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คำนำ 
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ฉบับนี้ จัดทำขึ้นภายใต้นโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม

ราชูปถัมภ์  พ.ศ.2566- 2570 และจากผลการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2569 ที่เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารแผน อาจารย์ บุคลากร 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ ภายใต้สภาพแวดล้อมปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อ คณะสาธารณสุขศาสตร์ในอนาคต เพื่อให้บังเกิดผลสำเร็จอย่างเป็น

รูปธรรมตามเป้าหมายที่ได้ร่วมกันกำหนดไว้จงึตอ้งอาศัย การรวมพลัง ความร่วมมือ และการมสี่วนร่วมของทุกหน่วยงานบริหารจัดการ 

  ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามแผน โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของคณะและหน่วยงานในสังกัดเป็นไปตาม

ยุทธศาสตร์ อันจะนำไปสู่ความสำเร็จตามเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนกลยุทธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์         
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ส่วนที่ 1 สถานการณ์แนวโน้มปัจจัยที่มผีลกระทบต่อหน่วยงาน 
 

1.1 สภาพแวดล้อมปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อหน่วยงาน 

1) ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ทางด้านสาธารณสุข มุ่งเน้นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยในทุกกลุ่มวัย การป้องกัน ควบคุมโรคและภัยทาง

สุขภาพ ความปลอดภัยทางด้านอาหารและการลดปัจจัยเสี่ยงต่อการป่วยเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง รวมถึงการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยการสนับสนุ นให้ผลิต

บุคลากรทางดา้นสาธารณสุขเพื่อตอบสนองการพัฒนาทางด้านสุขภาพแบบองค์รวม    

2) สถานะทางเศรษฐกิจที่แสดงให้เห็นถึงปัญหาค่าครองชีพสูง สินค้าราคาแพงขึ้น ส่งผลทำให้ประชาชนมีการควบคุมค่าใช้จ่ายหรือลดค่าใช้จ่ายที่ไม่

จำเป็น ประกอบกับเป็นช่วงที่เศรษฐกิจของประเทศไทยกำลังฟื้นตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 และวัยเรียนหันมาประกอบอาชีพเพื่อหา

รายได้แทนการเข้าศกึษาต่อในระดับอุดมศกึษา 

3) โครงสร้างทางประชากรของประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงไป จากเดิมที่กลุ่มประชากรวัยทำงานมีจำนวนมากกลับมีจำนวนลดลง ขณะที่เด็กเกิดใหม่มี

จำนวนลดน้อยลงและจำนวนผู้สูงอายุที่มีมากขึ้น ส่งผลให้ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging society) การลดลงของจำนวนวัยแรงงานส่งผลต่อภาค

เศรษฐกิจของประเทศ ได้แก่ การขาดแคลนแรงงาน  ในขณะที่จำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นผลให้เกิดความต้องการสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ การดูแล

ผูสู้งอายุ และบริการทางการแพทย์ มีแนวโน้มเป็นที่ต้องการเพิ่มมากขึ้น 

4) ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา โดยเทคโนโลยีการ

สื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาฐานขอ้มูลข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อนำมาประยุกต์ใช้พัฒนาคุณภาพของประชาชนและประเทศชาติ  
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5) สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลทำให้ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เห็นความสำคัญของปัญหาสุขภาพและให้การ

สนับสนุนการดำเนินการแก้ไขโรคระบาดอย่างเร่งด่วน ทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยี ยา วัคซีนและเวชภัณฑ์ต่าง ๆ และยังให้การสนับสนุนให้หน่ วยงาน สถาบัน

ทางการศึกษาสร้างองค์ความรู้ในการป้องกันโรคให้แก่ประชาชนเพื่อควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไม่ให้ขยายในวงกว้าง 

6) การศกึษาเป็นรากฐานการพัฒนาประเทศที่สำคัญ ส่งผลกระทบต่อความเจริญก้าวหน้าทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม และเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ส่งเสริม

ให้ประชาชนมีศักยภาพในการทำงาน และการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข ดังนั้น รัฐบาล สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาคเอกชน จึงให้ส่งเสริมให้ประชาชนใน

ทุกช่วงวัยสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสร้างความรู้และการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิตในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็น

พลวัต  

1.2 สภาพแวดล้อมปัจจัยภายในท่ีมีผลกระทบต่อหน่วยงาน 

1) คณาจารย์มีความเช่ียวชาญในศาสตร์ทางสุขภาพที่หลากหลาย สามารถนำองค์ความรู้มาบูรณาการเพื่อการจัดการเรียนการสอน การบริการ

วิชาการและงานวิจัยที่มคีุณภาพ 

2) คณะฯ มสีิ่งสนับสนุนการเรียนรู้สำหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย ได้แก่ หอ้งปฏิบัติการของสาขาวิชาต่าง ๆ คลินิควไลยอลงกรณ์ 

และคลินิคแพทย์แผนไทย จึงสามารถจัดการเรียนการสอนโดยเน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะทางวิชาชีพและสามารถจบการศกึษาและเป็น

บัณฑติที่มีศักยภาพได้ต่อไป 

3) คณะฯ ได้รับนโยบายการพัฒนาท้องถิน่ทางด้านสุขภาพเพื่อการยกระดับคุณภาพชวีิตของชุมชน ส่งผลทำใหค้ณาจารย์ได้บริการวิชาการและ

นักศึกษาได้ลงพืน้ที่เพื่อพัฒนาทักษะการประยุกต์ใช้ความรูใ้นชั้นเรียนสู่การปฏิบัติงานในชุมชน 

4) คณะฯ มีหลักสูตรระยะสั้นที่สามารถเพิ่มศักยภาพของนักศกึษาในการเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

5) อัตราการคงอยู่ของอาจารย์มีนอ้ย 

 



 แผนกลยุทธ์คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2566-2570  II ง 

1.3 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของหน่วยงาน 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

• คณาจารย์มีองค์ความรู้และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางทั้งด้านการจัดการ

เรียนการสอนและการวิจัย 

• มีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการเพื่อการ

พัฒนาท้องถิ่น 

• มีการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่ตอบสนองความตอ้งการของผูร้ับบริการ 

• คณาจารย์มีความชำนาญในการทำงานในพื้นที่ชุมชน โดยการดำเนินการ

ร่วมกับเครือข่ายอย่างมสี่วนร่วม 

• คณะมอีุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้และแหล่งฝกึปฏิบัติงาน ได้แก่ หอ้งปฏิบัติการ

ของสาขาวิชา คลินิควไลยอลงกรณ์ 

• หลักสูตรในคณะจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามมาตรฐานของสภาวิชาชีพ  

• คณะมกีารดำเนินการโดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศกึษาเพื่อการดำเนินการที่

เป็นเลิศ  

• ทำเลที่ตัง้ของมหาวิทยาลัยอยู่ใกล้ถนนใหญ่และตดิกับนิคมอุตสาหกรรม 

 

 

 

 

• คณะยังไม่มีความร่วมมอืในการจัดการเรียนการสอนจาก

มหาวิทยาลัยทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

• จำนวนทุนในการสนับสนุนงานวิจัยจากภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัยมีจำนวนน้อย 

• การดำเนินงานบริการวิชาการไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการ

ของชุมชนได้ครอบคลุมทุกมิติ 

• จำนวนนักศกึษาที่สอบผ่านภาษาอังกฤษระดับ B1 มีจำนวนน้อย 

• บุคลากรมีภาระงานจำนวนมาก 
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โอกาส อุปสรรค 

• ภาครัฐใหค้วามสำคัญในการพัฒนาทางดา้นสุขภาพ  

• ประเทศไทยมีหลักการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยโมเดลเศรษฐกิจ 

BCG ให้คณะดำเนินการตามเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

• การสนับสนุนใหจ้ัดทำหลักสูตรระยะสั้น สัมฤทธิบัตร และธนาคารหน่วยกิต 

• ภาครัฐและเอกชนส่งเสริมใหป้ระชาชนในทุกช่วงวัยมีการเรียนรู้ตลอดชวีิต 

• การลดลงของประชากรวัยเรียนส่งผลทำให้นักศึกษาเข้าใหม่ลดน้อยลง 

• เศรษฐกิจตกต่ำ ค่าครองชีพสูง ประชากรวัยเรียนตัดสินใจประกอบ

อาชีพมากกว่าเรยีนต่อในระดับอุดมศกึษา 

• การแข่งขันบริการวิชาการในพืน้ที่จากมหาวิทยาลัยใกล้เคียง 

• สังคมปัญญาประดิษฐ์ (AI) เข้ามามีบทบาทในการศกึษาและบริการ

วิชาการ  

1.4 การคาดการณ์อนาคตเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Foresight)  

ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว ดว้ยการพัฒนาของเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมศาสตร์  

 สัญญาณการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยที่มผีลกระทบต่อการพัฒนาของคณะฯ ในอนาคตมีดังนี้ 

หัวข้อ ประเด็นในอนาคต 

ด้านเศรษฐกิจ 1) ค่าครองชีพสูง 2) รายได้ของประชาชนน้อยลง 3) ภาวะการว่างงาน  

ด้านสังคม 1) อัตราเด็กแรกเกิดนอ้ยลง 2) การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 3) การเรยีนรู้ตลอดชวีิต 

ด้านสิ่งแวดล้อม 1) สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม 2) ปัญหาการจัดการขยะ  

ด้านเทคโนโลยี/นวัตกรรม 1) มเีทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสุขภาพที่ก้าวหน้า 2) การพัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ่ 3) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ทางภูมิศาสตร์ 

ด้านกฎหมาย/นโยบายภาครัฐ หน่วยงานรัฐให้การสนับสนุนทางดา้นสุขภาพมากขึ้น 
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กลุ่มสัญญาณและปัจจัยความเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาคณะฯ 

Driving Force ประเด็นท่ีผ่านมา ประเด็นในอนาคต 

การเรียนรูต้ลอดชีวติ - รายได้ที่น้อยลงและปัญหาการว่างงาน 

- การปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและ

สังคม 

- การเรยีนรู้ทีเ่กิดขึ้นพรอ้มชีวติและควบคู่กับ

พัฒนาการในทุกช่วงชีวิต 

- การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ของทุกช่วงวัย 

การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค - การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 

- ปัญหาการจัดการขยะ 

- ภาวะโลกร้อน 

- พฤติกรรมทางสุขภาพที่ไม่เหมาะสม 

- การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 

- การป่วยและเสียชีวติด้วยโรคไม่ตดิต่อ 

- การจัดการขยะติดเชือ้ 

การพัฒนาคุณภาพชวีิตผูสู้งอายุ - เด็กแรกเกิดนอ้ยลง 

- การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 

- หน่วยงานรัฐเห็นความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพ

ชีวติผู้สูงอายุ  

- การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ ์

- หลังของการเป็นผูสู้งอายุ (พฤฒพลัง)  

 

ภาพอนาคต 
คณะสาธารณสุขศาสตร์เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการจัดการเรยีนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค 

และการพัฒนาคุณภาพชีวติในกลุ่มเปราะบาง 
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ส่วนที ่2 

แผนกลยุทธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2570 

2.1 วิสัยทัศน์ ปรัชญา  ปณิธาน  อัตลักษณ์ เอกลักษณ์  วัฒนธรรมองค์กร และสมรรถนะหลัก  
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2.2 ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

Vision : คณะสาธารณสุขศาสตร์ช้ันนำในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภฏัด้านความรอบรู้ทางสุขภาพและพัฒนาสุขภาพคนทุกช่วงวัยในชุมชนบนความร่วมมอืของ

ภาคีเครือข่ายทางสังคม ในปี 2570 

ตัวชี้วัดวิสัยทัศน ์
เป้าหมาย หน่วยนับ ผู้ดำเนินงาน ผู้รายงาน ผูก้ำกบัตดิตาม 

66 67 68 69 70     

1.รายได้ของชุมชนที่เพิ่มขึ้นจากการ

ให้บริการวิชาการของคณะ 

10 10 10 10 10 ร้อยละ ผู้จัดการพืน้ท่ี ผู้จัดการพืน้ท่ี รองคณบดีฝ่ายกิจการ

นักศกึษาและพันธกิจ

สัมพันธ์ 

 

