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ค ำน ำ 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีการจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 ให้กับคณะสาธารณสุขศาสตร์   ซึ่งในการ

นี้คณะสาธารณสุขศาสตร์จึงได้มีการร่วมมือกันด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 ขึ้น เพ่ือใช้ในการก าหนดทิศทางการพัฒนาคณะฯ การบริหารจัดการ
งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ โดยแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 ฉบับนี้ ประกอบไปด้วยสาระส าคัญ 3 ส่วน ได้แก่  

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของคณะสาธารณสุขศาสตร์  
 ส่วนที่ 2 แผนงาน/โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการ กิจกรรมและงบประมาณ  
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมมือในการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบับนี้ ซึ่งแผนปฏิบัติการนี้จะใช้เป็น

แนวทางในการด าเนินงานให้สอดคล้องตามเป้าหมาย นโยบายของคณะและมหาวิทยาลัย อันจะน าไปสู่การบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ตั้งไว้ต่อไป  
 
 
 

       คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
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สำรบัญ  
 

  หน้ำ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของคณะสำธำรณสุขศำสตร์   
 - ปรัชญา 1 
 - วิสัยทัศน์ 1 
 - พันธกิจ 1 
 - ค่านิยม 1 
 - โครงสร้างการบริหาร 2 
 - การวิเคราะหส์ถานการณ์ (SWOT Analysis) ของคณะสาธารณสุขศาสตร์  3 
ส่วนที่ 2 ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ แนวทำงกำรพัฒนำและ KPIs 8 
 - ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน/ โครงการตามประเด ็นยุทธศาสตร์คณะสาธารณสุขศาสตร์ 9 
 - ความสอดคล้องตามประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ แผนงาน งาน ผลผลิต ตัวบ่งชี้ ตวัชี้วัดความส าเร็จโครงการและค่าเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ที่ 1-5 9 
ส่วนที่ 3 สรุปจ ำนวนยุทธศำสตร์ แผนงำน/งำน โครงกำรกิจกรรมและงบประมำณ พ.ศ.2562   
 - สรุปจ านวนยุทธศาสตร์ แผนงาน/งาน โครงการกิจกรรมและงบประมาณ พ.ศ.2562 32  
 - สรุปกิจกรรมในแต่ละโครงการ  แผนงาน/งาน โครงการ ตามยุทธศาสตร์ 36 
ส่วนที่ 4 แผนด ำเนินโครงกำร/กำรใชจ้่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562   
 - แผนด าเนินโครงการ/การใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 45  

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          ข้อมูลทั่วไป  

 คณะสาธารณสุขศาสตร์  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 



                                                        แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 คณะสาธารณสุขศาสตร์  

1 
 

 
 
 
 
 

              ข้อมูลทัว่ไป 
                 คณะสาธารณสุขศาสตร์  
 
 
 

ปรัชญา (Philosophy)  ความรู้ คู่คุณธรรม น าสร้างเสริมสุขภาพ 

วิสัยทัศน์ (Vision) คณะสาธารณสุขศาสตร์ชั้นน าในกลุม่มหาวิทยาลยัราชภัฏ 

พันธกิจ (Mission) 
 1. การพัฒนาและปรับปรุงหลักสตูรให้ทันสมยั สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 
 2. การสร้างผู้เรยีนให้รอบรูด้้านสขุภาพ 
 3. การพัฒนางานวิจัย และแสวงหาแหล่งทุนวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 4. การสร้างพันธมิตรและแสวงหาตลาดแรงงานท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 5. การบริการวิชาการด้านสุขภาพแก่ชุมชน และร่วมมือกับท้องถิ่น 
 6. การสร้างระบบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

 ค่านิยม (VRUPH) 
 V :  Visionary  =  รอบรู้ มีวิสยัทัศน ์
 R :  Reform  =  ปรับปรุงให้ดีขึ้น เป็นไปได้จริง 
 U :  Unity  =  น้ าหนึ่งใจเดียวกัน  
 P :  Public Mind  =  จิตอาสา 
 H :  Healthy  =  สุขภาพกาย-ใจ ดี 

อัตลักษณ์ ใฝ่เรยีนรู้ อุทิศตน พัฒนาสุขภาพชุมชน 

เอกลักษณ ์สร้างเสริมสุขภาพตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียง 
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โครงสร้างคณะสาธารณสุขศาสตร์  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 1 โครงสร้างคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์
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การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์  
ด้านหลักสูตร 

                                       ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน 
 
 
 
 
 

                ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก 

จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) 
S1 หลักสูตรพัฒนาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาในระดับมาตรฐาน TQF W1 ทักษะการใช้ภาษอังกฤษของนักศึกษาในคณะ 
S2  แต่ละหลักสูตร การก าหนดหลักสูตรสามารถสร้างผู้เรียนให้มีสมรรถนะที่จ าเป็นในแต่ละ
โดเมน พร้อมทั้งก าหนดรายวิชาได้สัมพันธ์กัน 

W2  คณาจารย์เข้าใจวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ productivity-based Learning เป็นอย่าง
ดี 

S3  การเพิ่มอัตราการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

W3 หลักสูตรก าหนดกิจกรรม Soft Skills ส าหรับ 21 st Century Skills ได้ครบถ้วน
ทุกชั้นป ี

S4 การจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษามีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต W4  ความหลากหลายและจ านวนของหลักสูตรในคณะฯ เมื่อเทียบมหาวิทยาลัยอื่น 
S5 การเพิ่มอัตราการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

W5  อัตราการลาออกของนักศึกษากลางคัน 

โอกาส (O) ยุทธศาสตร์เชิงรุก/ผนึกก าลัง (SO) ยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา/แก้ไขจุดอ่อน (WO) 

O1  การสร้างเครือข่ายและความรว่มมือของหลักสูตรด้าน
สาธารณสุขกับสถาบันอื่นในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ชื่อยุทธศาสตร์ : เช่ือมโยงหลักสูตรด้านสาธารณสุขกับสถาบันอื่นใน
กลุ่มมหาวิทยาลยัราชภฏั 

ชื่อยุทธศาสตร ์: สร้างผู้เรียนให้รอบรู้ด้านสุขภาพ 

O2 ผู้บริหารเป็นสมาชิกของสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
แห่งประเทศไทย 

เหตุผล  
S1-S5/O1-O5 
 

เหตุผล  
W1-W5 /O1-O5 

O3 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 : วางกรอบเป้าหมาย  และทิศ
ทางการจัดการศึกษาของประเทศในการพัฒนาศักยภาพ และขีดความสามารถของ
คนไทยทุกช่วงวัยให้เต็มตามศักยภาพ สามารถแสวงหาความรู้และเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยการขับเคลื่อนภายใต้วิสัยทัศน์คนไทยทุกคนได้รับ
การศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
O4 การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

O5 การด าเนินงานตามแผนการศึกษาแห่งชาติ. พ.ศ. 2560 – 
2579 

ภาวะคุกคาม (T) ยุทธศาสตร์เชิงรับ/โอบล้อม (ST) ยุทธศาสตร์เชิงพลิกแพลง/ บรรเทา (WT) 
T1 การจัดต้ังมหาวิทยาลัยของกระทรวงสาธารณสุข   
T2   คุณภาพและชื่อเสียงของหลักสูตรเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ   
T3   การจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองความต้องการของเด็กรุ่นใหม่     
T4   การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
T5   หลักสูตรพัฒนาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาในระดับมาตรฐานสากล AUN-QA     
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ด้านวิจัย 

 
 

ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน 
 
 
ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก 

จุดแขง็ (S) จุดอ่อน (W) 
S1   มหาวิทยาลัยสนับสนุนงานวิจยั W1  งานตีพิมพ์ในระดับนานาชาตยิังไม่ได้ตามเป้าที่มหาวิทยาลยั

ก าหนด S2   งานวจิัยที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและท้องถิ่นอย่าง
ต่อเนื่อง 
S3   สร้างกลยุทธ์และวัฒนธรรมการวิจยัใหม่ เพื่อมุ่งเน้นการผลิตผล
งานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการของสังคม (impact to Thai society) 

W2  งานวจิัยร่วมมอืในระดับ ASEAN 
W3  ชื่อเสียงเป็นที่เชื่อถือในด้านวิจยัด้านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

S4   วิถี/รูปแบบการด ารงชีวิตของคนในสังคมปัจจุบันคณะให้ความส าคัญ/
มีความตื่นตัวในการรักษาสุขภาพ อนุรักษ์ธรรมชาติ ความเชื่อต่างๆทาง
ศาสนา การให้ความสนใจต่อเร่ืองจรรยาบรรณ/วิชาชีพ มีสว่นช่วยส่งเสริม
บทบาทของคณะฯ ในการพัฒนาองค์ความรู้ และการวิจยัที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของสังคมได้อย่างต่อเนื่อง 

W4  เครือข่ายพันธมิตรงานวจิัยด้านสาธารณสุขในประเทศมี
บทบาทด าเนินงานวจิัยร่วมกัน 
W5   บุคลากรสายวิชาการมีความช านาญในการเขียนบทความ
วิจัยค่อนขา้งน้อย 

S5   ชื่อเสียงเป็นที่เชื่อถือในด้านวิจยัด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
โอกาส (O) ยุทธศาสตร์เชิงรุก/ผนึกก าลัง (SO) ยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา/แก้ไขจดุอ่อน (WO) 

O1   การผลักดันให้มีแหล่งทุนใหม่ๆ เพิม่ขึ้นในการสนับสนุนงานวิจยัที่
ตอบโจทย ์วาระแห่งชาต ิ

ชื่อยุทธศาสตร์  : สร้างกลยุทธ์และส่งเสริมวัฒนธรรมการวจิัยเพื่อแก้ไข
ปัญหาท้องถิ่น 

ชื่อยุทธศาสตร์ : ส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานวิจยัในระดับนานาชาติ
และสร้างความร่วมมืองานวิจยัในระดับASEAN 

O2   สร้างกลยุทธแ์ละวัฒนธรรมการวจิยัใหม่ เพื่อมุ่งเน้นการผลิตผล
งานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการของสังคม (impact to Thai 
society) 

เหตุผล  
S2 S3 O2 

เหตุผล  
W1 W2 O5 

O3    การเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมส่งผลกระทบต่อภาวะที่เพิ่มขึ้น
ของมลภาวะต่างๆ (น้ า อากาศ/ควันพิษ ขยะ ภาวะโลกร้อน วิกฤติ
อาหาร)  เปิดโอกาสให้คณะมีบทบาทเปน็ผู้น าในการวิจยัด้านปอ้งกัน/
แก้ไขปัญหาของสังคมและประเทศชาติ (ใช้ศักยภาพความเป็นผู้น าดา้น
สุขภาพ สิ่งแวดล้อม) 
O4  Thailand 4.0 : วิสัยทัศน์เชิงนโยบายที่เปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิม
ไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 

  

O5   เครือข่ายพันธมิตรงานวิจยัด้านสาธารณสุขในประเทศมีบทบาท
ด าเนินงานวิจัยรว่มกัน 
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ภาวะคุกคาม (T) ยุทธศาสตร์เชิงรับ/โอบล้อม (ST) ยุทธศาสตร์เชิงพลิกแพลง/ บรรเทา (WT) 
T1    การแข่งขันด้านการวิจยัที่สูงขึ้น ซ่ึงอาจกระทบเงินทุนวิจยัให้ลดลง ชื่อยุทธศาสตร์  ส่งเสริมการผลิตงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของ

สังคมและท้องถิ่น 
ชื่อยุทธศาสตร์ : - 

T2    ความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินทุนในการท าวิจยั เหตุผล S2 S3 T3 เหตุผล : - 
T3   การเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมส่งผลกระทบต่อภาวะที่เพิ่มขึ้น
ของมลภาวะต่างๆ (น้ า อากาศ/ควันพิษ ขยะ ภาวะโลกร้อน วิกฤติ
อาหาร)  เปิดโอกาสให้คณะมีบทบาทเปน็ผู้น าในการวิจยัด้านปอ้งกัน/
แก้ไขปัญหาของสังคมและประเทศชาติ (ใช้ศักยภาพความเป็นผู้น าดา้น
สุขภาพ สิ่งแวดล้อม) 
T4  Thailand 4.0 : วิสัยทัศน์เชิงนโยบายที่เปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิม
ไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
T5 งานตีพิมพ์ในระดับชาติ/นานาชาตยิงัไม่ได้ตามเป้าที่มหาวิทยาลยั
ก าหนด 
T6 บุคลากรสายวิชาการมีความช านาญในการเขียนบทความวิจยั
ค่อนข้างน้อย 
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ด้านการรับใช้สังคม 

ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน 
 
 
 
 
ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก 

จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) 
S1  คณะมีชุมชนทีส่ าคัญเพือ่สรา้งเสรมิสุขภาพให้เป็น Healthy Community 
ชัดเจน 

W1 มีการพัฒนาชุมชนพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ให้เป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู ้

S2  เครือข่ายความรว่มมอืกับสถานบรกิารสาธารณสขุมีความเขม้แข็งไดร้ับการ
ยอมรับ 

W2 มีการพัฒนาชุมชนรอบคณะ ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

S3   เครอืข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานปกครองส่วนทอ้งถิน่มีความเขม้แข็งไดร้ับ
การยอมรับ  

W3 มีการพัฒนาชุมชนพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ให้เป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู ้
W4 เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานปกครองส่วนทอ้งถิน่มีความ
เข้มแข็งได้รับการยอมรับ  

S4  มีการพฒันาชมุชนพืน้ทีจ่ังหวัดปทุมธานี ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

S5 มีการพัฒนาชุมชนรอบคณะ ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
W5 เครือข่ายความร่วมมือกับสถานบริการสาธารณสขุมีความเขม้แข็ง

ได้รับการยอมรับ 

โอกาส (O) ยุทธศาสตร์เชิงรุก/ผนึกก าลัง (SO)      ยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา/แก้ไขจุดอ่อน (WO) 

O1 คณะมีชมุชนที่ส าคัญเพื่อสร้างเสริมสขุภาพให้เป็น Healthy 
Community ชัดเจน 

ชื่อยุทธศาสตร์ : พัฒนาภาคีเครือข่ายเพื่อสร้างเสรมิสุขภาพ
ชุมชน และเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ชื่อยุทธศาสตร์ : พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้าง
ชุมชนอุดมปัญญา 

O2  เครือข่ายความร่วมมอืกับสถานบรกิารสาธารณสขุมีความเขม้แข็งไดร้ับ
การยอมรับ 

เหตุผล  
S1-S5 ,O1-O6 

เหตุผล O1-O6, W1-W6 

O3 เครอืข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานปกครองส่วนทอ้งถิน่มีความเข้มแข็ง
ได้รับการยอมรับ  
O4 มีการพัฒนาชุมชนพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
O5  มีการพัฒนาชุมชนพืน้ทีจ่ังหวัดสระแกว้ ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู ้

ภาวะคุกคาม (T)       ยุทธศาสตร์เชิงรับ/โอบล้อม (ST) ยุทธศาสตร์เชิงพลิกแพลง/ บรรเทา (WT) 
O1 คณะมีชมุชนที่ส าคัญเพื่อสร้างเสริมสขุภาพให้เป็น Healthy 
Community ชัดเจน 

  

O2  เครือข่ายความร่วมมอืกับสถานบรกิารสาธารณสขุมีความเขม้แข็งไดร้ับ
การยอมรับ 

  

O3 เครอืข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานปกครองส่วนทอ้งถิน่มีความเข้มแข็ง
ได้รับการยอมรับ  

    

O4 มีการพัฒนาชุมชนพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้   
O5  มีการพัฒนาชุมชนพืน้ทีจ่ังหวัดสระแกว้ ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้     
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ด้านการปฏิบัติการ 

 
 

ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน 
 
 
ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก 

จุดแขง็ (S) จุดอ่อน (W) 
S1    คณาจารย์เช่ียวชาญวิชาการและวจิัยสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมทุกดา้น W1   คณาจารย์เช่ียวชาญวิชาการและวิจัยสาธารณสุข และ 
S2   ผลลัพธ์ของพันธกิจหลักดขีึ้นอยา่งต่อเนื่อง  สิ่งแวดล้อมทุกด้าน 

S3   มีฐานข้อมูลพัสดุที่เป็นปัจจุบัน W2   สร้างการท างานอย่างเป็นระบบ มีธรรมาภิบาล 
S4   เว็บไซต์คณะมีความทันสมัย  
S5    การประกันคุณภาพการศึกษาที่มุง่สู่ความเป็นเลิศและพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่อง  
 S6 Staff คนรุ่นใหม่ไฟแรงและคนรุ่นเก่าที่มากประสบการณ์  

โอกาส (O) ยุทธศาสตร์เชิงรุก/ผนึกก าลัง (SO) ยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา/แก้ไขจดุอ่อน (WO) 
O1  การประกันคุณภาพการศึกษาที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศและพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 

ชื่อยุทธศาสตร์ : สร้างระบบฐานข้อมูลให้แข็งแกร่งและทันสมัย ชื่อยุทธศาสตร์ : เสริมสร้างการท างานเป็นระบบ เสริมจิตส านึก
ทางวัฒนธรรม 

O2  การเชื่อมโยง รว่มมือช่วยเหลือกันระหว่างคณะ/วิทยาลัย เหตุผล  
S1-S5/O1-O5 
 

เหตุผล  
W1-W2/O1-O5  
  

O3  พัฒนาบุคลากรสายวิชาการอย่างตอ่เนื่อง 
O4  การเชื่อมโยง รว่มมือช่วยเหลือกันระหว่างหลักสูตร 
O5  พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

ภาวะคุกคาม (T) ยุทธศาสตร์เชิงรับ/โอบล้อม (ST) ยุทธศาสตร์เชิงพลิกแพลง/ บรรเทา (WT) 
T1  สร้างการท างานอยา่งเป็นระบบ มีธรรมาภิบาล  ชื่อยุทธศาสตร์ : - ชื่อยุทธศาสตร์ : - 
T2  ระบบการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของ TQF เหตุผล : - เหตุผล : - 
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       ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ แนวทางการพัฒนา และ KPIs 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
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ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์  

11.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ แนวทางการพัฒนา  KPIs และค่าเป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
แผนงาน โครงการ ของแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เป้าประสงค์ 1 บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบด าเนินงาน ผู้รายงาน ผู้ก ากับติดตาม 

เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 

1.1 จ านวนหลักสูตรแบบสหวิทยาการที่พัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการท้องถิ่น 
    1.1.1 หลักสูตรระยะสั้น 
    1.1.2 หลักสูตรระดับปรญิญาตรีและบณัฑติศึกษา  

 
 
1 หลกัสตูร 
1หลักสูตร 

 
 
ฝ่ายบริหารการศึกษาและ
กิจการนักศึกษา 

 
 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร
การศึกษาและกิจการ
นักศึกษา 

 
 
รองคณบดฝี่ายบริหาร
การศึกษาและกิจการ
นักศึกษา 

1.2 จ านวนผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
1.2.1 ผลงานท่ีได้รับรางวัล หรือการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
1.2.2 ผลงานท่ีได้รับการอ้างอิงหรอืใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย ์
1.2.3 ผลงานวิจัย หรือผลงานวิชาการที่ไดร้ับการเผยแพร่ระดับชาติ หรือ นานาชาติ

ตามเกณฑ์ กพอ. ก าหนด 
1.2.4 จ านวนนักศึกษาหรือศิษย์เกา่ที่ได้รับการยกย่องในระดับชาติหรือ นานาชาต ิ

 
30ผลงาน 
5 ผลงาน 
30 ผลงาน 
 
1 คน 

 
 
ฝ่ายบริหารการศึกษาและ
กิจการนักศึกษา 

 
 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร
การศึกษาและกิจการ
นักศึกษา 

 
 
รองคณบดฝี่ายบริหาร
การศึกษาและกิจการ
นักศึกษา 

1.3 ร้อยละของอาจารย์นักพัฒนาและนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมการเรียนรู้
จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชน 
     1.3.1 ร้อยละของอาจารย์นักพัฒนาท่ีเข้าร่วมโครงการต่อจ านวนอาจารย์ทั้งหมด 
 
     1.3.2 ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการต่อจ านวนนักศึกษาทั้งหมด 

 
 
ร้อยละ 30 
 
ร้อยละ 70 

 
 
ฝ่ายบริการวิชาการ 
 
ฝ่ายบริหารการศึกษาและ
กิจการนักศึกษา 
 

 
 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร
การศึกษาและกิจการ
นักศึกษา 

 
 
รองคณบดฝี่ายบริหาร
การศึกษาและกิจการ
นักศึกษา 
 



แผนปฏิบัติการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2562 

10 
 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบด าเนินงาน ผู้รายงาน ผู้ก ากับติดตาม 

1.4 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีผลงานเชิงประจักษ์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรือ
ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ท่ีตอบโจทย์การพัฒนาท้องถิ่น  

ร้อยละ 30 ฝ่ายบริหารการศึกษาและ
กิจการนักศึกษา 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร
การศึกษาและกิจการ
นักศึกษา 

รองคณบดฝี่ายบริหาร
การศึกษาและกิจการ
นักศึกษา 

1.5 ร้อยละผลงานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ของนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษาที่ได้รับการ
เผยแพรร่ะดับนานาชาต ิ

ร้อยละ 5 ฝ่ายบริหารการศึกษาและ
กิจการนักศึกษา 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร
การศึกษาและกิจการ
นักศึกษา 

รองคณบดฝี่ายบริหาร
การศึกษาและกิจการ
นักศึกษา 

1.6 จ านวนแนวปฏิบัติทีด่ีด้านการจัดการเรียนรู้เชิงผลติภาพ   2 เรื่อง ฝายบริหารการศึกษาและกิจการ
นักศึกษา 

ผู้ช่วยคณบดีฝายบริหาร
การศึกษาและกิจการ
นักศึกษา 

รองคณบดีฝายบริหาร
การศึกษาและกิจการนักศึกษา 

1.7 ร้อยละของนักศึกษาช้ันปีสุดทา้ยที่มีผลการทดสอบตามเกณฑ์ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ (CEFR)3 หรือเทียบเท่า 
 ระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ ระดับ B1 ขึ้นไป 
 ระดับบณัฑติศึกษา ตั้งแต่ ระดับ B2  ขึ้นไป 

 
 

ร้อยละ 85 
ร้อยละ 85 

ฝายบริหารการศึกษาและกิจการ
นักศึกษา 
 

ผู้ช่วยคณบดีฝายบริหาร
การศึกษาและกิจการ
นักศึกษา 

รองคณบดีฝายบริหาร
การศึกษาและกิจการนักศึกษา 

1.8 จ านวนผู้ประกอบการใหม่ (Startup) ที่เกิดจากการบม่เพาะของมหาวิทยาลยั  1 ราย    
1.9 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีม่ีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  ร้อยละ 80 ฝายบริหารการศึกษาและกิจการ

นักศึกษา 
 

ผู้ช่วยคณบดีฝายบริหาร
การศึกษาและกิจการ
นักศึกษา 

รองคณบดีฝายบริหาร
การศึกษาและกิจการนักศึกษา 

1.10 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑติตาม        กรอบคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

มากกว่า 
4.51 

ฝายบริหารการศึกษาและกิจการ
นักศึกษา 
 

ผู้ช่วยคณบดีฝายบริหาร
การศึกษาและกิจการ
นักศึกษา 

รองคณบดีฝายบริหาร
การศึกษาและกิจการนักศึกษา 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เชื่อมโยงหลักสูตรด้านสาธารณสุขกับสถาบันอืน่ในกลุม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ (ยุทธศาสตร์คณะ) 

เป้าประสงค์ แนวทางการพัฒนา 
1. เพื่อสร้างความร่วมมือในการสรา้งหลักสตูรกับกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 1. หาความต้องการของผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียในท้องถิ่น 
2. เพื่อให้คณะมหีลักสูตรที่หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 2. สร้างภาคเีครือข่ายการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

3. สร้างข้อตกลงร่วมระหว่างกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏและท้องถิ่น 
 4. แลกเปลีย่นประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับหลักสตูรกับกลุ่มมหาวิทยาลยัราชภฏัและท้องถิ่น 
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ตัวชี้วัด : Key Performance Indicators : KPIs หน่วยนับ 
Baseline 

2561 
เป้าหมาย 

2562 2563 2564 
จ านวนหลักสตูรที่มคีวามเชื่อมโยงกับกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ หลักสตูร -  1 1 
ระดับความส าเร็จของการสร้างภาคีเครือข่ายการพัฒนาหลักสูตร ขั้นตอน - 1 2 4 

(ตัวเลขสะสม) 

จ านวนเครือข่ายกลุ่มมหาวิทยาลยัราชภัฏร่วมกันพัฒนาหลักสูตร เครือข่าย - 1 2 4 
(ตัวเลขสะสม) 

