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ส่วนที่ 1 สถานการณ์แนวโน้มปัจจัยที่มผีลกระทบต่อหน่วยงาน 
 

1.1 สภาพแวดล้อมปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อหน่วยงาน 

1) ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ทางด้านสาธารณสุข มุ่งเน้นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยในทุกกลุ่มวัย การป้องกัน ควบคุมโรคและภัยทาง

สุขภาพ ความปลอดภัยทางด้านอาหารและการลดปัจจัยเสี่ยงต่อการป่วยเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง รวมถึงการจั ดการสิ่งแวดล้อม โดยการสนับสนุนให้ผลิต

บุคลากรทางดา้นสาธารณสุขเพื่อตอบสนองการพัฒนาทางด้านสุขภาพแบบองค์รวม    

2) สถานะทางเศรษฐกิจที่แสดงให้เห็นถึงปัญหาค่าครองชีพสูง สินค้าราคาแพงขึ้น ส่งผลทำให้ประชาชนมีการควบคุมค่าใช้จ่ายหรือลดค่าใช้จ่ ายที่ไม่

จำเป็น ประกอบกับเป็นช่วงที่เศรษฐกิจของประเทศไทยกำลังฟื้นตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 และวัยเรียนหันมาประกอบอาชีพเพื่อหา

รายได้แทนการเข้าศกึษาต่อในระดับอุดมศึกษา 

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 และยังให้การสนับสนุนให้หน่วยงาน สถาบัน

ทางการศึกษาสร้างองค์ความรูใ้นการป้องกันโรคใหแ้ก่ประชาชนเพื่อควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไม่ให้ขยายในวงกว้าง 

6) การศกึษาเป็นรากฐานการพัฒนาประเทศที่สำคัญ ส่งผลกระทบต่อความเจริญก้าวหน้าทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม และเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ส่งเสริม

ให้ประชาชนมีศักยภาพในการทำงาน และการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข ดังนั้น รัฐบาล สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาคเอกชน จึงให้ส่งเสริมให้ประชาชนใน

ทุกช่วงวัยสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสร้างความรู้และการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิตในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็น

พลวัต  

1.2 สภาพแวดล้อมปัจจัยภายในท่ีมีผลกระทบต่อหน่วยงาน 

1) คณาจารย์มีความเช่ียวชาญในศาสตร์ทางสุขภาพที่หลากหลาย สามารถนำองค์ความรู้มาบูรณาการเพื่อการจัด การเรียนการสอน การบริการ

วิชาการและงานวิจัยที่มคีุณภาพ 

2) คณะฯ มสีิ่งสนับสนุนการเรียนรู้สำหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย ได้แก่ หอ้งปฏิบัติการของสาขาวิชาต่าง ๆ คลินิควไลยอลงกรณ์ 

และคลินิคแพทย์แผนไทย จึงสามารถจัดการเรียนการสอนโดยเน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะทางวิชาชีพและสามารถจบการศกึษาและเป็น

บัณฑติที่มีศักยภาพได้ต่อไป 

3) คณะฯ ได้รับนโยบายการพัฒนาท้องถิ่นทางด้านสุขภาพเพื่อการยกระดับคุณภาพชวีิตของชุมชน ส่งผลทำใหค้ณาจารย์ได้บริการวิชาการและ

นักศึกษาได้ลงพืน้ที่เพื่อพัฒนาทักษะการประยุกต์ใช้ความรูใ้นชั้นเรียนสู่การปฏิบัติงานในชุมชน 

4) คณะฯ มีหลักสูตรระยะสั้นที่สามารถเพิ่มศักยภาพของนักศกึษาในการเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

5) อัตราการคงอยู่ของอาจารย์มีนอ้ย 
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1.3 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของหน่วยงาน 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

• คณาจารย์มีองค์ความรู้และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางทั้งด้านการจัดการ

เรียนการสอนและการวิจัย 

• มีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการเพื่อการ

พัฒนาท้องถิ่น 

• มีการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่ตอบสนองความตอ้งการของผูร้ับบริการ 

• คณาจารย์มีความชำนาญในการทำงานในพื้นที่ชุมชน โดยการดำเนินการ

ร่วมกับเครือข่ายอย่างมสี่วนร่วม 

• คณะมอีุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้และแหล่งฝกึปฏิบัติงาน ได้แก่ ห้องปฏิบัติการ

ของสาขาวิชา คลินิควไลยอลงกรณ์ 

• หลักสูตรในคณะจัดการเรยีนการสอนเป็นไปตามมาตรฐานของสภาวิชาชีพ  

• คณะมกีารดำเนินการโดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศกึษาเพื่อการดำเนินการที่

เป็นเลิศ  

• ทำเลที่ตัง้ของมหาวิทยาลัยอยู่ใกล้ถนนใหญ่และตดิกับนิคมอุตสาหกรรม 

 

 

 

 

• คณะยังไม่มีความร่วมมอืในการจัดการเรียนการสอนจาก

มหาวิทยาลัยทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

• จำนวนทุนในการสนับสนุนงานวิจัยจากภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัยมีจำนวนน้อย 

• การดำเนินงานบริการวิชาการไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการ

ของชุมชนได้ครอบคลุมทุกมิติ 

• จำนวนนักศกึษาที่สอบผ่านภาษาอังกฤษระดับ B1 มีจำนวนน้อย 

• บุคลากรมีภาระงานจำนวนมาก 
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โอกาส อุปสรรค 

• ภาครัฐใหค้วามสำคัญในการพัฒนาทางดา้นสุขภาพ  

• ประเทศไทยมีหลักการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยโมเดลเศรษฐกิจ 

BCG ให้คณะดำเนินการตามเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

• การสนบัสนุนใหจ้ัดทำหลักสูตรระยะสั้น สัมฤทธิบัตร และธนาคารหน่วยกิต 

• ภาครัฐและเอกชนส่งเสริมใหป้ระชาชนในทุกช่วงวัยมีการเรียนรู้ตลอดชวีิต 

• การลดลงของประชากรวัยเรียนส่งผลทำให้นักศึกษาเข้าใหม่ลดน้อยลง 

• เศรษฐกิจตกต่ำ ค่าครองชีพสูง ประชากรวัยเรียนตัดสินใจประกอบ

อาชีพมากกว่าเรียนต่อในระดับอุดมศกึษา 

• การแข่งขันบริการวิชาการในพืน้ที่จากมหาวิทยาลัยใกล้เคียง 

• สังคมปัญญาประดิษฐ์ (AI) เข้ามามีบทบาทในการศกึษาและบริการ

วิชาการ  

1.4 การคาดการณ์อนาคตเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Foresight)  

ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว ด้วยการพัฒนาของเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมศาสตร์  

 สัญญาณการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยที่มผีลกระทบต่อการพัฒนาของคณะฯ ในอนาคตมีดังนี้ 

หัวข้อ ประเด็นในอนาคต 

ด้านเศรษฐกิจ 1) ค่าครองชีพสูง 2) รายได้ของประชาชนน้อยลง 3) ภาวะการว่างงาน  

ด้านสังคม 1) อัตราเด็กแรกเกิดนอ้ยลง 2) การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 3) การเรียนรูต้ลอดชวีิต 

ด้านสิ่งแวดล้อม 1) สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม 2) ปัญหาการจัดการขยะ  

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

ทางภูมิศาสตร์ 

ด้านกฎหมาย/นโยบายภาครัฐ หน่วยงานรัฐใหก้ารสนับสนุนทางดา้นสุขภาพมากขึ้น 
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กลุ่มสัญญาณและปัจจัยความเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาคณะฯ 

Driving Force ประเด็นท่ีผ่านมา ประเด็นในอนาคต 

การเรียนรูต้ลอดชีวติ - รายได้ที่น้อยลงและปัญหาการว่างงาน 

- การปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและ

สังคม 

- การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นพร้อมชีวติและควบคู่กับ

พัฒนาการในทุกช่วงชีวิต 

- การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ของทุกช่วงวัย 

การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค - การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 

- ปัญหาการจัดการขยะ 

- ภาวะโลกร้อน 

- พฤติกรรมทางสุขภาพที่ไม่เหมาะสม 

- การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 

- การป่วยและเสียชีวติด้วยโรคไม่ตดิต่อ 

- การจัดการขยะติดเชือ้ 

การพัฒนาคุณภาพชวีิตผูสู้งอายุ - เด็กแรกเกิดนอ้ยลง 

- การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 

- หน่วยงานรัฐเห็นความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตผู้สูงอายุ  

- การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ 

- พลังของการเป็นผูสู้งอายุ (พฤฒพลัง)  

  

ภาพอนาคต 

คณะสาธารณสุขศาสตร์เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการจัดการเรยีนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค 

และการพัฒนาคุณภาพชวีิตในกลุ่มเปราะบาง 
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1.5 บริบทเชิงกลยุทธ์ 

1.5.1 ความท้าทายเชิงกลยุทธ์  

• การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาให้สอบผ่านภาษาอังกฤษระดับ B1  

• การพัฒนาทักษะและกระบวนการเขียนโครงร่างวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนการวิจัย 

• มหาวิทยาลัยบ่มเพาะผูป้ระกอบการรายใหม่ (startup) ที่เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน 

• การส่งเสริมให้อาจารย์ที่มคีุณวุฒิปริญญาเอกและตำแหน่งทางวิชาการ 

• การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่ตอบสนองความตอ้งการของลูกค้า 

1.5.2 ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์  

• บุคลากรได้รับการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นำไปสู่การปฏิบัติงานตามนโยบายของคณะและมหาวิทยาลัย 

• มหาวิทยาลัยมุ่งเนน้การพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรีที่มกีารบูรณาการข้ามศาสตร์ สัมฤทธิบัตร และธนาคารหน่วยกิต 

• มหาวิทยาลัยมุ่งเนน้การบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

• บุคลากรสายวิชาการมีศักยภาพในการจัดการเรยีนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ 

• การผลงานทางวิชาการของอาจารย์มีคุณภาพ 

1.5.3 โอกาสเชิงกลยุทธ์ 

• มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณในการจัดทำโครงการต่างๆ จากหน่วยงานภายนอกที่หลากหลาย 

• คณะฯวางแผนในการพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรทีี่มกีารบูรณาการข้ามศาสตร์ เพื่อเสริมความเป็นเลิศด้านสุขภาพใหก้ับบัณฑติ 

• คณะฯมีแผนการสร้างความร่วมเมื่อกับภาคเอกชนและหน่วยงานท้องถิ่นในการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมและการพัฒนาท้องถิ่น 

• คณะฯมีแนวทางในการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านผู้สูงอายุเพื่อยกระดับคุณภาพชีวติของคนในชุมชนใกล้เคียง  
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1.6 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

• เพื่อจัดทำโครงการร่วมกับภาคีเครือข่ายที่หลากหลาย 

• เพื่อพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรทีี่มกีารบูรณาการข้ามศาสตร์ 

• เพื่อจัดหาทุนวิจัยจากภาครัฐ ภาคเอกชนและหน่วยงานท้องถิ่น 

• เพื่อพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่ตอบสนองความตอ้งการของลูกค้า 
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ส่วนที่ 2 

แผนปฏิบัติการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 

2.1 วิสัยทัศน์ ปรัชญา  ปณิธาน  อัตลักษณ์ เอกลักษณ์  วัฒนธรรมองค์กร และสมรรถนะหลัก  
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2.2 ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

Vision : คณะสาธารณสุขศาสตร์ช้ันนำในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏด้านความรอบรู้ทางสุขภาพและพัฒนาสุขภาพคนทุกช่วงวัยในชุมชนบนความร่วมมอืของ

ภาคีเครือข่ายทางสังคม ในปี 2570 

ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย หน่วยนับ ผู้ดำเนินงาน ผู้รายงาน ผู้กำกับติดตาม 

1.รายได้ของชุมชนที่เพิ่มขึ้นจากการ

ให้บริการวิชาการของคณะ 

10 รอ้ยละ ผูจ้ัดการพื้นที่ ผูจ้ัดการพื้นที่ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพันธ

กิจสัมพันธ์ 

2.งบประมาณจัดสรรที่คณะได้รับใน

การดำเนินโครงการบริการวิชาการ 

800,000 บาท ผูจ้ัดการพื้นที่ ผูจ้ัดการพื้นที่ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพันธ

กิจสัมพันธ์ 

3.รายได้จากการดำเนินการหลักสูตร

ระยะสั้นและการบริการวิชาการของ

คณะ 

1,800,000 บาท ผศ.ศศธิร ตันติ

เอกรัตน ์

อ.ดร.รัฐพล ศลิป

รัศมี 

1.รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพันธ

กิจสัมพันธ์ 

2.รองคณบดีฝ่ายบริหารและการวางแผน 
 

2.3 พันธกิจ     

 1) ผลิตบัณฑิตและผูเ้รียนเป็นผู้รอบรู้ด้านสุขภาพ มีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ มีสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการ วิศวกรสังคม เพื่อส่งเสริม

การเรียนรูท้ี่ตอบสนองความต้องการสำหรับคนทุกช่วงวัย 

 2) พัฒนาวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานรากโดยความร่วมมอืกับภาคีเครือข่ายทางสังคมทั้งภาครัฐ เอกชนและ

ชุมชนท้องถิ่น  

 3) ประสานความร่วมมอืกับภาคีเครอืข่ายทางสังคมในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น สู่การเป็นองค์กรเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่รวมทั้งสบืสานโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดำริ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ประชาชนในพื้นที่มคีุณภาพชวีิตที่ด ี

 4) พัฒนาระบบนิเวศ (Ecological) ของคณะเกือ้กูลการเรียนรู้และการวิจัย มีประสิทธิภาพการทำงาน มนีวัตกรรมทำให้ชุมชนภายในคณะและผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียมีคุณภาพชวีิตที่ดี 
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2.4 ค่านยิม  
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2.5 กลยุทธ์และวัตถุประสงค์ 

วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อจัดทำโครงการร่วมกับภาคีเครือข่ายที่หลากหลาย 

2) เพื่อพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรทีี่มกีารบูรณาการข้ามศาสตร์  

3) เพื่อจัดหาทุนวิจัยจากภาครัฐ ภาคเอกชนหรอืหน่วยงานท้องถิ่น 

4) เพื่อพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่ตรงความตอ้งการของลูกค้า 

2.6 ตัวชี้วดัวัตถปุระสงคเ์ชงิกลยุทธ์ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วยนับ ผู้รบัผดิชอบดำเนินการ ผู้กำกับติดตาม 

1. ความร่วมมอืของภาคีเครือข่ายในการบรกิารวิชาการ 

1.1 จำนวนภาคีเครอืข่ายในการบริการวิชาการร่วมกับคณะ 2 หน่วยงาน ผศ.ศศิธร ตันตเิอกรัตน์ รองคณบดฝี่ายกิจการนักศึกษาและพันธกิจสัมพันธ์ 

1.2 รายได้ของชุมชนท่ีเพิ่มขึ้นจากการให้บริการวชิาการของคณะ 10 ร้อยละ ผู้จัดการพืน้ท่ี รองคณบดฝี่ายกิจการนักศึกษาและพันธกิจสัมพันธ์ 

1.3 งบประมาณจัดสรรท่ีคณะได้รับในการดำเนินโครงการบริการวิชาการ 700,000 บาท ผู้จัดการพืน้ท่ี รองคณบดฝี่ายกิจการนักศึกษาและพันธกิจสมัพันธ์ 

2. การพฒันาหลักสูตรปริญญาตรทีี่มีการบรูณาการขา้มศาสตร ์

2.1 จำนวนหลักสูตรปริญญาตรีท่ีมีการบูรณาการข้ามศาสตร์ 1 หลักสูตร อ.ศศิวิมล จันทร์มาลี รองคณบดีฝ่ายวชิาการและวจิัย 

3. การจัดหาทุนวิจัยจากภาครัฐ ภาคเอกชนหรือหน่วยงานท้องถิ่น 

3.1 จำนวนงบประมาณท่ีได้รับการสนับสนุนทุนวจิัย 2.5 ล้านบาท อ.ศศิวิมล จันทร์มาล ี รองคณบดีฝ่ายวชิาการและวจิัย 

4. พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นทีต่อบสนองความต้องการของลูกค้า 

4.1 รายได้จากการดำเนินการหลักสูตรระยะสั้นและการบริการวิชาการ

ของคณะ 

 

1,800,000 บาท อ.ดร.รัฐพล ศลิปรัศมี รองคณบดฝี่ายกิจการนักศกึษาและพันธกิจ

สัมพันธ์ 
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2.7 ยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566   

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพ เพือ่ส่งเสรมิการเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการสำหรับคนทุกช่วงวัย  

กลยุทธ์  

 1.1 สร้างความร่วมมอืในการจัดการเรยีนรู้ร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพทั้งในและต่างประเทศ  

 1.2 พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ที่ตอบสนองคนทุกช่วงวัยตามมาตรฐานการศกึษา 

 1.3 ส่งเสริมการผลิตและเผยแพร่ผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษาทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

 1.4 เสริมสร้างความรู้ และทักษะ soft kill ของนักศกึษาให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน และเป็นที่ยอมรับของสังคม 

 1.5 ผลติและพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาตามความเชี่ยวชาญด้านวิชาการและวิชาชีพ  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสรมิการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานรากให้เกิดความ

สมดุลและยั่งยืน 

กลยุทธ์ 
2.1.ส่งเสริมการผลติผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ที่มคีุณภาพ ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ บนพืน้ฐานความร่วมมือของหน่วยงาน

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

ยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค ์

 กลยุทธ์   

 1. บูรณาการเครือข่ายความร่วมมอืกับหุน้ส่วนทางสังคมเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ และเสริมพลังทางสังคม  

 2. ยกระดับคุณภาพการศกึษา และเสริมสร้างศักยภาพโรงเรียนเครอืข่ายเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

 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. พัฒนาคณะเพื่อมีส่วนร่วมในการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว/Green office 
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3. งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรประจำปีงบประมาณ 2566  

3.1. การจัดสรรงบประมาณ ประจำปงีบประมาณ 2566 ตามยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ 
งบประมาณ 

รวม ร้อยละ 
รายได้ แผ่นดิน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการศกึษาด้านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมการ 

เรียนรู้ที่ตอบสนองความตอ้งการสำหรับคนทุกช่วงวัย 

      10,800.00   1,531,798.83   1,542,598.83  5.24  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์เพื่อ

ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานรากใหเ้กิดความสมดุลและยั่งยืน 

      33,200.00       111,476.00       144,676.00       0.49  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบูรณาการความร่วมมอืกับหุ้นส่วนทางสังคม เพื่อพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น 

หน่วยงาน โรงเรียนเครอืข่าย และทำนุบำรุง สบืสานศลิปวัฒนธรรม ต่อยอดสู่เศรษฐกิจ

สร้างสรรค์ 

       47,640.00     456,490.00       504,130.00         1.71  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภบิาล และความเป็นดิจิทัล 

เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ได้มาตรฐานในระดับสากล และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่

ยั่งยืน 

25,755,260.00   1,467,035.17  27,222,295.17      92.55  

รวม 25,846,900.00 3,566,800.00 29,413,700.00 100.00 
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3.2 การจัดสรรงบประมาณตามกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ 2566  

กลยุทธ ์ งบแผ่นดนิ งบรายได ้ รวม ร้อยละ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพัฒนาคณุภาพการศึกษาด้านวิชาการและวิชาชพี เพื่อส่งเสริมการ เรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการสำหรบัคนทุกช่วงวัย 

1.1 สร้างความร่วมมือในการจัดการเรียนรู้ร่วมกับภาคีเครอืข่ายท้ังในและต่างประเทศ  -    580,875.00  580,875.00  1.97  

1.2 พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ที่ตอบสนองคนทุกช่วงวัยตามมาตรฐานการศึกษา 10,800.00  -    10,800.00  0.04  

1.3 ส่งเสริมการผลิตและเผยแพร่ผลงานเชงิประจักษ์ของนักศึกษาทัง้ในระดับชาติและนานาชาติ -    151,565.00  151,565.00    0.52  

1.4 เสริมสร้างความรู้ และทักษะ soft kill ของนักศกึษาให้ตรงตรมความตอ้งการของตลาดแรงงาน และเป็นท่ียอมรับ

ของสังคม 

 -    319,895.00  319,895.00  1.09  

1.5 ผลิตและพฒันาสมรรถนะของนักศกึษาตามความเชี่ยวชาญด้านวิชาการและวิชาชพี  -    479,463.83  479,463.83  1.63  

รวมยุทธศาสตรท์ี่ 1 10,800.00 1,531,798.83 1,542,598.83 5.24 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมฐานรากให้เกดิความสมดุลและยัง่ยนื 

2.1. ส่งเสริมการผลิตผลงานวิจยั นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ท่ีมคีุณภาพ ตอบโจทย์การพฒันาประเทศ บน

พื้นฐานความร่วมมือของหน่วยงานและความตอ้งการของหน่วยงาน ชุมชน และสังคม 

-    55,600.00  55,600.00  0.19  

2.2. ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวจิัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 33,200.00  55,876.00   89,076.00  0.30  

2.3. พัฒนาศักยภาพการสร้างสรรค์ผลงานวจิัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ตามความเชี่ยวชาญของศาสตร์   -    -    -    -    

รวมยุทธศาสตรท์ี่ 2  33,200.00  111,476.00  144,676.00  0.49  

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การบูรณาการความร่วมมอืกับหุ้นส่วนทางสังคม เพื่อพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น หนว่ยงาน โรงเรียนเครือข่าย และทำนุบำรุง สืบสานศลิปวัฒนธรรม ต่อยอดสู่

เศรษฐกจิสรา้งสรรค ์

1. บูรณาการเครอืข่ายความร่วมมอืกับหุ้นส่วนทางสังคมเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ และเสริม

พลังทางสังคม  

           -             -    -           -    

2. ยกระดับคุณภาพการศึกษา และเสริมสร้างศักยภาพโรงเรียนเครอืข่ายเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ -    -    -    -    
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กลยุทธ ์ งบแผ่นดนิ งบรายได ้ รวม ร้อยละ 

3. ยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ด้วยกลไก BCG Economy Model   -    -    -    -    

4. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือต่อยอดสู่เศรษฐกิจสรา้งสรรค์    -    112,510.00  112,510.00  0.38  

5. พัฒนามหาวิทยาลัยสูก่ารเป็นแหล่งเรียนรู้ของการเป็นมหาวิทยาลัยเชงิพื้นท่ี    30,000.00   343,980.00   373,980.00  1.27  

6. ส่งเสริมงานพันธกิจสัมพันธ์ตามอัตลักษณ์และความเชี่ยวชาญของศาสตร์/คณะ    17,640.00   -    17,640.00  0.06  

รวมยุทธศาสตรท์ี่ 3  47,640.00  456,490.00  504,130.00   1.71  

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การพัฒนาระบบบรหิารจัดการบนหลักธรรมาภิบาล และความเป็นดิจิทัล เพื่อมุ่งสู่ความเปน็เลิศ ไดม้าตรฐานในระดับสากล และตอบสนองเป้าหมายการ

พัฒนาที่ย่ังยนื 

พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการบริหารงานของคณะเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ       226,150.00     111,350.00     337,500.00        1.15  

2. พัฒนาการบริหารงานของคณะตามหลักธรรมาภบิาล (Good Governance)      228,110.00  1,355,685.17    1,583,795.17        5.38  

3. ส่งเสริมการนำระบบ Digital มาใชใ้นการพัฒนาการบริหารจดัการของคณะ  25,301,000.00                -    25,301,000.00      86.02  

4. พัฒนาคณะเพื่อมีส่วนร่วมในการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว/Green office                   -                    -                      -              -    

รวมยุทธศาสตรท์ี่ 4 25,755,260.00   1,467,035.17  27,222,295.17     92.55  

รวมยุทธศาสตรท์ี่ 1-4 25,846,900.00  3,566,800.00  29,413,700.00    100.00  
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3.3 การจัดสรรงบประมาณตามโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2566  

โครงการ 
จำนวน

กจิกรรม 

งบประมาณ 
รวม ร้อยละ 

งบแผ่นดนิ งบรายได ้

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพัฒนาคณุภาพการศึกษาด้านวิชาการและวิชาชพี เพื่อส่งเสริมการ เรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการสำหรบัคนทุกช่วงวัย 

1 
1.1.1 โครงการสร้างเครอืข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศหรือหน่วยงานอ่ืน 

เพื่อร่วมจัดการศึกษา ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานระดับสากล 
1 

                  -           94,440.00            94,440.00  0.32 

2 
1.1.2 โครงการบูรณาการความร่วมมือกับเครอืข่ายหุ้นส่วนทางสังคมเพื่อส่งเสริมการจัด

การศึกษา 
5 

                   -          486,435.00          486,435.00  1.65 

3 
1.2.1 โครงการจัดการเรียนรู้ตลอดชวีติ (Lifelong Learning) ในรูปแบบหลักสูตรระยะสั้น 

(Short Course) สร้างทักษะใหม่ (Reskill) และยกระดับทักษะเดิม (Upskill) 
1 

       10,800.00                       -             10,800.00  0.04 

4 1.3.1 โครงการพัฒนาผลงานเชงิประจักษ์ของนักศึกษา 2                    -           151,565.00          151,565.00  0.52 

5 
1.4.1. โครงการพัฒนานักศกึษา วศิวกรสังคมผู้ประกอบการใหม่ฝึกหัด(Startup) ท่ีเกิดจาก

การบ่มเพาะของมหาวทิยาลัย 
2 

                   -            57,350.00           57,350.00  0.19 

6 1.4.2 โครงการพัฒนาทักษะและทดสอบด้านเทคโนโลยดีิจิทัล และภาษาอังกฤษ 2                    -           165,395.00         165,395.00  0.56 

7 1.4.3 โครงการพัฒนาทักษาะ Soft Skill ให้กับนักศกึษา 2                    -            97,150.00            97,150.00  0.33 

8 
1.6.1 โครงการผลิตและพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาตามความเชี่ยวชาญดา้นวชิาการและ

วชิาชีพ  
15 

                       

-    

       479,463.83          479,463.83  1.63 

รวมยุทธศาสตรท์ี่ 1  
30       10,800.00      1,531,798.83       1,542,598.83  5.24 
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โครงการ 
จำนวน

กจิกรรม 

งบประมาณ 
รวม ร้อยละ 

งบแผ่นดนิ งบรายได ้

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมฐานรากให้เกดิความสมดุลและยัง่ยนื 

1 
โครงการ 2.1.1 โครงการผลิตผลงานวจิัยและงานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ท่ีตอบโจทย์การ

พัฒนาประเทศ 
1 

                  -            27,800.00           27,800.00  0.09 

2 
โครงการ 2.1.2 โครงการสร้างความร่วมมือกับชุมชน/หน่วยงานภายนอก เพื่อผลิตผล

งานวจิัย 
1 

                   -            27,800.00          27,800.00  0.09 

3 
โครงการ 2.2.1 โครงการเผยแพร่งานวจิัย และงานสร้างสรรค์ทีต่อบโจทย์ การพัฒนา

ประเทศ และได้รับการอา้งอิงในระดับนานาชาติ 
3 

       24,100.00          30,000.00            54,100.00  0.18 

4 
โครงการ 2.2.2 โครงการส่งเสริมการใชป้ระโยชน์/จดสิทธิบัตร/ต่อยอดผลงานวจิัย 

นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์  
1 

         9,100.00                       -                9,100.00  0.03 

5 โครงการ 2.2.3 โครงการจัดประชุมวชิาการระดับชาติและนานาชาตร่ิวมกับภาคีเครอืข่าย 1                    -            25,876.00           25,876.00  0.09 

รวมยุทธศาสตรท์ี่ 2 7       33,200.00         111,476.00          144,676.00  0.49 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การบูรณาการความร่วมมอืกับหุ้นส่วนทางสังคม เพื่อพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น หนว่ยงาน โรงเรียนเครือข่าย และทำนุบำรุง สืบสานศลิปวัฒนธรรม ต่อยอดสู่

เศรษฐกจิสรา้งสรรค ์

1 
โครงการ 3.4.1 โครงการส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อต่อยอดสู่เศรษฐกิจ

สร้างสรรค์ 
4 

                   -           112,510.00           112,510.00  0.38 

2 
โครงการ 3.5.1 โครงการส่งเสริมมหาวทิยาลัยเป็นขัว้ความเจรญิเศรษฐกิจเชงิพื้นท่ี วิจัย 

พัฒนานวัตกรรมบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาสินคา้ชุมชน 
4 

      30,000.00        343,980.00          373,980.00  1.27 

3 
โครงการ 3.6.1 โครงการส่งเสริมงานพนัธกิจสัมพันธ์ตามอัตลักษณ์และความเช่ียวชาญของ

ศาสตร์/คณะ 
1 

       17,640.00                       -              17,640.00  0.06 

รวมยุทธศาสตรท์ี่ 3 9       47,640.00        456,490.00         504,130.00  1.71 
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โครงการ 
จำนวน

กจิกรรม 

งบประมาณ 
รวม ร้อยละ 

งบแผ่นดนิ งบรายได ้

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การพัฒนาระบบบรหิารจัดการบนหลักธรรมาภิบาล และความเป็นดิจิทัล เพื่อมุ่งสู่ความเปน็เลิศ ไดม้าตรฐานในระดับสากล และตอบสนองเป้าหมายการ

พัฒนาที่ย่ังยนื 

1 
โครงการ 4.1.1 โครงการพัฒนามหาวิทยาลยัตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการ

ดำเนนิการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) 
6 

      79,890.00          84,400.00          164,290.00  0.56 

2 โครงการ 4.1.2 โครงการบริหารและพัฒนาบุคลากรสู่มหาวทิยาลัยแห่งความสุข 1       66,000.00                       -             66,000.00  0.22 

3 โครงการ 4.1.3 โครงการปรับปรุงภาพลักษณ์และส่งเสริมการตลาด 2       80,260.00  -          80,260.00  0.27 

4 โครงการ 4.1.4 โครงการส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพของมหาวทิยาลัย      1                    -              7,250.00            7,250.00  0.02 

5 
โครงการ 4.1.5 โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวชิาการ ด้านคุณวุฒแิละการ

ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
1 

                   -             19,700.00            19,700.00  0.07 

6 โครงการ 4.2.2 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารสำนักงาน 2       228,110.00      1,087,495.17        1,315,605.17  4.47 

7 โครงการ 4.2.3 โครงการจัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 3                    -          268,190.00          268,190.00  0.91 

8 โครงการ 4.3.2 โครงการพัฒนาพืน้ท่ีนวัตกรรม 1  25,301,000.00                       -        25,301,000.00  86.02 

รวมยุทธศาสตรท์ี่ 4 17 25,755,260.00      1,467,035.17     27,222,295.17  92.55 

รวมยุทธศาสตรท์ี่ 1-4 63 25,846,900.00     3,566,800.00     29,413,700.00  100.00 
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3.4 โครงการแผนปฏิบัติการคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 

กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย หน่วย

นับ 
กิจกรรม งบประมาณ ผู้ดำเนินการ/ผู้รายงาน ผู้กำกับติดตาม 

VRU PH 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านวชิาการและวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมการ เรียนรู้ท่ีตอบสนองความต้องการสำหรับคนทุกช่วงวัย 

1.1 สรา้งความร่วมมือ

ในการจัดการเรียนรู้

ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้ง

ในและต่างประเทศ 

1.1.1 โครงการสร้าง

เครือข่ายความร่วมมือ

กับมหาวทิยาลัย

ต่างประเทศหรือ

หน่วยงานอื่น เพื่อร่วม

จัดการศึกษา ยกระดับ

คุณภาพการจัด

การศึกษาสู่มาตรฐาน

ระดับสากล 

1.1.1.1 จำนวนกิจกรรม

การยกระดับคุณภาพ

การศึกษาสู่สากลภายใต้

ข้อตกลง (MOU) ร่วมกับ

หน่วยงานภาครัฐ 

ภาคเอกชน มหาวิทยาลัย

ในประเทศ หรือ

มหาวิทยาลัย

ต่างประเทศ 

10 1 กิจ 

กรรม 

1011001 กิจกรรม 1 กิจกรรมการ

ยกระดับคุณภาพการศึกษา

สู่สากลภายใตข้้อตกลง 

(MOU) ในการจัดการเรียน

การสอนร่วมกับหน่วยงาน

ภายนอกมหาวิทยาลัยใน

ประเทศ  

94,440.00 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

และวิจัย 

ประธานหลักสูตรทุก

หลักสูตร 

รองคณบดีฝ่าย

วชิาการและวิจัย 

  

  

1.1.2 โครงการบูรณา

การความร่วมมือกบั

เครือข่ายหุ้นส่วนทาง

สังคมเพื่อส่งเสรมิการ

จัดการศึกษา 

1.1.1.2 ร้อยละของ

นักศึกษาระดับ

บัณฑิตศกึษาที่ร่วมทำ

วิจยักับมหาวิทยาลัยทั้ง

ในประเทศหรือ

ต่างประเทศต่อจำนวน

นักศึกษาระดับ

บัณฑิตศกึษาทัง้หมด 

20  ร้อยละ - - - หลักสูตรระดับบัณฑิตศกึษา รองคณบดีฝ่าย

วิชาการและวิจัย 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย หน่วย

นับ 
กิจกรรม งบประมาณ ผู้ดำเนินการ/ผู้รายงาน ผู้กำกับติดตาม 

VRU PH 

1.1 สรา้งความร่วมมือ

ในการจัดการเรียนรู้

ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้ง

ในและต่างประเทศ  

  

