
       แผนปฏิบัตกิาร  ปีงบประมาณ ๒๕๕๙  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช หน้า 1 
 

  
 
 
 
 

 
 
 

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



       แผนปฏิบัตกิาร  ปีงบประมาณ ๒๕๕๙  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช หน้า 2 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดหลัก กลยุทธ์ 
แผนงาน โครงการ ตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๕9 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 

 
ตามท่ีคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ และคณาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช รวมกันก าหนดวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้น าการผลิตบัณฑิตพยาบาล และ

พัฒนาก าลังคนด้านสาธารณสุข ในการจัดการสุขภาพในเขตภาคเหนือ ภายในปี 2563  จึงได้ก าหนดแผนกลยุทธ์ (5 ปี) พ.ศ. 2559 -2563   โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ 5 
ประเด็นหลัก 8 เปูาประสงค์ 19 ตัวชี้วัดเปูาประสงค์  10 กลยุทธ์  7 แผนงาน  และได้ด าเนินการแปลงแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ  โดยจัดท าโครงการตามกลยุทธ์  จ านวน 11 
โครงการ และโครงการตามพันธกิจ จ านวน 35 โครงการ ดังนั้นโครงการที่ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕9  มีจ านวนทั้งสิ้น 48 โครงการ  
รายละเอียดแสดงดังนี้ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด
เป้าประสงค์ 

กลยุทธ์ โครงการ 
ตามกลยุทธ์ 

โครงการ 
ตามพันธกิจ 

โครงการ
วิทยาลัย
เครือข่าย
ภาคเหนือ 

รวมจ านวน 
(โครงการ) 

รวมจ านวน 
(กิจกรรม) 

1 การผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพและมี
คุณลักษณะเป็นนักจัดการสุขภาพ  

๑ 5 2  
 

3 11 1 15 46 

2 วิจัยและสร้างผลงานวิชาการด้านสุขภาพที่
ตอบสนองความต้องการของสังคม 

๑ 3 1 
 

2 3 - 5 17 
 

3 บริการวิชาการด้านสุขภาพให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชนและสังคม 

3 4 1 
 

1 8 - 9 15 

๔ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๑ ๑ 1 
 

1 1 - 2 6 

๕. การพัฒนาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง  2 6 5 4 12 1 17 61 
สรุปจ านวนทั้งหมด 8 19 10 11 35 2 48 145 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์  แผนงาน   โครงการ/กจิกรรม กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

1 การผลิตบณัฑติ
พยาบาลที่มี
คุณภาพและมี
คุณลักษณะเป็น
นักจัดการสุขภาพ 
(ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
สบช.) 

1.1 บณัฑิตมี
สมรรถนะเชิง
วิชาชีพและการ
จัดการสุขภาพ
บนพ้ืนฐานการ
ดูแลด้วยหัวใจ 
ความเป็นมนุษย์ 
(เปูาประสงค์ที่ 
๑) 

๑. ร้อยละของบณัฑติที่สอบใบ 
อนุญาตประกอบวิชาชีพผ่านครั้งแรก 
๒. ค่าเฉลี่ยคณุลักษณะของนัก
จัดการสุขภาพบนพื้นฐานการดูแล
ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา (ประเมินโดย
อาจารยผ์ู้สอน) 
๓. ค่าเฉลี่ยผลการประเมินคณุภาพ
บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
อุดมศึกษา (TQF) สาขาพยาบาล
ศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยระดับดี (ประเมนิ
โดยผู้ใช้บัณฑิต) 
๔. ระดับความส าเร็จของ
คุณลักษณะบณัฑติในศตวรรษที่ 
๒๑ ของผูส้ าเรจ็การศึกษามี
ค่าเฉลี่ยในระดับดี (ประเมินโดย
ผู้ใช้บัณฑิต) 
๕. ค่าคะแนนเฉลี่ยอตัลักษณ์
บัณฑิตมีค่าเฉลี่ยในระดับดี 
(ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑติ และ
บัณฑิต) (สอดคล้อง ข้อท่ี ๑ และ 
๒ สบช.) 

๑. สอนและพัฒนา
นักศึกษาพยาบาลให้มี
สมรรถนะเชิงวิชาชีพ 
และการจัดการสุขภาพ
บนพ้ืนฐานการดูแล
ด้วยหัวใจความเป็น
มนุษย์โดยการมสี่วน
ร่วมของเครือข่าย
บริการสุขภาพ  
(กลยุทธที่ ๒,๓ สบช.) 
๒. พัฒนาทีม
เครือข่ายความร่วมมือ
ในการผลติบัณฑิต
พยาบาล (กลยุทธที่ ๘ 
สบช.) 

๑.1.ร้อยละของ
นักศึกษาแต่ละช้ันปีมี
สมรรถนะเชิงวิชาชีพ
ตามเกณฑ์ของแต่ละ
ช้ันอยู่ในระดับดีขึ้นไป  
๑.๒. ร้อยละของ
นักศึกษาแต่ละช้ันปีมี
คุณลักษณะของนัก
จัดการสุขภาพบน
พื้นฐานการดูแลด้วยหัว
ใจความเป็นมนุษย์ อยู่
ในระดับดีขึ้นไป  
๑.3.ร้อยละของ
นักศึกษาแต่ละช้ันปีมี
ทักษะการเรยีนรู้ใน
ศตวรรษที่ ๒๑  
๒.๑.จ านวนเครือข่าย
ความร่วมมือท่ีก่อ ให้
เกิดคุณค่าทางวิชาการ
และวิชาชีพ (จะเริ่ม
ด าเนินโครงการ
ประสานความร่วมมือ 
เครือข่ายสุขภาพเชิงรุก
เพื่อผลิตบัณฑติ

1.พัฒนาคุณภาพ
บัณฑิตใหเ้ป็นที่
ยอมรับของสังคม
ในระดับประเทศ 
 

1.โครงการส่งเสรมิทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ ๒๑ สู่นักจัดการสุขภาพ 
(โครงการตามกลยุทธ์) 

กลุ่มงานกิจการ
นักศึกษา 

2.โครงการการจัดการเรียนการสอนที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
(โครงการตามกลยุทธ์) 

กลุ่มงานวิชาการ 

3.โครงการประสานความร่วมมือ
เครือข่ายสุขภาพเชิงรุกเพื่อผลิตบณัฑิต
พยาบาลให้เป็นนักจดัการสุขภาพ 
(โครงการตามกลยุทธ์) 

กลุ่มงานวิชาการ 

4. โครงการจัดการเรียนการสอนที่
ส่งเสริมอัตลักษณ์บณัฑิต (5 รายวิชา)
(งานประจ า) 

กลุ่มงานวิชาการ 

5.โครงการพัฒนานักศึกษาให้มี
เอกลักษณส์ถาบัน (งานประจ า) 

กลุ่มงานวิชาการ 

6.โครงการเตรียมความพร้อมสอบขึ้น
ทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ (งานประจ า) 

กลุ่มงานวิชาการ 

7. โครงการส่งเสรมิความภาคภูมิใจใน
วิชาชีพพยาบาล (งานประจ า) 

กลุ่มงานวิชาการ 

8. โครงการพัฒนาหลักสูตรพยาบาล
ศาสตร์ (งานประจ า) 

กลุ่มงานวิชาการ 

9.โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการ
พยาบาลเสมือนจริง (งานประจ า) 

กลุ่มงานวิชาการ 
และอ านวยการ 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์  แผนงาน   โครงการ/กจิกรรม กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

พยาบาลให้เป็นนัก
จัดการสุขภาพในปี 
งบประมาณ 2560) 
(วัดกลยุทธ์ที่ ๒) 

10. โครงการจดัตั้งองค์กรนักศึกษาเครือข่าย
ภาคเหนือ(โครงการวิทยาลัยเครือข่ายฯ) 

กลุ่มงานกิจการ
นักศึกษา 

11.โครงการพัฒนาบณัฑติดีศรี 
พุทธชินราช (งานประจ า) 

กลุ่มงานกิจการ
นักศึกษา 

       ๑2.โครงการพัฒนาความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันกับหน่วยงานภายนอก 
(งานประจ า) 

กลุ่มงานกิจการ
นักศึกษา 
 

13.โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของการด าเนินกิจกรรมของสโมสร
นักศึกษาโดยใช้การประกันคณุภาพ
การศึกษา (งานประจ า) 

กลุ่มงานกิจการ
นักศึกษา 
 

14.โครงการสนับสนุนให้นักศึกษาเข้า
ร่วมประชุมวิชาการและน าเสนอผลงาน
วิชาการหรือนวัตกรรมทั้งในและนอก
สถาบัน (งานประจ า) 

กลุ่มงานกิจการ
นักศึกษา 
 

15.โครงการพัฒนาความรู้และ
ประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า (งานประจ า) 

กลุ่มงานกิจการ
นักศึกษา 

2 วิจัยและสร้าง
ผลงานวิชาการ
ด้านสุขภาพท่ี
ตอบสนองความ
ต้องการของสังคม 

2.1 วิทยาลัยฯ
มีองค์ความรู้/
นวัตกรรมทีม่ี
คุณภาพและ
ตอบสนองความ
ต้องการของ
สังคมและระบบ

1. ร้อยละของผลงานถ่วงน้ าหนัก 
ของผลงานวิชาการของอาจารย ์
2. ระดับความส าเร็จ(คุณภาพ)  
ของผลงานทางวิจัยและวิชาการที่ตี
ได้รับการพิมพ์ 
3. จ านวนแนวปฏิบตัิที่ดีในการ
จัดการสุขภาพบุคคล : เบาหวาน 

๑. เร่งรดัการผลติ 
เผยแพรผ่ลงาน
วิชาการที่ตอบสนอง
ความต้องการของ
สังคม 

๑. ร้อยละของผลงาน
ถ่วงน้ าหนักของ
ผลงานวิชาการของ
อาจารย์  
2. จ านวนบุคลากรที่
ผลิตผลงานท่ีมีคุณคา่
ต่อองค์กร (งาน

1.สนับสนุนการ
ผลิต เผยแพร่
ผลงานวิจัย 
วิชาการ และ     
นวัตกรรมทีม่ี
คุณภาพ 

16.โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์
ในการผลติผลงานวิชาการ/วจิัย 
(โครงการตามกลยุทธ)์ 

กลุ่มงานวิจัย 
บริการวิชาการ 

๑7.โครงการขับเคลื่อนศูนย์ความเป็น
เลิศดา้นการจดัการสุขภาพโรคเรื้อรัง:
ทบทวนผลงานวิชาการอย่างเป็นระบบ 
(Systematic review) (โครงการตาม

กลุ่มงานวิจัย 
บริการวิชาการ 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์  แผนงาน   โครงการ/กจิกรรม กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

บริการสุขภาพ   วิชาการที่ได้รับการ
ตีพิมพ์) 

กลยุทธ์) 
18.โครงการสนับสนุนทุนทรัพยากร & 
ขวัญก าลังใจในการผลิตและเผยแพร่
ผลงานวิจัย (งานประจ า) 

กลุ่มงานวิจัย 
บริการวิชาการ 

19.โครงการพัฒนากระบวนการจดัการ
ความรู้เพื่อสร้างแนวปฏิบตัิที่ดีใน
องค์กร (งานประจ า) 

กลุ่มงานวิจัย 
บริการวิชาการ 

20.โครงการพัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา
ระหว่างประเทศ (งานประจ า) 

กลุ่มงานวิจัย 
บริการวิชาการ 

3 บริการวิชาการ
ด้านสุขภาพให้
สอดคล้องกับ
ความต้องการของ
ชุมชนและสังคม 

3.1 พัฒนา
ความเชี่ยวชาญ
ด้านบริการ
วิชาการในด้าน
การจัดการ
สุขภาพแก่
บุคลากร 
3.2 พัฒนาศูนย์
ความเป็นเลิศ
ด้านการจดัการ
สุขภาพท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
 

1.จ านวนหลักสตูรด้านการจดัการ
สุขภาพ (ท้ังระยะสั้น  และ/หรือ
ระยะยาว) (ผู้รับผิดชอบกลุม่
งานวิจัย บริการวิชาการ และงาน
ทรัพยากรบุคคล กลุ่มงาน
อ านวยการ) 
2. จ านวนอาจารย์ที่ไดร้ับการ
ยอมรับในการเป็นวิทยากร
ภายนอก (ผู้รับผิดชอบกลุม่
งานวิจัย บริการวิชาการ และงาน
ทรัพยากรบุคคล กลุ่มงาน
อ านวยการ) 
3. ร้อยละของบุคลากรได้รับเชิญ

1.ส่งเสรมิการบริการ
วิชาการทางด้าน
สุขภาพท่ีได้มาตรฐาน
และสอดคล้องกับ
ความต้องการของ
สังคม 
 

1. ร้อยละของ
อาจารย์ที่ได้รับการ
ยอมรับในการเป็น
วิทยากรภายนอก 
(อย่างน้อยร้อยละ ๑5) 
2. จ านวนหลักสูตร
ด้านการจดัการ
สุขภาพท้ังระยะสั้น
และระยะยาว   
(อย่างน้อยปีละ ๑) 
หลักสตูร 
3.ร้อยละของบุคลากร
สาธารณสุขท่ีผ่านการ

1.ส่งเสริม
สมรรถนะบุคลากร
ในด้านการจัดการ
สุขภาพ (เป็นนัก
จัดการและเป็น
วิทยากร) : บริการ
วิชาการสัญจรด้าน
การจัดการสุขภาพ
ด้วยการวิจัย 
 

21. โครงการบริการวิชาการสญัจรด้าน
การจัดการสุขภาพด้วยการวิจัย 
(โครงการตามกลยุทธ)์ 

กลุ่มงานวิจัย 
บริการวิชาการ 

๒2.โครงการสรา้งความเข้มแข็งดา้น
การจัดการโรคเรื้อรังในชุมชนบ้าน
คลอง ปี 2 (งานประจ า) 

กลุ่มงานวิจัย 
บริการวิชาการ 

๒3. โครงการอบรมการพยาบาลเฉพาะ
ทางสาขาการพยาบาลวิกฤตทารกแรก
เกิด รุ่น 3  (งานประจ า) 

กลุ่มงานวิจัย 
บริการวิชาการ 

๒4.โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการ
ประจ าปี 2559 เรื่อง การ
รักษาพยาบาลขั้นต้นในการให้บรกิาร
ในระดับปฐมภูม ิ(งานประจ า) 

กลุ่มงานวิจัย 
บริการวิชาการ 
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3.3 พัฒนา 
บุคลาการ
สาธารณสุขใหม้ี
ศักยภาพในการ
จัดการสุขภาพ 
 

เป็นวิทยากร ผู้ทรงคณุวุฒิ /
กรรมการวิชาชีพ/ที่ปรึกษา ตาม
ความเชี่ยวชาญที่จัดโดยองค์กร
วิชาชีพ หรือองค์กรวิชาการ
ระดับชาติ (ผูร้ับผดิชอบกลุ่ม
งานวิจัย บริการวชิาการ และงาน
ทรัพยากรบุคคล กลุ่มงาน
อ านวยการ) 
๔. ร้อยละของผู้ผา่นการอบรม
หลักสตูรที่วิทยาลัยฯจดับริการ
วิชาการมีสมรรถนะการจดัการ
สุขภาพ 

