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เปรียบเทียบ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม- 2563



วสัิยทัศน์
มหาวิทยาลัยต้นแบบแห่งการผลิตครู พัฒนาศักยภาพมนุษย์ โดยยดึหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ให้มีความม่ันคง ม่ัง

ค่ัง ยั่งยืน

มิตผู้ิมีส่วนได้

ส่วนเสีย

พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาทักษะด้านภาษาสากล สร้างเครือข่ายในรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณิิต

สร้างเครือข่ายชมุชนนกัปฏิบตัิและสร้าง
เครือข่ายด้านศิลปวฒันธรรมและภมูิ

ปัญญาท้องถ่ิน

ส่งเสริมให้มหาวิทยาลยั
มีการเปิดบรรยายสาธารณะ 

ปฏิรูปการศกึษาและ
สร้างเครือข่ายการพฒันาครู

ประจ าการ

จดัตัง้พฒันาศนูย์เรียนรู้โครงการตามแนวพระราชด าริ 
โครงการอนรัุกษ์พนัธุกรรมพืชฯ และ

ศนูย์พฒันาบคุลากรท้องถ่ิน

มิตกิระบวนการ
พฒันาสมรรถนะการจดัการ

เรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
พฒันาระบบกลไกการบริหารจดัการศิลปวฒันธรรมท่ีน าไป

ต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
ปรับปรุงกฎหมายและการ
เสริมสร้างธรรมาภบิาล

บริหารจดัการ
งานท านบุ ารุงศิลปะและวฒันธรรม

จดัหาและพฒันาทรัพยากรสนบัสนนุการเรียนรู้ บริหารจดัการโรงเรียนสาธิต  พฒันามหาวิทยาลยัสีเขียว

มิตคินและ

ความรู้

สร้างผลงานวิจยัท่ีเป็นองค์ความรู้ใหม่
ท่ีตอบโจทย์ระดบัประเทศ

พฒันาองค์กรแห่งการเรียนรู้ สรรหาและพฒันาสมรรถนะของทรัพยากรบคุคล

มิตกิารเงนิ จดัหา สนบัสนนุงบประมาณ ทนุวิจยั บริหารจดัการรายได้จากสินทรัพย์ บริหารจดัการการเงินโดยยดึหลกัธรรมาภบิาล

เป้าประสงค์

1. บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทกัษะในการคิด
วเิคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวติ มีศักยภาพ

สอดคล้องกบัการพฒันาประเทศ

2. วจัิยและนวตักรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของท้องถิ่น เพ่ือความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 

ของประเทศ

3. ประชาชนสามารถด ารงชีวติโดยใช้หลกัปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง เศรษฐกจิชุมชนเข้มแข็ง ประชาชน

มีความสุข มีรายได้เพิม่

4. บณัฑิต และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย มีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตส ำนึกท่ีดีต่อ
สังคมโดยรวมรักษำมรดกทำงวฒันธรรมและเขำ้ใจในสังคมพหุวฒันธรรม

5. มหำวทิยำลยัมีคุณภำพ มำตรฐำน โปร่งใส และธรรมำภิบำลตอบสนองต่อ
ควำมตอ้งกำรประเทศและเป็นท่ียอมรับต่อประชำชน

Strategic Mapping VRU



ประเด็นยุทธศาสตร์ 2561-2564

คณะสาธารณสุขศาสตร์ชั้นน าในกลุม่มหาวิทยาลัยราชภัฏโดยยดึหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง และพัฒนาทอ้งถิ่นให้มัน่คง

พนัธกจิ

สร้างระบบการ
บริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลเชิงรุก 

เสริมสร้างการ
ท างานเป็นระบบ 
เสริมจิตส านึกทาง

วัฒนธรรม 

การส่งเสริมการวิจัย
เพื่อแก้ไขปัญหา

ท้องถิ่น 

พัฒนาภาคี
เครือข่ายเพื่อสร้าง

เสริมสุขภาพ
ชุมชน และเป็น
สังคมแห่งการ

เรียนรู้ 

การพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตร

ให้ทันสมัย 
สอดคล้องกับความ

ต้องการของ
ท้องถิ่น

การสร้าง
ผู้เรียนให้
รอบรู้ด้าน
สุขภาพ

การพัฒนา
งานวิจัย และ
แสวงหา

แหล่งทุนวิจัย
เพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น

การสร้างพันธมิตร
และแสวงหา

ตลาดแรงงานทั้ง
ภายในและ
ภายนอก

มหาวิทยาลัย

เชื่อมโยงหลักสูตรด้าน
สาธารณสุขกับสถาบันอื่นใน

กลุ่มมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ 

วิสัยทัศน์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์ (2561-2564)

