
อ.สุทธิดา แก้วมุงคุณ 
อ.ศศิธร ตันตเิอกรตัน ์
อ.นาตยา ดวงประทุม 
ผศ.ดร.ทัศพร ชูศกัดิ ์
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กิจกรรม ผู้ด าเนินการ 

กิจกรรม 11 การสนับสนนุวัสดอุุปกรณ์ในการฝึกสหกิจศกึษา 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

น.ส.มณทิชา  ลี่ผาสุข 
น.ส.พัชรพร เรียงวงษ์  
น.ส.ชลธชิา  พงษ์ทว ี
อ.เจียระไน ปฐมโรจน์สกุล 

กิจกรรม 12 การศกึษาดูงานของนกัศึกษาหลักสูตร
สาธารณสขุศาสตรบัณฑิต ชั นปีที ่1 (เสริมสร้างทกัษะทางด้าน
กายวิภาคศาสตรแ์ละสรีรวทิยา) 

อ.นาตยา ดวงประทุม 

กิจกรรม 13 การศกึษาดูงานของนกัศึกษาหลักสูตร
สาธารณสขุศาสตรบัณฑิต ชั นปีที ่1 (เสริมสร้างทกัษะทางด้าน
พื นฐานอนามัยสิ่งแวดล้อม) 

อ.เฟือ่งฟ้า รตันาคณหุตานนท ์

กิจกรรม 14 การศกึษาดูงานของนกัศึกษาหลักสูตรการจัดการ
สถานพยาบาลทางด้านการบริหารจัดการของสถานพยาบาล 

รองคณบดีฝ่ายกิจการนกัศกึษาและพนัธกิจสัมพันธ์     
อ.กริช เรอืงไชย 

กิจกรรม 15 การสมัมนางานวจิัยทางด้านสาธารณสุขศาสตร์
ของนกัศกึษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และการจัดการ
สถานพยาบาล และหาแนวทางปฏิบัตทิี่ดีในการจดัการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพ  

อ.สุทธิดา  แกว้มุงคุณ  
ผศ.ดร.อภิชัย คุณีพงษ์  
ผศ.ดร.ทัศพร  ชูศักดิ ์

กิจกรรม 16 สร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพนกัศึกษาคณะ
สาธารณสขุศาสตร ์

รองคณบดีฝ่ายกิจการนกัศกึษาและพนัธกิจสัมพันธ์ 
อ.กริช เรอืงไชย 

กิจกรรม 17 เปิดประตูสูว่ิชาชีพสาธารณสขุ ปีการศกึษา 2563 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
อ.สุทธิดา  แกว้มุงคุณ  
ผศ.ดร.อภิชัย คุณีพงษ์  
ผศ.ดร.ทัศพร  ชูศักดิ ์

กิจกรรม 18 การสนับสนนุการน าเสนอผลงานวิจัยของ
นักศกึษาคณะสาธารณสขุศาสตร ์

รองคณบดีฝ่ายกิจการนกัศกึษาและพนัธกิจสัมพันธ์ 
อ.ฉัตรประภา ศิริรตัน ์
อ.นัชชา ยันต ิ
อ.นาตยา ดวงประทุม 

1.2.3 โครงการพัฒนากจิกรรมกระบวนการ
เรียนรูจ้ากการปฏิบัติผ่านการท างาน
ร่วมกับชุมชน 

1.2.3.1 ร้อยละของนกัศึกษาที่เข้ารว่ม
โครงการพัฒนากจิกรรมกระบวนการ
เรียนรูจ้ากการปฏิบัติผ่านการท างาน
ร่วมกับชุมชนต่อจ านวนนกัศกึษาทั งหมด 

ร้อยละ 40 กิจกรรม 1 อาสาสมัครบริการสร้างการเรียนรู้ (โภชนศาสตร์
สาธารณสขุ) 

