
 
1 ชุด/1 งาน/โครงการ 

แผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2561 
หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี        งาน (มหาวิทยาลัยฯ) :  ผู้ส าเรจ็การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

ช่ืองาน/โครงการ รหสัโครงการ แผ่นดิน บ.กศ. กศ.บป บัณฑิต 
พัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาโปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร ์ 6116000002 0 99,600 0 0 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี : 03, การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สงัคม  
กลยุทธ์ท่ี : 03, 3. พัฒนาศักยภาพทางวิชาการและพฒันานกัศึกษาให้เป็นคนดี คุณธรรม จิตอาสา สร้างสรรค์สงัคม  
ตัวชี้วัดมหาวิทยาลยัท่ี : ตัวช้ีวัดที่ 1) ร้อยละของนกัศึกษาช้ันปีสุดท้ายทีผ่่านการประเมินคุณภาพตามกรอบ KPRUQF โดยได้รับคะแนนประเมินไม่นอ้ยกว่า 3.51 จากระดับ
คะแนน 5 
สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพ :    
สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของ สมศ. :  
สอดคล้องกับค่านิยมหลัก :  Knowledge – สร้างสรรค์ความรู้ใหม่,  Public service and Productivity – ให้บริการชุมชน สังคมและมผีลิตภาพที่ดี,  Responsibility – มี
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่,  Unity – มีความรัก สามัคคีในองค์กร  
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปญัญา พัฒนาท้องถ่ิน 
สอดคล้องกับเอกลักษณ์ ผลิตและพฒันาครู เรียนรู้พฒันาทอ้งถ่ิน 
แนวทาง/มาตรการการจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ท่ี : 3.5) พัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
และมสีมรรถนะทีส่อดคล้องกบัยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 
สถานภาพของงาน/โครงการ [   ]  งานเดิม  [   ]  งานใหม่ [ X ]  โครงการเดิม  [   ] โครงการใหม่ ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1 ป ี
ประเภทของงาน/โครงการ [ X ]  งานตามพันธกิจ  [   ]  พัฒนาเชิงกลยุทธ์  [   ] งานอื่นๆ สถานท่ีด าเนินการ : โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร ์
การบูรณาการงานบริการวิชาการกับ [X] การเรียนการสอน [  ] วิจัย [  ] อื่นๆ  
การบูรณาการเรียน/การสอน ในหลักสูตร - 
การบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรม กับ  [  ] การเรียนการสอน   [X] กิจกรรมนักศึกษา   
1. หลักการและเหตุผล 2.วัตถุประสงค์ 
การพัฒนาผูเ้รียนเพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้ได้ดีนั้นควรจะใหผู้้เรยีนได้เรียนรูจ้าก
ประสบการณ์ตรงและมีโอกาสได้เข้าร่วมฝึกปฏิบัติตามกจิกรรมทีเ่กี่ยวเพือ่เป็นการ
พัฒนาและเสริมทักษะใหก้ับผู้เรียนได้มากยิ่งขึ้น 

1.  เพื่อเสริมทกัษะทีเ่กี่ยวข้องกบัสุขภาพใหก้ับนักศึกษา 
   2.  เพื่อให้นักศึกษาเข้าร่วมฝึกปฏิบัติตามกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ 

P2 



 
3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย 

ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัดความส าเรจ็ เป้าหมาย 
1. นักศึกษาโปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
เข้ารับการอบรมเสริมทักษะทีเ่กี่ยวข้องกับสุขภาพ 
 
2. นิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติรายวิชาการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
 

นักศึกษาโปรแกรมวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ ได้รับการ
พัฒนาทักษะ ประสบการณ์
ทางวิชาการ และการปฏิบัติ
ทางด้านสาธารณสุขอย่างมี
คุณภาพ 

เชิงปริมาณ  
   1. จ านวนนักศึกษาโปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์เข้ารบัการ
อบรมเสรมิทักษะทีเ่กี่ยวข้องกับสุขภาพ 

80 (ไม่ต่ ากว่าร้อยละ) 

   2. จ านวนนักศึกษาโปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ได้รบัการ
นิเทศการฝึกปฏิบัติรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

30 (คน) 

เชิงคุณภาพ   
   1. ระดับความรู้ ความเข้าใจของนกัศึกษา 65 (ไม่น้อยกว่าร้อยละ) 
   2. ระดับความพึงพอใจของนกัศึกษา 75 (ไม่น้อยกว่าร้อยละ) 
   3. ระดับของการน าไปใช้ประโยชน ์ 75 (ไม่น้อยกว่า) 
เชิงเวลา  

 
4. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จา่ย ระยะเวลาการปฏิบตัิงาน วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที่ 30/09/2561 

กิจกรรม ผลผลิต 
กิจกรรม 

(หน่วยนับ) 

งบประมานแยกตามหมวดรายจ่าย พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.-ม.ีค.) ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย.-ม.ิย.) ไตรมาสท่ี 4 (ก.ค.-ก.ย.) 