อบรมมสีมรรถนะดา้น
การจัดการสุขภาพ
(ผ่านเกณฑ์อย่างน้อย
ร้อยละ ๘๐)  
4. ร้อยละความส าเร็จ
ของการด าเนินงาน
ศูนย์ความเป็นเลิศ 
Excellence Center 
ที่ผ่านเกณฑ์ สบช. 
(เกณฑ:์ การเป็น
วิทยากรด้านโรค
เรื้อรังที่เป็นท่ียอมรับ, 
เพิ่มจ านวนองคค์วามรู)้ 

๒5.โครงการการอบรมแกนน าจิตอาสา
และการตรวจคดักรองผู้ปุวยมะเรง็เต้า
นม ระยะที่ 3 (งานประจ า) 

กลุ่มงานวิจัย 
บริการวิชาการ 

26.โครงการบูรณาการการบริการ
วิชาการกับการเรียนการสอนและ/หรือ
วิจัย (งานประจ า) 

กลุ่มงานวิจัย 
บริการวิชาการ 

27.โครงการอบรมการพยาบาลเฉพาะ
ทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษา
เบื้องต้นรุ่นท่ี 15)  (งานประจ า) 

กลุ่มงานวิจัย 
บริการวิชาการ 

28.โครงการอบรมหลักสตูรผู้ช่วยเหลือ
พยาบาล รุ่นที่ 1 (งานประจ า) 

กลุ่มงานวิจัย 
บริการวิชาการ 

  29.โครงการอบรมหลักสูตร “การเป็น
ข้าราชการที่ดี”เขตสุขภาพที่ 2 (งานประจ า) 

กลุ่มงานวิจัย 
บริการวิชาการ 

๔ ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
อนุรักษส์ิ่งแวดล้อม 
และภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 

4.1. บรูณาการ
การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม
สิ่งแวดล้อมและ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นกับการ
จัดการสุขภาพ 

1. ระดับความส าเร็จในการบรูณา
การท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม
สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
กับการจัดการสุขภาพ (ระดับ
ความส าเร็จดูจากหน้า 106 สกอ. 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 เกณฑ์มาตรฐาน 6 
ข้อ = 5 คะแนน) 

1.ส่งเสรมิให้บุคลากร
และนักศึกษาท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม
สิ่งแวดล้อมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น กับ
การจัดการสุขภาพ 

1. จ านวนรายวิชาชีพ 
ที่บูรณาการท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรมสิ่งแวดล้อม 
และภมูิปัญญาท้องถิ่น
กับการจัดการสุขภาพปี 
การศึกษาละ 1 ราย
วิชาชีพ 
2.มีนวัตกรรมท่าออก
ก าลังกายประกอบ
ดนตรมีังคละที่เป็น
เอกลักษณ์ของสถาบัน 

1.บูรณาการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม
สิ่งแวดล้อม และ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กับการจัดการ
สุขภาพ 
 

30. โครงการบรูณาการ  การท านบุ ารุง
ศิลปวฒันธรรม สิ่งแวดล้อมและภูมปิัญญา
ท้องถิ่นกับการจัดการสุขภาพ  
 (โครงการตามกลยุทธ)์ 

กลุ่มงานกิจการ
นักศึกษา 

31.โครงการพุทธชินราชร่วมใจอนุรักษ์
พัฒนาและสร้างเสริมเอกลักษณ์
ศิลปวัฒนธรรม (งานประจ า) 
 

กลุ่มงานกิจการ
นักศึกษา 
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๕. การพัฒนา
วิทยาลัยให้เป็น
องค์กรสมรรถนะ
สูง (ย.2 สบช.) 

5.1. วิทยาลัยมี
การบริหาร
จัดการที่ทันสมัย 
โดยใช้หลัก    
ธรรมาภิบาล 
และมีความผาสุก
ในการปฏิบัติงาน 
(ป.3 สบช.) 

1. ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาองค์กรคุณธรรมและ 
ธรรมาภิบาล (KPI.9 สบช.)  
(ตามเกณฑ์) 
2. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการในการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน 
3. จ านวนหน่วยงานภายนอกที่มา
ศึกษาดูงาน 
๔. บุคลากรมีความพึงพอใจในการ
ใช้ระบบสารสนเทศในระดับ
มากกว่า 3.51 ข้ึนไป 

1. เร่งรดัการพัฒนา
สถาบันให้เป็นองค์กร
คุณธรรม 
2. พัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
องค์กรโดยใช้หลัก 
ธรรมาภิบาล 
3. พัฒนาระบบและ
เพิ่มประสิทธิภาพ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ไปใช้ในการบริหาร
จัดการตามพันธกิจ
ของวิทยาลัย 

1. ระดับความส าเร็จ
ของการพัฒนาองค์กร
คุณธรรม (KPI.9 
สบช.) 
2. ระดับความส าเร็จ
ของการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศไปใช้ใน
การบริหารจัดการตาม 
พันธกิจของวิทยาลัย 

1. แผนพัฒนา
องค์กรใหเ้ป็น
องค์กรธรรมภิบาล 
และองค์กรสีเขียว 
2.แผนพัฒนา
ระบบสารสนเทศ 
และเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
เทคโนโลยี
สารสนเทศไปใช้
ในการบริหาร
จัดการตามพันธ
กิจของวิทยาลัย 
 
 
 
 

32.โครงการพัฒนาบคุลากรในการน า
ระบบและกลไกการบริหารจัดการ
องค์กรไปพัฒนางาน  (งานประจ า) 

กลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์และ
ประกันคณุภาพ 

33.โครงการพัฒนาการท างานอยา่งมี
ประสิทธิภาพโดยการใช้แผนกลยทุธ์ 
และแผนปฏิบัติการ  (งานประจ า) 

กลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์และ
ประกันคณุภาพ 

34.โครงการพัฒนาการด าเนินงาน
ประกันคณุภาพการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ  (งานประจ า) 

กลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์และ
ประกันคณุภาพ 

35.โครงการการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านบริหารความเสีย่งและ
ควบคุมภายในสู่ประสิทธิภาพของงาน  
(งานประจ า) 

กลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์และ
ประกันคณุภาพ 

๓6.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร และ
สถาบัน (โครงการเครือข่าย) 

กลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์และ
ประกันคณุภาพ 

37.โครงการวิทยาลัยคุณธรรม 
(โครงการตามกลยุทธ)์ 

กลุม่งานอ านวยการ 

๓8. โครงการพัฒนาองค์กรใหเ้ป็น 
องค์กรสีเขียว (โครงการตามกลยทุธ)์ 

กลุม่งานอ านวยการ 

39.โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
และคอมพิวเตอร:์ thunder storm 
(โครงการตามกลยุทธ์) 

กลุม่งานอ านวยการ 
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40.โครงการพัฒนาระบบโสต ทศันปูกรณ์ 
ประชาสมัพันธ์และเผยแพร่ (งานประจ า) 

กลุม่งานอ านวยการ 

41.โครงการเพิม่ประสทิธิภาพการบริหาร
จัดการระบบสารสนเทศ  (งานประจ า) 

กลุม่งานอ านวยการ 

42.โครงการการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี พุทธชินราช (งานประจ า) 

กลุม่งานอ านวยการ 

43.โครงการอบรมเผยแพร่ความรู ้ซ้อม
แผนการปูองกันบรรเทาสาธารณภัยและ
คุ้มครองภัย (งานประจ า) 

กลุม่งานอ านวยการ 

      44.โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัต ิ
เพื่อพัฒนาองค์กรตามอัตลักษณ ์
วิทยาลัยฯ (งานประจ า) 

กลุม่งานอ านวยการ 

      ๔5. โครงการตรวจสุขภาพประจ าปี และ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (งานประจ า) 

กลุม่งานอ านวยการ 

      46. แผนการใช้จ่ายการบริหารงานประจ า กลุม่งานอ านวยการ 
 5.2. บุคลากรมี

ความเชี่ยวชาญ 
โดดเด่นเฉพาะ
ด้าน และเป็น
ผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง 
(ป.4 สบช.) 

1.จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ี
มีความเช่ียวชาญ  และได้รับการ
ยอมรับเป็นวิทยากร 
2. จ านวนบุคลากรที่เป็นต้นแบบ
ด้านการจดัการสุขภาพ 

1.เพิ่มความสามารถ
ของบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญ 
 โดดเด่นเฉพาะด้าน 
(การจัดการสุขภาพ) 
๒.พัฒนาบุคลากรให้
สร้างผลงานที่มีคุณค่า
ต่อองค์กร 

1. ร้อยละของบุคลากร
ได้รับการพัฒนาความ 
สามารถให้มีความ
เช่ียวชาญ โดดเด่นเฉพาะ
ด้าน (การจัดการ
สุขภาพ) 
 

1. แผนพัฒนา
บุคลากรใหม้ีความ
เชี่ยวชาญด้านการ
จัดการสุขภาพ 
 
 

47. โครงการพัฒนาความสามารถของ
บุคลากรใหม้ีความเช่ียวชาญโดดเด่น
ด้านการจดัการสุขภาพ (อาจารย์ และ
สายสนบัสนุน) (โครงการตามกลยทุธ)์ 

งานทรัพยากร
บุคคล กลุม่งาน
อ านวยการ 
 

๔8.โครงการพัฒนาความสามารถของ
บุคลากรใหม้ีความเช่ียวชาญตาม
สมรรถนะ  (งานประจ า) 

งานทรัพยากร
บุคคล กลุม่งาน
อ านวยการ 
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แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  การผลติบัณฑติพยาบาลที่มีคณุภาพและมีคุณลักษณะเป็นนักจัดการสุขภาพ 
เป้าประสงค์ : ๑.๑ บณัฑิตมีสมรรถนะเชิงวิชาชีพและการจดัการสุขภาพบนพื้นฐานการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนษุย์ 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ๑. ร้อยละของบัณฑติที่สอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผ่านครั้งแรก 
 ๒. ค่าเฉลี่ยคณุลักษณะของนักจัดการสุขภาพบนพื้นฐานการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ของผู้ส าเรจ็การศึกษา  
 ๓. ค่าเฉลี่ยผลการประเมินคณุภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิอุดมศึกษา (TQF) สาขาพยาบาลศาสตร์ มีคา่เฉลีย่ระดับดี  
 ๔. ระดับความส าเร็จของคุณลักษณะบณัฑิตในศตวรรษที่ ๒๑ ของผู้ส าเร็จการศึกษา  
 ๕. ค่าคะแนนเฉลี่ยอตัลักษณ์บัณฑิตมีค่าเฉลี่ยระดบัดี   
กลยุทธ ์ ๑. สอนและพัฒนานักศึกษาพยาบาลให้มสีมรรถนะเชิงวิชาชีพ และการจัดการสุขภาพบนพื้นฐานการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายบรกิารสุขภาพ  
 ๒. พัฒนาทีมเครือข่ายความร่วมมอืในการผลติบัณฑิตพยาบาล  
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ : ๑.๑  ร้อยละของนักศึกษาแตล่ะชัน้ปีมีสมรรถนะเชิงวิชาชีพตามเกณฑ์ที่ก าหนดของแตล่ะชั้นอยู่ในระดับดึขึ้นไป  
 ๑.๒. ร้อยละของนักศึกษาแต่ละช้ันปีมีคุณลักษณะของนักจัดการสุขภาพบนพ้ืนฐานการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์อยู่ในระดับดีขึ้นไป  
 ๑.๓  ร้อยละของนักศึกษาแตล่ะชัน้ปีมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑  
 ๒.๑  จ านวนเครือข่ายความร่วมมอืท่ีก่อให้เกิดคุณค่าทางวิชาการและวิชาชีพ  
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  รองผู้อ านวยการกลุ่มงานวิชาการ และรองผู้อ านวยการกลุ่มงานกิจการนักศึกษา 
ชื่อแผนงาน ๑. พัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้เป็นทีย่อมรับของสังคมในระดับประเทศ 
วัตถุประสงค์ของแผนงาน ๑. เพื่อผลิตและพัฒนาบณัฑิตให้มสีมรรถนะเชิงวิชาชีพและการจัดการสุขภาพบนพื้นฐานการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 
ตัวชี้วัดแผนงาน ๑. ร้อยละของบัณฑติทีส่อบใบประกอบวิชาชีพหรือข้อสอบมาตรฐานผ่านในครั้งแรก 
 ๒. ค่าเฉลี่ยผลการประเมินคณุลักษณะบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)  
 ๓. ค่าคะแนนเฉลี่ยคุณลักษณะบณัฑิตในศตวรรษที่ ๒๑ ของนักศึกษาทุกช้ันป ี
 ๔. ร้อยละของบัณฑติมีคณุลักษณะของนักจัดการสุขภาพในระดับดขีึ้นไป 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่ ๑ 
โครงการส่งเสริมทกัษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑  
สู่นักจัดการสุขภาพ  
(โครงการตามกลยุทธ)์ 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะ
การเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ 
(ได้แก่ ภาษาอังกฤษ  ความคิด
สร้างสรรค์และนวตักรรม ไอที
และเทคโนโลยี  การพยาบาล)
ท่ามกลางความหลากหลาย
วัฒนธรรมสู่การเป็นนักจัดการ
สุขภาพ 

๑. ร้อยละ ๑๐๐ของ
นักศึกษาได้รบัการส่งเสริม
ทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษ
ที่ ๒๑ 
๒. ค่าเฉลี่ยความคิดเห็น 
นักศึกษาต่อกิจกรรมอยู่ใน
ระดับดี(เท่ากับหรือมากกว่า 
๓.๕๑) 
๓. ร้อยละ๘๐ ของนักศึกษา
แต่ละชั้นปีมีทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
ตามระดับความสามารถของ
แต่ละชั้นปีในระดับดีขึ้นไป 
๔. ร้อยละ ๙๐ ของนักศึกษา 
มีคุณลักษณะของนักจัดการ
สุขภาพตามระดับความ 
สามารถของแต่ละชั้นปีใน 
ระดับดีขึ้นไป (เริม่ประเมิน 
ปีการศึกษา ๒๕๕๙) 

กิจกรรมที่ ๑ 
การเตรียมความพรอ้ม 
สู่การเป็นนักจัดการ
สุขภาพ  
๑.๑ การเตรียมความพร้อม
ของนักศึกษาช้ันปีที๑่  
๑.๒ การเตรียมความ
พร้อมนักศึกษาช้ันปีท่ี ๒ 
๑.๓ การเตรียมความ
พร้อมนักศึกษาช้ันปีท่ี ๓ 
๑.๔ การเตรียมความพรอ้ม
นักศึกษาช้ันปีท่ี ๔  
(เตรยีมความพร้อมเกีย่วกับ
นักจัดการสุขภาพ  
หลักสตูรความปลอดภัย 
ในผู้ปุวย และรายวิชาที่จะ
เรยีนในปกีารศึกษา ๒๕๕๙) 

ช้ันปีท่ี ๑ (รุ่น ๖๘) 
จ านวน ๑๔๐ คน 
ช้ันปีท่ี ๒  
จ านวน ๑๓๗ คน 
ช้ันปีท่ี ๓  
จ านวน ๑๔๖ คน 
ช้ันปีท่ี ๔  
จ านวน  ๑๔๖  คน 