อ.ธธธิา เวียงปฏิ       
อ.อภญิญา อุตระชัย 

กิจกรรม 2 การพัฒนานกัศึกษาเพื่อเสรมิสร้างประสบการณ์ใน
การเรียนรู้งาน และทักษะการท างานด้านสาธารณสุขพื นฐาน
ร่วมกับชุมชน 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

1.2.4 โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทกัษะ
เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup) 

1.2.4.1 ร้อยละของหลักสตูรที่มกีาร
พัฒนาทกัษะผู้ประกอบการรุน่ใหม่ 

ร้อยละ 60 กิจกรรม 1 บ่มเพาะการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพให้กับ
ผู้ประกอบการใหม ่

อ.ฉัตรประภา ศิริรตัน ์

1.4 สร้างเครอืข่ายในรูปแบบประชารัฐ
เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 

1.4.1 โครงการสร้างเครอืข่ายในรูปแบบ
ประชารฐักับหนว่ยงานภายในประเทศ 

2 เครือข่าย กิจกรรม 1 การสร้างเครอืข่ายพี่เลี ยงนักศกึษา ประจ าปี
การศกึษา 2562 

อ.เจียระไน ปฐมโรจน์สกุล 
อ.ดร.รัฐพล ศิลปะรัศม ี
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กิจกรรม ผู้ด าเนินการ 

1.4.1.1 จ านวนเครอืข่ายความร่วมมอื
ภายในประเทศที่มกีารด าเนินกิจกรรม
ร่วมกัน 

กิจกรรม 2 การติดตามการสรา้งเครอืข่ายดา้นสหกิจศกึษา 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

อ.จนัทรรัตน์ จาริกสกุลชัย 
อ.ศศิวิมล  จนัทร์มาล ี

กิจกรรม 3 การสร้างเครอืข่ายในการจัดท าหลักสูตร
สาธารณสขุศาสตรบัณฑิตกับ มรภ.นครราชสีมา 

ผศ.อารีย์ สงวนชือ่ 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
ประธานหลกัสูตร สบ. สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร ์
อ.กริช เรอืงไชย 

1.4.2 โครงการสร้างเครอืข่ายรว่มมอืกับ
สถานศกึษา หน่วยงานภาครฐั และเอกชน
ในต่างประเทศ 

1.4.2.1 จ านวนเครอืข่ายความร่วมมอืกับ
สถานศกึษา หน่วยงานภาครฐั และเอกชน
ในต่างประเทศที่มกีารด าเนนิกจิกรรม
ร่วมกัน 

5 เครือข่าย กิจกรรม 1 การสร้างเครอืข่ายรว่มมอืกับสถานศึกษา 
หน่วยงานภาครฐั และเอกชนในต่างประเทศ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
อ.ดร.รัฐพล ศิลปรัศม ี

กิจกรรม 2 การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานด้าน
สาธารณสขุภาครฐัในต่างประเทศเพือ่การฝกึประสบการณ์
วิชาชีพสาธารณสุขของนักศกึษา 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
อ.ดร.รัฐพล ศิลปรัศม ี
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โครงการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาท้องถิ่น 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กิจกรรม ผู้ด าเนินการ 

2.2 สร้างผลงานวิจัยทีเ่ป็นองค์ความรู้ใหมท่ี่
ตอบโจทย์ระดับชาต ิและท้องถิ่นเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาประชารัฐ ลดความ
เหลื่อมล  า สร้างความมั่งคั่ง และย่ังยืนของ
ท้องถิ่นประเทศชาต ิ

2.2.1. โครงการส่งเสริมงานวจิัยและงาน
สร้างสรรค์ เพือ่เสริมสร้างความเข้มแข็งเพื่อ
การพัฒนาทอ้งถิน่   

2.2.1.1 ร้อยละของอาจารย์ที่ไดร้ับการ
ส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยหรอื
นวัตกรรมทีส่ร้างองค์ความรู้ใหม่ที่ตอบ
โจทย์ระดับทอ้งถิน่หรือสร้างสรรค์หรอื
แก้ไขปัญหาชมุชนท้องถิ่น 

