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ค าน า  
  

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี เป็นวิทยาลัย ในสังกัด สถาบันพระบรมราชชนก 
หรือสบช. ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดท ายุทธศาสตร์อย่างมีส่วนร่วมของบุคลากร
ของทุกหน่วยงานย่อย เพ่ือใช้เป็นเข็มทิศน าทางสู่ความส าเร็จขององค์กรในอนาคต โดยได้ วิเคราะห์
สภาพการณ์ที่เป็นปัจจัยเข้าเชิงนโยบาย ความต้องการของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย และสถานการณ์ของภารกิจ
ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และควรจะเป็นในอนาคต และจากนั้นจึงน าผลที่ได้มาก าหนดจุดยืนการพัฒนา
ยุทธศาสตร์  ก าหนดทิศทางของยุทธศาสตร์ซึ่งประกอบด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ ผลผลิต ท าการประเมินศักยภาพขององค์กรต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ 
โดยการใช้เครื่องมือ SWOT Analysis พร้อมทั้งได้ก าหนดระบบวัดผลโดยใช้ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย มา
เป็นตัวบ่งชี้ความส าเร็จในการด าเนินงานของแผนยุทธศาสตร์  ซึ่งประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์, 13 
เป้าประสงค์, 18 ตัวชี้วัด, และ 19 กลยุทธ์ พร้อมทั้งได้แปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติด้วยการก าหนด 
แผนงาน โครงการ และก าหนดกิจกรรมริเริ่มของแต่ละโครงการ งบประมาณและระยะเวลาด าเนินการ 
ตั้งแต่ปี 2561-2565 เพ่ือให้เป็นแนวทางให้หน่วยงานได้แปลงแผนยุทธศาสตร์ลงสู่การปฏิบัติต่อไป 
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นโยบายผู้อ านวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวดัชลบุรี 
  

๑. จัดท าแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของ
วิทยาลัยและการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทั้งการศึกษา สาธารณสุขและชุมชน ทั้งนี้
เมื่อจัดท ายุทธศาสตร์แล้วเสร็จจะต้องมีการประกาศยุทธศาสตร์สู่สาธารณะอย่างเป็นทางการ และเน้น
การสร้างพันธสัญญาร่วมทั้งองค์กรในการที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติร่วมกัน พร้อมกันนั้นจะ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในวิทยาลัยจัดท าแผนยุทธศาสตร์ระดบัหน่วยงานให้สอดคล้อง กับ
แผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัย เช่นเดียวกัน 

๒. สนับสนุนการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ขององค์กร ลงสู่หน่วยงานในวิทยาลัยและให้มีการกระจายสู่การจัดท า
ตัวชี้วัดในระดับบุคคล โดยผนวกแผนยุทธศาสตร์ระดับองค์กรสู่การประเมินผลงาน และสมรรถนะของ
บุคคลโดยให้บูรณาการกับการพิจารณาความชอบและค่าตอบแทน ทั้งนี้อาจก าหนดสัดส่วนของการ
ประเมินที่มีความเหมาะสมในเชิงนโยบายต่อไป 

๓. สร้างระบบการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อเป็นกลไกใน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ที่มีประสิทธิภาพโดย 

3.1 มีคณะกรรมการบริหารของวิทยาลัยที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ และจัดให้มีการ
ติดตามผลงานตามตัวชี้วัดที่ก าหนดขึ้น  

3.2 น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  มาใช้ในการก ากับ ติดตาม และประเมินผลตามตัวชี้วัดเพ่ือ
เป็นกลไกในการติดตามความก้าวหน้าของแผนยุทธศาสตร์ทั้งในวิทยาลัย  โดยก าหนดให้มีระบบการ
จัดการความก้าวหน้าของแผนด้วยการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

- ความก้าวหน้าของตัวชี้วัด : ค่าเป้าหมาย 
- ความก้าวหน้าของแผนงานโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ในทุกไตรมาส และสรุปผลเมื่อสิ้น

ปีงบประมาณ 
 
 

 
( นายประเสริฐ  อัตโตหิ) 
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ค าจ ากัดความ 
 

 วิสัยทัศน์ (Vision) หมายถึง สภาพที่องค์กรต้องการเป็นในอนาคต วิสัยทัศน์อธิบายถึงทิศทางที่
อ งค์ ก รจะมุ่ ง ไป  สิ่ งที่ อ งค์ ก รต้ อ งการจะ เป็ น  ห รื อภ าพลั กษ ณ์ ที่ อ งค์ ก รต้ อ งการใน อนาคต 
 พันธกิจ (Mission) หมายถึง หน้าที่โดยรวมขององค์กร พันธกิจเป็นการตอบค าถามว่า “วิทยาลัย
ต้องการบรรลุอะไร” พันธกิจอาจก าหนดผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  หรือกลุ่มเป้าหมาย 
ที่ อ งค์ ก ร ให้ บ ริ ก า ร  ค ว า ม ส าม า ร ถ ที่ โ ด ด เด่ น ข อ ง อ งค์ ก ร  ห รื อ เท ค โน โล ยี ที่ อ งค์ ก ร ใช้ 
 ยุทธศาสตร์  (Strategies) หมายถึ ง แนวทาง มาตรการ ห รือวิ ธี ด า เนิ น งานที่ ส าคัญ ๆ 
อันถือเป็นกุญแจส าคัญต่อการบรรลุผลตามเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ได้มีการก าหนดไว้ เป็นการตอบ
ค าถามว่า “เราจะไปถึงจุดหมายที่เราต้องการได้อย่างไร” รวมทั้งเป็นเงื่อนไขในการมอบหมายงานให้ 
“เจ้าภาพ” หรือหน่วยงานผู้รับผิดชอบต่างๆ รับไปด าเนินการต่อ 
 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Goal) หมายถึง จุดมุ่งหมายที่ชัดเจนขององค์กร หรือการ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง/การปรับปรุงที่ส าคัญ หรือความสามารถในการแข่งขัน หรือกล่าวกว้างๆ ว่า
เป็นสิ่งที่องค์กรต้องบรรลุเพ่ือรักษาหรือท าให้เกิดความสามารถในการแข่งขัน เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
จะก าหนดทิศทางระยะยาวขององค์กรและเป็นแนวทางในการจัดสรรทรัพยากร และปรับเปลี่ยนการจัดสรร
ทรัพยากร เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์เป็นข้อความเพ่ือแสดงสิ่งที่ องค์กรต้องการให้บรรลุผลในแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย “ตัวชี้วัด” และ “เป้าหมาย” ที่มีความชัดเจน เป็นรูปธรรม ทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ เพ่ือใช้ประโยชน์ในการก ากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 การแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่แผนปฏิบัติการ (Implementation) หมายถึง การจัดท าแผนปฏิบัติ
การที่เรียกว่า แผนปฏิบัติการ 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจ าปี ที่แสดงรายละเอียดแผนงาน โครงการ 
กิจกรรม ทรัพยากรและงบประมาณ  โดยระบุหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ในการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม  
 แผนปฏิบัติการ (Action Plan) หมายถึง แผนการปฏิบัติงานประจ าปี ที่ก าหนดขึ้นให้สอดคล้องกับ 
แผนงานหลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรมหลัก และงบประมาณ ซึ่งบ่งบอกทิศทางว่าหน่วยงานต้องการ
ด าเนินการไปในทิศทางใด มีขั้นตอนการด าเนินการอย่างไรที่ละเอียด และชัดเจน เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อน
การปฏิบัติงานประสบความส าเร็จ 
 แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ประจ าปี (Strategic Action Plan) หมายถึง แผนปฏิบัติการระยะสั้น 1 
ปี ที่ด าเนินการตามกรอบ ทิศทางของนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัด
ชลบุรี มีการก าหนดรายละเอียดของการด าเนินงาน ค่าเป้าหมายความส าเร็จและจ านวนการใช้จ่าย
งบประมาณท่ีจะด าเนินการในแต่ละปีงบประมาณ 
 โครงการ (Project) หมายถึง แผนงานย่อยที่ประกอบด้วยกิจกรรม รายละเอียดของวัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ ระยะเวลาที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ วิธีการหรือขั้นตอนในการด าเนินงาน 
งบประมาณท่ีใช้ ตลอดจนผลผลิตและผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 การติดตาม (Monitoring) หมายถึง กระบวนที่กระท าภายหลังสิ้นสุดช่วงเวลาที่ก าหนดไว้ตาม
แผนการด าเนินงาน โดยมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนา ปรับปรุงแก้ไขการด าเนินโครงการให้มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นในอนาคต ทั้งนี้การติดตามอาจติดตามหลังจากโครงการเสร็จสิ้นไปแล้ว 3 เดือน 6 
เดือนได้แต่ควรให้อยู่ในปีงบประมาณเดียวกัน การติดตามเป็นกระบวนการวัด หรือตรวจสอบการ



จ 

 
ด าเนินงานโครงการเป็นระยะๆ ว่ามีการปฏิบัติงานจริงหรือไม่ กิจกรรมต่างๆ ที่ด าเนินการ และการน า
ทรัพยากรของโครงการมาใช้ในการด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และระยะเวลาหรือก าหนดการที่
ก าหนดไว้ในแผนหรือไม่ 
 การประเมิน (Evaluation) หมายถึง กระบวนการที่ก่อให้เกิดสารสนเทศ เพ่ือช่วยให้ผู้บริหาร
ตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพสูง เป็นการตรวจสอบความก้าวหน้าของโครงการ หรือแผนงาน ตลอดจนการ
พิจารณาผลสัมฤทธิ์ของโครงการหรือแผนงานนั้นๆ ว่ามีมากน้อยเพียงใด การประเมินผลเป็นกระบวนการ
บ่งชี้ถึงคุณค่าของโครงการ/แผนงาน กล่าวคือ แผนงาน/โครงการที่ ได้ด าเนินการแล้ว ได้ผลตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการและแผนงานหรือไม่ เพียงใด สามารถท าได้ทั้งการประเมินก่อนเริ่มโครงการ การ
ประเมินขณะที่แผนงาน/โครงการ ก าลังด าเนินการอยู่ และการประเมินผลแผนงาน/โครงการ หลังจากการ
ด าเนินงานได้สิ้นสุดแล้ว 
 
 





๑ 

 

ข้อมูลพื้นฐาน และสภาพการณ์ทั่วไป 
  

ประวัติความเป็นมา  
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ตั้งอยู่เลขท่ี 29 หมู่ 4 ถนน วชิรปราการ ต าบลบ้าน

สวน อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เดิมคือ “ศูนย์อบรมและแสดงการปฏิบัติการอนามัย จังหวัดชลบุรี” จัดตั้ง
ขึ้นในปี พ.ศ. 2494 ใช้เป็นสถานที่อบรมฟ้ืนฟูความรู้แก่เจ้าหน้าที่อนามัยทุกประเภท ต่อมาในปี พ .ศ. 
2500 ได้จัดตั้งโรงเรียนพนักงานอนามัย เป็นแห่งแรกที่ศูนย์อบรมฯ นี้ และเปิดอบรมหลักสูตรพนักงาน
อนามัยขึ้น ซึ่งปัจจุบันเป็นหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2559 ปี พ.ศ. 2506 เปลี่ยนชื่อจาก “ศูนย์อบรมและแสดงการปฏิบัติการอนามัยจังหวัดชลบุรี” 
เป็น “ศูนย์ฝึกอบรมอนามัยภาคกลางจังหวัดชลบุรี”  

พ.ศ. 2510 ได้ตั้งโรงเรียนทันตาภิบาล ผลิตเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข เพ่ือให้บริการด้านทันตก
รรมเด็กที่มีอายุต่ ากว่า 14 ปี ปัจจุบัน คือ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 

พ.ศ. 2515 จัดตั้งโรงเรียนอนามัยอ าเภอขึ้น ต่อมาเปลี่ยนเป็นโรงเรียนสาธารณสุขอ าเภอ แต่ได้
ยกเลิกหลักสูตรนี้ไป ในปี พ.ศ. 2528 และได้จัดอบรมอีก 2 รุ่น ในปี พ.ศ. 2547 มีผู้ส าเร็จการอบรม
หลักสูตรนี้รวมทั้งสิ้น จ านวน 725 คน 

พ.ศ. 2521 ได้ยกฐานะเป็น “วิทยาลัยการสาธารณสุขภาคกลาง จังหวัดชลบุรี” โดยได้เปิดสอน
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  (ต่อเนื่อง) พ้ืนฐาน ม .ศ . 4 ร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ในปี พ.ศ. 2528 และ พ.ศ. 2547 ได้เปิดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
(ต่อเนื่อง) พ้ืนฐาน ม.ศ. 5   

พ.ศ. 2544 เปิดหลักสูตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ผลิตเจ้าพนักงานเภสัชกรรมเพ่ือปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลชุมชน ปัจจุบัน คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2556 

พ.ศ. 2547 ได้รับพระราชทานพระนามาภิไธยของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช
กุมารี ว่า “วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี”  
           พ.ศ. 2540 วิทยาลัยฯ ได้เป็นวิทยาลัยสมทบกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ผลิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต รับนักศึกษาเรียนที่วิทยาลัยฯ จังหวัดชลบุรี ตลอด 4 ปี 

 พ.ศ. 2551 เปิดหลักสูตรเวชกิจฉุกเฉิน ผลิตเจ้าพนักงานเวชกรเพ่ือปฏิบัติงานในโรงพยาบาล 
ปัจจุบัน คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาปฎิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ พ.ศ. 2559 

พ.ศ. 2551 เปิดหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ผลิตบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยเพ่ือ
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน ปัจจุบัน คือ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผน
ไทย พ.ศ. 2555 
 พ.ศ. 2544  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี  เริ่มมีการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข
ระหว่างประจ าการด้วย โดยได้จัดอบรมหลักสูตรต่างๆ หลายหลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรผู้บริหารการแพทย์
และการสาธารณสุขระดับสูง หลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง หลักสูตรผู้บริหารการ
สาธารณสุขระดับต้น และหลักสูตรหัวหน้าสถานีอนามัย เป็นต้น นอกจากนี้วิทยาลัยได้ท าหน้าที่ให้บริการ
ทางวิชาการแก่ชุมชน หน่วยงานสาธารณสุข รวมถึงหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน โดยจัด
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นิทรรศการต่างๆ เพ่ือให้ความรู้แก่ประชาชน และยังเป็นสถานที่ศึกษาดูงานด้านการศึกษา และฝึกอบรม
ของหน่วยงานทั้งในประเทศ และต่างประเทศด้วย  
สถานที่ตั้ง 

พ้ืนที ่  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี มีพ้ืนที่รวม 40 ไร่ 2 งาน 
 ที่ตัง้  เลขที่ 29 หมู่ 4 ถนน วชิรปราการ ต าบลบ้านสวน อ าเภอเมือง     
                       จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000 
 โทรศัพท ์ (038) 275663, 275665, 286949 
 โทรสาร  (038) 274245 
ปรัชญา 
 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี  เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งเน้นการผลิต พัฒนา
บุคลากรสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานการศึกษา เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีคุณภาพและคุณธรรม เกิดการเรียนรู้
ตลอดชีวิต โดยการสร้างและกระจายความรู้สู่สังคม ส่งเสริมการเรียนรู้ เสริมสร้างประสบการณ์จริง และใช้
วัฒนธรรมภูมิปัญญาที่หลากหลาย เป็นฐานในการพัฒนาสังคมเพ่ือให้ผลผลิตที่เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง  
สามารถยกระดับสุขภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของตนเองและประชาชน 

วิทยาลัยการสาธารณสุขรินธร จังหวัดชลบุรี มีปรัชญาที่มุ่งมั่นในการพัฒนางาน โดยมีเป้าหมายส าคัญ  
คือ การผลิตบุคลากรทางการสาธารณสุขให้มีความรู้ความสามารถเป็นผู้ปฏิบัติงาน นักวิชาการ  และเป็น
ผู้น าทางการสาธารณสุข ด ารงตนในสังคมอย่างมีคุณธรรม และสามารถให้บริการสาธารณสุขได้อย่างมี
คุณภาพมาตรฐาน โดยมีปณิธานของวิทยาลัยว่า “คุณภาพคู่คุณธรรม น าวิชา พัฒนาสังคม” และก าหนด
นิยามไว้ดังนี้  
 คุณภาพคู่คุณธรรม หมายถึง คุณลักษณะของผู้สามารถประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีคุณธรรม  
จริยธรรม  ซึ่งเป็นรากฐานส าคัญของการให้บริการสาธารณสุขด้วยความเคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์   
เป็นการเตรียมความพร้อมเพ่ือการให้บริการแบบองค์รวม ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ โดยสถาบันมีส่วน
ส าคัญต่อการเสริมสร้างการประพฤติปฏิบัติ ในกรอบของการกระท าคุณงามความดี ทั้งทางกาย วาจา และ
ใจ เกิดความตระหนักในเอกลักษณ์และคุณค่าของวิชาชีพสาธารณสุขอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เป็น
ประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ  
 น าวิชา หมายถึง คุณลักษณะของผู้สนใจศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งศาสตร์ด้านวิชาชีพการ
สาธารณสุข และศาสตร์สาขาที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการสาธารณสุข โดยสามารถบริหารจัดการความรู้ มี
ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงระบบ และใช้กระบวนการวิจัยเพ่ือน าความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์  และพัฒนา
งานให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
 พัฒนาสังคม หมายถึง การน าความรู้ที่มีมาตรฐานทางวิชาการ และจริยธรรมของการเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ดี
ในระบบสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข มาประยุกต์ให้เกิดคุณค่า และเกิดประโยชน์ต่อสังคม โดยมุ่งเน้น
สมรรถนะการให้บริการด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค ในระดับ บุคคล ครอบครัว และชุมชน 
รวมทั้งส่งเสริม การพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนให้เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม 
และปัญญา สามารถพ่ึงตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
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ค่านิยมองค์กร 

“ISELECT”  
I: Integrity  ซื่อสัตย์เป็นนิจ 
S: Service Mind  ด้วยจิตบริการ  
E: Excellence  มุ่งม่ันความเป็นเลิศ 
L: Loyalty  ผูกพันรักวิทยาลัยฯ 
E: Efficiency  ใส่ใจประสิทธิภาพ 
C: Creativity  เกิดความคิดสร้างสรรค์ 
T: Team Work  ทีมงานสัมพันธ์ 

 
เป้าประสงค์ 

1. ผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณภาพและศักยภาพในระดับสากล ตลอดจนเป็นแบบอย่างในการธ ารงไว้ซึ่ง
ศิลปวัฒนธรรมไทยและสามารถด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

2. ผลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์มีคุณภาพ สอดคล้องกับวิถีชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น และเป็นที่
ยอมรับในระดับประเทศและภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ 

3. บริการวิชาการหลากหลาย มีคุณภาพ ผสมผสานศิลปวัฒนธรรมไทย สะดวกรวดเร็ว ตรงกับความ
ต้องการของประชาชน และหน่วยงานลูกค้าในประเทศ 

 
นโยบายของวิทยาลัย 

1. ด้านประกันคุณภาพ   
   พัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง และครอบคลุมพันธกิจของ

วิทยาลัย 
2. ด้านการจัดการศึกษา 

ผลิตก าลังคนด้านสุขภาพ ที่ตอบสนองความต้องการของระบบสุขภาพ เน้นการเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริงและใช้ชุมชนเป็นฐานในการเรียนรู้ 

3. ด้านการพัฒนาบุคลากร 
พัฒนาบุคลากรภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ ให้มีความสามารถในการปฏิบัติภารกิจที่

รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานสาธารณสุขนอกวิทยาลัย ให้มีความรู้ 
ความสามารถเท่าทันการเปลี่ยนแปลง 

4. ด้านการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ 
ก าหนดให้มีการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับงานพัฒนาด้านการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพ 

ตลอดจนงานด้านสาธารณสุขที่เก่ียวข้อง 
5. ด้านการบริการวิชาการ 
    สามารถพ่ึงพาตนเองได้ในการให้บริการวิชาการและบริการสาธารณสุข ที่สอดคล้องกับความ

ต้องการของสังคมและสภาพท้องถิ่น ทั้งนี้เพ่ือให้เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาชีพ 
6. ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

สนับสนุนให้นั กศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยฯ มีส่ วนร่วมในกิจกรรม ท านุบ ารุง 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามในสังคมไทยและท้องถิ่น 
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7. ด้านการบริหารจัดการ 

พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ โดยเน้นการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรในวิทยาลัยฯ 

 
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ 

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ได้น าอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ที่สถาบันพระบรม
ราชชนก ก าหนดไว้ มาเป็นอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของวิทยาลัยด้วยเพราะคณะกรรมการบริหารของ
วิทยาลัยได้มีวิเคราะห์ความสอดคล้องกับ ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายของวิทยาลัย สรุปได้ว่า 
วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี มีอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ ดังนี้ 

 
SAP: Service mind + Analytical thinking + Patient right/Participation 
จิตบริการ (Service Mind) หมายถึง จิตที่พร้อมที่จะสละเวลา แรงกายและสติปัญญา เพ่ือ

สาธารณประโยชน์ เป็นจิตที่ไม่นิ่งดูดายเมื่อพบเห็นปัญหาหรือความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับผู้คน เป็นจิตที่มี
ความสุขเมื่อได้ท าความดี และเห็นน้ าตาเปลี่ยนเป็นรอยยิ้ม เป็นจิตที่เปลี่ยนด้วย “บุญ” คือความสงบเย็น
และพลังแห่งความดี จิตแห่งการให้ความดีงามทั้งปวงแก่เพ่ือนมนุษย์ด้วยความเต็มใจ สมัครใจ อ่ิมใจ 
ซาบซึ้ง ปิติสุข มีคุณค่าและพัฒนาจิตวิญญาณให้สูงขึ้น เป็นความสมัครใจ เต็มใจตั้งใจท า และเสียสละทั้ง
แรงกายและแรงใจหรือทรัพย์สินในการท ากิจกรรม หรือสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่ืนโดยไม่หวังผลตอบแทน
และมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อ่ืน จิตบริการเป็นการให้บริการโดยบูรณาการความเป็นมนุษย์เชื่อมโยงมิติ
ทางสังคม อ่อนโยนต่อชีวิต อ่อนน้อมต่อธรรมชาติ ความเป็นกัลยาณมิตร จัดบริการด้วยหัวใจความเป็น
มนุษย ์

การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking) คือ การคิดเพ่ือให้เกิดมุมมองที่มองเห็นอย่างเป็น
องค์ประกอบที่สัมพันธ์กันทั้งความสัมพันธ์ทางเดียวหรือทางตรงข้าม  และน าไปสู่การตีความและให้
ความหมายในองค์ประกอบนั้นๆ อย่างลึกซึ้ง อย่างเป็นเหตุผลและสอดคล้อง อีกนัยหนึ่ง การคิดวิเคราะห์จึง
หมายความถึง ความสามารถในการจ าแนก แจกแจงองค์ประกอบต่างๆ ของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และหา
ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้น เพ่ือค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของสิ่งที่เกิดขึ้น 

การค านึงถึงสิทธิที่ผู้ป่วยและการให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วม (Patient Right/Participation) สิทธิของ
ผู้ป่วยเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์บนการตัดสินใจด้วยตนเอง ซึ่งแสดงถึงความเป็นอิสระของมนุษย์ 
(Human Autonomy) สิทธิผู้ป่วยนั้นเป็นส่วนหนึ่ง เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน สิทธิที่ส าคัญที่สุดในการเป็น
ผู้ป่วย คือ สิทธิที่จะได้รับการบอกเล่าถึงข้อมูลต่างๆ ทั้งนี้ผู้ป่วยจะได้เข้าใจและยินยอมให้ความร่วมมือด้วย
ความเต็มใจ การยินยอมของผู้ป่วยเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเพราะผู้ป่วยจะได้ทราบถึงธรรมชาติ ลักษณะการรักษา 
ตลอดจนประโยชน์อันจะเกิดขึ้น การยอมรับเรื่องการยินยอมของผู้ป่วยสะท้อนให้เห็นถึงการยอมรับว่า
ผู้ป่วยมีเสรีภาพ แม้ว่าจะกรณีที่แพทย์อธิบายให้แก่ผู้ป่วยแล้วจะเกิดความลังเลใจที่จะปฏิบัติตามค าแนะน า
ก็ตาม แต่จุดนี้มีความส าคัญมากเพราะเป็นการยอมรับในแนวคิดพ้ืนฐานที่ว่าผู้ป่วยมีอิสระและสามารถเข้า
มามีส่วนร่วม โดยเข้าใจถึงกระบวนการรักษาที่ด าเนินการอยู่ แทนที่ผู้ป่วยจะมีความคิดเห็นว่าตนเอง
เปรียบเสมือนแต่ผู้รับและปฏิบัติตามค าสั่งแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น สิทธิผู้ป่วยเป็นการยึดถือคุณค่าของ
ความเป็นตัวของตัวเองของมนุษย์ (Autonomy) และความเคารพผู้ป่วยในฐานะที่เป็นมนุษย์ การให้ข้อมูล
ข่าวสารแก่ผู้ป่วยนั้นเป็นวิธีที่ปกป้องอันตรายแก่ผู้ป่วยซึ่งจะเป็นประโยชน์โดยตรงด้ านวิธีการรักษา 
นอกจากนี้การบอกข้อมูลแก่ผู้ป่วยให้เกิดความเข้าใจ เป็นสิทธิอันชอบธรรมพื้นฐานในการปฏิบัติต่อผู้ป่วยใน



๕ 

 
ฐานะที่เป็นมนุษย์ที่มีศักดิ์ศรี มีความเสมอภาคด้านการใช้เหตุผล การละเว้นการปฏิบัติดังกล่าวเท่ากับเป็น
การปฏิบัติต่อมนุษย์เสมือนเป็นวัตถุหรือเครื่องมือไปสู่เป้าประสงค์บางอย่าง เป็นการกีดกันไม่ให้ผู้ป่วยได้มี
โอกาสในการตัดสินใจด้วยตนเอง 
 
โครงสร้างองค์กร  

วิทยาลัยแบ่งหน่วยงานภายในเป็น กลุ่มงานและภาควิชา ประกอบด้วย 8 กลุ่มงาน และ 5 
ภาควิชา ดังนี้ 

1.  กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร 
- งานพัฒนาบุคลากรภายนอก 
- งานวิเทศสัมพันธ์ เครือข่าย และประชาสัมพันธ์ 

 2.  กลุ่มงานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ 
- งานยุทธศาสตร์และแผนงาน 
- งานมาตรฐานและประกันคุณภาพ 

 3.  กลุ่มงานวิทยบริการ 
- ศูนย์ข้อมูล 
- งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อ โสตทัศนูปกรณ์ 
- ห้องสมุด 

 4.  กลุ่มงานบริหาร 
- งานการเงิน 
- งานบัญชี 
- งานพัสดุ 
- งานสารรบรรณ 
- งานอาคารสถานที่ 
- งานยานพาหนะ 
- งานเลขานุการ 

 5.  กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
- Human Resource Management 
- Human Resource Development 
- วิทยาลัยคุณธรรม 

 6. กลุ่มงานบริการการศึกษา 
- งานมาตรฐานการศึกษา 
- งานทะเบียน วัดและประมวลผล 

 7.  กลุ่มงานพัฒนาวิชาการ 
- งานวิจัยและนวัตกรรม 
- งานบริการวิชาการ 
- ศูนย์ความเป็นเลิศ 
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 8.  กลุ่มงานกิจนักศึกษา 

- งานสวัสดิการนักศึกษา 
- งานพัฒนานักศึกษา 
- งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 9.  ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
10. ภาควิชาทันตสาธารณสุข 
11. ภาควิชาการแพทย์แผนไทย 
12. ภาควิชาเภสัชกรรม 
13. ภาควิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 

 
การจัดการศึกษา 
 ปัจจุบัน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ได้ด าเนินการจัดการศึกษาเพ่ือผลิตบุคลากร
สาธารณสุข จ าแนกเป็นหลักสูตรต่างๆ ดังนี้ 

๑. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
๒. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข 
๓. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม 
๔. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย ์
๕. หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 

 
การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา   
 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี เป็นหน่วยงานในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก  มี
หน้าที่ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพมากกว่า 80 ปี  โดยยึดหลักการที่ส าคัญคือ การกระจายโอกาส
ทางการศึกษาให้กับคนในพ้ืนที่ได้เข้าศึกษา และกลับไปปฏิบัติงานในภูมิล าเนาของตนเองอย่างยั่งยืน  และ
เป็นการผลิตเพ่ือตอบสนองความขาดแคลนก าลังคนด้านสุขภาพในสถานบริการของกระทรวงสาธารณสุข   
วิทยาลัยมีส่วนร่วมกับสถาบันพระบรมราชชนก ในการพัฒนาระบบการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ โดยท างานบนเว็บเทคโนโลยีผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพ่ือเป็นการอ านวยความ
สะดวก รวดเร็ว  โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้แก่ผู้สมัครเข้าศึกษา นอกจากนี้เพ่ือเอ้ือต่อการสมัครสถาบันยัง
ได้จัดระบบการรับสมัครโดยเพ่ิมโอกาสการสมัครให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สนใจ โดยจัดเปิด
การรับสมัครจ านวน 4 รอบ ได้แก่ รอบที่ 1 รับตรงจากพ้ืนที่ เปิดรับสมัครช่วงเดือนธันวาคม รอบที่ 2 รับ
ตรงทั่วประเทศ เปิดรับสมัครช่วงเดือน มกราคม รอบที่ 3 รับแบบ  Admissions กลาง เปิดรับสมัครช่วง
เดือนเมษายนปีถัดไป และรอบที่ 4 รับตรงอิสระ โดยสามารถสมัครและศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ระบบ
การรับสมัครนักศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก (http://admission.pi.in.th) 
 
