ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ ว ไ ล ย อ ล ง ก ร ณ์ ใ น พ ร ะ บ ร ม ร า ชู ป ถั ม ภ์ จั ง ห วั ด ป ทุ ม ธ า นี

ประจาปี ง บประมาณ พ.ศ.

2563

คำนำ
แผนปฏิ บั ติ ก ำรคณะสำธำรณสุ ข ศำสต ร์ มหำวิ ท ยำลั ย รำชภั ฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ จัดทำขึ้นภำยใต้ นโยบำยสภำ
มหำวิ ท ยำลั ย รำชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชู ปถั ม ภ์ แผนกลยุ ท ธ์ ม หำวิท ยำลั ย รำชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ พ.ศ. 2560 - 2564 และจำกผลกำรทบทวนแผนปฏิบัติกำร
คณะสำธำรณสุขศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถั ม ภ์ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2562 ที่เน้นกระบวนกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน ซึ่งประกอบด้วยคณะทำงำน
จั ด ท ำแผนยุ ท ธศำสตร์ แ ละแผนปฏิ บั ติ ก ำร คณะสำธำรณสุ ข ศำสตร์ มหำวิ ท ยำลั ย รำชภั ฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถั มภ์ จึง ได้กำหนดวิสัยทัศ น์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ โครงกำร
กิจกรรม ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ ภำยใต้สภำพแวดล้อมปัจจัยภำยในและปัจจัยภำยนอกที่ส่งผลกระทบ
ต่อ คณะสำธำรณสุขศำสตร์ในอนำคต เพื่อให้บังเกิดผลสำเร็จอย่ำงเป็นรูปธรรมตำมเป้ำหมำยที่ได้
ร่วมกันกำหนดไว้จึงต้องอำศัย กำรรวมพลัง ควำมร่วมมือ และกำรมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงำน
บริหำรจัดกำร
ทั้ง นี้เพื่อให้กำรปฏิ บัติ ง ำนให้เกิดประสิทธิภ ำพ และประสิทธิผลตำมแผน โครงกำร/
กิจกรรมต่ำงๆ ของคณะและหน่วยงำนในสังกัดเป็นไปตำมยุทธศำสตร์ อันจะนำไปสู่ควำมสำเร็จตำม
เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัดควำมสำเร็จของแผนปฏิบัติกำร คณะสำธำรณสุขศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2563

ก

สารบัญ
เรื่อง

หน้า

คานา
สารบัญ
บทที่ 1 แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 - 2564
 ปณิธาน ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์
 ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร วิสัยทัศน์
 พันธกิจ
 ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 สรุป แผนงานโครงการ
 ตัวชี้วัด (KPIs) โครงการ ในความรับผิดชอบของคณะสาธารณสุขศาสตร์
บทที่ 2 แผนปฏิบัติการคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 ปรัชญา ปณิธาน อัตลักษณ์ เอกลักษณ์
 ค่านิยม คณะสาธารณสุขศาสตร์
 5 ค่านิยม VRUPH พฤติกรรมที่พึ่งประสงค์
 ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์
 ความท้าทายเชิงกลยุทธ์
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 ยุทธศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
บทที่ 3 แผนงาน โครงการ ของแผนกลยุทธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 แผนงาน โครงการ ของแผนกลยุทธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
บทที่ 4 สรุปจานวนยุทธศาสตร์ แผนงาน/งาน โครงการ กิจกรรม และงบประมาณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 สรุปจานวนยุทธศาสตร์ แผนงาน/งาน โครงการ กิจกรรม และงบประมาณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ข

ก
ข
1
2
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4
14
22
29
30
31
32
36
39
40
45
55

บทที่ 1
แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 - 2564

ปณิธาน (Determination)
เสริมพลัง สร้างความเข้มแข็ง และมั่งคั่งของชุมชน

ปรัชญา (Philosophy)
วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม นาท้องถิ่นพัฒนา ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี

อัตลักษณ์
บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น

เอกลักษณ์
เป็นสถาบันที่น้อมนาแนวทางการดาเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ค่านิยม (Core Values)

VALAYA
ALONGKORN RAJABHAT
UNIVERSITY
UNDER THE ROYAL PATRONAGE


V:
A:
L:
A:
Y:
A:

Visionary
=
เป็นผู้รอบรู้
Activeness
=
ทำงำนเชิงรุก ริเริ่มสร้ำงสรรค์
Like to learn
=
สนใจใฝ่เรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง
Adaptive
=
ปรับตัวได้ดี พร้อมนำกำรเปลี่ยนแปลง
Yields
=
ผลงำนเป็นที่ประจักษ์
Acceptance and Friendliness
=
เป็นที่ยอมรับในกำรเป็นกัลยำณมิตร

วัฒนธรรมองค์กร
พัฒนำนวัตกรรม มุ่งเน้นควำมเป็นเลิศ ร่วมพัฒนำท้องถิ่น

Faculty of Public Health 

วิสัยทัศน์ (Vision)
มหำวิ ท ยำลั ย ต้นแบบแห่ ง กำรผลิ ตครู พั ฒนำศั ก ยภำพมนุ ษ ย์ โดยยึด
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และสร้ำงนวัตกรรมเพื่อพัฒนำท้องถิ่นให้
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

2

พันธกิจ (Mission)
1. ย ก ร ะ ดั บ ก ำ ร ผ ลิ ต ค รู แ ล ะ พั ฒ น ำ ศั ก ย ภ ำ พ ม นุ ษ ย์ โ ด ย ก ร ะ บ ว น ก ำ ร จั ด ก ำ ร เ รี ย น รู้ เ ชิ ง ผ ลิ ต ภ ำ พ
(Productive Learning) สร้ ำ งเครื อ ข่ ำ ยควำมร่ ว มมื อ ตำมรู ป แบบประชำรั ฐ เพื่ อ พั ฒ นำท้ อ งถิ่ น โดยยึ ด หลั ก ปรั ช ญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง
2. พัฒนำกำรวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อกำรแก้ไขปัญหำของท้องถิ่นและเป็นต้นแบบที่สำมำรถนำไปใช้
ประโยชน์ในพัฒนำคุณภำพชีวิต และควำมเข้มแข็งของท้องถิ่น
3. ประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงมหำวิทยำลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อพัฒนำงำนพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ำยทอด
เผยแพร่โครงกำร อันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ เพื่อขยำยผลกำรปฏิบัติไปสู่ประชำชนในท้องถิ่นอย่ำงเป็นรูปธรรม
4. ส่งเสริมศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้ำงจิตสำนึกทำงวัฒนธรรมและกำรเรียนรู้ต่ำงวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟู
และเผยแพร่มรดกทำงวัฒนธรรม พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์
5. พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรที่เป็นเลิศมีธรรมำภิบำลเพื่อเป็นต้นแบบของกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยอย่ำงยั่งยืน
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เป้าประสงค์ GOALS
ตัวชี้วัด (KPIs) VRU
ภายใต้ความรับผิดชอบของ
คณะสาธารณสุขศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี

ประเด็นยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระพระบรมราชูปถัมภ์
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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5 ประเด็นยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
กำรผลิตบัณฑิตโดย
กระบวนกำรเรียนรู้เชิง
ผลิตภำพ
(Productive Learning)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
กำรวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อตอบสนองต่อกำร
แก้ไขปัญหำท้องถิ่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
กำรพัฒนำงำนพันธกิจ
สัมพันธ์ และถ่ำยทอด
เผยแพร่โครงกำรอัน
เนื่องมำจำกพระรำชดำริ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
กำรวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อตอบสนองต่อกำร
แก้ไขปัญหำท้องถิ่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
พัฒนำระบบกำรบริหำร
จัดกำรศิลปวัฒนธรรมที่
นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์
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เ ป้ า ป ร ะ ส ง ค์ ที่ 1
บัณฑิตมีคุณภำพมำตรฐำน มีทักษะในกำรคิดวิเครำะห์ และกำร
เรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภำพสอดคล้องกับกำรพัฒนำประเทศ

เ ป้ า ป ร ะ ส ง ค์ ที่

2

วิจัยและนวัตกรรมสำมำรถแก้ไขปัญหำหรือเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ของท้องถิ่น เพื่อควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศ

เ ป้ า ป ร ะ ส ง ค์ ที่ 3
ประชำชนสำมำรถดำรงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชำชนมีควำมสุข และมีรำยได้เพิ่มขึ้น

เ ป้ า ป ร ะ ส ง ค์ ที่ 4

บัณฑิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม
จิตสำนึกที่ดีต่อสังคมโดยรวมรักษำมรดกทำงวัฒนธรรมและเข้ำใจใน
สังคมพหุวัฒนธรรม

เ ป้ า ป ร ะ ส ง ค์ ที่ 5
มหำวิทยำลัยมีคุณภำพ มำตรฐำน โปร่งใส และธรรมำภิบำล
ตอบสนองต่อควำมต้องกำรประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชำชน

• ตัวชี้วัด (KPIs)เป้าประสงค์ 14 ตัววัด
• PH 10 ตัววัด

• ตัวชี้วัด (KPIs)เป้าประสงค์ 7 ตัววัด
• PH 6 ตัววัด

• ตัวชี้วัด (KPIs)เป้าประสงค์ 6 ตัววัด
• PH 1 ตัววัด

• ตัวชี้วัด (KPIs)เป้าประสงค์ 2 ตัววัด
• PH 1 ตัววัด

• ตัวชี้วัด (KPIs)เป้าประสงค์ 20 ตัววัด
• PH 10 ตัววัด
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ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ที่ 1
การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรี ยนรู้ เชิ งผลิตภาพ
(Productive Learning)

เ ป้ า ป ร ะ ส ง ค์ ที่ 1
บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรี ยนรู้
ตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้ องกับการพัฒนาประเทศ

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 14 ตัววัด / PH 10 ตัววัด
1.1 จำนวนหลักสูตรแบบสหวิทยำกำรที่พัฒนำ หรือปรับปรุงเพื่อตอบสนองต่อควำมต้องกำร ท้องถิน
่
1.1.1หลักสูตรระยะสั้น
สาธารณสุข 5 หลักสูตร
1.1.2 หลักสูตรระดับปริญญำตรี และบัณฑิตศึกษำ
1.2 จำนวนผลงำนเชิงประจักษ์ของนักศึกษำระดับปริญญำตรี
1.2.1 ผลงำนที่ได้รับรำงวัล หรือกำรเผยแพร่ในระดับชำติหรือนำนำชำติ
สาธารณสุข 4 ผลงาน
1.2.2. ผลงำนที่ได้รับกำรอ้ำงอิง หรือใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์
สาธารณสุข 4 ผลงาน
1.2.3 ผลงำนวิจัย หรือผลงำนวิชำกำรที่ได้รับกำรเผยแพร่ ระดับชำติ หรือ นำนำชำติตำมเกณฑ์ กพอ.กำหนด สาธารณสุข 30 ผลงาน
1.2.4 จำนวนนักศึกษำหรือศิษย์เก่ำที่ได้รับ กำรยกย่องในระดับชำติหรือนำนำชำติ
1.3 ร้อยละของอำจำรย์และนักศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำรหรือกิจกรรมกำร เรียนรูจ้ ำกกำรปฏิบัติร่วมกับชุมชน
ทุกคณะ
1.3.1 ร้อยละของอำจำรย์ที่เข้ำร่วมโครงกำรต่อจำนวนอำจำรย์ทั้งหมด
40%
1.3.2 ร้อยละของนักศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำรต่อจำนวนนักศึกษำทั้งหมด
80%
1.4 ร้อยละของผู้สำเร็จกำรศึกษำทุกระดับที่มี ผลงำนเชิงประจักษ์ที่ได้รับกำรตีพมิ พ์เผยแพร่ หรือก่อให้เกิดกำรสร้ำงสรรค์สิ่งใหม่
ที่ตอบโจทย์กำรพัฒนำท้องถิ่น
ทุกคณะ
40%
1.5 ร้อยละผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ ของนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำที่ได้รบ
ั กำรเผยแพร่ระดับนำนำชำติ บัณฑิตวิทยำลัย
7%
1.6 จำนวนแนวปฏิบตั ิที่ดีด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงผลิตภำพ
สาธารณสุข 1 เรื่อง
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ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ที่ 1
การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรี ยนรู้ เชิ งผลิตภาพ
(Productive Learning)