กิจกรรมที่ ๑ 
(งบประมาณของนักศกึษา 
ช้ันปีที ่๑ รวมอยู่ในกิจกรรม
เส้นทางสีขาวก้าวสู่วิชาชีพ
พยาบาล) 
งบประมาณของนักศึกษา 
ช้ันปีท่ี ๒-๔  
๑.ค่าตอบแทนวิทยากร  
๓ช่ัวโมงxชม.ละ ๑,๒๐๐ บาท 
เป็นเงิน ๓,๖๐๐ บาท 
๒.ค่าเดินทางวิทยากร  
เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท 
๓. ค่าที่พักวิทยากร ๑,๕๐๐ บาท 
๔. ค่าอาหารวิทยากร  
๑ มื้อ x มื้อละ ๑๓๐ บาท  
เป็นเงิน ๑๓๐ บาท 
๕. ค่าเอกสาร และวัสดุ 
อุปกรณ์ ๕,๐๐๐ บาท 
 
รวมเงินกิจกรรมที่ ๑  
เป็นเงิน ๑๖,๒๓๐ บาท 

ช้ันปีท่ี ๑  
ก่อนเปิดภาคเรียน 
๓ สัปดาห ์
ช้ันปีท่ี ๒  
ก่อนเปิดภาคเรียน 
๑ สัปดาห ์
ช้ันปีท่ี ๓  
ก่อนเปิดภาคเรียน 
๑ สัปดาห ์
ช้ันปีท่ี ๔  
ก่อนเปิดภาคเรียน 
๑ สัปดาห ์

๑.นักศึกษา 
มีความพร้อมใน
การเรยีน 
๒.นักศึกษา 
มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ 
นักจัดการ
สุขภาพ 

ดร.ชลลดา 
อ.ปิยะเนตร 
อ.จุฑามาศ 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ ๒ 
การเสริมทักษะการเรียนรู้ 
ภาษาอังกฤษ 
 

นักศึกษาช้ัน ปีท่ี ๑  
จ านวน  ๑๓๗ คน 
นักศึกษาช้ัน ปีท่ี ๒ 
จ านวน ๑๔๖ คน 
นักศึกษาช้ัน ปีท่ี ๓ 
จ านวน  ๑๔๖ คน 
นักศึกษาช้ัน ปีท่ี ๔
จ านวน  ๑๕๖ คน 
 

กิจกรรมที่ ๒ 
๑. ค่าตอบแทน 
- ช้ันปีท่ี ๑ จ านวน ๓๐ ช่ัวโมงๆ
ละ ๑,๒๐๐ บาท เป็นเงิน 
๓๖,๐๐๐ บาท 
- ช้ันปีท่ี ๒ จ านวน ๓๐ ช่ัวโมงๆ
ละ ๑,๒๐๐ บาท 
เป็นเงิน ๓๖,๐๐๐ บาท 
- ช้ันปีท่ี ๓ จ านวน ๓๐ ช่ัวโมงๆ
ละ ๑,๒๐๐ บาท 
เป็นเงิน ๓๖,๐๐๐ บาท 
- ช้ันปีท่ี ๔ จ านวน ๓๐ ช่ัวโมงๆ
ละ ๑,๒๐๐บาท 
เป็นเงิน ๓๖,๐๐๐ บาท 
๒. ค่าเอกสารประกอบ  
๒๐,๐๐๐ บาท  
รวมเงินกิจกรรมที่ ๒  
เป็นเงิน ๑๖๔,๐๐๐ บาท 

ช้ันปีท่ี ๑  
๑๖ พ.ค. ๕๙ 
– ๑๕ ก.ค. ๕๙  
 
ช้ันปีท่ี ๒  
๑ ก.พ.๕๙  
–๑๘ มี.ค. ๕๙ 
ช้ันปีท่ี ๓  
๑๔ ธ.ค. ๕๘  
-๒๙ ม.ค. ๕๙ 
ช้ันปีท่ี ๔  
๒๑ มี.ค.- ๒๙ 
เม.ย. ๕๙ 
 

นักศึกษาเกิด 
การเรยีนรู้ และ
สื่อสารภาษา 
อังกฤษได้ 
 

อ. ปิยะเนตร 
 

กิจกรรมที่ ๓ 
กิจกรรมพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรม
ส าหรับนักศึกษาพยาบาล  
๓.๑ บรรยายใหค้วามรูโ้ดย
วิทยากรเกี่ยวกับพัฒนา
ความคดิสร้างสรรค์ และ

นักศึกษาช้ัน ปีท่ี ๑  
จ านวน ๑๓๗ คน 
นักศึกษาช้ัน ปีท่ี ๒ 
จ านวน ๑๔๖ คน 
นักศึกษาช้ัน ปีท่ี ๓ 
จ านวน ๑๔๖ คน 
 

กิจกรรมที่ ๓ 
๑. ค่าตอบแทนวิทยากร  
๖ ช่ัวโมงๆละ ๑,๒๐๐ บาท 
เป็นเงิน ๗,๒๐๐ บาท 
๒. ค่าเดินทางวิทยากร 
๖,๐๐๐ บาท 
 

วันเสาร์ที่  
๖ ก.พ.๕๙ 
 

นักศึกษา
พยาบาลได้รับ
การพัฒนา  
เกิดความคดิ
สร้างสรรค์และ
นวัตกรรม 
 

อ.สุทธามาศ 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

นวัตกรรม และวิพากษ์
ผลงานนักศึกษา   
๓.๒ แบ่งกลุ่มนักศึกษาให้
ออกแบบนวัตกรรมตาม
ความสนใจ 
๓.๓ น าเสนอผลงานนวตั 
กรรมที่ออกแบบไว ้
๓.๔ วิพากษ์ผลงานโดย
วิทยากร 

๓. ค่าที่พักวิทยากร ๑,๕๐๐บาท 
๔. ค่าอาหารวิทยากร  
๒ มื้อๆละ ๑๓๐ บาท  
เป็นเงิน ๒๖๐ บาท 
๕. ค่าเอกสาร วัสดุ อุปกรณ์ 
๑๕,๐๐๐ บาท 
 
รวมเงินกิจกรรมที่ ๓  
เป็นเงิน ๒๙,๙๖๐ บาท 

กิจกรรมที่ ๔  
เรียนรู้ IT  และใช้
เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 
ระยะที่ ๑ 
๑.วิทยากรบรรยายให้
ความรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้ 
IT  และใช้เทคโนโลยีอยา่ง
สร้างสรรค ์
๒.ทดสอบความรู้ของ
นักศึกษาก่อนและหลังเข้า
ร่วมกิจกรรม 
๓.มอบหมายงานเกี่ยวกับ
การใช้ IT และเทคโนโลยี
อย่างสร้างสรรค์  
 
 

นักศึกษาช้ัน ปีท่ี ๑  
จ านวน  ๑๓๗ คน 
นักศึกษาช้ัน ปีท่ี ๒ 
จ านวน ๑๔๖ คน 
นักศึกษาช้ัน ปีท่ี ๓ 
จ านวน ๑๔๖ คน 
 

กิจกรรมที่ ๔  
๑.ค่าตอบแทนวิทยากร   
๒ ช่ัวโมงๆละ ๖๐๐ บาท  
เป็นเงิน ๑,๒๐๐ บาท 
๒. ค่าเอกสาร วัสดุ อุปกรณ์  
๑๕,๐๐๐ บาท 
 
รวมเงินกิจกรรมที่ ๔   
เป็นเงิน ๑๖,๒๐๐ บาท 

ระยะที่  ๑ 
วันพุธท่ี 
๓ ก.พ.๕๙ (๑ วัน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักศึกษาได้
เรียนรูเ้กี่ยวกับ 
IT  และใช้
เทคโนโลยีอย่าง
สร้างสรรค ์
 

อ.จุฑากานต์ 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

ระยะที่ ๒  
๑.น าเสนอผลงานเกี่ยวกับ
การใช้ IT  และเทคโนโลยี
อย่างสร้างสรรค ์
๒. แลกเปลี่ยนประสบการณ์
การเรยีนรู้ร่วมกัน 
๓.วิทยากรให้ข้อเสนอแนะ
น าการน าเสนอผลงาน
เกี่ยวกับการใช้ IT และ
เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค ์

ระยะที่ ๒  
วันพุธท่ี 
๑๗กพ.๕๙  
(๑ วัน) 
 
 

กิจกรรมที่ ๕ 
พัฒนาความรู้ความเข้าใจ
และสร้างความตระหนักถึง
ความส าคัญของการ
พยาบาล ท่ามกลางความ
หลากหลายของวัฒนธรรม 
๕.๑ อบรมเชิงปฏิบัติการให้
ความรู้ สร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับความแตกต่าง
ทางด้านชาติพันธุ์หลักสิทธิ
มนุษยชน เรียนรู ้
วัฒนธรรมของประเทศตา่งๆ
เพื่อการอยู่ร่วมกันด้วยความ
เข้าใจกันของประเทศใน
ประชาคมโลกอย่างยั่งยนื 

 
 
 
 
 
 
นักศึกษาช้ัน ปีท่ี ๑  
จ านวน  ๑๓๗ คน 
นักศึกษาช้ัน ปีท่ี ๒ 
จ านวน ๑๔๖ คน 
นักศึกษาช้ัน ปีท่ี ๓ 
จ านวน ๑๔๖ คน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
กิจกรรม ๕.๑  
๑.ค่าตอบแทนวิทยากร   
๓ ช่ัวโมงๆละ ๖๐๐ บาท  
เป็นเงิน ๑,๘๐๐ บาท 
๒.ค่าเอกสาร  ๕,๐๐๐ บาท 
 
รวมเงินกิจกรรม ๕.๑  
เป็นเงิน ๖,๘๐๐ บาท 
 

 
 
 
 
 
 
กิจกรรม ๕.๑ 
วันพุธที่  
๒ มี.ค. ๕๙ (๑ วัน) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
นักศึกษามี
ความรู้ ความ
เข้าใจและ
ตระหนักถึง
ความส าคญัของ
การพยาบาล 
ท่ามกลางความ
หลากหลายของ
วัฒนธรรม 

ดร.ชลลดา 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

 ๕.๒ อบรมเกี่ยวกับการ
พยาบาลท่ามกลางความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม
โดยการบรรยายและ
วิเคราะหส์ถานการณ ์
 

นักศึกษาช้ัน ปีท่ี ๑  
จ านวน  ๑๓๗ คน 
นักศึกษาช้ัน ปีท่ี ๒ 
จ านวน ๑๔๖ คน 
นักศึกษาช้ัน ปีท่ี ๓ 
จ านวน ๑๔๖ คน 

กิจกรรม ๕.๒ 
ไม่ใช้งบประมาณ  
 

กิจกรรม ๕.๒ 
วันพุธท่ี๑๐กพ.๕๙  
(๑ วัน) 
 
 

 ดร.ชลลดา 
 

๕.๓ ค่ายอาสาในพ้ืนท่ีที่มี
ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม 
 

อาจารย์ ๕ คน 
นักศึกษา ๖๐ คน 
 

กิจกรรมที่ ๕.๓  
๑.ค่าวัสดุอุปกรณ์ ๕,๐๐๐บาท 
๒.ค่าอาหารอาจารย์  
๕ คนๆละ ๒๔๐ บาท/วัน 
จ านวน ๓ วัน เป็นเงิน ๓,๖๐๐ 
บาท 
๓.ค่าอาหารส ารวจค่ายอาสา
นักศึกษา ๑๐ คนๆละ๑๘๐ 
บาท/วัน เป็นเงิน ๑,๘๐๐ บาท 
๔.ค่าอาหารออกค่ายอาสา
นักศึกษา ๖๐ คนๆละ ๑๘๐ 
บาท/วัน จ านวน ๒ วัน  
เป็นเงิน ๒๑,๖๐๐ บาท 
๕.ค่าพาหนะเหมาจ่ายรถตู ้
รวมค่าน้ ามัน ไป-กลับ 
๓๐,๐๐๐บาท 
๖.ค่าที่พักเหมาจ่าย  อาจารย ์
และนักศึกษา๖๕ คนๆละ  
๑๐๐บาท เป็นเงิน ๖,๕๐๐ บาท 

กิจกรรม ๕.๓ 
ส ารวจค่าย 
วันท่ี ๑๖ม.ค. ๕๙  
(๑ วัน) 
ออกค่าย 
วันท่ี ๑๓-๑๔ 
ก.พ. ๕๙  (๒ วัน) 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

รวมเงินกิจกรรมที่ ๕.๓  
เป็นเงิน ๖๘,๕๐๐ บาท 
 
รวมเงินกิจกรรมที่ ๕   
เป็นเงิน ๗๕,๓๐๐ บาท 

รวมเงินโครงการที่ ๑ ๓๐๑,๖๙๐    
โครงการที่ ๒ 
โครงการการจัดการเรียน 
การสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ ๒๑   
(โครงการตามกลยุทธ)์ 
วัตถุประสงค์ 
๑.เพื่อส่งเสรมิให้นักศึกษา
ได้รับการพัฒนาคณุลักษณะ
ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของ TQF 
๒. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา
ได้รับการพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑  
สู่การเป็นนักจัดการสุขภาพ 
๓ เพื่อส่งเสริมศักยภาพการ
บริหารหลักสตูรใหไ้ด้
ประสิทธิภาพตามมาตรฐาน
ผลการเรยีนรู ้

๑. มีแผนการศึกษาตลอด 
หลักสตูรที่สอดคล้องกับ
หลักการจดัการศึกษา 
๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของภาระ 
งานสอนของอาจารย์และ
อัตราส่วนอาจารย์:นักศึกษา
รวมทั้งสัดส่วนอาจารย์
ประจ า:อาจารย์พิเศษภาค 
ปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ ์
ของสภาการพยาบาล 
๓.ทุกรายวิชามีการจัดการ
เรียนการสอนที่สอดคล้องกับ
ผลการเรยีนรู้ตามเกณฑ์ TQF,
คุณลักษณะบณัฑติ,อัตลักษณ์
บัณฑิตของรายวิชา 
๔. มีรายวิชาที่มีการจดัการ
เรียนการสอนที่ส่งเสรมิการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
อย่างน้อย ๒  รายวิชา 

กิจกรรมที่ ๑ 
การจัดท าแผนการศึกษา 
ตลอดหลักสตูรและแผน 
การศึกษาประจ าปี ๒๕๕๙ 

คณะกรรมการ
บริหารวิชาการ 
จ านวน ๒๐ คน 
 

กิจกรรมที่ ๑  
๑.ค่าอาหารว่างกรรมการ  
(๒๐คนx๕มื้อx๒๕บาท)  
เป็นเงิน ๒,๕๐๐ บาท 
 
รวมเงินกิจกรรมที่ ๑  
เป็นเงิน ๒,๕๐๐ บาท 

 

วันท่ี ๒๕ - ๒๙ 
ม.ค. ๕๙  
(วันท่ี ๒๙ เสนอ
หัวหน้าภาค) 
 

๑.นักศึกษามี
คุณลักษณะที ่
พึงประสงค์
สอดคล้องกับ
มาตรฐาน TQF 
๒. นักศึกษาได้รับ
การพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ ๒๑ 
๓. ค่าคะแนน
เฉลี่ยคุณลักษณะ
บัณฑิตในศต.ที่ 
๒๑ อยู่ในระดับดี 