 

2.งบประมาณจัดสรรที่คณะได้รับใน

การดำเนินโครงการบริการวิชาการ 

*รวมงบ U2T 

700,000 800,000 900,000 1,000,000 1,000,000 บาท ผู้จัดการพืน้ท่ี ผู้จัดการพื้นท่ี รองคณบดีฝ่ายกิจการ

นักศกึษาและพันธกิจ

สัมพันธ์ 

 

3. รายได้จากการดำเนินการ

หลักสูตรระยะสั้นและการบริการ

วิชาการของคณะ 

1,800,000 1,900,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 บาท ผศ.ศศิธร  

ตันตเิอกรัตน์ 

อ.ดร.รัฐพล 

ศลิปรัศมี 

1. รองคณบดีฝ่าย

กิจการนักศกึษาและ

พันธกิจสัมพันธ์ 

2. รองคณบดีฝ่าย

บริหารและการ

วางแผน 
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2.3 พันธกิจ     

 1) ผลิตบัณฑิตและผูเ้รียนเป็นผู้รอบรู้ด้านสุขภาพ มีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ มีสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการ วิศวกรสังคม เพื่อส่งเสริม

การเรียนรูท้ี่ตอบสนองความต้องการสำหรับคนทุกช่วงวัย 

 2) พัฒนาวิจยั นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานรากโดยความร่วมมอืกับภาคีเครือข่ายทางสังคมทั้งภาครัฐ เอกชนและ

ชุมชนท้องถิ่น  

 3) ประสานความร่วมมอืกับภาคีเครอืข่ายทางสังคมในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น สู่การเป็นองค์กรเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่รวมทั้งสบืสานโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดำริ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ประชาชนในพื้นที่มคีุณภาพชวีิตที่ดี 

 4) พัฒนาระบบนิเวศ (Ecological) ของคณะเกื้อกูลการเรียนรู้และการวิจัย มีประสิทธิภาพการทำงาน มนีวัตกรรมทำให้ชุมชนภายในคณะและผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียมีคุณภาพชวีิตที่ดี 
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2.4 ค่านยิม  
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2.5 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

1) เพื่อจัดทำโครงการร่วมกับภาคีเครือข่ายที่หลากหลาย 

2) เพื่อพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรทีีม่ีการบูรณาการข้ามศาสตร์  

3) เพื่อจัดหาทุนวิจัยจากภาครัฐ ภาคเอกชนหรือหน่วยงานท้องถิ่น 

4) เพื่อพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่ตรงความตอ้งการของลูกค้า 

2.6 ตัวชี้วัดวัตถปุระสงคเ์ชิงกลยุทธ์ 

ตัวชี้วดั 
เป้าหมาย 

หน่วยนับ 
ผู้รับผิดชอบ

ดำเนินการ 
ผู้กำกับติดตาม 

66 67 68 69 70 

1. ความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการบรกิารวิชาการ 

1.1 1.1 จำนวนภาคีเครอืขา่ยในการ

บริการวชิาการร่วมกับคณะ 

2 2 2 2 2 หน่วยงาน ผศ.ศศิธร ตันตเิอก

รัตน์ 

รองคณบดีฝ่ายกิจการ

นักศกึษาและพันธกิจ

สัมพันธ์ 

1.2 1.2 รายได้ของชุมชนท่ีเพิ่มขึ้นจาก

การให้บริการวิชาการของคณะ 

10 10 10 10 10 ร้อยละ ผู้จัดการพื้นท่ี รองคณบดีฝ่ายกิจการ

นักศกึษาและพันธกิจ

สัมพันธ์ 

1.3 1.3 งบประมาณจัดสรรท่ีคณะ

ได้รับในการดำเนินโครงการ

บริการวิชาการ 

700,000 800,000 900,000 1,000,000 1,000,000 บาท ผู้จัดการพืน้ท่ี รองคณบดีฝ่ายกิจการ

นักศกึษาและพันธกิจ

สัมพันธ์ 

2. การพฒันาหลักสูตรปริญญาตรีที่มกีารบูรณาการขา้มศาสตร์ 

2.1 2.1 จำนวนหลักสตูรปริญญาตรีท่ี

มกีารบูรณาการข้ามศาสตร์ 

 

1 1 1 1 1 หลักสูตร อ. ศศิวิมล จันทร์

มาล ี

รองคณบดีฝ่าย

วชิาการและวิจัย 
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ตัวชี้วดั 
เป้าหมาย 

หน่วยนับ 
ผู้รับผิดชอบ

ดำเนินการ 
ผู้กำกับติดตาม 

66 67 68 69 70 

3. การจัดหาทุนวิจัยจากภาครัฐ ภาคเอกชนหรือหน่วยงานท้องถิ่น 

3.1 จำนวนงบประมาณท่ีได้ รับการ

สนับสนุนทุนวจิัย 

2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 ล้านบาท อ. ศศิวิมล จันทร์

มาล ี

รองคณบดีฝ่าย

วชิาการและวิจัย 

4.เพื่อพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศดา้นผูสู้งอายุ 

4.1 ร า ย ได้ จ า ก ก า ร ด ำ เนิ น ก า ร

หลักสูตรระยะสั้นและการบริการ

วชิาการของคณะ 

1,800,000 1,900,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 บาท อ.ดร.รัฐพล ศิลป

รัศมี 

รองคณบดีฝ่ายกิจการ

นักศกึษาและพันธกิจ

สัมพันธ์ 
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2.8 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์   

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

หน่วยนับ ผู้ดำเนินงาน/ผู้จัดเก็บ ผู้กำกับติดตาม 
65 66 67 68 69 70 

เป้าประสงคท์ี่ 1 การจดัการศกึษาที่มีคณุภาพตรงตามมาตรฐานด้านวิชาการและวิชาชพี สอดคล้องกับความต้องการ และตอบสนองการเรียนรู้สำหรับคนทุกช่วงวัย 

1.1. ร้อยละของจำนวนหลักสูตรท่ีสอดคล้องกับความ

ตอ้งการของชุมชนต่อหลักสูตรท้ังหมดของมหาวิทยาลัย 

- 60 70 80 80 90 ร้อยละ ฝ่ายวชิาการและวจิัย รองคณบดีฝ่าย

วชิาการและวิจัย 

1.2. จำนวนผลงานเชงิประจักษ์ของนักศึกษาที่ได้รับการ

อา้งอิงหรือใชป้ระโยชนเ์ชงิพาณิชย ์

- 4 4 4 4 4 ผลงาน ฝ่ายวชิาการและวจิัย รองคณบดีฝ่าย

วชิาการและวิจัย 

1.3. อัตราการมงีานทำตรงตามสายวชิาชพี/ประกอบอาชพี

อสิระ/ศึกษาต่อ ภายใน 1 ปี  

ระดับดับปริญญาตรี (สาขาด้านวทิยาศาสตร์สุขภาพ) 

ระดับบัณฑิตศกึษา (สาขาด้านวทิยาศาสตร์สุขภาพ) 

 

 

90 

70 

 

 

95 

75 

 

 

95 

80 

 

 

95 

85 

 

 

95 

90 

 

 

95 

95 

 

 

 

ร้อยละ 

ฝ่ายวชิาการและวจิัย รองคณบดีฝ่าย

วชิาการและวิจัย 

1.4 ค่าเฉลี่ยความพงึพอใจของผู้ใชบั้ณฑิตตามกรอบ

คุณวุฒกิารศึกษาแห่งชาต ิ

มาก 

กว่า 

4.00 

มาก 

กว่า 

4.00 

มาก 

กว่า 

4.00 

มาก 

กว่า 

4.00 

มาก 

กว่า 

4.00 

มาก 

กว่า 

4.00 

ค่าเฉลี่ย ฝ่ายวชิาการและวจิัย รองคณบดีฝ่าย

วชิาการและวิจัย 

เป้าประสงค์ 2 ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสรา้งสรรค์ มคีุณภาพและได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือของหนว่ยงาน ชุมชนและสังคม 

2.1 จำนวนผลงานวจิัยและนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้ 

ดา้นการบริการและการท่องเท่ียว การเกษตรและอาหาร 

การสร้างเสริมสุขภาพและสิ่งแวดลอ้ม ที่มกีารถ่ายทอด

เทคโนโลยหีรือองค์ความรู้ต่อหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน

หรือการจดทะเบียนจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง อาท ิการจด

สิทธิบัตร และการจดอนุสิทธิบัตรจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 

1 1 1 2 2 2 ผลงาน ฝ่ายวชิาการและวจิัย รองคณบดีฝ่าย

วชิาการและวิจัย 
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2.2 จำนวนโครงการวจิัยท่ีถูกกำหนดเป็นนโยบาย

สาธารณะ 

      โครงการ สถาบันวจิัยและพัฒนา 

 

VRU 

2.3 จำนวนโครงการวจิัยท่ีถูกนำใชป้ระโยชน์ในชุมชน หรือ

เชงิพาณิชย์  

- 1 1 1 1 1 โครงการ ฝ่ายวชิาการและวจิัย รองคณบดีฝ่าย

วชิาการและวจิัย 

2.4 จำนวนเงนิรายได้จากงานวจิัยและท้ังภายในประเทศ

และต่างประเทศ 

- 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 ล้านบาท ฝ่ายวชิาการและวจิัย รองคณบดีฝ่าย

วชิาการและวิจัย 

2.5 ร้อยละของผลงานทางวิชาการรับใชส้ังคมสามารถ

แก้ไขปัญหาของชุมชนและสงัคมในพื้นท่ีต่อผลงานทาง

วชิาการท่ีได้ดำเนนิการท้ังหมด 

- 1 1 1 1 1 ร้อยละ ฝ่ายวชิาการและวจิัย รองคณบดีฝ่าย

วชิาการและวิจัย 

2.6 ร้อยละของอาจารย์ท่ีร่วทำวจิัยกับมหาวิทยาลัยท้ังใน

ประเทศและต่างประเทศต่อจำนวนอาจารย์ประจำทัง้หมด 

- 10 

*2 คน 

2 3 3 3 ร้อยละ ฝ่ายวชิาการและวจิัย รองคณบดีฝ่าย

วชิาการและวิจัย 

เป้าประสงค์ 3 หนว่ยงาน ชุมชนท้องถิน่ทีไ่ด้รบัการยกระดบัด้านเศรษฐกจิ สังคม และสิง่แวดล้อม ให้เกดิการพฒันาอย่างยั่งยนื 

3.1 ร้อยละเงินรายได้จากการบริการวิชาการท่ีก่อให้เกิด

รายได้ต่อประมาณการรายได้ของมหาวิทยาลัย 

- 5 5 5 5 5 ร้อยละ ฝ่ายกิจการนักศึกษาและ

พันธกิจสัมพันธ์ 

รองคณบดฝี่าย

กิจการนักศกึษาและ

พันธกิจสัมพนัธ์ 

3.2 ร้อยละของจำนวนโครงการบริการวิชาการหรือ

โครงการเพื่อพัฒนาเชิงพืน้ท่ีของสถาบันอุดมศกึษาในการ

ถ่ายทอดองค์ความรูแ้ละเทคโนโลยี รวมถึงการอนุรักษ์และ

พัฒนาศลิปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่น เต่อ

จำนวนโครงการบริการวิชาการท้ังหมด 

- 20 30 40 50 50 ร้อยละ ฝ่ายกิจการนักศึกษาและ

พันธกิจสัมพันธ์ 

รองคณบดฝี่าย

กิจการนักศกึษาและ

พันธกิจสัมพันธ์ 
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ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