กลยุทธ์ แผนงาน โครงการและกิจกรรม  
กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 

1.1 พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้  
เชิงผลิตภาพ (Productive learning) 
เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อม
ต่อ การท างานระดับสากล 

1.2.1 โครงการ
ส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้เชิง
ผลิตภาพ 
(Productive 
learning) 

1.2.1.1 ร้อยละของ
รายวิชาที่เปิดสอนใน    
ปีการศึกษาท่ีมี
ผลงาน เชิงประจักษ์
ต่อรายวิชา  ที่เปิด
สอนในปีการศึกษา 

ร้อยละ  
95 

กิจกรรม 1 จัดตั้งองค์การ
นักศึกษา คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ และสัมมนาแผน
กิจการนักศึกษา 

งบแผ่นดิน 749 
บาท 

อ.ฉัตรประภา ศิริรัตน์ รองคณบดฝี่าย
บริหารการศึกษา
และกิจการ
นักศึกษา 

 กิจกรรม 2 ศึกษาดูงาน
ระบบเวชระเบียนและการ
ใช้โปรแกรม JHCIS หรือ 
HOSxP 

งบรายได้  51,278 
บาท 

อ.รัตนาภรณ์  อาษา รองคณบดฝี่าย
บริหารการศึกษา
และกิจการ
นักศึกษา 

กิจกรรม 3 สัมมนาการ
น าเสนอผลงานสหกิจ
ศึกษาและการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
ของนักศึกษา 

งบรายได้   59,144 
บาท 

อ.รัตนาภรณ์  อาษา รองคณบดฝี่าย
บริหารการศึกษา
และกิจการ
นักศึกษา 

กิจกรรม 4 สัมมนา
งานวิจัยทางด้าน
สาธารณสุขศาสตร์ 

งบรายได้ 36,100 
บาท 

ผศ.อารีย์ สงวนช่ือ 
อ.ดร.อภิชัย คณุีพงษ์ 

รองคณบดฝี่าย
บริหารการศึกษา
และกิจการ
นักศึกษา 
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 
กิจกรรม 5 พัฒนา
ศักยภาพการบันทึกข้อมูล
ด้านสุขภาพ งานเวช
ระเบียนและเวชสถิติของ
นักศึกษาสาขาวิชาการ
จัดการสถานพยาบาล 
 
 
 

งบรายได้ 20,850 
บาท 

อ.นัชชา ยันติ รองคณบดฝี่าย
บริหารการศึกษา
และกิจการ
นักศึกษา 

กิจกรรม 6 การพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาด้าน
การบริหารจัดการและการ
พัฒนาคุณภาพ
สถานพยาบาล 

งบรายได้ 13,550 
บาท 

อ.ธธิธา เวียงปฏิ รองคณบดฝี่าย
บริหารการศึกษา
และกิจการ
นักศึกษา 

กิจกรรม 7 ศึกษาการรับรู้
สิทธิ์การรักษาพยาบาล
ของประชาชนต าบลพระ
อินทราชา อ.บางปะอิน จ.
พระนครศรีอยุธยา 

งบรายได้ 20,450  
บาท 

อ.กริช เรืองไชย รองคณบดฝี่าย
บริหารการศึกษา
และกิจการ
นักศึกษา 

1.1 พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้  
เชิงผลิตภาพ (Productive learning) 
เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อม
ต่อการท างานระดับสากล 

1.2.1 โครงการ
ส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้เชิง
ผลิตภาพ 
(Productive 
learning) 

1.2.1.1 ร้อยละของ
รายวิชาที่เปิดสอนใน    
ปีการศึกษาท่ีมี
ผลงาน เชิงประจักษ์
ต่อรายวิชา  ที่เปิด
สอนในปีการศึกษา 

ร้อยละ  
95 

กิจกรรม 8 สร้างเสริม
พฤติกรรมสุขภาพ
นักศึกษาคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ 

งบรายได้ 158,892 
บาท 

อ.ธธิธา เวียงปฏิ รองคณบดฝี่าย
บริหารการศึกษา
และกิจการ
นักศึกษา 

กิจกรรม 9 เสริมทักษะ
ทางวิชาการศึกษาดูงาน
วิชาพื้นฐานอนามัย
สิ่งแวดล้อม 

งบแผ่นดิน 7,766 อ.เฟื่องฟ้า รัตนาคณ
หุตานนท ์

รองคณบดฝี่าย
บริหารการศึกษา
และกิจการ
นักศึกษา 
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 
กิจกรรม 10 เสริมสร้าง
ทักษะทางด้านวิชากาย
วิภาคศาสตร์และ
สรีรวิทยา 

งบรายได้ 31,440 
บาท 

อ.นาตยา ดวงประทมุ รองคณบดฝี่าย
บริหารการศึกษา
และกิจการนักศึกษา 

กิจกรรม 11 อบรมเชิง
ปฏิบัติการ “หลักการและ
แนวทางปฏิบัติงานทีมเฝ้า
ระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว 
(SRRT)" 

งบแผ่นดิน 18,974 
บาท 

อ.นัชชา ยันติ รองคณบดฝี่าย
บริหารการศึกษา
และกิจการ
นักศึกษา 

กิจกรรม 12 ประกวด
นวัตกรรมสุขภาพ ของ
นักศึกษา คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ 

งบรายได้ 29,000 
บาท 

อ.ดร.นิพนธ์ มานะ
สถิตพงศ,์ อ.ดร.ทัศพร 
ชูศักดิ์ 

รองคณบดฝี่าย
บริหารการศึกษา
และกิจการ
นักศึกษา 

กิจกรรม 13 เตรียมความ
พร้อมสอบใบประกอบ
วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 

งบรายได้ 75,145 
บาท 

ผศ.อารีย์ สงวนช่ือ 
อ.ดร.อภิชัย คณุีพงษ์ 

รองคณบดฝี่าย
บริหารการศึกษา
และกิจการ
นักศึกษา 

1.2 พัฒนาสมรรถนะการจัดการ
เรียนรูเ้ชิงผลติภาพ (Productive 
learning) เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มี
ความพร้อมต่อการท างานระดับ
สากล 

1.2.2  โครงการ
พัฒนาทักษะของ
นักศึกษาที่จ าเป็น
ต่อการด าเนินชีวิต
ในศตวรรษที่ 21  

1.2.2.1 ร้อยละ
ของนักศึกษาท่ี
ได้รับการพัฒนา
ทักษะที่จ าเป็นต่อ
การด าเนินชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21  

ร้อยละ     
80 

กิจกรรม 1 อบรมพัฒนา
จริยธรรม คุณธรรม
นักศึกษาคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ 

งบรายได้ 74,960 
บาท 

อ.รัตนาภรณ์ อาษา 
อ.พิชสุดา เดชบุญ 
อ.ภุชงค์ อินทร์ชัย 
อ.หทัยชนน์ บุญหัตถ ์
อ.อภิเชษฐ์ จ าเนียรสุข 

รองคณบดฝี่าย
บริหารการศึกษา
และกิจการ
นักศึกษา 

กิจกรรม 2 แข่งขันกีฬา
ภายในครั้งที่ 15 “เจ้าฟ้า
เกมส ์

งบรายได้ 61,557 
บาท 

อ.ธธิธา เวียงปฏิ รองคณบดฝี่าย
บริหารการศึกษา
และกิจการ
นักศึกษา 
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 
กิจกรรม 3 ปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ ปี
การศึกษา 2562 

งบแผ่นดิน 25,860 
บาท 

อ.ธธิธา เวียงปฏิ รองคณบดฝี่าย
บริหารการศึกษา
และกิจการ
นักศึกษา 

กิจกรรม 4 กิจกรรม
สาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ 
5   

งบรายได้ 31,390
บาท 

อ.ธธิธา เวียงปฏิ รองคณบดฝี่าย
บริหารการศึกษา
และกิจการ
นักศึกษา 

กิจกรรม 5 แสดงความ
ยินดีกับบัณฑิตคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ 

งบรายได้ 33,438 
บาท 

อ.ธธิธา เวียงปฏิ รองคณบดฝี่าย
บริหารการศึกษา
และกิจการ
นักศึกษา 

กิจกรรม 6 อบรมเชิง
ปฏิบัติการท าผลิตภัณฑ์ยา
หม่องสมุนไพร 

งบแผ่นดิน 12,625 
บาท 

 รองคณบดฝี่าย
บริหารการศึกษา
และกิจการ
นักศึกษา 

1.2 พัฒนาสมรรถนะการจัดการ
เรียนรูเ้ชิงผลติภาพ (Productive 
learning) เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มี
ความพร้อมต่อการท างานระดับ
สากล 

1.2.2  โครงการ
พัฒนาทักษะของ
นักศึกษาที่จ าเป็น
ต่อการด าเนินชีวิต
ในศตวรรษที่ 21  

1.2.2.1 ร้อยละ
ของนักศึกษาท่ี
ได้รับการพัฒนา
ทักษะที่จ าเป็นต่อ
การด าเนินชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21  

ร้อยละ     
80 

กิจกรรม 7 อบรมการสร้าง 
Facebook Brand & 
Digital Marketing 

งบแผ่นดิน 8,300 
บาท 

 รองคณบดฝี่าย
บริหารการศึกษา
และกิจการ
นักศึกษา 

กิจกรรม 8 อบรมเชิง
ปฏิบัติการเปิดโลกทัศน์สู่
เส้นทางวิชาชีพสาธารณสุข 

งบรายได้ 11,166 
บาท 

อ.ฉัตรประภา  ศิรริัตน ์ รองคณบดฝี่าย
บริหารการศึกษา
และกิจการ
นักศึกษา 

1.2.3  โครงการ
พัฒนากิจกรรม
กระบวนการ
เรียนรูจ้ากการ

1.2.3.1 ร้อยละของ
นักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการพัฒนา
กิจกรรม

ร้อยละ     
30 

กิจกรรม 1 เตรียมความ
พร้อมของนักศึกษาเพื่อ
เสรมิสร้างประสบการณ์
ในการเรียนรู้งานและ

งบแผ่นดิน  20,000 
บาท 

 

อ.รัตนาภรณ์ อาษา 
อ.ภุชงค์ อินทร์ชัย 
อ.หทัยชนน์ บุญหัตถ ์
อ.ดร.อาภาพร รุจริะ

รองคณบดฝี่าย
บริหารการศึกษา
และกิจการ
นักศึกษา 
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 
ปฏิบัติผา่นการ
ท างานร่วมกับ
ชุมชน 

กระบวนการเรียนรู้
จากการปฏิบัติผ่าน
การท างานร่วมกับ
ชุมชนต่อจ านวน
นักศึกษาทั้งหมด 

ทักษะการท างานด้าน
สาธารณสุขพ้ืนฐาน  

เศรษฐ 
 

กิจกรรม 2 อบรมเชิง
ปฏิบัติการด้านสหกิจ
ศึกษาสาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร ์ 
 

งบรายได้ 169,080  
บาท 

อ.รัตนาภรณ์ อาษา 
อ.ภุชงค์ อินทร์ชัย 
อ.หทัยชนน์ บุญหัตถ ์
อ.ดร.อาภาพร รุจริะ
เศรษฐ 

รองคณบดฝี่าย
บริหารการศึกษา
และกิจการ
นักศึกษา 

กิจกรรม 3 เตรียมความ
พร้อมอาจารย์นเิทศและ
พี่เลี้ยงนักศึกษาสหกจิ
ศึกษา 
 

งบรายได้ 40,864  
บาท 

อ.รัตนาภรณ์ อาษา 
อ.ภุชงค์ อินทร์ชัย 
อ.หทัยชนน์ บุญหัตถ ์
อ.ดร.อาภาพร รุจริะ
เศรษฐ 

รองคณบดฝี่าย
บริหารการศึกษา
และกิจการ
นักศึกษา 

 1.2.4.โครงการ
ประเมินคุณภาพ
บัณฑิต 

  กิจกรรม 1 ปัจฉิมนิเทศ
นักศึกษาและกิจกรรม
ศิษย์เก่าสมัพันธ์  
 

งบรายได้ 33,969 
บาท 

อ.นาตยา ดวงประทมุ 
 

รองคณบดฝี่าย
บริหารการศึกษา
และกิจการ
นักศึกษา 

1.3 ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนา
สมรรถนะทักษะ  ด้านภาษาสากล 

1.3.1 โครงการ
พัฒนาทักษะ    
การเรยีนรู้
ภาษาสากล  

1.3.1.1.ร้อยละของ
นักศึกษาทุกช้ันปี่ท่ี  
เข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาทักษะ       
ด้านภาษา 