อ.จุฑามาศ 
 
อ.จุฑามาศ 
อ.ดร.วรรณภา 
 

กิจกรรมที่ ๒  
ประชุมก าหนดข้อตกลง 
ข้อก าหนดภาระงาน
ภาพรวม 
 

อาจารย์ในวิทยาลยัฯ 
จ านวน ๖๒ คน 
 

กิจกรรมที่ ๒ 
- ค่าอาหารกลางวัน และอาหาร
ว่าง (๖๒คนx๒วันx๑๓๐บาท) 
เป็นเงิน ๑๖,๑๒๐ บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ ๒ 
เป็นเงิน ๑๖,๑๒๐ บาท 

วันท่ี ๓ – ๔ มี.ค.
๕๙  (๒วัน) 
 

 อ. จุฑามาศ 
อ. ยุคนธร 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

 ๕. ร้อยละ ๙๕ ของบัณฑติ
ส าเรจ็ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 
๖.ค่าเฉลี่ยของบัณฑติที่มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขา
พยาบาลศาสตร์ มากกว่า
หรือเท่ากับ ๓.๕๑ 
๗.ร้อยละ๒๕ของรายวิชา 
ที่เปิดสอนได้รับการทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิระดับกลุม่งานฯ 
 

กิจกรรมที๓่ 
น าเสนอ course design 

อาจารย ์
จ านวน ๖๒ คน 

กิจกรรมที่ ๓ 
๑.ค่าอาหารกลางวัน และ
อาหารว่าง  
(๒๐คนx๓วันx๑๓๐บาท  
x๑ ครั้ง) เป็นเงิน ๗,๘๐๐ บาท  
๒.ค่าอาหารกลางวัน และ
อาหารว่าง 
(๒๐คนx๔วันx๑๓๐บาท  
x ๓ ครั้ง) เป็นเงิน ๓๑,๒๐๐
บาท  
รวมเงินกิจกรรมที่ ๓  
เป็นเงิน ๓๙,๐๐๐ บาท 

เทอม ๓/๒๕๕๘ 
วันท่ี๑๕ ก.พ. ๕๙  
และ  
วันท่ี ๓๐-๓๑ มี.ค. 
๕๙ (๓ วัน) 
เทอม ๑/๒๕๕๙ 
วันท่ี ๗ - ๑๐ มิ.ย.
๕๙  (๔วัน) 
เทอม ๒/๒๕๕๙  
วันท่ี ๖-๙ ก.ย. 
๕๙  
(๔วัน) 

 อ. จันทร์จิรา 
อ. วราภรณ ์

 กิจกรรมที่ ๔ 
จัดการเรียนการสอน
ระดับรายวิชาที่เน้นผูเ้รียน
เป็นส าคญัและส่งเสริม
ศักยภาพการเรียนรู้ของ
นักศึกษาตามมาตรฐาน 
TQFและทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ ๒๑ 

นักศึกษาทุกช้ันป ี
ช้ันปีท่ี ๑ 
จ านวน ๑๓๙ คน 
ช้ันปีท่ี ๒  
จ านวน ๑๔๗ คน 
ช้ันปีท่ี ๓  
จ านวน ๑๔๔ คน 
ช้ันปีท่ี ๔ 
จ านวน ๑๕๖ คน 
รวม ๕๘๖ คน 

กิจกรรมที่ ๔ 
ค่าตอบแทนการจดัการเรียน
การสอน (แยกตามภาค
การศึกษาแตล่ะเทอม) 
๑. ภาควิชาบรหิารฯ 
เป็นเงิน ๗๘,๔๐๐ บาท 
๒. ภาควิชากพยบ.สูติศาสตร์ 
เป็นเงิน๑,๒๒๑,๑๔๐ บาท 
๓.ภาควิชาสุขภาพจติฯ  
เป็นเงิน ๑๘๒,๘๕๑ บาท 
๔.ภาควิชากพยบ.ผู้ใหญฯ่  
เป็นเงิน ๒๔๗,๑๑๔.๔๙ บาท 
๕.ภาควิชากพยบ.เด็กฯ  

วันท่ี ๑ ต.ค.๕๘  
– วันท่ี ๓๐ ก.ย. 
๕๙ 
 

 อ.ดร. ดวงพร 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

เป็นเงิน ๑๐๓,๖๔๐ บาท 
๖.ภาควิชากพยบ.อนามัย
ชุมชน เป็นเงิน 
๔๓๑,๙๓๖.๑๐ บาท 
๗. ภาควิชาการศึกษาทั่วไป 
เป็นเงิน ๒๓๑,๖๐๐ บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ ๔  
เป็นเงิน ๒,๔๙๖,๖๘๑.๕๙ บาท 

  กิจกรรมที่ ๕ 
การประเมินผลการเรยีนรู้
ตามกรอบมาตรฐาน TQF 
ระดับชั้นป ี
 

นักศึกษาทุกช้ันป ี
ช้ันปีท่ี ๑  
จ านวน ๑๓๘ คน 
ช้ันปีท่ี ๒ 
จ านวน ๑๔๖ คน 
ช้ันปีท่ี ๓ 
จ านวน ๑๔๖ คน 

กิจกรรมที่ ๕ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

ต.ค.๕๘ - ก.ย.๕๙  อ.ดร.จินดาวรรณ 
อ.นิรัชรา 

  กิจกรรมที่ ๖ 
การสอบวัดทักษะภาษา 
ความรู้รวบยอดและ
สมรรถนะเชิงวิชาชีพ 
๖.๑ การสอบวัดทักษะ
ภาษาอังกฤษ 
(การสอบสบช. เครือข่าย 
การสอบของมน.) 
๖.๒ การสอบทักษะคอม 
พิวเตอร์การสอบของมน. 

 กิจกรรมที่ ๖ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

 
 
 
วันที ่๑๙ ธ.ค.๕๘ 
(สอบรวบยอด
ภาษาอังกฤษ สบช.) 
 
 
 
 

 อ.ดร.ศุภาณ์นาฎ 
อ. จันทิมา 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

๖.๓ สอบรวบยอดชั้นปีท่ี 
๓ ขึ้นช้ันปีท่ี ๔  
 
๖.๔ การสอบสมรรถนะเชิง
วิชาชีพ ช้ันปีท่ี ๔ 

วันท่ี ๑-๒ ส.ค. 
๕๙ (สอบรวบยอด
ช้ันปีท่ี๓ขึ้นปีท่ี๔)  
วันท่ี ๒๙กพ.-    
๑มีค.๕๙ (สอบ
สมรรถนะเชิง
วิชาชีพช้ันปีท่ี ๔) 

  กิจกรรมที่ ๗ 
การทวนสอบผลการ
ด าเนินงานการจดัการ
เรียนการสอนระดับ 
กลุ่มงาน 

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
และอาจารย์ผูส้อน 
๑๔ รายวิชา 

กิจกรรมที่ ๗ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ช้ันปีท่ี๑ เทอม๑   
วันท่ี๑๘-๑๙ มค.
๕๙  (๒รายวิชา) 
ช้ันปีท่ี ๑ เทอม๒  
วันท่ี๓๐-๓๑พค.๕๙ 
ช้ันปีท่ี ๒ เทอม ๑ 
วันท่ี๒๑ธ.ค.๕๘  
ช้ันปีท่ี ๒ เทอม ๒  
วันท่ี๑ มิ.ย.๕๙ 
ช้ันปีท่ี ๒ เทอม ๓ 
วันท่ี๑ ก.ย.๕๙ 
ช้ันปีท่ี ๓ เทอม ๑ 
วันท่ี๘ ธ.ค. ๕๘ 
ช้ันปีท่ี ๓ เทอม๒ 
วันท่ี๑๘ เม.ย. ๕๙ 
ช้ันปีท่ี ๔ เทอม๑  
วันท่ี๓๐ พ.ย. ๕๘ 
 

 ดร.วรรณภา 
อ. จุฑามาศ 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

ช้ันปีท่ี  ๔ เทอม๒  
วันท่ี๒๙ มี.ค. ๕๙ 

รวมเงินโครงการที่ ๒ ๒,๕๔๖,๕๐๑.๕๙    
โครงการที่ ๓ 
โครงการประสานความ
ร่วมมือเครือข่ายสขุภาพเชิง
รุกเพ่ือผลิตบัณฑิตพยาบาล
ให้เป็นนักจัดการสขุภาพ 
(โครงการตามกลยุทธ)์ 
วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อส่งเสริมความรู้ความ
เข้าใจในการจัดการเรยีนการ
สอนที่ส่งเสริมทักษะศตวรรษ
ที่ ๒๑ ของครูพี่เลีย้ง 
๒.ส่งเสรมิการมสี่วนร่วมของ
ชุมชนและแหล่งฝึกในการ
จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิ
การเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ 
๓. ส่งเสริมศักยภาพของ 
พี่เลี้ยงในการเรียนการสอนใน
ศตวรรษที่ ๒๑ สู่การเป็นนัก
จัดการสุขภาพ 

๑.มผีู้มีประสบการณ์ทาง 
วิชาการหรือวิชาชีพมาจาก
ชุมชนและแหล่งฝึกมีส่วน
ร่วมในกระบวนการเรยีน
การสอน 
๒.ได้แนวทางและเครือข่ายใน
การพัฒนาการจดัการเรียน
การสอนที่ส่งเสรมิการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ ๒๑  
๓. ไดเ้ครือข่ายความร่วมมือ
ในการเรียนการสอน 

 
กิจกรรมที่ ๑ 
การเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์กับแหล่งฝึก 
 

 
-หัวหน้ากลุ่มการ 
พยาบาลและรพสต. 
จ านวน ๓๐ คน 
-อาจารย์ของ
วิทยาลัย๒๐ คน 
 

 
กิจกรรมที่ ๑ 
๑.ค่าอาหารกลางวันและ
อาหารเย็นนอกสถานท่ี  
(๑๕๐บาท/มื้อx๕๐คนx ๔ มื้อ)  
เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท 
๒.ค่าอาหารกลางวัน 
ที่วิทยาลัยฯ (๘๐บาทx๕๐คน) 
เป็นเงิน ๔,๐๐๐ บาท 
๓.ค่าอาหารว่าง (๒๕ บาท/มื้อ 
x ๕๐ คนx ๖ มื้อ) เป็นเงิน 
๗,๕๐๐ บาท 
๔. ค่าที่พัก (๑๕๐๐ บาท/
ห้อง/คืน x ๒๕ ห้อง x ๒ คืน)  
เป็นเงิน ๗๕,๐๐๐ บาท 
๕. ค่ารถรับ-ส่งจากวิทยาลัยฯ
ถึง จ.เพชรบูรณ์ (๑,๕๐๐๐
บาท/เที่ยวx๒เที่ยว) เป็นเงิน 
๓๐,๐๐๐ บาท 
๖. ค่าวัสดุ อุปกรณ์  
เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท 
 

 
วันท่ี ๒–๔มีค.๕๙ 

๑.มีสัมพันธภาพ 
ที่ดีในการร่วมมือ
การจัดการเรียน
การสอน 
๒.พยาบาล 
พี่เลี้ยงมีศักยภาพ
และทัศนคติทีด่ ี
ในการฝึกภาค 
ปฏิบัติของ
วิทยาลัย 

อ. ดร. ดวงพร 
อ. ดร. ดวงพร 
อ. ยุคนธร 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

๗. ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง เป็นเงิน 
๑๐,๐๐๐  บาท 
๘. ค่าห้องประชุม ๒ วันๆละ 
๑๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน 
๒๐,๐๐๐ บาท 
รวมกจิกรรมที่ ๑  
เป็นเงิน ๑๘๑,๕๐๐ บาท 

กิจกรรมที่ ๒ 
๒.๑ การอบรมและการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
การจัดการเรยีนการสอน
โดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนและแหล่งฝึก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พยาบาลพี่เลี้ยง 
จากแหล่งฝึก 
จ านวน  ๔๐ คน 
อาจารย์ ๓๐ คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ ๒.๑ 
๑. ค่าเดินทาง/พาหนะวิทยากร
(๓,๐๐๐บาท/คนx๒เที่ยว 
x๓คน) เป็นเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท 
๒. ค่าที่พัก (๑,๔๐๐บาท 
x๓คืน) เป็นเงิน ๔,๒๐๐ บาท 
๓. ค่าตอบแทนวิทยากร 
(๑,๒๐๐บาทx๒๘ชม.)  
เป็นเงิน ๓๓,๖๐๐ บาท 
๔. ค่าอาหารว่างและอาหาร
กลางวัน(๑๓๐บาทx๗๐คน 
x๕วัน)เป็นเงิน ๔๕,๕๐๐ บาท 
๕.ค่าเอกสารประกอบการ
อบรม (๒๕บาทx๘๐ชุด) 
เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท 
๖.ค่าขอหน่วย CNEU  
เป็นเงิน  ๒,๐๐๐ บาท 
 

วันท่ี ๒๑ - ๒๕ 
มี.ค.๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

อ. จันทร์จิรา 
อ. มณฑนา 
อ. อภิชาต 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

 
 
๒.๒ การวางแผนฝึก
ภาคปฏิบตัิร่วมกับแหล่งฝึก 
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 
 
พยาบาลพี่เลี้ยง 
จากแหล่งฝึก 
จ านวน ๔๐ คน 
อาจารย์ ๒๐ คน 
 

รวมกจิกรรมที่ ๒.๑  
เป็นเงิน ๑๐๕,๓๐๐ บาท 
กิจกรรมที่ ๒.๒ 
๑. ค่าอาหารว่างและอาหาร
กลางวัน(๑๓๐บาทx(๖๐คนx
๑วัน)เป็นเงิน ๗,๘๐๐ บาท 
รวมกจิกรรมที่ ๒.๒  
เป็นเงิน ๗,๘๐๐ บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ ๒  
เป็นเงิน ๑๑๓,๑๐๐ บาท 

 
 
วันท่ี ๘ มิ.ย. ๕๙ 

 
 
อ. จันทร์จิรา 
อ. มณฑนา 
อ. อภิชาติ 

รวมเงินโครงการที่ ๓ ๒๙๔,๖๐๐    
โครงการที่ ๔ 
โครงการจัดการเรียน 
การสอนที่ส่งเสริมอัตลกัษณ์
บัณฑิต  
(งานประจ า) 
วัตถุประสงค์หลัก 
เพื่อพัฒนาอัตลักษณ์บณัฑติ 
ของนักศึกษา 
วัตถุประสงค์ย่อย 
๑.เพื่อได้แนวทางการจัดการ
เรียนการสอนที่ส่งเสรมิอัต
ลักษณ์บณัฑิต 
๒.เพื่อประเมินอัตลักษณ์
บัณฑิตทุกช้ันป ี

๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของ
จ านวนรายวิชาภาคปฏิบัต ิ
ที่มีการจัดการเรียนการสอน
พัฒนาอัตลักษณ์บณัฑิต 
๒. จ านวนรายวิชาภาคทฤษฎี 
มีการจัดการเรียนการสอนที่
ส่งเสริมอัตลักษณ์บณัฑิต (๕ 
รายวิชา) 
๓. ร้อยละ๑๐๐ ของ 
นักศึกษาแต่ละช้ันปไีด้รบั
การพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิต 
๔. ร้อยละ๘๐ ของบัณฑติที่
มีอัตลักษณ์บัณฑิตที ่
พึงประสงคร์ะดับ ๓..๕๑ ขึ้นไป 

