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คำนำ 

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕64 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช จัดทำขึ้นโดยนำปัจจัยภายใน และภายนอกองค์กร ผลดำเนินการในปี
ที่ผ่านมา ร่วมวิเคราะห์ และกำหนดแผนปฏิบัติการโดยคำนึงถึงความสมดุลของรายรับ และรายจ่าย คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2563 ดำเนินการ
ประชุมพัฒนาการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยการใช้แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ กิจกรรมที่ 2 จัดทำแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยกำหนด 5 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 17 เป้าประสงค์ 23 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 15 กลยุทธ์ 6 แผนงาน มีโครงการตามกลยุทธ์  จำนวน 16 โครงการ โครงการตามพันธกิจ จำนวน 50 โครงการ 
ดังนั้นโครงการที่ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕64 มีจำนวนทั้งสิ้น 66 โครงการ มีการกำหนดผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินงานแต่ละโครงการ 
กรอบระยะเวลาดำเนินการ และงบประมาณ นำสรุปผลการประชุมฯเสนอต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 5/2563 
วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เสนอต่อคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ซึ่งคณะพยาบาลศาสตร์มีข้อเสนอแนะให้ทบทวนงบประมาณให้เป็นไปตามนโยบาย
ของสถาบันพระบรมราชชนก คณะกรรมการจัดทำแผนฯ จึงพิจารณาทบทวนงบประมาณ และมีโครงการตามนโยบายเพ่ิม 1 โครงการ โครงการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 
2563 จำนวน 1 โครงการ รวมมีโครงการทั้งหมด 68 โครงการ และเสนอต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 
8/2563 วันที่ 17 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564 ในวันที่ 16 กันยายน 2563 เสนอต่อคณะ
พยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก และมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564 เพ่ือให้บุคลากรทุกระดับใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินงานให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดแผนงานและตวัชี้วัดเป้าประสงค์เพ่ือนำสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยต่อไป 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ประชุมปรับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 (ปรับแผนกลางปี) ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 
เสนอความต้องการปรับแผนกลางปี  ต่อคณะกรรมการจัดทำแผนฯ โดยนำเข้าที่ประชุมปรับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 (ปรับแผนกลางปี) ในวันที่ 16 
เมษายน 2564 นั้น คณะกรรมการจัดทำแผนฯ รวบรวมข้อสรุปการดำเนินการเสนอต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ พิจารณาและมีมติอนุมัติให้ผู้รับผิดชอบโครงการ/
กิจกรรม ดำเนินการปรับโครงการ/กิจกรรม ตามที่เสนอมาในการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 4/2564 ลงวันที่ 16 เมษายน 2564 แผนปฏิบัติการ 
ปีงบประมาณ ๒๕64 (ปรับแผนกลางปี) โดยกำหนด 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ 17 เป้าประสงค์ 23 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 15 กลยุทธ์ 6 แผนงาน มีโครงการตามกลยุทธ์  
จำนวน 16 โครงการ โครงการตามพันธกิจ จำนวน 55 โครงการ ดังนั้นโครงการที่ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕64 (ปรับแผนกลางปี) มีจำนวน
ทั้งสิ้น 71 โครงการ และมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564 (ปรับแผนกลางปี) เพ่ือให้บุคลากรทุกระดับใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินงานให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดแผนงานและตวัชี้วัดเป้าประสงค์เพ่ือนำสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยต่อไป 

 
               คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 
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คำนำ ก 
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นโยบายการบริหารงาน  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช จ 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทัว่ไป ๑ 
ส่วนที่ ๒   การวิเคราะห์องค์กร  11 
ส่วนที่ ๓   แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ  ๒๕64 13 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดหลัก กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ ตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕64 19 
     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพ 29 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 วิจัยและสร้างผลงานวิชาการด้านสุขภาพที่ตอบสนองความต้องการของสังคม 115 
     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการด้านสุขภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม 128 
     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 152 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารจัดการวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ 169 
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ภาคผนวก ก. ตารางสรุปงบประมาณดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 249 
ภาคผนวก ข. ตารางสรุปการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564 จำแนกตามพันธกิจ  
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ประกาศ 
 เรื่อง  นโยบายการบริหารให้เกิดประสิทธิภาพได้มาตรฐาน 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 
 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราชกำหนดนโยบายการบริหารงาน ดังนี้ 
1. การดำเนนิงานของรองผู้อำนวยการ 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. จดัทำแผนความต้องการการพัฒนาหน่วยงานและหรือบุคลากร 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 
7.3 บูรณาการการเรียนการสอนกับการพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 



ง 
 

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.  จดัทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่กำหนด นำเสนอต่อผู้อำนวยการผ่านทางงานยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มงานอำนวยการ 
14.  มีการกำหนดตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ พร้อมทัง้จัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดเป็นรายบุคคล ของอาจารย์  หัวหน้าภาควิชา   

หัวหน้างาน และรองผู้อำนวยการต่อผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ  
15.  ประเมินผลการปฏิบัติราชการของตนเอง ผู้ใต้บังคับบัญชา และเพ่ือนร่วมงานด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม โปรง่ใส  ตรวจสอบได้ 
16.  อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 

            ประกาศ ณ วันที่   20   กันยายน  พ.ศ. ๒๕60 
 
 
 
 

                                                                        (นางสาววรรณภา ประทุมโทน) 
                                                     ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พทุธชินราช 
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ส่วนที่ ๑ 
ข้อมูลทั่วไป 

 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช เป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางในสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินงาน
ตามแนวทางของสถาบันพระบรมราชชนก และคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก  ภายใตป้ณิธาน “ปัญญาของชุมชน เพื่อชุมชน” (Wisdom of community 
for Community) 

 ปรัชญาสถาบันพระบรมราชชนก   
มีความเชื่อว่า “ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพ่ือประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ”  
 
 ปรัชญาคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก  
มีความเชื่อว่า “พยาบาลที่จะสร้างสุขภาวะแก่ชุมชน เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้น ต้องมีความรู้และทักษะทางวิชาชีพการพยาบาล มีทัศนคติที่ดี ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม 

และจรรยาบรรณของวิชาชีพพยาบาล ตระหนักและรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สามารถดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสมและมีความสุข มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยได้อย่าง 
ถูกต้องและใช้ภาษาอังกฤษในระดับที่สื่อสารได้ มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เหมาะสม มีความสามารถในการคิดและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ มีภาวะ
ผู้นำและสามารถทำงาน เป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิจัยและน าผลการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพงานและพัฒนาตนเองอย่าง ต่อเนื่องและเรียนรู้ตลอดชีวิต” 

 
 วิสยัทัศน์ คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ปี 2563 – 2567 
“เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นนำของอาเซียน สร้างกำลังคนทางการพยาบาล เพ่ือชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 
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 พันธกิจ คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก 
 ๑. ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และสอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐ แผนยุทธศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 
๒๕๖๓ - ๒๕๖๗  

๒. วิจัยเพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  
๓. ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยเน้นความร่วมมือกับชุมชน เพ่ือสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน  
๔. ส่งเสริมและทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย  
๕. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลสู่องค์กรสมรรถนะสูง 
 
 อัตลักษณ์  คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก  
1. มีจิตบริการ (Service Mind)  2. ใฝ่รู้ตลอดชีวิต (Curiosity)  3. มีทักษะการคิดแบบมีวิจารณญาณ โดยยึดโยงกับข้อมูล และข้อเท็จจริง (Critical Thinking)  
4. มีทักษะการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ (Communication)  5. การให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วม (Engagement) 6. มีความบากบั่น มุมานะ (Perseverance)  
7. เคารพในกติการ่วมกัน (Discipline)   

 
 ค่านิยมองค์กร (Core Value) คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก 
Respect การยอมรับในความแตกต่าง และเชื่อม่ันในตนเองและผู้อื่น 
Integrity ความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ และมีความกล้าหาญทางจริยธรรม 
Caring  การใส่ใจในคนรอบข้าง การคำนึงถึงผู้อ่ืน รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา และเอ้ืออาทรต่อกัน 
Happiness ความสุข ที่เกิดจากการได้ทำในสิ่งที่รัก ในสิ่งที่ดีงามแล้วทำให้คนรอบข้างมีความสุขตามไปด้วย 

 
 วัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture) คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก 

   P = Participation B = Bonding  R = Responsibility  I = Integrity 
ร่วมแรงร่วมใจ     รักใคร่ผูกพัน         มุ่งม่ันรับผิดชอบ        ส่งมอบคุณธรรม 
 
 
 

http://englishformbunsorn.blogspot.com/2012/10/organizational-culture.html
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 คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก 
 1. มีความรู้และทักษะทางวิชาชีพการพยาบาล 
 2. มีทัศนคติที่ดี ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพพยาบาล 
 3. ตระหนักและรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สามารถดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสมและมีความสุข 
 4. มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องและใช้ภาษาอังกฤษในระดับที่สื่อสารได้ 
 5. มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม 
 6. มีความสามารถในการคิดและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
 7. มีภาวะผู้นำและสามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 8. วิจัยและนำผลการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพงาน 
 9. พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 
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 สถาบันพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุข 
เป็น “สถาบันพระบรมราชชนก”     
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พ.ศ. ๒๕๓๙ กระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนเรศวร ในการผลิตบัณฑิตพยาบาลโดยมีโครงการจัดตั้ งคณะพยาบาลศาสตร์ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี พุทธชินราช โดยมหาวิทยาลัยนเรศวรรับผิดชอบจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานวิชาชีพ 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 และเป็นส่วนราชการตาม กฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณ อยู่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  

ปัจจุบัน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช  ดำเนินการผลิตบัณฑิตและบุคลากรทางด้านสาธารณสุขมาเป็นปีที่ 71  
 

 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 
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 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 2563 (ปีงบประมาณ ๒๕64) วิทยาลัยฯมีนักศึกษาทั้ง ๔ ชั้นปี รวม 588 คน มีบุคลากร รวม 120  คน ประกอบด้วย อาจารย์ปฏิบัติงานจริง จำนวน 
62 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอก จำนวน 25 คน คุณวุฒิปริญญาโท จำนวน 32 คน ข้าราชการสายสนับสนุน จำนวน 2 คน ลูกจ้างประจำ จำนวน 7 คน พนักงานราชการ จำนวน 
2 คน พนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 8 คน ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 7 คน และลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 28 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2563) 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช มีการบริหารงานโดยยึดตามปรัชญา  ปณิธาน  วิสัยทัศน์  พันธกิจ ค่านิยมร่วม และในปีงบประมาณ ๒๕61  มีการดำเนินการทบทวน
วิสัยทัศน์  พันธกิจ ค่านิยมร่วมเพ่ือใช้ในการกำหนดทิศทางในการจัดทำแผนกลยุทธ์  โดยบุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วม ดังนี ้
 

 ปรัชญา   

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช เชื่อว่า การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน สากลโดยการบูรณาการองค์ความรู้ที่ได้จากการบริการวิชาการ  การวิจัย มา
ใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ รวมทั้งการส่งเสริมด้าน คุณธรรม จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  จะส่งผลให้บัณฑิตมีความสามารถ
ทางวิชาชีพพยาบาล และมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตอบสนองต่อความต้องการด้านสุขภาพของบุคคล ครอบครัว ชุมชน และเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน 

 
 ปณิธาน   

ส่งเสริมคุณธรรม  ก้าวนำวิชาการ   
ประสานสามัคคี   มีใจใฝ่พัฒนา 
 

 ดอกไม ้      
ดอกเหลืองอินเดีย มีการตั้งชื่อใหม่ว่า “ดอกเบนทุกา” เป็นอนุสรณ์ถึงคุณพ่อเบนทูล และคุณแม่ผกา บุญอิต ผู้ก่อตั้งวิทยาลัยฯ   
 

 สีประจำวิทยาลัย      
สีฟ้า – ขาว 
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 วิสัยทัศน์  
“เป็นผู้นำการผลิตบัณฑิตพยาบาล ภายในปี 2564” 
 

 พันธกิจ  
๑. ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพ  
๒. วิจัยและสร้างผลงานวิชาการด้านสุขภาพที่ตอบสนองความต้องการของสังคม 
๓. บริการวิชาการด้านสุขภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม 
๔. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5. บริหารจัดการวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ 
 

 ค่านิยมร่วม   
“มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีจิตอาสา พัฒนาคุณธรรม” 
 

 เอกลักษณ์สถาบัน    
สร้างคนจากชุมชนเพ่ือตอบสนองต่อระบบสุขภาพชุมชน 
 

 อัตลักษณ์บัณฑิต    
บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์  
 

 ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการการดูแลสุขภาพ (Excellent Center)    
การดูแลสุขภาพบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพเรื้อรัง:เบาหวาน 
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 พฤติกรรมคุณธรรม ของนักศึกษา และบุคลากร 
“ซื่อสัตย์  สามัคคี มีความรับผิดชอบ”   
 

 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  
1. มีความรอบรู้ในศาสตร์การพยาบาล การผดุงครรภ์และศาสตร์ที่เก่ียวข้อง สามารถประยุกต์ได้อย่างเหมาะสมในการปฏิบัติการพยาบาลขั้นพ้ืนฐาน 
2. สามารถปฏิบัติการพยาบาล และการผดุงครรภ์ได้อย่างเป็นองค์รวม แก่ผู้ใช้บริการทุกระดับของการบริการสุขภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรมโดยใช้

ศาสตร์การพยาบาล การผดุงครรภ์และศาสตร์ที่เก่ียวข้องภายใต้กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
3. สามารถคิดอย่างเป็นระบบ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีมุมมองเชิงบวก มีเหตุผลและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทั้งในการปฏิบัติการพยาบาลแลสถานการณ์ทั่วไป 
4. มีคุณธรรมจริยธรรม มีค่านิยมที่ดีงาม มีความรับผิดชอบ เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และมีความเอ้ืออาทร 
5. มีศรัทธาในวิชาชีพการพยาบาล และเห็นคุณค่าการพยาบาล 
6. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีภาวะผู้นำ และสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
7. สามารถบริหารจัดการในการบริการสุขภาพ ตลอดจนทำงานเป็นทีมร่วมกับสหวิชาชีพ 
8. มีทักษะการดำรงชีวิต การประกอบวิชาชีพ และปรับตัวได้ในสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลง 
9. มีทักษะการเรียนรู้และพัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
10. ใฝ่รู้ และเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนาตนเอง วิชาชีพและสังคมอย่างต่อเนื่อง 
11. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติการพยาบาลและการสื่อสาร 
12. เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ตลอดจนเป็นพลเมืองดีของชาติ ภูมิภาคและของโลก 
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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  และภาควิชาบริหารการพยาบาลและพัฒนาวิชาชีพ   
   - งานกิจการนักศึกษา 

3. กลุ่มงานวิจัย  บริการวิชาการ ประกอบด้วย ๒ งาน คือ  
- งานวิจัย และศูนย์ความเป็นเลิศ   
- งานบริการวิชาการ 
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โครงสร้างองค์กร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 
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๑. หัวหน้างานบริหารท่ัวไป  
   - งานบริหารทั่วไป 
   - งานธุรการและสารบรรณ 
   - งานการเงินและบัญชี 
   - งานพัสดุ 
   - งานอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม ยานพาหนะ  
     และซ่อมบำรุง 
๒. หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล และงานทำนุบำรุง 
    ศิลปวัฒนธรรม 
   - งานบริหารและพัฒนาบุคลากร 
   - งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (บุคลากร) 
   - ประชาสัมพันธ์ 
   - วิเทศสัมพันธ์ 
๓. หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ   
    และวิทยบริการ   
   - งานผลิตและบริการสื่อโสต 
   - งานห้องสมุด 
   - งานฐานข้อมูลและสารสนเทศ 
   - งานคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ  
   - งานห้องปฏิบัติการพยาบาล 
๔. หัวหน้างานยุทธศาสตร์  
   - งานนโยบาย แผน และการบริหารจัดการภาครัฐ 
  - งานบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน 
5.หัวหน้างานประกันคุณภาพ 
- งานประกันคุณภาพการศึกษา  
  

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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ดร.วรรณภา  ประทุมโทน 

๑. หัวหน้างานบริหารท่ัวไป  (จ.ส.อ.สุชาต ิ คอนแกว้) 
   - งานบริหารทั่วไป 
   - งานธุรการและสารบรรณ 
   - งานการเงนิและบญัช ี
   - งานพัสด ุ
   - งานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอ้ม ยานพาหนะ  
     และซ่อมบำรุง 
๒. หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล และงานทำนุบำรุง 
    ศลิปวฒันธรรม    (อ.อารยี์  กุลจู) 
   - งานบริหารและพัฒนาบุคลากร 
   - งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (บุคลากร) 
   - ประชาสัมพนัธ ์
   - วเิทศสมัพันธ ์
๓. หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ   
    และวิทยบริการ  (อ.อภเิชษฐ ์  พูลทรัพย์) 
   - งานผลิตและบรกิารสือ่โสต 
   - งานห้องสมดุ 
   - งานฐานขอ้มูลและสารสนเทศ 
   - งานคอมพวิเตอรแ์ละสารสนเทศ  
   - งานห้องปฏิบัติการพยาบาล 
๔. หัวหน้างานยุทธศาสตร์ (ดร.รุ่งทวิา  หวังเรอืงสถิตย์) 
  - งานนโยบาย แผน และการบริหารจดัการภาครฐั 
  - งานบริหารความเสีย่ง และควบคุมภายใน 
 5.หัวหน้างานประกันคุณภาพ (ดร.สิรวีัฒน์ อายุวัฒน์) 
  - งานประกันคุณภาพการศกึษา  
 
  

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

รองผู้อำนวยการ 
กลุ่มงานอำนวยการ  
อ.อภิเชษฐ์  พูลทรัพย ์

 

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

รองผู้อำนวยการ 
กลุ่มงานวิชาการ 

ดร.ชลลดา ติยะวิสุทธิ์ศรี 
 

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.สุภาณี  คลังฤทธิ์) 
  - 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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ส่วนที่ 2   
การวิเคราะห์องค์กร  

 
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย  และบุคลากรทุกระดับในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ร่วมวิเคราะห์องค์กรโดยนำผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ปี พ.ศ. 

๒๕60- ๒๕64 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2563  สภาพแวดล้อมทางการบริหาร ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกที่เก่ียวข้อง อาทิเช่น สถานการณ์การ
แพร่ระบาดไวรัสโควิท 19  กรอบแนวคิดการพัฒนาที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 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 แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระบรมราช
ชนก พ.ศ.๒๕๖3-๒๕๖7 แผนยุทธศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก เกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาพยาบาล  เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา  ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา และประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องแนวทางการนำมาตรฐานการอุดมศึกษาสู่การปฏิบัติ มา  โดยใช้ SWOT 
analysis  ผลการวิเคราะห์เป็นดังนี้ 
จุดแข็ง (S : Strengths) 

S1 โครงสร้างมีความชัดเจน และการกำหนด Job description ชัดเจน (Structure)  
S2 มีระบบ และกลไกท่ีชัดเจนและนำไปสู่การปฏิบัติได้ (System) 
S3 คุณวุฒิ ป.เอก มีจำนวนมากครอบคลุมทุกสาขา (จำนวน 26 คน) (Staff) 
S4 บุคลากรมีทักษะความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพครอบคลุมทุกสาขา (Skill) 

จุดอ่อน (W : Weakness) 
W1 การถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่การปฏิบัติยังไม่ชัดเจน ส่งผลให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนด (Strategy) 
W2 การกำกับติดตามและการสื่อสารระหว่างหน่วยงานย่อยไม่ชัดเจน  และมีประสิทธิภาพน้อย (Style) 
W3 บุคลากรสายสนับสนุนที่เป็นตำแหน่งข้าราชการมีจำนวนไม่เพียงพอ (Skill) 
W4 บุคลากรมีทักษะด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยน้อย (Skill) 
W5 บุคลากรสายสนับสนุนขาดทักษะในการทำงานแบบมืออาชีพ (Skill) 
W6 บุคลากรองค์กรมีความเข้าใจในค่านิยมร่วมยังไม่เป็นแนวทางเดียวกัน และไม่สามารถนำสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน (Shared value) 
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โอกาส (O : Opportunities) 
O1 มีพรบ.สถาบันพระบรมราชชนก ทำให้อาจารย์มีความก้าวหน้าทางวิชาการ และขยายตลาด (หลักสูตรบัณฑิตศึกษา/หลักสูตรอบรม) ได้ 
O2 ความต้องการพยาบาลในประเทศสูง ส่งผลให้ความต้องการในการรับนักศึกษาเพิ่มมากข้ึน วิชาชีพพยาบาลยังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน 
O3 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร และ ความต้องการของสังคมในด้านการบริการความรู้เรื่องสุขภาพมีหลากหลายและเฉพาะทางมากข้ึน เช่น 

หลักสูตรต่างๆ ทำให้บุคลากรต้องมีการพัฒนาความเชี่ยวชาญของตนเองให้ทันกับความต้องการของสังคมที่มีความเปลี่ยนแปลง 
O4 เทคโนโลยีมีความก้าวหน้าทำให้การประสานงานติดต่อสื่อสารสะดวกในการทำการตลาดเชิงรุกเพ่ือการประชาสัมพันธ์องค์กร เช่น การเผยแพร่ประชา 

สัมพันธ์หลักสูตร/โครงการ ที่กำลังจะจัดขึ้นหรือดำเนินการอยู่ให้บุคคลภายนอกรับทราบรวดเร็วขึ้น 
ภาวะคุกคาม (T: Threats) 

T1 การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารงบประมาณในลักษณะของมหาวิทยาลัยที่ต้องให้หน่วยเหนือ คือสถาบันพระบรมราชชนกเป็นผู้ดูแลเรื่องการบริหาร
งบประมาณทำให้ความคล่องตัวในการบริหารงบประมาณบางอย่างลดลง 

T2 เศรษฐกิจตกต่ำ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และความต้องการของตลาดที่สูงขึ้น ทำให้ค่าใช้จ่ายในการผลิตสูง อุปกรณ์ขาดแคลน ส่งผลให้ต้นทุนการ
ผลิตและพัฒนานักศึกษาสูงขึ้น 

T3 ความเสี่ยงต่อการเกิดการฟ้องร้องเกี่ยวกับการรับบริการพยาบาลมีเพิ่มขึ้น/สิทธิมนุษยชน 
T4 สถานการณ์ COVID ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอน 

  
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ทั้งปัจจัยภายในองค์กร ( Interal Strategic Factors Summary:IFAS)  และปัจจัยภายนอกองค์กร (External Strategic Factors 

Summary:EFAS) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ในปี พ.ศ. 2563 ที่สถานะองค์กรอยู่ที่ WO กล่าวคือ จุดอ่อน (Weakness) และ โอกาส (Opportunities) แสดง
ให้เห็นว่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช  ควรดำเนินกลยุทธ์ในลักษณะของการที่ต้องพลิกฟื้น (Question) เพื่อจัดการหรือแก้ไขจุดอ่อนภายในต่างๆ  ให้พร้อมที่จะ   
ฉกฉวยโอกาสต่างๆที่เปิดให้ ดังนั้นวิทยาลัยฯควรนำกลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategy) มาใช้โดยนำข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดอ่อน และโอกาสมาพิจารณาร่วมกัน 
นำแนวคิดหรือวิธีใหม่ๆ มาใช้ในการแก้ไขจุดอ่อนที่องค์การมีอยู่ เพ่ือเร่งการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2564 เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร 
 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราชได้นำผลการวิเคราะห์ดังกล่าว ประกอบการพิจารณา และกำหนดการดำเนินงาน สรุปไดป้ระเด็นยุทธศาสตร์ 5 ประเด็นหลัก 
17 เป้าประสงค์ 23 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์  15 กลยุทธ์ 6 แผนงาน  และได้ดำเนินการแปลงแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ โดยจัดทำโครงการตามกลยุทธ์ จำนวน 16 โครงการ 
โครงการตามพันธกิจ จำนวน 55 โครงการ ดังนั้นโครงการที่ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕64 (ปรับแผนกลางปี) มีจำนวนทั้งสิ้น 71 โครงการ  ซึ่งจะได้
กล่าวต่อไปในส่วนที่ ๓ 
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ส่วนที่ ๓ 
แผนกลยุทธ์ และแผนปฏบิัติการ ปีงบประมาณ ๒๕64  

 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช มีการจัดทำแผนกลยุทธ์ พ.ศ.2560-2564 (ฉบับปรับปรุง) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕64 โดยบุคลากรทุก
ระดับมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ ผลการดำเนินงานขององค์กร และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง  ดำเนินการแปลงแผนกลยุทธ์ลงสู่การปฏิบัติเป็นแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕64 
โดยมีการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 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  
 



 

      แผนปฏิบัตกิารปีงบประมาณ ๒๕๖4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช (ปรับแผนกลางปี) หน้า 14
  

  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) 
   3.4 ระดับความสำเร็จของศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข(ตามเกณฑ์ สบช. 2561) และคะแนนความสำเร็จของศูนย์ความเป็น
เลิศด้านการจัดการโรคเรื้อรัง เรื้อรัง (ตามเกณฑ์การดำเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านสุขภาพ วิทยาลัยในสังกัด สบช. พ.ส. 2559- 2563) มีรายละเอียด ดังนี้ 
  กลยุทธ์ 
   3.1 พัฒนาบริการวิชาการเชิงรุกเพ่ือตอบสนองระบบบริการสุขภาพ 
   3.2 ยกระดับความสำเร็จของศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขและศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการโรคเรื้อรัง 
  แผนงาน 
   1.สนับสนุนการบริการวิชาการด้านการจัดการสุขภาพท่ีสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม 
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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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ทั้งนี้เพ่ือให้การนำแผนกลยุทธ์ลงสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ มีการมอบหมายความรับผิดชอบหลักและความรับผิดชอบรอง ดังนี้ 

กลยุทธ ์ กลุ่มงานวชิาการ 
กลุ่มงานวจิัย  

บริการวิชาการ 
กลุ่มงานอำนวยการ 

๑.1 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้บัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาพยาบาลศาสตร์ 

   

1.๒ พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีสมรรถนะเชิงวิชาชีพ บนพ้ืนฐานการบริการสุขภาพด้วยหัว
ใจความเป็นมนุษย์ 

   

1.๓ พัฒนาอาจารย์ผู้สอนให้เป็นครูมืออาชีพ    
1.๔ ส่งเสริมการบริหารหลักสูตรเพื่อความเป็นเลิศ     
2.1 ยกระดับคุณภาพการผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการที่มีคุณภาพสูงสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการผลติ
และพัฒนาบุคลากรสุขภาพและตอบสนองระบบสุขภาพของประเทศ 

   

2.2 ผลักดันให้เกิดการสร้างนวัตกรรมไปสู่การจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรและใช้ประโยชน์    
2.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัยเพื่อแสวงหาแหล่งทุนภายนอก    
3.1 พัฒนาบริการวิชาการเชิงรุกพื่อตอบสนองระบบบริการสุขภาพ    
3.2 ยกระดับความสำเร็จของศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขและศูนย์ความเป็นเลิศดา้น
การจัดการโรคเรื้อรัง 

   

4.๑ สนับสนุนการบูรณาการองค์ความรู้ของนักศึกษาเพื่อพัฒนานวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพ    
4.๒ สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพท่ีบูรณาการศิลปวัฒนธรรมและภมูิปัญญาท้องถิ่นโดยชุมชน/
สังคม 

   

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

หมายเหตุ :           ผู้รับผิดชอบหลัก              ผู้รับผิดชอบรอง 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดหลัก กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ ตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕64 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 

ตามท่ีคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ และคณาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช รวมกันกำหนดวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นำการผลิตบัณฑิตพยาบาลภายใน
ปี 2564  จึงไดก้ำหนดแผนกลยุทธ์ (5 ปี) พ.ศ. 2560-2564  และทบทวนแผนกลยุทธ์ (5 ปี) พ.ศ. 2560-2564 ฉบับปรับปรุง โดยมี 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ 17 เป้าประสงค์ 
23 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์  15 กลยุทธ์  6 แผนงาน  และได้ดำเนินการแปลงแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ  โดยจัดทำโครงการตามกลยุทธ์  จำนวน 16 โครงการ โครงการตามพันธกิจ 
จำนวน 55 โครงการ ดังนั้นโครงการที่ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 (ปรับแผนกลางปี) มีจำนวนทั้งสิ้น 71 โครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

1. กำกับติดตามการดำเนินงานตามพันธกิจ แผนงาน โครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕64 
2. กำกับติดตามการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕64 

 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) 

รวมจำนวน 
(โครงการ) 

1 การผลิตบณัฑติพยาบาลที่มีคณุภาพ 4 5 4 2 5 17 22 
2 วิจัยและสร้างผลงานวิชาการด้านสุขภาพที่ตอบสนองความ
ต้องการของสังคม 

4 5 3 1 2 2 4 

3 บริการวิชาการด้านสุขภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชนและสังคม 

3 4 2 1 2 11 13 

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

สรุปจำนวนทั้งหมด 17 23 15 6 16 55 71 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ ์ แผนงาน  โครงการ/กิจกรรม กลุ่มงานที่รับผิดชอบ 

1.การผลติบัณฑิต
พยาบาลที่มี
คุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๑ บณัฑิตมีคณุภาพ
ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปรญิญาตรี 
สาขาพยาบาลศาสตร์  
ผลิตบัณฑติให้สำเร็จ
การศึกษาอย่างมีคณุภาพ 
๑.๒ ผลติบัณฑิตให้สำเร็จ
การศึกษาอย่างมีคณุภาพ
สมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีมี
คุณภาพได้
มาตรฐานสากลบน
พื้นฐานการดูแลด้วยหัว
ใจความเป็นมนุษย ์
๑.๓ พัฒนาอาจารย์
ผู้สอนให้เป็นครูมืออาชีพ 
๑.๔ บริหารหลักสูตร
อย่างมีคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๑ ค่าเฉลีย่ผลการประเมิน
คุณภาพลัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรสีาขาพยาบาล
ศาสตร์ จากผู้ใช้บัณฑิต 
๑.๒ ร้อยละของบัณฑิตทีส่อบ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ผ่านครั้งแรก 
๑.๓ ค่าเฉลีย่ของการประเมิน
คุณภาพบณัฑิตด้านการ
บริการสุขภาพด้วยหัวใจความ
เป็นมนุษย์ โดยผู้ใช้บัณฑิต 
๑.๔ ร้อยละของอาจารย์ที่
ได้รับการยกย่องให้เป็น
ต้นแบบการจดัการเรียนการ
สอนที่พัฒนานักศึกษาใน
ศตวรรษที่ ๒๑ 
๑.๕ ระดับคะแนนผลการประ
เมินุณภาพระดับหลักสตูร 
 
 
 
 
 
 
 

๑.สนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนเพื่อให้บณัฑิตมี
คุณภาพตามกรอบ
มาตราฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรสีาขาพยาบาล
ศาสตร ์
๒.พัฒนากระบวนการเรียนรู้
ที่ส่งเสรมิให้นักศึกษามี
สมรรถนะเชิงวิชาชีพบน
พื้นฐานการบริการสุขภาพ
ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย ์
๓.พัฒนาอาจารย์ผูส้อนให้
เป็นครูมืออาชีพ 
๔.ส่งเสรมิการบริหาร
หลักสตูรเพื่อความเป็นเลิศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. แผนงานผลิต
บัณฑิตพยาบาล 
2.แผนงานพัฒนา
นักศึกษา 

SP01-01  โครงการยกระดับการเรียนการสอน
ที่ส่งเสรมิบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาพยาบาลศาสตร ์

กลุ่มงานวิชาการ  

SP01-03 โครงการเตรยีมความพร้อมสอบขึน้
ทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์  

กลุ่มงานวิชาการ  

SP01-04 โครงการพัฒนาครูต้นแบบ  กลุ่มงานวิชาการ  
SP01-05 โครงการยกระดับการบริหาร

หลักสตูรสู่ความเป็นเลศิ 
กลุ่มงานวิชาการ  

RP01-01 โครงการรับนักศึกษาใหม ่ กลุ่มงานวิชาการ  
RP01-02  โครงการการจัดการเรียนการสอน

ระดับรายวิชาที่ส่งเสริมผลการ
เรียนรูต้ามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาล
ศาสตร ์

กลุ่มงานวิชาการ  

RP01-03 โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการ
พัฒนาความร่วมมือกับสถานบริการ
สุขภาพ 

กลุ่มงานวิชาการ  

RP01-04 โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการ
พัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับ
พยาบาลพี่เลี้ยง 

กลุ่มงานวิชาการ  

RP01-05  โครงการการเตรียมความพร้อมก่อน
เข้าศึกษา 

กลุ่มงานวิชาการ  

RP01-06 โครงการการเตรียมความพร้อมก่อน
เรียน 

กลุ่มงานวิชาการ  
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 
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RP01-07  โครงการเตรยีมความพร้อมเพื่อการ
ทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา 

กลุ่มงานวิชาการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RP01-08  โครงการพัฒนาฐานข้อมลูวิชาการ
เพื่อการบริหารงานบริหารหลักสูตร
ที่มีประสิทธิภาพ 

กลุ่มงานวิชาการ  

RP01-09 โครงการเสรมิทักษะวิชาชีพ ใน
หลักสตูรการเรยีนการสอนแบบสห
วิชาชีพ (Interprofessional 
Education) เขตสุขภาพที่ ๒  

กลุ่มงานวิชาการ  

RP01-10 โครงการพัฒนาหลักสตูรพยาบาลศา
สตรบณัฑติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2565 

กลุ่มงานวิชาการ  

RP01-52 
 

โครงการจดัการเรียนการสอน
หลักสตูรประกาศนียบตัรผู้ช่วย
พยาบาล รุ่นที่ ๔ (ต่อเนื่อง)    

กลุ่มงานวิชาการ 

SP01-02  โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีอตั
ลักษณ์บณัฑิต“บริการสุขภาพด้วย
หัวใจ ความเป็นมนุษย์” 

กลุ่มงานวิชาการ 
(งานกิจการนักศึกษา)  

RP01-11 โครงการเสรมิทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21  

กลุ่มงานวิชาการ 
(งานกิจการนักศึกษา)  

RP01-12 โครงการพัฒนาความเข้มแข็งของ
ชมรมวิชาการโดยใช้กระบวนการ
ประกันคณุภาพการศึกษา 

กลุ่มงานวิชาการ 
(งานกิจการนักศึกษา)  

RP01-13 โครงการสร้างเสรมิสุขภาพนักศึกษา
และบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี พุทธชินราช 

กลุ่มงานวิชาการ 
(งานกิจการนักศึกษา)  
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 
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 RP01-14 
 

โครงการส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม
และพลเมืองเข้มแข็ง 

กลุ่มงานวิชาการ 
(งานกิจการนักศึกษา)  

RP01-15 โครงการพัฒนาความรู้ และ
ประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า 

กลุ่มงานวิชาการ 
(งานกิจการนักศึกษา)  

RP01-54 โครงการการพัฒนานวัตกรรมทาง
สุขภาพแก่ผู้ป่วยติดบา้นภายใต้การ
เรียนรู้แบบสหสาขาวิชาชีพ 

กลุ่มงานวิชาการ 
(งานกิจการนักศึกษา)  

2.วิจัยและสร้าง
ผลงานวิชาการ
ด้านสุขภาพท่ี
ตอบสนองความ
ต้องการของสังคม 

1. ผลิตผลงานวิจัยและ
ผลงานวิชาการที่มี
คุณภาพสูงสามารถ
นำไปใช้ประโยชน์ในการ
ผลิตและพัฒนาบุคลากร
สุขภาพและตอบสนอง
ระบบสุขภาพของ
ประเทศ 
2. พัฒนาสมรรถนะ
อาจารย์ในการผลติ
ผลงานวิจัยท่ีมคีุณภาพ 
3. ผลิตนวัตกรรมด้าน
สุขภาพ 
4. ผลิตผลงานวิจัยเพื่อ
รับการสนับสนุนทุนวิจัย
หรือนวัตกรรมจากแหล่ง
ทุนภายนอก 

1. ร้อยละของผลงานวิจยัและ
ผลงานวิชาการทีไ่ด้รับการ
ตีพิมพ์ในวารสาร วิชาการ
ระดับชาตหิรือนานาชาต/ิ
จำนวนผลงานการตีพิมพ์
ทั้งหมดในปีนั้น 
2. จำนวนผลงานวิจัยท่ีได้รับ
การอ้างอิง 
3. ระดับความสำเร็จในการ
ส่งเสริมสนับสุนนการทำ
ผลงานวิจัย/วิชาการไปตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ หรือนำไปใช้
ประโยชน์ (ตามเกณฑ์ สบช. 
2561)   
4. จำนวนผลงานนวัตกรรม
ด้านสุขภาพท่ีไดร้ับการจดอนุ
สิทธิบัตร 

1.ยกระดับคณุภาพการผลิต
ผลงานวิจัยและผลงาน
วิชาการที่มีคุณภาพสูง
สามารถนำไปใช้ประโยชน์ใน
การผลิตและพัฒนาบุคลากร
สุขภาพและตอบสนองระบบ
สุขภาพของประเทศ 
2.ผลักดันให้เกดิการสร้าง
นวัตกรรมไปสู่การจด
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
และใช้ประโยชน์ 
3.สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือทางการวิจัยเพื่อ
แสวงหาแหล่งทุนภายนอก 

สนบัสนุนการผลิต
และเผยแพร่
ผลงานวิจัย ผลงาน
วิชาการที่มีคุณภาพ
ระดับสูง 

SP02-06 โครงการยกระดับคุณภาพ
ผลงานวิจัยและวิชาการ 

กลุ่มงานวิจัย  
บริการวิชาการ 

SP02-07 โครงการสนับสนุนการจดอนุ
สิทธิบัตร 

กลุ่มงานวิจัย  
บริการวิชาการ 

RP02-16 โครงการสนับสนุนการผลิตและ
เผยแพรผ่ลงานวิจยั บทความ
วิชาการ ตำรา และงานสร้างสรรค ์

กลุ่มงานวิจัย  
บริการวิชาการ 

RP02-17 โครงการพัฒนากระบวนการจดัการ
ความรู้เพื่อสร้างแนวปฏิบตัิที่ดีใน
องค์กร 

กลุ่มงานวิจัย  
บริการวิชาการ 
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5. จำนวนเงินสนับสนุนทุน
วิจัยหรือนวัตกรรมจากแหล่ง
ทุนภายนอก 

3.บริการวิชาการ
ด้านสุขภาพให้
สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชน
และสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. สรา้งหลักสูตรด้าน
การพัฒนาบุคลากร
สุขภาพตามความ
ต้องการของระบบ
สุขภาพ 
2. พัฒนาบุคลากร
สาธารณสุขตามความ
ต้องการของระบบ
สุขภาพ 
3. พัฒนาศูนย์ความเป็น
เลิศดา้นการพัฒนา
บุคลากรสาธารณสุขและ
ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
การจัดการโรคเรื้อรัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. จำนวนหลักสูตรที่
ตอบสนองด้านการพัฒนา
บุคลากรสุขภาพตามความ
ต้องการของระบบสุขภาพ 
2. จำนวนบุคลากร
สาธารณสุขท่ีเข้ารับการอบรม
ตามความต้องการของระบบ
สุขภาพ 
3. ระดับความสำเร็จในการ
สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
เขตสุขภาพท่ีรองรับ Service 
Plan (ตามเกณฑ์ สบช. 
2561) 
4. ระดับความสำเร็จของศูนย์
ความเป็นเลิศด้านการพัฒนา
บุคลากรสาธารณสุข (ตาม
เกณฑ์ สบช. 2561) และ
คะแนนความสำเรจ็ของศูนย์
ความเป็นเลิศด้านการจดัการ
โรคเรื้อรัง เกณฑ์การ
ดำเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการด้านสุขภาพ 

1.พัฒนาบริการวิชาการเชิง
รุกพื่อตอบสนองระบบ
บริการสุขภาพ 
2.ยกระดับความสำเร็จของ
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการ
พัฒนาบุคลากรสาธารณสุข
และศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
การจัดการโรคเรื้อรัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สนับสนุนการบริการ
วิชาการด้านการ
จัดการสุขภาพท่ี
สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชน
และสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SP03-09 โครงการพัฒนาหลักสตูรเพื่อ
ตอบสนองระบบสุขภาพ (โครงการ
อบรมฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวช
ปฏิบัติทั่วไปประจำปีงบประมาณ 
2564)* 

กลุ่มงานวิจัย  
บริการวิชาการ 

SP03-10 โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งด้าน
การจัดการโรคเรื้อรังตำบลบา้น
คลอง ปี 6 

กลุ่มงานวิจัย  
บริการวิชาการ 

RP03-18 โครงการสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนด้านการจัดการโรคเรื้อรัง
ตำบลดอนทอง ปี 3 

กลุ่มงานวิจัย  
บริการวิชาการ 

RP03-19 โครงการอบรมพยาบาลเวชปฏิบตัิ
ทั่วไป รุ่น 19 

กลุ่มงานวิจัย  
บริการวิชาการ 

RP03-20 โครงการอบรมหลักสูตรผู้ช่วย
พยาบาล รุ่น 5 

กลุ่มงานวิจัย  
บริการวิชาการ 

RP03-21 โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหาร
สาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 30 

กลุ่มงานวิจัย  
บริการวิชาการ 

RP03-22 (ยกเลิกการจัดโครงการ) 
โครงการอบรมหลักสูตรฝึกอบรม
ระยะสั้น สาขาการพยาบาลผูป้่วย
มะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด   
(หลักสูตร 1 เดือน) 
 

กลุ่มงานวิจัย  
บริการวิชาการ 
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วิทยาลัยในสังกัด สบช. พ.ส. 
2559- 2563) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RP03-23 โครงการจดัการสุขภาพผู้ป่วยโรค
เรื้อรังตามภูมลิำเนาของนักศึกษา
พยาบาล ผ่านระบบการสื่อสาร
ออนไลน์  
(บูรณาการการเรียนการสอนกับ
รายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 1) 

กลุ่มงานวิจัย  
บริการวิชาการ 

RP03-24 โครงการสร้างเสรมิสุขภาพวัยเด็ก 
แบบออนไลน์ (Thai MOOC) 
(บูรณาการการเรียนการสอน
วิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นกับ
งานบริการวิชาการ) 

กลุ่มงานวิจัย  
บริการวิชาการ 

RP03-25 โครงการคดักรองและประเมิน
สุขภาพจิตของบุคคลทุกกลุ่มวยัใน
ชุมชนดอนทอง จ.พิษณุโลก (บูรณา
การการเรียนการสอนวิชา
สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
กับงานบริการวิชาการ) 

กลุ่มงานวิจัย  
บริการวิชาการ 

RP03-26 โครงการส่งเสริมการให้นมแม่ใน
หญิงหลังคลอดวัยรุ่น 
(บูรณาการการเรียนการสอน
วิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุง
ครรภ์ 2 กับงานบริการวิชาการและ
วิจัย) 

กลุ่มงานวิจัย  
บริการวิชาการ 

RP03-51 
 

โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ 

กลุ่มงานวิจัย  
บริการวิชาการ 
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RP03-55 
 

โครงการการบริการอนามัยโรงเรยีน
ในโรงเรียนระดับประถมศึกษา 
(บูรณาการการเรียนการสอนกับงาน
บริการวิชาการ วิชาพยาบาลชุมชน
1) 

กลุ่มงานวิจัย  
บริการวิชาการ 

4.ทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 
และภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 

๔.๑ พัฒนาคณุภาพ
นักศึกษาจากการสบืสาน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ 
๔.๒ พัฒนาชุมชนและ
สังคม ในการส่งเสรมิ
สุขภาพด้วยการทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๑. จำนวนนวัตกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพที่พัฒนาจาก
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญา
ท้องถิ่นที่ผลิตโดยนักศึกษา  
๒. จำนวนนวตกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพที่พัฒนาจาก
ศิลปวฒันธรรม และภมูิปัญญา
ท้องถิ่นที่นำไปใช้ในการพัฒนา
สุขภาพ  

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

แผนงานทำนุบำรุง
ศิลปะวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

SP04-11 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
ในการสืบสานศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ภาควิชาบริหาร
และพัฒาวิชาชีพ) 

กลุ่มงานอำนวยการ 

SP04-12 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน/
สังคมในการส่งเสริมสุขภาพด้วยการ
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น  

กลุ่มงานอำนวยการ 

RP04-27 โครงการสืบสานและอนรุักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

กลุ่มงานวิชาการ 
(กิจการนักศึกษา) 

     RP04-28 โครงการพุทธชินราชร่วมใจ ทำนุ
บำรุงชาติศาสนาพระมหากษัตรยิส์ืบ
สานสามัคคี วิถีวัฒนธรรมไทย 

กลุ่มงานอำนวยการ 

5.บริหารจดัการ
วิทยาลัยให้มี
ประสิทธิภาพ 

๕.๑ พัฒนาระบบการ
จัดการข้อมลูและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการ
องค์กร 
๕.๒ พัฒนาองค์กรให้เป็น
วิทยาลัยคุณธรรมและ

๕.๑ ระดับความสำเร็จของ
การพัฒนาระบบการจัดการ
ข้อมูลและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการองค์กร 
5.2 ระดับความสำเร็จของการ
พัฒนาองค์กรให้เป็นวิทยาลัย
คุณธรรม 

๕.๑ พัฒนาระบบการจัดการ
ข้อมูลและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการองค์กร 
๕.๒ พัฒนาองค์กรให้เป็น
วิทยาลัยคุณธรรมและ
วิทยาลัยสีเขียว (Green 
College) 

แผนการพัฒนาการ
บริหารจดัการองค์กร 

SP05-13 โครงการการพัฒนาระบบการ
จัดการข้อมลูและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
องค์กร 

กลุ่มงานอำนวยการ 

SP05-14 โครงการพัฒนาวิทยาลัยสีเขียว 
(Green College) 

กลุ่มงานอำนวยการ 

SP05-15 โครงการพัฒนาวิทยาลัยคณุธรรม
ภายใต้ค่านิยมร่วม MOPH 

กลุ่มงานอำนวยการ 
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วิทยาลัยสีเขียว (Green 
College) 
๕.๓ พัฒนาการบริหาร
จัดการให้มีคุณภาพเป็นที่
ยอมรับของสังคม 
5.4 พัฒนาความ
เชี่ยวชาญของอาจารย์
ของวิทยาลัยให้
สอดคล้องกับความ
ต้องการในการพัฒนา
บุคลากรของกระทรวง
สาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕.3 ระดับความสำเร็จของการ
พัฒนาองค์กรให้เป็นวิทยาลัยสี
เขียว (Green and Clean 
College) 
๕.4 ระดับความสำเร็จของการ
พัฒนาการบริหารทรัพยากร
บุคคลให้มีศักยภาพภายใต้
ค่านิยมร่วมMOPH  
๕.5 ค่าคะแนนเฉลี่ยการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับ
สถาบัน  
๕.6 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ  
5.7. จำนวนอาจารย์ทีไ่ดร้ับ
การพัฒนาความเชี่ยวชาญ
สอดคล้องกับหลักสตูรที่
ให้บริการสังคมของวิทยาลัย 

 
๕.๓ พัฒนาการบริหารจัดการ
ให้มีประสิทธิภาพ 
5.4 เร่งรัดการพัฒนาความ
เช่ียวชาญให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของระบบ
สุขภาพ 

SP05-16 (ยกเลิกการจัดโครงการ) 
การยกระดับประสิทธิภาพการ
บริหารวิทยาลัยให้ทันการ
เปลี่ยนแปลง  

กลุ่มงานอำนวยการ 

SP05-17 โครงการพัฒนาความเช่ียวชาญของ
อาจารย์ให้สอดคล้องกับหลักสตูรที่
ให้บริการของวิทยาลัย 

กลุ่มงานอำนวยการ 

RP05-29 โครงการทบทวนระบบบริหาร
จัดการองค์กร (Mannagment 
Review) 

กลุ่มงานอำนวยการ 

RP05-30 โครงการพัฒนาการทำงานอย่างมี
ประสิทธิภาพโดยการใช้แผนกลยทุธ์ 
และแผนปฏิบัติการ 

กลุ่มงานอำนวยการ 

RP05-31 โครงการการบริหารความเสีย่งและ
ควบคุมภายใน อย่างมีประสิทธิภาพ 

กลุ่มงานอำนวยการ 

RP05-32 โครงการพัฒนาการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี พุทธชินราช 

กลุ่มงานอำนวยการ 

RP05-33 โครงการพัฒนาการดำเนินงาน
ประชาสมัพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ 

กลุ่มงานอำนวยการ 

RP05-34 โครงการพัฒนาห้องปฏิบตัิการ
พยาบาลและห้องปฏิบตัิการ
วิทยาศาสตร ์

กลุ่มงานอำนวยการ 

RP05-35 โครงการการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศห้องสมุด  

กลุ่มงานอำนวยการ 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ ์ แผนงาน  โครงการ/กิจกรรม กลุ่มงานที่รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RP05-36 โครงการพัฒนาโสตทัศนูปกรณเ์พือ่
การศึกษา 

กลุ่มงานอำนวยการ 

RP05-37 โครงการอบรมให้ความรู้ซ้อม
แผนการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
และคุ้มครองภัยภัยธรรมชาติและ 
หรือภัยพิบัต ิ

กลุ่มงานอำนวยการ 

RP05-38 โครงการสนับสนุนการดำเนินงาน
ตามพันธกิจของวิทยาลัย 

กลุ่มงานอำนวยการ 

RP05-39 โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อการ
บริหารงาน 

กลุ่มงานอำนวยการ 

RP05-40 โครงการจดัหา/ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ครุภณัฑ์/หรือสิ่งก่อสร้าง 

กลุ่มงานอำนวยการ 

RP05-41 โครงการสวัสดิการสำหรับบคุลากร 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
พุทธชินราช 

กลุ่มงานอำนวยการ 

RP05-42 โครงการวางแผนและบริหาร
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 

กลุ่มงานอำนวยการ 

RP05-43 โครงการวางแผนและบริหาร
บุคลากรสายอาจารย์และสาย
สนับสนุน 

กลุ่มงานอำนวยการ 

RP05-44 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์
ตามสมรรถนะความเชี่ยวชาญ 

กลุ่มงานอำนวยการ 

     

RP05-45 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
สายสนบัสนุนตามสมรรถนะความ
เชี่ยวชาญ 
 

กลุ่มงานอำนวยการ 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ ์ แผนงาน  โครงการ/กิจกรรม กลุ่มงานที่รับผิดชอบ 

     

RP05-46 โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการ
เรียนรูเ้พื่อสรา้งเสริมสุขภาพทาง
การเงินอย่างชาญฉลาด  
(Happy money) 

กลุ่มงานอำนวยการ 

     
RP05-47 โครงการธำรงรักษาและใช้ประโยชน์

ทรัพยากรบุคคล 
กลุ่มงานอำนวยการ 

     

RP05-48 โครงการพัฒนาทักษะการ
ปฏิบัติการพยาบาลตามความ
เชี่ยวชาญของอาจารย์พยาบาล
(Faculty practice) วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช   

กลุ่มงานอำนวยการ 

     

RP05-49 โครงการตามนโยบายสถาบัน
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง (โครงการการ
พัฒนาคุณธรรมจรยิธรรมกระทรวง
สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 
2564 เขตสุขภาพที่ 2 

กลุ่มงานอำนวยการ 

     
RP05-50 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 

อาคาร คสล .8 ช้ัน พร้อมอุปกรณ์
ประกอบอาคาร (ส่วนท่ีเหลือ) 

กลุ่มงานอำนวยการ 

     

RP05-53 โครงการพัฒนาการทำงานอย่างมี
ประสิทธิภาพโดยการใช้แผนกลยทุธ์
ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565-2569 
 

กลุ่มงานอำนวยการ 
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แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖4 (ปรับแผนกลางปี) 

ชื่อแผนงาน ๑. แผนงานผลิตบณัฑติพยาบาล 
วัตถุประสงค์ของแผนงาน ๑. เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานผลิตบณัฑติพยาบาลที่มีคณุภาพ 

๒. เพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานของกลุ่มงานให้มีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัดแผนงาน ๑. ค่าเฉลี่ยผลการประเมินคณุภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับปริญญาตรสีาขาพยาบาลศาสตร์จากผู้ใช้บณัฑิต (มีค่าเฉลีย่ ≥ ๔.๕๐) 

๒. ร้อยละของบัณฑติที่สอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผ่านครั้งแรก (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๙๕ ) 
๓. ร้อยละของอาจารย์ทีไ่ดร้ับการยกย่องให้เป็นต้นแบบการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนานักศึกษาในศตวรรษท่ี ๒๑ (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๒๕ ) 
๔. ระดับคะแนนผลการประเมินคณุภาพระดับหลักสูตร (ค่าเป้าหมาย ≥๔.๕๑) 
๕. ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมดำเนินการไดต้ามแผนท้ังด้านเวลาและการใช้จ่ายงบประมาณ (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 9๐) 
๖. ร้อยละของโครงการดำเนินการได้บรรลุวตัถุประสงค์และตัวช้ีวัด (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๘๐ ) 

ความสอดคล้อง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  การผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพ 
 เป้าประสงค์ : ๑.๑. บณัฑติมีคณุภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตร ีสาขาพยาบาลศาสตร์  

๑.๒. ผลติบัณฑิตให้สำเรจ็การศึกษามีคุณภาพสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่มีคุณภาพไดม้าตรฐานสากลบนพื้นฐานการดูแลด้วยหัวใจความเปน็มนุษย์ 
๑.๓. พัฒนาอาจารยผ์ู้สอนให้เป็นครูมืออาชีพ 
๑.๔. บริหารหลักสูตรอย่างมีคณุภาพ 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ๑.๑. คา่เฉลีย่ผลการประเมินคณุภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับปริญญาตรสีาขาพยาบาลศาสตร์ จากผู้ใช้บัณฑติ (มีค่าเฉลีย่ ≥ ๔.๕๐) 
๑.๒. ร้อยละของบัณฑิตทีส่อบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผ่านครั้งแรก (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๙๕ ) 
๑.๓. คา่เฉลีย่ของการประเมินคณุภาพบัณฑติด้านการบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์โดยผู้ใช้บัณฑิต (มีค่าเฉลี่ย ≥ ๔.45) 
๑.๔. ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นต้นแบบการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนานักศึกษาในศตวรรษท่ี ๒๑ (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๒๕) 
๑.๕. ระดับคะแนนผลการประเมนิคุณภาพระดับหลักสูตร (ค่าเป้าหมาย ≥๔.๕๑) 

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

- ตัวบ่งช้ีคุณภาพระดับหลักสตูรตามคู่มือการประกันคณุภาพการศึกษาภายในของสกอ. 
- ตัวบ่งช้ีคุณภาพระดับองค์ประกอบท่ี ๑ (๑.๑, 1.4) และ๕ (๕.2) ระดับคณะตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสกอ. 

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด  รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการ SP0๑-01  
โครงการยกระดับ
การเรียนการสอนที่
ส่งเสริมบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขา
พยาบาลศาสตร์ 
 
 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
โครงการงาน
ประจำ 
 
วัตถุประสงค์ 
๑.เพื่อยกระดับการ
ผลิตบัณฑติให้มี
คุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี
สาขาพยาบาลศาสตร ์

๑.ค่าเฉลี่ยผลการประเมิน
คุณภาพบณัฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาพยาบาล
ศาสตร์ โดยผู้ใช้บัณฑติไม่
น้อยกว่า 4.50 
2.อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ 
ของนักศึกษาช้ันปีท่ี 1-3 
ได้รับการประเมินผลการ
เรียนรูต้ามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (TQF) 
และผลลัพธ์การเรียนรู้
ตามหลักสูตร 
3.  นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 
มีค่าคะแนนเฉลี่ยตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับ อุดมศึกษา (TQF) 
และDOE แตล่ะดา้นไม่
น้อยกว่า 4.50 
(คะแนนเต็ม ๕) 
 

กิจกรรมที่ 1 การเรียนการสอนที่
ส่งเสริมบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา
ตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ 
1.1 กำหนดนโยบายการจัดการ
เรียนการสอนที่ส่งเสรมิบัณฑิต
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาล
ศาสตร์ และอตัลักษณ์บัณฑิต 
1.2 ดำเนินการจัดการเรยีนการ
สอนตามนโยบายที่กำหนดดังนี ้
1.2.1 ในหมวดวิชาพย. ทุก
รายวิชามีการจัดการเรียนการ
สอนActive learning อย่าง
น้อย 2 วิธีต่อรายวิชาและแตล่ะ
ภาควิชาจัดการเรียนการสอน
แบบ Reflective learning 
อย่างน้อย 1 รายวิชา 
1.2.2  จัดให้มรีูปแบบการวัด
ประเมินผล เช่น MEQ ,OSCE, 
สถานการณ์เสมือนจริง ทฤษฎี
อย่างน้อย 1 รายวิชา และร้อย
ละ๕๐ของรายวิชาภาคปฏิบตั ิ

คณะกรรมการบรหิาร
หลักสตูร 
จำนวน 18 คน 

กิจกรรมที่1 การเรียนการสอน
ที่ส่งเสริมบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรีสาขาพยาบาล
ศาสตร์  
-ไม่ใช้งบประมาณ 
 

8 มกราคม  
256๔ 

-นักศึกษามีคุณภาพ
และคณุลักษณะที่พึง
ประสงคต์ามหลักสตูร
กำหนด 
- บัณฑิตของวิทยาลัย
ได้รับการยอมรับจาก
สังคม 
- วิทยาลัยฯมีชื่อเสียง
เป็นแหล่งอ้างอิงการ
จัดการศึกษาทีม่ี
คุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ. ดร.ดวงพร 
(ผู้รับผดิชอบ
โครงการ และ
กิจกรรมที1่) 

นักศึกษาพยาบาล
ศาสตร์ชั้นปีท่ี 2 -4 
จำนวน 4๖๘ คน 
 

1.2 งบประมาณปี 2564  
อยู่ในการจัดการเรียนการสอน
แต่ละรายวิชา (เงินอุดหนุน) 

 

อาจารย์ประจำจำนวน 
๕๗ คน 

1.3 ทำ KM การจัดการเรียน
การสอน 
(ใช้งบร่วมกับโครงการ RP 
02-18 กิจกรรมที่ 2.2) 

 หัวหน้า
ภาควิชา 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

๒.เพื่อผลิตบณัฑติให้
มีคุณลักษณะของ
การบริการสุขภาพ
ด้วยหัวใจความเป็น
มนุษย ์
3.เพื่อสร้างแรง
บันดาลใจความเชียว
ชาญในวิธีการสอน
ของอาจารย์เพื่อ
พัฒนาการคิด/การ
ตัดสินใจทางคลินิก
ของนักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3 ทำ KM ระหว่างภาควิชา
เกี่ยวกับการจดัการเรียนการ
สอนอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 
ครั้ง โดยทุกรายวิชาในหมวดวิชา 
พย. มีการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้ Good practice 
(Reflective learning) อย่าง
น้อย 1 วิธีต่อรายวิชา เพื่อหา
แนวทางการจัดการเรียนการ
สอนที่เป็น Best practice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 2 การติดตามคุณภาพ
นักศึกษาทุกชัน้ปี TQF และ 
DOE 
2.1 ประเมินคุณภาพบณัฑิต 
TQFและ DOE ในนักศึกษาทุก
ช้ันปี  
2.2 รวบรวมผลการประเมิน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอดุมศึกษา TQF และ DOE 
และรายงานผล 
 
 

นักศึกษาช้ันปีท่ี 1-4 
จำนวน 588 คน 

 

- ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 

สิ้นภาคการศึกษา
ทุกภาค 

อ.ดร. กีรต ิ
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 3 การติดตามคุณภาพ
บัณฑิต(TQF) จากผู้ใช้บัณฑิต 
3.1 ทบทวนเครื่องมือการ
ติดตามคุณภาพบัณฑิต (TQF) 
และ DOE 
3.2สำรวจสถานท่ีทำงานและที่
อยู่ท่ีเป็นปัจจุบันของบัณฑติ(วัน
รับปริญญา มน.) 
3.3 ดำเนินการเก็บข้อมูลโดย 
ส่งแบบสอบถามหรือ Google 
form ไปยังผู้ใช้บัณฑติ 
3.4 รวบรวมผลการประเมิน
คุณภาพบัณฑิตจากผู้สำเร็จ
การศึกษาจากผู้ใช้บัณฑิตและ
รายงานผลต่อคณะ
กรรมการบริหารวิทยาลัยฯ 
3.5 นำผลประเมินการ
ดำเนินงานไปใช้ไปวางแผนในปี
การศึกษาต่อไป 
 
 
 
 

จำนวนผู้สำเร็จ
การศึกษา 138 คน
(รุ่น 68) 
 

กิจกรรมที่ 3 การติดตาม
คุณภาพบัณฑิต(TQF)และ
DOE จากผู้ใช้บัณฑิต(เงิน
อุดหนุน) 
-ค่าซองจดหมายและแสตมป์ 
๓,500บาท 
-ค่าส่งเอกสาร ๒,๕00 บาท 
รวมเป็นเงิน ๖,๐00 บาท 
(เงินจัดสรร  6,000 บาท 
เบิกจ่ายจริง 2,400 บาท    
คงเหลืองบประมาณกจิกรรมที่ 
3 จำนวน 3,600 บาท เพื่อ
นำงบประมาณไปปรับแผน
กลางป)ี 

มีนาคม-เมษายน
256๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 

อ.สุดาวรรณ 
คุณนนท์หทัย 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

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

กิจกรรมที่ 4 การส่งเสริมการ
จัดการเรียนการสอนที่พัฒนา
บัณฑิตพยาบาลสู่ความเป็นเลิศ 
(ปรับกิจกรรมมาจากโครงการ
SP01-04) 
4.1 ประชุมเชิงปฏิบตัิการให้
ความรู้เรื่องเกี่ยวกับวิธีการ
จัดการเรียนการสอน และการ
จัดทำแผนการสอนแบบ Active 
learning การจัดทำเครื่องมือวดั
และประเมินผลตามสภาพจริง 
(Reflective learning , 
Authentic learing,บูรณาการ
การเรยีนรู้)  และการวัดและ
ประเมินผล 
4.2 ทุกภาควิชา จัดการเรียน
การสอนและวัดประเมินผล 
แบบ Active learning ๒ วิธี 
อย่างน้อย 2 วิธี ( โดยอย่างน้อย
เป็น Reflective learning 1 
วิธี, Authentic learing,บรูณา
การการเรียนรู้)  
 

อาจารย์ จำนวน 57 
คน 

กิจกรรมที่ 4. ประชุมเชิง
ปฏิบัติการให้ความรู้เร่ือง
เกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียน
การสอนและการจัดทำ
แผนการสอนแบบ Active 
learning และการวัดและ
ประเมินผล (เงินอุดหนนุ)  
(ปีการศึกษา 256๔) 
-ค่าตอบแทนวิทยากรเอกชน
จำนวน 7 ช่ัวโมงx 3 วัน x
๑,๒๐๐บาท เป็นเงิน  
25,2๐๐ บาท 
-ค่าเดินทางวิทยากร (ไป-กลบั) 
เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท 
-ค่าที่พักวิทยากร ๑,๒๐๐บาท 
x3คืน เป็นเงิน3,6๐๐บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จำนวน 59 คนx 25 บาท x2
มื้อx 3 วัน เป็นเงิน 8,85๐ 
บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 
59 คนx ๕๐ บาท x 3 มื้อ 
เป็นเงิน ๘,๘๕๐ บาท 
- ถ่ายเอกสาร ๑๕๐๐ บาท 

31 ก.ค. 2564 
และ 2-4 
สิงหาคม 2564  

 
 
 
 

วิทยาลัยมีครูที่เชียว
ชาญในวิธีการสอน
เพื่อพัฒนาการคิด/
การตัดสินใจทาง
คลินิกของนักศึกษา 

อ.ดร. นฤมล  
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

รวมเงินกิจกรรมที่ ๔ 
เป็นเงิน 5๔,๐๐0 บาท 

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

กิจกรรมที่ 5 การพัฒนาสื่อการ
จ ั ดการ เ ร ี ยนการสอน เ พ่ือ
พ ัฒนาผลล ัพธ ์ผ ู ้ เร ียนตาม
มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 
2561 (ปรับกิจกรรมมาจาก
โครงการ SP01-04) 
จัดทำสื่อการเรียนการสอน 
ภาควิชาละ 1 ช้ินงาน เช่น 
- การทำ scenario 
- การทำสื่อE- learning 

อาจารย์ จำนวน 50 
คน 

 

กิจกรรมที่5 จัดทำสื่อการ 
เรียนการสอนภาควิชา 
(คร้ังละ 1/2 วันจำนวน ๒ 
คร้ัง) 
 - ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 

ครั้งท่ี 1  
1๘ พฤศจิกายน
256๓ 
ครั้งท่ี 2  
14 พฤษภาคม 
2564 
 

วิทยาลัยมสีื่อการ
จัดการเรียนการ
สอนเพื่อพัฒนา
ผลลัพธ์ผู้เรียนตาม
มาตรฐานการ
อุดมศึกษา พ.ศ. 
2561 
 

คุณกอสิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปงบประมาณโครงการ SP01-01 56,400    
โครงการ SP01-03 
โครงการเตรียม
ความพร้อมสอบขึ้น
ทะเบียนใบ 
อนุญาตประกอบ
วิชาชีพการ
พยาบาลและการ
ผดุงครรภ์  
 
 

ร้อยละ 95 ของผูส้ำเร็จ
การศึกษาสามารถสอบ
ใบ อนุญาตประกอบ
วิชาชีพผ่านครั้งแรก 
 
 

กิจกรรมที่ 1 วางแผนเตรียม
ความพร้อมการสอบขึ้น
ทะเบียน  
ประชุมวิเคราะห์ การเตรียม
ความพร้อมสอบขึ้นทะเบียนใบ
ประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ในปีการศึกษา
ที่ผ่านมา และ ถอดบทเรียนการ
เตรียม ความพร้อมในทุก
รายวิชา ประชุมวิเคราะห์ผลการ
สอบสภาการพยาบาลของ

- หัวหน้าภาควิชาทุก
ภาค 
- นักศึกษาพยาบาล
ศาสตร์ชั้นปีท่ี 4 
จำนวน 142 คน 

กิจกรรมที่ 1 วางแผนเตรียม
ความพร้อมการสอบขึ้น
ทะเบียน 
- ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๑ - 5 ตุลาคม
2563 

 

1. บัณฑติของ
วิทยาลัยเข้าปฏิบัติ 
งานได้ในตำแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพ 
เงินเดือนตามคุณวุฒิ
ปริญญาตร ี
2. บัณฑติสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่าง
ภาคภูมิใจและช่วย
ประหยดัค่าใช้จ่าย
ในการสอบขึ้น

อ.ดร.กีรติ
(ผู้รับผดิชอบ
โครงการและ
กิจกรรมที่ 1) 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
โครงการงาน
ประจำ 
 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อยกระดับการสอบ
ขึ้นทะเบียนรับ
ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ ์

บัณฑิตที่จบการศึกษาในปี
การศึกษาท่ีผ่านมา นำผลการ
ประชุมมาวางแผนการเตรยีม
ความพร้อมสอบขึ้นทะเบียน 

ทะเบียนใบประกอบ
วิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ ์

กิจกรรมที่ 2 การเตรียมความ
พร้อมการสอบขึ้นทะเบียนใบ
ประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ด้วยตนเอง
(ปี3) 
2.1 อาจารย์ประจำช้ันร่วมกับ
นักศึกษาปี 3 วิเคราะห์ความ
พร้อมของนักศึกษาในการสอบ
ขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ ์
2.2 อาจารย์ประจำช้ันร่วมกับ
นักศึกษาปี 3 วางแผนรูปแบบ
และกำหนดระยะเวลาการ
ทบทวนความรู้ในการเตรียม
ความพร้อมของนักศึกษาในการ
สอบขึ้นทะเบียนใบประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ ์

นักศึกษาพยาบาล
ศาสตร์ชั้นปีท่ี 3 
จำนวน 177 คน 
 

กิจกรรมที่ 2 การเตรียม
ความพร้อมการสอบขึ้น
ทะเบียนใบประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุง
ครรภ์ด้วยตนเอง 
- ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๖ - ๑๑ ตลุาคม
2563  
(ขณะเรยีน
ภาคปฏิบตัิ) 

 อาจารย์กีรติ
และอาจารย์
ประจำช้ันปี 3  
อ.ดร.สุวรรณี
อ.ดร.เบญญาภา 
อ.สุดาวรรณ 
อ.ดร.กีรต ิ
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

2.3 นักศึกษาจดัทำตาราง
เรียนรูด้้วยตนเองในการทบทวน
ความรู ้

  กิจกรรมที่ 3 การเตรียมความ
พร้อมการสอบขึ้นทะเบียนใบ
ประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ (ปี4) ตาม
ตารางสอน 
3.1 อาจารย์ประจำช้ันร่วมกับ
นักศึกษาปี 4 วิเคราะห์ความ
พร้อมของนักศึกษาในการสอบ
ขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ ์
3.2 อาจารย์ประจำช้ันร่วมกับ
นักศึกษาปี 4 วางแผนรูปแบบ
และกำหนดระยะเวลาการ
ทบทวนความรู้ตามตาราง
ทบทวนความรู้ในการความ
พร้อมของนักศึกษาในการสอบ
ขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ ์
3.3 อาจารย์ประจำช้ันประสาน
หัวหน้าภาควิชา เพื่อทบทวน
ความรู้ในการความพร้อมของ

นักศึกษาพยาบาล
ศาสตร์ชั้นปีท่ี 4 
จำนวน 142 คน 
 

กิจกรรมที่ 3 การเตรียม
ความพร้อมการสอบขึ้น
ทะเบียนใบประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุง
ครรภ์ตามตารางสอน  
- ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๑ - ๓๑ ตลุาคม
2563 (1 วัน) 
(ขณะเรยีน
ภาคปฏิบตัิ) 
 

 อาจารย์
ประจำช้ันปี 4 
อ.สาวิตร ี
อ.ดร.นฤมล 
อ.สุรีรตัน ์
อ.ศักดา 
อ.ดร.กรีต ิ
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

นักศึกษาในการสอบขึ้นทะเบยีน
ใบประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ ์
3.4 นักศึกษาเข้าทบทวนความรู้
ในการเตรยีมความพร้อมของ
นักศึกษาในการสอบขึ้นทะเบยีน
ใบประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภต์ามตาราง
การทบทวนความรู้ที่กำหนด 

  กิจกรรมที่ 4 ประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือเสริมสร้างความ
เชื่อมั่นในการสอบขึน้ทะเบียน
ใบประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ 
4.1 จดัประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อเสรมิสร้างความเชื่อมั่นใน
การสอบขึ้นทะเบยีนใบประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ ์
4.2 ประเมินผลความเชื่อมั่นใน
การสอบขึ้นทะเบยีนใบประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ ์

นักศึกษาพยาบาล
ศาสตร์ชั้นปีท่ี 4 
จำนวน 142 คน 
 

กิจกรรมที่ 4 ประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือเสริมสร้างความ
เชื่อมั่นในการสอบขึน้ทะเบียน
ใบประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ 
- ค่าตอบแทนวิทยากรภาครัฐ 
อภิปรายกลุ่ม 3 คน x 600 
บาท x 3 ช่ัวโมง เป็นเงิน 
5,400 บาท 
- ค่าอาหารว่างวิทยากรและ
คณะกรรมการ 25 บาท x ๘ 
คน x 1 มื้อ เป็นเงิน ๒๐๐ บาท 
รวมกิจกรรมที่ 4 เป็นเงิน  
5,๖๐๐ บาท 

18 มกราคม
2564  
(9.00-12.00น.) 