ร้อยละ  
80 

กิจกรรม 1 เสริมสร้าง
ทักษะภาษาอังกฤษ
ทางด้านการฟังและการ
สนทนาเพื่อพัฒนา
บุคลากร 

งบรายได้ 40,784  
บาท 

อ.ดร.สินี ศริิคณู 
อ.ดร.อาภาพร รุจริะ
เศรษฐ 
 

รองคณบดฝี่าย
บริหารการศึกษา
และกิจการ
นักศึกษา 

1.4 สร้างเครือข่ายในรปูแบบประชา
รัฐเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑติ 

1.4.1 โครงการ        
สร้างเครือข่ายใน
รูปแบบประชารัฐ
กับหน่วยงาน
ภายในประเทศ 

1.4.1.1 จ านวน
เครือข่ายความ
ร่วมมือ
ภายในประเทศและ     
มีการจัดกิจกรรม
ร่วมกัน 

1  
เครือข่าย 

กิจกรรม 1 จัดตั้งหน่วย
ฝึกอบรมด้านอาชีวอนา
มัยและความปลอดภยั
คณะสาธารณสุขศาสตร ์

งบรายได้ 89,000 
บาท 

 

ผศ.ดร.นพกร จงวิศาล 
อ.ดร.นิพนธ์ มานะ
สถิตย์พงศ ์
 

รองคณบดฝี่าย
บริหารการศึกษา
และกิจการ
นักศึกษา 
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ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองตอ่การแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
เป้าประสงค์ 2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบด าเนินงาน ผู้รายงาน ผู้ก ากับติดตาม 

2.1 ร้อยละของผลงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ที่สร้างนวัตกรรมทีส่อดคล้อง
กับการพัฒนาท้องถิ่น และโจทย์การพัฒนาประเทศหรือแกไ้ขปัญหาของท้องถิ่น หรือ 
ปัญหาระดับประเทศ 

ร้อยละ 50 
 

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผู้ช่วยคณบดีฝายวิจัยและ
บริการวิชาการ 

รองคณบดีฝายวิจัยและบริการ
วิชาการ 
 

2.2 จ านวนโครงการวิจัยรับใช้สังคมที่เกิดจากความร่วมมือองค์กรภาคีเครือข่าย 3 โครงการ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผู้ช่วยคณบดีฝายวิจัยและ
บริการวิชาการ 

รองคณบดีฝายวิจัยและบริการ
วิชาการ 
 

2.3 จ านวนผลงานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 30 ผลงาน ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผู้ช่วยคณบดีฝายวิจัยและ
บริการวิชาการ 

รองคณบดีฝายวิจัยและบริการ
วิชาการ 
 

2.4 จ านวนบทความของอาจารยป์ระจ าทีไ่ด้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI ISI SJR และ
Scopus (พิจารณาผลงานย้อนหลงั 5 ปีปฏิทิน ทีไ่ด้รับการอ้างอิง ณ  ปีปัจจุบัน) 

5 บทความ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผู้ช่วยคณบดีฝายวิจัยและ
บริการวิชาการ 

รองคณบดีฝายวิจัยและบริการ
วิชาการ 
 

2.5  จ านวนผลงานวิจัยเชิงประยกุต์และพัฒนานวัตกรรม 
      2.5.1 จ านวนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์ทีม่ีการจดทะเบียนจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
อาทิ การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เป็นต้น 
      2.5.2 จ านวนนวัตกรรมหรือผลงานบริการวิชาการทีส่ามารถสร้างคุณค่าแก่
ผู้รับบริการ ชุมชน และสังคม ได้โดยสามารถน าผลงานบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ด้าน
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการศึกษา  

 
1 ช้ิน 

 
1 ผลงาน 

 
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

 
ผู้ช่วยคณบดีฝายวิจัยและ
บริการวิชาการ 

 
รองคณบดีฝายวิจัยและบริการ
วิชาการ 
 

2.6 จ านวนอาจารย์หรือบุคลากรที่ได้รบัรางวัลจากงานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ท้ังใน
ระดับชาติ หรือนานาชาต ิ
 
 

1 รางวัล ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผู้ช่วยคณบดีฝายวิจัยและ
บริการวิชาการ 

รองคณบดีฝายวิจัยและบริการ
วิชาการ 
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ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2   การส่งเสริมการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาท้องถิน่ (ยุทธศาสตร์คณะ) 
เป้าประสงค ์ แนวทางการพัฒนา 
1. เพื่อสร้างผลงานวิจยัด้านสุขภาพชุมชนที่สามารถแก้ไขปัญหาทอ้งถิ่นหรือ

เสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น 
1. สร้างแรงจูงใจดา้นการผลิตผลงานวิจัยและวชิาการ 

2. เพื่อสร้างผลงานวิจยัด้านสุขภาพชุมชนที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับใน
ระดับนานาชาต ิ

2. ส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ 

3. เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายพันธมิตรงานวิจยัด้านสุขภาพชุมชนในระดับ ASEAN 3. สร้างความร่วมมืองานวิจัยในระดับ ASEAN 
 

ตัวชี้วัด : Key Performance Indicators : KPIs หน่วยนับ 
Baseline 

2561 
เป้าหมาย 

2562 2563 2564 
1. ร้อยละของอาจารย์หรือนักวิจัยมีจ านวนผลงานวิจัยดา้นสุขภาพชุมชนที่สามารถแก้ไขปัญหา

ท้องถิ่นหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น 
ร้อยละ - ร้อยละ50 ร้อยละ60 ร้อยละ70 

2. ร้อยละของอาจารย์หรือนักวิจัยมีจ านวนผลงานวิจัยดา้นสุขภาพชุมชนที่ได้รบัการตีพิมพ์
ระดับนานาชาต ิ

ร้อยละ - ร้อยละ5 ร้อยละ10 ร้อยละ15 

3. จ านวนภาคีเครือข่ายพันธมิตรงานวิจัยดา้นสุขภาพชุมชนในระดับ ASEAN เครือข่าย - 1 1 1 

  กลยุทธ์ แผนงาน โครงการและกิจกรรม  

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 

2.2 สรา้งผลงานวิจัยท่ี
เป็นองค์ความรู้ใหม่ท่ี
ตอบโจทย์ระดับชาติ 
และท้องถิ่นเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนา
ประชารัฐ ลดความ

2.2.1. โครงการ
ส่งเสริมงานวิจัยและ
งานสร้างสรรคเ์พื่อ
เสรมิสร้างความ
เข้มแข็งเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น   

2.2.1.1 ร้อยละของ
อาจารย์ที่ได้รับการ
ส่งเสริมการผลติผล
งานวิจัยหรือนวัตกรรม
ที่สร้าง องค์ความรู้ใหม่
ที่ตอบโจทย์ ระดับ

ร้อยละ    
80 

กิจกรรม 1 พัฒนา
ศักยภาพการท าผลงาน
เพื่อขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการของ
อาจารย์คณะ
สาธารณสุขศาสตร ์

งบรายได้ 63,400 
บาท 

 

อ.ดร.ทัศพร ชูศักดิ ์ 
อ.ดร.อาภาพร 
รุจิระเศรษฐ 
 

รองคณบดฝี่าย
วิจัยและบริการ
วิชาการ 
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 

เหลื่อมล้ า สร้างความ
มั่งคั่ง และยั่งยืนของ
ท้องถิ่นประเทศชาต ิ

 
 
 

ท้องถิ่นหรือสร้างสรรค์
หรือแก้ไขปัญหาชุมชน
ท้องถิ่น 

กิจกรรม 2 เชิดชูเกียรติ
นักวิจัยดีเด่น คณะ
สาธารณสุขศาสตร ์

งบรายได้ 6,310  
บาท 

อ.กริช เรืองไชย รองคณบดฝี่าย
วิจัยและบริการ
วิชาการ 

2.2 สร้างผลงานวิจัยที่
เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่
ตอบโจทย์ระดับชาติ 
และท้องถิ่นเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนา
ประชารัฐ ลดความ
เหลื่อมล้ า สร้างความ
มั่งคั่ง และยั่งยืนของ
ท้องถิ่นประเทศชาต ิ

2.2.3. โครงการจัด
ประชุมวิชาการ
ระดับชาตหิรือ
นานาชาติร่วมกับภาคี
เครือข่าย  

จ านวนภาคีเครือข่าย
พันธมิตรงานวิจัยดา้น
สุขภาพชุมชนใน
ระดับ ASEAN 

1 เครือข่าย กิจกรรม 1 ประชุม
วิชาการสุขศึกษา
แห่งชาติ 
 

งบรายได้ 141,500  
บาท 

อ.อภิชัย คุณีพงษ์,  
อ.ฉัตรประภา ศริิ
รัตน์ สนง.คณบด ี
 

รองคณบดฝี่าย
วิจัยและบริการ
วิชาการ 
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ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพนัธ์ และถา่ยทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
เป้าประสงค์ 3 ประชาชนสามารถด ารงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพิ่มข้ึน 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบด าเนินงาน ผู้รายงาน ผู้ก ากับติดตาม 

3.1 ระดับความส าเร็จของการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย 

ระดับ 5 
 

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
 

ผู้ช่วยคณบดีฝายวิจัยและ
บริการวิชาการ 

รองคณบดีฝายวิจัยและบริการ
วิชาการ 

3.2 จ านวนผลงานบริการวิชาการที่สามารถสร้างคณุค่าแกผู่้รับบริการชุมชนและสังคม
ได้โดยสามารถน าผลงานบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 

1 ผลงาน ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
 

ผู้ช่วยคณบดีฝายวิจัยและ
บริการวิชาการ 

รองคณบดีฝายวิจัยและบริการ
วิชาการ 
 

3.3 จ านวนชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการตนเอง  
 

2 ชุมชน ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
 

ผู้ช่วยคณบดีฝายวิจัยและ
บริการวิชาการ 

รองคณบดีฝายวิจัยและบริการ
วิชาการ 
 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาภาคีเครือข่ายเพ่ือสร้างเสริมสุขภาพชุมชน และเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (ยุทธศาสตร์คณะ) 
เป้าประสงค ์ แนวทางการพัฒนา 
1. เพื่อสร้างเสริมสุขภาพชุมชนให้กับพื้นทีบ่ริการวิชาการ 1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานดา้นสุขภาพ 
2. เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการสร้างเสริมสุขภาพชมุชน 2. พัฒนาพื้นทีบ่ริการวิชาการให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
3. เพื่อสร้างชุมชนพื้นที่บริการวิชาการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู ้ 3. พัฒนาศักยภาพอาจารย์เพื่อเป็นนักวิจัยชุมชน 

 4. พัฒนาศักยภาพของประชาชนในการดูแลตนเอง ครอบครัว และชุมชน 
 

ตัวชี้วัด : Key Performance Indicators : KPIs หน่วยนับ 
Baseline 

2561 
เป้าหมาย 

2562 2563 2564 
1. จ านวน healthy community ในพื้นทีบ่ริการวิชาการ พื้นที ่  1 1 1 
2. จ านวนภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน เครือข่าย  1 1 1 
3. จ านวนชุมชนพืน้ทีบ่ริการวิชาการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ พื้นที ่  1 1 1 
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  กลยุทธ์ แผนงาน โครงการและกิจกรรม  

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 
3.1  สร้างเครือข่าย
ชุมชนนักปฏิบัติจาก
ภายในและภายนอก
เพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไข
ปัญหาของชุมชน
ท้องถิ่นและเสรมิพลังให้
ชุมชนท้องถิ่นสามารถ
ด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน 

3.1.1 
โครงการสร้าง
เครือข่าย
ชุมชนนัก
ปฏิบัติ เพื่อ
ร่วมกันศึกษา
แก้ไขปัญหา
ของชุมชน
ท้องถิ่นและ
เสรมิพลังให้
ชุมชนท้องถิ่น
สามารถด ารง
อยู่ได้อย่าง
ยั่งยืน  

3.1.1.1 จ านวน
หมู่บ้านในจังหวัด
ปทุมธานีและจังหวัด
สระแก้วที่มีฐานข้อมูล
ต าบลในการคัดเลือก
ชุมชนส าคัญเพื่อใช้ใน
การพัฒนาท้องถิ่น 

1    
หมู่บ้าน 

 

กิจกรรม 3 พัฒนา
ฐานข้อมูลด้านสุขภาพ
ขององค์กรท้องถิน่ (สวน
พริกไทย) 
 

งบแผ่นดิน 150,000  
บาท 

อ.ภุชงค์ อินทร์ชัย     
อ.รัตนาภรณ์ อาษา 
อ.หทัยชนน์ บุญหัตถ์ 
อ.ดร.รัฐพล ศิลปรัศมี 
อ.ดร.อาภาพร รุจิระเศรษฐ 