 
 
กิจกรรมที่ ๑ 
พัฒนาการจัดการเรยีน
การสอนใน ๕ รายวิชา
ตามหลักการ 
 

 
 
นักศึกษาช้ันปีท่ี ๑-๔ 
จ านวน ๔๘๔ คน 
 
 
 
 

 
 
กิจกรรมที่ ๑ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ส.ค. ๕๘- พ.ค.๕๙ ๑.วิทยาลยัได้แนว 
ทางในการจดัการ
เรียนการสอนที่
ส่งเสริมอัตลักษณ์
บัณฑิต 
๒.วิทยาลยัได้รับการ
ยอมรบัว่าสามารถ
ผลติบณัฑิตพยาบาล
ที่มีบริการสุขภาพ
ด้วยหัวใจความเป็น
มนุษย ์
 
 
 

อ.ดร.สมาภรณ์ 
 
อ.ดร. สุจติรา 
อ.กีรต ิ
อ.ปิยะเนตร 
อ.ดร.สมาภรณ ์
อ.ยุคนธร 
อ.นิรัชรา 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ ๒ 
ประเมินอตัลักษณ์บัณฑิต
ทุกช้ันป ี

ช้ันปีท่ี ๔ จ านวน 
๑๕๖ คน 
ช้ันปีท่ี ๑ –ช้ันปีท่ี ๓  
จ านวน ๓๔๗ คน 

กิจกรรมที่ ๒ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

วันที ่๒๕ เม.ย 
 – ๑ พค.๕๙ 
วันท่ี ๒๐-๒๖  
มิย.๕๙ 

 อ.ดร.สมาภรณ ์

กิจกรรมที่ ๓ 
การติดตามคณุภาพ
บัณฑิต(TQF) และ 
อัตลักษณ์บณัฑติ 
 

ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
จ านวน ๑๒๓ คน  
รุ่น ๖๓ 

กิจกรรมที่ ๓ 
๑.ค่าซองจดหมายพร้อม 
แสตมป์ (๑๕บาทx๑๒๓ชุด  
x๓ ชุด) เป็นเงิน ๕,๕๓๕ บาท 
๒.ค่าจดัส่งเอกสาร  
เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท 
 
รวมกจิกรรมที่ ๓  
เป็นเงิน ๖,๕๓๕ บาท 

มี.ค.-ก.ค.๕๙  อ.นิรัชรา 
นางปนัดดา 

กิจกรรมที่ ๔ 
การสัมมนาแลกเปลีย่น
เรียนรู้การสอนแบบอิง
สภาพจริง 
 

อาจารย ์
จ านวน  ๓๐ คน 

๑. ค่าอาหารว่างและอาหาร
กลางวัน (๑๓๐บาทx๓๐คน 
x๒วัน) เป็นเงิน ๗,๘๐๐ บาท 
 
รวมกจิกรรมที่ ๔  
เป็นเงิน ๗,๘๐๐ บาท 
 
 
 
 
 

วันท่ี ๑๐–๑๑ 
พ.ค. ๕๙ 

 อ. ดร. สมาภรณ ์
อ. มณฑนา 
 

สรปุงบประมาณโครงการที่ ๔ ๑๔,๓๓๕    
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่ ๕ 
โครงการพัฒนานักศึกษา 
ให้มีเอกลักษณ์สถาบัน  
(งานประจ า) 
วัตถุประสงค์ 
๑.เพื่อส่งเสรมิเอกลักษณ์ของ
สถาบันจากความร่วมมือ
ระหว่างวิทยาลยักับแหล่งฝึก 
"สร้างคนจากชุมชนเพื่อตอบ 
สนองความต้องการของ
ชุมชน" 
๒.เพื่อส่งเสรมิให้นักศึกษามี
ความเข้าใจระบบบริการ
สุขภาพของชุมชน 
๓.เพื่อติดตามการ 
ได้งานท าของบัณฑิต 

๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของ
นักศึกษาท่ีรับเข้ามาจาก 
ความต้องการของชุมชน 
๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของ 
นักศึกษาท่ีส าเรจ็การศึกษา
กลับไปท างานท่ีชุมชน 

 
กิจกรรมที่ ๑  
การพัฒนานักศึกษาเพื่อ 
ส่งเสริมเอกลักษณ์ของ
สถาบัน 
๑.๑ การรับสมัคร 
-  คัดตรงจากพ้ืนท่ี 
-  ระบบสอบตรง 
-  ระบบสอบกลาง 
 

 
กรรมการสมัภาษณ์
คัดตรงจากพ้ืนท่ี  
รับตรงและรับกลาง 
จ านวน ๔๐ คน 
 

 
กิจกรรมที่ ๑  
ระบบคัดตรงจากพ้ืนที่ 
๑. ค่าอาหารว่างและอาหาร
กลางวันกรรมการ(ประชุม)  
(๓วันx๔๐ คนx๑๓๐ บาท)  
เป็นเงิน ๑๕,๖๐๐ บาท 
๒. ค่าปฏิบตัิงานนอกเวลา 
(วันสัมภาษณ์)  
(๑ วันx๔๒๐บาทx๔๕คน)   
เป็นเงิน๑๘,๙๐๐ บาท  
๓.ค่าตอบแทนประชุมกรรมการ
ภายนอก (จ านวน๘คนx๔วัน 
x๑,๐๐๐ บาท)  
เป็นเงิน ๓๒,๐๐๐ บาท 
๔.ค่าตอบแทนประชุมประธาน
กรรมการภายนอก  
(จ านวน ๑ คน x๔ วัน x 
๑,๒๐๐ บาท)  
เป็นเงิน ๔,๘๐๐ บาท 
๕. ค่าวัสดุ อุปกรณ ์
๓,๐๐๐ บาท 
รวมเป็นเงิน ๗๔,๓๐๐ บาท 
 
 

 
วันท่ี๙ พ.ย.๕๘– 
วันท่ี๓๐ธ.ค ๕๘ 
 

๑. วิทยาลัยได้
ระบบการ
คัดเลือกนักศึกษา
ที่มีประสิทธิภาพ 
๒. นักศึกษาที่เข้า
มาสามารถเรียน
และส าเร็จ
การศึกษาภายใน
ระยะเวลาที่
ก าหนด 
๓.วิทยาลยัได้รับ
การยอมรับใน
การผลิตบณัฑิต
พยาบาลจาก
ชุมชน 
  
  

อ.นุโรม 
อ.นุโรม 
อ.ดร.ดวงพร 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

ระบบสอบตรง 
๑. ค่าปฏิบตัิงานนอกเวลา  
(๑ วันx๔๒๐บาทx๔๐คน)   
เป็นเงิน ๑๖,๘๐๐บาท 
๒ .ค่าอาหารว่างและอาหาร
กลางวันกรรมการ  
(๑วัน x ๔๐ คนx๑๓๐ บาท)  
เป็นเงิน ๕,๒๐๐ บาท 
รวมเป็นเงิน ๒๒,๐๐๐บาท 
ระบบสอบกลาง 
๑. ค่าปฏิบตัิงานนอกเวลา 
 (๑ วัน x๔๒๐ บาทx๔๐คน)   
เป็นเงิน ๑๖,๕๐๐ บาท  
๒.ค่าอาหารว่างและอาหาร
กลางวันกรรมการ  
(๒วัน x ๔๐ คนx๑๓๐ บาท)  
เป็นเงิน ๕,๒๐๐ บาท 
รวมเป็นเงิน ๒๒,๐๐๐ บาท 
 
รวมกจิกรรมที่ ๑   
เป็นเงิน ๑๑๘,๓๐๐ บาท  
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

 ๒.นักศึกษาช้ันปีท่ี ๔ ที่เข้า
ร่วมโครงการมีความ 
พึงพอใจ ต่อกิจกรรมโดยมี
ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ 

กิจกรรมที่ ๒ 
การส่งนักศึกษาฝึกปฏิบัติ 
งานในแหล่งทุนต้นสังกัด 

นักศึกษาช้ันปีท่ี ๔ 
๑๕๖คน (รุ่น๖๔) 
(๔ จังหวดั : พิษณโุลก 
เพชรบูรณ,์ตาก,เลย) 

กิจกรรมที่ ๒ 
๑. ค่าพาหนะเหมาจา่ยในการ
วางแผนโครงการและนเิทศ 
เป็นเงิน ๑๖,๘๐๐ บาท 
๒. ค่าเบี้ยเลี้ยงของอาจารย์และ
พนักงานขับรถ จ านวน ๓ คน  
(๓ แห่งx๓ คนx๒วันx๒๔๐
บาทx๒ครั้ง)เป็นเงิน๘,๖๔๐ 
บาท 
๓. ค่าสมนาคณุภาคปฏิบัติ
อัตรา ๓๐๐ บาท/คน/เดือน
(๑๕๖คนx๑๙ วันx๓๐๐/๓๐
วัน) เป็นเงิน ๒๙,๖๔๐ บาท 
๔.ค่าที่พักอาจารย์(๗๕๐บาทx
๓แห่งx๒ คนx๒เที่ยว)  
เป็นเงิน ๙,๐๐๐ บาท 
๕ ค่าที่พักพนักงานขับรถ 
(๗๕๐บาทx๓แห่งx๒เที่ยว)  
เป็นเงิน ๔,๕๐๐ บาท 
รวมกจิกรรมที่ ๒  
เป็นเงิน ๖๘,๕๘๐บาท 

  อ. จุฑามาศ 
อ.นิรัชรา 

 ๓.ร้อยละ๑๐๐ของบัณฑติ
ได้งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน ๑ ปี 

กิจกรรมที่ ๓ 
ติดตามการได้งานท าของ
บัณฑิต 

บัณฑิตทีส่ าเร็จการ 
ศึกษาในปีการศึกษา  
๒๕๕๗จ านวน ๑๒๓ คน 

กิจกรรมที่ ๓ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

วันท่ี ๑๘-๒๐ 
ธ.ค. ๕๘ 

 อ.นุโรม 
น.ส.อโนชา 

รวมเงินโครงการที่ ๕ ๑๘๖,๘๘๐     
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่ ๖ 
โครงการเตรียมความพร้อม
สอบขึ้นทะเบียนใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ ์
(งานประจ า) 
วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา
เห็นความส าคัญของการ
เตรียมตัวเพื่อสอบขึ้นทะเบียน
ใบ อนุญาตประกอบวิชาชีพ     
การพยาบาล 
๒. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ใน
รายวิชาที่มีการสอบขึ้น
ทะเบียนใบอนุญาตประกอบ 
วิชาชีพการพยาบาล 

๑.ค่าเฉลี่ยความคิดเห็น 
ของนักศึกษาต่อกิจกรรม 
การเตรียมตัวเพื่อสอบข้ึน
ทะเบียนใบอนุญาต 
ประกอบวิชาชีพการ 
พยาบาลมากกว่า ๓.๕๑ 
๒.ร้อยละ๑๐๐ ของ 
นักศึกษาท่ีสอบผ่านการ 
วัดความรูร้วบยอดทาง 
การพยาบาลได้แก่ สบช.  
วิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ 
และมหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
กิจกรรมที่ ๑  
เสรมิสร้างแรงจูงใจ 
 

 
นักศึกษาช้ันปีท่ี ๔  
รุ่นที่ ๖๔  
จ านวน ๑๕๖ คน 
 

 
กิจกรรมที่ ๑  
๑. ค่าตอบแทนวิทยากร 
๗ ชม.X๖๐๐ บาท  
เป็นเงิน ๔,๒๐๐ บาท 
๒. ค่าเดินทางวิทยากรโดย
เครื่องบินไป-กลับ  
เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท 
๓. ค่าที่พักวิทยากร ๑ คืน  
เป็นเงิน ๑,๕๐๐ บาท  
๔. ค่าอาหารวิทยากร 
(กลางวัน และอาหารว่าง) เป็น
เงิน ๑๓๐บาท 
๕.ค่าอาหารกลางวัน
คณะกรรมการด าเนินการ 
จ านวน ๓ คนๆละ ๘๐ บาท  
x ๑ มื้อ เป็นเงิน ๒๔๐ บาท 
๖.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
คณะกรรมการด าเนินการ 
จ านวน ๓ คนๆละ ๒๕ บาท  
x ๒ มื้อ เป็นเงิน ๑๕๐ บาท 
 
รวมกจิกรรมที่ ๑   
เป็นเงิน ๑๑,๒๒๐ บาท 
 

 
วันท่ี ๒๑ มี.ค. ๕๙ 
 
 
 
 
 
 

๑. นักศึกษาของ
วิทยาลัยฯ 
สามารถสอบรับ
ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
ได้ในเวลาที่
ก าหนด  

อ.ดร.อัญชล ี
 

อ.ดร.อัญชล ี
อ.ยุคนธร 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

  กิจกรรมที่ ๒  
กิจกรรมค้นฟูาคว้าดาว 
 -แข่งขันตอบปัญหา
รายวิชาชีพทางการ
พยาบาล 

นักศึกษาช้ันปีท่ี ๔  
รุ่นที่ ๖๔  
จ านวน ๑๕๖ คน 

กิจกรรมที่ ๒ 
๑. ค่าลงทะเบียนร่วมกิจกรรม
ของนักศึกษาช้ันปีท่ี ๔  
(วิชาละ๒๐บาทx๑๕๖ คน 
เป็นเงิน ๒๘,๐๘๐ บาท น าไป
เป็นเงินรางวัล ๙วิชา) 
๒. ค่าอาหารว่างนักศึกษา 
(๑๕ บาท X ๓ วันๆละ ๒ มื้อ
X ๑๕๖ คน) เป็นเงิน 
๑๔,๐๔๐ บาท 
๓. ค่าวัสดุ (กระดาษ เครื่อง
เขียน ๒๕ บาท X ๑๕๖ คน) 
เป็นเงิน ๓,๙๐๐ บาท 
 

รวมกจิกรรมที่ ๒   
เป็นเงิน ๑๗,๙๔๐  บาท 

วันท่ี ๒๒–๒๕ 
มี.ค. ๕๙ 

๒.วิทยาลยัฯเป็น
ที่ยอมรับของ
สังคมในการผลิต
บัณฑิตพยาบาล
ที่มีคุณภาพ 

อ.ดร.อัญชล ี
 

  กิจกรรมที่ ๓ 
จัดสอบรวบยอดของ 
สบช. เครือข่ายภาคเหนือ
และมหาวิทยาลัยนเรศวร 
ทบทวนความรู้รายวิชา 

นักศึกษาช้ันปีท่ี ๔ 
รุ่น ๖๔ จ านวน  
๑๕๖ คน 
 

กิจกรรมที่ ๓ 
๑.ค่าอาหารว่างอาจารย์ 
(วันละ ๒มื้อ x ๒๕ บาทx๑๒วัน
x๑๕ คน) เป็นเงิน ๙,๐๐๐ บาท 
๒. ค่าอาหารกลางวันอาจารย์  
(วันละ ๑มื้อ x ๘๐ บาทx๑๒วัน 
x๑๕ คน) เป็นเงิน ๑๔,๔๐๐ บาท  
 