1.1.2 โครงการบูรณา

การความร่วมมือกบั

เครือข่ายหุ้นส่วนทาง

สังคมเพื่อส่งเสรมิการ

จัดการศึกษา  

  

1.1.2.1 จำนวนชุมชนที่

นักศึกษาและบคุลากร

ประยุกต์ใชอ้งค์ความรูใ้น

การปฏิบัติงานจริงแก้ไข

ปัญหาและการพัฒนา

ชุมชนในมิติด้าน

เศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดล้อม 

10 1 ชุมชน 1012001 กิจกรรมที่ 1  การจัดประชมุ

วชิาการเพื่อรวมกลุ่ม

พันธมิตรของเครือข่ายงาน

กลุ่มราชภัฏภาคกลางทีม่ี

การจัดการเรียนการสอน

ดา้นสาธารณสุขศาสตร์ 

50,000.00 อ.ปัณณทัต ตันธนปัญญากร 

อ.นลพรรณ ขันติกุลานนท ์

อ.ศศวิิมล จันทร์มาล ี

รองคณบดีฝ่าย

วิชาการและวิจัย 

      1012002 กจิกรรมที่ 2 การ

แลกเปลี่ยนเรยีนรู้งานด้าน

สาธารณสุขระหว่าง

หลักสูตรกบั

สถาบันการศึกษาใน

ต่างประเทศเพื่อพัฒนาการ

จัดการเรียนการสอน การ

แลกเปลี่ยนหลักสูตร และ

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

การสาธารณสุข  

         228,000.00  อ.ปัณณทัต ตันธนปัญญากร 

อ.นลพรรณ ขันติกุลานนท ์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ

วิจัย 

รองคณบดีฝ่าย

วิชาการและวิจัย 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย หน่วย

นับ 
กิจกรรม งบประมาณ ผู้ดำเนินการ/ผู้รายงาน ผู้กำกับติดตาม 

VRU PH 

1.1 สรา้งความร่วมมือ

ในการจัดการเรียนรู้

ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้ง

ในและต่างประเทศ  

 

1.1.2 โครงการบูรณา

การความร่วมมือกบั

เครือข่ายหุ้นส่วนทาง

สังคมเพื่อส่งเสรมิการ

จัดการศึกษา 

    1012003 กิจกรรม 3 การสรา้ง

เครือข่ายพี่เลี้ยงนักศึกษาสห

กิจศกึษา ประจำปกีารศึกษา 

2565 

           18,297.00  อ.อัษฎาวุฒิ โยธาสุภาพ รองคณบดีฝ่าย

กิจการนักศึกษา

และพันธกิจ

สัมพันธ ์

      1012004 กิจกรรม 4 การติดตามการ

สรา้งเครือข่ายสหกิจศึกษา 

ประจำปีการศึกษา 2565 

         158,588.00  อ.ศศวิิมล จันทร์มาล ี

อ.อภิเชษฐ์ จำเนียรสุข 

น.ส.พัชรพร เรียงวงษ์ 

รองคณบดีฝ่าย

วิชาการและวิจัย 

      1012005 กิจกรรมที่ 5 การเตรียม

ความพร้อมเพื่อการฝึกสห

กิจศกึษาภาคฤดูรอ้น 

สำหรับนักศึกษาหลกัสูตร

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสาธารณสุข 

ประจำปีการศึกษา 2565 

           31,550.00  อ.พชิสุดา เดชบุญ  

อ.อภิเชษฐ์ จำเนียรสุข  

รองคณบดีฝ่าย

วิชาการและวิจัย 
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1.1 สรา้งความร่วมมือ

ในการจัดการเรียนรู้

ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้ง

ในและต่างประเทศ  

 

  

1.1.2 โครงการบูรณา

การความร่วมมือกบั

เครือข่ายหุ้นส่วนทาง

สังคมเพื่อส่งเสรมิการ

จัดการศึกษา  

  

1.1.2.2 ร้อยละของ

หลักสูตรที่มีศษิย์เก่าที่

ไดรั้บการยกย่องใน

ระดับชาติหรือนานาชาติ

ร่วมพัฒนาการศึกษาเพื่อ

พัฒนาประเทศและสังคม 

50 
 

ร้อยละ - - - หลักสูตรทกุหลกัสูตร 

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและ

พันธกิจสัมพันธ ์

รองคณบดีฝ่าย

กิจการนักศึกษา

และพันธกิจ

สัมพันธ ์

1.2 พัฒนาหลักสูตรการ

เรียนการสอน ที่

ตอบสนองคนทุกช่วงวัย

ตามมาตรฐาน

การศึกษา 

1.2.1 โครงการจัดการ

เรียนรู้ตลอดชีวติ 

(Lifelong Learning) ใน

รูปแบบหลกัสูตรระยะ

สั้น (Short Course) 

สรา้งทักษะใหม่ (Reskill) 

และยกระดับทักษะเดิม 

(Upskill) 

1.2.1.1 รอ้ยละของรายได้

การจัดการเรียนรู้ตลอด

ชีวติ (Lifelong Learning) ใน

รูปแบบหลักสูตรระยะส้ัน 

(Short Course)เปล่ียน

ทักษะ (Reskill) และ

ยกระดับทักษะเดิม 

(Upskill) ต่อรายได้จากการ

จัดการศึกษา 

12 10 ร้อยละ 1021001 กิจกรรมที่ 1 การสมัมนา

การนําเสนอผลงานสหกิจ

ศึกษาของนักศึกษาคณะ

สาธารณสุขศาสตร์ ประจำปี

การศึกษา 2565 

            

10,800.00  

อ.กุลภัสร์ชา มาอุ่น  

ผศ.นัชชา ยันติ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ

วิจยั 

รองคณบดีฝ่าย

กิจการนักศึกษา

และพันธกิจ

สัมพันธ ์

  

  

  

  

1.2.1.2 จำนวนนักศกึษา

หลักสูตรระยะสั้น 

300 70 คน -  - - คณะกรรมการดำเนินงาน

หลักสูตรระยะส้ัน  

ฝ่ายกจิการนักศึกษาและพันธ

กจิสัมพันธ์ 

รองคณบดีฝ่าย

กจิการนักศึกษา

และพันธกจิ

สัมพันธ์ 

  

  

  

  

1.2.1.3 จำนวนนกัศึกษา

ที่มีการเรียนแบบสะสม

หน่วยกิต  (สัมฤทธิบัตร) 

100 10 คน  - - -  หลักสูตรทกุหลกัสูตร 

ฝ่ายวิชาการและวิจัย 

รองคณบดีฝ่าย

วิชาการและวิจัย 

  1.2.1.4 จำนวนนักศกึษา

ต่างชาติที่เข้าศกึษาใน

หลักสูตรของ

มหาวิทยาลัย 

200 10 คน  - - -  หลักสูตรทกุหลกัสูตร 

ฝ่ายวิชาการและวิจัย 

รองคณบดีฝ่าย

วิชาการและวิจยั 
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1.3 ส่งเสรมิการผลิต

และเผยแพร่ผลงานเชิง

ประจักษ์ของนกัศึกษา

ทั้งในระดับชาติและ

นานาชาต ิ

1.3.1 โครงการพัฒนา

ผลงานเชิงประจักษ์ของ

นักศึกษา 

1.3.1.1 จำนวนผลงานเชงิ

ประจักษ์ของนกัศึกษาที่

ไดรั้บรางวัล หรือการ

เผยแพร่ในระดับชาติหรือ

นานาชาต ิ

120 12 ผลงาน 1031001 กจิกรรมที่ 1 การสมัมนา

การนําเสนอผลงานสหกิจ

ศึกษาของนักศึกษาคณะ

สาธารณสุขศาสตร์ ประจำปี

การศึกษา 2565 

           89,610.00  อ.กุลภัสร์ชา มาอุ่น  

ผศ.นัชชา ยันต ิ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ

วิจัย 

รองคณบดีฝ่าย

วิชาการและวิจัย 

  

  

  

  

1.3.1.2 จำนวนผลงาน

เชิงประจักษ์ ผลงานวิจัย

ทางวิชาการของ

นักศึกษาที่ได้รับการ

เผยแพร่ระดับชาติ หรือ

นานาชาตติามเกณฑ์ 

กพอ. กำหนด 

270 20 ผลงาน 1031002 กิจกรรมที่ 2 การสัมมนา

งานวิจัยทางด้าน

สาธารณสุขศาสตร์ของ

นักศึกษาสาขาวิชา

สาธารณสุขศาสตร์ การ

จัดการสถานพยาบาลและ

อนามัยสิ่งแวดล้อม 

ตลอดจนหาแนวทางปฏิบัตทิี่

ดีในการจัดการเรียนรู้เชิง

ผลิตภาพ 

           61,955.00  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ

วิจัย 

รองคณบดีฝ่าย

วิชาการและวิจัย 

1.4 เสรมิสร้างความรู ้

และทักษะ soft kill ของ

นักศึกษาให้ตรงตรม

ความต้องการของ

ตลาดแรงงาน และเป็น

ที่ยอมรับของสังคม 

1.4.1 โครงการพัฒนา

นักศึกษา วิศวกรสังคม

ผู้ประกอบการใหม่

ฝึกหัด(Startup) ที่เกิด

จากการบ่มเพาะของ

มหาวิทยาลัย 

1.4.1.1 จำนวนวิศวกร

สังคมที่เกิดจากการบ่ม

เพาะของมหาวิทยาลัย 

245  - คน - - - - กองพัฒนา

นักศึกษา 

VRU 



แผนปฏิบัตกิารคณะสาธารณสขุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2566  II 25 
 

กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย หน่วย

นับ 
กิจกรรม งบประมาณ ผู้ดำเนินการ/ผู้รายงาน ผู้กำกับติดตาม 

VRU PH 

1.4 เสรมิสร้างความรู ้

และทักษะ soft kill ของ

นักศึกษาให้ตรงตรม

ความต้องการของ

ตลาดแรงงาน และเป็น

ที่ยอมรับของสังคม 

1.4.1 โครงการพัฒนา

นักศึกษา วิศวกรสังคม

ผู้ประกอบการใหม่

ฝึกหัด(Startup) ที่เกิด

จากการบ่มเพาะของ

มหาวิทยาลัย 

1.4.1.2 จำนวนนวัตกรรม

ที่เกิดจากวิศวกรสังคมที่

นำไปแก้ไขปญัหาและ

ก่อให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงในชุมชน

ท้องถิ่น 

5 1 ผลงาน 1041002 กิจกรรม 2 วิศวกรสังคม 

"เพือ่พัฒนาเยาวชนไทยสู่

ผู้นำศตวรรษที ่21" 

           34,350.00  ผศ.ศศธิร ตนัติเอกรัตน์ 

อ.ธธิธา เวียงปฏ ิ

ผศ.นัชชา ยันติ 

รองคณบดีฝ่าย

กจิการนักศึกษา

และพันธกิจ

สัมพันธ ์

  