หน่วยนับ ผู้ดำเนินงาน/ผู้จัดเก็บ ผู้กำกับติดตาม 
65 66 67 68 69 70 

3.3 ร้อยละของโครงการท่ีบุคคล ชุมชน หรือหน่วยงานใน

พื้นท่ีสะท้อนการมีส่วร่วมเพื่อแก้ไข ลดปัญหา ส่งเสริมการ

เรียนรู้ของชุมชน สังคมต่อจำนวนโครงการบริการวิชาการ

ท้ังหมด 

- 50 50 50 50 50 ร้อยละ ฝ่ายกิจการนักศึกษา

และพันธกิจสัมพันธ์ 

รองคณบดฝี่าย

กิจการนักศกึษาและ

พันธกิจสัมพนัธ์ 

3.5 จำนวนแนวปฏบัิตท่ีิดท่ีีนำไปใชใ้นการพัฒนาเศรษฐกิจ

ชุมชนท้องถิ่น 

- 1 1 2 2 2 เร่ือง ฝ่ายกิจการนักศึกษาและ

พันธกิจสัมพันธ์ 

รองคณบดฝี่าย

กิจการนักศกึษาและ

พันธกิจสัมพันธ์ 

3.7 จำนวนเงินรายได้ท่ีเกิดจากการบริหารจัดการ

ศลิปวัฒนธรรมท่ีนำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์  

- 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 บาท ฝ่ายกิจการนักศึกษาและ

พันธกิจสัมพันธ์ 

รองคณบดฝี่าย

กิจการนักศกึษาและ

พันธกิจสัมพันธ์ 

3.8 ร้อยละของรายวชิาท่ีนักศกึษาอาจารย์และผู้มสี่วนได้

ส่วนเสีย ใชชุ้มชน ทอ้งถิ่น สถานประกอบการในการ

ออกแบบพัฒนาเพ่ือสร้างการเปลี่ยนแปลงในพืน้ท่ี 

- 50 50 50 50 50 ร้อยละ ฝ่ายกิจการนักศกึษา

และพันธกิจสัมพันธ์ 

รองคณบดฝี่าย

กิจการนักศกึษาและ

พันธกิจสัมพนัธ์ 

เป้าประสงค์ 4 การบริหารงานที่ยึดหลักธรรมาภบิาล และการนำดิจิทลัมาใช้ เพื่อมุ่งสูค่วามเปน็เลิศ ตามเกณฑ์มาตรฐาน และตอบสนองเปา้หมายการพัฒนาที่ย่ังยนื 

4.1 ผลการจัดอันดับมหาวทิยาลัยสู่สากลระดับประเทศ (U 

– multirank)  

       VRU VRU 

4.2 ผลการจัดระดับมหาวทิยาลยัสเีขียว         VRU VRU 

4.3 ผลการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศกึษาเพื่อการ

ดำเนนิการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) 

200 200 200 200 200 200 คะแนน ฝ่ายบริหารและการ

วางแผน 

รองคณบดฝี่าย

บริหารและการ

วางแผน 
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4.4 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ดำเนนิงานของหนว่ยงานภาครัฐ(ITA) 

      คะแนน VRU VRU 

4.5 ความพงึพอใจของการพัฒนาสู่การเป็นมหาวทิยาลัย

ดิจิทัลในด้านต่างๆ ดังนี้ 

- Digital Infrastructure 

- Digital Administration 

- Digital learning  

- Digital Security Standards  

- Digital Faculties and Student 

      ค่าเฉลีย่ VRU VRU 

4.6 ร้อยละของจำนวนเงินรายได้ท่ีเกิดจากสร้าง Platform 

การจัดการเรียนรู้ท่ีเป็นเลิศ 

       VRU VRU 

4.7 ผลตอบแทนจากการดำเนนิการวิจัย บริการวิชาการ  

ศิลปวัฒนธรรมและบริหารทรัพย์สนิ 

       VRU VRU 

4.8 ร้อยละของการเพิ่มขึน้ของรายได้จากแหล่งอื่นท่ีไม่ใช่

การจัดการศกึษา 

       VRU VRU 
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ส่วนที่ 3 

ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์
3.1 ยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566 -2570  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพ เพือ่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการสำหรับคนทุกช่วงวัย  

กลยุทธ์  

 1.1 สร้างความร่วมมอืในการจัดการเรยีนรู้ร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพทั้งในและต่างประเทศ  

 1.2 พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ที่ตอบสนองคนทุกช่วงวัยตามมาตรฐานการศกึษา 

 1.3 ส่งเสริมการผลิตและเผยแพร่ผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษาทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

 1.4 เสริมสร้างความรู้ และทักษะ soft kill ของนักศกึษาให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน และเป็นทีย่อมรับของสังคม 

 1.5 ผลติและพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาตามความเชี่ยวชาญด้านวิชาการและวิชาชีพ  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสรมิการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานรากให้เกิดความ

สมดุลและยั่งยืน 

กลยุทธ์ 
2.1.ส่งเสริมการผลติผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ที่มีคุณภาพ ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ บนพืน้ฐานความร่วมมือของหน่วยงาน

และความตอ้งการของหน่วยงาน ชุมชน และสังคม 
2.2.ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
2.3.พัฒนาศักยภาพการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ตามความเช่ียวชาญของศาสตร์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบูรณาการความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสงัคม เพื่อพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น หน่วยงาน และทำนุบำรุง สืบสานศิลปวัฒนธรรม ต่อ

ยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

 กลยุทธ์   

 1. บูรณาการเครือข่ายความร่วมมอืกับหุน้ส่วนทางสังคมเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ และเสริมพลังทางสังคม  

 2. ยกระดับคุณภาพการศกึษา และเสรมิสร้างศักยภาพโรงเรยีนเครือขา่ยเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

 3. ยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ด้วยกลไก BCG Economy Model  

 4. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศลิปวัฒนธรรม เพื่อต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

 5. พัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ของการเป็นมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่  

 6. ส่งเสริมงานพันธกิจสัมพันธ์ตามอัตลักษณ์และความเชี่ยวชาญของศาสตร์ด้านสุขภาพ/คณะ  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาล และความเป็นดิจิทัล เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ได้มาตรฐานในระดับสากล และ

ตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 กลยุทธ์ 

1. พัฒนาคุณภาพการศกึษาและการบริหารงานของคณะเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ  

2. พัฒนาการบริหารงานของคณะตามหลักธรรมาภบิาล (Good Governance) 

3. ส่งเสริมการนำระบบ Digital มาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการของคณะ  

4. พัฒนาคณะเพื่อมีส่วนร่วมในการเป็นมหาวิทยาลัยสเีขียว/Green office 
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3.2 โครงการตามแผนกลยุทธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ. 2566 – 2570 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการศกึษาด้านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมการเรยีนรู้ที่ตอบสนองความตอ้งการสำหรบัคนทุกช่วงวัย  

กลยุทธ์  1.1 สร้างความรว่มมอืในการจัดการเรียนรู้ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ  

1.3 พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ทีต่อบสนองคนทุกช่วงวัยตามมาตรฐานการศกึษา 

1.4 ส่งเสริมการผลติและเผยแพร่ผลงานเชิงประจักษ์ของนักศกึษาทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

1.4 เสริมสร้างความรู้ และทักษะ soft kill ของนักศกึษาให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน และเป็นที่ยอมรับของสังคม 

1.5 ผลติและพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาตามความเชี่ยวชาญด้านวิชาการและวิชาชีพ 

ตารางที่  3.1-1 โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 

กลยุทธ์ 
โครงการ 

 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย หน่วย

นับ 
แนวทางการดำเนินงาน 

ผู้ดำเนินงาน/ผู้จัดเก็บ/

ผู้กำกับติดตาม 65 66 67 68 69 70 

1.1 สรา้งความ

ร่วมมือในการ

จัดการเรียนรู้

ร่วมกับภาคี

เครือข่ายทั้งในและ

ต่างประเทศ 

 

1.1.1 โครงการสรา้ง

เครือข่ายความร่วมมือกับ

มหาวิทยาลัยต่างประเทศ

หรือหน่วยงานอื่น เพื่อร่วม

จัดการศึกษา ยกระดับ

คุณภาพการจัดการศึกษา

สู่มาตรฐานระดับสากล 

1.1.1.1จำนวนกิจกรรมการยกระดับ

คุณภาพการศึกษาสูส่ากลภายใต้

ข้อตกลง (MOU) ร่วมกับหน่วยงาน

ภาครัฐ ภาคเอกชน มหาวทิยาลัยใน

ประเทศ หรือมหาวิทยาลัย

ต่างประเทศ 

1 1 1 1 1 1 กิจกรรม • การทำข้อตกลงความรว่มมือ MOU ในการ

จัดการเรียนการสอน / การทำวิจัยของ

นักศึกษาร่วมกบัหน่วยงานภาครัฐ 

ภาคเอกชน มหาวิทยาลัยในประเทศ หรือ

มหาวิทยาลัยต่างประเทศ 

• วิเคราะห์จุดเด่นหลกัสูตรและเชื่อมโยงเข้า

กับความต้องการของหน่วยงาน 

• ดำเนินกิจกรรมตามข้อตกลงความร่วมมือใน

การจัดการเรียนการสอน / การทำวิจัยของ

นักศึกษากับหน่วยงาน/ มหาวิทยาลัยใน

ต่างประเทศ 

หลักสูตรทกุหลกัสูตร 

ฝ่ายวิชาการและวิจัย 

รองคณบดฝ่ีายวิชาการ

และวิจัย 

1.1.1.3 ร้อยละของนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศกึษาที่ร่วมทำวิจัยกบั

มหาวิทยาลัยทั้งในประเทศหรือ

ต่างประเทศต่อจำนวนนกัศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษาทัง้หมด 

- 20 20 20 20 20 ร้อยละ หลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา 

ฝ่ายวิชาการและวิจัย 

รองคณบดฝ่ีายวิชาการ

และวิจัย 

1.1.2 โครงการบูรณาการ

ความร่วมมือกบัเครือข่าย

หุ้นส่วนทางสังคมเพือ่

1.1.2.1 จำนวนชุมชนที่นกัศึกษาและ

บุคลากรประยุกต์ใชอ้งค์ความรูใ้น

การปฏิบัติงานจริงแก้ไขปัญหาและ

1 1 1 1 1 1 ชุมชน •  สรา้งเครือข่ายความร่วมมือในรูปแบบ

คณะกรรมการเครือข่าย 

หลักสูตรทกุหลกัสูตร 

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและ

พันธกิจสัมพันธ ์
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กลยุทธ์ 
โครงการ 

 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย หน่วย

นับ 
แนวทางการดำเนินงาน 

ผู้ดำเนินงาน/ผู้จัดเก็บ/

ผู้กำกับติดตาม 65 66 67 68 69 70 

ส่งเสริมการจัดการศึกษา การพัฒนาชุมชนในมิตดิ้าน

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
• จัดทำข้อตกลงความร่วมมือกบัหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 

• จัดกิจกรรมในการดำเนินการโดยนักศึกษามี

ส่วนร่วมในการลงปฏิบตัิงานในพื้นที่เพื่อ

พัฒนาและแก้ไขปญัหาร่วมกัน 

รองกิจการนักศึกษาและ

พันธกิจสัมพันธ ์

1.1.2.2 ร้อยละของหลักสูตรที่มี

ศษิย์เก่าจากภายนอกมหาวิทยาลัย 

หรือผู้ทรงคุณวุฒิร่วมพัฒนางาน

กิจกรรมของหลักสูตรครบตาม

พันธกิจของมหาวทิยาลัย (Alumni 

& Senior Citizen Engagement 

index) 