เ ป้ า ป ร ะ ส ง ค์ ที่ 1
บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรี ยนรู้
ตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้ องกับการพัฒนาประเทศ

1.7 ร้อยละของนักศึกษำชั้นปีสุดท้ำยที่มี ผลกำร ทดสอบตำมเกณฑ์ควำมสำมำรถ ทำงภำษำอังกฤษ (CEFR) หรือเทียบเท่ำ
ทุกคณะ
1.7.1 ระดับปริญญำตรี ตั้งแต่ ระดับ B1 ขึ้นไป
85%
1.7.2 ระดับบัณฑิตศึกษำตัง้ แต่ระดับ B2 ขึ้นไป
85%
1.8 จำนวนผู้ประกอบกำรใหม่ Startup ที่เกิดจำกกำรบ่มเพำะของมหำวิทยำลัย
สาธารณสุข 2 ราย
1.9 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญำตรีที่มี งำนทำ หรือประกอบอำชีพอิสระภำยใน 1 ปี
ทุกคณะ
1.10 ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตตำมกรอบคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ
ทุกคณะ
1.11 ร้อยละของบัณฑิตครูที่สอบบรรจุครูได้ในกำรสอบในปีแรกที่จบกำรศึกษำ
1.12 ร้อยละของบัณฑิตครูที่สำเร็จกำรศึกษำ ในปีกำรศึกษำนั้นๆ ที่ได้รับกำรบรรจุเข้ำทำงำนในท้องถิ่น
1.13 ร้อยละของบัณฑิตครูที่สอบผ่ำน มำตรฐำนใบประกอบวิชำชีพครู
1.14 ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนสำธิต ที่ได้รับกำร พัฒนำจำกมหำวิทยำลัยมีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ ขั้นพืน
้ ฐำน (O-NET)
แต่ละวิชำผ่ำนเกณฑ์ คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 14 ตัววัด / PH 10 ตัววัด
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ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ที่ 2
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่ อการแก้ ไขปั ญหาของ
ท้ องถิ่น

เ ป้ า ป ร ะ ส ง ค์ ที่ 2
วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ ไขปั ญหาหรื อเสริ มสร้ าง
ความเข้ มแข็งของท้ องถิ่น เพื่อความมัน่ คง มัง่ คั่ง ยัง่ ยืน
ของประเทศ

2.1 ร้อยละของผลงำนวิจัย หรืองำนสร้ำงสรรค์ของอำจำรย์ที่สร้ำงนวัตกรรมทีส่ อดคล้องกับ กำรพัฒนำท้องถิ่น
และโจทย์กำรพัฒนำประเทศหรือแก้ไขปัญหำของท้องถิ่น หรือ ปัญหำระดับประเทศ
ทุกคณะ
2.2 จำนวนโครงกำรวิจัยรับใช้สังคมที่เกิดจำกควำมร่วมมือองค์กรภำคีเครือข่ำย สาธารณสุข 1 โครงการ
2.3 จำนวนผลงำนวิจัย ของอาจารย์ และนักวิจัยที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำติหรือนำนำชำติ
สาธารณสุข 25 ผลงาน
2.4 จำนวนบทควำมของอำจำรย์ประจำที่ได้รับกำรอ้ำงอิงในฐำนข้อมูล TCI ISI SJR และ Scopus
(พิจำรณำ ผลงำนย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน ที่ได้รับกำรอ้ำงอิง ณ ปีปัจจุบน
ั )
สาธารณสุข 10 บทความ
2.5 จานวนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และ พัฒนานวัตกรรม
2.5.1 จำนวนผลงำนวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนำนวัตกรรมจนมีกำรจดทะเบียนจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
อำทิ กำรจดสิทธิบัตร อนุสท
ิ ธิบัตร เป็นต้น
สาธารณสุข 5 ชิ้นงาน
2.5.2 จำนวนนวัตกรรมหรือผลงำน บริกำรวิชำกำรที่สำมำรถสร้ำงคุณค่ำแก่ ผู้รบ
ั บริกำร ชุมชน และสังคม
ได้โดย สำมำรถนำผลงำนบริกำรวิชำกำรไปใช้ ประโยชน์ดำ้ นเศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดล้อม และกำรศึกษำ
สาธารณสุข 1 ผลงาน
6. จำนวนอำจำรย์ หรือบุคลำกร ที่ได้รับรำงวัลจำกงำนวิจัย หรืองำนสร้ำงสรรค์ทั้งในระดับชำติ หรือนำนำชำติ
สาธารณสุข 2 รางวัล
7. จำนวนผลกำรวิจัยของอำจำรย์ด้ำนกำรผลิตหรือพัฒนำครูที่ได้รับกำรตีพมิ พ์ เผยแพร่ทั้งในระดับชำติและ
นำนำชำติ หรือนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อกำรผลิตหรือพัฒนำครู

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 7 ตัววัด / PH 6 ตัววัด
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ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ที่ 3
การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ ายทอด เผยแพร่ โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ

เ ป้ า ป ร ะ ส ง ค์ ที่ 3
ประชาชนสามารถดารงชีวิตโดยใช้ หลักปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจชุมชนเข้ มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายได้ เพิ่มขึน้

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 6 ตัววัด / PH 1 ตัววัด

3.1 ระดับควำมสำเร็จของกำรน้อมนำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำรขับเคลื่อนมหำวิทยำลัย
3.2 จำนวนชุมชนที่มีศกั ยภำพในกำรจัดกำรตนเอง
ทุกคณะ
3 ชุมชน
3.3 จำนวนชุมชนที่มีศักยภำพในกำรจัดกำรตนเอง
3.4 ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรต่อกำรให้บริกำรวิชำกำรของมหำวิทยำลัยโดยคำนึงถึงกำรใช้นวัตกรรมเพื่อตอบสนองโจทย์กำรพัฒนำสนับสนุนให้ชุมชน
สร้ำงสังคมคุณภำพ รองรับโอกำสและควำมท้ำทำยในอนำคต
3.5 ร้อยละของนักเรียนในท้องถิ่นที่ได้รับกำรพัฒนำจำกมหำวิทยำลัยมีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) แต่ละวิชำผ่ำนเกณฑ์คะแนน
ร้อยละ 50 ขึ้นไป
3.6 จำนวนโรงเรียนในท้องถิ่นที่มีกำรนำนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ของโรงเรียนสำธิตไปใช้ประโยชน์
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ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ที่ 4
พัฒนาระบบการบริ หารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นาไปต่ อยอดสู่
เศรษฐกิจสร้ างสรรค์

4.1 จำนวนผลงำนอนุรักษ์ ส่งเสริ ม สืบสำนและเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
หรือนำนำชำติ
สาธารณสุข 2 ผลงาน
4.2 จ ำนวนเงิ น รำยได้ ที่ เ กิ ด จำกกำรบริ ห ำรจั ดกำร
ศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์

เ ป้ า ป ร ะ ส ง ค์ ที่ 4
บัณฑิต และผู้มสี ่ วนได้ ส่วนเสียมีคุณธรรม
ศีลธรรม จริ ยธรรม จิ ตสานึกที่ดีต่อสังคมโดยรวมรั กษามรดกทางวัฒนธรรมและ
เข้ าใจในสังคมพหุวฒ
ั นธรรม

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 2 ตัววัด / PH 1 ตัววัด
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ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ที่ 5
การพัฒนาระบบริ หารจัดการที่เป็ นเลิศมีธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 20 ตัววัด / PH 10 ตัว
วัด

เ ป้ า ป ร ะ ส ง ค์ ที่ 5
มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่ งใส และธรรมาภิบาล
ตอบสนองต่ อความต้ องการประเทศ และเป็ นที่ยอมรั บต่ อ
ประชาชน

5.1 ร้อยละของอำจำรย์ประจำสถำบันที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก
ทุกคณะ
35 %
5.2 ร้อยละของอำจำรย์ ทีส
่ าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศต่ออาจารย์ทั้งหมดที่สาเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาเอก ที่ได้รับกำรรับรองคุณวุฒิจำก ก.พ.
ทุกคณะ
15 %
5.3 ร้อยละอำจำรย์ประจำสถำบันที่ดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำร
ทุกคณะ
60 %
5.4 จำนวนอำจำรย์ที่ได้รับกำรรับรอง มำตรฐำนอำจำรย์มืออำชีพจำก สกอ. หรือสถำบันรับรองมำตรฐำนวิชำชีพ
5.5 ร้อยละของบุคลำกรสำยสนับสนุนที่เข้ำสูต่ ำแหน่งที่สูงขึ้นจำกผู้ที่มีคุณสมบัติเข้ำเกณฑ์ กำรประเมิน
ทุกหน่วยงาน.. 3%
5.6 --------------------5.7 ร้อยละของบุคลำกรและผู้นำที่ได้รับกำรพัฒนำและผ่ำนผลกำรประเมินหลักสูตรตำมเกณฑ์ที่กำหนด
5.8 ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของกำรบริหำรด้ำนบุคลำกร
5.9 ร้อยละของหลักสูตรที่มีผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตำมเกณฑ์
สกอ. อยู่ในระดับดีมาก
ทุกคณะ
5%
5.10 ค่ำคะแนนกำรกำรประเมินตำมเกณฑ์คณ
ุ ภำพกำรศึกษำเพื่อกำรดำเนินกำรที่เป็นเลิศ (EdPEx)
5.11 ร้อยละหลักสูตรที่ผ่ำนกำรขึ้นทะเบียน TQR (Thai Qualification Register) ทุกคณะ
20 %
5.12 ร้อยละคะแนนเฉลี่ยผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA)
เพิ่มขึ้น
5.13 ผลกำรจัดอันดับมหำวิทยำลัยด้วย Webometrics Ranking เมือ่ เปรียบเทียบมหำวิทยำลัยในกลุม่ รำชภัฏ
5.14 ผลกำรจัดอันดับมหำวิทยำลัยสีเขียว (ระดับเอเชีย)
ทุกคณะ
อันดับทีน
่ ้อยกว่า 195
5.15 ค่ำเฉลี่ยระดับควำมผูกพันของบุคลำกรต่อองค์กร
ทุกหน่วยงาน >4.51
5.16 ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้มีสว่ นได้ส่วนเสียที่มตี ่อมหำวิทยำลัยในทุกมิติ
5.17 ส่วนแบ่งกำรตลำดของนักศึกษำที่เข้ำศึกษำต่อในมหำวิทยำลัยเทียบกับมหำวิทยำลัยรำชภัฏทั้งหมด
ทุกคณะ
4
5.18 ร้อยละของนักเรียนในท้องถิ่นที่เข้ำเรียนในมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์
ทุกคณะ
2%
5.19 ร้อยละที่เพิม่ ขึ้นของรำยได้ของมหำวิทยำลัยตำมเป้ำหมำยที่กำหนด
5.20 อัตรำกำไรจำกผลกำรดำเนินงำน(Operation Profit Margin)
5.21 อัตรำผลตอบแทนจำกกำรลงทุน (ROI) ของงำนบริหำรทรัพย์สินและรำยได้
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13

