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แบบฟอรมดําเนินงานเสนอขออนุมัติกิจกรรม 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธาน ี

คณะ/หนวยงาน คณะสาธารณสุขศาสตร 

ขอมูลโครงการหลัก ชื่อ โครงการจัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหาร รหัส 20-08-08 

1. ชื่อกิจกรรม โครงการ “ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือกําหนดกลยุทธ พ.ศ.2565-2569 และแผนปฏิบัติการ 

คณะสาธารณสุขศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564” รหัส 20-08-08-006 

2. หลักการและเหตุผล 

คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ มีการ

ดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธ คณะสาธารณสุขศาสตร ประจําปงบปรมาณ 2561-2564 แลวนั้น  ในป 

งบประมาณ 2563 นี้ คณะฯ จึงจําตองดําเนินการทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร รวมถึง

เปาประสงค ตัวชี้วัด งบประมาณ และแผนงาน โครงการเพื่อกําหนดทิศทางในดานการดําเนินงานกิจกรรม

ใหสอดคลองกับแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ โดยการระดม

ความคิดเห็น และจัดทําแผนกลยุทธคณะสาธารณสุขศาสตร ประจําปงบปรมาณ 2565-2569  และวางแผน

ปฏิบัติการ คณะสาธารณสุขศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564  ใหเชื่อมโยงและสอดคลองกับแผนกล

ยุทธของทางมหาวิทยาลัย ฯ และเพ่ือนําไปสูการใชแผนอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลรวมกัน 

ดังนั้น คณะสาธารณสุขศาสตร จึงจัดโครงการ “การจัดทําแผนกลยุทธคณะสาธารณสุขศาสตร 

พ.ศ.2565-2569 และแผนปฏิบัติการคณะสาธารณสุขศาสตร ประจําป พ.ศ.2564” ขึ้น  

3. วัตถุประสงค  
 1. เพ่ือจัดทํารางแผนกลยุทธคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระ

บรมราชูปถัมภ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565-2569 

          2. รวมกันจัดทําแผนปฏิบัติการของคณะสาธารณสุขศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565-2569 

ที่สนองตอบแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ และแผนกลยุทธของ

คณะสาธารณสุขศาสตร  

4. กลุมเปาหมาย/ผูเขารวมโครงการ  

    กลุมเปาหมาย : ผูบริหาร คณาจารย และเจาหนาที่ของคณะสาธารณสุขศาสตร จํานวน 33 คน  
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5. ระยะเวลาดําเนินโครงการ  

 

 วันที ่13 – 15 พฤษภาคม 2563  ณ คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 

ในพระบรมราชูปถัมภ 

 วันที ่18 – 20 พฤษภาคม 2563 ณ อําเภอชะอํา จังหวัดประจวบคีรีชันธ 

 

6.  งบประมาณ  

 งบประมาณแผนดิน   งบประมาณรายได     (   )  บ.กศ.   (  )  กศ.ปช.  

