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ค าน า  
  

 แผนปฏิบัติการประจ าปี เป็นแผนที่เกี่ยวเนื่องมาจากการวางแผนที่มีการก าหนดจุดหมายระยะสั้น 
หรือประมาณหนึ่งปี ซึ่งถ่ายทอดมาจากแผนกลยุทธ์เชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาของวิทยาลัย ปีงบประมาณ 
2561-2565 และแผนงานประจ าที่วิทยาลัยด าเนินมาอย่างต่อเนื่องตามพันธกิจขององค์กร โดย
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 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 
 
 
 

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี 
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ 
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สารบัญ 
  
เรื่อง           หน้า 
 
ค าน า               ก 
สารบัญ               ข 
ข้อมูลทั่วไป              1 
รายละเอียดแผนปฏิบัติการ แยกตามรายประเด็นยุทธศาสตร์     10 

ประเด็นที่ 1 ขยายการผลิตและพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขให้ตอบสนอง         11 
 ความต้องการของประเทศ 
ประเด็นที ่2 พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสู่มาตรฐานสากล    24 
ประเด็นที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนางานตามพันธกิจผ่านเครือข่ายทั้งในและ          25   
 ต่างประเทศ 
ประเด็นที่ 4 พัฒนาองค์กรเพ่ือรองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่เน้นการ         26   
        สร้างเสริมสุขภาพวิถีไทย 

รายละเอียดแผนปฏิบัติการ แยกตามกลุ่มงาน       41 
 กลุ่มงานบริหาร                     42    
 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล                49 
 กลุ่มงานบริการการศึกษา                54 
 กลุ่มงานพัฒนาวิชาการ                58   
 กลุ่มงานกิจการนักศึกษา                61    
 กลุ่มงานวิทยบริการ                71       
 กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรและวิเทศสัมพันธ์               74     
 กลุ่มงานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ              80 
 ภาควิชาสาธารณสุขชุมชน                82 
 ภาควิชาทันตสาธารณสุข                91 
 ภาควิชาเภสัชกรรม                96 
 ภาควิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์              98 
 ภาควิชาแพทย์แผนไทย               103  
ภาคผนวก                 108 

ภาคผนวก ก  แบบฟอร์มรายละเอียดแผนปฏิบัติการรายโครงการ          109 
ภาคผนวก ข แบบฟอร์มการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน         113 
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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 เป็นฐานในการพัฒนาสังคมเพ่ือให้ผลผลิตที่เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง  
สามารถยกระดับสุขภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของตนเองและประชาชน 

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

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

เป้าประสงค์ 
1. ผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณภาพและศักยภาพในระดับสากล ตลอดจนเป็นแบบอย่างในการธ ารงไว้ซึ่ง

ศิลปวัฒนธรรมไทยและสามารถด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
2. ผลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์มีคุณภาพ สอดคล้องกับวิถีชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น และเป็นที่

ยอมรับในระดับประเทศและภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ 
3. บริการวิชาการหลากหลาย มีคุณภาพ ผสมผสานศิลปวัฒนธรรมไทย สะดวกรวดเร็ว ตรงกับความ

ต้องการของประชาชน และหน่วยงานลูกค้าในประเทศ 
 

นโยบายของวิทยาลัย 
1. ด้านประกันคุณภาพ   
   พัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง และครอบคลุมพันธกิจของ

วิทยาลัย 
2. ด้านการจัดการศึกษา 

ผลิตก าลังคนด้านสุขภาพ ที่ตอบสนองความต้องการของระบบสุขภาพ เน้นการเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริงและใช้ชุมชนเป็นฐานในการเรียนรู้ 

3. ด้านการพัฒนาบุคลากร 
พัฒนาบุคลากรภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ ให้มีความสามารถในการปฏิบัติภารกิจที่

รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานสาธารณสุขนอกวิทยาลัย ให้มีความรู้ 
ความสามารถเท่าทันการเปลี่ยนแปลง 

4. ด้านการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ 
ก าหนดให้มีการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับงานพัฒนาด้านการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพ 

ตลอดจนงานด้านสาธารณสุขที่เก่ียวข้อง 
5. ด้านการบริการวิชาการ 
    สามารถพ่ึงพาตนเองได้ในการให้บริการวิชาการและบริการสาธารณสุข ที่สอดคล้องกับความ

ต้องการของสังคมและสภาพท้องถิ่น ทั้งนี้เพ่ือให้เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาชีพ 
6. ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

สนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยฯ มีส่วนร่วมในกิจกรรมท านุบ ารุ ง 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท่ีดีงามในสังคมไทยและท้องถิ่น 

7. ด้านการบริหารจัดการ 



๓ 

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

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

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

 8.  กลุ่มงานกิจนักศึกษา 
- งานสวัสดิการนักศึกษา 
- งานพัฒนานักศึกษา 
- งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 9.  ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
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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 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  ขยายการผลิตและพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขให้ตอบสนองความต้องการ
ของประเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสู่มาตรฐานสากล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมและพัฒนางานตามพันธกิจผ่านเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาองค์กรเพ่ือรองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่เน้นการสร้างเสริม

สุขภาพวิถีไทย 
 

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 

1.   ขยายการผลิตบุคลากรสาธารณสุขที่ทันสมัยและตอบสนองความต้องการของประเทศ 
2.   หลักสูตรพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขที่ตอบสนองความต้องการของประเทศอย่างต่อเนื่อง 
3.   ผูส้ าเร็จการศึกษามีคุณภาพตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ 
4.   งานวิจัยและนวัตกรรมเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
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5.   ผลงานเป็นที่ยอมรับของเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ 
6.   โครงสร้างองค์กรสนับสนุนต่อการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
7.   ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศมีคุณภาพ เอ้ือต่อการบริหารและบริการ 
8.   การเงิน การคลัง มั่นคง 
9.   การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ 
10. การปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐาน 
11. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจ 
12. การบริหารงานด้วยหลักธรรมมาภิบาล 
13. เป็นวิทยาลัยสร้างเสริมสขุภาพวิถีไทย  

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

1.   ระดับความส าเร็จของการเปิดหลักสูตรผลิตบุคลากรสาธารณสุขที่ทันสมัยและตอบสนองความ
ต้องการของประเทศ 

2.   ร้อยละของนักศึกษาเทียบกับแผนการรับ 
3.   จ านวนหลักสูตรที่จัดอบรมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประเทศ 
4.   ร้อยละของการได้งานท าในสาขาที่เกี่ยวข้อง 
5.   ร้อยละของผู้สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ 
6.   จ านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร ฐาน TCI หรือได้รับรางวัลใน

ระดับชาติ/นานาชาติ 
7.   จ านวนพันธกิจที่เป็นที่ยอมรับของเครือข่าย 
8.   ระดับความส าเร็จของการปรับโครงสร้างการบริหาร 
9.   ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
10. ระดับความส าเร็จของการบริหารการเงินการคลัง 
11. มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการก าหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานที่ชัดเจน (SOP) 
12. มีการควบคุมก ากับติดตามงาน 
13. คะแนนผลการประเมิน QA สถาบันบรรลุค่าเป้าหมาย 
14. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
15. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานวิทยาลัยคุณธรรม 
16. ระดับความคิดเห็นของบุคลากรต่อการบริหารงานตามหลักธรรมมาภิบาล 
17. จ านวนศูนย์ให้บริการสาธารณสุขตามสาขาวิชาชีพที่ประยุกต์ใช้หลักปฏิบัติด้านการสร้างเสริม

สุขภาพ 
18. ระดับความส าเร็จของการด าเนินตามหลักปฏิบัติด้านการส่งเสริมสุขภาพ 

 
 ก าหนดกลยุทธ์ (Coperate strategy, CS) ในการด าเนินงานได้ท้ังสิ้น 15 กลยุทธ์ ดังนี้ 

1. สร้างหลักสูตรผลิตบุคลากรสาธารณสุขให้ทันสมัยและตอบสนองความต้องการของประเทศ 
2. การพัฒนากระบวนการรับนักศึกษา 
3. พัฒนาหลักสูตรบุคลาการสาธารณสุขให้เขตบริการสุขภาพ 
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4. สร้าง HR learning Center (ศูนย์การเรียนรู้ให้เขตบริการสุขภาพท่ี 6) 
5. พัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาสมรรถนะสูง 
6. พัฒนาระบบสนับสนุนงานวิจัย 
7. พัฒนาผลงานให้เป็นที่ยอมรับของเครือข่าย 
8. ปรับโครงสร้างและพัฒนาคุณภาพระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 
9. พัฒนาระบบ IT เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน 
10. สร้างความมีเสถียรภาพทางการเงิน การคลัง 
11. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
12. พัฒนาการปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐาน 
13. พัฒนาคุณภาพการให้บริการ 
14. พัฒนาการบริหารงานตามแนวทางหลักธรรมมาภิบาล 
15. จัดตั้งศูนย์บริการสาธารณสุขที่เน้นการสร้างเสริมสุขภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 

 
ตาราง 1   สรุปความเชื่อมโยงประเด็นยุทธ์ศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ และกลยุทธ์การ

ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ปีงบประมาณ 
2561-2564 

ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
1. ขยายการผลิตและพัฒนา
บุคลากรสาธารณสุขให้
ตอบสนองความต้องการของ
ประเทศ 

1. ขยายการผลิตบุคลากร
สาธารณสุขที่ทันสมัยและ
ตอบสนองความต้องการ
ของประเทศ 

1. ระดับความส าเร็จของ
การเปิดหลักสูตรผลิต
บุคลากรสาธารณสุขท่ี
ทันสมัยและตอบสนอง
ความต้องการของประเทศ 

1. สร้างหลักสูตรผลิต
บุคลากรสาธารณสุขให้
ทันสมัยและตอบสนอง
ความต้องการของประเทศ 

2. ร้อยละของนักศึกษา
เทียบกับแผนการรับ 

2. การพัฒนากระบวนการ
รับนักศึกษา 

2. หลักสูตรพัฒนาบุคลากร
สาธารณสุขที่ตอบสนอง
ความต้องการของประเทศ
อย่างต่อเนื่อง 

3. จ านวนหลักสูตรที่จัด
อบรมเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของประเทศ 

3. พัฒนาหลักสูตรบุคลา
การสาธารณสุขให้เขต
บริการสุขภาพ 
4. สร้าง HR learning 
Center (ศูนย์การเรียนรู้
ให้เขตบริการสุขภาพท่ี 6) 

3. ผู้ส าเร็จการศึกษามี
คุณภาพตอบสนองต่อความ
ต้องการของประเทศ 

4. ร้อยละของการได้งาน
ท าในสาขาที่เก่ียวข้อง 

5. พัฒนาผู้ส าเร็จ
การศึกษาสมรรถนะสูง 

5. ร้อยละของผู้สอบผ่านใบ
ประกอบวิชาชีพ 

2. พัฒนางานวิจัยและ
นวัตกรรมสู่มาตรฐานสากล 

4. งานวิจัยและนวัตกรรม
เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

6. จ านวนผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ในวารสาร ฐาน TCI 
หรือได้รับรางวัลใน
ระดับชาติ/นานาชาติ 

6. พัฒนาระบบสนับสนุน
งานวิจัย 

3. ส่งเสริมและพัฒนางาน
ตามพันธกิจผ่านเครือข่ายทั้ง
ในและต่างประเทศ 

5. ผลงานเป็นที่ยอมรับของ
เครือข่ายทั้งในและ
ต่างประเทศ 

7. จ านวนพันธกิจที่เป็นที่
ยอมรับของเครือข่าย 

7. พัฒนาผลงานให้เป็นที่
ยอมรับของเครือข่าย 

4. พัฒนาองค์กรเพ่ือรองรับ
นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่
เน้นการสร้างเสริมสุขภาพ
วิถีไทย 

6. โครงสร้างองค์กร
สนับสนุนต่อการด าเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์ 

8. ระดับความส าเร็จของ
การปรับโครงสร้างการ
บริหาร 

8. ปรับโครงสร้างและ
พัฒนาคุณภาพระบบการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

7. ระบบเทคโนโลยีและ
สารสนเทศมีคุณภาพ เอ้ือ
ต่อการบริหารและบริการ 

9. ระดับความส าเร็จของ
การปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ 

9. พัฒนาระบบ IT เพ่ือ
สนับสนุนการด าเนินงาน 

8. การเงิน การคลัง มั่นคง 10. ระดับความส าเร็จของ
การบริหารการเงินการคลัง 

10. สร้างความมี
เสถียรภาพทางการเงิน 
การคลัง 



๙ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. การบริหารงานที่มี
ประสิทธิภาพ 

11. มีข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานที่มีการก าหนด
ระยะเวลาการปฏิบัติงานที่
ชัดเจน (SOP) 

11. พัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ 

12. มีการควบคุมก ากับ
ติดตามงาน 

10. การปฏิบัติงานที่ได้
มาตรฐาน 

13. คะแนนผลการ
ประเมิน QA สถาบันบรรลุ
ค่าเป้าหมาย 

12. พัฒนาการปฏิบัติงาน
ให้ได้มาตรฐาน 

11. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี
ความพึงพอใจ 

14. ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

13. พัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการ 

12. การบริหารงานด้วย
หลักธรรมาภิบาล 

15. ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินงานวิทยาลัย
คุณธรรม 

14. พัฒนาการบริหารงาน
ตามแนวทางหลักธรรม
มาภิบาล 

16. ระดับความคิดเห็น
ของบุคลากรต่อการ
บริหารงานตามหลักธรรม
มาภิบาล 

13. เป็นวิทยาลัยสร้างเสริม
สุขภาพวิถีไทย 

17. จ านวนศูนย์ให้บริการ
สาธารณสุขตามสาขา
วิชาชีพที่ประยุกต์ใช้หลัก
ปฏิบัติด้านการสร้างเสริม
สุขภาพ 

15. จัดตั้งศูนย์บริการ
สาธารณสุขที่เน้นการสร้าง
เสริมสุขภาพ 

18. ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินตามหลักปฏิบัติ
ด้านการส่งเสริมสุขภาพ 

15. จัดตั้งศูนย์บริการ
สาธารณสุขที่เน้นการสร้าง
เสริมสุขภาพ 



๑๐ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี 

(แยกตามประเด็นยุทธศาสตร์) 
ข้อมูล ณ วันที่ 11 มกราคม 62 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1. ขยายการผลิตและพัฒนาบุคลากรสาธารณสขุให้ตอบสนองความต้องการของประเทศ 
เป้าประสงค์ที่   1. ขยายการผลิตบุคลากรสาธารณสุขที่ทันสมัยและตอบสนองความต้องการของประเทศ 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่  1. ระดับความส าเร็จของการเปิดหลักสูตรผลิตบุคลากรสาธารณสุขที่ทันสมัยและตอบสนองความต้องการของประเทศ 
กลยุทธ์ที่   1. สร้างหลกัสูตรผลิตบุคลากรสาธารณสุขให้ทันสมัยและตอบสนองความต้องการของประเทศ 
 
ล าดับ ชื่อแผนงาน กลุ่มเป้าหมาย ไตรมาสที่ แหล่งเงิน (บาท) งาน

ประ
จ า 

ยุทธ
ศาส
ตร์ 1 2 3 4 เงินรายได้

สถานศึกษา 
เงินงบประมาณ เงินอ่ืนๆ 

อุดหนุน/
ด าเนินงาน 

งบลงทุน 

1 กลุ่มงานบริการการศึกษา 
62060102 เเผนพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร ตัวแทนจาก ราชวิทยาลัย โสตฯ สบช. และวสส. ชบ.       150,000    / 
62060104 เเผนการพัฒนานักศึกษา นศ. ที่มีความสนใจ     42,000    /  
62060107  การประชุมเพื่อสนับสนนุการจัดการเรียน
การสอน 

อาจารย์ของ วสส.ชบ.     20,000    /  

62060202  การสนับสนุนค่าสถาบันสมทบ นศ. ป.ตรี 2 หลักสูตร คือ สบ.สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
และสบ.สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ชั้นป ี1-4 ของ 
วสส.ชบ. 

    65,390    /  

2 กลุ่มงานวิทยบริการ 

62070301 พัฒนาระบบงานห้องสมดุ จัดหาหนังสือ 
ต ารา วารสาร ป ี2562 

มีหนังสือ ต ารา วารสาร เพียงพอกับความต้องการของนศ. 
และบุคลากร 

    780,000 
 

   /  

3 ภาควิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย ์
62120001 โครงการการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
เชิญสอน(อาจารย์พิเศษ) 

ภาควิชาฯ มีการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนให้
มีประสิทธิภาพ 

    53,460    /  

4 ภาควิชาทันตสาธารณสุข 
62080001 โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุขและ
พัฒนาศักยภาพนกัศึกษา 

1.จัดการเรียนการสอนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาทันตสาธารณสุขได้ตามเกณฑ์และมาตรฐานต่างๆ 
2.นศ. ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 

    1,290,511    /  

62080004 โครงการจัดหาวัสดุเพื่อสนับสนุนการเรียน
การสอน 

1.จัดการเรียนการสอนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาทันตสาธารณสุขได้ตามเกณฑ์และมาตรฐานต่างๆ  
2.นศ. ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 

    52,000    /  



๑๒ 

 

ล าดับ ชื่อแผนงาน กลุ่มเป้าหมาย ไตรมาสที่ แหล่งเงิน (บาท) งาน
ประ
จ า 

ยุทธ
ศาส
ตร์ 1 2 3 4 เงินรายได้

สถานศึกษา 
เงินงบประมาณ เงินอ่ืนๆ 

อุดหนุน/
ด าเนินงาน 

งบลงทุน 

5 ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร ์
62090011 พัฒนาหลักสูตรผลิตบุคลากรสาธารณสุขที่
ตอบสนองความต้องการของเขตพื้นที่ 

สร้างหลักสูตร 1 หลักสูตร     -     / 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1. ขยายการผลิตและพัฒนาบุคลากรสาธารณสขุให้ตอบสนองความต้องการของประเทศ 
เป้าประสงค์ที่   1. ขยายการผลิตบุคลากรสาธารณสุขที่ทันสมัยและตอบสนองความต้องการของประเทศ 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่  2. ร้อยละของนักศึกษาเทียบกับแผนการรับ 
กลยุทธ์ที่   2. การพัฒนากระบวนการรับนักศึกษา 
 

ล า 
ดับ 

ชื่อแผนงาน กลุ่มเป้าหมาย ไตรมาสที่ แหล่งเงิน (บาท) งาน
ประ
จ า 

ยุทธ
ศาส
ตร์ 1 2 3 4 เงินรายได้

สถานศึกษา 
เงินงบประมาณ เงิน 

อ่ืนๆ 
อุดหนุน/

ด าเนินงาน 
งบลงทุน 

1 ภาควิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย ์
62120005  
โครงการกู้ชีพทางน้ า 

นศ. หลักสูตรปวส. สาขาปฏบิัติการฉกุเฉินการแพทย์ชั้นปี
ที่ 1 จ านวน 23 คน 

    100,000       /  

2 กลุ่มงานกิจการนักศึกษา 
62130101 โครงการพัฒนาสุขภาวะและสร้าง
ความสัมพันธ์ระหวา่งนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 

1.มีจ านวนผู้เข้ารว่มโครงการมากกวา่ร้อยละ 80 
2.มีผู้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาครบทุกประเภทกีฬา 
3.ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีคะแนนเฉลี่ยความ
พึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการ  ในระดับดีขึ้นไป 

    125,000       /  

 62130102 โครงการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการ
องค์กรนักศึกษาช่วงเปลี่ยนผา่นทีมงานสโมสรนักศึกษา 

สมาชิกสโมสรนศ. และอาจารย์ จ านวน 60 คน   
 

  100,000       /  

62130103 โครงการร่วมด้วยช่วยกันสร้างสรรค์งาน
ประกันคุณภาพการศึกษา 

1.นศ. วสส.ชบ. ชั้นปีที่ 1 ทุกหลักสูตรจ านวน 180 คน 
2.นศ. วสส.ชบ. ชั้นปีที่ ๒-๓ ทุกหลักสูตรจ านวน 15 คน 
3.วิทยากรและคณะผู้จัดการฝึกอบรม จ านวน 5คน 

    6,000    /  

62130104 โครงการฟุตซอลสโมสรนักศึกษา นศ. อาจารย์ และบุคลากรในวสส.ชบ. จ านวน 60 คน     25,000    /  

62130105 โครงการวันเด็กแห่งชาตปิระจ าป ี2561 - คณะ กรรมการสโมสรนศ.   วสส.ชบ. จ านวน 35 คน 
- นศ. วสส.ชบ. จ านวน 10 คน รวมจ านวน 45 คน 

    10,000    /  

62130106 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
และพัฒนาทักษะชีวิตและอาชพี 
“ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่”ประจ าปีการศึกษา 2561 

1.นศ. ใหม่ประจ าปีการศึกษา 2561ประกอบ ดว้ย 
-หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุข
ชุมชน จ านวน 47 คน 
- หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาทันต
สาธารณสุข  จ านวน 40 คน  

    100,000    /  



๑๔ 

 

ล า 
ดับ 

ชื่อแผนงาน กลุ่มเป้าหมาย ไตรมาสที่ แหล่งเงิน (บาท) งาน
ประ
จ า 

ยุทธ
ศาส
ตร์ 1 2 3 4 เงินรายได้

สถานศึกษา 
เงินงบประมาณ เงิน 

อ่ืนๆ 
อุดหนุน/

ด าเนินงาน 
งบลงทุน 

- หลักสูตรปวส.สาธารณสุขศาสตร์ (เทคนิคเภสัชกรรม)  
จ านวน 40 คน 
- หลักสูตรปวส.ปฏิบัตกิารฉุกเฉินการแพทย์  จ านวน 23 
คน 
- หลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต(ชั้นปีที่ 3)  จ านวน 46
คน 
2.อาจารย์  บุคลากร  และนศ. ของวสส.ชบ.  จ านวน 35 
คน 

62130107 ค่าตอบแทนที่นอกเหนือจากเงินเดือน อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนในกลุ่มงาน     30,000 120,000   /  
62130109 โครงการปัจฉิมนิเทศ เตรียมความพร้อมให้
ประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการท างาน 
(แผนงานประจ า) 

1.หลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ 
(สาธารณสุขชุมชน)  
2.หลักสูตรปวส.สาธารณสุขศาสตร์ (ทันตสาธารณสุข)  
3.หลักสูตรปวส.สาธารณสุขศาสตร์ (เทคนิคเภสัชกรรม)  
4.หลักสูตรปวส.เวชกิจฉุกเฉิน  
5.หลักสูตรปวส.แพทย์แผนไทย  
6.หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

    120,000    /  

62130108 โครงการวิทยาลัยพอเพียง นศ. คณาจารย์ และบุคลากร วสส.ชบ.     30,000    /  
62130201 โครงการสนับสนุนสโมสรนักศึกษา/ชมรม/
นักศึกษาแต่ละหลักสูตรในการจัดกิจกรรมนักศึกษา 

นศ. ทุกคนของวิทยาลยั     989,000    /  

62130302 โครงการพิธีไหว้ครูและรบัขวัญน้องใหม ่ นศ. วสส.ชบ. จ านวน 520 คน     50,000    /  
62130303 โครงการวันสงกรานต์ อาจารย์ บุคลากร และนศ. ของ วสส.ชบ. จ านวน 350คน     25,000    /  
62130304 โครงการท าบุญหอพกันกัศึกษา อาจารย์ บุคลากร และนศ. ของ วสส.ชบ. จ านวน 350คน     30,000    /  
62130305 โครงการดาวรุ่ง ลูกทุ่ง วสส.ชลบุรี นศ. จ านวน 520 คน อาจารย์ 20 คน     5,000    /  
62130306 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม “วันลอยกระทง” ประจ าปกีารศึกษา 
2560 

1.คณาจารย์ บุคลากร และนศ. ของ วสส.ชบ. เข้าร่วม
โครงการมากกว่าร้อยละ 80 
2.ผู้เข้าร่วมโครงการมีเจตคตินการสืบสานอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทยอยู่ในระดับมาก มากกวา่ร้อยละ 80 
3.นศ. สามารถประดิษฐ์กระทงที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อมได้ 

    30,000    /  



๑๕ 

 

ล า 
ดับ 

ชื่อแผนงาน กลุ่มเป้าหมาย ไตรมาสที่ แหล่งเงิน (บาท) งาน
ประ
จ า 

ยุทธ
ศาส
ตร์ 1 2 3 4 เงินรายได้

สถานศึกษา 
เงินงบประมาณ เงิน 

อ่ืนๆ 
อุดหนุน/

ด าเนินงาน 
งบลงทุน 

62130301โครงการพัฒนาจริยธรรมนักศึกษา นศ. ชั้นปีที่ 1 ทุกหลักสูตร จ านวน 150 คน 
นศ. ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต จ านวน 
46 คน 

    120,000    /  

3 บริการการศึกษา  
62060201 เเผนการรับนักศึกษา 1.แต่งต้ังคณะกรรมการร่างหลักสูตร และจัดท าร่าง

หลักสูตร มคอ.2 ปรับและวิพากษ์ตามค าแนะน าของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
2.ขออนุมัติหลักสูตรจากคณะกรรมการวิชาชีพ/สมาคม
โสตสัมผัสและการแก้ไขการพูดแห่งประเทศไทย/กอง
ประกอบโรคศิลป ์
3.ขออนุมัติหลักสูตรจากสภา สบช. 

    100,000 250,000   /  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1. ขยายการผลิตและพัฒนาบุคลากรสาธารณสขุให้ตอบสนองความต้องการของประเทศ 
เป้าประสงค์ที่   2. หลักสูตรพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขที่ตอบสนองความต้องการของประเทศอย่างต่อเน่ือง 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่  3. จ านวนหลักสูตรที่จัดอบรมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประเทศ 
กลยุทธ์ที่   3. พัฒนาหลักสูตรบุคลาการสาธารณสุขให้เขตบริการสุขภาพ 
 
ล าดับ ชื่อแผนงาน กลุ่มเป้าหมาย ไตรมาสที่ แหล่งเงิน (บาท) งาน

ประ
จ า 

ยุทธ
ศาส
ตร์ 1 2 3 4 เงินรายได้

สถานศึกษา 
เงินงบประมาณ เงิน 

อ่ืนๆ 
อุดหนุน/

ด าเนินงาน 
งบลงทุน 

1 กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรและวิเทศสัมพันธ์ 
62010101โครงการหลักสูตรเสริมสมรรถนะนัก
สาธารณสุขเพื่อปฏิบัติงานในคลินิกหมอครอบครัวในระดับ
ปฐมภูมิ 

นวก. สาธารณสุข หรือเจ้าพนกังานสาธารณสุขชุมชน ที่
ปฏิบัติงานในคลินิกหมอครอบครัว 

     500,000    / 

 62010102 โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการ
สาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 33 ปีงบ ประมาณ 2562  

 ผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง   จ านวน 52  คน     1,483,560     / 

62010103 โครงการอบรมหลักสูตรทันตกรรมเฉพาะ
ทาง สาขาสุขภาพช่องปากส าหรับเจ้าพนักงานทันต
สาธารณสุข (ทันตาภิบาล) ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข (ทันตาภบิาล) จ านวน 50 
คน  วิทยากรพี่เล้ียงในพื้นที ่ 100 คน 

     4,075,000    / 

62010104 โครงการหลักสูตรเสริมสร้างภาวะผู้น า
ส าหรับสหวิชาชีพในคลินิกหมอครอบครัวในระดับปฐมภูมิ 

ทีมสหวิชาชีพทีป่ฏิบัติงานในคลินิกหมอครอบครัว      500,000    / 

62010201 โครงการความร่วมมือด้านวิชาการกับ 
STIKES Bali  

นศ. และอาจารย์ บาหล ี3 คน      170,000    / 

62010106โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิารการชว่ยฟื้นคืน
ชีพส าหรับพนกังานฉุกเฉินการแพทย์และเจ้าพนักงาน
ฉุกเฺฉินการแพทย ์ประจ าปีงบประมาณ 2562  

1. เพื่อด าเนินการจัดการเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2.นศ. สามารถฝึกปฏบิัติในสถานการณ์จริงในรายวิชาชีพ
และตามมาตรฐานวิชาชีพ 
3.ผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์ประเมินครบถ้วน 

    137,000     / 

62010109โครงการอบรมพัฒนาฉกุเฉินการแพทย์ 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 

     340,000     / 

62010111 ค่าจัดประชุมคณะกรรมการต่างๆ      7,000     / 



๑๗ 

 

ล าดับ ชื่อแผนงาน กลุ่มเป้าหมาย ไตรมาสที่ แหล่งเงิน (บาท) งาน
ประ
จ า 

ยุทธ
ศาส
ตร์ 1 2 3 4 เงินรายได้

สถานศึกษา 
เงินงบประมาณ เงิน 

อ่ืนๆ 
อุดหนุน/

ด าเนินงาน 
งบลงทุน 

62010110โครงการความปลอดภัยในการกู้ชีพและการ
จัดการ ณ จุดเกิดเหตุ   ประจ าปีงบประมาณ 2562 

     140,000     / 

2 
 

กลุ่มงานบริหาร 
62050110  การบริหารจัดการโครงการความร่วมมอื
ระหว่าง สบช.กับ วสส.ชลบุรี 

     11,868,500    /  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1. ขยายการผลิตและพัฒนาบุคลากรสาธารณสขุให้ตอบสนองความต้องการของประเทศ 
เป้าประสงค์ที่   2. หลักสูตรพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขที่ตอบสนองความต้องการของประเทศอย่างต่อเน่ือง 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่  3. จ านวนหลักสูตรที่จัดอบรมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประเทศ 
กลยุทธ์ที่   4. สร้าง HR learning Center (ศูนย์การเรียนรู้ให้เขตบริการสุขภาพที่ 6) 
 
ล าดับ ชื่อแผนงาน กลุ่มเป้าหมาย ไตรมาสที่ แหล่งเงิน (บาท) งาน

ประ
จ า 

ยุทธ
ศาส
ตร์ 1 2 3 4 เงินรายได้

สถานศึกษา 
เงินงบประมาณ เงิน 

อ่ืนๆ 
อุดหนุน/

ด าเนินงาน 
งบลงทุน 

 - ไม่ม ี-            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1. ขยายการผลิตและพัฒนาบุคลากรสาธารณสขุให้ตอบสนองความต้องการของประเทศ 
เป้าประสงค์ที่   3. ผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณภาพตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่  4. ร้อยละของการได้งานท าในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
กลยุทธ์ที่   5. พัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาสมรรถนะสูง 
 
ล าดับ ชื่อแผนงาน กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ไตรมาสที่ แหล่งเงิน (บาท) งาน

ประ
จ า 

ยุทธ
ศาส
ตร์ 1 2 3 4 เงินรายได้

สถานศึกษา 
เงินงบประมาณ เงิน 

อ่ืนๆ 
อุดหนุน/

ด าเนินงาน 
งบลงทุน 

1 ภาควิชาแพทยแ์ผนไทย 
62100001 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของ
นักศึกษาหลกัสูตรการแพทย์แผนไทยบณัฑิต 