ร้อยละ 80 กิจกรรม 1 พัฒนาจัดหาแหล่งทนุวิจัย อ.สุทธิดา แก้วมุงคุณ 
กิจกรรม 2 เพิม่สมรรถนะการวจิัยในการแก้ไขปัญหาชุมชน
ท้องถิ่น 

อ.สุทธิดา แก้วมุงคุณ 
ผศ.ดร.ทัศพร ชูศกัดิ ์

กิจกรรม 3 การผลิตผลงานวจิัยร่วมกับหนว่ยงานภายนอก/
ภาคีเครือข่าย 

อ.สุทธิดา แก้วมุงคุณ 
ผศ.ดร.ทัศพร ชูศกัดิ ์

กิจกรรม 4 การจดัท าแผนวจิัย และนวัตกรรมแบบบูรณาการ
ข้ามศาสตรเ์พื่อพฒันานวัตกรรมและโครงการวิจัยของคณะ
สาธารณสขุศาสตร ์

อ.อภญิญา อุตระชัย 
อ.สุทธิดา แก้วมุงคุณ 

2.2.2 โครงการส่งเสริมผลงานวจิัยเชิง
ประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมจนมีการจด
ทะเบียนจากหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 

2.2.2.1 ระดับความส าเรจ็ของการ
ส่งเสริมผลงานวจิัยเชิงประยุกต์และ
พัฒนานวัตกรรมจนมีการจดทะเบียนจาก
หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

ระดับ 5 กิจกรรม 1 การพัฒนาศักยภาพการท าผลงานวิจัยของ
อาจารย์ 

อ.สุทธิดา แก้วมุงคุณ 
ผศ.ดร.ทัศพร ชูศกัดิ ์

กิจกรรม 2 การพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพือ่จด
ทะเบียนอนุสทิธิบัตร 

ผศ.ดร.อภิชัย คุณีพงษ์ 

กิจกรรม 3 การจัดท าฐานข้อมูลด้านการวิจยั อ.สุทธิดา แก้วมุงคุณ 
อ.กริช เรอืงไชย 
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โครงการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

3.1 สร้างเครอืข่ายชุมชนนักปฏิบัติจาก
ภายในและภายนอกเพื่อร่วมกันศกึษา
แก้ไขปัญหาของชมุชนท้องถิ่นและเสริม
พลังให้ชุมชนท้องถิน่สามารถด ารงอยู่ได้
อย่างย่ังยืน 

3.1.1 โครงการสร้างเครอืข่ายชุมชนนัก
ปฏิบัติ เพื่อรว่มกันศกึษาแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนท้องถิ่นและเสริมพลังให้ชมุชนท้องถิน่
สามารถด ารงอยู่ได้อย่างย่ังยืน 

3.1.1.1 จ านวนหมู่บ้านในจังหวัด
ปทุมธานแีละจังหวัดสระแก้วที่มี
ฐานขอ้มูลต าบลในการคัดเลอืกชุมชน
ส าคัญเพื่อใช้ในการพัฒนาทอ้งถิน่ 

4 หมู่บ้าน 
 

กิจกรรม 1 พัฒนาชุมชนต้นแบบด้านสขุภาพและถอด
บทเรียนการพฒันาสู่ชมุชน 

อ.เฟือ่งฟ้า รตันาคณหุตานนท ์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนกัศกึษาและพนัธกิจสัมพันธ ์

กิจกรรม 2 สร้างแกนน าการช่วยฟื้นคนืชีพขั นพื นฐาน (CPR) อ.ศศิธร ตันตเิอกรตัน ์
กิจกรรม 3 บริหารงานคลนิิกการแพทย์แผนไทย อ.ชวภณ พุ่มพงษ ์

 

โครงการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กิจกรรม รับผิดชอบ 

4.1 บริหารจัดการงานส่งเสริมศาสนา
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมทั งการ
อนรุักษ์ ฟืน้ฟู สืบสานเผยแพรว่ัฒนธรรม
ไทย 

