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คำนำ 
 
แผนปฏิบัติการ  ปีงบประมาณ ๒๕63  (ฉบับปรับปรุง) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช  ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ ในวันที่ 

22 ตุลาคม 2563 ให้ดำเนินการ ณ ปัจจุบันได้ดำเนินงานมา 6 เดือน (กันยายน 2562 -มีนาคม 2563)  จึงมีการประเมินผลการดำเนินงาน และนำเข้าคณะกรรมการ
จัดทำแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2563  ในการประชุมพัฒนาการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยการใช้แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ  กิจกรรมที่ 1 กำกับ ติดตาม 
และประเมินผลการดำเนินงาน  1.3 ประชุมปรับแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ปรับแผนกลางปี) ผลการประชุมให้คงการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ (พ.ศ. ๒๕60 
– ๒๕๖4) ฉบับปรับปรุง ซ่ึงประกอบด้วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร ์17 เป้าประสงค์ 23 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์  15 กลยุทธ์  6 แผนงาน  และทบทวนการจัดทำโครงการโดย
ในแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕63  สรุปมีโครงการตามกลยุทธ์  จำนวน 15 โครงการ โครงการตามพันธกิจ จำนวน 52 โครงการ (ยกเลิกโครงการ จำนวน 5 
โครงการ เพ่ิมโครงการเกี่ยวกับการบูรณาการในปีการศึกษา 2563 จำนวน 2 โครงการ)  ดังนั้นโครงการที่ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕63 
(ฉบับปรับแผนกลางปี) มีจำนวนทั้งสิ้น 67 โครงการ มีการกำหนดผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินงานแต่ละโครงการ กรอบระยะเวลาดำเนินการ และงบประมาณ นำสรุปผล
การประชุมฯเสนอต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ วาระพิเศษ ครั้งที่ 7 /2563 และได้รับอนุมัติในวันที่ 20 เมษายน 
2563 เพ่ือให้บุคลากรทุกระดับใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดแผนงานและตัวชี้วัดเป้าประสงค์เพ่ือนำสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ของ
วิทยาลัย 
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วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช    

                     20 เมษายน ๒๕63 
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สารบัญ 
 

  หน้า 
สารบัญ ก 
นโยบายการบริหารงาน  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ง 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป ๑ 
ส่วนที่ ๒   การวิเคราะห์องค์กร  8 
ส่วนที่ ๓   แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ  ๒๕63   
  ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดหลัก กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ ตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕63  17 
     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพ 28 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 วิจัยและสร้างผลงานวิชาการด้านสุขภาพที่ตอบสนองความต้องการของสังคม 121 
     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการด้านสุขภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม 134 
     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 160 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารจัดการวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ 175 
ภาคผนวก   
ภาคผนวก ก. ตารางสรุปงบประมาณดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 263 
ภาคผนวก ข. ตารางสรุปการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563 จำแนกตามพันธกิจ  

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 
264 

ภาคผนวก ค. ตารางสรุปเงินรายได้ตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563 จำแนกตามโครงการ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 

265 

ภาคผนวก ง. ตารางการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563 จำแนกตามกลุ่มงาน 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 

266 
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  หน้า 

ภาคผนวก จ. ตารางการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563 จำแนกตามพันธกิจ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 

270 

ภาคผนวก ฉ. งบประมาณการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ปีการศึกษา 2562  282 
ภาคผนวก ช. การวิเคราะห์องค์กรเพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 285 
ภาคผนวก ซ. การวิเคราะห์องค์กรเพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563 จำแนกตามกลุ่มงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 288 
ภาคผนวก ฌ. แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ปีงบประมาณ 2563 297 
ภาคผนวก ญ. แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2563 300 
ภาคผนวก ฎ. แบบฟอร์มขออนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2563 302 
ภาคผนวก ฏ. คำสั่งเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 303 
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หลักการทรงงาน 
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

 

 

 “มนุษย์สามารถเข้าถึงสิ่งสูงสุด 3 ประการ คือ 1. ความดี  2. ความจริง 3. ความงาม  

ในความจริงที่มีความดี และความงาม ในความดีที่มีความจริง และความงาม ในความงามที่มีความจริง และความดี” 

“คุณธรรม คือ สิ่งกำกับจิตใจให้ปรากฏออกมาเป็นพฤติกรรมที่กำหนดได้ว่าเป็นความดี ความจริง และความงาม” 

“คนดีมีคุณธรรม คือ คนที่มีเคร่ืองกำกับจิตใจให้การกระทำ และคำพูดปรากฏออกมาเป็น ความดี ความจริง และ ความงาม” 

“คนไร้คุณธรรม คือ คนที่มีเคร่ืองกำกับจิตใจให้การกระทำ และคำพูดปรากฏออกมาเป็นความเลว ความเท็จ และความอัปลักษณ์” 

 

 

          ประมวลจากคำบรรยายของฯพณฯ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี 
          ในการสัมมนา เรื่อง องค์การที่มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
                          จัดทำโดย สำนักพระราชวัง 
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ประกาศ 
 เรื่อง  นโยบายการบริหารให้เกิดประสิทธิภาพได้มาตรฐาน 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 
 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราชกำหนดนโยบายการบริหารงาน ดังนี้ 
1. การดำเนินงานของรองผู้อำนวยการ หัวหน้างาน หัวหน้าภาควิชา ผู้ปฏิบัติงานทุกภาคส่วน ให้มีการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้ 

1.1 กำหนดบทบาทหน้าที่ตามโครงสร้างที่ได้รับการแต่งตั้งและปฏิบัติ (ภายใต้กฎระเบียบ ข้อบังคับ  ข้อกฎหมาย งานคุณภาพการศึกษาของสถาบัน    
พระบรมราชชนกที่กำหนดให้ปฏิบัติ และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง) 

1.2 จัดทำคู่มือระบบและกำหนดกลไกการดำเนินงานให้ชัดเจน 
1.3 วิเคราะห์ จัดทำแผนงาน โครงการ และการบริหารความเสี่ยงของงานที่รับผิดชอบ ภายใต้วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์  โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

ของวิทยาลัยฯ กำหนดงบประมาณ ค่าใช้จ่ายภาพย่อยและภาพรวม โดยให้สอดคล้องกับแผนงาน โครงการและการประกันคุณภาพการศึกษา 
2. เขียนรายงานผลการปฏิบัติงานและรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษาและปีงบประมาณล่วงหน้า 
3. บริหารงบประมาณ ค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการเงิน การงบประมาณเพ่ือให้บรรลุตามตัวชี้วัดของวิทยาลัยฯ และสถาบันพระบรมราชชนก 
4. จัดทำแผนความต้องการการพัฒนาหน่วยงานและหรือบุคลากร ที่เก่ียวข้องกับงานที่รับผิดชอบ และประสานงานกับงานพัฒนาบุคลากร เพื่อจัดทำงบประมาณ 

การพัฒนาบุคลากรล่วงหน้าให้ครอบคลุมทั้งอาจารย์  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ 
5. บริหารจัดการงานภายใต้ผลการศึกษาวิจัย นวัตกรรม หรือหลักวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับงานนั้น ๆ  (ศึกษาวิจัยหรือนวัตกรรมอย่างน้อย ๑ เรื่องต่อปี โดย 

ดำเนินการให้เป็นไปตามระบบงานของงานวิจัยและนวัตกรรม) 
6. กำหนดให้มีการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ของกลุ่มงาน อย่างน้อย ๑ เรื่องต่อปี จนเกิดเป็นBest Practice 
7. ให้มีการดำเนินงานแบบองค์รวมและบูรณาการกิจกรรม/งาน ร่วมกันระหว่างกลุ่มงาน  งานและภาควิชา  ดังนี้ 

7.1 บูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ 
7.2 บูรณาการการวิจัยและนวัตกรรมกับการเรียนการสอน 



จ 
 

7.3 บูรณาการการเรียนการสอนกับการพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
7.4 บูรณาการการบริการวิชาการ การเรียนการสอน การพัฒนานักศึกษา และการวิจัย โดยกำหนดชุมชนต้นแบบผ่านระบบครอบครัว เพ่ือตอบสนอง 

นโยบายของสถาบันพระบรมราชชนกในการผลิตบัณฑิตให้เกิดสมรรถนะสูง 
8. พัฒนาฐานข้อมูลให้มีความทันสมัยอย่างเป็นรูปธรรม สามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจของทุกกลุ่มงาน งานและภาควิชา  และมีการรายงานข้อมูลประจำเดือน   

ประจำไตรมาสและประจำปี 
9. พัฒนาการประชาสัมพันธ์แผนงาน โครงการ การดำเนินงานของกลุ่มงาน งาน ภาควิชา และภาพรวมของวิทยาลัยฯ เพ่ือสื่อสารให้ทราบโดยทั่วกันในทุก 

ช่องทาง  และนำเสนอต่อสถาบันพระบรมราชชนกเป็นประจำ ทุกเดือน 
10. จัดทำโครงการ/กิจกรรม โดยดำเนินการภายใต้คณะกรรมการดำเนินงานที่ได้รับการแต่งตั้งเพ่ือการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนของวิทยาลัยฯ 
11.  ร่วมจัดตั้งและพัฒนาศูนย์ศึกษาต่าง ๆ ให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศอย่างเป็นรูปธรรมจากทุกภาควิชาและ ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
12.  ให้บริการวิชาการท้ังภายนอกและภายในวิทยาลัยฯ อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด และนำผลการให้บริการวิชาการมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
13.  จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่กำหนด นำเสนอต่อผู้อำนวยการผ่านทางงานยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มงานอำนวยการ 
14.  มีการกำหนดตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ พร้อมทั้งจัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดเป็นรายบุคคล ของอาจารย์  หัวหน้าภาควิชา   

หัวหน้างาน และรองผู้อำนวยการต่อผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ  
15.  ประเมินผลการปฏิบัติราชการของตนเอง ผู้ใต้บังคับบัญชา และเพ่ือนร่วมงานด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม โปร่งใส  ตรวจสอบได้ 
16.  อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 

            ประกาศ ณ วันที่   20   กันยายน  พ.ศ. ๒๕60 
 
 
 
 

                                                                        (นางสาววรรณภา ประทุมโทน) 
                                                     ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พทุธชินราช 
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ส่วนที่ ๑ 

ข้อมูลทั่วไป 
 ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 
 ที่ตั้งและประวัติความเป็นมา 

 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช เป็นวิทยาลัยพยาบาลแห่งแรกในส่วนภูมิภาคของกระทรวงสาธารณสุข ตั้งอยู่เลขท่ี ๙๐/๖ ถนนศรีธรรมไตรปิฎก อำเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก  เปิดดำเนินการวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๒ เดิมชื่อ “โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย”   สังกัดกองโรงพยาบาลส่วนภูมิภาคโดยรับนักเรียนที่จบชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นที่มีภูมิลำเนาในเขตภาคเหนือเข้าศึกษา  การบริหารงานของโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลพุทธชินราช   

พ.ศ. ๒๕๑๗ เปลี่ยนมาสังกัดกองงานวิทยาลัยพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข และเปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาลัยพยาบาลพุทธชินราช” วันที่ ๑๔ 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้พระราชทานนามใหม่เป็น “วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช”  สังกัดสถาบันพัฒนากำลังคนด้าน
สาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข  

พ.ศ. ๒๕๓๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ  ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานนามใหม่ให้แก่ สถาบันพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุขเป็น “สถาบัน
พระบรมราชชนก”     

พ.ศ. ๒๕๓๙ กระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนเรศวร ในการผลิตบัณฑิตพยาบาลโดยมีโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลบร ม
ราชชนนี พุทธชินราช โดยมหาวิทยาลัยนเรศวรรับผิดชอบจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๑ และ ๒ สำหรับหมวด
วิชาชีพการพยาบาลชั้นปีที่ ๓ และ ๔ วิทยาลัยรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน  โครงการนี้สิ้นสุดลงในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ หลังจากนั้นวิทยาลัยฯดำเนินการจัดการเรียนการสอน
ครอบคลุมทั้ง 4 ชั้นปี    

วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2562  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศร
ราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯให้ตราพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. ๒๕๖๒  เป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะ
ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ มีฐานะเป็นนิติบุคคล  และเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณ อยู่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  

ปัจจุบัน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช  ดำเนินการผลิตบัณฑิตและบุคลากรทางด้านสาธารณสุขมาเป็นปีที่ 70  
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 รายนามผู้อำนวยการวิทยาลัย จากอดีตจนถึงปัจจุบัน 
๑. นายแพทย์เบนทูล    บุญอิต   พ.ศ. ๒๔๙๒ – ๒๕๐๑ 
๒. นางผกา  บุญอิต   พ.ศ. ๒๕๐๒ – ๒๕๐๖ 
๓. นายแพทย์จำลอง   มุ่งการดี   พ.ศ. ๒๕๐๖ – ๒๕๑๒ 
๔. นายแพทย์อุดม     สุวัจนานนท์  พ.ศ. ๒๕๑๒ – ๒๕๑๖ 
๕. นางแฉล้ม  พวงจันทร์  พ.ศ. ๒๕๑๖ – ๒๕๓๓ 
๖. นางสาวปานจิต     เครื่องกำแหง  พ.ศ. ๒๕๓๓ – ๒๕๔๑ 
๗. นางสาววรรณดา   มลิวรรณ์  พ.ศ. ๒๕๔๑ – ๒๕๔๙ 
๘. นางสาวพจนา    ปิยะปกรณ์ชัย  พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๑ 
๙. นางนภาดล  สีหพันธุ์   พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๓ 
๑๐. ดร.เพลินตา     พรหมบัวศรี  พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕ 
๑๑. นางจรวยพร     ทะแกล้วพันธุ์  พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕7 
๑๒. ดร.สุภาเพ็ญ  ปาณะวัฒนพิสุทธิ์ พ.ศ. ๒๕๕7 – 2559 
13. นางเกษร  คงแขม   พ.ศ. 2559 –2561 
14. ดร.วรรณภา  ประทุมโทน  พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน 
 

 สภาพปัจจุบัน 
 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช จัดเป็นสถาบันอุดมศึกษากลุ่ม ค ๒  สถาบันเฉพาะทางที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี  ตามประ กาศมาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ผลิตบัณฑิตพยาบาลตอบสนองความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข และประเทศ โดยมีหลักสูตรที่เปิดสอนใน
ปัจจุบัน จำนวน ๑ หลักสูตร  คือ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พ.ศ. ๒๕60) จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๑35 หน่วยกิต เป็นหลักสูตรที่นักศึกษาเรียนเต็มเวลา ๔ ปี  
 ปีการศึกษา 2562 (ปีงบประมาณ ๒๕63) วิทยาลัยฯมีนักศึกษาท้ัง ๔ ชั้นปี รวม 607 คน มีบุคลากร รวม 114  คน ประกอบด้วย อาจารย์ปฏิบัติงานจริง จำนวน 
57 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอก จำนวน 25 คน คุณวุฒิปริญญาโท จำนวน 32 คน ข้าราชการสายสนับสนุน จำนวน 3 คน ลูกจ้างประจำ จำนวน 9 คน พนักงานราชการ จำนวน 
2 คน พนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 9 คน ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 4 คน และลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 30 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 16 กันยายน 2562) 
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 โครงสร้างการบริหารงานของวิทยาลัย  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช   แบ่งโครงสร้างการบริหารงาน เป็น 3 กลุ่มงาน ดังนี้ 
๑. กลุ่มงานอำนวยการ  ประกอบด้วย 5 งาน คือ  

- งานบริหารทั่วไป  
   - งานทรัพยากรบุคคล  และงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

- งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และวิทยบริการ 
- งานยุทธศาสตร์  
- งานประกันคุณภาพการศึกษา 

2. กลุ่มงานวิชาการ ประกอบด้วย 2 งาน คือ  
- งานจัดการเรียนการสอนและงานทะเบียนนักศึกษา และ 6 ภาควิชา  ได้แก่  ภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่

และผู้สูงอายุ  ภาควิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน  และภาควิชาบริหารการพยาบาลและ
พัฒนาวิชาชีพ   

   - งานกิจการนักศึกษา 
3. กลุ่มงานวิจัย  บริการวิชาการ ประกอบด้วย ๒ งาน คือ  

- งานวิจัย และศูนย์ความเป็นเลิศ   
- งานบริการวิชาการ 
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โครงสร้างองค์กร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อำนวยการวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 

๑. หัวหน้างานบริหารท่ัวไป  
   - งานบริหารทั่วไป 
   - งานธุรการและสารบรรณ 
   - งานการเงนิและบญัช ี
   - งานพัสด ุ
   - งานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอ้ม ยานพาหนะ  
     และซ่อมบำรุง 
๒. หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล และงานทำนุบำรุง 
    ศลิปวฒันธรรม 
   - งานบริหารและพัฒนาบุคลากร 
   - งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (บุคลากร) 
   - ประชาสัมพนัธ ์
   - วเิทศสมัพันธ ์
๓. หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ   
    และวิทยบริการ   
   - งานผลิตและบรกิารสือ่โสต 
   - งานห้องสมดุ 
   - งานฐานขอ้มูลและสารสนเทศ 
   - งานคอมพวิเตอรแ์ละสารสนเทศ  
   - งานห้องปฏิบัติการพยาบาล 
๔. หัวหน้างานยุทธศาสตร์  
   - งานนโยบาย แผน และการบริหารจัดการภาครฐั 
  - งานบริหารความเสีย่ง และควบคุมภายใน 
5.หัวหน้างานประกนัคุณภาพ 
- งานประกนัคุณภาพการศกึษา  

๓. หัวหน้างานกิจการนกัศึกษา   
  - งานกิจกรรมนักศึกษา 
  - งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
  - งานประกันคุณภาพนักศึกษา 
  - งานให้คำแนะนำปรึกษา 
    และแนะแนว 
  - งานปกครอง วินัย และสวัสดิการ   
    นักศึกษา 
   
 
 
 
 

รองผู้อำนวยการ 
กลุ่มงานอำนวยการ  

 
 

๑. หัวหน้างานจัดการศึกษา  
    และงานทะเบียนนักศึกษา   
  - งานจัดการศกึษา 
  - งานทะเบียนและศิษย์เก่า 
    สัมพนัธ ์
  - งานวัดและประเมินผล   
    การศกึษา 
 
 
 
 
 
 

รองผู้อำนวยการ 
กลุ่มงานวิชาการ 

 
 

๑. หัวหน้างานวิจยัและศูนย์ความเป็นเลิศ      
  - งานผลิตและเผยแพรผ่ลงานวิจัย ตำรา     
    บทความ 
  - งานพฒันาศนูย์ความเป็นเลิศ 
  - งานจัดการความรู ้
  ๒. หัวหนา้งานบริการวิชาการ  
  - งานบริการวิชาการ 
  - งานพฒันาเอกลักษณส์ถาบัน 
  - งานพฒันาความเข้มแข็งของชุมชน 
        
 

 
 

รองผู้อำนวยการ 
กลุ่มงานวิจยั บริการวชิาการ 

 
 

๒. หัวหน้าภาควิชา  
  - ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่  
    และผู้สูงอายุ     
  - ภาควิชาการพยาบาลเด็ก  
    และวัยรุ่น  
  - ภาควิชาการพยาบาลอนามยั   
    ชุมชน   
  - ภาควิชาสขุภาพจิตและการ  
    พยาบาลจิตเวช  
  - ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร ์
  - ภาควิชาบริหารการพยาบาล    
    และพัฒนาวิชาชีพ  
 

๑. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
    หลกัสูตร 
 - หลักสูตรพยาบาลศาสตร 
   บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง  
   พ.ศ. ๒๕๕๕) 
- หลักสูตรพยาบาลศาสตร    
   บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 
   พ.ศ.๒๕๖๐) 
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ผู้อำนวยการวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 
ดร.วรรณภา  ประทุมโทน 

๑. หัวหน้างานบริหารท่ัวไป  (จ.ส.อ.สุชาติ  คอนแก้ว) 
   - งานบริหารทั่วไป 
   - งานธุรการและสารบรรณ 
   - งานการเงินและบัญชี 
   - งานพัสดุ 
   - งานอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม ยานพาหนะ  
     และซ่อมบำรุง 
๒. หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล และงานทำนุบำรุง 
    ศิลปวัฒนธรรม    (อ.อารีย์  กุลจู) 
   - งานบริหารและพัฒนาบุคลากร 
   - งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (บุคลากร) 
   - ประชาสัมพันธ์ 
   - วิเทศสัมพันธ์ 
๓. หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ   
    และวิทยบริการ  (อ.อภิเชษฐ์   พูลทรัพย์) 
   - งานผลิตและบริการสื่อโสต 
   - งานห้องสมุด 
   - งานฐานข้อมูลและสารสนเทศ 
   - งานคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ  
   - งานห้องปฏิบัติการพยาบาล 
๔. หัวหน้างานยุทธศาสตร์ (ดร.รุ่งทิวา  หวังเรืองสถิตย์) 
  - งานนโยบาย แผน และการบริหารจัดการภาครัฐ 
  - งานบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน 
 5.หัวหน้างานประกันคุณภาพ (ดร. ชลลดา ติยะวิสุทธิ์ศรี) 
  - งานประกันคุณภาพการศึกษา  
 

๓. หัวหน้างานกิจการนกัศึกษา   
    (อ.ปิยะเนตร  วิริยะปราโมทย์) 
  - งานกิจกรรมนักศึกษา 
  - งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
  - งานประกันคุณภาพนักศึกษา 
  - งานให้คำแนะนำปรึกษา 
    และแนะแนว 
  - งานปกครอง วินัย และสวัสดิการ   
    นักศึกษา 
   
 
 
 

รองผู้อำนวยการ 
กลุ่มงานอำนวยการ  

อ.จารุวรรณ   รังสิยานนท ์
 

๑. หัวหน้างานจัดการศึกษา  
    และงานทะเบียนนักศึกษา   
    (อ.จุฑามาศ  รตันอัมภา) 
  - งานจัดการศึกษา 
  - งานทะเบียนและศิษย์เก่า 
    สัมพนัธ ์
  - งานวัดและประเมินผล   
    การศกึษา 
 
 
 
 
 

รองผู้อำนวยการ 
กลุ่มงานวิชาการ 

ดร.ดวงพร หุ่นตระกูล 
 

๑. หัวหน้างานวิจยัและศูนย์ความเป็นเลิศ      
    (อ.ดวงใจ พรหมพยัคฆ์) 
  - งานผลิตและเผยแพรผ่ลงานวิจัย ตำรา     
    บทความ 
  - งานพฒันาศนูย์ความเป็นเลิศ 
  - งานจัดการความรู ้
  ๒. หัวหนา้งานบริการวิชาการ  
    (ดร.วิภาพร  สิทธิสาตร์) 
  - งานบริการวิชาการ 
  - งานพฒันาเอกลักษณส์ถาบัน 
  - งานพฒันาความเข้มแข็งของชุมชน 
        
 

รองผู้อำนวยการ 
กลุ่มงานวิจยั บริการวชิาการ 

ดร.อัศนี   วันชยั 
 

๒. หัวหน้าภาควิชา  
  - ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่  
    และผู้สูงอายุ     
    (อ.ดร.กรวกิา พรมจวง) 
  - ภาควิชาการพยาบาลเด็ก  
    และวัยรุ่น  
    (อ.สาวติรี ลิม้กมลทิพย์) 
  - ภาควิชาการพยาบาลอนามยั   
    ชุมชน   
    (ดร.กีรต ิ กจิธรีะวุฒวิงษ์) 
  - ภาควิชาสขุภาพจิตและการ  
    พยาบาลจิตเวช  
    (อ.อายุพร   กยัวิกยัโกศล) 
  - ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร ์
    (อ.อัญชลี รุ่งฉาย) 
  - ภาควิชาบริหารการพยาบาล    
    และพัฒนาวิชาชีพ  
    (อ.ดร.อญัชลี  แกว้สระศรี) 
 
 

๑. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
    หลกัสูตร 
- ดร.อัญชล ีแก้วสระศร ี
- ดร.รุ่งทวิา หวังเรืองสถิตย ์
- ดร.สมาภรณ ์เทียนขาว 
- ดร.สริีวัฒน์ อายุวฒัน ์
- อ.อัญชลี รุ่งฉาย 
 
 

 

 

 

โครงสร้างการบริหารงานของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 
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วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช มีการบริหารงานโดยยึดตามปรัชญา  ปณิธาน  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  วัตถุประสงค์  ค่านิยมร่วม และในปีงบประมาณ ๒๕61   
มีการดำเนินการทบทวนวิสัยทัศน์   พันธกิจ  ค่านิยมร่วมเพ่ือใช้ในการกำหนดทิศทางในการจัดทำแผนกลยุทธ์  โดยบุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วม ดังนี ้

 ปรัชญา   

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช เชื่อว่า การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน สากลโดยการบูรณาการองค์ความรู้ที่ได้จากการบริการวิชาการ  
การวิจัย มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ รวมทั้งการส่งเสริมด้าน คุณธรรม จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม ผสมผสานภูมิ ปัญญาท้องถิ่น  จะส่งผลให้
บัณฑิตมีความสามารถทางวิชาชีพพยาบาล และมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตอบสนองต่อความต้องการด้านสุขภาพของบุคคล ครอบครัว ชุมชน และเป็นศูนย์การ
เรียนรู้ของชุมชน 
 ปณิธาน   

ส่งเสริมคุณธรรม  ก้าวนำวิชาการ   
ประสานสามัคคี   มีใจใฝ่พัฒนา 

 ดอกไม ้      
ดอกเหลืองอินเดีย มีการตั้งชื่อใหม่ว่า “ดอกเบนทุกา” เป็นอนุสรณ์ถึงคุณพ่อเบนทูล และคุณแม่ผกา บุญอิต ผู้ก่อตั้งวิทยาลัยฯ   

 สีประจำวิทยาลัย      
สีฟ้า – ขาว 

 วิสัยทัศน์  
“เป็นผู้นำการผลิตบัณฑิตพยาบาล ภายในปี 2564” 

 พันธกิจ  
๑. ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพ  
๒. วิจัยและสร้างผลงานวิชาการด้านสุขภาพที่ตอบสนองความต้องการของสังคม 
๓. บริการวิชาการด้านสุขภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม 
๔. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5. บริหารจัดการวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ 
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 ค่านิยมร่วม   
“มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีจิตอาสา พัฒนาคุณธรรม” 

 เอกลักษณ์สถาบัน    
สร้างคนจากชุมชนเพ่ือตอบสนองต่อระบบสุขภาพชุมชน 

 อัตลักษณ์บัณฑิต    
บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์  

 ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการการดูแลสุขภาพ (Excellent Center)    
การดูแลสุขภาพบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพเรื้อรัง:เบาหวาน 

 พฤติกรรมคุณธรรม ของนักศึกษา และบุคลากร 
“ซื่อสัตย์  สามัคคี มีความรับผิดชอบ”   

 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  
๑. มีความรอบรู้ในศาสตร์การพยาบาล การผดุงครรภ์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง สามารถประยุกต์ได้อย่างเหมาะสมในการปฏิบัติการพยาบาลขั้นพ้ืนฐาน 
๒. สามารถปฏิบัติการพยาบาล และการผดุงครรภ์ได้อย่างเป็นองค์รวม แก่ผู้ใช้บริการทุกระดับของการบริการสุขภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

โดยใช้ศาสตร์การพยาบาล การผดุงครรภ์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องภายใต้กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
๓. สามารถคิดอย่างเป็นระบบ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีมุมมองเชิงบวก มีเหตุผลและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทั้งในการปฏิบัติการพยาบาลและสถานการณ์ทั่วไป 
๔. มีคุณธรรมจริยธรรม มีค่านิยมที่ดีงาม มีความรับผิดชอบ เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และมีความเอ้ืออาทร 
๕. มีศรัทธาในวิชาชีพการพยาบาล และเห็นคุณค่าการพยาบาล 
๖. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีภาวะผู้นำ และสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
๗. สามารถบริหารจัดการในการบริการสุขภาพ ตลอดจนทำงานเป็นทีมร่วมกับสหวิชาชีพ 
๘. มีทักษะการดำรงชีวิต การประกอบวิชาชีพ และปรับตัวได้ในสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลง 
๙. มีทักษะการเรียนรู้และพัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
๑๐. ใฝ่รู้ และเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนาตนเอง วิชาชีพและสังคมอย่างต่อเนื่อง 
๑๑. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติการพยาบาลและการสื่อสาร 
๑๒. เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ตลอดจนเป็นพลเมืองดีของชาติ ภูมิภาคและของโลก 



   แผนปฏิบัตกิารปีงบประมาณ ๒๕๖๓  (ฉบับปรับแผนกลางปี) วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช                       หน้า 8  

ส่วนที่ 2   
การวิเคราะห์องค์กร  

คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย  และบุคลากรทุกระดับในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ร่วมวิเคราะห์องค์กรโดยนำผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ปี      
พ.ศ. ๒๕60- ๒๕64 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2562  สภาพแวดล้อมทางการบริหาร ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น  กรอบ
แนวคิดการพัฒนาที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๒๕๖๐- ๒๕๗๙) Thailand 4.0 University 4.0 แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  ( พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)  พระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ.๒๕๖3-๒๕๖7  เกณฑ์
การรับรองสถาบันการศึกษาพยาบาล  เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื ่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา และประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่องแนวทางการนำมาตรฐานการอุดมศึกษาสู่การปฏิบัติมา  โดยใช้ SWOT analysis  ผลการวิเคราะห์เป็นดังนี้ 
จุดแข็ง (S : Strengths) 

S1 มีนโยบายทุกพันธกิจชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร 
S2 อาจารย์มีสัมพันธภาพที่ดีกับแหล่งฝึก 
S3 มีงบประมาณจัดสรรเพียงพอ 

จุดอ่อน (W : Weakness) 
W1 โครงสร้าง และหน้าที่ไม่ชัดเจน 
W2 การทำงานเป็นทีมยังไม่มีประสิทธิภาพ 
W3 ระบบการกำกับติดตาม และนำผลการประเมินมาปรับปรุงไม่ชัดเจนไม่ต่อเนื่อง (PDCA) 
W4 การสื่อสารในองค์กรไม่ชัดเจน 
W5 แผนกลยุทธ์ของวิทยาลัยฯยังไม่สามารถลงไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
W6 อาจารย์มีความเชี่ยวชาญและมีคุณวุฒิสูงแต่ยังไม่สามารถขับเคลื่อนวิทยาลัยฯให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรที่กำหนด 
W7 ระเบียบวิธีปฏิบัติการเบิกจ่ายต่างๆทั้งงานพัสดุและการเงินมีการปรับเปลี่ยนค่อนข้างบ่อยขาดการประชาสัมพันธ์ที่เป็นลายลักษณ์อักษรสู่ผู้ปฏิบัติทำให้ผู้ปฏิบัติ

ขาดความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจนการเบิกจ่ายต่างๆ 
W8 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของกลุ่มงานมีมากเกินไปทั้งกิจกรรมภายในและกิจกรรมภายนอกวิทยาลัย 
W9 จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนกลุ่มงานยังไม่เพียงพอ (ที่มีอยู่)ไม่มีประสิทธิภาพ (พัสดุ) 

 



   แผนปฏิบัตกิารปีงบประมาณ ๒๕๖๓  (ฉบับปรับแผนกลางปี) วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช                       หน้า 9  

โอกาส (O : Opportunities) 
O1 IPE policy เป็นโอกาสการพัฒนาการจัดการศึกษาร่วมระหว่างสหวิชาชีพ นโยบายในการพัฒนาประเทศ Thailand 4.0 
O2 สถาบันพระบรมราชชนก มี พ.ร.บ 
O3 นโยบายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา และแหล่งฝึกปฏิบัติงานเป็นโอกาสให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกันในการผลิตพยาบาล 
O4 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร เช่น สังคมผู้สูงอายุและแรงงานจากต่างประเทศ ทำให้เกิดภาวะโรคเรื้อรัง โรคอุบัติใหม่ส่งผลให้ความต้องการพยาบาล

เพ่ิมข้ึน 
O5 เทคโนโลยีในรูป internet / smart phone  ช่วยให้มีความสะดวกและมีเครือข่ายช่วยสนับสนุนในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ภาวะคุกคาม (T: Threats) 
T1 ความต้องการในการพัฒนาบุคลากรของเขตสุขภาพและหน่วยงานบริการสุขภาพต้องการการอบรมระยะสั้น 3 – 5 วนั มากกว่าการอบรมเฉพาะทางที่เป็น

หลักสูตร 3 – 4 เดือน 
T2 ในหลักสูตรที่ผู้สำเร็จการอบรมไม่ได้เงินประจำตำแหน่งหรือค่าตอบแทนเพ่ิมเติมภายหลังสำเร็จการศึกษาเช่น หลักสูตร NNP หรือหลักสูตรที่ผู้สมัครต้องชำระ

ค่าลงทะเบียนเองส่วนใหญ่มักไม่ค่อยมีคนสมัครมาอบรมส่งผลให้จำนวนผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรนั้นๆ ไม่ได้ตามเป้าหมาย 
T3 การใช้ IT เชิงรุกเพ่ือการตลาดยังไม่มีประสิทธิภาพ 
T4 ขาดประสบการณ์ในการบริหารองค์กร แบบก้าวกระโดด ภายหลังการออก พรบ.สถาบัน 
T5 นโยบายรัฐบาลในการบรรจุข้าราชการของพยาบาลไม่ชัดเจนบัณฑิตไม่ได้เป็นข้าราชการทำให้ผู้ที่สนใจมาเรียนพยาบาลลดลง 
T6 ระบบการคัดเลือกนักศึกษาเข้าเรียนไม่มีประสิทธิภาพ 
T7 ลักษณะสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นวัตถุนิยมและเน้นความสำคัญของคุณภาพการให้บริการสุขภาพประชาชนเลือกรับบริการตามความพึงพอใจได้ความคาดหวัง

ต่อคุณภาพการให้บริการสูง 
 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ทั้งปัจจัยภายในองค์กร ( Interal Strategic Factors Summary:IFAS)  และปัจจัยภายนอกองค์กร (External Strategic Factors 
Summary:EFAS) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ในปี พ.ศ. 2562 ที่สถานะองค์กรอยู่ที่ WT กล่าวคือ  จุดอ่อน (Weakness) และภัยคุกคาม (Threats) เรียกว่า             
อยู่ในสถานะถดถอย (Dogs) แสดงให้เห็นว่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช   ควรดำเนินกลยุทธ์ในลักษณะของการตั้งรับดำเนินกลยุทธ์ระยะสั้นเพื่อปกป้องจุดอ่อน           
ที่จะนำไปสู่การถดถอย หรือมุ่งลดจุดอ่อนภายใน และหลีกเลี่ยงภัยคุกคามจากภายนอก    ทั้งนี้เนื่องจากสภาพการณ์ปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงไปทั้งสถานการณ์ภายใน และ
สถานการณ์ภายนอกที่ อาทิ การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบริหารประเทศ  การปรับปรุงมาตรฐานอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 และการออกพระราชบัญญติสถาบันพระบรมราชชนก
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา  และประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องแนวทางการนำมาตรฐานการอุดมศึกษาสู่การปฏิบัติจากสถานะของ
วิทยาลัยฯ ณ ปัจจุบันจำเป็นที่ต้องปรับการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2563 เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร 



   แผนปฏิบัตกิารปีงบประมาณ ๒๕๖๓  (ฉบับปรับแผนกลางปี) วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช                       หน้า 10  

 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราชได้นำผลการวิเคราะห์ดังกล่าว ประกอบการพิจารณา และกำหนดการดำเนินงาน สรุปไดป้ระเด็นยุทธศาสตร์ 5 ประเด็นหลัก 
17 เป้าประสงค์ 23 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์  15 กลยุทธ์  6 แผนงาน  และได้ดำเนินการแปลงแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ  โดยจัดทำโครงการตามกลยุทธ์  จำนวน 16 โครงการ 
โครงการตามพันธกิจ จำนวน 51 โครงการ และโครงการวิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ จำนวน 0 โครงการ ดังนั้นโครงการที่ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 
๒๕63  มีจำนวนทั้งสิ้น 67 โครงการ  ณ ปัจจุบันได้ดำเนินงานมา 6 เดือน (กันยายน 2562 -มีนาคม 2563)  จึงมีการประเมินผลการดำเนินงาน และนำเข้าคณะกรรมการ
จัดทำแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2563  ในการประชุมพัฒนาการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยการใช้แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ   กิจกรรมที่ 1 กำกับ ติดตาม และ
ประเมินผลการดำเนินงาน  1.3 ประชุมปรับแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ปรับแผนกลางปี) ผลการประชุมให้คงการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖4) 
ฉบับปรับปรุง ซึ่งประกอบด้วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ 17 เป้าประสงค์ 23 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์  15 กลยุทธ์  6 แผนงาน  และทบทวนการจัดทำโครงการโดยในแผนปฏิบัติการ 
ปีงบประมาณ ๒๕63  สรุปมโีครงการตามกลยุทธ์  จำนวน 15 โครงการ โครงการตามพันธกิจ จำนวน 52 โครงการ (ยกเลิกโครงการ จำนวน 5 โครงการ เพ่ิมโครงการเกี่ยวกับ
การบูรณาการในปีการศึกษา 2563 จำนวน 2 โครงการ)  ดังนั้นโครงการที่ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕63 (ฉบับปรับแผนกลางปี) มีจำนวนทั้งสิ้น 67 
โครงการ มีการกำหนดผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินงานแต่ละโครงการ กรอบระยะเวลาดำเนินการ และงบประมาณ นำสรุปผลการประชุมฯเสนอต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
ฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ วาระพิเศษ ครั้งที่ 7 /2563 และได้รับอนุมัติในวันที่ 20 เมษายน 2563 ซึ่งจะได้กล่าวต่อไปในส่วนที่ ๓ 
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ส่วนที่ ๓ 
แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕63 (ฉบับปรับแผนกลางป)ี 

 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช มีการจัดทำแผนกลยุทธ์  พ.ศ.2560-2564 (ฉบับปรับปรุง) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕63 โดยบุคลากร
ทุกระดับมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์   ผลการดำเนินงานขององค์กร และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง  ดำเนินการแปลงแผนกลยุทธ์ลงสู่การปฏิบัติเป็นแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ         
๒๕63 โดยมกีารกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ๕ ประเด็น โดยแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ประกอบด้วยเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ์  และแผนงาน ดังนี้ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพ 

 เป้าประสงค์  
 ๑.๑ ผลิตบัณฑิตทีม่ีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์  
 ๑.๒ ผลิตบัณฑิตให้สำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพมีสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลบนพื้นฐานการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 
 ๑.๓ พัฒนาอาจารย์ผู้สอนให้เป็นครูมืออาชีพ 
 ๑.๔ บริหารหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ 

 ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
 ๑.๑ ค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ จากผู้ใช้บัณฑิต 
 ๑.๒ ร้อยละของบัณฑิตที่สอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผ่านครั้งแรก 
 ๑.๓ ค่าเฉลี่ยของการประเมินคุณภาพบัณฑิตด้านการบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ โดยผู้ใช้บัณฑิต 
 ๑.๔ ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นต้นแบบการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนานักศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ 
 ๑.๕ ระดับคะแนนผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร 

 กลยุทธ์ 
 ๑.1 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้บัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ 
 1.๒ พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีสมรรถนะเชิงวิชาชีพ บนพื้นฐานการบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 
 1.๓ พัฒนาอาจารย์ผู้สอนให้เป็นครูมืออาชีพ 
 1.๔ ส่งเสริมการบริหารหลักสูตรเพ่ือความเป็นเลิศ  
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 แผนงาน 
 1. แผนงานผลิตบัณฑิตพยาบาล      2. แผนพัฒนานักศึกษา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ วิจัยและสร้างผลงานวิชาการด้านสุขภาพที่ตอบสนองความต้องการของสังคม 
  เป้าประสงค์ 

 2.1 ผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการท่ีมีคุณภาพสูงสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการผลิตและพัฒนาบุคลากรสุขภาพและตอบสนองระบบสุขภาพของ 
ประเทศ 

 2.2 พัฒนาสมรรถนะอาจารย์ในการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ 
 2.3 ผลิตนวัตกรรมด้านสุขภาพ 
 2.4 ผลิตผลงานวิจัยเพื่อรับการสนับสนุนทุนวิจัยหรือนวัตกรรมจากแหล่งทุนภายนอก 

 ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
 2.1 ร้อยละของผลงานวิจัยและผลงานวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ/จำนวนผลงานการตีพิมพ์ทั้งหมดในปีนั้น 
 2.2 จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง 
 2.3 ระดับความสำเร็จในการส่งเสริมสนับสุนนการทำผลงานวิจัย/วิชาการไปตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือนำไปใช้ประโยชน์ (ตาม 

เกณฑ์ สบช. 2561) 
 2.4 จำนวนผลงานนวัตกรรมด้านสุขภาพที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 
 2.5 จำนวนเงินสนับสนุนทุนวิจัยหรือนวัตกรรมจากแหล่งทุนภายนอก 

  กลยุทธ์ 
  2.1 ยกระดับคุณภาพการผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการท่ีมีคุณภาพสูงสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการผลิตและพัฒนาบุคลากรสุขภาพและ 
ตอบสนองระบบสุขภาพของประเทศ 

 2.2 ผลักดันให้เกิดการสร้างนวัตกรรมไปสู่การจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรและใช้ประโยชน์ 
 2.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัยเพื่อแสวงหาแหล่งทุนภายนอก 

  แผนงาน 
1. สนับสนุนการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการท่ีมีคุณภาพระดับสูง 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ บริการวิชาการด้านสุขภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม 
 เป้าประสงค์ 
  3.1 สร้างหลักสูตรด้านการพัฒนาบุคลากรสุขภาพตามความต้องการของระบบสุขภาพ 
  3.2 พัฒนาบุคลากรสาธารณสุขตามความต้องการของระบบสุขภาพ 
  3.3 พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขและศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการโรคเรื้อรัง 
 ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
  3.1 จำนวนหลักสูตรที่ตอบสนองด้านการพัฒนาบุคลากรสุขภาพตามความต้องการของระบบสุขภาพ 
  3.2 จำนวนบุคลากรสาธารณสุขที่เข้ารับการอบรมตามความต้องการของระบบสุขภาพ 
  3.3 ระดับความสำเร็จในการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเขตสุขภาพท่ีรองรับ Service Plan (ตามเกณฑ์ สบช. 2561) 

ระดับท่ี 1 มีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรของเขตสุขภาพฯ หรือมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ความต้องการการพัฒนา 
บุคลากรของเขตสุขภาพ 

ระดับท่ี 2 มีส่วนร่วมในการเป้นวิทยากร/สนับสนุนสถานที่จัดอบรม/สนับสนุนวิชาการ (งานวิจัย/เป็นที่ปรึกษา) หรืออ่ืนๆที่เก่ียวข้องกับการ 
พัฒนาบุคลากร เป็นต้น 

ระดับท่ี 3 มีการดำเนินการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น/เฉพาะทาง (ระยะสั้น 3 – 5 วันขึ้นไป หรือเฉพาะทาง 5 เดือน) อย่างน้อย  
1 หลักสูตร 

ระดับท่ี 4 มีการดำเนินการัดอบรมหลักสุตรใหม่ 
ระดับที่ 5 มีการสรุปและประเมินผลการอบรมฯ  

  3.4 ระดับความสำเร็จของศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข(ตามเกณฑ์ สบช. 2561) และคะแนนความสำเร็จของศูนย์ความเป็น
เลิศด้านการจัดการโรคเรื้อรัง เรื้อรัง (ตามเกณฑ์การดำเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านสุขภาพ วิทยาลัยในสังกัด สบช. พ.ส. 2559- 2563) มีรายละเอียด 
ดังนี้ 
   ระดับความสำเร็จของศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข(ตามเกณฑ์ สบช. 2561) 

   ระดับท่ี 1 มีการวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นของการพัฒนาบุคลากรในเขตสุขภาพ/พ้ืนที่ที่เป็นที่ตั้งของวิทยาลัย  
   ระดับท่ี 2 มีการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม/รับหลักสูตรฝึกอบรมจากหน่วยงานเพื่อการพัฒนาบุคลากร 
   ระดับท่ี 3 มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมผ่านช่องทางต่างๆ 
   ระดับท่ี 4 มีการบริหารจัดการการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรตามหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ 
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   ระดับท่ี 5 มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ผ่านการอบรมที่มีต่อการประชาสัมพันธ์และการตลาด การดำเนินการจัดการฝึกอบรมและการ 
บริหารจัดการฝึกอบรมในแต่ละหลักสูตร 

   คะแนนความสำเร็จของศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการโรคเรื้อรัง( รายละเอียดตามเกณฑ์การดำเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการดา้น
สุขภาพ วิทยาลัยในสังกัด สบช. พ.ส. 2559- 2563) 
 กลยุทธ์ 

 3.1 พัฒนาบริการวิชาการเชิงรุกเพ่ือตอบสนองระบบบริการสุขภาพ 
 3.2 ยกระดับความสำเร็จของศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขและศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการโรคเรื้อรัง 

 แผนงาน 
  1.สนับสนุนการบริการวิชาการด้านการจัดการสุขภาพท่ีสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น   
 เป้าประสงค์ 
  ๔.๑ พัฒนาคุณภาพนักศึกษาจากการสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ๔.๒ พัฒนาศักยภาพชุมชน/สังคมในการส่งเสริมสุขภาพด้วยการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 

 4.๑. จำนวนนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพที่พัฒนาจากศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ผลิตโดยนักศึกษา  
 4.๒. จำนวนนวตกรรมการส่งเสริมสุขภาพที่พัฒนาจากศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีนำไปใช้ในการพัฒนาสุขภาพในชุมชน/สังคม 

 กลยุทธ์ 
 4.๑ สนับสนุนการบูรณาการองค์ความรู้ของนักศึกษาเพื่อพัฒนานวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพ 
 4.๒ สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพที่บูรณาการศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยชุมชน/สังคม  

 แผนงาน 
1. แผนงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ บริหารจัดการวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ 
 เป้าประสงค์ 

 ๕.๑ พัฒนาระบบการจัดการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการองค์กร 
 ๕.๒ พัฒนาองค์กรให้เป็นวิทยาลัยคุณธรรมและวิทยาลัยสีเขียว (Green College) 
 ๕.๓ พัฒนาการบริหารจัดการให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม 
 5.4 พัฒนาความเชี่ยวชาญของอาจารย์ของวิทยาลัยให้สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุข 

 ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
 ๕.๑ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการองค์กร 
 5.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรให้เป็นวิทยาลัยคุณธรรม 
 ๕.3 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรให้เป็นวิทยาลัยสีเขียว (Green and Clean College) 
 ๕.4 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพภายใต้ค่านิยมร่วม MOPH  
 ๕.5 ค่าคะแนนเฉลี่ยการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน  
 ๕.6 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ  
 5.7. จำนวนอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาความเชี่ยวชาญสอดคล้องกับหลักสูตรที่ให้บริการสังคมของวิทยาลัย 

 กลยุทธ์ 
 ๕.๑ พัฒนาระบบการจัดการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการองค์กร 
 ๕.๒ พัฒนาองค์กรให้เป็นวิทยาลัยคุณธรรมและวิทยาลัยสีเขียว (Green College) 
 ๕.๓ พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
 5.4 เร่งรัดการพัฒนาความเชี่ยวชาญให้สอดคล้องกับความต้องการของระบบสุขภาพ 

 แผนงาน 
  1. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเพ่ือความเป็นเลิศ 
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ทั้งนีเ้พ่ือให้การนำแผนกลยุทธ์ลงสู่การปฏิบัติทีมี่ประสิทธิภาพ มีการมอบหมายความรับผิดชอบหลักและความรับผิดชอบรอง ดังนี้ 

กลยุทธ ์ กลุ่มงานวชิาการ 
กลุ่มงาน 

วิจัย บริการวิชาการ 
กลุ่มงานอำนวยการ 

๑.1 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้บัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ 

   

1.๒ พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีสมรรถนะเชิงวิชาชีพ บนพื้นฐานการบริการ
สุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 

   

1.๓ พัฒนาอาจารย์ผู้สอนให้เป็นครูมืออาชีพ    
1.๔ ส่งเสริมการบริหารหลักสูตรเพื่อความเป็นเลิศ     
2.1 ยกระดับคุณภาพการผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการที่มีคุณภาพสูงสามารถนำไปใช้ประโยชน์
ในการผลิตและพัฒนาบุคลากรสุขภาพและตอบสนองระบบสุขภาพของประเทศ 

   

2.2 ผลักดันให้เกิดการสร้างนวัตกรรมไปสู่การจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรและใช้ประโยชน์    
2.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัยเพื่อแสวงหาแหล่งทุนภายนอก    
3.1 พัฒนาบริการวิชาการเชิงรุกพื่อตอบสนองระบบบริการสุขภาพ    
3.2 ยกระดับความสำเร็จของศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขและศูนย์ความเป็น
เลิศด้านการจัดการโรคเรื้อรัง 

   

4.๑ สนับสนุนการบูรณาการองค์ความรู้ของนักศึกษาเพื่อพัฒนานวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพ    
4.๒ สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพท่ีบูรณาการศิลปวัฒนธรรมและภมูิปัญญาท้องถิ่น
โดยชุมชน/สังคม 

   

๕.๑ พัฒนาระบบการจัดการข้อมลูและเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กร    
๕.๒ พัฒนาองค์กรให้เป็นวิทยาลัยคุณธรรมและวิทยาลัยสีเขียว (Green College)    
๕.๓ พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ    
5.4 เร่งรัดการพัฒนาความเชี่ยวชาญให้สอดคล้องกับความต้องการของระบบสุขภาพ    

 

หมายเหตุ :           ผู้รับผิดชอบหลัก              ผู้รับผิดชอบรอง 



   แผนปฏิบัตกิารปีงบประมาณ ๒๕๖๓  (ฉบับปรับแผนกลางปี) วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช                       หน้า 17  

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดหลัก กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ ตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕63 (ฉบับปรับแผนกลางปี) 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 

 
ตามท่ีคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ และคณาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช รวมกันกำหนดวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นำการผลิตบัณฑิตพยาบาลภายใน

ปี 2564  จึงได้กำหนดแผนกลยุทธ์ (5 ปี) พ.ศ. 2560-2564  และทบทวนแผนกลยุทธ์ (5 ปี) พ.ศ. 2560-2564 ฉบับปรับปรุง ประกอบด้วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ 17 
เป้าประสงค์ 23 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์  15 กลยุทธ์  6 แผนงาน  และมีการประชุมปรับแผนกลางปีฯ  ผลการประชุมยังคงมีโครงการตามกลยุทธ์  จำนวน 15 โครงการ โครงการ
ตามพันธกิจ จำนวน 52 โครงการ (ยกเลิกโครงการ จำนวน 5 โครงการ เพิ่มโครงการเกี่ยวกับการบูรณาการในปีการศึกษา 2563 จำนวน 2 โครงการ)  ดังนั้นโครงการที่
ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕63 (ฉบับปรับแผนกลางปี) มีจำนวนทั้งสิ้น 67 โครงการ โดยให้ทุกกลุ่มงานดำเนินงานเพ่ือให้เกิดวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1. มีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามพันธกิจ แผนงาน โครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕63 
2. มีการกำกับติดตามการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕63 

 3. ร้อยละ ๘๐ ของโครงการตามแผนมีการดำเนินการตามเวลาและใช้งบประมาณไม่เกินตามแผนที่กำหนดไว้ 
๔. ร้อยละ ๘๐ ของโครงการตามแผนมีผลการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดตามท่ีกำหนดไว้ 
รายละเอียดแสดงดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์ 

กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการ 
ตามกลยุทธ ์
(Strategic 

Project: SP) 

โครงการ 
ตามพันธกิจ 
(Routine 

Project: RP) 

โครงการ
วิทยาลัย
เครือข่าย
ภาคเหนือ 

รวมจำนวน 
(โครงการ) 

1 การผลิตบณัฑติพยาบาลที่มีคณุภาพ 4 5 4 2 5 17 0 22 
2 วิจัยและสร้างผลงานวิชาการด้านสุขภาพที่ตอบสนอง
ความต้องการของสังคม 

4 5 3 1 2 2 0 4 

3 บริการวิชาการด้านสุขภาพให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชนและสังคม 

3 4 2 1 1 8 0 9 

๔ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 2 2 2 1 2 2 0 4 
๕. บริหารจัดการวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ 4 7 4 1 5 23 0 28 

สรุปจำนวนทั้งหมด 17 23 15 6 15 52 0 67 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ ์ แผนงาน  โครงการ/กิจกรรม กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

1.การผลติบัณฑิต
พยาบาลที่มีคณุภาพ 

๑.๑ บณัฑิตมีคณุภาพ
ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปรญิญา
ตรี สาขาพยาบาล
ศาสตร์  
ผลิตบัณฑติให้สำเร็จ
การศึกษาอย่างมี
คุณภาพ 
๑.๒ ผลติบัณฑิตให้
สำเรจ็การศึกษาอยา่ง
มีคุณภาพสมรรถนะ
เชิงวิชาชีพท่ีมีคุณภาพ
ได้มาตรฐานสากลบน
พื้นฐานการดูแลด้วย
หัวใจความเป็นมนุษย ์
๑.๓ พัฒนาอาจารย์
ผู้สอนให้เป็นครูมือ
อาชีพ 
๑.๔ บริหารหลักสูตร
อย่างมีคุณภาพ 

๑.๑ ค่าเฉลีย่ผลการประเมิน
คุณภาพลัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาพยาบาลศาสตร์ จากผู้ใช้
บัณฑิต 
๑.๒ ร้อยละของบัณฑิตทีส่อบ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผ่าน
ครั้งแรก 
๑.๓ ค่าเฉลีย่ของการประเมิน
คุณภาพบณัฑิตด้านการบริการ
สุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 
โดยผู้ใช้บัณฑิต 
๑.๔ ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับ
การยกย่องให้เป็นต้นแบบการ
จัดการเรียนการสอนที่พัฒนา
นักศึกษาในศตวรรษท่ี ๒๑ 
๑.๕ ระดับคะแนนผลการประ
เมินุณภาพระดับหลักสตูร 

๑.สนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนเพื่อให้บณัฑิตมี
คุณภาพตามกรอบมาตราฐาน
คุณวุฒิระดับปรญิญาตรสีาขา
พยาบาลศาสตร ์
๒.พัฒนากระบวนการเรียนรู ้
ที่ส่งเสรมิให้นักศึกษามี
สมรรถนะเชิงวิชาชีพบน
พื้นฐานการบริการสุขภาพ
ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย ์
๓.พัฒนาอาจารย์ผูส้อนให้เป็น
ครูมืออาชีพ 
๔.ส่งเสรมิการบริหาร
หลักสตูรเพื่อความเป็นเลิศ 

๑. แผนงานผลิต
บัณฑิตพยาบาล 
2.แผนงานพัฒนา
นักศึกษา 

SP0๑-01  โครงการยกระดับการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมบณัฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา
ตรี สาขาพยาบาลศาสตร ์

กลุ่มงานวิชาการ 

SP01-03 โครงการเตรยีมความพร้อมสอบ
ขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์  

กลุ่มงานวิชาการ 

SP01-04 โครงการพัฒนาครูต้นแบบ กลุ่มงานวิชาการ 
SP01-05 โครงการยกระดับการบริหาร

หลักสตูรสู่ความเป็นเลศิ 
กลุ่มงานวิชาการ 

RP๐๑-๐๑ โครงการรับนักศึกษาใหม ่ กลุ่มงานวิชาการ 
RP๐๑-๐๒  โครงการการจัดการเรียนการ

สอนระดับรายวิชาทีส่่งเสริมผล
การเรยีนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปรญิญาตรี สาขา
พยาบาลศาสตร ์

กลุ่มงานวิชาการ 

RP๐๑-๐๓ โครงการประชุมเสรมิสร้างความ
ร่วมมือในการผลติบัณฑิต
พยาบาล 

กลุ่มงานวิชาการ 

RP๐๑-๐๔ โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการ
พัฒนาศักยภาพด้านการสอน
สำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง 

กลุ่มงานวิชาการ 

RP01-05  การเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษา 

กลุ่มงานวิชาการ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ ์ แผนงาน  โครงการ/กิจกรรม กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

RP๐๑-๐๖ โครงการการเตรียมความพร้อม
ก่อนเรียน 

กลุ่มงานวิชาการ 

RP๐๑-๐๗  โครงการเตรยีมความพร้อมเพื่อ
การทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา 

กลุ่มงานวิชาการ 

 RP๐๑-๐๘  โครงการพัฒนาฐานข้อมลู
วิชาการเพื่อการบริหารงาน
บริหารหลักสตูรที่มี
ประสิทธิภาพ 

กลุ่มงานวิชาการ 

RP๐๑-๐๙ โครงการเสรมิทักษะวิชาชีพ ใน
หลักสตูรการเรยีนการสอน
แบบสหวิชาชีพ(Interprofessional 
Education) เขตสุขภาพที่ ๒ 

กลุ่มงานวิชาการ 

RP๐๑-๑๐ โครงการจดัการเรียนการสอน
หลักสตูรประกาศนียบตัรผู้ช่วย
พยาบาล ปีงบประมาณ 2563 
รุ่นที่ 4 

กลุ่มงานวิชาการ  

RP๐๑-51 โครงการพัฒนาหลักสตูร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
(ยกเลิก) 

กลุ่มงานวิชาการ* 

SP01-02  โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีอตั
ลักษณ์บณัฑิต “บริการสุขภาพ
ด้วยหัวใจ ความเป็นมนุษย”์ 

กลุ่มงานวิชาการ 
(กิจการนักศึกษา) 

RP01-11 โครงการเสรมิทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21  

กลุ่มงานวิชาการ 
(กิจการนักศึกษา) 



   แผนปฏิบัตกิารปีงบประมาณ ๒๕๖๓  (ฉบับปรับแผนกลางปี) วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช                       หน้า 20  

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ ์ แผนงาน  โครงการ/กิจกรรม กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

RP01-12 โครงการพัฒนาความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันกับหน่วยงาน
ภายนอก 

กลุ่มงานวิชาการ 
(กิจการนักศึกษา) 

RP01-13 โครงการให้ความรู้และทักษะ
การประกันคณุภาพการศึกษา 

กลุ่มงานวิชาการ 
(กิจการนักศึกษา) 

RP01-14 
 

โครงการกีฬาสร้างเสรมิสุขภาพ กลุ่มงานวิชาการ 
(กิจการนักศึกษา) 

RP01-15 โครงการส่งเสริมคณุธรรม
จริยธรรมและพลเมืองเข้มแข็ง 

กลุ่มงานวิชาการ 
(กิจการนักศึกษา) 

     RP01-16 โครงการพัฒนาความรู้ และ
ประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า”
สื่อสารอย่างไรให้ปลอดภัยจาก 
มหันตภยัไซเบอร์” 

กลุ่มงานวิชาการ 
(กิจการนักศึกษา) 

2.วิจัยและสร้าง
ผลงานวิชาการด้าน
สุขภาพท่ีตอบสนอง
ความต้องการของ
สังคม 

1. ผลิตผลงานวิจัย
และผลงานวิชาการที่มี
คุณภาพสูงสามารถ
นำไปใช้ประโยชน์ใน
การผลิตและพัฒนา
บุคลากรสุขภาพและ
ตอบสนองระบบ
สุขภาพของประเทศ 
2. พัฒนาสมรรถนะ
อาจารย์ในการผลติ
ผลงานวิจัยท่ีมี
คุณภาพ 

1. ร้อยละของผลงานวิจยัและ
ผลงานวิชาการทีไ่ด้รับการตีพิมพ์
ในวารสาร วิชาการระดับชาติหรือ
นานาชาติ/จำนวนผลงานการ
ตีพิมพ์ท้ังหมดในปีนั้น 
2. จำนวนผลงานวิจัยท่ีได้รับการ
อ้างอิง 
3. ระดับความสำเร็จในการ
ส่งเสริมสนับสุนนการทำ
ผลงานวิจัย/วิชาการไปตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับชาติหรือ

1.ยกระดับคณุภาพการผลิต
ผลงานวิจัยและผลงาน
วิชาการที่มีคุณภาพสูง
สามารถนำไปใช้ประโยชน์ใน
การผลิตและพัฒนาบุคลากร
สุขภาพและตอบสนองระบบ
สุขภาพของประเทศ 
2.ผลักดันให้เกดิการสร้าง
นวัตกรรมไปสู่การจด
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
และใช้ประโยชน์ 

สนับสนุนการผลิต
และเผยแพร่
ผลงานวิจัย ผลงาน
วิชาการที่มีคุณภาพ
ระดับสูง 
 
 
 
 
 
 
 

SP03-06 โครงการยก ระดับคุณภาพ
ผลงานวิจัยและวิชาการ 

กลุ่มงานวิจัย 
บริการวิชาการ 

SP02-07 โครงการพัฒนาความร่วมมือกับ
เครือข่ายภายนอก เพื่อสรา้ง
นวัตกรรมด้านสุขภาพ และ
นวัตกรรมด้านการพัฒนาผู้เรียน 

กลุ่มงานวิจัย 
บริการวิชาการ 

RP02-17 โครงการสนับสนุนการผลิตและ
เผยแพรผ่ลงานวิจยั บทความ
วิชาการ ตำรา และงาน
สร้างสรรค ์

กลุ่มงานวิจัย 
บริการวิชาการ 
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3. ผลิตนวตักรรมด้าน
สุขภาพ 
4. ผลิตผลงานวิจัย
เพื่อรับการสนับสนุน
ทุนวิจัยหรือนวัตกรรม
จากแหล่งทุนภายนอก 

นานาชาติ หรือนำไปใช้ประโยชน์ 
(ตามเกณฑ์ สบช. 2561)   
4. จำนวนผลงานนวัตกรรมดา้น
สุขภาพท่ีได้รับการจดอนสุิทธิบัตร 
5. จำนวนเงินสนับสนุนทุนวิจัย
หรือนวัตกรรมจากแหล่งทุน
ภายนอก 

3.สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือทางการวิจัยเพื่อ
แสวงหาแหล่งทุนภายนอก 

 
 
 
 
 
 

RP02-18 โครงการพัฒนากระบวนการ
จัดการความรู้เพื่อสร้างแนว
ปฏิบัติที่ดีในองค์กร 

กลุ่มงานวิจัย 
บริการวิชาการ 

3.บริการวิชาการ
ด้านสุขภาพให้
สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชน
และสังคม 

1. สรา้งหลักสูตรด้าน
การพัฒนาบุคลากร
สุขภาพตามความ
ต้องการของระบบ
สุขภาพ 
2. พัฒนาบุคลากร
สาธารณสุขตามความ
ต้องการของระบบ
สุขภาพ 
3. พัฒนาศูนย์ความ
เป็นเลิศด้านการพัฒนา
บุคลากรสาธารณสุข
และศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านการจดัการโรค
เรื้อรัง 

1. จำนวนหลักสูตรที่ตอบสนอง
ด้านการพัฒนาบุคลากรสุขภาพ
ตามความต้องการของระบบ
สุขภาพ 
2. จำนวนบุคลากรสาธารณสุขท่ี
เข้ารับการอบรมตามความ
ต้องการของระบบสุขภาพ 
3. ระดับความสำเร็จในการ
สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเขต
สุขภาพท่ีรองรับ Service Plan 
(ตามเกณฑ์ สบช. 2561) 
4. ระดับความสำเร็จของศูนย์
ความเป็นเลิศด้านการพัฒนา
บุคลากรสาธารณสุข (ตามเกณฑ์ 
สบช. 2561) และคะแนน
ความสำเร็จของศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านการจดัการโรคเรื้อรัง เกณฑ์
การดำเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศ

1.พัฒนาบริการวิชาการเชิง
รุกพื่อตอบสนองระบบบริการ
สุขภาพ 
2.ยกระดับความสำเร็จของ
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการ
พัฒนาบุคลากรสาธารณสุข
และศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
การจัดการโรคเรื้อรัง 

สนับสนุนการบริการ
วิชาการด้านการ
จัดการสุขภาพท่ี
สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชน
และสังคม 

SP03-09 โครงการพัฒนาหลักสตูรเพื่อ
ตอบสนองระบบสุขภาพ 
(โครงการอบรมหลักสูตร
พยาบาลเฉพาะทาง สาขาการ
พยาบาลเวชปฏิบตัิครอบครัว) 
(ยกเลิก) 

กลุ่มงานวิจัย 
บริการวิชาการ* 

SP03-10 โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้
ต้นแบบด้านการจัดการโรค
เรื้อรัง ตำบลบ้านคลอง 

กลุ่มงานวิจัย 
บริการวิชาการ 

RP03-19 โครงการสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนด้านการจัดการโรคเรื้อรัง
ตำบลดอนทอง จ.พิษณุโลก ป2ี 

กลุ่มงานวิจัย 
บริการวิชาการ 

RP03-20 โครงการอบรมหลักสูตร
ผู้บริหารสาธารณสุขระดับต้น 
รุ่นที่ 30(ยกเลิก) 

กลุ่มงานวิจัย 
บริการวิชาการ* 

RP03-21 โครงการอบรมหลักสูตร
ผู้บริหารสาธารณสุขระดับกลาง 
(ยกเลิก) 

กลุ่มงานวิจัย 
บริการวิชาการ* 
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ทางวิชาการด้านสุขภาพ วิทยาลัย
ในสังกัด สบช. พ.ส. 2559- 
2563) 
 

RP03-๒2 โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการ
พยาบาลเวชปฏิบตัิทัวไป
ประจำปี 2563 

กลุ่มงานวิจัย 
บริการวิชาการ 

RP03-23 โครงการประเมินภาวะสมอง
เสื่อมของบุคคลไร้ที่พึ่ง (บูรณา
การการเรียนการสอนกับงาน
บริการวิชาการ วิชาการพยาบาล
บุคคลที่มีปญัหาทางจิต) 

กลุ่มงานวิจัย 
บริการวิชาการ 

RP03-24 โครงการหญิงตั้งครรภ์รูเ้ท่าทัน 
เบาหวานขณะตั้งครรภ์ (บูรณา
การการเรียนการสอนกับบริการ
วิชาการ) (บูรณาการการเรียน
การสอนกับบริการวิชาการ 
วิชาการพยาบาลมารดาทารก
แรกเกิดและผดุงครรภ์ 2) 

กลุ่มงานวิจัย 
บริการวิชาการ 

RP03-25 โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัย
ก่อนเรียน (บูรณาการการเรียน
การสอนกับบริการวิชาการ วิชา 
การการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น) 

กลุ่มงานวิจัย 
บริการวิชาการ 

RP03-26 โครงการอบรมการช่วยชีวิตขั้น
พื้นฐานให้กับนักเรียน
มัธยมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก 
(บูรณาการการเรียนการสอนกับ
บริการวิชาการ วิชาการ
พยาบาลผู้ใหญ่ 2) 
 

กลุ่มงานวิจัย 
บริการวิชาการ 
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RP03-54 โครงการ Thai MOOC  ร่วมใจ
สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค
เรื้อรัง (โครงการเพิ่ม) 
(บูรณาการการเรียนการสอนกับ
งานบริการวิชาการ) 

กลุ่มงานวิจัย 
บริการวิชาการ 

RP03-55 โครงการคดักรองและประเมิน
สุขภาพจิตของบุคคลทุกกลุ่มวยั
ในชุมชน (บูรณาการการเรียน
การสอนกับงานบริการวิชาการ) 
(โครงการเพิ่ม) 

กลุ่มงานวิจัย 
บริการวิชาการ 

4.ทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๔.๑ พัฒนาคณุภาพ
นักศึกษาจากการสบื
สานศิลปวัฒนธรรม
และภมูิปัญญาท้องถิ่น 
๔.๒ พัฒนาชุมชนและ
สังคม ในการส่งเสรมิ
สุขภาพด้วยการทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรม
และภมูิปัญญาท้องถิ่น 

๑. จำนวนนวัตกรรมการส่งเสรมิ
สุขภาพท่ีพัฒนาจาก
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญา
ท้องถิ่นที่ผลิตโดยนักศึกษา  
๒. จำนวนนวตกรรมการส่งเสรมิ
สุขภาพท่ีพัฒนาจากศลิปวัฒนธรรม 
และภมูิปัญญาท้องถิ่นที่นำไปใช้ใน
การพัฒนาสุขภาพ  

๑. สนับสนุนการบรูณาการ
องค์ความรู้ของนักศึกษาเพื่อ
พัฒนานวตกรรมการส่งเสรมิ
สุขภาพ 
๒. สนับสนุนการพัฒนานว
ตกรรมส่งเสริมสุขภาพท่ี
บูรณาการศิลปวัฒนธรรม
และภมูิปัญญาท้องถิ่น 

แผนงานทำนุบำรุง
ศิลปะวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

SP04-11 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศกึษา
ในการสืบสานศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

กลุ่มงานอำนวยการ 

SP04-12 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน/
สังคมในการส่งเสริมสุขภาพด้วย
การทำนุบำรุงศลิปวัฒนธรรม
และภมูิปัญญาท้องถิ่น 

กลุ่มงานอำนวยการ 

RP04-27 โครงการสืบสานและอนรุักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

กลุ่มงานอำนวยการ 

     RP04-28 โครงการพุทธชินราชร่วมใจทำนุ
บำรุงชาติศาสนาพระมหากษตัริย์ 
สืบสานสามัคคี วิถีวัฒนธรรมไทย 
 
 

กลุ่มงานวิชาการ 
(กิจการนักศึกษา) 
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5.บริหารจดัการ
วิทยาลัยให้มี
ประสิทธิภาพ 

๕.๑ พัฒนาระบบการ
จัดการข้อมลูและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการ
องค์กร 
๕.๒ พัฒนาองค์กรให้
เป็นวิทยาลัยคุณธรรม
และวิทยาลัยสีเขียว 
(Green College) 
๕.๓ พัฒนาการบริหาร
จัดการให้มีคุณภาพเป็น
ที่ยอมรับของสังคม 
5.4 พัฒนาความ
เชี่ยวชาญของอาจารย์
ของวิทยาลัยให้
สอดคล้องกับความ
ต้องการในการพัฒนา
บุคลากรของกระทรวง
สาธารณสุข 

๕.๑ ระดับความสำเร็จของการ
พัฒนาระบบการจัดการข้อมูลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจดัการองค์กร 
5.2 ระดับความสำเร็จของการ
พัฒนาองค์กรให้เป็นวิทยาลัย
คุณธรรม 
 ๕.3 ระดับความสำเร็จของการ
พัฒนาองค์กรให้เป็นวิทยาลัยสีเขียว 
(Green and Clean College) 
 ๕.4 ระดับความสำเร็จของการ
พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลให้
มีศักยภาพภายใต้ค่านิยมร่วมMOPH  
 ๕.5 ค่าคะแนนเฉลี่ยการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับ
สถาบัน  
 ๕.6 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ  
 5.7. จำนวนอาจารย์ทีไ่ดร้ับการ
พัฒนาความเชี่ยวชาญสอดคล้อง
กับหลักสตูรที่ให้บริการสังคมของ
วิทยาลัย 

๕.๑ พัฒนาระบบการ
จัดการข้อมลูและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการองค์กร 
๕.๒ พัฒนาองค์กรให้เป็น
วิทยาลัยคุณธรรมและ
วิทยาลัยสีเขียว (Green 
College) 
 
๕.๓ พัฒนาการบริหารจัดการ
ให้มีประสิทธิภาพ 
5.4 เร่งรัดการพัฒนาความ
เช่ียวชาญให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของระบบ
สุขภาพ 

แผนการพัฒนาการ
บริหารจดัการ
องค์กร 

SP05-1๓ การพัฒนาระบบการจัดการ
ข้อมูลและเทคโนโลยสีารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการองค์กร 

กลุ่มงานอำนวยการ 

SP05-1๔ โครงการพัฒนาวิทยาลัยสีเขียว 
(Green College) 

กลุ่มงานอำนวยการ 

SP05-15 โครงการพัฒนาวิทยาลัยคณุธรรม 
ภายใต้ค่านิยมร่วม MOPH 

กลุ่มงานอำนวยการ 

SP05-1๖ การยกระดับประสิทธิภาพการ
บริหารวิทยาลัยให้ทันการ
เปลี่ยนแปลง 

กลุ่มงานอำนวยการ 

SP05-17 พัฒนาความเชี่ยวชาญของ
อาจารย์ให้สอดคล้องกับหลักสตูร 
ที่ให้บริการของวิทยาลัย 

กลุ่มงานอำนวยการ 

RP๐๕-29 โครงการทบทวนระบบบริหาร
จัดการองค์กร (Mannagment 
Review) 

กลุ่มงานอำนวยการ 

RP๐๕-30 โครงการพัฒนาการทำงานอย่าง
มีประสิทธิภาพโดยการใช้แผน
กลยุทธ์ และแผนปฏิบตัิการ 

กลุ่มงานอำนวยการ 

RP๐๕-31 โครงการการบริหารความเสีย่ง
และควบคมุภายในอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กลุ่มงานอำนวยการ 

RP05-32 โครงการพัฒนาการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
พุทธชินราช   

กลุ่มงานอำนวยการ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ ์ แผนงาน  โครงการ/กิจกรรม กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

RP05-33 โครงการพัฒนาการดำเนินงาน
ประชาสมัพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ 

กลุ่มงานอำนวยการ 

RP๐๕-๓4 โครงการพัฒนาห้องปฏิบตัิการ
พยาบาลและห้องปฏิบตัิการ
วิทยาศาสตร ์

กลุ่มงานอำนวยการ 

RP๐๕-35 โครงการการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศห้องสมุด  

กลุ่มงานอำนวยการ 

RP๐๕-36 โครงการพัฒนาระบบ
โสตทัศนูปกรณเ์พื่อการศึกษา 

กลุ่มงานอำนวยการ 

RP05-37 โครงการอบรมให้ความรู้ซ้อม
แผนการป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัยและคุ้มครองภัย ภัย
ธรรมชาติและหรือภัยพิบัต ิ

กลุ่มงานอำนวยการ 

RP05-38 โครงการสนับสนุนการ
ดำเนินงานตามพันธกิจของ
วิทยาลัย 

กลุ่มงานอำนวยการ 

RP05-39 โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อ
การบริหารงาน 

กลุ่มงานอำนวยการ 

RP05-40 โครงการจดัหา/ปรับปรุง/ซ่อมแซม 
ครุภณัฑ์/หรือสิ่งก่อสร้าง 

กลุ่มงานอำนวยการ 

RP05-41 โครงการสวัสดิการสำหรับ
บุคลากร วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนน ีพุทธชินราช  

กลุ่มงานอำนวยการ 

RP05-42 โครงการวางแผนและบริหาร
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 
(บุคลากรดา้นการสอน) 

กลุ่มงานอำนวยการ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ ์ แผนงาน  โครงการ/กิจกรรม กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

RP05-43 โครงการวางแผนและบริหาร
บุคลากรสายอาจารย์และสาย
สนับสนุน 

กลุ่มงานอำนวยการ 

RP05-44 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ 
ตามสมรรถนะความเชี่ยวชาญ 

กลุ่มงานอำนวยการ 

     
RP05-45 โครงการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรสายสนับสนุนตาม
สมรรถนะความเช่ียวชาญ 

กลุ่มงานอำนวยการ 

     

RP05-46 โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการ
เรียนรูเ้พื่อพัฒนาองค์กรตาม
แนวพระราชดำริ และปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง (ยกเลิก) 

กลุ่มงานอำนวยการ 

     
RP05-47 โครงการธำรงรักษาและใช้

ประโยชน์ทรัพยากรบุคคล 
กลุ่มงานอำนวยการ 

     
RP05-48 โครงการตามนโยบายสถาบัน

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
กลุ่มงานอำนวยการ 

     

RP05-49 โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการ
อบรมผู้ประเมินประกันคุณภาพ
การศึกษา (โครงการวิทยาลัย
ร่วมกับสมาคม) 

กลุ่มงานอำนวยการ 

     

RP05-50 โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการ
พัฒนาตัวบ่งช้ีประกันคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานการ
อุดมศึกษา พ.ศ. 2561 
(โครงการวิทยาลยัร่วมกบัสมาคม) 

กลุ่มงานอำนวยการ 



   แผนปฏิบัตกิารปีงบประมาณ ๒๕๖๓  (ฉบับปรับแผนกลางปี) วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช                       หน้า 27  

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ ์ แผนงาน  โครงการ/กิจกรรม กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

     
RP05-52 โครงการจดัซื้อครภุัณฑ์

การศึกษา 
กลุ่มงานอำนวยการ 

     

RP05-53 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 
อาคาร คสล.8ช้ันพร้อมอุปกรณ์
ประกอบอาคาร (ส่วนท่ีเหลือ) 
 

กลุ่มงานอำนวยการ 
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แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ฉบับปรับแผนกลางปี) 
ชื่อแผนงาน ๑. แผนงานผลิตบณัฑติพยาบาล 
วัตถุประสงค์ของแผนงาน ๑. เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานผลิตบณัฑติพยาบาลที่มีคณุภาพ 

๒. เพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานของกลุ่มงานให้มีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัดแผนงาน ๑. ค่าเฉลี่ยผลการประเมินคณุภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับปริญญาตรสีาขาพยาบาลศาสตร์จากผู้ใช้บณัฑิต (มีค่าเฉลีย่ ≥ ๔.๔๐) 

๒. ร้อยละของบัณฑติที่สอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผ่านครั้งแรก (ค่าเป้าหมาย  ร้อยละ ๙๐ ) 
๓. ร้อยละของอาจารย์ทีไ่ดร้ับการยกย่องให้เป็นต้นแบบการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนานักศึกษาในศตวรรษท่ี ๒๑ (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๒๐ ) 
๔. ระดับคะแนนผลการประเมินคณุภาพระดับหลักสูตร (ค่าเป้าหมาย  ≥๔.๒๐) 
๕. ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมดำเนินการไดต้ามแผนท้ังด้านเวลาและการใช้จ่ายงบประมาณ (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๙๐ ) 
๖. ร้อยละของโครงการดำเนินการได้บรรลุวตัถุประสงค์และตัวช้ีวัดไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๘๐ ) 

ความสอดคล้อง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  การผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพ 
 เป้าประสงค์ : ๑.๑. บณัฑติมีคณุภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตร ีสาขาพยาบาลศาสตร์  

๑.๒. ผลติบัณฑิตให้สำเรจ็การศึกษามีคุณภาพสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่มีคุณภาพไดม้าตรฐานสากลบนพื้นฐานการดูแลด้วยหัวใจความเปน็มนุษย ์
๑.๓. พัฒนาอาจารยผ์ู้สอนให้เป็นครูมืออาชีพ 
๑.๔. บริหารหลักสูตรอย่างมีคณุภาพ 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ๑.๑. คา่เฉลีย่ผลการประเมินคณุภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับปริญญาตรสีาขาพยาบาลศาสตร์ จากผู้ใช้บัณฑติ 
๑.๒. ร้อยละของบัณฑิตทีส่อบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผ่านครั้งแรก 
๑.๓. คา่เฉลีย่ของการประเมินคณุภาพบัณฑติด้านการบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์โดยผู้ใช้บัณฑิต 
๑.๔. ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นต้นแบบการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนานักศึกษาในศตวรรษท่ี ๒๑ 
๑.๕. ระดับคะแนนผลการประเมนิคุณภาพระดับหลักสูตร 

กลยุทธ ์
 

 

๑.๑. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้บัณฑิตมคีุณภาพตามกรอบมาตราฐานคณุวุฒิระดับปรญิญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ 
๑.๒.พัฒนากระบวนการเรยีนรู้ที่สง่เสริมให้นักศึกษามีสมรรถนะเชิงวิชาชีพบนพ้ืนฐานการบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 
๑.๓.พัฒนาอาจารยผ์ู้สอนใหเ้ป็นครูมืออาชีพ 
๑.๔.ส่งเสริมการบรหิารหลักสตูรเพื่อความเป็นเลศิ  
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ระบบประกันคุณภาพ 
การศึกษา 

- ตัวบ่งช้ีคุณภาพระดับหลักสตูรตามคู่มือการประกันคณุภาพการศึกษาภายในของสกอ. 
- ตัวบ่งช้ีคุณภาพระดับองค์ประกอบท่ี ๑ (๑.๑) และ๕ (๕.๓) ระดับสถาบันตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสกอ. 