 อ.ดร.กีรต ิ
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

ดำเนินการเสร็จสิ้น ไม่ใช้
งบประมาณและคืนงบประมาณ 
5,๖๐๐ บาท เพื่อนำงบ 
ประมาณไปปรับแผนกลางปี) 

  กิจกรรมที่ 5 เสริมความรู้โดย
อาจารย์ภายในและภายนอก 
5.1 ทดสอบความรู้ทั้ง 8 
รายวิชาและนำผลการทดสอบ
มาวางแผนการเสริมความรู้ฯ 
โดยอาจารย์ภายในและภายนอก 
5.2 ดำเนินการเสริมความรู้โดย
อาจารย์ภายในและภายนอก 
5.3 ทดสอบความรู้หลังการ
ดำเนินการจัดการเสริมความรู้
โดยอาจารย์ภายในและภายนอก 
5.4 วิเคราะห์ผลการสอบโดย
นำผลการสอบรวบยอดมา
วางแผนเสริมความรู้ในปี
การศึกษาต่อไป (สบช.,มน.) 

นักศึกษาพยาบาล
ศาสตร์ชั้นปีท่ี 4 
จำนวน 142 คน 
 

กิจกรรมที่ 5 เสริมความรู้
โดยอาจารย์ภายในและ
ภายนอก (เงินรายได้) 
- ค่าตอบแทนวิทยากรภาครัฐ 
วิชากฎหมาย 8 ช่ัวโมงx 600 
บาท เป็นเงิน 4,800 บาท 
- ค่าตอบแทนวิทยากรภาครัฐ 
วิชาการรักษาเบื้องต้น 12
ช่ัวโมง x 600 บาท เป็นเงิน 
7,200 บาท  
- ค่าเดินทางวิทยากรไป-กลับ/
น้ำมันเชื้อเพลิง 7,000บาท 
-ค่าที่พักวิทยากร ๒ วิชา x ๒ 
วัน ๆ ละ 1,200 บาท เป็น
เงิน ๔,๘00 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
วิทยากรและคณะกรรมการ  
25 บาท/มื้อ จำนวน 2 มื้อ  
x 3 วันx 5 คน เป็นเงิน 750 
บาท 

19 มกราคม-28
กุมภาพันธ์ 2564 

 

 อ.ดร. กีรต ิ
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

- ค่าอาหารกลางวันวิทยากร
และคณะกรรมการ ๕0บาท/
มื้อ จำนวน 3 วัน x 5 คน 
เป็นเงิน 750 บาท 
รวมกิจกรรมที่ 5 เป็นเงิน   
2๕,300 บาท 
(เงินจัดสรร  25,300 บาท 
เบิกจ่ายจริง16,132 บาท    
คงเหลืองบประมาณกจิกรรมที่ 
5จำนวน 9,168 บาท บาท 
เพื่อนำงบประมาณไปปรับ
แผนกลางป)ี 

  กิจกรรมท่ี 6 สอบวัดความรู้ 
รวบยอด  
6.1 ดำเนินการจัดการสอบวัด
ความรู้รวบยอด (สบช.) 
6.2 รายงานผลการสอบให้
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
คณะกรรมการบริหารรับทราบเพื่อ
พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 
6.3. นำผลการสอบมาใช้ในการ
วางแผนการเสริมความรู้ในปี
การศึกษาต่อไป 

นักศึกษาพยาบาล
ศาสตร์ชั้นปีท่ี 4 
จำนวน 142 คน 
 

กิจกรรมที่ 6 สอบวัดความรู้
รวบยอด  
- ไม่ใช้งบประมาณ 
 

  อ.จุฑามาศ 

สรุปงบประมาณโครงการ SP01-03 16,132    
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการSP01-04 
โครงการพัฒนาครู
ต้นแบบ  
 
 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
โครงการงาน 
ประจำ 
 
วัตถุประสงค์  
1.เพื่อพัฒนา
อาจารยผ์ู้สอนให้
เป็นครูมืออาชีพ 
2.เพื่อพัฒนา
อาจารยผ์ู้สอนให้มมีี
ศักยภาพ และความ
เชี่ยวชาญในการ
สอนที่พัฒนาทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 

จำนวนของครูต้นแบบ 
ที่ได้รับการยกย่องให้เป็น
ต้นแบบการจดัการเรียน
การสอนที่พัฒนานักศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 
(25คน) 

กิจกรรมที่ ๑ การสรรหาครู
ต้นแบบ 
1.1 ทบทวนคณะกรรมการ 
พัฒนาและสรรหาครูต้นแบบ 
1.2 ประชาสมัพันธ์เผยแพร่
หลักเกณฑ์ครตู้นแบบ 
1.3 ดำเนินการสรรหาโดย ขอ
ความร่วมมือผ่านภาควิชา
พิจารณาส่งรายชื่ออาจารย์ใน
ภาคที่มีคณุสมบัติตาม
หลักเกณฑ์ครตู้นแบบ 
1.4 คณะกรรมการประชุม
พิจารณา กลั่นกรองตรวจสอบ
ผลงานอาจารย์ที่ได้รับการเสนอ
ช่ือ 
1.5 ประกาศรายชื่ออาจารย์ที่
ได้รับคัดเลือกเป็นครูต้นแบบ 
1.6 มอบรางวัลเพื่อยกย่องครู
ต้นแบบ 
 
 
 

-อาจารย์จำนวน ๖๖ 
คน 

กิจกรรมที่ 1  
-ไม่ใช้งบประมาณ 

ตุลาคม 2563– 
กันยายน 2564 

วิทยาลัยมีครู
ต้นแบบในการ
จัดการเรียนการ
สอนที่พัฒนา
นักศึกษาในศตวรรษ
ที่ ๒๑ 
2.นักศึกษาได้รับ
การถ่ายทอด ความรู้
และ 
การเรยีนการสอนที่
มี คุณภาพ 
3.บุคลากรที่ได้รับ
ความยกย่องมีความ
ภาคภูมิใจรักและ
ภักดีต่อวิทยาลัย 

- อ.อารีย์  
-คณะกรรม 
การพัฒนา
และสรรหาครู
ต้นแบบ 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ ถอดบทเรียนครู
ต้นแบบ 
2.1 ประชุมเชิงปฏิบตัิการโดย
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครู
ต้นแบบ 
2.2 ถอดบทเรียน และ
ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 
2.3 นำผลการประเมินมา
ปรับปรุงในปีถัดไป 

-อาจารย์จำนวน ๖4 
คน 

กิจกรรมที่ 2 
-ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ตุลาคม 2563– 
พฤษภาคม 256๔ 

คณะ
กรรมการฯ
งานทรัพยากร
บุคคล 
 

กิจกรรมที่ 3 
พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน
แบบสหสาขา
วิชาชีพ (IPE) 
 
วัตถุประสงค์  
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
โครงการ มีความรู้
และความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจดัการ
เรียนการสอน
แบบสหสาขาวิชาชีพ 
(IPE) 

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

กิจกรรมที่ 3 พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนแบบสหสาขา
วิชาชีพ (IPE) 
กิจกรรมที่ 3.1 การประชุมเชิง
ปฏิบัติการทบทวนความรู้ 
แนวคิดของหลักสูตรการเรียน
การสอนแบบสหวิชาชีพ
(Interprofessional 
Education)   
1. การประชุมเชิงปฏิบัติการ
ทบทวนความรู้ แนวคิดของ
หลักสตูรการเรยีนการสอน
แบบสหวิชาชีพ

กิจกรรมที่ 3.1  
1.1 คณะกรรมการ
ดำเนินงานจากวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี 
พุทธชินราช วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี 
อุตรดิตถ์ และวิทยาลัย
การสาธารณสุข สิรินธร 
จังหวัดพิษณุโลก และ
วิทยากร จำนวน 30 คน  
1.2 ครูพี่เลีย้งใน
แหล่งฝึกปฏิบตัิ ใน
ชุมชนและทุกส่วนท่ี
เกี่ยวข้องได้แก่ ครูพี่

กิจกรรมที่ 3.1 การประชุม
เชิงปฏิบัติการทบทวนความรู้ 
แนวคิดของหลักสูตรการ
เรียนการสอนแบบสหวิชาชีพ
(Interprofessional 
Education) (เงินรายได้) 
- ค่าตอบแทนวิทยากร
บรรยาย 1 คน x 3 ช่ัวโมง x 
600 บาท   
เป็นเงิน 1,800 บาท 
- ค่าพาหนะเดินทางวิทยากร 
 เป็นเงิน 3,500 บาท 
- ค่าที่พักวิทยากร                                                                
เป็นเงิน 1,200 บาท 

ตุลาคม 25๖๓- 
กันยายน 25๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. อาจารย์และครูพี่
เลี้ยง มีทักษะและมี
ประสบการณ์ตรงใน
การปฏิบัติงาน
ทำงานร่วมกันเป็น
ทีมร่วมกับทีมสห
วิชาชีพอย่างมี
ประสิทธิภาพ และ
สามารถประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงาน
ต่อไปในอนาคต ทำ
ให้ประชาชนมี
สุขภาพดี ลดอัตรา
การป่วยด้วยโรค

ดร.พนารตัน ์
ดร.สมาภรณ ์
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

2 เพื่อเตรียม
ปฐมนิเทศและวาง
แผนการปฏิบัติ ใน
ชุมชนและทุกส่วนท่ี
เกี่ยวข้องกับ IPE  
3 เพื่อให้อาจารย์ 
และอาจารย์พี่เลี้ยง
ในแหล่งฝึกปฏิบตัิ 
ในชุมชนและทุก
ส่วนท่ีเกี่ยวข้อง มี
ความรู้ ความเข้าใจ
ในการฝึกปฏิบตัิ
รวมทั้งแนวทางการ
วัดและการ
ประเมินผลโดยใช้
เป็นรูปแบบแนวทาง
ในการฝึกปฏิบตัิ IPE 
ที่เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน 

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

(Interprofessional 
Education)   
3.2 กิจกรรมการแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้ร่วมกันในพื้นที่ โดยใช้
กระบวนการแบบสหสาขา
วิชาชีพ 
1.4 คณะทำงานจากวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี พุทธชิน
ราช จำนวน 12 คน 

เลี้ยงศูนยส์ุขภาพ
ชุมชนโรงพยาบาลวัด
โบสถ์ อ.วัดโบสถ์  
โรงพยาบาลวังทอง อ.
วังทอง จำนวน 10 
คน 
 
 
3.2 กิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ร่วมกันในพื้นที่ โดย
ใช้กระบวนการ
แบบสหสาขาวิชาชีพ 
คณะทำงานจาก
วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี พุทธชินราช 
อ.วัดโบสถ์และอ.วัง
ทอง จำนวน 12 คน 
 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จำนวน 40 คน x 25 บาท x 
2 มื้อ เป็นเงิน 2,000 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 
40 คน x 50 บาท x 1 มื้อ  
เป็นเงิน  2,000 บาท 
รวมเป็นเงิน 10,500 บาท 
3.2 กิจกรรมการแลก เปลี่ยน
เรียนรู้ ร่วมกันในพื้นที่ โดยใช้
กระบวนการแบบสหสาขา
วิชาชีพ หลักสูตรพยาบาล 
ศาสตรบัณฑิตช้ันปีท่ี 1  
- ค่าเบี้ยเลีย้งในการเดินทางไป
ราชการ จำนวน 12 คน
x120 บาท x 3 วัน เป็นเงิน  
4,320 บาท 
รวมเป็นเงิน 4,320 บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ 3 เป็นเงิน 
14,820 บาท 
(เงินจัดสรร  13,600 บาท 
เบิกจ่ายจริง 2,300 บาท    
คงเหลืองบประมาณกจิกรรมที่  
3.2 จำนวน 11,300 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 

เรื้อรัง เจ้าหน้าทีม่ี
ความสุข ระบบ
สุขภาพยั่งยืน  
2. อาจารย์และครูพี่
เลี้ยง ได้มีโอกาสใน
การระดมความ
คิดเห็นและ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้
ประสบการณ์ และ
สร้างสมัพันธภาพ
ระหว่างวิทยาลยัใน
สังกัดสถาบันพระ
บรมราชชนก 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

เพื่อนำงบประมาณไปปรับ
แผนกลางป)ี 

สรุปงบประมาณโครงการ SP01-04 2,300    
โครงการ SP01-05 
โครงการยกระดับ
การบริหารหลักสูตร
สู่ความเป็นเลิศ 
 
 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
โครงการงาน
ประจำ 
 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อพัฒนาการ
บริหารจดัการ
หลักสตูรสู่ความเป็น
เลิศ 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 
ระดับผลการประเมิน
คุณภาพระดับหลักสูตร 
≥ 4.51 
ตัวชี้วัดกิจกรรมที่ 1 
1. มีผลการวเิคราะห์
การบริหารหลักสูตร 
 
 

กิจกรรมที่ 1 วิเคราะห์ผลการ
บริหารหลักสูตร และวางแผน
การบริหารหลักสูตร 
1.1ประชุมวิเคราะห์ผลการ
บริหารหลักสตูรในปีท่ีผา่นมา 
และวางแผนการพัฒนาการ
บริหารหลกัสตูร 
 
 
 
 

คณะกรรมการบรหิาร
หลักสตูร และงานจัด
การศึกษาและงาน
กิจการศึกษา จำนวน 
๓๐ คน 

กิจกรรมที่ 1 วิเคราะห์ผลการ
บริหารหลักสูตร และวางแผน
การบริหารหลักสูตร (เงิน
อุดหนุน) 
1. ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเลม่ 
15 เล่มx150 บาท เป็นเงิน 
2,250บาท 
2. ค่าถ่ายเอกสาร และเข้าเลม่ 
60 เล่ม x100 บาท x 3 เลม่ 
เป็นเงิน 18,000 บาท 
รวมเป็นเงิน 20,250 บาท 

คร้ังท่ี 1 
6 มกราคม 
2564 
 
คร้ังท่ี 2 
27 มกราคม
2564 

1.วิทยาลยัได้รับการ
ยอมรับในด้านการ
จัดการเรียนการ
สอน 
2.อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และทีมบริหารมีความ
มั่นใจภาคภมูิใจในการ
ผลิตบัณฑติทีม
คุณภาพ 
3.สังคมมีความ
เชื่อมั่นในคุณภาพ
บัณฑิตของวิทยาลยั 
4.บัณฑิตมีคณุภาพ
ตามมาตรฐาน
ผลลัพธ์ผู้เรียนตาม
มาตรฐานการ
อุดมศึกษา พศ. 
2561 
5.วิทยาลยัมี
เครื่องมือวัดและ

อ.ดร.อัญชล ี
ดร.เบญจมา
ภรณ ์
ดร.สมาภรณ ์

ตัวชี้วัดกิจกรรมที่ 2 
๒. แผนการศึกษาและ 
ตารางสอน 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 2ประชุมจัดทำ
แผนการศึกษาและ ตารางสอน 
2.1 ดำเนินการพัฒนาการ
บริหารหลักสตูร ดังนี ้
2.2 ประชุมจดัทำแผนการ
ศึกษาและตารางสอน 
 

คณะกรรมการบรหิาร
หลักสตูร และงานจัด
การศึกษา จำนวน ๓๐ 
คน 
 

กิจกรรมที่ 2 ประชุมจัดทำ
แผนการศึกษาและ 
ตารางสอน  
ระยะที่ 1 
จัดทำแผนการศึกษา 
-ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ระยะที่ 2  
จัดทำตารางสอน 
-ไม่ใช้งบประมาณ 

ระยะที่ 1 
คร้ังท่ี 1 

3 กุมภาพันธ ์
2564 
คร้ังท่ี 2 

10 กุมภาพันธ์
2564 

ระยะที่ 2 
คร้ังท่ี 1 

อ.ดร.สมาภรณ ์
ดร.กีรต ิ
ดร.เบญจมา
ภรณ ์
ดร.ทับทิม 
ดร.จินดาวรรณ 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  17 กุมภาพันธ ์
2564 
คร้ังท่ี 2 

24 กุมภาพันธ์
2564 

ประเมินผลตาม
สภาพจริง 

ตัวชี้วัดกิจกรรมที่ 3 
3. ร้อยละ 100 ของ
อาจารยผ์ู้สอนมีคณุวุฒิ
และ/ความเชี่ยวชาญ
ตรงตามรายวิชา 
 

กิจกรรมที่ 3 ประชุมภาระงาน
และมอบภาระงานจำนวน 3 
คร้ัง 
 

คณะกรรมการบรหิาร
หลักสตูร และงานจัด
การศึกษา จำนวน ๓๐ 
คน 

กิจกรรมที่ 3 ประชุมกำหนด
ภาระงานและมอบหมาย
ภาระงาน ประจำปีการศึกษา 
256๓  
-ไม่ใช้งบประมาณ 

(3 วัน) 
วันท่ี 3 มีนาคม.

2564 
วันท่ี 17 มีนาคม

2564 
วันท่ี 31 มีนาคม

2564 

ดร.รุ่งทิวา 
ดร.สมาภรณ ์
ดร.กีรต ิ
ดร.เบญจมา
ภรณ ์
ดร.ทับทิม 
ดร.จินดาวรรณ 

ตัวชี้วัดกิจกรรมที่ 4 
๔. ร้อยละ 100 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนมี 
มคอ. ๓ และ มคอ.๔ 
ก่อนเปิดภาคการศึกษา 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 4 ประชุมเชิง
ปฏิบัติการนำเสนอและวิพากษ์
แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
(มคอ.3,4 และแผนการสอน) 
 

อาจารย์จำนวน 57 
คน 

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

 
 
 

 
 

1-2, 5-9 
เมษายน 2564 

 
31 กรกฎาคม-2 
สิงหาคม 2564 

อ.ดร. สริีวัฒน์ 
อ.ดร.สมาภรณ ์
ดร.กีรต ิ
ดร.เบญจมา
ภรณ ์
ดร.ทับทิม 
ดร.จินดาวรรณ 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดกิจกรรมที่ 5 
5. มีเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลวัดและ
ประเมินผลของวิทยาลัย
ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานหลักสูตร 

กิจกรรมที่ 5 พัฒนาการสร้าง
เคร่ืองมือวัดและประเมินผลวัด
ทักษะเชิงวิชาชีพตามสภาพ
จริง และTQF 

อาจารย์ จำนวน 37 
คน 

กิจกรรมที่ 5 พัฒนาการสร้าง
เคร่ืองมือวัดและประเมินผล
วัดทักษะเชิงวิชาชีพตาม
สภาพจริง และTQF 
-ไม่ใช้งบประมาณ 

28-29 เมษายน 
2564 

 

อ.อัญชลี  
รุ่งฉาย 
อ.ดร.สมาภรณ ์
ดร.กีรต ิ
ดร.เบญจมา
ภรณ ์
ดร.ทับทิม 
ดร.จินดาวรรณ 

ตัวชี้วัดกิจกรรมที่ 6 
6. ร้อยละ ๘๐ ของ
อาจารย์ประจำหลักสตูร
มีความเข้าใจหลักสตูร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 
2565 

กิจกรรมที่ 6 ประชุมชี้แจง
หลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2565 
(ยกเลิกกิจกรรม) 

อาจารย์ จำนวน 64 
คน 

กิจกรรมที่ 6 ประชุมชี้แจง
หลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2565 
-ไม่ใช้งบประมาณ 
 

4 มีนาคม 2564 
(ยกเลิกกิจกรรม) 

ดร.สมาภรณ ์
ดร.กีรต ิ
ดร.เบญจมา
ภรณ ์
ดร.ทับทิม 
ดร.จินดาวรรณ 

ตัวชี้วัดกิจกรรมที่ 7 
๗. ระดับผลการประเมิน
คุณภาพระดับหลักสูตร 
≥ 4.51  
 

กิจกรรมที่ 7 การกำกับติดตาม
การบริหารหลักสูตร 
 
 

คณะกรรมการบรหิาร
หลักสตูร และงานจัด
การศึกษา จำนวน ๓๐ 
คน 

กิจกรรมที่ 7 การกำกับ
ติดตามและควบคุมคุณภาพ
การศึกษา  
-ไม่ใช้งบประมาณ 

คร้ังท่ี 1 
วันท่ี 9 ธันวาคม 

2563 
 

คร้ังท่ี 2 
วันท่ี 4 มิถุนายน

2564 
 

ดร.อัญชล ี
ดร.สมาภรณ ์
ดร.กีรต ิ
ดร.เบญจมา
ภรณ ์
ดร.ทับทิม 
ดร.จินดาวรรณ 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 8 ประเมินผลการ
บริหารหลักสูตรและนำผล
วิเคราะห์มาพัฒนาในปี
การศึกษาต่อไป 
 
 

คณะกรรมการบรหิาร
หลักสตูร และงานจัด
การศึกษา จำนวน ๓๐ 
คน 

กิจกรรมที่ 8 ประเมินผลและ
นำผลไปพัฒนา 
-ไม่ใช้งบประมาณ 

คร้ังท่ี 1 
9 ธันวาคม 

2563 
คร้ังท่ี 2 

17 มนีาคม
2564 

ดร.รุ่งทิวา 
ดร.อัญชล ี
ดร.สมาภรณ ์
ดร.กีรต ิ
ดร.เบญจมา
ภรณ ์
ดร.ทับทิม 
ดร.จินดาวรรณ 

สรุปงบประมาณโครงการ SP01-05 2๐,๒๕0    
โครงการRP๐๑-๐๑ 
โครงการรับ
นักศึกษาใหม ่
 
 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
โครงการงาน
ประจำ 
 
วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อให้การ
ดำเนินการรับ
นักศึกษามีความ
สอดคล้องกับ
นโยบายของ

1.จำนวนนักศึกษาที่
ผ่านการคดัเลือกและขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษา
ใหม่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
95 ของจำนวน
เป้าหมายตามที่หลักสตูร
กำหนด 
2. จำนวนนักศึกษาใหม่
เทียบกับเป้าหมายตาม
แผนการรับของสถาบัน
พระบรมราชชนก ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90  
3. ไมม่ีข้อร้องเรียนใน
การรับนักศึกษาจากผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสีย 

1.วิเคราะหผ์ลการดำเนินงาน
การรับสมัครและความพึงพอใจ
ของผู้ดำเนินงาน และผู้ใช้บริการ 
นำมาวางแผนและหาแนว
ทางการแก้ไขการรับนักศึกษา
ใหม่ จากปีท่ีผ่านมา  
2.ศึกษาแผนการรับนักศึกษาใน 
มคอ.2 และแผนการผลิตของ
สถาบันพระบรมราชชนก 
3. ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร
ให้กับสถานศึกษาในเขตจังหวัด
ที่รับผิดชอบ 
4. แต่งตั้งคณะกรรมการรับ
สมัครและคัดเลือกบุคคลเข้า
ศึกษา 

- คณะกรรมการ
ดำเนินการรับสมัคร 
ตรวจหลักฐาน และ
สัมภาษณ์  
-ระบบคัดตรงจาก
พื้นที่ จำนวน 40 คน 
-ระบบรับกลาง 
จำนวน 30 คน 
  
 
 
-ระบบรับตรงอิสระ 
จำนวน 10 คน 

(ใช้เงินรายไดส้ถานศึกษา) 
1) ระบบรับตรงจากพื้นที ่ 
เงินจัดสรร 19,000 บาท 
เบิกจ่ายจริง 0 บาท    
คงเหลืองบประมาณกจิกรรมที่  
จำนวน 19,000 บาท  
2) ระบบรับกลาง 
เงินจัดสรร 17,000 บาท 
เบิกจ่ายจริง 0 บาท    
คงเหลืองบประมาณกจิกรรมที่  
จำนวน 17,000 บาท  
3) ระบบรับตรงอิสระ 
- ค่าอาหารกลางวันจำนวน 10 
คน ×๕0 บาท× 1 วัน 
เป็นเงิน ๕00 บาท 

พฤศจิกายน 
2563 - 
มิถุนายน 2564 
 
 
 

วิทยาลัยรับ 
นักศึกษาท่ีมี
คุณสมบัติตรงตาม
หลักเกณฑ์ของ
สถาบันพระบรมราช
ชนกและตรงตามที่
หลักสตูรกำหนด 

อ.จุฑามาศ 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

วิทยาลัยฯ และ
สถาบันพระบรมราช
ชนกมีคุณลักษณะ
ของผู้เข้าศึกษาตรง
ตามที่หลักสูตร
กำหนด ชัดเจน 
โปร่งใสและเช่ือถือ
ได ้
 
 
 
 
 
 
 

5. ประชุมช้ีแจงขั้นตอนการรับ
สมัคร การคัดเลือก 
6. ดำเนินการรับสมัครและ
คัดเลือกตามแผนท่ีกำหนด 
7. สรปุผลการดำเนินการ 
วิเคราะหผ์ล และนำผลการ
วิเคราะหร์ับสมัครนักศึกษามา
แต่ละครั้งมาไปปรับปรุงในการ
รับสมคัรและคัดเลือกในระบบ
อื่นในปีการศึกษาน้ันๆ 
8. สรปุและวเิคราะห์ผลการ
ดำเนินการทั้ง 3 ระบบ 
9.นำผลการประเมินไปปรับปรุง
ระบบและกลไกการบริหาร
หลักสตูรในปีการศึกษาต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จำนวน 10 คน ×25 บาท×2
มื้อ เป็นเงิน 500 บาท 
รวมเป็นเงิน 1,๐00  บาท 

รวมเงินโครงการ RP๐๑-๐๑ 1,๐00    
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการRP01-02  
โครงการการจัดการ
เรียนการสอนระดับ
รายวิชาท่ีส่งเสริม
ผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขา
พยาบาลศาสตร์ 
 
 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
โครงการงาน
ประจำ 
 
วัตถุประสงค์ 
๑. เพือ่พัฒนา
คุณภาพการจัดการ
เรียนการสอน
นักศึกษาให้มีผลการ
เรียนรู้แต่ละรายวิชา
ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับ

1. ร้อยละ100ของ
รายวิชาใช้จ่าย
งบประมาณเป็นไปตาม
งบประมาณที่ไดร้ับ 
 

กิจกรรมที่ 1 
การบริหารงบประมาณรายวิชา  
1. คณะกรรมการบริหาร
หลักสตูรวิเคราะห์ผลการใช้
งบประมาณการจดัการเรียนการ
สอนปีการศึกษาท่ีผ่านมา และ
กำหนดแนวทางการบริหาร
งบประมาณการจดัการเรียนการ
สอนรายวิชาในปีการศึกษาต่อไป 
2.หัวหน้าภาคเผยแพร่แนว
ทางการบริหารงบประมาณ
เพื่อให้ผู้รับผิดชอบรายวิชา
นำไปใช้ในการจัดทำงบประมาณ
การจัดการเรยีนการสอน
รายวิชา 
3. ผู้รบัผิดชอบรายวิชา
กำหนดการใช้งบประมาณใน
มคอ.3, มคอ.4 
4. ผู้รบัผิดชอบรายวิชา หัวหน้า
ภาควิชา กำกับ ติดตามการใช้
งบประมาณการจดัการเรียนการ
สอนให้เป็นไปตามกำหนดที่ระบุ
ใน มคอ.3และมคอ.4  

-คณะกรรมการบริหาร
หลักสตูร 
-ผู้รับผดิชอบรายวิชา 
-หัวหน้าภาควิชา 
 
 

กิจกรรมที่ 1 
การบริหารงบประมาณ
รายวิชา  (เงินอุดหนุน) 
- ภาควิชาการพยาบาลสูติ
ศาสตร์ เป็นเงิน 571,000 
บาท 
- ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญฯ่  
เป็นเงิน 300,950 บาท 
- ภาควิชาการพยาบาลเด็ก
และวัยรุ่น  
เป็นเงิน 148,870 บาท 
- ภาควิชาการพยาบาล
สุขภาพจิตและจติเวช เป็นเงิน 
326,440 บาท 
- ภาควิชาการพยาบาล
ครอบครัวและชุมชน เป็นเงิน 
512,278 บาท 
- ภาควิชาการบริหารและพัฒนา
วิชาชีพการพยาบาล  
เป็นเงิน 41,560 บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ 1  
เป็นเงิน 1,901,098 บาท 

1 ตลุาคม 2563 
- 30 กันยายน
2564 
 

- การบริหาร
งบประมาณการ
จัดการเรียนการสอน
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

อ. อายุพร  
กัยวิกัยโกศล 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

ปริญญาตรสีาขา
พยาบาลศาสตร ์
 
 
 
 
 

5.ผูร้ับผดิชอบรายวิชาเบิกจ่าย
งบประมาณรายเดือน และ
สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ
การจัดการเรยีนการสอน
รายวิชา ไว้ในมคอ.5,มคอ.6
พร้อมท้ังให้ข้อเสนอแนะ 
6. คณะกรรมการบริหาร
หลักสตูรนำผลการดำเนินงานไป
ปรับปรุงการบริหารงบประมาณ
การจัดการเรยีนการสอนในแต่
ละรายวิชาในปีการศึกษาต่อไป 

2. เพื่อเสริมสร้าง
ประสบการณ์เฉพาะ
ให้นักศึกษาก่อน
สำเรจ็การศึกษาเพื่อ
การเตรียมความ
พร้อมในการ
ปฎิบัติงานในวิชาชีพ
พยาบาล 
 

- ร้อยละ 100 ของ
นักศึกษามีระดับความพึง
พอใจ ≥ 3.51 จาก
คะแนนเตม็ 5 
- ร้อยละ 100 ของ
นักศึกษาผ่านการ
ประเมินทักษะการ
ปฏิบัติงานในวิชาชีพ
พยาบาล ≥ ร้อยละ 60  
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 2 ฝึกปฏิบัติเพ่ือ
เตรียมความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานก่อนสำเร็จการศึกษา  
(Elective practice)  
1. ประชุมวางแผนกับ
โรงพยาบาลพุทธชินราช 
2.ปฐมนิเทศวตัถุประสงค์ของ
กิจกรรมและแนวทาง การฝึก
ปฏิบัติการพยาบาลแบบเข้มแก่
นักศึกษา 
3. นักศึกษาฝึกปฏิบัติการ
พยาบาลแบบเขม้ (Elective 

นักศึกษาพยาบาล
ศาสตร์ชั้นปีท่ี 4  
(รุ่นท่ี 69)  
ปีการศึกษา 2563
จำนวน   142 คน 

กิจกรรมที่ 2 ฝึกปฏิบัติเพ่ือ
เตรียมความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานก่อนสำเร็จ
การศึกษา (Elective 
practice) (เงินอุดหนุน) 
1. ค่าสมนาคณุภาคปฏิบัติ
(อัตรา300บาท/คน/เดือน) 
จำนวน 142คนx10วัน  
เป็นเงิน 14,200 บาท 
2. ค่าปฐมนิเทศ 18 กลุ่มๆละ 
150บาท  
เป็นเงิน 2700 บาท 
รวมเป็นเงิน 16,900บาท 

8-19 กุมภาพันธ์
2564 

วิทยาลัยฯสามารถ
ผลิตบัณฑติพยาบาล 
มีคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี
สาขาพยาบาลศาสตร์  

อ.ดร.อัญชลี  
แก้วสระศร ี
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

 
 

Practice) ตามหอผู้ป่วยในแผนก
ต่าง ๆ 
4. ติดตามประเมินผลการฝึก
ปฏิบัติการพยาบาล 
5. การสัมมนาหลังฝึกปฏิบัตเิพื่อ
ประเมินผลกิจกรรม 

(เงินจัดสรร 16,900 บาท 
เบิกจ่ายจริง 15,214.25 
บาท  คงเหลืองบประมาณ
กิจกรรมที่ 2 จำนวน 
1,684.75 บาท) 
 
 

3. เพื่อประเมิน
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรสีาขา
พยาบาลศาสตร ์
 

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

กิจกรรมที่ 3 การทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ โดยการประเมิน
ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐาน TQF ระดับชั้นปี  
1.ประชุมวิเคราะหผ์ลการ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐาน TQF ระดับช้ันปีในปี
การศึกษาท่ีผ่านมา และวางแผน
การดำเนินงาน 
2.แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ
สถานการณ์จำลองและแบบ
ประเมินผล 
3.ดำเนินการทวนสอบการ
เรียนรูต้ามกรอบมาตรฐาน
ระดับชั้นปีท่ี 1 – 4 

-คณะกรรมการบริหาร
หลักสตูร 
-น.ศ.พยาบาล 
ช้ันปีท่ี 1-4  
จำนวน 588 คน 
 

กิจกรรมที่ 3 การทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ โดยการประเมิน
ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐาน TQF ระดับชั้นปี  
(เงินอุดหนุน)  
-ค่าตอบแทนผู้ป่วยเสมือน         
(สำหรับนศ.ป1ี-3) จำนวน 
15 คน x 300บาท x 1วัน
เป็นเงิน 4,500 บาท 
-ค่าตอบแทนผู้ป่วยเสมือน         
(สำหรับนศ.ปี4) จำนวน 10 
คน x 300บาท x 1วันเป็น
เงิน 3,000 บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ 3  
เป็นเงิน ๗,5๐0บาท 

ปี 1  
3-6 พ.ค.2564 
ปี 2  
วันท่ี 31 
พฤษภาคม2564 
-3 มถิุนายน
2564 
ปี 3  
วันท่ี 31
พฤษภาคม2564 
- 5 มิถุนายน
2564 
ปี 4  
วันท่ี 22-26 ก.พ. 
2564 
 

นักศึกษาและบัณฑิต
ของวิทยาลัยมี
คุณภาพ ผลการ
เรียนรู้เป็นเป็นไปตาม
กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขา
พยาบาลศาสตร ์

อ.สุดาวรรณ 
สันหมอยา 
อ.ปานจันทร์ 
คนสูง 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

4.วิเคราะหผ์ลการประเมินผล
การเรยีนรู้ตามกรอบมาตรฐาน 
TQF ระดับชั้นปี  
5. นำผลการดำเนินงานไป
ปรับปรุง เพื่อพัฒนานักศึกษาใน
ปีการศึกษาต่อไป 

4. เพื่อพัฒนาผล
การเรยีนของ
นักศึกษาให้มีผลการ
เรียน มากกว่า 
2.50 
 

3. ร้อยละ 100 ของ
นักศึกษาท่ีมีผลการเรียน
ต่ำกว่า 2.50ในปี
การศึกษา 2562 ได้รับ
การช่วยเหลือใหม้ีผลการ
เรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร
มากกว่า 2.51 เมื่อ
สิ้นสุดปีการศึกษา 2563 

กิจกรรมที่ 4  พัฒนานักศึกษา
ที่มีแนวโน้มผลการเรียนต่ำ 
1.งานจัดการศึกษารวบรวมผล
การเรยีนตลอดปีการศึกษา 
2563 และแจ้งรายชื่อน.ศ.ที่มี
ผลการเรยีนต่ำกว่า 2.50 ให้
คณะกรรมการบรหิารหลักสตูร
ทราบ 
2.คณะกรรมการบริหาร
หลักสตูร ประชุมวิเคราะห์ปัจจัย
ที่มีผลต่อผลการเรียน กำหนด
แนวทางการช่วยเหลือนักศึกษา
ที่มีแนวโน้มผลการเรียนต่ำตาม
แนวทางที่วิทยาลัยฯกำหนด 
พร้อมเผยแพร่ให้ผูเ้กี่ยวข้อง
นำไปปฏิบตัิ  
3.ผูร้ับผดิชอบกิจกรรม
ประสานงานกับงานจัด

นักศึกษาพยาบาล 
ช้ันปีท่ี 1-4  
จำนวน 588 คน 
 

กิจกรรมที่ 4 
“แข่งขนัพัฒนาวิชาการ 
ระดับชั้นป”ี  
-ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

1 ตลุาคม2563- 
30กันยายน
2564 
 
 

นักศึกษาทุกคนมีผล
การเรยีนเฉลีย่ตลอด
หลักสตูรมากกว่า 
2.50 เมื่อสิ้นสดุปี
การศึกษา 2563 
 

อ.สาวิตร ี
ลิ้มกมลทิพย ์
อ.ดร.รุ่งทิวา  
หวังเรือง
สถิตย ์
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

การศึกษาในการแจ้งรายชื่อ
นักศึกษาท่ีมีผลการเรียนเฉลี่ย
ตลอดหลักสตูรในปีการศึกษา 
2562 น้อยกว่า 2.50 ให้แก่
ผู้เกี่ยวข้อง คือ อาจารย์ประจำ
ช้ัน หัวหน้างานกิจการนักศึกษา 
หัวหน้าภาควิชาฯ ทราบ 
4. ผู้รบัผิดชอบกิจกรรม
ประสานงานกับงานจัด
การศึกษา อาจารยป์ระจำช้ัน 
หัวหน้างานกิจการนักศึกษา 
อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อติดตาม
การพัฒนาผลการเรียนของ
นักศึกษาท่ีมีแนวโน้มมีปญัหา
การเรยีนตามแนวทางที่กำหนด
ของวิทยาลัยฯ อย่างน้อย 2 
ครั้ง/ปีการศึกษา (สิ้นภาคเรียน
ต้นและภาคเรียนปลาย) ตาม
แบบฟอร์มที่กำหนด  
5. ผู้รบัผิดชอบกิจกรรมจัดการ
แข่งขันพัฒนาวิชาการ  
ระดับชั้นปี  ผ่านระบบออนไลน์   
6.ผูร้ับผดิชอบกิจกรรมจัด
ห้องเรียนออนไลนส์ำหรับ
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

นักศึกษาท่ีมีแนวโน้มมผีลการ
เรียนตำ่ ได้ทบทวนความรู้โดย
อาจารย์ที่มีความเช่ียวชาญ 
7.ผูร้ับผดิชอบกิจกรรมสรุปผล
การดำเนินงาน เสนอต่อรอง
ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ 
เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการ
พัฒนาผลการเรยีนอย่างต่อเนื่อง 
8. คณะกรรมการบริหาร
หลักสตูรกำกับ ตดิตามการ
ช่วยเหลือนักศึกษาที่มผีลการ
เรียนตำ่ตามคูม่ือฯ อย่าง
ต่อเนื่อง ทุกภาคการศึกษา 
9.คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ประชุมวิเคราะห์ปจัจัยที่มผีลต่อ
ผลการเรยีนของนักศึกษาและ
พัฒนาวิธีการช่วยเหลือนักศึกษา
ให้สอดคล้องกับปัจจยัที่เกิดขึ้น 
ภายหลังสิ้นสดุปีการศึกษา
คณะกรรมการสรุปผลการ
ช่วยเหลือท่ีมีประสิทธิภาพและ
กำหนดแนวทางการพัฒนาผลการ
เรียนของนักศึกษาให้มี
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

ประสิทธิภาพยิ่งข้ึนในปีการศึกษา
ต่อไป 

สรุปงบประมาณโครงการ RP๐๑-๐๒ 1,9๒3,812.25    
โครงการRP๐๑-๐๓ 
โครงการพัฒนา
ความร่วมมือกับ
สถานบริการ
สุขภาพ 
 
 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
โครงการงาน
ประจำ 
 
วัตถุประสงค์ 
๑.เพื่อให้วิทยาลยั
พยาบาลบรมราช
ชนนี พุทธชินราชมี
แหล่งฝึกปฏิบตัิงาน
หลักท่ีให้ บริการ
พยาบาลครอบ คลุม
ทุกสาขา และไดร้ับ
การรับรองคณุภาพ

๑.ร้อยละ ๑๐0 ของ
แหล่งฝึกปฏิบตัิงานหลัก
ของวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี พุทธชิน
ราชที่ให้บริการพยาบาล
ครอบคลมุทุกสาขา 
ได้รับการรับรองคุณภาพ
จากหน่วยงานระดับชาต ิ
๒.ร้อยละ ๑๐0 ของ
แหล่งฝึกปฏิบตัิงานหลัก
ของวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี พุทธชิน
ราช ครอบคลมุทุกระดบั 
ทั้งระดับปฐมภูมิ ทุติย
ภูมิและตตยิภูมิและมี
การจัดการการฝึกปฏิบตัิ
ร่วมกับแหล่งฝึกปฏิบตั ิ
๓.มีแผนการจดัการ
สำหรับแหล่งฝึก
ปฏิบัติงานท่ีใช้ร่วมกัน
หลายสถาบัน 

1.คณะกรรมการบริหาร
หลักสตูรประชุมร่วมกับ
ผู้รับผิดชอบโครงการเพื่อ
วิเคราะหผ์ลการดำเนินจากปี
การศึกษาท่ีผ่านมา และนำผล
การประชุมมาวางแผนคดัเลือก
แหล่งฝึก  
2.แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินการประชุมเสรมิสร้าง
ความร่วมมือในการผลิตบณัฑิต
พยาบาล 
3.ประสานงานแหล่งฝึกเข้าร่วม
ประชุม 
4.ดำเนินการจดัประชุมตามแผน
ที่กำหนด 
4.1ประชุมวิเคราะห์ผลการ
ดำเนินการ จดัการเรียนการสอน
ภาคปฏิบตัิ ความเสี่ยง และผล
การประเมินแหล่งฝึกโดย
นักศึกษา อาจารย์ และพี่เลีย้ง
แหล่งฝึก เพื่อนำมาวางแผนและ

- ตัวแทนจาก
สถาบันการศึกษาท่ี
เกี่ยวข้อง ๓ คน 
- หัวหน้าหอผู้ป่วย/
ตัวแทน  
รพ.พุทธชินราช จำนวน  
๒๕ คน 
- หัวหน้าหอผู้ ป่วย
รพท. ๑๐ คน 
-หัวหน้ากลุ่มการ
พยาบาล/ตัวแทนรพช. 
และรพสต. จำนวน ๑๐ 
คน 
-สสจ.สสอ.พิษณุโลก 
จำนวน ๒ คน 
-ทีมบริหารหลักสตูร 
ได้แก่ รองผู้อำนวยการ 
หน.งานบริหารหลักสูตร
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูร หน.ภาค
จำนวน ๑๕ คน 

(ใช้เงินอุดหนุน) 
-ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม 
๒๕ บาท/มื้อ x ๖๕ คนx 2มื้อ 
เป็นเงิน  ๓,๒๕0 บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน ๕0 บาท/
มื้อ x ๖๕ คนx 1มื้อ 
เป็นเงิน ๓,2๕0 บาท  
-ค่าถ่ายเอกสาร 1,000 บาท 
รวมเป็นเงิน  ๗,5๐0 บาท 
 
 
 
 

9 กรกฎาคม 
2564 

นักศึกษาไดฝ้ึก
ภาคปฏิบตั ิ
ในแหล่งฝึกท่ีได้
มาตรฐานตามเกณฑ์
สภาการพยาบาล 
 

อ.ดร.นฤมล  
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

จากหน่วยงาน
ระดับชาต ิ
๒.เพื่อให้วิทยาลยั
พยาบาลบรมราชชนนี 
พุทธชินราชมีแหล่งฝึก
ปฏิบัติงานครอบคลุม
ทุก ระดับ ท้ังระดับ
ปฐมภูมิ ทุติยภูมิและ
ตติยภมูิและมีการ
จัดการการฝึกปฏิบัติ
ร่วมกับแหล่งฝึกปฏิบตั ิ
๓.เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือในการมี
แผนการจดัการ
สำหรับแหล่งฝึก
ปฏิบัติงานท่ีใช้
ร่วมกันหลายสถาบัน 
 
 
 
 
 

 หาแนวทางการแก้ไข การฝึก
ปฏิบัติงานจากปีท่ีผา่นมา ใน
แหล่งฝึกปฏิบตัิงานหลักของ
วิทยาลัยพยาบาลฯ 
5.ประเมินผลการประชุม 
6.จัดทำรายงานสรุปผลการ
ดำเนินโครงการและนำผล
ประเมินไปปรับปรุงในปี
การศึกษาต่อไป 

รวมทั้งสิ้น ๖๕ คน 

สรุปงบประมาณโครงการ RP๐๑-๐๓ 7,500    
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการRP๐๑-๐๔ 
โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพด้านการ
สอนสำหรับ
พยาบาลพี่เลี้ยง 
 
 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
โครงการงาน
ประจำ 
 
วัตถุประสงค์ 
๑.ผูเ้ข้ารับการอบรม
มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักสูตร
พยาบาลศาสตร์ฉบับ
ปรับปรุงปี๒๕๖๔ 
๒. ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
กระบวนการจดัการ
เรียนการสอน  

ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจใน
หลักสตูรพยาบาลศา
สตรบณัฑติ 
กระบวนการจดัการ
เรียนการสอน การวดั
ประเมินผลภาคปฏิบัติ 
โดยมีคะแนนเฉลี่ย 
๓.๕๑ ข้ึนไปจากคะแนน
เต็ม ๕ 
  

1.แต่งตั้งกรรมการการประชุม
เชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
ด้านการสอนสำหรับพยาบาล 
พี่เลี้ยง 
2.ประชุมวิเคราะหผ์ลการ
ดำเนินจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
และนำผลการประชุมมา
วางแผนดำเนินการประชุม     
3.ผูร้ับผิดชอบจัดเตรียมวัสดุ
อุปกรณ์ ประสานเรื่องสถานที่ 
การขอหน่วย CNEU จากสภาการ
พยาบาล 
4.ประสานงานเชิญพีเ่ลี้ยงแหล่ง
ฝึกเข้าร่วมประชุม 
5.ดำเนินการจดัประชุมตามแผน
ที่กำหนด 
6. ประเมินผลการประชุม 
7.ประเมินผลการดำเนินงาน
และนำผลการประเมินไป
ปรับปรุงระบบและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

พยาบาลพี่เลี้ยงจาก
แหล่งฝึก 
จำนวน 5๐ คน 
อาจารย์ 15 คน 
 

(เงินรายได้) 
๑. ค่าอาหารกลางวัน  ๕๐ 
บาท x ๖๕ คน x ๕ วัน เป็น
เงิน ๑๖,๒๕๐ บาท  
๒. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
๒๕ บาทx ๒ มื้อ x ๖๕ คน x 
๕ วัน เป็นเงิน ๑๖,๒๕๐ บาท  
๓. ค่าเดินทาง/พาหนะ
วิทยากร ๖,๐๐๐ บาท/คน x 
๑ คน เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท  
๔. ค่าท่ีพัก ๑,๒๐๐ บาท x ๓ 
คืน x ๑ คน เป็นเงิน ๓,๖๐๐ 
บาท  
๖. ค่าตอบแทนวิทยากร
หน่วยงานรัฐบาล ๖๐๐ บาท 
x ๒๑ ช่ัวโมง)เป็นเงิน 
๑๒,๖๐๐ บาท  
๗. ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นเงิน 
๕,๐๐๐ บาท  
๘. ค่าถ่ายเอกสาร เป็นเงิน 
๑,๐๐๐ บาท  
๙. ค่าขอหน่วย CNEU เป็น
เงิน ๒,๐๐๐ บาท  

19-23กรกฎาคม
256๔ 

๑.  วิทยาลัยพยาบาล
ฯและสถานบริการ
สุขภาพท่ีเป็นแหล่งฝึก
ของนักศึกษามี
สัมพันธภาพที่ดีในการ
ร่วมมือการจัดการ
เรียนการสอน 
๒.  พยาบาลพี่เลี้ยง
มีศักยภาพและ
ทัศนคติที่ดีในการฝึก
ภาคปฏิบตัิของ
วิทยาลัยฯ 
๓.  ได้แนวทางและ
ความร่วมมือในการ
ผลิตบัณฑติพยาบาล 

อ.สาวิตร ี
(ผู้รับผดิชอบ
โครงการ) 
อ.ปานจันทร ์
อ.จุฑามาศ 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

การวัดประเมินผล
ภาคปฏิบตัิ  
๓. เพื่อการเผยแพร่
หลักสตูร 

รวมเป็นเงินท้ังสิ้น ๖๒,๗๐๐ 
บาท  
(คืนเงินจัดสรรหมวดอุดหนุน
จำนวน 55,200 บาท และ
ของบประมาณใหม่หมวด   
เงินรายได้ จำนวน 62,700 
บาท) 

สรุปงบประมาณโครงการ RP๐๑-๐๔ 62,7๐๐    
โครงการRP01-05 
การเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้า
ศึกษา 
 
 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
โครงการงาน
ประจำ 
 
วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อให้นักศึกษา
แต่ละชั้นปีมีความ
เข้าใจหลักสูตร 
รายวิชา การจัดการ
เรียนการสอน การ

1.ร้อยละ 80 ของ
นักศึกษามีความเข้าใจ
วิธีการจัดการเรียนการ
สอน และการวัด
ประเมินผล 
2.ร้อยละ 80 ของ
นักศึกษามีความรู้
ภาษาอังกฤษ ภายหลัง
การเตรียมความพร้อม 
3. ร้อยละ 80 ของ
นักศึกษามีความรู้
ทางด้านคอมพิวเตอร์
เพิ่มขึ้น ภายหลังการ
เตรียมความพร้อม 
4.ร้อยละ 80 ของ
นักศึกษาทราบเกี่ยวกับ

ชั้นปีที่ 1 
1.1 ประชุมนำผลเตรียมความ
พร ้ อมของช ั ้ นป ีท ี ่  1  ในปี
การศึกษาท่ีผ่านมาวิเคราะห์และ
วางแผนการเตรียมความพร้อม 
1.2 ดำเนินการเตรียมความ
พร้อมของช้ันปีท่ี 1 ในเรื่อง การ
ใช้ชีวิต /ภาษาอังกฤษ/ทักษะ
ศตวรรษที่ 21 (การเรียนแบบ 
Active Learning)/หน่วย
บริการนอกหลักสูตรที่วิทยาลยั
จัดให้(15วัน)  
ทดสอบภาษาอังกฤษออนไลน์
เมื่อได้ช่ือผูเ้ข้าเรียน 

-อาจารย์กรรมการ 
๑๐ คน 
-นักศึกษาช้ันปีท่ี ๑ 
(รุ่นท่ี73) 
จำนวน 135 คน 
-กรรมการสโมสร
นักศึกษา ๓๐ คน 
 

(เงินรายได้) 
(ค่าเตรียมความพร้อม
นักศึกษาใหม่คนละ  
2,0๐๐ บาท x 90 คนเป็น
เงิน 270,000 บาท) 
-ค่าอาหารมื้อเช้านศ.พยบ.1 
จำนวน 90 คน x 9 มื้อ x 50 
บาท เป็นเงิน 40,500 บาท  
-ค่าอาหารมื้อกลางวัน นศ. 
พยบ.1 จำนวน 90 คน x 9 มื้อ 
x 50 บาท เป็นเงิน 40,500 
บาท 
-ค่าอาหารมื้อเย็นนศ.พยบ.1 
จำนวน 135 คน x 10 มื้อ x 
50 บาท  เป็นเงิน 45,000 
บาท  

ปีการศึกษา 
2564 ก่อนเปดิ
เรียน 1 สัปดาห ์

 

นักศึกษาช้ันปีท่ี 1   
มีความพร้อมในการ
เรียนของแต่ละชั้นปี 
ของปีการศึกษาน้ันๆ
ได้รับการ
เตรียมพร้อมก่อน
เข้าศึกษา 

อ.ปิยะเนตร  
อ.ดร.สภุาณ ี
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

วัดประเมินผล และ
ความทันสมัยในแต่
ละรายวิชา 
2.เพื่อให้นักศึกษามี
ทักษะการเรยีนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 
เกี่ยวกับภาษา 
อังกฤษ การใช้
คอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศ 
3.นักศึกษาทราบ
เกี่ยวกับแหล่งทุน
สนับสนุนและแหล่ง
งาน 
4. เพื่อให้นักศึกษา
เข้าใจระบบการ
ร้องเรียนที่วิทยาลยั
จัดให ้
5. เพื่อให้นักศึกษามี
ทักษะการปรับตัว
และการใช้ชีวิตใน
สถาบันการศึกษาได ้
6. เพื่อให้นักศึกษา
ตระหนักในคณุค่า

แหล่งทุนสนับสนุนและ
แหล่งงาน 
5.ร้อยละ 80 ของ
นักศึกษาเข้าใจระบบ
การอุทรณร์้องเรียนที่
วิทยาลัยจัดให ้
6.ร้อยละ 80 ของ
นักศึกษามีทักษะการ
ปรับตัวและการใช้ชีวิต
ในสถาบันการศึกษา 
7. ร้อยละ 80 ของ
นักศึกษาตระหนักใน
คุณค่าของการทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย 
 

วันท่ี1 รับมอบตัวและปฐมนเิทศ
วิทยาลัยฯ/พบอาจารย์ที่ปรึกษา 
และประชุมผู้ปกครอง 
วันท่ี 2 การใช้ชีวิตใน
สถาบันการศึกษา และการเรยีน 
/การเรียนรู้วัฒนธรรมพื้นบ้าน
และทำนุบำรุงศลิปวัฒน 
ธรรมไทยผ่านพิธีบายศรสีู่ขวัญ
และไปศึกษาวัฒนธรรมพื้นบ้าน  
วันท่ี 3-4 อัตลักษณ์การเรียน
แบบActive Learning 
(overview, mapping, การ
เรียนรู้แบบ authentic, 
reflective thinking) 
วันท่ี 5-9 การสบืค้นสาร 
สนเทศ/ห้องสมุด/คอมพิวเตอร์/
ภาษาอังกฤษ 
 (นักศึกษาที่มีผลการสอบ
ภาษาอังกฤษไม่ผ่านเกณฑ์) 
วันท่ี10 ปฐมนิเทศหลักสูตร
รายวิชา ถอดบทเรียนการเรียนรู้
และประเมินโครงการ 
ทดสอบภาษาอังกฤษหลังเข้า
ร่วมเตรียมความพร้อม 

- ค่าอาหารมื้อกลางวันอาจารย์
กรรมการ 5 คน x 50 บาท x 
9 มื้อเป็นเงิน   2,250 บาท  
- ค่าตอบแทนวิทยากรจาก
หน่วยงานรัฐบาล ชม.ละ ๖๐๐ 
บาท 1 คน x 7 ชม. x 5 วัน  เปน็
เงิน  21,000 บาท 
- ค่าตอบแทนวิทยากรภาคเอกชน
บรรยาย ชม.ละ 1,2๐๐ บาท1 คน 
x 2 ชม. x 1 วัน  เปน็เงิน   
2,400  บาท 
-ค่าถ่ายเอกสาร เป็นเงิน  
2,000 บาท  
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นเงิน  
3,350 บาท  
- ค่าจัดจ้างกระเป๋าใส่เอกสาร 
จำนวน 90ใบ x 200 บาท 
เป็นเงิน 18,000 บาท  
- ค่าจ้างทำพิธีบายศรีสู่ขวัญ     
เป็นเงิน   5,000 บาท  
รวมเป็นเงิน 180,000 บาท 
(เงินจัดสรรตามที่คาดว่าจะม ี
การลงทะเบยีน 270,000 
บาท  แต่จำนวนคนลงทะเบียน
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

ของการทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย 
(พิธีบายศรีสู่ขวัญ
และวัฒนธรรม
พื้นบ้าน) 
7. เพื่อให้นักศึกษามี
มาตรฐานการ
อุดมศึกษา 2561 
ผลลัพธ์ผู้เรียน ด้าน
ความรู้และ
ความสามารถ และ
ด้านเป็นพลเมืองที่
เข้มแข็ง 

1.3 ประเมินผลการเตรยีมความ
พร้อม 
1.4 วิเคราะห์ผลการดำเนินการ
เพื่อการปรับปรุง 

ลดลงเหลือ 90 คนสรุป
งบประมาณดำเนินการ 
180,000 บาท) 
 
 

สรุปงบประมาณโครงการ RP๐๑-๐๕ 180,000    
โครงการRP๐๑-๐๖ 
โครงการการเตรียม
ความพร้อมก่อน
เรียน 
 
 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
โครงการงาน
ประจำ 

1. ร้อยละ ๘๐ ของ
นักศึกษามีความเข้าใจ 
ระบบการจัดการศึกษา 
และระบบการเรียนการ
สอนภาคทฤษฎี ทดลอง 
และภาคปฏิบตัิ (ระดับ
มากขึ้นไป) 
๒. ร้อยละ 80 ของ
นักศึกษามีความเข้าใจ
หลักสตูร รายละเอียด

กิจกรรมที่ ๑  
การเตรียมความพร้อม 
ช้ันปีท่ี 3 (รุ่น ๗๐) 
ภาคปลายและภาคฤดูร้อน (ปก
ศ.๖๓) 
วันท่ี ๑ (๑๕ ต.ค. ๖๓)   
- ช้ีแจงปฏิทินการจัดการเรียน
การสอนในรายวิชาที่เปดิสอน
ภาคปลาย (๓ วิชา) และภาคฤดู
ร้อน (๔ วิชา) รวม ๗ รายวิชา  

นักศึกษาช้ันปีท่ี ๓ 
(รุ่น 7๐)  
จำนวน 1๗๗ คน  
 

-ไม่ใช้งบประมาณ ภาคปลาย 
ภาคฤดูร้อน 
15-16 (เช้า) 
ตุลาคม 2563  
(๑ วันครึ่ง) 
1๖ ตลุาคม 2563 
(บ่าย)   
 
 

 

นักศึกษามีความ
พร้อมก่อนการฝึก
ภาคปฏิบตัิใน
รายวิชาภาคปลาย 
และภาคฤดูร้อน ปี
การศึกษา ๒๕๖๓  

ดร.สภุาณี  
คลังฤทธิ์ 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ 
๑.เพื่อให้นักศึกษา
เข้าใจระบบการจัด
การศึกษา และ
ระบบการเรียนการ
สอนภาคทฤษฎี 
ทดลอง และ
ภาคปฏิบตั ิ
๒. เพื่อให้นักศึกษา
แต่ละชั้นปีมีความ
เข้าใจหลักสูตร 
รายวิชา การจัดการ
เรียนการสอน การ
วัดประเมินผล และ
ความทันสมัยในแต่
ละรายวิชา 
๓. เพื่อให้นักศึกษา
สามารถเรียนรู้ด้วย
ตนเองผ่านระบบ
การเรยีนออนไลนไ์ด ้
๔. เพื่อให้นักศึกษามี
ทักษะการเรยีนรู้ใน
ศตวรรษที่ ๒๑ 
เกี่ยวกับการใช้

ของรายวิชา วิธีการ
จัดการเรียนการสอน 
และการวดัประเมินผล 
(ระดับมากข้ึนไป) 
๓. ร้อยละ ๑๐๐ ของ
นักศึกษาสามารถเรยีนรู้
ด้วยตนเองในระบบ 
Google Classroom ได ้
๔. ร้อยละ 100 ของ
นักศึกษาสามารถใช้
ระบบฐานข้อมลูและ
สารสนเทศของวิทยาลัย
ได ้
๕. ร้อยละ ๘๐ ของ
นักศึกษามีเจคติทีด่ีต่อ
การเรยีนการสอนทั้งใน
ระบบปกติ และระบบ
ออนไลน์ (ระดับมากข้ึน
ไป) 
๖. ร้อยละ ๑๐๐ ของ
นักศึกษาท่ีขึ้นฝึก
ภาคปฏิบตัิมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ
ผู้ป่วย การป้องกันการ

(โดยอาจารย์ผูร้ับผดิชอบ
โครงการ) 
- วิเคราะห์ประเด็นสิทธิผูป้่วย 
การบริหารความเสี่ยงในการให้
การพยาบาล และความเสี่ยงต่อ
การฟ้องร้อง  
(โดยวิทยากรภายใน) 
- การบริการสุขภาพด้วยหัว
ใจความเป็นมนุษย์ (โดยวิทยากร
ภายใน) 
- ทบทวนระบบการใช้ฐานข้อมูล
และการอ้างอิงเอกสารวิชาการ  
(โดยวิทยากรภายใน) 
วันท่ี ๒ (๑๖ ต.ค. ๖๓ (เช้า)) 
- ทบทวนความเข้าใจเรื่อง ๒P-
Safety และการป้องกันการ
แพร่กระจายเช้ือ  
(โดยวิทยากรภายใน) 
วันท่ี ๑๖ ต.ค. ๖๓ (บ่าย) 
- กิจกรรมพัฒนาอัตลักษณ์  
โดยงานกิจการนักศึกษา 
กิจกรรมที่ ๒  
การเตรียมความพร้อมด้วย
ระบบออนไลน ์

นักศึกษาช้ันปีท่ี 2  
(รุ่น 71)  
จำนวน 1๔๙ คน  

-ไม่ใช้งบประมาณ 20 , ๒2 ตลุาคม 
25๖๓ (๓ วัน) 
 

นักศึกษามีความ
พร้อมก่อนการเรียน
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

คอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศ  
๕. เพื่อให้นักศึกษา
สามารถสืบค้นข้อมลู
จากฐานข้อมูลของ
วิทยาลัยได ้
๖.เพื่อพัฒนา
นักศึกษาให้มีอัต
ลักษณ์บณัฑิตและมี
ความสามารถในการ
พึ่งพาตนเอง ทำงาน
ร่วมกับผู้อื่นได ้
 

แพร่กระจายเช้ือ (ระดับ
มากขึ้นไป)  
๗. นักศึกษาแตล่ะชั้นปีมี
คะแนนเฉลีย่อัตลักษณ์
บัณฑิตระดบัมากขึ้นไป 
 

ช้ันปีท่ี 2 (รุ่น ๗๑) ภาคปลาย  
(ปกศ.๖๓) 
วันท่ี ๑ (วันท่ี ๑๙ ต.ค. ๖๓) 
- กิจกรรมพัฒนาอัตลักษณ์  
โดยงานกิจการนักศึกษา 
วันท่ี ๒ (๒๐ ต.ค. ๖๓) 
- ประเมินผล และวิเคราะห์
ประเด็นปัญหาในการเรยีนด้วย
ระบบออนไลน์  
- ทบทวนระบบการเรยีน
ออนไลน์ และการตรวจสอบการ
เข้าระบบ Google Classroom 
ของนักศึกษาทุกคน ในรายวิชา
ทั้ง ๕ รายวิชา 
(โดย เจ้าหนา้ที่งานเทคโนโลยี) 
วันท่ี ๓ (๒๑ ต.ค. ๖๓) 
- ช้ีแจงรายละเอียดของรายวิชา
ทีเ่ปิดสอนในภาคปลายจำนวน 
๕ รายวิชา ด้วยระบบออนไลน์     
(โดยอาจารย์ผูร้ับผดิชอบ
รายวิชา) 
 วันท่ี ๔ (๒๒ ต.ค. ๖๓) 

 19 ตลุาคม 
25๖๓ (๑ วัน)  
 
 

การสอนในรายวิชา
ภาคปลาย  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓  
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

- ทบทวนการใช้ระบบฐานข้อมูล
และสารสนเทศของวิทยาลัยฯ 
ในการเรียนออนไลน ์
(โดย เจ้าหนา้ที่งานเทคโนโลยี) 
- ทบทวนหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
และการเรียนรู้ด้วยตนเองของ
นักศึกษาในการเรียนด้วยระบบ
ออนไลน์  
(เชิญอาจารยภ์ายในวิทยาลยั) 

  กิจกรรมที่ ๓  
การเตรียมความพร้อม 
ช้ันปีท่ี ๑ (รุ่น ๗๒) 
ภาคปลาย (ปกศ.๖๓) 
วันท่ี ๑  
- ประเมินผล และวิเคราะห์ถอด
บทเรียนประเด็นปญัหาในการ
เรียนการสอนในภาคต้น  
- ทบทวนระบบการเรยีนการ
สอน บทบาทและความ
รับผิดชอบของนักศึกษาท่ี
สอดคล้องกับรปูแบบการเรียน
การสอนในแตล่ะรูปแบบ (How 
to learn) 

นักศึกษาช้ันปีท่ี ๑ 
(รุ่น 7๒)  
จำนวน 1๒๐ คน  
 

-ไม่ใช้งบประมาณ 14-17 ธันวาคม 
25๖๓ (๔ วัน) 
 
๒๐ พฤศจิกายน
25๖๓ (๑ วัน)  
 

นักศึกษามีความ
พร้อมก่อนการเรียน
การสอนในรายวิชา
ภาคปลาย  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓  
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

(โดย อาจารย์ประจำช้ัน และ
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบโครงการ) 
วันท่ี ๒  
- แนะนำช่องทางการเรียนการ
สอนด้วยระบบ Google 
Classroom และตรวจสอบการ
เข้าระบบ ของนักศึกษาทุกคน 
ในรายวิชาทั้ง ๘ รายวิชา 
(โดย เจ้าหนา้ที่งานเทคโนโลยี) 
วันท่ี ๓  
- ช้ีแจงรายละเอียดของรายวิชา
ที่เปิดสอนในภาคปลายจำนวน 
๘ รายวิชา (โดยอาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชา) 
วันท่ี ๔  
- ทบทวนการใช้ระบบฐานข้อมูล
และสารสนเทศของวิทยาลัยฯ  
(โดย เจ้าหนา้ที่งานเทคโนโลยี) 
วันท่ี ๕  
- กิจกรรมพัฒนาอัตลักษณ์  
โดยงานกิจการนักศึกษา 

  กิจกรรมที่ ๔  
การเตรียมความพร้อม 
ช้ันปีท่ี ๒ (รุ่น ๗๑) 

นักศึกษาช้ันปีท่ี 2  
(รุ่น 71)  
จำนวน 1๔๙ คน  

-ไม่ใช้งบประมาณ ๑ - ๕ มีนาคม 
25๖๔ (๕ วัน) 

นักศึกษามีเจคติทีด่ี 
และมีความพร้อม
ก่อนการฝึก
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