  

  

  

1.4.1.3 จำนวน

ผู้ประกอบการใหม่ฝึกหัด 

(Startup) ที่เกดิจากการ

บ่มเพาะของ

มหาวิทยาลัย 

5 1 ธุรกิจ 1041001 กิจกรรม 1 การบ่มเพาะการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อ

สุขภาพและสปา ใหก้ับ

ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 

(Startup) 

           23,000.00  อ.จันทรรัตน์ จาริกสกุลชัย 

อ.ดร.รัฐพล ศิลปรัศมี 

อ.ธธิธา เวียงปฏ ิ

รองคณบดีฝ่าย

กิจการนักศึกษา

และพันธกิจ

สัมพันธ ์

  

  

  

  

1.4.1.4 จำนวน

ผู้ประกอบการที่

ดำเนินการธุรกิจตาม

แผนธุรกิจได้จริง/ได้รับ

รางวัลจากการเป็น

ผู้ประกอบการ 

1  - คน  - - - - VRU 

  

  

1.4.2 โครงการพัฒนา

ทักษะและทดสอบด้าน

เทคโนโลยดีิจิทัล และ

ภาษาอังกฤษ 

1.4.2.1 ร้อยละของ

นักศึกษาทีส่อบผ่าน

ทักษะด้านเทคโนโลยี

ดจิิทลั (IC3) ต่อจำนวน

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 

ทั้งหมด 

90 10 ร้อยละ 1042001 กิจกรรม 1 โครงการอบรม

เตรยีมความพร้อม

ภาษาอังกฤษสำหรับ

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 รหัส

นักศึกษา 64 

          147,355.00  อ.ศศวิิมล จันทร์มาล ี

อ.นลพรรณ ขันติกุลานนท ์

อ.ปัณณทัต ตันธนปัญญากร 

รองคณบดีฝ่าย

กิจการนักศึกษา

และพันธกิจ

สัมพันธ ์
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1.4.2.2 ร้อยละของ

นักศึกษาทีส่อบผ่าน

ทักษะด้านภาษาอังกฤษ 

ต่อจำนวนนักศึกษาชั้นปี

สุดท้าย (CEFR) 

- ระดับ B1 (ปริญญาตร)ี 

- ระดับ B2 

(บัณฑิตศึกษา) 

80 

 

 

 

  

40 ร้อยละ 1042002 กิจกรรมที ่2  Digital 

workshop เพื่อนำไปใช้ใน

การทดสอบทักษะด้าน

เทคโนโลยีดิจทิัล สำหรับ

นักศึกษาคณะสาธารณสุข

ศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 

2565 

  

           18,040.00  อ.พชิสุดา เดชบุญ 

อ.อภิเชษฐ์ จำเนียรสุข 

อ.เจยีระไน ปฐมโรจน์สกุล  

อ.กุลภัสร์ชา มาอุ่น  

รองคณบดีฝ่าย

กิจการนักศึกษา

และพันธกิจ

สัมพันธ ์

  

  

1.4.3 โครงการพัฒนา

ทักษะ Soft Skill ให้กับ

นักศึกษา 

1.4.3.1 จำนวนโครงการ

ที่พัฒนา soft skill ให้กับ

นักศึกษา 

10 1 โครง 

การ 

1043001 กิจกรรม 1 กีฬาภายในคณะ

สาธารณสุขศาตร ์

"สาธารณสุขสัมพันธ์" คร้ังที่ 

10 

           45,000.00  อ.ธธิธา เวียงปฏ ิ

นายกิตติวุฒิ ไชยการ 

รองคณบดีฝ่าย

กิจการนักศึกษา

และพันธกิจ

สัมพันธ ์

  

  

  

  

  

  

      1043002 กิจกรรม 2 การแขง่ขันกีฬา

มหาวิทยาลัย "เจ้าฟ้าเกมส์" 

คร้ังที่ 19  

            

52,150.00  

อ.ธธิธา เวียงปฏ ิ

นายกิตติวุฒิ ไชยการ 

  

1.6 ผลิตและพัฒนา

สมรรถนะของนกัศึกษา

ตามความเชี่ยวชาญ

ด้านวิชาการและวชิาชีพ 

(คณะ) 

  

  

1.6.1 โครงการผลิตและ

พัฒนาสมรรถนะของ

นักศึกษาตามความ

เชี่ยวชาญด้านวชิาการและ

วชิาชีพ 

  

  

1.6.1.1 จำนวนนักศกึษา

คงอยู่หลกัสูตรปริญญา

ตรี และบัณฑิตศกึษา 

9,000 600 คน 1061001 กิจกรรมที่ 1 การศึกษาดูงาน

ด้านสาธารณสุข 

           61,200.00  อ.อนงค์นาฏ  ผ่านสถิน 

ประธานหลักสูตรทุก

หลักสูตร  

รองคณบดีฝ่าย

วิชาการและวิจัย 

1.6.1.2 จำนวนหลักสูตรที่มี

การปรับปรงุหรอืพัฒนา

หลักสูตรจัดการเรียนการ

สอนแบบบูรณาการ

ระหวา่งศาสตร์ด้าน

วทิยาศาสตร์และด้าน

สังคมศาสตร ์

2 1 หลัก 

สูตร 

1061002 กจิกรรมที่ 2 กิจกรรมศึกษา

ดูงาน เสรมิสร้างทักษะ

ทางด้านวิชากายวิภาค

ศาสตร์และสรีรวิทยา 

           45,900.00  อ.นาตยา ดวงประทุม รองคณบดีฝ่าย

วิชาการและวิจัย 
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1.6.1.3 ร้อยละของการ

เบิกใช้งบประมาณด้าน

วิชาการ 

80 80 ร้อยละ 1061003 กิจกรรมที่ 3 ศึกษาดูงาน

นอกสถานที่เพื่อพฒันาองค์

ความรู้ด้านอนามัย

สิ่งแวดล้อม หลกัสูตรวทิยา

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

อนามัยสิ่งแวดล้อม 

           27,540.00  ประธานหลักสูตรอนามัย

สิ่งแวดล้อม 

รองคณบดีฝ่าย

วิชาการและวิจัย 

      1061004 กิจกรรมที่ 4 โครงการศึกษา

ดูงานในสถานประกอบการ

เพื่อสุขภาพและความงาม 

             8,100.00  อ.จันทรรัตน์ จาริกสกุลชัย รองคณบดีฝ่าย

วิชาการและวิจัย 

      1061005 กิจกรรมที่ 5 การพัฒนา

ศักยภาพนักศึกษาด้านการ

บรหิารจัดการและการ

พัฒนาคุณภาพ

สถานพยาบาล  

           28,950.00  ผศ.ดร.ทัศพร ชูศักดิ์   

      1061006 กิจกรรมที่ 6 การเตรยีม

ความพร้อมในการสอบใบ

ประกอบวิชาชพีการ

สาธารณสุขชุมชน 

           16,500.00  อ.กุลภัสร์ชา มาอุ่น 

ผศ.นัชชา ยันติ 

  

      1061007 กิจกรรมที่ 7 การส่งเสรมิจิต

อาสาของนกัศึกษาหลักสูตร

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

สาขาการจัดการ

สถานพยาบาล 

           17,400.00  ผศ.นัชชา ยันต ิ   
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      1061008 กิจกรรม 8 ส่งเสรมิความรู้ 

ทัศนคติ และการปฏิบตัิ ด้าน

ระบบสารสนเทศใน

สถานพยาบาล 

            9,860.00  ผศ.กริช เรืองไชย   

  

  

  

  

1.6.1.4 ร้อยละของการ

ไดง้านทำหรือประกอบ

อาชีพหลังสำเร็จ

การศึกษาภายใน

ระยะเวลา 1 ปี ในพื้นที่

มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ 

350กิโลเมตร ต่อจำนวน

บัณฑิตทีส่ำเร็จ

การศึกษาทั้งหมด 

  

  

70 70 ร้อยละ 1061009 กิจกรรม 9 ปัจฉมินิเทศ

นักศึกษาและกิจกรรมศิษย์

เก่าสัมพันธ์ ปีการศึกษา 

2565 

           51,300.00  อ.นาตยา ดวงประทุม 

ผศ.นัชชา ยันติ 

รองคณบดีฝ่าย

กิจการนักศึกษา

และพันธกิจ

สัมพันธ ์

  

  

  

  

      1061010 กิจกรรม 10  แสดงความ

ยินดีกับบัณฑิตคณะ

สาธารณสุขศาสตร์ 

           26,380.00  อ.อภิญญา อุตระชัย 

อ.เฟื่องฟ้า รัตนาคณหุตา

นนท์ 

  

  

  

  

  

  

  

      1061011 กิจกรรม 11  ปฐมนิเทศและ

เตรยีมความพร้อมนักศึกษา

ใหม่ คณะสาธารณสุข

ศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 

 

            

37,780.00  

ผศ.นัชชา ยันติ 

อ.นาตยา ดวงประทุม 

นายกิตติวุฒิ ไชยการ 

  

  

  

  

  

  

  

      1061012 กิจกรรม 12 วัสดุสำหรับ

ห้องปฐมพยาบาล  

 

 

            

46,429.83  

ผศ.ศศธิร ตันติเอกรัตน์   

            1061013 กิจกรรม 13 สนับสนุน            30,000.00  ประธานหลักสูตร   
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      อุปกรณ์การเรียนการสอน

หลักสูตรวทิยาศาสตร

บัณฑิต(อนามัยสิ่งแวดล้อม) 

 

  

  

  

  

  

  

      1061014 กิจกรรม 14 สนับสนุน

อุปกรณ์การเรียนการสอน

หลักสูตรวทิยาศาสตร

บัณฑิต (สุขภาพและความ

งาม) 

           40,000.00  ประธานหลักสูตรสุขภาพและ

ความงาม 

  

  

  

  

  

  

  

      1061015 กิจกรรม 15 สนับสนุนวัสดุ

อุปกรณ์สหกิจศึกษา ปี

การศึกษา 2565 

            

32,124.00  

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ

วิจัย 

น.ส.พัชรพร เรียงวงษ์ 

น.ส.มณทิชา ลี่ผาสุข 

น.ส.ชลทิชา พงษท์ว ี

น.ส.ปิยะเนตร แต่งงาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    22 KPI   รวมยุทธศาสตร์ที่ 1 1,542,598.83   
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและเผยแพร่ผลงานวจิัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมฐานรากให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน 

2.1 ส่งเสรมิการผลิตผล

งานวิจัย นวัตกรรม 

และงานสรา้งสรรค์ ที่มี

คุณภาพ ตอบโจทย์การ

พัฒนาประเทศ บน

พืน้ฐานความร่วมมือ

ของหน่วยงานและ

ความต้องการของ

หน่วยงาน ชุมชน และ

สังคม 

2.1.1 โครงการผลิตผล

งานวิจัยและงาน

สรา้งสรรค์ และ

นวัตกรรม ที่ตอบโจทย์

การพัฒนาประเทศ 

2.1.1.1 จำนวนสัญญา

หรือโครงการวิจัยที่ได้รับ

การสนับสนุนจาก

หน่วยงานภาครัฐ และ

ภาคเอกชนในการแก้ไข

ปัญหาความเหลื่อมล้ำ 

เสรมิสร้างพลังทางสงัคม

เพิ่มขีดความสามารถ

ของชุมชนและท้องถิ่นใน

การพัฒนาตนเองและ

จัดการตนเอง 

10 1 สัญญา 2011001 กิจกรรม 1 ประชุมเชงิ

ปฏิบัติการเพื่อการพัฒนา

งานวิจัย และนวัตกรรมเชิง

พืน้ทีแ่ละเชงิประเด็น  

           27,800.00  อ.ดร.รัฐพล ศิลปรัศมี  รองคณบดีฝ่าย

วิชาการและวิจัย 

  

