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ค าน า  
  

 แผนปฏิบัติการประจ าปี เป็นแผนที่เกี่ยวเนื่องมาจากการวางแผนที่มีการก าหนดจุดหมายระยะสั้น 
หรือประมาณหนึ่งปี ซึ่งถ่ายทอดมาจากแผนกลยุทธ์เชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาของวิทยาลัย ปีงบประมาณ 
2561-2565 และแผนงานประจ าที่วิทยาลัยด าเนินมาอย่างต่อเนื่องตามพันธกิจขององค์กร โดย
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2561 ประกอบด้วยแผนงาน และโครงการ จากหน่วยงานทั้ง 13 
หน่วยงานของวิทยาลัย โดยแยกรายละเอียดของแผนปฏิบัติการเป็นรายการต่างๆ ที่เรียกว่า “โครงการ/
กิจกรรม” ส าหรับใช้ปฏิบัติการซึ่งมีความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพของวิทยาลัย 
 แผนปฏิบัติการประจ าปีเล่มนี้ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ ได้จัดท าขึ้นเพ่ือให้
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย กลุ่มงาน ภาควิชาต่างๆ ได้ใช้เป็นแนวทางในการการปฏิบัติงานให้ตรงกับ
ทิศทาง เป้าหมายและตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาของวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้องกับนโยบาย
สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัด และสอดรับกับนโยบายของ
ประเทศชาติที่วางไว้ และเพ่ือประโยชน์ในในการก ากับติดตามการด าเนินงานต่อไป 
 กลุ่มงานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประกอบการด าเนินงานและการใช้เงินงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นอย่าง
ดี 
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ข้อมูลทั่วไป 
 
สถานที่ตั้ง 

พ้ืนที ่  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี มีพ้ืนที่รวม 40 ไร่ 2 งาน 
 ที่ตั้ง  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 เป็นฐานในการพัฒนาสังคมเพ่ือให้ผลผลิตที่เป็นผู้ น 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 วนร่วมในกิจกรรมท านุบ ารุง 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท่ีดีงามในสังคมไทยและท้องถิ่น 
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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
มนษุย ์

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 การยอมรับเรื่องการยินยอมของผู้ป่วยสะท้อนให้เห็นถึงการยอมรับ ว่า
ผู้ป่วยมีเสรีภาพ แม้ว่าจะกรณีที่แพทย์อธิบายให้แก่ผู้ป่วยแล้วจะเกิดความลังเลใจที่จะปฏิบัติตามค าแนะน า
ก็ตาม แต่จุดนี้มีความส าคัญมากเพราะเป็นการยอมรับในแนวคิดพ้ืนฐานที่ว่าผู้ป่วยมีอิสระและสามารถเข้า
มามีส่วนร่วม โดยเข้าใจถึงกระบวนการรักษาที่ด าเนินการอยู่ แทนที่ผู้ป่วยจะมีความคิดเห็นว่าตนเอง
เปรียบเสมือนแต่ผู้รับและปฏิบัติตามค าสั่งแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น สิทธิผู้ป่วยเป็นการยึดถือคุณค่าของ
ความเป็นตัวของตัวเองของมนุษย์ (Autonomy) และความเคารพผู้ป่วยในฐานะที่เป็นมนุษย์ การให้ข้อมูล
ข่าวสารแก่ผู้ป่วยนั้นเป็นวิธีที่ปกป้องอันตรายแก่ผู้ป่วยซึ่งจะเป็นประโยชน์โดยตรงด้านวิธีการรักษา 
นอกจากนี้การบอกข้อมูลแก่ผู้ป่วยให้เกิดความเข้าใจ เป็นสิทธิอันชอบธรรมพื้นฐานในการปฏิบัติต่อผู้ป่วยใน
ฐานะที่เป็นมนุษย์ที่มีศักดิ์ศรี มีความเสมอภาคด้านการใช้เหตุผล การละเว้นการปฏิบัติดังกล่าวเท่ ากับเป็น
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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 
 

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  ได้เป้าประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์จ านวน 13 
เป้าประสงค ์ดังนี้ 
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1SI1CG  ขยายการผลิตบุคลากรสาธารณสุขที่ทันสมัยและตอบสนองความต้องการของประเทศ 
1SI2CG  หลักสูตรพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขที่ตอบสนองความต้องการของประเทศอย่างต่อเนื่อง 
1SI3CG  ผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณภาพตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ 
2SI1CG  งานวิจัยและนวัตกรรมเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
3SI1CG  ผลงานเป็นที่ยอมรับของเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ 
4SI1CG  โครงสร้างองค์กรสนับสนุนต่อการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
4SI2CG  ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศมีคุณภาพ เอื้อต่อการบริหารและบริการ 
4SI3CG  การเงิน การคลัง มั่นคง 
4SI4CG  การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ 
4SI5CG  การปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐาน 
4SI6CG  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจ 
4SI7CG  การบริหารงานด้วยหลักธรรมมาภิบาล 

 4SI8CG  เป็นวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพวิถีไทย  
 
 และแต่ละเป้าประสงค์สามารถก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินงาน (Key 
Performance Indicator, KPI) ได้ทั้งสิ้น 19 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

1SI1CG1KPI  ระดับความส าเร็จของการเปิดหลักสูตรผลิตบุคลากรสาธารณสุขที่ทันสมัยและ
ตอบสนองความต้องการของประเทศ 

1SI1CG2KPI  ร้อยละของนักศึกษาเทียบกับแผนการรับ 
1SI2CG1KPI  จ านวนหลักสตูรที่จัดอบรมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประเทศ 
1SI3CG1KPI  ร้อยละของการได้งานท าในสาขาที่เก่ียวข้อง 
1SI3CG2KPI  ร้อยละของผู้สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ 
2SI1CG1KPI  จ านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร ฐาน TCI หรือได้รับ

รางวัลในระดับชาติ/นานาชาติ 
3SI1CG1KPI  จ านวนพนัธกิจที่เป็นที่ยอมรับของเครือข่าย 
4SI1CG1KPI  ระดับความส าเร็จของการปรับโครงสร้างการบริหาร 
4SI2CG1KPI  ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
4SI3CG1KPI  ระดับความส าเร็จของการบริหารการเงินการคลัง 
4SI4CG1KPI  มีข้ันตอนการปฏิบัติงานที่มีการก าหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานที่ชัดเจน (SOP) 
4SI4CG2KPI  มีการควบคุมก ากับติดตามงาน 
4SI5CG1KPI  คะแนนผลการประเมิน QA สถาบันบรรลุค่าเปา้หมาย 
4SI6CG1KPI  ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
4SI7CG1KPI  ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานวิทยาลัยคุณธรรม 
4SI7CG2KPI  ระดับความคิดเห็นของบุคลากรต่อการบริหารงานตามหลักธรรมมาภิบาล 
4SI8CG1KPI  จ านวนศูนย์ให้บริการสาธารณสุขตามสาขาวิชาชีพที่ประยุกต์ใช้หลักปฏิบัติด้านการ

สร้างเสริมสุขภาพ 
4SI8CG2KPI  ระดับความส าเร็จของการด าเนินตามหลักปฏิบัติด้านการส่งเสริมสุขภาพ 
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รายละเอียดแผนปฏิบัติการ 
กลุ่มงานบริหาร 
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กลุ่มงานบริหาร 
แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ  2561 ปีการศึกษา 2560 

 
หน่วยงาน กลุ่มงานอ านวยการ หน่วยงานย่อย งานการเงินและบรหิารสินทรัพย์  
พันธกิจข้อที่ 1.การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข ข้อย่อย 1.1 ผลิตบคุลากรด้านสาธารณสุข 
ลักษณะของแผน  แผนงานประจ า  
รายละเอียดแผนงาน  โครงการ  
รหัสโครงการ 61050101  

จัดหาครภุณัฑ์จากงบลงทุน 
หลักการและเหตุผล 

การจัดหาครุภัณฑ์ให้กลุ่มงาน/ภาคฝ่ายในการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาและการจัดหาที่พักเพื่อการอยู่
อาศัยของบุลากรในวิทยาลัยการสาธารณสุขสริินธร จังหวัดชลบุรี ได้แก่ อาคารพักแพทย์ 20 ยูนิต เพื่อใช้ในการพักอาศัย 
จะท าให้กิจกรรมการด าเนินการต่าง ๆ ของวิทยาลัย ไปไปด้วยความเรียบร้อย 
วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรยีนการสอนของนักศึกษาและอาจารย์ 
2.เพื่อก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 20 ยูนิต เพื่อพักอาศัยในวิทยาลัย 

กลุ่มเป้าหมาย 
จัดหาครภุณัฑ์ให้นักศึกษาและอาจารย์ให้เกดิประโยชน์สูงสดุ 

วิธีการด าเนินงานหรือขั้นตอนการด าเนินการ 
1. จัดท าตามระบบจัดซื้อจัดจ้างอนุมัติตามขั้นตอน ถูกต้องครบถ้วน รวดเร็ว โปร่งใส 
2. ด าเนินการตามระเบียบ 

ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ีเริ่มตน้ 29 พ.ย. 2560 วันท่ีสิ้นสุด 30 ก.ย. 2561 
แผนด าเนินการแผนการและกจิกรรมด าเนินการ 

6105010101 » จดัซื้อเครื่องตอกยาเม็ดแบบปัม้เดีย่ว   งบลงทุน  230,000.00 บาท 
6105010102 » จัดซื้อหุ่นฝึกปฏิบัติการขั้นพ้ืนฐาน   งบลงทุน  270,000.00 บาท 
6105010103 » ก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 20 ยูนิต   งบลงทุน  42,030,800.00 บาท 

รายละเอียดงบประมาณของโครงการ 42,530,800.00 บาท 
วิธกีารประเมินโครงการ 

คุณภาพของครภุัณฑ์การจดัหาและพัฒนาสิ่งสนับสนุน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

1. ร้อยละเงินเหลือจ่ายงบลงทุน 
2. ระยะเวลาการเบิกจ่ายงบลงทุน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุด 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/คณะผู้ด าเนินการ 
   อารมย์  ปัญญาธิโป   ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
   กนกวรรณ  มัธยมานันท์   ( ผู้ก ากับติดตาม ) 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 

หน่วยงาน กลุ่มงานอ านวยการ หน่วยงานย่อย งานการเงินและบรหิารสินทรัพย์  
พันธกิจข้อที่ 5.การบรหิารจดัการ ข้อย่อย 5.1 การบรหิารจดัการ 
ลักษณะของแผน  แผนงานประจ า  
รายละเอียดแผนงาน  กิจกรรม  
รหัสโครงการ 61050102  

ค่าสาธารณูปโภคประเภท ค่าไฟฟ้า 
หลักการและเหตุผล 

การด าเนินการของวิทยาลัย จ าเป็นต้องใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่อการด าเนินกิจกรรมหลายประการ ได้แก่ แสงส่อง
สว่างในห้องเรียน ห้องท างาน พลังงานส าหรับเครื่องมือ อุปกรณ์ที่จ าเป็นในการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน 
ดังนั้นการเตรียมงบประมาณเพื่อจ่ายค่าไฟฟ้า จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อจ่ายค่าไฟฟ้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน การปฏิบตัิงานของบุคลากรในวิทยาลับ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ค่าไฟฟ้าในภาพรวมแต่ละปี มีแนวโน้มลดลง 
วิธีการด าเนินงานหรือขั้นตอนการด าเนินการ 

๑. รับบลิช าระค่าไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค  
๒. ตั้งเรื่องเบิกจา่ยงบประมาณค่าไฟฟ้า 

ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ีเริ่มตน้ 3 ต.ค. 2560 วันท่ีสิ้นสุด 30 ก.ย. 2561 
แผนด าเนินการแผนการและกจิกรรมด าเนินการ 

6105010201 » ค่าไฟฟ้าประจ าเดือน    งบด าเนินงาน 2,302,000.00 บาท 
6105010202 » ค่าไฟฟ้าประจ าเดือน    รายได้สถานศึกษา 730,000.00 บาท 
6105010203 » ค่าไฟฟ้าประจ าเดือน    งบอุดหนุน 1,775,000.00 บาท 

รายละเอียดงบประมาณของโครงการ 4,807,000.00 บาท 
วิธีการประเมินโครงการ 

การเบิกจ่ายทันเวลาที่ก าหนด 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

1. ร้อยละของงบประมาณที่เบิกจา่ยทันเวลาที่ก าหนด 
2. อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้ามีแนวโน้มลดลง 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
กิจกรรมของวิทยาลยัที่จ าเป็นต้องใช้พลังงานไฟฟ้าในการด าเนินงาน เป็นไปอย่างราบรื่น 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/คณะผู้ด าเนินการ 
  เมทินี  ชลวานิช    ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
   กนกวรรณ  มัธยมานันท์   ( ผู้ก ากับติดตาม ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 

หน่วยงาน กลุ่มงานอ านวยการ หน่วยงานย่อย งานการเงินและบรหิารสินทรัพย์  
พันธกิจข้อที่ 5.การบรหิารจดัการ ข้อย่อย 5.1 การบริหารจัดการ 
ลักษณะของแผน  แผนงานประจ า  
รายละเอียดแผนงาน  กิจกรรม  
รหัสโครงการ 61050103  

ค่าสาธารณูปโภคประเภท ค่าน้ าประปา 
หลักการและเหตุผล 

สาธารณูโภคน้ าประปา เป็นสิ่งจ าเป็นอย่างในการด าเนินชีวิตประจ าวัน ของนักศึกษาและบุคลากร เจ้าหน้าท่ีของ
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ดังนั้นการจัดตั้งงบประมาณเพื่อจ่ายค่าน้ าประปา จึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่
ต้องมีการด าเนินการ 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อจ่ายค่าน้ าประปาแก่การประปาส่วนภูมภิาค 
กลุ่มเป้าหมาย 
 นักศึกษา บุคลากร เจา้หน้าท่ีของวิทยาลัย ด าเนินชีวิตประจ าวันโดยใช้น้ า ได้อย่างปกติและเพียงพอ 
วิธีการด าเนินงานหรือขั้นตอนการด าเนินการ 

1. ตั้งงบประมาณเพ่ือจ่ายค่าน้ าประปา 
2. เบิกจ่ายงบประมาณค่าน้ าประปา ให้แก่การประปาส่วนภมูิภาค 

ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ีเริ่มตน้ 3 ต.ค. 2560 วันท่ีสิ้นสุด 30 ก.ย. 2561 
แผนด าเนินการแผนการและกจิกรรมด าเนินการ 

6105010301 » ค่าน้ าประปาประจ าเดือน    งบด าเนินงาน 820,000.00  บาท 
6105010302 » ค่าน้ าประปาประจ าเดือน    รายได้สถานศึกษา 108,228.00 บาท  
6105010303 » ค่าน้ าประปาประจ าเดือน    งบอุดหนุน 540,000.00 บาท 

รายละเอียดงบประมาณของโครงการ 1,468,228.00  บาท 
วิธีการประเมินโครงการ 

ประเมินจากตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ตัวชี้วดัความส าเร็จ  

1. ระยะเวลาในการเบิกจ่ายค่าน้ าประปา ทันเวลาที่ก าหนด 
2. อัตราการใช้น้ าประปาแต่ละปี มีแนวโน้มลดลง 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
นักศึกษา บุคลากรและเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี มีกิจกรรมด าเนิน

ชีวิตประจ าวันท่ีต้องใช้น้ า ได้อย่างปกติสุข 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/คณะผู้ด าเนินการ 
   เมทินี  ชลวานิช    ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
   กนกวรรณ  มัธยมานันท์   ( ผู้ก ากับติดตาม ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 

หน่วยงาน กลุ่มงานอ านวยการ หน่วยงานย่อย งานการเงินและบรหิารสินทรัพย์  
พันธกิจข้อที่ 5.การบรหิารจดัการ ข้อย่อย 5.1 การบรหิารจดัการ 
ลักษณะของแผน  แผนงานประจ า  
รายละเอียดแผนงาน  กิจกรรม  
รหัสโครงการ 61050104  

ค่าสาธารณูปโภคประเภท ค่าไปรษณีย์ 
หลักการและเหตุผล 

บริการไปรษณีย์ เป็นช่องทางหนึ่งในการติดต่อสื่อสารระหว่างวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี กับ
องค์กรภายนอก หรือบุคคลภายนอก ได้แก่การส่งจดหมายราชการ ส่งพัสดุไปรษณียภัณฑ์ ทั้งแบบธรรมดาและแบบด่วน
พิเศษ (EMS) ดังนั้นการตั้งงบประมาณเพื่อจ่ายค่าไปรษณีย์ จึงเป็นสิ่งจ าเป็น 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อจ่ายค่าธรรมเนยีม ในการส่งจดหมายราชการ ส่งพัสดุ ครภุัณฑข์องทางราชการ แก่ไปรษณีย์ไทย 
กลุ่มเป้าหมาย 

การรับบริการ รับ-ส่งจดหมายราชการ หรือ พัสดคุรุภณัฑ์ของทางราชการ ด าเนินไปอย่างราบรื่น 
วิธีการด าเนินงานหรือขั้นตอนการด าเนินการ 

จัดตั้งงบประมาณส าหรับค่าไปรษณีย ์
เบิกจ่ายงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมให้แก่ ไปรษณีย์ไทย 

ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ีเริ่มตน้ 3 ต.ค. 2560 วันท่ีสิ้นสุด 30 ก.ย. 2561 
แผนด าเนินการแผนการและกจิกรรมด าเนินการ 

6105010401 » ค่าไปรษณยี์ประจ าเดือน    งบอุดหนุน 40,000.00 บาท 
6105010402 » ค่าไปรษณยี์ประจ าเดือน    งบด าเนินงาน 30,000.00 บาท 
6105010403 » ค่าไปรษณยี์ประจ าเดือน    รายได้สถานศึกษา 0.00 บาท 

รายละเอียดงบประมาณของโครงการ 70,000.00  บาท 
วิธีการประเมินโครงการ 

ประเมินจากาตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

ร้อยละการเบิกจา่ยงบประมาณค่าไปรษณีย์ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

การใช้บริการ รับ-ส่งไปรษณียภัณฑ์ ของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ด าเนินไปด้วยความ
เรียบร้อย 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/คณะผู้ด าเนินการ 
   เมทินี  ชลวานิช    ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
   กนกวรรณ  มัธยมานันท์   ( ผู้ก ากับติดตาม ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 

หน่วยงาน กลุ่มงานอ านวยการ หน่วยงานย่อย งานการเงินและบรหิารสินทรัพย์  
พันธกิจข้อที่ 5.การบรหิารจดัการ ข้อย่อย 5.1 การบรหิารจดัการ 
ลักษณะของแผน  แผนงานประจ า  
รายละเอียดแผนงาน  กิจกรรม  
รหัสโครงการ 61050105  

ค่าสาธารณูปโภคประเภท ค่าโทรศัพท์ 
หลักการและเหตุผล 

การติดต่อสื่อสารระหว่างวิทยาลยัการสาธารณสุขสริินธร จังหวัดชลบรุี กับหน่วยงานราชการ หรือ
บุคคลภายนอก จ าเป็นต้องใช้บริการโทรศัพท์ ในการตดิต่อสื่อสาร 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อจ่ายค่าบริการโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อทางราชการ 
กลุ่มเป้าหมาย 

การเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์ ทันเวลาที่เรียกเก็บ 
วิธีการด าเนินงานหรือขั้นตอนการด าเนินการ 

1. จัดตั้งงบประมาณค่าโทรศัพท์เพื่อการติดต่อสื่อสารของทางราชการ 
2. เบิกจ่ายงบประมาณค่าโทรศัพท์แก่องค์การโทรศัพท์ 

ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ีเริ่มตน้ 3 ต.ค. 2560 วันท่ีสิ้นสุด 30 ก.ย. 2561 
แผนด าเนินการแผนการและกจิกรรมด าเนินการ 

6105010501 » ค่าโทรศัพท์ประจ าเดือน    งบด าเนินงาน 20,000.00 บาท 
6105010502 » ค่าโทรศัพท์ประจ าเดือน    รายได้สถานศึกษา 20,000.00 บาท  
6105010503 » ค่าโทรศัพท์ประจ าเดือน    งบอุดหนุน 50,000.00 บาท 

รายละเอียดงบประมาณของโครงการ 90,000.00 บาท 
วิธีการประเมินโครงการ 

ประเมินจากตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

ร้อยละการเบิกจา่ยงบประมาณค่าโทรศัพท์จากงบท่ีตั้งไว ้
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

การใช้บริการโทรศัพท์ของทางราชการ ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/คณะผู้ด าเนินการ 
   เมทินี  ชลวานิช    ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
   กนกวรรณ  มัธยมานันท์   ( ผู้ก ากับติดตาม ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 

หน่วยงาน กลุ่มงานอ านวยการ หน่วยงานย่อย งานการเงินและบรหิารสินทรัพย์  
พันธกิจข้อที่ 5.การบรหิารจดัการ ข้อย่อย 5.1 การบรหิารจดัการ 
ลักษณะของแผน  แผนงานประจ า  
รายละเอียดแผนงาน  กิจกรรม  
รหัสโครงการ 61050106  

ค่าตอบแทนบุคลากรปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ คา่เบี้ยประชุม 
หลักการและเหตุผล 

การด าเนินกิจกรรมของวิทยาลัย ที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคลากรหลายส่วนงานภายในวิทยาลัย หรือ
บุคคลภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญในเฉพาะเรื่อง จ าเป็นต้องมีการประชุม ปรึกษาหารือ หรือการด าเนินงานท้ังในเวลาและ
นอกเวลาราชการ จึงจ าเป็นต้องมีการจัดตั้งงบประมาณเพื่อตอบแทนค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและค่าเบี้ยประชุม 
เพื่อให้การด าเนินงานของวิทยาลัยส าเร็จเรียบร้อยตามเวลาที่ก าหนด 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อจ่ายค่าตอบแทนค่าปฏิบตัิงานนอกเวลาแก่บุคลากรและเจ้าหน้าท่ีของวิทยาลัย 
๒. เพื่อจ่ายค่าเบี้ยประชุมแก่คณะกรรมการต่างๆ ของวิทยาลยั 

กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากร เจ้าหน้าที่ของวิทยาลัย 
 คณะกรรมการต่างๆ ที่แต่งตั้งโดยวิทยาลัย 
วิธีการด าเนินงานหรือขั้นตอนการด าเนินการ 

จัดตั้งงบประมาณเพ่ือเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และคา่เบี้ยประชุม 
ด าเนินการเบิกจ่ายคา่ตอบแทนฯ เมื่อมีการด าเนินการแล้วเสรจ็ 

ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ีเริ่มตน้ 3 ต.ค. 2560 วันท่ีสิ้นสุด 30 ก.ย. 2561 
แผนด าเนินการแผนการและกจิกรรมด าเนินการ 

6105010601 » ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  งบอุดหนุน 67,260.00 บาท 
6105010602 » ค่าตอบแทนเบีย้ประชุม จดัซื้อ จัดจ้าง   รายได้สถานศึกษา 30,000.00 บาท 
6105010603 » ค่าตอบแทนเบี้ยประชุม จดัซื้อ จัดจ้าง   งบอุดหนุน 50,000.00 บาท 
6105010604 » ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบริหาร  รายได้สถานศึกษา  10,000.00 บาท 
6105010605 » ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบริหาร  งบอุดหนุน 50,000.00 บาท 
6105010606 » ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  รายได้สถานศึกษา 132,800.00 บาท

รายละเอียดงบประมาณของโครงการ 340,060.00 บาท 
วิธีการประเมินโครงการ 

ประเมินจากตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

1. ร้อยละการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
2. ร้อยละการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุม 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัยเป็นอย่างเรียบร้อย ทันเวลา 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/คณะผู้ด าเนินการ 
   เมทินี  ชลวานิช    ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
   กนกวรรณ  มัธยมานันท์   ( ผู้ก ากับติดตาม ) 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 

หน่วยงาน กลุ่มงานอ านวยการ หน่วยงานย่อย งานการเงินและบรหิารสินทรัพย์  
พันธกิจข้อที่ 5.การบรหิารจดัการ ข้อย่อย 5.1 การบรหิารจดัการ 
ลักษณะของแผน  แผนงานประจ า  
รายละเอียดแผนงาน  กิจกรรม  
รหัสโครงการ 61050107  

ค่าเช่าระบบเครือข่ายอินเตอร์เนต็ความเร็วสูง 
หลักการและเหตุผล 

การติดต่อสื่อสาร ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของวิทยาลัยแก่องค์กรภายนอก โดยใช้ช่องทางผ่านสื่อสังคมออนไลน์
จ าเป็นต้องใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพและมีความเสถียรสูง จึงจ าเป็นต้องเช่าบริการระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อจ่ายค่าเช่าระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
กลุ่มเป้าหมาย 

นักศึกษา บุคลากร เจา้หน้าท่ี คณาจารย์ ของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบรุี 
วิธีการด าเนินงานหรือขั้นตอนการด าเนินการ 

1. จัดตั้งงบประมาณค่าเช่าระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง  
2. เบิกจ่ายงบประมาณค่าเช่าระบบเครือข่ายอินเตอร์เนต็ความเร็วสงู 

ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ีเริ่มตน้ 1 ต.ค. 2560 วันท่ีสิ้นสุด 30 ก.ย. 2561 
แผนด าเนินการแผนการและกจิกรรมด าเนินการ 

6105010701 » ค่าเช่าวงจรอนิเตอร์เนต็ความเร็วสูง   งบอุดหนุน 349,248.00 บาท 
รายละเอียดงบประมาณของโครงการ 349,248.00 บาท 
วิธีการประเมินโครงการ 

ประเมินจากตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

1. ร้อยละการเบิกจ่ายค่าเช่าระบบเครือข่ายอินเตอร์เนต็ความเร็วสงู  
2. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการะบบเครือข่ายอินเตอร์เนต็ความเร็วสูง 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
การติดต่อสื่อสาร ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/คณะผู้ด าเนินการ 
 อารมย์  ปัญญาธโิป   ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 

   กนกวรรณ  มัธยมานันท์   ( ผู้ก ากับติดตาม ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 

หน่วยงาน กลุ่มงานอ านวยการ หน่วยงานย่อย งานการเงินและบรหิารสินทรัพย์  
พันธกิจข้อที่ 5.การบรหิารจดัการ ข้อย่อย 5.1 การบรหิารจดัการ 
ลักษณะของแผน  แผนงานประจ า  
รายละเอียดแผนงาน  กิจกรรม  
รหัสโครงการ 61050108  

ค่าบริการเก็บขยะมลูฝอย 
หลักการและเหตุผล 

การด าเนินชีวิตประจ าวันและการปฏิบัตงิานของบุคลากร เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ของวิทยาลัย มักจะมีส่งของ เหลือ
ใช้ หรือขยะมูลฝอยเกิดขึ้นเป็นปกติ จึงต้องมีการน าขยะมูลฝอย ไปก าจัดอย่างถูกวิธีและถูกต้องตามหลักวิชาการ 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อจ่ายค่าบริการก าจดัจัดขยะมูลฝอย 
กลุ่มเป้าหมาย 

ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านสวน 
วิธีการด าเนินงานหรือขั้นตอนการด าเนินการ 

1. จัดตั้งงบประมาณที่ใช้ในการก าจดัขยะมูลฝอย 
2. เบิกจ่ายงบประมาณที่ใช้ในการก าจัดขยะมลูฝอย 

ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ีเริ่มตน้ 1 ต.ค. 2560 วันท่ีสิ้นสุด 30 ก.ย. 2561 
แผนด าเนินการแผนการและกจิกรรมด าเนินการ 

6105010801 » ค่าเก็บขยะ     งบอุดหนุน 36,000.00 บาท 
รายละเอียดงบประมาณของโครงการ 36,000.00 บาท 
วิธีการประเมินโครงการ 

ประเมินจากตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

ร้อยละการเบิกจา่ยค่าบริการก าจดัขยะมลูฝอย 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

วิทยาลัยมีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/คณะผู้ด าเนินการ 
   อารมย์  ปัญญาธิโป   ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
   กนกวรรณ  มัธยมานันท์   ( ผู้ก ากับติดตาม ) 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 

หน่วยงาน กลุ่มงานอ านวยการ หน่วยงานย่อย งานการเงินและบรหิารสินทรัพย์  
พันธกิจข้อที่ 1.การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข ข้อย่อย 1.1 ผลิตบคุลากรด้านสาธารณสขุ 
ลักษณะของแผน  แผนงานประจ า  
รายละเอียดแผนงาน  กิจกรรม  
รหัสโครงการ 61050109  

จัดหาครภุณัฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
หลักการและเหตุผล 

จัดหาวัสดุ/ครุภณัฑ์ให้กลุ่มงาน/ภาคฝ่ายในการจัดการเรยีนการสอนให้นักศึกษา 
วัตถุประสงค์ 

1. จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนของนักศึกษา 
2. พัฒนาศักยภาพ การเรียนรู้ ตามหลักสูตรการเรียนการสอน 

กลุ่มเป้าหมาย 
จัดหาวัสดุ/ครุภณัฑ์ เพื่อสนับสนุนการเรยีนการสอน 

วิธีการด าเนินงานหรือขั้นตอนการด าเนินการ 
1. จัดท าตามระบบจัดซื้อจัดจ้าง อนุมัติตามขั้นตอน 
2. ด าเนินการตามระเบียบ 

ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ีเริ่มตน้ 29 พ.ย. 2560 วันท่ีสิ้นสุด 30 ก.ย. 2561 
แผนด าเนินการแผนการและกจิกรรมด าเนินการ 

6105010901 » จัดซื้อ Intramuscular injection training kit (ภาค สบ) รายได้สถานศึกษา 40,000.00 บาท 
6105010902 » จัดซื้อ หุ่นทารก (ภาค สบ) รายได้สถานศึกษา 82,000.00 บาท 
6105010903 » จัดซื้อหุ่น maternity examination simulator (ภาค สบ) รายได้สถานศึกษา 22,000.00 บาท 
6105010904 » จัดซื้อ เลนส์กล้องจุลทรรศน์ (ภาค สบ) รายได้สถานศึกษา 50,000.00 บาท 
6105010905 » จัดซื้อเครื่องเก็บตัวอย่างอากาศ (Personal Pump) (ภาค สบ) รายได้สถานศึกษา 50,000.00 บาท 
6105010906 » จัดซื้อชุด suture trauma pad (ภาค สบ) รายได้สถานศึกษา 20,000.00 บาท 
6105010907 » จัดซื้อเครื่องตรวจชุดทดสอบสมรรถภาพปอด (Spirometer) 

(ภาค สบ) 
รายได้สถานศึกษา 50,000.00 บาท 

6105010908 » จัดซื่อเครื่องวัดความดัน sphygmomanometer (ภาค แผนไทย) บ ารุงสถานบริการ 10,000.00 บาท 
6105010909 » จัดซื้อเครื่องชั่งน้ าหนักและวัดส่วนสูง (ภาคแพทย์แผนไทย) บ ารุงสถานบริการ 20,000.00 บาท 
6105010910 » จัดซื้อหุ่น Advance neonatal/umbilical cord and nursing 

model (ภาค สบ)  
รายได้สถานศึกษา 66,000.00 บาท 

6105010911 » จัดซื้อหุ่นจ าลองเด็ก (ภาคแพทย์แผนไทย) รายได้สถานศึกษา 4,000.00 บาท 
6105010912 » จัดซื้อเครื่องชั่งไฟฟ้า (ภาคเภสัช) รายได้สถานศึกษา 120,000.00 บาท 
6105010913 » จัดซื้อเครื่องวัดความดันแบบกระเปา๋และแบบตลับ (ภาค สบ) รายได้สถานศึกษา 25,000.00 บาท 

 
รายละเอียดงบประมาณของโครงการ 559,000.00  บาท 
วิธีการประเมินโครงการ  

คุณภาพของการจดัหาและพัฒนาสนับสนุน การเรียนการสอน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

ความพึงพอใจ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุด 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/คณะผู้ด าเนินการ 
  อารมย์  ปัญญาธโิป   ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
  กนกวรรณ  มัธยมานันท์   ( ผู้ก ากับติดตาม ) 
 
 
 
 



๑๗ 

หน่วยงาน กลุ่มงานอ านวยการ หน่วยงานย่อย งานการเงินและบรหิารสินทรัพย์  
พันธกิจข้อที่ 3.การบริการวิชาการ ข้อย่อย 3.2 บริการวิชาการสาธารณสุข 
ลักษณะของแผน  แผนยุทธ์ศาสตร์ 
รายละเอียดแผนงาน  โครงการ  
รหัสโครงการ 61050110  

โครงการปรับปรุงคลินิกทันตกรรมครบวงจร (ทันตสาธารณสุข) 
หลักการและเหตุผล 

การบริการคลินิกทันตกรรมของวิทยาลัยการสาธารณสุขสริินธร จังหวัดชลบุรี ควรไดร้ับการพัฒนาปรับปรุงให้
ทันสมัย เพื่อภาพลักษณ์ที่ดมีากขึน้ จึงควรต้องด าเนินการปรับปรุงคลินิกทันตกรรมครบวงจร 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อพัฒนาคลินิกทันตกรรมให้มีคามทันสมัยครอบคลุมการบริการ 
กลุ่มเป้าหมาย 

คลินิกทันตกรรม วสส.ชลบรุ ี
วิธีการด าเนินงานหรือขั้นตอนการด าเนินการ 

1. วางแผนปรับปรุงคลินิกในเชิงโครงสร้างโดยการติดต่อผู้ประกอบการด าเนินการ 
2. ด าเนินการจ้างผู้ประกอบการ เพื่อท าการปรับปรุงตามแบบ 

ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ีเริ่มตน้ 6 ธ.ค. 2560 วันท่ีสิ้นสุด 30 ก.ย. 2561 
แผนด าเนินการแผนการและกจิกรรมด าเนินการ 

6105011001 » โครงการปรับปรุงคลินิคทันตกรรมครบวงจร    บ ารุงสถานบริการ 2,000,000.00 บาท 
6105011002 » ปรับปรุงระบบไฟฟ้ายูนิตท าฟัน 134 ยูนิต     บ ารุงสถานบริการ 250,000.00 บาท 

รายละเอียดงบประมาณของโครงการ 2,250,000.00 บาท  
วิธีการประเมินโครงการ 

ประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการบริการ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้รับบริการคลินิกทันตกรรมมคีวามพึงพอใจต่อการบริการทันตกรรมของ วสส.ชลบุรี 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/คณะผู้ด าเนินการ 
  เพียงดาว  ค านึงสิทธิ   ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
   บุญมี  โพธิ์ค า    ( ผู้ก ากบัติดตาม ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 

หน่วยงาน กลุ่มงานอ านวยการ หน่วยงานย่อย งานการเงินและบรหิารสินทรัพย์  
พันธกิจข้อที่ 5.การบรหิารจดัการ ข้อย่อย 5.1 การบรหิารจดัการ 
ลักษณะของแผน  แผนยุทธ์ศาสตร์  
รายละเอียดแผนงาน  โครงการ  
รหัสโครงการ 61050111  

โครงการตามแผนกลยุทธ ์
หลักการและเหตุผล 

การด าเนินการขององค์กร นอกจากจะมีการวางแผนงานประจ าเพื่อใช้ในการควบคุมก ากับการปฏิบัติงานแล้ว 
แผนกลยุทธ์ก็เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่เป็นตัวขับเคลื่อนให้องค์กร เติบโตได้ทันกับสภาวะสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น การ
วางยุทธศาสตร์การด าเนินงานจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนาองค์กรในปัจจุบัน 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการให้เงินให้มีสมรรถนะทางวิชาชีพเพิ่มมากข้ึน 
๒. เพือ่จ าท ามาตรฐานการปฏิบตังิานในกลุ่มงานบริหาร 
๓. เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการของกลุ่มงานบริหาร 
๔. เพื่อพัฒนาการบรหิารงานตามหลักธรรมมาภิบาล 

กลุ่มเป้าหมาย 
๑. วิทยาลัยมีสถานะทางการอยู่ในระดับปกต ิ
๒. มีมาตรฐานการปฏิบตัิงาน ๒ งาน 
๓. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการร้อยละ ๘๐ อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
๔. ระดับความพึงพอใจต่อการบรหิารองค์กรด้วยหลักธรรมมาภิบาล ร้อยละ ๘๐ อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

วิธีการด าเนินงานหรือขั้นตอนการด าเนินการ 
๑. จัดฝึกอบรม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ 
๒. ด าเนินการจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงาน 
๓. ส ารวจความพึงพอใจของบุคลากรและเจ้าหน้าท่ีที่มารับบริการทีก่ลุ่มงานบริหาร 
๔. ส ารวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารงานด้วยหลักธรรมมาภิบาล 

ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ีเริ่มตน้ 7 ธ.ค. 2560 วันท่ีสิ้นสดุ 30 ก.ย. 2561 
แผนด าเนินการแผนการและกจิกรรมด าเนินการ 

6105011101 » โครงการพัฒนานักจดัการทางการเงินการคลัง
มืออาชีพ (financial management)  

รายได้สถานศึกษา 30,000.00 บาท 

6105011102 » โครงการจดัท ามาตรฐานการปฏิบตัิงาน (SOP) 
ทางด้านพัสดุ และการเงิน 

รายได้สถานศึกษา 5,000.00 บาท 

6105011103 » โครงการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ
ด้านการสนับสนุนพันธกิจของวิทยาลัยฯ 

รายได้สถานศึกษา 5,000.00 บาท 

6105011104 » โครงการพัฒนาการบริหารงานตามแนวทาง
หลักธรรมมาภิบาล 

รายได้สถานศึกษา 5,000.00 บาท 

รายละเอียดงบประมาณของโครงการ 45,000.00  บาท 
วิธีการประเมินโครงการ 
 ประเมินความส าเรจ็ของโครงการตามแผนกลยุทธ์ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
 ร้อยละของโครงการที่ด าเนินการส าเร็จ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯไดร้ับการผลกัดันให้ด าเนินการเพื่อพัฒนาวิทยาลัยฯ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/คณะผู้ด าเนินการ 
   กนกวรรณ  มัธยมานันท์   ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
   ธีระพงษ์  อาญาเมือง   ( ผู้ก ากับติดตาม ) 
 



๑๙ 

หน่วยงาน กลุ่มงานอ านวยการ หน่วยงานย่อย งานการเงินและบรหิารสินทรัพย์  
พันธกิจข้อที่ 5.การบรหิารจดัการ ข้อย่อย 5.1 การบรหิารจดัการ 
ลักษณะของแผน  แผนงานประจ า  
รายละเอียดแผนงาน  กิจกรรม  
รหัสโครงการ 61050112  

ค่าจ้าง ค่าตอบแทนบุคลากร ตามพันธกิจวิทยาลัย 
หลักการและเหตุผล 

การด าเนินการของวิทยาลัยฯ จ าเป็นต้องใช้บุคลากรเป็นกลไกส าคญัในการขับเคลื่อนองค์กร ดังน้ันการตั้ง
งบประมาณ ค่าจ้าง ค่าตอบแทน จึงเป็นสิ่งจ าเป็น และเป็นขวญัก าลังใจให้แก่บุคลากร 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทน แก่บคุลากรตามพัทธกิจของวิทยาลัยฯ 
กลุ่มเป้าหมาย 

อาจารย์ เจ้าหน้าท่ีทุกท่านของวิทยาลัยฯ 
 วิธีการด าเนินงานหรือขั้นตอนการด าเนินการ 
 1. เบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทน/ค่าจ้าง บุคลากร 

2. ด าเนินการตามระเบียบ 
ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ีเริ่มตน้ 1 ต.ค. 2560 วันท่ีสิ้นสุด 30 ก.ย. 2561 
แผนด าเนินการแผนการและกจิกรรมด าเนินการ 

6105011001 » ค่าจ้างอาจารย์ชาวต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ  รายได้สถานศึกษา 225,000.00 บาท 
6105011002 » คา่จ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข   รายได้สถานศึกษา 6,648,000.00 บาท 
6105011003 » ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข   บ ารุงสถานบริการ 756,000.00 บาท 
6105011004 » ค่าจ้างท าความสะอาด    งบอุดหนุน 633,975.00 บาท 
6105011005 » ค่ารักษาความปลอดภัย    งบอุดหนุน 466,872.00 บาท 
6105011006 » ค่าไม่ประกอบเวชปฏิบัติส่วนตัว   งบด าเนินงาน 60,000.00 บาท 
6105011007 » ค่าจ้างเหมา (ส าหรับลูกจ้างเหมาบริการ)  บ ารุงสถานบริการ 108,000.00บาท 
6105011008 » ค่าจ้างเหมา (ส าหรับลูกจ้างเหมาบริการ)  รายได้สถานศึกษา 610,896.00 บาท 
6105011009 » ค่าจ้างเหมา (ส าหรับลูกจ้างเหมาบริการ)  งบอุดหนุน 1,778,100.00 บาท 
6105011010 » เงินเพิ่มส าหรบัต าแน่งที่มีเหตุพิเศษของ  งบด าเนินงาน 2,000,000.00 บาท 
  ผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.) 

รายละเอียดงบประมาณของโครงการ 13,286,843.00  
วิธีการประเมินโครงการ 

ประเมินอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทน แก่บุคลากร 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

ร้อยละของงบประมาณที่เบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทน/ค่าจา้ง บุคลากร 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณทันเวลา และ บุคลากรมีความพึงพอใจต่อการจ่ายคา่ตอบแทน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/คณะผู้ด าเนินการ 
   เมทินี  ชลวานิช    ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
   กนกวรรณ  มัธยมานันท์   ( ผู้ก ากับติดตาม ) 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 

หน่วยงาน กลุ่มงานอ านวยการ หน่วยงานย่อย งานการเงินและบรหิารสินทรัพย์  
พันธกิจข้อที่ 5.การบรหิารจดัการ ข้อย่อย 5.1 การบรหิารจดัการ 
ลักษณะของแผน  แผนงานประจ า  
รายละเอียดแผนงาน  โครงการ  
รหัสโครงการ 61050201  

ค่าใช้จ่ายเดินทาง ค่าท่ีพัก ค่าใช้จ่ายอื่นๆ การไปอบรม สัมมนา ประชุมและอื่นๆ (สายอาจารย์) 
หลักการและเหตุผล 

การเดินทางไปราชการของบุคลากรในวิทยาลัยฯ สายอาจารย์ จะมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับ ค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง 
ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามระเบียบราชการ จึงจ าเป็นต้องตั้งงบประมาณเพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าว 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อจ่ายค่าเดินทาง ค่าท่ีพัก ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการไปประชุมอบรม สัมมนาต่างๆ 
กลุ่มเป้าหมาย 

คณาจารย์ของวิทยาลัยฯ 
วิธีการด าเนินงานหรือขั้นตอนการด าเนินการ 

ด าเนินการเบิกจ่ายตามระเบยีบราชการ 
ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ีเริ่มตน้ 3 ต.ค. 2560 วันท่ีสิ้นสุด 18 ก.ย. 2561 
แผนด าเนินการแผนการและกจิกรรมด าเนินการ 

6105020101 » การไปประชุม อบรม สัมมนา ตามค าสั่ง  งบอุดหนุน 400,000.00 บาท 
  สายอาจารย์ ข้าราชการ 
6105020102 » การไปประชุม อบรม สัมมนาตามค าสั่ง   รายได้สถานศึกษา 48,000.00 บาท 
  สายอาจารย์ พ.ก.ส, ข้าราชการ 
6105020103 » การไปราชการตามค าสั่งส าหรับผู้อ านวยการ  งบอุดหนุน 60,000.00 บาท 
6105020104 » การไปราชการตามค าสั่งส าหรับผู้อ านวยการ  รายได้สถานศึกษา 40,000.00 บาท 

รายละเอียดงบประมาณของโครงการ 548,000.00 บาท 
วิธีการประเมินโครงการ 

ประเมินอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ประชุม อบรม สัมมนา 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

ร้อยละการเบิกจา่ยเงินงบประมาณ ค่าใช้จ่ายเดินทาง ค่าท่ีพัก ค่าเบี้ยเลี้ยงบุคลากรสายอาจารย ์
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

บุคลากรสายอาจารยไ์ดร้ับการพัฒนาตามความต้องการของวิทยาลัยฯ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/คณะผู้ด าเนินการ 
   เมทินี  ชลวานิช    ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
  กนกวรรณ  มัธยมานันท์   ( ผู้ก ากับติดตาม ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 

หน่วยงาน กลุ่มงานอ านวยการ หน่วยงานย่อย งานการเงินและบรหิารสินทรัพย์  
พันธกิจข้อที่ 5.การบรหิารจดัการ ข้อย่อย 5.1 การบริหารจัดการ 
ลักษณะของแผน  แผนงานประจ า  
รายละเอียดแผนงาน  กิจกรรม 
รหัสโครงการ 61050301  

ค่าบ ารุงรักษา ซ่อมแซม อาคารสถานท่ี 
หลักการและเหตุผล 

บ ารุงซ่อมแซมอาคารสถานท่ี มีการช ารุดทรุดโทรม เก่า ตามกาลเวลา อาคารเก่า จึงจ าเป็นต้องซ่อมแซมปรับปรุง
ให้มีสภาพดีขึ้น ไม่ทรุดโทรม ปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม ร่มรื่น น่าอยู่ 
วัตถุประสงค์ 

บ ารุงซ่อมแซม อาคารสถานท่ี ปรบัภูมิทัศน์ให้สวยงาม ร่มรื่น 
กลุ่มเป้าหมาย 

บ ารุงซ่อมแซมใหม้ีสภาพท่ีใช้งานได้ด ี
วิธีการด าเนินงานหรือขั้นตอนการด าเนินการ 
 1. จัดท าตามระบบจัดซื้อจัดจ้างอนุมัติตามขั้นตอน 
 2. ด าเนินการตามระเบียบ 
ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ีเริ่มตน้ 3 ต.ค. 2560 วันท่ีสิ้นสุด 20 ก.ย. 2561 
แผนด าเนินการแผนการและกจิกรรมด าเนินการ 

6105030101 » ค่าบ ารุงซ่อมแซมอาคารส านักงาน   งบอุดหนุน 400,000.00 บาท 
6105030102 » ทาสีตึกอ านวยการ     งบอุดหนุน 200,000.00 บาท 
6105030103 » ค่าบ ารุงซ่อมแซมอาคารส านักงาน   รายได้สถานศึกษา 400,000.00 บาท 
6105030104 » ค่าบ ารุงรักษาลิฟท์ อาคาร ๘ และ อาคาร ๙  งบอุดหนุน 86,800.00 บาท 
6105030105 » ซ่อมหอพักนกัศึกษาหญิง 3    รายได้สถานศึกษา 300,000.00 บาท 
6105030106 » คา่บ ารุงรักษาระบบบ่อบ าบัดน้ าเสยี   งบอุดหนุน 40,000.00 บาท 
6105030107 » ปรับปรุงภูมิทศัน์และสภาพแวดลอมในวิทยาลยัฯ  รายได้สถานศึกษา 100,000.00 บาท 
6105030108 » ค่าซ่อมแซมบา้นพัก    รายได้สถานศึกษา 700,000.00 บาท 
6105030109 » ค่าบ ารุงซ่อมแซมอาคารบริการสาธารณสุข  บ ารุงสถานบริการ 300,000.00 บาท 
6105030110 » ซ่อมหอพักนกัศึกษาหญิง ๑    รายได้สถานศึกษา 300,000.00 บาท 
6105030111 » ซ่อมแซมหอพักชาย    รายได้สถานศึกษา 300,000.00 บาท 
6105030112 » ซ่อมและบ ารงุรักษาเครื่องปรับอากาศ   งบอุดหนุน 200,000.00 บาท 
6105030113 » ซ่อมและบ ารงุรักษาเครื่องปรับอากาศ   รายได้สถานศึกษา 50,000.00 บาท 
6105030114 » โครงการไฟสอ่งสว่างพลังแสงอาทิตย์   บ ารุงสถานบริการ 380,000.00 บาท 
6105030115 » ปรับปรุงถนน     บ ารุงสถานบริการ 300,000.00 บาท 

รายละเอียดงบประมาณของโครงการ 4,056,800.00  บาท 
วิธีการประเมินโครงการ 

ปริมาณและคุณภาพของการจัดหาวัสดุในการซ่อมแซม อาคารสถานท่ี 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

ความพึงพอใจ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุด 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/คณะผู้ด าเนินการ 
   อารมย์  ปัญญาธิโป   ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
   กนกวรรณ  มัธยมานันท์   ( ผู้ก ากับติดตาม ) 
 
 
 



๒๒ 

หน่วยงาน กลุ่มงานอ านวยการ หน่วยงานย่อย งานการเงินและบรหิารสินทรัพย์  
พันธกิจข้อที่ 1.การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข ข้อย่อย 1.1 ผลิตบคุลากรด้านสาธารณสุข 
ลักษณะของแผน  แผนงานประจ า  
รายละเอียดแผนงาน  โครงการ 
รหัสโครงการ 61050302  

จัดหาครภุณัฑ์เพื่อสนับสนุนพันธกิจวิทยาลัย 
หลักการและเหตุผล 

จัดหาครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของวิทยาลัยให้นักศึกษาและอาจารย์ ครุภัณฑ์ในการจัดการเรียน
การสอนจึงมีการช ารุดทรุดโทรมตามกาลเวลาและการใช้งาน จึงจ าเป็นจะต้องจัดหาและพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อ
อ านวยต่อการเรียนและบุคลากร 
วัตถุประสงค์ 

1. จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนของนักศึกษาและบุคลากร 
2. เพื่อสนับสนุนวัสดุและครุภณัฑใ์ห้นักศึกษาและบุคลากร 

กลุ่มเป้าหมาย 
จัดหาครภุณัฑ์เพื่อสนับสนุน 

วิธีการด าเนินงานหรือขั้นตอนการด าเนินการ 
1. จัดท าตามระบบจัดซื้อจัดจ้างอนุมัติตามขั้นตอน 
2. ด าเนินการตามระเบียบ 

ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ีเริ่มตน้ 3 ต.ค. 2560 วันท่ีสิ้นสุด 30 ก.ย. 2561 
แผนด าเนินการแผนการและกจิกรรมด าเนินการ 

6105030201 » จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one ส าหรับ
ห้องเรียนบรรยาย จ านวน 14 เครื่อง (งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อโสตทัศนูปกรณ์) 

รายได้สถานศึกษา 350,000.00 บาท 

6105030202 » จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะส าหรับบุคลากร 
จ านวน 46 เครื่อง (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และสื่อโสตทัศนูปกรณ์) 

รายได้สถานศึกษา 920,000.00บาท 

6105030203 » จัดซื้อโสตทัศนูปกรณ์ (งานเทคโนโลยสีารสนเทศ
และสื่อ โสตทัศนูปกรณ์) 

รายได้สถานศึกษา 450,000.00 บาท 

6105030204 » จัดซื้อเครื่องสแกน ส าหรับงานพัสดุ รายได้สถานศึกษา 32,000.00 บาท 
6105030205 » จัดซื้อโตะ๊เรยีนและเก้าอ้ี ภาค สบ.50 ชุด ภาค

เภสัชโต๊ะ 100 ตัวเก้าอ้ี 20 ตัว 
รายได้สถานศึกษา 245,000.00 บาท 

6105030206 » จัดซื้อตูล้็อคเกอร์ 18 ช่อง 2 ตู้ ภาคเภสัช รายได้สถานศึกษา 20,000.00 บาท 
6105030207 » จัดซื้อตู้เย็น 3 เครื่อง (กลุ่มทรัพยากรบุคคล กลุ่ม

วิชาการ ห้องประชุมผู้บริหาร) 
รายได้สถานศึกษา 30,000.00 บาท 

6105030208 » จัดซื้อโตะ๊เก้าอ้ี ส านักงาน (กลุม่วชิาการ กลุ่ม
กิจการ ภาคแพทย์แผนไทย) 

รายได้สถานศึกษา 30,000.00 บาท 

6105030209 » จัดซื้อสแตนด์เชียร์กีฬาส ี รายได้สถานศึกษา 80,000.00 บาท 
6105030210 » จัดซื้อโตะ๊ประชุม เก้าอ้ีและอุปกรณ์ในห้องประชุม

สโมสรและชมรมนักศึกษา (กิจการนักศึกษา) 
รายได้สถานศึกษา 60,000.00 บาท 

6105030211 » จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนแบบกระจกทึบ (ภาค
แพทย์แผนไทย) 

บ ารุงสถานบริการ 8,900.00 บาท 

6105030212 » จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 10 เครื่อง (คลินิกทันตก
รรม) 

บ ารุงสถานบริการ 250,000.00 บาท 

6105030213 » จัดซื้อเครื่องท าน้ าดื่มประจ าหอพักนักศึกษา รายได้สถานศึกษา 300,000.00 บาท 
6105030214 » จัดซื้อช้ันวางชุดจัดอาหารว่างและเครื่องดื่ม รายได้สถานศึกษา 3,000.00 บาท 
6105030215 » จัดซื้อครภุัณฑเ์พื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อ รายได้สถานศึกษา 150,000.00บาท 



๒๓ 

การเรยีนรู้ (ห้องสมดุ) 
6105030216 » บอร์ดไม้คอร์ก ขนาด 60 x 100 ซม. จ านวน 3 

บอร์ด (ภาคเภสัช) 
รายได้สถานศึกษา 6,000.00 บาท 

6105030217 » จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 2 เครื่อง (กลุ่มพัฒนา
บุคลากร ภาคเภสัช) 

รายได้สถานศึกษา 60,000.00 บาท 

6105030218 » จัดซื้อครภุัณฑส์ านักงาน งบอุดหนุน 50,000.00 บาท 
6105030219 » จัดซื้อครภุัณฑ์ทางการเกษตรและเครื่องมือช่าง รายได้สถานศึกษา 100,000.00 บาท 

รายละเอียดงบประมาณของโครงการ 3,144,900.00 บาท 
วิธีการประเมินโครงการ 

ปริมาณและคุณภาพของการจัดหาและพัฒนาสิ่งสนับสนุน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

ความพึงพอใจ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุด 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/คณะผู้ด าเนินการ 
   อารมย์  ปัญญาธิโป   ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
  กนกวรรณ  มัธยมานันท์   ( ผู้ก ากับติดตาม ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 

หน่วยงาน กลุ่มงานอ านวยการ หน่วยงานย่อย งานการเงินและบรหิารสินทรัพย์  
พันธกิจข้อที่ 5.การบรหิารจดัการ ข้อย่อย 5.1 การบรหิารจดัการ 
ลักษณะของแผน  แผนงานประจ า  
รายละเอียดแผนงาน  โครงการ  
รหัสโครงการ 61050303  

ค่าวัสดุอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและพันธกิจอ่ืนของวิทยาลัย 
หลักการและเหตุผล 

จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการเรยีนรู้ให้กลุม่งาน/ภาคฝ่าย 
วัตถุประสงค์ 

1. จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนของนักศึกษา 
2. พัฒนาศักยภาพ การเรียนรู้ ตามหลักสูตรการเรียนการสอน 

กลุ่มเป้าหมาย 
จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการเรยีนรู้ 

วิธีการด าเนินงานหรือขั้นตอนการด าเนินการ 
1. จัดท าตามระบบจัดซื้อจัดจ้างอนุมัติตามขั้นตอน 
2. ด าเนินการตามระเบียบ 

ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ีเริ่มตน้ 3 ต.ค. 2560 วันท่ีสิ้นสุด 3 ก.ย. 2561 
แผนด าเนินการแผนการและกจิกรรมด าเนินการ 

6105030301 » จัดซื้อวัสดุส านักงาน    งบอุดหนุน 200,000.00 บาท 
6105030302 » จัดซื้อวัสดุส านักงาน    บ ารุงสถานบริการ 50,000.00 บาท 
6105030303 » จัดซื้อวัสดุส านักงาน    รายได้สถานศึกษา 50,000.00 บาท 
6105030304 » จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว    งบอุดหนุน 130,000.00 บาท 
6105030305 » จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว    บ ารุงสถานบริการ 40,000.00 บาท 
6105030306 » จัดซื้อวัสดุหมกึพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์   งบอุดหนุน 250,000.00 บาท 
6105030307 » วัสดไุฟฟ้าและประปา    งบด าเนินงาน 20,000.00 บาท 
6105030308 » วัสดไุฟฟ้าและประปา    รายได้สถานศึกษา 60,000.00 บาท 
6105030309 » วัสดไุฟฟ้าและประปา    งบอุดหนุน 70,000.00 บาท 
6105030310 » ค่าถ่ายเอกสารส าหรับการจดัการเรียนการสอน  งบอุดหนุน 100,000.00 บาท 
6105030311 » ค่าถ่ายเอกสารส าหรับการจดัการเรียนการสอน  รายได้สถานศึกษา 50,000.00 บาท 
6105030312 » วัสดุงานบ้านงานครัว    รายได้สถานศึกษา 50,000.00 บาท 
6105030313 » วัสดุการเกษตร     รายได้สถานศึกษา 20,000.00 บาท 
6105030314 » วัสดุการเกษตร     งบอุดหนุน 50,000.00บาท 
6105030315 » วัสดุพิธีทางศาสนา     รายได้สถานศึกษา 5,000.00บาท 
6105030316 » วัสดุพิธีทางศาสนา     งบอุดหนุน 5,000.00 บาท 
6105030317 » ค่าน้ ายาเคมีดบัเพลิง    รายได้สถานศึกษา 15,889.50 บาท 

รายละเอียดงบประมาณของโครงการ 1,165,889.50 บาท 
วิธีการประเมินโครงการ  

ปริมาณและคุณภาพของการจัดหาและพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

ความพึงพอใจ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุด 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/คณะผู้ด าเนินการ 
   อารมย์  ปัญญาธิโป   ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
  กนกวรรณ  มัธยมานันท์   ( ผู้ก ากับติดตาม ) 
หน่วยงาน กลุ่มงานอ านวยการ หน่วยงานย่อย งานการเงินและบรหิารสินทรัพย์  



๒๕ 

พันธกิจข้อที่ 5.การบรหิารจดัการ ข้อย่อย 5.1 การบรหิารจดัการ 
ลักษณะของแผน  แผนงานประจ า  
รายละเอียดแผนงาน  กิจกรรม 
รหัสโครงการ 61050304  

ปรับปรุงห้องประชุม ห้องส านักงาน บ้านพักและหอพัก 
หลักการและเหตุผล 

ปรับปรุงห้องประชุม ห้องส านักงาน บ้านพักและหอพัก เพื่อให้เป็นระบบสัดส่วน ระเบียบ สวยงามมากข้ึน ไม่
แออัด 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อความเป็นระเบียบ เรยีบร้อย 
2. บ้านพักเพื่อเป็นที่พักอาศัย 
3. หอพักนักศึกษา ปรับปรุงให้มีสภาพน่าอยู่ข้ึน 
4. กั้นกระจกเพื่อความปลอดภัย 

กลุ่มเป้าหมาย 
ปรับปรุงซ่อมแซมให้ดีขึ้น เพื่อความสวยงามและปลอดภยั 

วิธีการด าเนินงานหรือขั้นตอนการด าเนินการ 
1. จัดท าตามระบบจัดซื้อจัดจ้างอนุมัติตามขั้นตอน 
2. ด าเนินการตามระเบียบ 

ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ีเริ่มตน้ 4 ต.ค. 2560 วันท่ีสิ้นสุด 30 ก.ย. 2561 
แผนด าเนินการแผนการและกจิกรรมด าเนินการ 

6105030401 » กั้นห้องบริเวณที่รับประทานอาหารว่าง   รายได้สถานศึกษา 50,000.00 บาท 
  ช้ัน ๕ ตึกอินทนิล 
6105030402 » ปรับปรุงบ้านพักหลังที่ ๒ ๔ และ ๖   รายได้สถานศึกษา 900,000.00 บาท 
6105030403 » ปรับปรุงหอพักนักศึกษาหอหญิง ๒  รายได้สถานศึกษา 3,000,000.00 บาท 
  (ขอแบบโยธา) 
6105030404 » จัดซื้ออุปกรณ์ล็อคประตหูอพักนักศึกษาโดย  รายได้สถานศึกษา 100,000.00 บาท 
  ใช้ระบบสแกนนิ้วมือ 
6105030405 » กั้นประตูกระจกหอพักนักศึกษาเพื่อรองรับ  รายได้สถานศึกษา 200,000.00 บาท 
  ระบบแสกนน้ิวก่อนเข้าหอพัก 
6105030406 » ปรับปรุงห้องส านักงานและห้องน้ า ตึกอ านวยการ งบอุดหนุน 200,000.00 บาท 

รายละเอียดงบประมาณของโครงการ 4,450,000.00 บาท 
วิธีการประเมินโครงการ 

ปริมาณและคุณภาพของการจัดซือ้จัดจ้าง 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

ความพึงพอใจ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สงูสุด 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/คณะผู้ด าเนินการ 
   อารมย์  ปัญญาธิโป   ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
   กนกวรรณ  มัธยมานันท์   ( ผู้ก ากับติดตาม ) 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 

หน่วยงาน กลุ่มงานอ านวยการ หน่วยงานย่อย งานการเงินและบรหิารสินทรัพย์  
พันธกิจข้อที่ 5.การบรหิารจดัการ ข้อย่อย 5.1 การบรหิารจดัการ 
ลักษณะของแผน  แผนงานประจ า  
รายละเอียดแผนงาน  โครงการ  
รหัสโครงการ 61050501  

ค่าซ่อมบ ารุงรักษาและจดัซื้อวัสดคุรุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
หลักการและเหตุผล 

บ ารุงรักษาครภุัณฑ์ยานพาหนะใหม้ีสภาพใช้งานไดต้ลอด เพื่อใช้ในการขับขี่ยานพาหนะให้ปลอดภยั 
วัตถุประสงค์ 

บ ารุงรักษายาพาหนะ 
กลุ่มเป้าหมาย 

จัดหาครภุณัฑ์ยานพาหนะ 
วิธีการด าเนินงานหรือขั้นตอนการด าเนินการ 

1. จัดท าตามระบบจัดซื้อจัดจ้างอนุมัติตามขั้นตอน 
2. ด าเนินการตามระเบียบ 

ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ีเริ่มตน้ 3 ต.ค. 2560 วันท่ีสิ้นสุด 30 ก.ย. 2561 
แผนด าเนินการแผนการและกจิกรรมด าเนินการ 

6105050101 » ค่าซ่อมบ ารุงรถยนต์ TOYOTA ทะเบียน กฉ 2074 ชลบุร ี งบอุดหนุน 20,000.00 บาท 
6105050102 » ค่าซ่อมบ ารุงรถยนต์ ISUZU ทะเบียน ขข 1004 ชลบุร ี งบอุดหนุน 25,000.00 บาท 
6105050103 » ค่าซ่อมบ ารุงรถยนต์ TOYOTA ทะเบียน นค 7937 ชลบุร ี งบอุดหนุน 50,000.00 บาท 
6105050104 » ค่าซ่อมบ ารุงรถยนต์ TOYOTA ทะเบียน นค 9859 ชลบุร ี งบอุดหนุน 50,000.00 บาท 
6105050105 » ค่าซ่อมบ ารุงรถยนต์ TOYOTA ทะเบียน นง 3048 ชลบุร ี งบอุดหนุน 40,000.00 บาท 
6105050106 » ค่าซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน ผษ1256 ชลบุร ี งบอุดหนุน10,000.00 บาท 

6105050107 » ค่าซ่อมบ ารุงรถยนต์ ทะเบียน ขล 6909 ชลบุรี งบอุดหนุน 10,000.00 บาท 

6105050108 » ค่าซ่อมบ ารุงรถยนต์ TOYOTA ทะเบียน ขข 1004 ชลบุร ี รายได้สถานศึกษา 10,000.00 บาท 

6105050109 » ค่าซ่อมบ ารุงรถยนต์ TOYOTA ทะเบียน นค 7937 ชลบุร ี รายได้สถานศึกษา 35,000.00 บาท 

6105050110 » ค่าซ่อมบ ารุงรถยนต์ TOYOTA ทะเบียน นค 9859 ชลบุร ี รายได้สถานศึกษา 10,000.00 บาท 

6105050111 » ค่าซ่อมบ ารุงรถยนต์ TOYOTA ทะเบียน นง 3048 ชลบรีุ รายได้สถานศึกษา 5,000.00 บาท 
6105050112 » ค่าซ่อมบ ารุงรถยนต์ TOYOTA ทะเบียน กฉ 2074 ชลบุร ี รายได้สถานศึกษา 10,000.00 บาท 
6105050113 » วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งบอุดหนุน  200,000.00 บาท 
6105050114 » วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รายได้สถานศึกษา 50,000.00 บาท 

6105050115 » ค่าประกันภัยรถราชการ รายได้สถานศึกษา 7,000.00บาท 

6105050116 » ซ่อมบ ารุงรักษารถขยะ ผษ-1256 รายได้สถานศึกษา 30,000.00 บาท 
รายละเอียดงบประมาณของโครงการ 562,000.00 บาท 
วิธีการประเมินโครงการ 

บ ารุงซ่อมแซมครุภณัฑ์ยานพาหนะให้มีสภาพใช้งานได้ด ี
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

ความพึงพอใจ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุด 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/คณะผู้ด าเนินการ 
   วสันต์  รักพันธ์    ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
   กนกวรรณ  มัธยมานันท์   ( ผู้ก ากับติดตาม ) 
 
 
 



๒๗ 

หน่วยงาน กลุ่มงานอ านวยการ หน่วยงานย่อย งานการเงินและบรหิารสินทรัพย์  
พันธกิจข้อที่ 5.การบรหิารจดัการ ข้อย่อย 5.1 การบรหิารจดัการ 
ลักษณะของแผน  แผนงานประจ า  
รายละเอียดแผนงาน  กิจกรรม 
รหัสโครงการ 61050502  

ค่าเช่ายานพาหนะเพื่อใช้ในภารกิจจัดการเรียนการสอนและการบรหิาร 
หลักการและเหตุผล 

จัดหาเช่ายานพาหนะเพื่อใช้ในภารกิจจัดการเรยีนการสอนและการบริหาร 
วัตถุประสงค์ 

จัดหาเช่ารถเพื่อใช้ในการการทางไปราชการ 
กลุ่มเป้าหมาย 

เช่ารถไปอบรมสมัมนา 
วิธีการด าเนินงานหรือขั้นตอนการด าเนินการ 

1. จัดท าตามระบบจัดซื้อจัดจ้างอนุมัติตามขั้นตอน 
2. ด าเนินการตามระเบียบ 

ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ีเริ่มตน้ 3 ต.ค. 2560 วันท่ีสิ้นสุด 30 ก.ย. 2561 
แผนด าเนินการแผนการและกจิกรรมด าเนินการ 

6105050201 » ค่าเช่ารถยนต ์การเดินทางไปราชการ   งบอุดหนุน 110,000.00 บาท 
6105050202 » ค่าเช่ารถยนต ์การเดินทางไปราชการ   รายได้สถานศึกษา 100,000.00 บาท 

รายละเอียดงบประมาณของโครงการ 210,000.00 บาท 
วิธีการประเมินโครงการ 

คุณภาพเพื่อใช้ในภารกิจจัดการเรยีนการสอนและการบริหาร 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

ความพึงพอใจ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

เพื่อใช้ในภารกิจจัดการเรียนการสอนและการบริหารสามารถน ากลบัมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากท่ีสดุ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/คณะผู้ด าเนินการ 
  อารมย์  ปัญญาธิโป   ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
   กนกวรรณ  มัธยมานันท์   ( ผู้ก ากับติดตาม ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘ 

หน่วยงาน กลุ่มงานอ านวยการ หน่วยงานย่อย งานการเงินและบรหิารสินทรัพย์  
พันธกิจข้อที่ 5.การบรหิารจดัการ ข้อย่อย 5.1 การบรหิารจดัการ 
ลักษณะของแผน  -  
รายละเอียดแผนงาน  โครงการ  
รหัสโครงการ 61050503  

โครงการปรับปรุงทาสีและซ่อมฝ่าอาคารทันตสาธารณสุข (โครงการต่อเนื่องปี ๒๕๖๐) 
หลักการและเหตุผล 

โครงการปรับปรุงทาสีและซ่อมฝ้าอาคารทันตสาธารณสุข เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามและซ่อมแซมบ ารุงตึกให้มี
สภาพพร้อมใช้งานได้ดี 
วัตถุประสงค์ 

พัฒนาซ่อมแซม อาคารสถานท่ีใหม้ีสภาพสวยงามมากข้ึน ซ่อมบ ารุงให้มีสภาพดี 
กลุ่มเป้าหมาย 

ปรับปรุงอาคารใหส้วยงาม น่าอยู ่
วิธีการด าเนินงานหรือขั้นตอนการด าเนินการ 

1. จัดท าตามระบบจัดซื้อจัดจ้างอนุมัติตามขั้นตอน 
2. ด าเนินการตามระเบียบ 

ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ีเริ่มตน้ 9 ก.ย. 2560 วันท่ีสิ้นสุด 28 พ.ค. 2561 
แผนด าเนินการแผนการและกจิกรรมด าเนินการ 

6105050301 » โครงการปรับปรุงทาสีและซ่อมฝ่าอาคาร         บ ารุงสถานบริการ 1,200,000.00 บาท 
  ทันตสาธารณสุข 

รายละเอียดงบประมาณของโครงการ 1,200,000.00 บาท 
วิธีการประเมินโครงการ 

ปริมาณและคุณภาพของการจัดหาและพัฒนาสนบัสนุนปรับปรุงอาคารให้สวยงามและนา่อยู่ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

ความพึงพอใจ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ปรับภูมิทัศน์ใหส้วยงาม น่าอยู่ อาคารใหมส่ภาพดีขึ้น 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/คณะผู้ด าเนินการ 
   อารมย์  ปัญญาธิโป   ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
   กนกวรรณ  มัธยมานันท์   ( ผู้ก ากับติดตาม ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดแผนปฏิบัติการ 
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