 งบอื่น ๆ ………….…… 

 รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

  ประเภทงบ/

หมวด   
รายการ งบประมาณ 

คาใชสอย 1. คาอาหาร (33 คน x 150 บาท x 3 มื้อ) วันที ่13-15 พ.ค. 63 14,850 

 2. คาอาหารวาง (33 คน x 35 บาท x 6 มื้อ) วันที ่13-15 พ.ค. 63 6,930 

 3. คาที่พักบุคลากร (32 คน x 800 บาท x 2 คืน) วันที ่18 - 19 พ.ค. 63 51,200 

 4. คาที่พักบุคลากร (1 คน x 1,500 บาท x 2 คืน) วันที ่18 - 19 พ.ค. 63 3,000 

 5. คาที่พักคนขับรถตู (3 คน x 800 บาท x 2 คืน) วันที ่18 - 19 พ.ค. 63 4,800 

 6. คาอาหารเย็น (33 คน x 350 บาท x 2 มื้อ) วันที ่18 - 19 พ.ค. 63 23,100 

 7. คาอาหารกลางวัน (33 คน x 350 บาท x 3 มื้อ) วันที ่18 - 20 พ.ค. 63 34,650 

 8. คาอาหารวาง (33 คน x 50 บาท x 5 มื้อ) วันที ่18 - 20 พ.ค. 63 8,250 

 9. คาน้ํามันเชื้อเพลิง (3 คัน x 2,600 บาท/ไป – กลับ)  7,800 

 10. คาเบี้ยเลี้ยงคนขับรถตู (3 คัน x 240 บาท/วัน  x 3 วัน) 2,160 

รวม 156,740 

คาวัสด ุ 1. คาของที่ระลึก 1,500 

 2. คาจัดทําเอกสารประกอบการอบรม (35 ชุด x 80 บาท) 2,800 

 3. คาถายเอกสาร แบบประเมินโครงการ (35 ชุด x 2 บาท) 70 
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  ประเภทงบ/

หมวด   
รายการ งบประมาณ 

 รวม 4,370 

 รวมเงินท้ังสิ้น 161,110 

งบประมาณท้ังสิ้น 161,110 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันหนึ่งรอยสิบบาทถวน) 

 

7. แผนการดําเนินงาน     

 

 

 

 

 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

 8.1 (ราง) แผนกลยุทธของคณะสาธารณสุขศาสตรประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565-2569  

8.2 แผนปฏิบัติการของคณะสาธารณสุขศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

8.3 แผนงาน/โครงการท่ีตอบสนองแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม

ราชูประถัมภ และแผนกลยุทธของคณะฯ 

8.4 แผนพัฒนาบุคลากรที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของคณะฯ 

 

9. ตัวชี้วัดความสําเร็จ/ คาเปาหมาย  

 9.1 เชิงปริมาณ 

1) (ราง) แผนกลยุทธของคณะสาธารณสุขศาสตรประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565-2569  

ที ่ ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ระยะเวลา (เม.ย – ก.ค. 2563) หมายเหตุ 

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม  

1 จัดทําโครงการเพ่ือขอเสนออนุมัต ิ      

2 ติดตอประสานงานโครงการ      

3 จัดทําแผนกลยุทธคณะสาธารณสุข

ศาสตร พ.ศ.2565-2569  

 13 – 15 

พ.ค.2563   

   

3 จัดทําแผนปฏิบัติการคณะสาธารณสุข

ศาสตร  แผนงบประมาณประจํ าป  

2564” 

  และ 18 – 

20 พ.ค. 

2563          

 

 

  

4 ประเมินผล และสรุปโครงการ      
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2) แผนปฏิบัติการของคณะสาธารณสุขศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

      9.2 เชิงคุณภาพ   

      1) ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนกลยุทธคณะสาธารณสุขศาสตร พ.ศ.2565-2569 

              2) ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนปฏิบัติการคณะสาธารณสุขศาสตรประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564  

 

10. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

วิธีการ เครื่องมือ 

1. ประเมินขั้นตอนการจัดทําแผนกลยุทธพ.ศ.2565-

2569 

2. ประเมินข้ันตอนการจัดทําแผนปฏิบัติการคณะ

สาธารณสุขศาสตรประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2564 

1. แบบประเมินข้ันตอนการจัดทําแผนกลยุทธ 

พ.ศ.2565-2569 

2. แบบประเมินข้ันตอนการจัดทําแผนปฏิบัติการ

คณะสาธารณสุขศาสตรประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 

 

 

11. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

เวลาในการดําเนินโครงการไมเปนไปตามที่กําหนด 

เนื่องจากการประสานงานระหวางหนอยงานอาจ

เกิดความลาชา 

ติดตอประสานงานกับทุกฝายที่เก่ียวของ เพ่ือปองกัน

การผิดพลาด และเกิดความแนนอนในการกําหนด

ระยะเวลาตาง ๆ 

ภ า ว ะ  COVID 19 ทํ า ใ ห ไ ม ไ ด ไ ป สั ม ม น า ที่

ตางจังหวัด 

ยกเลิกการเดินทาง  

จัดประชุมที่คณะสาธารณสุขศาสตร ตอ 

 

ลงชื่อ…………………………….…………………..ผูเสนอโครงการ 

               (อ.ดร. รัฐพล ศิลปรัศม)ี 

                          ตําแหนง ผูชวยคณบด ี 

         .……..……../………...…………/…….……..….. 

