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แบบสรุปรายงานผลโครงการ/กิจกรรม   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ประเภท ()  โครงการ  (  )  กิจกรรม 

  

  1. ชือ่ โครงการจัดประชุมเพ่ือพัฒนาระบบบริหาร รหัส 25-08-03 
     กิจกรรม โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565   รหัส 25-08-03-005 
2. ระยะเวลาด าเนินงาน  เดือน มิถุนายน 2564  ผู้ด าเนินการ รศ.ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ 
3. วันที่ด าเนินการเสร็จ   วันที่ 21-22 มิถุนายน 2564 
4. สถานที่ด าเนินงาน     มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
5. วัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน 

  5.1 เพ่ือให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการทบทวนแผนกลยุทธ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์      
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

5.2 เพ่ือให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี/โครงการของคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ที่ตอบสนองแผนกลยุทธ์ของคณะฯ 

5.3 เพ่ือสร้างความผูกพันระหว่างบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนกับทีมบริหารให้แน่นแฟ้น
เพ่ือน าไปสู่การน าแผนสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
      6. ผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ 

วัตถุประสงค์ 
ผลการด าเนินงาน 

 

การบรรลุความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ 
บรรลุ 
() 

ไม่บรรลุ 
() 

6.1 เพ่ือให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการทบทวน
แผนกลยุทธ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 บุคลากรของคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
จ านวน 29 คน มีส่วนร่วมในการทบทวน
แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  

  

6.2 เพ่ือให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี/โครงการของคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ที่ตอบสนองแผนกลยุทธ์ของ
คณะฯ 

 บุคลากรของคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
จ านวน 29 คน มีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี/โครงการของคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ที่ตอบสนองแผนกลยุทธ์
ของคณะฯ ประจ าปรงบประมาณ พ.ศ.
2565-2569 
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วัตถุประสงค์ 
ผลการด าเนินงาน 

 

การบรรลุความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ 
บรรลุ 
() 

ไม่บรรลุ 
() 

6.3 เพ่ือสร้างความผูกพันระหว่างบุคลากรทั้ง
สายวิชาการและสายสนับสนุนกับทีมบริหารให้
แน่นแฟ้นเพ่ือน าไปสู่การน าแผนสู่การปฏิบัติ
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 บุคลากรของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ร่วม
กิจกรรมสร้างความผูกพันระหว่างบุคลากร
ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนกับทีม
บริหารให้แน่นแฟ้นเพ่ือน าไปสู่การน าแผนสู่
การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 

  

 
7. ผลการด าเนินโครงการตามตัวช้ีวัดที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

วิเคราะห์การ
สอดคล้อง 

กับวัตถุประสงค์ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

เชิงปริมาณ  
1.จ านวนแผน หรือ 
โครงการที่สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ของคณะ 

ร้อยละ 100 
ได้แผนหรือโครงการสอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ของคณะ ร้อยละ100 

  

เชิงคุณภาพ  

1. แผนปฏิบัติการ คณะ
สาธารณสุขศาสตร์
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 ที่สอดคล้อง
กับแผนกลยุทธ์ของคณะ 
 

บุคลากรทุกคนมีส่วน
ร่วมในการจัดท า
แผนปฏิบัติการ คณะ
สาธารณสุขศาสตร์
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 ที่สอดคล้อง
กับแผนกลยุทธ์ของคณะ 

ไดแ้ผนปฏิบัติการ คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
คณะ 

  

2.แผนกลยุทธ์ของคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ 
2565-2569 สอดคล้อง
กับแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย 
 
 

บุคลากรทุกคนมีส่วน
ร่วมในการทบทวน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
ปรับแผนกลยุทธ์ของ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
ปี 2565-2569 
สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
 

ไดแ้ผนกลยุทธ์ของคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ 2565-2569 สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
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ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