๓๐ 

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ  2561 ปีการศึกษา 2560 

 
หน่วยงาน กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล หน่วยงานย่อย งานบริหารทรพัยากรบุคคล  
พันธกิจข้อที่ 5.การบรหิารจดัการ ข้อย่อย 5.1 การบรหิารจดัการ 
ลักษณะของแผน  แผนงานประจ า  
รายละเอียดแผนงาน  โครงการ  
รหัสโครงการ 61040101  

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสรมิสร้างสุขภาพและการตรวจสุขภาพประจ าปีของบุคลากร 
 หลักการและเหตุผล 

เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรให้มคีวามสุขในการท างานและมีขวัญก าลังใจในการด าเนินชีวิต 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อการเฝ้าระวังการเจบ็ป่วยในบุคลากร 
2. เพื่อการปฏิบัติตนที่ถูกต้องของบุคลากรในการด าเนินชีวิตอยา่งปกติสุข 

กลุ่มเป้าหมาย 
ร้อยละ 100 ของบุคลากรทั้งหมด 

วิธีการด าเนินงานหรือขั้นตอนการด าเนินการ 
1. การวางแผนเพื่อการจัดการตรวจสุขภาพของบุคลากร 
2. ประชุมคณะท างาน 
3. ประชาสัมพันธ์ 
4. จัดกิจกรรมการตรวจสุขภาพประจ าป ี
5. ประเมินผลการด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ีเริ่มตน้ 1 ต.ค. 2560 วันท่ีสิ้นสุด 30 ก.ย. 2561    
แผนด าเนินการแผนการและกจิกรรมด าเนินการ 

6104010101 » การประชุมเชงิปฏิบัติการเพื่อเสรมิสร้าง  รายได้สถานศึกษา 30,000.00 บาท 
  สุขภาพบุคลากร 

รายละเอียดงบประมาณของโครงการ  30,000.00 บาท 
วิธีการประเมินโครงการ 

1. แบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมการประชุมฯ  
2. รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
1. มีผู้เข้าร่วมการประชุมปฏิบตัิปฏิบัติการมากกว่า ร้อยละ 80  
2. ร้อยละ 60 ผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการมคีวามพึงพอใจในระดับมาก 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบตัิการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพและการตรวจสุขภาพประจ าปีของบุคลากร มีความรู้ 

ความเข้าใจ ในเรื่องการสร้างเสรมิสุขภาพตนเองเพิ่มมากข้ึน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/คณะผู้ด าเนินการ 
   ชุติญา  เล็กชะอุ่ม   ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
   ชวลิต  กิจพิบูลย์   ( ผู้ก ากับติดตาม ) 
 
 
 
 
 
 



๓๑ 

หน่วยงาน กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล หน่วยงานย่อย งานบริหารทรัพยากรบุคคล  
พันธกิจข้อที่ 5.การบรหิารจดัการ ข้อย่อย 5.1 การบริหารจัดการ 
ลักษณะของแผน  แผนยุทธ์ศาสตร์ 
รายละเอียดแผนงาน  โครงการ  
รหัสโครงการ 61040102  

การอบรมบุคลากรใหม่เพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ที่มุ่งหวังของวิทยาลัยฯ 
หลักการและเหตุผล 

เพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของบุคลากรใหม่ที่วิทยาลัยฯมุ่งหวังซึ่งอยู่ภายใต้พันธกิจส าคัญของ
สถาบันพระบรมราชชนก 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาทและหน้าท่ีของบุคลากรประจ าวิทยาลัยฯ 
2. เพื่อสร้างเสริมคณุลักษณะส าคญัของบุคลากรที่เหมาะสมต่อวิทยาลัยฯ 

กลุ่มเป้าหมาย 
บุคลากรใหม่ที่มาประจ าวิทยาลัยฯตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ทุกคน 

วิธีการด าเนินงานหรือขั้นตอนการด าเนินการ 
1. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
2. ประเมินผล 

ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ีเริ่มตน้ 1 ธ.ค. 2560 วันท่ีสิ้นสุด 30 ม.ค. 2561 
แผนด าเนินการแผนการและกจิกรรมด าเนินการ 

6104010201 » การอบรมบุคลากรใหมเ่พื่อเสริมสร้างอัตลักษณ ์ รายได้สถานศึกษา 20,000.00 บาท 
  ที่มุ่งหวังของวิทยาลัยฯ 

รายละเอียดงบประมาณของโครงการ 20,000.00 บาท 
วิธีการประเมินโครงการ 

1. ประเมินผลหลังการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
2. ประเมินผลการปฏิบตัิงานในไตรมาสที่ 3 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
1. ผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัตกิารฯ มีความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาทและหน้าท่ีของบุคลากาของวิทยาลัยฯ 

เพิ่มมากข้ึน มากกว่าร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งหมด 
2. แนวทางปฏิบัติของบุคลากรตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัยฯ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
วิทยาลัยฯมีบุคลากรที่มีคณุภาพเหมาะส าหรับการเป็นวิทยาลัยคณุธรรม 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/คณะผู้ด าเนินการ 
   ชุติญา  เล็กชะอุ่ม    ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
   ชวลิต  กิจพิบูลย์    ( ผู้ก ากับติดตาม ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒ 

หน่วยงาน กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล หน่วยงานย่อย งานบริหารทรพัยากรบุคคล  
พันธกิจข้อที่ 5.การบรหิารจดัการ ข้อย่อย 5.1 การบริหารจัดการ 
ลักษณะของแผน  แผนยุทธ์ศาสตร์  
รายละเอียดแผนงาน  โครงการ  
รหัสโครงการ 61040103  

การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 
หลักการและเหตุผล 

การปฏิบัติงานของบุคลากรในวิทยาลัยมีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายที่ส าคัญ
หลายประการ การลดการกระท าผิดต่อข้อบังคับ ระเบียบ กฎหมาย จึงมีความจ าเป็นท่ีบุคลากรทุกคนต้องมีความเข้าใจ 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในข้อบังคับ ระเบียบและกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 
2. เพื่อลดการกระท าผดิต่อข้อบังคับ ระเบียบ กฎหมายของบุคลากร 

กลุ่มเป้าหมาย 
บุคลากรทุกคน 

วิธีการด าเนินงานหรือขั้นตอนการด าเนินการ 
1. การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
2. การประเมินผล 

ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ีเริ่มตน้ 1 ก.พ. 2561 วันท่ีสิ้นสุด 30 ต.ค. 2561 
แผนด าเนินการแผนการและกจิกรรมด าเนินการ 

6104010301 » โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเสรมิสร้าง  รายได้สถานศึกษา 20,000.00 บาท 
  ความรู้ ความเข้าใจในระเบยีบ ข้อบังคับและ 
  กฎหมายที่เกีย่วข้องในการปฏิบัติงาน 

รายละเอียดงบประมาณของโครงการ 20,000.00 บาท 
วิธีการประเมินโครงการ 

1. การประเมินตามวตัถุประสงค ์
2. การประเมินผลตามสภาวะจริง 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
1. ผู้เข้าร่วมการอบรมฯ มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง ระเบียบ ข้อบงัคับและกฎหมายที่เกี่ยวกับข้าราชการพล

เรือนเพิ่มมากข้ึน มากกว่าร้อยละ 80 
2. มีแนวปฏิบตัิที่ดีของข้าราชการ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
บุคลากรของวิทยาลยัมีความซื่อสตัย์ สุจริต 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/คณะผู้ด าเนินการ 
  วิพิมพ์  ทองล้วน   ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
  ชวลิต  กิจพิบูลย์   ( ผู้ก ากับติดตาม ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓ 

หน่วยงาน กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล หน่วยงานย่อย งานบริหารทรพัยากรบุคคล  
พันธกิจข้อที่ 5.การบรหิารจดัการ ข้อย่อย 5.1 การบริหารจัดการ 
ลักษณะของแผน  แผนยุทธ์ศาสตร์ 
รายละเอียดแผนงาน  โครงการ  
รหัสโครงการ 61040104  

การปฏิบัติงานล่วงเวลาจากภาระงานเร่งด่วนและภาระงานตามที่ได้รบัมอบหมายส าหรบัข้าราชการและพนักงาน
กระทรวง 
หลักการและเหตุผล 

ภาระงานท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วนหรือภาระงานท่ีได้รับมอบหมายในกรณีพิเศษ มีความจ าเป็นที่ต้องด าเนินการให้
แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนด ท าให้ผู้รับผิดชอบงานมีความจ าเป็นต้องปฏิบัตินอกเวลางานปกติ 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อปฏิบัติงานให้ส าเร็จตามก าหนด 
2. ภาระงานท่ีไดร้ับมอบหมายมคีวามสมบรูณ์ ครบถ้วน 

กลุ่มเป้าหมาย 
บุคลากรผู้ปฏิบตัิงาน 5 คน 

วิธีการด าเนินงานหรือขั้นตอนการด าเนินการ 
1. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายนอกเวลาปฏิบัติงาน 
2. งานเสร็จทัน เวลา ครบถ้วน ตามประสงค ์

ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ีเริ่มตน้ 1 ต.ค. 2560 วันท่ีสิ้นสุด 30 ก.ย. 2561 
แผนด าเนินการแผนการและกจิกรรมด าเนินการ 

6104010401 » ปฏิบัติงานเร่งด่วนหรือที่ไดร้ับมอบหมาย  รายได้สถานศึกษา 30,000.00 บาท 
  นอกเวลาราชการส าหรับพนักงานกระทรวง 
6104010402 » การปฏิบตัิงานล่วงเวลาจากภาระงานเร่งด่วน  รายได้สถานศึกษา 50,000.00 บาท 

และภาระงานท่ีได้รับมอบหมายส าหรับ 
ข้าราชการ 

รายละเอียดงบประมาณของโครงการ 80,000.00 บาท 
วิธีการประเมินโครงการ 

1. ประเมินตามวัตถุประสงค ์
2. ประเมินตามชิ้นงาน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
1. งานประจ าส าเร็จตามเป้าหมายในการด าเนินงานร้อยละ 80  
2. งานท่ีได้รับมอบหมายส าเร็จตามเป้าหมาในการด าเนินงานร้อยละ 90 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
กิจกรรมต่างๆของวิทยาลัยบรรลุตามเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/คณะผู้ด าเนินการ 
ชุติญา  เล็กชะอุ่ม    ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
วิพิมพ์  ทองล้วน    ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
ยอดมนู  สายพรหม   ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
ชวลิต  กิจพิบูลย์    ( ผู้ก ากับติดตาม ) 

 
 
 
 
 
 
 



๓๔ 

หน่วยงาน กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล หน่วยงานย่อย งานบริหารทรพัยากรบุคคล  
พันธกิจข้อที่ 5.การบรหิารจดัการ ข้อย่อย 5.1 การบริหารจัดการ 
ลักษณะของแผน  แผนงานประจ า  
รายละเอียดแผนงาน  โครงการ  
รหัสโครงการ 61040201  

การพัฒนาสมรรถนะด้านวิชาการชีพ(พัฒนาตนเอง)อาจารย์ ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการและจ้าง
เหมาบริการ 
หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาอาจารย์มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นบุคลากรหลักที่ต้องวางรากฐานทางการศึกษาแก่
นักศึกษาท่ีวิทยาลัยฯรับเข้ามา เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพ 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการแก่อาจารย ์
2. เพื่อสร้างความก้าวทางอาชีพแก่อาจารย ์

กลุ่มเป้าหมาย 
อาจารย์ทุกคน 

วิธีการด าเนินงานหรือขั้นตอนการด าเนินการ 
1. ประชุมชี้แจงข้อก าหนดส าคญัต่างๆในการขอรับการสนับสนุนจากวิทยาลัย 
2. ด าเนินการให้การสนับสนุนงบประมาณแก่อาจารย์ 
3. การประเมินผล 

ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ีเริ่มตน้ 30 ต.ค. 2560 วันท่ีสิ้นสุด 30 ก.ย. 2561 
แผนด าเนินการแผนการและกจิกรรมด าเนินการ 

6104020101 » การพัฒนาสมรรถนะดา้นวิชาการชีพ   งบอุดหนุน 710,000.00 บาท 
  (พัฒนาตนเอง) อาจารย์ ข้าราชการ 
6104020102 » การพัฒนาสมรรถนะดา้นวิชาชีพ อาจารย์ พกส.  รายได้สถานศึกษา  90,000.00 บาท 
6104020103 » การพัฒนาสมรรถนะดา้นวิชาชีพ (พัฒนาตนเอง)  งบอุดหนุน 200,000.00 บาท 
  สายสนบัสนุน ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า  
  พนักงานราชการ ลูกจ้างเหมาบริการ 
6104020104 » การพัฒนาสมรรถนะดา้นวิชาชีพ (พัฒนาตนเอง) รายได้สถานศึกษา 175,000.00 บาท 
  สายสนบัสนุน พ.ก.ส. 

รายละเอียดงบประมาณของโครงการ 1,175,000.00  บาท 
วิธีการประเมินโครงการ 

1. ประเมินตามวัตถุประสงค ์
2. ประเมินตามสภาพจริง 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
1. ผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัตกิาร/อบรม/สัมมนา มีความรู้ ความเข้าใจ ในด้านวิชาการและวิชาชีพของ

ตนเองเพิ่มมากข้ึน มากกว่าร้อยละ 80 ของผู้ไดร้ับการพัฒนาศักยภาพ 
2. ผู้ได้รับการพัฒนาศักยภาพร้อยละ 10 มีความเป็นมืออาชีพ หรือ ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานท่ัวไป 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
บัณฑิตของวิทยาลยัมีคณุภาพ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/คณะผู้ด าเนินการ 
   ยอดมนู  สายพรหม   ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
   ชวลิต  กิจพิบูลย์    ( ผู้ก ากับติดตาม ) 
 
 
 
 



๓๕ 

หน่วยงาน กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล หน่วยงานย่อย งานบริหารทรพัยากรบุคคล  
พันธกิจข้อที่ 5.การบรหิารจดัการ ข้อย่อย 5.1 การบริหารจัดการ 
ลักษณะของแผน  แผนงานประจ า  
รายละเอียดแผนงาน  โครงการ  
รหัสโครงการ 61040202  

การพัฒนาสมรรถนะหลักเพื่อเพิม่ประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงาน
ราชการ จ้างเหมาบริการ 
หลักการและเหตุผล 

สมรรถนะหลักของบุคลากรมีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานประจ าหรือภารกิจหลักที่บุคลากรนั้น
รับผิดชอบ การบรรลุหรือไม่บรรลุตามเป้าหมายของงานท่ีรับผิดชอบมีผลโดยตรงมาจากสมรรถนะหลักของบุคลากร จึงมี่
ความจ าเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากร 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพในการปฏิบตัิงานให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
2. เพื่อพัฒนาผลงานและความก้าวหน้าตามวิชาชีพและสายงาน 

เป้าหมาย 
บุคลากรทุกคน 

วิธีการด าเนินงานหรือขั้นตอนการด าเนินการ 
1. จัดท าโครงการ 
2. การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
3. การประเมินผล 

ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ีเริ่มตน้ 1 ต.ค. 2560 วันท่ีสิ้นสุด 30 ก.ย. 2561 
แผนด าเนินการแผนการและกจิกรรมด าเนินการ 

6104020201 » การพัฒนาสมรรถนะหลักเพื่อเพิม่ประสิทธิภาพการ
ท างานของบุคลากร ข้าราชการ ลกูจ้างประจ า 
พนักงานราชการ ลูกจ้างเหมาบริการ 

รายได้สถานศึกษา 30,000.00 บาท 
 

6104020202 » การพัฒนาสมรรถนะหลักเพื่อเพิม่ประสิทธิภาพการ
ท างานของบุคลากร พ.ก.ส. 

รายได้สถานศึกษา 20,000.00 บาท 

รายละเอียดงบประมาณของโครงการ 50,000.00  บาท 
วิธีการประเมินโครงการ 

1. ประเมินผลตามวัตถุประสงค์ 
2. ประเมินผลตามสภาพจริง 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
1. ผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัตกิาร/อบรม/สัมมนา มีความรู้ ความเข้าใจ ในด้านสมรรถนะหลักท่ีจ าเป็นต่อ

การปฏิบัติงานประจ าเพิ่มมากข้ึน มากกว่าร้อยละ 80 ของผู้ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
2. ผูไ้ด้รับการพัฒนาสมรรถนะหลกัร้อยละ 10 มีความเป็นมืออาชีพ หรือ ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานท่ัวไป 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
การบรรลุตามพันธกิจหลักของวิทยาลัย 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/คณะผู้ด าเนินการ 
   ยอดมนู  สายพรหม   ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
   ชวลิต  กิจพิบูลย์    ( ผู้ก ากับติดตาม ) 
 
 
 
 
 
 



๓๖ 

หน่วยงาน กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล หน่วยงานย่อย งานบริหารทรพัยากรบุคคล  
พันธกิจข้อที่ 5.การบรหิารจดัการ ข้อย่อย 5.1 การบรหิารจดัการ 
ลักษณะของแผน  แผนงานประจ า  
รายละเอียดแผนงาน  โครงการ  
รหัสโครงการ 61040203  

เวทีวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร 
หลักการและเหตุผล 

บุคลากรในสถาบันทางการศึกษาการพัฒนาตนเองด้านวิชาการมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างกลุ่มของบุคลากรในสายผู้สอนหรือสายสนับสนุนในสถาบันการศึกษามีความส าคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้การแลกเปลี่ยน
มีความหลากหลายและเป็นไปตามความต้องการของกลุ่มอาจารย์หรือนักวิชาการ เวทีวิชาการจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อ
การด าเนินการดังกล่าว 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ของบุคลากรในวิทยาลัย 
2. เพื่อการสร้างความรู้ใหม่ๆ แก่บคุลากร 

กลุ่มเป้าหมาย 
บุคลากรทุกคน 

วิธีการด าเนินงานหรือขั้นตอนการด าเนินการ 
1. ช้ีแจงข้อก าหนด กฎเกณฑ์ต่างๆ 
2. จัดเวทีวิชาการ 
3. การประเมินผล 

ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ีเริ่มตน้ 1 พ.ย. 2560 วันท่ีสิ้นสุด 30 ก.ย. 2561 
แผนด าเนินการแผนการและกจิกรรมด าเนินการ 

6104020301 » เวทีวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร
ส าหรับบคุลากร ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงาน
ราชการ ลูกจ้างเหมาบริการ 

รายได้สถานศึกษา 60,000.00 บาท 
  

6104020302 » เวทีวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร
ส าหรับ (พ.ก.ส.) 

รายได้สถานศึกษา 20,000.00 บาท 

รายละเอียดงบประมาณของโครงการ 80,000.00 บาท 
วิธีการประเมินโครงการ 

1. ประเมินตามวัตถุประสงค ์
2. ประเมินตามสภาพจริง 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
1. ผู้เข้าร่วมการประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มคีวามรู้ ความเข้าใจในด้านวิชาการเพิ่มมากขึ้น มากกว่าร้อยละ 

80 
2. ผู้เข้าร่วมการประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูม้ีความพึงพอใจระดบั ดี มากกว่าร้อยละ 80 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
การมีนวัตกรรมใหม่ทางการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลยั 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/คณะผู้ด าเนินการ 
  ยอดมนู  สายพรหม   ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
  ชวลิต  กิจพิบูลย์   ( ผู้ก ากับติดตาม ) 

 
 
 
 
 
 



๓๗ 

หน่วยงาน กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล หน่วยงานย่อย งานบริหารทรพัยากรบุคคล  
พันธกิจข้อที่ 5.การบรหิารจดัการ ข้อย่อย 5.1 การบริหารจัดการ 
ลักษณะของแผน  แผนยุทธ์ศาสตร์ 
รายละเอียดแผนงาน  โครงการ  
รหัสโครงการ 61040204  

การสร้างเสริมแรงจูงใจต่อการพัฒนาตนเองและการพัฒนาองค์กรของบุคลากร 
หลักการและเหตุผล 

การสร้างแรงจูงใจต่อการพัฒนาตนเองและการพัฒนาองค์กรมีความส าคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากแรงจูงใจเป็นปัจจัย
ส าคัญอย่างยิ่งต่อการกระท าของบุคลากรที่มีต่อตนเอง การท างานและองค์กร ท าให้การสร้างแรงจูงใจจึงเป็นสิ่งส าคัญที่
บุคลากรทุกคนในหน่วยงานจะต้องมี เพื่อการบรรลุภารกิจขององค์กร 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแก่บุคลากร 
2. เพื่อเสริมสร้างความรักองค์กรแก่บุคลากร 

กลุ่มเป้าหมาย 
บุคลากรทุกคน 

วิธีการด าเนินงานหรือขั้นตอนการด าเนินการ 
1. วางแผนการด าเนินงาน 
2. ด าเนินกิจกรรม 
3. ประเมินผล 

ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ีเริ่มตน้ 1 ต.ค. 2560 วันท่ีสิ้นสุด 30 ก.ย. 2561 
แผนด าเนินการแผนการและกจิกรรมด าเนินการ 

6104020401 » การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรา้งขวัญก าลังใจ
และความสัมพันธ์ของบุคลากรภายในองค์กร 

รายได้สถานศึกษา 30,000.00 บาท 

6104020402 » การประชมุเชิงปฏิบัติการเพื่อการสานต่อ
เป้าประสงค์ของการสถาปนาวิทยาลัยการ
สาธารณสุขสิรินธร 

รายได้สถานศึกษา 65,000.00 บาท 

รายละเอียดงบประมาณของโครงการ 95,000.00 บาท 
วิธีการประเมินโครงการ 

1. การประเมินตามวตัถุประสงค ์
2. การประเมินตามสภาพจริง 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
1. ร้อยละ 70 ของบุคลากรมีขวัญและก าลังใจ 
2. ร้อยละ 80 ของบุคลากรมีความพึงพอใจต่อภาพรวมของวิทยาลยั 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
บุคลากรมีความผูกพันกับวิทยาลัยฯ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/คณะผู้ด าเนินการ 
  ชวลิต  กิจพิบูลย์    ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
  ชวลิต  กิจพิบูลย์    ( ผู้ก ากับติดตาม ) 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๘ 

หน่วยงาน กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล หน่วยงานย่อย งานบริหารทรพัยากรบุคคล  
พันธกิจข้อที่ 5.การบรหิารจดัการ ข้อย่อย 5.1 การบริหารจัดการ 
ลักษณะของแผน  แผนยุทธ์ศาสตร์  
รายละเอียดแผนงาน  โครงการ  
รหัสโครงการ 61040301  

วิทยาลัยคณุธรรม 
หลักการและเหตุผล 

การบริหารจัดการหน่วยงานในสังคมพุทธปัจจุบัน มีแนวคิดในการบริหารจัดการหน่วยงานเชิงพุทธที่เรียกขานกัน
ทั่วไปว่า องค์กรคุณธรรม หมายถึง การที่องค์กรนั้นมีการบริหารจัดการองค์กรภายใต้คุณธรรมอันดีทางพุทธศาสนา อัน
ส่งผลให้องค์กรมีความสงบ ร่มเย็น ก้าวหน้าอย่างมั่นคง อันเป็นที่หวังของการก้าวมาเป็นวิทยาลัยฯคุณธรรมของวิทยาลัย
การสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อการมีสถานะองค์กรทีเ่ป็นวทิยาลัยคณุธรรม 
2. บุคลากรมีความสุขในการปฏิบตัิงาน 

กลุ่มเป้าหมาย 
วิทยาลัยการสาธารณสุขสริินธร จงัหวัดชลบุร ี

วิธีการด าเนินงานหรือขั้นตอนการด าเนินการ 
1. การประกาศนโยบาย 
2. การวางแผนโดยคณะกรรมการ 
3. การด าเนินกิจกรรม 
4. การประเมินผล 

ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ีเริ่มตน้ 1 พ.ย. 2560 วันท่ีสิ้นสุด 30 ก.ย. 2561 
แผนด าเนินการแผนการและกจิกรรมด าเนินการ 

6104030101 » วิทยาลัยคณุธรรม รายได้สถานศึกษา 200,000.00 บาท 
6104030102 » การพัฒนาคุณธรรมองค์กรและสมรรถนะองค์กร 

(OD) ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงาน
ราชการและจ้างเหมาบริการ 

รายได้สถานศึกษา 800,000.00 บาท 

6104030103 » การพัฒนาคุณธรรมองค์กรและสมรรถนะองค์กร 
(OD) พนักงานกระทรวง 

รายได้สถานศึกษา 400,000.00 บาท 

รายละเอียดงบประมาณของโครงการ 1,400,000.00  บาท 
วิธีการประเมินโครงการ 

1. ประเมินตามวัตถุประสงค ์
2. ประเมินตามสภาพจริง 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
1. บุคลากรของวิทยาลัยฯ ร้อยละ 80 มีความรู้ ความเข้าใจในการเป็นวิทยาลัยคณุธรรม 
2. แนวปฏิบัติของการเป็นวิทยาลยัคุณธรรม 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
วิทยาลัยมีความก้าวหน้า บุคลากรมีความสุข 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/คณะผู้ด าเนินการ 
  ชวลิต  กิจพิบูลย์   ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
  ชวลิต  กิจพิบูลย์   ( ผู้ก ากับติดตาม ) 

 
 
 
 



๓๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดแผนปฏิบัติการ 

กลุ่มงานบริการการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๐ 

 

กลุ่มงานบริการการศึกษา 
แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ  2561 ปีการศึกษา 2560 

 
หน่วยงาน กลุ่มงานบริการการศึกษา หน่วยงานย่อย งานบริการการศึกษา  
พันธกิจข้อที่ 1.การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข ข้อย่อย 1.1 ผลิตบคุลากรด้านสาธารณสขุ 
ลักษณะของแผน  แผนงานประจ า  
รายละเอียดแผนงาน  โครงการ  
รหัสโครงการ 61060101  

โครงการพัฒนาอาจารย์ใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2560 
หลักการและเหตุผล 

อาจารย์ผู้สอนควรได้รับการพัฒนาให้สามารถวางแผนการจัดการเรียนการสอนได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การ
เรียนรู้และสามารถวางแผนการวัดและประเมินผลได้ถูกต้อง 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้สามารถวางแผนการจัดการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผล ใน 
มคอ. 3 ได้ 
กลุ่มเป้าหมาย 

อาจารย์ใหม่ทุกคนในปีการศึกษา 2559 - 2560 
วิธีการด าเนินงานหรือขั้นตอนการด าเนินการ 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ีเริ่มตน้ 3 ม.ค. 2561 วันท่ีสิ้นสุด 30 ม.ค. 2561 
แผนด าเนินการแผนการและกจิกรรมด าเนินการ 

6106010101 » โครงการพัฒนาอาจารย์ดา้นการบริหารหลักสูตร รายได้สถานศึกษา 50,000.00 บาท 
   ประจ าปีการศึกษา 2560 

6106010102 » โครงการพัฒนาอาจารย์ดา้น E-learning  รายได้สถานศึกษา 22,000.00 บาท 
รายละเอียดงบประมาณของโครงการ 72,000.00 บาท 
วิธีการประเมินโครงการ 

ประเมินการท า มคอ. 3 ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

ร้อยละของผูเ้ข้าร่วมโครงการฯ จดัท า มคอ. 3 ได ้
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. การจัดการเรียนการสอนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
2. ด้านการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/คณะผู้ด าเนินการ 
  อุบลรัตน์  วิเชียร   ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
  หัทยา  เพ็ชรเจริญ   ( ผู้ก ากับติดตาม ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๑ 

 
หน่วยงาน กลุ่มงานบริการการศึกษา หน่วยงานย่อย งานบริการการศึกษา  
พันธกิจข้อที่ 1.การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข ข้อย่อย 1.1 ผลิตบคุลากรด้านสาธารณสุข 
ลักษณะของแผน  แผนยุทธ์ศาสตร์ 
รายละเอียดแผนงาน  โครงการ  
รหัสโครงการ 61060102  

การพัฒนาหลักสูตรผลิตบุคลากรทางด้านสาธารณสุขใหม่ 
หลักการและเหตุผล 

การผลิตบุคคลากรวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องความต้องการของ
ประเทศ 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อพัฒนาหลักสตูรผลิตบุคคลากรสาธารณสุขที่ทันสมัยสอดคล้องความต้องการของประเทศ 
กลุ่มเป้าหมาย 

คณะท างานพัฒนาหลักสูตรผลิตบคุคลากรสาธารณสุขใหม่ จ านวน 20 คน 
วิธีการด าเนินงานหรือขั้นตอนการด าเนินการ 

1. เเต่งตั้งคระท างานในการพัฒนาหลักสตูร ผลิตบุคลากรสาธารณสุขใหม่ 
2. ส ารวจข้อมูลเเละวิเคราะห์ทิศทางความต้องการของประเทศ 
3. สรปุผลและวิเคราะห์ความต้องการในการผลิตหลักสูตรใหม่ 

ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ีเริ่มตน้ 1 ก.พ. 2561 วันท่ีสิ้นสุด 30 ก.ย. 2561 
แผนด าเนินการแผนการและกจิกรรมด าเนินการ 

6106010201 » การพัฒนาหลกัสูตรร่วมกันระหว่างเครือข่าย สวสท. งบด าเนินงาน 30,000.00 บาท 
รายละเอียดงบประมาณของโครงการ 30,000.00 บาท 
วิธีการประเมินโครงการ 

ผลการวิเคราะห์ความต้องการในการผลิตุบุคลากรสาธารณสุขใหม ่
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

ได้ประเด็นเพื่อก าหนดทิศทางในการผลิตหลักสตูรใหม ่
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ได้หลักสตูรผลิตบุคลากรสาธารณสุขท่ีตอบสนองความต้องการของประเทศ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/คณะผู้ด าเนินการ 

  อุบลรัตน์  วิเชียร   ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
  หัทยา  เพ็ชรเจริญ   ( ผู้ก ากับติดตาม ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๒ 

 
หน่วยงาน กลุ่มงานบริการการศึกษา หน่วยงานย่อย งานบริการการศึกษา  
พันธกิจข้อที่ 1.การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข ข้อย่อย 1.1 ผลิตบคุลากรด้านสาธารณสุข 
ลักษณะของแผน  แผนงานประจ า  
รายละเอียดแผนงาน  โครงการ  
รหัสโครงการ 61060103  

รงการพัฒนาหลักสูตรระดับปรญิญาตรีและประกาศนยีบัตรวิชาชีช้ันสูง (เครือข่าย สวสท.) 
หลักการและเหตุผล 

หลักสูตรต่างๆต้องได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย มีการวางแผนการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและมีคู่มือฝึก
ปฏิบัติงาน 
วัตถุประสงค์ 

1. ปรับปรุงหลักสูตร มคอ.3,4 เเละคู่มือฝึกปฏิบตัิงาน 
2. จัดท า มคอ. 3 และ มคอ 4 
3. ปรับปรุงคู่มือฝึกปฏิบัติงาน 

กลุ่มเป้าหมาย 
1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
2. หลักสุตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข 
3. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม 
4. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉนิการเเพทย ์

วิธีการด าเนินงานหรือขั้นตอนการด าเนินการ 
ประชุมเชิงปฏิบัติการแก่อาจารย์ 7 วิทยาลัยในเครือข่าย สวสท. จ านวน 7 ครั้ง 

ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ีเริ่มตน้ 1 ม.ค. 2561 วันท่ีสิ้นสุด 30 ก.ย. 2561 
แผนด าเนินการแผนการและกจิกรรมด าเนินการ 

6106010301 » โครงการพัฒนาหลักสตูรระดับปริญญาตร ี รายได้สถานศึกษา  579,430.00 บาท 
   และประกาศนียบตัรวิชาชีช้ันสูง 
รายละเอียดงบประมาณของโครงการ 579,430.00 บาท 
วิธีการประเมินโครงการ 

ทุกหลักสูตรมี มคอ. 2,3,4 เเละคูม่ือฝึกปฏิบตั ิ
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

1. ทุกหลักสูตรมี มคอ 3 และ มคอ. 4 ครบทุกหลักสูตร 
2. หลักสูตรสมควรมีคูม่ือฝึกปฏิบตัิครบทุกรายวิชา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
การจัดการเรยีนการสอนของวิทยาลัยฯ ในเครือข่าย สวสท. มีมาตรฐานเดียวกัน 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/คณะผู้ด าเนินการ 
หัทยา  เพ็ชรเจรญิ   ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 

  บุญมี  โพธิ์ค า    ( ผู้ก ากับติดตาม ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๓ 

หน่วยงาน กลุ่มงานบริการการศึกษา หน่วยงานย่อย งานบริการการศึกษา  
พันธกิจข้อที่ 5.การบรหิารจดัการ ข้อย่อย 5.1 การบรหิารจดัการ 
ลักษณะของแผน  แผนงานประจ า  
รายละเอียดแผนงาน  โครงการ  
รหัสโครงการ 61060104  

การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
หลักการและเหตุผล 

การปฏิบัติงานของส่วนราชการนั้นมีบุคลากรหลากหลายสาขาอาชีพ ดังนั้นเพื่อลดความสูญเสียบุคลากรใน
สภาวะที่มีภาวะการแข่งขันสมรรถนะของบุคลากรระหว่างส่วนราชการและเอกชน และความแตกต่างของอัตรา
ค่าตอบแทนภาคราชการกับอัตราตลาด และเพื่อรักษาไว้ซึ่งก าลังคนคุณภาพในภาครัฐซึ่ง ในขณะนี้มีการสูญเสียไปสู่
ภาคเอกชนจ านวนมาก จึงมีความจ าเป็นในการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้บุคลากรในสาขาอาชีพที่มีความสมควรตามระเบียบ
ราชการ 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเบิกค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของกลุ่มงานบริการการศกึษา 
2. เพื่อเบิกค่าปฏิบัติงานนอกเวลาของคณะกรรมการคมุการทดสอบภาษาอังกฤษ 

กลุ่มเป้าหมาย 
1. อาจารย์และบคุลากรกลุม่งานบริการการศึกษา 
2. คณะกรรมการคมุการทดสอบภาษาอังกฤษ 

วิธกีารด าเนินงานหรือขั้นตอนการด าเนินการ 
1. จัดเตรียมเอกสาร ทวนสอบ และประมวลผลการรับสมัครปีการศึกษา 2561 
2. จัดท าเอกสารประกันคณุภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 
3. การคุมสอบของกรรมการในการทดสอบความรู้ดา้นภาษาอังกฤษ (เดือน ก.ย.,ก.พ) 

ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ีเริ่มตน้ 24 ต.ค. 2560 วันท่ีสิ้นสุด 30 ก.ย. 2561 
แผนด าเนินการแผนการและกจิกรรมด าเนินการ 

6106010401 » การปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ  รายได้สถานศึกษา 20,000.00 บาท 
6106010402 » การปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ  รายได้สถานศึกษา 20,000.00 บาท 

รายละเอียดงบประมาณของโครงการ 40,000.00 บาท 
วิธีการประเมินโครงการ 

ประเมินจากจ านวนเงินท่ีจ่ายเทียบกับเงินในแผนที่ตั้งไว ้
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

มีการใช้เงินตามแผนมากกว่าร้อยละ 90 เทียบกับเงินท่ีตั้งไว ้
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เอกสารรับสมัครปีการศึกษา 2561 ครบถ้วนตามยอดทีส่บช.ก าหนด 
2. เอกสารประกันคุณภาพครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมาย 
3. กรรมการทีไ่ด้รับการแต่งตั้งปฏบิัติงานครบถ้วนตามที่ก าหนด 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/คณะผู้ด าเนินการ 
  สุกัญญา  จันใด    ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
  สุภาพร  จันใด    ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
  หัทยา  เพ็ชรเจริญ   ( ผู้ก ากับติดตาม ) 

 
 
 
 
 
 
 



๔๔ 

หน่วยงาน กลุ่มงานบริการการศึกษา หน่วยงานย่อย งานบริการการศึกษา  
พันธกิจข้อที่ 1.การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข ข้อย่อย 1.1 ผลิตบคุลากรด้านสาธารณสุข 
ลักษณะของแผน  แผนงานประจ า  
รายละเอียดแผนงาน  โครงการ  
รหัสโครงการ 61060105  

การประชุม 
หลักการและเหตุผล 

การด าเนินการใดๆ จะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพจ าเป็นต้องมีการจัดประชุม เพื่อวางแผนการ
ด าเนินงาน เตรียมความพร้อม และสรุปผล เพื่อหาแนวทางพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อจัดประชุมคณะกรรมการบริการการศึกษา 
2. เพื่อจัดประชุมคณะกรรมการพฒันาสมรรถนะภาษาอังกฤษ 
3. เพื่อจัดประชุมคณะกรรมการสอบรวบยอดระดับปริญญาตรีและระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสงู 
4. เพื่อจัดประชุมคณะกรรมการทดสอบภาษาอังกฤษ 

กลุ่มเป้าหมาย 
1. คณะกรรมการบริการการศึกษา 
2. คณะกรรมการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษ 
3. คณะกรรมการสอบรวบยอด 
4. คณะกรรมการทดสอบภาษาอังกฤษ 

วิธีการด าเนินงานหรือขั้นตอนการด าเนินการ 
1. เชิญคณะกรรมการประชุม 
2. ขออนุมัติจัดประชุม หรือ ขอใช้ห้องประชุม 
3. ด าเนินการประชุม 
4. เบิกจ่ายงบประมาณในการด าเนินการจัดประชุม 

ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ีเริ่มตน้ 1 ต.ค. 2560 วันท่ีสิ้นสุด 30 ก.ย. 2561 
แผนด าเนินการแผนการและกจิกรรมด าเนินการ 

6106010501 » การประชุมคณะกรรมการบรกิารการศึกษา รายได้สถานศึกษา 20,000.00 บาท 
6106010502 » การประชุมคณะกรรมการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษ ปี

การศึกษา2560 
รายได้สถานศึกษา 5,000.00 บาท 

6106010503 » ประชุมคณะกรรมการทดสอบภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2560 รายได้สถานศึกษา 5,000.00 บาท 
6106010504 » ประชุมคณะกรรมการสอบรวบยอดระดบัปริญญาตรีเเละระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   
ปีการศึกษา 2560 

รายได้สถานศึกษา 4,000.00 บาท 

รายละเอียดงบประมาณของโครงการ 34,000.00  บาท 
วิธีการประเมินโครงการ 

การประชุมได้ข้อตกลงและแนวทางปฏิบัติในแต่ละงาน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

ทุกการประชุมมแีนวทางให้ปฏิบัตสิามารถด าเนินการได้ (จากรายงานการประชุม) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. มีการก ากับติดตามบริหารหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน 
2. มีแผนการพัฒนาภาษาอังกฤษนักศึกษา 
3. การด าเนินการจัดสอบรวบยอดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
4. การด าเนินการจัดการทดสอบภาษาอังกฤษเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/คณะผู้ด าเนินการ 
   สุภาพร  จันใด    ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
   หัทยา  เพ็ชรเจรญิ   ( ผู้ก ากับติดตาม ) 
 



๔๕ 

หน่วยงาน กลุ่มงานบริการการศึกษา หน่วยงานย่อย งานบริการการศึกษา  
พันธกิจข้อที่ 5.การบรหิารจดัการ ข้อย่อย 5.1 การบรหิารจดัการ 
ลักษณะของแผน  แผนงานประจ า  
รายละเอียดแผนงาน  โครงการ  
รหัสโครงการ 61060106  

การจัดซื้อกระดาษค าตอบส าหรับการตรวจด้วยเครื่องตรวจข้อสอบ 
หลักการและเหตุผล 

เนื่องด้วยวิทยาลัยด าเนินการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร คือ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน และสาขาวิชาทันตสาธารณสุข จ าเป็นต้องมีการติดต่อประสานงานทางวิชาการกับสถาบัน
สมทบ และช าระเงินตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมของสถาบันสมทบในมหาวิทยาลัย
บูรพา พ.ศ. 2552 
วัตถุประสงค์ 
 เพื่อด าเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมของสถาบันสมทบใน
มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2552 ข้อ 4 
กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรและนักศึกษา 
วิธีการด าเนินงานหรือขั้นตอนการด าเนินการ 

1. งานทะเบียนฯ ท าบันทึกข้อความขออนุมัติเบิกค่าธรรมเนียมสถาบันสมทบ  
2. งานการเงินโอนเงินให้มหาวิทยาลัยบูรพ 

ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ีเริ่มตน้ 1 ต.ค. 2560 วันท่ีสิ้นสุด 15 พ.ย. 2561 
แผนด าเนินการแผนการและกจิกรรมด าเนินการ 

6106010601 » การจดัซื้อกระดาษค าตอบส าหรับการตรวจด้วย รายได้สถานศึกษา 50,000.00 บาท 
   เครื่องตรวจข้อสอบ 
รายละเอียดงบประมาณของโครงการ 50,000.00 บาท 
วิธีการประเมินโครงการ 

วิทยาลัยฯ มีกระดาษตรวจข้อสอบตามที่ สบช. ก าหนด 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

มีกระดาษตรวจข้อสอบเพียงพอ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

การตรวจข้อสอบของนักศึกษามีประสิทธิภาพ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/คณะผู้ด าเนินการ 

  สุกัญญา  จันใด    ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
  หัทยา  เพ็ชรเจริญ   ( ผู้ก ากับติดตาม ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๔๖ 

หน่วยงาน กลุ่มงานบริการการศึกษา หน่วยงานย่อย งานบริการการศึกษา  
พันธกิจข้อที่ 5.การบรหิารจดัการ ข้อย่อย 5.1 การบรหิารจดัการ 
ลักษณะของแผน  แผนงานประจ า  
รายละเอียดแผนงาน  โครงการ  
รหัสโครงการ 61060107  

ค่าไม่ท าเวชปฏบิัติส่วนตัวและ/หรอืปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน 
หลักการและเหตุผล 

การปฏิบัติงานของส่วนราชการนั้นมีบุคลากรหลากหลายสาขาอาชีพ ดังนั้นเพื่อลดความสูญเสียบุคลากรใน
สภาวะที่มีภาวะการแข่งขันสมรรถนะของบุคลากรระหว่างส่วนราชการและเอกชน และความแตกต่างของอัตรา
ค่าตอบแทนภาคราชการกับอัตราตลาด และเพื่อรักษาไว้ซึ่งก าลังคนคุณภาพในภาครัฐซึ่ง ในขณะนี้มีการสูญเสียไปสู่
ภาคเอกชนจ านวนมาก จึงมีความจ าเป็นในการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้บุคลากรในสาขาอาชีพที่มีความสมควรตามระเบียบ
ราชการ 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อเป็นค่าตอบแทนตามสิทธ์ิของบุคลากร 
กลุ่มเป้าหมาย 

อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนนุในกลุ่มงาน 
วิธีการด าเนินงานหรือขั้นตอนการด าเนินการ 

1. ตรวจสอบเวลาการปฏิบัติงานประจ าเดือนของผู้มสีิทธ์ิไดร้ับค่าตอบแทน 
2. จัดส่งรายงานการปฏิบัติงานประจ าเดือนไปยังผู้รับผิดชอบ 
3. ด าเนินเรื่องเบิกเงินค่าตอบแทน 

ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ีเริ่มตน้ 1 ต.ค. 2560 วันท่ีสิ้นสุด 30 ก.ย. 2561 
แผนด าเนินการแผนการและกจิกรรมด าเนินการ 

6106010701 » ค่าไม่ท าเวชปฏิบัติส่วนตัวและ/หรือปฏิบัติงาน งบด าเนินงาน 55,000.00 บาท 
  ในโรงพยาบาลเอกชน 

รายละเอียดงบประมาณของโครงการ 55,000.00  บาท 
วิธีการประเมินโครงการ 

ประเมินจากจ านวนเงินท่ีจ่ายเทียบกับเงินในแผนที่ตั้งไว ้
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

มีการใช้เงินตามแผนมากกว่าร้อยละ 90 เทียบกับเงินท่ีตั้งไว ้
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. บุคลากรได้รับเงินค่าตอบแทนตามสิทธ์ิ 
2. เกิดชิ้นงานของโครงการหรือกิจกรรมทีด่ าเนินการส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในระหว่างปฏิบตัิงานนอก

เวลาราชการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/คณะผู้ด าเนินการ 
   สุกัญญา  จันใด    ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
   หัทยา  เพ็ชรเจรญิ   ( ผู้ก ากับติดตาม ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๗ 

หน่วยงาน กลุ่มงานบริการการศึกษา หน่วยงานย่อย งานบริการการศึกษา  
พันธกิจข้อที่ 1.การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข ข้อย่อย 1.1 ผลิตบคุลากรด้านสาธารณสุข 
ลักษณะของแผน  แผนงานประจ า  
รายละเอียดแผนงาน  โครงการ  
รหัสโครงการ 61060108  

โครงการรับสมัครและคดัเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสตูรต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีการศึกษา 
2561 
หลักการและเหตุผล 

กระบวนการรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเพื่อศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นปัจจัยน าเข้าที่มี
ความส าคัญต่อการผลิตนักศึกษาให้มีคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาตรงตามเกณฑ์ก าหนดของหลักสูตร สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้ ตลอดจนผู้เรียนสามารถส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่ก าหนด อนึ่ง การรับสมัครและคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข เป็นการด าเนินการที่อยู่บนพื้นฐาน
แนวคิดที่ส าคัญ คือ การกระจายโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้ที่อยู่ในพื้นที่ได้เข้าศึกษา เมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วบุคคล
เหล่านี้กลับไปปฏิบัติงานในภูมิล าเนาของตนอย่างยั่งยืน ดังนั้น นับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๒ เป็นต้นมา สถาบันพระบรม
ราชชนกในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดของวิทยาลัยการสาธารณสุข วิทยาลัยพยาบาล วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และ
สาธารณสุข กาญจนาภิเษก และวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี รวมทั้งสิ้น 39 แห่ง จึงท า
หน้าที่เป็นหน่วยกลางด าเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาทางระบบอินเทอร์เน็ต ด้วยเหตุนี้งานทะเบียนและ
ประมวลผลการศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี จึงได้จัดท าโครงการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้า
ศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นการรองรับการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่าง 
ๆ ของกระทรวงสาธารณสุข ในความรับผิดชอบของสถาบันพระบรมราชชนก 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อด าเนินการรับนักศึกษาไดต้ามแผนการผลิตและมีคณุสมบัตติามเกณฑ์ที่หลักสูตรก าหนด 
2. กระบวนการรับนักศึกษาของวทิยาลัยมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

กลุ่มเป้าหมาย 
1. ผูส้มัครเข้าศึกษาต่อหลักสตูรตา่งๆ  
2. นักศึกษาท่ีเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรต่างๆ ท่ีวิทยาลยัฯ ด าเนินการผลิต 

วิธีการด าเนินงานหรือขั้นตอนการด าเนินการ 
1. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณในการด าเนินการ 
2. แต่งตั้งคณะท างาน และประชุมคณะท างาน 
3. ด าเนินการรับสมัครและคัดเลือกตามก าหนดการและรับรายงานตวัเพื่อเข้าศึกษา  
4. สรปุผลการด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ีเริ่มตน้ 1 ธ.ค. 2560 วันท่ีสิ้นสดุ 30 ก.ย. 2561 
แผนด าเนินการแผนการและกจิกรรมด าเนินการ 

6106010801 » โครงการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา    รายได้สถานศึกษา 50,000.00 บาท 
  หลักสูตรต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสขุ ประจ าปีการศึกษา 2561 

รายละเอียดงบประมาณของโครงการ 50,000.00 บาท 
วิธีการประเมินโครงการ 

1. ประเมินประบวนการด้วยวิธี AAR 
2. การรบัสมคัรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
ไม่มีข้อเรียกร้องในกระบวนการรบัสมัคร 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
นักศึกษาสามารถเรยีนในหลักสูตรและโควต้าที่ระบุได้ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/คณะผู้ด าเนินการ 
  สุกัญญา  จันใด    ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
  หัทยา  เพ็ชรเจริญ   ( ผู้ก ากับติดตาม ) 



๔๘ 

หน่วยงาน กลุ่มงานบริการการศึกษา หน่วยงานย่อย งานบริการการศึกษา  
พันธกิจข้อที่ 1.การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข ข้อย่อย 1.1 ผลิตบคุลากรด้านสาธารณสขุ 
ลักษณะของแผน  แผนยุทธ์ศาสตร์ 
รายละเอียดแผนงาน  โครงการ  
รหัสโครงการ 61060109  

การติดตามผลการสอบใบประกอบวิชาชีพของนักศึกษา 
หลักการและเหตุผล 

การที่นักศึกษาสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพมีความส าคัญคือ รับเข้าปฏิบัติงาน เเละการปฏิบัติงานภายใต้ความ
คุ้มครองของ พรบ. วิชาชีพน้ันๆ 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ 
กลุ่มเป้าหมาย 

นักศึกษาหลักสตูรการเเพทย์แผนไทยช้ันปีท่ี 4 จ านวน 55 คน 
วิธีการด าเนินงานหรือขั้นตอนการด าเนินการ 

1. จัดสอบภายในวิทยาลัยเพื่อประเมินส่วนขาดของนักศึกษา 
2. จัดสอบเสริมเพื่อเตรยีมความพร้อมนักศึกษา 
3. ติดตามผลการสอบของนักศึกษาและสรุปผลแจ้งกลุม่งานบริการการศึกษา 

ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ีเริ่มตน้ 1 ก.พ. 2561 วันท่ีสิ้นสุด 30 ก.ย. 2561 
แผนด าเนินการแผนการและกจิกรรมด าเนินการ 

6106010901 » การตดิตามผลการสอบใบประกอบวิชาชีพของนักศึกษา งบอุดหนุน 0.00 บาท 
รายละเอียดงบประมาณของโครงการ 0.00 บาท 
วิธีการประเมินโครงการ 

ติดตามผลการสอบใบประกอบวิชาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสตูรการแพทย์แผนไทย 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

ร้อยละ 100 ของนักศึกษาที่เข้าสอบ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

นักศึกษาเเพทย์เเผนไทยได้ปฏิบัตงิานตามวิชาชีพท่ีเรียนมา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/คณะผู้ด าเนินการ 

  สุกัญญา  จันใด    ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
  หัทยา  เพ็ชรเจริญ   ( ผู้ก ากับติดตาม ) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๙ 

หน่วยงาน กลุ่มงานบริการการศึกษา หน่วยงานย่อย งานบริการการศึกษา  
พันธกิจข้อที่ 1.การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข ข้อย่อย 1.1 ผลิตบคุลากรด้านสาธารณสขุ 
ลักษณะของแผน  แผนยุทธ์ศาสตร์ 
รายละเอียดแผนงาน  โครงการ  
รหัสโครงการ 61060110  

โครงกาประชุมเชิงปฏิบัติการการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยการสาธารณสุขสริินธร จังหวัดชลบุรี 
หลักการและเหตุผล 

การแนะแนวทางในการศึกษาต่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนรู้จักหลักสูตรต่างๆ ของวิทยาลัย การจัดการเรียน
การสอน การท างานในอนาคตรวมทั้งการศึกษาต่อ ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนตัดสินใจสมัครเรียนในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ ง
ของวิทยาลัย 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้นักเรียนในพ้ืนท่ีบริการสุขภาพท่ี 6 รู้จักหลักสูตรต่างๆ ของวิทยาลัย 
กลุ่มเป้าหมาย 

นักเรียนในโรงเรียนพื้นที่บริการสขุภาพท่ี 6 จ านวน 8 จังหวัด 500 คน 
วิธีการด าเนินงานหรือขั้นตอนการด าเนินการ 

1. ขั้นเตรียมการ 
1.1 จัดท าโครงการเพื่อเสนอขออนุมัต ิ
1.2 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ วางแผนการจดักิจกรรมแนะแนว และมอบหมายผูร้ับผดิชอบใน

การจัดกิจกรรม 
1.3 ด าเนินการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมผ่านส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ส านักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดในเขตบริการสขุภาพท่ี 6 
1.4 ประชุมชี้แจงแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวแก่ผู้เกีย่วข้อง 
1.5 จัดเตรียมวสัดุอุปกรณ์ประกอบการจัดแนะแนว อาหารว่าง และอาหารกลางวัน 
1.6 จัดเตรียมสถานท่ี 

2. ขั้นด าเนินการ จัดกิจกรรมแนะแนวในการศึกษาต่อดังน้ี 
2.1 นักเรียนผู้เข้าร่วมงานทะเบียนเข้างาน จัดกิจกรรมเช็คอิน รับอาหารว่างและเอกสาร

ประชาสมัพันธ์หลักสูตร 
2.2 บรรยายความรู้เกี่ยวกับการจดัการศึกษาหลักสตูรตา่งๆ ของวิทยาลัย 
2.3 บรรยายเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ผลงานสักศึกษา เพือ่ให้เกิดความน่าสนใจในการศึกษา 

แนะแนวหลักสูตรต่างๆ และแบ่งกลุ่มเพื่อศึกษาดูการจัดการเรียนการสอน โดยวิทยากรภายในวิทยาลัย (ไมเ่บิก
ค่าตอบแทนวิทยากร) 

2.4 จัดกิจกรรมเชิงปฏิบตัิการของแต่ละหลักสตูร เช่น การทดลองนับเม็ดยา การปฏิบตัิการ CPR การ
ผลิตยาสมุนไพร เป็นต้น 

2.5 จัดทีมสโมสรนักศึกษาน าชมสถานท่ี 5 ภาควิชา ห้องสมุด ห้องเรียนคอมพิวเตอร ์
3. ขั้นสรุปผลการด าเนินงาน 

3.1 ส ารวจความสนใจในการศึกษาต่อในหลักสตูรของวิทยาลยั 
3.2 ส ารวจความพึงพอใจจากนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมโดยใช้แบบสอบถาม 
3.3 สรุปผลการด าเนินงานน าเสนอผู้บริหาร 

ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ีเริ่มตน้ 10 ก.พ. 2561 วันท่ีสิ้นสุด 10 ก.พ. 2561 
แผนด าเนินการแผนการและกจิกรรมด าเนินการ 

6106011001 » โครงกาประชุมเชิงปฏิบัติการการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยการสาธารณสุขสริิน
ธร จังหวัดชลบุรี รายได้สถานศึกษา 88,900.00 บาท 
รายละเอียดงบประมาณของโครงการ 88,900.00บาท  
 
 
 



๕๐ 

วิธีการประเมินโครงการ 
ความสนใจในการศึกษาต่อในหลักสูตรต่างๆ ของวิทยาลัย 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
ร้อยละ 80 ของนักศึกษาท่ีมีความสนใจในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึง่ของวิทยาลัย 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
นักศึกษาสมัครเรยีนที่วิทยาลัยเปน็ไปตามแผนการรับสมัคร 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/คณะผู้ด าเนินการ 
  กฤษฎา  โพธิดารา   ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
  หัทยา  เพ็ชรเจริญ   ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๑ 

หน่วยงาน กลุ่มงานบริการการศึกษา หน่วยงานย่อย งานบริการการศึกษา  
พันธกิจข้อที่ 1.การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข ข้อย่อย 1.1 ผลิตบคุลากรด้านสาธารณสขุ 
ลักษณะของแผน  แผนยุทธ์ศาสตร์ 
รายละเอียดแผนงาน  โครงการ  
รหัสโครงการ 61060111  

โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยตนเองส าหรับอาจารย์และนักศึกษา 
หลักการและเหตุผล 

การเรียนรู้ไม่ได้จ ากัดเฉพาะในห้องเรียนโดยเฉพาะการเรียนภาษาอังกฤษ การส่งเสริมให้นักศึกษาและอาจารย์
สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองจะช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง ไม่มีข้อจ ากัดในด้านเวลาและยังส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศตอบรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อจัดซื้อโปรแกรมพัฒนาภาษาองักฤษด้วยตนเอง 
กลุ่มเป้าหมาย 

อาจารย์และนักศึกษาที่แสดงความจ านงต้องการใช้งานโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง (English 
Discovery) จ านวน 115 คน 
วิธีการด าเนินงานหรือขั้นตอนการด าเนินการ 

1. ส ารวจความต้องการ 
2. ประสานบริษัทน าเสนอโปรแกรม 
3. คัดเลือกโปรแกรมที่เหมาะสมในการใช้งานท้ังคุณภาพและราคา 
4. จัดซื้อโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง (English Discovery) 

ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ีเริ่มตน้ 1 ม.ค. 2561 วันท่ีสิ้นสุด 30 ธ.ค. 2561 
แผนด าเนินการแผนการและกจิกรรมด าเนินการ 

6106011101 » โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยตนเองส าหรบั  รายได้สถานศึกษา 114,425.00 บาท 
  อาจารย์และนักศึกษา 

รายละเอียดงบประมาณของโครงการ 114,425.00 บาท 
วิธีการประเมินโครงการ 

ผู้เข้าร่วมโครงการใช้โปรแกรมเป็นประจ าสม่ าเสมอ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

ร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมโครงการใช้โปรแกรมอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษดีขึ้น 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/คณะผู้ด าเนินการ 

สุภาพร  จันใด    ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
หัทยา  เพ็ชรเจรญิ   ( ผู้ก ากับติดตาม ) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๒ 

หน่วยงาน กลุ่มงานบริการการศึกษา หน่วยงานย่อย งานบริการการศึกษา  
พันธกิจข้อที่ 1.การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข ข้อย่อย 1.1 ผลิตบคุลากรด้านสาธารณสขุ 
ลักษณะของแผน  แผนงานประจ า  
รายละเอียดแผนงาน  โครงการ  
รหัสโครงการ 61060201  

โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการเพื่อพัฒนาความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน การบริหารหลักสูตร (KM) 
หลักการและเหตุผล 

การจัดการเรียนการสอนเเละการบริหารหลักสูตรต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงจะมีประสิทธิภาพ 
วัตถุประสงค์ 

พัฒนาความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนเเละการบรหิารหลักสตูร 
กลุ่มเป้าหมาย 

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบในการบริหารหลักสตูรทั้งปรญิญาตรีเเละประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
วิธีการด าเนินงานหรือขั้นตอนการด าเนินการ 
1. ประชุมก าหนดประเด็นที่ต้องการพัฒนา เเละเเลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนา 
2. น าผลการแลกเปลี่ยนไปประยกุต์ใช้  
3. สรุปผลการพัฒนาละประเมินผล 
4. วิเคราะห์ประเด็นที่ต้องพัฒนาต่อไป 

ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ีเริ่มตน้ 1 ม.ค. 2561 วันท่ีสิ้นสุด 30 ก.ย. 2561 
แผนด าเนินการแผนการและกจิกรรมด าเนินการ 

6106020101 » .โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความรู้ด้านการจัดการเรยีนการสอน การบริหาร
หลักสตูร (km) รายไดส้ถานศึกษา 40,000.00 บาท 
รายละเอียดงบประมาณของโครงการ 40,000.00 บาท 
วิธีการประเมินโครงการ 

ประเมินความส าเรจ็ในประเด็นท่ีตอ้งการพัฒนา 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้รับการแกไ้ข 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

การบริหารหลักสูตรเเละการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/คณะผู้ด าเนินการ 

หัทยา  เพ็ชรเจรญิ   ( ผู้ก ากับติดตาม ) 
อุบลรัตน์  วิเชียร    ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๓ 

หน่วยงาน กลุ่มงานบริการการศึกษา หน่วยงานย่อย งานบริการการศึกษา  
พันธกิจข้อที่ 1.การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข ข้อย่อย 1.1 ผลิตบคุลากรด้านสาธารณสขุ 
ลักษณะของแผน  แผนงานประจ า  
รายละเอียดแผนงาน  โครงการ  
รหัสโครงการ 61060202  

ค่าธรรมเนียมสถาบันสมทบในมหาวิทยาลัยบรูพา 
หลักการและเหตุผล 

วิทยาลัยการสาธารณสุขสริินธร จงัหวัดชลบุรี เป็นสถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยบรูพา ในการพัฒนานกัศึกษา
ระดับปริญญาตรีหลักสูตร สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต สาขาสาธารณสุขชุมชน ซึ่งต้องมีค่าธรรมเนียมในการเป็น
สถาบันสมทบ 

วัตถุประสงค์ 
เพือ่เป็นสถาบันสมทบในการผลตินักศึกษาหลักสตูร ระดับปริญญาตรี 

กลุ่มเป้าหมาย 
เพื่อสามารถประสาน ปรญิญานักศึกษา 

วิธีการด าเนินงานหรือขั้นตอนการด าเนินการ 
1. บริการแก่บัณฑติและอนุมัติในการช าระเงิน 
2. โอนเงินเข้าบัญชี มหาวิทยาลยับูรพา 

ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ีเริ่มตน้ 24 ต.ค. 2560 วันท่ีสิ้นสุด 15 พ.ย. 2561 
แผนด าเนินการแผนการและกจิกรรมด าเนินการ 

6106020201 » ค่าธรรมเนียมสถาบันสมทบในมหาวิทยาลยับูรพา   รายไดส้ถานศึกษา 65,550.00 
รายละเอียดงบประมาณของโครงการ 65,550.00  
วิธีการประเมินโครงการ 

การโอนเงินส าเร็จ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

มหาวิทยาลยับูรพาตอบรับการโอนเงิน 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

นักศึกษามีหลักฐานในการรับปริญญาในการสมัครงาน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/คณะผู้ด าเนินการ 
  สุกัญญา  จันใด    ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
   หัทยา  เพ็ชรเจรญิ   ( ผู้ก ากับติดตาม ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



๕๔ 

หน่วยงาน กลุ่มงานบริการการศึกษา หน่วยงานย่อย งานบริการการศึกษา  
พันธกิจข้อที่ 1.การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข ข้อย่อย 1.1 ผลิตบคุลากรด้านสาธารณสขุ 
ลักษณะของแผน  แผนยุทธ์ศาสตร์  
รายละเอียดแผนงาน  โครงการ  
รหัสโครงการ 61060203  

การประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก 
หลักการและเหตุผล 

การจัดการเรยีนการสอนของแต่ละหลักสูตรจะมีประสิทธิภาพคุ้มทนุข้ึนอยู่กับจ านวนนักศึกษาเป็นไปตาม
แผนการผลติ 
วัตถุประสงค์ 

ประชาสมัพันธ์หลักสูตรใหเ้ป็นที่รูจ้ัก 
กลุ่มเป้าหมาย 

โรงเรียนในเขตบริการสุขภาพที่ 6 
วิธีการด าเนินงานหรือขั้นตอนการด าเนินการ 

1. จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
2. ประชุม สพม.เขตจังหวัดที่รับผดิชอบเพื่อช้ีแจงแนวทางการรับสมคัรนักศึกษา 
3. ส่งเอกสารแผนพับประชาสัมพนัธ์หลักสตูรให้แก่โรงเรียนในเขตบริการสุขภาพท่ี 6 

ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ีเริ่มตน้ 1 ธ.ค. 2560 วันท่ีสิ้นสุด 1 เม.ย. 2561 
แผนด าเนินการแผนการและกจิกรรมด าเนินการ 

6106020301 » การประชาสมัพันธ์หลักสตูรเชิงรุก รายได้สถานศึกษา 10,000.00 บาท 
รายละเอียดงบประมาณของโครงการ 10,000.00 บาท 
วิธีการประเมินโครงการ 

โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายรู้จักหลักสตูรต่างๆ ของวิทยาลยัฯ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

ร้อยละ 90 ของนักศึกษาใหม่แต่ละหลักสูตรเป็นไปตามแผนการรับ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ได้รับการตอบรับจากโรงเรียนในเขตบริการสุขภาพท่ี 6 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/คณะผู้ด าเนินการ 
   สุกัญญา  จันใด    ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
   หัทยา  เพ็ชรเจรญิ   ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



๕๕ 

หน่วยงาน กลุ่มงานบริการการศึกษา หน่วยงานย่อย งานบริการการศึกษา  
พันธกิจข้อที่ 1.การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข ข้อย่อย 1.1 ผลิตบุคลากรด้านสาธารณสุข 
ลักษณะของแผน  แผนงานประจ า  
รายละเอียดแผนงาน  โครงการ  
รหัสโครงการ 61060204  

การส ารวจการงานท าของผูส้ าเรจ็การศึกษา 
หลักการและเหตุผล 

การผลิตนักศึกษาวิทยาลัยฯ ไม่ได้มีบทบาท หน้าที่ การจัดการเรียนการสอนยังต้องติดตามนักศึกษาเมื่อจบจาก
สถาบันแล้วมีงานท าที่เหมาะสมสอดคล้องกับสาขาวิชาที่เรียนหรือไม่ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษา 
วัตถุประสงค์ 

เพือ่ติดตามการมีงานท าของผูส้ าเร็จการศึกษา 
กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้ส าเร็จการศึกษาทุกคน ทุกหลักสตูร 
วิธีการด าเนินงานหรือขั้นตอนการด าเนินการ 

1. ภาควิชาส ารวจการได้งานท า/การลาศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศกึษาภายในเวลา 1 ปี 
2. สรปุผลการส ารวจส่ง กลุ่มงานบริการการศึกษา 

ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ีเริ่มตน้ 1 ก.ย. 2561 วันท่ีสิ้นสุด 1 พ.ย. 2561 
แผนด าเนินการแผนการและกจิกรรมด าเนินการ 

6106020401 » การส ารวจงานท าของผู้ส าเรจ็การศึกษา รายไดส้ถานศึกษา  0.00 บาท 
รายละเอียดงบประมาณของโครงการ 0.00 บาท 
วิธีการประเมินโครงการ 

ความส าเร็จของการมีงานท าภายใน 1 ปี หรือ ภายหลังส าเร็จการศกึษา 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

ร้อยละ 95 ของผูส้ าเร็จการศึกษาได้งานท า ภายใน 1 ปี หรือ ภายหลังส าเร็จการศึกษา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานสาธารณสุขไม่ขาดแคลนบุคลากร 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/คณะผู้ด าเนินการ 
   สุกัญญา  จันใด    ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
   หัทยา  เพ็ชรเจรญิ   ( ผู้ก ากับติดตาม ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๖ 

หน่วยงาน กลุ่มงานบริการการศึกษา หน่วยงานย่อย งานบริการการศึกษา  
พันธกิจข้อที่ 5.การบรหิารจดัการ ข้อย่อย 5.1 การบรหิารจดัการ 
ลักษณะของแผน  แผนงานประจ า  
รายละเอียดแผนงาน  โครงการ  
รหสัโครงการ 61060205  

ประเมินความพึงพอใจกระบวนการรับสมัครนักศึกษา 
หลักการและเหตุผล 

การรับนักศึกษาด าเนินการโดยบัณฑิตวิทยาลัย เมื่อการด าเนินงานการรับสมัครนักศึกษาของหลักสูตรไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายจ านวนนักศึกษาที่ก าหนดไว้ตามแผนการรับนักศึกษา คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้จัดประชุม
เพื่อวิเคราะห์และประเมินกระบวนการรับสมัครนักศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยด าเนินการ 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อปรับปรุงระบบการรับสมัครนกัศึกษาในส่วนท่ีวิทยาลัยรับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ
สภาพการณ ์

กลุ่มเป้าหมาย 
นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 ทุกหลักสูตร 

วิธีการด าเนินงานหรือขั้นตอนการด าเนินการ 
1. ประเมินความพึงพอใจนักศึกษาช้ันปี 1 ทุกหลักสูตรด้วยแบบประเมินความพึงพอใจต่อกระบวนการการรับ

สมัครนักศึกษา 
2. ปรับปรุงระบบกระบวนการรับสมัคร 
3. เปรยีบเทียบผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 หลังการปรับปรุง 

ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ีเริ่มตน้ 1 ก.พ. 2561 วันท่ีสิ้นสุด 1 ก.ย. 2561 
แผนด าเนินการแผนการและกจิกรรมด าเนินการ 

6106020501 » การปรบัปรุงระบบการรับสมัครนักศึกษา  รายได้สถานศึกษา 10,000.00 บาท 
รายละเอียดงบประมาณของโครงการ 10,000.00 บาท 
วิธีการประเมินโครงการ 
  แบบประเมินความพึงพอใจ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

ร้อยละ 80 ของนักศึกษาชันปีท่ี 1 ทุกหลักสตูรมีความพึงพอใจต่อการรับสมัครนักศึกษาระดับดี 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

เกณฑ์การรับนักศึกษาที่สะท้อนคุณภาพนักศึกษาที่เหมาะสมกับหลักสูตร เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกนักศึ กษา 
คุณสมบัติขั้นต้น ความรู้พื้นฐาน หรือประสบการณ์ที่จ าเป็นต่อการเรียนในหลักสูตร สัดส่วนนักศึกษาที่รับเข้าต่อผู้สมัคร 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/คณะผู้ด าเนินการ 
   สุกัญญา  จันใด    ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
   หัทยา  เพ็ชรเจรญิ   ( ผู้ก ากับติดตาม ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดแผนปฏิบัติการ 

กลุ่มงานพัฒนาวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๘ 

กลุ่มงานพัฒนาวิชาการ 
แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ  2561 ปีการศึกษา 2560 

 
หน่วยงาน กลุ่มงานพัฒนาวิชาการ หน่วยงานย่อย งานวิจัยและนวัตกรรม  
พันธกิจข้อที่ 2.การวิจัยและผลงานวิชาการ ขอ้ย่อย 2.1 การวิจัยและผลงานวิชาการ 
ลักษณะของแผน  แผนยุทธ์ศาสตร์ 
รายละเอียดแผนงาน  โครงการ  
รหัสโครงการ 61030101  