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด  รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      แผนปฏิบัตกิารปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ฉบับปรับแผนกลางปี) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช หน้า 30 
 

 

โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่ SP0๑-01  
โครงการยกระดับการ
เรียนการสอนที่ส่งเสริม
บัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขา
พยาบาลศาสตร์ 
 
 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
โครงการงานประจำ 
 
วัตถุประสงค์ 
๑.เพื่อยกระดับการผลิต
บัณฑิตใหม้ีคุณภาพตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรีสาขา
พยาบาลศาสตร ์
๒.เพื่อผลิตบณัฑติให้มี
คุณลักษณะของการ
บริการสุขภาพด้วยหัว
ใจความเป็นมนุษย ์

๑.ค่าเฉลี่ยผลการประเมิน
คุณภาพบณัฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาพยาบาล
ศาสตร์ โดยผู้ใช้บัณฑติ  
2. อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ 
ของนักศึกษาช้ันปีท่ี 1-3 
ได้รับการประเมินผลการ
เรียนรูต้ามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (TQF) 
และผลลัพธ์การเรียนรู้
ตามหลักสูตร 
3.  นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 
มีค่าคะแนนเฉลี่ยตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับ อุดมศึกษา (TQF) 
แต่ละด้านไม่น้อยกว่า 
๓.๕๑ (คะแนนเต็ม ๕) 

กิจกรรมที่ 1 การเรียนการ
สอนทีส่่งเสริมบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรีสาขา
พยาบาลศาสตร์ 
1.1 กำหนดนโยบายการ
จัดการเรียนการสอนที่
ส่งเสริมบณัฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาพยาบาล
ศาสตร์ และอตัลักษณ์
บัณฑิต 
1.2 ดำเนินการจัดการ
เรียนการสอนตามนโยบาย
ที่กำหนดดังนี ้

คณะกรรมการบรหิาร
หลักสตูร 
จำนวน 18 คน 

กิจกรรมที่1 การเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรีสาขา
พยาบาลศาสตร์  
1.1 ไม่ใช้งบประมาณ 

 
 
 
 

 
1.2 งบประมาณปี 2563 
อยู่ในการจัดการเรียนการ
สอนแต่ละรายวิชา 

8 ม.ค.
2563 

-นักศึกษามีคุณภาพและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามหลักสูตรกำหนด 
- บัณฑิตของวิทยาลัยไดร้ับ
การยอมรับจากสังคม 
- วิทยาลัยฯมีชื่อเสียงเป็น
แหล่งอ้างอิงการจัด
การศึกษาทีม่ีคณุภาพ 
 
 

อ. ดร.ดวงพร 
(ผู้รับผดิชอบ
โครงการ และ
กิจกรรมที1่) 

1.2.1 ในหมวดวิชาพย. 
ทุกรายวิชามีการจดัการ
เรียนการสอนActive 
learning อย่างน้อย 2 วิธี
ต่อรายวิชาและแตล่ะ
ภาควิชาจัดการเรียนการ
สอนแบบ Reflective 
learning อย่างน้อย 1 
รายวิชา 

-นักศึกษาพยาบาล
ศาสตร์ชั้นปีท่ี 2 -4 
จำนวน 457 คน 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

1.2.2  จัดให้มรีูปแบบ
การวัดประเมินผล เช่น 
MEQ ,OSCE, สถานการณ์
เสมือนจริง ทฤษฎีอย่าง
น้อย 1 รายวิชา และร้อย
ละ25ของรายวิชา
ภาคปฏิบตั ิ

  1.3 ทำ KM ระหว่าง
ภาควิชาเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอนอย่าง
น้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง
โดยทุกรายวิชาในหมวด
วิชา พย. มีการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้ 
Good practice 
(Reflective learning) 
อย่างน้อย 1 วิธีต่อ
รายวิชา เพื่อหาแนว
ทางการจัดการเรียนการ
สอนที่เป็น Best practice 
 
 

อาจารย์ประจำจำนวน 
58 คน 

1.3 ทำ KM การจัดการ
เรียนการสอน 
(ใช้งบร่วมกับโครงการ RP 
02-18 กิจกรรมที่ 2.2) 

  - หัวหน้าภาควิชา 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

  กิจกรรมที่ 2 การติดตาม
คุณภาพนักศึกษาทุกชัน้ปี 
(TQF)  
2.1 ประเมินคุณภาพ
บัณฑิต(TQF) ในนักศึกษา
ทุกช้ันปี  
2.2 รวบรวมผลการ
ประเมินตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 
(TQF)และรายงานผล 

นักศึกษาช้ันปีท่ี 1-4 
จำนวน 607 คน 

 

- ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 

สิ้นภาค
การศึกษา
ทุกภาค 

 อ.ดร. กีรต ิ

  กิจกรรมที่ 3 การติดตาม
คุณภาพบัณฑิต(TQF) 
จากผู้ใช้บัณฑิต 
3.1 ทบทวนเครื่องมือการ
ติดตามคุณภาพบัณฑิต 
(TQF)  
3.2สำรวจสถานท่ีทำงาน
และที่อยู่ที่เป็นปัจจบุัน
ของบัณฑิต(วันรับปรญิญา 
มน.) 
3.3 ดำเนินการเก็บข้อมูล
โดย ส่งแบบสอบถามหรือ 

จำนวนผู้สำเร็จ
การศึกษา 133 คน 
(รุ่น 67) 

กิจกรรมที่ 3 การติดตาม
คุณภาพบัณฑิต(TQF) 
จากผู้ใช้บัณฑิต(เงิน
อุดหนุน) 
-ค่าซองจดหมาย
และสแตมบ์ 5,500บาท 
-ค่าส่งเอกสาร 1,000 
บาท 
-ค่าถ่ายเอกสาร 1,000 
บาท 
รวมเป็นเงิน 7,500 
บาท 
 

พ.ย.2562  คุณนนท์หทัย 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

Google form ไปยังผู้ใช้
บัณฑิต 
3.4 รวบรวมผลการ
ประเมินคุณภาพบัณฑิต
จากผู้สำเร็จการศึกษาจาก
ผู้ใช้บัณฑิตและรายงานผล 
3.5 นำผลประเมินการ
ดำเนินงานไปใช้ไป
วางแผนในปีการศึกษา 

 
 
 
 
 
 

3.เพื่อสร้างแรงบันดาล
ใจความเชียวชาญใน
วิธีการสอนของอาจารย์
เพื่อพัฒนาการคิด/การ
ตัดสินใจทางคลินิกของ
นักศึกษา 

ร้อยละ 100 ของ
อาจารย์ใช้วิธีการสอน
แบบ Active learning  
อย่างน้อย 1 วิธี ที่
พัฒนาการคิด/การ
ตัดสินใจทางคลินิกของ
นักศึกษา 

กิจกรรมที่ 4 การส่งเสริม
การจัดการเรียนการสอน
ที่พัฒนาบัณฑิตพยาบาล
สู่ความเป็นเลิศ (ปรับ
กิจกรรมมาจากโครงการ
SP01-04) 
4.1 ประชุมเชิงปฏิบตัิการ
ให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับ
วิธีการจัดการเรียนการ
สอน และการจัดทำ
แผนการสอนแบบ Active 
learning การจัดทำ
เครื่องมือวัดและประเมินผล
ตามสภาพจริง (Reflective 
learning , Authentic 

อาจารย์ จำนวน 59 
คน 

กิจกรรมที่ 4 การส่งเสริม
การจัดการเรียนการสอน
ที่พัฒนาบัณฑิตพยาบาล
สู่ความเป็นเลิศ (เงิน
อุดหนุน) 
กิจกรรมที่ 4.1 ประชุม
เชิงปฏิบัติการให้ความรู้
เร่ืองเกี่ยวกับวิธีการ
จัดการเรียนการสอนและ
การจัดทำแผนการสอน
แบบ Active learning 
การจัดทำเคร่ืองมือฯ 
และการวัดและ
ประเมินผล (เงินอุดหนนุ) 
(ปีการศึกษา 2562) 

15-16 
ก.พ.2563 
(ปีการศึกษา 

2562) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยมีครูที่เชียวชาญ
ในวิธีการสอนเพื่อ
พัฒนาการคิด/การ
ตัดสินใจทางคลินิกของ
นักศึกษา 

อ.ดร. นฤมล 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

learing,บูรณาการการ
เรียนรู้)  และการวดัและ
ประเมินผล 
4.2 ทุกภาควิชา จัดการ
เรียนการสอนและวัด
ประเมินผล แบบ Active 
learning 3 วิธี อย่างน้อย 
3 วิธ ี( โดยอย่างน้อยเป็น 
Reflective learning 1 
วิธี, Authentic learing,
บูรณาการการเรียนรู้)  
 

-ค่าตอบแทนวิทยากร
เอกชนจำนวน 7 ช่ัวโมงx 
3 วัน x๑,๒๐๐บาท เป็น
เงิน 25,2๐๐ บาท 
-ค่าเดินทางวิทยากร (ไป-
กลับ) เป็นเงิน ๖,๐๐๐ 
บาท 
-ค่าที่พักวิทยากร ๑,๒๐๐
บาท x3คืน  
เป็นเงิน3,6๐๐บาท 
- ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม จำนวน 59 คน
x 25 บาท x2มื้อx 3 วัน 
เป็นเงิน 8,85๐ บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน 
จำนวน 59 คนx ๘๐ 
บาท x 3 มื้อ เป็นเงิน 
14,16๐บาท 
-ค่าวัสดุอุปกรณ์ 3,000 
บาท  
- ถ่ายเอกสาร 5๐๐ บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ ๔.1 
(ปีการศึกษา 2562) 
เป็นเงิน 61,310 บาท 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 4.2 ประชุม
เชิงปฏิบัติการให้ความรู้
เร่ืองเกี่ยวกับวิธีการ
จัดการเรียนการสอนและ
การจัดทำแผนการสอน
แบบ Active learning 
และการวัดและ
ประเมินผล (เงินอุดหนนุ) 
(ปีการศึกษา 2563) 
-ค่าตอบแทนวิทยากร
เอกชนจำนวน 7 ช่ัวโมงx 
3 วัน x๑,๒๐๐บาท เป็น
เงิน 25,2๐๐ บาท 
-ค่าเดินทางวิทยากร (ไป-
กลับ) เป็นเงิน ๖,๐๐๐บาท 
-ค่าที่พักวิทยากร ๑,๒๐๐
บาท x3คืน เป็นเงิน 
3,6๐๐บาท 
- ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม จำนวน 59 คน
x 25 บาท x2มื้อx 3 วัน 
เป็นเงิน 8,85๐ บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน 
จำนวน 59 คนx ๘๐บาท 

พฤษภาคม
2563 

 
(ปีการศึกษา 

2563) 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

x 3 มื้อ เป็นเงิน 14,16๐ 
บาท 
- ถ่ายเอกสาร 5๐๐ บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ ๔.2 
(ปีการศึกษา 2563)  
เป็นเงิน 58,310 บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ ๔  
(ปีการศึกษา 2562-
2563) รวมเป็นเงิน 
119,620 บาท 

 1. มีสื่อการเรียนการ
สอน ภาควิชาละ 1 
ช้ินงาน 
2. มีเครื่องมือวดัและ
ประเมินผลตามสภาพจริง
ที่เป็นแบบประเมินกลาง 

กิจกรรมที่ 5 การพัฒนา
สื ่อการจัดการเรียนการ
สอนเพื ่อพัฒนาผลลัพธ์
ผู้เรียนตามมาตรฐานการ
อุดมศึกษา พ.ศ. 2561 
(ปร ับก ิจกรรมมาจาก
โครงการSP01-04) 
จัดทำสื่อการเรียนการ
สอน ภาควิชาละ 1 
ช้ินงาน อาทิ 
- การทำ scenario 
- การทำสื่อE- learning 

อาจารย์ จำนวน 59 
คน 

 

กิจกรรมที่ 5 จัดทำสื่อการ
เรียนการสอนภาควิชา(ครั้ง
ละ 1/2 วันจำนวน 3 ครั้ง) 
 (เงินอุดหนุน) 
- ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม จำนวน 30 คน
x 25 บาท x 3 มื้อ เป็น
เงิน 2,225 บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ ๕ 
เป็นเงิน 2,225 บาท 
 

ครั้งท่ี 1  
11 พ.ย.
2562 
ครั้งท่ี 2  
11 ก.พ. 
2563 
ครั้งท่ี 3 
2 เม.ย 
2563  

วิทยาลัยมสีื่อการจดัการ
เรียนการสอนเพื่อพัฒนา
ผลลัพธ์ผู้เรียนตาม
มาตรฐานการอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2561 
 

คุณกอสิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปงบประมาณโครงการที่SP01-01 129,370    



      แผนปฏิบัตกิารปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ฉบับปรับแผนกลางปี) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช หน้า 37 
 

 

โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่ SP01-03 
โครงการเตรียมความ
พร้อมสอบขึ้นทะเบียน
ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ 
(โครงการยุทธศาสตร์ที่ 
๑ เป้าประสงค์ที่ ๒) 
 
 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
โครงการงานประจำ 
 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อยกระดับการสอบขึ้น
ทะเบียนรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุง
ครรภ ์

ร้อยละ 80 ของผูส้ำเร็จ
การศึกษาสามารถสอบ
ใบ อนุญาตประกอบ
วิชาชีพผ่านครั้งแรก 
 
 

กิจกรรมที่1 
1.1 ประชุมวิเคราะห์ การ
เตรียมความพร้อมสอบขึ้น
ทะเบียนใบประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ในปี
การศึกษาท่ีผ่านมา และ 
ถอดบทเรียนการเตรียม 
ความพร้อมในทุกรายวิชา 
ประชุมวิเคราะหผ์ลการ
สอบสภาการพยาบาลของ
บัณฑิตที่จบการศึกษาในปี
การศึกษาท่ีผ่านมา นำผล
การประชุมมาวางแผนการ
เตรียมความพร้อมสอบขึ้น
ทะเบียน 

นักศึกษาพยาบาล
ศาสตร์ชั้นปีท่ี ๔ 
จำนวน 138 คน 

กิจกรรมที่ 1 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 ม.ค. 
2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. นักศึกษาประหยัดเงิน
ค่าสอบขึ้นทะเบียนใบ
ประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุง
ครรภ ์
2. บัณฑติของวิทยาลัยเขา้
ปฏิบัติ งานได้ในตำแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพ เงินเดือน
ตามคณุวุฒิปริญญาตร ี

อ.ดร.กีรติ
(ผู้รับผดิชอบ
โครงการ และ
กิจกรรมที1่) 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 2 การเตรียม
ความพร้อมการสอบขึ้น
ทะเบียนใบประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ด้วยตนเอง
(ปี3) 
2.2.1 ครูประจำช้ัน
ร่วมกับนักศึกษาปี 3 

นักศึกษาพยาบาล
ศาสตร์ชั้นปีท่ี 3 
จำนวน 142คน 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 2  การเตรียม
ความพร้อมการสอบขึ้น
ทะเบียนใบประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ด้วยตนเอง 
(ปี3) 
- ไม่ใช้งบประมาณ 
 

5 ส.ค. -3 
พ.ย. 2562 

 อ.ศักดา 
ตัวแทนครูประจำ
ช้ันปี 3 จำนวน 
1 คน 
(ผู้รับผดิชอบ
กิจกรรมที2่) 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

วิเคราะหค์วามพร้อมของ
นักศึกษาในการสอบขึ้น
ทะเบียนใบประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ ์
2.2.2 ครูประจำช้ัน
ร่วมกับนักศึกษาปี 3 
วางแผนรูปแบบและ
กำหนดระยะเวลาการ
ทบทวนความรู้ในการ
ความพร้อมของนักศึกษา
ในการสอบขึ้นทะเบียนใบ
ประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุง
ครรภ ์
2.2.3 นักศึกษาจดัทำ
ตารางเรียนรูด้้วยตนเองใน
การทบทวนความรู ้

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  กิจกรรมที่ 3 การเตรียม
ความพร้อมการสอบขึ้น
ทะเบียนใบประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์(ปี4)ตาม
ตารางสอน  

นักศึกษาพยาบาล
ศาสตร์ชั้นปีท่ี 4 
จำนวน138 คน 
 
 
 

กิจกรรมที่ 3 การเตรียม
ความพร้อมการสอบขึ้น
ทะเบียนใบประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ตาม
ตารางสอน (ปี4) 

5 ส.ค-18 
ต.ค. 2562 
(ขณะเรียน
ทฤษฎี) 
 
 

 อ.ดร. 
เกศกาญจน ์
ตัวแทนครูประจำ
ช้ันปี 4 จำนวน 
1 คน 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

3.1.  ครูประจำช้ัน
ร่วมกับนักศึกษาปี 4 
วิเคราะหค์วามพร้อมของ
นักศึกษาในการสอบขึ้น
ทะเบียนใบประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ ์
3.2 ครูประจำชั้นร่วมกับ
นักศึกษาปี 4 วางแผน
รูปแบบและกำหนด
ระยะเวลาการทบทวน
ความรู้ตามตารางทบทวน
ความรู้ในการความพร้อม
ของนักศึกษาในการสอบ
ขึ้นทะเบียนใบประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ ์
3.3 ครูประจำชั้นประสาน
หัวหน้าภาควิชา เพื่อ
ทบทวนความรู้ในการ
ความพร้อมของนักศึกษา
ในการสอบขึ้นทะเบียนใบ
ประกอบวิชาชีพการ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ผู้รับผดิชอบ
กิจกรรมที3่) 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

พยาบาลและการผดุง
ครรภ ์
3.4ทบสอบความรู้ 8 
รายวิชาก่อนทบทวน
ความรู้ฯ ผ่านโปรแกรม ฌ
Google Form  
3.5 นักศึกษาเข้าทบทวน
ความรู้ในการความพร้อม
ของนักศึกษาในการสอบ
ขึ้นทะเบียนใบประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ตามตาราง
การทบทวนความรู้ที่
กำหนด 
3.6 ทบสอบความรู้ 8 
รายวิชา หลังทบทวน
ความรู้ฯ ผ่านโปรแกรม 
google form 
3.7 แข่งขันตอบปัญหา
วิชาการ 8 รายวิชา
(ถอดรหัส ดาวินช่ี) 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

  กิจกรรมที่ 4 เสริมสร้าง
ความเชื่อมั่นในการสอบ
ขึ้นทะเบียนใบประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ 
4.1 จดัประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้าง
ความเชื่อมั่นในการสอบ
ขึ้นทะเบียนใบประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ ์
4.2 ประเมินผลความ
เชื่อมั่นในการสอบขึ้น
ทะเบียนใบประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ ์

นักศึกษาพยาบาล
ศาสตร์ชั้นปีท่ี 4 
จำนวน138 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 4 เสริมสร้าง
ความเชื่อมั่นในการสอบ 
ขึ้นทะเบียนใบประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ (เงินรายได้) 
วันที่ 1 
- ค่าตอบแทนวิทยากร 
5,400 บาท 
- ค่าอาหารว่างวิทยากร 
200 บาท 
- ค่าอาหารกลางวนั
วิทยากรให้เบิกเงิน
สวัสดิการ 
เป็นเงิน 5,600 บาท 
รวมกิจกรรมที่ 4 เป็นเงิน 
5,600 บาท 

28 
กุมภาพันธ์ 

2563 
(9.00-

12.00 น.) 

 อ.ดร. กีรต ิ

  กิจกรรมที่ 5 เสริมความรู้
โดยอาจารย์ภายในและ
ภายนอก 
5.1 ทดสอบความรู้ทั้ง 8 
รายวิชาและนำผลการ
ทดสอบมาวางแผนการ
เสรมิความรู้ฯ 

นักศึกษาพยาบาล
ศาสตร์ชั้นปีท่ี 4 
จำนวน138 คน 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 5 เสริมความรู้
โดยอาจารย์ภายในและ
ภายนอก(เงินรายได้) 
- ค่าตอบแทนวิทยากร 
วิชากฎหมาย 8 ช่ัวโมง x 
600 บาท  เป็นเงิน 
4,800 บาท 

11 มี.ค.
2563 – 
8 พ.ค.
2563 

 
 
 
 

 อ.ดร. กีรต ิ
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โดยอาจารย์ภายในและ
ภายนอก 
5.2 ดำเนินการเสริม
ความรู้โดยอาจารย์ภายใน
และภายนอก 
5.3 ทดสอบความรู้หลัง
การดำเนินการจัดการ
เสรมิความรู้โดยอาจารย์
ภายในและภายนอก 
5.4 วิเคราะห์ผลการสอบ
โดยนำผลการสอบรวบ
ยอดมาวางแผนเสริม
ความรู้ในปีการศึกษา
ต่อไป (สบช.,มน.) 

 
 
 
 
 
 

- ค่าตอบแทนวิทยากร 
วิชาการรักษาเบื้องต้น 12
ช่ัวโมง x 600 บาท  เป็น
เงิน 7,200 บาท  
 - ค่าเดินทาง/ค่าพาหนะ 
7,000บาท 
-ค่าที่พัก1,450 บาท/คืน 
x2 คน x2 วัน เป็นเงิน 
5,800 บาท  
- ค่าอาหารว่างวิทยากรและ
คณะกรรมการ 25 บาท/
มื้อ จำนวน 2 มื้อx3 วันx 
5คน เป็นเงิน 750 บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน80
บาท/มื้อx3วันx5คน เป็น
เงิน 1,200บาท 
รวมกิจกรรมที่ 5 เป็นเงิน
26,750 บาท 

 

  กิจกรรมที่ 6 สอบวัด
ความรู้รวบยอด  
6.1 ดำเนินการจัดการ
สอบวัดความรู้รวบยอด 
(สบช.,มน.) 

นักศึกษาพยาบาล
ศาสตร์ชั้นปีท่ี 4 
จำนวน138 คน 
 
 
 

กิจกรรมที่ 6 สอบวัด
ความรู้รวบยอด  
กิจกรรมที่ 6.1.1 
สอบวัดความรู้รวบยอด 
ของสถาบันพระบรมราชน
นกจำนวน 2 ครั้ง  

สอบสบช. 
ครั้งท่ี 1 

มี.ค.2563 
สอบสบช. 
ครั้งท่ี 2 

เม.ย.2563 

 อ.จุฑามาศ 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

6.2 รายงานผลการสอบ
ให้คณะกรรมการบริหาร
หลักสตูรและ
คณะกรรมการบรหิาร
รับทราบเพื่อพิจารณาให้
ข้อเสนอแนะ 
6.3. นำผลการสอบมาใช้
ในการวางแผนการเสรมิ
ความรู้ในปีการศึกษา
ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

(เงินรายได้) 
-ค่าอาหารกลางวัน80
บาท/มื้อx2มื้อx8คนx2
ครั้ง เป็นเงิน 2,560 บาท 
- ค่าอาหารว่าง25บาท/
มื้อ จำนวน 4 มื้อx 8 คน
x 2 ครั้ง เป็นเงิน 1,600
บาท 
รวมงบประมาณกิจกรรม
ที ่6.1.1 เป็นเงิน  
4,160 บาท 
กิจกรรมที่ 6.1.2 สอบวัด
ความรู้รวบยอด ของ
มหาวิทยาลยันเรศวร
จำนวน 2 ครั้ง 
-ค่าอาหารกลางวัน80
บาท/มื้อx2มื้อx8คนx2
ครั้ง เป็นเงิน 2,560 บาท 
- ค่าอาหารว่าง25บาท/
มื้อ จำนวน 4 มื้อx 8 คน
x 2 ครั้ง เป็นเงิน 1,600
บาท 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สอบ มน. 
ครั้งท่ี 1 
2-3 มี.ค.
2563 

สอบ มน. 
ครั้งท่ี 2 

9-10 มี.ค.
2563 

 



      แผนปฏิบัตกิารปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ฉบับปรับแผนกลางปี) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช หน้า 44 
 

 

โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

รวมงบประมาณกิจกรรม
ที ่6.1.1 เป็นเงิน  
4,160 บาท 
รวมกิจกรรมที่ 6 
เป็นเงิน 8,320 บาท 

สรุปงบประมาณโครงการที่ SP01-03 40,670    
โครงการที่ SP01-04 
โครงการพัฒนาครู
ต้นแบบ  
(ตอบเป้าประสงค์ที่ ๓) 
 
 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
โครงการงาน 
ประจำ 
 
วัตถุประสงค์  
1.เพื่อพัฒนาอาจารย์
ผู้สอนให้เป็นครูมือ
อาชีพ 
2.เพื่อพัฒนาอาจารย์
ผู้สอนให้มมีีศักยภาพ 
และความเชี่ยวชาญใน

จำนวนของครูต้นแบบ 
ที่ได้รับการยกย่องให้เป็น
ต้นแบบการจดัการเรียน
การสอนที่พัฒนานักศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 
 
 

กิจกรรมที่ ๑ การกำหนด
คุณลักษณะของครูต้นแบบ 
ของวิทยาลัยฯพยาบาล 
1.1 กำหนดมาตรฐานครู
มืออาชีพตามแนว 
ทางการส่งเสริมการ
จัดการเรียนการสอนของ
อาจารย์ใน
สถาบันอุดมศึกษา 
1.2 จดัทำคู่มือครูมืออาชีพ 

-อาจารย์จำนวน ๖๐ 
คน 

กิจกรรมที่ 1  
-ไม่ใช้งบประมาณ 

ต.ค.62– 
ธ.ค.62 

วิทยาลัยมีครูต้นแบบใน
การจัดการเรยีนการสอนที่
พัฒนานักศึกษาใน
ศตวรรษที่ ๒๑ 
2.นักศึกษาได้รับการ
ถ่ายทอด ความรู้และ 
การเรยีนการสอนที่มี 
คุณภาพ 
3.บุคลากรที่ได้รับความ
ยกย่องมีความภาคภูมิใจ
รักและภักดีต่อวิทยาลัย 

อ.อารีย์  
 
 

กิจกรรมที่ 2 
การค้นหาครูต้นแบบ 
2.1 นิเทศการสอนภาค 
ทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ
โดยคณะกรรมการที่
รับผิดชอบเพื่อค้นหาครู
ต้นแบบ 

-อาจารย์จำนวน ๖๐ 
คน 

กิจกรรมที่ 2 
-ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ต.ค.62- 
ก.ย.63 

อ.อารีย์  
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

การสอนที่พัฒนาทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 

2.2 ประเมินแผนการสอน
ที่แสดงถึงความเชี่ยวชาญ
ในการสอนของครูต้นแบบ 
2.3 ใหร้างวัลเพื่อยกย่อง
ครูต้นแบบ 
2.4 จดัประชุมครผูู้สอน
เพื่อแลกเปลีย่นเรยีนรู้การ
เรียนการสอน การวดั
ประเมินผล 

1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
โครงการ มีความรู้และ
ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอน
แบบสหสาขาวิชาชีพ 
(IPE) 
2 เพื่อเตรียมปฐมนิเทศ
และวางแผนของฏิบตัิ 
ในชุมชนและทุกส่วนท่ี
เกี่ยวข้องแบบ IPE  
3 เพื่อให้อาจารย์ และ
ครูพี่เลีย้งในแหล่งฝึก
ปฏิบัติ ในชุมชนและทุก
ส่วนท่ีเกี่ยวข้อง มี
ความรู้ ความเข้าใจใน

1. ร้อยละ 80 ของ
อาจารย์และครูพีเ่ลี้ยง
แหล่งฝึกท่ีเข้าร่วม
โครงการมคีวามรู้ 
ความสามารถดา้น
กระบวนการเรียนโดย
ใช้สหสาชาวิชาชีพ (IPE 
: Interprofessional 
Education)  
2.ร้อยละ 80 ของผู้เข้า
ประชุมมีความรู้ ความ
เข้าใจในบทบาทครูพี่
เลี้ยงในการเรียนรู้ใน
ชุมชนโดยใช้
กระบวนการสหสาขา

กิจกรรมที่ 3 พัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน
แบบสหสาขาวิชาชีพ 
(IPE) 
กิจกรรมที่ 3.1 การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ทบทวนความรู้ แนวคิด
ของหลักสูตรการเรียน
การสอนแบบสหวิชาชีพ
(Interprofessional 
Education)   
 

กิจกรรมที่ 3 
พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนแบบสห
สาขาวิชาชีพ (IPE) 
1 การประชุมเชิง
ปฏิบัติการทบทวน
ความรู้ แนวคิดของ
หลักสตูรการเรยีนการ
สอนแบบสหวิชาชีพ
(Interprofessional 
Education)   
1.1 คณะกรรมการ
ดำเนินงานจากวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี 
พุทธชินราช วิทยาลัย

(เงินรายได้) 
1.1 ค่าตอบแทนวิทยากร
บรรยาย  1 คน x 3 
ช่ัวโมง x 600 บาท   
เป็นเงิน  1,800 บาท 
1.2 ค่าพาหนะเดินทาง
วิทยากร เป็นเงิน    
3,500 บาท 
1.3 ค่าที่พักวิทยากร                                                                
เป็นเงิน 1,200 บาท 
1 ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม จำนวน 40 คน 
x 25 บาท x 2 มื้อ เป็น
เงิน 2,000 บาท 

ยุติกิจกรรม
ที่ 2  

เนื่องจาก
สถานการณ์ 
covid19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 อ.อารีย ์
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

การฝึกปฏิบัติรวมทั้ง
แนวทางการวัดและการ
ประเมินผลโดยใช้เป็น
รูปแบบแนวทางในการ
ฝึกปฏิบัติ IPE ที่เป็น
มาตรฐานเดียวกัน 
 

วิชาชีพ (IPE : 
Interprofessional 
Education)  
 8.3 ร้อยละ 80 ของ
อาจารย์และครูพีเ่ลี้ยง
แหล่งฝึกท่ีเข้าร่วม
โครงการมคีวามพึงพอใจ
ต่อการดำเนินกิจกรรม
ในระดับดีขึ้นไป มี
คะแนนเฉลีย่ 3.51 ขึ้น
ไป  
 

พยาบาลบรมราชชนนี 
อุตรดิตถ์ และวิทยาลัย
การสาธารณสุข สิรินธร 
จังหวัดพิษณุโลก และ
วิทยากร จำนวน 30 คน  
1.2 ครูพี่เลีย้งใน
แหล่งฝึกปฏิบตัิ ใน
ชุมชนและทุกส่วนท่ี
เกี่ยวข้องได้แก่ ครูพี่
เลี้ยงศูนยส์ุขภาพ
ชุมชนโรงพยาบาลวัด
โบสถ์ อ.วัดโบสถ์ 
จำนวน 10 คน 
3.2 กิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ร่วมกันในพื้นที่ โดย
ใช้กระบวนการ
แบบสหสาขาวิชาชีพ 
1.4 คณะทำงานจาก
วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี พุทธชินราช 
จำนวน 12 คน 
 

1.4 ค่าอาหารกลางวัน 
จำนวน 40 คน x 100 
บาท x 1 มื้อ  เป็นเงิน  
4,000 บาท 
รวมเป็นเงิน 12,500  
บาท 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปงบประมาณโครงการที่SP01-04 12,500    
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่ SP01-05 
โครงการยกระดับการ
บริหารหลักสูตรสู่ความ 
เป็นเลิศ 
(ตอบเป้าประสงค์ที่ ๔) 
 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
โครงการงานประจำ 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อพัฒนาการบริหาร
จัดการหลักสตูรสู่ความ
เป็นเลิศ 

ผลการประเมินคณุภาพ
ระดับหลักสตูร  
 
 

กิจกรรมที่ 1 วิเคราะห์
ผลการบริหารหลักสูตร 
และวางแผนการบริหาร
หลักสูตร 
1.1ประชุมวิเคราะห์ผล
การบริหารหลักสูตรในปีท่ี
ผ่านมา และวางแผนการ
พัฒนาการบริหารหลักสูตร 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบรหิาร
หลักสตูร และงานจัด
การศึกษา จำนวน 20 
คน 

กิจกรรมที่ 1 วิเคราะห์ผล
การบริหารหลักสูตร และ
วางแผนการบริหาร
หลักสูตร (เงินอุดหนุน) 
1. ค่าถ่ายเอกสารและเข้า
เล่ม 15 เล่มx150 บาท 
เป็นเงิน 2,250บาท 
2. ค่าถ่ายเอกสาร และ
เข้าเลม่ 60 เลม่ x100 
บาท x 3 เล่ม เป็นเงิน 
18,000 บาท 
รวมเป็นเงิน 
20,250 บาท 

ครั้งท่ี 1 
7 ม.ค.
2563 

 
ครั้งท่ี 2 
15 ม.ค.
2563 

1.วิทยาลยัได้รับการ
ยอมรับในด้านการจัดการ
เรียนการสอน 
2.อาจารย์ผูร้ับผดิชอบ
หลักสตูรและทีมบริหารมี
ความมั่นใจภาคภูมิใจในการ
ผลิตบัณฑติทีมคณุภาพ 
3.สังคมมีความเชื่อมั่นใน
คุณภาพบณัฑิตของ
วิทยาลัย 
4.บัณฑิตมีคณุภาพตาม
มาตรฐานผลลัพธ์ผูเ้รียน
ตามมาตรฐานการ
อุดมศึกษา พศ. 2561 
5.วิทยาลยัมีเครื่องมือวัด
และประเมินผลตามสภาพ
จริง 

อ.ดร. อัญชลี
(ผู้รับผดิชอบ
โครงการ และ
กิจกรรมที1่) 

  กิจกรรมที่ 2ประชุม
จัดทำแผนการศึกษาและ 
ตารางสอน 
2.1 ดำเนินการพัฒนาการ
บริหารหลักสตูร ดังนี ้
2.2 ประชุมจดัทำ
แผนการศึกษาและ
ตารางสอน 
 
 

คณะกรรมการบรหิาร
หลักสตูร และงานจัด
การศึกษา จำนวน 20 
คน 

กิจกรรมที่ 2 ประชุม
จัดทำแผนการศึกษาและ 
ตารางสอน (เงินอุดหนุน) 
ระยะที่ 1 
จัดทำแผนการศึกษา 
ระยะที่ 2  
จัดทำตารางสอน 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

ระยะที่ 1 
ครั้งท่ี 1  
29 ม.ค. 
2563  
ครั้งท่ี 2  
5 ก.พ.
2563 

ระยะที่ 2  
ครั้งท่ี 1  
12 ก.พ 
2563 

อ.ดร.  
สมาภรณ ์
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

ครั้งท่ี 2  
26 ก.พ.
2563 

  กิจกรรมที่ 3 ประชุม
ภาระงานและมอบภาระ
งานจำนวน 3 คร้ัง 
 

คณะกรรมการบรหิาร
หลักสตูร และงานจัด
การศึกษา จำนวน 20 
คน 

กิจกรรมที่ 3 ประชุม
กำหนดภาระงานและ
มอบหมายภาระงาน 
ประจำปีการศึกษา 
2562 (เงินอุดหนุน) 
- ไม่ใช้งบประมาณ 

(3 วัน) 
วันท่ี 24 

ก.พ.2563 
วันท่ี 4 มี.ค.

2563 
วันท่ี 16 

มี.ค.2563 

 ดร.รุ่งทิวา 

  กิจกรรมที่ 4 ประชุมเชิง
ปฏิบัติการนำเสนอและ
วิพากษ์แผนการจัดการ
เรียนรู้รายวิชา(มคอ.3,4 
และแผนการสอน) 
 

อาจารย์จำนวน 35 
คน 

กิจกรรมที่ 4ประชุมเชิง
ปฏิบัติการนำเสนอและ
วิพากษ์ แผนการจัดการ
เรียนรู้รายวิชา ประจำปี
การศึกษา 2562 
ระยะที่ 1 ภาคเรียนต้น 
(5 วัน) 
- ไม่ใช้งบประมาณ 
ระยะที่ 2ภาคเรียนปลาย
และภาคฤดูร้อน(5วัน) 
- ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 

1-3,9-10 
เม.ย.2563 
20-24 ก.ค 

2563 

 อ.ดร. สริีวัฒน์ 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

  กิจกรรมที่ 5 พัฒนาการ
ทำเคร่ืองมือวัดและ
ประเมินผลวัดทักษะเชิง
วิชาชีพตามสภาพจริง 
และTQF 

คณาจารย์ จำนวน 
59 คน 

กิจกรรมที่ 5 พัฒนาการ
ทำเคร่ืองมือวัดและ
ประเมินผลวัดทักษะเชิง
วิชาชีพตามสภาพจริง 
และTQF 
- ไม่ใช้งบประมาณ 

27-28 ม.ค 
2563 

 อ.อัญชลี รุ่งฉาย 

  กิจกรรมที่ 6 ประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ิมสมรรถนะ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรในการพัฒนา
บริหารหลักสูตรอย่างมี
คุณภาพ 

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 15 คน 

กิจกรรมที่ 6ประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ิมสมรรถนะ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรในการพัฒนา
บริหารหลักสูตรอย่างมี
คุณภาพ 

ยุติโครงการ
เนื่องจาก
สถานการณ์ 
covid19 

 อ.ดร. สริีวัฒน์ 

  กิจกรรมที่ 7 ประชุมเชิง
ปฏิบัติการนำเสนอ มคอ. 
3 และ 4 (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560 ใน
รายวิชาท่ีเหลือ)  และ
นำเสนอมคอ. 5, 6 
 

อาจารย์และเจา้หน้าท่ี
สายสนบัสนุน จำนวน 
70 คน 

กิจกรรมที่ 7 ประชุมเชิง
ปฏิบัติการนำเสนอ มคอ. 
3 และ 4 (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560 ใน
รายวิชาท่ีเหลือ)  และ
นำเสนอมคอ.5, 6 
 (เงินอุดหนุน) (5วัน) 
- ค่าอาหารกลางวัน  
จำนวน 60 คน x 80
บาทx1มื้อx5วัน เป็นเงิน 
24,000 บาท 

16-20 ธค. 
2562 

 อ.อัญชลี  
รุ่งฉาย 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

- ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มจำนวน 60 คน
x25บาทx2มื้อ x5วันเป็น
เงิน 15,000บาท 
- ค่าตอบแทนวิทยากร
ข้าราชการบำนาญ 1 คน 
x 1,200 บาท x 6 ชม. 
X 5 วัน เป็นเงิน 
36,000 บาท 
- ค่าที่พัก 1,200 บาท 
จำนวน 6 วัน เป็นเงิน 
7,200 บาท 
- ค่าเดินทาง  6,000บาท 
- ค่าถ่ายเอกสารเป็นเงิน 
1,000 บาท 
รวมกิจกรรมที่ 7  
เป็นเงิน 89,200 บาท 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

  กิจกรรมที่ 8 การกำกับ
ติดตามและควบคุม
คุณภาพการศึกษา 
 

คณะกรรมการบรหิาร
หลักสตูร และงานจัด
การศึกษา จำนวน 20 
คน 

กิจกรรมที่ 8 การกำกับ
ติดตามและควบคุม
คุณภาพการศึกษา  
(เงินอุดหนุน) 
ไม่ใช้งบประมาณ 

วันท่ี 15 
มค 63 
วันท่ี 22 

เมย 2563 
วันท่ี 4 มิ.ย 

2562 

 อ.ดร. ดวงพร 

  กิจกรรมที่ 9 ประเมินผล
การบริหารหลักสูตรและ
นำผลวิเคราะห์มาพัฒนา
ในปีการศึกษาต่อไป 
 

คณะกรรมการบรหิาร
หลักสตูร และงาน
จัดการ ศึกษา จำนวน 
20 คน 
 

กิจกรรมที่ 9 ประเมินผล
และนำผลไปพัฒนา 
(เงินอุดหนุน) 
- ไม่ใช้งบประมาณ 

คร้ังท่ี 1 
วันท่ี 29 

พ.ย.2562 
คร้ังท่ี 2 
วันท่ี 20 

มีค. 2562 

 อ.ดร. รุ่งทิวา 

สรุปงบประมาณโครงการที่ SP01-05 109,450    
โครงการที่ RP๐๑-๐๑ 
โครงการรับนักศึกษา
ใหม ่
 
 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
โครงการงานประจำ 
วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อให้การ
ดำเนินการรับนักศึกษา

1.จำนวนนักศึกษาที่
ผ่านการคดัเลือกและขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษา
ใหม่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
95 ของจำนวน
เป้าหมายตามที่หลักสตูร
กำหนด 
2. จำนวนนักศึกษาใหม่
เทียบกับเป้าหมายตาม
แผนการรับของสถาบัน

1.วิเคราะหผ์ลการ
ดำเนินงานการรับสมัคร
และความพึงพอใจของผู้
ดำเนินงาน และ
ผู้ใช้บริการ นำมาวางแผน
และหาแนวทางการแกไ้ข
การรับนักศึกษาใหม่ จาก
ปีท่ีผ่านมา  
2.ศึกษาแผนการรับ
นักศึกษาใน มคอ.2 และ

- คณะกรรมการ
ดำเนินการรับสมัคร 
ตรวจหลักฐาน และ
สัมภาษณ์  
: ระบบคัดตรงจาก
พื้นที่ จำนวน 30 คน 
 
 
 
 

(ใช้เงินรายไดส้ถานศึกษา) 
1) ระบบรับตรงจากพ้ืนท่ี  
- ค่าอาหารกลางวัน
กรรมการ จำนวน 30 คน 
× 80 บาท × 3 วัน  เป็น
เงิน 7,200 บาท 
- อาหารว่างกรรมการ 
จำนวน 30 คน × 25 
บาท× 2 มื้อ × 3 วัน เป็น
เงิน 4,500 บาท 

พ.ย 2562-
มิ.ย.2563 
 
 
 

วิทยาลัยรับ นักศึกษาที่มี
คุณสมบัติตรงตาม
หลักเกณฑ์ของสถาบัน
พระบรมราชชนกและตรง
ตามที่หลักสูตรกำหนด 

อ.จุฑามาศ 
คุณนนท์หทัย 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

มีความสอดคล้องกับ
นโยบายของวิทยาลัยฯ 
และสถาบันพระบรม
ราชชนกมีคุณลักษณะ
ของผู้เข้าศึกษาตรง
ตามที่หลักสูตรกำหนด
ชัดเจน โปร่งใสและ
เชื่อถือได้ 
 
 
 
 
 
 
 

พระบรมราชชนก ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90  
3. ไมม่ีข้อร้องเรียนใน
การรับนักศึกษาจากผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสีย 

แผนการผลติของสถาบนั
พระบรมราชชนก 
3. ประชาสัมพันธ์การรับ
สมัครให้กับสถานศึกษาใน
เขตจังหวัดที่รับผิดชอบ 
4. แต่งตั้งคณะกรรมการ
รับสมคัรและคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษา 
5. ประชุมช้ีแจงขั้นตอน
การรับสมัคร การคัดเลือก 
6. ดำเนินการรับสมัคร
และคัดเลือกตามแผนท่ี
กำหนด 
7. สรปุผลการดำเนินการ 
วิเคราะหผ์ล และนำผล
การวิเคราะห์รับสมคัร
นักศึกษามาแตล่ะครั้งมา
ไปปรับปรุงในการรับ
สมัครและคัดเลือกใน
ระบบอ่ืนในปีการศึกษา
นั้นๆ 
8. สรปุและวเิคราะห์ผล
การดำเนินการทั้ง 3 
ระบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- คณะกรรมการ
ดำเนินการรับสมัคร 
ตรวจหลักฐาน และ
สัมภาษณ์  
: ระบบรับกลาง 
จำนวน 30 คน 
   
  
 
 
 
 

- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
สอบสมัภาษณ์ จำนวน 12 
คน × 1,000 บาท × 1วนั 
เป็นเงิน 12,000 บาท 
- ค่าเบี้ยประชุมประธาน
กรรมการภายนอก 
จำนวน 1 คน × 1,200 
บาท × 3 วัน) เป็นเงิน 
3,600 บาท 
รวมเป็นเงิน 27,300
บาท  
 
2) ระบบรับกลาง 
- ค่าอาหารกลางวัน 
จำนวน 30 คน ×80 
บาท× 5 วัน เป็นเงิน 
12,000 บาท 
- ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม จำนวน 30 คน 
×25 บาท×2มื้อ× 5 วัน 
เป็นเงิน 7,500 บาท 
รวมเป็นเงิน 19,500 บาท 
3)ระบบรับตรงอิสระ 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

9.นำผลการประเมินไป
ปรับปรุงระบบและกลไก
การบริหารหลักสูตรในปี
การศึกษาต่อไป 

 
 
 
 
: ระบบรับตรงอิสระ 
จำนวน 10 คน 

- ค่าอาหารกลางวันจำนวน 
10 คน ×80 บาท× 1 วัน 
เป็นเงิน 800 บาท 
 
- ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม จำนวน 10 คน 
×25 บาท×2มื้อ เป็นเงิน 
500 บาท 
รวมเป็นเงิน1,300 บาท 

รวมเงินโครงการที่ RP๐๑-๐๑ 48,100    
โครงการที่ RP๐๑-๐๒  
โครงการการจัดการ
เรียนการสอนระดับ
รายวิชาท่ีส่งเสริมผล
การเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขา
พยาบาลศาสตร์ 
 
 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
โครงการงานประจำ 
 

1. ร้อยละ100ของ
รายวิชาใช้จ่าย
งบประมาณเป็นไปตาม
งบประมาณที่ไดร้ับ 
 

กิจกรรมที่ 1 
การบริหารงบประมาณ
รายวิชา  
1. คณะกรรมการบริหาร
หลักสตูรวิเคราะห์ผลการ
ใช้งบประมาณการจัดการ
เรียนการสอนปีการศึกษา
ที่ผ่านมา และกำหนดแนว
ทางการบริหาร
งบประมาณการจดัการ
เรียนการสอนรายวิชาในปี
การศึกษาต่อไป 
2.หัวหน้าภาคเผยแพร่
แนวทางการบริหาร

 
 
 
คณะกรรมการบรหิาร
หลักสตูร 
 
ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
 
 
ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
 
 
 

กิจกรรมที่ 1 
การบริหารงบประมาณ
รายวิชา  (เงินอุดหนุน) 
- ภาควิชาการพยาบาลสูติ
ศาสตร์ เป็นเงิน 
876,117.20 บาท 
- ภาควิชาการพยาบาล
ผู้ใหญ่ฯ เป็นเงิน 
414,247 บาท 
- ภาควิชาการพยาบาล
เด็กและวัยรุ่น เป็นเงิน 
119,249.32 บาท 

1 ต.ค.
2562-30
ก.ย.2563 
 

- การบริหารงบประมาณ
การจัดการเรียนการสอน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

อ. อายุพร  
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรยีนการ
สอนนักศึกษาให้มีผล
การเรยีนรู้แตล่ะ
รายวิชาตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรสีาขา
พยาบาลศาสตร ์
 
 
 
 
 

งบประมาณเพื่อให้
ผู้รับผิดชอบรายวิชา
นำไปใช้ในการจัดทำ
งบประมาณการจดัการ
เรียนการสอนรายวิชา 
3. ผู้รบัผิดชอบรายวิชา
กำหนดการใช้งบประมาณ
ในมคอ.3, มคอ.4 
4. ผู้รบัผิดชอบรายวิชา 
หัวหน้าภาควิชา กำกับ 
ติดตามการใช้งบประมาณ
การจัดการเรยีนการสอน
ให้เป็นไปตามกำหนดที่
ระบุใน มคอ.3และมคอ.4  
5.ผูร้ับผดิชอบรายวิชา
เบิกจ่ายงบประมาณราย
เดือน และสรุปผลการใช้
จ่ายงบประมาณการ
จัดการเรียนการสอน
รายวิชา ไว้ในมคอ.5,มคอ.
6พร้อมท้ังให้ข้อเสนอแนะ 
6. คณะกรรมการบริหาร
หลักสตูรนำผลการ
ดำเนินงานไปปรับปรุงการ

ผู้รับผิดชอบรายวิชา
และหัวหน้าภาคฯ 
 
ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
 
 
คณะกรรมการบรหิาร
หลักสตูร 

- ภาควิชาการพยาบาล
สุขภาพจิตและจติเวช เป็น
เงิน 437,368 บาท 
- ภาควิชาการพยาบาล
ครอบครัวและชุมชน เป็น
เงิน 881,708.89 บาท 
- ภาควิชาการบริหารและ
พัฒนาวิชาชีพการพยาบาล 
เป็นเงิน 42,364.86 บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ 1  
เป็นเงิน2,771,055.27 
บาท 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

บริหารงบประมาณการ
จัดการเรียนการสอนในแต่
ละรายวิชาในปีการศึกษา
ต่อไป 

2. เพื่อเสริมสร้าง
ประสบการณ์เฉพาะให้
นักศึกษาก่อนสำเรจ็
การศึกษาเพื่อการ
เตรียมความพร้อมใน
การปฎิบัติงานใน
วิชาชีพพยาบาล 
 

 กิจกรรมที่ 2 ฝึกปฏิบัติ
เพ่ือเตรียมความพร้อมใน
การปฏิบัติงานก่อนสำเร็จ
การศึกษา (Elective 
practice)  
1. ประชุมวางแผนกับ
โรงพยาบาลพุทธชินราช 
2.ปฐมนิเทศวตัถุประสงค์
ของกิจกรรมและแนวทาง 
การฝึกปฏิบัติการพยาบาล
แบบเข้มแก่นักศึกษา 
3. นักศึกษาฝึกปฏิบัติการ
พยาบาลแบบเขม้ 
(Elective Practice) ตาม
หอผู้ป่วยในแผนกตา่ง ๆ 
4. ติดตามประเมินผลการ
ฝึกปฏิบัติการพยาบาล 
5. การสัมมนาหลังฝึก
ปฏิบัติเพื่อประเมินผล
กิจกรรม 

นักศึกษาพยาบาล
ศาสตร์ชั้นปีท่ี 4  
(รุ่นท่ี 68)  
ปีการศึกษา 2562 
จำนวน   138 คน 

กิจกรรมที่ 2 ฝึกปฏิบัติ
เพ่ือเตรียมความพร้อมใน
การปฏิบัติงานก่อนสำเร็จ
การศึกษา (Elective 
practice) (เงินอุดหนุน) 
1. ค่าสมนาคณุภาคปฏิบัติ
(อัตรา300บาท/คน/
เดือน) จำนวน 138คน
x10วัน เป็นเงิน 14,000 
บาท 
รวมเป็นเงิน 14,000
บาท 

4 พ.ย.
2562- 
20 ก.พ.
2563 

1.วิทยาลยัฯสามารถผลิต
บัณฑิตพยาบาลมีคุณภาพ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรีสาขา
พยาบาลศาสตร์  

อ.ดร.อัญชลี  
แก้วสระศร ี
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

3. เพื่อประเมินผลลัพธ์
การเรยีนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรสีาขา
พยาบาลศาสตร ์
 

2. ร้อยละ 100 ของ
นักศึกษามีผลการ
ประเมินการเรียนรูต้าม
กรอบมาตรฐาน TQF 
ระดับดีขึ้นไป ≥ 3.51 
 

กิจกรรมที่ 3 การทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ โดยการ
ประเมินผลลัพธก์าร
เรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐาน TQF ระดับชั้น
ปี  
1.ประชุมวิเคราะหผ์ลการ
ประเมินผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐาน TQF 
ระดับชั้นปีในปีการศึกษาที่
ผ่านมา และวางแผนการ
ดำเนินงาน 
2.แต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดทำสถานการณ์จำลอง
และแบบประเมินผล 
3.ดำเนินการทวนสอบการ
เรียนรูต้ามกรอบมาตรฐาน
ระดับชั้นปีท่ี  
1 – 4 
4.วิเคราะหผ์ลการ
ประเมินผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐาน TQF 
ระดับชั้นปี  

 
 
 
 
 
 
คณะกรรมการบรหิาร
หลักสตูร 
 
 
 
 
น.ศ.พยาบาล 
ช้ันปีท่ี 1-4  
จำนวน 607 คน 
 

กิจกรรมที่ 3 การทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ โดยการ
ประเมินผลลัพธก์าร
เรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐาน TQF ระดับชั้น
ปี  
(เงินอุดหนุน)  
1) ค่าอาหารกลางวัน
สำหรับคณะกรรมการ  
-ปี4  จำนวน 15 คน x 1 
มื้อ x 80 บาทเป็นเงิน 
1,200 บาท 
2) อาหารว่างสำหรับ
คณะกรรมการ  
-ปี4  จำนวน  15 คน x 
2 มื้อ x 25 บาทเป็นเงิน   
750 บาท 
3) ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
6,000 บาท  
รวมเงินกิจกรรมที่ 3  
เป็นเงิน 7,950บาท 

ปี1  
วันท่ี 18-
20 พ.ค.
2563 
และ 
18 มิ.ย. 
2563  
ปี 2  
วันท่ี 1-7 
(7 มิย ครึ่ง
เช้า) 
มิ.ย. 2563 
และ 
18 มิ.ย. 
2563 
ปี 3  
วันท่ี 15-
17 มิ.ย. 
2563 และ 
18 มิ.ย. 
2563 
ปี 4  

นักศึกษาและบัณฑิตของ
วิทยาลัยมีคุณภาพ ผลการ
เรียนรู้เป็นเป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาพยาบาล
ศาสตร ์

อ.วราภรณ์  
สัตยวงศ ์
อ.สุดาวรรณ 
สันหมอยา 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

5. นำผลการดำเนินงานไป
ปรับปรุง เพื่อพัฒนา
นักศึกษาในปีการศึกษา
ต่อไป 

วันท่ี 24-
27ก.พ.
2563  

4. เพื่อพัฒนาผลการ
เรียนของนักศึกษาให้มี
ผลการเรยีน มากกว่า 
2.50 
 

3. ร้อยละ 100 ของ
นักศึกษาท่ีมีผลการเรียน
ต่ำกว่า 2.50ในปี
การศึกษา 2561 ได้รับ
การช่วยเหลือใหม้ีผลการ
เรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร
มากกว่า 2.51 เมื่อ
สิ้นสุดปีการศึกษา 2562 

กิจกรรมที่ 4  พัฒนา
นักศึกษาท่ีมีแนวโน้นผล
การเรียนต่ำ 
1.งานจัดการศึกษา
รวบรวมผลการเรยีนตลอด
ปีการศึกษา 2561 และ
แจ้งรายชื่อน.ศ.ที่มีผลการ
เรียนตำ่กว่า 2.50 ให้
คณะกรรมการบรหิาร
หลักสตูรทราบ 
2.คณะกรรมการบริหาร
หลักสตูร ประชุมวิเคราะห์
ปัจจัยที่มีผลต่อผลการ
เรียน กำหนดแนวทางการ
ช่วยเหลือนักศึกษาที่มีแนว
โน้นผลการเรียนต่ำตาม
แนวทางที่วิทยาลัยฯ
กำหนด พร้อมเผยแพร่ให้
ผู้เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติ  

นักศึกษาพยาบาล 
ช้ันปีท่ี 1-4  
จำนวน 607 คน 
 

กิจกรรมที่ 4 
กิจกรรมพัฒนานักศกึษา
ที่มีแนวโน้นผลการเรียน
ต่ำ “จัดแข่งขันวิชาการ 
ครอบครัวตัวเก่ง”  
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

1 ต.ค.
2562-30
ก.ย.2563 
 
แข่งขัน
วิชาการ 
วันท่ี 30 9
ต.ค. 2562 
และ5 กพ 
2563 

นักศึกษาทุกคนมีผลการ
เรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร
มากกว่า 2.50 เมื่อสิ้นสุดปี
การศึกษา 2562 
 

อ.สาวิตร ี
ลิ้มกมลทิพย ์
อ.ดร.รุ่งทิวา  
หวังเรืองสถิตย ์
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

3.ผูร้ับผดิชอบกิจกรรม
ประสานงานกับงานจัด
การศึกษาในการแจ้ง
รายชื่อนักศึกษาท่ีมีผลการ
เรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร
ในปีการศึกษา 2561  
น้อยกว่า 2.50 ให้แก่
ผู้เกี่ยวข้อง คือ อาจารย์
ประจำช้ัน หัวหน้างาน
กิจการนักศึกษา หัวหน้า
ภาควิชาฯ ทราบ 
4. ผู้รบัผิดชอบกิจกรรม
ประสานงานกับงานจัด
การศึกษา อาจารยป์ระจำ
ช้ัน หัวหน้างานกิจการ
นักศึกษาเพื่อติดตามการ
พัฒนาผลการเรยีนของ
นักศึกษาท่ีมีแนวโน้มมี
ปัญหาการเรียนตาม
แนวทางที่กำหนดของ
วิทยาลัยฯ อย่างน้อย 2 
ครั้ง/ปีการศึกษา (สิ้นภาค
เรียนต้นและภาคเรียน
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

ปลาย) ตามแบบฟอร์มที่
กำหนด  
5. ผู้รบัผิดชอบกิจกรรม
จัดการแข่งขันวิชาการ 
“ครอบครัวตัวเก่ง”   
6.ผูร้ับผดิชอบกิจกรรม
สรุปผลการดำเนินงาน 
เสนอต่อรองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานวิชาการ เพื่อให้
ข้อเสนอแนะในการพัฒนา
ผลการเรยีนอย่างต่อเนื่อง 
7. คณะกรรมการบริหาร
หลักสตูรกำกับ ตดิตาม
การช่วยเหลือนักศึกษาทีม่ี
ผลการเรยีนต่ำตามคู่มือฯ 
อย่างต่อเนื่อง ทุกภาค
การศึกษา 
8.คณะกรรมการบริหาร
หลักสตูรประชุมวิเคราะห์
ปัจจัยที่มีผลต่อผลการเรียน
ของนักศึกษาและพัฒนา
วิธีการช่วยเหลือนักศึกษาให้
สอดคล้องกับปัจจยัที่เกิดขึ้น 
ภายหลังสิ้นสดุปีการศึกษา
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

คณะกรรมการสรุปผลการ
ช่วยเหลือท่ีมีประสิทธิภาพ
และกำหนดแนวทางการ
พัฒนาผลการเรยีนของ
นักศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึนในปีการศึกษาต่อไป 

สรุปงบประมาณโครงการที่ RP๐๑-๐๒ 2,793,005.27    
โครงการที่ RP๐๑-๐๓ 
โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาความ
ร่วมมือ 
 
 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
โครงการงานประจำ 
วัตถุประสงค์ 
๑.เพื่อให้วิทยาลยั
พยาบาลบรมราชชนนี 
พุทธชินราชมีแหล่งฝึก
ปฏิบัติงานหลักท่ีให้ 
บริการพยาบาลครอบ 
คลุมทุกสาขา และไดร้ับ

๑.ร้อยละ ๑๐0 ของ
แหล่งฝึกปฏิบตัิงานหลัก
ของวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี พุทธชิน
ราชที่ให้บริการพยาบาล
ครอบคลมุทุกสาขา 
ได้รับการรับรองคุณภาพ
จากหน่วยงานระดับชาต ิ
๒.ร้อยละ ๑๐0 ของ
แหล่งฝึกปฏิบตัิงานหลัก
ของวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี พุทธชิน
ราช ครอบคลมุทุกระดบั 
ทั้งระดับปฐมภูมิ ทุติย
ภูมิและ   ตติยภมูิ และมี
การจัดการการฝึกปฏิบตัิ
ร่วมกับแหล่งฝึกปฏิบตั ิ

1.คณะกรรมการบริหาร
หลักสตูรประชุมร่วมกับ
ผู้รับผิดชอบโครงการเพื่อ
วิเคราะหผ์ลการดำเนิน
จากปีการศึกษาท่ีผา่นมา 
และนำผลการประชุมมา
วางแผนคัดเลือกแหล่งฝึก 
2.แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินการประชุม
เสรมิสร้างความร่วมมือใน
การผลิตบณัฑิตพยาบาล 
3.ประสานงานแหล่งฝึก
เข้าร่วมประชุม 
4.ดำเนินการจดัประชุม
ตามแผนที่กำหนด 
4.1ประชุมวิเคราะห์ผล
การดำเนินการ จัดการ

- ตัวแทนจาก
สถาบันการศึกษาท่ี
เกี่ยวข้อง ๓ คน 
- หัวหนา้หอผู้ป่วย/
ตัวแทน รพ.พุทธชินราช 
จำนวน  ๒๕คน 
- หัวหน้าหอผู้ ป่วย
รพท.๑๐คน 
-หัวหน้ากลุ่มการ
พยาบาล/ตัวแทนรพช. 
และรพสต. จำนวน ๑๐ 
คน 
-สสจ.สสอ.พิษณุโลก 
จำนวน ๒ คน 
-ทีมบริหารหลักสตูร 
ได้แก่ รองผู้อำนวยการ 
หน.งานบริหารหลักสูตร

ประชุมร่วมระหว่างคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร
กับผู้รับผิดชอบโครงการ 
(เงินอุดหนุน) 
-ค่าอาหารว่าง และ
เครื่องดื่ม ๒๕ บาท/มื้อ x 
๖๕ คนx 2มื้อ เป็นเงิน  
๓,๒๕0 บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน 80 
บาท/มื้อ x ๖๕ คนx 1มื้อ 
เป็นเงิน  ๕,๒00 บาท 
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
เป็นเงิน ๒๗,000 บาท 
รวมเป็นเงิน ๓๕,4๕0 
บาท 
 
 

24 ส.ค.
2563 

นักศึกษาไดฝ้ึกภาคปฏิบัต ิ
ในแหล่งฝึกท่ีไดม้าตรฐาน
ตามเกณฑส์ภาการ
พยาบาล 
 

อ.ดร.นฤมล  
(ผู้รับผดิชอบ
โครงการ) 
ดร.ศุภนาฏ 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

การรับรองคณุภาพจาก
หน่วยงานระดับชาต ิ
๒.เพื่อให้วิทยาลยั
พยาบาลบรมราชชนนี 
พุทธชินราชมีแหล่งฝึก
ปฏิบัติงานครอบคลุมทุก 
ระดับ ท้ังระดับปฐมภูมิ 
ทุติยภูมิและตติยภูมิและ 
มีการจัดการการฝึกปฏบิัติ
ร่วมกับแหล่งฝึกปฏิบตั ิ
๓.เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือในการมีแผนการ
จัดการสำหรับแหล่งฝึก
ปฏิบัติงานท่ีใช้ร่วมกัน
หลายสถาบัน 

๓.มีแผนการจดัการ
สำหรับแหล่งฝึก
ปฏิบัติงานท่ีใช้ร่วมกัน
หลายสถาบัน 
 

เรียนการสอนภาคปฏิบตัิ 
ความเสีย่ง และผลการ
ประเมินแหล่งฝึกโดย
นักศึกษา อาจารย์ และพี่
เลี้ยงแหล่งฝึก เพือ่นำมา
วางแผนและหาแนว
ทางการแก้ไข การฝึก
ปฏิบัติงานจากปีท่ีผา่นมา 
ในแหล่งฝึกปฏิบตัิงานหลัก
ของวิทยาลัยพยาบาลฯ 
5.ประเมินผลการประชุม 
6.จัดทำรายงานสรุปผล
การดำเนินโครงการและ
นำผลประเมินไปปรับปรุง
ในปีการศึกษาต่อไป 

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูร หน.ภาค
จำนวน ๑๕ คน 
รวมทั้งสิ้น ๖๕ คน 

 

สรุปงบประมาณโครงการที่ RP๐๑-๐๓ ๓๕,4๕0    
โครงการที่ RP๐๑-๐๔ 
โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพด้านการสอน
สำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง 
 

ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจใน
หลักสตูรพยาบาลศา
สตรบณัฑติ 
กระบวนการจดัการ
เรียนการสอน การวดั
ประเมินผลภาคปฏิบัติ 
โดยมีคะแนนเฉลี่ย 

1.แต่งตั้งกรรมการการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาศักยภาพด้านการ
สอนสำหรับพยาบาล 
พี่เลี้ยง 
2.ประชุมวเิคราะหผ์ลการ
ดำเนินจากปีการศึกษาที่
ผ่านมา และนำผลการ

พยาบาลพี่เลี้ยงจาก
แหล่งฝึก 
จำนวน 4๐ คน 
อาจารย์ 1๐ คน 

(เงินอุดหนุน) 
-ค่าอาหารกลางวัน 80 
บาท x 50 คน x 5 วัน 
เป็นเงิน 20,000 บาท 
-ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม 25 บาท x 2 
มื้อ x 50 คน x 5 วัน 
เป็นเงิน 12,500 บาท 

17-21 
สิงหาคม 
2563  

๑.  วิทยาลัยพยาบาลฯและ
สถานบริการสุขภาพท่ีเป็น
แหล่งฝึกของนักศึกษามี
สัมพันธภาพที่ดีในการ
ร่วมมือการจัดการเรียนการ
สอน 
๒.  พยาบาลพี่เลี้ยงมี
ศักยภาพและทัศนคติที่ดี

อ.สาวิตร ี
อ.จุฑามาศ 

 



      แผนปฏิบัตกิารปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ฉบับปรับแผนกลางปี) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช หน้า 62 
 

 

โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
โครงการงานประจำ 
 
วัตถุประสงค์ 
๑.ผูเ้ข้ารับการอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักสูตร
พยาบาลศาสตร์ฉบับ
ปรับปรุงปี ๒๕๕๕ และ 
๒๕๖๐ 
๒. มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 
การวัดประเมินผล
ภาคปฏิบตัิ  
๓. เพื่อการเผยแพร่
หลักสตูร 

๓.๕๑ ข้ึนไปจากคะแนน
เต็ม ๕ 
  

ประชุมมาวางแผน
ดำเนินการประชุม     
3.ผูร้ับผิดชอบจัดเตรียม
วัสดุอุปกรณ์ ประสานเรื่อง
สถานที่ การขอหน่วย 
CNEU จากสภาการ
พยาบาล 
4.ประสานงานเชิญพีเ่ลี้ยง
แหล่งฝึกเข้าร่วมประชุม 
5.ดำเนินการจดัประชุม
ตามแผนที่กำหนด 
6. ประเมินผลการประชุม 
7.ประเมินผลการ
ดำเนินงานและนำผลการ
ประเมินไปปรับปรุงระบบ
และกระบวนการจดัการ
เรียนการสอน 

-ค่าเดินทาง/พาหนะ
วิทยากร6,000 บาท/คน 
x 3 คน เป็นเงิน 18,000 
บาท 
-ค่าที่พัก 1,450 บาท x 
3คนx2คืน  ป็นเงิน 
8,700 บาท 
-ค่าตอบแทนวิทยากร
เอกชน 21 ชม x 1200 
บาท เป็นเงิน 25,200 
บาท 
-ค่าตอบแทนวิทยากร
หน่วยงานรัฐบาล ๖๐๐ 
บาท x ๑๔ ช่ัวโมง เป็น
เงิน  ๘,๔00 บาท 
-ค่าขอหน่วย CNEU เป็น
เงิน 2,000 บาท 
- ค่าถ่ายเอกสาร  
เป็นเงิน 1,๐๐๐ บาท 
-ค่าวัสดุอุปกรณ์  
๕,๐๐๐ บาท 
รวมเป็นเงิน 100,800 
บาท 

ในการฝึกภาคปฏิบัติของ
วิทยาลัยฯ 
๓.  ได้แนวทางและความ
ร่วมมือในการผลติบัณฑิต
พยาบาล 

สรุปงบประมาณโครงการที่ RP๐๑-๐๔ 100,8๐๐    
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่ RP01-05 
การเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าศึกษา 
 
 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
โครงการงานประจำ 
 
วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อให้นักศึกษาแตล่ะ
ช้ันปีมีความเข้าใจ
หลักสตูร รายวิชา การ
จัดการเรียนการสอน 
การวัดประเมินผล และ
ความทันสมัยในแต่ละ
รายวิชา 
2.มีทักษะการเรยีนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 เกี่ยวกับ
ภาษา อังกฤษ การใช้
คอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศ 
3.นักศึกษาทราบ
เกี่ยวกับแหล่งทุน
สนับสนุนและแหล่งงาน 

1.ร้อยละ 80 ของ
นักศึกษามีความเข้าใจ
วิธีการจัดการเรียนการ
สอน และการวัด
ประเมินผล 
2.ร้อยละ 80 ของ
นักศึกษามีความรู้
ภาษาอังกฤษ ภายหลัง
การเตรียมความพร้อม 
3. ร้อยละ 80 ของ
นักศึกษามีความรู้
ทางด้านคอมพิวเตอร์
เพิ่มขึน้ ภายหลังการ
เตรียมความพร้อม 
4.ร้อยละ 80 ของ
นักศึกษาทราบเกี่ยวกับ
แหล่งทุนสนับสนุนและ
แหล่งงาน 
5.ร้อยละ 80 ของ
นักศึกษาเข้าใจระบบ
การอุทรณร์้องเรียนที่
วิทยาลัยจัดให ้
6.ร้อยละ 80 ของ
นักศึกษามีทักษะการ

ชั้นปีที่ 1 
1.1 ประชุมนำผลเตรียม
ความพร้อมของชั้นปีที่ 1 
ในปีการศึกษาที ่ผ ่านมา
วิเคราะห์และวางแผนการ
เตรียมความพร้อม 
1.2 ดำเนินการเตรียม
ความพร้อมของช้ันปีท่ี 1 
ในเรื่อง การใช้ชีวิต /
ภาษาอังกฤษ/ทักษะ
ศตวรรษที่ 21 (การเรียน
แบบ Active Learning)/
หน่วยบริการนอกหลักสตูร
ที่วิทยาลัยจัดให้(15วัน)  
วันท่ี1 รับมอบตัวและ
ปฐมนิเทศวิทยาลยัฯ/พบ
อาจารย์ที่ปรึกษา และ
ประชุมผู้ปกครอง 
วันท่ี2-3 การปรับตัวด้าน
คุณธรรมจริยธรรมที่วัด   
วันท่ี 4-5 การใช้ชีวิตใน
สถาบันการศึกษา และ
การเรยีน   

-อาจารย์กรรมการ 
๑๐ คน 
-นักศึกษาช้ันปีท่ี ๑ 
(รุ่นท่ี71) 
จำนวน 120 คน 
-กรรมการสโมสร
นักศึกษา ๓๐ คน 
 

(เงินรายได้) 
- ค่าอาหารมื้อเช้า 
นศ.พยบ.1 จำนวน 120 
คน x 4 มื้อ x 50 บาท      
เป็นเงิน 24,000  บาท 
- ค่าอาหารมื้อกลางวัน 
นศ.พยบ.1 จำนวน 120 
คน x 4 มื้อ x 50 บาท 
เป็นเงิน   24,000  บาท 
- ค่าอาหารมื้อเย็น 
นศ.พยบ.1 จำนวน 120 
คน x 5 มื้อ x 50 บาท      
เป็นเงิน 30,000 บาท  
- ค่าอาหารมื้อกลางวัน
อาจารย์กรรมการ  10 
คน x 50 บาท x 4 มื้อ
เป็นเงิน 2,000 บาท 
- ค่าตอบแทนวิทยากรจาก
หน่วยงานรัฐบาล ชม.ละ 
๖๐๐ บาท 1 คน x 8 ชม. 
x 1 วัน เป็นเงิน 4,800 
บาท 
- ค่าตอบแทนวิทยากร
ภาคเอกชนบรรยาย ชม.