วิเคราะห์การ
สอดคล้อง 

กับวัตถุประสงค์ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

3. ความผูกพันระหว่าง
บุคลากรทั้งสายวิชาการ
และสายสนับสนุนกับทีม
บริหาร 

มากกว่า ระดับ 3.51   ผลประเมินค่าเฉลี่ย=4.33   

8. งบประมาณ          
◻ งบประมาณแผ่นดิน  งบประมาณรายได้     (  )  บ.กศ.  (  )  กศ.ปช.   งบอ่ืน ๆ ………….…… 

 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ประเภทงบ/หมวด 
รายการ ร้อยละการ

เบิกจ่าย แผน ผล 
ค่าตอบแทน 3,600 3,600 100 
- ค่าตอบแทนวิทยากร 600 บาท x 1 คน x 6 ชม. 3,600 3,600 100 
ค่าใช้สอย 20,470 18,710 91.40 
- ค่าอาหารกลางวัน (จัดในมหาวิทยาลัย) 33 คน x 150 บาท x 2 วัน  9,900 8,700 87.88 
- ค่าพาหนะเดินทางของวิทยากร ไป-กลับ 125km  x2 x 4 บาท 1,000 1,000 100 
- อาหารว่าง (ที่มหาวิทยาลัย) 33 คน x 35 บาท x 4 มื้อ  4,620 4,060 87.88 
- ค่าถ่ายเอกสารประกอบการประชุม 33 คน x 150 บาท  4,950 4,950 100 

รวม 24,070 22,310 92.68 
 
9. จุดเด่นของโครงการ / กิจกรรมในครั้งนี้  
     9.1 ความร่วมมือในการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับสูงมาก บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการทบทวนวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และปรับแผนกลยุทธ์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ปี 2565-2569 สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  
และจัดท าแผนปฏิบัติการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ 
  9.2 บุคลากรมีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะเมื่อมีการน าเสนอผลงานการจัดท าแผนของแต่ละกลุ่มเพ่ือการ
ปรับปรุงให้ดีขึ้น เช่น การก าหนดตัวชี้วัดให้ถึงผลลัพธ์ (Outcomes) 
 
10. จุดที่ควรพัฒนา 
 10.1 กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยค่อนข้างเน้นวิชาการในเวลาจ ากัดในการท าแผน 
และลงแบบ กนผ.01 และ กนผ. 02 จีงมีข้อเสนแอนะให้มีการผ่อนคลาย หรือจัดนอกสถานที่ และ เพิ่มเวลามากขึ้น 

10.2 กิจกรรมโครงการในแผนฯ ที่ตอบสนอง OKR คณะและมหาวิทยาลัยค่อนข้างมาก 
10.3 วิธีการสร้างความผูกพันระหว่างบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนกับทีมบริหารท าให้น้อยเน้น
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การท างานวิชาการ 
 
11. ข้อเสนอแนะ 
       11.1 ควรจัดท าแผนนอกสถานที่ เพ่ือให้เกิดความผ่อนคลายและเพ่ิมเวลามากขึ้นให้มีการพักผ่อน และควรจัด
ก่อนเปิดภาคเรียน  

11.2 ควรมีการบูรณาการกิจกรรม/โครงการ เพ่ือลดจ านวนภาระงานที่มากแต่บุคลากรน้อย 
11.3 ส่งเสริมกิจกรรมการสร้างความผูกพันระหว่างบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนกับทีมบริหารที่

หลากหลาย 
 
12. สรุปผลการด าเนินงาน (เฉพาะบริการวิชาการ) 

- 
 

 
13. แนบภาพกิจกรรมโครงการละ 3-5 ภาพ (ไฟล์ .jpg) 
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.  ลงช่ือผู้รายงาน 
(รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณื บัญชรหัตถกิจ) 

 ต าแหน่ง ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

 
............................................  เห็นชอบรายงาน 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์  สวงนชื่อ) 
  ต าแหน่ง คณบดี 

วันเดือนปี……………../………….……/…………….. 
 