ความจ าเป็นเชิงยุทธศาสตร์ต่อการพัฒนาวิทยาลัยการสาธารณสุขสู่ความมีมาตรฐานที่ดี 
 1.  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551 – 2565)   
 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) ได้ออกแบบโดยค านึงถึง
มิติบูรณาการและองค์รวมของการพัฒนาอุดมศึกษาเพ่ือก าหนดทิศทางยุทธศาสตร์  (Strategic direction) 
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โดยมีสาระส าคัญ 2 ส่วน คือ ส่วนแรกเป็นการวิเคราะห์ภาพฉายและนัยยะส าคัญที่เป็นปัจจัยแวดล้อม
รุมเร้า ส่งผลกระทบต่อมนุษย์และโลก ประเทศไทย จนถึงอุดมศึกษา ประกอบด้วย 7 เรื่อง คือความ
เปลี่ยนแปลงด้านประชากร พลังงานและสิ่งแวดล้อม การมีงานท าและตลาดแรงงานในอนาคต การจัดการ
ความขัดแย้งและความรุนแรง การกระจายอ านาจการปกครอง เยาวชนไทย นักศึกษาไทยและบัณฑิตใน
อนาคต และเศรษฐกิจพอเพียง ส่วนที่สองเป็นปัจจัยภายในระบบอุดมศึกษา ประกอบด้วย 9 เรื่อง คือ 
รอยต่อกับการศึกษาระดับอ่ืน การแก้ปัญหาอุดมศึกษาในปัจจุบัน ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ การ
พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การเงินอุดมศึกษา การพัฒนาบุคลากรในอุดมศึกษา 
เครือข่ายอุดมศึกษา การพัฒนาอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และโครงสร้าง
พ้ืนฐานการเรียนรู้ 
    ความเปลี่ยนแปลงด้านประชากร : จ านวนเด็กและเยาวชนลดลง อัตราการปันผล
ประชากรที่จะหมดไปและผู้สูงอายุที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ดังนั้นอุดมศึกษาต้องลดขยายตัวอย่างไม่มี
จุดสิ้นสุด โดยเน้นคุณภาพเพ่ิมบทบาทด้านการเพ่ิมผลิตภาพเศรษฐกิจวัยท างาน เน้นการศึกษาต่อเนื่องเพ่ือ
รองรับการเปลี่ยนงานและอาชีพ การเกิดอาชีพใหม่ และต้องส่งเสริมผู้สูงอายุให้ยังมีผลิตภาพทางสังคมและ
เศรษฐกิจ  
    พลังงานและสิ่งแวดล้อม : การพ่ึงพิงการน าเข้าพลังงานที่สูง ส่งผลต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ การใช้พลังงานจากฟอสซิลสร้างปัญหามลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม อุดมศึกษาต้องสร้าง
ความตระหนักในการอนุรักษ์พลังงาน สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติในการศึกษาทุกระดับและในหมู่
ประชาชน ผลิตบัณฑิตและความรู้ลึกด้านการอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน  พลังงานหมุนเวียน ท างาน
ร่วมกับภาคการผลิตเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานจนถึงการสร้างคนและองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติทั้งดิน น้ า ป่าไม ้และระบบนิเวศน์  
    การมีงานท าและตลาดแรงงานในอนาคต : ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงาน
ได้แก่ โครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศ  โลกาภิวัตน์ ความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและโลก
สารสนเทศ อุดมศึกษาต้องท างานกับภาคผลิตจริง ทั้งอุตสาหกรรมรายสาขาและกลุ่มอุตสาหกรรมเชิงพ้ืนที่ 
ต้องช่วยเตรียมความรู้และสร้างทักษะให้แก่แรงงานเพ่ือเข้าสู่ภาคการผลิต  ต้องเตรียมความพร้อมด้านการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือให้เกิดมาตรฐานการศึกษา และ “ศตวรรษแห่งเอเชีย” ที่จีนและอินเดียเป็นผู้
เล่นที่ส าคัญ และต้องตระหนักว่าความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีน ามาซึ่ง “ผลิตภาพ” และ “นวัตกรรม” 
รวมถึงโลกยุคสารสนเทศที่การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและความรู้กระท าได้ง่าย  
    การกระจายอ านาจการปกครอง : พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ. 2534 ได้ก าหนดให้มีการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น โดยมีแนวทางการกระจายอ านาจ ประกอบด้วย 
การถ่ายโอนภารกิจการกระจายอ านาจการเงิน การถ่ายโอนบุคลากร ฯลฯ อุดมศึกษาควรท างานร่วมกับ
ท้องถิ่น เพ่ือเสริมภารกิจหลักด้านการบริการสังคมให้โดดเด่น และควรรวมตัวท างานเป็นเครือข่ายพ้ืนที่ 
และเครือข่ายเชิงประเด็น เพราะโจทย์ท้องถิ่นเป็นโจทย์บูรณาการ ต้องการความรู้หลายระดับและ
หลากหลายสาขา  
    เยาวชนไทย นักศึกษาไทยและบัณฑิตในอนาคต : มีการเปลี่ยนแปลงในมิติการใช้
ชีวิต การเรียนรู้ ครอบครัว ตลอดจนภาวะเสี่ยงต่าง ๆ ที่สะท้อนถึงแนวโน้มของสังคมหลังยุคอุตสาหกรรม
และความทันสมัย อุดมศึกษาพึงจัดให้มีการศึกษาในระบบ “ศิลปศาสตร์” ในยุค Poot Modern – Post 
Industrialization ทั้งนี้หมายรวมทั้งสาระแห่งศาสตร์และกระบวนการแห่งศาสตร์  เรียนรู้บนฐานการ
ท างานในภาคการผลิตและภาคสังคม  



๘ 

 
    เศรษฐกิจพอเพียง อุดมศึกษาเป็นผู้น าให้วิเคราะห์ได้และปฏิบัติได้ บนฐานทรัพยากร
ภูมิสังคม สร้างความรู้ใหม่ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมทั้งระดับโลก ครอบครัวชุมชน พ้ืนที่ องค์กร และภาคการ
ผลิต 
    ส าหรับปัจจัยภายในอุดมศึกษาเอง มีดังนี ้
    รอยต่อกับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการอาชีวศึกษา : นักเรียนมัธยมศึกษาที่เป็นตัว
ป้อนอุดมศึกษามีคุณภาพโดยรวมต่ าลง ค่านิยมในเรื่องปริญญาท าให้ผู้เรียนอาชีวศึกษาน้อยลงเป็นล าดับ ท า
ให้ขาดแรงงานระดับกลางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ  อุดมศึกษาต้องให้เวลากับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานและการอาชีวศึกษาในเรื่อง 1) การพัฒนาและสร้างครูคุณภาพสูงซึ่งเป็นตัวคูณ (Multiplier) 2) 
การพัฒนาเด็กที่มีความสามารถพิเศษ และ 3) เปิดโอกาสให้ผู้จบอาชีวศึกษาและก าลังท างานสามารถเข้า
ศึกษาต่อในอุดมศึกษาได้ด้วยความยืดหยุ่น  
    การแก้ปัญหาอุดมศึกษาในปัจจุบัน : ใช้กลไกมาตรฐานและการจัดสรรทรัพยากร 
เพ่ือให้เกิดอุดมศึกษาที่แบ่งงานกันท า (Division of Labor) วางต าแหน่งของแต่ละสถาบันให้เหมาะสม 
(Positioning) และแบ่งอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มวิทยาลัยชุมชน 2) กลุ่มมหาวิทยาลัยสี่ปีและ
มหาวิทยาลัยศิลปศาสตร์ 3) กลุ่มมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเฉพาะทาง 
มหาวิทยาลัย Comprehensive และ 4) กลุ่มมหาวิทยาลัยวิจัย มหาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษา  
    ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ : อุดมศึกษาไทยต้องปรับปรุงเรื่องนี้ตั้งแต่ระดับ
สภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารทุกระดับโดยสร้างกลไกพัฒนาผู้ด ารงต าแหน่งสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหาร
ระดับต่าง ๆ รวมถึงการปรับโครงสร้างสภามหาวิทยาลัย และการมีส านักงานเลขาธิการสภามหาวิทยาลัย
ท างานเต็มเวลา  
    การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  : ด้วยความจ ากัดของ
ทรัพยากรและนักวิจัยคุณภาพสูง อุดมศึกษาต้องโฟกัสโจทย์วิจัยและสร้างกลไกความเป็นเลิศ ควรน าระบบ 
Research Assessment Exercise (RAE) มาประยุกต์และปรับใช้เพ่ือการประเมินความสามารถการวิจัย
และจัดสรรทรัพยากรเพ่ือการวิจัย ควรผลักดันให้เกิด “ระบบวิจัยแห่งชาติ” สร้าง “ระบบความเชื่อมโยง
ระหว่างอุดมศกึษาและภาคการผลิต” และมี “กลไกการท างานร่วมในลักษณะพหุภาคี”  
     
    พัฒนาบุคลากรในอุดมศึกษา : การพัฒนาอาจารย์ต้องค านึงถึงการพัฒนาหลายมิติ 
เช่น ด้านวิชาการ ความเป็นครู ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน ความสามารถด้านการวิจัย
สมรรถนะทางวิชาชีพ การบริหารจัดการ การขัดเกลาทางสังคม ค านึงถึงช่วงวัยต่าง ๆ ของการท างานและ
การศึกษา (Life Cycle Development) และจัดให้มีกระบวนการ  mentoring โดยผู้มีความรู้และ
ประสบการณ์บนฐานของการพัฒนาจากการท างานจริง  
    เครือข่ายอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยมีความแตกต่างสูงและมีช่องว่างของระดับการ
พัฒนาหลากหลายมิติ รัฐควรสนับสนุนและผลักดันให้เกิดเครือข่ายด้วยนโยบายและกลไกงบประมาณ 
อุดมศึกษาควรควบรวมการเรียนการสอน การท างาน และการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานร่วมกันจนน าสู่การ
ควบรวมสถาบันเมื่อมีความพร้อม  
    โครงสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ของอุดมศึกษา  : อุดมศึกษาต้องตระหนักว่าการ
อุดมศึกษาอนาคตเป็นทั้ง “การเตรียมคนเข้าสู่ชีวิตและการปรับแต่งคนเข้าสู่งาน” รัฐพึงสนับสนุนการศึกษา 
“ศิลปศาสตร์” (Liberal Arts Education) ในฐานะโครงสร้างพ้ืนฐานการเรียนรู้ ส่งเสริมให้อุดมศึกษา
พัฒนาและใช้ศักยภาพทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือรองรับนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ



๙ 

 
และการสื่อสารของชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งยุทธศาสตร์ อุดมศึกษาต้องจัดเก็บ “ข้อมูล” ของตนเองให้
ทันสมัยอยู่เสมอเพ่ือให้บริการข้อมูลสารสนเทศแก่ผู้เรียนและผู้ปกครองในฐานะผู้บริโภค และใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการเข้าถึง  และการลดช่องว่างดิจิทัล เพ่ือการเรียนรู้จัดท าสื่อการเรียนรู้ของ
มหาวิทยาลัยออกสู่สาธารณะ จัดระบบเครือข่ายห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้  รวมถึงการจัดตั้งกองทุนพัฒนา
โครงสร้างทางกายภาพของสถาบันอุดมศึกษาและจัดท ากรอบนโยบายการพัฒนาระบบ  “การเรียนรู้ตลอด
ชีวิต” ส าหรับบทบาทของเครือข่ายอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนากรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 
2 (พ.ศ. 2551 – 2565) นั้น เครือข่ายอุดมศึกษาต้องสนับสนุนการท างานที่ใช้องค์ความรู้และทรัพยากร
ร่วมกันเพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งทางวิชาการและผลผลิตที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและชุมชน 
และประเด็นที่เครือข่ายเสนอให้ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาด าเนินการในลักษณะเครือข่าย 1) 
การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยการเชื่อมโยงอุดมศึกษากับภาคการผลิต  2) การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระบบอุดมศึกษา 3) การปรับโครงสร้างพ้ืนฐานการเรียนรู้ด้านการสอน การวิจัย 
และบริการวิชาการ รวมถึงการเชื่อมโยงกับภาคการผลิต การสร้างฐานความรู้ในมหาวิทยาลัยและชุมชนการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) 4) การจ าแนกประเภทสถาบันอุดมศึกษา 5) การพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพ 6) การพัฒนาระบบข้อมูลอุดมศึกษา และ 7) การพัฒนามหาวิทยาลัยในเขตพัฒนาพิเศษ 
นอกจากนี้การขับเคลื่อนแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 ไปสู่การปฏิบัตินั้น มีปัจจัยที่จะน าไปสู่
การปฏิบัติได้จริง คือ 1) ความชัดเจนของแผนปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลา  2) การสนับสนุนจากรัฐบาล/
หน่วยงานของรัฐ 3) การมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนา และ 4) ความพร้อมของระบบบริหารจัดการ ซึ่ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติทั้งส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและส านักงบประมาณต่างก็เห็นด้วยกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะ
ยาวฯ เนื่องจากสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศที่มุ่งสู่ “สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน” และ “สังคมฐานความรู้เพ่ือวางรากฐานการพัฒนา” โดยมีเป้าหมายรวมคือ 
“สังคมแห่งการเรียนรู้” โดยมีข้อเสนอแนะว่า อุดมศึกษาจะต้องผลิตก าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการ
ก าลังคนของภาคการผลิต/การบริการ (การเจริญเติบโตแต่ละภาคการผลิต) และภาคสังคม (ตามความ
จ าเป็นและโครงสร้างประชากร) 
   สรุป แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) เป็นแผนแม่บทที่
ก าหนดกรอบการพัฒนาอุดมศึกษาในภาพรวมที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลา 15 ปี ซึ่งเป็นประเด็นความจ าเป็น
เชิงยุทธศาสตร์ต่อการพัฒนาวิทยาลัยให้เป็นสถาบันที่มีความเป็นมาตรฐานที่ดี สาระส าคัญที่เกี่ยวข้อง เป็น
ปัจจัยภายในระบบอุดมศึกษา ประกอบด้วย 9 เรื่อง คือ 1) รอยต่อกับการศึกษาระดับอ่ืน 2) การแก้ปัญหา
อุดมศึกษาในปัจจุบัน 3) ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ 4) การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ 5) การเงินอุดมศึกษา 6) การพัฒนาบุคลากรในอุดมศึกษา 7)  เครือข่ายอุดมศึกษา  8) การ
พัฒนาอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 9) โครงสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ 
 2.  นโยบายรัฐบาลตามแผนบริหารราชการแผ่นดิน  
 เป็นประเด็นความจ าเป็นเชิงยุทธศาสตร์ต่อการพัฒนาวิทยาลัยให้มีมาตรฐานที่ดี โดยเฉพาะด้าน
การก าหนดแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยและการน าแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันไปสู่การปฏิบัติอย่างมี
ผลสัมฤทธิ์ และด้านการจัดสรรและใช้ทรัพยากรทางการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 



๑๐ 

 

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ปี 2561-2565 
 
 เนื่องจากประเทศไทยมีการปฏิรูประบบราชการและมีความพยายามในการเปลี่ยนแปลงการ
บริหารงานของภาครัฐ ให้ มีประสิทธิภ าพยิ่ งขึ้ น  ส่ งผลให้  “การจัดการเชิ งกลยุทธ์  (Strategic 
Management)” ได้เข้ามามีบทบาทส าคัญในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว วิทยาลัยในฐานะส่วนราชการ
จ าเป็นต้องจัดท าแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Plan) เพ่ือน ามาใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการก าหนดวิธี
ปฏิบัติงานให้เกิดการเชื่อมโยงผลผลิตของหน่วยงานตามแผนยุทธศาสตร์  และค าของบประมาณตาม 
“ระบ บ งบ ป ระมาณ ที่ มุ่ ง เน้ น ผล งาน ตาม ยุ ท ธศ าสตร์  (SPBB: Strategic Performance Based 
Budgeting)” ท าให้ผลผลิตหลักของหน่วยงานมีความสอดคล้องกับเม็ดเงินงบประมาณที่ได้รับ โดยให้
ความส าคัญกับการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์หลัก กลยุทธ์ แผนงาน โครงการอย่างเป็นระบบ 
มีการติดตามประเมินผลเพ่ือวัดความส าเร็จในการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ กล่าวได้ว่า วิทยาลัยอาศัยการ
จัดการเชิงกลยุทธ์เป็นการบริหารจัดการองค์กร มุ่งเน้นหลักความสามารถในการบริหารเชิงกลยุทธ์ที่มีการ
วัดและประเมินผลงานที่ เรี ยกว่ า  “การบริห ารงานที่ มุ่ ง เน้ นผลสั มฤทธิ์  (RBM: Result Based 
Management)” และเพ่ือให้ระบบการบริหารมีความเป็นธรรมาภิบาล (Governance) ดังนั้น การบริหาร
ในลักษณะที่กล่าวมา จึงต้องมีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์เป็นเครื่องมือในการก าหนดแนวทางการด าเนินงาน
ให้กับองค์กร เพ่ือสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่มีลักษณะเป็นพลวัตรเช่นในปัจจุบัน นอกจากนี้ในการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยนั้น เพ่ือให้สามารถขับเคลื่อนและเกิดผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 
วิทยาลัยได้มีการแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดไปในระดับหน่วยงานและระดับ
บุคคล โดยจัดท าเป็นแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจ าปีขึ้น 

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี เป็นการ
จัดท าขึ้นภายใต้กระบวนการของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามหลัก Balance 
Scorecard ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนหลักท่ีส าคัญ ดังนี้ 

๑. การวิเคราะห์ความจ าเป็นทางยุทธศาสตร์ 
๒. การก าหนดจุดยืนการพัฒนายุทธศาสตร์ 
๓. การประเมินศักยภาพและสภาพแวดล้อมภายนอก 
๔. การก าหนดทิศทางยุทธศาสตร์ 
๕. การแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 
 

ดังรายละเอียดขั้นตอนการด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี้ 
๑. การวิเคราะห์ความจ าเป็นทางยุทธศาสตร์ (Strategic Need Analysis) 

 การวิเคราะห์ความจ าเป็นทางยุทธศาสตร์เพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิ
รินธร จังหวัดชลบุรี นั้นผู้มีส่วนเกี่ยวของกับยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยได้ท าการวิเคราะห์ความจ าเป็น
ทางยุทธศาสตร์โดยท าการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส าคัญ 3 ส่วนด้วยกัน ประกอบด้วย 

1.1  วิเคราะห์ปัจจัยน าเข้าทางยุทธศาสตร์ (Strategic Input) เป็นการวิเคราะห์ทั้งปัจจัย
ภายในและปัจจัยภายนอก ซึ่งประกอบด้วย 

- การวิเคราะห์ปัจจัยน าเข้าเชิงนโยบาย ทั้งนโยบายจากภายใน เช่น นโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุข แผนสุขภาพแห่งชาติ และนโยบายจาก



๑๑ 

 
ภายนอก เช่น นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา สมาคมวิชาชีพสาธารณสุข ส านักงานมาตรฐานการศึกษา เป็นต้น 

- การวิเคราะห์ปัจจัยน าเข้าที่มาจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) โดย
วิเคราะห์ความต้องการ (Need) ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้รับบริการ ซึ่ ง
ประกอบด้วย ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ได้แก่  บุคลากรของวิทยาลัยทุกระดับ 
นักศึกษา และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียจากภายนอก ได้แก่ ผู้มารับบริการ ผู้ใช้บัณฑิต 
ศิษย์เก่า แหล่งฝึก ชุมชน เป็นต้น 

- การวิเคราะห์ปัจจัยน าเข้าเชิงภารกิจ/บทบาทหน้าที่ขององค์กร ซึ่งประกอบด้วย 
การวิเคราะห์สภาพการณ์การบริหารจัดการภายใน (7S) สภาพภารกิจด้านการผลิต
บัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และสถานการณ์
ภายนอก ซึ่งประกอบด้วย PESTLE สภาพการณ์ด้านการศึกษา คู่แข่ง สถานะการณ์
และสภาวะสุขภาพ เป็นต้น 

1.2  วิเคราะห์กระบวนการ (Process) เป็นการท าความเข้าใจองค์กรโดยวิเคราะห์เกี่ยวกับ
พันธกิจและสถานะการณ์ในปัจจุบันของหน่วยงานต่างๆ ในองค์กร เพ่ือให้ได้ข้อสรุปที่เห็นพ้องต้องกันถึงสิ่ง
ที่ต้องท าหรือต้องเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้องค์กรเกิดการพัฒนา 

1.3  วิเคราะห์ผลผลิต (Output) เป็นการวิเคราะห์เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและได้มาซึ่งข้อมูล/
สถานะการณ์ของผลผลิตในปัจจุบัน ซึ่งส่งผลให้เกิดการปรับพันธกิจที่เก่ียวข้องและเลือกกระท าในส่วนที่ถูก 
ที่ควร  

 
2.  การก าหนดจุดยืนการพัฒนายุทธศาสตร์ (Strategic Positioning) 
เมื่อได้ความจ าเป็นทางยุทธศาสตร์แล้ว จึงน ามาวิเคราะห์และประเมินเพ่ือก าหนดจุดยืนในการ

พัฒนา และหาความจ าเป็นของการพัฒนาว่า ความจ าเป็นใดบ้างที่จ าเป็นต้องใช้แผนขับเคลื่อนด้านแผน
ยุทธศาสตร์เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ไม่สามารถพัฒนาด้วยแผนงานประจ าได้ (Routine) โดยยึดเกณฑ์
การวิเคราะห์และประเมิน 5 ส่วน ประกอบด้วย 1) การวิเคราะห์และประเมินความส าคัญต่อภารกิจหลัก
ขององค์กรในปัจจุบันและอนาคต 2) การวิเคราะห์และประเมินความเป็นประโยชน์ ต่อผู้รับบริการใน
ปัจจุบันและอนาคต 3) การวิเคราะห์และประเมินความเร่งด่วนต่อปัญหาในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต 
4) การวิเคราะห์และประเมินความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติในปัจจุบันและในอนาคต 5) การวิเคราะห์และปร
เมินความเชื่อมโยงกับนโยบายการพัฒนาประเทศ กระทรวง โดยความจ าเป็นใดที่ถูกประเมินว่ามีความ
จ าเป็นของการพัฒนาที่ต้องขับเคลื่อนด้วยยุทธศาสตร์จึงจะเกิดการเปลี่ยนแปลง จะน าความจ าเป็นนั้นมา
ก าหนดจุดยืนในการพัฒนา ทั้งนี้หากความจ าเป็นทางยุทธศาสตร์ใดที่มีปัจจัยแห่งความส าเร็จ (Key 
Success Factor, KSF) เหมือนหรือใกล้เคียงกันจะถูกก าหนดเป็นจุดยืนการพัฒนาเดียวกัน 
 จุดยืนการพัฒนายุทธศาสตร์ของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ก าหนดขึ้นมาจาก
การวิเคราะห์สภาพการณ์ที่ เป็นปัจจัยเข้าเชิงนโยบาย ความต้องการของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
สถานการณ์ของภารกิจที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และควรจะเป็นในอนาคต โดยการวิเคราะห์ความส าคัญต่อ
ภารกิจ ความเร่งด่วนของปัญหา และผลกระทบต่อลูกค้าหลัก ตลอดจนการวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
ที่จะท าให้ความจ าเป็นของการพัฒนาด้วยการขับเคลื่อนด้านแผนยุทธศาสตร์นั้นสามารถด าเนินการได้ลุล่วง 



๑๒ 

 
มาก าหนดเป็นจุดยืนการพัฒนาวิทยาลัยด้วยการขับเคลื่อนด้านแผนยุทธศาสตร์ ดังรายละเอียดจุดยืนที่ได้
ดังต่อไปนี้ 

1) การปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้เป็นวิทยาลัยที่มีการบริการที่ทันใจ ทันสมัย สวยงาม มี
มาตรฐาน และเอ้ือต่อการด าเนินงานตามพันธกิจ 

2) การเพ่ิมจ านวนหลักสูตรในการผลิตบัณฑิตที่มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ด้านสาธารณสุข
ของประเทศ 

3) การพัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญของบุคลากรที่สนับสนุนต่อนโยบาย/แผนการพัฒนาของ
กระทราวงสาธารณสุข 

4) การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้อยู่ในมาตรฐานสูง 
5) การส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ผ่านการวิจัยที่เป็นมาตรฐานสากล 
6) การต่อยอดความเชี่ยวชาญผ่านเครือข่ายความร่วมมือ 
7) การให้บริการชุมชนและต่อยอดความเชี่ยวชาญ/ความเป็นเลิศทางวิชาการท่ีเน้นด้านการ

ส่งเสริมสุขภาพ 
 

3.  การประเมินศักยภาพและสภาพแวดล้อมภายนอก (Potential and Environment 
Evaluation) 

การด าเนินการประเมินศักยภาพและสภาพแวดล้อมภายนอกในขั้นตอนนี้ เป็นการน าเครื่องมือ
ทางการบริหาร SWOT Analysis มาใช้ในการวิเคราะห์ปัจจัยด้านบวกและด้านลบที่มีผลต่อองค์กรในการ
ขับเคลื่อนจุดยืนการพัฒนายุทธศาสตร์ เป็นการน าเอาจุดยืนการพัฒนายุทธศาสตร์ในขั้นตอนที่ 2 มา
วิเคราะห์หาจุดอ่อน (W)  จุดแข็ง (S)  โอกาส (O)  และอุปสรรค (T) โดยการน า Key success factor ที่
เกี่ยวข้องกับจุดยืนการพัฒนาในขั้นตอนที่ 2 มาร่วมท า SWOT Analysis ซึ่งในแต่ละประเด็นทั้ง 4 ด้านจะ
ถูกเขียนโดยแสดงให้เห็นถึงประเด็นย่อย ข้อมูลเชิงประจักษ์ (Fact-Evidence) และผลสัมฤทธิ์ (Result) ที่
จะเกิดตามมา การประเมินในขั้นตอนนี้ประกอบด้วย 

3.1  การประเมินศักยภาพ (Potential Evaluation) หมายถึง การวิเคราะห์และประเมินจุด
แข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weakness) ภายในองค์กร โดยจุดแข็ง หมายถึง จุดแข็งภายในขององค์กร
ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งจะท าหน้าที่ขับเคลื่อนจุดยืนการพัฒนายุทธศาสตร์ให้เปลี่ยนแปลง เกิดผลสัมฤทธิ์
ด้วยยุทธศาสตร์ ส่วนจุดอ่อน หมายถึง จุดอ่อนภายในขององค์กรที่เป็นอยู่ในปัจจุบันที่ขับเคลื่อนจุดยืนการ
พัฒนายุทธศาสตร์ ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงและไม่เกิดผลสัมฤทธิ์ด้านยุทธศาสตร์ 

3.2  การประเมินสภาพแวดล้อม (Environment Evaluation) หมายถึง การวิเคราะห์และ
ประเมินโอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threats) ภายนอกองค์กร โดยโอกาส หมายถึง โอกาส
ภายนอกองค์กรที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และส่งเสริมให้ขับเคลื่อนจุดยืนการพัฒนายุทธศาสตร์ให้เปลี่ยนแปลง
จนเกิดผลสัมฤทธิ์ด้านยุทธศาสตร์ ส่วนอุปสรรค หมายถึง อุปสรรคภายนอกองค์กรที่เป็นอยู่ และคุกคามต่อ
องค์กรในการขับเคลื่อนจุดยืนการพัฒนายุทธศาสตร์ไม่ให้มีความเปลี่ยนแปลงและไม่เกิดผลสัมฤทธิ์ 

3.3  การท า TOWS Matrix จับคู่ระหว่างศักยภาพภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก โดย
ใช้มุมมองการจับคู่เป็น 4 มิติด้วยกันคือ 

 1)  มิติเชิงรุก (S-O) เป็นการผสานจุดแข็งภายในเข้ากับโอกาสภายนอก เพ่ือการรุกไป
ข้างหน้าของจุดยืนการพัฒนา 



๑๓ 

 
 2)  มิติเชิงป้องกัน (S-T) เป็นการน าจุดแข็งไปป้องกันการคุกคามจากภายนอกไม่ให้เป็น

อุปสรรคต่อจุดอ่อนการพัฒนายุทธศาสตร์ 
 3)  มิติเชิงแก้ไข (W-O) เป็นการน าโอกาสภายนอกมาแก้ไขจุดอ่อนภายในให้ลดลง ไม่เป็น

ปัญหาต่อจุดยืนการพัฒนายุทธศาสตร์ 
 4)  มิติเชิงรับ (S-T) เป็นการปรับปรุงแบบตั้งรับ แก้แบบค่อยๆ เป็นค่อยๆ ไป เนื่องจาก

ศักยภาพมีจุดอ่อน และถูกโอกาสคุกคาม) 
 
การวิเคราะห์ SWOT ของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ได้ผลการระดมสมองของ 

Key success factor ที่เกี่ยวของกับจุดยืนการพัฒนายุทธศาสตร์ เพ่ือหา จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุป
สรรค์ ดังนี้ 

 
จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

1. บุคลากรจ านวนเพียงพอ และเป็นสหวิชาชีพ ที่มี
ความรู้ ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน 
2. งบประมาณเพียงพอ 
3. ที่ตั้งอยู่ในท าเลดี 
4. ตึกเยอะ 
5. ผู้บริหาร(ผอ) ให้การสนับสนุน ,มีความเชี่ยวชาญ 
การให้ค าปรึกษาและเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย 
6. หลักสูตรหลากหลาย 
7. คลินิกแพทย์แผนไทยเป็นที่ยอมรับของผู้มารับ
บริการ และเป็นแหล่งศึกษาดูงานทั้งในและ
ต่างประเทศ เศรษฐกิจพอเพียง 
8. มีหน่วยงาน/บุคลากร/องค์ความรู้ ทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
9. โครงสร้างการบริหาร, กลุ่มงาน, ภาควิชาชัดเจน 
10. บุคลากรมีความรับผิดชอบ 

 

1. ความทุ่มเทในการท างานน้อย 
2. มีวิสัยทัศน์มองการณ์ไกลน้อย 
3. ไม่สามารถใช้ระบบสารสนเทศของ สบช.ได้ เช่น 
Open TQF ฐานข้อมูลในการสืบค้น net เต๋าโบราณ 
4. งบพัฒนาตนเองน้อย ไม่เหมาะสมกับสภาพ
ปัจจุบัน 
5. คอมพิวเตอร์ แอร์ สื่อโสตฯ ไม่เพียงพอ ไม่
ทันสมัย ขาดการดูแลบ ารุงรักษา 
6. การแจ้งข่าวสาร ,ประสานงานภายใน วสส. (ไม่
แจ้ง, แจ้งกะทันหัน) 
7. ระบบการเงิน และพัสดุ 
8. อาคารส านักงานและหอพักสภาพเก่าทรุดโทรม /
คับแคบ ภูมิทัศน์ไม่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
9. ไม่มีการก าหนดภาระงานที่เหมาะสม +วิเคราะห์
อัตราก าลัง 
10. ระบบการจัดซื้อ/ จัดจ้างล่าช้ามากๆๆๆ 
11. บุคลากรไม่ใช้ค่านิยมร่วมกันในการปฏิบัติงานสู่
ความส าเร็จ 
12. ขาดความก้าวหน้า/ความม่ันคง 
13. สภาพถนนช ารุดทรุดโทรม 
14. ขาดเสาธงชาติ / หอพระ 
15. ป้ายชื่อวิทยาลัย ไม่ชัด (เก่ามากๆ) 
16. บุคลากรไม่ยดึระเรียบวินัยราชการ 
17. วิทยาลัยไม่เคร่งครัดในระเบียบวินัย “วิทยาลัย 
ไม่มีมาตรการควบคุมก ากับติดตามให้บุคลากร



๑๔ 

 
จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

ปฏิบัติตามระเบียบวินัย 
18. ไม่ใช้แผนยุทธศาสตร์ก ากับไปสู่ Vision ที่วางไว้ 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค/ภัยคุกคาม (Treat) 
1. สบช.จัดให้มีระบบสารสนเทศท่ีเอ้ือต่อการท างาน
และงานประกัน QA 
2. มีนโยบายของรัฐบาลบูรณาการขับเคลื่อนการ
พัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ประเทศไทยก้าวสู่อาเชียน (AEC) 
4. มีสมาคมศิษย์เก่าให้การสนับสนุน 
5. มีแผนพัฒนาและปฏิบัติรูปการแพทย์แผนไทย/
ภูมิปัญญาไทย 
6. มีต้นสังกัดรับเข้าท างาน และเป็นที่ต้องการของ
ตลาด 
7. มีเครือข่ายความร่วมมือที่เชื่อมต่อกับชุมชน(ใน
และนอกประเทศ) ด้านการวิจัย ,การเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ
การฝึกประสบการณ์ 
8. มีเครือข่ายปราชญ์และศูนย์ศึกษาชุมชน
เศรษฐกิจพอเพียง 
9. มีแหล่งทุนสนับสนุนภายนอก (โครงการ/วิจัย) 
10. มี พ.ร.บ วชิาชีพ  สสช.  /แพทย์แผนไทย ท า
ให้มีลูกค้ามากขึ้น 
11. สบช. จะออกนอกระบบในระยะอันใกล้ 
12. ชุมชนมีความต้องการหลักสูตรพัฒนา/หลักสูตร
อบรม 
13. มีนโยบายที่มีผลต่อการเสริมสร้าง คุณลักษณะ
บัณฑิตประกอบด้วย ค่านิยม 12 ประการและ
สมรรถนะบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 