3

การบริการ
วิชาการด้าน

สุขภาพแก่ชุมชน 
และร่วมมือกับ

ท้องถิ่น

การสร้างระบบการ
บริหารงานตาม
หลักธรรมา        
ภิบาล



คู่คุณธรรม 

น ำสร้ำงเสริมสุขภำพ

ความรู้

อุทิศตน

พัฒนำสุขภำพชุมชน

ใฝ่เรียนรู้

ในกลุ่มมหำวิทยำลัยรำชภัฏ

ด้านความรอบรู้ทางสุขภาพ 

และพัฒนาสุขภาพชุมชน 

โดยยึดหลักปรัชญำของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

ในปี 2569

คณะสาธารณสุขศาสตร์ชั้นน า

ตำมหลักปรัชญำของ

เศรษฐกิจพอเพียง

สร้างเสริมสุขภาพ

ปณิธาน ปรัชญา วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

(13 พฤษภาคม 2563)

ปัญญาของท้องถิ่น
เพื่อสร้ำงเสริมสุขภำพ



เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ

VRU_ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรูเ้ชิง
ผลิตภาพ (Productive Learning) 

VRUPH
ยุทธศาสตร์ที่ 1

ผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ 

(Productive Learning)

วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์/ 

เป้า
ประสงค์

แนว
ทางการ
พัฒนา

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

1. สร้างการท างานร่วมกับ
ท้องถิ่นท่ีมุ่งเน้นสุขภาวะ
ชุมชน

2. พัฒนาหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีและหลักสูตร
ระยะสั้นร่วมกับสถาบันอื่น

3. เพื่อการจัดรูปแบบการเรียน
การสอนแบบบูรณาการท้ังใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
ร่วมกับการจัดการเรียนการ
สอนแบบออนไลน์

4. เพื่อให้นักศึกษาได้รับการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพร่วมกับ
สถาบัน องค์กรรัฐ เอกชน 
และชุมชน

1. จ านวนเครือข่ายท างานร่วมกับ
ชุมชน

2. จ านวนหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี3. จ านวนหลักสูตรระยะสั้น

4. นักศึกษาท่ีมีระดับคะแนน
ภาษาอังกฤษเป็นไปตามเกณฑ์
ของมหาวิทยาลัย

5. จ านวนรายวิชาท่ีจัดรูปแบบ
การเรียนการสอนแบบบูรณา
การท้ังในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน ร่วมกับการจัดการ
เรียนการสอนแบบออนไลน์

6.ระดับความส าเร็จของการ 
จัดการเรียนการสอน

7.ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยท่ี
เพิ่มขึ้นของนักศึกษาท่ีมีความ
รอบรู้ด้านสุขภาพในแต่ละชั้นปี

8.จ านวนสถาบันท่ีนักศึกษาได้รับ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

9.ระดับความส าเร็จของการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ

10.ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เกี่ยวข้อง

1. เสริมสร้างการท างานเพื่อท้องถิ่น
ท่ีมุ่งเน้นสุขภาวะชุมชน

2.พัฒนาหลักสูตรปกติและหลักสูตร
ระยะสั้นร่วมกับสถาบันอื่น

3. จัดรูปแบบการเรียนการสอน
แบบบูรณาการท้ังในห้องเรียน
และนอกห้องเรียน ร่วมกับการ
จัดการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์

4. ส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ร่วมกับสถาบัน องค์กรรัฐ เอกชน 
และชุมชน

5. พัฒนาอาจารย์ให้มีทักษะความรู้
ความสามารถแบบบูรณาการ

6. เพิ่มประสบการณ์ การ
พัฒนาการเรียนการสอนกับ
การท างาน และการจัดการ
เรียนการสอนในรูปแบบอื่นๆ