1-14 
มิถุนายน 
2563 

นักศึกษาแต่ละช้ันปีมี
ความพร้อมในการเรียน
ของแต่ละชั้นปี ของปี
การศึกษานั้นๆ 

อ.ปิยะเนตร  
อ.ดร.นฤมล 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

4. เพื่อให้นักศึกษา
เข้าใจระบบการอุทรณ์
ร้องเรียนที่วิทยาลยัจัด
ให ้
5. เพื่อให้นักศึกษามี
ทักษะการปรับตัวและ
การใช้ชีวิตใน
สถาบันการศึกษาได ้
6. เพื่อให้นักศึกษา
ตระหนักในคณุค่าของ
การทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย(พิธี
บายศรสีู่ขวัญและ
วัฒนธรรมพื้นบ้าน) 

ปรับตัวและการใช้ชีวิต
ในสถาบันการศึกษา 
7. ร้อยละ 80 ของ
นักศึกษาตระหนักใน
คุณค่าของการทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย 
 

วันท่ี 6 การเรียนรู้
วัฒนธรรมพื้นบ้านและ
ทำนุบำรุงศิลปวัฒน 
ธรรมไทยผ่านพิธีบายศรสีู่
ขวัญและไปศึกษา
วัฒนธรรมพื้นบ้าน  
วันท่ี 7 การเรียนแบบ
Active Learning 
(overview, mapping, 
การเรยีนรู้แบบauthentic) 
วันท่ี 8 การสืบค้นสาร 
สนเทศ/ห้องสมุด/
คอมพิวเตอร์  
วันท่ี 9-14 ภาษาอังกฤษ 
 (นักศึกษาที่มีผลการสอบ
ภาษาอังกฤษไม่ผ่านเกณฑ์) 
วันท่ี15 ถอดบทเรียนการ
เรียนรู้และประเมิน
โครงการ 
1.3 ประเมินผลการ
เตรียมความพร้อม 
1.4 วิเคราะห์ผลการ
ดำเนินการเพื่อการปรับปรุง 

ละ 1,2๐๐ บาท 1 คน x 
2 ชม. x 1 วัน เป็นเงิน      
2,400 บาท 
- ค่าถ่ายเอกสาร เป็นเงิน      
1,000 บาท 
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เป็นเงิน      
2,800 บาท 
- ค่าจ้างทำพิธีบายศรีสู่
ขวัญเป็นเงิน 5,000 บาท 
- ค่าจัดจ้างกระเป๋าใส่
เอกสาร จำนวน 120 ใบ 
x 200 บาท เป็นเงนิ   
24,000  บาท 
รวมเป็นเงิน 120,000
บาท 

สรุปงบประมาณโครงการที่ RP๐๑-๐๕ 120,000    
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่ RP๐๑-๐๖ 
โครงการการเตรียม
ความพร้อมก่อนเรียน 
 
 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
โครงการงานประจำ 
 
วัตถุประสงค์ 
๑.เพื่อให้นักศึกษาแตล่ะ
ช้ันปีมีความเข้าใจ
หลักสตูร รายวิชา การ
จัดการเรียนการสอน 
การวัดประเมินผล และ
ความทันสมัยในแต่ละ
รายวิชา 
๒.มีทักษะการเรยีนรู้ใน
ศตวรรษที่ ๒๑ เกี่ยวกับ
ภาษาอังกฤษและการใช้
คอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศ 
๓.เพื่อพัฒนานักศึกษา
ให้มีอัตลักษณ์บัณฑติ
และมีความสามารถใน

1.ร้อยละ 80 ของ
นักศึกษามีความเข้าใจ
วิธีการจัดการเรียนการ
สอน และการวัด
ประเมินผล 
2.ร้อยละ 80 ของ
นักศึกษาสอบผ่านเกณฑ์
ทักษะภาษาอังกฤษด้าน 
listening/ Reading 
จากการใช้แบบทดสอบ
ที่กำหนด 
3.ร้อยละ 100 ของ
นักศึกษาสามารถใช้
ระบบฐานข้อมลูและ
สารสนเทศของวิทยาลัย
ฯ 
4.ร้อยละ 100 ของ
นักศึกษามีความรูค้วาม
เข้าใจเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในการใช้ชีวิต 
5.ร้อยละ 80 ของ
นักศึกษาทราบเกี่ยวกับ
แหล่งสนับสนุนและ

กิจกรรมที่ 1 การเตรียม
ความพร้อมชั้นปีที่ 2 
ภาคต้น 
วันที่ 1  
-ช้ีแจงหลักสูตรการจัดการ
เรียนการสอนรายละเอียด
รายวิชาที่เปิดสอน และ
การประเมินผล 
-ช้ีแจงแหล่งทุนสนับสนุน
และแหล่งงาน 
-ช้ีแจงระบบการอุทรณ์
ร้องเรียน 
วันที่ 2  
การใช้ระบบฐานข้อมลู
และสารสนเทศของ
วิทยาลัยฯ 
-วิธีการสืบค้นจาก
ฐานข้อมูลระดับชาติและ
นานาชาติ 
-วิธีการใช้ฐานข้อมูลจาก
ห้องสมุด 
-วิธีการใช้ฐานข้อมูลของ
วิชาการ 
วันท่ี 3  

นักศึกษาช้ันปีท่ี 2 
จำนวน 150คน  
(รุ่น 71) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 1 การเตรียม
ความพร้อมชั้นปีที่ 2 
ภาคต้น 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 ก.ค.-2 
ส.ค. 63  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักศึกษามีความพร้อมใน
การเรยีนในปีการศึกษา
นั้นๆ 

ดร.กรวิกา 
(ผู้รับผดิชอบ
โครงการและ
กิจกรรม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      แผนปฏิบัตกิารปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ฉบับปรับแผนกลางปี) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช หน้า 66 
 

 

โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

การพึ่งพาตนเอง 
ทำงานร่วมกับผู้อื่นได ้
๔. นักศึกษาทราบ
เกี่ยวกับแหล่งทุน
สนับสนุนและแหล่งงาน 
๕. เพื่อให้นักศึกษา
เข้าใจระบบการอุทรณ์
ร้องเรียนที่วิทยาลยัจัด
ให ้
 

แหล่งงานท่ีวิทยาลัยจดั
ให ้
6.ร้อยละ 100 ของ
นักศึกษาเข้าใจระบบ
การอุทรณร์้องเรียนที่
วิทยาลัยจัดให ้

การพัฒนาอัตลักษณ์
บัณฑิตด้วยกระบวนการ
จิตปัญญา 
กิจกรรมที่ 2 การเตรียม
ความพร้อมชั้นปีที่ 2 
ภาคปลาย 
วันท่ี 1 ทบทวนการใช้
ระบบฐานข้อมลูและ
สารสนเทศของวิทยาลัยฯ 
- การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและจรยิธรรม
ในการใช้สื่อ 
วันท่ี 2 การพัฒนาอัต
ลักษณ์บณัฑิตด้วย
กระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรูจ้ิตอาสาบริการ
สุขภาพด้วยหัวใจการเป็น
มนุษย ์
วันท่ี 3 การพัฒนา
ภาษาอังกฤษ 
:ทักษะ listening/ 
Reading 
วันท่ี 4 การชี้แจง
รายละเอียดของรายวิชาที่

 
 
 
นักศึกษาช้ันปีท่ี 2 
จำนวน 177คน (รุ่น 
70) 

 
 
 
กิจกรรมที่ 2 การเตรียม
ความพร้อมชั้นปีที่ 2 
ภาคปลาย 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
 
 

18-22 
พ.ย.2562 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

เปิดสอนในภาคปลาย
จำนวน 6 รายวิชา 
-การทำความเข้าใจ
เกี่ยวกับความปลอดภัยใน
การใช้ชีวิต 
วันท่ี 5 การประเมินผล
ด้านบริการนักศึกษา 

  กิจกรรมที่ 3 การเตรียม
ความพร้อมชั้นปีที่ 3 
ภาคต้น 
วันท่ี 1  
-ช้ีแจงหลักสูตรการจัดการ
เรียนการสอนรายละเอียด
รายวิชาที่เปิดสอน และ
การประเมินผล 
-ช้ีแจงแหล่งทุนสนับสนุน
และแหล่งงาน 
-ช้ีแจงระบบการอุทรณ์
ร้องเรียน  
วันท่ี 2 การใช้ระบบ
ฐานข้อมูลและสารสนเทศ
ของวิทยาลัยฯ 

นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 
จำนวน 177 คน  
(รุ่น 70) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 3 การเตรียม
ความพร้อมชั้นปีที่ 3 
ภาคต้น 
-ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 ก.ค.-2 
ส.ค. 63  
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

-วิธีการสืบค้นจาก
ฐานข้อมูลระดับชาติและ
นานาชาติ 
-วิธีการใช้ฐานข้อมูลจาก
ห้องสมุด 
-วิธีการใช้ฐานข้อมูลของ
วิชาการ 
วันท่ี 3 การพัฒนาอัต
ลักษณ์บณัฑิตด้วย
กระบวนการจติปัญญา 
วันท่ี 4 ภาษาอังกฤษ 
กิจกรรมที่ 4 การเตรียม
ความพร้อมชัน้ปีที่ 3 ภาค
ปลายและภาคฤดูร้อน 
วันท่ี 1 
- ช้ีแจงหลักสูตรการ
จัดการเรียนการสอนและ
การประเมินผล 
- การชี้แจงรายละเอียด
ของรายวิชาที่เปิดสอนใน
ภาคปลายและภาคฤดูร้อน
จำนวน 8 รายวิชา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 
จำนวน 142คน (รุ่น 
69) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ 4 การเตรียม
ความพร้อมชั้นปีที่ 3 
ภาคปลายและภาคฤดู
ร้อน 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาคปลาย 
11-17 
พ.ย. 62 
ภาคฤดูร้อน 
10-16 
ก.พ.63 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

วันท่ี 2  
-ทบทวนการใช้ระบบ
ฐานข้อมูลและสารสนเทศ
ของวิทยาลัยฯ 
- การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ
และจริยธรรมในการใช้สื่อ 
วันท่ี 3  
การพัฒนาอัตลักษณ์
บัณฑิตด้วยกระบวนการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้จติอาสา
บริการสุขภาพด้วยหัวใจ
การเป็นมนุษย ์

  กิจกรรมที่ 5 การเตรียม
ความพร้อมชั้นปีที่ 4 
ภาคต้น 
วันท่ี 1 ช้ีแจงหลักสูตรการ
จัดการเรียนการสอนและ
การประเมินผล 
การชี้แจงรายละเอียดของ
รายวิชาที่เปิดสอนในภาค
ต้นจำนวน 5 รายวิชา 
-การทำความเข้าใจ
เกี่ยวกับความปลอดภัยใน
การใช้ชีวิต 

นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 
จำนวน 142คน  
(รุ่น 69) 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 5 การเตรียม
ความพร้อมชั้นปีที่ 4 
ภาคต้น 
-ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 มิ.ย.
2563 
(บ่าย) 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

-ช้ีแจงแหล่งทุนสนับสนุน
และแหล่งงาน 
-ช้ีแจงระบบการอุทรณ์
ร้องเรียน 

  

  กิจกรรมที่ 6 การเตรียม
ความพร้อมชั้นปีที่ 4 
ภาคปลาย 
วันท่ี 1 ช้ีแจงหลักสูตรการ
จัดการเรียนการสอนและ
การประเมินผล 
- การชี้แจงรายละเอียด
ของรายวิชาที่เปิดสอนใน
ภาคปลายและภาคฤดูร้อน
จำนวน 8 รายวิชา 
วันท่ี 2 ทบทวนการใช้
ระบบฐานข้อมลูและ
สารสนเทศของวิทยาลัยฯ 
- การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและจรยิธรรม
ในการใช้สื่อ 
วันท่ี 3 การพัฒนาอัต
ลักษณ์บณัฑิตด้วย
กระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรูจ้ิตอาสาบริการ

นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 
จำนวน 138 คน  
(รุ่น 68) 

กิจกรรมที่ 6 การเตรียม
ความพร้อมชั้นปีที่ 4 
ภาคปลาย (เงินรายได้) 
-ค่าตอบแทนวิทยากร 
จำนวน 3ชั่วโมงๆ x600
บาทเป็นเงิน 1,800 บาท 
กิจกรรมที่ 6 เป็นเงิน 
1,800 บาท 

1 พ.ย.
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

สุขภาพด้วยหัวใจการเป็น
มนุษย ์

  กิจกรรมที่ 7 การเตรียม
ความพร้อมชั้นปีที่ 1 
ภาคปลาย 
วันท่ี 1 ทบทวนการใช้
ระบบฐานข้อมลูและ
สารสนเทศของวิทยาลัยฯ 
- การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและจรยิธรรม
ในการใช้สื่อ 
วันท่ี 2 การพัฒนาอัต
ลักษณ์บณัฑิตด้วย
กระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรูจ้ิตอาสาบริการ
สุขภาพด้วยหัวใจการเป็น
มนุษย ์
วันท่ี 3 การพัฒนา
ภาษาอังกฤษ 
:ทักษะ listening/ 
Reading 
 
 

นศ.ปี1 รุ่น 71 
จำนวน 150 คน  

กิจกรรมที่ 7 การเตรียม
ความพร้อมชั้นปีที่ 1 
ภาคปลาย 
-ไม่ใช้งบประมาณ 
 

6-10 ม.ค . 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

วันท่ี 4 การชี้แจง
รายละเอียดของรายวิชาที่
เปิดสอนในภาคปลาย
จำนวน 6 รายวิชา 
-การทำความเข้าใจ
เกี่ยวกับความปลอดภัยใน
การใช้ชีวิต 
วันท่ี 5 การประเมินผล
ด้านบริการนักศึกษา 

สรุปงบประมาณโครงการที่ RP๐๑-๐๖ 1,800    
โครงการที่ RP๐๑-๐๗ 
โครงการเตรียมความ
พร้อมเพ่ือการทำงาน
เมื่อสำเร็จการศึกษา 
 
 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
โครงการงานประจำ 
 
วัตถุประสงค์ 
๑.เพื่อสร้างความเข้าใจ
ในสถานการณ์ การ
ปฎิบัติงานวิชาชีพ 

1. ค่าเฉลี่ยความคิดเห็น
ของนักศึกษาท่ีมีทัศนคติ
ต่อสถานการณ์ การ
ปฎิบัติงานวิชาชีพ ≥
๓.๕๑ 
2.ค่าเฉลี่ยความคิดเห็น 
ของนักศึกษาท่ีมีทัศนคติ 
ที่ดีต่อวิชาชีพ ≥ ๓.๕๑  
3.ค่าเฉลี่ยความคิดเห็น
ของนักศึกษาท่ีมีต่อการ
กลับไปทำงานท่ีแหล่ง
ทุน /การบริการ
ประชาชน/  
การรักบ้านเกดิ/ 

๑.วิเคราะหผ์ลการ
ดำเนินงานใน  
ปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
๒. วางแผนจัดกจิกรรมการ
เตรียมความพร้อมเพื่อการ
ทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา
และอำลาสถาบัน 
๓. ดำเนินการตามแผน 
 3.๑ กิจกรรมเตรยีมความ
พร้อม: จัดประชุมวิชาการ 
ให้ความรู้การเข้าสู่วิชาชีพ
การพยาบาล 
- เขตบริการสุขภาพ  

นักศึกษาช้ันปี           
ที่ ๔ จำนวน  
๑38 คน (รุ่น68) 
 

กิจกรรมที่ ๑ (เงินรายได้
สถานศึกษา)  
(ค่าลงทะเบียนนักศึกษา
คนละ 500 บาท x 138 
คน เป็นเงิน 69,000 
บาท) 
-ค่าตอบแทนวิทยากร
ภาครัฐบรรยาย (4 คน x 
2 ช่ัวโมง x 600 บาท) 
เป็นเงิน 4,800บาท 
-ค่าตอบแทนวิทยากร
ภาครัฐอภิปรายกลุ่ม (4 
คน x 2 ช่ัวโมง x 600 
บาท)เป็นเงิน 4,800บาท 

3 วัน 
กิจกรรมที่ 
1-2 วันท่ี 
28-30 
มีนาคม 
2563 

๑.นักศึกษามีทัศนคติที่ดี
และศรัทธาต่อวิชาชีพ
พยาบาล 
๒.นักศึกษามั่นใจและ
สามารถทำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

อ.ดร.ศุภนาฏ 
 (ผู้รับผดิชอบ
โครงการ) 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

๒. เพื่อส่งเสริมความ                  
ภาคภูมิใจในวิชาชีพ 
๓.เพื่อสร้างความ
ตระหนักต่อความความ
กตัญญ/ูรู้คณุต่อแหล่ง
ทุน ประชาชน บ้าน
เกิด/ วิทยาลัยฯ 
 
 
 
 

การเป็นสมาชิก              
สมาคมศิษย์เก่า 
พุทธชินราชพยาบาล 
≥๓.๕๑  

- อภิปรายกลุม่ความ
คาดหวังของผู้ให้บริการต่อ
บัณฑิต  
- การคืนทุ่น กยศ. 
3.๒ กิจกรรมพัฒนา
บุคลิกภาพ 
3.3 จดักิจกรรมกลุ่มเพื่อ
ความผูกพันสถาบัน : พิธี
อำลาสถาบันของนักศึกษา
รุ่น 68 
3.4 พิธีมอบเอกสาร
สำคัญการสำเร็จการศึกษา 
3.5 ประเมินความพึง
พอใจต่อการบริหาร
หลักสตูร 
4. ประเมินความสำเร็จ
ของโครงการตามแบบ
ประเมินทัศนคติและความ
พึงพอใจต่อการรับบริการ
โครงการ 
5. วิเคราะหผ์ลการ
ประเมิน  
เพื่อหาแนวทางการพัฒนา  
และรายงานผู้เกีย่วข้อง  

-ค่าตอบแทนวทิยากร
ภาคเอกชนบรรยาย 1 คน 
x 1 ช่ัวโมง x 1,200 
บาท เป็นเงิน 1,200บาท 
-ค่าพาหนะเดินทาง
วิทยากร 1,200 บาท 
-ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มสำหรบับัณฑติ 
๒๐ บาท x 2มื้อ x 2 วัน 
X ๑38 คน  เป็นเงิน 
11,040 บาท 
- ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มสำหรบัวิทยากร
และคณะกรรมการ   25 
บาท x 2 มื้อ x 2 วัน x 
15 คน เป็นเงิน 1,500
บาท 
-ค่าอาหารกลางวันสำหรับ
วิทยากรแลคณะกรรมการ 
8๐ บาท x 1 มื้อ X 2 วัน 
x 15 คน เป็นเงิน 2,400
บาท 
-ค่าอาหารกลางวันสำหรับ
บัณฑิต 5๐ บาท x 1 มื้อ 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

6. นำข้อเสนอแนะจาก
การรายงานและการ
วิเคราะหร์ายงานการ
ดำเนินงานไปพัฒนา
ปรับปรุง  
ในปีการศึกษาต่อไป 

X 2 วัน x 138 คน เป็น
เงิน 13,800บาท 
- ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มในวันรับวุฒิบตัร
สำหรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่
และแขกผูม้ีเกียรติ  
25บาทx1มื้อx1วันx200
คน เป็นเงิน 5,000บาท 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
ในวันรับวุฒิบัตรสำหรับ
นักศึกษา 20 บาท x 1 มื้อ x 
1 วัน x 138คน เป็นเงิน 
2,760บาท 
-ค่าปกไหม 80 บาท  x 
150 เล่ม (นศ. จำนวน
138 คน+ เรยีนเยี่ยม 12 
คน) เป็นเงิน 12,000 
บาท 
-ค่าไวนิล  1,500 บาท x 2 
แผ่น เป็นเงิน 3,000 บาท 
-ค่าวัสดุอุปกรณ์ (ตกแต่ง
สถานท่ี) เป็นเงิน 5,000 
บาท 

สรุปงบประมาณโครงการที่ RP๐๑-๐๗ 69,000    
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่ RP๐๑-๐๘  
โครงการพัฒนา
ฐานข้อมูลวชิาการเพ่ือ
การบริหารงานบริหาร
หลักสูตรที่มี
ประสิทธิภาพ 
 
 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
โครงการงานประจำ 
 
วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อจัดทำฐานข้อมลู
วิชาการเพื่อการ
บริหารงานบริหาร
หลักสตูรที่มี
ประสิทธิภาพ 
 

1. มีฐานข้อมลูที่นำ
ประมวลข้อมูลเป็น
สารสนเทศงานวิชาการ
เพื่อการบริหารงาน
บริหารหลักสตูร 
 
 

1.วิเคราะห์ข้อมูลเทคโนโลยีที่
จำเป็นสำหรับการบริหาร
หลักสูตร 
๒.จดัทำข้อมลูเพื่อเข้าระบบ
ฐานข้อมลูเพื่อรองรับการ
จัดการเรียนการสอนและการ
บริหารหลักสตูร 
-ฐานข้อมลูรายวิชาที่เปดิสอน 
(master plan) 
-ฐานข้อมลูวิธีการสอนการวดั
และการประเมินผล (มคอ.
3,4,5,6,7 และแผนการสอน) 
-ฐานข้อมลูอาจารยป์ระจำ
หลักสูตร 
-ฐานข้อมลูอาจารย์พเิศษ 
-ฐานข้อมลูผลการประเมินการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคณุ
วุฒระดับอุดมศึกษา (TQF) 
3. ประเมินผลการใช้
ฐานข้อมลูและระบบ
สารสนเทศเพื่อการบรหิาร
หลักสูตร 

อาจารย์และบุคลากร
จำนวน 58 คน 

(งบประมาณใช้ของงาน
สารสนเทศ) 

มีค-สค 
2563 

๑.มีระบบการจัดการข้อมูล
และเทคโนโลยีเพื่อการ
บริหารหลักสตูรอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
๒. ผู้บริหารสามารถนำ
ข้อมูล ระบบการจัดการ
ข้อมูลและเทคโนโลยไีปใช้ใน
การกำหนดทิศทางและ
นโยบายเพื่อการพัฒนาการ
บริหารหลักสตูรให้เกดิ
ประสิทธิภาพ 

อ.สุดาวรรณ 
 

สรุปงบประมาณโครงการที่ RP๐๑-๐๘ 0    
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่ RP๐๑-๐9 
โครงการเสริมทักษะ
วิชาชีพ ในหลักสูตร
การเรียนการสอน
แบบสหวิชาชีพ                     
(Interprofessional 
Education) เขต
สุขภาพที่ ๒  
 
 โครงการตาม
ยุทธศาสตร์ 
โครงการงานประจำ 
 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้นักศึกษาเกิดการ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้
ร่วมกันระหว่างสหสาขา
วิชาชีพทักษะใน
ศตวรรษที่ ๒๑ และ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของ
หลักสตูร ตลอดจน
คุณลักษณะบณัฑติให้
สอดคล้องกับกับอัต

1. เป็นโครงการเสรมิ
หลักสตูรและบริการ
วิชาการที่ตอบสนอง
ความต้องการของเขต
สุขภาพท่ี๒ 
๒. ร้อยละ 80 ของ
นักศึกษามีทักษะการ
เรียนรูร้่วมกันระหว่าง
สหสาขาวิชาชีพทักษะ
และความพึงพอใจต่อ
การบริหารจัดการ
โครงการโดยรวมอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป  
 

1) ประชุมร่วมกันระหว่าง
อาจารย์จากวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี 
พุทธชินราช   วิทยาลัย
การสาธารณสุขสริินธร 
จังหวัดพิษณุโลกและ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี อุตรดิตถ์ เพื่อวาง
แผนการจดัโครงการ/
กิจกรรมและกำหนด
หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
๒) คัดเลือกนักศึกษาทีส่นใจ
เข้าร่วมกิจกรรม ช้ันปี๑,๔ 
จำนวนช้ันปลีะ ๑๐ คน 
๓) ประชุมคณะกรรมการ
และผูป้ระสานงานในพ้ืนท่ี
เพื่อกำหนดประเด็นและ
แนวทางศึกษาการเรียนรู้
เชิงบริการด้านสุขภาพโดย
เกิดประสบการณเ์รียนรู้
แบบสหวิชาชีพ พร้อมท้ัง
กำหนดเครื่องมือ
ประเมินผลการศึกษา 

นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 
จำนวน ๑๐ คน 

(เงินรายได้) 
-ค่าอาหาร เช้า กลางวัน 
และเย็นนักศึกษา  
(๑0 คน x 60 บาท x ๑๐ 
มื้อ)เป็นเงิน 6,๐00 บาท 
-ค่าอาหารวา่งและ
เครื่องดื่มนักศึกษา (๑0 
คน x ๒๕ บาท x ๖ มื้อ) 
เป็นเงิน ๑,๕00 บาท 
-ค่าจ้างเหมาพาหนะพร้อม
น้ำมันเชื้อเพลิงจำนวน ๑ 
คันๆละ ๕00 บาท 
จำนวน ๒ ครั้งเป็นเงิน 
๑,000 บาท 
-ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เป็น
เงิน ๒,๐00 บาท 
รวมเป็นเงิน 10,๕00 
บาท  

ช้ันปีท่ี 1 
ระยะที่ 1 
21-22 
ก.พ.63 
ระยะที่ 2 
พ.ค.-
มิถุนายน 
2563 

๑. นักศึกษาที่ร่วมอบรมมี
ทักษะความรู้
ความสามารถดา้น IPE 
(Interprofessional 
Education) ได้เรียนรู้ซึ่ง
กันและกัน 
๒. นักศึกษาได้มีโอกาสใน
การระดมความคิดและ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้
ประสบการณ์และสร้าง
สัมพันธภาพระหว่าง
วิทยาลัยในสังกัดสถาบัน
พระบรมราชชนก 
 

อ.ดร.สมาภรณ ์

นักศึกษาช้ันปีท่ี  4  
จำนวน ๑๐ คน 

ยุติกิจกรรมเนื่องจาก
สถานการณ์covid 19 

 
 

  

นักศึกษาช้ันปีท่ี  4  
จำนวน ๑๐ คน 

ยุติกิจกรรมเนื่องจาก
สถานการณ์covid 19 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

ลักษณ์บณัฑิตของ
สถาบัน 
 
 
 

๔) ดำเนินการจัดกิจกรรม
การเรยีนรู้แบบมสี่วนร่วม
ตามหลักสูตรการเรียนการ
สอนแบบสหวิชาชีพ IPE 
สำหรับนักศึกษาหลักสูตร
วิทยาศาสตร์สุขภาพ และ
คู่มือปฏิบัติหลักสตูรการ
เรียนการสอนแบบสห
วิชาชีพ IPE สำหรับ
นักศึกษาหลักสตูร
วิทยาศาสตร์สุขภาพ ช้ันปี
ที่ ๑,๔    
๕) ประเมินความรู้และ
ความสามารถดา้น IPE 
ตามคู่มือปฏิบัติหลักสตูร
การเรยีนการสอนแบบสห
วิชาชีพ IPE สำหรับ
นักศึกษาหลักสตูร
วิทยาศาสตร์สุขภาพ ช้ันปี
ที่๑, ๔ 
๖) ประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาโดยใช้แบบ
ประเมินผลโครงการ 

สรุปงบประมาณโครงการที่ RP๐๑-๐9 10,500     
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่ RP01-10 
โครงการจัดการเรียน
การสอนหลักสูตร
ประกาศนียบัตรผู้ช่วย
พยาบาล ปีงบประมาณ 
2563 รุ่นที่ 4 
 
 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
โครงการงานประจำ 
 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อบริการวิชาการ
ตามความต้องการของ 
หน่วย งานด้านสุขภาพ
และสังคม 
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ ความ สามารถใน
การช่วยเหลือพยาบาลใน
การดูแลผู้ป่วยได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. เป็นโครงการจดัการ
เรียนการสอนที่
ตอบสนองความต้องการ
ของหน่วยงานด้าน
สุขภาพ 
2. ผู้เข้ารับการศึกษามี
ความรู้ตามเกณฑ์อย่าง
น้อยร้อยละ 80 
3. ร้อยละ 80 ของผู้เข้า
รับการศึกษามคีวามพึง
พอใจต่อการบริหาร
จัดการโครงการโดย
รวมอยู่ในระดับดีขึ้นไป  
4. ผูผ้่านการศึกษามีการ
นำความรู้จากการอบรม
ไปใช้ประโยชน ์
 

1. วางแผนดำเนินการจดั
อบรม 
2. เตรียมการจัดอบรม 
3. ดำเนินการจัดอบรม 
4. ประเมินผลการจัด
อบรม 

พนักงานช่วยเหลือ
คนไข้ ในเขตสุขภาพ 
ที่ 2 จำนวน 55 คน  

งบประมาณรายรับ 
45,000 บาท x 55 คน 
เป็นเงิน 
2,475,000 บาท 
 

4 ต.ค. 
2562- 
4 ต.ค. 
2563 

ประชาชนไดร้ับบริการ
ด้านสุขภาพท่ีมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

-อ.ดร.ดวงพร 
-อ.ปานจันทร์ 
-น.ส.นนท์หทัย 
-น.ส.ปรารถนา 

กิจกรรมที่ 1 การเตรียม
ความพร้อมหลักสูตร
ผู้ช่วยพยาบาลฯ 

-กิจกรรมที่ 1 การเตรียม
ความพร้อมหลักสูตร
ผู้ช่วยพยาบาลฯ 
1. ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม เป็นเงิน 9,600 
บาท 
2. ค่าอาหารกลางวัน  
เป็นเงิน 14,700 บาท 
3. ค่าวิทยากรเตรยีม
ความพร้อมก่อนเรียน
ภาคทฤษฎี เป็นเงิน 
22,800 บาท 
4. ค่าถ่ายเอกสาร เป็นเงิน 
6,350 บาท  
รวมกิจกรรมที่ 1   
เป็นเงิน ๕3,๔๕๐ บาท 

4-6 ต.ค.
62 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

-กิจกรรมที่ 2   
การจัดการเรียนการสอน 
 

-กิจกรรมที่ 2.1   
การจัดการเรียนการสอน
ภาคเรียนที่ 1 (จำนวน 
11 รายวิชา) 
 

-กิจกรรมที่ 2.1   
การจัดการเรียนการสอน 

ภาคเรียนที่ 1  
(จำนวน 11 รายวิชา) 
เป็นเงิน 120,960 บาท 
-ค่าถ่ายเอกสาร เป็นเงิน  
66,000 บาท 
รวมกิจกรรมที่ 2.1  
เป็นเงิน 186,960 บาท 

7 ต.ค.62-
16 ก.พ.63 

  -กิจกรรมที่ 2.2   
การจัดการเรียนการสอน
ภาคเรียนที่ 2  
 
-กิจกรรมที่ 2.2.1  
การเตรียมความพร้อม
ก่อนการฝึกภาคปฏบิัติ 3 
รายวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-กิจกรรมที่ 2.2.1  
การเตรียมความพร้อม
ก่อนการฝึกภาคปฏบิัติ 3 
รายวิชา 

- ค่าสอนเตรยีมความ
พร้อมก่อนฝึกภาคปฏิบัติ 
เป็นเงิน 8,100 บาท 

-ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม เป็นเงิน 8,100 
บาท 

-ค่าอาหารกลางวัน 

เป็นเงิน 12,300 บาท 
รวมกิจกรรมที่ 2.2.1  
เป็นเงิน 28,500 บาท  
 

เลื่อนการฝึก
ภาคปฏิบตัิ
เนื่องจาก
สถานการณ์
COVID19 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

-กิจกรรมที่ 2.2.2 การ
เตรียมความพร้อมก่อน
การฝึกภาคปฏิบัติ 
สำหรับพ่ีเลี้ยงแหล่งฝึก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

-กิจกรรมที่ 2.2.2 การ
เตรียมความพร้อมก่อน
การฝึกภาคปฏิบัติ 
สำหรับพ่ีเลี้ยงแหล่งฝึก 

- ค่าอาหารกลางวัน และ
อาหารว่างและเครื่องดืม่ 

เป็นเงิน 16,250 บาท 

- ค่าตอบแทนวิทยาการ 

เป็นเงิน 21,000 บาท 

-ค่าน้ำมันเชื้อเพลง 
7,000 บาท 
-ค่าที่พักอาจารย์และ
พนักงานขับรถ  
เป็นเงิน 12,600 บาท 

-ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์และ
พนักงานขับรถ 6,480 
บาท 
กิจกรรมที่ 2.2.2  
รวมเป็นเงิน 63,330 
บาท 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 2.2.3 ค่าสอน
ภาคปฏิบัติและ
ภาคทฤษฎ ี

-กิจกรรมที่ 2.2.3 ค่า
สอนภาคปฏิบัติและ
ภาคทฤษฎ ี
- ค่าสอนภาคปฏิบตัิและ
ภาคทฤษฎี 5 รายวิชา  
เป็นเงิน 271,310 บาท 
-ค่าเบี้ยงเลีย้งอาจารย์และ
นักงานขับรถในการนิเทศ
ในการฝึกปฏิบตั ิ
เป็นเงิน 4,320 บาท 
-ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง  
เป็นเงิน 7,000 บาท 
-ค่าที่พักอาจารย์  
เป็นเงิน 4,200 บาท 
-ค่าวัสดุอุปกรณ์  
เป็นเงิน 4,000 บาท 
- ค่าถ่ายเอกสาร 
เป็นเงิน 30,000 บาท 
-ค่าสอนกลุ่มในการ
อภิปรายกรณีศึกษา 
เป็นเงิน 12,960 บาท 
-ค่าสอนกลุ่มในการสรุป
ยอด เป็นเงิน 9,720บาท 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

เป็นเงิน 343,510 บาท 
รวมกิจกรรมที่ 2.2  
เป็นเงิน 435,340 บาท 

  -กิจกรรมที่ 2.3  
กิจกรรมการจัดการเรียน
การสอน ภาคเรียนที่ 3  
-กิจกรรมที่ 2.3.1 การ
เตรียมความพร้อมก่อน
การฝึกภาคปฏิบัติ 2 
รายวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
-กิจกรรมที่ 2.3.2 ค่า
สอนภาคปฏิบัต ิ

-กิจกรรมที่ 2.3.1  
การเตรียมความพร้อม
ก่อนการฝึกภาคปฏบิัติ  
2 รายวิชา 

-ค่าสอนในการเตรยีม
ความพร้อมก่อนฝึก
ภาคปฏิบตัิ เป็นเงิน 
5,400 บาท 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 
เป็นเงิน 5,400 บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน 
เป็นเงิน 8,200 บาท 
เป็นเงิน 19,000 บาท 

กิจกรรมที่ 2.3.2  
ค่าสอนภาคปฏบิัติ  
-ค่าสอนภาคปฏิบัต ิ

เป็นเงิน 124,600 บาท 

-ค่าเบี้ยงเลีย้งอาจารย์และ
พนักงานขับรถ เป็นเงิน 
2,160บาท 

-ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง  

เลื่อนการฝึก
ภาคปฏิบตัิ
เนื่องจาก
สถานการณ์
COVID19 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

เป็นเงิน 5,000 บาท 

-ค่าที่พักอาจารย์ 4,200 
บาท 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นเงิน 
4,000 บาท 
-ค่าถ่ายเอกสาร เป็นเงิน 

12,000 บาท 

-ค่าสอนกลุ่มในการ
อภิปรายกรณีศึกษา เป็น
เงิน 8,640 บาท 

-ค่าสอนกลุ่มในการสรุป
รวบยอด เป็นเงิน 6,480 
บาท 
รวมกิจกรรมที่ 2.3.2 
เป็นเงิน 167,130 บาท 
รวมกิจกรรมที่ 2 
เป็นเงิน 858,430 บาท 

  -กิจกรรมที่ 3 กิจกรรม
เตรียมความพร้อมสอบ
รวบยอดก่อนสำเร็จ
การศึกษา 

-กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรม
เตรียมความพร้อมสอบ
รวบยอดก่อนสำเร็จ
การศึกษา 
-ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม เป็นเงิน 
16,000 บาท 

เลื่อนการฝึก
ภาคปฏิบตัิ
เนื่องจาก
สถานการณ์
COVID19 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

-ค่าอาหารกลางวัน เป็น
เงิน 24,500 บาท 
-ค่าตอบแทนวิทยากร  
เป็นเงิน 115,200 บาท 
-ค่าวัสดุอุปกรณ์ 4,000 
บาท  
รวมกิจกรรมที่ 3 เป็นเงิน 
๑59,๗๐๐ บาท 

  -กิจกรรมที่ ๔  กิจกรรม
ปัจฉิมนิเทศ สำเร็จ
การศึกษาและการ
ประเมินผล 
-กิจกรรมที่ 4.1 กิจกรรม
ปัจฉิมนิเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-กิจกรรมที่ ๔  กิจกรรม
ปัจฉิมนิเทศ สำเร็จ
การศึกษาและการ
ประเมินผล 
-กิจกรรมที่ 4.1 กิจกรรม
ปัจฉิมนิเทศ 
-ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม เป็นเงิน 
12,800 บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน เป็น
เงิน 19,600 บาท 
-ค่าตอบแทนวิทยากร เป็น
เงิน 25,200 บาท 
รวมกิจกรรมที่ 4.1  
เป็นเงิน 57,600 บาท 
 

เลื่อนการฝึก
ภาคปฏิบตัิ
เนื่องจาก
สถานการณ์
COVID19 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

-กิจกรรมที่ 4.2 กิจกรรม
สำเร็จการศึกษา  
 

-กิจกรรมที่ 4.2 กิจกรรม
สำเร็จการศึกษา 
-ค่าจัดแต่งสถานท่ี เป็น
เงิน 3,000 บาท 
-ค่าทำไวนิล1,500 บาท  
-ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  เป็นเงิน 
2,850 บาท 
-ค่าปกไหม 6,720 บาท 
-ค่าเข็มที่ระลึก 5,500 
บาท 
-ค่าวัสดุอุปกรณ์ 4,000 
บาท 
รวมกิจกรรมที่ 4.2 
เป็นเงิน 24,570 บาท 
รวมกิจกรรมที่ 4  
เป็นเงิน 81,17๐ บาท 

เลื่อนการฝึก
ภาคปฏิบตัิ
เนื่องจาก
สถานการณ์
COVID19 
 

  -กิจกรรมที่ ๕ การ
ติดตามผู้สำเร็จการศึกษา 
6 เดือน 
 

-กิจกรรมที่ ๕ การ
ติดตามผู้สำเร็จการศึกษา 
6 เดือน 
-ค่าแสต์ม เป็นเงิน 
2,240 บาท 
-ค่าซองส่งแบบสอบถาม 
เป็นเงิน 2,240 บาท 

เม.ย. 
2563 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

-ค่าถ่ายเอกสารแบบ
ติดตามผล เป็นเงิน 
6,000 บาท 
รวมกิจกรรมที่ 5  
เป็นเงิน ๑0,๔๘๐ บาท 

สรุปงบประมาณโครงการที่ RP๐๑-10 1,114,230    
โครงการที่ RP01-51
โครงการพัฒนา
หลักสูตรพยาบาลศา
สตรบัณฑิต หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2563 
 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
โครงการงานประจำ 
 
วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อพัฒนาหลักสูตร        
พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

๑. หลักสูตรมีมาตรฐาน
ได้รับการยอมรับจากสภา
การพยาบาลตามกำหนด 

๑ แต่งตั้งกรรมการ
ดำเนินงาน 
๒. วิเคราะห์บรบิทสุขภาพ
ของประเทศและแนวโน้ม 
๓.ร่างโครงสร้างหลักสูตร 
๔.เสนอเพื่อวิพากษ์จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕.เสนอหลักสูตรตามลำดับ 

คณะกรรมการพัฒนา
หลักสตูร 

 ยุติโครงการ 
เนื่องจาก
สถานการณ์
covid 19 

ได้หลักสตูรที่ทันสมัยและ
สอดคล้องกับภาวะสุขภาพ
ของประเทศ 

อ.ดร.ดวงพร 

สรุปงบประมาณโครงการที่ RP๐๑-51 0    
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แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ฉบับปรับแผนกลางปี) 
ชื่อแผนงาน ๒. แผนพัฒนานักศึกษาพยาบาล 
วัตถุประสงค์ของแผนงาน ๑. เป็นแนวทางการดำเนินงานการพัฒนานักศึกษาพยาบาลใหเ้ป็นบัณฑิตพยาบาลที่มคีุณภาพ 

๒. เพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานพัฒนานักศึกษา 
ตัวชี้วัดแผนงาน ๑. ร้อยละ ๙๐ของโครงการ/กิจกรรมดำเนินการไดต้ามแผนท้ังด้านเวลาและการใช้จ่ายงบประมาณ 
 ๒. ร้อยละ ๘๐ ของโครงการดำเนนิการไดบ้รรลุวัตถุประสงค์และตัวช้ีวัด 
 ๓. ค่าเฉลี่ยของการประเมินคุณภาพบัณฑิตด้านการบริการสุขภาพดว้ยหัวใจความเป็นมนุษย์ โดยผู้ใช้บัณฑิต ≥๔.๓๕ 
 ๔. ร้อยละ ๘๐ของนักศึกษาไดร้ับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ คุณลักษณะบัณฑติทีพ่ึงประสงค์และอัตลักษณบณัฑิต 
 ๕. ร้อยละ๙๐ของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีค่าเฉลี่ยตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลในระดับดีขึ้นไป(≥๓.๕๑จากคะแนนเต็ม ๕) 
 ๖. ร้อยละ๙๐ของนักศึกษาที่เข้ารว่มกิจกรรมมีค่าเฉลี่ยด้านการบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนษุย์ในระดับดีขึ้นไป(≥ ๓.๕๑ จากคะแนนเตม็ ๕)  
 ๗. ร้อยละ๙๐ของนักศึกษาท่ีเข้ารว่มกิจกรรมมีค่าเฉลี่ยด้านคณุลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค์ในระดับดขีึ้นไป (≥ ๓.๕๑ จากคะแนนเตม็ ๕) 
ความสอดคล้อง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  การผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพ 
 เป้าประสงค์ : ๑.๑. บณัฑติมีคณุภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตร ีสาขาพยาบาลศาสตร์  

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ๑.๑. คา่เฉลีย่ผลการประเมินคณุภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับปริญญาตรสีาขาพยาบาลศาสตร์ จากผู้ใช้บัณฑติ 
๑.๒. ร้อยละของบัณฑิตทีส่อบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผ่านครั้งแรก 
๑.๓. ระดับคะแนนผลการประเมนิคุณภาพระดับหลักสูตร 

 กลยุทธ ์ ๑.๑.สนับสนุนการจดัการเรียนการสอนเพื่อให้บัณฑิตมคีุณภาพตามกรอบมาตราฐานคณุวุฒิระดับปรญิญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ 
๑.๒.พัฒนากระบวนการเรยีนรู้ที่สง่เสริมให้นักศึกษามีสมรรถนะเชิงวิชาชีพบนพ้ืนฐานการบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 

ระบบประกันคุณภาพการ  ศึกษา - ตัวบ่งช้ีคุณภาพระดับหลักสตูรองค์ประกอบท่ี ๓ ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสกอ. 
- ตัวบ่งช้ีคุณภาพระดับองค์ประกอบท่ี ๑ (๑.๑,๑.๔-๑.๕) ระดับสถาบันตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสกอ. 

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด  รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา

ดำเนินการ 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่ SP01-02 
 โครงการพัฒนา
นักศึกษาให้มีอัตลกัษณ์
บัณฑิต “บริการ
สุขภาพด้วยหัวใจ 
ความเป็นมนุษย์” 
 
โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
 โครงการงาน
ประจำ 
 
วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อพัฒนานักศึกษาให้
เป็นบัณฑติที่ให้บริการ
สุขภาพด้วยหัวใจความ
เป็นมนุษย ์
2.เพื่อพัฒนานักศึกษาให้
มีความพร้อมต่อการเป็น
บัณฑิตที่มีการบริการด้วย
หัวใจความเป็นมนุษย ์
3.เพื่อพัฒนาผลลัพธ์
มาตรฐานการเรียนรู้และ

1.ค่าเฉลี่ยของการ
ประเมินคุณภาพบัณฑิต
ด้านการบริการด้วยหัว
ใจความเป็นมนุษยโ์ดย
ผู้ใช้บัณฑิต 
(≥๔.๓5) 
2. ค่าเฉลี่ยของการ
ประเมินคุณภาพ
นักศึกษาด้านการบริการ
ด้วยหัวใจความเป็น
มนุษย ์(≥๔.01) 
3.ค่าเฉลี่ยของผลลัพธ์
การเรยีนรู้ 6 ด้านอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป(≥3.51) 
4.ค่าเฉลี่ยคณุลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์อยู่
ในระดับดีขึ้นไป (3.51) 
 

กิจกรรมที่ 1 (ขั้น
วางแผน) พัฒนา
นักศึกษาให้มีอัตลกัษณ์
บัณฑิตผ่านการจัดการ
เรียนการสอนแบบอิง
สภาพจริง   
1.ประชุมนำรายงานสรุป
การดำเนินงานการพัฒนา 
อัตลักษณ์บณัฑติในปีท่ี
ผ่านมา มาวเิคราะห์ และ
กำหนดแผนพัฒนาอตัลกัษณ์ 
บัณฑิต(ส่งเสริมการบริการ
ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 
การมีส่วนร่วม การคดิ
วิเคราะห์ SAP) ด้าน
วิชาการ และกำหนดเป็น
นโยบาย 
1.1 วิเคราะห์ผลลัพธ์การ
พัฒนาอัตลักษณ์บณัฑิต
ของนักศึกษาแยกรายชั้นปี
และผูป้ระเมินในปี
การศึกษาท่ีผ่านมา 

นักศึกษาช้ันปีท่ี 1-4 
จำนวน  607 คน 
 
 
 

กิจกรรมที่ 1 
-ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ช้ันปี 1  
15 ม.ค. 
63 - 16 
พ.ค. 2563 
ช้ันปี 2 
-วิชาจริย
ศาสตร์และ
กฏหมาย
วิชาชีพการ
พยาบาล 
25 พ.ย. 
62- 23 
ก.พ. 2563 
- วิชา
สารสนเทศ
ทางการ
พยาบาลฯ 
1.ต.ค. 
2562 – 3 
พ.ย. 2562 
 
 
 

1.ผูร้ับบริการสุขภาพที่
ได้รับการดูแลจากบณัฑิต
พยาบาลวิทยาลัยมีความ
เชื่อมั่นการบริการของ
บัณฑิต 
2.ผู้ใช้บัณฑิตและสถาบัน
เจ้าของทุนมีพยาบาลที่มี
คุณลักษณะทีส่ังคม
ต้องการทำหน้าท่ีให้การ
บริการ 

อ.ปิยะเนตร 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

คุณลักษณะบณัฑติที่พึง
ประสงค ์
 
 

1.2 ประชุมร่วมกันระหว่าง
ฝ่ายวิชาการและงานกิจการ
นักศึกษาเพื่อวางแผน
พัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิต
ตามบันไดความสำเร็จแต่ละ
ช้ันปีและวิเคราะห์ความ
สอดคล้องระหว่างกิจกรรม
และการเรียนการสอน 
1.3 ประชุมคัดเลือกวิชาที่
จัดการเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนาอัตลักษณ์บณัฑิต 
เป็นการจัดการเรียนการ
สอนแบบ Authentic 1 
วิชาในทุกช้ันปี  
ปีการศึกษา 2562 
(งบประมาณ 2563) ดังนี ้
ช้ันปีท่ี 1   
วิชาจิตวิทยาพัฒนาการ
ตามวัย 
วิชากีฬาและการออก
กำลังกาย 
 
 
 

ช้ันปี 3  
1 ต.ค. 
2562 - 3
พ.ย. 2562 
ช้ันปี 4  
1 - 20 
ต.ค. 2562 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

ช้ันปีท่ี 2  
- วิชาจริยศาสตร์และ
กฏหมายวิชาชีพการ
พยาบาล 
- วิชาสารสนเทศทางการ
พยาบาลฯ 
ช้ันปีท่ี3 
วิชาการพยาบาลผู้ใหญ ่
ช้ันปีท่ี4 
วิชาการพยาบาล
ครอบครัวและชุมชน 2 
1.4 กำหนดกิจกรรม
นักศึกษาในการพัฒนาอัต
ลักษณ์บณัฑิตและการวัด
ประเมินผลงานกิจการ
นักศึกษา 

  กิจกรรมที่ 2 (ขัน้
ดำเนินการและตรวจสอบ) 
พัฒนานักศึกษาให้มี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
ตามอัตลักษณ์บัณฑิต
ผ่านกิจกรรมจิตปัญญา
และจิตอาสา 

 
 
 
 
 
 
 
 

ปีการศึกษา 2562 
2.1 ฟ้ืนฟู SAP ผ่าน
กระบวนการจติปัญญา 
-ค่าอาหารกลางวัน/
เย็นนศ 607 คน x 50
บาทต่อมื้อ x 1มื้อเป็นเงิน 
30,350บาท 

ปีการศึกษา 
2562 
ช้ันปี1(รุ่น
71) 
26 ก.พ.63 
ช้ันปี2(รุ่น
70) 
19 ก.พ.63 

 ดร.ปิยพงศ ์
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

2.1. กิจกรรมพัฒนาการ
บริการสุขภาพด้วยหัว
ใจความเป็นมนุษย์ด้วย
กระบวนการจิตตปัญญา
ตามบันไดความสำเร็จ
ของอัตลักษณ์บัณฑิต
ตามชั้นป ี
ช้ันปีท่ี 1 เน้นกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจ
ตนเอง และเข้าใจผู้อื่น 
ช้ันปีท่ี 2 เน้นกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้เกิดจิตบริการ
โดยไม่หวังผลตอบแทน  
ช้ันปีท่ี 3 เน้นกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้เกิดการคดิ
วิเคราะห์และให้บริการแก่
สังคม 
ช้ันปีท่ี 4 เน้นกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้เกิดการเข้าใจ
ระบบบริการสุขภาพ 
(หมายเหตุ ทำฐานข้อมูล
คะแนนการพัฒนาอัต
ลักษณ์บณัฑิตรายบุคคล/ 
รายชั้นปี /รุ่นท่ี) 

ปีการศึกษา 2562 
นักศึกษาช้ันปีท่ี 1-4 
จำนวน  607 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มนศ 607 คนx 
20บาทต่อมื้อ x 2 มื้อ
เป็นเงิน 24,280บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน/เย็น
อาจารย์ 5 คน x 80บาท
ต่อมื้อ x4มื้อเป็นเงิน 
1,600บาท 
-ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มวิทยากร 5 คนx 
25 บาทต่อมื้อx 8 มื้อ
เป็นเงิน 1,000 บาท 
-ค่าตอบแทนวิทยากร
600บาทx 1 คนx7 ชม
x4วัน เป็นเงิน 16,800 
บาท 
-วัสดุอุปกรณ์ 5,000บาท 
รวมเป็นเงินทั้งหมด 
79,030 บาท 
 
 
 
 
 

ช้ันปี3(รุ่น
69) 
16ก.พ.63 
ช้ันปี4(รุ่น
68) 
23ก.พ63 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีการศึกษา  2563 
นักศึกษาช้ันปีท่ี 1-4 
จำนวน  589 คน 
ปี 1 (72) 120  
ปี 2 (71) 150 
ปี 3 (70) 177 
ปี 4 (69) 142 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีการศึกษา 2563 
2.1 ฟ้ืนฟู SAP ผ่าน
กระบวนการจติปัญญา 
-ค่าอาหารกลางวัน/เย็น 
589 คน x 50บาทต่อมื้อ 
x1มื้อเป็นเงิน 29,450
บาท 
-ค่าอาหารว่าง 589 คนx 
20บาทต่อมื้อ x2 มื้อเป็น
เงิน 23,560บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน/เย็น
อาจารย์ 5 คน x 80บาท
ต่อมื้อ x4มื้อเป็นเงิน 
1,600บาท 
-ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มวิทยากร 5คนx 
25บาทต่อมื้อ x8 มื้อเป็น
เงิน 1,000 บาท 
-ค่าตอบแทนวิทยากร
600บาทx 1 คนx7 ชม
x4วัน เป็นเงิน 16,800 
บาท 
รวมเป็นเงินทั้งหมด 
72,410 บาท 

ปีการศึกษา 
2563 
(สัปดาห์
เตรียมความ
พร้อมก่อน
เปิด
การศึกษา) 
ช้ันปี1(รุ่น
72) 
2 มิ.ย. 
2563 
ช้ันปี2(รุ่น
71) 
16 มิ.ย. 
2563 
ช้ันปี3(รุ่น
70) 
1 ก.ค. 
2563 
ช้ันปี4(รุ่น
69) 
8 ก.ค. 
2563 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

2.2กิจกรรมจิตอาสา  
1.ประชุมวิเคราะหผ์ลการ
ดำเนินกิจกรรมจติอาสาใน
ปีการศึกษาท่ีผ่านมาและ
วางแผนการดำเนิน
กิจกรรม 
2.ดำเนินการเตรียมการ
กำหนดกิจกรรม 
2.1 กิจกรรมชั้นปีท่ี 1-4 
กิจกรรมรักษ์บ้าน (พัฒนา
สิ่งแวดล้อมในวิทยาลัย 
หอพัก พื้นที่ภายใน
วิทยาลัย) 
2.2 กิจกรรมเปิดบ้าน
ต้อนรับครอบครัว (เปิดหอ
ให้ผู้ปกครอง/เพื่อนต่าง
สถาบันเข้าชมในวัน
ประชุมผู้ปกครอง) 
2.3 กิจกรรมประกวด5ส. 
หอสวย (จัดประกวดพื้นท่ี
จิตอาสาการบริการ
สุขภาพด้วยหัวใจความ
เป็นมนุษย์) 

นักศึกษาช้ันปีท่ี1-4 
จำนวน 607 คน 

2.2 จิตอาสาปีการศึกษา 
2562 
-วัสดุอุปกรณ์ช้ันปีละ 
2,500 บาทx4ช้ันป ีเป็น
เงิน 10,000 บาท 
-ค่าจัดทำปลอกแขน 50 
บาท x200 ช้ิน เป็นเงิน
10,000 บาท 
รวมเป็นเงิน 20,000 
บาท 
 
จิตอาสาปีการศึกษา 
2563 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

- กิจกรรม
จิตอาสา
ตลอดปี
การศึกษา 
- กิจกรรม
แลกเปลีย่น
เรียนรู้ KM 
ช้ันปี1(รุ่น
71) 
ครั้งท่ี 1 พุธ 
8 ม.ค. 
2563 
ครั้งท่ี 2 พุธ 
21 พ.ค. 
2563 
ช้ันปี2(รุ่น
70) 
ครั้งท่ี 1 พุธ 
20 พ.ย. 
2562 
ครั้งท่ี 2 พุธ  
3 มิ.ย. 
2563 

อ.อวินนท ์
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

2.4 กิจกรรมจิตอาสา
พัฒนาพ้ืนท่ีบริการหัว
ใจความเป็นมนุษย์
ภายนอกวิทยาลยั (หน้า
วิทยาลัยถึงหน้า
โรงพยาบาลและวดั
สระแก้ว) 
2.5 บรูณาการจัดการ
เรียนการสอนวิชาบริหาร
ทางการพยาบาลกับ
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
จิตอาสาพัฒนาผู้นำ (ช้ันปี
ที่ 4) 
3.กิจกรรมจติอาสาบริการ
สุขภาพด้วยหัวใจความ
เป็นมนุษย์ในโรงพยาบาล
พุทธชินราชและสังคม 
ชุมชน (ปิดเทอม/นอก
เวลาเรียน จำนวน30 
ช่ัวโมง/ปีการศึกษา) 
4.สรุปการจดักิจกรรม/
แลกเปลีย่นเรยีนรูผ้ลการ
ดำเนินกิจกรรมรายชั้นป ี

ช้ันปี3(รุ่น
69) 
ครั้งท่ี 1 พุธ 
13 พ.ย. 
2562 
ครั้งท่ี 2 พุธ  
12 ก.พ. 
2563 
ช้ันปี4(รุ่น
68) 
พุธ 26 ก.พ. 
2563 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

5.วิเคราะหผ์ลการดำเนิน
กิจกรรมโดยการถอด
บทเรียนเพื่อการวางแผน
พัฒนากิจกรรม  

  กิจกรรมที่ 3 (ขั้นปรับปรุง
ประเมินผล) การติดตาม
คุณภาพอัตลักษณ์บัณฑิต 
3.1ประเมินอัตลักษณ์ใน
นักศึกษาทุกช้ันปี ทั้งเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ
และตดิตามคุณภาพบัณฑิต 
3.2ติดตามอัตลักษณ์
บัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑติ 
3.2.1 ทบทวนเครื่องมือ
การติดตามอัตลักษณ์
บัณฑิต 
3.2.2 สำรวจสภานที่
ทำงานและที่อยู่ที่เป็น
ปัจจุบันของบัณฑิต (วันรับ
ปริญญา มน.) 
3.2.3 ดำเนินการเก็บ
ข้อมูลโดยส่ง
แบบสอบถามอัตลักษณ์
บัณฑิต 

ผู้ใช้บัณฑิตทีส่ำเร็จปี
การศึกษา 2561 (รุ่น
ที่ 67 จำนวน 134 
คน) 

กิจกรรมที่ 3 การติดตาม
คุณภาพอัตลักษณ์บัณฑิต 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

มี.ค. - พ.ค.
2563 

 นางสาวนนหทัย 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

3.2.4 สรุปรายงาน
ประเมินผลอัตลักษณ์
บัณฑิต 
3.2.5 ประเมินอตัลักษณ์
บัณฑิตจากผูส้ำเร็จ
การศึกษาจากผู้ใช้บณัฑิต 
3.2.6 นำผลการประเมิน
ดำเนินงานไปใช้ไปวางแผน
ในปีการศึกษาต่อไป 

สรุปงบประมาณโครงการที่ SP01-02 171,440    
โครงการที่ RP01-11 
โครงการเสริมทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21  
 
โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
โครงการงานประจำ 
 
วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ในศตวรรษที่๒๑ ของ
นักศึกษาพยาบาล 

1.ร้อยละ100 ของ
นักศึกษามีทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
อยู่ในระดับดีขึ้นไป ท้ัง
ภาพรวมและรายด้าน
(มากกว่าหรือเท่ากับ 
3.51) 
2.ร้อยละ 80ของ
นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 สอบ
ผ่านภาษา อังกฤษตาม
เกณฑ์มาตรฐานท่ี สบช. 
กำหนด 

กิจกรรมที่ 1 การเสริม
ทักษะทางด้าน
ภาษาอังกฤษ 
1.1ทบทวนภาษาอังกฤษ
(Gramma,Reading, 
Listening,Writing) 
1.วิเคราะหผ์ลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา
ในแต่ละส่วน 
2.จัดใหม้ีกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ได้แก ่
2.1 สอนเสริมรอบที่1
ให้กับนักศึกษาที่สอบไม่
ผ่านเกณฑ์แตล่ะส่วน 

กิจกรรมที่ 1 
นักศึกษาช้ันปีท่ี ๑  
จำนวน 150 คน 
นักศึกษาช้ันปีท่ี ๒ 
จำนวน 177 คน 
นักศึกษาช้ันปีท่ี ๓ 
จำนวน  142 คน 
นักศึกษาช้ันปีท่ี ๔ 
จำนวน  138คน 
 

(ใช้เงินรายไดส้ถานศึกษา) 
กิจกรรมที่ 1 การเสริม
ทักษะทางด้านภาษา 
อังกฤษ   
กิจกรรม 1.1  
-ค่าถ่ายเอกสาร 5,๐๐๐ 
บาท  
-ค่าตอบแทนวิทยากร
ภาครัฐ ๖๐๐ บาท/ช.ม x 
3๐ ช.ม เป็นเงิน18,๐๐๐ 
บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน
วิทยากร 80 บาทx5วัน
x1มื้อ เป็นเงิน 400 บาท 

กิจกรรม 
1.1 
1.เรยีน
ภาษาอังกฤษ 
และจัด
กิจกรรม วัน
พุธ ช่ัวโมง 
EQ-day  
 
 
 
 
 
 

๑. นักศึกษาสามารถสอบ
ผ่านภาษาอังกฤษ และ
สื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ
ได ้
๒.วิทยาลยัมีการเผยแพร่ 
ผลงานวิชาการและ
นวัตกรรมต่อสาธารณชน 
๓. วิทยาลัยไดร้ับการ
ยอมรับและเป็นท่ีรูจ้ักของ
สาธารณชน 
4.นักศึกษาเครือข่าย
ภาคเหนือได้รับการพัฒนา
ทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 

อ.ปิยะเนตร 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

2. เพื่อพัฒนาความรู้
ภาษาอังกฤษให้กับ 
 
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์
ช้ันปีท่ี 1เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานท่ี สบช 
กำหนด 
3. เพื่อส่งเสริมการ
นำเสนอและหรือ
ประชุมทางด้าน
วิชาการ/นวัตกรรม/
งานวิจัยสำหรบั
นักศึกษา 
4.เพื่อพัฒนานักศึกษามี
คุณลักษณะบณัฑติที่พึง
ประสงค์ทุกดา้น 
 

3.นักศึกษาได้รับรางวัล
ทางด้านวิชาการ/
นวัตกรรม/งานวิจัย 
4.ร้อยละ90ของ 
 
นักศึกษาท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมมีคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ใน
ระดับดีขึ้นไป(มากกว่า
หรือเท่ากับ 3.51) 

2.2 สอนเสริมรอบที่2(
เก็บค่าลงทะเบยีนกรณ ี
นักศึกษาท่ีไม่ได้เข้าสอน
เสรมิรอบที่2และสอบไม่
ผ่านเกณฑ์) 
 
1.2 กิจกรรมเสริมทักษะ 
Entertrainment 
1. กิจกรรมดูหนังฟังเพลง 
2.มอบหมายอ่านหนังสือ
และซีดภีาษา อังกฤษใน
ห้องสมุด (นอกเวลาตามความ
สนใจ) 
3. จัดกิจกรรมแข่งขัน
speech for health 
4. ฝึกทักษะการพูด
(Speech) ผ่านคลิปวีดีโอ 
3 นาทีผ่านอาจารย์ประจำ
ครอบครัว โดยมีหัวข้อ
ดังนี ้
ช้ันปีท่ี 1 จุดเด่นตัวเอง 
เพื่อน 

- ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มวิทยากร 25  
บาทx5วันx1มื้อ เป็นเงิน 
125 บาท 
รวมเป็นเงิน 23,525 
บาท 
กิจกรรม 1.2 
ค่าวัสดุ 4,727  บาท 
รวมเป็นเงิน 4,727 
บาท 
 

 
 
 
 
 
 
กิจกรรม 
1.2 
กิจกรรม
ประกวด
ตัดสิน
ผลงาน 6 
ธ.ค. 62 
 

5.วิทยาลยัมีการเผยแพร่ 
ผลงานวิชาการและ 
นวัตกรรมต่อสาธารณชน 
6. วิทยาลัยไดร้ับการ
ยอมรับและเป็นท่ีรูจ้ักของ
สาธารณชน 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

ช้ันปีท่ี 2 ครอบครัว พ่อ
แม่หรือผู้ปกครอง ครู  ผู้
มอบทุน 
ช้ันปีท่ี 3 ความภาคภมูิใจ
ต่อวิชาชีพ 
ช้ันปีท่ี 4 พัฒนาวิชาชีพ
ต่อสังคม 
5.จัดทำ clip cover 
เพลงหรือเต้นเพลงสากล 
ผ่านครอบครัว  
- จัดประกวดตัดสิน
ช้ินงานโดยผู้เชี่ยวชาญ 
6.จัดทำ link website 
ข้อสอบภาษาอังกฤษฟรี 

  กิจกรรม 1.3  
จัดการทดสอบ
ภาษาอังกฤษของสถาบนั
พระบรมราชชนก 
1.จัดสอบภาษาอังกฤษ 2 
รอบ 
คือสัปดาหที่ 1 ของเดือน 
กันยายน และสัปดาห์ที่ 3 
ของเดือนกุมภาพันธ ์
2.สรุปผลการสอบ  

นักศึกษาช้ันปีท่ี ๔ 
จำนวน  138คน 
 

 กิจกรรม 
1.3 
-จัดสอบ
ภาษาอังกฤษ 
ครั้งท่ี 1 ปี
การศึกษา 
2562  
วันท่ี 29
ก.พ. 2563 

 ดร.ศุภาณ์นาฏ 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

3.สรุปผลการดำเนินงาน
กิจกรรมเพื่อนำไปพัฒนา
ปรับปรุง 
 

ครั้งท่ี 2 ปี
การศึกษา 
2563 วันที่
10 ก.ค.
2563 

  กิจกรรมที่ 2 
สร้างเสริมทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ร่วมกับ
นักศึกษาวิทยาลัยเครือข่าย
ภาคเหนือ 
2.1 ประชุมเตรียมความ
พร้อมกับสถาบันต่างๆเพื่อ
กำหนดกิจกรรมการแข่งขัน
วิชาการ 
2.2ช่วงฝึกซ้อมความรู้
และทักษะการพยาบาล 
2.2.1ประชุมวิเคราะหผ์ล
การแข่งขันความรู้และ
ทักษะการพยาบาลในปี
การศึกษาท่ีผ่านมาเพื่อ
เป็นข้อมูลนำเข้าในการ
เตรียมความพร้อม
นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน

-อาจารย์ผู้ควบคุม
สอบ ๑๕ คน 
-นักศึกษาสโมสร 2-4 
คน 
 
-นักศึกษา ปี 1-4 
จำนวน 607คน 
-อาจารย์ 50 คน 
 
นักศึกษา 160 คน 
อาจารย์ 20 คน 

กิจกรรมที่ 2  
2.1ประชุมเตรียมความ
พร้อม(วพบ.พะเยา) 
 
 
2.2ช่วงฝึกซ้อมความรู้
และทักษะวิชาการ 
 
 
2.3จัดประชุมวิชาการ 
 

ยุติกิจกรรม
เนื่องจาก
สถานการณ์ 
covid19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ดร.ดวงพร 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

ความรู้ และทักษะทางการ
พยาบาล,กีฬา 
2.2.2จดัการแข่งขัน
ความรู้และทักษะการ
พยาบาลได้แก่ ตอบปัญหา
ทางการพยาบาล/กาย
วิภาคศาสตร/์เภสัชวิทยา 
ทักษะทางการพยาบาล
ผู้ใหญ่ มารดาเด็ก โดยใช้
หุ่นเสมือนจริง และทักษะ
การ CPR Speech ตดัต่อ
วิดีโอ เพื่อคัดเลือกและ
ค้นหานักศึกษาเข้าร่วม
การแข่งขันในเครือข่าย
ภาคเหนือ 
2.2.3 เตรียมความพร้อม
นักศึกษาท่ีได้รับการ
คัดเลือก แข่งขันความรู้ 
และทักษะทางการ
พยาบาล CPR ช้ันปีท่ี1-2,
วิชากายวิภาคปี1,เภสัชช้ัน
ปีท่ี2 ทักษะ simmom, 
simman,ตอบปัญหาทาง 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

การพยาบาล 8 รายวิชา 
ปี3-4,speech  
1)แข่งขันตอบปัญหาวิชา
กายวิภาคศาสตร์ ช้ันปีท่ี
1,2 
2)แข่งขันตอบปัญหาวิชา
เภสัชวิทยา ช้ันปีท่ี 2 
3)แข่งขันความรู้ตอบ
ปัญหาทางการพยาบาล 
ทักษะทางการพยาบาล
ด้านหุ่นเสมือนจริง และ
ทักษะ CPR ช้ันปีท่ี 3-4 
4)แข่งขัน speech 
impromptu ช้ันปีท่ี 1-4 
5)แข่งขันการนำเสนอด้วย 
วีดิทัศน์ ช้ันปีท่ี 1-4 
2.2.4นักศึกษาฝึกซ้อม
ความรู้ และทักษะต่างๆ
โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาแต่
ละประเภท 
2.2.5 ประเมินผลการ
เตรียมความพร้อมการ
แข่งขันความรู้และทักษะ
ทางการพยาบาล 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

2.3 ร่วมประชุมวิชาการ
แข่งขันวิชาการ  และการ
แสดงต่างๆ 

  กิจกรรมที่ 3 สนับสนุนให้
นักศึกษาเข้าร่วมประชุม
วิชาการและนำเสนอ
ผลงานวิชาการหรือ
นวัตกรรมนอกสถาบัน 
1.วิเคราะหผ์ลการ
ดำเนินการและประชุม
วางแผน 
2.ประสานภาควิชาเกี่ยวกับ
รายชื่อผลงานวิชาการวจิัย/
นวัตกรรมของนักศึกษา 
3. แสวงหาเวทีวิชาการ
ต่างสถาบันท่ีเปิดโอกาสให้
นักศึกษาไปนำเสนอ/
อาจารย์,นักศึกษาประชุม
วิชาการวิชาการและ
ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้า
ร่วมประชุมวิชาการนอก
สถาบัน 

กิจกรรมที่ 3 
-นักศึกษาจำนวน 40 
คน  
-อาจารย์ 4 คน 

กิจกรรมที่ 3 (ใช้เงิน
รายได้สถานศึกษา) 
ภายในประเทศ 
ค่าลงทะเบียนคา่พาหนะ
ของนักศึกษา 5 เวทีๆละ 
8 คน(พะเยา,สุนทรพจน์,
บุหรี่,ประชุมวิชาการ,วิจัย
แห่งชาติ,ICN (Student 
Assembly) 
-ค่าลงทะเบียน 400 บาท
x8คนx6เวที เป็นเงิน 
19,200 บาท 
- ค่าเบี้ยเลีย้งนักศึกษา 
180 บาทx2วันx8คนx6
เวที เป็นเงิน 17,280 
บาท 
-ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์ 
240x2วันx4คนx6เวที 
เป็นเงิน 11,520 บาท 
- ค่าที่พักนักศึกษา 
1,000บาทx4ห้องx6

ธ.ค. 2562 
มี.ค. 2563 
พ.ค. 2563 
ก.ค. 2563 
ก.ย. 2563 

 อ.อัญติมา 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

4. ส่งนักศึกษาเข้าร่วม
ประกวดผลงานทุกพันธกิจใน
เวทีระดับชาติและนานาชาติ 
5. ถอดบทเรยีนเกี่ยวกับ
ความสำเร็จของการ
พัฒนานักศึกษาที่ก่อเกิด
ประโยชนส์ร้างคณุค่าต่อ
สถาบันชุมชน 

เวทxี2วัน เป็นเงิน 
48,000บาท  
-ค่าที่พักอาจารย์1,000 
บาทx2วันx2ห้องx6เวที 
เป็นเงิน 24,000 บาท 
- ค่าจัดจ้างทำโปสเตอร์ 
เป็นเงิน 5,000 บาท 
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เป็นเงิน
5,000 บาท 
รวมกิจกรรมที่ 3 
เป็นเงิน 130,000 บาท 

สรุปงบประมาณโครงการที่ RP01-11 134,727    
โครงการที่ RP01-12 
โครงการพัฒนา 
ความร่วมมือระหว่าง
สถาบันกับหน่วยงาน
ภายนอก 
โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
โครงการงานประจำ 
วัตถุประสงค์ 
๑.เพื่อพัฒนานักศกึษาให้มี
คุณสมบัตติามมาตรฐานผล

๑.ร้อยละ 90 ของ
นักศึกษาท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมมีคุณสมบตัิตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้
ระดับอุดมศึกษาด้าน
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบในระดับดีขึ้น
ไป(มากกว่าหรือเท่ากับ 
3.51) 
2.มีการดำเนินกจิกรรม
ร่วมกันระหว่างต่าง

กิจกรรมพัฒนาผู้นำชมรม
นักศึกษาเครือข่าย
ภาคเหนือ 
1.วางแผนร่วมประชุมและจดั
กิจกรรมกับชมรมนกัศึกษา
เครือข่ายภาคเหนือ 
2.เข้าร่วมประชุม(ประชุม
ผู้นำนักศึกษา ท้ังหมด ๔ 
ครั้ง  ๖ วัน และ
teleconference ๖ ครั้ง)/
ทำกิจกรรมกับชมรม

อาจารย์ที่ปรึกษา 1 
คน 
ผู้นำนักศึกษา 9 คน 
 
 
 

 ยุติโครงการ
เนื่องจาก
สถานการณ์ 
covid19 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ.อัญติมา 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

การเรียนรูร้ะดับอดุมศึกษา
โดยความรว่มมือระหว่าง
สถาบัน ดา้นทักษะ
ความสมัพันธร์ะหว่าง
บุคคลและความรับผดิชอบ 
๒.เพื่อส่งเสรมินักศึกษา
ให้สามารถทำกิจกรรม
ร่วมกับสถาบันอื่นได ้
๓.เพื่อส่งเสรมิทักษะใน
ศตวรรษที๒่๑ให้กับ
นักศึกษา 

สถาบันอย่างน้อย ๑ 
กิจกรรม 
3.ร้อยละ๙๐ของนกัศึกษา
ที่เข้ารว่มกจิกรรมไดร้ับ
การพัฒนาทกัษะการ
เรยีนรูใ้นศตวรรษที่ ๒๑ใน
ด้านทักษะเชิงวิชาชีพ 
ทักษะเชิงวิชาการ และ
ทักษะชีวิตในระดับดีขึน้
ไป(มากกวา่หรอืเทา่กับ 
3.51) 

นักศึกษาเครือข่าย
ภาคเหนือ 
3.คัดเลือกคระกรรมการ
เพื่อดำเนินงานในชมรม
อย่างต่อเนื่อง 
4.ประเมินผลการร่วม
ประชุม/จัดกิจกรรมโดย
สรุปถอดบทเรียน ผลที่
ได้รับจากการดำเนินงาน 
5.นำผลการประเมินไปใช้
ในการปรับปรุงวางแผน
ดำเนินงานในปีต่อไป 

 
 

 
 

 

สรุปงบประมาณโครงการที่ RP01-12 0    
โครงการที่ RP01-13 
โครงการให้ความรู้และ
ทักษะการประกนั
คุณภาพการศึกษา 
 
โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
โครงการงานประจำ 
 
วัตถุประสงค์ 

1.นักศึกษาท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมร้อยละ 80 มี
ความรู้เรื่องการประกัน
คุณภาพมากกว่าก่อน
อบรม 
2.ร้อยละ 100 ของการ
ดำเนินกิจกรรมโครงการ
ของสโมสรนักศึกษามี
การนำการประกัน
คุณภาพนักศึกษามาใช้
ทุกโครงการ 

 1.วิเคราะหผ์ลการ
ดำเนินงานในปีท่ีผ่านมา 
2.ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
การประยุกต์ความรู้
เกี่ยวกับการใช้การประกัน
คุณภาพมาใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 
2.1 ทดสอบความรู้ก่อน
เรียนเรื่องประกันคณุภาพ
การศึกษา 

ให้ความรู้และประชุม
เชิงปฏิบัติการ-
นักศึกษาทุกช้ันป ี
จำนวน 607 คน 
แกนนำนักศึกษา 
สโมสรนักศึกษษ
จำนวน 40 คน 
 
 
 
 