รวมกจิกรรมที่ ๓  
เป็นเงิน ๒๓,๔๐๐ บาท 

วันท่ี ๑๘ มี.ค. - 
๑๐ พ.ค.๕๙ 

 อ. ดร. อัญชล ี
อ. จุฑามาศ 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

  กิจกรรมที่ ๔ 
๑.๑ Pre-test 
๑.๒ทบทวนความรู้
นักศึกษาช้ันปีท่ี ๔ โดย
วิทยากรภายใน 
๑.๓ทบทวนความรู้
นักศึกษาช้ันปีท่ี ๔ โดย
วิทยากรภายนอก 
๑.๔ ประเมินผลการจดั
กิจกรรม 
๑.๕ Post-test 
๑.๖ ถอดบทเรียน
นักศึกษาและอาจารย์ที่
เกี่ยวข้อง 

นักศึกษาช้ันปีท่ี ๔ 
รุ่น ๖๔ จ านวน  
๑๕๖ คน 

กิจกรรมที่ ๔ 
๑. ค่าตอบแทนวิทยากร 
๙ รายวิชาๆ  ละ ๑๔ ชม.ๆ  ละ๖๐๐ 
บาท เป็นเงิน  ๗๕,๖๐๐ บาท 
๒. ค่าพาหนะ (๙ รายวิชาๆละ 
๖,๐๐๐ บาท)  เป็นเงิน  ๕๔,๐๐๐ 
บาท 
๓. ค่าอาหารกลางวันและอาหาร
ว่างวิทยากร (๑๓๐ บาท X ๙ 
รายวิชาๆละ ๒ วัน)  เป็นเงิน  
๒,๓๔๐ บาท 
๔. ค่าอาหารว่างของนักศึกษา  
มื้อละ๑๕บาท x ๑๕๖ คน  
x ๑๘ วัน x วันละ ๒ มื้อ  
เป็นเงิน  ๘๔,๒๔๐ บาท 
๕.ค่าอาหารกลางวันของ
คณะกรรมการด าเนิน การ
รายวิชาละ ๑ คนๆละ ๘๐ บาท 
จ านวน ๙ รายวิชาๆละ ๒ วัน 
เป็นเงิน  ๑,๔๔๐ บาท 
๖. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ของคณะกรรมการด าเนินการ
รายวิชาละ ๑ คนจ านวน ๑๘ 
วันๆละ ๒ มื้อๆละ ๒๕ บาท  
เป็นเงิน  ๙๐๐ บาท 

วันท่ี ๑๘ มี.ค. – 
๒๒ พ.ค. ๕๙ 
 
 
 
 
 
 
 

 อ. มณฑนา 
และหัวหน้าภาค 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

๗.ค่าที่พักวิทยากร  
จ านวน ๙ คน x วันละ ๑,๐๐๐ 
บาท x ๒ วันเป็นเงิน ๑๘,๐๐๐ 
บาท 
๘. ค่าเบี้ยเลีย้งพนักงานขับรถ 
๖ วัน x วันละ ๒๔๐ บาท 
เป็นเงิน ๑,๔๔๐ บาท 
 
รวมเงินกิจกรรมที่ ๔ 
เป็นเงิน ๒๓๗,๙๖๐บาท 

สรปุงบประมาณโครงการที่ ๖          ๒๙๐,๕๒๐    
โครงการที่ ๗ 
โครงการส่งเสริมความ        
ภาคภูมิใจในวิชาชีพพยาบาล 
(งานประจ า) 
 
วัตถุประสงค์ 
๑.เพื่อให้นักศึกษามีทัศนคติ  
ที่ดีและศรัทธาต่อวิชาชีพ
พยาบาล 
๒. เพื่อส่งเสริมความภาค 
ภูมิใจในสถาบัน 
๓ เพื่อเตรียมความพร้อม 
ในการกลับไปท างานตาม 
สภาพจริง 

๑.ค่าเฉลี่ยความคดิเห็น 
ของนักศึกษาที่มีทัศนคต ิ
ที่ดีต่อวิชาชีพมากกว่า ๓.๕๑ 
๒.ค่าเฉลี่ยการประเมิน 
หลักสตูรพยาบาลศาสตร 
บัณฑิตหลักสูตรปรับปรุง  
๒๕๕๕ มากกว่า ๓.๕๑ 

กิจกรรมที่ ๑ 
ปัจฉิมนิเทศ และอ าลา 
สถาบันส าหรับนักศึกษา 
ช้ันปีท่ี ๔  
๑.๑ จดัประชุมวิชาการ 
๑.๒ จดักิจกรรมกลุ่ม
สัมพันธ์ 
๑.๓ พิธีส าเร็จการศึกษา
และอ าลาสถาบัน 

นักศึกษาช้ันปีท่ี ๔ 
จ านวน ๑๕๖ คน 

กิจกรรมที่ ๑ 
๑.ค่าตอบแทนวิทยากร  
(๖๐๐บาทx๒๘ชม.)  
เป็นเงิน ๑๖,๘๐๐ บาท 
๒.ค่าเดินทางวิทยากร  
เป็นเงิน๑๐,๐๐๐ บาท 
๓. อาหารว่างนักศึกษา  
(๑๕บาทx๑๐มื้อx๑๕๖ คน)  
เป็นเงิน ๒๓,๔๐๐ บาท 
๔.ค่าอาหารกลางวัน อาหาร
ว่างวิทยากรและคณะกรรมการ
(๑๓๐บาทx๔วันx๒๐คน) 
เป็นเงิน ๑๐,๔๐๐ บาท 
 

วันท่ี 23-27 พ.ค 
๕๙ 

๑.นักศึกษามี
ทัศนคติที่ดีและ
ศรัทธาต่อวิชาชีพ
พยาบาล 
๒.นักศึกษามั่นใจ
และสามารถ
ท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

อ.จันทิมา 
อ. ดร. ดวงพร 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

๕.ค่าอาหารว่างวันปัจฉิมนิเทศ
(๒๕บาทx๘๐คน) 
เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท 
๖.ค่าอาหารว่างนักศึกษา  
วันปัจฉิม(๑๕บาทx๔๒๙คน)  
เป็นเงิน ๖,๔๓๕ บาท 
๗. ค่าตกแต่งสถานที่และวัสดุ 
(ไวนิล ดอกไม้ กระดาษอุปกรณ์ 
ต่าง) เป็นเงิน ๘,๐๐๐ บาท 

รวมเงินโครงการที่ ๗ ๗๗,๐๓๕    
โครงการที่ ๘ 
โครงการพัฒนาหลักสูตร 
พยาบาลศาสตร์ 
(งานประจ า) 
 
วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อพัฒนาหลักสูตร        
พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

๑. หลักสูตรมีมาตรฐานไดร้ับ
การยอมรับจากสภาการ
พยาบาลตามก าหนด 

๑ แต่งตั้งกรรมการ
ด าเนินงาน 
๒. วิเคราะห์บรบิทสุขภาพ
ของประเทศและแนวโน้ม 
๓.ร่างโครงสร้างหลักสูตร 
๔.เสนอเพื่อวิพากษ์จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕.เสนอหลักสูตรตามล าดับ 

คณะกรรมการ
พัฒนาหลักสตูร 

๑.ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ
(๑,๒๐๐บาทx๗ชม.x๑คน)
และ(๖๐๐บาทx๗ชม.x๒คน) 
เป็นเงิน ๑๖,๘๐๐ บาท 
๒. ค่าที่พักผู้ทรงคณุวุฒิ 
เป็นเงิน ๑,๕๐๐ บาท 
๓. ค่าเดินทางผู้ทรงคุณวุฒิ 
เป็นเงิน ๔,๖๐๐ บาท 
๔.ค่าอาหารกลางวันและ
อาหารว่าง (๑๓๐บาทx๒๕
คน) เป็นเงิน ๓,๒๕๐ บาท 
๕.ค่าอาหารกลางวันและ
อาหารว่างผู้ให้ข้อมลู  
(๑๓๐บาทx๒๐คนx๒วัน) 
เป็นเงิน ๕,๒๐๐ บาท 

เม.ย.-ก.ย. ๕๙ ได้หลักสตูรที่
ทันสมัยและ
สอดคล้องกับ
ภาวะสุขภาพของ
ประเทศ 

อ. ดร. ดวงพร 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

๖.ค่าวัสดุ เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท 
รวมเงินโครงการที่ ๘ ๓๖,๓๕๐    

โครงการที่ ๙ 
โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติ 
การพยาบาลเสมือนจริง 
(งานประจ า) 
 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการ
ทางการพยาบาลให้เสมือนจริง 

มีห้องปฏิบัติการทางการ
พยาบาลที่เสมือนหอผู้ปุวย
จริงอย่างน้อย๑ ห้อง 

- ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
ทางการพยาบาลให้เป็น
ห้องปฏิบัติการเสมือนจริง 
- จัดหาครุภัณฑ์และ
ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติ
พยาบาล (งบประมาณ 
๒๕๕๙) 

นักศึกษาพยาบาล
ศาสตร์ชั้นปีท่ี ๒ ถึง
ช้ันปีท่ี ๔ จ านวน 
๔๔๗ คน 

๑.ค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ ค่าจ้าง
กั้นห้อง  
เป็นเงิน ๔๘๐,๐๐๐ บาท 
(หมวดอุดหนุนทั่วไป) 
2.ค่าวัสดุ ครภุัณฑ์ ส าหรับ
การจัดการเรยีนการสอน  
เป็นเงิน ๖๓,๐๐๐ บาท 
(หมวดอุดหนุนทั่วไป) 
3.ค่าหุ่นผู้ใหญฝ่ึกปฏิบตัิการ
พยาบาลพื้นฐาน ๒ ตัว  
เป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท  
(งบลงทุน) 
4. ค่าหุ่นปฏบิัติการช่วยชีวิต
แบบครึ่งตัวพร้อมชุด
ประเมินผล ๒ ตัว  
เป็นเงิน ๕๒๐,๐๐๐ บาท  
(งบลงทุน) 
 
 
 
 
 

ต.ค. -ธ.ค. ๕๘ 
 

๑.นักศึกษา
พยาบาลมี
ห้องปฏิบัติการ
พยาบาลเสมือน 
จริงที่พัฒนาทักษะ
ปฏิบัติการพยาบาล
๒.บัณฑิตพยาบาล
ของวิทยาลัยฯมี
ทักษะปฏิบัติการ
พยาบาลเป็นท่ี
ยอมรับของสถาน
บริการสุขภาพ 
 
 
 

อ. ดวงพร 

รวมเงินโครงการที่ ๙ ๑,๔๖๓,๐๐๐    



       แผนปฏิบัตกิาร  ปีงบประมาณ ๒๕๕๙  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช หน้า 32 
 

โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่ ๑๐ 
โครงการจัดต้ังองค์กร
นักศึกษาเครือข่ายภาคเหนือ 
(โครงการวิทยาลัยเครอืข่ายฯ) 
 
วัตถุประสงค์ 
๑.เพื่อจัดตั้งองค์กรนักศึกษา
เครือข่ายภาคเหนือ 
๒.เพื่อสร้างเครือข่ายและสาน 
สัมพันธ์ของนักศึกษาเครือข่าย
ภาคเหนือ 
๓. เพื่อส่งเสริมภาวะผู้น าของ
นักศึกษาเครือข่ายภาคเหนือ 
๔.เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ ๒๑ ของผู้น า
นักศึกษาเครือข่ายภาคเหนือ 
 
 

๑.มีการจัดตั้งองค์กร
นักศึกษาเครือข่ายภาคเหนือ 
๒.มีแผนการท างานของ
องค์กรนักศึกษาเครือข่าย
ภาคเหนือเป็นลายลักษณ์
อักษร 
๓. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้น า
นักศึกษาเครือข่ายภาคเหนือ
มีภาวะผู้น าและเกิดทักษะ
การเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ 
 

๑.จัดประชุมผู้น านักศึกษา
เครือข่ายภาคเหนือ 
๒.จัดท าแผนการท างาน
ร่วมกันของนักศึกษา
เครือข่ายภาคเหนือ 
๓.ด าเนินการตามแผนใน
ประเด็นที่สนใจร่วมกัน 
๔.ประเมินผลส าเร็จและ
ร่วมกันพัฒนาในสิ่งที่ควร
ปรับปรุง 
๕.สรุปน าเสนอผลการ
ด าเนินงาน 
 

ตัวแทนนักศึกษา
วิทยาลัยเครือข่าย
ภาคเหนือ แห่งละ 
๙ คน รวม ๘ แห่ง
จ านวน ๗๒ คน 
อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยาลัยละ ๑ คน 
รวม ๘ คน 
คณะกรรมการ
ด าเนินงานนักศึกษา 
จ านวน ๑๘ คน 
อาจารย์ จ านวน ๕ คน 
 

๑.ค่าอาหารว่างอาจารย์ 
๒๕ บาท x ๑๓ คน x ๒ มื้อ 
x ๖ ครั้ง เป็นเงิน ๓,๙๐๐ บาท 
๒. ค่าอาหารกลางวัน อาจารย์ 
๘๐ บาท x ๑๓ คน x  ๖ ครั้ง 
เป็นเงิน ๖,๒๔๐ บาท 
๓.ค่าอาหารว่างนักศกึษา  
๒๐ บาท x ๙๐ คน x ๒ มื้อ 
x ๖ ครั้ง เป็นเงิน ๒๑,๖๐๐ บาท 
๔. ค่าอาหารกลางวัน นักศึกษา 
๕๐ บาท x ๙๐ คน x  ๖ ครั้ง 
เป็นเงิน ๒๗,๐๐๐ บาท 
๕. ค่าพาหนะในการเดินทาง
ของแต่ละวิทยาลัย ๗ แห่ง ๆ
ละ ๒,๕๐๐ บาท x ๖ ครั้ง เป็น
เงิน ๑๐๕,๐๐๐ บาท 
๖. ค่าวัสดุ อุปกรณ์  
เป็นเงิน ๕,๔๖๐ บาท 
๗.ค่าจ้างถ่ายเอกสาร  
เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท 
 
 
 

ธันวาคม ๕๘  
กุมภาพันธ์ ๕๙  
มีนาคม ๕๙ 
พฤษภาคม ๕๙ 
กรกฎาคม ๕๙ 
กันยายน ๕๙ 

เกิดองค์กร
นักศึกษาเครือข่าย
ภาคเหนือและผู้น า
นักศึกษาเครือข่าย
ภาคเหนือมภีาวะ
ผู้น าและเกิด
ทักษะการเรยีนรู้
ในศตวรรษที่ ๒๑ 
 

อ.ปิยะเนตร 
อ.ดร.ชลลดา 

สรุปงบประมาณโครงการที่ ๑๐ ๑๗๒,๒๐๐    
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่ ๑๑ 
โครงการพัฒนาบัณฑิตดี 
ศรีพุทธชินราชสู่อาชีพ
พยาบาล  
(งานประจ า) 
วัตถุประสงค์               
๑.เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษาเป็น
คนดี มีพฤติกรรมคณุธรรม
ชองวิทยาลัย 
๒.เพื่อปลูกฝังอัตลักษณบ์ริการ
สุขภาพด้วยหัวใจความเป็น
มนุษย ์
๓.เพื่อเตรียมนักศึกษาสู่อาชีพ
พยาบาล 
 