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรม (ประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ตัวบ่งช้ีที่ 2 ระดับสถาบัน และประกันคุณภาพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ตัวช้ีวัดที่ 3.1. 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ๒. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสู่มาตรฐานสากล เป้าประสงค์ ๑๓.งานวิจัยและนวัตกรรมเป็นที่
ยอมรับในระดับสากล ตัวช้ีวัด ๑๓.๑ จ านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร ฐาน TCI หรือได้รับ
รางวัลในระดับชาติ/นานาชาติ และ ประเด็นยุทธศาสตร์ ๓. ส่งเสริมและพัฒนางานตามพันธกิจผ่านเครือข่ายทั้งในและ
ต่างประเทศ เป้าประสงค์ ๙.ผลงานเป็นที่ยอมรับของเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ ตัวช้ีวัด ๙.๑ จ านวนพันธกิจที่เป็นที่
ยอมรับของเครือข่าย) 
หลักการและเหตุผล 

สืบเนื่องมาจากการประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดย สบช. ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ที่ได้ให้
ข้อเสนอแนะส าหรับ  

ตัวบ่งช้ี 2.1.3 เงินสนับสนุนการวิจัย : วิทยาลัยควรส่งเสริมให้อาจารย์จากทุกหลักสูตรได้ผลิตผลงานวิจัย/
วิชาการ  

ตัวบ่งช้ี 2.1.4 การผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ :วิทยาลัยควรสนับสนุนส่งเสริมให้อาจารย์มีศักยภาพใน
การผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสามารถเผยแพร่ในวารสารนานาชาติ ในฐานข้อมูลที่ยอมรับในระดับสากล ได้ขอทุน
สนับสนุนจากภายนอกหรือแสวงหาเครือข่ายความร่วมมือกับสถานสถานศึกษาการศึกษาอื่นๆที่มีประอยู่ที่มีประสบการณ์
การขอทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอกที่สนับสนุนการผลิตผลงานวิจัย และ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และ
ส่งเสริมให้เกิดศักยภาพในการขอทุนจากงานหน่วยงานต่างๆได้ 

ตัวบ่งช้ี 2.1.6 การน าเสนอผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์: ควรให้ความส าคัญกับการน าเสนอการวิจัยไปใช้ประโยชน์
ให้มากขึ้น โดยสังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยแต่ละเรื่อง และประชาสัมพันธ์น าเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อน า
ความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่อาจารย์และสังคมต่อไป  

รวมไปถึงการด าเนินการที่สอดคล้องกับ improvement plan และ การพิจารณาการด าเนินงานให้สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์วิทยาลัย 
วัตถุประสงค์ 

1. พัฒนาสมรรถนะอาจารยด์้านวจิัย  
2. สนับสนุนการผลติผลงานวิจัย 
3. สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย 
4. น าเสนอผลงานวิจยัไปใช้ประโยชน์ 
5. จัดการความรู้ด้านวิจัย 

กลุ่มเป้าหมาย 
อาจารย์และบุคลากรในวิทยาลัย 

วิธีการด าเนินงานหรือขั้นตอนการด าเนินการ 
1. วิจัยประเมินสมรรถนะดา้นวิจัย หา research competency gap และ training needs ด้านวิจัย และจัดท า

ท าเนียบความเช่ียวชาญของอาจารย์และบุคลากรเพื่อน ามาต่อยอดการใช้และพัฒนาศักยภาพตามหลักการของ human 
competency management  

2. จัดโครงการตามแผนเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านวิจัย สนับสนุนการผลิตผลงานวิจัย สนับสนุนการ
เผยแพร่ผลงานวิจัย น าเสนอผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ รวมไปถึง จัดการความรู้ด้านวิจัย 

3. ประเมินโครงการตามแผน แล้วรวบรวมสรุปผลการด าเนินงาน 



๕๙ 

4. ถอดบทเรียนการด าเนินงานเพื่อวางแผนการพัฒนางานในรอบถัดไป     
ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ีเริ่มตน้ 1 ต.ค. 2560 วันท่ีสิ้นสุด 30 ก.ย. 2561 
แผนด าเนินการแผนการและกจิกรรมด าเนินการ 

6103010101 » โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารยด์้านวิจัย    รายได้สถานศึกษา  50,000.00 บาท 
6103010102 » โครงการพัฒนาต้นกล้าวิจัยจัดการความรู้ด้านวจิัย

ผ่านระบบ Mentoring 
รายได้สถานศึกษา 50,000.00 บาท 

6103010103 » โครงการสนับสนุนการจัดท าวิจยัในช้ันเรียน รายได้สถานศึกษา 60,000.00 บาท 
6103010104 » การสนับสนุนพัฒนาศักยภาพด้านวิจัย(อบรม/

ประชุม) 
รายได้สถานศึกษา 50,000.00 บาท 

6103010105 » โครงการสนับสนุนการเผยแพรผ่ลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ทั้งในและต่างประเทศ  

รายได้สถานศึกษา 300,000.00 บาท 

6103010106 » โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนและการส่งเสรมิ
และการบริหารงานวิจัย 

รายได้สถานศึกษา 30,000.00 บาท 

6103010107 » โครงการพัฒนาคูม่ือวิจัยและการพัฒนาคู่มือ
จริยธรรมงานวิจัย วสส.ชลบรุ ี

รายได้สถานศึกษา 2,000.00 บาท 

6103010108 » โครงการสร้างเครือข่ายด้านวจิัยและบริการ
วิชาการโดยสหวิชาชีพ 

งบอุดหนุน 27,000.00 บาท 

6103010109 » โครงการอบรมผู้ประเมินจรยิธรรมการวิจัยใน
มนุษย ์

รายได้สถานศึกษา 50,000.00 บาท 

6103010110 » โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการเพื่อการพิจารณา
โครงร่างวิจัย 

รายได้สถานศึกษา 58,000.00 บาท 

6103010111 » โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยด์้านการท าวิจัย
ในพื้นที่ (community lab) 

รายได้สถานศึกษา 40,000.00 บาท 

รายละเอียดงบประมาณของโครงการ 717,000.00 บาท 
วิธีการประเมินโครงการ 

1. ประเมิน outcome โดยยดึเปา้ประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์ที่เกีย่วข้อง 
2. ประเมิน output ตามตัวช้ีวัดที่ระบุไว้ในแตล่ะโครงการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
1. ด าเนินการทุกโครงการตามแผน 
2. ผลการประเมิน output และ outcome เป็นไปตามที่ตั้งไว้ 
3. บทเรียนเพื่อการพัฒนางานและ improvement plan 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. พันธกิจวิจัยเป็นที่ยอมรับของเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ 
2. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมทีไ่ด้รับการตีพิมพ์ในวารสาร ฐาน TCI หรือได้รับรางวัลในระดับชาต/ินานาชาติ 

๒๐ เรื่องต่อป ี
3. ผลประเมิน QA ทั้งในระดับ ป ตรี และ ปวส เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว ้

ผู้รับผิดชอบโครงการ/คณะผู้ด าเนินการ 
   วนิดา  ประเสริฐ    ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
   กมลนัทธ์  ม่วงยิ้ม    ( ผู้ก ากับติดตาม ) 
 
 
 
 
 
 
 



๖๐ 

หน่วยงาน กลุ่มงานพัฒนาวิชาการ หน่วยงานย่อย งานวิจัยและนวัตกรรม  
พันธกิจข้อที่ 2.การวิจัยและผลงานวิชาการ ข้อย่อย 2.1 การวิจัยและผลงานวิชาการ 
ลักษณะของแผน  แผนยุทธ์ศาสตร์ 
รายละเอียดแผนงาน  โครงการ  
รหัสโครงการ 61030102  

โครงการจัดการความรู้ สู่ learning organization (ประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ตัวบ่งช้ีที่ 5 
ระดับสถาบัน องค์ประกอบที่ 5.1.5 การจัดการความรู้ ประเด็นยุทธศาสตร์ ๓. ส่งเสริมและพัฒนางานตามพันธกิจผ่าน
เครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ เป้าประสงค์ ๙.ผลงานเป็นที่ยอมรับของเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ ตัวช้ีวัด ๙.๑ 
จ านวนพันธกิจที่เป็นท่ียอมรับของเครือข่าย) 
หลักการและเหตุผล 

การด าเนินการที่สอดคล้องกับ improvement plan ที่ได้รับค าแนะน าจากคณะกรรมการประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษาปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ด้านวิจัย ข้อ 6. การจัดการความรู้ 
วิทยาลัยควรก าหนดความรู้หลักที่จ าเป็น หรือส าคัญต่องาน หรือกิจกรรมของกลุ่ม หรือวิทยาลัย แทนการใช้แบบสอบถาม
ที่ก าหนดประเด็นให้เลือก 4 ประเด็น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แต่ละครั้งจะต้องมีการบันทึกความรู้ และปรับปรุงดัดแปลง
ความรู้ให้เหมาะสมเพื่อการน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน แล้วน าประสบการณ์ที่ได้จากน าความรู้ไปใช้ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และต้องสรุปแก่นความรู้ให้ชัดเจน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต้องแลกจากผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์ ทักษะ และการจัดการ
ความรู้ร่วมกับคนจ านวนหนึ่ง ไม่ใช่กิจกรรมที่ท าโดยคนคนเดียว รวมไปถึงการด าเนินงานเพื่อตอบตัวช้ีวัดการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน ใน องค์ประกอบที่ 5.1.5 การจัดการความรู้  รวมไปถึง การพิจารณาการด าเนินงานให้
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัย 
วัตถุประสงค์ 

1. จัดระบบองค์ความรู้ที่มีอยู่ในวทิยาลัย 
2. ต่อยอดการใช้และพัฒนาศักยภาพตามหลักการของ human competency management 

กลุ่มเป้าหมาย 
อาจารย์และบุคลากรของวิทยาลยั 

วิธีการด าเนินงานหรือขั้นตอนการด าเนินการ 
1. จัดท าท าเนียบความเชี่ยวชาญของอาจารย์และบคุลากร 
2. จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูด้้านวิชาการ 
3. จัดท าเอกสารเพื่อการจัดระบบองค์ความรู้ (Tacit knowledge --> Explicit knowledge) 
4. ต่อยอดความรู้และความเช่ียวชาญไปสู่การวิจยัและการบริการวิชาการ 

ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ีเริ่มตน้ 1 ต.ค. 2560 วันท่ีสิ้นสุด 30 ก.ย. 2561 
แผนด าเนินการแผนการและกจิกรรมด าเนินการ 

6103010201 » โครงการประชุมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้นวิชาการ รายได้สถานศึกษา 65,000.00 บาท 
           เพื่อส่งเสริมการน าความเชี่ยวชาญและผลงานวิจัย 
  ไปใช้ในการพัฒนางาน 

รายละเอียดงบประมาณของโครงการ 65,000.00  บาท 
วิธีการประเมินโครงการ 

1. ประเมิน outcome โดยยดึเปา้ประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์ที่เกีย่วข้อง 
2. ประเมิน output ตามตัวช้ีวัดที่ระบุไว้ในแตล่ะโครงการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
1. ด าเนินการทุกโครงการตามแผน 
2. ผลการประเมิน output และ outcome เป็นไปตามที่ตั้งไว้ 
3. บทเรียนเพื่อการพัฒนางานและ improvement plan 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
องค์ความรู้ที่มีอยู่ในตัวอาจารย์และบุคลากรได้รับการจัดระบบและน าไปต่อยอดการใช้ในการพัฒนางาน การวิจัย 

และ การบริการวิชาการ เพื่อให้สามารถสร้าง วสส.ชลบุรี เป็น learning organization 
 



๖๑ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/คณะผู้ด าเนินการ 
  กมลนัทธ์  ม่วงยิ้ม   ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
  บุญมี  โพธิ์ค า    ( ผู้ก ากับติดตาม ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๒ 

หน่วยงาน กลุ่มงานพัฒนาวิชาการ หน่วยงานย่อย งานวิจัยและนวัตกรรม  
พันธกิจข้อที่ 2.การวิจัยและผลงานวิชาการ ข้อย่อย 2.1 การวิจัยและผลงานวิชาการ 
ลักษณะของแผน  แผนยุทธ์ศาสตร์  
รายละเอียดแผนงาน  โครงการ  
รหัสโครงการ 61030103  

การจัดสรรทุนเพื่อสนับสนุนการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (ประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ตัว
บ่งช้ีที่ 2 ระดับสถาบัน และประกันคุณภาพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ตัวช้ีวัดที่ 3.1. ประเด็นยุทธศาสตร์ ๒. 
พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสู่มาตรฐานสากล เป้าประสงค์ ๑๓.งานวิจัยและนวัตกรรมเป็นท่ียอมรับในระดับสากล ตัวช้ีวัด 
๑๓.๑ จ านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร ฐาน TCI หรือได้รับรางวัลในระดับชาติ/นานาชาติ 
และ ประเด็นยุทธศาสตร์ ๓. ส่งเสริมและพัฒนางานตามพันธกิจผ่านเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ เป้าประสงค์ ๙.
ผลงานเป็นท่ียอมรับของเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ ตัวช้ีวัด ๙.๑ จ านวนพันธกิจที่เป็นท่ียอมรับของเครือข่าย) 
หลักการและเหตุผล 

เพื่อให้ผลการด าเนินงานสามารถตอบตัวช้ีวัดของการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ตัวบ่งช้ีที่ 2 
ระดับสถาบัน และประกันคุณภาพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ตัวช้ีวัดที่ 3.1. รวมไปถึงการตอบประเด็น
ยุทธศาสตร์ ๒. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสู่มาตรฐานสากล เป้าประสงค์ ๑๓.งานวิจัยและนวัตกรรมเป็นที่ยอมรับใน
ระดับสากล ตัวช้ีวัด ๑๓.๑ จ านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร ฐาน TCI หรือได้รับรางวัลใน
ระดับชาติ/นานาชาติ และ ประเด็นยุทธศาสตร์ ๓. ส่งเสริมและพัฒนางานตามพันธกิจผ่านเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ 
เป้าประสงค์ จนผลงานพันธกิจวิจัยเป็นที่ยอมรับของเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ 
วัตถุประสงค์ 

สนับสนุนใหผ้ลติผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย 

อาจารย์และบุคลากรของวิทยาลยั 
วิธีการด าเนินงานหรือขั้นตอนการด าเนินการ 

ประชาสมัพันธ์และกระตุ้นใหเ้กิดการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมในการสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยและ
นวัตกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ีเริ่มตน้ 1 ต.ค. 2560 วันท่ีสิ้นสุด 30 ก.ย. 2561 
แผนด าเนินการแผนการและกจิกรรมด าเนินการ 

6103010301 » โครงการวิจัยส ารวจสมรรถนะด้านวิจัยของ
อาจารย์ วสส. ชลบุร ี

รายได้สถานศึกษา 20,000.00 บาท 

6103010302 » โครงการวิจัยประเมินความพึงพอใจและค้นหา
รูปแบบการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ของนักศึกษา 
วสส. ชลบรุ ี

รายได้สถานศึกษา 30,000.00 บาท 

6103010303 » ด าเนินงานวิจัยตามรายละเอียดกจิกรรมในโครง
ร่างวจิัย 

รายได้สถานศึกษา 2,103,000.00 บาท 

6103010304 » ด าเนินงานวิจัยตามรายละเอียดกจิกรรมในโครง
ร่างวิจัย 

งบอุดหนุน 37,000.00 บาท 

รายละเอียดงบประมาณของโครงการ 2,190,000.00 บาท 
วิธีการประเมินโครงการ 

1. ประเมิน outcome โดยยดึเปา้ประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์ที่เกีย่วข้อง 
2. ประเมิน output ตามตัวช้ีวัดที่ระบุไว้ในแตล่ะโครงการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
1. ด าเนินการทุกให้เกิดการส่งโครงร่างเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณท าวิจัยเป็นจ านวนอย่างน้อยร้อยละ ๕๐ ของ

งบประมาณที่ตั้งไว ้
2. ผลการประเมิน output และ outcome เป็นไปตามที่ตั้งไว้ 
3. บทเรียนเพื่อการพัฒนางานและ improvement plan 
 



๖๓ 

 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. พันธกิจวิจัยเป็นที่ยอมรับของเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ 
2. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมทีไ่ด้รับการตีพิมพ์ในวารสาร ฐาน TCI หรือได้รับรางวัลในระดับชาต/ินานาชาติ 

๒๐ เรื่องต่อป ี
3. ผลประเมิน QA ทัง้ในระดับ ป. ตรี และ ปวส. เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว ้

ผู้รับผิดชอบโครงการ/คณะผู้ด าเนินการ 
   วนิดา  ประเสริฐ    ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
  กมลนัทธ์  ม่วงยิ้ม    ( ผู้ก ากับติดตาม ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๔ 

หน่วยงาน กลุ่มงานพัฒนาวิชาการ หน่วยงานย่อย งานวิจัยและนวัตกรรม  
พันธกิจข้อที่ 2.การวิจัยและผลงานวิชาการ ข้อย่อย 2.1 การวิจัยและผลงานวิชาการ 
ลักษณะของแผน  แผนยุทธ์ศาสตร์ 
รายละเอียดแผนงาน  โครงการ  
รหัสโครงการ 61030104  

โครงการวิจัย Big data THB จากเครือข่าย สวสท. (ประกันคณุภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ตัวบ่งช้ีที่ 2.1.1 
การพัฒนาระบบสารสนเทศและกลไกบริหารจดัการเพื่อสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยและให้บริการวชิาการ ระดับสถาบัน) 
หลักการและเหตุผล 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ องค์ประกอบ 2 วิจัย ตัวบ่งช้ี 2.1.1 ระบบ
สารสนเทศ มีข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจประเมินว่า ควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาสารสนเทศให้มีคุณภาพมาตรฐานข้อมูล 
มีความทันสมัย ข้อมูลเป็นปัจจุบันและมีการประมวลให้ได้สารสนเทศที่มีประโยชน์เพื่อการตัดสินใจและสอดคล้องกับตัว
บ่งช้ีคุณภาพในด้านการวิจัยและผู้บริหารคนทุกระดับควรใช้ระบบสารสนเทศเป็นเครื่องมื อในการบริหาร ควบคุม ก ากับ
ติดตามงานให้มีประสิทธิภาพ รวมไปถึง การพัฒนาระบบสารสนเทศและกลไกบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการผลิตผล
งานวิจัยและให้บริการวิชาการ 
วัตถุประสงค์ 

พัฒนาสารสนเทศให้มีคณุภาพมาตรฐานข้อมลู มีความทันสมัย ข้อมูลเป็นปัจจุบันและมีการประมวลให้ได้
สารสนเทศท่ีมีประโยชน์เพื่อการตดัสินใจและสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีคณุภาพการศึกษา 
กลุ่มเป้าหมาย 

1. อาจารย์และบคุลากรของวิทยาลัย 
2. ระบบสารสนเทศเพื่อการตดัสนิใจในการท างาน 

วิธีการด าเนินงานหรือขั้นตอนการด าเนินการ 
1. สร้างทีมวิจัย 
2. action research 
3. result utilization 

ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ีเริ่มตน้ 1 ต.ค. 2560 วันท่ีสิ้นสุด 30 ก.ย. 2561 
แผนด าเนินการแผนการและกจิกรรมด าเนินการ 

6103010401 » ค่าด าเนินการในรูปเครือข่ายที่ได้รับงบประมาณ
สนับสนุนจาก สวสท. 120,000 บาท 

รายได้สถานศึกษา 120,000.00 บาท 

6103010402 » ค่าด าเนินการวิจยั รายได้สถานศึกษา 70,000.00 บาท 
รายละเอียดงบประมาณของโครงการ 190,000.00 บาท 
วิธีการประเมินโครงการ 

1. ประเมิน outcome โดยยดึเปา้ประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์ที่เกีย่วข้อง 
2. ประเมิน output ตามตัวช้ีวัดที่ระบุไว้ในแตล่ะโครงการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
1. ด าเนินการทุกโครงการตามแผน 
2. ผลการประเมิน output และ outcome เป็นไปตามที่ตั้งไว้ 
3. บทเรียนเพื่อการพัฒนางานและ improvement plan 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. พันธกิจวิจัยเป็นที่ยอมรับของเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ 
2. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมทีไ่ด้รับการตีพิมพ์ในวารสารฐาน TCI หรือไดร้ับรางวัลในระดับชาติ/นานาชาติ ๒๐ เรื่อง

ต่อป ี
3. ผลประเมิน QA ทั้งในระดับ ป. ตรี และ ปวส. เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว ้

ผู้รับผิดชอบโครงการ/คณะผู้ด าเนินการ 
   กมลนัทธ์  ม่วงยิ้ม    ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 

วนิดา  ประเสริฐ    ( ผู้ร่วมโครงการ ) 
   บุญมี  โพธิ์ค า    ( ผู้ก ากับติดตาม ) 



๖๕ 

หน่วยงาน กลุ่มงานพัฒนาวิชาการ หน่วยงานย่อย งานวิจัยและนวัตกรรม  
พันธกิจข้อที่ 3.การบริการวิชาการ ข้อย่อย 3.1 บริการวิชาการแกชุ่มชน 
ลักษณะของแผน  แผนยุทธ์ศาสตร์ 
รายละเอียดแผนงาน  โครงการ  
รหัสโครงการ 61030105  

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการวิชาการเพื่อสร้างความเข็มแข็งในชุมชน (ประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ตัวบ่งช้ีที่ 3 ระดับสถาบัน และประกันคุณภาพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ตัวช้ีวัดที่ 2.4 และ 
3.4. และ ประเด็นยุทธศาสตร์ ๓. ส่งเสริมและพัฒนางานตามพันธกิจผ่านเครือข่ายท้ังในและต่างประเทศ เป้าประสงค์ ๙.
ผลงานเป็นท่ียอมรับของเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ ตัวช้ีวัด ๙.๑ จ านวนพันธกิจที่เป็นท่ียอมรับของเครือข่าย) 
หลักการและเหตุผล 

ผลจากการประเมินคุณภาพการศึกษา ผู้ประเมินให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับองค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
ไว้ดังนี้ ๑. นโยบายการบริการวิชาการ: ควรก าหนดนโยบายบริการวิชาการโดยค านึงถึงคุณภาพและสอดคล้องกับการ
วิชาการที่ตอบสนองตัวบ่งช้ีคุณภาพการศึกษาทั้งในระดับหลักสูตรและระดับสถาบัน รวมทั้งประเด็นยุทธศาสตร์ที่ก าหนด
ในแผนยุทธศาสตร์เพื่อเป็นแนวทางในการงานไปสู่แผนปฏิบัติงานยังมีคุณภาพต่อไป และ ๒. การก าหนดเป้าหมายความ
เข้มแข็งชุมชน: ควรก าหนดผลลัพธ์ที่ต้องการให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนให้เป็นรูปธรรม เพื่อให้สามารถวัดผลส าเร็จได้
อย่างชัดเจน เช่น จากสภาพความเข้มแข็งของชุมชนในด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้ สูงอายุ ควรก าหนด
ผลลัพธ์ให้ชัดเจนว่าผู้ป่วยโรคเรื้อรงัเบาหวานความดันโลหิตสูงจะมีน้ าตาลในเลือดลดลงหรือสามารถควบคุมน้ าตาลในเลือด
ได้หรือผู้ป่วยสุ่มเสี่ยงไม่เป็นเบาหวานหรือความดันโลหิตสูงหรือผู้ป่วยมีความดันโลหิตสูงลดลง รวมไปถึงการด าเนินงานเชิง
ยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยในการเป็นหน่วยงานเชิงวิชาการของชุมชนท่ีมีพันธกิจบริการวิชาการเป็นที่ยอมรับของเครือข่ายใน
ระดับประเทศ 
วัตถุประสงค์ 

สนับสนุนการให้บริการวิชาการเพือ่สร้างความเขม็แข็งในชุมชน 
กลุ่มเป้าหมาย 

อาจารย์ของวิทยาลัย intermediate output 
ชุมชน output 
สุขภาพและคณุภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน outcome 

วิธีการด าเนินงานหรือขั้นตอนการด าเนินการ 
1. ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมลูความเชี่ยวชาญของอาจารย ์
2. ติดต่อประสานให้เกดิการบริการวิชาการทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
3. ท า MOU กับท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และ เกดิชุมชนเข้มแข็ง 
4. ด าเนินการให้บริการวิชาการเพือ่สร้างความเขม้แข็งให้กับชุมชน 

ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ีเริ่มตน้ 1 ต.ค. 2560 วันท่ีสิ้นสุด 30 ก.ย. 2561 
แผนด าเนินการแผนการและกจิกรรมด าเนินการ 

6103010501 » โครงการส่งเสริมการน าผลการวิจยัไปใช้ในการ
บริการวิชาการ   

รายได้สถานศึกษา 5,000.00 บาท 

6103010502 » โครงการบริการวิชาการที่ให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานของจังหวัดชลบุร ี

รายได้สถานศึกษา 60,000.00 บาท 

6103010503 » โครงการบริการวิชาการกับชุมชนเป้าหมายของ
วิทยาลัย 

รายได้สถานศึกษา 20,000.00 บาท 

6103010504 » โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการเพื่อพัฒนาสื่อ
ด้าน herb literacy 

รายได้สถานศึกษา 30,000.00 บาท 

6103010505 » โครงการสร้างชุมชนตัวอย่างด้าน herb 
literacy 

รายได้สถานศึกษา  0.00 บาท 

รายละเอียดงบประมาณของโครงการ 115,000.00 บาท  
 
 



๖๖ 

วิธีการประเมินโครงการ 
๑. ประเมิน intermediate output โดยนับจ านวนและความถี่ที่อาจารย์ของวิทยาลัยเป็นวิทยากรในการ

ให้บริการวิชาการทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
๒. ประเมิน output โดยนับจ านวน MOU  
๓. ประเมิน outcome ในรูปของวิจัย quasi-experiment ว่าการบริการวิชาการของวิทยาลยันั้นสามารถสร้าง

สุขภาพและคณุภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน อย่างยั่งยืน ได้ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

1. ด าเนินการทุกโครงการตามแผน 
2. ผลการประเมิน output และ outcome เป็นไปตามที่ตั้งไว้ 
3. บทเรียนเพื่อการพัฒนางานและ improvement plan 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. พันธกิจบริการวิชาการเป็นท่ียอมรับของเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ 
2. ผลประเมิน QA ทั้งในระดับ ป. ตรี และ ปวส. เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว ้

ผู้รับผิดชอบโครงการ/คณะผู้ด าเนินการ 
   เดชา  วรรณพาหุล   ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
  กมลนัทธ์  ม่วงยิ้ม    ( ผู้ก ากับติดตาม ) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รายละเอียดแผนปฏิบัติการ 
กลุ่มงานกิจการนักศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๘ 

กลุ่มงานกจิการนักศกึษา 
แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ  2561 ปีการศึกษา 2560 

 
หน่วยงาน กลุ่มงานกิจการนักศึกษา หน่วยงานย่อย งานพัฒนานักศึกษา  
พันธกิจข้อที่ 1.การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข ข้อย่อย 1.1 ผลิตบคุลากรด้านสาธารณสุข 
ลักษณะของแผน  แผนงานประจ า  
รายละเอียดแผนงาน  โครงการ  
รหัสโครงการ 61130101  
 โครงการพัฒนาสุขภาวะและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ (สกอ. ภายในระดับ
สถาบัน องค์ประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๕ กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี (กิจกรรมกีฬาหรือการ
ส่งเสริมสุขภาพ) สกอ. ภายในระดับหลักสูตร องค์ประกอบที่ ๓ นักศึกษา ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๒ การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ มาตรฐานการอาชีวศึกษา ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๔ 
ประกันคุณภาพภายในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ประเด็น ๓ สถานศึกษาจัดกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ) 
หลักการและเหตุผล 

การเล่นกีฬาถือเป็นกิจกรรมที่มีส่วนช่วยในการส่งเสริมนักศึกษาให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นกิจกรรมที่
เสริมสร้างสมรรถภาพทางด้านร่างกายและจิตใจ พัฒนาทักษะทางสังคมในการท างานร่วมกับผู้อื่น มีน้ าใจนักกีฬา 
สนับสนุนให้นักศึกษากล้าคิดกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ในทางที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังสร้างเสริมให้นักศึกษาได้มี
ประสบการณ์ในการท างานเป็นทีม และรู้จักแก้ไขปัญหาในการท างานร่วมกัน ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่ ดีในการท างานต่อไปใน
อนาคต 

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี จึงได้สนับสนุนให้สโมสรนักศึกษาจัดท าโครงการพัฒนาสุขภาวะ
และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา เพื่อพัฒนาสุขภาวะและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา อาจารย์ และ
บุคลากร โดยใช้การแข่งขันกีฬาเป็นกิจกรรมหลัก ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ นี้ สโมสรนักศึกษา ได้น าผลการประเมินโครงการ
ของปีการศึกษา ๒๕๕๙ มาพัฒนาการจัดกิจกรรมในปีนี้ โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนสถานท่ีแข่งขันกีฬาหลายๆประเภทให้มี
มาตรฐานสากล รวมถึงปรับเปลี่ยนก าหนดการให้มีความกระชับ สะดวก รวมถึงปรับปรุงแนวทางการประกวดกองเชียร์ 
ผู้น าเชียร์ ขบวนพาเหรดให้ลดการใช้อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อลดปริมาณขยะที่เกิดจากการท ากิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อสร้างความสามัคคีและสัมพันธภาพท่ีดีระหว่างนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร 
๒. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาสุขภาวะโดยการออกก าลังกาย  
๓. เพื่อให้นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรไดม้ีโอกาสท างานร่วมกัน 

กลุ่มเป้าหมาย 
๑. มีจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่าร้อยละ ๘๐ 
๒. มีผูเ้ข้าร่วมแข่งขันกีฬาครบทุกประเภทกีฬา 
๓. ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการมีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจตอ่การเข้าร่วมโครงการ ในระดับดขีึ้นไป 

วิธีการด าเนินงานหรือขั้นตอนการด าเนินการ 
๑. ประชุมวางแผนงานโครงการ และก าหนดกิจกรรมโดยการมีส่วนรว่มของนักศึกษา และน าผลการประเมิน

โครงการฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ มาปรับปรุงและพัฒนา 
๒. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ 
๓. แต่งตั้งคณะกรรมการและประชุมคณะกรรมการที่รับผิดชอบแตล่ะฝา่ย 
๔. คณะกรรมการนักศึกษาประชุมชี้แจงโครงการและบทบาทหน้าที่ของผู้เข้าร่วมโครงการ 
๕. จัดท าก าหนดการแข่งขันกีฬา จัดเตรียมอุปกรณ์และเสนอที่การแข่งขัน 
๖. ติดต่อขอความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๗. ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬา  
๘. ด าเนินการตามโครงการ 
๙. สรปุประเมินผลโครงการ 

ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ีเริ่มตน้ 16 ต.ค. 2560 วันท่ีสิ้นสุด 8 พ.ย. 2560 



๖๙ 

แผนด าเนินการแผนการและกจิกรรมด าเนินการ 
6113010101 » โครงการพัฒนาสุขภาวะและสร้างสัมพันธ์ (กีฬาสี)  รายได้สถานศึกษา 113,000.00 บาท 
6113010102 » โครงการ สบ. เกมส์      รายไดส้ถานศึกษา 5,000.00 บาท 

รายละเอียดงบประมาณของโครงการ 118,000.00 บาท 
วิธีการประเมินโครงการ 

๑. ประเมินจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้วยการแจงนับจากแบบลงนามผู้เข้าร่วมโครงการ ภายหลังเสรจ็สิ้น
โครงการ  

๒. รายงานผลการแข่งขันกีฬาทุกประเภท  
๓. ประเมินความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการ ด้วยแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเข้าร่วม

โครงการ เมื่อเสร็จสิ้นกจิกรรม 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

1. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ร้อยละ 80  
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับ ดี ขึ้นไป 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
นักศึกษาสามารถท างานร่วมกับผู้อื่น และปรับตัวในการอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข มีความสามัคคีและ

สัมพันธภาพท่ีดีในหมู่คณะ และส่งเสริมให้นักศึกษาได้ออกก าลังกาย ก่อให้เกิดการพัฒนาสุขภาวะ และเกิดความร่วมมือใน
การท างานร่วมกันของนักศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/คณะผู้ด าเนินการ 
   อลิสา  มสีมบูรณ์    ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๐ 

หน่วยงาน กลุ่มงานกิจการนักศึกษา หน่วยงานย่อย งานพัฒนานักศึกษา  
พันธกิจข้อที่ 1.การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข ข้อย่อย 1.1 ผลิตบคุลากรด้านสาธารณสุข 
ลักษณะของแผน  งานประจ า 
รายละเอียดแผนงาน  โครงการ  
รหัสโครงการ 61130102  
 โครงการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการองค์กรนักศึกษาช่วงเปลี่ยนผ่านทีมงานสโมสรนักศึกษา (สกอ. ภายใน
ระดับสถาบัน องค์ประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๕ กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี (กิจกรรมส่งเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ก าหนดโดยสถาบัน) สกอ. ภายในระดับหลักสูตร องค์ประกอบที่ ๓ นักศึกษา ตัวบ่งช้ีที่ 
๓.๒ การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑) 
หลักการและเหตุผล 

ด้วยสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี เป็นองค์กรนักศึกษาในการด าเนินกิจกรรม
ของนักศึกษา เพื่อให้เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ มีหน้าที่ในการเสนอความคิดเห็นต่อวิทยาลัย บริหารงาน
สโมสรนักศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบของวิทยาลัย ด าเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสโมสรนักศึกษา 
ก าหนดโครงการ จัดสรรงบประมาณ และสรุปผลงานของสโมสรนักศึกษา จัดวางระเบียบเกี่ยวกับการด าเนินงานสโมสร
นักศึกษาโดยไม่ขัดต่อระเบียบหรือข้อบังคับของวิทยาลัย และจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาชุดใหม่ 
ซึ่งจ าเป็นจะต้องมีการพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะประสบการณ์ในการด าเนินงานสโมสรนักศึกษา รวมถึงการเรียนรู้และ
เพิ่มพูนทักษะเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการเกษตร ปศุสัตว์ 
สิ่งแวดล้อม และพลังงาน ตลอดจนการสาธิตความเป็นอยู่วิถีไทยด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อน ามาใช้ในการด าเนินงาน
และขับเคลื่อนวิทยาลัยพอเพียง 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท างานระหว่างคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาของวิทยาลัยการ
สาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุร ี

๒. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท างานกับวิทยาลัยในเครือข่ายสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ในด้านกิจการ
นักศึกษา การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม สโมสรนักศึกษา ชมรมต่างๆ และการประกันคุณภาพการศึกษา 

๓. เพื่อเสริมสร้างทักษะทางวิชาชีพ วิชาการ สามารถน าวิชาความรูท้ี่ได้รับมาปรับ และประยุกต์ใช้ใหเ้ข้ากับ
บริบทของนักศึกษา 
กลุ่มเป้าหมาย 

สมาชิกสโมสรนักศึกษาและอาจารย์ จ านวน 60 คน 
วิธกีารด าเนินงานหรือขั้นตอนการด าเนินการ 

ศึกษาดูงาน แหล่งเรยีนรู้ดา้นต่างๆ เพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาประชุมจดัท าแผนการด าเนินงาน
ประจ าป ี
ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ีเริ่มตน้ 1 มี.ค. 2561 วันท่ีสิ้นสุด 30 มี.ค. 2561 
แผนด าเนินการแผนการและกจิกรรมด าเนินการ 

6113010201 » โครงการพัฒนาทักษะการบริหารองค์กรนักศึกษา   รายไดส้ถานศึกษา 85,000.00 บาท 
   ช่วงเปลี่ยนผ่านทีมงานสโมสร 
รายละเอียดงบประมาณของโครงการ 85,000.00 บาท 
วิธีการประเมินโครงการ 

1. แบบประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อกิจกรรมต่าง ๆ  
2. แบบประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการบรรลุวตัถุประสงค์ของโครงการและข้อเสนอแนะ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
1. ผลปฏิบตัิการสโมสรนักศึกษา 
2. ร้อยละ 80 ของนักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับมากขึ้นไป 
3. ร้อยละ 80 ของความคิดเห็นของนักศึกษาต้อการบรรลุตามวัตถปุระสงค์อยู่ในระดับมากขึ้นไป 
 
 
 



๗๑ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
สโมสรนักศึกษาสามารถน าความรูท้ี่ได้รับมาพัฒนาปรับปรุงแผนการด าเนินงานเป็นแหล่งศึกษาดูงานของสโมสร

นักศึกษาจากวิทยาลัยอื่นๆในเครอืข่าย สบช. 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/คณะผู้ด าเนินการ 
   ธารินี  ลีละทีป    ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๒ 

หน่วยงาน กลุ่มงานกิจการนักศึกษา หน่วยงานย่อย งานพัฒนานักศึกษา  
พันธกิจข้อที่ 1.การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข ข้อย่อย 1.1 ผลิตบคุลากรด้านสาธารณสุข 
ลักษณะของแผน  แผนยุทธ์ศาสตร์ 
รายละเอียดแผนงาน  โครงการ  
รหัสโครงการ 61130104  
 โครงการร่วมด้วยช่วยกันสร้างสรรค์งานประกันคุณภาพการศึกษา (สกอ. ภายในระดับสถาบัน องค์ประกอบท่ี ๑ 
การผลิตบัณฑิต ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๕ กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี (จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพ
การศึกษาแก่นักศึกษา) สกอ. ภายในระดับหลักสูตร องค์ประกอบที่ ๓ นักศึกษา ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๒ การส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑) 
หลักการและเหตุผล 

ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาซึ่งก าหนดให้วิทยาลัยจะต้องให้ความรู้และทักษะการประกัน
คุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษาและส่งเสริมให้นักศึกษาน าความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้กับกิจกรรมนักศึกษาและมี
การใช้กระบวนการคุณภาพในการพัฒนาคุณภาพของกิจกรรมหรือโครงการนักศึกษา  นักศึกษาสร้างเครือข่ายการพัฒนา
คุณภาพภายในสถาบันและระหว่างสถาบัน  ตลอดจนสนับสนุนให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของ
วิทยาลัย  เพื่อให้ความรู้งานประกันคุณภาพการศึกษาได้ขยายสู่นักศึกษาใหม่ของวิทยาลัยการสาธารณสุข  สิรินธร จังหวัด
ชลบุรี สโมสรนักศึกษา ร่วมกับชมรมประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี จึงได้จัดท า
โครงการร่วมด้วยช่วยกัน สร้างสรรค์งานประกันคุณภาพการศึกษา  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
นักศึกษาช้ันปีที่ ๑ ที่ยังไม่เคยผ่านการอบรมเรื่องงานประกันคุณภาพการศึกษา ในวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  จังหวัด
ชลบุรี ได้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา และเพื่อให้นักศึกษาน าความรู้ที่ได้รับ มาใช้ในงาน
กิจกรรมนักศึกษา ซึ่งจะท าให้งานประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี  ผ่านเกณฑ์
การประเมินรับรองมาตรฐานการศึกษาต่อไป และจากผลการด าเนินงานตามโครงการดังกล่าว  ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ที่
ผ่านมา พบว่า นักศึกษายังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับการน ากระบวนการ PDCA มาใช้ในการด าเนินงานกิจกรรมนักศึกษา 
ดังนั้น ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ จึงได้มีการปรับปรุงวิธีการอบรมนักศึกษาให้มีความเข้าใจกระบวนการ PDCA โดยใช้การฝึก
ปฏิบัติและให้มีกิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาที่ต่อเนื่องมากขึ้น 
วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อให้นักศึกษาช้ันปีท่ี ๑ ในวิทยาลัยการสาธารสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรีได้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
งานประกันคุณภาพการศึกษา 

2. เพื่อให้นักศึกษาน าความรู้ที่ไดร้บัมาใช้ในงานกิจกรรมนักศึกษา 
3. เพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพนักศึกษาของวิทยาลัย 
4. เพื่อให้นักศึกษาใช้กระบวนการคุณภาพในการพัฒนาคุณภาพของกิจกรรมหรือโครงการของนักศึกษา 
5. เพื่อเป็นกิจกรรมเสรมิหลักสูตรต่างๆและส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาในด้านกิจกรรม

วิชาการ 
กลุ่มเป้าหมาย 

1. นักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบรุี ช้ันปีท่ี ๑ ทุกหลักสูตร จ านวน ๑๘๐ คน 
2. นักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบรุี ช้ันปีท่ี ๒-๓ ทุกหลักสตูร จ านวน ๑๕ คน 
3. วิทยากรและคณะผู้จัดการฝึกอบรม จ านวน ๕ คน 

วิธีการด าเนินงานหรือขั้นตอนการด าเนินการ 
ขั้นเตรียมการ 

1. ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบโครงการ 
2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ
3. ท าหนังสือติดต่อวิทยากร 
4. ท าหนังสือติดต่อขอใช้สถานท่ี 

ขั้นด าเนินงาน 
1. ประชาสัมพันธ์โครงการร่วมด้วยช่วยกัน สร้างสรรค์ งานประกันคณุภาพการศึกษา 
2. ด าเนินการท าเว็บบอรด์เพื่อประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่นักศกึษาในเรื่องงานประกันคุณภาพการศึกษา 
3. จัดท าบอร์ดประชาสัมพันธ/์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย 
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4. ด าเนินการจัดอบรม 
5. ประเมินการจัดโครงการร่วมดว้ยช่วยกัน สร้างสรรค์งานประกันคุณภาพการศึกษา 

ขั้นสรุป 
1. สรุปผลการประเมิน 
2. น าผลที่ไดร้ับมาและปรับปรุงเพื่อใช้ในกิจกรรมต่อไป 

ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ีเริ่มตน้ 5 มี.ค. 2561 วันท่ีสิ้นสุด 5 มี.ค. 2561 
แผนด าเนินการแผนการและกจิกรรมด าเนินการ 

6113010401 » โครงการร่วมด้วยช่วยกันสร้างสรรค์งานประกัน
คุณภาพการศึกษา 

รายได้สถานศึกษา 10,000.00 บาท 

6113010402 » ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาของ
ข้าราชการ 

รายได้สถานศึกษา 5,000.00 บาท 

6113010403 » ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาของพนักงาน
กระทรวงฯ 

รายได้สถานศึกษา 5,000.00 บาท 

รายละเอียดงบประมาณของโครงการ 20,000.00 บาท 
วิธีการประเมินโครงการ 

1. ประเมินผลจากความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 
2. แบบประเมินความความคดิเหน็ต่อประโยชน์ที่ไดร้ับจากโครงการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
แบบประเมินวัดความพึงพอใจได้มากกว่าร้อยละ 80% 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักศึกษามีความรู้และความเขา้ใจเกี่ยวกับงานประกันคณุภาพการศึกษา 
2. นักศึกษาน าความรู้ที่ไดร้ับมาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมของนักศึกษา 
3. นักศึกษามีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพนักศึกษาของวิทยาลยั 
4. นักศึกษาใช้กระบวนการคุณภาพในการพัฒนาคุณภาพของกิจกรรมหรือโครงการของนักศึกษา 
5. นักศึกษาสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบัน 
6. นักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสินธร จังหวัดชลบุรีในแตล่ะหลกัสูตรมีสมัพันธภาพที่ดีต่อกัน 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/คณะผู้ด าเนินการ 
   อลิสา  มสีมบูรณ์    ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
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หน่วยงาน กลุ่มงานกิจการนักศึกษา หน่วยงานย่อย งานพัฒนานักศึกษา  
พันธกิจข้อที่ 1.การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข ข้อย่อย 1.1 ผลิตบคุลากรด้านสาธารณสุข 
ลักษณะของแผน  แผนงานประจ า  
รายละเอียดแผนงาน  โครงการ  
รหัสโครงการ 61130105  

โครงการฟุตซอลสโมสรนักศึกษา (สกอ. ภายในระดับสถาบัน องค์ประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๕ 
กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี (กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ) สกอ. ภายในระดับหลักสูตร องค์ประกอบที่ ๓ 
นักศึกษา ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๒ การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ ๒๑ มาตรฐานการอาชีวศึกษา ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๔ ประกันคุณภาพภายในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  
ประเด็น ๓ สถานศึกษาจัดกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ) 
หลักการและเหตุผล 

การออกก าลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ าเสมอ เป็นกิจกรรมของร่างกายที่ช่วยสร้างเสริมและคงไว้ซึ่งสุขภาพและ
ความแข็งแรงของร่างกาย การออกก าลังกายช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อ ระบบไหวเวียนเลือด รวมทั้ง สร้างเสริมทักษะทาง
กีฬา รวมทั้งยังป้องกันโรคต่างๆ เช่น โรคหัวใจ โรคระบบไหลเวียนโลหิต เบาหวาน ความดัน โรคอ้วน นอกจากนี้ยังเป็น
การส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดี ดังนั้นชมรมกีฬาเล็งเห็นว่าการจัดท าโครงการนี้นอกจะเป็นประโยชน์แล้ว ยังเป็นการกระตุ้น 
ส่งเสริมให้นักศึกษาหัวมาสนใจกีฬาและเสริมสร้างความพยายามจากการเล่นกีฬาให้มากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งในปีการศึกษา 
2560 นี้ได้น าข้อเสนอแนะจากการประเมินผล Footsall Samosoon cup 2015 มาพัฒนา และปรับปรุงรูปแบบ
กิจกรรมการแข่งขันให้ดีขึ้นกว่าเดิมอีกด้วย 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อส่งเสริมให้ นศ. ทุกหลักสตูร ทุกช้ันปี เกิดความสามัคคี 
2. เพื่อให้ นศ. มีความกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง 
3. เพื่อให้เกิดความสมัพันธ์อันดีตอ่ นศ. เจ้าหน้าท่ี อาจารย์ในวิทยาลัยฯ  
4. เพื่อให้นักศึกษามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ห่างไกลจากโรคภยั 
5. เพื่อเป็นกิจกรรมเสรมิหลักสูตรต่างๆ และส่งเสริมคณุลักษณะที่พึงประสงค์ของนศ. ในกิจกรรมกีฬา 
6. เพื่อเป็นกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ นศ. และเสริมสร้างทักษะการเรยีนรู้ใน ศตวรรษที่ 21 ในกลุ่มทักษะชีวิต

และอาชีพ 
กลุ่มเป้าหมาย 

นักศกึษา อาจารย์ และบุคลากรในวิทยาลัยการสาธารณสุขสริินธร จังหวัดชลบุรี จ านวน 60 คน 
วิธีการด าเนินงานหรือขั้นตอนการด าเนินการ 

1. ประชุม นศ. อาจารย์ และเจ้าหน้าท่ีเพื่อก าหนดรูปแบบ วิธีการด าเนินงาน 
2. เขียนโครงการฯ เพื่อขออนุมัตทิุนสนับสนุน 
3. ประชาสัมพันธ์โครงการ 
4. เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
5. เริ่มจัดการแข่งขันไปตามก าหนดเวลา ที่ก าหนดไว้ จนเสร็จสิ้นการแข่งขัน 
 ุ6. ประเมินและสรุปผลการด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ีเริ่มตน้ 4 ต.ค. 2560 วันท่ีสิ้นสุด 30 ต.ค. 2561 
แผนด าเนินการแผนการและกจิกรรมด าเนินการ 

6113010501 » โครงการฟุตซอลสโมสรนักศึกษา  รายได้สถานศึกษา 25,000.00 บาท 
รายละเอียดงบประมาณของโครงการ 25,000.00 บาท 
วิธีการประเมินโครงการ 

1. แบบสอบถามความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 
2. แบบสอบถามความคดิเห็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
1. นศ ที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึงพอใจในระดับ มาก  
2. นศ. ท่ีเข้าร่วมโครงการฯ มีความคิดเห็นต่อการบรรลุวัตถุประสงคข์องโครงการฯ ในระดับ มาก 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นศ. รู้รักสามคัคี มีน้ าใจที่ดีต่อกันท้ังพี่และน้อง มีสุขภาพแข็งแรง รู้คุณค่า การรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภยั 
2. ส่งเสริมสุขภาพครูอาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และนักศึกษาให้มสีุขภาพแข็งแรง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/คณะผู้ด าเนินการ 
   ธารินี  ลีละทีป    ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๖ 

หน่วยงาน กลุ่มงานกิจการนักศึกษา หน่วยงานย่อย งานพัฒนานักศกึษา  
พันธกิจข้อที่ 1.การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข ข้อย่อย 1.1 ผลิตบคุลากรด้านสาธารณสุข 
ลักษณะของแผน  แผนยุทธ์ศาสตร์  
รายละเอียดแผนงาน  โครงการ  
รหัสโครงการ 61130106  

โครงการวันเด็กแห่งชาติประจ าปี 2561 (สกอ. ภายในระดับสถาบัน องค์ประกอบท่ี ๑ การผลิตบัณฑิต ตัวบ่งชี้
ที่ ๑.๕ กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี (กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม) สกอ. ภายในระดับหลักสูตร 
องค์ประกอบที่ ๓ นักศึกษา ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๒ การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่  ๒๑ มาตรฐานการอาชีวศึกษา ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๔ ประกันคุณภาพภายในการจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตร ประเด็น ๕ สถานศึกษาจัดกิจกรรมท าประโยชน์ต่อชุมชน สังคม) 
หลักการและเหตุผล 

ตามมติคณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติในหลักการให้กระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินการจัดกิจกรรมฉลองงานวันเด็ก
แห่งชาติเป็นประจ าทุกปี เพื่อให้สังคมตระหนักในความส าคัญของเด็กและเยาวชนตามค าเชิญชวนขององค์กรสหพันธ์เพื่อ
สวัสดิการเด็กระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ กระทรวงศึกษาธิการจึงก าหนดให้ วันเสาร์ที่ ๒ ของเดือนมกราคมเป็นวัน
เด็กแห่งชาติเพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาล และให้ความส าคัญกับเด็กและเยาวชน จังหวัดชลบุรีจึงได้ขอความ
ร่วมมือจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ จังหวัดชลบุรีขึ้น ในวันที่ 
๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ ณ  สนามศาลากลางจังหวัดชลบุรีดังนั้นเพื่อเป็นการรักษาประเพณีและสนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ สโมสรนักศึกษา  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี จึงได้จัดท าโครงการวันเด็กแห่งชาติ จังหวัดชลบุรี 
ประจ าปี๒๕๖๐ ขึ้น เพื่อให้บริการความรู้ด้านสุขภาพ สร้างความสนุกสนานให้กับเด็กที่มาร่วมงานและเพื่อให้นักศึกษาได้
น าความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปให้บริการวิชาการแก่สังคม 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้นักศึกษาได้น าความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปให้บริการวิชาการแก่สังคม 
2. เพื่อให้เด็กและเยาวชนไดร้ับสาระความรู้ด้านสุขภาพ และความสนุกสนาน 
3. เพื่อเป็นกิจกรรมเสรมิหลักสูตรต่างๆ และส่งเสริมคณุลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาในด้านกิจกรรม

บ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
กลุ่มเป้าหมาย 

1. คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี จ านวน ๓๕ คน 
2. นักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบรุี จ านวน ๑๐ คน 

 รวมจ านวน ๔๕ คน 
วิธีการด าเนินงานหรือขั้นตอนการด าเนินการ 

1. จัดท ารายละเอียดโครงการ 
2. ขออนุมัติโครงการ 
3. ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการให้กับนักศึกษาและรับสมคัรจิตอาสาที่จะไปจัดกิจกรรม 
4. ติดต่อประสานงานหน่วยงานผูจ้ัด 
5. ด าเนินการตามโครงการ 
6. สรุปผลการด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ีเริ่มตน้ 13 ม.ค. 2561 วันท่ีสิ้นสุด 13 ม.ค. 2561 
แผนด าเนินการแผนการและกจิกรรมด าเนินการ 

6113010601 » โครงการวันเด็กแห่งชาติประจ าปี 2561  รายได้สถานศึกษา  10,000.00 
รายละเอียดงบประมาณของโครงการ 10,000.00  
วิธีการประเมินโครงการ 

ประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีร่วมจัดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

นักศึกษาท่ีร่วมจัดกิจกรรม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
 
 



๗๗ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
นักศึกษาได้น าความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปให้บริการวิชาการแก่สังคมและเห็นความส าคญัของเด็กและเยาวชน 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/คณะผู้ด าเนินการ 
   อลิสา  มสีมบูรณ์    ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๘ 

หน่วยงาน กลุ่มงานกิจการนักศึกษา หน่วยงานย่อย งานพัฒนานักศึกษา  
พันธกิจข้อที่ 1.การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข ข้อย่อย 1.1 ผลิตบคุลากรด้านสาธารณสุข 
ลักษณะของแผน  -  
รายละเอียดแผนงาน  โครงการ  
รหัสโครงการ 61130107  

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาและพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพ “ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่”ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๑ (สกอ. ภายในระดับสถาบัน องค์ประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๕ กิจกรรมนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี (กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ก าหนดโดยสถาบัน) สกอ. ภายในระดับหลักสูตร 
องค์ประกอบที่ ๓ นักศึกษา  ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๒ การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ มาตรฐานการอาชีวศึกษา ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๔ ประกันคุณภาพภายในการจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตร ประเด็น๔ สถานศึกษาจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมการด ารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 
หลักการและเหตุผล 

ด้วยวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ได้ด าเนินการรับนักศึกษาใหม่ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต สาขาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาทันตสาธารณสุข หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูงปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงสาธารณสุขศาสตร์(เทคนิคเภสัชกรรม) 
และหลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต(ช้ันปีท่ี ๓) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี จึงได้มีการเตรียมความพร้อม
นักศึกษาก่อนเข้าศึกษาโดยการพัฒนาทั้งทางด้านวิชาการ และด้านทักษะชีวิตและอาชีพ เพื่อเป็นการเตรียมนักศึกษาใหม่
ให้มีความพร้อมที่จะศึกษาในวิทยาลัย โดยกลุ่มงานกิจการนักศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ร่วมกับ
ภาควิชาต่างๆ  

กลุ่มงานกิจการนักศึกษา จึงได้จัดท าโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาและพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพ 
“ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่”ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านทักษะชีวิตและอาชีพให้กับนักศึกษาใหม่ 
โดยได้น าผลการประเมินโครงการฯ ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ มาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาในเรื่องการให้ค าแนะน าเกี่ยวกับ
เส้นทางสู่วิชาชีพในแต่ละสาขา เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้รับความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพ ซึ่งจะท าให้นักศึกษาใหม่มีความเข้าใจ 
และเตรียมความพร้อมที่จะก้าวสู่การเป็นบุคลากรทางสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพต่อไป 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพือ่การเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ก่อนเข้าศึกษาโดยการพฒันาด้านทักษะชีวิตและอาชีพ  
๒. เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้ทราบถึงข้อมูลและบริการต่างๆที่เกีย่วข้องกับนักศึกษา ส าหรับใช้ 

ในการปรับตัวและพร้อมที่จะศึกษาอยู่ในวิทยาลัย 
กลุ่มเป้าหมาย 

๑. นักศึกษาใหม่ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ประกอบด้วย 
- หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขชุมชน จ านวน ๘๕ คน 
- หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาทันตสาธารณสุข จ านวน ๕๐ คน 
- หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงสาธารณสุขศาสตร์ (เทคนิคเภสัชกรรม) จ านวน ๕๐ คน 
- หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย ์จ านวน ๓๐ คน 
- หลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต (ช้ันปีท่ี ๓) จ านวน ๕๐ คน 

๒. อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี จ านวน ๓๕ คน 
วิธีการด าเนินงานหรือขั้นตอนการด าเนินการ 

๑. ก่อนด าเนินการ 
- เขียนโครงการและงบประมาณเพื่อขออนุมัติ 
- ติดต่อประสานงาน วิทยากรที่เกีย่วข้อง 

๒. ระยะด าเนินการ 
- จัดเตรยีมสถานท่ี งบประมาณ และวัสดุส าหรับใช้ในโครงการ 
- จัดเตรยีมเอกสารส าหรับใช้ในการอบรม 
- จัดเตรยีมสถานท่ี และแบบประเมินผลโครงการ 
- ด าเนินการตามโครงการและประเมินผล 

๓. หลังด าเนินการ 



๗๙ 

- จัดท ารายงานประเมินผล 
ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ีเริ่มตน้ 17 ก.ค. 2561 วันท่ีสิ้นสุด 2 ส.ค. 2561 
แผนด าเนินการแผนการและกจิกรรมด าเนินการ 

6113010701 » โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่   รายได้สถานศึกษา 100,000.00 บาท 
รายละเอียดงบประมาณของโครงการ 100,000.00  
วิธีการประเมินโครงการ 

แบบสอบถามความคิดเห็นและแบบประเมินความถึงพอใจของนักศึกษา 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

๑. ร้อยละ 80 ของนักศึกษามีความคิดเห็นต่อประโยชน์ที่ได้รับจากการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก 

๒. ร้อยละ 80 ของนักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับการจดัการเรียนการสอนและหลักสูตร มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก 

๓. ร้อยละ 80 ของนักศึกษาได้ทราบถึงข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา ส าหรับใช้ในการปรับตัวและมีความ
พร้อมท่ีจะศึกษาอยู่ในวิทยาลยั มคี่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

นักศึกษาใหม่มีความพร้อมทั้งทางด้านวิชาการ และด้านทักษะชีวิตและอาชีพ ในการเข้าศึกษาต่อ สามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ มีความพร้อมในการศึกษาและใช้ชีวิตอยู่ในวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข และประสบ
ความส าเร็จในการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/คณะผู้ด าเนินการ 
   ศิริวรรณ  วันทอง    ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๐ 

หน่วยงาน กลุ่มงานกิจการนักศึกษา หน่วยงานย่อย งานพัฒนานักศึกษา  
พันธกิจข้อที่ 1.การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข ข้อย่อย 1.1 ผลิตบคุลากรด้านสาธารณสุข 
ลักษณะของแผน  แผนงานประจ า  
รายละเอียดแผนงาน  โครงการ  
รหัสโครงการ 61130108  
 โครงการวิทยาลัยพอเพียง (สกอ. ภายในระดับสถาบัน องค์ประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๕ 
กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี (กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ก าหนดโดยสถาบัน)  สกอ. ภายใน
ระดับหลักสูตร องค์ประกอบที่ ๓ นักศึกษา ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๒ การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ มาตรฐานการอาชีวศึกษา ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๔ ประกันคุณภาพภายในการ
จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ประเด็น๔ สถานศึกษาจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมการด ารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง) 
หลักการและเหตุผล 

เพื่อบูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และกิจการนักศึกษาด้านการพฒันา
เศรษฐกิจพอเพียง 
วัตถุประสงค์ 

ส่งเสริมการใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักศึกษา 
กลุ่มเป้าหมาย 

นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุร ี
วิธีการด าเนินงานหรือขั้นตอนการด าเนินการ 

1. จัดตั้งคณะกรรมวิทยาลัยพอเพยีง 
2. ก าหนดกิจกรรมและสัปดาห์ตลาดนัดพอเพยีง 
3. จัดกิจกรรมหนูท าไดเ้พื่อวิทยาลัยพอเพียง 

ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ีเริ่มตน้ 1 ต.ค. 2560 วันท่ีสิ้นสุด 30 ก.ย. 2561 
แผนด าเนินการแผนการและกจิกรรมด าเนินการ 

6113010801 » บูรณาการการจัดการเรยีนการสอน การวิจัย  รายได้สถานศึกษา 40,000.00 บาท 
  การบริการวิชาการ และกจิการนักศึกษาที่ช่วย 
  ส่งเสริมให้อาจารย์และเจ้าหน้าท่ี และนักศึกษา 
  ใช้เศรษฐกิจพอเพียงด้านสุขภาพ 
6113010802 » โครงการหนูท าได้เพื่อวิทยาลัยพอเพียง   รายได้สถานศึกษา 37,000.00 บาท 

รายละเอียดงบประมาณของโครงการ 77,000.00 บาท 
วิธีการประเมินโครงการ 

1. ตารางเวลาการจัดตลาดนัดพอเพียง 
2. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
3. เกิดศูนย์เรยีนรู้ดา้นเศรษฐกิจพอเพียงในวิทยาลัย 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
1. ร้อยละ 80 ของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ 
2. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากข้ึนไป 
3. ตลาดนัดพอเพียง และศูนยเ์รียนรู้ดานเศรษฐกิจพอเพียง 1 แห่ง 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้หลักการเศรษฐกิจพอเพยีงในการด าเนนิชีวิต และพัฒนาส่งเสริมทางดา้นสุขภาพได้ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/คณะผู้ด าเนินการ 
   ศิริวรรณ  วันทอง    ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
 
 
 
 



๘๑ 

หน่วยงาน กลุ่มงานกิจการนักศึกษา หน่วยงานย่อย งานพัฒนานักศึกษา  
พันธกิจข้อที่ 1.การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข ข้อย่อย 1.1 ผลิตบคุลากรด้านสาธารณสุข 
ลักษณะของแผน  แผนงานประจ า  
รายละเอียดแผนงาน  โครงการ  
รหัสโครงการ 61130109  

โครงการพัฒนาสุขภาวะและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาภายในเครือข่ายสถาบันวิชาการสาธารณสุข  
และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (สวสท.) “5th SMART BRAIN & HEALTH” (สกอ. ภายในระดับสถาบัน องค์ประกอบที่ ๑ 
การผลิตบัณฑิต) ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๕ กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี (กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ) สกอ. ภายใน
ระดับหลักสูตร องค์ประกอบที่ ๓ นักศึกษา ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๒ การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ มาตรฐานการอาชีวศึกษา ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๔ ประกันคุณภาพภายในการ
จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ประเด็น๓ สถานศึกษาจัดกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ) 
หลักการและเหตุผล 

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี เป็นสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา สังกัดสถาบันพระบรม
ราชชนก กระทรวงสาธารณสุข มีพันธกิจหลัก ๔ ด้าน คือ ๑) ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ ๒) ให้บริการวิชาการแก่
สังคม ๓) วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ ๔) ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย นอกจากจะให้ความรู้ทางวิชาการแก่นักศึกษาแล้ว 
ยังส่งเสริมให้นักศึกษาได้จัดกิจกรรมในด้านต่างๆด้วย โดยเฉพาะกิจกรรมการพัฒนาสุขภาวะและสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างนักศึกษา โดยใช้การแข่งขันกีฬาเป็นกิจกรรมหลักในการด าเนินงาน ซึ่งวิทยาลัยฯ ได้ให้ความส าคัญไม่น้อยไปกว่า
การให้ความรู้ทางด้านวิชาการ ซึ่งในการด าเนินการเพื่อตอบสนองพันธกิจดังกล่าว จ าเป็นอย่างยิ่งที่วิทยาลัยต้องจัด
กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ เพื่อเป็นการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถทางด้าน
วิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบตลอดจน
ส่งเสริมให้นักศึกษาเห็นคุณค่าและภูมิใจในภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมที่ดีของไทย สิ่งส าคัญในการพัฒนานักศึกษานั้น 
จะต้องน้อมน าเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นฐานคิดและขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ ทั้งในการด าเนินชีวิต การ
บริหารจัดการ และการพัฒนาทางด้านสุขภาพให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๑ ที่กล่าวถึงเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งสู่ระบบสุขภาพพอเพียงประการหนึ่งว่า “วัฒนธรรมสุขภาพและวิถีชีวิตที่มี
ความสุขพอเพียงอย่างเป็นองค์รวม” ซึ่งการจะท าให้บรรลุเป้าหมายดังที่กล่าวมาแล้วทั้งหมด วิทยาลัยเครือข่ายสถาบัน
วิชาการสาธารณสุขและเทคโนโลยีทางการแพทย์ (สวสท.) ประกอบด้วย ๙ สถาบัน ได้แก่ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดยะลา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดตรัง วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดชลบุรี วิทยาลัยการ
สาธารณสุขสิรินธรจังหวัดสุพรรณบุรี วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดขอนแก่น วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดอุบลราชธานี วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดพิษณุโลก วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และการ
สาธารณสุขกาญจนาภิเษก และวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ได้มอบหมายให้วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
จังหวัดชลบุรี จัดท าโครงการพัฒนาสุขภาวะและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาภายในเครือข่ายสถาบันวิชาการ
สาธารณสุขและเทคโนโลยีทางการแพทย์ (สวสท.) “4th SMART BRAIN & HEALTH” 

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ นอกจากได้รับประโยชน์ในการสร้างเสริมสุขภาพอนามัยแล้ว ยังช่วยส่งเสริมให้นักศึกษา
จากวิทยาลัยเครือข่ายฯ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์ในการท างานร่วมกัน ตลอดจนได้ฝึกทักษะในการ
ท ากิจกรรมในหลายๆ รูปแบบ ท้ังด้านความคิด การวางแผน การสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา การมีปฏิสัมพันธ์ รวมทั้งการมี
คุณธรรมและจริยธรรม อันจะเป็นแนวทางน าไปสู่การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
ตลอดจนเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันอันจะส่งผลดีต่อสังคมและประเทศชาติ อีกทั้งเป็นแบบอย่างที่ดี
ส าหรับประชาชนในการเป็นผู้น าทางด้านสุขภาพ รักความเป็นไทย และเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพของสังคมต่อไป 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยเครือข่าย สวสท. มีสุขภาพอนามัยที่ดี และเป็นผู้น าด้าน
สุขภาพ 

๒. เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและสัมพันธภาพที่ดีระหว่างนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรของวิทยาลัยเครือข่าย 
สวสท. 