รองคณบดฝี่าย
วิจัยและ
บริการวิชาการ 

3.1.1.2 ระดับ
ความส าเร็จของ   
การสร้างเครือข่าย
ชุมชนนักปฏิบัติเพื่อ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้จาก
ภายในหรือภายนอก
มหาวิทยาลยัเพื่อ
ร่วมกันศึกษาและ
แก้ไขปัญหาของชุมชน
ท้องถิ่นที่เป็นพ้ืนท่ี
เป้าหมายร่วมที่     
บูรณาการภารกิจของ
มหาวิทยาลยั  

ระดับ  
5 

กิจกรรม 1 ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการใช้และ
ป้องกันตนเองจาก
สารเคมีในประชาชน
กลุ่มเสี่ยง ต าบลสวน
พริกไทย อ าเภอเมือง 
จังหวัดปทุมธาน ี
 

งบแผ่นดิน 20,420  
บาท 

อ.สุวัฒน์ ศิริแก่นทราย 
อ.ดร.ทัศพร ชูศักดิ์ 
 

รองคณบดฝี่าย
วิจัยและ
บริการวิชาการ 

    กิจกรรม 2 การอบรม
เชิงปฏิบัติการสร้างแกน
น าช่วยฟ้ืนคืนชีพข้ัน
พื้นฐาน (CPR) ส าหรับ
อาสาสมัคร สาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 

งบแผ่นดิน 12,740  
บาท 

อ.ศศิธร ตันติเอกรัตน ์
 

รองคณบดฝี่าย
วิจัยและ
บริการวิชาการ 
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 
หมู่ 2 ต าบลคลองห้า 
อ าเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธาน ี

 3.1.2 
โครงการ
ส่งเสริมให้
นักศึกษามีการ
ลงพื้นที่
ด าเนินงาน         
พันธกิจ
สัมพันธ์ 

3.1.2.1 ร้อยละของ
นักศึกษาที่ลงทะเบียน
ในรายวิชาศึกษาทั่วไป
มีการลงพื้นที่
ด าเนินงานพันธกิจ
สัมพันธ ์

ร้อยละ  
95 

กิจกรรม 1 พัฒนา
ศักยภาพชุมชนต้นแบบ
ด้านสุขภาพต าบลสวน
พริกไทย 
 

งบแผ่นดิน 200,000  
บาท 

อ.ดร.นิพนธ ์มานะสถิตพงศ ์
อ.ภุชงค์ อินทร์ชัย  
 

รองคณบดฝี่าย
วิจัยและ
บริการวิชาการ 
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ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมศาสนา ศลิปวฒันธรรม รณรงค์ สร้างจิตส านึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทางวฒันธรรม  
พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสูเ่ศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
เป้าประสงค์ที่ 4 บัณฑิต และผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตส านึกที่ดีต่อสังคมโดยรวมรักษามรดกทางวฒันธรรมและเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบด าเนินงาน ผู้รายงาน ผู้ก ากับติดตาม 

4.1 จ านวนผลงานอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับ      
การเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ  

- ผลงาน ฝา่ยท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ผู้ช่วยคณบดีฝายวิจัยและ
บริการวิชาการ 

รองคณบดีฝายวิจัยและ
บริการวิชาการ 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  เสริมสร้างการท างานเป็นระบบ เสริมจิตส านึกทางวัฒนธรรม (ยุทธศาสตร์คณะ) 
เป้าประสงค ์ แนวทางการพัฒนา 
บุคลากรและบัณฑิตมจีิตส านึกรักษาวัฒนธรรมไทย 2. บริหารจัดการ งานส่งเสริมศาสนา ท านบุ ารุงศลิปะ  และวฒันธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู 

สืบสานเผยแพร่วฒันธรรมไทย 

 

ตัวชี้วัด : Key Performance Indicators : KPIs หน่วยนับ 
Baseline 

2561 
เป้าหมาย 

2562 2563 2564 
ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานบริหารจัดการงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ ภูมปิัญญา
ท้องถิ่น 

 95.00 100.00 100.00 100.00 

  กลยุทธ์ แผนงาน โครงการและกิจกรรม  

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ รับผิดชอบ ผู้รายงาน 

4.1 บริหารจัดการ งาน
ส่งเสริมศาสนา ท านุ
บ ารุงศิลปะ  และ
วัฒนธรรมทั้งการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน
เผยแพร่วัฒนธรรมไทย  

4.1.1 โครงการ
บริหารจดัการงาน
ส่งเสริมศาสนา
ท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
และภมูิปัญญา

4.2.1.1 ระดับ
ความส าเร็จ
ของการ
ด าเนินงาน
บริหารจดัการ
งานท านุบ ารุง

ระดับ  
5 

กิจกรรม 1 ท าบุญปีใหม่ 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
ประจ าปี พ.ศ. 2562   

งบรายได้ 27,110  
บาท 

อ.ศศิธร ตันติเอกรัตน ์ รองคณบดฝี่ายวิจัย
และบริการวิชาการ 

กิจกรรม 2 สืบสาน
ประเพณีไทย รดน้ าด าหัว
เทศกาลสงกรานต ์

งบแผ่นดิน 11,545  
บาท 

อ.ดร.ทัศพร ชูศักดิ ์ รองคณบดฝี่ายวิจัย
และบริการวิชาการ 
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ รับผิดชอบ ผู้รายงาน 

ท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม
และ ภูมปิัญญา
ท้องถิ่น 

กิจกรรม 3 วันทา
คณาจารย ์
 

งบแผ่นดิน 2,110  
บาท 

อ.นาตยา ดวงประทมุ รองคณบดฝี่ายวิจัย
และบริการวิชาการ 

กิจกรรม 4 ท านุบ ารุง สืบ
สานและเผยแพร่ 
ศิลปวัฒนธรรม การถวาย
เทียนวันเข้าพรรษา   
            

งบแผ่นดิน 10,315  
บาท 

อ.เฟื่องฟ้า รัตนาคณ
หุตานนท ์

รองคณบดฝี่ายวิจัย
และบริการวิชาการ 

    กิจกรรม 5 ร าลึกคณุ
สมเด็จพระราชบิดาแห่ง
การสาธารณสุขไทย 

งบแผ่นดิน 8,160  
บาท 

อ.กริช  เรืองไชย 
อ.ธธิธา เวียงปฎิ 

รองคณบดฝี่ายวิจัย
และบริการวิชาการ 

    กิจกรรม 6 อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี 
วันลอยกระทง 

งบแผ่นดิน 17,870  
บาท 

อ.สุวัฒน์ ศิริแก่นทราย 
 

รองคณบดฝี่ายวิจัย
และบริการวิชาการ 
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ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เปน็เลิศมธีรรมาภิบาล  
เป้าประสงค์ 5 มหาวิทยาลัยมคีุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเปน็ที่ยอมรับต่อประชาชน 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบด าเนินงาน ผู้รายงาน ผู้ก ากับติดตาม 

5.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปรญิญาเอก ร้อยละ 40 งานบริหารทรัพยากรบุคคล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

รองคณบดฝี่ายแผน 
วิชาการและระบบคณุภาพ 

5.2 ร้อยละของอาจารย์ทีส่ าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศต่ออาจารย์ทั้งหมดที่ส าเรจ็
การศึกษาในระดับปรญิญาเอกท่ีได้รับการรับรองคณุวุฒิจาก ก.พ.  

ร้อยละ 10 งานบริหารทรัพยากรบุคคล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

รองคณบดฝี่ายแผน 
วิชาการและระบบคณุภาพ 

5.3 ร้อยละอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 40 งานบริหารทรัพยากรบุคคล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

รองคณบดฝี่ายแผน 
วิชาการและระบบคณุภาพ 

5.4 จ านวนอาจารย์ที่ไดร้ับการรับรองมาตรฐานอาจารยม์ืออาชีพจาก สกอ. หรือสถาบัน
รับรองมาตรฐานวิชาชีพ 

- - - - 

5.5 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีเข้าสูต่ าแหน่งท่ีสูงขึ้นจากผูท้ี่มีคุณสมบัตเิข้าเกณฑ์
การประเมิน 

ร้อยละ 3 งานบริหารทรัพยากรบุคคล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

รองคณบดฝี่ายแผน 
วิชาการและระบบคณุภาพ 

5.6 ร้อยละของอาจารย์ทีส่อบมาตรฐานวิชาชีพ VRU Professional License  ร้อยละ 20 งานบริหารทรัพยากรบุคคล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

รองคณบดฝี่ายแผน 
วิชาการและระบบคณุภาพ 

5.7 ร้อยละของบุคลากรและผู้น าที่ได้รับการพัฒนาและผ่านผลการประเมินหลักสูตรตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 

- - - - 

5.8 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อมด้านบุคลากร 
 

มากกว่า 
4.51 

ฝ่ายแผน วิชาการและระบบ
คุณภาพ 

ผู้ช่วยคณบดีงานแผน 
วิชาการและระบบ
คุณภาพ 

รองคณบดฝี่ายแผน 
วิชาการและระบบคณุภาพ 

5.9 ร้อยละของหลักสูตรทีม่ีผลการประเมินการประกันคณุภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสตูร ตามเกณฑ์ สกอ. อยู่ในระดับดมีาก 

ร้อยละ 5 ประธานหลักสตูร และ
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 

ประธานหลักสตูร และ
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 
 

รองคณบดฝี่ายแผน 
วิชาการและระบบคณุภาพ 

5.10 ร้อยละหลักสูตรที่ผ่านการขึน้ทะเบียน TQR  ร้อยละ 10 ประธานหลักสตูร และ
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 

ประธานหลักสตูร และ
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 

รองคณบดฝี่ายแผน 
วิชาการและระบบคณุภาพ 
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ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบด าเนินงาน ผู้รายงาน ผู้ก ากับติดตาม 

5.11 ร้อยละคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 2 ส านักงานคณบดี หัวหน้าส านักงาน
คณบด ี

คณบด ี

5.12 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลยัด้วย Webometrics Ranking เมื่อเปรียบเทียบ
มหาวิทยาลยัในกลุ่มราชภัฏ 

- - - - 

5.13 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลยัสีเขียว (ระดับเอเชีย) - - - - 
5.14 ค่าเฉลีย่ระดับความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร  มากกว่า 

4.51 
ฝ่ายแผน วิชาการและระบบ
คุณภาพ 

ผู้ช่วยคณบดีงานแผน 
วิชาการและระบบ
คุณภาพ 

รองคณบดฝี่ายแผน 
วิชาการและระบบคณุภาพ 

5.15 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อมหาวิทยาลยัในทุกมิติ  มากกว่า 
4.00 

งานแผน วิชาการและระบบ
คุณภาพ 

ผู้ช่วยคณบดีงานแผน 
วิชาการและระบบ
คุณภาพ 

รองคณบดฝี่ายแผน 
วิชาการและระบบคณุภาพ 

5.16 ส่วนแบ่งการตลาดของนักศกึษาที่เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัเทียบกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏทั้งหมด 

2 ฝายบริหารการศึกษาและ
กิจการนักศึกษา 

ผู้ช่วยคณบดีฝายบริหาร
การศึกษาและกิจการ
นักศึกษา 

รองคณบดีฝายบริหาร
การศึกษาและกิจการ
นักศึกษา 

5.17 ร้อยละของนักเรียนในท้องถิ่นที่เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ 

ร้อยละ 20 ฝายบริหารการศึกษาและ
กิจการนักศึกษา 

ผู้ช่วยคณบดีฝายบริหาร
การศึกษาและกิจการ
นักศึกษา 

รองคณบดีฝายบริหาร
การศึกษาและกิจการ
นักศึกษา 

 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่  5  สร้างระบบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเชิงรุก (ยุทธศาสตร์คณะ) 
เป้าประสงค ์ แนวทางการพัฒนา 
1. เพื่อให้คณะมีการบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ 1. จัดระบบและกลไกการร้องเรียน 

 2. เปิดช่องทางการร้องเรียน  
 3. ประชาสัมพนัธ์ให้บุคลากรและนักศึกษารับทราบ 
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ตัวชี้วัด : Key Performance Indicators : KPIs หน่วยนับ 
Baseline 

2561 
เป้าหมาย 

2562 2563 2564 
1. จ านวนข้อร้องเรียนของบุคลากร เร่ือง 1 1 1 0 
2. จ านวนช่องทางการร้องเรียน ช่องทาง - 1 2 3 (เป้าหมายสะสม) 
3. ร้อยละความพึงพอใจระบบการร้องเรียนของบุคลากร ร้อยละ - 75 80 85 
4. ร้อยละความพึงพอใจระบบการร้องเรียนของนักศึกษาแต่ละชัน้ปี ร้อยละ - 75 80 85 