ภาคฤดูร้อน (ปกศ.๖๓) 
วันท่ี ๑ (๑ มี.ค. ๖๔) 
- ช้ีแจงรายละเอียดของรายวิชา
ที่เปิดสอนในภาคฤดูร้อน 
จำนวน ๒ รายวิชา  
(โดยอาจารย์ผูร้ับผดิชอบ
รายวิชา) 
วันท่ี ๒ (๒ มี.ค. ๖๔) 
- ทบทวนการปฏิบัติหัตถการที่
สำคัญ  
(โดย ทีมอาจารย์นิเทศ) 
วันท่ี ๓ (๓ มี.ค. ๖๔) 
- ทบทวนการนำกระบวนการ
พยาบาลลงสู่การปฏิบัต ิ
- ทบทวนบทบาทและความ
รับผิดชอบของนักศึกษาในการ
เรียนการสอนภาคปฏิบตัิ (How 
to learn) 
วันท่ี ๔ (๔ มี.ค. ๖๔) 
- ทบทวนความเข้าใจเรื่องสิทธิ
ผู้ป่วย 
- ทบทวนความเข้าใจเรื่อง ๒P-
Safety และการป้องกันการ
แพร่กระจายเช้ือ  

 ภาคปฏิบตัิใน
รายวิชาภาคฤดรู้อน 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓  
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

 (โดย เชิญอาจารย์ในวิทยาลัย) 
วันท่ี ๕ (๕ มี.ค. ๖๔) 
- กิจกรรมสร้างเสริมแรงบันดาล
ใจในการฝึกภาคปฏิบัตคิรั้งแรก 
(โดย เชิญอาจารย์ในวิทยาลยั) 
- กำหนดเป้าหมายการเรียน
ร่วมกันระหว่างนักศึกษาและ
อาจารย์นิเทศ 
- เตรียมความพร้อม ณ แหล่ง
ฝึก  
(อาจารย์นิเทศประจำกลุ่ม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ ๕  
การเตรียมความพร้อม 
ช้ันปีท่ี ๒ (รุ่น ๗๒) 
ภาคต้น (ปกศ.๖๔) 
วันท่ี ๑ (7 มิ.ย  ๖๔)  
- ช้ีแจงหลักสูตรการจดัการเรียน
การสอน รายละเอียดของ
รายวิชาที่เปิดสอนตลอดปี
การศึกษา ๒๕๖๓ 
(โดย รองฯวิชาการ) 
- ช้ีแจงระบบการจัดการศึกษา 
และระบบการเรียนการสอน
ภาคทฤษฎี ทดลอง และ

นักศึกษาช้ันปีท่ี ๒  
(รุ่น 7๒)  
จำนวน ๑๒๐ คน  
 

-ไม่ใช้งบประมาณ 7-11 มิถุนายน 
2564 
 

นักศึกษามีความ
เข้าใจในระบบการ
เรียนการสอน และมี
ความพร้อมก่อนการ
เรียนการสอนใน
รายวิชาภาคต้น ปี
การศึกษา ๒๕๖๔ 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

ภาคปฏิบตัิ (แบบปกติ/
ออนไลน์) 
(โดย ประธานหลักสูตร) 
- ช้ีแจงระบบระบบทะเบียน 
การวัดและประเมินผล 
(โดย หน่วยงานจัดการศึกษา) 
- ช้ีแจงระบบการอุทรณ์ 
ร้องเรียน 
(โดย งานกิจการนักศึกษา) 
วันท่ี ๒ (8 มิ.ย. ๖๔)  
- ทบทวนระบบการเรยีนการ
สอนผ่าน Google Classroom 
และตรวจสอบการเข้าระบบ 
ของนักศึกษาทุกคน ในรายวิชา
ที่เปิดสอนภาคต้น ปกศ.๖๔ 
(โดย เจ้าหนา้ที่งานเทคโนโลยี) 
วันท่ี ๓ (9 มิ.ย. ๖๔)  
- การใช้ระบบฐานข้อมูล และ
ระบบสารสนเทศของวิทยาลัยฯ 
- กระบวนการเรียนรูด้้วยตนเอง 
และการสืบค้นข้อมลู 
(โดย เจ้าหนา้ที่งานเทคโนโลยี) 
วันท่ี ๔ (10 มิ.ย. ๖๔)  

 
 



      แผนปฏิบัตกิารปีงบประมาณ ๒๕๖4  วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี พทุธชินราช (ปรับแผนกลางปี) หน้า 68 
  

 

โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

- ช้ีแจงรายละเอียดของรายวิชา
ที่เปิดสอนในภาคต้น จำนวน ๕ 
รายวิชา  
(โดยอาจารย์ผูร้ับผดิชอบรายวิชา) 
วันท่ี ๕ (11 มิ.ย. ๖๔)  
- การพัฒนาอัตลักษณ์และการ
ส่งเสริมจิตอาสาและการบริการ
ด้วยหัวใจการเป็นมนุษย ์
(โดย งานกิจการนศ.) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ ๖  
การเตรียมความพร้อม 
ช้ันปีท่ี ๓ (รุ่น ๗๑) 
ภาคต้น (ปกศ.๖๔) 
วันที่ ๑ (๗  มิ.ย. ๖๔) 
- ช้ีแจงหลักสูตรการจดัการเรียน
การสอน รายละเอียดของ
รายวิชาที่เปิดสอนตลอดปี
การศึกษา ๒๕๖๓ 
(โดย รองฯวิชาการ) 
- ช้ีแจงระบบการจัดการศึกษา 
และระบบการเรียนการสอน
ภาคทฤษฎี ทดลอง และ
ภาคปฏิบตัิ (แบบปกติ/
ออนไลน์) 

นักศึกษาช้ันปีท่ี ๓  
(รุ่น 7๑)  
จำนวน ๑๔๙ คน  
 

-ไม่ใช้งบประมาณ 7 - 10 มถิุนายน  
25๖๔ (4 วัน) 
11 มิถุนายน 
25๖๔  
 

นักศึกษามีความ
เข้าใจในระบบการ
เรียนการสอน และมี
ความพร้อมก่อนการ
เรียนการสอนใน
รายวิชาภาคต้น ปี
การศึกษา ๒๕๖๔ 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

(โดย ประธานหลักสูตร) 
- ช้ีแจงระบบระบบทะเบียน 
การวัดและประเมินผล 
(โดย หน่วยงานจัดการศึกษา) 
- ช้ีแจงระบบการอุทรณ์ 
ร้องเรียน 
(โดย งานกิจการนักศึกษา) 
วันท่ี ๒ (๘ มิ.ย. ๖๔) 
- ทบทวนระบบการเรยีนการ
สอนผ่าน Google Classroom 
และตรวจสอบการเข้าระบบ 
ของนักศึกษาทุกคน ในรายวิชา
ที่เปิดสอนภาคต้น ปกศ.๖๔ 
(โดย เจ้าหนา้ที่งานเทคโนโลยี) 
วันท่ี ๓ (๙  มิ.ย. ๖๔) 
- การใช้ระบบฐานข้อมูล และ
ระบบสารสนเทศของวิทยาลัยฯ 
- กระบวนการเรียนรูด้้วยตนเอง 
และการสืบค้นข้อมลู 
(โดย เจ้าหนา้ที่งานเทคโนโลยี) 
วันท่ี ๔ (๑๐  มิ.ย. ๖๔) 
- ช้ีแจงรายละเอียดของรายวิชา
ที่เปิดสอนในภาคต้น จำนวน ๖ 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

รายวิชา (โดยอาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชา) 
วันท่ี ๕ (๑๑  มิ.ย. ๖๔) 
- การพัฒนาอัตลักษณ์และการ
ส่งเสริมจิตอาสาและการบริการ
ด้วยหัวใจการเป็นมนุษย ์

  กิจกรรมที่ ๗  
การเตรียมความพร้อมช้ันปีท่ี ๔ 
(รุ่น ๗๐)ภาคต้น (ปกศ.๖๔) 
วันที่ ๑ (14 ม.ิย. ๖๔) 
- กระบวนการทำงานเป็นทีม 
และภาวะผู้นำ 
- การบริหารความเสี่ยงต่อ
อุบัติการณ์ฟ้องร้อง 
- สิทธิผู้ป่วย และการบริการด้วย
หัวใจความเป็นมนุษย ์
- กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจใน
การเตรียมความพร้อมก่อนจบ
การศึกษา 
วันที่ ๒ (15 ม.ิย. ๖๔) 
- การพัฒนาอัตลักษณ์และการ
ส่งเสริมจิตอาสาและการบริการ
ด้วยหัวใจการเป็นมนุษย ์
วันที่ ๓ (16 ม.ิย. ๖๔) 

นักศึกษาช้ันปีท่ี ๔  
(รุ่น 7๐)  
จำนวน ๑๗๗ คน  
 

-ไม่ใช้งบประมาณ วันท่ี 14-18 
มิถุนายน 2564 

นักศึกษามีความ
เข้าใจในระบบการ
เรียนการสอนในช้ัน
ปีสุดท้าย มีความ
พร้อมก่อนการเรียน
การสอนในรายวิชา
ภาคต้น ปีการศึกษา 
๒๕๖๔ รวมทั้ง
ตระหนักถึง
ความสำคญัในการ
เตรียมความพร้อม
ในการจบการศึกษา 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

ช้ีแจงหลักสูตรการจดัการเรียน
การสอนรายละเอียดของ
รายวิชาที่เปิดสอนตลอดปี
การศึกษา ๒๕๖๓(โดย รองฯ
วิชาการ) 
- ช้ีแจงการเตรียมตัวใน
การศึกษาช้ันปีสุดท้ายก่อนจบ
การศึกษา(โดย รองฯวิชาการ) 
- ช้ีแจงระบบการระบบการจดั
การศึกษา และระบบการเรียน
การสอนภาคทฤษฎี ทดลอง 
และภาคปฏิบตัิ (แบบปกติ/
ออนไลน์)  
 (โดย ประธานหลักสูตร) 
- ช้ีแจงระบบทะเบียน การวัด
และประเมินผล 
 (โดย หน่วยงานจัดการศึกษา) 
วันท่ี ๔ (๑7 มิ.ย. ๖๔) 
- ทบทวนระบบการเรยีนการ
สอนผ่าน Google Classroom 
และตรวจสอบการเข้าระบบ 
ของนักศึกษาทุกคน ในรายวิชา
ที่เปิดสอนภาคต้น ปกศ.๖๔ 
(โดย เจ้าหนา้ที่งานเทคโนโลยี) 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

- การใช้ระบบฐานข้อมูล และ
ระบบสารสนเทศของวิทยาลัยฯ 
- กระบวนการเรียนรูด้้วยตนเอง 
และการสืบค้นข้อมลู 
(โดย เจ้าหนา้ที่งานเทคโนโลยี) 
วันท่ี ๕ (๑8 มิ.ย. ๖๔) 
- ช้ีแจงรายละเอียดของรายวิชา
ที่เปิดสอนในภาคต้น จำนวน ๖ 
รายวิชา (โดยอาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชา) 

  กิจกรรมที่ ๘ 
การเตรียมความพร้อม 
ช้ันปีท่ี ๑ (รุ่น ๗๓) 
ภาคต้น (ปกศ.๖๔) 
- ช้ีแจงรายละเอียดของรายวิชา
ที่เปิดสอนในภาคต้น จำนวน ๗ 
รายวิชา (โดยอาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชา) 

นักศึกษาช้ันปีท่ี ๑  
(รุ่น 7๓)  
จำนวน ๑๓๕ คน  
 

-ไม่ใช้งบประมาณ 11 มิถุนายน 
25๖๔ (๑ วัน
ก่อนเปิดภาค
การศึกษา 2564)   
(ร่วมกับโครงการ
เตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าศึกษา) 

นักศึกษามีความ
เข้าใจในระบบการ
เรียนการสอน
ระดับอุดมศึกษา 
และมีความพร้อม
ก่อนการเรียนการ
สอนภาคต้น  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔  
 
 
 
 

 

สรุปงบประมาณโครงการ RP๐๑-๐๖ 0    
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการRP๐๑-๐๗ 
โครงการเตรียม
ความพร้อมเพ่ือการ
ทำงานเมื่อสำเร็จ
การศึกษา 
 
 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
โครงการงาน
ประจำ 
 
วัตถุประสงค์ 
๑.เพื่อสร้างความ
เข้าใจในสถานการณ์ 
การปฎิบัติงาน
วิชาชีพ 
๒. เพื่อส่งเสริมความ                  
ภาคภูมิใจในวิชาชีพ 
๓.เพื่อสร้างความ
ตระหนักต่อความ
ความกตัญญู/รู้คุณ
ต่อแหล่งทุน 
ประชาชน บ้านเกิด/ 
วิทยาลัยฯ 

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

๑.วิเคราะหผ์ลการดำเนินงานใน  
ปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
๒. วางแผนจัดกจิกรรมการเตรยีม
ความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อ
สำเรจ็การศึกษาและอำลาสถาบัน 
๓. ดำเนินการตามแผน 
 3.๑ กิจกรรมเตรยีมความ
พร้อม: จัดประชุมวิชาการ ให้
ความรู้การเข้าสู่วิชาชีพการ
พยาบาล 
- เขตบริการสุขภาพ  
- อภิปรายกลุม่ประเด็นความ
คาดหวังของผู้ให้บริการต่อ
บัณฑิต  
- การคืนเงินกู้ยืม กยศ. 
3.๒ กิจกรรมพัฒนาบคุลิกภาพ 
3.3 จดักิจกรรมกลุ่มเพื่อความ
ผูกพันสถาบัน : พิธีอำลาสถาบัน
ของนักศึกษารุ่น 6๙ 
3.4 พิธีมอบเอกสารสำคญัการ
สำเรจ็การศึกษา 
4. ประเมินความสำเร็จของ
โครงการตามแบบประเมิน

นักศึกษาช้ันปี           
ที่ ๔ จำนวน  
๑๔๒ คน   
(รุ่น6๙) 
 

กิจกรรมที่ ๑  
(เงินรับฝากค่าลงทะเบียนของ
นักศึกษาช้ันปีท่ี 4)  
(ค่าลงทะเบียนนักศึกษาคนละ 
270 บาท x 1๔๒ คน เป็น
เงิน ๗๑,000 บาท) 
 
 

13-14 มีนาคม 
2564 
 

๑.นักศึกษามี
ทัศนคติที่ดีและ
ศรัทธาต่อวิชาชีพ
พยาบาล 
๒.นักศึกษามั่นใจ
และสามารถทำงาน
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

อ.ดร.ศุภาณ์
นาฏ 
(ผู้รับผดิชอบ
โครงการ) 
อาจารย์
ประจำช้ันปี4 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 

ทัศนคติและความพึงพอใจต่อ
การรับบริการโครงการ 
5. วิเคราะหผ์ลการประเมิน  
เพื่อหาแนวทางการพัฒนา  
และรายงานผู้เกีย่วข้อง  
6. นำข้อเสนอแนะจากการ
รายงานและการวิเคราะห์
รายงานการดำเนินงานไปพัฒนา
ปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป 

สรุปงบประมาณโครงการ RP๐๑-๐๗ ๗๑,000    
โครงการRP๐๑-๐๘  
โครงการพัฒนา
ฐานข้อมูลวชิาการ
เพ่ือการบริหารงาน
บริหารหลักสูตรที่มี
ประสิทธิภาพ 
 
 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
โครงการงาน
ประจำ 
 
วัตถุประสงค์ 

1. มีฐานข้อมลูที่นำ
ประมวลข้อมูลเป็น
สารสนเทศงานวิชาการ
เพื่อการบริหารงาน
บริหารหลักสตูร 
๒. ฐานข้อมูลที่พัฒนาได้
มีการนำไปใช้เพื่อการ
บริหารหลักสตูร 
 
 

1.วิเคราะห์ข้อมูลเทคโนโลยีที่จำเป็น
สำหรับการบริหารหลักสูตร 
๒.จดัทำข้อมลูเพื่อเข้าระบบ
ฐานข้อมลูเพื่อรองรับการจดัการ
เรียนการสอนและการบริหาร
หลักสูตร 
-ฐานข้อมลูรายวิชาที่เปดิสอน 
(master plan) 
-ฐานข้อมลูวิธีการสอนการวดัและ
การประเมินผล (มคอ.3,4,5,6,7 
และแผนการสอน) 
-ฐานข้อมลูอาจารยป์ระจำหลักสูตร 
-ฐานข้อมลูอาจารย์พเิศษ 

อาจารย์และบุคลากร
จำนวน 57 คน 

(งบประมาณใช้ของงาน
สารสนเทศ) 

มีนาคม - สิงหาคม 
2564 

๑.มีระบบการจัดการ
ข้อมูลและเทคโนโลยี
เพื่อการบริหาร
หลักสตูรอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
๒. ผู้บริหารสามารถ
นำข้อมูล ระบบการ
จัดการข้อมลูและ
เทคโนโลยไีปใช้ในการ
กำหนดทศิทางและ
นโยบายเพื่อการ
พัฒนาการบริหาร
หลักสูตรให้เกดิ
ประสิทธิภาพ 

อ.สุดาวรรณ 
อ. ดร.ดวงพร 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

๑. เพื่อจัดทำ
ฐานข้อมูลวิชาการ
เพื่อการบริหารงาน
บริหารหลักสตูรที่มี
ประสิทธิภาพ 
 

-ฐานข้อมลูผลการประเมินการเรยีนรู้
ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒ
ระดบัอุดมศึกษา (TQF) 
3. ประเมินผลการใช้ฐานข้อมลูและ
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
หลักสูตร 
๔. มีการนำฐานข้อมูลไปใช้ในการ
บริหารหลักสตูรและการตดัสินใจ 

สรุปงบประมาณโครงการ RP๐๑-๐๘ 0    
โครงการRP๐๑-๐9 
โครงการเสริม
ทักษะวิชาชีพ ใน
หลักสูตรการเรียน
การสอนแบบสห
วิชาชีพ                     
(Interprofession
al Education) 
เขตสุขภาพที่ ๒  
 
 
 
 

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

1) ประชุมร่วมกันระหว่าง
อาจารย์จากวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี พุทธชินราช
วิทยาลัยการสาธารณสุขสริินธร
จังหวัดพิษณุโลกและวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ 
เพื่อวางแผนการจัดโครงการ/
กิจกรรมและกำหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบ 
๒) คัดเลือกนักศึกษาท่ีสนใจเข้า
ร่วมกิจกรรม ช้ันปี๑-4 จำนวน
ช้ันปีละ ๑๐ คน 
๓) ประชุมคณะกรรมการและผู้
ประสานงานในพ้ืนท่ีเพื่อกำหนด

นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 
จำนวน  ๑๐  คน 

-ค่าตอบแทนวิทยากร (1คน
x600บาทx8ชม.x1วัน) เป็น
เงิน 4,800 บาท 
-ค่าเดินทางวิทยากร (2คนx 
377กม.x4บาทx2เที่ยว) เป็น
เงิน 6,032 บาท 
- ค่าที่พักวิทยากร (1คน
x1,200บาทx3วัน) เป็นเงิน
3,600 บาท 
- ค่าอาหาร เช้า กลางวัน และ
เย็นนักศึกษา (10คนx60
บาทx7มื้อ เป็นเงิน 4,200 
บาท 

คร้ังท่ี 1 
มิถุนายน - 
สิงหาคม 2564 

๑. นักศึกษามีทักษะ
ความรู้
ความสามารถดา้น 
IPE 
(Interprofessional 
Education)  
๒. นักศึกษาได้
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ 
และเข้าใจลักษณะ
การทำงานของ     
สหสาขาวิชาชีพ 
 
 
 

อ.ดร.สมาภรณ ์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร และ
ครูประจำช้ัน
แต่ละชั้นป ี
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

  โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
 โครงการงาน
ประจำ 
 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้นักศึกษาเกิด
การพัฒนาทักษะ
การเรยีนรู้ร่วมกัน
ระหว่างสหสาขา
วิชาชีพทักษะใน
ศตวรรษที๒่๑และ
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ของหลักสูตร
ตลอดจน
คุณลักษณะบณัฑติ
ให้สอดคล้องกับ
กับอัตลักษณ์บณัฑติ
ของสถาบัน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นและแนวทางศึกษาการ
เรียนรูเ้ชิงบริการด้านสุขภาพ
โดยเกดิประสบการณเ์รียนรู้
แบบสหวิชาชีพ พร้อมท้ังกำหนด
เครื่องมือประเมินผลการศึกษา 
๔) ดำเนินการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมตาม
หลักสตูรการเรยีนการสอน
แบบสหวิชาชีพ IPE สำหรับ
นักศึกษาหลักสตูรวิทยาศาสตร์
สุขภาพ และคู่มือปฏิบตัิ
หลักสตูรการเรยีนการสอน
แบบสหวิชาชีพ IPE สำหรับ
นักศึกษาหลักสตูรวิทยาศาสตร์
สุขภาพ ช้ันปีท่ี ๑-4   
๕) ประเมินความรู้และ
ความสามารถดา้น IPE ตามคู่มือ
ปฏิบัติหลักสตูรการเรียนการ
สอนแบบสหวิชาชีพ IPE สำหรับ
นักศึกษาหลักสตูรวิทยาศาสตร์
สุขภาพ ช้ันปีท่ี๑-4 
๖) ประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาโดยใช้แบบประเมินผล
โครงการ 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
นักศึกษา (10คนx25บาทx4
มื้อ) เป็นเงิน 1,000 บาท 
- ค่าจ้างเหมาพาหนะพร้อม
น้ำมันเชื้อเพลิง (1,000 บาท
x1คัน) เป็นเงิน 1,000 บาท 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นเงิน 
1,168 บาท 
รวมเป็นเงิน  21,800 บาท 

นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 
จำนวน  ๑๐  คน 

- ค่าอาหาร เช้า กลางวันและ
เย็นนักศึกษา(10คนx60บาท
x7มื้อ เป็นเงิน 4,200 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
นักศึกษา (10คนx25บาทx4
มื้อ) เป็นเงิน 1,000 บาท 
- ค่าจ้างเหมาพาหนะพร้อม
น้ำมันเชื้อเพลิง (1,000 บาท
x1คัน) เป็นเงิน 1,000 บาท 
รวมเป็นเงิน  6,200 บาท 

คร้ังท่ี 2 
มิถุนายน - 
สิงหาคม 2564 

  

นักศึกษาช้ันปีท่ี 3
จำนวน 10 คน 

- ค่าอาหาร เช้า กลางวัน และ
เย็นนักศึกษา (10คนx60บาท
x7มื้อ เป็นเงิน 4,200 บาท 

คร้ังท่ี 1 
วันท่ี 26-27 
ธันวาคม 2563 
 
  

 ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร และ
ครูประจำช้ัน
แต่ละชั้นป ี
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

 
 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
นักศึกษา (10คนx25บาทx4
มื้อ) เป็นเงิน 1,000 บาท 
- ค่าจ้างเหมาพาหนะพร้อม
น้ำมันเชื้อเพลิง (1,000 บาท
x1คัน) เป็นเงิน 1,000 บาท 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ 2,000บาท 
รวมเป็นเงิน  8,200 บาท 

นักศึกษาช้ันปีท่ี ๓ 
จำนวน ๑๐  คน 

- ค่าอาหาร เช้า กลางวัน และ
เย็นนักศึกษา (10คนx60
บาทx7มื้อเป็นเงิน4,200บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
นักศึกษา (10คนx25บาทx4
มื้อ) เป็นเงิน 1,000 บาท 
- ค่าจ้างเหมาพาหนะพร้อม
น้ำมันเชื้อเพลิง (1,000 บาท
x1คัน) เป็นเงิน 1,000 บาท 
รวมเป็นเงิน  6,200 บาท 
รวมท้ังหมด 42,400  บาท 
 
 
 
 

คร้ังท่ี 2 
มิถุนายน - 
สิงหาคม 2564 

 ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร และ
ครูประจำช้ัน
แต่ละชั้นป ี

สรุปงบประมาณโครงการ RP๐๑-๐9 42,400      



      แผนปฏิบัตกิารปีงบประมาณ ๒๕๖4  วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี พทุธชินราช (ปรับแผนกลางปี) หน้า 78 
  

 

โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการRP01-10
พัฒนาหลักสูตร
พยาบาลศาสตร
บัณฑิต หลักสูตร
ปรับปรุงพ.ศ.2565 
โครงการงาน
ประจำ 
วัตถุประสงค์ 
๑.เพื่อพัฒนาหลักสูตร       
พยาบาลศาสตร
บัณฑิตหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.  
2565 

๑. หลักสูตรมีมาตรฐาน
ได้รับการยอมรับจากสภา
การพยาบาลตามกำหนด 

๑ แต่งตั้งกรรมการดำเนินงาน 
๒. วิเคราะห์บรบิทสุขภาพของ
ประเทศและแนวโนม้ 
๓.ร่างโครงสร้างหลักสูตร 
๔.เสนอเพื่อวิพากษ์จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕.เสนอหลักสูตรตามลำดับ 

คณะกรรมการพัฒนา
หลักสตูร 

-ค่าธรรมเนียมการขออนุมัติ
หลักสตูร ๒๐,๐๐๐ บาท 
-ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม
หลักสตูร ๕,๐๐๐ บาท 
รวมเป็นเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท 

ตุลาคม 2563-
กันยายน 2564 

ได้หลักสตูรที่
ทันสมัยและ
สอดคล้องกับภาวะ
สุขภาพของประเทศ 

อ.ดร.ดวงพร 

สรุปงบประมาณโครงการที่ RP๐๑-10 ๒๕,๐๐๐    
โครงการ  
RP01-52 
โครงการ จัดการ
เรียนการสอน
หลักสูตร
ประกาศนียบัตร
ผู้ช่วยพยาบาล รุ่น
ที่ ๔ (ต่อเนื่อง)    
 

1. เป็นโครงการจดัการ
เรียนการสอนที่
ตอบสนองความต้องการ
ของหน่วยงานด้าน
สุขภาพ  
ในสมรรถนะผู้ช่วย
พยาบาล 
2. ผู้เข้ารับการศึกษามี
ความรู้ ทักษะปฏิบตัิ

1. ขั้นวางแผนดำเนินการจดัการ
เรียนการสอน 
1.1 ประชุมร่วมระหว่างกลุ่ม
งานวิชาการกับฝ่ายการพยาบาล
โรงพยาบาลพุทธชินราชเพื่อ
สรุปผลการประเมินดำเนินการ 
ปัญหาอุปสรรคจากการจดั
โครงการอบรมหลักสูตร
ประกาศนียบตัรผู้ช่วยพยาบาล 
รุ่นที่ ๓ เพื่อหาแนวทางการ

พนักงานช่วยเหลือ
คนไข้ ในเขตสุขภาพที่ 
2 จำนวน 5๕ คน 

กิจกรรมที่ 1 
1. ค่าสอนภาคปฏิบตัิ  
๑.๑ วิชา ผช.๑๑๔ ปฏิบตัิการ
ช่วยเหลือดูแลสุขภาพบุคคลที่
บ้านและในชุมชน เป็นเงิน  
๑๑,๘๕๒.๔๒ บาท 
๑.๒ วิชา ล.๑๐๑ ปฏิบตัิการ
ช่วยเหลือดูแลสุขภาพบุคคล
ในสถาน 

๑ ตุลาคม 256๓ 
– ๓๐ ตลุาคม 
256๓ 

ผู้เข้ารับการศึกษามี
ความรู้
ความสามารถในการ
ดูแลบุคคลที่มีความ
ต้องการการดูแลขั้น
พื้นฐาน ตลอดจน
การส่งเสริมสุขภาพ 
ป้องกันโรค และ
ฟื้นฟูสภาพท่ีไม่
ยุ่งยากซับซ้อน

ดร.ดวงพร  
อ.จุฑามาศ                                   
อ.ปานจันทร์  
น.ส.นนท์หทัย 
น.ส.ปรารถนา  
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
 โครงการงาน
ประจำ 
 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อผลิตผู้ช่วย
พยาบาลตามความ
ต้องการของ
หน่วยงานด้าน
สุขภาพและสังคม 
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับ
การศึกษามีความรู้ 
ความสามารถในการ
ช่วยเหลือพยาบาล
ในการดูแลผู้ป่วยได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด 
อย่างน้อยร้อยละ 80 
3. ร้อยละ 80 ของผู้
เข้ารับการศึกษามีความ
พึงพอใจต่อการบริหาร
จัดการโครงการโดยรวม 
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
(ค่าเฉลี่ย≥๓.๕๑) 
4. ผู้เข้ารับการศึกษามี
การนำความรู้จาก
การศึกษาเล่าเรยีนไปใช้
ประโยชนไ์ด ้

พัฒนา และดำเนินการวาง
แผนการจดัโครงการอบรม
หลักสตูรประกาศนียบตัรผู้ช่วย
พยาบาล รุ่นที่ ๔ 
1.2 นำเสนอผลการประชุมต่อที่
ประชุมกลุม่งานวิชาการ เพื่อวาง
แผนการดำเนินการจัดโครงการ
จัดการเรียนการสอนหลักสตูร
ประกาศนียบตัรผู้ช่วยพยาบาล 
รุ่นที่ ๔  
2. ขั้นเตรียมการจัดการเรยีน
การสอน 
2.1 เขยีนโครงการ 
2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงาน 
2.3 ร่วมประชุมช้ีแจงกับ
คณะกรรมการดำเนินงาน และ
ดำเนินงานตามทีไ่ดร้ับ
มอบหมาย โดยประสานงานกับ
ฝ่ายต่าง ๆ 
2.4 ประชาสมัพันธ์โครงการ 
และเปดิรับสมัครผู้เขา้รับ
การศึกษา 
2.5 ดำเนินการสอบข้อเขียน 

พยาบาล เป็นเงิน  
๑๐,๘๗๕.๐๐ บาท 
รวมเป็นเงินกิจกรรมที่ 1
๒๒,๗๒๗.๔๒  บาท 
กิจกรรมที่ 2 
๑. อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
๑.๑ ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม คณะกรรมการ 
คณาจารย์ จำนวน ๒๐ คนๆ
ละ ๒5 บาทจำนวน 2 มื้อ ๔ 
วัน 
๑.๒ ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ผูเ้ข้ารับการศึกษา 
จำนวน ๕๕ คนๆละ ๒๐ บาท
จำนวน 2 มื้อ ๔ วนั เป็นเงิน  
๔,000 บาท เป็นเงิน   
๘,๘0๐ บาท 
2. ค่าอาหารกลางวัน 
2.1 ค่าอาหารกลางวัน 
คณะกรรมการ คณาจารย์ 
และผูม้าร่วมงาน จำนวน ๒๐ 
คนๆละ ๘๐ บาทจำนวน ๔ 
วัน 

ภายใต้การควบคุม
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพพยาบาลได ้
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

2.6 ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาตัดสินผลจากคะแนน
การสอบข้อเขียน และสอบ
สัมภาษณ์  
2.7 ประกาศรายชื่อผูผ้่านการ
สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ 
พร้อมส่งหนังสือไปยังต้นสังกัด 
3. ขั้นดำเนินการจัดการเรียน
การสอน 
3.1 ลงทะเบียน และแจก
เอกสารการประชุม 
3.2 จดัการศึกษาตามหลักสตูร
ที่ได้รับการอนุมัตจิากสภาการ
พยาบาลทั้งภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัต ิ
3. ประสานงานกับฝา่ยต่าง ๆ 
4. ขั้นประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอน 
4.1 ประเมินผลวิทยากร และ
โครงการโดยใช้แบบประเมินของ
วิทยาลัย 
4.2 สรุปงบประมาณดำเนินการ 

2.2 ค่าอาหารกลางวัน ผู้เข้า
รับการศึกษา จำนวน ๕๕ 
คนๆละ ๖๐ บาทจำนวน ๔ 
วัน เป็นเงิน ๖,๔00  บาท 
เป็นเงิน ๑๓,๒0๐บาท 
3. ค่าตอบแทนการสอนใน
การสอนและประเมินทักษะ
การช่วยเหลือฟ้ืนคืนชีพ
พื้นฐาน จำนวน 6 คนๆ ละ ๔ 
ช่ัวโมงๆละ ๒๗0 บาท เป็น
เงิน ๖,๔๘0 บาท  
รวมเป็นเงินกิจกรรมที่ ๒ 
๓๘,๘๘0 บาท 
 
กิจกรรมที่ 3       
๑. อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
๑.๑ ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม คณะกรรมการ 
คณาจารย์ จำนวน ๒๐ คนๆ
ละ ๒5 บาทจำนวน 2 มื้อ ๔ 
วัน 
๑.๒ ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ผูเ้ข้ารับการศึกษา 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

4.3 สรุปโครงการและรายชื่อ
ผู้เข้าร่วมประชุมส่งสภาการ
พยาบาล 
4.4 ประเมินผลและติดตาม
ผู้สำเร็จการศึกษาหลังสิ้นสดุ
การศึกษา ๖ เดือน 

จำนวน ๕๕ คนๆละ ๒๐ บาท
จำนวน 2 มื้อ ๔ วัน เป็นเงิน   
๔,๐00 บาท เป็นเงิน  
๘,8๐๐  บาท 
2. ค่าอาหารกลางวัน 
2.1 ค่าอาหารกลางวัน 
คณะกรรมการ คณาจารย์ 
และผูม้าร่วมงาน จำนวน ๒๐ 
คนๆละ ๘๐ บาทจำนวน ๔ 
วัน 
2.2 ค่าอาหารกลางวัน ผู้เข้า
รับการศึกษาจำนวน ๕๕ คนๆ
ละ ๖๐ บาทจำนวน ๔ วัน 
เป็นเงิน ๖,400 บาท เป็นเงิน  
๑๓,2๐๐บาท 
3. ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ
บรรยายกิจกรรมปัจฉิมนเิทศ 
3.1 ค่าตอบแทนอาจารย์ 1 
คน 18 ช่ัวโมงๆละ ๒๗0 
บาท 
3.2 ค่าตอบแทนอาจารย์
บรรยายกลุ่ม หน่วยงาน
ภาครัฐจำนวน 2 คนๆละ 4 
ช่ัวโมง ๆ ละ ๒๗0 บาท 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

3.3 ค่าตอบแทนอาจารย์กลุ่ม 
หน่วยงานภาครัฐจำนวน ๔ 
คนๆละ 4ช่ัวโมง ๆ ละ ๒๗0 
บาท เป็นเงิน ๔,8๖0บาท 
เป็นเงิน ๒,๑๖0  บาท 
เป็นเงิน ๔,๓๒0 บาท 
๓.4 กิจกรรมสำเร็จการศึกษา  
4. ค่าจัดตกแต่งสถานท่ี  เป็น
เงิน ๓,000 บาท 
5. ค่าจัดทำป้ายไวนลิพิธีปิด
หลักสตูร เป็นเงิน 1,500 
บาท 
6. อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
6.1 ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม คณะกรรมการ 
คณาจารย์และผูม้าร่วมงาน
จำนวน 70 คนๆ ละ ๒5 
บาท 1 มื้อ 
6.2 ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ผูเ้ข้ารับการศึกษา 
จำนวน ๕๕ คนๆละ ๒๐ บาท
จำนวน 1 มื้อ เป็นเงิน  ๑,๗
50 บาท เป็นเงิน 1,๑๐๐ 
บาท 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

7. ค่าปกไหมประกาศนียบตัร
สำหรับผู้เข้ารับการศึกษา 
จำนวน 5๖ ใบ ๆ ละ 1๒0 
บาทเป็นเงิน ๖,๗๒0  บาท 
8. ค่าเข็มทีร่ะลึกผู้เข้ารับ
การศึกษาจำนวน 5๕ อันๆ 
ละ 100 บาท  เป็นเงิน 5,๕
00 บาท 
9. ค่าวัสดุอุปกรณ ์ เป็นเงิน 
26,780 บาท 
รวมเป็นเงินกิจกรรมที่ ๓ 
90,090  บาท 
รวมงบประมาณในโครงการ 
151,697.๔๒ บาท 
(เงินจัดสรร 151,697.๔๒  
บาท เบิกจ่ายจริง  จำนวน 
128,917.42 บาท    
ใช้งบประมาณอุดหนุนท่ีไดร้ับ
ในโครงการจัดการเรียนการ
สอนหลักสูตรประกาศนียบัตร
ผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 5) 
 

สรุปงบประมาณโครงการ RP01-52 128,917.42    
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แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖4 (ปรับแผนกลางปี) 

ชื่อแผนงาน ๒. แผนพัฒนานักศึกษาพยาบาล 
วัตถุประสงค์ของแผนงาน ๑. เป็นแนวทางการดำเนินงานการพัฒนานักศึกษาพยาบาลใหเ้ป็นบัณฑิตพยาบาลที่มคีุณภาพ 

๒. เพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานพัฒนานักศึกษา 
ตัวชี้วัดแผนงาน ๑. ร้อยละ ๙๐ของโครงการ/กิจกรรมดำเนินการไดต้ามแผนท้ังด้านเวลาและการใช้จ่ายงบประมาณ 
 ๒. ร้อยละ ๘๐ ของโครงการดำเนนิการได้บรรลุวัตถุประสงค์และตัวช้ีวัด 
 ๓. ค่าเฉลี่ยของการประเมินคุณภาพบัณฑิตด้านการบริการสุขภาพดว้ยหัวใจความเป็นมนุษย์ โดยผู้ใช้บัณฑิต  (≥๔.4๕จากคะแนนเต็ม ๕) 
 ๔. ร้อยละ ๘๐ ของนักศึกษาไดร้ับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ คุณลักษณะบัณฑติทีพ่ึงประสงค์และอัตลักษณบณัฑิต 
 ๕. ร้อยละ  ๙๐  ของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีค่าเฉลี่ยตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลในระดับดีขึ้นไป (≥๓.๕๑จากคะแนนเต็ม ๕) 
 ๖. ร้อยละ ๙๐ ของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมีคา่เฉลีย่ด้านการบรกิารสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนษุย์ในระดับดีขึ้นไป (≥ ๓.๕๑ จากคะแนนเตม็ ๕)  
 ๗. ร้อยละ ๙๐ ของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมีคา่เฉลีย่ด้านคณุลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป (≥ ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕) 
ความสอดคล้อง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  การผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพ 
 เป้าประสงค์ : ๑.๑. บณัฑติมีคณุภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตร ีสาขาพยาบาลศาสตร์  

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ๑.๑. คา่เฉลีย่ผลการประเมินคณุภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับปริญญาตรสีาขาพยาบาลศาสตร์ จากผู้ใช้บัณฑติ (≥๔.๕0จากคะแนนเต็ม ๕) 
๑.๒. ร้อยละของบัณฑิตทีส่อบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผ่านครั้งแรก (ร้อยละ 95) 
๑.๓. ระดับคะแนนผลการประเมนิคุณภาพระดับหลักสูตร  (≥๔.๕1) 

 กลยุทธ ์ ๑.๑.สนับสนุนการจดัการเรียนการสอนเพื่อให้บัณฑิตมคีุณภาพตามกรอบมาตราฐานคณุวุฒิระดับปรญิญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ 
๑.๒.พัฒนากระบวนการเรยีนรู้ที่สง่เสริมให้นักศึกษามีสมรรถนะเชิงวิชาชีพบนพ้ืนฐานการบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 

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

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด  รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ 
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วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
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(วิธีดำเนินการ) 
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ผู้รับผิดชอบ 

โครงการSP01-02 
โครงการพัฒนา
นักศึกษาให้มีอัต
ลักษณ์บัณฑิต 
“บริการสุขภาพ
ด้วยหัวใจ ความ
เป็นมนุษย์” 
 
โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
 โครงการงาน
ประจำ 
 
วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อพัฒนานักศึกษา
ให้เป็นบัณฑติที่
ให้บริการสุขภาพด้วย
หัวใจความเป็นมนุษย ์
2.เพื่อพัฒนานักศึกษา
ให้มีความพร้อมต่อ
การเป็นบณัฑิตที่มี
การบริการด้วยหัว
ใจความเป็นมนุษย ์

1.ค่าเฉลี่ยของการ
ประเมินคุณภาพบัณฑิต
ด้านการบริการด้วยหัว
ใจความเป็นมนุษยโ์ดย
ผู้ใช้บัณฑิต 
(≥๔.45) 
2. ค่าเฉลี่ยของการ
ประเมินคุณภาพ
นักศึกษาด้านการบริการ
ด้วยหัวใจความเป็น
มนุษย ์(≥๔.01) 
3.ค่าเฉลี่ยของผลลัพธ์
การเรยีนรู้ 6 ด้านอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป(≥3.51) 
4.ค่าเฉลี่ยคณุลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์อยู่
ในระดับดีขึ้นไป (3.51) 
 

กิจกรรมที่ 1 (ขั้นวางแผน) 
พัฒนานักศึกษาให้มีอัตลักษณ์
บัณฑิตผ่านการจัดการเรียน
การสอนแบบอิงสภาพจริง   
1.ประชุมนำรายงานสรุปการ
ดำเนินงานการพัฒนา อัตลักษณ์
บัณฑิตในปีท่ีผ่านมา มา
วิเคราะห์ และกำหนด
แผนพัฒนาอตัลักษณ์ บัณฑติ
(ส่งเสรมิการบริการด้วยหัว
ใจความเป็นมนุษย์ การมสี่วน
ร่วม การคดิวิเคราะห์ SAP) ด้าน
วิชาการ และกำหนดเป็น
นโยบาย 
1.1 วิเคราะห์ผลลัพธ์การ
พัฒนาอัตลักษณ์บณัฑิตของ
นักศึกษาแยกรายชั้นปีและผู้
ประเมินในปีการศึกษาที่ผ่านมา 
1.2 ประชุมร่วมกันระหว่างฝ่าย
วิชาการและงานกิจการนักศึกษา
เพื่อวางแผนพัฒนาอัตลักษณ์
บัณฑิตตามบันไดความสำเร็จแต่
ละช้ันปีและวิเคราะห์ความ

นักศึกษาช้ันปีท่ี 1-4 
จำนวน  585 คน 
 
 
 

กิจกรรมที่ 1 
-ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ตลอดปีการศึกษา 
2563 

1.ผูร้ับบริการ
สุขภาพท่ีได้รับการ
ดูแลจากบณัฑติ
พยาบาลวิทยาลัยมี
ความเชื่อมั่นการ
บริการของบัณฑติ 
2.ผู้ใช้บัณฑิตและ
สถาบันเจ้าของทุนมี
พยาบาลที่มี
คุณลักษณะทีส่ังคม
ต้องการทำหน้าท่ีให้
การบริการ 
 

อ.ปิยะเนตร 
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3.เพื่อพัฒนาผลลัพธ์
มาตรฐานการเรียนรู้
และคณุลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค ์
4.มาตรฐานการ
อุดมศึกษา ลผลัพธ์
ผู้เรยีน พ.ศ. 2561 
 

สอดคล้องระหว่างกิจกรรมและ
การเรียนการสอน 
1.3 ประชุมคัดเลือกวิชาที่
จัดการเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนาอัตลักษณ์บณัฑิต เป็น
การจัดการเรยีนการสอนแบบ 
Authentic  
ปีการศึกษา 2563 
(งบประมาณ 2564) ดังนี ้
ช้ันปีท่ี 1   
วิชาจิตวิทยาพัฒนาการตามวัย
(ภาคเรยีนที่2) 
วิชาโภชนาการ(ภาคเรียนที2่) 
ช้ันปีท่ี 2  
- วิชามโนมติ ทฤษฎี และ
กระบวนการพยาบาล (ภาค
เรียนที่1) 
- วิชาสารสนเทศทางการ
พยาบาลฯ(ภาคเรียนท่ี1) 
ช้ันปีท่ี3 
-วิชาการพยาบาลชุมชน 1 
(ภาคเรยีนที่1) 
1.4 กำหนดกิจกรรมนักศึกษา
ในการพัฒนาอัตลักษณบ์ัณฑติ
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และการวดัประเมินผลงาน
กิจการนักศึกษา 

  กิจกรรมที่ 2 (ขัน้ดำเนินการและ
ตรวจสอบ) 
พัฒนานักศึกษาให้มี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
ตามอัตลักษณ์บัณฑิตผ่าน
กิจกรรมจิตปัญญาและจิต
อาสา 
2.1 กิจกรรมจิตอาสาบริการ
สุขภาพด้วยหัวใจความเป็น
มนุษย ์
1.)กิจกรรมจิตอาสาใน
โรงพยาบาลพุทธชินราชและ
สังคม ชุมชน (ปิดเทอม/นอก
เวลาเรียน จำนวน30 ช่ัวโมง/ปี
การศึกษา) 
ปี1 ปิดเทอม 1 จิตอาสา opd 
รพ.พุทธ(15 ชม) 
ตลอดปีการศึกษา จิตอาสา
ภูมิลำเนา/ในวิทยาลัย (15 ชม) 
ปี 2 ช่วงเรียนทฤษฎีจิตอาสา 
opd รพ.พุทธ(15 ชม) 

 
 
 
 
 
 
 
นักศึกษาช้ันปีท่ี1-4 
จำนวน 585 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
2.1 จิตอาสาปีการศึกษา 
2563 
- ค่าถ่ายเอกสาร  3,000 
บาท(ทำสมุดบันทึกช่ัวโมงจิต
อาสา) 
รวมเป็นเงิน 3,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ปีการศึกษา 
2563 
- กิจกรรมจิตอาสา
ตลอดปีการศึกษา 
- กิจกรรม
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ 
KM 
(ช้ันปีละครึ่งวัน) 
ช้ันปีท่ี 1 (รุ่น72) 
กุมภาพันธ์ 2564 
ช้ันปีท่ี 2 (รุ่น71) 
กุมภาพันธ์ 2564 
ช้ันปีท่ี 3 (รุ่น70) 
กุมภาพันธ์ 2564 
 

  
 
 
 
 
 
 
อ.อวินนท ์
ชมรมจิตอาสา
ฯ 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

ตลอดปีการศึกษา จิตอาสา
ภูมิลำเนา/ในวิทยาลัย (15 ชม) 
ปี 3 จิตอาสา เสาร์-อาทิตย์ Ipd 
(15 ชม) 
ตลอดปีการศึกษา จิตอาสา
ภูมิลำเนา/ในวิทยาลัย (15 ชม) 
ปี 4 จิตอาสา ท่ีฝึกงาน ช่วง
ฝึกงานตามแหล่งฝึก(15 ชม) 
ตลอดปีการศึกษา จิตอาสา
ภูมิลำเนา/ในวิทยาลัย (15 ชม)  
2.)ให้นักศึกษาทำรายงานทำจติ
อาสา กำหนดส่งทุกวันพุธ
สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน(ส่ง
อาจารย์ที่ปรึกษาประจำ
ครอบครัวในระบบรายงาน
อิเล็กทรอนิกส์ ในแบบฟอร์ม
การติดตามนักศึกษาในใบ
รายงานการให้คำปรึกษาโดย
เพิ่มข้อมูลดา้นจิตอาสา ในกรณี
ถ้าพบปัญหาชั่วโมงจิตอาสาไม่
เป็นไปตามที่กำหนดจะมีการ
แนวทางการให้คำแนะนำแก่
นักศึกษาในการทำกิจกรรมจิต
อาสา self report) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช้ันปีท่ี 4 (รุ่น69) 
กุมภาพันธ์ 2564 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

3.)ส่งบันทึกรายงานการทำจิต
อาสาให้กับผูร้ับผดิชอบโครงการ 
พัฒนาแบบบันทึกจิตอาสาให้
เป็น google form  
4.)KM การทำจติอาสาช้ันปลีะ 
1 ครั้ง(กลางปี) 
หมายเหตุ แตล่ะชั้นปีจะมีแนว
ปฏิบัติการทำจิตอาสาโดยเฉพาะ
ในโรงพยาบาลให้มคีวามชัดเจน 
จัดทำเอกสารแนวปฏิบตั ิ
ให้ทำแนวปฏิบัติในวิทยาลัยใหม้ี
ความชัดเจน (flow) 
2.2. กิจกรรมพัฒนาการ
บริการสุขภาพด้วยหัวใจความ
เป็นมนุษย์ด้วยกระบวนการ
จิตตปัญญาตามบันได
ความสำเร็จของอัตลักษณ์
บัณฑิตตามชั้นป ี
ช้ันปีท่ี 1 เน้นกิจกรรมทีส่่งเสริม
ให้เกิดความเข้าใจตนเอง และ
เข้าใจผู้อื่น 
ช้ันปีท่ี 2 เน้นกิจกรรมทีส่่งเสริม
ให้เกิดจิตบริการโดยไม่หวัง
ผลตอบแทน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปีการศึกษา 2564 
นักศึกษาช้ันปีท่ี 1-4 
จำนวน  581 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปีการศึกษา 2564 
2.2 พัฒนา SAP ผ่าน
กระบวนการจติปัญญา 
-ค่าอาหารกลางวัน/เย็นนศ. 
533 คน x 50บาท x 1มื้อ          
เป็นเงิน 26,650 บาท  
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่น
ศ. 533 คนx 20บาท x 2 
มื้อ เป็นเงิน 21,320 บาท  
-ค่าอาหารกลางวัน/เย็น
อาจารย์ 5 คน x 50บาท x4
มื้อ  เป็นเงิน    1,000 บาท  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปีการศึกษา 
2564 
เดือนมิถุนายน
2564 
ช้ันปีละ 1 วัน 
ปี 1 รุ่น 73 
14 มิถุนายน
2563 
ปี 2 รุ่น 72 
4 มิถุนายน 
2563 
ปี 3 รุ่น 71 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดร.ปิยพงศ ์
 



      แผนปฏิบัตกิารปีงบประมาณ ๒๕๖4  วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี พทุธชินราช (ปรับแผนกลางปี) หน้า 90 
  

 

โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

ช้ันปีท่ี 3 เน้นกิจกรรมทีส่่งเสริม
ให้เกิดการคดิวิเคราะห์และ
ให้บริการแก่สังคม 
ช้ันปีท่ี 4 เน้นกิจกรรมทีส่่งเสริม
ให้เกิดการเข้าใจระบบบริการ
สุขภาพ 
(หมายเหตุ ทำฐานข้อมูลคะแนน
การพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิต
รายบุคคล/ รายชั้นปี /รุ่นท่ี) 
 
 
 
 
 
 
2.3 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
สิ่งแวดล้อมภายในวิทยาลัย 
ได้แก ่
1)กิจกรรมรักษ์บ้าน (พัฒนา
สิ่งแวดล้อมในวิทยาลัย หอพัก 
พื้นที่ภายในวิทยาลัย) แบ่งโซน 
5 ส.แตล่ะครอบครัว 
2) กิจกรรมเปิดบา้นต้อนรับ
ครอบครัว (เปิดหอให้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปีการศึกษา 2563 
นักศึกษาช้ันปีท่ี 1-4 
จำนวน  588 คน 
 
 
 

-ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
วิทยากร 5 คนx 25 บาทx 8 
มื้อ  เป็นเงิน   1,000 บาท  
-ค่าตอบแทนผู้ป่วยเสมือนจริง 
300บาทx 15 คนx2 ชมx2
วัน เป็นเงิน  18,000 บาท  
-วัสดุอุปกรณ์ เป็นเงิน    
5,000 บาท  
รวมเงินทั้งหมด 72,970 บาท  
(เงินจัดสรร 77,290 บาท 
เบิกจ่ายจริง 72,970 บาท    
คงเหลืองบประมาณกจิกรรมที่ 
3 จำนวน 4,320 บาท เพื่อ
นำงบประมาณไปปรับแผน
กลางปี) 
กิจกรรมที่ 2.3 
-ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

11 มิถุนายน 
2563 
ปี 4 รุ่น 70 
8 มิถุนายน 
2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตลอดทั้งปี
การศึกษา 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

ผู้ปกครอง/เพื่อนต่างสถาบันเข้า
ชมในวันประชุมผู้ปกครอง) 
3) กิจกรรมประกวด 5 ส. หอ
สวย (จัดประกวดพื้นท่ีจิตอาสา
บริการสุขภาพด้วยหัวใจความ
เป็นมนุษย์) 
3.สรุปการจดักิจกรรม/
แลกเปลีย่นเรยีนรูผ้ลการดำเนิน
กิจกรรมรายชั้นป ี
4.วิเคราะหผ์ลการดำเนิน
กิจกรรมโดยการถอดบทเรียน
เพือ่การวางแผนพัฒนากิจกรรม 

  กิจกรรมที่ 3 (ขั้นปรับปรุง
ประเมินผล) การติดตาม
คุณภาพอัตลักษณ์บัณฑิต 
3.1ประเมินอัตลักษณ์ในนักศึกษา
ทุกช้ันปี ทั้งเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพและตดิตามคุณภาพ
บัณฑิต 
3.2ติดตามอัตลักษณ์บณัฑติจาก
ผู้ใช้บัณฑิต 
3.2.1 ทบทวนเครื่องมือการ
ติดตามอัตลักษณ์บณัฑิต 

ผู้ใช้บัณฑิตทีส่ำเร็จปี
การศึกษา 2563 (รุ่น
ที่ 69 จำนวน 142 
คน) 

กิจกรรมที่ 3 การติดตาม
คุณภาพอัตลักษณ์บัณฑิต 
-ไม่ใช้งบประมาณ 
 

มีนาคม-
พฤษภาคม 

2564 

 น.ส.นนท์หทัย 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

3.2.2 สำรวจสภานที่ทำงานและ
ที่อยู่ที่เป็นปัจจุบันของบัณฑิต (วัน
รับปริญญา มน.) 
3.2.3 ดำเนินการเก็บข้อมูลโดย
ส่งแบบสอบถามอัตลักษณบ์ัณฑติ 
3.2.4 สรุปรายงาน
ประเมินผลอัตลักษณ์บณัฑิต 
3.2.5 ประเมินอตัลักษณ์บัณฑิต
จากผู้สำเร็จการศึกษาจากผู้ใช้
บัณฑิต 
3.2.6 นำผลการประเมิน
ดำเนินงานไปใช้ไปวางแผนในปี
การศึกษาต่อไป 

สรุปงบประมาณโครงการ SP01-02 75,970    
โครงการRP01-11 
โครงการเสริม
ทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21  
 
โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
โครงการงาน
ประจำ 
 

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

กิจกรรมที่ 1 การเสริมทักษะ
ทางด้านภาษาอังกฤษ 
1.1ทบทวนภาษาอังกฤษ 
(Gramma,Reading, 
Listening,Writing) 
ให้นักศึกษาที่มีคะแนนระดับ 
advance เป็น TA ในกิจกรรม
พัฒนาภาษาอังกฤษ 

กิจกรรมที่ 1 
นักศึกษาช้ันปีท่ี ๑  
จำนวน 118 คน 
นักศึกษาช้ันปีท่ี ๒ 
จำนวน 148 คน 
นักศึกษาช้ันปีท่ี ๓ 
จำนวน  177 คน 
นักศึกษาช้ันปีท่ี ๔ 
จำนวน  142คน 
 

กิจกรรมที่ 1 การเสริมทักษะ
ทางด้านภาษา อังกฤษ   
กิจกรรม 1.1 (เงินอุดหนุน) 
-ค่าถ่ายเอกสาร 5,๐๐๐ บาท  
-ค่าตอบแทนวิทยากรภาครัฐ 
๖๐๐ บาท/ช.ม x 3๐ ช.ม 
เป็นเงิน18,๐๐๐ บาท 
-ค่าอาหารกลางวันวิทยากร 
50 บาทx5วันx1มื้อ เป็นเงิน 
250 บาท 

กิจกรรม 1.1 
1.ทบทวนภาษา 
อังกฤษ 
วันพุธ ช่ัวโมง EQ-
day ของทุกเดือน 
 
 
 
 
 

๑. นักศึกษาสามารถ
สอบผ่าน
ภาษาอังกฤษ และ
สื่อสารเป็น
ภาษาอังกฤษได ้
๒.วิทยาลยัมีการ
เผยแพร่ ผลงาน
วิชาการและ
นวัตกรรมต่อ
สาธารณชน 

อ.ปิยะเนตร 
ชมรมวิชากรฯ 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่
๒๑ ของนักศึกษา
พยาบาล 
2. เพื่อพัฒนาความรู้
ภาษาอังกฤษให้กับ 
นักศึกษาพยาบาล
ศาสตร์ชั้นปีท่ี 1
เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ สบช 
กำหนด 
3. เพื่อส่งเสริมการ
นำเสนอและหรือ
ประชุมทางด้าน
วิชาการ/นวัตกรรม/
งานวิจัยสำหรบั
นักศึกษา 
4.เพื่อพัฒนา
นักศึกษามี
คุณลักษณะบณัฑติที่
พึงประสงค์ทุกด้าน 
5. เพื่อให้นักศึกษามี
มาตรฐานการ

เกณฑ์มาตรฐานท่ี สบช. 
กำหนด 
3.มีนักศึกษาได้รบั
รางวัลทางด้านวิชาการ/
นวัตกรรม/งานวิจัย 
4.ร้อยละ90ของ 
นักศึกษาท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมมีคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ใน
ระดับดีขึ้นไป(มากกว่า
หรือเท่ากับ 3.51) 

1.วิเคราะหผ์ลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาในแต่
ละส่วน 
2.จัดใหม้ีกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ได้แก ่
2.1 สอนเสริมรอบที่1ให้กับ
นักศึกษาท่ีสอบไมผ่่านเกณฑ์แต่
ละส่วน 
2.2 สอนเสริมรอบที่2(เก็บ
ค่าลงทะเบียนกรณ ี
นักศึกษาท่ีไม่ได้เข้าสอนเสริม
รอบที่2และสอบไมผ่่านเกณฑ์) 
(ปรับรูปแบบ online) 
 
1.2 กิจกรรมเสริมทักษะ 
Entertainment 
1. กิจกรรมดูหนังฟังเพลง 
2.มอบหมายอ่านหนังสือและซดีี
ภาษาอังกฤษในห้องสมุด (นอก
เวลาตามความสนใจ) 
3. ฝึกทักษะการพูด(Speech) 
ผ่านคลิปวดีีโอ 3 นาทผี่าน
อาจารย์ประจำครอบครัว โดยมี
หัวข้อดังนี้ 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
วิทยากร 25  
บาทx5วันx1มื้อ เป็นเงิน 
125 บาท 
กิจกรรมที่ 1.1  
รวมเป็นเงิน 23,375 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ 1.2  
-ไม่ใช้งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 
กิจกรรมเสริม
ทักษะ 
Entertainment  
วันพุธ ชม EQ-
day ของทุกเดือน 

๓. วิทยาลัยไดร้ับ
การยอมรับและเป็น
ที่รู้จักของ
สาธารณชน 
4.นักศึกษาเครือข่าย
ภาคเหนือได้รับการ
พัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 
5.วิทยาลยัมีการ
เผยแพร่ ผลงาน
วิชาการและ 
นวัตกรรมต่อ
สาธารณชน 
6. วิทยาลัยไดร้ับ
การยอมรับและเป็น
ที่รู้จักของ
สาธารณชน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อ.ปิยะเนตร 
ชมรมวิชาการฯ 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

อุดมศึกษาผลลัพธ์
ผู้เรยีนทั้ง 3 ด้าน  
 

ช้ันปีท่ี 1 จุดเด่นตัวเอง เพื่อน 
ช้ันปีท่ี 2 ครอบครัว พ่อแม่หรือ
ผู้ปกครอง ครู  ผูม้อบทุน 
ช้ันปีท่ี 3 ความภาคภมูิใจต่อ
วิชาชีพ 
ช้ันปีท่ี 4 พัฒนาวิชาชีพต่อ
สังคม 
5.จัดทำ link website ข้อสอบ
ภาษาอังกฤษฟรี 

 
 
 
 
 

  กิจกรรม 1.3  
ทดสอบภาษาอังกฤษของ
สถาบันพระบรมราชชนก 
1.จัดสอบภาษาอังกฤษ 2 รอบ 
ตามปฏิทินการศึกษาของ
โครงการจดัตั้งคณะพยาบาล
ศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก 
2.สรุปผลการสอบ  
3.สรุปผลการดำเนินงาน
กิจกรรมเพื่อนำไปพัฒนา
ปรับปรุง 

 กิจกรรมที่ 1.3 
-ไม่ใช้งบประมาณ 
 
รวมกิจกรรมที่ 1  
เป็นเงินทั้งสิ้น 23,375 บาท 
 

ปีการศึกษา 
2563 (ครั้งท่ี 2)  
เดือนมกราคม 
2564 
ปีการศึกษา 
2563 (ครั้งท่ี 3)  
เดือนกุมภาพันธ์ 
2564 
นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 
สอบออนไลน์คง
เดิม   
นักศึกษาช้ันปีท่ี 
1-3 เลื่อนการ
สอบ.......... 