๓. เพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษาของวิทยาลัยเครือข่าย สวสท. ร่วมสืบสานอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย ศิลปวัฒนธรรม
ไทย 

๔. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ช่ือเสียงของวิทยาลัยเครือข่าย สวสท. ให้เป็นท่ีรู้จักแก่บุคคลทั่วไป 



๘๒ 

๕. เพื่อเป็นกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาของวิทยาลัยเครือข่าย สวสท. และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ ๒๑ ในกลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ 

๖. เพื่อเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ และส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาวิทยาลัยเครือข่าย 
สวสท. ในด้านกิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
กลุ่มเป้าหมาย 

อาจารย์และนักศึกษา จ านวน 100 คน 
วิธีการด าเนินงานหรือขั้นตอนการด าเนินการ 

กิจกรรมที่ ๑ การน าเสนอโครงการทางด้านวิชาการ หรือกิจกรรมนักศึกษา การประกวดกล่าวสุนทรพจน์
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

กิจกรรมที่ ๒ การเดินขบวนพาเหรดแต่ละสถาบันโดยเน้นการประหยัดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และมี
ความคิดริเริ่ม 

กิจกรรมที่ ๓ การแข่งกีฬาสากลและพื้นบ้าน ได้แก่ ฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ เทเบิล
เทนนิส แบดมินตัน เปตอง กรีฑา ว่ิง ๑๑ ขา วิ่งกระสอบ และชักเย่อ 

กิจกรรมที่ ๔ การจัดกิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ได้แก่ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  
กิจกรรมที่ ๕ การจัดกิจกรรมประกวด SMART BRAIN & HEALTH GUY / GIRL / QUEEN 

ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ีเริ่มตน้ 24 มี.ค. 2561 วันท่ีสิ้นสุด 27 มี.ค. 2561 
แผนด าเนินการแผนการและกจิกรรมด าเนินการ 

6113010901 » Smart brain    รายได้สถานศึกษา 358,800.00 บาท 
รายละเอียดงบประมาณของโครงการ 358,800.00  
วิธีการประเมินโครงการ 

ใช้แบบสอบถามอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาตามตัวช้ีวัด 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

๑. ร้อยละ ๘๐ ของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป 
๒. ร้อยละ ๘๐ ของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมได้รับการพัฒนาให้เกดิคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้าน

กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพในระดับดีขึ้นไป 
๓. ร้อยละ ๘๐ ของกิจกรรมเป็นการประชาสัมพันธ์และแสดงถึงความร่วมมือของวิทยาลยัเครือข่าย 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาได้แลกเปลีย่นเรยีนรูร้่วมกันในด้านกิจกรรมเสริมหลักสตูร 
๒. อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาในวิทยาลัยเครือข่ายมสีัมพันธภาพท่ีดีต่อกัน 
๓. นักศึกษาเกิดการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จติใจ และสังคม 
๔. นักศึกษามีคณุลักษณะที่ตรงกับคุณลักษณะบณัฑติที่พึงประสงค์ 
๕. เป็นการประชาสัมพันธ์วิทยาลยัในเครือข่าย สวสท. ให้เป็นท่ีรู้จักอย่างแพร่หลาย 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/คณะผู ้ด าเนินการ 
   ศิริวรรณ  วันทอง    ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



๘๓ 

หน่วยงาน กลุ่มงานกิจการนักศึกษา หน่วยงานย่อย งานพัฒนานักศึกษา  
พันธกิจข้อที่ 5.การบรหิารจดัการ ข้อย่อย 5.1 การบรหิารจดัการ 
ลักษณะของแผน  แผนงานประจ า  
รายละเอียดแผนงาน  โครงการ  
รหัสโครงการ 61130110  

ค่าตอบแทนท่ีนอกเหนือจากเงินเดือน 
หลักการและเหตุผล 

การปฏิบัติงานของส่วนราชการนั้นมีบุคลากรหลากหลายสาขาอาชีพ ดังนั้นเพื่อลดความสูญเสียบุคลากรใน
สภาวะที่มีภาวะการแข่งขันสมรรถนะของบุคลากรระหว่างส่วนราชการและเอกชน และความแตกต่างของอัตรา
ค่าตอบแทนภาคราชการกับอัตราตลาด และเพื่อรักษาไว้ซึ่งก าลังคนคุณภาพในภาครัฐซึ่ง ในขณะนี้มีการสูญเสียไปสู่
ภาคเอกชนจ านวนมาก จึงมีความจ าเป็นในการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้บุคลากรในสาขาอาชีพที่มีความสมควรตามระเบียบ
ราชการ 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อเป็นค่าตอบแทนที่นอกเหนือจากเงินเดือนตามสิทธ์ิของบุคลากร 
กลุ่มเป้าหมาย 

อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนนุในกลุ่มงาน 
วิธีการด าเนินงานหรือขั้นตอนการด าเนินการ 

1. ตรวจสอบเวลาการปฏิบัติงานประจ าเดือนของผู้มสีิทธ์ิไดร้ับค่าตอบแทน 
2. จัดส่งรายงานการปฏิบัติงานประจ าเดือนไปยังผู้รับผิดชอบ 
3. ด าเนินเรื่องเบิกเงินค่าตอบแทน 

ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ีเริ่มตน้ 1 ต.ค. 2560 วันท่ีสิ้นสุด 31 ส.ค. 2561 
แผนด าเนินการแผนการและกจิกรรมด าเนินการ 

6113011001 » ค่าไม่ประกอบเวช     งบด าเนินงาน 120,000.00 บาท 
รายละเอียดงบประมาณของโครงการ 120,000.00 บาท 
วิธีการประเมินโครงการ 

ประเมินจากจ านวนเงินท่ีจ่ายเทียบกับเงินในแผนที่ตั้งไว ้
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

มีการใช้เงินตามแผนมากกว่าร้อยละ 80 เทียบกับเงินท่ีตั้งไว ้
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. บุคลากรได้รับเงินค่าตอบแทนตามสิทธ์ิ 
2. เกิดชิ้นงานของโครงการหรือกิจกรรมทีด่ าเนินการส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในระหว่างปฏิบตัิงานนอก

เวลาราชการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/คณะผู้ด าเนินการ 
   อลิสา  มสีมบูรณ์    ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
   ศิริวรรณ  วันทอง    ( ผู้ก ากับติดตาม ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๔ 

หน่วยงาน กลุ่มงานกิจการนักศึกษา หน่วยงานย่อย งานพัฒนานักศึกษา  
พันธกิจข้อที่ 1.การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข ข้อย่อย 1.1 ผลิตบคุลากรด้านสาธารณสุข 
ลักษณะของแผน  -  
รายละเอียดแผนงาน  โครงการ  
รหัสโครงการ 61130201  

โครงการสนับสนุนสโมสรนักศึกษา/ชมรม/นักศึกษาแต่ละหลักสูตรในการจัดกิจกรรมนักศึกษา (สกอ. ภายใน
ระดับสถาบัน องค์ประกอบท่ี ๑ การผลิตบัณฑิต ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๕ กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี (กิจกรรมกีฬาและการ
ส่งเสริมสุขภาพ,บ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม) สกอ. ภายในระดับหลักสูตร องค์ประกอบท่ี ๓ นักศึกษา ตัวบ่งช้ีที่ 
๓.๒ การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
มาตรฐานการอาชีวศึกษา ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๔ ประกันคุณภาพภายในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ประเด็น ๕ สถานศึกษาจัด
กิจกรรมท าประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ประเด็น ๓ สถานศึกษาจัดกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ) 
หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร จ าเป็นต้องพัฒนาทักษะ
หลากหลายด้านด้วยกิจกรรมและชมรมต่างๆ เพื่อปลูกฝังและพัฒนาสมรรถนะดังกล่าวให้เกิดกับนักศึกษาทุกคน ด้วย
โครงการสนับสนุนสโมสรนักศึกษา/ชมรม/นักศึกษาท่ีจัดขึ้นโดยชมรม ต่างๆของวิทยาลัย 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
กลุ่มเป้าหมาย 

นักศึกษาทุกคนของวิทยาลัย 
วิธีการด าเนินงานหรือขั้นตอนการด าเนินการ 

1. จัดกิจกรรมวันเปิดโลกกิจกรรมเพื่อให้นักศึกษาไดส้มัครเข้าร่วมชมรมตา่งๆ 
2. สนับสนุนให้ทุกชมรมมีการด าเนินกิจกรรมอยา่งต่อเนื่อง 

ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ีเริ่มตน้ 1 ต.ค. 2560 วันท่ีสิ้นสุด 30 ก.ย. 2561 
แผนด าเนินการแผนการและกจิกรรมด าเนินการ 

6113020101 » โครงการสนับสนุนสโมสรนักศึกษา/ชมรม/
นักศึกษาแต่ละหลักสูตรให้น าความรู้ด้านการ
ประกนัคณุภาพการศึกษาไปใช้ในการจัด
กิจกรรมนักศึกษา 

รายได้สถานศึกษา 100,000.00 บาท 

6113020102 » จัดซื้อ/ซ่อมบ ารุงชุดเครื่องขยายเสยีงและ
อุปกรณ ์

รายได้สถานศึกษา 80,000.00 บาท 

6113020104 » สวัสดิการนักศึกษาเพื่ออ านวยความสะดวกใน
ด้านการรักษาพยาบาล 

รายได้สถานศึกษา 30,000.00 บาท 

6113020105 » สวัสดิการนักศึกษาเพื่ออ านวยความสะดวกใน
ดานอุปกรณ์กีฬา 

รายได้สถานศึกษา 55,000.00 บาท 

6113020103 » จัดซื้อ/ซ่อมบ ารุงเครื่องดนตรสีากลและ
อุปกรณ์เสรมิ 

รายได้สถานศึกษา 70,000.00 บาท 

รายละเอียดงบประมาณของโครงการ 335,000.00  
วิธีการประเมินโครงการ 

1. แบบบันทึกรายชื่อ/แบบฟอร์มการสมคัรเป็นสมาชิกชมรม 
2. รายงานสรุปผลการด าเนินกิจกรรมของแตล่ะชมรม 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
1. ร้อยละ 100 ของนักศึกษาเป็นสมาชิกชมรมอยา่งน้อย 1 ชมรม 
2. ร้อยละ 80 ของชมรมมีการด าเนินกิจกรรมอย่างต้อเนื่อง 
 
 
 



๘๕ 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

นักศึกษามีสมรรถนะครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/คณะผู้ด าเนินการ 
   ธารินี  ลีละทีป    ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๖ 

หน่วยงาน กลุ่มงานกิจการนักศึกษา หน่วยงานย่อย งานพัฒนานักศึกษา  
พันธกิจข้อที่ 1.การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข ข้อย่อย 1.1 ผลิตบคุลากรด้านสาธารณสุข 
ลักษณะของแผน  แผนงานประจ า  
รายละเอียดแผนงาน  โครงการ  
รหัสโครงการ 61130203  

โครงการปัจฉิมนิเทศ เตรียมความพร้อมให้ประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการท างาน (สกอ. ภายใน
ระดับสถาบัน องค์ประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๕ กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี (กิจกรรมส่งเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ก าหนดโดยสถาบัน) สกอ. ภายในระดับหลักสูตร องค์ประกอบที่ ๓ นักศึกษา ตัวบ่งช้ีที่ 
๓.๒ การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑  
มาตรฐานการอาชีวศึกษา ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๔ ประกันคุณภาพภายในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ประเดน็๔ สถานศึกษาจดั
กิจกรรมด้านการส่งเสริมการด ารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 
หลักการและเหตุผล 

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรีเป็นหน่วยงานในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกมีหน้าที่หลัก คือ 
การผลิตบุคลากรทางสาธารณสุข ได้แก่ 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน) 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงสาธารณสุขศาสตร์ (ทันตสาธารณสุข) 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงสาธารณสุขศาสตร์ (เทคนิคเภสัชกรรม) 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง เวชกิจฉุกเฉิน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงแพทย์แผนไทย 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาทันตสาธารณสุข (ต่อเนื่อง) 

ซึ่งในปีการศึกษา ๒๕๖๐ นี้ จะมีผู้ส าเร็จการศึกษาท้ัง ๖ หลักสูตร  
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ส าเรจ็การศกึษาในการที่จะพัฒนาตนเองให้สามารถไปปฏบิัติงานในสถาบัน

บริการสาธารณสุขต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและจากผลการประเมินโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๙  และการประกันคุณภาพการศึกษาตามตัวบ่งช้ีข้อ ๒.๘ ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิ
รินธร จังหวัดชลบุรี จึงได้จัดท าโครงการปัจฉิมนิเทศผู้ส าเร็จการศึกษาขึ้น   

เพื่อพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาให้มีค่านิยมการตรงต่อเวลา และจิตส านึกในงานบริการ (Service mind)มี
ความสามารถในการท างานเป็นทีมสุขภาพและพร้อมที่จะออกไปเป็นบุคลากรสาธารณสุขท่ีดีของประชาชนต่อไป 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้ผู้ส าเร็จการศึกษา 
1. มีค่านิยมการตรงต่อเวลา มีจติส านึกในงานบริการ (Service mind) และมีความสามารถในการท างานเป็นทีม

สุขภาพ 
2. ได้รับทราบเส้นทางบันไดอาชีพส าหรับเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตเป้าหมาย 
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน)  
2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงสาธารณสุขศาสตร์ (ทันตสาธารณสุข)  
3. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงสาธารณสุขศาสตร์ (เทคนิคเภสัชกรรม)  
4. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงเวชกิจฉุกเฉิน  
5. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงแพทย์แผนไทย  
6. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต 

วิธีการด าเนินงานหรือขั้นตอนการด าเนินการ 
ก่อนด าเนินการ 

1. จัดท ารายละเอียดโครงการและก าหนดการ 
2. เสนอรายละเอียดของโครงการ และงบประมาณเพ่ือขออนุมัต ิ

ระยะด าเนินการ 
1. ติดต่อวิทยากร และท าหนังสือเชิญวิทยากร 
2. แจ้งนักศึกษาให้เข้ารับการปัจฉมินิเทศ ตามวัน เวลา และสถานท่ีที่ระบุไว้ในโครงการ 
3. จัดเตรียมสถานท่ี งบประมาณ และวัสดุส าหรับใช้ในโครงการ 
4. จัดท าแบบประเมินผลโครงการ 
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ระหว่างด าเนินการ 
1. ด าเนินการปัจฉิมนเิทศตามก าหนดการ 
2. ประเมินผล 

หลังด าเนินการ 
สรุปการประเมินผลโครงการ 
ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ีเริ่มตน้ 14 พ.ค. 2561 วันท่ีสิ้นสุด 16 พ.ค. 2561 
แผนด าเนินการแผนการและกจิกรรมด าเนินการ 

6113020301 » โครงการปัจฉิมนิเทศ เตรียมความพร้อมให้
ประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ท างาน และมอบใบรายงานผลการศึกษาแก่
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ปีการศึกษา 
2560 

รายได้สถานศึกษา 115,000.00 บาท 

6113020302 » คืนบัณฑิตสู่แผ่นดิน(บายเนียร์) รายได้สถานศึกษา 20,000.00 บาท 
รายละเอียดงบประมาณของโครงการ 135,000.00 บาท 
วิธีการประเมินโครงการ 

1. สังเกตพฤติกรรมและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามโครงการ 
2. ประเมินผลโดยใช้แบบสอบถาม เป็นการประเมินผลโครงการ ในเนื้อหา/หลักสูตรและประเมินวิทยากร 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
1. นักศึกษามีความคิดเห็นต่อประโยชน์ท่ีได้รับจากการปัจฉิมนิเทศในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
2. นักศึกษามีความคิดเห็นต่อระดับการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  ทุกหัวข้อ

วัตถุประสงค์ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้ส าเร็จการศึกษามีค่านิยมการตรงต่อเวลา มีจิตส านึกในงานบริการ (Service mind) มีความสามารถในการ
ท างานเป็นทีมสุขภาพและได้รับทราบเส้นทางบันไดอาชีพส าหรับเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตต่อไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/คณะผู้ด าเนินการ 
   อลิสา  มสีมบูรณ์    ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
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หน่วยงาน กลุ่มงานกิจการนักศึกษา หน่วยงานย่อย งานพัฒนานักศึกษา  
พันธกิจข้อที่ 4.การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ข้อย่อย 4.1 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ลักษณะของแผน  แผนงานประจ า  
รายละเอียดแผนงาน  โครงการ  
รหัสโครงการ 61130301  
 โครงการพัฒนาจริยธรรมนักศึกษา (สกอ. ภายในระดับสถาบัน องค์ประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๕ 
กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี (กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม) ตัวบ่งช้ีที่ ๔.๑ ระบบและกลไกการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม สกอ. ภายในระดับหลักสูตร องค์ประกอบที่ ๓ นักศึกษา ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๒ การส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ มาตรฐานการอาชีวศึกษา ตัว
บ่งช้ีที่ ๓.๔ ประกันคุณภาพภายในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ประเด็น๑ สถานศึกษาจัดกิจกรรมด้านทะนุบ ารุงศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม) 
หลักการและเหตุผล 

การศึกษาเป็นการพัฒนามนุษย์ให้เป็นบุคคลที่มีความสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา ซึ่งวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี มีบทบาทหน้าที่ในการผลิตบุคลากรสาธารณสุข ในหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาขาสาธารณสุขชุมชน, ทันตสาธารณสุข) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงสาธารณสุข
ศาสตร์ (เทคนิคเภสัชกรรม) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ได้จัดการเรียนการ
สอนโดยเน้นให้นักศึกษาทุกคน เป็นคนท่ีมีความรู้คู่คุณธรรม โดยการสอนแทรกในรูปแบบของการจัดการเรยีนการสอนและ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรในรายวิชาต่างๆ โดยมุ่งเน้นพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ทั้งในด้านความรู้
และทักษะเชิงวิชาชีพ และโดยเฉพาะการเสริมสร้างให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อสังคม มีคุณธรรม จริยธรรมในการ
ด ารงชีวิต เพราะเนื่องจากนักศึกษาทุกคนก าลังอยู่ในช่วงวัยรุ่นสมัยใหม่ที่เริ่มห่างไกลศาสนามากยิ่งขึ้น ท าให้คุณค่าทาง
จิตใจของเด็กวัยรุ่นเริ่มเปลี่ยนแปลงไป คุณธรรมและจรยิธรรมลดน้อยลง ขาดความเป็นระเบียบเรยีบรอ้ย ไม่ให้ความส าคัญ
ในการศึกษาหลักธรรมค าสอนของศาสนา อันจะน ามาซึ่งเสถียรภาพความมั่นคงและความเจริญก้าวหน้าในทุกๆด้าน 
การศึกษาหลักธรรมค าสอนของศาสนานั้นเน้นการปฏิบัติเป็นหลัก ซึ่งมีความจ าเป็นในการด าเนินชีวิตของมนุษย์เป็นส าคัญ 
ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการท างาน การศึกษาหาความรู้ การด าเนินชีวิตในสังคม รวมไปถึงเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ที่
เยาวชนไทยจะมีบทบาทต่อไปในอนาคต ในขณะที่ในปัจจุบันสิ่งเหล่านี้เริ่มเปลี่ยนแปลงไปในทางลบ ฉะนั้นเรื่องของ
คุณธรรมและจริยธรรมจึงเป็นสิ่งท่ีจะทาให้สภาพการณ์เหล่านี้เปลี่ยนแปลงไปในทางบวกได้ 

กลุ่มงานกิจการนักศึกษาได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการสร้างความตระหนักในเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรม
ให้แก่นักศึกษา จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาจริยธรรมนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ ขึ้น โดยได้น าผลการประเมิน
โครงการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ มาพัฒนาปรับปรุงโครงการและกิจกรรม โดยกลุ่มงานกิจการนักศึกษาร่วมกับภาควิชาฯ
ต่างๆ ได้บูรณาการกับการเรียนการสอนในวิชาคุณธรรมและจริยธรรมวิชาชีพ และวิชาจิตวิทยาในการด าเนินชีวิตและการ
ปรับตัว เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจ และตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นของคุณธรรม จริยธรรม สามารถน า
ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต ได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ในด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และเป็นบุคลากรสาธารณสุขท่ีดีในอนาคตต่อไป 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรม  
๒. เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงความส าคญัและความจ าเป็นของคุณธรรมและจริยธรรม  
๓. เพื่อให้นักศึกษาน าความรู้ที่ไดร้บัไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมในการด าเนินชีวิต และปฏบิัติเมื่อเป็น

บุคลากรสาธารณสุขในอนาคต 
กลุ่มเป้าหมาย 

1. นักศึกษาช้ันปีท่ี ๑ ทุกหลักสูตร จ านวน ๑๗๓ คน 
2. นักศึกษาช้ันปีท่ี ๓ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑติ จ านวน ๕๕ คน 

วิธีการด าเนินงานหรือขั้นตอนการด าเนินการ 
๑. ประชุมวางแผนงานโครงการ โดยน าผลการประเมินในปีการศึกษา ๒๕๕๘ มาวางแผนพัฒนาปรับปรุง

โครงการในปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
๒. เขียนและเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
๓. ติดต่อพระวิทยากร และสถานที่ในการด าเนินการตามโครงการ 
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๔. แจ้งก าหนดการให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 
๕. จัดเตรียมเอกสาร และอุปกรณส์ าหรับใช้ในโครงการ 
๖. ประสานงานยานพาหนะ  
๗. ด าเนินการตามโครงการ 
๘. สรปุประเมินผลโครงการ 

ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ีเริ่มตน้ 23 ก.ย. 2560 วันท่ีสิ้นสุด 25 ก.ย. 2560 
แผนด าเนินการแผนการและกจิกรรมด าเนินการ 

6113030101 » โครงการพัฒนาจริยธรรมนักศึกษา   รายได้สถานศึกษา  90,000.00 บาท 
รายละเอียดงบประมาณของโครงการ 90,000.00 บาท 
วิธีการประเมินโครงการ 

๑. ประเมินผลโดยการให้นักศึกษาตอบแบบสอบถาม  
๒. ประเมินผลจากใบลงช่ือเข้าร่วมกิจกรรม 
๓. ประเมินผลจากการสังเกต 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
๑. นักศึกษามีความคิดเห็นต่อประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าค่ายอบรมจริยธรรม และการบรรลุวัตถุประสงค์ มี

ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกหัวข้อการอบรม 
๒. นักศึกษามีความคิดเห็นต่อประโยชน์ท่ีได้รับจากการฟังการบรรยายพิเศษ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
๓. นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมตรงตอ่เวลามากกว่าร้อยละ ๘๐ 
๔. มีจ านวนนักศึกษาเขา้ร่วมโครงการมากกว่าร้อยละ ๘๐  
๕. ผู้เข้าร่วมโครงการมีเจตคติในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในระดับมาก 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
นักศึกษาได้รับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้ตรงกับคุณลักษณะผู้ที่ส าเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์ คือ มี

คุณธรรม จริยธรรมในการด ารงชีวิต มีความตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นบุคลากรสาธารณสุ ขที่ดีใน
อนาคตต่อไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/คณะผู้ด าเนินการ 
   ธารินี  ลีละทีป   ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๐ 

หน่วยงาน กลุ่มงานกิจการนักศึกษา หน่วยงานย่อย งานพัฒนานักศึกษา  
พันธกิจข้อที่ 4.การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ข้อย่อย 4.1 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ลักษณะของแผน  แผนงานประจ า 
รายละเอียดแผนงาน  โครงการ  
รหัสโครงการ 61130302  

โครงการพิธีไหว้ครูและรบัขวัญน้องใหม่ (สกอ. ภายในระดับสถาบัน องค์ประกอบท่ี ๑ การผลิตบัณฑติ ตัวบ่งช้ีที่ 
๑.๕ กิจกรรมนักศึกษาระดับปรญิญาตรี (กิจกรรมเสริมสร้างคณุธรรมและจริยธรรม,ส่งเสริมศลิปะและวัฒนธรรม) ตัวบ่งช้ีที่ 
๔.๑ ระบบและกลไกการท านุบ ารงุศิลปะและวัฒนธรรม สกอ. ภายในระดับหลักสตูร องค์ประกอบท่ี ๓ นักศึกษา ตัวบ่งช้ีที่ 
๓.๒ การส่งเสรมิและพัฒนานักศึกษา การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ ๒๑  
มาตรฐานการอาชีวศึกษา ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๔ ประกันคุณภาพภายในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ประเดน็๑ สถานศึกษาจดั
กิจกรรมด้านทะนุบ ารุงศาสนา ศลิปะ วัฒนธรรม) 
หลักการและเหตุผล 

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ได้ตระหนักว่า ครู คือ ปูชนียบุคคลที่ไม่มีค าว่าเกษียณอยู่ในหัวใจ
ของศิษย์ การศึกษาเล่าเรียนวิชาใดสาขาใดก็ตาม จะประสบความส าเร็จได้ต้องมี “ครู” เป็นผู้ให้การอบรม แนะน าสั่งสอน
เป็นผู้ให้ในสิ่งท่ีดีที่สุดส าหรับผู้เป็น “ศิษย”์ ดังนั้น ครูจึงเป็นผู้มีพระคุณรองลงมาจากบิดามารดาเป็นผู้ซึ่งขจัดอวิชา  

พิธีไหว้ครูเป็นประเพณีที่คนไทยได้สืบทอดกันมาช้านาน นับว่าเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงามที่
ควรอนุรักษ์และเสริมสร้างความตระหนักให้นักศึกษาได้ร าลึกถึงครู อาจารย์ ที่ได้ให้การอบรม สั่งสอน อีกทั้งส่งผลให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการจัดการศึกษา พิธีไหว้ครู ถือเป็นประเพณีและวัฒนธรรมประจ าชาติ ท่ีแสดงออกเป็น
รูปธรรมแสดงถึงลักษณะนิสัยและจิตใจของคนในชาติว่าเป็นผู้ที่มี สัมมาคารวะ อ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้
มีพระคุณ และระบบการเรียนการสอนของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ได้เน้นให้นักศึกษารักษา
วัฒนธรรมของไทยท่ีดีงามและการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ  

ดังนั้น สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี จึงได้จัดพิธีไหว้ครูและกิจกรรมรับน้องใหม่
ขึ้น เพื่อเป็นการแสดงความเคารพ กตัญญูกตเวทีต่อพระคุณของอาจารย์ รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย 
และเป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะนักศึกษา 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อสร้างความกตญัญูกตเวทีของนักศึกษาต่อพระคุณของอาจารย์ 
๒. เพื่อเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆและส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษา ในด้านกิจกรรม

ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
๓. เพื่อเป็นกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสรา้งทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ ในกลุ่มทักษะชีวิต

และอาชีพ 
กลุ่มเป้าหมาย 

นักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี จ านวน ๔๙๑ คน 
วิธีการด าเนินงานหรือขั้นตอนการด าเนินการ 

๑. ประชุมคณะกรรมการสโมสรนักศกึษา เรื่องรูปแบบและกิจกรรม โดยน าผลสรุปการท าโครงการพิธีไหว้ครูและ
รับขวัญน้องใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ มาพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการจัดกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

๒. จัดท าโครงการและเสนอเพื่อขออนุมัติ 
๓. จัดประชุมกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อทราบรายละเอยีดและมอบหมายงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ีเริ่มตน้ 15 ก.ย. 2560 วันท่ีสิ้นสุด 15 ก.ย. 2560 
แผนด าเนินการแผนการและกจิกรรมด าเนินการ 

6113030201 » โครงการพิธีไหว้ครู    รายได้สถานศึกษา  25,000.00 บาท 
รายละเอียดงบประมาณของโครงการ 25,000.00 บาท 
วิธีการประเมินโครงการ 

๑. ประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษาในการเข้าร่วมกจิกรรม 
๒. ประเมินจ านวนนักศึกษาที่เขา้ร่วมกิจกรรม 
 
 



๙๑ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
๑. นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี ร้อยละ ๘๐ 
๒. นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ๘๐ 
๓. นักศึกษามีเจตคติในการสืบสานอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยในระดับมาก 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. รักษาวัฒนธรรมของไทย 
๒. เกิดความสามัคคีในหมู่คณะนักศึกษา 
๓. เกิดความสมัพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/คณะผู้ด าเนินการ 
   ธารินี  ลีละทีป    ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๒ 

หน่วยงาน กลุ่มงานกิจการนักศึกษา หน่วยงานย่อย งานพัฒนานักศึกษา  
พันธกิจข้อที่ 4.การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ข้อย่อย 4.1 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ลักษณะของแผน  แผนงานประจ า 
รายละเอียดแผนงาน  โครงการ  
รหัสโครงการ 61130303  

โครงการแห่เทียนพรรษา (สกอ. ภายในระดับสถาบัน องค์ประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๕ กิจกรรม
นักศึกษาระดับปริญญาตรี (กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม) ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๑ ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม สกอ. ภายในระดับหลักสูตร องค์ประกอบที่ ๓ นักศึกษา ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๒ การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา การ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ มาตรฐานการอาชีวศึกษา ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๔ 
ประกันคุณภาพภายในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ประเด็น๑ สถานศึกษาจัดกิจกรรมด้านทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม) 
หลักการและเหตุผล 

ประเพณีแห่เทียนพรรษา เป็นประเพณีปฏิบัติของชาวพุทธ ที่ได้กระท ามาตั้งแต่ครั้งพุทธกาล เหตุที่ท าให้เกิด
ประเพณีเพราะสมัยก่อน มีภิกษุได้เดินไปเหยียบย่ าข้าวกล้าในนาของชาวบ้านท าให้ได้รับความเดือดร้อน ดังนั้น
พระพุทธเจ้าจึงได้อนุญาตให้ภิกษุสามเณรอยู่จ าพรรษาท่ีวัดเป็นเวลา ๓ เดือน คือในช่วงวันแรม ๑ ค่ าเดือน ๘ ถึงวันข้ึน ๑๕ 
ค่ าเดือน ๑๑ ซึ่งเป็นช่วงสิ้นสุดการเก็บเกี่ยวของชาวบ้านพอดี ในช่วงเข้าพรรษานี้ประชาชนจะน าเทียนไปถวายพระภิกษุ
เพราะเชื่อว่าจะท าให้ตนเฉลียวฉลาดมีไหวพริบปฏิภาณประดุจขี้ผึ้งที่ใช้ท าเทียนที่ได้จากรังผึ้ง  

ประเพณีการถวายเทียนจ าพรรษาของชาวไทย ปรากฏมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย ในหนังสือ นางนพมาศ ซึ่งมีทั้งพระ
ราชพิธีและพิธีของราษฎรว่า พอถึงเดือน ๘ นักขัตฤกษ์บูชาใหญ่ “พระราชพิธีอาษาฒมาส” สมเด็จพระร่วมเจ้าทรงโปรด
ให้จัดตกแต่งพระอารามหลวงทุกแห่ง และถวายเครื่องบริขารสมณะแด่พระสงฆ์ พร้อมทั้งเทียนประจ าพรรษาบูชาพระบรม
ธาตุ โปรดให้ชาวพนักงานเชิญเทียนเข้า ไว้ในพระวิหาร หอพระ และให้จุดตามในที่นั้นๆ ทุกพระอาราม ทรงอุทิศ
สักการบูชาพระรัตนตรัยสิ้น ไตรมาส ตลอด ๓ เดือน ส่วนพิธีแห่เทียนจ าน าพรรษาของราษฎรมีกล่าวไว้ในหนังสือนางนพ
มาศเช่นเดียวกันว่า ฝ่ายมหาชน ประชาชนชายหญิงในตระกูลต่างๆ ทั่วไป ทั้งพระราชอาณาเขตขัณฑสีมา ประชุมกันเป็น
พวก เป็นเหล่า ตามวงศ์คณาญาติ ต่างตกแต่งร่างกายประกวดกัน แห่เทียนจ าน าพรรษาของตนไปทางบกบ้าง ทางเรือบ้าง 
เสียงพิณพาทย์ ฆ้องกลองสนั่นไปทุกแห่งต าบลเอกเกริกด้วยประชาชนคนแห่ คนดู ท้ังทางบก ทางน้ า เป็นมหานักขัตฤกษ์ 
แล้วเชิญประทีปจ าน าพรรษาเข้าตั้งในอุโบสถวิหาร จุดตามบูชาพระรัตนตรัยสิ้น ไตรมาสสามเดือน  

ส าหรับการแห่เทียนพรรษานั้น ถือว่าเป็นประเพณีทางศาสนา ซึ่งมีความเจริญในพุทธศาสนา วัฒนธรรม และ
ประเพณีมาเป็นเวลายาวนาน เป็นการแสดงออกถึงการยึดมั่นสืบสานงานบุญทางพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัด เป็นการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แสดงถึงวิถีชีวิตของชุมชน การมีส่วนร่วมของชุมชน แสดงให้
เห็นถึงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และความสามัคคีของคนในชุมชน และจากผลการประเมินโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา 
ประจ าปี ๒๕๕๙ มีข้อแนะน าให้จัดโครงการอย่างต่อเนื่อง เข้าร่วมประกวดขบวนเทียนพรรษากับทางจังหวัด และสนับสนุน
ให้นักศึกษาทุกหลักสูตรได้เข้าร่วมโครงการ ดังนั้น สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี จึงได้
จัดท าโครงการพัฒนานักศึกษาด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม “แห่เทียนเข้าพรรษา”ประจ าปี ๒๕๖๑ ขึ้น โดยเข้าร่วม
กิจกรรมการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาร่วมกับส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ประจ าปี ๒๕๖๐ 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อเป็นการส่งเสริม สืบสาน และอนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรม ของท้องถิ่นที่มีมาแต่โบราณ ให้ยังคงอยู่กับคน
ไทยตลอดไป 

๒. เพื่อให้นักศึกษาในวิทยาลัยไดร้ว่มกันส่งเสริมท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา 
๓. เพื่อเป็นการสรา้งสัมพันธภาพที่ดี ส่งเสริมให้นักศึกษา ได้ท ากิจกรรมร่วมกัน  
๔. เพื่อปลูกฝังขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น ให้แก่นักศึกษา 
๕. เพื่อเป็นกิจกรรมเสรมิหลักสูตรต่างๆ และส่งเสริมคณุลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษา ในด้านกิจกรรม

ส่งเสริมศลิปะและวัฒนธรรม 
กลุ่มเป้าหมาย 

๑. นักศึกษาวิทยาลยัการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบรุี จ านวน ๑๐๐ คน 
๒. อาจารย์ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ภายในวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี จ านวน ๒๐ คน 
 



๙๓ 

วิธีการด าเนินงานหรือขั้นตอนการด าเนินการ 
๑. ประชุมสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสริินธร จังหวัดชลบุรี เพื่อวางแผนจัดท าโครงการ  
๒. เขียนโครงการเพื่อเสนอต่อผู้บริหารวิทยาลัยฯ  
๓. ด าเนินการจัดซื้อเทียนจ าน าพรรษา ดอกไม้ วสัดุอุปกรณ์ต่างๆ เพือ่ตกแต่งขบวนรถเพื่อเข้าร่วมขบวนแห่เทียน

พรรษา จังหวัดชลบรุี ประจ าปี ๒๕๖๐ และน าไปถวายวดั  
๔. ด าเนินการตามโครงการที่วางแผนไว้  
๕. สรปุผลการด าเนินโครงการ รายงานผู้บริหารทราบ 

ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ีเริ่มตน้ 4 ก.ค. 2561 วันท่ีสิ้นสุด 4 ก.ค. 2561 
แผนด าเนินการแผนการและกจิกรรมด าเนินการ 

6113030301 » โครงการแห่เทียนพรรษา   รายได้สถานศึกษา  20,000.00 บาท 
รายละเอียดงบประมาณของโครงการ 20,000.00 บาท 
วิธีการประเมินโครงการ 

๑. ใบเซ็นชื่อนักศึกษา อาจารย์ บคุลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม 
๒. แบบประเมินผลเจตคติในการสบืสานอนุรักษ์ศลิปะและวัฒนธรรมไทย 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
๑. มีผูส้นใจเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าร้อยละ ๘๐ 
๒. ผู้เข้าร่วมโครงการมีเจตคติในการสืบสานอนุรักษ์ศลิปและวัฒนธรรมอยู่ในระดับมาก 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรไดร้่วมกันสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมให้คงอยู่ต่อไป  
๒. นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรไดร้่วมกันท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา  
๓. เกิดความสมัพันธ์ที่ดี ระหว่างนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร  
๔. นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรไดร้ับการปลูกฝังขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมของท้องถิ่น 
๕. นักศึกษาได้ท ากิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ และส่งเสริมคณุลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษา ในด้าน

กิจกรรมส่งเสริมศลิปะและวัฒนธรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/คณะผู้ด าเนินการ 
   ธารินี  ลีละทีป    ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๔ 

หน่วยงาน กลุ่มงานกิจการนักศึกษา หน่วยงานย่อย งานพัฒนานักศึกษา  
พันธกิจข้อที่ 4.การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ข้อย่อย 4.1 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ลักษณะของแผน  แผนยุทธ์ศาสตร์ 
รายละเอียดแผนงาน  โครงการ  
รหัสโครงการ 61130304  

โครงการวันสงกรานต์ (สกอ. ภายในระดับสถาบัน องค์ประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๕ กิจกรรม
นักศึกษาระดับปริญญาตรี (กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม) ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๑ ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม สกอ. ภายในระดับหลักสูตร องค์ประกอบที่ ๓ นักศึกษา ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๒ การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา การ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ มาตรฐานการอาชีวศึกษา ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๔ 
ประกันคุณภาพภายในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ประเด็น๑ สถานศึกษาจัดกิจกรรมด้านทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม) 
หลักการและเหตุผล 

เทศกาลสงกรานต์ถือเป็นประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทยมาแต่โบราณ เป็นประเพณีที่งดงามแสดงออกถึง
ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของไทย มีการละเล่น และกีฬาพื้นบ้านที่แสดงถึงความสามัคคีและสร้างความ
สนุกสนานเป็นแบบอย่างไทยที่ดี ควรได้รับการอนุรักษ์และส่งเสริมให้เป็นมรดกอันดีงามด้านประเพณีสืบไป เป็นการปลูก
จิตส านึกความเป็นไทย และการแสดงออกถึงความเป็นไทยอย่างแท้จริง นอกจากนี้ ยังมีการสรงน้ าพระที่น าสิริมงคล 
เพื่อให้เป็นการเริ่มต้นปีใหม่อย่างมีความสุข การแสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณผู้มีพระคุณ การรดน้ าขอพรผู้ใหญ่ งานรื่น
เริง มีบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานความอบอุ่น และการให้เกียรติเคารพซึ่งกันและกัน สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะ
ของความเป็นไทยได้อย่างชัดเจน โดยใช้น้ าเป็นสื่อในการเชื่อมสัมพันธไมตรี ประเพณีสงกรานต์จึงเป็นประเพณีที่มีคุณค่า
ทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมายาวนาน 

ในปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ชลบุรี จึงมีความประสงค์ให้บุคลากรและนักศึกษาร่วม
อนุรักษ์และสืบสานประเพณีที่ส าคัญ มีคุณค่า และเป็นเอกลักษณ์หนึ่งชาติ รวมถึงเป็นวันที่บุคลากรได้จะได้พบปะ และ
แสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณและคุณปูการ จึงได้จัดโครงการสืบสานประเพณีสงกรานตเ์พื่อให้บุคลากรและครอบครวัได้
สรงน้ าพระพุทธรูป รดน้ าอาจารย์และบุคลากรอาวุโส อันเป็นการสืบสานประเพณีสงกรานต์ของไทยให้อยู่สืบไป 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อสืบสานประเพณสีงกรานตข์องไทย 
๒. เพื่อให้บุคลากรได้ร่วมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
๓. เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญกูตเวทีต่ออาจารย์และบุคลากร 
๔. เพื่อสร้างความสามัคคีในหมูค่ณะฯ และสถาบันครอบครัว 

กลุ่มเป้าหมาย 
อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี จ านวน ๓๕๐ คน 

วิธีการด าเนินงานหรือขั้นตอนการด าเนินการ 
๑. ประชุมคณะกรรมการผู้จัดกิจกรรมเรื่องรูปแบบและกิจกรรม 
๒. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 
๓. จัดตั้งคณะท างานฝ่ายตา่งๆ เพือ่ทราบรายละเอียดและมอบหมายงาน 
๔. ท าหนังสือแจ้งบุคลากรเพื่อเข้าร่วมโครงการ 
๕. จัดเตรียมสถานท่ี และวัสดุอุปกรณ ์
๖. ด าเนินงานตามโครงการ 
๗. ประเมินผลโครงการ น าผลการประเมินโครงการไปปรับปรุงในโครงการต่อไป 

ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ีเริ่มตน้ 5 เม.ย. 2561 วันท่ีสิ้นสุด 5 เม.ย. 2561 
แผนด าเนินการแผนการและกจิกรรมด าเนินการ 

6113030401 » โครงการวันสงกรานต์    รายได้สถานศึกษา 25,000.00 บาท 
รายละเอียดงบประมาณของโครงการ 25,000.00 บาท 
วิธีการประเมินโครงการ 

จากใบเซ็นช่ือผู้เข้าร่วมโครงการ และการตอบแบบสอบถาม 
 



๙๕ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
๑. อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี เข้าร่วมโครงการมากกว่า

ร้อยละ ๘๐ 
๒. อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของวิทยาลัยการสาธารณสขุสิรนิธร จังหวัดชลบุรี มีความคิดเห็นต่อการบรรลุ

วัตถุประสงค์ของโครงการในระดับมาก  
๓. ผู้เข้าร่วมโครงการมีเจตคติในการสืบสานอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมไทยอยู่ในระดับมาก 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี มีเจตคติที่ดีในการสืบสาน

อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทย ตลอดจนเกิดความสัมพันธ์อันดีในหมู่คณะ และได้ท ากิจกรรมร่วมกัน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/คณะผู้ด าเนินการ 
   อลิสา  มสีมบูรณ์    ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๖ 

หน่วยงาน กลุ่มงานกิจการนักศึกษา หน่วยงานย่อย งานพัฒนานักศึกษา  
พันธกิจข้อที่ 4.การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ข้อยอ่ย 4.1 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ลักษณะของแผน  แผนงานประจ า  
รายละเอียดแผนงาน  โครงการ  
รหัสโครงการ 61130305 

โครงการ การประกวดนวัตกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทยต่อการส่งเสริมสุขภาพ ในหัวข้อ 
“ศิลปวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสุขภาพ” (สกอ. ภายในระดับสถาบัน องค์ประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๕ กิจกรรม
นักศึกษาระดับปริญญาตรี (กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ก าหนดโดยสถาบัน)  สกอ. ภายในระดับ
หลักสูตร องค์ประกอบที่ ๓ นักศึกษา ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๒ การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ
การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ มาตรฐานการอาชีวศึกษา ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๔ ระดับคุณภาพในการบริหาร
จัดการด้านการเงิน ประเด็น๔ สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริมสนับสนุน การจัดท าการประกวด การแสดงโครงการ
พัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของงบด าเนินการ) 
หลักการและเหตุผล 

ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ส่งผลต่อการด าเนินชีวิตในหลากหลายด้าน ทั้งการประกอบอาชีพ 
การด าเนินชีวิตประจ าวัน การประกอบอาหาร รวมถึงยารักษาโรคต่างๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ดังนั้นการส่งเสริมให้ ใช้
ศิลปวัฒนธรรมเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ เป็นเครื่องมือในการสร้างจิตส านึกด้านการดูแลสุขภาพในทุกกลุ่มวัย รวมถึงยังเป็น
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของวิทยาลัยฯ และใช้การประกวดนวัตกรรมเพื่อส่งเสริม
และสนับสนุนให้นักศึกษาได้รับรางวัลในเวทีวิชาการ 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภมูิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของสถาบัน 
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นกัศึกษาได้รบัรางวัลในเวทีวิชาการ 

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวนนวัตกรรมที่ส่งเข้าประกวดจากหน่วยงานภายนอกและภายนอก 

วิธีการด าเนินงานหรือขั้นตอนการด าเนินการ 
1. ขั้นเตรียมการ จัดประชุมคณะกรรมการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม เพื่อวางแผนการจดัท าโครงการ 
2. ขั้นด าเนินการ จัดเวทีวิชาการประกวดผลงานนวัตกรรม ศลิปวฒันธรรมไทย ใส่ใจสุขภาพ 

   3. ขั้นประเมินผล 
ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ีเริ่มตน้ 1 ต.ค. 2560 วันท่ีสิ้นสุด 30 ก.ย. 2561 
แผนด าเนินการแผนการและกจิกรรมด าเนินการ 

6113030501 » ประกวดนวัตกรรมด้านศิลปวัฒธรรมไทย  รายได้สถานศึกษา 100,000.00 บาท 
  ใส่ใจสุขภาพ 

รายละเอียดงบประมาณของโครงการ 100,000.00 บาท 
วิธีการประเมินโครงการ 

จ านวนผลงานท่ีส่งเข้าประกวด และแบบประเมินความพึงพอใจของผุ้เข้าร่วมโครงการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

จ านวนผลงานท่ีส่งเช้าประกวดจากหน่วยงานภายใน อย่างน้อย 4 ผลงาน จากหน่วยงานภายนอกอยา่งน้อย 2 
ผลงาน 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สามารถน านวัตกรรมที่เข้าประกวดไปต่อยอดและส่งเข้าประกวดในเวทีวิชาการระดับชาติ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/คณะผู้ด าเนินการ 
   ธารินี  ลีละทีป    ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
   ศิริวรรณ  วันทอง    ( ผู้ก ากับติดตาม ) 
 
 
 
 



๙๗ 

หน่วยงาน กลุ่มงานกิจการนักศึกษา หน่วยงานย่อย งานพัฒนานักศึกษา  
พันธกิจข้อที่ 4.การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ข้อย่อย 4.1 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ลักษณะของแผน  แผนยุทธ์ศาสตร์ 
รายละเอียดแผนงาน  โครงการ  
รหัสโครงการ 61130316  

โครงการท าบุญหอพักนักศึกษา (สกอ. ภายในระดับสถาบัน องค์ประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๕ 
กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี (กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม) ตัวบ่งช้ีที่ ๔.๑ ระบบและกลไกการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม สกอ. ภายในระดับหลักสูตร องค์ประกอบที่ ๓ นักศึกษา ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๒ การส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ มาตรฐานการอาชีวศึกษา ตัว
บ่งช้ีที่ ๓.๔ ประกันคุณภาพภายในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ประเด็น ๑ สถานศึกษาจัดกิจกรรมด้านทะนุบ ารุงศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม) 
หลักการและเหตุผล 

เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษาที่อยู่ในหอพัก จึงได้จัดให้มีการท าบุญหอพักนักศึกษาเป็นประจ าทุกปีโดยมี
กิจกรรมคือการบรรยายธรรม และการประกอบพิธีทางศาสนาเพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่ผู้ล่วงลับไปแล้ว นอกจากนี้ยังมีการร่วม
รับประทานอาหารระหว่างอาจารย์และนักศึกษา ถือเป็นขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมที่ท าสืบทอดต่อกันมาทุก
ปี เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะของนักศึกษา เป็นกิจกรรมเสริม
หลักสูตรต่างๆ และส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาในด้านกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม และ
กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 

ในปีนี้ คณะกรรมการหอพักนักศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ได้จัดโครงการพัฒนา
นักศึกษาด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม “ท าบุญหอพัก ประจ าปี ๒๕๖๐” โดยน าผลการประเมินจากโครงการจาก
โครงการท าบุญหอพัก ประจ าปี ๒๕๕๙ มาปรับปรุงโดยจัดท าหนังสือเชิญอาจารย์จากภาควิชา/กลุ่มงานต่างๆ เข้าร่วม
โครงการ และแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบให้กับนักศึกษาชายเพื่อให้มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมมากข้ึน 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อรักษาขนบธรรมเนยีม ประเพณีอันดีงามของไทย 
๒. เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลแด่ผูท้ี่ล่วงลับไปแล้ว 

  ๓. เพื่อให้เกิดความสมัพันธ์อันดีของนักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรภายในวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
จังหวัดชลบุร ี

๔. เพื่อสร้างเจตคติที่ดีในการสืบสาน อนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
๕. เพื่อเป็นกิจกรรมเสรมิหลักสูตรต่างๆ และส่งเสริมคณุลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาในด้านกิจกรรม

ส่งเสริมศลิปะและวัฒนธรรม และกิจกรรมเสริมสร้างคณุธรรมและจริยธรรม 
กลุ่มเป้าหมาย 

อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี จ านวน ๓๕๐ คน 
วิธีการด าเนินงานหรือขั้นตอนการด าเนินการ 

๑. ประชุมคณะกรรมการหอพักเรือ่งรูปแบบและกิจกรรม 
๒. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 
๓. จัดตั้งคณะท างานฝ่ายตา่งๆ เพือ่ทราบรายละเอียดและมอบหมายงาน 
๔. ท าหนังสือแจ้งบุคลากรเพื่อเข้าร่วมโครงการ 
๕. จัดเตรียมสถานท่ี และวัสดุอุปกรณ ์
๖. ด าเนินงานตามโครงการ 
๗. ประเมินผลโครงการ  น าผลการประเมินโครงการไปปรับปรุงในโครงการต่อไป 

ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ีเริ่มตน้ 23 ธ.ค. 2560 วันท่ีสิ้นสุด 23 ธ.ค. 2560 
แผนด าเนินการแผนการและกจิกรรมด าเนินการ 

6113031601 » โครงการท าบญุหอพักนักศึกษา   รายได้สถานศึกษา 30,000.00 บาท 
รายละเอียดงบประมาณของโครงการ 30,000.00 บาท 
 
 



๙๘ 

วิธีการประเมินโครงการ 
จากใบเซ็นช่ือผู้เข้าร่วมโครงการ และการตอบแบบสอบถาม 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
๑. อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี เข้าร่วมโครงการมากกว่า 

ร้อยละ ๘๐ 
๒. อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของวิทยาลัยการสาธารณสขุสิรนิธร จังหวัดชลบุรี มีความคิดเห็นต่อการบรรลุ

วัตถุประสงค์ของโครงการในระดับมาก  
๓. ผู้เข้าร่วมโครงการมีเจตคติในการสืบสานอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมไทยอยู่ในระดับมาก 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี มีเจตคติที่ดีในการสืบสาน

อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทย ตลอดจนเกิดความสัมพันธ์อันดีในหมู่คณะ และได้ท ากิจกรรมร่วมกัน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/คณะผู้ด าเนินการ 
   อลิสา  มสีมบูรณ์    ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๙ 

หน่วยงาน กลุ่มงานกิจการนักศึกษา หน่วยงานย่อย งานพัฒนานักศึกษา  
พันธกิจข้อที่ 4.การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ข้อย่อย 4.1 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ลักษณะของแผน  แผนงานประจ า  
รายละเอียดแผนงาน  โครงการ  
รหัสโครงการ 61130317  

โครงการร าลึกวันพระราชทานนามวิทยาลัย (สกอ. ภายในระดับสถาบัน องค์ประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต ตัว
บ่งช้ีที่ ๑.๕ กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี (กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม) ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๑ ระบบและกลไกการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม สกอ. ภายในระดับหลักสูตร องค์ประกอบที่ ๓ นักศึกษา ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๒ การส่งเสริมและ
พัฒนานักศึกษา การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ มาตรฐานการ
อาชีวศึกษา ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๔ ประกันคุณภาพภายในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ประเด็น๑ สถานศึกษาจัดกิจกรรมด้าน
ทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม) 
หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากวันที่ 7 มกราคม 2537 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ได้รับพระราชทานนามาธิไธ
ยของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยพระราชานุญาติให้อัญเชิญพระนามาธิไธย "สิรินธร" และพระ
นามาภิไธยย่อ "สธ" มาเป็นช่ือวิทยาลัยการสาธารณสุข โดยเปลี่ยนจาก วิทยาลัยการสาธารณสุขภาคกลาง จังหวัดชลบุรี 
มาเป็นวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี จนถึงทุกวันนี้ ดังนั้นในวันที่ 7 มกราคม ของทุกปี วิทยาลัยการ
สาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี จึงถือเป็นวันคล้ายวันพระราชทานนามวิทยาลัย โดยจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อร าลึกในพระ
มหากรุณาธิคุณ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง และส่งเสริมให้ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เห็นความส าคัญของวันดังกล่าว
ร่วมกันอย่างต่อเนื่องตลอดมา 
วัตถุประสงค์ 

เพือ่เป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ และส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาในด้านกิจกรรมส่งเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ก าหนดโดยสถาบัน ประเภทกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
กลุ่มเป้าหมาย 

อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา จ านวน 600 คน 
วิธีการด าเนินงานหรือขั้นตอนการด าเนินการ 

1. ประชุมวางแผนและน าผลการประเมินโครงการ ปีการศึกษา 2560 มาปรับปรุงและพัฒนา 
2. จัดท าโครงการฯ เพื่อขออนุมัตงิบประมาณสนับสนุน 
3. ประสานงานเพื่อนิมนต์พระภิกขุ และสถานท่ีในการด าเนินการโครงการฯ 
4. ประชุมชี้แจงโครงการและบทบาทหน้าท่ีของผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
5. จัดเตรียมเอกสาร  
 ุ6. ประสานงานยานพาหนะ 
7. ด าเนินงานตามโครงการฯ 
8. สรุปและประเมินผลโครงการ 

ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ีเริ่มตน้ 2 ต.ค. 2560 วันท่ีสิ้นสุด 31 ม.ค. 2561 
แผนด าเนินการแผนการและกจิกรรมด าเนินการ 

6113031701 » โครงการร าลกึวันพระราชทานนามวิทยาลัย  รายได้สถานศึกษา 70,000.00 บาท 
รายละเอียดงบประมาณของโครงการ 70,000.00 บาท 
วิธีการประเมินโครงการ 

1. แบบสอบถามความพึงพอใจ 
2. รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฯ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
1. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึงพอใจในระดับ มาก 
2. มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
 
 
 



๑๐๐ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี เห็นถึงความส าคัญ รักและ

หวงแหนสถาบัน และร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ มีเจตคติที่ดีในการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม 
ตลอดจนเกิดความสัมพันธ์อันดีในหมู่คณะ และได้ท ากิจกรรมร่วมกัน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/คณะผู้ด าเนินการ 
  ศิริวรรณ  วันทอง    ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๑ 

หน่วยงาน กลุ่มงานกิจการนักศึกษา หน่วยงานย่อย งานพัฒนานักศึกษา  
พันธกิจข้อที่ 4.การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ข้อย่อย 4.1 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ลักษณะของแผน  แผนงานประจ า 
รายละเอียดแผนงาน  โครงการ  
รหัสโครงการ 61130318  

โครงการดาวรุ่ง ลูกทุ่ง วสส.ชลบุรี (สกอ. ภายในระดับสถาบัน องค์ประกอบท่ี ๑ การผลิตบัณฑิต ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๕ 
กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี (กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม) ตัวบ่งช้ีที่ ๔.๑ ระบบและกลไกการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม สกอ. ภายในระดับหลักสูตร องค์ประกอบที่ ๓ นักศึกษา ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๒ การส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ มาตรฐานการอาชีวศึกษา ตัว
บ่งช้ีที่ ๓.๔ ประกันคุณภาพภายในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ประเด็น๑ สถานศึกษาจัดกิจกรรมด้านทะนุบ ารุงศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเด็น๓ สถานศึกษาจัดกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ) 
หลักการและเหตุผล 

เพลงไทยลูกทุ่งเป็นเพลงที่สะท้อนวิถีชีวิต สภาพสังคม อุมดคติ และวัฒนธรรมไทย โดยมีท่วงท านอง ค าร้อง 
ส าเนียง และลีลาการร้องการบรรเลงที่เป็นแบบแผน มีลักษณะเฉพาะ ซึ่งให้บรรยากาศความเป็นลูกทุ่งที่แสดงให้เห็นถึงภูมิ
ปัญญาทางศิลปะการแสดงของไทย ที่คิดคลี่คลาย ขยาย และพัฒนามาจากรากเหง้าแท้ๆ ของไทย สืบสานโยงใยมาจนถึง
ปัจจุบัน แต่ในปัจจุบันการแสดงออกทางด้านศิลปวัฒนธรรมของไทยโดยเฉพาะด้านดนตรีถูกอิทธิพลของชาติตะวันตกเข้า
มามีบทบาทมากขึ้น ท าให้ค่านิยมของเยาวชนและวัยรุ่นไทยเปลี่ยนไปตามกระแสของต่างชาติ และไม่สนใจศิลปะด้าน
ดนตรีของไทย โดยเฉพาะเพลงไทยลูกทุ่งที่ในปัจจุบันมีผู้นิยมฟังเพลงเพียงบางส่วนเท่านั้น 

สโมสรศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสขุสิรินธร จังหวัดชลบุรี ได้เห็นความส าคัญของการอนุรักษ์เพลงไทยลูกทุ่ง จึง
ได้จัดโครงการพัฒนานักศึกษาด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม “ดาวรุ่ง ลูกทุ่ง วสส.ชลบุรี ประจ าปี ๒๕๖๐” ขึ้น เพื่อเป็นเวที
ให้นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงความสามารถทางด้านการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ซึ่งจะเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาไทย โดยเฉพาะเพลงไทยลูกทุ่งต่อไปในอนาคต 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อให้นักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ได้มีโอกาสแสดงความสามารถด้านการขับร้อง
เพลงไทยลูกทุ่ง 

๒. เพื่อให้นักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสริินธร จังหวัดชลบุรี ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย 
๓. เพื่ออนุรักษ์และสืบสานการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
๔. เพื่อเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ และส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษา ในด้านกิจกรรม

ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
๕. เพื่อเป็นกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ ในกลุ่มทักษะชีวิต

และอาชีพ 
กลุ่มเป้าหมาย 

1. นักศึกษา จ านวน 491 คน 
2. อาจารย์ 20 คน 

วิธีการด าเนินงานหรือขั้นตอนการด าเนินการ 
จัดการประกวดนักร้องลูกทุ่ง วสส.ชลบุร ี

ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ีเริ่มตน้ 6 ม.ค. 2561 วันท่ีสิ้นสุด 6 ม.ค. 2561 
แผนด าเนินการแผนการและกจิกรรมด าเนินการ 

6113031801 » โครงการดาวรุ่ง ลูกทุ่ง วสส.ชลบรุี   รายได้สถานศึกษา 5,000.00 บาท 
รายละเอียดงบประมาณของโครงการ 5,000.00 บาท 
วิธีการประเมินโครงการ 

1. ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม 
2. แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา 
 
 
 



๑๐๒ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
๑. นักศึกษามีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกจิกรรมมีค่าเฉลี่ยทุกด้านอยู่ในระดับมาก 
๒. นักศึกษาแตล่ะหลักสตูรส่งตัวแทนเข้าร่วมประกวดร้องเพลง 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย ได้แสดงความสามารถด้านศิลปะการขับร้องเพลง และ

ตระหนักถึงคุณค่าและร่วมกันอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/คณะผู้ด าเนินการ 
   ธารินี  ลีละทีป    ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๓ 

หน่วยงาน กลุ่มงานกิจการนักศึกษา หน่วยงานย่อย งานพัฒนานักศึกษา  
พันธกิจข้อที่ 4.การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ข้อย่อย 4.1 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ลักษณะของแผน  แผนงานประจ า 
รายละเอียดแผนงาน  โครงการ  
รหัสโครงการ 61130319  

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม “วันลอยกระทง” ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
(สกอ. ภายในระดับสถาบัน องค์ประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๕ กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี (กิจกรรม
ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม) ตัวบ่งช้ีที่ ๔.๑ ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  สกอ. ภายในระดับ
หลักสูตร องค์ประกอบที่ ๓ นักศึกษา ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๒ การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ
การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ มาตรฐานการอาชีวศึกษา ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๔ ประกันคุณภาพภายในการจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตร ประเด็น๑ สถานศึกษาจัดกิจกรรมด้านทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเด็น ๒ สถานศึกษา
จัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม) 
หลักการและเหตุผล 

เนื่องด้วยวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ า เดือน ๑๑ ซึ่งเป็นวันลอยกระทงถือเป็นเทศกาล
ส าคัญอีกเทศกาลหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งนับเริ่มมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยมาจวบจนถึงปัจจุบันนี้ ซึ่งวิถีชีวิตของคนไทยผูกพัน
กับสายน้ ามาอย่างยาวนาน เพื่อเป็นการบูชา ระลึกถึงบุญคุณ และขอขมาในสิ่งที่เคยล่วงเกินกับพระแม่คงคาผู้ดูแลสายน้ า
ที่ให้พวกเราชาวไทยได้มีน้ าดื่มและน้ าใช้เพื่อการด ารงชีวิต การประกอบอาชีพ  และเพื่อความผ่อนคลายเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวมาจนถึงทุกวันน้ี 

สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ได้เห็นถึงความส าคัญของวันลอยกระทง ซึ่งได้มี
การจัดกิจกรรมขึ้นทุกปี ดังนั้น สโมสรนักศึกษา จึงได้จัดโครงการ พัฒนานักศึกษาด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม “วันลอย
กระทง” ประประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ขึ้น เพื่อให้นักศึกษาได้สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยและเพื่อท าบุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมต่อไป โดยได้น าผลการประเมินในปี ๒๕๕๙ มาปรับปรุงการจัดโครงการพัฒนานักศึกษาด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม “วันลอยกระทง” ประจ าปี ๒๕๖๐ ให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น โดยในปีนี้ได้มีการก าหนดให้มีนิทรรศการ
เกี่ยวกับการลอยกระทง และจัดให้นักศึกษาทุกหลักสูตร ทุกช้ันปี ส่งกระทงที่ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติเข้าร่วมประกวด 
และกิจกรรมการประกวดนางนพมาศจ าแลง โดยให้นักศึกษาผู้ที่เข้าประกวดแต่งกายด้วยชุดไทยท่ีแสดงออกถึงเอกลักษณ์ที่
ส าคัญของวันลอยกระทง และการตอบค าถามความรู้เกี่ยวกับวันลอยกระทง เพื่อให้นักศึกษาทุกคนมีส่วนรวมในกิจกรรม
และแสดงออกถึงความเป็นไทย การธรรมรงค์ไว้ซึ่งศิลปวัฒธรรมและประเพณีของชาติไทยต่อไป 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อสร้างเจตคติที่ดีในการสืบสาน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยในวันลอยกระทงและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ ในกลุ่ม ทักษะชีวิตและอาชีพ 

๒. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์กระทงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการ
ประกวดนางนพมาศจ าแลง 

๓. เพื่อเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ และส่งเสริมต่างๆ และส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาใน
ด้านกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
กลุ่มเป้าหมาย 

๑. คณาจารย์ บุคลากร และนักศกึษาของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี เข้าร่วมโครงการมากกว่า 
ร้อยละ ๘๐ 

๒. ผู้เข้าร่วมโครงการมีเจตคติการสืบสานอนรุักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยอยู่ในระดับมาก มากกว่าร้อยละ ๘๐ 
๓. นักศึกษาสามารถประดิษฐ์กระทงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ 

วิธีการด าเนินงานหรือขั้นตอนการด าเนินการ 
ขั้นเตรียมการ 
  ๑. ประชุมสโมสรนักศึกษาเพื่อหารูปแบบการจดัท าโครงการโดยใช้ผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 

๒๕๕๙ มาใช้ในการพัฒนาและปรบัปรุงการวางแผนด าเนินโครงการ 
  ๒. แบ่งหน้าท่ีในการด าเนินงาน 
ขั้นตอนด าเนินงาน 
  ๑. ประชาสัมพันธ์โครงการ 



๑๐๔ 

2. จัดนิทรรศการ “ประเพณีลอยกระทง วิถีไทยกับสายน้ า” 
3. จัดการประกวดกระทงที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 
4. ประกาศผลและมอบรางวลั 

ขั้นประเมินผล 
สังเกตความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา และแบบประเมินความคิดเห็น 

ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ีเริ่มตน้ 1 พ.ย. 2560 วันท่ีสิ้นสดุ 1 พ.ย. 2560 
แผนด าเนินการแผนการและกจิกรรมด าเนินการ 

6113031901 » โครงการวันลอยกระทง   รายได้สถานศึกษา 30,000.00 บาท 
รายละเอียดงบประมาณของโครงการ 30,000.00 บาท 
วิธีการประเมินโครงการ 

๑. แบบประเมินทัศนคติต่อการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร 
๒. แบบประเมินความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรม 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
๑. คณาจารย์ บุคลากร และนักศกึษาของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี เข้าร่วมโครงการมากกว่า 

ร้อยละ ๘๐ 
๒. นักศึกษาทุกหลักสูตรส่งตัวแทนเข้าร่วมประกวดนางนพมาศและนางนพมาศจ าแลง 
๓. นักศึกษาสามารถประดิษฐ์กระทงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. นักศึกษาได้สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีและท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมวันลอยกระทง 
๒. นักศึกษาได้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และกล้าแสดงออกในการท ากิจกรรมประกวดกระทงที่เป็นมิตรกับ 

สิ่งแวดล้อม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/คณะผู้ด าเนินการ 
   ศิริวรรณ  วันทอง   ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดแผนปฏิบัติการ 

กลุ่มงานวิทยบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๖ 

กลุ่มงานวิทยบริการ 
แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ  2561 ปีการศึกษา 2560 

 
หน่วยงาน กลุ่มงานวิทยบริการ หน่วยงานย่อย งานศูนย์ข้อมูล  
พันธกิจข้อที่ 5.การบรหิารจดัการ ข้อย่อย 5.1 การบรหิารจดัการ 
ลักษณะของแผน  แผนงานประจ า  
รายละเอียดแผนงาน  -  
รหัสโครงการ 61070101  

ประชุมเพื่อการบริหารจัดการข้อมลู (QA ป.ตรี ระดับสถาบัน ตัวบ่งช้ี 5.1 ข้อ 2) 
หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันเป็นยุคที่มีข้อมูลจ านวนมาก และยิ่งเพิ่มมากข้ึนทุกวัน หากมีการจัดเก็บและบริหารจัดการข้อมูลที่ดี เมื่อ
ต้องการน าข้อมูลมาใช้ ก็จะช่วยประหยัดเวลา รวมถึงทรัพยากรต่างๆ ได้ การจัดเก็บและบริหารจัดการข้อมูลจึงเป็นเรื่องที่
มีความส าคัญต่อการพัฒนาองค์กรเป็นอย่างมาก 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อบริหารจดัการข้อมลูให้เป็นปจัจุบัน 
กลุ่มเป้าหมาย 

4 ครั้ง 
วิธกีารด าเนินงานหรือขั้นตอนการด าเนินการ 

1. เชิญประชุม 
2. ประชุม 
3. สรปุผลการประชุม 
4. ขอมติคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย (ถ้ามี) 
5. ด าเนินการตามผลการประชุม 

ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ีเริ่มตน้ 1 ต.ค. 2560 วันท่ีสิ้นสุด 30 ก.ย. 2561 
แผนด าเนินการแผนการและกจิกรรมด าเนินการ 

6107010101 » ประชุมคณะกรรมการหรือผู้เกี่ยวข้องเพื่อ  รายได้สถานศึกษา  30,000.00 บาท 
  การบริหารจัดการข้อมูล 

รายละเอียดงบประมาณของโครงการ 30,000.00 บาท 
วิธีการประเมินโครงการ 

ประเมินความเป็นปจัจุบันของข้อมูล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

ข้อมูลถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ข้อมูลเป็นปัจจุบัน ทันสมัย สืบค้นได้ ประมวลผลได้ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/คณะผู้ด าเนินการ 
   กรกฏ  สินประจักษ์ผล   ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
   ฐิติมา  เดียววัฒนวิวัฒน์   ( ผู้ก ากับติดตาม ) 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๗ 

หน่วยงาน กลุ่มงานวิทยบริการ หน่วยงานย่อย งานศูนย์ข้อมูล  
พันธกิจข้อที่ 5.การบรหิารจดัการ ข้อย่อย 5.1 การบรหิารจดัการ 
ลักษณะของแผน  แผนงานประจ า  
รายละเอียดแผนงาน  -  
รหัสโครงการ 61070102  

ค่าตอบแทนไม่ท าเวชปฏิบัตสิ่วนตวั 
หลักการและเหตุผล 

เพื่อเป็นขวัญ ก าลังใจ แก่บุคลากร ท่ีไม่ท าเวชปฏิบัตสิ่วนตัว มุ่งมั่นท างานราชการ 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อเป็นขวัญก าลังใจแก่บุคลากร 
กลุ่มเป้าหมาย 

บุคลากรพึงพอใจผลตอบแทนท่ีไดร้ับ 
วิธีการด าเนินงานหรือขั้นตอนการด าเนินการ 

บุคลากรไม่ท าเวชปฏบิัติส่วนตัว และมีวันปฏิบัติงานอย่างน้อย 15 วัน/เดือน 
ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ีเริ่มตน้ 1 ต.ค. 2560 วันท่ีสิ้นสุด 30 ก.ย. 2561 
แผนด าเนินการแผนการและกจิกรรมด าเนินการ 

6107010201 » ค่าตอบแทนที่ไม่ท าเวชปฏิบัตสิ่วนตัว   งบด าเนินงาน 60,000.00 บาท 
รายละเอียดงบประมาณของโครงการ 60,000.00 บาท 
วิธีการประเมินโครงการ 

รายงานจ านวนวันท่ีปฏิบตัิงานในแต่ละเดือน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

บุคลากรไม่ท าเวชปฏบิัติส่วนตัว และมีวันปฏิบัติงานอย่างน้อย 15 วัน/เดือน 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

บุคลากรมีความพึงพอใจกับผลตอบแทนท่ีได้รับ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/คณะผู้ด าเนินการ 
   กรกฏ  สินประจักษ์ผล   ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
   ฐิติมา  เดียววัฒนวิวัฒน์   ( ผู้ก ากับติดตาม ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๘ 

หน่วยงาน กลุ่มงานวิทยบริการ หน่วยงานย่อย งานศูนย์ข้อมูล  
พันธกิจข้อที่ 5.การบรหิารจดัการ ข้อย่อย 5.1 การบรหิารจดัการ 
ลักษณะของแผน  แผนยุทธ์ศาสตร์ 
รายละเอียดแผนงาน  โครงการ  
รหัสโครงการ 61070103  

โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการบริหารและบริการของกลุ่มงาน/ภาควิชา (QA ปวส. 
ตัวบ่งช้ี 2.5 ข้อ 4, 5) 
หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาองค์กรให้รองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 จ าเป็นต้องมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพ เอื้อต่อ
การบริหารและบริการ 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ให้สนับสนุนการบริหารและบริการของกลุม่งาน/ภาควิชา 
กลุ่มเป้าหมาย 

1. ทุกกลุ่มงาน/ภาควิชา มีการพัฒนาระบบฐานข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ 
2. มีผลประเมินการปรบัปรุงระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 3.5 คะแนนข้ึนไป 

วิธีการด าเนินงานหรือขั้นตอนการด าเนินการ 
1. วิเคราะห์ระบบฐานข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ของแต่ละหน่วยงาน 
2. ประชุมคณะกรรมการ เพื่อพัฒนางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. อบรม/ประชุมการใช้งานระบบฐานข้อมูลต่างๆ 
4. ดูแล/ปรบัปรุงฐานข้อมูลทีร่ับผดิชอบ 
5. ด าเนินการตามระบบการบริหารความเสี่ยงของระบบสารสนเทศ 
6. ประเมินผลการปรับปรุงระบบสารสนเทศ และความพึงพอใจผู้รบับริการ 

ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ีเริ่มตน้ 15 ธ.ค. 2560 วันท่ีสิ้นสุด 30 ก.ย. 2561 
แผนด าเนินการแผนการและกจิกรรมด าเนินการ 

6107010301 » วิเคราะหร์ะบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่
จ าเป็นต่อการบริหารและบริการของแต่ละ
หน่วยงาน 

รายได้สถานศึกษา 0.00 บาท 

6107010302 » ประชุมคณะกรรมการพัฒนางานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

รายได้สถานศึกษา 5,000.00 บาท 

6107010303 » อบรม/ประชุมการใช้งานระบบฐานข้อมูล
ต่างๆ 

รายได้สถานศึกษา 20,000.00 บาท 

6107010304 » ดูแล/ปรับปรุงฐานข้อมลูที่หน่วยงาน
รับผิดชอบให้มีข้อมลูที่ถูกต้องและทันสมัย 

รายได้สถานศึกษา 0.00 บาท 

6107010306 » ประเมินผลการปรับปรุง ด้านการใช้ประโยชน์
ระบบสารสนเทศ และด้านความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

รายได้สถานศึกษา 0.00 บาท 

6107010305 » ด าเนินการตามระบบบริหารความเสี่ยงของ
ระบบสารสนเทศ 

รายได้สถานศึกษา  0.00 บาท 

รายละเอียดงบประมาณของโครงการ 25,000.00 บาท  
วิธีการประเมินโครงการ 

1. ตรวจสอบระบบฐานข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส์ที่หน่วยงานรับผิดชอบ 
2. ประเมินผลการปรับปรุงระบบสารสนเทศ และความพึงพอใจผู้รบับริการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
1. ทุกกลุ่มงาน/ภาควิชา มีการพัฒนาระบบฐานข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ 
2. มีผลประเมินการปรบัปรุงระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 3.5 คะแนนข้ึนไป 
 



๑๐๙ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มคีุณภาพ ข้อมูลถูกต้อง ทันสมัย เอื้อต่อการบริหารและบริการของหน่วยงาน 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/คณะผู้ด าเนินการ 
   กรกฏ  สินประจักษ์ผล   ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
   ฐิติมา  เดียววัฒนวิวัฒน์   ( ผู้ก ากับติดตาม ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๐ 