๑. นักศึกษาทุกช้ันปีมีค่า
คะแนนเฉลีย่ด้านพฤติกรรม
คุณธรรมของสถาบัน ระดับ
ด ี(ค่าเฉลี่ย≥๓.๕๑) 
๒.ค่าเฉลี่ยคณุลักษณะบณัฑติ
ของนักศึกษาแต่ละช้ันปี   
๓.ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของ
นักศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรม
โครงการพัฒนาบณัฑิตด ี
ศรีพุทธชินราช สู่อาชีพ
พยาบาล(มากกว่า ๓.๕๑) 
๔.ค่าเฉลี่ยผลการประเมิน
คุณภาพบณัฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ อุดมศึกษา 
(TQF)  สาขาพยาบาล
ศาสตร์  มีค่าเฉลี่ยระดับดี  
(ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑติ) 
๕.ค่าคะแนนเฉลีย่อัตลักษณ์
บัณฑิตมีค่าระดับเฉลี่ยดี  
(ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑติและ 

 
กิจกรรมที ่๑  
กิจกรรมส่งเสริมคณุธรรม
นักศึกษาสู่บริการสุขภาพ
ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย ์
๑.๑เสวนาอาจารย์และ
เจ้าหน้าท่ีประจ าครอบ 
ครัว ในปีการศึกษาที่ผ่าน
มาและเสนอแนวทาง
พัฒนาระบบครอบครัว 
 
 
๑.๒  พบครอบครัว 
พุทธชินราชทุกวันพุธท่ี๒ 
ของเดือน 
๑.๓ประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาต่อการ
ให้ดูแลครอบครัวของ
อาจารย์ทุก ๖ เดือน 

 
 
 
 
 
อาจารย์ บุคลากร 
ของวิทยาลัย 
จ านวน ๘๐ คน 
 
 
 
 
อาจารย์ บุคลากร 
ของวิทยาลัย 
จ านวน ๑๐๐ คน 
นักศึกษาช้ันปีท่ี๑-๔ 
จ านวน ๕๘๖ คน 
นักศึกษาช้ันปีท่ี๑-๔ 
จ านวน ๕๘๖ คน 

 
 
 
 
 
๑.ค่าอาหารว่างอาจารย ์
บุคลากร๒๕บาทx๘๐คนX๑มื้อ  
เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท 
๒.ค่าวัสด ุ๑,๕๐๐ บาท 
๓.ค่าถ่ายเอกสาร ๑,๐๐๐ บาท 
รวมเป็นเงิน ๔,๕๐๐ บาท 
 
ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 
 
ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 
 
รวมเงินกิจกรรมที ่๑  
เป็นเงิน ๔,๕๐๐ บาท 

 
 
 
 
 
อาจารย์ ธ.ค.๕๘ 
เจ้าหน้าท่ี  
วันพุธท่ี ๒ธ.ค. 
๕๘ 
 
 
 
ทุกวันพุธท่ี ๒ 
ของเดือน 
 
ก.พ. ๕๙ 
 
 
 
 

 
นักศึกษาได้รบัการ
ปลูกฝังให้เป็นคน 
ดีมีอัตลักษณ ์
บริการ 
สุขภาพด้วยหัว
ใจความเป็นมนุษย ์
และมีพฤติกรรม 
คุณธรรมของ
สถาบัน 

อ.สุทธามาศ 
อ.สุทธามาศ 

 บัณฑิต)  (สอดคล้องข้อที่ ๑ 
และ ๒ สบช.) 

กิจกรรมที่ ๒  
๒.๑เส้นทางสีขาวก้าวสู่
วิชาชีพวิชาชีพพยาบาล 
 
 

อาจารย์กรรมการ
กิจการนักศึกษา 
๑๐ คน 
นักศึกษาช้ันปีท่ี ๑ 
จ านวน ๑๔๐ คน 

กิจกรรมที ่๒ (ส่วนนักศึกษา
ใหม่)เงินลงทะเบียนคนละ 
๑,๕๐๐บาทx๑๔๐คน เป็นเงิน
๒๑๐,๐๐๐บาท และ
งบประมาณของวิทยาลัย 

วันท่ี ๘-๑๒  
ส.ค.๕๙ 
 
 
 

นักศึกษาใหม่
ปรับตัวได้และมี
ทัศนคติที่ด ี
ต่อวิชาชีพ 
 

อ.ปิยะเนตร 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

๒.๑.๑การปรับตัวและการ
อยู่ร่วมกันในวิทยาลัย 
๒.๑.๒ สร้างเจตคติที่ดตี่อ
วิชาชีพพยาบาล 
๒.๑.๓สร้างสมัพันธภาพ 
ระหว่างนักศึกษาอาจารย์ 
สายสนบัสนุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรรมการสโมสร
นักศึกษา ๓๐ คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ ๒.๑ 
๑.ค่าอาหารนักศึกษาช้ันปีท่ี ๑ 
(๑๕๐บาทx๑๔๐คนx๔วัน)   
เป็นเงิน ๘๔,๐๐๐ บาท 
๒.ค่าอาหารว่างนักศึกษาช้ันปี
ที่ ๑ (๒๐บาทx๑๔๐คนx๙มื้อ) 
เป็นเงิน ๒๕,๒๐๐ บาท 
๓.ค่าตอบแทนวิทยากร (๖ชมx
๖๐๐บาท) เปน็เงิน ๓,๖๐๐ บาท  
๔.ค่าพาหนะเดินทาง วิทยากร
ไปกลับ เป็นเงิน ๕๐๐ บาท 
๕.ค่าอาหารและอาหารว่าง 
วิทยากร๒คนx ๑๐๕ บาท  
เป็นเงิน ๒๑๐ บาท 
๖.ค่าอาหารกรรมการ สโมสร 
นักศึกษา (๑๕๐บาทx๓๐คนx
๔วัน) เป็นเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท   
๗.ค่าอาหารว่างกรรมการ สโมสร
นักศึกษา (๒๐บาทx๓๐คนx๙มื้อ) 
เป็นเงิน ๕,๔๐๐ บาท 
๘.ค่าบายศรี ๕,๐๐๐ บาท 
๙.ค่าจ้างท าปูายเวที ๑,๕๐๐บาท 
๑๐.คา่วัสดุ และจ้างถ่าย
เอกสาร ๕,๐๐๐ บาท 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
กิจกรรมที ่๒.๒ 
๒.๒ ปรับฐานความรู้วิชา 
คณิตศาสตร์ อังกฤษ 
ภาษาไทย วิทยาศาสตร ์

 
 
 
 
 
 
อาจารย์กรรมการ
กลุ่มวิชาการ ๑๐ คน  
นักศึกษาช้ันปีท่ี ๑ 
จ านวน ๑๔๐ คน 
 

๑๑.ค่าจ้างรถรางคันละ ๑,๒๐๐
บาทx๕คัน ๖,๐๐๐ บาท 
รวมงบประมาณในกิจกรรมที่ 
๒.๑ เป็นเงิน ๑๕๔,๔๑๐บาท 
 
กิจกรรมที ่๒.๒ 
๑.ค่าอาหารนักศึกษาปีท่ี ๑ 
(๕๐บาทx๑๔๐คนx๑๐วัน)  
เป็นเงิน ๗๐,๐๐๐ บาท 
๒.ค่าอาหารว่างนักศึกษาช้ันปี
ที่ ๑ (๒๐บาทx๑๔๐คนx๒๐
มื้อ) เป็นเงิน ๕๖,๐๐๐ บาท 
๓.ค่าตอบแทนวิทยากร ชม.
ละ๖๐๐บาทx๓ คนx๗ชม  
เป็นเงิน ๑๒,๖๐๐ บาท 
๔.ค่าที่พักวิทยากร ๑วันx
๑,๒๐๐บาท เป็นเงิน ๑,๒๐๐ 
บาท 
๕.ค่าพาหนะเหมาจ่าย 
๔,๐๐๐ บาท 
๖.ค่าอาหารและอาหารว่าง
วิทยากร๒ วันx ๓คนxวันละ
๑๓๐บาทเป็นเงิน ๓๙๐ บาท  
กิจกรรมที ่๒.๒ 
เป็นเงิน ๑๔๔,๑๙๐ บาท 

 
 
 
 
 
 
วันท่ี ๑๕-๒๖ ส.ค. 
๕๙ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
นักศึกษาใหม่มี
ความรู้วิชาพื้นฐาน
ในระดับด ี
 

 
 
 
 
 
 
อ.จุฑามาศ 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

รวมเงินกิจกรรมที่ ๒  
เป็นเงิน ๒๙๘,๖๐๐ บาท 

 
 

  กิจกรรมที่ ๓  
ธรรมะกับบริการ 
สุขภาพด้วยหัวใจความ
เป็นมนุษย ์
  ๑) บรรยาย 
  ๒) ปฏิบัติธรรม 
  ๓) บ าเพ็ญประโยชน ์
 

อาจารย์ กรรมการ 
และวิทยากร ๕ คน 
นักศึกษาปี ๒ 
จ านวน ๑๔๗ คน 
 

กิจกรรมที่ ๓  
๑.ค่าตอบแทนวิทยากร  
๒ คนx๑๒ชม.xชม.ละ๖๐๐ 
บาท  เป็นเงิน ๑๔,๔๐๐ บาท 
๒.ค่าอาหารนักศึกษา 
๑๔๗คนx๕๐บาทx๖มื้อ  
เป็นเงิน ๔๔,๑๐๐บาท 
๓.ค่าอาหารว่างนักศึกษา 
๑๔๗คนx๒๐บาทx๔มื้อ  
เป็นเงิน ๑๑,๗๖๐ บาท   
๔.ค่าอาหาร กรรมการและ
วิทยากร ๕คนx๘๐บาทx๖มื้อ 
เป็นเงิน ๒,๔๐๐ บาท 
๕.ค่าอาหารว่าง กรรมการและ
วิทยากร ๕คนx๒๕บาทx๔มื้อ 
เป็นเงิน ๕๐๐ บาท  
๖. ค่าวัสดุอุปกรณ์ ๒,๐๐๐ บาท 
 

รวมเงินกิจกรรมที่ ๓  
เป็นเงิน ๗๕,๑๖๐ บาท 
 
 
 

วันท่ี ๒๗-๒๘ 
ก.พ. ๕๙ 

นักศึกษาได้รบัการ 
พัฒนาอัตลักษณ์
และพฤติกรรม 
คุณธรรม 
 

อ.จุฑากานต ์
อ.ภุมรินทร ์
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

  กิจกรรมที ่๔ 
สุนทรียสนทนาสู่บริการ 
สุขภาพด้วยหัวใจความ
เป็นมนุษย ์
๔.๑ บรรยาย 
๔.๒ กิจกรรมจิตปญัญา 
๔.๓ ติดตามประเมิน 
พฤติกรรมคณุธรรม 

คณะกรรมการและ 
วิทยากร ๕ คน 
นักศึกษาช้ันปีท่ี ๓ 
จ านวน ๑๔๔ คน 
 

กิจกรรมที่ ๔ 
๑.ค่าอาหารนักศึกษา  
๑๔๔คนx๕๐บาทx๔มื้อ  
เป็นเงิน ๒๘,๘๐๐ บาท 
๒. ค่าอาหารว่างนักศึกษา  
๑๔๔คนx๒๐บาทx๔มื้อ  
เป็นเงิน ๑๑,๕๒๐ บาท 
๓.ค่าอาหารกรรมการและ
วิทยากร ๕คนx๘๐บาทx๔มื้อ 
เป็นเงิน ๑,๖๐๐บาท 
๔.ค่าอาหารว่างกรรมการ และ
วิทยากร ๕คนx๒๕บาทx๔มื้อ  
เป็นเงิน ๕๐๐ บาท   
๕.ค่าวัสดุ/คา่ถ่ายเอกสาร  
๓,๐๐๐ บาท 
 

รวมเงินกิจกรรมที่ ๔   
เป็นเงิน ๔๕,๙๘๐ บาท 

วันท่ี ๒๖-๒๗ 
ธ.ค.๕๘ 

นักศึกษาเข้าใจ
ความคิดความ 
รู้สึกของตนเอง
และผู้อื่น รู้จักฟัง
อย่างใคร่ครวญ 

อ.ภุมรินทร ์
 

  กิจกรรมที่ ๕     
เสรมิสร้างศักยภาพการ
ดูแลผูปุ้วยระยะสุดท้าย
ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย ์
๕.๑ บรรยาย 
๕.๒ ฝึกปฏิบตัิ/Role 
Play การดูแลผู้ปุวยระยะ

คณะกรรมการและ 
วิทยากร ๕ คน 
นักศึกษาช้ันปีท่ี ๔ 
จ านวน ๑๕๖คน 

กิจกรรมที่ ๕    
๑.ค่าตอบแทนวิทยากร  
๒ คนX ๗ ชม.x ๑๒๐๐บาท  
เป็นเงิน ๑๖,๘๐๐ บาท   
๒.ค่าอาหารว่างนักศึกษา  
๑๕๖คนx๒๐บาทx๔มื้อ  
เป็นเงิน๑๒,๔๘๐ บาท  

วันท่ี ๒๖-๒๗  
มี.ค.๕๙ 

นักศึกษามี
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
การดูแลผู้ปุวย
ระยะสุดท้าย 

อ.ดร.สจุิตรา 
อ.ศิริรัชส ์
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

สุดท้าย ๓.ค่าอาหาร ๑๕๖คน x ๓ มื้อ 
X ๕๐ บาท เป็นเงิน ๒๓,๔๐๐บาท 
๔. ค่าอาหารกลางวันอาหารเย็น
คณะกรรมการและวิทยากร  
๕ คนx๓ มื้อx๘๐ บาท 
เป็นเงิน ๑,๒๐๐ บาท 
๕. ค่าอาหารว่างคณะกรรมการ
และวิทยากร  
๕ คนx๔ มื้อx๒๕ บาท  
เป็นเงิน ๕๐๐ บาท 
๖.ค่าวัสดุ/คา่ถ่ายเอกสาร  
เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ ๕   
เป็นเงิน ๕๗,๓๘๐ บาท 

สรุปงบประมาณโครงการที่ ๑๑ ๔๘๑,๖๒๐    
โครงการที่ ๑๒ 
โครงการพัฒนาความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันกับหน่วยงาน
ภายนอก (งานประจ า) 
 
วัตถุประสงค์ 
๑.เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือ 
ในการพัฒนานักศึกษาระหว่าง
สถาบัน 
๒.เพื่อส่งเสรมินักศึกษาให้

๑.มีการลงนามข้อตกลง 
ร่วมกันระหว่างถาบัน 
การศึกษา 
๒. มีกิจกรรมร่วมกัน 
ระหว่างถาบันอุดมศึกษา 
อย่างน้อย ๑กิจกรรม/ 
โครงการ 

กิจกรรมที่ ๑  
ประชุมส่งเสรมิความ
ร่วมมือระหว่างสถาบัน 

นักศึกษา ๑๐ คน 
อาจารย์ ๒ คน 

กิจกรรมที่ ๑    
๑.ค่าเบีย้เลีย้งนักศึกษา  
๑๐คนx๑๘๐บาทx๒ วัน 
เป็นเงิน ๓,๖๐๐ บาท  
๒.ค่าเช่ารถตู้ วันละ๒,๐๐๐บาท  
x๒ วัน เปน็เงิน ๔,๐๐๐ บาท 
๓.ค่าน้ ามันรถ ๒,๕๐๐ บาท 
๔.ค่าวสัด ุ๑,๐๐๐ บาท 
๕.ค่าเบี้ยเลีย้งอาจารย์๒๔๐บาท x 
๒วัน x ๒คน เป็นเงิน ๙๖๐ บาท 