14

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระพระบรมราชูปถัมภ์

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

W W W . p h @ v r u . a c . t h

P U B L I C H E A LT H

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 กำรผลิตบัณฑิตโดยกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงผลิตภำพ
(Productive Learning) สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือตำมรูปแบบประชำรัฐเพื่อพัฒนำ
ท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
• 6 กลยุทธ์ 11 โครงการ
• คณะสาธารณสุขศาสตร์ รวม 8 โครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 กำรวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อกำรแก้ไขปัญหำ
ของท้องถิ่น
• 3 กลยุทธ์ 5 โครงการ
• คณะสาธารณสุขศาสตร์ รวม 3 โครงการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำงำนพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ำยทอด เผยแพร่
โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ
• 4 กลยุทธ์ 5 โครงการ
• คณะสาธารณสุขศาสตร์ รวม 1 โครงการ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อ
ยอดสู่เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์
• 3 กลยุทธ์ 3 โครงการ
• คณะสาธารณสุขศาสตร์ รวม 1 โครงการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรทีเ่ ป็นเลิศมีธรรมำภิ
บำล
• 8 กลยุทธ์ 13 โครงการ
• คณะสาธารณสุขศาสตร์ รวม 7 โครงการ
5 ประเด็นยุทธศาสตร์
• 24 กลยุทธ์ 38 โครงการ
• คณะสาธารณสุขศาสตร์ รวม 20 โครงการ
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กลยุทธ์ที่ 1.1

2 โครงการ

1.1. พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรกระบวนการ จัดการเรียนรู้ที่มีการเรียนรู้เชิงผลิต
ภาพ (Productive learning)

1.1.1 โครงการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรจัดการเรียนรูเ้ ชิงผลิตภาพ (Productive learning) / ทุกคณะ...100%
1.1.2 โครงการบริหารจัดการ งบประมาณ การดาเนินงานวิชาการ

กลยุทธ์ที่ 1.2

4 โครงการ

1.2. พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning) เพื่อ
พัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมต่อการทางานระดับสากล

1.2.1 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรูเ้ ชิงผลิตภาพ (Productive learning) / ทุกคณะ...95%
1.2.2 โครงการพัฒนาทักษะของนักศึกษาที่จาเป็นต่อการดาเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 / ทุกคณะ...80%
1.2.3 โครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัตผิ ่านการทางานร่วมกับชุมชน / ทุกคณะ...40%
1.2.4 โครงการบ่มเพาะให้บณ
ั ฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup) / ทุกคณะ...60%

กลยุทธ์ที่ 1.3

1 โครงการ

1.3. ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาสมรรถนะทักษะ ด้านภาษาสากล

1.3.1 โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาสากล / ทุกคณะ...60%

กลยุทธ์ที่ 1.4

2 โครงการ

1.4. สร้างเครือข่ายในรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต

1.4.1 โครงการสร้างเครือข่ายในรูปแบบประชารัฐกับหน่วยงานภายในประเทศ / ทุกคณะ...14 เครือข่าย
1.4.2 โครงการสร้างเครือข่ายร่วมมือกับสถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในต่างประเทศ / ทุกคณะ...5 เครือข่าย

กลยุทธ์ที่ 1.5

1 โครงการ

1.5 พัฒนาต้นแบบการผลิตครู โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 1.6

1.5.1 โครงการพัฒนาสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพครู
1 โครงการ

1.6 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตเพื่อให้ได้มาตรฐานสากล

รวม 11 โครงการ

1.6.1 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิต เพื่อให้ได้มาตรฐานสากล

คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ รวม 8 โครงการ
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กลยุทธ์ 2.1
2.1 สร้างเครือข่ายจัดหาสนับสนุนงบประมาณทุนวิจัย
กลยุทธ์ 2.2
2.2 สร้างผลงานวิจัยทีเ่ ป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ตอบโจทย์ระดับชาติ และท้องถิ่นเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาประชารัฐ ลดความเหลื่อมลา สร้างความมั่งคั่ง และยั่งยืนของ
ท้องถิ่นประเทศชาติ
กลยุทธ์ 2.3
2.3. พัฒนาการผลิตผลการวิจัยของอาจารย์ด้านการผลิตหรือพัฒนาครู

รวม 4 โครงการ

1 โครงการ
2.1.1 โครงการจัดหาทุนสนับสนุนการสร้างผลงานวิจยั / ทุกคณะ…40 ล้านบาท
3 โครงการ
2.2.1 โครงการส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น / ทุกคณะ...80%
2.2.2 โครงการส่งเสริมผลงานวิจยั เชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรม จนมีการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สาธารณสุข...ระดับ 5
2.2.3 โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติร่วมกับภาคีเครือข่าย/ ทุกคณะ…2 ครั้ง
1 โครงการ
2.3.1 โครงการพัฒนาการผลิตผลการวิจัยของอาจารย์ด้านการผลิตหรือพัฒนาครู

คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ รวม 3 โครงการ
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กลยุทธ์ที่ 3.1

1 โครงการ

3.1 สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบตั ิ จากภายในและภายนอกเพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนท้องถิ่นและเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดารงอยูไ่ ด้อย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 3.2

3.1.1 โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ เพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นและเสริมพลัง
ให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดารงอยูไ่ ด้อย่างยั่งยืน / ทุกคณะ…30 หมู่บ้าน ระดับความสาเร็จ ระดับ 5
2 โครงการ

3.2 ยกระดับผลงานกิจกรรมการดาเนินงานโครงการตามแนวพระราชดาริหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
กลยุทธ์ที่ 3.3

3.2.1 โครงการส่งเสริมการเรียนรูต้ ามแนวพระราชดาริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3.2.2 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
1 โครงการ

3.3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เกิดการเรียนรูร้ องรับการปฏิรูปการศึกษาและสร้าง
เครือข่ายการพัฒนาครูประจาการแบบ Coaching
กลยุทธ์ที่ 3.4

3.3.1 โครงการพัฒนาครูประจาการแบบ Coaching และสร้างเครือข่ายในจังหวัดปทุมธานี และจังหวัด
สระแก้ว
1 โครงการ

3.4 พัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นศูนย์ปฏิบัติการและการวิจัย เป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น 3.4.1 โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นศูนย์ปฏิบัติการและการวิจัยเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น

รวม 5 โครงการ

คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ รวม 1 โครงการ
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กลยุทธ์ที่ 4.1
4.1 บริหารจัดการ งานส่งเสริมศาสนา ทานุบารุงศิลปะ และวัฒนธรรมทังการอนุรักษ์ ฟื้นฟู
สืบสานเผยแพร่วัฒนธรรมไทย
กลยุทธ์ที่ 4.2
4.2 สร้างเครือข่ายหรือแลกเปลี่ยนด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในระดับท้องถิ่น
และระดับนานาชาติ
กลยุทธ์ที่ 4.3
4.3 พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นาไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

รวม 3 โครงการ

1 โครงการ
4.1.1 โครงการบริหารจัดการงานส่งเสริมศาสนาทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น / ทุกคณะ
...5 ข้อ
1 โครงการ
4.2.1 โครงการสร้างเครือข่ายหรือจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นในประเทศหรือ
ต่างประเทศ
1 โครงการ
4.3.1. โครงการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นาไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ รวม 1 โครงการ
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กลยุทธ์ที่ 5.1
5.1 บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้มีสมรรถนะที่เป็นเลิศพร้อมต่อการเปลีย่ นแปลง และพัฒนา
สมรรถนะให้อาจารย์ และบุคลากร ให้เกิดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)
กลยุทธ์ที่ 5.2
5.2 เสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อสังคม

กลยุทธ์ที่ 5.3
5.3 พัฒนามาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
กลยุทธ์ที่ 5.4
5.4 พัฒนาประสิทธิผลการบริหารสานักงาน

กลยุทธ์ที่ 5.5
5.5 พัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว
กลยุทธ์ที่ 5.6
5.6 จัดหาและพัฒนาโครงสร้างพืนฐานเพื่อรองรับต่อการเป็น Semi residential University
กลยุทธ์ที่ 5.7
5.7 การบริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ที่ 5.8
5.8 พัฒนาประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนสาธิต

รวม 13 โครงการ

1 โครงการ
5.1.1 โครงการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นเลิศ / ทุกหน่วยงาน
3 โครงการ
5.2.1 โครงการพัฒนาระบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
5.2.2 โครงการพัฒนาและแก้ไขกฎหมาย
5.2.3 โครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา / ทุกหน่วยงาน...ระดับ 5
1 โครงการ
5.3.1 โครงการจัดการมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อสู่ความเป็นเลิศ (IQA) / ทุกหน่วยงาน
...ระดับ 5
3 โครงการ
5.4.1 โครงการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารสานักงาน / ทุกหน่วยงาน...90%
5.4.2 โครงการสื่อสารองค์กรและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC)
5.4.3 โครงการจัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน / ทุกหน่วยงาน...100%
1 โครงการ
5.5.1 โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว / ทุกหน่วยงาน...ระดับ 5
2 โครงการ
5.6.1 โครงการจัดหาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทรัพยากร สนับสนุนการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ / ทุก
คณะ...>4.51
5.6.2 โครงพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเครือข่ายให้พร้อมต่อการเป็น Semi residential University
1 โครงการ
5.7.1 โครงการบริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์
1 โครงการ
5.8.1 โครงพัฒนาประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนสาธิต

คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ รวม 7 โครงการ
21

ตัวชีว้ ัด (KPIs) โครงการ
ในความรับผิดชอบของคณะสาธารณสุขศาสตร์
ตามประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)
กลยุทธ์

โครงการ

1.1 พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการ 1.1.1 โครงการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรจัดการ
จัดการเรียนรูท้ ี่มกี ารเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
เรียนรูเ้ ชิงผลิตภาพ (Productive learning)
(Productive learning)
1.1.2 โครงการบริหารจัดการ งบประมาณ การ
ดาเนินงานวิชาการ

1.2 พัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาให้เกิด
การจัดการเรียนรูเ้ ชิงผลิตภาพ
(Productive Learning)

1.2.1 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรูเ้ ชิงผลิตภาพ
(Productive learning)

1.2.2 โครงการพัฒนาทักษะของนักศึกษาทีจ่ าเป็นต่อ
การดาเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21

1.2.3 โครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรู้
จากการปฏิบัติผ่านการทางานร่วมกับชุมชน

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

กิจกรรม

1.1.1.1 ร้อยละของหลักสูตรที่จัดการเรียนรู้ เชิงผลิตภาพ

ร้อยละ 100 พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรเน้นกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
(Productive learning) ทังหลักสูตรภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และหลักสูตร
นานาชาติ
1.1.2.1. ร้อยละของการเบิกใช้งบประมาณ การดาเนินงาน
ร้อยละ 100  ค่าตอบแทนการสอนในเวลาและนอกเวลา
วิชาการ
 ค่านิเทศ
 ค่าตอบแทนการควบคุมและสอบวิทยานิพนธ์
 ค่าตอบแทนคณะกรรมการหลักสูตร
 ทุนการศึกษา
1.2.1.1 ร้อยละของรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษาทีม่ ีผลงานเชิง ร้อยละ 95  เตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนเข้าศึกษา
ประจักษ์ตอ่ รายวิชาทีเ่ ปิดสอนในปีการศึกษา
 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน เช่น Authentic learning, Self-directed
learning, Cooperative learning, Crystallization learning, Project
learning เป็นต้น
 กิจกรรมแสดงผลงานการจัดการเรียนรู้ เชิงผลิตภาพของหลักสูตร
 กิจกรรมประกวดโครงการการจัดการเรียนรูเ้ ชิงผลิตภาพเพือ่ ค้นหา Best
Practice
 การจัดหาวัสดุ และพัฒนาห้องปฏิบัตกิ ารด้านวิทยาศาสตร์
 สหกิจศึกษา
 สนับสนุนการเผยแพร่ทเี่ กิดจากการเรียนรู้ชงิ ผลิตภาพ (Productive
learning) ในระดับชาติ หรือนานาชาติ
 สนับสนุนการสร้างผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษา เพือ่ ให้ได้รับการอ้างอิง
หรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
1.2.2.1 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาทักษะที่จาเป็น
ร้อยละ 80  จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะจาเป็นต่อการดาเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 แยกเป็น 4
ต่อการดาเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21
กลุ่ม ได้แก่
1. ความรู้ด้านสารสนเทศ
2. ความรู้ด้านสือ่
3. ความรู้ด้านไอซีที
4. ทักษะและความรูอ้ ื่นๆ ในการเป็นพลเมืองดิจทิ ัล
1.2.3.1 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนากิจกรรม ร้อยละ 40 จัดกิจกรรมในรายวิชาให้กับนักศึกษาโดยนาเอาความรู้งานสร้างสรรค์ วิจัย
กระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติผ่านการทางานร่วมกับชุมชน
นวัตกรรมไปแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ ่วมกับชุมชน
ต่อจานวนนักศึกษาทังหมด
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กลยุทธ์