 ดร.ศุภาณ์นาฏ 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

ปีการศึกษา 
2564 สอบ
ภาษาอังกฤษ (ครั้ง
ที่ 1)  เดือน
กรกฎาคม 2564  

  กิจกรรมที่ 2 พัฒนานวัตกรรม
การส่งเสริมสุขภาพด้านการ
ออกกำลังกายเพ่ือสร้างเสริม
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 และคุณลักษณะบัณฑิตท่ี
พึงประสงค์ 
-ประชุมเตรียมความพร้อม
นักศึกษาทุกช้ันปีกับทีมสโมสร
นักศึกษาเพื่อวางแผนการพัฒนา
นวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพ
ด้านการออกกำลังกาย 
-ทบทวนความรู้เรื่องทักษะการร
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
คุณลักษณะบณัฑติที่พึงประสงค์
และนวัตกรรม 
-วางแผนและจดัทำนวัตกรรม
การส่งเสริมสุขภาพด้านการออก
กำลังกายนำโดยสโมสรนักศึกษา
ร่วมกับนักศึกษาทุกช้ันปี 

นักศึกษาช้ันปีท่ี1 
จำนวน 118 คน 
นักศึกษาช้ันปีท่ี3 
จำนวน 177 คน 
นักศึกษาช้ันปีท่ี4 
จำนวน 142 คน 
อาจารย์ 66 คน 
เจ้าหน้าท่ี 54 คน 

กิจกรรมที่ 2 
(เงินจัดสรรเดิม 5,000 บาท 
ไม่ใช่งบประมาณ คืน
งบประมาณ 5,000 บาท) 
 

ตลอดปีการศึกษา 
สิงหาคม 2563-
กรกฎาคม 2564 

-ได้นวัตกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพด้าน
การออกกำลังกาย 
-นักศึกษามีทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21  
-นักศึกษาได้พัฒนาให้
มีคุณลักษณะบัณฑติที่
พึงประสงค ์

อ.อวินนท ์
ชมรมวิชาการฯ 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

-ดำเนินการทดลองใช้นวัตกรรม
และพัฒนา 
-นำนวัตกรรมการส่งเสรมิ
สุขภาพด้านการออกกำลังกาย
กับนักศึกษาทุกช้ันปีอาจารย์
และเจา้หน้าท่ีในวิทยาลัย
พยาบาลฯ 
-ประเมินผลการใช้นวัตกรรม
และสรุปผลการดำเนินงาน 
-วิเคราะหผ์ลการดำเนินงานเพื่อ
นำไปพัฒนาต่อ 

  กิจกรรมที่ 3สนับสนนุให้
นักศึกษาเข้าร่วมประชุมวิชาการ
และนำเสนอผลงานวิชาการหรือ
นวัตกรรมนอกสถาบัน 
1.วิเคราะหผ์ลการดำเนินการและ
ประชุมวางแผน 
2.ประสานภาควิชาเกี่ยวกับ
รายชื่อผลงานวิชาการวจิัย/
นวัตกรรมของนักศึกษา 
3. แสวงหาเวทีวิชาการต่าง
สถาบันที่เปิดโอกาสให้นักศึกษา
ไปนำเสนอ/อาจารย์,นักศึกษา
ประชุมวิชาการวิชาการและ

กิจกรรมที่ 3 
-นักศึกษาจำนวน 40 
คน  
-อาจารย์ 4 คน 

กิจกรรมที่ 3  
 (เงินอุดหนุน) 
-- ค่าลงทะเบียนในประเทศ/
ต่างประเทศเป็นเงิน 29,719 
บาท           
(เงินจัดสรรเดิม 130,000  
บาท ขอลดงบประมาณในการ
ประชุมปรับลดงบประมาณ
วันท่ี 12 มีนาคม 2564 
เหลือ จำนวน 29,719 บาท) 
 
ต่างประเทศ (เงินรายได้) 
(ยกเลิกการจัดกิจกรรม)  

ธันวาคม 2563 
มีนาคม 2564 
พฤษภาคม2564 
กรกฎาคม2564 
กันยายน 2564 

 อ.อัญติมา 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วม
ประชุมวิชาการนอกสถาบัน 
4. ส่งนักศึกษาเข้าร่วมประกวด
ผลงานทุกพันธกิจในเวทีระดับชาติ
และนานาชาติ 
5. ถอดบทเรยีนเกี่ยวกับ
ความสำเร็จของการพัฒนา
นักศึกษาท่ีก่อเกิดประโยชน์
สร้างคณุค่าต่อสถาบันชุมชน 

(เงินจัดสรรเดิม 61,000  
บาท ขอลดงบประมาณวันท่ี 
12 มีนาคม 2564 เหลือ 
จำนวน 0 บาท) 
รวมกิจกรรมที่ 3 
เป็นเงิน 29,719 บาท 

สรุปงบประมาณโครงการ RP01-11 53,094    
โครงการRP01-12 
โครงการพัฒนา
ความเข้มแข็งของ
ชมรมวิชาการโดย
ใช้กระบวนการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 
โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
โครงการงาน
ประจำ 
 
 

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

 กิจกรรมที่ 1 การให้ความรู้
ทักษะการประกนัคุณภาพ 
1.) ให้ความรู้ทักษะการประกัน
คุณภาพแก่นักศึกษาทุกคน 
2.)นักศึกษาท่ีเป็นแกนนำฝึกการ
เขียนโครงการโดยนำการประกัน
คุณภาพการศึกษามาใช้ในการ
ดำเนินกิจกรรม/โครงการสโมสร
นักศึกษาและชมรม 
1.วิเคราะหผ์ลการดำเนินงานใน
ปีท่ีผ่านมา 
2.ประชุมเชิงปฏิบัติการ การ
ประยุกตค์วามรูเ้กี่ยวกับการใช้

-ปีการศึกษา 2563
นักศึกษาทุกช้ันป ี
จำนวน 585 คน 
แกนนำนักศึกษา 
สโมสรนักศึกษา
จำนวน 40 คน 
-ปีการศึกษา 2564
นักศึกษาทุกช้ันป ี
จำนวน 581 คน 
แกนนำนักศึกษา 
สโมสรนักศึกษา
จำนวน 40 คน 
 
 

ปีการศึกษา 2563 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ปีการศึกษา 2564 
-  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
นักศึกษา 533 x 20 บาท x 
1 มื้อ เป็นเงิน  10,660 
บาท 
รวมเงินเป็นเงิน 10,66๐ บาท 
(เงินจัดสรร 23,380 บาท  
ปรับลดงบประมาณเหลือ 
10,66๐ บาท) 
 
 

ครั้งท่ี 2 ของปี
การศึกษา 2563 
17 กุมภาพันธ์
2564 
ครั้งท่ี 1 ของปี
การศึกษา ๒๕๖4 
23 มิถุนายน
2564 
 
 
 
 
 
 

นักศึกษาสามารถ
ประยุกต์ความรู้
เกี่ยวกับการใช้
ประกันคุณภาพมาใช้
ในชีวิตประจำวัน 

อ.ภูษิตา 
ชมรมวิชาการ
และประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อให้นักศึกษามี
ความรู้เรื่องการ
ประกันคณุภาพ
การศึกษา 
2.เพื่อส่งเสรมิให้
นักศึกษามีทักษะการ
ประกันคณุภาพ
การศึกษาและนำการ
ประกันคณุภาพ
การศึกษามาใช้ใน
กระบวนการดำเนิน 
การของชมรม สโมสร
นักศึกษา และใน
ชีวิตประจำวัน 
3.เพื่อพัฒนา
นักศึกษานักศึกษาให้
มีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 
4.เพื่อพัฒนา
นักศึกษาให้มี
มาตรฐานตามการ
อุดมศึกษาด้าน
ผลลัพธ์ผู้เรียน 

ด้านการใช้
ชีวิตประจำวัน โดยนำ
การประกันคณุภาพ
การศึกษามาใช้ 
 
 

การประกันคณุภาพมาใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 
2.1 ทดสอบความรู้ก่อนเรยีน
เรื่องประกันคณุภาพการศึกษา 
2.2บรรยายความรู้การประกัน
คุณภาพ 
2.3 ประชุมเชิงปฏิบติการนำ
ทักษะการประกันคุณภาพมา
จัดการปญัหาด้านการเรียน ด้าน
การใช้ชีวิตประจำวัน โดยผ่าน
ครอบครัวเสมือน 
2.5 ทดสอบความรู้หลังเรียน
เรื่องประกันคณุภาพการศึกษา 
3.ประเมินผลการดำเนิน
กิจกรรมกระบวนการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
4.สรุปผลการดำเนินกิจกรรม 
วางแผนนำ 
แนวทางมาพัฒนาปรับปรุงใน
การจัดกิจกรรมครั้งต่อไป 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

สรุปงบประมาณโครงการ RP01-12 10,660    
โครงการ RP01-13
โครงการสร้างเสริม
สุขภาพนกัศึกษาและ
บุคลากรวิทยาลัย
พยาบาลบรมราช
ชนนี พุทธชินราช 
 
โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
โครงการงาน
ประจำ 
 
วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อส่งเสรมิสุขภาพ
ของนักศึกษาท้ังด้าน
ร่างกายและจิตใจ 
2. เพื่อส่งเสริมทักษะ
การเรยีนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 ด้านทักษะชีวิต
และการทำงาน 
3.เพื่อส่งเสรมิให้
นักศึกษามีมาตรฐาน
ผลลัพธ์การเรียนรู้

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
(คะแนนเฉลี่ย 3.51 ขึ้น
ไป) 
 
 

กิจกรรมที่ ๑ เบนทุกาเกมส ์
-จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน 
1.ประชุมวิเคราะหผ์ลการ
ดำเนินการแข่งขันกีฬาสีในปี
การศึกษาท่ีผ่านมาและวาง
แผนการดำเนินกิจกรรม 
2.ดำเนินการเตรียมการแข่งขัน 
-ประชุมแบ่งส ี
-เชิญกรรมการตดัสิน 
-ฝึกซ้อมกีฬาต่างๆ 
3.จัดการแข่งขัน 
-รอบคัดเลือกกีฬาประเภทต่างๆ 
-รอบชิงชนะเลิศ พิธีการแข่งขัน 
4.สรุปการจดัการแข่งขัน 
5.วิเคราะหผ์ลการดำเนิน
กิจกรรมโดยการถอดบทเรียน
เพื่อการวางแผนพัฒนากิจกรรม 

ปีการศึกษา 2563 
นักศึกษาช้ันปี  
ที่ ๑-๔ 
จำนวน 588 คน 
อาจารย์ บุคลากร 
จำนวน 120 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 กิจกรรมที่ ๑  
ปีการศึกษา 2563 
(ใช้เงินรายได้สถานศึกษา) 
(เงินจัดสรร 115,320 บาท 
ไม่ใช้งบประมาณ และคืน
งบประมาณทั้งหมด) 
 

ปีการศึกษา 
2563 
แข่งขันรอบ
คัดเลือก 
ธันวาคม 2563 
แข่งขัน+พิธีเปิด 
ทั้งวัน 
วันท่ี 8 มกราคม 
2564 
 

นักศึกษาได้มี
กิจกรรม ส่งเสริม
สุขภาพและสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีกับ
บุคลากรในองค์กร 
เป็นการสร้าง
ภูมิคุ้มกันในการ
ดำเนินชีวิต 

อ.พรพิมล ชัย
สา และ อ.
กนกลักษณ์ 
ทองดี ชมรม
กีฬาฯ 
 

กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมสุขภาพ
กายและสขุภาพจิต 
2.1ด้านร่างกาย 
2.1.1.ตรวจสมรรถนะรา่งกาย 
(นักศึกษาช้ันปี1) 

นักศึกษาช้ันปีท่ี 1-4 
จำนวน 588 คน 

-ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 

ปีการศึกษา 
2563 
- ดำเนินกิจกรรม
และตดิตามผลการ
ประเมิน ตุลาคม 

-นักศึกษามีสุขภาพ
แข็งแรงมีดัชนีมวล
กายและรอบเอว 
คงที่ หรือลดลง  
-นักศึกษาทุกช้ันปีมี
การส่งเสริมสุขภาพ

อ.พรพิมล 
ชมรมกีฬาฯ 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

ตามมาตรฐาน
อุดมศึกษาด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบและผูเ้รียน
ด้านพลเมืองที่
เข้มแข็ง 

- นำผลจากการประเมิน
สมรรถนะทางกายจากรายวิชา
กีฬาและการออกกำลังกาย 
-ประเมินและรายงานผลการตรวจ
สมรรถนะทางกาย 
2.1.2.วิเคราะห์ภาวะสุขภาพการ
เจ็บป่วยของนักศึกษาในปี
การศึกษาท่ีผ่านมาของนักศึกษา
ช้ันปีท่ี 2-4  
2.1.3.ส่งเสริมสุขภาพด้าน
ร่างกายโดยกิจกรรมออกกำลัง
กาย 
-ประเมินสุขภาพทางด้านร่างกาย
ของนักศึกษาช้ันปีท่ี 1-ช้ันปีท่ี 4 
ดังนี้ ดัชนี้มวลกาย รอบเอว 
พฤติกรรมการออกกำลังกาย 
-วางแผนและจดักิจกรรมออก
กำลังกายโดยการสร้างแกนนำการ
ออกกำลังกาย(ช้ันปีท่ี1-2) 
-ติดตามการดำเนินกิจกรรมการ
ออกกำลังกายของนักศึกษาทุกช้ัน
ปี ทุก1เดือน ดัชนีมวลกาย รอบ
เอว พฤติกรรมการออกกำลังกาย 

2563 – 
กุมภาพันธ์2564 
ปีการศึกษา 
2564 
1.ประเมินสุขภาพ 
เดือนมิถุนายน 
2564 
-วางแผนกิจกรรม 
กรกฎาคม 2564 
-ดำเนินกิจกรรม
ติดตามผล และ
ติดตามผลประเมิน 
เดือนสิงหาคม – 
กันยายน2564 
-สรุปโครงการ 
มีนาคม-เมษายน 
2564 
-วิเคราะหเ์พื่อ
พัฒนากิจกรรม 
พฤษภาคม 
2564 

ด้วยการออกกำลัง
กาย อย่างต่อเนื่อง 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

-ประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการดำเนิน
กิจกรรมและสรุปผล 
2.1.4.วิเคราะห์ผลการดำเนิน
กิจกรรมเพื่อพัฒนากิจกรรม 
2.2ด้านสุขภาพจิต 
1.ประเมินภาวะสุขภาพจิต
นักศึกษาทุกช้ันปีโดยใช้
เครื่องมือ Thai GHQ 
2.จัดกิจกรรมแก้ไขปัญหา
สุขภาพจิตของนักศึกษาตามผล
ประเมินท่ีได้จากเครื่องมือ Thai 
GHQ 
2.3รายงานผลสุขภาพกายและ
จิตของนักศึกษาให้แก่อาจารย์ที่
ปรึกษาและอาจารย์ประจำช้ัน 
2.4รายงานผลสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตของนักศึกษาทุกช้ันปี
ที่พบปัญหาให้กับอาจารย์
ผู้เชี่ยวชาญการใหค้ำปรึกษาและ
ผู้บังคับบัญชา 

สรุปงบประมาณโครงการ RP01-13 0    
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการRP01-14
โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
และพลเมือง
เข้มแข็ง 
 
โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
โครงการงาน
ประจำ 
 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อส่งเสริมให้
นักศึกษามีความ
กตัญญูกตเวทิตาต่อ
ครูอาจารย์และผู้มี
พระคุณ 
2.เพื่อให้นักศึกษามี
ความตระหนักถึง
ความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและเตรยีม
ความพร้อมเพื่อเข้า
สู่วิชาชีพพยาบาล 

๑.ร้อยละ 100 ของ
นักศึกษาท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมเข้าร่วมแสดง
ความกตัญญูกตเวทิตา
ต่อครูอาจารย์และผูม้ี
พระคุณ 
2. ร้อยละ 100 ของ
นักศึกษาท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมมีความ
ตระหนักถึงความ
รับผิดชอบต่อตนเองและ
เตรียมความพร้อมเพื่อ
เข้าสู่วิชาชีพพยาบาล คง
ความเป็นเอกลักษณ์ สืบ
ทอดปณิธานของวิชาชีพ
พยาบาล 
ระดับดีขึ้นไป 
3.ร้อยละ 100 ของ
นักศึกษาท้ังหมดมีส่วน
ร่วมในการลงคะแนน
เสียงเลือกตั้งทีมสโมสร
นักศึกษา 

กิจกรรมที่ 1 
พิธีไหว้ครู เลื่อนชั้นปี รับหมวก 
มอบตะเกียง 
 1.ขั้นวางแผน (PLAN)   
1.1.ศึกษาผลการประเมิน
โครงการ ปัญหา และอุปสรรค 
ศึกษาผลการประเมินกิจกรรมท่ี
ผ่านมาใน ประเด็นต่างๆ เพื่อ
การจัดกิจกรรมทีส่อดคล้องกับ
ปัญหา และบริบทของวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนีพุทธชิน
ราช 
1.2. งานพัฒนานักศึกษา
ร่วมกับสโมสรนักศึกษา 
วิเคราะหจ์ุดแข็ง  จุดอ่อน ภาวะ
คุกคาม และโอกาส ของการ
พัฒนานักศึกษาในกิจกรรมพิธี
ไหว้ครู เลื่อนช้ัน และมอบ
ตะเกียงเพื่อการวเิคราะห์ให้ 
สอดคล้องกับนโยบาย อัตลักษณ์
บัณฑิต วัตถุประสงค์ของแผน
วิทยาลัย การบรูณาการกับ
ภารกิจต่างๆ ความเสี่ยง ตัวบ่งช้ี
ที่เกี่ยวข้องมาตรฐานคณุวุฒิ

-อาจารย์และแขกผู้มี
เกียรตจิำนวน100คน 
-นักศึกษาปี๑-๔ 
จำนวน 581 คน 
-นักศึกษาปี2 
จำนวน 120 คน 
-ผู้ปกครอง 120 คน 
 
 

กิจกรรมที่ 1 (ใช้เงินรายได้
สถานศึกษา) 
กิจกรรมที่ 1  
1. ค่าจ้างตกแต่งสถานท่ี เป็น
เงิน 3,0๐๐ บาท  
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
อาจารย์และผูเ้กี่ยวข้อง10๐ 
คน x ๒๕บาท x 1 มื้อเป็นเงิน 
๒,5๐๐ บาท  
3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
นักศึกษา 533 คน x ๒๐ 
บาท x 1 มื้อ เป็นเงิน ๑
0,660 บาท  
4. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ผู้ปกครอง 117 คน x 25 
บาท x 1 มื้อ เป็นเงิน 2,925 
บาท  
5. ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นเงิน 
10,000 บาท  
รวมเงินกิจกรรมที่ 1 เป็นเงิน 
29,085 บาท 
(เงินจัดสรร 30,120 บาท 
ปรับลดงบประมาณ 30,010 
บาท เบิกจ่ายจริง 29,085 

กิจกรรมที่ 1 
5 สิงหาคม 
2564 
  
 

นักศึกษาแสดงถึง
ความกตัญญูเคารพ 
ต่อครูอาจารย ์
 

อ.อังคณา 
สโมสร
นักศึกษาฯ 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

3. เพื่อส่งเสริม
เอกลักษณ์ สืบทอด
ปณิธานของวิชาชีพ
พยาบาล 
4.เพื่อให้นักศึกษามี
มาตรฐานการ
อุดมศึกษาผลลัพธ์
ผู้เรยีนทั้ง 3 ด้าน 
 
 
 
 

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทักษะ
การเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี๒๑ และ
วัตถุประสงค์ของโครงการ   
1.3.การออกแบบ/ การเขียน
ร่างโครงการ และเคร่ืองมือที ่ใช้
ในโครงการ เพื่อการประเมินผล
ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
และตัวช้ีวัดความสำเร็จของ 
โครงการ 
2. ขั้นดำเนินการ (DO) 
2.1 ดำเนินกิจกรรมเสริม
หลักสตูรที่ส่งเสรมิคณุธรรม
จริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล 
ที่สอดคล้องทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ ๒๑  อัตลักษณ์
บัณฑิต และคณุลักษณะบณัฑติ
ตามกรอบ TQF 
-ไหว้คร ู
-เลื่อนช้ัน 
-ประกวดกลอนชมพาน 
-มอบเกียรติบตัรนักศึกษาเรียนดี
รายวิชาต่างๆ 

บาท คงเหลืองบประมาณ
จำนวน 925 บาท เพื่อนำ
งบประมาณไปปรับแผนกลาง
ปี) 



      แผนปฏิบัตกิารปีงบประมาณ ๒๕๖4  วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี พทุธชินราช (ปรับแผนกลางปี) หน้า 104 
  

 

โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

-เรียงความ “สวมหมวกขาว” 
สร้างเสริมทักษะต่อวิชาชีพ
พยาบาล 
3. ขั้นตรวจสอบ (Check)   
3.1  มีการตรวจสอบระหว่าง
การดำเนินงานของกิจกรรม 
ระยะเวลา งบประมาณ พร้อม
ประเมินผลตามแบบประเมิน
และวิธีการที่กำหนดขึ้นเพื่อให้
กิจกรรมทีด่ำเนินการเป็นไปตาม
แผน บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของกิจกรรม  
 3.2  มีการตรวจสอบ
ประเมินผลหลังสิ้นสุดกจิกรรม
ตามระยะเวลาที่กำหนด ตาม
แบบประเมินและการถอด
บทเรียนเพื่อเป็นแนวทางพัฒนา
กิจกรรมและรายงานผลการ
ดำเนินงานเสนอต่อหัวหน้างาน
พัฒนานักศึกษา 
4. ขั้นนำผลการประเมินมาใช้
ในการปรับปรุง และพัฒนา 
(ACT)   
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

4.1 วิเคราะห์ผลการดำเนิน
กิจกรรมโดยการถอดบทเรียน
เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนา
กิจกรรม 
4.2  มีการปรับปรุงกิจกรรม
ก่อนการดำเนินกิจกรรมตาม ผล
การประเมินความสำเร็จของ
แผนงานการพัฒนานักศึกษา 
ประจำปีงบประมาณ 2563 ที่
ผ่านมา 
4.3 ปรับปรุงผลการประเมิน
หลังสิ้นสุดกิจกรรมและนำผล
การประเมินเสนอต่อหัวหน้างาน
พัฒนานักศึกษา 

  กิจกรรมที่ 2 การสนับสนุน
ทุนการศึกษา 
1. ข้ันวางแผน 
1.1 วิเคราะห์ผลการดำเนินการ
ในการจัดหาแหล่งทุนสนุบสนุน
การศึกษา 
1.2สรุปข้อมลูของผู้รับทุนในปี
การศึกษาท่ีผ่านมา ท้ัง
แบบต่อเนื่องและเฉพาะรายป ี

อาจารย์ 5 คน 
คณะกรรมการเจ้าของ
ทุน 5 คน 
นักศึกษาทุน 10 คน 

กิจกรรมที่ 2  
1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 
รับรองคณะกรรมการเจ้าของ
ทุนตรวจเยีย่ม  
10 คน x 5 ครั้ง x 25 บาท 
เป็นเงิน 1,250 บาท  
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 
นักศึกษาทุน 10 คน x 5 ครั้ง 
x 20 บาท เป็นเงิน 1,000 
บาท  

ปีการศึกษา 
2564 
1.การประชุมสรร
หาผู้รับทุน 
พฤษภาคม-
กรกฎาคม 2564 
2.มอบทุน วันท่ี 
15 กรกฎาคม 
2564 

 อ.สุวรรณ ี
สโมสร
นักศึกษาฯ 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการ
ทุนการศึกษา 
2. ข้ันดำเนินการ 
2.1 คณะกรรมการประชุม
พิจารณาคัดเลือกพิจารณา
นักศึกษารับทุนการศึกษา 
2.2ประกาศรายชื่อนักศึกษาท่ี
ได้รับทุน 
2.3 ติดตามผลการเรียนและ
พฤติกรรมของนักศึกษาท่ีได้รับ
ทุน พร้อมบันทึกเสนอ
ผู้อำนวยการทุกภาคการศึกษา 
2.4 ติดตามการเยี่ยมบา้น
นักศึกษา รับทุน 10 ทุน 
2.5 รับการตรวจเยี่ยมนักศึกษา
จากเจ้าของทุน 
2.6 มอบหมายให้นักศกึษารบัทุน
จัดทำแฟม้ผลงานด้านการเรยีน 
ด้านกิจกรรม+จติอาสา ส่งอาจารย์
ที่ปรึกษาและงานทุน 
2.7 ดำเนินการจัดทำจดหมาย
ขอบคุณผูส้นุบสนุน
ทุนการศึกษา 
3. ขันประเมินผล 

รวมเงินกิจกรรมที่ 2 เป็นเงิน 
2,250 บาท 
(เงินจัดสรร 30,350 บาท 
เบิกจ่ายจริง 2,250 บาท 
คงเหลืองบประมาณจำนวน 
28,100 บาท เพื่อนำ
งบประมาณไปปรับแผนกลาง
ปี) 
 
 

3.รับการตรวจ
เยี่ยมเจ้าของทุน 
มกราคม-กันยายน 
2564 
4.ติดตามเยี่ยม
นักศึกษาได้รบัทุน 
สิงหาคม-กันยายน 
2564 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

สรุปผลการดำเนินกจิกรรม 
พร้อมท้ังโครวการเสนอ 
ผู้อำนวยการ 
4. ข้ันปรับปรุงพัฒนา 
นำผลการประเมินมาวิเคราะห์
วางแผนปรับปรุงการดำเนินงาน
ครั้งต่อไป 

  กิจกรรมที่ 3 สิทธิหน้าที่พลเมือง 
2.1 การเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา 
- เลือกตั้งคณะกรรมการ 
สโมสรนักศึกษา 
2.2 ยกระดบัความเขม้แข็ง
สโมสรนักศึกษา 
- จัดทำแผนพัฒนานักศึกษา
พยาบาลประจำปีการศึกษา 
2563 
-  ดำเนินงานตามแผนที่กำหนด 
- กำกับติดตามการดำเนิน งานของ
สโมสรทุก 1 เดือน 
2.3 ประชุมคณะกรรมการ 
สโมสรนักศึกษาเพื่อวิเคราะห์ผล
การดำเนินงานแต่กิจกรรมที่ผ่าน
มาทุกรายไตรมาสและวางแผน

นักศึกษาช้ันปีท่ี 
๑-4 จำนวน588 คน 
คณะกรรมการ 
สโมสรนักศึกษา 
จำนวน ๔๐ คน 
อาจารย์ ๕ คน 
 

กิจกรรมที่ 3 
-ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ปีการศึกษา 
2563 
เลือกตั้งวันท่ี 
10 กุมภาพันธ ์
2564 
ประชุมคณะกรรม 
การสโมสร
นักศึกษา 
ปีการศึกษา 
2563 
9 ตุลาคม 2563 
13 พฤศจิกายน
2563 
11 ธันวาคม
2563 
 13 มกราคม 
2564 

นักศึกษาแสดงความ
เป็นประชาธิปไตย 
1.ส่งเสริมให้สโมสร
นักศึกษาใช้
กระบวนการประกัน
คุณภาพการศึกษามา
ใช้ในโครงการและ
กิจกรรม 
2.เพื่อส่งเสริมให้
สโมสรนักศึกษา
ดำเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

อ.อังคณา 
สโมสร
นักศึกษาฯ 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

ปรับแก้ไขการดำเนินกิจกรรมอ่ืน
ต่อไป 
2.4 ประเมินความเสี่ยงท่ีอาจ
เกิดขึ้นในวิทยาลัยกับนักศึกษา
และบุคลากร นำมาจัดทำแผน
บริหารความเสี่ยงดำเนินการ
ตามแผนและประเมินผลความ
เสี่ยง 
2.5 จดัสรรนักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมเฉพาะกิจที่ได้รับ
มอบหมายและตดิตาม
ประเมินผล 
2.6 สรุปรายงานกิจกรรม
โครงการทีส่โมสรนักศึกษา 
ดำเนินการเสร็จสิ้น ๒ สัปดาห์  
2.7 จดัประชุมวางแผนจัดทำ
แผนพัฒนานักศึกษาร่วมกับ
อาจารย์ในปีการศึกษาต่อไป 

10 กุมภาพันธ ์
2564 
10 มีนาคม
2564 
 21 เมษายน
2564 
12 พฤษภาคม
2564 
9 มถิุนายน 
2564 
ปีการศึกษา 
2564 
14 กรกฎาคม 
2564 
11 สิงหาคม 
2564 
8 กันยายน 
2564 
สโมสรนักศึกษา
ร่วมทำแผนพัฒนา
นักศึกษา 
10 กรกฎาคม
2564 

สรุปงบประมาณโครงการ  RP01-14 31,335    
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการRP01-15 
โครงการพัฒนา
ความรู้ และ
ประสบการณ์ให้
ศิษย์เก่า 
 
โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
โครงการงาน
ประจำ 
 
วัตถุประสงค์ 
๑.เพื่อพัฒนาความรู้
และประสบการณ์ให้
ศิษย์เก่า 
2.เพื่อสร้าง
เครือข่ายสาน
สัมพันธ์ศิษย์เก่า 
3. เพื่อส่งเสริมให้
ศิษย์เก่ามสี่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรม
วิชาการวิจัย 
นวัตกรรม 

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

ร่วมจัดการประชุมใหญส่ามัญ
ประจำปีของสมาคมศิษยเ์ก่าฯ
ประจำปี 2564 
๑. มุฑิตาจิตผู้ก่อตั้งวิทยาลัย 
๒. บรรยายวิชาการ 
๓. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
ศิษย์เก่า 
 

ศิษย์เก่า  
จำนวน ๒๐๐ คน 
 

ใช้งบประมาณจาก
ค่าลงทะเบียนของสมาคมศิษย์
เก่าพุทธชินราชพยาบาล 

เดือนพฤษภาคม 
2564 
 
  
 

ศิษย์เก่าได้รับบริการ
ด้านวิชาการ วิชาชีพ
และมสี่วนร่วมใน
กิจกรรมของสถาบัน 
 
 

ดร.สายชล 
ดร.ชลลดา 
 

สรุปงบประมาณโครงการที่  RP01-15 0    
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการ RP01-
54 โครงการการ
พัฒนานวัตกรรม
ทางสุขภาพแก่
ผู้ป่วยติดบ้าน
ภายใต้การเรียนรู้
แบบสหสาขา
วิชาชีพ 
 
โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
โครงการงาน
ประจำ 
 โครงการตาม
นโยบาย 
 
วัตถุประสงค์ 
4.1 เพื่อให้
นักศึกษาได้พัฒนา
ให้เกิดความรู้ และ
ความสามารถดา้น 
IPE 
(Interprofessional 
Education) เกิด

1 ร้อยละ 80 ของ
นักศึกษาท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมมีความรู้และ
ความสามารถดา้น IPE 
(Interprofessional 
Education) ได้แก่ การ
ปฏิบัติงานเป็นทีม
สุขภาพ การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ในระดับดีขึ้นไป 
มีคะแนนเฉลี่ย 3.51 
ขึ้นไป  
2 ร้อยละ 100 ของ
นักศึกษาท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมไดร้ับการ
พัฒนาการเรียนรู้โดย
ผ่านกระบวนการเรียนรู้
เพื่อการเปลีย่นแปลง
และสหสาขาวิชาชีพ 
(Transformative & 
interprofessional 
Education) ในศตวรรษ
ที่ 21  
3 มีผลงานสร้างสรรค์ 
หรือผลงานนวัตกรรม

การเตรียมการ (PLAN)  
๑. วางแผนเพื่อเตรียมการจดั
ประชุมคณะกรรมการสโมสร
นักศึกษา จัดเตรียมเนื้อหาตาม
กรอบการเรียนรู้นวตักรรมทาง
สุขภาพแก่ผู้ป่วยติดบา้นและ
กระบวนการเรียนรู้สหสาขา
วิชาชีพ รวมถึงมอบหมายความ
รับผิดชอบ  
๒. สรรหาอาจารย์ประจำกลุ่ม
เพื่อเป็นท่ีปรึกษาการออกแบบ
และพัฒนานวัตกรรมด้าน
สุขภาพแก่ผู้ป่วยติดบา้น จำนวน 
๑๐ คน  
๒. ทำจดหมายเชิญวิทยากร
เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนวตักรรม
ทางสุขภาพแก่ผู้ป่วยติดบ้านและ
กระบวนการเรียนรู้สหสาขา
วิชาชีพ  
๓. ประชาสัมพันธ์ผูเ้ข้าร่วม
โครงการแก่นักศึกษา
สถาบันอุดมศึกษาจังหวัด
พิษณุโลก 7 แห่ง ได้แก ่ 

นักศึกษาจาก
สถาบันอุดมศึกษา
จังหวัดพิษณุโลกแห่ง
ละ 5 คน จำนวน 70 
คน 
คณะกรรมการ
นักศึกษาสโมสร 
วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี พุทธชินราช 
จำนวน 10 คน  
อาจารย์ประจำกลุ่ม 
จำนวน 6 คน  
วิทยากร จำนวน 2 
คน  
รวม 88 คน 
 
 

ระยะที่ ๑ ประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรม
ด้านสุขภาพแก่ผู้ป่วยตดิบ้าน
ภายใต้การเรียนรู้แบบสห
สาขาวิชาชีพ วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี พุทธ
ชินราช  
๑. ค่าอาหารกลางวัน (88 คน
x 5๐ บาท x 2 มื้อ) = 8,80
๐ บาท  
๒. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
( 88 คนx 20 บาท x 4 มื้อ) 
= 7,04๐ บาท  
๓. ค่าสมนาคณุวิทยากร (2 
คน X 3.5 ช่ัวโมง X ๖๐๐ 
บาท) = 4,2๐๐ บาท  
รวมเป็นเงิน 20,040 บาท  
ระยะที่ 2 การพัฒนา
นวัตกรรมทางดา้นสุขภาพแก่
ผู้ป่วยตดิบ้านภายใต้การ
เรียนรู้แบบ IPE  
ชุมชนตำบลบ้านคลอง อ.เมือง 
จ.พิษณุโลก  

(ไดร้ับทุนมลูนิธ ิ
สบช.) 
ระยะที่ ๑ ประชุม
เชิงปฏิบัติการ
พัฒนานวัตกรรม
ทางด้านสุขภาพ
แก่ผู้ป่วยตดิบ้าน
ภายใต้การเรียนรู้
แบบสหสาขา
วิชาชีพ วันเสาร์-
อาทิตย์ที่ 12-13 
ธันวาคม 2563  
ระยะที่ 2 การ
พัฒนานวัตกรรม
ทางด้านสุขภาพ
แก่ผู้ป่วยตดิบ้าน
ภายใต้การเรียนรู้
แบบสหสาขา
วิชาชีพ วันเสาร์-
อาทิตย์ที่ 20-21 
กุมภาพันธ์ 2564 
 

นักศึกษามี
ประสบการณ์เรยีนรู้
แบบสหวิชาชีพ  
 

นางปิยะเนตร 
วิริยะ
ปราโมทย์  
นางสาวณัฎฐ
ธิดา คำก้อน 
นายกสโมสร
นักศึกษา  
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

ประสบการณ์เรยีนรู้
แบบสหวิชาชีพ  
4.2 เพื่อให้
นักศึกษาได้มโีอกาส
ในการทำงาน
ร่วมสหสาขาวิชาชีพ 
ได้แก่ การระดม
ความคิดและ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้
ประสบการณ์
ระหว่างวิชาชีพและ
สร้างสมัพันธภาพ
ระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษาใน
จังหวัดพิษณุโลก  
3 เพื่อส่งเสริมให้
นักศึกษาผลติผลงาน
สร้างสรรค์ ผลงาน
นวัตกรรมด้าน
สุขภาพแก่ผู้ป่วยติด
บ้านภายใต้การ
เรียนรูส้หวิชาชีพ 
 
 

ด้านสุขภาพแก่ผู้ป่วยตดิ
บ้านของนักศึกษา
เผยแพร่ในระดับ
เครือข่ายหรือประเทศ  
4 ร้อยละ 80 ของ
นักศึกษาท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมมีความพึงพอใจ
ต่อการดำเนินกิจกรรม
ในระดับดีขึ้นไป มี
คะแนนเฉลีย่ 3.51 ขึ้น
ไป 
 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยันเรศวร คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยัราชภฎัพิบูล
สงคราม คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยพิษณโุลก 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลล้านนา พิษณุโลก 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี 
อุตรดิตถ์ วิทยาลัยการ
สาธารณสุขสิรินธร จังหวัด
พิษณุโลก และวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี พุทธชินราช  
การดำเนินการ (DO)  
ระยะที่ 1 ดำเนินการอบรมเชิง
ปฏิบัติการหลักการเรยีนร่วม
วิชาชีพ Interprofessional 
Education โดยผ่านการ
ออกแบบนวัตกรรมทางสุขภาพ
แก่ผู้ป่วยตดิบ้าน  
1. แบ่งกลุ่มนักศึกษาเป็น 6 
กลุ่ม โดยในแต่ละกลุม่

๔. ค่าอาหารกลางวัน ( 88 
คนx 5๐ บาท x 2 มื้อ) = 
8,800 บาท  
๕. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(88 คนx 20 บาท x 4 มื้อ) 
= 7,040 บาท  
๖. ค่าวิทยากรบรรยาย (๒ คน 
x ๖๐๐ บาท x 3 ชม.) = 3,6
๐๐ บาท  
๗. ค่าวัสดุอุปกรณ์การทำ
นวัตกรรม (10 กลุ่ม x 500 
บาท) = 5,00๐ บาท  
๘. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง = 
5,000 บาท  
๙. ค่าถ่ายเอกสารและจดัทำ
เล่มรายงาน = 520 บาท  
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 
50,000 บาท 
 



      แผนปฏิบัตกิารปีงบประมาณ ๒๕๖4  วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี พทุธชินราช (ปรับแผนกลางปี) หน้า 112 
  

 

โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 

ประกอบด้วย นักศึกษาอย่าง
น้อย 3 สถาบัน  
2. มอบหมายให้แตล่ะกลุม่
ออกแบบนวัตกรรมทางสุขภาพ
แก่ผู้ป่วยตดิบ้านที่ใช้ในด้าน
สุขภาพ และการส่งเสริมหรือ
ฟื้นฟูสุขภาพ  
3. มอบหมายให้นักศึกษาเขียน 
Story telling เกี่ยวกับการเรียน
ร่วมวิชาชีพ  
ระยะที่ 2 การพัฒนานวัตกรรม
ทางด้านสุขภาพภายใต้การ
เรียนรู้แบบสหสาขาวิชาชีพ  
4. มอบหมายให้แตล่ะกลุม่นำ
นวัตกรรมทางดา้นสุขภาพแก่
ผู้ป่วยตดิบ้านที่ออกแบบนำไป
ทดลองใช้จริงในชุมชนตำบล
บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก  
5. มอบหมายให้นักศึกษาเขียน 
Story telling เกี่ยวกับการเรียน
ร่วมวิชาชีพ  
6. จัดเวทีนำเสนอผลงาน
นักศึกษาเกี่ยวกับนวัตกรรม
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

ทางด้านสุขภาพแก่ผู้ป่วยตดิ
บ้าน  
ขั้นการตรวจสอบและ
ประเมินผล (Check)  
๑. อาจารยป์ระจำกลุ่มส่งเสริม
สนับสนุน กำกับตดิตาม และ
รายงานความก้าวหน้าผลการ
ดำเนินงาน ในการออกแบบและ
พัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพแก่
ผู้ป่วยตดิบ้านระหว่างดำเนินการ
ระยะที่ 1 ของโครงการ  
๒. อาจารยป์ระจำกลุ่มติดตาม 
และวิเคราะหผ์ลสำเร็จของการ
ดำเนินงานเป็นระยะและเมื่อ
เสร็จสิ้นโครงการ ระยะที่ 2 โดย
ใช้แบบประเมินที่กำหนดเพื่อให้
เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายที่
กำหนด  
๓. สโมสรนักศึกษา สรุปผลการ
ดำเนินโครงการ ผลการถอด
บทเรียนการเรียนรู้การพัฒนา
นวัตกรรมทางดา้นสุขภาพแก่
ผู้ป่วยตดิบ้านภายใต้การเรียนรู้
แบบสหสาขาวิชาชีพ และจัดทำ



      แผนปฏิบัตกิารปีงบประมาณ ๒๕๖4  วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี พทุธชินราช (ปรับแผนกลางปี) หน้า 114 
  

 

โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

เอกสารรายงานผลการ
ดำเนินงานเสนอต่อผู้บริหาร 
คณะกรรมการบรหิารวิทยาลัย
พิจารณา และจดัส่งมลูนิธิ
สถาบันพระบรมราชชนกต่อไป  
ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน 
(Act)  
๑. นำผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะจากคณะ
กรรมการบริหารวิทยาลัยฯมา
ปรับปรุงและพัฒนาการ  
ดำเนินงานให้ดีขึ้น 

สรุปงบประมาณโครงการ RP01-54  50,000    
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แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564 (ปรับแผนกลางปี) 
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  

(บรรลตุัวช้ีวัดที่กำหนดไว้อย่างน้อยร้อยละ 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 (ร้อยละ 95) 
2.2. จำนวนผลงานวิจัยท่ีไดร้ับการอ้างอิง (จำนวน 4 เรื่อง) 
2.3. ระดับความสำเรจ็ในการส่งเสริมสนับสุนนการทำผลงานวิจัย/วิชาการไปตีพิมพเ์ผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือนำไปใช้ประโยชน์ (ตามเกณฑ์  
สบช. 2561) (ค่าเป้าหมายระดับ 5) 
ระดับที่ 1 มีนโยบายหรือแผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุนการนำผลงานวิจัย/นวัตกรรมไปตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติหรือนำไปใช้
ประโยชน ์
ระดับที่ 2 มีแผนงาน/โครงการในการสนับสนุนการนำผลงานวิจยั/นวัตกรรมไปตีพมิพ์เผยแพร่ในระดบัชาติและนานาชาติหรือนำไปใช้ประโยชน์ 
ระดับที่ 3 ไดด้ำเนินการตามแผนงาน/โครงการหรือกิจกรรมตามทีก่ำหนด 
ระดับที่ 4 มีการติดตาม ประเมินผลและรวบรวมผลงานวิจัย/นวัตกรรมทีไ่ด้รับการตีพมิพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติหรือการนำไปใช้ประโยชน์ 



      แผนปฏิบัตกิารปีงบประมาณ ๒๕๖4  วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี พทุธชินราช (ปรับแผนกลางปี) หน้า 116 
  

 

 ระดับที่ 5 มีผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้ประโยชน์อยา่งน้อยร้อยละ 5 ของจำนวนอาจารย์ประจำ   
2.4. จำนวนผลงานนวัตกรรมด้านสุขภาพท่ีได้รับการจดอนสุิทธิบัตร (จำนวน 4 ช้ิน) 
2.5. จำนวนเงินสนับสนุนทุนวิจัยหรือนวัตกรรมจากแหล่งทุนภายนอก (จำนวน 2,000,000 บาท) 

กลยุทธ ์ 2.1.ยกระดับคณุภาพการผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการที่มคีณุภาพสูงสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการผลติและพัฒนาบุคลากรสขุภาพและตอบสนองระบบ
สุขภาพของประเทศ 

  2.2.ผลักดันให้เกิดการสร้างนวัตกรรมไปสู่การจดสิทธิบัตรหรืออนุสทิธิบัตรและใช้ประโยชน์ 
  2.3.สรา้งเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัยเพื่อแสวงหาแหล่งทุนภายนอก 
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา ตัวบ่งช้ีคุณภาพระดับองค์ประกอบท่ี 2 ระดับคณะตามคูม่ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสกอ. 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด  รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการ SP02-06 
โครงการยกระดับ
คุณภาพผลงานวิจัย
และวิชาการ 
 
 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
โครงการงานประจำ 
 
วัตถุประสงค์ 
1. ผลิตผลงานวิจัยและ
ผลงานวิชาการที่มี
คุณภาพสูงสามารถ
นำไปใช้ประโยชน์ในการ
ผลิตและพัฒนาบุคลากร
สุขภาพ 
และตอบสนองระบบ
สุขภาพของประเทศ 
2. พัฒนาสมรรถนะ
อาจารย์ในการผลติ
ผลงานวิจัยท่ีมคีุณภาพ 
 
 

1. ร้อยละของผลงาน 
วิจัยและผลงานวิชาการที่
ได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ
ระดับชาตหิรือ
นานาชาติ/จำนวนผลงาน
การตีพิมพ์ทั้งหมดในปี
นั้น เท่ากับ 95 ข้ึนไป 
2. จำนวนผลงานวิจัยท่ี
ได้รับการอ้างอิง มากกว่า 
4 เรื่อง 
3. ระดับความสำเร็จใน
การส่งเสริมสนับสนุนการ
ทำผลงานวิจัย/วิชาการ
ไปตีพิมพเ์ผยแพร่ใน
ระดับชาตหิรือนานาชาติ 
หรือนำไปใช้ประโยชน์ 
เท่ากับ 5 คะแนน 
 

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 20 คน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(เงินรายได้) 
- ค่าถ่ายเอกสาร เป็นเงิน 
1,000 บาท 
(เงินจัดสรร 1,000 บาท 
เบิกจ่ายจริง 0 บาท    
คงเหลืองบประมาณ 
จำนวน 1,000 บาท เพื่อ
นำงบประมาณไปปรับแผน
กลางป)ี 
 

วันท่ี 9 
ธันวาคม
2563 ,  
วันท่ี 17 
กุมภาพันธ์

2564 
 

วิทยาลัยฯ มผีลงานการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ 
ผลงานวิจัย/วิชาการที่มี
คุณภาพระดับ 
สูงและสามารถนำไปใช้ 
ประโยช์ได ้

ดร.เบญจมาภรณ์  
นาคามด ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปงบประมาณโครงการ SP02-06  0    
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการ SP02-07 
โครงการสนับสนุนการ
จดอนุสิทธิบัตร 
 
 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
 โครงการงานประจำ 
 
วัตถุประสงค์ 
1. สนับสนุนการ 
ผลิตนวตักรรม 
ด้านสุขภาพและด้านการ
พัฒนาผู้เรียน  
2. ผลิตผลงานวิจัยเพื่อ
รับการ สนับสนุนทุน
วิจัยหรือนวัตกรรมจาก
แหล่งทุนภายนอก 

1. มีจำนวนผลงาน
นวัตกรรมด้านการดูแล
สุขภาพและนวัตกรรมด้าน
การพัฒนาผู้เรียน หรือ
ด้านการเรียนการสอนที่
ได้รับการจดอนสุิทธิบัตร
เท่ากับ 4 ช้ินข้ึนไป  
2. จำนวนเงินสนับสนุน
ทุนวิจัยหรือนวัตกรรม
จากแหล่งทุนภายนอก 
เท่ากับหรือมากกว่า 
2,000,000 บาท 
 

กิจกรรมที่ 1   
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เกี่ยวกับขั้นตอนการจด 
อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ ์
1. ประชาสัมพันธ์ 
อาจารย์ที่สนใจพัฒนา
นวัตกรรม 
2. จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการเกี่ยวกับ
ขั้นตอนการจด 
อนุสิทธิ บัตร ลิขสิทธ์ิ 
3. สรปุและประเมิน
โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาจารย์  
จำนวน 25 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 1   
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เกี่ยวกับขั้นตอนการจด 
อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ ์
(เงินรายได้) 
- ค่าอาหารกลางวัน 50 
บาท X 25 คน X 1 วัน 
เป็นเงิน 1,250 บาท 
- ค่าอาหารว่าง 25 บาท X 
25 คน X 2 มื้อ  
เป็นเงิน 1,250 บาท 
- ค่าถ่ายเอกสาร  
เป็นเงิน 1,000 บาท 
- ค่าตอบแทนวิทยากร 
600 บาท x 7 ช.ม.    
เป็นเงิน 4,200 บาท 
- ค่าเดินทางวิทยากร    
เป็นเงิน 5,000 บาท 
- ค่าที่พักวิทยากร  
เป็นเงิน 1,200 บาท 
รวมกิจกรรมที่ 1  
เป็นเงิน 13,900 บาท 
 

วันท่ี 20 
มกราคม 
2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

-บุคลากรสาธารณสุข 
มีนวัตกรรมที่นำไปดูแล
สุขภาพผูร้ับบริการ 
-อาจารย์มีนวัตกรรมการ
เรียนการสอน ท่ีนำไปใช้
ในการพัฒนาการเรยีนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพดี
ยิ่งข้ึน 
 
 

ดร.เบญญาภา 
พรมพุก 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ 2   
การสนับสนุนการจด 
อนุสิทธิบัตร 
1. ประสานงานกับ
สถาบันพระบรมราชชนก
เพื่อช่วยหลืออาจารย์ที่
ประสงค์จะจดสิทธิบัตร/
อนุสิทธิบัตรตา่งๆ  
2. สรปุและประเมิน
กิจกรรม 

(เงินจัดสรร 13,900 บาท 
เบิกจ่ายจริง 5,200 บาท    
คงเหลืองบประมาณ 
จำนวน 8,700 บาท เพื่อ
นำงบประมาณไปปรับแผน
กลางป)ี 
กิจกรรมที่ 2   
การสนับสนุนการจด 
อนุสิทธิบัตร 
- ค่าธรรมเนยีมการจดอนุ
สิทธิบัตร  
เป็นเงิน 10,000 บาท 
- ค่าถ่ายเอกสาร  
เป็นเงิน 1,000 บาท 
รวมกิจกรรมที่ 2  
เป็นเงิน 11,000 บาท 
(เงินจัดสรร 11,000 บาท 
เบิกจ่ายจริง 0 บาท    
คงเหลืองบประมาณ
กิจกรรมที่ 2 จำนวน 
11,000 บาท เพื่อนำ
งบประมาณไปปรับแผน
กลางป)ี 

 
 
 
 
 
 
วันท่ี 1-31 
ธันวาคม 
2563 
วันท่ี 1-31 
มีนาคม 
2564 
วันท่ี 1-30 
มิถุนายน
2564 
วันท่ี 1-30 
กันยายน
2564 

 
 
 
 
 
 
ดร.เบญญาภา 
พรมพุก 
 
 

สรุปงบประมาณโครงการที่ SP02-07 5,200    
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการRP02-16
โครงการสนับสนุนการ
ผลิตและเผยแพร่
ผลงานวิจัย บทความ
วิชาการ ตำรา และงาน
สร้างสรรค์ 
 
 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
 โครงการงานประจำ 
 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อสนับสนุนให้
อาจารยผ์ลิตผลงานวิจัย
ที่มีคุณภาพ 
2. เพื่อให้อาจารย์
สามารถผลิตผลงานวิจัย
และผลงานวิชาการได้
อย่างคล่องตัว 
3. เพื่อสร้างขวัญและ
กำลังใจให้อาจารย์ในการ

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 1 พิจารณา
โครงร่างการวิจัยและ
จัดสรรทุนวิจัย ฯ 
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 1  
(ใช้เงินรายได้สถานศึกษา) 
--  ค่าสนับสนุนการ
ดำเนินงานของ
คณะกรรมการจรยิธรรม
วิจัยในมนุษย์เครือข่าย
ภูมิภาคมหาวิทยาลัย
นเรศวร เป็นเงิน      
๒๐,๐๐๐ บาท 
-  ค่าสนับสนุนโครงร่าง
วิจัยเป็นเงิน 1,043,๑๖๐ 
บาท 
 -  ค่าสนับสนุนการจดัทำ
บทความวิชาการ                   
เป็นเงิน ๘๕,๔๑0 บาท 
รวมกิจกรรมที่ 1 เป็นเงิน 
1,148,๕๗0 บาท 
 

วันท่ี 1-31 
ธันวาคม 
2563 
วันท่ี 1-31 
มีนาคม 
2564 
วันท่ี 1-30 
มิถุนายน
2564 
วันท่ี 1-30 
กันยายน
2564 
 

 

อาจารย์มีการผลิตและ
เผยแพรผ่ลงานวิจยั 
มากขึ้น 

อ.ดวงใจ  
พรหมพยัคฆ ์
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

ผลิตผลงานวิจัยและ
ผลงานวิชาการ 
๔. เพื่อเป็นการกระตุ้น
และส่งเสรมิให้อาจารย์ 
ได้ตระหนักเห็น
ความสำคญัของการผลิต
และเผยแพรผ่ลงานวิจยั 
๕. เพื่อเพิ่มผลการ
ตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัยของอาจารย ์
๖. เพื่อสร้างเครือข่าย
งานวิจัยกับสถาบัน 
การศึกษาต่างๆ 

 กิจกรรมที่ 2  สนับสนนุ
ค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์
เผยแพร่วิจัยและ
บทความวิชาการ 
1. วิเคราะหผ์ลงานวิจัย 
ผลงานวิชาการที่พร้อมใน
การตีพิมพ์เผยแพร ่
2. ประชาสัมพันธ์ให้
อาจารยส์่งบทความให้
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร 
3. อาจารยบ์ันทึก
ข้อความขอสนับสนุนการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ โดยแนบ
ใบตอบรับการตีพิมพ์
เผยแพร่และบเสร็จรับ
เงิน 
4. กรณีอาจารย์มีความ
ประสงค์ที่จะนำเสนอ
บทความวิชาการในระดับ
นานาชาติ บันทึก
ข้อความขอสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการแปล
เอกสาร 

อาจารย์ 30 คน 
 

กิจกรรมที่ 2  สนับสนนุ
ค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์
เผยแพร่วิจัยและบทความ
วิชาการ 
(ใช้เงินรายไดส้ถานศึกษา) 
-  ค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์
บทความวิจัย/วิชาการ ใน
วารสารระดับชาติ     เป็น
เงิน  70,000 บาท 
-  ค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์
บทความวิจัย/วิชาการ ใน
วารสารนานาชาติ      เป็น
เงิน  ๒๐,๐00 บาท  
รวมกิจกรรมที่ ๒  เป็นเงิน 
90,000 บาท 
 

วันท่ี 1-31 
ธันวาคม 
2563 
วันท่ี 1-31 
มีนาคม 
2564 
วันท่ี 1-30 
มิถุนายน 
2564 
วันท่ี 1-30 
กันยายน
2564 
 
 

อาจารย์มีการผลิตและ
เผยแพรผ่ลงานวิจยัมาก
ขึ้น 

อ.ดวงใจ พรหม
พยัคฆ ์



      แผนปฏิบัตกิารปีงบประมาณ ๒๕๖4  วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี พทุธชินราช (ปรับแผนกลางปี) หน้า 122 
  

 

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
พิจารณาผู้ได้รับรางวัล
ตามหลักเกณฑ์การ
พิจารณา 2 รางวัล 
4. สรปุและประเมิน
โครงการ 
 
 

- อาจารย์รับรางวัล
นักวิจัยหน้าใหม่   
1 คน 
- อาจารย์รับรางวัล
นักวิจัยอาวุโส   
1 คน 
 

กิจกรรมที่ 3  
-ไม่ใช้งบประมาณ 

วันท่ี 7
พฤษภาคม 
2564 

อาจารย์มีขวัญกำลังใจใน
การผลิตผลงานวิจัยมาก
ขึ้น 

ดร. 
เบญจมาภรณ์ 
นาคามด ี

สรุปงบประมาณโครงการที่ RP02-16 1,238,570    
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการ RP02-17 
โครงการพัฒนา
กระบวนการจัดการ
ความรู้เพ่ือสร้างแนว
ปฏิบัติท่ีดีในองค์กร 
 
 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
 โครงการงานประจำ 
 
วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อส่งเสรมิให้เกิดการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้กันใน
องค์กรและนำความรู้ที่ดี
ไปประยุกต์ใช้ 
2. เพื่อส่งเสริมให้
วิทยาลัยเป็นองค์กรแห่ง
การเรยีนรู ้

1. มีการจัดการความรู ้
ในทุกกลุ่มงานตาม
โครงสร้างการบรหิารงาน
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   
-ไม่ใช้งบประมาณ 

วันท่ี 21 - 25 
ตุลาคม 2563 

เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กันในองค์กรและนำ
ความรู้ที่ดไีปประยุกต์ใช้ 

อ.ชนกานต์  แสง
คำกุล 
 

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 
2.1 กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กลุ่มงานวิจัยและ
บริการวิชาการ และกลุ่ม
งานวิชาการ (ใช้เงิน
อุดหนุน) 
- ค่าตอบแทนวิทยากร
หน่วยงานรัฐบาล 2 คน ๆ 
ละ 600 บาท X3 ช่ัวโมง 
เป็นเงิน 3,600 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน 50 
บาท X 55 คน X 1 วัน 
เป็นเงิน 2,750 บาท 
- ค่าอาหารว่าง 25 บาท X 
55 คน X 2 มื้อ  
เป็นเงิน 2,750 บาท 
- ค่าพาหนะวิทยากร  
เป็นเงิน 3,000 บาท 

วันท่ี 22 
ธันวาคม
2563 
(1 วัน) 

 อ.ชนกานต์   
แสงคำกุล 
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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 

รวมกิจกรรม 2.1  
เป็นเงิน 12,100 บาท 
 

  2.2 การแลกเปลี่ยน
เรียนรูโ้ดยวิทยากร
ภายนอกของกลุ่มงาน
อำนวยการและ
ยุทธศาสตร์ ดังนี ้
- จัดประชุมแลกเปลีย่น
เรียนรู้ของเจ้าหน้าท่ี  
- ผู้เข้าร่วมประชุม
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้
- ผู้รับผดิชอบโครงการ
รวบรวมความรู้เผยแพร่
ทางเวบไซด์ KM ชุมชน
สระแก้ว พร้อมทั้ง
ประชาสมัพันธ์ให้
เจ้าหน้าท่ีของวิทยาลัย
เข้าไปแลกเปลีย่นเรยีนรู ้

 กิจกรรมที่ 2 
2.2 กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กลุ่มงานอำนวยการ 
- ค่าตอบแทนวิทยากร
หน่วยงานรัฐบาล 1 คนๆ
ละ 600 บาท X 3 ช่ัวโมง 
เป็นเงิน 1,800 บาท 
- ค่าอาหารว่าง ๒5 บาท X 
50 คน  
เป็นเงิน 1,250 บาท 
รวมกิจกรรม 2.2 
เป็นเงิน 3,050 บาท  
 

วันท่ี 23
ธันวาคม
2563 
(ครึ่งวัน) 

 ดร.เบญจมาภรณ์ 
นาคามด ี
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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  
กิจกรรมที่ 3.1 ไม่มี
ค่าใช้จ่าย 

วันท่ี 20 
พฤษภาคม

2564 

 อ.ชนกานต์  แสง
คำกุล 
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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
ทางเว๊บไซด์ KM ชุมชน
สระแก้ว พร้อมทั้ง
ประชาสมัพันธ์ให้
เจ้าหน้าท่ีของวิทยาลัย
เข้าไปแลกเปลีย่นเรยีนรู ้

บุคลากร 60 คน กิจกรรมที่ 3 
กิจกรรมที่ 3.2 ไม่มี
ค่าใช้จ่าย 

วันท่ี 21 
พฤษภาคม

2564 

 ดร.เบญจมาภรณ์ 
นาคามด ี
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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  
-ไม่ใช้งบประมาณ 

วันท่ี 19 
มิถุนายน
2564 

 อ.ชนกานต์ แสง
คำกุล 

รวมเงินโครงการ RP02-17 15,150    
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แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564 (ปรับแผนกลางปี) 
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 4 โครงการ 
8. ร้อยละ 80 ของโครงการบริการวิชาการแก่สังคมสามารถดำเนินการตามเวลาและงบประมาณที่กำหนดไว ้
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 (จำนวน 1 หลักสูตร) 
3.2. จำนวนบุคลากรสาธารณสุขท่ีเข้ารับการอบรมตามความต้องการของระบบสุขภาพ (จำนวน 80 คน) 
3.3. ระดับความสำเร็จในการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเขตสุขภาพท่ีรองรับ Service Plan (ตามเกณฑ์ สบช. 2561) (ระดับ 5) 
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 ่
 ระดับที ่5 มีการสรุปและประเมินผลการอบรมฯ 
3.4. ระดับความสำเร็จของศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข (ตามเกณฑ์ สบช. 2561) (ระดับ 5) 
ระดับความสำเร็จของศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข (ระดับ 5) 
 ระดับที่ 1 มีการวิเคราะหค์วามตอ้งการจำเป็นของการพัฒนาบุคลากรในเขตสุขภาพ/พื้นที่ท่ีเป็นที่ตั้งของวิทยาลัย  
 ระดับที่ 2 มีการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม/รับหลักสตูรฝึกอบรมจากหน่วยงานเพื่อการพัฒนาบุคลากร 
 ระดับที่ 3 มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมผ่านช่องทางต่างๆ 
 ระดับที่ 4 มีการบรหิารจดัการการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรตามหลักสตูรอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ระดับที่ 5 มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ผ่านการอบรมที่มีต่อการประชาสัมพันธ์และการตลาด การดำเนินการจัดการฝึกอบรมและการบริหารจัดการฝึกอบรมในแต่
ละหลักสตูร  
และคะแนนความสำเรจ็ของศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการโรคเรือ้รัง  (ตามเกณฑ์การดำเนินงานศนูย์ความเป็นเลิศทางวิชาการดา้นสุขภาพ วิทยาลยัในสังกัด สบช. 
พ.ศ. 2559- 2563)  (ระดับ 5) 

กลยุทธ ์ 3.1. พัฒนาบริการวิชาการเชิงรุกพื่อตอบสนองระบบบริการสุขภาพ 
3.2. ยกระดับความสำเร็จของศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขและศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการโรคเรื้อรัง 

ระบบประกันคุณภาพการ  
ศึกษา 

- ตัวบ่งช้ีคุณภาพระดับหลักสตูรตามคู่มือการประกันคณุภาพการศึกษาภายในของสกอ. 
ตัวบ่งช้ีคุณภาพระดับองค์ประกอบท่ี 3 ระดับคณะตามคูม่ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสกอ. 

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด  รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการ SP03-09 
โครงการพัฒนา
หลักสูตรเพ่ือตอบ 
สนองระบบสขุภาพ 
(โครงการอบรมฟื้นฟู
วิชาการพยาบาลเวช
ปฏิบัติท่ัวไปประจำปี
งบประมาณ 2564) 
 
 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
 โครงการงาน
ประจำ 
 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนาบุคลากร
สาธารณสุขตามความ
ต้องการของระบบ
สุขภาพ 
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม
ได้รับการฟื้นฟูความรู้ 
ด้านการรักษาโรค
เบื้องต้น  

1. โครงการบริการ
วิชาการที่ตอบสนองตาม
ความต้องการของระบบ
สุขภาพ อย่างน้อย 1 
โครงการ 
2. มีจำนวนบุคลากร
สาธารณสุข ที่เข้ารับการ
อบรมตามความต้องการ
ของระบบสุขภาพอย่าง
น้อย 80 คนขึ้นไป 
3. บุคลากรสาธารณสุขมี
ความรู้ตามเกณฑ์อย่าง
น้อยร้อยละ 8๐ 
4. ความพึงพอใจและ
ความซื่อสัตย์ของผู้เข้ารับ
การอบรม (NPS: Net 
Promoter Score) อยู่
ในกลุ่ม 3 Promoter  
มากกว่าร้อยละ 60 
5. มีการนำความรูจ้าก
การบริการวิชาการไปใช้
ในการจัดการเรียนการ
สอน อย่างน้อย 1 
รายวิชา6. ระดับ

1. สำรวจและวิเคราะห์
ความต้องการการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรใน
ระบบสุขภาพ 
2. พัฒนาหลักสูตร
ร่วมกับผูเ้ชี่ยวชาญ 
3.วางแผนดำเนินการจัด
อบรมตามหลักสูตร  
ที่กำหนดไว ้
4. เตรียมการจัดอบรม 
5. ดำเนินการจัดอบรม 
6. สรปุและประเมิน
โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พยาบาลในเขต
สุขภาพท่ี 2  
จำนวน 180 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปรับรายรับจากการ
ลงทะเบียนตามผูเ้ข้าอบรม
จริง 
ค่าสนับสนุนการอบรม 
3,500 บาท x 190 คน  
รวมเป็นเงิน 665,000 
บาท 
(ดำเนินการเสรจ็สิ้น       
ใช้งบประมาณในการ
ดำเนินการ 362,368 
บาท) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันท่ี 14 – 
18 ธันวาคม 
2563 
(5 วัน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชาชนไดร้ับบริการ
ด้านสุขภาพในระดับปฐม
ภูมิที่มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ.เพ็ญนภา  
ดำมินเศก 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

3. เพื่อนำความรู้จาก
การบริการวิชาการไป
ใช้ในการจัดการเรียน
การสอน 

ความสำเร็จในการ
สนับสนุนการพัฒนา
บุคลากรเขตสุขภาพ 
รองรับ service plan 
เท่ากับ 5 คะแนน 

 
 
 
 

สรุปงบประมาณโครงการ SP03-09 362,368    
โครงการSP๐๓-๑๐ 
โครงการส่งเสริม
ความเข้มแข็งด้าน
การจัดการโรคเร้ือรัง
ตำบลบ้านคลอง ปี 6 
 
   โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
โครงการงาน
ประจำ 
 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อส่งเสริมความ
ต่อเนื่องในการสร้าง
ความเข้มแข็งด้านการ
จัดการโรคเรื้อรังตำบล
บ้านคลอง 

1.ระดับความสำเร็จของ
ของชุมชนชุมชนเข้มแข็ง
ตำบลบ้านคลอง มีการ
ดำเนินการสร้างความ
เข้มแข็งด้านการจดัการ
โรคเรื้อรังอย่างต่อเนื่อง 
เท่ากับ 5 คะแนน 
2. ศูนย์การเรียนรู้
ต้นแบบด้านการจัดการ
โรคเรื้อรัง มีการจดั
กิจกรรมเพื่อการจัดการ
โรคเรื้อรังอย่างต่อเนื่อง
3. กลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรังที่
เข้าร่วมกิจกรรมมีภาวะ
สุขภาพดีขึ้นอย่างน้อย
ร้อยละ 20 

1.ประชุมวางแผนร่วมกับ
ทีมตำบลบ้านคลอง  
2. นำเสนอผลการ
ประชุมความต้องการของ
ชุมชนบ้านคลองเสนอต่อ
คณะกรรมการบรหิาร
วิทยาลัยและคณาจารย ์
3. ประชาสัมพันธ์
โครงการให้กับคณาจารย์
ในวิทยาลัย 
4. เป็นท่ีปรึกษา และ
กระตุ้นการจัดกิจกรรม
สร้างเสริมสุขภาพ ศูนย์
การเรยีนรู้ต้นแบบด้าน
การจัดการโรคเรื้อรังใน
ชุมชนบ้านคลอง 

- อาจารย์ จำนวน 
10 คน 
- กลุ่มเสีย่ง/กลุม่ป่วย
โรคเรื้อรังในชุมชนที่
สนใจเข้าร่วมเพิ่มเติม
จำนวน 100 คน  

ใช้งบประมาณดำเนินการ
จากเทศบาลตำบลบา้น
คลอง 
 
 

เดือน
ธันวาคม 
2563-
มีนาคม 
2564 

-ชุมชนบ้านคลองเป็น
ชุมชนเข้มแข็งด้านการ
จัดการโรคเรื้อรัง 
- วิทยาลัยฯ เป็นศูนย์
รวบรวมความรู้เกีย่วกับ
การจัดการโรคเรื้อรังท่ี
นำไปใช้ประโยชน์ในการ
ดูแลสุขภาพผูร้ับบริการ 
  
 

อ.นิดา มีทิพย ์
อ.ชนานันท ์
แสงปาก 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

2. เพื่อส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้            
ที่ศูนย์การเรยีนรู้
ต้นแบบด้านการ
จัดการโรคเรื้อรัง 
3. เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
ในกลุ่มเสีย่งโรคเรื้อรัง 
4. เพื่อส่งเสริมให้กลุ่ม
ป่วยเรื้อรังสามารถ
ควบคุมโรคได ้
5. เพื่อให้บริการ
วิชาการตามความ
ต้องการของชุมชน
ตำบลบ้านคลอง 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. กลุ่มป่วยโรคเรื้อรังท่ี
เข้าร่วมกิจกรรมมีภาวะ
สุขภาพดีขึ้น ร้อยละ 20 
5. ระดับความสำเร็จของ
ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
การพัฒนาบุคลากร
สาธารณสุข เท่ากับ 5 
คะแนน 
6. ระดับความสำเร็จของ
ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
การจัดการโรคเรื้อรัง 
เท่ากับ 5 คะแนน 

5. คัดกรองกลุม่เสี่ยงและ
กลุ่มป่วยโรคเรื้อรัง
เพิ่มเตมิ 
6. นำเสนอผลจากการ
รวบรวมองค์ความรู้ด้าน
การจัดการโรคเรื้อรังใน
ศูนย์การจัดการโรคเรื้อรัง
ให้กับกลุ่มเสี่ยง และกลุ่ม
ป่วยโรคเรื้อรัง 
7. ถอดบทเรยีนคุณคา่ที่
ได้จากโครงการ เพื่อ
นำไปปรับปรุงการ
ดำเนินการปีถดัไป 

สรุปงบประมาณโครงการ SP03-10 0    
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการRP๐๓-๑8
โครงการสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
ด้านการจัดการโรค
เร้ือรังตำบลดอนทอง 
ปี 3 
 
 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
โครงการงาน
ประจำ 
 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งด้านการ
จัดการโรคเรื้องใน
ตำบลดอนทอง จ.
พิษณุโลก 
2. เพื่อพัฒนากลุ่ม
ป่วยโรคเรื้อรังให้มี
ความรู้ และ 
พฤติกรรมการสร้าง 
เสรมิสุขภาพได ้

1. เกิดกระบวนการสรา้ง
ความเข้มแข็งด้านการ
จัดการโรคเรื้อรัง 
2.กลุม่ป่วยโรคมีความรู้
ด้านการสร้างเสริม
สุขภาพในระดับดีขึ้นไป 
ร้อยละ 80 
3.กลุม่ป่วยมีพฤติกรรม
การสร้างเสริมสุขภาพนะ
ดับดีขึ้นไป ร้อยละ 50 
4.กลุม่ป่วยโรคเรื้อรัง
สามารถควบคุมโรคได้
ร้อยละ 40 
5.กลุม่เสีย่งมีความเสี่ยง
ต่อการเกิดโรคเรื้อรัง
ลดลง ร้อยละ 40 
6.เกิดกลุ่มออกกำลังกาย
อย่างน้อย 5 กลุ่ม 
7.อาจารย์อย่างน้อย 8 
คน เข้าร่วมในการ 
ให้บริการวิชาการตาม
ความต้องการของชุมชน 

กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิง
ปฏิบัติการ  
1.วางแผนการบริการ
วิชาการร่วมกับชุมชน 
2.สำรวจความต้องการใน
การให้บริการวิชาการ
ตามความต้องการของ
ตำบลดอนทอง จ.
พิษณุโลก 
3.นำเสนอผลการสำรวจ
ความต้องการบริการ
วิชาการต่อคณะ
กรรมการบริหารวิทยาลัย 
และคณาจารย ์
4.เป็นที่ปรึกษาและ
กระตุ้นการจัดกิจกรรม
สร้างเสริมความเขม้แข็ง
ดา้นการจดัการสุขภาพ
ร่วมกับตำบลดอนทอง จ.
พิษณุโลก 
5.อบรมให้ความรู้การ
สร้างเสริมสุขภาพในกลุ่ม
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 

ประชาชนกลุ่มผู้ป่วย 
โรคเรื้อรัง จำนวน 
100 คน 
 

ใช้งบประมาณดำเนินการ
จากองค์การบริหารส่วน
ตำบลดอนทอง จ.พิษณุโลก 
 

คร้ังท่ี 1 
วันท่ี 29 
ธันวาคม 
2563 
 
 
คร้ังท่ี 2  
วันท่ี 29 
ธันวาคม 
2563 

ประชาชนตำบลดอนทอง
มีส่วนร่วมในกระบวนการ
สร้างเสริมสุขภาพ เพื่อ
การจัดการโรคเรื้อรังใน
ชุมชนตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง ยั่งยืน 

อ.ศุภวรรน  
ยอดโปร่ง 
อ.จันทร์จิรา  
อินจีน 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

3.เพื่อพัฒนากลุ่มเสีย่ง
ให้สามารถป้องกัน
เรื้อรังได ้
4.เพื่อให้บริการ
วิชาการตามความ
ต้องการของชุมชน
ตำบลดอนทอง 

6.ติดตามประเมิน
พฤติกรรมการสร้างเสริม
สุขภาพและผลลัพธ์ทาง
สุขภาพในกลุ่มป่วยโรค
เรื้อรัง 
กิจกรรมที่ 2 ติดตาม
กลุ่มเสี่ยง 
1.คัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรค
เรื้อรัง 
2.ติดตามผลลัพธ์ทาง
สุขภาพในกลุ่มเสีย่ง 
โรคเรื้อรัง 
3.ส่งเสรมิ กระตุ้นให้
ชุมชนจัดตั้งกลุ่มออก
กำลังกายทุกหมู่บ้าน 
4.อาจารย์แตล่ะภาควิชา
ร่วมให้บริการวิชาการ
ตามความต้องการใน ต.
ดอนทอง จ.พิษณุโลก 
5.ประเมินผลการ
ดำเนินการ  
 

 
 
 
 
ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
โรคเรื้อรัง จำนวน 
50 คน 

 
 
 
 
วันท่ี 25
ธันวาคม 
2563 

สรุปงบประมาณโครงการ RP03-18 0    
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการ RP๐๓-19 
โครงการอบรม
พยาบาลเวชปฏิบัติ
ทั่วไป รุ่น 19 
 
 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
 โครงการงาน
ประจำ 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อบริการวิชาการ
ตามความต้องการของ
หน่วยงานด้านสุขภาพ
และสังคม 
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ ความ 
สามารถด้านการรักษา
โรคเบื้องต้น 
3. สรา้งความ
ตระหนักถึงบทบาท
หน้าท่ีในการพัฒนา
ตนเอง งาน และการ
ทำงานร่วมกับผู้อื่น 

1. เป็นโครงการบริการ
วิชาการที่ตอบสนอง
ความต้องการของ
หน่วยงานด้านสุขภาพ 
2. บุคลากรสาธารณสุข 
มีความรูต้ามเกณฑ์อย่าง
น้อยร้อยละ 80 
3. ความพึงพอใจและ
ความซื่อสัตย์ของผู้เข้ารับ
การอบรม (NPS: Net 
Promoter Score) อยู่
ในกลุ่ม 3 Promoter  
มากกว่าร้อยละ 60 
 

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

พยาบาลวิชาชีพ  
จำนวน 56 คน 

ปรับรายรับจากการ
ลงทะเบียนตามผูเ้ข้าอบรม
จริง 
-ค่าลงทะเบียน  
35,000 บาท x 49 คน 
รวมเป็นเงิน 
1,715,000 บาท 
(ดำเนินการเสรจ็สิ้น       
ใช้งบประมาณในการ
ดำเนินการ จำนวน 
1,171,136 บาท) 
 
 

ช่วง
เตรียมการ 
วันท่ี 15 
ธ.ค.2563-
วันท่ี 10 
ม.ค.2564 
ช่วง
ดำเนินการ 
วันท่ี 11 
ม.ค.2564- 
วันท่ี 7 พ.ค. 
2564 
(16สัปดาห์) 
 
 

ประชาชนไดร้ับบริการ
ด้านสุขภาพท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
มากขึ้น 

อ.นิดา  มีทิพย์  
ดร.วิภาพร  
สิทธิสาตร ์
 
 
 
 

สรุปงบประมาณโครงการ RP03-19 1,171,136    
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการ RP03-20 
โครงการอบรม
หลักสูตรผู้ช่วย
พยาบาล รุ่น 5 
 
 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
โครงการงาน
ประจำ 
 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อบริการวิชาการ
ตามความต้องการของ
หน่วยงานด้านสุขภาพ
และสังคม 
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ ความ 
สามารถในการ
พยาบาลตามบทบาท
ของผู้ช่วยพยาบาล 
3. สรา้งความตระหนัก
ถึงบทบาทหน้าที่ในการ
พัฒนาตนเอง งาน และ
การทำงานร่วมกับผู้อื่น  

1. เป็นโครงการบริการ
วิชาการที่ตอบสนอง
ความต้องการของ
หน่วยงานด้านสุขภาพ 
2. บุคลากรสาธารณสุข 
มีความรูต้ามเกณฑ์อย่าง
น้อยร้อยละ 80 
3. ความพึงพอใจและ
ความซื่อสัตย์ของผู้เข้ารับ
การอบรม (NPS: Net 
Promoter Score) อยู่
ในกลุ่ม 3 Promoter  
มากกว่าร้อยละ 60 
 