10 10 10 10 10 10 ร้อยละ พัฒนา /ปรับปรุง หลักสูตรที่มีศิษย์เกา่จาก

ภายนอกมหาวิทยาลัย หรือผู้ทรงคุณวุฒิ

ร่วมพัฒนางาน/กิจกรรมของหลกัสูตรตาม

พันธกิจของมหาวทิยาลัย  

หลักสูตรทกุหลกัสูตร 

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและ

พันธกิจสัมพันธ ์

รองกิจการนักศึกษาและ

พันธกิจสัมพันธ ์

1.1.2.3 ร้อยละของหลักสูตรทีม่ีการ

จัดการเรียนการสอนแบบบูรณา

การร่วมกับการทำงานในพื้นที่

อุตสาหกรรม 

- 20 20 20 20 20 ร้อยละ • หลักสูตรที่มกีารจัดการเรียนการสอนแบบ

บูรณาการร่วมกับการทำงานในพื้นที่

อุตสาหกรรม 

หลักสูตรทกุหลกัสูตร 

ฝ่ายวิชาการและวิจัย 

รองคณบดฝ่ีายวชิาการ

และวิจัย 

 1.1.2.4 ร้อยละของหลกัสูตรที่มี

ความร่วมมือกบัภาครัฐ ภาคเอกชน 

ทอ้งถิ่น และมหาวิทยาลัยเครือข่าย 

- 20 20 20 20 20 ร้อยละ • ร่วมพัฒนาหลักสูตรร่วมกับ

ภาคอุตสาหกรรม จัดทำข้อตกลงทาง

วิชาการร่วมกับภาคอุตสาหกรรมในด้านการ

จัดการเรียนการสอน การวิจัย และบริการ

วิชาการ ดำเนินกิจกรรม และมกีาร

ประเมินผลการดำเนินการร่วมกัน 

หลักสูตรทกุหลกัสูตร 

ฝ่ายวิชาการและวิจัย 

รองคณบดฝ่ีายวิชาการ

และวิจัย 

1.1.2.5 จำนวนหลักสตูรที่มีการจัด

การศึกษาเพื่อส่งเสรมิพืน้ที่

นวัตกรรม(Innovation Sandbox)  

- 1 1 1 1 1 หลักสูตร • พัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาบนพืน้ที่

นวัตกรรม (Innovation Sandbox) 

หลักสูตรทกุหลกัสูตร 

ฝ่ายวิชาการและวิจัย 

รองคณบดฝ่ีายวิชาการ
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กลยุทธ์ 
โครงการ 

 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย หน่วย

นับ 
แนวทางการดำเนินงาน 

ผู้ดำเนินงาน/ผู้จัดเก็บ/

ผู้กำกับติดตาม 65 66 67 68 69 70 

• สนับสนุนทรพัยากรสำหรับการจัดการศึกษา

บนพืน้ที่นวัตกรรม (Innovation Sandbox) 

และวิจัย 

1.2 พัฒนาหลักสูตร

การเรียนการสอน 

ที่ตอบสนองคนทุก

ช่วงวัยตาม

มาตรฐานการศกึษา 

 

1.2.1 โครงการจัดการ

เรียนรู้ตลอดชีวติ (Lifelong 

Learning)  ในรูปแบบ

หลักสูตรระยะสั้น (Short 

Course) สรา้งทักษะใหม่ 

(Reskill) และยกระดับ

ทักษะเดิม (Upskill) 

1.2.1.1 ร้อยละของรายไดก้าร

จัดการเรียนรู้ตลอดชีวติ (Lifelong 

Learning) ในรูปแบบหลักสูตรระยะ

สั้น (Short Course)  สรา้งทกัษะ

ใหม่ (Reskill) และยกระดับทกัษะ

เดิม (Upskill) 

10 10 10 10 10 10 ร้อยละ • สำรวจความต้องการของประชาชน  ในท้องถิน่

และหน่วยงานภายนอกเพื่อพัฒนาหลักสูตร 

• ปรับปรุง/พัฒนาและเสนอหลักสูตรเพื่อ

ตอบสนอง  ความต้องการของประชาชนใน

ท้องถิ่น และหน่วยงานภายนอก 

• จัดการอบรมหลักสูตร   ระยะสั้น 

• การจัดการศึกษาแบบสะสมหน่วยกิต 

(Credit bank) 

 

หลักสูตรทกุหลกัสูตร 

ฝ่ายวิชาการและวิจัย 

รองคณบดฝ่ีายวิชาการ

และวิจัย 

1.2.1.2 จำนวนนักศกึษาคงอยู่

นักศึกษาหลักสตูรระยะสั้น 

70 70 70 70 70 70 คน หลักสูตรทกุหลกัสูตร 

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและ

พันธกิจสัมพันธ ์

รองกิจการนักศึกษาและ

พันธกิจสัมพันธ ์

1.2.1.3 จำนวนนกัศึกษาที่มีการ

เรียนแบบสะสมหน่วยกิต 

 

 

10 11 11 15 15 15 คน หลักสูตรทกุหลกัสูตร 

ฝ่ายวิชาการและวิจัย 

รองคณบดฝ่ีายวิชาการ

และวิจัย 

1.3. ส่งเสรมิการ

ผลิตและเผยแพร่

ผลงานเชิงประจักษ์

ของนักศกึษาทัง้ใน

ระดับชาติและ

นานาชาต ิ

1.3.1 โครงการพัฒนา

ผลงานเชิงประจักษ์ของ

นักศึกษา 

1.3.1.1 จำนวนผลงานเชงิประจักษ์

ของนักศกึษาที่ไดรั้บรางวัล หรือ

การเผยแพร่ในระดับชาติหรือ

นานาชาต ิ

 

 

 

 

10 10 10 10 10 10 ผลงาน • ส่งเสรมิทักษะการนำเสนอผลงาน การ

ประกวดและการตีพิมพ์เผยแพร่ ของ

นักศึกษาในระดับชาตแิละนานาชาต ิ

• สนัลสนุนงบประมาณสำหรับการนำเสนอ

ผลงานของนกัศึกษา 

หลักสูตรทกุหลกัสูตร 

ฝ่ายวิชาการและวิจัย 

รองคณบดฝ่ีายวิชาการ

และวิจัย 
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กลยุทธ์ 
โครงการ 

 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย หน่วย

นับ 
แนวทางการดำเนินงาน 

ผู้ดำเนินงาน/ผู้จัดเก็บ/

ผู้กำกับติดตาม 65 66 67 68 69 70 

1.3.1.2 จำนวนผลงานเชิงประจักษ์ 

ผลงานวิจัยทางวิชาการของ

นักศึกษาที่ได้รับการเผยแพร่

ระดับชาติ หรือนานาชาติตาม

เกณฑ์ กพอ. กำหนด 

20 20 20 20 20 20 ผลงาน หลักสูตรทกุหลกัสูตร 

ฝ่ายวิชาการและวิจัย 

รองคณบดฝ่ีายวิชาการ

และวิจัย 

1.4. เสรมิสร้าง

ความรู ้และทกัษะ 

soft kill ของ

นักศึกษาให้ตรงตาม

ความต้องการของ

ตลาดแรงงาน และ

เป็นที่ยอมรับของ

สังคม 

1.4.1. โครงการพัฒนา

นักศึกษา วิศวกรสังคม

ผู้ประกอบการใหม่ฝึกหัด

(Startup) ที่เกดิจากการ

บ่มเพาะของมหาวทิยาลัย 

1.4.1.2 จำนวนนวัตกรรมที่เกิดจาก

วิศวกรสังคมที่สามารถนำไปแก้ไข

ปัญหาของชุมชนได้จริงและเกิดการ

เปลี่ยนแปลงต่อชุมชน 

1 1 1 1 1 1 ผลงาน • พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อเสรมิสร้าง

ทักษะการแก้ไขปญัหาชมุชนและสังคม 

• พัฒนาทักษะการแก้ไขปัญหาชุมชน และ

สังคม 

• ลงพืน้ที่เพื่อศึกษาปัญหา ความต้องการของ

ชุมชน 

• ออกแบบและสร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ไข

ปัญหาชมุชน และสังคม 

 

หลักสูตรทกุหลกัสูตร 

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและ

พันธกิจสัมพันธ ์

รองกิจการนักศึกษาและ

พันธกิจสัมพันธ ์

 

1.4.1.3 จำนวนผู้ประกอบการใหม่

ฝึกหัด (Startup) ที่เกิดจากการบ่ม

เพาะของมหาวิทยาลัย 

1 1 1 2 2 2 ราย • บ่มเพาะทักษะความเป็นผู้ประกอบการ  

• ฝึกปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจ 

• ศึกษาดูงานสถานประกอบการ 

• ทดลองปฏบิัติตามแผนธุรกิจ 

หลักสูตรทกุหลกัสูตร 

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและ

พันธกิจสัมพันธ ์

รองกิจการนักศึกษาและ

พันธกิจสัมพันธ ์

1.4.2 โครงการพัฒนา

ทักษะและทดสอบด้าน

เทคโนโลยดีิจิทัล และ

ภาษาอังกฤษ 

1.4.2.1 ร้อยละของนักศกึษาที่สอบ

ผ่านทักษะด้านเทคโนโลยีดิจทิัล 

(IC3) 

- 10 20 20 20 20 ร้อยละ • พัฒนาหลกัสูตรส่งเสรมิทักษะดจิทิัล  

• จัดการทดสอบทกัษะด้านดิจทิัล  

• รายงานผลการดำเนินงานเพื่อปรับปรุง ผล

การดำเนินงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

หลักสูตรทกุหลกัสูตร 

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและ

พันธกิจสัมพันธ ์

รองกิจการนักศึกษาและ

พันธกิจสัมพันธ ์
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กลยุทธ์ 
โครงการ 

 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย หน่วย

นับ 
แนวทางการดำเนินงาน 

ผู้ดำเนินงาน/ผู้จัดเก็บ/

ผู้กำกับติดตาม 65 66 67 68 69 70 

1.4.2.2 ร้อยละของนักศึกษาที่สอบ

ผ่านทักษะด้านภาษาอังกฤษ  

(CEFR) 

- ระดับ B1(ปริญญาตรี) 

- ระดับ B2(ปริญญาโท) 

 

 

 

40 

80 

 

 

 

40 

80 

 

 

 

40 

80 

 

 

 

40 

80 

 

 

 

40 

80 

 

 

 

40 

80 

ร้อยละ • พัฒนาทักษะภาษาองักฤษ 

• พัฒนาหลักสตูรการจัดฝึกอบรมทกัษะภาษาอังกฤษ  

• จัดกิจกรรมการฝึกอบรม 

• จัดการทดสอบทกัษะดา้นภาษาองักฤษ  

• รายงานผลการดำเนินงานเพือ่ปรับปรุงผลการ

ดำเนนิงานให้ดขีึน้อย่างตอ่เนื่อง 

หลักสูตรทกุหลกัสูตร 

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและ

พันธกิจสัมพันธ ์

รองกิจการนักศึกษาและ

พันธกิจสัมพันธ ์

1.4.3 โครงการพัฒนา

ทักษาะ Soft Skill ให้กับ

นักศึกษา 

1.4.3.1 จำนวนโครงการที่พัฒนา   

soft skill ให้กับนักศึกษา 

1 1 2 2 2 2 โครงการ • วางแนวทางการจดักิจกรรมพัฒนา Soft Skill ให้

เหมาะสมกบับริบท เช่น เปน็ผู้มีความคดิ

สร้างสรรค ์สร้างนวตักรรม การเปน็

ผู้ประกอบการ การมภีาวะผู้นำ ที่ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงของโลก ผสมผสานทกัษะดจิิทัล

กับความเขา้ใจทางสงัคม และวฒันธรรม จัด

กิจกรรม ประเมินความสำเร็จ และมกีารจัดการ

ความรู้  

หลักสูตรทกุหลกัสูตร 

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและ

พันธกิจสัมพันธ ์

รองกิจการนักศึกษาและ

พันธกิจสัมพันธ ์

1.6 ผลิตและพัฒนา

สมรรถนะของ

นักศึกษาตามความ

เชี่ยวชาญด้าน

วิชาการและวิชาชีพ 

1.6.1 โครงการผลิตและ

พัฒนาสมรรถนะของ

นักศึกษาตามความ

เชี่ยวชาญด้านวิชาการและ

วิชาชีพ 

1.6.1.1 จำนวนนักศกึษาคงอยู่

หลักสูตรปรญิญาตร ีและ

บัณฑิตศกึษา 

500 600 600 600 600 600 คน • พัฒนาศกัยภาพนักศกึษาตามปรัชญาการ

จัดการเรียนรู้เชงิผลติภาพ 

• ส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานของนักศกึษา 

เช่น เขา้ร่วมประชมุวิชาการเพื่อนำเสนอผลงาน 

การตีพมิพ์เผยแพร่ผลงานการแขง่ขัน/การ

ประกวด เปน็ต้น 

• จัดกิจกรรมสง่เสริมการเรียนรู้ในรายวิชาของ

หลกัสูตร 

• จัดซือ้ จัดจา้งทรัพยากรเพือ่สนบัสนนุการ

จัดการเรียนการสอน 

หลักสูตรทกุหลกัสูตร 

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและ

พันธกิจสัมพันธ ์

รองกิจการนักศึกษาและ

พันธกิจสัมพันธ ์



แผนกลยุทธ์คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2566-2570 II 33 

กลยุทธ์ 
โครงการ 

 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย หน่วย

นับ 
แนวทางการดำเนินงาน 

ผู้ดำเนินงาน/ผู้จัดเก็บ/

ผู้กำกับติดตาม 65 66 67 68 69 70 

1.6.1.2 จำนวนหลกัสูตรที่มกีาร

ปรับปรุงหรือพัฒนาหลกัสูตร

จัดการเรียนการสอนแบบบูรณา

การระหว่างศาสตร์ด้าน

วิทยาศาสตร์และด้านสงัคมศาสตร ์

1 1 1 1 1 1  หลักสูตร • ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรวิธกีารสอน/