 

1. นโยบายภายนอกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
ทางเลือกท่ีผู้จะเข้าศึกษามีมากท าให้ อาจได้ผู้เรียน
ที่มีผลการเรียนไม่ดี 
2. นักศึกษาจะต้องสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการ 
ก.พ. จ ากัดจ านวนข้าราชการ 
3. สบช.เรียกประชุมบ่อย 
4. ขาดระบบในการให้ขวัญก าลังใจกับผู้ปฏิบัติงาน 
5. ความละเอียดของระบบประกันคุณภาพ ท าให้
ต้องใช้เวลาในการสร้างหลักฐาน 
6. ถูกหน่วยงานภายนอกประเมินคุณภาพ
การศึกษาทุกปี 
7. คุณภาพมาตรฐานของผู้ส าเร็จการศึกษาของ
สถาบันเมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยฯ คู่แข่งในการ
ผลิตมีศักยภาพและความเข้มแข็ง 
4. หน่วยงานแม่ (สบช.) ไม่มีอ านวจเบ็ดเสร็จในการ
บริหารการศึกษา (หลักสูตร, QA , ปริญญา) 
5. คู่แข่งการผลิตมีศักยภาพ และความเข้มแข็ง 
5. การประเมิน QA มีหลายหน่วยงานเข้าประเมิน/
ความละเอียดมาก ต้องใช้เวลาในการจัดท า
หลักสูตร 
6. กระบวนการรับ นักศึกษา ของ สบช. มีผลต่อ
จ านวนนักศึกษา 
7. ขาดการสนับสนุนการท างาน ด้านหลักสูตร จาก 
สบช. 
8. ไม่สามารถบรรจุต าแหน่ง (วิทยาจารย์ ด้าน
สาธารณสุข ของบุคลากร/แพทย์แผนไทย (ระเบียบ
ฯ) 

 
 
 
 
 



๑๕ 

 
หลังจากนั้นท าการคัดเลือกประเด็น SWOT ที่มีผลการการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ โดยคัดเลือก

ประเด็นที่ Key success factor ให้ความส าคัญสูงสุด 5 อันดับแรกในแต่ละด้านได้ผลดังนี้ 
 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
1. ที่ตั้งอยู่ในท าเลที่ดี 
2. บุคลากรมีจ านวนเพียงพอ และเป็นสหวิชาชีพ 
3. งบประมาณเพียงพอ 
4. ผู้บริหารให้การสนับสนุน มีความเชี่ยวชาญใน

การให้ค าปรึกษา และเชี่ยวชาญกฎหมาย 
5. คลินิกแพทย์แผนไทยเป็นที่ยอมรับของผู้มารับ

บริการ และเป็นแหล่งศึกษาดูงานทั้งใน
ประเทศ และต่างประเทศ 

1. การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า ขาดการควบคุม ก ากับ 
ติดตาม 

2. สิ่งสนับสนุนในการท างานของบุคลากรล้าสมัย 
คอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ เครื่องปรับอากาศขาด
การบ ารุงรักษา 

3. โครงสร้างการท างานไม่เอ้ือต่อการท างาน(ท าให้
งานล่าช้า,งานส่วนกลางหาคนรับผิดชอบยาก,
จ านวนคนบางหน่วยขาด,บางหน่วยเกิน มีภาระ
งานหลายด้าน) 

4. ไม่มีการวิเคราะห์อัตราก าลังและการก าหนด
ภาระงานที่ชัดเจน 

5. อาคาร บ้านพัก หอพัก ภูมิทัศน์ (ถนน, ธงชาติ, 
ป้ายชื่อวิทยาลัย, หอพระ) ทรุดโทรมและไม่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ 
 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค/ภัยคุกคาม (Treat) 
1. มีต้นสังกัดรับเข้าท างานและเป็นที่ต้องการของ

ตลาด 
2. มีเครือข่ายความร่วมมือที่เชื่อมต่อกับชุมชนทั้ง

ในประเทศ และต่างประเทศ ด้านการวิจัย การ
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการฝึกประสบการณ์ 

3. มีสมาคมศิษย์เก่าให้การสนับสนุน 
4. สบช. จัดให้มีระบบสารสนเทศท่ีเอ้ือต่อการ

ท างานและงานประกันคุณภาพการศึกษา 
5. ชุมชนมีความต้องการหลักสูตรพัฒนาบุคลากร 

หรือหลักสูตรอบรม 

1. การประเมิน QA มีหลายหน่วยงานเข้าประเมิน
และมีความละเอียดมาก ต้องใช้เวลาในการ
จัดท าหลักฐาน 

2. คู่แข่งในการผลิตมีศักยภาพและมีความเข้มแข็ง
ด้านคุณภาพ INPUT 

3. กระบวนการรับนักศึกษาของ สบช. มีผลต่อ
จ านวนนักศึกษา 

4. ขาดการสนับสนุนการท างานด้านหลักสูตรจาก 
สบช. 

5. สบช. ไม่มีอ านาจเบ็ดเสร็จในการบริหาร
การศึกษาและไม่มี พรบ. สบช. (หลักสูตร, QA, 
ปริญญา) 

 
 
 
 



๑๖ 

 
 วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันขององค์กร (SWOT Position) โดยใช้ข้อมูล จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 
และอุปสรรค เพ่ือน าไปใช้ในการสร้างกลุยทธ์ในเชิงยุทธศาสตร์ ด้วยการท า TOWS Matric ดังรายละเอียด
ที่ปรากฎต่อไปนี้ 
 
SWOT POSITION 
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๑๗ 

 
 
TOWS Matrix 
 

 
 
 
 

จุดแข็ง (S) 
1. 1.   ที่ตั้งอยู่ในท าเลที่ดี 

2. บุคลากรมีจ านวนเพียงพอ และเป็นสห
วิชาชีพ 

3. งบประมาณเพียงพอ 
4. ผู้บริหารให้การสนับสนุน มีความเชี่ยวชาญ

ในการให้ค าปรึกษา และเช่ียวชาญ
กฎหมาย 

5. คลินิกแพทย์แผนไทยเป็นทีย่อมรับของผู้
มารับบริการ และเป็นแหล่งศึกษาดูงานทั้ง
ในประเทศ และต่างประเทศ 

จุดอ่อน (W) 
1. การจัดซ้ือจัดจา้งล่าช้า ขาดการควบคุม 

ก ากับ ติดตาม 
2. สิ่งสนับสนุนในการท างานของบุคลากร

ล้าสมัย คอมพวิเตอร์ไม่เพียงพอ 
เครื่องปรับอากาศขาดการบ ารุงรักษา 

3. โครงสร้างการท างานไม่เอื้อต่อการท างาน
(ท าให้งานล่าช้า,งานส่วนกลางหาคน
รับผิดชอบยาก,จ านวนคนบางหน่วยขาด,
บางหน่วยเกิน มีภาระงานหลายด้าน) 

4. ไม่มีการวิเคราะห์อัตราก าลังและการก าหนด
ภาระงานที่ชัดเจน 

5. อาคาร บา้นพัก หอพัก ภูมิทัศน์ (ถนน, ธง
ชาติ, ป้ายชื่อวิทยาลยั, หอพระ) ทรุดโทรม
และไม่เอื้อต่อการเรียนรู ้

โอกาส (O) 
1. มีต้นสังกัดรับเข้าท างานและเป็นที่ต้องการของ

ตลาด 
2. มีเครือข่ายความร่วมมอืที่เชื่อมต่อกบัชุมชนทั้ง

ในประเทศ และต่างประเทศ ด้านการวจิัย การ
เรียนรู้ที่เอื้อต่อการฝึกประสบการณ์ 

3. มีสมาคมศิษย์เก่าให้การสนับสนุน 
4. สบช. จัดให้มีระบบสารสนเทศที่เอื้อต่อการ

ท างานและงานประกันคุณภาพการศึกษา 
5. ชุมชนมีความต้องการหลกัสูตรพัฒนาบคุลากร 

หรือหลักสูตรอบรม 
 

กลยุทธ ์S-O 
-  สร้างหลักสูตรการผลิตบุคลากรสาธารณสุขให้
ทันสมัยและตอบสนองความต้องการของประเทศ 
(S2,S35S+1O) 
-  พัฒนาหลักสูตรลุคลากรสาธารณสุขให้เขต
บริการสุขภาพ (1S,2S+3O,5O) 
-  สร้าง HR Learning Center (ศูนย์การเรียนรู้
ให้เขตบริการสุขภาพที่ 6) (1S,3S4S+2O,3O) 
-  พัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาสมรรถนะสูง 
(2S3S+2O4O) 
-  พัฒนาผลงานให้เป็นที่ยอมรับของเครือข่าย 
(2S,3S5S+2O3O4O) 
-  จัดตั้งศูนย์บริการสาธารณสุขที่เน้นการสร้าง
เสริมสุขภาพ (1S2S3S4S5S+2O4O5O) 

กลยุทธ ์W-O 
-  สร้างความมีเสถียรภาพทางการเงิน การคลัง 
(1W5W+3O5O) 
-  พัฒนาการบรหิารงานตามแนวทางหลักธรร
มาภิบาล (2W3W+5O) 
 

อุปสรรค/ภัยคุกคาม (T) 
1. การประเมิน QA มีหลายหนว่ยงานเข้า

ประเมินและมีความละเอยีดมาก ต้องใช้เวลา
ในการจัดท าหลกัฐาน 

2. คู่แข่งในการผลิตมีศักยภาพและมีความ
เข้มแข็งด้านคุณภาพ INPUT 

3. กระบวนการรับนักศึกษาของ สบช. มีผลต่อ
จ านวนนกัศึกษา 

4. ขาดการสนับสนุนการท างานด้านหลักสตูรจาก 
สบช. 

5. สบช. ไม่มีอ านาจเบ็ดเสร็จในการบริหาร
การศึกษาและไม่มี พรบ. สบช. (หลักสูตร, 
QA, ปริญญา) 
 

กลยุทธ ์S-T 
-  การพัฒนากระบวนการรับนักศึกษา 
(1S,3S+3T) 
-  พัฒนาระบบสนับสนุนงานวิจัย (3S,4S+2T) 
-  พัฒนาคุณภาพการให้บริการ (1S3S4S+2T) 

กลยุทธ ์W-T 
-  ปรับโครงสร้างและพัฒนาคุณภาพระบบการ
บริหารทรัพยากรบุคคล (3W4W+2T) 
-  พัฒนาระบบ IT เพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน 
(2W+2T) 
-  พัฒนาประสิทธภิาพการบริหารจัดการ (1W3 
W4W+2T) 
-  พัฒนาการปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐาน 
(1W3W4W+1T2T4T5T) 

 
 

ปัจจัยภายใน 

ปัจจัยภายนอก 



๑๘ 

 
 4.  การก าหนดทิศทางยุทธศาสตร์ 
  ในการก าหนดทิศทางการพัฒนาองค์กรด้วยแผนยุทธศาสตร์นั้น เป็นการก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) 
พันธกิจ (Mission) ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue, SI) เป้าประสงค์ (Corporate Gold, CG) และ
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ (Key Performance Indicator, KPI) และค่าเป้าหมายของเป้าประสงค์ 
 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี (พ.ศ. 2561-2565) ได้
ก าหนดทิศทางการพัฒนาองค์กรไว้ดังนี้ 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
 สถาบันการศึกษาชั้นน า ตามมาตรฐานสากล บนเครือข่ายงาน ผ่านวิถีสุขภาพ 
พันธกิจ (Mission) 
 วิทยาลัยมีพันธกิจที่ส าคัญในการด าเนินงาน 4 พันธกิจ ดังนี้ 

1. ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพที่สอดคล้องและตอบสนองต่อนโยบายและความต้องการ
ด้านก าลังคนของกระทรวงสาธารณสุข 

2. วิจัยและผลิตผลงานวิชาการ ที่พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมอย่างมีคุณภาพ หลากหลาย 
ต่อเนื่อง และเป็นมาตรฐานสากล 

3. ให้บริการวิชาการท่ีเข้าถึงง่าย สะดวก รวดเร็วและตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง มีเอกลักษณ์  

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue, SI) 
 จากการวิเคราะห์ความต้องการการพัฒนา จุดยืนด้านยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของ
วิทยาลัย ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยในปีงบประมาณ 2561-2565 นั้น วิทยาลัยก าหนดประเด็นการ
ขับเคลื่อนด้านยุทธศาสตร์จ านวน 4 ประเด็นด้วยกัน คือ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ขยายการผลิตและพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขให้ตอบสนองความต้องการของ
ประเทศ (1SI) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสู่มาตรฐานสากล (2SI) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมและพัฒนางานตามพันธกิจผ่านเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ (3SI) 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาองค์กรเพ่ือรองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่เน้นการสร้างเสริมสุขภาพวิถี

ไทย (4SI) 
เป้าประสงค์ (Corporate Goal, CG) 

จากประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ประเด็น น ามาก าหนดเป้าประสงค์ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่มุ่งหวังใน
ประเด็นยุทธศาสตร์แต่ละประเด็น ผ่านมุมมองด้านการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยใช้แนวคิด Balance 
Scorecard ของ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ (กพร.) ใน 4 มิติ ซึ่งประกอบด้วย 1)  
มิติด้านการพัฒนาองค์กร  2)  มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ  3)  มิติด้านคุณภาพการ
ให้บริการ  และ4)  มิติด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ  

วิทยาลัยด าเนินการจัดท ายุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561 – 2565 ที่เน้นการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในองค์กร ได้เป้าประสงค์จ านวน 13 เป้าประสงค์,  18 ตัวชี้วัด ดังแสดงให้เห็นในแผนที่ทางเดิน
ยุทธศาสตร์ และรายละเอียดแผนยุทธศาสร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์องค์กร
ดังต่อไปนี้ 



๑๙ 

 

แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ปงีบประมาณ 2561-2565 
 
วิสัยทัศน์ สถาบันการศึกษาชั้นน า ตามมาตรฐานสากล บนเครือข่ายงาน ผ่านวิถีสุขภาพ  
 

 
 

 ขยายการผลิตและพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขให้
ตอบสนองความต้องการของประเทศ

 พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสู่มาตรฐานสากล  ส่งเสริมและพัฒนางานตามพันธกิจผ่าน
เครือข่ายท้ังในและต่างประเทศ

พัฒนาองค์กรเพ่ือรองรับ นโยบายไทยแลนด์ 4.0 
ท่ีเน้นการสร้างเสริมสุขภาพวิถีไทย
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7. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพงึพอใจ 8. ผลงานเป็นท่ียอมรับของเครือข่ายท้ังในและต่างประเทศ

6. การบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล

12. ผู้ส าเร็จการศึกษามคีุณภาพตอบสนองต่อ
ความต้องการของประเทศ

13. เป็นวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพวิถีไทย11. หลักสูตรพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขท่ี
ตอบสนองความต้องการของประเทศอย่างต่อเนื่อง

10. ขยายการผลิตบุคลากรสาธารณสุขท่ีทันสมัย
และตอบสนองความต้องการของประเทศ

9. งานวิจัยและนวัตกรรมเป็นท่ียอมรับในระดับสากล

4. การบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ 5. การปฏิบัติงานท่ีได้มาตรฐาน

1. โครงสร้างองค์กรสนับสนุนต่อการด าเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์

2. ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศมีคุณภาพ เอ้ือต่อการบริหารและ
บริการ 3. การเงิน การคลัง มั่นคง



๒๐ 

 
รายละอียดแผนยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์องค์กร 

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ปีงบประมาณ 2561-2565 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 1SI 

ขยายการผลิตและพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขให้ตอบสนองความต้องการของประเทศ 
เป้าประสงค์ 1SI1CG 

ขยายการผลิตบุคลากรสาธารณสุขที่ทันสมัยและตอบสนองความต้องการของประเทศ   
ค านิยาม -  ทันสมัย หมายถึง ตามสมัยนิยมตอบสนองความต้องการของประเทศ หมายถึง 

สอดคล้องกับนโยบาย ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
-  ความส าเร็จของการเปิดหลักสูตรผลิตบุคลากรสาธารณสุขท่ีทันสมัยและตอบสนอง
ความต้องการของประเทศ มีการด าเนินการซึ่งมีขั้นตอนที่แสดงถึงความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 
ขั้นที ่1 ร่างหลักสูตรผลิตบุคลากรสาธารณสุขที่ทันสมัยและตอบสนองความต้องการ
ของประเทศ 
ขั้นที ่2 อนุมัติหลักสูตรผลิตบุคลากรสาธารณสุขที่ทันสมัยและตอบสนองความต้องการ
ของประเทศ 
ขั้นที ่3 เปิดหลักสูตรเพิ่มจ านวน 1 หลักสูตร 
ขั้นที ่4 เปิดหลักสูตรเพิ่มจ านวน 2 หลักสูตร 
ขั้นที ่5 เปิดหลักสูตรเพิ่มจ านวน 3 หลักสูตร 

ตัวช้ีวัด 1SI2CG1KPI 
ระดับความส าเร็จของการเปิดหลักสูตรผลิตบุคลากรสาธารณสุขที่ทันสมัยและ
ตอบสนองความต้องการของประเทศ 

ประเภทตัวชี้วัด เชิงคุณภาพ 
สูตรค านวณ - 
เกณฑ์การให้
คะแนน 

ระดับ
คะแนน 

1 2 3 4 5 

 ด าเนินการ 
1 ข้อ 

ด าเนินการ 
2 ข้อ 

ด าเนินการ 
3 ข้อ 

ด าเนินการ 
4 ข้อ 

ด าเนินการ 
5 ข้อ 

ผลงานที่ผ่านมา 
(Baseline) 

N/A 

ค่าเป้าหมาย ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 
1 1 2 3 4 

กลยุทธ์ 1SI2CG1KPI1CS 
สร้างหลักสูตรผลิตบุคลากรสาธารณสุขให้ทันสมัยและตอบสนองความต้องการของ
ประเทศ 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด กลุ่มงานบริการการศึกษา 
ผู้สนับสนุนตัวช้ีวัด ภาควิชา 
หมายเหตุ  



๒๑ 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1SI 
ขยายการผลิตและพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขให้ตอบสนองความต้องการของประเทศ 

เป้าประสงค์ 1SI1CG 
ขยายการผลิตบุคลากรสาธารณสุขที่ทันสมัยและตอบสนองความต้องการของประเทศ   

ค านิยาม - 
ตัวช้ีวัด 1SI1CG2KPI 

ร้อยละของนักศึกษาเทียบกับแผนการรับ 
ประเภทตัวชี้วัด เชิงปริมาณ 
สูตรค านวณ A = จ านวนนักศึกษาที่รับได้จริง, B = จ านวนนักศึกษาตามแผนรับ 

ร้อยละ = (A*100)/B 
เกณฑ์การให้
คะแนน 

ระดับ
คะแนน 

1 2 3 4 5 

 < ร้อยละ 
65 ของ
แผนรับ 

ร้อยละ 
65-74 

ของแผนรับ 

ร้อยละ 
75-84 

ของแผนรับ 

ร้อยละ 
85-94 

ของแผนรับ 

≥ ร้อยละ 95 
ของแผนรับ 

ผลงานที่ผ่านมา 
(Baseline) 

N/A 

ค่าเป้าหมาย ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 
3 5 5 5 5 

กลยุทธ์ 1SI1CG2KPI1CS 
การพัฒนากระบวนการรับนักศึกษา 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด กลุ่มงานบริการการศึกษา 
ผู้สนับสนุนตัวช้ีวัด ภาควิชา 
หมายเหตุ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 1SI 

ขยายการผลิตและพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขให้ตอบสนองความต้องการของประเทศ 
เป้าประสงค์ 1SI2CG 

หลักสูตรพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขที่ตอบสนองความต้องการของประเทศอย่าง
ต่อเนื่อง   

ค านิยาม ตอบสนองความต้องการของประเทศ หมายถึง สอดคล้องกับนโยบาย ความต้องการ
ของระบบสุขภาพ 

ตัวช้ีวัด 1SI2CG1KPI 
จ านวนหลักสูตรที่จัดอบรมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประเทศ 

ประเภทตัวชี้วัด เชิงประมาณ 
สูตรค านวณ - 
เกณฑ์การให้
คะแนน 

ระดับ
คะแนน 

1 2 3 4 5 

 จ านวน 3 
หลักสูตรต่อ

ปี 

จ านวน 4 
หลักสูตรต่อ

ปี 

จ านวน 5 
หลักสูตรต่อ

ปี 

จ านวน 6 
หลักสูตรต่อ

ปี 

จ านวน 7 
หลักสูตรต่อ

ป ี
ผลงานที่ผ่านมา 
(Baseline) 

N/A 

ค่าเป้าหมาย ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 
1 2 3 4 5 

กลยุทธ์ 1SI2CG1KPI1CS 
พัฒนาหลักสูตรบุคลาการสาธารณสุขให้เขตบริการสุขภาพ 
1SI2CG1KPI2CS 
สร้าง HR learning Center (ศูนย์การเรียนรู้ให้เขตบริการสุขภาพท่ี 6) 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรและวิเทศก์สัมพันธ์ 
ผู้สนับสนุนตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 1  ภาควิชา / กลุ่มงาน 

กลยุทธ์ 2  ภาควิชา 
หมายเหตุ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 1SI 

ขยายการผลิตและพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขให้ตอบสนองความต้องการของประเทศ 
เป้าประสงค์ 1SI3CG 

ผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณภาพตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ 
ค านิยาม -  ผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณภาพ หมายถึง นักศึกษามีสมรรถนะตรงตามเป้าหมายของ

หลักสูตร 
-  ตอบสนองความต้องการของประเทศ หมายถึง สอดคล้องกับนโยบาย ความต้องการ
ของระบบสุขภาพ 

ตัวช้ีวัด 1SI3CG1KPI 
ร้อยละของการได้งานท าในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 

ประเภทตัวชี้วัด เชิงปริมาณ 
สูตรค านวณ - 
เกณฑ์การให้
คะแนน 

ระดับ
คะแนน 

1 2 3 4 5 

 ร้อยละ 
80-85 

ร้อยละ 
86-90 

ร้อยละ 
91-95 

ร้อยละ 
96-99 

ร้อยละ 100 

ผลงานที่ผ่านมา 
(Baseline) 

N/A 

ค่าเป้าหมาย ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 
3 4 5 5 5 

กลยุทธ์ 1SI3CG1KPI1CS 
พัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาสมรรถนะสูง 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด กลุ่มงานบริการการศึกษา 
ผู้สนับสนุนตัวช้ีวัด ภาควิชา 
หมายเหตุ  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 1SI 

ขยายการผลิตและพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขให้ตอบสนองความต้องการของประเทศ 
เป้าประสงค์ 1SI3CG 

ผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณภาพตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ 
ค านิยาม - 
ตัวช้ีวัด 1SI3CG2KPI 

ร้อยละของผู้สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ 
ประเภทตัวชี้วัด เชิงปริมาณ 
สูตรค านวณ - 
เกณฑ์การให้
คะแนน 

ระดับ
คะแนน 

1 2 3 4 5 

 ร้อยละ 
80-85 

ร้อยละ 
86-90 

ร้อยละ 
91-95 

ร้อยละ 
96-99 

ร้อยละ 100 

ผลงานที่ผ่านมา 
(Baseline) 

N/A 

ค่าเป้าหมาย ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 
1 2 3 4 5 

กลยุทธ์ 1SI3CG2KPI1CS 
พัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาสมรรถนะสูง 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด กลุ่มงานบริการการศึกษา 
ผู้สนับสนุนตัวช้ีวัด ภาควิชา 
หมายเหตุ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 2SI 

พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสู่มาตรฐานสากล 
เป้าประสงค์ 2SI1CG 

งานวิจัยและนวัตกรรมเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
ค านิยาม สากล หมายถึง ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร ฐาน TCI หรือการได้รับรางวัลในระดับชาติ/

นานาชาติ 
ตัวช้ีวัด 2SI1CG1KPI 

จ านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร ฐาน TCI หรือได้รับ
รางวัลในระดับชาติ/นานาชาติ 

ประเภทตัวชี้วัด เชิงปริมาณ 
สูตรค านวณ - 
เกณฑ์การให้
คะแนน 

ระดับ
คะแนน 

1 2 3 4 5 

 < 10 เรื่อง
ต่อปี 

10-19 
เรื่องต่อปี 

20 เรื่องต่อ
ปี 

21-30 
เรื่องต่อปี 

> 30 เรื่องต่อ
ปี 

ผลงานที่ผ่านมา 
(Baseline) 

N/A 

ค่าเป้าหมาย ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 
3 3 4 4 5 

กลยุทธ์ 2SI1CG1KPI1CS 
พัฒนาระบบสนับสนุนงานวิจัย 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด กลุ่มงานพัฒนาวิชาการ 
ผู้สนับสนุนตัวช้ีวัด ภาควิชา / กลุ่มงาน 
หมายเหตุ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร ์ 3SI 

ส่งเสริมและพัฒนางานตามพันธกิจผ่านเครือข่ายทั้งในและตา่งประเทศ 
เป้าประสงค์ 3SI1CG 

ผลงานเป็นท่ียอมรับของเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ 
ค านิยาม -  เครือข่าย หมายถึง องค์กรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และองคก์รนอกระบบสาธารณสุข เช่น 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาครัฐ องค์กรเอกชน องค์กรภาคประชาชน เป็นต้น 
-  เป็นที่ยอมรับของเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ หมายถึง ผลงานตามพันธกิจด้านการผลิตและ
พัฒนาบุคลากร, การวิจัย, การบรกิารวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่เป็นท่ียอมรับของ
เครือข่าย 

ตัวชี้วัด 3SI1CG1KPI 
จ านวนพันธกิจที่เป็นท่ียอมรับของเครือข่าย 

ประเภทตัวชี้วัด เชิงปริมาณ 
สูตรค านวณ - 
เกณฑ์การให้คะแนน ระดับ

คะแนน 
1 2 3 4 5 

 2 พันธกิจที่
ได้รับการยอมรับ

ในประเทศ 

3 พันธกิจที่
ได้รับการยอมรับ

ในประเทศ 

4 พันธกิจที่
ได้รับการยอมรับ

ในประเทศ 

4 พันธกิจที่
ได้รับการยอมรับ
ในประเทศ + 1 
พันธกิจที่ได้รับ
การยอมรับใน
ต่างประเทศ 

4 พันธกิจที่
ได้รับการ
ยอมรับใน

ประเทศ + 2 
พันธกิจที่ได้รับ
การยอมรับใน
ต่างประเทศ 

ผลงานที่ผ่านมา 
(Baseline) 

N/A 

ค่าเป้าหมาย ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 
1 2 3 4 5 

กลยุทธ ์ 3SI1CG1KPI1CS 
พัฒนาผลงานให้เป็นที่ยอมรับของเครือข่าย 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 1. บริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน พัฒนาวิชาการ 
2. เร่งเผยแพร่งานวิจยัที่มีคุณภาพ  พัฒนาวิชาการ 
3. พัฒนาวิทยากรมืออาชีพ  ทรัพยากรบุคคล 
4. ส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญาท้องถิ่นตามจุดเน้น
ของสถาบัน 

กิจการนักศึกษา 

5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้รับรางวัลในเวทีวิชาการ  กิจการนักศึกษา 
6. สร้างหลักสูตรตอบสนองความต้องการของชุมชน  พัฒนาบุคลากร 

ผู้สนับสนุนตัวชี้วัด 1. บริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน ภาควิชา / กลุ่มงาน 
2. เร่งเผยแพร่งานวิจยัที่มีคุณภาพ  ภาควิชา / กลุ่มงาน 
3. พัฒนาวิทยากรมืออาชีพ  ภาควิชา / กลุ่มงาน 
4. ส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญาท้องถิ่นตามจุดเน้น
ของสถาบัน 

ภาควิชา / กลุ่มงาน 

5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้รับรางวัลในเวทีวิชาการ  ภาควิชา 
6. สร้างหลักสูตรตอบสนองความต้องการของชุมชน  ภาควิชา / กลุ่มงาน 

หมายเหตุ  



๒๗ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร ์ 4SI 

พัฒนาองค์กรเพื่อรองรับ นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่เน้นการสร้างเสริมสุขภาพวิถีไทย 
เป้าประสงค์ 4SI1CG 

โครงสร้างองค์กรสนับสนุนต่อการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ์
ค านิยาม มีการทบทวนภารกจิของตนว่าภารกิจใดมีความจ าเป็นหรือสมควรทีจ่ะไดด้ าเนินการต่อไปหรือไม่ 

โดยค านึงถึงแผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบายของคณะรัฐมนตรี ก าลังเงินงบประมาณ 
ก าลังคน ความคุ้มคา่ของภารกิจ และสถานการณ์อื่นประกอบกัน และมีการปรับโครงสร้างการ
บริหารงานท่ีครอบคลุมทั้งในส่วนของการวางแผนยุทธศาสตร์และการน ายุทธศาสตรไ์ปปฏิบตัิ โดย
จัดให้มีกลไกการประสานการท างานร่วมกัน เพื่อให้สามารถเช่ือมโยงการท างานในแนวดิ่งและ
แนวนอนได้อย่างมีประสิทธิผล โดยมีขั้นตอนของความส าเร็จในการด าเนินงาน ดังต่อไปนี ้
ขั้นที่ 1 : มีการเสนอแผนการทบทวนบทบาทภารกิจ/การปรับโครงสร้างการบริหารส่วนราชการ 
ขั้นที่ 2 : มีการวิเคราะหภ์ารกิจหลักของหน่วยงาน/โครงสร้างที่เอื้อต่อการด าเนินการตามภารกิจ/
ขอบเขตหน้าที่ความรบัผิดชอบ/อัตราก าลังแต่ละหน่วยงานที่เหมาะสม 
ขั้นที่ 3 : มีการปรับโครงสร้างการบริหารที่เหมาะสม สนับสนุนต่อการด าเนินการตามแผน
ยุทธศาสตร์องค์กร ที่สามารถเชื่อมโยงการท างานในแนวดิ่งและแนวนอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ขั้นที่ 4 : มีการบริหารทรัพยากรบคุคลที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (มีแผนอัตราก าลังและ
ฐานข้อมูลบุคลากรที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน, มีแผนการพัฒนาบุคลากรที่ปรับปรุงความสามารถในการ
ท างานและส่งเสรมิความก้าวหน้าของบุคลากรองค์กร, มีกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรด้านความรู้ 
ความสามารถ ทัศนคติและทักษะในการท างาน) 
ขั้นที่ 5 : มีระบบการประเมินผลงานและค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม 

ตัวชี้วัด 4SI1CG1KPI 
ระดับความส าเร็จของการปรับโครงสร้างการบริหาร 

ประเภทตัวชี้วัด เชิงคุณภาพ 
สูตรค านวณ - 
เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 

ขั้นตอนท่ี
ด าเนินการส าเร็จ 

1 1+2 1+2+3 1+2+3+4 1+2+3+4
+5 

ผลงานที่ผ่านมา 
(Baseline) 

N/A 

ค่าเป้าหมาย ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 
3 5 5 5 5 

กลยุทธ ์ 4SI1CG1KPI1CS 
ปรับโครงสร้างและพัฒนาคณุภาพระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ขั้นที ่1 ขั้นที ่2 ขั้นที ่3 ขั้นที ่4 ขั้นที ่5 
ยุทธศาสตร์ฯ ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรบุคคล 

และ 
ยุทธศาสตร์ฯ 

ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรบุคคล 

ผู้สนับสนุนตัวชี้วัด ภาควิชา / กลุ่มงาน 
หมายเหตุ  
 
 
 