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ - รวมเงิน ปริมาณงาน งบประมาณ ปริมาณงาน งบประมาณ ปริมาณงาน งบประมาณ ปริมาณงาน งบประมาณ 
1. อบรมเสริมทักษะท่ี
เกี่ยวข้องกับสุขภาพ 

15 ครั้ง 56,700 24,800 10,620  92,120 5 ครั้ง 35,380 8 ครั้ง 46,340   2 ครั้ง 10,400 

2. นิเทศนักศึกษาฝึก 
ปฏิบัติ 

2 ครั้ง 0 3,000 0  3,000 1 ครั้ง 1,500 1 ครั้ง 1,500     

3. การเตรียมความพร้อม
ก่อนการเข้าสู่งาน 

1 ครั้ง 0 4,480 0  4,480   1 ครั้ง 4,480     

รวม  56,700 32,280 10,620  99,600 6 36,880 10 52,320 0 0 2 10,400 

 
5. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
นักศึกษาได้พัฒนาได้ความรู้และทกัษะทีเ่กี่ยวข้องกบัสุขภาพ 
 



6. การประเมินผล (ระบุ ประเด็นการประเมิน , แหล่งข้อมลู , เครื่องมือ,วิธีวิเคราะห์ข้อมลูและเกณฑ์การประเมิน) 
วัตถุประสงค์การประเมิน แหล่งข้อมูล วิธีการ/เครื่องมือ วิธีวิเคราะห์ข้อมูล เกณฑ์ในการประเมิน 

1. เพื่อประเมินความรู้ของผู้เข้ารับ
การอบรม 
2. เพื่อประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เข้ารบัการอบรมและผูเ้ข้าร่วม
กิจกรรม 
3. เพื่อประเมินการน าไปใช้ของผู้
เข้ารับการอบรม 

ผู้เข้ารบัการอบรม แบบวัดความรู ้
แบบประเมินความพึงพอใจ 
แบบประเมินการน าไปใช้ 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป 

ความรู้ ความเข้าใจของผูเ้ข้ารับ
การอบรม  ร้อยละ 65 
ความพึงพอใจของผูเ้ข้ารับการ
อบรมและผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อย
ละ75  
การน าไปใช้ของผูเ้ข้ารบัการอบรม 
ร้อยละ 75 

7. รายละเอียดของงบประมาณ 
หมวดรายจ่าย จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกจิกรรมให้ชัดเจน) 

ค่าตอบแทน 56,700 อบรมเสริมทักษะท่ีเกี่ยวข้องกับสุขภาพ 
1. อบรมหลักการเขียนหนังสือราชการ 
- วิทยากร จ านวน 7 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท  4,200  บาท 
2. อบรมการบริหารงานด้านสาธารณสขุ 
- ค่าตอบแทนวิทยากร  จ านวน 7 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท  4,200  
บาท 
3. อบรมกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุข 
- ค่าตอบแทนวิทยากร  จ านวน 7 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท 4,200  
บาท 
4. อบรมเทคนิคการเยี่ยมบ้าน 
- วิทยากร จ านวน 7 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท  4,200  บาท 
5. อบรมหลักการใช้ยา 
- วิทยากร จ านวน 7 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท  4,200 บาท 
6. อบรมนวดเท้าเพ่ือสุขภาพ 
- ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 14 ช่ัวโมงๆละ 300 บาท 4,200  
บาท 
 



7. อบรมการนวดตัวเพ่ือสุขภาพ 
- ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 14 ช่ัวโมงๆละ 300 บาท  4,200 
บาท 
8. อบรมการตรวจมะเร็งเต้านม การตรวจมะเร็งปากมดลกู 
- ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 7 ช่ัวโมงๆละ 300 บาท  2,100  
บาท 
10. อบรมเทคนิคการจับจีบผ้า 
- วิทยากร จ านวน 7 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท  4,200  บาท 
11. อบรมหลักการท างานเป็นทีม 
- วิทยากร จ านวน 7 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท  4,200 บาท 
12. อบรมการเย็บแผล  การตัดไหม 
- ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 7 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท 4,200 
บาท 
13. อบรมการฉีดยา   
- ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 7 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท  4,200 
บาท 
14. อบรมการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพสาธารณสุข 
- วิทยากร จ านวน 7 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท  4,200  บาท 
15. อบรมการเตรียมความพร้อมนักศึกษาแรกเข้า 
- วิทยากร จ านวน 7 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท  4,200  บาท 