  

  

  

2.1.1.2 จำนวน

ผลงานวิจัยและ

นวัตกรรมที่ตอบโจทย์

การพัฒนาเชิงพืน้ที่และ

เชิงประเด็น 

30 3 ผลงาน  - - -  ฝ่ายวิชาการและวิจัย รองคณบดีฝ่าย

วิชาการและวิจัย 

  

  

2.1.2 โครงการสรา้ง

ความร่วมมือกบัชุมชน / 

หน่วยงานภายนอกเพื่อ

ผลิตผลงานวิจัย 

2.1.2.1 จำนวนนวัตกรรม

สิ่งประดิษฐ ์องค์ความรู้

ใหม่ที่เกิดจากความ

ร่วมมือกับหน่วยงาน

ภาครัฐหรือเอกชนในการ

แก้ไขปญัหาชมุชนโดยใช้

กระบวนการวิจัย 

50 6 ผลงาน 2012001 กิจกรรม 1 ประชุมเชงิ

ปฏิบัติการสรางเครือข่าย

ความรวมมือในการทําวิจัย

และแหล่งทุนร่วมกับ

หน่วยงานและพืน้ที่  

           27,800.00  อ.จันทรรัตน์ จาริกสกุลชัย รองคณบดีฝ่าย

วิชาการและวิจัย 
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2.2 ส่งเสริมการ

เผยแพร่ผลงานวิจัย 

นวัตกรรม และงาน

สรา้งสรรค์ ทั้งใน

ระดับชาติและ

นานาชาต ิ

2.2.1 โครงการเผยแพร่

ผลงานวิจัยและงาน

สรา้งสรรค์ที่ตอบโจทย์

การพัฒนาประเทศ และ

ไดรั้บการอา้งองิในระดับ

นานาชาต ิ

2.2.1.1 ร้อยละ

ผลงานวิจัยและ

นวัตกรรมตอบโจทย์การ

พัฒนาเชิงพืน้ทีแ่ละเชงิ

ประเด็นที่ตีพิมพ์เผยแพร่

ในระดับชาติและ

นานาชาตติ่อจำนวน

ผลงานวิจัยทั้งหมด 

40 10 ร้อยละ 2021001 กิจกรรม 1 อบรมเชิง

ปฏิบัติการเพื่อตีพมิพ์

เผยแพร่ในระดับชาติและ

นานาชาต ิ

             9,100.00  อ.นลพรรณ ขันติกุลานนท ์ รองคณบดีฝ่าย

วิชาการและวิจัย 

  

  

  

  

2.2.1.2 ร้อยละของ

จำนวนบทความวิจัยของ

อาจารย์ที่ไดรั้บการ

อา้งองิจากฐาน TCI กลุม่ 

1 (ย้อนหลัง 5 ปี) ต่อ

จำนวนผลงานวิจัย

ทั้งหมด 

10 10 ร้อยละ 2021002 กิจกรรม 2  โครงการพัฒนา

บทความวิจัยเพื่อการ

เผยแพร่ในวารสารวชิาการ 

           15,000.00  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ

วิจัย 

รองคณบดีฝ่าย

วิชาการและวิจัย 

  

  

  

  

2.2.1.3 ร้อยละของ

จำนวนบทความวิจัยของ

อาจารย์ที่ไดรั้บอ้างองิ

จากฐานข้อมูลนานาชาติ 

Q1-Q4 (ย้อนหลัง 5 ปี) 

ต่อจำนวนผลงานวิจัย

ทั้งหมด 

5 5 ร้อยละ 2021003 กิจกรรม 3 การสนับสนุน

การค่าใชจ้่ายในการ

แปลภาษาองักฤษ ก่อนนำไป

เผยแพร่ระดับนานาชาติ  

           30,000.00  ผศ.กริช เรืองไชย รองคณบดีฝ่าย

วิชาการและวิจัย 
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  2.2.1.4 ร้อยละของ

งานวิจัยและนวัตกรรม

การจัดการเรียนรู้ที่ได้รับ

การตีพมิพ์เผยแพร่ใน

ระดับชาติหรือนานาชาติ

เพ่อยกระดับมาตรฐานใน

การจัดการศกึษาขัน้

พืน้ฐาน/การฝึกหัดครูต่อ

จำนวนผลงานวิจัยที่

ไดรั้บการตีพมิพ์เผยแพร่

ของอาจารย์ทั้งหมด 

20 - ร้อยละ      

  

  

2.2.2 โครงการส่งเสรมิ

การใช้ประโยชน์/ จด

สิทธิบัตร ต่อยอด

ผลงานวิจัย นวัตกรรม 

และงานสรา้งสรรค ์

2.2.2.1 จำนวนรายไดท้ี่

เกิดจากทรัพย์สินทาง

ปัญญาที่ไดรั้บการต่อ

ยอดเชิงพาณิชย์ 

3 
 

ลา้น

บาท 

2022001 กิจกรรม 1 การอบรมเชงิ

ปฏิบัติการการพัฒนา

ผลงานวิจัย และนวัตกรรม

เพื่อจดอนุสิทธิบัตร/

สิทธิบัตร และมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

             9,100.00  ผศ.กริช เรืองไชย รองคณบดีฝ่าย

วิชาการและวิจัย 

  

  

2.2.3โครงการจัด

ประชมุวิชาการ

ระดับชาติและนานาชาติ

ร่วมกับภาคีเครือข่าย 

2.2.3.1 จำนวนคร้ังการ

จัดประชุมวิชาการ

ระดับชาติและนานาชาติ

ร่วมกับภาคีเครือข่ายต่อ

ปีงบประมาณ 

5 1 คร้ัง 2023001 กิจกรรม 1 การจัดประชุม

วิชาการระดับชาติและ

นานาชาติร่วมกับภาคี

เครือข่าย  

           25,876.00  ผศ.ดร.ทัศพร ชูศักดิ์ รองคณบดีฝ่าย

วชิาการและวิจัย 
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 2.3 พัฒนาศักยภาพ

การสรา้งสรรค์

ผลงานวิจัย นวัตกรรม 

และงานสรา้งสรรค์ 

ตามความเชี่ยวชาญ

ของศาสตร์ 

2.3.1 โครงการพัฒนา 

ศูนย์ความเป็นเลิศดา้น

วิจัยนวัตกรรมและ

บรกิารวิชาการ 

(VALAYA Community-

based Hub) 

2.3.1.1 ร้อยละของ

งานวิจยัที่เกดิจากความ

ร่วมมือของ PMUs ชุมชน 

ธุรกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม ต่อจำนวน

งานวิจัยทั้งหมด 

20 1 ร้อยละ  - - -  ฝ่ายวิชาการและวิจัย รองคณบดีฝ่าย

วิชาการและวิจัย 

  

  

2.3.2 โครงการบรหิาร

กองทุนเร่ิมต้น

ผู้ประกอบการ(Pre 

Seed Fund) 

2.3.1.2 จำนวนกิจกรรม

เพื่อสังคม (Social 

Entrepreneur) ที่ได้รับ

การพัฒนาจาก

มหาวิทยาลัย  

5 -  กิจ 

กรรม 

 - - -  -  VRU 

  

  

  

  

2.3.2.1 จำนวนการ

สนับสนุนทุนเร่ิมต้น

ผู้ประกอบการ  (Pre 

Seed Fund)  

5  - ราย  - - -  -  VRU 

  

  

2.3.3โครงการส่งเสรมิ

ความเป็นเลิศด้านวิจัย

และนวัตกรรม  

2.3.3.1 ร้อยละของ

อาจารย์ที่ทำวิจัยต่อ

จำนวนอาจารย์ทั้งหมด 

 

 

 

 

  

50 10 ร้อยละ  - - -  ฝ่ายวิชาการและวิจัย รองคณบดีฝ่าย

วิชาการและวิจัย 

    10 KPI   รวมยุทธศาสตร์ที่ 2  144,676.00    
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบูรณาการความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคม เพื่อพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น หน่วยงาน โรงเรยีนเครือข่าย และทำนุบำรุง สืบสานศิลปวฒันธรรม ต่อยอดสูเ่ศรษฐกจิสร้างสรรค ์

3.1 การบูรณาการ

ความร่วมมือกบัหุ้นส่วน

ทางสังคม เพื่อพฒันา

ชุมชน ท้องถิ่น 

หน่วยงาน โรงเรียน

เครือข่าย และทำนุ

บำรุง สืบสาน

ศิลปวัฒนธรรม ต่อยอด

สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค ์

3.1.1 โครงการ

ประสานงานเครือข่าย

ความร่วมมือกบัหุ้นส่วน

ทางสังคมเพื่อพฒันา

ชุมชนท้องถิ่น 

3.1.1.1 จำนวนผลงาน 

ผลิตภัณฑ์งาน ที่เกิดจาก

ความร่วมมือกบัหุ้นส่วน

ทางสังคมเพื่อพฒันา

ชุมชนท้องถิ่น 

20 2 ผลงาน  - - -  ฝ่ายกิจการนักศึกษาและ

พันธกิจสัมพันธ ์

รองคณบดีฝ่าย

กิจการนักศึกษา

และพันธกิจ

สัมพันธ ์

3.3 ยกระดับเศรษฐกิจ

ฐานราก ด้วยกลไก 

BCG Economy Model 

3.3.1 โครงการยกระดับ

เศรษฐกิจฐานราก ด้วย

กลไก BCG Economy 

Model 

3.3.1.1 จำนวนผลงาน

เชิงประจกัษ์ในการ

พัฒนาพืน้ที่แบบบูรณา

การตามโมเดลการ

พัฒนาเศรษฐกิจแบบ 

BCG Economy 

10 1 ผลงาน  - - -  ฝ่ายกิจการนักศึกษาและ

พันธกิจสัมพันธ ์

รองคณบดีฝ่าย

กิจการนักศึกษา

และพันธกิจ

สัมพันธ ์

3.4 ส่งเสรมิการทำนุ

บำรุงศิลปวัฒนธรรม 

เพื่อต่อยอดสู่เศรษฐกิจ

สรา้งสรรค์ 

3.4.1 โครงการส่งเสรมิ

การทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรมเพื่อต่อ

ยอดสู่เศรษฐกิจ

สรา้งสรรค์ 

 

  

3.4.1.1 จำนวนผลงาน/

นวัตกรรมจากการทำนุ

บำรุงศิลปวัฒนธรรม 

อนุรักษ์ และฟืน้ฟูมรดก

วัฒนธรรม ที่ก่อให้เกิด

มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 

 

  

10 1 ผลงาน 3041001 กิจกรรม 1 ทำบญุปีใหม่ 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

ประจำปี พ.ศ.2566 

 

 

  