4.1.1 โครงการบริหารจัดการงานส่งเสริม
ศาสนาท านุบ ารุงศิลปะ และวฒันธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4.1.1.1 ผลการด าเนนิงานตามระบบกล
ไกลศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

5 ข้อ กิจกรรม 1 ท าบุญปีใหม่ คณะสาธารณสขุศาสตร์ ประจ าปี 
พ.ศ.2563 

อ.ศศิธร ตันตเิอกรตัน ์

กิจกรรม 2 วันทาคณาจารย์ อ.นาตยา ดวงประทุม  
องค์การนกัศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร ์

กิจกรรม 3 ประกวดศิลปวัฒนธรรมประเพณีของไทย อ.เฟือ่งฟ้า รตันาคณหุตานนท์  
รองคณบดีฝ่ายกิจการนกัศกึษาและพนัธกิจสัมพันธ์ 
นายกิตติวฒุิ ไชยการ 
องค์การนกัศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร ์

กิจกรรม 4 ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม ถวายเทียนพรรษา อ.ฉัตรประภา ศิริรตัน ์
องค์การนกัศึกษาคณะสาธารณสุขศ 

กิจกรรม 5 ร าลกึคุณสมเดจ็พระราชบิดา บิดาแห่งการ
สาธารณสขุไทย 

รองคณบดีฝ่ายกิจการนกัศกึษาและพนัธกิจสัมพันธ์ 
องค์การนกัศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร ์

กิจกรรม 6 อนุรกัษ์ภูมิปัญญาทอ้งถิน่การท ากาละแมโบราณ รองคณบดีฝ่ายกิจการนกัศกึษาและพนัธกิจสัมพันธ์ 
องค์การนกัศึกษา 
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โครงการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วดั เป้าหมาย กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

5.1 บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้
มีสมรรถนะที่เป็นเลิศพร้อมต่อการ
เปลี่ยนแปลง และพัฒนาสมรรถนะให้
อาจารย์ และบุคลากร ให้เกิดการ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive 
Learning) 

5.1.1 โครงการพัฒนาระบบการจัดการ
ทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นเลิศ 

5.1.1.1 ระดับความส าเร็จของการ
จัดการทรัพยากรบุคลากรสู่ความเป็น
เลิศ 

ระดับ 5 กิจกรรม 1 เตรียมความพร้อมเพื่อเขา้สูต่ าแหน่งทาง
วิชาการ ของอาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

ผศ.ดร.ทัศพร  ชูศักดิ์ 

กิจกรรม 2 ประชุมจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ (ไม่ใช้งบประมาณ) 

รองคณบดีฝ่ายบริหารและการวางแผน 

กิจกรรม 3 ประชุมเชิงปฏิบัติพัฒนาสมรรถนะอาจารย์
ด้านการจัดการเรียนรู้และการสอน PSF ส าหรับอาจารย์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

อ.ศศิวิมล จันทร์มาล ี
อ.ปัณณฑ ต ตันธนปัญญากร 
น.ส.พัชรพร เรียงวงษ์ 

กิจกรรม 4 ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรอิง
สมรรถนะและผลลัพธ์การเรียนรู้ ส าหรบัอาจารย์คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ 

อ.ศศิวิมล จันทร์มาล ี
อ.ปัณณฑ ต ตันธนปัญญากร 
น.ส.พัชรพร เรียงวงษ์ 

กิจกรรม 5 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจดัท าแผนการ
เรียนการสอนของรายวิชาเอก ตามรูปแบบ ABCD และ
ผลิตชุดการเรียนรูปแบบ ABC ต้นแบบของทุกสาขาวิชา 
ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวจิัย 
อ.ดร.รัฐพล ศิลปรัศมี 

กิจกรรม 6 การพัฒนาสมรรถนะ วจิัยชมุชนท้องถิ่น 
ตามพันธกจิของมหาวิทยาลัย 

อ.ดร.อภิชัย คุณีพงษ ์
อ.สุทธิดา  แกว้มุงคุณ 

5.2 เสริมสร้างธรรมาภิบาล และเป็น
มหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อสังคม 