1.3 ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาสมรรถนะ
ทักษะด้านภาษาสากล
1.4 สร้างเครือข่ายในรูปแบบประชารัฐ
เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต

โครงการ
1.2.4 โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทกั ษะเป็น
ผู้ประกอบการรุน่ ใหม่ (Startup)
1.3.1 โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาสากล

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

1.2.4.1 ร้อยละของหลักสูตรที่มกี ารพัฒนาทักษะผู้ประกอบการ
รุ่นใหม่
1.3.1.1.ร้อยละของนักศึกษาทุกชันปีท่ ี่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา
ทักษะด้านภาษา

ร้อยละ 60

1.4.1 โครงการสร้างเครือข่ายในรูปแบบประชารัฐกับ 1.4.1.1 จานวนเครือข่ายความร่วมมือภายในประเทศที่มีการ
หน่วยงานภายในประเทศ
ดาเนินกิจกรรมร่วมกัน
1.4.2 โครงการสร้างเครือข่ายร่วมมือกับสถานศึกษา 1.4.2.1 จานวนเครือข่ายความร่วมมือกับสถานศึกษา หน่วยงาน
หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในต่างประเทศ
ภาครัฐ และเอกชนในต่างประเทศที่มกี ารดาเนินกิจกรรมร่วมกัน

กิจกรรม
หลักสูตรพัฒนารายวิชา/จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่

 จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้ภาษาสากล
 จัดการทดสอบความสามารถ CEFR
 จัดการทดสอบมาตรฐานภาษาจีน HSK
14 เครือข่าย การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร และ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาภายในประเทศ
5 เครือข่าย การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร และ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาในต่างประเทศ
ร้อยละ 80
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เป้าประสงค์ที่ 2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
กลยุทธ์
2.1 จัดหา สนับสนุนงบประมาณทุนวิจัย
2.2 สร้างผลงานวิจัยทีเ่ ป็นองค์ความรู้ใหม่ที่
ตอบโจทย์ระดับชาติ และท้องถิ่นเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาประชารัฐ ลดความ
เหลื่อมลา สร้างความมั่งคั่ง และยั่งยืนของ
ท้องถิ่นประเทศชาติ

โครงการ

ตัวชี้วัด

2.1.1 โครงการจัดหาทุนสนับสนุนการสร้าง
ผลงานวิจัย
2.2.1. โครงการส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

2.1.1.1จานวนเงินสนับสนุนการวิจัยต่อปี

2.2.2 โครงการส่งเสริมผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และ
พัฒนานวัตกรรมจนมีการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

2.2.2.1 ระดับความสาเร็จของการส่งเสริมผลงานวิจัยเชิง
ประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมจนมีการจดทะเบียนจาก
หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง

2.2.1.1 ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการส่งเสริมการผลิตผล
งานวิจัยหรือนวัตกรรมที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่ตอบโจทย์ระดับ
ท้องถิ่นหรือสร้างสรรค์หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น

เป้าหมาย
40
ล้านบาท
ร้อยละ 80

ระดับ 5

กิจกรรม
จัดหางบประมาณวิจัยจากแหล่งทุนภายในและภายนอก
 ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
 อบรม สัมมนาเพือ่ เพิ่มสมรรถนะด้านการวิจัย ผลิตนวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์
และ/หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น
 การแลกเปลี่ยนเรียนรูอ้ งค์ความรู้จากการปฏิบัติการวิจัย และการทาวิจัย
ร่วมระหว่างเครือข่าย
 พัฒนาบทความเพือ่ ตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติสง่ เสริม สนับสนุนการ
ไปนาเสนอผลงานในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติ
 ส่งเสริมให้อาจารย์ตีพมิ พ์ผลงานในฐานข้อมูล TCI ISI SJR และScopus
 ส่งเสริม สนับสนุน การให้ความรู้ด้านการวิจัยให้กับนักศึกษา อาจารย์
นักวิจัยเพื่อเพิ่มสมรรถนะด้านการวิจัย
ส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรม จนมีการจด
ทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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เป้าประสงค์ที่ 3 ประชาชนสามารถดารงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข
และมีรายได้เพิ่มขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
กลยุทธ์

โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

3.1 สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติจาก
ภายในและภายนอกเพื่อร่วมกันศึกษา
แก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นและเสริม
พลังให้ชุมชนท้องถิน่ สามารถดารงอยู่ได้
อย่างยั่งยืน

3.1.1 โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ เพื่อ
ร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิน่ และเสริม
พลังให้ชุมชนท้องถิน่ สามารถดารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน

3.1.1.1 จานวนหมู่บ้านในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้วที่
มีฐานข้อมูลตาบลในการคัดเลือกชุมชนสาคัญเพื่อใช้ในการ
พัฒนาท้องถิน่

4 หมู่บ้าน

3.1.1.2 ระดับความสาเร็จของการสร้างเครือข่ายชุมชนนัก
ปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากภายในหรือภายนอก
มหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกันศึกษาและแก้ไขปัญหาของชุมชน
ท้องถิ่นที่เป็นพืนทีเ่ ป้าหมายร่วมที่ บูรณาการภารกิจของ
มหาวิทยาลัย

ระดับ 5

กิจกรรม










สร้างเครือข่ายร่วมกับท้องถิ่น
สารวจข้อมูลหมู่บ้าน
จัดทาฐานข้อมูลหมู่บ้าน
รายงานฐานข้อมูลหมู่บ้าน
คัดเลือกหมู่บ้านที่สาคัญเพื่อทากิจกรรมพันธกิจสัมพันธ์
สร้างประมวลองค์ความรู้
สร้างเครือข่ายเพือ่ พัฒนาและแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิน่
จัดกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายเพื่อพัฒนาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิน่
การบรรยายสาธารณะ (Public Lecture)

เป้าประสงค์ที่ 4 บัณฑิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตสานึกที่ดีต่อสังคมโดยรวมรักษามรดกทางวัฒนธรรม
และเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตสานึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟู
และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นาไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
กลยุทธ์

โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

กิจกรรม

4.1 บริหารจัดการงานส่งเสริมศาสนา
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมทังการ
อนุรักษ์ ฟืน้ ฟู สืบสานเผยแพร่วัฒนธรรม
ไทย

4.1.1 โครงการบริหารจัดการงานส่งเสริมศาสนาทานุ
บารุงศิลปะ และวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

4.1.1.1 ผลการดาเนินงานตามระบบกลไกลศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย

5 ข้อ

● จัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม
● ประกวดผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมภายในประเทศ
● สร้างผลงานอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการ
เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ
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เป้าประสงค์ที่ 5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ
และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล
กลยุทธ์

โครงการ

ตัวชี้วดั

เป้าหมาย

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

5.1.1 โครงการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากร
บุคคลสู่ความเป็นเลิศ

5.1.1.1 ระดับความสาเร็จของการจัดการทรัพยากรบุคลากร ระดับ 5
สู่ความเป็นเลิศ

5.2 เสริมสร้างธรรมาภิบาล และเป็น
มหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อสังคม

5.2.3 โครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดย
สร้างชุมชนอุดมปัญญา

5.2.3.1 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งการ
เรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา

ระดับ 5

5.3 พัฒนามาตรฐานการศึกษาสู่
ความเป็นเลิศ
5.4 พัฒนาประสิทธิผลการบริหาร
สานักงาน

5.3.1 โครงการจัดการมาตรฐานการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพือ่ สู่ความเป็นเลิศ
5.4.1 โครงการพัฒนาประสิทธิผลการบริหาร
สานักงาน

5.3.1.1 ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
5.4.1.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนที่
กาหนด

ระดับ 5

5.4.2 โครงการสื่อสารองค์กรและการสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการ (IMC)

5.4.2.1 ระดับความสาเร็จของการดาเนินการสื่อสาร
องค์การและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC)

กิจกรรม
 จัดทาแผนอัตรากาลัง และแผนพัฒนาบุคลากร
 ประเมินผลการดาเนินการตามแผน
 บริหารเงินเดือน และค่าตอบแทนเงินประจาตาแหน่ง
 บริหารกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย
 กิจกรรมสร้างสรรค์และพัฒนาบุคลากร
 สนับสนุนให้บุคลากรทาผลงานเสนอเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
 พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
 ประเมินผลความพึงพอใจที่มีต่อสถาบัน
 ค่าตอบแทนล่วงเวลา เสาร์–อาทิตย์ เจ้าหน้าที่สานักงาน
 จัดทาเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ VRU Professional License
 พัฒนาอาจารย์ บุคลากรให้เกิดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
 การจัดการความรู้
 การแลกเปลี่ยนเรียนรูอ้ งค์ความรู้ จากการปฏิบัตกิ ารวิจัยระหว่าง
อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไปในการแก้ปัญหาที่เกิดขึน
ร่วมกัน
การบริหารจัดการการประกันการศึกษาคุณภาพภายใน (IQA)

ร้อยละ 90  กิจกรรมกากับติดตามการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยการประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัยและคณะ
 การบริหารสานักงาน (วัสดุสานักงาน ครุภัณฑ์และวัสดุการศึกษา
เชือเพลิง สาธารณูปโภค ค่าจ้างเหมาบริการ)
 ก่อสร้าง ปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่
 ค่าเบียประกันชีวิตของนักศึกษา
 การบริหารความเสี่ยง
 การตรวจสอบภายใน
ระดับ 5  จัดทาแผนสื่อสารองค์กรและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
(IMC)
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กลยุทธ์

โครงการ

5.4.3 โครงการจัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบ
บริหารจัดการโดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

5.5 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น
มหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีสุนทรียะการ
อนามัยสุขาภิบาลและการจัดการ
สิ่งแวดล้อมที่ดีและมีความพร้อมด้าน
อาคารสถานที่

5.5.1 โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว

5.6 จัดหาและพัฒนาทรัพยากร
สนับสนุนการเรียนรู้ เทคโนโลยี
สารสนเทศสิ่งอานวยความสะดวก
และบริการขันพืนฐานภายใน
มหาวิทยาลัยให้พร้อมต่อการเป็น
Semi residential University

5.6.1 โครงการจัดหาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ทรัพยากร สนับสนุนการศึกษา การวิจัย การ
บริการวิชาการ
5.6.2 โครงพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ระบบเครือข่ายให้พร้อมต่อการเป็น Semi
residential University

ตัวชี้วดั

เป้าหมาย

กิจกรรม

 ดาเนินการตามแผนสื่อสารองค์การและการสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการ (IMC)
 ประเมินผลงานตามแผนสื่อสารองค์การและการสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการ (IMC)
5.4.3.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการ ร้อยละ 100  ประชุมคณะกรรมการในหน่วยงาน
จัดประชุม
 ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ
 ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
 ประชุมคณะกรรมการอนุกรรมการประเมินมหาวิทยาลัย
 ประชุมส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
 คณะกรรมการอื่นๆ
5.5.1.1 ระดับความสาเร็จของบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
ระดับ 5  พัฒนาสิ่งแวดล้อมบริเวณรอบอาคาร สถานที่
สีเขียว
 การจัดการด้านพลังงาน
 การจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัย
 การจัดการนา
 การจัดการอากาศ
 การจัดการความปลอดภัย
 การปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค พืนฐาน
 การปรับปรุงระบบการขนส่ง
 จัดทาพืนที่สาหรับนักศึกษาในการทากิจกรรมร่วมกัน (Co-Working
Space)
5.6.1.1 ค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจของนักศึกษา และอาจารย์
>4.51  จัดหาทรัพยากรการเรียนรู้
ต่อสิ่งสนับสนุน การเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสิ่ง
 พัฒนาแหล่งเรียนรู้
อานวยความสะดวกและบริการขันพืนฐานภายใน
 พัฒนาฐานข้อมูลการเรียนรู้
มหาวิทยาลัย
5.6.2.1 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษา และอาจารย์
>4.51  จัดหาและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่าย
ต่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเครือข่ายให้
 พัฒนาจุดพืนให้บริการสัญญาอินเตอร์เน็ตไร้สายที่มีเสถียรสภาพ
พร้อมต่อการเป็น Semi residential University
ครอบคลุมทุกพืนที่
 พัฒนาฐานข้อมูล และสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร
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บทที่ 2
แผนปฏิบัติการคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ปัญญาของท้องถิ่น
เพื่อสร้ำงเสริมสุขภำพ