 

แผนพัฒนา  พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงาน 
เป้าประสงค ์ แนวทางการพัฒนา 

1. การปฏิบัติงานในส านักงานคณบดีเป็นระบบเพิ่มมากข้ึน 1. จัดท าคู่มือระบบและกลไกการปฏิบัติงาน 

2. ลดความผิดพลาดในการปฏบิัติงาน 2. สร้างแบบวัดความพึงพอใจในการรับบริการของผู้ใช้บริการส านกังานคณบดี 

3. น าสารสนเทศมาใช้ในการตัดสนิใจ ในการบริหารงาน 3. จัดระบบการจัดท าฐานข้อมูลทกุงาน 
 

ตัวชี้วัด : Key Performance Indicators : KPIs หน่วยนับ 
Baseline 

2561 
เป้าหมาย 

2562 2563 2564 
1. ร้อยละของระบบและกลไกการปฏิบัติงานแตล่ะงานในส านักงานคณบดี ร้อยละ - 75 80 85 
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการส านักงานคณบดี ร้อยละ - 75 80 85 

3. จ านวนฐานข้อมูลในแต่ละงานของคณะ ฐานข้อมูล/
งาน 

1 5 5 5 
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แผนพัฒนา  พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา 
เป้าประสงค ์ แนวทางการพัฒนา 
เพื่อพัฒนาแหล่งการเรียนรู้และเทคโนโลยสีารสนเทศ 1. จัดหาสื่อการเรียนรู้และสารสนเทศที่ทันสมยั และเพียงพอ 

 2. พัฒนาโครงข่ายสารสนเทศและการสื่อสารความเร็วสูง 
 3. พัฒนาศักยภาพคนให้สามารถใช้ระบบสารสนเทศที่ทนัสมัย 

 

ตัวชี้วัด : Key Performance Indicators : KPIs หน่วยนับ 
Baseline 

2561 
เป้าหมาย 

2562 2563 2564 
จ านวนแหล่งการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนัสมัย แหล่ง  1 1 1 

 

  กลยุทธ์ แผนงาน โครงการและกิจกรรม  
กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 

5.1 ดึงดูดบุคลากรที่มี
ความสามารถให้เข้า
ท างานใน
มหาวิทยาลยั     
พัฒนาขีดสมรรถนะ
ของทรัพยากรบุคคล
อย่างต่อเนื่องทันต่อ
ความเปลีย่นแปลง 

5.1.1 โครงการพัฒนา
ระบบการจัดการ
ทรัพยากรบุคคลสู่ความ
เป็นเลิศ 
 

5.1.1.1 ระดับ
ความส าเร็จของการ
จัดการทรัพยากร
บุคลากรสู่ความเป็น
เลิศ 

ระดับ 5 กิจกรรม 1 พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสังกัดคณะ
สาธารณสุขศาสตร ์
 

งบแผ่นดิน 70,400  
บาท 

อ.ดร.อาภาพร รุจริะเศรษฐ 
 

รองคณบดฝี่าย
แผน วิชาการ
และระบบ
คุณภาพ 

กิจกรรม 2 ศึกษาดูงานคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ ของ
มหาวิทยาลยันเรศวร 

งบแผ่นดิน 125,050  
บาท 

อ.ชวภณ พุ่มพงษ์      
อ.ภัทรา พวงช่อ 

รองคณบดฝี่าย
แผน วิชาการ
และระบบ
คุณภาพ 

5.3 พัฒนา
มาตรฐานการศึกษา
สู่ความเป็นเลิศ 

5.3.1 โครงการจัดการ
มาตรฐานการศึกษา
และพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเพื่อสู่ความ
เป็นเลิศ 

5.3.1.1 ระดับ
ความส าเร็จของ   
การด าเนินงาน    
ตามแผนการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา  

ระดับ 5 
 

กิจกรรม 1 ตรวจประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับ
คณะและหลักสตูร  

งบแผ่นดิน 43,640  
บาท 

อ.อภิญญา อุตระชัย 
 

รองคณบดฝี่าย
แผน วิชาการ
และระบบ
คุณภาพ 

กิจกรรม 2 อบรมการ
ประกันคณุภาพการศึกษา 
ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร ์ 

งบรายได้ 4,600  
บาท 

อ.อภิญญา อุตระชัย 
 

รองคณบดฝี่าย
แผน วิชาการ
และระบบ
คุณภาพ 
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 
กิจกรรม 3 อบรมประกัน
คุณภาพการจัดการศึกษา
ส าหรับอาจารย ์คณะ
สาธารณสุขศาสตร ์

งบรายได้ 21,522  
บาท 

อ.อภิญญา อุตระชัย 
 

รองคณบดฝี่าย
แผน วชิาการ
และระบบ
คุณภาพ 
 

5.4 พัฒนา
ประสิทธิผลการ
บริหารส านักงาน 

5.4.1 โครงการพัฒนา
ประสิทธิผลการบริหาร
ส านักงาน 

5.4.1.1 ร้อยละ
ของการเบิกจ่าย
งบประมาณ      
ตามแผนที่ก าหนด 

ร้อยละ 
90 

กิจกรรม 1 การบริหารงาน
ส านักงาน (วัสดุส านักงาน, 
วัสดุการศึกษา, ครุภณัฑ,์ 
สาธารณูปโภค, เชื้อเพลิง, 
ค่าจ้างเหมาบริการ, 
ซ่อมแซมอาคารสถานท่ี, 
ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงาน
ล่วงเวลา) 

งบแผ่นดิน 358,590  
บาท 

สนง.ส านักงานคณบด ี
 

สนง.ส านักงาน
คณบด ี
 

5.4 พัฒนา
ประสิทธิผลการ
บริหารส านักงาน 

5.4.1 โครงการพัฒนา
ประสิทธิผลการบริหาร
ส านักงาน 

5.4.1.1 ร้อยละ
ของการเบิกจ่าย
งบประมาณ      
ตามแผนที่ก าหนด 

ร้อยละ 
90 

กิจกรรม 2 การบริหารงาน
ส านักงาน (วัสดุส านักงาน, 
วัสดุการศึกษา, ครุภณัฑ,์ 
สาธารณูปโภค, เชื้อเพลิง, 
ค่าจ้างเหมาบริการ, 
ซ่อมแซมอาคารสถานท่ี, 
ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงาน
ล่วงเวลา) 

งบรายได้ 772,708  
บาท 

สนง.ส านักงานคณบด ี
 

สนง.ส านักงาน
คณบด ี
 

5.4.2 โครงการสื่อสาร
องค์กรและการสื่อสาร
การตลาดแบบบรูณา
การ (IMC)  

5.4.2.1 ระดับ
ความส าเร็จของ       
การด าเนินการ
สื่อสารองค์การ
และการสื่อสาร
การตลาดแบบ
บูรณาการ (IMC) 

ระดับ 5 กิจกรรม 1 สื่อสารองค์การ
และสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการ IMC 
 

งบแผ่นดิน 120,440  
บาท 

อ.ดร.รัฐพล ศิลปรัศม ี
อ.ดร.อาภาพร รุจริะเศรษฐ 
 

รองคณบดฝี่าย
บริหาร
การศึกษาและ
กิจการนักศึกษา 
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 
5.4 พัฒนา
ประสิทธิผลการ
บริหารส านักงาน 

5.4.3 โครงการจัด
ประชุมเพื่อพัฒนา
ระบบบรหิารจดัการ
โดยมสี่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน 

5.4.3.1 ร้อยละของ
การเบิกจ่าย
งบประมาณตาม
แผนการจดั
ประชุม 

 
 

ร้อยละ  
100 

กิจกรรม 1 ประชุมเชิง
ปฏิบัติการท าแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
การ ประจ าปีงบประมาณ 
2563 
 
 

งบรายได้ 184,336  
บาท 

ผศอารีย์ สงวนช่ือ 
อ.ดร.อภิชัย คณุีพงษ์ 
 

รองคณบดฝี่าย
แผน วิชาการ
และระบบ
คุณภาพ 

กิจกรรม 2 ประชุมเพื่อ
พัฒนาระบบบริหารจดัการ
หลักสตูรสาธารณสุชศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร ์ 

งบรายได้ 13,200  
บาท 

ประธานหลักสตูร 
 

รองคณบดฝี่าย
บริหาร
การศึกษาและ
กิจการนักศึกษา 

5.4 พัฒนา
ประสิทธิผลการ
บริหารส านักงาน 

5.4.3 โครงการจัด
ประชุมเพื่อพัฒนา
ระบบบรหิารจดัการ
โดยมสี่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน 

5.4.3.1 ร้อยละของ
การเบิกจ่าย
งบประมาณตาม
แผนการจดั
ประชุม 

 
 

ร้อยละ  
100 

กิจกรรม 3 ประชุมเพื่อ
พัฒนาระบบบริหารจดัการ
หลักสตูรสาธารณสุชศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการสถานพยาบาล 

งบรายได้ 11,200  
บาท 

ประธานหลักสตูร รองคณบดฝี่าย
บริหาร
การศึกษาและ
กิจการนักศึกษา 

กิจกรรม 4 ประชุมเพื่อ
พัฒนาระบบบริหารจดัการ
หลักสตูรสาธารณสุขศาสต
รมหาบณัฑิต สาขาวิชาการ
จัดการระบบสุขภาพ 
 

งบรายได้ 11,200  
บาท 

ประธานหลักสตูร รองคณบดฝี่าย
บริหาร
การศึกษาและ
กิจการนักศึกษา 

กิจกรรม 5 ประชุมเพื่อ
พัฒนาระบบบริหารจดัการ
หลักสตูรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาอนามัย
สิ่งแวดล้อม 

งบรายได้ 2,800  
บาท 

ประธานหลักสตูร รองคณบดฝี่าย
บริหาร
การศึกษาและ
กิจการนักศึกษา 
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 
กิจกรรม 6 ประชุมเพื่อ
พัฒนาระบบบริหารจดัการ
หลักสตูรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพ
และความงาม 

งบรายได้ 2,800  
บาท 

ประธานหลักสตูร รองคณบดฝี่าย
บริหาร
การศึกษาและ
กิจการนักศึกษา 

5.5 พัฒนา
มหาวิทยาลยัให้เป็น
มหาวิทยาลยัสีเขยีวท่ี
มีสุนทรียะ การ
อนามัยสุขาภิบาลและ
การจัดการ
สิ่งแวดล้อมท่ีดแีละ มี
ความพร้อมด้าน
อาคารสถานท่ี 

5.5.1 โครงการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมและ
บริหารจดัการ
มหาวิทยาลยั         สี
เขียว 

5.5.1.1 ระดับ
ความส าเร็จของ
บริหารจดัการ
มหาวิทยาลยัสี
เขียว  

ระดับ 4 กิจกรรม 1 ส่งเสรมิการ
จัดการขยะอย่างยั่งยืน 
ตอบสนองการเป็นคณะสี
เขียว (Green Faculty) 

 

งบรายได้ 14,120  
บาท 

อ.เฟื่องฟ้า รัตนาคณหตุา
นนท์ 
 

อ.เฟื่องฟ้า รัต
นาคณหุตานนท์ 
 

5.6 จัดหาและพัฒนา
ทรัพยากรสนับสนุน
การเรยีนรู้ เทคโนโลยี
สารสนเทศสิ่งอ านวย
ความสะดวก และ
บริการขั้นพื้นฐาน
ภายในมหาวิทยาลัย
ให้พร้อมต่อการเป็น 
Semi residential 
University 

5.6.1 โครงการจัดหา
และพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ทรัพยากร สนับสนุน
การศึกษา การวิจัย  
การบริการวิชาการ 

5.6.1.1 ค่าเฉลีย่  
ความพึงพอใจของ
นักศึกษาและ
อาจารย์ต่อสิ่ง
สนับสนุน    การ
เรียนรูเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศและสิ่ง
อ านวยความสะดวก
และบริการขั้น
พื้นฐานภายใน
มหาวิทยาลยั 

>4.51 กิจกรรม 1 ปรับปรุง
ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้
สารสนเทศคณะสาธารณสุข
ศาสตร ์