5.2.3 โครงการพัฒนาองค์กรแห่งการ
เรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา 

5.2.3.1 ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้าง
ชุมชนอุดมปัญญา 

ระดับ 5 กิจกรรม 1 KM แบ่งปันวธิีการสู่การเปน็คณะสีเขียว รองคณบดีฝ่ายบริหารและการวางแผน 
กิจกรรม 2 อบรมเรื่องส านักงานสีเขียว รองคณบดีฝ่ายบริหารและการวางแผน 
กิจกรรม 3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องวิธีการ
ประเมินผลโครงการ 

รองคณบดีฝ่ายบริหารและการวางแผน 
อ.จันทรรัตน์ จาริกสกุลชยั 

5.3 พัฒนามาตรฐานการศึกษาสู่
ความเป็นเลิศ 

5.3.1 โครงการจัดการมาตรฐาน
การศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เพื่อสู่ความเป็นเลิศ 

5.3.1.1 ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผนการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

ระดับ 5 กิจกรรม 1 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร และระดับคณะ 

อ.อภิญญา อุตระชยั 
รองคณบดีฝ่ายบริหารและการวางแผน 

กิจกรรม 2 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร และระดับคณะ 

อ.อภิญญา  
รองคณบดีฝ่ายบริหารและการวางแผน 

5.4 พัฒนาประสิทธิผลการบริหาร
ส านักงาน 

5.4.1 โครงการพัฒนาประสิทธิผลการ
บริหารส านักงาน 

5.4.1.1 ร้อยละของการเบิกจ่าย
งบประมาณ ตามแผนที่ก าหนด 

 กิจกรรม 1 การบริหารส านักงาน (วัสดสุ านักงาน 
ครุภัณฑ์และวัสดุการศึกษา เชื อเพลิง สาธารณูปโภค 
ค่าจ้างเหมาบริการ) 

หัวหน้าส านักงาน 

กิจกรรม 2 การบริหารส านักงาน (วัสดสุ านักงาน 
ครุภัณฑ์และวัสดุการศึกษา เชื อเพลิง สาธารณูปโภค 
ค่าจ้างเหมาบริการ)  

หัวหน้าส านักงาน 
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กิจกรรม 3 การประชุมพัฒนาระบบ และจัดท า 
infographic เร่ืองธรรมาภิบาล 

หัวหน้าส านักงาน 

5.4.2 โครงการสื่อสารองค์กรและการ
สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) 

5.4.2.1 ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินการสื่อสารองค์การและการ
สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 
(IMC) 

ระดับ  
5 

กิจกรรม 1 สื่อสารองค์การและสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการ IMC 

รองคณบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษาและพันธกิจ
สัมพันธ ์

กิจกรรม 2 Health camp หลักสูตรปริญญาตรีใน
โรงเรียน จังหวัดปทุมธานี และสระแกว้ 

อ.เจียรไน ปฐมโรจนสกุล 
อ.ดร.รัฐพล ศิลปรัศมี 

5.4.3 โครงการจัดประชุมเพื่อพัฒนา
ระบบบริหารจัดการโดยมีสว่นร่วมของ
ทุกภาคส่วน 

5.4.3.1 ร้อยละของการเบิกจ่าย
งบประมาณตามแผนการจัดประชุม 

ร้อยละ 100 กิจกรรม 1 จัดประชุมคณะกรรมการประจ าหลกัสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

ประธานหลกัสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

กิจกรรม 2 จัดประชุมคณะกรรมการประจ าหลกัสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการ
สถานพยาบาล  

ประธานหลกัสูตร สาขาวิชาการจัดการ
สถานพยาบาล 

กิจกรรม 3 จัดประชุมคณะกรรมการประจ าหลกัสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาอนามยัสิ่งแวดล้อม 