หน่วยงาน กลุ่มงานวิทยบริการ หน่วยงานย่อย งานศูนย์ข้อมูล  
พันธกิจข้อที่ 1.การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข ข้อย่อย 1.1 ผลิตบคุลากรด้านสาธารณสุข 
ลักษณะของแผน  แผนงานประจ า  
รายละเอียดแผนงาน  โครงการ  
รหัสโครงการ 61070201  

โครงการพัฒนาจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับห้องเรียนบรรยายและบุคลากรวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
จังหวัดชลบุรี (ต้ังงบที่กลุ่มบริหาร) (QA ปวส ตัวบ่งช้ี 2.5 ข้อ 2) (QA ป.ตรี ระดับหลักสูตร ตัวบ่งช้ี 6.1) 
หลักการและเหตุผล 

- 
วัตถุประสงค์ 
 - 
กลุ่มเป้าหมาย 
 - 
วิธีการด าเนินงานหรือขั้นตอนการด าเนินการ 
ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ีเริ่มตน้ 4 ธ.ค. 2560 วันท่ีสิ้นสดุ 20 ก.พ. 2561 
แผนด าเนินการแผนการและกจิกรรมด าเนินการ 

6107020101 » จัดท าโครงการจัดหาคอมพิวเตอรไ์ม่เกิน 500000 
บาท เสนอ ICT กระทรวงสาธารณสุข 

รายได้สถานศึกษา  0.00 บาท 

6107020102 » จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one ส าหรับ
ห้องเรียนบรรยาย จ านวน 14 เครื่อง (ตั้งงบท่ีกลุ่ม
บริหาร 350,000 บาท) 

รายได้สถานศึกษา  0.00 บาท 

6107020103 » จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะส าหรับบุคลากร 
จ านวน 46 เครื่อง (ตั้งงบท่ีกลุ่มบริหาร 920000 
บาท) 

รายได้สถานศึกษา  0.00 บาท 

รายละเอียดงบประมาณของโครงการ 0.00 บาท 
วิธีการประเมินโครงการ 
 - 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
 - 
ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
 - 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/คณะผู้ด าเนินการ 
   วิรัต  ส าลี    ( ผู้ร่วมโครงการ ) 
   กนกวรรณ  มัธยมานันท์   ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
  ธีระพงษ์  อาญาเมือง   ( ผู้ก ากับติดตาม ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๑ 

หน่วยงาน กลุ่มงานวิทยบริการ หน่วยงานย่อย งานศูนย์ข้อมูล  
พันธกิจข้อท่ี 1.การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข ข้อย่อย 1.1 ผลิตบคุลากรด้านสาธารณสุข 
ลักษณะของแผน  แผนงานประจ า  
รายละเอียดแผนงาน  โครงการ  
รหัสโครงการ 61070202  

โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัด
ชลบรุี (โครงต่อเนื่องอนุมัติปี ๒๕๖๐) (QA ปวส ตัวบ่งช้ี 2.5 ข้อ 2) (QA ป.ตรี ระดับหลักสูตร ตัวบ่งช้ี 6.1) 
หลักการและเหตุผล 

เครื่องเดิมเก่ามาก อายุการใช้งาน 9 ปี และไม่เพียงพอกับการใช้งาน 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรส์ าหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
กลุ่มเป้าหมาย 

มีเครื่องคอมพิวเตอร์ All in One จ านวน 60 เครื่องในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
วิธีการด าเนินงานหรือขั้นตอนการด าเนินการ 

1. รายงานความต้องการ 
2. จัดซื้อ 
3. ตรวจ/รับของ 
4. ติดตั้ง 
5. ดูแลบ ารุงรักษา 

ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ีเริ่มตน้ 4 ต.ค. 2560 วันที่สิ้นสุด 4 ก.พ. 2561 
แผนด าเนินการแผนการและกจิกรรมด าเนินการ 

6107020201 » โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับ  รายได้สถานศึกษา 1,500,000.00 บาท 
  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (โครงการ 
  ต่อเนื่องอนุมัติปี 60) 

รายละเอียดงบประมาณของโครงการ 1,500,000.00 บาท 
วิธกีารประเมินโครงการ 

จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ All in Oneในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

มีเครื่องคอมพิวเตอร์ All in One จ านวน 60 เครื่องในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

มีเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัตกิาร ท่ีมีประสิทธิภาพ พร้อมใช้ และเพียงพอ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/คณะผู้ด าเนินการ 
   วิรัต  ส าลี    ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
  ฐิติมา  เดียววัฒนวิวัฒน์   ( ผู้ก ากับติดตาม ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๒ 

หน่วยงาน กลุ่มงานวิทยบริการ หน่วยงานย่อย งานศูนย์ข้อมูล  
พันธกิจข้อที่ -  ข้อย่อย - 
ลักษณะของแผน  แผนงานประจ า  
รายละเอียดแผนงาน  โครงการ  
รหัสโครงการ 61070203  

โครงการจดัเช่าระบบเครื่อข่ายอินเตอร์ความเร็วสูง วิทยาลัยการสาธารณสุขสริินธร จังหวัดชลบรุี (QA ปวส ตัว
บ่งช้ี 2.5 ข้อ 2) (QA ป.ตรี ระดับหลักสตูร ตัวบ่งช้ี 6.1) 
หลักการและเหตุผล 
 - 
วัตถุประสงค์ 
 -  
กลุ่มเป้าหมาย 
 -  
วิธีการด าเนินงานหรือขั้นตอนการด าเนินการ 
ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ีเริ่มตน้ 4 ต.ค. 2560 วันท่ีสิ้นสุด 30 ก.ย. 2560 
แผนด าเนินการแผนการและกจิกรรมด าเนินการ 

6107020301 » ค่าเช่าวงจรความเร็วสูง Leadline 50 Mbps  รายได้สถานศึกษา 0.00 บาท 
วงจรอินเตอร์เนต็ TOT (ต้ังงบที่กลุ่มบริหาร  

  384,000 บาท เดือนละ 32,000 บาท 12 เดือน)   
รายละเอียดงบประมาณของโครงการ 0.00 บาท 
วิธีการประเมินโครงการ 
 - 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
 - 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 - 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/คณะผู้ด าเนินการ 
   วิรัต  ส าลี    ( ผู้ร่วมโครงการ ) 
   กนกวรรณ  มัธยมานันท์   ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
   ธีระพงษ์  อาญาเมือง   ( ผู้ก ากับติดตาม ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



๑๑๓ 

หน่วยงาน กลุ่มงานวิทยบริการ หน่วยงานย่อย งานศูนย์ข้อมูล  
พันธกิจข้อที่ 5.การบรหิารจดัการ ข้อย่อย 5.1 การบรหิารจดัการ 
ลักษณะของแผน  แผนงานประจ า  
รายละเอียดแผนงาน  โครงการ  
รหัสโครงการ 61070204  

โครงการจัดหาอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี (โครงต่อเนื่องอนุมัติ 
ปี ๒๕๖๐) (QA ปวส ตัวบ่งช้ี 2.5 ข้อ 2) (QA ป.ตรี ระดับหลักสูตร ตัวบ่งช้ี 6.1) 
หลักการและเหตุผล 

ย้าย server และปรับปรุงระบบโทรศัพท์ภายใน (IP phone) 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อย้าย server และปรับปรุงระบบโทรศัพท์ภายใน (IP phone) 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระบบเครือข่าย และโทรศัพท์ภายใน มีประสิทธิภาพ พร้อมใช้งาน และเพียงพอ 
วิธีการด าเนินงานหรือขั้นตอนการด าเนินการ 

อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (fire wall), อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย WiFi จ านวน 40 ตัว,อุปกรณ์สลับ
สัญญาณ (L2 Switch ) 13 ตัว,อุปกรณ์ชุด IP Phone แบบที่ 1 จ านวน 100 เครื่อง ,อุปกรณ์ชุด IP Phone แบบที่ 2 
จ านวน 3 เครื่อง,อุปกรณ์แปลงสัญญาณโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ,อุปกรณ์บริหารจัดการและควบคุมการ
ใช้งานอินเทอร์เน็ต (Internet Access Management) 
ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ีเริ่มตน้ 4 ต.ค. 2560 วันท่ีสิ้นสุด 30 ธ.ค. 2560 
แผนด าเนินการแผนการและกจิกรรมด าเนินการ 

6107020401 » อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (firewall) , อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย WiFi จ านวน 40 ตัว,
อุปกรณ์สลับสัญญาณ (L2 Switch ) 13 ตัว,อุปกรณ์ชุด IP Phone แบบท่ี 1 จ านวน 100 เครื่อง ,อุปกรณ์ชุด IP Phone 
แบบที่ 2 จ านวน 3 เครื่อง,อุปกรณ์แปลงสัญญาณโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ,อุปกรณ์บริหารจัดการและ
ควบคุมการใช้งานอินเทอร์เน็ต (Internet Access Management) (โครงการต่อเนื่องอนุมัติปี 60)  รายได้ สถานศึกษา 
1,823,540.00 บาท 
รายละเอียดงบประมาณของโครงการ 1,823,540.00 บาท 
วิธีการประเมินโครงการ 

ทดสอบระบบเครือข่าย และระบบโทรศัพท์ภายใน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

ระบบเครือข่าย และโทรศัพท์ภายใน มีประสิทธิภาพ พร้อมใช้งาน และเพียงพอ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ระบบเครือข่าย และโทรศัพท์ภายใน มีประสิทธิภาพ พร้อมใช้งาน และเพียงพอ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/คณะผู้ด าเนินการ 
   วิรัต  ส าลี   ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
   ฐิติมา  เดียววัฒนวิวัฒน์   ( ผู้ก ากับติดตาม ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



๑๑๔ 

หน่วยงาน กลุ่มงานวิทยบริการ หน่วยงานย่อย งานศูนย์ข้อมูล  
พันธกิจข้อที่ 1.การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข ข้อย่อย 1.1 ผลิตบคุลากรด้านสาธารณสุข 
ลักษณะของแผน  แผนงานประจ า  
รายละเอียดแผนงาน  โครงการ  
รหัสโครงการ 61070205  

โครงการปรับปรุงห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์และห้องเรยีน smart classroom อาคาร ๙ (QA ปวส ตัวบ่งช้ี 
2.5 ข้อ 2) (QA ป.ตรี ระดับหลักสูตร ตัวบ่งช้ี 6.1) 
หลักการและเหตุผล 

ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และห้องเรียน smart classroom อาคาร ๙ 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และห้องเรยีน smart classroom อาคาร ๙ 
กลุ่มเป้าหมาย 

มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ smart classroom 
วิธีการด าเนินงานหรือขั้นตอนการด าเนินการ 

1. รายงานความต้องการ 
2. จัดซื้อ/จัดจ้าง 
3. ตรวจรับ 

ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ีเริ่มตน้ 4 ต.ค. 2560 วันท่ีสิ้นสุด 30 ธ.ค. 2560 
แผนด าเนินการแผนการและกจิกรรมด าเนินการ 

6107020501 » ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์   รายได้สถานศึกษา 1,000,000.00 บาท 
รายละเอียดงบประมาณของโครงการ 1,000,000.00 บาท 
วิธีการประเมินโครงการ 

ตรวจสอบความพร้อมใช้งานของห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ smart classroom 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ smart classroom ที่มีประสิทธิภาพ พร้อมใช้ และเพียงพอ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ smart classroom ที่มีประสิทธิภาพ พร้อมใช้ และเพียงพอ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/คณะผู้ด าเนินการ 
   วิรัต  ส าลี    ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
   ฐิติมา  เดียววัฒนวิวัฒน์   ( ผู้ก ากับติดตาม ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๕ 

หน่วยงาน กลุ่มงานวิทยบริการ หน่วยงานย่อย งานศูนย์ข้อมูล  
พันธกิจข้อที่ 5.การบรหิารจดัการ ข้อย่อย 5.1 การบรหิารจดัการ 
ลักษณะของแผน  แผนงานประจ า  
รายละเอียดแผนงาน  โครงการ  
รหัสโครงการ 61070206  

โครงการจดัหาอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ชุด vdo conference ส าหรับการประชุม 
หลักการและเหตุผล 

จัดหาอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ชุด vdo conference ส าหรับการประชุม 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อจัดหาอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ชุด vdo conference ส าหรับการประชุม 
กลุ่มเป้าหมาย 

มีอุปกรณเ์ครือข่ายคอมพิวเตอร์ชดุ vdo conference ส าหรับการประชุม 
วิธีการด าเนินงานหรือขั้นตอนการด าเนินการ 

1. รายงานความต้องการ 
2. จัดซื้อ/จัดจ้าง 
3. ตรวจรับ 

ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ีเริ่มตน้ 5 ต.ค. 2560 วันท่ีสิ้นสุด 30 ธ.ค. 2560 
แผนด าเนินการแผนการและกจิกรรมด าเนินการ 

6107020601 » ชุด vdo conference   รายได้สถานศึกษา  200,000.00 บาท 
6107020602 » L3 Switch จ านวน 2 ตัว   รายได้สถานศึกษา  200,000.00 บาท 

รายละเอียดงบประมาณของโครงการ 400,000.00 บาท 
วิธีการประเมินโครงการ 

ตรวจสอบอุปกรณเ์ครือข่ายคอมพวิเตอร์ชุด vdo conference ส าหรับการประชุม 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

มีชุดอุปกรณ์ และเครือข่าย vdo conference พร้อมใช้งาน 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

มีชุดอุปกรณ์ และเครือข่าย vdo conference พร้อมใช้งาน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/คณะผู้ด าเนินการ 
   วิรัต  ส าลี    ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
   ฐิติมา  เดียววัฒนวิวัฒน์   ( ผู้ก ากับติดตาม ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๖ 

หน่วยงาน กลุ่มงานวิทยบริการ หน่วยงานย่อย งานศูนย์ข้อมูล  
พันธกิจข้อที่ 1.การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข ข้อย่อย 1.1 ผลิตบคุลากรด้านสาธารณสุข 
ลักษณะของแผน  แผนงานประจ า  
รายละเอียดแผนงาน  โครงการ  
รหัสโครงการ 61070207  

โครงการจดัหาโสตทัศนูปกรณ์ (ต้ังงบที่กลุ่มบริหาร) (QA ปวส ตัวบ่งช้ี 2.5 ข้อ 2) (QA ป.ตรี ระดับหลักสตูร 
ตัวบ่งช้ี 6.1) 
หลักการและเหตุผล 
 - 
วัตถุประสงค์ 
 - 
กลุ่มเป้าหมาย 
 - 
วิธีการด าเนินงานหรือขั้นตอนการด าเนินการ    
ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ีเริ่มตน้ 29 พ.ย. 2560 วันท่ีสิ้นสุด 29 พ.ย. 2560   
แผนด าเนินการแผนการและกจิกรรมด าเนินการ 

6107020701 » จัดซื้อโสตทัศนูปกรณ์ (ตั้งงบท่ีกลุ่มบริหาร 450000 บาท) รายได้สถานศึกษา  0.00 บาท  
รายละเอียดงบประมาณของโครงการ 0.00 บาท 
 -      
วิธีการประเมินโครงการ 
 -    
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
 -     
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 -    
ผู้รับผิดชอบโครงการ/คณะผู้ด าเนินการ 
   วิรัต  ส าลี    ( ผู้ร่วมโครงการ ) 
   กนกวรรณ  มัธยมานันท์   ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
   ธีระพงษ์  อาญาเมือง   ( ผู้ก ากับติดตาม ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๗ 

หน่วยงาน กลุ่มงานวิทยบริการ หน่วยงานย่อย งานศูนย์ข้อมูล  
พันธกิจข้อที่ 5.การบรหิารจดัการ ข้อย่อย 5.1 การบรหิารจดัการ 
ลักษณะของแผน  แผนงานประจ า  
รายละเอียดแผนงาน  -  
รหัสโครงการ 61070209  

โครงการซ่อมวัสดุและครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ (QA ปวส ตัวบ่งช้ี 2.5 ข้อ 2) (QA ป.ตรี ระดับหลักสตูร ตัวบ่งช้ี 
6.1) 
หลักการและเหตุผล 

ดูแลบ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อซ่อมวัสดุและครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์
กลุ่มเป้าหมาย 

นักศึกษาและบุคลากรในวิทยาลัย 
วิธีการด าเนินงานหรือขั้นตอนการด าเนินการ 

1. รายงานความต้องการ 
2. จัดซื้อ/จัดจ้าง 
3. ตรวจรับ 
4. ซ่อมวัสดุ/ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 

ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ีเริ่มตน้ 12 ธ.ค. 2560 วันท่ีสิ้นสุด 12 ก.ย. 2561 
แผนด าเนินการแผนการและกจิกรรมด าเนินการ 

6107020901 » คา่ซ่อมวสัดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   รายได้สถานศึกษา 43,580.00 บาท 
6107020902 » จัดซื้อหมึกพิมพ์ส าหรบัท าบัตรนักศึกษา  งบอุดหนุน 6,420.00 บาท 

รายละเอียดงบประมาณของโครงการ 50,000.00 บาท 
วิธีการประเมินโครงการ 

ตรวจสอบความพร้อมใช้ของเครื่องคอมพิวเตอร ์
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องพร้อมใช้งาน 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องพร้อมใช้งาน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/คณะผู้ด าเนินการ 
   วิรัต  ส าลี    ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
   ฐิติมา  เดียววัฒนวิวัฒน์   ( ผู้ก ากับติดตาม ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๘ 

หน่วยงาน กลุ่มงานวิทยบริการ หน่วยงานย่อย งานศูนย์ข้อมูล  
พันธกิจข้อที่ 1.การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข ข้อย่อย 1.1 ผลิตบคุลากรด้านสาธารณสุข 
ลักษณะของแผน  แผนงานประจ า  
รายละเอียดแผนงาน  โครงการ  
รหัสโครงการ 61070301  

โครงการพัฒนาระบบงานห้องสมุด จัดหาหนังสือ ต ารา วารสาร ปี 2561 (QA ปวส ตัวบ่งช้ี 2.5 ข้อ 2) (QA ป.
ตรี ระดับหลักสูตร ตัวบ่งช้ี 6.1) 
หลักการและเหตุผล 

ระบบงานห้องสมดุ หนังสือ ต ารา วารสาร เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับห้องสมุด ท่ีจะต้องดูแลบ ารุงรักษาอยู่เสมอ 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อพัฒนาระบบงานห้องสมดุ จัดหาหนังสือ ต ารา วารสาร ปี 2561 
กลุ่มเป้าหมาย 

มีหนังสือ ต ารา วารสาร เพียงพอกับความต้องการของนักศึกษาและบุคลากร 
วิธีการด าเนินงานหรือขั้นตอนการด าเนินการ 

1. รายงานความต้องการ 
2. จัดซื้อ 
3. ตรวจรับ 
4. น าไปให้บริการที่ห้องสมุด 

ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ีเริ่มตน้ 4 ต.ค. 2560 วันท่ีสิ้นสุด 4 ก.ย. 2561 
แผนด าเนินการแผนการและกจิกรรมด าเนินการ 

6107030101 » ค่าวารสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษค่า
หนังสือพิมพ์นิตยสาร 

งบอุดหนุน 250,000.00 บาท 

6107030102 » จัดซื้อหนังสือ ต ารา วารสารภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ 

งบอุดหนุน 500,000.00 บาท 

6107030103 » ค่าจัดซื้อครภุณัฑ์ห้องสมดุเพื่อปรบัปรุงภูมิ
ทัศน์ห้องสมุด (ตั้งงบท่ีกลุ่มงานอ านวยการ 
200,000 บาท ก.ค. 61) 

งบอุดหนุน 0.00 บาท 

6107030104 » บ ารุงรักษาระบบงานห้องสมุด รายได้สถานศึกษา 10,000.00 บาท 
รายละเอียดงบประมาณของโครงการ 760,000.00 บาท 
วิธีการประเมินโครงการ 

ตรวจสอบ ระบบงานห้องสมดุ หนงัสือ ต ารา วารสาร ปี 2561 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

มีหนังสือ ต ารา วารสาร เพียงพอกับความต้องการของนักศึกษาและบุคลากร 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

มีหนังสือ ต ารา วารสาร เพียงพอกับความต้องการของนักศึกษาและบุคลากร 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/คณะผู้ด าเนินการ 
   สุรีรตัน์  ปิ่นทอง    ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
   ฐิติมา  เดียววัฒนวิวัฒน์   ( ผู้ก ากับติดตาม ) 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๙ 

หน่วยงาน กลุ่มงานวิทยบริการ หน่วยงานย่อย งานศูนย์ข้อมูล  
พันธกิจข้อที่ 5.การบรหิารจดัการ ข้อย่อย 5.1 การบรหิารจดัการ 
ลักษณะของแผน  แผนงานประจ า  
รายละเอียดแผนงาน  กิจกรรม  
รหัสโครงการ 61070302  

ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
หลักการและเหตุผล 

ขวัญก าลังใจเป็นสิ่งส าคัญ 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อตอบแทนการท างานล่วงเวลาของบุคลากร 
กลุ่มเป้าหมาย 

งานส าเร็จ และบุคลากรมีความพึงพอใจต่อค่าตอบแทน 
วิธีการด าเนินงานหรือขั้นตอนการด าเนินการ 

1. ปฏิบัติงานล่วงเวลา 
2. ด าเนินการเอกสาร 
3. เบิกจ่ายค่าตอบแทน 

ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ีเริ่มตน้ 1 ต.ค. 2560 วันท่ีสิ้นสุด 30 ก.ย. 2561 
แผนด าเนินการแผนการและกจิกรรมด าเนินการ 

6107030201 » ค่าปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ (ห้องสมุด)  รายได้สถานศึกษา 50,000.00 บาท 
6107030202 » ค่าปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ (ห้องสมุด)  รายได้สถานศึกษา 40,000.00 บาท 
6107030203 » ค่าปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ (ดา้น   รายได้สถานศึกษา 72,000.00 บาท 
  คอมพิวเตอร์และเครือข่าย) 

รายละเอียดงบประมาณของโครงการ 162,000.00 บาท 
วิธีการประเมินโครงการ 

นับจ านวนช่ัวโมงท่ีปฏิบัติงานล่วงเวลา 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

จ านวนช่ัวโมงท่ีปฏิบัติงานล่วงเวลา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

บุคลากรพึงพอใจค่าตอบแทน และงานส าเร็จลลุ่วง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/คณะผู้ด าเนินการ 
   กรกฏ  สินประจักษ์ผล   ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
   ฐิติมา  เดียววัฒนวิวัฒน์   ( ผู้ก ากับติดตาม ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดแผนปฏิบัติการ 
กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรและวิเทศสัมพันธ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๑ 

กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรและวิเทศสมัพันธ ์
แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ  2561 ปีการศึกษา 2560 

 
หน่วยงาน กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรและวเิทศสัมพันธ์ หน่วยงานย่อย งานพัฒนาบุคลากรภายนอก  
พันธกิจข้อที่ 1.การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข ข้อย่อย 1.2 พัฒนาบุคลากรดา้นสาธารณสุข 
ลักษณะของแผน  แผนยุทธ์ศาสตร์  
รายละเอียดแผนงาน  โครงการ  
รหัสโครงการ 61010101  

โครงการการด าเนินงานคุ้มครองผูบ้ริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพส าหรับผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพ
ต าบล 
 หลักการและเหตุผล 

จากสถานการณ์ความไม่ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพมีความชุกเพิ่มมากข้ึน และมีแนวโน้มที่มีความรุนแรงขึ้น 
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ประกอบกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการผลิต นวัตกรรมใหม่และช่องทางการ
กระจายผลิตภัณฑ์ผ่านทางสังคมออนไลน์ที่ท าให้การบริโภคมีความเสี่ยงมากขึ้น ปัญหาดังกล่าวพบในทุกพื้นที่ รวมทั้งใน
ระดับพื้นที่อ าเภอและต าบลที่ต้องอาศัยการควบคุมก ากับดูแลโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายระดับอ าเภอ ซึ่ง
ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชุมชน และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่ง เสริม
สุขภาพต าบล (รพ.สต.)จึงจ าเป็นต้องมี การพัฒนาศักยภาพและทักษะการปฏิบัติงานด้านคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพในฐานะของพนักงานเจ้าหน้าที่ระดับอ าเภอ รวมถึงการมีส่วนร่วมและบูรณาการท างานร่วมกันของเครือข่ายทุก
ภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องในระดับพื้นท่ี 
 วัตถุประสงค์ 

๑. มีความรู้และทักษะในการเฝ้าระวัง ส่งเสริม ป้องปรามที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพระดับอ าเภอ  

๒. มีความรู้ และทักษะในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพระดับอ าเภอ  

๓. มีความสามารถพัฒนาเครือข่ายตามแนวทางคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในระดับอ าเภอ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต าบล จ านวน 100 คน 
วิธีการด าเนินงานหรือขั้นตอนการด าเนินการ 

๑. ขออนุมัติโครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ ดา้นบริหารจัดการและด้านประเมินผล 
๒. ด าเนินการอบรม  
๓. สรปุผลการอบรมตลอดหลักสตูร ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

 ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ีเริ่มต้น 1 ต.ค. 2560 วันท่ีสิ้นสุด 30 ก.ย. 2561 
 แผนด าเนินการแผนการและกิจกรรมด าเนินการ 

6101010101 » โครงการการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ผลิตภัณ ฑ์ สุขภาพส าหรับผู้ อ านวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล รุ่นท่ี 1 

งบด าเนินงาน 250,000.00 บาท 

6101010102 » โครงการการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ผลิตภัณ ฑ์ สุขภาพส าหรับผู้ อ านวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล รุ่นท่ี 2 

งบด าเนินงาน 250,000.00 บาท 

รายละเอียดงบประมาณของโครงการ  500,000.00 บาท 
วิธีการประเมินโครงการ 

๑. การประเมินผลความรู้เป็นแบบทดสอบความรู้ตามที่ก าหนดในหลักสตูร ก่อนและหลังการอบรม 
๒. การประเมินผลทักษะเป็นแบบประเมินทักษะด้วยตนเอง ก่อนและหลังการอบรม 
๓. การประเมินผลความพึงพอใจเป็นแบบประเมินความพึงพอใจ หลังการอบรม 
 



๑๒๒ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะในการเฝ้าระวัง ส่งเสริม ป้องปรามที่เกี่ยวข้องกับการ

ด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพระดับอ าเภอ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้ที่ได้รับการอบรมสามารถน าความรู้และทักษะไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพในฐานะของพนักงานเจ้าหน้าที่ระดับอ าเภอ รวมถึงสามารถบูรณาการท างานร่วมกับเครือข่ายในพ้ืนท่ีได้ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/คณะผู้ด าเนินการ 
   พินรัชต์  งานไว    ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
   สนิีนาฏ  โคตรบรรเทา   ( ผู้ก ากับติดตาม ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒๓ 

หน่วยงาน กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรและวเิทศสัมพันธ์ หน่วยงานย่อย งานพัฒนาบุคลากรภายนอก  
พันธกิจข้อที่ 1.การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข ข้อย่อย 1.2 พัฒนาบุคลากรดา้นสาธารณสุข 
ลักษณะของแผน  แผนยุทธ์ศาสตร์  
รายละเอียดแผนงาน  โครงการ  
รหัสโครงการ 61010103  

โครงการพัฒนาทีมเลขาคณะกรรมการพัฒนาคณุภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ)  
หลักการและเหตุผล 

กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายที่จะขับเคลื่อนและยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างท่ัวถึง และเป็นธรรม
ในการบริหารจักการระบบสุขภาพระดับอ าเภอ จึงเห็นควรเสริมสร้างสมรรถนะทีมเลขาคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชิวิ
ตระดับอ าเภอ 
วัตถุประสงค์ 

วัตถุประสงค์ทั่วไป :  เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจแนวทางขับเคลื่อนในการด าเนินการ พชอ.  
วัตถุประสงค์เฉพาะ : เพื่อให้เกิดเครือข่าย: ผู้อบรม/ FA เพื่อให้เกิดทักษะการฟังอย่างลึกซึ้งและฝึกการฟัง

สะท้อนคิด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ประกอบด้วยอ าเภอต่างๆในเขตสุขภาพที่ 6 โดยทีมประกอบด้วย สสอ. /ผู้ช่วยสสอ./ตัวแทนรพ. /ปลัดอ าเภอ 
จ านวนทั้งสิ้น 300 คน 
วิธีการด าเนินงานหรือขั้นตอนการด าเนินการ 

๑. ขออนุมัติโครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ ดา้นบริหารจัดการและด้านประเมินผล 
๒. ด าเนินการอบรม  
๓. สรปุผลการอบรมตลอดหลักสตูร ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ีเริ่มตน้ 1 ต.ค. 2560 วันท่ีสิ้นสุด 30 ก.ย. 2561 
แผนด าเนินการแผนการและกจิกรรมด าเนินการ 

6101010301 » โครงการพัฒนาทีมเลขาคณะกรรมการพัฒนา  งบอุดหนุน 690,000.00 บาท 
   คุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ) 
รายละเอียดงบประมาณของโครงการ   690,000.00   บาท 
วิธีการประเมินโครงการ 

1. ประเมินผลระหว่างการอบรม ในด้านความรู้ ทักษะทางวิชาการและพฤติกรรม. 
2. ประเมินผลโครงการอบรม 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจแนวทางขับเคลื่อนในการด าเนินการ พชอ. 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ผู้ที่ผ่านการอบรม สามารถน าความรู้ความเข้าใจไปใช้ในการขับเคลื่อนในการด าเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ

อ าเภอได้ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/คณะผู้ด าเนินการ 
   พินรัชต์  งานไว    ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 

สนิีนาฏ  โคตรบรรเทา   ( ผู้ก ากับติดตาม ) 
 

 

 

 

 

 



๑๒๔ 

หน่วยงาน กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรและวเิทศสัมพันธ์ หน่วยงานย่อย งานพัฒนาบุคลากรภายนอก  
พันธกิจข้อที่ 5.การบรหิารจดัการ ข้อย่อย 5.1 การบรหิารจดัการ 
ลักษณะของแผน  แผนงานประจ า  
รายละเอียดแผนงาน  โครงการ  
รหัสโครงการ 61010104  

ค่าจ้างซักผ้า ช้ัน 5 และ ช้ัน 6 
หลักการและเหตุผล 

การบริการซัก อบ รีด เนื่องจากสภาพเวลาและสภาพแวดล้อมท่ีจ ากัด ดังน้ันเพื่อลดการจัดจ้างบุคลากรภายนอก 
และอัตราค่าจ้างกับภาคเอกชนมีอัตราสูงกว่า จึงมีความจ าเป็นในการจัดซื้อ จัดจ้าง บุคลากรภายใน เป็นผู้ให้บริการซักผ้า 
ตามความเหมาะสมและเป็นไปตามระเบียบราชการ 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อสนับสนุนงานพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขใหม้ีประสิทธิภาพ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้อบรม/ผู้ใช้บริการห้องพักของวิทยาลัยฯ 
วิธีการด าเนินงานหรือขั้นตอนการด าเนินการ 

จัดซื้อจัดจ้าง 
ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ีเริ่มตน้ 1 ต.ค. 2560 วันท่ีสิ้นสุด 30 ต.ค. 2561 
แผนด าเนินการแผนการและกจิกรรมด าเนินการ 

6101010501 » ค่าจ้างซักผา้ ช้ัน 5 และ ช้ัน 6   รายได้สถานศึกษา  5,000.00  บาท 
รายละเอียดงบประมาณของโครงการ 5,000.00 บาท 
วิธีการประเมินโครงการ 

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

ร้อยละของความพึงพอใจ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้อบรมพึงพอใจ ระดับด ี
ผู้รับผิดชอบโครงการ/คณะผู้ด าเนินการ 
   ธิดารัตน์  เรืองฤทธิ์   ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
   สินีนาฏ  โคตรบรรเทา   ( ผู้ก ากับติดตาม ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒๕ 

หน่วยงาน กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรและวเิทศสัมพันธ์ หน่วยงานย่อย งานพัฒนาบุคลากรภายนอก  
พันธกิจข้อที่ 5.การบรหิารจดัการ ข้อย่อย 5.1 การบรหิารจดัการ 
ลักษณะของแผน  แผนงานประจ า  
รายละเอียดแผนงาน  โครงการ  
รหัสโครงการ 61010105  

ครุภณัฑ์ส านักงาน 
หลักการและเหตุผล 

การจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์นั้น เป็นการสนับสนุนการด าเนินงาน อ านวยความสะดวก และความพร้อมในการ
ท างานแก่บุคลากร ซึ่งส่งผลให้ประสิทธิภาพในการท างานท่ีสูงขึ้น 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อสนับสนุนงานพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขใหม้ีประสิทธิภาพ 
กลุ่มเป้าหมาย 

1. ผู้อบรม/ผู้ใช้บริการห้องพักของวิทยาลัยฯ 
2. บุคลากรวิทยาลยัการสาธารณสุข 

วิธีการด าเนินงานหรือขั้นตอนการด าเนินการ 
จัดซื้อจัดจ้าง 

ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ีเริ่มตน้ 24 ต.ค. 2560 วันท่ีสิ้นสดุ 30 ก.ย. 2561 
แผนด าเนินการแผนการและกจิกรรมด าเนินการ 

6101010601 » ครุภณัฑส์ านกังาน     รายได้สถานศึกษา  0.00  บาท 
รายละเอียดงบประมาณของโครงการ  0.00  บาท 
วิธีการประเมินโครงการ 

รายงานการตรวจรับ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

จ านวนครุภณัฑ์ที่ได้รับ ตามรายงานความต้องของกลุ่มงาน 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ได้รับครุภณัฑต์ามที่รายงานความต้องการไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/คณะผู้ด าเนินการ 
   ธิดารัตน์  เรืองฤทธิ์   ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
   สินีนาฏ  โคตรบรรเทา   ( ผู้ก ากับติดตาม ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒๖ 

หน่วยงาน กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรและวเิทศสัมพันธ์ หน่วยงานย่อย งานพัฒนาบุคลากรภายนอก  
พันธกิจข้อที่ 4.การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ข้อย่อย 4.1 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ลักษณะของแผน  แผนยุทธ์ศาสตร์ 
รายละเอียดแผนงาน  โครงการ  
รหัสโครงการ 61010201  

โครงการความร่วมมือด้านวิชาการกับ STIKES Bali 
 หลักการและเหตุผล 

แผนอุดมศึกษาระยะยาวฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) ให้ความส าคัญกับการสร้างบัณฑิตในอนาคต นอกจาก
ทักษะอาชีพจากความเช่ียวชาญเฉพาะศาสตร์แล้ว ยังมีจุดเน้นที่ทักษะชีวิต ทักษะสังคมสอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิต
อุดมศึกษาและวิชาชีพ ประกอบด้วยทักษะการสื่อสาร การท างานเป็นทีม การแก้ปัญหา การรับความเสี่ยง การคิด
วิเคราะห์และสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น การใฝ่รู้และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งความเป็นพลเมือง
โลก และการเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคม ASEAN ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาจึงสนับสนุนการสร้างความพร้อมและทักษะ
ต่างๆ เพื่อเปิดโลกทัศน์ส าหรับบัณฑิตในสภาวะดังกล่าว ท้ังด้านภาษา วัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกัน เป็นต้น 

สถาบันพระบรมราชชนก ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาส่วนกลางมีพันธกิจใน
การก ากับดูแลการผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ จึงให้ความส าคัญกับการสร้างบัณฑิตในอนาคต 
โดยในปีการศึกษา 2551 สถาบันฯ ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสมาคมนักการศึกษาพยาบาลแห่ง
ประเทศอินโดนีเซีย (Association of Indonesia Nurse Education Centers: AINEC) ในระดับสถาบันและวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ลงนามกับ College of Health Sciences (Sekolan Tinggi Ilmu Kesehatan 
Bali/STIKES Bali) ในระดับวิทยาลัย โดยเห็นชอบในข้อตกลงทางวิชาการทั้งสองระดับ มีสาระส าคัญ 6 ประการ คือ 1) 
แลกเปลี่ยนอาจารย์ 2) แลกเปลี่ยนนักศึกษา 3) แลกเปลี่ยนสารสนเทศและการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ 4) จัดการประชุม 
บรรยายและสัมมนา 5) ร่วมมือท าการวิจัยและการน าเสนอผลวิจัย 6) กิจการใดๆ ท่ีทั้งสองฝ่ายมีความเห็นพ้องร่วมกัน 
โดยความร่วมมือดังกล่าวมีระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.2551-2555) 

ซึ่งจากผลการประเมินโครงการในปีการศึกษา 2555 ของนักศึกษา คณาจารย์และผู้บริหารที่เข้าร่วมโครงการ
จากทั้ง 2 ประเทศ เห็นว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ดังนั้นคณะกรรมการวิทยาลัยเครือข่ายภาคกลาง 1 จึงได้มีมติร่วมกัน
เห็นสมควรให้ด าเนินโครงการดังกล่าวต่อไป โดยได้มีการลงนามต่อสัญญาบันทึกความเข้าใจโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
และอาจารย์ฉบับต่อเนื่องกับ STIKES Bali ในวันท่ี 10 พฤษภาคม 2556 อีกเป็นเวลา 5 ปี (พ.ศ.2556-2560) โดยใน
ปีการศึกษา 2557 นี้ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ท าหน้าที่เป็นแกนน าโครงการ พร้อมด้วยอาจารย์และ
นักศึกษาจากวิทยาลัยเครือข่ายภาคกลาง 1 อีก 5 แห่ง ร่วมโครงการด้วย  

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ในฐานะสถาบันการศึกษาของวิทยาลัย
เครือข่ายภาคกลาง 1 ที่มีความพร้อมในการจัดการฝึกอบรมนักศึกษา จึงได้รับมอบหมายให้ด าเนินการฝึกอบรมแก่
นักศึกษาพยาบาลจาก STIKES Bali จ านวน 3 คน ด้วยมุ่งหวังให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ระหว่าง
นักศึกษาแลกเปลี่ยนกับนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม และระหว่างนักศึกษาแลกเปลี่ยนกับคณาจารย์ของวิทยาลัยการ
สาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ตลอดจนฝึกอบรมนักศึกษาและอาจารย์ของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี 
ในการพัฒนาองค์ความรู้และประสบการณ์ความร่วมมือระดับนานาชาติ 
วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และประสบการณ์ความร่วมมือระดับนานาชาติและการเตรียมพร้อมสู่การเป็นประชาคม 
ASEAN 

2.เพื่อแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์กับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศในการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านการศึกษา การบริการสุขภาพ ชุมชนและวัฒนธรรม 
กลุ่มเป้าหมาย 

นักศึกษาและอาจารย์ บาหลี 3 คน 
วิธีการด าเนินงานหรือขั้นตอนการด าเนินการ 

1. นักศึกษาพยาบาลจาก STIKES Bali จ านวน 3 คน 
2. นักศึกษาของวิทยาลัยการสาธารณสุขสริินธร จังหวัดชลบรุี จ านวน 5 คน 
3. อาจารย์ของวิทยาลัยการสาธารณสุขสริินธร จังหวัดชลบรุี จ านวน 7 คน 

 



๑๒๗ 

 
ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ีเริ่มตน้ 1 พ.ย. 2560 วันท่ีสิ้นสดุ 30 ธ.ค. 2560 
แผนด าเนินการแผนการและกจิกรรมด าเนินการ 

6101020101 » โครงการฝึกอบรมนักศึกษาและอาจารย์แลก รายได้สถานศึกษา 55,000.00 บาท 
  เปลี่ยนด้านสุขภาวะและวัฒนธรรม ระยะที่ 1  

   (ในประเทศ) 
6101020102 » โครงการฝึกอบรมนักศึกษาและอาจารย์แลก รายได้สถานศึกษา  140,000.00  บาท 
  เปลี่ยนด้านสุขภาวะและวัฒนธรรม ระยะที่ 2  
  (ต่างประเทศ) 

รายละเอียดงบประมาณของโครงการ 195,000.00 บาท 
วิธีการประเมินโครงการ 

ประเมินผลการด าเนินงาน พร้อมท้ังจัดท าสรุปผลการด าเนินงานเพื่อเสนอผู้อ านวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิ
รินธร จังหวัดชลบุรี 

1. ประเมินผลความรู้ของนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากการสังเกตการณ์มีส่วนร่วมในกิจกรรมการฝึกอบรม คุณภาพ
จากรายงาน และการน าเสนอผลการเรียนรู้ 

2. ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาแลกเปลี่ยนในภาพรวม โดยใช้แบบประเมินที่วิทยาลัยเครือข่ายภาคกลาง 
1 ได้พัฒนาขึ้น ท้ังนี้คะแนนความพึงพอใจในภาพรวมต้องมากกว่าร้อยละ 70 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

นักศึกษา บาหลี มีความรู้ ความเข้าใจ ด้านสาธารณสุข ศิลปและวัฒนธรรม ในระดับ ดี 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี เป็นที่รู้จักในระดับสากล 
2. นักศึกษาและอาจารย์ของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี มีประสบการณ์ ทักษะชีวิต และ

ทักษะทางสังคม สอดรับกับนโยบายประเทศในการเข้าร่วมเป็นประชาคม ASEAN 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/คณะผู้ด าเนินการ 
   อรรัตน์  หวั่งประดิษฐ   ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
   สินีนาฏ  โคตรบรรเทา   ( ผู้ก ากับติดตาม ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๘ 

หน่วยงาน กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรและวเิทศสัมพันธ์ หน่วยงานย่อย งานพัฒนาบุคลากรภายนอก  
พันธกิจข้อที่ 5.การบรหิารจดัการ ข้อย่อย 5.1 การบริหารจัดการ 
ลักษณะของแผน  แผนยุทธ์ศาสตร์  
รายละเอียดแผนงาน  โครงการ  
รหัสโครงการ 61010202  

โครงการพัฒนาทักษะดา้นอบรมภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากร 
หลักการและเหตุผล 

ภาษาอังกฤษจัดเป็นภาษาสากลที่มีความส าคัญในการติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศ ซึ่งได้เข้ามามีบทบาทใน
ชีวิตประจ าวัน และมีความส าคัญต่อการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะแผนอุดมศึกษาระยะยาวฉบับที่ 2 (พ.ศ.
2551 - 2565) ซึ่งเน้นการพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ของบุคลากรและบัณฑิตเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ และรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN community) ส่งผลให้ปัจจุบันสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและ
เอกชนต่างสร้างกลไกในการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูงขึ้น โดยเฉพาะทักษะด้านภาษาอังกฤษ เพื่อให้สามารถปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลงท้ังด้านเทคโนโลยี การศึกษา เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในอนาคต 

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่เน้นยุทธศาสตร์ในการขยายเครือข่าย
ความร่วมมือด้านบริการวิชาการทั้งในและต่างประเทศ และปรับปรุงการบริหารจัดการให้มีความทันสมัย ได้ตระหนักถึง
ความส าคัญและความจ าเป็นในพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับบุคลากร เพื่อใช้เป็นเครื่องมือพื้นฐานที่จะน าไปสู่การ
บรรลุแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว ดังนั้นวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี จึงได้จัดโครงการพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้กับบุคลากรของวิทยาลัยฯ ประจ าปีงบประมาณ 2561 ขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ การเรียนการสอน และการพัฒนาความร่วมมือไปยัง
ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษด้านต่างๆ เช่น ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนประโยคอย่างง่าย รวมถึง
การออกเสียงท่ีถูกต้องและชัดเจน 

2. เพื่อสร้างความมั่นใจ และเจตคติที่ดีในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
กลุ่มเป้าหมาย 

อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี จ านวน 40 คน 
วิธีการด าเนินงานหรือขั้นตอนการด าเนินการ 

ขั้นเตรียมการ 
1. จัดท าโครงการฯ เสนอนายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดชลบุรีเพื่อขออนุมัติงบประมาณในการ

ด าเนินการ 
2. ร่างหลักสูตรและประสานงานกับวิทยากร 

ขั้นด าเนินการ 
จัดอบรมภาษาอังกฤษโดยวิทยากรเจ้าของภาษา 

ขั้นประเมินผล 
ประเมินผลจากแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษ 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
ระหว่างวันที่ 13 กรกฎาคม ถึง 7 กันยายน 2559 (ทุกวันพุธ เวลา 13.30 -15.30 น.)  ณ  ห้องประชุม

อินทนิล 1 ช้ัน 5 อาคาร 8 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี 
ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ีเริ่มต้น 1 ต.ค. 2560 วันท่ีสิ้นสุด 30 ก.ย. 2561 
แผนด าเนินการแผนการและกิจกรรมด าเนินการ 

6101020201 » โครงการพัฒนาทักษะด้านอบรมภาษาอังกฤษ  รายได้สถานศึกษา 55,000 บาท 
  ส าหรับบุคลากร 

รายละเอียดงบประมาณของโครงการ 55,000.00  บาท 
วิธีการประเมินโครงการ 

ผู้เข้าร่วมโครงการอย่างน้อยร้อยละ 70 ได้รับการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษและมีความพึงพอใจในระดับดี
ขึ้นไป 



๑๒๙ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
ร้อยละ 80 ของบุคลากรผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีศักยภาพด้านภาษาอังกฤษด้านต่างๆ เช่น ทักษะการฟัง พูด อ่าน 

เขียนประโยคอย่างง่าย รวมถึงการออกเสียงท่ีถูกต้องและชัดเจน 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. บุคลากรของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี มีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษพ้ืนฐานด้านต่างๆ 
เช่น การฟัง พูด อ่าน เขียน และการออกเสียงท่ีถูกต้อง เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสาร การปฏิบัติงาน และพัฒนาการเรียนการ
สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. บุคลากรของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี มีความมั่นใจ ตื่นตัว และมีเจตคติที่ดีในการใช้
ภาษาอังกฤษ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/คณะผู้ด าเนินการ 
   อรรัตน์  หวั่งประดิษฐ   ( ผู้รับผิดชอบโครงการ ) 
   สินีนาฏ  โคตรบรรเทา   ( ผู้ก ากับติดตาม ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๐ 

หน่วยงาน กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรและวิเทศสัมพันธ์ หน่วยงานย่อย งานพัฒนาบุคลากรภายนอก  
พันธกิจข้อที่ 5.การบริหารจัดการ ข้อย่อย 5.1 การบริหารจัดการ 
ลักษณะของแผน  แผนงานประจ า  
รายละเอียดแผนงาน  โครงการ  
รหัสโครงการ 61010203  

ค่าตอบแทนท่ีนอกเหนือจากเงินเดือน 
หลักการและเหตุผล 

การปฏิบัติงานของส่วนราชการนั้นมีบุคลากรหลากหลายสาขาอาชีพ ดังนั้นเพื่อลดความสูญเสียบุคลากรใน
สภาวะที่มีภาวะการแข่งขันสมรรถนะของบุคลากรระหว่างส่วนราชการและเอกกชน และความแตกต่ างของอัตรา
ค่าตอบแทนภาคราชการกับอัตราตลาด และเพื่อรักษาไว้ซึ่งก าลังคนคุณภาพในภาครัฐซึ่ง ในขณะนี้มีการสูญเสียไปสู่
ภาคเอกชนจ านวนมาก จึงมีความจ าเป็นในการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้บุคลากรในสาขาอาชีพที่มีความสมควรตามระเบียบ
ราชการ 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อเป็นค่าตอบแทนตามสิทธ์ิของบุคลากร 
กลุ่มเป้าหมาย 

อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนในกลุ่มงาน 
วิธีการด าเนินงานหรือขั้นตอนการด าเนินการ 

1. ตรวจสอบเวลาการปฏิบัติงานประจ าเดือนของผู้มีสิทธ์ิได้รับค่าตอบแทน 
2. จัดส่งรายงานการปฏิบัติงานประจ าเดือนไปยังผู้รับผิดชอบ 
3. ด าเนินเรื่องเบิกเงินค่าตอบแทน 

ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ีเริ่มต้น 24 ต.ค. 2560 วันท่ีสิ้นสุด 30 ต.ค. 2561 
แผนด าเนินการแผนการและกิจกรรมด าเนินการ 

6101020301 » ค่าไม่ท าเวชปฏิบัติ    งบด าเนินงาน  60,000.00  บาท 
6101020302 » ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา   รายได้สถานศึกษา  58,000.00  บาท 

รายละเอียดงบประมาณของโครงการ 118,000.00 บาท 
วิธีการประเมินโครงการ 

ประเมินจากจ านวนเงินที่จ่ายเทียบกับเงินในแผนที่ตั้งไว้ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

มีการใช้เงินตามแผนมากกว่าร้อยละ 90 เทียบกับเงินที่ตั้งไว้ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. บุคลากรได้รับเงินค่าตอบแทนตามสิทธ์ิ 
2. เกิดชิ้นงานของโครงการหรือกิจกรรมที่ด าเนินการส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในระหว่างปฏิบัติงานนอก

เวลาราชการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/คณะผู้ด าเนินการ 
   ธิดารัตน์  เรืองฤทธิ์   ( ผู้รับผิดชอบโครงการ ) 

สินีนาฏ  โคตรบรรเทา   ( ผู้ก ากับติดตาม ) 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดแผนปฏิบัติการ 
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๒ 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา 
แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ  2561 ปีการศึกษา 2560 

 
หน่วยงาน กลุ่มงานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ หน่วยงานย่อย งานแผนและยุทธศาสตร์  
พันธกิจข้อท่ี 5.การบรหิารจดัการ ข้อย่อย 5.1 การบรหิารจดัการ 
ลักษณะของแผน  แผนยุทธ์ศาสตร์  
รายละเอียดแผนงาน  กิจกรรม  
รหัสโครงการ 61020101  

การประชุมคณะกรรมการแผนและยุทธศาสตร์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี (ประกันคุณภาพ
ระดับอุดมศึกษา ตัวช้ีวัดที่ 5.1 และ 5.3 ระดับสถาบัน และประกันคุณภาพระดับปวส. ตัวช้ีวัดที่ 2.2 และ 2.4) 
หลักการและเหตุผล 

แผนและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนความก้าวหน้าขององค์กร การพัฒนาองค์การที่
สอดคล้องกับแผนการพัฒนาของประเทศจ าที่แต่ละหน่วยงานต้องมีการวางแผนและติดตามเพื่อผลักดันให้เกิดการ
ด าเนินการจนเป็นผลส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งการผลักดันด้วยกรรมการแผนและยุทธศาสตร์ถือเป็นกลไกที่
หน่วยงานสามารถน ามาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้ 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อทบทวนและก าหนดแนวทางจดัท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏบิัติการประจ าปีของวิทยาลยั 
กลุ่มเป้าหมาย 

คณะกรรมการแผนและยุทธศาสตร์ของวิทยาลัย 
วิธีการด าเนินงานหรือขั้นตอนการด าเนินการ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการแผนและยุทธศาสตร์ของวิทยาลัย 
2. ประชุมเพื่อก าหนดแผนงานประจ าปีของคณะกรรมการ 
3. ด าเนินการตามแผนงานท่ีก าหนด 
4. สรุปผลการด าเนินงานในรอบ 1 ปี ของคณะกรรมการ 

ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ีเริ่มตน้ 1 ต.ค. 2560 วันท่ีสิ้นสุด 30 ก.ย. 2561 
แผนด าเนินการแผนการและกจิกรรมด าเนินการ 

6102010101 » การประชุมวางแผน, ติดตาม, ประเมินผล, 
ทบทวน และปรับแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
การปีงบประมาณ 2561 

รายได้สถานศึกษา 10,000.00 บาท 

6102010102 » ประชุมคณะกรรมการอื่นๆ รายได้สถานศึกษา 2,500.00 บาท 
6102010103 » การประชุมการปรับโครงสร้างการบริหารงาน

ในระดับขององค์กรและระดับหนว่ยงานย่อย 
รายได้สถานศึกษา 1,500.00บาท 

รายละเอียดงบประมาณของโครงการ 14,000.00  บาท 
วิธีการประเมินโครงการ 

ประเมินจากการมีแผนยุทธศาสตรแ์ละแผนปฏิบัติการประจ าปีที่เป็นรูปธรรม 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

มีแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏบิัตกิารประจ าปีที่เป็นรูปธรรม 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. บุคลากรทุกกลุ่มงาน/ภาควิชามีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางการด าเนินงานของวิทยาลยั 
2. องค์กรมีทิศทางการด าเนินงานและสามารถติดตามประเมินผลการด าเนินงานได้เป็นรูปธรรม 
3. องค์กรก้าวหน้าด้วยการใช้ยุทธศาสตร์น าการพัฒนา 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/คณะผู้ด าเนินการ 
   อนุช  แซ่เล้า    ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
   ฐิติมา  เดียววัฒนวิวัฒน์   ( ผู้ก ากับติดตาม ) 
 



๑๓๓ 

หน่วยงาน กลุ่มงานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ หน่วยงานย่อย งานแผนและยุทธศาสตร์  
พันธกิจข้อที่ 5.การบรหิารจดัการ ข้อย่อย 5.1 การบรหิารจดัการ 
ลักษณะของแผน  แผนงานประจ า  
รายละเอียดแผนงาน  โครงการ  
รหัสโครงการ 61020102  

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ และการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ 2562 (ประกันคุณภาพระดับอุดมศกึษา ตัวช้ีวัดที่ 5.3 ระดับสถาบัน และประกันคุณภาพระดับปวส. ตัวช้ีวัด
ที่ 2.2) 
หลักการและเหตุผล 

ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรราย 5 ปีนั้น เพื่อให้การแปลงแผนลงไปสู่การปฏิบัติรายปีเกิดการ
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และบรรลุเป้าหมายราย 5 ปี ที่วางแผนไว้ การปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์เพื่อให้สอดคล้อง 
เหมาะสม และทันต่อการเปลี่ยนแปลง เป็นสิ่งจ าเป็นที่การวางแผนยุทธศาสตร์ต้องจัดให้มีการทบทวนแผนฯ ทุกๆ ปี 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อทบทวนกรอบ และแผนการด าเนินงานท่ีวางแผนไว ้
2. เพื่อปรับรูปแบบวิธีการด าเนินงานให้ตอบสนองต่อตัวช้ีวัดเป้าหมาย 
3. เพื่อก าหนดงบประมาณในการด าเนินงานโครงการต่างๆ ให้บรรลุตามตัวช้ีวัดที่ก าหนด 

กลุ่มเป้าหมาย 
อาจารย์ และบุคลากรของวิทยาลยั 

วิธีการด าเนินงานหรือขั้นตอนการด าเนินการ 
1. ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ และการจัดท าแผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ปัจจยัที่น าไปสู่ความส าเร็จและความล้มเหลวของการด าเนินการตามแผน 
3. ก าหนดแผนงาน/โครงการส าหรับปีงบประมาณ 2562 

ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ีเริ่มตน้ 1 ก.ค. 2561 วันท่ีสิ้นสุด 30 ก.ย. 2561 
แผนด าเนินการแผนการและกจิกรรมด าเนินการ 

6102010201 » การประชุมเชงิปฏิบัติการการทบทวนแผน    รายได้สถานศึกษา 60,000.00 บาท 
  ยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ และการจัดท าแผน 
  ปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 

วิธีการประเมินโครงการ 
ช้ินงานของการปรับปรุงแผนปฏิบตัิการส าหรับปีงบประมาณ 2562 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
รายงานสรุปการปรับปรุงแผนปฏบิัติการส าหรับปีงบประมาณ 2562 จ านวน 1 ช้ิน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. มีการทบทวนการด าเนินงานแผน อย่างเป็นรูปธรรม 
2. ได้แผนงาน/โครงการทีผ่่านการปรับปรุงและสอดคล้องกับการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และตัวช้ีวัดที่

ก าหนด 
3. การจัดโครงการ/กิจกรรม มีความเหมาะสม และก่อให้เกดิการใช้จ่ายเงินงบประมาณอยา่งมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/คณะผู้ด าเนินการ 
   อนุช  แซ่เล้า    ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
   ฐิติมา  เดียววัฒนวิวัฒน์   ( ผู้ก ากับติดตาม ) 
 
 
 
 
 
 



๑๓๔ 

หน่วยงาน กลุ่มงานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ หน่วยงานย่อย งานแผนและยุทธศาสตร์  
พันธกิจข้อที่ 5.การบรหิารจดัการ ข้อย่อย 5.1 การบริหารจัดการ 
ลักษณะของแผน  แผนงานประจ า  
รายละเอียดแผนงาน  กิจกรรม  
รหัสโครงการ 61020103  

ค่าตอบแทนท่ีนอกเหนือจากเงินเดือน 
หลักการและเหตุผล 

การปฏิบัติงานของส่วนราชการนั้นมีบุคลากรหลากหลายสาขาอาชีพ ดังนั้นเพื่อลดความสูญเสียบุคลากรใน
สภาวะที่มีภาวะการแข่งขันสมรรถนะของบุคลากรระหว่างส่วนราชการและเอกชน และความแตกต่างของอัตรา
ค่าตอบแทนภาคราชการกับอัตราตลาด และเพื่อรักษาไว้ซึ่งก าลังคนคุณภาพในภาครัฐซึ่ง ในขณะนี้มีการสูญเสียไปสู่
ภาคเอกชนจ านวนมาก จึงมีความจ าเป็นในการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้บุคลากรในสาขาอาชีพที่มีความสมควรตามระเบียบ
ราชการ 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อเป็นค่าตอบแทนที่นอกเหนือจากเงินเดือนตามสิทธ์ิของบุคลากร 
กลุ่มเป้าหมาย 

อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนนุในกลุ่มงาน 
วิธีการด าเนินงานหรือขั้นตอนการด าเนินการ 

1. ตรวจสอบเวลาการปฏิบัติงานประจ าเดือนของผู้มสีิทธ์ิไดร้ับค่าตอบแทน 
2. จัดส่งรายงานการปฏิบัติงานประจ าเดือนไปยังผู้รับผิดชอบ 
3. ด าเนินเรื่องเบิกเงินค่าตอบแทน 

ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ีเริ่มตน้ 1 ต.ค. 2560 วันท่ีสิ้นสุด 30 ก.ย. 2561 
แผนด าเนินการแผนการและกจิกรรมด าเนินการ 

6102010301 » ค่าตอบแทนการไม่ปฏิบัตเิวช    งบด าเนินงาน 300,000.00 บาท  
6102010302 » ค่าปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ   รายได้สถานศึกษา 3,000.00 บาท 

รายละเอียดงบประมาณของโครงการ 303,000.00 บาท 
วิธีการประเมินโครงการ 

ประเมินจากจ านวนเงินท่ีจ่ายเทียบกับเงินในแผนที่ตั้งไว ้
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

มีการใช้เงินตามแผนมากกว่าร้อยละ 80 เทียบกับเงินท่ีตั้งไว ้
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. บุคลากรได้รับเงินค่าตอบแทนตามสิทธ์ิ 
2. เกิดชิ้นงานของโครงการหรือกิจกรรมทีด่ าเนินการส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในระหว่างปฏิบตัิงานนอก

เวลาราชการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/คณะผู้ด าเนินการ 
   อนุช  แซ่เล้า    ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
   ฐิติมา  เดียววัฒนวิวัฒน์   ( ผู้ก ากับติดตาม ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๕ 

หน่วยงาน กลุ่มงานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ หน่วยงานย่อย งานแผนและยุทธศาสตร์  
พันธกิจข้อที่ 1.การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข ข้อย่อย 1.1 ผลิตบคุลากรด้านสาธารณสุข 
ลักษณะของแผน  แผนงานประจ า  
รายละเอียดแผนงาน  กิจกรรม  
รหัสโครงการ 61020201  

การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี (ปร ะกัน
คุณภาพระดับอุดมศึกษา ตัวช้ีวัดที่ 5.1 ระดับสถาบัน และประกันคุณภาพระดับปวส. ตัวช้ีวัดที่ 4.1) 
หลักการและเหตุผล 

เพื่อให้การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรีเป็นไปตาม
ระบบและกลไกท่ีก าหนดไว้ครบถ้วนและตรงตามก าหนดระยะเวลาจึงต้องด าเนินงานในรูปแบบของคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อระดมความคิดในการก าหนดทิศทางการพัฒนาการประกันคณุภาพการศึกษา 
2. เพื่อทบทวนค่าเป้าหมายตัวช้ีวดัและก าหนดผูร้ับผิดชอบตัวบ่งช้ีงานประกันคณุภาพการศึกษา 
3. เพื่อทบทวนและก าหนดแนวทางในการปรับปรุงคณุภาพการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลยั 

กลุ่มเป้าหมาย 
อาจารย์ และบุคลากรของวิทยาลยั 

วิธีการด าเนินงานหรือขั้นตอนการด าเนินการ 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลยัการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี 
2. ประชุมก าหนดทิศทางการพัฒนางานประกันคณุภาพการศึกษา 
3. ด าเนินการพัฒนาตามมติการประชุม 
4. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของคณะกรรมการ 

ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ีเริ่มตน้ 1 ต.ค. 2560 วันท่ีสิ้นสุด 30 ก.ย. 2561 
แผนด าเนินการแผนการและกจิกรรมด าเนินการ 

6102020101 » การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา รายได้สถานศึกษา 8,500.00 บาท 
รายละเอียดงบประมาณของโครงการ 8,500.00 บาท 
วิธีการประเมินโครงการ 

จ านวนช้ินงานตามแผน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

1. ช้ินงานแผนการประกันคณุภาพการศึกษาประจ าปีที่เป็นการก าหนดทิศทางการพัฒนาการประกนัคุณภาพ
การศึกษา 

2. ช้ินงานค่าเป้าหมายตัวช้ีวัดและผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ีงานประกันคณุภาพการศึกษา ท่ีผ่านการทบทวน 
3. ช้ินงานแผนการปรับปรุงคณุภาพการประกันคณุภาพการศึกษาของวิทยาลัย (improvement plan) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. บุคลากรทุกกลุ่มงาน/ภาควิชา มีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางการด าเนินงานประกันคณุภาพการศึกษาของ

วิทยาลัย 
2. เกิดโครงการ/กิจกรรมทีส่่งเสรมิต่อการพัฒนาการประกันคณุภาพการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/คณะผู้ด าเนินการ 
   กรรณิการ์  กุลเกยีรติชัย   ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
   อรฉัตร  คุรรุัตนะ    ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
  ฐิติมา  เดียววัฒนวิวัฒน์   ( ผู้ก ากับติดตาม ) 
 
 
 
 
 



๑๓๖ 

หน่วยงาน กลุ่มงานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ หน่วยงานย่อย งานแผนและยุทธศาสตร์  
พันธกิจข้อที่ 1.การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข ข้อย่อย 1.1 ผลิตบคุลากรด้านสาธารณสขุ 
ลักษณะของแผน  แผนงานประจ า  
รายละเอียดแผนงาน  โครงการ  
รหัสโครงการ 61020202  

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการตรวจประเมินไขว้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงาน (ประกัน
คุณภาพระดับอุดมศึกษา ตัวช้ีวัดที่ 5.1 ระดับสถาบัน และประกันคุณภาพระดับปวส. ตัวช้ีวัดที่ 4.1) 
หลักการและเหตุผล 

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรีเป็นสถาบันอุดมศึกษาท าหน้าที่ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการอุดมศึกษาของคณะกรรมการอุดมศึกษา จึงต้องมีผลการด าเนินงานผ่านตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา 
จ าเป็นที่ต้องเตรียมความพร้อมก่อนรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจ าปี โดยมีโครงการตรวจประเมินไขว้การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงาน 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้เกิดการช่วยเหลือและทวนสอบการด าเนินงานประกันคณุภาพการศึกษาตามตัวบ่งช้ีที่รับผดิชอบ ด้วย
การใช้ระบบตรวจประเมินไขว้ระหว่างหน่วยงาน 

2. เพื่อกระตุ้นการด าเนินงานประกันคุณภาพแกผู่้รับผิดชอบ ให้สามารถด าเนินการได้ทันต่อการรับการประเมิน 
กลุ่มเป้าหมาย 

อาจารย์ และบุคลากรของวิทยาลยั 
วิธีการด าเนินงานหรือขั้นตอนการด าเนินการ 

1. ทบทวนตัวช้ีวัดงานประกันคุณภาพการศึกษา และผูร้ับผดิชอบแต่ละตัวบ่งช้ี 
2. นัดหมายระหว่างหน่วยงานเพือ่รับการตรวจประเมินไขว้ 
3. รวบรวมผล และข้อเสนอแนะภายหลังการตรวจประเมินไขว้ 
4. สรุปผลในภาพรวมของการตรวจประเมิน 

ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ีเริ่มตน้ 1 มิ.ย. 2561 วันท่ีสิ้นสุด 30 มิ.ย. 2561 
แผนด าเนินการแผนการและกจิกรรมด าเนินการ 

6102020201 » โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการการตรวจ
ประเมินไขว้การประกันคณุภาพการศึกษา
ภายในหนว่ยงาน ปีการศึกษา 2560 
ระดับอุดมศึกษา 

รายได้สถานศึกษา 15,000.00 บาท 

6102020202 » โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการการตรวจ
ประเมินไขว้การประกันคณุภาพการศึกษา
ภายในหน่วยงาน ปีการศึกษา 2560 ระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง 

รายได้สถานศึกษา 10,000.00 บาท 

รายละเอียดงบประมาณของโครงการ 25,000.00 บาท 
วิธีการประเมินโครงการ 

ประเมินจากจ านวนตัวช้ีวัดงานประกันคุณภาพการศึกษาท่ีได้รับการตรวจประเมินไขว้จากคณะกรรมการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

ร้อยละ 70 ของตัวบ่งช้ีงานประกันคุณภาพการศึกษาได้รับการตรวจประเมินไขว้ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ีงานประกันคณุภาพการศึกษาเกิดการเตรียมตัวเพื่อรับการประเมิน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/คณะผู้ด าเนินการ 
   กรรณิการ์  กุลเกยีรติชัย   ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
   อรฉัตร  คุรรุัตนะ    ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
   ฐิติมา  เดียววัฒนวิวัฒน์   ( ผู้ก ากับติดตาม ) 
 
 



๑๓๗ 

หน่วยงาน กลุ่มงานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ หน่วยงานย่อย งานแผนและยุทธศาสตร์  
พันธกิจข้อที่ 1.การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข ข้อย่อย 1.1 ผลิตบคุลากรด้านสาธารณสุข 
ลักษณะของแผน  แผนงานประจ า  
รายละเอียดแผนงาน  โครงการ  
รหัสโครงการ 61020203  

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการวิพากษ์รายงานการประเมินตนเองและการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
(ประกันคุณภาพระดับอุดมศึกษา ตัวช้ีวัดที่ 5.1 ระดับสถาบัน และประกันคุณภาพระดับปวส. ตัวช้ีวัดที่ 4.1) 
หลักการและเหตุผล 

เพื่อให้การเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจ าปีมีความสมบูรณ์ หลังการ
ตรวจประเมินไขว้ ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ีงานประกันคุณภาพการศึกษาจะได้เตรียมจัดท ารายงานการประเมินตนเอง เพื่อรับ
การวิพากย์ให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับรายงานการประเมินตนเองให้สมบูรณ์ครบถ้วนยิ่งขึ้น 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ีงานประกันคุณภาพการศึกษาได้ทบทวนงานในความรับผิดชอบและจัดเตรียม
เอกสารส าหรับรับการประเมินทันเวลา 

2. เพื่อส่งเสริมการจัดท ารายงานการประเมินตนเองให้มีความสมบูรณ์ผ่านข้อเสนอแนะของเพื่อนร่วมงาน 
กลุ่มเป้าหมาย 

อาจารย์และบุคลากรในวิทยาลัย 
วิธีการด าเนินงานหรือขั้นตอนการด าเนินการ 

1. รวบรวมสรุปผลการประเมินไขว้และรายงานการประเมินตนเองจากผู้มีหน้าท่ีรับผดิชอบตามตัวบ่งช้ี 
2. ก าหนดผู้รับผิดชอบการวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง 
3. จ้ดประชุมวิพากษ์ในแต่ละตัวบง่ช้ีงานประกันคุณภาพการศึกษา 
4. รวบรวมข้อเสนอแนะส่งให้ผู้มสี่วนรับผดิชอบตัวบ่งช้ีปรับปรุงแกไ้ข 
5. รวบรวมรายงานการประเมินตนเองที่ผ่านการแก้ไขใหเ้ป็นเอกสารที่สมบรูณ์พร้อมรับการประเมิน 

ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ีเริ่มตน้ 1 มิ.ย. 2561 วันท่ีสิ้นสุด 31 ส.ค. 2561 
แผนด าเนินการแผนการและกจิกรรมด าเนินการ 

6102020301 » โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการการวิพากษ์
รายงานการประเมินตนเองและการจัดท า
รายงานการประเมินตนเองปีการศกึษา 
2560 ระดับอดุมศึกษา 

รายได้สถานศึกษา 15,000.00 บาท 

6102020302 » โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการการวิพากษ์
รายงานการประเมินตนเองและการจัดท า
รายงานการประเมินตนเองปีการศกึษา 
2560 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

รายได้สถานศึกษา  10,000.00 
บาท 

รายละเอียดงบประมาณของโครงการ 25,000.00  บาท 
วิธีการประเมินโครงการ 

ประเมินจากการจดัท ารายงานการประเมินตนเอง 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

รายงานการประเมินตนเองฉบับสมบูรณ ์
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

วิทยาลัยได้รายงานการประเมินตนเองฉบบสมบูรณ์ที่พร้อมรับการตรวจประเมินภายในและภายนอก 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/คณะผู้ด าเนินการ 
   กรรณิการ์  กุลเกยีรติชัย   ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
   อรฉัตร  คุรรุัตนะ    ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
   ฐิติมา  เดียววัฒนวิวัฒน์   ( ผู้ก ากับติดตาม ) 
 