ปณิธาน ปรัชญา วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ความรู้
คู่คุณธรรม นำสร้ำงเสริมสุขภำพ

ใฝ่เรียนรู้
อุทิศตน พัฒนำสุขภำพชุมชน

สร้างเสริมสุขภาพ
ตำมหลักของเศรษฐกิจพอเพียง

คณะสาธารณสุขศาสตร์
ชั้นนำในกลุ่มมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
โดยยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง และพัฒนำท้องถิ่นให้มั่นคง

ค่านิยม คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

30

31

ความท้าทายเชิงกลยุทธ์
ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์
คณะสาธารณสุขศาสตร ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ ์

32

นิ ยามศัพท ์

ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ ์
ความท้าทายเชิงกลยุทธ ์

33

นิยามศัพท์ ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ Strategic Advantages
่ บสนุ นสาคัญทีได
่ ้เปรียบ ในการไปสูว่ ส
หมายถึง ปัจจัย ต ้นทุน หรือสิงสนั
ิ ยั ทัศน์ได ้เร็วขึน้
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

34

นิยามศัพท์ ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ Strategic Challenges
่ าคัญหากทาสาเร็จก็จะช่วยให ้บรรลุวส
่
หมายถึง เรืองส
ิ ยั ทัศน์ได ้เร็วขึน้ ซึงจะต
้องแก ้ไข
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
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ความท้าทายเชิงกลยุทธ์
ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์
คณะสาธารณสุขศาสตร ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ ์

36

ทบทวนความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ และความท้าทายเชิงกลยุทธ์
ความท้าทายเชิงกลยุทธ์
ด้านพันธกิจ
พัฒนาหลักสูตรตามความต้องการ
ของท้องถิ่น
จัดทาหลักสูตรร่วมกับภาครัฐ
ภาคเอกชน และชุมชน
จัดทาหลักสูตรที่เน้นการเป็ น
ผูป้ ระกอบการ
เพิ่มจานวนร้อยละของบัณฑิต
ที่มีงานทา สร้างงานเองหรือ
เป็ นผูป้ ระกอบการ
เพิ่มจานวนนักศึกษาที่มีภูมิลาเนา
อยูใ่ นท้องถิ่น

ด้านพันธกิจ

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

ความร่วมมือของ
บุคลากรในการ
ปรับปรุงคุณภาพ
การทางานด้าน
ต่างๆ

การวิจัยมุ่งเน้นการ
ทางานร่วมกับ
ชุมชน

การผลิตบัณฑิตสามารถ
ตอบสนองความต้องการของ
ชุมชนและสังคม

คุณภาพการการ
เรียนการสอนที่เป็น
เลิศ

คุณภาพการ
ให้บริการที่เป็นเลิศ

การบริหารงานอย่างมีคุณธรรม

การบริการวิชาการ
มุ่งเน้นการทางาน
ร่วมกับชุมชน

การพัฒนาคณะฯ ให้เป็นคณะฯ
สีเขียว

นโยบายของมหาวิทยาลัยในการ
พัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว
ชัดเจน

ด้านทรัพยากรบุคคล

มีระบบ
ฐานข้อมูล
ทางการบริหาร
ให้ใช้ในการ
ตัดสินใจได้
รวดเร็ว

ระบบบริหารทัพ
ยากรบุคคลมี
ประสิทธิภาพ
สร้างขวัญและ
กาลังใจ

การสร้างค่านิยม
ร่วมเชิงสถาบัน
ระหว่างบุคลากร

การพัฒนา
บุคลากรรุ่นใหม่
ให้มีตาแหน่งทาง
วิชาการ

การสร้างผลงาน
วิชาการ/ผลงานวิจัยมี
คุณภาพ เป็นที่
ยอมรับ
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ทบทวนความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ และความท้าทายเชิงกลยุทธ์
ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์
ด้านพันธกิจ

นโยบายของในหลวงรัชการที่ 10 และ
นโยบายของรัฐที่มุ่งเน้นสุขภาวะชุมชน
ความร่วมมือกับสถาบันและ
องค์กรต่างๆเป็นแหล่งฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
มีที่ตังอยู่ในเขตอุตสาหกรรม

เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการทางาน
เพื่อท้องถิ่น

ด้านพันธกิจ

มีนโยบายสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนที่
มุ่งเน้นการเรียนรู้เชิงผลิต
เด่นชัด

การจัดการเรียนการสอน
มุ่งเน้นการทางานร่วมกับ
ชุมชน

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

ด้านทรัพยากรบุคคล

การดาเนินงานโปร่งใส
การจัดการเรียนการสอน
ที่มุ่งเน้นการเรียนรู้เชิง
ผลิตภาพ

นโยบายของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับ
การผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองความ
ต้องการของชุมชนชัดเจน
บุคลากรสายสนับสนุนสมรรถนะการ
ทางานมีประสิทธิภาพ

มีนโยบายสนับสนุนการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
นโยบายของมหาวิทยาลัยการ
ดาเนินงานอย่างมีคุณธรรมและ
โปร่งใสชัดเจน

การบริการวิชาการมุ่งเน้น
การทางานร่วมกับชุมชน
นโยบายของมหาวิทยาลัยในการ
พัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียวชัดเจน
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วิสัยทัศน์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ชั้นนาในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ
โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และพัฒนาท้องถิ่นให้มั่นคง

การพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรให้
ทันสมัย สอดคล้อง
กับความต้องการของ
ท้องถิ่น

การสร้างผู้เรียนให้
รอบรู้ด้านสุขภาพ

การพัฒนางานวิจัย
และแสวงหาแหล่ง
ทุนวิจัยเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น

การสร้างพันธมิตร
และแสวงหา
ตลาดแรงงานทั้ง
ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย

การบริการวิชาการ
ด้านสุขภาพแก่ชุมชน
และร่วมมือกับ
ท้องถิ่น

พันธกิจ
การสร้างระบบการ
บริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล
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เป้าประสงค์
GOALS
ตัวชี้วัด VRU PH
ผู้รับผิดชอบดาเนินงาน
และรายงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี

ยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระพระบรมราชูปถัมภ์
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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ยุทธศาสตร์ที่ 1 กำรผลิตบัณฑิตโดยกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงผลิตภำพ (Productive Learning) สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ
ตำมรูปแบบประชำรัฐเพื่อพัฒนำท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

ตัวชี้วดั
เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวติ มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
1.1 จานวนหลักสูตรแบบสหวิทยาการทีพ่ ัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อตอบสนองต่อความต้องการท้องถิ่น
1.1.1 หลักสูตรระยะสัน
1.1.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา
1.2 จานวนผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
1.2.1 ผลงานที่ได้รับรางวัล หรือการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ
1.2.2 ผลงานที่ได้รับการอ้างอิงหรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
1.2.3 ผลงานวิจัย หรือผลงานวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ หรือนานาชาติตามเกณฑ์ กพอ. กาหนด
1.2.4 จานวนนักศึกษาหรือศิษย์เก่าที่ได้รับการยกย่องในระดับชาติหรือ นานาชาติ
1.3 ร้อยละของอาจารย์นักพัฒนาและนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชน
1.3.1 ร้อยละของอาจารย์นักพัฒนาที่เข้าร่วมโครงการต่อจานวนอาจารย์ทังหมด
1.3.2 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการต่อจานวนนักศึกษาทังหมด
1.4 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่มีผลงานเชิงประจักษ์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรือก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่ตอบโจทย์การพัฒนาท้องถิ่น
1.5 ร้อยละผลงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ
1.6 จานวนแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
1.7 ร้อยละของนักศึกษาชันปีสุดท้ายทีม่ ีผลการทดสอบตามเกณฑ์ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR)3 หรือเทียบเท่า
1.7.1 ระดับปริญญาตรี ตังแต่ ระดับ B1 ขึนไป
1.7.2 ระดับบัณฑิตศึกษา ตังแต่ ระดับ B2 ขึนไป
1.8 จานวนผู้ประกอบการใหม่ (Startup) ที่เกิดจากการบ่มเพาะของมหาวิทยาลัย
1.9 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีงานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
1.10 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
1.11 ร้อยละของบัณฑิตครูที่สอบบรรจุครูได้ในการสอบในปีแรกที่จบการศึกษา
1.12 ร้อยละของบัณฑิตครูที่สาเร็จการศึกษา ในปีการศึกษานันๆ ที่ได้รับการบรรจุเข้าทางานในท้องถิ่น
1.13 ร้อยละของบัณฑิตครูที่สอบผ่าน มาตรฐานใบประกอบวิชาชีพครู
1.14 ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนสาธิต ที่ได้รับการ พัฒนาจากมหาวิทยาลัยมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขันพืนฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่าน
เกณฑ์ คะแนนร้อยละ 50 ขึนไป

เป้าหมาย 2563

ผู้รับผิดชอบดาเนินงานและรายงาน

5 หลักสูตร
4 ผลงาน
4 ผลงาน
30 ผลงาน
8 คน
ร้อยละ 40
ร้อยละ 80
ร้อยละ 40
ร้อยละ 7
1 เรื่อง
ร้อยละ 85
ร้อยละ 85
2 ราย
ร้อยละ 80
มากกว่า 4.51
-

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย
ประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
งานบริหารวิชาการและงานวิจยั

-
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 กำรวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อกำรแก้ไขปัญหำของท้องถิ่น

ตัวชี้วดั
เป้าประสงค์ 2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น เพื่อความมั่นคง มัง่ คั่ง ยั่งยืนของประเทศ
2.1 ร้อยละของผลงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ที่สร้างนวัตกรรมทีส่ อดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น และโจทย์การพัฒนาประเทศหรือแก้ไขปัญหาของ
ท้องถิ่น หรือ ปัญหาระดับประเทศ
2.2 จานวนโครงการวิจัยรับใช้สังคมที่เกิดจากความร่วมมือองค์กรภาคีเครือข่าย
2.3 จานวนผลงานวิจัยของอาจารย์และนักวิจยั ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ
2.4 จานวนบทความของอาจารย์ประจาที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI ISI SJR และScopus (พิจารณาผลงานย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน ที่ได้รับการอ้างอิง ณ ปี
ปัจจุบัน)
2.5 จานวนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรม
2.5.1 จานวนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์ที่มีการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เป็นต้น
2.5.2 จานวนนวัตกรรมหรือผลงานบริการวิชาการที่สามารถสร้างคุณค่าแก่ผู้รับบริการ ชุมชน และสังคม ได้โดยสามารถนาผลงานบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการศึกษา
2.6 จานวนอาจารย์หรือบุคลากรที่ได้รับรางวัลจากงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ทังในระดับชาติ หรือนานาชาติ
2.7 จานวนผลการวิจยั ของอาจารย์ดา้ นการผลิตหรือพัฒนาครูที่ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ทังในระดับชาติและนานาชาติ หรือนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการผลิตหรือ
พัฒนาครู
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ร้อยละ 60
1 โครงการ
25 ผลงาน
10 บทความ
5 ชินงาน
1 ผลงาน
2 รางวัล
-

ผู้รับผิดชอบดาเนินงานและรายงาน

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยระดับหลักสูตร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยระดับคณะ
งานบริหารวิชาการและงานวิจยั