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

ผู้ช่วยเหลือคนไข้   
จำนวน 56 คน 

(เงินอุดหนุน) 
กิจกรรมที่ 1  
เตรียมความพร้อม    
เป็นเงิน  63,150 บาท 
กิจกรรมที่ 2  
การจัดการเรยีนการสอน  
เป็นเงิน  915,410 บาท 
กิจกรรมที่ 3  
การเตรียมความพร้อมสอบ
รวมยอดก่อนสำเรจ็
การศึกษา  
เป็นเงิน 157,200 บาท 
กิจกรรมที่ 4  
ปัจฉิมนิเทศ สำเร็จ
การศึกษาและประเมินผล  
เป็นเงิน 69,970 บาท 
กจิกรรมที่ 5  
การติดตามผู้สำเร็จการ
อบรม  
เป็นเงิน 10,480 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
1,216,260 บาท 
(เงินจัดสรร 1,216,260 
บาท ขอลดงบประมาณใน

วันท่ี 2 
ตุลาคม 
2563 - 
1 ตุลาคม 
2564 
(หลักสูตร  
1 ปี) 
 
 

ประชาชนไดร้ับบริการ
ด้านสุขภาพ ที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

อ.จันทร์จิรา  
อินจีน 
อ.ศุภวรรณ  
ยอดโปร่ง 
อ.เพ็ญนภา  
ดำมินเศก 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการเหลือ 
1,116,582 บาท    
คงคืนงบประมาณจำนวน 
99,678 บาท เพื่อนำ
งบประมาณไปปรับแผน
กลางป)ี 

สรุปงบประมาณโครงการ RP 03-20 1,116,582    
โครงการ RP03-21
โครงการอบรม
หลักสูตรผู้บริหาร
สาธารณสุขระดับต้น 
รุ่นที่ 3๐ 
 
 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
โครงการงาน
ประจำ 
 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อบริการวิชาการ
ตามความต้องการของ
หน่วยงานด้านสุขภาพ
และสังคม 

1. เป็นโครงการบริการ
วิชาการที่ตอบสนอง
ความต้องการของ
หน่วยงานด้านสุขภาพ 
2. บุคลากรสาธารณสุข 
มีความรูต้ามเกณฑ์อย่าง
น้อยร้อยละ 80 
3. ความพึงพอใจและ
ความซื่อสัตย์ของผู้เข้ารับ
การอบรม (NPS: Net 
Promoter Score) อยู่
ในกลุ่ม 3 Promoter  
มากกว่าร้อยละ 60 
 

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

ผู้บริหารสาธารณสุข  
จำนวน 52 คน 

(เงินรายได้) 
-ค่าสนับสนุนการอบรมจาก
วิทยาลัยนักบรหิาร
สาธารณสุข 19,000 บาท 
x 55 คน รวมเป็นเงิน 
1,045,000 บาท 
  
     
 

ช่วง
เตรียมการ 
วันท่ี 26 -
30 เมษายน  
2564 
ช่วง
ดำเนินการ 
วันท่ี 23 
พฤษภาคม – 
11มิถุนายน
2564 
 
 

ประชาชนไดร้ับบริการ
ด้านสุขภาพ ที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

ดร.จิตระการ 
ศุกร์ด ี
ดร.วิภาพร   
สิทธิสาตร ์
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ ความ 
สามารถในการบริหาร 
3. สรา้งความตระหนัก
ถึงบทบาทหน้าที่ในการ
พัฒนาตนเอง งาน และ
การทำงานร่วมกับผู้อื่น  

สรุปงบประมาณโครงการที่ RP 03-21 1,045,000     
โครงการ RP03-22
โครงการอบรม 
หลักสูตรฝึกอบรม
ระยะสั้น สาขาการ
พยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง
ที่ได้รับยาเคมีบำบัด                   
(หลักสูตร 1 เดือน) 
(ยกเลิก) 
 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
โครงการงาน
ประจำ 
 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนาบุคลากร
สาธารณสุขตามความ

1. เป็นโครงการบริการ
วิชาการ ที่ตอบสนอง 
ความต้องการของ 
หน่วยงานด้านสุขภาพ 
2. ผู้เข้าอบรมมคีวามรู้
ความเข้าใจในการดแูล
ผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการ
รักษาด้วยเคมีบำบัด/ยา
ต้านมะเร็ง ตามเกณฑ์ ไม่
ต่ำกว่าร้อยละ 80 
3. ผู้เข้าอบรมมีทักษะ
เฉพาะการบริหารยาเคมี
บำบัด/ยาต้านมะเร็ง ได้
อย่างถูกต้อง และผู้รับ 
บริการปลอดภยั จัดการ
อาการข้างเคียงจากยา

1. สำรวจและวิเคราะห์
ความต้องการการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรในเขต
สุขภาพที่ 2 และผู้ที่
สนใจ 
2. ประชุมทมี
ผู้รับผิดชอบ ผู้ทรงคณุวุฒิ 
และผูเ้กี่ยวข้องในการ
จัดทำหลักสูตรเสนอต่อ
สภาการพยาบาล ในการ
อนุมัติหลักสูตร 
3. วางแผนดำเนินการจดั
อบรมตามหลักสูตรที่
กำหนดไว ้
4. เตรียมการจัดอบรม 
5. ดำเนินการจัดอบรม 

พยาบาลวิชาชีพท่ี
ดูแลผูป้่วยมะเร็งที่
ได้รับยาเคมีบำบัดใน
เขตสุขภาพท่ี 2 และ
นอกเขตสุขภาพ 
จำนวน 40 คน 
 

(ยกเลิก) รายรับ 0 บาท ช่วง
เตรียมการ  
วันท่ี 1 
ตุลาคม
2563 –  
30 
พฤษภาคม 
2564 
 
ช่วง
ดำเนินการ 
วันท่ี 1 
มิถุนายน - 
1 กรกฎาคม
2564 

1. ผู้ป่วยโรคมะเร็งท่ี
ได้รับการรักษาด้วยเคมี
บำบัด/ยาต้านมะเร็ง 
ได้รับการดูแลที่เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพสูงสุด 
2. ลดความเสี่ยงด้าน
สุขภาพของผู้ปฏิบตัิงาน
ในการให้การดูแลผู้ป่วย
มะเร็งที่ได้รับการรักษา
ด้วยเคมีบำบัด/ยาต้าน
มะเร็ง 

อ.อัญติมา  
กิจศรีนภดล 
อ.เริงฤทธิ์ ทอง
อยู ่
(ยกเลิก) 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

ต้องการของระบบ
สุขภาพ 
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้ความ
เข้าใจ สถานการณ์
ปัญหาวิทยาการ
ก้าวหน้าในการรักษา
ปัญหาสุขภาพ และ
ระบบบริการในการ
ดูแลผูป้่วยมะเร็งที่
ได้รับยาเคมีบำบัด/ยา
ต้านมะเร็ง  
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมี
ทักษะการดูแลเฉพาะ
ทางการพยาบาลผู้ป่วย
มะเร็ง การพิทักสิทธิ์ 
กฎหมายและจริยธรรม 
เพื่อการดูและผู้ป่วยที่
ได้รับยาเคมีบำบัด/ยา
ต้านมะเร็ง 
 
 
 

เคมีบำบัด/ยาต้านมะเร็ง 
และให้คำปรึกษาผู้ป่วย 
ผู้ดูแล และครอบครัวที่
รับยาเคมีบำบัด/ยาต้าน
มะเร็ง ไม่ต่ำร้อยละ 80 
4.ความพึงพอใจของผู้
เข้ารับการอบรมอยู่ใน 
ระดับดีไมต่่ำกว่าร้อยละ
80 

6. สรปุและประเมิน
โครงการ 
 

สรุปงบประมาณโครงการ RP03-22 (ยกเลิก) 0    
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่ R03-23
โครงการจัดการ
สุขภาพผู้ป่วยโรค
เร้ือรังตามภูมิลำเนา
ของนักศกึษา
พยาบาล ผ่านระบบ
การสื่อสารออนไลน์  
(บูรณาการการเรียน
การสอนกับรายวิชา
การพยาบาลผู้ใหญ่ 1) 
 
 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
โครงการงาน
ประจำ 
 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้ผู้ป่วยโรค
เรื้อรัง ตามภูมลิำเนา
ของนักศึกษาพยาบาล 
มีความรู้ และทักษะใน
การปฺฏิบัตติัวต่อโรค
เรื้อรัง 

1. นักศึกษาทุกคนไดร้ับ
ประสบการณ์ในดูแล
ผู้ป่วยโรคเรื้อรังในภูมิ 
ลำเนาของตนเอง    
2. ผู้ป่วยโรคเรื้อรังใน
ภูมิลำเนาของนักศึกษา 
ที่เข้าร่วมโครงการอย่าง
น้อย ร้อยละ 80 มี
ความรู้ในการจดัการโรค
เรื้อรังเพิ่มขึ้น สามารถ
ปฏิบัติตัวต่อโรคได้อยา่ง
ถูกต้อง มากกว่า ร้อยละ 
60  
3. ร้อยละ 80 ของ
นักศึกษามีค่าเฉลี่ย
คะแนนทักษะการเรียนรู้
ด้านความรู้ และด้าน
ทักษะวิชาชีพ ใน
ศตวรรษที่ 21 มากกว่า 
3.51 ข้ึนไป 
4. ภาควิชามสี่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมการบูร
ณาการพันธกิจการเรยีน

1. ประชุมอาจารย์ใน
ภาควิชาเพ่ือวิเคราะห์
ความต้องการการ
ให้บริการวิชาการแก่
สังคมเพื่อวางแผนการจัด
กิจกรรมการบริการ
วิชาการแก่สังคมของ
ภาควิชาฯ 
2. จัดทำโครงการบรูณา
การการเรียนการสอนกับ
งานบริการวิชาการในการ
จัดการสุขภาพผูป้่วยโรค
เรื้อรังผ่านระบบการ
สื่อสารออนไลน์ให้กับ
ประชาชนท่ีเจ็บป่วยด้วย
โรคเรื้อรังในภูมลิำเนา
ของนักศึกษา 
3.ประชุมช้ีแจงนักศึกษา
ถึงวัตถุประสงค์และ
รายละเอียดของกิจกรรม
การบูรณาการวิชาการใน
รายวิชา 
4. แบ่งกลุ่มนักศึกษา 
กลุ่มละ 15 - 20 คน 

- นักศึกษาพยาบาล
ศาสตร์ ช้ันปีท่ี 3 
จำนวน 149  คน  
- ผู้ป่วยโรคเรื้อรังใน
ภูมิลำเนาของ
นักศึกษา ที่เข้าร่วม
โครงการ จำนวน 
298 คน (นศ. 1 คน 
ต่อผู้ป่วยเรื้อรัง 2 
คน) 
- อาจารย์ ใน
ภาควิชาการพยาบาล
ผู้ใหญ่และผูสู้งอายุ 
จำนวน ๑๖ คน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใช้เงินรายได้สถานศึกษา 
- ค่าถ่ายเอกสาร  
 เป็นเงิน 500 บาท 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์  
เป็นเงิน 1,000 บาท 
รวมเป็นเงิน 1,500 บาท 

พฤษภาคม
กันยายน
2564 

- ผู้ป่วยโรคเรื้อรังใน
ภูมิลำเนาของนักศึกษา ที่
เข้าร่วมโครงการมีความรู้ 
และทักษะในการปฏิบัติ
ตวัต่อโรคเรื้อรัง 
- นักศึกษามี
ประสบการณ์การดูแล
ผู้ป่วยโรคเรื้อรังจากการ
บริการวิชาการ 
- อาจารย์ในภาควิชาการ
พยาบาลผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอาย ุสามารถนำ
ความรู้ที่ได้จากการบูรณา
การการบริการวิชาการมา
ใช้กับการเรียนการสอน
อย่างเป็นรูปธรรม 

ดร.สายชล  
จันทร์วิจิตร 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

2. เพื่อให้นักศึกษา
เกิดผลลัพธ์การเรยีนรู้
ในการดูแลผู้ป่วยโรค
เรื้อรังจากการบูรณา
การการเรียนการสอน
กับการบริการวิชาการ 
3. เพื่อพัฒนาทักษะ
การเรยีนรู้ด้านความรู้ 
และด้านทักษะวิชาชีพ 
ในศตวรรษที่ 21 
4. เพื่อให้เกิดการบูร
ณาการพันธกิจของ
สถาบัน อุดมศึกษา 
 

การสอนกับการบริการ
วิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

และกำหนดอาจารย์
ประจำแต่ละกลุ่ม  
5. อาจารยด์ำเนินการ
กิจกรรมการบริการ
วิชาการในการจัดการ
สุขภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
ผ่านระบบการสื่อสาร
ออนไลน์ โดยมีนักศึกษา
เป็นผู้ช่วยและร่วม
สังเกตการณ์เพื่อการ
เรียนรู ้
6.ประเมินผลการดำเนิน
โครงการถอดบทเรียน
คุณค่าที่ได้จากการ
บริการวิชาการที่มีการ 
บูรณาการกับการ และ
สรุปผล 
 
 
 
 
 

 

สรุปงบประมาณโครงการ RP 03-23 1,500    
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการทีR่P03-24 
โครงการสร้างเสริม
สุขภาพวัยเด็ก แบบ
ออนไลน์  
(บูรณาการการเรียน
การสอนวิชาการ
พยาบาลเด็กและ
วัยรุ่น กับงานบริการ
วิชาการ) 
 
 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
โครงการงาน
ประจำ 
 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความรูเ้รื่องการ
ส่งเสริมพัฒนาการใน
เด็ก 
๒. เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความรูด้้านการ3. 
เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มี
การเรยีนรู้จากผลของ

1. ประชาชนในพ้ืนท่ี  ใน
ตำบลดอนทอง  
ประชาชนท่ัวไป และผู้ที่
สนใจมีความรู้ความ
เข้าใจเรื่อง การส่งเสรมิ
พัฒนาการในเด็กร้อยละ 
60 
๒. นักศึกษาพยาบาล 
ศาสตรบัณฑิตที่เรียนวิชา 
การพยาบาลเด็กและ
วัยรุ่น ร้อยละ 100  มี
ความรู้และได้รับ
ประสบการณ์ จากการ
บริการวิชาการ เรื่อง การ
ส่งเสริมพัฒนาการในเด็ก 
๓. ภาควิชามสี่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมการบูร
ณาการพันธกิจการเรยีน
การสอนกับการบริการ
วิชาการ 
 

1. ประชุมอาจารย์ใน
ภาควิชาเพื่อวิเคราะห์
ความต้องการการ
ให้บริการวิชาการแก่สังคม
เพื่อวางแผนการจัด
กิจกรรมการบริการ
วิชาการแก่สังคมของ
ภาควิชาฯ 
2. ประชุมช้ีแจงนักศึกษา
ถึงวัตถุประสงค์และ
รายละเอียดของกิจกรรม
การบูรณาการวิชาการใน
รายวิชา  
๓. จัดเตรียมการจัดการ
เรียนการสอนแบบ
ออนไลน์ผ่าน   
4. อาจารยด์ำเนินการ 
จัดกิจกรรมการให้บริการ
วิชาการ แบบออนไลน์  
โดยมีนักศึกษาเป็นผู้ช่วย
ในการเตรยีมเนื้อหา และ
ร่วมสังเกตการณ์เพื่อการ
เรียนรู ้

- นักศึกษาพยาบาล
ศาสตร์ ช้ันปีท่ี 3   
จำนวน 14๘ คน 
- ประชาชนในพ้ืนท่ี 
ในตำบลดอนทอง  
ประชาชนท่ัวไป  
และผู้ทีส่นใจ  
จำนวน 50 คน 
 

ใช้เงินรายได้สถานศึกษา 
- ค่าถ่ายเอกสาร  
 เป็นเงิน 500 บาท 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์  
เป็นเงิน 1,000 บาท 
รวมเป็นเงิน  
1,500 บาท 

เดือน
กรกฎาคม -
กันยายน 
2564 

- ประชาชนมีภาวะ
สุขภาพท่ีด ี
- นักศึกษาประสบการณ์
จากการบริการวิชาการ 
- อาจารย์สามารถนำ
ความรู้ที่ได้จากการบูรณา
การการบริการวิชาการ 
มาใช้กับการเรียนการ
สอนอย่างเป็นรูปธรรม 

อ.สาวิตรี  
ลิ้มกมลทิพย ์
ดร.นฤมล  
เอกธรรมสุทธ์ิ 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

การบริการวิชาการของ
อาจารย ์
4. เพื่อให้เกิดการบูรณา
การพันธกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา 
 
 

5. ถอดบทเรยีนคุณคา่ที่
ได้จากการบริการวิชาการ
ที่มีการบูรณาการกบัการ
เรียนการสอนเพื่อนำไป
ปรับปรุง การดำเนินการ
ในปีถัดไป 
6. สรปุ ประเมินผล
โครงการ 

สรุปงบประมาณโครงการ RP 03-24 1,500    
โครงการ RP03-25 
โครงการคัดกรองและ
ประเมินสขุภาพจิต
ของบุคคลทุกกลุ่มวัย
ในชุมชนบ้านคลอง 
จ.พิษณุโลก 
(บูรณาการการเรียน
การสอนวิชา
สุขภาพจิตและการ
พยาบาลจิตเวชกับ
งานบริการวิชาการ) 
 
 
 

๑. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ของบุคคลทุกกลุ่มวัยใน
ชุมชนดอนทอง  ต่อการ
ให้บริการวิชาการ 
ค่าเฉลี่ยของคะแนน
ประเมินไมต่่ำกว่า ๓.๕๑ 
จากคะแนนเตม็  ๕ 
2. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ของนักศึกษาต่อกิจกรรม
การเรยีนการสอนที่จัดให ้
ค่าเฉลี่ยของคะแนน
ประเมินไมต่่ำกว่า 3.51 
จากคะแนนเตม็ 5 
3. ประชาชนได้รับการ
คัดกรองปัญหา

1. ประชุมวางแผนจัด
กิจกรรมร่วมกับอาจารย์
ผู้สอน กำหนดรูปแบบของ
การบูรณาการเรียนการ
สอนกับบริการวิชาการ ใน  
มคอ.3 
2. เขียนและเสนอโครงการ
มาที่งานบริการวิชาการ 
3. ประสานงานกับ
หัวหน้ารพ.สต. ดอนทอง 
4. ประชุมช้ีแจง
กระบวนการเรียนการสอน
ร่วมกับนักศึกษา 
5. อาจารย์จัดกิจกรรม
บริการวิชาการ การคัด

-ประชาชนท่ีเข้ารับ
บริการที่  
รพ.สต.ดอนทอง 
จำนวน 50 คน 
-นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใช้เงินรายได้สถานศึกษา 
- ค่าพาหนะ ๑ วัน x  
1,5๐๐บาท X 6 คัน   
รวมเป็นเงิน  
9,๐๐๐ บาท 

กลุ่ม A และ
กลุ่ม B  
วันท่ี  ๖ 
สิงหาคม  
๒๕๖4  
เวลา ๙.๐๐-
๑๒.๐๐ น. 

๑. บุคคลทุกกลุ่มวัยไดร้ับ
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการดูแลตนเอง
ทางด้านการคัดกรองและ
ประเมินสุขภาพจิต  
๒. นักศึกษาได้รับ
ประสบการณ์จากการมี
ส่วนร่วมในการบริการ
วิชาการ 

ดร.สมาภรณ์  
เทียนขาว 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
โครงการงาน
ประจำ 
 
วัตถุประสงค์ 
๑ เพื่อให้บุคคลทุก
กลุ่มวัยในชุมชนดอน
ทอง  ได้รับการคัด
กรองปัญหาสุขภาพจิต
และการประเมินความ
เจ็บป่วยทางจิตเวช 
๒. เพื่อให้นักศึกษา
เกิดการเรีนรูจ้ากการมี
ส่วนร่วมในการบรูณา
การวิชาสุขภาพจติ
และการพยาบาลจิต
เวชกับการบริการ
วิชาการ       
๓. เพื่อให้นักศึกษามี
ประสบการณ์ในการ
นำกระบวนการเรียนรู้
จากการเรียนการสอน
เรื่องการคัดกรอง

สุขภาพจิตและการ
ประเมินความเจ็บป่วย
ทางจิตเวช  
4. นักศึกษาได้ความรู้ 
และมีประสบการณ์จริง
จากการบริการวิชาการ
ในการคัดกรองปัญหา
สุขภาพจิตและการ
ประเมินความเจ็บป่วย
ทางจิตเวช การป้องกัน 
ส่งเสริม บำบัดรักษา การ
ฟื้นฟูสภาพท้ังรายบุคคล 
รายกลุม่ในชุมชน  
๓. นักศึกษาทุกคนมี
ประสบการณ์ในการฝึก
ทักษะการคัดกรองภาวะ
สุขภาพจิตและประเมิน
สุขภาพจิตของบุคคลทุก
กลุ่มวัยในชุมชนดอนทอง   
๔. ภาควิชามสี่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมการบูร
ณาการพันธกิจการเรยีน
การสอนกับการบริการ
วิชาการ 1 โครงการ 

กรองและประเมินภาวะ
สุขภาพจิตในบุคคลทุก
กลุ่มวัย โดยให้นักศึกษามี
ส่วนร่วมในการเรียนรู้
กระบวนการ 
6. ถอดบทเรียนจาก
การบูรณาการการเรียน
การสอน และบริการ
วิชาการการคัดกรองและ
ประเมินภาวะสุขภาพจิต
ในบุคคลทุกกลุ่มวัย  
7. สรุปและประเมินผล
โครงการ 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

ปัญหาสุขภาพจิตและ
การประเมินความ
เจ็บป่วยทางจิตเวช 
การป้องกัน งเสริม 
บำบัดรักษา การฟื้นฟู
สภาพทั้งรายบุคคล 
รายกลุม่ไปใช้ในการ
เรียนในรายวิชา
สุขภาพจิตและการ
พยาบาลจติเวช 
๔. เพื่อให้เกิดการบูร
ณาการพันธกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปงบประมาณโครงการ RP 03-25 9,000    
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการ RP03-26   
โครงการส่งเสริมการ
ให้นมแม่ในหญิงหลัง
คลอดวัยรุ่น 
(บูรณาการการเรียน
การสอนวิชาการ
พยาบาลมารดาทารก
และผดุงครรภ์ 2 กับ
งานบริการวิชาการ
และวิจัย) 
 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
โครงการงาน
ประจำ 
 
วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อให้นักศึกษามี
ความรู้ในการส่งเสริม
การเลีย้งลูกด้วยนมแม่
ในวัยรุ่น 
2. หญิงหลังคลอด
วัยรุ่น มีความรู้ในการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่
อย่างถูกวิธี 

๑. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการวิชาการ 
ค่าเฉลี่ยของคะแนน
ประเมินไมต่่ำกว่า ๓.๕๑ 
จากคะแนนเตม็  ๕ 
2. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ของนักศึกษาต่อกิจกรรม
การบูรณาการเรียนการ
สอนที่จัดให้มี
ประสบการณ์จริง  
3.นักศึกษาได้ความรู้ 
และมีประสบการณ์จริง
จากการบริการวิชาการ
การส่งเสริมการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่ในวัยรุ่น 
4. หญิงหลังคลอดวัยรุ่น 
มีความรู้ในการเลีย้งลูก
ด้วยนมแม่อยู่ในระดับดี
ขึ้นไป ร้อยละ 60 
5. มีผลงานวิจัยท่ีเกดิขึ้น
จากการบริการวิชาการ 
1 เรื่อง 

1. ประชุมวางแผนจัด
กิจกรรมร่วมกับอาจารย์
ผู้สอน กำหนดใน มคอ.3 
ในวิชาการพยาบาลมารดา
ทารกและผดุงครรภ์ 2 
2. เขียนและเสนอโครงการ
มาที่งานบริการวิชาการ 
3.ประสานงานกับ
โรงพยาบาลพุทธชินราช 
พิษณุโลก 
4. ประชุมช้ีแจง
กระบวนการเรียนการสอน
ร่วมกับนักศึกษา 
5.จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ให้นมแม่ในหญิงหลังคลอด
วัยรุ่น 
6. ถอดบทเรียนจากการ
บริการวิชาการ 
7. สรุปและประเมินผล
โครงการ 

หญิงหลังคลอดวัยรุ่น 
จำนวน 30 คน 
นักศึกษาพยาบาล
ศาสตร์ ช้ันปีท่ี 4 
จำนวน 177 คน 

ใช้งบประมาณจากการวิจัย กลุ่ม A และ
กลุ่ม B วันท่ี  
4 สิงหาคม 
๒๕๖4  

1. หญิงตั้งครรภ์วยัรุ่น มี
ทัศนคติที่ดีต่อการให้นม
บุตร 
2. หญิงตั้งครรภ์ในกลุ่ม
วัยรุ่นได้รับการบริการที่มี
ประสิทธิภาพ  
 

ดร.เบญจมา
ภรณ์  
นาคามด ี
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

3. เพื่อให้เกิดการบูร
ณาการพันธกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา 

สรุปงบประมาณโครงการ RP 03-26 0    
โครงการ RP03-51 
โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้าฯ 
 
 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
 โครงการงานประจำ 
 
วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อให้บริการทาง
วิชาการแก่ประชาชน 
พัฒนาศักยภาพปรชา
ชนในพ้ืนท่ีเป้าหมาย 
ให้มีความรู้ความเข้าใจ
ในการเลี้ยงสุนัข ลด
ความเสีย่งต่อการเกดิ
โรคพิษสุนัขบ้าท้ังใน
คนและสัตว์ กระตุ้นให้
ประชาชนตื่นตัวต่อ

1.ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการวิชาการ 
ค่าเฉลี่ยของคะแนน
ประเมินไมต่่ำกว่า 3.51 
จากคะแนนเตม็ 5 
2.ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ของนักศึกษาต่อกิจกรรม
การบูรณาการการเรียน
การสอนทีร่จดัให้มี
ประสบการณ์จริง 
3.นักศึกษาได้รับความรู้
และประสบการณ์การ
บริการวิชาการ เรื่อง 
ป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า 
4.ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย มคีวามรู้
เรื่อง การป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนับบา้ 

1. ประชุมวางแผนการ
จัดกิจกรรมร่วมกับกอง
บริการวิชาการ สถาบัน
พระบรมราชชนกอาจารย์
ผู้รับผิดชอบวิชา 
ปฏิบัติการรักษาโรค
เบื้องต้น และชุมชน
เป้าหมาย  
2. เขียนและเสนอ
โครงการ 
3. ประสานงานการ
ดำเนินกิจกรรมร่วมกับ 
โรงพยาบาลชุมชนแหล่ง
ฝึกภาคปฏิบัติ วิชา 
ปฏิบัติการรักษาโรค
เบื้องต้น และเทศบาล
ตำบลบ้านคลอง จังหวัด
พิษณุโลก เพื่อเตรียม
ดำเนินการ 

1. ประชาชนใน
ชุมชนเป้าหมาย ต.
บ้านคลอง จังหวัด
พิษณุโลก จำนวน 
50 คน และ
ประชาชนท่ีเข้ารับ
การตรวจรักษาท่ี
โรงพยาบาลชุมชน 
แหล่งฝึกวิชา การ
รักษาโรคเบื้องต้น 
จำนวน 200 คน 
2. นักศึกษาพยาบาล
ศาสตร บัณฑติชั้นปีที่ 
4 จำนวน  142 คน 
 

(งเนอุดหนุนท่ัวไป)  
หลักสตูรประกาศนียบตัร 
(ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณดำเนินการจาก
สถาบันพระบรมราชชนก 
จำนวน 20,000 บาท) 
โดยมีคา่ใช้จ่ายในการ
ดำเนินการ ดังนี ้
1. กิจกรรมบริการวิชา
การบูรณาการการเรียนการ
สอน (9,800 บาท) 
1.1) ค่าจดัทำป้ายไวนิล
โครงการ จำนวน 6 ป้ายๆ
ละ 300 บาท เป็นเงิน   
1,800 บาท  
1.2) ค่าถ่ายเอกสารพร้อม
เข้าเลม่เอกสารให้ความรู้
ประชาชน จำนวน 200 
ชุด*25 บาท เป็นเงิน   
5,000 บาท 

วันท่ี 26 
ตุลาคม 
2563 – 
31 มกราคม 
2564 

1. โครงการสนองพระ
ปณิธานในการกำจดัโรค
พิษสุนัขบ้าให้หมดไปจาก
ประเทศไทย 
2. ประชาชนนำความรู้ที่
ได้รับไปใช้ในการป้องกัน
พิษสุนัขบ้า 

อ.ดร.วิภาพร  
สิทธิสาตร ์
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

การป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
2.เพื่อให้นักศึกษามี
ความรู้ความเข้าใจใน
การเลีย้งสุนัข ลด
ความสเยงต่อการเกดิ
โรคพิษสุนัขบ้าท้ังใน
คนและสัตว์ กระตุ้นให้
ประชาชนตื่นตัวต่อ
การป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
3.เพื่อมหเ้กิดการบรู
ณาการพันธกิจการ
เรียนการสอน และ
การบริการวิชาการ
ความรู้ เรื่องการ
ป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า 
 
 
 
 

ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 
60 

4. ประชุมชี้แจง
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึก
ภาคปฏิบตัิ วิชาการรักษา
โรคเบื้องต้น เกีย่วกับ
ความรู้เรื่อง การป้องกัน
และควบคมุโรคพิษสุนัข
บ้าและกระบวนการ
บริการวิชาการการ
ป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า แก่ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย 
5. จัดกิจกรรมบริการ
วิชาการการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
แก่ประชาชนกลุ่ม 
เป้าหมาย 2 กลุ่มดังนี ้
5.1) อาจารย์นิเทศ
ภาคปฏิบตัิจัดบริการ
วิชาการ เรื่อง การ
ป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า ให้กับ
ประชาชนท่ีเข้ารับการ
ตรวจรักษาท่ีโรงพยาบาล
ชุมชนที่ตึกผู้ป่วยนอก 6 

1.3) ค่าวสัดุอุปกรณ์       
เป็นเงิน  3,000 บาท 
2. กิจกรรมบริการวิชาการ
ประชาชนตำบลบา้นคลอง 
(10,200 บาท) 
2.1)  ค่าจดัทำป้ายไวนิล
โครงการ จำนวน 1 ป้ายๆ
ละ 500 บาท เป็นเงิน      
500 บาท  
2.2) ค่าตอบแทนวิทยากร 
600 บาท* 3 ช่ัวโมง เป็น
เงิน   1,800 บาท 
2.3) ค่าถ่ายเอกสารพร้อม
เข้าเลม่เอกสารให้ความรู้
ประชาชน จำนวน 50 
ชุด*25 บาท เป็นเงิน   
1,250 บาท 
2.4) ค่าอาหารกลางวัน 
สำหรับผู้เข้าอบรม จำนวน 
50 คน คนละ 80 บาท  
เป็นเงิน  4,000 บาท 
2.5) ค่าอาหารว่าง สำหรับ
ผู้เข้าอบรม 1 มื้อ จำนวน 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โรงพยาบาลๆละ 6 ครั้ง 
กลุ่มเป้าหมายรวมทั้งสิ้น 
200 คน และนักศึกษา
ร่วมเรยีนรู้ในกิจกรรม
บริการวิชาการดังกล่าว 
5.2) ร่วมกับเทศบาล
ตำบลบ้านคลอง จัด
กิจกรรมให้บริการทาง
วิชาการแก่ประชาชน ใน
พื้นที่เป้าหมาย ให้มี
ความรู้ความเข้าใจในการ
เลี้ยงสุนัข ลดความเสีย่ง
ต่อการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า 
ทั้งในคนและสัตว์ กระตุ้น
ให้ประชาชนตื่นตัวต่อ
การ ป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า ใช้เวลา 1 
วัน 
6. สรปุถอดบทเรยีนจาก
การจัดกิจกรรมบริการ
วิชาการ 
7. สรปุและประเมินผล
โครงการ      

50 คน คนละ 25 บาท  
เป็นเงิน   1,250  บาท 
2.6) ค่าวสัดุอุปกรณ์                
เป็นเงิน  1,400  บาท 
รวมเป็นเงิน  20,000 
บาท 

สรุปงบประมาณโครงการ RP 03-51 20,000    
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการRP03-55
โครงการการบริการ
อนามัยโรงเรียนใน
โรงเรียนระดับ
ประถมศึกษา 
(บูรณาการการเรียน
การสอนกับงาน
บริการวิชาการ วิชา
พยาบาลชุมชน1) 
 
 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
โครงการงาน
ประจำ 
 
วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อประเมินการ
ตรวจสุขภาพของ
นักเรียนในโรงเรียน
ระดับประถมศึกษา 
2.เพื่อให้สุขศึกษาแก่
นักเรียนในโรงเรียน
ระดับประถมศึกษา 

1.ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนในโรงเรียน
ระดับประถม ศึกษา
ได้รับการตรวจสุขภาพ 
2.ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนในโรงเรียน
ระดับประถม ศึกษา
ได้รับสุขศึกษา 
3.ร้อยละ 100 
นักศึกษาทุกคนได้รับ
ประสบการณ์การตรวจ
สุขภาพของนักเรียนใน
โรงเรียนระดับ
ประถมศึกษา 
4.ร้อยละ 80 ของ
นักศึกษามีค่าเฉลี่ย
คะแนนทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 (ด้าน
การคิดวิเคราะห์) 
มากกว่า 3.51 ข้ึนไป 
5.ภาควิชามีการจดั
กิจกรรมการบูรณาการ
พันธกิจการเรียนการ

1.ประชุมอาจารย์ใน
ภาควิชา  เพื่อวางแผน
บูรณาการเรียนการสอน 
และบริการวิชาการ
วิชาการพยาบาลชุมชน 1   
2.ประชุมร่วมกันระหว่าง
อาจารย์ภาควิชาการ
พยาบาลอนามยัชุมชน 
ร่วมกับอาจารย์โรงเรียน
ระดับประถมศึกษา เพื่อ
ช้ีแจงวัตถุประสงค์
โครงการ 
3.อาจารย์ดำเนินการ
กิจกรรมให้บริการ
วิชาการ โดยอาจารย์เป็น
ผู้ประเมินการ
เจริญเติบโต การตรวจ
สุขภาพ 10ท่า  การ
ตรวจสายตา และ
กิจกรรมการให้สุขศึกษา 
เพื่อส่งเสริมสุขวิทยาของ
นักเรียน  โดยมีนักศึกษา
เป็นผู้ช่วยร่วมวังเกต
การณ์เพื่อการเรยีนรู ้

-นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 
จำนวน 148 คน 
-นักเรียนในโรงเรียน
ระดับประถมศึกษา 
จำนวน 250 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ไม่ใช้งบประมาณ 
 

กลุ่ม B วัน
พฤหัสที ่
22 ก.ค. 64 
9.00-
12.00น.                   
กลุ่ม A วัน
ศุกร์ที ่
23 ก.ค. 64 
9.00-
12.00น.                   

- นักเรียนระดับประถม
ศึกษามีสุขภาพดี 
เจริญเติบโตสมวัย 
  
 

อ.นิดา  มีทิพย ์
ดร.ศุภาณ์นาฏ  
สุวรรณกิจ 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

3.เพื่อพัฒนานักศึกษา
ให้เกิดการเรียนรู้แบบ
มีส่วนร่วมในการ
บริการวิชาการ 
4.เพื่อพัฒนานักศึกษา
ให้เกิดอัตลักษณ์
บัณฑิตของนักศึกษา
พยาบาลชั้นปีท่ี 3 
5.เพื่อให้เกิดการบูร
ณาการพันธกิจของ
สถาบันอุดุมศึกษา 
 
 

สอนกับการบริการ
วิชาการ 1 โครงการ 

4.สรุปและประเมินผล
โครงการ 
5.ถอดบทเรยีนคณุค่าที่
ได้จากการบริการวิชาการ 
เพื่อนำไปใช้ปีถัดไป 

สรุปงบประมาณโครงการ RP 03-55 0    
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แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564 (ปรับแผนกลางปี) 
ชื่อแผนงาน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภมูิปัญญาท้องถิ่นและความเป็นไทย 
วัตถุประสงค์ของแผนงาน ๑. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการใช้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญาท้องถิ่นในการส่งเสริมสุขภาพ 

๒. เพื่อสืบสานและทำนุบำรุงศลิปวัฒนธรรมและความเป็นไทยใหเ้ปน็วัฒนธรรมที่ดีขององค์กร 
๓. เพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภมูปิัญญาท้องถิ่น 

ตัวชี้วัดแผนงาน ๑. จำนวนนวัตกรรมการส่งเสรมิสขุภาพท่ีพัฒนาจากศิลปวัฒนธรรมและภมูิปัญญาท้องถิ่น หรือความเป็นไทย (ค่าเป้าหมาย 4) 
๒. จำนวนนวัตกรรมการส่งเสรมิสขุภาพท่ีพัฒนาจากศิลปวัฒนธรรมและภมูิปัญญาท้องถิ่นที่นำไปใช้ในการพัฒนาสุขภาพในชุมชน/สังคม/สถาบัน (ค่าเปา้หมาย 4) 
3. ร้อยละ ๘๐ ของโครงการตามแผนมีการดำเนินการตามเวลาและใช้งบประมาณไมเ่กินตามแผนท่ีกำหนดไว้ 
4. ร้อยละ 100 ของโครงการตามแผนมผีลการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และตัวช้ีวัดตามที่กำหนดไว้ 
5. ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรมีส่วนร่วมและเห็นประโยชน์ในการสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญาท้องถิ่น และความเป็นไทย 

ความสอดคล้อง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 เป้าประสงค์ : 4.1 พัฒนาคณุภาพนักศึกษาจากการสืบสานศลิปะวัฒนธรรมและภมูิปัญญาท้องถิ่น   

๔.๒ พัฒนาศักยภาพชุมชน/สังคม/สถาบัน ในการส่งเสริมสุขภาพด้วยศิลปวัฒนธรรม ภูมปิัญญาท้องถิ่น และความเป็นไทย  
ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์ 

4.๑. จำนวนนวตักรรมการส่งเสรมิสุขภาพท่ีพัฒนาจากศลิปวัฒนธรรมและภูมิปญัญาท้องถิ่น (ค่าเป้าหมาย 4) 
4.๒. จำนวนนวตักรรมการส่งเสรมิสุขภาพท่ีพัฒนาจากศลิปวัฒนธรรมและภูมิปญัญาท้องถิ่นและความเป็นไทยที่นำไปใช้ในการพัฒนาสขุภาพในชุมชน/สังคม/สถาบัน 
(ค่าเป้าหมาย 4) 

กลยุทธ ์ 4.๑. สนับสนุนการบูรณาการองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและความเป็นไทย เพื่อพัฒนานวัตกรรมการส่งเสรมิสุขภาพ 
4.๒. สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพท่ีบูรณาการศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญาท้องถิ่น และความเป็นไทยเพื่อการใช้ประโยชน ์

ระบบประกันคุณภาพการศึกษา - ตัวบ่งช้ีคุณภาพระดับองค์ประกอบที่ 4 ระดับสถาบันตามคู่มือการประกันคณุภาพการศึกษาภายในของสกอ. 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด  รองผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ และรองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ   
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการ SP04-11 
โครงการพัฒนา
ศักยภาพนักศกึษาใน
การสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(ภาควิชาบริหาร
และพัฒาวิชาชีพ) 
 
 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
โครงการงาน
ประจำ 
 
วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อสนับสนุน
การบูรณาการองค์
ความรู้ของนักศึกษา
เพื่อพัฒนานวตกรรม
การส่งเสริมสุขภาพ 
2.เพื่อสร้างความ
ตระหนักใน
ความสำคญัของการ

๑. จำนวนนวัตกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพที่พัฒนาจาก
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น หรือความ
เป็นไทยท่ีผลิตโดยนักศึกษา 
2.นักศึกษามีความตระหนัก
ในความสำคญัของการสืบ
สานศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น(ถอด
บทเรียน) 
3.นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ย 
TQF ด้านการคิดวเิคราะห์ 
เท่ากับหรือมากกว่า 3.00 

1.กำหนดประเด็นการใช้
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญา
ท้องถิ่นมาพัฒนากิจกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพ 
2. กลุ่มงานวิชาการคัดเลือก
วิชาในปีท่ี 2 วิชาจริยศาสตร์
และกฎหมายที่เกีย่วข้อง
วิชาชีพการพยาบาล ให้
ออกแบบการเรียนรู้ที่
มอบหมายให้นักศึกษาสร้าง
นวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพ
โดยให้พัฒนาจาก
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญา
ท้องถิ่น หรือความเป็นไทย 
3.ให้นักศึกษานำเสนอผลงาน
กิจกรรม/สนับสนุนให้
นักศึกษานำเสนอในหน่วยงาน
ภายในหรือภายนอก 
4.รวบรวมผลงาน/นวตักรรม
เป็นรายงานนำเสนอผู้บริหาร 
5.ถอดบทเรยีนและการ
ประเมินผลการดำเนินงาน 
ปัญหา อุปสรรคในการ

นักศึกษาช้ันปีท่ี 2 
จำนวน 149 คน 

-ไม่ใช้งบประมาณ ตุลาคม2563 
กันยายน
2564 

1.นักศึกษามีการสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมาโดยการ
พัฒนานวตกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพ 
2.ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นไดร้ับการ
สืบสานอนรุักษ์อย่างเป็น
รูปธรรม 
3.นักศึกษามีความ
ตระหนัก ซาบซึ้งใน
คุณประโยชน์ของ
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
 
 

 

อ.อารีย์ และ
ภาควิชาการ
บริหารและ
พัฒนาวิชาชีพ
การพยาบาล 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

สืบสานศลิปวัฒนธรรม
และภมูิปัญญาท้องถิ่น 
3.เพื่อพัฒนาผลลัพธ์
การเรยีนรู้ด้านการคดิ
วิเคราะหบ์ูรณรการ
การเรยีนการสอนกับ
การทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในการ
ส่งเสริมสุขภาพ 

ดำเนินงาน เพื่อนำมาปรับปรุง
ในรอบปีต่อไป 

รวมงบประมาณโครงการ SP04-11 0    
โครงการ SP04-12 
โครงการพัฒนา
ศักยภาพชุมชน/
สังคมในการส่งเสริม
สุขภาพด้วยการทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรม
และภูมปิัญญา
ท้องถิ่น  
 
 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
โครงการงาน
ประจำ 

จำนวนนวัตกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพที่พัฒนาจาก
ศิลปวัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่นำไปใช้
ในการพัฒนาสุขภาพ  

๑.กำหนดชุมชนและวาง
แผนการบริการวิชาการกับ
ชุมชนในการใช้ศิลปวัฒนธรรม
และภมูิปัญญาท้องถิ่นมา
พัฒนานวตกรรมเพื่อใช้ในการ
ส่งเสริมสุขภาพ 
๒.ดำเนินการบริการวิชาการ
ร่วมกับชุมชนในการใช้
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญา
ท้องถิ่นมาพัฒนานวตกรรม
เพื่อใช้ในการส่งเสรมิสุขภาพ 
๓.ถอดบทเรยีน ประเมินผล
การดำเนินงาน ปัญหา

-ประชาชนชุมชน
บ้านคลอง 
-อาจารย์ ๖๖ คน 
-นักศึกษาทุกช้ันปี 

(ใช้เงินรายได้) 
- ค่าอาหารว่างผู้เข้าร่วม
ประชุม จำนวน 150 คน 
x 25 บาท x 3 ครั้ง เป็น
เงิน 11,250 บาท 
- ค่าวัสดุสร้างนวตกรรม
ของชุมชน จำนวน 
15,000 บาท 
รวมเป็นเงิน 26,250 
บาท 

ตุลาคม25๖๓ 
-กันยายน 
25๖๔ 
คร้ังท่ี 1 
วันท่ี4
พฤศจิกายน
2563 
(อาทิตย์ที่1
ของเดือน
พฤศจิกายน.) 
 
 
 

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

อ.อารีย ์
ดร.ทับทิม 
คณะกรรมการ 
ทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม
ไทย 
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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 

อุปสรรคในการดำเนินงานท้ัง
อาจารย์และชุมชนรวมทั้ง
ประโยชน์และคณุค่าของ
กิจกรรม 
4.นำผลการประเมินมา
ปรับปรุงการดำเนินงานในปี
ต่อไป 

คร้ังท่ี 2 
วันท่ี3
ธันวาคม
2563 
(อาทิตย์ที่1
ของเดือน
ธันวาคม) 
คร้ังท่ี 3 
วันท่ี27 
มกราคม
2564 
(อาทิตย์ที ่4 
ของเดือน 
มกราคม) 

รวมงบประมาณโครงการ SP04-12 26,250    
โครงการ RP04-27 
โครงการสืบสานและ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ไทย 
 
 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
โครงการงาน
ประจำ 

1. ร้อยละ๑๐๐ของนักศึกษา
เข้าร่วมกจิกรรมการอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทย 
2. ร้อยละ๑๐๐ ของนักศึกษาที่
เข้ารว่มมีเจตคตติ่อการอนุรักษ์
และสบืสานศลิปวัฒนธรรมไทย
อยู่ในระดับดีขึน้ไป 

กิจกรรมที่ 1 
ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
1.ขั้นวางแผน (PLAN)   
1.1.ศึกษาผลการประเมิน
โครงการ ปัญหา และอุปสรรค 
ศึกษาผลการประเมินกิจกรรม
ที่ผ่านมา เพื่อการจดักิจกรรม
ให้สอดคล้องกับปัญหา และ

กิจกรรมที่ 1 
-นักศึกษาช้ันปีท่ี 
๑ จำนวน ๑20 
คน 
-นักศึกษาชมรม
ศิลปะการแสดงฯ 
จำนวน 50 คน 
 
 

กิจกรรมที่ 1 (ใช้เงิน
รายได้สถานศึกษา) 
๑.ค่าตอบแทนผู้สอน
ดนตรมีังคละ๒คนx24 ช.
ม.x๒๐๐บาท เป็นเงิน 
9,6๐๐ บาท 
ค่าตอบแทนสอนรำมังคละ 
1 คน x12 ช.ม.x๒๐๐
บาทเป็นเงิน 2,4๐๐ บาท 

กิจกรรมที่ 1 
ปีการศึกษา 
2563 
-เรียนดนตรี
ไทยเพื่อเตรียม
แสดงวัน
พยาบาลฯ 
ตุลาคม 2563 

กิจกรรมที่ 1 
นักศึกษาร่วมทำนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรมดนตรีมังคละ
และเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

อ.อังคณา 
ชมรม
ศิลปการแสดงฯ 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ 
1สนับสนุนให้นักศึกษา
ได้เผยแพร่และอนรุักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทย 
2เพื่อส่งเสริมให้
นักศึกษาได้มโีอกาสสืบ
สานศิลปวัฒนธรรมไทย 
3เพื่อส่งเสริมใหม้ีความ
รักและหวงแหน
ศิลปวัฒนธรรมไทย 
4.เพื่อส่งเสรมิให้
นักศึกษามีการพัฒนา
ทักษะในศตวรรษที่ 21  

 
 

3.มีการเผยแพร่ศลิปวัฒนธรรม
ไทยต่อสาธารณชนไม่นอ้ยกว่า 
2 ครั้งตอ่ป ี
4.ร้อยละ 100 ของนักศึกษาที่
เข้ารว่มมีทักษะการเรยีนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ในระดบัดีขึ้นไป
(มากกว่าหรือเท่ากับ 3.51) 
 

บริบทของวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนีพุทธชินราช 
1.2. งานพัฒนานักศึกษา
ร่วมกับชมรมศิลปการแสดง
และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
วิเคราะหจ์ุดแข็ง  จุดอ่อน 
ภาวะคุกคาม และโอกาส ของ
การพัฒนานักศึกษาใน
กิจกรรมส่งเสริมศลิปะและ
วัฒนธรรม เพื่อการวเิคราะห์
ให้ สอดคล้องกับนโยบาย อัต
ลักษณ์บณัฑิต วัตถุประสงค์
ของแผนวิทยาลัย การบรูณา
การกับภาระกิจตา่งๆ ความ
เสี่ยง ตัวบ่งช้ีที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี
๒๑ และวัตถุประสงค์ของ
โครงการ   
1.3.การออกแบบ/ การเขียน
ร่างโครงการ และเครื่องมือท่ี
ใช้ในโครงการ เพื่อการ
ประเมินผลที่สอดคล้องกับ

 
 
 
 

๒.ค่าตอบแทนผู้สอน
ดนตรไีทย 2คนx36ช.มx
๒๐๐บาทเป็นเงิน 
14,400 บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ 1 
เป็นเงิน 26,400 บาท 
 

ปีการศึกษา 
๒๕๖4 
1.เรยีนดนตรี
ไทย นักศึกษา
ชมรมฯ เพื่อ
เตรียมแสดง
ใน 
-วันสถาปนา
วิทยาลัย 
เมษายน-
พฤษภาคม
2564 
-วันไหว้คร ู
มิถุนายน-
กรกฎาคม
2564 
2.เรยีนดนตรี
พื้นบ้าน
มังคละ นศ ปี
๑ ในเดือน  
มิถุนายน-
สิงหาคม
2564 
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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
หลักสตูรเพื่อส่งเสริมส่งศลิปะ
และวัฒนธรรมของนักศึกษา
พยาบาล ท่ีสอดคล้องทักษะ
การเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑  
อัตลักษณ์บณัฑติ และ
คุณลักษณะบณัฑติตามกรอบ 
TQF 
-เรียนดนตรีมังคละ 
จากปราชญ์ชาวบ้าน 
-เรียนรำมังคละ 
-เรียนดนตรไีทย 
-  การแสดงดนตรีมังคละ 
3. ขั้นตรวจสอบ (Check)   
3.1  มีการตรวจสอบระหว่าง
การดำเนินงานของกิจกรรม 
ระยะเวลา งบประมาณ พร้อม
ประเมินผลตามแบบประเมิน
และวิธีการที่กำหนดขึ้นเพือ่ให้
กิจกรรมทีด่ำเนินการเป็นไป
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

ตามแผน บรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของกิจกรรม  
 3.2  มีการตรวจสอบ
ประเมินผลหลังสิ้นสุดกจิกรรม
ตามระยะเวลาที่กำหนด ตาม
แบบประเมินและการถอด
บทเรียนเพื่อเป็นแนวทาง
พัฒนากิจกรรมและรายงานผล
การดำเนินงานเสนอต่อ
หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา 
4. ขั้นนำผลการประเมินมา
ใช้ในการปรับปรุง และ
พัฒนา (ACT)   
4.1  มีการปรับปรงุกิจกรรม
ก่อนการดำเนินกิจกรรมตาม 
ผลการประเมินความสำเร็จ
ของแผนงานการพัฒนา
นักศึกษา ประจำปี
งบประมาณ 2565  
4.2 ปรับปรุงผลการประเมิน
หลังสิ้นสุดกิจกรรมและนำผล
การประเมินเสนอต่หัวหนา้
งานพัฒนานักศึกษา 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

  กิจกรรมที่ 2 
วันสงกรานต์ 
1.ขั้นวางแผน (PLAN) 
1.ประชุมวิเคราะหผ์ลการ
ดำเนินกิจกรรมวันสงกรานต์
ในปีการศึกษาท่ีผ่านมาและ
วางแผนการดำเนินกิจกรรม 
2. ขั้นดำเนินการ (DO) 
2.ดำเนินการเตรียมกิจกรรม 
- สืบสานประเพณีและ
วัฒนธรรมในวันสงกรานต์  
- มุทิตาจิตผูสู้งอายุและ
บุคลากรอาวโุส 
- แสดงดนตรมีังคละ 
- ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
- ประกวดการแต่งกาย 
อนุรักษ์วัฒนธรรมการแต่งกาย
ผ้าไทยทั้งอาจารย์และ
นักศึกษา 
3. ขั้นตรวจสอบ(Check)   
-ตรวจสอบระหว่างการดำเนิน
กิจกรรม ระยะเวลา 
งบประมาณ ประเมินผลตาม
วิธีการ 

กิจกรรมที่ 2 
๑.อาจารย์ 66 คน 
๒.สายสนับสนุน 
54 คน 
3.นักศึกษา
พยาบาลชั้นปีท่ี 1-
4 จำนวน 585 คน 
4.แขกผู้มเีกียรติ 
จำนวน 40 คน 

กิจกรรมที่ 2  
(ใช้เงินรายไดส้ถานศึกษา) 
1.ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มอาจารย์
เจ้าหน้าท่ีและแขกผู้มี
เกียรตจิำนวน 160 คน
x25 บาทเป็นเงิน 4,000 
บาท 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
นักศึกษาจำนวน 585 คนx20 
บาทเป็นเงิน 11,700 บาท 
3. ค่าวัสดุ จำนวน 
5,000 บาท 
รวมเงินกิจกรรม 2 
เป็นเงิน 20,700 บาท 
 

ปีการศึกษา 
2563 
7 เมษายน
2564 
(วันพุธ) 

กิจกรรมที่ ๒ 
อาจารย์ บุคลากรสาย
สนับสนุน ตัวแทนชมรม
ผู้สูงอายุ  แขกผู้มีเกียรติ 
ตัวแทนจากแหล่งฝึก
ภาคปฏิบัติและนักศึกษา 
ร่วมอนุรักษ์สืบสาน 
-ประเพณสีงกรานต ์
-คุณธรรมความกตัญญ ู
-วัฒนธรรมการแต่งกายผ้า
ไทย 
-อนุรักษ์เพลงไทยลูกทุ่ง 

อ.ดร.เกศกาญจน ์
ชมรม
ศิลปการแสดงฯ 
 



      แผนปฏิบัตกิารปีงบประมาณ ๒๕๖4  วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี พทุธชินราช (ปรับแผนกลางปี) หน้า 160 
  

 

โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

ที่กำหนดว่ากิจกรรมที่
ดำเนินการเป็นไปตามแผน 
บรรลุวตัถุประสงค์และ
เป้าหมายของกิจกรรมอย่างไร 
4. ขั้นนำผลการประเมินมา
ใช้ในการปรับปรุง และ
พัฒนา (ACT)   
4.๑วเิคราะห์ผลการดำเนิน
กิจกรรมโดยการถอดบทเรียน
เพื่อเป็นแนวทางพัฒนา
กิจกรรมในปีงบประมาณ 
๒๕๖๕ 
๔.๒ สรุปกิจกรรมเสนอต่อ
หัวหน้าโครงการฯ และ
หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา 

  กิจกรรมที่ 3 ถวายเทียน
พรรษาและผ้าอาบน้ำฝน 
1.ขั้นวางแผน (PLAN) 
1.ประชุมวิเคราะหผ์ลการ
ดำเนินกิจกรรมถวายเทียน
พรรษาและผ้าอาบน้ำฝนในปี
การศึกษาท่ีผ่านมาและวาง
แผนการดำเนินกิจกรรม 
2. ขั้นดำเนินการ (DO) 

กิจกรรมที่ 3 
อาจารย์และ 
แขกผู้มีเกียรต ิ
จำนวน๕๐คน 
นักศึกษาปี๑-4 
จำนวน 581 คน 

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

กิจกรรมที่ 3 
ปีการศึกษา 
2564 
วันท่ี 21
กรกฎาคม 
2564 

นักศึกษาร่วมสืบสาน
ประเพณีถวายเทียนพรรษา
และผ้าอาบน้ำฝน 

อ.ดร.เกศ
กาญจน ์
ชมรม
ศิลปการแสดงฯ 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

2.๑ ดำเนินการเตรียมจดั
เครื่องจตุปัจจยัไทยธรรมและ
กองผ้าป่าถวายเทียนพรรษา
ผ้าอาบน้ำฝน  
๒.๒สืบสานประเพณีแหเ่ทียน
พรรษาภูมปิัญญาท้องถิ่นนำ
ขบวนด้วยดนตรีมังคละ 
๒.3.จัดกิจกรรมถวายเทียน
พรรษาและผ้าอาบน้ำฝน 
3. ขั้นตรวจสอบ(Check)  
-ตรวจสอบระหว่างการดำเนิน
กิจกรรม ระยะเวลา 
งบประมาณ ประเมินผลตาม
วิธีการ 
ที่กำหนดว่ากิจกรรมที่
ดำเนินการเป็นไปตามแผน 
บรรลุวตัถุประสงค์และ
เป้าหมายของกิจกรรมอย่างไร 
4. ขั้นนำผลการประเมินมา
ใช้ในการปรับปรุง และ
พัฒนา (ACT)   
4.๑วเิคราะห์ผลการดำเนิน
กิจกรรมโดยการถอดบทเรียน
เพื่อเป็นแนวทางพัฒนา
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมในในปีงบประมาณ 
๒๕๖๕ 
๔.๒ สรุปกิจกรรมและนำเสนอ
ต่อหัวหน้าโครงการฯ และ
หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา 

รวมงบประมาณโครงการ RP 04-27 57,100    
โครงการ RP04-28 
โครงการพุทธชินราช
ร่วมใจ ทำนุบำรุงชาติ
ศาสนาพระมหากษัตริย์
สืบสานสามัคคี วิถี
วัฒนธรรมไทย 
 
 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
โครงการงาน
ประจำ 
 
วัตถุประสงค์ 
๑.เพื่อสืบสานอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและ

1.ร้อยละ๘๐ ของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีส่วนร่วมในการสืบ
สานอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
ประเพณีที่ดีงามของชาติ 
และแสดงออกซึ่งความ
จงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ 
ศาสนาและพระมหากษัตริย ์
2.ร้อยละ๘๐ ของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความรักสามัคคี
และความรับผดิชอบต่อ 
สถาบันและวิชาชีพ 
3.ร้อยละ๘๐ ของผู้เข้าร่วม
โครงการได้แสดงออกซึ่ง
ความกตัญญูต่อผู้ก่อตั้ง
สถาบัน 
4.จำนวนบุคลากรของ

๑.วิเคราะหผ์ลการดำเนิน การใน
ปีงบประมาณที่ผ่านมานำมา
ออกแบบโครงการกิจกรรม 
๒.เขียนโครงการเพื่ออนุมัติ 
๓.ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร 
ลงช่ือเข้าร่วมกิจกรรมวัน
สำคัญตามปฏิทิน 
๔.ประสานงานและอำนวย
ความสะดวกให้บุคลากรเข้า
ร่วมกิจกรรมอย่างน้อย คนละ 
๒กิจกรรม 
๕.ดำเนินการให้บคุลากรร่วม
กิจกรรม ดังน้ี 
๕.๑ ร่วมกิจกรรมวันสำคัญ
ของชาติ ศาสนา กษัตริย ์
๕.๒ กิจกรรมปีใหม่สร้างเสริม
วิถีชีวิตความเป็นไทย 

กิจกรรมที่ 1 
วันสำคัญของชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ 
๑.อาจารย์ ๖๖ คน 
๒.สายสนับสนุน 
5๔ คน 
3.นักศึกษา
พยาบาล 
ช้ันปีท่ี 1-4  
 

กิจกรรมที่ 1 
วันสำคัญของชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ 
(ใช้เงินรายได้สถานศึกษา) 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์  
เป็นเงิน 30,000 บาท 
- ค่าจ้างเหมาจัดทำพาน
ดอกไมส้ด พวงมาลา เป็น
เงิน 15,000 บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ ๑ 
เป็นเงิน 45,000 บาท 
 

ตุลาคม
2563–
กันยายน 
2564 

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 

ประเพณีที่ดีงามของ
ชาติ 
๒.เพื่อเปิดโอกาสให้
บุคลากรและนักศึกษา
ของวิทยาลัยทุกระดับ
ได้แสดงออกซึ่งความ
กตัญญูจงรักภักดีต่อผู้
ก่อตั้งสถาบัน สถาบัน
ชาติ ศาสนา และ
สถาบัน
พระมหากษตัริย ์
3. ไดเ้ชิดชูบุคลากร 
นักศึกษา ของ
วิทยาลัย และศิษย์เก่า
ที่สร้างช่ือเสียงให้แก่
สถาบัน 
3.เพื่อเสริมสร้างอัต
ลักษณ์ของวิทยาลัย 3 
ประการ ค่านยิมของ
กระทรวง และ
ขับเคลื่อนคณุธรรมที่
พึงประสงค์ 4 
ประการให้บคุลากร
และนักศึกษา 

วิทยาลัยที่ได้รับการยกย่อง
เชดิชูใน 5 ด้าน 
5.ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมมีความ
พึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับ
ดีขึ้นไป(ค่าเฉลี่ยมากกว่า
3.51) 
6.ร้อยละ 80 ของบุคลากร
ที่เข้าร่วมโครงการ มีอัต
ลักษณ์วิทยาลัยคณุธรรม 
ซื่อสัตย์ สามัคคี รับผดิชอบ
ระดับดีขึ้นไป(ค่าเฉลี่ย
มากกว่า3.51) 
 
 
 
 
 

๕.๓กิจกรรมวันสถาปนา
วิทยาลัย ร่วมแรงร่วมใจ
พัฒนาคุณธรรม 
๕.4กิจกรรมวันพยาบาลสากล 
๕.5กิจกรรมวันพยาบาล
แห่งชาติ 
๖.ติดตามประเมินผล 
การเข้าร่วมกิจกรรม 
๗.รวบรวมการรายงานผลการ
ดำเนินความ สำเร็จกิจกรรม
วิเคราะหภ์าพรวมของ
โครงการ 
๘.วิเคราะหผ์ลการประเมิน
เพื่อให้ทราบจุดแข็งจุดอ่อน 
เพื่อนำผลการประเมินไป
ปรับปรุงในปีต่อไป 
กิจกรรมที่ ๒ 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เสริมสร้างอัตลักษณ์ของ
วิทยาลัย ขับเคลื่อนคุณธรรม
ที่พึงประสงค์ 4 ประการ 
และ MOPH (ปีใหม่สร้าง
เสริมวิถีชีวิตความเป็นไทย) 

กิจกรรมที่ ๒ 
๑.อาจารย์ ๖๖ คน 
๒.สายสนับสนุน 
5๔ คน 
3.นักศึกษา จำนวน 
588 คน 
รวม 708 คน 
 

กิจกรรมที่ ๒ 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เสริมสร้างอัตลักษณ์ของ
วิทยาลัย ขับเคลื่อน
คุณธรรมที่พึงประสงค์ 4 
ประการ และ MOPH (ปี
ใหม่สร้างเสริมวิถีชีวิต
ความเป็นไทย) 

8 มกราคม
2564 

 อ.อารีย ์
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

4.เพื่อพัฒนาความ
เข้มแข็งของอัตลักษณ์
วิทยาลัยคณุธรรม 
ซื่อสัตย์ สามัคคี 
รับผิดชอบ 

1. ทำบุญตักบาตรข้าวสาร
อาหารแห้ง 
๒.ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เสรมิสร้างอัตลักษณ์ของ
วิทยาลัย ขับเคลื่อนคุณธรรมที่
พึงประสงค์ 4 ประการ และ 
MOPH 
๓. แลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำ
ภูมิปัญญาไทยมาใช้ในการ
ดำเนินชีวิต 
 

(ใช้เงินรายได้สถานศึกษา) 
-ค่าตอบแทนวิทยากร 
(หน่วยงานราชการ) 4คน
x3ชม.x600 บาทเป็นเงิน 
7,200 บาท 
-ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มอาจารย์และ
เจ้าหน้าท่ีจำนวน ๑๒๐ 
คนx25 บาท x ๒ มื้อ 
เป็นเงิน 6,000 บาท 
-ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มนักศึกษาจำนวน 
588 คนx20 บาท x ๒ 
มื้อ เป็นเงิน 23,520บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน
อาจารย์และเจา้หน้าท่ี 
จำนวน ๑๒๐ คนx๘0 
บาท x ๑ มื้อ เป็นเงิน 
๙,๖๐๐ บาท 
-ค่าอารหารกลางวัน
นักศึกษาจำนวน 588 คน
x50 บาท x 1 มื้อ เป็น
เงิน 29,400 บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ 2 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

เป็นเงิน 75,720 บาท 
  กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิง

ปฏิบัติการเพ่ือสืบสานสามัคคี
วิถีวัฒนธรรม(วันสถาปนา
สถาบัน) 
๑. ประชุมวิชาการ  
๒. ถวายภัตาหารเพล 
๓. ทบทวนอัตลักษณ์ของ
วิทยาลัยฯ 
๔. เชิดชูคนดีศรีเบนทุกา (ท่ี
แสดงถึงความซื่อสตัย์ 
รับผิดชอบสามัคคี บุคคลที่รัก
และผูกพันต่อองค์กร (ผู้
เกษียณ) บุคลากรที่ทำผลงาน
และสร้างช่ือเสียงให้กับ
สถาบัน และศิษย์เก่าท่ีสร้าง
ช่ือเสียง 
6.ประกวดสุนทรพจน์ของ
นักศึกษา 
7. ประกวดร้องเพลงประสาน
เสียงของนักศึกษา 
8.คัดเลือกและมอบเกยีรติ
บัตร ครตู้นแบบของวิทยาลัยฯ 
 

กิจกรรมที่ 3  
๑.อาจารย์ 66 คน 
๒.สายสนับสนุน 
54 คน 
3.นักศึกษา จำนวน 
588 คน 
รวม 708 คน 
 

กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือสืบสาน
สามัคคีวิถีวัฒนธรรม(วัน
สถาปนาสถาบัน) 
(ใช้เงินรายได้สถานศึกษา) 
-ค่าตอบแทนวิทยากร
เอกชน จำนวน 3 ชม.x 
1,200 บาท เป็นเงิน 
3,600 บาท 
- ค่าตอบแทนวิทยากร
รัฐบาล จำนวน 3 คน x 3 
ชม.x600 บาทเป็นเงิน 
5,400 บาท 
- ค่าพาหนะเดินทาง
วิทยากร (ไป-กลับ) 
จำนวน 1 คนx5,000 
บาท เป็นเงิน 5,000 
บาท 
- ค่าที่พักวิทยากร จำนวน 
1 ห้องๆละ 1,200 บาท 
x1 คืน รวมเป็นเงิน 
1,200 บาท 

16พฤษภาคม 
256๔ 

บุคลากรนักศึกษาและ
ศิษย์เก่าได้แสดงออกถึง
ความจงรักภักดีต่อสถาบัน 

อ.อารีย ์
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

 -ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มอาจารย์และ
เจ้าหน้าท่ีจำนวน ๑๒๐ 
คนx25 บาท x 2 มื้อ 
เป็นเงิน ๖,๐00 บาท 
-ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มนักศึกษาจำนวน 
588 คนx20  
บาทx2 มื้อ เป็นเงิน  
๒๓,520 บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน
อาจารย์และเจา้หน้าท่ี 
จำนวน ๑๒๐ คน x 80 
บาท  
เป็นเงิน 9,๖๐0 บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน
นักศึกษา จำนวน ๕๘8 
คนx50 บาทเป็นเงิน  
๒๙,400 บาท 
-ค่าตกแต่งสถานที่จำนวน 
5,000 บาท 
13.คา่วัสดุ อุปกรณ์ 
5,000 บาท 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

-ค่าจ้างทำกรอบเกียรติ
บัตร จำนวน 60 ช้ิน x 
80 บาท เป็นเงิน 4,800 
บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ 3 
เป็นเงิน 98,520 บาท 

  กิจกรรมที่ 4 
วันพยาบาลสากล 
1.มอบรางวัลพยาบาลดีเด่น 
2.นิทรรศการแสดงผลงาน
วิชาการ/นวัตกรรมทาง
สุขภาพ 

กิจกรรมที่ 4 
๑.อาจารย์ ๖๖ คน 
๒.สายสนับสนุน 
5๔ คน 
3.นักศึกษา ช้ันปีท่ี 
๑-๔ จำนวน 5๘8 
คน 
4. แขกผู้มเีกียรติ 
พยาบาลหน่วยงาน
ภายนอก  
จำนวน 200 คน 

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

12พฤษภาคม
256๔ 

 อ.สุทธามาศ 
 

  กิจกรรมที่ 5 
วันพยาบาลแห่งชาติ 
1. ตักบาตรข้าวสาร
อาหารแห้ง 
2. พิธีอาศิรวาทราชสดุด ี

กิจกรรมที่ 5 
๑.อาจารย์ ๖๖ คน 
๒.สายสนับสนุน 
5๔ คน 
3.นักศึกษา ช้ันปีท่ี
๑-๔ จำนวน 5๘8 
คน 

กิจกรรมที่ 5 วันพยาบาล
แห่งชาติ (ใช้เงินรายได้
สถานศึกษา) 
-ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มอาจารย์และ
เจ้าหน้าท่ี 

21ตุลาคม
256๓ 

 อ.อารีย ์
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

3. นิทรรศการเทิดพระเกยีรติ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนน ี
4. มอบรางวัลพยาบาลดีเด่น
ในจังหวัดพิษณุโลก 
 
 

4.แขกผู้มเีกียรติ 
พยาบาล
หน่วยงาน
ภายนอก จำนวน 
200 คน 

จำนวน 120 คน x 25
บาท  
เป็นเงิน 3,000 บาท 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 
นักศึกษาจำนวน ๕๘8 คน x 
20 บาท เป็นเงิน ๑๑,๗60 
บาท 
- ค่าจ้างจัดทำป้ายเวที 
จำนวน ๓,000 บาท 
- ค่าจ้างจัดสถานท่ี 
15,000บาท 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์  
เป็นเงิน 20,000 บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ 5  
เป็นเงิน 52,760 บาท  
 
 

สรุปงบประมาณโครงการ RP04-28 275,000    
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แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖4 (ปรับแผนกลางปี) 
ชื่อแผนงาน พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเพือ่ความเป็นเลิศ 
วัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 

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

ตัวชี้วัดแผนงาน ๑. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระดับ 5) 
๒. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรให้เป็นวิทยาลัยคุณธรรม (ระดับ 5) 
๓. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาวิทยาลัยคุณธรรม และวิทยาลัยสีเขียว (Green College) (ระดับ 5) 
๔. ค่าคะแนนเฉลี่ยการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ (มากกว่า 4.51)  
๕. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับหรือมากกว่า 4.51) 
๖. ร้อยละ ๑๐๐ ของอาจารย์ประจำหลักสูตรได้รับการพัฒนาตามความเช่ียวชาญเฉพาะสาขา/วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า ๑๕ ช่ัวโมง/คน/ปี  
๗. ร้อยละ ๑๐๐ ของอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้รับการพัฒนาตามความเช่ียวชาญเฉพาะสาขา/วิชาชีพ /การบริหารหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๑๕ ช่ัวโมง/คน/ปี  
๘. ร้อยละ ๑๐๐ ของบุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาตามความเช่ียวชาญเฉพาะสาขา/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  (ระดับ 5) 
5.2 ระดับความสำเร็จของการพฒันาองค์กรให้เป็นวิทยาลัยคุณธรรม (ระดับ 5) 
๕.3 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรให้เป็นวิทยาลัยสีเขียว (Green College) (ระดับ 5) 
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๕.4 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพภายใต้ค่านิยมร่วม MOPH (ระดับ 5) 
๕.5 ค่าคะแนนเฉลี่ยการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ (มากกว่า 4.51)  
๕.6 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับหรือมากกว่า 4.๕๑) 
5.7. จำนวนอาจารย์ทีไ่ดร้ับการพฒันาความเชี่ยวชาญสอดคล้องกับหลักสตูรที่ให้บริการสังคมของวิทยาลัย (จำนวน 8 คน) 

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

ระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา 

- ตัวบ่งช้ีคุณภาพระดับหลักสตูรองค์ประกอบท่ี 6 ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสกอ. 
- ตัวบ่งช้ีคุณภาพระดับองค์ประกอบท่ี 1 (1.2-1.3) และ 5  ระดับคณะตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสกอ. 