 



๑๓๘ 

หน่วยงาน กลุ่มงานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ หน่วยงานย่อย งานแผนและยุทธศาสตร์  
พันธกิจข้อที่ 1.การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข ข้อย่อย 1.1 ผลิตบคุลากรด้านสาธารณสุข 
ลักษณะของแผน  แผนงานประจ า  
รายละเอียดแผนงาน  โครงการ  
รหัสโครงการ 61020204  

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ประกันคุณภาพระดับอุดมศึกษา ตัวช้ีวัดที่ 
5.1 ระดับสถาบัน และประกันคุณภาพระดับปวส. ตัวช้ีวัดที่ 4.1) 
หลักการและเหตุผล 

เพื่อให้ผลการประเมินงานประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรีเป็นข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท าให้มั่นใจว่าวิทยาลัยจะเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่
ก าหนด จึงต้องรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจ าปี 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อรับการประเมินการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน (สบช.) 
กลุ่มเป้าหมาย 

อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา 
วิธีการด าเนินงานหรือขั้นตอนการด าเนินการ 

1. ก าหนดผู้รับผิดชอบการรับการตรวจประเมินงานตามตัวบ่งช้ี 
2. รับการประเมินจากผู้ประเมิน 
3. รับฟังสรุปผลการประเมินจากผู้ประเมิน 

ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ีเริ่มตน้ 1 ส.ค. 2561 วันท่ีสิ้นสุด 30 ก.ย. 2561 
แผนด าเนินการแผนการและกจิกรรมด าเนินการ 

6102020401 » โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2560 
ระดับอุดมศึกษา 

รายได้สถานศึกษา 100,000.00 บาท 

6102020402 » โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2560  
ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสงู 

รายได้สถานศึกษา 100,000.00 บาท 

รายละเอียดงบประมาณของโครงการ 200,000.00 บาท 
วิธีการประเมินโครงการ 

การด าเนินโครงการประชุมเชิงปฏบิัติการการประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

รายงานสรุปผลการประเมินจากคณะกรรมการประเมินภายใน 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

งานประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยได้รับการพัฒนาคณุภาพ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/คณะผู้ด าเนินการ 
   กรรณิการ์  กุลเกยีรติชัย   ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
   อรฉัตร  คุรรุัตนะ    ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
  ฐิติมา  เดียววัฒนวิวัฒน์   ( ผู้ก ากับติดตาม ) 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๙ 

หน่วยงาน กลุ่มงานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ หน่วยงานย่อย งานแผนและยุทธศาสตร์  
พันธกิจข้อที่ 1.การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข ข้อย่อย 1.1 ผลิตบคุลากรด้านสาธารณสุข 
ลักษณะของแผน  แผนงานประจ า  
รายละเอียดแผนงาน  โครงการ  
รหัสโครงการ 61020205  

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (ประกันคุณภาพระดับอุดมศึกษา ตัวช้ีวัด
ที่ 5.1 ระดับสถาบัน และประกันคุณภาพระดับปวส. ตัวช้ีวัดที่ 4.1) 
หลักการและเหตุผล 

เพื่อให้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรีเป็นไปตามระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนด จึงต้องรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกทุกๆ 5ปี 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อรับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ. และ ส านักงานมาตรฐานการอาชีวศึกษา) 
กลุ่มเป้าหมาย 

บุคลากร และนักศึกษาของวิทยาลัย 
วิธีการด าเนินงานหรือขั้นตอนการด าเนินการ 

1. ก าหนดผู้รับผิดชอบการรับการตรวจประเมินงานตามตัวบ่งช้ี 
2. รับการประเมินจากผู้ประเมิน 
3. รับฟังสรุปผลการประเมินจากผู้ประเมิน 

ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ีเริ่มตน้ 1 ส.ค. 2561 วันท่ีสิ้นสุด 30 ก.ย. 2561 
แผนด าเนินการแผนการและกจิกรรมด าเนินการ 

6102020501 » โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายนอก ปีการศึกษา 
2560 ระดับอดุมศึกษา 

รายได้สถานศึกษา  40,000.00 บาท 

6102020502 » โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายนอก ปีการศึกษา 
2560 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

รายได้สถานศึกษา  28,000.00 บาท 

รายละเอียดงบประมาณของโครงการ 68,000.00 บาท 
วิธีการประเมินโครงการ 

การด าเนินโครงการประชุมเชิงปฏบิัติการการประเมินคณุภาพการศกึษาภายนอก 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

รายงานการประเมินคุณภาพจากคณะกรรมการประเมินภายนอก 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

งานประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยได้รับการพัฒนาคณุภาพ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/คณะผู้ด าเนินการ 
  กรรณิการ์  กุลเกยีรติชัย   ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
   อรฉัตร  คุรรุัตนะ    ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
   ฐิติมา  เดียววัฒนวิวัฒน์   ( ผู้ก ากับติดตาม ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๐ 

หน่วยงาน กลุ่มงานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ หน่วยงานย่อย งานแผนและยุทธศาสตร์  
พันธกิจข้อที่ 1.การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข ข้อย่อย 1.1 ผลิตบคุลากรด้านสาธารณสุข 
ลักษณะของแผน  แผนยุทธ์ศาสตร์  
รายละเอียดแผนงาน  โครงการ  
รหัสโครงการ 61020206  

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์, บุคลากร, และนักศึกษาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (ประกันคุณภาพ
ระดับอุดมศึกษา ตัวช้ีวัดที่ 1.6 และ 5.1 ระดับสถาบัน) 
หลักการและเหตุผล 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นเรื่องทีเกี่ยวข้องกับบุคคลหลายกลุ่ม ทั้งอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา 
ดังนั้นบุคลากรเหล่านี้ต้องมีความรู้ความเข้าใจในระบบการประกันคุณภาพการศึกษา องค์กรจึงควรจัด ให้มีมีโครงการ/
กิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและสถาบัน และนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจใน
การด าเนินงานตามตัวช้ีวัดด้านประกันคุณภาพการศึกษา 
กลุ่มเป้าหมาย 

อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของวิทยาลัยฯ 
วิธีการด าเนินงานหรือขั้นตอนการด าเนินการ 

1. วางแผนการจัดโครงการ/กิจกรรมที่จะส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาศักยภาพด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา
ประจ าปี 

2. ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม ประชุม/สัมมนาที่ส่งเสริมการพัฒนาผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา 
และนักศึกษาไปยังภาควิชา/กลุ่มงาน 

3. รวบรวมรายชื่อผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุม/อบรม 
4. ส่งรายชื่อบุคลากรของวิทยาลัยเข้าร่วมประชุม หรือจัดอบรมตามหัวข้อที่ควรส่งเสริมพัฒนา 
5. ติดตามผลรายงานสรุปผลการเข้าร่วมประชุม 

ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ีเริ่มตน้ 1 ต.ค. 2560 วันท่ีสิ้นสุด 30 ก.ย. 2561 
แผนด าเนินการแผนการและกจิกรรมด าเนินการ 

6102020601 » โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์/บุคลากร
ด้านการประกันคณุภาพการศึกษา 

รายได้สถานศึกษา 60,000.00 บาท 

6102020602» กิจกรรมเสริมความรู้และทักษะด้านการ
ประกันคณุภาพการศึกษาแก่นักศกึษา 

รายได้สถานศึกษา 0.00 บาท 

รายละเอียดงบประมาณของโครงการ 60,000.00 บาท 
วิธีการประเมินโครงการ 

ประเมินผลความรู้ความเข้าในภายหลังเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

ร้อยละละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม มคีวามรูค้วามเข้าใจในการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดด้านประกัน
คุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้น 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัดเข้าใจการด าเนินการประกันคณุภาพการศึกษามากขึ้น 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/คณะผู้ด าเนินการ 
  กรรณิการ์  กุลเกยีรติชัย   ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
   อรฉัตร  คุรรุัตนะ    ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
   ฐิติมา  เดียววัฒนวิวัฒน์   ( ผู้ก ากับติดตาม ) 
 
 
 



๑๔๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดแผนปฏิบัติการ 
ภาควิชาสาธารณสุขชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๒ 

ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ  2561 ปีการศึกษา 2560 

 
หน่วยงาน ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ หน่วยงานย่อย  
พันธกิจข้อที่ 1.การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข ข้อย่อย 1.1 ผลิตบคุลากรด้านสาธารณสขุ 
ลักษณะของแผน  แผนงานประจ า  
รายละเอียดแผนงาน  -  
รหัสโครงการ 61090001  

จัดหาและพัฒนาสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ (กลุม่งานบริหาร) 
หลักการและเหตุผล 

ภาควิชาฯ รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขชุมชน มาเป็นระยะเวลานาน วัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรยีนการสอนจึงมีการช ารุดทรุดโทรมตามกาลเวลาและ
การใช้งาน จึงมีความจ าเป็นจะต้องจัดหาและพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อให้สร้างบรรยากาศให้เอื้ออ านวยต่อการจัด
การศึกษาของหลักสูตร 
วัตถุประสงค์ 

๑. จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาและอาจารย์เพื่อเอื้อในการจัดการศึกษาหลักสูตร 
๒. พัฒนา ซ่อมแซม สถานท่ีและอปุกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรยีนการสอนให้เอื้อต่อการจัดการศกึษา

หลักสตูร 
๓. มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม และสร้างความภาคภูมิใจในการเรียนการสอน 

กลุ่มเป้าหมาย 
๑. จัดหาครุภณัฑส์ านักงาน วัสดสุ านักงานสนับสนุนภาควิชาและการเรียนการสอนใหเ้พียงพอร้อยละ ๘๐ 
๒. ร้อยละ ๘๐ ของอุปกรณ์ เทคโนโลยี IT สามารถงานได้ ไมม่ีปัญหาในการเรยีนการสอน 
๓. มีห้องปฏิบัติการโภชนาการที่ถูกหลักวิชาการและได้มาตรฐาน 
๔. มีการซ่อมแซมม่านบังแสงในหอ้งพักอาจารย์และห้องเรียนนักศึกษาครบทุกห้อง 
๕. มีป้ายภาควิชาท่ีหน้าอาคาร ๘ รวมทั้งช้ันท่ี ๒ และช้ันท่ี ๔ 

วิธีการด าเนินงานหรือขั้นตอนการด าเนินการ 
๑. จัดท าโครงการเพื่อขอการสนับสนุนและอนมุัติตามขั้นตอน 
๒. ด าเนินการตามระเบียบราชการที่ถูกต้อง 
๓. ประเมินผล 

ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ีเริ่มตน้ 1 ต.ค. 2560 วันท่ีสิ้นสุด 30 ก.ย. 2561 
แผนด าเนินการแผนการและกจิกรรมด าเนินการ 

6109000101 » วัสดุส านักงานสนับสนุนภาควิชา (กลุ่ม
อ านวยการ 20,000 บาท) 

งบด าเนินงาน 0.00 บาท 

6109000102 » วัสดุส านักงานสนับสนุนการเรียนของ
นักศึกษา (กลุ่มอ านวยการ 20,000 บาท) 

งบด าเนินงาน 0.00 บาท 

6109000103 » จัดจ้างซ่อมอุปกรณ์ IT ในช้ันเรียน (กลุ่ม
อ านวยการ 30,000 บาท) 

งบด าเนินงาน 0.00 บาท 

6109000104 » จัดหาครภุณัฑ์ส านักงาน (โต๊ะเรียน-เก้าอี้ 50 
ชุด) (กลุ่มอ านวยการ 85,000 บาท) 

งบด าเนินงาน 0.00 บาท 

6109000105 » ค่าจ้างซ่อมแซมม่านบังแสงห้องเรยีนและ
ห้องพักอาจารย์ (กลุ่มอ านวยการ 85,000 
บาท) 

งบอุดหนุน 0.00 บาท 

6109000106 » ค่าจ้างปรับปรุงห้องปฏิบตัิการโภชนาการ 
(กลุ่มอ านวยการ 300,000 บาท) 

งบอุดหนุน 0.00 บาท 

6109000107 » ค่าจ้างจัดท าป้ายภาควิชาช้ันท่ี 2 และช้ันท่ี 4 งบอุดหนุน 0.00 บาท 



๑๔๓ 

(กลุ่มอ านวยการ 50,000 บาท) 
6109000108 » ค่าจ้างจัดท าป้ายภาควิชาหน้าอาคาร 8 (กลุ่ม

อ านวยการ 90,000 บาท) 
งบอุดหนุน 0.00 บาท 

6109000109 » ขยายผลงานผ่านการวิจัย รายได้สถานศึกษา 30,000.00 บาท 
รายละเอียดงบประมาณของโครงการ 30,000.00 บาท 
วิธีการประเมินโครงการ 

๑. ประเมินปรมิาณและคุณภาพของการจัดหาและพัฒนาสิ่งสนับสนนุการเรยีนรู ้
๒. ประเมินความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษา 
๓. ประเมินเปรียบเทยีบผลการเรยีนของนักศึกษาบีการศึกษาท่ีผ่านมา 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
๑. ร้อยละของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ได้จดัหาและพัฒนา 
๒. ระดับคะแนนความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
๑. นักศึกษามีความรู้และความพึงพอใจในการสนับสนุนการเรยีนการสอนของวิทยาลัย 
๒. นักศึกษามีความภาคภูมิใจต่อสถาบันการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/คณะผู้ด าเนินการ 
   ญาณันธร  กราบทิพย์   ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
   จุฑาทิพย์  โพธิ์สุวรรณ์   ( ผู้ก ากับติดตาม ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



๑๔๔ 

หน่วยงาน ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ หน่วยงานย่อย  
พันธกิจข้อที่ 1.การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข ข้อย่อย 1.1 ผลิตบคุลากรด้านสาธารณสุข 
ลักษณะของแผน  แผนงานประจ า  
รายละเอียดแผนงาน  -  
รหัสโครงการ 61090002  

พัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
หลักการและเหตุผล 

ภาควิชาฯ รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขชุมชน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น จึงควรจัดกิจกรรมหรือหาโอกาสให้นักศึกษาได้
แสดงศักยภาพของตนเอง อันจะเป็นการพัฒนานักศึกษาต่อไปในภายภาคหน้า ทางภาควิชาจึงห็นควรจัดโครงการต่าง ๆ 
เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาหลักสูตรขึ้นมา 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อให้นักศึกษาเกิดการเรียนรูแ้ละแสดงศักยภาพของตนเองในดา้นต่าง ๆ  
๒. เพื่อฝึกปฏิบัติการท างานเป็นทีม และสร้างสมัพันธภาพที่ดีต่อวิชาชีพ 

กลุ่มเป้าหมาย 
๑. นักศึกษาร้อยละ ๘๐ เข้าร่วมกจิกรรม 
๒. เกิดผลงานจากการท ากิจกรรมของนักศึกษา อย่างน้อย ๑ ช้ิน 
๓. นักศึกษาร้อยละ ๘๐ มีความรู้เพิ่มขึ้น 

วิธีการด าเนินงานหรือขั้นตอนการด าเนินการ 
๑. จัดท าโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนและอนุมัติตามขั้นตอน 
๒. ด าเนินการโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ  
๓. ประเมินผล 

ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ีเริ่มตน้ 1 ต.ค. 2560 วันท่ีสิ้นสุด 30 ก.ย. 2561 
แผนด าเนินการแผนการและกจิกรรมด าเนินการ 

6109000201 » โครงการพัฒนานักศึกษาด้านการเข้าร่วมเวที
วิชาการระดับชาต ิ

รายได้สถานศึกษา 20,000.00 บาท 

6109000202 » โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาทางด้าน
การวิจัยและเผยแพรผ่ลงานวิชาการ 

รายได้สถานศึกษา 100,000.00 
บาท 

6109000203 » โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาทางด้าน
การด ารงชีวิต (พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
และประสบการณ์ทางวิชาการร่วมกับ
เครือข่าย) 

รายได้สถานศึกษา 30,000.00 บาท 

6109000204 » โครงการเรียนรู้โลกแห่งอาชีพ รายได้สถานศึกษา 4,000.00 บาท 
6109000205 » โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาทางด้าน

ความคิดสร้างสรรค ์
รายได้สถานศึกษา 25,000.00 บาท 

6109000206 » โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาทางด้าน
การจัดประชุมสมัมนาและการสร้างเครือข่าย
นักวิชาการสาธารณสุข รายวิชาสมัมนา
สาธารณสุข 

รายได้สถานศึกษา 50,000.00 บาท 

6109000207 » โครงการบริการวิชาการ เรื่อง "การคัดกรอง
สุขภาพเบื้องต้นเด็กวัยเรียน ส าหรบันักเรียน
โรงเรียนประภัสสรวิทยา ชลบรุี" 

รายได้สถานศึกษา 11,800.00 บาท 

รายละเอียดงบประมาณของโครงการ 240,800.00 บาท  
 
 
 



๑๔๕ 

วิธีการประเมินโครงการ 
๑. ประเมินจ านวนนักศึกษาที่เขา้ร่วมและความพึงพอใจ โดยใช้แบบสอบถาม 
๒. ประเมินความรู้ของนักศึกษา โดยใช้แบบทดสอบ 
๓. ประเมินผลงานท่ีเกิดขึ้น โดยการวิพากษ์และถอดบทเรียน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
๑. ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมและความพึงพอใจ  
๒. ร้อยละของนักศึกษาท่ีมีทักษะและความรู้เพิ่มขึ้น 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. นักศึกษามีการพัฒนาความรู้และและความสามารถของตนเอง  
๒. สรา้งทักษะการท างานเป็นทีม และสร้างสมัพันธภาพที่ดีต่อวิชาชีพ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/คณะผู้ด าเนินการ 
   สายันห์  ปัญญาทรง   ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
   สุรพล  เมฆวณิชย์    ( ผู้ก ากับติดตาม ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๖ 

หน่วยงาน ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ หน่วยงานย่อย  
พันธกิจข้อที่ 1.การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข ข้อย่อย 1.1 ผลิตบคุลากรด้านสาธารณสุข 
ลักษณะของแผน  แผนงานประจ า  
รายละเอียดแผนงาน  -  
รหัสโครงการ 61090003  

การประกันคณุภาพการศึกษา 
หลักการและเหตุผล 

ภาควิชาฯ รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขชุมชน เพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพการศึกษาให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆ จึงได้จัดท ากิจกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาข้ึนมา 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อควบคุมคณุภาพการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
๒. เพื่อค้นหาจดุอ่อนเพื่อน าไปพัฒนาในการจัดการศึกษาของหลักสูตร 

กลุ่มเป้าหมาย 
๑. จัดท ารายงานประเมินคณุภาพการศึกษาตนเองของหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
๒. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานหลักสตูร มคอ.๗ ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๐ 
๓. จัดท ารายงานติดตามประเมินผลผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

วิธีการด าเนินงานหรือขั้นตอนการด าเนินการ 
๑. จัดท าโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนและอนุมัติตามขั้นตอน 
๒. ด าเนินการโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ  
๓. ประเมินผล 

ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ีเริ่มตน้ 1 ต.ค. 2560 วันท่ีสิ้นสุด 30 ก.ย. 2561 
แผนด าเนินการแผนการและกจิกรรมด าเนินการ 

6109000301 » โครงการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา  รายได้สถานศึกษา 10,000.00 บาท 
6109000302 » การจดัท ารายงานผลการด าเนินงานหลักสตูร  รายได้สถานศึกษา 5,000.00 บาท 
  มคอ.7 
6109000303 » โครงการติดตามประเมินผลผู้ส าเร็จการศึกษา  รายได้สถานศึกษา 3,000.00 บาท 

รายละเอียดงบประมาณของโครงการ 18,000.00 บาท 
วิธีการประเมินโครงการ 

๑. รายงานประเมินคุณภาพการศกึษาตนเองของหลักสูตร ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๐ 
๒. รายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร มคอ.๗ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
๓. รายงานติดตามประเมินผลผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
๑. มีรายงานประเมินคณุภาพการศึกษาตนเองของหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
๒. มีรายงานผลการด าเนินงานหลกัสูตร มคอ.๗ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
๓. มีรายงานติดตามประเมินผลผูส้ าเรจ็การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขชุมชน ได้มาตรฐานการศึกษาตามเกณฑ์ต่าง ๆ และเป็นที่

ยอมรับของสังคม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/คณะผู้ด าเนินการ 
   ศรีสวรินทร์  สินชัย   ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
   สุภาภรณ์  บุญสงค์   ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
   ณัฐพร  มีสุข    ( ผู้ก ากับติดตาม ) 
 
 
 



๑๔๗ 

หน่วยงาน ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ หน่วยงานย่อย  
พันธกิจข้อที่ 1.การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข ข้อย่อย 1.1 ผลิตบคุลากรด้านสาธารณสุข 
ลักษณะของแผน  แผนงานประจ า  
รายละเอียดแผนงาน  -  
รหัสโครงการ 61090004  

การบริหารหลักสูตร 
หลักการและเหตุผล 

ภาควิชาฯ รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขชุมชน เพื่อเป็นจัดการบริหารหลักสูตรให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน จึงได้จัดท ากิจกรรมต่าง ๆ ข้ึนมา 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
กลุ่มเป้าหมาย 

๑. มีการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรยีนการสอน 
๒. มีการพัฒนาและประเมินผลการจัดการเรยีนการสอนและหลักสูตรประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

วิธีการด าเนินงานหรือขั้นตอนการด าเนินการ 
๑. จัดท าโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนและอนุมัติตามขั้นตอน 
๒. ด าเนินการโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ  
๓. ประเมินผล 

ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ีเริ่มตน้ 1 ต.ค. 2560 วันท่ีสิ้นสุด 30 ก.ย. 2561 
แผนด าเนินการแผนการและกจิกรรมด าเนินการ 

6109000401 » โครงการบริหารจัดการหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขชุมชน 

รายได้สถานศึกษา 5,000.00 บาท 

6109000402 » โครงการวางระบบผูส้อนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

รายได้สถานศึกษา 10,000.00 บาท 

6109000403 » โครงการพัฒนาและประเมินผลหลักสูตร รายได้สถานศึกษา 10,000.00 บาท 
รายละเอียดงบประมาณของโครงการ 25,000.00  บาท 
วิธีการประเมินโครงการ 

๑. รายงานการประชุมการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจดัการเรียนการสอน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
๒. รายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร มคอ.๗ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
๑. มีรายงานการประชุมการวางระบบผูส้อนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
๒. มีรายงานผลการด าเนินงานหลกัสูตร มคอ.๗ 
๓. มีแผนการบรหิารจดัการหลักสตูร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขชุมชน มีการจัดการบริหารหลักสูตรได้มาตรฐานการศึกษา

ตามเกณฑ์ต่าง ๆ และเป็นท่ียอมรับของสังคม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/คณะผู้ด าเนินการ 
   สุรพล  เมฆวณิชย์    ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
   ชรินทร์  เย็นใจ    ( ผู้ก ากับติดตาม ) 
 
 
 
 
 
 



๑๔๘ 

หน่วยงาน ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ หน่วยงานย่อย  
พันธกิจข้อที่ 1.การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข ข้อย่อย 1.1 ผลิตบคุลากรด้านสาธารณสุข 
ลักษณะของแผน  แผนงานประจ า  
รายละเอียดแผนงาน  -  
รหัสโครงการ 61090005  

การจัดการเรยีนการสอน 
หลักการและเหตุผล 

ภาควิชาฯ รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขชุมชน เพื่อเป็นการจัดการเรียนการสอนหลักสตูรเป็นไปตามเกณฑ์และมาตรฐานตา่ง ๆ จึงได้จัดท ากิจกรรมต่าง 
ๆ ขึ้นมา 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามเกณฑ์และมาตรฐานต่าง ๆ 
กลุ่มเป้าหมาย 

๑. การจดัการเรียนการสอนได้ตามเกณฑม์าตรฐาน 
๒. การจดัการเรียนการสอนไม่มีปญัหาและอุปสรรคในการด าเนินการ 

วิธีการด าเนินงานหรือขั้นตอนการด าเนินการ 
๑. จัดท าโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนและอนุมัติตามขั้นตอน 
๒. ด าเนินการโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ  
๓. ประเมินผล 

ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ีเริ่มตน้ 1 ต.ค. 2560 วันท่ีสิ้นสุด 30 ก.ย. 2561 
แผนด าเนินการแผนการและกจิกรรมด าเนินการ 

6109000501 » โครงการพัฒนาวิทยาลัยตามแนวคิดสร้าง
เสรมิสุขภาพ (Healthy College) 

รายได้สถานศึกษา 30,000.00 บาท 

6109000502 » โครงการเตรยีมความพร้อมนักศึกษาก่อนเปิด
ภาคเรยีน 

รายได้สถานศึกษา 50,000.00 บาท 

6109000503 » โครงการฝึกประสบการณส์าธารณสุขชุมชน 
1 

รายได้สถานศึกษา 220,000.00 บาท 

6109000504 » โครงการฝึกประสบการณส์าธารณสุขชุมชน 
2 

รายได้สถานศึกษา 180,000.00 บาท 

6109000505 » โครงการฝึกประสบการณส์าธารณสุขชุมชน 
3 

รายได้สถานศึกษา 220,000.00 บาท 

6109000506 » โครงการเรียนรู้แบบสหวิชาชีพ (IPE) รายได้สถานศึกษา 30,000.00 บาท 
6109000507 » ค่าจ้างเช่าเหมารถรับ-ส่งนักศึกษาในรายวิชา

ภาคการศึกษาที่ 1 
รายได้สถานศึกษา 71,900.00 บาท 

6109000508 » ค่าจ้างเช่าเหมารถรับ-ส่งนักศึกษาในรายวิชา
ภาคการศึกษาที่ 2 

รายได้สถานศึกษา 40,200.00 บาท 

6109000509 » ค่าเชิญสอนอาจารย์พิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1 รายได้สถานศึกษา 50,640.00 บาท 
6109000510 » ค่าเชิญสอนอาจารย์พิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2 รายได้สถานศึกษา 59,600.00 บาท 
6109000511 » ค่าเช่าสนามแบดมินตันในการเรียนการสอน

วิชาเลือกแบดมินตัน 
รายได้สถานศึกษา 5,000.00 บาท 

6109000512 » ค่าจ้างเหมาเช่ารถในการศึกษาดูงาน จ านวน 
3 วิชา ภาคการศึกษาท่ี 1 

รายได้สถานศึกษา 56,000.00 บาท 

6109000513 » ค่าจ้างเหมาเช่ารถในการศึกษาดูงาน จ านวน 
2 วิชา ภาคการศึกษาท่ี 2 

รายได้สถานศึกษา 30,000.00 บาท 

6109000514 » ค่าวัสดสุ านักงานในการจัดการเรียนการสอน
จ านวน 4 วิชา 

รายได้สถานศึกษา 21,000.00 บาท 



๑๔๙ 

6109000515 » ค่าจ้างถ่ายเอกสาร (กลุ่มอ านวยการ 3,000 
บาท) 

งบด าเนินงาน 0.00 บาท 

6109000516 » ค่าเช่าห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ 
มหาวิทยาลยับูรพา 

งบด าเนินงาน 30,000.00 บาท 

6109000517 » ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบตัิการอนามัย
สิ่งแวดล้อม 

งบด าเนินงาน 30,000.00 บาท 

6109000518 » ค่าวัสดุห้องปฏิบตัิการโภชนาการ งบด าเนินงาน 30,000.00 บาท 
6109000519 » จัดซื้อวัสดุทางการแพทย์เพื่อใช้ในการเรยีน

การสอน 
รายได้สถานศึกษา 20,000.00 บาท 

รายละเอียดงบประมาณของโครงการ 1,174,340.00 บาท  
วิธีการประเมินโครงการ 

๑. รายงานประเมินคุณภาพการศกึษาตนเองของหลักสูตร ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๐ 
๒. รายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร มคอ.๗ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
๑. มีรายงานประเมินคณุภาพการศึกษาตนเองของหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
๒. มีรายงานผลการด าเนินงานหลกัสูตร มคอ.๗ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
นักศึกษาของหลักสูตรมีความรู้และหลักสูตรมีมาตรฐานเป็นไปตามเกณฑ์ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/คณะผู้ด าเนินการ 
   กรกฎ  ฤทธ์ิประสม   ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
   สุรพล  เมฆวณิชย์    ( ผู้ก ากับติดตาม ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๐ 

หน่วยงาน ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ หน่วยงานย่อย  
พันธกิจข้อที่ 1.การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข ข้อย่อย 1.1 ผลิตบคุลากรด้านสาธารณสุข 
ลักษณะของแผน  แผนงานประจ า  
รายละเอียดแผนงาน  -  
รหัสโครงการ 61090006  

พัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรประจ าภาควิชา 
หลักการและเหตุผล 

ภาควิชาฯ รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขชุมชน อาจารย์และบุคลากรประจ าภาควิชาจึงจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อเป็นการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนของหลักสูตร จึงได้จัดท ากิจกรรมต่าง ๆ ข้ึนมา 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้อาจารย์และบุคลากรประจ าภาควิชาได้รับการพัฒนาศักยภาพ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการ
ท างาน 
กลุ่มเป้าหมาย 

อาจารย์และบุคลากรประจ าภาควชิาได้รับการพัฒนาศักยภาพ ปีละ ๑ ครั้ง 
วิธีการด าเนินงานหรือขั้นตอนการด าเนินการ 

๑. จัดท าเอกสารขอรบัการสนับสนุนและอนุมัตติามขั้นตอน 
๒. ด าเนินการพัฒนาตนเอง  
๓. ประเมินผล 

ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ีเริ่มตน้ 1 ต.ค. 2560 วันท่ีสิ้นสุด 30 ก.ย. 2561 
แผนด าเนินการแผนการและกจิกรรมด าเนินการ 

6109000601 » พัฒนาศักยภาพอาจารย์ประจ าภาควิชา   งบด าเนินงาน 0.00 บาท 
610900602 » พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนประจ าภาควิชา  งบด าเนินงาน 0.00 บาท 

รายละเอียดงบประมาณของโครงการ 0.00 บาท 
วิธีการประเมินโครงการ 

แบบรายงานการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์และบคุลากรประจ าภาควิชา 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

ร้อยละของอาจารย์และบุคลากรประจ าภาควิชา ที่ได้รบัการพัฒนาศกัยภาพ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

อาจารย์และบุคลากรประจ าภาควชิามีความรู้และศักยภาพเพิ่มขึ้น 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/คณะผู้ด าเนินการ 
   จุฑาทิพย์  โพธิ์สุวรรณ์   ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
   สุรพล  เมฆวณิชย์    ( ผู้ก ากับติดตาม ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๑ 

หน่วยงาน ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ หน่วยงานย่อย  
พันธกิจข้อที่ 1.การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข ข้อย่อย 1.1 ผลิตบคุลากรด้านสาธารณสุข 
ลักษณะของแผน  แผนงานประจ า  
รายละเอียดแผนงาน  -  
รหัสโครงการ 61090007  

จัดหาครภุณัฑ์และอุปกรณ์การเสรมิทักษะห้องปฏิบัติการ (กลุ่มอ านวยการ) 
หลักการและเหตุผล 

ภาควิชาฯ รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขชุมชน ในการจัดการเรียนการสอนจ าเป็นต้องมีวัสดุครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
ประกอบกับวัสดุครุภัณฑ์บางอย่างมีอายุการใช้งานมากเกิดการช ารุดเสียหาย จึงจ าเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์การ
เสริมทักษะห้องปฏิบัติการขึ้น 
วัตถุประสงค์ 

๑. จัดหาครุภณัฑ์และอุปกรณ์การเสรมิทักษะห้องปฏิบัติการเพื่อสนบัการเรยีนรู้ของนักศึกษาและอาจารย์เพื่อ
เอื้อในการจัดการศึกษาหลักสูตร 

๒. พัฒนา ซ่อมแซม ครุภณัฑ์และอุปกรณ์การเสริมทักษะห้องปฏิบตัิการให้เอื้อต่อการจัดการศึกษาหลักสูตร 
กลุ่มเป้าหมาย 

จัดหาครภุณัฑ์และอุปกรณ์การเสรมิทักษะห้องปฏิบัติการตามทีไ่ด้เสนอ 
วิธีการด าเนินงานหรือขั้นตอนการด าเนินการ 

๑. จัดท าเอกสารเพื่อขอการสนับสนุนและอนุมัตติามขั้นตอน 
๒. ด าเนินการตามระเบียบราชการที่ถูกต้อง 
๓. ประเมินผล 

ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ีเริ่มตน้ 1 ต.ค. 2560 วันท่ีสิ้นสุด 30 ก.ย. 2561 
แผนด าเนินการแผนการและกจิกรรมด าเนินการ 

6109000701 » จัดซื้อครภุัณฑ์ทางการแพทย์ หุ่นทารก (กลุ่มอ านวยการ 
82,000 บาท) 

งบด าเนินงาน 0.00 บาท 

6109000702 » จัดซื้อครภุัณฑ์ทางการแพทย์ Maternity Examination 
Simulator (กลุ่มอ านวยการ 122,000 บาท) 

งบด าเนินงาน 0.00 บาท 

6109000703 » เครื่องตรวจชุดทดสอบสมรรถภาพปอด (Spirometer) 
(กลุ่มอ านวยการ 50,000 บาท) 

งบด าเนินงาน 0.00 บาท 

6109000704 » เครื่องเก็บตัวอย่างอากาศ (Personal Pump) (กลุ่ม
อ านวยการ 50,000 บาท) 

งบด าเนินงาน 0.00 บาท 

6109000705 » เลนส์กล้องจุลทรรศน์ (กลุม่อ านวยการ 50,000 บาท) งบด าเนินงาน 0.00 บาท 
รายละเอียดงบประมาณของโครงการ 0.00 บาท 
วิธีการประเมินโครงการ 

๑. ประเมินปรมิาณและคุณภาพของการจัดหาครุภณัฑ์และอุปกรณก์ารเสริมทักษะห้องปฏิบตัิ 
๒. ประเมินความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษา 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
๑. ร้อยละของครุภณัฑ์และอุปกรณ์การเสรมิทักษะห้องปฏิบัติทีจ่ัดหามาได้ 
๒. ระดับคะแนนความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในห้องปฏิบัติการ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
นักศึกษามีความรู้และความพึงพอใจในการสนับสนุนการเรียนการสอนของวิทยาลัย 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/คณะผู้ด าเนินการ 
   เหลืองแก้ว  โกยทรัพย์   ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
   ญาณันธร  กราบทิพย์   ( ผู้ก ากับติดตาม ) 
 
 



๑๕๒ 

หน่วยงาน ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ หน่วยงานย่อย  
พันธกิจข้อที่ 3.การบริการวิชาการ ข้อย่อย 3.2 บริการวิชาการสาธารณสุข 
ลักษณะของแผน  แผนยุทธ์ศาสตร์  
รายละเอียดแผนงาน  โครงการ  
รหัสโครงการ 61090008  

โครงการจดัตั้งศูนย์จ าหน่ายอาหารปลอดภัย "อินทนิล มาร์ท" 
หลักการและเหตุผล 

จากนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ด้านสาธารณสุข ประการหนึ่งคือการจัดหาผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย เพื่อรองรับให้
ประเทศไทยเป็น medical hub ประกอบกับในปัจจุบันมีการใช้สารเคมี สารปลอมปนต่าง ๆ เป็นจ านวนมาก มาใช้ในทุก
กระบวนการกว่าจะมาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารท าให้ผู้บริโภคมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค การจัดหาผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย
ให้ผู้บริโภคจึงเป็นทางหนึ่งที่จะช่วยลดความเสี่ยงลงได้ 
วัตถุประสงค์ 

ส่งเสริมสุขภาพผู้บริโภคผ่านผลติภัณฑ์อาหารปลอดภัย 
กลุ่มเป้าหมาย 

1. จัดตั้งศูนย์จ าหน่ายผลิตภณัฑ์อาหารปลอดภัย 
2. จัดหารายได้จากการจ าหนา่ยผลิตภณัฑ์อาหารปลอดภัย 
3. วิจัยสร้างองค์ความรู้ที่เกีย่วข้องกับอาหารปลอดภัย 
4. บูรณาการวิจยั กิจกรรมศูนย์ กบัการเรยีนการสอน 

วิธีการด าเนินงานหรือขั้นตอนการด าเนินการ 
1. ส ารวจ สรรหาแหล่งอาหารปลอดสารพิษ 
2. ส ารวจ วิเคราะหส์ถานท่ีออกแบบร้าน จัดสร้าง และจัดหาครุภณัฑ์ 
3. จัดท าสื่อและช่องทางประชาสมัพันธ์ร้านค้า 
4. ออกแบบระบบการตลาดและสร้างระบบเงินทุนหมุนเวียน 
5. สรา้งระบบการตรวจสอบสารพิษ 
6. วิจัยสร้างองค์ความรู้ ท่ีเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภยั 
7. บูรณาการวิจยัและกิจกรรมของร้านค้ากับการเรียนการสอน 

ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ีเริ่มตน้ 1 ต.ค. 2560 วันท่ีสิ้นสุด 30 ก.ย. 2561 
แผนด าเนินการแผนการและกจิกรรมด าเนินการ 

6109000801 » ส ารวจ สรรหาแหล่งการส่งเสรมิผลิตอาหาร
ปลอดสารพิษ 

รายได้สถานศึกษา 50,000.00 บาท 

6109000802 » จัดประชุมช้ีแจงแหล่งผลติและสรา้ง
กระบวนการการมสี่วนร่วมกับชุมชน 

รายได้สถานศึกษา 50,000.00 บาท 

6109000803 » บันทึกความร่วมมือกับชุมชนในการเป็น
พันธมิตรทางด้านการเสริมสร้างสขุภาพ 

รายได้สถานศึกษา 50,000.00 บาท 

6109000804 » ส ารวจ วิเคราะหส์ถานท่ีและออกแบบในการ
จัดตั้งร้านค้าปลอดสารพิษ 

รายได้สถานศึกษา 20,000.00 บาท 

6109000805 » จัดท าสื่อและสร้างช่องทางการประชาสัมพันธ์
ร้านค้าทุกรูปแบบ 

รายได้สถานศึกษา 100,000.00 บาท 

6109000806 » ขยายผลงานผ่านการวิจัย รายได้สถานศึกษา 30,000.00 บาท 
6109000807 » บูรณาการงานวิจัยกับการเรยีนการสอน 

ผลักดันให้นักศึกษาร่วมเรียนรู้ในพ้ืนท่ี 
รายได้สถานศึกษา  300,000.00 บาท 

รายละเอียดงบประมาณของโครงการ 600,000.00 บาท 
วิธีการประเมินโครงการ 

ประเมินจาก ข้อ 12 
 
 



๑๕๓ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
1. มีศูนย์จ าหน่ายผลติภณัฑ์อาหารปลอดภัย 
2. มีรายได้จากการจ าหน่ายผลติภณัฑ์อาหาร 
2. มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
3. มีการบรูณาการงานวิจัย และกจิกรรมศูนย์เข้ากับการเรียนการสอน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ผู้บริโภคได้รับการส่งเสรมิสุขภาพ ลดความเสีย่งต่อการเกดิโรค ผ่านผลิตภณัฑ์อาหารที่ปลอดภัย 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/คณะผู้ด าเนินการ 
   ญาณันธร  กราบทิพย์   ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
   ชรินทร์  เย็นใจ    ( ผู้ก ากับติดตาม ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๔ 

หน่วยงาน ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ หน่วยงานย่อย  
พันธกิจข้อที่ 3.การบริการวิชาการ ข้อย่อย 3.2 บริการวิชาการสาธารณสุข 
ลักษณะของแผน  แผนยุทธ์ศาสตร์  
รายละเอียดแผนงาน  โครงการ  
รหัสโครงการ 61090009  

โครงการพัฒนาวิทยาลัยตามแนวคิดสร้างเสริมสุขภาพ (Healthy College) 
หลักการและเหตุผล 

วิทยาลัยฯ เป็นองค์กรที่มีพันธกิจหลักคือการผลิตบุคลากรสาธารณสุขไปด าเนินการขับเคลื่อนภาระกิจของ
กระทรวงสาธารณสุขในด้านการสร้างสุขภาพให้กับประชาชน จึงมีความจ าเป็นยิ่งที่ต้องกระท าให้ตนเองเป็นตัวอย่างที่ดี 
เป็นต้นแบบในการดูแลสุขภาพ 
วัตถุประสงค์ 

บุคลากร นักศึกษา ในวิทยาลยัฯ มีสุขภาวะ 
กลุ่มเป้าหมาย 

1. มีธรรมนูญสุขภาพของชาว วสส.ชลบุรี 
2. มีเจตคติที่ดีและจิตส านึก และมีส่วนร่วมในกระบวนการสรา้งเสรมิสุขภาพตามแนวคิด Happy 8 
3. มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อม และด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
4. มีการบรูณาการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพ 

วิธีการด าเนินงานหรือขั้นตอนการด าเนินการ 
1. เปิดเวทีสืบสานเจตนารมณ์ธรรมนูญสุขภาพ 
2. รณรงค์การสรา้งเจตคติที่ดี และสร้างจติส านึกในการมสี่วนร่วมสร้างเสริมสุขภาพตามแนวคิด Happy 8 
3. จัดกิจกรรมตลาดนัดสร้างสุข 
4. บูรณาการรายวิชาโดยเน้นการสร้างเสริมสุขภาพ 
5. ศึกษาดูงานในพ้ืนท่ีต้นแบบ 
5. ถอดบทเรยีนแลกเปลี่ยนเรียนรูใ้นกลุ่มผูส้อน และทีมงานร่วมกับเครือข่าย 

ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ีเริ่มตน้ 1 ต.ค. 2560 วันท่ีสิ้นสุด 30 ก.ย. 2561 
แผนด าเนินการแผนการและกจิกรรมด าเนินการ 

6109000901 » กระบวนการขับเคลื่อนประชาสมัพันธ์และ
พัฒนาแผนงานด้านการสร้างเสรมิสุขภาพ 

รายได้สถานศึกษา 50,000.00 บาท 

6109000902 » เปิดเวทีเสวนา สืนสานเจตนารมยธ์รรมนญู
สุขภาพในวิทยาลยัและเครือข่าย 

รายได้สถานศึกษา 100,000.00 
บาท 

6109000903 » รณรงค์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม สรา้งเจตคติที่ดี 
และจิตส านึกในการมีส่วนร่วมกระบวนการ
สร้างเสริมสุขภาพ ตามแนวคิด Happy 8 

รายได้สถานศึกษา 50,000.00 บาท 

6109000904 » จัดท าสื่อและสร้างช่องทางการประชาสัมพันธ์
ทุกรูปแบบ 

รายได้สถานศึกษา  200,000.00 
บาท 

6109000905 » ตรวจประเมินสภาวะสุขภาพและทดสอบ
สมรรถภาพประจ าป ี

รายได้สถานศึกษา 50,000.00 บาท 

6109000906 » บูรณาการการเรียนการสอนสอดแทรกเนื้อหา รายได้สถานศึกษา 50,000.00 บาท 
รายละเอียดงบประมาณของโครงการ 500,000.00 บาท 
วิธีการประเมินโครงการ 

ใช้ดัชนีชีวัดความสุข (Happy 8) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

ผ่านเกณฑ์ ตามดัชนีช้ีวัดความสุข 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

บุคลากร นักศึกษา วสส.ชลบรุี มคีุณภาพชีวิตที่ด ี
 



๑๕๕ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/คณะผู้ด าเนินการ 
   ชรินทร์  เย็นใจ    ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
   ปรีชา  สุวรรณทอง   ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
   ณัฐพร  มีสุข    ( ผู้ก ากับติดตาม ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



๑๕๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดแผนปฏิบัติการ 
ภาควิชาทันตสาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๗ 

ภาควิชาทันตสาธารณสุข 
แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ  2561 ปีการศึกษา 2560 

 
หน่วยงาน ภาควิชาทันตสาธารณสุข หน่วยงานย่อย  
พันธกิจข้อที่ 1.การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข ข้อย่อย 1.1 ผลิตบคุลากรด้านสาธารณสุข 
ลักษณะของแผน  แผนงานประจ า  
รายละเอียดแผนงาน  โครงการ  
รหัสโครงการ 61080001  

โครงการจดัการเรียนการสอนรายวิชาเชิญสอน (อาจารย์พิเศษ) 
หลักการและเหตุผล 

เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ปีการศึกษา 
2560 และ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรฯ 
วัตถุประสงค์ 

1. อาจารย์พิเศษ ไดร้ับค่าสอนตามชั่วโมงที่สอนจริง 
2. มีรถรับส่ง ส าหรับนักศึกษาไปเรียนท่ี ม บูรพา ตามวันและเวลาสอน 
3. นักศึกษาสามารถใช้บริการห้องบรรยาย คณะสหเวช ม บูรพา ในการเรยีนวิชากายวิภาคศาสตร์ 

กลุ่มเป้าหมาย 
มีอาจารย์ที่มคีุณวุฒิ สอนให้กับนกัศึกษา 

วิธีการด าเนินงานหรือขั้นตอนการด าเนินการ 
1. เสนอขออนุมัติการเชิญสอนอาจารย์พิเศษ และ ด าเนินการตามระเบียบ 
2. เสนอขออนุมัติจ้างรถรับส่ง นักศึกษา ไปเรยีนที่ ม บูรพา และ ด าเนินการตามระเบียบ 
3. เสนอขออนุมัติการใช้ห้องบรรยาย ที่ ม บูรพา และ ด าเนินการตามระเบียบ 

ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ีเริ่มตน้ 4 ต.ค. 2560 วันท่ีสิ้นสุด 4 ก.ย. 2560 
แผนด าเนินการแผนการและกจิกรรมด าเนินการ 

6108000101 » ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ    รายได้สถานศึกษา 250,000.00 บาท 
6108000102 » รถรับส่งนักศกึษาเรียนวิชา กายวิภาคศาสตร์  รายได้สถานศึกษา 40,000.00 บาท 
  ม.บูรพา 
6108000103 » ค่าห้องเรียนวชิา กายวิภาคศาสตร์ คณะสหเวช  รายได้สถานศึกษา 15,000.00 บาท 

ม.บูรพา 
รายละเอียดงบประมาณของโครงการ  305,000.00 บาท  
วิธีการประเมินโครงการ 

ประเมินความพึงพอใจต่อการจดัการเรยีนการสอน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

ระดับความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักศึกษาหลักสูตร สบ ทันตสาธารณสุข ไดร้ับประสบการณ์และความรู้จากการจัดการเรียนการสอน 
2. อาจารย์พิเศษได้รับค่าสอน 
3. มีรถรับส่ง อ านวยความสะดวกแก่นักศึกษาในการเรียนท่ีนอกวิทยาลัยได้ตามเวลา 
4. นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับดีต่อการจัดการเรยีนการสอน 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/คณะผู้ด าเนินการ 
   สุภารัตน์  วิยาภรณ์   ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
   ธัญรัตน์  ธนทวีรัตน์   ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
 
 
 



๑๕๘ 

หน่วยงาน ภาควิชาทันตสาธารณสุข หน่วยงานย่อย  
พันธกิจข้อที่ 1.การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข ข้อย่อย 1.1 ผลิตบคุลากรด้านสาธารณสุข 
ลักษณะของแผน  แผนงานประจ า  
รายละเอียดแผนงาน  โครงการ  
รหัสโครงการ 61080002  

โครงการจัดหาวัสดุเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน (ประกันคุณภาพระดับอุดมศึกษา ตัวช้ีวัด 6.1 ระดับ
หลักสูตร) 
หลักการและเหตุผล 

หลักสตูรมคีวามพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ต่อการจัดการเรยีนการสอนในปีการศึกษา 2560 และ 
2561 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ การศึกษาหลักสูตร สบ ทันตสาธารณสุข ให้เป็นไปตามเกณฑ์ และ มาตรฐาน 
ระดับอุดมศึกษา 
กลุ่มเป้าหมาย 

มีวัสดุ อุปกรณ์ การศึกษาหลักสูตร สบ ทันตสาธารณสุข ที่เป็นไปตามเกณฑ์ และ ได้มาตรฐาน ระดับอุดมศึกษา 
วิธีการด าเนินงานหรือขั้นตอนการด าเนินการ 

1. เสนอโครงการ 
2. ด าเนินการตามโครงการ 
3. ประเมินผลโครงการ 

ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ีเริ่มตน้ 18 ต.ค. 2560 วันท่ีสิ้นสุด 18 ต.ค. 2560 
แผนด าเนินการแผนการและกจิกรรมด าเนินการ 

6108000201 » การจัดซื้อวัสดุทันตกรรมในการเรยีนการสอน
ส าหรับนักศึกษา (วสัดุวิทยาศาสตร์การแพทย์) 

รายได้สถานศึกษา 250,000.00 บาท 

6108000202 » จัดท าสื่อ อุปกรณ์ประกอบการเรยีนการสอน
วิชา สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร ์

รายได้สถานศึกษา 22,000.00 บาท 

6108000203 » ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน วิชา
จุลชีววิทยาและปรสติ 

รายได้สถานศึกษา 10,000.00 บาท 

รายละเอียดงบประมาณของโครงการ 282,000.00  บาท 
วิธีการประเมินโครงการ 

ประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพยีงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

วัสดุและอุปกรณ์ในการจดัการเรียนการสอนในหลักสูตร มีความพรอ้มและทันสมัย 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/คณะผู้ด าเนินการ 
   สรินธา  สภุาภรณ์    ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
  ยุวันดา  ทรัพย์พิพัฒนา   ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
   ธารินี  ลีละทีป    ( ผู้ร่วมโครงการ ) 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๙ 

หน่วยงาน ภาควิชาทันตสาธารณสุข  
พันธกิจข้อที ่1.การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข ข้อย่อย 1.1 ผลิตบคุลากรด้านสาธารณสุข 
ลักษณะของแผน  แผนงานประจ า  
รายละเอียดแผนงาน  โครงการ  
รหัสโครงการ 61080003  

โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุขและพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษา (ประกันคุณภาพระดับอุดมศึกษา ตัวช้ีวัด 3.1,3.2ระดับหลักสูตร ) 
หลักการและเหตุผล 

หลักสูตรให้ความส าคัญกับการพัฒนานักศึกษาให้ครบในทุกๆด้าน เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ประสบการณ์ตาม
โครงสร้างหลักสูตรก าหนด และได้รับการพัฒนาความสามารถตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คุณธรรมจริยกธรรม ทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อจัดการเรียนการสอนให้ นศ สบ ทันตสาธารณสุข ได้ตามเกณฑแ์ละ มาตรฐาน 
กลุ่มเป้าหมาย 

หลักสตูรมีการจัดการเรียนการสอนได้ตามเกณฑ์และ มาตรฐานระดบัอุดมศึกษา 
วิธีการด าเนินงานหรือขั้นตอนการด าเนินการ 

1. เสนอโครงการ 
2. ด าเนินการตามโครงการ 
3. ประเมินโครงการ 

ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ีเริ่มตน้ 4 ต.ค. 2560 วันท่ีสิ้นสุด 4 ก.ย. 2561 
แผนด าเนินการแผนการและกจิกรรมด าเนินการ 

6108000301 » โครงการฝึกปฏิบตัิวิชาชีพทันตสาธารณสุข
ภาคสนาม 1 

รายได้สถานศึกษา 288,152.00 บาท 

6108000302 » โครงการฝึกปฏิบตัิวิชาชีพทันตสาธารณสุข
ภาคสนาม 2 

รายได้สถานศึกษา 200,000.00 บาท 

6108000303 » โครงการศึกษาดูงานวิชาการบริหารงาน
สาธารณสุขและวิทยาการระบาดของนักศึกษา 
ช้ันปีท่ี 2 

รายได้สถานศึกษา 10,000.00 บาท 

6108000304 » โครงการฝึกปฏิบตัิงานวิชา โครงการวิจัยเพื่อ
พัฒนางานสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก 

รายได้สถานศึกษา 10,000.00 บาท 

6108000305 » โครงการศึกษาดูงานวิชา วิทยาศาสตร์ใน
ชีวิตประจ าวันและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ในงาน
สาธารณสุข 

รายได้สถานศึกษา 10,000.00 บาท 

6108000306 » โครงการพัฒนานักศึกษาด้านการด ารงชีวิตและ
ท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 

รายได้สถานศึกษา 8,000.00 บาท 

6108000307 » โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านการปฐม
พยาบาลและการปฏิบัติการช่วยฟ้ืนคืนชีพ 

รายได้สถานศึกษา 10,000.00 บาท 

6108000308 » โครงการฝึกปฏิบตัิงานรายวิชา การสรา้งเสริม
สุขภาพช่องปากในกลุ่มหญิงมคีรรภ์และเด็ก
ก่อนวัยเรียนและวิชาการส่งเสริมสขุภาพช่อง
ปากในกลุ่มเป้าหมายอื่น 

รายได้สถานศึกษา 47,000.00 บาท 

6108000309 » โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านการวิจัย
และเผยแพรผ่ลงานวิชาการ 

รายได้สถานศึกษา 10,000.00 บาท 

6108000310 » โครงการพัฒนาคณุธรรมจริยธรรม และ
เสรมิสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

รายได้สถานศึกษา 5,000.0 บาท 

6108000311 » โครงการเตรยีมความพร้อมก่อนเขา้ศึกษา รายได้สถานศึกษา 5,000.00 บาท 



๑๖๐ 

6108000312 » โครงการฝึกปฏิบตัิงานรายวิชา คลินิก
ผสมผสาน 1 

รายได้สถานศึกษา 86,600.00 บาท 

6108000313 » โครงการฝึกปฏิบตัิงานรายวิชา คลินิก
ผสมผสาน 2 

รายได้สถานศึกษา 120,000.00 บาท 

6108000314 » โครงการฝึกปฏิบตัิงานรายวิชา การสรา้งเสริม
สุขภาพช่องปากในโรงเรียน 

รายได้สถานศึกษา 30,000.00 บาท 

รายละเอียดงบประมาณของโครงการ 839,752.00 บาท 
วิธีการประเมินโครงการ 

AAR 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

1. จ านวนโครงการที่ด าเนินการเสร็จตามก าหนด 
2. จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักศึกษามีทักษะทางทันตกรรมและทันตสาธารณสุข 
2. นักศึกษามีทักษะทางการวิจยั 
3. นักศึกษามีความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/คณะผู้ด าเนินการ 
   รุ่งเพ็ชร  บุญทศ    ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
   สรินธา  สภุาภรณ์    ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
   สุรีพร  งามบญุศิรสิิงห์   ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
   ทัชชภร  เขียวสอาด   ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
   บุษยสิทธิ์  พงษ์พิจิตร   ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
   ศรัณย์  อัตตะนันทน์   ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
   เพียงดาว  ค านึงสิทธิ   ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
   ทิภากร  พุ่มเฉลา    ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
   บุญธิตา  โพธ์ิปาน    ( ผู้ร่วมโครงการ ) 
   ประภสัราภรณ์  ส าราญจติร   ( ผู้ร่วมโครงการ ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๑ 

หน่วยงาน ภาควิชาทันตสาธารณสุข  
พันธกิจข้อที่ 5.การบรหิารจดัการ ข้อย่อย 5.1 การบรหิารจดัการ 
ลักษณะของแผน  แผนงานประจ า  
รายละเอียดแผนงาน  โครงการ  
รหัสโครงการ 61080004  

โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าในคลินิกทันตกรรม 
หลักการและเหตุผล 

ระบบไฟฟ้าในคลินิกปฏิบตัิการทนัตกรรม ช้ัน 1 ถูกตัดเนื่องจากสายไฟเสื่อมและขาด 
วัตถุประสงค์ 

ปรับปรุงระบบไฟฟ้าในคลินิกปฏิบตัิการทันตกรรม ช้ัน 1 
กลุ่มเป้าหมาย 

134 ชุด 
วิธีการด าเนินงานหรือขั้นตอนการด าเนินการ 

เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต2ิ.ด าเนินงานตามโครงการ3.ประเมินผลโครงการ 
ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ีเริ่มตน้ 4 ต.ค. 2560 วันท่ีสิ้นสุด 4 ธ.ค. 2560 
แผนด าเนินการแผนการและกจิกรรมด าเนินการ 

6108000401 » ปรับปรุงระบบไฟฟ้า(ปลั๊กและเปลี่ยนสายเมน   บ ารุงสถานบริการ 0.00 บาท 
  ไฟฟ้ายูนิตท าฟัน) ในคลินิคทันตกรรม ช้ัน 1 (250,000) 

รายละเอียดงบประมาณของโครงการ 0.00 บาท 
วิธีการประเมินโครงการ 

ความทันเวลา 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

มีระบบไฟฟ้าในคลินิกปฏบิัติการทนัตกรรม ช้ัน 1 ที่ได้รับการปรบัปรุงให้เหมาะสมกับการใช้งาน สะดวกและ
ปลอดภัย 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ระบบไฟฟ้าในคลินิกเป็นปกติ สามารถปฏิบตัิการทันตกรรมได้สะดวก 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/คณะผู้ด าเนินการ 
   เพียงดาว  ค านึงสิทธิ   ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
   วิรัต  ส าลี    ( ผู้ร่วมโครงการ ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๒ 

หน่วยงาน ภาควิชาทันตสาธารณสุข  
พันธกิจข้อที่ 3.การบริการวิชาการ ข้อย่อย 3.2 บริการวิชาการสาธารณสุข 
ลักษณะของแผน  แผนยุทธ์ศาสตร  
รายละเอียดแผนงาน  โครงการ  
รหัสโครงการ 61080005  

โครงการพัฒนาคณุภาพการให้บรกิารทันตสาธารณสุข 
หลักการและเหตุผล 

แผนยุทธศาสตร์ของ วสส ชลบุรี ต้องการให้เกิดศูนยบ์ริการทันตกรรมครบวงจร ด้านการส่งเสริมสุขภาพ 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อปรับปรุง และ พัฒนาคลินกิบริการทันตกรรมใหม้ีความสวยงาม สะอาด ทันสมัย  
2. ผู้ให้บริการได้รับการพัฒนาวิชาการทางทันตกรรมและงานส่งเสริมสุขภาพ  
3. ผู้ให้บริการได้รับการอบรมเพื่อพัฒนาการให้บริการทีเ่ป็นเลศิ 

กลุ่มเป้าหมาย 
1. ร้อยละ 65-70 ของผู้ใช้บริการทันตสาธารณสุขมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
2. ด าเนินการตามหลักการส่งเสรมิสุขภาพของ สสส. ได้อย่างน้อย 8 ข้อจาก 12 ข้อ 

วิธีการด าเนินงานหรือขั้นตอนการด าเนินการ 
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต2ิ.ด าเนินการตามโครงการ3.ส ารวจความพึงพอใจและประเมินผลโครงการ 

ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ีเริ่มตน้ 4 ต.ค. 2560 วันท่ีสิ้นสุด 4 ก.ย. 2561 
แผนด าเนินการแผนการและกจิกรรมด าเนินการ 

6108000501 » โครงการปรับปรุงคลินิคทันตกรรมส าหรับ
บริการประชาชนท่ัวไป (คลินิคพิเศษ) 
(2,000,000) 

บ ารุงสถานบริการ 0.00 บาท 

6108000502 » โครงการอบรมพัฒนาอาจารย์และบุคลากรด้าน
วิชาการทันตกรรมและการบริการด้วยใจ 
(20,000 บาท) 

บ ารุงสถานบริการ 0.00 บาท 

6108000503 » วัสดุงานบ้านงานครัว (30,000) บ ารุงสถานบริการ 0.00 บาท 
6108000504 » ค่าวัสดสุ านักงาน (30,000) บ ารุงสถานบริการ 0.00 บาท 
6108000505 » เครื่องปรับอากาศ (250,000) บ ารุงสถานบริการ 0.00 บาท 
6108000506 » โครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้ารับ

บริการทางทันตกรรม 
บ ารุงสถานบริการ 10,000.00 บาท 

6108000507 » ค่าหนังสือพิมพ์และวารสาร (6,000) งบอุดหนุน 0.00 บาท 
รายละเอียดงบประมาณของโครงการ 10,000.00 บาท  
วิธีการประเมินโครงการ 

1. ประเมินความพึงพอใจ 
2. AAR 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
1. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทันตสาธารณสุข 
2. ระดับความส าเร็จของการด าเนนิตามหลักปฏิบัตดิ้านการส่งเสริมสุขภาพ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
วสส ชลบรุี มีศูนย์บริการทันตกรรมครบวงจรด้านการส่งเสริมสุขภาพ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/คณะผู้ด าเนินการ 
   เพียงดาว  ค านึงสิทธิ   ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
   สุทธินาถ  ชมเชย    ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
   ยุวันดา  ทรัพย์พิพัฒนา   ( ผู้ร่วมโครงการ ) 
  สุรีพร  งามบญุศิรสิิงห์   ( ผู้ร่วมโครงการ ) 
 



๑๖๓ 

หน่วยงาน ภาควิชาทันตสาธารณสุข  
พันธกิจข้อที่ 1.การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข ข้อย่อย 1.1 ผลิตบคุลากรด้านสาธารณสุข 
ลักษณะของแผน  แผนงานประจ า  
รายละเอียดแผนงาน  โครงการ  
รหัสโครงการ 61080006  

โครงการบ ารุงรักษาเครื่องมือทางทันตกรรม 
หลักการและเหตุผล 

เครื่องมือทางทันตกรรมมีราคาค่อนข้างแพง จ าเป็นที่จะต้องบ ารุงรักษา และ ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีระบบ
ไฟฟ้าในคลินิกปฏิบัติการทันตกรรม ช้ัน 1 
วัตถุประสงค์ 

1. ซ่อมบ ารุง เครื่องมือ และ ครุภณัฑ์ทันตกรรมที่ช ารดุ ของภาควิชาทันตสาธารณสุขให้ใช้งานได้ตามปกติ 
กลุ่มเป้าหมาย 

เครื่องมือ และ ครุภณัฑ์ทันตกรรมที่ช ารุด ของภาควิชาทันตสาธารณสุขให้ใช้งานได้ตามปกติ 
วิธีการด าเนินงานหรือขั้นตอนการด าเนินการ 

1. เสนอความต้องการ จดัซื้อ/จดัจ้าง 
2. ด าเนินการตามระบบการจดัซือ้/จัดจ้าง 

ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ีเริ่มตน้ 19 ต.ค. 2560 วันท่ีสิ้นสดุ 19 ต.ค. 2560 
แผนด าเนินการแผนการและกจิกรรมด าเนินการ 

6108000601 » ค่าบ ารุงรักษาเครื่องมือทางทันตกรรม   บ ารุงสถานบริการ  80,000.00 บาท 
รายละเอียดงบประมาณของโครงการ 80,000.00 บาท 
วิธีการประเมินโครงการ 

1.จ านวนเครื่องมือทันตกรรมที่ใช้งานได้หลังจากซ่อมบ ารุง 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

เครื่องมือ และ ครุภณัฑ์ทันตกรรมที่ช ารุด ของภาควิชาทันตสาธารณสุขให้ใช้งานได้ตามปกติ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

การให้บริการทันตกรรมมีประสิทธิภาพ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/คณะผู้ด าเนินการ 
   ศิริภา  เกื้อนุ้ย    ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
   วิรัต  ส าลี    ( ผู้ร่วมโครงการ ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๔ 

หน่วยงาน ภาควิชาทันตสาธารณสุข  
พันธกิจข้อที่ 3.การบริการวิชาการ ข้อย่อย 3.2 บริการวิชาการสาธารณสุข 
ลักษณะของแผน  แผนงานประจ า  
รายละเอียดแผนงาน  โครงการ  
รหัสโครงการ 61080007  

โครงการบริการทันตสาธารณสุข ในการให้ความรู้และบริการทางทันตกรรมส าหรับประชาชนท่ัวไป 
หลักการและเหตุผล 

คลินิกทันตกรรม วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรีได้เปิดให้บริการทันตกรรม อุดฟัน ขูดหินน้ าลาย 
ถอนฟัน ผ่าฟันคุด เคลือบหลุมร่องฟัน เคลือบฟลูออไรด์ รักษารากฟัน งานทันตกรรมประดิษฐ์ แก่ประชาชนท่ัวไป อาจารย์ 
เจ้าหน้านักศึกษาของวิทยาลัยฯ ท้ังในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้บริการทางทันตกรรมส าหรับประชาชนท่ัวไป 
2. เพื่อให้บริการทางทันตกรรมส าหรับบุคลากรและนักศึกษาของวิทยาลัย 

กลุ่มเป้าหมาย 
มีคลินิกทันตกรรม ท่ีมีคณุภาพ และเน้นการสร้างเสริมสุขภาพ 

วิธีการด าเนินงานหรือขั้นตอนการด าเนินการ 
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ
2. ด าเนินงานตามโครงการ 
3. ประเมินผลโครงการ 

ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ีเริ่มตน้ 4 ต.ค. 2560 วันท่ีสิ้นสุด 30 ก.ย. 2560 
แผนด าเนินการแผนการและกจิกรรมด าเนินการ 

6108000701 » ค่าแลปทันตกรรม บ ารุงสถานบริการ 380,000.00 บาท 
6108000702 » ค่าปฏิบัติงานล่วงเวลาตามโครงการให้บริการทันตกรรม

กับผู้ป่วยทั่วไป 
บ ารุงสถานบริการ 800,000.00 บาท 

6108000703 » จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ทางทันตกรรม ยา ส าหรับคลินิก
บริการทันตกรรมแก่ผู้ปว่ยทัว่ไป 

บ ารุงสถานบริการ 750,000.00 บาท 

6108000704 » ค่าจ้างเหมาซักรีดผ้า บ ารุงสถานบริการ 67,200.00 บาท 
6108000705 » เอกสารต่างๆส าหรับคลินิกทันตกรรม บ ารุงสถานบริการ 5,000.00 บาท 
6108000706 » ค่าตอบแทนทันตแพทย์ไม่ท าเวช งบด าเนินงาน 300,000.00 บาท 
6108000707 » ค่าตอบแทนเจ้าหนา้ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ บ ารุงสถานบริการ 10,000.00 บาท 

รายละเอียดงบประมาณของโครงการ 2,312,200.00 บาท 
วิธกีารประเมินโครงการ 

1. จ านวนผูม้ารับบริการ 
2. รายรับจากการบริการทันตกรรม 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
มีคลินิกทันตกรรม ท่ีมีคณุภาพ และเน้นการสร้างเสริมสุขภาพ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ประชาชน บุคลากร และนักศกึษา ได้รับบริการทันตกรรม 
2. สรา้งช่ือเสียงให้วิทยาลยั 
3. เป็นที่เรยีนรู้ของนักศึกษา 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/คณะผู้ด าเนินการ 
   สุทธินาถ  ชมเชย    ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
   ศรัณย์  อัตตะนันทน์   ( ผู้ร่วมโครงการ ) 
   ยุวันดา  ทรัพย์พิพัฒนา   ( ผู้ร่วมโครงการ ) 
   สุรีพร  งามบญุศิรสิิงห์   ( ผู้ร่วมโครงการ ) 
 
 



๑๖๕ 

หน่วยงาน ภาควิชาทันตสาธารณสุข  
พันธกิจข้อที่ 3.การบริการวิชาการ ข้อย่อย 3.2 บริการวิชาการสาธารณสุข 
ลักษณะของแผน  แผนงานประจ า  
รายละเอียดแผนงาน  โครงการ  
รหัสโครงการ 61080008  

โครงการให้บริการทันตกรรมแก่ประชาชน เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2560 
หลักการและเหตุผล 
 - 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแดส่มเด็จยา่ 
2. เพื่อให้บริการทันตกรรมแก่ประชาชน ในวันทันตสาธารณสุขแหง่ชาติ 
3. เพื่อบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ 

กลุ่มเป้าหมาย 
ประชาชนท่ัวไป มารับบริการทันตกรรม 80-100 คน 

วิธีการด าเนินงานหรือขั้นตอนการด าเนินการ 
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ
2. ด าเนินโครงการ 
3. สรปุผลโครงการ 

ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ีเริ่มตน้ 19 ต.ค. 2560 วันท่ีสิ้นสดุ 19 ต.ค. 2560 
แผนด าเนินการแผนการและกจิกรรมด าเนินการ 

6108000801 " โครงการให้บริการทันตกรรมแก่ประชาชน เนื่อง  รายได้สถานศึกษา 11,000.00 บาท 
  ในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ.2560 

รายละเอียดงบประมาณของโครงการ 11,000.00 บาท  
วิธีการประเมินโครงการ 

1. ประเมินความพึงพอใจ 
2. บันทึกงานบริการทันตกรรมท่ีให้บริการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
1. จ านวนผูม้ารับบริการ 
2. จ านวนบริการทันตกรรมที่ให้บริการ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ประชาชนได้รับบริการทันตกรรมฟรีและคณุภาพ 
2. นักศึกษาได้เกิดการเรยีนรู้ขั้นตอนและการด าเนินการโครงการบรกิารทันตกรรม 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/คณะผู้ด าเนินการ 
   สุทธินาถ  ชมเชย    ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๖ 

หน่วยงาน ภาควิชาทันตสาธารณสุข  
พันธกิจข้อที่ 1.การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข ข้อย่อย 1.1 ผลิตบคุลากรด้านสาธารณสุข 
ลักษณะของแผน  แผนงานประจ า  
รายละเอียดแผนงาน  โครงการ  
รหัสโครงการ 61080009  

โครงการเพื่อการบริหารหลักสูตร(ประกันคุณภาพระดับอุดมศึกษาตัวช้ีวัด 3.3, 4.1, 4.3, 5.2, 5.3 ระดับ
หลักสูตร) 
หลักการและเหตุผล 

หลักสูตรให้ความส าคัญกับการวางระบบผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยจะมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วม
ประชุมเพื่อก าหนดนโยบาย และ ระบบการด าเนินการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ในด้านการ
จัดการเรียนการสอน การท า มคอ และ แฟ้มรายวิชา และ การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้การบริหารหลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์และมาตรฐานท่ีก าหนดในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
กลุ่มเป้าหมาย 