ส่งเสริมการวิจัยแบบ
บูรณาการเพื่อแกป้ัญหา

ท้องถิ่น

วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์/ 

เป้า
ประสงค์

แนว
ทางการ
พัฒนา

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

1. สร้างผลงานวิจัยด้าน
สุขภาพชุมชนที่สามารถ
แก้ไขปัญหาท้องถิ่นหรือ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของท้องถิ่น

2. พัฒนาการตีพิมพ์
ผลงานวิจัยในระดับ
นานาชาติ

3. เพื่อสร้างภาคีเครือข่าย
พันธมิตรงานวิจัยด้านสุขภาพ
ชุมชนในระดับ ASEAN

4. เพื่อส่งเสริมการขอทุนวิจัย
จากภายในและภายนอก

1. จ านวนผลงานวิจัยด้านสุขภาพ
ชุมชนที่มีการบูรณาการระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสามารถ
แก้ไขปัญหาท้องถ่ินหรือเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของท้องถ่ิน

2. จ านวนนวัตกรรมสุขภาพของ
นักศึกษาในการแก้ไขปัญหาของ
ชุมชน

3. จ านวนนวัตกรรมสุขภาพของ
อาจารย์ในการแก้ไขปัญหาของ
ชุมชน

4. จ านวนผลงานวิจัยที่มีชุมชนเข้า
มามีส่วนร่วมสร้างความ
เข้มแข็งในการท าวิจัย

5. จ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ

6. ร้อยละของอาจารย์/จ านวน
ผลงานวิจัยด้านสุขภาพชุมชนที่
มีการบูรณาการในระดับ 
ASEAN

7. จ านวนเงินทุนวิจัยที่ได้รับจาก
หน่วยงานภายในและภายนอก

VRUPH
ยุทธศาสตร์ที่ 2

1. ส่งเสริมสร้างแรงจูงใจด้าน
การผลิตผลงานวิจัยสุขภาพ
ชุมชนที่สามารถแก้ไขปัญหา
ท้องถิ่นหรือเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของท้องถิ่น

2. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการ
เขียนผลงานวิจัยเพื่อการ
ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับ
นานาชาติ

3. สร้างความร่วมมือและภาคีเครือข่ายงานวิจัยในระดับ ASEAN

4. ส่งเสริมการขอทุนวิจัยจากภายในและภายนอก

เป้าประสงค์ที่ 2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืนของประเทศ

VRU_ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น



พัฒนางานพนัธกจิสมัพนัธ์และ
สร้างผู้ประกอบการรายใหม่

วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์/ 

เป้า
ประสงค์

แนว
ทางการ
พัฒนา

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

1. พัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือการพัฒนาสุขภาพใน 
ชุมชน

2. สร้างผู้ประกอบการรายใหม่ (Startup)
3. ประชาสัมพันธง์านพันธกิจสัมพันธ์ของคณะ

1. จ านวนผลงานหรือนวัตกรรมที่เกิดจาก  
การบริการวิชาการ

2. จ านวนชุมชนมีศักยภาพในการจัดการ 
ตนเองทางด้านสุขภาพ

3. จ านวนกิจกรรมทางภูมิปัญญาประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดรายได้

4. จ านวนโครงการประชาสัมพันธ์คณะ  
ผ่านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ

5. จ านวนกิจกรรมทาง
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่
จัดร่วมกับชุมชน

6. จ านวนผลงานอนุรักษ์ ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม

VRUPH
ยุทธศาสตร์ที่ 3

1. บูรณาการความรู้ของบุคลากรในการบริการวิชาการด้านสุขภาพ
2. สนับสนุนและส่งเสริมพัฒนาความรอบรู้ทางสุขภาพทุกช่วงวัยและกลุ่ม

ผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่าง ๆ
3. มุ่งเน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสุขภาพ เพ่ือให้ชุมชนมี

ศักยภาพในการจัดการตนเอง
4. พัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ตามพระบรมราโชบาย
5. สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการพันธกิจสมพันธ์และบริการ

วิชาการของคณะ

เป้าประสงค์ที่ 3 ประชาชนสามารถด ารงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพิ่มขึ้น

VRU_ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอดเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ

เป้าประสงค์ที่ 4 บัณฑิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตส านึกที่ดีต่อสังคมโดยรวมรักษามรดกทางวัฒนธรรมและเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม

VRU_ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมทีน่ าไปตอ่ยอดสูเ่ศรษฐกิจสร้างสรรค์