1.  นศ. หลักสูตรการแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต ชั้นปีที่ 4  
2.  ครูพี่เล้ียงจากแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ดังต่อไปนี้  
โรงพยาบาลทัว่ไป โรงพยาบาลชุมชน  และโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล  
3. อาจารย์ภาควิชาการแพทย์แผนไทย จ านวน ๙ คน 

    400,000    /  

62100002 โครงการการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
เชิญสอนอาจารย์พิเศษ 

 1. นศ.หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต ชั้นปีที่ 3และ
4 
2. อาจารย์พิเศษ 

    193,760    /  

62100003 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจร่างกาย
และวินิจฉัยโรค 

นิสิตการแพทยแ์ผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผน
ไทย (ร่วมผลิต)  ชั้นปีที ่3 

    35,000    /  

62100004 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านการ
เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการแห่งชาติ 

1.นศ.หลักสูตรการแพทยแ์ผนไทยบัณฑิต สาขาการแพทย์
แผนไทย ชั้นปีที่ 3 และ  
2.อาจารย์ประจ าหลักสูตรการแพทยแ์ผนไทยและเจ้า 
หน้าที่ 6 คน 

    55,000    /  

62100005 โครงการศึกษาดูงานเชิงปฏิบัติการทาง
การแพทย์แผนไทย 

1.นศ.หลักสูตรการแพทยแ์ผนไทยบัณฑิต สาขาวิชา
การแพทย์แผนไทย ชั้นปี ที่ 3 จ านวน 39 คน 
2.อาจารย์ประจ ารายวิชา จ านวน 2 คน 

    50,000    /  

62100006 โครงการไหว้ครูแพทย์แผนไทย ปีการศึกษา 
2561 (แผนงานประจ า) 

นิสิตการแพทยแ์ผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผน
ไทย (ร่วมผลิต)  ชั้นปีที ่1–4 คณาจารย์  และบุคลากร
ทางการแพทย์แผนไทย  จ านวน  200 คน 

    100,000    /  



๒๐ 

 

ล าดับ ชื่อแผนงาน กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ไตรมาสที่ แหล่งเงิน (บาท) งาน
ประ
จ า 

ยุทธ
ศาส
ตร์ 1 2 3 4 เงินรายได้

สถานศึกษา 
เงินงบประมาณ เงิน 

อ่ืนๆ 
อุดหนุน/

ด าเนินงาน 
งบลงทุน 

62100007 โครงการจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์เพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอนหลักสูตรการแพทย์แผนไทย
บัณฑิต (แผนงานประจ า) 

1.เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
2.เพื่อต่อยอดการเรียนการสอน 
3.เพื่อเพิ่มทักษะในการเรียนการสอน 

    232,008    /  

2 ภาควิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย ์
62120006 โครงการบูรณาการวิชาชพี OSCE 1. เพื่อด าเนินการจัดการเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการ

สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญแบบบูรณาการในรายวิชาชีพ 
2.นศ. สามารถฝึกปฏบิัติในสถานการณ์จริงในรายวิชาชีพ
และตามมาตรฐานวิชาชีพ   
3.ผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์ประเมินครบถ้วน 

    20,000     / 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1. ขยายการผลิตและพัฒนาบุคลากรสาธารณสขุให้ตอบสนองความต้องการของประเทศ 
เป้าประสงค์ที่   3. ผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณภาพตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่  5. ร้อยละของผู้สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ 
กลยุทธ์ที่   5. พัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาสมรรถนะสูง 
 
ล าดับ ชื่อแผนงาน กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ไตรมาสที่ แหล่งเงิน (บาท) งาน

ประ
จ า 

ยุทธ
ศาส
ตร์ 1 2 3 4 เงินรายได้

สถานศึกษา 
เงินงบประมาณ เงิน 

อ่ืนๆ 
อุดหนุน/

ด าเนินงาน 
งบลงทุน 

1 กลุ่มงานบริการการศึกษา 
62060105  
การติดตามผลการสอบใบประกอบวิชาชีพของนักศึกษา 

 นศ. ที่ส าเร็จการศึกษาจาก วสส.ชบ.         /  

2 ภาควิชาเภสัชกรรม 
62110001 โครงการจัดหาครุภัณฑ์-วัสดุฝึกรายวิชา นศ.หลักสูตรปวส. สาขาเทคนิคเภสัชกรรม จ านวน 82 

คน 
    173,536    /  

62110002 โครงการจัดการเรียนการสอนวิชาเชิญสอน      45,000    /  

62110003 โครงการฝึกประสบการณ์และพัฒนาทักษะ
วิชาชีพ 

นศ.หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาเทคเภสัช
กรรม จ านวน 42 คน 

    245,000    /  

62110004 โครงการพัฒนานักศึกษา นักเรียนหลักสูตรปวส. สาขาเทคนิคเภสัชกรรม จ านวน 
82 คน 

    70,000    /  

62110005 โครงการประเมินคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปวส.สาธารณสุขศาสตร์ สาขา
เทคนิคเภสัชกรรม จ านวน ๓๘ คน 

    1,000    /  

3 ภาควิชาปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย ์
62120002 โครงการจัดซ้ือวัสดุครุภณัฑ์เพื่อสนับสนุน
การเรียนการสอน 

นศ. หลักสูตรปวส. ชั้นปีที่ 1 และ 2 จ านวน  43 คน     192,832    /  

62120003 โครงการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชพี 1 1.นศ. และครูพี่เล้ียงเข้าใจเกี่ยวกับวัตถปุระสงค์ เป้าหมาย 
และวิธีด าเนินการ ฝกึปฏบิัติงาน 
2.ด าเนิน การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ภาคปฏิบัติให้
แก่นศ. ตามที่หลัก 

    50,000    /  



๒๒ 

 

ล าดับ ชื่อแผนงาน กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ไตรมาสที่ แหล่งเงิน (บาท) งาน
ประ
จ า 

ยุทธ
ศาส
ตร์ 1 2 3 4 เงินรายได้

สถานศึกษา 
เงินงบประมาณ เงิน 

อ่ืนๆ 
อุดหนุน/

ด าเนินงาน 
งบลงทุน 

62120004 โครงการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชพี 2 1.นศ. มีความรู้ ทักษะ ในการฝกึประสบการณ์ทักษะ
วิชาชีพครบตามวัตถุ ประสงค์เป้าหมาย ตามที่หลักสูตร
ก าหนด 
2.ด าเนิน การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ภาคปฏิบัติให้
แก่นศ. และติดตามประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานของนศ.  

    35,000    /  

62120007 โครงการพัฒนาทักษะวทิยุ      12,000    /  
62120008 โครงการเตรียมความพร้อมสอบรวบยอด 1.เพื่อด าเนินการจัดการเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการ

สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญแบบบูรณาการในรายวิชาชีพ 
2.นศ. สามารถฝึกปฏบิัติในสถานการณ์จริงในรายวิชาชีพ
และตามมาตรฐานวิชาชีพ   
3.ผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์ประเมินครบถ้วน 

    50,000    /  

62120009 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพปฏบิัติการ
ฉุกเฉินการแพทย ์

1.สร้างความเข้าใจระหวา่งแหล่งฝึกปฏบิัติงาน นศ. และ
อาจารย์พี่เล้ียงเกี่ยวกับวัตถุ ประสงค์ เป้าหมาย 
วิธีด าเนินการ ตลอดจนทกัษะประสบการณ์ ตามที่
หลักสูตรก าหนด 
2.ด าเนิน การจัดการฝึกปฏิบัติ พัฒนาทกัษะวิชา ชีพดา้น
การแพทย์ฉุกเฉินใหแ้ก่นศ.  และติดตามประเมินผลการฝึก
ปฏิบัติงานของนศ.  

    17,000    /  

62120010 โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิชาชพีแก่
นักศึกษา 

นศ. หลักสูตรปวส. สาขาปฏบิัติการฉกุเฉินการแพทย์  
ได้รับประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ 

    20,000    /  

4 ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร ์
62090001 
พัฒนาภูมิทัศน์และจัดหาสิ่งสนับสนุนใหเ้อื้อต่อการเรียน
การสอน ปีงบประมาณ 2562 

1.จัดหาครุภัณฑ์ส านักงาน วัสดุส านักงานสนับสนุน
ภาควิชาและการเรียนการสอนให้เพยีงพอร้อยละ 80 
2.ร้อยละ 80 ของอุปกรณ์ เทคโนโลยี IT สามารถงานได้ 
ไม่มีปัญหาในการเรียนการสอน 
3.มีครุภัณฑ์ตามมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน 
4.มีป้ายภาควิชาทีห่น้าอาคาร8 รวมทั้งชั้นที่ 2 และชั้นที4่ 

    5,000 69,000   /  



๒๓ 

 

ล าดับ ชื่อแผนงาน กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ไตรมาสที่ แหล่งเงิน (บาท) งาน
ประ
จ า 

ยุทธ
ศาส
ตร์ 1 2 3 4 เงินรายได้

สถานศึกษา 
เงินงบประมาณ เงิน 

อ่ืนๆ 
อุดหนุน/

ด าเนินงาน 
งบลงทุน 

62090002 พัฒนาศักยภาพนักศึกษา 1.นักศึกษาร้อยละ ๘๐ เข้าร่วมกิจกรรม 
2.เกิดผลงานจากการท ากิจกรรมของนศ. อย่างน้อย 1ชิ้น 
3.นศ. ร้อยละ 80 มีความรู้เพิ่มขึ้น 

    28,000 68,650   /  

62090005 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ปีการศึกษา 2561 

1.จัดการเรียนการสอนได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
2.การจัดการเรียนการสอนไม่พบอปุสรรคในการ
ด าเนินการสร้างความพึงพอใจตอ่นศ. และผู้สอน 

    913,108 19,500   /  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสู่มาตรฐานสากล 
เป้าประสงค์ที่   4 งานวิจัยและนวัตกรรมเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่  6 จ านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร ฐาน TCI หรือได้รับรางวัลในระดับชาติ/นานาชาติ 
กลยุทธ์ที่   6 พัฒนาระบบสนับสนุนงานวิจัย 
 
ล าดับ ชื่อแผนงาน กลุ่มเป้าหมาย ไตรมาสที่ แหล่งเงิน (บาท) งาน

ประ
จ า 

ยุทธ
ศาส
ตร์ 1 2 3 4 เงินรายได้

สถานศึกษา 
เงินงบประมาณ เงิน 

อ่ืนๆ 
อุดหนุน/

ด าเนินงาน 
งบลงทุน 

1 กลุ่มงานพัฒนาวิชาการ 
62030101 โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านวิจยั พัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านวิจยั     260,000     / 

62030102 การบริหารจัดการงานวิจยั       673,000 50,000    / 

2 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
61040110 เวทีวิชาการและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างบุคลากร 

บุคลากรทุกคน     40,000    /  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 ส่งเสริมและพัฒนางานตามพันธกิจผ่านเครือข่ายท้ังในและต่างประเทศ 
เป้าประสงค์ที่   5 ผลงานเป็นที่ยอมรับของเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่  7 จ านวนพันธกิจที่เป็นที่ยอมรับของเครือข่าย 
กลยุทธ์ที่   7 พัฒนาผลงานให้เป็นที่ยอมรับของเครือข่าย 
 
ล าดับ ชื่อแผนงาน กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ไตรมาสที่ แหล่งเงิน (บาท) งาน

ประ
จ า 

ยุทธ
ศาส
ตร์ 1 2 3 4 เงินรายได้

สถานศึกษา 
เงินงบประมาณ เงินอ่ืนๆ 

อุดหนุน/
ด าเนินงาน 

งบลงทุน 

1 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
61040115 การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา/ฝกึอบรม
ระยะสั้นทั้งในและต่างประเทศ 

บุคลากรทั้งวิทยาลยั     100,000     / 

2 ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร ์
62090008บรกิารวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
และวิจยัในชุมชน 

1.มีการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการ
สอน 
2.มีการพัฒนาและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
และหลักสูตรประจ าปีการศึกษา2561 

    43,600    /  

3 กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรและวิเทศสัมพันธ์ 

 62010105 โครงการประชุมวิชาการประจ าปี
งบประมาณ 2562  

ศิษย์เก่า และผู้สนใจ ที่มีพื้นฐานส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรต่างๆ ในสาขาเทคนิคเภสัชกรรม ทันตสาธารณสุข 
ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ การแพทยแ์ผนไทย 
สาธารณสุขชุมชนหรือพนกังานอนามัย และสาธารณสุขศา
สตรบัณฑิต จ านวน 400 คน 

    1,000,000     / 

 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 พัฒนาองค์กรเพ่ือรองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่เน้นการสร้างเสริมสขุภาพวิถีไทย 
เป้าประสงค์ที่   6 โครงสร้างองค์กรสนับสนุนต่อการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่  9 ระดับความส าเร็จของการปรบัโครงสร้างการบริหาร 
กลยุทธ์ที่   8 ปรับโครงสร้างและพัฒนาคุณภาพระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 
ล าดับ ชื่อแผนงาน กลุ่มเป้าหมาย ไตรมาสที่ แหล่งเงิน (บาท) งาน

ประ
จ า 

ยุทธ
ศาส
ตร์ 1 2 3 4 เงินรายได้

สถานศึกษา 
เงินงบประมาณ เงิน 

อ่ืนๆ 
อุดหนุน/

ด าเนินงาน 
งบลงทุน 

1 กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรและวิเทศสัมพันธ์ 
62010202 โครงการพัฒนาทักษะด้านอบรม
ภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2562 

อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนของ วสส.ชบ. จ านวน 
50 คน 

    70,000    /  

2 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
6204010201 การอบรมบุคลากรใหม่เพื่อ
เสริมสร้างอัตลักษณ์ที่มุ่งหวังของวิทยาลยั 

บุคลากรใหม่ที่มาประจ าวิทยาลยัตั้งแต่วนัที่ 1 ตุลาคม 
2561 ทุกคน 

    20,000     / 

61040105 การพัฒนาอาจารยแ์ละบคุลากรเพื่อการ
บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย ์

1.ร้อยละ 80 ของอาจารย์ผา่นการอบรม 
2.ร้อยละ 80 ของบุคลากรสายสนับสนนุผ่านการอบรม 

    40,000     / 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 พัฒนาองค์กรเพ่ือรองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่เน้นการสร้างเสริมสขุภาพวิถีไทย 
เป้าประสงค์ที่   7 ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศมีคุณภาพ เอ้ือต่อการบริหารและบรกิาร 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่  9 ระดับความส าเร็จของการปรบัปรุงระบบสารสนเทศ 
กลยุทธ์ที่   9 พัฒนาระบบ IT เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน 
 
ล าดับ ชื่อแผนงาน กลุ่มเป้าหมาย ไตรมาสที่ แหล่งเงิน (บาท) งาน

ประ
จ า 

ยุทธ
ศาส
ตร์ 1 2 3 4 เงินรายได้

สถานศึกษา 
เงินงบประมาณ เงิน 

อ่ืนๆ 
อุดหนุน/

ด าเนินงาน 
งบลงทุน 

1 กลุ่มงานวิทยบริการ 
62070101 โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อสนับสนุนการบริหารและบริการของกลุ่มงาน/ภาควิชา 

1.ทุกกลุ่มงาน/ภาควิชา มกีารพัฒนาระบบฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส ์
2.มีผลประเมินความพึงพอใจต่อระบบฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ 3.5 คะแนนขึ้นไป 

    20,000     / 

62070201 โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิริน
ธร จังหวัดชลบุร ี(โครงต่อเนื่องอนุมัติปี ๒๕๖๑) 

มีเครื่องคอมพิวเตอร์ All in One จ านวน 60 เครื่องใน
ห้องปฏิบัติ การคอมพวิ เตอร ์

    1,500,000     / 

62070202โครงการจัดหาและซ่อมบ ารุงวัสดุครุภัณฑ์
โสตทัศนูปกรณ์ 

ระบบเทคโนโลยีสื่อโสตทัศนูปกรณ์ของวิทยาลยัพอเพยีง 
และพร้อมต่อการให้บริการ 

    287,000    /  

62070203โครงการจัดหาอปุกรณ์เครือข่าย
คอมพิวเตอร์วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุร ี                

วิทยาลยั มีระบบเทคโนโลยีเครือข่ายทีค่รอบคลุมพื้นที่
ทั้งหมด เพียงพอต่อการใช้งาน 

    320,000    /  

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



๒๘ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 4 พัฒนาองค์กรเพ่ือรองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่เน้นการสร้างเสริมสขุภาพวิถีไทย 
เป้าประสงค์ที่   8 การเงิน การคลัง มั่นคง 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่  10 ระดับความส าเรจ็ของการบริหารการเงินการคลัง 
กลยุทธ์ที่   10 สร้างความมีเสถียรภาพทางการเงิน การคลัง 
 
ล าดับ ชื่อแผนงาน กลุ่มเป้าหมาย ไตรมาสที่ แหล่งเงิน (บาท) งาน

ประ
จ า 

ยุทธ
ศาส
ตร์ 1 2 3 4 เงินรายได้

สถานศึกษา 
เงินงบประมาณ เงิน 

อ่ืนๆ 
อุดหนุน/

ด าเนินงาน 
งบลงทุน 

 - ไม่มี -            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 พัฒนาองค์กรเพ่ือรองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่เน้นการสร้างเสริมสขุภาพวิถีไทย 
เป้าประสงค์ที่   9 การบริหารงานที่มีประสิทธภิาพ 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่  11 มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการก าหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานที่ชัดเจน (SOP) 
กลยุทธ์ที่   11 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 
ล าดับ ชื่อแผนงาน กลุ่มเป้าหมาย ไตรมาสที่ แหล่งเงิน (บาท) งาน

ประ
จ า 

ยุทธ
ศาส
ตร์ 1 2 3 4 เงินรายได้

สถานศึกษา 
เงินงบประมาณ เงิน 

อ่ืนๆ 
อุดหนุน/

ด าเนินงาน 
งบลงทุน 

1 กลุ่มงานบริหาร 
62050101 สิ่งก่อสร้าง จากงบลงทุน ก่อสร้างที่พัก เพือ่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด       36,630,000  /  
62050102 ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้าในภาพรวมแต่ละปี มีแนวโน้มลดลง     67,000 5,010,400   /  
62050106 ค่าก่อสร้าง บ ารุงรักษา ปรับปรุง ซ่อมแซม
อาคารสถานที่ หอพกันักศึกษา และยานพาหนะ 

เพื่อบ ารุงซ่อมแซมสถานที่ให้มีสภาพใช้งานได้ดี     5,266,778 680,000  3,900,000 
(เงินบ ารุง) 

/  

62050107 ค่าวัสดุสนับสนุนการเรียนการสอนและพันธ
กิจอื่นของวิทยาลยั 

จัดหาวัสดุเพื่อสนบั สนุนการเรียนรู้     444,300 985,000  77,300 
(เงินบ ารุง) 

/  

62050108 จัดหาครุภัณฑ์ไฟฟ้า ประปา การเกษตร 
เพื่อสนับสนุนพันธกจิของวิทยาลยั 

จัดหารครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุน  
 

   150,000   50,000 
(เงินบ ารุง) 

/  

62050109 จัดหาครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนพันธกิจ
วิทยาลยั 

จัดหาครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุน     375,700 710,000  256,200 
(เงินบ ารุง) 

/  

2 กลุ่มงานบริการการศึกษา 
62060109 ครุภัณฑ์ บุคลากร อาจารย ์ในวิทยาลัย     80,000    /  

62060203 การจัดซ้ือกระดาษค าตอบ นศ. ทุกหลักสูตร ทุกชั้นป ีของ วสส.ชบ.      50,000   /  

3 กลุ่มงานวิทยบริการ 
62070205 จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์
เอกสารส านักงานส าหรับบุคลากรของวทิยาลัยการ
สาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี  (แผนงานประจ า)            

-เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 70 ตัว 
-เช้าเครื่องพิมพ์เอกสาร จ านวน 15 ตวั 

    824,750    /  

4 ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร ์
62090004 พัฒนาระบบบริหารหลกัสูตรสาธารณสุขศา
สตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขชุมชน 

     -    /  



๓๐ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 พัฒนาองค์กรเพ่ือรองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่เน้นการสร้างเสริมสขุภาพวิถีไทย 
เป้าประสงค์ที่   9 การบริหารงานที่มีประสิทธภิาพ 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่  12 มีการควบคมุก ากับติดตามงาน 
กลยุทธ์ที่   11 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 
ล าดับ ชื่อแผนงาน กลุ่มเป้าหมาย ไตรมาสที่ แหล่งเงิน (บาท) งาน

ประ
จ า 

ยุทธ
ศาส
ตร์ 1 2 3 4 เงินรายได้

สถานศึกษา 
เงินงบประมาณ เงิน 

อ่ืนๆ 
อุดหนุน/

ด าเนินงาน 
งบลงทุน 

1 กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรและวิเทศสัมพันธ์ 

62010107 ค่าตอบแทนที่นอกเหนือจากเงินเดือน      อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนในกลุ่มงาน     90,000 60,000   /  
62010108 ค่าจ้างซักผ้า ชั้น 5 และ ชั้น 6  ผู้อบรม/ผู้ใช้บริการห้องพักของวิทยาลัย      10,000   /  

2 กลุ่มงานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ 
62020101 การประชุมคณะกรรมการแผนและ
ยุทธศาสตร์ วิทยาลยัการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุร ี  

คณะกรรมการแผนและยุทธศาสตร์ และคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย 

    20,000    /  

62020102 ค่าตอบแทนที่นอกเหนือจากเงินเดือน  อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนในกลุ่มงาน     8,000 300,000   /  
3 กลุ่มงานวิทยบริการ 

62070102 ค่าตอบแทนไม่ท าเวชปฏบิัติส่วนตัว บุคลากรพึงพอใจผลตอบแทนที่ได้รับ      5,000   /  
62070204 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ      50,000    /  

4 กลุ่มงานบริการการศึกษา 
62060106 การไม่ท าเวชปฏิบัติสว่นตัว อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนในกลุ่มงาน     60,000    /  
62060108  การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 1.อาจารย์และบุคลากรกลุ่มงานบริการการศึกษา 

2.คณะ กรรมการคุมการทดสอบภาษาอังกฤษ 
3.คณะ กรรมการจัดท าขอ้สอบ 

    60,000    /  

5 กลุ่มงานบริหาร 
62050103 ค่าตอบแทนบุคลากรปฏบิัติงานนอกเวลา
ราชการ ค่าเบีย้ประชุม 

1.บุคลากรและเจ้าหนา้ที่ของวิทยาลยั 
2.คณะ กรรมการต่างๆ 

    107,000 2630,000   /  

62050104 ค่าจ้าง ค่าตอบแทนบุคลากร ตามพันธกจิ
วิทยาลยั 

อาจารย์และเจา้หน้าที่ของวิทยาลัย     6,615,000 5,101,049  959,640 
(เงินบ ารุง) 

/  



๓๑ 

 

ล าดับ ชื่อแผนงาน กลุ่มเป้าหมาย ไตรมาสที่ แหล่งเงิน (บาท) งาน
ประ
จ า 

ยุทธ
ศาส
ตร์ 1 2 3 4 เงินรายได้

สถานศึกษา 
เงินงบประมาณ เงิน 

อ่ืนๆ 
อุดหนุน/

ด าเนินงาน 
งบลงทุน 

62050105 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการตามค าสั่ง คณาจารย์และเจา้หน้าทีข่องวิทยาลัย     200,000 480,000  30,000 
(เงินบ ารุง) 

/  

6 ภาควิชาเทคนิคเภสัชกรรม 
62110006ค่าตอบแทนไม่ท าเวชปฏบิัติส่วนตัว         เภสัชกร จ านวน 7 คน      420,000   /  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 4 พัฒนาองค์กรเพ่ือรองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่เน้นการสร้างเสริมสขุภาพวิถีไทย 
เป้าประสงค์ที่   10 การปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐาน 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่  13 คะแนนผลการประเมิน QA สถาบันบรรลุค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์ที่   12 พัฒนาการปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐาน 
 
ล าดับ ชื่อแผนงาน กลุ่มเป้าหมาย ไตรมาสที่ แหล่งเงิน (บาท) งาน

ประ
จ า 

ยุทธ
ศาส
ตร์ 

1 2 3 4 เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงินงบประมาณ เงินอ่ืนๆ 

อุดหนุน/
ด าเนินงาน 

งบลงทุน 

1 กลุ่มงานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ 

 62020201 การพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา 
วิทยาลยัการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี 

อาจารย์ บุคลากร และนศ. ของวิทยาลยั     391,700     / 

2 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 

61040104  การวิเคราะหอ์งค์กร การบริหารบุคลากร
และการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 

ทุกหน่วยงานในวิทยาลัย     100,000     / 

61040106 การพัฒนาสมรรถนะด้านวิชาการชีพ
(พัฒนาตนเอง)สายผู้สอน/อาจารย์(ข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ า พนกังานราชการ พนกังานกระทรวง
สาธารณสุขและจ้างเหมาบริการ) 

บุคลากร ทุกคน     430,000    /  

61040107 การพัฒนาสมรรถนะด้านวิชาการชีพ
(พัฒนาตนเอง)สายสนับสนุน (ขา้ราชการ ลูกจ้างประจ า 
พนักงานราชการ พนกังานกระทรวงสาธารณสุขและจา้ง
เหมาบริการ 

บุคลากรสายสนับสนุน     50,000    /  

61040109 การพัฒนาสมรรถนะหลกัเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร(ขา้ราชการ 
ลูกจ้างประจ า พนกังานกระทรวงสาธารณสุข พนักงาน
ราชการและจ้างเหมาบริการ) 

บุคลากรทุกคน     20,000    /  

62040108 การพัฒนาสมรรถนะดา้นวิชาการชีพ
(พัฒนาตนเอง)สายสนับสนุน(ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า 
พนักงานราชการ พนกังานกระทรวงสาธารณสุขและจา้ง
เหมาบริการ) 

บุคลากรในหน่วยบริการ        20,000 /  



๓๓ 

 

ล าดับ ชื่อแผนงาน กลุ่มเป้าหมาย ไตรมาสที่ แหล่งเงิน (บาท) งาน
ประ
จ า 

ยุทธ
ศาส
ตร์ 

1 2 3 4 เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงินงบประมาณ เงินอ่ืนๆ 

อุดหนุน/
ด าเนินงาน 

งบลงทุน 

3 ภาควิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย ์
62120011 โครงการการจัดการด้านความรู้ KM นศ. หลักสูตรปวส. สาขาวิชาปฏบิัติการฉุกเฉินการแพทย ์

ชั้นปีที่ 2 รหัสกลุ่มเรียน 600450 จ านวน 20 คน 
    10,000    /  

4 กลุ่มงานบริการการศึกษา 

62060103 การจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต(KM)  อาจารยว์สส.ชบ.     30,000    /  
5 ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร ์
 62090003สนับสนุนระบบการประกนัคุณภาพ

การศึกษา 
1.จัดท ารายงานประเมินคุณภาพการศึกษาตนเองของ
หลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2561 
2.จัดท าแผนปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
หลักสูตร ประจ าปีการศึกษา2561 
3.จัดท ารายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร มคอ.7
ประจ าปกีารศึกษา 2561 
4.จัดท ารายงานติดตามประเมินผลผู้ส าเร็จการศึกษา ปี
การศึกษา 2560 

    2,500    /  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๔ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 4 พัฒนาองค์กรเพ่ือรองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่เน้นการสร้างเสริมสขุภาพวิถีไทย 
เป้าประสงค์ที่   11 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจ 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่  14 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
กลยุทธ์ที่   13 พัฒนาคุณภาพการให้บริการ 
 
ล าดับ ชื่อแผนงาน กลุ่มเป้าหมาย ไตรมาสที่ แหล่งเงิน (บาท) งาน

ประ
จ า 

ยุทธ
ศาส
ตร์ 

1 2 3 4 เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงินงบประมาณ เงิน 
อ่ืนๆ 

อุดหนุน/
ด าเนินงาน 

งบลงทุน 

1 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
61040101 การประชุมเชิงปฏบิัติการเพื่อเสริมสร้าง
สุขภาพและการตรวจสุขภาพประจ าปขีองบุคลากร 

ร้อยละ 80 ของบุคลากรเข้าร่วมกจิกรรม     30,000    /  

61040114 การเสริมสร้างแรงจูงใจต่อการพัฒนาตนเอง
และการพัฒนาองค์กรของบุคลากร 

บุคลากร ทุกคน     40,000    /  

61040103 การปฏิบัติงานล่วงเวลาจากภาระเร่งด่วน
และภาระงานที่ได้รับหมายส าหรับข้าราชการและพนกังาน
กระทรวง 

บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน 5 คน     65,000     / 

62100009 โครงการพัฒนาโรงงานผลิตยาสมุนไพรไทย 1.นศ. แพทย์แผนไทย สามารถผลิตยาตามรูปแบบการ
ผลิตยาแบบตา่งๆได้  
2.ผู้มารับบริการ  ทางโรงผลิตสามารถผลิตยาที่ได้
มาตรฐานเพื่อรองรับผู้มารับบริการที่คลนิิกแพทยแ์ผนไทย 
๓.บุคคลทั่วไป 

       500,000  / 

2 ภาควิชาทันตสาธารณสุข 
62080003 โครงการบริการทันตสาธารณสุข ในการให้
ความรู้และบริการทางทันตกรรมส าหรบัประชาชนทั่วไป 

ประชาชนทั่วไป อาจารย์ นศ. และบุคลากรของ วสส.ชบ. 
ตลอดจนสถาบันการศึกษาดา้นทันตสาธารณสุข 

    19,000 720,000  2,024,200 
(เงินบ ารุง) 

/  

62080005 โครงการจัดหาคุรุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอน และคลินิกบริการทันตกรรม 

1. การบริการทันตกรรมได้ตามมาตรฐานงานทันตกรรม 
2. การจัดการเรียนการสอนได้ตามเกณฑ์และมาตรฐาน
ต่างๆ  
3. มีครุภัณฑ์ในการให้บริการทันตกรรมและการจัดการ
เรียนการสอนที่เพียงพอและทันสมัย 
 
 

       150,000 
(เงินบ ารุง) 

/  



๓๕ 

 

ล าดับ ชื่อแผนงาน กลุ่มเป้าหมาย ไตรมาสที่ แหล่งเงิน (บาท) งาน
ประ
จ า 

ยุทธ
ศาส
ตร์ 

1 2 3 4 เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงินงบประมาณ เงิน 
อ่ืนๆ 

อุดหนุน/
ด าเนินงาน 

งบลงทุน 

3 ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร ์
62090007พัฒนาและจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ จัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์การเสริมทักษะห้องปฏบิัติการ

ตามที่ได้เสนอ  
    402,600    /  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๖ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 พัฒนาองค์กรเพ่ือรองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่เน้นการสร้างเสริมสขุภาพวิถีไทย 
เป้าประสงค์ที ่  12 การบริหารงานด้วยหลักธรรมมาภิบาล 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่  15 ระดับความส าเรจ็ของการด าเนินงานวิทยาลัยคุณธรรม 
กลยุทธ์ที่   14 พัฒนาการบริหารงานตามแนวทางหลักธรรมมาภิบาล 
 