หลักสตูร เป็นไปตามเกณฑ์และมาตรฐานท่ีก าหนดในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
วิธีการด าเนินงานหรือขั้นตอนการด าเนินการ 

1. เสนอโครงการ 
2. ด าเนินงานตามโครงการ 
3. สรปุผลโครงการ 

ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ีเริ่มตน้ 19 ต.ค. 2560 วันท่ีสิ้นสดุ 19 ต.ค. 2560 
แผนด าเนินการแผนการและกจิกรรมด าเนินการ 

6108000901 » โครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่   รายได้สถานศึกษา 0.00 บาท 
6108000902 » การประชุมเพื่อบริหารจัดการหลักสตูร   รายได้สถานศึกษา  10,000.00 บาท 
6108000903 » การจดัท า มคอ. 3, 4, 5, 6, 7 และแฟ้มรายวชิา รายไดส้ถานศึกษา 15,000.00 บาท 
6108000904 » การจดัท ารายงานการประเมินคณุภาพระดับ  รายได้สถานศึกษา 4,000.00 บาท 
  หลักสตูร 
6108000905 » การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาการ  รายได้สถานศึกษา 5,000.00 บาท 
  ส ารวจความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร และ 

ของผู้ใช้บัณฑิต 
รายละเอียดงบประมาณของโครงการ 34,000.00 บาท 
วิธีการประเมินโครงการ 

AAR 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

หลักสตูร เป็นไปตามเกณฑ์และมาตรฐานท่ีก าหนดในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

เพื่อให้การบริหารหลักสูตร สบ ทันตสาธารณสุข ปีการศึกษา 2560 และ 2561 ภาคการศึกษาต้น อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/คณะผู้ด าเนินการ 
   เพียงดาว  ค านึงสิทธิ   ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
   ปิ่นทอง  ประสงค์สุข   ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
   บุษยสิทธิ์  พงษ์พิจิตร   ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
   ศิริภา  เกื้อนุ้ย    ( ผู้ร่วมโครงการ ) 
 
 
 
 



๑๖๗ 

หน่วยงาน ภาควิชาทันตสาธารณสุข  
พันธกิจข้อที่ 1.การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข ข้อย่อย 1.1 ผลิตบคุลากรด้านสาธารณสุข 
ลักษณะของแผน  แผนงานประจ า  
รายละเอียดแผนงาน  โครงการ  
รหัสโครงการ 61080010  

โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน (ประกันคุณภาพระดับอุดมศึกษาตัวช้ีวัด 6.1 ระดับ
หลักสูตร) 
หลักการและเหตุผล 

เครื่องปรับอากาศเดิมของห้องเรียนและให้ห้องพักอาจารย์เก่าและช ารุด ไม่สามารถซ่อมได้ และเครื่องฉายภาพ
และ เครื่องฉายแผ่นทึบ ในห้องเรียนไม่สว่างไม่สามารถปรับให้ชัดได้ ส่งผลต่อประสิทธิภาพการเรียนของนักศึกษา 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศในห้องเรียน และ ห้องพักอาจารย์ 10 ตัว 
2. เพื่อจัดซื้อโสตทัศนูปกรณ์ ในหอ้งเรียน 3 ชุด 

กลุ่มเป้าหมาย 
1. มีเครื่องปรับอากาศในห้องเรยีน และ ห้องพักอาจารย์ 10 ตัว 
2. มีโสตทัศนูปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ ในห้องเรียน 3 ชุด 

วิธีการด าเนินงานหรือขั้นตอนการด าเนินการ 
1. เสนอโครงการ 
2. ด าเนินงานตามโครงการ 
3. สรปุผลโครงการ 

ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ีเริ่มตน้ 27 ต.ค. 2560 วันท่ีสิ้นสดุ 27 ต.ค. 2560 
แผนด าเนินการแผนการและกจิกรรมด าเนินการ 

6108001001 » อุปกรณ์ สื่อ โสต ในห้องเรียน (150,000)  รายได้สถานศึกษา 0.00 บาท 
รายละเอียดงบประมาณของโครงการ 0.00 บาท 
วิธีการประเมินโครงการ 

1. AAR 
2. ประเมินความพึงพอใจ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ทันสมัย และ มีประสิทธิภาพ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ทันสมัย และ มีประสิทธิภาพ 
2. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรยีนการสอน 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/คณะผู้ด าเนินการ 
   รุ่งเพ็ชร  บุญทศ    ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
   ชุติมณฑน์  ลลีาอาภรณ์   ( ผู้ร่วมโครงการ ) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



๑๖๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดแผนปฏิบัติการ 
ภาควิชาเภสัชกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๙ 

ภาควิชาเภสัชกรรม 
แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ  2561 ปีการศึกษา 2560 

 
หน่วยงาน ภาควิชาเภสัชกรรม หน่วยงานย่อย  
พันธกิจข้อที่ 1.การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข ข้อย่อย 1.1 ผลิตบคุลากรด้านสาธารณสุข 
ลักษณะของแผน  แผนงานประจ า  
รายละเอียดแผนงาน  โครงการ  
รหัสโครงการ 61110001  

โครงการจดัหาครุภณัฑ์สนับสนุนการเรยีนการสอน 
หลักการและเหตุผล 

สถาบันการศึกษาต้องบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อจัดหาวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อส าหรับการเรียนการสอน 
กลุ่มเป้าหมาย 

นักศึกษาหลักสตูรเทคนคิเภสัชกรรม จ านวน 95 คน 
วิธีการด าเนินงานหรือขั้นตอนการด าเนินการ 

จัดซื้อ 
ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ีเริ่มตน้ 1 ต.ค. 2560 วันท่ีสิ้นสุด 30 ก.ย. 2561 
แผนด าเนินการแผนการและกจิกรรมด าเนินการ 

6111000101 » จัดซื้อครุภณัฑ์ส านักงาน งบอ านวยการ (80,000)  รายได้สถานศึกษา 0.00 บาท 
6111000102 » จัดซื้อครุภณัฑ์การศึกษา งบอ านวยการ (150,000)  รายได้สถานศึกษา 0.00 บาท 
6111000103 » จัดซื้อเครื่องช่ังไฟฟ้า งบอ านวยการ (120000)   รายได้สถานศึกษา  0.00 บาท 
รายละเอียดงบประมาณของโครงการ 0.00 บาท 

วิธีการประเมินโครงการ 
ประเมินจากรายจ่ายค่าวสัดฝุึก อุปกรณ์การเรยีนการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบด าเนินการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
รายจ่ายค่าวัสดฝุึก อุปกรณ์การเรยีนการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบด าเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
มีวัสดฝุึก อุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน ตามมาตรฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสทิธิภาพ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/คณะผู้ด าเนินการ 
   รวีวรรณ  ช่วยบ ารุง   ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
   รวีวรรณ  ช่วยบ ารุง   ( ผู้ก ากับติดตาม ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๐ 

หน่วยงาน ภาควิชาเภสัชกรรม หน่วยงานย่อย  
พันธกิจข้อที่ 1.การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข ข้อย่อย 1.1 ผลิตบคุลากรด้านสาธารณสุข 
ลักษณะของแผน  แผนงานประจ า  
รายละเอียดแผนงาน  โครงการ  
รหัสโครงการ 61110002  

โครงการจดัหาวัสดุสนับสนุนการเรียนการสอน 
หลักการและเหตุผล 

สถาบันการศึกษาต้องบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อจัดหาวัสดุฝึก ส ารับการเรยีนการสอน 
กลุ่มเป้าหมาย 

นักศึกหลักสตูรเทคนคิเภสัชกรรม จ านวน 95 คน 
วิธีการด าเนินงานหรือขั้นตอนการด าเนินการ 

จัดซื้อ 
ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ีเริ่มตน้ 1 ต.ค. 2560 วันท่ีสิ้นสุด 30 ก.ย. 2561 
แผนด าเนินการแผนการและกจิกรรมด าเนินการ 

6111000201 » ซื้อวัสดสุ านักงาน งบอ านวยการ (100,000)  รายได้สถานศึกษา 0.00 บาท 
6111000202 » ค่าถ่ายเอกสารการเรียนการสอน งบอ านวยการ รายได้สถานศึกษา 0.00 บาท 
  (50,000) 

รายละเอียดงบประมาณของโครงการ 0.00 บาท 
วิธีการประเมินโครงการ 

ประเมินจากรายจ่ายค่าวสัดฝุึก อุปกรณ์การเรยีนการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบด าเนินการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

รายจ่ายค่าวัสดฝุึก อุปกรณ์การเรยีนการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบด าเนินการ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

มีวัสดฝุึก อุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน ตามมาตรฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสทิธิภาพ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/คณะผู้ด าเนินการ 
   รวีวรรณ  ช่วยบ ารุง   ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
  รวีวรรณ  ช่วยบ ารุง   ( ผู้ก ากับติดตาม ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๑ 

หน่วยงาน ภาควิชาเภสัชกรรม หน่วยงานย่อย  
พันธกิจข้อที่ 1.การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข ข้อย่อย 1.1 ผลิตบุคลากรด้านสาธารณสุข 
ลักษณะของแผน  -  
รายละเอียดแผนงาน  โครงการ  
รหัสโครงการ 61110003  

โครงการจดัหาวัสดุฝึกรายวิชา (ประกันคณุภาพระดับอาชีวศึกษา ตวัช้ีวัดที่ 2.4) 
หลักการและเหตุผล 

สถาบันการศึกษาต้องบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อจัดหาวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อส าหรับการเรียนการสอน 
กลุ่มเป้าหมาย 

นักศึกษาหลักสตูรเทคนคิเภสัชกรรม จ านวน 95 คน 
วิธีการด าเนินงานหรือขั้นตอนการด าเนินการ 

จัดซื้อ 
ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ีเริ่มตน้ 1 ต.ค. 2560 วันท่ีสิ้นสุด 30 ก.ย. 2561 
แผนด าเนินการแผนการและกจิกรรมด าเนินการ 

6111000301 » จัดซื้อวัสดุฝึกรายวิชารูปแบบเภสัชภัณฑ์ และ รายได้สถานศึกษา30,000.00 บาท 
  การเตรียมยาเบื้องต้น 2 
6111000302 » จัดซื้อวัสดุฝึกรายวิชางานบริการเภสัชกรรม  รายได้สถานศึกษา 20,000.00 บาท 
6111000303 » จัดซื้อวัสดุฝึกรายวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา  รายได้สถานศึกษา  10,000.00 บาท 

รายละเอียดงบประมาณของโครงการ 60,000.00  บาท 
วิธีการประเมินโครงการ 

ประเมินจากรายจ่ายค่าวสัดฝุึก อุปกรณ์การเรยีนการสอน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

มีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์การเรียนการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบด าเนินการ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

มีวัสดฝุึก อุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนตามมาตรฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/คณะผู้ด าเนินการ 
   รวีวรรณ  ช่วยบ ารุง   ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๒ 

หน่วยงาน ภาควิชาเภสัชกรรม หน่วยงานย่อย  
พันธกิจข้อที่ 1.การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข ข้อย่อย 1.1 ผลิตบคุลากรด้านสาธารณสุข 
ลักษณะของแผน  -  
รายละเอียดแผนงาน  โครงการ  
รหัสโครงการ 61110004  

โครงการจดัการเรียนการสอนรายวิชาเชิญสอน 
หลักการและเหตุผล 

สถานศึกษาต้องมีการบริหารจัดการด้านบุคลากร โดยส่งเสริมสนับสนุน ก ากับดูแล ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ
ให้ครูผู้สอนในแต่ละรายวิชาเป็นผู้ที่จบการศึกษาตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อจดัหาครูผู้สอนท่ีจบการศกึษาตรง หรือสมัพนัธ์กบัรายวิชาที่สอน 

กลุ่มเป้าหมาย 
ครูผู้สอนหลกัสตูรเทคนิคเภสชักรรม 

วิธีการด าเนินงานหรือขั้นตอนการด าเนินการ 
เชิญสอน 

ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ีเริ่มตน้ 1 ต.ค. 2560 วันท่ีสิ้นสุด 30 ก.ย. 2561 
แผนด าเนินการแผนการและกจิกรรมด าเนินการ 

6111000401 » กิจกรรมเชิญสอนวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  รายได้สถานศึกษา 0.00 บาท 
6111000402 » กิจกรรมเชิญสอนวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  รายได้สถานศึกษา 0.00 บาท 

รายละเอียดงบประมาณของโครงการ 35,000.00  บาท 
วิธีการประเมินโครงการ 

ประเมินจากวิชาที่สอน และคุณวฒุิของครูผู้สอน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

ครูผูส้อนจบการศึกษาตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอนร้อยละ 100 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ครูผู้ทุกคนมคีุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับวิชาที่สอน เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/คณะผู้ด าเนินการ 
   อุกฤษฏ์  สิทธิบุศย์   ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๓ 

หน่วยงาน ภาควิชาเภสัชกรรม หน่วยงานย่อย  
พันธกิจข้อที่ 1.การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข ข้อย่อย 1.1 ผลิตบคุลากรด้านสาธารณสุข 
ลักษณะของแผน  -  
รายละเอียดแผนงาน  โครงการ  
รหัสโครงการ 61110005  

โครงการฝึกประสบการณ์และพัฒนาทักษะวิชาชีพ (ประกันคุณภาพระดับอาชีวศึกษา ตัวบ่งช้ีที่ 2.4, 2.6) 
หลักการและเหตุผล 

การจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สถานศึกษาต้องส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ผู้เรียนได้
ทุกคนจัดท าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ และฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ หน่วยงานที่สอดคล้อง
กับสาขาที่เรียน รวมทั้งเป็นการประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อระดม
ทรัพยากรในการบริหารจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาให้ตรงความต้องการของตลาดแรงงาน 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อจัดโครงการพัฒนาทักษะวชิาชีพแก่ผู้เรียน  
2. เพื่อฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพให้แก่ผู้เรียน 

กลุ่มเป้าหมาย 
นักศึกษาหลักสตูรเทคนคิเภสัชกรรม จ านวน 38 คน 

วิธีการด าเนินงานหรือขั้นตอนการด าเนินการ 
1. เขียนโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ และโครงการฝึกงาน 
2. ท าคู่มือ และแบบประเมิน 
3. ประสานแหล่งฝึก และอาจารยพ์ี่เลี้ยง 
4. ปฐมนิเทศนักศึกษาและอาจารย์พี่เลี้ยง 
5. นักศึกษาจัดท าโครงการ/ฝึกปฏิบัติงาน 
6. อาจารย์นเิทศการฝึกปฏิบตัิงาน 
7. สรปุการปฏิบัติงานและประเมนิผล 

ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ีเริ่มตน้ 1 ต.ค. 2560 วันท่ีสิ้นสุด 30 ก.ย. 2561 
แผนด าเนินการแผนการและกจิกรรมด าเนินการ 

6111000501 » โครงการพัฒนาด้านเทคนิคเภสัชกรรมในชุมชน  งบอุดหนุน 80,000.00 บาท 
6111000502 » โครงการพัฒนาด้านเภสัชกรรม   รายได้สถานศึกษา 15,000.00 บาท 
6111000503 » โครงการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ1  รายได้สถานศึกษา 65,000.00 บาท 
6111000504 » โครงการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ2  รายได้สถานศึกษา 160,000.00 บาท 
6111000505 » กิจกรรมการแสดงโครงการทักษะวิชาชีพ  รายได้สถานศึกษา 20,000.00 บาท 
  นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของผู้เรียน 

รายละเอียดงบประมาณของโครงการ 340,000.00  บาท 
วิธีการประเมินโครงการ 

ประเมินจากการฝึกปฏิบตัิงานของนักศึกษา 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

นักศึกษาผ่านการประเมินร้อยละ 95 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

นักศึกษามีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/คณะผู้ด าเนินการ 
   ปิยมาภรณ์  อุตรนคร   ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
   อุกฤษฏ์  สิทธิบุศย์   ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
   กมลภพ  เสาวกุล    ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
  สินีนาฎ  วิทยพิเชฐสกลุ   ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
 
 



๑๗๔ 

หน่วยงาน ภาควิชาเภสัชกรรม หน่วยงานย่อย  
พันธกิจข้อที่ 1.การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข ข้อย่อย 1.1 ผลิตบคุลากรด้านสาธารณสุข 
ลักษณะของแผน  แผนงานประจ า  
รายละเอียดแผนงาน  โครงการ  
รหัสโครงการ 61110006  

โครงการพัฒนานักศึกษา (ประกันคุณภาพระดับอาชีวศึกษา ตัวช้ีวัดที่ 2.4, 3.4) 
หลักการและเหตุผล 

สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตรเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและทักษะ
วิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย ปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างการเป็นพลเมืองไทยและพลเมือง
โลกท่ีมีคุณภาพ 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อส่งเสริมผู้เรียนด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตรยิ์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย และ
ท านุบ ารุงศาสนา ศลิปะ วัฒนธรรม  

2. เพื่อส่งเสริมผู้เรียนด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
3. เพื่อส่งเสริมผู้เรียนด้านการกีฬาและนันทนาการ 
4. เพื่อส่งเสริมผู้เรียนด้านการด ารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
5. เพื่อส่งเสริมใหผู้้เรียนใช้ความรู ้ความสามารถ ท างานโดยใช้กระบวนการกลุ่ม ในการบริการวิชาการ วิชาชีพ

หรือท าประโยชน์ต่อชุมชน สังคม 
กลุ่มเป้าหมาย 

นักศึกษาหลักสตูรเทคนคิเภสัชกรรม จ านวน 95 คน 
วิธีการด าเนินงานหรือขั้นตอนการด าเนินการ 

1. เขียนโครงการ  
2. ขออนุมัติ  
3. ด าเนินโครงการ  
4. ประเมินโครงการ 

ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ีเริ่มตน้ 1 ต.ค. 2560 วันท่ีสิ้นสุด 30 ก.ย. 2561 
แผนด าเนินการแผนการและกจิกรรมด าเนินการ 

6111000601 » กิจกรรมเสริมหลักสตูรดา้นการรักชาติ ศาสน  รายได้สถานศึกษา 0.00 บาท 
  กษัตริย ์
6111000602 » กิจกรรมเสริมหลักสตูรดา้นอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  รายได้สถานศึกษา 0.00 บาท 
6111000603 » กิจกรรมเสริมหลักสตูรดา้นกีฬา นันทนาการ  รายได้สถานศึกษา 15,000.00 บาท 
6111000604 » กิจกรรมเสริมหลักสตูรดา้นบริการวิชาการ  รายได้สถานศึกษา 0.00 บาท 
  วิชาชีพ 

รายละเอียดงบประมาณของโครงการ 15,000.00  บาท 
วิธีการประเมินโครงการ 

ประเมินจากจ านวนผู้เรยีนที่เข้าร่วมกิจกรรมแตล่ะด้าน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

ผู้เรยีนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมทกุด้านไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้เรยีนทุกคนไดร้ับการส่งเสริมทักษะชีวิตและทักษะวิชาชีพตลอดจนการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เป็นพลเมือง
ไทยและพลเมืองโลกท่ีมีคณุภาพ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/คณะผู้ด าเนินการ 
   กมลภพ  เสาวกุล    ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
   ปิยมาภรณ์  อุตรนคร   ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
 
 



๑๗๕ 

หน่วยงาน ภาควิชาเภสัชกรรม หน่วยงานย่อย  
พันธกิจข้อที่ 1.การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข ข้อย่อย - 
ลักษณะของแผน  -  
รายละเอียดแผนงาน  โครงการ  
รหัสโครงการ 61110007  

ค่าตอบแทนไม่ท าเวชปฏิบัตสิ่วนตวั 
หลักการและเหตุผล 

ตามหลักเกณฑ์การเบิกเงินเพิ่มพิเศษส าหรับเภสัชกรปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขโดยไม่ท า
เวชปฏิบัติส่วนตัว หน่วยงานสามารถจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่เภสัชกรผู้ท าสัญญาขอรับเงินเพิ่มพิเศษ 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อเบิกเงินเพิ่มพิเศษส าหรับเภสัชกรปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขโดยไม่ท าเวชปฏิบัติ
ส่วนตัว 
กลุ่มเป้าหมาย 

เภสัชกรจ านวน 5 คน 
วิธีการด าเนินงานหรือขั้นตอนการด าเนินการ 

1.เภสัชกรท าสัญญาขอรับเงินเพิ่มพิเศษ  
2. ท าการเบิกจ่าย 

ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ีเริ่มตน้ 1 ต.ค. 2560 วันท่ีสิ้นสุด 30 ก.ย. 2561 
แผนด าเนินการแผนการและกจิกรรมด าเนินการ 

6111000701 » ค่าตอบแทนไม่ท าเวชปฏิบัตสิ่วนตัว   งบด าเนินงาน 300,000.00 บาท
รายละเอียดงบประมาณของโครงการ 300,000.00 บาท 
วิธีการประเมินโครงการ 

มีการเบิกจา่ยเงินตามแผนท่ีตั้งไว ้
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

เภสัชกรผู้ท าสญัญาไดร้ับเงินเพิ่มพเิศษครบ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

เภสัชกรผู้ท าสญัญามีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/คณะผู้ด าเนินการ 
   รวีวรรณ  ช่วยบ ารุง   ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๖ 

หน่วยงาน ภาควิชาเภสัชกรรม หน่วยงานย่อย  
พันธกิจข้อที่ 1.การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข ข้อย่อย 1.1 ผลิตบคุลากรด้านสาธารณสุข 
ลักษณะของแผน  -  
รายละเอียดแผนงาน  -  
รหัสโครงการ 61110008  

จัดท าเลม่หลักสูตรและประมวลรายวิชา 
หลักการและเหตุผล 

สถานศึกษาต้องส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูพัฒนาเนื้อหาสาระของรายวิชาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อจัดท าเลม่หลักสูตรและประมวลรายวิชา 
กลุ่มเป้าหมาย 

เล่มหลักสตูรและประมวลรายวิชา อย่างละ 20 เล่ม 
วิธีการด าเนินงานหรือขั้นตอนการด าเนินการ 

จัดจ้าง 
ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ีเริ่มตน้ 1 ต.ค. 2560 วันท่ีสิ้นสุด 30 ก.ย. 2561 
แผนด าเนินการแผนการและกจิกรรมด าเนินการ 

6111000801 » จัดท าเล่มหลกัสูตรและประมวลรายวิชา  รายได้สถานศึกษา 10,000.00 บาท 
รายละเอียดงบประมาณของโครงการ 10,000.00 บาท 
วิธีการประเมินโครงการ 

ได้เล่มหลักสตูรและประมวลรายวิชา 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

มีเลม่หลักสูตรและประมวลรายวิชาก่อนเปิดเรยีนปีการศึกษา 2561 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

มีเลม่หลักสูตรและประมวลรายวิชาใช้อย่างเพียงพอส าหรับการเรียนการสอน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/คณะผู้ด าเนินการ 
   รวีวรรณ  ช่วยบ ารุง   ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



๑๗๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดแผนปฏิบัติการ 
ภาควิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๘ 

ภาควิชาปฏิบัติการฉุกเฉนิการแพทย์ 
แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ  2561 ปีการศึกษา 2560 

 
หน่วยงาน ภาควิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ หน่วยงานย่อย  
พันธกิจข้อที่ 1.การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข ข้อย่อย 1.1 ผลิตบคุลากรด้านสาธารณสุข 
ลักษณะของแผน  แผนยุทธ์ศาสตร์ 
รายละเอียดแผนงาน  โครงการ  
รหัสโครงการ 61120001  

โครงการจัดการเรียนการสอนวิชาเชิญสอน (อาจารย์พิเศษ) (ประกันคุณภาพระดับอาชีวศึกษา ตัวช้ีวัดที่ 2.3 ข้อ 
2) 
หลักการและเหตุผล 

การจัดการเรียนการสอนของภาควิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ มีทั้งรายวิชาศึกษาทั่วไป และรายวิชาชีพ บาง
รายวิชาภาควิชาฯ ไม่สามารถด าเนินการจัดการเรียนการสอนได้ เนื่องจากขาดผุ้สอนที่มีความเช่ียวชาญทางด้านวิชา
ดังกล่าว จึงต้องมีการเชิญอาจารย์พิเศษ จากภายนอกวิทยาลัยมาร่วมสอน เพื่อจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนจัดการเรียนการสอนของหลักสตูรให้มีประสิทธิภาพ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ภาควิชาฯ มีการส่งเสริมและสนับสนุนการจดัการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
วิธีการด าเนินงานหรือขั้นตอนการด าเนินการ 

1. ด าเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเชิญสอน 
2. ด าเนินการเบิกจา่ยค่าใช้จ่ายในรายวิชาที่เชิญสอน 

ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ีเริ่มตน้ 3 ต.ค. 2560 วันท่ีสิ้นสุด 3 ต.ค. 2560 
แผนด าเนินการแผนการและกจิกรรมด าเนินการ  

6112000101 » วิชา การดูแลผู้ป่วยเฉพาะกรณี   รายได้สถานศึกษา 4,000.00 บาท 
6112000102 » เชญิสอนวิชาการยกและการเคลื่อนย้าย  รายได้สถานศึกษา 3,000.00 บาท 
6112000103 » วิชาปฏิบัติการฉุกเฉิน    รายได้สถานศึกษา 10,000.00 บาท 
6112000104 » วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร   รายได้สถานศึกษา 35,000.00 บาท 
6112000105 » วิชาการช่วยฟื้นคืนชีพ    รายได้สถานศึกษา 14,000.00 บาท 
6112000106 » วิชาการดูแลรกัษาผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน   รายได้สถานศึกษา 6,000.00 บาท 
6112000107 » วิชาการดูแลรกัษาผู้ป่วยฉุกเฉิน   รายได้สถานศึกษา 10,000.00 บาท 
6112000108 » วิชานิติเวชศาสตร์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  รายได้สถานศึกษา 6,000.00 บาท 
6112000109 » วิชาประเมินสภาพ     รายได้สถานศึกษา 5,000.00 บาท 
6112000110 » วิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาส าหรับ  รายได้สถานศึกษา 1,000.00 บาท 
  ปฏิบัติการฉุกเฉิน 
6112000111 » วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร   รายได้สถานศึกษา  9,000.00 บาท 
6112000112 » วิชาว่ายน้ า     รายได้สถานศึกษา 15,560.00 บาท 
6112000112 » วิชาศิลปะป้องกันตัว    รายได้สถานศึกษา 19,440.00 บาท 

รายละเอียดงบประมาณของโครงการ 138,000.00 บาท 
วิธีการประเมินโครงการ 

1. ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา และอาจารย ์
2. ประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
ภาควิชาฯ ไดม้ีการจัดเบิกคา่ใช้จ่ายในรายวิชาที่มีการเชิญสอน 
 
 



๑๗๙ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักศึกษามีความพึงพอใจในการจัดการเรยีนการสอนในรายวิชาทีม่ีการเชิญสอน 
2. นักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยู่ในเกณฑ์ด ี
3. อาจารย์ประจ าภาควิชาฯ มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/คณะผู้ด าเนินการ 
   ทัศนันท์  ทุมมานนท์   ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
   ปัญชรี  อุคพัชญ์สกุล   ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
  ทศพร  รานุรักษ์    ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
   นงนุช  นามวงษ์    ( ผู้ก ากับติดตาม ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๐ 

หน่วยงาน ภาควิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ หน่วยงานย่อย  
พันธกิจข้อที่ 1.การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข ข้อย่อย - 
ลักษณะของแผน  แผนยุทธ์ศาสตร์ 
รายละเอียดแผนงาน  โครงการ  
รหัสโครงการ 61120002  

โครงการบริการวิชาการ เรื่อง การช่วยฟ้ืนคืนชีพข้ันพ้ืนฐานและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นส าหรบัเด็กและเยาวชน 
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี (ประกันคุณภาพระดับอาชีวศึกษา ตัวช้ีวัดที่ 3.2 ข้อ 4และ ตัวช้ีวัดที ่
3.4 ข้อ5) 
หลักการและเหตุผล 

ภาควิชาปฎิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ได้เล็งเห็นความส าคัญของ
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี เนื่องจากเป็นเยาวชนผู้กระท าความผิดขาดโอกาสในการเรียนรู้ และ
มีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาความรุนแรงและเสียชีวิตได้ ทางภาควิชาฯ จึงได้จัดโครงการบริการวิชาการเรื่อง การช่วยฟ้ืน
คืนชีพข้ันพ้ืนฐานและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นส าหรับเด็กและเยาวชน 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้นักศึกษาได้น าความรู้จากการเรียนทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง 
2. เพือ่ให้เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

การช่วยฟื้นคืนชีพข้ันพ้ืนฐานและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่ถูกต้อง 
กลุ่มเป้าหมาย 

1. นักศึกษาได้น าความรู้จากการเรียนทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง 
2. เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับการช่วย

ฟื้นคืนชีพข้ันพ้ืนฐานและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่ถูกต้อง 
วิธีการด าเนินงานหรือขั้นตอนการด าเนินการ 

1. จัดท ารายละเอียดโครงการ และเสนอโครงการ 
2. ติดต่อประสานงานกับสถานพินิจ 
3. เตรียมนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการตามวันและเวลา ดังกล่าว 
4. จัดให้มีการบริการวิชาการ 
5. ประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการฯ และจดัท ารายสรุปผลการด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ีเริ่มตน้ 4 ต.ค. 2560 วันท่ีสิ้นสุด 4 ต.ค. 2560 
แผนด าเนินการแผนการและกจิกรรมด าเนินการ 

6112000201 » ค่าด าเนินโครงการบริการวิชาการ เรื่อง การ
ช่วยฟ้ืนคืนชีพข้ันพ้ืนฐานและการปฐมพยาบาล
เบื้องต้นส าหรับเด็กและเยาวชน สถานพินิจ
และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุร ี

รายได้สถานศึกษา 40,000.00 บาท 

รายละเอียดงบประมาณของโครงการ 40,000.00  บาท 
วิธีการประเมินโครงการ 

1. แบบประเมินความรู้เรื่องการชว่ยฟ้ืนคืนชีพข้ันพ้ืนฐานและการปฐมพยาบาลก่อนและหลัง 
2. แบบประเมินทักษะการปฏิบตักิารช่วยฟื้นคืนชีพข้ันพ้ืนฐานตามขั้นตอนและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
3. แบบประเมินความพึงพอใจโครงการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
1. ร้อยละ 100 ของนักศึกษาเขา้ร่วมโครงการ 
2. ร้อยละ 50 ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีค่าเฉลี่ยความรู้ เรื่องการชว่ยฟ้ืนคืนชีพข้ันพ้ืนฐานและการปฐม

พยาบาลเบื้องต้นมากขึ้น 
3. ร้อยละ 50 ของผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถปฏิบตัิการช่วยฟ้ืนคนืชีพข้ันพ้ืนฐานตามขั้นตอนและให้การปฐม

พยาบาลเบื้องต้นอย่างถูกต้อง 
4. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
 



๑๘๑ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. เด็กและเยาวชนในสถานพินิจได้รับความรู้ และสามารถน าความรู้ที่ไดร้ับไปใช้ในชีวิตประจ าวันได ้
2. นักศึกษาได้น าความรู้จากการเรียนทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง 
3. นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน และสังคม ได้ฝึกตนเองให้มีจิตบริการ บริการวิชาการด้าน

สุขภาพให้ตอบสนองต่อระบบสุขภาพชุมชน สังคม ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย ์
4. อาจารย์ผูส้อนได้น าความรู้และประสบการณ์จากการด าเนินโครงการบริการวิชาการมาใช้พัฒนาการจัดการ

เรียนการสอนที่เน้นผุ้เรยีนเป็นศูนย์กลางและตอบสนองความต้องการของชุมชน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/คณะผู้ด าเนินการ 
   วัชริศ  พลสอน    ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
   นงนุช  นามวงษ์    ( ผู้ก ากับติดตาม ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๒ 

หน่วยงาน ภาควิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ หน่วยงานย่อย  
พันธกิจข้อที่ 1.การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข ข้อย่อย 1.1 ผลิตบคุลากรด้านสาธารณสุข 
ลักษณะของแผน  แผนยุทธ์ศาสตร์  
รายละเอียดแผนงาน  โครงการ  
รหัสโครงการ 61120003  

โครงการฝึกทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์เพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณภัยของนั กศึกษา(ประกัน
คุณภาพระดับอาชีวศึกษา ตัวช้ีวัดที่ 3.3 ข้อ 4 และ ตัวช้ีวัดที่ 3.4 ข้อ 1) 
หลักการและเหตุผล 

ในภาวะสาธารณะภัย จ าเป็นต้องมีทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ออกปฏิบัติการได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้การ
ตอบสนองต่อความเจ็บป่วยได้ทันท่วงที บุคลากรทางการแพทย์ควรได้รับการพัฒนาต่อยอด อบรมความรู้พื้นฐานให้พร้อม
ออกปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินและท าหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย ในพ้ืนท่ีประสบภัยของตนเอง 

ภาควิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ได้เล็งเห็นความส าคัญในเรื่อง
ดังกล่าว จึงได้จัดโครงการเรื่อง การฝึกทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ เพื่อตอบโต้บรรเทาสาธารณะภัย ส าหรับ
นักศึกษาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ชั้นปีที่ ๑ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน 
และเป็นทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์เคลื่อนที่เร็ว นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวฯ ยัง มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม
คุณลักษณะ ให้ผู้เรียนสามารถบูรณาการในรายวิชา ประเมินสภาพ ยกเคลื่อนย้าย และเทคนิคหัตถการ น ามาประยุกต์ใช้
ในสถานการณ์จริง รวมทั้งการท างานร่วมกันเป็นทีม โดยสามารถน าไปพัฒนางานสาธารณสุขที่เน้นด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในโครงการฯครั้งนี้จัดเป็นกิจกรรมกลุ่มย่อยจ านวน ๕ กลุ่ม ซึ่งจะท าให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหา
ได้มากข้ึน และมีประสิทธิภาพสูงสุดแก่นักศึกษาต่อไป 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อด าเนินการจัดการเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญแบบบูรณาการในวิชาชีพ 
ประเมินสภาพ ยกเคลื่อนย้าย และเทคนิคหัตถการ ให้แก่นักศึกษา และติดตามประเมินผลการจัดโครงการ 

๒. เพื่อให้นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริงโดยการบูรณาการในรายวิชาชีพและมาตรฐานวิชาชีพ  
๓. เพื่อให้จ านวนผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินครบถ้วน 

กลุ่มเป้าหมาย 
๑. อาจารย์ภาคปฏิบัติการฉุกเฉินกาแพทย์ จ านวน ๑๐ คน 
๒. นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ สาขาปฏิบัติการฉุกเฉิน

การแพทย์ ช้ันปีท่ี ๑ รหัสกลุ่มเรียน ๖๐๐๔๕๐ จ านวน ๒๒ คน 
วิธีการด าเนินงานหรือขั้นตอนการด าเนินการ 

๑. จัดท ารายละเอียดโครงการ และเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ 
๒. ติดต่อประสานงานกับค่ายลูกเสือวชิราวุธ เพื่อช้ีแจงกิจกรรมโครงการและการประเมินผลโครงการ 
๓. แจ้งนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการตามวัน เวลาและสถานท่ี ท่ีระบุไว้ในโครงการ 
๔. จัดให้มีการฝึกทีมปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์เคลื่อนที่เร็ว ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ช้ันสูง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ช้ันปีท่ี ๑ รหัสกลุ่มเรียน ๖๐๐๔๕๐ จ านวน ๒๒ 
คน ดังนี ้

๔.๑ อาจารย์ให้ความรู้ และสาธิตวิธีการเข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในภาวะสาธารณะภัย 
  ๔.๒ นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ สาขาปฏิบัติการ

ฉุกเฉินการแพทย์ ช้ันปีที่ ๑ รหัสกลุ่มเรียน ๖๐๐๔๕๐ จ านวน ๒๒ คน เข้ากลุ่มฝึกปฏิบัติการดูแลและช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ 
โดยแบ่งนักศึกษาออกท้ังหมด ๕ กลุ่มโดย ๓ กลุ่มๆละ ๔ คน ๒ กลุ่มๆละ ๕ ตน 

๕. ประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการฯ และจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ีเริ่มตน้ 3 มี.ค. 2561 วันท่ีสิ้นสุด 30 มี.ค. 2561 
แผนด าเนินการแผนการและกจิกรรมด าเนินการ 

6112000301 » คา่ด าเนินโครงการฝึกทีมปฏิบตัิการฉุกเฉินทาง รายได้สถานศึกษา 40,000.00 บาท 
  การแพทย์เพื่อตอบโตภ้าวะฉุกเฉินทาง 
  สาธารณภัยของนักศึกษา 

รายละเอียดงบประมาณของโครงการ 40,000.00 บาท 



๑๘๓ 

วิธีการประเมินโครงการ 
๑. แบบประเมินทักษะตามวิชาชีพ 
๒. แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
ร้อยละ ๘๐ ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ สาขาปฏิบัติการ

ฉุกเฉินการแพทย์ ช้ันปีท่ี ๑ รหัสกลุ่มเรียน ๖๐๐๔๕๐ จ านวน ๒๒ คน ผ่านการประเมินผลการฝกึทักษะและได้คะแนนรวม
ตามเกณฑ์ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วมโครงการฯและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการบูรณาการ
รายวิชา ประเมินสภาพ ยกเคลื่อนย้าย และเทคนิคหัตถการ  

๒. อาจารย์ประจ าภาควิชาฯได้แนวทางในการพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาได้ 
๓. นักศึกษาสามารถประเมินตนเองจากการฝึกทักษะทางวิชาชีพได้ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/คณะผู้ด าเนินการ 
   ทศพร  รานุรักษ์    ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
   นงนุช  นามวงษ์    ( ผู้ก ากับติดตาม ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๔ 

หน่วยงาน ภาควิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ หน่วยงานย่อย  
พันธกิจข้อที่ 1.การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข ข้อย่อย - 
ลักษณะของแผน  แผนยุทธ์ศาสตร์  
รายละเอียดแผนงาน  โครงการ  
รหัสโครงการ 61120004  

โครงการจัดซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน (ประกันคุณภาพระดับอาชีวศึกษา ตัวช้ีวัดที่ 2.4 
ข้อ 2) 
หลักการและเหตุผล 

ภาควิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ เล็งเห็นความส าคัญของการการจัดการเรียนการสอน จึงได้จัดสรรเงิน
ส าหรับจัดซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ์ด้านการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเรียนการสอนในรายวิชาชีพ ในการฝึก
ทักษะที่จ าเป็นส าหรับวิชาชีพ ทั้งนี้เพื่อให้การเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
วัตถุประสงค ์

เพื่อจัดซื้อวัสดุและครุภณัฑด์้านการเรียนการสอนใหเ้พียงพอส าหรับนักศึกษา 
กลุ่มเป้าหมาย 

จัดซื้อวัสดุและครุภณัฑด์้านการเรยีนการสอนให้เพยีงพอส าหรับนักศึกษา 
วิธีการด าเนินงานหรือขั้นตอนการด าเนินการ 

1. จัดท างบประมาณท าแผนเกี่ยวกับการซื้อวัสดุ และครุภณัฑ์เกีย่วกับการเรยีนการสอน 
2. จัดซื้อวัสดุ และครภุัณฑ์เกี่ยวกบัการเรยีนการสอน 

ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ีเริ่มตน้ 4 ต.ค. 2560 วันท่ีสิ้นสุด 4 ต.ค. 2560 
แผนด าเนินการแผนการและกจิกรรมด าเนินการ 

6112000401 » วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทยส์ าหรับการ
เรียนการสอน 

รายได้สถานศึกษา 20,000.00 บาท 

6112000402 » ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน
วิชาการป้องกันปัญหาสุขภาพและส่งเสริม
สุขภาพแบบองค์รวม 

รายได้สถานศึกษา 5,000.00 บาท 

6112000403 » ซื้อวัสด-ุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ประกอบการ
เรียนการสอนวิชาการยกและการเคลื่อนย้าย 

รายได้สถานศึกษา 30,000.00 บาท 

รายละเอียดงบประมาณของโครงการ 55,000.00 บาท 
วิธีการประเมินโครงการ 

ประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนต่อนักศึกษาและอาจารย ์
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

นักศึกษาและอาจารย์ในภาควิชาฯ มีวัสดุและครภุณัฑ์พร้อมใช้ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

นักศึกษามีความพึงพอใจและพร้อมใช้ต่อวัสดุและครภุัณฑ ์
ผู้รับผิดชอบโครงการ/คณะผู้ด าเนินการ 
   วัชริศ  พลสอน   ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
   นงนุช  นามวงษ์   ( ผู้ก ากับติดตาม ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๕ 

หน่วยงาน ภาควิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ หน่วยงานย่อย  
พันธกิจข้อที่ 1.การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข ข้อย่อย -  
ลักษณะของแผน  แผนยุทธ์ศาสตร์  
รายละเอียดแผนงาน  โครงการ  
รหัสโครงการ 61120005  

โครงการพัฒนาทักษะด้านการรับแจ้งเหตุ สื่อสารและสั่งการของนักศึกษา(ประกันคุณภาพระดับอาชีวศึกษา
ตัวช้ีวัดที่ 3.3 ข้อ 2และข้อ 4) 
หลักการและเหตุผล 

การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ 
ความสามารถและทักษะการรับแจ้งเหตุ สื่อสาร ช่วยเหลือในการส่งการในงานการแพทย์ฉุกเฉิน รวมทั้งสามารถใช้วิทยุ
สื่อสารในการออกปฏิบัติการ ณ จุดเกิดเหตุได้ ดังนี้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ และการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง ภาควิชาฯ ได้จัดท าโครงการฝึกทักษะการรับแจ้งเหตุสื่อสาร และสั่งการ เพื่อ
พัฒนาความรู้ทักษะและเจตคติของนักศึกษา 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้นักศึกษาเกิดความรู้และความเข้าใจการการรับแจ้งเหตุ สือ่สาร และช่วยเหลือในการส่งการ 
2. เพือ่ให้นักศึกษาเกิดทักษะการใช้วิทยุสื่อสารในการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินได ้
3. เพือ่ให้นักศึกษาสามารถน าประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในการฝึกปฏิบัติงานจริงในอนาคตได้ 

กลุ่มเป้าหมาย 
1. นักศึกษาเกิดความรู้และความเข้าใจการการรบัแจ้งเหตุ สื่อสาร และช่วยเหลือในการส่งการ 
2. นักศึกษาเกิดทักษะการใช้วิทยุสื่อสารในการปฏิบตัิงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินได ้
3. นักศึกษาสามารถน าประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในการฝึกปฏิบัติงานจริงในอนาคตได้ 

วิธีการด าเนินงานหรือขั้นตอนการด าเนินการ 
1. จัดท าโครงการและเสนอโครงการ 
2. ติดต่อแหล่งฝึก 
3. จัดตารางเวร และแจ้งให้นักศึกษาได้ทราบ 
4. ส่งนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน 
5. ประเมินโครงการ 

ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ีเริ่มตน้ 4 ต.ค. 2560 วันท่ีสิ้นสุด 4 ต.ค. 2560 
แผนด าเนินการแผนการและกจิกรรมด าเนินการ 

6112000501 » ค่าด าเนิน โครงการพัฒนาทักษะด้านการรับแจง้เหตุ รายไดส้ถานศึกษา 25,000.00 บาท 
   สื่อสารและสั่งการของนักศึกษา 
รายละเอียดงบประมาณของโครงการ 25,000.00  
วิธีการประเมินโครงการ 

1. แบบประเมินทักษะการรับแจ้งเหตุ สื่อสาร และสั่งการ 
2. แบบประเมินการใช้วิทยุสื่อสาร 
3. แบบประเมินความพึงพอใจโครงการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
1. นักศึกษาทุกคนผ่านการฝึกทักษะการใช้วิทยุสื่อสาร และทักษะการรับแจ้งเหตุ สื่อสารและสั่งการโดยมี

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 60 ข้ึนไป 
2. นักศึกษามีค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจโครงการอยู่ระดับมากข้ึนไป 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักศึกษาสามารถน าความรู้และทักษะที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานภาคสนามและการปฏิบัติการจริง

ต่อไป 
2. นักศึกษามีค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจโครงการอยู่ระดับมากข้ึนไป 
 
 



๑๘๖ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/คณะผู้ด าเนินการ 
   ทศพร  รานุรักษ์   ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
  นงนชุ  นามวงษ์   ( ผู้ก ากับติดตาม ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๗ 

หน่วยงาน ภาควิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์  
พันธกิจข้อที่ 1.การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข  
ลักษณะของแผน  แผนยุทธ์ศาสตร์  
รายละเอียดแผนงาน  โครงการ  
รหัสโครงการ 61120006  

โครงการเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ (ประกันคุณภาพระดับอาชีวศึกษา ตัวช้ีวัดที่ 3.3 ข้อ 
2) 
หลักการและเหตุผล 

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี เป็นสถาบันการศึกษาในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับผิดชอบผลิตและพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขที่มีคุณภาพตอบสนองความ ต้องการของสังคม 
โดยภาควิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ท าหน้าที่ผลิตนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาปฏิบัติการ
ฉุกเฉินการแพทย์ ซึ่งการจัดการเรียนการสอนในช้ันปีที่ ๑ นักศึกษาได้เรียนภาคทฤษฎีและภาคทดลอง แต่ยังขาด
ประสบการณ์การเรยีนรูต้ามสภาพจริงจากผูป้่วยท่ีมารบับริการในสถานบรกิาร ประกอบกับผลจากการประเมินคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและข้อเสนอแนะของครูพี่เลีย้งจากการไปนิเทศการฝึกปฏิบัติงาน ในปีท่ีผ่าน
มาพบว่านักศึกษายังขาดความมั่นใจในการประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะในการปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินสู่การปฏิบัติจริง
และความสามารถในการปรับตัวในการท างานเป็นทีม ภาควิชาจึงจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษา โดยจัดท า
โครงการนี้ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพแก่นักศึกษาที่นอกเหนือจากการเรียนการสอนในห้องเรียน และเพื่อ
เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกภาคสนามของนักศึกษา โดยจัดให้นักศึกษาได้ฝึกหัตถการต่าง ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานที่
ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินของโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดชลบุรี, ฉะเชิงเทรา และปราจีนบุรี ซึ่งเป็นการส่งเสริมทักษะทางอาชีพ
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้กับนักศึกษาในการปฏิบัติงานต่อไป 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้นักศึกษาหลักสตูรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาปฏิบตักิารฉุกเฉินการแพทยร์ุ่นที่ ๘ ได้รบั
ประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ 
กลุ่มเป้าหมาย 

นักศึกษาหลักสตูรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์รุ่นที่ ๘ ได้รับประสบการณ์ทาง
วิชาการและวิชาชีพ 
วิธีการด าเนินงานหรือขั้นตอนการด าเนินการ 

๑. ระยะเวลาเตรียมความพร้อมกอ่นฝึกปฏิบัติงาน 
๑.๑ จดัตั้งคณะท างานผูร้ับผดิชอบโครงการ 
๑.๒ ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการด าเนินงาน 
๑.๓ ติดต่อประสานงานกับแหล่งฝกึภาคปฏิบตัิในเรื่องความความพรอ้มของแหล่งฝึกและการจดั

ประสบการณ์ และสิ่งสนับสนุนอ่ืนๆ 
๑.๔ จดัท าหนังสือแจ้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด และแหล่งฝึก

ปฏิบัติงานเพื่อขอความอนุเคราะห์ส่งนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน 
๑.๕ จดัท าแผนการนิเทศ คู่มือการฝึกปฏิบตัิงาน แบบประเมินทักษะการปฏิบตัิงาน (ตั้งแต่วันท่ี ๒๖ 

มิถุนายน ๒๕๖๐ – ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐) 
๑.๖ การปฐมนิเทศครูพี่เลี้ยง ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ – ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

๑.๗ ด าเนินการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกปฏิบัติงาน ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
๒. ระยะเวลาฝึกประสบการณ์ห้องฉุกเฉิน รวมทั้งสิ้น ๓ สัปดาห ์

๒.๑ ส่งนักศึกษาฝึกปฏบิัติงาน ณ แหล่งฝึกปฏิบตัิงาน ๑๑ –๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
๒.๒ ประสานงานกับครูพี่เลี้ยงและแหล่งฝึกประสบการณ์และตดิตามนิเทศนักศึกษาตามแผนการนิเทศ 

๓. ระยะเวลาสิ้นสุดการฝึกปฏิบัตงิาน 
๓.๑ รวบรวมแบบประเมินทักษะ 
๓.๒ ประเมินผลโครงการ (ประเมนิกระบวนการ) 
 

ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ีเริ่มตน้ 3 ต.ค. 2560 วันท่ีสิ้นสุด 30 ก.ย. 2561 



๑๘๘ 

แผนด าเนินการแผนการและกจิกรรมด าเนินการ 
6112000601 » ค่าด าเนินโครงการเสริมสร้างประสบการณ์ทาง  รายได้สถานศึกษา 27,000.00 บาท 
  วิชาการและวิชาชีพ 

รายละเอียดงบประมาณของโครงการ 27,000.00 บาท 
วิธีการประเมินโครงการ 

๑. แบบประเมินทักษะการปฏิบตังิานท่ีส่งเสรมิประสบการณ์ทางวิชาการ และวิชาชีพแก่นักศึกษา 
๒. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ 

ดัชนีชี้วัดผลส าเร็จ 
1. ร้อยละ ๑๐๐ ของนักศึกษาหลกัสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูงปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์รุ่นที ่๘ ไดฝ้ึก

ประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพตามทักษะที่ก าหนด 
2. ร้อยละ ๘๐ ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูงปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทยร์ุ่นที่ ๘ เข้าร่วม

กิจกรรม มคีวามพึงพอใจต่อโครงการอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงจากการฝึกทักษะการปฏิบตัิงานตามสภาพความเป็นจริงตามทักษะที่ก าหนด 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป 

๒. ครูพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศไดแ้นวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัตติ่อไป 
๓. แหล่งฝึกมีความตื่นตัวและเตรยีมความพร้อมในการเป็นแหล่งการเรียนรู้ส าหรับนักศึกษาและเกิดการประสาน

ความร่วมมือท่ีดีระหว่างวิทยาลัยฯ และแหล่งฝึกปฏิบตัิงาน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/คณะผู้ด าเนินการ 
   ปิยรัตน์  จิตรภักดี    ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
   นงนุช  นามวงษ์    ( ผู้ก ากับติดตาม ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๙ 

หน่วยงาน ภาควิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์  
พันธกิจข้อที่ 1.การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข  
ลักษณะของแผน  แผนยุทธ์ศาสตร์  
รายละเอียดแผนงาน  โครงการ  
รหัสโครงการ 61120007  

โครงการฝึกประสบการณ์ทักษะวชิาชีพ1 (ประกันคุณภาพระดับอาชีวศึกษา ตัวช้ีวัดที่ 3.3 ข้อ 2) 
หลักการและเหตุผล 

การจัดการเรียนการสอนตามหลักสตูรมีการก าหนดให้นักศึกษา ได้รับการฝึกประสบการณท์ักษะวิชาชีพ ๑ นั้น มี
วัตถุประสงค์ให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติหัตถการเบื้องต้น การซักประวัติและตรวจร่างกาย การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพ้ืนฐาน การ
ช่วยเหลือในการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง การตรวจพิเศษในผู้ป่วยฉุกเฉิน การประเมินสภาพผู้ป่วย การคัดกรองและจัดล าดับ
การช่วยเหลือ การช่วยคลอดปกติและการดูแลทารกแรกเกิด ดังนั้นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนการสอน 
จึงต้องจัดด าเนินการให้นักศึกษาฝึกทักษะดังกล่าวตามสถานการณ์จริงในแหล่งฝึกปฏิบัติ โดยเน้นผู้เขียนเป็นส าคัญ 

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี จึงได้จัดท าโครงการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ๑ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของนักศึกษาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว โดยในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ได้เลือกแหล่งฝึกงานในจังหวัดชลบุรี 
ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และสระแก้ว จ านวน ๖ แห่ง ซึ่งจะเป็นแหล่งฝึกที่พัฒนากระบวนการเรียนรู้ และทักษะการ
ปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์จริงเพื่อให้นักศึกษานักศึกษาน าความรู้ความสามารถดงักล่าวไปใช้ในกระบวนการด้านสุขภาพ
ต่อไป 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อสร้างความเข้าใจแก่นักศึกษาและครูพี่เลี้ยงเกีย่วกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และวิธีด าเนินการ ฝึก
ปฏิบัติงาน 

๒. เพื่อด าเนินการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ภาคปฏิบัติให้แก่นักศกึษาตามที่หลักสูตรก าหนด 
กลุ่มเป้าหมาย 

๑. นักศึกษาและครูพี่เลี้ยงเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และวิธีด าเนินการ ฝึกปฏิบัติงาน 
๒. ด าเนินการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ภาคปฏิบัติให้แก่นักศึกษาตามที่หลักสูตรก าหนด 

วิธีการด าเนินงานหรือขั้นตอนการด าเนินการ 
๑. ขั้นเตรียมการ 

๑.๑ จดัตั้งคณะท างานผูร้ับผดิชอบโครงการ 
๑.๒ ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการด าเนินงาน 
๑.๓ ติดต่อประสานงานกับแหล่งฝกึภาคปฏิบตัิในเรื่องความความพรอ้มของแหล่งฝึก และการจัด

ประสบการณ์ตามหลักสูตร และสิง่สนับสนุนอ่ืนๆ 
๑.๔ จดัท าหนังสือแจ้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด และแหล่งฝึก

ปฏิบัติงานเพื่อขอความอนุเคราะห์ส่งนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน 
  ๑.๕ จดัท าแผนการฝึกปฏิบัติงาน แผนการนิเทศ คูม่ือการฝึกปฏิบัตงิาน แบบประเมินทักษะการ

ปฏิบัติงาน 
๑.๖ การปฐมนิเทศครูพี่เลี้ยง ๕- ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
๑.๗ ด าเนินการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกปฏิบัติงาน ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

๒. ขั้นการด าเนินงาน นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานห้องคลอด และห้องฉุกเฉิน รวมทั้งสิ้น ๖ สัปดาห ์
๒.๑ ส่งนักศึกษาฝึกปฏบิัติงาน ณ แหล่งฝึกปฏิบตัิงาน ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
๒.๒ นักศึกษาฝึกปฏิบตัิงานระหวา่งวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ์ – ๖ เมษายน ๒๕๖๑ 
๒.๓ ประสานงานกับครูพี่เลี้ยงและแหล่งฝึกปฏิบัติงาน และตดิตามนิเทศนักศึกษาตามแผนการนเิทศ 

๓. ขั้นสรุปผลและการด าเนินงาน 
๓.๑ ประเมินทักษะ 
๓.๒ ประเมินกระบวนการด าเนินงานตามโครงการ และประเมินการบรรลุวตัถุประสงค์และ 

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ีเริ่มตน้ 3 ต.ค. 2560 วันท่ีสิ้นสุด 30 ก.ย. 2561 
แผนด าเนินการแผนการและกจิกรรมด าเนินการ 



๑๙๐ 

6112000701 » ค่าด าเนินโครงการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 1 รายได้สถานศึกษา 4,000.00 บาท 
6112000702 » ค่าด าเนินโครงการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 1 งบอุดหนุน 95,000.00 บาท 

รายละเอียดงบประมาณของโครงการ 99,000.00 บาท 
วิธีการประเมินโครงการ 

๑. ประเมินความเข้าใจของนักศึกษาและครูพี่เลี้ยง เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายและวิธีการฝึกปฏิบัติงาน 
๒. การประเมินผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ภาคปฏิบัติแก่นักศึกษาตามที่หลักสูตรก าหนด 

ดัชนีชี้วัดผลส าเร็จ 
๑. นักศึกษาทุกคนผ่านการฝึกทักษะครบทุกทักษะตามหลักสูตรก าหนด 
๒. นักศึกษาทุกคนผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงจากการฝึกทักษะการปฏิบัติงานตามสภาพความเป็นจริงตามที่หลักสูตร

ก าหนด และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้านสุขภาพต่อไป 
๒. ครูพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศได้แนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติต่อไป 
๓. แหล่งฝึกมีความตื่นตัวและเตรียมความพร้อมในการเป็นแหล่งการเรียนรู้ส าหรับนักศึกษาและเกิดการประสาน

ความร่วมมือท่ีดีระหว่างวิทยาลัยฯ และแหล่งฝึกปฏิบัติงาน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/คณะผู้ด าเนินการ 
   ทัศนันท์  ทุมมานนท์   ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
   นงนุช  นามวงษ์    ( ผู้ก ากับติดตาม ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๑ 

หน่วยงาน ภาควิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ หน่วยงานย่อย  
พันธกิจข้อที่ 1.การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข ข้อย่อย - 
ลักษณะของแผน  แผนยุทธ์ศาสตร์  
รายละเอียดแผนงาน  โครงการ  
รหัสโครงการ 61120008  

โครงการฝึกประสบการณ์ทักษะวชิาชีพ2 (ประกันคุณภาพระดับอาชีวศึกษา ตัวช้ีวัดที่ 3.3 ข้อ 2) 
หลักการและเหตุผล 

การจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาชีพ กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ ได้ก าหนดให้นั กศึกษาได้รับการฝึก
ประสบการณ์ภาคสนาม ในรายวิชาการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ 
ทักษะ และเจตคติในการปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินขั้นต้น ขั้นทั่วไป และขั้นกึ่งซับซ้อนภายใต้ค าสั่งการแพทย์ หรือการ
อ านวยการทางการแพทย์ อันประกอบด้วย การเตรียมพร้อมในการปฏิบัติการ การรับแจ้งเหตุ สื่อสารและสั่งการ การ
ประเมินและควบคุมสถานการณ์ การปฏิบัติการช่วยเหลือ การยกเคลื่อนย้ายและยึดตรึง การดูแลผู้ป่วยระหว่างน าส่ง
สถานพยาบาล และการส่งมอบผู้ป่วยฉุกเฉิน ผู้คลอดฉุกเฉินและทารกแรกเกิด การช่วยฟื้นคืนชีพ ณ จุดเกิดเหตุ รวมทั้ง
การเป็นผู้น าทีมปฏิบัติการ ดังนั้นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดการเรยีนการสอนจึงต้องจัดด าเนินการให้นักศึกษาฝึก
ทักษะดังกล่าวตามสถานการณ์จริงในแหล่งฝึกปฏิบัติ 
วัตถุประสงค์ 
  ๑. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ทักษะ ในการฝึกประสบการณ์ทักษะวชิาชีพครบตามวัตถุประสงคเ์ป้าหมาย ตามที่
หลักสตูรก าหนด 

๒. เพื่อด าเนินการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ภาคปฏิบัติให้แก่นักศกึษา และติดตามประเมินผลการฝกึปฏิบัติงาน
ของนักศึกษา 
กลุ่มเป้าหมาย 

๑. นักศึกษามีความรู้ ทักษะ ในการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพครบตามวัตถุประสงคเ์ป้าหมาย ตามที่
หลักสตูรก าหนด 

๒. ด าเนินการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ภาคปฏิบัติให้แก่นักศึกษา และตดิตามประเมินผลการฝึกปฏบิัติงานของ
นักศึกษา 
วิธีการด าเนินงานหรือขั้นตอนการด าเนินการ 
  ๑. ระยะเวลาเตรียมความพร้อมก่อนฝึกปฏิบัติงาน 

 ๑.๑ จัดตั้งคณะท างานผู้รับผิดชอบโครงการ 
   ๑.๒ ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการด าเนินงาน 
   ๑.๓ ติดต่อประสานงานกับแหล่งฝึกภาคปฏิบัติในเรื่องความความพร้อมของแหล่งฝึก และการจัด
ประสบการณ์ตามหลักสูตร และสิ่งสนับสนุนอ่ืนๆ 
   ๑.๔ จัดท าหนังสือแจ้งแหล่งฝึกปฏิบัติงานเพื่อขอความอนุเคราะห์ส่งนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน 
 
   ๑.๕ จัดท าแผนการฝึกปฏิบัติงาน แผนการนิเทศ คู่มือการฝึกปฏิบัติงาน แบบประเมินทักษะการ
ปฏิบัติงาน ๒๒ มกราคม – ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ 

  ๑.๖ การปฐมนิเทศอาจารย์พี่เลี้ยง ๑๙ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ 
  ๑.๗ ด าเนินการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกปฏิบัติงาน ๖ เมษายน ๒๕๖๑ 

  ๒. ขั้นด าเนินงาน ระยะเวลาฝึกปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันท่ี ๙ เมษายน – ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ รวม ๘ สัปดาห์ 
โดยแบ่งเป็น ๒ ระยะ ได้แก่ 

ระยะที่ ๑ ตั้งแต่วันท่ี ๙ เมษายน – ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ รวม ๔ สัปดาห์ 
ระยะที่ ๒ ตั้งแต่วันท่ี ๗ พฤษภาคม – ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ รวม ๔ สัปดาห์ 

   ๒.๑ ส่งนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน ณ แหล่งฝึกปฏิบัติงาน ๙ เมษายน ๒๕๖๑ 
   ๒.๒ ประสานงานกับอาจารย์พี่เลี้ยงและแหล่งฝึกปฏิบัติงานและติดตามนิเทศนักศึกษาตามแผนการ
นิเทศ 
  ๓. ขั้นสรุปผลและด าเนินงาน 

๓.๑ รวบรวมแบบประเมินทักษะ 



๑๙๒ 

๓.๒ ประเมินกระบวนการด าเนินงานตามโครงการ และประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์และดัชนีช้ีวัด
ความส าเร็จของโครงการ 
ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ีเริ่มตน้ 3 ต.ค. 2560 วันท่ีสิ้นสุด 30 ก.ย. 2561 
แผนด าเนินการแผนการและกจิกรรมด าเนินการ 

6112000801 » ค่าด าเนินโครงการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 2    รายไดส้ถานศึกษา 4,000.00 บาท 
6112000802 » ค่าด าเนินโครงการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 2    งบอุดหนุน 270,000.00 บาท 

รายละเอียดงบประมาณของโครงการ 274,000.00 บาท 
วิธีการประเมินโครงการ 

๑. ประเมินความเข้าใจของนักศึกษาและครูพี่เลี้ยง เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายและวิธีการฝึกปฏบิัติงาน 
๒. การประเมินผลการจดัประสบการณ์การเรยีนรูภ้าคปฏิบตัิแก่นักศึกษาตามที่หลักสูตรก าหนด 

ดัชนีชี้วัดผลส าเร็จ 
๑. นักศึกษาทุกคนผ่านการฝึกทักษะครบทุกทักษะตามหลักสูตรก าหนด 
๒. นักศึกษาทุกคนผ่านการประเมนิผลการปฏิบตัิงานได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงจากการฝึกทักษะการปฏิบัติงานตามสภาพความเป็นจริงตามที่หลักสูตร

ก าหนด และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้านสุขภาพต่อไป 
๒. อาจารย์พี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศได้แนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติต่อไป 
๓. แหล่งฝึกมีความตื่นตัวและเตรียมความพร้อมในการเป็นแหล่งการเรียนรู้ส าหรับนักศึกษาและเกิดการประสาน

ความร่วมมือท่ีดีระหว่างวิทยาลัยฯ และแหล่งฝึกปฏิบัติการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/คณะผู้ด าเนินการ 
   อัญชณา  ศรีชาญชัย   ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
   นงนุช  นามวงษ์    ( ผู้ก ากับติดตาม ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๓ 

หน่วยงาน ภาควิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ หน่วยงานย่อย  
พันธกิจข้อที่ 1.การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข ข้อย่อย - 
ลักษณะของแผน  แผนยุทธ์ศาสตร์  
รายละเอียดแผนงาน  โครงการ  
รหัสโครงการ 61120009  

โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (ประกันคุณภาพระดับอาชีวศึกษา ตัวช้ีวัดที่ 3.3 ข้อ 
2 และ ข้อ3) 
หลักการและเหตุผล 

การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรมีการก าหนดให้นักศึกษาได้รับการฝึกประสบการณ์โครงการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพ นั้น มีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาได้ฝึกปฏบิัติ พัฒนาทักษะวิชาชีพด้านการแพทย์ฉุกเฉิน เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน
และทีมสุขภาพ ในการป้องกันปัญหาและส่งเสริมสุขภาพด้านการแพทย์ฉุกเฉินในชุมชน โดยใช้หลักการวิจัยเบื้องต้นใน
การศึกษา การเก็บรวบรวมข้อมูล ระบุปัญหา การจัดล าดับความส าคัญของปัญหา การเขียนโครงการ ศึกษากระบวนการ
และปฏิบัติงานตามแผนงานหรือโครงการที่ก าหนดโดยใช้ทรัพยากร ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมของชุมชน 
ตลอดจนประเมินและสรุปผลการด าเนินงานพร้อมทั้งน าเสนอการด าเนินการอย่างเป็นระบบ โดยใช้กระบวนการคิด
วิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณเพื่อแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน  ดังนั้นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการ
จัดการเรียนการสอนจึงต้องจัดด าเนินการให้นักศึกษาฝึกทักษะดังกล่าวตามสถานการณ์จริงในแหล่งฝึกปฏิบัติ 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจระหว่างแหล่งฝึกปฏิบัติงาน นักศึกษาและอาจารย์พี่เลี้ยงเกี่ยวกับ
วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย วิธีด าเนินการ ตลอดจนทักษะประสบการณ์ ตามที่หลักสูตรก าหนด 

๒. เพื่อด าเนินการจัดการฝึกปฏิบัติ พัฒนาทักษะวิชาชีพด้านการแพทย์ฉุกเฉินให้แก่นักศึกษา และติดตาม
ประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา 
กลุ่มเป้าหมาย 

๑. สร้างความเข้าใจระหว่างแหล่งฝึกปฏิบัติงาน นักศึกษาและอาจารย์พี่เลี้ยงเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
วิธีด าเนินการ ตลอดจนทักษะประสบการณ์ ตามที่หลักสูตรก าหนด 

๒. ด าเนินการจัดการฝึกปฏิบัติ พัฒนาทักษะวิชาชีพด้านการแพทย์ฉุกเฉินให้แก่นักศึกษา และติดตามประเมินผล
การฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา 
วิธีการด าเนินงานหรือขั้นตอนการด าเนินการ 

๑. ระยะเวลาเตรียมความพร้อมก่อนฝึกปฏิบัติงาน 
๑.๑ จัดตั้งคณะท างานผู้รับผิดชอบโครงการ 
๑.๒ ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการด าเนินงาน 

   ๑.๓ ติดต่อประสานงานกับแหล่งฝึกภาคปฏิบัติในเรื่องความความพร้อมของแหล่งฝึก และการจัด
ประสบการณ์ตามหลักสูตร และสิ่งสนับสนุนอ่ืนๆ  

  ๑.๔ จัดท าหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด และแหล่งฝึก
ปฏิบัติงานเพื่อขอความอนุเคราะห์ส่งนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน 
    ๑.๕ จัดท าแผนการฝึกปฏิบัติงาน แผนการนิเทศ คู่มือการฝึกปฏิบัติงาน แบบประเมินทักษะการ
ปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันท่ี  

๑.๖ การปฐมนิเทศอาจารย์พี่เลี้ยง ๒๑ พฤษภาคม – ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
๑.๗ ด าเนินการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกปฏิบัติงาน ๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

๒. ระยะเวลาฝึกปฏิบัติงาน นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ๗ แห่ง รวมทั้งสิ้น ๕ 
สัปดาห์ ตั้งแต่วันท่ี ๔ มิถุนายน – ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

๒.๑ ส่งนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน ณ แหล่งฝึกปฏิบัติงาน ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
๒.๒ ประสานงานกับอาจารย์พี่เลี้ยงและแหล่งฝึกปฏิบัติงาน และติดตามนิเทศนักศึกษาตามแผนการ

นิเทศ 
๓. ระยะเวลาสิ้นสุดการฝึกปฏิบัติงาน 

๓.๑ รวบรวมแบบประเมินทักษะ 
๓.๒ ประเมินผลโครงการฝึกปฏิบัติงาน 



๑๙๔ 

ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ีเริ่มตน้ 3 ต.ค. 2560 วันท่ีสิ้นสุด 30 ก.ย. 2561 
แผนด าเนินการแผนการและกจิกรรมด าเนินการ 

6112000901 » ค่าด าเนินโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพปฏิบัติการ      รายได้สถานศึกษา 2,000.00 บาท 
  ฉุกเฉินการแพทย ์
6112000902 » ค่าด าเนินโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพปฏิบัติการ      งบอุดหนุน 95,000.00 บาท 
  ฉุกเฉินการแพทย ์

รายละเอียดงบประมาณของโครงการ 97,000.00 บาท 
วิธีการประเมินโครงการ 

๑. แบบประเมินทักษะการปฏิบตังิาน 
๒. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับอาจารย์พี่ เลี้ยง อาจารย์นิเทศ กระบวนการฝึกปฏิบัติงาน 

และความพร้อมของแหล่งฝึกปฏิบัติงาน 
ดัชนีชี้วัดผลส าเร็จ 

๑. ภาควิชาฯ ด าเนินการเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจระหว่างแหล่งฝึกปฏิบัติงาน นักศึกษาและ
อาจารย์พี่เลี้ยง เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีด าเนินการ ตลอดจนทักษะต่างๆ ครบ ตามที่หลักสูตรก าหนด 