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด  รองผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการ SP05-1๓ 
การพัฒนาระบบการ
จัดการข้อมูลและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการองค์กร 
 
 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
 โครงการงาน
ประจำ 
 
วัตถุประสงค์ 
พัฒนาระบบการ
จัดการ 
ข้อมูลและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการ
บริหารจดัการองค์กร 
 

ระดับความสำเร็จของ
การพัฒนาระบบการ
จัดการข้อมลูและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการ
องค์กร 

กิจกรรมที่ 1 ทบทวน/จัดทำ
แผนการพัฒนาระบบการ
จัดการข้อมูลและเทคโนโลยี 
สารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการองค์กร 
1.วิเคราะห์ปญัหาการดำเนินงาน
ด้านระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจดัการองค์กร (ฐานข้อมูล
บริหาร เช่น การเงิน พัสดุครุภัณฑ์ 
บุคลากร  แผน EIS ฐานข้อมูลการ
เรียนการสอน ฐานข้อมูลวิจัย 
ฐานข้อมูลบริการวิชาการ 
ฐานข้อมูลทำนุฯ) และผลการ
ประเมินการใช้ระบบฐาน ข้อมูล 
และสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการองค์กรในปีงบประมาณ 
256 
2.จัดทำแผนการพัฒนาระบบการ
จัดการข้อมลูและเทคโนโลยี 
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
องค์กร 
๓.จัดทำระบบและกลไกการ
กำกับติดตามประเมินผลแผนการ
พัฒนาระบบการจัดการข้อมูล

ผู้รับผิดชอบฐานข้อมูล  
จำนวน 25 คน 

 

กิจกรรมที่ 1 
-ไม่ใขง้บประมาณ 

 

ตุลาคม-
พฤศจิกายน
๒๕๖3 

 

1.วิทยาลัยมีระบบการ
จัดการข้อมูลและเทค
โน 
โลยีสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการองค์กรที่
มีประสิทธิภาพ 
2. ผู้บริหารสามารถนำ
ข้อมูลไปใช้ใน 
การบริหารจัดการ
องค์กรได ้
 

อ.อภิเชษฐ์ 
คุณธีระพงศ ์
 



      แผนปฏิบัตกิารปีงบประมาณ ๒๕๖4  วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี พทุธชินราช (ปรับแผนกลางปี) หน้า 172 
  

 

โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

และเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการองค์กร 
กิจกรรมที่ 2  
จัดหาคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์
ต่อพ่วงทดแทนอุปกรณ์ที่
หมดอายุการใช้งาน(ตาม
แผนการพัฒนาระบบฯ) 
1. จัดหาคอมพิวเตอร์ และ
อุปกรณ์ต่อพ่วงทดแทนอุปกรณ์ที่
อายุการใช้งาน 
2. ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ และ
อุปกรณ์ต่อพ่วง 
3. ปรับปรุงระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตภายในวิทยาลัยฯตาม
ผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ/ความจำเป็น 

 กิจกรรมที่ 2 (เงินรายได้
และเงินอุดหนุน) 
1. Wireless Controller 
พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 
ระบบ (ใช้เงินรายได้) 
เป็นเงิน 926,000 บาท 
รวมเป็นเงิน  926,000  
บาท 
(เงินจัดสรร 2,526,000 
บาท ขอลดงบประมาณ
เหลือ 926,000 บาท    
คงคืนงบประมาณจำนวน 
1,064,000 บาท เพื่อนำ
งบประมาณไปปรับแผน
กลางป)ี 

ตุลาคม25๖3-
กรกฎาคม 
25๖4 
 

กิจกรรมที่ ๓ 
ประชุมชี้แจงการใช้งานระบบการ
จัดการข้อมูล การบริหารและการ
ตัดสินใจ  ติดตามและตรวจสอบ
ประเมินผลการใช้งานระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศ 

ผู้รับผิดชอบ 
ฐานข้อมูล  
จำนวน 25 คน 
 

-ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ธันวาคม 
25๖๓ 
มกราคม 
25๖4 
เมษายน 
2564 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

-ดำเนินการใช้งานระบบการจัดการ
ข้อมูล ใช้ในการบริหารและการ
ตัดสินใจ 
- ติดตามการใช้และประเมินผลการ
ใช้ระบบการจัดการข้อมูล รายงาน
ผล รวมทั้งนำผลการประเมินไป
พัฒนาต่อไป 
- ประเมินผลการใช้ระบบ
ฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการองค์กรโดย
ผู้บริหารและนำผลการประเมินไป
พัฒนาในปีงบประมาณถัดไป 

กรกฎาคม
2564 
 

สรุปงบประมาณโครงการ SP05-1๓ 926,000    
โครงการ SP05-1๔ 
พัฒนาวิทยาลัยสี
เขียว (Green 
College) 
 
 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
โครงการงาน
ประจำ 
 

1. ระดับความสำเร็จของ
การพัฒนาองค์กรให้เป็น
องค์กรสีเขียว (Green 
college) 
2.ร้อยละ ๕ ของปริมาณ
การใชน้ำประปาลดลง 
3.ร้อยละ ๕ ของปริมาณ
การใชไฟฟ้าลดลง 
4.ร้อยละ ๕ ของปริมาณ
การใชกระดาษใน

กิจกรรมที่ 1 
ทบทวน/กำหนดนโยบายการ
พัฒนาองค์กรสีเขียว 
-แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
-ทบทวน/กำหนดนโยบายการ
พัฒนาองค์กรสีเขียว 
-จัดทำแผนการดำเนินงานและ
คู่มือการพัฒนาองค์กรให้เป็น
องค์กรสีเขียว 

คณะกรรมการ
ดำเนินงาน  
จำนวน ๒๐ คน 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ ๑ 
-ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตุลาคม 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.บุคลากรและ
นักศึกษา 
มีจิตสาํนึกและมี
พฤติกรรมในการใช้
พลังงานอย่าง
ประหยดั 
๒.วิทยาลยัมีคณุภาพ    
สิ่งแวดลอมทีด่ี 
๓.วิทยาลยัได้รับการ
ยอม รับว่าเป็น
วิทยาลัยสเีขียว 

-รอง
ผู้อำนวยการ
กลุ่มงาน
อำนวยการ 
-รอง
ผู้อำนวยการ
กลุ่มงานวิชาการ 
-นางพชรพร 
-นายศักดิธัช 
-คณะกรรมการ
ดำเนินงานฯ 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อใหบุคลากรและ
นักศึกษา 
๑. มีความร ูความ
เข้าใจการพัฒนา
องค์กรสีเขียว 
๒. มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาองค์กรให้เป็น
องค์กรสีเขียว 
3.แสดงออกถึงการมี
พฤติกรรมในการใช้
พลังงานอย่าง
ประหยดั 

วิทยาลัยลดลงเมื่อเทียบ
กับปีงบประมาณที่แล้ว  
5.ร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลากรและนักศึกษา  
มีความรู้ ความเข้าใจ 
เรื่องการพัฒนาองค์กรให้
เป็นองค์กรสีเขียว 
6.ร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลากร และนักศึกษา 
มีส่วนร่วมในการพัฒนา
องค์กรสีเขียว 
(เช่นการแยกขยะ ลด
ปริมาณขยะ  เขารวม
กิจกรรม Big cleaning 
day ฯลฯ ) 
 

(ครอบคลุมการจัดการ
สิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรและ
พลังงาน การจัดซื้อจัดจ้าง  
การจัดการขยะ  ๕ ส)  
 
 
 
กิจกรรมที่ ๒ 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กร
สีเขียว 
กิจกรรม ๒.๑  
อบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเร่ือง
การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กร
สีเขียว 
-บรรยายให้ความรู ้
โดยวิทยากร 
-แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบตั ิ
 

 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ ๒.1 
อาจารย์และเจ้าหน้าที่  
จำนวน ๑๒๐ คน 

 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ ๒.1  
(ใช้เงินอุดหนุน) 
๑.ค่าตอบแทนวิทยากร
หน่วยงานราชการ จำนวน 
2 คน x ชม.ละ ๖๐๐บาท x 
๓ ช่ัวโมง เป็นเงิน  
3,6๐๐ บาท 
2. ค่าอาหารว่าง 1 มื้อ X 
๒๕ บาท X ๑๒๐ คน  
เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท 
3. ค่าวัสดุ เป็นเงิน  
3,๐๐๐ บาท 
รวมเป็นเงิน ๙,6๐๐ บาท 

 
 
 
 
 
 
 
19 พฤษภาคม 
2564 
 

 
 

  กิจกรรม ๒.2  
อบรมให้ความรู้ นักศึกษาเร่ือง
การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กร
สีเขียว  

กิจกรรมที่ ๒.2 
นักศึกษาทุกช้ันปี 
รวม 588 คน 

กิจกรรมที่ ๒.2 (ใช้เงิน
รายได้สถานศึกษา) 
๑.ค่าตอบแทนวิทยากร
หน่วยงานราชการ จำนวน2 

19 พฤษภาคม 
2564 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

-บรรยายให้ความรู ้
โดยวิทยากร 
-แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบตั ิ
 

(ปี1=๑2๐,ปี
2=149, 
ปี3=177,ปี
4=142) 
 

คน xชม.ละ๖๐๐บาท x๓ 
ช่ัวโมงเป็นเงิน 3,6๐๐ บาท 
2. ค่าอาหารว่าง1 มื้อX ๒0 
บาท X  585  คน เป็นเงิน  
11,700 บาท 
รวมเป็นเงิน 15,300บาท 

  กิจกรรมที่ 3  
Big cleaning day  
-จัดทำแผนการดำเนินงานกิจกรรม 
5 ส บรเิวณโดยรอบวิทยาลัย (ทุก
วันพุธเวลา15.00-17.00น.) 
-ดำเนินงานตามแผน 
-ประเมินผลการดำเนินงาน 
-สรุปผลการดำเนินงานและ
รายงานผู้บริหาร 

อาจารย์และ
เจ้าหน้าท่ี จำนวน 
๑๒๐ คน 
นักศึกษาทุกช้ันปี 
รวม 588 คน 
(ปี1=๑2๐,ปี
2=149, 
ปี3=177,ปี
4=142) 

กิจกรรมที่ 3 Big 
cleaning day 
(ใช้เงินรายไดส้ถานศึกษา) 
-ค่าวัสดุ เป็นเงิน 3,๐๐๐ บาท 
รวมเป็นเงิน3,000 บาท 

ตุลาคม2563 
-กันยายน
2564 
(ทุกวันพุธ) 
 

  

  กิจกรรมที่ ๔ ติดตามประเมินผล
การดำเนินงาน 
-ประเมินผลการดำเนิน งานตาม
แผนพัฒนา องค์กรสีเขียว
(ประกวดห้องเรยีน ห้องทำงาน 
ห้องพักอาจารย์ หอพักนักศึกษา) 
-วิเคราะหส์รุปผลการดำเนินงาน 
(ตามเกณฑ์การประเมิน
สำนักงานสีเขียว:Green office) 

คณะกรรมการ
ดำเนิน งาน จำนวน 
๒๐ คน 
 

กิจกรรมที่ ๔ 
ติดตามประเมินผลการ
ดำเนินงาน 
-ไม่ใช้งบประมาณ 

คร้ังท่ี 1 
มีนาคม2564 
คร้ังท่ี 2 
สิงหาคม2564 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

-รายงานผลการดำเนินงานต่อ
ผู้บริหาร 

สรุปงบประมาณโครงการ SP05-14 27,900    
โครงการSP05-15 
โครงการพัฒนา
วิทยาลัยคุณธรรม
ภายใต้ค่านิยมร่วม 
MOPH 
 
โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
โครงการงาน
ประจำ 
 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนาให้
วิทยาลัยเป็นวิทยาลัย
คุณธรรมภายใต้
ค่านิยมร่วม MOPH 
2. เพื่อพัฒนาการ
บริหารวิทยาลัยให้มี
คุณภาพและเป็นท่ี
ยอมรับของสังคม 

1. ระดับความสำเร็จของ
การดำเนินงานการเป็น
วิทยาลัยคณุธรรมตาม
เกณฑ์ที่กำหนดอย่าง
น้อย 5 ขั้นตอน 
  1.1 มีการกำหนด
นโยบายแนวทาง
ปฏิบัติ/คู่มือการปฏิบัต ิ
  1.2 มีการแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบในการ
ดำเนินงาน 
  2.1 มีการจัดทำ
แผนการบริหารและ
แผนพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของอาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน 
(ครอบคลุม
กระบวนการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ท่ีสอดคล้องกับ 
MOPH) 

กิจกรรมที่ ๑ ทบทวนนโยบาย
คุณธรรมอัตลักษณ์ของวิทยาลัย 
และค่านิยมร่วม “MOPH” 
1. ทบทวนคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการวิทยาลัยคุณธรรม 
ปี ๒๕๖๔ 
๒.ทบทวนนโยบายคุณธรรมอัต
ลักษณ์ของวิทยาลัย และค่านยิม
ร่วม “MOPH” ให้บุคลากรใน
หน่วยงานทุกคนนำไปสู่การ
ปฏิบัต ิ
๓. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโดย
วิทยากร เพื่อให้แต่ละกลุ่มงาน
วางแผนทำโครงงาน/กิจกรรม
พัฒนาคุณธรรม ในการนำมา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและ
ชีวิตประจำวัน 
๔. ดำเนินการโครงงานคุณธรรม /
กิจกรรมที่ตอบสนองคุณธรรมอัต
ลักษณ์วิทยาลัยของแต่ละกลุ่มงาน

๑.อาจารย์  ๖๖ คน 
๒.สายสนับสนุน 
๕๔ คน 
รวม 12๐ คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิง
ปฏิบัติการการปฏิบัติตน
เพ่ือความสุขในการทำงาน
ตามหลักการของค่านิยม
ร่วม(MOPH) และคุณธรรม 
อัตลักษณ์วิทยาลัย (ใช้เงิน
อุดหนุน) 
- ค่าตอบแทนวิทยากร
(หน่วยงานรัฐบาล) จำนวน 1 
คน x 600บาทx7ชม. เปน็
เงิน 4,200 บาท   
- ค่าเดินทาง/พาหนะ
วิทยากร ไป-กลับ คนละ 
5,000 บาท x  เป็นเงิน 
5,000 บาท 
- ค่าที่พักวิทยากรจำนวน 1 
คืนx1 ห้อง x 1,200 บาท   
เป็นเงิน 1,200 บาท 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
อาจารย์และเจา้หน้าท่ี

3 ตุลาคม 
256๓ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

- บุคลากรของ
วิทยาลัยมีพฤติกรรมท่ี
ถูกต้องดีงาม ด้วย
คุณธรรมที่พึงประสงค์ 
ภายใต้ค่านิยมร่วม 
MOPH  และ
คุณธรรมอัตลักษณ์
สามารถนำมา
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันและใน
การปฏิบัติงานเพื่อให้
เกิดประโยชน์แก่
ตนเองและผู้อื่นต่อไป 
- วิทยาลัยพยาบาล
เป็นองค์กรคุณธรรมที่
มีชื่อเสียงและไดร้ับ
การยอมรับของสังคม 
 

 

อ.ดร.พนารตัน ์
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

๓. เพื่อพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรให้มี
ความรู้ความเข้าใจ
แนวคิดของการ
พัฒนาวิทยาลัย
คุณธรรมภายใต้
ค่านิยมร่วม  MOPH 
สามารถปฏิบัติตนได้
ถูกต้อง 
4. เพื่อส่งเสริมให้
บุคลากรมีแนวทางใน
การทำงานอย่างมี
ความสุข ภายใต้
ค่านิยมร่วม  MOPH 
คุณธรรม และอัต
ลักษณ ์
 

 

  3.1 มีการดำเนินงาน
ตามแผนที่กำหนด 
  4.1 มีการติดตาม 
ประเมินผล การ
ดำเนินงานทุก 3 เดือน 
  5.1 มีการวิเคราะห์ 
สรุปผลการดำเนินงาน
เสนอแนวทางการ
พัฒนา ปรับปรุงและ
รายงานผลต่อผู้บริหาร 
2. ร้อยละ 80 ของ
บุคลากรที่เข้าร่วม
โครงการ มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการ
พัฒนาวิทยาลัย
คุณธรรมภายใต้ค่านิยม
ร่วม  MOPH    

3. ร้อยละ 60 ของ
บุคลากรในหน่วยงาน มี
ระดับความสุขตามดัชนี
ช้ีวัดความสุข (happy 
ตั้งแต่ระดับ 4 ข้ึนไป 

ที่นำมาใช้ในการปฏิบัติงานและ
ชีวิตประจำวัน 
๕. จัดเวทีนำเสนอโครงงาน/
กิจกรรมที่ตอบสนองคุณธรรมอัต
ลักษณ์วิทยาลัยและค่านิยมร่วม 
“MOPH”ของแต่ละกลุ่มงานเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
7. ถอดบทเรียนผลการดำเนินงาน 
8. ติดตามและประเมินผลการ
ดำเนินงาน  
9. สรุปรายงานเสนอผู้บริหาร 
เพื่อให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
นำในการใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนาปรับปรุงต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จำนวน ๑๒๐ คน x 25 
บาท x 2 มื้อ 
เป็นเงิน ๖,๐00 บาท 
-ค่าอาหารกลางวันอาจารย์
และเจา้หน้าท่ี จำนวน ๑๒๐ 
คน x 50 บาทเป็นเงิน ๖,0
๐0 บาท 
-ค่าวัสดุอุปกรณ์  
3,000 บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ 1 
เป็นเงิน 25,4๐๐ บาท 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการ
เผยแพร่เกี่ยวกับวิทยาลัย
คุณธรรม 

๑.อาจารย์  ๖๖ คน 
๒.สายสนับสนุน 
๕๔ คน 
รวม 12๐ คน 
 

กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการ
เผยแพร่เกี่ยวกับวิทยาลัย
คุณธรรม (เงินอุดหนุน) 
-ค่าวัสดุ อุปกรณ์  
จำนวน 10,000 บาท  
รวมเงินกิจกรรมที่ 2 
เป็นเงิน 10,0๐๐ บาท 
 

ตุลาคม25๖๓ 
-กันยายน 
25๖๔ 

  

สรุปงบประมาณโครงการ SP05-15 35,400    
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการ SP05-1๖ 
การยกระดับ 
ประสิทธิภาพการ
บริหารวิทยาลัย 
ให้ทันการ
เปลี่ยนแปลง 
(ยกเลิก) 
 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
โครงการงาน
ประจำ 
 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อพัฒนาการบริหาร
วิทยาลัยให้มีคณุภาพ
ให้เป็นท่ียอมรับของ
สังคม 
 
 

คะแนนผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับสถาบัน เท่ากับ
หรือมากกว่า ๔.๓๐ 
 

 

๑.จัดประชุมทบทวนระบบ
บริหารคณุภาพ  
ผลการประเมินคณุภาพ
การศึกษาภายในระดับ หลักสตูร 
ระดับคณะ และระดับสถาบัน 
เกณฑ์ประกันคณุภาพ และหรือ
เกณฑ์อื่นๆ ที่เกีย่วข้อง 
๒.วิเคราะหส์ถานะองค์กร 
ออกแบบการปฏิบัติงานเพ่ือให้
สอดคล้องกับการทำงานและ
เสนอคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยพิจารณา 
๓.ประสาน/คัดเลือกหน่วยงานท่ี
มีผลการดำเนินงานเป็นท่ียอมรับ
ในระดับประเทศเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การบรหิารจดัการร่วมกัน 
๔.ถอดบทเรยีนการศึกษาดูงาน
และจัดทำแนวทางการบริหาร
จัดการเพื่อพัฒนาการดำเนินงาน
ของแต่ละกลุม่งาน/งาน 
๕.กลุม่งาน/งานนำแนวทางการ
บริหารจดัการไปปฏิบตั ิ
๖.กำกับตดิตามผลการ
ดำเนินงาน “Share and 

ผู้บริหารของวิทยาลัย
๒๕ คน  
-ผอ,รอง ผอฯ ๔ คน 
-หน.ภาค 6  คน 
-หน.งาน 9 คน 
-อ. ผู้รับผดิชอบ
หลักสตูร ๕ คน 
 

(ใช้เงินอุดหนุน) 
(งบประมาณจัดสรร จำนวน  
220,950บาท ปรับครั้งท่ี 
1 ลดงบประมาณเหลือ 
155,250 บาท ปรับคร้ังที่ 2
ยกเลิกการจัดโครงการคืน
งบประมาณ 155,250 บาท) 

มิถุนายน 
2564 
 
 

ผู้บริหาร 
ของวิทยาลัยฯ 
สามารถบริหาร
วิทยาลัยให้มีคณุภาพ
ให้เป็นท่ียอมรับของ
สังคม 

รอง
ผู้อำนวยการ
กลุ่มงาน
อำนวยการ 
(ยกเลิก) 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

Learn” (ติดตามจากผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน 
๗.สรุปผลการดำเนินงานและ
นำเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณา 
และให้ข้อเสนอแนะ 
๘.นำผลไปพัฒนาปรับปรุงการ
ดำเนินงานในปีต่อไป 

สรุปงบประมาณโครงการ SP05-16 (ยกเลิก) 0    
โครงการSP05-17 
โครงการพัฒนา
ความเชี่ยวชาญของ
อาจารย์ให้สอดคล้อง
กับหลักสูตรที่
ให้บริการของ
วิทยาลัย 
 
 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
 โครงการงาน
ประจำ 
วัตถุประสงค์ 
พัฒนาความ
เชี่ยวชาญของ

จำนวนอาจารย์ทีไ่ด้รับ
การพัฒนาความ
เชี่ยวชาญสอดคล้องกับ
หลักสตูรที่ให้บริการ
ของวิทยาลัย 
 

 

1. วิเคราะห์และสรุปความ
ต้องการพัฒนาความเชี่ยวชาญที่
สอดคล้องกับหลักสตูร 
2. ดำเนินการพัฒนาอาจารย์ตาม
แผน 
3. สรปุและประเมินโครงการ 

อาจารย์ที่รับผิดชอบ
บริหารหลักสตูร  

จำนวน 1 คน 

(ใช้เงินรายได้) (พัฒนาฯนอก
วิทยาลัย) 
- หลักสูตรการพยาบาลเวช
ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน 
จำนวน 1 คน   
- ค่าลงทะเบียนหลักสตูรที่
สอดคล้องกับการให้บริการ
วิชาการของวิทยาลัยเป็น
จำนวนเงนิ 50,000บาท  
รวมป็นเงิน 50,000 บาท 
 

 

ตุลาคม256๓- 
กันยายน256๔ 

อาจารยไ์ด้รับการ
ยอมรับจากหน่วยงาน
ภายนอกเป็นวิทยากร 
ตามความเชี่ยวชาญ 

อ.อารีย ์
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

อาจารย์ของวิทยาลัย
ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการในการพัฒนา
บุคลากรของ
กระทรวงสาธารณสุข 

สรุปงบประมาณโครงการ SP05-17 50,000    
โครงการ RP๐๕-29 
โครงการทบทวน
ระบบบริหารจัดการ
องค์กร 
(Mannagment 
Review) 
 
 โครงการตาม 
ยุทธศาสตร ์
โครงการงาน 
ประจำ 
 
วัตถุประสงค์ 
๑.เพื่อยกระดับ
ประสิทธิภาพการ
ดำเนินงานขององค์กร 

๑. มีการนำระบบและ
กลไกการบริหารจัดการ
องค์กรไปใช้พัฒนาการ
ดำเนินงานอย่างเป็น
รูปธรรมอย่างน้อย 5 
ระบบต่อกลุ่มงาน  
๒.วิทยาลยัมีระบบท่ี
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีท่ีสุด 
(best practice) อย่าง
น้อย ๑ระบบ  
๓. ร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลากรที่เกีย่วข้องมี
ความเข้าใจในการนำ
ระบบและกลไกการ
บริหารจดัการ 
(ปรับปรุง) ไปใช้อยู่ใน
ระดับดี (ค่าเฉลีย่เท่ากับ
หรือมากกว่า ๓.๕๑) 

กิจกรรมที่ ๑  
ทบทวนคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาระบบและ
กลไกการบริหารจัดการองค์กร 
ปีงบประมาณ ๒๕๖4 

กิจกรรมที่ ๑  
- คณะกรรมการ
ทบทวนระบบและ
กลไก ๓5 คน 
 

กิจกรรมที่ ๑  
-ไม่ใช้งบประมาณ 

วันท่ี 6 ตุลาคม 
๒๕๖3 

บุคลากรของวิทยาลยัมี
ความรู้ความเข้าใจ มี
การนำระบบและกลไก
การบริหารจัดการ
องค์กรฉบับปรับปรุง 
ไปสู่การปฏิบตัิงาน
อย่างต่อเนื่อง   

อ. วิลาวัณย ์
ดร.รุ่งทิวา 

 

กิจกรรมที่ ๒ ติดตาม และ
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ระบบและกลไกการบริหาร
จัดการองค์กร 
๒.๑ ติดตามการนำระบบและ
กลไกการบริหารจัดการองค์กรสู่
การปฏิบัติ 6 เดือน 
2.2 ประชุมเชิงปฏิบตัิการพัฒนา
และปรับปรุงระบบและกลไกการ
บริหารจดัการองค์กรของทุกกลุ่ม
งานและจัดทำเล่มคู่มือบริหาร
คุณภาพ (ปรับปรุง) ปีงบประมาณ 
๒๕๖4 

กิจกรรมที่ ๒ 
- อาจารย์ 66 คน 
- งานการเงิน 3 คน 
รวม 69 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ ๒ (ใช้เงิน
อุดหนุน)  
- ค่าอาหารกลางวัน 69คน 
x ๑ มื้อ x 5๐ บาท x 3วัน 
เป็นเงิน 10,350 บาท 
- ค่าอาหารว่าง 69 คน x ๒ 
มื้อ x ๒๕ บาท x 3วัน เป็น
เงิน ๑0,35๐ บาท 
- ค่าถ่ายเอกสาร และค่าเข้า
เล่ม จำนวน 69 เล่ม x 
๒๐๐ บาท เป็นเงิน  
๑3,8๐๐ บาท  
- ค่าวัสดุ ๒,๐๐๐ บาท 

คร้ังท่ี 2.1 
กุมภาพันธ์
2564 
 
คร้ังท่ี 2.2 
26-27 
เมษายน 
2564 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

๒.เพื่อหาแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีในการ
บริหารองค์กร 
๓. เพื่อสร้างความ
เข้าใจให้กับบุคลากร
เกี่ยวกับระบบและ
กลไกการบริหาร
จัดการฉบับปรับปรุง
ของทุกกลุ่มงาน 
(คู่มือบริหารคุณภาพ) 

๔. มีคูม่ือบริหาร
คุณภาพ 
ฉบับปรับปรุง 
ปีงบประมาณ ๒๕๖4 
(ระบบและกลไกการ
บริหารจดัการองค์กร) 

๒.๒.1 ทุกกลุ่มงานนำเสนอผล
การนำระบบและกลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ และเสนอแนวทางการ
พัฒนาระบบ และกลไกการ
บริหารจดัการองค์กร  
๒.2.2 คัดเลือกระบบ และกลไก
การบริหารจัดการองค์กร ท่ีเป็น
แนวปฏิบัติที่ดีท่ีสดุ (best 
practice)  
๒.3 จดัทำคู่มือบรหิารคณุภาพ 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖4) 

 
 
 
 
 

- ค่าตอบแทนวิทยากร
หน่วยงานเอกชน ๙ ชม. x 
๑,๒๐๐ บาท x 3 วัน เป็น
เงิน 32,4๐๐ บาท 
- ค่าพาหนะวิทยากร เป็น
เงิน ๕,๐๐๐ บาท 
- ค่าที่พักวิทยากร วันละ 
๑,๔๕๐บาท x 5 วันเป็น
เงิน 7,25๐บาท 
รวมกิจกรรมที่ ๒  
เป็นเงิน 81,150บาท 
(เงินจัดสรร 81,150 บาท  
ปรับเพิ่มงบประมาณ 
91,500 บาท เบิกจ่ายจริง 
15,602 บาท    
คงเหลืองบประมาณจำนวน 
75,898 บาท เพื่อนำ
งบประมาณไปปรับแผน
กลางป)ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ ๓  
ประชุมชี้แจงการนำระบบและ
กลไกการบริหารจัดการองค์กร 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖4) สู่
การปฏิบัติ 

กิจกรรมที่ ๓  
- อาจารย์ 66 คน 
- งานพัสดุ 2คน 
- งานการเงิน3คน 
- ธุรการวิชาการ1คน 

กิจกรรมที่ ๓  
-ไม่ใช้งบประมาณ 

พฤษภาคม 
๒๕๖4 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

- ธุรการวิจัยและ
บริการวิชาการ 1 คน 
- ธุรการอำนวยการ4 
คน รวม ๗7คน 

สรุปงบประมาณโครงการ RP๐๕-29  15,602    
โครงการ RP๐๕-30 
โครงการพัฒนาการ
ทำงานอย่างมี
ประสิทธิภาพโดย
การใช้แผนกลยุทธ์ 
และแผนปฏิบัติการ 
 
 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
 โครงการงาน
ประจำ 
 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อจัดทำแผนกล
ยุทธ์ พ.ศ. ๒๕๖5 – 
๒๕๖9 และ
แผนปฏิบัติการ

๑. บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจในการ
จัดทำแผนปฏิบัติการปี 
งบประมาณ ๒๕๖4 และ
สามารถนำสู่การปฏิบตัิ
ได ้
๒.ร้อยละ ๙๐ ของ
โครงการตาม
แผนปฏิบัติการ
ปีงบประมาณ 
๒๕๖4 มีการ
ดำเนินการ  
๓. ร้อยละ ๑๐๐ ของ
โครงการตาม
แผนปฏิบัติการ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖4 
มีการดำเนินการ ตาม
เวลาที่กำหนด 

กิจกรรมที่ 1 กำกับ ติดตาม 
และประเมินผลการดำเนินงาน 
1.1 ติดตามการดำเนิน งานแต่
ละโครงการ และดำเนินการขอ
อนุมัติผู้บริหารในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงการดำเนินโครงการ 
1.2 ประสานขอข้อมูล 
ผลการประเมินการดำเนินงาน
และการกำกับติดตามตามแผน
กลยุทธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 
ฉบับปรับปรุง และแผน 
ปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖4 
ทุก ๓ เดือน  
1.3 สรุปผลการประเมินการ
ดำเนินงานและการกำกับติดตาม
ตามแผนกลยุทธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐–
๒๕๖๔ ฉบับปรับปรุง และแผน 
ปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖4 
ทุก ๓ เดือน  รายงาน

กิจกรรมที่ 1  
- กรรมการบริหาร 
วิทยาลัยฯ 16 คน 
- คณะกรรมการ
จัดทำแผนปฏิบัติการ
29คน 
 

กิจกรรมที่ 1 
-ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ติดตาม 
๔ ครั้ง ได้แก ่
ครั้งท่ี ๑ 
วันท่ี ๓0 
มกราคม 
2564 
ครั้งท่ี ๒ 
วันท่ี 1 
เมษายน๒๕๖4 
ครั้งท่ี ๓ 
วันท่ี ๒๖ 
กรกฎาคม 
๒๕๖4 
ครั้งท่ี ๔ 
วันท่ี ๒๗ 
กันยายน๒๕๖4 
 
 
 

บุคลากรทุกระดับของ
วิทยาลัยมีแนวทางใน
การปฏิบัติงานแบบ
บูรณาการที่มุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิ และ
เป้าหมายขององค์กร 
 
 
 
 
 
 

 

ดร. สริารักษ ์
ดร.รุ่งทิวา 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

ประจำปีงบ ประมาณ 
๒๕๖5 
๔. เพื่อให้บุคลากรมี
ความรู้ความเข้าใจ
และนำแผนกลยุทธ์ 
พ.ศ. ๒๕๖5 – ๒๕๖
9 และแผนปฏิบตัิ
การประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖5 
ไปใช้ในการ
ดำเนินงาน 
3. เพื่อกำกับติดตาม
การดำเนินงาน ตาม
แผนกลยุทธ์ พ.ศ.  
๒๕๖0 – ๒๕๖4 
(ฉบับปรับปรุง)  และ
แผนปฏิบัติการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖4 

 

 ๔. ร้อยละ ๘๐ ของ
โครงการตามแผน มีผล
การดำเนินงานบรรลุ
ตามเป้าหมายและ
ตัวช้ีวัดความสำเร็จของ
โครงการ 
๕. ร้อยละ ๕๐ ของ
ตัวช้ีวัดแผนกลยุทธ์และ
ตัวช้ีวัดแผนงาน ตาม
แผนปฏิบัติการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖4 
บรรลตุามเป้าหมายที่
กำหนดใน ๖ เดือนแรก 
และร้อยละ ๘๐ บรรลุ
ตามเป้าหมายที่กำหนด
ใน ๑๒ เดือนแรก 
 
๖.มีรายงานประจำปี 
ปีงบประมาณ  
๒๕๖3 
๗. บุคลากรมสี่วนร่วม
ในการวิเคราะห์องค์กร 
จัดทำกลยุทธ์ พ.ศ. 
๒๕๖5 – ๒๕๖9 และ

ผู้อำนวยการและคณะกรรมการ
บริหาร 
วิทยาลัยฯ  

 

กิจกรรมที่ 2 ปรับแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ 2564 
(ปรับแผนกลางป)ี 
2.1 ประสานขอข้อมูลความ
ต้องการปรับแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ 2564 
(ปรับแผนกลางป)ีจากทุกกลุ่มงาน
ใน 
2.2 ดำเนินการประชุมปรับ
แผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ 2564(ปรับแผน
กลางปี)ปรับปรุงแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม ในแผนปฏิบัติ
การปีงบ ประมาณ ๒๕๖4 (ปรบั
แผนกลางปี) 
2.3 สรุปความต้องการปรับแผน
กลางปีเสนอคณะกรรมการบรหิาร
วิทยาลัยฯ 
2.4 จดัทำเล่มแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ 2564(ปรับ
แผนกลางป)ี 

กิจกรรมที่ 2  
- คณะกรรมการ
จัดทำแผนปฏิบัติการ 
29คน 
 

กิจกรรมที่ 2  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
๓๐ คน x ๒๕ บาทx๒มื้อ 
เป็นเงิน ๑,๕๐๐ บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน ๓๐ คน x 
๑มื้อ x5๐บาท เป็นเงิน 1,5
๐๐ บาท 
- ค่าถ่ายเอกสาร จดัทำเล่ม
ปรับแผนปฏิบัติการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖4 (ปรับ
แผนกลางปี) จำนวน 2๐ 
เล่มx 100 บาท เป็นเงิน 
2,0๐๐ บาท  
รวมเงินกิจกรรมที่ 2 
เป็นเงิน 5,0๐๐ บาท 
(เงินจัดสรร 5,000 บาท  
เบิกจ่ายจริง 2,000 บาท    
คงเหลืองบประมาณจำนวน 
3,000 บาท เพื่อนำ
งบประมาณไปปรับแผน
กลางป)ี 

วันท่ี  
16 เมษายน
2564 
 
 

ดร.สริารักษ ์
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

จัดทำแผนปฏิบัติการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖5 
๘. มีการจัดทำ
แผนปฏิบัติการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖5 

2.5 ประชาสมัพันธ์ให้บุคลากร
ในองค์กรทราบเพื่อนำสู่การ
ปฏิบัต ิ
กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์ 
พ.ศ.๒๕๖5–๒๕๖9 และ
แผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ 
๒๕๖5 
3.1 วิเคราะห์องค์กร (SWOT 
วิทยาลัย) 
3.2 จดัทำแผนกลยุทธ์ พ.ศ. 
๒๕๖5 – ๒๕๖9 และ
แผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ  ๒๕๖5 (3ครั้ง) 
3.3 ขออนุมัตดิำเนินการตาม
แผนกลยุทธ์ พ.ศ. ๒๕๖5 – 
๒๕๖9  
และจัดทำแผนปฏบิัติการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖5 
 

กิจกรรมที่ 3  
- กรรมการจดัทำ
แผนปฏิบัติการฯ 
จำนวน 29 คน 
- ธุรการกลุ่มงาน 
จำนวน 6 คน 
รวม 35 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 3 
คร้ังที่ 1 
- ค่าอาหารกลางวัน วันละ 
80 บาทx๓๕คนx3วัน เป็น
เงิน 8,400 บาท 
- ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม มื้อละ 35บาทx
๓๕คนx2มื้อ x3วัน เป็นเงิน  
7,350 บาท 
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์     
เป็นเงิน 3,๐๐๐ บาท  
- ค่าตอบแทนวิทยากร
หน่วยงานเอกชน ๑,๒๐๐ 
บาทx24 ช่ัวโมงx ๑ คน 
เป็นเงิน 28,8๐๐ บาท 
- ค่าที่พักวิทยากร วันละ 
๑,๔๕๐บาท x 5 วันเป็น
เงิน 7,25๐ บาท 
- ค่าเดินทางวิทยากร ไป-
กลับ/ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 
เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท  

-ประชุมครั้งท่ี 
1 วันท่ี 10-12
พฤษภาคม
2564  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ. ดร.รุ่งทิวา 
อ.ดร. สริารักษ ์
ธุรการงานแผน
ฯ 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

รวมเป็นเงิน 59,800บาท 
คร้ังที่ 2 
- ค่าอาหารกลางวัน วันละ 
80 บาทx๓๕คนx3วัน เป็น
เงิน  8,400 บาท 
- ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม มื้อละ35บาทx
๓๕คนx๒มื้อ x3วัน เป็นเงิน 
7,350 บาท 
- ค่าตอบแทนวิทยากร
หน่วยงานเอกชน ๑,๒๐๐ 
บาทx24 ช่ัวโมงx ๑ คน 
เป็นเงิน 28,8๐๐ บาท 
- ค่าที่พักวิทยากร วันละ 
๑,๔๕๐บาท x 5 วันเป็น
เงิน 7,25๐ บาท 
- ค่าเดินทางวิทยากร ไป-
กลับ/ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 
เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท  
รวมเป็นเงิน 56,800บาท 
 
 
 
 

 
-ประชุมฯครั้งท่ี 
๒ วันท่ี 7-9 
มิถุนายน2564 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

คร้ังที่ 3 
- ค่าอาหารกลางวัน วันละ 
50 บาทx๓๕คนx2วัน เป็น
เงิน  3,500 บาท 
- ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม มื้อละ 25บาทx
๓๕คนx๒มื้อ x2วัน เป็นเงิน 
3,500 บาท 
- ค่าถ่ายเอกสารทำเลม่แผน
กลยุทธ์ พ.ศ. ๒๕๖5 – 
๒๕๖9  
เป็นเงิน ๑2,๐๐๐ บาท  
- ค่าถ่ายเอกสารทำเลม่
แผนปฏิบัติการ
ปีงบประมาณ 2565 เป็น
เงิน  ๑2,๐๐๐ บาท  
รวมเป็นเงิน31,000บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ 3  
เป็นเงิน 137,100บาท 

-ประชุมฯครั้งท่ี 
3  วันท่ี 1-2 
กรกฎาคม
2564 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 4 ประชุมชี้แจงการ
นำแผนกลยุทธ์ พ.ศ. ๒๕๖5 – 
๒๕๖9  
และจัดทำแผนปฏิบัติการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖5  
สู่การปฏิบัต ิ
4.1. ประชุมถ่ายทอดการนำแผน
กลยุทธ์พ.ศ.๒๕๖5 – ๒๕๖9 
และแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 
๒๕๖5 ไปสู่งาน/กลุม่งาน/บุคคล 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ดำเนินงาน 

กิจกรรมที่ 4.1 
- อาจารย์ 66 คน 
- งานการเงิน 4 คน 
- ธุรการวิชาการ ๔
คน 
- ธุรการวิจัยและ
บริการวิชาการ ๒ 
คน 
-ธุรการอำนวยการ7 
คน 
- งานพัสดุ 4 คน 
รวม 87 คน 

กิจกรรมที่ 4.1 
-ไม่ใช้งบประมาณ 
 

กันยายน2564 
(๑ วัน) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

อ. ดร.รุ่งทิวา 
อ.ดร. สริารักษ ์
ธุรการงานแผน
ฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2 จดัทำรายงานประจำปี 
ปีงบประมาณ ๒๕๖3 (Annual 
report) และเผยแพร ่

กิจกรรมที่ 4.2  
- กรรมการ 
บริหารวิทยาลัยฯ 
16 คน 
 

กิจกรรมที่ 4.2  
- ค่าถ่ายเข้าเลม่ 
เอกสารรายงานประจำปี 
๒๕ เล่มx๑๐๐ บาท 
เป็นเงิน ๒,๕๐๐ บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ 4 
เป็นเงิน 2,500 บาท 
 
 
 
 

 ตุลาคม 25๖3 ดร.รุ่งทิวา 
ธุรการงานแผน
ฯ 
 

 

สรุปงบประมาณโครงการ RP๐๕-30 152,100    
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการ RP๐๕-31 
โครงการการบริหาร
ความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
 โครงการงาน
ประจำ 
 
วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อจัดทำแผนการ
บริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายในของ
องค์กร 
๒ เพื่อให้บุคลากรมี
ความรู้ความเข้าใจ
และนำแผนการ
บริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖4 
ลงสู่การปฏิบัติ  

๑.มีแผนบริหารความ
เสี่ยงครบทั้ง ๔ พันธกิจ  
๒. มีการระบุความเสี่ยง
ครบทุกองค์ประกอบ 
ได้แก่   
๑) ความเสี่ยงด้านกล
ยุทธ์ (Strategic Risk)  
๒) ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติงาน 
(Operational Risk)  
3)ความเสี่ยงด้านการ
รายงาน (Reporting 
Risk)  
4) ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ และข้อบังคับ 
(Compliance Risk)  
๓.การดำเนินงานบรหิาร
ความเสีย่งสามารถ
ดำเนินการไดต้ามกำหนด
ระยะเวลาและงบประมาณ
ตามแผนที่กำหนดไว ้

กิจกรรมที่ ๑ ดำเนินการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
๑.๑ ทบทวนแผนและแนวปฏิบัติ
ในการควบคุมความเสีย่งทุกพันธ
กิจ 
๑.๒ ประชาสมัพันธ์แผนบรหิาร
ความเสีย่งและควบคุมภายใน 
ปีงบประมาณ ๒๕๖4 และ
มอบหมายผู้รับผิดชอบ 

- กิจกรรมที่ ๑.๑   
คณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยงฯ 
จำนวน 30 คน  
- กิจกรรมที่๑.๒  
เลขาคณะกรรม 
การบริหารความเสีย่งฯ 

กิจกรรมที่ ๑.๑   
-ไม่ใช้งบประมาณ 
 
กิจกรรมที่ ๑.๒  
-ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

๗ ตุลาคม  
25๖3 
 
๗ ตุลาคม 
25๖3 
 
 

วิทยาลัยมีคูม่ือการ
บริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายในประจำ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖4 
และทุกกลุม่งานมีการ
จัดทำแผนบริหาร
ความเสีย่งสูงท่ีเป็น
ลายลักษณ์อักษร 
รวมทั้งมีส่วนร่วมใน
การจัดทำแผนการ
บริหารความเสี่ยงสูง
ระดับองค์กร  มีการ
กำกับติดตามการ
ดำเนินงานตามแผน
และอุบัติการความ
เสี่ยงสูงท่ีกำหนดของ
องค์กรลดลง 

อ.ศักดา 
 

 

๑.๓ ดำเนินการตามแผนการ
บริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖4 
๑.๔ รวบรวมเหตุการณร์ะบุความ
เสี่ยงและวิเคราะหส์าเหตุ/ปจัจัยที่
ก่อให้เกิดความเสี่ยง (Route Couse 
Analysis) โดยพิจารณาทั้งปัจจัย
ภายใน  และปัจจยัภายนอก  

กิจกรรมที่ ๑.๓ และ 
๑.๔ คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงฯ 
อาจารย์ ข้าราชการ 
เจ้าหน้าท่ีสาย
สนับสนุน และ
นักศึกษา  
 

กิจกรรมที่ ๑.๓ และ ๑.๔  
-ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ตุลาคม 25๖3 
–  
กันยายน25๖4 
 

 

กิจกรรมที่ ๒ พัฒนา/ปรับปรุง
คู่มือการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน 
 

กิจกรรมที่ ๒  
อาจารย์ บุคลากร
ของวิทยาลัย จำนวน 
๗๐ คน 

กิจกรรมที่ ๒  
(ใช้เงินอุดหนุน) 
-ค่าถ่ายเอกสาร และจดัทำ
เล่มคูม่ือการบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายใน 
จำนวน 1๐ เล่มxเล่มละ 
๑๐๐ บาท  

๓0 กรกฎาคม 
๒๕๖4 

ดร.รุ่งทิวา 
อ.ศักดา 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

๓.เพื่อใหม้ีการ
ดำเนินงานบรหิาร
ความเสีย่งและ
ควบคุมภายใน อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
๔.เพื่อการบริหารและ
ควบคุมการ
ดำเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน ตาม
แผนที่กำหนด 
๕.เพื่อกำกับตดิตาม
การบริหารความเสี่ยง
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

๔.มีรายงาน ส่ง
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องตาม
ระยะเวลาที่กำหนด 
๕.อุบัติการณ์ความเสี่ยง
ที่เกิดขึ้นลดลงหรือหมด
ไป 
๖. ร้อยละ ๑๐๐ ของ
กลุ่มงานท่ีเกี่ยวข้องมีการ
ดำเนินงานและรายงาน
ผลการดำเนินงานตาม
แผนการบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายใน 
ปีงบประมาณ ๒๕๖4 
ตามเวลาที่กำหนด 
๗. ร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลากรมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการ
บริหารความเสี่ยง และ
การควบคุมภายใน 

รวมเงินกิจกรรมที่ 2 
เป็นเงิน 1,๐๐๐ บาท 

กิจกรรมที่ ๓ 
กิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับ
การบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายในผ่าน บล็อกใน
เว็บไซต์วิทยาลัยฯ และ
แอพพลิเคชั่นไลน ์

กิจกรรมที่ ๓ 
-อาจารย์ บุคลากร
ของวิทยาลัย จำนวน 
122 คน 

กิจกรรมที่ ๓ 
-ไม่ใช้งบประมาณ 

ตุลาคม25๖3 - 
กันยายน25๖4 

อ.ศักดา 

กิจกรรมที่ 4 กำกับติดตามการ
บริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน  
3.๑ การกำกับตดิตามการบรหิาร
ความเสีย่งและควบคุมภายใน 
ตามแผนบริหารความเสี่ยง และ
ควบคุมภายในและรายงานการ
ควบคุมภายในโดยให้แตล่ะกลุ่ม
งานรายงานผลการดำเนินงานทุก 
6 เดือน และ 12 เดือน 
3.2 สรุปรายงานนำเสนอต่อ
ประธานคณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่ง และควบคมุภายใน 
3.3 นำเสนอต่อกรรมการบรหิาร
วิทยาลัยฯ 

กิจกรรมที่ 4 
- คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
และควบคมุภายใน 
30 คน 
 
 

กิจกรรมที่ 4 
-ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 

รอบ ๖ เดือน  
วันท่ี 19 
มีนาคม 2564 
รอบ ๑2 เดือน 
วันท่ี ๑๕ 
มิถุนายน๒๕๖4 

ดร.รุ่งทิวา 
อ.ศักดา 



      แผนปฏิบัตกิารปีงบประมาณ ๒๕๖4  วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี พทุธชินราช (ปรับแผนกลางปี) หน้า 190 
  

 

โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 5 ประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดทำแผนบริหาร
ความเสี่ยง และควบคุมภายใน 
และรายงานการควบคุมภายใน 
4.1 วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน
ตามประเด็นต่างๆ ดังนี ้
๑) ผลการดำเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง และควบคุม
ภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖4 
๒) Risk profile ปีงบ ๒๕๖4 
๓) กระบวนการทำงานตามระบบ 
๔) ข้อเสนอแนะจากคณะ
กรรมการบริหารฯเกี่ยวกับ การ
บริหารความเสี่ยง และควบคุม
ภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖4  
๔.2 การนำผลการวเิคราะห์มา
ปรับปรุงการดำเนินงานและ
จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง
และควบคมุภายใน 
ปีงบประมาณ ๒๕๖5 
๔.3 จดัทำแผนการบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายใน 

กิจกรรมที่ 5 
คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
และควบคมุภายใน 
30 คน 
 

กิจกรรมที่ 5 
- ค่าถ่ายเอกสาร และจดัทำ
เล่ม จำนวน 4๐ เล่มxเล่มละ 
๑0๐ บาท เป็นเงิน 4,0๐๐ 
บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ 5 
เป็นเงิน 4,000 บาท 
 
 
 
 

 วันท่ี ๒๔ 
มิถุนายน๒๕๖4 
 
 

ดร.รุ่งทิวา 
อ.ศักดา 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

๔.4.จัดทำรายงานการควบคมุ
ภายในตามมาตรฐานการควบคุม
ภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ  

สรุปงบประมาณโครงการ RP๐๕-31 5,000    
โครงการ RP05-32 
โครงการพัฒนาการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี พุทธ
ชินราช 
   
โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
โครงการงาน
ประจำ 
 
วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อให้บุคลากรมี
ความรู้ ความเข้าใจ
เกณฑ์ประกันคณุภาพ
การศึกษาตาม

๑.ร้อยละ 80 ของ
บุคลากรมีความรู้ ความ
เข้าใจเกณฑ์ประกัน
คุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการ
อุดมศึกษา 2561 
2. ร้อยละ 80 ของ
สามารถวางแผนการ
ดำเนินงานตามเกณฑ์
คุณภาพและตัวบ่งช้ี
ประกันคณุภาพและ
สามารถนำสู่การปฏิบตัิ
ได ้
3. ร้อยละ 80 ของ
บุคลากรมีความพร้อม
รับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในท้ัง
ระดับหลักสตูร และ
คณะ 

กิจกรรมที่ ๑  การควบคุม
คุณภาพ (Quality Control) 
การประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินงานประกันคุณภาพของ
วิทยาลัย และคณะกรรมการ
ประกันคณุภาพของวิทยาลัย 
กิจกรรมที่ 1.1  
การประชุมคณะกรรมการ
ประกันคณุภาพ 
(2 ครั้ง) 
 

 
 
 
 
 

 

กิจกรรมที่ 1.1 
- คณะกรรมการ
ประกันคณุภาพของ
วิทยาลัย จำนวน ๒๐ 
คน 

 

กิจกรรมที่ 1.1  
(ใช้เงินรายได้สถานศึกษา) 
๑.ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ๒๐คนx๑มื้อx๒๕
บาท เป็นเงิน 5๐๐ บาท 
๒.ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ประกันคณุภาพของวิทยาลัย
ประชุม (กรรมการภายนอก 
5 คน) จำนวน 5 คนx
๑,๐๐๐ บาท เป็นเงิน  
5,๐๐๐ บาท 
๓.ค่าถ่ายเอกสาร เป็นเงิน 
1,๐๐๐ บาท 
รวมกิจกรรมที่ 1.1  
เป็นเงิน 6,500 บาท 
(เงินจัดสรร 6,500 บาท  
เบิกจ่ายจริง 4,300 บาท    
คงเหลืองบประมาณจำนวน 
2,200 บาท) 

กิจกรรมที่ ๑.1  
18 มกราคม 
2564 

อาจารย์ และบุคลากร
ของวิทยาลัยฯ มี
ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับตัวบ่งช้ีและ
เกณฑ์การประเมิน
ตามมาตรฐานการ
อุดมศึกษา 2561  
สามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในภารกิจที่
รับผิดชอบโดยใช้
กระบวนการ PDCA  
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล 

ดร. ชลลดา 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

มาตรฐานการ
อุดมศึกษา 2561 
๒. เพื่อให้บุคลากร
สามารถวางแผนการ
ดำเนินงานตามเกณฑ์
คุณภาพและตัวบ่งช้ี
ประกันคณุภาพและ
สามารถนำสู่การ
ปฏิบัติได ้
๓. เพื่อให้บุคลากรมี
ความพร้อมรับการ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในท้ัง
ระดับหลักสตูร และ
ระดับคณะ 
4. เพื่อพัฒนาผลการ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน
ระดับหลักสตูร และ
คณะ 
5. เพื่อวเิคราะหจ์ุดอ่อน  
ปัญหาและอุปสรรคในการ
ดำเนินงาน  พร้อมหา

4. ค่าคะแนนเฉลี่ยการ
ประกันคณุภาพ
การศึกษาภายในระดับ
สถาบัน มากกว่าหรือ
เท่ากับ 4.30 
5. ร้อยละ 80 ของ
กิจกรรมบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ ๑.2  
การประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินงานประกันคุณภาพของ
วิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ ๑.2 
- คณะกรรมการ
ดำเนินงานประกัน
คุณภาพจำนวน  
2๐ คน 
 

กิจกรรมที่ ๑.2 การประชุม
คณะกรรมการดำเนินงาน
ประกันคุณภาพของ
วิทยาลัย  
(ใช้เงินอุดหนุน) 
1.ค่าถ่ายเอกสาร เป็นเงิน 
๑,๐๐๐ บาท 
รวมกิจกรรมที่ 1.2  
เป็นเงิน 1,000 บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ ๑  
เป็นเงิน 7,500 บาท 

กิจกรรมที ่
๑.2 
คร้ังท่ี ๑ 
25พฤศจิกายน 
2563 
คร้ังท่ี ๒  
เดือน
พฤษภาคม 
2564 

อ. สุรีรตัน ์
 

กิจกรรมที่ ๒  การเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจการประกัน
คุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการอุดมศึกษา 2561 
กิจกรรมที่ ๒.๑  
จัดทำคู่มือประกันคุณภาพ
การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕63 

กิจกรรมที่ ๒.๑ 
- บุคลากรของ
วิทยาลัย (อาจารย์ 
ข้าราชการ 
ลูกจ้างประจำ 
ลูกจ้างช่ัวคราว 
พนักงานราชการ 
พกส.)จำนวน 70คน 

-ค่าถ่ายเอกสารคู่มือ 
7,000 บาท 
รวมกิจกรรมที่ 2.1  
เป็นเงิน 7,000 บาท 
 

ตุลาคม 2563 
 

ดร.ชลลดา 
 

กิจกรรมที่ ๒.๒  
การประชุมเชิงปฏบิัติการการนำ
ตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพสูก่าร
ปฏิบัติและการเขียนรายงานการ

กิจกรรมที่ ๒.๒  
- กลุ่มอาจารย์ 66 
คน 
- กลุ่มสายสนับสนุน 
54 คน 

กิจกรรมที่ ๒.๒  
- สำหรับอาจารย์  
1. ค่าวัสดุอุปกรณ์  เป็นเงิน  
3,500 บาท 

15 ตลุาคม 
2563 
 
 
 

ดร.สายชล 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

แนวทางพัฒนาคณุภาพ
ตามผลการประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเมินตนเองตามมาตรฐาน
การอุดมศึกษา 2561 
 

 3. ค่าถ่ายเอกสาร 3,000 
บาท 
รวมเป็นเงิน 6,500บาท 
(เงินจัดสรร 6,500 บาท  
เบิกจ่ายจริง 6,102 บาท    
คงเหลืองบประมาณจำนวน 
398 บาท เพื่อนำ
งบประมาณไปปรับแผน
กลางป)ี 
สายสนับสนนุ 54 คน  
(1 วัน)   
-ไม่ใช้งบประมาณ 
รวมเงินกิจกรรมที่ 2 
เป็นเงิน 13,500  บาท 

 
16 ตลุาคม 
2563 
 

 
อ.สุรีรตัน ์
 
 

กิจกรรมที่ ๒.3 
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดเก็บ
เอกสารในระบบ CHE QA 
online (พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสายสนบัสนนุในการ
จัดเก็บเอกสารในระบบ CHE 
QA online) 

กิจกรรมที่ ๒.3  
- บุคลากรของ
วิทยาลัยที่รับผิดชอบ
ฐานข้อมูล จำนวน 
15 คน 

กิจกรรมที่ ๒.3 
-ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

25 พฤษภาคม 
2564 
 

ดร.สายชล 
 
 
 

กิจกรรมที่ ๓  
การตรวจสอบคุณภาพ 
(Quality Auditing) กำกับ

- อาจารย์ และ
บุคลากรสาย
สนับสนุน 120 คน 

กิจกรรมที่ ๓  
(ใช้เงินอุดหนุน) 
กิจกรรมที่ 3.1 

คร้ังท่ี 1 
พฤศจิกายน
256๓ 

ทุกกลุ่มงานของ
วิทยาลัยได้รับ
ข้อเสนอแนะและ

ดร.ชลลดา 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ติดตามการดำเนินการตาม
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
กิจกรรมที่ 3.1 
กำกับติดตามการดำเนินการ
ตามระบบ (2 คร้ัง) 
-การประเม ินไขว ้กล ุ ่มงาน  /
คณะกรรมการประกันคุณภาพ
ของวิทยาลัยฯ  
-รายงานผลการกำกับติดตามต่อ
คณะกรรมการ บริหารวิทยาลัยฯ  
 
กิจกรรมที่ 3.2 
จัดทำรายงานการประเมินตนเอง
ระดับหลักสูตร และระดับคณะ 
 
กิจกรรมที่ 3.3 
การประเมินคุณภาพ  (Quality 
Assessment) 
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน
ทักษะการประกันคุณภาพ
การศึกษา(การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน (Pre 
assessment) ระดับหลักสูตร
และระดับคณะ ปีการศึกษา  

 -ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ ๓.2 
-ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
กิจกรรมที่ ๓.3 
1.ค่าถ่ายเอกสาร รายงาน
การประเมินตนเองระดับ
หลักสตูร 60 ชุดx50บาท
เป็นเงิน 3,000บาท 
2.ค่าถ่ายเอกสาร รายงานการ
ประเมินตนเองระดับกลุ่มงาน 
60 ชุดx 50 บาท เป็นเงิน  
3,000 บาท 

คร้ังท่ี 2 
พฤษภาคม 
2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
มิถุนายน 
2564 
 
 
28-30 
มิถุนายน 
2564  
 
 
 

แนวทาง การ
พัฒนาการดำเนินงาน
ประกันคณุภาพ
การศึกษาภายในจาก
คณะกรรมการประกัน
คุณภาพและบุคลากร
ในสถาบัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดร.ชลลดา 
 
 
 
อ.สุรีรตัน ์
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๕63 จากผู้ทรงคณุวุฒิ
ภายนอก) 

รวมเงินกิจกรรมที่ ๓   
เป็นเงิน 6,000 บาท 

กิจกรรมที่ 4  
การประชุมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน
ทักษะการประเมินคณุภาพ
การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕63  
(การประเมินคณุภาพการศึกษา
ภายในปีการศึกษา ๒๕63 โดย
วิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ/
สถาบันพระบรมราชชนก/
กรรมการประเมินภายนอก) 

อาจารย์ และ
บุคลากรสาย
สนับสนุน 120 คน  
 

กิจกรรมที่ 4 (ใช้เงิน
อุดหนุน) 
๑.ค่าตอบแทนวิทยากร
หน่วยงานเอกชน จำนวน 1 
คน x 7 ชม.xชม.ละ 1,2
๐๐บาทx2 วัน เป็นเงิน 
16,800 บาท 
2.ค่าตอบวิทยากร
หน่วยงานรัฐบาล จำนวน 2 
คน x 7 ชม.xชม.ละ 300
บาทx2 วัน เป็นเงิน 
8,400 บาท 
3. ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม จำนวน 120 คน 
x ๒๕ บาทX 4 มื้อ เป็นเงิน 
12,000 บาท 
4. ค่าอาหารกลางวัน
จำนวน 120 คน x 50 
บาทX 2 มื้อ เป็นเงิน 
12,00๐ บาท 
5.ค่าที่พักวิทยากร จำนวน 
2 ห้อง x2วัน X  

15-16 
กรกฎาคม 
2564 
 

วิทยาลัยได้รับ
ข้อเสนอแนะและ
แนวทาง การ
พัฒนาการดำเนินงาน
ประกันคณุภาพ
การศึกษาภายในจาก
คณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพ 

ดร.ชลลดา 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันละ 1,2๐๐บาท  
เป็นเงิน 4,8๐๐ บาท 
6.ค่าเดินทางวิทยากร ไป-
กลับ/ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 
เป็นเงิน 10,000 บาท 
7.ค่าถ่ายเอกสารเข้าเลม่ 
รายงานการประเมินตนเอง
ระดับหลกัสตูร จำนวน 100 
เลม่ X 80 บาท  
เป็นเงิน 8,000 บาท 
8. ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เป็นเงิน 
6,000 บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ 4 
เป็นเงิน 78,000 บาท 

กิจกรรมที่ 5 การจัดทำ
แผนพัฒนาคุณภาพตามผลการ
ประเมินปีการศึกษา 2563  

คณะกรรมการ 
บริหารวิทยาลัย 
จำนวน ๑๖ คน 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 5  
-ไม่ใช้งบประมาณ 
 

กรกฎาคม
2564 

 ดร.ชลลดา 
 

สรุปงบประมาณโครงการ RP 05-32 102,402    
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการ RP05-33 
โครงการพัฒนาการ
ดำเนินงาน
ประชาสัมพันธ์และ
วิเทศสัมพันธ ์
 
 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
โครงการงาน
ประจำ 
 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อ
ประชาสมัพันธ์ให้
วิทยาลัยเป็นท่ีรู้จัก
ของหน่วยงาน
ภายนอก 
2.เพื่อสร้างเครือข่าย
การประชาสัมพันธ์/
วิเทศสัมพันธ์กับ
หน่วยงานภายนอก
องค์กร 

๑.จำนวนข่าว
ประชาสมัพันธ์เกี่ยวกับ
องค์กรอย่างน้อยเดือน
ละ ๑ เรื่อง 
๒. ร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลากรมีความพึง
พอใจต่อการดำเนินงาน
ประชาสมัพันธ์และ
วิเทศสัมพันธ์ของ
องค์กรในระดับดี 
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับหรือ
มากกว่า ๓.๕๑)  
3. มีการประชาสัมพันธ์
หลักสตูรกับหน่วยงาน 
ภายนอกอย่างน้อย ปี
การศึกษาละ 1 ครั้ง 

กิจกรรมที่ 1 การดำเนินงาน
ประชาสัมพันธ์และวิเทศ
สัมพันธ ์
๑.วิเคราะห์ข้อมลูผลการ
ดำเนินงานงานประชาสัมพันธ์ 
และวิเทศสัมพันธ์ 
ในปีงบประมาณ๒๕๖2 
๒. จัดทำแผนการ ดำเนินงาน
ประชาสมัพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ 
๓. ดำเนินการตามแผนท่ีกำหนด 
๔.จัดทำ/ปรับปรุง สื่อ
ประชาสมัพันธ์วิทยาลัยทั้งภายใน
และภายนอก ได้แก ่
-แผ่นพับประชาสมัพันธ์แนะนำ
วิทยาลัยฯ และแนะนำหลักสูตร 
-โปสเตอร์  -ป้ายไวนลิต่างๆ  -
ป้ายช่ือบุคลากรหนา้ห้องพัก –
ป้ายช่ือประจำห้อง –ป้ายรณรงค์ 
-ป้ายโครงสร้าง -ป้ายช่ือ 
-วีดีทัศน์นำเสนอวิทยาลัย 
5. แนะแนว/ประชาสมัพันธ์ 
หลักสตูรพยาบาลศาสตร์ กับ
สถาบันการศึกษา/Open House 

กิจกรรมที่ 1  
๑.อาจารย์  ๖๖ คน 
๒.สายสนับสนุน 
๕๔ คน 
รวม 12๐ คน 
3.นักศึกษาพยาบาล
ช้ันปีท่ี 1-4 จำนวน 
๕๘๗ คน 
4. บุคคลภายนอก/ที่
เข้ารับการศึกษาดู
งานฝึก อบรมจาก
วิทยาลัยฯ จำนวน 
1,000 คน 

กิจกรรมที่ 1   
การดำเนินงาน
ประชาสัมพันธ์และวิเทศ
สัมพันธ(์ใช้เงินอุดหนนุ) 
-ค่าถ่ายเอกสารเผยแพร่ 
จำนวน 1,000 ใบ x 10 
บาท เป็นเงิน 10,000 
บาท 
-ค่าวัสดุ เป็นเงิน  
35,๐๐๐ บาท 
-ค่าป้ายโครงสร้าง เป็นเงิน 
5,000 บาท 
-อุปกรณ์จัดบูธ จำนวน 
30,000 บาท 
รวมเป็นเงิน 80,000บาท 
 
 

ตุลาคม256๓ 
-กันยายน 
256๔ 

- วิทยาลัยมีช่องทาง
เผยแพร่
ประชาสมัพันธ์ผลงาน
ของวิทยาลัยฯ ท้ังใน
และต่างประเทศ 
- ช่ือเสียงของวิทยาลัย
ได้รับการเผยแพรสู่่
สาธารณชน และผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสีย 
 
 
 
 
 
 

 

ดร.พนารตัน ์
คุณชุลีพร 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

3. เพื่อส่งเสริม
ศักยภาพบุคลากรใน
การประชาสัมพันธ์
องค์กร 
4. เพื่อพัฒนาช่อง
ทางการสื่อสารทั้ง
ภายในและภายนอก
ให้มีประสิทธิภาพ 

6. ประเมินผลการดำเนินงาน 
ปชส.และวเิทศสัมพันธ์และ
รายงานผู้บริหาร 
7. นำผลการประเมินนำมา
ปรับปรุงการดำเนินงานในปี
ต่อไป 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมประสาน
ความร่วมมือกับต่างประเทศ
(กิจกรรมกับสถาบันพระบรมราช
ชนก)  

อาจารย์ 5 คน 
 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรม
ประสานความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ(กิจกรรมกับ
สถาบันพระบรมราชชนก) 
(พัฒนาฯนอก) (ใช้เงินรายได้) 
- พัฒนาความเชี่ยวชาญ  
จำนวน 5 คน ๆละ 35,000 
บาท 
รวมเป็นเงิน 175,000 
บาท 
(ยกเลิกกิจกรรมที ่2 ลงวันที่ 
12 มีนาคม 2564 คืน
งบประมาณ 75,000 บาท 
และคืนงบประมาณ
100,000 บาทในการ
ประชุมปรับแผนกลางปี ) 