๒๘ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 4SI 

พัฒนาองค์กรเพ่ือรองรับ นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่เน้นการสร้างเสริมสุขภาพวิถีไทย 
เป้าประสงค์ 4SI2CG 

ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศมีคุณภาพ เอ้ือต่อการบริหารและบริการ 
ค านิยาม ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพ หมายถึง ระบบสารสนเทศถูกจัดเป็นหมวดหมู่ 

ครอบคลุม เป็นปัจจุบัน สะดวกต่อการเข้าถึง/ให้บริการ และสามารถน าข้อมูล
สารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการบริหารและการพัฒนาการเรียนการสอน โดยมี
องค์ประกอบของความส าเร็จดังต่อไปนี้ 
1 : มีการวิเคราะห์ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่จ าเป็นต้องการบริหารและบริการ
ของแต่ละหน่วยงาน 
2 : มีระบบการจัดท าสารสนเทศที่ทันสมัย พร้อมใช้งาน และสอดคล้องกับความ
ต้องการของทุกหน่วยงาน 
3 : มีระบบการปรับปรุงข้อมูลให้ทันกาล เช่น มีผู้ที่รับผิดชอบ ความถ่ีในการปรับปรุง
เหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์ในการน าข้อมูลไปใช้งานต่างๆ ขององค์กร ที่สามารถ
เชื่อมโยงการท างานในแนวดิ่งและแนวนอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4 : มีระบบการบริหารความเสี่ยงของระบบสารสนเทศ 
5 : มีการประเมินผลการปรับปรุง ในด้านการใช้ประโยชน์ระบบสารสนเทศ และด้าน
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

ตัวช้ีวัด 4SI2CG1KPI 
ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

ประเภทตัวชี้วัด เชิงคุณภาพ 
สูตรค านวณ - 
เกณฑ์การให้
คะแนน 

ระดับ
คะแนน 

1 2 3 4 5 

 ด าเนินการ 
1 ข้อ 

ด าเนินการ 
2 ข้อ 

ด าเนินการ 
3 ข้อ 

ด าเนินการ 
4 ข้อ 

ด าเนินการ 
5 ข้อ 

ผลงานที่ผ่านมา 
(Baseline) 

N/A 

ค่าเป้าหมาย ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 
3 4 5 5 5 

กลยุทธ์ 4SI2CG1KPI1CS 
พัฒนาระบบ IT เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด กลุ่มงานวิทยบริการ 
ผู้สนับสนุนตัวช้ีวัด ภาควิชา / กลุ่มงาน 
หมายเหตุ  
 
 



๒๙ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 4SI 

พัฒนาองค์กรเพ่ือรองรับ นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่เน้นการสร้างเสริมสุขภาพวิถีไทย 
เป้าประสงค์  4SI3CG 

การเงิน การคลัง มั่นคง 
ค านิยาม การเงินมั่นคง หมายถึง การวางแผนการใช้จ่ายที่ดีและเหมาะสมกับรายรับ สามารถ

บริหารจัดการงบประมาณ ใหสอดคลองกับสถานะการเงินขององค์กร เพ่ือใหองค์กร
มีคาใชจายอย่างเพียงพอสามารถจัดบริการไดครอบคลุมตามแผนงาน ทั่วถึง เทาเทียม 
และเปนธรรม โดยมีองค์ประกอบของความส าเร็จที ่ดังต่อไปนี้ 
ขัน้ที่ 1 : มีการเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์สถานะทางการเงินการคลัง 
ขั้นที่ 2 : มีแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
ขั้นที่ 3 : มีด าเนินการและการก ากับติดตาม 
ขั้นที่ 4 : มีการด าเนินการตามระบบการบริหารความเสี่ยง 
ขั้นที่ 5 : มีการประเมินผลทางการเงินมั่นคง เมื่อวัดจากระดับคะแนนความเสี่ยงตาม
เกณฑเฝาระวังทางการเงิน 7 ระดับ อยู่ในระดับคะแนน 0 (ศูนย์) โดยพิจารณาจาก 
ระดับคะแนนความเสี่ยงตามเกณฑเฝาระวังทางการเงิน 7 ระดับ ประกอบด้วย  
1) Current Ratio < 1.5 = 1 คะแนน 
2) Quick Ratio < 1.0 = 1 คะแนน 
3) Cash Ratio < 0.8 = 1 คะแนน 
4) ทุนสารองสุทธิติดลบ = 1 คะแนน 
5) ผลประกอบการขาดทุน= 1 คะแนน 
6) ระยะเวลาทุนส ารองเพียงพอใชจาย < 3 เดือน = 2 คะแนน 

ตัวช้ีวัด 4SI3CG1KPI 
ระดับความส าเร็จของการบริหารการเงินการคลัง 

ประเภทตัวชี้วัด เชิงคุณภาพ 
สูตรค านวณ - 
เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 

 ด าเนินการ 
1 ข้อ 

ด าเนินการ 
2 ข้อ 

ด าเนินการ 
3 ข้อ 

ด าเนินการ 
4 ข้อ 

ด าเนินการ 
5 ข้อ 

ผลงานที่ผ่านมา 
(Baseline) 

N/A 

ค่าเป้าหมาย ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 
3 5 5 5 5 

กลยุทธ์ 4SI3CG1KPI1CS 
สร้างความมีเสถียรภาพทางการเงิน การคลัง 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด กลุ่มงานบริหาร 
ผู้สนับสนุนตัวช้ีวัด - 
หมายเหตุ  
 



๓๐ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 4SI 

พัฒนาองค์กรเพ่ือรองรับ นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่เน้นการสร้างเสริมสุขภาพวิถีไทย 
เป้าประสงค์ 4SI4CG 

การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ 
ค านิยาม -  การบริหาร (Administration) หมายถึง กระบวนการอย่างหนึ่งภายในองค์กรซึ่งมี

ล าดับการท างานเป็นขั้นตอน มีกลุ่มบุคคลเป็นกลไกส าคัญในการบริหารงาน มีเงินทุน 
เครื่องจักร และวัสดุครุภัณฑ์ต่าง ๆ เป็นองค์ประกอบด้วย โดยใช้ทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ด้วยวิธีการด าเนินการตามกระบวนการบริหาร 
-  ประสิทธิภาพ หมายถึง ความสามารถที่ท าให้เกิดผลในการท างาน 

ตัวช้ีวัด 4SI4CG1KPI 
มีข้ันตอนการปฏิบัติงานที่มีการก าหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานที่ชัดเจน (SOP) 

ประเภทตัวชี้วัด เชิงประมาณ 
สูตรค านวณ - 
เกณฑ์การให้คะแนน ระดับ

คะแนน 
1 2 3 4 5 

 6 ชิ้น 12 ชิ้น 18 ชิ้น 24 ชิ้น 30 ชิ้น 
ผลงานที่ผ่านมา 
(Baseline) 

N/A 

ค่าเป้าหมาย ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 
1 2 3 4 5 

กลยุทธ์ 4SI4CG1KPI1CS 
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด กลุ่มงานบริหาร 
ผู้สนับสนุนตัวช้ีวัด ภาควิชา / กลุ่มงาน (โดยแบ่งตามกลุ่มงานย่อย, เริ่ม 2 กลุ่มย่อยต่อ 1 รองฯ) 
หมายเหตุ ปี 61 แบ่งรองฯ ละ 2 ชิ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 4SI 

พัฒนาองค์กรเพ่ือรองรับ นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่เน้นการสร้างเสริมสุขภาพวิถีไทย 
เป้าประสงค์ 4SI4CG 

การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ 
ค านิยาม การควบคุมก ากับติดตามงานมุ่งพิจารณาใน 2 มิติทั้งในด้านคุณภาพและประมาณ โดย

ยึดการบริหารทรัพยากรการจัดการ (คน, เงิน, พัสดุ) ที่มีประสิทธิภาพ และให้
ประสิทธิผลที่คุ้มค่า 

ตัวชี้วัด 4SI4CG2KPI 
มีการควบคุมก ากับติดตามงาน 

ประเภทตัวชี้วัด เชิงปริมาณ 
สูตรค านวณ - 
เกณฑ์การให้คะแนน ระดับ

คะแนน 
1 2 3 4 5 

 < ร้อยละ 
50 ของ
โครงการ/
กิจกรรม
ตามแผน 

ร้อยละ 60-
69 ของ
โครงการ/
กิจกรรม
ตามแผน 

ร้อยละ 70-
79 ของ
โครงการ/
กิจกรรม
ตามแผน 

ร้อยละ 80-
89 ของ
โครงการ/
กิจกรรม
ตามแผน 

ร้อยละ 90-
100 ของ
โครงการ/

กิจกรรมตาม
แผน 

ผลงานที่ผ่านมา 
(Baseline) 

N/A 

ค่าเป้าหมาย ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 
3 5 5 5 5 

กลยุทธ์ 4SI4CG2KPI1CS 
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด กลุ่มงานยทุธศาสตร์และประกันคุณภาพ 
ผู้สนับสนุนตัวชี้วัด ภาควิชา / กลุ่มงาน 
หมายเหตุ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 4SI 

พัฒนาองค์กรเพ่ือรองรับ นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่เน้นการสร้างเสริมสุขภาพวิถีไทย 
เป้าประสงค์ 4SI5CG 

การปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐาน 
ค านิยาม มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standard) หมายถึง ผลการปฏิบัติงานใน

ระดับใดระดับหนึ่งซึ่งถือวว่าเปนเกณฑที่นาพอใจหรืออยูในระดับท่ีผูปฏิบัติงานสวนใหญ
ท าได การก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานจะเปนลักษณะขอตกลงรวมกันระหวางผู
บังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชาในงานที่ตองปฏิบัติ 

ตัวช้ีวัด 4SI5CG1KPI 
คะแนนผลการประเมิน QA สถาบันบรรลุค่าเป้าหมาย 

ประเภทตัวชี้วัด เชิงปริมาณ 
สูตรค านวณ - 
เกณฑ์การให้
คะแนน 

ระดับ
คะแนน 

1 2 3 4 5 

 QA 2.50 QA 2.51-
3.00 

QA 3.01-
3.50 

QA 3.51-
3.99 

QA 4.00 

ผลงานที่ผ่านมา 
(Baseline) 

N/A 

ค่าเป้าหมาย ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 
3 5 5 5 5 

กลยุทธ์ 4SI5CG1KPI1CS 
พัฒนาการปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐาน 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด กลุ่มงานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ 
ผู้สนับสนุนตัวช้ีวัด ภาควิชา / กลุ่มงาน 
หมายเหตุ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร ์ 4SI 

พัฒนาองค์กรเพื่อรองรับ นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่เน้นการสร้างเสริมสุขภาพวิถีไทย 
เป้าประสงค์ 4SI6CG 

ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียมีความพึงพอใจ 
ค านิยาม ผู้รับบริการ หมายถึง ประชาชนผูม้ารับบริการโดยตรง, เจ้าหน้าท่ีของส่วนราชการภายในหรือส่วน

ราชการอื่นซึ่งเป็นผูม้าตดิต่อประสานงาน, นักศึกษาท่ีก าลังศึกษาอยู่ในวิทยาลัย, ผู้ใช้ผูส้ าเร็จ
การศึกษา (กรณีทีผู่้รับบริการเป็นประชาชน, เจ้าหน้าท่ีของส่วนราชการภายในหรือส่วนราชการอื่น
ซึ่งเป็นผู้มาติดต่อประสานงาน รวมถึงนักศึกษาท่ีไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเรยีนการสอน การส ารวจให้
ด าเนินการครอบคลุมประเด็นต่างๆ ดังนี้  1) ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ข้ันตอนการให้บริการ  
2) ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าทีผู่้ให้บริการ  3) ความพึงพอใจด้านสิง่อ านวยความสะดวก) 

ตัวชี้วัด 4SI6CG1KPI 
ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

ประเภทตัวชี้วัด เชิงปริมาณ 
สูตรค านวณ A = จ านวนผู้รับบริการที่มคีวามพงึพอใจระดับดีขี้นไป, B = จ านวนผู้รับบริการที่ตอบแบบสอบถาม

ทั้งหมด 
ร้อยละ = (A*100)/B 

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับ
คะแนน 

1 2 3 4 5 

 ร้อยละ 65-70 
ของผู้รับบริการ

แต่ละกลุ่ม
ผู้รับบริการที่มี

ความพึงพอใจใน
ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 71-75 
ของผู้รับบริการ

แต่ละกลุ่ม
ผู้รับบริการที่มี

ความพึงพอใจใน
ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 76-80 
ของผู้รับบริการ

แต่ละกลุ่ม
ผู้รับบริการที่มี

ความพึงพอใจใน
ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 81-85 
ของผู้รับบริการ

แต่ละกลุ่ม
ผู้รับบริการที่มี

ความพึงพอใจใน
ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 85-100 
ของผู้รับบริการแต่
ละกลุ่มผู้รับบริการ
ที่มีความพึงพอใจ
ในระดับดีขึ้นไป 

ผลงานที่ผ่านมา 
(Baseline) 

N/A 

ค่าเป้าหมาย ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 
1 2 3 4 5 

กลยุทธ ์ 4SI6CG1KPI1CS 
พัฒนาคุณภาพการให้บริการ 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 1. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ บริการการศึกษา 
2. พัฒนาคุณภาพการให้บริการทีม่ีคุณภาพส าหรับผูร้ับการอบรม พัฒนาบุคลากร 
3. พัฒนาคุณภาพการให้บริการทีม่ีคุณภาพส าหรับผู้ใช้บริการสาธารณสุข ภาควิชาแผนไทย และ

ทันตฯ 
4. พัฒนาคุณภาพการให้บริการทีม่ีคุณภาพส าหรับบุคลากรภายในองค์กร 
และนักศึกษา 

บริหาร 

ผู้สนับสนุนตัวชี้วัด 1. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ ภาควิชา 
2. พัฒนาคุณภาพการให้บริการทีม่ีคุณภาพส าหรับผูร้ับการอบรม - 
3. พัฒนาคุณภาพการให้บริการทีม่ีคุณภาพส าหรับผู้ใช้บริการสาธารณสุข - 
4. พัฒนาคุณภาพการให้บริการทีม่ีคุณภาพส าหรับบุคลากรภายในองค์กร 
และนักศึกษา 

ภาควิชา/กลุม่งาน 

หมายเหตุ  



๓๔ 

 
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

4SI 
พัฒนาองค์กรเพ่ือรองรับ นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่เน้นการสร้างเสริมสุขภาพวิถีไทย 

เป้าประสงค์ 4SI7CG 
การบริหารงานด้วยหลักธรรมมาภิบาล 

ค านิยาม วิทยาลัยคุณธรรม หมายถึง การบริหารจัดการด้วยความมีส่วนร่วมของบุคลากรในการก าหนด
คุณธรรมร่วม  ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องบนพ้ืนฐานทางศีลธรรม วัฒนธรรม ตลอดจนให้บริการด้วย
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ  ด้วยความมีน้ าใจ เคารพในศักดิ์ศรีคุณค่าของผู้รับบริการ และบุคคล
อ่ืน ปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ของประชาชน โดยมีล าดับขั้นการด าเนินงานดังนี้ 
ขั้นที่ 1 หน่วยงานประชุมชี้แจงนโยบาย  และหาจุดร่วม(คุณธรรม ๓ ประการ) ที่บุคลากรทุกคน
ตกลงยึดเป็นข้อปฏิบัติในการน าไปพัฒนา วิทยาลัยคุณธรรม 
ขั้นที่ 2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ และจัดท าแผนเสริมสร้าง/พัฒนา วิทยาลัยคุณธรรม 
ขั้นที่ 3 หน่วยงานด าเนินการตามแผนเสริมสร้าง/พัฒนา วิทยาลัยคุณธรรม 
ขั้นที่ 4 หน่วยงานมีผลลัพธ์การด าเนินการตามแผนเสริมสร้าง/พัฒนา วิทยาลัยคุณธรรม 
ขั้นที่ 5 หน่วยงานมีการประเมินผลและปรับปรุงแผนการด าเนินการเสริมสร้าง/พัฒนา วิทยาลัย
คุณธรรม 

ตัวช้ีวัด 4SI7CG1KPI 
ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานวิทยาลัยคุณธรรม 

ประเภท
ตัวช้ีวัด 

เชิงคุณภาพ 

สูตรค านวณ - 
เกณฑ์การ
ให้คะแนน 

ระดับ
คะแนน 

1 2 3 4 5 

 ส าเร็จ 1 ส าเร็จ 1+2 ส าเร็จ 
1+2+3 

ส าเร็จ 
1+2+3+4 

ส าเร็จ 1+2+3+4+5 

ผลงานที่
ผ่านมา 
(Baseline) 

N/A 

ค่า
เป้าหมาย 

ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 
4 5 5 5 5 

กลยุทธ์ 4SI7CG1KPI1CS 
พัฒนาการบริหารงานตามแนวทางหลักธรรมมาภิบาล 

ผู้รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 

ผู้สนับสนุน
ตัวช้ีวัด 

ภาควิชา / กลุ่มงาน 

หมายเหตุ  
 



๓๕ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 4SI 

พัฒนาองค์กรเพ่ือรองรับ นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่เน้นการสร้างเสริมสุขภาพวิถีไทย 
เป้าประสงค์ 4SI7CG 

การบริหารงานด้วยหลักธรรมมาภิบาล 
ค านิยาม ธรรมาภิบาล หมายถึง วิถีการปกครองที่ไปสู่ความดีงามที่ยั่งยืน ด้วยหลักพ้ืนฐาน 10 

ประการ คือ ลักการตอบสนอง หลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ/คุ้มค่า หลักความ
เสมอภาค หลักมุ่งเน้นฉันทามติ หลักการตรวจสอบได้/มีภาระรับผิดชอบ หลักเปิดเผย/
โปร่งใส หลักการกระจายอ านาจ  หลักการมีส่วนร่วม และหลักนิติธรรม 

ตัวช้ีวัด 4SI7CG2KPI 
ระดับความคิดเห็นของบุคลากรต่อการบริหารงานตามหลักธรรมมาภิบาล 

ประเภทตัวชี้วัด เชิงปริมาณ 
สูตรค านวณ - 
เกณฑ์การให้
คะแนน 

ระดับ
คะแนน 

1 2 3 4 5 

 ค่าเฉลี่ย
ระดับความ
ความคิดเห็น

ต่อการ
บริหารงาน 
3.00-3.49 

ค่าเฉลี่ย
ระดับความ
ความคิดเห็น

ต่อการ
บริหารงาน 
3.50-3.99 

ค่าเฉลี่ย
ระดับความ
ความคิดเห็น

ต่อการ
บริหารงาน 
4.00-4.49 

ค่าเฉลี่ยระดับ
ความความ

คิดเห็นต่อการ
บริหารงาน
4.50-4.99 

ค่าเฉลี่ย
ระดับความ
ความคิดเห็น

ต่อการ
บริหารงาน 

5.00 
ผลงานที่ผ่านมา 
(Baseline) 

N/A 

ค่าเป้าหมาย ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 
1 2 3 4 5 

กลยุทธ์ 4SI7CG2KPI1CS 
พัฒนาการบริหารงานตามแนวทางหลักธรรมมาภิบาล 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด กลุ่มงานบริหาร 
ผู้สนับสนุนตัวช้ีวัด ภาควิชา / กลุ่มงาน 
หมายเหตุ  
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๖ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 4SI 

พัฒนาองค์กรเพ่ือรองรับ นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่เน้นการสร้างเสริมสุขภาพวิถีไทย 
เป้าประสงค์ 4SI8CG 

เป็นวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพวิถีไทย   
ค านิยาม สร้างเสริมสุขภาพวิถีไทย  หมายถึง การด าเนินการด้านส่งเสริมสุขภาพยึดหลักปฏิบัติ

ด้านการส่งเสริมสุขภาพ (Code of Conduct for Health Promoting Medical 
School) ดังต่อไปนี้ 
ข้อ 1  มีการประกาศนโยบาย ทิศทาง แผนงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพให้กับ
บุคลากรให้รับทราบและปฏิบัติ และท าการติดตาม ประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุงงาน
อย่างต่อเนื่อง 
ข้อ 2  บรรจุเนื้อหา หลักสูตรการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมหลักสูตร พร้อมทั้ง
บูรณาการระหว่างการเรียนการสอน งานบริการ และงานวิจัยในด้านการสร้างเสริม
สุขภาพ 
ข้อ 3  ผู้บริหารต้องมีเจตคติที่ดีต่อการสร้างเสริมสุขภาพ และพึงปฏิบัติตนเป็นต้นแบบ
ที่ด ี
ข้อ 4  ส่งเสริม สนับสนุน ระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเสริมพลังอ านาจหรือเอ้ือ
อ านาจการสร้างเสริมสุขภาพให้บุคลากรในโรงเรียนแพทย์ 
ข้อ 5  มีการส ารวจและปรับปรุงบรรยากาศ ภูมิสถาปัตย์ สิ่งแวดล้อม โครงสร้างของ
อาคาร ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย ให้บริการอาหารปลอดภัยและจัดระบบการ
ปฏิบัติงานที่เอ้ือต่อบุคลากรให้มีกิจกรรมด้านสร้างเสริมสุขภาพ 
ข้อ 6  พึงส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษามีกิจกรรมรณรงค์เพ่ือสร้างเสริมสุขภาพใน
โอกาสต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีในการสร้างเสริมสุขภาพ 
ข้อ 7  สนับสนุนชุมชนในด้านการสร้างเสริมสุขภาพอย่างเต็มที่ รวมทั้งเป็นตัวกลางใน
การสร้างเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับชุมชน องค์กรภาคเอกชน กลุ่มผู้ป่วย ที่ช่วย
กันเอง (Self-help group) 
ข้อ 8  พึงสร้างค่านิยมให้บุคลากรมีจิตส านึกด้านการสร้างเสริมสุขภาพ 
ข้อ 9  สร้างสมดุลชีวิต งาน การเรียน ฐานะการเงิน ครอบครัว สุขภาพตนเอง 
ข้อ 10  จัดให้มีระบบคัดกรอง ปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ และพัฒนาระบบการสร้างเสริม
สุขภาพแก่ผู้ป่วย ญาติ นักศึกษา และบุคลากร 
ข้อ 11 จัดระบบจัดการบริการสุขภาพท่ีเป็นองค์รวม บูรณาการและเบ็ดเสร็จในเรื่อง
ข้อมูลผู้ป่วย 
ข้อ 12  จัดระบบบริบาลสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ครบวงจรชีวิต 

ตัวช้ีวัด 4SI8CG1KPI 
จ านวนศูนย์ให้บริการสาธารณสุขตามสาขาวิชาชีพที่ประยุกต์ใช้หลักปฏิบัติด้านการ
สร้างเสริมสุขภาพ 

ประเภทตัวชี้วัด เชิงปริมาณ 
สูตรค านวณ - 



๓๗ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 4SI 

พัฒนาองค์กรเพ่ือรองรับ นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่เน้นการสร้างเสริมสุขภาพวิถีไทย 
เป้าประสงค์ 4SI8CG 

เป็นวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพวิถีไทย   
 

เกณฑ์การให้
คะแนน 

ระดับ
คะแนน 

1 2 3 4 5 

 มีศูนย์
ให้บริการ

สาธารณสุข
จ านวน 1 

ศูนย ์

มีศูนย์
ให้บริการ

สาธารณสุข
จ านวน 2 

ศูนย ์

มีศูนย์
ให้บริการ

สาธารณสุข
จ านวน 3 

ศูนย ์

มีศูนย์
ให้บริการ

สาธารณสุข
จ านวน 4 

ศูนย ์

มีศูนย์ให้บริการ
สาธารณสุข

จ านวน 5 ศูนย์ 

ผลงานที่ผ่านมา 
(Baseline) 

N/A 

ค่าเป้าหมาย ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 
1 2 3 4 5 

กลยุทธ์ 4SI8CG1KPI1CS 
จัดตั้งศูนย์บริการสาธารณสุขที่เน้นการสร้างเสริมสุขภาพ 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 1.จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ที่เน้นที่เน้นด้านการสร้างเสริม
สุขภาพ 

ภาควิชาสาธารณสุข
ชุมชน 

2.จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรและแพทย์แผนไทยแบบ
องค์รวมที่เน้นด้านการสร้างเสริมสุขภาพ 

ภาควิชาแผนไทย 

3.จัดตั้งศูนย์ทันตกรรมครบวงจรที่เน้นด้านการสร้างเสริม
สุขภาพ 

ภาควิชาทันตสาธารณสุข 

4.จัดตั้งศูนย์พัฒนาด้านการแพทย์ฉุกเฉินที่เน้นด้านการ
สร้างเสริมสุขภาพ 

ภาควิชาปฏิบัติการ
ฉุกเฉินฯ 

5.จัดตั้งสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนที่เน้นด้านการ
สร้างเสริมสุขภาพ 

ภาควิชาเภสัชกรรม 

ผู้สนับสนุนตัวช้ีวัด กลุ่มงานพัฒนาวิชาการ 
หมายเหตุ  
 
 
 
 
 
 
 



๓๘ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 4SI 

พัฒนาองค์กรเพ่ือรองรับ นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่เน้นการสร้างเสริมสุขภาพวิถีไทย 
เป้าประสงค์ 4SI8CG 

เป็นวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพวิถีไทย   
ค านิยาม สร้างเสริมสุขภาพวิถีไทย  หมายถึง การด าเนินการด้านส่งเสริมสุขภาพยึดหลักปฏิบัติ

ด้านการส่งเสริมสุขภาพ (Code of Conduct for Health Promoting Medical 
School) ดังต่อไปนี้ 
ข้อ 1  มีการประกาศนโยบาย ทิศทาง แผนงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพให้กับ
บุคลากรให้รับทราบและปฏิบัติ และท าการติดตาม ประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุงงาน
อย่างต่อเนื่อง 
ข้อ 2  บรรจุเนื้อหา หลักสูตรการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมหลักสูตร พร้อมทั้ง
บูรณาการระหว่างการเรียนการสอน งานบริการ และงานวิจัยในด้านการสร้างเสริม
สุขภาพ 
ข้อ 3  ผู้บริหารต้องมีเจตคติที่ดีต่อการสร้างเสริมสุขภาพ และพึงปฏิบัติตนเป็นต้นแบบ
ที่ด ี
ข้อ 4  ส่งเสริม สนับสนุน ระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเสริมพลังอ านาจหรือเอ้ือ
อ านาจการสร้างเสริมสุขภาพให้บุคลากรในโรงเรียนแพทย์ 
ข้อ 5  มีการส ารวจและปรับปรุงบรรยากาศ ภูมิสถาปัตย์ สิ่งแวดล้อม โครงสร้างของ
อาคาร ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย ให้บริการอาหารปลอดภัยและจัดระบบการ
ปฏิบัติงานที่เอ้ือต่อบุคลากรให้มีกิจกรรมด้านสร้างเสริมสุขภาพ 
ข้อ 6  พึงส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษามีกิจกรรมรณรงค์เพ่ือสร้างเสริมสุขภาพใน
โอกาสต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีในการสร้างเสริมสุขภาพ 
ข้อ 7  สนับสนุนชุมชนในด้านการสร้างเสริมสุขภาพอย่างเต็มที่ รวมทั้งเป็นตัวกลางใน
การสร้างเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับชุมชน องค์กรภาคเอกชน กลุ่มผู้ป่วย ที่ช่วย
กันเอง (Self-help group) 
ข้อ 8  พึงสร้างค่านิยมให้บุคลากรมีจิตส านึกด้านการสร้างเสริมสุขภาพ 
ข้อ 9  สร้างสมดุลชีวิต งาน การเรียน ฐานะการเงิน ครอบครัว สุขภาพตนเอง 
ข้อ 10  จัดให้มีระบบคัดกรอง ปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ และพัฒนาระบบการสร้างเสริม
สุขภาพแก่ผู้ป่วย ญาติ นักศึกษา และบุคลากร 
ข้อ 11 จัดระบบจัดการบริการสุขภาพท่ีเป็นองค์รวม บูรณาการและเบ็ดเสร็จในเรื่อง
ข้อมูลผู้ป่วย 
ข้อ 12  จัดระบบบริบาลสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ครบวงจรชีวิต 

ตัวช้ีวัด 4SI8CG2KPI 
ระดับความส าเร็จของการด าเนินตามหลักปฏิบัติด้านการส่งเสริมสุขภาพ 

ประเภทตัวชี้วัด เชิงปริมาณ 
สูตรค านวณ - 
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เกณฑ์การให้
คะแนน 

ระดับ
คะแนน 

1 2 3 4 5 

 มีอย่างน้อย 
1 ศูนย์ที่

ด าเนินการ
ตามหลักการ

ส่งเสริม
สุขภาพของ 

สสส. ได้อย่าง
น้อย 8 ข้อ
จาก 12 ข้อ 

มีอย่างน้อย 
1 ศูนย์ที่

ด าเนินการได้ 
ครบทุกข้อ 

มีอย่างน้อย 
2 ศูนย์ที่

ด าเนินการได้ 
ครบทุกข้อ 

มีอย่างน้อย 
3 ศูนย์ที่

ด าเนินการ
ได้ ครบทุก

ข้อ 

มีอย่างน้อย 
4 ศูนย์ที่

ด าเนินการ
ได้ ครบทุก

ข้อ 

ผลงานที่ผ่านมา 
(Baseline) 

N/A 

ค่าเป้าหมาย ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 
1 2 3 4 5 

กลยุทธ์ 4SI8CG2KPI1CS 
จัดตั้งศูนย์บริการสาธารณสุขที่เน้นการสร้างเสริมสุขภาพ 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 1.จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ที่เน้นที่เน้นด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ภาควิชา สาธารณสุข
ชุมชน 

2.จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรและแพทย์แผนไทยแบบองค์
รวมทีเ่น้นด้านการสร้างเสริมสุขภาพ 

ภาควิชา แผนไทย 

3.จัดตั้งศูนย์ทันตกรรมครบวงจรทีเ่น้นด้านการสร้างเสริม
สุขภาพ 

ภาควิชา ทันตฯ 

4.จัดตั้งศูนย์พัฒนาด้านการแพทย์ฉุกเฉินทีเ่น้นด้านการสร้าง
เสริมสุขภาพ 

ภาควิชา ปฏิบัติการ
ฉุกเฉินฯ 

5.จัดตั้งสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนทีเ่น้นด้านการสร้าง
เสริมสุขภาพ 

ภาควิชา เภสัชกรรม 

ผู้สนับสนุนตัวช้ีวัด กลุ่มงานพัฒนาวิชาการ 
หมายเหตุ  
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 5.  การแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 
 เมื่อได้เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ โดยใช้แนวคิด Balance scorecard ของ กพร. แล้ว
การแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติจะเริ่มจากการก าหนดกลยุทธ์ ซึ่งขั้นตอนนี้เป็นกระบวนการที่น าเอา
ทิศทางที่ได้จากการท า TOWS Matrix ซึ่งประกอบด้วยทิศทางเชิงรุก (S-O), เชิงแก้ไข (W-O), เชิงป้องกัน 
(S-T) และเชิงรับ (W-T) มาก าหนดเป็นกลยุทธ์ เกิดมาตรการหรือแนวทางปฏิบัติที่สามารถใช้แปลงเป็น
โครงการหรือกิจกรรมหลักเพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์ท่ีต้องการต่อไป 

การแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี (พ.ศ. 2561-
2565) ไปสู่การปฏิบัติ จ าเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดการประสานความร่วมมือ
ในการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การจัดท าแผนงานและโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการ
พัฒนาระบบข้อมูลและการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้เกิดผลในทาง
ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 
ก าหนดวัตถุประสงค์ไว้ดังนี้ 

1. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันขององค์กรที่เกี่ยวข้องในเรื่องแนวคิดและ
สาระส าคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาของวิทยาลัย     

2 . เพ่ือปรับกระบวนการ และกลไกการบริหารจัดการให้สามารถสนับสนุนการแปลงแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ โดยมีการก าหนดดัชนีชี้วัดเป็นเครื่องมือ 
เป้าหมาย  

1. กลุ่มงาน/ภาควิชาต่างๆ ของวิทยาลัยฯ มีความรู้ความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และ
มีส่วนร่วมในกระบวนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ 

2. มีกลไกและกระบวนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ และมีการจัดท าแผนงาน
และโครงการขององค์กรที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายและตัวชี้วัด 

3. ก าหนดเครื่องชี้วัดผลส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยได้อย่างเป็นรูปธรรม 
แนวทางการด าเนินการ  
 เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายดังกล่าว  วิทยาลัยจึงวางมาตรการและก าหนดแนว
ทางการแปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

1.  เสริมสร้างความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พร้อมก าหนดแนวทางในการบริหาร
จัดการเพื่อแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันขององค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน 
และภายนอก ให้มีความพร้อมและมีส่วนร่วมในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดย 

1.1 สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแนวคิดและสาระส าคัญของแผน และยุทธศาสตร์การ
พัฒนา โดยการจัดเวทีสร้างความเข้าใจในภารกิจ  เป้าหมาย และยุทธศาสตร์การพัฒนา ให้กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ให้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ให้
เกิดผลในทางปฏิบัติ  

1.2 ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางของ  
แผนงาน  และโครงการ ในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยเน้นผลลัพธ์ของการด าเนินงานเป็นหลัก 

1.3 ปรับวิธีการวางแผนเกี่ยวกับการศึกษา และการบริหารจัดการในแต่ละระดับ และการ
จัดท างบประมาณโดยก าหนดพ้ืนที่เป้าหมายร่วมกัน เน้นการมีส่วนร่วมและการได้รับประโยชน์ของการ
สร้างก าลังคนสุขภาพที่มีคุณภาพเป็นหลัก 
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1.4 ส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆ ภายในวิทยาลัย จัดท าแผนงาน / โครงการให้สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงและประเมินผลงานของหน่วยงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่
ก าหนดไว้ และน าไปสู่การพิจารณาการสนับสนุนทรัพยากรจากต้นสังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.5 จัดให้มีการลงนามค ารับรองการปฏิบัติงาน เพ่ือสร้างพันธะสัญญาเชิงยุทธศาสตร์ทั่ว
องค์กร คือ ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ หัวหน้างาน หัวหน้าภาควิชา ทั้งระบบ พร้อมทั้งเชื่อมโยงผลงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์ สู่การประเมินผลงาน และอุดหนุนทรัพยากรจากสถาบันต่อไป 

2.  พัฒนากระบวนการจัดท าแผนงาน/โครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในลักษณะบูรณาการ 
พร้อมกับมีการจัดล าดับความส าคัญ เพื่อเป็นเครื่องมือในการประสานแผนไปสู่การปฏิบัติ โดย 

2.1 สนับสนุนการจัดท าแผนงาน/โครงการในลักษณะการบูรณาการและประสานงานระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในภาครัฐ เอกชน และชุมชนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์การพัฒนา 

2.2 ก าหนดขั้นตอนของกระบวนการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการให้ชัดเจน มุ่งเน้นที่การ
สร้างกระบวนทัศนคติใหม่แก่ผู้ปฏิบัติ มีการจัดล าดับความส าคัญของภารกิจและกิจกรรมที่มุ่งผลสัมฤทธิ์กับ
ระบบการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการด าเนินงาน 

2.3 การติดตาม ตรวจสอบ ผลที่ได้จากการด าเนินแผนงาน/โครงการ ว่าสามารถตอบสนอง
ต่อยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งสามารถติดตามและประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม ทันสมัยด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 ส าหรับการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัย (พ.ศ.2561-2565) ไปสู่การปฏิบัติ เป็น
การด าเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้ 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ และในแต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วยรายละเอียดของแผนงาน โครงการ ซึ่งในแต่ละโครงการจะมีกิจกรรมหลักหรือ
กิจกรรมริเริ่มที่ส าคัญ ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ กรอบงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ และผู้ควบคุมก ากับ 
(ภาคผนวก ก ตัวอย่างแบบฟอร์มรายละเอียดแผนปฏิบัติการรายโครงการ) รูปแบบของการแปลงแผนไปสู่
การปฏิบัติ จะยึดการมุ่งที่ผลสัมฤทธิ์ของแผนยุทธศาสตร์เป็นส าคัญ (Goal Focus) โดยการน าเป้าประสงค์
มาเป็นประเด็นหลัก ในที่นี้ วิทยาลัยได้กระจายตัวชี้วัดความส าเร็จในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ และ
จัดท าการแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติแบบระยะสั้น 1 ปี (รายปี) ประจ าปี งบประมาณ 2561 
ดังต่อไปนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๒ 

 

สรปุการกระจายตัวชี้วัดความส าเร็จในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ลงสูก่ลุม่งาน/ภาควิชา 
 

มิติ BSC  ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ หน่วยงาน/ภาควิชา
ผู้รับผิดชอบ 1SI 2SI 3SI 4SI 

การพัฒนาองค์กร     โครงสร้างองค์กรสนับสนุนต่อการด าเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์ 

ระดับความส าเร็จของการปรับโครงสร้างการบริหาร กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
และ 
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ 

    ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศมีคุณภาพ เอื้อ
ต่อการบริหารและบริการ 

ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงระบบสารสนเทศ กลุ่มงานวิทยบริการ 

    การเงิน การคลัง มั่นคง ระดับความส าเร็จของการบริหารการเงินการคลัง กลุ่มงานบริหาร 
ประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติราชการ 

    การบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการก าหนดระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจน (SOP) 

กลุ่มงานบริหาร 

มีการควบคุมก ากับติดตามงาน กลุ่มงานยุทธศาสตร์และประกัน
คุณภาพ 

    การปฏิบัติงานท่ีได้มาตรฐาน คะแนนผลการประเมิน QA สถาบันบรรลุค่าเป้าหมาย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และประกัน
คุณภาพ 

    การบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานวิทยาลัยคุณธรรม กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
ระดับความคิดเห็นของบุคลากรต่อการบริหารงานตาม
หลักธรรมมาภิบาล 

กลุ่มงานบริหาร 

คุณภาพการให้บริการ     ผลงานเป็นที่ยอมรับของเครือข่ายทั้งในและ
ต่างประเทศ 

จ านวนพันธกิจที่เป็นท่ียอมรับของเครือข่าย พัฒนาวิชาการ 
ทรัพยากรบุคคล 
กิจการนักศึกษา 
พัฒนาบุคลากร 

    งานวิจัยและนวัตกรรมเป็นที่ยอมรับในระดับ
สากล 

จ านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสาร ฐาน TCI หรือได้รับรางวัลในระดับชาติ /
นานาชาติ 

กลุ่มงานพัฒนาวิชาการ 



๔๓ 

 
มิติ BSC ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ หน่วยงาน/ภาควิชา

ผู้รับผิดชอบ 1SI 2SI 3SI 4SI 
คุณภาพการให้บริการ 
(ต่อ) 

    ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจ ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ บริการการศึกษา 
พัฒนาบุคลากร 
ภาควิชาแผนไทย และทันตฯ 
บริหาร 

ประสิทธิผล     ขยายการผลิตบุคลากรสาธารณสุขที่ทันสมัย 
และตอบสนองความต้องการของประเทศ 

ระดับความส าเร็จของการเปิดหลักสูตรผลิตบุคลากร
สาธารณสุขที่ทันสมัยและตอบสนองความต้องการของ
ประเทศ 

กลุ่มงานบริการการศึกษา 

ร้อยละของนักศึกษาเทียบกับแผนการรับ กลุ่มงานบริการการศึกษา 
    หลั กสู ต รพั ฒ นาบุ ค ลากรสาธารณ สุ ขที่

ตอบสนองความต้องการของประเทศอย่าง
ต่อเนื่อง 

จ านวนหลักสูตรที่จัดอบรมเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของประเทศ 

กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรและ
วิเทศก์สัมพันธ์ 

    ผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณภาพตอบสนองต่อความ
ต้องการของประเทศ 

ร้อยละของการได้งานท าในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง กลุ่มงานบริการการศึกษา 
ร้อยละของผู้สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ กลุ่มงานบริการการศึกษา 

    เป็นวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพวิถีไทย จ านวนศูนย์ให้บริการสาธารณสุขตามสาขาวิชาชีพที่
ประยุกต์ใช้หลักปฏิบัติด้านการสร้างเสริมสุขภาพ 

ภาควิชาสาธารณสุขชุมชน 
ภาควิชาแผนไทย 
ภาควิชาทันตสาธารณสุข 
ภาควิชาปฏิบัติการฉุกเฉิน
ทางการแพทย์ 
ภาควิชาเภสัชกรรม 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินตามหลักปฏิบัติด้าน
การส่งเสริมสุขภาพ 

ภาควิชาสาธารณสุขชุมชน 
ภาควิชาแผนไทย 
ภาควิชาทันตสาธารณสุข 
ภาควิชาปฏิบัติการฉุกเฉินฯ 
ภาควิชาเภสัชกรรม 



๔๔ 

 

การแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของวิทยาลยัการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2561 
 
ประเด็นยุทธศาสตร ์ พัฒนาองค์กรเพื่อรองรับ นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่เน้นการสร้างเสริมสุขภาพวิถีไทย (4SI)   
เป้าประสงค์  โครงสร้างองค์กรสนับสนุนต่อการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ (4SI1CG) 
ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร ์ ระดับความส าเร็จของการปรับโครงสร้างการบริหาร (4SI1CG1KPI) 
ค่าเป้าหมาย  ด าเนินการ 3 ข้อต่อไปนี ้
   1. มีการเสนอแผนการทบทวนบทบาทภารกิจ/การปรับโครงสร้างการบริหารส่วนราชการ (แผน) 

2. มีการวิเคราะห์ภารกิจหลักของหน่วยงาน/โครงสร้างที่เอื้อต่อการด าเนินการตามภารกิจ/ขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบ/อัตราก าลังแต่ละหน่วยงานที่เหมาะสม 
(HR) 

3. มีการปรับโครงสร้างการบรหิารที่เหมาะสม สนับสนุนต่อการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์องค์กร ที่สามารถเชื่อมโยงการท างานในแนวดิ่งและแนวนอนได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ (HR + แผน) 

กลยุทธ ์   ปรับโครงสร้างและพัฒนาคณุภาพระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดและ
จัดเก็บข้อมูล 

แผนงานระดับหน่วยงาน ตัวชี้วัดแผนงาน (PI) ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรมริเริม่ งบประมาณ ผู้ควบคุมก ากับ และ 
ผู้ด าเนินการ 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล/หลักฐาน 

กลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์และ
การประกัน
คุณภาพการศึกษา 

ปรับโครงสร้างการ
บริหารงานภายในกลุ่ม
งาน/ภาควิชา ที่สอดคล้อง
กับโครงสร้างองค์กร และ
สนับสนุนต่อการ
ด าเนินการตามแผน
ยุทธศาสตร์ของวิทยาลยั 
 

จ านวนกลุ่มงาน/
ภาควิชา ที่มีการปรับ
โครงสร้างการ
บริหารงานภายใน 

ร้อยละ 100 1. กิจกรรมทบทวน และวิเคราะห์
โครงสร้างการบริหารงานเดิม 
 
 
2. กิจกรรมปรับโครงสร้างการ
บริหารงานของวิทยาลัย และการ
บริหารงานภายในของแต่ละกลุ่ม
งาน/ภาควิชา 

- 
 
 
- 

คณะกรรมการแผนฯ 
และ 

กลุ่มงาน/ภาควิชา 
 

ทุกกลุ่มงาน/ภาควิชา 

1. หนังสือเชิญประชุม/รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการเพื่อทบทวน
โครงสร้างการบริหารของวิทยาลัย 
และวางแผนจัดโครงสร้างใหม่ 
2. ค าสั่งแต่งต้ังรองฯ หัวหน้างาน 
และบุคลากรตามโครงสร้างการ
บริหารงานใหม ่
3. หลักฐานการประชุม และ/หรือ
โครงสร้างการบริหารงานภายใน
กลุ่มงาน/ภาควิชา 
 
 
 



๔๕ 

 
ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดและ
จัดเก็บข้อมูล 

แผนงานระดับหน่วยงาน ตัวชี้วัดแผนงาน (PI) ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรมริเริม่ งบประมาณ ผู้ควบคุมก ากับ และ 
ผู้ด าเนินการ 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล/หลักฐาน 

กลุ่มงานทรัพยากร
บุคคล 

พัฒนาองค์กรเพื่อรองรับ
นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่
เน้นการสร้างเสริมสุขภาพ
วิถีไทย 

ระดับความส าเร็จของ
การปรับโครงสร้าง การ
บริหาร 

1. มีการเสนอแผนการ
ทบทวนบทบาท
ภารกิจ/แผนการปรับ
โครงสร้างการบริหาร
ส่วน ราชการ 1 ครั้ง/
ป ี
2. มีการวิเคราะห์
ภารกิจหลักของ
หน่วยงาน/โครงสร้างที่
เอื้อต่อการด าเนินการ
ตามภารกจิขอบเขต
หน้าที่ความ
รับผิดชอบ/อัตราก าลัง
แต่ละหน่วยงานที่
เหมาะสม 1 ครั้ง/ปี 
3. มีการปรับ
โครงสร้างการบริหารที่
เหมาะสมสนับสนุนต่อ
การด าเนินการตาม
แผนยุทธศาสตร์
องค์กร ที่สามารถ
เช่ือมโยงการท างานใน
แนวดิ่งและแนวนอน
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ     
1 ครั้ง/ปี 

1. ประชุมบุคลากรเพื่อการการ
ทบทวนบทบาทภารกิจ/การปรับ
โครงสร้างการบริหารส่วนราชการ
ของวิทยาลยัฯ 
2. วิเคราะห์ภารกิจหลักของ
หน่วยงานและโครงการที่เอื้อต่อการ
ด าเนินการตามภารกิจ 
3. วิเคราะห์ขอบเขตหน้าที่ความ
รับผิดชอบ 
4. วิเคราะห์อัตราก าลังแต่ละ
หน่วยงาน 
5. สรุปการทบทวนบทบาทภารกจิ
และการปรับโครงสร้างการบริหาร
ส่วนราชการของวิทยาลัยฯเพื่อ
น าเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษาวิทยาลัยฯ 
6. ปรับโครงสร้างการบริหารที่
เหมาะสมตามข้อสรุปของคณะ
กรรมการบริหารสถานศึกษาวิทยาลัย
ฯ 

50,000 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 1.รายงานผลการประชุมตาม
โครงการ 
2.สรุปผลการด าเนินงานประจ าป ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๖ 

 
ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดและ
จัดเก็บข้อมูล 

แผนงานระดับหน่วยงาน ตัวชี้วัดแผนงาน (PI) ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรมริเริม่ งบประมาณ ผู้ควบคุมก ากับ และ 
ผู้ด าเนินการ 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล/หลักฐาน 

กลุ่มงานยุทธฯ 
และทรัพยากร
บุคคล 

ปรับโครงสร้างการ
บริหารงานภายในกลุ่ม
งาน/ภาควิชาที่สอดคล้อง
กับโครงสร้างองค์กร และ
สนับสนุนต่อการ
ด าเนินการตามแผน
ยุทธศาสตร์ของวิทยาลยั 

ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อโครงสร้าง
การบริหารงานใหม่ของ
วิทยาลยั 

บุคลากรมีระดับความ
พึงพอใจต่อโครงสร้าง
การบริหารงานใหม่
ของวิทยาลยัเฉลี่ยใน
ทุกมิติอยู่ในระดับดีขึ้น
ไป 

1. กิจกรรมจัดท าแบบประเมินผล
ความพึงพอใจต่อโครงสร้างการ
บริหารงานใหม ่
2. กิจกรรมการประเมินผลความพึง
พอใจต่อโครงสร้างการบริหารงาน
โดยใช้แบบสอบถาม/เวทแีสดงความ
คิดเห็น) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- กลุ่มงานยุทธฯ และทรัพยากร
บุคคล 

 
ทุกกลุ่มงาน/ภาควิชา 

1. รายงานสรุปผลการประเมิน
ความพึงพอใจต่อโครงสร้างการ
บริหารงานใหม ่
2. รายงานการประชุม สรุปผลการ
ประเมินในที่ประชุม
กรรมการบริหารวิทยาลยั 

 



๔๗ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร ์ พัฒนาองค์กรเพื่อรองรับ นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่เน้นการสร้างเสริมสุขภาพวิถีไทย (4SI) 
เป้าประสงค์  ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศมคีุณภาพ เอื้อต่อการบริหารและบริการ (4SI2CG) 
ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร ์ ระดับความส าเร็จของการปรับปรงุระบบสารสนเทศ (4SI2CG1KPI) 
ค่าเป้าหมาย  ด าเนินการ 3 ข้อใน 5 ข้อต่อไปนี ้

1. มีการวเิคราะห์ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่จ าเป็นต้องการบรหิารและบริการของแต่ละหน่วยงาน 
2. มีระบบการจดัท าสารสนเทศท่ีทันสมัย พร้อมใช้งาน และสอดคลอ้งกับความต้องการของทุกหน่วยงาน 
3. มีระบบการปรับปรุงข้อมลูให้ทันการณ์ เช่น มผีู้ที่รับผดิชอบ ความถี่ในการปรับปรุงเหมาะสมและทนัต่อเหตุการณ์ในการน าข้อมูลไปใช้งานต่างๆ ขององค์กร ท่ี

สามารถเชื่อมโยงการท างานในแนวดิ่งและแนวนอนได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
4. มีระบบการบริหารความเสี่ยงของระบบสารสนเทศ 
5. มีการประเมินผลการปรับปรุง ในด้านการใช้ประโยชน์ระบบสารสนเทศ และด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

กลยุทธ ์   พัฒนาระบบ IT เพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดและ
จัดเก็บข้อมูล 

แผนงานระดับ
หน่วยงาน 

ตัวชี้วัดแผนงาน (PI) ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรมริเริม่ งบประมาณ ผู้ควบคุมก ากับ และ 
ผู้ด าเนินการ 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล/
หลักฐาน 

กลุ่มงานวิทย
บริการ 

 

พัฒนาระบบฐานขอ้มูล
อิเล็กทรอนิกส ์เพื่อ
สนับสนุนการบริหารและ
บริการของกลุ่มงาน/
ภาควิชา 
 

1. จ านวนกลุ่มงาน/
ภาควิชา ที่มีการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส ์
2. ผลประเมินการ
ปรับปรุงระบบ
ฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส ์
 

ร้อยละ 100 
 
 
 

> 3.5 
 

1. กิจกรรมวิเคราะห์ระบบ
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่
จ าเป็นต่อการบริหารและ
บริการของแต่ละหนว่ยงาน 
2. ประชุมคณะกรรมการฯ 
เพื่อพัฒนางานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
3. อบรม/ประชุมการใช้งาน
ระบบฐานข้อมูลต่างๆ 
4. กิจกรรมดูแล/ปรับปรุง
ฐานข้อมูลที่หน่วยงาน
รับผิดชอบให้มีข้อมูลที่ถูกตอ้ง
และทันสมัย 
5. กิจกรรมด าเนินการตาม
ระบบบริหารความเส่ียงของ

- 
 
 

5,000 
 

20,000 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

ทุกกลุ่มงาน/ภาควิชา 
 
 

ทุกกลุ่มงาน/ภาควิชา 
 

ทุกกลุ่มงาน/ภาควิชา 
 

ทุกกลุ่มงาน/ภาควิชา 
 
 

กลุ่มงานวิทยบรกิาร 
 
 

กลุ่มงานวิทยบรกิาร 

1. แบบส ารวจ 
2. รายงานการวิเคราะห์ 
 
รายงานการประชุม 
 
- 
 
ฐานข้อมูล 
 
 
เอกสารบริหารความเส่ียง
ของระบบสารสนเทศ 
 
รายงานผลการประเมิน 
 



๔๘ 

 
ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดและ
จัดเก็บข้อมูล 

แผนงานระดับ
หน่วยงาน 

ตัวชี้วัดแผนงาน (PI) ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรมริเริม่ งบประมาณ ผู้ควบคุมก ากับ และ 
ผู้ด าเนินการ 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล/
หลักฐาน 

ระบบสารสนเทศ 
6. กิจกรรมประเมินผลการ
ปรับปรุง ด้านการใช้ประโยชน์
ระบบสารสนเทศ และด้าน
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๔๙ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร ์ พัฒนาองค์กรเพื่อรองรับ นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่เน้นการสร้างเสริมสุขภาพวิถีไทย (4SI) 
เป้าประสงค์  การเงิน การคลัง มั่นคง (4SI3CG) 
ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร ์ ระดับความส าเร็จของการบริหารการเงินการคลัง (4SI3CG1KPI) 
ค่าเป้าหมาย  ด าเนินการ 3 ข้อใน 5 ข้อต่อไปนี ้

1. มีการเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะหส์ถานะทางการเงินการคลัง 
2. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
3. มีด าเนินการและการก ากับตดิตาม 
4. มีการด าเนินการตามระบบการบริหารความเสี่ยง 
5. มีการประเมินผลทางการเงินมัน่คง เมื่อวัดจากระดับคะแนนความเสี่ยงตามเกณฑเฝาระวังทางการเงิน 7 ระดับ อยู่ในระดับคะแนน 0 (ศูนย์) 

กลยุทธ ์   สร้างความมีเสถียรภาพทางการเงิน การคลัง 
ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดและ
จัดเก็บข้อมูล 

แผนงานระดับ
หน่วยงาน 

ตัวชี้วัดแผนงาน (PI) ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรมริเริม่ งบประมาณ ผู้ควบคุมก ากับ และ 
ผู้ด าเนินการ 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล/
หลักฐาน 

กลุ่มงานบริหาร พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการทางด้านการเงิน 
การคลัง 
 
 
 
 
 
 

1. มีการเก็บรวบรวม
ข้อมูล  และการ
วิเคราะห์สถานะทาง
การเงินการคลังทุกไตร
มาส 
2. มีแผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน 
3 มีการก ากับติดตาม
โดยคณะกรรมการ 
บริหาร 

ระดับปกต ิ กิจกรรมพัฒนานกัจัดการทาง
การเงินการคลัง (financial 
management) สนับสนุนให้
ผู้ปฏิบัติงานได้รับการฝึกอบรม
จากวิทยากรทรงคุณวุฒิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30,000 ข้อ 1  เจ้าหน้าที่ 
การเงินและบัญช ี
ข้อ 2 กลุ่มงาน/ 
ภาควิชา(คณะกรรมการ
จัดท าแผนกลยุทธ์
ทางการ 
เงิน) 
ข้อ 3 คณะกรรมการ
บริหาร 

1.หนังสือประชาสัมพันธ์ที่
ได้รับอนุมัติให้ฝึกอบรม 
2.แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
3.รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร 

 



๕๐ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร ์ พัฒนาองค์กรเพื่อรองรับ นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่เน้นการสร้างเสริมสุขภาพวิถีไทย (4SI) 
เป้าประสงค์  การบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ (4SI4CG) 
ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร ์ มีขั้นตอนการปฏบิัติงานท่ีมีการก าหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน (SOP) (4SI4CG1KPI) 
ค่าเป้าหมาย  มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ซึ่งระบุขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีมีการก าหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน ซึ่งสร้างมาจาก ภาควิชา/กลุ่มงาน รวม 6 ช้ินงาน 
กลยุทธ ์   พัฒนาประสิทธิภาพการบรหิารจดัการ 

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดและ
จัดเก็บข้อมูล 

แผนงานระดับหน่วยงาน ตัวชี้วัดแผนงาน (PI) ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรมริเริม่ งบประมาณ ผู้ควบคุมก ากับ และ 
ผู้ด าเนินการ 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล/
หลักฐาน 

กลุ่มงานบริหาร พัฒนาประสิทธภิาพ 
การบริหารจัดการ 
งานการเงินและพัสดุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีขั้นตอน การ
ปฏิบัติงาน (SOP) 
งานการเงินและพัสดุ 

2 งาน กิจกรรมจัดท ามาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน (SOP) ทางด้าน
พัสดุ และการเงิน  

5,000 ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน
และการพัสด ุ

Flowchart 
แสดงขั้นตอนการท างาน 
งานการเงินและการพัสด ุ

 



๕๑ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร ์ พัฒนาองค์กรเพื่อรองรับ นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่เน้นการสร้างเสริมสุขภาพวิถีไทย (4SI) 
เป้าประสงค์  การบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ (4SI4CG) 
ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร ์ มีการควบคุมก ากับติดตามงาน (4SI4CG2KPI) 
ค่าเป้าหมาย  ร้อยละ 70-79 ของโครงการ/กจิกรรมมีการด าเนินงานตามแผนท่ีวางไว้ (3 คะแนน) 
กลยุทธ ์   พัฒนาประสิทธิภาพการบรหิารจดัการ 

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดและ
จัดเก็บข้อมูล 

แผนงานระดับ
หน่วยงาน 

ตัวชี้วัดแผนงาน (PI) ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรมริเริม่ งบประมาณ ผู้ควบคุมก ากับ และ 
ผู้ด าเนินการ 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล/
หลักฐาน 

ยุทธศาสตร์และ
การประกัน
คุณภาพการศึกษา 

1. สร้างระบบควบคุม
ก ากับติดตามการ
ด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ  
 

จ านวนภาควิชา/กลุ่ม
งาน ที่มีระบบควบคุม
ก ากับติดตามงาน 

ร้อยละ 100 โครงการสร้างระบบควบคุม
ก ากับติดตามการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการ 
(ประกอบดว้ยกจิกรรม ดังนี ้
1.1 กิจกรรมวิเคราะห์ระบบ
ควบคุมก ากับและติดตามการ
ด าเนินงานที่เหมาะสม 

-  
 
 
 

คณะกรรมการแผนและ
ยุทธศาสตร์ 

และ 
ภาควิชา / กลุ่มงาน 

1. รายงานการประชุม
คณะกรรมการแผนและ
ยุทธศาสตร์ 
2. รายงานการประชุม
ภาควิชา/กลุ่มงาน เร่ืองการ
วิเคราะห์และจัดท าระบบ
การควบคุม ก ากับ และ
ติดตามการด าเนินงาน 

1.2 กิจกรรมจัดท าระบบการ
ควบคุมก ากับและติดตามการ
ด าเนินงานตามแผน 

- คณะกรรมการแผนและ
ยุทธศาสตร์ 

  และ 
ภาควิชา / กลุ่มงาน 

1. ระบบและกลไกควบคุม
ก ากับและติดตามงานของ
แต่ละกลุ่มงาน/ภาควิชา 

1.3. กิจกรรมจัดท าแบบการ
ติดตามความก้าวหนา้การ
ด าเนินงาน 

- กลุ่มงานยุทธศาสตร์และ
ประกันคุณภาพ

การศึกษา 

1. แบบติดตามผลการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรม
ของวิทยาลยั 

1.4 กิจกรรมติดตาม
ความก้าวหนา้การด าเนินงาน 
และเร่งรัดให้เกิดการด าเนินงาน
ตามแผน 
 
 
 

- กลุ่มงานยุทธศาสตร์และ
ประกันคุณภาพ

การศึกษา 
และ 

ภาควิชา / กลุ่มงาน 

1. รายงานผลการ
ด าเนินงานตามโครงการ/
กิจกรรมของทุกภาควิชา/
กลุ่มงาน โดยส่งรายงาน
หลังส้ินสุดการด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ไม่เกิน 
2 เดือน ที่กลุ่มงานยุทธฯ 



๕๒ 

 
ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดและ
จัดเก็บข้อมูล 

แผนงานระดับ
หน่วยงาน 

ตัวชี้วัดแผนงาน (PI) ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรมริเริม่ งบประมาณ ผู้ควบคุมก ากับ และ 
ผู้ด าเนินการ 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล/
หลักฐาน 

    1.5 กิจกรรมสรุปผลการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมตามแผนการ
ใช้เงินประจ าปี ในประเด็นของ  
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
/แผนงานประจ าของวิทยาลัย, 
ความเพียงพอของทรัพยากร
เพื่อการด าเนินกจิกรรม, 
ประสิทธิภาพของงานเม่ือเทียบ
ทรัพยากรกับผลผลิต, ผลลัพธ์
หรือประโยชน์ที่เกิดขึ้น) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- คณะกรรมการแผนและ
ยุทธศาสตร์ 

และ 
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และ

ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

2. รายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรมตามแผนฯ 
ประจ าปีงบประมาณ  

 



๕๓ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร ์ พัฒนาองค์กรเพื่อรองรับ นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่เน้นการสร้างเสริมสุขภาพวิถีไทย (4SI) 
เป้าประสงค์  การปฏิบัติงานท่ีได้มาตรฐาน (4SI5CG) 
ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร ์ คะแนนผลการประเมิน QA สถาบันบรรลคุ่าเป้าหมาย (4SI5CG1KPI) 
ค่าเป้าหมาย  ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาของวิทยาลัยฯ วงรอบปีการศึกษา 2560 อยู่ในระดับ 3.01-3.50 
กลยุทธ ์   พัฒนาการปฏิบัติงานใหไ้ด้มาตรฐาน 

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดและ
จัดเก็บข้อมูล 

แผนงานระดับหน่วยงาน ตัวชี้วัดแผนงาน (PI) ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรมริเริม่ งบประมาณ ผู้ควบคุมก ากับ และ 
ผู้ด าเนินการ 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล/
หลักฐาน 

ยุทธศาสตร์และ
การประกัน

คุณภาพการศึกษา 

1. ปรับปรุงการ
ด าเนินงานของกลุ่มงาน/
ภาควิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ตัวชี้วัดงานประกัน
คุณภาพการศึกษา เพือ่
ยกระดับมาตรฐาน
การศึกษาใหบ้รรลุตาม
เกณฑ์เป้าหมายการ
ประกันคุณภาพของ
วิทยาลยั 

1.1 จ านวนกลุ่มงาน/
ภาควิชา ที่รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ที่มี
แผนงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ปรากฏอยู่ใน
แผนประจ าปขีองกลุ่ม
งาน/ภาควิชา 

ร้อยละ 100 
 

โครงการปรับปรุงการ
ด าเนนิงานเพื่อยกระดับ
มาตรฐานการประกันคุณภาพ
การศึกษา (ประกอบด้วย
กิจกรรม ดังนี ้
1.1 กิจกรรมทบทวนตัวชีว้ัดงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาที่
รับผิดชอบ 

- คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา  

และ 
ภาควิชา/กลุ่มงาน ที่
รับผิดชอบตัวชี้วัด 

1. รายงานการประชุมคณะ
กรรมประกันคุณภาพ
การศึกษา 

1.2 กิจกรรมจัดท าแผนงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด (กลุ่มงาน/
ภาควิชา) ซ่ึงผ่านกระบวนการ
วิเคราะห์/ท าความเข้าใจตัวชีว้ัด
ที่รับผิดชอบ, ทบทวนการ
ด าเนินการประกันคุณภาพเดิมที่
ท าอยู่, วิเคราะห์ความสอดคล้อง
ของโครงการ/กิจกรรมที่ได้
ด าเนินการผ่านมา กับ
ความส าเร็จในการบรรลุ
เป้าหมายตวัชี้วัด, ค้นหาปัจจัย
แห่งความส าเร็จหรือล้มเหลวของ
การด าเนินงาน, จัดท าแนวทาง