           50,970.00  ผศ.ศศธิร ตันติเอกรัตน์ 

ผศ.นัชชา ยันติ 

องค์การนักศกึษาคณะ

สาธารณสุขศาสตร์ 

รองคณบดีฝ่าย

กิจการนักศึกษา

และพันธกิจ

สัมพันธ ์
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      3041002 กิจกรรม 2 วันทาคณาจารย์              7,180.00  อ.อภิญญา อุตระชัย 

อ.นาตยา ดวงประทุม 

องค์การนักศกึษาคณะ

สาธารณสุขศาสตร์ 

  

  

  

  

  

  

  

      3041003 กิจกรรม 3 ประกวด

ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของ

ไทย 

           28,760.00  อ.เฟื่องฟ้า 

รัตนาคณหุตานนท์  

อ.ธธิธา เวียงปฏ ิ

นายกิตติวุฒิ ไชยการ 

  

  

  

  

  

  

  

      3041004 กิจกรรม 4 รำลึกคุณสมเด็จ

พระราชบิดา พระบิดาแหง่

การสาธารณสุขไทย 

           25,600.00  อ.เฟื่องฟ้า รัตนาคณหุตา

นนท์ 

อ.ธธิธา เวียงปฏ ิ

  

3.5 พัฒนา

มหาวิทยาลัยสู่การเป็น

แหลง่เรียนรู้ของการ

เป็นมหาวิทยาลัยเชงิ

พืน้ที ่

3.5.1 โครงการสง่เสรมิ

มหาวิทยาลัยเป็นขั้ว

ความเจริญเศรษฐกิจเชงิ

พืน้ที ่วิจัย พัฒนา

นวัตกรรมบริการ

วิชาการเพื่อพัฒนา

สินค้าชุมชน 

3.5.1.1 จำนวนเงินรายได้

ที่เกิดจากการส่งเสรมิให้

มหาวิทยาลัยเป็นขั้ว

ความเจริญเศรษฐกิจเชงิ

พืน้ที ่วจิัย พัฒนา

นวัตกรรมบริการวชิาการ 

เพื่อพัฒนาสินค้าชมุชน 

4 ล้าน  5 

หมื่น 

บาท 3051001 กิจกรรม 1 การบรกิาร

วิชาการเพื่อหารายไดง้าน

พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อ

สุขภาพ 

           30,000.00  อ.จนัทรรัตน์ จาริกสกุลชัย รองคณบดีฝ่าย

กิจการนักศึกษา

และพันธกิจ

สัมพันธ ์

  

  

  

  

  

  

      3051002 กิจกรรม 2 นวดเท้า 60 

ชั่วโมง 

           98,430.00  อ.เฌอลินญ์ สิริเศรษฐ์ภพ 

อ.จันทรรัตน์ จาริกสกุลชัย 

อ.ดร.รัฐพล ศิลปรัศมี 

  

  

  

  

  

  

  

      3051003 กิจกรรม 3 นวดไทยเพื่อ

สุขภาพ 150 ชั่วโมง 

         160,230.00  อ.เฌอลินญ์ สิริเศรษฐ์ภพ 

อ.จันทรรัตน์ จาริกสกุลชัย 

อ.ดร.รัฐพล ศิลปรัศมี 

  



แผนปฏิบัตกิารคณะสาธารณสขุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2566  II 36 
 

กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย หน่วย

นับ 
กิจกรรม งบประมาณ ผู้ดำเนินการ/ผู้รายงาน ผู้กำกับติดตาม 

VRU PH 

  

  

  

  

  

  

      3051004 กิจกรรม 4 บรหิารงาน

คลินิกการแพทย์แผนไทย

ประยุกต์ 

 

 

 

 

  

           85,320.00  อ.เฌอลินญ์ สิริเศรษฐ์ภพ 

หลักสูตรสขุภาพและความ

งาม 

  

3.6 ส่งเสรมิงานพันธ

กิจสัมพันธ์ตามอัต

ลักษณ์และความ

เชี่ยวชาญของศาสตร์/

คณะ 

3.6.1 โครงการส่งเสรมิ

งานพันธกิจสัมพันธ์

ตามอัตลักษณ์และความ

เชี่ยวชาญของศาสตร์/

คณะ 

3.6.1.1 จำนวนผลงาน

เชิงประจักษ์/นวัตกรรมที่

เกิดจากการเรียนรู้เชิง

ปฏิบัติการทางสังคม 

(Social Lab) โดยใชชุ้มชน

เป็นฐานเพื่อสรา้งการ

เปลี่ยนแปลงร่วมกันใน

พืน้ที ่

5 1 ผลงาน 3061001 กิจกรรม 1 หนึง่โครงการ 

หนึ่งชุมชนนักปฏิบัติ หนึ่ง

เครือข่ายพันธมิตร/ชุมชน

ท้องถิ่น 

            7,640.00  อ.จันทรรัตน์ จาริกสกุลชัย 

อ.ดร.รัฐพล ศิลปรัศมี 

อ.ธธิธา เวียงปฏ ิ

รองคณบดีฝ่าย

กิจการนักศึกษา

และพันธกิจ

สัมพันธ ์

  

  

  

  

3.6.1.2 จำนวนโครงการ

บรกิารวิชาการที่มีการ

ต่อยอดสู่ผลงานวิจัยรับ

ใชส้ังคม 

 

 

 

 

 

2 1 โครง 

การ 

-  - -  ฝ่ายกิจการนักศึกษาและ

พันธกิจสัมพันธ ์

 รองคณบดีฝ่าย

กิจการนักศึกษา

และพันธกิจ

สัมพันธ ์
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    6 KPI   รวมยุทธศาสตร์ที่ 3 504,130.00   

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาล และความเป็นดิจิทัล เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ได้มาตรฐานในระดับสากล และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 

4.1 พัฒนาคุณภาพ

การศึกษาและการ

บรหิารงานของ

มหาวิทยาลัยเพื่อมุ่งสู่

ความเป็นเลิศ 

4.1.1 โครงการพัฒนา

มหาวิทยาลัย   ตาม

เกณฑ์คุณภาพ

การศึกษาเพื่อการ

ดำเนินการที่เป็นเลิศ 

(EdPEx) 

4.1.1.1 ผลการประเมิน

ตามเกณฑค์ุณภาพ

การศึกษาเพื่อการ

ดำเนินการที่เป็นเลิศ 

(EdPEx)  

ร้อย

ละ  

60 

200 คะแนน 4011001 กิจกรรม 1 โครงการประชุม

เชิงปฏิบัตกิารการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับหลักสูตร (แผ่นดิน) 

           34,800.00  อ.อัษฎาวุฒิ โยธาสุภาพ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ

วิจัย 

นางนรีกานต์ สุชัยยะ 

รองคณบดีฝ่าย

วิชาการและวิจัย 

  

  

  

  

  

  

      4011002 กิจกรรม 2 โครงการพัฒนา

ระบบการทำงานเพื่อปดิ

ช่องว่างของการพัฒนาตาม

เกณฑ์ EdPEx 

           19,020.00  รองคณบดีฝ่ายบรหิารและ

การวางแผน 

นางนรีกานต์ สุชัยยะ 

  

รองคณบดีฝ่าย

บรหิารและการ

วางแผน 

  

  

  

  

  

  

      4011003 กิจกรรม 3โครงการพัฒนา

ระบบการถ่ายทอดวิธีการ

ดำเนินการตามเกณฑ์ 

EdPEx เพื่อสู่ความเปน็เลิศ 

             7,260.00  รองคณบดีฝ่ายบรหิารและ

การวางแผน 

นางนรีกานต์ สุชัยยะ 
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      4011004 กิจกรรม 4 โครงการประชุม

เชิงปฏิบัตกิารการรายงาน

ผล และการประเมินการ

ดำเนินการตามเกณฑ์ 

EdPEx (แผ่นดิน) 

            18,810.00  รองคณบดีฝ่ายบรหิารและ

การวางแผน 

นางนรีกานต์ สุชัยยะ 

  

 

  

  

  

  

  

  

      4011005 กิจกรรม 5 โครงการประชุม

เชิงปฏิบัตกิารการรายงาน

ผล และการประเมินการ

ดำเนินการตามเกณฑ์ 

EdPEx (รายได)้ 

           35,400.00  อ.ดร.ทิวากร  พระไชยบุญ 

รองคณบดีฝ่ายบริหารและ

การวางแผน 

นางนรีกานต์ สุชัยยะ 

 

  

  

  

  

  

  

      4011006 กิจกรรม 6 โครงการประชุม

เชิงปฏิบัตกิารการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับหลักสูตร (รายได)้ 

           49,000.00  อ.อัษฎาวุฒิ โยธาสุภาพ 

นางนรีกานต์ สุชัยยะ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ

วิจัย 

 

  

  

4.1.2 โครงการบรหิาร

และพัฒนาบคุลากรสู่

มหาวิทยาลัยแห่ง

ความสุข 

 

 

 

  

4.1.2.1  ค่าเฉลี่ยความ

ผูกพันของบคุลากรที่มี

ต่อคณะ/มหาวิทยาลัย 

4.51 4 ค่า 

เฉลี่ย 

4012001 กิจกรรม 1 Happy Heart            66,000.00  รองคณบดีฝ่ายบรกิาร

วิชาการและพันธกิจสัมพันธ์  

นางพรทิพย์  กุศลสิริสถาพร 

รองคณบดีฝ่าย

บรหิารและการ

วางแผน 

  

  

4.1.3 โครงการปรับปรุง

ภาพลักษณ์และส่งเสรมิ

4.1.3.1 ค่าเฉลี่ยความพงึ

พอใจของผู้มีส่วนได้ส่วน

4.51 4 ค่า 

เฉลี่ย 

4013001 กิจกรรม 1 โครงการส่งเสรมิ

การตลาดและการสร้าง

           73,000.00  อ.ดร.กล้าณรงค์ วงศ์พิทักษ ์ รองคณบดีฝ่าย

บรหิารและการ
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การตลาด เสียในทุกมิติที่มีต่อคณะ/

มหาวิทยาลัย 

ความสัมพันธ์กับผูเ้รียน และ

กลุ่มลูกค้า 

วางแผน 

      4013002 กจิกรรม 2 โครงการ 

กจิกรรม Public Health VRU 

Open House 2023 Online 

             7,260.00  อ.ดร.กล้าณรงค์ วงศ์พิทักษ ์ รองคณบดีฝ่าย

บรหิารและการ

วางแผน 

  

  

4.1.4 โครงการส่งเสรมิ

การจัดการความรู้เพื่อ

พัฒนาคุณภาพของ

มหาวิทยาลัย 

4.1.4.1 จำนวนนวัตกรรม

หรือเทคโนโลยกีาร

บรหิารจัดการที่นำมาใช้

ในการเพิ่มความสามารถ

ให้กับอาจารย์ บุคลากร

และผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย 

6 1 นวัต 

กรรม 

4014001 กิจกรรม 1 โครงการส่งเสรมิ

การเข้าสู่ตำแหนง่ทาง

วิชาการของอาจารย์คณะ

สาธารณสุขศาสตร์ 

             7,250.00  รองคณบดีฝ่ายบรหิารและ

การวางแผน 

ผช.ฝ่ายบรหิารและการ

วางแผน 

อ.อนงค์นาฏ  ผ่านสถิน 

(รอสอบถาม) 