ล าดับ ชื่อแผนงาน กลุ่มเป้าหมาย ไตรมาสที่ แหล่งเงิน (บาท) งาน

ประ
จ า 

ยุทธ
ศาส
ตร์ 

1 2 3 4 เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงินงบประมาณ เงิน 
อ่ืนๆ 

อุดหนุน/
ด าเนินงาน 

งบลงทุน 

1 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 

62040111 การประชุมเชิงปฏบิัติการเพื่อการสานต่อ
เป้าประสงค์ของการสถาปนาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิริน
ธร 

บุคลากรของวิทยาลัย     56,134    /  

61040112 วิทยาลัยคุณธรรม บุคลากรทุกคน     110,000     / 
61040113 บุคลากรมีความสุข วิทยาลัยมีความส าเร็จ บุคลากรทั้งหมด     100,000     / 

2 กลุ่มงานบริการการศึกษา 
 62060101 การพัฒนาอาจารย ์ บุคลากร ทุกคน     70,000     / 

3 ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร ์
62090006 พัฒนาศักยภาพอาจารย์ บุคลากรประจ า
ภาควิชา และอาจารย์พี่เล้ียงแหล่งเรียนรู้ 

อาจารย์และบุคลากรประจ าภาควิชา และอาจารย์พี่เล้ียง
แหล่งเรียนรู้ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ปลีะ 1 ครั้ง 

    -    /  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๗ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 พัฒนาองค์กรเพ่ือรองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่เน้นการสร้างเสริมสขุภาพวิถีไทย 
เป้าประสงค์ที่   12 การบริหารงานด้วยหลักธรรมมาภิบาล 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่  16 ระดับความคิดเห็นของบุคลากรต่อการบริหารงานตามหลักธรรมมาภิบาล 
กลยุทธ์ที่   14 พัฒนาการบริหารงานตามแนวทางหลักธรรมมาภิบาล 
 
ล าดับ ชื่อแผนงาน กลุ่มเป้าหมาย ไตรมาสที่ แหล่งเงิน (บาท) งาน

ประ
จ า 

ยุทธ
ศาส
ตร์ 

1 2 3 4 เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงินงบประมาณ เงิน 
อ่ืนๆ 

อุดหนุน/
ด าเนินงาน 

งบลงทุน 

 - ไม่มี -            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๘ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 พัฒนาองค์กรเพ่ือรองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่เน้นการสร้างเสริมสขุภาพวิถีไทย 
เป้าประสงค์ที่   13 เป็นวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพวิถีไทย 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่  17 จ านวนศูนย์ให้บริการสาธารณสุขตามสาขาวิชาชีพท่ีประยุกต์ใช้หลักปฏิบัติด้านการสร้างเสรมิสุขภาพ 
กลยุทธ์ที่   15 จัดต้ังศูนย์บริการสาธารณสขุที่เน้นการสร้างเสริมสขุภาพ 
 
ล าดับ ชื่อแผนงาน กลุ่มเป้าหมาย ไตรมาสที่ แหล่งเงิน (บาท) งาน

ประ
จ า 

ยุทธ
ศาส
ตร์ 

1 2 3 4 เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงินงบประมาณ เงิน 
อ่ืนๆ 

อุดหนุน/
ด าเนินงาน 

งบลงทุน 

1 ภาควิชาการแพทย์แผนไทย 
62100008 โครงการบริการสาธารณสุขด้านการแพทย์
แผนไทย (แผนงานประจ า) 

ประชาชนทั่วไป  อาจารย ์นศ. และบุคลากรของวิทยาลัย 
ตลอดจน นศ. หลักสูตรแพทย์แผนไทยของวิทยาลยั และ
สถาบันการศึกษาด้านแพทยแ์ผนไทยต่างๆ 

    1,999,960    /  

62100010 โครงการพัฒนาการจ่ายยาสมุนไพรและร้าน
ขายยาสมุนไพร 

จัดจ าหนา่ยใหก้ับบุคลอคทั่วไปและผู้ที่มารับบริการที่
คลินิกแผนไทย 

       800,000  / 

62100011 โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้าน
การแพทย์แผนไทย 

ศูนย์การเรียนรู้ด้านการแพทย์แผนไทย 1 ศูนย์        614,000  / 

2 ภาควิชาทันตสาธารณสุข 
62080002 โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการทันต
สาธารณสุขตามแผนยุทธศาสตร์ 

1.ปรับปรุงคลินิกทันตกรรมครบวงจรด้านการสร้างเสริม
สุขภาพ 
2.ปรับปรุงระบบน าฺและเครื่องอัดอากาศ 
3.สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้านทันตกรรมและ
การสร้างเสริมสุขภาพ 

       3,000,000 
(เงินบ ารุง) 

 / 

3 ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร ์
62090009 จัดตั้งศูนย์อาหารปลอดภัย "อินทนิล เฮลธ์ 
มาร์ท" 

     300,000     / 

62090010 พัฒนาวิทยาลยัตามแนวคิดสร้างเสริม
สุขภาพ "Healthy College" 

1.มีธรรมนูญสุขภาพของชาว วสส.ชบ. 
2.มีเจตคติที่ดีและจิตส านึก และมีส่วนรว่มในกระบวนการ
สร้างเสริมสุขภาพตามแนวคิด Happy 8 
3.มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อม และด้านอาชวีอนา
มัยและความปลอดภยั 

    350,000     / 



๓๙ 

 

ล าดับ ชื่อแผนงาน กลุ่มเป้าหมาย ไตรมาสที่ แหล่งเงิน (บาท) งาน
ประ
จ า 

ยุทธ
ศาส
ตร์ 

1 2 3 4 เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงินงบประมาณ เงิน 
อ่ืนๆ 

อุดหนุน/
ด าเนินงาน 

งบลงทุน 

4.มีการบูรณาการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการสร้างเสริม
สุขภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๐ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 พัฒนาองค์กรเพ่ือรองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่เน้นการสร้างเสริมสขุภาพวิถีไทย 
เป้าประสงค์ที่   13 เป็นวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพวิถีไทย 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่  18 ระดับความส าเรจ็ของการด าเนินตามหลักปฏิบัติด้านการส่งเสริมสุขภาพ 
กลยุทธ์ที่   15 จัดต้ังศูนย์บริการสาธารณสขุที่เน้นการสร้างเสริมสขุภาพ 
 
ล าดับ ชื่อแผนงาน กลุ่มเป้าหมาย ไตรมาสที่ แหล่งเงิน (บาท) งาน

ประ
จ า 

ยุทธ
ศาส
ตร์ 

1 2 3 4 เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงินงบประมาณ เงิน 
อ่ืนๆ 

อุดหนุน/
ด าเนินงาน 

งบลงทุน 

 - ไม่มี -            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๑ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี 

(แยกตามกลุ่มงาน/ภาควิชา) 
ข้อมูล ณ วันที่ 11 มกราคม 62 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๒ 

 

กลุ่มงานบริหาร 
 

ชื่อแผนงาน วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย ไตรมาสที่ แหล่งเงิน (บาท) ตัวชี้วัด QA 
1 2 3 4 เงินรายได้

สถานศึกษา 
เงินงบประมาณ เงิน 

อ่ืนๆ 
สกอ. ปวส. 

อุดหนุน/
ด าเนินงาน 

งบลงทุน 

62050101 
สิ่งก่อสร้าง งบลงทุน 

เพื่อก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 
20 ยูนิต 

  - ก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 20 ยู
นิต 1 หลัง 
- หุ่นฝึกท าคลอดแบบครึ่งตัว 
- เครื่องแร่งแกรนูลแห้งแบบ
ไฮสปีค 
- เครื่องผสมแบบไฮลปีค 
- เครื่องกลิ้งเม็ดยาพร้อมถังขัด 

ก่อสร้างที่พัก 
เพื่อให้เกิด
ประโยชน์
สูงสุด 

      36,630,000   - - 

62050102 ค่า
สาธารณูปโภค 

เพื่อจ่ายค่าไฟฟ้าที่ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน การ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

  - ค่าไฟฟ้า 
- ค่าน้ าประปา 
- ค่าโทรศัพท ์
- ค่าโทรศัพท์มือถือ 
- ค่าเช่าอินเตอร์เน็ต 
- ค่าไปรษณีย์ 

ค่าไฟฟ้าใน
ภาพรวมแต่ละ
ปี มีแนวโน้ม
ลดลง 

    67,000 5,010,400     - - 

62050103 
ค่าตอบแทนบุคลากร
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ค่าเบีย้
ประชุม  

1.เพื่อจ่ายค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาแก่
บุคลากรและเจ้าหน้าที่ขอ
วิทยาลยั 
2.เพื่อจ่ายค่าเบีย้ประชุมแก่
คณะกรรมการต่างๆของ
วิทยาลยั 

  - ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
งานส านักงานและยานพาหนะ 
- ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
งานอาคารสถานที ่
- ค่าใช้จ่ายในการประชุม
คณะกรรมการบริหาร และการ
ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
- ค่าใช้จ่ายในการประชุม
คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง 
- ค่าใช้จ่ายในการประชุมชุด
ต่างๆ (กลุ่มงานบริหาร) 

1.บุคลากร
และเจ้าหนา้ที่
ของวิทยาลยั 
2.คณะ 
กรรมการ
ต่างๆ 

     107,000  2630,000     - - 



๔๓ 

 

ชื่อแผนงาน วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย ไตรมาสที่ แหล่งเงิน (บาท) ตัวชี้วัด QA 
1 2 3 4 เงินรายได้

สถานศึกษา 
เงินงบประมาณ เงิน 

อ่ืนๆ 
สกอ. ปวส. 

อุดหนุน/
ด าเนินงาน 

งบลงทุน 

62050104 ค่าจ้าง 
ค่าตอบแทนบุคลากร 
ตามพันธกจิวิทยาลยั 

เพื่อจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทน 
แก่บุคลากร ตามพันธกิจของ
วิทยาลยั กลุ่มเป้าหมาย 
อาจารย์ เจ้าหน้าที ่ของ
วิทยาลยั 

  - ค่าจ้างพนักงานกระทรวง
สาธารณสุข 
- ค่าจ้างเหมา(ส าหรับลูกจ้าง
เหมาบริการ) 
- ค่าไม่ประกอบเวชปฏิบัติส่วนตัว 
(รองอ านวยการ) 
- ค่ารักษาความปลอดภยั 
- เงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุ
พิเศษของผู้ปฏิบัติงาน
สาธารณสุข(พตส.) 
- ค่าประกันสังคม 
- ค่าก าจัดขยะ 

อาจารย์และ
เจ้าหน้าที่ของ
วิทยาลยั 

    6,615,000 5,101,049  959,640  
(เงินบ ารุง) 

- - 

62050105 
ค่าใช้จ่ายเดินทางไป
ราชการตามค าสั่ง  

เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายการเดินทาง
ไปราชการตามค าสั่ง ส าหรับ
อาจารย์และเจา้หน้าที ่

 - ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
ตามค าสั่ง (อาจารย์ ผู้บรหิาร 
สนับสนุน) 

คณาจารย์และ
เจ้าหน้าที่ของ
วิทยาลยั 

    200,000 480,000   30,000 
(เงินบ ารุง) 

- - 

62050106 ค่า
ก่อสร้าง บ ารุงรักษา 
ปรับปรุง ซ่อมแซม
อาคารสถานที่ หอพกั
นักศึกษา และ
ยานพาหนะ 

บ ารุงซ่อมแซม อาคารสถานที ่
หอพักนศ.  ปรับภูมิทัศน์ให้
สวยงาม ร่มร่ืน นา่อยูอ่าศัย 

 - ค่าบ ารุงรักษา ลิฟทอ์าคาร8 
อาคาร 9 
- ซ่อมแซมอาคารสถานที ่
- ค่าวัสดุ/บ ารุงรักษาบ่อบ าบัด 
- ค่าวัสดุ/บ ารุงรักษา
เครื่องปรับอากาศ 
- ค่าบ ารุงรักษาภูมิทัศน์และ
สภาพแวดล้อม 
- ค่าก าจัดปลวก 
- ค่าเช่ายานพาหนะ 
- ค่าประกันภยัรถยนต ์
- ค่าวัสดุ/ซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 
- ค่าสร้างหอพระ 
- ทาสีอาคารอ านวยการ เภสัช 

เพื่อบ ารุง
ซ่อมแซม
สถานที่ให้มี
สภาพใช้งาน
ได้ดี 

    5,266,778 680,000  3,900,000 
(เงินบ ารุง) 

- - 



๔๔ 

 

ชื่อแผนงาน วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย ไตรมาสที่ แหล่งเงิน (บาท) ตัวชี้วัด QA 
1 2 3 4 เงินรายได้

สถานศึกษา 
เงินงบประมาณ เงิน 

อ่ืนๆ 
สกอ. ปวส. 

อุดหนุน/
ด าเนินงาน 

งบลงทุน 

รื้อกระเบื้องและทาสีด้านข้าง
อาคาร 8 
- ปรับปรุงอาคารอ านวยการ 
อาคารเภสัชกรรม อาคาร 8 และ
อาคาร 9 
- ปรับปรุงซ่อมแซมหอพกันศ.  
- ปรับปรุงพื้นที่ส าหรับนศ.  
- ปรัปรุงห้อง Simulation ชั้น 6 
อาคาร 9 
- ปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬา 
- ปรับปรุงผิวถนนราดยางแอส
ฟัสท์ 
- จัดท าทางเท้า 
- จัดท าทีจ่อดรถบุคลากรและผู้
มารับบริการ 
- จัดท าไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย ์
- ปรับปรุงโรงอาหารเพื่อรองรับ
การฝึกอบรม 
- ค่าซ่อมแซมบ้านพักขา้ราชการ 
- ปรับปรุงห้องปฏิบัติการชั้น 6 
อาคาร 9 เวชกิจ 
- ซ่อมแซมกล้องวงจรปิด 
- ซ้ือกล้องวงจรปิดพรอ้มติดตั้ง 

62050107 ค่า
วัสดุสนับสนุนการ
เรียนการสอนและ
พันธกิจอื่นของ
วิทยาลยั 

1.จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียน
การสอน2.พัฒนาศักยภาพ 
การเรียนรู้ ตามหลกัสูตรการ
เรียนการสอน 

 - ค่าถ่ายเอกสาร 
- ค่าวัสดุส านักงาน(หวัละ2000 
บาท*129 คน) 
- ค่าวัสดุไฟฟ้าและประปา 
- วัสดุการเกษตร 

จัดหาวัสดุเพื่อ
สนับ สนุนการ
เรียนรู ้

    444,300 985,000  77,300  
(เงินบ ารุง) 

- - 



๔๕ 

 

ชื่อแผนงาน วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย ไตรมาสที่ แหล่งเงิน (บาท) ตัวชี้วัด QA 
1 2 3 4 เงินรายได้

สถานศึกษา 
เงินงบประมาณ เงิน 

อ่ืนๆ 
สกอ. ปวส. 

อุดหนุน/
ด าเนินงาน 

งบลงทุน 

- งานบ้านงานครัว 
- ค่าพธิีทางศาสนา 
- ค่าวัสดุเคมีดับเพลิง 
- วัสดุกอ่สร้าง 
- ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหลอ่ลื่น 
- กระติกน้ าร้อน 3.3 ลิตร 1 
เครื่อง (ทันตสาธารณสุข) 
- หมึกพิมพ์ ดรัม 

62050108 จัดหา
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า 
ประปา การเกษตร 
เพื่อสนับสนุนพันธกจิ
ของวิทยาลยั 

จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียน
การสอน 

 - ครุภัณฑ์ไฟฟ้า ประปา 
การเกษตร 

จัดหาร
ครุภัณฑ์เพื่อ
สนับสนุน 

    150,000   50,000  
(เงินบ ารุง) 

- - 

62050109 จัดหา
ครุภัณฑ์เพื่อ
สนับสนุนพันธกิจ
วิทยาลยั 

1.จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียน
การสอนของนศ. และบุคลากร 
2.เพื่อสนับสนุนวัสดุและ
ครุภัณฑ์ให้นศ. และบุคลากร 

 - ตู้วางหนังสือขนาดกลาง 2 
บานมีกระจกมีชั้นวาง 2 ตู้ (ทันต
ฯ) 
- โต๊ะและเก้าอี้ส านักงาน 2 ชุด 
(ทันตฯ) 
- โต๊ะท างาน 1 ตัว (วิทยบริการ) 
- ตู้มีฝาเปิด-ปิดบานผลัก 1 ตัว 
(วิทยบริการ) 
- ตฺูเก็บเอกสารเหล็กบานเล่ือน 
กระจกสูง 1 ตัว (วิทยบริการ) 
- เก้าอี้ส านักงาน 1 ตัว (วิทย
บริการ) 
- ตู้เหล็กเอกสาร เปิด-ปิดทึบ 3 
ใบ (เวชกิจ) 
- โต๊ะขาว 10 ตัว (เวชกิจ) 
- โต๊ะส านักงาน 2 ตัว (เวชกจิ) 

จัดหาครุภัณฑ์
เพื่อสนับสนุน 

    375,700 710,000  256,200 
(เงินบ ารุง) 

- - 



๔๖ 

 

ชื่อแผนงาน วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย ไตรมาสที่ แหล่งเงิน (บาท) ตัวชี้วัด QA 
1 2 3 4 เงินรายได้

สถานศึกษา 
เงินงบประมาณ เงิน 

อ่ืนๆ 
สกอ. ปวส. 

อุดหนุน/
ด าเนินงาน 

งบลงทุน 

- ตู้บิ้วอินชั้น 5 จ านวน 1 ตู้ (เวช
กิจ) 
- เก้าอี้ส านักงาน 2 ตัว (เภสัช) 
- โต๊ะส านักงาน 1 ตัว (เภสัช) 
- ตู้เก็บแฟ้ม 4 ชั้น 40 ช่อง 1 ตู้
(พัฒนาวิชาการ) 
- เก้าอี้ส านักงาน 2 ตัว (พัฒนา
วิชาการ) 
- เก้าอี้เอนกประสงค์ 5 ตัว 
(พัฒนาวิชาการ) 
- ตู้ใส่เอกสารแบบมีกุญแจล็อค 8 
ตู้ (พัฒนาวิชาการ) 
- โต๊ะส านักงาน 1 ตัว (พัฒนา
วิชาการ) 
- แอร์ 24,000 BTU 2 เครื่อง 
(พัฒนาบุคลากรฯ) 
- ตู้เหล็กบานเล่ือน 4 ตู้ (สบ.) 
- เครื่องแฟกซ์(บริหาร) 
- เก้าอี้ส านักงาน 1 ตัว (ยุทธ) 
- เก้าอี้วิทยากร4 ตัว(พัฒนา
บุคลากร) 
- โต๊ะห้องประชุมพร้อมเกา้อี้ 
(แผนไทย) 
- โต๊ะเก้าอี้ (กิจการ แพทยแ์ผน
ไทย) ป6ี1 
- โต๊ะเก้าอี้ นกัเรียน (สบ.เภสัช) 
ป6ี1 
- โต๊ะประชุม เก้าอี้และอุปกรณ์
ในห้องสโมสร ปี61 



๔๗ 

 

ชื่อแผนงาน วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย ไตรมาสที่ แหล่งเงิน (บาท) ตัวชี้วัด QA 
1 2 3 4 เงินรายได้

สถานศึกษา 
เงินงบประมาณ เงิน 

อ่ืนๆ 
สกอ. ปวส. 

อุดหนุน/
ด าเนินงาน 

งบลงทุน 

- แอร์ 24,000 BTU (เวชกิจ) 
- กระดานฟลิปชาร์ท 5 ชุด 
(ทันตสาธารณสุข) 
- เครื่องผสมแห้งแบบ Rotary 
(แผนไทย)ปี 61 
- ตู้เหล็กบานแบบกระจก (แผน
ไทย)ปี 61 
- เครื่องพิมพ์ส าเนา Dot Metric 
(บริหาร) 
- เครืองสแกนเนอร์ (บริหาร) 
- เครื่องกลิ้งเม็ดยา (แผนไทย)ป ี
61 
- เก้าอี้ส านักงาน ห้องประชุม
ห้องผู้อ านวยการ 

62050110 การ
บริหารจัดการ
โครงการความร่วมมือ
ระหว่าง สบช.กับ 
วสส.ชลบุรี  

  - โครงการพัฒนาระบบรับ
สมัครนศ.  ปีการศึกษา 2562 
- โครงการด าเนินการบริหาร
จัดการเครื่องแม่ข่ายของระบบ
รับสมัครนศ.  ปีการศึกษา 
2562 
- โครงการจัดงานพิธี
พระราชทานปริญญาบัตรและ
ประกาศนียบัตรของวิทยาลัยใน
สังกัด สถาบันพระบรมราชชนก 
ประจ าปกีารศึกษา 2560 
- โครงการรับสมัครและคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ 
ของวิทยาลยัในสังกัดสถาบันพระ
บรมราชชนก กระทรวง

     11,868,500    - - 



๔๘ 

 

ชื่อแผนงาน วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย ไตรมาสที่ แหล่งเงิน (บาท) ตัวชี้วัด QA 
1 2 3 4 เงินรายได้

สถานศึกษา 
เงินงบประมาณ เงิน 

อ่ืนๆ 
สกอ. ปวส. 

อุดหนุน/
ด าเนินงาน 

งบลงทุน 

สาธารณสุข ประจ าปกีารศึกษา 
2562 โดยระบบอิเล็กทรอนกิส ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๙ 

 

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
 

ชื่อแผนงาน วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย ไตรมาสที่ แหล่งเงิน (บาท) ตัวชี้วัด QA 
1 2 3 4 เงินรายได้

สถานศึกษา 
เงินงบประมาณ เงิน 

อ่ืนๆ 
สกอ. ปวส. 

อุดหนุน/
ด าเนินงาน 

งบลงทุน 

61040101 การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อเสริมสร้าง
สุขภาพและการตรวจ
สุขภาพประจ าปขีอง
บุคลากร 

1.เพื่อการเฝ้าระวังการ
เจ็บป่วยในบุคลากร 
2.เพื่อการปฏบิัติตนที่ถูกต้อง
ของบุคลากรในการด าเนินชีวิต
อย่างปกติสุข 

1.มีผู้เข้า ร่วมการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
มากกว่า รอ้ยละ 80 
2.ร้อยละ 60 ของ
ผู้เข้าร่วมการประชุม
เชิงปฏิบัติการมีความ
พึงพอใจในระดับมาก 

- การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
เสริมสร้างสุขภาพและการตรวจ
สุขภาพประจ าปขีองบุคลากร 

ร้อยละ 80 ของ
บุคลากรเข้าร่วม
กิจกรรม 

    30,000       - - 

62040102 การ
อบรมบุคลากรใหม่
เพื่อเสริมสร้างอัต
ลักษณ์ที่มุ่งหวังของ
วิทยาลยั (แผนยุทธ์
ศาสตร์) 

1.เพื่อสร้างความรู้ ความเขา้ใจ 
ในบทบาทและหนา้ที่ของ
บุคลากรประจ าวิทยาลัย 
2.เพื่อสร้างเสริมคุณลักษณะ
ส าคัญของบุคลากรที่เหมาะสม
ต่อวิทยาลัย 

1.ผู้เข้าร่วมการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ฯมีความรู้ ความ
เข้าใจ ในบทบาทและ
หน้าที่ของบุคลากร
ของวิทยาลยัเพิ่มมาก
ขึ้น มากกวา่ร้อยละ 
80 ของผู้เข้าร่วมการ
ประชุม 
2.เกิดแนวทางปฏบิัติ
ที่ดีของบุคลากร
ตามอัตลักษณ์ของ
วิทยาลยั 

1.ส ารวจข้อมูลบุคลากรใหม ่
2.ประชุมคณะกรรมการบริหาร
และพัฒนาบุคลากร 
3.ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
4.ประเมินผล 

บุคลากรใหม่ที่มา
ประจ าวิทยาลยั
ตั้งแต่วันที่ 1 
ตุลาคม 2561 ทุก
คน 

    20,000      

61040103  การ
ปฏิบัติงานล่วงเวลา
จากภาระเร่งด่วนและ
ภาระงานที่ได้รับ
หมายส าหรับ
ข้าราชการและ
พนักงานกระทรวง 

1.เพื่อปฏิบัติงานให้ส าเร็จตาม
ก าหนด 
2.ภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน 

1.งานที่ได้รับ
มอบหมายส าเร็จตาม
เป้าหมายรอ้ยละ 99 

- การปฏิบัติงานลว่งเวลาจาก
ภาระเร่งด่วนและภาระงานที่
ได้รับหมายส าหรับขา้ราชการ
และพนักงานกระทรวง 

บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน 5 คน 

    65,000       - - 



๕๐ 

 

ชื่อแผนงาน วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย ไตรมาสที่ แหล่งเงิน (บาท) ตัวชี้วัด QA 
1 2 3 4 เงินรายได้

สถานศึกษา 
เงินงบประมาณ เงิน 

อ่ืนๆ 
สกอ. ปวส. 

อุดหนุน/
ด าเนินงาน 

งบลงทุน 

61040104  การ
วิเคราะห์องค์กร การ
บริหารบุคลากรและ
การประเมินผลที่มี
ประสิทธิภาพ 

1.เพื่อการวิเคราะหภ์าระงานที่
เหมาะสมกับหนว่ยงานที
รับผิดชอบ 
2.เพื่อการวิเคราะหภ์าระงานที่
เหมาะสมกับจ านวนบุคลากร
ของหน่วยงาน 
3.เพื่อการบริหารงานที่มี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
ของหน่วยงานในวิทยาลัย 

1.ร้อยละ 80 ของ
หน่วยงานในวิทยาลยั
มีภาระงานที่
เหมาะสม 
2.ร้อยละ 80 ของ
หน่วยงานในวิทยาลยั
มีจ านวนบุคลากรที่
เหมาะสม 
3.ร้อยละ 80 ของ
หน่วยงานในวิทยาลยั
ปฏิบัติงานได้บรรลุ
ตามเป้าหมาย 

- การวิเคราะห์องค์กร การ
บริหารบุคลากรและการ
ประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 

ทุกหน่วยงานใน
วิทยาลยั 

    100,000       5.1 - 

61040105 การ
พัฒนาอาจารย์และ
บุคลากรเพื่อการ
บริการด้วยหัว
ใจความเป็นมนุษย ์

1.เพื่อการสร้างทัศนคติที่ดีของ
อาจารย์และบุคลากรต่อผู้มา
รับบริการ 
2.เพื่อการปฏบิัติงานที่มี
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ 

1.ร้อยละ 80 ของ
อาจารย์ผ่านการ
อบรม 
2.ร้อยละ 80 ของ
บุคลากรสาย
สนับสนุนผ่านการ
อบรม 

- การพัฒนาอาจารย์และ
บุคลากรเพื่อการบรกิารด้วยหวั
ใจความเป็นมนุษย ์

     40,000         

61040106 การ
พัฒนาสมรรถนะด้าน
วิชาการชีพ(พัฒนา
ตนเอง)สายผู้สอน/
อาจารย์(ข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ า 
พนักงานราชการ 
พนักงานกระทรวง
สาธารณสุขและจ้าง
เหมาบริการ) 

1.เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้าน
วิชาการแก่บุคลากร 
2.เพื่อสร้างความก้าวหน้าทาง
วิชาชีพแก่บุคลากร 

1.ร้อยละ 80 ของ
บุคลากรได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ 
2.ร้อยละ 10 ของ
บุคลากรได้รับการ
พัฒนาในสถานะมือ
อาชีพ 

- การพัฒนาสมรรถนะด้าน
วิชาการชีพ(พัฒนาตนเอง) 

บุคลากร ทุกคน     430,000    5.1 - 



๕๑ 

 

ชื่อแผนงาน วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย ไตรมาสที่ แหล่งเงิน (บาท) ตัวชี้วัด QA 
1 2 3 4 เงินรายได้

สถานศึกษา 
เงินงบประมาณ เงิน 

อ่ืนๆ 
สกอ. ปวส. 

อุดหนุน/
ด าเนินงาน 

งบลงทุน 

61040107 การ
พัฒนาสมรรถนะด้าน
วิชาการชีพ(พัฒนา
ตนเอง)สายสนับสนุน 
(ข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ า 
พนักงานราชการ 
พนักงานกระทรวง
สาธารณสุขและจ้าง
เหมาบริการ) 

1.เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้าน
วิชาการแก่บุคลากรสาย
สนับสนุน 
2.เพื่อสร้างความก้าวหน้าทาง
อาชีพแก่บุคลากรสาย
สนับสนุน 

1.ร้อยละ 80 ของ
บุคลากรสาย
สนับสนุนได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ 
2.ร้อยละ 10 ของ
บุคลากรสาย
สนับสนุนได้รับการ
พัฒนาเป็นมืออาชพี 

- การพัฒนาสมรรถนะด้าน
วิชาการชีพ(พัฒนาตนเอง) 

บุคลากรสาย
สนับสนุน 

    50,000    5.1 - 

62040108 การ
พัฒนาสมรรถนะด้าน
วิชาการชีพ(พัฒนา
ตนเอง)สายสนับสนุน
(ข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ า 
พนักงานราชการ 
พนักงานกระทรวง
สาธารณสุขและจ้าง
เหมาบริการ) 

1.เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้าน
วิชาการแก่บุคลากรสาย
สนับสนุน 
2.เพื่อสร้างความก้าวหน้าทาง
อาชีพแก่บุคลากร 

1.ร้อยละ 80 ของ
บุคลากรในหน่วย
บริการได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ 
2.ร้อยละ 10 ของ
บุคลากรในหน่วย
บริการได้รับการ
พัฒนาเป็นมืออาชพี 

- การพัฒนาสมรรถนะด้าน
วิชาการชีพ(พัฒนาตนเอง) 

บุคลากรในหน่วย
บริการ 

       20,000 - - 

61040109 การ
พัฒนาสมรรถนะหลัก
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การท างานของ
บุคลากร(ข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ า 
พนักงานกระทรวง
สาธารณสุข พนกังาน

1.เพื่อพัฒนาสมรรถนะและ
ศักยภาพในการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
2.เพื่อพัฒนาผลงานและ
ความก้าวหนา้ตามวิชาชีพและ
สายงาน 

1.ร้อยละ 80 ของ
บุคลากรได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ 
2.ร้อยละ 10 ของ
บุคลากรได้รับการ
พัฒนาเป็นมืออาชพี/
ผู้เชี่ยวชาญ 

- การพัฒนาสมรรถนะด้าน
วิชาการชีพ(พัฒนาตนเอง) 

บุคลากรทุกคน     20,000    5.1 - 



๕๒ 

 

ชื่อแผนงาน วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย ไตรมาสที่ แหล่งเงิน (บาท) ตัวชี้วัด QA 
1 2 3 4 เงินรายได้

สถานศึกษา 
เงินงบประมาณ เงิน 

อ่ืนๆ 
สกอ. ปวส. 