-
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำงำนพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ำยทอด เผยแพร่โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ

ตัวชี้วดั
เป้าประสงค์ 3 ประชาชนสามารถดารงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพิ่ มขึน้
3.1 ระดับความสาเร็จของการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย
3.2 จานวนชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการตนเอง

3.3 จานวนชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการตนเอง
3.4 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยโดยคานึงถึงการใช้นวัตกรรมเพื่อตอบสนองโจทย์การพัฒนาสนับ สนุนให้ชุมชน
สร้างสังคมคุณภาพ รองรับโอกาสและความท้าทายในอนาคต
3.5 ร้อยละของนักเรียนในท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาจากมหาวิทยาลัยมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขันพืนฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์
คะแนนร้อยละ 50 ขึนไป
3.6 จานวนโรงเรียนในท้องถิ่นที่มีการนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนสาธิตไปใช้ประโยชน์

เป้าหมาย 2563
3 ชุมชน

-

ผู้รับผิดชอบดาเนินงานและรายงาน
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพันธกิจ
สัมพันธ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์
งานบริหารนักศึกษาและพันธกิจสัมพันธ์
-

-

-

-

-

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์

ตัวชี้วดั
เป้าประสงค์ที่ 4 บัณฑิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตสานึกที่ดตี ่อสังคมโดยรวมรักษามรดกทางวัฒนธรรมและเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม
4.1 จานวนผลงานอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ

4.2 จานวนเงินรายได้ที่เกิดจากการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นาไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

เป้าหมาย 2563
2 ผลงาน

-

ผู้รับผิดชอบดาเนินงานและรายงาน
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพันธกิจ
สัมพันธ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์
งานบริหารนักศึกษาและพันธกิจสัมพันธ์
-
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรที่เป็นเลิศมีธรรมำภิบำล

ตัวชี้วดั
เป้าประสงค์ที่ 5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นทีย่ อมรับต่อประชาชน
5.1 ร้อยละของอาจารย์ประจาสถาบันทีม่ ีคุณวุฒิปริญญาเอก
5.2 ร้อยละของอาจารย์ที่สาเร็จการศึกษาจากต่างประเทศต่ออาจารย์ทังหมดทีส่ าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิจาก ก.พ.
5.3 ร้อยละอาจารย์ประจาสถาบันที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
5.4 จานวนอาจารย์ที่ได้รับการรับรอง มาตรฐานอาจารย์มืออาชีพจาก สกอ. หรือสถาบันรับรองมาตรฐานวิชาชีพ
5.5 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนทีเ่ ข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึนจากผู้ที่มีคุณสมบัตเิ ข้าเกณฑ์การประเมิน
5.7 ร้อยละของบุคลากรและผู้นาที่ได้รับการพัฒนาและผ่านผลการประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ที่กาหนด
5.8 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของการบริหารด้านบุคลากร
5.9 ร้อยละของหลักสูตรที่มีผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ สกอ. อยู่ในระดับดีมาก
5.10 ค่าคะแนนการการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพือ่ การดาเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)
5.11 ร้อยละหลักสูตรที่ผ่านการขึนทะเบียน TQR (Thai Qualification Register)
5.12 ร้อยละคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เพิ่มขึน
5.13 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยด้วย Webometrics Ranking เมื่อเปรียบเทียบมหาวิทยาลัยในกลุ่มราชภัฏ
5.14 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว (ระดับเอเชีย)
5.15 ค่าเฉลี่ยระดับความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร
5.16 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อมหาวิทยาลัยในทุกมิติ
5.17 ส่วนแบ่งการตลาดของนักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเทียบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทังหมด
5.18 ร้อยละของนักเรียนในท้องถิ่นที่เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
5.19 ร้อยละที่เพิ่มขึนของรายได้ของมหาวิทยาลัยตามเป้าหมายที่กาหนด
5.20 อัตรากาไรจากผลการดาเนินงาน(Operation Profit Margin)
5.21 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ของงานบริหารทรัพย์สินและรายได้

เป้าหมาย 2563
ร้อยละ 35
ร้อยละ 15
ร้อยละ 60
ร้อยละ 3
ร้อยละ 5
ร้อยละ 20
ร้อยละ 2
น้อยกว่า 195
มากกว่า 4.51
4
ร้อยละ 25
-

ผู้รับผิดชอบดาเนินงานและรายงาน
รองคณบดีฝ่ายบริหารและการวางแผน
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและการวางแผน
งานทรัพยากรบุคคล
รองคณบดีฝ่ายบริหารและการวางแผน
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและการวางแผน
งานทรัพยากรบุคคล
รองคณบดีฝ่ายบริหารและการวางแผน
รองคณบดีฝ่ายบริหารและการวางแผน
รองคณบดีฝ่ายบริหารและการวางแผน
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย
รองคณบดีฝ่ายบริหารและการวางแผน
รองคณบดีฝ่ายบริหารและการวางแผน
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย
-

44

บทที่ 3
แผนงาน โครงการ ของแผนกลยุทธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563

4.1 แผนงาน โครงการ ของแผนกลยุทธ์คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โครงการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)
กลยุทธ์
1.1 พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการ
จัดการเรียนรูท้ ี่มกี ารเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
(Productive learning)
1.2 พัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาให้เกิด
การจัดการเรียนรูเ้ ชิงผลิตภาพ
(Productive Learning)

โครงการ
1.1.1 โครงการพัฒนาหรือปรับปรุง
หลักสูตรจัดการเรียนรูเ้ ชิงผลิตภาพ
(Productive learning)
1.2.1 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพ (Productive learning)
1.2.2 โครงการพัฒนาทักษะของนักศึกษาที่
จาเป็นต่อการดาเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

กิจกรรม

1.1.1.1 ร้อยละของหลักสูตรที่จัดการเรียนรู้ ร้อยละ 100 กิจกรรม 1 การพัฒนาหลักสูตรระยะสัน 5 หลักสูตร
เชิงผลิตภาพ
กิจกรรม 2 การทวนสอบผลการเรียนของนักศึกษาคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2562
1.2.1.1 ร้อยละของรายวิชาที่เปิดสอนในปี ร้อยละ 95 กิจกรรม 1 การสัมมนาการนาเสนอผลงานสหกิจศึกษาของ
การศึกษาทีม่ ีผลงานเชิงประจักษ์ตอ่
นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อจัดการประกวดผลงาน
รายวิชาทีเ่ ปิดสอนในปีการศึกษา
เชิงผลิตภาพในการค้นหา Best practice
1.2.2.1 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการ ร้อยละ 80 กิจกรรม 1 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการรับบริการทีอ่ าคาร
พัฒนาทักษะที่จาเป็นต่อการดาเนินชีวิต
พยาบาล มรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ในศตวรรษที่ 21
กิจกรรม 2 การเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพเพื่อการทางาน
ในสถานพยาบาล
กิจกรรม 3 การส่งเสริมจิตอาสาของนักศึกษาหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการสถานพยาบาล
กิจกรรม 4 พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาด้านจิตอาสาพัฒนาและ
การเรียนรู้ร่วมกับท้องถิ่นของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์
กิจกรรม 5 พัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พืนฐาน

ผู้ดาเนินการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
อ.เจียระไน ปฐมโรจน์สกุล
อ.ดร.รัฐพล ศิลปะรัศมี
อ.เจียระไน ปฐมโรจน์สกุล
อ.ดร.รัฐพล ศิลปะรัศมี

ผศ.ดร.ทัศพร ชูศักดิ์
อ.กริช เรืองไชย
อ.นัชชา ยันติ
ผศ.ดร.ทัศพร ชูศักดิ์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพันธกิจสัมพันธ์
อ.กริช เรืองไชย
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพันธกิจสัมพันธ์
อ.ดร.รัฐพล ศิลปรัศมี
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพันธกิจสัมพันธ์
หลักสูตรสุขภาพและความงาม
นายกิตติวฒ
ุ ิ ไชยการ
กิจกรรม 6 พัฒนาศักยภาพองค์การนักศึกษา คณะสาธารณสุข อ.ฉัตรประภา ศิริรตั น์
ศาสตร์
อ.นัชชา ยันติ
อ.นาตยา ดวงประทุม
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพันธกิจสัมพันธ์
กิจกรรม 7 สาธารณสุขสัมพันธ์ ครังที่ 6
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพันธกิจสัมพันธ์
อ.ฉัตรประภา ศิริรตั น์
อ.นัชชา ยันติ
อ.นาตยา ดวงประทุม
กิจกรรม 8 การแข่งขันกีฬาภายในครังที่ 16 กีฬาเจ้าฟ้าเกมส์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพันธกิจสัมพันธ์
กิจกรรม 9 แสดงความยินดีกับบัณฑิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพันธกิจสัมพันธ์
กิจกรรม 10 เซฟเลิฟเซฟไลฟ์ (Save love save life)
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพันธกิจสัมพันธ์
อ.ฉัตรประภา ศิริรตั น์
อ.สุทธิดา แก้วมุงคุณ
อ.ศศิธร ตันติเอกรัตน์
อ.นาตยา ดวงประทุม
ผศ.ดร.ทัศพร ชูศกั ดิ์
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กลยุทธ์

โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

กิจกรรม
กิจกรรม 11 การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกสหกิจศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2562
กิจกรรม 12 การศึกษาดูงานของนักศึกษาหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ชันปีที่ 1 (เสริมสร้างทักษะทางด้าน
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา)
กิจกรรม 13 การศึกษาดูงานของนักศึกษาหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ชันปีที่ 1 (เสริมสร้างทักษะทางด้าน
พืนฐานอนามัยสิ่งแวดล้อม)
กิจกรรม 14 การศึกษาดูงานของนักศึกษาหลักสูตรการจัดการ
สถานพยาบาลทางด้านการบริหารจัดการของสถานพยาบาล
กิจกรรม 15 การสัมมนางานวิจัยทางด้านสาธารณสุขศาสตร์
ของนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และการจัดการ
สถานพยาบาล และหาแนวทางปฏิบัตทิ ี่ดีในการจัดการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพ
กิจกรรม 16 สร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพนักศึกษาคณะ
สาธารณสุขศาสตร์
กิจกรรม 17 เปิดประตูสวู่ ิชาชีพสาธารณสุข ปีการศึกษา 2563

1.4 สร้างเครือข่ายในรูปแบบประชารัฐ
เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต

1.2.3 โครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนการ
เรียนรูจ้ ากการปฏิบัติผ่านการทางาน
ร่วมกับชุมชน

1.2.3.1 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนการ
เรียนรูจ้ ากการปฏิบัติผ่านการทางาน
ร่วมกับชุมชนต่อจานวนนักศึกษาทังหมด

1.2.4 โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทกั ษะ
เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup)
1.4.1 โครงการสร้างเครือข่ายในรูปแบบ
ประชารัฐกับหน่วยงานภายในประเทศ

1.2.4.1 ร้อยละของหลักสูตรที่มกี าร
พัฒนาทักษะผู้ประกอบการรุน่ ใหม่

ผู้ดาเนินการ
น.ส.มณทิชา ลี่ผาสุข
น.ส.พัชรพร เรียงวงษ์
น.ส.ชลธิชา พงษ์ทวี
อ.เจียระไน ปฐมโรจน์สกุล
อ.นาตยา ดวงประทุม
อ.เฟือ่ งฟ้า รัตนาคณหุตานนท์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพันธกิจสัมพันธ์
อ.กริช เรืองไชย
อ.สุทธิดา แก้วมุงคุณ
ผศ.ดร.อภิชัย คุณีพงษ์
ผศ.ดร.ทัศพร ชูศักดิ์