6. ส่งเสริมให้สร้างผลงานหรือนวัตกรรมที่เกิดจากการบริการวิชาการ
7. สนับสนุนให้บุคลากรบริการวิชาการภายนอกหน่วยงานมากขึ้น
8. สนับสนุนการจัดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมและประเพณีร่วมกับชุมชน
9. สร้างเครือข่ายความร่วมมือโดยบูรณาการความร่วมมือจากชุมชน ภาครัฐและภาคเอกชน
10. สนับสนุนการประชาสัมพันธ์คณะโดยการร่วมกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงาน

ภายนอกผ่านการบริการวิชาการ
11. สนับสนุนการสร้างผลงานอนุรักษ์ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
12. ประชาสัมพันธ์คณะผ่านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ



วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์/ 

เป้า
ประสงค์

แนว
ทางการ
พัฒนา

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

1. การสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอกเพื่อเป็นคณะสี
เขียว

2. ปลูกฝังค่านิยมองค์กรแก่
บุคลากรทุกระดับ

3.ปรับระบบบริหารทรัพยากร
บุคคล (HRM) และระบบพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล (HRD) ให้
สอดคล้องกับสมรรถนะและผล
การประเมิน

4.พัฒนาระบบสวัสดิการของคณะ
เพื่อสร้างแรงจูงใจ

1. ระดับความส าเร็จของการ 
ด าเนินการเป็นคณะสีเขียว

2. จ านวนบุคลากรสายวิชาการที่เป็น  
ตัวแทนตามค่านิยมของคณะ
(V-R-U-P-H)

3. จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนที่เป็น
ตัวแทนตามค่านิยมของคณะ 
(V-R-U-P-H)

4. ระดับความส าเร็จในการ
ด าเนินการของการจัดการ
ทรัพยากรบุคคล

5. คะแนนความพึงพอใจระบบ
สวัสดิการของบุคลากรคณะ
สาธารณสุขศาสตร์

1. พัฒนาสิ่งแวดล้อมบริเวณรอบอาคาร
สถานที่ 

2. จัดการด้านพลังงาน 
3. จัดการขยะภายใน
4. จัดการน้ า
5. จัดการความปลอดภัยในสถานที่ท างาน
6. จัดท าพ้ืนที่ส าหรับนักศึกษาส าหรับท า
กิจกรรมร่วมกัน (Co working Space)

7. ก าหนดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ สิ่งที่ควร
ปฏิบัติในแต่ละค่านิยม

8. เผยแพร่โดยผ่านสื่อทุกช่องทาง
9. คัดเลือกตัวแทนบุคลากรที่มี
พฤติกรรมตามค่านิยมของคณะ  
(V-R-U-P-H)

10.มอบรางวัลเชิดชูเกียรติพร้อม
เผยแพร่

11.สร้างความผูกพัน ประเมินผลความ
พึงใจ ความผูกพัน และส ารวจความ
ต้องการ

การจัดการสู่การเป็น
คณะที่เข้มแข็ง 

VRUPH
ยุทธศาสตร์ที่ 4

เป้าประสงค์ที่ 5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน

VRU_ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทีเ่ป็นเลิศมีธรรมาภิบาล

15. ส ารวจความต้องการสวัสดิการของ
บุคลากรในคณะ

16. จัดระบบสวัสดิการของคณะ 
(ด าเนินการตามระบบ และประเมิน
ความพึงพอใจ)

12. เร่งพัฒนาและส่งเสริมความ
เชี่ยวชาญในด้านวิชาการและ
สมรรถนะการท างาน

13. จัดท าคู่มือการส่งเสริมการเป็น
อาจารย์มืออาชีพ (ของ สกอ.)

14. ท าแผนพัฒนาบุคลากรของคณะ 
(กลุ่มวิชาการ วิจัย งานพัฒนา
อาจารย์และจากการส ารวจความ
ต้องการ)



H
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Vค่านิยม

คณะ
สาธารณสุขศาสตร์

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ

วไลยอลงกรณ์ 
ใน

พระบรมราชูปถัมภ์

รอบรู ้

มวีสิยัทศัน์
น ำ้หน่ึง 

ใจเดยีวกนั

สขุภำพ

กำย-ใจ ดีปรบัปรงุ

ใหด้ขีึน้ 

เป็นไปไดจ้รงิ จติอำสำ