 

 

ความคิดเห็นผูบังคบับัญชาเบือ้งตน ……..……………………….……………………..………………………………….. 
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 ลงชื่อ……………..………………………………..... 

    (รศ.ดร. ภูษิตา อินทรประสงค) 

                              ตําแหนง รองคณบดี  

         .……..……../………...…………/…….……..….. 

 

ความคิดเห็นผูบังคบับัญชาระดับสูง ……………………………..……………….……………………………………………… 

 

ลงชื่อ……………..………………………………..... 

               (ผศ.อารีย สงวนชื่อ) 

   ตําแหนง คณบดีคณะสาธารณสขุศาสตร 

   .……..……../………...…………/…….……..….. 

 

ความคิดเห็นผูบังคบับัญชาระดับสูง ……………………………..……………….……………………………………………… 

 

ลงชื่อ……………..………………………………..... 

             (ผศ.ดร.สุพจน ทรายแกว) 

                                                                    ตําแหนง อธิการบดี  

   .……..……../………...…………/…….……..….. 
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กําหนดการ 

“ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนกลยุทธ พ.ศ.2565-2569 และแผนปฏิบัติการ คณะสาธารณสุข

ศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564” 

 

วันที ่13, 14 และ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.00-16.30 น. ณ หองประชุมคณะสาธารณสุขศาสตร 

สสร 504 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

วันที ่18, 19 และ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.00-18.00 น. ณ อําเภอหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ 

 

วันที ่13 พฤษภาคม 2563 

 

8.00 – 8.30 น. ลงทะเบียน ณ หองประชุมคณะสาธารณสุขศาสตร สสร 504 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

8.30 – 8.45 น. กลาวเปดการประชุมโดย ผูชวยศาสตราจารยอารีย สงวนซื่อ คณบดีคณะสาธารณสุข

ศาสตร 

8.45-10.45 น. 

 

บรรยายพิเศษ เรื่อง”...........................” 

โดย ศ. ดร.สมจิตต สุพรรณทัศน 

10.45-11.00 น. พักรับประทานอาหารวาง 

11.00 -12.00 น. 

 

การดําเนินการแผนกลยุทธ พ.ศ.2565-2569 และแผนปฏิบัติการประจําป พ.ศ. 2564 

โดย รศ. ดร. ภูษิตา อินทรประสงค  

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-15.00 น. จัดกลุมยอยปฏิบัติการ และชี้แจงรายละเอียดเอกสารการจัดทําแผนกลยุทธ พ.ศ.

2565-2569  

15.00-15.15 น. พักรับประทานอาหารวาง 

15.15-16.30 น. ประชุมกลุมยอยปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นการจัดทําแผนกลยุทธ พ.ศ.2565-

2569 (ตอ) 
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วันที ่14 พฤษภาคม 2563 

 

8.30 – 9.00 น. ลงทะเบียน ณ หองประชุมคณะสาธารณสุขศาสตร สสร 504 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

9.00 - 10.15 น. ประชุมกลุมยอยปฏิบัติการเพ่ือระดมความคิดเห็นการจัดทําแผนกลยุทธ พ.ศ.2565-

2569  โดยวิทยากรประจํากลุม 

10.15 - 10.30 น. พักรับประทานอาหารวาง 

10.30 – 12.00 ประชุมกลุมยอยปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นการจัดทําแผนกลยุทธ พ.ศ.2565-

2569 (ตอ) 

12.30-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-15.00 น. ประชุมกลุมยอยปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นการจัดทําแผนกลยุทธ พ.ศ.2565-

2569 (ตอ) 

15.00-15.15 น. พักรับประทานอาหารวาง 

15.15-16.30 น. ประชุมกลุมยอยปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นการจัดทําแผนกลยุทธ พ.ศ.2565-

2569 (ตอ) 

 

วันที ่15 พฤษภาคม 2563 

 