รองคณบดีฝ่าย

บรหิารและการ

วางแผน 

  

  

4.1.5 โครงการพัฒนา

ศักยภาพของบคุลากร

สายวชิาการ ด้าน

คุณวุฒิและการดำรง

ตำแหนง่ทางวิชาการ 

4.1.5.1 ร้อยละของ

บุคลากรชาวต่างชาติที่

ร่วมพัฒนามหาวิทยาลัย

ตามพันธกิจต่อจำนวน

อาจารย์ประจำทั้งหมด 

5 - ร้อยละ  -   - - งานบริหารงานบุคคล รองคณบดีฝ่าย

บรหิารและการ

วางแผน 



แผนปฏิบัตกิารคณะสาธารณสขุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2566  II 40 
 

กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
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4.1.5.2 ร้อยละของ

อาจารย์ที่ไดรั้บรางวัลใน

การจัดการเรียนการสอน 

มีความเชี่ยวชาญใน

ศาสตร์ และการ

ขับเคลื่อนพันธกิจ

สัมพันธ์ทั้งในประเทศ

และต่างประเทศต่อ

จำนวนอาจารย์ทั้งหมด 

44 - ร้อยละ -   - - งานบรหิารงานบุคคล รองคณบดีฝ่าย

บรหิารและการ

วางแผน 

  

  

  

  

4.1.5.3 ร้อยละของ

อาจารย์ประจำสถาบันที่

มีคุณวุฒิปริญญาเอกต่อ

จำนวนอาจารย์ประจำ

ทั้งหมด 

42 - ร้อยละ -   - - งานบริหารงานบุคคล รองคณบดีฝ่าย

บรหิารและการ

วางแผน 

  

  

  

  

4.1.5.4 ร้อยละของ

อาจารย์ประจำสถาบัน

ดำรงตำแหน่งทาง

วิชาการ ต่อจำนวน

อาจารย์ประจำทั้งหมด 

44 40 ร้อยละ 4015001 กิจกรรม 1 โครงการส่งเสรมิ

การเข้าสู่ตำแหนง่ทาง

วิชาการของอาจารย์คณะ

สาธารณสุขศาสตร์ 

            9,700.00  ผศ.ดร.ทัศพร ชูศักดิ์ 

รองคณบดีฝ่ายบรหิารและ

การวางแผน 

รองคณบดีฝ่าย

บรหิารและการ

วางแผน 

4.2 พัฒนาการ

บรหิารงานของ

มหาวิทยาลัยตามหลัก

ธรรมาภิบาล (Good 

Governance) 

4.2.1โครงการปรับปรุง

กฎหมายเพื่อตอบสนอง

การเป็นมหาวทิยาลัย

เพื่อการพัฒนาชุมชน

ท้องถิ่น 

4.2.1.1 ระดับ

ความสำเร็จของการ

ปรับปรุง พรบ. 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

3   ระดับ  - - - - VRU 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย หน่วย

นับ 
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VRU PH 

  

  

  

  

4.2.1.2 ระดับ

ความสำเร็จการปรับปรุง

แก้ไขข้อบงัคบั กฎ 

ระเบียบที่เกี่ยวกับการ

ปฏิบัติงานให้ตอบสนอง

ต่อการเป็นมหาวทิยาลัย

เพื่อการพัฒนาชุมชน

ท้องถิ่น 

3   ระดับ  - - - - VRU 

  

  

4.2.2 โครงการพัฒนา

ประสิทธิภาพการบรหิาร

สำนักงาน 

4.2.2.1 ร้อยละการเบิก

งบประมาณบรหิาร

สำนักงาน 

100 100 ร้อยละ 4022001 กิจกรรมที่ 1 การบรหิาร

สำนักงาน (วสัดุสำนกังาน 

ครุภัณฑ์และวัสดุการศึกษา 

เชื่อเพลิง สาธารณูปโภค 

ค่าจ้างเหมาบรกิาร) (แผ่นดิน) 

          228,110.00  นางพรทิพย์  กุศลสิริสถาพร รองคณบดีฝ่าย

บรหิารและการ

วางแผน 

VRU 

  

  

  

  

     กิจกรรมที่ 2 การบรหิาร

สำนักงาน (วสัดุสำนกังาน 

ครุภัณฑ์และวัสดุการศึกษา 

เชื่อเพลิง สาธารณูปโภค 

ค่าจ้างเหมาบรกิาร)  (รายได้) 

       1,087,495.17  นางพรทิพย์  กุศลสิริสถาพร รองคณบดีฝ่าย

บรหิารและการ

วางแผน 

VRU 

  

  

4.2.3 โครงการจัด

ประชุมเพื่อพัฒนาระบบ

บรหิารจัดการอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

4.2.3.1 ร้อยละของการ

เบิกจ่ายงบประมาณตาม

แผนการจัดประชุม 

100 100 ร้อยละ 4023001 กจิกรรมที่ 1 โครงการ

ประชุมเชิงปฏบิัติการเพื่อ

จัดทำแผนปฏิบัตกิารคณะ

สาธารณสุขศาสตร์ ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2567 

           74,720.00  รองคณบดีฝ่ายบรหิารและ

การวางแผน 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบรหิารและ

การวางแผน 

รองคณบดีฝ่าย

บรหิารและการ

วางแผน 
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      4023002 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรม

ประชุมกรรมการหน่วยงาน

และคณะกรรมการอื่นๆ 

           84,600.00  นางพรทิพย์  กุศลสิริสถาพร   

  

  

  

  

  

  

      4023003 กิจกรรม 3 การพัฒนา

เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อ

การบรหิารฐานข้อมูลคณะ 

            8,870.00  อ.ศศวิิมล จันทร์มาล ี

นรีกานต์ สุชัยยะ 

รองบรหิารฯ 

  

  

  

4.3.2 โครงการพัฒนา

พืน้ที่นวัตกรรม 

4.3.2.1 ร้อยละของ

โครงการพัฒนาพืน้ที่

นวัตกรรมของคณะ/

วิทยาลัยที่มีการ

ดำเนินการสำเร็จตาม

แผนการจัดตั้งพืน้ที่

นวัตกรรม (Innovation 

Space 

65  - ร้อยละ 4032001 กิจกรรมที่ 1 จัดซือ้ครุภัณฑ์

การศึกษาหลกัสูตร

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

สาขาสาธารณสุขศาสตร์ 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

      

25,301,000.00  

อาจารย์กุลภัสร์ชา มาอุ่น 

และหลกัสูตรสาธารณสุขศา

สตรบัณฑิต 

รองคณบดีฝ่าย

บรหิารและการ

วางแผน 

    10 KPI   รวมยุทธศาสตร์ที่ 4 27,222,295.17   

       รวมยุทธศาสตร์ที่ 1-4 29,413,700.00   
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ส่วนที่ 3 การกำกับติดตามผลการดำเนนิงาน 

แนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 

1. แนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินการของแผน 

การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ       

พ.ศ. 2566 จำเป็นอย่างยิ่งท่ีคณะฯ จะตอ้งมีการพัฒนาระบบและกลไกในการขับเคลื่อน การดำเนินงานและการติดตาม ประเมนิผลการดำเนินงานตามแผน โดยจะต้องมกีารสื่อสาร 

เพื่อสร้างความเข้าใจในหลักการ สาระสำคัญของ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดผลงานหลัก ค่าเป้าหมาย ให้แก่คณะผู้บริหารทุกระดับ รวมท้ังบุคลากรภายในให้รับทราบ เข้าใจ มกีาร

นำประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ การดำเนินงานท่ีกำหนดไว้ไปเป็นเป้าหมายการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีของคณะ ผ่านกระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีและการจัด

ข้อตกลงผลงานรายบุคคล มีการกำหนดนโยบายการจัดสรรงบประมาณให้สอดรับกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รวมท้ังปรับปรุงจัดระบบในการติดตามผลการบริหารงบประมาณ ให้

เอื้ออำนวยต่อการขับเคลื่อนการดำเนินงาน และจัดให้มีการกำหนดกรอบการประเมินผลระบุตัวชี้วัดความสำเร็จของยุทธศาสตร์ตามแนวทางการบริหารยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนา

องค์การให้มีสมรรถนะสูง จัดประชุมติดตามผลการดำเนินการ แสวงหาแนวทางท่ีเหมาะสมในการรับรู้ ลดปัญหาอันสืบเนื่องมาจากความเปลี่ยนแปลงของเงื่อนไข ปัจจัยท่ีมีผลต่อ

ความสำเร็จในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ 

2. รูปแบบ แนวทางในการตดิตามประเมินผล 

การติดตามประเมนิผลการดำเนนิงานของแผนปฏบัิตกิาร คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566  คณะสนับสนุนให้ใช้กลไกการบริหาร ซึ่งมีคณบดี รองคณบดี เป็นผู้มีอำนาจและบทบาทอย่างเต็มท่ีในการบริหารกลยุทธ์และตดิตามประเมิน รวมถึงรับผิดชอบติดตาม

การดำเนนิงานตามกลยุทธ์ท่ีรับผิดชอบโดยท่ีงานบริหารและการวางแผน เป็นผู้รวบรวมวเิคราะห์ สังเคราะห์และสรุปผลในภาพรวมของคณะ รายงานต่อคณะกรรมการบริหารคณะ

และรายงานต่อกองนโยบายและแผน มหาวทิยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อประมวลผลการประเมินในภาพรวมระดับมหาวิทยาลัยต่อไป 
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3. หนว่ยงานทีท่ำหน้าที่การตดิตามประเมนิผล 

หน่วยงานท่ีมหีนา้ท่ีในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกอบด้วย ฝ่ายบริหารและการวางแผน ฝ่ายกิจการนักศึกษาและพันธ

กิจสัมพันธ์ ฝ่ายวชิาการและวิจัย  หลักสูตร และหน่วยงานอื่นๆ ตามโครงสร้างการบริหารงานของคณะสาธารณสุขศาสตร์  

3.1 ฝ่ายบริหารและการวางแผน ทำหน้าที่เป็นหน่วยตดิตามประเมินผลของคณะสาธารณสุขศาสตร์ 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 มีบทบาทความรับผิดชอบวเิคราะห์ความสอดคล้องเชื่อมโยงผลผลิตในระดับแผนงาน/โครงการของหน่วยงาน และเป้าหมายการดำเนนิงานในระดับหน่วยงานท่ีตอบสนองต่อ

เป้าหมายการดำเนนิงานระดับคณะ และมหาวทิยาลัย และรายงานผลการดำเนนิงานตามแผนแผนปฏบัิตกิารประจำป ีทุกไตรมาสส่งให้ฝ่ายบริหารและการวางแผน  

4. ระยะเวลาการติดตามประเมนิผล 

  กำหนดให้หน่วยงานภายในคณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดส่งรายงานผลการดำเนนิงานตามตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ และแผนปฏบัิตกิารมหาวิทยาลัย ประจำปงีบประมาณ 

พ.ศ.2566 ตามแบบฟอร์มท่ีกำหนด มายังฝ่ายบริหารและการวางแผนรายไตรมาส เพื่อรวบรวมสรุปผลการดำเนนิเสนอต่อมหาวทิยาลัย ดังนี้ 

   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 กันยายน 2566 
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