๒. นักศึกษาทุกคนผ่านกระบวนการฝึกปฏิบัติ พัฒนาทักษะวิชาชีพด้านการแพทย์ฉุกเฉินในชุมชน และติดตาม
ประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาทุกคนผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน (โดยมีคะแนนผลการประเมินรวม ไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๖๐) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงจากการฝึกทักษะการปฏิบัติงานตามสภาพความเป็นจริงตามที่หลักสูตร
ก าหนด และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้านสุขภาพต่อไป 

๒. อาจารย์พี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศได้แนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติต่อไป 
๓. แหล่งฝึกมีความตื่นตัวและเตรียมความพร้อมในการเป็นแหล่งการเรียนรู้ส าหรับนักศึกษาและเกิดการประสาน

ความร่วมมือท่ีดีระหว่างวิทยาลัยฯ และแหล่งฝึกปฏิบัติงาน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/คณะผู้ด าเนินการ 
   ปัญชรี  อุคพัชญ์สกุล   ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
   นงนุช  นามวงษ์    ( ผู้ก ากับติดตาม ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๕ 

หน่วยงาน ภาควิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ หน่วยงานย่อย  
พันธกิจข้อที่ 1.การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข ข้อย่อย - 
ลักษณะของแผน  แผนยุทธ์ศาสตร์  
รายละเอียดแผนงาน  โครงการ  
รหัสโครงการ 61120010  

โครงการบูรณาการวิชา"การดูแลรักษาผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน การดูแลรักษาผู้ป่วยฉุกเฉิน การช่วยฟื้นคืนชีพ และการ
ยกและการเคลื่อนย้าย" (ประกันคุณภาพอาชีวศึกษา ตัวช้ีวัดที่3.3 ข้อ 4) 
หลักการและเหตุผล 

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ผลิตบุคลากรในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 
ท าหน้าที่ให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินขั้นพ้ืนฐาน มีการเรียนการสอนท้ังภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ตามมาตรฐานวิชาชีพ ซึ่งใน
ภาคการศึกษาต้น นักศึกษาช้ันปีที่2 จะได้ศึกษารายวิชา วิชาการดูแลรักษาผู้ป่วยฉุกเฉิน การดูแลรักษาผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน 
และการช่วยฟื้นคืนชีพ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา และสอดคล้องกับสมรรถนะ
ขอบเขต ความรับผิดชอบ จึงจัดด าเนินการโครงการฯ เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเองด้านทักษะการเรียนทั้งทฤษฎีและ
ปฎิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อด าเนินการจัดการเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญแบบบูรณาการในรายวิชาชีพ2.
เพื่อให้นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริงโดยการบูรณาการในรายวิชาชีพและมาตรฐานวิชาชีพ 3เพื่อให้จ านวน
ผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์ประเมินครบถ้วน 
กลุ่มเป้าหมาย 

อาจารย์ภาควิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ จ านวน 9 คนนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ช้ันปีท่ี2 รหัสกลุ่มเรียน 590448 นักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 ช้ันปีที่1สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ รหัสกลุ่มเรียน 
600450 
วิธีการด าเนินงานหรือขั้นตอนการด าเนินการ 

1. จัดตั้งคณะท างานผู้รับผิดชอบโครงการ 
2. จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการด าเนินงาน 
3. จัดท าก าหนดการสอบบูรณาการรายวิชา ก าหนดกติกาการสอบ 
4. จัดท ารายละเอียดการปล่อยตัวนักศึกษาเข้าสอบแตล่ะฐาน 
5. ช้ีแจงรายละเอียดกิจกรรม และแบบประเมินแก่อาจารย์ประจ าฐาน และอาจารย์ผูค้วบคุมการด าเนินกิจกรรม 
6. ช้ีแจงก าหนดการสอบกติกาและแบบประเมินแก่นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 และปีที่ 2 

ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ีเริ่มตน้ 3 ต.ค. 2560 วันท่ีสิ้นสุด 30 ก.ย. 2561 
แผนด าเนินการแผนการและกจิกรรมด าเนินการ 

6112001001 » ค่าด าเนินโครงการบูรณาการวิชา"การดูแลรักษา  รายได้สถานศึกษา 10,000.00 บาท 
  ผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน การดูแลรักษาผูป้่วยฉุกเฉิน  
  การช่วยฟื้นคืนชีพ และการยกและการเคลื่อนย้าย" 

รายละเอียดงบประมาณของโครงการ 10,000.00 บาท 
วิธีการประเมินโครงการ 

1. แบบประเมินทักษะการปฏิบัติงาน 
2. แบบประเมินความพึงพอใจและแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาและอาจารย์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
1. นักศึกษาทุกคนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนานักศึกษาในบูรณาการรายวิชาชีพหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพช้ันสูง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ครบทุกคน 
2. นักศึกษาช้ันปีท่ี 2 จ านวน 27 คน ผ่านการประเมินผลการฝึกทักษะได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ80 
 
 



๑๙๖ 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วมโครงการฯและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการฝึก
ประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 1 และฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 

2. อาจารย์ประจ าภาควิชาได้แนวทางในการพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาได้ 
3. นักศึกษาสามารถประเมินตนเองจากการฝึกทักษะทางด้านวิชาชีพได้ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/คณะผู้ด าเนินการ 
   ทศพร  รานุรักษ์    ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
   นงนุช  นามวงษ์    ( ผู้ก ากับติดตาม ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๗ 

หน่วยงาน ภาควิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ หน่วยงานย่อย  
พันธกิจข้อที่ 1.การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข ข้อย่อย - 
ลักษณะของแผน  แผนยุทธ์ศาสตร์  
รายละเอียดแผนงาน  โครงการ  
รหัสโครงการ 61120011  

โครงการสอบความรู้รวบยอดภาคปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (ประกันคุณภาพระดับอาชีวศึกษา ตัวช้ีวัดที่ 3.3 ข้อ 
4 ) 
หลักการและเหตุผล 

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ผลิตบุคลากรในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 
ท าหน้าที่ให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินขั้นพื้นฐาน มีการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ตามมาตรฐานวิชาชีพ ซึ่ง 
นักศึกษาช้ันปีท่ี2 ได้ผ่านการเรียนการสอนมาแล้ว การสอบรวบยอดเป็นการประเมินผลนักศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน
วิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด โดยมี
ผุ้เรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมินครบถ้วน ใช้รูปแบบการประเมินแบบ OSCE เป็นการประเมินทักษะด้านการฝึกปฏิบัติ 
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดการเรยีนการสอนในรายวิชา และสอดคล้องกับสมรรถนะขอบเขต ความรับผิดชอบ จึง
จัดด าเนินการโครงการฯ เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเองด้านทักษะการเรียนทั้งทฤษฎีและปฎิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อด าเนินการจัดการเรียนรู้ดา้นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญแบบบูรณาการในรายวิชาชีพ 
2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริงในรายวิชาชีพและตามมาตรฐานวิชาชีพ  
3. เพื่อให้จ านวนผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์ประเมินครบถ้วน 

กลุ่มเป้าหมาย 
1. เพื่อด าเนินการจัดการเรียนรู้ดา้นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญแบบบูรณาการในรายวิชาชีพ 
2. นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริงในรายวิชาชีพและตามมาตรฐานวิชาชีพ  
3. ผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์ประเมินครบถ้วน 

วิธีการด าเนินงานหรือขั้นตอนการด าเนินการ 
1. จัดตั้งคณะท างานผู้รับผิดชอบโครงการ 
2. จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการด าเนินงาน 
3. จัดท าก าหนดการสอบบูรณาการ ก าหนดกติกาการสอบ 
4. จัดท ารายละเอียดการปล่อยตัวนักศึกษาเข้าสอบแต่ละฐาน 
5. ช้ีแจงรายละเอียดกิจกรรม และแบบประเมินแก่อาจารย์ประจ าฐาน และอาจารย์ผู้ควบคุมการด าเนินกิจกรรม 
6. ช้ีแจงก าหนดการสอบกติกาและแบบประเมินแก่นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 และปีท่ี 2 

ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ีเริ่มตน้ 2 พ.ย. 2560 วันท่ีสิ้นสุด 2 พ.ย. 2560 
แผนด าเนินการแผนการและกจิกรรมด าเนินการ 

6112001101 » ค่าด าเนินโครงการ    รายได้สถานศึกษา 100,000.00 บาท 
รายละเอียดงบประมาณของโครงการ 100,000.00 บาท 
วิธีการประเมินโครงการ 

1. แบบประเมินทักษะการปฏิบตังิาน 
2. แบบประเมินความพึงพอใจและแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาและอาจารย์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
1. นักศึกษาทุกคนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนานักศึกษาในบูรณาการรายวิชาชีพหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพช้ันสูง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ครบทุกคน 
2. นักศึกษาช้ันปีท่ี 2 จ านวน 28 คน ผ่านการประเมินผลการฝึกทักษะได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ80 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วมโครงการฯและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการฝึก

ประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ1 และฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 
2. อาจารย์ประจ าภาควิชาได้แนวทางในการพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาได้ 



๑๙๘ 

3. นักศกึษาสามารถประเมินตนเองจากการฝึกทักษะทางด้านวิชาชีพได ้
ผู้รับผิดชอบโครงการ/คณะผู้ด าเนินการ 
   อัญชณา  ศรีชาญชัย   ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
   นงนุช  นามวงษ์    ( ผู้ก ากับติดตาม ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดแผนปฏิบัติการ 
ภาควิชาแพทย์แผนไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐๐ 

ภาควิชาการแพทย์แผนไทย 
แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ  2561 ปีการศึกษา 2560 

 
หน่วยงาน ภาควิชาการแพทย์แผนไทย หน่วยงานย่อย งานบริหาร  
พันธกิจข้อที่ 3.การบริการวิชาการ ข้อย่อย 3.2 บริการวิชาการสาธารณสุข 
ลักษณะของแผน  แผนงานประจ า  
รายละเอียดแผนงาน  โครงการ  
รหัสโครงการ 61100001  

โครงการบริการสาธารณสุขด้านการแพทย์แผนไทย 
หลักการและเหตุผล 

การแพทย์แผนไทยเป็นองค์ความรู้ที่มีประวัติความเป็นมาคู่กับสังคมไทย และวิถีชีวิตของชาวไทยอย่างยาวนาน
ในด้านการดูแลสุขภาพ อาทิ การนวดไทย การใช้ยาสมุนไพร การอบ ประคบสมุนไพร การฟื้นฟูสุขภาพมารดาหลังคลอด 
เป็นต้น และเพื่อให้เป็นไปตาม ยุทธศาสตร์ชาติการพัฒนาภูมิปัญญาไทฯ ฉบับที่ 3 ที่มีเป้าหมายให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงและใช้บริการระบบการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน 
ปลอดภัย และใช้อย่างสมเหตุสมผล เป็นฐานในการสร้างเสริมและพึ่งตนเองด้านสุขภาพ และให้ภาคีเครือข่ายทุกระดับใช้
เป็นกรอบและทิศทางในการขับเคลื่อนภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไทย ร่วมกันยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 3 ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ส าคัญ ครอบคลุม มาตรการด้านวิชาการ(Education) ด้านนโยบายและกฎหมาย (Enforcement) และด้าน
การพัฒนาขีดความสามารถ (Empowerment) ของประชาชน บุคลากร และเครือข่าย อาทิ นโยบายภาครัฐที่ก าหนดให้
ระบบหลักประกันสุขภาพท้ัง 3 ระบบ มีการจัดบริการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกอย่างเท่า
เทียมกัน  

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี เป็นวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกใน ภูมิภาค
ตะวันออกที่มีท าเลตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่สามารถตอบสนองต่อนโยบายของประเทศ เนื่องจากมีเส้นทางคมนาคมที่
สะดวก ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาองค์ประกอบต่าง ๆ ด้านการแพทย์แผนไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดบริการ
แพทย์แผนไทย เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพแพทย์แผนไทยส าหรับนักศึกษาหลักสูตรแพทย์แผนไทยท้ัง
ของวิทยาลัย รวมทั้งสถาบันการศึกษาอื่นในสังกัดของสถาบัน ตลอดจนให้บริการสุขภาพแพทย์แผนไทยที่มีมาตรฐาน แก่
บุคลากร นักศึกษา และ ประชาชนท่ัวไป อันจะน าไปสู่การให้บริการที่มีมาตรฐานเป็นสากล และเป็นท่ียอมรับในระดับชาติ
และระดับสากลต่อไป 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อให้งานบริการเป็นไปตามมาตรฐานงานบริการการแพทย์แผนไทย 
๒. เพื่อให้บริการวิชาการด้านแพทย์แผนไทย 
๓. เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานคลินิกส าหรับนักศึกษาหลักสูตรแพทย์แผนไทย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 

จังหวัดชลบุรี 
กลุ่มเป้าหมาย 

ประชาชนทั่วไป อาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยฯ ตลอดจน นักศึกษาหลักสูตรแพทย์แผนไทยของ
วิทยาลัยฯ และสถาบันการศึกษาด้านแพทย์แผนไทยต่าง ๆ 
วิธีการด าเนินงานหรือขั้นตอนการด าเนินการ 

๑. ให้บริการสุขภาพด้านแพทย์แผนไทย 
๒. ให้บริการนวดแผนไทยเพื่อการรักษา และให้บริการเพื่อสุขภาพ 
๓. บริการให้ค าแนะน าการใช้ยาสมุนไพรและผลติภณัฑ์สุขภาพ 
๔. เป็นแหล่งฝึกปฏิบตัิงานส าหรับนักศึกษาแพทย์แผนไทย  
๕. เป็นแหล่งเก็บข้อมูลการวิจัยเกีย่วกับการแพทย์แผนไทย 
๖. เป็นศูนย์การเรียนรูด้้านแพทยแ์ผนไทย 

ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ีเริ่มตน้ 9 ต.ค. 2560 วันท่ีสิ้นสุด 30 ก.ย. 2561 
แผนด าเนินการแผนการและกจิกรรมด าเนินการ 

6110000101 » ค่าตอบแทนพนักงานนวดไทย   บ ารุงสถานบริการ 1,500,000.00  บาท 



๒๐๑ 

6110000102 » ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ บ ารุงสถานบริการ  300,000.00 บาท 
6110000103 » ค่าจ้างซักผา้คลินิกแพทย์แผนไทย   บ ารุงสถานบริการ 108,000.00 บาท 
6110000104 » ค่าวัสดุส านักงานและวัสดุงานบ้านงานครัวคลินกิ  บ ารุงสถานบริการ 20,000.00 บาท 
  แพทย์แผนไทย 
6110000105 » ค่าครภุัณฑ์ท่ีใช้ในคลินิกแพทย์แผนไทย  บ ารุงสถานบริการ  20,000.00 บาท 
6110000106 » วัสดุทางการแพทย์ที่ใช้ในคลินิกแพทย์แผนไทย  บ ารุงสถานบริการ  20,000.00 บาท 
6110000107 » ค่าหนังสือพิมพ์     บ ารุงสถานบริการ 4,000.00 บาท 

รายละเอียดงบประมาณของโครงการ 1,972,000.00 บาท 
วิธีการประเมินโครงการ 

๑. ประเมินจากผู้มารับบริการรายใหม่ท่ีเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ 
๒. ประเมินจากความพึงพอใจของผู้มารบับริการ มีความพึงพอใจระดับดี ร้อยละ ๘๐ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
1. ผู้มารับบริการรายใหม่ที่เพิ่มขึน้ร้อยละ ๑๐ 
2. ผู้มารับบริการ มีความพึงพอใจระดับดี ร้อยละ ๘๐ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. สามารถให้บริการสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทยได้อย่างมีคณุภาพ และมาตรฐาน 
๒. เป็นแหล่งฝึกปฏิบตัิงานของนักศึกษาแพทย์แผนไทย 
๓. เป็นแหล่งศึกษาดูงานด้านการแพทย์แผนไทยแก่สถาบันการศึกษาต่างๆ ท้ังในระดับชาติและ นานาชาติ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/คณะผู้ด าเนินการ 
   ลัดดา  เชาว์ศลิป์    ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
   พรทิวา  สีดายา    ( ผู้ร่วมโครงการ ) 
   ทวีรัตน์  ทับทิมทอง   ( ผู้ก ากับติดตาม ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐๒ 

หน่วยงาน ภาควิชาการแพทย์แผนไทย หน่วยงานย่อย งานบริหาร  
พันธกิจข้อที่ 1.การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข ข้อย่อย 1.1 ผลิตบคุลากรด้านสาธารณสุข 
ลักษณะของแผน  แผนงานประจ า  
รายละเอียดแผนงาน  โครงการ  
รหัสโครงการ 61100002  

โครงการด าเนินงานโรงผลติยาใหไ้ด้มาตรฐาน 
หลักการและเหตุผล 

ในการเรียนการสอนตามหลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต ที่สภาวิชาชีพก าหนด นักศึกษาแพทย์แผนไทยต้อง
เรียนรู้ในเรื่องการผลิตยาในรูปแบบต่างๆ ทั้งแบบโบราณและแบบปัจจุบันที่แพทย์แผนไทยสามารถท าได้ รวมทั้งการใช้
เครื่องมือต่างๆที่เกี่ยวข้องในการผลิตยา กระบวนการผลิตยาในรูปแบบต่างๆเพื่อให้นักศึกษาสามารถผลิตยาได้ และรวมถึง
ที่ต้องมีการผลิตยาเพื่อใช้ส าหรับผู้มารับบริการในคลินิก จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือ อุปกรณ์ส าหรับการผลิตยาที่
เหมาะสมส าหรับการเรียนการสอนและการผลิตยาที่มีคุณภาพ 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้นักศึกษาฝึกการผลิตยาในรูปแบบต่างๆ  
2. เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้กระบวนการผลิตยาตามขั้นตอนท่ีถูกต้องตัง้แต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้าย 
3. เพื่อผลิตยาไดม้าตรฐาน ส าหรบับริการผู้ที่มาใช้บริการคลินิกแพทย์แผนไทย 

กลุ่มเป้าหมาย 
นักศึกษาแพทย์แผนไทยสามารถท ายา ตามรูปแบบการผลติยาแบบต่างๆได้ สามารถผลิตยาที่ไดม้าตรฐานเพื่อ

รองรับผู้มารับบริการที่คลินิกแพทย์แผนไทย 
วิธีการด าเนินงานหรือขั้นตอนการด าเนินการ 

1. ตรวจเช็คอุปกรณ์และเครื่องมอืต่างๆ ตามก าหนด 
2. สั่งซื้ออุปกรณ์ เครื่องมือ กรณีเสีย สั่งซ่อมและแกไ้ขตามขั้นตอน 
3. ดูแลรักษา และซ่อมบ ารุงตามเวลาที่ก าหนด หรือเมื่อเกิดช ารุด เสียหาย 

ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ีเริ่มตน้ 11 ต.ค. 2560 วันท่ีสิ้นสุด 30 ก.ย. 2561 
แผนด าเนินการแผนการและกจิกรรมด าเนินการ 

6110000201 » ค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ส าหรับ
โรงผลิตยา 

รายได้สถานศึกษา 25,000.00 บาท 

6110000202 » การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
ส าหรับโรงผลิตยา 

บ ารุงสถานบริการ 25,000.00 บาท 

6110000203 » จัดซื้อวัสดสุมุนไพรและอุปกรณส์ าหรับโรงผลติ
ยาสมุนไพร 

รายได้สถานศึกษา 25,000.00 บาท 

6110000204 » จัดซื้อวัสดสุมุนไพรและอุปกรณส์ าหรับโรงผลติ
ยาสมุนไพร 

บ ารุงสถานบริการ 25,000.00 บาท 

รายละเอียดงบประมาณของโครงการ 100,000.00 บาท 
วิธีการประเมินโครงการ 

1. ตรวจรับอุปกรณ์ที่สั่งซื่อ ได้ตรงตามข้อก าหนดที่ระบุ เช่นวัสดุที่ประกอบ  
2. มีการสาธิตวิธีการใช้อย่างละเอียด และมีดูแลหลังการขาย 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
1. อุปกรณ์ที่สั่งซื่อ ได้ตรงตามข้อก าหนดที่ระบุ ทุกรายการ 
2. มีคู่มือและการดูแลหลังการขายทุกช้ินอุปกรณ์ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. อุปกรณ์ที่สั่งซื้อส าหรับใช้ในโรงผลิตยา มีคุณภาพ ได้มาตรฐานตามที่ก าหนด มีระยะเวลาการใช้งานที่

เหมาะสม 
2. มีการดูแลหลังการขายของบริษัท ท าได้ตามเงื่อนไขที่ก าหนด สะดวกรวดเร็ว 
3. โรงผลิตสามารถผลิตยาได้ตามที่ก าหนด และมีคุณภาพ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/คณะผู้ด าเนินการ 



๒๐๓ 

   ลัดดา  เชาว์ศลิป์    ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
   ยอดมนู  สายพรหม   ( ผู้ร่วมโครงการ ) 
   ทวีรัตน์  ทับทิมทอง   ( ผู้ก ากับติดตาม ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐๔ 

หน่วยงาน ภาควิชาการแพทย์แผนไทย หน่วยงานย่อย งานบริหาร  
พันธกิจข้อที่ 3.การบริการวิชาการ ข้อย่อย 3.2 บริการวิชาการสาธารณสุข 
ลักษณะของแผน  แผนยุทธ์ศาสตร์  
รายละเอียดแผนงาน  โครงการ  
รหัสโครงการ 61100003  

โครงการดูงานเชิงปฏิบัติการการบริหารงานคลินิกแพทย์แผนไทยและการด าเนินงานการผลิตยาสมุนไพร วสส.
พิษณุโลก 
หลักการและเหตุผล 

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ร่วมผลิตหลักสูตรกับมหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดการเรียนการสอน
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย เป็นหลักสูตรที่ผลิตบุคลากรในระบบสาธารณสุข ซึ่งท า
หน้าท่ีให้บริการสาธารณสุขด้านการแพทย์แผนไทย และการผลิตยาสมุนไพรเพื่อการรักษา โดยวิทยาลัยได้มีการด าเนินการ
ด้านคลินิกการแพทย์แผนไทย และการผลิตยาสมุนไพร เพื่อการให้บริการแก่ชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ  

ดังนั้นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงมีความจ าเป็นท่ีบุคลากรในหน่วยงาน ควรได้ไปศึกษา 
ดูงานที่ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก เพื่อน ามาปรับปรุงการบริหารงานด้านคลินิกการแพทย์แผนไทย 
รวมถึงโรงงานผลิตยาสมุนไพรของวิทยาลัย โดยค านึงถึงความพึงพอใจของผู้มารับบริการให้ดียิ่งข้ึนต่อไป 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อพัฒนาการบรหิารจดัการงานในคลินิกแพทย์แผนไทย 
๒. เพื่อพัฒนาการด าเนินงานด้านโรงผลติยาสมุนไพร 

กลุ่มเป้าหมาย 
อาจารย์ภาคการแพทย์แผนไทยบณัฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย จ านวน ๗ คน 

วิธีการด าเนินงานหรือขั้นตอนการด าเนินการ 
ศึกษาดูงานการบริหารงานคลินิกแพทย์แผนไทย และการด าเนินงานการผลิตยาสมุน ไพร ณ วิทยาลัยการ

สาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก 
ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ีเริ่มตน้ 24 พ.ย. 2560 วันท่ีสิ้นสุด 26 พ.ย. 2560 
แผนด าเนินการแผนการและกจิกรรมด าเนินการ 

6110000301 » โครงการดูงานเชิงปฏิบัติการการบริหารงาน  รายได้สถานศึกษา 50,000.00 บาท 
  คลินิกแพทย์แผนไทยและการด าเนินงานการ 
  ผลิตยาสมุนไพร วสส.พิษณุโลก 

รายละเอียดงบประมาณของโครงการ 50,000.00 บาท 
วิธีการประเมินโครงการ 

1. ได้แนวทางในการพัฒนาคลินิกแพทย์แผนไทย 
2. ได้รูปแบบในการด าเนินงานโรงผลิตยาสมุนไพร 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
1. แนวทางในการพัฒนาคลินิกแพทยแ์ผนไทย 
2. รูปแบบในการด าเนินงานโรงผลิตยาสมุนไพร 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. การบริหารจดัการงานในคลินิกแพทย์แผนไทยมปีระสิทธิภาพมากข้ึน 
๒. การผลติยาแผนไทยเพื่อจ าหนา่ยในคลินิกเพิ่มขึ้นจากเดิม 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/คณะผู้ด าเนินการ 
   กนกวรรณ  เอื้อเจริญ   ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
   ทวีรัตน์  ทับทิมทอง   ( ผู้ก ากับติดตาม ) 
 
 
 
 
 



๒๐๕ 

หน่วยงาน ภาควิชาการแพทย์แผนไทย หน่วยงานย่อย งานบริหาร  
พันธกิจข้อที่ 1.การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข ข้อย่อย 1.2 พัฒนาบุคลากรดา้นสาธารณสุข 
ลักษณะของแผน  แผนงานประจ า  
รายละเอียดแผนงาน  โครงการ  
รหัสโครงการ 61100004  

โครงการพัฒนาบุคคลากรด้านการแพทย์แผนไทย 
หลักการและเหตุผล 

บุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุดในองค์กร ความส าคัญของการพัฒนาบุคลากร ถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า
และยั่งยืนที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนประเภทอื่น ท้ังนี้เพราะความส าเร็จขององค์กรขึ้นอยู่กับศักยภาพของบุคลากร
ซึ่งถือเป็นกลไกที่จะขับเคลื่อนระบบงานต่าง ๆ ที่มีอยู่ให้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง หากบุคลากรมี
ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน มีการประสานงานกัน มีพฤติกรรมบริการที่ดี มีการติดต่อสื่อสารที่ดี ไม่มีข้อขัดแย้ง ก็สามารถท่ีจะ
คิดสร้างสรรค์ผลงานและพัฒนาผลงานให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้บริการผู้รับบริการทั้งภายในและ
ภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ในอีกแง่มุมหนึ่ง หากบุคลากรในองค์กร ไม่มีความสัมพันธ์กัน ไม่มีการสื่อสารหรือร่วม
แรง ร่วมใจกันก็สามารถท าให้การด าเนินไปของระบบหยุดชะงักได้เช่นกัน 

ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมทุกวันนี้ เป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่บุคลากรทางด้านสาธารณสุข 
โดยเฉพาะผู้ให้บริการทุกคน ต้องมีการปรับตัว ท้ังในด้านพฤติกรรมบริการและเทคนิคในการให้บริการ การแก้ไขความข้อ
ขัดแย้ง การแก้ไขเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ทักษะการสื่อสาร โดยการเข้าใจถึงความต้องการและความคาดหวังของ
ผู้รับบริการ ให้บริการอย่างรวดเร็ว ถูกต้องและครอบคลุมทั้งกายจิต และสังคม เพื่อสร้างความพึงพอใจ ไม่เกิดข้อร้องเรียน
เกี่ยวกับพฤติกรรมบริการของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล คลินิกแพทย์แผนไทย วิทยาลัยการสาธารณสุข จังหวัดชลบุรี จึงได้
จัดท าโครงการพัฒนาพฤติกรรมบริการ ทักษะการสื่อสารและการท างานเป็นทีม ให้กับบุคลากรแพทย์แผนไทย เพื่อมี
พฤติกรรมบริการที่ดี มีทักษะการสื่อสาร และท างานกับเพื่อนร่วมงานอย่างมีความสุข ซึ่งส่งผลให้องค์กรมีบรรยากาศการ
ท างานท่ีดีและสามารถพัฒนางานไปได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อให้บุคลากรผู้ให้บริการ มีจิตส านึกที่ดีต่อหน้าที่และความรับผิดชอบตามบทบาทของตนเองเพื่อพร้อม
ให้บริการอย่างเต็มใจและมีความสุข 

๒. เพื่อบุคลากรผู้ให้บริการมีทัศนคติที่ดีต่อการให้บริการเข้าใจธรรมชาติและความต้องการของผู้รับบริการ ท าให้
เกิดความพึงพอใจอย่างยั่งยืน 

๓. เพื่อให้บุคลากรมีพฤติกรรมบริการที่ดี เกิดทักษะการสื่อสาร มีการประสานงานท่ีดีและมีการท างานเป็นทีม 
กลุ่มเป้าหมาย 

บุคลากรที่ให้บริการทางด้านการแพทย์แผนไทย จ านวน ๓๐ คน 
วิธีการด าเนินงานหรือขั้นตอนการด าเนินการ 

๑. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัต ิ
๒. ประสานงานผูเ้กี่ยวข้อง 
๓. ด าเนินการอบรม 
๔. สรปุผลการด าเนินงานและรายงานผล 

ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ีเริ่มตน้ 16 มี.ค. 2561 วันท่ีสิ้นสดุ 16 มี.ค. 2561 
แผนด าเนินการแผนการและกจิกรรมด าเนินการ 

6110000401 » โครงการพัฒนาบุคคลากรด้านการแพทย์แผนไทย   บ ารุงสถานบริการ 10,000.00 บาท 
รายละเอียดงบประมาณของโครงการ 10,000.00 บาท 
วิธีการประเมินโครงการ 

๑. อัตราความพึงพอใจของบุคลากรเกี่ยวกับบรรยากาศในการท างานมากกว่า ร้อยละ ๘๐ 
๒. อัตราข้อร้องเรียนเกีย่วกับพฤตกิรรมบริการของบุคลากร น้อยกวา่ ๕% 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
 - 
 
 



๒๐๖ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. บุคลากรมีทัศนคติที่ดีในการให้บริการ มีความรับผิดชอบในบทบาทหน้าท่ีของตนเอง 
๒. บุคลากรเกิดพฤติกรรมบริการที่ดี มีทักษะการสื่อสาร มีการท างานเป็นทีม เกิดการประสานงานที่ดี มีการ

ร่วมมือกันมากขึ้น 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/คณะผู้ด าเนินการ 
   อัจฉราวรรณ  ยิ้มยัง   ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
   วรัญชิต  ฤทธ์ิธิวงศ์   ( ผู้ร่วมโครงการ ) 
   ทวีรัตน์  ทับทิมทอง   ( ผู้ก ากับติดตาม ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐๗ 

หน่วยงาน ภาควิชาการแพทย์แผนไทย หน่วยงานย่อย งานบริหาร  
พันธกิจข้อที่ 4.การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ข้อย่อย 4.1 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ลักษณะของแผน  แผนงานประจ า  
รายละเอียดแผนงาน  โครงการ  
รหัสโครงการ 61100005  

โครงการไหว้ครูแพทย์แผนไทย ปกีารศึกษา 2560 
หลักการและเหตุผล 

พิธีไหว้ครูเป็นพิธีกรรมที่ส าคัญอย่างหนึ่ง นับเป็นประเพณีของไทยที่นิยมปฏิบัติมาตั้งแต่สมัยโบราณ เพื่อแสดง
ความระลึกถึงบุญคุณของครู และยังเป็นการแสดงตนขอเป็นศิษย์ของท่านโดยตรง การเคารพครูให้ถูกต้องคือการแสดง
ความนอบน้อมอย่างถูกวิธี ปวารณาตนให้ครูได้รับรู้ว่าเราเป็นศิษย์ของท่าน พร้อมที่จะน้อมรับค าสั่งสอนจากท่านทุก
ประการ  

พิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทยเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์และเป็นมงคลอันส าคัญเพราะเป็นที่ประจักษ์ดีว่าศาสตร์แขนงนี้เป็น
ศิลปะวิทยาการที่ต้องพึ่งพาอาศัยประสบการณ์และความช านาญจากครูเป็นอย่างมากจะศึกษาหาความรู้จากต าราเพียง
อย่างเดียวไม่เพียงพอ การประกอบพิธีไหว้ครูถือเป็นการแสดงออกถึงความเคารพนอบน้อมการระลึกถึงพระคุณของครูบา
อาจารย์ ผู้สั่งสอนให้สรรพวิทยาการ ท าให้มีความ ส าคัญต่อการสร้างความผูกพันทางจิตใจระหว่างศิษย์กับครูผู้ที่จะ
ถ่ายทอดซึ่งเป็นกุศโลบายอันชาญฉลาดของบรรพชนไทย ในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูกับศิษย์ และเพื่อนร่วม
วิชาชีพ ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีของหมู่คณะ น าความสวัสดีมงคลมาสู่ตนเองและส่วนรวม เป็นการแสดงเจตจ านงค์
เพื่อการรักษาจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพตลอดจนการแสดงความยินดีและสร้างความรู้รักษ์สามัคคีในหมู่แพทย์แผนไทย  

ปัจจุบันวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ได้มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการแพทย์แผนไทย
บัณฑิตร่วมผลิตกับมหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดยแบ่งความรับผิดชอบ ในการดูแลนิสิตดังนี้ นิสิตปี ๑ 
และปี ๒ เรียนที่มหาวิทยาลัยบูรพา ส่วนปี ๓ และปี ๔ เรียนที่วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี และเพื่อให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยหลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
คือการสร้างบัณฑิตแพทย์แผนไทยที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และเจตคติตามเกณฑ์มาตรฐานของกองการประกอบ
โรค ศิลปะ กระทรวงสาธารณสุขสาขาการแพทย์แผนไทย ที่เน้นคุณสมบัติมีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติ อันดีงามต่อ
การประกอบวิชาชีพและต่อสังคม ดังนั้นในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ทางภาควิชาการแพทย์แผนไทยได้จัดท าโครงการพิธีไหว้ครู
แพทย์แผนไทยข้ึน 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีท่ีศิษย์พึงมีต่อครูอาจารย์ 
๒. เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพอันดีแก่นิสิต คณาจารย์ และบุคลากรทางการแพทย์แผนไทย 
๓. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิต คณาจารย์ และบุคลากรทางการแพทย์แผนไทย  
๔. เพื่อให้บุคลากรทางแพทย์แผนไทยรุ่นใหม่ ได้สืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยให้ด ารงอยู่ 

กลุ่มเป้าหมาย 
นิสิตการแพทย์แผนไทยบัณฑติ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย (ร่วมผลิต) ช้ันปีท่ี ๑ – ๓ คณาจารย์ และบุคลากร

ทางการแพทย์แผนไทย จ านวน ๒๐๐ คน 
วิธีการด าเนินงานหรือขั้นตอนการด าเนินการ 

กิจกรรมที่ ๑ พิธีกรรมทางพุทธศาสนา โดยมอบหมายงานให้นิสิตจดัเตรียม และด าเนินการตามพิธีกรรมทางพุทธ
ศาสนา 

กิจกรรมที่ ๒ พิธีกรรมทางศาสนาพราหมณ์ จัดกิจกรรมการแสดงความกตัญญูกตเวทีที่ศิษย์พึงมีต่อครูอาจารย์
ประจ าภาควิชาการแพทย์แผนไทย และผู้ทรงคุณวุฒิทางการแพทยแ์ผนไทย 

กิจกรรมที่ ๓ การพัฒนาบทบาทแพทย์แผนไทย ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ โดยวิทยากรผู้ทรงคณุวุฒิทางการแพทย์แผน
ไทย 
ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ีเริ่มตน้ 2 พ.ย. 2560 วันท่ีสิ้นสดุ 2 พ.ย. 2560 
แผนด าเนินการแผนการและกจิกรรมด าเนินการ 

6110000501 » พิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย ปีการศึกษา 2560  รายได้สถานศึกษา 120,000.00 บาท 
รายละเอียดงบประมาณของโครงการ 120,000.00 บาท 
 



๒๐๘ 

วิธีการประเมินโครงการ 
๑. นิสิต คณาจารย์ และบุคลากรทางการแพทย์แผนไทยเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
๒. นิสิต คณาจารย์ และบุคลากรทางการแพทย์แผนไทยเข้าร่วมโครงการตรงต่อเวลาตามที่กิจกรรมก าหนดไว้ ไม่

น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  
๓. ผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ ๘๐ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
ระบบกลไกลการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. บุคลากรทางแพทย์แผนไทย สามารถสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยให้คงอยู่ต่อไป  
๒. เกิดความสามัคคี ความภาคภูมิใจในตนเองและน าความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
๓. นิสิตมีคุณลักษณะตรงกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/คณะผู้ด าเนินการ 
   อัจฉราวรรณ  ยิ้มยัง   ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
   กนกวรรณ  เอื้อเจริญ   ( ผู้ร่วมโครงการ ) 
  ทวีรัตน์  ทับทิมทอง   ( ผู้ก ากับติดตาม ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐๙ 

หน่วยงาน ภาควิชาการแพทย์แผนไทย หน่วยงานย่อย งานบริหาร  
พันธกิจข้อที่ 1.การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข ข้อย่อย 1.1 ผลิตบคุลากรด้านสาธารณสุข 
ลักษณะของแผน  แผนงานประจ า  
รายละเอียดแผนงาน  โครงการ  
รหัสโครงการ 61100006  

โครงการจดัหาวัสดุและครภุัณฑ์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนหลกัสูตรการแพทย์แผนไทยบณัฑิต 
หลักการและเหตุผล 

เนื่องด้วยจากปัจจุบันการแพทย์แผนไทยเป็นที่ยอมรับมากขึ้นทั้งในภาครัฐและเอกชน และถือได้ว่าเป็นนโยบาย
ในการบริหารงานด้านสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทย ซึ่งได้เน้นให้มีการดูแลรักษาด้านการแพทย์แผนไทย
เพื่อเป็นการแพทย์ทางเลือกหนึ่ง ท าให้มีการจัดการเรียนการสอนด้านการแพทย์แผนไทยเป็นวงกว้างมากขึ้น ใน
ระดับอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านบุคลกร ด้านการสอน ด้านการให้บริการแกประชาชน ต่อยอดในอนาคต และ
สนองต่อนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขและความต้องการของประชาชน ซึ่งในปัจจุบันวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
จังหวัดชลบุรี ถือเป็นหน่วยงานภาครัฐท่ีส ากัด กระทรวงสาธารณสุขท่ีมีการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
แก่บัณฑิต ระดับปริญญาตรตีั้งแต่ปี พ.ศ.2556 และระดับอนุปริญญาตั้งแตป่ี พ.ศ.2552 ซึ่งจากการจัดหลักสูตรการเรียน
การสอนมา ยังพบว่ายังขาดวัสดุและครุภัณฑ์การจัดการเรียนการสอนเป็นจ านวนมากในการสนับสนุนการเรียนการสอนให้
เกิดผลส าฤทธ์ิที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ต่อบุคลกรในการเรียนการสอนหลักสูตรการแพทย์แผนไทย ท้ังในส่วนของ
ผู้เรียนและผู้สอนท่ียังขาดแคลนวัสดุครุภัณฑ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน เนื่องจากวัสดุครุภัณฑ์ส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่เป็นวัสดุ
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ที่มีราคาค่อยข้างสูง ท าให้ประสบปัญหาในการขาดแครงวัสดุครุภัณฑ์ในการเรียนการ
สอนเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้สอดคล้องต่อนโยบายของรัฐ รวมทั้ง ณ ปัจจุบันหลักสูตรวิชาชีพการแพทย์แผนไทยมีการแข่งขัน
ค่อยข้างสูงในระดับอุดมศึกษา เพื่อเป็นพัฒนาคุณภาพในการเรียนการสอนและสามารถต่อยอดในปฏิบัติงานร่วมกับสหวิชา
ในด้านสาธารณสุข 
วัตถุประสงค์ 

1. จัดซื้อวัสดุครุภณัฑ์ได้ตามเป้าหมาย 
2. ได้วสัดุครุภณัฑ์ที่มีคณุภาพ 
3. ไดร้ับวัสดุครภุัณฑ์ตามเวลาเวลาที่จัดซื้อและตามจ านวนที่จัดซื้อ 

กลุ่มเป้าหมาย 
1. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
2. เพื่อต่อยอดการเรียนการสอน 
3. เพื่อเพ่ิมทักษะในการเรียนการสอน 

วิธีการด าเนินงานหรือขั้นตอนการด าเนินการ 
1. จัดหาสเปกวสัดุครุภณัฑ ์
2. จัดหาราคาวสัดุครุภณัฑ ์
3. หาร้านค้าที่จ าหน่าย 
4. ตดิต่อประสานงาน 
5. จัดซื้อวัสดุครุภณัฑ ์
6. ไดร้ับวัสดุครภุัณฑ ์
7. ตรวจสอบวัสดุครภุัณฑ ์

ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ีเริ่มตน้ 9 ต.ค. 2560 วันท่ีสิ้นสุด 30 ก.ย. 2561 
แผนด าเนินการแผนการและกจิกรรมด าเนินการ 

6110000601 » วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์   รายได้สถานศึกษา 100,000.00 บาท 
6110000602 » ครุภณัฑเ์พื่อสนับสนุนการเรยีนการสอน  รายได้สถานศึกษา 0.00 บาท 
  (ตั้งงบท่ีกลุ่มบริหาร) 
6110000603 » วัสดุการศึกษา     รายได้สถานศึกษา 0.00 บาท 
6110000604 » วัสดสุ านักงาน     งบอุดหนุน 0.00 บาท 
6110000605 » ค่าถ่ายเอกสารส าหรับการเรียนการสอน  งบอุดหนุน 0.00 บาท 
6110000606 » วัสดุงานบ้านงานครัว    งบอุดหนุน 0.00 บาท 



๒๑๐ 

รายละเอียดงบประมาณของโครงการ 100,000.00 บาท 
วิธีการประเมินโครงการ 

ได้รับวสัดุครุภณัฑ์ที่มีคณุภาพและตอบสนองต่อความต้องการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. สามารถพัฒนาในการเรียนการสอนได ้
2. สามารถต่อยอดการเรียนการสอน 
3. สามารถเพิ่มทักษะในการเรียนการสอน 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/คณะผู้ด าเนินการ 
  ลัดดา  เชาว์ศลิป์    ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
   เครือวัลย์  แพทนัทธี   ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
   อัจฉราวรรณ  ยิ้มยัง   ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
   ภควรรณ  เหล่าบัวดี   ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
  ทวีรัตน์  ทับทิมทอง   ( ผู้ก ากับติดตาม ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๑ 

หน่วยงาน ภาควิชาการแพทย์แผนไทย หน่วยงานย่อย งานบริหาร  
พันธกิจข้อที่ 1.การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข ข้อย่อย 1.1 ผลิตบคุลากรด้านสาธารณสุข 
ลักษณะของแผน  แผนงานประจ า  
รายละเอียดแผนงาน  โครงการ  
รหัสโครงการ 61100007  

โครงการการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเชิญสอนอาจารย์พิเศษ 
หลักการและเหตุผล 

เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยอาจารย์ผู้มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญ ประสบการณ์ด้านการสอน และการปฏิบัติงานเฉพาะด้าน 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ในรายวิชามากยิ่งข้ึน 
กลุ่มเป้าหมาย 

1. นักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบณัฑิต ช้ันปีท่ี 3 
2. อาจารย์พิเศษ 

วิธีการด าเนินงานหรือขั้นตอนการด าเนินการ 
1. ประสานอาจารย์พิเศษ 
2. เชิญสอนตามวันเวลาที่ก าหนด 
3. ด าเนินการเบิกค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ 

ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ีเริ่มตน้ 9 ต.ค. 2560 วันท่ีสิ้นสุด 30 ก.ย. 2561 
แผนด าเนินการแผนการและกจิกรรมด าเนินการ 

6110000701 » ค่าอาจารย์สอนพิเศษ   รายได้สถานศึกษา 200,000.00 บาท 
รายละเอียดงบประมาณของโครงการ 200,000.00 บาท 
วิธีการประเมินโครงการ 

นักศึกษาสอบประเมิน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรยีนการสอน 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

นักศึกษาสอบผ่าน ร้อยละ 60 ของรายวิชา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/คณะผู้ด าเนินการ 
   อัจฉราวรรณ  ยิ้มยัง   ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
   เครือวัลย์  แพทนัทธี   ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
  ทวีรัตน์  ทับทิมทอง   ( ผู้ก ากับติดตาม ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๒ 

หน่วยงาน ภาควิชาการแพทย์แผนไทย หน่วยงานย่อย งานบริหาร  
พันธกิจข้อที่ 1.การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข ข้อย่อย 1.1 ผลิตบคุลากรด้านสาธารณสุข 
ลักษณะของแผน  แผนงานประจ า  
รายละเอียดแผนงาน  โครงการ  
รหัสโครงการ 61100008  

โครงการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาหลักสตูรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต 
หลักการและเหตุผล 

การจัดการเรียนการสอนรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประกอบด้วย ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเวชกรรมไทย 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเภสัชกรรมไทย ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการนวดไทย และฝึกประสบการณ์วิชาชีพผดุงครรภ์ไทย 
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๕ นั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มี
ความรู้ความสามารถและทักษะเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานบริการสาธารณสุข ระดับ โรงพยาบาล และ
รพ.สต. ด้านการซักประวัติ การตรวจร่างกาย การวินิจฉัยโรค การบ าบัดโรค การส่งเสริมสุขภาพและการฟื้นฟูสมรรถภาพ
แก่ผู้ป่วยด้วยวิธีการผสมผสานระหว่าง การแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนปัจจุบัน การสื่อสาร และสัมพันธภาพกับ
ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามขอบเขตและหน้าที่แห่งวิชาชีพที่
กฎหมายก าหนด ดังนั้นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนการสอน จึงต้องจัดด าเนินการให้นักศึกษาฝึกทักษะ
ดังกล่าวตามสถานการณ์จริงในแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย ด้าน
เวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย การนวดไทย และผดุงครรภ์ไทย ของนักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชา 
การแพทย์แผนไทย เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ดังกล่าวโดยได้เลือกแหล่งฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ เป็นโรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขต าบล ซึ่งจะเป็นแหล่งฝึกที่
พัฒนากระบวนการเรียนรู้และทักษะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพภายใต้สถานการณ์จริง เพื่อให้นักศึกษาน าความรู้
ความสามารถดังกล่าวไปใช้ในกระบวนการด้านสุขภาพต่อไป 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจระหว่างแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาและครูพี่เลี้ยง
เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีด าเนินการตลอดจนทักษะประสบการณ์ ตามที่หลักสูตรก าหนด 

๒. เพื่อด าเนินการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ภาคปฏิบัติให้แก่นักศึกษาด้านเวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย การ
นวดไทย และผดุงครรภ์ไทย 
กลุ่มเป้าหมาย 

๑. นักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต ช้ันปีท่ี ๔  
๒. ครูพี่เลี้ยงจากแหล่งฝึกประสบการณว์ิชาชีพ ดังต่อไปนี้ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบล  
๓. อาจารย์ภาควิชาการแพทย์แผนไทย จ านวน ๙ คน 

วิธีการด าเนินงานหรือขั้นตอนการด าเนินการ 
๑. การเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

๑.๑ จัดตั้งคณะท างานผู้รับผิดชอบโครงการ 
๑.๒ ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการด าเนินงาน 
๑.๓ ติดต่อประสานงานกับแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพในเรื่องความพร้อมของแหล่งฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ ครูพี่เลี้ยงท่ีมีใบประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทย การจัดประสบการณ์ตามหลักสูตร และสิ่งสนับสนุนอ่ืน ๆ 
๑.๔ จัดท าหนังสือแจ้งหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่แหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อขอความ

อนุเคราะห์ส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
๑.๕ จัดท าแผนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ แผนการนิเทศ คู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ แบบ

ประเมินทักษะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
๑.๖ ด าเนินการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  

๒. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
๒.๑ ประสานงานกับครูพี่เลี้ยงและแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
๒.๒ ติดตามนิเทศนักศึกษาตามแผนการ 

๓. การประเมินกระบวนการ 



๒๑๓ 

๓.๑ รวบรวมแบบประเมินทักษะ 
๓.๒ ประเมินผลโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และประเมินกระบวนการ 

ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ีเริ่มตน้ 4 มิ.ย. 2561 วันท่ีสิ้นสุด 18 มี.ค. 2562 
แผนด าเนินการแผนการและกจิกรรมด าเนินการ 

6110000801 » โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเวชกรรมไทย  รายได้สถานศึกษา 225,000.00 บาท 
6110000802 » โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเภสัชกรรมไทย  รายได้สถานศึกษา 225,000.00 บาท 
6110000803 » โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิชานวดไทย  รายได้สถานศึกษา 225,000.00 บาท 
6110000804 » โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพผดุงครรภ์ไทย  รายได้สถานศึกษา 225,000.00 บาท 

รายละเอียดงบประมาณของโครงการ 900,000.00  บาท 
วิธีการประเมินโครงการ 

๑. แบบประเมินทักษะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย การนวดไทย และผดุง
ครรภ์ไทย โดยครูพี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศ ภายหลังเสร็จสิ้นการฝึกแต่ละรอบ 

๒. แบบประเมินกระบวนการโดยนักศึกษา ครูพี่ เลี้ยง และอาจารย์นิเทศ ภายหลังเสร็จสิ้นโครงการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย ด้านเวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย การนวดไทย และผดุงครรภ์ไทย นักศึกษา
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชา การแพทย์แผนไทย 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรยีนการสอน 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงจากการฝึกทักษะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามสภาพความเป็นจริงตามที่
หลักสูตรก าหนด และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านสุขภาพต่อไป 

๒. ครูพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศได้แนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติในโอกาสต่อไป  
๓. แหล่งฝึกมีความตื่นตัวและเตรียมความพร้อมในการเป็นแหล่งการเรียนรู้ส าหรับนักศึกษาและ 

เกิดการประสานความร่วมมือท่ีดีระหว่างวิทยาลัยฯ และแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/คณะผู้ด าเนินการ 
   ทวีรัตน์  ทับทิมทอง   ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
  ภควรรณ  เหล่าบัวดี   ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
   ลัดดา  เชาว์ศลิป์    ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
   เครือวัลย์  แพทนัทธี   ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
   ทวีรัตน์  ทับทิมทอง   ( ผู้ก ากับติดตาม ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๔ 

หน่วยงาน ภาควิชาการแพทย์แผนไทย หน่วยงานย่อย งานบริหาร  
พันธกิจข้อที่ 1.การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข ข้อย่อย 1.1 ผลิตบคุลากรด้านสาธารณสุข 
ลักษณะของแผน  แผนงานประจ า  
รายละเอียดแผนงาน  โครงการ  
รหัสโครงการ 61100009  

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจร่างกายและวินิจฉัยโรค 
หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากสาขาวิชา การแพทย์แผนไทยมีการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการตรวจร่างกายและวินิจฉันโรค ซึ่ง
ประกอบด้วย หลักการซักประวัติ และการตรวจร่างกาย การใช้อุปกรณ์ในการตรวจร่างกายตามระบบต่างๆ การตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ และการแปลผลเบือ้งต้น การวินิจฉัยเบื้องต้น และการส่งต่อผู้ป่วยอย่างเหมาะสม มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
นักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถและทักษะเกี่ยวกับการตรวจร่างกายและวินิจฉัยโรค ด้วยวิธีการผสมผสานระหว่าง 
การแพทย์แผนไทยและ การแพทย์แผนปัจจุบัน เพื่อผลิตบุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษาให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และความเป็นเลิศด้านวิชาการ เป็นการเสริมสร้างประสบการณ์เกี่ยวกับวิชาชีพ 
ดังนั้นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนการสอน จึงต้องจัดด าเนินการให้นักศึกษาฝึกทักษะดังกล่าว 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้นิสิตมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจร่างกายและวินิจฉัยโรค 
2. เพื่อให้นิสิตมีการพัฒนาทักษะทางด้านการตรวจร่างกายและวินิจฉัยโรค 
3. เพื่อให้นิสิตสามารถน าความรู้ที่ได้รับ มาประยุกต์ใช้ในการเรียนและวิชาชีพ 

กลุ่มเป้าหมาย 
นิสิตการแพทย์แผนไทยบัณฑติ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย (ร่วมผลิต) ช้ันปีท่ี ๓ จ านวน 36 คน 

วิธีการด าเนินงานหรือขั้นตอนการด าเนินการ 
1. เขียนโครงการ 
2. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
3. เสนอโครงการ 
4. สรุปโครงการ 

ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ีเริ่มตน้ 4 ธ.ค. 2560 วันท่ีสิ้นสุด 4 ธ.ค. 2561 
แผนด าเนินการแผนการและกจิกรรมด าเนินการ 

6110000901 » โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจร่างกายและ  รายได้สถานศึกษา 35,000 บาท 
  วินิจฉัยโรค 

รายละเอียดงบประมาณของโครงการ 35,000.00 บาท 
วิธีการประเมินโครงการ 

ใช้แบบสอบถามตามตัวช้ีวัด 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

1. การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
2. การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจัดการเรยีนการสอน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นิสิตมีความรู้และความเขา้ใจเกี่ยวกับการตรวจร่างกายและวินิจฉัยโรค 
2. นิสิตมีการพัฒนาทักษะทางด้านการตรวจร่างกายและวินิจฉัยโรค 
3. นิสิตน าความรู้ที่ไดร้ับ มาประยกุต์ใช้ในการเรียนและวิชาชีพ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/คณะผู้ด าเนินการ 
   อัจฉราวรรณ  ยิ้มยัง   ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
   พรทิวา  สีดายา    ( ผู้ร่วมโครงการ ) 
   ทวีรัตน์  ทับทิมทอง   ( ผู้ก ากับติดตาม ) 
 
 
 



๒๑๕ 

หน่วยงาน ภาควิชาการแพทย์แผนไทย หน่วยงานย่อย งานบริหาร  
พันธกิจข้อที่ 1.การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข ข้อย่อย 1.1 ผลิตบคุลากรด้านสาธารณสุข 
ลักษณะของแผน  แผนงานประจ า  
รายละเอียดแผนงาน  โครงการ  
รหัสโครงการ 61100010  

โครงการศึกษาดูงานเชิงปฏิบัติการทางการแพทย์แผนไทย 
หลักการและเหตุผล 

การจัดการเรียนการสอนรายวิชาเภสัชกรรมไทย 2 (657213) ส าหรับนักศึกษาการแพทย์แผนไทยบัณฑิต 
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยนั้น ตามหลักสูตรได้ก าหนดกิจกรรมให้นักศึกษามีการฝึกปฎิบัติการผลิตยาสมุนไพรระดับ
อุตสาหกรรม การควบคุมและตรวจสอบคุณภาพยาจากสมุนไพร ตลอดจนฝึกปฎิบัติการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์การผลิต
ยาที่ทันสมัยในระดับชุมชน ถึงระดับอุตสาหกรรม วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเกิดสมรรถนะในการผลิตยาสมุนไพร การ
ควบคุมและการตรวจสอบคุณภาพยาจากสมุนไพรตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา (GMP) 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อสร้างเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาตามข้อก าหนดของสถานศึกษา 
2. เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถและทักษะในการปฎิบัติการผลิตยาสมุนไพรระดับอุตสาหกรรม การควบคุม

การตรวจสอบคุณภาพยาจากสมุนไพรตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา 
3. เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ด้านวิชาชีพเภสัชกรรมไทยให้แก่นักศึกษา 
4. เพื่อน าความรู้และสมรรถนะที่ได้รับไปบูรณาการกับรายวิชาเวชกรรมไทย 3 และวิชาผดุงครรภ์ไทย 1 

กลุ่มเป้าหมาย 
1. นักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ช้ันปี ที่ 3 จ านวน 39 คน 
2. อาจารย์ประจ ารายวิชา จ านวน 2 คน 

วิธีการด าเนินงานหรือขั้นตอนการด าเนินการ 
1. ขั้นเตรียมการ ประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและเสริมสร้างทักษาการเรียนรู้ โดย

ได้เสนอโครงการ 
2. ขั้นด าเนินการ ลงมือด าเนินการโครงการพัฒนานักศึกษาด้านการผลิตยาสมุนไพรในระดับอุตสาหกรรม 
3. สรุปและประเมินกระบวนการ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้ว มีการสรุปผลและประเมินการด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ีเริ่มตน้ 1 ธ.ค. 2560 วันที่สิ้นสดุ 8 ธ.ค. 2560 
แผนด าเนินการแผนการและกจิกรรมด าเนินการ 

6110001001 » ศึกษาดูงานเชิงปฏิบัติการทางการแพทย์แผน
ไทย (เดินป่าศึกษาสมุนไพร) 

รายได้สถานศึกษา 45,000.00 บาท 

6110001002 » ศึกษาดูงานเภสัชกรรมไทย (โครงการพัฒนา
นักศึกษาด้านการผลติสมุนไพรในระดับ
อุตสาหกรรม) 

รายได้สถานศึกษา 42,000.00 บาท 

รายละเอียดงบประมาณของโครงการ 87,000.00  บาท 
วิธีการประเมินโครงการ 

1. จากเกณฑ์การเรียนการสอนตามหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 
2. ความพึงพอใจต่อกิจกรรมของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรยีนการสอน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาตามที่วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรีก าหนด 
2. นักศึกษามีทักษะในการผลิตยาสมุนไพรระดับอุตสาหกรรม การควบคุมและตรวจสอบคุณภาพยาจากสมุนไพร

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา(GMP) 
3. นักศึกษามีประสบการณ์ด้านวิชาชีพเภสัชกรรมไทยเพิ่มขึ้น 
 
 



๒๑๖ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/คณะผู้ด าเนินการ 
   ลัดดา  เชาว์ศลิป์    ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
   วรัญชิต  ฤทธ์ิธิวงศ์   ( ผู้ร่วมโครงการ ) 
  ทวีรัตน์  ทับทิมทอง   ( ผู้ก ากับติดตาม ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๗ 

หน่วยงาน ภาควิชาการแพทย์แผนไทย หน่วยงานย่อย งานบริหาร  
พันธกิจข้อที่ 1.การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข ข้อย่อย 1.1 ผลิตบคุลากรด้านสาธารณสุข 
ลักษณะของแผน  แผนงานประจ า  
รายละเอียดแผนงาน  โครงการ  
รหัสโครงการ 61100011  

โครงการสัมมนาและบริการวิชาการทางการแพทย์แผนไทย ประจ าปีการศึกษา 2560 
หลักการและเหตุผล 

การวางแผนการสอนถือเป็นบทบาทส าคัญของอาจารย์ เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้เต็มที่ ในการวางแผนการ
สอนนั้นต้องมีการปรึกษาหารือกันในภาควิชา เพื่อร่วมกันวางแผนด าเนินการ หากมีปัญหาจะได้ช่วยกันวางแผนแก้ไข
ปัญหานั้นให้จบไป และพร้อมรับมือกับปัญหาใหม่ที่จะเกิดขึ้น 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อวางแผนการด าเนินงาน การจัดการเรยีนการสอน ภายในภาควิชาการแพทย์แผนไทย  
2. เพื่อให้อาจารย์ทุกท่านไดร้ับทราบถึงปัญหาและร่วมกันแกไ้ขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในภาควิชา 

กลุ่มเป้าหมาย 
นักศึกษาท่ีเข้ารับการเรียนการสอนท่ีภาควิชาการแพทย์แผนไทย 

วิธีการด าเนินงานหรือขั้นตอนการด าเนินการ 
1. จัดประชุมภาควิชา 
2. ปรึกษาหารือถึงแนวทางการด าเนินงาน และปัญหาพร้อมวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น 
3. สรุปการประชุม 

ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ีเริ่มตน้ 11 ต.ค. 2560 วันท่ีสิ้นสุด 30 ก.ย. 2561 
แผนด าเนินการแผนการและกจิกรรมด าเนินการ 

6110001101 » โครงการสัมมนาและบริการวิชาการทางการแพทย์   รายไดส้ถานศึกษา 20,000.00 บาท 
   แผนไทย ประจ าปีการศึกษา 2560 
รายละเอียดงบประมาณของโครงการ 20,000.00 บาท 
วิธีการประเมินโครงการ 

รายงานสรุปผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

1. นักศึกษาภาควิชาการแพทย์แผนไทย 
2. การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักศึกษามีผลการเรยีนที่ดีขึ้น 
2. พบปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาน้อยลง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/คณะผู้ด าเนินการ 
   กนกวรรณ  เอื้อเจริญ   ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
   ภควรรณ  เหล่าบัวดี   ( ผู้ร่วมโครงการ ) 
   ทวีรัตน์  ทับทิมทอง   ( ผู้ก ากับติดตาม ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๘ 

หน่วยงาน ภาควิชาการแพทย์แผนไทย หน่วยงานย่อย งานบริหาร  
พันธกิจข้อที่ 1.การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข ข้อยอ่ย 1.1 ผลิตบคุลากรด้านสาธารณสุข 
ลักษณะของแผน  แผนงานประจ า  
รายละเอียดแผนงาน  โครงการ  
รหัสโครงการ 61100012  

โครงการพฒันาศักยภาพนักศึกษาด้านการเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการแห่งชาติ 
หลักการและเหตุผล 

เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านการเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการแห่งชาติเกี่ยวกับงานวิจัย ที่มี
หลากหลายและความสนใจที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ และสามารถน าประโยชน์ทางงานวิจัยมาพัฒนางานด้านแผนไทย 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และเขา้ใจในกระบวนการวิจัย 
2. เพื่อให้นักศึกษาไดเ้รียนรู้กระบวนการเผยแพร่ผลงานวิจัย สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบตัิจรงิได้ 

กลุ่มเป้าหมาย 
1. นักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบณัฑิต สาขาการแพทย์แผนไทย จ านวน 39 คน 
2. อาจารยป์ระจ าหลักสูตรการแพทย์แผนไทยและเจ้าหน้าที่ 4 คน 

วิธีการด าเนินงานหรือขั้นตอนการด าเนินการ 
1. จัดท าโครงการและเสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ
2. ลงทะเบยีนเข้าร่วมกิจกรรม 
3. ประชุมนักศึกษาเพื่อช้ีแจงก าหนดการในการเข้าร่วมโครงการ 
4. ประสานพาหนะในการเดินทาง 

ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ีเริ่มตน้ 11 ส.ค. 2561 วันท่ีสิ้นสุด 30 ก.ย. 2561 
แผนด าเนินการแผนการและกจิกรรมด าเนินการ 

6110001201 » โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านการเข้าร่วม   รายได้สถานศึกษา 20,000.00 บาท 
  กิจกรรมการประชุมวิชาการแห่งชาต ิ
6110001202 » โครงการมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ      รายไดส้ถานศึกษา 20,000.00 บาท 

รายละเอียดงบประมาณของโครงการ 40,000.00  
วิธีการประเมินโครงการ 

1. ประเมินความรู้โดยการใช้แบบสอบถาม 
2. ประเมินความพึงพอใจ 
3. ประเมินกระบวนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการเข้าร่วมประชุม 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
นักศึกษาได้รับประสบการณ์ และวิสัยทัศน์ในการเรียนรู้ ส่งเสริมให้นักศึกษามีความพร้อมทางการเรียน และมี

กิจกรรมการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะการวิจัยที่สามารถสร้างความรู้ได้ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/คณะผู้ด าเนินการ 
   กนกวรรณ  เอื้อเจริญ   ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
   ภควรรณ  เหล่าบัวดี   ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
   ทวีรัตน์  ทับทิมทอง   ( ผู้ก ากับติดตาม ) 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๙ 

หน่วยงาน ภาควิชาการแพทย์แผนไทย หน่วยงานย่อย งานบริหาร  
พันธกิจข้อที่ 1.การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข ข้อย่อย 1.1 ผลิตบคุลากรด้านสาธารณสุข 
ลักษณะของแผน  แผนงานประจ า  
รายละเอียดแผนงาน  โครงการ  
รหัสโครงการ 61100013  

โครงการเตรยีมความพร้อมใบประกอบวิชาชีพ 
หลักการและเหตุผล 

การสอบใบประกอบโรคศิลปะนักศึกษาทุกคนต้องสามารถสอบผ่านให้ได้ และเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประอบ
วิชาชีพได้อย่างถูกต้องตาม พ.ร.บ.การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมในการสอบใบประกอบโรคศิลปะในสาขาเวชกรรม เภสัชกรรม นวดไทย 
และผดุงครรภ์ไทย 

2. เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาตระหนักถึงความส าคัญของใบประกอบโรคศิลปะในสาขาแพทย์แผนไทย 
3. เพื่อให้นักศึกษาสอบผ่านใบประกอบโรคศิลปะและน าไปใช้ในการประกอบอาชีพ 
4. เพื่อพัฒนาศักยภาพในการประกอบโรคศิลปะ 

กลุ่มเป้าหมาย 
นักศึกษาหลักสตูรแพทย์แผนไทยบัณฑิตวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรนิธรจังหวัดชลบุรี 

วิธีการด าเนินงานหรือขั้นตอนการด าเนินการ 
1. จัดเตรียมโครงการ 
2. ประสานตดิต่อวิทยากรผู้มคีวามรู้ใน 4 สาขา 
3. อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบประสานงานจัดการเตรยีมสื่อการเรียนการสอนต่างๆทั้งสถานท่ีและแนวข้อสอบ 
4. จัดอบรมให้ความรู้ แนะแนะแนวทางในการเตรียมตัวสอบ 

ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ีเริ่มตน้ 3 ก.ค. 2561 วันท่ีสิ้นสดุ 30 ก.ย. 2561 
แผนด าเนินการแผนการและกจิกรรมด าเนินการ 

6110001301 » โครงการเตรยีมความพร้อมใบประกอบวิชาชีพ  รายได้สถานศึกษา 20,000.00 บาท 
รายละเอียดงบประมาณของโครงการ 20,000.00 บาท 
วิธีการประเมินโครงการ 

1. ประเมินความรู้โดยการใช้แบบสอบถาม 
2. ประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ 
3. จ านวนนิสติที่สอบผา่นใบประกอบโรคศิลปะ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 

ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
1. นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมในการสอบใบประกอบโรคศิลปะ 
2. นักศึกษาได้ตระหนักถึงความส าคัญของใบประกอบโรคศิลปะ 
3. นักศึกษาสอบผ่านใบประกอบโรคศิลปะและน าไปใช้ในการประกอบอาชีพ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/คณะผู้ด าเนินการ 
   ภควรรณ  เหล่าบัวดี   ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
   พรทิวา  สีดายา    ( ผู้ร่วมโครงการ ) 
   ทวีรัตน์  ทับทิมทอง   ( ผู้ก ากับติดตาม ) 
 
 
 
 
 
 



๒๒๐ 

หน่วยงาน ภาควิชาการแพทย์แผนไทย หน่วยงานย่อย งานบริหาร  
พันธกิจข้อที่ 1.การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข ข้อย่อย 1.1 ผลิตบคุลากรด้านสาธารณสุข 
ลักษณะของแผน  -  
รายละเอียดแผนงาน  โครงการ  
รหัสโครงการ 61100014  

โครงการศึกษาดูงานวิชาปฏิบัติการผดุงครรภไ์ทย 
หลักการและเหตุผล 

จากการเรียนการสอนในรายวิชาการผดุงครรภ์ไทย 1 นักศึกษายังขาดในเรื่องประสบการณ์ในการตรวจ
ผู้รับบริการที่เป็นมารดาตั้งครรภ์ มารดาระยะคลอด มารดาหลังคลอดและทารก การจัดการเรียนการสอนที่ได้ไปศึกษาดู
งานในโรงยาบาลท าให้ได้ประสบการณ์จากการดูแลมารดาที่เป็นผู้มารับบริการจริง 
วัตถุประสงค์ 

เพิ่มประสบการณ์ในการดูแลมารดาระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอด 
กลุ่มเป้าหมาย 

1. นักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบณัฑิต 
2. วิทยากร ของโรงพยาบาล 
3. อาจารย ์

วิธีการด าเนินงานหรือขั้นตอนการด าเนินการ 
1. ติดต่อประสานแหล่งที่จะไปดูงาน 
2. เขียนโครงการ 
3. ด าเนินงานตามโครงการ 
4. ประเมินโครงการ 

ระยะเวลาด าเนินการ : วันท่ีเริ่มตน้ 15 พ.ย. 2560 วันท่ีสิ้นสุด 15 พ.ย. 2560 
แผนด าเนินการแผนการและกจิกรรมด าเนินการ 

6110001401 » โครงการศึกษาดูงานวิชาปฏิบัติการผดุงครรภ์ไทย   รายได้สถานศึกษา 10,000.00 บาท 
รายละเอียดงบประมาณของโครงการ 10,000.00 บาท 
วิธีการประเมินโครงการ 

แบบบันทึกรายชื่อผู้ข้าร่วมโครงการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/คณะผู้ด าเนินการ 
   เครือวัลย์  แพทนัทธี   ( ผู้รับผดิชอบโครงการ ) 
   ทวีรัตน์  ทับทิมทอง   ( ผู้ก ากับติดตาม ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
แบบฟอร์มรายละเอียดแผนปฏิบัติการ 

รายโครงการ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒๓ 

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



๒๒๔ 

ค าอธิบายแบบฟอร์มรายละเอียดแผนปฏิบัติการรายโครงการ 

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

๒. พันธกิจ หมายถึง พันธกิจที่โครงการนั้นๆ ด าเนินการเพ่ือตอบสนอง ซึ่งประกอบด้วย ด้านการ
ผลิตและพัฒนาบุคลากร, วิจั ยและผลิตผลงานวิชาการ, 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) สัมพนัธ์กับสาระส าคัญของโครงการ 
2) สามารถน ามาวัดและประเมินผลได้ 
3) มีความเป็นไปได้ ปฏิบัติได้ 

๙. กลุ่มเป้าหมาย หมายถึง ผู้รับบริการ/ผู้ได้รับประโยชน์หรือผลกระทบโดยตรงจากการด าเนิน
โครงการ 

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 



๒๒๕ 

๑๒. รวมเงินงบประมาณของโครงการ 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
แบบฟอร์มการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒๗ 

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 ............... ของแผนงานท้ังหมดที่วางไว ้
   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 
 
 