งบรายได้ 400,000  
บาท 

อ.ดร.อาภาพร รุจริะเศรษฐ  
 

อ.ดร.อาภาพร 
รุจิระเศรษฐ  
 

กิจกรรม 2 สร้างอาคาร
ช่ัวคราวส าหรบันักศึกษา 
 

งบแผ่นดิน 286,238 บาท 
งบรายได้ 651,115 บาท 
รวม 937,353 บาท 

สนง.ส านักงานคณบด ี
 

สนง.ส านักงาน
คณบด ี
 

กิจกรรม 3 วัสดุและ
ครุภณัฑ์ห้องปฏิบัติการปฐม
พยาบาล 

งบรายได้ 42,592 บาท 
 

อ.ศศิธร ตันติเอกรัตน ์
 

อ.ศศิธร 
ตันติเอกรตัน ์
 

กิจกรรม 4 ครุภัณฑ์ส าหรับ
จัดการเรียนการสอน คณะ
สาธารณสุขศาสตร ์ 
 

งบรายได้ 182,200 บาท สนง.ส านักงานคณบด ี
 

สนง.ส านักงาน
คณบด ี
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 
กิจกรรม 5 สนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ์ในการฝึกสหกจิ
ศึกษา 
 

งบแผ่นดิน 100,000 
บาท 

อ.ภุชงค์ อินทร์ชัย 
อ.รัตนาภรณ์ อาษา 
 

อ.ภุชงค์  
อินทร์ชัย 
อ.รัตนา
ภรณ์ อาษา 

กิจกรรม 6 จัดซื้อวัสด ุ
เครื่องมือและครภุัณฑ์
ห้องปฏิบัติการพื้นฐาน
ทางด้านสุขภาพและความ
งาม 

งบแผ่นดิน 87,748 บาท อ.ชวภณ พุ่มพงษ์     อ.ภัท
รา พวงช่อ 
 

อ.ชวภณ  
พุ่มพงษ ์     
อ.ภัทรา พวงช่อ 
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       สรุปจ านวนยุทธศาสตร์ แผนงาน/งาน   
       โครงการ กิจกรรม และงบประมาณ 
       ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
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สรุปจ านวนยุทธศาสตร์ แผนงาน/งาน โครงการ กิจกรรม และงบประมาณ 
ยุทธศาสตร์ แผนงาน/งาน โครงการ #กิจกรรม งบฯแผ่นดิน งบรายได้ รวมงบประมาณ 

5 ยุทธศาสตร์ VRU/PH 5 แผนงาน/17 งาน 18 โครงการ 60กิจกรรม    1,849,850.00   3,504,140.00    5,353,990.00  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) 
สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐ
เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

แผนงาน การผลิต
บัณฑิต (Productive 
Learning)  

6 26 205,084.00      971,247.00    1,176,331.00  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เช่ือมโยงหลักสูตรด้านสาธารณสุข
กับสถาบันอ่ืนในกลุ่มมหาวิทยาลยัราชภัฏ 

งานส่งเสรมิการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพ 

    1.2.1 โครงการ
ส่งเสริมการเรียนรู้เชิง
ผลิตภาพ 

13 
   

 
งานพัฒนาทักษะที่
จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 

    1.2.2 โครงการ
พัฒนาทักษะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 

7 
   

 
งานพัฒนากระบวนการ
เรียนรูร้่วมกับชุมชน 

    1.2.3 โครงการ
พัฒนากระบวนการ
เรียนรูร้่วมกับชุมชน 

3 
   

  
    1.2.4 โครงการ
ประเมินคุณภาพบัณฑิต 

1 
   

 
งานพัฒนาทักษะด้าน
ภาษาสากล 

    1.3.1 โครงการ
พัฒนาทักษะด้าน
ภาษาสากล 

1 
   

 

งานสร้างเครือข่าย
รูปแบบประชารัฐกับ
หน่วยงานในประเทศ 

    1.4.1 โครงการสร้าง
เครือข่ายรปูแบบประชา
รัฐกับหน่วยงานใน
ประเทศ 

1 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวตักรรมเพ่ือ
ตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 

แผนงาน วิจัยและ
นวัตกรรมเพ่ือ
ตอบสนองต่อการแก้ไข
ปัญหาของท้องถิ่น 

2 3 
                            
-    

     211,210.00       211,210.00  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการวจิัยเพื่อแก้ไข
ปัญหาท้องถิ่น 

งาน ส่งเสริมงานวิจยั
และงานสร้างสรรค ์

   2.2.1 โครงการ
ส่งเสริมงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค ์

2 
   

 
งาน จัดประชุมวิชาการ 

   2.2.3 โครงการจัด
ประชุมวิชาการ 

1 
   

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกจิสัมพันธ์ 
และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

แผนงาน พัฒนางาน
พันธกิจสัมพันธ ์ 

2 4 
         
383,160.00  

                        
-    

     383,160.00  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาภาคีเครือขา่ยเพื่อสร้างเสรมิ
สุขภาพชุมชน และเป็นสังคมแห่งการเรยีนรู ้

งาน สร้างเครือข่าย
ชุมชนนักปฏิบัต ิ

   3.1.1 โครงการสร้าง
เครือข่ายชุมชนนัก
ปฏิบัต ิ

3 
   

 
งาน ส่งเสริมนักศึกษา
และพื้นที่พันธกิจสัมพันธ์ 

   3.1.2 โครงการ
ส่งเสริมนักศึกษาและ
พื้นที่พันธกิจสัมพันธ์ 

1 
   

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตส านึกทาง
วัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์
ฟ้ืนฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม พัฒนา
ระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อ
ยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

แผนงาน การส่งเสริม
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
รณรงค์สร้างจิตส านึก 

1 6 50,000         27,110.00  77.110  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสรา้งการท างานเป็นระบบ 
เสรมิจิตส านึกทางวัฒนธรรม 

  

   4.1.1 โครงการ
บริหารจดัการงาน
ส่งเสริมศาสนาท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม
และภมูิปัญญาท้องถิ่น 

6 
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       ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล  

แผนงาน พัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ 

7 21 1,336,656  2,175,833  3,152,489  

 
งาน พัฒนาระบบ
บริหารสุ่ความเป็นเลิศ 

   5.1.1 โครงการ
พัฒนาระบบการจัดการ
ทรัพยากรสูค่วามเป็น
เลิศ 

2 
   

 
งาน พัฒนาประสิทธิผล
การบริหารส านักงาน 

   5.4.1 โครงการ
พัฒนาประสิทธิผลการ
บริหารส านักงาน 

2 
   

 
งานมาตรฐานการศึกษา
สู่ความเป็นเลิศ 

   5.3.1 โครงการ
มาตรฐานการศึกษาสู่
ความเป็นเลิศ 

3 
   

 
งานสื่อสารองค์กรและ
การตลาด 

   5.4.2 โครงการ
สื่อสารองค์กรและ
การตลาด 

1 
   

 
งานประชุม 

   5.4.3 โครงการ
ประชุม 

6 
   

 
งานพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

   5.5.1 โครงการ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม 

1 
   

  

งานจัดหาและพัฒนา
ทรัพยากรสนับสนุนการ
จัดการศึกษา วิจัย 
บริการ  

   5.6.1 โครงการจัดหา
และพัฒนาทรัพยากร
สนับสนุนการจัด
การศึกษา วิจัย บริการ  

6       
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สรุปกิจกรรมในแต่ละโครงการ  แผนงาน/งาน โครงการ ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ตามรูปแบบประชารัฐเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

            
VRU 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สรา้งเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

                        

PH ยุทธศาสตร์ที่ 1 เชื่อมโยงหลักสูตรด้านสาธารณสุขกับสถาบันอืน่ในกลุม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ  

รวม 
                                
1,265,331.00  

 
แผ่นดิน  

                                  
294,084.00  

   
รายได ้  

                                    
971,247.00  

            

 
แผนงาน การผลิตบณัฑิต (Productive Learning)  

รวม 6 โครงการ 26 กิจกรรม 
          

            

 
งานส่งเสรมิการเรียนรู้เชิง

ผลิตภาพ  
งานพัฒนาทักษะที่

จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  
งานพัฒนากระบวนการเรียนรูร้่วมกับชุมชน 

 
งานพัฒนาทักษะด้าน

ภาษาสากล  

งานสร้างเครือข่ายรูปแบบ
ประชารัฐกับหน่วยงานใน

ประเทศ 
 

 
1.2.1 โครงการส่งเสริมการ

เรียนรู้เชิงผลิตภาพ  

1.2.2 โครงการพัฒนา
ทักษะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 

 

1.2.3 โครงการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้

ร่วมกับชุมชน 
 

1.2.4 โครงการ
ประเมินคุณภาพ

บัณฑิต 
 

1.3.1 โครงการพัฒนา
ทักษะด้านภาษาสากล  

1.4.1 โครงการสร้างเครือข่าย
รูปแบบประชารัฐกับหน่วยงาน

ในประเทศ 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

 กิจกรรม 1 จัดต้ังองค์การ
นักศึกษาคณะสาธารณสุข
ศาสตร์และสัมมนาแผน
กิจการนักศึกษา ปีการศึกษา 
2561 

 กิจกรรม 1 อบรมพัฒนา
จริยธรรม คุณธรรม
นักศึกษาคณะ
สาธารณสุขศาสตร์  

 กิจกรรม 1 เตรียมความ
พร้อมของนักศึกษาเพ่ือ
เสริมสร้างประสบการณ์
ในการเรียนรู้งานและ
ทักษะการท างานด้าน
สาธารณสุขพื้นฐาน  
 
 
 

 กิจกรรม 1 ปัจฉิม
นิเทศนักศึกษาและ
กิจกรรมศิษย์เก่า
สัมพันธ์  

 กิจกรรม 1 เสริมสร้าง
ทักษะภาษาอังกฤษ
ทางด้านการฟังและการ
สนทนาเพื่อพัฒนา
บุคลากรคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ 

 กิจกรรม 1 จัดต้ังหน่วยฝึกอบรม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
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1.2.1 โครงการส่งเสริมการ

เรียนรู้เชิงผลิตภาพ  

1.2.2 โครงการพัฒนา
ทักษะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 

 

1.2.3 โครงการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้

ร่วมกับชุมชน 
 

1.2.4 โครงการ
ประเมินคุณภาพ

บัณฑิต 
 

1.3.1 โครงการพัฒนา
ทักษะด้านภาษาสากล  

1.4.1 โครงการสร้างเครือข่าย
รูปแบบประชารัฐกับหน่วยงาน

ในประเทศ 

 

กิจกรรม 2 ศึกษาดูงานระบบ
เวชระเบียนและการใช้
โปรแกรม JHCIS หรือ 
HOSxP  

 

กิจกรรม 2 แข่งขันกีฬา
ภายในครั้งท่ี 15 “เจ้าฟ้า
เกมส์ 

 

กิจกรรม 2 อบรมเชิง
ปฏิบัติการด้านสหกิจ
ศึกษาสาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์  

      

 
  

 
  

 
  

      

 

กิจกรรม 3 สัมมนาการ
น าเสนอผลงานสหกิจศึกษา
และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาของนักศึกษา 

 

กิจกรรม 3 ปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ ปี
การศึกษา 2562 

 

กิจกรรม 3 เตรียมความ
พร้อมอาจารย์นิเทศและ
พี่เล้ียงนักศึกษาสหกิจ
ศึกษา 

      

 
  

 
  

        

 
กิจกรรม 4 สัมมนางานวิจัย
ทางด้านสาธารณสุขศาสตร์   

กิจกรรม 4 กิจกรรม
สาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้ง
ท่ี 5   

        

 
  

 
  

        

 

กิจกรรม 5 พัฒนาศักยภาพ
การบันทึกข้อมูลด้านสุขภาพ 
งานเวชระเบียนและเวชสถิติ
ของนักศึกษาสาขาวิชาการ
จัดการสถานพยาบาล  

 

กิจกรรม 5 แสดงความ
ยินดีกับบัณฑิตคณะ
สาธารณสุขศาสตร์  

        

 
  

 
  

        

 

กิจกรรม 6 การพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาด้านการ
บริหารจัดการและการพัฒนา
คุณภาพสถานพยาบาล  

 

กิจกรรม 6 อบรมเชิง
ปฏิบัติการท าลูกประคบ
สมุนไพร 

        

  
  

        

 

กิจกรรม 7 ศึกษาการรับรู้
สิทธิ์การรักษา พยาบาลของ
ประชา ชนต าบลพระอินทรา
ชา อ.บางปะอิน จ.
พระนครศรีอยุธยา 
 

 

กิจกรรม 7 อบรมการ
สร้าง Facebook Brand 
& Digital Marketing 
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1.2.1 โครงการส่งเสริมการ

เรียนรู้เชิงผลิตภาพ  

1.2.2 โครงการพัฒนา
ทักษะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 

 