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพันธกิจสัมพันธ์
อ.กริช เรืองไชย
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
อ.สุทธิดา แก้วมุงคุณ
ผศ.ดร.อภิชัย คุณีพงษ์
ผศ.ดร.ทัศพร ชูศักดิ์
กิจกรรม 18 การสนับสนุนการนาเสนอผลงานวิจัยของ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพันธกิจสัมพันธ์
นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์
อ.ฉัตรประภา ศิริรตั น์
อ.นัชชา ยันติ
อ.นาตยา ดวงประทุม
ร้อยละ 40 กิจกรรม 1 อาสาสมัครบริการสร้างการเรียนรู้ (โภชนศาสตร์ อ.ธธิธา เวียงปฏิ
สาธารณสุข)
อ.อภิญญา อุตระชัย
กิจกรรม 2 การพัฒนานักศึกษาเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ใน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
การเรียนรู้งาน และทักษะการทางานด้านสาธารณสุขพืนฐาน
ร่วมกับชุมชน
ร้อยละ 60 กิจกรรม 1 บ่มเพาะการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพให้กับ
อ.ฉัตรประภา ศิริรตั น์
ผู้ประกอบการใหม่
2 เครือข่าย กิจกรรม 1 การสร้างเครือข่ายพี่เลียงนักศึกษา ประจาปี
อ.เจียระไน ปฐมโรจน์สกุล
การศึกษา 2562
อ.ดร.รัฐพล ศิลปะรัศมี
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กลยุทธ์

โครงการ

1.4.2 โครงการสร้างเครือข่ายร่วมมือกับ
สถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
ในต่างประเทศ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

กิจกรรม

1.4.1.1 จานวนเครือข่ายความร่วมมือ
ภายในประเทศที่มกี ารดาเนินกิจกรรม
ร่วมกัน

กิจกรรม 2 การติดตามการสร้างเครือข่ายด้านสหกิจศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2562
กิจกรรม 3 การสร้างเครือข่ายในการจัดทาหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิตกับ มรภ.นครราชสีมา

1.4.2.1 จานวนเครือข่ายความร่วมมือกับ 5 เครือข่าย
สถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
ในต่างประเทศที่มกี ารดาเนินกิจกรรม
ร่วมกัน

กิจกรรม 1 การสร้างเครือข่ายร่วมมือกับสถานศึกษา
หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในต่างประเทศ
กิจกรรม 2 การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานด้าน
สาธารณสุขภาครัฐในต่างประเทศเพือ่ การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพสาธารณสุขของนักศึกษา

ผู้ดาเนินการ
อ.จันทรรัตน์ จาริกสกุลชัย
อ.ศศิวิมล จันทร์มาลี
ผศ.อารีย์ สงวนชือ่
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
ประธานหลักสูตร สบ. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
อ.กริช เรืองไชย
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
อ.ดร.รัฐพล ศิลปรัศมี
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
อ.ดร.รัฐพล ศิลปรัศมี
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โครงการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาท้องถิ่น
กลยุทธ์

โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

กิจกรรม

2.2 สร้างผลงานวิจัยทีเ่ ป็นองค์ความรู้ใหม่ที่
ตอบโจทย์ระดับชาติ และท้องถิ่นเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาประชารัฐ ลดความ
เหลื่อมลา สร้างความมั่งคั่ง และยั่งยืนของ
ท้องถิ่นประเทศชาติ

2.2.1. โครงการส่งเสริมงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ เพือ่ เสริมสร้างความเข้มแข็งเพื่อ
การพัฒนาท้องถิน่

2.2.1.1 ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการ
ส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยหรือ
นวัตกรรมทีส่ ร้างองค์ความรู้ใหม่ที่ตอบ
โจทย์ระดับท้องถิน่ หรือสร้างสรรค์หรือ
แก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น

ร้อยละ 80

2.2.2 โครงการส่งเสริมผลงานวิจัยเชิง
ประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมจนมีการจด
ทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2.2.2.1 ระดับความสาเร็จของการ
ส่งเสริมผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และ
พัฒนานวัตกรรมจนมีการจดทะเบียนจาก
หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง

ระดับ 5

กิจกรรม 1 พัฒนาจัดหาแหล่งทุนวิจัย
กิจกรรม 2 เพิม่ สมรรถนะการวิจัยในการแก้ไขปัญหาชุมชน
ท้องถิ่น
กิจกรรม 3 การผลิตผลงานวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอก/
ภาคีเครือข่าย
กิจกรรม 4 การจัดทาแผนวิจัย และนวัตกรรมแบบบูรณาการ
ข้ามศาสตร์เพื่อพัฒนานวัตกรรมและโครงการวิจัยของคณะ
สาธารณสุขศาสตร์
กิจกรรม 1 การพัฒนาศักยภาพการทาผลงานวิจัยของ
อาจารย์
กิจกรรม 2 การพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพือ่ จด
ทะเบียนอนุสทิ ธิบัตร
กิจกรรม 3 การจัดทาฐานข้อมูลด้านการวิจยั

ผู้ดาเนินการ
อ.สุทธิดา แก้วมุงคุณ
อ.สุทธิดา แก้วมุงคุณ
ผศ.ดร.ทัศพร ชูศกั ดิ์
อ.สุทธิดา แก้วมุงคุณ
ผศ.ดร.ทัศพร ชูศกั ดิ์
อ.อภิญญา อุตระชัย
อ.สุทธิดา แก้วมุงคุณ
อ.สุทธิดา แก้วมุงคุณ
ผศ.ดร.ทัศพร ชูศกั ดิ์
ผศ.ดร.อภิชัย คุณีพงษ์
อ.สุทธิดา แก้วมุงคุณ
อ.กริช เรืองไชย
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โครงการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
กลยุทธ์

โครงการ

3.1 สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติจาก
ภายในและภายนอกเพื่อร่วมกันศึกษา
แก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นและเสริม
พลังให้ชุมชนท้องถิน่ สามารถดารงอยู่ได้
อย่างยั่งยืน

3.1.1 โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนัก
ปฏิบัติ เพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนท้องถิ่นและเสริมพลังให้ชมุ ชนท้องถิน่
สามารถดารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัด
3.1.1.1 จานวนหมู่บ้านในจังหวัด
ปทุมธานีและจังหวัดสระแก้วที่มี
ฐานข้อมูลตาบลในการคัดเลือกชุมชน
สาคัญเพื่อใช้ในการพัฒนาท้องถิน่

เป้าหมาย

กิจกรรม

4 หมู่บ้าน

กิจกรรม 1 พัฒนาชุมชนต้นแบบด้านสุขภาพและถอด
บทเรียนการพัฒนาสู่ชมุ ชน
กิจกรรม 2 สร้างแกนนาการช่วยฟื้นคืนชีพขันพืนฐาน (CPR)
กิจกรรม 3 บริหารงานคลินิกการแพทย์แผนไทย

ผู้รับผิดชอบ
อ.เฟือ่ งฟ้า รัตนาคณหุตานนท์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพันธกิจสัมพันธ์
อ.ศศิธร ตันติเอกรัตน์
อ.ชวภณ พุ่มพงษ์

โครงการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นาไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
กลยุทธ์

โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

4.1 บริหารจัดการงานส่งเสริมศาสนา
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมทังการ
อนุรักษ์ ฟืน้ ฟู สืบสานเผยแพร่วัฒนธรรม
ไทย

4.1.1 โครงการบริหารจัดการงานส่งเสริม
ศาสนาทานุบารุงศิลปะ และวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

4.1.1.1 ผลการดาเนินงานตามระบบกล
ไกลศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

5 ข้อ

กิจกรรม
กิจกรรม 1 ทาบุญปีใหม่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจาปี
พ.ศ.2563
กิจกรรม 2 วันทาคณาจารย์
กิจกรรม 3 ประกวดศิลปวัฒนธรรมประเพณีของไทย

กิจกรรม 4 ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ถวายเทียนพรรษา
กิจกรรม 5 ราลึกคุณสมเด็จพระราชบิดา บิดาแห่งการ
สาธารณสุขไทย
กิจกรรม 6 อนุรกั ษ์ภูมิปัญญาท้องถิน่ การทากาละแมโบราณ

รับผิดชอบ
อ.ศศิธร ตันติเอกรัตน์
อ.นาตยา ดวงประทุม
องค์การนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์
อ.เฟือ่ งฟ้า รัตนาคณหุตานนท์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพันธกิจสัมพันธ์
นายกิตติวฒ
ุ ิ ไชยการ
องค์การนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์
อ.ฉัตรประภา ศิริรตั น์
องค์การนักศึกษาคณะสาธารณสุขศ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพันธกิจสัมพันธ์
องค์การนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพันธกิจสัมพันธ์
องค์การนักศึกษา
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โครงการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล
กลยุทธ์

โครงการ

ตัวชี้วดั

เป้าหมาย

กิจกรรม

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

5.1.1 โครงการพัฒนาระบบการจัดการ
ทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นเลิศ

5.1.1.1 ระดับความสาเร็จของการ
จัดการทรัพยากรบุคลากรสู่ความเป็น
เลิศ

ระดับ 5

กิจกรรม 1 เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสูต่ าแหน่งทาง
วิชาการ ของอาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์
กิจกรรม 2 ประชุมจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ (ไม่ใช้งบประมาณ)
กิจกรรม 3 ประชุมเชิงปฏิบัติพัฒนาสมรรถนะอาจารย์
ด้านการจัดการเรียนรู้และการสอน PSF สาหรับอาจารย์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
กิจกรรม 4 ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรอิง
สมรรถนะและผลลัพธ์การเรียนรู้ สาหรับอาจารย์คณะ
สาธารณสุขศาสตร์
กิจกรรม 5 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทาแผนการ
เรียนการสอนของรายวิชาเอก ตามรูปแบบ ABCD และ
ผลิตชุดการเรียนรูปแบบ ABC ต้นแบบของทุกสาขาวิชา
ของคณะสาธารณสุขศาสตร์
กิจกรรม 6 การพัฒนาสมรรถนะ วิจัยชุมชนท้องถิ่น
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
กิจกรรม 1 KM แบ่งปันวิธีการสู่การเป็นคณะสีเขียว
กิจกรรม 2 อบรมเรื่องสานักงานสีเขียว
กิจกรรม 3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องวิธีการ
ประเมินผลโครงการ
กิจกรรม 1 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร และระดับคณะ
กิจกรรม 2 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร และระดับคณะ
กิจกรรม 1 การบริหารสานักงาน (วัสดุสานักงาน
ครุภัณฑ์และวัสดุการศึกษา เชือเพลิง สาธารณูปโภค
ค่าจ้างเหมาบริการ)
กิจกรรม 2 การบริหารสานักงาน (วัสดุสานักงาน
ครุภัณฑ์และวัสดุการศึกษา เชือเพลิง สาธารณูปโภค
ค่าจ้างเหมาบริการ)

5.2 เสริมสร้างธรรมาภิบาล และเป็น
มหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อสังคม

5.2.3 โครงการพัฒนาองค์กรแห่งการ
เรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา

5.2.3.1 ระดับความสาเร็จของการ
พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้าง
ชุมชนอุดมปัญญา

ระดับ 5

5.3 พัฒนามาตรฐานการศึกษาสู่
ความเป็นเลิศ

5.3.1 โครงการจัดการมาตรฐาน
การศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เพื่อสู่ความเป็นเลิศ