อุดหนุน/
ด าเนินงาน 

งบลงทุน 

ราชการและจ้างเหมา
บริการ)  
61040110 เวที
วิชาการและการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างบุคลากร  

1.เพื่อการแลกเปลีย่นเรียนรู้
ของบุคลากร 
2.เพื่อการสร้างความรู้ใหม่แก่
บุคลากร 

1.ร้อยละ 80 ของ
บุคลากรเข้าร่วม
โครงการ 
2.ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ ความเขา้ใจ
ด้านวิชาการมากขึ้น 

- เวทีวิชาการและการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างบุคลากร 

บุคลากร ทุกคน     40,000      1.3 - 

62040111 การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อการสานต่อ
เป้าประสงค์ของการ
สถาปนาวิทยาลยัการ
สาธารณสุขสิรินธร 

1.เทิดทูนไว้ซ่ึงความทรงมี
เมตตากรุณาต่อวิทยาลัยการ
สาธารณสุขสิรินธรฯ 
2.เพื่อการประกาศนโยบายที่
ส าคัญของวิทยาลัย 

1.ร้อยละ 80 ของ
บุคลากรเข้าร่วม
กิจกรรม 
2.ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความพึงพอใจใน
ระดับดี 

- การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
การสานต่อเป้าประสงค์ของการ
สถาปนาวิทยาลยั 

 บุคลากรของ
วิทยาลยั 

    56,134       - 3 

61040112 
วิทยาลยัคุณธรรม 

1.เพื่อการมีสถานะเป็นองค์กร
คุณธรรม 
2.บุคลากรมีความสุขในการ
ปฏิบัติงาน 

  - วิทยาลยัคุณธรรม  บุคลากรทุกคน     110,000       - - 

61040113 
บุคลากรมีความสุข 
วิทยาลยัมี
ความส าเร็จ 

1.ประชุมคณะกรรมการ
บริหารและพัฒนาทรพัยากร
บุคคล 
2.ก าหนดกรอบและแนวทาง
ปฏิบัต ิ
3.การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
หน่วยงานที่มีประสบการณ์ 
4.ด าเนินงานตามแผนงาน 
5.ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

1.ร้อยละ 80 ของ
บุคลากรเข้าร่วม
กิจกรรม 
2.ร้อยละ 80 ของ
บุคลากรมีความพึง
พอใจในระดับดีต่อ
ความเป็นอยู่ใน
วิทยาลยั 

- บุคลากรมีความสุข วิทยาลัยมี
ความส าเร็จ 

 บุคลากรทั้งหมด      100,000       - - 



๕๓ 

 

ชื่อแผนงาน วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย ไตรมาสที่ แหล่งเงิน (บาท) ตัวชี้วัด QA 
1 2 3 4 เงินรายได้

สถานศึกษา 
เงินงบประมาณ เงิน 

อ่ืนๆ 
สกอ. ปวส. 

อุดหนุน/
ด าเนินงาน 

งบลงทุน 

61040114 การ
เสริมสร้างแรงจูงใจ
ต่อการพัฒนาตนเอง
และการพัฒนา
องค์กรของบุคลากร  

1.เพื่อการสร้างแรงจูงใจแก่
บุคลากรของวิทยาลัย 
2.เพื่อการพัฒนาตนเองของ
บุคลากรในวิทยาลัย 

1.ร้อยละ 80 ของ
บุคลากรเข้าร่วม
กิจกรรม 
2.ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความพึงพอใจใน
ระดับดี 

- การเสริมสร้างแรงจูงใจต่อการ
พัฒนาตนเองและการพัฒนา
องค์กรของบุคลากร 

บุคลากร ทุกคน     40,000       5.1 - 

61040115 การ
พัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษา/ฝกึอบรม
ระยะสั้นทั้งในและ
ต่างประเทศ 

1.เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ ความสามารถในทาง
วิชาการ วิชาชีพ ให้สูงขึ้น 
2.เพื่อประสิทธิผล 
ประสิทธิภาพงานที่บุคลากร
รับผิดชอบ 

1.ร้อยละ 80 ของ
บุคลากรเป้าหมาย
ได้รับการพัฒนาด้าน
วิชาการ/วิชาการชีพ
2.ร้อยละ 80 ของ
ตัวชี้วัดคุณภาพ
วิทยาลยัผ่านเกณฑ์ 

- การพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษา/ฝกึอบรมระยะสั้นทั้ง
ในและต่างประเทศ (อบรม
ประเทศสิงคโปร์ งบค้าง 61) 

บุคลากรทั้ง
วิทยาลยั 

    100,000       - 3 

6204010201 
การอบรมบุคลากร
ใหม่เพื่อเสริมสร้างอัต
ลักษณ์ที่มุ่งหวังของ
วิทยาลยั 

1.เพื่อสร้างความรู้ ความเขา้ใจ 
ในบทบาทและหนา้ที่ของ
บุคลากรประจ าวิทยาลัย 
2.เพื่อสร้างเสริมคุณลักษณะ
ส าคัญของบุคลากรที่เหมาะสม
ต่อวิทยาลัย 

  - การอบรมบุคลากรใหม่เพื่อ
เสริมสร้างอัตลักษณ์ที่มุ่งหวังของ
วิทยาลยั 

บุคลากรใหม่ที่มา
ประจ าวิทยาลยั
ตั้งแต่วันที่ 1 
ตุลาคม 2561 ทุก
คน 

    20,000         

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๔ 

 

กลุ่มงานบริการการศึกษา 
 

ชื่อแผนงาน วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย ไตรมาสที่ แหล่งเงิน (บาท) ตัวชี้วัด QA 
1 2 3 4 เงินรายได้

สถานศึกษา 
เงินงบประมาณ เงิน 

อ่ืนๆ 
สกอ. ปวส. 

อุดหนุน/
ด าเนินงาน 

งบลงทุน 

62060101 การ
พัฒนาอาจารย ์

1.เพื่อให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ทั้งปริญญาตรีเเละปวส.
สามารถจัดการหลักสูตรตาม
เกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษา 
2.เพื่อพัฒนาอาจารย์ให้มี
ความรู้ความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนด้วย e-
learning 

1.ร้อยละ 100 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความเข้าในการ
บริหารหลักสูตร 
2.อาจารย์ที่เข้ารับ
การอบรมสามารถ
จัดการเรียนการสอน
ด้วย e-learning 

- โครงการพัฒนาอาจารย ์
- โครงการพัฒนาผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร อาจารย์
ประจ าหลกัสูตร 
เเละอาจารย์
ประจ า 

    70,000    4.1, 
3.2 
(ระดั
บ

หลัก
สูตร) 

3.2.2 

62060102 เเผน
พัฒนา/ปรับปรุง
หลักสูตร 

เพื่อพัฒนาหลักสูตร 
วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา
ความผิดปกติของการสื่อ
ความหมาย 

มคอ.2 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์บัณฑิต 
สาขาวิชาความ
ผิดปกติของการสื่อ
ความหมายได้รับการ
อนุมัติ 
 

- โครงการพัฒนาหลักสูตร
วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา
ความผิดปกติของการสื่อ
ความหมาย 
- โครงการพัฒนาหลักสูตรผลิต
บุคลากรสาธารณสุขที่ตอบสนอง
ความต้องการของพื้นที ่
- ประชุมกรรมการพัฒนา
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต 
สาขาวิชาความผิดปกติของการ
สื่อความหมาย 
- โครงการพัฒนาหลักสูตรผลิต
บุคลากรสาธารณสุขที่ตอบสนอง
ความต้องการของพื้นที ่

ตัวแทนจาก 
-ราชวิทยาลัย โสต
ฯ 
-สบช. 
-วสส. ชบ.  

    100,000 250,000 
(สวสท.) 

   4.1, 
3.2 

2.3.2 

62060103  การ
จัดการความรู้ด้าน
การผลิตบัณฑิต (KM) 

เพื่อพัฒนาอาจารย์เกี่ยวกับ
การจัดการความรู้ด้านการผลิต
บัณฑิตให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1.มีการพัฒนาองค์
ความรู้ตามกระบวน 
การจัดการความรู้
อย่างน้อย 1 เร่ือง 

- โครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิาร 
เร่ือง การจัดการความรู้ด้านการ
ผลิตบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 
2561 

อาจารย์วสส.ชบ.     30,000       5.1 3.1.2 



๕๕ 

 

ชื่อแผนงาน วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย ไตรมาสที่ แหล่งเงิน (บาท) ตัวชี้วัด QA 
1 2 3 4 เงินรายได้

สถานศึกษา 
เงินงบประมาณ เงิน 

อ่ืนๆ 
สกอ. ปวส. 

อุดหนุน/
ด าเนินงาน 

งบลงทุน 

2.มีขุมความรู้ด้าน
การผลิตบัณฑิต  
อย่างน้อย  1  เร่ือง 

62060104 เเผน
การพัฒนานักศึกษา 

1.พัฒนาศักยภาพนศ. ในการ
สื่อสารด้านภาษา อังกฤษ 
2.เพื่อสร้างความเข้าใจ เจตคติ
ที่ดีของนศ. เกี่ยวกบั
ภาษาอังกฤษ 

1.นศ. ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจระดับดี
ขึ้นไป 
2.นศ. มีผลการ
ทดสอบภาษาอังกฤษ
ดีขึ้นกว่าก่อนเข้ารว่ม 

- โครงการพัฒนานศ. ด้าน
ภาษาอังกฤษ 

นศ. ที่มีความสนใจ     42,000    3.2 1.1.4 

62060105 การ
ติดตามผลการสอบใบ
ประกอบวิชาชีพของ
นักศึกษา 

1.เพื่อติดตามการได้งานท า
ของนศ. ในสาขาวิชาที่
เกี่ยวขอ้ง 
2.เพื่อสนับสนุนให้นศ. สอบ
ผ่านใบประกอบวิชาชพี 

-ร้อยละ 80 ของนศ. 
ที่ส าเร็จการศึกษา 
-ร้อยละ 100 ของน
ศ. ที่เข้าสอบใบ
ประกอบวิชาชีพ 

- การติดตามการได้งานท าใน
สาขาที่เกี่ยวข้อง 
- การติดตามผลการสอบใบ
ประกอบวิชาชีพของนศ. นศ. 
หลักสูตรการเเพทย์เเผนไทย
บัณฑิต 

 นศ. ที่ส าเร็จ
การศึกษาจาก 
วสส.ชบ. 

            1.1.1
,1.2 

62060106  การ
ไม่ท าเวชปฏิบัติ
ส่วนตัว 

เพื่อเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิ์
ของบุคลากร 

มีการใช้เงินตามแผน
มากกว่าร้อยละ 90 
เทียบกับเงินที่ตั้งไว้ 

- ค่าไม่ท าเวชปฏิบัติส่วนตวัและ/
หรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
เอกชน 

 อาจารย์และ
บุคลากรสาย
สนับสนุนในกลุ่ม
งาน 

    60,000       - - 

62060107  การ
ประชุมเพื่อสนับสนุน
การจัดการเรียนการ
สอน 

เพื่อด าเนิน การจัดประชุม
เตรียมความพร้อมและติดตาม
ผลการด าเนินงาน 

ทุกการประชุมมี
แนวทางให้ปฏิบัติ
สามารถด าเนินการได้ 
(จากรายงานการ
ประชุม) 

- การจัดประชุมเพื่อสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอน 

อาจารย์ของ 
วสส.ชบ. 

    20,000      - - 

62060108  การ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

1.เพื่อเบิกค่าปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการของกลุ่มงาน
บริการการศึกษา 

มีการใช้เงินตามแผน
มากกว่าร้อยละ 90 
เทียบกับเงินที่ตั้งไว้ 

- การปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

1.อาจารย์และ
บุคลากรกลุ่มงาน
บริการการศึกษา 

    60,000    - - 



๕๖ 

 

ชื่อแผนงาน วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย ไตรมาสที่ แหล่งเงิน (บาท) ตัวชี้วัด QA 
1 2 3 4 เงินรายได้

สถานศึกษา 
เงินงบประมาณ เงิน 

อ่ืนๆ 
สกอ. ปวส. 

อุดหนุน/
ด าเนินงาน 

งบลงทุน 

2.เพื่อเบิกค่าปฏิบัติงานนอก
เวลาของคณะกรรมการคุมการ
ทดสอบภาษาอังกฤษ 
3.เพื่อเบิกค่าจัดท าหนังสือ
รับรองเเละใบรายงานผล
การศึกษา 
4.เพื่อเบิกค่าจัดท าขอ้สอบ 

2.คณะ กรรมการ
คุมการทดสอบ
ภาษาอังกฤษ 
3.คณะ กรรมการ
จัดท าข้อสอบ 

62060109 
ครุภัณฑ์ 

-เพื่อใช้ท าลายเอกสารขอ้สอบ 
เอกสารงานสารบรรณ 
-เพื่อใช้ประทับตราวิทยาลยัลง
บนใบรายงานผลการศึกษา 

1.ข้อสอบทั้งหมดถูก
ท าลาย ร้อยละ 100  
2.นศ. ได้รับใบ
รายงานผลการศึกษา 
ร้อยละ 100 

- เครื่องท าลายเอกสาร 
- เครื่องประทับตราวิทยาลัย
ระบบไฟฟ้า 

บฺุคลากร อาจารย ์
ในวิทยาลยั 

    80,000    - - 

62060201 เเผน
การรับนักศึกษา 

1. เพื่อให้การรับนศ. เป็นไป
ตามแผนการผลิตทุกหลกัสูตร 
2. เพื่อให้นศ. มีคุณสมบัติตาม
เกณฑ์ท่ีหลักสูตรก าหนด 
3. กระบวนการรับนศ. ของ
วิทยาลยัมีความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 
4. นศ. มีความพึงพอใจตอ่
กระบวนการรับนศ.  

1.ทุกหลักสูตรมีนศ. 
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 
80 ของแผนการผลิต 
2.ร้อยละ 100 
ของนศ. ที่รับเข้า
ศึกษามีคุณสมบัติตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด 
3.ไม่มีข้อร้องเรียนต่อ
กระบวนการรับนศ.  
4.ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจต่อ
กระบวนการรับนศ. 
ระดับดี 

- โครงการ open house 
- โครงการประชาสัมพันธก์ารรับ
สมัครนศ.  ประจ าปีการศึกษา 
2562 
- โครงการรับสมัครและคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ 
ของกระทรวงสาธารณสุข 
ประจ าปกีารศึกษา 2562 
- โครงการเตรียมความพร้อมนศ. 
ใหม่ 

1.อาจารย์และ
เจ้าหน้าที่ ของ
วสส.ชบ. 
2.จ านวนนศ. ที่
สนใจเข้าศึกษาต่อ 

    290,710    - - 

62060202 การ
สนับสนุนค่าสถาบัน
สมทบ 

เพื่อด าเนินการตามระเบยีบ
มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าดว้ยการ
เก็บเงินค่าธรรมเนียมของ

มหาวิทยาลัยบูรพา
ตอบรับการโอนเงิน 

- การสนับสนุนค่าสถาบันสมทบ นศ. หลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี 2 
หลักสูตร คือ สบ.
สาขาวิชา

    65,390    - - 



๕๗ 

 

ชื่อแผนงาน วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย ไตรมาสที่ แหล่งเงิน (บาท) ตัวชี้วัด QA 
1 2 3 4 เงินรายได้

สถานศึกษา 
เงินงบประมาณ เงิน 

อ่ืนๆ 
สกอ. ปวส. 

อุดหนุน/
ด าเนินงาน 

งบลงทุน 

สถาบันสมทบในมหาวิทยาลัย
บูรพา พ.ศ.2552 ข้อ 4 

สาธารณสุขชุมชน 
และ              
สบ.สาขาวิชาทันต
สาธารณสุข ชั้นป ี
1-4 ของ วสส.ชบ. 

62060203 การ
จัดซือ้
กระดาษค าตอบ 

เพื่อจัดซื้อกระดาษค าตอบ
ส าหรับการตรวจด้วย
เครื่องตรวจและวิเคราะห์
คุณภาพข้อสอบ 

มีกระดาษ
ตรวจข้อสอบเพยีงพอ 

- การจัดซ้ือกระดาษค าตอบ นศ. ทุกหลักสูตร 
ทุกชั้นปี ของ 
วสส.ชบ. 

     50,000 
(สบช.) 

  - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๘ 

 

กลุ่มงานพัฒนาวิชาการ 
 

ชื่อแผนงาน วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย ไตรมาสที่ แหล่งเงิน (บาท) ตัวชี้วัด QA 
1 2 3 4 เงินรายได้

สถานศึกษา 
เงินงบประมาณ เงิน 

อ่ืนๆ 
สกอ. ปวส. 

อุดหนุน/
ด าเนินงาน 

งบลงทุน 

62030101 
โครงการพัฒนา
สมรรถนะอาจารย์
ด้านวิจยั 

พัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้าน
วิจัย  

  - โครงการพัฒนาสมรรุนะ
อาจารย์ด้านวจิัยตาม 
competency gap 
- สถิติเพื่อการท าวิจัยจากข้อมูล
ทุติยภูม ิ
- survival analysis 
- โครงการเจียระไนต้นกล้าสู่
นักวิจยัมืออาชีพ 
- โครงการสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
- โครงการศึกษาดูงานพัฒนา
ระบบการพจิารณาจรยิธรรมวิจยั
ในมนุษย์ 
- โครงการอบรมผู้ประเมิน
จริยธรรมวิจยัในมนุษย ์
- การสนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพด้านวิจัย (อบรม/
ประชุม) 
- โครงการวิจัยผู้สูงอาย ุ
- โครงการเครือข่ายวิจยั 

พัฒนาสมรรถนะ
อาจารย์ด้านวจิัย 

    260,000     2 3.1 

62030102 การ
บริหารจัดการ
งานวิจัย 

   - จัดประชุมคณะกรรมการวิจยั 
- การสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทั้ง
ในและต่างประเทศ 
- ค่าจ้างตีพิมพ์ผลงานในวารสาร 
- โครงการสนับสนุนเงินทุนวิจัย 
- โครงการจัดการความรู้ด้านวิจยั 

      613,400 110,000     2 3.1 



๕๙ 

 

ชื่อแผนงาน วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย ไตรมาสที่ แหล่งเงิน (บาท) ตัวชี้วัด QA 
1 2 3 4 เงินรายได้

สถานศึกษา 
เงินงบประมาณ เงิน 

อ่ืนๆ 
สกอ. ปวส. 

อุดหนุน/
ด าเนินงาน 

งบลงทุน 

(KM วิจัย) 
- ค่าไม่ท าเวช 

62030103 
โครงการบริการ
วิชาการเพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งใน
ชุมชนเป้าหมาย 

  - สร้างเครือข่าย พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรเพื่อเตรียมความพรอ้ม
ในการด าเนินงานศูนย ์
 

     297,100      

62030104 
โครงการก่อตั้ง 
Herbal 
Standardization 
Center 

1.เป็นแหล่งวิจัยเพื่อสรา้ง
มาตรฐานเภสัชกรรมไทย 
2.เป็นแหล่งวิจัยเพื่อสรา้ง
มาตรฐานสมุนไพรไทย 
3.เป็นแหล่งให้บริการวิชาการ
แก่สังคมเพื่อส่งเสริมการใช้ยา
สมุนไพรและผลิตภัณฑ์
สุขภาพ  
4.เป็นแหล่งสนับสนุนการเรียน
การสอนด้านเภสัชกรรมไทย
และการแพทย์แผนไทย 

- สร้างเครือข่าย 
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรเพื่อเตรียม
ความพร้อมในการ
ด าเนินงานศูนย์ 

- โครงการบริการวิชาการกลุ่ม
ผู้สงูอายุ บา้นสวน 
- โครงการบริการวิชาการกลุ่ม
ผู้ป่วย NCD 
- โครงการบริการวิชาการด้าน
พัฒนาการเด็ก 
- โครงการบริการวิชาการส่งเสริม
การใช้ยาสมเหตผลในกลุ่ม
เยาวชน 
- โครงการสร้างชุมชนต้นแบบ
ด้านการใช้ยาและผลิตภัณฑ์
สุขภาพ 
- การบริการวิชาการเพื่อรองรับ
โครงการภายนอก 
- การออกหน่วยร่วมกบั
หน่วยงานอื่นๆ 
- โครงการสร้างเครือข่ายด้านการ
บริการวิชาการ 

 เป้าหมายระยะที่ 
1 ปีงบประมาณ 
2562 
1.การมีก าลังคนที่
มีศักยภาพพร้อมใน
การผสมผสาน 
scientific base 
into Thai 
traditional base 
เพื่อการพึ่งพา
ตนเองแบบ
เบ็ดเสร็จด้าน
ก าลังคนในการท า
มาตรฐานเภสัช
กรรมไทย 
2.การมีเครือข่าย
วิจัยและเครือข่าย
ห้องปฏิบัติการเพื่อ
การท างานร่วมกัน
อย่างครบวงจรใน
การท ามาตรฐาน
สมุนไพร 

    100,000      



๖๐ 

 

ชื่อแผนงาน วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย ไตรมาสที่ แหล่งเงิน (บาท) ตัวชี้วัด QA 
1 2 3 4 เงินรายได้

สถานศึกษา 
เงินงบประมาณ เงิน 

อ่ืนๆ 
สกอ. ปวส. 

อุดหนุน/
ด าเนินงาน 

งบลงทุน 

62030105 
โครงการก่อตั้ง
โครงการต ารา 

1.เป็นแหล่งเก็บรวบรวม 
จัดระบบและเผยแพร่ Tacit 
Knowledge ของวิทยาลัย 
2.เป็นแหล่งผลิต รวบรวม 
และเผยแพร่ เอกสารค าสอน 
และ ต าราของวิทยาลัย 
3.เป็นแหล่งรวบรวม จัดระบบ
และเผยแพร่ผลงานวจิัยด้าน
สุขภาพใหก้ับวิทยาลยัและ
สังคมภายนอก 

-income 
(outcome) 
-จ านวนจุลสาร 
(output) 
-จ านวนต ารา
(output) 
-จ านวนวารสารที่
ออกตามแผน 
(output) 

- จัดซื้อระบบวารสาร ผลิตต ารา 
ผลิตจุลสาร 

     153,200      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๑ 

 

กลุ่มงานกิจการนักศึกษา 
 

ชื่อแผนงน วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย ไตรมาสที่ แหล่งเงิน (บาท) ตัวชี้วัด QA 
1 2 3 4 เงินรายได้

สถานศึกษา 
เงินงบประมาณ เงิน 

อ่ืนๆ 
สกอ. ปวส. 

อุดหนุน/
ด าเนินงาน 

งบลงทุน 

62130101 
โครงการพัฒนาสุข
ภาวะและสร้าง
ความสัมพันธ์ระหวา่ง
นักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2560 

1.เพื่อสร้างความสามัคคีและ
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างนศ.   
อาจารย์  และบุคลากร 
2.เพื่อส่งเสริมให้นศ. ได้พัฒนา
สุขภาวะโดยการออกก าลังกาย  
3.เพื่อให้นศ.   อาจารย์ และ
บุคลากรได้มีโอกาสท างาน
ร่วมกัน  

  - โครงการพัฒนาสุขภาวะและ
สร้างสัมพันธ์ (กีฬาสี) 
- โครงการ สบ.เกมส์ 

 1. มีจ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ
มากกว่าร้อยละ 
80 
2. มีผู้เข้าร่วม
แข่งขันกีฬาครบทุก
ประเภทกีฬา 
3. ร้อยละ 80 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการมีคะแนน
เฉลี่ยความพึงพอใจ
ต่อการเข้าร่วม
โครงการ  ในระดับ
ดีขึ้นไป 

    125,000       3.2 
(หลัก
สูตร) 
1.5 
(สถา
บัน) 

3.4 
(3) 

 62130102 
โครงการพัฒนาทักษะ
การบริหารจัดการ
องค์กรนักศึกษาช่วง
เปลี่ยนผ่านทีมงาน
สโมสรนักศึกษา 

1.เพื่อถ่ายทอดและ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การ
ท างานระหวา่งคณะกรรมการ
สโมสรนศ. ของ วสส.ชบ. 
2.เพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การท างานกับ
วิทยาลยัในเครือข่ายสังกัด
สถาบันพระบรมราชชนก ใน
ด้านกิจการนศ. การท านบุ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม สโมสรนศ.  
ชมรมต่างๆ และการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

1.ผลปฏิบัติการสโม
รสรนศ.  
ร้อยละ 80 ของนศ. 
มีความพึงพอใจต่อ
การจัดกิจกรรมอยู่ใน
ระดับมากขึ้นไป 
2.ร้อย 80 ของความ
คิดเห็นของนศ. ต้อ
การบรรลุตาม
วัตถุประสงค์อยู่ใน
ระดับมากขึ้นไป 

- โครงการพัฒนาทักษะการ
บริหารองค์กรนศ. ช่วงเปลี่ยน
ผ่านทีมงานสโมสร 

สมาชิกสโมสรนศ. 
และอาจารย ์
จ านวน 60 คน 

    100,000       3.2 
(หลัก
สูตร) 
1.5 
(สถา
บัน) 

 



๖๒ 

 

ชื่อแผนงน วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย ไตรมาสที่ แหล่งเงิน (บาท) ตัวชี้วัด QA 
1 2 3 4 เงินรายได้

สถานศึกษา 
เงินงบประมาณ เงิน 

อ่ืนๆ 
สกอ. ปวส. 

อุดหนุน/
ด าเนินงาน 

งบลงทุน 

3.เพื่อเสริมสร้างทักษะทาง
วิชาชีพ วิชาการ สามารถน า
วิชาความรู้ที่ได้รับมาปรับและ
ประยุกต์ใช้ให้เข้ากับบริบท
ของนศ.  

62130103 
โครงการร่วมด้วย
ช่วยกันสร้างสรรค์
งานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

1.เพื่อให้นศ. ชั้นปีที่ 1 ใน 
วสส.ชบ. ได้มีความรู้และความ
เข้าใจเกี่ยวกับงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 
2.เพื่อให้นศ. น าความรู้ที่ได้รับ
มาใช้ในงานกิจกรรมนศ.  
3.เพื่อให้นศ. มีส่วนร่วมในการ
ประกันคุณภาพนศ. ของ
วิทยาลยั 
4.เพื่อให้นศ. ใช้กระบวนการ
คุณภาพในการพัฒนาคุณภาพ
ของกิจกรรมหรือโครงการ
ของนศ.  
5.เพื่อเป็นกิจกรรมเสริม
หลักสูตรต่างๆและส่งเสริม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของน
ศ. ในด้านกิจกรรมวิชาการ 

แบบประเมินวัดความ
พึงพอใจได้มากกว่า
ร้อยละ 80 

- โครงการร่วมด้วยช่วยกัน
สรา้งสรรค์งานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

1.นศ. วสส.ชบ. 
ชั้นปีที่ 1 ทุก
หลักสูตรจ านวน 
180 คน 
2.นศ. วสส.ชบ. 
ชั้นปีที่ ๒-๓ ทุก
หลักสูตรจ านวน 
15 คน 
3.วิทยากรและ
คณะผู้จัดการ
ฝึกอบรม จ านวน 
5คน 

    6,000    3.2 
(หลัก
สูตร) 
1.5 
(สถา
บัน) 

 

62130104 
โครงการฟุตซอล
สโมสรนักศึกษา 

1.เพื่อส่งเสริมให้ นศ. ทุก
หลักสูตร ทุกชั้นป ีเกิดความ
สามัคคี 
2.เพื่อให้ นศ. มีความกล้า
แสดงออกในส่ิงที่ถูกต้อง 

1.นศ. ที่เข้าร่วม
โครงการฯ มีความพึง
พอใจในระดับ มาก 
2.นศ. ที่เข้าร่วม
โครงการฯ มีความ
คิดเห็นต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของ

- โครงการฟุตซอลสโมสรนศ.  นศ.  อาจารย์ และ
บุคลากรใน
วสส.ชบ. จ านวน 
60 คน 

    25,000    3.2 
(หลัก
สูตร) 
1.5 
(สถา
บัน) 

3.4 
(3) 



๖๓ 

 

ชื่อแผนงน วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย ไตรมาสที่ แหล่งเงิน (บาท) ตัวชี้วัด QA 
1 2 3 4 เงินรายได้

สถานศึกษา 
เงินงบประมาณ เงิน 

อ่ืนๆ 
สกอ. ปวส. 

อุดหนุน/
ด าเนินงาน 

งบลงทุน 

3. เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อัน
ดีต่อ นศ. เจ้าหน้าที ่ อาจารย์
ในวิทยาลยั  
4. เพื่อให้นศ. มีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง ห่างไกลจาก
โรคภัย 
5. เพื่อเป็นกิจกรรมเสริม
หลักสูตรต่างๆ และส่งเสริม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ 
นศ. ในกิจกรรมกีฬา 
6. เพื่อเป็นกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพ นศ. และเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ใน ศตวรรษที่ 
21 ในกลุ่มทักษะชีวิตและ
อาชีพ 

โครงการฯ ในระดับ 
มาก 

62130105 
โครงการวันเด็ก
แห่งชาติประจ าปี 
2561 

1. เพื่อให้นศ. ได้น าความรู้ที่ได้
จากการศึกษาไปให้บรกิาร
วิชาการแก่สังคม 
2. เพื่อให้เด็กและเยาวชน
ได้รับสาระความรู้ด้านสุขภาพ 
และความสนุกสนาน 
3. เพื่อเป็นกิจกรรมเสริม
หลักสูตรต่างๆ และส่งเสริม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของน
ศ.  
ในด้านกิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์หรือรกัษา
สิ่งแวดล้อม 

นศ. ที่ร่วมจัด
กิจกรรม มีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก 

- โครงการวันเด็กแห่งชาติ
ประจ าป ี2561 

- คณะ กรรมการ
สโมสรนศ.   
วสส.ชบ. จ านวน 
35คน 
- นศ. วสส.ชบ. 
จ านวน 10 คน 
รวมจ านวน 45 
คน 

    10,000    3.2 
(หลัก
สูตร) 
1.5 
(สถา
บัน) 

3.4 
(5) 



๖๔ 

 

ชื่อแผนงน วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย ไตรมาสที่ แหล่งเงิน (บาท) ตัวชี้วัด QA 
1 2 3 4 เงินรายได้

สถานศึกษา 
เงินงบประมาณ เงิน 

อ่ืนๆ 
สกอ. ปวส. 