(เงินรายได้) 
- ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มนักศึกษา 
607x20บาทx2มื้อ  
เป็นเงิน 24,280 บาท 
รวมเงินเป็นเงิน  
24,28๐ บาท 
 
 
 
 

ครั้งท่ี 2 
ของปี
การศึกษา 
2562 
19 ก.พ. 
2563 
  
ครั้งท่ี 1 
ของปี
การศึกษา  
๒๕๖3 

นักศึกษาสามารถประยุกต์
ความรู้เกี่ยวกับการใช้
ประกันคุณภาพมาใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

อ.จันทร์จิรา 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

1.เพื่อให้นักศึกษามี
ความรู้เรื่องการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
2.เพื่อส่งเสรมิให้
นักศึกษามีทักษะการ
ประกันคณุภาพ
การศึกษาและนำการ
ประกันคณุภาพ
การศึกษามาใช้ใน
กระบวนการดำเนินการ
ของชมรม สโมสร
นักศึกษา และใน
ชีวิตประจำวัน 
3.เพื่อพัฒนานักศึกษา
นักศึกษาให้มีทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

3.นักศึกษาร้อยละ 80 
มีทักษะในการจัดการ
ปัญหาด้านการเรียน  
ด้านการใช้
ชีวิตประจำวัน โดยนำ
การประกันคณุภาพ
การศึกษามาใช้ในการ
ดำเนินกิจกรรมใน
ครอบครัวเสมือนอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป (มากกว่า
หรือเท่ากับ 3.51) 
 
 

2.2บรรยายความรู้การ
ประกันคณุภาพ 
2.3 ประชุมเชิงปฏิบติการ
นำทักษะการประกัน
คุณภาพมาจัดการปัญหา
ด้านการเรียน ด้านการใช้
ชีวิตประจำวัน โดยผ่าน
ครอบครัวเสมือน 
2.4นักศึกษาท่ีเป็นแกนนำ
ฝึกการนำการประกัน
คุณภาพการศึกษามาใช้ใน
การดำเนินกิจกรรม/
โครงการสโมสรนักศึกษา
และชมรม 
2.5 ทดสอบความรู้หลัง
เรียนเรื่องประกันคณุภาพ
การศึกษา 
3.ประเมินผลการดำเนิน
กิจกรรมกระบวนการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
4.สรุปผลการดำเนิน
กิจกรรม วางแผนนำ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 ก.ค.
2563 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

แนวทางมาพัฒนา
ปรับปรุงในการจดั
กิจกรรมครั้งต่อไป 

สรุปงบประมาณโครงการที่ RP01-13 24,28๐    
โครงการที่ RP01-14 
โครงการกีฬาสร้างเสริม
สุขภาพ 
 
โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
โครงการงานประจำ 
 
วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อส่งเสรมิสุขภาพ
ของนักศึกษาท้ังด้าน
ร่างกายและจิตใจ 
2. เพื่อส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ด้านทักษะชีวิตและการ
ทำงาน 
3.เพื่อส่งเสรมิให้
นักศึกษามีมาตรฐาน
ผลลัพธ์การเรียนรูต้าม

1.ร้อยละ 100 ของ
นักศึกษาท้ังหมดไดร้ับ
การส่งเสริมสุขภาพ
ทางด้านร่างกายและ
จิตใจ 
2.ร้อย 80 ของ
นักศึกษามีทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

ด้านทักษาะชีวิตและการ
ทำงานอยู่ในระดับดีขึ้น
ไป(คะแนนเฉลี่ย 3.51 

ขึ้นไป) 
3.ร้อยละ 90 ของ
นักศึกษามีมาตรฐาน
ผลลัพธ์การเรียนรูต้าม
มาตรฐานอดุมศึกษา
ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบระดับดีขึ้นไป

กิจกรรมที่ ๑ เบนทุกา
เกมส ์
-จัดการแข่งขันกีฬาสี
ภายใน 
1.ประชุมวิเคราะหผ์ลการ
ดำเนินการแข่งขันกีฬาสีใน
ปีการศึกษาท่ีผ่านมาและ
วางแผนการดำเนิน
กิจกรรม 
2.ดำเนินการเตรียมการ
แข่งขัน 
-ประชุมแบ่งส ี
-เชิญกรรมการตดัสิน 
-ฝึกซ้อมกีฬาต่างๆ 
3.จัดการแข่งขัน 
-รอบคัดเลือกกีฬาประเภท
ต่างๆ 
-รอบชิงชนะเลิศ พิธีการ
แข่งขัน 
4.สรุปการจดัการแข่งขัน 

นักศึกษาช้ันปี  
ที่ ๑-๔ 
จำนวน 592 คน 
อาจารย์ บุคลากร 
จำนวน 115 คน 

 กิจกรรมที่ ๑  
(ใช้เงินรายได้สถานศึกษา) 
-ค่าอาหารเช้านักศึกษา
592คนx5๐บาทx1 มื้อ 
x 1 วัน เป็นเงิน 29,600 
บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน
นักศึกษา 592 คนx 60
บาท x1มื้อ x1 วัน  
เป็นเงิน 35,520 บาท 
-ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มนักศึกษา 592
คน x1มื้อ xคนละ 20x1 
วัน เป็นเงิน 11,840 
บาท 
-ค่าอาหารเช้าอาจารย์ 
เจ้าหน้าท่ี 115 คน  x80
บาทx1 มื้อ x 1 วัน เป็น
เงิน 9,2๐๐ บาท 

แข่งขันรอบ
คัดเลือก 
1-9 ม.ค.
63 
แข่งขัน+พิธี
เปิด ทั้งวัน 
10 ม.ค.63 
 
 

นักศึกษาได้มีกิจกรรม 
ส่งเสริมสุขภาพและสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีกับ
บุคลากรในองค์กร เป็น
การสร้างภูมิคุม้กันในการ
ดำเนินชีวิต 

อ.เริงฤทธิ ์
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

มาตรฐานอดุมศึกษาดา้น
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
 

(คะแนนเฉลี่ย 3.51 ขึ้น
ไป) 
 
 

5.วิเคราะหผ์ลการดำเนิน
กิจกรรมโดยการถอด
บทเรียนเพื่อการวางแผน
พัฒนากิจกรรม 

- ค่าอาหารกลางวัน
อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี 115 
คนx100บาทx1 มื้อ x 1 
วัน เป็นเงิน 11,5๐๐ 
บาท 
- ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม อาจารย์ 
เจ้าหน้าท่ี 115 คนx30
บาทx1 มื้อ x 1 วัน เป็น
เงิน 3,450 บาท 
-.ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา เป็น
เงิน 2๐,๐๐๐ บาท 
-ค่าวัสดุ 10,670 บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ ๑ 
เป็นเงิน 131,780บาท 

  กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริม
สุขภาพกายและ
สุขภาพจิต 
2.1ด้านร่างกาย 
1.ตรวจสมรรถนะและ
สุขภาพ 
-ตรวจสมรรถนะร่างกาย 
(นักศึกษาช้ันปี 1) (นำผล
จากการประเมินสมรรถนะ

นักศึกษาช้ันปีท่ี 1-4 
จำนวน 607 คน 

กิจกรรมที่2 
-ค่าฉีดวัคซีน HBV และ
วัคซีนสุกใส (นักศึกษา
รับผิดชอบค่าใช้จ่าย) 
 
 
 
 
 

-ตรวจ
สมรรถนะ
ร่างกายปี 1 
เทอม 2 
พุธ 29 ม.ค. 
2563 
-วันฉีดวัคซีน 
ต.ค.2562-
พ.ค.2563 

นักศึกษาท่ีมีปัญหาดา้น
สุขภาพได้รับการตดิตาม
แก้ไข 

อ.พรพิมล 
นางสาวกฤษฎา
ภรณป์ระธาน 
ชมรมกีฬาฯ 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

ทางกายจากรายวิชากีฬา
และการออกกำลังกาย) 
-ตรวจเลือด Antibody 
HB (นักศึกษาช้ันปีท่ี 1)(
ส่งผลเลือดวันรายงานตัว
นักศกึษาใหม่) 
2.ส่งเสรมิให้นักศึกษาช้ัน
ปีท่ี 1 รับการฉดีวัคซีนโรค
สุกใสและ HBV ในกรณผีล
การตรวจ Antibody HB 
negative และ ไม่มี
ประวัติเคยเป็นสุกใส หรือ 
เคยได้รับการฉีดวัคซีน
สุกใสครบ 
3.ประเมินและรายงานผล
การตรวจสมรรถนะทางกาย
การไดร้ับวัคซีนช้ันปีท่ี 1 
4.วิเคราะหผ์ลการตรวจ
สุขภาพด้านร่างกายและ
ประวัติการเจ็บป่วยในปี
การศึกษาท่ีผ่านมาของ
นักศึกษาช้ันปีท่ี 2-4  

-ส่งเสรมิการ
ออกกำลัง
กายตลอดปี
การศึกษา 
-วิเคราะห์
ผลฯภายใน
เดือนต.ค.
2562 
-ประเมิน
ภาวะ
สุขภาพจิต  
ปีการศึกษา
2562 
ภายในเดือน
ตุลาคม62 
ปีการศึกษา
2563 
ภายในเดือน
มิถุนายน 
2563 
-จัดกิจกรรม
แก้ไขปัญหา
ตลอดปี
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

5.ส่งเสรมิกิจกรรมการออก
กำลังกายตามความสมัครใจ
ทุกช้ันป ี
6.ติดตามนักศึกษามีการ
พัฒนาสุขภาพร่างกาย
ตนเองทุกช้ันป ี
7.สรุปประเมินผลการ
ดำเนินกิจกรรม 
8.วิเคราะหผ์ลการดำเนิน
กิจกรรมเพื่อพัฒนากิจกรรม 
2.2ด้านสุขภาพจิต 
1.ประเมินภาวะ
สุขภาพจิตนักศึกษาทุกช้ัน
ปีโดยใช้เครื่องมือ Thai 
GHQ 
2.จัดกิจกรรมแก้ไขปัญหา
สุขภาพจิตของนักศึกษา
ตามผลประเมินทีไ่ด้จาก
เครื่องมือ Thai GHQ 
2.3รายงานผลสุขภาพ
กายและจิตของนักศกึษา
ให้แก่อาจารย์ท่ีปรึกษา
และอาจารย์ประจำชัน้ 

การศึกษา
2562 
-รายงานผล
ภาค
การศึกษาท่ี 
1/2562 
- รายงานผล
สุขภาพกาย
และ
สุขภาพจิต
ของ
นักศึกษาทุก
ช้ันปีท่ีพบ
ปัญหา ภาค
การศึกษาท่ี 
1/2562 
และ ภาค
การศึกษาท่ี 
2/2562 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

2.4รายงานผลสุขภาพ
กายและสขุภาพจิตของ
นักศึกษาทุกชัน้ปีที่พบ
ปัญหาให้กับอาจารย์
ผู้เชี่ยวชาญการให้
คำปรึกษาและ
ผู้บังคับบัญชา 

  กิจกรรมที่ 3 
กิจกรรมกฬีา
สถาบันอุดมศกึษา 
ในจังหวัดพิษณุโลก 
1.วิเคราะหผ์ลการ
ดำเนินงานในปีการศึกาท่ี
ผ่านมา นำมางแผนจัด
กิจกรรม 
2. ร่วมกิจกรรมแข่งขัน
กีฬา 
โดยม.ราชภัฎพิบูลสงคราม 
เป็นเจ้าภาพ 
- ฝึกซ้อม+แข่งขัน 
- แข่งขันกีฬา 
- กองเชียร์ + เชียร์ลีด
เดอร ์

๑. อาจารยผ์ู้ฝกึสอน 
กีฬาจำนวน ๔ คน 
๒.นกัศึกษาช้ันปีท่ี  
๑-๔จำนวน๒๐๐คน 
๓. คณาจารย ์
จำนวน ๒๐ คน 

กิจกรรมที่ 3 (ใช้เงิน
รายได้สถานศึกษา)  
ช่วงฝึกซ้อม 
- สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
โครงการกีฬาสัมพันธ์
อุดมศึกษาจังหวัด
พิษณุโลก ๒๐,๐๐๐บาท 
 
วันแข่งขนั (ใช้เงินรายได้
สถานศึกษา)  
-ค่าอาหารกลางวัน เย็น
อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี ๒๐ คน 
x ๒ มื้อ x ๘๐บาท x ๒ วัน 
เป็นเงิน ๖,๔๐๐บาท  
-ค่าอาหารว่างอาจารย์ 
และเจา้หน้าท่ี ๒๐คนx25

16-17 
พ.ย. 2562 

นักศึกษามีเครือข่ายในการ
ดำเนินกิจกรรมนักศึกษา
เกิด ความร่วมมือระหว่าง
สถาบัน อุดมศึกษาใน
จังหวัดพิษณุโลกและ
ภาคเหนือ 

อ.พรพิมล 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

- การแสดง อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม 
3. สรปุผลการดำเนิน
กิจกรรม 
4. นำผลสรุปไปวางแผน
ปรับปรุงดำเนินการปี
ต่อไป 
 

บาทx2 มื้อ x ๒วัน รวม
เป็นเงิน 2,๐๐๐ บาท  
-ค่าอาหารมื้อกลางวัน 
เย็น นักศึกษา ๒๐๐คนx
๕๐บาท x3 มื้อ x ๒ วัน 
เป็นเงิน๖๐,๐๐๐บาท 
-ค่าอาหารว่างนักศึกษา 
๒๐๐คนx2๐บาทx2มื้อ x 
๒ วัน เป็นเงิน ๑๖,๐๐๐ 
บาท 
-ค่าวัสดุ อุปกรณ์ กีฬา 
20,000 บาท 
 -ค่าวัสดุอุปกรณ์เชียร์
และสแตนเชียร์ 8,๐๐๐ 
บาท 
-ค่าเวชภัณฑ์ทาง
การแพทย์ 5,000 บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ 3 
เป็นเงิน 137,400 บาท 

สรุปงบประมาณโครงการที่ RP01-14 269,180    
โครงการที่ RP01-15 
โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมและ
พลเมืองเข้มแข็ง 

๑.ร้อยละ 100 ของ
นักศึกษาท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมเข้าร่วมแสดง
ความกตัญญูกตเวทิตา

กิจกรรมที่ 1 
พิธีไหว้ครู เลื่อนชั้นปี รับ
หมวก มอบตะเกียง 
 1.ขั้นวางแผน (PLAN)   

-อาจารย์และแขกผู้มี
เกียรตจิำนวน100คน 
-นักศึกษาปี๑-๔ 
จำนวน 607 คน 

กิจกรรมที่ 1 (ใช้เงิน
รายได้สถานศึกษา) 
-ค่าตกแต่งสถานที่ เป็น
เงิน  3,0๐๐ บาท 

กิจกรรมที่ 1 
วันท่ี 24 
ก.ย. 2563 

นักศึกษาแสดงถึงความ
กตัญญูเคารพ ต่อครู
อาจารย ์
 

อ.อังคณา 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
โครงการงานประจำ 
 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อส่งเสริมให้
นักศึกษามีความกตญัญู
กตเวทิตาต่อครูอาจารย์
และผูม้ีพระคุณ 
2.เพื่อให้นักศึกษามี
ความตระหนักถึงความ
รับผิดชอบต่อตนเอง
และเตรียมความพร้อม
เพื่อเข้าสู่วิชาชีพ
พยาบาล 
3. เพื่อส่งเสริม
เอกลักษณ์ สืบทอด
ปณิธานของวิชาชีพ
พยาบาล 
4.เพื่อให้นักศึกษา
ตระหนักถึงสิทธิและ
หน้าท่ีพลเมืองที่เข้มแข็ง 
 
 

ต่อครูอาจารย์และผูม้ี
พระคุณ 
2. ร้อยละ 100 ของ
นักศึกษาท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมมีความ
ตระหนักถึงความ
รับผิดชอบต่อตนเองและ
เตรียมความพร้อมเพื่อ
เข้าสู่วิชาชีพพยาบาล คง
ความเป็นเอกลักษณ์ สืบ
ทอดปณิธานของวิชาชีพ
พยาบาล 
จากแบบสอบถามใน
ระดับดีขึ้นไป 
3.ร้อยละ 80 ของ
นักศึกษาท้ังหมดมี
ความรู้เรื่อง
ประชาธิปไตยหลังการ
อบรมมากกว่าก่อน
อบรม 
4.ร้อยละ 100 ของ
นักศึกษาท้ังหมดมีส่วน
ร่วมในการลงคะแนน

1.1.ศึกษาผลการประเมิน
โครงการ ปัญหา และ
อุปสรรค ศึกษาผลการ
ประเมินกจิกรรมที่ผ่านมา
ใน ประเด็นตา่งๆ เพื่อการ
จัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับ
ปัญหา และบริบทของ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนีพุทธชินราช 
1.2. งานพัฒนานักศึกษา
ร่วมกับสโมสรนักศึกษา 
วิเคราะหจ์ุดแข็ง  จุดอ่อน 
ภาวะคุกคาม และโอกาส 
ของการพัฒนานักศึกษาใน
กิจกรรมพิธีไหว้ครู เลื่อน
ช้ัน และมอบตะเกียงเพื่อ
การวิเคราะห์ให้ 
สอดคล้องกับนโยบาย อัต
ลักษณ์บณัฑิต 
วัตถุประสงค์ของแผน
วิทยาลัย การบรูณาการ
กับภาระกิจต่างๆ ความ
เสี่ยง ตัวบ่งช้ีที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานคุณวุฒิ

-นักศึกษาปี2 
จำนวน 177 คน 
-ผู้ปกครอง 177 คน 
 

-ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มอาจารย์แขกผู้มี
เกียรติ 10๐ คนx ๒๕
บาทx 1 มื้อ 
เป็นเงิน  ๒,5๐๐ บาท 
-ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มนักศึกษา607
คน x ๒๐ บาท x 1 มื้อ 
เป็นเงิน ๑2,140 บาท 
-ค่าอาหารว่างผู้ปกครอง 
177 คน x25 บาท เป็น
เงิน 4,425 บาท 
- ค่าวัสดุอปุกรณ์ (ค่าแถบ
หมวก) เป็นเงิน   
10,000 บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ 1 เป็น
เงิน 32,065 บาท 

ปีการศึกษา 
2563 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

 
 

เสียงเลือกตั้งทีมสโมสร
นักศึกษา 

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ทักษะการเรยีนรู้ใน
ศตวรรษที๒่๑ และ
วัตถุประสงค์ของโครงการ   
1.3.การออกแบบ/ การ
เขียนร่างโครงการ 
และเคร่ืองมือที ่ใช้ใน
โครงการ เพื่อการ
ประเมินผลที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และตัวช้ีวัด
ความสำเร็จของ โครงการ 
2. ขั้นดำเนินการ (DO) 
2.1 ดำเนินกิจกรรมเสริม
หลักสตูรที่ส่งเสรมิ
คุณธรรมจริยธรรมของ
นักศึกษาพยาบาล ท่ี
สอดคล้องทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑  
อัตลักษณ์บณัฑติ และ
คุณลักษณะบณัฑติตาม
กรอบ TQF 
-ไหว้คร ู
-เลื่อนช้ัน 
-ประกวดกลอนชมพาน 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

-มอบเกียรติบตัรนักศึกษา
เรียนดรีายวิชาต่างๆ 
-เขียน “จดหมายถึง
คุณครู” และผู้ให้
ทุนอุดหนุนการศึกษา เพื่อ
สร้างเสริมความกตญัญู
กตเวท ี 
-เรียงความ “สวมหมวก
ขาว” สร้างเสริมทักษะต่อ
วิชาชีพพยาบาล 
3. ขั้นตรวจสอบ 
(Check)   
3.1  มีการตรวจสอบ
ระหว่างการดำเนินงาน
ของกิจกรรม ระยะเวลา 
งบประมาณ พร้อม
ประเมินผลตามแบบ
ประเมินและวิธีการที่
กำหนดขึ้นเพ่ือให้กิจกรรม
ที่ดำเนินการเป็นไปตาม
แผน บรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของ
กิจกรรม  
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

 3.2  มีการตรวจสอบ
ประเมินผลหลังสิ้นสุด
กิจกรรมตามระยะเวลาที่
กำหนด ตามแบบประเมิน
และการถอดบทเรียนเพื่อ
เป็นแนวทางพัฒนา
กิจกรรมและรายงานผล
การดำเนินงานเสนอต่อ
หัวหน้างานพัฒนา
นักศึกษา 
4. ขั้นนำผลการประเมิน
มาใช้ในการปรับปรุง 
และพัฒนา (ACT)   
4.1 วิเคราะห์ผลการ
ดำเนินกิจกรรมโดยการ
ถอดบทเรียนเพื่อเป็นแนว
ทางการพัฒนากิจกรรม 
4.2  มีการปรับปรุง
กิจกรรมก่อนการดำเนิน
กิจกรรมตาม ผลการ
ประเมินความสำเรจ็ของ
แผนงานการพัฒนา
นักศึกษา ประจำปี
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ 2562 ท่ี
ผ่านมา 
4.3 ปรับปรุงผลการ
ประเมินหลังสิ้นสุด
กิจกรรมและนำผลการ
ประเมินเสนอต่อหัวหน้า
งานพัฒนานักศึกษา 

  กิจกรรมที่ 2 การ
สนับสนุนทนุการศึกษา 
1. ข้ันวางแผน 
1.1 วิเคราะห์ผลการ
ดำเนินการในการจัดหา
แหล่งทุนสนุบสนุน
การศึกษา 
1.2สรุปข้อมลูของผู้รับทุน
ในปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
ทั้งแบบต่อเนื่องและ
เฉพาะรายป ี
1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการ
ทุนการศึกษา 
2. ข้ันดำเนินการ 
2.1 คณะกรรมการ
ประชุมพิจารณาคดัเลือก

อาจารย์ 5 คน 
คณะกรรมการเจ้าของ
ทุน 5 คน 
นักศึกษาทุน 10 คน 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

ต.ค.2562-
30 ก.ย.
2563 

1.สร้างสัมพันธภาพระหว่าง
อาจารย์กับนักศึกษา 
2.ได้ช่วยเหลือนักศึกษาที่
ขาดแคลนทุนทรัพย์ 

อ.สุวรรณ ี
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

พิจารณานักศึกษารับ
ทุนการศึกษา 
2.2ประกาศรายชื่อ
นักศึกษาท่ีได้รับทุน 
2.3 ติดตามผลการเรียน
และพฤติกรรมของ
นักศึกษาท่ีได้รับทุน พร้อม
บันทึกเสนอผู้อำนวยการ
ทุกภาคการศึกษา 
2.4 ติดตามการเยี่ยมบา้น
นักศึกษา รับทุน 10 ทุน 
2.5 รับการตรวจเยี่ยม
นักศึกษาจากเจ้าของทุน 
2.6 มอบหมายให้นักศกึษา
รับทุนจัดทำแฟ้มผลงานดา้น
การเรียน ด้านกจิกรรม+จิต
อาสา ส่งอาจารย์ที่ปรึกษา
และงานทุน 
2.7 ดำเนินการจัดทำ
จดหมายขอบคณุ
ผู้สนุบสนุนทุนการศึกษา 
3. ขันประเมินผล 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

สรุปผลการดำเนิน
กิจกรรม พร้อมทั้งโครว
การเสนอ ผู้อำนวยการ 
4. ข้ันปรับปรุงพัฒนา 
นำผลการประเมินมา
วิเคราะห์วางแผนปรับปรุง
การดำเนินงานครั้งต่อไป 

  กิจกรรมที่ 3 สิทธิหน้าที่
พลเมือง 
2.1 การเลือกตั้งสโมสร
นักศึกษา 
- อบรมประชาธิปไตย 
- เลือกตั้งคณะกรรมการ 
สโมสรนักศึกษา 
2.2 ยกระดบัความ
เข้มแข็งสโมสรนักศึกษา 
- จัดทำแผนพัฒนา
นักศึกษาพยาบาลประจำปี
การศึกษา 2562 
-  ดำเนินงานตามแผนที่
กำหนด 
- กำกับติดตามการดำเนิน 
งานของสโมสรทุก 1 เดือน 
 

นักศึกษาช้ันปีท่ี 
๑-4 จำนวน607 คน 
คณะกรรมการ 
สโมสรนักศึกษา 
จำนวน ๔๐ คน 
อาจารย์ ๕ คน 
 

(ใช้เงินรายได้สถานศึกษา) 
-ค่าอาหารว่างกรรมการ 
สโมสร 40 คนx20บาท 
x 3 ครั้ง เป็นเงิน 2,400
บาท 
-ค่าอาหารว่างอาจารย์ที่
ปรึกษา 5 คนx25บาทx3
ครั้ง เป็นเงิน 375บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ 3 
เป็นเงิน 2,775  บาท 

เลือกตั้ง 
13 พ.ค 
2563 
ประชุมคณะ
กรรม 
การสโมสร
นักศึกษา 
ปีการศึกษา 
2562 
25 ธ.ค. 
2562 
13 พ.ย. 
2562 
11 ต.ค. 
2562 
 8 ม.ค. 
2563 

นักศึกษาแสดงความเป็น
ประชาธิปไตย 
1.ส่งเสริมให้สโมสร
นักศึกษาใช้กระบวนการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
มาใช้ในโครงการและ
กิจกรรม 
2.เพื่อส่งเสริมให้สโมสร
นักศึกษาดำเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

อ.อังคณา 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

2.3 ประชุม
คณะกรรมการสโมสร
นักศึกษาเพื่อวิเคราะห์ผล
การดำเนินงานแต่กิจกรรม
ที่ผ่านมาทุกรายไตรมาส
และวางแผนปรับแก้ไข
การดำเนินกิจกรรมอ่ืน
ต่อไป 
2.4 ประเมินความเสี่ยงท่ี
อาจเกิดขึ้นในวิทยาลัยกับ
นักศึกษาและบุคลากร 
นำมาจัดทำแผนบริหาร
ความเสีย่งดำเนินการตาม
แผนและประเมินผลความ
เสี่ยง 
2.5 จดัสรรนักศึกษาเข้า
ร่วมกิจกรรมเฉพาะกิจที่
ได้รับมอบหมายและ
ติดตามประเมินผล 
2.6 สรุปรายงานกิจกรรม
โครงการทีส่โมสรนักศึกษา 
ดำเนินการเสร็จสิ้น ๒ 
สัปดาห์  

12 ก.พ. 
2563 
11 มี.ค. 
2563 
 8 เม.ย. 
2563 
13 พ.ค. 
2563 
10 มิ.ย. 
2563 
ปีการศึกษา 
2563 
  8 ก.ค. 
2563 
19 ส.ค. 
2563 
  9 ก.ย. 
2563 
สโมสร
นักศึกษา
ร่วมทำ
แผนพัฒนา
นักศึกษา 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

2.7 จดัประชุมวางแผน
จัดทำแผนพัฒนานักศึกษา
ร่วมกับอาจารย์ในปี
การศึกษาต่อไป 

13 พ.ค. 
2562 

สรุปงบประมาณโครงการที่  RP01-15 34,840    
โครงการที่ RP01-16 
โครงการพัฒนาความรู้ 
และประสบการณ์ให้
ศิษย์เก่า”สื่อสาร
อย่างไรให้ปลอดภัยจา
กมหันตภัยไซเบอร์” 
โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
โครงการงานประจำ 
วัตถุประสงค์ 
๑.เพื่อพัฒนาความรู้และ 
ประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า 
2.เพื่อสร้างเครือข่ายสาน 
สัมพันธ์ศิษย์เก่า 
3. เพื่อส่งเสริมให้ศิษย์เก่า
มีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมวิชาการวิจัย 
นวัตกรรม 

๑.ร้อยละ๘๐ของศิษย์
เก่า 
ที่เข้าร่วมโครงการมี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ภายหลังเข้าร่วม
โครงการในระดับดี
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับหรือ
มากกว่า ๓.๕๑) 
2.สมาคมศิษยเ์ก่าฯ มี
ความเข้มแข็งสนับสนุน
กิจการของวิทยาลัย
อย่างต่อเนื่อง 
3.จำนวนของศิษย์เก่าที่
มีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมวิชาการ  วิจัย 
นวัตกรรม 

ร่วมจัดการประชุมใหญ่
สามัญประจำปีของสมาคม
ศิษย์เก่าฯประจำป2ี562 
๑. มุฑิตาจิตผู้ก่อตั้ง
วิทยาลัย 
๒. บรรยายวิชาการ 
๓. แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างศิษย์เก่า 

ศิษย์เก่า  
จำนวน ๒๐๐ คน 
 

ใช้งบประมาณจาก
ค่าลงทะเบียนของสมาคม
ศิษย์เก่าพุทธชินราช
พยาบาล 

วันเสาร์ที่  
25 ม.ค.
2563 
  
 

ศิษย์เก่าได้รับบริการด้าน
วิชาการ วิชาชีพและมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมของ
สถาบัน 
 
 

ดร.สายชล 
ดร.ชลลดา 
 

สรุปงบประมาณโครงการที่  RP01-16 0    
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แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563 (ฉบับปรับแผนกลางปี) 
ชื่อแผนงาน สนับสนุนการผลิตและเผยแพรผ่ลงานวิจัย ผลงานวิชาการที่มีคณุภาพระดับสูง 
วัตถุประสงค์ของแผนงาน เพื่อให้วิทยาลัยฯมีผลงานวิจัย ผลงานวิชาการที่มีคุณภาพระดับสูง 
ตัวชี้วัดแผนงาน 1. ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานวิจัยและผลงานวิชาการที่ไดร้ับการตีพิมพ์เผยแพร/่จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด เท่ากับ รอ้ยละ 30 ข้ึนไป 
 2. จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัย/จำนวนอาจารย์ประจำ เท่ากับ 50,000 บาท/คน 
 3. ร้อยละ 80 ของโครงการทีส่นบัสนุนการผลติและเผยแพร่ผลงานวิจัยและวิชาการทีม่ีคุณภาพระดบัสูงสามารถดำเนินการตามเวลาและงบประมาณที่กำหนดไว้ 
 4. ร้อยละ 80 ของโครงการสนับสนุนการผลติและเผยแพร่ผลงานวิจัยและวิชาการที่มีคณุภาพระดับสงูสามารถบรรลุตามวตัถุประสงค์โครงการที่กำหนดไว้ (บรรลุตัวช้ีวัดที่

กำหนดไว้อย่างน้อยร้อยละ 80 ข้ึนไป) 
 5. ร้อยละ 80 ของโครงการ/กิจกรรมดำเนินการไดต้ามแผนท้ังด้านเวลาและการใช้จ่ายงบประมาณ 
 6. ร้อยละ ๘๐ ของโครงการดำเนนิการไดบ้รรลุวัตถุประสงค์และตัวช้ีวัด 
ความสอดคล้อง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ วิจัยและสร้างผลงานวิชาการด้านสุขภาพท่ีตอบสนองความต้องการของสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าประสงค์ : 2.1. ผลติผลงานวิจัยและผลงานวชิาการที่มีคุณภาพสูงสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการผลิตและพัฒนาบุคลากรสุขภาพและตอบสนองระบบสุขภาพของประเทศ 
2.2. พัฒนาสมรรถนะอาจารย์ในการผลิตผลงานวิจัยท่ีมคีุณภาพ 
2.3. ผลตินวัตกรรมด้านสุขภาพ 
2.4. ผลติผลงานวิจัยเพื่อรับการสนับสนุนทุนวิจัยหรือนวัตกรรมจากแหล่งทุนภายนอก 

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์ 
 
 
 
 
 

2.1. ร้อยละของผลงานวิจัยและผลงานวิชาการที่ไดร้ับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ/จำนวนผลงานการตีพิมพท์ั้งหมดในปีนั้น 
2.2. จำนวนผลงานวิจัยท่ีไดร้ับการอ้างอิง 
2.3. ระดับความสำเรจ็ในการส่งเสริมสนับสุนนการทำผลงานวิจัย/วิชาการไปตีพิมพเ์ผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือนำไปใช้ประโยชน์ (ตามเกณฑ์ สบช. 2561) 
ระดับที่ 1 มีนโยบายหรือแผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุนการนำผลงานวิจัย/นวัตกรรมไปตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติหรือนำไปใช้ประโยชน์ 
ระดับที่ 2 มีแผนงาน/โครงการในการสนับสนุนการนำผลงานวิจยั/นวัตกรรมไปตีพมิพ์เผยแพร่ในระดบัชาติและนานาชาติหรือนำไปใช้ประโยชน์ 
ระดับที่ 3 ไดด้ำเนินการตามแผนงาน/โครงการหรือกิจกรรมตามทีก่ำหนด 
ระดับที่ 4 มีการติดตาม ประเมินผลและรวบรวมผลงานวิจัย/นวัตกรรมทีไ่ด้รับการตีพมิพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติหรือการนำไปใช้ประโยชน์ 
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ระดับที่ 5 มีผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้ประโยชน์อยา่งน้อยร้อยละ 5 ของจำนวนอาจารย์ประจำ   
2.4. จำนวนผลงานนวัตกรรมด้านสุขภาพท่ีได้รับการจดอนสุิทธิบัตร 
2.5. จำนวนเงินสนับสนุนทุนวิจัยหรือนวัตกรรมจากแหล่งทุนภายนอก 

กลยุทธ ์ 2.1.ยกระดับคณุภาพการผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการที่มคีณุภาพสูงสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการผลติและพัฒนาบุคลากรสขุภาพและตอบสนองระบบสุขภาพของ
ประเทศ 

  2.2.ผลักดันให้เกิดการสร้างนวัตกรรมไปสู่การจดสิทธิบัตรหรืออนุสทิธิบัตรและใช้ประโยชน์ 
  2.3.สรา้งเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัยเพื่อแสวงหาแหล่งทุนภายนอก 
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา - ตัวบ่งช้ีคุณภาพระดับองค์ประกอบท่ี 2 ระดับสถาบันตามคู่มือการประกันคณุภาพการศึกษาภายในของสกอ. 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด  รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่ SP02-06 
โครงการยกระดับ
คุณภาพผลงานวิจัย
และวิชาการ 
 
 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
โครงการงาน
ประจำ 
 
วัตถุประสงค์ 
1. ผลิตผลงานวิจัย
และผลงานวิชาการที่มี
คุณภาพสูงสามารถ
นำไปใช้ประโยชน์ใน
การผลิตและพัฒนา
บุคลากรสุขภาพ 
และตอบสนองระบบ
สุขภาพของประเทศ 
2. พัฒนาสมรรถนะ
อาจารย์ในการผลติ
ผลงานวิจัยท่ีมี
คุณภาพ 

1. ร้อยละของผลงาน 
วิจัยและผลงานวิชาการที่
ได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ
ระดับชาตหิรือ
นานาชาติ/จำนวนผลงาน
การตีพิมพ์ทั้งหมดในปี
นั้น 
2. จำนวนผลงานวิจัยท่ี
ได้รับการอ้างอิง 
3. ระดับความสำเร็จใน
การส่งเสริมสนับสนุนการ
ทำผลงานวิจัย/วิชาการ
ไปตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับชาตหิรือนานาชาติ 
หรือนำไปใช้ประโยชน ์
 

1. รวบรวมผลการ
ติดตามความก้าวหน้า
โครงการวิจัยและวิชาการ
ที่กำลังดำเนินการ และ
จัดกลุ่ม ออกเป็น
งานวิจัย/วิชาการที่กำลัง
ดำเนินการ และงานวิจัย/
วิชาการที่กำลังเขียน
นิพนธ์ต้นฉบับ 
2. ประสานงานอาจารย์
หัวหน้าโครงการวิจัยที่อยู่
ในกลุ่มเป้าหมาย  
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อผลิตผลงานวิจัย/
วิชาการให้แล้วเสร็จและ
เตรียมต้นฉบับเพื่อตีพิมพ์
เผยแพร ่
4. สรปุและประเมิน
โครงการ 
 
 

อาจารย์ที่มี
ผลงานวิจัย/วิชาการ 
จำนวน 30 คน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(เงินรายได้) 
- ค่าอาหารกลางวัน 80 
บาท X 30 คน X 2 วัน  
เป็นเงิน 4,800 บาท   
- ค่าอาหารว่าง ๒5 บาท X 
30 คน X 4 มื้อ เป็นเงิน 
3,000 บาท 
- ค่าถ่ายเอกสาร  
เป็นเงิน 1,000 บาท 
รวมเป็นเงิน 8,800 บาท 
 

18-19 ม.ค. 
2563 

วิทยาลัยฯ 
มีผลงานการตีพิมพ์
เผยแพรผ่ลงานวิจยั/
วิชาการที่มีคุณภาพระดับ 
สูงและสามารถนำไปใช้ 
ประโยช์ได ้

ดร.เบญจมา
ภรณ์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปงบประมาณโครงการที่ SP02-06  8,800    
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่ SP02-07 
โครงการพัฒนาความ
ร่วมมือกับเครือข่าย
ภายนอก เพ่ือสร้าง
นวัตกรรมด้านสุขภาพ 
และนวัตกรรมด้านการ
พัฒนาผู้เรียน 
 
 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
โครงการงาน
ประจำ 
 
วัตถุประสงค์ 
1. สนับสนุนการ 
ผลิตนวตักรรม 
ด้านสุขภาพและด้าน
การพัฒนาผู้เรียน  
2. ผลิตผลงานวิจัย
เพื่อรับการ สนับสนุน
ทุนวิจัยหรือนวัตกรรม
จากแหล่งทุนภายนอก 

1. จำนวนผลงาน
นวัตกรรมด้านการดูแล
สุขภาพและนวัตกรรมด้าน
การพัฒนาผู้เรียน หรือ
ด้านการเรียนการสอนที่
ได้รับการจดอนสุิทธิบัตร  
2. จำนวนเงินสนับสนุน
ทุนวิจัยหรือนวัตกรรม
จากแหล่งทุนภายนอก 
 

กิจกรรมที่ ๑  
กำหนดประเด็นและ
พัฒนาโครงร่างการวิจัย 
เพ่ือสร้างนวัตกรรม 
1. ประชาสัมพันธ์ 
อาจารย์ที่สนใจพัฒนา
นวัตกรรม 
2. จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการ
กำหนดประเด็นและ
พัฒนาโครงร่างวิจัย เพื่อ
สร้างนวัตกรรม 
3. อาจารยร์่างแนว
ทางการพัฒนานวัตกรรม  
4. สรปุและประเมิน
กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 

บุคลากรภายนอก 
จำนวน 10 คน  
อาจารย์  
จำนวน 30 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 1 (เงินรายได้) 
- ค่าอาหารกลางวัน 80 
บาท X 15 คน X 1 วัน  
เป็นเงิน 1,200 บาท   
- ค่าอาหารว่าง ๒5 บาท X 
15 คน X 2 มื้อ เป็นเงิน 
750 บาท 
- ค่าถ่ายเอกสาร  
เป็นเงิน 525 บาท 
-  ค่าตอบแทนวิทยากร 
600 บาท x 7 ช.ม.เป็น
เงิน 4,200 บาท 
รวมกิจกรรมที่ 1  
เป็นเงิน 6,675 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5-6 ก.พ.63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-บุคลากรสาธารณสุข 
มีนวัตกรรม 
ที่นำไปดูแลสุขภาพ
ผู้รับบริการ 
-อาจารย์ม ี
นวัตกรรมการเรียนการ
สอน ท่ีนำไปใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
 
 

ดร.เบญญาภา  
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 2  
ปฏิบัติการพัฒนา
นวัตกรรม 
1. อาจารยส์่งโคร่งร่าง
วิจัยเพื่อขออนุมัติทุน 
และขอรับรองจริยธรรม
วิจัยในมนุษย ์
2. อาจารยด์ำเนินการ
สร้างนวัตกรรมตามแผน
ที่กำหนดไว้  
3. สรปุและประเมิน
กิจกรรม 

อาจารย ์
จำนวน 30 คน 

ใช้งบประมาณใน
โครงการวิจัยท่ีได้รับทุน 

1-31 มี.ค. 
2563 

1-30 มิ.ย. 
2563 

1-30 ก.ย. 
2563 

 

ดร. เบญจมา
ภรณ ์

 
 

  กิจกรรมที่ 3 
สนับสนุนการจดอนุ
สิทธิบัตร 
1.  ประชาสมัพันธ์
อาจารย์ที่ดำเนินการ
พัฒนานวัตกรรมทีส่นใจ
จดอนุสิทธิบัตร 
2.  ดำเนินการส่งคำขอ
จดอนุสิทธิบัตร 
3.  สรุปและประเมิน
กิจกรรม 

อาจารย ์
จำนวน 30 คน 

กิจกรรมที่ 3 
- ค่าธรรมเนยีมการจดอนุ
สิทธิบัตร เป็นเงิน 
10,000 บาท 
- ค่าถ่ายเอกสาร 1,000 
บาท 
 
รวมกิจกรรมที่ 3  
เป็นเงิน 11,000 บาท 
 

1-31 ธ.ค.
2562 

1-31 มี.ค.
2563 

1-30 มิ.ย.
2563 

1-30 ก.ย. 
2563 

 

 อ.อัศนี 
  

สรุปงบประมาณโครงการที่ SP02-07  17,675    
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการทีR่P02-17  
โครงการสนับสนุน
การผลิตและเผยแพร่
ผลงานวิจัย บทความ
วิชาการ ตำรา และ
งานสร้างสรรค ์
 
โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
โครงการงาน
ประจำ 
 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อสนับสนุนให้
อาจารยผ์ลิตผล
งานวิจัยท่ีมีคุณภาพ 
2. เพื่อให้อาจารย์
สามารถผลิตผล
งานวิจัยและผลงาน
วิชาการได้อย่าง
คล่องตัว 
3. เพื่อสร้างขวัญและ
กำลังใจให้อาจารย์ใน

1. ร้อยละของผลรวม
ถ่วงน้ำหนักของผลงาน
วิชาการของอาจารย์
ประจำมคี่าร้อยละ 30 
ขึ้นไป 
2. ความพึงพอใจของ
อาจารย์ต่อระบบ
สนับสนุนการวิจัย
โดยรวม อยู่ในระดบั
คะแนน 3.51 ข้ึนไป  
๓. จำนวนผลงานวิจัย
และผลงานวิชาการของ
อาจารย์ที่เผยแพร่ในการ
ประชุมระดับชาติ 5 
เรื่อง 
 
 

กิจกรรมที่ ๑    
พิจารณาโครงร่างการ
วิจัยและจัดสรรทุนวิจัย 
บทความวิชาการ ตำรา
และงานสร้างสรรค ์
1. สำรวจความต้องการ
การ ดำเนินการวิจัยของ
อาจารย ์
2. ประชาสัมพันธ์ขั้นตอน
การขอรับพิจารณาทุนวิจัย 
บทความวิชาการ ตำรา 
และงานสร้างสรรค ์
3. คณะกรรมการ
พิจารณาทุนตามนโยบาย
และระเบียบการเบิกจา่ย
การผลิตผลงานทาง
วิชาการสถานศึกษา 
4. ประกาศผลการ
พิจารณาทุน ผู้รับทุน
ดำเนินการทำสัญญารับ
ทุนและเบิกจ่ายเงินตาม
ระเบียบ 
5. สรปุและประเมิน
โครงการ 

อาจารย์ 30 คน 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ ๑ พิจารณา
โครงร่างการวิจัยและ
จัดสรรทุนวิจัย บทความ
วิชาการ ตำราและงาน
สร้างสรรค์ 
(ใช้เงินรายไดส้ถานศึกษา) 
- ค่าสนับสนุนการ
ดำเนินงานของ
คณะกรรมการจรยิธรรม
วิจัยในมนุษย์เครือข่าย
ภูมิภาค มหาวิทยาลัย
นเรศวร เป็นเงิน 20,000 
บาท 
- ค่าสนับสนุนโครงร่างวิจัย  
2๐ เรื่อง เป็นเงิน
880,000 บาท 
- ค่าสนับสนุนการจัดทำ
บทความวิชาการ 10 เรื่อง 
x 15,000 บาท เป็นเงิน 
150,000 บาท 
รวมเงิน 1,050,000 
บาท 

1-31 ธ.ค. 
2562 
1-31 มี.ค. 
2563 
1-30 มิ.ย. 
2563 
1-30 ก.ย. 
2563 
 
 
 

อาจารย์มีการผลิตและ
เผยแพรผ่ลงานวิจยั 
มากขึ้น 

อ.ดวงใจ  
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

การผลิตผลงานวิจัย
และผลงานวิชาการ 
๔. เพื่อเป็นการ
กระตุ้นและส่งเสริมให้
อาจารย์ ได้ตระหนัก
เห็นความสำคัญของ
การผลิตและเผยแพร่
ผลงานวิจัย 
๕. เพื่อเพิ่มผลการ
ตพีิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัยของ
อาจารย ์
๖. เพื่อสร้างเครือข่าย
งานวิจัยกับสถาบัน 
การศึกษาต่างๆ 

กิจกรรมที่ 2   
สนับสนุนค่าใชจ้่ายใน
การตีพิมพ์เผยแพร่วิจัย
และบทความวิชาการ 
1. วิเคราะหผ์ลงานวิจัย 
ผลงานวิชาการที่พร้อมใน
การตีพิมพ์เผยแพร ่
2. ประชาสัมพันธ์ให้
อาจารยส์่งบทความให้
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร 
3. อาจารยบ์ันทึก
ข้อความขอสนับสนุนการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ โดยแนบ
ใบตอบรับการตีพิมพ์
เผยแพร่และ
ใบเสร็จรับเงิน 
4. กรณีอาจารย์มีความ
ประสงค์ที่จะนำเสนอ
บทความวิชาการในระดับ
นานาชาติ บันทึก
ข้อความขอสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการแปล
เอกสาร 

อาจารย์ 30 คน 
 

กิจกรรมที่ 2   
สนับสนุนค่าใชจ้่ายในการ
ตีพิมพ์เผยแพร่วิจัยและ
บทความวิชาการ  
(ใช้เงินรายไดส้ถานศึกษา) 
- ค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์
บทความวิจัย/วิชาการ ใน
วารสารระดับชาติ 15 
เรื่องๆ ละ 5,000 บาท 
เป็นเงิน 75,000 บาท 
- ค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์
บทความวิจัย/วิชาการ ใน
วารสารนานาชาติ 2 
เรื่องๆ ละ 1๐,๐00 บาท 
เป็นเงิน 2๐,๐00 บาท 
- ค่าสนับสนุนการเข้าร่วม
เป็นเจ้าภาพในการจัด
ประชุมวิชาการระดับชาติ  
2๐,๐๐๐ บาท 
รวมเป็นเงิน 115,000 บาท 

1-31 ธ.ค. 
2562 
1-31 มี.ค. 
2563 
1-30 มิ.ย. 
2563 
1-30 ก.ย. 
2563 
 

 

อาจารย์มีการผลิตและ
เผยแพรผ่ลงานวิจยัมาก
ขึ้น 

อ.ดวงใจ  
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

5. สรปุและประเมิน
โครงการ 

  กิจกรรมที่ 3  
พิจารณา “คนดีศรีพุทธ
ชินราช (ด้านการวิจัย)” 
1. คณะกรรมการพิจารณา
ทบทวนหลัก เกณฑ์การ
พิจารณารางวัล 
2. ประชาสัมพันธ์ให้
หัวหน้าภาควิชาเสนอช่ือ
ตัวแทนภาควิชาเข้ารับ
การพิจารณารับรางวัล 
ภาควิชาละ 2 คน 
3. กรรมการวิจยั
พิจารณา 
ผู้ไดร้ับรางวัลตาม
หลักเกณฑ์การพิจารณา 
2 รางวัล 
4. สรปุและประเมิน
โครงการ 

- อาจารย์รับรางวัล
นักวิจัยหน้าใหม่   
1 คน 
- อาจารย์รับรางวัล
นักวิจัยอาวุโส   
1 คน 
 

ไม่มีค่าใช้จ่าย 24 เม.ย. 
2563 

อาจารย์มีขวัญกำลังใจใน
การผลิตผลงานวิจัยมาก
ขึ้น 

ดร. 
เบญจมาภรณ ์

สรุปงบประมาณโครงการที่ RP02-17 ๑,165,๐๐๐    
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่ RP02-18 
โครงการพัฒนา
กระบวนการจดัการ
ความรู้เพื่อสร้างแนว
ปฏิบัติที่ดีในองค์กร 
 
โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
โครงการงาน
ประจำ 
 
วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อส่งเสรมิให้เกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กันในองค์กรและนำ
ความรู้ที่ดไีป
ประยุกต์ใช้ 
2.เพื่อส่งเสรมิให้
วิทยาลัยเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู ้
 
 
 

1. การจดัการความรู ้
ในทุกกลุ่มงานตาม
โครงสร้างกาบริหารงาน
ของวิทยาลัยฯ  
2. ความพึงพอใจของ
อาจารย์/บุคลากรที่เข้า
ประชุมแลกเปลีย่นเรยีนรู้
โดยรวม อยู่ในระดบั
คะแนน 3.51  ขึ้นไป  
3. มีองค์ความรู้ทีเ่กิด
จากการแลกเปลีย่น
เรียนรู้อย่างน้อยกลุ่มงาน
ละ 1 เรื่อง 
4. มีการนำองค์ความรู้
จากการแลกเปลีย่น
เรียนรูไ้ปใช้ในการพัฒนา
งานอย่างน้อย กลุ่มงาน
ละ 1 เรื่อง 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ ๑  
กำหนดประเด็นของการ
จัดการความรู้  
ทุกกลุ่มงานประชุมเพื่อ
กำหนดประเด็นของการ
จัดการความรู้  

 กิจกรรมที่ ๑ กำหนด
ประเด็นของการจัดการ
ความรู้  
-ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 

21 - 25 
ต.ค. 2562 

เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กันในองค์กรและนำ
ความรู้ที่ด ี
ไปประยุกต์ใช้ 

อ.ชนกานต์  
 

กิจกรรมที่ ๒ จัดประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้
คร้ังท่ี ๑ 
กิจกรรมที่ 2.1  
กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กลุ่มงานวิจัยและ
บริการวิชาการ กลุ่มงาน
วิชาการ  
คร้ังท่ี ๑ ดังนี้ 
- จัดประชุมแลกเปลีย่น
เรียนรูด้้านการเรียนการ
สอนและวิจยั โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 - ผู้เข้าร่วมประชุม
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้
- ผู้รับผดิชอบโครงการ
รวบรวมความรู้เผยแพร่
ทางเวบไซด์ KM ชุมชน

อาจารย์  
55 คน  
 

กิจกรรมที่ 2.1 (ใช้เงิน
อุดหนุน) 
-ค่าตอบแทนวิทยากร
หน่วยงานรัฐบาล 2 คนๆ
ละ 600 บาท X 3 ช่ัวโมง  
เป็นเงิน 3,600 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน 80 
บาท X 55 คน X 1 วัน  
เป็นเงิน 4,400 บาท   
- ค่าอาหารว่าง ๒5 บาท X 
55 คน X 2 มื้อ  
เป็นเงิน 2,750 บาท 
-ค่าพาหนะวิทยากร  
เป็นเงิน 2,000 บาท 
รวมเป็นเงิน 12,750 
บาท 
 

25 ธ.ค.
2562 

 อ.ชนกานต์  
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

  สระแก้ว พร้อมกบั
ประชาสมัพันธ์ให้
คณาจารย์ของวิทยาลัย
เข้าไปแลกเปลีย่นเรยีนรู ้
- ผู้เข้าร่วมประชุมนำ
ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
2.2 การแลกเปลี่ยน
เรียนรูโ้ดยวิทยากร
ภายนอกของกลุ่มงาน
อำนวยการและ
ยุทธศาสตร์ ดังนี ้
- จัดประชุมแลกเปลีย่น
เรียนรู้ของเจ้าหน้าท่ี  
- ผู้เข้าร่วมประชุม
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้
- ผู้รับผดิชอบโครงการ
รวบรวมความรู้เผยแพร่
ทางเวบไซด์ KM ชุมชน
สระแก้ว พร้อมท้ัง
ประชาสมัพันธ์ให้
เจ้าหน้าท่ีของวิทยาลัย
เข้าไปแลกเปลีย่นเรยีนรู ้

 กิจกรรมที่ 2.2 
-ค่าตอบแทนวิทยากร
หน่วยงานรัฐบาล 1 คนๆ
ละ 600 บาท X 3 ช่ัวโมง  
เป็นเงิน 1,800 บาท 
- ค่าอาหารว่าง ๒5 บาท X 
60 คน X 2 มื้อเป็นเงิน   
๓,๐00 บาท 
รวมเป็นเงิน 4,800 บาท 

23 ธ.ค.
2562 

 ดร. 
เบญจมาภรณ ์
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

- ผู้เข้าร่วมประชุมนำ
ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

  กิจกรรมที่ ๓   
จัดประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้คร้ังท่ี 2 
กิจกรรมที่ 3.1 การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
กลุ่มงานวจิัยและบริการ
วิชาการ และกลุ่มงาน
วิชาการและพัฒนา
นักศึกษา ดังนี ้
- จัดประชุมแลกเปลีย่น
เรียนรูด้้านการสอน โดย
การนำประสบการณ์ทีไ่ด้
จากการนำความรู้ ในการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ครั้งท่ี 
1 ไปปฏบิัติมา
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้
 - ผู้รับผิดชอบโครงการ
รวบรวมความรู้เผยแพร่
ทางเวบไซด์ KM ชุมชน
สระแก้ว พร้อมทั้ง
ประชาสมัพันธ์ให้

อาจารย์  
55 คน  
 

กิจกรรมที่ 3.1  
(ใช้เงินอุดหนุน) 
- ค่าอาหารกลางวัน 80 
บาท X 55 คน X 1 วัน 
เป็นเงิน 4,400 บาท   
- ค่าอาหารว่าง ๒5 บาท X 
55 คน X 2 มื้อ เป็นเงิน 
2,750 บาท 
รวมเป็นเงิน 7,150 บาท 
 

22 พ.ค. 
2563 

 อ.ชนกานต์  
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

คณาจารย์ของวิทยาลัย
เข้าไปแลกเปลีย่นเรยีนรู ้
- ผู้เข้าร่วมประชุมนำ
ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

  กิจกรรมที่ 3.2 การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้โดย
วิทยากรภายนอกของกลุ่ม
งานอำนวยการและ
ยุทธศาสตร์ ดังนี ้
- จัดประชุมแลกเปลีย่น
เรียนรู้ของเจ้าหน้าท่ี  
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ครั้งท่ี 1 ไปปฏิบตัิมา
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้
- ผู้รับผดิชอบโครงการ
รวบรวมความรู้เผยแพร่
ทางเวบไซด์ KM ชุมชน
สระแก้ว พร้อมทั้ง
ประชาสมัพันธ์ให้
เจ้าหน้าท่ีของวิทยาลัย
เข้าไปแลกเปลีย่นเรยีนรู ้

บุคลากร 60 คน กิจกรรมที่ 3.2 
- ค่าอาหารว่าง ๒5 บาท X 
60 คน X 2 มื้อ เป็นเงิน 
๓,๐00 บาท 
รวมเป็นเงิน 3,000 บาท 
 

27 พ.ค.
2563 

 ดร.เบญจมา
ภรณ ์
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

- ผู้เข้าร่วมประชุมนำ
ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

  กิจกรรมที่ 4 รวบรวม
องค์ความรู้เป็นแนว
ปฏิบัติท่ีดีเพ่ือเผยแพร่ 

 กิจกรรมที่ 4 ไม่มี
ค่าใช้จ่าย 

19 มิ.ย. 
2563 

 อ.ชนกานต์  

รวมเงินโครงการที่ RP02-18 27,700    
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แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563 (ฉบับปรับแผนกลางปี) 
ชื่อแผนงาน สนับสนุนการบริการวิชาการด้านสุขภาพท่ีสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม 
วัตถุประสงค์ของแผนงาน 1. บริการวิชาการด้านสุขภาพใหส้อดคล้องกับการพัฒนากำลังคนสายงานพยาบาลทีส่อดคล้องกับระบบบริการสุขภาพ (Service plan) ของเขตสุขภาพท่ี 2 
 2. เพื่อกำกับติดตามผลการดำเนนิงานท่ีมีประสิทธิภาพของงานบริการวิชาการ 
 3. บริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม 
 4. ให้บริการวิชาการแบบให้เปล่าเพื่อสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 
 5. มีการนำความรู้ทีไ่ด้จากการบรกิารวิชาการไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชนหรือสังคม 
 6. ให้บริการวิชาการโดยบูรณาการร่วมกับการเรยีนการสอน การวิจยั การพัฒนานักศึกษา 
ตัวชี้วัดแผนงาน 1. มีโครงการบริการวิชาการ อย่างน้อย 1 โครงการที่ตอบสนองการพัฒนากำลังคนท่ีสอดคล้องกับระบบบริการสุขภาพ (Service plan) ของเขตสุขภาพท่ี 2 

2. มีโครงการบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของสังคม อย่างน้อย 1 โครงการ 
3. มีโครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่าเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้านการจัดการโรคเรื้อรัง อย่างน้อย 1 โครงการ 
4. ผูสู้งอายุท่ีร่วมโครงการบริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน มีแนวโน้มค่าดัชนีมวลกาย เส้นรอบเอว และความดันโลหิต อยู่ในระดับปกติ เพิ่มมากข้ึน 
5. มีจำนวนอาจารย์อย่างน้อย 8 คน เข้าร่วมในการให้บริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   
6. มีแผนการนำความรู้จากการบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชนหรือสังคม 
7. มีการให้บริการวิชาการโดยบูรณาการร่วมกับการจัดการเรยีนการสอน การวิจัย การพัฒนานักศึกษา จำนวน 5 โครงการ 
8. ร้อยละ 80 ของโครงการบริการวิชาการแก่สังคมสามารถดำเนินการตามเวลาและงบประมาณที่กำหนดไว้ 
9. ร้อยละ 80 ของโครงการบริการวิชาการแก่สังคมสามารถบรรลตุามวัตถุประสงค์โครงการที่กำหนดไว้ (บรรลุตัวช้ีวัดที่กำหนดไว้อย่างน้อยร้อยละ 80 ข้ึนไป) 

ความสอดคล้อง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการด้านสุขภาพให้สอดคล้องกบัความต้องการของชุมชนและสังคม 
 
 
 

เป้าประสงค์ : 3.1. สร้างหลักสตูรดา้นการพัฒนาบุคลากรสุขภาพตามความต้องการของระบบสุขภาพ 
3.2. พัฒนาบุคลากรสาธารณสุขตามความต้องการของระบบสุขภาพ 
3.3. พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขและศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจดัการโรคเรื้อรัง 
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ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์ 
 
 

3.1. จำนวนหลักสูตรที่ตอบสนองด้านการพัฒนาบุคลากรสุขภาพตามความต้องการของระบบสุขภาพ 
3.2. จำนวนบุคลากรสาธารณสุขท่ีเข้ารับการอบรมตามความต้องการของระบบสุขภาพ 
3.3. ระดับความสำเร็จในการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเขตสุขภาพท่ีรองรับ Service Plan (ตามเกณฑ์ สบช. 2561) 
ระดับที่ 1 มีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรของเขตสุขภาพฯ หรือมสี่วนร่วมในการวิเคราะหค์วามต้องการการพัฒนาบุคลากรของเขตสุขภาพ 
 ระดับที่ 2 มสี่วนร่วมในการเป็นวทิยากร/สนับสนุนสถานท่ีจัดอบรม/สนับสนุนวิชาการ (งานวิจัย/เป็นที่ปรึกษา) หรืออ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากร เป็นต้น 
 ระดับที่ 3 มีการดำเนินการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น/เฉพาะทาง (ระยะสั้น 3 – 5 วันข้ึนไป หรือเฉพาะทาง 5 เดือน) อยา่งน้อย 1 หลักสตูร 
 ระดับที่ 4 มีการดำเนินการจดัอบรมหลักสูตรใหม ่
 ระดับที่ 5 มีการสรุปและประเมินผลการอบรมฯ 
3.4. ระดับความสำเร็จของศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข (ตามเกณฑ์ สบช. 2561) 
ระดับความสำเร็จของศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข 
 ระดับที่ 1 มีการวิเคราะหค์วามตอ้งการจำเป็นของการพัฒนาบุคลากรในเขตสุขภาพ/พื้นที่ท่ีเป็นที่ตั้งของวิทยาลัย  
 ระดับที่ 2 มีการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม/รับหลักสตูรฝึกอบรมจากหน่วยงานเพื่อการพัฒนาบุคลากร 
 ระดับที่ 3 มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมผ่านช่องทางต่างๆ 
 ระดับที่ 4 มีการบรหิารจดัการการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรตามหลักสตูรอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ระดับที่ 5 มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ผ่านการอบรมที่มีต่อการประชาสัมพันธ์และการตลาด การดำเนินการจัดการฝึกอบรมและการบริหารจัดการฝึกอบรมในแตล่ะ
หลักสตูร และคะแนนความสำเร็จของศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการโรคเรื้อรัง  (ตามเกณฑ์การดำเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านสุขภาพ วิทยาลยัในสังกัด 
สบช. พ.ศ. 2559- 2563)   

กลยุทธ ์ 3.1. พัฒนาบริการวิชาการเชิงรุกพื่อตอบสนองระบบบริการสุขภาพ 
3.2. ยกระดับความสำเร็จของศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขและศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการโรคเรื้อรัง 

ระบบประกันคุณภาพการ  
ศึกษา 

- ตัวบ่งช้ีคุณภาพระดับหลักสตูรตามคู่มือการประกันคณุภาพการศึกษาภายในของสกอ. 
ตัวบ่งช้ีคุณภาพระดับองค์ประกอบท่ี 3 ระดับสถาบันตามคู่มือการประกันคณุภาพการศึกษาภายในของสกอ. 

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด  รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่ SP03-09 
โครงการพัฒนา
หลักสูตรเพ่ือ
ตอบสนองระบบ
สุขภาพ (โครงการ
อบรมหลักสูตร
พยาบาลเฉพาะทาง 
สาขาการพยาบาลเวช
ปฏิบัติครอบครัว) 
โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
โครงการงาน
ประจำ 
วัตถุประสงค์ 
1. สรา้งหลักสูตรด้าน
การพัฒนาบุคลากร
สุขภาพตามความ
ต้องการของระบบ
สุขภาพ 
2. พัฒนาบุคลากร
สาธารณสุขตามความ
ต้องการของระบบ
สุขภาพ 

1. จำนวนหลักสูตร 
ที่ตอบสนองด้านการ
พัฒนาบุคลากรสุขภาพ
ตามความต้องการของ
ระบบสุขภาพ 
2. จำนวนบุคลากร
สาธารณสุขท่ีเข้ารับการ
อบรมตามความต้องการ 
ของระบบสุขภาพ 
3. ระดับความสำเร็จใน
การสนับสนุนการพัฒนา
บุคลากรเขตสุขภาพ 
ที่รองรับ Service Plan 
 
 
 
 
 

1. วิเคราะหส์ถานการณ์
ความต้องการการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร 
ตามระบบสุขภาพ 
2. พัฒนาหลักสูตร 
ที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของระบบ
สุขภาพและสอดคล้องกับ
บริบทการเปลี่ยนแปลง
ในระดับนโยบาย 
3. ดำเนินการจัดอบรม
ตามหลักสูตรที่กำหนดไว ้
4. สรปุและประเมิน
โครงการ 
 

พยาบาลในเขต
สุขภาพท่ี 2 จำนวน 
60 คน 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ยุติโครงการ 
เนื่องจาก
จำนวน
ผู้สมคัรเข้า
รับการอบรม
มีเพียง 4 
คนจาก
เป้าหมาย 
60 คน 
 

 อ.จันทร์จิรา  
 

สรุปงบประมาณโครงการที่  SP03-09  0    
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่ SP03-10 
โครงการพัฒนาศูนย์
การเรียนรู้ต้นแบบ
ด้านการจัดการโรค
เร้ือรัง ตำบลบ้าน
คลอง 
 
โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
โครงการงาน
ประจำ 
 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนาศูนย์การ
เรียนรูต้้นแบบด้านการ
จัดการโรคเรื้อรัง  
2. เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งด้านการ
จัดการโรคเรื้อรังใน
ชุมชนบ้านคลอง 

1. ระดับความสำเร็จของ
ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
การจัดการโรคเรื้อรัง 
2. ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
(เบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง) สามารถ
ควบคุมโรคได ้
 
 

1.  ประชุมวางแผน
ร่วมกับทีมตำบลบ้าน
คลอง เพื่อจัดตั้งศูนย์ฯ 
2.  จัดเตรียมสถานท่ีและ
รวบรวมองค์ความรู้ด้าน
การจัดการโรคเรื้อรังของ
ตำบลบ้านคลอง 
3.  ประชาสัมพันธ์การ
ดำเนินงานของศูนย์ฯ 
เพื่อให้ผู้สนใจเข้าร่วมเรียนรู ้
4.  พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ 
และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
“การจัดการโรคเรื้อรังในตำบล
บ้านคลอง” 
(สถาบันการศึกษา ชาวบ้าน 
อปท.) 
5.  สรุปและประเมิน
โครงการประชาสมัพันธ์
เชิงรุกเพื่อเชิญชวน ร่วม
แลกเปลีย่นเรยีนรู้กับ
ชุมชนอื่น 
6.  ถอดบทเรียนเพื่อวาง
แผนการพัฒนาต่อไป 

อาจารย์ จำนวน 10 
คน นักศึกษา จำนวน 
100 และประชาชน
ในชุมชน 
จำนวน 300 คน 
 

ใช้งบประมาณจากการวิจัย 
 

2-29 มค.
2563 

1. วิทยาลัยฯ เป็นศูนย์
รวบรวมความรู้เกีย่วกับ
การจัดการโรคเรื้อรังท่ี
นำไปใช้ประโยชน์ 
ในการดูแลสุขภาพ
ผู้รับบริการ 
2. ประชาชนตำบลบ้าน
คลอง มีความเข้มแข็งใน
การจัดการโรคเรื้อรัง 

อ. นิดา 
 

สรุปงบประมาณโครงการที่ SP03-10  0    
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการทีR่P03-19 
โครงการสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
ด้านการจัดการโรค
เร้ือรังตำบลดอนทอง  
จ.พิษณุโลก ปี 2 
 
 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
โครงการงาน
ประจำ 
 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อสร้างความ
เข้มแข็ง ด้านการ
จัดการโรคเรื้อรังใน
ตำบลดอนทอง จ.
พิษณุโลก  
2. เพื่อพัฒนากลุ่ม
เสี่ยงโรคเรื้อรังให้มี
ความรู้และพฤติกรรม
การสร้างเสริมสุขภาพ 
3. เพื่อให้บริการ
วิชาการตามความ

1. เกิดกระบวนการสรา้ง
ความเข้มแข็งด้านการ
จัดการโรคเรื้อรัง 
2. ประชาชนกลุม่เสี่ยง
โรคเรื้อรังมีความรู้ด้าน
การสร้างเสริมสุขภาพใน
ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 
80 
3. ประชาชนกลุม่เสี่ยง
โรคเรื้อรังมีพฤติกรรม
ด้านการสร้างเสริม
สุขภาพในระดับดีขึ้นไป 
ร้อยละ 50 
4. เกิดกลุ่มออกกำลัง
กายอย่างน้อย 2 
หมู่บ้าน  
5. จำนวนนวัตกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพที่พัฒนา
จากศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
ชุมชนนำไปใช้พัฒนา 
6. อาจารย์อย่างน้อย  

1. กำหนดชุมชนดอน
ทองเป็นชุมชนเป้าหมาย 
2. วางแผนการบริการ
วิชาการร่วมกับชุมชน 
3. สำรวจความต้องการ 
ในการให้บริการวิชาการ
ตามความต้องการของ
ตำบลดอนทอง  
จ.พิษณุโลก 
4. นำเสนอผลการสำรวจ
ความต้องการบริการ
วิชาการต่อคณะ
กรรมการบริหารวิทยาลัย
และคณาจารย์  
5. เป็นท่ีปรึกษาและ
กระตุ้นการจัดกิจกรรม
สร้างเสริมความเขม้แข็ง
ด้านการจดัการสุขภาพ
ร่วมกับตำบลดอนทอง  
จ.พิษณุโลก 
5.1 อบรมให้ความรู้การ
สร้างเสริมสุขภาพกลุ่ม
เสี่ยงโรคเรื้อรัง 

กิจกรรมที่ 1 
อบรมให้ความรู้ 
ประชาชนตำบลดอน
ทอง จ.พิษณุโลก 
จำนวน 200 คน 
 
 
 
กิจกรรมที่ 2 ศึกษา
ดูงาน ผู้นำชุมชน 
แกนนำ อสม. และ
กลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง 
จำนวน 30 คน 

ใช้งบประมาณจากการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
ใช้งบประมาณจากการวิจัย 
 
 

ครั้งท่ี 1 
16 ม.ค.63 

ครั้งท่ี 2 
17 ม.ค.63 

 
 
 

 
26 ก.พ.
2563 

ประชาชนตำบลบา้น
คลองมีส่วนร่วมใน
กระบวนการสร้างเสรมิ
สุขภาพ  เพื่อการจดัการ
โรคเรื้อรังในชุมชนของ
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ยั่งยืน 

อ. ศุภวรรณ 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

ต้องการของชุมชน
ตำบลดอนทอง 
4. เพื่อพัฒนา
ศักยภาพชุมชน/สังคม
ในการใช้
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในการ
ส่งเสริมสุขภาพ 

8 คน เข้าร่วมในการ
ให้บริการวิชาการตาม
ความต้องการของชุมชน 
 

5.2 ส่งเสริม กระตุ้นให้
ชุมชนจัดตั้งกลุ่มออก
กำลังกายทุกหมู่บ้าน 
5.3 จดักิจกรรมให้ผู้นำ
ชุมชน แกนนำ และกลุ่ม
เสี่ยง ศึกษาดูงานการ
ดำเนินการศูนย์การเรียนรู้
ชุมชนต้นแบบการจัดการ
โรคเรื้อรังที่ตำบลบ้านคลอง 
5.4 ร่วมกับชุมชนดอน
ทองใช้ศิลปวัฒนธรรม
และภมูิปัญญาท้องถิ่นมา
พัฒนานวัตกรรม เพื่อใช้
ในการส่งเสริมสุขภาพ
ของประชาชน 
6. อาจารย์แต่ละ
ภาควิชาร่วมให้บริการ
วิชาการ ตามความ
ต้องการในตำบลดอน
ทอง จ.พิษณุโลก 
7. ประเมินผลการ
ดำเนินการ 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่ RP03-20 
โครงการอบรม
หลักสูตรผู้บริหาร
สาธารณสุขระดับต้น 
รุ่นที่ 30 
 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
โครงการงาน
ประจำ 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อบริการวิชาการ
ตามความต้องการของ
หน่วยงานด้านสุขภาพ
และสังคม 
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ ความสามารถ
ในการช่วยเหลือ
พยาบาลในการบริหาร 
3. สรา้งความตระหนัก
ถึงบทบาทหน้าที่ในการ
พัฒนาตนเอง งาน และ
การทำงานร่วมกับผู้อื่น  

1. เป็นโครงการบริการ
วิชาการที่ตอบสนอง
ความต้องการของ
หน่วยงานด้านสุขภาพ 
2. บุคลากรสาธารณสุข 
มีความรูต้ามเกณฑ์อย่าง
น้อยร้อยละ 80 
3. ความพึงพอใจของผู้
เข้ารับการอบรมอยู่ใน
ระดับดีไมต่่ำกว่าร้อยละ 
80 
 

1. วางแผนดำเนินการจดั
อบรม 
2. เตรียมการจัดอบรม 
3. ดำเนินการจัดอบรม 
4. ประเมินผลการจัด
อบรม 

ผู้บริหารสาธารณสุข  
จำนวน 52 คน 

 ยุติโครงการ 
เนื่องจาก
สถานการณ์ 
covid19 
 

 ดร. จิตตระการ 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่ RP03-21 
โครงการอบรม
หลักสูตรผู้บริหาร
สาธารณสุข
ระดับกลาง 
 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
โครงการงาน
ประจำ 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อบริการวิชาการ
ตามความต้องการของ
หน่วยงานด้านสุขภาพ
และสังคม 
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ ความสามารถ
ในการช่วยเหลือ
พยาบาลในการบริหาร 
3. สรา้งความตระหนัก
ถึงบทบาทหน้าที่ในการ
พัฒนาตนเอง งาน และ
การทำงานร่วมกับผู้อื่น  

1. เป็นโครงการบริการ
วิชาการที่ตอบสนอง
ความต้องการของ
หน่วยงานด้านสุขภาพ 
2. บุคลากรสาธารณสุข 
มีความรูต้ามเกณฑ์อย่าง
น้อยร้อยละ 80 
3. ความพึงพอใจของผู้
เข้ารับการอบรมอยู่ใน
ระดับดีไมต่่ำกว่าร้อยละ 
80 
 

1. วางแผนดำเนินการจดั
อบรม 
2. เตรียมการจัดอบรม 
3. ดำเนินการจัดอบรม 
4. ประเมินผลการจัด
อบรม 

ผู้บริหารสาธารณสุข  
จำนวน 52 คน 

 ยุติโครงการ 
เนื่องจาก
สถานการณ์ 
covid19 
 

 ดร.วิภาพร  
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการทีR่P03-๒2 
โครงการอบรมฟื้นฟู
วิชาการพยาบาลเวช
ปฏิบัติทัวไปประจำปี 
2563 
 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
 โครงการงาน
ประจำ 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนาบุคลากร
สาธารณสุขตามความ
ต้องการของระบบ
สุขภาพ 
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม
ได้รับการฟื้นฟูความรู้ 
ด้านการรักษาโรค
เบื้องต้น  
3. เพื่อนำความรู้จาก
การบริการวิชาการไป
ใช้ในการจัดการเรียน
การสอน 

1. โครงการบริการ
วิชาการที่ตอบสนองตาม
ความต้องการของระบบ
สุขภาพ 
2. บุคลากรสาธารณสุขมี
ความรู้ตามเกณฑ์อย่าง
น้อยร้อยละ 8๐ 
3. ความพึงพอใจของผู้
เข้ารับการอบรมอยู่ใน
ระดับดีไมต่่ำกว่าร้อยละ 
8๐ 
4. มีการนำความรูจ้าก
การบริการวิชาการไปใช้
ในการจัดการเรียนการ
สอน อย่างน้อย 1 
รายวิชา 
 

1. สำรวจและวิเคราะห์
ความต้องการการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรใน
ระบบสุขภาพ 
2. วางแผนดำเนินการจดั
อบรมตามหลักสูตรที่
กำหนดไว ้
3. เตรียมการจัดอบรม 
4. ดำเนินการจัดอบรม 
5. สรปุและประเมิน
โครงการ 

พยาบาลในเขต
สุขภาพท่ี 2  
จำนวน 180 คน 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รายรับจากการลงทะเบียน 
ค่าสนับสนุนการอบรม 
3,500 บาท x 180 คน 
เป็นเงิน 630,000 บาท 
รวมเป็นเงิน 630,000 
บาท 
 
 
 

16 – 20  
ธันวาคม 
2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชาชนไดร้ับบริการ
ด้านสุขภาพในระดับปฐม
ภูมิที่มีประสิทธิ ภาพมาก
ขึ้น 

อ.เพ็ญนภา  
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการทีR่P03-23 
โครงการประเมิน
ภาวะสมองเสื่อมของ
บุคคลไร้ที่พ่ึง (บูรณา
การการเรียนการสอน
กับงานบริการ
วิชาการ วิชาการ
พยาบาลบุคคลที่มี
ปัญหาทางจิต) 
 