คำอธิบายรายวชิาในหลักสูตรแบบบรูณา

การระหว่างศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์และ

ด้านสังคมศาสตร์ 

• ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรที่มีการเรียนรู้แบบ

สะสมหน่วยกิต 

• ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนรู้แบบ

สะสมหน่วยกิต 

• สำรวจและวิจัยความต้องการของตลาด 

• พัฒนาหลกัสูตรที่สามารถสร้างแผนการ

จัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

หลักสูตรทกุหลกัสูตร 

ฝ่ายวชิาการและวิจัย 

รองคณบดฝ่ีายวิชาการ

และวิจัย 

1.6.1.3 ร้อยละของการเบิกใช้

งบประมาณด้านวิชาการ 

80 80 80 80 80 80 ร้อยละ • จ่ายค่าตอบแทนการสอนในเวลาและนอกเวลา 

• จ่ายค่านเิทศ 

• จ่ายค่าตอบแทนกรรมการควบคุม และสอบ

วิทยานิพนธ ์

• จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการหลกัสูตร 

• มอบทุนการศกึษา 

• ปรับปรุง/พัฒนาหลกัสูตร 

หลักสูตรทกุหลกัสูตร 

ฝ่ายวิชาการและวิจัย 

รองคณบดฝ่ีายวิชาการ

และวิจัย 

1.6.1.4 ร้อยละของการไดง้านทำ

หรือประกอบอาชีพหลงัสำเร็จ

การศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปี ใน

พืน้ที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ 350

กิโลเมตร 

60 70 80 80 90 90 ร้อยละ • พัฒนาความรู้และทักษะของนักศึกษา 

• จัดหาสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียน 

หลักสูตรทกุหลกัสูตร 

ฝ่ายวิชาการและวิจัย 

รองคณบดฝ่ีายวิชาการ

และวิจัย 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ เพือ่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานรากใหเ้กิดความสมดุลและยั่งยืน 

กลยุทธ์  2.1.ส่งเสริมการผลติผลงานวจัิย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ที่มีคุณภาพ ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ บนพืน้ฐานความร่วมมือของ

หนว่ยงานและความต้องการของหน่วยงาน ชุมชน และสังคม 

  2.2.ส่งเสรมิการเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

  2.3.พัฒนาศักยภาพการสร้างสรรค์ผลงานวิจยั นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ตามความเช่ียวชาญของศาสตร์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ตารางที่  3.1-2  โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2  
กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วย

นับ 

แนวทางการดำเนินงาน ผู้ดำเนินงาน/ผู้จัดเก็บ/

ผู้กำกับติดตาม 65 66 67 68 69 70 

2.1 ส่งเสรมิการผลิตผล

งานวิจัย นวัตกรรม และ

งานสร้างสรรค์ ร่วมกับ

หน่วยงาน   ภายใน 

ภายนอก ชุมชน และ

สังคม 

2.1.1 โครงการผลิตผล

งานวิจัยและงาน

สรา้งสรรค์ และนวัตกรรม 

ที่ตอบโจทย์การพัฒนา

ประเทศ 

2.1.1.1จำนวนสัญญา

หรือโครงการวิจัยที่

ไดรั้บการสนับสนุนจาก

หน่วยงานภาครัฐ และ

ภาคเอกชน    ในการ

แก้ไขปญัหาความ

เหลื่อมล้ำ เสรมิสร้าง

พลังทางสังคมเพิ่มขีด

ความสามารถของชมุชน

และท้องถิ่นในการ

พัฒนาตนเองและ

จัดการตนเอง 

1 1 1 1 1 1 สัญญา/     

 โครงการ 
• พัฒนาระบบกลไกการจัดหาเงินทุนสนับสนุน

การวิจัยที่ตอบโจทยก์ารพัฒนา เชิงพืน้ทีแ่ละ

เชงิประเด็น 

• วางแผนและบรหิารทุนวิจัยที่ตอบโจทยก์าร

พัฒนา เชิงพืน้ทีแ่ละเชงิประเด็น 

• บ่มเพาะนักวิจยัในการเขียนข้อเสนอโครงการ 

• จัดหางบประมาณสนับสนุนการวิจัยและ

นวัตกรรมหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน 

• รายงานผลการดำเนินการตามแผน  

• สนับสนุนการวิจัยที่ตอบโจทย์การพฒันา เชิง

พืน้ที่และเชงิประเด็น 

 

หลักสูตรทกุหลกัสูตร 

ฝ่ายวิชาการและวิจัย 

รองคณบดฝ่ีายวิชาการ

และวิจัย 

2.1.1.2 จำนวน

ผลงานวิจัยและ

นวัตกรรมที่ตอบโจทย์

การพัฒนาเชิงพืน้ที่และ

เชิงประเด็น 

3 3 3 3 3 3 ผลงาน หลักสูตรทกุหลกัสูตร 

ฝ่ายวิชาการและวิจัย 

รองคณบดฝ่ีายวิชาการและ

วิจัย 



แผนกลยุทธ์คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2566-2570 II 35 

กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วย

นับ 

แนวทางการดำเนินงาน ผู้ดำเนินงาน/ผู้จัดเก็บ/

ผู้กำกับติดตาม 65 66 67 68 69 70 

2.1.2 โครงการสรา้งความ

ร่วมมือกับชุมชน / 

หน่วยงานภายนอกเพื่อ

ผลิตผลงานวิจัย 

2.1.2.1 จำนวน

นวัตกรรม     

สิ่งประดิษฐ์ องค์ความรู้

ใหม่ที่เกิดจากความ

ร่วมมอืกับหน่วยงาน

ภาครัฐหรือเอกชนใน

การแกไ้ขปญัหาชมุชน 

4 6 6 6 6 6 ผลงาน •  สรา้ง และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือใน

การพัฒนาผลงานวิจัย และศกัยภาพนักวิจัย 

• ศึกษาประเด็นปญัหาสำหรับการวิจัย/แก้ไข

ปัญหา 

• ดำเนินการวิจัยตามข้อตกลงความร่วมมือ 

หลักสูตรทกุหลกัสูตร 

ฝ่ายวิชาการและวิจัย 

รองคณบดฝ่ีายวิชาการและ

วิจัย 

2.1.2.2 ร้อยละเครือข่าย

ความร่วมมือกบั

หน่วยงานภาครัฐ

ภาคเอกชน ในระดับชาติ

และนานาชาตเิพื่อสร้าง

นวัตกรรมหรืองานวิจัยที่

ส่งเสรมิเศรษฐกิจและ

สังคมฐานราก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

- 10 10 10 10 20 ร้อยละ หลักสูตรทกุหลกัสูตร 

ฝ่ายวิชาการและวิจัย 

รองคณบดฝ่ีายวิชาการและ

วิจัย 

2.2. ส่งเสรมิการ

เผยแพร่ผลงานวิจัย 

นวัตกรรม และงาน

สรา้งสรรค์ ทั้งใน

ระดับชาติและนานาชาต ิ

2.2.1 โครงการเผยแพร่

ผลงานวิจัยและงาน

สรา้งสรรค์ที่ตอบโจทย์การ

พัฒนาประเทศ และได้รับ

การอา้งองิในระดับ

นานาชาต ิ

2.2.1.1 ร้อยละ

ผลงานวิจัยและ

นวัตกรรมตอบโจทย์การ

พัฒนาเชิงพื้นทีแ่ละเชงิ

ประเด็นที่ตีพิมพ์เผยแพร่

ในระดับชาติและ

นานาชาต ิ

10 10 10 10 10 10 ร้อยละ •  วางแผนและกำหนดเป้าหมายจำนวนการ

ตีพมิพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ 

• วางแผนและกำหนดเป้าหมายจำนวนการ

ตีพมิพ์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคณุภาพ

ระดับสูงเพื่อให้ได้รับการอา้งองิในฐานข้อมูล 

TCI 1 และฐานข้อมูลในระดับนานาชาติ Q1 - 

หลักสูตรทกุหลกัสูตร 

ฝ่ายวิชาการและวิจัย 

รองคณบดฝ่ีายวิชาการ

และวิจัย 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วย

นับ 

แนวทางการดำเนินงาน ผู้ดำเนินงาน/ผู้จัดเก็บ/

ผู้กำกับติดตาม 65 66 67 68 69 70 

2.2.1.2 ร้อยละของ

จำนวนบทความวิจัยของ

อาจารย์ที่ได้รับการ

อา้งองิจากฐาน TCI 

กลุ่ม 1  

10 10 10 20 20 20 ร้อยละ Q4  

• พัฒนาระบบกลไกสนับสนุนการเผยแพร่

ผลงานวิจัยและนวัตกรรม 

• สนับสนุน องค์ความรู ้และบริการที่เป็น

ประโยชน์ในการตีพมิพ์เผยแพร่งานวิจัยและ

งานสร้างสรรค์ที่ตอบโจทย์การพัฒนาเชิง

พืน้ที่ในระดับชาติและนานาชาต ิ

• สนับสนุน องค์ความรู ้และบรกิารที่เป็น

ประโยชน์ในการตีพมิพ์เผยแพร่งานวิจัยและ

งานสร้างสรรค์ที่มคีุณภาพดีเพียงพอที่จะ

ตีพมิพ์ในฐานข้อมูล TCI 1 และฐานขอ้มูลใน

ระดับนานาชาติ Q1 - Q4  

• จัดทำวารสารวจิัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ฯ 

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสี่งเสรมิ

ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตีพมิพ์เผยแพร่ใน

ระดับชาติและนานาชาติที่ตอบโจทย์การ

พัฒนาเชงิพืน้ทีแ่ละเชงิประเด็น 

หลักสูตรทกุหลกัสูตร 

ฝ่ายวิชาการและวิจัย 

รองคณบดฝ่ีายวิชาการและ

วิจัย 

2.2.1.3 ร้อยละของ

จำนวนบทความวิจัยของ

อาจารย์ที่ไดรั้บอ้างองิ

จากฐานข้อมูลนานาชาติ 

Q1-Q4 

- 5 5 5 5 5 ร้อยละ หลักสูตรทกุหลกัสูตร 

ฝ่ายวิชาการและวิจัย 

รองคณบดฝ่ีายวิชาการและ

วิจัย 

 2.2.2 โครงการส่งเสริมการ

ใช้ประโยชน์/จดสิทธิบัตร/

ต่อยอดผลงานวิจัย 

นวัตกรรม และงาน

สร้างสรรค์  

2.2.2.1 จำนวนรายไดท้ี่

เกิดจากทรัพย์สินทาง

ปัญญาที่ได้รับการต่อ

ยอดเชิงพาณิชย์ 

- 2 2 2 2 2 ร้อยละ พัฒนาระบบกลไกสนับสนุนการใชป้ระโยชน์ / 

การจดทะเบียน 

• เสรมิสร้างความรู้ และทักษะนักวิจัย ด้านการ

ต่อยอดผลงานวิจัย นวัตกรรม และงาน

สรา้งสรรค์ 

• จัดตั้งหน่วยบรหิารและจัดการทรัพย์สินทาง

หลักสูตรทกุหลกัสูตร 

ฝ่ายวิชาการและวิจัย 

รองคณบดฝ่ีายวิชาการ

และวิจัย 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วย

นับ 

แนวทางการดำเนินงาน ผู้ดำเนินงาน/ผู้จัดเก็บ/

ผู้กำกับติดตาม 65 66 67 68 69 70 

ปัญญา ในรูปแบบ Startup หรือกิจการร่วม

ค่า (Joint Venture) เพื่อส่งเสรมิการสร้าง

มูลค่าเพิ่มจากงานวิจัยและภมูิปัญญาท้องถิ่น  

• ส่งเสรมิการนำผลงานที่ย่ืนจดทะเบียน

ทรัพย์สินทางปัญญาสู่การต่อยอดในเชิง

พาณิชย์เพื่อสรา้งรายไดใ้ห้กับชุมชน 

 2.2.3 โครงการจัดประชุม

วิชาการระดับชาติและ

นานาชาตร่ิวมกับภาคี

เครือข่าย 

2.2.3.1 จำนวนคร้ัง การ

จัดประชุมวิชาการ

ระดับชาติและนานาชาติ

ร่วมกับภาคีเครือข่ายต่อ

ปีงบประมาณ 

1 1 1 1 1 1 คร้ัง • วางแผนและกำหนดเป้าหมายในการจัด

ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

ร่วมกับภาคีเครือข่าย 

• พัฒนาระบบกลไกสนับสนุนการจัดประชุม

วิชาการระดับชาติและนานาชาติร่วมกับภาคี

เครือข่าย 

• จัดประชุมวิชาการระดับชาตแิละนานาชาติ

ร่วมกับภาคีเครือข่าย  

• จัดประชุม อบรม สัมมนา เพื่อสรา้งเครือข่าย

วิจัยกับพันธมิตรวิจัยทั่วประเทศ 

ฝ่ายวิชาการและวิจัย 

รองคณบดฝ่ีายวิชาการ

และวิจัย 

2.3. พัฒนาศักยภาพ

การสรา้งสรรค์

ผลงานวิจัย นวัตกรรม 

และงานสรา้งสรรค์ ตาม

ความเชี่ยวชาญ 

2.3.1 โครงการพัฒนา 

ศูนย์ความเป็นเลิศดา้น

วิจัยนวัตกรรมและบริการ

วิชาการ (VALAYA 

Community-based Hub) 

 

 

 

2.3.1.1 ร้อยละของ

งานวิจัยที่เกิดจากความ

ร่วมมือของ PMUs 

ชุมชน ธุรกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม 

- 1 1 1 1 1 ร้อยละ • พัฒนา ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิจัยนวัตกรรมและ

บริการวิชาการ (VALAYA Community-based Hub) 

• ส่งเสริมการสร้างผลงานวิจัยที่เกิดจากความ

ร่วมมือของ PMUs ชุมชน ธุรกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม 

• ส่งเสริมการทำกิจกรรมเพื่อสังคม (Social 

Enterpreneur) ที่ได้รับการพัฒนาจากมหาวิทยาลัย 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วย

นับ 

แนวทางการดำเนินงาน ผู้ดำเนินงาน/ผู้จัดเก็บ/

ผู้กำกับติดตาม 65 66 67 68 69 70 

 2.3.1 โครงการสง่เสรมิ

ความเป็นเลิศด้านวิจัยและ

นวัตกรรม 

2.31.1 ร้อยละของ

อาจารย์นักวิจยัต่อ

จำนวนอาจารย์ทั้งหมด 

- 10 10 10 10 10 ร้อยละ • พัฒนา บ่มเพาะนกัวิจัยให้สามารถจดัหา

เงินทุนเพื่อการทำวิจัย พัฒนากระบวนการ

จัดทำข้อเสนองานวิจัยที่มีประสิทธภิาพ 

ฝ่ายวิชาการและวิจัย 

รองคณบดฝ่ีายวชิาการ

และวิจัย 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบูรณาการความร่วมมอืกับหุน้ส่วนทางสังคม เพือ่พัฒนาชุมชน ท้องถิ่น หน่วยงาน โรงเรียนเครอืข่าย และทำนุบำรุง สบืสาน

ศลิปวัฒนธรรม ต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์  

กลยุทธ์ 1. บูรณาการเครือข่ายความร่วมมอืกับหุน้ส่วนทางสังคมเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น แก้ปัญหาความเหลื่อมลำ้ และเสริมพลังทางสังคม  

  2. ยกระดับคุณภาพการศกึษา และเสริมสร้างศักยภาพโรงเรียนเครือข่ายเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

  3. ยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ด้วยกลไก BCG Economy Model  

  4. ส่งเสริมการทำนุบำรงุศิลปวัฒนธรรม เพื่อต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

  5. พัฒนามหาวิทยาลัยสูก่ารเป็นแหล่งเรียนรู้ของการเป็นมหาวิทยาลัยเชิงพืน้ที่  

  6. ส่งเสริมงานพันธกิจสัมพันธ์ตามอัตลักษณ์และความเชี่ยวชาญของศาสตร์/คณะ  

ตารางท่ี  3.1-3  โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3  

กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย หน่วย

นับ 
แนวทางการดำเนินงาน 

ผู้ดำเนินงาน/ผูจ้ัดเก็บ/ผูก้ำกับ

ตดิตาม 65 66 67 68 69 70 

3.1. บูรณาการเครือข่าย

ความร่วมมือกบัหุ้นส่วน

ทางสังคมเพื่อพฒันา

ชุมชนท้องถิ่น แก้ปัญหา

ความเหลื่อมล้ำ และ

เสรมิพลังทางสังคม  

3.1.1 โครงการ

ประสานงานเครือข่าย        

ความร่วมมือกบัหุ้นส่วน

ทางสังคมเพื่อพฒันาชุมชน

ท้องถิ่น 

3.1.1.1 จำนวนผลงานที่

เกิดจากความร่วมมือกับ

หุ้นส่วนทางสังคมเพื่อ

พัฒนาชุมชนท้องถิ่น   

2 2 2 2 2 2 ผลงาน • แสวงหาเครือข่ายความร่วมมือ

หุ้นส่วนทางสังคมเพือ่เสรมิสร้าง

ความเขม้แข็งและเพิ่มศกัยภาพของ

ชุมชนและสังคม  

• ทำข้อตกลงความร่วมมือเพื่อ

หลักสูตรทกุหลกัสูตร 

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและพันธกิจ

สัมพันธ ์

รองกิจการนักศึกษาและพนัธกิจ

สัมพันธ ์
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย หน่วย

นับ 
แนวทางการดำเนินงาน 

ผู้ดำเนินงาน/ผูจ้ัดเก็บ/ผูก้ำกับ

ตดิตาม 65 66 67 68 69 70 

เสรมิสร้างความเข้มแขง็และเพิ่ม

ศักยภาพของชุมชนและสังคม  

• ดำเนินกิจกรรมตามบันทึกข้อตกลง

ความร่วมมือ 

3.3 ยกระดับเศรษฐกิจ

ฐานราก ด้วยกลไก BCG 

Economy Model  

 

3.3.1 โครงการยกระดับ

เศรษฐกิจฐานราก ด้วย

กลไก BCG Economy 

Model 

3.3.1.1 จำนวนผลงานเชงิ

ประจักษ์ในการพัฒนา

พืน้ที่แบบบูรณาการตาม

โมเดลการพัฒนา

เศรษฐกิจแบบ BCG 

Economy 

- 1 1 1 1 1 ผลงาน • จัดทำแผนบริการวชิาการ 

• พัฒนาฐานข้อมูลพืน้ฐาน ปัญหา 

และความต้องการของชุมชนและ

ท้องถิ่น 

• สำรวจความต้องการของ

หน่วยงาน/ชุมชน จัดทำแผนที่ 

(mapping) ความเชี่ยวชาญของ

พืน้ที่ บุคลากร เครือข่าย หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง 

• พัฒนาพืน้ที่แบบบูรณาการตาม

โมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจแบบ 

BCG 

• จัดทำแผนพัฒนาการสร้างแบรนด์

เมือง/ชุมชนแห่งอนาคต 

• เมืองสรา้งสรรค์เพื่อการพัฒนา

อย่างย่ังยืน 

• พัฒนาศักยภาพ Non-degree (Re-

skill/Up-skill) สำหรับผูป้ระกอบการ

ทอ้งถิ่น 

 

หลักสูตรทกุหลกัสูตร 

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและพันธกิจ

สัมพันธ ์

รองกิจการนักศึกษาและพนัธกิจ

สัมพันธ ์
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย หน่วย

นับ 
แนวทางการดำเนินงาน 

ผู้ดำเนินงาน/ผูจ้ัดเก็บ/ผูก้ำกับ

ตดิตาม 65 66 67 68 69 70 

3.4. ส่งเสริมการทำนุ

บำรุงศิลปวัฒนธรรม 

เพื่อต่อยอดสู่เศรษฐกิจ

สรา้งสรรค์ 

 

3.4.1 โครงการส่งเสรมิ

การทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรม เพือ่ต่อ

ยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

3.4.1.1 จำนวนผลงาน/

นวัตกรรมจากการทำนุ

บำรุงศิลปวัฒนธรรม 

อนุรักษ์ และฟืน้ฟูมรดก

วัฒนธรรม ที่ก่อให้เกิด

มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 

- 1 1 1 1 1 ผลงาน • ส่งเสรมิการนำเสนอผลงาน

ศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ และฟืน้ฟู

มรดกวัฒนธรรม 

• ยกระดับการพึ่งพาตนเองแปลงทุน

วัฒนธรรมสู่สินค้าและบริการเชงิ

วัฒนธรรมต่อยอดสู่เศรษฐกิจ

สรา้งสรรค์ 

• ประกวดผลงานศิลปะและ

วัฒนธรรมเพื่อก่อให้เกิดรายได้ 

หลักสูตรทกุหลกัสูตร 

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและพันธกิจ

สัมพันธ ์

รองกิจการนักศึกษาและพนัธกิจ

สัมพันธ ์

3.5. พัฒนา

มหาวิทยาลัยสู่การเป็น

แหลง่เรียนรู้ของการเป็น

มหาวิทยาลัยเชิงพืน้ที่  

 

3.5.1 โครงการสง่เสรมิ

มหาวิทยาลัยเป็นขั้วความ

เจริญเศรษฐกิจเชิงพืน้ที่ วจิัย 

พัฒนานวัตกรรมบริการ

วิชาการ เพื่อพัฒนาสินค้า

ชุมชน 

3.5.1.1 จำนวนเงินรายไดท้ี่

เกิดจากการส่งเสรมิให้

มหาวิทยาลัยเป็นขั้วความ

เจริญเศรษฐกิจเชิงพืน้ที่ 

วิจัย พัฒนานวัตกรรม

บรกิารวิชาการ เพื่อพัฒนา

สินค้าชุมชน 

2 4 6 8 10 12 ล้านบาท • ส่งเสรมิมหาวิทยาลัยเป็นขั้วความ

เจริญเศรษฐกิจเชิงพืน้ที่ วิจัย 

พัฒนานวัตกรรมบริการวชิาการ 

เพื่อพัฒนาสินค้าชมุชน 

•   สำนักส่งเสรมิการเรียนรู้และ

บริการวชิาการ 

•   สถาบันวิจัยและพฒันา 

• งานบริหารทรัพย์สินและรายได ้

 

3.5.2 โครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดำริฯ 

3.5.2.1 จำนวนผูเ้ข้าร่วม

โครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดำริฯ 

- 2 2 3 3 4 ร้อยละ • การดำเนินงานตามโครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดำริฯ 

• สำนักส่งเสรมิการเรียนรู้และ

บรกิารวิชาการ 

3.6. ส่งเสรมิงานพันธ

กิจสัมพันธ์ตามอัต

ลักษณ์และความ

3.6.1 โครงการส่งเสรมิ

งานพันธกิจสัมพันธ์

ตามอัตลักษณ์และความ

3.6.1.1 จำนวนผลงานเชงิ

ประจักษ์/นวัตกรรมที่เกิด

จากการเรียนรู้เชิง

- 1 1 2 2 2 ผลงาน • พัฒนาทักษะบุคคลากร และ

นักศึกษาในการทำงานเชิง

ปฏิบัติการโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 

หลักสูตรทกุหลกัสูตร 

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและพันธกิจ

สัมพันธ ์
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย หน่วย

นับ 
แนวทางการดำเนินงาน 

ผู้ดำเนินงาน/ผูจ้ัดเก็บ/ผูก้ำกับ

ตดิตาม 65 66 67 68 69 70 

เชี่ยวชาญของศาสตร์/

คณะ (คณะ) 