8.30–9.00 น. ลงทะเบียน ณ หองประชุมคณะสาธารณสุขศาสตร สสร 504  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

9.00-10.15 น. นําเสนอผลการระดมความคิดเห็นกลุมยอยการทําแผนกลยุทธ พ.ศ.2565-2569 

10.15-10.30 น. พักรับประทานอาหารวาง 

10.30–12.00 น. นําเสนอผลการระดมความคิดเห็นกลุมยอยการทําแผนกลยุทธ พ.ศ.2565-2569 (ตอ) 

12.30-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-15.00 น. นําเสนอผลการระดมความคิดเห็นกลุมยอยการทําแผนกลยุทธ พ.ศ.2565-2569 (ตอ) 

15.00-15.15 น. พักรับประทานอาหารวาง 

15.15-16.30 น. นําเสนอผลการระดมความคิดเห็นกลุมยอยการทําแผนกลยุทธ พ.ศ.2565-2569 (ตอ) 
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วันที ่18 พฤษภาคม 2563 

 

06.00 – 9.00 น. ออกเดินทางจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ถึง อําเภอ

ชะอํา จังหวัดประจวบคีรีขันธ  

8.00 – 9.00 น. ฝากกระเปาสัมภาระ  ณ โรงแรม อําเภอชะอํา จังหวัดประจวบคีรีขันธ  

9.00 – 10.15 น. กลาวเปดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ

2564 

โดย ผูชวยศาสตราจารยอารีย สงวนซื่อ  

      คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร  

10.15-10.30 น. พักรับประทานอาหารวาง 

10.30 – 12.00 น. ประชุมเชิงปฏิบัติการ กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ   

โดย รศ. ดร. ภูษิตา อินทรประสงค 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-14.00 น. จัดกลุมยอยปฏิบัติการ  และชี้แจงรายละเอียดเอกสารการจัดทําแผนปฏิบัติการ

ประจําปงบประมาณ  2564  

โดย รศ. ดร. ภูษิตา อินทรประสงค 

15.00-15.15 น. พักรับประทานของวาง 

15.15 – 16.30 น. ประชุมกลุมยอยปฏิบัติการ   ระดมความคิดเห็นการจัดแผนทบทวน และกําหนด

เปาหมาย เปาประสงค มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ เพ่ือ

วางแผนปฏิบัติการ  โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผูรับผิดชอบแตละกลยุทธของ

มหาวิทยาลัย และโครงการเรงดวน  ประจําปงบประมาณ  2564  

 เขาหองพัก 

18.00 น. รับประทานอาหารเย็นรวมกัน 
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วันที ่19 พฤษภาคม 

 

 2563 

7.00 น. รับประทานอาหารเชา 

8.30 – 9.00 น. ลงทะเบียน ณ โรงแรม อําเภอชะอํา จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

9.00 – 10.15 น. ประชุมกลุมยอย (ตอ) 

10.15-10.45 น. พักรับประทานอาหารวาง 

10.45 – 12.00 น. ประชุมกลุมยอย (ตอ) 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-15.00 น. ประชุมกลุมยอย (ตอ) 

15.00-15.15 น. พักรับประทานของวาง 

15.15-17.30 น. ประชุมกลุมยอย (ตอ) และเตรียมนําเสนอในวันที ่20 พฤษภาคม 2563 

18.00 น. รับประทานอาหารเย็นรวมกัน 

 

 

 

วันที ่20 พฤษภาคม  2563 

 

7.00 น. รับประทานอาหารเชา 

8.30 – 9.00 น. ลงทะเบียน  

9.00 – 12.00 น. นําเสนอผลการระดมความคิดเห็นกลุมยอยการ การวางแผนปฏิบัติการ  โครงการ/

กิจกรรม โครงการเรงดวน  ประจําปงบประมาณ  2564 

10.00 - 10.15 น. พักรับประทานของวาง 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 - 15.00 น นําเสนอผลการระดมความคิดเห็น (ตอ) 

15.00 - 15.15 น. พักรับประทานของวาง 

15.15 – 18.00 น. เดินทางกลับ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูประถัมภ 

 