 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
โครงการงาน
ประจำ 
 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อประเมินภาวะ
สมองเสื่อมของบุคคล
ไร้ที่พึ่ง 
๒. เพื่อพัฒนา
นักศึกษาให้มีการ
เรียนรูจ้ากผลของการ
บริการวิชาการ 

1. บุคคลไร้ที่พึ่งในสถาน
สงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง วัง
ทอง จ. พิษณุโลก ที่มี
ภาวะเสี่ยงต่อการเกิด
ภาวะสมองเสื่อมไดร้ับ
การประเมินภาวะสมอง
เสื่อมร้อยละ 80 ข้ึนไป 
๒. นักศึกษาทุกคนมี
ประสบการณ์ในการฝึก
ทักษะการประเมินภาวะ
สมองเสื่อมของบุคคลไร้ที่
พึ่ง 
๓. ภาควิชามีการจัด
กิจกรรมการบูรณาการ
พันธกิจการเรียนการ
สอนกับการบริการ
วิชาการ 1 โครงการ  

1. ประชุมอาจารย์ใน
ภาควิชาเพื่อวิเคราะห์
ความต้องการการ
ให้บริการวิชาการแก่สังคม
เพื่อวางแผนการจัด
กิจกรรมการบริการ
วิชาการแก่สังคมของ
ภาควิชาฯ 
2. ประสานงานกับสถาน
สงค์เคราะห์คนไร้ที่พึ่งวัง
ทองเพื่อขอความร่วมมือใน
การให้ 
บริการการประเมินภาวะ
สมองเสื่อมแก่บุคคลไร้ที่
พึ่ง 
3. ประชุมช้ีแจงนักศึกษา
ถึงวัตถุประสงค์และ
รายละเอียดของกิจกรรม
การบูรณาการวิชาการ 
4. อาจารยด์ำเนินการกิจ 
กรรมการให้บริการ
วิชาการ โดยการประเมิน
ภาวะสมองเสื่อมของ
บุคคลไร้ที่พึ่งโดยมี

นักศึกษาปี 3 และ
อาจารย์ จำนวน 
142 คน  และ
บุคคลไร้ที่พึ่งในสถาน
สงเคราะห์วังทอง 
จำนวน 142 คน 
 

ใช้เงินอุดหนุน 
- ค่าจ้างเหมารถ  
จำนวน 7 คัน 
 x ๘00 บาท x ๒ รอบ  
เป็นเงิน ๑๑,๒00 บาท 
รวมเป็นเงิน 11,200
บาท 
 

คร้ังท่ี 1  
กลุ่ม B 8 
ต.ค.2562 
คร้ังท่ี 2 
กลุ่มA ๑๐
ต.ค. 
25๖๒ 
  

- คนไร้ที่พ่ึงได้รับการคดั
กรองภาวะสมองเสื่อม
อย่างต่อเนื่อง 
- นักศึกษาได้รับ
ประสบการณ์ฝึกทักษะ
การประเมินภาวะสมอง
เสื่อม จากการบริการ
วิชาการ 
- อาจารย์ของภาควิชา
สุขภาพจิตและการ
พยาบาลจติเวชสามารถ
นำความรู้ที่ได้จากการบูร
ณาการการบริการ
วิชาการมาใช้กับการเรยีน
การสอนอย่างเป็น
รูปธรรม 
 

อ.วิลาวัณย์  
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

๓. เพื่อให้เกิดการบูร
ณาการพันธกิจของ
สถาบัน อุดมศึกษา  
 

นักศึกษาเป็นผู้ช่วยและ
ร่วมสังเกตการณ์เพื่อการ
เรียนรู ้
๕. ถอดบทเรยีนคุณคา่ที่ได ้
จากการบริการวิชาการที่
มีการบูรณาการกับการ
เรียนการสอนเพื่อนำไป
ปรับปรุงการดำเนินการ
ในปีถัดไป 
๖.สรุป ประเมินผล
โครงการ 

รวมเงินโครงการที่ RP03-23 11,200    
โครงการทีR่P03-24 
โครงการหญิง
ต้ังครรภ์รู้เท่าทัน 
เบาหวานขณะ
ต้ังครรภ์ (บูรณาการ
การเรียนการสอนกับ
บริการวิชาการ) 
(บูรณาการการเรียน
การสอนกับบริการ
วิชาการ วิชาการ
พยาบาลมารดาทารก
แรกเกิดและ 

1. หญิงตั้งครรภ์ความรู้
เกี่ยวกับการคดักรอง 
ปัจจัยเสี่ยงการเกดิภาวะ
เบาหวานขณะตั้งครรภ์
และภาวะ 
แทรกซ้อนของมารดา
และทารก ที่มภีาวะ
เบาหวานขณะตั้งครรภ์
ร้อยละ 80 ข้ึนไป 
2. นักศึกษาทุกคนไดร้ับ
ประสบการณ์การเรียนรู้
จากการจัดกจิกรรม

1. ประชุมอาจารย์ใน
ภาควิชาเพื่อวางแผน
บูรณาการการเรียนการ
สอน และบริการวิชาการ
วิชา การพยาบาลมารดา
ทารกแรกเกิดและผดุง
ครรภ์ 2 และประชุม
ร่วมกันระหว่างอาจารย์
ในภาควิชา กพยบ.สูติ
ศาสตร์ และหัวหน้า
แผนกฝากครรภ์ แผนก
ผู้ป่วยนอก โรงพยาบาล

- นักศึกษาพยาบาล
ศาสตร์ ช้ันปี ที่ 4 
จำนวน 142 คน 
- สตรีตั้งครรภ์ และ
ญาติ จำนวน 120 
คน 

(เงินรายได้สถานศึกษา) 
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์  
เป็นเงิน 1,000 บาท 
 -ค่าจ้างทำโปสเตอร์
เกี่ยวกับภาวะเบาหวาน
ขณะตั้งครรภ์และป้าย
โครงการ  เป็นเงิน 3,475 
บาท 
เป็นเงิน 4,475 บาท 
 
 

คร้ัง 1  
วันท่ี 2 ต.ค.
2562 
คร้ัง 2 
วันที่ 9 ต.ค.
2562 
คร้ัง 3   
วันท่ี 16 
ต.ค2562 
 
 
  

- หญิงตั้งครรภส์ามารถ
นำความรู้ที่ได้ไป
ประยุกต์ใช้ในการสังเกต
ตนเอง ปฏิบัติตัวเพื่อ
ป้องกัน หรือปฎิบัติตน
เมื่อมีภาวะเบาหวานขณะ
ตั้งครรภ์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
- นักศึกษาได้รับ ความรู้
และประสบการณ์ด้าน
การบริการวิชาการเพิ่ม
มากขึ้น 

อ.อัญชลี  
รุ่งฉาย 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

ผดุงครรภ์ 2) 
 
 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
โครงการงาน
ประจำ 
 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้หญิง
ตั้งครรภ์มีความรู้ความ
เข้าใจท่ีถูกต้อง
เกี่ยวกับการคดักรอง 
ปัจจัยเสี่ยงการเกดิ
ภาวะเบาหวานขณะ
ตั้งครรภ์และภาวะ 
แทรกซ้อนของมารดา
และทารก ที่มภีาวะ
เบาหวานขณะ
ตั้งครรภ ์
2. เพื่อพัฒนา
นักศึกษาให้เกิดการ
เรียนรูจ้ากการมีส่วน
ร่วมในการให้บริการ
วิชาการ 

ส่งเสริมความรู้การคัด
กรอง ปัจจัยเสีย่งการเกิด
ภาวะเบาหวานขณะ
ตั้งครรภ์และภาวะ 
แทรกซ้อนของมารดา
และทารก ที่มภีาวะ
เบาหวานขณะตั้งครรภ ์
3. ร้อยละ 80 ของ
นักศึกษามีค่าเฉลี่ย
คะแนนทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 
มากกว่า 3.51 ข้ึนไป 
4. ภาควิชามีการจัด
กิจกรรมการบูรณาการ
พันธกิจการเรียนการ
สอนกับการบริการ
วิชาการ 1 โครงการ  
 
 
 

พุทธชินราช เพื่อดำเนิน
กิจกรรม “โครงการหญิง
ตั้งครรภ์รู้เท่าทัน 
เบาหวาน”  
2. ประชุมช้ีแจงกับ
นักศึกษา เรื่อง
วัตถุประสงค์ การ
ดำเนินการและการ
ประเมินผล 
3. ประชุมช้ีแจงนักศึกษา
วัตถุประสงค์และ
รายละเอียดของกิจกรรม
แก่นักศึกษา 
4. อาจารยด์ำเนินการ
กิจกรรมการให้บริการ
วิชาการ โดยอาจารย์เป็น
วิทยากรเพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับภาวะเบาหวาน
ขณะตั้งครรภโ์ดยมี
นักศึกษาเป็นผู้ช่วยและ
ร่วมสังเกตการณ์เพื่อการ
เรียนรู ้
5. สรปุและประเมินผล
โครงการ 

- อาจารย์ของภาค
วิชาการพยาบาลสูติ
ศาสตร์สามารถนำความรู้
ที่ได้จากการ บูรณาการ 
การบริการวิชาการมาใช้
กับการเรยีนการสอน
อย่างเป็นรูปธรรม 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

3. เพื่อให้นักศึกษา
ได้รับการพัฒนาทักษะ
การเรยีนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 
4. เพื่อให้เกิดการบูร
ณาการพันธกิจของ
สถาบัน อุดมศึกษา  

6. ถอดบทเรยีนคุณคา่ 
ที่ได้จากการบริการ
วิชาการที่มีการบูรณาการ
กับการเรยีนการสอนเพื่อ
นำไปปรับปรุงการ
ดำเนินการในปีถัดไป 

รวมเงินโครงการที่ RP03-24 4,475    
โครงการทีR่P03-25 
โครงการส่งเสริม
สุขภาพเด็กวัยก่อน
เรียน (บูรณาการการ
เรียนการสอนกับ
บริการวิชาการ 
วิชาการการพยาบาล
เด็กและวัยรุ่น) 
 
 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
โครงการงาน
ประจำ 
 
 

1. ร้อยละ ๘๐ ของเด็ก
วัยก่อนเรียน ได้รับการ
ประเมินภาวะสุขภาพ 
2. ร้อยละ ๘๐ ของเด็ก
วัยก่อนเรียนได้รับการ
ส่งเสริมสุขภาพ 
๓. ร้อยละ ๑๐๐ของ
นักศึกษาได้รบั
ประสบการณ์จัดกิจกรรม
การประเมินและส่งเสรมิ
สุขภาพเด็ก  
5. ร้อยละ 80 ของ
นักศึกษามีค่าเฉลี่ย
คะแนนทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21(ด้าน

1. ประชุมอาจารย์ใน
ภาควิชาเพื่อวางแผนบูรณา
การการเรียนการสอน และ
บริการวิชาการ วิชาการ
พยาบาลเด็กและวัยรุ่น และ
ประชุมร่วมกันระหว่าง
อาจารย์ในภาควิชา กพยบ.
เด็กและวัยรุ่นกับศูนย์ดูแล
เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล 
เพื่อวางแผนการดำเนิน
กิจกรรม ตามโครงการ
ส่งเสริมสุขภาพเด็กวยัก่อน
เรียน  
2. ประชุมช้ีแจงนักศึกษา 
เรื่อง วัตถุประสงค์ การ
ดำเนินการและการ

- นักศึกษาพยาบาล
ศาสตร์ ช้ันปี ที่ 3 
จำนวน 142 คน 
- นักเรียนอนุบาล 
จำนวน  ๒๐๐ คน 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

คร้ัง 1  
 วันท่ี ๓ 
ตุลาคม
๒๕๖๒ 
คร้ัง 2  
วันท่ี ๔ 
ตุลาคม 
๒๕๖๒ 
 
  

- เด็กวัยก่อนเรียนไดร้ับ
การคัดกรองภาวะสุขภาพ
เบื้องต้น และได้รับการ
ส่งเสริมการเจรญิเตบิโต
และพัฒนาการตามวัย
อย่างเหมาะสม 
- นักศึกษาได้รับความรู้
และประสบการณ์ด้านการ
บริการวิชาการเพิ่มมากขึ้น 
- อาจารย์ของภาค
วิชาการพยาบาลเด็กและ
วัยรุ่นสามารถนำความรู้ที่
ได้จากจากการ บูรณา
การการบริการวิชาการมา
ใช้กับการเรียนการสอน
อย่างเป็นรูปธรรม 

ดร.ทับทิม  
ปัตตะพงศ ์
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อประเมินภาวะ
สุขภาพของเด็กวัย
ก่อนเรียน 
2. เพื่อจัดกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพแก่เด็ก
วัยก่อนเรียน 
 3. เพื่อให้นักศึกษา
เกิดการเรียนรู้จากการ
มีส่วนร่วมในการ
บริการวิชาการ 
4. เพื่อให้นักศึกษา
ได้รับการพัฒนาทักษะ
การเรยีนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 (ด้านการคิด
วิเคราะห์) 
5. เพื่อให้เกิดการบูร
ณาการพันธกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา 
 

การคิดวิเคราะห์) 
มากกว่า 3.51 ข้ึนไป 
6. ภาควิชามีการจัด
กิจกรรมการบูรณาการ
พันธกิจการเรียนการ
สอนกับการบริการ
วิชาการ 1 โครงการ  
 
 
 

ประเมินผลของการ
บริการวิชาการ 
3. อาจารยด์ำเนินการ
กิจกรรมการให้บริการ
วิชาการ โดยอาจารย์เป็น             
ผู้ประเมินการเจรญิเติบโต
พัฒนาการ  ตรวจรา่งกาย
(๑๐ ท่า) ให้สุขศึกษา และ
จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสรมิ
พัฒนาการแก่เด็ก  โดยมี
นักศึกษาเป็นผู้ช่วยและ
ร่วมสังเกตการณ์เพื่อการ
เรียนรู ้
4. สรปุและประเมินผล 
5. ถอดบทเรยีนคุณคา่ 
ที่ได้จากการบริการ
วิชาการที่มีการบูรณาการ
กับการเรยีนการสอนเพื่อ
นำไปปรับปรุงการ
ดำเนินการในปีถัดไป 
 
 
 

รวมเงินโครงการที่ RP03-25 0    
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการทีR่P03-26 
โครงการอบรมการ
ช่วยชีวิตขั้นพืน้ฐาน
ให้กับนักเรียน
มัธยมศึกษา จังหวัด
พิษณุโลก (บูรณาการ
การเรียนการสอนกับ
บริการวิชาการ 
วิชาการพยาบาล
ผู้ใหญ่ 2) 
 
 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
โครงการงาน
ประจำ 
 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้นักศึกษา
เกิดผลลัพธ์การเรยีนรู้
จากการบูรณาการการ
เรียนการสอนกับการ
บริการวิชาการและ
การวิจัย 

1. นักศึกษาทุกคนไดร้ับ
ประสบการณ์จัดกิจกรรม
อบรมการช่วยชีวิตขั้น
พื้นฐานให้กับนักเรียน
มัธยมศึกษา จังหวัด
พิษณุโลก 
2. นักเรียนมัธยมศึกษา 
จังหวัดพิษณุโลก ที่เข้า
ร่วมโครงการ อย่างน้อย
ร้อยละ 80 มีความรู้
เพิ่มขึ้นและสามารถสาธติ
ย้อนกลับทักษะการ
ช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐานได้
อย่างถูกต้อง 
3. ร้อยละ 80 ของ
นักศึกษามีค่าเฉลี่ย
คะแนนทักษะการเรียนรู้
ด้านการเรียนรู้ และด้าน
ทักษะวิชาชีพ ใน
ศตวรรษที่ 21 มากกว่า 
3.51 ข้ึนไป 
4. ภาควิชามีการจัด
กิจกรรมการบูรณาการ
พันธกิจการเรียนการ

1. ประชุมอาจารย์ใน
ภาควิชาเพ่ือวางแผน
บูรณาการการเรียนการ
สอน และบริการวิชาการ
วิชา การพยาบาลผู้ใหญ่ 
2  และประชุมร่วมกัน
ระหว่างอาจารย์ใน
ภาควิชา กพยบ.ผู้ใหญ่
และผูสู้งอายุ กับโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัด
พิษณุโลกเพื่อดำเนิน
กิจกรรม “โครงการ
อบรมการช่วยชีวิตขั้น
พื้นฐาน”  
2. ประชุมช้ีแจงกับ
นักศึกษา เรื่อง 
วัตถุประสงค์ การ
ดำเนินการและการ
ประเมินผลการให้บริการ
วิชาการและการวิจัย 
3. แบ่งนักศึกษาแต่ละ 
Sec ออกเป็นกลุ่ม ๑๐ 
กลุ่ม ให้แตล่ะกลุม่สืบค้น
ทบทวนงานวิจัยท่ี

- นักศึกษาพยาบาล
ศาสตร์ ช้ันปี ที่ 3 
จำนวน 142 คน 
- นักเรียน
มัธยมศึกษา จังหวัด
พิษณุโลกจำนวน 
278 คน 

ใช้งบประมาณจากการวิจัย คร้ัง 1  
วันท่ี ๑๖ 
ตุลาคม 
๒๕๖๒ 
 
คร้ัง 2  
วันท่ี ๒๓ 
ตุลาคม 
๒๕๖๒ 
 
คร้ัง 3   
วันท่ี ๓๐ 
ตุลาคม 
๒๕๖๒ 
 
  

- นักเรียนมัธยมศึกษา 
จังหวัดพิษณุโลก สามารถ
การช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐาน
ได้อย่างถูกต้อง 
- นักศึกษาได้รับ ความรู้
และประสบการณ์ด้าน
การบริการวิชาการเพิ่ม
มากขึ้น  
- อาจารย์ของภาค
วิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
และผูสู้งอายุ สามารถ
สร้างผลงานวิชาการ/วจิัย
ที่ได้จากจากการ บูรณา
การการบริการวิชาการ 
-เกิดผลงานวิจัยที่ไดจ้าก
การบูรณาการการเรียน
การสอนกับการบริการ
วิชาการ และการวจิัย 
-อาจารย์ของภาควิชาการ
พยาบาลผู้ใหญ่สามารถ
นำความรู้ที่ได้จากจาก
การบูรณาการการบริการ
วิชาการมาใช้กับการเรยีน

อ.จุฑามาศ   
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

2. เพื่อให้นักเรียน
มัธยมศึกษา จังหวัด
พิษณุโลก มคีวามรู้
และทักษะการ
ช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐานได ้
3. เพื่อให้นักศึกษา
ได้รับการพัฒนาทักษะ
การเรยีนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 
4. เพื่อให้เกิดการบูร
ณาการพันธกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา 
 

สอน การบริการวิชาการ
กับการวิจัย 1 โครงการ  
 
 

เกี่ยวข้องกับการช่วยชีวิต
ขั้นพื้นฐานและศึกษาด้วย
ตนเองเกี่ยวกับทักษะการ
ช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐาน 
๔.อาจารย์ดำเนินการ
กิจกรรมการให้บริการ
วิชาการ โดยอาจารย์เป็น
วิทยากรให้ความรูเ้รื่อง              
การช่วยชีวิต ข้ันพ้ืนฐาน 
โดยมีนักศึกษาเป็นผู้ช่วย
และร่วมสังเกตการณ์เพื่อ
การเรยีนรู ้
4. สรปุและประเมินผล
โครงการ 
5. ถอดบทเรยีนคุณคา่ 
ที่ได้จากการบริการ
วิชาการที่มีการบูรณาการ
กับการเรยีนการสอนเพื่อ
นำไปปรับปรุงการ
ดำเนินการในปีถัดไป 
6. ทำวิจัยเรื่อง “ผลของ
โปรแกรมการสอนแบบ
สอนแนะ (Coaching) 
เรื่องการช่วยชีวิตขั้น

การสอนอย่างเป็น
รูปธรรม 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

พื้นฐานต่อความรู้ทัศนคติ
และทักษะการช่วยชีวิต
ขั้นพื้นฐานในนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
จังหวัดพิษณุโลก” 

รวมเงินโครงการที่ RP03-26 0    
RP03-54 โครงการ 
Thai MOOC  ร่วม
ใจสร้างเสริมสุขภาพ 
ป้องกันโรคเร้ือรัง  
(บูรณาการการเรียน
การสอนกับงาน
บริการวิชาการ) 
 
 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
โครงการงาน
ประจำ 
 
วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ด้านการสร้าง

1.ประชาชนตำบลดอน
ทอง ประชาชนท่ัวไป 
และผู้ทีส่นใจ มีความรู้
ด้านการสร้างเสริม
สุขภาพ  เรื่อง การคดั
กรองและการป้องกันโรค
อ้วนในเด็ก การสรา้ง
เสรมิสุขภาพ 3 อ.ในเด็ก
วัยเรียน การควบคุม
ความดันและเบาหวาน
กับการดูแลสุขภาพ ยคุ 
4.0  หญิงตั้งครรภ์ รู้เท่า
ทันเบาหวาน และการ
จัดการความเครียด              
ในผู้ป่วยเบาหวาน โดย
ทุกคนผ่านการ
ประเมินผลของระบบ 
Thai MOOC 

1. ประชุมร่วมกัน
ระหว่าง อาจารย์
ผู้รับผิดชอบงานบริการ
วิชาการ กับอาจารย์ใน
ภาควิชาท่ีเกี่ยวข้อง 
ได้แก่ ภาควิชาการ
พยาบาลผู้ใหญ่ ภาค
วิชาการพยาบาลเด็กและ
วัยรุ่น ภาควิชาการ
พยาบาลอนามยัชุมชน 
และภาควิชาการ
พยาบาลสูติศาสตร์   เพื่อ
วิเคราะหค์วามต้องการ
การให้บริการวิชาการแก่
สังคม เพื่อวางแผนการ
จัดกิจกรรมการบริการ
วิชาการแก่สังคมของ
ภาควิชาฯ 

- นักศึกษาพยาบาล
ศาสตร์ จำนวน 177 
คน 
- ประชาชนในตำบล
ดอนทอง จำนวน 
100 คน 
- ประชาชนท่ีสนใจ
จำนวน 100 คน 
- อาจารย์ จำนวน   
15 คน   
 

- ค่าอาหารกลางวันในการ
ประชุมทีมงาน จำนวน 1 
มื้อ*15 คน คนละ 120 
บาท จำนวน 5 วัน เป็น
เงิน 6,000  บาท 
- ค่าอาหารว่างในการ
ประชุมทีมงาน จำนวน 2 
มื้อต่อวัน มื้อละ 25 บาท 
จำนวน 5 วัน *15 คน 
เป็นเงิน 3,750  บาท 
- ค่าถ่ายเอกสาร เป็นเงิน    
250  บาท 
รวมเป็นเงิน 10,000 
บาท 

เดือน 
พฤษภาคม - 
กันยายน 
2563 

1. ประชาชน
กลุ่มเป้าหมายมีภาวะ
สุขภาพท่ีด ี
2. นักศึกษา
ประสบการณ์จากการ
บริการวิชาการ 
3. อาจารย์แต่ละภาควิชา 
สามารถนำความรู้ที่ได้
จากการบูรณาการการ
บริการวิชาการมาใช้กับ
การเรยีนการสอนอย่าง
เป็นรูปธรรม 
 

อ.ดร.วิภาพร 
สิทธิสาตร์    
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

เสรมิสุขภาพ ป้องกัน
โรคเรื้อรัง  
2. เพื่อพัฒนา
นักศึกษาให้มีการ
เรียนรูจ้าก
กระบวนการ การ
จัดการบริการวิชาการ
แก่สังคม  
3. เพื่อพัฒนา
นักศึกษาให้มี
คุณลักษณะบณัฑติที่
พึงประสงค์ในศตวรรษ
ที่ 21 ด้านเทคโนโลย ี
4. เพื่อให้เกิดการบูร
ณาการพันธกิจของ
สถาบัน อุดมศึกษา 
 

2. นักศึกษาพยาบาลศา
สตรบณัฑติ ทุกคนท่ี
เรียนวิชา การพยาบาล
เด็กและวัยรุ่น การ
พยาบาลอนามยัชุมชน 1 
วิชา การพยาบาลมารดา 
ทารก 2 และวิชา การ
พยาบาลผู้ใหญ่ 1 ได้รบั
ความรู้และประสบการณ์
การบริการวิชาการ
ออนไลน์ ในหัวข้อการคัด
กรองและการป้องกันโรค
อ้วนในเด็ก การสรา้ง
เสรมิสุขภาพ 3อ.ในเด็ก
วัยเรียน เรื่องการควบคุม
ความดันและเบาหวาน
กับการดูแลสุขภาพยุค 
4.0  หญิงตั้งครรภ์ รู้เท่า
ทันเบาหวาน และการ
จัดการความเครียดใน
ผู้ป่วยเบาหวาน 
3. ร้อยละ 80 ของ
นักศึกษาพยาบาลมี
ค่าเฉลี่ยคะแนน

2. ประชุมชี้แจงนักศึกษา
ถึงวัตถุประสงค์และ
รายละเอียดของกิจกรรม
การบูรณาการวิชาการ                
ในแต่ละรายวิชา 
3. จัดเตรียมการจดัการ
เรียนการสอนแบบ
ออนไลน์ผ่าน Thai 
MOOC รายวิชา การ
สร้างเสริมสุขภาพ 
ป้องกันโรคเรื้อรัง โดยมี
นักศึกษาเป็นมีส่วนร่วม
ในการเตรยีมเนื้อหา ร่วม
จัดทำสื่อการสอน และ
ร่วมสังเกตการณ์เพื่อการ
เรียนรู ้
4. อาจารยด์ำเนินการ 
จัดกิจกรรมการให้บริการ
วิชาการ แบบออนไลน์
ผ่าน Thai MOOC   
4.1 วิชาการพยาบาล
เด็กและวัยรุ่น  หัวข้อ 
การคัดกรองและการ
ป้องกันโรคอ้วนในเด็ก 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

คุณลักษณะบณัฑติที่พึง
ประสงค์ในศตวรรษ ท่ี 
21 มากกว่า 3.51 ข้ีน
ไป 
4. ภาควิชามสี่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมการบูร
ณาการพันธกิจการเรยีน
การสอนกับการบริการ
วิชาการ 

4.2.วิชาการพยาบาล
ผู้ใหญ่ 1 หัวข้อ การ
ควบคุมความดันและ
เบาหวานกับการดูแล 
สุขภาพยุค 4.0 
4.3วิชาการพยาบาล
มารดา ทารก 2 หัวข้อ 
หญิงตั้งครรภ์ รู้เท่าทัน
เบาหวาน 
4.4 วิชาการพยาบาล
อนามัยชุมชน 1 หัวข้อ 
การสร้างเสริมสุขภาพ 3
อ.ในเด็กวัยเรยีน  
4.5 เนื้อหาเพิ่มเติม เรื่อง
การสร้างเสริมสุขภาพ
ด้วยหลัก 3 อ. 2 ส. และ
การจัดการความเครียด
ในผู้ป่วยเบาหวาน 
5. ถอดบทเรยีนคุณคา่ที่
ได้จากการบริการวิชาการ
ที่มีการบูรณาการกบัการ
เรียนการสอน เพื่อนำไป
ปรับปรุงการดำเนินการ
ในปีถัดไป 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

6. สรปุ ประเมินผล
โครงการ 

รวมเงินโครงการที่ RP03-54 10,000    
RP 03-55 โครงการ
คัดกรองและประเมิน
สุขภาพจิตของบุคคล
ทุกกลุ่มวัยในชุมชน 
(บูรณาการการเรียน
การสอนกับงาน
บริการวิชาการ) 
 
 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
โครงการงาน
ประจำ 
 
๑. เพื่อให้บุคคลทุก
กลุ่มวัยในชุมชน ไดร้ับ
การคัดกรองปญัหา
สุขภาพจิตและการ
ประเมินความเจ็บป่วย
ทางจิตเวช 

1. ค่าเฉลี่ยความพงึพอใจ
ของบุคคลทุกกลุ่มวัยใน
ชุมชนต่อการให้บริการ
วิชาการ ค่าเฉลี่ยของ
คะแนนประเมินไม่ต่ำกว่า 
๓.๕๑ จากคะแนนเตม็  
๕ 
2. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ของนักศึกษาต่อกิจกรรม
การเรยีนการสอนที่จัดให้
มีประสบการณ์จริง ใน
การคัดกรองปญัหา
สุขภาพจิตและการ
ประเมินความเจ็บป่วย
ทางจิตเวช การป้องกัน 
ส่งเสริม บัดรักษา การ
ฟื้นฟูสภาพรายบุคคลใน
ชุมชน ค่าเฉลี่ยของ
คะแนน ประเมินไม่ต่ำ
กว่า ๓.๕๑ จากคะแนน
เต็ม  ๕ 

๑. ประชุมทมีอาจารย์
ผู้สอนในรายวิชา 
สุขภาพจิตและการ
พยาบาลจติเวช เพื่อวาง
แผนการจดักิจกรรมและ
ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมลู
จากการสำรวจความ
ต้องการการรับบริการ
วิชาการแก่สังคม   เพื่อ
จัดบริการวิชาการของ
ภาควิชาสุขภาพจติและ
การพยาบาลจิตเวช 
2.ผูร้ับผดิชอบรายวิชา 
วางแผน การจัดกิจกรรม
นำนักศึกษาร่วมโครงการ
คัดกรองและประเมิน
สุขภาพจิตของบุคคลทุก
กลุ่มวัยในชุมชน 
๓. ประชุมนักศึกษา
พยาบาลชั้นปีท่ี ๓ 
จำนวน ๑๗๗ คน  เพื่อ

บุคคลทุกกลุม่วัยใน
ชุมชนของนักศึกษา 
จำนวน ๑๗๗ คน 

ไม่ใช้งบประมาณ คร้ังท่ี 1 
วันท่ี ๑๙ 
พฤษภาคม 
๒๕๖๓ เวลา 
๙.๐๐-
๑๒.๐๐น. 
คร้ังท่ี 2 
วันท่ี ๒๖ 
พฤษภาคม 
๒๕๖๓ เวลา 
๙.๐๐ - 
๑๒.๐๐ น. 

๑.บุคคลทุกกลุ่มวัยไดร้ับ
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการดูแลตนเอง
ทางด้านการคัดกรองและ
ประเมินสุขภาพจิต  
2. นักศึกษาได้รับ
ประสบการณ์จากการมี
ส่วนร่วมในการนำ
กระบวนการเรียนรู้จาก
การเรยีนการสอนเรื่อง
การคัดกรองปญัหา
สุขภาพจิตและการ
ประเมินความเจ็บป่วย
ทางจิตเวช การป้องกัน 
ส่งเสริม บำบัดรักษา การ
ฟื้นฟูสภาพท้ังรายบุคคล 
รายกลุม่ ในสถานบริการ
และชุมชนไดไ้ปใช้ในการ
บริการวิชาการและการ
เรียนการสอนในวิชา
สุขภาพจิตและการ

อ.ดร.สมาภรณ์  
เทียนขาว 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

2.เพื่อให้นักศึกษาเกิด
การเรยีนรู้จากการมี
ส่วนร่วมในการบรูณา
การวิชาสุขภาพจติ
และการพยาบาลจิต
เวชกับการบริการ
วิชาการ 
3.เพื่อให้นักศึกษามี
ประสบการณ์ในการ
นำกระบวนการเรียนรู้
จากการเรียนการสอน 
เรื่องการคัดกรอง
ปัญหาสุขภาพจิตและ
การประเมินความ
เจ็บป่วยทางจิตเวช 
การป้องกัน ส่งเสรมิ 
บำบัดรักษา การฟื้นฟู
สภาพรายบุคคลใน
ชุมชนไปใช้มีส่วนร่วม
ในการบริการวิชาการ
ได ้
4.เพื่อให้เกิดการบูร
ณาการพันธกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา 

3. นักศึกษาทุกคนมี
ประสบการณ์ในการฝึก
ทักษะการคัดกรองภาวะ
สุขภาพจิตและประเมิน
สุขภาพจิตของบุคคลทุก
กลุ่มวัยในชุมชน 
4. ภาควิชามีการจัด
กิจกรรมการบูรณาการ
พันธกิจการเรียนการ
สอนกับการบริการ
วิชาการ  
1 โครงการ 

ช้ีแจงวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรม และแบ่งกลุม่
นักศึกษา เพื่อเตรียม
ความพร้อมในการคดั
กรองปัญหาสุขภาพจิต
และการประเมินความ
เจ็บป่วยทางจิตเวช การ
ป้องกัน ส่งเสริม 
บำบัดรักษา การฟื้นฟู
สภาพรายบุคคลในชุมชน
กับอาจารย์ประจำกลุ่ม  
๔. อาจารยเ์ป็นผูด้ำเนิน
กิจกรรมโดยการดำเนิน
การบูรณาการจัดการ
เรียนการสอนกับการ
บริการวิชาการ ดังนี ้
4.1 ครั้งท่ี ๑ การคดั
กรองและประเมินภาวะ
สุขภาพจิตในบุคคลทุก
กลุ่มวัย โดยอาจารย์
เตรียมความพร้อมให้กับ
นักศึกษาทุกคนก่อนลง
พื้นที่ในการบูรณาการ  

พยาบาลจติเวช   
ตลอดจนนักศึกษามี
ประสบการณ์สร้าง
สัมพันธภาพและวิธีการ
สัมภาษณ์ ซักถามในการ
คัดกรองปัญหาสุขภาพจติ
ได ้
3. อาจารย์ของภาควิชา
สุขภาพจิตและการ
พยาบาลจติเวชสามารถ
ใช้วิธีการเรียนการสอน
แบบสภาพจริงและนำ
ความรู้ที่ได้จากการบูรณา
การกับการบริการ
วิชาการมาประยุกต์ใช้กับ
การเรยีนการสอนอย่าง
เป็นรูปธรรม 
4. วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี พุทธชินราช มี
เครือข่ายความร่วมมือใน
การดูแลสุขภาพจติกับ 
รพ.สต.ดอนทอง 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

-  นักศึกษาท้ังหมด 
จำนวน 177 คน มีส่วน
ร่วมในการบริการ
วิชาการ โดยอาจารย์ให้
ความรู้และสาธิตคัดกรอง
และประเมินภาวะ
สุขภาพจิต    ผ่านคลิป
วิดิโอ  ให้นักศึกษาแต่ละ
คน สังเกตแบบมสี่วนร่วม
และนักศกึษาฝึกการคดั
กรองและประเมินภาวะ
สุขภาพจิตในบุคคลทุก
กลุ่มวัย   ตามประเด็นที่
ได้ข้อมลูจากการสำรวจ
ความต้องการการรับ
บริการวิชาการแกส่ังคม    
เพื่อจัดบริการวิชาการ
ของภาควิชาสุขภาพจิต
และการพยาบาลจิตเวช   
และร่วมกับอาจารย์นำ
ข้อมูลจากการวเิคราะห์
มาวางแผนในการจดั
กิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพจิต 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

- อาจารย์เป็นผูด้ำเนิน
กิจกรรมและนักศึกษามี
ส่วนร่วมในการดำเนิน
กิจกรรม 
4.2 ครั้งท่ี ๒  การจัด
กิจกรรมคดักรองและ
ประเมินภาวะสุขภาพจติ
ในบุคคลทุกกลุ่มวัย   
และถอดบทเรียนและ
สะท้อนการเรียนรู้   
นักศึกษามีส่วนร่วมใน
กระบวนการเรียนรู้จาก
การเรยีนการสอน เรื่อง
การคัดกรองและประเมิน
สุขภาพจิตของบุคคลทุก
กลุ่มวัยในการบริการ
วิชาการได้ นักศึกษานำ
คลิปวิดิโอการให้ความรู้
และสาธิตคัดกรองและ
ประเมินภาวะสุขภาพจติ
ของอาจารย์ไปเปดิให้
ผู้รับบริการชม    
นักศึกษาขออนุญาตและ
นำแบบประเมินภาวะ
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

สุขภาพจิตใหผู้้รับบริการ
ที่ชมคลิปวิดิโอได้ประเมิน
ภาวะสุขภาพจิตของ
ตนเองส่งให้อาจารย์  
เพื่อนำผลการประเมิน
ดังกล่าวมาร่วมวิเคราะห์
ประเมินภาวะสุขภาพจติ
อีกครั้ง  
- ประเมินผลความพึง
พอใจ และประเมิน
พฤติกรรมพฤติกรรมการ
ให้การดูแลด้วยหัว
ใจความเป็นมนุษย์ของ
นักศึกษาพยาบาล โดย
บุคคลทุกกลุม่วัยและ
นักศึกษาพยาบาล 
-ถอดบทเรียนที่ได้รับจาก
การบริการวิชาการโดย
การให้นักศึกษาสะท้อน
คิดใน ประเด็นต่อไปนี ้
-แนวทางการคัดกรอง
ปัญหาสุขภาพจิตและการ
ประเมินความเจ็บป่วย
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

ทางจิตเวชในบุคคลทุก
กลุ่มวัย 
-การจัดกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพจิตในบุคคลทุก
กลุ่มวัย ท่ีสอดรับกับ
ความต้องการของบุคคล
ทุกกลุ่มวัยเพื่อเป็นการ
ป้องกัน ส่งเสริม 
บำบัดรักษา การฟื้นฟู
สภาพรายบุคคล ใน
ชุมชนได้  
-นำผลการถอดบทเรยีนที่
ได้จากการจัดกิจกรรมมา
ใช้ในการเรียนการสอน
การคัดกรองปญัหา 
สุขภาพจิตและการ
ประเมินความเจ็บป่วย
ทางจิตเวช การป้องกัน 
ส่งเสริม บำบัดรักษา การ
ฟื้นฟูสภาพท้ังรายบุคคล 
รายกลุม่ ในสถานบริการ
และชุมชนไดไ้ปใช้ในการ
มีส่วนร่วมบริการวิชาการ
ได ้



      แผนปฏิบัตกิารปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ฉบับปรับแผนกลางปี) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช หน้า 159 
 

 

โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

-นำผลการถอดบทเรยีนที่
ได้จากการจัดกิจกรรมมา
สรุปและแลกเปลีย่น
เรียนรูจ้ากองค์ความรู้ให้
นักศึกษาท้ังสองกลุ่มใน
วันประเมินผลโครงการ
จัดการเรียนการสอน
รายวิชา 

รวมเงินโครงการที่ RP03-55 0    
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แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563 (ฉบับปรับแผนกลางปี) 
ชื่อแผนงาน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภมูิปัญญาท้องถิ่นและความเป็นไทย 
วัตถุประสงค์ของแผนงาน ๑. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการใช้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญาท้องถิ่นในการส่งเสริมสุขภาพ 

๒. เพื่อสืบสานและทำนุบำรุงศลิปวัฒนธรรมและความเป็นไทยใหเ้ปน็วัฒนธรรมที่ดีขององค์กร 
๓. เพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภมูปิัญญาท้องถิ่น 

ตัวชี้วัดแผนงาน ๑. จำนวนนวัตกรรมการส่งเสรมิสขุภาพท่ีพัฒนาจากศิลปวัฒนธรรมและภมูิปัญญาท้องถิ่น หรือความเป็นไทย 
๒. จำนวนนวัตกรรมการส่งเสรมิสขุภาพท่ีพัฒนาจากศิลปวัฒนธรรมและภมูิปัญญาท้องถิ่นที่นำไปใช้ในการพัฒนาสุขภาพในชุมชน/สังคม/สถาบัน 
3. ร้อยละ ๘๐ ของโครงการตามแผนมีการดำเนินการตามเวลาและใช้งบประมาณไมเ่กินตามแผนท่ีกำหนดไว ้
4. ร้อยละ 100 ของโครงการตามแผนมผีลการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และตัวช้ีวัดตามที่กำหนดไว้ 
5. ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรมีส่วนร่วมและเห็นประโยชน์ในการสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญาท้องถิ่น และความเป็นไทย 

ความสอดคล้อง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 เป้าประสงค์ : ๔.๑ สืบสาน รักษาศิลปวัฒนธรรมและภมูิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ 

๔.๒ พัฒนาศักยภาพชุมชน/สังคม/สถาบัน ในการส่งเสริมสุขภาพด้วยศิลปวัฒนธรรม ภูมปิัญญาท้องถิ่น และความเป็นไทย 
ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์ 

4.๑. จำนวนนวตกรรมการส่งเสรมิสุขภาพท่ีพัฒนาจากศลิปวัฒนธรรมและภูมิปญัญาท้องถิ่น 
4.๒. จำนวนนวตกรรมการส่งเสรมิสุขภาพท่ีพัฒนาจากศลิปวัฒนธรรมและภูมิปญัญาท้องถิ่นและความเป็นไทยที่นำไปใช้ในการพัฒนาสขุภาพในชุมชน/สังคม/สถาบัน 

กลยุทธ ์ 4.๑. สนับสนุนการบูรณาการองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและความเป็นไทย เพื่อพัฒนานวตกรรมการส่งเสรมิสุขภาพ 
4.๒. สนับสนุนการพัฒนานวตกรรมการส่งเสริมสุขภาพท่ีบูรณาการศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญาท้องถิ่น และความเป็นไทยเพื่อการใช้ประโยชน์ 

ระบบประกันคุณภาพการศึกษา - ตัวบ่งช้ีคุณภาพระดับองค์ประกอบที่ 4 ระดับสถาบันตามคู่มือการประกันคณุภาพการศึกษาภายในของสกอ. 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด  รองผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ  และรองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิจัยบริการวิชาการ 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่ SP04-11 
โครงการพัฒนา
ศักยภาพนักศกึษาใน
การสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
โครงการงาน
ประจำ 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อสนับสนุนการ 
บูรณาการองค์ความรู้
ของนักศึกษาเพื่อ
พัฒนานวัตกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพ 
2.เพื่อสร้างความ
ตระหนักใน
ความสำคญัของการสืบ
สานศิลปวัฒนธรรม
และ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. เพื่อพัฒนาผลลัพธ์
การเรยีนรู้ด้าน การคิด

1.จำนวนนวัตกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพที่พัฒนา
จากศิลปวัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ผลิต
โดยนักศึกษา  
2. ถอดบทเรยีนประเมิน 
ผลการดำเนินงาน พบว่า
นักศึกษามีความ
ตระหนักในความสำคญั
ของการสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. นักศึกษามีคะแนน 
TQF ด้านการคิด
วิเคราะห์ ≥3.00 

๑.กำหนดประเด็นการ 
ใช้ศิลปวัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมา
พัฒนากิจกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพ 
๒.คัดเลือกรายวิชาในแต่ละ
ช้ันปีออกแบบการเรียนรู้ที่
มอบหมายให้นักศึกษาสร้าง 
รายวิชาการพยาบาล
ครอบครัว และชุมชน 2  
๓.จัดเวทีให้นักศึกษาได้
นำเสนอผลงานกิจกรรม
และ/หรือสนับสนุนให้
นักศึกษาไปนำ เสนอหรือ
ประกวดผลงานกับ
หน่วยงานภายนอก 
๔.รวบรวมผลงาน 
นวัตกรรมส่งจดสิทธิบัตร
หรืออนุสิทธิบัตร (ถ้ามี) 
๕.ถอดบทเรยีนประเมินผล
การดำเนินงาน ปัญหา
อุปสรรคในการดำเนินงาน
ทั้งอาจารย์และนักศึกษา 

นักศึกษาช้ันป3ี 
จำนวน 140 คน 

(ใช้เงินรายไดส้ถานศึกษา) 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
๒๐,๐๐๐ บาท 
 
 

ต.ค 2562-
มี.ค. 2563 

๑.นักศึกษามีการสืบสาน
ศิลปะวัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการ
พัฒนานวัตกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพ 
๒.ศิลปวัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รบั
การสืบสานอนุรักษ์อย่าง
เป็นรูปธรรม 
๓.นักศึกษามีความซาบซึ้ง
ในคุณ ประโยชน์ของ
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

อ. อวินนท์ 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

วิเคราะหบ์ูรณาการ
เรียนการสอนกับ
ทำนุบำรง
ศิลปวัฒนธรรม 

๖.นำผลการประเมินมา
ปรับ ปรุงการดำเนินงาน
ในปีต่อไป 

รวมเงินโครงการที่ SP04-11 ๒๐,๐๐๐    
โครงการที่ SP04-12 
โครงการพัฒนา
ศักยภาพชุมชน/สังคม
ในการส่งเสริมสุขภาพ
ด้วยการทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
(ใช้โครงการที่ RP03-
19โครงการสร้างควา
เข้มแข็งของชุมชนด้าน
การจัดการโรคเรื้อรัง
ตำบลดอนทอง  
จ.พิษณุโลก ปี 2) 
 
 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
โครงการงาน
ประจำ 

จำนวนนวัตกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพที่พัฒนา
จากศิลปวัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
นำไปใช้ในการพัฒนา
สุขภาพ  

๑.กำหนดชุมชนและวาง
แผนการบริการวิชาการ
กับชุมชนในการใช้
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมา
พัฒนานวตกรรมเพื่อใช้ใน
การส่งเสริมสุขภาพ 
๒.ดำเนินการบริการ
วิชาการร่วมกับชุมชนใน
การใช้ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมา
พัฒนานวตกรรมเพื่อใช้ใน
การส่งเสริมสุขภาพ 
๓.รวบรวมผลงานนวตก
รรมส่งจดสิทธิบัตรหรือ
อนุสิทธิบัตร (ถ้ามี) 
๔.ถอดบทเรยีน 
ประเมินผลการ
ดำเนินงาน ปัญหา

-ประชาชนชุมชนบ้าน
คลอง 
-อาจารย์ ๕๕ คน 
-นักศึกษาทุกช้ันปี 

ไม่ใช้งบประมาณ  ๑.ชุมชนเป้าหมาย/สังคมมี
นวัตกรรมที่พัฒนาจาก
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นที่นำไปใช้ใน
การพัฒนาสุขภาพ 
๒.ชุมชนเป้าหมาย/สังคมมี
การสืบสานศลิปวัฒนธรรม 
และภมูิปัญญาท้องถิ่นใน
การส่งเสริมสุขภาพ 

ดร.ทับทิม 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ชุมชน/สังคมในการใช้
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในการ
ส่งเสริมสุขภาพ 
 

อุปสรรคในการ
ดำเนินงานท้ังอาจารย์
และชุมชนรวมทั้ง
ประโยชน์และคณุค่าของ
กิจกรรม 
๕.นำผลการประเมินมา
ปรับปรุงการดำเนินงาน
ในปีต่อไป 

รวมเงินโครงการที่ SP04-12 0    
โครงการที่  RP04-27 
โครงการสืบสานและ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ไทย 
 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
โครงการงาน
ประจำ 
วัตถุประสงค์ 
1สนับสนุนให้นักศึกษา
ได้เผยแพร่และอนรุักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

1. ร้อยละ๑๐๐ของ
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
2. ร้อยละ๑๐๐ ของ
นักศึกษาทีเ่ข้าร่วมมเีจตคติ
ต่อการอนรุักษ์และสบืสาน
ศิลปวฒันธรรมไทยอยูใ่น
ระดับดีขึ้นไป 
3.มีการเผยแพร่
ศิลปวฒันธรรมไทยตอ่
สาธารณชนไม่นอ้ยกวา่ 2 
ครั้งตอ่ป ี
4.ร้อยละ 100 ของ
นักศึกษาทีเ่ข้าร่วมมีทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

กิจกรรมที่ 1 
ส่งเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรม 
1.ขั้นวางแผน (PLAN)   
1.1.ศึกษาผลการประเมิน
โครงการ ปัญหา และ
อุปสรรค ศึกษาผลการ
ประเมินกจิกรรมที่ผ่านมา 
เพื่อการจัดกิจกรรมให้
สอดคล้องกับปญัหา และ
บริบทของวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี
พุทธชินราช 
1.2. งานพัฒนานักศึกษา
ร่วมกับชมรม

กิจกรรมที่ 1 
-นักศึกษาช้ันปีท่ี ๑ 
จำนวน ๑50 คน 
-นักศึกษาชมรม
ศิลปะการแสดงฯ 
จำนวน 50 คน 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 1 (ใช้เงิน
รายได้สถานศึกษา) 
๑.ค่าตอบแทนผู้สอน
ดนตรมีังคละ๒คนx36 ช.
ม.x๒๐๐บาท เป็นเงิน 
14,4๐๐ บาท 
๒.ค่าตอบแทนผู้สอน
ดนตรไีทย 2คนx36ช.มx
๒๐๐บาทเป็นเงิน 
14,400 บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ 1 
เป็นเงิน 28,800 บาท 

กิจกรรมที่ 1 
ปีการศึกษา 
๒๕๖3 
เรียนดนตรี
พื้นบ้าน
มังคละ นศ 
ปี๑ ในวันท่ี 
20มิ.ย.-30
ก.ย. 25๖3 
เรียนดนตรี
ไทย นศ. 
ชมรมฯ ใน
วันท่ี 20
มิ.ย.-30
ก.ย. 25๖3 

กิจกรรมที่ 1 
นักศึกษาร่วมทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรมดนตรี
มังคละและเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน 

อ.อังคณา 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

2เพื่อส่งเสริมให้
นักศึกษาได้มโีอกาสสืบ
สานศิลปวัฒนธรรมไทย 
3เพื่อส่งเสริมใหม้ีความ
รักและหวงแหน
ศิลปวัฒนธรรมไทย 
4.เพื่อส่งเสรมิให้
นักศึกษามีการพัฒนา
ทักษะในศตวรรษที่ 21  

 
 

ในระดบัดีขึ้นไป(มากกว่า
หรือเท่ากับ 3.51) 
 

ศิลปการแสดงและ
อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
วิเคราะหจ์ุดแข็ง  จุดอ่อน 
ภาวะคุกคาม และโอกาส 
ของการพัฒนานักศึกษา
ในกิจกรรมส่งเสริมศลิปะ
และวัฒนธรรม เพื่อการ
วิเคราะห์ให้ สอดคล้องกับ
นโยบาย อัตลักษณ์
บัณฑิต วัตถุประสงค์ของ
แผนวิทยาลัย การบูรณา
การกับภาระกิจตา่งๆ 
ความเสีย่ง ตัวบ่งช้ีที่
เกี่ยวข้องมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ทักษะการเรยีนรู้ใน
ศตวรรษที๒่๑ และ
วัตถุประสงค์ของโครงการ   
1.3.การออกแบบ/ การ
เขียนร่างโครงการ และ
เครื่องมือท่ีใช้ในโครงการ 
เพื่อการประเมินผลที่
สอดคล้องกับ
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ และตัวช้ีวัด
ความสำเร็จของ โครงการ 
2. ขั้นดำเนินการ (DO) 
2.1 ดำเนินกิจกรรมเสริม
หลักสตูรเพื่อส่งเสริมส่ง
ศิลปะและวัฒนธรรมของ
นักศึกษาพยาบาล ท่ี
สอดคล้องทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑  
อัตลักษณ์บณัฑติ และ
คุณลักษณะบณัฑติตาม
กรอบ TQF 
-เรียนดนตรีมังคละ 
จากปราชญ์ชาวบ้าน 
-เรียนดนตรไีทย 
-  การแสดงดนตรีมังคละ 
- ประกวดสุนทรพจน ์
3. ขั้นตรวจสอบ 
(Check)   
3.1  มีการตรวจสอบ
ระหว่างการดำเนินงาน
ของกิจกรรม ระยะเวลา 
งบประมาณ พร้อม
ประเมินผลตามแบบ
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

ประเมินและวิธีการที่
กำหนดขึ้นเพ่ือให้กิจกรรม
ที่ดำเนินการเป็นไปตาม
แผน บรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของ
กิจกรรม  
 3.2  มีการตรวจสอบ
ประเมินผลหลังสิ้นสุด
กิจกรรมตามระยะเวลาที่
กำหนด ตามแบบประเมิน
และการถอดบทเรียนเพื่อ
เป็นแนวทางพัฒนา
กิจกรรมและรายงานผล
การดำเนินงานเสนอต่อ
หัวหน้างานพัฒนา
นักศึกษา 
4. ขั้นนำผลการประเมิน
มาใช้ในการปรับปรุง 
และพัฒนา (ACT)   
4.1  มีการปรับปรงุ
กิจกรรมก่อนการดำเนิน
กิจกรรมตาม ผลการ
ประเมินความสำเรจ็ของ
แผนงานการพัฒนา
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

นักศึกษา ประจำปี
งบประมาณ 2562 ท่ี
ผ่านมา 
4.2 ปรับปรุงผลการ
ประเมินหลังสิ้นสุด
กิจกรรมและนำผลการ
ประเมินเสนอต่หัวหน้า
งานพัฒนานักศึกษา 

  กิจกรรมที่ 2 
วันสงกรานต์ 
1.ประชุมวิเคราะหผ์ลการ
ดำเนินกิจกรรมวัน
สงกรานต์ในปีการศึกษาที่
ผ่านมาและวางแผนการ
ดำเนินกิจกรรม 
2.ดำเนินการเตรียม
กิจกรรม 
- สืบสานประเพณีและ
วัฒนธรรมในวันสงกรานต์  
- มุทิตาจิตผูสู้งอายุและ
บุคลากรอาวโุส 
- แสดงดนตรมีังคละ 
- ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง 

กิจกรรมที่ 2 
๑.อาจารย์ ๕5 คน 
๒.สายสนับสนุน 60 
คน 
- ข้าราชการ 3 คน 
- ลูกจ้างประจำ  
๑2 คน 
- พนักงานราชการ 
๒ คน 
-พนักงานกระทรวง 
สาธารณสุข 10 คน 
- ลูกจ้างช่ัวคราว 
4 คน 
- ลูกจ้างเหมา 
บริการ 29 คน 
รวม 115 คน 

กิจกรรมที่ 2  
(ใช้เงินรายไดส้ถานศึกษา) 
1.ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มอาจารย์และ
เจ้าหน้าท่ีแขกผูม้ีเกียรติ
จำนวน 155 คนx25 
บาทเป็นเงิน 3,875 
บาท 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
นักศึกษาจำนวน 607 คนx20 
บาทเป็นเงิน 12,140 บาท 
3. ค่าจ้างตกแต่งสถานท่ี 
จำนวน 5,000 บาท 
4. ค่าจ้างจัดทำปา้ยเวที 
จำนวน 1,500 บาท 
รวมเงินกิจกรรม 2 

ไตรมาส 2 
13-17 
เม.ย.2563 
 

 อ.ดร.เกศกาญจน ์
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

- ประกวดการแต่งกาย
อนุรักษ์วัฒนธรรมทั้ง
อาจารย์และนักศึกษา 
- ส่งเสริมความร่วมมือจัด
อาหารคาวหวาน4ภาค 
ภาควิชาละ 1ซุ้ม 
3.สรุปการจดักิจกรรม 
4.วิเคราะหผ์ลการดำเนิน
กิจกรรมโดยการถอด
บทเรียนเพื่อเป็นแนว
ทางการพัฒนากิจกรรม 

3.นักศึกษาพยาบาลช้ัน
ปีท่ี 1-4 จำนวน 607 
คน 
4.แขกผู้มเีกียรติ 
จำนวน 40 คน 

เป็นเงิน 22,515 บาท 
 

  กิจกรรมที่ 3 ถวายเทียน
พรรษาและผ้าอาบน้ำฝน 
1.ประชุมวิเคราะหผ์ลการ
ดำเนินกิจกรรมถวาย
เทียนพรรษาและผ้าอาบ
น้ำฝนในปีการศึกษาท่ี
ผ่านมาและวางแผนการ
ดำเนินกิจกรรม 
2.ดำเนินการเตรียมจัด
เครื่องจตุปัจจยัไทยธรรม
และกองผ้าป่าถวายเทียน
พรรษาผ้าอาบนำ้ฝน  

กิจกรรมที่ 3 
อาจารย์และ 
แขกผู้มีเกียรต ิ
จำนวน๕๐คน 
นักศึกษาปี๑-4 
จำนวน 489 คน 

กิจกรรมที่ 3 (ใช้เงิน
รายได้สถานศึกษา) 
๑.ค่าวัสดุ ๑๐,๐๐๐ บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ 3 
เป็นเงิน 10,000 บาท 
 

กิจกรรมที่ 
3 
ปีการศึกษา 
2563 
วันพุธท่ี 8 
ก.ค. 63 

นักศึกษาร่วมสืบสาน
ประเพณีถวายเทียนพรรษา
และผ้าอาบน้ำฝน 

อ.ดร.สุวรรณ ี
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

3.แห่เทียนพรรษานำโดย
ขบวนดนตรีมังคละ 
3.จัดกิจกรรมถวายเทียน
พรรษาและผ้าอาบน้ำฝน 
4.สรุปการจดักิจกรรม 
5.วิเคราะหผ์ลการดำเนิน
กิจกรรมโดยการถอด
บทเรียนเพื่อเป็นแนวทาง
พัฒนากิจกรรม 

สรุปงบประมาณโครงการที่ RP04-27 61,315    
โครงการที่ RP04-28 
โครงการพุทธชินราช
ร่วมใจ ทำนุบำรุงชาติ
ศาสนาพระมหากษัตริย์
สืบสานสามัคคี วิถี
วัฒนธรรมไทย 
 
 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
โครงการงาน
ประจำ 
วัตถุประสงค์ 

1.ร้อยละ๘๐ ของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมสี่วน
ร่วมในการสืบสาน
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
ประเพณีที่ดีงามของชาติ 
และแสดงออกซึ่งความ
จงรักภักดี ต่อสถาบัน
ชาติ ศาสนาและ
พระมหากษตัริย2์.ร้อย
ละ๘๐ ของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความรัก
สามัคคีและความ
รับผิดชอบต่อ สถาบัน

๑.วิเคราะหผ์ลการดำเนิน 
การในปีงบประมาณที่ผา่น
มานำมาออกแบบโครงการ
กิจกรรม 
๒.เขียนโครงการเพื่ออนุมัติ 
๓.ประชาสัมพันธ์ให้
บุคลากร 
ลงช่ือเข้าร่วมกิจกรรมวัน
สำคัญตามปฏิทิน 
๔.ประสานงานและ
อำนวยความสะดวกให้
บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม
อย่างน้อย คนละ ๒
กิจกรรม 

กิจกรรมที่ 1 
สำคัญของชาติ 
๑.อาจารย์ ๕8 คน 
๒.สายสนับสนุน 
58 คน 
3.นักศึกษาพยาบาลช้ัน
ปีท่ี 1-4 จำนวน 607 
คน 
รวม 726 คน 

กิจกรรมที่ 1 
สำคัญของชาติ 
(ใช้เงินรายได้สถานศึกษา) 
1.ค่าวัสดุอุปกรณ์  
เป็นเงิน 30,000 บาท 
2.ค่าจ้างเหมาจดัทำพาน
ดอกไมส้ด พวงมาลา เป็น
เงิน 15,000 บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ ๑ 
เป็นเงิน 45,000 บาท 
 

ตค.2562–
กย. 2563 

บุคลากรและนักศึกษา 
ได้แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ 
ศาสนาและ
พระมหากษตัริย ์
และได้สืบสานอนุรักษ ์
และพัฒนาศลิปะ 
วัฒนธรรมและภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 
 

อ.อารีย ์
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

๑.เพื่อสืบสานอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและ
ประเพณีที่ดีงามของ
ชาติ 
๒.เพื่อเปิดโอกาสให้
บุคลากรและนักศึกษา
ของวิทยาลัยทุกระดับ
ได้แสดงออกซึ่งความ
กตัญญูจงรักภักดีต่อผู้
ก่อตั้งสถาบัน สถาบัน
ชาติ ศาสนา และ
สถาบัน
พระมหากษตัริย ์
3. ไดเ้ชิดชูบุคลากร 
นักศึกษา ของวิทยาลัย 
และศิษยเ์ก่าทีส่รา้ง
ช่ือเสียงให้แก่สถาบัน 
3.เพื่อเสริมสร้างอัต
ลักษณ์ของวิทยาลัย 3 
ประการ ค่านยิมของ
กระทรวง และ
ขับเคลื่อนคณุธรรมที่

และวิชาชีพ 
3.ร้อยละ๘๐ ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการได้
แสดงออกซึ่งความ
กตัญญูต่อผู้ก่อตั้งสถาบัน 
4.จำนวนบุคลากรของ
วิทยาลัยที่ได้รับการยก
ย่องเชิดชูใน 5 ด้าน 
5.ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมมี
ความพึงพอใจโดย
รวมอยู่ในระดับดีขึ้นไป
(ค่าเฉลี่ยมากกว่า3.51) 
6.ร้อยละ 80 ของ
บุคลากรที่เข้าร่วม
โครงการ มีอตัลักษณ์
วิทยาลัยคณุธรรม 
ซื่อสัตย์ สามัคคี 
รับผิดชอบระดับดีขึ้นไป
(ค่าเฉลี่ยมากกว่า3.51) 
 
 
 
 

๕.ดำเนินการให้บุคลากร
ร่วมกิจกรรม ดังนี ้
๕.๑ ร่วมกิจกรรมวัน
สำคัญของชาติ ศาสนา 
กษัตริย ์
๕.๒ กิจกรรมปีใหม่สร้าง
เสรมิวิถีชีวิตความเป็นไทย 
๕.๓กิจกรรมวันสถาปนา
วิทยาลัย ร่วมแรงร่วมใจ
พัฒนาคุณธรรม 
๕.4กิจกรรมวันพยาบาล
สากล 
๕.5กิจกรรมวันพยาบาล
แห่งชาติ 
๖.ติดตามประเมินผล 
การเข้าร่วมกิจกรรม 
๗.รวบรวมการรายงานผล
การดำเนินความ สำเร็จ
กิจกรรมวเิคราะห์
ภาพรวมของโครงการ 
๘.วิเคราะหผ์ลการ
ประเมินเพื่อให้ทราบจุด
แข็งจุดอ่อน เพื่อนำผล
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

พึงประสงค์ 4 ประการ
ให้บุคลากรและ
นักศึกษา 
4.เพื่อพัฒนาความ
เข้มแข็งของอัตลักษณ์
วิทยาลัยคณุธรรม 
ซื่อสัตย์ สามัคคี 
รับผิดชอบ 

 การประเมินไปปรับปรุง
ในปีต่อไป 
กิจกรรมที่ ๒ 
ปีใหม่สร้างเสริมวิถีชีวิต
ความเป็นไทย 
1. เสริมสร้างอัตลักษณ์
ของวิทยาลัย และ
ขับเคลื่อนคณุธรรมที่พึง
ประสงค์ 4 ประการ 
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
นำภูมิปัญญาไทยมาใช้ใน
การดำเนินชีวิต 
 

กิจกรรมที่ ๒ 
๑.อาจารย์  ๕8 คน 
๒.สายสนับสนุน 
58 คน 
3.นักศึกษา จำนวน 
592 คน 
รสม 708 คน 
 

กิจกรรมที่ ๒ ปีใหม่สร้าง
เสริมวิถีชีวิตความเป็น
ไทย (ใช้เงินรายได้
สถานศึกษา) 
1.ค่าตอบแทนวิทยากร 
(หน่วยงานราชการ) 4คน
x3ชม.x600 บาทเป็น
เงิน 7,200 บาท 
2.ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มอาจารย์และ
เจ้าหน้าท่ีจำนวน 115 
คนx35 บาท x 1 มื้อ 
เป็นเงิน 4,025 บาท 
3.ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มนักศึกษาจำนวน 
592 คนx35 บาท x 1 
มื้อ เป็นเงิน 20,720
บาท 
4.ค่าอาหารเย็นอาจารย์
และเจา้หน้าท่ี จำนวน 
115 คน x 100 บาท
เป็นเงิน 11,500 บาท 

10 ม.ค. 
2563 

 อ.อารีย ์
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

5.ค่าอาหารเย็นนักศึกษา 
จำนวน 592 คนx100 
บาทเป็นเงิน 59,200 
บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ 2 
เป็นเงิน 102,010 บาท 

  กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิง
ปฏิบัติกรเพ่ือสืบสาน
สามัคคีวิถีวัฒนธรรม 
๑. ประชุมวิชาการ  
2. นิทรรศการเกี่ยวกับ
ประวัติของวิทยาลัย 
3. ถวายภัตาหารเพล 
4. ทบทวนอัตลักษณ์ของ
วิทยาลัยฯ 
5. เชิดชูคนดีศรีเบนทุกา 
(ท่ีแสดงถึงความซื่อสัตย์ 
รับผิดชอบสามัคคี บุคคล
ที่รักและผูกพันต่อองค์กร 
(ผู้เกษียณ) บุคลากรที่ทำ
ผลงานและสร้างช่ือเสียง
ให้กับสถาบัน และศิษย์
เก่าที่สร้างช่ือเสยีง 

กิจกรรมที่ 3  
๑.อาจารย์  ๕8 คน 
๒.สายสนับสนุน 
58 คน รวม 116 คน 
3.นักศึกษาพยาบาลช้ัน
ปีท่ี 1-4 จำนวน 607 
คน 
 

กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิง
ปฏิบัติกรเพ่ือสืบสาน
สามัคคีวิถีวัฒนธรรม 
(ใช้เงินรายได้สถานศึกษา) 
1.ค่าจ้างทำกรอบเกียรติ
บัตร จำนวน 60 ช้ิน x 
80 บาท  เป็น 
เงิน 4,800 บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ 3 
เป็นเงิน 4,800 บาท 

16 พค.
2563 

บุคลากรนักศึกษาและ
ศิษย์เก่าได้แสดงออกถึง
ความจงรักภักดีต่อ
สถาบัน 

อ.อารีย ์
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

6.ประกวดสุนทรพจน์ของ
นักศึกษา 
7. ประกวดร้องเพลง
ประสานเสยีงของ
นักศึกษา 
8.คัดเลือกและมอบ
เกียรติบตัร ครูต้นแบบ
ของวิทยาลัยฯ 

  กิจกรรมที่ 4 
วันพยาบาลสากล 
1.มอบรางวัลพยาบาล
ดีเด่น 
2.นิทรรศการแสดงผล
งานวิชาการ/นวัตกรรม
ทางสุขภาพ 

กิจกรรมที่ 4 
๑.อาจารย์  58 คน 
๒.สายสนับสนุน 58 คน 
รวม 116 คน 
3.นักศึกษาพยาบาลช้ัน
ปีท่ี 1-4 จำนวน 607 
คน 
4. แขกผู้มเีกียรติ 
พยาบาลหน่วยงาน
ภายนอก จำนวน 200 
คน 

กิจกรรมที่ 4วันพยาบาล
สากล (ใช้เงินรายได้
สถานศึกษา) 
1.ค่าวัสดุ  3,000 บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ 4 
เป็นเงิน 3,000  บาท 

กลางเดือน 
พค.2563 

 อ.สุทธามาศ 
 

  กิจกรรมที่ 5 
วันพยาบาลแห่งชาติ 
1. ตักบาตรข้าวสาร
อาหารแห้ง 
2. พิธีอาศิรวาทราชสดุด ี

กิจกรรมที่ 5 
๑.อาจารย์  ๕9 คน 
๒.สายสนับสนุน 
63 คน 
รวม 122คน 

กิจกรรมที่ 5วันพยาบาล
แห่งชาติ (ใช้เงินรายได้
สถานศึกษา) 
1.ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มอาจารย์และ

21 ตค. 
2562 

 อ.อารีย ์
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

3. นิทรรศการ
เทิดพระเกยีรตสิมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราช
ชนน ี
4. มอบรางวัลพยาบาล
ดีเด่นในจังหวัดพิษณุโลก 
 
 

3.นักศึกษาพยาบาลช้ัน
ปีท่ี 1-4 จำนวน 607 
คน 
4. แขกผู้มเีกียรติ 
พยาบาลหน่วยงาน
ภายนอก จำนวน 
200 คน 

เจ้าหน้าท่ีจำนวน 122 
คน x 25บาท  เป็นเงิน
3,050 บาท 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
นักศึกษาจำนวน 607 คนx20 
บาทเป็นเงิน 12,140 บาท 
3.ค่าจ้างจดัทำป้ายเวท ี
จำนวน 5,000 บาท 
4. ค่าจ้างจัดสถานท่ี 
15,000บาท 
5. ค่าวัสดุอุปกรณ์  
เป็นเงิน 20,000 บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ 5  
เป็นเงิน 55,190 บาท  

สรุปงบประมาณโครงการที่ RP04-28 210,000    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      แผนปฏิบัตกิารปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ฉบับปรับแผนกลางปี) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช หน้า 175 
 

 

 
 
 

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖3 (ฉบับปรับแผนกลางปี) 
ชื่อแผนงาน พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเพือ่ความเป็นเลิศ 
วัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 

1. เพื่อพัฒนาการบรหิารจดัการทีม่ีประสิทธิภาพ  (คน เงิน ของ  IT) 
2. เพื่อกำกับติดตามผลการดำเนนิงานงานอำนวยการ 

ตัวชี้วัดแผนงาน ๑. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๒. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรให้เป็นวิทยาลัยคุณธรรม 
๓. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาวิทยาลัยคุณธรรม และวิทยาลัยสีเขียว (Green College) 
๔. ค่าคะแนนเฉลี่ยการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน (มากกว่า 4.30)  
๕. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับหรือมากกว่า 4.30) 
๖. ร้อยละ ๑๐๐ ของอาจารย์ได้รับการพัฒนาตามความเช่ียวชาญเฉพาะสาขา/วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า ๑๕ ช่ัวโมง/คน/ปี  
๗. ร้อยละ ๑๐๐ ของอาจารย์ประจำหลักสูตรได้รับการพัฒนาตามความเช่ียวชาญเฉพาะสาขา/วิชาชีพ /การบริหารหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๑๕ ช่ัวโมง/คน/ปี  
๘. ร้อยละ ๑๐๐ ของบุคลากรสายสนับสนุนอาจารย์ได้รับการพัฒนาตามความเช่ียวชาญเฉพาะสาขา/วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า ๑๐ ช่ัวโมง/คน/ปี  
๙. ร้อยละ ๘๐ ของโครงการตามแผนมีการดำเนินการตามเวลาและใช้งบประมาณไมเ่กินตามแผนท่ีกำหนดไว้ 
๑๐. ร้อยละ ๘๐ ของโครงการตามแผนมผีลการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และตัวช้ีวัดตามที่กำหนดไว้ 

ความสอดคล้อง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ บริหารจัดการวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 

เป้าประสงค์ : ๕.๑ พัฒนาระบบการจัดการข้อมลูและเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กร 
๕.๒ พัฒนาองค์กรให้เป็นวิทยาลัยคุณธรรมและวิทยาลัยสีเขียว (Green College) 
๕.๓ พัฒนาการบริหารจัดการให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม 
5.4 พัฒนาความเช่ียวชาญของอาจารย์ของวิทยาลัยใหส้อดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุข 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ๕.๑ ระดับความสำเร็จของการพฒันาระบบการจัดการข้อมูลและเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบรหิารจัดการองค์กร 
5.2 ระดับความสำเร็จของการพฒันาองค์กรให้เป็นวิทยาลัยคุณธรรม 
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๕.3 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรให้เป็นวิทยาลัยสีเขียว (Green College) 
๕.4 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพภายใต้ค่านิยมร่วม MOPH  
๕.5 ค่าคะแนนเฉลี่ยการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน (มากกว่า ๓.๘๑)  
๕.6 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับหรือมากกว่า ๓.๕๑) 
5.7. จำนวนอาจารย์ทีไ่ดร้ับการพฒันาความเชี่ยวชาญสอดคล้องกับหลักสตูรที่ให้บริการสังคมของวิทยาลัย 

กลยุทธ ์ ๕.๑ พัฒนาระบบการจัดการข้อมลูและเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กร 
๕.๒ พัฒนาองค์กรให้เป็นวิทยาลัยคุณธรรมและวิทยาลัยสีเขียว (Green College) 
๕.๓ พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
5.4 เร่งรัดการพัฒนาความเชี่ยวชาญให้สอดคล้องกับความต้องการของระบบสุขภาพ 

ระบบประกันคุณภาพการ  
ศึกษา 

- ตัวบ่งช้ีคุณภาพระดับหลักสตูรองค์ประกอบท่ี 6 ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสกอ. 
- ตัวบ่งช้ีคุณภาพระดับองค์ประกอบท่ี 1 (1.2-1.3) และ5  ระดับสถาบันตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสกอ. 