- ภาควิชา/กลุ่มงาน ที่
รับผิดชอบตัวชี้วัด 

2. แผนงานด้านการประกัน
การศึกษาระดับผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด ซึ่งผู้รับผิดชอบส่งที่
กลุ่มงานแผนฯ ภายใน ธ.ค. 
60 



๕๔ 

 
ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดและ
จัดเก็บข้อมูล 

แผนงานระดับหน่วยงาน ตัวชี้วัดแผนงาน (PI) ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรมริเริม่ งบประมาณ ผู้ควบคุมก ากับ และ 
ผู้ด าเนินการ 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล/
หลักฐาน 

การพัฒนา/ปรับปรุง 
(Impromement plan) เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายตวัชี้วัด, ก าหนด
โครงการ/กิจกรรมที่จะสนับสนุน
ให้การด าเนินการบรรลุเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด, วางแนวทางการ
ติดตามและประเมินผลแผนงาน 
1.3 กิจกรรมติดตาม
ความก้าวหนา้การด าเนินงาน
ตามแผนงานประกันคุณภาพของ
แต่ละหน่วยงาน 

- กลุ่มงานยุทธศาสตร์และ
การประกันคุณภาพ

การศึกษา 
และ 

คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

 

3. รายงานการประชุม
คณะกรรมการประกัน
คุณภาพ เร่ืองการติดตาม
ความก้าวหนา้ของการ
ด าเนินงานตามแผนงาน
ประกันคุณภาพของแต่ละ
หน่วยงาน 

2. ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้บุคลากรและนักศึกษา 
มีความรู้และทักษะ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 

 
 
 
 
 
 

จ านวนโครงการ/กิจกรรม
ให้ความรู้และทักษะ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
ที่บุคลากร และ/หรือ
นักศึกษาเข้ารว่ม 
 
 
 
 
 
 
 
 

อย่างน้อยปีละ 2 
โครงการ/กิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษา 
(โดยกิจกรรมประกอบด้วย 
2.1 กิจกรรมประชุม/อบรมให้
ความรู้และทักษะประกันคุณภาพ
การศึกษา แกบุ่คลากร 
2.2 กิจกรรมอบรมให้ความรู้และ
ทักษะการประกันคุณภาพ
การศึกษาแก่นักศึกษา 
2.3 กิจกรรมยกระดับมาตรฐาน
งานประกันของสถาบัน เช่น 
การศึกษาดูงาน, การท า 
workshop เพื่อท าความเข้าใจ
วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด,  

60,000 กลุ่มงานยุทธศาสตร์และ
การประกันคุณภาพ

การศึกษา 
และ 

คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

และ 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 

1. รายชื่ออาจารย์/บุคลากร
ที่เข้าร่วมการประชุม/อบรม 
2. รายชื่อนกัศึกษาที่เขา้ร่วม
โครงการ 



๕๕ 

 
ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดและ
จัดเก็บข้อมูล 

แผนงานระดับหน่วยงาน ตัวชี้วัดแผนงาน (PI) ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรมริเริม่ งบประมาณ ผู้ควบคุมก ากับ และ 
ผู้ด าเนินการ 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล/
หลักฐาน 

การเขียน SAR, การสร้างความ
เช่ือมโยงของโครงการ/กิจกรรม
กับการบรรลุเกณฑ์มาตรฐานราย
ตัวชี้วัดงานประกันคุณภาพ 

 2.4 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
(Knowledge sharing) ด้านการ
จัดการหลักสูตรให้เป็นมาตรฐาน 
(Curriculum Standard 
Management) เพื่อส่งเสริมให้
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้และ
พัฒนาการด าเนินให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษา ระหว่าง
ภาควิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- กลุ่มงานยุทธศาสตร์และ
การประกันคุณภาพ

การศึกษา 
และ 

กลุ่มงานบริการการศึกษา 

1. เอกสารบทสรุปการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
จัดการหลักสูตรให้เป็น
มาตรฐาน 

 



๕๖ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร ์ พัฒนาองค์กรเพื่อรองรับ นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่เน้นการสร้างเสริมสุขภาพวิถีไทย (4SI) 
เป้าประสงค์  ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียมีความพึงพอใจ (4SI6CG) 
ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร ์ ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (4SI6CG1KPI) 
ค่าเป้าหมาย  ร้อยละ 65-70 ของผูร้ับบริการแต่ละกลุ่มผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป 
กลยุทธ ์   พัฒนาคุณภาพการให้บริการ 

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดและ
จัดเก็บข้อมูล 

แผนงานระดับหน่วยงาน ตัวชี้วัดแผนงาน (PI) ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรมริเริม่ งบประมาณ ผู้ควบคุมก ากับ และ 
ผู้ด าเนินการ 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล/
หลักฐาน 

กลุ่มงานบริการ
การศึกษา (งาน
ทะเบียนและ
ประมวลผล
การศึกษา) 

ปรับปรุงระบบการรับ
สมัครนักศึกษา 

ร้อยละของนักศึกษาชั้น
ปีที่ ๑ ทุกหลักสูตรมี
ความพึงพอใจต่อการรับ
สมัครนักศึกษาระดับดี  

ร้อยละ ๘๐ - ประเมินความพึงพอใจ
นักศึกษาชั้นปีที ่๑ ปกีารศึกษา 
๒๕๖๐ ทุกหลกัสูตร 
- ปรับปรุงระบบ 
- ประเมินนักศึกษาชั้นปีที่๑  
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ทุก
หลักสูตร 

๑๐,๐๐๐ งานทะเบียนและ
ประมวลผลการศึกษา 

- แบบประเมินความพึง
พอใจต่อระบบการรับสมัคร
นักศึกษา 
 
 

กลุ่มงานบริการ
การศึกษา 

การพัฒนาอาจารย์ด้าน
การจัดการเรียนการสอน 

- ร้อยละของอาจารย์ที่
เข้าร่วมประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดการเรียน
การสอนด้วย e-
learning มีความพึง
พอใจต่อการจัดประชุม
ระดับดี 
- ร้อยละของอาจารย์ที่
เข้าร่วมประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดการเรียน
การสอนด้วย e-
learning อยา่งน้อย ๑ 
รายวิชา  
(๑ คาบเรียน) 
 

ร้อยละ ๘๐ 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เร่ือง การพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนด้วย e-learning 
ผ่านระบบเครือข่าย วิทยาลยั
การสาธารณสุขสิรินธร จังหวัด
ชลบุรี ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

๒๒,๐๐๐ กลุ่มงานบริการ
การศึกษา 

 
 
 
 
 

ภาควิชา 
 
 
 
 
 
 
 

- แบบประเมินความ 
พึงพอใจของอาจารย์ที่เขา้
รับการอบรม 
 
 
 
 
- จ านวนอาจารย์ที่จัดการ
เรียนการสอนด้วย 
e-learning  
 
 
 
 
 



๕๗ 

 
ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดและ
จัดเก็บข้อมูล 

แผนงานระดับหน่วยงาน ตัวชี้วัดแผนงาน (PI) ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรมริเริม่ งบประมาณ ผู้ควบคุมก ากับ และ 
ผู้ด าเนินการ 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล/
หลักฐาน 

-ร้อยละของนักศึกษามี
ความพึงพอใจต่อการ
จัดการสอนด้วย  
e-learning ระดับด ี

ร้อยละ ๘๐ กลุ่มงานบริการ
การศึกษาภาควิชา 

 
 

- ประเมินความพึงพอใจ
นักศึกษาต่อการจัดการ
เรียนการสอนด้วย e-
learning  

กลุ่มงานพัฒนา
บุคลากร 

พัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการที่มีคุณภาพ
ส าหรับผู้รับการอบรม 
 

ร้อยละโครงการที่จัด
อบรมที่ผู้เข้าร่วมอบรมมี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 80 1.กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร
จัดท าแบบประเมินความพึง
พอใจการจัดอบรม แบบฟอร์ม
รายงานสรุปผลการประเมิน 
และแบบฟอร์ม ส าหรับAAR 
หลังการอบรม 
2.จัดท า AAR หลังการอบรม
และประเมินผลการจัดอบรมทุก
ครั้ง 

- 
 
 
 
 
 
- 
 

พัฒนาบุคลากร  
และ 

ภาควิชา/กลุ่มงาน 

- แต่ละกลุ่มงาน/ภาควิชาที่
เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ
อบรมส่งหลักฐานรายงาน
สรุปความพึงพอใจและ 
AAR หลังการจัดอบรมให้
กลุ่มพัฒนาบุคลากร 
ภายใน2 สัปดาหห์ลังเสร็จ
สิ้นการอบรม 

ภาควิชาการแพทย์
แผนไทยแผนไทย 
 
 

พัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการที่มีคุณภาพ
ส าหรับผู้ใช้บริการ
สาธารณสุข 
 
 
 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้มารับบริการ 

ความพึงพอใจของผู้
มารับบริการ 
ร้อยละ 70 

2. พัฒนาการให้บริการแพทย์
แผนไทยคลินิก 
   2.1 โครงการปรับปรุงคลินิก
ส าหรับงานบริการเพื่อสขุภาพ
ด้านการแพทย์แผนไทย 
      2.1.1 ส ารวจคลินิกเพื่อ
เดิมปรับปรุง 
      2.1.2 ปรับปรุงคลินิกเดิม 
      2.1.3 ปรับปรุงระบบ
ทะเบียนผู้ป่วย 
      2.1.4 ปรับปรุงห้อง 
จ่ายยา 
   2.2 โครงการพัฒนา
พฤติกรรมบริการสู่ความเป็น
เลิศ 

500,000 ภาควิชาการแพทย์แผน
ไทยแผนไทย 

 

- ผลสรุปความพึงพอใจของ
ผู้มารับบริการ 



๕๘ 

 
ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดและ
จัดเก็บข้อมูล 

แผนงานระดับหน่วยงาน ตัวชี้วัดแผนงาน (PI) ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรมริเริม่ งบประมาณ ผู้ควบคุมก ากับ และ 
ผู้ด าเนินการ 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล/
หลักฐาน 

ภาควิชาทันต
สาธารณสุข 

1.พัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการที่มีคุณภาพ
ส าหรับผู้ใช้บริการทันต
สาธารณสุข 

.ร้อยละของระดับความ
พึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ทันตสาธารณสุข 

ร้อยละ 65-70 
ของผู้ใช้บริการทันต
สาธารณสุขมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับ
ดีขึ้นไป 
 

โครงการส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการทันตสาธารณสุข 

10,000 ทันตฯ ส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการทันตสาธารณสุข  

กลุ่มงานบริหาร โครงการพัฒนาคุณภาพ
การให้บริการที่มีคุณภาพ
ส าหรับบุคลากรภายใน
องค์กร และนักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับความพึงพอต่อ
การให้บริการ 

ระดับดี กิจกรรม ประเมินความพึงพอใจ
ในการให้บริการด้านการ
สนับสนุนพันธกิจของวิทยาลัยฯ 

5000 กลุ่มงาน/ภาควิชา - แบบประเมินความพึง
พอใจ 
-ผลสรุปการประเมินความ
พึงพอใจ 

 



๕๙ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร ์ พัฒนาองค์กรเพื่อรองรับ นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่เน้นการสร้างเสริมสุขภาพวิถีไทย(4SI) 
เป้าประสงค์  การบริหารงานด้วยหลักธรรมมาภบิาล (4SI7CG) 
ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร ์ ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานวิทยาลัยคณุธรรม (4SI7CG1KPI) 
ค่าเป้าหมาย  1. มีการประชุมชี้แจงนโยบาย  และหาจดุร่วม(คณุธรรม ๓ ประการ) ท่ีบุคลากรทุกคนตกลงยึดเป็นขอ้ปฏิบัติในการน าไปพัฒนา วิทยาลัยคณุธรรม 
   2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ และจดัท าแผนเสริมสร้าง/พัฒนา วิทยาลัยคุณธรรม 
   3. มีการด าเนินการตามแผนเสรมิสร้าง/พัฒนา วิทยาลัยคณุธรรม 
   4. มีผลลัพธ์การด าเนินการตามแผนเสริมสร้าง/พัฒนา วิทยาลัยคณุธรรม 
กลยุทธ ์   พัฒนาการบริหารงานตามแนวทางหลักธรรมมาภิบาล 

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดและ
จัดเก็บข้อมูล 

แผนงานระดับ
หน่วยงาน 

ตัวชี้วัดแผนงาน (PI) ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรมริเริม่ งบประมาณ ผู้ควบคุมก ากับ และ 
ผู้ด าเนินการ 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล/
หลักฐาน 

กลุ่มงานทรัพยากร
บุคคล 

เร่งรัดพัฒนาองค์กรสู่การ
เป็นวิทยาลยัคุณธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินงานวิทยาลัย
คุณธรรม 

1. มีการประชุม
ชี้แจงนโยบายและ
หาจุดร่วม(คุณธรรม 
๔  ประการ)ที่
บุคลากรทุกคนตกลง
ยึดเป็นข้อปฏบิัติใน
การน าไปพัฒนา
วิทยาลยัคุณธรรม 
1 ครั้ง 
2. มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการ 
ด าเนินการเพื่อการ
จัดท าแผนเสริมสร้าง
และพัฒนาวิทยาลยั
คุณธรรม 1 ครั้ง 
3. มีการด าเนิน 
กิจกรรมตาม
แผนการด าเนินการ
อย่างน้อยร้อยละ 

1. ประกาศนโยบายวิทยาลยั
คุณธรรมโดยผู้อ านวยการ 
2. ประชุมชี้แจงนโยบายและหา
จุดร่วม(คุณธรรม ๔ ประการ)ที่
บุคลากรส่วนใหญ่ตกลงยึดเป็น
ข้อปฏิบัติในการน าไปพัฒนา
วิทยาลยัคุณธรรม 
3. แต่งต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินการเพื่อจัดท าแผน
เสริมสร้างและพัฒนาวิทยาลยั
คุณธรรม 
4. ก ากบัติดตามการด าเนินงาน
โดยคณะกรรมการฯรายเดือน 
5. ประเมินผลการด าเนินงาน
รายไตรมาสและภาพรวม
สุดท้าย 

200,000 บาท 
ข้อที่ 61040301 

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล รายงานผลการปฏิบัติงาน 



๖๐ 

 
ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดและ
จัดเก็บข้อมูล 

แผนงานระดับ
หน่วยงาน 

ตัวชี้วัดแผนงาน (PI) ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรมริเริม่ งบประมาณ ผู้ควบคุมก ากับ และ 
ผู้ด าเนินการ 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล/
หลักฐาน 

80 ของกิจกรรม
ทั้งหมด 
4. ผลลัพธ์ในการ
ด าเนินการผ่านตาม
เกณฑ์ท่ีสบช.ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๖๑ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร ์ พัฒนาองค์กรเพ่ือรองรับ นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่เน้นการสร้างเสริมสุขภาพวิถีไทย (4SI) 
เป้าประสงค์  การบริหารงานด้วยหลักธรรมมาภิบาล (4SI7CG) 
ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร ์ ระดับความคิดเห็นของบุคลากรต่อการบริหารงานตามหลักธรรมมาภิบาล (4SI7CG2KPI) 
ค่าเป้าหมาย  ค่าเฉลี่ยระดับความความคิดเห็นต่อการบริหารงานด้วยหลักธรรมมาภิบาลอยู่ในระดับ 3.00-3.49 
กลยุทธ ์   พัฒนาการบริหารงานตามแนวทางหลักธรรมมาภิบาล 

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดและ
จัดเก็บข้อมูล 

แผนงานระดับ
หน่วยงาน 

ตัวชี้วัดแผนงาน (PI) ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรมริเริม่ งบประมาณ ผู้ควบคุมก ากับ และ 
ผู้ด าเนินการ 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล/
หลักฐาน 

กลุ่มงานบริหาร พัฒนาการบริหารงาน
ตามแนวทางหลกัธรรม
มาภิบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมินการ
บริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาล 

ครบถ้วนทั้ง 10 
ประการ 

1. กิจกรรม พัฒนาการ
บริหารงานตามแนวทาง
หลักธรรมมาภิบาล 
2. ประชุมคณะกรรมการ 
คุณธรรม และน าเสนอในการ
ประชุมคณะกรรมบริหาร 
 

5,000 กลุ่มงานบริหาร - แบบสอบถามความพึง
พอใจ 
- แบบสรุปแบบสอบถาม 
- รายงานการประชุม 
 
 

 



๖๒ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร ์ ส่งเสริมและพัฒนางานตามพันธกิจผ่านเครือข่ายทั้งในและตา่งประเทศ (3SI) 
เป้าประสงค์  ผลงานเป็นท่ียอมรับของเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ (3SI1CG) 
ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร ์ จ านวนพันธกิจที่เป็นท่ียอมรับของเครือข่าย (3SI1CG1KPI) 
ค่าเป้าหมาย  การท างานผ่านเครือข่ายมี 2 พันธกิจ ท่ีได้รับการยอมรบัในประเทศ 
กลยุทธ ์   พัฒนาผลงานให้เป็นที่ยอมรับของเครือข่าย 

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดและ
จัดเก็บข้อมูล 

แผนงานระดับหน่วยงาน ตัวชี้วัดแผนงาน (PI) ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรมริเริม่ งบประมาณ ผู้ควบคุมก ากับ และ 
ผู้ด าเนินการ 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล/
หลักฐาน 

กลุ่มงานพัฒนา
วิชาการ 

บริการวิชาการเพื่อสร้าง
ชุมชนเข้มแข็งในการดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุด้วยภูมิ
ปัญญาไทย (สมุนไพร และ 
ร าไทย) 

1. ข้อตกลงความ
ร่วมมือในการสร้าง
ชุมชนเข้มแข็งในการ
ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุใน
พื้นที่เป้าหมาย 

๑ ข้อตกลงความ
ร่วมมือ 
 

โครงการสร้างเครือข่ายด้าน
บริการวิชาการโดยสหวิชาชีพ 

วสส. ๒๐,๐๐๐ กลุ่มงานพัฒนาวิชาการ เอกสารโครงการ 
เอกสาร MOU 

2. ผู้สูงอายุในพื้นที่
เป้าหมายมีสขุภาพดีขึ้น 

1. ร้อยละ๕๐ ของ
ผู้สูงอายุมีผลการ
ประเมิน Herb 
literacy ดีขึ้น 
2. ผลการประเมิน
ด้านด้านสุขภาพของ
ผู้สูงอายุดีขึ้นจาก
เดิมอย่างมีนัยส าคัญ 

โครงการบริการวิชาการกบั
ชุมชนเป้าหมายของวิทยาลัย 

๒๐,๐๐๐ ภาควิชา+กลุ่มงาน รายงานผลการวิจัย 
เอกสารโครงการ 

3. ชุมชนเป้าหมายมี
ความเข้มแข็งในการ
ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
ด้วยภูมปิัญญาไทย 

1. กิจกรรมที่ชุมชน
ริเริ่มด าเนินการ
ต่อเนื่องด้วยตนเอง
อันเป็นผลมาจาก
การให้บริการ
วิชาการ 
 
 
 

 - ภาควิชา+กลุ่มงาน หลักฐานการด าเนินงาน
ต่อเนื่องในชุมชน 



๖๓ 

 
ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดและ
จัดเก็บข้อมูล 

แผนงานระดับหน่วยงาน ตัวชี้วัดแผนงาน (PI) ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรมริเริม่ งบประมาณ ผู้ควบคุมก ากับ และ 
ผู้ด าเนินการ 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล/
หลักฐาน 

 บูรณาการงานวิจยัและการ
บริการวิชาการ 

๑. สารสนเทศความ
เช่ียวชาญ (ท าเนียบ
วิทยากร และ ท าเนียบ
งานวิจัย)  
 

มีสารสนเทศความ
เช่ียวชาญที่ถกูไปใช้
ในการส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
ด าเนินงานด้านวิจยั
และบริการวิชาการ 

โครงการวิจัยส ารวจสมรรถนะ
ด้านวิจยัและบริการวิชาการ 

๒๐,๐๐๐ กลุ่มงานพัฒนาวิชาการ รายงานวิจยั 

  ๒. การยอมรับจาก
ภายใน 
 

๒. tacit 
knowledge ที่ถูกชี้ 
share และเผยแพร่
เป็น explicit 
knowledge ที่
น าไปสู่การพัฒนา
งาน จ านวน ๓ เร่ือง 

โครงการประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้านวิชาการเพื่อส่งเสริม
การน าความเชี่ยวชาญและ
ผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนา
งาน  – Journal club 

๖๕,๐๐๐ ภาควิชา+กลุ่มงาน จุลสารอินทนิล 
หลักฐานแสดงการน า 
explicit knowledge ไป
พัฒนางาน 

๓.การยอมรับจาก
ภายนอก 

ร้อยละ ๒๕ ของ
อาจารย์และ
บุคลากรที่ได้รับเชิญ
ไปเป็นวิทยากร ที่
ปรึกษาวจิัย 
กรรมการสอบวจิัย 
กรรมการวิชาชพี 

 - ภาควิชา+กลุ่มงาน ข้อมูลการเชิญอาจารยแ์ละ
บุคลากร ที่กลุ่มงาน
ทรัพยากรบุคคลจัดเก็บ 

4. จ านวนงานบริการ
วิชาการที่ได้น าผลวิจัย
ของวิทยาลยัไปใช้ 

งานบริการวิชาการ 
๑ โครงการที่ได้น า
ผลวิจัยของวิทยาลัย
ไปใช้ 

โครงการพัฒนาสมรรถนะ
อาจารย์ด้านวจิัยในชุมชน เพือ่ 
สร้าง community lab 

๔๐,๐๐๐ ภาควิชา+กลุ่มงาน เอกสารโครงการ 

5. จ านวนโครงการที่
บูรณาการงานวิจยัและ
งานบริการวิชาการ 

๑ โครงการที่บูรณา
การงานวิจยัและงาน
บริการวิชาการ 
 

โครงการวิจัยเพือ่สร้าง Herb 
literacy ในผู้สูงอายุ 

๕๐,๐๐๐ ภาควิชา+กลุ่มงาน เอกสารโครงการ 
รายงานวิจยั 



๖๔ 

 
ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดและ
จัดเก็บข้อมูล 

แผนงานระดับหน่วยงาน ตัวชี้วัดแผนงาน (PI) ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรมริเริม่ งบประมาณ ผู้ควบคุมก ากับ และ 
ผู้ด าเนินการ 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล/
หลักฐาน 

กลุ่มงานทรัพยากร
บุคคล 

สร้างและพัฒนาวิทยากรมอื
อาชีพ 
 
 

บุคลากรได้รับเชิญเป็น
วิทยากรภายนอก/
กรรมการ/อาจารย์ที่
ปรึกษา/ อาจารย์พิเศษ 

ร้อยละ 10 ของ 
บุคลากร 
 
 
 
 
 

1. พัฒนาบุคลากรด้านเทคนิค
การเป็นวิทยากร 
2. จัดท าฐานข้อมูลของ
บุคลากรส าหรับความเชี่ยวชาญ
แต่ละด้าน 
3.การประชาสัมพันธ์ผ่าน 
Website 

40,000  บาท 
ข้อที่ 61040207 

กลุ่มงานทรัพยากร
บุคคล 

ประวัติบุคลากร/resume, 
academic profile 

กลุ่มงานกิจการ
นักศึกษา 

ส่งเสริมท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้น
ของสถาบัน 
 
 
 
 
 ส่งเสริมและสนับสนุนให้
นักศึกษาได้รับรางวัลในเวที
วิชาการ 
 
 

1.จ านวนนวัตกรรมที่ส่ง
เข้าประกวดจาก
หน่วยงานภายใน 
 
2.จ านวนนวัตกรรมที่ส่ง
เข้าประกวดจาก 
หน่วยงานภายนอก 
 
1. จ านวนนวัตกรรม/
งานวิจัย ที่ได้รางวัลใน
เวทีวิชาการระดับชาต ิ
2.จ านวนผลงานวจิัย
ด้านสุขภาพของ
นักศึกษาที่ได้เผยแพร่ใน
เวทีวิชาการ 
3.จ านวนผลงานวจิัย
หรือนวัตกรรมด้านการ
ท านุบ ารุงลปวัฒนธรรม
ของนักศึกษาที่ได้
เผยแพร่ในเวทีวิชาการ 

 อยา่งน้อย 4 
ผลงาน 
 
 
อย่างน้อย 2 ผลงาน 
 
 
 
อย่างน้อย 2ผลงาน 
 
 
อย่างน้อย 3 ผลงาน 
 
 
 
อย่างน้อย 1 ผลงาน 

1.โครงการ การประกวด
นวัตกรรมด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทยต่อการ
ส่งเสริมสุขภาพ ในหัวขอ้ 
“ศิลปวัฒนธรรมไทย ใส่ใจ
สุขภาพ” 
 
 
1.จัดหาเวทีการประกวด
ผลงานวิชาการระดับประเทศ / 
สนับสนุนนักศึกษาในการจัดท า
ผลงานเพื่อเผยแพร่งานวิจยั 
 
 
 
2. น าผลงานที่ผ่านการ
ประกวดในเวทีของวิทยาลัยส่ง
เข้าประกวดในเวทีระดบัชาต ิ

100,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 

กลุ่มงานกิจการนักศึกษา 
/ ภาควิชา 

 
 
 
 
 
 

กลุ่มงานกิจการนักศึกษา 
/ ภาควิชา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๖๕ 

 
ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดและ
จัดเก็บข้อมูล 

แผนงานระดับหน่วยงาน ตัวชี้วัดแผนงาน (PI) ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรมริเริม่ งบประมาณ ผู้ควบคุมก ากับ และ 
ผู้ด าเนินการ 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล/
หลักฐาน 

กลุ่มงานพัฒนา
บุคลากร 

ร่วมสร้าง/พัฒนาหลักสูตร
อบรมร่วมกับเครือข่ายเพื่อ
ตอบสนองความต้องการ
ของชุมชน 

1. ร้อยละของภาควิชา
ที่เกี่ยวขอ้งส่งอาจารย์
ผู้เชี่ยวชาญ เขา้ร่วมใน
การสร้าง/พัฒนา และ
จัดอบรมหลักสูตรตาม
ความต้องการของเขต 
ชุมชน/ประเทศ 
 
2. จ านวนโครงการ
อบรมที่ได้รับมอบหมาย
จากเครือข่ายทั้งใน
ระดับชุมชน/เขต/
กระทรวง 
 
 

1. ทุกภาควิชาที่
เกี่ยวขอ้งส่งอาจารย์
ผู้เชี่ยวชาญเข้ารว่ม
ในการสร้าง/พัฒนา 
และจัดอบรม
หลักสูตรตามความ 
ต้องการของเขต 
ชุมชน/ประเทศ 
2. มีโครงการอบรม
ที่ได้รับมอบหมาย
จากชุมชน/เขต/
กระทรวงอยา่งน้อย 
2 โครงการ 
 

1. ร่วมในการสร้าง/พัฒนา
หลักสูตรตามความต้องการของ
เขต ชุมชน/ประเทศ 
 
 
 
 
 
2. จัดโครงการอบรมที่ได้รับ
มอบหมายจากชุมชน/เขต/
กระทรวง 

- 
 
 
 
 
 
 
 

เงินโอนจากภายนอก
วิทยาลยั 

 

ภาควิชา/กลุ่มงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

 
 
 
 
 
 

กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร
ร่วมกับภาควิชา/กลุ่ม

งานที่เกี่ยวขอ้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แต่ละภาควิชา/กลุ่มงานส่ง
ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
ในการจัดอบรม ใหก้ลุ่ม
พัฒนาบุคลากร ทกุไตร
มาส 
 
 
 
โครงการอบรมที่ได้รับ
มอบหมายจากชุมชน/เขต/
กระทรวง 
 
 

 



๖๖ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร ์ ขยายการผลติและพัฒนาบคุลากรสาธารณสุขใหต้อบสนองความต้องการของประเทศ (1SI) 
เป้าประสงค์  ขยายการผลติบุคลากรสาธารณสขุท่ีทันสมัยและตอบสนองความตอ้งการของประเทศ (1SI1CG)  
ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร ์ ระดับความส าเร็จของการเปิดหลกัสูตรผลติบุคลากรสาธารณสุขท่ีทนัสมัยและตอบสนองความต้องการของประเทศ (1SI1CG1KPI) 
ค่าเป้าหมาย  มีการร่างหลักสตูรผลติบุคลากรสาธารณสุขท่ีทันสมัยและตอบสนองความต้องการของประเทศ 
กลยุทธ ์   สร้างหลักสูตรผลิตบคุลากรสาธารณสุขให้ทันสมัยและตอบสนองความต้องการของประเทศ 

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดและ
จัดเก็บข้อมูล 

แผนงานระดับ
หน่วยงาน 

ตัวชี้วัดแผนงาน (PI) ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรมริเริม่ งบประมาณ ผู้ควบคุมก ากับ และ 
ผู้ด าเนินการ 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล/
หลักฐาน 

กลุ่มงานบริการ
การศึกษา 

พัฒนาหลักสูตรร่วมกัน
ระหว่างเครือข่าย สวสท. 

มีหลักสูตรผลิตบุคลากร
ที่ทันสมัยและตอบสนอง
ความต้องการของ
ประเทศ 
 
 

๑ หลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. วิจยัส ารวจความต้องการ
ของประเทศ 
๒. ร่างหลักสูตรพัฒนาบุคลากร
สาธารณสุขใหม ่

๓๐,๐๐๐ กลุ่มงานบริการการศึกษา 
กลุ่มงานพัฒนาวิชาการ 

ภาควิชาที่เกี่ยวข้อง 

- เอกสารงานวิจยั 
 
- ร่างหลักสูตร 

 



๖๗ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร ์ ขยายการผลติและพัฒนาบคุลากรสาธารณสุขใหต้อบสนองความต้องการของประเทศ (1SI) 
เป้าประสงค์  ขยายการผลติบุคลากรสาธารณสขุท่ีทันสมัยและตอบสนองความตอ้งการของประเทศ (1SI1CG)  
ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร ์ ร้อยละของนักศึกษาเทียบกับแผนการรับ (1SI1CG2KPI) 
ค่าเป้าหมาย  นักศึกษาเข้าเรียนปีการศึกษา 2561 มจี านวนร้อยละ 75-84 เมือเปรียบเทยีบกับแผนการรับนักศึกษา 
กลยุทธ ์   การพัฒนากระบวนการรับนักศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดและ
จัดเก็บข้อมูล 

แผนงานระดับหน่วยงาน ตัวชี้วัดแผนงาน (PI) ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรมริเริม่ งบประมาณ ผู้ควบคุมก ากับ และ 
ผู้ด าเนินการ 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล/
หลักฐาน 

กลุ่มงานบริการกา
การศึกษา (งาน
ทะเบียนและ
ประมวลผล
การศึกษา) 

- การประชาสัมพันธ์
หลักสูตรเชิงรุก 
- รับสมัครนักศึกษารอบ  
๑ ผ่าน สพม.(๖๐ %) 
จากทั้งหมด ๔ รอบ 

ร้อยละของนักศึกษา
ใหม่แต่ละหลักสูตร
เป็นไปตามแผนการรับ 
 
 
 

ร้อยละ ๙๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. จัดท าแผ่นพบัประชาสัมพันธ์
หลักสูตร 
๒. ประชุม สพม.เขตจังหวัดที่
รับผิดชอบ เพื่อชี้แจงแนว
ทางการรับสมัครนักศึกษา ปี
การศึกษา ๒๕๖๑ และแนว
ปฏิบัติส าหรับ สพม. 
 