อุดหนุน/
ด าเนินงาน 

งบลงทุน 

62130106 
โครงการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าศึกษา
และพัฒนาทักษะชีวิต
และอาชีพ 
“ปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหม่”ประจ าปี
การศึกษา 2561 

1. เพื่อการเตรียมความ
พร้อมนศ. ใหม่ก่อนเข้าศึกษา
โดยการพัฒนาด้านทักษะชีวิต
และอาชีพ   
2. เพื่อให้นศ. ใหม่ได้ทราบถึง
ข้อมูลและบริการต่างๆที่
เกี่ยวขอ้งกับนศ.   ส าหรับใช ้
ในการปรับตัวและพร้อมที่จะ
ศึกษาอยู่ในวิทยาลัย 

1. ร้อยละ 80 ของน
ศ. มีความคิดเห็นต่อ
ประโยชน์ที่ได้รับจาก
การปฐมนิเทศนศ. 
ใหม่ มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก 
2.ร้อยละ 80 ของน
ศ. ได้รับความรู้
เกี่ยวกบัการจัดการ
เรียนการสอนและ
หลักสูตร มีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก 
3.ร้อยละ 80 ของน
ศ. ได้ทราบถึงข้อมูล
ต่างๆที่เกี่ยวขอ้งกับน
ศ.  ส าหรับใช้ในการ
ปรับตัวและมีความ
พร้อมที่จะศึกษาอยู่
ในวิทยาลยั มีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก 

- โครงการปฐมนิเทศนศ. ใหม่ 1. นศ. ใหม่
ประจ าปกีารศึกษา 
2561ประกอบ 
ด้วย 
-หลักสูตร
สาธารณสุข ศาสตร
บัณฑิต สาขา
สาธารณสุขชุมชน  
จ านวน 47คน 
- หลักสูตร
สาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต สาขาทันต
สาธารณสุข  
จ านวน 40 คน
  
- หลักสูตรปวส.
สาธารณสุขศาสตร์ 
(เทคนิคเภสัช
กรรม)  จ านวน 
40คน 
- หลักสูตรปวส.
ปฏิบัติการฉุกเฉิน
การแพทย์  จ านวน 
23 คน 
- หลักสูตรแพทย์
แผนไทยบัณฑิต
(ชั้นปีที่ 3)  จ านวน 
46คน 

    100,000    3.2 
(หลัก
สูตร) 
1.5 
(สถา
บัน) 

3.4 
(4) 



๖๕ 

 

ชื่อแผนงน วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย ไตรมาสที่ แหล่งเงิน (บาท) ตัวชี้วัด QA 
1 2 3 4 เงินรายได้

สถานศึกษา 
เงินงบประมาณ เงิน 

อ่ืนๆ 
สกอ. ปวส. 

อุดหนุน/
ด าเนินงาน 

งบลงทุน 

2. อาจารย์  
บุคลากร  และนศ. 
ของวสส.ชบ.  
จ านวน 35 คน 

62130107 
ค่าตอบแทนที่
นอกเหนือจาก
เงินเดือน 

เพื่อเป็นค่าตอบแทนที่
นอกเหนือจากเงินเดือนตาม
สิทธิ์ของบุคลากร 

มีการใช้เงินตามแผน
มากกว่าร้อยละ 80 
เทียบกับเงินที่ตั้งไว้ 

- ค่าไม่ประกอบเวช 
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาของข้าราชการ 
- ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอก
เวลาของพนักงานกระทรวงฯ 

อาจารย์และ
บุคลากรสาย
สนับสนุนในกลุ่ม
งาน 

    30,000 120,000     

62130108 
โครงการวิทยาลยั
พอเพียง 

ส่งเสริมการใช้ชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงให้กับนศ.  

1.ร้อยละ 80 ของน
ศ. ที่เข้าร่วมโครงการ 
2.ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากขึ้นไป 
3.ตลาดนัดพอเพียง 
และศูนย์เรียนรู้ดาน
เศรษฐกิจพอเพียง 1 
แห่ง 

- โครงการหนูท าได้เพื่อวิทยาลัย
พอเพียง 

นศ. คณาจารย์ 
และบุคลากร 
วสส.ชบ. 

    30,000    3.2 
(หลัก
สูตร) 
1.5 
(สถา
บัน) 

3.4 
(4) 

62130109 
โครงการปัจฉิม
นิเทศ เตรียมความ
พร้อมให้ประยกุต์ใช้
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการ
ท างาน 

เพื่อให้ผู้ส าเร็จการศึกษา 
1.มีค่านิยมการตรงต่อเวลา มี
จิตส านึกในงานบริการ
(Service mind 
และมีความสามารถในการ
ท างานเป็นทีมสุขภาพ 
2.ได้รับทราบเส้นทางบันได
อาชีพส าหรับเป็นแนวทางใน
การด าเนินชีวิต 

 - โครงการปัจฉิมนิเทศ เตรียม
ความพร้อมให้ประยุกต์ใช้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในการท างาน 
และมอบใบรายงานผลการศึกษา
แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและปวส. ปีการศึกษา 
2561 

1.หลักสูตร
ประกาศนียบัตร
สาธารณสุขศาสตร์ 
(สาธารณสุขชุมชน)  
2.หลักสูตรปวส.
สาธารณสุขศาสตร์ 
(ทันตสาธารณสุข)  
3.หลักสูตรปวส.
สาธารณสุขศาสตร์ 

    120,000    3.2 
(หลัก
สูตร) 
1.5 
(สถา
บัน) 

3.4 
(4) 



๖๖ 

 

ชื่อแผนงน วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย ไตรมาสที่ แหล่งเงิน (บาท) ตัวชี้วัด QA 
1 2 3 4 เงินรายได้

สถานศึกษา 
เงินงบประมาณ เงิน 

อ่ืนๆ 
สกอ. ปวส. 

อุดหนุน/
ด าเนินงาน 

งบลงทุน 

(เทคนิคเภสัช
กรรม)  
4.หลักสูตรปวส.
เวชกิจฉกุเฉิน  
5.หลักสูตรปวส.
แพทย์แผนไทย  
6.หลักสูตร
สาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต 

62130201 
โครงการสนับสนุน
สโมสรนักศึกษา/
ชมรม/นักศึกษาแต่
ละหลักสูตรในการจัด
กิจกรรมนักศึกษา 

เพื่อพัฒนาสมรรถนะของนศ. 
ในศตวรรษที่ 21 

 - โครงการสนับสนุนสโมสรนศ. /
ชมรม/นศ. แต่ละหลักสูตรให้น า
ความรฺ้ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาไปใช้ในการจัด
กิจกรรมนศ.  
- สวัสดิการนศ. เพื่ออ านวยความ
สะดวกในด้านการรักษาพยาบาล 
- สวัสดิการนศ. เพื่ออ านวยความ
สะดวกในดานอปุกรณ์กีฬา 
- โครงการค่ายภาษาอังกฤษ (เงิน
จากวิทยาลยัเครือข่ายภาคกลาง 
1 จ านวน 500,000 บาท) 
- จัดซื้อ/ซ่อมบ ารุงเครื่องดนตรี
สากล ดนตรีไทย และ
อุปกรณ์เสริม 
- ตรวจสุขภาพประจ าปี ส าหรับน
ศ.  

นศ. ทุกคนของ
วิทยาลยั 

    989,000    3.2 
(หลัก
สูตร) 
1.5 
(สถา
บัน) 

3.4 
(5) 

62130301 
โครงการพัฒนา
จริยธรรมนักศึกษา 

1.เพื่อให้นศ. มีความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องของคุณธรรมและ
จริยธรรม  

 - โครงการพัฒนาจริยธรรมนศ.  นศ. ชั้นปีที่ 1  ทุก
หลักสูตร จ านวน 
150 คน 

    120,000      



๖๗ 

 

ชื่อแผนงน วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย ไตรมาสที่ แหล่งเงิน (บาท) ตัวชี้วัด QA 
1 2 3 4 เงินรายได้

สถานศึกษา 
เงินงบประมาณ เงิน 

อ่ืนๆ 
สกอ. ปวส. 

อุดหนุน/
ด าเนินงาน 

งบลงทุน 

2.เพื่อให้นศ. ตระหนักถึง
ความส าคัญและความจ าเป็น
ของคุณธรรมและจริยธรรม  
3.เพื่อให้นศ. น าความรู้ที่ได้รับ
ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถกูต้อง
เหมาะสมในการด าเนินชีวิต 
และปฏิบัติเมื่อเป็นบุคลากร
สาธารณสุขในอนาคต 

นศ. ชั้นปีที่ 1  
หลักสูตรการแพทย์
แผนไทยบัณฑิต 
จ านวน 46 คน 

62130302 
โครงการพิธีไหว้ครู
และรับขวัญนอ้งใหม่ 

1.เพื่อสร้างความกตัญญูกตเวที
ของนศ. ต่อพระคุณของ
อาจารย ์
2.เพื่อเป็นกิจกรรมเสริม
หลักสูตรต่างๆและส่งเสริม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของน
ศ.  ในด้านกิจกรรมส่งเสริม
ศิลปะและวัฒนธรรม๓.เพื่อ
เป็นกิจกรรมพัฒนาศักยภาพน
ศ. และเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ใน
กลุ่มทักษะชวีิตและอาชีพ 

 - โครงการพิธีไหว้ครู นศ.  วสส.ชบ. 
จ านวน 520 คน 

    50,000    3.2 
(หลัก
สูตร) 
1.5, 
4.1 
(สถา
บัน) 

3.4 
(1) 

62130303 
โครงการวันสงกรานต์ 

1.เพื่อสืบสานประเพณี
สงกรานต์ของไทย 
2.เพื่อให้บุคลากรได้ร่วม
กิจกรรมท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
3.เพื่อเป็นการแสดงความ
กตัญญูกตเวทีต่ออาจารย์และ
บุคลากร 

 - โครงการวันสงกรานต ์ อาจารย์ บุคลากร  
และนศ. ของ 
วสส.ชบ. จ านวน  
350 คน 

    25,000    3.2 
(หลัก
สูตร) 
1.5, 
4.1 
(สถา
บัน) 

3.4 
(1) 



๖๘ 

 

ชื่อแผนงน วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย ไตรมาสที่ แหล่งเงิน (บาท) ตัวชี้วัด QA 
1 2 3 4 เงินรายได้

สถานศึกษา 
เงินงบประมาณ เงิน 

อ่ืนๆ 
สกอ. ปวส. 

อุดหนุน/
ด าเนินงาน 

งบลงทุน 

4.เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่
คณะฯ และสถาบันครอบครัว 

62130304 
โครงการท าบุญ
หอพักนกัศึกษา 

1.เพื่อรักษาขนบธรรมเนียม  
ประเพณีอันดีงามของไทย 
2.เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศล
แด่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว 
3.เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดี
ของนศ. คณาจารย์และ
บุคลากรภายใน วสส.ชบ. 
4.เพื่อสร้างเจตคติที่ดีในการ
สืบสาน  อนุรกัษ์ศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย 
5.เพื่อเป็นกิจกรรมเสริม
หลักสูตรต่างๆ และส่งเสริม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของน
ศ. ในด้านกิจกรรมส่งเสริม
ศิลปะและวัฒนธรรม  และ
กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม
และจริยธรรม 

 - โครงการท าบุญหอพกันศ.  อาจารย์ บุคลากร  
และนศ. ของ 
วสส.ชบ.   
จ านวน  350 คน 

    30,000    3.2 
(หลัก
สูตร) 
1.5, 
4.1 
(สถา
บัน) 

3.4 
(1) 

62130305 
โครงการดาวรุ่ง 
ลูกทุ่ง วสส.ชลบุรี 

1.เพื่อให้นศ. วสส.ชบ. ได้มี
โอกาสแสดงความสามารถดา้น
การขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
2.เพื่อให้นศ. วสส.ชบ. ได้เข้า
ร่วมกิจกรรมการแสดง
ศิลปวัฒนธรรมไทย 
3.เพื่ออนุรักษ์และสืบสานการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
4.เพื่อเป็นกิจกรรมเสริม
หลักสูตรต่างๆ และส่งเสริม

 - โครงการดาวรุ่ง ลูกทุ่ง วสส.ชบ. นศ. จ านวน 520 
คน 
อาจารย์ 20 คน 

    5,000    3.2 
(หลัก
สูตร) 
1.5, 
4.1 
(สถา
บัน) 

3.4 
(1,4) 



๖๙ 

 

ชื่อแผนงน วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย ไตรมาสที่ แหล่งเงิน (บาท) ตัวชี้วัด QA 
1 2 3 4 เงินรายได้

สถานศึกษา 
เงินงบประมาณ เงิน 

อ่ืนๆ 
สกอ. ปวส. 

อุดหนุน/
ด าเนินงาน 

งบลงทุน 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของน
ศ.  ในด้านกิจกรรมส่งเสริม
ศิลปะและวัฒนธรรม 
5.เพื่อเป็นกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพนศ. และเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21ในกลุ่มทักษะชวีิตและ
อาชีพ 

62130306 
โครงการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษา
ด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม “วัน
ลอยกระทง” 
ประจ าปกีารศึกษา 
2560 

1.เพื่อสร้างเจตคติที่ดีในการ
สืบสาน อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทยในวันลอย
กระทงและพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ใน
กลุ่ม ทักษะชีวิตและอาชีพ 
2.เพื่อส่งเสริมให้นศ. ได้มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการ
ประดิษฐ์กระทงที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและการประกวด
นางนพมาศจ าแลง 
3.เพื่อเป็นกิจกรรมเสริม
หลักสูตรต่างๆและส่งเสริม
ต่างๆและส่งเสริมคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ของนศ. ในด้าน
กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรม 

 - โครงการวันลอยกระทง 1.คณาจารย์ 
บุคลากร และนศ. 
ของ วสส.ชบ. เข้า
ร่วมโครงการ
มากกว่าร้อยละ 
80 
2.ผู้เข้าร่วม
โครงการมีเจตคติน
การสืบสานอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทย
อยู่ในระดับมาก 
มากกว่าร้อยละ 
80 
3.นศ. สามารถ
ประดิษฐ์กระทงที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมได้ 

    30,000    3.2 
(หลัก
สูตร) 
1.5, 
4.1 
(สถา
บัน) 

3.4 
(1,2) 

62130301
โครงการพัฒนา
จริยธรรมนักศึกษา 

1.เพื่อให้นศ. มีความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องของคุณธรรมและ
จริยธรรม  

  นศ. ชั้นปีที่ 1  ทุก
หลักสูตร จ านวน 
150 คน 

    120,000      



๗๐ 

 

ชื่อแผนงน วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย ไตรมาสที่ แหล่งเงิน (บาท) ตัวชี้วัด QA 
1 2 3 4 เงินรายได้

สถานศึกษา 
เงินงบประมาณ เงิน 

อ่ืนๆ 
สกอ. ปวส. 

อุดหนุน/
ด าเนินงาน 

งบลงทุน 

2.เพื่อให้นศ. ตระหนักถึง
ความส าคัญและความจ าเป็น
ของคุณธรรมและจริยธรรม  
3.เพื่อให้นศ. น าความรู้ที่ได้รับ
ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถกูต้อง
เหมาะสมในการด าเนินชีวิต 
และปฏิบัติเมื่อเป็นบุคลากร
สาธารณสุขในอนาคต 

นศ. ชั้นปีที่ 1  
หลักสูตรการแพทย์
แผนไทยบัณฑิต 
จ านวน 46 คน 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๑ 

 

กลุ่มงานวิทยบริการ 
 

ชื่อแผนงาน วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย ไตรมาสที่ แหล่งเงิน (บาท) ตัวชี้วัด QA 
1 2 3 4 เงินรายได้

สถานศึกษา 
เงินงบประมาณ เงิน 

อ่ืนๆ 
สกอ. ปวส. 

อุดหนุน/
ด าเนินงาน 

งบลงทุน 

62070101 
โครงการปรับปรุง
ฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
สนับสนุนการบริหาร
และบริการของกลุ่ม
งาน/ภาควิชา 

เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ให้สนับสนุนการ
บริหารและบริการของกลุ่ม
งาน/ภาควิชา 

1.ทุกกลุ่มงาน/
ภาควิชา มีการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส ์
2.มีผลประเมินความ
พึงพอใจต่อระบบ
ฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ 3.5 
คะแนนขึ้นไป 

- วิเคราะห์ระบบฐานขอ้มูล
อิเล็กทรอนิกส์ที่จ าเป็นต่อการ
บริหารและบริการของแต่ละ
หน่วยงาน 
- ประชุมคณะกรรมการและ
ผู้เกี่ยวข้อง 
- อบรม/ประชุมการใช้งานระบบ
ฐานข้อมูลต่างๆ 
- ก ากับติดตามการดูแล/ปรับปรุง
ฐานข้อมูลของแต่ละหนว่ยงานให้
มีข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมยั 
- ด าเนินการตามระบบบริหาร
ความเส่ียงของระบบสารสนเทศ 
- ประเมินผลการปรับปรุง ด้าน
การใช้ประโยชน์ระบบสารสนเทศ 
และด้านความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

1.ทุกกลุ่มงาน/
ภาควิชา มีการ
พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส ์
2.มีผลประเมิน
ความพึงพอใจต่อ
ระบบฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ 3.5 
คะแนนขึ้นไป 

    15,000         

62070102 
ค่าตอบแทนไม่ท าเวช
ปฏิบัติส่วนตวั 

เพื่อเป็นขวัญก าลังใจแก่
บุคลากร 

บุคลากรไม่ท าเวช
ปฏิบัติส่วนตวั และมี
วันปฏิบัติงานอย่าง
น้อย 15 วัน/เดือน 

- ค่าตอบแทนไม่ท าเวชปฏบิัติ
ส่วนตัว 

บุคลากรพึงพอใจ
ผลตอบแทนที่
ได้รับ 

     5,000   - - 

62070201 
โครงการจัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์ส าหรับ
ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 
วิทยาลยัการ

เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์
ส าหรับห้องปฏบิัติการ
คอมพิวเตอร์ 

1.มีห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ส าหรับ
ให้บริการ 
2.ระดับความพึง
พอใจในด้านต่างๆ 
ของผู้ใช้บริการ

- โครงการจัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์ส าหรับ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์

มีเครื่อง
คอมพิวเตอร์ All 
in One จ านวน 
60 เครื่องในห้อง
ปฏิบัติ การคอมพวิ 
เตอร์ 

    1,500,000       6.1 2.5 



๗๒ 

 

ชื่อแผนงาน วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย ไตรมาสที่ แหล่งเงิน (บาท) ตัวชี้วัด QA 
1 2 3 4 เงินรายได้

สถานศึกษา 
เงินงบประมาณ เงิน 

อ่ืนๆ 
สกอ. ปวส. 

อุดหนุน/
ด าเนินงาน 

งบลงทุน 

สาธารณสุขสิรินธร 
จังหวัดชลบุรี (โครง
ต่อเนื่องอนุมัติปี 
๒๕๖๑) 

ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์มากกวา่ 
ร้อยละ 85 

62070202 
โครงการจัดหาและ
ซ่อมบ ารุงวัสดุ
ครุภัณฑ์
โสตทัศนูปกรณ์ 

เพื่อจัดหาวัสดุครุภัณฑ์สื่อ
โสตทัศนูปกรณ์ 

ระบบเทคโนโลยีสื่อ
โสตทัศนูปกรณ์ มี
ความพอเพยีงและ
สมบูรณ์ 

- เครื่องบันทึกกล้องวงจรปิด 
VIVOTEK ND9541 
- จัดหาและซ่อมวัสดุครุภัณฑ์
โสตทัศนูปกรณ์ 

ระบบเทคโนโลยีสื่อ
โสตทัศนูปกรณ์ของ
วิทยาลยัพอเพยีง 
และพร้อมต่อการ
ให้บริการ 

    287,000    - - 

62070203 
โครงการจัดหา
อุปกรณ์เครือข่า
คอมพิวเตอร์วิทยาลัย
การสาธารณสุขสิริน
ธร จังหวัดชลบุร ี 

เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเครือข่าย
ของวิทยาลยั 

ระบบเทคโนโลยี
เครือข่ายที่เพียงพอ 
และพร้อมต่อการ
ให้บริการ 

- อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย 
WiFi Ruchus-R500 จ านวน 6 
ตัว EnGenius 10 ตัว 
- อุปกรณ์สลับสัญญาณ (L2 
Switch ) 6 ตัว 
- ค่าซ่อมบ ารุงอุปกรณ์เครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 

วิทยาลยั มีระบบ
เทคโนโลยี
เครือข่ายที่
ครอบคลุมพื้นที่
ทั้งหมด เพียงพอ
ต่อการใช้งาน 

    320,000    - - 

62070204 ค่า
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

เพื่อเป็นค่าตอบแทนแก่
บุคลากร 

ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของ
วิทยาลยั สามารถ
ให้บริการได้อย่าง
สมบูรณ์ตลอดเวลา 

- ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

     50,000    - - 

62070205 จัดหา
เครื่องคอมพิวเตอร์
และเครื่องพิมพ์
เอกสารส านักงาน
ส าหรับบุคลากรของ
วิทยาลยัการ
สาธารณสุขสิรินธร 
จังหวัดชลบุร ี

-เพื่อให้บริการเครื่อง
คอมพิวเตอร์ส าหรับบุคลากร
ของวิทยาลยั 
-เพื่อให้มีเครื่องพิมพ์เอกสาร
ส าหรับการปฏิบัติงาน 

บุคลากรของวิทยาลัย
มีความพึงพอใจต่อ
การใช้งานเครื่อง
คอมพิวเตอร์และ
เครื่องพิมพ์เอกสาร 

- เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับ
บุคลากร 
- เช่าเครื่องพิมพ์เอกสาร
ส านักงานส าหรับหน่วยงานต่างๆ
ในวิทยาลยั 

-เช่าเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 
จ านวน 70 ตวั 
-เช้าเครื่องพิมพ์
เอกสาร จ านวน 
15 ตัว 

    824,750    - - 



๗๓ 

 

ชื่อแผนงาน วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย ไตรมาสที่ แหล่งเงิน (บาท) ตัวชี้วัด QA 
1 2 3 4 เงินรายได้

สถานศึกษา 
เงินงบประมาณ เงิน 

อ่ืนๆ 
สกอ. ปวส. 

อุดหนุน/
ด าเนินงาน 

งบลงทุน 

62070301 พัฒนา
ระบบงานห้องสมุด 
จัดหาหนังสือ ต ารา 
วารสาร ป ี2562 

เพื่อพัฒนาระบบงานห้องสมุด 
จัดหาหนังสือ ต ารา วารสาร ปี 
2561 

มีหนังสือ ต ารา 
วารสาร เพยีงพอกับ
ความต้องการของนศ. 
และบุคลากร 

- ค่าวารสารภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษค่าหนังสือพิมพ์
นิตยสาร 
- จัดซื้อหนังสือ ต ารา วารสาร
ภาษาไทยภาษาอังกฤษ 
- ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
(ห้องสมุด) 
- หนังสือพิมพ์และนิตยสาร 

มีหนังสือ ต ารา 
วารสาร เพยีงพอ
กับความต้องการ
ของนศ. และ
บุคลากร 

    780,000 
 

     6.1 5.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๔ 

 

กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรและวิเทศสัมพันธ ์
 

ชื่อแผนงาน วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย ไตรมาสที่ แหล่งเงิน (บาท) ตัวชี้วัด QA 
1 2 3 4 เงินรายได้

สถานศึกษา 
เงินงบประมาณ เงิน 

อ่ืนๆ 
สกอ. ปวส. 

อุดหนุน/
ด าเนินงาน 

งบลงทุน 

62010101 
โครงการหลักสูตร
เสริมสมรรถนะนัก
สาธารณสุขเพื่อ
ปฏิบัติงานในคลินิก
หมอครอบครัวใน
ระดับปฐมภูม ิ

1.เพื่อให้นักวิชาการ
สาธารณสุขมีความรู ้และความ
เข้าใจนโยบาย หลักการของ
คลินิกหมอครอบครัว 
(Primary Care Cluster; 
PCC) และบทบาทของ
นักวิชาการสาธารณสุข ในการ
ท างานคลินิกหมอครอบครัว 
2.เพื่อให้นักวิชาการ
สาธารณสุขเข้าใจชุมชน และมี
ทักษะในการเป็นผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพ 
ส าหรับการบรกิารปฐมภูม ิ
3.เพื่อให้นักวิชาการ
สาธารณสุขสามารถบริหาร
จัดการข้อมูลสารสนเทศด้าน
สุขภาพของชุมชน 
4.เพื่อให้นักวิชาการ
สาธารณสุขสามารถจัดท า
แผนพัฒนาศักยภาพชุมชนเพือ่
สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ
ของประชาชนในชุมชนได้ 

ร้อยละ 80 ของผู้เข้า
รับการอบรมมีความรู้
มีความรู้ และความ
เข้าใจนโยบาย 
หลักการของคลินิก 
หมอครอบครัว 
(Primary Care 
Cluster; PCC) และ
บทบาทของ
นักวิชาการ
สาธารณสุขในการ
ท างานคลินิกหมอ
ครอบครัว สามารถ
บริหารจัดการขอ้มูล
สารสนเทศด้าน
สุขภาพของชุมชน 
และสามารถจัดท า
แผนพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนเพื่อสร้างความ
รอบรู้ด้านสุขภาพของ
ประชาชนในชุมชนได้ 

- หลักสูตรเสริมสมรรถนะนัก
สาธารณสุขเพื่อปฏิบัติงานใน
คลินิกหมอครอบครัวในระดับ
ปฐมภูมิ 

นักวิชาการ
สาธารณสุขหรือเจา้
พนักงาน
สาธารณสุขชุมชน 
ที่ปฏิบัติงานใน
คลินิกหมอ
ครอบครัว 

     500,000   - - 

62010102 
โครงการอบรม
หลักสูตรผู้บริหารการ
สาธารณสุข
ระดับกลาง รุ่นที่ 33 

1.มีความรู้ ทักษะ และ
สมรรถนะทางการบริหารงาน
ในบทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

1.ร้อยละ 100 ของ
ผู้เข้ารับการอบรม
ผ่านการประเมินตาม
เง่ือนไขของหลักสูตร 

- การอบรมหลักสูตรผู้บริหารการ
สาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 33 

ผู้บริหารการ
สาธารณสุข
ระดับกลาง   
จ านวน 52  คน 

    1,483,560    - - 



๗๕ 

 

ชื่อแผนงาน วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย ไตรมาสที่ แหล่งเงิน (บาท) ตัวชี้วัด QA 
1 2 3 4 เงินรายได้

สถานศึกษา 
เงินงบประมาณ เงิน 

อ่ืนๆ 
สกอ. ปวส. 

อุดหนุน/
ด าเนินงาน 

งบลงทุน 

ปีงบ ประมาณ 
2562 

2.ใช้ความสามารถในความ
หลากหลายของทีมงานในการ
ท างานร่วมกันอย่างมีความสขุ  
และเป็นเครือข่ายการท างาน
ในหน่วยงาน และนอก
หน่วยงาน 
3.เป็นผู้บริหารยุคใหม่ที่เก่ง ดี 
มีคุณธรรม จริยธรรม 

2 ร้อยละ 80 ของผู้
เข้ารับการอบรมมี
ความพึงพอใจใน
ระดับดีขึ้นไป 

62010103 โครงก
ารอบรมหลักสูตรทัน
ตกรรมเฉพาะทาง 
สาขาสุขภาพช่องปาก
ส าหรับเจ้าพนกังาน
ทันตสาธารณสุข (ทัน
ตาภิบาล) ประจ าปี
งบประมาณ 2562 

1.มีความรู้ ความเขา้ใจในการ
ส่งเสริมและดูแลสุขภาพช่อง
ปากแบบองค์รวมในผู้สูงอาย ุ
2.มีทักษะในการส่งเสริม
ป้องกันและดูแลสุขภาพชอ่ง
ปากแบบองค์รวม 
3.สามารถคัดกรองและ
ประเมินภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพ
ช่องปากของผู้สูงอายุและ
สามารถส่งต่อผู้ป่วยไปรักษา
ต่อได้ 
4.สามารถร่วมวางแผนและ
ด าเนิน งานการดูแลสุขภาพ
องค์รวมของผู้สูงอายุ
ร่วมกับสหวิชาชีพและภาคี
เครือข่าย 
5.สามารถประเมินผลและ
ติดตามการด าเนินงานการ
สร้างเสริมและดูแลสุขภาพช่อง
ปากผู้สูงอาย ุ

1.ความรู้ ความเขา้ใจ 
รายวัตถุประสงค์ของ
แต่ละบุคคล โดย
พิจารณาจากค่า
คะแนนการทดสอบ
ก่อนหลังการอบรม 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 70 
2.ประเมิน ผลทักษะ
การปฏิบัติ/ชิ้นงานทั้ง
ในที่วิทยาลยั และใน
พื้นที่ที่รับผิดชอบไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 
3.ระยะ เวลาในการ
เข้าร่วมอบรม ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80ของ
ระยะเวลาในการ
อบรมในหลักสูตร 
4.ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมต้องได้รับ
การประเมินผลครบ

- การอบรมหลักสูตรทันตกรรม
เฉพาะทาง สาขาสุขภาพช่องปาก
ส าหรับเจ้าพนกังานทันต
สาธารณสุข (ทันตาภิบาล) 

เจ้าพนักงานทันต
สาธารณสุข (ทัน
ตาภิบาล) จ านวน 
50 คน  วิทยากรพี่
เล้ียงในพื้นที่  100 
คน 

     4,075,000   - - 



๗๖ 

 

ชื่อแผนงาน วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย ไตรมาสที่ แหล่งเงิน (บาท) ตัวชี้วัด QA 
1 2 3 4 เงินรายได้

สถานศึกษา 
เงินงบประมาณ เงิน 

อ่ืนๆ 
สกอ. ปวส. 

อุดหนุน/
ด าเนินงาน 

งบลงทุน 

ทุกหน่วยการเรียนรู้
และได้คะแนนรวมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 75 
5.ความพึงพอใจต่อ
การเข้ารับการอบรม
ของผู้อบรม ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

62010104 
โครงการหลักสูตร
เสริมสร้างภาวะผู้น า
ส าหรับสหวิชาชีพใน
คลินิกหมอครอบครัว
ในระดับปฐมภูมิ 

เพื่อให้ทีมสหวิชาชพีในทีมหมอ
ครอบครัว มีสมรรถนะการเป็น
ผู้น าตามบทบาทวิชาชพีตนเอง
ได้ 

ร้อยละ 80 ของผู้เข้า
รับการอบรมมีมี
สมรรถนะการเป็น
ผู้น าตามบทบาท
วิชาชีพตนเองใน
ระดับดี      

- การอบรมหลักสูตรเสริมสร้าง
ภาวะผู้น าส าหรับสหวิชาชีพใน
คลินิกหมอครอบครัวในระดับ
ปฐมภูมิ 

ทีมสหวิชาชีพที่
ปฏิบัติงานในคลินิก
หมอครอบครัว 

     500,000   - - 

62010105 
โครงการประชุม
วิชาการประจ าปี
งบประมาณ 2562 

1.เพื่อให้ความรู้ทางวิชาการที่
เกี่ยวขอ้งกับการพัฒนางาน
สาธารณสุขให้แก่บุคลากร
สาธารณสุขที่ส าเร็จการศึกษา
ในสาขาเทคนิคเภสัชกรรม  
ทันตสาธารณสุข ปฏิบัติการ
ฉุกเฉินการแพทย ์การแพทย์
แผนไทย สาธารณสุขชุมชน
หรือพนักงานอนามัย และ
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
2.เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยน
ความรู้ และเผยแพร่ผลงาน
วิชาการของบุคลากร
สาธารณสุข 
3.เพื่อมอบรางวัลศิษย์เกา่
ดีเด่น ของวสส.ชบ. 