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด  รองผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่ SP05-1๓ 
การพัฒนาระบบการ
จัดการข้อมูลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารจัดการ
องค์กร 
 
 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
 โครงการงานประจำ 
 
วัตถุประสงค์ 
พัฒนาระบบการจัดการ 
ข้อมูลและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการ
บริหารจดัการองค์กร 
 

ระดับความสำเร็จของการ
พัฒนาระบบการจัดการ
ข้อมูลและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการ
บริหารจดัการองค์กร 

กิจกรรมที่ 1 
ทบทวน/จัดทำแผนการ
พัฒนาระบบการจัดการ
ข้อมูลและเทคโนโลยี 
สารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการองค์กร 
1.วิเคราะห์ปญัหาการ
ดำเนินงานด้านระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการองค์กร (ฐานข้อมูล
บริหาร เช่น การเงิน พัสดุ
ครุภัณฑ์ บุคลากร 
ฐานข้อมูลการเรียนการสอน 
ฐานข้อมูลวิจัย ฐานข้อมูล
บริการวิชาการ ฐานข้อมูล
ทำนุฯ) และผลการประเมิน
การใช้ระบบฐาน ข้อมูล 
และสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการองค์กรใน
ปีงบประมาณ 256๒ 
2.จัดทำแผนการพัฒนา
ระบบการจัดการข้อมูลและ
เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการองค์กร 

ผู้รับผิดชอบ 
ฐานข้อมูล  
จำนวน 25 คน 

 

ไม่ใขง้บประมาณ 
 

ตค.-พย.
๒๕๖๒ 

 

1.วิทยาลัยมีระบบการ
จัดการข้อมูลและเทคโน 
โลยีสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการองค์กรที่มี
ประสิทธิภาพ 
2. ผู้บริหารสามารถนำ
ข้อมูลไปใช้ใน 
การบริหารจัดการองค์กร
ได ้
 

อ. อภิเชษฐ ์
คุณธีระพงศ ์
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

๓.จัดทำระบบและกลไก
การกำกับติดตาม
ประเมินผลแผนการพัฒนา
ระบบการจัดการข้อมูล
และเทคโนโลยี 
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการองค์กร 

  กิจกรรมที่ 2  
จัดหาคอมพิวเตอร์ และ
อุปกรณ์ต่อพ่วงทดแทน
อุปกรณ์ที่หมดอายุการใช้
งาน(ตามแผนการพัฒนา
ระบบฯ) 
1. จัดหาคอมพิวเตอร์ และ
อุปกรณ์ต่อพ่วงทดแทน
อุปกรณ์ที่อายุการใช้งาน 
2. ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ 
และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
3. ปรับปรุงระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตภายในวิทยาลัย
ฯตามผลการประเมินความ
พึงพอใจของผู้ใช้บริการ/
ความจำเป็น 
 

 กิจกรรมที่ 2 
จัดหาคอมพิวเตอร์ และ
อุปกรณ์ต่อพ่วงทดแทน
อุปกรณ์ที่หมดอายุการใช้
งานตามแผนการพัฒนา
ระบบการจัดการข้อมูลฯ 
๑.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
แบบท่ี ๒ จำนวน 1 
เครื่อง เครื่องละ 
๓๕๐,๐๐๐ บาท 
เป็นเงิน 35๐,๐๐๐ บาท 
- อุปกรณ์ป้องกันและ
ตรวจจับการบุกรุก 
(Intrusion Prevention 
System) แบบท่ี ๑ 
จำนวน ๑ ชุด   

ตค.25๖๒-
กค.25๖๓ 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

เป็นเงิน ๔๓๐,๐๐๐ บาท 
-อุปกรณ์สำหรับจดัเก็บ
ข้อมูลภายแบบภายนอก 
(External Storage) 
จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 
130,000 บาท 
- อุปกรณ์อัพเกรดเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 
90,000 บาท 
เป็นเงิน 1,000,๐๐๐ 
บาท 
๒.ค่าวัสดุ 
-ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วง  
เป็นเงิน ๑0๐,๐๐๐ บาท 
๓.ค่าใช้สอย 
-ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์
และวัสดุอุปกรณ์ต่อพ่วง  
เป็นเงิน  ๑20,๐๐๐ บาท  
กิจกรรมที่ ๒ 
รวมเป็นเงิน  
๑,220,๐๐๐ บาท 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

  กิจกรรมที่ ๓ 
ประชุมชี้แจงการใช้งาน
ระบบการจัดการข้อมูล 
การบริหารและการ
ตัดสินใจ  ติดตามและ
ตรวจสอบประเมินผลการ
ใช้งานระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศ 
-ดำเนินการใช้งานระบบการ
จัดการข้อมูล ใช้ในการ
บริหารและการตัดสินใจ 
- ติดตามการใช้และ
ประเมินผลการใช้ระบบการ
จัดการข้อมูล รายงานผล 
รวมทั้งนำผลการประเมินไป
พัฒนาต่อไป 
- ประเมินผลการใช้ระบบ
ฐานข้อมูลและระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการองค์กรโดยผู้บริหาร
และนำผลการประเมินไป
พัฒนาในปีงบประมาณ
ถัดไป 

ผู้รับผิดชอบ 
ฐานข้อมูล  
จำนวน 25 คน 
 

กิจกรรมที่ ๓ 
ประชุมชี้แจงการใช้งาน
ระบบการจัดการข้อมูล 
การบริหารและการ
ตัดสินใจ  ติดตามและ
ตรวจสอบประเมินผลการ
ใช้งานระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

มค.25๖๓ 
เมย.25๖๓ 
กค.25๖๓ 
สค.25๖๓ 
 

  

สรุปงบประมาณโครงการที่ SP05-1๓ 1,220,๐๐๐     
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่ SP05-1๔ 
พัฒนาวิทยาลัยสีเขียว 
(Green College) 
 
 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
โครงการงานประจำ 
 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อใหบุคลากรและ
นักศึกษา 
๑. มีความร ูและมี
พฤติกรรมในการใช้
พลังงานอย่างประหยัด 
๒. มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาองค์กรให้เป็น
องค์กรสีเขียว 

1. ระดับความสำเร็จของ
การพัฒนาองค์กรให้เป็น
องค์กรสีเขียว (Green 
college) 
2.ร้อยละ ๕ ของปริมาณ
การใชน้ำประปาลดลง 
3.ร้อยละ ๕ ของปริมาณ
การใชไฟฟาและคาไฟฟ้า
ลดลง 
4.ร้อยละ ๕ ของปริมาณ
การใชกระดาษใน
วิทยาลัยลดลงเมื่อเทียบ
กับปีงบประมาณที่แล้ว  
5.ร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลากรและนักศึกษา มี
ความรู้เรื่องการพัฒนา
องค์กรให้เป็นองค์กรสี
เขียว 
6.ร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลากร และนักศึกษามี
การแยกขยะ 
7.ร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลากร และนักศึกษาเข

กิจกรรมที่ 1 
กำหนดนโยบายการ
พัฒนาองค์กรสีเขียวและ
แต่งต้ังผู้รับผิดชอบ 
-กำหนดนโยบายการ
พัฒนาองค์กรสีเขียว 
-แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
ดำเนินงาน 
-จัดทำแผนการดำเนินงาน
ครอบคลมุการจดัการ
สิ่งแวดล้อม การใช้
ทรัพยากรและพลังงาน 
การจัดซื้อจดัจ้าง การ
จัดการขยะ  ๕ ส ฯลฯ 
 
กิจกรรมที่ ๒ 
อบรมให้ความรู้เร่ืองการ
พัฒนาองค์กรให้เป็น
องค์กร 
สีเขียว 
กิจกรรม ๒.๑ อบรมให้
ความรู้แก่บุคลากรเร่ือง
การพัฒนาองค์กรให้เป็น
องค์กร 

คณะกรรมการ
ดำเนินงาน จำนวน 
๒๐ คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ ๒.1 
อาจารย์และเจ้าหน้าที่  
จำนวน ๑๒๐ คน 

กิจกรรมที่ ๑ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ ๒.1  
(ใช้เงินอุดหนุน) 
๑.ค่าตอบแทนวิทยากร
หน่วยงานราชการ จำนวน 
2 คน x ชม.ละ ๖๐๐บาท 
x ๓ ช่ัวโมง เป็นเงิน  
3,6๐๐ บาท 
๒. ค่าวัสดุเป็นเงิน 3,๐๐๐
บาท 

ตค.2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 ส.ค.63 

๑.บุคลากรและนักศึกษามี
จิตสํานึกและมีพฤติกรรม
ในการใช้พลังงานอย่าง
ประหยดั 
๒.วิทยาลยัมีคณุภาพสิ่ง
แวดลอมทีด่ ี
๓.วิทยาลยัได้รับ 
การยอมรับว่าเป็น
วิทยาลัยสเีขียว 

นายศักดิธัช 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

ารวมกิจกรรม Big 
cleaning day 

สีเขียว 
-บรรยายให้ความรูโ้ดย
วิทยากร 
 

3. ค่าอาหารว่าง 1 มื้อ X 
๒๕ บาท X ๑๒๐ คน เป็น
เงิน ๓,๐๐๐ บาท 
รวมเป็นเงิน ๙,6๐๐ บาท 

  กิจกรรม ๒.2 อบรมให้
ความรู้ นักศึกษาเร่ืองการ
พัฒนาองค์กรให้เป็น
องค์กรสีเขียว  
-บรรยายให้ความรูโ้ดย
วิทยากร 
 

กิจกรรมที่ ๒.2 
นักศึกษาทุก 
ช้ันปี  
(ปี1=๑๕๐, 
ปี2= 1๗๗, 
ปี3=1๔๒,    
ปี4=1๓๘) 
จำนวน ๖๐๗ คน 
 

กิจกรรมที่ ๒.2 (ใช้เงิน
รายได้สถานศึกษา) 
๑.ค่าตอบแทนวิทยากร
หน่วยงานราชการ จำนวน
2 คน xชม.ละ๖๐๐บาท x๓ 
ช่ัวโมงเป็นเงิน 3,6๐๐ บาท 
2. ค่าอาหารว่าง 1 มื้อ X 
๒๕ บาท X  ๖๐๗  คน 
เป็นเงิน  1๕,๑๗๕ บาท 
รวมเป็นเงิน 18,๗๗๕ 
บาท 

5 ส.ค.63   

  กิจกรรมที่ 3  
Big cleaning day 
-จัดทำแผนการดำเนินงาน
กิจกรรม 5 ส บรเิวณ
โดยรอบวิทยาลัย (ทุกวัน
พุธเวลา 16.00-17.00 
น.) 
-ดำเนินงานตามแผน 

อาจารย์และเจา้หน้าท่ี 
จำนวน  
๑๒๐ คน 
นักศึกษา 
ทุกช้ันปี  
(ปี1=๑๕๐, 
ปี2= 1๗๗, 
ปี3=1๔๒,    
ปี4=1๓๘) 

กิจกรรมที่ 3 Big 
cleaning day 
(ใช้เงินรายไดส้ถานศึกษา) 
1.ค่าวัสดุเป็นเงิน 3,๐๐๐ 
บาท 
รวมเป็นเงิน 3,000 
บาท 

ตค.2562 
-กย.2563 
(ทุกวันพุธ) 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

-ประเมินผลการ
ดำเนินงาน 
-สรุปผลการดำเนินงาน
และรายงานผู้บริหาร 

รวม ๗๒๗ คน 

  กิจกรรมที่ ๔ 
ติดตามประเมินผล 
การดำเนินงาน 
-ประเมินผลการ
ดำเนินงานตามแผนพัฒนา
องค์กรสีเขียว 
-วิเคราะหส์รุปผลการ
ดำเนินงาน (ตามเกณฑ์
การประเมินสำนักงานสี
เขียว:Green office) 
-รายงานผลการ
ดำเนินงานต่อผู้บริหาร 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการ
ดำเนินงาน จำนวน 
๒๐ คน 
 

กิจกรรมที่ ๔ 
ติดตามประเมินผลการ
ดำเนินงาน 
-ไม่ใช้งบประมาณ 

คร้ังท่ี 1 
มีค.2563 
คร้ังท่ี 2 
กค-สค.
2563 
 

  

สรุปงบประมาณโครงการที ่SP0๕-14 31,375    



      แผนปฏิบัตกิารปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ฉบับปรับแผนกลางปี) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช หน้า 184 
 

 

โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่ SP05-15 
โครงการพัฒนา
วิทยาลัยคุณธรรม
ภายใต้ค่านิยมร่วม 
MOPH 
 
โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
โครงการงานประจำ 
 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนาให้
วิทยาลัยเป็นวิทยาลัย
คุณธรรมภายใต้ค่านิยม
ร่วม MOPH 
2. เพื่อพัฒนาการ
บริหารวิทยาลัยให้มี
คุณภาพและเป็นท่ี
ยอมรับของสังคม 
๓. เพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรใหม้ีความรู้
ความเข้าใจแนวคิดของ
การพัฒนาวิทยาลัย
คุณธรรมภายใต้ค่านิยม

1. ระดับความสำเร็จของ
การดำเนินงานการเป็น
วิทยาลัยคณุธรรมตาม
เกณฑ์ที่กำหนดอย่างน้อย 
5 ข้ันตอน 
  1.1 มีการกำหนด
นโยบายแนวทางปฏิบตัิ/
คู่มือการปฏิบตั ิ
  1.2 มีการแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบในการ
ดำเนินงาน 
  2.1 มีการจัดทำ
แผนการบริหารและ
แผนพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของอาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน 
(ครอบคลุมกระบวนการ
บริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ท่ี
สอดคล้องกับ MOPH) 
  3.1 มีการดำเนินงาน
ตามแผนที่กำหนด 

กิจกรรมที่ ๑ ทบทวน
นโยบายคุณธรรมอัต
ลักษณ์ของวิทยาลัย และ
ค่านิยมร่วม “MOPH” 
1. ผู้บริหารประชุม 
ช้ีแจงและทบทวนนโยบาย
คุณธรรมอัตลักษณ์ของ
วิทยาลัย และค่านิยมร่วม 
“MOPH” ให้บุคลากรใน
หน่วยงานทุกคนได้
รับทราบและเข้าใจพร้อม
ทั้งทำข้อตกลงร่วมในการ
นำไปสู่การปฏิบัติ 
๒. ทบทวนโครงงาน
คุณธรรม /กิจกรรมที่
ตอบสนองคุณธรรมอัต
ลักษณ์วิทยาลัยของแต่ละ
กลุ่มงานที่นำมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานและ
ชีวิตประจำวัน 
๓. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
โดยวิทยากร เพื่อให้เกิด
ความรู้ ความเข้าใจ และ 
แนวทางการปฏิบัติตนเพื่อ

๑.อาจารย์  ๕9 คน 
๒.สายสนับสนุน 
63 คน 
รวม 122คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ ๑.3 ประชุม
เชิงปฏิบัติการทางการ
ปฏิบัติตนเพ่ือความสุขใน
การทำงานตามหลักการ
ของค่านิยมร่วม(MOPH) 
และคุณธรรม อัตลักษณ์
วิทยาลัย(ใช้เงินอุดหนุน) 
๑. ค่าตอบแทนวิทยากร
(หน่วยงานเอกชน) จำนวน 
2 คนx 1,200บาทx7ชม. 
เป็นเงิน 16,800 บาท 
๒. ค่าเดินทาง/พาหนะ
วิทยากร ไป-กลับ คนละ 
5,000 บาท x 2 คน 
เป็นเงิน 10,000 บาท 
๓. ค่าที่พักวิทยากรจำนวน 
1 คนืx2 ห้องx1,450 บาท  
เป็นเงิน 2,900 บาท 
๔. ค่าอาหารกลางวัน
อาจารย์และเจา้หนา้ที่ 
จำนวน 122 คนx80บาท 
เป็นเงิน 9,760 บาท 
๕. ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม อาจารย์และ

3 ตค.
2562 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- บุคลากรของวิทยาลัยมี
พฤติกรรมที่ถูกต้องดีงาม 
ด้วยคุณธรรมที่พึงประสงค์ 
ภายใต้ค่านิยมร่วม MOPH  
และคณุธรรมอัตลักษณ์
สามารถนำมาประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจำวันและใน
การปฏิบัติงานเพื่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ตนเองและ
ผู้อื่นต่อไป 
- วิทยาลัยพยาบาลเป็น
องค์กรคุณธรรมที่มี
ช่ือเสียงและไดร้ับการ
ยอมรับของสังคม 
 
 

อ.ดร. พนารัตน ์
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

ร่วม  MOPH สามารถ
ปฏิบัติตนได้ถูกต้อง 
4. เพื่อส่งเสริมให้
บุคลากรมีแนวทางใน
การทำงานอย่างมี
ความสุข ภายใต้ค่านิยม
ร่วม  MOPH คุณธรรม 
และอัตลักษณ ์
 
 

  4.1 มีการติดตาม 
ประเมินผล การ
ดำเนินงานทุก 3 เดือน 
  5.1 มีการวิเคราะห์ 
สรุปผลการดำเนินงาน
เสนอแนวทางการพัฒนา 
ปรับปรุงและรายงานผล
ต่อผู้บริหาร 
2. ร้อยละ 80 ของ
บุคลากรที่เข้าร่วม
โครงการ มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการ
พัฒนาวิทยาลัยคณุธรรม
ภายใต้ค่านิยมร่วม  
MOPH    
3. ร้อยละ 60 ของ
บุคลากรในหน่วยงาน มี
ระดับความสุขตามดัชนี
ช้ีวัดความสุข (happy 
ตั้งแต่ระดับ 4 ข้ึนไป 
 
 
 
 

ความสุขในการทำงานตาม
หลักการของค่านิยมร่วม 
(MOPH) และคุณธรรมอัต
ลักษณ์วิทยาลัย รวมทั้ง
พฤติกรรมบ่งช้ีเพื่อนำมา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
และชีวิตประจำวัน 
๔. แต่ละกลุ่มงานวางแผน
งาน โครงการ/กิจกรรมที่
ตอบสนองคุณธรรมอัต
ลักษณ์วิทยาลัยและค่านิยม
ร่วม “MOPH” 
๕. แต่ละกลุม่งานดำเนินการ
ตามโครงการ/กิจกรรมที่
ตอบสนองคุณธรรมอัต
ลักษณ์วิทยาลัยและค่านิยม
ร่วม “MOPH” 
๖. จัดเวทีนำเสนอ
โครงการ/กิจกรรมที่
ตอบสนองคุณธรรมอัต
ลักษณ์วิทยาลัยและค่านิยม
ร่วม “MOPH”ของแต่ละ
กลุ่มงานเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เจ้าหน้าท่ี จำนวน  122 
คนx25บาทx 2 มื้อ เป็น
เงิน 6,100  บาท 
๖.ค่าวัสดุอุปกรณ์  
3,000 บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ 1 
เป็นเงิน  48,560 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      แผนปฏิบัตกิารปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ฉบับปรับแผนกลางปี) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช หน้า 186 
 

 

โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

 7. ถอดบทเรียนผลการ
ดำเนินงาน 
8. ติดตามและประเมินผล
การดำเนินงาน  
9. สรุปรายงานเสนอ
ผู้บริหาร เพื่อให้ข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะนำในการ
ใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา
ปรับปรุงต่อไป 
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมใน
องค์กรตามหลักการของ
ค่านิยมร่วม(MOPH) 
- การเทิดทูนสถาบันชาติ 
ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 
- ทำบุญตักบาตร ในวันเกิด 
- สวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิ
และอัญเชิญพระบรม
ราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ใน
วาระก่อนการประชุม
ประจำเดือน  
- ส่งเสริมยกย่องคนดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑.อาจารย์  ๕8 คน 
๒.สายสนับสนุน 
58 คน 
รวม 116คน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมใน
องค์กรตามหลักการของ
ค่านิยมร่วม(MOPH) 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตค.2562 
– กย.
2563 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

ศรีพุทธชินราช 
- การไหว้ สวัสดี ทักทาย  
- การแต่งกายประจำวัน  
- การเยี่ยมไข้บุคลากรและ
ญาติสายตรง  
- การทำบุญบริจาคสิ่งของ    
- การแสดงมุฑิตาจิตวัน
เกษียณอายุราชการ 
- กิจกรรมเสียงระฆังแห่งสติ 
ในที่ทำงาน ฯลฯ 
- ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อ
ส่งคนดีศรีพุทธชินราชรับ
รางวัลภายใน ภายนอก
สถาบัน 

 
 
 
 
 

  กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมการ
เผยแพร่เกี่ยวกับวิทยาลัย
คุณธรรม 

๑.อาจารย์  ๕8 คน 
๒.สายสนับสนุน 
58 คน 
รวม 116คน 

กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมการ
เผยแพร่เกี่ยวกับวิทยาลัย
คุณธรรม  
ไม่ใช้งบประมาณ  
 
 
 
 

พ.ค.-มิ.ย. 
2563 

  

สรุปงบประมาณโครงการที ่SP05-15 ๔8,560    
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที ่SP05-1๖ 
การยกระดับประสิทธ ิ
ภาพการบริหาร
วิทยาลัยให้ทันการ
เปลี่ยนแปลง 
 
 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
โครงการงานประจำ 
 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อพัฒนาการบริหาร
วิทยาลัยให้มีคณุภาพให้
เป็นที่ยอมรับของสังคม 
 
 

คะแนนผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับสถาบัน เท่ากับหรือ
มากกว่า ๔.๓๐ 
 

 

๑.จัดประชุมทบทวน
ระบบบรหิารคณุภาพ ผล
การประเมินคณุภาพ
การศึกษาภายในระดับ 
หลักสตูร ระดับคณะ และ
ระดับสถาบัน เกณฑ์
ประกันคณุภาพ และหรือ
เกณฑ์อื่นๆ ที่เกีย่วข้อง 
๒.วิเคราะหส์ถานะองค์กร 
ออกแบบการปฏิบัติงาน
เพื่อให้สอดคล้องกับการ
ทำงานและเสนอ
คณะกรรมการบรหิาร
วิทยาลัยพิจารณา 
๓.ประสาน/คัดเลือก
หน่วยงานท่ีมีผลการ
ดำเนินงานเป็นท่ียอมรับ
ในระดับประเทศเพื่อ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้การ
บริหารจดัการร่วมกัน 
๔.ถอดบทเรยีนการศึกษา
ดูงานและจดัทำแนว
ทางการบริหารจัดการเพื่อ

ผู้บริหารของวิทยาลัย
18 คน  
-รองฯ 3 คน 
-หน.ภาค 6  คน 
-หน.งาน 9 คน 

(ใช้เงินอุดหนุน) 
1.ค่าตอบแทนวิทยากร 7 
ชม.x600 บาทเป็นเงิน 
4,200 บาท 
2. ค่าตอบแทนวิทยากร
หน่วยงานราชการ (บรรยาย
ที่ศึกษาดูงาน)  2 คน x 4 
ช่ัวโมง X 600 บาท เป็น
เงิน  4,800 บาท 
3.ค่าใช้สอยในการประชุม
เชิงปฏิบัติการ 
-ค่าเดินทางวิทยากร  
เป็นเงิน  5,000 บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน18 คน
x80 บาท เป็นเงิน 
1,440  บาท 
-ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม จำนวน 18 คน
x25บาทx2มื้อเป็นเงิน  
900 บาท 
4.ค่าใช้สอยในการไป
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ใน
ประเทศ 

สิงหาคม 
2563 
 

ผู้บริหาร 
ของวิทยาลัยฯ สามารถ
บริหารวิทยาลัยให้มี
คุณภาพให้เป็นท่ียอมรับ
ของสังคม 

อ.จารุวรรณ 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

พัฒนาการดำเนินงานของ
แต่ละกลุ่มงาน/งาน 
๕.กลุม่งาน/งานนำแนว
ทางการบริหารจัดการไป
ปฏิบัต ิ
๖.กำกับตดิตามผลการ
ดำเนินงาน “Share and 
Learn” (ติดตามจากผล
การประเมินคณุภาพ
การศึกษาภายใน 
๗.สรุปผลการดำเนินงาน
และนำเสนอผู้บริหารเพื่อ
พิจารณา 
และให้ข้อเสนอแนะ 
๘.นำผลไปพัฒนาปรับปรุง
การดำเนินงานในปีต่อไป 
 

-ค่าอาหารกลางวันและเย็น 
(นอกสถานที่) 18 คนx120
บาทx2 มื้อx3 วัน  เปน็เงิน 
12,960 บาท 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 
จำนวน 18 คนx25บาทx 
2มื้อx3วัน  เป็นเงิน  
2,700 บาท 
-ค่าที่พัก1,450บาทx2
คืนX10ห้องเป็นเงิน  
29,000 บาท 
-ค่าจ้างเหมารถพร้อม
น้ำมันเชื้อเพลิง จำนวนคัน
ละ 5,000บาทx3 วันx2 
คันเป็นเงิน30,000 บาท 
-ค่าของที่ระลึก 1,500
บาท x 2 ช้ิน เป็นเงิน 
3,000 บาท 
5.ค่าถ่ายเอกสาร 18 
ชุดๆละ 110 บาท เป็น
เงิน 1,980 บาท 
6.ค่าวัสดุ  3,020 บาท 
รวมเป็นเงิน99,000บาท 

สรุปงบประมาณโครงการที ่SP05-16 99,000    
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่ SP05-17 
โครงการพัฒนาความ
เชี่ยวชาญของอาจารย์
ให้สอดคล้องกับหลัก 
สูตรที่ให้บริการของ
วิทยาลัย 
 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
 โครงการงาน
ประจำ 
 
วัตถุประสงค์ 
พัฒนาความเชี่ยวชาญ
ของอาจารย์ของ
วิทยาลัยให้สอดคล้อง
กับความต้องการในการ
พัฒนาบุคลากรของ
กระทรวงสาธารณสุข 
 
 

จำนวนอาจารย์ทีไ่ด้รับ
การพัฒนาความ
เชี่ยวชาญสอดคล้องกับ
หลักสตูรที่ให้บริการของ
วิทยาลัย 
 
 

1. วิเคราะห์และสรุป
ความต้องการพัฒนาความ
เชี่ยวชาญที่สอดคล้องกับ
หลักสตูร 
2. ดำเนินการพัฒนา
อาจารย์ตามแผน 
3. สรปุและประเมิน
โครงการ 

อาจารย์ที่รับผิดชอบ
บริหารหลักสตูร 
จำนวน 3 คน 

(ใช้เงินอุดหนุน) 
- ค่าลงทะเบียนหลักสตูรที่
สอดคล้องกับการให้บริการ
วิชาการของวิทยาลัยเป็น
จำนวนเงิน 300,000บาท 
ดังนี ้
- หลักสูตรการพยาบาล
เฉพาะทางเวชปฏิบัติ
ครอบครัว 1 คน 
- หลักสูตรการพยาบาล
เฉพาะทางการแพทย์ฉุกเฉิน 
จำนวน 1 คน 
- หลักสูตรการพยาบาล
ผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจ 
จำนวน 1 คน 
 

ตค.2561- 
กย.2562 

อาจารยไ์ด้รับการยอมรับ
จากหน่วยงานภายนอกเป็น
วิทยากร 
ตามความเชี่ยวชาญ 

อ.อารีย ์

สรุปงบประมาณโครงการที ่SP05-17 300,000    



      แผนปฏิบัตกิารปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ฉบับปรับแผนกลางปี) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช หน้า 191 
 

 

โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่ RP๐๕-29 
โครงการทบทวนระบบ
บริหารจัดการองค์กร 
(Mannagment 
Review) 
 
 โครงการตาม 
ยุทธศาสตร ์
โครงการงาน 
ประจำ 
 
วัตถุประสงค์ 
๑.เพื่อยกระดับ
ประสิทธิภาพการ
ดำเนินงานขององค์กร 
๒.เพื่อหาแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีในการบริหาร
องค์กร 
๓. เพื่อสร้างความเข้าใจ
ให้กับบุคลากรเกี่ยวกับ
ระบบและกลไกการ
บริหารจดัการฉบับ
ปรับปรุงของทุกกลุ่ม

๑. มีการนำระบบและ
กลไกการบริหารจัดการ
องค์กรไปใช้พัฒนาการ
ดำเนินงานอย่างเป็น
รูปธรรมอย่างน้อย ๕ 
ระบบต่อกลุ่มงาน  
๒.วิทยาลยัมีระบบท่ีเป็น
แนวปฏิบัติที่ดีท่ีสดุ 
(best practice) อย่าง
น้อย ๑ระบบ  
๓. ร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลากรที่เกีย่วข้องมี
ความเข้าใจในการนำ
ระบบและกลไกการ
บริหารจดัการ 
(ปรับปรุง) ไปใช้อยู่ใน
ระดับดี (ค่าเฉลีย่เท่ากับ
หรือมากกว่า ๓.๕๑) 
๔. มีคูม่ือบริหารคณุภาพ 
ฉบับปรับปรุง 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
(ระบบและกลไกการ
บริหารจดัการองค์กร) 

กิจกรรมที่ ๑  
ทบทวนคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนา
ระบบและกลไกการ
บริหารจดัการองค์กร 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

- คณะกรรมการ
ทบทวนระบบและ
กลไก ๓๐คน 
 

ไม่ใช้งบประมาณ วัน พุธ ท่ี ๗
ตุลาคม 
๒๕๖๒ 

บุคลากรของวิทยาลยัมี
ความรู้ความเข้าใจ มีการนำ
ระบบและกลไกการบริหาร
จัดการองค์กรฉบับปรับปรุง  
ไปสู่การปฏิบตัิงานอย่าง
ต่อเนื่อง   

อ. วิลาวัณย ์
ดร.รุ่งทิวา 
 

กิจกรรมที่ ๒ 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาและปรับปรุงระบบ
และกลไกการบริหาร
จัดการองค์กรของทุกกลุ่ม
งานและจัดทำเล่มคู่มือ
บริหารคณุภาพ (ปรับปรุง) 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (2 
ครั้ง) 
๒.๑ ทุกกลุม่งานทบทวน
กระบวนการดำเนินงาน
ตามระบบและกลไก  
๒.๒ ทุกกลุม่งานนำเสนอ
ผลการนำระบบและกลไก
ไปสู่การปฏิบตัิ และเสนอ
แนวทางการพัฒนาระบบ 
และกลไกการบริหาร
จัดการองค์กร ๒.๓ 

- อาจารย ์
๕๘ คน 
- ข้าราชการสาย
สนับสนุน ๓ คน 
- ธุรการวิชาการ ๔ 
คน 
- ธุรการวิจัยและ
บริการวิชาการ ๒ คน 
- ธุรการอำนวยการ ๘
คน 
รวม ๗๕ คน 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ ๒ (ใช้เงิน
อุดหนุน) (ครั้งท่ี 1ใช้
แบบสอบถาม ครั้งท่ี 2จดั
ประชุม) 
- ค่าถ่ายเอกสาร และค่า
เข้าเลม่ จำนวน ๘๐ เลม่ x 
๒๐๐ บาท เป็นเงิน 
๑๖,๐๐๐ บาท  
- ค่าวัสดุ ๒,๐๐๐ บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ ๒  
เป็นเงิน ๑๘,๐๐๐บาท 

 
ครั้งท่ี 1 
9-12 
ธันวาคม 
2562 
ครั้งท่ี 1 
13-15เม.ย 
2563 
(3 วัน) 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

งาน (คู่มือบริหาร
คุณภาพ) 

คัดเลือกระบบ และกลไก
การบริหารจัดการองค์กร 
ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีท่ีสุด 
(best practice)  
๒.๔ จดัทำคู่มือบรหิาร
คุณภาพ (ฉบับปรบัปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๓) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  กิจกรรมที่ ๓  
ประชุมชี้แจงการนำ
ระบบและกลไกการ
บริหารจัดการองค์กร 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๓) ไปใช้พัฒนาการ
ดำเนินงาน 

- อาจารย์๕๘ คน 
- ข้าราชการสาย
สนับสนุน ๓ คน 
- ธุรการกลุ่มงาน
วิชาการ ๔ คน 
- ธุรการกลุ่มงานวิจัย
และบริการวิชาการ 

กิจกรรมที่ ๓ (ใช้เงิน
อุดหนุน) 
ไม่ใช้งบประมาณ 

พฤษภาคม 
๒๕๖๓ 
 

  

  กิจกรรมที่ ๔  
ติดตามการนำระบบและ
กลไกการบริหารจัดการ
องค์กรสู่การปฏบิัติ ๓ 
เดือน หลังการประชุม 
 
 

๒ คน 
- ธุรการกลุ่มงาน
อำนวยการ ๘คน 
รวม ๗๕ คน 

ไม่ใช้งบประมาณ ติดตาม
เดือน
กรกฎาคม 
๒๕๖๓ 

  

สรุปงบประมาณโครงการที ่RP๐๕-29 ๑๘,๐๐๐    
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่ RP๐๕-30 
โครงการพัฒนาการ
ทำงานอย่างมี
ประสิทธิภาพโดยการ
ใช้แผนกลยุทธ์ และ
แผนปฏิบัติการ 
 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
 โครงการงาน
ประจำ 
วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อให้บุคลากรมี
ความรู้ความเข้าใจและ
นำแผนกลยุทธ์  และ
แผนปฏิบัติการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
ไปใช้เพื่อเป็นแนวทาง
ปฏิบัต ิ
๒. เพื่อกำกับติดตาม
การดำเนินงาน ตาม
แผนกลยุทธ์  และ
แผนปฏิบัติการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

๑. บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจในการจดัทำ
แผนปฏิบัติการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และ
สามารถนำสู่การปฏิบตัิ
ได ้
๒. ร้อยละ ๙๐ ของ
โครงการตามแผนปฏิบัติ
การ ปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ มีการดำเนินการ  
๓. ร้อยละ ๑๐๐ ของ
โครงการตามแผนปฏิบัติ
การ ปีงบประมาณ 
๒๕๖๓ มีการดำเนินการ 
ตามเวลาที่กำหนด 
 ๔. ร้อยละ ๘๐ ของ
โครงการตามแผน มีผล
การดำเนินงานบรรลุ
ตามเป้าหมายและ
ตัวช้ีวัดความสำเร็จของ
โครงการ 
๕. ร้อยละ ๕๐ ของ
ตัวช้ีวัดแผนกลยุทธ์และ
ตัวช้ีวัดแผนงาน ตาม

กิจกรรมที่ 1 กำกับ 
ติดตาม และประเมินผล
การดำเนินงาน 
1.๑ กำกับติดตามการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
ทุก ๑ เดือน  
1.๒ ประเมินผลการ
ดำเนินงานและการกำกับ
ติดตามตามแผนกลยุทธ์ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 
ฉบับปรับปรุง และ
แผนปฏิบัติการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ทุก 
๓ เดือน (๔ ครั้ง) และ
รายงานผู้อำนวยการและ
คณะกรรมการบรหิาร 
วิทยาลัยฯ  
1.๓ ประเมินผลการ
ดำเนินงานและการกำกับ
ติดตามตามแผนกลยุทธ์ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 
ฉบับปรับปรุง และ
แผนปฏิบัติการ

- กรรมการ 
บริหารวิทยาลัยฯ ๑๓ 
คน 
 
- คณะกรรมการจัดทำ
แผน ปฏิบัติการ ๓๐
คน 
 

กิจกรรมที่ 1.๑  
-ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
กิจกรรมที่  1.2 
-ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ 1.๓  
- ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มในปรับ
แผนปฏิบัติการ(กลางปี) 
๓๐ คน x ๒๕ บาทx๒มื้อ 
เป็นเงิน ๑,๕๐๐ บาท 

กิจกรรมที่
1.๑ ติดตาม
ทุก ๑ เดือน 
  
กิจกรรมที่  
1.๒  
ติดตาม ๔ ครั้ง 
ได้แก ่
ครั้งที่ ๑ 
วันที ่๓๑ มค.
๒๕๖4 
ครั้งที่ ๒ 
วันที ่๓๐ เมย.
๒๕๖4 
ครั้งที่ ๓ 
วันที ่๒๖ กค.
๒๕๖4 
ครั้งที่ ๔ 
วันที ่๒๗ กย.
๒๕๖4 
 
วันท่ี 29 
เม.ย. ๖๓ 
(ปรับแผน
กลางปี) 
 
 

บุคลากรทุกระดับของ
วิทยาลัยมีแนวทางในการ
ปฏิบัติงานแบบบูรณาการ
ที่มุ่งผลสมัฤทธ์ิ และ
เป้าหมายขององค์กร 
 
 
 
 
 
 
 

ดร.รุ่งทิวา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดร.สภุาณี  
อ.สิรารักษ์  
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

๓. เพื่อจัดทำ
แผนปฏิบัติการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
๔. เพื่อให้บุคลากรมี
ความรู้ความเข้าใจและ
นำแผนกลยุทธ์  และ
แผนปฏิบัติการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
ไปใช้เพื่อพัฒนางาน 

แผนปฏิบัติการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
บรรลตุามเป้าหมายที่
กำหนดใน ๖ เดือนแรก 
และร้อยละ ๘๐ บรรลุ
ตามเป้าหมายที่กำหนด
ใน ๑๒ เดือนแรก 
๖.มีรายงานประจำปี 
ปีงบประมาณ  
๒๕๖๒ 
๗. บุคลากรมสี่วนร่วมใน
การวิเคราะห์องค์กร 
และจัดทำแผนปฏบิัติ
การปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ 
๘. มีการจัดทำ
แผนปฏิบัติการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 
 
 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รอบ
๖ เดือน และปรับปรุง
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ในแผนปฏิบัติการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ปรับ
แผนกลางปี) 
 

-ค่าอาหารกลางวัน ๓๐ คน 
x ๑มื้อ x๘๐บาท เป็นเงิน 
๒,๔๐๐ บาท 
- ค่าถ่ายเอกสาร จดัทำ
เล่มปรับแผนปฏิบัติการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
(กลางปี) จำนวน 2๐ เล่ม
x ๘๐ บาท เป็นเงิน  
1,6๐๐ บาท  
รวมกิจกรรมที่ 1.๓  
เป็นเงิน 5,5๐๐บาท 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

1.๔ จัดทำรายงาน
ประจำปี ปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ (Annual 
report) และรายงาน
ผู้อำนวยการและ
คณะกรรมการบรหิาร 
วิทยาลัยฯ และเผยแพร ่

-กรรมการ 
บริหารวิทยาลัยฯ ๒๐ 
คน 
 

กิจกรรมที่ 1.4  
- ค่าถ่ายเข้าเลม่ 
เอกสารรายงานประจำปี 
๒๕ เล่มx๑๐๐ บาท 
เป็นเงิน ๒,๕๐๐ บาท 
กิจกรรมที่ 1 รวมเป็นเงิน  
๘,0๐๐ บาท 

 ต.ค. 
๒๕๖๒ 

 ดร.รุ่งทิวา 
ธุรการงานแผนฯ 
 

 

กิจกรรมที่ 2 จัดทำ
แผนปฏิบัติการ 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดทำแผนปฏิบัติการ
ปีงบประมาณ  
๒๕๖๔ 

คร้ังท่ี ๑  
(SWOT ในวิทยาลัย) 
-กรรมการจัดทำ
แผนปฏิบัติการฯ 
จำนวน ๓๕ คน 
-ธุรการกลุม่งาน 

กิจกรรมที่ 2  
(ใช้เงินอุดหนุน) 
คร้ังท่ี ๑ (SWOT ใน
วิทยาลัย) 

กิจกรรมที่ 2 
คร้ังท่ี๑
(SWOT ใน
วิทยาลัย) 
15-30 
มี.ค.63 

 อ. ดร.สภุาณ ี
อ.สิรารักษ์  
ธุรการงานแผนฯ 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

-จัดทำเลม่แผนปฏิบัติการ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
- ขออนุมัติดำเนินการตาม
แผนปฏิบัติการ 
ปีงบประมาณ  
๒๕๖๔ 
 

จำนวน ๕ คน 
รวม ๔๐ คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คร้ังท่ี ๒  
(ที่วพบ.) 
-กรรมการจัดทำ
แผนปฏิบัติการฯ 
จำนวน ๓๕ คน 
 

- ค่าอาหารกลางวัน ๔๐ คน 
x ๑ มื้อ x ๘๐ บาท x ๑ วัน 
เป็นเงิน ๓,๒๐๐ บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
๔๐ คน x ๒ มื้อ x ๒๕ บาท 
x ๑วัน เปน็เงิน ๒,๐๐๐ บาท 
- ค่าถ่ายเอกสาร ๓,๐๐บาท  
กิจกรรมที่ 2 (คร้ังที่๑ ใน
วิทยาลัย) 
รวมเป็นเงิน ๘,๒๐๐ บาท 
 
คร้ังท่ี ๒ (ที่วพบ.)   
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดทำแผนปฏิบัติการ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
- ค่าอาหารกลางวัน วันละ 
80 บาทx๓๕คนx๔วัน 
เป็นเงิน  11,2๐๐ บาท 
- ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม มื้อละ 25บาทx
๓๕คนx๒มื้อ x๔วัน เป็น
เงิน    7,0๐๐ บาท 
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์     
เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ครั้งท่ี ๒ 
รอบท่ี 1 
30 เม.ย. – 
2 พ.ค.63 
รอบท่ี 2 
มิถุนายน 
63 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

- ค่าถ่ายเอกสารทำเลม่
แผนฯ ปีงบประมาณ
2564 เป็นเงิน   
๑๔,๐๐๐ บาท  
- ค่าตอบแทนวิทยากร
หน่วยงานเอกชน ๑,๒๐๐ 
บาทx๓๖ ช่ัวโมงx ๑ คน 
เป็นเงิน ๔๓,๒๐๐ บาท 
- ค่าที่พักวิทยากร วันละ 
๑,๔๕๐บาท x ๖ วันเป็น
เงิน ๘,๗๐๐ บาท 
- ค่าเดินทางวิทยากร ไป-
กลับ/ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 
เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท  
กิจกรรมที่ 2  
รวมเป็นเงิน 91,10๐
บาท 

  กิจกรรมที่ 3 ประชุม
ชี้แจงการนำแผนสู่การ
ปฏิบัต ิ
๑. ประชุมถ่ายทอดการนำ
แผนปฏิบัติการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖4 ไปสู่

- อาจารย์๕๘ คน 
- ข้าราชการสาย
สนับสนุน ๓ คน 
- ธุรการวิชาการ ๔คน 
- ธุรการวิจัยและ
บริการวิชาการ ๒ คน 

กิจกรรมที่ 3 (ใช้เงิน
อุดหนุน) 
- ค่าอาหารกลางวัน ๗๕ 
คน x ๑ มื้อ x ๘๐ บาท x  
๑ วัน  
เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท 

ก.ย.63 
(๑ วัน) 

 
 
 
 
 

 ดร.สภุาณ ี
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

งาน/กลุ่มงาน/บุคคล เพื่อ
ใช้ในการดำเนินงาน 
 
 

- ธุรการอำนวยการ ๘
คน 
รวม ๗๕ คน 
- ผู้รับผดิชอบโครงการ 

- ค่าอาหารว่าง ๗๕ คน x 
๒ มื้อ x ๒๕ บาท x ๑ วัน  
เป็นเงิน ๓,๗๕๐ บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ 3 
เป็นเงิน 9,๗๕๐ บาท 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

สรุปงบประมาณโครงการที่ RP๐๕-30 117,05๐    
โครงการที่ RP๐๕-31 
โครงการการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
 โครงการงาน
ประจำ 
 
วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อจัดทำแผนการ
บริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายในของ
องค์กร 

๑.มีแผนบริหารความเสี่ยง
ครบทั้ง ๔ พันธกิจ  
๒. มีการระบุความเสี่ยง
ครบทุกองค์ประกอบ 
ได้แก่   
๑.)ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
(Strategic Risk) ๒).
ความเสีย่งด้านการ
ปฏิบัติงาน (Operational 
Risk)  
3). ความเสี่ยงด้านการ
รายงาน (Reporting 
Risk)  
4). ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ และข้อบังคับ 
(Compliance Risk)  

กิจกรรมที่ ๑. ดำเนินการ
บริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน 
๑.๑ ทบทวนแผนและแนว
ปฏิบัติในการควบคมุความ
เสี่ยงทุกพันธกิจ 
 
๑.๒ ประชาสมัพันธ์แผน
บริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓และ
มอบหมายผู้รับผิดชอบ 

- กิจกรรมที่๑.๑   
คณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยงฯ 
จำนวน ๒๕ คน  
 
- กิจกรรมที่๑.๒  
เลขาคณะกรรม 
การบริหารความเสีย่งฯ 

กิจกรรมที่ ๑.๑   
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
กิจกรรมที่ ๑.๒  
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

 

๗ ต.ค. ๖๒ 
 
 
 
 
๗ ต.ค.๖๒ 
 
 
 

วิทยาลัยมีคูม่ือการบริหาร
ความเสีย่งและควบคุม
ภายในประจำ 
ปีวบประมาณ ๒๕๖๒ 
และทุกกลุม่งานมีการ
จัดทำแผนบริหารความ
เสี่ยงสูงท่ีเป็น 
ลายลักษณ์อักษร รวมทั้งมี
ส่วนร่วมในการจัดทำ
แผนการบริหารความเสี่ยง
สูงระดับองค์กร  มีการ 
กำกับติดตามการ
ดำเนินงานตามแผนและ
อุบัติการความเสี่ยงสูงที่
กำหนดขององค์กรลดลง 

อ.ศักดา 
 

 

๑.๓ ดำเนินการตาม
แผนการบริหารความเสี่ยง
และควบคมุภายใน 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

กิจกรรมที่ ๑.๓และ 
๑.๔ คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงฯ 
อาจารย์ ข้าราชการ 
เจ้าหน้าท่ีสาย

กิจกรรมที่ ๑.๓ และ ๑.๔  
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ต.ค.๖๒ - 
กย. ๖๓ 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

๒ เพื่อให้บุคลากรมี
ความรู้ความเข้าใจและ
นำแผนการบริหาร
ความเสีย่งและควบคุม
ภายในปีงบประมาณ 
๒๕๖๓ ลงสู่การปฏิบัติ  
๓.เพื่อใหม้ีการดำเนินงาน
บริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
๔.เพื่อการบริหารและ
ควบคุมการดำเนินงาน
ตามแผนบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายใน 
ตามแผนที่กำหนด 
๕.เพื่อกำกับตดิตามการ
บริหารความเสี่ยงอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 

๓.การดำเนินงานบรหิาร
ความเสีย่งสามารถ
ดำเนินการไดต้ามกำหนด
ระยะเวลาและ
งบประมาณตามแผนท่ี
กำหนดไว ้
๔.มีรายงาน ส่งหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลา
ที่กำหนด 
๕.อุบัติการณ์ความเสี่ยงท่ี
เกิดขึ้นลดลงหรือหมดไป 
๖. ร้อยละ ๑๐๐ ของกลุ่ม
งานท่ีเกี่ยวข้องมีการ
ดำเนินงานและรายงานผล
การดำเนินงานตาม
แผนการบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายใน 
ปีงบประมาณ 
๒๕๖๓ ตามเวลาที่
กำหนด 
๗. ร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลากร 
มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการบรหิารความ

๑.๔ รวบรวมเหตุการณร์ะบุ
ความเสีย่งและวิเคราะห์
สาเหตุ/ปัจจยัที่ก่อให้เกิด
ความเสีย่ง(Route Couse 
Analysis) โดยพิจารณาทั้ง
ปัจจัยภายใน  และปัจจัย
ภายนอก  

สนับสนุน และ
นักศึกษา  

กิจกรรมที่ ๒ พัฒนา/
ปรับปรุงคู่มือการบริหาร
ความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน 
 

กิจกรรมที่ ๒ อาจารย์ 
บุคลากรของวิทยาลยั  
จำนวน ๗๐ คน 

กิจกรรมที่ ๒  
(ใช้เงินอุดหนุน) 
ค่าถ่ายเอกสาร และจัดทำ
เล่มคูม่ือการบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุม
ภายใน จำนวน 2๐ เลม่x
เล่มละ ๑๐๐ บาท รวม
เป็นเงิน 2,๐๐๐ บาท 

๓๑ ก.ค. 
๒๕๖3 

 

กิจกรรมที่ ๓ การประชุม
เชิงปฏิบัติการการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน 
 

กิจกรรมที่ ๓ อาจารย์ 
บุคลากรของวิทยาลยั  
จำนวน ๗๐ คน 

กิจกรรมที่ ๓  
(ใช้เงินอุดหนุน) 
- ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ๗๐ คนx๒๕บาท
x๔มื้อ เป็นเงิน ๗,๐๐๐ 
บาท  
- ค่าอาหารกลางวัน ๗๐ 
คนx๘๐บาทx๒มื้อ เป็นเงิน 
๑๑,๒๐๐ บาท   

10 มิ.ย.62   
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

เสี่ยง และการควบคมุ
ภายใน 

- ค่าตอบแทนวิทยากร
หน่วยงานรัฐบาล ๒ คนx
วันละ ๗ ชม.xชม.ละ ๖๐๐ 
บาท x ๒วัน  เป็นเงิน 
๑๖,๘๐๐ บาท   
- ค่าพาหนะวิทยากรไป
กลับ/ค่าเดินทาง เป็นเงิน 
๑๐,๐๐๐ บาท   
- ค่าที่พักวิทยากร ๒ คนx
วันละ ๑,๒๐๐ บาท x ๑ 
วันเป็นเงิน ๒,๔๐๐ บาท 
รวมเป็นเงิน ๔๗,๔๐๐ 
บาท 

  กิจกรรมที่ ๔ กำกับ
ติดตามการบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายใน  
๔.๑ การกำกับตดิตามการ
บริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน โดยให้แต่
ละกลุม่งานรายงานผลการ
ดำเนินงานทุก ๒ เดือน 
๔.๒ จดัทำรายงานผลการ
กำกับติดตามการดำเนิน
ตามแผนการบรหิารความ

- คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน ๒๕ 
คน 
 
 

- กิจกรรมที่ ๔.๑, ๔.๒  
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 
๔.๑, ๔.๒ 
และ๔.๓ 
รอบ ๖เดือน  
วันท่ี 19 
มี.ค.63 
รอบ๑๒
เดือน 
วันท่ี ๑๕ 
มิ.ย.๒๕๖๓ 

 ดร.รุ่งทิวา 
อ.ศักดา 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

เสี่ยงและควบคุมภายใน
ของทุกกลุ่มงาน ต่อ
ผู้อำนวยการ 
คณะกรรมการบรหิารฯ 
และ สบช. (รอบ ๖ เดือน
และ ๑๒ เดือน) 
๔.๓.จัดทำรายงานการ
ควบคุมภายในตาม
ระเบียบของ
กระทรวงการคลังว่าด้วย 
มาตราฐานการควบคมุ
ภายในสำหรับหน่วยงาน
ของรัฐ (ปค.๔,๕) 

  ๔.4.วเิคราะห์ผลการ
ดำเนินงานตามประเด็น
ต่างๆดังนี ้
๑) ผลการดำเนินงานตาม
แผนบริหารความเสี่ยง 
และควบคมุภายใน 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
๒) Risk profile ปีงบ 
๒๕๖๓  
๓)กระบวนการทำงานตาม
ระบบ 

- คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน ๒๕ 
คน 
 

-กิจกรรมที่ ๔.๓ และ ๔.๔ 
- ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ๒๕ คนx๒๕บาท
x๑ มื้อ เป็นเงิน ๖๒๕ บาท 
- ค่าถ่ายเอกสาร และ
จัดทำเลม่ จำนวน ๓๐ เลม่
xเล่มละ ๑0๐ บาท เป็น
เงิน ๓,0๐๐ บาท 
รวมเป็นเงิน 3,6๒๕ 
บาท 
 

 กิจกรรมที่ 
๔.๓ และ 
๔.๔วันท่ี 
๒๔ มิ.ย.
๒๕๖๓  
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

๔) ข้อเสนอแนะจากคณะ
กรรมการบริหารฯ 
เกี่ยวกับการบรหิารความ
เสี่ยง และควบคุมภายใน 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  
๔.5การนำผลการ
วิเคราะหม์าปรับปรุงการ
ดำเนินงานและจัดทำ
แผนการบริหารความเสี่ยง
และควบคมุภายใน 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

 
 
 

สรุปงบประมาณโครงการที่ RP๐๕-31 ๕3,0๒๕    
โครงการที่ RP05-32 
โครงการพัฒนาการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี พุทธชินราช 
   
โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
โครงการงานประจำ 
 

๑.ร้อยละ 80 ของ
บุคลากรมีความรู้ ความ
เข้าใจเกณฑ์ประกัน
คุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการอุดมศึกษา 
2561 
2. ร้อยละ 80 ของ
สามารถวางแผนการ
ดำเนินงานตามเกณฑ์
คุณภาพและตัวบ่งช้ี
ประกันคณุภาพและ

กิจกรรมที่ ๑  การ
ควบคุมคุณภาพ 
(Quality Control) 
การประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินงานประกันคุณภาพ
ของวิทยาลัย และ
คณะกรรมการประกัน
คุณภาพของวิทยาลยั 
กิจกรรมที่ 1.1  
การประชุมคณะกรรมการ
ประกันคณุภาพ 
(2 ครั้ง) 

กิจกรรมที่ 1.1 
- คณะกรรมการ
ประกันคณุภาพของ
วิทยาลัย จำนวน ๒๐ 
คน 

 

กิจกรรมที่ 1.1  
(ใช้เงินรายได้
สถานศึกษา) 
๑.ค่าอาหารวา่งและ
เครื่องดืม่ ๒๐คนx๑มื้อx๒๕
บาทx๒ ครั้งเป็นเงิน ๑,๐๐๐ 
บาท 
๒.ค่าตอบแทน
คณะกรรมการประกัน
คุณภาพของวิทยาลยั
ประชุม (กรรมการ
ภายนอก 5 คน) จำนวน 

กิจกรรมที่  
๑.1  
พค.๒๕๖๓ 
 

อาจารย์ และบุคลากรของ
วิทยาลัยฯ มคีวามรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับตัวบ่งช้ีและ
เกณฑ์การประเมินตาม
มาตรฐานการอุดมศึกษา 
2561  สามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในภารกิจที่
รับผิดชอบโดยใช้
กระบวนการ PDCA  ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล 

ดร. ชลลดา 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อให้บุคลากรมี
ความรู้ ความเข้าใจ
เกณฑ์ประกันคณุภาพ
การศึกษาตามมาตรฐาน
การอุดมศึกษา 2561 
๒. เพื่อให้บุคลากร
สามารถวางแผนการ
ดำเนินงานตามเกณฑ์
คุณภาพและตัวบ่งช้ี
ประกันคณุภาพและ
สามารถนำสู่การปฏิบตัิ
ได ้
๓. เพื่อให้บุคลากรมี
ความพร้อมรับการ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในท้ัง
ระดับหลักสตูร และ
ระดับสถาบัน 
4. เพื่อพัฒนาผลการ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับ
หลักสตูร และสถาบัน 

สามารถนำสู่การปฏิบตัิ
ได ้
3. ร้อยละ 80 ของ
บุคลากรมีความพร้อม
รับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในท้ัง
ระดับหลักสตูร และ
สถาบัน 
4. ค่าคะแนนเฉลี่ยการ
ประกันคณุภาพ
การศึกษาภายในระดับ
สถาบัน มากกว่าหรือ
เท่ากับ 4.30 
5. ร้อยละ 80 ของ
กิจกรรมบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 
 

 
 

5 คนxครั้งละ๑,๐๐๐ 
บาทx1 ครั้งเป็นเงิน  
5,๐๐๐ บาท 
๓.ค่าถ่ายเอกสาร เป็นเงิน 
1,๐๐๐ บาท 
รวมกิจกรรมที่ 1.1  
เป็นเงิน ๗,000 บาท 

กิจกรรมที่ ๑.2  
การประชุม
คณะกรรมการดำเนินงาน
ประกันคุณภาพของ
วิทยาลัย 
 

กิจกรรมที่ ๑.2 
- คณะกรรมการ
ดำเนินงานประกัน
คุณภาพจำนวน  
2๐ คน 
 

กิจกรรมที่ ๑.2 การ
ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินงานประกัน
คุณภาพของวิทยาลัย  
(ใช้เงินอุดหนุน) 
๑.ค่าอาหารวา่งและ
เครื่องดืม่ ๒๐คนx๑มื้อx๒๕
บาทx๒ ครั้งเป็นเงิน ๑,๐๐๐ 
บาท 
๒.ค่าถ่ายเอกสาร เป็นเงิน 
๑,๐๐๐ บาท 
รวมกิจกรรมที่ 1.2  
เป็นเงิน 2,000 บาท 
 
รวมเงินกิจกรรมที่ ๑  
เป็นเงิน ๙,๐๐๐ บาท 

กิจกรรมที ่
๑.2 
ครั้งท่ี ๑ 
เดือน  
กุมภาพันธ์ 
256๓ 
ครั้งท่ี ๒ 
เดือน 
มิถุนายน 
256๓ 

 อ. สุรีรตัน ์
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

5. เพื่อวิเคราะห์จดุอ่อน  
ปัญหาและอุปสรรคใน
การดำเนินงาน  พร้อม
หาแนวทางพัฒนา
คุณภาพตามผลการ
ประเมิน 

กิจกรรมที่ ๒  การ
เสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจการประกัน
คุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการอุดมศึกษา 
2561 
กิจกรรมที่ ๒.๑  
จัดทำคู่มือประกันคุณภาพ
การศึกษา ปีการศึกษา 
๒๕6๒ 

กิจกรรมที่ ๒.๑ 
- บุคลากรของ
วิทยาลัย (อาจารย์ 
ข้าราชการ 
ลูกจ้างประจำ ลูกจ้าง
ช่ัวคราว พนักงาน
ราชการ พกส.)จำนวน 
70 คน 

กิจกรรมที่ ๒.๑ 
ค่าถ่ายเอกสารคู่มือ 
7,000 บาท 
 

ธันวาคม
2562 
 

 ดร.ชลลดา 
 

  กิจกรรมที่ ๒.๒  
การประชุมเชิงปฏบิัติการ
การนำตัวบ่งชี้ประกัน
คุณภาพสู่การปฏิบัติและ
การเขียนรายงานการ
ประเมินตนเองตาม
มาตรฐานการอุดมศึกษา 
2561 
 

กิจกรรมที่ ๒.๒  
- กลุ่มอาจารย์ 60 
คน 
- กลุ่มสายสนับสนุน 
63 คน 
 

กิจกรรมที่ ๒.๒  
- สำหรับอาจารย์  
๑.ค่าอาหารว่าง 60 คนx
๒๕บาทx 4 มื้อเป็นเงิน  
6,000 บาท 
๒. ค่าอาหารกลางวัน 60 
คนx๘๐บาทx2มื้อ เป็น
เงิน 9,600 บาท    
๓. ค่าตอบแทนวิทยากร
หน่วยงานเอกชน จำนวน 
1 คน x ๘ ชม. X ชม. ละ 
1,200 บาท x 2 วัน เป็น
เงิน 1๙,๒๐๐ บาท  

17-18 
ตุลาคม
2562 
 

 ดร.สายชล 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

๔.ค่าที่พักวิทยากร จำนวน 
๒ วัน x วันละ ๑,๒๐๐ 
บาท เป็นเงิน ๒,๔๐๐ 
บาท 
๕.ค่าเดินทางวิทยากร ไป-
กลับ/ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 
เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท 
 ๖. ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็น
เงิน   5,000 บาท 
๗. ค่าถ่ายเอกสาร3,000 
บาท 
รวมเป็นเงิน  ๕๑,๒๐๐ 
บาท 
สายสนับสนนุ 6๓ คน  
(1 วัน) 
๑.ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม 6๓ คนx 
๒๕บาทx1 มื้อเป็นเงิน  
1,575 บาท 
๒.ค่าอาหารกลางวัน 63 
คนx๘๐บาทx1 มื้อเป็น
เงิน  ๖,๖๑๕ บาท 
รวมเป็นเงิน ๖,๖๑5 
บาท 

 
อ.สุรีรตัน ์
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

รวมเงินกิจกรรมที่ ๒.๒  
เป็นเงิน ๕๗,๘๑๕  บาท 

  กิจกรรมที่ ๒.3 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดเก็บเอกสารในระบบ 
CHE QA online 
(พัฒนาศักยภาพบุคลากร
สายสนับสนนุในการ
จัดเก็บเอกสารในระบบ 
CHE QA online) 

กิจกรรมที่ ๒.3  
- บุคลากรของ
วิทยาลัยที่รับผิดชอบ
ฐานข้อมูล จำนวน 
15 คน 

กิจกรรมที่ ๒.3 
ค่าอาหารว่าง 15 คนx๒๕
บาทx๑มื้อเป็นเงิน 375 
บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ ๒.๓     
เป็นเงิน 375บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ ๒   
เป็นเงิน ๖๕,๑๙๐ บาท 

22
กรกฎาคม
2563 
 

 ดร.สายชล 
 
 
 

  กิจกรรมที่ ๓  
การตรวจสอบคุณภาพ 
(Quality Auditing) 
กำกับติดตามการ
ดำเนินการตามระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
กิจกรรมที่ 3.1 
กำกับติดตามการ
ดำเนินการตามระบบ (2 
คร้ัง) 
-การประเมินไขว้กลุ่มงาน 
/คณะกรรมการประกัน
คุณภาพของวิทยาลัยฯ  

- อาจารย์ และ
บุคลากรสายสนับสนุน 
123 คน 
 

กิจกรรมที่ ๓  
(ใช้เงินอุดหนุน) 
กิจกรรมที่ 3.1 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครั้งท่ี 1 
กุมภาพันธ์ 
256๓ 
ครั้งท่ี 2 
กรกฎาคม 
256๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทุกกลุ่มงานของวิทยาลัย
ได้รับข้อเสนอแนะและ
แนวทาง การพัฒนาการ
ดำเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในจาก
คณะกรรมการประกัน
คุณภาพและบุคลากรใน
สถาบัน 
 

 
 
ดร.ชลลดา 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

- รายงานผลการกำกับ
ติดตามต่อคณะกรรมการ 
บริหารวิทยาลัยฯ  
กิจกรรมที่ 3.2 
จัดทำรายงานการประเมิน
ตนเองระดับหลักสูตร และ
ระดับสถาบัน 
กิจกรรมที่ 3.3 
การประเมินคุณภาพ  
(Quality Assessment) 
การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านทักษะการ
ประกันคณุภาพการศึกษา
(การประเมินคณุภาพ
การศึกษาภายใน (Pre 
assessment) ระดับ
หลักสตูรและระดับ
สถาบัน ปีการศึกษา 
 ๒๕6๒ จากผู้ทรงคณุวุฒิ
ภายนอก) 
 

 
 
 
กิจกรรมที่ ๓.2 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
กิจกรรมที่ ๓.3 
1.ค่าถ่ายเอกสาร รายงาน
การประเมินตนเองระดับ
หลักสตูร 60 ชุดx50บาท
เป็นเงิน 3,000บาท 
๒.ค่าถ่ายเอกสาร รายงาน
การประเมินตนเองระดับ
กลุ่มงาน 60 ชุดx 50 บาท 
เป็นเงิน  3,000 บาท 
๓.ค่าอาหารว่าง 60 คน
x25บาทx4มื้อ เป็นเงิน 
6,000บาท  
๔.ค่าอาหารกลางวัน 60 
คนx80บาทx2มื้อ  
เป็นเงิน 9,600 บาท  
รวมเงินกิจกรรมที่ ๓   
เป็นเงิน ๒๑,๖00 บาท 
 

 
 
 
กรกฎาคม 
256๓ 
 
๑๔-1๕
กรกฎาคม
256๓  
 
 
 

 
 
 
 
ดร.ชลลดา 
 
 
อ.สุรีรตัน ์
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

  กิจกรรมที่ 4  
การประชุมเชิงปฏบิัติการ
การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านทักษะการ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษา ปีการศึกษา 
๒๕6๒  (การประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ปีการศึกษา ๒๕6๒ โดย
วิทยาลัยเครือข่าย
ภาคเหนือ/สถาบันพระ
บรมราชชนก/กรรมการ
ประเมินภายนอก) 

อาจารย์ และบุคลากร
สายสนบัสนุน 120
คน  
 

กิจกรรมที่ 4 (ใช้เงิน
อุดหนุน) 
๑.ค่าตอบแทนวิทยากร
หน่วยงานเอกชน จำนวน 
๑ คน x 7 ชม.xชม.ละ 
1,2๐๐บาทx2 วัน เป็น
เงิน ๑๖,๘00 บาท 
2.ค่าตอบวิทยากร
หน่วยงานรัฐบาล จำนวน 
๒ คน x 7 ชม.xชม.ละ 
300บาทx2 วัน เป็นเงิน 
๘,๔๐๐ บาท 
3. ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม จำนวน 120 
คน x ๒๕ บาทX 4 มื้อ 
เป็นเงิน 12,000 บาท 
4. ค่าอาหารกลางวัน
จำนวน 120 คน x 80 
บาทX 2 มื้อ เป็นเงิน 
19,20๐ บาท 
5.ค่าที่พักวิทยากร จำนวน 
๒ ห้อง x2วัน X  
วันละ ๑,2๐๐บาท  
เป็นเงิน ๔,๘๐๐ บาท 

13-14
สิงหาคม 
2563  
(2 วัน) 
 

วิทยาลัยได้รับ
ข้อเสนอแนะและแนวทาง 
การพัฒนาการดำเนินงาน
ประกันคณุภาพการศึกษา
ภายในจากคณะกรรมการ
ตรวจประเมินคุณภาพ 

ดร.ชลลดา 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

6.ค่าเดินทางวิทยากร ไป-
กลับ/ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 
เป็นเงิน ๘,000 บาท 
7.ค่าถ่ายเอกสารเข้าเลม่ 
รายงานการประเมินตนเอง
ระดับหลกัสตูร จำนวน 
100 เลม่ X 80 บาท  
เป็นเงิน 8,000 บาท 
8.ค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่ม 
รายงานการประเมิน
ตนเองระดับสถาบัน 
จำนวน ๒๐ เล่ม X 80 
บาท เป็นเงิน ๑,๖00 บาท 
9. ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เป็น
เงิน ๕,๐๐๐ บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ 4 
เป็นเงิน ๘๓,๘00 บาท 

  กิจกรรมที่ 5 
การจัดทำแผนพัฒนา
คุณภาพตามผลการ
ประเมิน(ปีการศึกษา 
2561)  
 

คณะกรรมการ บริหาร
วิทยาลัย จำนวน ๑๖ 
คน 

กิจกรรมที่ 5  
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ตุลาคม-
ธันวาคม   
256๒ 

 ดร.ชลลดา 
 

สรุปงบประมาณโครงการที่ RP 05-32 ๑๗๘,๕๙๐    
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่ RP05-33 
พัฒนาการดำเนินงาน
ประชาสัมพันธ์และ
วิเทศสัมพันธ ์
 
 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
โครงการงานประจำ 
 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อประชาสัมพันธ์
ให้วิทยาลัยเป็นทีรู่้จัก
ของหน่วยงานภายนอก 
2.เพื่อสร้างเครือข่าย
การประชาสัมพันธ์/
วิเทศสัมพันธ์กับ
หน่วยงานภายนอก
องค์กร 
3. เพื่อส่งเสริมศักยภาพ
บุคลากรในการ
ประชาสมัพันธ์องค์กร 
4. เพื่อพัฒนาช่อง
ทางการสื่อสารทั้ง

๑.จำนวนข่าว
ประชาสมัพันธ์เกี่ยวกับ
องค์กรอย่างน้อยเดือน
ละ ๑ เรื่อง 
๒. ร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลากรมีความพึงพอใจ
ต่อการดำเนินงาน
ประชาสมัพันธ์และวิเทศ
สัมพันธ์ขององค์กรใน
ระดับดี (ค่าเฉลีย่เท่ากับ
หรือมากกว่า ๓.๕๑)  
3. มีการประชาสัมพันธ์
หลักสตูรกับหน่วยงาน
ภายนอกอย่างน้อย ปี
การศึกษาละ 1 ครั้ง 

กิจกรรมที่ 1 การ
ดำเนินงานประชาสมัพันธ์
และวิเทศสัมพันธ ์
๑.วิเคราะห์ข้อมลูผลการ
ดำเนินงานงาน
ประชาสมัพันธ์ และวิเทศ
สัมพันธ์ในปีงบประมาณ
๒๕๖2 
๒. จัดทำแผนการ 
ดำเนินงานประชาสัมพันธ์
และวิเทศสัมพันธ์ 
๓. ดำเนินการตามแผนท่ี
กำหนด 
๔.จัดทำ/ปรับปรุง สื่อ
ประชาสมัพันธ์วิทยาลัยทั้ง
ภายในและภายนอก ได้แก ่
-แผ่นพับประชาสมัพันธ์
แนะนำวิทยาลัยฯ และ
แนะนำหลักสูตร 
-โปสเตอร์-ป้ายไวนิล
ต่างๆ-ป้ายช่ือบุคลกรหน้า
ห้องพัก –ป้ายช่ือประจำ
ห้อง–ป้ายรณรงค์-ป้าย
โครงสร้าง-ป้ายช่ือ 

กิจกรรมที่ 1  
๑.อาจารย์ ๕9 คน 
๒.สายสนับสนุน 
63 คน 
รวม 120คน 
3.นักศึกษาพยาบาล
ช้ันปีท่ี 1-4 จำนวน 
607 คน 
4. บุคคลภาย 
นอก /ที่เข้ารับ
การศึกษาดูงานฝึก 
อบรมจากวิทยาลัยฯ
จำนวน 1,000 คน 

กิจกรรมที่ 1   
การดำเนินงาน
ประชาสัมพันธ์และวิเทศ
สัมพันธ์(ใช้เงินอุดหนุน) 
๑.ค่าวัสดุ 33,๐๐๐ บาท 
๒.อุปกรณ์จัดบูธ จำนวน 
28,000 บาท  
รวมเป็นเงิน 61,000
บาท 

 

ตค.2562 
-กย.2563 

- วิทยาลัยมีช่องทาง
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ผลงานของวิทยาลัยฯ ทั้ง
ในและต่างประเทศ 
- ช่ือเสียงของวิทยาลัย
ได้รับการเผยแพรสู่่
สาธารณชน และผู้มสี่วน
ได้ส่วนเสีย 

ดร.พนารตัน ์
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

ภายในและภายนอกให้
มีประสิทธิภาพ 

-วีดีทัศน์นำเสนอวิทยาลัย 
5. แนะแนว/ประชาสมัพันธ์ 
หลักสตูรพยาบาลศาสตร์ 
กับสถาบันการศึกษา/Open 
House 
6. ประเมินผลการ
ดำเนินงาน ปชส.และ
วิเทศสัมพันธ์และรายงาน
ผู้บริหาร 
7. นำผลการประเมิน
นำมาปรับปรุงการ
ดำเนินงานในปีต่อไป 

สรุปงบประมาณโครงการที่ RP05-33 61,000    
โครงการที่ RP๐๕-๓4 
โครงการพัฒนา
ห้องปฏิบัติการ
พยาบาลและ
ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ 
 
 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
โครงการงานประจำ 

๑.ห้องปฏิบัตกิาร
พยาบาลและการ
พยาบาลเสมือนจริงมี
วัสดุครภุัณฑ์พร้อมใช้
และเพียงพอทุกสาขา 
2.ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์มีอุปกรณ์ 
เพียงพอ พร้อมใช้ 
3.ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ห้องปฏิบัติการ
อยู่ในระดับดีขึ้นไป

๑.สำรวจความเพียงพอและ
พร้อมใช้ห้องปฏิบัติการ
พยาบาล 
๒. จัดทำแผนการ
ให้บริการ การจดัหา 
บำรุงรักษา และปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการพยาบาล
และการพยาบาลเสมือน
จริงให้พร้อมใช้ เพียงพอ 
และมีประสิทธิภาพ 

อาจารย์ 58 คน และ
นักศึกษาพยาบาล  
607 คน 
  
 

(ใช้เงินอุดหนุน) 
๑.ค่าวัสดุอุปกรณ์สิ้นเปลือง   
เป็นเงิน 50๐,๐๐๐  บาท 
2.งบซ่อมบำรุงอุปกรณ์
และครภุณัฑ์ทางการ
แพทย ์เป็นเงิน 
 ๕00,000  บาท 
 
 

-จัดทำแผน 
การจัดหา
,บำรุงรักษา  
และ
ปรับปรุง 
ตค.2562 
–ก.ย 25๖
3 
 
 

๑.วิทยาลยัมีห้อง 
ปฏิบัติการทางการ
พยาบาลเสมือน 
หอผู้ป่วยจริงโดยมีวสัดุ
อุปกรณ์เพียงพอ และ
นักศึกษาได้รบัการเตรียม
ทักษะปฏิบัติการพยาบาล 
ขั้นสูง 
๒.วิทยาลยัมี
ห้องปฏิบัติการ

ดร.จินดาวรรณ 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

 
วัตถุประสงค์ 
๑.เพื่อจัดหาปัจจัยสนับ 
สนุนท่ีเอื้ออำนวยการ
ต่อการจัดการเรียนการ
สอน 
๒.เพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติ 
การทางการพยาบาลให้
เสมือนจริง สอดคล้อง
กับการจัดการศึกษาใน
สตวรรษที่ ๒๑ 
3.เพื่อให้ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์มีความ
พร้อมใช้งาน 

(ค่าเฉลี่ยเท่ากับหรือ
มากกว่า ๓.๕๑) 
๓.จำนวนรายวิชาทีม่ีการ
ใช้ห้องปฏิบัติการ
พยาบาลเสมือนจริง เพื่อ
พัฒนาทักษะปฏิบัติของ
นักศึกษา(อย่างน้อย ๒ 
รายวิชา) 

๓. ดำเนินการจัดหา 
บำรุงรักษา และปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการพยาบาล
และการพยาบาลเสมือน
จริงให้พร้อมใช้เพียงพอ 
และมีประสิทธิภาพ  
๔. ติดตามประเมินผล
ความ 
พึงพอใจในการใช้บริการ
ห้องปฏิบัติการพยาบาล
และการพยาบาลเสมือน
จริงและห้องปฏิบตัิการ
วิทยาศาสตร ์
๕. นำผลการประเมินมา
พัฒนาการดำเนินงานในปี
ต่อไป 

-ติดตาม
ประเมินผล 
ประสิทธิ 
ภาพ 
ครั้งท่ี ๑  
มค.25๖๓ 
ครั้งท่ี ๒ 
ก.ค 25๖๓ 

วิทยาศาสตร์ที่มีอุปกรณ์
เพียงพอ พร้อมใช้งาน 

สรุปงบประมาณโครงการที่ RP05-34 ๑,๐00,๐๐๐    
โครงการที่ RP๐๕-35 
โครงการการจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศ
ห้องสมุด  
 

๑.ร้อยละ ๘๐ ของ
ผู้ใช้บริการมีความพึง
พอใจต่อการบริการ
ห้องสมุดระดับดีขึ้นไป 
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับหรือ
มากกว่า 
๓.๕๑ ข้ึนไป 

กิจกรรมที่ 1  
จัดหาทรัพยากร
สารสนเทศห้องสมุดเพ่ือ
การเรียนรู้ 
๑.วิเคราะหผ์ลการ
ดำเนินงาน ผลการประเมิน

-อาจารย์ผูร้ับผดิชอบ
หลักสตูร 
-อาจารย์ประจำ
หลักสตูร 
-นักศึกษา 
ช้ันป ี๑-๔ 

กิจกรรมที่ 1  
จัดหาทรัพยากร
สารสนเทศ ห้องสมุดเพ่ือ
การเรียนรู้ 
(ใช้เงินอุดหนุน) 

 
 
 
 
 
 
 

๑.เพื่อจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศห้องสมุด
สำหรับการบริการศึกษา
อย่างเพียงพอ ทันสมัยมี
คุณภาพสอดคล้องกับ
ความ ต้องการของผู้ใช้ 

คุณดารุณ ี
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
โครงการงานประจำ 
 
วัตถุประสงค์ 
๑.เพื่อจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศห้องสมุด
สำหรับการบริการ
ศึกษาอย่างเพียงพอ 
ทันสมัยมีคณุภาพ
สอดคล้องกับความ 
ต้องการของผู้ใช้ 
๒. เพื่อให้ผู้ใช้บริการมี
ทักษะการสืบค้นฐาน 
ข้อมูลออนไลน์  
๓.เพื่อให้บริการ
ทรัพยากร สารสนเทศท่ี
มีคุณภาพ เพียงพอ 
ทันสมัย 

๒.จำนวนหนังสือ/ตำรา
หลักทางการพยาบาล
ไม่น้อยกว่า ๑๐ ช่ือ
เรื่อง 
ต่อสาขาวิชาใน ๕ 
สาขาวิชาหลัก 
๓ .มีหนังสือจำนวนเลม่
พอเพียง  
๔. มีวารสารทางการ
พยาบาลในและต่าง 
ประเทศไม่น้อยกว่า 
อย่างละ ๑๐ ช่ือเรื่อง 
๕.มีฐานข้อมลูเพื่อการ
สืบค้น (อย่างน้อย 2 
ฐาน) 
๖.อาจารย์และ
นักศึกษามีความรู้ และ
สามารถเข้าถึง
ฐานข้อมูลออนไลน์ได้
อย่างถูกต้อง สะดวก
และรวดเร็ว 
7.ร้อยละ ๘๐ ของ
ผู้ใช้บริการมีความพึง

ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ ในปีการศึกษา 
ที่ผ่านมา 
๒.สำรวจความต้องการใช้
หนังสือ ตำราจากอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
อาจารย์ประจำหลักสตูร  
นักศึกษาอย่างน้อย 
ภาคการศึกษาละ ๑ ครั้ง 
๓.จัดทำแผนการจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศ  
การบำรุงรักษา การอบรม 
การใช้ฐานข้อมูลเพื่อการ
สืบค้น  การบริการ 
๔.ดำเนินการตามแผนท่ี
กำหนด 
๕.จัดอบรมการใช้
ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น 
๖.ปรับปรุงห้องสมุดนอก
เวลาให้พร้อมใช้งาน 
๗.ประเมินผลความพึง
พอใจการให้บริการ
ห้องสมุดภาคการศึกษาละ 
๑ ครั้ง 

1. ค่าจัดซื้อหนังสือ/ตำรา
ภาษาไทยและตา่งประเทศทุก
ภาควิชา ดังนี ้
- ครั้งท่ี ๑   เป็นเงิน   
๔๙0,000 บาท 
- ครั้งท่ี ๒  เป็นเงิน     
๔๙0,000 บาท 
2. ค่าจัดซื้อวารสาร
ทางการพยาบาล
ต่างประเทศ  
เป็นเงิน  4๙๐,๐๐๐ บาท 
3. ค่าจัดซื้อวารสาร
ทางการพยาบาลใน
ประเทศ  เป็นเงิน  
๑๐,๐00 บาท 
4. ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์/
วารสาร/นิตยสารทุกเดือน  
เป็นเงิน   ๓๐,๐๐๐ บาท 
5. ค่าจัดซื้อฐานข้อมูล
ทางการพยาบาล CINAHL 
Complete เป็นเงิน 
๒๘๘,๔00 บาท 
 
 

 
 
ต.ค. – ธ.ค.   
๒๕๖๒  
 
 
 