ตุลาคม256๓ 
-กันยายน 
256๔ 

  

1. เพื่อฝึกอบรมเรื่อง
สุขภาวะและ

1. ร้อยละ 80 ของ
อาจารย์และนักศึกษาที่

กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมความ
ร่วมมือสุขภาวะ ภาษาวัฒนธรรม 

ระยะเตรียมการ กิจกรรมที่ ๓  
ระยะเตรียมการ 

   



      แผนปฏิบัตกิารปีงบประมาณ ๒๕๖4  วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี พทุธชินราช (ปรับแผนกลางปี) หน้า 199 
  

 

โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

แลกเปลีย่นวัฒนธรรม 
ณ สถาบัน Prima 
Nusantara 
Bukittinggi 
Institute of  
สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย อันเป็น
ประโยชน์ต่อการเรียน
การสอนและการ
พยาบาลสำหรับ
นักศึกษาและอาจารย์
ของวิทยาลัยฯ  
2. เพื่อส่งเสริมความ
ร่วมมือด้านวิชาการ 
วิจัย และ
ศิลปวัฒนธรรม
ระหว่างนักศึกษาและ
อาจารย์ของวิทยาลัย
ฯ และ สถาบัน 
Prima Nusantara 
Bukittinggi 
Institute of  
สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย 

เข้าร่วมโครงการฯ มี
ความพึงพอใจต่อการ
จัดกิจกรรมโดย
ภาพรวมในระดับมาก  
2. ร้อยละ 80 ของ
อาจารย์และนักศึกษาที่
เข้าร่วมโครงการ
ประเมินตนเองว่ามี
ความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับระบบสุขภาพ
และการจัดบริการ
สุขภาพของสาธารณรัฐ
อินโดนีเซียในระดับมาก 
3. ร้อยละ 80 ของ
อาจารย์และนักศึกษาที่
เข้าร่วมโครงการฯ 
ประเมินตนเองว่ามีการ
พัฒนาทักษะด้านการ
สื่อสารด้วย
ภาษาอังกฤษทักษะเชิง
สังคมและทักษะทาง
วัฒนธรรมในระดับมาก  
4. ร้อยละ 70 ของ
ความสำเร็จตามบันทึก

ณ สถาบัน Prima Nusantara 
Bukittinggi Institute of  
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย   
   
ระยะเตรียมการ 
ประชุมเตรียมความพร้อมอาจารย ์
2 คน นักศึกษา 5 คน 
ระยะฝึกอบรม 
ระยะเวลา 15 วัน  
ณ สถาบัน Prima Nusantara 
Bukittinggi Institute of Health  
สาธารณรัฐอินโดนีเซยี สำหรบั
อาจารย์ 1 คน และนักศึกษา 5 
คน รวม 6 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชุมเตรียมความ
พร้อม 
อาจารย์ 2 คน  
นักศึกษา 5 คน 
 
 
 
 
ระยะฝึกอบรม 
อาจารย์ 1 คน 
นักศึกษา 5 คน 
 
 

ประชุมเตรียมความพร้อม 
-ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 
ระยะฝึกอบรม 
(ใช้เงินรายได้) 
- ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ 
กรุงเทพฯ-สุมาตรา จำนวน 6 
คน x 22,000 บาท  
เป็นเงิน  132,000 บาท 
- ค่าเบี้ยเลีย้งอาจารย์ จำนวน 
1,000 บาท x 1 คน x 15 
วัน เป็นเงิน 15,000 บาท 
- ค่าที่พักอาจารย์ คืนละ 
3,000  บาท x 15 คืน  
เป็นเงิน 45,000บาท 
- ค่าหนังสือเดินทาง คนละ 
1,000 บาท x 6 คน  
เป็นเงิน 6,000 บาท 
- ค่าประกันสุขภาพคนละ 
2,000 บาท x 6 คน  
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

ข้อตกลงความร่วมมือ
กับสถาบัน Prima 
Nusantara 
Bukittinggi Institute 
of  สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระยะประเมินผล สำหรับอาจารย ์
จำนวน 2 คน ระยะเวลา 5 วัน 
 

เป็นเงิน 12,000 บาท 
- ค่าเดินทางจากบ้านพักของ
อาจารย์ จำนวน 2 เที่ยวx 
500 บาท เป็นเงิน 1,000
บาท 
- ค่าของสมนาคุณสถาบัน
แหล่งฝึก เป็นเงิน 1,560
บาท 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์  
เป็นเงิน 4,000 บาท 
- ค่าสื่อประชาสมัพันธ์  
เป็นเงิน 4,000บาท 
รวมเป็นเงิน 220,560 
บาท 
 
ระยะประเมินผล  
- ค่าตั๋วเครื่องบิน (ไป-กลับ) 
กรุงเทพฯ-สุมาตรา จำนวน 1 
คน X 25,000 บาท  
เป็นเงิน 25,000 บาท 
- ค่าที่พัก จำนวน 4 คืน x 
4,000 บาท  
เป็นเงิน 16,000 บาท 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

- ค่าเบี้ยเลีย้ง จำนวน 1 คน 
x 1,000 บาท x 5 วัน เป็น
เงิน 5,000 บาท 
- ค่าประกันสุขภาพ เป็นเงิน 
1,000 บาท 
- ค่าเดินทางจากบ้านพัก 
เที่ยวละ 500 บาท x 2 
เที่ยว เป็นเงิน 1,000 บาท 
- ค่าเดินทางในต่างประเทศ 
เป็นเงิน 2,000 บาท 
รวมเป็นเงิน  50,000 บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ 3 
270,560 บาท (ยกเลิก
กิจกรรมที่ 3 ลงวันที่ 12 
มีนาคม 2564 คืนงบ 
ประมาณ270,560 บาท ) 
 
 
 
 
 
 

สรุปงบประมาณโครงการ RP05-33 80,000    
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการ RP๐๕-๓4 
โครงการพัฒนา
ห้องปฏิบัติการ
พยาบาลและ
ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ 
 
 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
โครงการงาน
ประจำ 
วัตถุประสงค์ 
๑.เพื่อจัดหาปัจจัยสนับ 
สนุนท่ีเอื้ออำนวยการ
ต่อการจัดการเรียนการ
สอน 
๒.เพื่อพัฒนาห้อง
ปฏิบัติ การทางการ
พยาบาลให้เสมือนจริง 
สอดคล้องกับการจัด
การศึกษาในสตวรรษท่ี 
๒๑ 
3.เพื่อให้
ห้องปฏิบัติการ

๑.ห้องปฏิบัตกิาร
พยาบาลและการ
พยาบาลเสมือนจริงมี
วัสดุครภุัณฑ์พร้อมใช้
และเพียงพอทุกสาขา 
2.ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์มีอุปกรณ์ 
เพียงพอ พร้อมใช้ 
3.ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ห้องปฏิบัติการ
อยู่ในระดับดีขึ้นไป
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับหรือ
มากกว่า ๓.๕๑) 
4.จำนวนรายวิชาทีม่ีการ
ใช้ห้องปฏิบัติการ
พยาบาลเสมือนจริง 
เพื่อพัฒนาทักษะปฏิบัติ
ของนักศึกษา(อย่าง
น้อย ๒ รายวิชา) 

๑.สำรวจความเพียงพอและพร้อม
ใช้ห้องปฏิบัติการพยาบาล 
๒. จัดทำแผนการให้บริการ การ
จัดหา บำรุงรักษา และปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการพยาบาลและการ
พยาบาลเสมือนจริงให้พร้อมใช้ 
เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ 
๓. ดำเนินการจัดหา บำรุงรักษา 
และปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
พยาบาลและการพยาบาลเสมือน
จริงให้พร้อมใช้เพียงพอ และมี
ประสิทธิภาพ  
๔. ติดตามประเมินผลความพึง
พอใจในการใช้บริการ
ห้องปฏิบัติการพยาบาลและการ
พยาบาลเสมือนจริงและ
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร ์
๕. นำผลการประเมินมา
พัฒนาการดำเนินงานในปีต่อไป 

อาจารย์ 58 คน 
นักศึกษาพยาบาล  
588 คน 
  
 

(ใช้เงินอุดหนุน) 
๑.ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นเงิน 
50๐,๐๐๐  บาท 
2.งบซ่อมบำรุงอุปกรณ์และ
ครุภณัฑ์ทางการแพทย์ เป็น
เงิน 300,000  บาท 
3.ครภุัณฑ์การศึกษาและ/
หรือครุภณัฑ์การแพทย ์
   3.1 หุ่น CPR 4 ตัวๆละ 
90,000 บาท เป็นเงิน 
360,000 บาท 
   3.2 หุ่นฝึกการพยาบาล 
พื้นฐาน 2 ตัวๆละ 
190,000 บาท รวมเป็นเงิน 
380,000 บาท 
    3.3 เตียง 12 เตยีงๆละ 
20,000 บาท  รวมเป็นเงิน 
240,000 บาท รวมเงิน
ครุภัณฑ์การศึกษาและ/
หรือครุภัณฑ์การแพทย์  
เป็นเงิน 980,000 บาท    
    4. ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์
เป็นเงิน 80,000 บาท 
 

-จัดทำแผน 
การจัดหา
บำรุงรักษา  
และปรับปรุง 
ตุลาคม2563–
กันยายน25๖4 
-ติดตาม
ประเมินผล 
ประสิทธิ 
ภาพ 
ครั้งท่ี ๑  
มกราคม25๖4 
ครั้งท่ี ๒ 
กรกฎาคม 
25๖4 

๑.วิทยาลยัมีห้อง 
ปฏิบัติการทางการ
พยาบาลเสมือน 
หอผู้ป่วยจริงโดยมี
วัสดุอุปกรณ์เพียงพอ 
และนักศึกษาได้รับ
การเตรียมทักษะ
ปฏิบัติการพยาบาล 
ขั้นสูง 
๒.วิทยาลยัมี
ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ที่มี
อุปกรณ์เพียงพอ 
พร้อมใช้งาน 

ดร.จินดาวรรณ 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

วิทยาศาสตร์มีความ
พร้อมใช้งาน 

สรุปงบประมาณโครงการ RP05-34 1,860,000    
โครงการ RP๐๕-35 
โครงการการจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศ
ห้องสมุด  
 
 
 
 
 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
โครงการงาน
ประจำ 
 
วัตถุประสงค์ 
๑.เพื่อจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศ
ห้องสมุดสำหรับการ
บริการศึกษาอย่าง
เพียงพอ ทันสมัยมี
คุณภาพสอดคล้องกับ

๑.ร้อยละ ๘๐ ของ
ผู้ใช้บริการมีความพึง
พอใจต่อการบริการ
ห้องสมุดระดับดีขึ้นไป 
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับหรือ
มากกว่า ๓.๕๑ ข้ึนไป 
๒.จำนวนหนังสือ/
ตำราหลักทางการ
พยาบาลไม่น้อยกว่า 
๑๐ ช่ือเรื่องต่อ
สาขาวิชาใน ๕ 
สาขาวิชาหลัก 
๓ .มีหนังสือจำนวน
เล่มพอเพียง  
๔. มีวารสารทางการ
พยาบาลในและต่าง 
ประเทศไม่น้อยกว่า 
อย่างละ ๑๐ ช่ือเรื่อง 
๕.มีฐานข้อมลูเพื่อการ
สืบค้น (อย่างน้อย 2 
ฐาน) 

กิจกรรมที่ 1  
จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
ห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้ 
๑.วิเคราะหผ์ลการดำเนินงาน ผล
การประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ ในปีการศึกษา 
ที่ผ่านมา 
๒.สำรวจความต้องการใช้หนังสือ 
ตำราจากอาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูร  อาจารย์ประจำ
หลักสตูร  นักศึกษาอย่างน้อย 
ภาคการศึกษาละ ๑ ครั้ง 
๓.จัดทำแผนการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศ  
การบำรุงรักษา การอบรม 
การใช้ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น  
การบริการ 
๔.ดำเนินการตามแผนท่ีกำหนด 
๕.จัดอบรมการใช้ฐานข้อมลูเพื่อ
การสืบค้น 

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

กิจกรรมที่ 1  
จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
ห้องสมุด 
เพ่ือการเรียนรู้ 
1. ค่าจัดซื้อหนังสือ/ตำรา
ภาษาไทยและตา่งประเทศทุก
ภาควิชา ดังนี ้
- ครั้งท่ี ๑  เป็นเงิน   
๔๙0,000 บาท 
- ครั้งท่ี ๒  เป็นเงิน     
๔๙0,000 บาท  
(ใช้เงินรายได้) 
2. ค่าจัดซื้อวารสารทางการ
พยาบาลต่างประเทศ เป็น
เงิน   
4๙๐,๐๐๐ บาท (ใช้เงิน
รายได้) 
3. ค่าจัดซื้อวารสารทางการ
พยาบาลในประเทศ เป็นเงิน  
๑๐,๐00 บาท (ใช้เงิน
อุดหนุน) 

ตุลาคม -
ธันวาคม๒๕๖3  
 
 
 
 
 
มีนาคม - 
มิถุนายน๒๕๖4 
 
 
 
 
 
ตุลาคม - 
ธันวาคม๒๕๖3 
มกราคม - 
ธันวาคม๒๕๖4 
 
ตุลาคม -
ธันวาคม๒๕๖3  

๑.เพื่อจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศห้องสมุด
สำหรับการบริการ
ศึกษาอย่างเพียงพอ 
ทันสมัยมีคณุภาพ
สอดคล้องกับความ 
ต้องการของผู้ใช้ 
๒. เพื่อให้ผู้ใช้บริการมี
ทักษะการสืบค้นฐาน 
ข้อมูลออนไลน์ 
สามารถสืบค้นได้
ถูกต้อง รวดเร็ว และ
ตรงกับความต้องการ  
๓.เพื่อให้บริการ
ทรัพยากร สารสนเทศ
ที่มีคุณภาพ เพียงพอ 
ทันสมัย 

คุณดารุณ ี
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

ความ ต้องการของ
ผู้ใช้ 
๒. เพื่อให้ผู้ใช้บริการ
มีทักษะการสบืค้น
ฐาน ข้อมูลออนไลน์  
๓.เพื่อให้บริการ
ทรัพยากร 
สารสนเทศท่ีมี
คุณภาพ เพียงพอ 
ทันสมัย 

๖.อาจารย์และ
นักศึกษามีความรู้ และ
สามารถเข้าถึง
ฐานข้อมูลออนไลน์ได้
อย่างถูกต้อง สะดวก
และรวดเร็ว 
7.ร้อยละ ๘๐ ของ
ผู้ใช้บริการมีความพึง
พอใจต่อการอบรมการ
ใช้ฐานข้อมูลออนไลน ์
ระดับดีขึ้นไป (ค่าเฉลี่ย 
≥ ๓.๕๑ ข้ึนไป) 
8.ร้อยละ ๘๐ ของ
ผู้ใช้บริการมีความพึง
พอใจต่อการเปิด
ให้บริการห้องสมุดนอก
เวลา(หอพัก ๔) 
(ค่าเฉลี่ย≥ ๓.๕๑ ข้ึน
ไป) 

๖.ปรับปรุงห้องสมุดนอกเวลาให้
พร้อมใช้งาน 
๗.ประเมินผลความพึงพอใจการ
ให้บริการห้องสมุดภาคการศึกษา
ละ ๑ ครั้ง 
๘.วิเคราะหผ์ลการประเมินและ
รายงานผลต่อผู้บริหาร 
๙.นำผลไปปรับปรุงการ
ดำเนินงาน 

4. ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์/
วารสาร/นิตยสารทุกเดือน   
เป็นเงิน   ๓๐,๐๐๐ บาท (ใช้
เงินอุดหนุน) 
5. ค่าจัดซื้อฐานข้อมูล
ทางการพยาบาล CINAHL 
Complete เป็นเงิน 
400,000 บาท (ใช้เงิน
รายได้) 
รวมเงินกิจกรรมที่ ๑ 
เป็นเงิน๑,๙10,๐๐๐ บาท 
 

 

กิจกรรมที่ ๒  
การอบรมการใช้ฐานข้อมูล 
๑. บรรณารักษ์จัดเตรียมเอกสาร/
คู่มือการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ ได้แก ่
- ฐานข้อมูล CINAHL 
Complete  
- ฐานข้อมูลวิจัย Thai LIS  
- ฐานข้อมูล Thai JO 
- ฐานข้อมูลเครือข่าย
มหาวิทยาลยันเรศวร 
- ฐานข้อมูลสืบค้นหนังสือ UPAC 

-นักศึกษาพยาบาล 
ช้ันป ี๑-๔ 

กิจกรรมที่ ๒  
การอบรมการใช้ฐานข้อมูล 
- ไม่ใช้งบประมาณ 

 

ครั้งท่ี ๑ 
๑๙ ธันวาคม 
25๖3 
ครั้งท่ี ๒  
๒๐ มีนาคม 
25๖4 
ครั้งท่ี ๓  
๑๙ มิถุนายน
25๖4 
ครั้งท่ี ๔  
๑๘ กันยายน
25๖4  
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

๒. ประชาสัมพันธ์โครงการให้
อาจารย์และนักศึกษาพยาบาล
ศาสตร์ชั้นปีท่ี ๑ – ๔  
๓. กำหนดตารางวันและเวลาการ
อบรมการใช้ฐานข้อมูลออนไลน ์
๔. ประเมินผลความพึงพอใจการ
อบรมการใช้ฐานข้อมูลออนไลน ์
๕. นำผลการประเมินพึงพอใจ
การอบรมการใช้ฐานข้อมูล
ออนไลน์มาพัฒนาการดำเนินงาน
ในปีต่อไป 
 

 

สรุปงบประมาณโครงการ RP05-35 ๑,๙10,๐๐๐    
โครงการ RP๐๕-36 
โครงการพัฒนา
โสตทัศนูปกรณ์เพ่ือ
การศึกษา 
 
 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
โครงการงาน
ประจำ 
 
วัตถุประสงค์ 

๑.ร้อยละ 80 ของ
โสตทัศนูปกรณเ์พื่อ
การศึกษาท่ีให้บริการ 
 มีจำนวนเพียงพอและ
พร้อมใช้งาน 
๒.ระดับความพึงพอใจ
ของนักศึกษาและ
อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน
การเรยีนรู ้
ด้านโสตทัศนูปกรณ ์
อยู่ในระดับดีขึ้นไป  

กิจกรรมที่ 1  
จัดหาโสตทัศนูปกรณ์ 
๑. นำผลการสำรวจความ 
พึงพอใจห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์จากผู้ใช้บริการ และ
ความต้องการการใช้/ปรับปรุง/
ซ่อมแซมสื่อโสตทัศนูปกรณ์ที่ไดม้า
วิเคราะห์และวางแผนการพัฒนา
ระบบโสตทัศน ู
ปกรณ์ และแผนการบำรุงรักษา
อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณเ์พื่อ

อาจารย ์
จำนวน 66 คน 
นักศึกษา 
ช้ันปีท่ี 1 - 4 
จำนวน588 คน 

(ใช้เงินรายไดส้ถานศึกษา) 
กิจกรรมที่ 1  
จัดหาโสตทัศนูปกรณ์ 
1.กล้องบันทึกวิดีโอพร้อม 
อุปกรณ์เสรมิจำนวน 1 ตัว  
เป็นเงิน 120,000 บาท 
2.สวติเชอร์ เครื่องสลับ
สัญญาณภาพจำนวน 2ตัว 
ตัวละ 50,000 บาท 
เป็นเงิน 100,0000 บาท 

คร้ังท่ี 1 
ตุลาคม  
25๖3–
กันยายน  
25๖4 
 
 
 
 

วิทยาลัยมีอุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ที่ใช้
บริการในการจดัการ
เรียนการสอน ท่ี
ทันสมัย มี
ประสิทธิภาพ  
และเพียงพอต่อ 
ความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ  

คุณธีระพงศ ์
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

๑ เพื่อให้
โสตทัศนูปกรณเ์พื่อ
การศึกษา มีจำนวน
เพียงพอและพร้อมใช้
งานในการจัดการ
เรียนการสอน 
๒ เพื่อให้ผู้ใช้บริการ
พึงพอใจในการใช้
โสตทัศนูปกรณเ์พื่อ
การจัดการเรยีนการ
สอน 

(ค่าเฉลี่ย≥ ๓.๕๑ ข้ึน
ไป) 
 

สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
อย่างเพียงพอ 
๒. ดำเนินการจัดหา ติดตั้ง 
/ซ่อมบำรุง อุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ ์
3. ดำเนินการบำรุงรักษาอุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ ์
4. กำกับติดตามตรวจสอบการ
ดำเนินการจัดหา ตดิตั้ง/ซ่อมบำรุง 
อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ และการ
บำรุงรักษาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ ์
5.ประเมินผลความพึงพอใจจาก
ผู้ใช้บริการทุกภาคการศึกษา  
(เดือน มค. ,กค) 
6. สำรวจความต้องการการใช้/
ปรับปรุง/ซ่อมแซมสื่อ
โสตทัศนูปกรณเ์พื่อใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 
ปีงบประมาณ 2564-2565 
๖.นำผลมาปรับปรุงและ
พัฒนาการให้บริการ 
 
กิจกรรมที่ ๒  

3.ขาตั้งกล้องจำนวน 3ตัว 
ตัวละ 10,000 บาท  
เป็นเงิน 30,000 บาท 
4.ชุดไมค์ประชุม จำนวน 1 
ชุด เป็นเงิน 150,000 
บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ ๑ 
เป็นเงิน 400,000บาท 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ ๒  
(ใช้เงินอุดหนุน) 
2.1 ซ่อมบำรุงอุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ ์
เป็นเงิน 100,000 บาท 
2.2 จดัซื้อวัสดุอุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์  
เป็นเงิน 100,000 บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ ๒ 
เป็นเงิน 200,000 บาท 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

ซ่อมบำรุงและจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์  

 
 

สรุปงบประมาณโครงการ RP05-36 600,000    
โครงการ RP05-37 
โครงการอบรมให้
ความรู้ซ้อมแผนการ
ป้องกันบรรเทา 
สาธารณภัยและ
คุ้มครองภัยภัย
ธรรมชาติและ 
หรือภัยพิบัติ 
 
 
 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
โครงการงาน
ประจำ 
 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้บุคลากรและ
นักศึกษา 
๑.มีความรู้ความเข้าใจ 
เรื่องการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย 

๑.ร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลากรและนักศึกษา 
มีความรู้ความเข้าใจ
เรื่องการบรรเทา 
สาธารณภัยภัย
ธรรมชาติและภัยพิบัต ิ
๒.ร้อยละ ๘๐ของ
บุคลากรและนักศึกษาที่
เข้าร่วมอบรมมีความ
คิดเห็นว่าสามารถนำ
ความรู้ไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจำวันได ้

๑.อบรมให้ความรู้ และซ้อม
แผนการป้องกันบรรเทาสาธารณ
ภัยและคุ้มครองภัย ภัยธรรมชาติ
และภยัพิบัติ  
โดยวิทยากรจากป้องกันภัย
จังหวัดพิษณุโลก/หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
๒.ฝึกการสาธติย้อนกลับ  
การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
ภัยธรรมชาติและภยัพิบัต ิ
 
 

๑.อาจารย์  
ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่  
๑๒๐ คน 
๒.นักศึกษา 
ทุกช้ันปี  
๕๘๘ คน 
(ปี1=๑๒๐,  
ปี2= ๑๔๙, 
ปี3=๑๗๗,   
ปี4=๑๔๒) 
จำนวน ๕๘๘ คน 
 
 
 
 
 
 

(ใช้เงินรายได้สถานศึกษา) 
๑.ค่าตอบแทนวิทยากร 
หน่วยงานราชการ 
(ภาคทฤษฎี) ๓ ชม.x ชม. 
ละ๖๐๐บาท x ๒ คน 
เป็นเงิน ๓,๖๐๐ บาท 
๒.ค่าตอบแทนวิทยากร 
หน่วยงาน (ภาคปฏิบัติ) 
๒ ชมx ชม.ละ ๓๐๐ บาท 
 X ๕ คน 
เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท 
3.ค่าอาหารว่างวิทยากร 
๗ คน x ๒๕ บาท 
เป็นเงิน ๑๗๕ บาท 
4. ค่าวัสดุอุปกรณ์ 5,000 
บาท  
รวมเป็นเงิน 11,775  
บาท 
(เงินจัดสรร 11,775 บาท 
เบิกจ่ายจริง 7,701 บาท    

2๕ 
พฤศจิกายน
๒๕๖๓ 
(1/๒ วันบ่าย) 
 

บุคลากรและนักศึกษา
มีความรู้ความเข้าใจ
เรื่องการป้องกัน
บรรเทา 
สาธารณภัย 
และสามารถนำความรู้
ช่วยเหลือตัวเองและ
ผู้อื่นได้ในกรณีที่เกดิ 
สาธารณภัย  
ภัยธรรมชาติและภยั
พิบัติ 
 

อ.รณภพ 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

๒.สามารถช่วยเหลือ
ตัวเองและผู้อื่นได ้

คงเหลืองบประมาณ
กิจกรรมที่  จำนวน 4,074 
บาท เพื่อนำงบประมาณไป
ปรับแผนกลางปี) 

สรุปงบประมาณโครงการ RP05-37 7,701    
โครงการRP05-38 
โครงการสนับสนุน
การดำเนินงานตาม
พันธกิจของวิทยาลัย 
 
 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
โครงการงาน
ประจำ 
 
วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อให้มีวัสดุ
อุปกรณ์ในการ
บริหารงานเพียงพอ
พร้อมใช้งาน
สอดคล้องกับความ
ต้องการ 

 
 

๑.ร้อยละ 80 ของ
บุคลากรมีความพึง
พอใจต่อการจัดหาวสัดุ
อุปกรณ์ในการ
สนับสนุนการ
บริหารงาน(ความ
เพียงพอ พร้อมใช้งาน 
และสอดคล้องกับความ
ต้องการตามแผนการ
จัดหาวัสดุอุปกรณ์ฯ) 
๒.ร้อยละ 80 ของ
อาจารย์มีความพึง
พอใจต่อการจัดหา
ครุภณัฑ์เพื่อการเรียน
การสอน (เพียงพอ 
พร้อมใช้งาน และ
สอดคล้องกับความ
ต้องการตามแผนการ

กิจกรรมที่ ๑  
การจัดหาวัสดุเพ่ือสนับสนนุการ
ดำเนินงานตามพันธกจิของ
วิทยาลัย 
1. สำรวจความต้องการ 
การใช้วัสดุอุปกรณ์ของแตล่ะงาน/
กลุม่งาน/ภาควิชา/รายวิชา 
2.ประชุมคณะกรรมการบริหาร
ทรัพยากรฯ เพื่อวิเคราะห์และ
พิจารณาความต้องการการใช้
วัสดุอุปกรณ์ของแตล่ะงาน/กลุม่
งาน/ภาควิชา/รายวิชา 
3.จัดทำแผนการจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ในการบริหารงานจำแนก
ตามไตรมาสและเสนอ
คณะกรรมการบรหิารฯเพื่อ
พิจารณาอนุมัต ิ
4. งานพัสดุ ดำเนินการ 

อาจารย์  เจ้าหนา้ที่ 
๑๒๐ คน   

กิจกรรมที่ ๑  
การจัดหาวัสดุเพ่ือ
สนับสนุนการดำเนินงาน
ตามพันธกิจของวิทยาลัย 
(เงินอุดหนุน) 
1.จัดซื้อวัสดุคงคลัง
สำนักงาน/งานบ้านงานครัว
(ประมาณ 2,000,000 
บาท) 
2.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ซ่อมแซมบำรุงรักษา 
300,000 บาท  
รวมเงินกิจกรรมที่ ๑ เป็น
เงิน 2,3๐๐,๐๐๐ บาท 
 
 

ตุลาคม256๓-
30 กันยายน
256๔ 

วิทยาลัยฯ มี วัสดุ
อุปกรณ์  ครภุัณฑเ์พื่อ
สนับสนุนการ
ดำเนินงานตามพันธกิจ
ที่เหมาะสม เพียงพอใน
การบริหารงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

นส.วิรัตน ์
นส.ทัศนียา 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

จัดหาครภุณัฑ์เพื่อการ
เรียนการสอน)  

จัดซื้อตามพรบ.การจัดซื้อจดัจ้าง
และการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ.
๒๕๖๐  
๕.ลงทะเบียนรับวสัดุ และ
เบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ในการ
บริหารงานแตล่ะกลุ่มงานในแต่
ละไตรมาสตามระเบยีบฯที่
กำหนด 
5. ประเมินผลความพึงพอใจของ
บุคลากรในการจัดหาวสัดุ
อุปกรณ์ในการบริหารงานท่ี
เพียงพอ พร้อมใช้งาน และ
สอดคล้องกับความต้องการ 
6. ประเมินผลกระบวนการ
ดำเนินโครงการ 
 

  กิจกรรมที่ ๒ 
การจัดหาครุภัณฑ์เพ่ือสนับสนุน
การเรียนการสอน (พันธกจิการ
ผลิตฯ และบริหารจัดการ) 
1. สำรวจความต้องการจัดหา
ครุภณัฑ์เพื่อการเรียนการสอน
ของแต่ละภาควิชา 

 กิจกรรมที่ ๒ 
การจัดหาครุภัณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนการเรียนการสอน 
(พันธกจิการผลิตฯ และ
บริหารจัดการ) (เงินรายได้
สถานศึกษา) 
-ครุภัณฑ์ (เก้าอ้ี และอื่นๆ) 

  น.ส.ทัศนียา 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

2.ประชุมคณะกรรมการบริหาร
ทรัพยากรฯ/ผูเ้กี่ยวข้อง เพื่อ
วิเคราะห์และพิจารณาความ
ต้องการการใช้ครุภณัฑเ์พื่อ
สนับสนุนการเรยีนการสอน 
3.จัดทำแผนการจัดซื้อครุภณัฑ์
การศึกษาและเสนอ
คณะกรรมการบรหิารฯเพื่อ
พิจารณาอนุมัต ิ
4. งานพัสดุ ดำเนินการ 
จัดซื้อตามพรบ.การจัดซื้อจดัจ้าง
และการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ.
๒๕๖๐  
๕.ลงทะเบียนรับวสัดุ และ
เบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ในการ
บริหารงานแตล่ะกลุ่มงานในแต่
ละไตรมาสตามระเบยีบฯที่
กำหนด 
5. ประเมินผลความพึงพอใจของ
บุคลากรในการจดัหาวัสดุอุปกรณ์
ในการบริหารงานทีเ่พียงพอ พร้อม
ใช้งาน และสอดคล้องกบัความ
ต้องการ 

เป็นเงิน 840,037.63 
บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ 2 
เป็นเงิน 840,037.63 
บาท 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

6.ประเมินผลกระบวนการดำเนิน
โครงการ 

สรุปงบประมาณโครงการ RP05-38    3,140,037.63     
โครงการ RP05-39 
โครงการจ้างเหมา
บริการเพ่ือการ
บริหารงาน 
 
 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
โครงการงาน
ประจำ 
 
วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อให้มีบุคลากร
เพียงพอในการ
บริหารองค์กรเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อให้การบรหิาร
องค์กรเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

1.ร้อยละ 80 ของ
บุคลากรจา้งเหมาบริการ 
มีผลการประเมินการ
ทำงานตามเกณฑ์ของ
วิทยาลยัฯ ผ่านเกณฑ ์
2.มีแผนการจ้างเหมา 
และประเมินบคุลากร
จ้างเหมาบริการ 
3.ร้อยละ 80 ของ
บุคลากรที่เกีย่วข้องกับ
การจ้างเหมาบริการ 
มีความพึงพอใจต่อ ผล
การปฏิบัติงาน 
 

1. คณะกรรมการทรัพยากร
บุคคลฯ นำผลการประเมิน
บุคลากรจา้งเหมาบริการ/ผลลัพธ์
ของการจ้างมาวิเคราะห์เพื่อ
ดำเนินการจ้างต่อ/ไม่จ้างต่อ/
พัฒนาบุคลากรจา้งเหมาบริการที่
มีการจ้างต่อ 
2.เสนอคณะกรรมการบริหารให้
ความเห็น 
3.ดำเนินการทำสัญญาจ้างโดย
ระบุหน้าท่ีรับผิดชอบ/ผลลัพธ์
ของการจ้างท่ีชัดเจน และการ
ประเมินผลการจ้างเหมาบริการ 
4. ตดิตามประเมนิการทำงาน/
ผลลัพธข์องการจ้าง 
5. ประเมินผลความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการที่เกี่ยวข้องกับผลลัพธ์
ของการจ้าง/ที่เกี่ยวข้องกับ
บุคลากรจา้งเหมาบริการ 
6. ประเมินผลกระบวนการ
ดำเนินโครงการ 

๑.อาจารย์ 63 คน 
(ข้าราชการ 54 คน 
พกส.1 คน จ้างเหมา
บริการ 8 คน) 
๒.บุคลากรสาย
สนับสนุน๕7 คน 
(ข้าราชการ 2 คน 
ลูกจ้างประจำ 
7 คน พนักงาน
ราชการ 2 คน 
พกส. 8 คน 
ลูกจ้างช่ัวคราว 7 
คน จ้างเหมาบริการ 
31 คน 
รวม ๑20 คน 

1.จ้างเหมาซ่อมแซม
ยานพาหนะ (เงินอุดหนุนฯ/
เงินรายได้ฯ)265,860 บาท  
2.จ้างเหมาบริการรายเดือน 
(เงินอุดหนุนฯ)
4,878,353.12 บาท 
3. จ้างเหมาบริการรักษา
ความปลอดภัย (เงินอุดหนุน
ฯ/เงินรายได้ฯ) 990,000 
บาท 
4.จ้างเหมาบริการ
อินเตอร์เนต็ 360,000 บาท 
5.จ้างเหมาบริการเครื่องถ่าย
เอกสาร 32,100 บาท 
6.จ้างเหมาบริการเก็บขยะ 
18,000 บาท 
7.ค่าจา้งซ่อม
เครื่องปรับอากาศ 150,000 
บาท 
8.ค่าจ้างเหมาบริการเคเบิล
ทีวี 9,600 บาท 

ตุลาคม256๓ -
30 กันยายน
256๔ 

วิทยาลัยมีการ
บริหารงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
 

นส.เบญจ
วรรณ 
นส.ทัศนียา 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

 9.ค่าจ้างกำจดัปลวก90,000 
บาท 
10.จ้างเหมาขยายสญัญาณ
ปรับปรุงกล้องวงจรปิด(เงิน
อุดหนุน) 200,000 บาท 
11.จ้างเหมาสูบสิ่งปฏิกูล
(รายได้) 150,000 บาท 
12.จ้างเหมาบริการอื่นๆและ
ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง (อุดหนุน)
1,082,451.50 บาท 
-จ้างเหมาบริการอื่นๆและ
ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง(เงิน
รายได้) 410,469.64 บาท 
13.จ้างเหมาเติมน้ำยาเคมี
100,000 บาท 
14.จ้างเหมาล้าง
เครื่องปรับอากาศ 180,000 
บาท 
15.จ้างเหมาเปลี่ยนไส้กรอง
เครื่องกรองนำ้ 80,000 บาท 
16.จ้างเหมาล้างถังเก็บ
น้ำประปา 34,000บาท 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

17.จ้างเหมาบริการ
บำรุงรักษาลิฟท์ 62,595 
บาท 
18.จ้างเหมาบริการ
บำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า
105,935.29บาท 
19.ประกันภัยรถยนต์(รายได้)  
115,000 บาท 
20.จ้างเหมาบริการอาหาร
การประชุมในวิทยาลัย
(รายได้) 35,000 บาท 
21.คา่จ้างถ่ายเอกสาร
(อุดหนุน) 150,743.09 
บาท 
-ค่าจ้างถ่ายเอกสาร(รายได้) 
89,256.91 บาท 
22.คา่ใช้จ่ายไปราชการและ
ร่วมประชุมต่างๆ 150,000 
บาท  
23.คา่น้ำมันตดัหญา้
ประจำเดือน 18,000 บาท 
24.คา่น้ำมันเชื้อเพลิง
150,000 บาท 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

25.คา่ปรับแต่งภูมิทัศน์และ
สวนหย่อม 500,000 บาท
(รายได้) 
26.คา่ติดตั้งตาข่ายกันนก 
496,000 บาท (รายได้) 
รวมเป็นเงิน
10,903,364.55  บาท 
ค่าตอบแทนใช้สอยและ
สาธารณูปโภค 
ตอบแทนใช้สอย 
1.ค่าจ้าง พกส. (รายได้)  
2,518,920 บาท  
2.ค่าประกันสังคม พกส.และ
พนักงานราชการ (รายได้) 
119,243 บาท (งบ
ดำเนินงาน) 17,150 บาท 
3. ค่ากสจ. พกส.และ
ลูกจ้างประจำ (รายได้) 
24,334 บาท  
4.ค่าจ้างลูกจ้างช่ัวคราว
(รายได้) 1,114,415 บาท  
5.ประกันสังคม (รายได้) 
56,720 บาท  
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

6.ค่าตอบแทน พพศ.(รายได้) 
24,000 บาท 
7. ค่าตอบแทนอยู่เวรหอพัก 
(รายได้) 650,000บาท 
8.ค่าตอบแทน พตส.(งบ
ดำเนินงาน) 321,250 บาท 
รวมเป็นเงิน 4,846,032          
บาท 
ค่าสาธารณูปโภค 
1. ไฟฟ้า (เงินอุดหนุน)
2,387,000 บาท 
-ไฟฟ้า (งบดำเนินงาน)
1,000,000 บาท 
2. ไปรษณีย์  40,000 บาท 
3. โทรศัพท์  27,000 บาท 
4. ประปา (เงินอุดหนุน)
232,530 บาท 
6.ประปา (งบดำเนินงาน)
260,000 บาท 
รวมเป็นเงิน 3,946,530         
บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น  
19,695,926.55 บาท   

สรุปงบประมาณโครงการ RP05-39 19,695,926.55    
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่ RP05-40
โครงการจัดหา/
ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ครุภัณฑ์/หรือ
สิ่งก่อสร้าง 
 
 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
โครงการงาน
ประจำ 
 
วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อจัดหา/
ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ครุภณัฑ์สิ่งก่อสร้าง 
ให้เพียงพอ พร้อมใช้
งาน 

 
 

ร้อยละ 80ของ
ครุภณัฑ์/สิ่งก่อสรา้งที่มี
การเสนอให้จดัหา/
ปรับปรุง/ซ่อมแซมมี
การดำเนินงานตาม
เวลาที่กำหนด  
 

1. สำรวจความต้องการจัดหา/
ปรับปรุง/ซ่อมแซมครุภณัฑ/์
สิ่งก่อสร้าง 
 2.ประชุมคณะกรรมการบริหาร
ทรัพยากรฯ เพื่อพิจารณา
ต้องการจัดหา/ปรับปรุง/
ซ่อมแซมครภุณัฑ์/สิ่งก่อสร้าง 
3.จัดทำแผนการจัดหา/
ปรับปรุง/ซ่อมแซมครุภณัฑ/์
สิ่งก่อสร้าง 
4. ดำเนินการหาผู้รับจา้ง 
ประกวดราคา (ถ้ามี) และทำ
สัญญา 
5.ดำเนินการทำ/ปรับปรุง/
ซ่อมแซมครภุณัฑ์/สิ่งก่อสร้าง 
6.ติดตาม ควบคมุการดำเนินงาน 
และรายงานผลต่อกรรมการบริหาร 
เป็นระยะๆ 
7.ดำเนินการให้มีการเบิกจา่ย
งบประมาณตามเวลาที่กำหนด 
8.ติดตามใหม้ีการตรวจรบังานตาม
ระยะเวลาที่กำหนด และรายงาน
ต่อคณกรรมการบริหาร 

๑.อาจารย์  ๖๖ คน 
๒.สายสนับสนุน 
๕๔ คน 
รวม 12๐ คน 
 

ปรับงบประมาณตามการ
ประชุมปรับแผนกลางป ี
กิจกรรมที่ 1 (ใช้เงินรายได้
สะสมท่ีได้รับอนุมตัิใน
ปีงบประมาณ 2563) และ
เงินรายได้สะสม 
ปีงบประมาณ 2564  
1. ระบบโสตทัศนูปกรณ์
เพื่อการศึกษา เป็นเงิน 
1,142,433.- บาท 
ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart 
Classroom)  
กิจกรรมที่ 1 รวมเป็นเงิน 
1,142,433 บาท (หนึ่ง
ล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสองพัน
สี่ร้อยสามสิบสามบาทถ้วน)  
กิจกรรมที่ 2 (แบ่งหมวด
การใช้เงิน 2 หมวด ดังนี้ ใช้
เงินรายได้สะสม และเงิน
รายได้วิทยาลยัพยาบาล
บรมราชชนนี พุทธชินราช)  
2.1 ขอใช้เงินรายไดส้ะสม 
ปีงบประมาณ 2564  

ตุลาคม25๖3 
-กันยายน 
25๖4 

วิทยาลัยมีครุภณัฑ/์
สิ่งก่อสร้าง ท่ีมีจำนวน
เพียงพอ สภาพที่
เหมาะสม พร้อมใช้
งาน และปลอดภัย 
 

คุณวิรตัน ์
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

9. ประเมินผลความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อการจดัหา/ปรับปรุง/
ซ่อมแซมครภุณัฑ์สิ่งก่อสร้าง 
10.ประเมินผลการดำเนินงาน 

1. บ่อดักไขมัน พร้อมเครื่อง
เติมอากาศ เป็นเงิน 40
๐,๐๐๐.- บาท  
2. เครื่องตรวจและ
วิเคราะห์ข้อสอบ จำนวน 1 
เครื่อง เป็นเงิน 400,000.- 
บาท  
รวมเป็นเงิน 800,000 
บาท  
2.2 ขอใช้เงินรายได้ของ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี พุทธชินราช 
ปีงบประมาณ 2564  
1. รถยนตโ์ดยสารขนาดไม่
น้อยกว่า 12 ที่น่ัง ครั้งท่ี 3 
จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 
1,364,000.- บาท  
2. เครื่องปรบัอากาศ ห้อง
ประชุม ช้ัน 6 อาคาร 1 
จำนวน 10 เครื่อง เป็นเงิน 
614,400.- บาท  
3. เครื่องพิมพ์สำเนาระบบ
ดิจิตอล แบบ Inkjet 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 
565,000.- บาท  
4. จัดหาคอมพิวเตอร์ขนาด
เล็กท่ีมีมลูค่าไม่เกิน 5 ล้าน
บาท เป็นเงิน 780,000.- 
บาท  
รวมเป็นเงิน 3,323,400 
บาท  
กิจกรรมที่ 2 รวมเป็นเงิน 
4,123,400 บาท  
กิจกรรมที่ 3 ขอใช้เงิน
รายได้ของวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี พุทธชินราช 
ปีงบประมาณ 2564  
1. จัดจ้างตดิตั้งผา้ม่าน
พร้อมรางม่าน อาคารเรยีน 
2 คสล. 8 ช้ัน เป็นเงิน 
1,200,000 บาท  
จำนวน 8 ช้ัน  
2. จัดซื้อเครื่องกรองน้ำ 
และตู้ทำน้ำเย็น พร้อมติดตั้ง 
จำนวน 11 เครื่อง เป็นเงิน 
516,703 บาท  
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

3. เครื่องดดูฝุ่นแบบแห้ง
และเปยีก จำนวน 6 เครื่อง 
เป็นเงิน 28,125 บาท  
4. เครื่องขัดพื้น รอบต่ำ 
จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 
84,750 บาท  
5. เครื่องขัดพื้นพร้อมดูด
กลับอัตโนมตัิ จำนวน 4 
เครื่อง เป็นเงิน 195,000 
บาท  
6. เครื่องขัดพื้นพร้อมดูด
กลับอัตโนมตัิ แบบเดินตาม 
จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 
145,000 บาท  
7. เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง 
จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 
98,000 บาท  
5. ครภุัณฑส์ำนักงาน 
(ตู้,โต๊ะ,เก้าอี้) เป็นเงิน 
197,422 บาท  
กิจกรรมที่ 3 รวมเป็นเงิน 
2,465,000 บาท  
รวมเงินรายไดส้ะสม 
1,942,433 บาท  
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

รวมเงินรายได้ของวิทยาลัย
ฯ 5,788,400 บาท  
รวมเงินงบประมาณ
โครงการ เป็นเงิน 
7,730,833 บาท  

สรุปงบประมาณโครงการ RP05-40 5,788,400    
โครงการ RP05-41 
โครงการสวัสดิการ 
สำหรับบุคลากร 
วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี พุทธ
ชินราช 
 
  โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
โครงการงาน
ประจำ 
 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อจัดหาสวสัดิการ
ให้กับบุคลากรของ
วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี พุทธชินราช  

ร้อยละ 80 ของ
บุคลากร 
มีความพึงพอใจต่อ
สวัสดิการของวิทยาลัย 

1.ทบทวนคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสวสัดิการของ
วิทยาลัย 
2.ทบทวนระเบียบสวสัดิการของ
วิทยาลัย 
3.กำหนดแนวทาง/แผนการ
ดำเนินงานจัดสวัสดิการให้กับ
บุคลากรของวิทยาลยั 
4.ดำเนนิงานตามแนวทาง/แผนงาน
ที่กำหนด 
5.กำกับตดิตามและประเมินผล
การดำเนินงานเสนอผู้บริหาร/
คณะกรรม การบริหารวิทยาลัย 
6.นำผลการดำเนินงานไปปรับปรุง
การดำเนินงานในปีต่อไป 
 

๑.อาจารย์  ๖๖ คน 
๒.สายสนับสนุน 
๕๔ คน 
รวม 12๐ คน 
 

-ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ตุลาคม25๖3 
-กันยายน 
25๖4 

บุคลากรของวิทยาลยั
ฯ ไดร้ับสวสัดิการที่
เพียงพอ เหมาะสม มี
คุณภาพชีวิตที่ดี  มี
ขวัญและกำลังใจใน
การปฏิบัติงาน 

คุณศุภรศร ี
 

สรุปงบประมาณโครงการที่ RP05-41 0    
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการ RP05-42 
โครงการวางแผน
และบริหารอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
(บุคลากรด้านการ
สอน) 
 
 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
 โครงการงาน
ประจำ 
 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้มีอาจารย์
ประจำหลักสตูร
เป็นไปตามเกณฑ์การ
จัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 
 

- ร้อยละ 100 ของ
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูรได้รับการสรร
หามาทดแทนเมื่อมีการ
สูญเสีย 
- อัตราการคงอยู่ของ
อาจารย์ประจำ
หลักสตูร ผูร้ับผดิชอบ
หลักสตูร ร้อยละ 100 
 
 

1.ขั้นเตรียมการ (Plan) 
- ทบทวนคณะกรรมการบริหาร
และอาจารย์ผูร้ับผดิชอบ
หลักสตูร/ระบบกลไกการ
ดำเนินงาน 
– ตรวจสอบการเกษียณอายุ
ราชการ/การขอโอนย้าย ลาออก 
การลาศึกษาต่อ ของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร( 2561 
อาจารย์ประจำหลักสตูร เกษียณ 
1 คน) 
2. ขั้นดำเนินงาน (DO) 
- ดำเนินการวางแผนบริหาร
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มี
คุณสมบัติตามเกณฑ์การจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษา 
- กำหนดคุณสมบัติอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
- ประกาศรับสมัครอาจารย์
ประจำหลักสตูร 
- คัดสรรอาจารย์ประจำหลักสูตร
โดยการลงคะแนน 
- ประกาศผลผู้ทีผ่่านการคัดเลือก 

- อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ปี ๖๐  
จำนวน ๕ คน 
- อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ปี ๖๕  
จำนวน ๕ คน 
รวม ๑๐ คน 

-ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ตุลาคม25๖3 
-กันยายน 
25๖4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยฯมีอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เป็นไปตามกรอบ
อัตรากำลังบุคลากร
ของวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชนนี พุทธชิน
ราช 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ.อารีย ์
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

- ธำรงรักษาอาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 
3. ขั้นประเมินผล 
- ประเมินความพึงพอใจของ
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อ
การบริหารหลักสูตร 
4. ขั้นนำผลการประเมินไปใช้
พัฒนา (Act) 
- ปรับปรุง/พัฒนากระบวน การจาก
ผลการประเมิน 

สรุปงบประมาณโครงการ RP05-42 0    
โครงการ RP05-43 
โครงการวางแผน
และบริหารบุคลากร
สายอาจารย์และสาย
สนับสนุน 
 
 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
 โครงการงาน
ประจำ 
 
 
 

- สัดส่วนจำนวน
อาจารย์พยาบาล
ประจำต่อนักศึกษาเตม็
เวลาเทียบเท่า(FTES) 
ไม่เกิน 1:6 
- มีบุคลากรสาย
สนับสนุนปฏิบัติงาน
ครบทุกตำแหน่ง 
- บุคลากรที่ดำเนินการ
สรรหาได้รับการบรรจุ/
แต่งตั้งตรงตามสายงาน
ที่รับผิดชอบ 

1.ขั้นเตรียมการ (Plan) 
- ทบทวนและวิเคราะห์กรอบ
อัตรากำลัง 
- สำรวจการเกษียณอายุราชการ/
การขอโอนย้าย ลาออก การลา
ศึกษาต่อ ของอาจารย์พยาบาล
ประจำและบุคลากรสาย
สนับสนุน 
2. ขั้นดำเนินงาน (DO) 
ดำเนินการบริหารและพัฒนา
บุคลากรตามแผนงาน ดังนี ้
 - สรรหาบุคลากรตามผลการ
วิเคราะห์อตัรากำลัง 

๑.อาจารย์  ๖๖ คน 
๒.สายสนับสนุน 
58 คน 
- ข้าราชการ ๒ คน 
- ลูกจ้างประจำ  
๗ คน 
- พนักงานราชการ 
2 คน 
- พนักงานกระทรวง   
สาธารณสุข 8 คน 
- ลูกจ้างช่ัวคราว 
7 คน 
- ลูกจ้างเหมา 

-ไม่ใช้งบประมาณ ตุลาคม25๖3 
-กันยายน 
25๖4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยฯมี อาจารย์
ประจำหลักสตูร และ
บุคลากรสายสนับสนุน 
ตรงตามสายงานและ
เป็นไปตามกรอบ
อัตรากำลังบุคลากร
ของวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชนนี พุทธชิน
ราช 
 
 
 
 

คุณศุภรศร ี
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้มีบุคลากร
เพียงพอและเป็นไป
ตามเกณฑ์การจัด
การศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 
2. เพื่อบรรจุ/แต่งตั้ง
บุคลากรตรงตาม
ตำแหน่งในสายงานท่ี
รับผิดชอบ 
 

- ร้อยละ 100 ของ
บุคลากรใหม่ ไดร้ับการ
ปฐมนิเทศ 
 
 

- อาจารย์พยาบาลประจำ 2 คน 
บุคลากรสายสนับสนุน 3 คน 
- ขอใช้ตำแหน่งว่าง(เกษียณอายุ
ราชการ) พยาบาลวิชาชีพ
ปฏิบัติการ/ชำนาญการพิเศษ ปี 
2563 จำนวน 2 ตำแหน่ง  
- ขออนุมัติรับสมัคร/รับโอน รับ
ย้าย บุคลากรสายสนับสนุนปี 
2564 จำนวน 3 คน  
- ขอบรรจุพนักงานกระทรวง
สาธารณสุขทดแทนปี 2563 จำนวน 
3 ราย 
- ขอบรรจุอาจารย์พยาบาลใหม่ ปี 
2563 จำนวน 2 ราย 
- อาจารย์กลับจากลาศึกษาต่อ ปี 
2564 จำนวน 2 คน  
- ปฐมนิเทศตามระบบและกลไกเพื่อ
พัฒนาคุณสมบัติให้พร้อมสำหรับ
การปฏิบัติงานตามสายงาน 
- ธำรงรักษาบุคลกากรของวิทยาลัย 
3. ขั้นประเมินผล (Check) 
- รายงานผลการดำเนิน งานสรร
หาและแต่งตั้งให้ผู้บรหิารทราบ 

บริการ ๒๘ คน 
รวม 1๒๐ คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปงบประมาณโครงการ RP05-43 0    
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการ RP05-44 
โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์ตาม
สมรรถนะความ
เชี่ยวชาญ 
 
 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
โครงการงาน
ประจำ 
 
วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อพัฒนา
อาจารย์ ให้มีคณุวุฒิ
เพิ่มขึ้นและมีความ
เชี่ยวชาญ เฉพาะ
สาขา 
๒. เพื่อเตรียมความ
พร้อมบุคลากร
สำหรับการกำหนด
ทางเดินในสายอาชีพ
ของตำแหน่งงาน 
3. เพื่อพัฒนา
อาจารย์ ให้มีความรู้ 

๑.ร้อยละ 90 ท่ีได้รับ
การพัฒนาคุณวุฒิ  
๒.ร้อยละ 100  ของ
บุคลากรไดร้ับการ
พัฒนาตามความ
เชี่ยวชาญ เฉพาะสาขา/
วิชาชีพ (อาจารย์ไม่
น้อยกว่า ๑๕ชม./ปี) 
๓.ร้อยละ90 ของ
บุคลากรไดร้ับการ
เตรียมความพร้อม
บุคลากรสำหรับการ
กำหนดทางเดินในสาย
อาชีพของตำแหน่ง
เพิ่มขึ้น 
๔.ร้อยละ 60 ของ
อาจารย์ที่ได้รับการ
พัฒนา ด้าน
ภาษาอังกฤษ 
สอบผ่านระดับคะแนน 
๖๐ (ตั้งตัววดัให้ตอบ
การพัฒนา
ภาษาอังกฤษท่ีใช้ศึกษา
ต่อ) 

กิจกรรมที่ 1 จัดทำแผนพัฒนา
อาจารย์ 
1. ทบทวนแผนระบบและกลไก
และคู่มือการพัฒนาบุคลากร 
2. วิเคราะห์ รวบรวม 
ประเมินผลการพัฒนาบุคลากร 
ใน ปี 256๓ 
3. สำรวจความต้องการพัฒนา
ตนเองใน งบประมาณ 256๔ 
-2565 
4. จัดทำโครงการ/กิจกรรม 
พัฒนาบุคลากรตามผลสำรวจ
ความต้องการ 
5.บุคลากรมสี่วนร่วมในการ
จัดทำแผนพัฒนารายบุคคล 
(Individual development 
Plan: IDP) 
6. ดำเนินการเพื่อการพัฒนา
บุคลากร โดย 
6.1 สนับสนุน/อำนวยความ
สะดวกบุคลากรในการศึกษาต่อ/ 
ไปพัฒนาตามความเช่ียวชาญ
ตามระบบ 

กิจกรรที่ 1  
-อาจารย์ผูร้ับผดิชอบ
หลักสตูร จำนวน ๕ 
คน 
-อาจารย์ ๖๑ คน 
 

กิจกรรมที่ ๑  
-ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตุลาคม25๖3 
-กันยายน 
25๖4 

อาจารยส์ามารถนำ
ความรู้ความ สามารถ
ในงานตามความ
เชี่ยวชาญและตาม
พันธกิจของวิทยาลัย
มาใช้ในการพัฒนางาน
และองค์กร 
บุคลากรทีล่าศึกษาต่อ 
ได้รับการสนบัสนุน
ทุนการศึกษา 

ดร.นุศรา 
คุณชไมพร 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

และทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ 
 
 
 

5.ร้อยละ 60 ของ
อาจารย์ที่ได้รับการ
พัฒนา ด้าน
ภาษาอังกฤษ 
สอบผ่านระดับคะแนน 
๖๐ (ตามเกณฑ์ที่สบช.
กำหนด) 

6.2 อำนวยความสะดวกในการ
เลื่อนขั้น/ระดับ 
6.3 จดัอบรมภาษาอังกฤษ โดย
สอบวัดความรู้ก่อนอบรม 
ทดสอบหลังฝึกอบรม วิเคราะห์
ผลการอบรม และจดัสอบตาม 
สบช. ประมวลผล และแจ้ง
บุคลากรทราบ 
7.ประเมินผลการดำเนินการ
พัฒนาและเขียนรายงานเสนอ 
11.วเิคราะห์ผลการดำเนินการ
เพื่อนำผลไปปรับปรุงในปีต่อไป 

  กิจกรรม 2 สนับสนุนการ
พัฒนาด้านคุณวุฒิ 

-อาจารย์ระดับ ป.ตรี 
จำนวน  13 คน 
- อาจารย์ระดับ
ปริญญาโท 1 คน 
- อาจารย์ระดับ ป.
เอก จำนวน 2  คน 
 

กิจกรรมที่ 2 สนับสนุนการ
พัฒนาด้านคุณวุฒิ 
(ใช้เงินรายไดส้ถานศึกษา) 
ระดับปริญญาตรี 
-ศึกษาระดับปริญญาตรปีีท่ี ๒ 
(ทุนอาจารย์) จำนวน 2คนx
คนละ4๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน 
8๐,๐๐๐ บาท 
-ศึกษาระดับปริญญาตรปีีท่ี 
๓ (ทุนอาจารย์) จำนวน 3 
คน x  คนละ 40,000บาท 
เป็นเงิน ๑20,๐๐๐ บาท 

ตุลาคม25๖3 
-กันยายน 
25๖4 

อาจารย์และบุคลากร
สายสนบัสามารถนำ
ความรู้ความ สามารถ
ในงานตามความ
เชี่ยวชาญและตาม
พันธกิจของวิทยาลัย
มาใช้ในการพัฒนางาน
และองค์กรบุคลากรที่
ลาศึกษาต่อ ได้รับการ
สนับสนุน
ทุนการศึกษา 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

-ศึกษาระดับปริญญาตรปีีท่ี 
๔ (ทุนอาจารย์) จำนวน 2
คนxคนละ 30,000บาท 
เป็นเงิน 60,๐๐๐บาท 
รวมเป็นเงิน 26๐,๐๐๐ 
บาท 
ระดับปริญญาโท (การ
พยาบาล) 
-ศึกษาระดับปริญญาโท 
จำนวน 1 คนxคนละ 
100,000บาท เป็นเงิน 
100,000 บาท  
(เงินจัดสรร 360,000  
บาท ขอลดงบประมาณ
กิจกรรมที่  2 เหลือ 
260,000 บาท    
คงคืนงบประมาณจำนวน 
100,000 บาท เพื่อนำ
งบประมาณไปปรับแผน
กลางป)ี 
รวมกิจกรรมที่ ๒  
เป็นเงิน 260,000บาท 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

  กิจกรรมที่ 3 การพัฒนา
ศักยภาพทางการบริหาร 
 

1. ตามโครงสร้าง
ของวิทยาลัย 
- ผู้อำนวยการและรอง
ผู้อำนวยการจำนวน4
คน 
-อาจารย์ผูร้ับผดิชอบ
หลักสตูร จำนวน ๕ 
คน 
-อาจารย์ ๖๑ คน 
 

กิจกรรมที่ 3 (ใช้เงินรายได้
สถานศึกษา) 
๓.๑ หลักสูตรผู้บริหารการ
สาธารณสุขระดับกลาง 
- ค่าลงทะเบียนคนละ  
๓0,๐๐๐ บาทx๒ คน เป็น
เงิน  
๖0,๐๐๐  บาท 
- ค่าเบี้ยเลีย้ง คนละ ๒๔๐
บาท X๒คน x ๒วัน เป็นเงิน 
๙๖๐บาท 
- ค่าพาหนะไป-กลับ คนละ 
4,500บาท X๒ คน  
เป็นเงิน ๙,000 บาท  
รวมกิจกรรม ๓.1 เป็นเงิน 
๖๙,๙๖๐ บาท 
3.๒ การพัฒนาศักยภาพผู้
อำนวย การและรอง
ผู้อำนวยการ ทั้งใน 
และต่างประเทศ คนละ 
50,000 บาท x 4 คน 
เป็นเงิน 200,000 บาท 
รวมกิจกรรมที่๓.๒เป็นเงิน 
200,000บาท 

ตุลาคม25๖3 
-กันยายน 
25๖4 

บุคลากรไดร้ับการ
พัฒนาสมรรถนะใน
การบริหารงานตาม
ภารกิจ และบทบาท
หน้าท่ีรับผดิชอบและ
สามารถนำความรู้มา
ประยุกต์ใช้ในการ
ทำงาน 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

(ยกเลิกกิจกรรมคืนงบ 
ประมาณจำนวน 
200,000 บาท เพื่อนำ
งบประมาณไปปรับแผน
กลางป)ี 
รวมกิจกรรมที่ ๓ เป็นเงิน  
๖๙,๙๖๐ บาท 

  กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาตาม
ความเชี่ยวชาญ และตาม
โครงสร้าง 
 

- ผู้อำนวยการและรอง
ผู้อำนวยการจำนวน4
คน 
-อาจารย์ผูร้ับผดิชอบ
หลักสตูร จำนวน ๕ 
คน 
-อาจารย์ ๖๑ คน 
 

กิจกรรมที่ 4 การพัฒนา
ตามความเชี่ยวชาญ และ
ตามโครงสร้าง  
(เงินอุดหนุน) 
4.1 การอบรมการเรียน
การสอนบนคลินิค  
- ค่าลงทะเบียน จำนวน 3 
คน x 40,000 บาท เป็น
เงิน 280,000 บาท 
รวมเงิน 4.1 เป็นเงิน 
280,000 บาท 
(เงินจัดสรร 280,000  
บาท ขอลดงบประมาณ 
เหลือ 120,000 บาท    
คงคืนงบประมาณจำนวน 
160,000 บาท) 

ตุลาคม25๖3 
-กันยายน 
25๖4 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

4.2 การอบรมพัฒนาตาม
ความเชี่ยวชาญ(ตามความ
ต้องการของตนเอง) 
- อาจารย์คนละ 10,000 
บาท x 66 คน  
รวมเงิน 4.2 เป็นเงิน 
660,000 บาท 
(เงินจัดสรร 660,000  
บาท ขอลดงบประมาณ 
เหลือ 330,000 บาท    
คงคืนงบประมาณจำนวน 
330,000 บาท) 
กิจกรรมที่ 4.3 การพัฒนา
ตามโครงสร้าง (ใช้เงิน
อุดหนุน) รวมท้ังหมด 
550,000บาท 
(เงินจัดสรร 550,000  
บาท ขอลดงบประมาณ 
เหลือ 350,000 บาท    
คงคืนงบประมาณจำนวน 
200,000 บาท) 
รวมกิจกรรมที่ ๔ 
เป็นเงิน 800,๐๐๐บาท 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

รวมปรับลดงบประมาณ
เหลือ 690,000 บาท 

  กิจกรรมที่ ๕ การพัฒนา
ภาษาอังกฤษ 
กิจกรรมที่ 5.1 การพัฒนา
ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาต่อ
ระดับปริญญาโทและปริญญา
เอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-อาจารย์ จำนวน 3 
คน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 กิจกรรมที่ 5.1 การ
พัฒนาภาษาอังกฤษเพ่ือ
การศึกษาต่อระดับปริญญา
โทและปริญญาเอก (ใช้เงิน
อุดหนุน)  
- ค่าตอบแทนวิทยากร
ภาษาอังกฤษ (อาจารย์
ภายนอก) ช่ัวโมงละ๖๐๐
บาทX ๔๕ ช่ัวโมง เป็นเงิน 
๒๗,๐๐๐บาท 
- ค่าเดินทาง/พาหนะ
วิทยากร ไป-กลับ จำนวน 1 
คน x 5,000 บาท x 2 
เที่ยว เป็นเงิน 10,000 
บาท 
- ค่าที่พักวิทยากร จำนวน ๕ 
คืนx ๑ ห้อง x 1,200 บาท   
เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
อาจารย์ จำนวน 3 คน x 
25 บาท x 2 มื้อ x 5 วัน 
เป็นเงิน 750 บาท  

ตุลาคม25๖3 
-กันยายน 
25๖4 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ 5.๒ การพัฒนา
ภาษาอังกฤษสำหรับการสอบ
ของสถาบนัพระบรมราชชนก  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-อาจารย์ จำนวน  68 
คน  
-ข้าราชการ 59 
(57+ลศ2)จ้างเหมา 
9 คน 
 
 
 
 

-ค่าอาหารกลางวันอาจารย์ 
และวิทยากรจำนวน 4 คน 
x 50 บาทx ๕ วัน เป็นเงิน 
1,000 บาท 
กิจกรรมที่ 5.1 เป็น
จำนวน 44,750 บาท  
ยกเลิกการจัดกิจกรรม 
(เงินจัดสรร 44,750  บาท 
เบิกจ่ายจริง 0 บาท    
คงคืนงบประมาณจำนวน 
44,750 บาท) 
กิจกรรมที่ 5.๒ การพัฒนา
ภาษาอังกฤษสำหรับการ
สอบของสถาบันพระบรม
ราชชนก  
-ค่าตอบแทนวิทยากรชั่วโมง
ละ ๖๐๐ บาท X๔๕ ช่ัวโมง 
เป็นเงิน ๒๗,๐๐๐ บาท 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
อาจารย์ จำนวน 68 คน x 
25 บาท  x 15 วัน(อบรม 
3ช่ัวโมงต่อวัน 15 ครั้ง) 
เป็นเงิน 25,500บาท  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตุลาคม25๖3 
-กันยายน 
25๖4 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

-.ค่าถ่ายเอกสาร 5,000 
บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ ๕.2เป็น
เงิน 57,500 บาท 
รวมกิจกรรมที่ ๕ เป็นเงิน 
102,250บาท 

สรุปงบประมาณโครงการ RP05-44 1,187,460    
โครงการ RP05-45 
โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรสาย
สนับสนุนตาม
สมรรถนะความ
เชี่ยวชาญ 
 
 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
 โครงการงาน
ประจำ 
 
วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรสาย
สนับสนุนตามพันธ
กิจ/ลักษณะ งานท่ี

1.ร้อยละ 100 ของ
บุคลากรสายสนับสนุน  
ได้รับการพัฒนาตาม
ความเชี่ยวชาญ เฉพาะ
สาขาไม่ต่ำกว่า 10 
ชม./ป ี
2.ร้อยละ90 ของ
บุคลากรสายสนับสนุน
ได้รับการเตรียมความ
พร้อมบุคลากรสาย
สนับสนุนสำหรบัการ
กำหนดทางเดินในสาย
อาชีพของตำแหน่ง
เพิ่มขึ้น 
- ร้อยละ 60 ของ
บุคลากรสายสนับสนุน
ที่ได้รับการพัฒนา ด้าน

กิจกรรมที่ 1 การจัดทำ
แผนพัฒนารายบุคคล 
1. ทบทวนแผนระบบและกลไก
และคู่มือการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน 
2. วิเคราะห์ รวบรวม 
ประเมินผลการพัฒนาบุคลากร 
ใน ปี 2564 
3.  สำรวจความต้องการพัฒนา
ตนเองในปีงบประมาน 2563 -
2565 
4. จัดทำโครงการ/กิจกรรม
พัฒนาบุคลากร ตามผลสำรวจ
ความต้องการ 
5.ประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากร
มีส่วนร่วมในการจัดทำ
แผนพัฒนารายบุคคล 

กิจกรรมที่ 1  
สายสนับสนุน จำนวน 
54 คน 
- ข้าราชการ 2 คน 
- ลูกจ้างประจำ  
7 คน 
- พนักงานราชการ 
2 คน 
- พนักงานกระทรวง   
สาธารณสุข 8 คน 
- ลูกจ้างช่ัวคราว 
7 คน 
- ลูกจ้างเหมา 
บริการ 28 คน 
 
 
 

กิจกรรมที่ 1 
-ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไตรมาส 1  
ตุลาคม2563 
–มกราคม
2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาจารย์และบุคลากร
สายสนบัสนุนสามารถ
นำความรู้ในงานตาม
ความเชี่ยวชาญและ
ตามพันธกิจของ
วิทยาลัยมาใช้ในการ
พัฒนางานและองค์กร
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 

อ.ดร.ทับทิม 
นายวงศกร 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

รับผิดชอบ และตาม
ความเชี่ยวชาญ 
๓. เพื่อเตรียมความ
พร้อมบุคลากร
สำหรับการกำหนด
ทางเดินในสายอาชีพ
ของตำแหน่งงาน 
๔. เพื่อพัฒนา
บุคลากรสาย
สนับสนุน ให้มีความรู้ 
และทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ 
 

ภาษาอังกฤษสอบผ่าน
ระดับคะแนน 50 
 
 