ประธานหลกัสูตร สาขาวิชาการจัดการ
สถานพยาบาล 

กิจกรรม 4 จัดประชุมคณะกรรมการประจ าหลกัสูตร
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการระบ
สุขภาพ 

ประธานหลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ 

กิจกรรม 5 โครงการประชุมเพื่อจัดการระบบและกลไก
การจัดการข้อร้องเรียนของบุคลากรและนักศึกษา 

รองคณบดีฝ่ายบริหารและการวางแผน 
อ.จันทรรัตน์ จาริกสกุลชยั 

กิจกรรม 6 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน
กลยุทธ ์พ.ศ.2560-2564 และแผนปฏิบตัิการ คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

รองคณบดีฝ่ายบริหารและการวางแผน 
อ.จันทรรัตน์ จาริกสกุลชยั 

5.5 พัฒนามหาวิทยาลยัให้เป็น
มหาวิทยาลัยสีเขยีวที่มีสุนทรียะการ
อนามัยสุขาภิบาลและการจัดการ
สิ่งแวดล้อมที่ดีและมีความพร้อมด้าน
อาคารสถานที ่

5.5.1 โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและ
บริหารจัดการมหาวิทยาลยัสีเขียว 

5.5.1.1 ระดับความส าเร็จของบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัยสีเขยีว 

ระดับ 5 กิจกรรม 1 โครงการจัดท า Green office อ.ลัณฉกร ประทุมรัตน ์
อ.เจียระไน ปฐมโรจนสกุล 

5.6 จัดหาและพัฒนาทรัพยากร
สนับสนุนการเรียนรู้ เทคโนโลยี
สารสนเทศสิ่งอ านวยความสะดวก 
และบริการขั นพื นฐานภายใน
มหาวิทยาลัยให้พร้อมต่อการเป็น 
Semi residential University 

5.6.1 โครงการจัดหาและพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ทรัพยากร สนับสนุนการศึกษา 
การวิจยั การบริการวิชาการ 

5.6.1.1 ค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจของ
นักศึกษา และอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน 
การเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
สิ่งอ านวยความสะดวกและบรกิารขั น
พื นฐานภายในมหาวิทยาลัย 

>4.51 กิจกรรม 1 จัดหารายชื่อหนังสือ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวจิัย 
กิจกรรม 2 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการปฐมพยาบาล อ.ศศิธร ตันติเอกรัตน์ 
กิจกรรม 3 วัสดุห้องปฏบิัติการปฐมพยาบาล อ.ศศิธร ตันติเอกรัตน์ 
กิจกรรม 4 จัดท าห้อง Learning Space รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวจิัย 
กิจกรรม 5 จัดท าห้อง Modern Class Room รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวจิัย 

5.6.2 โครงพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และระบบเครือข่ายให้พร้อมต่อการเป็น 
Semi residential University 

5.6.2.1 ค่าเฉล่ียความพงึพอใจของ
นักศึกษา และอาจารย์ต่อการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบ

>4.51 กิจกรรม 1 การพัฒนาฐานข้อมูลบุคลากร คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ 

รองคณบดีฝ่ายบริหารและการวางแผน 
หัวหน้าส านักงาน 
อ.จันทรรัตน์ จาริกสกุลชยั 
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เครือข่ายให้พร้อมต่อการเป็น Semi 
residential University 

กิจกรรม 1 การพัฒนาฐานข้อมูลเอกสาร ต ารา งานวิจัย
ของคณาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

รองคณบดีฝ่ายบริหารและการวางแผน 
รองคณบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษาและพันธกิจ
สัมพันธ ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวจิัย 
ประธานหลกัสูตรทุกระดับ ทกุหลักสูตร 
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บทที่ 4 

----------------------------------------- 
สรุปจ านวนยุทธศาสตร์ แผนงาน/งาน โครงการ กิจกรรม และงบประมาณ  

คณะสาธารณสุขศาสตร ์

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 



  

 

4.1 สรุปจ านวนยุทธศาสตร์ แผนงาน/งาน โครงการ กิจกรรม และงบประมาณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 
 