1.ผู้เข้าร่วมประชุม มี
ความพึงพอใจต่อการ
จัดประชุมวิชาการใน
ภาพรวม มีค่าเฉลี่ย
อยู่ใน 
ระดับมาก  
2.ผู้เข้า ร่วมประชุม 
มีความพึงพอใจต่อ
การจัดประชุม
วิชาการในแต่ละ
หลักสูตร มีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก 
3.มีจ านวนผู้เข้ารว่ม
ประชุมวิชาการอย่าง
น้อยร้อยละ 80 ของ
เป้าหมาย 

- โครงการประชุมวิชาการ
ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ศิษย์เก่า และ
ผู้สนใจ ที่มีพื้นฐาน
ส าเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรต่างๆ 
ในสาขาเทคนิค
เภสัชกรรม ทันต
สาธารณสุข 
ปฏิบัติการฉุกเฉิน
การแพทย์ 
การแพทย์แผนไทย 
สาธารณสุขชุมชน
หรือพนักงาน
อนามัย และ
สาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต จ านวน 
400 คน 

    1,000,000    - - 



๗๗ 

 

ชื่อแผนงาน วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย ไตรมาสที่ แหล่งเงิน (บาท) ตัวชี้วัด QA 
1 2 3 4 เงินรายได้

สถานศึกษา 
เงินงบประมาณ เงิน 

อ่ืนๆ 
สกอ. ปวส. 

อุดหนุน/
ด าเนินงาน 

งบลงทุน 

4.มีจ านวนผู้ผ่านการ
คัดเลือกน าเสนอ
ผลงานวิชาการอย่าง
น้อย 10 ราย 

62010106 
โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการช่วย
ฟื้นคืนชีพส าหรับ
พนักงานฉุกเฉิน
การแพทย์และเจา้
พนักงานฉุกเฺฉิน
การแพทย์ ประจ าปี
งบประมาณ 2562 

1.เพื่อด าเนินการจัดการเรียนรู้
ด้านการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญแบบ
บรูณาการในรายวิชาชีพ 
2.เพื่อให้นศ. สามารถฝึก
ปฏิบัติในสถานการณ์จริงใน
รายวิชาชีพและตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 
3.เพื่อให้จ านวนผู้เรียนที่ผา่น
เกณฑ์ประเมินครบถ้วน 

1.ผู้เข้าอบรมทุกคนมี
คะแนนสอบหลังการ
อบรมกวา่ร้อยละ 60 
2.มีจ านวนผฺ้เข้ารว่ม
อบรมอย่างน้อยร้อย
ละ 80 ของเป้าหมาย 
3.มีผฺ้เข้าร่วมอบรมมี
ความพึงพอใจต่อ
โครงการในภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การช่วยฟื้นคืนชีพส าหรับ
พนักงานฉุกเฉินการแพทย์และ
เจ้าพนักงานฉกุเฺฉินการแพทย ์

     137,000      

62010107 
ค่าตอบแทนที่
นอกเหนือจาก
เงินเดือน    

เพื่อเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิ์
ของบุคลากร 

มีการใช้เงินตามแผน
มากกว่าร้อยละ 90 
เทียบกับเงินที่ตั้งไว้  

- ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ส าหรับโครงการอบรมบุคลากร
สาธารณสุข 
- ค่าไม่ท าเวชปฏิบัต ิ

อาจารย์และ
บุคลากรสาย
สนับสนุนในกลุ่ม
งาน 

    90,000 60,000   - - 

62010108 ค่าจ้าง
ซักผ้า ชั้น 5 และ ชั้น 
6 

เพื่อสนับสนุนงานพัฒนา
บุคลากรสาธารณสุขให้มี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละของความพึง
พอใจ 

- ค่าจา้งซักผ้า ชั้น 5 และ ชั้น 6 ผู้อบรม/ผู้ใช้บริการ
ห้องพักของ
วิทยาลยั 

     10,000   - - 

62010109 
โครงการอบรมพัฒนา
ฉุกเฉินการแพทย ์
ประจ าปีงบประมาณ 
2562 

  - โครงการอบรมพัฒนาฉุกเฉิน
การแพทย ์

 

     340,000    - - 



๗๘ 

 

ชื่อแผนงาน วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย ไตรมาสที่ แหล่งเงิน (บาท) ตัวชี้วัด QA 
1 2 3 4 เงินรายได้

สถานศึกษา 
เงินงบประมาณ เงิน 

อ่ืนๆ 
สกอ. ปวส. 

อุดหนุน/
ด าเนินงาน 

งบลงทุน 

62010110 
โครงการความ
ปลอดภัยในการกู้ชีพ
และการจัดการ ณ 
จุดเกิดเหตุ   
ประจ าปีงบประมาณ 
2562 

  - โครงการความปลอดภยัในการ
กู้ชีพและการจัดการ ณ จุดเกิด
เหต ุ

     140,000    - - 

62010111 ค่าจัด
ประชุม
คณะกรรมการต่างๆ 

  - ค่าจัดประชุมคณะกรรมการ
ต่างๆ 

     7,000    - - 

62010112 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาบุคลากร
ด้านการจัดท า
หลักสูตรการเพิ่ม
ศักยภาพบถคลากร
สาธารณสุขด้านอาชี
วอนามยัและอนามัย
สิ่งแวดล้อม ส าหรับ
เขตระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก 
หรือ EEC (Eastern 
Economic 
Corridor)ประจ าปวีบ
ประมาณ 2562 

เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการ
จัดท าหลักสูตรอบรมเพิ่ม
ศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข
ด้านอาชีวอนามยั และ อนามัย
สิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับ
ความต้องการและสภาพปัญหา
ของส าหรับเขตระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
หรือ EEC (Eastern 
Economic Corridor) 

รายงานสรุปองค์
ความรู้และทักษะที่
จ าเป็นต้องใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากรสาธารณสุข
ด้านอาชีวอนามยัและ
อนามัยสิ่งแวดลอ้ม 

- ประชุมเชิงปฏิบัตกิารเพื่อ
พัฒนาบุคลากรด้านการจัดท า
หลักสูตรการเพิ่มศักยภาพบถ
คลากรสาธารณสุขด้านอาชีวอนา
มัยและอนามัยสิ่งแวดลอ้ม 
ส าหรับเขตระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC 
(Eastern Economic Corridor)
ประจ าปวีบประมาณ 2562 

     150,000      

62010201 
โครงการความร่วมมือ
ด้านวิชาการกับ 
STIKES Bali  

1.เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และ
ประสบการณ์ความรว่มมือ
ระดับนานาชาตแิละการ

นศ. บาหลี มีความรู้ 
ความเข้าใจ ดา้น
สาธารณสุข ศิลปและ

- โครงการฝึกอบรมนศ. และ
อาจารย์แลกเปลีย่นด้านสุขภาวะ
และวัฒนธรรม ระยะที ่1 (ใน
ประเทศ) 

นศ. และอาจารย์ 
บาหลี 3 คน 

     170,000   - - 



๗๙ 

 

ชื่อแผนงาน วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย ไตรมาสที่ แหล่งเงิน (บาท) ตัวชี้วัด QA 
1 2 3 4 เงินรายได้

สถานศึกษา 
เงินงบประมาณ เงิน 

อ่ืนๆ 
สกอ. ปวส. 

อุดหนุน/
ด าเนินงาน 

งบลงทุน 

เตรียมพร้อมสู่การเป็น
ประชาคม ASEAN 
2.เพื่อแลกเปลี่ยนนศ. และ
อาจารย์กับสถาบันอุดม ศึกษา
ต่างประเทศในการส่งเสริมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
การศึกษา การบรกิารสุขภาพ 
ชุมชนและวัฒนธรรม 

วัฒนธรรม ในระดับ 
ดี 

- โครงการฝึกอบรมนศ. และ
อาจารย์แลกเปลีย่นด้านสุขภาวะ
และวัฒนธรรม ระยะที ่2 
(ต่างประเทศ) 

62010202 
โครงการพัฒนาทักษะ
ด้านอบรม
ภาษาอังกฤษส าหรับ
บุคลากร ประจ าปี
งบประมาณ 2562 

1.เพื่อสร้างความมั่นใจ และ
เจตคติที่ดีในการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ  
2.เพื่อพัฒนาศักยภาพดา้น
ภาษาอังกฤษทั้งทักษะการฟัง 
การอ่าน การเลือกใช้ค า และ
การออกเสียงที่ถูกต้องและ
ชัดเจน 
3.เพื่อพัฒนาคะแนนสอบ
ภาษา อังกฤษของอาจารย์ใน
วิทยาลยั 

1.ผู้เข้าร่วมโครงการ
อย่างน้อยร้อยละ 80
ได้รับการพัฒนา
ทักษะด้านภาษา 
อังกฤษและมีความ 
พึงพอใจในระดับดีขึ้น
ไป  
2.อาจารย์ผู้เข้ารับ
การอบรมอย่างน้อย
ร้อยละ 50 มีคะแนน
สอบภาษาอังกฤษ
ตั้งแต่ 51 คะแนนขึ้น
ไป 

- โครงการพัฒนาทกัษะด้าน
อบรมภาษาอังกฤษส าหรับ
บุคลากร 

อาจารย์และ
บุคลากรสาย
สนับสนุนของ 
วสส.ชบ. จ านวน 
50 คน 

    70,000      

 
 
 
 
 
 



๘๐ 

 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ 

 
ชื่อแผนงาน วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย ไตรมาสที่ แหล่งเงิน (บาท) ตัวชี้วัด QA 

1 2 3 4 เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงินงบประมาณ เงิน 
อ่ืนๆ 

สกอ. ปวส. 
อุดหนุน/

ด าเนินงาน 
งบลงทุน 

62020101 การ
ประชุม
คณะกรรมการแผน
และยุทธศาสตร์ 
วิทยาลยัการ
สาธารณสุขสิรินธร 
จังหวัดชลบุร ี

1.เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 
5 ปี ของวิทยาลัย 
2.เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีของวิทยาลัย 
3.เพื่อติดตามผลการ
ด าเนินงานตามแผน 

1.ร้อยละของ
โครงการตาม
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีทั้งหมดที่
ด าเนินการแล้วเสร็จ
ไม่น้อยกวา่ 80 
2.ร้อยละของตัวบ่งชี้
ความส าเร็จของ
โครงการทั้งหมดใน
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีที่ด าเนินการ
ลุล่วงตามค่า
เป้าหมาย ไม่น้อยกวา่ 
80 
3.ร้อยละของผลต่าง
ของงบประมาณที่ใช้
จ่ายจริงเทียบกับที่ตั้ง
ไว้ในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีแต่ละปี ทั้ง
ด้านสูงกว่าหรือต่ า
กว่าไม่เกิน 20 

- การประชุมคณะกรรมการแผน
และยุทธศาสตร์ 

 คณะกรรมการ
แผนและ
ยุทธศาสตร์ และ
คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาของ
วิทยาลยั 

    20,000       5.1 2.2, 
2.4 

62020102 
ค่าตอบแทนที่
นอกเหนือจาก
เงินเดือน  
 

เพื่อเป็นค่าตอบแทนที่
นอกเหนือจากเงินเดือนตาม
สิทธิ์ของบุคลากร 

มีการใช้เงินตามแผน
มากกว่าร้อยละ 80 
เทียบกับเงินที่ตั้งไว้ 

- ค่าตอบแทนที่นอกเหนอืจาก
เงินเดือน 
- ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

อาจารย์และ
บุคลากรสาย
สนับสนุนในกลุ่ม
งาน 

    8,000 300,000 
 

    - - 



๘๑ 

 

ชื่อแผนงาน วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย ไตรมาสที่ แหล่งเงิน (บาท) ตัวชี้วัด QA 
1 2 3 4 เงินรายได้

สถานศึกษา 
เงินงบประมาณ เงิน 

อ่ืนๆ 
สกอ. ปวส. 

อุดหนุน/
ด าเนินงาน 

งบลงทุน 

62020201 การ
พัฒนางานประกัน
คุณภาพการศึกษา 
วิทยาลยัการ
สาธารณสุขสิรินธร 
จังหวัดชลบุร ี

 เพื่อให้คะแนนการประเมินผล
การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในเป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนด 

วิทยาลยัมีผลการ
ประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ระดับสถาบันมากกว่า
หรือเท่ากับ 4.00 

- การประชุมคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การวิพากษ์รายงานการประเมิน
ตนเองและการจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเอง 
- โครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิาร
การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน 
- โครงการพัฒนาศักยภาพ
อาจารย์/บุคลากรด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

อาจารย์ บุคลากร 
และนศ. ของ
วิทยาลยั 

    391,700       5.1 4.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๒ 

 

ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
 

ชื่อแผนงาน วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 
หลัก 

กลุ่มเป้าหมาย ไตรมาสที่ แหล่งเงิน (บาท) ตัวชี้วัด QA 
1 2 3 4 เงินรายได้

สถานศึกษา 
เงินงบประมาณ เงิน 

อ่ืนๆ 
สกอ. ปวส. 

อุดหนุน/
ด าเนินงาน 

งบลงทุน 

62090001 พัฒนา
ภูมิทัศน์และจัดหาสิ่ง
สนับสนุนให้เอื้อต่อ
การเรียนการสอน 
ปีงบประมาณ 2562 

1.จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ของนศ. และอาจารย์เพื่อเอือ้
ในการจัดการศึกษาหลักสูตร 
2.พัฒนา ซ่อมแซม สถานที่
และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกบัการ
จัดการเรียนการสอนให้เอื้อต่อ
การจัดการศึกษาหลกัสูตร 
3.มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้
สวยงาม และสร้างความ
ภาคภูมิใจในการเรียนการสอน 

1.ร้อยละของสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ที่
ได้จัดหาและพัฒนา 
2.ระดับคะแนนความ
พึงพอใจของนศ. ต่อ
สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู ้

- จัดหากระดานไวท์บอร์ด
ห้องเรียน (ภาควิชา 5,000.00 
บาท) 
- จัดจา้งซ่อมอุปกรณ์สื่อ/โสตใน
ห้องเรียน(กลุ่มงานวิทยบริการ 
30,000.00 บาท) 
- จัดซื้ออุปกรณ์พ่วงต่อ สื่อ/โสต 
ในห้องเรียน (งานวิทยบริการ 
20,000.00 บาท 
- จัดซือ้จอภาพ LCD กลาง
ห้องเรียนและห้องให้ค าปรึกษา 
(งานวิทยบริการ 53,100.00 
บาท) 
- จัดซื้อตู้ล็อกเกอร ์
- จัดซื้อตู้เหล็กเอกสาร2บาน
เล่ือน (กลุ่มงานบริหาร 
19,600.00 บาท) 
- จัดหาวัสดุส านกังานสนับสนุน
การด าเนินงานของบุคลากร 
(กลุ่มงานบริหาร 28,000.00 
บาท) 
- จัดหาครุภัณฑ์ส านักงานใน
ห้องเรียน (ชุดโต๊ะเรียน-เกา้อี ้50 
ชุด) (กลุ่มงานบริหาร 85,000 
บาท) 

1.จัดหาครุภัณฑ์
ส านักงาน วัสดุ
ส านักงานสนับสนุน
ภาควิชาและการ
เรียนการสอนให้
เพียงพอร้อยละ 
80 
2.ร้อยละ 80 ของ
อุปกรณ์ เทคโนโลย ี
IT สามารถงานได้ 
ไม่มีปัญหาในการ
เรียนการสอน 
3.มีครุภัณฑ์ตาม
มาตรฐานการ
จัดการเรียนการ
สอน 
4.มีป้ายภาควิชาที่
หน้าอาคาร 8 
รวมทั้งชั้นที่ 2 และ
ชั้นที่ 4 

    5,000 69,000   6.1  



๘๓ 

 

ชื่อแผนงาน วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 
หลัก 

กลุ่มเป้าหมาย ไตรมาสที่ แหล่งเงิน (บาท) ตัวชี้วัด QA 
1 2 3 4 เงินรายได้

สถานศึกษา 
เงินงบประมาณ เงิน 

อ่ืนๆ 
สกอ. ปวส. 

อุดหนุน/
ด าเนินงาน 

งบลงทุน 

62090002 พัฒนา
ศักยภาพนศ.  

1.เพื่อให้นศ. เกิดการเรียนรู้
และแสดงศักยภาพของตนเอง
ในด้านต่าง ๆ 
2.เพื่อฝึกปฏิบัตกิารท างานเป็น
ทีม และสร้างสัมพันธภาพที่ดี
ต่อวิชาชีพ 

1.ร้อยละของนศ. ที่
เข้าร่วมและความพึง
พอใจ 
2.ร้อยละของนศ. ที่มี
ทักษะและความรู้
เพิ่มขึ้น 

- กิจกรรมพัฒนาด้านการวจิัย
และเผยแพร่ผลงานวิชาการ
(รายวิชาการศึกษาเฉพาะ
ทางด้านสาธารณสุข) 
- กิจกรรมพัฒนาทางด้านการจัด
ประชุมสัมมนาและการสร้าง
เครือข่ายนักวิชาการสาธารณสุข 
(รายวิชาสัมมนางานสาธารณสุข) 
- กิจกรรมพัฒนาด้านความคิด
สร้างสรรค์แสดงผลงานวิชาการน
ศ.  
- กิจกรรมเตรียมความพร้อม
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนศ. 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต สาชาวิชาสาธารณสุข
ชุมชน 
- กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพนศ. ทางด้านทักษะการ
เรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 
- กิจกรรมส่งเสริมทักษะวิชาชีพ 
ในการจัดบริการวิชาการ เรื่อง 
การคัดกรองตรวจสุขภาพ
เบื้องต้นเด็กวัยเรียน โรงเรียน
ประภัสสรวิทยา (รายวิชาสร้าง
เสริมสุขภาพฯ) 
- กิจกรรมพัฒนาสร้างเสรมิ
ทักษะในการเรียนรู้โลกแห่ง
อาชีพ นศ. ชั้นปีที ่1 

1.นศ. ร้อยละ ๘๐ 
เข้าร่วมกิจกรรม 
2.เกิดผลงานจาก
การท ากจิกรรม
ของนศ.  อยา่ง
น้อย 1 ชิ้น 
3.นศ. ร้อยละ 80 
มีความรู้เพิ่มขึ้น 

    28,000 68,650   3  



๘๔ 

 

ชื่อแผนงาน วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 
หลัก 

กลุ่มเป้าหมาย ไตรมาสที่ แหล่งเงิน (บาท) ตัวชี้วัด QA 
1 2 3 4 เงินรายได้

สถานศึกษา 
เงินงบประมาณ เงิน 

อ่ืนๆ 
สกอ. ปวส. 

อุดหนุน/
ด าเนินงาน 

งบลงทุน 

62090003 
สนับสนุนระบบการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

1.เพื่อควบคุมก ากบัคุณภาพ
การศึกษาให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน 
2.เพื่อค้นหาสิ่งที่ต้องพัฒนา
ปรับปรุงการจัดการศึกษาของ
หลักสูตร 

1.มีรายงานประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ตนเองของหลักสูตร 
ประจ าปกีารศึกษา 
2561 
2.มีแผนปรับปรุง
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของ
หลักสูตร ประจ าปี
การศึกษา2561 
3.มีรายงานผลการ
ด าเนินงานหลักสูตร 
มคอ.7ประจ าปี
การศึกษา 2561 
4.มีรายงานติดตาม
ประเมินผลผู้ส าเร็จ
การศึกษา ปี
การศึกษา 2560 

- กิจกรรมพัฒนาการประกัน
คุณภาพการศึกษา(QA) หลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
- กิจกรรมติดตามประเมินผล
ผู้ส าเร็จการศึกษา หลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 

1.จัดท ารายงาน
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาตนเอง
ของหลักสูตร 
ประจ าปกีารศึกษา 
2561 
2.จัดท าแผน
ปรับปรุงพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
ของหลักสูตร 
ประจ าปกีารศึกษา
2561 
3.จัดท ารายงานผล
การด าเนินงาน
หลักสูตร มคอ.7
ประจ าปกีารศึกษา 
2561 
4.จัดท ารายงาน
ติดตามประเมินผล
ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ปีการศึกษา 2560 

    2,500    1 
(หลัก
สูตร) 
5 

(สถา
บัน) 

 

62090004 พัฒนา
ระบบบริหาร
หลักสูตร
สาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต สาขา
สาธารณสุขชุมชน 

เพื่อให้การบริหารจัดการ
หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

1.มีรายงานการ
ประชุมการวางระบบ
ผู้สอนและกระบวน 
การจัดการเรียนการ
สอน ประจ าปี
การศึกษา2561 
2.มีรายงานผลการ
ด าเนินงานหลักสูตร 
มคอ.7 

- กิจกรรรมบริหารจัดการ
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต สาขาสาธารณสุขชุมชน 
- กิจกรรมวางระบบผู้สอนและ
จัดระบบการเรียนการสอน 
- กิจกรรมพัฒนาและประเมินผล
หลักสูตร 

1.มีการวางระบบ
ผู้สอนและ
กระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอน 
2.มีการพัฒนาและ
ประเมินผลการ
จัดการเรียนการ
สอนและหลักสูตร

        5 
(หลัก
สูตร) 
5 

(สถา
บัน) 

 



๘๕ 

 

ชื่อแผนงาน วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 
หลัก 

กลุ่มเป้าหมาย ไตรมาสที่ แหล่งเงิน (บาท) ตัวชี้วัด QA 
1 2 3 4 เงินรายได้

สถานศึกษา 
เงินงบประมาณ เงิน 

อ่ืนๆ 
สกอ. ปวส. 

อุดหนุน/
ด าเนินงาน 

งบลงทุน 

3.มีแผนการบริหาร
จัดการหลักสูตร 
ประจ าปกีารศึกษา 
2561 
4.มีรายงานวิจยัการ
ประเมินผลหลักสูตร 

ประจ าปกีารศึกษา
2561 
 

62090005 
สนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชา
ปีการศึกษา 2561 

เพื่อจัดการเรียนการสอนให้
เป็นไปตามเกณฑ์และ
มาตรฐานต่าง ๆ 

1.มีรายงานประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ตนเองของหลักสูตร 
ประจ าปกีารศึกษา 
2561 
2.มีรายงานผลการ
ด าเนินงานหลักสูตร 
มคอ.7ประจ าปี
การศึกษา 2561 

- เชิญสอนรายวิชาภาษาไทยเพื่อ
การสื่อสาร 
- เชิญรายวิชาภาษาอังกฤษเพือ่
การสื่อสาร 
- ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
รายวิชาวิทยาศาตร์ใน
ชีวิตประจ าวัน 
- เชิญสอนรายวิชาสุขภาพจิต
ชุมชน 
- กิจกรรมปฎิบัตกิารในชุมชน
และเชิญสอนรายวิชาสุขภาพ
ผู้สูงอาย ุ
- ศึกษาแหล่งเรียนรู้รายวิชาสุข
ศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ 
- เชิญสอนรายวิชาโรคติดต่อและ
โรคไม่ติดต่อ 
- ค่าเชิญสอนรายวิชาวิจยัด้าน
สาธารณสุข 1 
- เชิญสอนรายวิชาจิตวิทยาใน
การด าเนินชีวิตและการปรับตวั 
- เชิญสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ
ทางด้านสาธารณสุข 
- ค่าเชิญสอนรายวิชา
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

1.จัดการเรียนการ
สอนได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน 
2.การจัดการเรียน
การสอนไม่พบ
อุปสรรคในการ
ด าเนินการสร้าง
ความพึงพอใจต่อน
ศ. และผู้สอน 

    913,108 19,500   2 
(หลัก
สูตร) 
1 

(สถา
บัน) 

 



๘๖ 

 

ชื่อแผนงาน วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 
หลัก 

กลุ่มเป้าหมาย ไตรมาสที่ แหล่งเงิน (บาท) ตัวชี้วัด QA 
1 2 3 4 เงินรายได้

สถานศึกษา 
เงินงบประมาณ เงิน 

อ่ืนๆ 
สกอ. ปวส. 

อุดหนุน/
ด าเนินงาน 

งบลงทุน 

- เชิญสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์
ประยุกต์ในงานสาธารณสุข 
- จัดการเรียนกาสอนรายวิชากาย
วิภาคศาสตร์และสรีระวิทยา 
- จัดหาวัสดุปฏิบัติการรายวิชา
โภชนาการชุมชน 
- กิจกรรมปฏิบัตกิารในชุมชน
รายวิชาส่งเสริมสุขภาพ 
- จัดหาวัสดุรายวิชาการสื่อสาร
ด้านสุขภาพ 
- ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ใน
รายวิชาอนามยัสิ่งแวดล้อม 2 
- กิจกรรมจัดการเรียนการสอน
รายวิชาฟื้นฟูสภาพฯ 
- กิจกรรมจัดการเรียนการสอน
รายวิชาการบ าบัดโรคเบื้องต้น 
- จัดการเรียนการสอนรายวิชา
ฝึกประสบการณ์สาธารณสุข
ชุมชน 1 
- จัดการเรียนการสอนรายวิชา
ฝึกประสบการณ์สาธารณสุข
ชุมชน 2 
- จัดการเรียนการสอนรายวิชา
ฝึกประสบการณ์สาธารณสุข
ชุมชน 3 
- กิจกรรมสนับสนุนจัดการเรียน
การสอนรายวิชาวิจยัด้าน
สาธารณสุข 2 
- เชิญสอนรายวิชาวิทยาการ
สารสนเทศทางสุขภาพ 



๘๗ 

 

ชื่อแผนงาน วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 
หลัก 

กลุ่มเป้าหมาย ไตรมาสที่ แหล่งเงิน (บาท) ตัวชี้วัด QA 
1 2 3 4 เงินรายได้

สถานศึกษา 
เงินงบประมาณ เงิน 

อ่ืนๆ 
สกอ. ปวส. 

อุดหนุน/
ด าเนินงาน 

งบลงทุน 

- การถ่ายเอกสารการเรียนการ
สอนและท าขอ้สอบทุกรายวิชา 
(73,032+24,344 = 
97,376บาท) 

62090006 พัฒนา
ศักยภาพอาจารย ์
บุคลากรประจ า
ภาควิชา และอาจารย์
พี่เล้ียงแหล่งเรียนรู้ 

เพื่อให้อาจารย์และบุคลากร
ประจ าภาควิชา แหล่งเรียนรู้
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ เพื่อ
ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
และการท างาน 

ร้อยละของอาจารย์
และบุคลากรประจ า
ภาควิชา อาจารย์พี่
เล้ียงแหล่งเรียนรู้ ที่
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ 
 

- กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
อาจารย์ประจ าภาควิชา 
(10,000 บาทต่อราย) 
- กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรประจ าภาควิชา 
(10,000 บาทต่อราย) 

อาจารย์และ
บุคลากรประจ า
ภาควิชา และ
อาจารย์พี่เล้ียง
แหล่งเรียนรู้ได้รับ
การพัฒนา
ศักยภาพ ปีละ 1 
ครั้ง 
  

        4.6 
(หลัก
สูตร) 
1 

(สถา
บัน) 

 

62090007 พัฒนา
และจัดหาวัสดุ ครุ
ภัณฑห้องปฏิบัติการ 

1.จัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์
การเสริมทักษะห้องปฏิบัติการ
เพื่อสนับการเรียนรู้ของนศ. 
และอาจารย์เพื่อเอือ้ในการจัด
การศึกษาหลักสูตร 
2.พัฒนา ซ่อมแซม ครุภัณฑ์
และอุปกรณ์การเสริมทักษะ
ห้องปฏิบัติการให้เอื้อต่อการ
จัดการศึกษาหลักสูตร 

1.ร้อยละของ
ครุภัณฑ์และอุปกรณ์
การเสริมทักษะห้อง
ปฏิบัติที่จัดหามาได ้
2.ระดับคะแนนความ
พึงพอใจของนศ. ต่อ
สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ในห้องปฏิบัติ 
การ 

- กิจกรรมจัดหาวัสดุทางการ
แพทย์ (รายวิชาปฐมพยาบาล) 
- กิจกรรมจัดหาวัสดุวิทยาศาตร์ 
(รายวิชาอนามยัสิ่งแวดล้อม2) 
- กิจกรรมจัดหาครุภัณฑ์ทางการ
แพทย์ (รายวิชาอาชีวอนามัย) 
- จัดหาทดแทนครุภัณฑ์
ห้องปฏิบัติการโภชนาการ 

จัดหาครุภัณฑ์และ
อุปกรณ์การเสริม
ทักษะ
ห้องปฏิบัติการ
ตามที่ได้เสนอ  

    402,600    6 
(หลัก
สูตร) 
5 

(สถา
บัน) 

 

62090008 
บริการวิชาการ ท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม
และวิจยัในชุมชน 

1.เพื่อให้นศ. สามารถ
จัดบริการวิชาการในชุมชน
พื้นที่การเรียนรู้และพื้นที ่
MOU ของวิทยาลัยตามสภาพ
จริงของปัญหาในชุมชนได้
อย่างเหมาะสม 

1.ร้อยละ 100 
ของนศ.  เข้าร่วม
กิจกรรมของ
โครงการฯ 
2.นศ. มีผลงานการ
ให้บริการวิชาการแก่
ชุมชน เพื่อแก้ไข

- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
- กิจกรรมส ารวจ/ด าเนินการ
ปฏิบัติการเรียนรู้ในชุมชน 

1.มีการวางระบบ
ผู้สอนและ
กระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอน 
2.มีการพัฒนาและ
ประเมินผลการ

    43,600    5 
(หลัก
สูตร) 
4 

(สถา
บัน) 

 



๘๘ 

 

ชื่อแผนงาน วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 
หลัก 

กลุ่มเป้าหมาย ไตรมาสที่ แหล่งเงิน (บาท) ตัวชี้วัด QA 
1 2 3 4 เงินรายได้

สถานศึกษา 
เงินงบประมาณ เงิน 

อ่ืนๆ 
สกอ. ปวส. 

อุดหนุน/
ด าเนินงาน 

งบลงทุน 

2.เพื่อให้นศ. สามารถสร้าง
นวัตกรรมในการแก้ไขปญัหาที่
เป็นการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมของชุมชนได้
อย่างเหมาะสม 
3.เพื่อให้นศ. สามารถบูรณา
การกระบวนการวิจยัในการ
แก้ไขปัญหาและพัฒนางาน
สาธารณสุข ได้อยา่งถูกต้อง 

ปัญหาและพัฒนางาน
สาธารณสุขตาม
สภาพจริงของปัญหา
อย่างเหมาะสม 
จ านวน 6 ผลงาน 
3.นศ. มีผลงาน
นวัตกรรมที่เป็นการ
ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมของ
ชุมชน อยา่งน้อย 1 
ผลงาน 
4.นศ. มีรายงานผล
การด าเนินงานใน
รูปแบบโครงการวิจยั
เบื้องต้น จ านวน 6 
ฉบับ 
5. ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนและ
ผู้สูงอายุ มีความพึง
พอใจต่อการ
ให้บริการของนศ.  