5.3.1.1 ระดับความสาเร็จของการ
ดาเนินงานตามแผนการประกัน
คุณภาพการศึกษา

ระดับ 5

5.4 พัฒนาประสิทธิผลการบริหาร
สานักงาน

5.4.1 โครงการพัฒนาประสิทธิผลการ
บริหารสานักงาน

5.4.1.1 ร้อยละของการเบิกจ่าย
งบประมาณ ตามแผนที่กาหนด

ผู้รับผิดชอบ
ผศ.ดร.ทัศพร ชูศักดิ์
รองคณบดีฝ่ายบริหารและการวางแผน
อ.ศศิวิมล จันทร์มาลี
อ.ปัณณฑต ตันธนปัญญากร
น.ส.พัชรพร เรียงวงษ์
อ.ศศิวิมล จันทร์มาลี
อ.ปัณณฑต ตันธนปัญญากร
น.ส.พัชรพร เรียงวงษ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
อ.ดร.รัฐพล ศิลปรัศมี
อ.ดร.อภิชัย คุณีพงษ์
อ.สุทธิดา แก้วมุงคุณ
รองคณบดีฝ่ายบริหารและการวางแผน
รองคณบดีฝ่ายบริหารและการวางแผน
รองคณบดีฝ่ายบริหารและการวางแผน
อ.จันทรรัตน์ จาริกสกุลชัย
อ.อภิญญา อุตระชัย
รองคณบดีฝ่ายบริหารและการวางแผน
อ.อภิญญา
รองคณบดีฝ่ายบริหารและการวางแผน
หัวหน้าสานักงาน
หัวหน้าสานักงาน
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5.4.2 โครงการสื่อสารองค์กรและการ
สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC)
5.4.3 โครงการจัดประชุมเพื่อพัฒนา
ระบบบริหารจัดการโดยมีสว่ นร่วมของ
ทุกภาคส่วน

5.5 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น
มหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีสุนทรียะการ
อนามัยสุขาภิบาลและการจัดการ
สิ่งแวดล้อมที่ดีและมีความพร้อมด้าน
อาคารสถานที่
5.6 จัดหาและพัฒนาทรัพยากร
สนับสนุนการเรียนรู้ เทคโนโลยี
สารสนเทศสิ่งอานวยความสะดวก
และบริการขันพืนฐานภายใน
มหาวิทยาลัยให้พร้อมต่อการเป็น
Semi residential University

5.5.1 โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและ
บริหารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว

5.6.1 โครงการจัดหาและพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ทรัพยากร สนับสนุนการศึกษา
การวิจยั การบริการวิชาการ

5.6.2 โครงพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และระบบเครือข่ายให้พร้อมต่อการเป็น
Semi residential University

ตัวชี้วดั

เป้าหมาย

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม 3 การประชุมพัฒนาระบบ และจัดทา
infographic เรื่องธรรมาภิบาล
5.4.2.1 ระดับความสาเร็จของการ
ระดับ กิจกรรม 1 สื่อสารองค์การและสื่อสารการตลาดแบบ
ดาเนินการสื่อสารองค์การและการ
5
บูรณาการ IMC
สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
กิจกรรม 2 Health camp หลักสูตรปริญญาตรีใน
(IMC)
โรงเรียน จังหวัดปทุมธานี และสระแก้ว
5.4.3.1 ร้อยละของการเบิกจ่าย
ร้อยละ 100 กิจกรรม 1 จัดประชุมคณะกรรมการประจาหลักสูตร
งบประมาณตามแผนการจัดประชุม
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
กิจกรรม 2 จัดประชุมคณะกรรมการประจาหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการ
สถานพยาบาล
กิจกรรม 3 จัดประชุมคณะกรรมการประจาหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
กิจกรรม 4 จัดประชุมคณะกรรมการประจาหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการระบ
สุขภาพ
กิจกรรม 5 โครงการประชุมเพื่อจัดการระบบและกลไก
การจัดการข้อร้องเรียนของบุคลากรและนักศึกษา
กิจกรรม 6 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน
กลยุทธ์ พ.ศ.2560-2564 และแผนปฏิบตั ิการ คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
5.5.1.1 ระดับความสาเร็จของบริหาร ระดับ 5 กิจกรรม 1 โครงการจัดทา Green office
จัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว

หัวหน้าสานักงาน

5.6.1.1 ค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจของ
นักศึกษา และอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
สิ่งอานวยความสะดวกและบริการขัน
พืนฐานภายในมหาวิทยาลัย
5.6.2.1 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ
นักศึกษา และอาจารย์ต่อการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
อ.ศศิธร ตันติเอกรัตน์
อ.ศศิธร ตันติเอกรัตน์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
รองคณบดีฝ่ายบริหารและการวางแผน
หัวหน้าสานักงาน
อ.จันทรรัตน์ จาริกสกุลชัย

>4.51

>4.51

กิจกรรม 1 จัดหารายชื่อหนังสือ
กิจกรรม 2 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการปฐมพยาบาล
กิจกรรม 3 วัสดุห้องปฏิบัติการปฐมพยาบาล
กิจกรรม 4 จัดทาห้อง Learning Space
กิจกรรม 5 จัดทาห้อง Modern Class Room
กิจกรรม 1 การพัฒนาฐานข้อมูลบุคลากร คณะ
สาธารณสุขศาสตร์

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพันธกิจ
สัมพันธ์
อ.เจียรไน ปฐมโรจนสกุล
อ.ดร.รัฐพล ศิลปรัศมี
ประธานหลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ประธานหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการ
สถานพยาบาล
ประธานหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการ
สถานพยาบาล
ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ
รองคณบดีฝ่ายบริหารและการวางแผน
อ.จันทรรัตน์ จาริกสกุลชัย
รองคณบดีฝ่ายบริหารและการวางแผน
อ.จันทรรัตน์ จาริกสกุลชัย
อ.ลัณฉกร ประทุมรัตน์
อ.เจียระไน ปฐมโรจนสกุล
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ตัวชี้วดั
เครือข่ายให้พร้อมต่อการเป็น Semi
residential University

เป้าหมาย

กิจกรรม
กิจกรรม 1 การพัฒนาฐานข้อมูลเอกสาร ตารา งานวิจัย
ของคณาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์

ผู้รับผิดชอบ
รองคณบดีฝ่ายบริหารและการวางแผน
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพันธกิจ
สัมพันธ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
ประธานหลักสูตรทุกระดับ ทุกหลักสูตร
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บทที่ 4
----------------------------------------สรุปจานวนยุทธศาสตร์ แผนงาน/งาน โครงการ กิจกรรม และงบประมาณ
คณะสาธารณสุขศาสตร์

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563

4.1 สรุปจานวนยุทธศาสตร์ แผนงาน/งาน โครงการ กิจกรรม และงบประมาณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ยุทธศาสตร์

งาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)
แผนงาน การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)
ยุทธศาสตร์ 1 การผลิตบัณฑิตโดย
งาน พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเชิงผลิตภาพ
กระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
(Productive Learning)
(Productive Learning)
งาน ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive
Learning)
งาน พัฒนาทักษะของนักศึกษาที่จาเป็นต่อการดาเนินชีวิต
ในศตวรรษที่ 21
งาน พัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติผ่าน
การทางานร่วมกับชุมชน
งาน บ่มเพาะให้บัณฑิตมีทกั ษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่
(Startup)
งาน สร้างเครือข่ายรูปแบบประชารัฐกับหน่วยงาน
ภายในประเทศ
งาน สร้างเครือข่ายร่วมมือกับสถานศึกษาหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนในต่างประเทศ
รวม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจยั และนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาท้องถิ่น
แผนงาน วิจยั และนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
งาน ส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
งาน ส่งเสริมผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรม
รวม

โครงการ

1.1.1 โครงการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรจัดการเรียนรู้เชิง
ผลิตภาพ(Productive learning)
1.2.1 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรูเ้ ชิงผลิตภาพ
(Productive learning)
1.2.2 โครงการพัฒนาทักษะของนักศึกษาทีจ่ าเป็นต่อการ
ดาเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21
1.2.3 โครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรูจ้ ากการ
ปฏิบัติผ่านการทางานร่วมกับชุมชน
1.2.4 โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทกั ษะเป็นผู้ประกอบการ
รุ่นใหม่ (Startup)
1.4.1 โครงการสร้างเครือข่ายในรูปแบบประชารัฐกับ
หน่วยงานภายในประเทศ
1.4.2 โครงการสร้างเครือข่ายร่วมมือกับสถานศึกษา
หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในต่างประเทศ
7 โครงการ

2.2.1. โครงการส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เพื่อ
เสริมสร้างความเข้มแข็งเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
2.2.2 โครงการส่งเสริมผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนา
นวัตกรรมจนมีการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2 โครงการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
แผนงาน พัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจ
งาน สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติแก้ไขปัญหาชุมชน
3.1.1 โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ เพื่อร่วมกัน
สัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการ ท้องถิ่น
ศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิน่ และเสริมพลังให้ชุมชน
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ท้องถิ่นสามารถดารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน
รวม
1 โครงการ

กิจกรรม

งบประมาณแผ่นดิน

งบประมาณรายได้

รวมงบประมาณ

2

93,062 บาท

-

93,062 บาท

1

-

37,365 บาท

37,365 บาท

18

87,390 บาท

577,252 บาท

664,642 บาท

2

-

89,330 บาท

89,330 บาท

1

-

22,400 บาท

22,400 บาท

3

-

259,570 บาท

259,570 บาท

2

-

505,980 บาท

505,980 บาท

29 กิจกรรม

180,452 บาท

1,491,897 บาท

1,672,349 บาท

4

5,240

60,880 บาท

79,800 บาท

3

-

430,700 บาท

53,500 บาท

7 กิจกรรม

5,240 บาท

104,580 บาท

109,820 บาท

3

268,987 บาท

49,000 บาท

317,987 บาท

3 กิจกรรม

268,987 บาท

49,000 บาท

317,987 บาท
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ยุทธศาสตร์

งาน

โครงการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นาไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
แผนงาน การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์สร้างจิตสานึก
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหาร งาน บริหารจัดการส่งเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรม
4.1.1 โครงการบริหารจัดการงานส่งเสริมศาสนาทานุบารุง
จัดการศิลปวัฒนธรรมที่นาไปต่อยอดสู่
ศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิน่
เศรษฐกิจสร้างสรรค์
รวม
1 โครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล
แผนงานการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาระบบการ
งาน พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรสู่ความเป็นเลิศ
บริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล
งาน พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้
งาน มาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
งาน มาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
งาน พัฒนาประสิทธิผลการบริหารสานักงาน
งาน สื่อสารองค์กรและการสื่อสารการตลาดฯ (MIC)
งาน จัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหาร
งาน พัฒนาสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสีเขียว
งาน จัดหาและพัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการจัดการศึกษา
วิจัย บริการวิชาการ
งาน พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม
5 ยุทธศาสตร์ VRU/PH

(5 แผนงาน) / (20 งาน)

กิจกรรม

งบประมาณแผ่นดิน

งบประมาณรายได้

รวมงบประมาณ

6

22,170 บาท

83,745 บาท

105,915 บาท

6 กิจกรรม

22,170 บาท

83,745 บาท

105,915 บาท

24,760 บาท

137,460 บาท

162,220 บาท

3

34,300 บาท

-

34,300 บาท

1

42,500 บาท

-

42,500 บาท

1

-

48,000 บาท

48,000 บาท

3

468,682.14 บาท

517,298.80 บาท

985,980.94 บาท

2

142,370 บาท

348,000 บาท

490,370 บาท

6

-

222,330 บาท

222,330 บาท

1

49,450 บาท

-

49,450 บาท

5

44,188.86 บาท

1,100,709.20 บาท

1,144,898.06
บาท

5.1.1 โครงการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลสู่
ความเป็นเลิศ
5.2.3 โครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรูโ้ ดยสร้างชุมชน
อุดมปัญญา
5.3.1 โครงการจัดการมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเพือ่ สู่ความเป็นเลิศ
5.3.1 โครงการจัดการมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเพือ่ สู่ความเป็นเลิศ
5.4.1 โครงการพัฒนาประสิทธิผล การบริหารสานักงาน
5.4.2 โครงการสื่อสารองค์กรและการสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการ (IMC)
5.4.3 โครงการจัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
5.5.1 โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยสีเขียว
5.6.1 โครงการจัดหาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทรัพยากร
สนับสนุนการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ
5.6.2 โครงพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเครือข่าย
ให้พร้อมต่อการเป็น Semi residential University
9 โครงการ

6

2

-

200,000 บาท

200,000 บาท

29 กิจกรรม

806,251 บาท

2,573,798 บาท

3,380,049 บาท

20 โครงการ

74 กิจกรรม

1,283,100 บาท

4,303,020 บาท

5,586,120 บาท

56