 
มี.ค. – มิ.ย.
๒๕๖๓ 
 
 
 
ต.ค. – ธ.ค.
๒๕๖๒ 
ต.ค. – ธ.ค. 
๒๕๖๒ 
ม.ค. – ธ.ค. 
๒๕๖๓ 
ต.ค. – ธ.ค. 
๒๕๖๒ 
 

๒. เพื่อให้ผู้ใช้บริการมี
ทักษะการสืบค้นฐาน 
ข้อมูลออนไลน์ สามารถ
สืบค้นได้ถูกต้อง รวดเร็ว 
และตรงกับความต้องการ  
๓.เพื่อให้บริการทรัพยากร 
สารสนเทศท่ีมีคณุภาพ 
เพียงพอ ทันสมัย 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

พอใจต่อการอบรมการ
ใช้ฐานข้อมูลออนไลน ์
ระดับดีขึ้นไป (ค่าเฉลี่ย 
≥ ๓.๕๑ ข้ึนไป) 
8.ร้อยละ ๘๐ ของ
ผู้ใช้บริการมีความพึง
พอใจต่อการเปิด
ให้บริการห้องสมุดนอก
เวลา 
(หอพัก ๔) (ค่าเฉลี่ย 
≥ ๓.๕๑ ข้ึนไป) 

๘.วิเคราะหผ์ลการ
ประเมินและรายงานผล
ต่อผู้บริหาร 
๙.นำผลไปปรับปรุงการ
ดำเนินงาน 

รวมเงินกิจกรรมที่ ๑ 
เป็นเงิน ๑,๗๙๘,๔๐๐ 
บาท 
 

 กิจกรรมที่ ๒  
การอบรมการใช้
ฐานข้อมูล 
๑. บรรณารักษ์จัดเตรียม
เอกสาร/คู่มือการใช้
ฐานข้อมูลออนไลน์ ได้แก ่
- ฐานข้อมูล CINAHL 
Complete  
- ฐานข้อมูลวิจัย Thai LIS  
- ฐานข้อมูล Thai JO 
- ฐานข้อมูลเครือข่าย
มหาวิทยาลยันเรศวร 
- ฐานข้อมูลสืบค้นหนังสือ 
UPAC 
๒. ประชาสัมพันธ์
โครงการให้อาจารย์และ
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์
ช้ันปีท่ี ๑ – ๔  

-นักศึกษาพยาบาล 
ช้ันป ี๑-๔ 

กิจกรรมที่ ๒  
การอบรมการใช้
ฐานข้อมูล 
- ไม่ใช้งบประมาณ 

 

ครั้งท่ี ๑ 
๑๙ ธ.ค.๖๒ 
ครั้งท่ี ๒  
๒๐ มี.ค.๖๓ 
ครั้งท่ี ๓  
๑๙ มิ.ย.๖๓ 
ครั้งท่ี ๔  
๑๘ ก.ย.๖๓  

 

 คุณดารุณ ี
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

๓. กำหนดตารางวันและ
เวลาการอบรมการใช้
ฐานข้อมูลออนไลน ์
๔. ประเมินผลความพึง
พอใจการอบรมการใช้
ฐานข้อมูลออนไลน ์
๕. นำผลการประเมินพึง
พอใจการอบรมการใช้
ฐานข้อมูลออนไลน์มา
พัฒนาการดำเนินงานในปี
ตอ่ไป  

สรุปงบประมาณโครงการที่ RP05-35 ๑,๗๙๘,๔๐๐    
โครงการที่ RP๐๕-36 
โครงการพัฒนา
โสตทัศนูปกรณ์เพ่ือ
การศึกษา 
 
 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
โครงการงานประจำ 
 
วัตถุประสงค์ 

๑.ร้อยละ 80 ของ
โสตทัศนูปกรณเ์พื่อ
การศึกษาท่ีให้บริการ 
 มีจำนวนเพียงพอและ
พร้อมใช้งาน 
๒.ระดับความพึงพอใจ
ของนักศึกษาและ
อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน
การเรยีนรู ้
ด้านโสตทัศนูปกรณ ์
อยู่ในระดับดีขึ้นไป  
(ค่าเฉลี่ย≥ ๓.๕๑ ข้ึนไป) 

กิจกรรมที่ 1  
จัดหาโสตทัศนูปกรณ์ 
๑. นำผลการสำรวจความ 
พึงพอใจห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์จากผู้ใช้บริการ 
และความต้องการการใช้/
ปรับปรุง/ซ่อมแซมสื่อ
โสตทัศนูปกรณ์ทีไ่ด้มา
วิเคราะห์และวางแผนการ
พัฒนาระบบโสตทัศนูปกรณ์ 
และแผนการบำรุงรักษา
อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณเ์พื่อ

อาจารย ์
จำนวน 58 คน 
นักศึกษา 
ช้ันปีท่ี 1 - 4 จำนวน
607 คน 

(ใช้เงินรายไดส้ถานศึกษา) 
กิจกรรมที่ 1  
จัดหาโสตทัศนูปกรณ์ 
1. เครื่องเสียงตดิผนัง
พร้อมลำโพงสำหรับ
ห้องเรียน จำนวน 4 ตัว 
ตัวละ 8,500 บาท 
เป็นเงิน 34,000 บาท 
2. เครื่องฉายภาพ 3 มิติ  
จำนวน2 ตัวๆ ละ ๑๙,๕00 
บาท เป็นเงิน ๓๙,๐00 บาท 

ตุลาคม 25
๖๒–
กันยายน 
25๖๓ 
ครั้งท่ี 1 
ธันวาคม  
25๖๒ 
ครั้งท่ี 2 
มีนาคม 25
๖๓ 
 
 

วิทยาลัยมีอุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ที่ใช้บริการ
ในการจัดการเรียนการ
สอน ท่ีทันสมัย มี
ประสิทธิภาพ  
และเพียงพอต่อ 
ความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ  

คุณธีระพงศ ์
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

๑ เพื่อให้
โสตทัศนูปกรณเ์พื่อ
การศึกษา มีจำนวน
เพียงพอและพร้อมใช้
งานในการจัดการเรียน
การสอน 
๒ เพื่อให้ผู้ใช้บริการพึง
พอใจในการใช้
โสตทัศนูปกรณเ์พื่อการ
จัดการเรียนการสอน 

 สนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนอย่างเพียงพอ 
๒. ดำเนินการจัดหา ติดตั้ง/
ซ่อมบำรุง อุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ ์
3. ดำเนินการบำรุงรักษา
อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ ์
4. กำกับติดตามตรวจสอบ
การดำเนินการจัดหา 
ติดตั้ง/ซ่อมบำรุง อุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ และการ
บำรุงรักษาอุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ ์
5.ประเมินผลความพึง
พอใจจากผู้ใช้บริการทุก
ภาคการศึกษา (ปี
การศึกษา2561) (เดือน 
มค. ,กค) 
6. สำรวจความต้องการ
การใช้/ปรับปรุง/ซ่อมแซม
สื่อโสตทัศนูปกรณ์เพื่อใช้
ในการจัดการเรียนการ
สอนปีงบประมาณ 2563 

3.ไมค์ลอยมือถือคู่ จำนวน 
2 ตัว ตัวละ ๑๓,๙00 
บาท      
เป็นเงิน ๒๗,๘00 บาท 
4. กล้อง DSLR Full 
Frame จำนวน 1 ตัว ตัว
ละ ๔๗,๕00 บาท     
เป็นเงิน ๔๗,๕00 บาท 
5. Lens nikon 24-120 
f4 fullframe จำนวน 1 
ตัว ราคา ๒๓,๙00 บาท   
เป็นเงิน ๒๓,๙00 บาท 
6. Lens nikon 50 f1.8  
จำนวน 1 ชุด ราคา 
 ๗,๕00 บาท 
7. ไมโครโฟนแบบสาย 
จำนวน 8 ตัว ตัวละ  
๑,๘00 บาท เป็นเงิน  
1๔,๔00 บาท 
8. ขาตั้งไมค์แสตนเลส 
แบบสูง จำนวน 4 ตัว ตัว
ละ ๑,๙00 บาท เป็นเงิน 
๗,๖00 บาท 

ครั้งท่ี 3 
มิถุนายน  
25๖๓ 
ครั้งท่ี 4 
สิงหาคม 
25๖๓ 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

๖.นำผลมาปรับปรุงและ
พัฒนาการให้บริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. โทรทัศน์ แอล อี ดี 
(LED TV) แบบ Smart 
TV ขนาด 55 น้ิว จำนวน 
4 เครื่อง เครื่องละ  
26,๐00บาท เป็นเงิน 
10๔,000 บาท 
10. โปรเจคเตอร์ไมต่่ำ
กว่า 5000 Ansi จำนวน 
1 ตัว ตัวละ่ 7๐,000 
บาท เป็นเงิน 7๐,000 
บาท 
11. โปรเจคเตอร์ 4200 
Ansi จำนวน 2 ตัว ตัวละ
4๒,000 บาท เป็นเงิน 
๘๔,000 บาท 
12. จอโปรเจคเตอร์  จอ
มอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาด 
120 นิ้ว จำนวน 1 ตัว 
ตัวละ 1๓,๑00 บาท เป็น
เงิน 17,๑00 บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ ๑ 
เป็นเงิน 4๗๒,๘00บาท 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ ๒  
ซ่อมบำรุงและจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์  
 
 

กิจกรรมที่ ๒  
ซ่อมบำรุงและจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์  
๑.ค่าครุุภณัฑ์
โสตทัศนูปกรณ์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วง  
เป็นเงิน ๑00,000 บาท 
๒.ค่าใช้สอยซ่อมบำรุง
โสตทัศนูปกรณ์และวสัดุ
อุปกรณ์ต่อพ่วง 
เป็นเงิน ๑0๕,๙๖๗ บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ ๒ 
เป็นเงิน 2๐๕,๙๖๗ บาท 

  กิจกรรมที่ ๓  
พัฒนาห้องเรียนสู่การ
เป็นห้องเรียนอัจฉริยะ 
- เสนอแผนและความต้อง 
- กำหนดคุณลักษณะ
(TOR) 
- กำหนดราคากลาง 
- จัดเอกสาร จดัซื้อจัดจ้าง
ด้วยวิธี e-bidding 
- ตรวจรับการจัดซื้อจดั
จ้าง 

 กิจกรรมที่ ๓  
โครงการห้องเรียน
อัจฉริยะ 
- จัดทำห้องเรียนอัจฉรยิะ  
จำนวน ๑ ห้อง (1201) 
1.เครื่องฉาย Active 
Projector 
จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 
215,000.00  บาท     
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

2.จอภาพ Remarkable 
Grandview 96" Screen  
จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 
35,000.00 บาท 
3. กล้อง Conference 
พร้อมโปรแกรมลิขสิทธิ์ 
จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 
400,000.00 บาท 
4. กล้อง Tracking 
Camera จำนวน 1 ชุด 
เป็นเงิน 90,000.00 
บาท 
5. เครื่องภายภาพ 3 มิติ 
จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 
35,000.00  บาท 
6. ระบบเครื่องเสียงและ
จอภาพ  
  - Mixer - Microphone 
Quotation 
  - Speaker - Rack 
Cabinet สำ หรับชุด
เครื่องเสยีง  
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

  - LED TV ขนาดไม่น้อย
กว่า 55" และ Rack ยดึ 
TV อย่างน้อย 2 ชุด  
  - การเดินสาย ติดตั้ง
พร้อมใช้งาน 
จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน  
3๖๗,๔๓๓  บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ ๓ 
เป็นเงิน ๑,1๔๒,๔๓๓
บาท 

สรุปงบประมาณโครงการที่ RP05-36 1,821,200    
โครงการที่ RP05-37 
โครงการอบรมให้
ความรู้ซ้อมแผนการ
ป้องกันบรรเทา 
สาธารณภัยและคุ้มครอง
ภัยภัยธรรมชาติและ 
หรือภัยพิบัติ 
 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
โครงการงานประจำ 
 
วัตถุประสงค์ 

๑.ร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลากรและนักศึกษา มี
ความรู้ความเข้าใจเรื่อง
การบรรเทา 
สาธารณภัยภัยธรรมชาติ
และภยัพิบัต ิ
๒.ร้อยละ ๘๐ของ
บุคลากรและนักศึกษาที่
เข้าร่วมอบรมมีความ
คิดเห็นว่าสามารถนำ
ความรู้ไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจำวันได ้

๑.อบรมให้ความรู้ และ
ซ้อมแผนการป้องกัน
บรรเทา 
สาธารณภัยและคุ้มครอง
ภัย  
ภัยธรรมชาติและภยัพิบัติ  
โดยวิทยากรจากป้องกัน
ภัยจังหวัดพิษณโุลก/
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
๒.ฝึกการสาธติย้อนกลับ  
การป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัย ภัยธรรมชาติ
และภยัพิบัต ิ

๑.อาจารย์  
ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่  
๑๒๒ คน 
๒.นักศึกษา 
ทุกช้ันปี  
๖๐๗ คน 
(ปี1=๑๕๐,  
ปี2= ๑๗๗, 
ปี3=14๒,   
ปี4=1๓๘) 
จำนวน๗๒๙คน 
 
 

(ใช้เงินรายได้สถานศึกษา) 
๑.ค่าตอบแทนวิทยากร 
หน่วยงานราชการ 
(ภาคทฤษฎี) ๓ ชม.x ชม. 
ละ๖๐๐บาท x ๒ คน 
เป็นเงิน ๓,๖๐๐ บาท 
๒.ค่าตอบแทนวิทยากร 
หน่วยงาน (ภาคปฏิบัติ) 
๒ ชมx ชม.ละ๓๐๐ บาท 
 X ๕ คนเป็นเงิน ๓,๐๐๐ 
บาท 
3.ค่าอาหารว่างวิทยากร 
๗ คน x ๒๕ บาท 

27 พ.ย.
๒๕๖๒ 
(1/๒ วัน
บ่าย) 

 

บุคลากรและนักศึกษามี
ความรู้ความเข้าใจเรื่อง
การป้องกันบรรเทา 
สาธารณภัย 
และสามารถนำความรู้
ช่วยเหลือตัวเองและผู้อื่น
ได้ในกรณีที่เกิด 
สาธารณภัย  
ภัยธรรมชาติและภยัพิบัต ิ
 

อ.รณภพ 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

เพื่อให้บุคลากรและ
นักศึกษา 
๑.มีความรู้ความเข้าใจ 
เรื่องการป้องกันบรรเทา 
สาธารณภัย 
๒.สามารถช่วยเหลือ
ตัวเองและผู้อื่นได ้

 
 

 
 
 
 

เป็นเงิน ๑๗๕ บาท 
4. ค่าวัสดุอุปกรณ์ 5,000 
บาท 
 

สรุปงบประมาณโครงการที่ RP05-37 11,775    
โครงการที่ RP05-38 
โครงการสนับสนุนการ
ดำเนินงานตามพันธกจิ
ของวิทยาลัย 
 
 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
โครงการงานประจำ 
 
วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์
ในการบริหารงาน
เพียงพอพร้อมใช้งาน
สอดคล้องกับความ
ต้องการ 

๑.ร้อยละ 80 ของ
บุคลากรมีความพึงพอใจ
ต่อการจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ในการสนับสนุน
การบริหารงาน(ความ
เพียงพอ พร้อมใช้งาน 
และสอดคล้องกับความ
ต้องการตามแผนการ
จัดหาวัสดุอุปกรณ์ฯ) 
๒.ร้อยละ 80 ของ
อาจารย์มีความพึงพอใจ
ต่อการจัดหาครภุัณฑ์
เพื่อการเรยีนการสอน 
(เพียงพอ พร้อมใช้งาน 
และสอดคล้องกับความ
ต้องการตามแผนการ

กิจกรรมที่ ๑  
การจัดหาวัสดุเพ่ือ
สนับสนุนการดำเนินงาน
ตามพันธกิจของวิทยาลัย 
1. สำรวจความต้องการ 
การใช้วัสดุอุปกรณ์ของแตล่ะ
งาน/กลุ่มงาน/ภาควิชา/รายวิชา 
2.ประชุมคณะกรรมการ
บริหารทรัพยากรฯ เพื่อ
วิเคราะห์และพิจารณา
ความต้องการการใช้วัสดุ
อุปกรณ์ของแตล่ะงาน/กลุม่
งาน/ภาควิชา/รายวิชา 
3.จัดทำแผนการจัดซื้อ
วัสดุอุปกรณ์ในการ
บริหารงานจำแนกตามไตร

๑.อาจารย ์
๕๙ คน (ข้าราชการ 
๕๗ คน  
พกส.๑คน  
จ้างเหมาบริการ  ๑ 
คน) 
๒.บุคลากร 
สายสนบัสนุน๕๕ คน 
(ข้าราชการ 
๓คน 
ลูกจ้างประจำ 
๑๐คน 
พนักงานราชการ  
๒คน 
พกส. ๙ คน 

กิจกรรมที่ ๑  
การจัดหาวัสดุเพ่ือ
สนับสนุนการดำเนินงาน
ตามพันธกิจของวิทยาลัย 
(เงินอุดหนุน) 
1.จัดซื้อวัสดุคงคลัง
สำนักงาน/งานบ้านงาน
ครัว(ประมาณ 
3,000,000 บาท) 
2.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ซ่อมแซมบำรุงรักษา 
300,000 บาท  
รวมเงินกิจกรรมที่ ๑ 
เป็นเงิน 3,3๐๐,๐๐๐ 
บาท 
 

ต.ค.2562-
30 ก.ย.
2563 

วิทยาลัยฯ มี วัสดุอุปกรณ์  
ครุภณัฑ์เพื่อสนับสนุนการ
ดำเนินงานตามพันธกิจที่
เหมาะสม เพียงพอในการ
บริหารงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

นส.วิรัตน ์
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

 
 

จัดหาครภุณัฑ์เพื่อการ
เรียนการสอน)  

มาสและเสนอ
คณะกรรมการบรหิารฯ
เพื่อพิจารณาอนุมัต ิ
4. งานพัสดุ ดำเนินการ 
จัดซื้อตามพรบ.การจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐  
๕.ลงทะเบียนรับวสัดุ และ
เบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ใน
การบริหารงานแตล่ะกลุม่
งานในแต่ละไตรมาสตาม
ระเบียบฯที่กำหนด 
5. ประเมินผลความพึง
พอใจของบุคลากรในการ
จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการ
บริหารงานท่ีเพียงพอ 
พร้อมใช้งาน และ
สอดคล้องกับความ
ต้องการ 
6. ประเมินผล
กระบวนการดำเนิน
โครงการ 
 
 

ลูกจ้างช่ัวคราว ๔คน 
จ้างเหมาบริการ ๙ คน 
รวม ๑๑๔ คน 

หมายเหตุ-การปรับปรุง
ห้องดนตรีและซื้อเครื่อง
ดนตรไีทย/สาลา และวสัดุ
อุปกรณ์ ใช้งบอำนวยการ 
แผนงานประจำ ดังนี ้
-ซื้อเครื่องดนตรสีากล 
เป็นเงิน 13,200 บาท 
- ค่าซ่อมเครื่องดนตรี
สากล 1,500 บาท 
-ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นเงิน 
15,000 บาท (ไม้กลอง
มังคละ/ยางสน/สายซอ/
ผ้าถุง/เสื้อ/เครื่องประดับ
นางรำ) 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

  กิจกรรมที่ ๒ 
การจัดหาครุภัณฑ์เพ่ือ
สนับสนุนการเรียนการ
สอน (พันธกิจการผลิตฯ 
และบริหารจัดการ) 
1. สำรวจความต้องการ
จัดหาครภุณัฑ์เพื่อการ
เรียนการสอนของแต่ละ
ภาควิชา 
2.ประชุมคณะกรรมการ
บริหารทรัพยากรฯ/
ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์
และพิจารณาความ
ต้องการการใช้ครุภณัฑ์
เพื่อสนับสนุนการเรยีน
การสอน 
3.จัดทำแผนการจัดซื้อ
ครุภณัฑ์การศึกษาและ
เสนอคณะกรรมการ
บริหารฯเพื่อพิจารณา
อนุมัต ิ
 
 
 

 กิจกรรมที่ ๒ 
การจัดหาครุภัณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนการเรียนการ
สอน (พันธกิจการผลิตฯ
และบริหารจัดการ) (เงิน
รายได้สถานศึกษา) 
๑.ครภุัณฑ์สำนักงาน  
(เก้าอ้ี และอื่นๆ)เป็นเงิน 
5๘5,000 บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ 2 
เป็นเงิน 5๘5,000 บาท 

  น.ส.ทัศนียา 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

4. งานพัสดุ ดำเนินการ 
จัดซื้อตามพรบ.การจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐  
๕.ลงทะเบียนรับวสัดุ และ
เบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ใน
การบริหารงานแตล่ะกลุม่
งานในแต่ละไตรมาสตาม
ระเบียบฯที่กำหนด 
5. ประเมินผลความพึงพอใจ
ของบุคลากรในการจดัหา
วัสดุอุปกรณ์ในการ
บริหารงานทีเ่พียงพอ พร้อม
ใช้งาน และสอดคล้องกบั
ความต้องการ 
6. ประเมินผล
กระบวนการดำเนิน
โครงการ 
 
 
 

โครงการที่ RP05-38 ๓,๘๘๕,๐๐๐    
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่ RP05-39 
โครงการจ้างเหมา
บริการเพ่ือการ
บริหารงาน 
 
 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
โครงการงานประจำ 
 
วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อให้มีบุคลากร
เพียงพอในการบริหาร
องค์กรเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. เพื่อให้การบรหิาร
องค์กรเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

-ร้อยละ 80 ของบุคลากร
จ้างเหมาบริการมผีลการ
ประเมินการทำงานตาม
เกณฑ์ของวิทยาลัยฯ ผา่น
เกณฑ์มากกว่าร้อยละ85 
-มีแผนการจา้งเหมา 
และประเมินบคุลากร
จ้างเหมาบริการ 
-ร้อยละ 80 ของ
บุคลากรที่เกีย่งข้องกับ
การจ้างเหมาบริการมี
ความพึงพอใจต่อ 
ผลลัพธ์ของการจ้าง 

1. คณะกรรมการ
ทรัพยากรบุคคลฯ นำผล
การประเมินบุคลากรจา้ง
เหมาบริการ/ผลลัพธ์ของ
การจ้างมาวิเคราะหเ์พื่อ
ดำเนินการจ้างต่อ/ไม่จ้าง
ต่อ/พัฒนาบุคลากรจ้าง
เหมาบริการที่มีการจ้างต่อ 
2.เสนอคณะกรรมการ
บริหารให้ความเห็น 
3.ดำเนินการทำสัญญา
จ้างโดยระบุหน้าท่ี
รับผิดชอบ/ผลลัพธ์ของ
การจ้างท่ีชัดเจน และการ
ประเมินผลการจ้างเหมา
บริการ 
4. ตดิตามประเมนิการ
ทำงาน/ผลลัพธ์ของการจ้าง 
5. ประเมินผลความพึง
พอใจของผู้รับบริการที่
เกี่ยวข้องกับผลลัพธ์ของ
การจ้าง/ที่เกี่ยวขอ้งกับ
บุคลากรจา้งเหมาบริการ 

๑.อาจารย ์
๕๙คน (ข้าราชการ๕๗
คน พกส.๑คน จ้าง
เหมาบริการ  ๑ คน) 
๒.บุคลากร 
สายสนบัสนุน๕๕ คน 
(ข้าราชการ๓คน 
ลูกจ้างประจำ 
๑๐คน 
พนักงานราชการ  
๒คน 
พกส. ๙ คน 
ลูกจ้างช่ัวคราว ๔คน 
จ้างเหมาบริการ ๙ คน 
รวม ๑๑๔ คน 

1.จ้างเหมาซ่อมแซม
ยานพาหนะ 100,000 
บาท(เงินรายได้สถานศึกษา) 
2.จ้างเหมาบริการราย
เดือน 4,723,410 บาท 
3.จ้างเหมาบริการรักษา 
ความปลอดภัย 
990,000 บาท (เงิน
รายได้สถานศึกษา) 
4.จ้างเหมาบริการ
อินเตอร์เนต็ 360,000 
บาท(เงินรายได้สถานศึกษา) 
5.จ้างเหมาบริการ 
เครื่องถ่ายเอกสาร 
32,100 บาท (เงินรายได้
สถานศึกษา) 
6.จ้างเหมาบริการเก็บ
ขยะ 18,000 บาท (เงิน
รายได้สถานศึกษา) 
7.ค่าจ้างซ่อม
เครื่องปรับอากาศ  
๒๕๐,000 บาท  
(เงินรายได้สถานศึกษา
และเงินอุดหนุน) 

ต.ค.2562 
-30 ก.ย.
2563 

วิทยาลัยมีการบริหารงาน
ที่มีประสิทธิภาพ 
 

คุณเบญจวรรณ 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

6. ประเมินผล
กระบวนการดำเนิน
โครงการ 
 

8.ค่าจ้างเหมาบริการ
เคเบิลทีวี 9,600 บาท 
(เงินรายได้สถานศึกษา) 
9.ค่าจ้างกำจดัปลวก  
90,000 บาท (เงินรายได้
สถานศึกษา) 
10.จ้างเหมาขยาย
สัญญาณปรับปรุงกล้อง
วงจรปิด (ท่ีมีอยู่เดมิและ
อาคารเรยีน 8 ช้ัน) 
100,000 บาท (รายได้) 
11.จ้างเหมาสูบสิ่งปฏิกูล 
100,000 บาท (เงิน
รายได้สถานศึกษา) 
12.จ้างเหมาบริการอื่นๆ 
และซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง
๑,๑๕๐,๐๐๐บาท (เงิน
รายได้สถานศึกษาและเงิน
อุดหนุน) 
13.จ้างเหมาเติมน้ำยาเคมี 
๓๕,000 บาท  
(เงินรายได้สถานศึกษา
และเงินอุดหนุน) 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

14.จ้างเหมาล้างเครื่อง 
ปรับอากาศ 2 ครั้ง 
1๘0,000 บาท (เงิน
รายได้สถานศึกษาและเงิน
อุดหนุน) 
15.จ้างเหมาเปลี่ยนไส้
กรองเครื่องกรองน้ำ 
80,000 บาท (เงินรายได้
สถานศึกษา) 
16.จ้างเหมาล้างถังเก็บ
น้ำประปา 34,000 บาท 
(เงินรายได้สถานศึกษา) 
17.จ้างเหมาบริการบำรุง 
รักษาลิฟท์ 62,595 บาท 
(เงินรายได้สถานศึกษา) 
18.จ้างเหมาบริการ
บำรุงรักษาหม้อแปลง
ไฟฟ้า30,000 บาท (เงิน
รายได้สถานศึกษา) 
19.ประกันภัยรถยนต์ 
(เงินรายได้)115,000บาท 
20.จ้างเหมาบริการ
อาหาร การประชุมใน
วิทยาลัย (เงินรายได้) 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

10,000 บาท 
21.คา่จ้างถ่ายเอกสาร  
๙0,000 บาท (เงินรายได้
สถานศึกษาและเงิน
อุดหนุน) 
22.คา่ใช้จ่ายไปราชการ 
และร่วมประชุมต่างๆ 
150,000 บาท  (เงิน
รายได้สถานศึกษา) 
23.คา่น้ำมันตดัหญา้
ประจำเดือน 18,000 
บาท (เงินรายได้
สถานศึกษา) 
24.คา่น้ำมันเชื้อเพลิง  
70,000 บาท (เงินรายได้
สถานศึกษา) 
รายการที่ 1-24  
รวมเป็นเงิน  
๘,๘๙๗,๗๐๕ บาท 
๒๕. ค่าตอบแทนใช้สอย
และสาธารณูปโภค 
1) ตอบแทนใช้สอย 
1.1 ค่าจ้าง พกส.    
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

1,471,200 บาท (เงิน
รายได้สถานศึกษา) 
1.2.ค่าประกันสังคม 
พกส.  70,490 บาท 
(เงินรายได้สถานศึกษา) 
1.3.ค่ากสจ. พกส.    
29,430 บาท (รายได้) 
1.4.ค่าจ้างลูกจา้งช่ัวคราว 
๙๙๕,๗๐๐ บาท (รายได้) 
1.5.สมทบประกันสังคม  
๔๙,๙๘๐ บาท (รายได้) 
1.6.ค่าตอบแทน พพศ.  
24,000 บาท (รายได้) 
1.7.ค่าตอบแทนอยู่เวร
หอพักและค่าตอบแทน
อื่นๆ500,000 บาท  
1.8.ค่าเช่าบ้าน 
72,000บาท(งบดำเนินงาน) 
รวมเป็นเงิน 
๓,๒๑๒,๖๐๐ บาท 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

2๖. ค่าสาธารณูปโภค 
2.1. ไฟฟ้า 3,400,000 
บาท 
2.2. ไปรษณีย์  40,000 
บาท (เงินรายได้
สถานศึกษา) 
2.3. โทรศัพท์   
26,967.73 บาท (เงิน
รายได้สถานศึกษา) 
2.4. ประปา 507,900 
บาท (เงินรายได้
สถานศึกษา) 
รวมเป็นเงิน  
3,974,867.73บาท 

สรุปงบประมาณโครงการที่ RP05-39 ๑๖,๐๘๕,๑๗๒.๗๓    
โครงการที่ RP05-40
โครงการจัดหา/
ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ครุภัณฑ์/หรือ
สิ่งก่อสร้าง 
 
 

ร้อยละ 80ของ
ครุภณัฑ์/สิ่งก่อสรา้งที่มี
การเสนอให้จดัหา/
ปรับปรุง/ซ่อมแซมมีการ
ดำเนินงานตามเวลาที่
กำหนด  
 

1. สำรวจความต้องการ
จัดหา/ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ครุภณัฑ์/สิ่งก่อสรา้ง 
 2.ประชุมคณะกรรมการ
บริหารทรัพยากรฯ เพื่อ
พิจารณาต้องการจัดหา/
ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ครุภณัฑ์/สิ่งก่อสรา้ง 

๑.อาจารย ์
๕๙คน (ข้าราชการ๕๗
คน พกส.๑คน จ้าง
เหมาบริการ  ๑ คน) 
๒.บุคลากร 
สายสนบัสนุน๕๕ คน 
(ข้าราชการ๓คน 
ลูกจ้างประจำ 

1.บ่อดักไขมัน(จุดสุดท้าย 
ก่อนปล่อยออกท่อ
สาธารณะ) ๕๐๐,000 
บาท (รายได้) 
2.ห้องน้ำผู้พิการอาคาร 1 
(2ห้อง) 70,000 บาท 
(รายได้) 

ตค.25๖๒ 
-กย.25๖๓ 

วิทยาลัยมีครุภณัฑ/์
สิ่งก่อสร้าง ที่มีจำนวน
เพียงพอ สภาพที่
เหมาะสม พร้อมใช้งาน 
และปลอดภัย 
 

คุณวิรตัน ์
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
โครงการงานประจำ 
 
วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อจัดหา/ปรับปรุง/
ซ่อมแซมครภุณัฑ์
สิ่งก่อสร้าง ให้เพียงพอ 
พร้อมใช้งาน 

 
 

3.จัดทำแผนการจัดหา/
ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ครุภณัฑ์/สิ่งก่อสรา้ง 
4. ดำเนินการหาผู้รับจา้ง 
ประกวดราคา (ถ้ามี) และ
ทำสัญญา 
5.ดำเนินการทำ/ปรับปรุง/
ซ่อมแซมครภุณัฑ์/
สิ่งก่อสร้าง 
6.ติดตาม ควบคมุการ
ดำเนินงาน และรายงานผล
ต่อกรรมการบรหิาร 
เป็นระยะๆ 
7.ดำเนินการให้มีการ
เบิกจ่ายงบประมาณตาม
เวลาที่กำหนด 
8.ติดตามใหม้ีการตรวจรบั
งานตามระยะเวลาที่กำหนด 
และรายงานต่อคณ
กรรมการบริหาร 
9. ประเมินผลความพึง
พอใจของบุคลากรต่อการ
จัดหา/ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ครุภณัฑ์สิ่งก่อสร้าง 

๑๐คน 
พนักงานราชการ ๒คน 
พกส. ๙ คน 
ลูกจ้างช่ัวคราว ๔คน 
จ้างเหมาบริการ ๙ คน 
รวม ๑๑๔ คน 

๓.รถยนต์โดยสารขนาดไม่
น้อยกว่า ๑๒ ท่ีนั่ง รอบ 3   
จำนวน 1 คัน  
1,300,000 บาท  
4.เครื่องปรับอากาศ ห้อง
ประชุม ช้ัน 6 อาคาร 1 
จำนวน 12 เครื่อง เป็น
เงิน 614,400 บาท 
๕. ค่าจัดทำป้ายโลโก้ 
สบช. ๑15,๐๐๐ บาท 
๖.เครื่องพิมพ์สำเนาระบบ
ดิจิตอล ๕๖๕,๐๐๐ บาท 
๗.เครื่องตรวจและ
วิเคราะห์ข้อสอบ 
๔๐๐,๐๐๐ บาท 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

10.ประเมินผลการดำเนิน 
งาน 

สรุปงบประมาณโครงการที่ RP05-40 ๓,๕๖4,๔๐๐    
โครงการที่ RP05-41 
โครงการสวัสดิการ 
สำหรับบุคลากร 
วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี พุทธชินราช 
  โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
โครงการงานประจำ 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อจัดหาสวสัดิการ
ให้กับบุคลากรของ
วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี พุทธชินราช  

ร้อยละ 80 ของ
บุคลากร 
มีความพึงพอใจต่อ
สวัสดิการของวิทยาลัย 

1.แต่งตั้งคณะกรรมการ
สวัสดิการของวิทยาลัย 
2.ทบทวนระเบียบ
สวัสดิการของวิทยาลัย 
3.กำหนดแนวทาง/
แผนการดำเนินงานจัด
สวัสดิการให้กับบุคลากร
ของวิทยาลัย 
4.ดำเนนิงานตามแนวทาง/
แผนงานทีก่ำหนด 
5.กำกับตดิตามและ
ประเมินผลการดำเนินงาน
เสนอผู้บริหาร/คณะกรรม 
การบริหารวิทยาลยั 
6.นำผลการดำเนินงานไป
ปรับปรุงการดำเนินงานในปี
ต่อไป 
 
 

บุคลากรของวิทยาลยั
ฯ จำนวน๑๒๒ คน 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ตค.25๖๒ 
-กย.25๖๓ 

บุคลากรของวิทยาลยัฯ 
ได้รับสวัสดิการที่เพียงพอ 
เหมาะสม มีคณุภาพชีวิตที่
ดี  มีขวัญและกำลังใจใน
การปฏิบัติงาน 

ศุภรศร ี
 

สรุปงบประมาณโครงการที่ RP05-41 0    



      แผนปฏิบัตกิารปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ฉบับปรับแผนกลางปี) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช หน้า 232 
 

 

โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่ RP05-42 
โครงการวางแผนและ
บริหารอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
(บุคลากรด้านการ
สอน) 
 
 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
 โครงการงาน
ประจำ 
 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้มีอาจารย์
ประจำหลักสตูรเป็นไป
ตามเกณฑ์การจัด
การศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 
 

- ร้อยละ 100 ของ
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูรได้รับการสรร
หามาทดแทนเมื่อมีการ
สูญเสีย 
- อัตราการคงอยู่ของ
อาจารย์ประจำหลักสตูร 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ร้อยละ 100 

 
 

1.ขั้นเตรียมการ (Plan) 
- ทบทวนคณะกรรมการ
บริหารและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/
ระบบกลไกการดำเนินงาน 
– ตรวจสอบการ
เกษียณอายรุาชการ/การ
ขอโอนย้าย ลาออก การ
ลาศึกษาต่อ ของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร( 
2561 อาจารย์ประจำ
หลักสตูร เกษียณ 1 คน) 
2. ขั้นดำเนินงาน (DO) 
- ดำเนินการสรรหา
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูรที่มีคณุสมบัตติาม
เกณฑ์การจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 
- กำหนดคุณสมบัติ
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 
- ประกาศรับสมัคร
อาจารย์ประจำหลักสตูร 

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูร จำนวน 10 
คน 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

1 ต.ค.
2562–30 
ก.ย.2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยฯมีอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เป็นไปตามกรอบ
อัตรากำลังบุคลากรของ
วิทยาลัยพยาบาลบรมรา
ชนนี พุทธชินราช 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ.อารีย ์
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

- คัดสรรอาจารย์ประจำ
หลักสตูรโดยการ
ลงคะแนน 
- ประกาศผลผู้ทีผ่่านการ
คัดเลือก 
3. ขั้นประเมินผล 
- ประเมินความพึงพอใจ
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูรต่อการบริหาร
หลักสตูร 
4. ขั้นนำผลการประเมิน
ไปใช้พัฒนา (Act) 
- ปรับปรุง/พัฒนากระบวน 
การจากผลการประเมิน 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่ RP05-43 
โครงการวางแผนและ
บริหารบุคลากรสาย
อาจารย์และสาย
สนับสนุน 
 
 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
 โครงการงาน
ประจำ 
 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้มีบุคลากร
เพียงพอและเป็นไปตาม
เกณฑ์การจัดการศึกษา
ระดับอุมศึกษา 
2. เพื่อบรรจุ/แต่งตั้ง
บุคลากรตรงตาม
ตำแหน่งในสายงานท่ี
รับผิดชอบ 
 

- สัดส่วนจำนวนอาจารย์
พยาบาลประจำต่อ
นักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่า(FTES) 
ไม่เกิน 1:6 
- มีบุคลากรสาย
สนับสนุนปฏิบัติงานครบ
ทุกตำแหน่ง 
- บุคลากรที่ดำเนินการ
สรรหาได้รับการบรรจุ/
แต่งตั้งตรงตามสายงาน
ที่รับผิดชอบ 
- ร้อยละ 100 ของ
บุคลากรใหม่ ไดร้ับการ
ปฐมนิเทศ 
 
 

1.ขั้นเตรียมการ (Plan) 
- ทบทวนและวิเคราะห์
กรอบอัตรากำลัง 
- สำรวจการเกษียณอายุ
ราชการ/การขอโอนย้าย 
ลาออก การลาศึกษาต่อ 
ของอาจารย์พยาบาล
ประจำและบุคลากรสาย
สนับสนุน 
2. ขั้นดำเนินงาน (DO) 
ดำเนินการบริหารและ
พัฒนาบุคลากรตาม
แผนงาน ดังนี ้
 - สรรหาบุคลากรตามผล
การวิเคราะห์อัตรากำลัง 
- อาจารย์พยาบาลประจำ1 
คน บุคลากรสายสนับสนุน
2 คน 
- ขอใช้ตำแหน่งว่าง
(เกษียณอายรุาชการ) 
พยาบาลวิชาชีพ
ปฏิบัติการ/ชำนาญการ
พิเศษ ปี 2561 จำนวน 
2 ตำแหน่ง  

๑.อาจารย์  58 คน 
๒.สายสนับสนุน 
58 คน 
- ข้าราชการ 3 คน 
- ลูกจ้างประจำ  
8 คน 
- พนักงานราชการ 
2 คน 
- พนักงานกระทรวง   
สาธารณสุข 8 คน 
- ลูกจ้างช่ัวคราว 
7 คน 
- ลูกจ้างเหมา 
บริการ 30 คน 
รวม 116 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 1 ต.ค.
2562–30 
ก.ย.2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยฯมี อาจารย์
ประจำหลักสตูร และ
บุคลากรสายสนับสนุน 
ตรงตามสายงานและ
เป็นไปตามกรอบ
อัตรากำลังบุคลากรของ
วิทยาลัยพยาบาลบรมรา
ชนนี พุทธชินราช 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณชไมพร 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

- ขออนุมัติรับสมัคร/รับ
โอน รับย้าย บุคลากรสาย
สนับสนุนปี 2561 
จำนวน 2 คน  
- ขอบรรจุพนักงานกระทรวง
สาธารณสุขทดแทนปี 2561 
จำนวน 3 ราย 
- อาจารย์กลับจากลา
ศึกษาต่อ ปี 2561 
จำนวน 4 คน  
- ปฐมนิเทศตามกระบวนการ
เพื่อพัฒนาคุณสมบัติให้
พร้อมสำหรับการปฏิบัติงาน
ตามสายงาน 
3. ขั้นประเมินผล 
(Check) 
- รายงานผลการดำเนิน 
งานสรรหาและแต่งตั้งให้
ผู้บริหารทราบและหา
แนวทางปฏิบัติในกรณีที่
ไม่มผีู้ผ่านการคัดเลือก 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่ RP05-44 
โครงการพัฒนาศักยภาพ
อาจารย์ตามสมรรถนะ
ความเชี่ยวชาญ 
 
 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
โครงการงานประจำ 
 
วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อพัฒนาอาจารย์ 
ให้มีคุณวุฒิเพิ่มขึ้นและ
มีความเช่ียวชาญ 
เฉพาะสาขา 
๒. เพื่อเตรียมความ
พร้อมบุคลากรสำหรับ
การกำหนดทางเดินใน
สายอาชีพของตำแหน่ง
งาน 
3. เพื่อพัฒนาอาจารย์ 
ให้มีความรู้ และทักษะ
ด้านภาษาอังกฤษ 
 
 

๑.ร้อยละ 90 ท่ีได้รับ
การพัฒนาคุณวุฒิ  
๒.ร้อยละ 100  ของ
บุคลากรไดร้ับการ
พัฒนาตามความ
เชี่ยวชาญ เฉพาะสาขา/
วิชาชีพ (อาจารย์ไม่น้อย
กว่า ๑๕ชม./ปี) 
๓.ร้อยละ90 ของ
บุคลากรไดร้ับการ
เตรียมความพร้อม
บุคลากรสำหรับการ
กำหนดทางเดินในสาย
อาชีพของตำแหน่ง
เพิ่มขึ้น 
๔.ร้อยละ 60 ของ
อาจารย์ที่ได้รับการ
พัฒนา ด้าน
ภาษาอังกฤษ 
สอบผ่านระดับคะแนน 
๖๐ (ตามเกณฑ์ที่สบช.
กำหนด) 
 

กิจกรรมที่ 1 จัดทำ
แผนพัฒนาอาจารย ์
1. ทบทวนแผนระบบและ
กลไกและคู่มือการพัฒนา
บุคลากร 
2. วิเคราะห์ รวบรวม 
ประเมินผลการพัฒนา
บุคลากร ใน ปี 2562 
3. สำรวจความต้องการ
พัฒนาตนเองใน 
งบประมาณ 2563 
-2565 
4. จัดทำโครงการ/
กิจกรรม พัฒนาบุคลากร
ตามผลสำรวจความ
ต้องการ 
5.บุคลากรมสี่วนร่วมใน
การจัดทำแผนพัฒนา
รายบุคคล (Individual 
development Plan: 
IDP) 
6. ดำเนินการเพื่อการ
พัฒนาบุคลากร โดย 

กิจกรรที่ 1  
อาจารย์ประจำ
หลักสตูร, อาจารย์
ประจำ 58 คน 
 

กิจกรรมที่ ๑  
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตค. –ธ.ค.
2562 

อาจารยส์ามารถนำความรู้
ความ สามารถในงานตาม
ความเชี่ยวชาญและตาม
พันธกิจของวิทยาลัยมาใช้
ในการพัฒนางานและ
องค์กร 
บุคลากรทีล่าศึกษาต่อ 
ได้รับการสนบัสนุน
ทุนการศึกษา 

ดร.นุศรา 
อ.นุโรม 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

 6.1 สนับสนุน/อำนวย
ความสะดวกบุคลากรใน
การศึกษาต่อ/ ไปพัฒนา
ตามความเชี่ยวชาญตาม
ระบบ 
6.2 อำนวยความสะดวก
ในการเลื่อนขั้น/ระดับ 
6.3 จดัอบรม
ภาษาอังกฤษ โดยสอบวัด
ความรู้ก่อนอบรม ทดสอบ
หลังฝึกอบรม วิเคราะห์ผล
การอบรม และจัดสอบ
ตาม สบช. ประมวลผล 
และแจ้งบุคลากรทราบ 
7.ประเมินผลการ
ดำเนินการพัฒนาและ
เขียนรายงานเสนอ 
11.วเิคราะห์ผลการ
ดำเนินการเพื่อนำผลไป
ปรับปรุงในปีต่อไป 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

  กิจกรรม 2 สนับสนุนการ
พัฒนาด้านคุณวุฒิ 

-อาจารย์ระดับ ป.ตรี 
จำนวน  13 คน 
- อาจารย์ระดับ ป.เอก 
จำนวน 2  คน 
 

กิจกรรมที่ 2 สนับสนุน
การพัฒนาด้านคุณวุฒิ 
(ใช้เงินรายไดส้ถานศึกษา) 
ระดับปริญญาตรี 
-ศึกษาระดับปริญญาตรปีีท่ี 
1 (ทุนอาจารย์) จำนวน 2
คนxคนละ4๐,๐๐๐ บาท
เป็นเงิน  8๐,๐๐๐ บาท 
-ศึกษาระดับปริญญาตรปีี
ที่ 2 (ทุนอาจารย์) จำนวน 
3 คน x  คนละ 40,000
บาท x จำนวน 2 ครั้ง 
เป็นเงิน 240,๐๐๐ บาท 
-ศึกษาระดับปริญญาตรปีี
ที่ 3 (ทุนอาจารย์) จำนวน 
2คนxคนละ 30,000บาท 
เป็นเงิน 60,๐๐๐บาท 
- ศึกษาระดับปรญิญาตรีปี
ที่ 4  (ทุนอาจารย์) 
จำนวน 7  คน x คนละ  
3๐,๐๐๐ บาท  
เป็นเงิน21๐,๐๐๐ บาท 
รวมกิจกรรมที่ ๒  
เป็นเงิน 590,000บาท 

ตค.2562 
–กย.2563 
 

อาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสามารถนำความรู้
ความ สามารถในงานตาม
ความเชี่ยวชาญและตาม
พันธกิจของวิทยาลัยมาใช้
ในการพัฒนางานและ
องค์กรบุคลากรทีล่าศึกษา
ต่อ ได้รับการสนับสนุน
ทุนการศึกษา 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

  กิจกรรมที่ 3 การพัฒนา
ศักยภาพทางการบริหาร 
 

1. ตามโครงสร้าง
ของวิทยาลัย 
- ผู้อำนวยการและรอง
ผู้อำนวยการจำนวน4
คน 
- หัวหน้างาน 8 คน 
- หัวหน้าภาควิชา 
6 คน 
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร จำนวน 10 คน 
- อาจารย์จำนวน 
32 คน 
รวม 60 คน 

กิจกรรมที่ 3 (ใช้เงิน
รายได้สถานศึกษา) 
การพัฒนาศักยภาพผู้
อำนวย การและรอง
ผู้อำนวยการ ทั้งใน 
และต่างประเทศ คนละ 
50,000 บาท x 2 คน 
เป็นเงิน 100,000 บาท 
รวมกิจกรรมที่ ๓ เป็นเงิน 
100,000บาท 
 
 
 

ตค.2562 
–กย.2563 

บุคลากรไดร้ับการพัฒนา
สมรรถนะในการ
บริหารงานตามภารกิจ 
และบทบาทหน้าท่ี
รับผิดชอบและสามารถนำ
ความรู้มาประยุกต์ใช้ใน
การทำงาน 
 

 

  กิจกรรมที่ 4 การพัฒนา
ตามความเชี่ยวชาญ 
 

- ผู้อำนวยการและรอง
ผู้อำนวยการจำนวน4
คน 
- หัวหน้างาน 8 คน 
- หัวหน้าภาควิชา 
6 คน 
- อาจารย์ผูร้ับผดิชอบ
หลักสตูร จำนวน 5 คน 
- อาจารย์จำนวน 
35 คน 
รวม 58 คน 

กิจกรรมที่ 4 การพัฒนา
ตามความเชี่ยวชาญ (เงิน
อุดหนุน) 
4.1 ค่าใช้จ่ายในการ
อบรมพัฒนาตามความ
ต้องการของตนเอง 
- อาจารย์คนละ 15,๐๐๐
บาท x ๕8 คน เป็นเงิน 
870,000  บาท 
รวมกิจกรรมที่ ๔.๑  
เป็นเงิน 870,0๐๐ บาท 

ตค.2562 
–กย.2563 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

4.2 การอบรมการเรียน
การสอนบนคลินิค 1 คน 
คนละ 80,000 บาท x 1
คนเป็นเงิน  80,000 
บาท 
รวมกิจกรรมที่๔เป็นเงิน
950,000 บาท 

  กิจกรรมที่ 5 การพัฒนา
ตามโครงสร้างงานที่
รับผิดชอบ 

- ผู้อำนวยการและรอง
ผู้อำนวยการจำนวน4
คน 
- หัวหน้างาน 8 คน 
- หัวหน้าภาควิชา 
6 คน 
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร จำนวน 5 คน 
- อาจารย์จำนวน 
35 คน 
รวม 58 คน 

กิจกรรมที่ 5 (ใช้เงิน
อุดหนุน) 
-ผู้อำนวยการและรอง
ผู้อำนวยการจำนวน4คนๆ
ละ 10,000 บาท เป็น
เงิน 40,000 บาท 
- หัวหน้างาน จำนวน 8 
คนๆละ 10,000 บาท 
เป็นเงิน 80,000 บาท 
- หัวหน้าภาควิชา จำนวน 
6 คนๆละ 10,000 บาท 
เป็นเงิน 60,000 บาท 
- อาจารย์ผูร้ับผดิชอบ
หลักสตูร 5 คนๆละ 
10,000 บาท เป็นเงิน 
50,000 บาท 

ตค.2562 
–กย.2563 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

-อาจารย์ 35 คนๆละ 
10,000 บาท เป็นเงิน 
35,000บาท 
รวมกิจกรรมที่ 5 
เป็นเงิน 580,00๐ บาท 

  กิจกรรมที่ 6 การพัฒนา
ภาษาอังกฤษ 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เพ่ือพัฒนาทักษะ การฟัง 
อ่าน พูด และเขียน โดย 
แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม  
กลุ่มที่ ๑ English  
as aSecond Language 
standard Test (สำหรับ
อาจารย์ที่ต้องการศึกษา
ต่อ) 
กลุ่มที่ ๒ English for 
Visitor Reception 
(สำหรับอาจารย์ทั่วไป)  
 
 
 
 
 

-อาจารย์  ๕8 คน 
 

 ยุติกิจกรรม 
เนื่องจาก
สถานการณ์ 
covid19 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

  กิจกรรมที่ 7 กิจกรรม
ประสานความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ  

อาจารย์ และ 
พ่ีเลี้ยงแหล่งฝึก  
 

กิจกรรมที่ 7 พัฒนาความ
เชี่ยวชาญด้านการศึกษา
ทางสาธารณสุข เป็นเงิน 
35,620 บาท 

ยุติกิจกรรม 
เนื่องจาก
สถานการณ์ 
covid19 

  

สรุปงบประมาณโครงการที่ RP05-44 2,255,620    
โครงการที่ RP05-45 
โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสายสนบัสนนุ
ตามสมรรถนะความ
เชี่ยวชาญ 
 
 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
 โครงการงาน
ประจำ 
 
วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสายสนับสนุน
ตามพันธกิจ/ลักษณะ 
งานท่ีรับผิดชอบ และ
ตามความเชี่ยวชาญ 
๓. เพื่อเตรียมความ
พร้อมบุคลากรสำหรับ

2.ร้อยละ 100 ของ
บุคลากรสายสนับสนุน  
ได้รับการพัฒนาตาม
ความเชี่ยวชาญ เฉพาะ
สาขาไม่ต่ำกว่า 10 
ชม./ป ี
3.ร้อยละ90 ไดร้ับการ
เตรียมความพร้อม
บุคลากรสายสนับสนุน
สำหรับการกำหนด
ทางเดินในสายอาชีพ
ของตำแหน่งเพ่ิมขึ้น 
- ร้อยละ 60. ของ
บุคลากรสายสนุบสนุนท่ี
ได้รับการพัฒนา ด้าน
ภาษาอังกฤษสอบผ่าน
ระดับคะแนน 50 
 
 

กิจกรรมที่ 1 การจัดทำ
แผนพัฒนารายบุคคล 
1. ทบทวนแผนระบบและ
กลไกและคู่มือการพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุน 
2. วิเคราะห์ รวบรวม 
ประเมินผลการพัฒนา
บุคลากร ใน ปี 2563 
3.  สำรวจความต้องการ
พัฒนาตนเองในปีงบประ
มาน 2563 -2565 
4. จัดทำโครงการ/
กิจกรรมพัฒนาบุคลากร 
ตามผลสำรวจความ
ต้องการ 
5.ประชุมเชิงปฏิบัติการ
บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
จัดทำแผนพัฒนา
รายบุคคล (Individual 

กิจกรรมที่ 1  
สายสนับสนุน 
58 คน 
- ข้าราชการ 3 คน 
- ลูกจ้างประจำ  
8 คน 
- พนักงานราชการ 
2 คน 
- พนักงานกระทรวง   
สาธารณสุข 8 คน 
- ลูกจ้างช่ัวคราว 
7 คน 
- ลูกจ้างเหมา 
บริการ 30 คน 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 1 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไตรมาส 1  
ตค.2562 
–ม.ค.2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสามารถนำความรู้
ความ สามารถในงานตาม
ความเชี่ยวชาญและตาม
พันธกิจของวิทยาลัยมาใช้
ในการพัฒนางานและ
องค์กร 
 
 

อ.ดร.ทับทิม 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

การกำหนดทางเดินใน
สายอาชีพของตำแหน่ง
งาน 
๔. เพื่อพัฒนาสาย
สนับสนุน ให้มีความรู้ 
และทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ 
 

development Plan: 
IDP) 
6. ดำเนินการตาม IDP 
6.ประเมินกระบวนการ 
พัฒนาศักยภาพบุคลากรมา
วางแผนในการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร และนำ
ผลการประเมินไปวางแผน
พัฒนาบุคคลากรในปตี่อไป  
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนา
บุคลากรสายสนบัสนนุ 
ดำเนินการเพื่อการพัฒนา
บุคลากร โดย 
2.1 สนับสนุนอำนวย
ความสะดวกบุคลกรใน
การศึกษาต่อ ไปพัฒนา
ตามความเชี่ยวชาญตาม
ระบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ 2.1  
การพัฒนาตามความ
เชี่ยวชาญ  
(ใช้เงินอุดหนุน) 
- สายสนับสนุนคนละ 
8,๐๐๐ บาท x 28 คน 
เป็นเงิน 224,๐๐๐  บาท 
รวมกิจกรรมที่  2.1 
เป็นเงิน 224,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตค.2562 
–กย.2563 

  2.2 สนับสนุนอำนวยความ
สะดวกบุคลากรในการ
พัฒนาตามโครงสร้าง งานท่ี
รับผิดชอบ เช่นจัดประชุม
เชิงปฎิบัติการความ
เชี่ยวชาญทางด้านสายงานที่

กิจกรรมที่ 2.2 (ใช้เงิน
อุดหนุน) 
-งานการเงิน จำนวน 5 
คนๆ ละ 8,000บาท เป็น
เงิน 40,000 บาท 

ตค.2562 
–กย.2563 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

รับผิดชอบ งานแม่บ้าน 
พนักงานขับรถ คนสวน 
ฯลฯ 
 

-งานพัสดุ จำนวน 4 คนละ 
8,000 บาท เป็นเงิน 
32,000 บาท 
-งานทรัพยากรบุคคล 
จำนวน 3 คนละ 8,000 
บาท เป็นเงิน 24,000 
บาท 
- งานสารบรรณ จำนวน 1 
คนๆคนละ 5,000 บาท 
เป็นเงิน 5,000 บาท 
-งานเทคโนโลยฯี จำนวน 
8 คน คนละ 8,000 บาท 
เป็นเงิน 64,000 บาท 
-งานประกันคุณภาพ ฯ 
จำนวน 1 คน คนละ 
8,000 บาท เป็นเงิน 
8,000 บาท 
- งานวิชาการ จำนวน 5
คน คนละ 8,000 บาท
เป็นเงิน 40,000 บาท 
-งานกิจการนักศึกษา 
จำนวน 1 คน คนละ 
8,000บาทเป็นเงิน 
8,000บาท 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

-งานวิจัยฯ จำนวน 2 คน 
คนละ 8,000บาทเป็น
เงิน 16,000 บาท 
- งานอาคารสถานที่ 
จำนวน 15 คน  
คนละ 5,000บาทเป็นเงิน 
75,000 บาท 
-งานซ่อมบำรุง  จำนวน 7
คน คนละ 5,000บาท 
เป็นเงิน 35,000 บาท 
- งานยานพาหนะจำนวน 4 
คน คนละ 5,000บาทเป็น
เงิน 20,000 บาท 
- งานประชาสัมพันธ์ 
จำนวน 1คน คนละ 
5,000บาทเป็นเงิน 
5,000บาท 
-งานเลขานุการ 5,000
บาทเป็นเงิน 5,000บาท 
รวมกิจกรรมที่ 2.2 
เป็นเงิน 377,000 บาท 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

  2.3 สนับสนนุการพัฒนา
ภาษาอังกฤษ 
-ทดสอบวัดความรู้ก่อน
อบรม และวเิคราะห์ผล
การอบรม 
-อบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อ
พัฒนาทักษะ การฟัง อ่าน 
พูด และเขียน  
-ทดสอบหลังฝึกอบรม  
-แจ้งบุคลากรทราบ และ
นำผลมาวางแผนพัฒนา
บุคคลากรในปตี่อไป 

 กิจกรรมที่ 2.3 (ใช้เงิน
อุดหนุน) 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เพ่ือพัฒนาทักษะ การฟัง 
อ่าน พูด และเขียน  
- ค่าวัสดุ  เป็นเงิน 
๑,๐๐๐ บาท 
รวมกิจกรรมที่ 2.3 
เป็นเงิน 1,000  บาท 
รวมกิจกรรมที่ 2 เป็นเงิน 
602,000บาท 
 

ก.ค.63 -
ส.ค.63 
กำหนดช่วง
อบรม เวลา 
13.00 – 
15.00 น. 
(อาทิตย์ละ 
2 วัน/
สัปดาห์) 

  

สรุปงบประมาณโครงการที่ RP05-45 602,000    
โครงการที่ RP05-46 
โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาองค์กรตามแนว
พระราชดำริ และ
ปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียง  
 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
โครงการงานประจำ 

1. ร้อยละ 80 บุคลากร
เข้าร่วมโครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการพัฒนา
องค์กรตามแนว
พระราชดำริ และ
ปรัชญาเศรษกิจพอเพียง 
2. ร้อยละ 80 ของ
บุคลากรมีความรู้ ความ
เข้าใจ ทัศนคติ ในการ
พัฒนาองค์กร ตาม
แนวทางพระราชดำริ

1.ทบทวนและวิเคคราะห์
ผลการดำเนินงาน
โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาการ
พัฒนาองค์กรปี2560
และวางแผนการจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
บุคลากร ให้มคีวามรู้ความ
เข้าใจ ในการพัฒนา
องค์กรตามแนว

1.อาจารย์ 58 คน 
2.สายสนับสนุน 58 คน 
- ข้าราชการ 3 คน 
-ลูกจ้างประจำ 8 คน 
-พนักงานราชการ 2 คน 
-พนักงานกระทรวง
สาธารณสุข 8 คน 
-ลูกจ้างช่ัวคราว 7 คน 
-ลูกจ้างเหมา 30 คน 
รวม 116 คน 

ยกเลิกโครงการ  -บุคลากรมคีวามรูค้วาม
เข้าใจ ทัศนคติที่ดี ในการ
พัฒนาองกรค์ และ
สามารถนำความรู้ไประ
ยุกต์ใช้ในการปฏิบัตติน
ตามแนวทาง พระราชดำริ
และปรัชญาของเศรษกิจ
พอเพียง 

อ.พนารัตน ์
นส.ชไมพร 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ 
ทัศนคติ ในการพัฒนา
องค์กรตามแนว
พระราชดำริ และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
๒. เพื่อให้บุคลากรของ
วิทยาลัยฯ มคีวามรู้
ความเข้าใจ ที่สามารถ
นำมาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติตนตามแนว
พระราชดำริ และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
๓.เพื่อส่งเสรมิให้เกิด
บรรยากาศในการ
ทำงานท่ีดี บุคลากรมี
ความสุขและความพึง
พอใจในการปฏิบัติงาน 
 

และปรัชญาของเศรษกิจ
พอเพียง 
3.ร้อยละ 70 ของ
บุคลากรสามารถนำ
ความรู้ความเข้าใจ ไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ
ตนตามแนวพระราชดำริ
และปรัชญาเศรษกิจ
พอเพียง 
4.ร้อยละ80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจในการจัด
โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการฯอยู่ในระดับ
ดี(3.51ขึ้นไป) 

พระราชดำริ และปรัชญา
เศรษกิจพอเพียง 
2.ประชุมเชิงปฏิบบัติการ
บุคลากร ให้มคีวามรู้ความ
เข้าใจ การพัฒนาองค์กร
ตามแนวพระราชดำริ และ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3.ศึกษาดูงานตาม
แนวทางพระราชดำริ และ
ปรัชญาเศรษกิจพอเพียง 
4.ประเมินผลการ
ดำเนินการ สรุป และถอด
บทเรียน พร้อมนำเสนอ
รายงานต่อคณะ
กรรมการบริหารวิทยาลัย 

สรุปงบประมาณโครงการที่ RP05-46 11,500    
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่ RP05-47 
โครงการธำรงรักษา
และใช้ประโยชน์
ทรัพยากรบุคคล 
 
 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
 โครงการงาน
ประจำ 
 
วัตถุประสงค์ 
- เพื่อรักษาทรัพยากร
บุคคลให้คงอยู่และใช้
ทรัพยากรบุคคลให้เกิด
ประโยชนส์ูงสุด 
- เพื่อประเมิน
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบตัิ
ราชการและมีการ
จัดสรรสิ่งจูงใจและขวัญ
กำลังใจให้กับบุคลากร
ของวิทยาลัย 

1. ร้อยละ 80 อาจารย์
ประจำที่ยื่นขอเลื่อน
ระดับเมื่อครบระยะเวลา
ที่กำหนด 
2. ร้อยละ 80 ของ
บุคลากรทีผ่่านเกณฑ์
การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการในระดับดี
ขึ้นไป 
3. ร้อยละ 90 ของ
บุคลากรทุกระดับไดร้ับ
สวัสดิการที่วิทยาลยัฯ 
จัดสรร 
4. ร้อยละ 80 ของ
บุคลากรมีระดับ
ความสุข (happy 
Nomiter) อยู่ในระดับดี 
(3.51 ขี้นไป) 
5. ร้อยละ๑๐๐ ของ
บุคลากรไดร้ับการตรวจ
สุขภาพและตรวจ
สมรรถนะรา่งกาย
ประจำป6ี. ร้อยละ 80 

กิจกรรมที่ 1  
1.ขั้นเตรียมการ (Plan) 
- ทบทวนคณะกรรมการ
บริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล/ระบบ
กลไกการดำเนินงาน 
- วางแผนการดำเนินงาน
บริหารทรัพยากรบุคคล 
2. ขั้นดำเนินงาน (DO) 
- ดำเนินการบรหิารและ
พัฒนาบุคลากรตาม
แผนงาน 
3. ขั้นประเมินผล 
(Check) 
 - สรุปผลการดำเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรคแต่ละ
กิจกรรมทุก 3 เดือน ต่อ
หัวหน้างาน รอง
ผู้อำนวยการ 
4. ขั้นนำผลการประเมิน
ไปใช้พัฒนา (Act) 
- นำเสนอผลการดำเนิน
โครงการต่อคณะ

อาจารย์และบุคลากร
วิทยาลัยพยาบาลบรม 
ราชชนนี  
พุทธชินราช 
 

กิจกรรมที่ 1 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

1 ตุลาคม 
2562- 
30 
กันยายน 
2563 
 

- มีการเลื่อนระดับของ
อาจารย์ในระยะเวลาที่
กำหนด 
- บุคลากรผา่นเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการในระดับดีขึ้นไป 

คุณศุภรศร ี
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

2. เพื่อส่งเสริมให้
บุคลากรมีการดูแล
สุขภาพอย่างถูกต้อง
และเหมาะสม 
3.เพื่อส่งเสรมิบุคคล
ต้นแบบด้านปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ 
5. เพื่อให้บุคลากรมี
ทัศนคติที่ดีในการดูแล
สุขภาพ 
6.เพื่อให้บุคลากร
สามารถนำความรู้และ
ทักษะไปจัดการดูแล
สุขภาพของตนเองได ้

ของบุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
วิธีการดูแลสุขภาพท้ัง
ด้านร่างกาย จิตใจและ
สังคม 
7. ร้อยละ ๖๐ ของ 
บุคลากรมีภาวะสุขภาพ
ดี (Happy Body)  
8. ร้อยละ ๖๐ ของ
บุคลากรมีค่า BMI อยู่ใน
เกณฑ์ปกต ิ
9. มีบุคลากรต้นแบบใน
การปรับเปลี่ยนสุขภาพ
(อย่างน้อย 3 คน)มีค่า 
BMI อยู่ในเกณฑ์ปกต ิ
9. มีบุคลากรต้นแบบใน
การปรับเปลี่ยนสุขภาพ
(อย่างน้อย 3 คน) 

กรรมการบริหารฯ ทุก 6 
เดือน 
- นำข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการบรหิารฯ 
มาปรับปรุงและพัฒนาการ
ดำเนินโครงการต่อไป 
กิจกรรมที่ 2 ตรวจ
สุขภาพประจำปีและ
ตรวจสมรรถนะร่างกาย 
1. ประชุมวเิคราะห์ผล
การตรวจสุขภาพประจำปี 
2561 เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ในการวางแผนการ
ดำเนินงานในปี 2562 
2. กำหนดวันตรวจ
สุขภาพและตรวจ
สมรรถนะรา่งกายประจำป ี
๓. ให้ความรู้ในการดูแล
สุขภาพ โดยทีมวิทยากร
DHML และอาจารย์งาน
พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ
ของวิทยาลัย 
 

กิจกรรมที่ 2 
๑.อาจารย์  ๕8 คน 
๒.สายสนับสนุน 
58 คน 
- ข้าราชการ 3 คน 
- ลูกจ้างประจำ  
8 คน 
- พนักงานราชการ 
2 คน 
- พนักงานกระทรวง 
สาธารณสุข 8 คน 
- ลูกจ้างช่ัวคราว 
7 คน 
- ลูกจ้างเหมา 
บริการ 30 คน 
รวม 116 คน 
 

กิจกรรมที่ 2 ตรวจ
สุขภาพประจำปีและ
ตรวจสมรรถนะร่างกาย 
 (ใช้เงินรายได้สถานศึกษา) 
1. ค่าตรวจสุขภาพของ
ลูกจ้างช่ัวคราว จำนวน 7 
คนx ๙๘๐บาท เป็นเงิน 
6,86๐  บาท 
2. ค่าตรวจสุขภาพของ
พนักงานกระทรวง
สาธารณสุข จำนวน 8 คน 
x ๙๘๐ บาท เป็นเงิน  
7,84๐  บาท 
3. ค่าตรวจสุขภาพของ
ลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 
3๗ คน x ๙๘๐ บาท เป็นเงิน 
๓๖,๒๖0  บาท 

- ตรวจ
สมรรถนะ
ร่างกาย
ประจำป ี
4 มี.ค.
2563 
- ตรวจ
สุขภาพ
ประจำปี 
๒๕๖3 
28 ก.พ.
2563 
 

- บุคลากรของวิทยาลัย
สามารถดูแลสุขภาพกาย 
และใจด้วยตนเองอย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม
พร้อมท้ังสามารถจัดการ
สุขภาพของตนเองได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

อ.สุทธามาศ 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

4. จัดทำคูม่ือสุขภาพ  
สำหรับบคุลากรเพื่อใช้เป็น
แนวทางในการดูแล
สุขภาพตนเองและบันทึก
การดูแลสุขภาพด้วย
ตนเอง 
๖. คัดเลือกกลุม่เป้าหมาย
ในการดูแลตนเองเพื่อ
สร้างเสริมสุขภาพกายใจ
และสมาชิกผูส้นใจ(จำนวน 
๑๐-๒๐ คน) 
(กลุ่มเป้าหมายคือผู้ที่มีผล
การตรวจร่างกายประจำปี 
๒๕๖๐ ผิดปกติ ได้แก่   
ค่าความดันโลหติ ค่า
ระดับน้ำตาลในเลือดและ
ค่าระดบัไขมันโค
เรสเตอรอล ฯลฯ หรือผู้ที่
เป็นโรคเรื้อรังและรับการ
รักษาแล้ว) 
๗. จัดกิจกรรมการออก
กําลังกายด้วยการเต้นแอ
โรบิค สัปดาหล์ะ  3–5 
วัน 

๓.กลุม่เป้าหมายใน
การดูแลตนเองเพื่อ
สร้างเสริมสุขภาพกาย
ใจและสมาชิกผูส้นใจ 
(จำนวน ๑๐-๒๐ คน) 
 

4. ค่าอาหารว่างผู้ร่วม
โครงการ ๑ มื้อ X 25 บาท  
X ๑14 คน เป็นเงิน 
2,850 บาท 
5. ค่าอาหารว่างเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลพุทธชินราช 
25 บาท X ๑๐  คน เป็น
เงิน 2๕๐ บาท 
รวมเป็นเงิน 5๔,๐๖0  บาท 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

๘.  ติดตามประเมินผล 
สุขภาพกายใจ ทุก ๓ เดือน 
9. ประเมินผลการ
ดำเนินการและรายงาน
เสนอผู้บริหาร 
๑0. วิเคราะห์ผลการ
ดำเนินงานและนำผลไป
พัฒนาปรับปรุงในปีต่อไป 

  กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมให้
ความรู้ในการดูแล
สุขภาพ 
 

 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมให้
ความรู้ในการดูแล
สุขภาพ (เงินอุดหนุน) 
-ไม่ใช้งบประมาณ 

ตุลาคม 
๒๕๖2 
(๑๓.๐๐-
๑๖.๐๐น)  

  

  กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริม
สุขภาพด้วยการออก
กำลังกาย 
 

อาจารย์และ เจ้าหนา้ที่  
จำนวน 117 คน 

กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริม
สุขภาพด้วยการออก
กำลังกาย  
-ไม่ใช้งบประมาณ 

๑ ตุลาคม 
๒๕๖2 – 
๓๐กันยายน 
๒๕๖3 

  

  กิจกรรมที่ 5 การเตรียม
ความพร้อมเพ่ือ
เกษียณอาย ุ

อาจารย์และ เจ้าหนา้ที่  
จำนวน 3 คน 

กิจกรรมที่ 5 การเตรียม
ความพร้อมเพ่ือ
เกษียณอาย ุ
-ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

ส.ค.-ก.ย.
2563 

  

สรุปงบประมาณโครงการที่ RP05-47 5๔,๐๖0    
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่ RP05-48 
โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือการ
พัฒนานักศึกษาและ
บุคลากรวิทยาลัยใน
สังกัดสถาบันพระบรม
ราชชนกโดยใช้
กระบวนการสหสาขา
วิชาชีพเรียนรู้เพ่ือการ
เปลี่ยนแปลง (IPE : 
Inter Professional 
Education) 
 

 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
 โครงการงาน
ประจำ 
 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้นักศึกษาและ
บุคลากรใหม้ีความรู้ 
ทักษะ ความสามารถ
ด้าน IPE  

1. ร้อยละ 80 ของ
นักศึกษาท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมมีความรู้และ
ความสามารถดา้น                       
IPE (Interprofessional 
Education) ได้แก่ การ
ปฏิบัติงานเป็นทีม
สุขภาพ การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ในระดับดีขึ้นไป 
มีคะแนนเฉลี่ย 3.51 
ขึ้นไป ต้องการของผู้ใช้
บัณฑิตตามการรับรู้ของ
ตนเอง ในระดับดีขึ้นไป 
มีคะแนนเฉลี่ย 3.51 
ขึ้นไป 
2. ร้อยละ 80 ของ
นักศึกษาท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมมีความพึงพอใจ
ต่อการดำเนินกิจกรรม
ในระดับดีขึ้นไป มี
คะแนนเฉลีย่ 3.51 ข้ึน
ไป 
 

ขัน้เตรียมการ 
1. ประชุมร่วมกันระหว่าง
อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี กลุ่ม
งานอำนวยการ กลุ่มงาน
วิชาการ และงานกิจการ
นักศึกษากับ
คณะกรรมการสโมสรฯ 
เพื่อวางแผนการจัด
โครงการ/กิจกรรมและ
กำหนดหน้าท่ีความ
รับผิดชอบ 
2. ผู้รบัผิดชอบโครงการ
เขียนโครงการเพื่อเสนอ
ขออนุมัติตามลำดับ 
3. ผู้รบัผิดชอบโครงการ
ดำเนินการประสานงาน
กับคณะกรรมการสโมสร
นักศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
จัดเตรียมเอกสารวัสดุ
อุปกรณ์ และสถานท่ี 
ดำเนินโครงการ 
4. ประชุมผู้ประสานงาน
ในพื้นที่ทำกิจกรรมการ

1. นักศึกษาวิทยาลยั
ในสังกัดสถาบันพระ
บรมราชชนก จำนวน 
39 แห่ง จำนวน 
180 คน 
2. ผู้ดำเนินการจัด
ประชุม วิทยากร และ
ผู้เข้าร่วมประชุมสังกัด
สถาบันพระบรมราช
ชนก(ส่วนกลาง) 
จำนวน 45 คน 
3. อาจารย์ของ
วิทยาลัยแห่งละ 1 คน 
จำนวน 39 คน 
4. อาจารย์ของ
วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี พุทธชินราช 
(คณะกรรมการ
ดำเนินงาน) จำนวน 
25 คน 
5. สโมสรนักศึกษา
และนักศึกษาของ
วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี พทุธชินราช 

 ยุติโครงการ ๑. นักศึกษาและบุคลากร
ที่ร่วมอบรมมีทักษะความรู้
ความสามารถดา้น IPE 
(Interprofessional 
Education) ได้เรียนรู้ซึ่ง
กันและกัน 
๒. นักศึกษาและบุคลากร
ได้มโีอกาสในการระดม
ความคิดและแลกเปลีย่น
เรียนรู้ประสบการณ์และ
สร้างสมัพันธภาพระหว่าง
วิทยาลัยในสังกัดสถาบัน
พระบรมราชชนก 

1. ดร.ดวงพร 
หุ่นตระกลู 
2. อ.ปิยะเนตร  
วิริยะปราโมทย ์
3. ดร.พนารัตน์       
เจนจบ 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

(Interprofessional 
Education) เกิด
ประสบการณ์เรยีนรู้
แบบสหวิชาชีพท่ี
สามารถปฏิบัติงานอย่าง
มืออาชีพ ร่วมกันเป็น
ทีมสุขภาพ 
(Collaborative 
Practice)  
2. เพื่อให้นักศึกษาและ
บุคลากรไดม้ีโอกาส
ระดมความคดิและ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้
ประสบการณ์ระหว่าง
วิชาชีพและสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีของ
นักศึกษาระหว่าง
วิทยาลัยในสังกัด
สถาบันพระบรมราช
ชนก 
3. เพื่อให้นักศึกษาได้
พัฒนาทักษะทาง
ร่างกาย ทักษะทาง
อารมณ์ ทักษะทาง