1.2.3 โครงการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้

ร่วมกับชุมชน 
 

1.2.4 โครงการ
ประเมินคุณภาพ

บัณฑิต 
 

1.3.1 โครงการพัฒนา
ทักษะด้านภาษาสากล  

1.4.1 โครงการสร้างเครือข่าย
รูปแบบประชารัฐกับหน่วยงาน

ในประเทศ 
 

  
          

 

กิจกรรม 8 สร้างเสริม
พฤติกรรมสุขภาพนักศึกษา
คณะสาธารณสุขศาสตร์  

          

 
  

          

 

กิจกรรม 9 เสริมทักษะทาง
วิชาการศึกษาดูงานวิชา
พื้นฐานอนามัยสิ่งแวดล้อม  

          

 
  

          

 

กิจกรรม 10 เสริมสร้าง
ทักษะทางด้านวิชากายวิภาค
ศาสตร์และสรีรวิทยา  

          

 
  

          

 

กิจกรรม 11 อบรมเชิง
ปฏิบัติการ “หลักการและ
แนวทางปฏิบัติงานทีมเฝ้า
ระวังสอบสวนเคลื่อนท่ีเร็ว 
(SRRT)" 

          

 
  

          

 

กิจกรรม 12 ประกวด
นวัตกรรมสุขภาพ ของ
นักศึกษา คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ 

          

 
  

          

 

กิจกรรม 13 เตรียมความ
พร้อมสอบใบประกอบ
วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 
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สรุปกิจกรรมในแต่ละโครงการ  แผนงาน/งาน โครงการ ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 

    VRU ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวตักรรมเพ่ือตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิน่ 

        

PH ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการวิจัยเพ่ือแก้ไขปัญหาท้องถิ่น 

รวม                                    211,210.00  แผ่นดิน                                               -    

  
รายได ้                                   211,210.00  

 

แผนงาน วิจัยและนวตักรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปญัหาของท้องถิ่น 

รวม 2 โครงการ  3 กิจกรรม 
  

    
 

งาน ส่งเสริมงานวิจยัและงานสรา้งสรรค ์
 

งาน จัดประชุมวิชาการ 

        2.2.1 โครงการส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์     2.2.3 โครงการจัดประชุมวิชาการ 

 
กิจกรรม 1 พัฒนาศักยภาพการท าผลงานเพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของ
อาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร ์  

กิจกรรม 1 ประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ 

 
  

 
  

 
กิจกรรม 2 คัดเลือกนักวิจัยดีเด่น 
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สรุปกิจกรรมในแต่ละโครงการ  แผนงาน/งาน โครงการ ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสมัพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

    VRU ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกจิสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

  
   

PH ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาภาคีเครือข่ายเพ่ือสร้างเสริมสุขภาพชมุชน และเป็นสังคมแห่งการเรียนรู ้ 

รวม                                         383,160.00  แผ่นดิน                                         383,160.00  

  
รายได ้                                                     -    

 
แผนงาน พัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์  

รวม 2 โครงการ 4 กิจกรรม 
  

    
 

งาน สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบตัิ 
 

งาน ส่งเสริมนักศึกษาและพื้นท่ีพันธกิจสัมพันธ์ 

        3.1.1 โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนกัปฏิบัติ     3.1.2 โครงการส่งเสริมนักศึกษาและพ้ืนที่พันธกิจสัมพันธ ์

 
กิจกรรม 1 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้และป้องกันตนเองจากสารเคมีก าจัดศตัรูพืช
ในประชาชนกลุ่มเสี่ยงต าบลสวนพริกไทย  

กิจกรรม 1 พัฒนาศักยภาพชุมชนต้นแบบด้านสุขภาพต าบลสวนพรกิไทย 

 
  

  

 
กิจกรรม 2 พัฒนาศักยภาพชุมชนในการช่วยฟื้นคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน CPR ม.2 ต.คลอง
ห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี   

 
  

  

 
กิจกรรม 3 พัฒนาฐานข้อมูลด้านสุขภาพขององค์กรท้องถิ่น (สวนพริกไทย) 
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สรุปกิจกรรมในแต่ละโครงการ  แผนงาน/งาน โครงการ ตายุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตส านึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม 
อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

    

VRU 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตส านึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทาง

วัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
  

   

PH ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างการท างานเป็นระบบ เสริมจิตส านึกทางวัฒนธรรม  
รวม                                     77,110.00  แผ่นดิน                50,000.00  

  
รายได ้                27,110.00  

 
แผนงาน การส่งเสรมิศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงคส์ร้างจิตส านึก 

รวม 1 โครงการ  6 กิจกรรม 
  

        4.1.1 โครงการบริหารจัดการงานส่งเสริมศาสนาท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ 

 
กิจกรรม 1 ท าบุญปีใหม่ คณะสาธารณสุขศาสตร ์ 

 
  

 
  

 
กิจกรรม 2 สืบสานประเพณีไทย รดน้ าด าหัวเทศกาลสงกรานต์ 

 
  

 
  

 
กิจกรรม 3 วันทาคณาจารย ์

 
  

 
  

 
กิจกรรม 4 ท านุบ ารุง สืบสานและเผยแพร่ ศลิปวัฒนธรรม การถวายเทียนวันเข้าพรรษา                        

 
  

 
  

 
กิจกรรม 5 ร าลึกคณุสมเด็จพระราชบิดา บิดาแห่งการสาธารณสุขไทย 

 
  

 
  

 
กิจกรรม 6 อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี วันลอยกระทง 
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สรุปกิจกรรมในแต่ละโครงการ  แผนงาน/งาน โครงการ ตามยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล  
  

    
          VRU ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล  

    
 

      
   

      
  

PH ยุทธศาสตร์ที่  5  สร้างระบบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเชิงรุก  
รวม  3,506,499.00  

 
แผ่นดิน   1,205,616.00  

   
รายได ้   2,300,883.00  

  
              
 

แผนงาน พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
รวม 7 โครงการ 21 กิจกรรม 

             
 

          

 

งาน พัฒนาระบบ
บริหารสุ่ความเป็น

เลิศ 
 

งาน พัฒนา
ประสิทธิผลการ
บริหารส านักงาน 

 

งานมาตรฐาน
การศึกษาสู่ความเป็น

เลิศ 
 

งานสื่อสาร
องค์กรและ
การตลาด 

 
งานประชุม 

 
งานพัฒนา
สิ่งแวดล้อม  

งานจัดหาและ
พัฒนาทรัพยากร
สนับสนุนการจัด
การศึกษา วิจัย 

บริการ  
 

 

5.1.1 โครงการ
พัฒนาระบบการ

จัดการทรัพยากรสู่
ความเป็นเลิศ 

 

5.4.1 โครงการ
พัฒนาประสิทธิผล

การบริหารส านักงาน 
 

5.3.1 โครงการ
มาตรฐานการศึกษา

สู่ความเป็นเลิศ 
 

5.4.2 โครงการ
สื่อสารองค์กร
และการตลาด 

 
5.4.3 โครงการ

ประชุม  
5.5.1 โครงการ

พัฒนาสิ่งแวดล้อม  

5.6.1 โครงการ
จัดหาและพัฒนา

ทรัพยากรสนับสนุน
การจัดการศึกษา 

วิจัย บริการ 
 กิจกรรม 1 พัฒนา

ศักยภาพบุคลากร
สังกัดคณะ
สาธารณสุขศาสตร ์

 กิจกรรม 1 การ
บริหารงานส านักงาน 
(วัสดุส านักงาน, วัสดุ
การศึกษา, ครุภัณฑ์, 
สาธารณูปโภค, 
เชื้อเพลิง, ค่าจ้างเหมา
บริการ, ซ่อมแซม
อาคารสถานท่ี, 
ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานล่วงเวลา) 

 กิจกรรม 1 ตรวจ
ประกันคณุภาพ
การศึกษาระดับคณะ
และหลักสตูร  

 กิจกรรม 1 
สื่อสารองค์การ
และสื่อสาร
การตลาดแบบ
บูรณาการ IMC 

 กิจกรรม 1 
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการท าแผน
ยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการ 
ประจ าปี
งบประมาณ 2563 

 กิจกรรม 1 
ส่งเสริมการจัดการ
ขยะอย่างยั่งยืน 
ตอบสนองการเป็น
คณะสีเขียว 
(Green Faculty) 

 กิจกรรม 1 
ปรับปรุงห้องสมดุ
และแหล่งเรียนรู้
สารสนเทศคณะ
สาธารณสุขศาสตร ์
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5.1.1 โครงการ
พัฒนาระบบการ

จัดการทรัพยากรสู่
ความเป็นเลิศ 

 

5.4.1 โครงการ
พัฒนาประสิทธิผล

การบริหารส านักงาน 
 

5.3.1 โครงการ
มาตรฐานการศึกษา

สู่ความเป็นเลิศ 
 

5.4.2 โครงการ
สื่อสารองค์กร
และการตลาด 

 
5.4.3 โครงการ

ประชุม  
5.5.1 โครงการ

พัฒนาสิ่งแวดล้อม  

5.6.1 โครงการ
จัดหาและพัฒนา

ทรัพยากรสนับสนุน
การจัดการศึกษา 

วิจัย บริการ 

 
  

 
  

 
  

   
  

   
  

 กิจกรรม 2 ศึกษาดู
งานคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ ของ
มหาวิทยาลยันเรศวร 

 กิจกรรม 2 การ
บริหารงานส านักงาน 
(วัสดุส านักงาน, วัสดุ
การศึกษา, ครุภัณฑ์, 
สาธารณูปโภค, 
เชื้อเพลิง, ค่าจ้างเหมา
บริการ, ซ่อมแซม
อาคารสถานท่ี, 
ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานล่วงเวลา) 

 กิจกรรม 2 อบรม
การประกันคณุภาพ
การศึกษา ส าหรับ
นักศึกษาสาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร ์ 

   กิจกรรม 2 
ประชุมเพื่อพัฒนา
ระบบบรหิาร
จัดการหลักสตูร
สาธารณ
สุชศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชา
สาธารณสุข
ศาสตร ์ 

   กิจกรรม 2 สร้าง
อาคารชั่วคราว
ส าหรับนักศึกษา 

     
  

   
  

   
  

     กิจกรรม 3 อบรมเชิง
ปฏิบัติการประกัน
คุณภาพการจัด
การศึกษา  

   กิจกรรม 3 
ประชุมเพื่อพัฒนา
ระบบบรหิาร
จัดการหลักสตูร
สาธารณ
สุชศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาการ
จัดการ
สถานพยาบาล 
 

   กิจกรรม 3 วัสดุ
และครภุณัฑ์
ห้องปฏิบัติการ
ปฐมพยาบาล 
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5.1.1 โครงการ
พัฒนาระบบการ

จัดการทรัพยากรสู่
ความเป็นเลิศ 

 

5.4.1 โครงการ
พัฒนาประสิทธิผล

การบริหารส านักงาน 
 

5.3.1 โครงการ
มาตรฐานการศึกษา

สู่ความเป็นเลิศ 
 

5.4.2 โครงการ
สื่อสารองค์กร
และการตลาด 

 
5.4.3 โครงการ

ประชุม  
5.5.1 โครงการ

พัฒนาสิ่งแวดล้อม  

5.6.1 โครงการ
จัดหาและพัฒนา

ทรัพยากรสนับสนุน
การจัดการศึกษา 

วิจัย บริการ 
         กิจกรรม 4 

ประชุมเพื่อพัฒนา
ระบบบรหิาร
จัดการหลักสตูร
สาธารณสุขศาสต
รมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาการ
จัดการระบบ
สุขภาพ 

   กิจกรรม 4 
ครุภณัฑ์ส าหรับ
จัดการเรียนการ
สอน คณะ
สาธารณสุขศาสตร ์ 

         
  

   
  

         

กิจกรรม 5 ประชุม
เพื่อพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
หลักสูตร
สาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา
อนามัยสิ่งแวดล้อม 

   

กิจกรรม 5 
สนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ์ในการ
ฝึกสหกิจศึกษา 

           
   

  

         

กิจกรรม 6 ประชุม
เพื่อพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
หลักสูตร
สาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา
สุขภาพและความ
งาม 

   

กิจกรรม 6 จัดซ้ือ
วัสดุ เครื่องมือและ
ครุภัณฑ์
ห้องปฏิบัติการ
พื้นฐานทางด้าน
สุขภาพและความ
งาม 
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       แผนด าเนินโครงการ/การใช้จ่ายงบประมาณ  
       ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 
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สรุปจ านวนยุทธศาสตร์ แผนงาน/งาน โครงการ กิจกรรม และงบประมาณ 
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