จัดการเรียนการ
สอนและหลักสูตร
ประจ าปกีารศึกษา
2561 
 

62090009 จัดตั้ง
ศูนย์อาหารปลอดภยั 
"อินทนิล เฮลธ์ 
มาร์ท" 

ส่งเสริมสุขภาพผู้บริโภคผ่าน
ผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย 

1.มีศูนย์จ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์อาหาร
ปลอดภัย 
2.มีรายได้จากการ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์
อาหาร 
3.มีงานวิจัยที่
เกี่ยวขอ้ง 

- ส ารวจสรรหาแหล่งผลิตอาหาร
อาหารปลอดสารพิษ 
- จัดประชุมชี้แจงแหล่งผลิตและ
สร้างการมีส่วนร่วม 
- บันทึกความร่วมมอืกับชุมชน
เป็นพันธมิตรสร้างสุข 
- ส ารวจวิเคราะห์สถานที่
ออกแบบอาคารร้านค้า 
- จัดท าสื่อและสร้างช่องทางการ

1.จัดตั้งศูนย์
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์
อาหารปลอดภัย 
2.จัดหารายได้จาก
การจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์อาหาร
ปลอดภัย 

    300,000    - - 



๘๙ 

 

ชื่อแผนงาน วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 
หลัก 

กลุ่มเป้าหมาย ไตรมาสที่ แหล่งเงิน (บาท) ตัวชี้วัด QA 
1 2 3 4 เงินรายได้

สถานศึกษา 
เงินงบประมาณ เงิน 

อ่ืนๆ 
สกอ. ปวส. 

อุดหนุน/
ด าเนินงาน 

งบลงทุน 

4.มีการบูรณาการ
งานวิจัย และ
กิจกรรมศูนย์เข้ากับ
การเรียนการสอน 

ประชาสัมพันธ ์
- กิจกรรมขับเคลื่อนผลงานผ่าน
การวิจยั 
- บูรณาการงานวิจยักับการเรียน
การสอนเรียนรู้พื้นที่(วจิัย 
300,000 บาท) 

3.วิจัยสร้างองค์
ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
กับอาหารปลอดภัย 
4.บูรณาการวิจยั 
กิจกรรมศูนย์ กับ
การเรียนการสอน  

62090010 พัฒนา
วิทยาลยัตามแนวคิด
สร้างเสริมสุขภาพ 
"Healthy College" 

บุคลากร นศ. ในวิทยาลัย มีสุข
ภาวะที่ดี มีความสุข 

ผ่านเกณฑ์ ตามดัชนี
ชี้วัดความสุข 

- ขับเคลื่อนประชาสัมพันธ์และ
พัฒนาแผนสร้างสุข (งบวิจัย 
50,000 บาท) 
- จัดเวทีเสวนาสร้างธรรมนูญ
สุขภาพในวิทยาลยั (งบวิจัย 
100,000 บาท) 
- รณรงค์ประสัมพันธ์ กิจกรรม 
สร้างเจตคติและจิตส านึกการมี
ส่วนร่วมกระบวนการสร้างสุข 
ตามแนวคิด Happy 8 
- จัดท าสือ่และสร้างช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ทกุรูปแบบ 
- ตรวจประเมินสภาวะสุขภาพ
และทดสอบสมรรถภาพประจ าป ี
- บูรณาการการเรียนการสอน
สอดแทรกเนื้อหา 

1.มีธรรมนูญ
สุขภาพของชาว 
วสส.ชบ. 
2.มีเจตคติที่ดีและ
จิตส านึก และมี
ส่วนร่วมใน
กระบวนการสร้าง
เสริมสุขภาพตาม
แนวคิด Happy 8 
3.มีการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ 
สิ่งแวดล้อม และ
ด้านอาชีวอนามยั
และความปลอดภัย 
4.มีการบูรณาการ
เรียนการสอนที่
มุ่งเน้นการสร้าง
เสริมสุขภาพ 

    350,000    - - 

62090011 พัฒนา
หลักสูตรผลิต
บุคลากรสาธารณสุข
ที่ตอบสนองความ
ต้องการของเขตพื้นที ่

1.เพื่อขยายการผลิตบุคลากร
สาธารณสุขในสาขาที่ทันสมยั 
2.เพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการของเขตบริการสุขภาพ

ระดับความส าเร็จของ
การเปิดหลักสูตรผลิต
บุคลากรสาธารณสุข
ที่ทันสมัยและ

- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและ
ด าเนินกิจกรรมโครงการ(กลุ่ม
งานบริการการศึกษา 
100,000) 

สร้างหลักสูตร 1 
หลักสูตร 

             



๙๐ 

 

ชื่อแผนงาน วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 
หลัก 

กลุ่มเป้าหมาย ไตรมาสที่ แหล่งเงิน (บาท) ตัวชี้วัด QA 
1 2 3 4 เงินรายได้

สถานศึกษา 
เงินงบประมาณ เงิน 

อ่ืนๆ 
สกอ. ปวส. 

อุดหนุน/
ด าเนินงาน 

งบลงทุน 

ในการผลิตบุคลากรที่ตอบ
นโยบายเศรษฐกิจพิเศษ 

ตอบสนองความ
ต้องการของประเทศ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๑ 

 

ภาควิชาทันตสาธารณสุข 

 
ชื่อแผนงาน วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย ไตรมาสที่ แหล่งเงิน (บาท) ตัวชี้วัด QA 

1 2 3 4 เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงินงบประมาณ เงิน 
อ่ืนๆ 

สกอ. ปวส. 
อุดหนุน/

ด าเนินงาน 
งบลงทุน 

62080001 
โครงการจัดการเรียน
การสอนหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา
ทันตสาธารณสุขและ
พัฒนาศักยภาพ
นักศึกษา 

1.เพื่อจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาทันต
สาธารณสุขให้เป็นไปตาม
เกณฑ์และมาตรฐานต่างๆ  
2.เพื่อพัฒนาศักยภาพนศ.  

1.มีรายงานการ
ประเมินตนเองของ
หลักสูตร เพื่อรับการ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2561  
2.มีรายงานผลการ
ด าเนินงานหลักสูตร  
มคอ.7 ประจ าปี
การศึกษา 2561 

- โครงการฝึกปฏิบัติวิชาชีพ
ภาคสนาม 3 รายวิชา 
- โครงการศึกษาดูงาน ชั้นปีที่ 1 
- โครงการศึกษาดูงาน ชั้นปีที่ 2 
- โครงการศึกษาดูงาน ชั้นปีที่ 3 
- ค่าตอบแทนอาจารยพ์ิเศษ 
- รถรับส่งนศ. เรียนวิชา กาย
วิภาคศาสตร์ ม.บูรพา 
- ค่าห้องเรียนวิชา กายวภิาค
ศาสตร์ คณะสหเวช ม.บูรพา 
- โครงการฝึกปฏิบัติงานวิชา 
โครงการวิจัยเพือ่พัฒนางานสร้าง
เสริมสุขภาพช่องปาก 
- โครงการพัฒนานศ. ด้านการ
ด ารงชีวิตและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
- โครงการพัฒนาศักยภาพนศ. 
ด้านการปฐมพยาบาลและการ
ปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ 
- โครงการฝึกปฏิบัติงานรายวิชา 
การสร้างเสริมสุขภาพช่องปากใน
กลุ่มหญิงมีครรภ์และเด็กก่อนวัย
เรียนและวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
ช่องปากในกลุ่มเป้าหมายอื่น 
- โครงการพัฒนาศักยภาพนศ. 
ด้านการวจิัยและเผยแพร่ผลงาน
วิชาการ 

1.จัดการเรียนการ
สอนหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา
ทันตสาธารณสุขได้
ตามเกณฑ์และ
มาตรฐานต่างๆ 
2.นศ. ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ 

     1,290,511      5.1,
5.2,
5.3,
5.4 

 



๙๒ 

 

ชื่อแผนงาน วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย ไตรมาสที่ แหล่งเงิน (บาท) ตัวชี้วัด QA 
1 2 3 4 เงินรายได้

สถานศึกษา 
เงินงบประมาณ เงิน 

อ่ืนๆ 
สกอ. ปวส. 

อุดหนุน/
ด าเนินงาน 

งบลงทุน 

- โครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม และเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
- โครงการเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าศึกษา 
- โครงการฝึกปฏิบัติงานรายวิชา 
คลินิกผสมผสาน 1 
- โครงการฝึกปฏิบัติงานรายวิชา 
คลินิกผสมผสาน 2 
- โครงการฝึกปฏิบัติงานรายวิชา 
การสร้างเสริมสุขภาพช่องปากใน
โรงเรียน 
- โครงการฝึกปฏิบัติงานรายวิชา 
อนามัยชุมชน 
- การจัดซ้ือวัสดุทันตกรรมในการ
เรียนการสอนส าหรับนศ.  (วัสดุ
วิทยาศาสตร์การแพทย์) 
- จัดท าสื่อ อุปกรณ์ประกอบการ
เรียนการสอนวิชา สุขศึกษาและ
พฤติกรรมศาสตร์ 
- วัสดุอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
ประกอบการเรียนการสอน 
- จัดท า มคอ. 3,4,5,6,7 และ
แฟ้มรายวิชา 
- จัดท ารายงานการประเมิน
คุณภาพระดับหลักสูตร 
- การประเมินผลการเรียนรู้ของน
ศ.  และการส ารวจความพึงพอใจ
ต่อการบริหารหลักสูตรและของ
ผู้ใช้บัณฑิต 



๙๓ 

 

ชื่อแผนงาน วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย ไตรมาสที่ แหล่งเงิน (บาท) ตัวชี้วัด QA 
1 2 3 4 เงินรายได้

สถานศึกษา 
เงินงบประมาณ เงิน 

อ่ืนๆ 
สกอ. ปวส. 

อุดหนุน/
ด าเนินงาน 

งบลงทุน 

- การประชุมเพื่อบริหารจัดการ
หลักสูตร 
- ค่าถ่ายเอกสารการเรียนการ
สอน (30 แผ่น/ นก.) 
- ค่าถ่ายเอกสารข้อสอบ 

62080002 
โครงการพัฒนา
คุณภาพการให้บรกิาร
ทันตสาธารณสุขตาม
แผนยุทธศาสตร์ 

1.เพื่อพัฒนาคลินิกทันตกรรม
พิเศษให้มีภาพลักษณ์ที่
สวยงามและมีศักยภาพในการ
ให้บริการทันตกรรมครบวงจร
ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ 
2.เพื่อให้นศ. หลักสูตร สบ.
สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ได้
ใช้เป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพได้เต็มรูปแบบของการ
จัดการเรียนการสอนที่มี
มาตรฐาน 

1.อัตราการเพิ่มของผู้
เข้ารับบริการใน
คลินิกทันตกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 10 
/ ป ี
2.รายได้จากการ
ให้บริการทันตกรรม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10/ 
ปี 
3. ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป 

- โครงการปรับปรุงคลินิกทันตก
รรมส าหรับบริการประชาชน
ทั่วไป, ปรับปรุงระบบน้ าและ
เครื่องอัดอากาศ (2,000,000) 
   - 6208000202โครงการ
อบรมพัฒนาอาจารยแ์ละ
บุคลากรด้านวิชาการทันตกรรม
และการบริการด้วยใจ 
(20,000*) 

1.ปรับปรุงคลินิก
ทันตกรรมครบ
วงจรด้านการสร้าง
เสริมสุขภาพ 
2.ปรับปรุง
ระบบน าฺและเครื่อง
อัดอากาศ 
3.สนับสนุนการ
จัดการเรียนการ
สอนด้านทันตกรรม
และการสร้างเสริม
สุขภาพ 

       3,000,000 
(เงินบ ารุง) 

- - 

62080003 
โครงการบริการทันต
สาธารณสุข ในการให้
ความรู้และบริการ
ทางทันตกรรมส าหรับ
ประชาชนทั่วไป 

1.เพื่อให้งานบริการทันตกรรม
เป็นไปตามมาตรฐานงานทัน
ตกรรมของทันตแพทยสภา 
2.เพื่อให้บริการวิชาการด้าน
ทันตสาธารณสุข 
3.เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงาน
คลินิกส าหรับนศ. หลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาทันตสาธารณสุข 
วสส.ชบ. 

1.อัตราการเพิ่มของผู้
เข้ารับบริการใน
คลินิกทันตกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 10 
/ ป ี
2.รายได้จากการ
ให้บริการทันตกรรม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10/ 
ปี 
3.ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป 

- ค่าแลปทันตกรรม 
- ค่าบ ารุงรักษาเครื่องมือทางทัน
ตกรรม 
- ค่าปฏิบัติงานล่วงเวลาตาม
โครงการให้บริการทันตกรรมกับ
ผู้ป่วยทัว่ไป 
- จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ทางทัน
ตกรรม ยา ส าหรับคลินิกบรกิาร
ทันต กรรมแก่ผู้ปว่ยทัว่ไป 
- ค่าจ้างเหมาซักรีดผ้า 
- หนังสือพิมพ์และวารสาร 
(6,000) 
- วัสดุงานบ้านงานครัว 

ประชาชนทั่วไป 
อาจารย์ นศ. และ
บุคลากรของ 
วสส.ชบ. ตลอดจน
สถาบันการศึกษา
ด้านทันต
สาธารณสุข 

    19,000 720,000  2,024,200 
(เงินบ ารุง) 

- - 



๙๔ 

 

ชื่อแผนงาน วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย ไตรมาสที่ แหล่งเงิน (บาท) ตัวชี้วัด QA 
1 2 3 4 เงินรายได้

สถานศึกษา 
เงินงบประมาณ เงิน 

อ่ืนๆ 
สกอ. ปวส. 

อุดหนุน/
ด าเนินงาน 

งบลงทุน 

(40,000) 
- เอกสารต่างๆส าหรับคลินิกทัน
ตกรรม 
- ค่าตอบแทนทันตแพทย์ไม่ท า
เวช 
- โครงการให้บริการทันตกรรม
แก่ประชาชน เนื่องในวันทันต
สาธารณสุขแห่งชาต ิประจ าปี 
พ.ศ. 2561 

62080004 
โครงการจัดหาวัสดุ
เพื่อสนับสนุนการ
เรียนการสอน 

1.เพื่อจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาทันต
สาธารณสุขให้เป็นไปตาม
เกณฑ์และมาตรฐานต่างๆ 
2.เพื่อพัฒนาศักยภาพนศ.  

1..มีรายงานการ
ประเมินตนเองของ
หลักสูตร เพื่อรับการ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2561 
2..มีรายงานผลการ
ด าเนินงานหลักสูตร  
มคอ.7 ประจ าปี
การศึกษา 2561 

- ค่าวัสดุส านกังาน 
(2,000*26= 52,000) 

1.จัดการเรียนการ
สอนหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา
ทันตสาธารณสุขได้
ตามเกณฑ์และ
มาตรฐานต่างๆ  
2.นศ. ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ 

    52,000    5.1, 
5.2, 
5.3 
,5.4 

 

62080005 
โครงการจัดหา
คุรุภัณฑ์เพื่อ
สนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอน และ
คลินิกบริการทันตก
รรม 

1.เพื่อให้การบริการทันตกรรม
เป็นไปตามมาตรฐานงานทัน
ตกรรม  
2.เพื่อให้การจัดการเรียนการ
สอนเป็นไปตามเกณฑ์และ
มาตรฐานต่างๆ 
3.เพื่อให้มีครุภัณฑ์ในการ
ให้บริการทันตกรรมและการ
จัดการเรียนการสอนที่เพียงพอ
และทันสมัย 

1.ความพึงพอใจ
ของนศ. และผู้สอน
ต่อสิ่งสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอน 
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
2.ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป 

- ตู้วางหนังสือขนาดกลาง 2 
บาน (9,800.00) 
- โต๊ะเก้าอี้ส านกังาน 2 ชุด 
(20,000.00) 
- เครื่องปรับอากาศคลินิกทันตก
รรม 36,000 BTU 21เครื่อง 
ชั้น 1 (987,000) 
- กระดานฟลิปชาร์ท 5 ชุด 
(22,500.00) 
- เครื่องขยายเสียงพร้อม
ไมโครโฟนพกพา 2 ชุด (3,000) 

1.การบริการทัน
ตกรรมได้ตาม
มาตรฐานงานทัน
ตกรรม 
2.การจัดการเรียน
การสอนได้ตาม
เกณฑ์และ
มาตรฐานต่างๆ  
3.มีครุภัณฑ์ในการ
ให้บริการทันตก
รรมและการจัดการ

       150,000  
(เงินบ ารุง) 

6.1 - 



๙๕ 

 

ชื่อแผนงาน วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย ไตรมาสที่ แหล่งเงิน (บาท) ตัวชี้วัด QA 
1 2 3 4 เงินรายได้

สถานศึกษา 
เงินงบประมาณ เงิน 

อ่ืนๆ 
สกอ. ปวส. 

อุดหนุน/
ด าเนินงาน 

งบลงทุน 

- กระติกน้ าร้อน 3.3 ลิตร 1 
เครื่อง (1,300.00) 
- เครื่อง AED 

เรียนการสอนที่
เพียงพอและ
ทันสมัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๖ 

 

ภาควิชาเภสัชกรรม 

 
ชื่อแผนงาน วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

หลัก 
กลุ่มเป้าหมาย ไตรมาสที่ แหล่งเงิน (บาท) ตัวชี้วัด QA 

1 2 3 4 เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงินงบประมาณ เงิน 
อ่ืนๆ 

สกอ. ปวส. 
อุดหนุน/

ด าเนินงาน 
งบลงทุน 

62110001 
โครงการจัดหา
ครุภัณฑ์-วัสดุฝึก
รายวิชา 

เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ วัสดุฝึก 
อุปกรณ์และสื่อส าหรับการ
เรียนการสอน 

รายจ่ายค่าวัสด ุ
อุปกรณ์การเรียนการ
สอนไม่น้อยกวา่ร้อย
ละ 20 ของงบ
ด าเนิน การ 

- จัดซื้อวัสดกุารเตรียมยา
เบื้องต้น 
- จัดซื้อวัสดุฝึกบริการเภสัชกรรม 
- จัดซื้อวัสดุฝึกสุขศึกษาและ
พฤติกรรมศาสตร์ 
- จัดซื้อวัสดุฝึกจุลชีววิทยาและ
ปรสิตวิทยา 
- จัดซื้อวัสดุฝึกโยคะเพือ่สุขภาพ 
- ค่าถ่ายเอกสารการเรียนการ
สอน 
- ค่าถ่ายเอกสารข้อสอบ 
- จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ส าหรับ
ห้องเรียน 2 ชุด 

นศ. หลักสูตรปวส. 
สาขาเทคนิคเภสัช
กรรม จ านวน 82 
คน 

    173,536     2.3.5 

62110002 
โครงการจัดการเรียน
การสอนวิชาเชิญสอน 

เพื่อจัดหาครูสอนที่จบ
การศึกษาตรงหรือสัมพันธ์กับ
รายวิชาที่สอน 

ครูผู้สอนจบ
การศึกษาตรงหรือ
สัมพันธ์กับรายวิชาที่
สอนร้อยละ ๑๐๐ 

- กิจกรรมเชิญสอนวิชาภาษาไทย
เพื่อการสื่อสาร 
- กิจกรรมเชิญสอนวิชา
ภาษาอังกฤษ 
- กิจกรรมเชิญสอนวิชาโยคะเพื่อ
สุขภาพ 

นศ. หลักสูตรปวส. 
สาขาวิชาเทคนิค
เภสัชกรรม จ านวน 
๔๐ คน 

    45,000     2.2.1 

62110003 
โครงการฝึก
ประสบการณ์และ
พัฒนาทักษะวิชาชพี 

1.เพื่อจัดโครงการพัฒนา
ทักษะวิชาชีพแก่ผู้เรียน 
2.เพื่อฝึกประสบการณ์ทักษะ
วิชาชีพผู้ส าเร็จการศึกษา 
3.เพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ผู้เรียนผ่านการ
ประเมินร้อยละ 95 

- โครงการพัฒนาดา้นเทคนิค
เภสัชกรรมในชุมชน 
- โครงการพัฒนาด้านเภสัชกรรม 
- โครงการฝึกประสบการณ์
ทักษะวิชาชีพ ๑ 
- โครงการฝึกประสบการณ์
ทักษะวิชาชีพ ๒ 

นศ. หลักสูตร
ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ สาขาวิชา
เทคเภสัชกรรม 
จ านวน 42 คน 

    245,000     1.1.1 



๙๗ 

 

ชื่อแผนงาน วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 
หลัก 

กลุ่มเป้าหมาย ไตรมาสที่ แหล่งเงิน (บาท) ตัวชี้วัด QA 
1 2 3 4 เงินรายได้

สถานศึกษา 
เงินงบประมาณ เงิน 

อ่ืนๆ 
สกอ. ปวส. 

อุดหนุน/
ด าเนินงาน 

งบลงทุน 

62110004 
โครงการพัฒนา
นักศึกษา 

เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะหลัก 
สมรรถนะทั่วไป และทกัษะ
ศตวรรษที่ 21 แก่ผู้เรียน 

1.ผู้เรียนร้อยละ 80
ผ่านการประเมิน
สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะทั่วไป และ
ทักษะศตวรรษที่ 21 
ในระดับดีขึ้นไป 
(3.51) 
2.ผู้ส าเร็จการศึกษา
ผ่านการสอบความรู้
รวบยอดรอบแรก 
ร้อยละ 80 

- โครงการพัฒนาสมรรถนะหลัก 
สมรรถนะทั่วไป และทกัษะ
ศตวรรษที่ 21 
- โครงการพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพ 
- โครงการจัดการความรู้ของ
ผู้เรียน 

นักเรียนหลักสูตร
ปวส. สาขาเทคนิค
เภสัชกรรม จ านวน 
82คน 

    70,000     1.1.5 

62110005 
โครงการประเมิน
คุณภาพผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

เพื่อประเมินคุณลักษณะ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ข้อมูลการตอบกลับ
ของผู้ใช้ผู้ส าเร็จ
การศึกษาไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75 

- กิจกรรมส ารวจความพึงพอใจ
ผู้ใช้ส าเร็จการศึกษา 

ผู้ส าเร็จการศึกษา
หลักสูตรปวส.
สาธารณสุขศาสตร์ 
สาขาเทคนิคเภสัช
กรรม จ านวน ๓๘ 
คน 

    1,000      

62110006 
ค่าตอบแทนไม่ท าเวช
ปฏิบัติส่วนตวั  

เพื่อเบิกเงินเพิ่มพิเศษส าหรับ
เภสัชกรปฏิบัติงานใน
หน่วยงานสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข โดยไม่ท าเวช
ปฏิบัติส่วนตวั 

เภสัชกรผู้ท าสัญญา
ได้รับเงินเพิ่มพิเศษ
ครบ 

- ค่าตอบแทนไม่ท าเวชปฏบิัติ
ส่วนตัว 

เภสัชกร จ านวน 7 
คน 

     420,000   - - 

 
 
 
 
 
 
 



๙๘ 

 

ภาควิชาปฏิบัติการฉุกเฉนิการแพทย์ 
 

ชื่อแผนงาน วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย ไตรมาสที่ แหล่งเงิน (บาท) ตัวชี้วัด QA 
1 2 3 4 เงินรายได้

สถานศึกษา 
เงินงบประมาณ เงิน 

อ่ืนๆ 
สกอ. ปวส. 

อุดหนุน/
ด าเนินงาน 

งบลงทุน 

62120001 
โครงการการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชา 
เชิญสอน(อาจารย์
พิเศษ) 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการ
เรียนการสอนของหลักสูตรให้มี
ประสิทธิภาพ 

ภาควิชาฯ ได้มีการจัด
เบิกค่าใช้จ่ายใน
รายวิชาที่มีการเชิญ
สอน 

- วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร 
- วิชานิติเวชศาสตร์และกฎหมาย
ที่เกี่ยวขอ้ง 
- วิชา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- วิชา ว่ายน้ า 

ภาควิชาฯ มีการ
ส่งเสริมและ
สนับสนุนการเรียน
การสอนให้มี
ประสิทธิภาพ 

    53,460     2.3 
(2) 

62120002 
โครงการจัดซ้ือวัสดุ
ครุภัณฑ์เพื่อ
สนับสนุนการเรียน
การสอน 

จัดหาวัสดุครุภัณฑ์การเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพ 

ประเมินจากค่าวัสดุ
อุปกรณ์การเรียนการ
สอนไม่น้อยกวา่ร้อย
ละ 20 ของงบ
ด าเนิน การ 

- วัสดวุิทย์ทางการแพทย์ส าหรับ
การเรียนการสอน 
- ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ประกอบการ
เรียนการสอนวิชาการปอ้งกัน
ปัญหาสุขภาพแบบองค์รวม 
- ซ้ือวัสดุประกอบการเรียนการ
สอนวิชาโยคะ 
- ค่าถ่ายเอกสารประกอบการ
เรียนการสอน 
- ค่าถ่ายเอกสาร (ข้อสอบ) 
- ซ้ือโต๊ะ+เกา้อี้+ผ้าปโูต๊ะ 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
ช่วยฟื้นคืนชีพส าหรับพนกังาน
ฉุกเฉินการแพทยแ์ละเจ้า
พนักงานฉุกเฉินการแพทย์(CPR 
Traning Program for EMT & 
AEMT) 
- จัดซื้ออุปกรณ์โครงการความ
ปลอดภัยในการปฏบิัติการและ
การจัดการจุด ณ เกิดเหต ุ

นศ. หลักสูตรปวส. 
ชั้นปีที่ 1 และ 2 
จ านวน  43 คน 

    192,832     2.4 
(2) 



๙๙ 

 

ชื่อแผนงาน วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย ไตรมาสที่ แหล่งเงิน (บาท) ตัวชี้วัด QA 
1 2 3 4 เงินรายได้

สถานศึกษา 
เงินงบประมาณ เงิน 

อ่ืนๆ 
สกอ. ปวส. 

อุดหนุน/
ด าเนินงาน 

งบลงทุน 

- เครื่อง AED ส าหรับสอนนศ.  
3 เครื่อง 

62120003 
โครงการฝึก
ประสบการณ์ทักษะ
วิชาชีพ 1 

1.เพื่อสร้างความเข้าใจแก่นศ. 
และครูพี่เล้ียงเกี่ยวกบั
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และ
วิธีด าเนินการ ฝึกปฏิบัติงาน 
2.เพื่อด าเนินการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้
ภาคปฏิบัติใหแ้ก่นศ. ตามที่
หลักสูตรก าหนด 

1.นศ. ทุกคนผ่านการ
ฝึกทักษะครบทุก
ทักษะตามหลกัสูตรที่
ก าหนด 
2.นศ. ทุกคนผ่านการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานได้คะแนน
รวมไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 60 

- ค่าด าเนินโครงการฝึก
ประสบการณ์ทักษะวิชาชพี 1 

1.นศ. และครูพี่
เล้ียงเข้าใจเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย และ
วิธีด าเนินการ ฝึก
ปฏิบัติงาน 
2.ด าเนิน การจัด
ประสบการณ์การ
เรียนรู้ภาคปฏิบัติ
ให้แก่นศ. ตามที่
หลัก 

    50,000     3.3 
(2) 

62120004 
โครงการฝึก
ประสบการณ์ทักษะ
วิชาชีพ 2 

1.เพื่อให้นศ. มีความรู้ ทักษะ 
ในการฝึกประสบการณ์ทักษะ
วิชาชีพครบตามวัตถุประสงค์
เป้าหมาย ตามที่หลกัสูตร 
2.เพื่อด าเนินการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้
ภาคปฏิบัติใหแ้ก่นศ.  และ
ติดตามประเมินผลการฝึก
ปฏิบัติงานของนศ.  

1.นศ. ทุกคนผ่านการ
ฝึกทักษะครบทุก
ทักษะตามหลกัสูตร
ก าหนด 
2.นศ. ทุกคนผ่านการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานได้คะแนน
รวมไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 60 

- ค่าด าเนินโครงการฝึก
ประสบการณ์ทักษะวิชาชพี2 

1.นศ. มีความรู้ 
ทักษะ ในการฝึก
ประสบการณ์
ทักษะวิชาชีพครบ
ตามวัตถุ ประสงค์
เป้าหมาย ตามที่
หลักสูตรก าหนด 
2.ด าเนินการจัด
ประสบการณ์การ
เรียนรู้ภาคปฏิบัติ
ให้แก่นศ.  และ
ติดตามประเมินผล
การฝึกปฏิบัติงาน
ของนศ.  

    35,000     3.3 
(2) 

62120005  
โครงการกู้ชีพทางน้ า 

เพื่อด าเนินการจัดการเรียนรู้
ด้านการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผฺ้เรียนเป็นส าคัญ  และ

ผู้เรียนผ่านการ
ประเมินร้อยละ 80 

- ค่าด าเนินโครงการกู้ชพีทางน้ า นศ. หลักสูตรปวส. 
สาขาปฏิบัติการ
ฉุกเฉินการแพทย์

    100,000        3.3 
(4) 



๑๐๐ 

 

ชื่อแผนงาน วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย ไตรมาสที่ แหล่งเงิน (บาท) ตัวชี้วัด QA 
1 2 3 4 เงินรายได้

สถานศึกษา 
เงินงบประมาณ เงิน 

อ่ืนๆ 
สกอ. ปวส. 

อุดหนุน/
ด าเนินงาน 

งบลงทุน 

สามารถฝึกปฏิบัติใน
สถานการณ์จริงเพื่อให้ผู้เรียน
ผ่านเกณฑ์ในการประเมิน
ครบถ้วน 

ชั้นปีที่ 1 จ านวน 
23 คน 

62120006 
โครงการบูรณาการ
วิชาชีพ OSCE 

1.เพื่อด าเนินการจัดการเรียนรู้
ด้านการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญแบบ
บูรณาการในรายวิชาชีพ 
2.เพื่อให้นศ. สามารถฝึก
ปฏิบัติในสถานการณ์จริงใน
รายวิชาชีพและตามมาตรฐาน
วิชาชีพ   
3.เพื่อให้จ านวนผู้เรียนที่ผา่น
เกณฑ์ประเมินครบถ้วน 

1.นศ. ทุกคนเข้าร่วม
โครงการส่งเสริม
พัฒนานศ. ในบูรณา
การรายวิชาชีพ
หลักสูตรปวส. 
หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559 
สาขาวิชาปฏบิัติการ
ฉุกเฉินการแพทย์ครบ
ทุกคน 
2.นศ. ชั้นปีที่ 2  
ผ่านการประเมินผล
การฝึกทักษะได้
คะแนนรวมไม่น้อย
กว่าร้อยละ80 

- ค่าด าเนินโครงการบูรณาการ
วิชาชีพ OSCE 

1. เพื่อด าเนินการ
จัดการเรียนรู้ด้าน
การจัดการเรียน
การสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ
แบบบูรณาการใน
รายวิชาชีพ 
2.นศ. สามารถฝึก
ปฏิบัติใน
สถานการณ์จริงใน
รายวิชาชีพและ
ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ   
3.ผู้เรียนที่ผ่าน
เกณฑ์ประเมิน
ครบถ้วน 

    20,000     3.3 
(4) 

62120007 
โครงการพัฒนาทักษะ
วิทย ุ

  - ค่าด าเนินโครงการพัฒนาทักษะ
วิทย ุ

     12,000     3.3 
(2) 

62120008 
โครงการเตรียมความ
พร้อมสอบรวบยอด 

1.เพื่อด าเนินการจัดการเรียนรู้
ด้านการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญแบบ
บูรณาการในรายวิชาชีพ 
2.เพื่อให้นศ. สามารถฝึก
ปฏิบัติในสถานการณ์จริงใน

1.นศ. ทุกคนเข้าร่วม
โครงการส่งเสริม
พัฒนานศ. ในบูรณา
การรายวิชาชีพ
หลักสูตรปวส. 
หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2559 

- ค่าด าเนินโครงการเตรียมความ
พร้อมสอบรวบยอด 
- ค่าจัดประชุมโครงการเตรียม
ความพร้อมสอบรวบยอด 

1.เพื่อด าเนินการ
จัดการเรียนรู้ด้าน
การจัดการเรียน
การสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ
แบบบูรณาการใน
รายวิชาชีพ 

    50,000     3.3 
(2) 



๑๐๑ 

 

ชื่อแผนงาน วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย ไตรมาสที่ แหล่งเงิน (บาท) ตัวชี้วัด QA 
1 2 3 4 เงินรายได้

สถานศึกษา 
เงินงบประมาณ เงิน 

อ่ืนๆ 
สกอ. ปวส. 