 

เชี่ยวชาญของศาสตร์/

คณะ 

ปฏิบัตกิารทางสังคม 

(Social Lab) โดยใช้ชุมชน

เป็นฐานเพื่อสร้างการ

เปลี่ยนแปลงร่วมกันใน

พืน้ที่ 

• พัฒนาพืน้ที่ต้นแบบการเรียนรู้  เชิง

ปฏิบัติการทางสังคม (social lab) 

โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน 

• จัดทำแผนพัฒนาหลักสูตรจัดการ

เรียนการสอนผ่านการเรียนรู้เชิง

ปฏิบัติการทางสังคม (Social Lab) 

โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 

• สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อ

สรา้งการเปลี่ยนแปลงร่วมกันใน

พืน้ที่ 

• สร้างผลงาน/นวัตกรรมที่เกิดจาก

การเรียนรู้เชิงปฏิบัติการทางสังคม 

(Social Lab) โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 

เพือ่สร้างการเปลี่ยนแปลงร่วมกัน

ในพืน้ที่ 

• สร้างต้นแบบ (Prototype) เพื่อ

ทดลองวิธีทำงานร่วมกันแบบใหม่ 

สร้างวัฒนธรรมความร่วมมือ 

(Collaborative Culture) 

รองกิจการนักศึกษาและพนัธกิจ

สัมพันธ ์

3.6.1.2 ร้อยละ  ของ

โครงการบรกิารวิชาการที่

มกีารดำเนินงานตาม

รูปแบบพันธกิจสัมพันธ์ 

- 80 80 85 85 90 ร้อยละ • พัฒนาเครือข่ายความรว่มมือกับ

ภาครัฐและภาคเอกชน  

• ศกึษาศักยภาพของพืน้ที่ในการ

พัฒนาอย่างย่ังยืน  

• คณะ/วิทยาลัย 

• มรวอ.สระแก้ว  

• สำนักส่งเสรมิการเรียนรู้และ

บรกิารวิชาการ 
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มหาวิทยาลัยเพือ่สังคม • ดำเนินกิจกรรมในการพัฒนา  

• ประเมินผลความสำเร็จ จัดการ

ความรู้อย่างเป็นระบบ 

 

3.6.1.3 จำนวนโครงการ

บรกิารวิชาการที่มกีารต่อ

ยอดสู่ผลงานวิจัยรับใช้

สังคม 

- 1 1 1 1 1 โครงการ • พัฒนาผลงานทางวิชาการที่เกิด

จากการดำเนินการพัฒนเชิงพืน้ที่

ในรูปแบบงานวิจัยเชิงพืน้ที่และการ

เขียนตำราหรือหนังสือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรทกุหลกัสูตร 

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและพันธกิจ

สัมพันธ ์

รองกิจการนักศึกษาและพนัธกิจ

สัมพันธ ์
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ยุทธศาสตร์ 4 การพัฒนาระบบบริหารจดัการบนหลักธรรมาภิบาล และความเป็นดิจทิัล เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ได้มาตรฐานในระดับสากล และตอบสนอง

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

กลยุทธ์ 1. พัฒนาคุณภาพการศกึษาและการบริหารงานของคณะเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ  

2. พัฒนาการบริหารงานของคณะตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 

3. ส่งเสริมการนำระบบ Digital มาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการของคณะ 

4. พัฒนาคณะเชงินเิวศสู่ตน้แบบคณะสีเขียว Green Office 

ตารางที่  3.1-4  โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4  

กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย หน่วย

นับ 
แนวทางดำเนินงาน 

ผู้ดำเนินการ/ผู้จดัเก็บ/ผู้

กำกับตดิตาม 65 66 67 68 69 70 

4.1. พัฒนาคุณภาพ

มหาวิทยาลัยเพือ่มุ่งสู่

ความเป็นเลิศ 

4.1.1 โครงการพัฒนา

มหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์

คุณภาพการศึกษาเพื่อการ

ดำเนินการที่เป็นเลิศ 

(EdPEx) 

4.1.1.1 ผลการประเมิน

ตามเกณฑค์ุณภาพ

การศึกษาเพื่อการ

ดำเนินการที่เป็นเลิศ 

(EdPEx) ไม่ต่ำกว่า 200 

คะแนน 

200 200 200 200 200 200 คะแนน • บรหิารจัดการการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน IQA  

• บรหิารจัดการคุณภาพ

การศึกษาเพื่อรับการตรวจ

ประเมินภายนอก  

• พฒันาระบบการทำงานเพื่อ

ปิดช่องว่างของการพัฒนาตาม

เกณฑ์ EdPEx 

• พัฒนาระบบการถ่ายทอด

วธิีการดำเนินการตามเกณฑ์ 

EdPEx เพื่อสู่ความเปน็เลิศ 

- รายงานผลการดำเนินการ

ตามเกณฑ์ EdPEx 

• ประเมินผลการดำเนินงานตาม

เกณฑ์ EdPEx 

คณะกรรมการ EdPEx 

ฝ่ายบรหิารและการวางแผน 

รองคณบดฝ่ีายบรหิารและการ

วางแผน 

4.1.1.2 ร้อยละความสำเร็จ

ของการดำเนินงานตาม

แผนการพัฒนาตนเอง 

(Improvement Plan) ตาม

เกณฑ์คุณภาพการศึกษา

เพือ่การดำเนินการที่เป็น

เลิศ (EdPEx) 

- 80 80 85 90 95 ร้อย

ละ 

คณะกรรมการ EdPEx 

ฝ่ายบรหิารและการวางแผน 

รองคณบดฝ่ีายบรหิารและการ

วางแผน 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย หน่วย

นับ 
แนวทางดำเนินงาน 

ผู้ดำเนินการ/ผู้จดัเก็บ/ผู้
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4.1.2 โครงการบริหารและ

พัฒนาบุคลากรสู่

มหาวิทยาลัย แห่ง

ความสุข 

4.1.2.1 ค่าเฉลี่ยความ

ผูกพันของบคุลากรที่มีต่อ

คณะ 

มาก 

กว่า 

4.00 

มากกว่า 

4.00 

มากกว่า 

4.00 

มากกว่า 

4.00 

มากกว่า 

4.00 

มากกว่า 

4.00 

ค่าเฉลี่ย • กำหนดปัจจัยความผูกพัน  

• พัฒนากิจกรรมในการสรา้ง

ความผูกพัน 

• กำหนดตัวชี้วดัความผูกพัน 

และวิธีการประเมินความ

ผูกพัน  

• ประเมินและปรับปรุงผลการ

ดำเนินการ 

คณะกรรมการดำเนินงาน

โครงการมหาวิทยาลัยแห่ง

ความสุข 

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

และพันธกิจสัมพันธ ์

ฝ่ายบรหิารและการวางแผน 

รองคณบดฝ่ีายบรหิารและการ

วางแผน 

4.1.2.3 ร้อยละของ

บุคลากรสายวิชาการและ

สายสนับสนุนที่เขา้สู่

ตำแหนง่ทางวิชาการ/

ตำแหนง่ที่สงูขึน้ตาม

แผนการพัฒนาตนเอง 

- 30 30 30 30 30 ร้อยละ • เตรยีมความพร้อมและการ

สรา้งแรงบันดาลใจในการเข้าสู่

ตำแหนง่ที่สงู 

• ส่งเสรมิการเขา้สู่ตำแหนง่

ทางวิชาการของอาจารย์        

และบุคลาการ 

งานบุคคล 

ฝ่ายบรหิารและการวางแผน 

รองคณบดฝ่ีายบรหิารและการ

วางแผน 

4.1.3 โครงการปรับปรงุ

ภาพลักษณ์และส่งเสรมิ

การตลาด 

4.1.3.1 ค่าเฉลี่ยความพงึ

พอใจของผู้มีส่วนไดส้่วน

เสียในทุกมิติที่มีต่อคณะ 

มาก 

กว่า 

4.00 

มาก 

กว่า 

4.00 

มาก 

กว่า 

4.00 

มาก 

กว่า 

4.00 

มาก 

กว่า 

4.00 

มาก 

กว่า 

4.00 

ค่าเฉลี่ย • จัดทำแผนปรับภาพลกัษณ์

องค์กร 

• พัฒนาบุคลากร อาคาร

สถานที่ สง่เสรมิภาพลกัษณ ์

• จัดทำแผนกลยุทธ์ทาง

การตลาด 

• จัดกิจกรรมส่งเสรมิการตลาด

และการสรา้งความสมัพันธ์กบั

ผู้เรียน และลูกค้ากลุ่มอื่น 

 

งานสื่อสารองค์กร 

ฝ่ายบรหิารและการวางแผน 

รองคณบดฝ่ีายบรหิารและการ

วางแผน 
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4.1.4 โครงการส่งเสรมิ

การจัดการความรู้เพือ่

พัฒนาคุณภาพของ

มหาวิทยาลัย      

4.1.4.1 จำนวนนวัตกรรม                          

หรือเทคโนโลย ีที่เกิดจาก

การบูรณาการระหว่าง

ศาสตร์ เพื่อเพิม่

ความสามารถในการ

ทำงานใหก้ับอาจารย์ 

บุคลากร และผูม้ีส่วนได้

ส่วนเสีย 

1 1 1 1 1 1 จำนวน •  ปรับระบบการทำงาน  

• พัฒนาความรู้ความสามารถและ

สมรรถนะในการจัดการความรู้

ภายในองค์กรและ ผู้มีส่วนได้

เสีย สร้างนวัตกรรมการจัดการ

เรียนรู้ โดยการบูรณาการ

ระหว่างศาสตร์ 

• ปรับจาก analog เป็น digital/

พัฒนา platform 

• โครงการ 1 นวัตกรรม 1 คณะ/

หน่วยงาน 

ฝ่ายบรหิารและการวางแผน 

รองคณบดฝ่ีายบริหารและการ

วางแผน 

 4.1.5 โครงการพัฒนา

ศักยภาพของบคุลากรสาย

วชิาการ ด้านคุณวุฒแิละ

การดำรงตำแหน่งทาง

วิชาการ 

4.1.5.1 ร้อยละของ

บุคลากรชาวต่างชาติที่

ร่วมพัฒนามหาวิทยาลัย

ตามพันธกิจต่อจำนวน

อาจารย์ประจำทั้งหมด 

- 5 5 5 5 5 ร้อยละ •  สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ

หน่วยงานภายนอกเพื่อแสวงหา

อาจารย์ต่างชาติเพื่อร่วมพัฒนา

มหาวิทยาลัย 

ฝ่ายบรหิารและการวางแผน 

รองคณบดฝ่ีายบรหิารและการ

วางแผน 

4.1.5.2. ร้อยละของ

อาจารย์ที่ไดรั้บรางวัลใน

การจัดการเรียนการสอน 

มีความเชี่ยวชาญใน

ศาสตร์ และการขับเคลื่อน

พันธกิจสัมพันธท์ั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ

ต่อจำนวนอาจารย์ทั้งหมด 

- 40 40 40 40 40 ร้อยละ • เสรมิสร้างความรู้และทักษะ

ขอบุคลากร 

• จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสรมิความ

เชี่ยวชาญของบคุลากร 

• สนับสนุนบคุลากรเข้าร่วมการ

แข่งขัน  การประกวด 

ฝ่ายบรหิารและการวางแผน 

รองคณบดฝ่ีายบรหิารและการ

วางแผน 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย หน่วย

นับ 
แนวทางดำเนินงาน 

ผู้ดำเนินการ/ผู้จดัเก็บ/ผู้

กำกับตดิตาม 65 66 67 68 69 70 

4.1.5.3 ร้อยละของ

อาจารย์ประจำสถาบันที่มี

คุณวุฒิปริญญาเอก 

40 40 40 45 45 45 ร้อยละ • จัดสรรทุนการศึกษาระดับ

ปรญิญาเอก 

• จัดทำแผนพัฒนาอาจารย์

คุณวุฒิปริญญาเอก  

• มีการติดตามประเมนิผลการ

ดำเนินงาน 

ฝ่ายบรหิารและการวางแผน 

รองคณบดฝ่ีายบรหิารและการ

วางแผน 

4.1.5.4 ร้อยละของ

อาจารย์ประจำสถาบัน

ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

40 40 40 40 40 40 ร้อยละ • การเตรยีมความพร้อมและ

การสรา้งแรงบันดาลใจใน

การเข้าสู่ตำแหนง่ที่สงูขึน้ 

• ส่งเสรมิการเขา้สู่ตำแหนง่

ทางวิชาการของอาจารย์และ

บุคลากร 

ฝ่ายบรหิารและการวางแผน 

รองคณบดฝ่ีายบรหิารและการ

วางแผน 

4.2. พัฒนา  การบริหาร 

งานของมหาวิทยาลัย

ตามหลักธรรมาภิบาล 

(Good Governance) 