๑๐,๐๐๐ งานทะเบียนและ
ประมวลผลการศึกษา 

ข้อมูลนักศึกษาใหม่แต่ละ
หลักสูตร 

 



๖๘ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร ์ ขยายการผลติและพัฒนาบคุลากรสาธารณสุขใหต้อบสนองความต้องการของประเทศ (1SI) 
เป้าประสงค์  หลักสตูรพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขท่ีตอบสนองความต้องการของประเทศอย่างต่อเนื่อง (1SI2CG) 
ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร ์ จ านวนหลักสตูรที่จดัอบรมเพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศ (1SI2CG1KPI) 
ค่าเป้าหมาย  มีหลักสูตรที่จดัอบรมเพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศ จ านวน 3 หลักสตูรต่อปี 
กลยุทธ ์   1. พัฒนาหลักสูตร บุคลาการสาธารณสุขให้เขตบริการสุขภาพ 
   2. สรา้ง HR learning Center (ศูนย์การเรียนรู้ใหเ้ขตบริการสุขภาพท่ี 6) 

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดและ
จัดเก็บข้อมูล 

แผนงานระดับ
หน่วยงาน 

ตัวชี้วัดแผนงาน (PI) ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรมริเริม่ งบประมาณ ผู้ควบคุมก ากับ และ 
ผู้ด าเนินการ 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล/
หลักฐาน 

พัฒนาบุคลากร 1.เร่งรัดพัฒนาหลักสูตร
อบรมตามความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ร้อยละของภาควิชา
ที่พัฒนาหลักสูตรอบรม/ 
ส่งอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ 
เข้าร่วมในการสร้าง/
พัฒนาหลักสูตรตาม
ความต้องการของเขต 
ชุมชน/ประเทศ 
 
 
 
 
 
2. ร้อยละของภาควิชา
ที่จัดอบรม/ ส่งอาจารย์
ผู้เชี่ยวชาญ เขา้ร่วมใน
การจัดอบรมตามความ
ต้องการของเขต ชุมชน/
ประเทศ 
 
 
 

1.ทุกภาควิชา
พัฒนาหลักสูตร
อบรม หรือส่ง
อาจารย์เช่ียวชาญ 
เข้าร่วมในการสร้าง/
พัฒนาหลักสูตร
อบรมตามความ
ต้องการของชุมชน/
ประเทศ อย่างน้อย 
2 ปี/ภาควิชา 
 
 
2.ทุกภาควิชามีส่วน
ร่วมในการจัดอบรม
ตามความต้องการ
ของเขต ชุมชน/
ประเทศ 
 
 
 
 

1.1 วิเคราะห์ความเชี่ยวชาญ
ของอาจารย์ในภาควิชา/กลุ่ม
งาน 
 
1.2 โครงการพัฒนาหลักสูตร
อบรมตามความต้องการเขต 
ชุมชน/ประเทศ 
 
 
 
 
 
2 โครงการอบรมตามความ
ต้องการของเขต ชุมชน/
ประเทศ 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 

 
50,000 

 
 
 
 
 
 
 
2.(เงินโอนจากนอกวิทยาลัย
ฯ/เงินลงทะเบียน) 
 
 
 
 
 
 
 

ภาควิชา 
ทรัพยากรบุคคล 

วิทยบริการ 
 

กลุ่มพัฒนาบุคลากร
ร่วมกับภาควิชา / กลุ่ม

งาน 
 
 
 
 
 
2.กลุ่มพัฒนาบุคลากร
ร่วมกับภาควิชา / กลุ่ม
งาน  
 
 
 
 
 
 

1.1 ข้อมูลความเชีย่วชาญ
ของอาจารย์ในภาควิชา/
กลุ่มงาน 
 
1.2 แต่ละภาควิชาส่ง
หลักสูตรอบรม/หลักฐาน
การส่งอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ 
เข้าร่วมในการสร้าง/พัฒนา
หลักสูตรของชุมชน/
ประเทศ ให้กลุ่มพัฒนา
บุคลากร ทุกไตรมาส 
 
2. แต่ละภาควิชาส่งค าสั่ง
แต่งต้ังคณะกรรมการใน
การจัดอบรม ให้กลุ่มพัฒนา
บุคลากร ทุกไตรมาส 
 
 
 
 
 



๖๙ 

 
ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดและ
จัดเก็บข้อมูล 

แผนงานระดับ
หน่วยงาน 

ตัวชี้วัดแผนงาน (PI) ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรมริเริม่ งบประมาณ ผู้ควบคุมก ากับ และ 
ผู้ด าเนินการ 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล/
หลักฐาน 

 
 
 

3. จ านวนหลักสูตร
อบรมใหม่ตามความ
เช่ียวชาญของภาควิชา 

3.มีจ านวนหลกัสูตร
อบรมใหม่ตามความ
เช่ียวชาญของ
ภาควิชาอยา่งน้อย
สองปี/เรื่อง 

3.โครงการอบรมใหม่ตามความ
เช่ียวชาญของภาควิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.(เงินโอนจากนอกวิทยาลัย
ฯ/เงินลงทะเบียน) 
 
 

3.กลุ่มพัฒนาบุคลากร
ร่วมกับภาควิชา / กลุ่ม
งาน  
 

3. แต่ละภาควิชาส่งค าสั่ง
แต่งต้ังคณะกรรมการใน
การจัดอบรม ให้กลุ่มพัฒนา
บุคลากร ทุกไตรมาส 

 



๗๐ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร ์ ขยายการผลติและพัฒนาบคุลากรสาธารณสุขใหต้อบสนองความต้องการของประเทศ (1SI) 
เป้าประสงค์  ผู้ส าเร็จการศึกษามีคณุภาพตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ (1SI3CG) 
ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร ์ ร้อยละของการได้งานท าในสาขาที่เกี่ยวข้อง (1SI3CG1KPI) 
ค่าเป้าหมาย  ผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท าในสาขาที่เกี่ยวข้องร้อยละ 91-95 
กลยุทธ ์   พัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาสมรรถนะสูง 

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดและ
จัดเก็บข้อมูล 

แผนงานระดับ
หน่วยงาน 

ตัวชี้วัดแผนงาน (PI) ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรมริเริม่ งบประมาณ ผู้ควบคุมก ากับ และ 
ผู้ด าเนินการ 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล/
หลักฐาน 

กลุ่มงานบริการ
การศึกษา (งาน
ทะเบียนและ
ประมวลผล
การศึกษา) 

การส ารวจการได้งานท า
ของผู้ส าเร็จการศึกษา 

ร้อยละของผู้ส าเร็จ
การศึกษาได้งานท า/ ลา
ศึกษาต่อในสาขาที่
เกี่ยวขอ้ง 
 
 
 

ร้อยละ ๙๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส ารวจการได้งานท า/การลา
ศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา
ภายในเวลา ๑ ปี  
 

- ภาควิชา 
งานทะเบียนและ

ประมวลผลการศึกษา 

ส ารวจการได้งานท าและ
การลาศึกษาต่อของบัณฑิต 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 



๗๑ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร ์ ขยายการผลติและพัฒนาบคุลากรสาธารณสุขใหต้อบสนองความต้องการของประเทศ (1SI) 
เป้าประสงค์  ผู้ส าเร็จการศึกษามีคณุภาพตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ (1SI3CG) 
ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร ์ ร้อยละของผูส้อบผา่นใบประกอบวิชาชีพ (1SI3CG2KPI) 
ค่าเป้าหมาย  ผู้ส าเร็จการศึกษาสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพร้อยละ 80-85 
กลยุทธ ์   พัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาสมรรถนะสูง 

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดและ
จัดเก็บข้อมูล 

แผนงานระดับ
หน่วยงาน 

ตัวชี้วัดแผนงาน (PI) ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรมริเริม่ งบประมาณ ผู้ควบคุมก ากับ และ 
ผู้ด าเนินการ 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล/
หลักฐาน 

บริการการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ติดตามผลการสอบใบ
ประกอบวิชาชีพของ
นักศึกษา 

-ร้อยละของนักศึกษาที่
สอบผ่านใบประกอบ
วิชาชีพ (เทียบกบั
นักศึกษาที่เข้าสอบ) 
 
-หลักสูตรการแพทย์
แผนไทย 

ร้อยละ ๙๕ - เตรียมความพร้อมนักศึกษา 
 
 
 
 
- จัดการสอบเพื่อกระตุ้น

นักศึกษา 
 
 
- ติดตามผลการสอบใบ

ประกอบวิชาชีพของ
นักศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ภาควิชาการแพทย์แผน
ไทย 

 
 
 
กลุ่มงานบริการการศึกษา 
ภาควิชาการแพทย์แผน

ไทย 
 
-ภาควิชาการแพทย์แผน
ไทย 
 
 
 
 

กิจกรรมการเตรียมความ
พร้อมนักศึกษา 
 
 
 
การรายงานผลการสอบ 
 
 
 
รายงานผลผ่านภาควิชา 
 

 



๗๒ 

 
ยุทธศาสตร ์  พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสู่มาตรฐานสากล (2SI) 
เป้าประสงค์  งานวิจัยและนวัตกรรมเป็นท่ียอมรบัในระดับสากล (2SI1CG) 
ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร ์ จ านวนผลงานวิจัยและนวตักรรมที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร ฐาน TCI หรือไดร้ับรางวลัในระดับชาต/ินานาชาต ิ
ค่าเป้าหมาย  มีผลงานวิจยัและนวัตกรรมที่ได้รบัการตีพิมพ์ในวารสาร ฐาน TCI หรือไดร้ับรางวลัในระดับชาติ/นานาชาติ 20 เรื่องต่อป ี
กลยุทธ ์   พัฒนาระบบสนับสนุนงานวิจัย 

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดและ
จัดเก็บข้อมูล 

แผนงานระดับ
หน่วยงาน 

ตัวชี้วัดแผนงาน (PI) ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรมริเริม่ งบประมาณ ผู้ควบคุมก ากับ และ 
ผู้ด าเนินการ 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล/
หลักฐาน 

กลุ่มงานพัฒนา
วิชาการ 

ปรับปรุงระบบและกลไก
ที่เอื้อต่อการผลักดันให้
เกิดการผลิตผลงานวิจัย
และนวตกรรมสร้างสรรค์ 
 
 
 
 
 
  

- คู่มือวจิัย 
- SOP วิจัย 
- ทุนสนับสนุนวจิัย
ภายใน 
 

 โครงการพัฒนาระบบสนับสนุน
และส่งเสริมการบริหารงานวิจยั 
โครงการวิจัย big data 

๒,๐๐๐ 
๒,๒๐๐,๐๐๐ 
๑๙๐,๐๐๐ 

คณะกรรมการวิจยัฯ - คู่มือวจิัย 
- SOP วิจัย 
- แผนการให้ทุนสนับสนุน
วิจัยภายใน 
 

คณะกรรมการจริยธรรม
การวิจยัในมนุษย ์
 

นักวิจยัทุกคนของ
วิทยาลยัสามารถ
พิจารณาจริยธรรม
การท าวจิัยในมนุษย์
ได้ 

โครงการพัฒนาสมรรถนะ
อาจารย์ด้านจรยิธรรมการท า
วิจัยในมนุษย ์

๕๐,๐๐๐ ภาควิชา/กลุ่มงาน เอกสารรายงานสรุปผล
โครงการ 

- Fast and short 
proposal and ethical 
clearance process 

ภายใน 2-4 สัปดาห์ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพิจารณาโครงร่างวิจยั 

๕๘,๐๐๐ ภาควิชา/กลุ่มงาน เอกสารรายงานสรุปผล
โครงการ 

-ทุนสนับสนุนวิจยั
ภายนอก 
 

๑,๐๐๐,๐๐๐ โครงการสร้างเครือข่ายด้าน
วิจัยและบริการวิชาการโดยสห
วิชาชีพ 

สวสท. ๑๐๐,๐๐๐ 
 

ภาควิชา/กลุ่มงาน เอกสารรายงานสรุปผล
โครงการหลักฐานการให้ทุน
วิจัยจากภายนอก 

การตีพิมพ์ในฐานข้อมูล 
TCI 

ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล
TCI 20 เร่ือง/ปี 

โครงการสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ 

๓๐๐,๐๐๐ ภาควิชา/กลุ่มงาน หลักฐานการตีพิมพ ์

KM วิจัย เพื่อเจียระไน
เพชร 

โครงการวิจัยส ารวจสมรรถนะ
ด้านวิจยัและบริการวิชาการ 

- กลุ่มงานพัฒนาวิชาการ เอกสารรายงานสรุปผล
โครงการ 

โครงการพัฒนาสมรรถนะ
อาจารย์ด้านวจิัย 

๕๐,๐๐๐ กลุ่มงานพัฒนาวิชาการ เอกสารรายงานสรุปผล
โครงการ 



๗๓ 

 
ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดและ
จัดเก็บข้อมูล 

แผนงานระดับ
หน่วยงาน 

ตัวชี้วัดแผนงาน (PI) ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรมริเริม่ งบประมาณ ผู้ควบคุมก ากับ และ 
ผู้ด าเนินการ 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล/
หลักฐาน 

โครงการพัฒนาต้นกล้าวิจัยดว้ย
การจัดการความรู้ด้านวิจัยผา่น
ระบบ mentoring 
 

๕๐,๐๐๐ ภาควิชา+กลุ่มงาน เอกสารรายงานสรุปผล
โครงการ 

โครงการสนับสนุนการวิจยัใน
ชั้นเรียน 
 

๕๔,๙๐๕ กลุ่มงานพัฒนาวิชาการ 
+ ปวส. 

เอกสารรายงานสรุปผล
โครงการ 

การสนับสนุนพัฒนาศักยภาพ
ด้านวิจยั(อบรม/ประชุม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕๐,๐๐๐ ภาควิชา + กลุ่มงาน รายงานการประชุม 
สรุปผลการเรียนรู้ 

 



๗๔ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร ์ พัฒนาองค์กรเพื่อรองรับ นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ท่ีเน้นการสร้างเสริมสุขภาพวิถีไทย (4SI) 
เป้าประสงค์  เป็นวิทยาลัยสร้างเสรมิสุขภาพวิถีไทย  (4SI8CG) 
ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร ์ จ านวนศูนย์ให้บริการสาธารณสุขตามสาขาวิชาชีพท่ีประยุกต์ใช้หลกัปฏิบัติด้านการสร้างเสริมสุขภาพ (4SI8CG1KPI) 
ค่าเป้าหมาย  มีศูนย์ให้บริการสาธารณสุขที่ประยุกต์ใช้หลักปฏิบตัิด้านการสร้างเสริมสุขภาพ จ านวน 1 ศูนย์ 
กลยุทธ ์   จัดตั้งศูนย์บริการสาธารณสุขท่ีเนน้การสร้างเสริมสุขภาพ 

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดและ
จัดเก็บข้อมูล 

แผนงานระดับหน่วยงาน ตัวชี้วัดแผนงาน (PI) ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรมริเริม่ งบประมาณ ผู้ควบคุมก ากับ และ 
ผู้ด าเนินการ 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล/
หลักฐาน 

ภาควิชา
สาธารณสุขศาสตร์ 
 
 
 

1.สร้างพันธมิตรขยาย
เครือข่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.กระจายการรับรู้สู่ชุมชน 
 
 
 
 
 
 

1.มีเครือข่ายผู้ผลิต
อาหารปลอดภัยใน
ชุมชน 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
2.มีร้านค้าจ าหนา่ย
อาหารปลอดภัย 
 
 
 
 
 

จ านวน 1 เครือข่าย
ต่อจังหวัดในเขต
บริการสุขภาพที่ 6  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้านค้าจ าหนา่ย
อาหารปลอดภัย 1 

ร้าน 
 
 
 
 

โครงการจัดต้ังศูนย์จ าหน่าย
อาหารปลอดภัย “อินทนิล 
มาร์ท” 
1.1 ส ารวจ สรรหาแหล่งการ
ส่งเสริมการผลิดอาหารปลอด
สารพิษ ใน ศูนย์ศึกษาฯ กลุ่ม
เกษตรกรผู้ผลิตอาหารอินทรยี์ 
และน ามาจ าหนา่ย 
1.2 จัดประชุมชี้แจงแหล่งผลิต 
และสร้างกระบวนการการมี
ส่วนร่วมกับชุมชน 
1.3 บันทึกความร่วมมือกับ
ชุมชนในการเป็นพันธมิตร
ทางด้านการสร้างเสริมสุขภาพ 
 
2.1 ส ารวจ/วิเคราะห์สถานที ่
และออกแบบในการจัดตั้ง
ร้านค้าปลอดสารพิษ โดยเน้น
การขายวัตถุดิบในการประกอบ
อาหาร 
2.2 ออกแบบ วางแผน
จัดสร้าง/ปรับปรุงพื้นที่/จัดหา

รวม 600,000 บาท ดังนี ้
 
 

50,000 บาท 
 
 
 
 

50,000 บาท 
 
 

50,000 บาท 
 
 
 

20,000 บาท 
 
 
 
 

100,000 บาท 
 

ภาควิชา สสช. และ
พัฒนาวิชาการ 

 
หมายเหตุ   สถานที่
จัดตั้งร้านค้า กั้นห้อง

บางส่วนของโรงอาหาร
ชั้นล่าง     ตึกอินทนิล

เพลส หรือ บริเวณ หน้า
บ่อบ าบัด ใกล้ร้านกาแฟ 

หรือ ห้องกระจกขา้ง
โรงพยาบาลเมือง 

 
 
 
 

ภาควิชา สสช. /พัฒนา
วิชาการและกลุ่ม

อ านวยการ 
 
 

ภาควิชา สสช. /พัฒนา
วิชาการและกลุ่ม

1.1 ทะเบียนรายชื่อแหล่ง
การส่งเสริมการผลิดอาหาร
ปลอดสารพิษและผู้
ประสาน 
 
1.2 สรุปกิจกรรม
กระบวนการประชุมสร้าง
การมีส่วนร่วม/ใบ
ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมฯ 
 
1.3 แบบบันทกึความ
ร่วมมือ/ภาพถ่าย 
 
 
 
2.1 รายงานการประชุม
และแบบแปลนสถานที่
ปรับปรุง/ก่อสร้างร้าน 
 
 
2.2 ร่างแบบแปลน/
รายการวัสดุครุภัณฑ์/



๗๕ 

 
ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดและ
จัดเก็บข้อมูล 

แผนงานระดับหน่วยงาน ตัวชี้วัดแผนงาน (PI) ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรมริเริม่ งบประมาณ ผู้ควบคุมก ากับ และ 
ผู้ด าเนินการ 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล/
หลักฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.ขยายผลงานผา่นการ
วิจัย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.มีงานวิจัยที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ประเด็น
การสร้างเสริมสุขภาพ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อย่างน้อย ปีละ 1 
ฉบับ 

ครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็น 
ส าหรับตั้งร้านค้า ปี 2562 
2.3 จัดท าสื่อและสร้างช่อง
ทางการประชาสัมพันธ์ร้านค้า
ทุกรูปแบบ (ออนไลน์/สื่อ
สิ่งพิมพ์/ป้ายโฆษณาและบรรจุ
ภัณฑ์) 
2.4 ศึกษาแนวทางออกแบบ
ระบบการตลาดและสร้างระบบ
เงินทุนหมุนเวียน 
2.5 สร้างระบบการตรวจ
สารพิษ ในวัตถุดิบประกอบ
อาหาร/สินค้าที่จ าหนา่ย 
 
3.1 ประชุมสร้างคณะท างานฯ
ตามแผนงาน 
3.2 วิเคราะห์ขอ้มูลประเด็น
การวิจยัจากผลงานวจิัยใน
วิทยาลยั 
3.3  ก าหนดหวัข้อ(Theme) 
งานวิจัยที่มุ่งเน้นลงมือ
ด าเนินการในชุมชน 
3.4 บูรณาการงานวิจัยกับการ
เรียนการสอน ผลักดันให้
นักศึกษาร่วมเรียนรู้ในพื้นที ่
3.5 บันทึกความร่วมมือ สร้าง
กระบวนการวจิัยแบบมีส่วน
ร่วมในชุมชน 

 
 

30,000 บาท 
 
 
 
 

300,000 บาท 

อ านวยการ 
 

ภาควิชา/พัฒนา
วิชาการ/งานกิจการ
นักศึกษาและกลุ่ม

อ านวยการ 
 

ภาควิชา/พัฒนาวิชาการ
และกลุ่มอ านวยการ 

 
 
 
 
 

ภาควิชา/พัฒนาวิชาการ
และงานวิจยั 

 
 
 
 

 

เอกสารการจัดซ้ือจัดจ้าง ปี 
2562 
2.3 สรุปรายการสื่อ/
ตัวอยา่งสื่อประชาสัมพันธ ์
 
 
 
2.4 เอกสารร่างแผนการ
ตลาด 
 
2.5 เอกสารร่างระบบและ
ขั้นตอนกระบวนการ
ควบคุมคุณภาพ 
 
3.1 รายงานการประชุม 
และค าสั่งแต่งต้ังคกก. 
3.2 รายงานผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลวิจัย 
 
3.3 สรุปรายชื่อ หัวข้อ
(Theme) งานวิจยั 
 
3.4 รายงานผลการ
ด าเนินงานการจัดการเรียน
การสอน(มคอ.5) 
 
3.5 บันทึกความร่วมมือกับ
ชุมชน  



๗๖ 

 
ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดและ
จัดเก็บข้อมูล 

แผนงานระดับหน่วยงาน ตัวชี้วัดแผนงาน (PI) ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรมริเริม่ งบประมาณ ผู้ควบคุมก ากับ และ 
ผู้ด าเนินการ 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล/
หลักฐาน 

3.6 จัดท ารายงานผลการวิจัย
และเผยแพร่ผลงานวจิัยใน
แหล่งต่างๆ ทั้งในและ
ต่างประเทศ 

3.6 รายงานผลการวิจยั
ฉบับบสมบูรณ์/บทความ
วิจัย/หนังสือตอบรับการ
ตีพิมพ์เผยแพร ่

ภาควิชาการแพทย์
แผนไทย 

จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้
สมุนไพรและแพทย์แผน
ไทยแบบองค์รวม โดยเน้น
ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ 

 
 
 
 
 
 

ผลิตยาเพื่อจา่ย
ให้กับผู้มารับบริการ
ในคลินิกร้อยละ 70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนาการให้บรกิาร
สาธารณสุขด้านการแพทย์แผน
ไทย 
1. พัฒนาโรงผลิตยาสมุนไพร 
    1.1 โครงการศึกษาดูงาน
โรงผลิตยาและการผลิตยา
สมุนไพร 
    1.2 ส ารวจอุปกรณ์ 
เครื่องมือ และสั่งซ้ือส าหรับ
เตรียมการผลิต 
     1.3 สั่งซ้ือและเตรียม
วัตถุดิบส าหรับการผลิตยา 
     1.4 ผลิตยาสมุนไพรเพื่อใช้
ในคลินิกและจ าหนา่ยบุคคล
ทั่วไป 

700,000 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

ภาควิชาการแพทย์แผน
ไทย  

ผลสรุปการด าเนินการผลิต
ยาตามค่าเปา้หมาย 

 จัดตั้งร้านยาไทย  ผู้เข้ามาใช้บริการ
ร้านยาไทย ร้อยละ 
65 

3. ร้านยาไทย 
   3.1 โครงการร้านยาไทย 
      3.1.1 ส ารวจสถานที่
ส าหรับร้านขายยาไทย 
       3.1.2 ออกแบบภายใน 
และจัดตั้งร้าน 
       3.1.3 จัดหาวัสดุ
คุรุภัณฑ์ และยาสมุนไพร
ส าหรับร้านขายยา 

800,000 
 

ภาควิชาการแพทย์แผน
ไทยแผนไทย 

 

ผลสรุปผู้เข้ามาใช้บริการ
ร้านยาไทย 
 



๗๗ 

 
ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดและ
จัดเก็บข้อมูล 

แผนงานระดับหน่วยงาน ตัวชี้วัดแผนงาน (PI) ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรมริเริม่ งบประมาณ ผู้ควบคุมก ากับ และ 
ผู้ด าเนินการ 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล/
หลักฐาน 

       3.1.4 ประชาสัมพันธ ์
ภาควิชาทันต
สาธารณสุข 

จัดตั้งศูนย์ทันตกรรมครบ
วงจร  โดยเน้นด้านการ
สร้างเสริมสุขภาพ 
 

มีศูนย์ทันตกรรมที่
ประยุกต์ใช้หลักปฏิบัติ
ด้านการสร้างเสริม
สุขภาพ 

มีศูนย์ทันตกรรมที่
ประยุกต์ใช้หลัก
ปฏิบัติด้านการสร้าง
เสริมสุขภาพ 
จ านวน 1 ศูนย ์

1.โครงการพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการทันตสาธารณสุข 
 

2,345,000 ภาควิชา ทันตฯ และ
พัฒนาวิชาการ 

รายงานสรุปผลการ
ด าเนินงาน 

ภาควิชา 
ปฏิบัติการฉุกเฉิน
การแพทย ์

จัดตั้งศูนย์พัฒนาด้าน
การแพทย์ฉุกเฉิน  โดย
เน้นด้านการสร้างเสริม
สุขภาพ 

    ภาควิชา ปฏิบัติการ
ฉุกเฉินฯ และพัฒนา

วิชาการ 
 

 

ภาควิชาเภสัช
กรรม 

จัดตั้งสถานปฏิบัติการ
เภสัชกรรมชุมชน 
(ประเสริฐโอสถ)  โดยเน้น
ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ 
 

จ านวนสถานปฏบิัติการ
เภสัชกรรมชุมชนที่เปิด
บริการ 

1 ศูนย ์ โครงการจัดตั้งสถานปฏิบัติการ
เภสัชกรรมชุมชนที่เน้นการ
สร้างเสริมสุขภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,000,000 ภาควิชา เภสัชกรรม 
และพัฒนาวิชาการ 

แผนด าเนินการจัดตั้งสถาน
ปฏิบัติการเภสัชกรรม
ชุมชน 
 

 



๗๘ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร ์ พัฒนาองค์กรเพื่อรองรับ นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่เน้นการสร้างเสริมสุขภาพวิถีไทย (4SI) 
เป้าประสงค์  เป็นวิทยาลัยสร้างเสรมิสุขภาพวิถีไทย  (4SI8CG) 
ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร ์ ระดับความส าเร็จของการด าเนินตามหลักปฏิบัติดา้นการส่งเสริมสุขภาพ  (4SI8CG2KPI) 
ค่าเป้าหมาย  มีอย่างน้อย 1 ศูนย์ ท่ีด าเนินการตามหลักการส่งเสริมสุขภาพของ สสส. ได้อย่างน้อย 8 ข้อจาก 12 ข้อ 
   รายละเอียดหลักการส่งเสรมิสุขภาพของ สสส. ประกอบด้วย 

ข้อ 1  มีการประกาศนโยบาย ทิศทาง แผนงานด้านการสร้างเสริมสขุภาพให้กับบุคลากรให้รับทราบและปฏิบตัิ และท าการตดิตาม ประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุง
งานอย่างต่อเนื่อง 

ข้อ 2  บรรจุเนื้อหา หลักสตูรการเรียนการสอน และกิจกรรมเสรมิหลักสตูร พร้อมทั้งบูรณาการระหว่างการเรียนการสอน งานบริการ และงานวิจัยในด้านการสร้าง
เสรมิสุขภาพ 

ข้อ 3  ผู้บริหารต้องมีเจตคติที่ดตีอ่การสร้างเสรมิสุขภาพ และพึงปฏิบัติตนเป็นต้นแบบท่ีด ี
ข้อ 4  ส่งเสรมิ สนับสนุน ระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเสรมิพลงัอ านาจหรือเอื้ออ านาจการสร้างเสริมสุขภาพให้บุคลากรในโรงเรยีนแพทย์ 
ข้อ 5  มีการส ารวจและปรับปรุงบรรยากาศ ภูมสิถาปัตย์ สิ่งแวดล้อม โครงสร้างของอาคาร ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามยั ให้บริการอาหารปลอดภัยและจดัระบบ

การปฏิบัติงานท่ีเอื้อต่อบุคลากรให้มีกิจกรรมด้านสร้างเสรมิสุขภาพ 
ข้อ 6  พึงส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษามีกิจกรรมรณรงค์เพื่อสรา้งเสริมสุขภาพในโอกาสต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีในการสร้างเสริมสุขภาพ 
ข้อ 7  สนับสนุนชุมชนในด้านการสร้างเสริมสุขภาพอย่างเต็มที่ รวมทั้งเป็นตัวกลางในการสร้างเครือข่ายสร้างเสรมิสุขภาพร่วมกับชุมชน องค์กรภาคเอกชน กลุ่ม

ผู้ป่วย ที่ช่วยกันเอง (Self-help group) 
ข้อ 8  พึงสร้างค่านิยมให้บุคลากรมีจิตส านึกด้านการสร้างเสริมสุขภาพ 
ข้อ 9  สร้างสมดุลชีวิต งาน การเรียน ฐานะการเงิน ครอบครัว สุขภาพตนเอง 
ข้อ 10  จัดให้มรีะบบคดักรอง ปัจจัยเสีย่งต่อสุขภาพ และพัฒนาระบบการสร้างเสริมสุขภาพแก่ผู้ป่วย ญาติ นักศึกษา และบุคลากร 
ข้อ 11 จัดระบบจดัการบริการสุขภาพที่เป็นองค์รวม บูรณาการและเบ็ดเสร็จในเรื่องข้อมูลผูป้่วย 
ข้อ 12  จัดระบบบริบาลสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ครบวงจรชีวิต 

กลยุทธ ์   จัดตั้งศูนย์บริการสาธารณสุขท่ีเนน้การสร้างเสริมสุขภาพ 
 
 
 



๗๙ 

 
ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดและ
จัดเก็บข้อมูล 

แผนงานระดับหน่วยงาน ตัวชี้วัดแผนงาน (PI) ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรมริเริม่ งบประมาณ ผู้ควบคุมก ากับ และ 
ผู้ด าเนินการ 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล/
หลักฐาน 

ภาควิชา 
สาธารณสุขศาสตร์ 
 
 
 

1.ประชาสัมพันธ์สร้างการ
มีส่วนร่วม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.เชิญชวนสร้างสุขใน
องค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.มีกระบวนการ
ขับเคลื่อน
ประชาสัมพันธแ์ละ
พัฒนาแผนงานด้านการ
สร้างเสริมสุขภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
2.ผ่านเกณฑ์ดัชนีชี้วัด
ความสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับความส าเร็จ
ระดับ 5 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 80 ของ
บุคลากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนาวิทยาลยัตาม
แนวคิดสร้างเสริมสขุภาพ
(Healthy College) 
1.1 แต่งต้ังคณะท างานสร้าง
เครือข่ายการด าเนินงานสร้าง
เสริมสุขภาพภายในวิทยาลยั 
1.2 จัดประชุมชี้แจง
คณะท างานเน้นการมีส่วนร่วม
ทุกภาคส่วน 
1.3 เปิดเวทีเสวนา สืนสาน
เจตนารมย์ธรรมนูญสุขภาพใน
วิทยาลยัและเครือข่าย 
2.1 รณรงค์ประชาสัมพันธ์
กิจกรรม สร้างเจตคติที่ดี และ
จิตส านึกในการมีส่วนร่วม
กระบวนการสร้างเสริมสุขภาพ 
ตามแนวคิด Happy 8 
2.2 วางแนวทางจัดกจิกรรม
ตลาดนัดสร้างสุขในวิทยาลัย ปี 
2562 
2.3 จัดท าสื่อและสร้างช่อง
ทางการประชาสัมพันธ์ทุก
รูปแบบ (ออนไลน์/ส่ือสิ่งพิมพ์/
ป้ายโฆษณาและบรรจุภัณฑ์) 
2.4 ตรวจประเมินสภาวะ
สุขภาพและทดสอบสมรรถภาพ
ประจ าป ี
2.5 ประสานแผนส ารวจ