อุดหนุน/
ด าเนินงาน 

งบลงทุน 

รายวิชาชีพและตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 
3.เพื่อให้จ านวนผู้เรียนที่ผา่น
เกณฑ์ประเมินครบถ้วน 

สาขาวิชาปฏบิัติการ
ฉุกเฉินการแพทย์ครบ
ทุกคน 
2.นศ. ชั้นปีที่ 2 ผ่าน
การประเมินผลการ
ฝึกทักษะได้คะแนน
รวมไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 

2.นศ. สามารถฝึก
ปฏิบัติใน
สถานการณ์จริงใน
รายวิชาชีพและ
ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ   
3.ผู้เรียนที่ผ่าน
เกณฑ์ประเมิน
ครบถ้วน 

62120009 
โครงการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพปฏิบัติการ
ฉุกเฉินการแพทย ์

1.เพื่อเตรียมความพร้อมและ
สร้างความเข้าใจระหว่างแหล่ง
ฝึกปฏิบัติงาน นศ. และ
อาจารย์พี่เล้ียงเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
วิธีด าเนินการ ตลอดจนทกัษะ
ประสบการณ์ ตามทีห่ลักสูตร
ก าหนด 
2.เพื่อด าเนิน การจัดการฝึก
ปฏิบัติ พัฒนาทักษะวิชาชพี
ด้านการแพทย์ฉกุเฉินให้แก่นศ.  
และติดตามประเมินผลการฝึก
ปฏิบัติงานของนศ.  

1.ภาควิชาฯ 
ด าเนินการเตรียม
ความพร้อมและสรา้ง
ความเข้าใจระหว่าง
แหล่งฝึกปฏิบัติงาน 
นศ. และอาจารย์พี่
เล้ียง เกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
วิธีด าเนินการ 
ตลอดจนทักษะต่างๆ 
ครบ ตามที่หลักสูตร
ก าหนด  
2.นศ. ทุกคนผ่าน
กระบวนการฝกึ
ปฏิบัติ พัฒนาทักษะ
วิชาชีพด้าน
การแพทย์ฉุกเฉินใน
ชุมชน ติดตาม
ประเมินผลการฝึก
ปฏิบัติงานของนศ. 

- ค่าด าเนินโครงการพัฒนาทกัษะ
วิชาชีพปฏิบัติการฉุกเฉิน
การแพทย ์

1. สร้างความ
เข้าใจระหวา่ง
แหล่งฝึกปฏิบัติงาน 
นศ. และอาจารย์พี่
เล้ียงเกี่ยวกับวัตถุ 
ประสงค์ เป้าหมาย 
วิธีด าเนินการ 
ตลอดจนทักษะ
ประสบการณ์ 
ตามที่หลักสูตร
ก าหนด 
2. ด าเนิน การ
จัดการฝึกปฏิบัติ 
พัฒนาทักษะวิชา 
ชีพด้านการแพทย์
ฉุกเฉินให้แก่นศ.  
และติดตาม
ประเมินผลการฝึก
ปฏิบัติงานของนศ.  

    17,000     3.3 
(2) 



๑๐๒ 

 

ชื่อแผนงาน วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย ไตรมาสที่ แหล่งเงิน (บาท) ตัวชี้วัด QA 
1 2 3 4 เงินรายได้

สถานศึกษา 
เงินงบประมาณ เงิน 

อ่ืนๆ 
สกอ. ปวส. 

อุดหนุน/
ด าเนินงาน 

งบลงทุน 

ทุกคนผ่านการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน (โดยมี
คะแนนผลการ
ประเมินรวม ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60) 

62120010 
โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาวิชาชพีแก่
นักศึกษา 

เพื่อให้นศ. หลักสูตรปวส. 
สาขาปฏิบัติการฉุกเฉิน
การแพทย์ ได้รับประสบการณ์
ทางวิชาการและวิชาชีพ 

- ร้อยละ 100 ของน
ศ. หลักสูตรประกาศ
นีบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ปฏิบัติการฉุกเฉิน
การแพทย์ได้ฝึก
ประสบการณ์ทาง
วิชาการและวิชาชีพ
ตามทักษะทีก่ าหนด 
- ร้อยละ 80ของนศ. 
หลักสูตรปวส.
ปฏิบัติการฉุกเฉิน
การแพทย์ เข้ารว่ม
กิจกรรม มีความพึง
พอใจต่อโครงการอยู่
ในระดับดีขึ้นไป 

- ค่าด าเนินโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาวิชาชพีแก่นศ.  

นศ. หลักสูตรปวส. 
สาขาปฏิบัติการ
ฉุกเฉินการแพทย ์ 
ได้รับประสบการณ์
ทางวิชาการและ
วิชาชีพ 

    20,000     3.3 
(2) 

62120011 
โครงการการจัดการ
ด้านความรู้ KM 

เพื่อให้นศ. มีการพัฒนาทกัษะ
วิชาชีพเพื่อสรา้งสังคมแห่งการ
เรียนรู้ให้เป็นไป อย่างม ี
ประสิทธิภาพ 

1.นศ. มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาทักษะ
วิชาชีพเพื่อสรา้ง
สังคมแห่งการเรียนรู้   
2.นศ. มีการจัดท า
นวัตกรรม หรือ
สิ่งประดิษฐ์ หรืองาน
สร้างสรรค์ 

- ค่าด าเนินการโครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทกัษะ
วิชาชีพเพื่อสรา้งสังคมแห่งการ
เรียนรู ้

นศ. หลักสูตรปวส.
ฯ สาขาวิชา
ปฏิบัติการฉุกเฉิน
การแพทย์ ชั้นปีที ่
2 รหัสกลุ่มเรียน 
600450จ านวน 
20 คน 

    10,000     3.1 
(2) 

 



๑๐๓ 

 

ภาควิชาแพทย์แผนไทย 

 
ชื่อแผนงาน วัตถุ 

ประสงค ์
ตัวชี้วัด โครงการกิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย ไตรมาสที่ แหล่งเงิน (บาท) ตัวชี้วัด QA 

1 2 3 4 เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงินงบประมาณ เงิน 
อ่ืนๆ 

สกอ. ปวส. 
อุดหนุน/

ด าเนินงาน 
งบลงทุน 

62100001 
โครงการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
ของนักศึกษา
หลักสูตรการแพทย์
แผนไทยบัณฑิต 

1.เพื่อเตรียมความพร้อมและ
สร้างความเข้าใจระหว่างแหล่ง
ฝึกประสบ การณ์วิชาชพีนศ. 
และครูพี่เล้ียงเกี่ยวกบั
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
วิธีด าเนินการตลอดจนทักษะ
ประสบการณ์  ตามที่หลักสูตร
ก าหนด 
2.เพื่อด าเนินการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้
ภาคปฏิบัติใหแ้ก่นศ. ด้านเวช
กรรมไทย เภสัชกรรมไทย การ
นวดไทย และผดุงครรภ์ไทย 

การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพของนศ. 
หลักสูตรการแพทย์
แผนไทยบัณฑิต 

- โครงการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพวิชานวดไทย 
- โครงการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพเวชกรรมไทย 
- โครงการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพผดุงครรภ์ไทย 
- โครงการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพเภสัชกรรมไทย 

1.นศ. หลักสูตร
การแพทย์แผนไทย
บัณฑิต ชั้นปีที่ 4  
2.ครูพี่เล้ียงจาก
แหล่งฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพ ดังต่อไปนี้  
โรงพยาบาลทัว่ไป 
โรงพยาบาลชุมชน  
และโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล  
3.อาจารย์ภาควิชา
การแพทย์แผนไทย 
จ านวน ๙ คน 

    400,000    5.1 
(หลัก
สูตร) 

 

62100002 
โครงการการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชา
เชิญสอนอาจารย์
พิเศษ 

1.เพื่อให้นศ. มีความรู้ใน
รายวิชามากยิ่งขึ้น 

1.เพื่อให้นศ. มี
ความรู้ในรายวิชามาก
ยิ่งขึ้น 

- โครงการจัดการเรียนการสอน 
เชิญสอนอาจารย์พิเศษ รายวิชา
เวชศาสตร์ 
- โครงการจัดการเรียนการสอน 
เชิญสอนอาจารย์พิเศษ รายวิชา
การตรวจร่างการและวินจิฉยัโรค 
- โครงการจัดการเรียนการสอน 
เชิญสอนอาจารย์พิเศษ รายวิชา
เวชกรรมไทย 
- โครงการจัดการเรียนการสอน 
เชิญสอนอาจารย์พิเศษ รายวิชา
ผดุงครรภ์ไทย 

1.นศ. หลักสูตร
การแพทย์แผนไทย
บัณฑิต ชั้นปีที่ 3
และ4 
2.อาจารย์พิเศษ 

    193,760       5.1 
(หลัก
สูตร) 

 



๑๐๔ 

 

ชื่อแผนงาน วัตถุ 
ประสงค ์

ตัวชี้วัด โครงการกิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย ไตรมาสที่ แหล่งเงิน (บาท) ตัวชี้วัด QA 
1 2 3 4 เงินรายได้

สถานศึกษา 
เงินงบประมาณ เงิน 

อ่ืนๆ 
สกอ. ปวส. 

อุดหนุน/
ด าเนินงาน 

งบลงทุน 

- โครงการจัดการเรียนการสอน 
เชิญสอนอาจารย์พิเศษ รายวิชา
สัมมนาทางการแพทย์แผนไทย 

62100003 
โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการตรวจ
ร่างกายและ
วินิจฉยัโรค 

- เพื่อให้นิสิตมีความรู้และ
ความเข้าใจเกีย่วกบัการตรวจ
ร่างกายและวินิจฉัย โรค 
- เพื่อให้นิสิตมีการพัฒนา
ทักษะทางด้านการตรวจ
ร่างกายและวินิจฉัยโรค 
- เพื่อให้นิสิตสามารถน าความรู้
ที่ได้รับ มาประยุกต์ใช้ในการ
เรียนและวิชาชพี 

การส่งเสริมและ
พัฒนานศ.  
การวางระบบผู้สอน
และกระบวน การ
จัดการเรียนการสอน 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร
ตรวจร่างกายและวินิจฉยัโรค 

นิสิตการแพทย์
แผนไทยบัณฑิต 
สาขาวิชา
การแพทย์แผนไทย 
(ร่วมผลิต)  ชั้นปีที่ 
3 

    35,000       5.1 
(หลัก
สูตร) 

 

62100004 
โครงการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษา
ด้านการเข้าร่วม
กิจกรรมการประชุม
วิชาการแห่งชาต ิ

1.เพื่อให้นศ. มีความรู้และ
เข้าใจในกระบวนการ วิจยั 
2.เพื่อให้นศ. ได้เรียนรู้
กระบวนการเผยแพร่
ผลงานวิจัย สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติจริงได้ 

 การส่งเสริมและ
พัฒนานศ.  

- โครงการพัมนาศักยภาพนศ. 
ด้านการเข้าร่วมกิจกรรมการ
ประชุมวิชาการ แพทยแ์ผนไทย
แห่งชาติ 
- โครงการมหกรรมสมุนไพร
แห่งชาติ 

1.นศ. หลักสูตร
การแพทย์แผนไทย
บัณฑิต สาขา
การแพทย์แผนไทย 
ชั้นปีที่ 3 และ  
2.อาจารย์ประจ า
หลักสูตรการแพทย์
แผนไทยและเจ้า 
หน้าที่ 6 คน 

    55,000       5.1 
(หลัก
สูตร) 

 

62100005 
โครงการศึกษาดูงาน
เชิงปฏิบัติการทาง
การแพทย์แผนไทย 

1.เพื่อสร้างเสริมคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของนศ. ตาม
ข้อก าหนดของสถานศึกษา 
2.เพื่อให้นศ. มีความสามารถ
และทักษะในการปฎบิัติการ
ผลิตยาสมุนไพรระดับ
อุตสาหกรรม การควบคุมการ
ตรวจสอบคุณภาพยาจาก

การวางระบบผู้สอน
และกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

- ศึกษาดูงานเภสัชกรรมไทย 
(โครงการพัฒนานศ. ด้านการ
ผลิตยาสมุนไพรในระดับ
อุตสาหกรรม) 

1.นศ. หลักสูตร
การแพทย์แผนไทย
บัณฑิต สาขาวิชา
การแพทย์แผนไทย 
ชั้นปี ที่ 3 จ านวน 
39 คน 

    50,000    5.1 
(หลัก
สูตร) 

 



๑๐๕ 

 

ชื่อแผนงาน วัตถุ 
ประสงค ์

ตัวชี้วัด โครงการกิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย ไตรมาสที่ แหล่งเงิน (บาท) ตัวชี้วัด QA 
1 2 3 4 เงินรายได้

สถานศึกษา 
เงินงบประมาณ เงิน 

อ่ืนๆ 
สกอ. ปวส. 

อุดหนุน/
ด าเนินงาน 

งบลงทุน 

สมุนไพรตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ดีในการผลิตยา 
3.เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์
การเรียนรู้ด้านวิชาชีพเภสัช
กรรมไทยให้แก่นศ.  
4.เพื่อน าความรู้และสมรรถนะ
ที่ได้รับไปบูรณาการกับ
รายวิชาเวชกรรมไทย 3 และ
วิชาผดุงครรภ์ไทย 1 

2.อาจารย์ประจ า
รายวิชา จ านวน 2 
คน 

62100006 
โครงการไหว้ครู
แพทย์แผนไทย ปี
การศึกษา 2561 

1.เพื่อแสดงความกตัญญู
กตเวทีที่ศิษย์พึงมีต่อครู
อาจารย ์
2.เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรมในวิชาชพีอันดีแก่
นิสิต คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการแพทย์แผนไทย 
๓.เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์
อันดีระหว่างนิสิต คณาจารย์ 
และบุคลากรทางการแพทย์
แผนไทย 
๔.เพื่อให้บุคลากรทางแพทย์
แผนไทยรุ่นใหม่ ได้สืบทอด
วัฒนธรรมและภูมปิัญญาไทย
ให้ด ารงอยู ่

ระบบกลไกลการท านุ
บ ารุงศิลปะวัฒนธรรม 

- โครงการไหว้ครูแพทย์แผนไทย 
ปีการศึกษา 2561 

นิสิตการแพทย์
แผนไทยบัณฑิต 
สาขาวิชา
การแพทย์แผนไทย 
(ร่วมผลิต)  ชั้นปีที่ 
1–4 คณาจารย ์ 
และบุคลากร
ทางการแพทย์แผน
ไทย  จ านวน  
200 คน 

    100,000    5.1 
(หลัก
สูตร) 

 

62100007 
โครงการจัดหาวัสดุ
และครุภัณฑ์เพื่อ
สนับสนุนการเรียน
การสอนหลักสูตร

1.จัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ์ได้ตาม
เป้าหมาย 
2.ได้วัสดุครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ 

สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู ้

- วัสดุและครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุน
การเรียนการสอน  
- ค่าถ่ายเอกสารประกอบการ
สอน 
- ค่าถ่ายเอกสารข้อสอบ 

1.เพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน 
2.เพื่อต่อยอดการ
เรียนการสอน 

    232,008    6.1 
(หลัก
สูตร) 

 



๑๐๖ 

 

ชื่อแผนงาน วัตถุ 
ประสงค ์

ตัวชี้วัด โครงการกิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย ไตรมาสที่ แหล่งเงิน (บาท) ตัวชี้วัด QA 
1 2 3 4 เงินรายได้

สถานศึกษา 
เงินงบประมาณ เงิน 

อ่ืนๆ 
สกอ. ปวส. 

อุดหนุน/
ด าเนินงาน 

งบลงทุน 

การแพทย์แผนไทย
บัณฑิต 

3.ได้รับวัสดุคุรุภัณฑ์ตามเวลา
เวลาที่จัดซื้อและตามจ านวนที่
จัดซื้อ 

3.เพื่อเพิ่มทักษะใน
การเรียนการสอน 

62100008 
โครงการบริการ
สาธารณสุขด้าน
การแพทย์แผนไทย 

1.เพื่อให้งานบริการเป็นไปตาม
มาตรฐานงานบริการ
การแพทย์แผนไทย 
2.เพื่อให้บริการวิชาการด้าน
แพทย์แผนไทย 
3.เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงาน
คลินิกส าหรับนศ. หลักสูตร
แพทย์แผนไทย วสส.ชบ. 

1.ผู้มารับบริการราย
ใหม่ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ  
10 
2.ผู้มารับบริการ  มี
ความพึงพอใจระดับด ี 
ร้อยละ  80 

- ค่าตอบแทนพนักงานนวดไทย 
- ค่าตอบแทนเจ้าหนา้ที่
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
- ค่าวัสดุส านกังานและวัสดุงาน
บ้านงานครัวคลินิกแพทย์แผน
ไทย 
- ค่าครุภัณฑ์ที่ใช้ในคลินิกแพทย์
แผนไทย  
- วัสดุทางการแพทย์ที่ใช้ในคลินิก
แพทย์แผนไทย 
- ค่าจา้งซักผ้าในคลินิกแพทย์
แผนไทย 
- ค่าหนังสือพิมพ ์

ประชาชนทั่วไป  
อาจารย์ นศ. และ
บุคลากรของ
วิทยาลยั ตลอดจน 
นศ. หลักสูตร
แพทย์แผนไทยของ
วิทยาลยั และ
สถาบันการศึกษา
ด้านแพทยแ์ผนไทย
ต่างๆ 

    1,999,96
0 

        

62100009 
โครงการพัฒนา
โรงงานผลิตยา
สมุนไพรไทย 

1.เพื่อให้นศ. ฝึกการผลิตยาใน
รูปแบบต่างๆ 
2.เพื่อให้นศ. เรียนรู้
กระบวนการผลิตยาตาม
ขั้นตอนที่ถูกต้องต้ังแต่ขั้นตอน
แรกจนถึงขั้นตอนสุดท้าย 
๓.เพื่อผลิตยาได้มาตรฐาน 
ส าหรับบริการผู้ท่ีมาใช้บรกิาร
คลินิกแพทย์แผนไทย และ
จ าหน่ายยาสมุนไพรส าหรับ
บุคคลทั่วไป 

1.อุปกรณ์ที่สั่งซ้ือ ได้
ตรงตามข้อก าหนดที่
ระบุ ทุกรายการ 
2.มีคู่มือและการดูแล
หลังการขายทกุชิ้น
อุปกรณ์ 
3.สามารถผลิตยา
สมุนไพรเพื่อใช้และ
จ าหน่ายได้อยา่งน้อย 
5 ต ารับ 

- พัฒนาโรงผลิตยาสมุนไพร 
- สั่งซ้ือและเตรียมวัตถุดิบ
สมุนไพรส าหรับการผลิตยา
สมุนไพร  
- จัดจ้างเจ้าหน้าที่เภสัชกรรมไทย
ประจ าโรงผลิตส าหรับผลิตยา
สมุนไพรเพื่อใช้ในคลินิกและ
จ าหน่ายบุคคลทั่วไป  

1.นศ. แพทย์แผน
ไทย สามารถผลิต
ยาตามรูปแบบการ
ผลิตยาแบบตา่งๆ
ได้  
2.ผู้มารับบริการ  
ทางโรงผลิต
สามารถผลิตยาที่
ได้มาตรฐานเพื่อ
รองรับผู้มารับ
บริการที่คลินิก
แพทย์แผนไทย 
๓.บุคคลทั่วไป 

       500,000   



๑๐๗ 

 

ชื่อแผนงาน วัตถุ 
ประสงค ์

ตัวชี้วัด โครงการกิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย ไตรมาสที่ แหล่งเงิน (บาท) ตัวชี้วัด QA 
1 2 3 4 เงินรายได้

สถานศึกษา 
เงินงบประมาณ เงิน 

อ่ืนๆ 
สกอ. ปวส. 

อุดหนุน/
ด าเนินงาน 

งบลงทุน 

62100010 
โครงการพัฒนาการ
จ่ายยาสมุนไพรและ
ร้านขายยาสมุนไพร 

เพื่อจัดตั้งร้านขายยาสมุนไพร
ในคลินิกแพทย์แผนไทย
วิทยาลยัการสาธารณสุขสิริน
ธรจังหวัดชลบุร ี

ร้านขายยา 1 ร้าน - ส ารวจสถานที่ในคลินิค/พร้อม
ออกแบบและจัดตั้งร้านขายยา 
(ตั้งงบไว้ที่ภาควิชา สบ.จ านวน 
600,000 บาท) 
- จัดซื้อยาสมุนไพร 
- จัดซื้ออุปกรณ์และครุภัณฑ์ 

จัดจ าหนา่ยใหก้ับ
บุคคคทั่วไปและผู้
ที่มารับบริการที่
คลินิกแผนไทย 

       800,000   

62100011 
โครงการจัดตั้งศูนย์
การเรียนรู้ด้าน
การแพทย์แผนไทย 

1.จัดตั้งศูนย์บริการ 
สาธารณสุขที่เน้นการสร้าง
เสริมสุขภาพ  
2.เพื่อพัฒนาการจัดเก็บ
แฟ้มข้อมูลผู้ปว่ย 
3.พัฒนาคลินิกแพทยแ์ผนไทย
(อาคารเดิม)เพื่อให้บริการ
ทางด้าน การส่งเสริมสุขภาพ 

มีศูนย์การเรียนรู้ด้าน
การแพทย์แผนไทย 

- โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้
ด้านการแพทย์แผนไทย 
(ถอดรหัสแพทยแ์ผนไทย) 
- ปรับปรุงการจัดเกบ็แฟ้มขอ้มูล
ผู้ป่วย 
- พัฒนาคลินิกแพทยแ์ผนไทย
(อาคารเดิม)เพื่อให้บริการ
ทางด้าน การส่งเสริมสุขภาพ 

ศูนย์การเรียนรู้ด้าน
การแพทย์แผนไทย 
1 ศูนย ์

       614,000   

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
แบบฟอร์มรายละเอียดแผนปฏิบัติการ 

รายโครงการ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๐ 

 
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 พร้อมเงินและระยะเวลาด าเนินการ
ในแต่ละงาน) 
  1…………………..…………………………….….. จ านวนเงิน .......................... ระยะเวลาด าเนินงาน ....................... 
 2…………………..…………………………….….. จ านวนเงิน .......................... ระยะเวลาด าเนินงาน ....................... 
 3…………………..…………………………….….. จ านวนเงิน .......................... ระยะเวลาด าเนินงาน ....................... 
รวมเงินงบประมาณของโครงการ ……………………………….. บาท 
วิธีการประเมินโครงการ 
……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………… 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………… 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………… 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้ควบคุมก ากับ 
……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………… 
 
 
 



๑๑๑ 

 
ค าอธิบายแบบฟอร์มรายละเอียดแผนปฏิบัติการรายโครงการ 

๑. หน่วยงาน  หมายถึง เจ้าภาพหลักที่ด าเนินโครงการ/งาน ควรระบุเป็นหน่วยงานระดับกลุ่มงาน/
ภาควิชาหรือเทียบเท่าหรือสูงกว่า 

๒. พันธกิจ หมายถึง พันธกิจที่โครงการนั้นๆ ด าเนินการเพ่ือตอบสนอง  ซึ่งประกอบด้วย ด้านการผลิต
และพัฒนาบุคลากร, วิจัยและผลิตผลงานวิชาการ, บริการวิชาการ, ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และ
บริหารจัดการ 

๓. ลักษณะของแผน หมายถึง ลักษณะของการด าเนินงานในประเภทต่างๆ โดยแบ่งเป็น  
1) โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ คือ โครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนา ยกระดับการท างานหรือ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ 
2) โครงการส าหรับแผนงานประจ า คือ โครงการที่ด าเนินการที่เป็นปกติ ซึ่ งอาจด าเนินงานเป็น
ประจ าติดต่อกันมาหลายปี  

๔. ชื่อโครงการ หมายถึง ชื่อของการด าเนินงาน ที่จะบอกให้ทราบว่าจะมีการท าอะไร ควรเป็นประโยคที่
สั้น กะทัดรัด สื่อความหมายได้ชัดเจน และสอดคล้องกับเนื้อหาสาระของโครงการ 

๕. รหัสโครงการ หมายถึง รหัสที่สามารถระบุได้ว่าโครงการนั้นๆ ด าเนินการในปีงบประมาณใด โดย
หน่วยงานใด และเป็นโครงการล าดับที่เท่าใดของหน่วยงาน โดยใช้เลขรหัส 8 หลักเป็นตัวก าหนด ซึ่ง
ประกอบด้วย 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 าคัญหรือความจ าเป็นใน

การจัดท าโครงการ เพื่อท าให้ทราบว่าท าไมต้องท าโครงการ และชี้แจงถึงผลลัพธ์ที่ได้รับจากการ 
ด าเนินงาน โดยมีหลักการเขียน ดังนี้ 
1) ระบุถึงความเป็นมา หรือ ความส าคัญของโครงการ และอาจรวมไปถึงหลักการที่ควรจะเป็นใน
เรื่องดังกล่าว 
2) ระบุถึงรายละเอียด ความจ าเป็นในการจัดท าโครงการ โดยแสดงข้อมูลสนับสนุนที่มีน้ าหนัก
น่าเชื่อถือ เพ่ือสนับสนุนโครงการอย่างมีเหตุผล 
3) (อาจ) ระบุผลลัพธ์ที่คาดหวังจะได้รับจากการด าเนินโครงการ/งาน 

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

๙. กลุ่มเป้าหมาย หมายถึง ผู้รับบริการ/ผู้ได้รับประโยชน์หรือผลกระทบโดยตรงจากการด าเนินโครงการ 
๑๐. ระยะเวลาด าเนินการ หมายถึง การบอกระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดการด าเนินโครงการ 
๑๑. แผนด าเนินการและกิจกรรมด าเนินการ หมายถึง รายละเอียดของโครงการย่อยหรือกิจกรรมที่จะ

ด าเนินการเพ่ือให้โครงการที่วางแผนไว้บรรลุผลส าเร็จ จ านวนเงินที่ใช้ในแต่ละขั้นตอน และเวลาที่
ด าเนินกิจกรรม ซึ่งรายละเอียดควรปรากฏเป็นล าดับ/ขั้นตอนของการด าเนินงานตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุด
โครงการ โดยอาจประกอบด้วย ขั้นการวางแผนงาน, ขั้นขออนุมัติโครงการ, ขั้นด าเนินการ, และขั้น
สรุปและประเมินผลโครงการ 

๑๒. รวมเงินงบประมาณของโครงการ หมายถึง จ านวนเงินรวมทั้งหมดที่จะใช้ในการด าเนินโครงการ 



๑๑๒ 

 
๑๓. วิธีการประเมินโครงการ หมายถึง วิธีการที่จะน ามาใช้ในการประเมินผลเมื่อด าเนินโครงการเสร็จสิ้น 

ซึ่งอาจด าเนินการได้ในหลายๆ วิธี เช่น การใช้แบบประเมิน การใช้แบบสังเกต การใช้แบบสัมภาษณ์ 
การท าสอบ เป็นต้น 

๑๔. ตัวชี้วัดความส าเร็จ หมายถึง สิ่งที่แสดงให้เห็นถึงผลส าเร็จที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ โดยเขียน
ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการเป็นส าคัญ ส่วนใหญ่แล้ว ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ
มักมุ่งในประเด็นของผลส าเร็จประเด็นใดประเด็นหรือ หรือ 2 ประเด็นต่อไปนี้ 
1) วัดผลผลิต (Output)  
 -  ผลผลิต หมายถึง ผลที่ได้หรือผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการโดยตรง และสามารถวัด

ได้ในเชิงปริมาณ เช่น จ านวนชิ้นงาน, ระดับของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นที่ระบุจ านวนได้  
2) วัดผลลัพธ์ (Outcome) 
 -  ผลลัพธ์ หมายถึง ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากผลผลิตของโครงการ เช่น ระดับความพึงพอใจที่

เกิดข้ึนจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
๑๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ หมายถึง ประโยชน์โดยตรงต่อวิทยาลัยที่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายหลังการด าเนิน

โครงการเสร็จสิ้น 
๑๖. ผู้รับผิดชอบโครงการ / ผู้ควบคุมก ากับ หมายถึง ชื่อบุคคลผู้รับผิดชอบหลักในการด าเนินโครงการ 

และชื่อบุคคลผู้ท าหน้าที่ก ากับ ติดตามให้การด าเนินโครงการบรรลุผลส าเร็จ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
แบบฟอร์มการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๔ 

 
แบบฟอร์มการติดตามและประเมินการด าเนินงานตามแผน 

 

ชื่อแผนงาน/โครงการ ............................................................................................................................................................. 
รหัส ....................................................... 
กลุ่มงาน/ภาควิชา .................................................................................................................................................................. 
ลักษณะของแผน   
   แผนยุทธ์ศาสตร์ 
   แผนงานประจ า 
ตอนที่ 1 ผู้รับผิดชอบ 
 ช่ือ – นามสกุล ....................................................................... ต าแหน่ง ................................................................. 
ตอนที่ 2 ผลการปฏิบัติ 
   ยังไม่ไดด้ าเนินการ เหตผุล................................................................................................................................. 
   ก าลังด าเนินการ โดยโครงการ/กิจกรรมย่อยส าเร็จแล้วคดิเป็นรอ้ยละ ............... ของแผนงานท้ังหมดที่วางไว้ 
   ด าเนินการเสร็จสิ้น (ตอบข้อมลูตอนท่ี 3) 
ตอนที่ 3 ข้อมูลผลสมัฤทธิข์องการด าเนินงาน 
 3.1  วัตถุประสงค์ 
    บรรลุตามวัตถุประสงคต์ามแผน 
    ไม่บรรลุตามวัตถุประสงคต์ามแผน เหตผุล ...................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................ 
 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 
ที่ระบุไว้ในแผน ผลที่ได้จริง บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย 

     
     

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

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