(Individual development 
Plan: IDP) 
6. ดำเนินการตาม IDP 
6.ประเมินกระบวนการ พัฒนา
ศักยภาพบุคลากรมาวางแผนใน
การพัฒนาศักยภาพบุคลากร และ
นำผลการประเมินไปวางแผน
พัฒนาบุคคลากรในปตี่อไป  
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนา
บุคลากรสายสนบัสนนุ 
ดำเนินการเพื่อการพัฒนา
บุคลากร โดย 
2.1 สนับสนุนอำนวยความ
สะดวกบุคลกร ไปพัฒนาตาม
ความเชี่ยวชาญตามระบบงาน
ประกันคณุภาพการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
- บุคากรสายสนับสนุน  
วิชาการ จำนวน 26 
คน 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ 2.1  
การพัฒนาตามความ
เชี่ยวชาญ  
(ใช้เงินอุดหนุน) 
- สายสนับสนุนคนละ 
๕,๐๐๐ บาท x 2๖ คน 
เป็นเงิน ๑๓๐,๐๐๐  บาท 
รวมกิจกรรมที่  2.1 
เป็นเงิน ๑๓๐,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
ตุลาคม25๖3 
-กันยายน 
25๖4 

  2.2 สนับสนุนอำนวยความสะดวก
บุคลากรในการพัฒนาตาม
โครงสร้าง งานท่ีรับผิดชอบ เช่นจดั
ประชุมเชิงปฎิบัติการความ
เชี่ยวชาญทางด้านสายงานที่
รับผิดชอบ งานแม่บ้าน พนักงาน
ขับรถ คนสวน ฯลฯ 

- สายสนับสนุน  
  จำนวน 56 คน 
 

กิจกรรมที่ 2.2 พัฒนาตาม
โครงสร้าง (ใช้เงินอุดหนุน)  
1.งานธุรการ/สารบรรณ/
งานทรัพยากรบุคคล/งาน
ประชาสมัพันธ์/งานแผน
และยุทธศาสตร์จำนวน 6 
คนๆละ5000 รวมเป็นเงิน
30,000บาท 

ตุลาคม25๖3 
-กันยายน 
25๖4 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

2.3 จดัประชุมเชิงปฏิบัติการ
ภายในเพื่อการสนับสนุนด้านการ
จัดการงาน 

2.งานการเงิน/พัสดุ จำนวน 
9คนๆละ8,000บาท รวม
เป็นเงิน 72,000บาท 
3.งานเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ 
จำนวน 4 คนๆละ 8,000
บาท รวมเป็นเงิน 32,000
บาท 
4.งานห้องสมดุและห้อง
ปฏิบัติทางการพยาบาล 
จำนวน 4 คนๆละ 5000
บาท รวมเป็นเงิน 20,000
บาท 
5.งานอาคารสถานท่ี/
ยานพาหนะ/งานสวนและ
สนาม จำนวน 25 คนๆละ
3,000 บาท เป็นเงิน 
75,000 บาท 
6.งานวิชาการ จำนวน 6 
คนๆละ 8,000 บาท เป็น
เงิน 48,000 บาท 
7.งานวิจัยและบริการ
วิชาการ จำนวน 2 คนๆละ 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

8,000 บาท เป็นเงิน 
16,000 บาท 
รวมกิจกรรมที่ 2.2 
เป็นเงิน 293,000 บาท 

  2.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพ สายสนับสนุน 
เพ่ือการบริการด้วยหัวใจความ
เป็นมนุษย ์
- สำรวจความต้องการพัฒนา
ตนเองตามความเช่ียวชาญหรือ
ตามโครงสรา้ง 
- วิเคราะห์ สรุปผลการสำรวจ 
เพื่อจัดประชุม/อบรม ให้กับ
บุคลากรสายสนับสนุน  
- จัดประชุมเชิงปฏิบตัิการเพื่อ
พัฒนาศักยภาพ สายสนับสนุน 
เพื่อการบริการด้วยหัวใจความ
เป็นมนุษย ์
- ถอดบทเรียน แลกเปลี่ยน
เรียนรู้  
- สรุปผลการดำเนินการ และ
รายงานต่อผู้บริหารเพื่อนำผล
การพัฒนาไปปรับปรุงในปีถัดไป 

สายสนับสนุน จำนวน 
56 คน 

กิจกรรมที่ 2.3 (ใช้เงิน
อุดหนุน) 
- ค่าตอบแทนวิทยากร 
จำนวน 2 คน × 600 บาท 
× 3ช่ัวโมง × 2 ครั้ง เป็น
เงิน 7,200 บาท 
- ค่าอาหารว่าง จำนวน 60 
คน × 25 บาท × 4 มื้อ x 
เป็นเงิน 6,000 บาท 
รวมกิจกรรมที่ 2.3 
เป็นเงิน 13,200 บาท 
 

ตุลาคม25๖3 
-กันยายน 
25๖4  
(จัดกิจกรรม 4 
ครั้งๆละครึ่งวัน) 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

  2.4 สนับสนนุการพัฒนา
ภาษาอังกฤษ 
-ทดสอบวัดความรู้ก่อนอบรม 
และวิเคราะหผ์ลการอบรม 
-อบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนา
ทักษะ การฟัง อ่าน พูด และ
เขียน  
-ทดสอบหลังฝึกอบรม  
-แจ้งบุคลากรทราบ และนำผลมา
วางแผนพัฒนาบุคคลากรในปี
ต่อไป 

 กิจกรรมที่ 2.4  
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือ
พัฒนาทักษะ การฟัง อ่าน 
พูด และเขียน (ใช้เงิน
อุดหนุน) 
- ค่าถ่ายเอกสาร เป็นเงิน 
๑,๐๐๐บาท 
รวมกิจกรรมที่ 2.4 
เป็นเงิน 1,000  บาท 
รวมกิจกรรมที่ 2 เป็นเงิน 
437,200 บาท  

กรกฎาคม
2564 -
สิงหาคม2564 
กำหนดช่วง
อบรม เวลา 
15.00 – 
17.00 น. 
(อาทิตย์ละ 2 
วัน) 

  

สรุปงบประมาณโครงการ RP05-45 437,200    
โครงการ RP05-46 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรียนรู้เพ่ือสร้างเสริม
สุขภาพทางการเงิน
อย่างชาญฉลาด 
(Happy Money) 
 
 
 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
โครงการงานประจำ 
 

1. ร้อยละ 100 ของ
บุคลากรมีการจดัทำ
บัญชีรายรับรายจา่ย
ของตนเอง 
2. บุคลากรมีค่า
คะแนน 
Happinometer ด้าน 
Happy Money 
ระดับดีขึ้นไป 

1. ออกแบบสำรวจรายได้ และ
ภาระคา่ใช้จ่ายของบุคลากร 
2. วิเคราะหผ์ลสำรวจรายได้ 
และภาระคา่ใช้จ่ายของบุคลากร 
3. ดำเนินการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริม
สุขภาพทางการเงินอย่างชาญ
ฉลาด (Happy Money) โดย
เชิญวิทยากรทางการเงิน 
4. จัดทำแบบบันทึกรายรับ-
ภาระคา่ใช้จ่ายของบุคลากร 

1.อาจารย์ 66 คน 
สายสนับสนุน 
54 คน 
รวมทั้งสิ้น 120 คน 
(- ข้าราชการ 2 คน 
- ลูกจ้างประจำ  
7 คน 
- พนักงานราชการ 
2 คน 
- พนักงานกระทรวง   
สาธารณสุข 8 คน 
- ลูกจ้างช่ัวคราว 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรียนรู้เพ่ือสร้างเสริม
สุขภาพทางการเงินอย่าง
ชาญฉลาด (Happy 
Money) (เงินอุดหนุน) 
- ค่าวัสดุ จำนวน 2,500 
บาท 
รวมเป็นเงิน 2,500 บาท 

-วันท่ี 11 
พฤศจิกายน 
2563 - 
พฤษภาคม
2564 

-บุคลากรมีการวาง
แผนการบริหาร
การเงินของตนเอง
และครอบครัวได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ เพื่อ
ส่งเสริมให้บุคลากรมี
ความสุขและสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

อ.ดร.พนารตัน ์
น.ส.ชไมพร 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้บุคลากรของ
วิทยาลัยมีการวาง
แผนการบริหารการเงิน
ของตนเองและ
ครอบครัวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2.เพื่อส่งเสรมิให้
บุคลากรมีความสุขและ
สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. จัดลานเศรษฐกิจพอเพียงของ
วิทยาลัยฯ เพื่อส่งเสริมให้
บุคลากรมีช่องทางการจำหน่าย
สินค้า/ผลติภณัฑ์ (ทุกวันพุธท่ี1
ของเดือน) 
5. ประเมินผลการดำเนินการ
และความพึงพอใจ สรุป และ
ถอดบทเรียน พร้อมนำเสนอ
รายงานต่อคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัย 
 

7 คน 
- ลูกจ้างเหมา 
บริการ 28 คน) 
 

สรุปงบประมาณโครงการ RP05-46 2,500    
โครงการ RP05-47 
โครงการธำรงรักษา
และใช้ประโยชน์
ทรัพยากรบุคคล 
 
 
 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
 โครงการงาน
ประจำ 

1. ร้อยละ 80 อาจารย์
ประจำที่ยื่นขอเลื่อน
ระดับเมื่อครบ
ระยะเวลาที่กำหนด 
2. ร้อยละ 80 ของ
บุคลากรทีผ่่านเกณฑ์
การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการในระดับ
ดีขึ้นไป 
3. ร้อยละ 90 ของ
บุคลากรทุกระดับไดร้ับ

กิจกรรมที่ 1  
1.ขั้นเตรียมการ (Plan) 
- ทบทวนคณะกรรมการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล/
ระบบกลไกการดำเนินงาน 
- วางแผนการดำเนินงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
2. ขั้นดำเนินงาน (DO) 
- ดำเนินการบรหิารและพัฒนา
บุคลากรตามแผนงาน 
3. ขั้นประเมินผล (Check) 

อาจารย์และบุคลากร
วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี  
พุทธชินราช 
 

กิจกรรมที่ 1 
-ไม่ใช้งบประมาณ 
 

1 ตุลาคม 
2563 - 
30 กันยายน 
2564 
 

- มีการเลื่อนระดับของ
อาจารย์ในระยะเวลา
ที่กำหนด 
- บุคลากรผา่นเกณฑ์
การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการใน
ระดับดีขึ้นไป 

คุณศุภรศร ี
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อรักษา
ทรัพยากรบุคคลให้คง
อยู่และใช้ทรัพยากร
บุคคลให้เกดิ
ประโยชนส์ูงสุด 
2. เพื่อประเมิน
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการ
ปฏิบัติราชการและมี
การจัดสรรสิ่งจูงใจ
และขวัญกำลังใจ
ให้กับบุคลากรของ
วิทยาลัย 
3. เพื่อส่งเสริมให้
บุคลากรมีการดูแล
สุขภาพอย่างถูกต้อง
และเหมาะสม 
4.เพื่อส่งเสรมิบุคคล
ต้นแบบด้าน
ปรับเปลีย่นพฤติกรรม
สุขภาพ 

สวัสดิการที่วิทยาลยัฯ 
จัดสรร 
4. ร้อยละ 80 ของ
บุคลากรมีระดับ
ความสุข (happy 
Nomiter) (คะแนน 
50-74.99) 
5. ร้อยละ ๙๐ ของ
บุคลากรไดร้ับการตรวจ
สุขภาพและตรวจ
สมรรถนะรา่งกาย
ประจำป ี
6. ร้อยละ 80 ของ
บุคลากรมีความรู้ความ
เข้าใจ เกี่ยวกับวิธีการ
ดูแลสุขภาพทั้งด้าน
ร่างกาย จิตใจและ
สังคม 
7. ร้อยละ ๖๐ ของ
บุคลากรมีค่า BMI อยู่
ในเกณฑ์ปกต ิ
8. มีบุคลากรต้นแบบ
ในการปรับเปลี่ยน

 - สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหา
อุปสรรคแต่ละกิจกรรมทุก 3 
เดือน ต่อหัวหน้างาน รอง
ผู้อำนวยการ 
4. ขั้นนำผลการประเมินไปใช้
พัฒนา (Act) 
- นำเสนอผลการดำเนินโครงการ
ต่อคณะกรรมการบริหารฯ ทุก 6 
เดือน 
- นำข้อเสนอแนะจากคณะ
กรรมการบริหารฯ มาปรับปรุง
และพัฒนาการดำเนินโครงการ
ต่อไป 
กิจกรรมที่ 2 ตรวจสุขภาพ
ประจำปีและตรวจสมรรถนะ
ร่างกาย 
1. ประชุมวเิคราะห์ผลการตรวจ
สุขภาพประจำปี 2563 เพื่อใช้
เป็นข้อมูลในการวางแผนการ
ดำเนินงานในปี 2564 
2. กำหนดวันตรวจสุขภาพและ
ตรวจสมรรถนะร่างกายประจำป ี
๓. ให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพ  

กิจกรรมที่ 2 
๑.อาจารย์  66 คน 
๒.สายสนับสนุน54 คน 
รวม 120 คน 
 
 
๓.กลุม่เป้าหมายใน
การดูแลตนเองเพื่อ
สร้างเสริมสุขภาพ
กายใจและสมาชิก

กิจกรรมที่ 2 ตรวจสุขภาพ
ประจำปีและตรวจ
สมรรถนะร่างกาย 
 (ใช้เงินรายได้สถานศึกษา) 
- ค่าตรวจสุขภาพของ
ลูกจ้างช่ัวคราว จำนวน 7 
คนx ๙๘๐บาท เป็นเงิน 
6,860 บาท 
- ค่าตรวจสุขภาพของ
พนักงานกระทรวง

- ตรวจ
สมรรถนะ
ร่างกาย
ประจำป ี
วันท่ี 5 มีนาคม
2564 
 
 
- ตรวจสุขภาพ
ประจำปี ๒๕๖
4 

- บุคลากรของ
วิทยาลัยสามารถดูแล
สุขภาพกาย และใจ
ด้วยตนเองอย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม
พร้อมท้ังสามารถ
จัดการสุขภาพของ
ตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

อ.สุทธามาศ 
คุณชไมพร 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

5. เพื่อให้บุคลากรมี
ทัศนคติที่ดีในการ
ดูแลสุขภาพ 
6.เพื่อให้บุคลากร
สามารถนำความรู้
และทักษะไปจัดการ
ดูแลสุขภาพของ
ตนเองได ้

สุขภาพ (อย่างน้อย 3 
คน)  
 

4. จัดทำคูม่ือสุขภาพ  สำหรับ
บุคลากรเพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การดูแลสุขภาพตนเองและ
บันทึกการดูแลสุขภาพด้วย
ตนเอง 
5. คัดเลือกกลุม่เป้าหมายในการ
ดูแลตนเองเพื่อสร้างเสรมิสุขภาพ
กายใจและสมาชิกผูส้นใจ(จำนวน 
๑๐-๒๐ คน) 
(กลุ่มเป้าหมายคือผู้ที่มีผลการ
ตรวจร่างกายประจำปี ๒๕๖๐ 
ผิดปกติ ได้แก่   ค่าความดัน
โลหิต คา่ระดับน้ำตาลในเลือด
และค่าระดับไขมันโคเรสเตอรอล 
ฯลฯ หรือผู้ที่เป็นโรคเรื้อรังและ
รับการรักษาแล้ว) 
6. จัดกิจกรรมการออกกําลังกาย
ตามความประสงค์ของแต่ละคน
อย่างน้อย สัปดาหล์ะ  3–5 วัน 
7.  ติดตามประเมินผลสุขภาพกาย
ใจทุก ๓ เดือน 
8. ประเมินผลการดำเนินการ
และรายงานเสนอผู้บริหาร 

ผู้สนใจ (จำนวน ๑๐-
๒๐ คน) 
 

สาธารณสุข จำนวน 8 คน x 
980 บาท เป็นเงิน  
7,840 บาท 
- ค่าตรวจสุขภาพของลูกจ้าง
เหมาบริการ (อาจารย์
พยาบาลและเจา้หน้าท่ีสาย
สนับสนุน) จำนวน 37 คน x 
๙๘๐ บาท  
เป็นเงิน 36,260 บาท 
- ค่าอาหารว่างผู้ร่วมโครงการ 
1 มื้อ X 25 บาท X 120 
คน เป็นเงิน 3,000 บาท 
- ค่าอาหารว่างเจ้าหน้าท่ี
โรงพยาบาลพุทธชินราช 25 
บาท X 10 คน เป็นเงิน 
250 บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ 2 เป็นเงิน 
54,210  บาท 

วันท่ี 6 
สิงหาคม2564 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

9. วิเคราะหผ์ลการดำเนินงาน
และนำผลไปพัฒนาปรับปรุงในปี
ต่อไป 

  กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพให้ความรู้ในการดูแล
สุขภาพและการออกกำลังกาย 
 

อาจารย์และ 
เจ้าหน้าท่ี  
จำนวน 120 คน 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมให้
ความรู้ในการดูแลสุขภาพ  
-ไม่ใช้งบประมาณ 
 

5 มีนาคม
2564 
(๑๓.๐๐-
๑๖.๐๐น)  
๑ ตุลาคม  
๒๕๖3 – ๓๐
กันยายน 
๒๕๖4 

  

  กิจกรรมที่ 4 การประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือความสุขหลัง
เกษียณอายุราชการ 
 

-ผู้เกษยีณอายุราชการ 
ปีงบประมาณ2564 
จำนวน 4 คน 
-ผู้เกษียณอายุราชการ
ปีงบประมาณ2565  
จำนวน 5 คน 
-คณะกรรมการ
ดำเนินงาน จำนวน 5 
คน 
 

กิจกรรมที่ 4 การเตรียม
ความพร้อมเพ่ือ
เกษียณอาย ุ
ประชุมเตรียมดำเนินการ 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ    
(วันที่1) 
- ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้า
ประชุมและคณะทำงาน 
จำนวน 14 คน x 25 บาท 
x 1 มื้อ เป็นเงิน 350  
บาท 

สิงหาคม - 
กันยายน2564 
(จัด 2 วัน) 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

- ค่าตอบแทนวิทยากร
หน่วยงานราชการ 2คน x 
600 บาท x 7 ชม. เป็น
เงิน 8,400 บาท 
-  ค่าอาหารกลางวัน 
สำหรับผู้เข้าประชุมและ
คณะทำงาน จำนวน 14 
คนx จำนวน 1   มื้อx
จำนวน 50 เป็นเงิน 700  
บาท 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ    
(วันที่2) 
- ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้า
ประชุมและคณะทำงาน 
จำนวน 14 คน x 25 บาท 
x 1 มื้อ เป็นเงิน 350  
บาท 
- ค่าตอบแทนวิทยากร
หน่วยงานราชการ 2คน x 
600 บาท x 7 ชม. เป็น
เงิน 8,400 บาท 
-  ค่าอาหารกลางวัน 
สำหรับผู้เข้าประชุมและ



      แผนปฏิบัตกิารปีงบประมาณ ๒๕๖4  วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี พทุธชินราช (ปรับแผนกลางปี) หน้า 242 
  

 

โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

คณะทำงาน จำนวน 14 
คนx จำนวน 1   มื้อx
จำนวน 50 เป็นเงิน 700  
บาท 
รวมเป็นเงิน 18,900บาท 

สรุปงบประมาณโครงการ RP05-47 73,110    
โครงการRP05-48 
โครงการพัฒนา
ทักษะการปฏิบัติการ
พยาบาลตามความ
เชี่ยวชาญของ
อาจารย์พยาบาล
(Faculty practice) 
วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี พุทธ
ชินราช   
 
โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
โครงการงาน
ประจำ 
 
วัตถุประสงค์ 

๑.ร้อยละ 100 ของ
อาจารย์พยาบาลมี
ช่ัวโมงการปฏิบัติการ
พยาบาลตามความ
เชี่ยวชาญของอาจารย์
พยาบาล (Faculty 
practice) อย่างน้อย 
80 ช่ัวโมง/ปีการศึกษา 

1.สำรวจดำเนินการพัฒนาทักษะ
การปฏิบัติการพยาบาลตามความ
เชี่ยวชาญของอาจารย์พยาบาล
(Faculty practice) ของแต่ละ
ภาควิชา 
2.แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
ทักษะการปฏิบัติการพยาบาล
ตามความเชี่ยวชาญของอาจารย์
พยาบาล(Faculty practice) 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
พุทธชินราช 
3.กำหนดแผนการดำเนินการ
พัฒนาทักษะการปฏิบัติการ
พยาบาลตามความเชี่ยวชาญของ
อาจารย์พยาบาล(Faculty 
practice) ของแต่ละภาควิชา 
4.อาจารย์ดำเนินการตาม
แผนพัฒนาทักษะการปฏิบัติการ

อาจารย์ 66 คน -ไม่ใช้งบประมาณ ตุลาคม2563-
กันยายน 
2564 
จัดกิจกรรม 
จำนวน 2 
ครั้งๆละครึ่งวัน
บ่าย 

อาจารย์พยาบาลมี
ความรู้ ทักษะการ
ปฏิบัติการพยาบาล
ตามความเชี่ยวชาญที่
ทันสมัยและสอดคล้อง
กับการเปลีย่น แปลง
รวมทั้งเกิดองค์ความรู้
ทางการพยาบาลตาม
ความเชี่ยวชาญ 

-อ.ดร.นุศรา 
-คณะกรรมการ
พัฒนาทักษะ
การปฏิบัติการ
พยาบาลตาม
ความเชี่ยวชาญ 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

๑. เพื่อให้อาจารย์
พยาบาลมีความรู้ 
ทักษะการปฏิบัติการ
พยาบาลตามความ
เชี่ยวชาญที่ทันสมัย
และสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลง 
๒. เพื่อให้อาจารย์
พยาบาลสรา้งองค์
ความรู้ทางการพยาบาล
ตามความเช่ียวชาญ 

พยาบาลตามความเชี่ยวชาญของ
อาจารย์พยาบาล(Faculty 
practice) เป็นรายบุคคลหรือ
ตามภาควิชา 
5.กำกับและตดิตามผลการ
ดำเนินการตามแผนพัฒนาทักษะ
การปฏิบัติการพยาบาลตามความ
เชี่ยวชาญฯ 
6.ภาควิชาดำเนินการจัดทำ
รายงานสรุปการพัฒนาฯ ของ
อาจารย์ภายในภาควิชาฯต่อคณะ
กรรมการฯ 
7.คณะกรรมการประเมินผลการ
ดำเนินการ 
8.จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และเสนอแนะปัญหา อุปสรรค 
แนวทางแก้ปัญหาเพื่อนำไป
พัฒนาในโครงการปีถัดไป 
 
 
 

สรุปงบประมาณโครงการ RP05-48 0    
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการ RP05-49
โครงการตาม
นโยบายสถาบัน 

       

สรุปงบประมาณโครงการ RP05-49  0  
โครงการ RP05-50 
โครงการก่อสร้าง
อาคารเรียน อาคาร 
คสล .8 ชั้น พร้อม
อุปกรณ์ประกอบ
อาคาร (ส่วนที่เหลือ) 
 
 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
 โครงการงาน
ประจำ 
 
วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อให้มีห้องเรยีน 
ห้องประชุม ห้องพัก
ครู และห้องเพื่อการ
ทำกิจกรรมต่าง ๆ 
เพื่อการดำเนินการ
ของวิทยาลัยฯ

มีการดำเนินการตาม
แผนการดำเนินงานจ้าง
ก่อสร้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์  
(e-bidding) รายการ
อาคารเรยีน เป็น
อาคารคสล .8 ช้ัน 
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 
8,540 ตร.ม.พร้อม
อุปกรณ์ประกอบอาคาร 
(ส่วนท่ีเหลือ) 

 1.ประสานงานกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องในการประเมินงาน
ก่อสร้างอาคารเรียน คสล. 8 ช้ัน
ส่วนท่ีเหลือ 
2.เสนอความต้องการต่อสถาบัน
พระบรมราชชนกเพ่ือขอรับ
งบประมาณ 
3.เมื่อไดร้ับการจดัสรร
งบประมาณ จัดทำแผนการ
ดำเนินการจ้างก่อสร้างด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
(e-bidding) รายการอาคารเรียน 
เป็นอาคารคสล .8 ช้ัน พื้นที่ใช้
สอยประมาณ 8,540 ตร.ม.
พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร 
(ส่วนท่ีเหลือ) 
4.ดำเนินงานตามแผนการ
ดำเนินงานจ้างก่อสรา้งฯ 

อาจารย์และ
นักศึกษาของ
วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี พุทธ
ชินราช 

งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563-2564 
  งบลงทุน 
ของสถาบันพระบรมราช
ชนก รายการสิ่งก่อสร้าง
ผูกพันตามสัญญา 
รายการอาคารเรียน เป็น
อาคารคสล .8 ช้ัน พื้นที่ใช้
สอยประมาณ 8,540 ตร.
ม.พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
อาคาร (ส่วนท่ีเหลือ) 
จำนวน 1 หลัง  เป็นเงิน 
31,300,000บาท 
(ดำเนินการต่อเนื่อง) 

ตุลาคม2564-
กันยายน2564 

วิทยาลัยมีอาคารเรียน
ที่มีห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการห้อง
ทำงาน ที่เพียงพอ 
ปลอดภัยและพร้อมใช้ 

จ.ส.อ.สุชาติ 
คอนแก้ว 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

เพียงพอ และพร้อม
ใช้งานอย่างมีคุณภาพ 
๒. เพื่อให้การ
ดำเนินการก่อสร้าง
อาคารเรยีน คสล. ๘ 
ช้ัน พร้อมอุปกรณ์
ประกอบอาคาร (ส่วน
ที่เหลือ) เป็นไปอยา่ง
มีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส และ
ตรวจสอบได ้

5.ประเมินผลการดำเนินงานและ
นำผลทีไ่ดไ้ปปรับปรุงการ
ดำเนินงานครั้งต่อไป 

สรุปงบประมาณโครงการ RP05-50 31,300,000    
โครงการ RP05-53 
โครงการพัฒนาการ
ทำงานอย่างมี
ประสิทธิภาพโดย
การใช้แผนกลยุทธ์
ทางการเงิน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.
2565-2569 
 
 
 

๑. ร้อยละ 100 ของ
กลุ่มเป้าหมายมีความรู้
ความเข้าใจในการ
จัดทำแผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน ปีงบประมาณ 
๒๕๖5-2569  
๒. ร้อยละ 100 ของ
กลุ่มเป้าหมาย  มสี่วน
ร่วมในการวิเคราะห์ 
และจัดทำแผนกลยุทธ์
ทางการเงิน พ.ศ.๒๕๖
5-2569  

กิจกรรมที่ 1  ประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน  พ.ศ.๒๕๖5–๒๕๖9  
1.1 วิเคราะห์องค์กร (SWOT) 
โดยงานการเงินและบญัชี  
คณะกรรมการบรหิารวิทยาลัย
และร่วมกันวิเคราะห์ SWOT
ภายในกลุ่มงาน  
1.2  จัดทำแผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน พ.ศ.๒๕๖5 – ๒๕๖9  

กิจกรรมที่ 1   
-คณะกรรมการ ร่วม
ทำแผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน  จำนวน  
30 คน  
-งานพัสดุ งาน
การเงินฯและงาน
การเจ้าหน้าที ่ 
จำนวน  10 คน 
 
 
 

กิจกรรมที่ 1   
(เงินอุดหนุน) 
1. ค่าอาหารกลางวัน วันละ 
80 บาทx 40 คนx 1 วัน
3,20๐  บาท 
2. ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม มื้อละ 35 บาทx 
40 คนx ๒มื้อx 1วัน
2,800บาท 
3. ค่าวัสดุ อุปกรณ ์2,๐๐๐ 
บาท 

วันท่ี 13  
พฤษภาคม   
2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. วิทยาลัยฯมีแผนกล
ยุทธ์ทางการเงินพ.ศ. 
๒๕๖5 – ๒๕๖9  
2. บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจและนำ
แผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน พ.ศ. ๒๕๖5 
– ๒๕๖9 ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖5 
ไปใช้ในการดำเนินงาน 

-อ.อภิเชษฐ์    
พูลทรัพย ์              
-จ.ส.อ.สุชาติ      
คอนแก้ว               
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
 โครงการงาน
ประจำ 
 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อสร้างกลไกท่ีมี
ประสิทธิภาพในการ
จัดหางบประมาณ 
และการใช้จ่ายง
ประมาณ 
ประจำปีงบประมาณ 
2565-2569 และ 
จัดสรรงบประมาณให้
สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ปีงบประมาณ 
2565-2569 
๒. เพื่อกำกับ ติดตาม
การบริหารจัดการ
ด้านงบประมาณของ
วิทยาลัย  ให้มี
ประสิทธิภาพ 
โปร่งใสและตรวจสอบ
ได ้

3. ไดเ้ลม่แผนกลยุทธ์
ทางการเงิน พ.ศ.
2565-2569  
4. มีการนำแผนกลยุทธ์
ทางการเงิน
ปีงบประมาณ 2565-
2569 ไปสู่การปฏิบตัิ
ในแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ 
2565 
5. มีรายงานการบริหาร
งบประมาณประจำป ี

1.3  กำกับ ตดิตาม และ
รวบรวมผลการดำเนินงานในรอบ
ปีท่ีผ่านมา  
1.4 จดัทำรายงานการบริหาร
งบประมาณประจำปี 
ปีงบประมาณ ๒๕๖5 (Annual 
report)  
และเผยแพร ่
 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ 2 ประชุมชี้แจงการ
นำแผนกลยุทธ์ทางการเงินพ.ศ.
๒๕๖5–๒๕๖9 สู่การปฏิบตัิ 
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖5 
2.1  ประชุมถ่ายทอดการนำ
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ.
๒๕๖5 – ๒๕๖9  ไปสู่งาน/กลุ่ม
งาน  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ดำเนินงาน ของปีงบประมาณ 
๒๕๖5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ 2   
-อาจารย์และ
เจ้าหน้าท่ีสาย
สนับสนุน  จำนวน  
40   คน 

4. ค่าตอบแทนวิทยากร
หน่วยงานเอกชน ๑,๒๐๐ 
บาทx 8 ช่ัวโมง x ๑ คน
9,6๐๐ บาท 
5. ค่าที่พักวิทยากร วันละ 
๑,๔๕๐บาท x 2 วัน2,90๐ 
บาท 
6. ค่าเดินทางวิทยากรค่า
น้ำมันเชื้อเพลิงขากลับ
ระยะทาง 467 กม.1,868 
บาท รวมเงินกิจกรรมที่ 1
เป็นเงิน 22,368    บาท 
                           
กิจกรรมที่ 2 (เงินอุดหนุน) 
1. ค่าอาหารกลางวัน วันละ 
50 บาทx 40 คนx 1 วัน
2,00๐  บาท 
2. ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม มื้อละ 25 บาทx 
40 คนx ๒ มื้อx 1วัน
2,000 บาท รวมเงิน
กิจกรรมที่ 2 เป็นเงิน                                                  
4,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันท่ี 5  
กรกฎาคม  
2564 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

3. เพื่อนำผลการ
ประเมินการ
ดำเนินงานตามแผน
กลยุทธ์การเงินมาใช้
ในการปรับปรุงพัฒนา
อย่างต่อเนื่องทุกปี 
 
 
 
 
 
 
 

รวมเงินในโครงการทั้งหมด 
เป็นเงิน 26,368 บาท 
 
 
 

สรุปงบประมาณโครงการ RP05-53 26,368    
 



ล ำดับ ประเภท งบประมำณท่ีได้รับ งบประมำณท่ีใช้ในแผนปฏิบัติกำรฯ

รายรับจากการลงทะเบยีนของนักศึกษาปงีบประมาณ 2564

16,369,543.13          เงินรายได้ทั้งหมด 24,536,198.09

รายรับจากการบริการวิชาการ ปงีบประมาณ 2564 3,285,000.00 หกัเงินรายได้ 5% 1,226,809.91

รายรับค่าหอพกั 4,647,654.96 คงเหลือเงินรายได้ใช้      23,309,388.18

รายรับค่าเช่าโรงอาหาร 0.00

รายรับค่าตรวจสุขภาพประจ าป ีนักศึกษาป ี2-4 ปกีารศึกษา 2564 234,000.00
24,536,198.09 23,283,278.18

หมำยเหตุ งบประมำณท่ีใช้

2.1 งบด าเนินการ งบด าเนินการ 1,598,400.00
1) ค่าสาธารณูปโภค 1,260,000.00 รวมงบอดุหนุน

ทั้งหมด 19,197,205.67
2) ค่าใชส้อย (เงินสมทบประกนัสังคมในส่วนของนายจา้งและค่าเชา่บ้าน)
3) ค่าตอบแทน พตส.                     321,250.00
4) ค่าประกนัสังคม พกส.และพนักงานราชการ 17,150.00
5) ค่าใชจ้า่ยในการสัมมนาฝึกอบรม

รวมงบด ำเนินกำร 1,598,400.00
2.2 งบอดุหนุน

1) ผลิตนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ 11,971,477.42
2.3 งบอดุหนุนจากภายนอก

งบสนับสนุนการผลิตผู้ชว่ยพยาบาล 2,520,000.00

รวมงบอุดหนุนท้ังหมด 14,491,477.42
16,089,877.42

3 6,541,395.45

4

1,835,667.20
47,167,470.96 45,914,551.05

สรุปงบประมำณแผ่นดิน

20,795,605.67

สรุปงบประมำณรวมงบลงทุน

เงินงบประมาณปีงบประมาณ ๒๕63 คงเหลือ(เงินอดุหนุน)

เงินงบประมาณปีงบประมาณ 2564 คงเหลือจากการจดัสรรยกไป
ปีงบประมาณ 2565 (เพื่อใชจ้า่ยระหวา่งรอการจดัสรร)

2 เงินงบประมำณแผ่นดิน ปีงบประมำณ 2564

ภำคผนวก ก.  ตำรำงสรุปงบประมำณด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕64 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พุทธชินรำช

1 เงินรำยได้

สรุปงบประมำณจำกเงินรำยได้

23,283,278.18

หมำยเหตุ

ณ วันที่ 22 เมษายน 2564

 แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564 วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชนิราช  สถาบันพระบรมราชชนก (ปรับแผนกลางป)ี ๒๔๙



ร้อยละ ร้อยละ
เงินงบอุดหนุน เงินรำยได้ เงินสนับสนุน

ภำยนอก
รวมงบบริหำรจัดกำรตำม

พันธกิจ**
เงินอุดหนุน เงินรำยได้

1 1 กำรผลิตบัณฑิต 3,180,133.67 10,853,197.00 14,033,330.67 31.84 15.29 31.84
2 2 สร้ำงองค์ควำมรู้ 15,150.00 1,243,770.00 1,258,920.00 2.86 0.07 2.86
3 3 บริกำรวิชำกำร 1,136,582.00 2,590,504.00 3,727,086.00 8.46 5.47 8.46
4 4 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 0.00 282,300.00 282,300.00 0.64 0.00 0.64
5 5 5.1 กำรบริหำรจัดกำร 15,889,740.00 8,209,297.18                    24,099,037.18 54.67 76.41 54.67

5.2 พัฒนำบุคลำกร 574,000.00 104,210.00 678,210.00 1.54 2.76 1.54
รวม 20,795,605.67 23,283,278.18 0.00 44,078,883.85 100.00 100.00 100.00

หมายเหตุ :ไมร่วมเงินเดือนขา้ราชการ

ภำคผนวก ข.  ตำรำงสรุปกำรจัดสรรงบประมำณตำมแผนปฏิบัติกำร ปีงบประมำณ ๒๕64  จ ำแนกตำมพันธกิจ 
วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พุทธชินรำช

ล าดับ

ประเด็น
ยุทธ์ท่ี

พันธกิจ/แผนงำน แผนจัดสรรงบประมำณ จ ำแนกตำมประเภทเงิน รวมร้อยละ
กำรจัดสรร

 แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564 วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชนิราช  สถาบันพระบรมราชชนก (ปรับแผนกลางป)ี ๒๕๐



เงินงบประมาณ เงินรายได้
SP03- โครงการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือตอบสนองระบบสุขภาพ (โครงการอบรมฟ้ืนฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติ 0.00 665,000
RP03-
19

โครงการอบรมพยาบาลเวชปฏิบัติท่ัวไป รุ่น 19 0.00 1575000

RP03-
21

โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารสาธารณสุขระดับต้น รุ่นท่ี 32 0.00 1,045,000.00

๐.๐๐ ๓,๒๘๕,๐๐๐.๐๐รวม 
3,285,000.00

ภาคผนวก ค. ตารางสรุปเงินรายได้ตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕64
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 

ล าดับ โครงการ งานบริการวิชาการ

 แผนปฏบิัติการ ปีงบประมาณ 2564
 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พทุธชินราช  สถาบันพระบรมราชชนก  (ปรับแผนกลางป)ี ๒๕๑



งบประมาณ  เงินรายได้ งบประมาณ  เงินรายได้ งบประมาณ  เงินรายได้
1 SP01-01 โครงการยกระดับการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมบัณฑิตตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาล
ศาสตร์

56,400.00                          

2 SP01-03 โครงการเตรียมความพร้อมสอบข้ึนทะเบียนใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

16,132.00                     

3 SP01-04 โครงการพัฒนาครูต้นแบบ 2,300.00                       

4 SP01-05 โครงการยกระดับการบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ 20,250.00                          

5 RP01-01 โครงการรับนักศึกษาใหม่ 1,000.00                       

6 RP01-02 โครงการการจัดการเรียนการสอนระดับรายวิชาท่ีส่งเสริมผล
การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาพยาบาลศาสตร์

1,923,812.25                      

7 RP01-03 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความร่วมมือกับสถาน
บริการสุขภาพ

7,500.00                            

8 RP01-04 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านการสอน
ส าหรับพยาบาลพ่ีเล้ียง

62,700.00                          

9 RP01-05 โครงการการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 180,000.00                   

10 RP01-06 โครงการการเตรียมความพร้อมก่อนเรียน -                                
11 RP01-07 โครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเม่ือส าเร็จ

การศึกษา(เงินรับฝากค่าลงทะเบียนของนักศึกษาช้ันปีท่ี 4)

12 RP01-08 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลวิชาการเพ่ือการบริหารงาน
บริหารหลักสูตรท่ีมีประสิทธิภาพ

-                                     

13 RP01-09 โครงการเสริมทักษะวิชาชีพ ในหลักสูตรการเรียนการสอน
แบบสหวิชาชีพ (Interprofessional Education) เขต
สุขภาพท่ี ๒

42,400.00                     

14 RP01-10 โครงการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 256๔

25,000.00                     

15 SP01-02 โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีอัตลักษณ์บัณฑิต “บริการ
สุขภาพด้วยหัวใจ ความเป็นมนุษย์”

                     75,970.00

ภาคผนวก ง. ตารางการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕64 (จ าแนกตามกลุ่มงาน)
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 

ล าดับ รหัส
โครงการ

โครงการ  กลุ่มงานวิชาการ  กลุ่มงานวิจัย 
บริการวิชาการฯ

 กลุ่มงานอ านวยการ

 แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564 วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช  สถาบันพระบรมราชชนก  (ปรับแผนกลางปี) ๒๕๒



งบประมาณ  เงินรายได้ งบประมาณ  เงินรายได้ งบประมาณ  เงินรายได้

ล าดับ รหัส
โครงการ

โครงการ  กลุ่มงานวิชาการ  กลุ่มงานวิจัย 
บริการวิชาการฯ

 กลุ่มงานอ านวยการ

16 RP01-11 โครงการเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 53,094.00                          

17 RP01-12 โครงการพัฒนาความเข้มแข็งของชมรมวิชาการโดยใช้
กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา

10,660.00                     

18 RP01-13 โครงการสร้างเสริมสุขภาพนักศึกษา และบุคลากรวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนีพุทธชินราช

-                                

19 RP01-14 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและพลเมืองเข้มแข็ง 31,335.00                     
20 RP01-15 โครงการพัฒนาความรู้ และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า -                                

21 RP01-54 โครงการการพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพแก่ผู้ป่วยติดบ้าน
ภายใต้การเรียนรู้แบบสหสาขาวิชาชีพ

50,000.00                     

22 SP02-06 โครงการยกระดับคุณภาพผลงานวิจัยและวิชาการ -                           

23 SP02-07 โครงการสนับสนุนการจดอนุสิทธิบัตร 5,200.00                  

24 RP02-16 โครงการสนับสนุนการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัย 
บทความวิชาการ ต ารา และงานสร้างสรรค์

1,238,570.00            

25 RP02-17 โครงการพัฒนากระบวนการจัดการความรู้เพ่ือสร้างแนว
ปฏิบัติท่ีดีในองค์กร

                    15,150.00

26 SP03-09 โครงการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือตอบสนองระบบสุขภาพ 
(โครงการอบรมฟ้ืนฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติท่ัวไป
ประจ าปีงบประมาณ 2564)

362,368.00              

27 SP03-10 โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งด้านการจัดการโรคเร้ือรัง
ต าบลบ้านคลอง ปี 6

-                           

28 RP03-18 โครงการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้านการจัดการโรค
เร้ือรังต าบลดอนทอง ปี 3

-                           

29 RP03-19 โครงการอบรมพยาบาลเวชปฏิบัติท่ัวไป รุ่น 19 1,171,136.00            

30 RP03-20 โครงการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่น 5 1,116,582.00               

31 RP03-21 โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารสาธารณสุขระดับต้น รุ่นท่ี 
32

1,045,000.00           

32 RP03-22 โครงการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน สาขาการ
พยาบาลผู้ป่วยมะเร็งท่ีได้รับยาเคมีบ าบัด   (หลักสูตร 1 
เดือน) ยกเลิกโครงการ

 แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564 วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช  สถาบันพระบรมราชชนก  (ปรับแผนกลางปี) ๒๕๓



งบประมาณ  เงินรายได้ งบประมาณ  เงินรายได้ งบประมาณ  เงินรายได้

ล าดับ รหัส
โครงการ

โครงการ  กลุ่มงานวิชาการ  กลุ่มงานวิจัย 
บริการวิชาการฯ

 กลุ่มงานอ านวยการ

33 RP03-23 โครงการจัดการสุขภาพผู้ป่วยโรคเร้ือรังตามภูมิล าเนาของ
นักศึกษาพยาบาล ผ่านระบบการส่ือสารออนไลน์ 
(บูรณาการการเรียนการสอนกับรายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
 1)

1,500.00                  

34 RP03-24 โครงการสร้างเสริมสุขภาพวัยเด็ก แบบออนไลน์ 
(บูรณาการการเรียนการสอนวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
 กับงานบริการวิชาการ)

1,500.00                  

35 RP03-25 โครงการคัดกรองและประเมินสุขภาพจิตของบุคคลทุกกลุ่ม
วัยในชุมชนบ้านคลอง จ.พิษณุโลก (บูรณาการการเรียนการ
สอนวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชกับงานบริการ
วิชาการ)

9,000.00                  

36 RP03-26 โครงการส่งเสริมการให้นมแม่ในหญิงหลังคลอดวัยรุ่น
(บูรณาการการเรียนการสอนวิชาการพยาบาลมารดาทารก
และผดุงครรภ์ 2 กับงานบริการวิชาการและวิจัย)

-                           

37 RP03-55 โครงการการบริการอนามัยโรงเรียนในโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษา
(บูรณาการการเรียนการสอนกับงานบริการวิชาการ วิชา
พยาบาลชุมชน1)

38 SP04-11 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน (ภาควิชาบริหาร
และพัฒาวิชาชีพ)

-                              

39 SP04-12 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน/สังคมในการส่งเสริมสุขภาพ
ด้วยการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

26,250.00                    

40 RP04-27 โครงการสืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย 57,100.00                    

41 RP04-28 โครงการพุทธชินราชร่วมใจ ท านุบ ารุงชาติศาสนา
พระมหากษัตริย์สืบสานสามัคคี วิถีวัฒนธรรมไทย

198,950.00                  

42 SP05-13 โครงการการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการองค์กร

926,000.00          

43 SP05-14 โครงการพัฒนาวิทยาลัยสีเขียว (Green College) 27,900.00                    

44 SP05-15 โครงการพัฒนาวิทยาลัยคุณธรรมภายใต้ค่านิยมร่วม MOPH 35,400.00                -                              

45 SP05-16 การยกระดับประสิทธิภาพการบริหารวิทยาลัยให้ทันการ
เปล่ียนแปลง

-                           -                              

 แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564 วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช  สถาบันพระบรมราชชนก  (ปรับแผนกลางปี) ๒๕๔



งบประมาณ  เงินรายได้ งบประมาณ  เงินรายได้ งบประมาณ  เงินรายได้

ล าดับ รหัส
โครงการ

โครงการ  กลุ่มงานวิชาการ  กลุ่มงานวิจัย 
บริการวิชาการฯ

 กลุ่มงานอ านวยการ

46 SP05-17 โครงการพัฒนาความเช่ียวชาญของอาจารย์ให้สอดคล้อง
กับหลักสูตรท่ีให้บริการของวิทยาลัย

-                           50,000.00                    

47 RP05-29 โครงการทบทวนระบบบริหารจัดการองค์กร 
(Mannagment Review)

15,602.00                -                              

48 RP05-30 โครงการพัฒนาการท างานอย่างมีประสิทธิภาพโดยการใช้
แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ

152,100.00              -                              

49 RP05-31 โครงการการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน อย่างมี
ประสิทธิภาพ

5,000.00                  -                              

50 RP05-32 โครงการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช

98,102.00                4,300.00                      

51 RP05-33 โครงการพัฒนาการด าเนินงานประชาสัมพันธ์และวิเทศ
สัมพันธ์

80,000.00                -                              

52 RP05-34 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการพยาบาลและห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์

1,860,000.00                -                              

53 RP05-35 โครงการการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด 1,910,000.00                -                              

54 RP05-36 โครงการพัฒนาโสตทัศนูปกรณ์เพ่ือการศึกษา 600,000.00                   -                              

55 RP05-37 โครงการอบรมให้ความรู้ซ้อมแผนการป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัยและคุ้มครองภัยภัยธรรมชาติและหรือภัยพิบัติ

7,701.00                      

56 RP05-38 โครงการสนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจของวิทยาลัย 2,300,000.00            840,037.63          

57 RP05-39 โครงการจ้างเหมาบริการเพ่ือการบริหารงาน 13,292,568.00          6,403,358.55               

58 RP05-40 โครงการจัดหา/ปรับปรุง/ซ่อมแซมครุภัณฑ์/หรือส่ิงก่อสร้าง 5,788,400.00

59 RP05-41 โครงการสวัสดิการส าหรับบุคลากร วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี พุทธชินราช

-                              

60 RP05-42 โครงการวางแผนและบริหารอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
(บุคลากรด้านการสอน)

-                           -                              

61 RP05-43 โครงการวางแผนและบริหารบุคลากรสายอาจารย์และสาย
สนับสนุน

-                                                           -   

 แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564 วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช  สถาบันพระบรมราชชนก  (ปรับแผนกลางปี) ๒๕๕



งบประมาณ  เงินรายได้ งบประมาณ  เงินรายได้ งบประมาณ  เงินรายได้

ล าดับ รหัส
โครงการ

โครงการ  กลุ่มงานวิชาการ  กลุ่มงานวิจัย 
บริการวิชาการฯ

 กลุ่มงานอ านวยการ

62 RP05-44 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ตามสมรรถนะความ
เช่ียวชาญ

927,460.00                        260,000.00                   -                           -                              

63 RP05-45 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนตาม
สมรรถนะความเช่ียวชาญ

437,200.00              -                              

64 RP05-46 ประชุมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้เพ่ือสร้างเสริมสุขภาพทาง
การเงินอย่างชาญฉลาด (Happy money)

2,500.00                  -                              

65 RP05-47 โครงการธ ารงรักษาและใช้ประโยชน์ทรัพยากรบุคคล 18,900.00                54,210.00                    

66 RP05-48 โครงการพัฒนาทักษะการปฏิบัติการพยาบาลตามความ
เช่ียวชาญของอาจารย์พยาบาล(Faculty practice) 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช

-                           -                              

67 RP05-49 โครงการตามนโยบายสถาบันหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง* 0.00 0.00

68 RP05-50 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน อาคาร คสล.8ช้ันพร้อม
อุปกรณ์ประกอบอาคาร (ส่วนท่ีเหลือ)

-                           -                              

69 RP03-51 โครงการบริการวิชาการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย (รอ
จัดสรร)

20,000.00                    -                           -                              

70 RP01-52 โครงการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่น 4 128,917.42                        

71 RP05-53 โครงการพัฒนาการท างานอย่างมีประสิทธิภาพโดยการใช้
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2565-2569

26,368.00                

๓,๑๘๐,๑๓๓.๖๗ ๑๐,๘๕๓,๑๙๗.๐๐ ๑,๑๕๑,๗๓๒.๐๐ ๓,๘๓๔,๒๗๔.๐๐ ๑๖,๔๖๓,๗๔๐.๐๐ ๘,๕๙๕,๘๐๗.๑๘

รวมเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนท้ังหมดตามกลุ่มงาน (บาท) 20,795,605.67
รวมงบประมาณท้ังหมดทุกกลุ่มงาน ๔๔,๐๗๘,๘๘๓.๘๕

รวมเงินงบประมาณหมวดเงินรายได้ท้ังหมดตามกลุ่มงาน (บาท) ๒๓,๒๘๓,๒๗๘.๑๘

รวมเงินงบประมาณด าเนินงานท้ังหมดตามกลุ่มงาน จ าแนกตามแหล่งเงิน (บาท)
รวมเงินงบประมาณด าเนินงานท้ังหมดตามกลุ่มงาน (บาท) ๑๔,๐๓๓,๓๓๐.๖๗ ๔,๙๘๖,๐๐๖.๐๐ ๒๕,๐๕๙,๕๔๗.๑๘

 แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564 วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช  สถาบันพระบรมราชชนก  (ปรับแผนกลางปี) ๒๕๖



งบอุดนหนุน รายได้ งบอุดนหนุน รายได้  งบ
อุดนหนุน

รายได้  งบ
อุดนหนุน

รายได้ งบประมาณ รายได้ งบอุดนหนุน รายได้

1 SP01-01 โครงการยกระดับการ
เรียนการสอนท่ี
ส่งเสริมบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี 
สาขาพยาบาลศาสตร์

56,400.00           -                      

2 SP01-03 โครงการเตรียมความ
พร้อมสอบข้ึนทะเบียน
ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์

๐.๐๐ ๑๖,๑๓๒.๐๐

3 SP01-04 โครงการพัฒนาครู
ต้นแบบ

๐.๐๐ ๒,๓๐๐.๐๐

4 SP01-05 โครงการยกระดับการ
บริหารหลักสูตรสู่ความ
เป็นเลิศ

๒๐,๒๕๐.๐๐ ๐.๐๐

5 RP01-01 โครงการรับนักศึกษา
ใหม่

๐.๐๐ ๑,๐๐๐.๐๐

6 RP01-02 โครงการการจัดการ
เรียนการสอนระดับ
รายวิชาท่ีส่งเสริมผล
การเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขา
พยาบาลศาสตร์

1,923,812.25      -                      

7 RP01-03 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาความ
ร่วมมือกับสถานบริการ
สุขภาพ

7,500.00             -                      

8 RP01-04 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพด้านการสอน
ส าหรับพยาบาลพ่ีเล้ียง

62,700.00           -                      

พัฒนาบุคลากร

ภาคผนวก จ . ตารางการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564 (จ าแนกตามพันธกิจ) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 
ล าดับ รหัส

โครงการ
โครงการ งบประมาณ (บาท)

ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ สร้างองค์ความรู้  บริการวิชาการ  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การบริหารจัดการ

 แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564 วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช  สถาบันพระบรมราชชนก  (ปรับแผนกลางป)ี ๒๕๗



งบอุดนหนุน รายได้ งบอุดนหนุน รายได้  งบ
อุดนหนุน

รายได้  งบ
อุดนหนุน

รายได้ งบประมาณ รายได้ งบอุดนหนุน รายได้
พัฒนาบุคลากร

ล าดับ รหัส
โครงการ

โครงการ งบประมาณ (บาท)
ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ สร้างองค์ความรู้  บริการวิชาการ  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การบริหารจัดการ

9 RP01-05 โครงการการเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษา

-                      180,000.00         

10 RP01-06 โครงการการเตรียม
ความพร้อมก่อนเรียน

-                      -                      

11 RP01-07 โครงการเตรียมความ
พร้อมเพ่ือการท างาน
เม่ือส าเร็จการศึกษา
(เงินรับฝาก
ค่าลงทะเบียนของ
นักศึกษาช้ันปีท่ี 4)

-                      -                      

12 RP01-08 โครงการพัฒนา
ฐานข้อมูลวิชาการเพ่ือ
การบริหารงานบริหาร
หลักสูตรท่ีมี
ประสิทธิภาพ

-                      -                      

13 RP01-09 โครงการเสริมทักษะ
วิชาชีพ ในหลักสูตร
การเรียนการสอน
แบบสหวิชาชีพ 
(Interprofessional 
Education) เขต
สุขภาพท่ี ๒

-                      42,400.00           

14 RP01-10 โครงการพัฒนา
หลักสูตรพยาบาลศา
สตรบัณฑิต หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 256๔

-                      25,000.00           

15 SP01-02 โครงการพัฒนา
นักศึกษาให้มีอัต
ลักษณ์บัณฑิต 
“บริการสุขภาพด้วย
หัวใจ ความเป็นมนุษย์”

-                      75,970.00           

 แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564 วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช  สถาบันพระบรมราชชนก  (ปรับแผนกลางป)ี ๒๕๘



งบอุดนหนุน รายได้ งบอุดนหนุน รายได้  งบ
อุดนหนุน

รายได้  งบ
อุดนหนุน

รายได้ งบประมาณ รายได้ งบอุดนหนุน รายได้
พัฒนาบุคลากร

ล าดับ รหัส
โครงการ

โครงการ งบประมาณ (บาท)
ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ สร้างองค์ความรู้  บริการวิชาการ  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การบริหารจัดการ

16 RP01-11 โครงการเสริมทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี
 21 

53,094.00           -                      

17 RP01-12 โครงการพัฒนาความ
เข้มแข็งของชมรม
วิชาการโดยใช้
กระบวนการประกัน
คุณภาพการศึกษา

-                      10,660.00           

18 RP01-13 โครงการสร้างเสริม
สุขภาพนักศึกษา และ
บุคลากรวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนี
พุทธชินราช

-                      -                      

19 RP01-14 โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
และพลเมืองเข้มแข็ง

-                      31,335.00           

20 RP01-15 โครงการพัฒนาความรู้
 และประสบการณ์ให้
ศิษย์เก่า

-                      -                      

21 RP01-54 โครงการการพัฒนา
นวัตกรรมทางสุขภาพ
แก่ผู้ป่วยติดบ้าน
ภายใต้การเรียนรู้
แบบสหสาขาวิชาชีพ

50,000.00           

22 SP02-06 โครงการยกระดับ
คุณภาพผลงานวิจัย
และวิชาการ

-              -                  

23 SP02-07 โครงการสนับสนุนการ
จดอนุสิทธิบัตร

-              5,200.00         

 แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564 วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช  สถาบันพระบรมราชชนก  (ปรับแผนกลางป)ี ๒๕๙



งบอุดนหนุน รายได้ งบอุดนหนุน รายได้  งบ
อุดนหนุน

รายได้  งบ
อุดนหนุน

รายได้ งบประมาณ รายได้ งบอุดนหนุน รายได้
พัฒนาบุคลากร

ล าดับ รหัส
โครงการ

โครงการ งบประมาณ (บาท)
ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ สร้างองค์ความรู้  บริการวิชาการ  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การบริหารจัดการ

24 RP02-16 โครงการสนับสนุนการ
ผลิตและเผยแพร่
ผลงานวิจัย บทความ
วิชาการ ต ารา และ
งานสร้างสรรค์

                -   1,238,570

25 RP02-17 โครงการพัฒนา
กระบวนการจัดการ
ความรู้เพ่ือสร้างแนว
ปฏิบัติท่ีดีในองค์กร

   15,150.00 0

26 SP03-09 โครงการพัฒนา
หลักสูตรเพ่ือตอบสนอง
ระบบสุขภาพ 
(โครงการอบรมฟ้ืนฟู
วิชาการพยาบาลเวช
ปฏิบัติท่ัวไปประจ าปี
งบประมาณ 2564)

-                       362,368.00     

27 SP03-10 โครงการส่งเสริมความ
เข้มแข็งด้านการจัดการ
โรคเร้ือรังต าบลบ้าน
คลอง ปี 6

-                       -                  

28 RP03-18 โครงการสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนด้าน
การจัดการโรคเร้ือรัง
ต าบลดอนทอง ปี 3

-                       -                  

29 RP03-19 โครงการอบรมพยาบาล
เวชปฏิบัติท่ัวไป รุ่น 19

-                       1,171,136.00  

30 RP03-20 โครงการอบรม
หลักสูตรผู้ช่วย
พยาบาล รุ่น 5

1,116,582.00       

 แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564 วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช  สถาบันพระบรมราชชนก  (ปรับแผนกลางป)ี ๒๖๐



งบอุดนหนุน รายได้ งบอุดนหนุน รายได้  งบ
อุดนหนุน

รายได้  งบ
อุดนหนุน

รายได้ งบประมาณ รายได้ งบอุดนหนุน รายได้
พัฒนาบุคลากร

ล าดับ รหัส
โครงการ

โครงการ งบประมาณ (บาท)
ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ สร้างองค์ความรู้  บริการวิชาการ  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การบริหารจัดการ

31 RP03-21 โครงการอบรม
หลักสูตรผู้บริหาร
สาธารณสุขระดับต้น 
รุ่นท่ี 32

-                       1,045,000.00  

32 RP03-22 โครงการอบรม
หลักสูตรฝึกอบรมระยะ
ส้ัน สาขาการพยาบาล
ผู้ป่วยมะเร็งท่ีได้รับยา
เคมีบ าบัด   (หลักสูตร
 1 เดือน) ยกเลิก
โครงการ

-                       -                  

33 RP03-23 โครงการจัดการ
สุขภาพผู้ป่วยโรค
เร้ือรังตามภูมิล าเนา
ของนักศึกษาพยาบาล
 ผ่านระบบการส่ือสาร
ออนไลน์ 
(บูรณาการการเรียน
การสอนกับรายวิชา
การพยาบาลผู้ใหญ่ 1)

-                       1,500.00         

34 RP03-24 โครงการสร้างเสริม
สุขภาพวัยเด็ก แบบ
ออนไลน์ 
(บูรณาการการเรียน
การสอนวิชาการ
พยาบาลเด็กและวัยรุ่น
 กับงานบริการวิชาการ)

-                       1,500.00         

 แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564 วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช  สถาบันพระบรมราชชนก  (ปรับแผนกลางป)ี ๒๖๑



งบอุดนหนุน รายได้ งบอุดนหนุน รายได้  งบ
อุดนหนุน

รายได้  งบ
อุดนหนุน

รายได้ งบประมาณ รายได้ งบอุดนหนุน รายได้
พัฒนาบุคลากร

ล าดับ รหัส
โครงการ

โครงการ งบประมาณ (บาท)
ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ สร้างองค์ความรู้  บริการวิชาการ  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การบริหารจัดการ

35 RP03-25 โครงการคัดกรองและ
ประเมินสุขภาพจิต
ของบุคคลทุกกลุ่มวัย
ในชุมชนบ้านคลอง จ.
พิษณุโลก (บูรณาการ
การเรียนการสอนวิชา
สุขภาพจิตและการ
พยาบาลจิตเวชกับงาน
บริการวิชาการ)

-                       9,000.00         

36 RP03-26 โครงการส่งเสริมการ
ให้นมแม่ในหญิงหลัง
คลอดวัยรุ่น
(บูรณาการการเรียน
การสอนวิชาการ
พยาบาลมารดาทารก
และผดุงครรภ์ 2 กับ
งานบริการวิชาการ
และวิจัย)

๐.๐๐ ๐.๐๐

37 RP03-55 โครงการการบริการ
อนามัยโรงเรียนใน
โรงเรียนระดับประถม
ศึกษา
(บูรณาการการเรียน
การสอนกับงานบริการ
วิชาการ วิชาพยาบาล
ชุมชน1)

38 SP04-11 โครงการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาใน
การสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 
(ภาควิชาบริหาร
และพัฒาวิชาชีพ)

-     -               

 แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564 วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช  สถาบันพระบรมราชชนก  (ปรับแผนกลางป)ี ๒๖๒



งบอุดนหนุน รายได้ งบอุดนหนุน รายได้  งบ
อุดนหนุน

รายได้  งบ
อุดนหนุน

รายได้ งบประมาณ รายได้ งบอุดนหนุน รายได้
พัฒนาบุคลากร

ล าดับ รหัส
โครงการ

โครงการ งบประมาณ (บาท)
ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ สร้างองค์ความรู้  บริการวิชาการ  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การบริหารจัดการ

39 SP04-12 โครงการพัฒนา
ศักยภาพชุมชน/สังคม
ในการส่งเสริมสุขภาพ
ด้วยการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน

-     26,250.00    

40 RP04-27 โครงการสืบสานและ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ไทย

-     57,100.00    

41 RP04-28 โครงการพุทธชินราช
ร่วมใจ ท านุบ ารุงชาติ
ศาสนา
พระมหากษัตริย์สืบ
สานสามัคคี วิถี
วัฒนธรรมไทย

-     198,950.00  

42 SP05-13 โครงการการพัฒนา
ระบบการจัดการข้อมูล
และเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการองค์กร

-                      -                      -                      926,000.00         

43 SP05-14 โครงการพัฒนา
วิทยาลัยสีเขียว 
(Green College)

-                      27,900.00           

44 SP05-15 โครงการพัฒนา
วิทยาลัยคุณธรรม
ภายใต้ค่านิยมร่วม 
MOPH

35,400.00         -               

45 SP05-16 การยกระดับ
ประสิทธิภาพการ
บริหารวิทยาลัยให้ทัน
การเปล่ียนแปลง

-                      -                      

 แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564 วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช  สถาบันพระบรมราชชนก  (ปรับแผนกลางป)ี ๒๖๓



งบอุดนหนุน รายได้ งบอุดนหนุน รายได้  งบ
อุดนหนุน

รายได้  งบ
อุดนหนุน

รายได้ งบประมาณ รายได้ งบอุดนหนุน รายได้
พัฒนาบุคลากร

ล าดับ รหัส
โครงการ

โครงการ งบประมาณ (บาท)
ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ สร้างองค์ความรู้  บริการวิชาการ  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การบริหารจัดการ

46 SP05-17 โครงการพัฒนาความ
เช่ียวชาญของอาจารย์
ให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรท่ีให้บริการ
ของวิทยาลัย

-                   50,000.00    

47 RP05-29 โครงการทบทวนระบบ
บริหารจัดการองค์กร 
(Mannagment 
Review)

15,602.00           -                      

48 RP05-30 โครงการพัฒนาการ
ท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพโดยการ
ใช้แผนกลยุทธ์ และ
แผนปฏิบัติการ

152,100.00         -                      

49 RP05-31 โครงการการบริหาร
ความเส่ียงและควบคุม
ภายใน อย่างมี
ประสิทธิภาพ

5,000.00             -                      

50 RP05-32 โครงการพัฒนาการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี พุทธชินราช

98,102.00           4,300.00             

51 RP05-33 โครงการพัฒนาการ
ด าเนินงาน
ประชาสัมพันธ์และ
วิเทศสัมพันธ์

80,000.00         -               

52 RP05-34 โครงการพัฒนา
ห้องปฏิบัติการ
พยาบาลและ
ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์

-                      1,860,000.00      

 แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564 วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช  สถาบันพระบรมราชชนก  (ปรับแผนกลางป)ี ๒๖๔



งบอุดนหนุน รายได้ งบอุดนหนุน รายได้  งบ
อุดนหนุน

รายได้  งบ
อุดนหนุน

รายได้ งบประมาณ รายได้ งบอุดนหนุน รายได้
พัฒนาบุคลากร

ล าดับ รหัส
โครงการ

โครงการ งบประมาณ (บาท)
ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ สร้างองค์ความรู้  บริการวิชาการ  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การบริหารจัดการ

53 RP05-35 โครงการการจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศ
ห้องสมุด

-                      1,910,000.00      

54 RP05-36  โครงการพัฒนา
โสตทัศนูปกรณ์เพ่ือ
การศึกษา

-                      600,000.00         

55 RP05-37 โครงการอบรมให้
ความรู้ซ้อมแผนการ
ป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัยและคุ้มครอง
ภัยภัยธรรมชาติและหรื
อภัยพิบัติ

-                      7,701.00             

56 RP05-38 โครงการสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามพันธกิจ
ของวิทยาลัย

2,300,000.00      840,037.63         

57 RP05-39 โครงการจ้างเหมา
บริการเพ่ือการ
บริหารงาน

13,292,568.00    6,403,358.55      

58 RP05-40 โครงการจัดหา/
ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ครุภัณฑ์/หรือส่ิงก่อสร้าง

5,788,400.00      -                      -                      

59 RP05-41 โครงการสวัสดิการ
ส าหรับบุคลากร 
วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี พุทธชินราช

-                   -               

60 RP05-42 โครงการวางแผนและ
บริหารอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
(บุคลากรด้านการสอน)

-                   -               

 แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564 วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช  สถาบันพระบรมราชชนก  (ปรับแผนกลางป)ี ๒๖๕



งบอุดนหนุน รายได้ งบอุดนหนุน รายได้  งบ
อุดนหนุน

รายได้  งบ
อุดนหนุน

รายได้ งบประมาณ รายได้ งบอุดนหนุน รายได้
พัฒนาบุคลากร

ล าดับ รหัส
โครงการ

โครงการ งบประมาณ (บาท)
ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ สร้างองค์ความรู้  บริการวิชาการ  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การบริหารจัดการ

61 RP05-43 โครงการวางแผนและ
บริหารบุคลากรสาย
อาจารย์และสาย
สนับสนุน

-                   -               

62 RP05-44 โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์ตาม
สมรรถนะความ
เช่ียวชาญ

927,460.00         260,000.00         -                   -               

63 RP05-45 โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรสาย
สนับสนุนตาม
สมรรถนะความ
เช่ียวชาญ

437,200.00       

64 RP05-46 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรียนรู้เพ่ือสร้างเสริม
สุขภาพทางการเงิน
อย่างชาญฉลาด 
(Happy money)

2,500.00           -               

65 RP05-47 โครงการธ ารงรักษา
และใช้ประโยชน์
ทรัพยากรบุคคล

18,900.00              54,210.00    

66 RP05-48 โครงการพัฒนาทักษะ
การปฏิบัติการ
พยาบาลตามความ
เช่ียวชาญของอาจารย์
พยาบาล(Faculty 
practice) วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี
 พุทธชินราช

-                   -               

67 RP05-49 โครงการตามนโยบาย
สถาบันหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง*

-                   -               

 แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564 วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช  สถาบันพระบรมราชชนก  (ปรับแผนกลางป)ี ๒๖๖



งบอุดนหนุน รายได้ งบอุดนหนุน รายได้  งบ
อุดนหนุน

รายได้  งบ
อุดนหนุน

รายได้ งบประมาณ รายได้ งบอุดนหนุน รายได้
พัฒนาบุคลากร

ล าดับ รหัส
โครงการ

โครงการ งบประมาณ (บาท)
ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ สร้างองค์ความรู้  บริการวิชาการ  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การบริหารจัดการ

68 RP05-50 โครงการก่อสร้างอาคาร
เรียน อาคาร คสล.8
ช้ันพร้อมอุปกรณ์
ประกอบอาคาร (ส่วนท่ี
เหลือ)

69 RP03-51 โครงการบริการ
วิชาการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย (รอ
จัดสรร)

20,000.00            

70 RP01-52 โครงการอบรม
หลักสูตรผู้ช่วย
พยาบาล รุ่น 4

128,917.42         

71 RP05-53 โครงการพัฒนาการ
ท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพโดยการ
ใช้แผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน ประจ าปี
งบประมาณ 
2565-2569

26,368.00           

3,180,133.67      10,853,197.00    15,150.00   1,243,770.00  1,136,582.00       2,590,504.00  -     282,300.00  15,889,740.00    8,209,297.18      574,000.00       104,210.00  งบประมาณตามพันธกิจจ าแนกตามแหล่งเงิน
(บาท)

รวมเงินงบประมาณด าเนินงานท้ังหมดตาม
พันธกิจรวม (บาท)

14,033,330.67                                  1,258,920.00                        3,727,086.00                                 282,300.00               24,099,037.18                                  678,210.00                             

 แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564 วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช  สถาบันพระบรมราชชนก  (ปรับแผนกลางป)ี ๒๖๗