รวม 500,000 บาท ดังนี ้
 
 

50,000 บาท 
 
 

100,000 บาท 
 
 

50,000 บาท 
 
 

200,000 บาท 
 
 
 
 

50,000 บาท 
 
 
 
 
 
 

50,000 บาท 
 
 
 

ภาควิชา สสช. และ
พัฒนาวิชาการ 

 
ภาควิชา สสช. และ

พัฒนาวิชาการ 
 

ภาควิชา สสช. และ
พัฒนาวิชาการ 

 
ภาควิชาและพัฒนา

วิชาการ 
 

ภาควิชาและพัฒนา
วิชาการ 

 
 
 

ภาควิชา สสช. และ
กิจการนกัศึกษา 

 
ภาควิชาและพัฒนา

วิชาการ 
 
 

ภาควิชา/พัฒนา
วิชาการ/งานทรัพยากร
มนุษย์/กลุ่มอ านวยการ 

 

1.1 ทะเบียนรายชื่อและ
ค าสั่งคณะท างาน 
 
1.2 รายงานการประชุม
สร้างการมีส่วนร่วม/ใบ
ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมฯ 
1.3 สรุปประเด็นการ
เสวนา/ภาพถ่าย 
 
 
 
 
2.1 ปฏิทินกจิกรรม/
ภาพถา่ย/สรุปผลการ
รณรงค์  
 
 
2.2 แผนการจัดกิจกรรม
ตลาดนัด  
ปี 2562 
2.3 สรุปรายการสื่อ/
ตัวอยา่งสื่อประชาสัมพันธ ์
 
 
2.4 สรุปผลการตรวจ
สุขภาพและทดสอบ
สมรรถภาพ 
2.5 เอกสารสรุปแผนการ



๘๐ 

 
ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดและ
จัดเก็บข้อมูล 

แผนงานระดับหน่วยงาน ตัวชี้วัดแผนงาน (PI) ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรมริเริม่ งบประมาณ ผู้ควบคุมก ากับ และ 
ผู้ด าเนินการ 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล/
หลักฐาน 

 
 
 
 
3.บูรณาการการเรียนการ
สอนสอดแทรกเนื้อหา 
 
 

 
 
 
 
3.มีรายวิชาบูรณาการ
เนื้อหาแนวคิดด้านการ
สร้างเสริมสุขภาพ 

 
 
 
 

อย่างน้อย 1 
รายวิชา ต่อ

หลักสูตรการเรียน
การสอนแต่ละภาค

เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อม
โครงสร้างอาคารด้านอาชีวอนา
มัยและอาหารปลอดภัย 
 
3.1 ส ารวจรายวิชาที่สามารถ
บูรณาการเนื้อหาแนวคิดด้าน
การสร้างเสริมสุขภาพแต่ละ
หลักสูตร 
3.2  ประชุมร่วมกันระหว่าง
ผู้สอนเพื่อก าหนดหัวขอ้
(Theme) เนื้อหาที่มุ่งเน้นด้าน
การสร้างเสริมสุขภาพเชิง
ประเด็นและบูรณาการ
ออกแบบการสอนกับปฏิทิน
กิจกรรมรณรงค์ประจ าปี 
3.3 ออกแบบกจิกรรมถอด
บทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผู้สอนและทีมคณะท างาน
ร่วมกับเครือข่าย ปี 2562 
3.4 ออกแบบกจิกรรมศึกษาดู
งานในพื้นที่ต้นแบบ ป ี2562 
3.5 ประเมินผลและสรุปผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาควิชาและพัฒนา
วิชาการ 

 
 

ภาควิชา/งานพัฒนา
วิชาการ/งานกิจการ

นักศึกษา 
 
 
 
 
 

พัฒนา ปี 2562 
 
 
 
3.1 รายละเอยีดและ
แผนการสอนแต่ละรายวิชา
(มคอ.3) 
 
3.2 สรุปเนื้อหาเชิง
ประเด็น  
 
 
 
 
 
3.3 แผนกิจกรรมการถอด
บทเรียน ปี 2562 
 
 
3.4 แผนงาน/กิจกรรม
การศึกษาดูงาน 
3.5 รายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานรายตัวชีว้ัดและ
รายกิจกรรม 

ภาควิชา 
การแพทย์แผน
ไทย 

จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้
สมุนไพรและแพทย์แผน
ไทยแบบองค์รวม โดยเน้น
ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ 

- - - - - - 
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ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดและ
จัดเก็บข้อมูล 

แผนงานระดับหน่วยงาน ตัวชี้วัดแผนงาน (PI) ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรมริเริม่ งบประมาณ ผู้ควบคุมก ากับ และ 
ผู้ด าเนินการ 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล/
หลักฐาน 

ภาควิชาทันต
สาธารณสุข 

จัดตั้งศูนย์ทันตกรรมครบ
วงจร  โดยเน้นด้านการ
สร้างเสริมสุขภาพ 
 

ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินตามหลัก
ปฏิบัติด้านการส่งเสริม
สุขภาพ 

ด าเนินการตาม
หลักการส่งเสริม
สุขภาพของ สสส. 
ได้อย่างน้อย 8 ข้อ
จาก 12 ข้อ 

1.1ประชุมชี้แจง ,ประกาศ
นโยบายและแผนการสร้างเสริม
สุขภาพใหบุ้คลากรรับทราบ
และปฏิบัต ิ
1.2 ประชุมอาจารย์ผู้สอนเพือ่
ก าหนดรายวิชาที่สามารถ
บูรณาการกับงานบรกิาร,การ
วิจัยในด้านการสร้างเสริม
สุขภาพชอ่งปาก และร่วมกัน
ถอดบทเรียน  
1.3 โครงการปรับปรุงคลินิก
ทันตกรรม 
 
 
1.4 กิจกรรมรณรงค์เพื่อการ
สร้างเสริมสุขภาพช่องปากเนื่อง
ในวันทันตสาธารณสุข 
1.5 สนับสนุนชุมชนบ้านสวน
ในการสร้างเสริมสุขภาพ โดย
ด าเนินงานร่วมกับเทศบาลบ้าน
สวน 
1.6 กิจกรรมปลกูจิตส านึกดา้น
การสร้างเสริมสุขภาพของ
บุคลากร 
1.7 เบ็ดเสร็จในเรื่องข้อมูล
ผู้ป่วยและการจัดบริการ  ทัน
ตกรรมที่เป็นองค์รวม บูรณา
การ  

- 
 
 
 

10,000 
 
 
 
 
 

2,000,000 
 
 
 

11,000 
 
 

5,000 
 
 
 
- 
 
 

5,000 
 
 
 

พัฒนาวิชาการ 
 
 
 

ภาควิชา ทันตฯ 
 
 
 
 
 

ภาควิชา ทันตฯ 
 
 
 

ภาควิชา ทันตฯ 
 
 

ภาควิชา ทันตฯและ
พัฒนาวิชาการ 

 
 

ภาควิชา ทันตฯและ
พัฒนาวิชาการ 

 
ภาควิชา ทันตฯ 

 
 
 

1.1 นโยบายและแผนการ
สร้างเสริมสุขภาพ และ
รายงานการประชุม 
 
1.2 รายงานการประชุม 
รายละเอียดและแผนการ
สอนของวิชาที่มกีารบูรณา
การ 
รายงานสรุปผลการถอด
บทเรียน 
1.3 โครงการปรับปรุง
คลินิกทันตกรรมและ 
คลินิกทันต กรรมที่ได้รับ
การปรับปรุง 
1.4 รายงานสรุปผลการ
ด าเนินงาน 
 
1.5 รายงานสรุปผลการ
ด าเนินงาน 
 
 
1.6 รายงานสรุปผลการ
ด าเนินงาน 
 
1.7 รายงานสรุปผลการ
ด าเนินงาน 
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ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดและ
จัดเก็บข้อมูล 

แผนงานระดับหน่วยงาน ตัวชี้วัดแผนงาน (PI) ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรมริเริม่ งบประมาณ ผู้ควบคุมก ากับ และ 
ผู้ด าเนินการ 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล/
หลักฐาน 

1.8 จัดอบรมอาจารย์และ
บุคลากรด้านการใหก้ารบริการ
ทันตสาธารณสุขด้วยหัว
ใจความเป็นมนุษย ์

20,000 ภาควิชา ทันตฯและกลุ่ม
งานทรัพยากรบุคคล 

 

1.8 รายงานสรุปผลการ
อบรม 
 

ภาควิชา 
ปฏิบัติการฉุกเฉิน
การแพทย ์

จัดตั้งศูนย์พัฒนาด้าน
การแพทย์ฉุกเฉิน  โดย
เน้นด้านการสร้างเสริม
สุขภาพ 
 

- มีศูนย์พัฒนาดา้น 
การแพทย์ฉุกเฉิน 
- มีบุคลากรที่มีความ 
เส่ียงด้านการแพทย ์
ฉุกเฉิน  

- จัดอบรมปีละ 
 1 รุ่น  

-โครงการพนักงานฉกุเฉิน 
การแพทย ์

200,000  บาท ภาควิชา ปฏิบัติการ
ฉุกเฉินฯ และพัฒนา

วิชาการ 

- แบบประเมินโครงการ 
- ผลการประเมินโครงการ 

ภาควิชาเภสัช
กรรม 

จัดตั้งสถานปฏิบัติการ
เภสัชกรรมชุมชน 
(ประเสริฐโอสถ)  โดยเน้น
ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ 

ระดับความส าเร็จการ
ด าเนินการตามหลัก
ปฏิบัติด้านสร้างเสริม
สุขภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปี 63  
    8 ข้อ 
ปี 64  
   10 ข้อ 
ปี 65  
   12 ข้อ 

กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพใน
สถานปฏิบัตกิารเภสัชกรรม
ชุมชน 

 ภาควิชา เภสัชกรรม 
และพัฒนาวิชาการ 
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การติดตามและประเมินแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 
 
การติดตามผล งาน/โครงการ เป็นกระบวนการหนึ่งที่จะช่วยให้ระบบการวางแผนและการ

บริหารงาน/โครงการ บรรลุผลที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นกระบวนการตรวจสอบประสิทธิภาพใน
การด าเนินแผนงาน /โครงการ /กิจกรรม เนื่องจากการติดตามผล เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับ
การด าเนินงาน/โครงการเพ่ือให้ได้ผลงานตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ นอกจากนี้ การติดตามผลเป็นเทคนิคที่
ส าคัญในการเร่งรัดโครงการให้ด าเนินการแล้วเสร็จตามเวลาและเป้าหมายที่ก าหนด การติดตามผลจะเกิด
ประโยชน์สูงสุดจะต้องด าเนินงานเป็นระบบ และมีการกระท าอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาของการ
ด าเนินงาน  และที่ส าคัญที่สุดจะต้องมีการรายงานถึงผลการติดตามและน าผลการติดตามนั้น เป็น
สารสนเทศในการปรับปรุง พัฒนา งาน/โครงการ และการบริหารงาน/โครงการ ในโอกาสต่อไป 

การน าข้อมูลที่สะท้อนกลับไปใช้แก้ปัญหาต่างๆ ระหว่างการด าเนินโครงการ โดยการปรับเปลี่ยน 
กิจกรรม ขั้นตอน และใช้ส าหรับวางแผนงาน /โครงการ ในอนาคต ถือเป็นการบริหารแผนยุทธศาสตร์ที่
ถูกต้อง จากการจัดให้มีการติดตามการด าเนินงานแผนยุทธศาสตร์และก่อให้เกิดประโยชน์ดังนี้ 

1) ทราบถึงสถานภาพ และสถานการณ์การด าเนินงาน/โครงการ 
2) ทราบข้อดี และข้อเสีย รวมทั้งปัจจัยที่ท าให้การด าเนินงาน/โครงการมีปัญหา ช่วยให้แก้ไข

ปัญหาได้อย่างตรงจุด ทันเวลา 
3) ท าให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน/โครงการ และผู้บริหารงาน/โครงการ ย้อนกลับมาดู

เป้าหมายที่ก าหนดไว้และท าอย่างไรจึงจะไปถึงเป้าหมายที่ต้องการ 
4) เกิดความคุ้มค่า ประหยัดเวลา งบประมาณและทรัพยากร ในการด าเนินงาน/โครงการ 
5) สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน/โครงการ เพ่ือน าเสนอและ

สนับสนุนตามหลักวิชาการ ท าให้ได้รับการยอมรับจากผู้ที่เก่ียวข้อง 
6) กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับงาน/โครงการ มีความรับผิดชอบและมีความ

กระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหา ตลอดจนคิดปรับปรุงงาน/โครงการอย่างสม่ าเสมอ 
7) ผู้บริหารในระดับต่างๆ สามารถวินิจฉัยสั่งการได้อย่างมีเหตุผลและรัดกุม 

การติดตามผลและการประเมินผล เป็นกระบวนการที่เสริมกันและกัน และมีความสัมพันธ์อย่าง
ต่อเนื่อง โดยหากมีระบบการติดตามผลที่ดี จะส่งผลให้มีการประเมินผลที่รวดเร็ว ทันท่วงที มีประสิทธิภาพ
และสนับสนุนการบรรลุผลส าเร็จและผลลัพธ์ตามยุทธศาสตร์ การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการมี
วัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพ่ือรวบรวมผลการปฏิบัติงานตามแผนที่ก าหนดไว้ โดยประเมินผลจากค่าใช้จ่าย
เงื่อนไขเวลาที่ควรปฏิบัติและสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณและและคุณภาพของโครงการ / กิจกรรม   
ต่าง ๆ 

2. เพ่ือต้องการทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆ ซึ่งจะ
น าไปสู่การปรับแผนปฏิบัติการในช่วงเวลาที่เหมาะสม 

3. เพ่ือต้องการทราบผลสัมฤทธิ์ โดยรวมของแผนปฏิบัติการ ที่จะน าไปใช้ประโยชน์ในการ
ปรับปรุงหรือจัดท าแผนปฏิบัติการต่อไป 

โดยต้องมีการประเมินผลทั้ง 4 มิติ คือ 
1. การติดตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ 
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2. การติดตามแผนกิจกรรมประจ าเดือน 
3. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/กิจกรรม 
4. การประเมินประโยชน์ของแผนปฏิบัติการ 

ความล้มเหลว 
ความล้มเหลวของการน ากลยุทธ์ไปด าเนินการมี 2 ลักษณะ 

- not doing the right things (ไร้ประสิทธิผล) 
- doing the right things poorly (ไร้ประสิทธิภาพ)  
 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ก าหนดให้การบริหาร
ราชการแนวทางใหม่ต้องมีการก าหนดนโยบาย เป้าหมาย และแผนการปฏิบัติงานเพ่ือให้สามารถ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการในแต่ละระดับได้อย่างชัดเจน มีกรอบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็น
แนวทางในการก ากับการก าหนดนโยบายและการปฏิบัติราชการ ซึ่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติราชการที่มุ่งเน้นประชาชนให้เกิด
ประโยชน์สุข ตอบสนองความต้องการของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพและ
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ปรับปรุงส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ และ
ให้ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในหมวด 3 มาตรา 9(3) ดังนี้ 

หมวด 3 การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
“มาตรา 9(3) ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ

ราชการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการก าหนดขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร. 
ก าหนด” ดังนั้นเพ่ือให้การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาของวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับการประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการที่ประกาศไว้ วิทยาลัยได้ก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงานติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์ไว้ดังนี้ 

3.1 ประสานการติดตามประเมินผลและตรวจสอบผลงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและเป็น
เครือข่ายเชื่อมโยงกัน เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลในการประสานแผนงาน แผนคน และแผนเงินอย่างเป็นระบบ 

3.2 สนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการ มีการ
ก าหนดตัวชี้วัดและระบบประเมินผลงานที่เน้นผลลัพธ์ของงานเป็นหลัก 

3.3 น าผลที่ได้จากการติดตามประเมินผลมาปรับปรุงแนวทางการจัดท าแผนงาน/โครงการ 
เพ่ือให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

3.4 พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจ เรื่องการติดตามประเมินผลและการก าหนด
ดัชนีชี้วัดแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถน ามาใช้ประโยชน์
ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม 

3.5 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
อย่างต่อเนื่องและสนับสนุนให้มีการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเพ่ือใช้ประโยชน์ร่วมกันในทุกระดับ โดยเฉพาะ
การพัฒนาฐานข้อมูลเพ่ือประกอบการจัดท าแผนงาน/โครงการ และการติดตามประเมินผล และเชื่อมโยงสู่
การตัดสินใจทางการบริหาร 

3.6 ก าหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทุกๆ ไตรมาส พร้อมทั้ง
ให้ผู้รับผิดชอบในภารกิจท าการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เพ่ือน าสู่การตัดสินใจของ
ผู้บริหารทุกๆ เดือน (ในเวทีการประชุมของผู้บริหาร) 
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3.7 เสริมสร้างศักยภาพของหน่วยงานซึ่งรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ ให้เป็นนักจัดการ

ยุทธศาสตร์มืออาชีพ ที่สามารถบริหารจัดการยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยสามารถติดตามความก้าวหน้า และ
ประเมินผลการด าเนินงานของรายการตามแผนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด จนสามารถน าส่งผลสัมฤทธิ์แก่
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 
ระบบและกลไกในการติดตามและประเมินผล 
 วิทยาลัยได้ก าหนดให้มีคณะกรรมการในการติดตามและประเมินผลอยู่ 2 ระดับ ได้แก่  
 1.  คณะกรรมการติดตามประเมินผลระดับหน่วยงาน หมายถึง คณะกรรมการติดตามประเมินผล
ระดับคณะ/กอง มีหน้าที่ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามสาระส าคัญของการติดตามประเมินผล
ทั้ง 4 ส่วน รวมทั้งหามาตรการในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ และในระดับปฏิบัติการ และเสนอ
ความเห็นในการปรับแผนปฏิบัติการประจ าปี  
 2.  คณะกรรมการติดตามประเมินผลระดับวิทยาลัย ซึ่งด าเนินการในรูปของคณะกรรมการแผน
และยุทธศาสตร์วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี มีหน้าที่ ก ากับ ติดตามและประเมินผล
แผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ และแนวทาง เพ่ือน าไปปรับปรุงแผนปฏิบัติ
การประจ าปีในปีต่อไป   
 ทั้งนี้การติดตามการการด าเนินงานจะใช้แบบรายงานผลตามแบบฟอร์มการติดตามและประเมินผล
โครงการ/กิจกรรม (ภาคผนวก ข) 
การประเมินผล 
 การประเมินผลแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์นั้นถูกประเมินเป็น 2 ส่วนด้วยกัน 
คือ 

1. การประเมินการด าเนินโครงการในภาพรวม ในประเด็นของจ านวนโครงการที่ด าเนินการ, 
การบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัด (ผลสัมฤทธิ์) และงบประมาณท่ีใช้ เปรียบเทียบกับแผนที่วางไว้ โดยมีตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมายดังนี ้

1.1. ร้อยละของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีทั้งหมดที่ด าเนินการแล้วเสร็จไม่น้อย
กว่า 80 

1.2. ร้อยละของตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการทั้งหมดในแผนปฏิบัติการประจ าปีที่
ด าเนินการลุล่วงตามค่าเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 80 

1.3. ร้อยละของผลต่างของงบประมาณที่ใช้จ่ายจริงเทียบกับที่ตั้งไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี
แต่ละปี (พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2561) ทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ ากว่าไม่เกิน 20 

2. การประเมินผลองค์กร ในภาพรวมของการด าเนินงานแผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาวิทยาลัย  โดยใช้แนวคิด Balanced Scorecard ภายใต้มุมมอง 4 มิติ  ซึ่ งแต่ละมิติจะ
ประกอบด้วยประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

1) วัตถุประสงค์ (Objective) ของแต่ละมุมมองที่ต้องการจะชี้วัด 
2) ตัวชี้วัด (Performance Indication) ตัวชี้วัดนั้นจะแสดงให้เห็นว่าองค์กรได้บรรลุถึง 

วัตถุประสงค์ในแต่ละด้านหรือไม่ 
3) เป้าหมาย (Target) เป้าหมายหรือค่าตัวเลขที่ตั้งไว้ เพ่ือให้องค์กรบรรลุถึงค่าเป้าหมาย

นั้นๆ 
4) แผนงาน โครงการที่ตั้งใจ (Initiatives) 
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ภาคผนวก ก 
ตัวอย่างแบบฟอร์มรายละเอียดแผนปฏิบัติการ 

รายโครงการ 
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แผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ ......... ปีการศึกษา ........... 

 
หน่วยงาน .............................................................. 
พันธกิจข้อ ............................................................. 
ลักษณะของแผน   
   แผนยุทธ์ศาสตร์ 
   แผนงานประจ า 
ชื่อโครงการ 
……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………… 
รหัสโครงการ .................................................... 
หลักสูตร ........................................................... 
หลักการและเหตุผล 
……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………… 
วัตถุประสงค์ 
……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………… 
เป้าหมาย  
……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………… 
ขั้นตอนการด าเนินการ 
 ระยะเวลาด าเนินการ (ว/ด/ป) : วันท่ีเริ่มต้น …………..…….. วันท่ีสิ้นสุด …………………….. 
 แผนด าเนินการแผนการและกิจกรรมด าเนินการ (รายละเอียดกิจกรรม/โครงการย่อย พร้อมเงินและระยะเวลา
ด าเนินการในแต่ละงาน) 
  1…………………..…………………………….….. จ านวนเงนิ .......................... ระยะเวลาด าเนินงาน ....................... 
 2…………………..…………………………….….. จ านวนเงิน .......................... ระยะเวลาด าเนินงาน ....................... 
 3…………………..…………………………….….. จ านวนเงิน .......................... ระยะเวลาด าเนินงาน ....................... 
รวมเงินงบประมาณของโครงการ ……………………………….. บาท 
วิธีการประเมินโครงการ 
……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………… 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………… 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………… 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้ควบคุมก ากับ 
……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………… 
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ค าอธิบายแบบฟอร์มรายละเอียดแผนปฏิบัติการรายโครงการ 

๑. หน่วยงาน  หมายถึง เจ้าภาพหลักที่ด าเนินโครงการ/งาน ควรระบุเป็นหน่วยงานระดับกลุ่ม
งาน/ภาควิชาหรือเทียบเท่าหรือสูงกว่า 

๒. พันธกิจ หมายถึง พันธกิจที่โครงการนั้นๆ ด าเนินการเพ่ือตอบสนอง ซึ่งประกอบด้วย ด้านการ
ผลิตและพัฒนาบุคลากร, วิจัยและผลิตผลงานวิชาการ, บริการวิชาการ, ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม และบริหารจัดการ 

๓. ลักษณะของแผน หมายถึง ลักษณะของการด าเนินงานในประเภทต่างๆ โดยแบ่งเป็น  
1) โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ คือ โครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนา ยกระดับการท างานหรือ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ 
2) โครงการส าหรับแผนงานประจ า คือ โครงการที่ด าเนินการที่เป็นปกติ ซึ่งอาจด าเนินงาน
เป็นประจ าติดต่อกันมาหลายปี  

๔. ชื่อโครงการ หมายถึง ชื่อของการด าเนินงาน ที่จะบอกให้ทราบว่าจะมีการท าอะไร ควรเป็น
ประโยคที่สั้น กะทัดรัด สื่อความหมายได้ชัดเจน และสอดคล้องกับเนื้อหาสาระของโครงการ 

๕. รหัสโครงการ หมายถึง รหัสที่สามารถระบุได้ว่าโครงการนั้นๆ ด าเนินการในปีงบประมาณใด 
โดยหน่วยงานใด และเป็นโครงการล าดับที่เท่าใดของหน่วยงาน โดยใช้เลขรหัส 8 หลักเป็น
ตัวก าหนด ซึ่งประกอบด้วย AABBCCDD (AA คือ ปีงบประมาณ, BB คือ หน่วยงานหลัก, CC 
คือ หน่วยงานย่อย และ DD คือ ล าดับที่ของโครงการ เรียงล าดับตั้งแต่ 01-99) 

๖. หลักสูตร หมายถึง ชื่อหลักสูตรการผลิตที่โครงการนั้นด าเนินการเพ่ือตอบสนอง 
๗. หลักการและเหตุผล หมายถึง รายละเอียดที่แสดงถึงความเป็นมา ความส าคัญหรือความ

จ าเป็นในการจัดท าโครงการ เพ่ือท าให้ทราบว่าท าไมต้องท าโครงการ และชี้แจงถึงผลลัพธ์ที่
ได้รับจากการ ด าเนินงาน โดยมีหลักการเขียน ดังนี้ 
1) ระบุถึงความเป็นมา หรือ ความส าคัญของโครงการ และอาจรวมไปถึงหลักการที่ควรจะเป็น
ในเรื่องดังกล่าว 
2) ระบุถึงรายละเอียด ความจ าเป็นในการจัดท าโครงการ โดยแสดงข้อมูลสนับสนุนที่มีน้ าหนัก
น่าเชื่อถือ เพ่ือสนับสนุนโครงการอย่างมีเหตุผล 
3) (อาจ) ระบุผลลัพธ์ที่คาดหวังจะได้รับจากการด าเนินโครงการ/งาน 

๘. วัตถุประสงค์ หมายถึง ผลลัพธ์ที่คาดหมายว่าจะเกิดขึ้น เมื่อด าเนินโครงการแล้วเสร็จ โดย
วัตถุประสงค์ควรมีลักษณะ ดังนี้ 
1) สัมพันธ์กับสาระส าคัญของโครงการ 
2) สามารถน ามาวัดและประเมินผลได้ 
3) มีความเป็นไปได้ ปฏิบัติได้ 

๙. เป้าหมาย หมายถึง ผู้รับบริการ/ผู้ได้รับประโยชน์หรือผลกระทบโดยตรงจากการด าเนิน
โครงการ 
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๑๐. ระยะเวลาด าเนินการ หมายถึง การบอกระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดการด าเนินโครงการ 
๑๑. แผนด าเนินการและกิจกรรมด าเนินการ หมายถึง รายละเอียดของโครงการย่อยหรือกิจกรรมที่

จะด าเนินการเพื่อให้โครงการที่วางแผนไว้บรรลุผลส าเร็จ จ านวนเงินที่ใช้ในแต่ละข้ันตอน และ
เวลาที่ด าเนินกิจกรรม ซึ่งรายละเอียดควรปรากฏเป็นล าดับ/ขั้นตอนของการด าเนินงานตั้งแต่
ต้นจนสิ้นสุดโครงการ โดยอาจประกอบด้วย ขั้นการวางแผนงาน, ขั้นขออนุมัติโครงการ, ขั้น
ด าเนินการ, และขั้นสรุปและประเมินผลโครงการ 

๑๒. รวมเงินวบประมาณของโครงการ หมายถึง จ านวนเงินรวมทั้งหมดที่จะใช้ในการด าเนิน
โครงการ 

๑๓. วิธีการประเมินโครงการ หมายถึง วิธีการที่จะน ามาใช้ในการประเมินผลเมื่อด าเนินโครงการ
เสร็จสิ้น ซึ่งอาจด าเนินการได้ในหลายๆ วิธี เช่น การใช้แบบประเมิน การใช้แบบสังเกต การใช้
แบบสัมภาษณ์ การท าสอบ เป็นต้น 

๑๔. ตัวชี้วัดความส าเร็จ หมายถึง สิ่งที่แสดงให้เห็นถึงผลส าเร็จที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ โดย
เขียนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการเป็นส าคัญ ส่วนใหญ่แล้ว ตัวชี้วัดความส าเร็จ
ของโครงการมักมุ่งในประเด็นของผลส าเร็จประเด็นใดประเด็นหรือ หรือ 2 ประเด็นต่อไปนี้ 
1) วัดผลผลิต (Output)  
 -  ผลผลิต หมายถึง ผลที่ได้หรือผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการโดยตรง และ

สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ เช่น จ านวนชิ้นงาน, ระดับของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นที่
ระบุจ านวนได้  

2) วัดผลลัพธ์ (Outcome) 
 -  ผลลัพธ์ หมายถึง ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากผลผลิตของโครงการ เช่น ระดับความพึง

พอใจที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
๑๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ หมายถึง ประโยชน์โดยตรงต่อวิทยาลัยที่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายหลังการ

ด าเนินโครงการเสร็จสิ้น 
๑๖. ผู้รับผิดชอบโครงการ / ผู้ควบคุมก ากับ หมายถึง ชื่อบุคคลผู้รับผิดชอบหลักในการด าเนิน

โครงการ และชื่อบุคคลผู้ท าหน้าที่ก ากับ ติดตามให้การด าเนินโครงการบรรลุผลส าเร็จ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๙๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
แบบฟอร์มการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๒ 

 
แบบฟอร์มการติดตามและประเมินผลโครงการ 

 

โครงการ/กจิกรรม ................................................................................................................................................................. 
รหัส ....................................................... 
กลุ่มงาน/ภาควิชา .................................................................................................................................................................. 
ลักษณะของแผน   
   แผนยุทธ์ศาสตร์ 
   แผนงานประจ า 
ตอนที่ 1 ผู้รับผิดชอบ 
 ช่ือ – นามสกลุ ....................................................................... ต าแหน่ง ................................................................. 
ตอนที่ 2 ผลการปฏิบัติ 
   ยังไม่ไดด้ าเนินการ เหตผุล................................................................................................................................. 
   ก าลังด าเนินการ โดยโครงการ/กิจกรรมย่อยส าเร็จแล้วคดิเป็นรอ้ยละ ............... ของแผนงานท้ังหมดที่วางไว้ 
   ด าเนินการเสร็จสิ้น (ตอบข้อมลูตอนท่ี 3) 
ตอนที่ 3 ข้อมูลผลสมัฤทธิข์องโครงการ 
 3.1  วัตถุประสงค์ 
    บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
    ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เหตุผล ................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
 3.2  ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม  
    ตามแผนที่ก าหนด 
    ไม่เป็นไปตามแผนท่ีก าหนด เหตุผล ................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................ 
 3.3  การเบิกจ่ายงบประมาณ 
    มีการเบิกจ่ายแล้ว 
    อยู่ในข้ันตอนของการเบิกจ่าย 
    ยังไม่ไดด้ าเนินการเบิกจ่าย 
 3.4  งบประมาณที่ไดร้ับอนุมัติ ........................ บาท เบิกจ่ายจริง .......................... บาท คิดเป็นร้อยละ ........... 
 3.5  ผลสัมฤทธ์ิตามตัวช้ีวัดความส าเรจ็ 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย ระดับความส าเรจ็ 
ตามโครงการ ผลที่ได้จริง บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย 

     
     

 3.6  ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนนิโครงการ 
    ไม่ม ี
    มี ระบุ............................................................................................................................................... 
 3.7  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขเพื่อการด าเนินงานในครั้งต่อไป 
................................................................................................................................................................................................ 
 

(....................................................) 
          ผู้รายงาน 



๙๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
ค าสั้งแต่งตั้งคณะท างานพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



๙๔ 

 

 
 
 
 



๙๕ 

 
 

 
 
 



๙๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 

ภาคผนวก ง 
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการ 

ปรับแผนยุทธศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๗ 

 

 
 
 
 
 
 



๙๘ 

 

 
 
 
 
 



๙๙ 

 

 
 
 
 
 
 



๑๐๐ 

 

 
 
 

 
 
 



๑๐๑ 

 

 
 
 
 
 



๑๐๒ 

 

 
 
 
 



๑๐๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแผนและยุทธศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๔ 

 

 
 
 
 



๑๐๕ 

 

 