ยุทธศาสตร์ งาน โครงการ กิจกรรม งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณรายได้ รวมงบประมาณ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรยีนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) 
แผนงาน การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) 
ยุทธศาสตร์ 1 การผลิตบัณฑิตโดย
กระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
(Productive Learning) 

งาน พัฒนาปรับปรุงหลักสตูร การจัดการเชงิผลิตภาพ  
(Productive Learning) 

1.1.1 โครงการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสตูรจัดการเรียนรู้เชิง
ผลิตภาพ(Productive learning) 

2 93,062 บาท - 93,062 บาท 

งาน ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ  (Productive 
Learning) 

1.2.1 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรูเ้ชงิผลิตภาพ 
(Productive learning) 

1 - 37,365 บาท 37,365 บาท 

งาน พัฒนาทกัษะของนกัศกึษาที่จ าเป็นตอ่การด าเนนิชีวิต
ในศตวรรษที่ 21 

1.2.2 โครงการพัฒนาทกัษะของนกัศกึษาทีจ่ าเป็นตอ่การ
ด าเนนิชีวิตในศตวรรษที ่21 

18 87,390 บาท 577,252 บาท 664,642 บาท 

งาน พัฒนากจิกรรมกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติผ่าน
การท างานร่วมกับชุมชน 

1.2.3 โครงการพัฒนากจิกรรมกระบวนการเรียนรูจ้ากการ
ปฏิบัติผ่านการท างานร่วมกับชมุชน 

2 - 89,330 บาท 89,330 บาท 

งาน บ่มเพาะให้บัณฑิตมีทกัษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม ่
(Startup) 

1.2.4 โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทกัษะเป็นผู้ประกอบการ
รุ่นใหม่ (Startup) 

1 - 22,400 บาท 22,400 บาท 

งาน สร้างเครอืข่ายรูปแบบประชารฐักับหนว่ยงาน
ภายในประเทศ 

1.4.1 โครงการสร้างเครอืข่ายในรูปแบบประชารฐักับ
หน่วยงานภายในประเทศ 

3 - 259,570 บาท 259,570 บาท 

งาน สร้างเครอืข่ายรว่มมอืกับสถานศกึษาหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนในต่างประเทศ 

1.4.2 โครงการสร้างเครอืข่ายรว่มมอืกับสถานศึกษา 
หน่วยงานภาครฐั และเอกชนในต่างประเทศ 

2 - 505,980 บาท 505,980 บาท 

รวม 7 โครงการ 29 กิจกรรม 180,452 บาท 1,491,897 บาท 1,672,349 บาท 
      

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 การวิจยัและนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาท้องถิ่น 
แผนงาน วิจยัและนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น  

งาน ส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์ 2.2.1. โครงการส่งเสริมงานวจิัยและงานสรา้งสรรค์ เพื่อ
เสริมสร้างความเขม้แข็งเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น   

4 5,240 60,880 บาท 79,800 บาท 

งาน ส่งเสริมผลงานวจิัยเชิงประยุกต์และพฒันานวัตกรรม 2.2.2 โครงการส่งเสริมผลงานวจิัยเชิงประยุกต์และพัฒนา
นวัตกรรมจนมกีารจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง 

3 - 430,700 บาท 53,500 บาท 

รวม 2 โครงการ 7 กิจกรรม 5,240 บาท 104,580 บาท 109,820 บาท 
      

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ ์และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
แผนงาน พัฒนางานพันธกจิสัมพันธ ์
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนางานพนัธกิจ
สัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ

งาน สร้างเครอืข่ายชุมชนนกัปฏิบัติแก้ไขปญัหาชุมชน
ท้องถิ่น 

3.1.1 โครงการสร้างเครอืข่ายชุมชนนักปฏบัิติ เพื่อร่วมกัน
ศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนทอ้งถิน่และเสริมพลังให้ชุมชน
ท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้อย่างย่ังยืน 