3. ร้อยละ 80 ของ
นักศึกษาท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมมีการพัฒนา
ทักษะทางร่างกาย 
ทักษะทางอารมณ์ 
ทักษะทางสังคม
สติปัญญา ตลอดจน
คุณลักษณะของบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ในศศวรรษ
ที่ 21 ได้แก่คุณธรรม
จริยธรรม ความรู้ทักษะ
ทางวิชาการ ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบรวมทั้งทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ให้สอดคล้องกับความ 

เรียนรูเ้ชิงบริการเพื่อ
วางแผนเตรยีมความพร้อม 
5. ทำจดหมายจาก
วิทยาลัยไปยังนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวดั
พิษณุโลก เพื่อขอความ
อนุเคราะหศ์ึกษาข้อมูล
และจัดกจิกรรมด้าน
สุขภาพในพ้ืนท่ีชุมชน
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลพลายชุมพล 
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลบ้านกร่าง 
และโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตำบลบ้านคลอง 
6. ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการเพื่อกำหนด
ประเด็นและแนวทาง
ศึกษาการเรยีนรู้เชิง
บริการดา้นสุขภาพโดย
เกิดประสบการณเ์รียนรู้
แบบสหวิชาชีพ พร้อมท้ัง
กำหนดเครื่องมือ
ประเมินผลการศึกษา 

(คณะกรรมการ
ดำเนินงาน) จำนวน 
30 คน 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

สังคมสติปัญญา 
ตลอดจนคณุลักษณะ
ของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ในศตวรรษที่ 
21 ได้แก่ คณุธรรม
จริยธรรม ความรู้ทักษะ
ทางวิชาการ ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ รวมทั้ง
ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ให้
สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้รับบริการ 
 
 

ขั้นดำเนินการ 
1. บรรยายความรู้ เรื่อง 
“นักศึกษาอุดมคติ
กระทรวงสาธารณสุข” 
2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้
เชิงบริการในพื้นที่การ
เรียนรู้ประเด็น “วางแผน
และแก้ไขปญัหาสุขภาพใน
ชุมชน” รพ.สต. พลายชุม
พล รพ.สต. บ้านกร่าง 
และ รพ.สต.บ้านคลอง 
จำนวน 15 ชุมชน 
- ช้ีแจงการสำรวจข้อมลู
สุขภาพของชุมชนโดย 
อาจารย์ประจำกลุ่ม 
- ผู้อำนวยการฯและ
บุคลากรภายในรพ.สต.
บรรยายข้อมูลด้านสุขภาพ
ของชุมชน ให้กับนักศึกษา  
- สำรวจข้อมูลในชุมชน 
โดยผู้นำชุมชนนำไปชุมชน
และเยีย่มบ้านในชุมชน 
- ประชุมปรึกษาวาง
แผนการจดัเตรียม
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา
สุขภาพชุมชน 
- นำเสนอผลการเตรียม
ความพร้อมเพื่อออก
บริการแกไ้ขปัญหาสุขภาพ
ชุมชน 
- ออกบริการแก้ไขปัญหา
สุขภาพชุมชน 
- ประชุมสรุปผล 
- เตรียมนำเสนอผล 
- นำเสนอผล 
3. กิจกรรมกลุม่สมัพันธ์
ระหว่างอาจารย์ นักศึกษา
แต่ละวิทยาลัย 
4. กิจกรรมร่วมระหวา่ง
นักศึกษาและชุมชน  
ขั้นประเมนิผล 
1. ประเมินความรู้และ
ความสามารถดา้น IPE  
2. ประเมินทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
3. ประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาโดยใช้แบบ
ประเมินผลโครงการ 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

4. ถอดบทเรยีนโดย
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผูม้ีส่วน
ร่วมในการดำเนินกิจกรรม
โครงการโดยแบ่งตามกลุม่
ศึกษาชุมชน 

สรุปงบประมาณโครงการที่ RP05-48 450,000    
โครงการที่ RP05-49 
โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการอบรมผู้
ประเมินประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 
 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
 โครงการงาน
ประจำ 

 โครงการเครือข่าย 

 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
อบรม 
๑.มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการประกัน

๑. ร้อยละ 80 ของผู้เข้า
รับการอบรมมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ประกันคณุภาพ
การศึกษาภายใน
ระดับอดุมศึกษาเพิ่มขึ้น 
๒.อาจารย์สังกัด
วิทยาลัยเครือข่าย
ภาคเหนือ ผา่นการ
ประเมิน และได้ขึ้น
ทะเบียนเป็นผู้ประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายในของสถาบันพระ
บรมราชชนก  
วิทยาลัยละ ๗ คน 
 
 

1. ขั้นเตรียมการ (P) 
1.1 คณะกรรมการ วาง
แผนการดำเนินงาน
ประชุมร่วมกัน เพื่อ
กำหนดรายละเอียดของ
การประชุม 
1.2 จดัเตรียมโครงการ 
เอกสาร และวัสดุอุปกรณ์
ที่ใช้ในการดำเนินโครงการ 
๑.๓ ประสานวิทยากรและ
ผู้เข้ารับการอบรม                            
2. ขั้นดำเนินการ (D)   
  ดำเนินการอบรมเชิง
ปฎิบัติการ โดยวิธีการ
บรรยาย และกิจกรรมกลุ่ม 
และฝึกทักษะประเมินท้ัง
ระดับหลักสตูรและระดับ
สถาบัน 

อาจารยส์ังกัดวิทยาลัย
เครือข่ายภาคเหนือ 
จำนวน ๖๐ คน 
(วิทยาลัยละ ๗ คนx8 
แห่ง รวม ๕๖ คน) 
ผู้จัดการประชุม ๔ คน 

ร่วมมือกับสมาคมศิษย์
เก่าพุทธชินราชพยาบาล
จัดโครงการเก็บ
ค่าลงทะเบียนคนละ ๔,๐๐๐ 
บาท x ๕๖ คน  
รวมเป็นเงิน ๒๒๔,๐๐๐ บาท
(เบิกจ่ายจากสมาคมฯ) 
๑.ค่าตอบแทนวิทยากร
เอกชนจำนวน 30 ชม.x 
๑,๒๐๐ บาทx๑คน เป็น
เงิน ๓๖,๐๐๐ บาท 
๒.ค่าตอบแทนวิทยากร
เอกชนจำนวน 30 ชม.x 
๖๐๐ บาท x2คน เป็นเงิน 
36,๐๐๐ บาท 
๓.ค่าตอบแทนวิทยากร
ราชการจำนวน 30 ชม.x 

4-6 
พฤศจิกายน 

๒๕๖๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. บคุลากรของวิทยาลัย
เครือข่ายภาคเหนือมี
ศักยภาพด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
๒.บุคลากรของวิทยาลัย
เครือข่ายภาคเหนือผ่าน
การอบรมและขึ้นบญัชี
เป็นผู้ประเมินคุณภาพ
ภายในของ สบช.  
(≥ร้อยละ 10)  
 

ดร. ชลลดา 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

คุณภาพการศึกษา
ภายในระดับอุดมศึกษา 
๒. เกิดทักษะ 
ประสบการณ์เกี่ยวกับ
การพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาในบทบาท
ผู้ประเมินคณุภาพ
การศึกษาภายในระดับ
หลักสตูร และระดับ
สถาบัน 

3. ขั้นประเมินผล (C) 
3.1 ประเมินความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา โดยใช้
แบบทดสอบวัดความรู้
ก่อนและหลังการอบรม 
3.2 ประเมินทักษะใน
บทบาทผู้ประเมินคณุภาพ
การศึกษาภายในระดับ
หลักสตูร และระดับ
สถาบันโดยการ
สังเกตการณ์ของวิทยากร
ประจำกลุ่ม 
3.3 ประเมินผลตาม
ตัวช้ีวัดของโครงการ ได้แก่ 
แบบสอบถามความพึง
พอใจต่อการจัดโครงการ                                      
4. ข้ันปรับปรุง (A) 
    นำเสนอรายงานผลการ
ดำเนินงานโครงการต่อ
ผู้บริหารวิทยาลยัเครือข่าย
ภาคเหนือ 
 

๓๐๐ บาท x๔คน เป็นเงิน 
๓๖,๐๐๐ บาท 
๔.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 
จำนวน ๖๐ คนๆละ ๖ มื้อๆ
ละ ๓๕ บาท เป็นเงิน 
๑๒,๖๐๐ บาท 
๕.ค่าอาหารกลางวัน 
จำนวน ๖๐ คนๆละ ๓ 
มื้อๆละ ๑๒๐ บาท 
เป็นเงิน ๒๑,๖๐๐ บาท 
๖.ค่าอาหารเย็น จำนวน 
๖๐ คนๆละ ๒ มื้อๆละ 
๑๒๐ บาท เป็นเงิน 
๑๔,๔๐๐ บาท 
๗. ค่าที่พักวิทยากร 4 ห้องๆ
ละ1200 จำนวน 3 คืน 
14,000 บาท 
๗. ค่าถ่ายเอกสารSAR ๑๒๐ 
เล่มๆละ ๑๒๐ บาทเป็นเงิน 
๑๔,๔๐๐ บาท 
๘. ค่าถ่ายเอกสาประกอบการ
อบรม ใบประกาศ เป็นเงิน 
๑๐,0๐๐ บาท 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

๙. ค่าถ่ายเอกสารSAR 
๑๒๐ เล่มๆละ ๑๒๐ บาท 
เป็นเงิน ๑๔,๔๐๐ บาท 
10.คา่พาหนะ/น้ำมัน
เชื้อเพลิง เป็นเงิน 
๒๐,๐๐๐ บาท 
๑1. ค่าวัสดุ เป็นเงิน  
9,๐๐๐ บาท 

สรุปงบประมาณโครงการที่ RP05-49 ๒๒๔,๐๐๐    
โครงการที่ RP05-50 
โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาตัว
บ่งชี้ประกันคุณภาพ
การศึกษาตาม
มาตรฐานการ
อุดมศึกษา พ.ศ. 
2561 
 
 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
 โครงการงานประจำ 
 โครงการวิทยาลยั
เครือข่าย 

๑. ร้อยละ 80 ของผู้เข้า
รับการอบรมมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
พัฒนาตัวบ่งช้ีประกัน
คุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2561 
๒.วิทยาลยัเครือข่าย
ภาคเหนือ มตีัวบ่งช้ี
ประกันคณุภาพ
การศึกษาตามมาตรฐาน
การอุดมศึกษา พ.ศ. 
2561 
 

1. ขั้นเตรียมการ (P) 
1.1 คณะกรรมการ วาง
แผนการดำเนินงาน
ประชุมร่วมกัน เพื่อ
กำหนดรายละเอียดของ
การประชุม 
1.2 จดัเตรียมโครงการ 
เอกสาร และวัสดุอุปกรณ์
ที่ใช้ในการดำเนินโครงการ 
๑.๓ ประสานวิทยากรและ
ผู้เข้ารับการอบรม                            
2. ขั้นดำเนินการ (D)   
    ดำเนินการอบรมเชิง
ปฎิบัติการ โดยวิธีการ
บรรยาย และกิจกรรมกลุ่ม 

อาจารยส์ังกัดวิทยาลัย
เครือข่ายภาคเหนือ 
จำนวน 9๐ คน 
(วิทยาลัยละ 10คน
x8 แห่ง รวม 80 คน) 
ผู้จัดการประชุม 10 
คน 

ร่วมมือกับสมาคมศิษย์
เก่าพุทธชินราชพยาบาล
จัดโครงการ 
เก็บค่าลงทะเบียนคนละ 
1,250 บาท x 80 คน  
รวมเป็นเงิน 100,๐๐๐ 
บาท (เบิกจ่ายจาก
สมาคมฯ) 
เก็บค่าลงทะเบยีนคนละ 
1,250 บาท x 80 คน  
รวมเป็นเงิน 100,000
บาท 
1.ค่าตอบแทนวิทยากร
เอกชน จำนวน 17 ชม.x 

26-27 
ธันวาคม 
๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. บุคลากรของวิทยาลัย
เครือข่ายภาคเหนือมี
ศักยภาพในการพฒันาตัว
บ่งช้ีประกันคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐาน
การอุดมศึกษา พ.ศ. 
2561 
๒.วิทยาลยัเครือข่าย
ภาคเหนือ มตีัวบ่งช้ี
ประกันคณุภาพการศึกษา
ตามมาตรฐานการ
อุดมศึกษา พ.ศ. 2561 

ดร. ชลลดา 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
อบรม 
๑.มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับพัฒนาตัวบ่งช้ี
ประกันคณุภาพ
การศึกษาตามมาตรฐาน
การอุดมศึกษา พ.ศ. 
2561 
๒. เกิดทักษะ 
ประสบการณ์เกี่ยวกับ
พัฒนาตัวบ่งช้ีประกัน
คุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการ
อุดมศึกษา พ.ศ. 2561 

และร่วมกันพัฒนาตัวบ่งช้ี
ประกันคณุภาพการศึกษา
ตามมาตรฐานการ
อุดมศึกษา พ.ศ. 2561 
3. ขั้นประเมินผล (C) 
3.1 ประเมินความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาตัว
บ่งช้ีประกันคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐาน
การอุดมศึกษา พ.ศ. 
2561จากผลลัพธ์งาน
กลุ่มที่ได้ตัวบ่งช้ีประกัน
คุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2561 
3.2 ประเมินผลตาม
ตัวช้ีวัดของโครงการ ได้แก่ 
แบบสอบถามความพึง
พอใจต่อการจัดโครงการ                                      
4. ข้ันปรับปรุง (A) 
    นำเสนอรายงานผลการ
ดำเนินงานโครงการต่อ
ผู้บริหารวิทยาลยัเครือข่าย
ภาคเหนือ 

1200 บาทX1คน เป็น
เงนิ 20,400 บาท 
2.ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม จำนวน 90 
คนๆละ 4 มื้อๆละ 35 
บาท เป็นเงิน 12,600 
บาท 
3.ค่าอาหารกลางวัน 
จำนวน 90 คนๆละ 2 
มื้อๆละ 120 บาท 
เป็นเงิน 21,600 บาท 
4.ค่าอาหารเย็น จำนวน 
90 คนๆละ 1 มื้อๆละ 
120 บาท เป็นเงิน 
10,800 บาท 
5. ค่าถ่ายเอกสาร  เป็น
เงิน 14,600 บาท 
6.ค่าพาหนะ/น้ำมัน
เชื้อเพลิง เป็นเงิน 7,600 
บาท 
7. ค่าท่ีพักวิทยากร 2 
คืนๆละ 1200 บาท เป็น
เงิน 2,400 บาท 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

 
 

8. ค่าวัสดุ เป็นเงิน 
10,000 บาท 

สรุปงบประมาณโครงการที่ RP05-50 983,5๐๐    
โครงการที่ RP05-52 
โครงการจัดซ้ือ
ครุภัณฑ์การศึกษา 
 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
 โครงการงานประจำ 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้วิทยาลัยมีสิ่ง
สนับสนุนการเรยีนรู้
ครุภณัฑ์การศึกษาที่
เพียงพอ พร้อมใช้งาน 

มีการดำเนินการตาม
แผนการดำเนินงาน
จัดซื้อด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์  
(e-bidding) รายการ
ครุภณัฑ์การศึกษา 

1.สำรวจความต้องการ
ของนักศึกษาและอาจารย์
และวิเคราะหผ์ลการ
สำรวจพัสดุประจำป ี
2.เสนอความต้องการต่อ
สถาบันพระบรมราชชนก 
3.เมื่อไดร้ับการจดัสรร
งบประมาณ จัดทำ
แผนการดำเนินงานจัดซื้อ
ด้วยวิธีการทางอิเล็ก  
ทรอนิกส์ (e-bidding) 
รายการครุภณัฑ์การศึกษา 
4.ดำเนินงานตามแผนการ
ดำเนินงานจัดซื้อด้วย
วิธีการทางอิเล็ก  
ทรอนิกส์ (e-bidding) 
รายการครุภณัฑ์การศึกษา 
5.ลงทะเบียนรับครุภณัฑ์
ตามระเบียบที่เกีย่วข้อง 

อาจารย์และนักศึกษา
ของวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี พุทธชิน
ราช 

งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563  งบลงทุน 
ของสถาบันพระบรม 
ราชชนก 
1.ครภุัณฑ์การศึกษา 
1.1หุ่นฝึกปฏบิัติการ
ช่วยชีวิตพร้อมชุด
ประเมินผล จำนวน 1 ชุด 
เป็นเงิน 75,000 บาท 
1.2หุ่นฝึกทำคลอดแบบ
ครึ่งตัว จำนวน 1 ตัว 
เป็นเงิน 46,000 บาท 
รวมเป็นเงิน 
1,210,000 บาท 

มค.63 
-กย.63 

วิทยาลัยมีครุภณัฑ์
การศึกษาสนับสนุนการ
เรียนการสอน ในด้านหุ่น
ฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิต
พร้อมชุดประเมินผล และ 
หุ่นฝึกทำคลอดแบบ 
ครึ่งตัว ท่ีเพียงพอ ทันสมัย
และพร้อมใช้ 
 
 

นส.วิรัตน์  
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

5.ประเมินผลการ
ดำเนินงานและนำผลที่ได้
ไปปรับปรุงการดำเนินงาน
ครั้งต่อไป 

สรุปงบประมาณโครงการที่ RP05-52       1,210,000    
โครงการที่ RP05-53 
โครงการก่อสร้าง
อาคารเรียน อาคาร 
คสล.8ชัน้พร้อม
อุปกรณ์ประกอบ
อาคาร (ส่วนที่เหลือ) 
 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
 โครงการงานประจำ 
 
วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อให้มีห้องเรยีน 
ห้องประชุม ห้องพักครู 
และห้องเพื่อการทำ
กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อการ
ดำเนินการของวิทยาลยั
ฯเพียงพอ และพร้อมใช้
งานอย่างมีคุณภาพ 

มีการดำเนินการตาม
แผนการดำเนินงานจ้าง
ก่อสร้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์  
(e-bidding) รายการ
อาคารเรยีน เป็น
อาคารคสล .8 ช้ัน พื้นที่
ใช้สอยประมาณ 8,540 
ตร.ม.พร้อมอุปกรณ์
ประกอบอาคาร (ส่วนท่ี
เหลือ) 

 1.ประสานงานกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องใน
การประเมินงานก่อสร้าง
อาคารเรยีน คสล. 8 ช้ัน
ส่วนท่ีเหลือ 
2.เสนอความต้องการต่อ
สถาบันพระบรมราชชนก
เพื่อขอรับงบประมาณ 
3.เมื่อไดร้ับการจดัสรร
งบประมาณ จัดทำ
แผนการดำเนินการจ้าง
ก่อสร้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์  
(e-bidding) รายการ
อาคารเรยีน เป็นอาคารค
สล .8 ช้ัน พื้นที่ใช้สอย
ประมาณ 8,540 ตร.ม.
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
อาคาร (ส่วนท่ีเหลือ) 

อาจารย์และนักศึกษา
ของวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี พุทธชิน
ราช 

งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563  งบลงทุน 
ของสถาบันพระบรมราช
ชนก รายการสิ่งก่อสร้าง
ผูกพันตามสัญญา 
รายการอาคารเรียน เป็น
อาคารคสล .8 ช้ัน พื้นที่
ใช้สอยประมาณ 8,540 
ตร.ม.พร้อมอุปกรณ์
ประกอบอาคาร (ส่วนท่ี
เหลือ) จำนวน 1 หลัง  
เป็นเงิน 35,175,700 
บาท 

มค.63 
-กย.63 

วิทยาลัยมีอาคารเรียนท่ีมี
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
ห้องทำงาน ที่เพียงพอ 
ปลอดภัยและพร้อมใช้ 

จ.ส.อ.สุชาติ  
      คอนแก้ว 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

๒. เพื่อให้การ
ดำเนินการก่อสร้าง
อาคารเรยีน คสล. ๘ 
ช้ัน พร้อมอุปกรณ์
ประกอบอาคาร (ส่วนท่ี
เหลือ) เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส 
และตรวจสอบได ้
 

4.ดำเนินงานตามแผนการ
ดำเนินงานจ้างก่อสรา้งฯ 
5.ประเมินผลการ
ดำเนินงานและนำผลที่ได้
ไปปรับปรุงการดำเนินงาน
ครั้งต่อไป 

สรุปงบประมาณโครงการที่ RP05-53 35,175,700    
 
 
 



ล ำดับ ประเภท งบประมำณท่ีได้รับ งบประมำณท่ีใช้ใน
แผนปฏิบัติกำรฯ

รายรับจากการลงทะเบียนของนักศึกษา 
ปีงบประมาณ 2563 20,250,200.00       
รายรับจากการบริการวชิาการ ปีงบประมาณ 2563 635,000.00

22,506,833.00 20,964,745.00

2.1 งบอุดหนุนทัว่ไป 13,363,200.02
งบอุดหนุนทัว่ไป(IPE) 450,000.00

2.2 งบด าเนินการ 2,318,810.00
3 3 เงินงบประมาณปีงบประมาณ ๒๕62 คงเหลือ(เงินอุดหนุน) 4,957,073.36

21,089,083.38 20,032,590.00
43,595,916.38 40,997,335.00

เงินงบลงทุนสร้างตึก 8 ชั้น* เป็นงบลงทุนปีงบประมาณ 
2563

35,175,700.00 35,175,700.00
หุน่* งบลงทุนปี 2563 1,210,000.00 1,210,000.00
รวมงบลงทุนปีงบประมำณ 2563 รวมเป็นเงิน 36,385,700.00 36,385,700.00

79,981,616.38 77,383,035.00

สรุปงบประมำณไม่รวมงบลงทุนปีงบประมำณ 2563

งบลงทุนปีงบประมำณ 2563

  - ของบประมาณงบลงทุนซ้ือหุ่นฝึกปฏบิัติการช่วยชีวิตพร้อมชุดประเมินผล จ านวน 2 ชุด เป็นเงิน 750,000 บาท
  - ของบประมาณงบลงทุนอาคารเรียน คสล 8 ชั้น เป็นเงิน 35,175,700 บาท
  - ของบประมาณงบลงทุนอาคารหอพกันศ. พยาบาล คสล. 7 ชั้น เป็นเงิน 71,719,400 บาท
ตามหนังสือราชการ ที่ สธ.0213.092/1233 ลงวันที่ 26 กรกฏาคม 2562

สรุปเงินงบประมาณแผ่นดิน
ตามแผนปฏิบัติการ 40,976,835 บาท(รวม
รถยนต์และห้องเรียนอัจฉริยะเรียบร้อยแล้ว)
งบประมาณที่ได้รับ 43,595,916.38 บาท
งบประมาณคงเหลือ 2,649,081.38 บาท

สรุปเงินงบประมำณแผ่นดิน รวมงบลงทุนปีงบประมำณ 
2562หมาย

เหตุ
ปีงบประ
มาณ 
2564

ภำคผนวก ก.  ตำรำงสรุปงบประมำณด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕63 (ฉบับปรับแผนกลำงปี) วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พุทธชินรำช
หมำยเหตุ

เงินรายได้

เงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2563

20,964,745.00

2

1

สรุปงบประมาณจากเงินรายได้

นศ. ปี1จ านวน 150 คน(ชาย12 คน หญิง138 คน)
นศ. ปี2จ านวน 177 คน(ชาย14 คน หญิง164 คน)
นศ. ปี3จ านวน 142 คน (ชาย18 คน หญิง124 คน)
นศ. ปี4จ านวน 138 คน(ชาย16 คน หญิง 122 คน) 

(เงินลงทะเบียนนักศึกษา 23,040 บาทต่อคน)

20,032,590.00

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่การพัฒนานักศึกษา
และบุคลากรวทิยาลัยในสังกดัสถาบันพระบรมราชชนก
โดยใช้กระบวนการสหสาขาวชิาชีพเรียนรู้เพือ่การ
เปล่ียนแปลง(IPE)

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563 (ฉบับปรับแผนกลางป)ี วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ๒๖๓



เงินงบอุดหนุน เงินรำยได้ รวมงบบริหำรจัดกำร
ตำมพันธะกิจ**

เงินอุดหนุน เงินรำยได้

1 1 กำรผลิตบัณฑิต 5,892,305.27 5,628,412.00 11,520,717.27 28.10 51.15 48.85
2 2 สร้ำงองค์ควำมรู้ 27,700.00 1,191,475.00 1,219,175.00 2.97 2.27 97.73
3 3 บริกำรวิชำกำร 0.00 660,675.00 660,675.00 1.61 0.00 100.00
4 4 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 0.00 291,315.00 291,315.00 0.71 0.00 100.00
5 5 5.1 กำรบริหำรจัดกำร 11,680,584.73 12,413,188.00         24,093,772.73 58.77 48.48 51.52

5.2 พัฒนำบุคลำกร 2,432,000.00 779,680.00 3,211,680.00 7.83 75.72 24.28
รวม 20,032,590.00 20,964,745.00 40,997,335.00 100.00

ร้อยละ

หมายเหตุ :ไม่รวมเงินเดือนข้าราชการ และเงินงบประมาณปีงบประมาณ ๒๕62 คงเหลือ

ล าดับ
พันธกิจ/แผนงำนประเด็น

ยุทธ์ท่ี
ประเภท รวมร้อยละ

ภำคผนวก ข.  ตำรำงสรุปกำรจัดสรรงบประมำณตำมแผนปฏิบัติกำร ปีงบประมำณ ๒๕63 (ฉบับปรับแผนกลำงปี) จ ำแนกตำมพันธกิจ 
วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พุทธชินรำช

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563 (ฉบับปรับแผนกลางป)ี วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ๒๖๔



เงินงบประมาณ เงินรายได้
RP03-20 โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารสาธารณสุขระดับต้น รุ่นท่ี 30 0.00 0.00
RP03-21 โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารสาธารณสุขระดับกลาง 0.00 0.00
RP03-๒2 โครงการอบรมฟ้ืนฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติทัวไปประจ าปี 2563 0.00 635,000.00
SP03-09 โครงการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือตอบสนองระบบสุขภาพ (โครงการอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติ

ครอบครัว)
0.00 0.00

๐.๐๐ ๖๓๕,๐๐๐.๐๐รวม 

ภาคผนวก ค. ตารางสรุปเงินรายได้ตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕63  (ฉบับปรับแผนกลางปี) (จ าแนกตามโครงการ)
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 

ล าดับ โครงการ งานบริการวิชาการ

635,000.00

   แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๓  (ฉบับปรับแผนกลางปี) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช             ๒๖๕



งบประมาณ  เงินรายได้ งบประมาณ  เงินรายได้ งบประมาณ  เงินรายได้

1 SP0๑-01 โครงการยกระดับการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์

129,370.00                                                   -   -                         -                                 -                                 -                             

2 SP01-03 โครงการเตรียมความพร้อมสอบข้ึนทะเบียนใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

-                             40,670.00                      -                         -                                 -                                 -                             

3 SP01-04 โครงการพัฒนาครูต้นแบบ 12,500.00                      -                         -                                 -                                 -                             

4 SP01-05 โครงการยกระดับการบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ 109,450.00                                                   -   -                         -                                 -                                 -                             

5 RP๐๑-๐๑ โครงการรับนักศึกษาใหม่                                -   48,100.00                      -                         -                                 -                                 -                             

6 RP๐๑-๐๒ โครงการการจัดการเรียนการสอนระดับรายวิชาท่ีส่งเสริมผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาล
ศาสตร์

2,793,005.27                                                -   -                         -                                 -                                 -                             

7 RP๐๑-๐๓ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความร่วมมือในการผลิต
บัณฑิตพยาบาล 

35,450.00                                                     -   -                         -                                 -                                 -                             

8 RP๐๑-๐๔ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนส าหรับ
พยาบาลพ่ีเล้ียง

100,800.00                                                   -   -                         -                                 -                                 -                             

9 RP01-05 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา -                             120,000.00                    -                         -                                 -                                 -                             

10 RP๐๑-๐๖ โครงการการเตรียมความพร้อมก่อนเรียน -                             1,800.00                        -                         -                                 -                                 -                             

11 RP๐๑-๐๗ โครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเม่ือส าเร็จการศึกษา -                             69,000.00                      -                         -                                 -                                 -                             

12 RP๐๑-๐๘ โครงการพัฒนาฐานข้อมูลวิชาการเพ่ือการบริหารงานบริหาร
หลักสูตรท่ีมีประสิทธิภาพ

-                                                               -   -                         -                                 -                                 -                             

13 RP๐๑-๐๙ โครงการเสริมทักษะวิชาชีพ ในหลักสูตรการเรียนการสอนแบบสห
วิชาชีพ(Interprofessional Education) เขตสุขภาพท่ี ๒ 

-                             10,500.00                      -                         -                                 -                                 -                             

14 RP๐๑-๑๐ โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วย
พยาบาล ปีงบประมาณ 2563 รุ่นท่ี 4

1,114,230.00              -                                -                         -                                 -                                 -                             

15 RP๐๑-51 โครงการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2563

-                                                               -   -                         -                                 -                                 -                             

16 SP01-02 โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีอัตลักษณ์บัณฑิต “บริการสุขภาพด้วย
หัวใจ ความเป็นมนุษย์”

171,440.00                    -                         -                                 -                                 -                             

17 RP01-11 โครงการเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 -                             134,727.00                    -                         -                                 -                                 -                             

ภาคผนวก ง. ตารางการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕63  (ฉบับปรับแผนกลางปี) ณ วันท่ี 20 เมษายน 2563 (จ าแนกตามกลุ่มงาน)

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 

 กลุ่มงานวิชาการ  กลุ่มงานวิจัย 
บริการวิชาการฯ

 กลุ่มงานอ านวยการล าดับ รหัส
โครงการ

โครงการ

   แผนปฏบิติัการปงีบประมาณ ๒๕๖๓  (ฉบบัปรับแผนกลางปี) วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พทุธชินราช             ๒๖๖



งบประมาณ  เงินรายได้ งบประมาณ  เงินรายได้ งบประมาณ  เงินรายได้

 กลุ่มงานวิชาการ  กลุ่มงานวิจัย 
บริการวิชาการฯ

 กลุ่มงานอ านวยการล าดับ รหัส
โครงการ

โครงการ

18 RP01-12 โครงการพัฒนาความร่วมมือระหว่างสถาบันกับหน่วยงานภายนอก -                             -                                -                         -                                 -                                 -                             

19 RP01-13 โครงการให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา                                -   24,280.00                      -                         -                                 -                                 -                             
20 RP01-14 โครงการกีฬาสร้างเสริมสุขภาพ                                -   269,180.00                    -                         -                                 -                                 -                             

21 RP01-15 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและพลเมืองเข้มแข็ง                                -   34,840.00                      -                         -                                 -                                 -                             

22 RP01-16 โครงการพัฒนาความรู้ และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า”ส่ือสารอย่างไร
ให้ปลอดภัยจากมหันตภัยไซเบอร์”

                               -                                     -   -                         -                                 -                                 -                             

23 SP03-06 โครงการยก ระดับคุณภาพผลงานวิจัยและวิชาการ -                             -                                                           -   8,800.00                        -                                 -                             

24 SP02-07 โครงการพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายภายนอก เพ่ือสร้าง
นวัตกรรมด้านสุขภาพ และนวัตกรรมด้านการพัฒนาผู้เรียน

-                             -                                                           -   17,675.00                      -                                 -                             

25 RP02-17 โครงการสนับสนุนการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัย บทความ
วิชาการ ต ารา และงานสร้างสรรค์

-                             -                                                           -   1,165,000.00                 -                                 -                             

26 RP02-18 โครงการพัฒนากระบวนการจัดการความรู้เพ่ือสร้างแนวปฏิบัติท่ีดีใน
องค์กร

-                             -                                27,700.00              -                                 -                                 -                             

27 SP03-09 โครงการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือตอบสนองระบบสุขภาพ (โครงการ
อบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติ
ครอบครัว)

-                             -                                -                         -                                 -                                 -                             

28 SP03-10 โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบด้านการจัดการโรคเร้ือรัง 
ต าบลบ้านคลอง

-                             -                                -                         -                                 -                                 -                             

29 RP03-19 โครงการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้านการจัดการโรคเร้ือรัง
ต าบลดอนทอง จ.พิษณุโลก ปี 2

-                             -                                -                         -                                 -                                 -                             

30 RP03-20 โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารสาธารณสุขระดับต้น รุ่นท่ี 30 -                             -                                -                         -                                 -                                 -                             

31 RP03-21 โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารสาธารณสุขระดับกลาง -                             -                                -                         -                                 -                                 -                             

32 RP03 -๒2 โครงการอบรมฟ้ืนฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติทัวไปประจ าปี 2563 -                             -                                -                         635,000.00                    -                                 -                             

33 RP03-23 โครงการประเมินภาวะสมองเส่ือมของบุคคลไร้ท่ีพ่ึง (บูรณาการการ
เรียนการสอนกับงานบริการวิชาการ วิชาการพยาบาลบุคคลท่ีมี
ปัญหาทางจิต)

-                             -                                -                         11,200.00                      -                                 -                             

34 RP03-24 โครงการหญิงต้ังครรภ์รู้เท่าทัน เบาหวานขณะต้ังครรภ์ (บูรณาการ
การเรียนการสอนกับบริการวิชาการ) (บูรณาการการเรียนการสอน
กับบริการวิชาการ วิชาการพยาบาลมารดาทารกแรกเกิดและผดุง
ครรภ์ 2)

-                             -                                -                         4,475.00                        -                                 -                             

35 RP03-25 โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยก่อนเรียน (บูรณาการการเรียนการ
สอนกับบริการวิชาการ วิชาการการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น)

-                             -                                -                         -                                 -                                 -                             

   แผนปฏบิติัการปงีบประมาณ ๒๕๖๓  (ฉบบัปรับแผนกลางปี) วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พทุธชินราช             ๒๖๗



งบประมาณ  เงินรายได้ งบประมาณ  เงินรายได้ งบประมาณ  เงินรายได้

 กลุ่มงานวิชาการ  กลุ่มงานวิจัย 
บริการวิชาการฯ

 กลุ่มงานอ านวยการล าดับ รหัส
โครงการ

โครงการ

36 RP03-26 โครงการอบรมการช่วยชีวิตข้ันพ้ืนฐานให้กับนักเรียนมัธยมศึกษา 
จังหวัดพิษณุโลก (บูรณาการการเรียนการสอนกับบริการวิชาการ 
วิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 2)

-                             -                                -                         -                                 -                                 -                             

37 RP03-5๔ โครงการ Thai MOOC ร่วมใจสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคเร้ือรัง 10,000.00                      

38 RP03-5๕ โครงการคัดกรองและประเมินสุขภาพจิตของบุคคลทุกกลุ่มวัยใน
ชุมชน

-                                 

39 SP04-11 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการสืบสานศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

-                             -                                -                         -                                 -                                 20,000.00                   

40 SP04-12 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน/สังคมในการส่งเสริมสุขภาพด้วย
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

-                             -                                -                         -                                 -                                 -                             

41 RP04-27 โครงการสืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย -                             -                                -                         -                                 -                                 61,315.00                   

42 RP04-28 โครงการพุทธชินราชร่วมใจ ท านุบ ารุงชาติศาสนาพระมหากษัตริย์
สืบสานสามัคคี วิถีวัฒนธรรมไทย

-                             -                                -                         -                                 -                                 210,000.00                 

43 SP05-1๓ การพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการองค์กร

120,000.00                 1,100,000.00                 -                           -   -

44 SP05-1๔ โครงการพัฒนาวิทยาลัยสีเขียว (Green College) -                             -                                -                         -                                 -                                 31,375.00                   

45 SP05-15 โครงการพัฒนาวิทยาลัยคุณธรรมภายใต้ค่านิยมร่วม MOPH -                             -                                -                         -                                 48,560.00                      

46 SP05-1๖ การยกระดับประสิทธิภาพการบริหารวิทยาลัยให้ทันการเปล่ียนแปลง -                             -                                -                         -                                 99,000.00                      -                             
47 SP05-17 พัฒนาความเช่ียวชาญของอาจารย์ให้สอดคล้องกับหลักสูตรท่ี

ให้บริการของวิทยาลัย
-                             -                                -                         -                                 300,000.00                    -                             

48 RP๐๕-29 โครงการทบทวนระบบบริหารจัดการองค์กร (Mannagment 
Review)

-                             -                                -                         -                                 18,000.00                      -                             

49 RP๐๕-30 โครงการพัฒนาการท างานอย่างมีประสิทธิภาพโดยการใช้แผนกล
ยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ

-                             -                                -                         -                                 117,050.00                    -                             

50 RP๐๕-31 โครงการการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน อย่างมี
ประสิทธิภาพ

-                             -                                -                         -                                 5,625.00                        -                             

51 RP05-32 โครงการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช

-                             -                                -                         172,590.00                    6,000.00                     

52 RP05-33 โครงการพัฒนาการด าเนินงานประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ -                             -                                -                         -                                 61,000.00                      

53 RP๐๕-๓4 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการพยาบาลและห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์

1,000,000.00              -                                -                         -                                 -                                 -                             

54 RP๐๕-35 โครงการการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด 40,000.00                   1,758,400.00                 -                                 -                                 -                             

   แผนปฏบิติัการปงีบประมาณ ๒๕๖๓  (ฉบบัปรับแผนกลางปี) วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พทุธชินราช             ๒๖๘



งบประมาณ  เงินรายได้ งบประมาณ  เงินรายได้ งบประมาณ  เงินรายได้

 กลุ่มงานวิชาการ  กลุ่มงานวิจัย 
บริการวิชาการฯ

 กลุ่มงานอ านวยการล าดับ รหัส
โครงการ

โครงการ

55 RP๐๕-36 โครงการพัฒนาระบบโสตทัศนูปกรณ์เพ่ือการศึกษา -                             
1,821,200.00

-                         -                                 -                                 -                             

56 RP05-37 โครงการอบรมให้ความรู้ซ้อมแผนการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
และคุ้มครองภัย ภัยธรรมชาติและหรือภัยพิบัติ

-                             11,775.00                      -                         -                                 -                                 -                             

57 RP05-38 โครงการสนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจของวิทยาลัย -                             -                                -                         3,300,000.00                 585,000.00                 

58 RP05-39 โครงการจ้างเหมาบริการเพ่ือการบริหารงาน -                             -                                -                         7,858,759.73                               8,226,413.00

59 RP05-40 โครงการจัดหา/ปรับปรุง/ซ่อมแซมครุภัณฑ์/หรือส่ิงก่อสร้าง -                             -                                -                         -                                 3,564,400.00              
60 RP05-41 โครงการสวัสดิการส าหรับบุคลากร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 

พุทธชินราช 
-                             -                                -                         -                                 -                                 -                             

61 RP05-42 โครงการวางแผนและบริหารอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
(บุคลากรด้านการสอน)

-                             -                                -                         -                                 -                                 -                             

62 RP05-43 โครงการวางแผนและบริหารบุคลากรสายอาจารย์และสายสนับสนุน -                             -                                -                         -                                 -                                 -                             
63 RP05-44 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ตามสมรรถนะความเช่ียวชาญ -                             -                                -                         -                                 1,530,000.00                 725,620.00                 
64 RP05-45 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนตามสมรรถนะความ -                             -                                -                         -                                 602,000.00                    -                             
65 RP05-46 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาองค์กรตามแนว

พระราชด าริ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
-                             -                                -                         -                                 -                                 -                             

66 RP05-47 โครงการธ ารงรักษาและใช้ประโยชน์ทรัพยากรบุคคล -                             -                                -                         -                                 54,060.00                   

67 RP05-48 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนานักศึกษาและบุคลากร
วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกโดยใช้กระบวนการสห
สาขาวิชาชีพเรียนรู้เพ่ือการเปล่ียนแปลง

450,000.00                 -                                -                         -                                 -                                 -                             

68 RP05-49 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการอบรมผู้ประเมินประกันคุณภาพ
การศึกษา (วพบ.ร่วมกับสมาคม)

-                             -                                -                         -                                 -                                 -                             

69 RP05-50 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาตัวบ่งช้ีตามมาตรฐานการ
อุดมศึกษา พ.ศ. 2561  (วพบ.ร่วมกับสมาคม)

-                             -                                -                         -                                 -                                 -                             

๕,๘๙๒,๓๐๕.๒๗ ๕,๖๒๘,๔๑๒.๐๐ ๒๗,๗๐๐.๐๐ ๑,๘๕๒,๑๕๐.๐๐ ๑๔,๑๑๒,๕๘๔.๗๓ ๑๓,๔๘๔,๑๘๓.๐๐รวมเงินงบประมาณด าเนินงานท้ังหมดตามกลุ่มงาน จ าแนกตามแหล่งเงิน (บาท)

รวมงบประมาณท้ังหมดทุกกลุ่มงาน

๑๑,๕๒๐,๗๑๗.๒๗ ๑,๘๗๙,๘๕๐.๐๐

รวมเงินงบประมาณหมวดเงินรายได้ท้ังหมดตามกลุ่มงาน (บาท)

รวมเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนท้ังหมดตามกลุ่มงาน (บาท)

๒๐,๙๖๔,๗๔๕.๐๐

๒๐,๐๓๒,๕๙๐.๐๐

๔๐,๙๙๗,๓๓๕.๐๐

๒๗,๕๙๖,๗๖๗.๗๓รวมเงินงบประมาณด าเนินงานท้ังหมดตามกลุ่มงาน (บาท)

   แผนปฏบิติัการปงีบประมาณ ๒๕๖๓  (ฉบบัปรับแผนกลางปี) วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พทุธชินราช             ๒๖๙



งบอุดนหนุน รายได้ งบอุดนหนุน รายได้  งบ
อุดนหนุน

รายได้  งบ
อุดนหนุน

รายได้ งบประมาณ รายได้ งบอุดนหนุน รายได้

1 SP0๑-
01 

โครงการยกระดับการ
เรียนการสอนท่ี
ส่งเสริมบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญา
ตรี สาขาพยาบาล
ศาสตร์

129,370.00       -                   -          -                   

2 SP01-
03

โครงการเตรียมความ
พร้อมสอบข้ึนทะเบียน
ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์

๐.๐๐ ๔๐,๖๗๐.๐๐ -          -                   

3 SP01-
04

โครงการพัฒนาครู
ต้นแบบ

๐.๐๐ ๑๒,๕๐๐.๐๐ -          -                   

4 SP01-
05

โครงการยกระดับการ
บริหารหลักสูตรสู่
ความเป็นเลิศ

๑๐๙,๔๕๐.๐๐ ๐.๐๐ -          -                   

5 RP๐๑-
๐๑

โครงการรับนักศึกษา
ใหม่

๐.๐๐ ๔๘,๑๐๐.๐๐ -          -                   

ภาคผนวก จ . ตารางการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ (ฉบับปรับแผนกลางปี) ณ วันท่ี 20 เมษายน 2563 (จ าแนกตามพันธกิจ) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 
ล าดับ โครงการ งบประมาณ (บาท)

ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ การบริหารจัดการ พัฒนาบุคลากร บริการวิชาการสร้างองค์ความรู้  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

รหัส
โครงการ

   แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๓  (ฉบับปรับแผนกลางปี) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช             ๒๗๐



งบอุดนหนุน รายได้ งบอุดนหนุน รายได้  งบ
อุดนหนุน

รายได้  งบ
อุดนหนุน

รายได้ งบประมาณ รายได้ งบอุดนหนุน รายได้

ล าดับ โครงการ งบประมาณ (บาท)

ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ การบริหารจัดการ พัฒนาบุคลากร บริการวิชาการสร้างองค์ความรู้  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

รหัส
โครงการ

6 RP๐๑-
๐๒

โครงการการจัดการ
เรียนการสอนระดับ
รายวิชาท่ีส่งเสริมผล
การเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี 
สาขาพยาบาลศาสตร์

2,793,005.27    -                   ๐.๐๐ ๐.๐๐

7 RP๐๑-
๐๓

โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนา
ความร่วมมือในการ
ผลิตบัณฑิตพยาบาล 

35,450.00         -                   ๐.๐๐ ๐.๐๐

8 RP๐๑-
๐๔

โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพด้านการสอน
ส าหรับพยาบาลพ่ีเล้ียง

100,800.00       -                   -          -                   

9 RP01-
05

การเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าศึกษา

-                   120,000.00      -          -                   

10 RP๐๑-
๐๖

โครงการการเตรียม
ความพร้อมก่อนเรียน

-                   1,800.00          -          -                   

11 RP๐๑-
๐๗

โครงการเตรียมความ
พร้อมเพ่ือการท างาน
เม่ือส าเร็จการศึกษา

-                   69,000.00        -          -                   

   แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๓  (ฉบับปรับแผนกลางปี) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช             ๒๗๑



งบอุดนหนุน รายได้ งบอุดนหนุน รายได้  งบ
อุดนหนุน

รายได้  งบ
อุดนหนุน

รายได้ งบประมาณ รายได้ งบอุดนหนุน รายได้

ล าดับ โครงการ งบประมาณ (บาท)

ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ การบริหารจัดการ พัฒนาบุคลากร บริการวิชาการสร้างองค์ความรู้  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

รหัส
โครงการ

12 RP๐๑-
๐๘

โครงการพัฒนา
ฐานข้อมูลวิชาการ
เพ่ือการบริหารงาน
บริหารหลักสูตรท่ีมี
ประสิทธิภาพ

-                   -                   -          -                   

13 RP๐๑-
๐๙

โครงการเสริมทักษะ
วิชาชีพ ในหลักสูตร
การเรียนการสอน
แบบสหวิชาชีพ

-                   10,500.00        -          -                   

14 RP๐๑-
๑๐

โครงการจัดการเรียน
การสอนหลักสูตร
ประกาศนียบัตร
ผู้ช่วยพยาบาล 
ปีงบประมาณ 2563
 รุ่นท่ี 4

1,114,230.00    -                   -          -                   

15 RP๐๑-
51

โครงการพัฒนา
หลักสูตรพยาบาลศา
สตรบัณฑิต หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2563

-                   -                   -          -                   

16 SP01-
02

โครงการพัฒนา
นักศึกษาให้มีอัต
ลักษณ์บัณฑิต 
“บริการสุขภาพด้วย
หัวใจ ความเป็น
มนุษย์”

-                   171,440.00      -          -                   

   แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๓  (ฉบับปรับแผนกลางปี) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช             ๒๗๒



งบอุดนหนุน รายได้ งบอุดนหนุน รายได้  งบ
อุดนหนุน

รายได้  งบ
อุดนหนุน

รายได้ งบประมาณ รายได้ งบอุดนหนุน รายได้

ล าดับ โครงการ งบประมาณ (บาท)

ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ การบริหารจัดการ พัฒนาบุคลากร บริการวิชาการสร้างองค์ความรู้  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

รหัส
โครงการ

17 RP01-
11

โครงการเสริมทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษ
ท่ี 21 

-                   134,727.00      -          -                   

18 RP01-
12

โครงการพัฒนาความ
ร่วมมือระหว่าง
สถาบันกับหน่วยงาน
ภายนอก

-                   -                   -          -                   

19 RP01-
13

โครงการให้ความรู้
และทักษะการประกัน
คุณภาพการศึกษา

-                   24,280.00        -          -                   

20 RP01-
14

โครงการกีฬาสร้าง
เสริมสุขภาพ

-                   269,180.00      -          -                   

21 RP01-
15

โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
และพลเมืองเข้มแข็ง

-                   34,840.00        -          -                   

22 RP01-
16

โครงการพัฒนาความรู้
 และประสบการณ์ให้
ศิษย์เก่า”ส่ือสาร
อย่างไรให้ปลอดภัย
จากมหันตภัยไซเบอร์”

-                   -                   -          -                   

23 SP03-
06

โครงการยก ระดับ
คุณภาพผลงานวิจัย
และวิชาการ

-                   -                               -   8,800

   แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๓  (ฉบับปรับแผนกลางปี) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช             ๒๗๓



งบอุดนหนุน รายได้ งบอุดนหนุน รายได้  งบ
อุดนหนุน

รายได้  งบ
อุดนหนุน

รายได้ งบประมาณ รายได้ งบอุดนหนุน รายได้

ล าดับ โครงการ งบประมาณ (บาท)

ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ การบริหารจัดการ พัฒนาบุคลากร บริการวิชาการสร้างองค์ความรู้  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

รหัส
โครงการ

24 SP02-
07

โครงการพัฒนาความ
ร่วมมือกับเครือข่าย
ภายนอก เพ่ือสร้าง
นวัตกรรมด้านสุขภาพ

-                   -                               -   17,675

25 RP02-
17

โครงการสนับสนุน
การผลิตและเผยแพร่
ผลงานวิจัย บทความ
วิชาการ ต ารา และ
งานสร้างสรรค์

-                   -                               -   ๑,๑๖๕,๐๐๐

26 RP02-
18

โครงการพัฒนา
กระบวนการจัดการ
ความรู้เพ่ือสร้างแนว
ปฏิบัติท่ีดีในองค์กร

-                   -                   27,700 -                   

27 SP03-
09

โครงการพัฒนา
หลักสูตรเพ่ือ
ตอบสนองระบบ
สุขภาพ (โครงการ

-                   -                   -      -            

28 SP03-
10

โครงการพัฒนาศูนย์
การเรียนรู้ต้นแบบ
ด้านการจัดการโรค
เร้ือรัง ต าบลบ้านคลอง

-                   -                   -      -            

29 RP03-
19

โครงการสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
ด้านการจัดการโรค
เร้ือรังต าบลดอนทอง 
จ.พิษณุโลก ปี 2

-                   -                   -      -            

   แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๓  (ฉบับปรับแผนกลางปี) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช             ๒๗๔



งบอุดนหนุน รายได้ งบอุดนหนุน รายได้  งบ
อุดนหนุน

รายได้  งบ
อุดนหนุน

รายได้ งบประมาณ รายได้ งบอุดนหนุน รายได้

ล าดับ โครงการ งบประมาณ (บาท)

ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ การบริหารจัดการ พัฒนาบุคลากร บริการวิชาการสร้างองค์ความรู้  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

รหัส
โครงการ

30 RP03-
20

โครงการอบรม
หลักสูตรผู้บริหาร
สาธารณสุขระดับต้น 
รุ่นท่ี 30

-                   -                   -      -            

31 RP03-
21

โครงการอบรม
หลักสูตรผู้บริหาร
สาธารณสุขระดับกลาง

-                   -                   -      -            

32 RP03 -
๒2

โครงการอบรมฟ้ืนฟู
วิชาการพยาบาลเวช
ปฏิบัติทัวไปประจ าปี 
2563

-                   -                   -      ########

33 RP03-
23

โครงการประเมิน
ภาวะสมองเส่ือมของ
บุคคลไร้ท่ีพ่ึง (บูรณา
การการเรียนการสอน
กับงานบริการวิชาการ
 วิชาการพยาบาล
บุคคลท่ีมีปัญหาทาง
จิต)

-                   -                   -      11,200.00  

   แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๓  (ฉบับปรับแผนกลางปี) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช             ๒๗๕



งบอุดนหนุน รายได้ งบอุดนหนุน รายได้  งบ
อุดนหนุน

รายได้  งบ
อุดนหนุน

รายได้ งบประมาณ รายได้ งบอุดนหนุน รายได้

ล าดับ โครงการ งบประมาณ (บาท)

ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ การบริหารจัดการ พัฒนาบุคลากร บริการวิชาการสร้างองค์ความรู้  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

รหัส
โครงการ

34 RP03-
24

โครงการหญิงต้ังครรภ์
รู้เท่าทัน เบาหวาน
ขณะต้ังครรภ์ (บูรณา
การการเรียนการสอน
กับบริการวิชาการ) 
(บูรณาการการเรียน
การสอนกับบริการ
วิชาการ วิชาการ
พยาบาลมารดาทารก
แรกเกิดและผดุงครรภ์
 2)

-                   -                   -      4,475.00    

35 RP03-
25

โครงการส่งเสริม
สุขภาพเด็กวัยก่อน
เรียน (บูรณาการการ
เรียนการสอนกับ
บริการวิชาการ 
วิชาการการพยาบาล
เด็กและวัยรุ่น)

-                   -                   ๐.๐๐ ๐.๐๐

   แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๓  (ฉบับปรับแผนกลางปี) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช             ๒๗๖



งบอุดนหนุน รายได้ งบอุดนหนุน รายได้  งบ
อุดนหนุน

รายได้  งบ
อุดนหนุน

รายได้ งบประมาณ รายได้ งบอุดนหนุน รายได้

ล าดับ โครงการ งบประมาณ (บาท)

ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ การบริหารจัดการ พัฒนาบุคลากร บริการวิชาการสร้างองค์ความรู้  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

รหัส
โครงการ

36 RP03-
26

โครงการอบรมการ
ช่วยชีวิตข้ันพ้ืนฐาน
ให้กับนักเรียน
มัธยมศึกษา จังหวัด
พิษณุโลก (บูรณาการ
การเรียนการสอนกับ
บริการวิชาการ 
วิชาการพยาบาล
ผู้ใหญ่ 2)

-                   -                   -      -            

37 RP03-5
๔

โครงการ Thai 
MOOC ร่วมใจสร้าง
เสริมสุขภาพ ป้องกัน
โรคเร้ือรัง

-      10,000.00     

38 RP03-5
๕

โครงการคัดกรองและ
ประเมินสุขภาพจิต
ของบุคคลทุกกลุ่มวัย
ในชุมชน

-      -            

39 SP04-
11

โครงการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาใน
การสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

-                   -                   -     20,000.00     

   แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๓  (ฉบับปรับแผนกลางปี) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช             ๒๗๗



งบอุดนหนุน รายได้ งบอุดนหนุน รายได้  งบ
อุดนหนุน

รายได้  งบ
อุดนหนุน

รายได้ งบประมาณ รายได้ งบอุดนหนุน รายได้

ล าดับ โครงการ งบประมาณ (บาท)

ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ การบริหารจัดการ พัฒนาบุคลากร บริการวิชาการสร้างองค์ความรู้  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

รหัส
โครงการ

40 SP04-
12

โครงการพัฒนา
ศักยภาพชุมชน/สังคม
ในการส่งเสริม
สุขภาพด้วยการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

-                   -                   -     -                

41 RP04-
27

โครงการสืบสานและ
อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทย

0 0 -     61,315.00     

42 RP04-
28

โครงการพุทธชินราช
ร่วมใจ ท านุบ ารุงชาติ
ศาสนา
พระมหากษัตริย์สืบ
สานสามัคคี วิถี
วัฒนธรรมไทย

0 0 -     210,000.00   

43 SP05-1
๓

การพัฒนาระบบการ
จัดการข้อมูลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารจัดการ
องค์กร

120,000.00       1,100,000.00   

44 SP05-1
๔

โครงการพัฒนา
วิทยาลัยสีเขียว 
(Green College)

-                   -                   -                     31,375.00          

45 SP05-
15

โครงการพัฒนา
วิทยาลัยคุณธรรม
ภายใต้ค่านิยมร่วม 
MOPH

-                   -                   48,560.00           -                     

   แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๓  (ฉบับปรับแผนกลางปี) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช             ๒๗๘



งบอุดนหนุน รายได้ งบอุดนหนุน รายได้  งบ
อุดนหนุน

รายได้  งบ
อุดนหนุน

รายได้ งบประมาณ รายได้ งบอุดนหนุน รายได้

ล าดับ โครงการ งบประมาณ (บาท)

ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ การบริหารจัดการ พัฒนาบุคลากร บริการวิชาการสร้างองค์ความรู้  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

รหัส
โครงการ

46 SP05-1
๖

การยกระดับ
ประสิทธิภาพการ
บริหารวิทยาลัยให้ทัน
การเปล่ียนแปลง

-                   -                   99,000.00           -                     

47 SP05-
17

พัฒนาความ
เช่ียวชาญของ
อาจารย์ให้สอดคล้อง
กับหลักสูตรท่ี
ให้บริการของวิทยาลัย

-                   -                   -                     300,000.00  -                       

48 RP๐๕-29 โครงการทบทวน
ระบบบริหารจัดการ
องค์กร 
(Mannagment 
Review)

-                   -                   18,000.00           -                     

49 RP๐๕-30 โครงการพัฒนาการ
ท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพโดยการ
ใช้แผนกลยุทธ์ และ
แผนปฏิบัติการ

-                   -                   117,050.00         -                     

50 RP๐๕-31 โครงการการบริหาร
ความเส่ียงและ
ควบคุมภายใน อย่าง
มีประสิทธิภาพ

-                   -                   5,625.00             -                     

   แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๓  (ฉบับปรับแผนกลางปี) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช             ๒๗๙



งบอุดนหนุน รายได้ งบอุดนหนุน รายได้  งบ
อุดนหนุน

รายได้  งบ
อุดนหนุน

รายได้ งบประมาณ รายได้ งบอุดนหนุน รายได้

ล าดับ โครงการ งบประมาณ (บาท)

ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ การบริหารจัดการ พัฒนาบุคลากร บริการวิชาการสร้างองค์ความรู้  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

รหัส
โครงการ

51 RP05-32 โครงการพัฒนาการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี พุทธชินราช

-                   -                   172,590.00         6,000.00            

52 RP05-33 โครงการพัฒนาการ
ด าเนินงาน
ประชาสัมพันธ์และ
วิเทศสัมพันธ์

-                   -                   61,000.00           -                     

53 RP๐๕-
๓4

โครงการพัฒนา
ห้องปฏิบัติการ
พยาบาลและ
ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์

1,000,000.00    -                   -                     -                     

54 RP๐๕-
35

โครงการการจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศ
ห้องสมุด

40,000.00         1,758,400.00   -                     -                     

55 RP๐๕-
36

โครงการพัฒนาระบบ
โสตทัศนูปกรณ์เพ่ือ
การศึกษา

-                   1,821,200.00   -                     -                     

56 RP05-
37

โครงการอบรมให้
ความรู้ซ้อมแผนการ
ป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัยและคุ้มครอง
ภัย ภัยธรรมชาติและ
หรือภัยพิบัติ

-                   11,775.00        -                     -                     

   แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๓  (ฉบับปรับแผนกลางปี) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช             ๒๘๐



งบอุดนหนุน รายได้ งบอุดนหนุน รายได้  งบ
อุดนหนุน

รายได้  งบ
อุดนหนุน

รายได้ งบประมาณ รายได้ งบอุดนหนุน รายได้

ล าดับ โครงการ งบประมาณ (บาท)

ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ การบริหารจัดการ พัฒนาบุคลากร บริการวิชาการสร้างองค์ความรู้  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

รหัส
โครงการ

57 RP05-
38

โครงการสนับสนุน
การด าเนินงานตาม
พันธกิจของวิทยาลัย

-                   -                   3,300,000.00      585,000.00        

58 RP05-
39

โครงการจ้างเหมา
บริการเพ่ือการ
บริหารงาน

-                   -                   7,858,759.73      8,226,413.00      

59 RP05-
40

โครงการจัดหา/
ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ครุภัณฑ์/หรือ
ส่ิงก่อสร้าง

-                   -                   -                     3,564,400.00      

60 RP05-
41

โครงการสวัสดิการ
ส าหรับบุคลากร 
วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี พุทธชินราช 

-                   -                   -               -                       

61 RP05-
42

โครงการวางแผนและ
บริหารอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
(บุคลากรด้านการสอน)

-                   -                   -               -                       

62 RP05-
43

โครงการวางแผนและ
บริหารบุคลากรสาย
อาจารย์และสาย
สนับสนุน

-                   -                   -               -                       

63 RP05-
44

โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์ตาม
สมรรถนะความ
เช่ียวชาญ

-                   -                   1,530,000.00    725,620.00           

   แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๓  (ฉบับปรับแผนกลางปี) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช             ๒๘๑



งบอุดนหนุน รายได้ งบอุดนหนุน รายได้  งบ
อุดนหนุน

รายได้  งบ
อุดนหนุน

รายได้ งบประมาณ รายได้ งบอุดนหนุน รายได้

ล าดับ โครงการ งบประมาณ (บาท)

ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ การบริหารจัดการ พัฒนาบุคลากร บริการวิชาการสร้างองค์ความรู้  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

รหัส
โครงการ

64 RP05-
45

โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรสาย

-                   -                   602,000.00  -                       

65 RP05-
46

โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาองค์กรตาม
แนวพระราชด าริ 
และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

-                   -                   -               -                       

66 RP05-
47

โครงการธ ารงรักษา
และใช้ประโยชน์
ทรัพยากรบุคคล

-                   -                   -               54,060.00             

67 RP05-
48

โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือการ
พัฒนานักศึกษาและ
บุคลากรวิทยาลัยใน
สังกัดสถาบันพระบรม
ราชชนกโดยใช้
กระบวนการสหสาขา
วิชาชีพเรียนรู้เพ่ือการ
เปล่ียนแปลง

450,000.00       -                   -               -                       

68 RP05-
49

โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการอบรมผู้
ประเมินประกัน
คุณภาพการศึกษา 
(วพบ.ร่วมกับสมาคม)

-                   -                   -                     -                     -               -                       

   แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๓  (ฉบับปรับแผนกลางปี) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช             ๒๘๒



งบอุดนหนุน รายได้ งบอุดนหนุน รายได้  งบ
อุดนหนุน

รายได้  งบ
อุดนหนุน

รายได้ งบประมาณ รายได้ งบอุดนหนุน รายได้

ล าดับ โครงการ งบประมาณ (บาท)

ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ การบริหารจัดการ พัฒนาบุคลากร บริการวิชาการสร้างองค์ความรู้  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

รหัส
โครงการ

69 RP05-
50

โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาตัว
บ่งช้ีตามมาตรฐาน
การอุดมศึกษา พ.ศ. 
2561  (วพบ.
ร่วมกับสมาคม)

-                   -                   -                     -                     -               ๐.๐๐

5,892,305.27    5,628,412.00   27,700.00   1,191,475.00   -      660,675.00   -     291,315.00   11,680,584.73    12,413,188.00    2,432,000.00   779,680.00           

งบลงทุน บาท
RP05-53 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน อาคาร คสล. 8 ช้ัน พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร  (ส่วนท่ีเหลือ) งบลงทุน บาท
RP05-52 โครงการRP05-52 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์การศึกษา 1,210,000

35,175,700

รวมเงินงบประมาณด าเนินงานท้ังหมด 3,211,680.00                               11,520,717.27                             1,219,175.00                      660,675.00             291,315.00                24,093,772.73                                 
หมายเหตุ

งบประมาณตามพันธกิจจ าแนกตามแหล่ง

   แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๓  (ฉบับปรับแผนกลางปี) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช             ๒๘๓



ล ำดับ ช่ือวิชำ ภำควิชำ ค่ำตอบแทนกำรสอน ค่ำตอบแทน ค่ำปฐม ค่ำพำหนะ ค่ำเบ้ียเล้ียง ค่ำท่ีพัก ค่ำพำหนะ อ่ืนๆ

ท่ีรับผิดชอบ ทฤษฎี ทดลอง ปฏิบัติ กำรฝึกภำคปฏิบัติ นิเทศ อ.นิเทศ อ.นิเทศ นักศึกษำ หญิง นักศึกษำ วัสดุอุปกรณ์ ห้องปฏิบัติกำร ผู้ช่วยสอน

1 ควำมสุขกับงำนอดิเรก จิตเวช 1 6,000.00        9,600.00         -    -    -    -    -   15,600.00      
2 กำรพัฒนำกระบวนกำรคิด

อย่ำงเป็นระบบ
จิตเวช 2

6,000.00        18,000.00      24,000.00      
3 พัฒนำบุคลิกภำพ จิตเวช 2 12,000.00       -    -    -    -    -    -   12,000.00      
4 สุขภำพจิต จิตเวช 1 800.00           800.00           
5 ปฏ.กพยบ.ปัญหำสุขภำพจิต จิตเวช 2 5,400.00      12,000.00      10,000.00      27,300.00      57660 65,800.00      25,808.00       31,800.00      235,768.00        

6 สำรสนเทศทำงกำร
พยำบำล กำรสอนฯ

จิตเวช 1
400.00            -   25,600.00      26,000.00      

-                 
1 ควำมสุขกับงำนอดิเรก จิตเวช 1 17,600.00      26,400.00       -    -    -    -    -    -   44,000.00      
2 สำรสนเทศทำงกำร

พยำบำล กำรสอนฯ
จิตเวช 1

800.00           51,200.00      52,000.00      
3 สุขภำพจิต จิตเวช 1 1,600.00        25,600.00      27,200.00      

รวมงบประมาณ
ภาคจิตเวช 42,800.00     54,000.00     5,400.00     12,000.00     10,000.00     27,300.00     57,660.00   65,800.00     25,808.00      57,400.00     -               -             437,368.00    

1 ทักษะภำษำไทย เด็กและ
วัยรุ่น

1
12,000.00      6,000.00        -                 -                  -                 -                 -               18,000.00      

2 จิตวิทยำพัฒนำกำรตำมวัย เด็กและ
วัยรุ่น

2
12,000.00      -                 -                 -                  -                 1,400.00        -               13,400.00      

3 กพยบ.เด็ก 1,166.00        1,166.00        
4 ปฏ.กำรพยำบำลเด็กและ

วัยรุ่น1
เด็กและ
วัยรุ่น

2
-               7,326.66        6,000.00        13,326.66      

5 ปฏ.กำรพยำบำลเด็กและ
วัยรุ่น2

เด็กและ
วัยรุ่น

3
6,000.00      7,226.66        6,000.00        3,000.00        3,860.00      9300 2,804.00         38,190.66      

-                 

1 ทักษะภำษำไทย
เด็กและ
วัยรุ่น 1 18,400.00      15,600.00      -                 -                  -                 -                 -               34,000.00      

2 กพยบ.เด็ก เด็กและ 1,166.00        1,166.00        
รวมงบประมาณภาควิชาเด็กฯ 24,000.00     6,000.00       6,000.00     14,553.32     12,000.00     3,000.00       3,860.00     9,300.00       2,804.00        -                2,566.00       -             119,249.32    

1 บริหำรทำงกำรพยำบำล บริหำร 1 4,800.00        -                 -               -                 -                 -                 -               -                 -                 -                 -               4,800.00        
2 จริยศำสตร์ บริหำร 2 4,800.00        -                 -               -                 -                 -                 -               -                 -                 -                 -               4,800.00        
3 ปฎิบัติกำรบริหำรกำร

พยำบำล
บริหำร

2 11,700.00    13,564.86      2,700.00        -                 -               -               27,964.86      
4 elective (138 คน) บริหำร 2 14,000.00      14,000.00      

ปีการศึกษา 2562 (1ต.ค.62-22 มิ.ย.63)

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 
ภาคผนวก ฉ งบประมาณการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ปีการศึกษา 2562  (งบประมาณ 2563 ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2562-31กรกฎาคม2563) และปีการศึกษา 2563 (ต้ังแต่ 1 สิงหาคม -30 กันยายน2563) 

รวมงบประมาณค่ำท่ีพักอ.นิเทศ

ปีการศึกษา 2562 (1ต.ค.62-22 มิ.ย.63)

ปีการศึกษา 2563 (23มิ.ย.63-30ก.ย.63)

ปีการศึกษา 2563 (23มิ.ย.63-30ก.ย.63)

ปีการศึกษา 2562 (1ต.ค.62-22 มิ.ย.63)

ภำค
เรียน

แผนปฏิบัติกำร ปีงบประมำณ 2563 (ฉบับปรับแผนกลำงปี) วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พุทธชินรำช ๒๘๔



วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 
ภาคผนวก ฉ งบประมาณการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ปีการศึกษา 2562  (งบประมาณ 2563 ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2562-31กรกฎาคม2563) และปีการศึกษา 2563 (ต้ังแต่ 1 สิงหาคม -30 กันยายน2563) 

-               -                 -                 -                 -               -               -                 
1 บริหำรทำงกำรพยำบำล บริหำร 1 4,800.00        -                 -               -                 -                 -                 -               -                 -                 -                 -               4,800.00        

รวมงบประมาณภาควิชาบริหาร 14,400.00     -                11,700.00   27,564.86     2,700.00       -                -              -                -                 -                -               -             42,364.86      

1 กพยบ.มำรดำ2 สูติศำสตร์ 1 2400 2,400.00            

2 ชีวเคมี สูติศำสตร์ 1 4,000.00        24,000.00      69,300.00      10,000.00      17,500.00        6,000.00     130,800.00        

3 จุลชีววิทยำและปรสิตวิทยำ สูติศำสตร์ 2 6,000.00        57,600.00      8,000.00        71,600.00          

4 โภชนำกำร สูติศำสตร์ 2
12,000.00      3,000.00        

15,000.00          

5 กีฬำและกำรออกก ำลังกำย สูติศำสตร์ 2 18,000.00      30,000.00      10,000.00      5,000.00      63,000.00          

6 ปฏ.กพยบ.มำรดำทำรก
และกำรผดุงครรภ์ 2

สูติศำสตร์ 2
9,500.00        16,800.00              6,000.00 16,000.00    30,000.00      7,200.00         

85,500.00          

7 ปฏ.กพยบ.มำรดำทำรก
และกำรผดุงครรภ์ 1

สูติศำสตร์ 3
9,957.2 10,600.00

120,500.00    48,960.00    120,000.00    26,600.00       
336,617.20        

-                    

1 กำรพยำบำลมำรดำทำรก
และกำรผดุงครรภ์ 2

สูติศำสตร์

1
2,400.00        

2,400.00             

2 ชีวเคมี สูติศำสตร์
1 9,600.00        56,400.00      69,300.00      10,000.00      17,500.00        6,000.00   168,800.00         

รวมงบประมาณภาควิชาสูติศาสตร์ 24,400.00     99,600.00     -              19,457.20     27,400.00     126,500.00   64,960.00   150,000.00   33,800.00      99,300.00     31,000.00     22,500.00        876,117.20    

1 วิถีขีวิตในยุคดิจิตอล ADULT 1 5,600.00            2,800.00            -               -                 -                 -                 -               -                 -                 8,400.00        
2 พฤติกรรมมนุษย์ ADULT 1 4,800.00        3,200.00        8,000.00        
3 เภสัชวิทยำ ADULT 2 18,000.00      -               -                 -                 -                 -               -                 -                 18,000.00      
4 พยำธิสรีรวิทยำ ADULT 1 8,400.00        -               -                 -                 -                 -               -                 -                 8,400.00        
5 อำรยธรรมและภูมิปัญญ

ท้องถ่ิน ADULT 2 12,000.00      6,000.00        18,000.00      
6 คณิตศำสตร์และสถิติในขี

วิตประจ ำวัน ADULT 2 12,000.00      24,000.00      36,000.00      
7 ป.หลักกำรและเทคนิกกำร

พยำบำล1 ADULT 2 5,700.00      9,550.00        4,800.00        20,050.00      
8 ป.หลักกำรและเทคนิกกำร

พยำบำล2 ADULT 2 5,100.00      14,145.00      2,500.00        21,745.00      
9 ภำษำอังกฤษเชิงวิชำกำร ADULT 1 12,000.00      24,000.00      36,000.00      

10 ป.กพยบ.ผู้ใหญ่1 ADULT 2 8,400.00      8,776.00        19,800.00      36,976.00      
11 ป.กพยบ.ผู้ใหญ่2 ADULT 3 5,400.00      8,776.00        18,900.00      33,076.00      
12 ภำษำอังกฤษเชิงวิชำกำร

ข้ันสูง ADULT 2 12,000.00      24,000.00      36,000.00      
13 พืชสมุนไพร ADULT 2 12000.00 12,000.00      

-                 

ปีการศึกษา 2563 (23มิ.ย.63-30ก.ย.63)

ปีการศึกษา 2562 (1ต.ค.62-22 มิ.ย.63)

ปีการศึกษา 2562 (1ต.ค.62-22 มิ.ย.63)

ปีการศึกษา 2563 (23มิ.ย.63-30ก.ย.63)

ปีการศึกษา 2563 (23มิ.ย.63-30ก.ย.63)

แผนปฏิบัติกำร ปีงบประมำณ 2563 (ฉบับปรับแผนกลำงปี) วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พุทธชินรำช ๒๘๕



วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 
ภาคผนวก ฉ งบประมาณการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ปีการศึกษา 2562  (งบประมาณ 2563 ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2562-31กรกฎาคม2563) และปีการศึกษา 2563 (ต้ังแต่ 1 สิงหาคม -30 กันยายน2563) 

1 วิถีขีวิตในยุคดิจิตอล ADULT 1 18,400.00          21,200.00          39,600.00      
2 พฤติกรรมมนุษย์ ADULT 1 10,400.00      8,000.00        18,400.00      
3 พยำธิสรีรวิทยำ ADULT 1 27,600.00      27,600.00      
4 ภำษำอังกฤษเชิงวิชำกำร ADULT 1 12,000.00      24,000.00      36,000.00      

104,400.00   101,200.00   24,600.00   41,247.00     46,000.00     -                -              -                -                 -                -               -             414,247.00    

1 กำยวิภำคศำสตร์และ
สรีรวิทยำ 1 CHN 1 2,000.00            24,000.00          59,500.00          15,000.00        10,000.00 110,500.00    

2 กำรเมืองเศรษฐกิจและสังคม
CHN 1 5,600.00            2,800.00            7,840.00            16,240.00      

3 กำรรักษำพยำบำลเบ้ืองต้น
CHN 1 7,200.00            840.00               1,800.00            9,840.00        

4 กพยบ.ครอบครัว2 CHN 1 50,000.00      50,000.00      
5 กำยวิภำคศำสตร์และ

สรีรวิทยำ 2 CHN 2 12,000.00          36,000.00          50,000.00          10,000.00      15,000.00        10,000.00 123,000.00    
6 ปฏิบัติรักษำโรคเบ้ืองต้น CHN 2 20,400.00       21,000.00          14,250.00          3,000.00            45,000.00       16,000.00          45,000.00       27,600.00          192,250.00    
7 ปฎ.กพยบ.ครอบครัวชุมชน

 2 CHN 2 10,200.00       10,412.89          2,550.00            42,496.00       65,658.89      
8 ปฏ.กพยบ.ครอบครัวชุมชน

 1 CHN 3 16,200.00       9,300.00            2,700.00            28,200.00      
-                 

1 กำยวิภำคศำสตร์และ
สรีรวิทยำ 1 CHN 1 23,200.00          52,800.00          -                  -                     -                     -                     -                  -                     -                  59,500.00          14,500.00      12,500.00        10,000.00 172,500.00    

2 กำรเมืองเศรษฐกิจและสังคม CHN 1 18,400.00          12,400.00          -                  -                     -                     12,880.00          -                  -                     -                  -                     -                 -                   43,680.00      
3 กพย.ชุมชน2 CHN 1 -                     -                     -                  -                     -                     -                     -                  -                     -                  50,000.00      -                 -                   50,000.00      
4 กำรรักษำพยำบำลเบ้ืองต้น

CHN 1 7,200.00            -                     -                  -                     -                     840.00               -                  1,800.00            -                  -                     -                 -                   9,840.00        
รวมงบประมาณภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน 73,600.00     104,000.00   46,800.00   40,712.89     19,500.00     25,400.00     45,000.00   19,600.00     87,496.00      127,600.00   24,500.00     27,500.00        871,708.89    

รวมงบประมาณตลอดปีการศึกษา (2562และ2563)ไม่รวมelective283,600.00   364,800.00   94,500.00   155,535.27   117,600.00   182,200.00   -              244,700.00   149,908.00      284,300.00   58,066.00     50,000.00        42,000.00     2,761,055.27     

รวมงบประมาณภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

ปีการศึกษา 2563 (23มิ.ย.63-30ก.ย.63)

ปีการศึกษา 2562 (1ต.ค.62-22 มิ.ย.63)

แผนปฏิบัติกำร ปีงบประมำณ 2563 (ฉบับปรับแผนกลำงปี) วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พุทธชินรำช ๒๘๖