4, ค่าใช้สอย 32,280 อบรมเสริมทักษะท่ีเกี่ยวข้องกับสุขภาพ 
1. อบรมเสริมทักษะทางด้านคุณธรรมและจรยิธรรม 
- ค่าอาหาร จ านวน  32 คนๆละ 3 มื้อๆละ 80 บาท 7,680 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน  32 คนๆละ 7 มื้อๆละ 30 
บาท 6,720 บาท 
 
 



2. อบรมการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพสาธารณสุข 
- ค่าอาหารกลางวันจ านวน  28 คนๆละ 1 มื้อๆละ 80 บาท 
2,240 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน  28 คนๆละ 2 มื้อๆละ 30 
บาท 1,680 บาท 
3. อบรมการบริหารงานด้านสาธารณสขุ 
- ค่าอาหารกลางวันจ านวน  32 คนๆละ 80 บาท 2,560 บาท 
4. อบรมหลักการใช้ยา 
- ค่าอาหารกลางวันจ านวน  28 คนๆละ 1 มื้อๆละ 80 บาท 
2,240 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน  28 คนๆละ 2 มื้อๆละ 30 
บาท 1,680 บาท 
นิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติ 
ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง  ค่าที่พักและค่าเบี้ยเลี้ยง  3,000 บาท 
การเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าสู่งานสาธารณสุข 
- ค่าอาหารกลางวันจ านวน  32 คนๆละ 80 บาท 2,560 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน  32 คนๆละ 2 มื้อๆละ 30 
บาท 1,920 บาท 
 

5, ค่าวัสด ุ 10,620 1. อบรมนวดเท้าเพ่ือสุขภาพ 
- วัสดุที่ใช้ในการจัดอบรม เช่น ไม้กดจุด ครีมนวดเท้า  ฯลฯ 
1,620 บาท 
2. อบรมเทคนิคการจับจีบผ้า 
- วัสดุที่ใช้ในการจัดอบรม เช่น ผ้า เข็มหมุด ฯลฯ 2,000 บาท 
3. อบรมการเย็บแผล  การตัดไหม 
- วัสดุที่ใช้ในการจัดอบรม เช่น เข็มเย็บ ไหม ส าลี ทีจ่ับเข็ม 
กรรไกรฯลฯ 2,000 บาท 



 
 
 
ลงช่ือ..............................................ผู้เสนอโครงการ 
          ( อาจารยร์าตรี  โพธ์ิระวัช ) 
 
ลงช่ือ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
  ( ผศ.ปรัชญา  ชะอุ่มผล ) 

 
8. การบริหารความเสี่ยง 

ความเสีย่ง การควบคุม 
1. อบรมเสริมทักษะที่เก่ียวข้องกับสุขภาพ 
    - นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบ 

1. ใช้มาตรการการเขา้ร่วมกิจกรรมเป็นส่วนหน่ึงของการประเมินผล
การศึกษา 

   

   

 
9. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ 

ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ 
ระดับ 

ต่ า ปานกลาง สูง 
1. ความพร้อมของปัจจัยการด าเนินงานตามโครงการ   * 

2. ความเหมาะสมของกระบวนการ ระยะเวลา ของการด าเนินกิจกรรม   * 

     

 
 
 
 

4. อบรมการฉีดยา   
- วัสดุที่ใช้ในการจัดอบรม เช่น เข็มฉีดยา ส าลี Syringe ฯลฯ 
3,000 บาท 
5. อบรมหลักการท างานเป็นทีม 
- วัสดุที่ใช้ในการจัดอบรม เช่น กระดาษ ปากกาเคมี 2,000 บาท 
รวมท้ังสิ้น 99,600 บาท  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

   
   



10. ผลการด าเนินงานในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการในรอบปีท่ีผ่านมา  (โครงการต่อเน่ือง) 
ปัญหา/อุปสรรคในปีที่แล้ว การด าเนินงานปรับปรุงในปีน้ี 

ด้านระยะเวลา - การด าเนินการตามไตรมาสอาจมีการเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลงกิจกรรมตามระยะเวลาที่เหมาะสม 

  

  

  

  

  
 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุม่เป้าหมาย/การขยายหรือจัดท าโครงการใหม่เพิ่มเติม 
 

 
 
 
 
 

 
11. แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ 

การบริการวิชาการเกิด
ประโยชน์ต่อ 

กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รบัผิดชอบ 

      
 