3 268,987 บาท 49,000 บาท 317,987 บาท 

รวม 1 โครงการ 3 กิจกรรม 268,987 บาท 49,000 บาท 317,987 บาท 
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ยุทธศาสตร์ งาน โครงการ กิจกรรม งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณรายได้ รวมงบประมาณ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวฒันธรรมท่ีน าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค ์
แผนงาน การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์สร้างจิตส านึก 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสู่
เศรษฐกิจสร้างสรรค ์

 งาน บริหารจัดการส่งเสรมิศาสนาศิลปวฒันธรรม 4.1.1 โครงการบริหารจัดการงานส่งเสริมศาสนาท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปัญญาทอ้งถิน่ 6 22,170 บาท 83,745 บาท 105,915 บาท 

รวม 1 โครงการ 6 กิจกรรม 22,170 บาท 83,745 บาท 105,915 บาท 
      

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีเป็นเลิศมีธรรมาภิบาล 
แผนงานการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการท่ีเป็นเลิศมีธรรมาภิบาล 
  

งาน พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรสู่ความเป็นเลิศ 5.1.1 โครงการพัฒนาระบบการจดัการทรัพยากรบุคคลสู่
ความเป็นเลิศ 

6 
 

24,760 บาท 137,460 บาท 162,220 บาท 

งาน พัฒนาองคก์รแห่งการเรียนรู้ 5.2.3 โครงการพัฒนาองคก์รแห่งการเรียนรูโ้ดยสร้างชุมชน
อุดมปัญญา 

3 34,300 บาท - 34,300 บาท 

งาน มาตรฐานการศกึษาสู่ความเป็นเลิศ 5.3.1 โครงการจัดการมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ
การศกึษาเพือ่สู่ความเป็นเลิศ 

1 42,500 บาท - 42,500 บาท 

งาน มาตรฐานการศกึษาสู่ความเป็นเลิศ 5.3.1 โครงการจัดการมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ
การศกึษาเพือ่สู่ความเป็นเลิศ 

1 - 48,000 บาท 48,000 บาท 

งาน พัฒนาประสทิธิผลการบริหารส านักงาน 5.4.1 โครงการพัฒนาประสทิธิผล การบริหารส านกังาน 3 468,682.14 บาท 517,298.80 บาท 985,980.94 บาท 
งาน สื่อสารองค์กรและการสื่อสารการตลาดฯ (MIC) 5.4.2 โครงการสื่อสารองค์กรและการสื่อสารการตลาดแบบ

บูรณาการ (IMC) 
2 142,370 บาท 348,000 บาท 490,370 บาท 

งาน จัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหาร 5.4.3 โครงการจัดประชุมเพื่อพฒันาระบบบริหารจัดการโดยมี
ส่วนรว่มของทกุภาคส่วน 

6 - 222,330 บาท 222,330 บาท 

งาน พัฒนาสิ่งแวดล้อม มหาวทิยาลัยสีเขียว 5.5.1 โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยสีเขียว 

1 49,450 บาท - 49,450 บาท 

งาน จัดหาและพัฒนาทรัพยากรสนับสนนุการจัดการศกึษา 
วิจัย บริการวิชาการ 

5.6.1 โครงการจัดหาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทรัพยากร 
สนับสนุนการศึกษา การวิจัย การบรกิารวิชาการ 

5 44,188.86 บาท 1,100,709.20 บาท 
1,144,898.06 

บาท 
งาน พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 5.6.2 โครงพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเครอืข่าย

ให้พร้อมตอ่การเป็น Semi residential University 
2 - 200,000 บาท 200,000 บาท 

รวม 9 โครงการ 29 กิจกรรม 806,251 บาท 2,573,798 บาท 3,380,049 บาท 
      

5 ยุทธศาสตร์ VRU/PH (5 แผนงาน) / (20 งาน) 20 โครงการ 74 กิจกรรม 1,283,100 บาท 4,303,020 บาท 5,586,120 บาท 
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