4.2.2 โครงการพัฒนา

ประสิทธิภาพการบริหาร

สำนักงาน 

4.2.2.1 ร้อยละของส่วน

งานที่มคี่า EBITDA เป็น

บวก 

70 80 90 100 100 100 ร้อยละ • ประเมินผลการดำเนินงานของ

คณะ  

• บรหิารจัดการสำนักงาน 

(เชือ้เพลิง วัสดุสำนักงาน วัสดุ

การศึกษา ครุภัณฑ์ ซ่อมแซม 

สาธารณูปโภค ค่าจ้างเหมา

บรกิาร) 

• บรหิารจัดการความเสี่ยง 

งานการเงินและพัสด ุ

ฝ่ายบรหิารและการวางแผน 

รองคณบดฝ่ีายบรหิารและการ

วางแผน 4.2.2.2 ร้อยละของส่วน

งานที่มคี่า Net Income 

เป็นบวก 

50 55 60 65 70 75 ร้อยละ 

4.2.2.3 ร้อยละของส่วน

งานที่มคี่า ROA มากกว่า

ร้อยละ 5 

15 20 25 30 35 40 ร้อยละ 

4.2.2.4 ร้อยละของส่วน

งานที่มคี่า Net Profit 

Margin  มากกว่าร้อยละ 5 

50 55 60 65 70 75 ร้อยละ 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย หน่วย

นับ 
แนวทางดำเนินงาน 

ผู้ดำเนินการ/ผู้จดัเก็บ/ผู้

กำกับตดิตาม 65 66 67 68 69 70 

4.2.3 โครงการจัดประชุม

เพื่อพัฒนาระบบบรหิาร

จัดการอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

4.2.3.1 ร้อยละของการ

เบิกจ่ายงบประมาณตาม

แผนการจัดประชุม 

100 100 100 100 100 100 ร้อยละ • ประชุมคณะกรรมการภายใน

หน่วยงาน 

 

สำนักงานคณบด ี

ฝ่ายบรหิารและการวางแผน 

หัวหน้าสำนักงานคณบด ี

รองคณบดฝ่ีายบรหิารและการ

วางแผน 

4.3 ส่งเสริมการนำ

ระบบ Digital มาใชใ้น

การพัฒนาการบรหิาร

จัดการของมหาวิทยาลัย 

4.3.2 โครงการพัฒนา

พืน้ที่นวัตกรรม 

4.3.2.1 ร้อยละของ

โครงการพัฒนาพืน้ที่

นวัตกรรมของคณะ/

วิทยาลัยที่มีการ

ดำเนินการสำเร็จตาม

แผนการจัดตั้งพืน้ที่

นวัตกรรม (Innovation 

Space) 

60 65 70 75 80 80 ร้อยละ • ปรับปรงุ จัดหาวัสดุ อปุกรณ์ 

ครุภัณฑ์ให้ทันสมัย รองรับ  

ระบบปฏิบัติการ 

• จัดซือ้ซอฟตแ์วร์ลิขสิทธิก์าร

บรหิารและการปฏบิัติงาน 

• สร้างพืน้ที่เรียนรู้ร่วมกัน 

innovation Learning Space    

ทุกคณะ 

หลักสูตร ส.บ.สาธารณสุข

ศาสตร ์

**โครงการงบลงทุน 

รองคณบดฝ่ีายบรหิารและการ

วางแผน 

 

4.3.3 โครงการพัฒนา

แพลทฟอร์มตามพันธกิจ

ของมหาวิทยาลัย 

4.3.3.2 จำนวนผูเ้ข้าใช้

แพลตฟอร์ม (Platform) 

เพื่อ การจัดการเรียนรู้ที่

เป็นเลิศ 

- 100 100 100 100 100 คน • เผยแพร์ประชาสัมพันธ์ให้กับ

ประชาชนและบคุลากรเข้าใช้ 

Platform  แพลตฟอร์มการ

จัดการเรียนรู้ที่เป็นเลิศ 

• สนับสนุนทรัพยากรเพื่อ

รองรับการจัดการเรียนการ

สอนแบบออนไลน ์

• สนับสนุนทรัพยากรเพื่อ

รองรับการจัดการเรียนการ

สอนแบบออนไลน ์

 

หลักสูตรทกุหลกัสูตร 

ฝ่ายบรหิารและการวางแผน 

หัวหน้าสำนักงานคณบด ี

รองคณบดฝ่ีายบรหิารและการ

วางแผน 

4.3.3.3 ร้อยละของ

รายวิชาที่พัฒนาขึน้ใช้

แพลตฟอร์ม (Platform) 

การเรียนรู้ที่เป็นเลิศ 

 

- 5 10 15 20 25 ร้อย

ละ 

หลักสูตรทกุหลกัสูตร 

ฝ่ายวิชาการและวิจัย 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 



แผนกลยุทธ์คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2566-2570 II 48 

ส่วนที่ 4 

การกำกับติดตามผลการดำเนินงาน 

แนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานแผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์

 

1. แนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินการของคณะสาธารณสุขศาสตร ์

การขับเคลื่อนการดำเนนิงานตามแผนของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-

2569 จำเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีการพัฒนาระบบและกลไกในการขับเคลื่อน การดำเนินงานและการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามแผน โดยจะต้องมีการสื่อสาร เพื่อสร้าง

ความเข้าใจในหลักการ สาระสำคัญของ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดผลงานหลัก ค่าเป้าหมาย ให้แก่คณะผู้บริหารทุกระดับ รวมท้ังบุคลากรภายในให้รับทราบ เข้าใจ มีการนำ

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ การดำเนนิงานท่ีกำหนดไว้ไปเป็นเป้าหมายการปฏบัิตงิานตามบทบาทหน้าท่ีของคณะ ผ่านกระบวนการจัดทำแผนปฏบัิตกิารประจำปแีละการจัดข้อตกลง

ผลงานรายบุคคล มีการกำหนดนโยบายการจัดสรรงบประมาณให้สอดรับกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รวมท้ังปรับปรุงจัดระบบในการติดตามผลการบริ หารงบประมาณ ให้

เอื้ออำนวยต่อการขับเคลื่อนการดำเนินงาน และจัดให้มีการกำหนดกรอบการประเมินผลระบุตัวชี้วัดความสำเร็จของยุทธศาสตร์ตามแนวทางการบริหารยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนา

องค์การให้มีสมรรถนะสูง จัดประชุมติดตามผลการดำเนินการ แสวงหาแนวทางท่ีเหมาะสมในการรับรู้ ลดปัญหาอันสืบเนื่องมาจากความเปลี่ยนแปลงของเงื่อนไข ปัจจัยท่ีมีผลต่อ

ความสำเร็จในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ 

2. รูปแบบ แนวทางในการตดิตามประเมินผล 

การติดตามประเมนิผลการดำเนินงาน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565-2569  

คณะฯ สนับสนุนให้ใช้กลไกการบริหาร ซึ่งมีคณบดี รองคณบดี เป็นผู้มีอำนาจและบทบาทอย่างเต็มท่ีในการบริหารกลยุทธ์และติดตามประเมิน รวมถึงรับผิดชอบติดตามการ

ดำเนินงานตามกลยุทธ์ท่ีรับผิดชอบโดยท่ีงานบริหารและการวางแผน เป็นผู้รวบรวมวิเคราะห์ สังเคราะห์และสรุปผลในภาพรวมของคณะ รายงานต่อคณะกรรมการบริหารคณะและ

รายงานต่อกองนโยบายและแผน มหาวทิยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์เพื่อประมวลผลการประเมินในภาพรวมระดับมหาวิทยาลัยต่อไป 
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3. หนว่ยงานทีท่ำหน้าที่การตดิตามประเมนิผล 

หน่วยงานท่ีมหีนา้ท่ีในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกอบด้วย ฝ่ายบริหารและการวางแผน ฝ่ายกิจการนักศึกษาและพันธ

กิจสัมพันธ์ ฝ่ายวชิาการและวิจัย  หลักสูตร และหน่วยงานอื่นๆ ตามโครงสร้างการบริหารงานของคณะสาธารณสุขศาสตร์  

3.1 ฝ่ายบริหารและการวางแผน ทำหน้าท่ีเป็นหน่วยตดิตามประเมนิผลของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มีบทบาทความรับผิดชอบ ดังนี้ 

3.1.1 จัดทำสาระสำคัญของแผนกลยุทธ์ 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปีท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็น

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าสงค์ โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณของคณะ 

3.1.2 วิเคราะห์ความสอดคล้องเชื่อมโยงของผลผลิตไปสู่เป้าหมายการดำเนินงานในระดับคณะ ระดับมหาวิทยาลัย เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผน

ตดิตามประเมินผลการดำเนนิงานของคณะ 

3.1.3 รวบรวมและวิเคราะห์รายงานจากฝ่ายงาน และหน่วยงานต่างๆ ในสังกัด และสรุปนำเสนอความก้าวหน้าของผลงานดำเนินงานทุกไตรมาส เสนอต่อคณะ

กรรมการบริหารคณะเพื่อใชป้ระโยชน์ในการบริหารงานและงบประมาณของคณะ 

3.2 หน่วยงานในระดับฝ่าย หลักสูตร และหน่วยงานอื่นๆ ตามโครงสร้างการบริหารงานของคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นหน่วยงานเครอืข่ายการตดิตามประเมินผล

ของคณะ มบีทบาทความรับผิดชอบวเิคราะห์ความสอดคล้องเชื่อมโยงผลผลิตในระดับแผนงาน/โครงการของหน่วยงาน และเป้าหมายการดำเนนิงานในระดับหน่วยงานท่ีตอบสนองต่อ

เป้าหมายการดำเนนิงานระดับคณะ และมหาวิทยาลัย และรายงานผลการดำเนนิงานตามแผนแผนปฏบัิตกิารประจำป ีทุกไตรมาสส่งให้ฝ่ายบริหารและการวางแผน  

4. ระยะเวลาการติดตามประเมนิผล 

  กำหนดให้หน่วยงานภายในคณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดส่งรายงานผลการดำเนนิงานตามตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ และแผนปฏบัิตกิารมหาวิทยาลัย ประจำปงีบประมาณ 

พ.ศ.2565-2569 ตามแบบฟอร์มท่ีกำหนด มายังฝ่ายบริหารและการวางแผนรายไตรมาส เพื่อรวบรวมสรุปผลการดำเนนิเสนอต่อมหาวิทยาลัย ดังนี ้

   ไตรมาสท่ี 1 รอบ 3 เดอืน ระหว่างวันท่ี  1 ตุลาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565    

   ไตรมาสท่ี 2 รอบ 6 เดือน ระหว่างวันท่ี  1 มกราคม 2566 – 31 มนีาคม 2566  

   ไตรมาสท่ี 3 รอบ 9 เดือน ระหว่างวันท่ี  1 เมษายน 2566 – 30 มิถุนายน 2566  

   ไตรมาสท่ี 4 รอบ 12 เดอืน ระหว่างวันท่ี  1 กรกฎาคม 2566 – 30 กนัยายน 2566 

 