ภาคเรยีนที่ ๒,๓ นักศึกษามี
เครือข่ายในการ
ด าเนินกิจกรรม
นักศึกษาเกิด 
ความร่วมมือ
ระหว่างสถาบัน 
อุดมศึกษาใน
จังหวัดพิษณุโลก
และภาคเหนือ 

อ.ดร.ชลลดา 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

สร้างเครือข่ายในการ
ด าเนินงานกิจกรรมนักศึกษา 
๓.เพื่อให้ผู้น านักศึกษามีส่วน
ร่วมในการน าการประกัน  
คุณภาพการศึกษาไปใช้ 
๔. เพื่อประสานความ 
ร่วมมือกับหน่วยงาน  
ภายนอกสถาบัน                                                                                                                                                                                         

รวมเงินกิจกรรมที่ ๑  
เป็นเงิน ๑๒,๐๖๐ บาท 

 กิจกรรมที่ ๒ 
ส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันอดุมศึกษา 
ในจังหวัดพิษณุโลก 
กิจกรรมแข่งขันกีฬา 
(กีฬาอุดมศึกษา  
จ.พิษณุโลก) 

๑. อาจารยผ์ู้ฝกึสอน 
กีฬาจ านวน ๔ คน 
๒.นกัศึกษาช้ันปีท่ี  
๑-๓ จ านวน๒๐๐คน 
๓. คณาจารย ์
จ านวน ๒๐ คน 

กิจกรรมที่ ๒   
ช่วงฝึกซ้อม 
เงินลงทะเบียนสถาบันละ 
๒๐,๐๐๐บาท   
๑.ค่าตอบแทนผู้ฝึกซ้อม  
๔ คนx๒๐๐บาทx๒๐วัน  
เป็นเงิน ๑๖,๐๐๐ บาท 
๒.ค่าอาหารว่างนักศึกษา  
๖๐คนx๒๐บาทx๒๐วัน 
(นักกีฬา)  
เป็นเงิน ๒๔,๐๐๐ บาท  
๓.ค่าอาหารว่างนักศึกษา 
๑๔๐คนx๒๐บาทx๑๐วัน 
(กองเชียร์)  
เป็นเงิน ๒๘,๐๐๐ บาท 
วันแข่งขัน   
๔.ค่าอาหารอาจารย์ 
เจ้าหน้าท่ี ๒๐ คนๆละ๒ มื้อๆ 
๘๐บาทx๒ วัน  
เป็นเงิน ๖,๔๐๐ บาท  
๕.ค่าอาหารว่างอาจารย์ และ
เจ้าหน้าท่ี ๒๐คนx๕๐บาทx๒
วัน รวมเป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท  

  อ.พรพิมล 
อ.อังคณา 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

๖.ค่าอาหารนักศึกษา ๒๐๐คน
x๑๕๐บาทx๒ วัน เป็นเงิน 
๖๐,๐๐๐ บาท   
๗.ค่าอาหารว่างนักศึกษา 
๒๐๐คนx๔๐บาทx๒ วัน  
เป็นเงิน ๑๖,๐๐๐ บาท  
๘.ค่าอาหารผูฝ้ึกซ้อม๔คนๆ 
ละ๑๖๐ บาทจ านวน ๒ วัน  
เป็นเงิน ๑,๒๘๐ บาท   
๙.ค่าอาหารว่างผูฝ้ึกซ้อม ๔ 
คนๆละ๕๐ บาทx๒ วัน  
เป็นเงิน ๔๐๐ บาท 
๑๐. ค่าเช่าชุด แต่งหน้า เหมา
จ่าย ๕,๐๐๐ บาท 
๑๑. ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ๕,๐๐๐ บาท 
๑๒. ค่าจัดจ้าง ๕,๐๐๐ บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ ๒ 
เป็นเงิน ๑๘๙,๐๘๐ บาท 

  กิจกรรมที่ ๓ 
กิจกรรมส่งเสรมิความร่วมมือ
ด้านการประกันคณุภาพ
การศึกษาของนักศึกษา 
ระหวา่งสถาบันอุดมศึกษาเขต
ภาคเหนือตอนลา่ง 

ตัวแทนนักศึกษา กิจกรรมที่ ๓   
๑.ค่าวัสดุ/คา่ถ่ายเอกสาร  
๒,๐๐๐ บาท 
 
รวมเงินกิจกรรมที่ ๓ 
เป็นเงิน  ๒,๐๐๐ บาท 

ตลอดปีการศึกษา  อ.ดร.ชลลดา 

รวมเงินโครงการที ่๑๒ ๒๐๓,๑๔๐    
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่ ๑๓ 
โครงการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของการด าเนิน
กิจกรรมของสโมสรนักศึกษา
โดยใช้การประกันคุณภาพ
การศึกษา (งานประจ า) 
 
วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อสนับสนุนสโมสร
นักศึกษาในการด าเนินงานโดย
ใช้กระบวนการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
๒. เพื่อเสริมสร้างนักศึกษาให้มี
การด าเนินกิจกรรมครบถ้วน
และสอดคล้องกับคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์  ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ และอัต
ลักษณ์ของบัณฑิต 
๓..ส่งเสริมให้นักศึกษาน า
ความรู้ด้านการประกันคุณภาพ
ไปใช้ในการด าเนินกิจกรรม ๕ 
ประเภท และนโยบาย ๓ ดี คือ  
๓.๑ กิจกรรมวิชาการที่ 
ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที ่

๑.ร้อยละ ๘๐ ของกิจกรรมที่
น าการประกันคุณภาพ
การศึกษามาใช้ในการ
ด าเนินงานของนักศึกษาที่
ครอบคลุมกิจกรรม ๕ 
ประเภท และนโยบาย ๓ ดี 
คือ ด้านวิชาการฯ ด้านกีฬา 
ด้านบ าเพ็ญประโยชน์ ด้าน 
คุณธรรมและด้านศลิปะและ
วัฒนธรรม  การส่งเสริม
ประชาธิปไตย และสรา้ง
ภูมิคุ้มกันในการด าเนินชีวิต 
๒. ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินงานกิจกรรม
ครบถ้วนและสอดคล้องกับ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิและอัตลักษณ์ของ
บัณฑิต 

กิจกรรมส่งเสริมให ้
นักศึกษาด าเนินกิจกรรม 
ครอบคลมุ ๕ ประเภท   
TQF นโยบาย ๓ ดีโดยใช้
การประกันคณุภาพฯ 
กิจกรรมที ่๑ 
๑.ชมรมวิชาการ 
กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริม
คุณลักษณะบณัฑติฯ 

    ชมรมวิชาการ 
อ.ปิยะเนตร 
อ.จันทร์จิรา 

กิจกรรมที ่๑.๑ 
๑.๑เรียนรู้สู่วิชาชีพ
พยาบาล 
๑.๑.๑ เรียนรู้
ประสบการณ ์

นักศึกษาช้ันปีท่ี ๑ 
จ านวน ๑๓๘ คน 
นักเรียน ม.๔-๕ 
จ านวน ๕๐ คน 

กิจกรรมที ่๑.๑ 
กิจกรรมที ่๑.๑.๑ 
เก็บเงินลงทะเบียนนักเรยีน  
๕๐ คน x ๒๐๐บาท  
เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท 
 
รวมเงินกิจกรรมที่ ๑.๑.๑ 
เป็นเงิน  ๑๐,๐๐๐ บาท 

วันท่ี ๓๐-๓๑  
มค.๕๙  

นักเรียนมัธยม
ปลายมเีข้าใจ
เกี่ยวกับงานของ 
 

อาจารย์ประจ า
ช้ันปีท่ี ๑ 

๑.๑.๒ แนะแนววิชาชีพ
พยาบาล 

นักเรียนม.๖ 
จ านวน ๔๐๐คน 
ที่โรงเรียน 
อาจารย์กรรมการ 
นักศึกษาสโมสร
นักศึกษา 

กิจกรรมที ่๑.๑.๒ 
๑.ค่าจดัท าปูายประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยฯ ๑,๕๐๐ บาท 
๒.ค่าจดัท าบอร์ดการเรียน
วิชาชีพพยาบาล ๒,๐๐๐ บาท 
x๒ อัน เป็นเงิน ๔,๐๐๐ บาท 
๓.จัดจา้งท าแผ่นพับ
ประชาสมัพันธ์ ๕,๐๐๐ บาท  

ภาคเรยีนที่ ๒-๓ 
ปีการศึกษา 
๒๕๕๘ 

วิชาชีพพยาบาล 
นักเรียนปี ๑ มี
ทักษะในการ
บริหารจดัการ
โครงการ 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

พึงประสงค์  
๓.๒ กิจกรรมกีฬาหรือการ 
ส่งเสริมสุขภาพ  
๓.๓ กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 
หรือรักษาสิ่งแวดล้อม  
๓.๔ กิจกรรมเสริมสร้าง 
คุณธรรมและจริยธรรม 
๓.๕ กิจกรรมส่งเสริมศิลปะ 
และวัฒนธรรม 
๓.๖ กิจกรรมส่งเสริม 
ประชาธิปไตย 
๓.๗ กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกัน 
ในการด าเนินชีวิต 
๔.๔ บูรณาการกิจกรรม 
นักศึกษากับพันธกิจหลักของ 
วิทยาลัยฯ 
 

๔.ค่าอาหารอาจารย์และ
พนักงานขับรถ  
๓ คนx๘๐บาทx๓ ครั้ง  
เป็นเงิน ๗๒๐ บาท 
๕.ค่าอาหารว่างอาจารย์และ
พนักงานขับรถ  
๓ คนx๓ครั้งx คนละ ๒๕ บาท 
เป็นเงิน ๒๒๕ บาท 
๖.ค่าอาหารนักศึกษา  
๕คนx๕๐บาทx ๓ครั้ง 
 เป็นเงิน ๗๕๐ บาท 
๗.ค่าอาหารว่างนักศึกษา  
๕ คนx๓ครั้งxคนละ๒๐ บาท  
เป็นเงิน ๓๐๐ บาท  
๘.ค่าวัสดุของที่ระลึก
ประชาสมัพันธ์ วพพ.  
เป็นเงิน ๒,๐๐๐  บาท 
 
รวมเงินกิจกรรมที่ ๑.๑.๒ 
เป็นเงิน  ๑๔,๔๙๕ บาท 
 
รวมเงินกิจกรรม ๑.๑  
เป็นเงิน ๑๕,๔๙๕ บาท 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

 กิจกรรมที่ ๑.๒  
๑.๒ บรูณาการความรู้สู่
บริการสุขภาพ(กิจกรรมให้
ความรู้ด้านสุขภาพ และ
วัยรุ่นรู้เท่าทันตั้งครรภ ์
วัยเหมาะสม) 

นักศึกษาป๒ี 
จ านวน ๑๔๗ คน 
นักศึกษาช้ันปีท่ี ๓  
๑๔๔ คน 
นักเรียนช้ันป.๑-๖  
และม.๑-๓๔๐๐ คน 
โรงเรียนขยาย
โอกาสทาง
การศึกษา เขต
อ าเภอเมือง จ. พล  
นักศึกษาป๓ี 
จ านวน ๑๔๔ คน 
นักศึกษาช้ันปีท่ี ๒  
จ านวน ๑๔๗ คน 
นักศึกษาช้ันปีท่ี ๓  
จ านวน ๑๔๔ คน 
นักศึกษา ช้ันป.๑-๖  
และม.๑ – ๓ จ านวน
๔๐๐ คน โรงเรียน
ขยายโอกาสทาง
การศึกษา เขตอ าเภอ
เมือง จ. พล  
นักศึกษาช้ันปีท่ี ๓ 
จ านวน ๑๔๔ คน 
 

กิจกรรมที่ ๑.๒  
๑.ค่าวัสดุช้ันปีท่ี ๒ เป็นเงิน    
๕,๐๐๐ บาท 
๒.ค่าวัสด ุช้ันปีท่ี ๓ เป็นเงิน      
๕,๐๐๐ บาท 
 
รวมเงินกิจกรรม ๑.๒  
เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท 

ภาคเรยีนที่ ๒-๓ นักเรียนปี ๒ 
และ ปี ๓ มี
ทักษะในการ
บริหารจดัการ
โครงการและน า
ความรู้ทางการ
พยาบาลไป
บริการแกส่ังคม
และได้บ าเพญ็
ประโยชน์แก่
สังคม 

อ.ปิยะเนตร 
อ.จันทร์จิรา 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

  ๑.๓ สัมมนาวิชาการ เรื่อง  
เตรียมตัวอย่างไรในการ 
สอบสภาจาก
ประสบการณ์พี่ 

นักศึกษาช้ันปีที๔่ 
จ านวน ๑๕๖ คน 

กิจกรรมที๑่.๓ 
๑.ค่าตอบแทนวิทยากร 
๔ คนx๒ชมx๖๐๐บาท  
เป็นเงิน ๔,๘๐๐ บาท 
๒.ค่าวสัดุอุปกรณ ์๒,๕๐๐ บาท 
๓.ค่าอาหารว่าง ๑๕๖x๒๐ 
บาท เป็นเงิน ๓,๑๒๐ บาท 
 
รวมเงินกิจกรรม ๑.๓  
เป็นเงิน ๑๐,๔๒๐ บาท 

วันพุธท่ี ๑๘    
พ.ค.๕๙ 

นักศึกษาได้รบั
ความรู้และ
ประสบการณ์ใน
การเตรียมตัว
เพื่อเข้าสู่อาชีพ
พยาบาล และ
สอบใบประกอบ
วิชาชีพ 

อ.ดร.ชลลดา 

  ๑.๔ประกันคณุภาพสู่
กิจการนักศึกษา 
(บรรยาย,เป็นที่ปรึกษา) 

นักศึกษาทุกช้ันป ี
จ านวน ๕๘๖ คน 

กิจกรรมที่ ๑.๔  
๑. ค่าวัสดุและถ่ายเอกสาร 
เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท 
 
รวมเงินกิจกรรม ๑.๔  
เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท 
 
รวมเงินกิจกรรมที ่๑  
เป็นเงิน ๓๕,๙๑๕ บาท 

วันท่ี ๑๔ ก.ย.๕๙ 
ปีการศึกษา 
๒๕๕๙ 

นักศึกษา
สามารถประยุกต์
ความรู้เกี่ยวกับ
การใช้ประกัน
คุณภาพมาใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

อ.ดร.รุ่งทิวา  
และคณะ 

 ๒.ชมรมกีฬาและ To be 
๑กิจกรรมกีฬาหรือการ
ส่งเสริมสุขภาพ 
๒.๑เบนทุกากล้าใหม ่
ไร้อบายมุข (กีฬาสี) 

นักศึกษาช้ันป ี 
ที ่๑-๔ 
จ านวน ๕๘๖ คน 
อาจารย์ บุคลากร 
จ านวน ๘๐ คน 

กิจกรรมที่ ๒ 
กิจกรรมที่ ๒.๑ 
๑.ค่าอาหารว่างรอบคัดเลือก 
๕๘๖คนx๒๐บาทx๕ มื้อ  
เป็นเงิน ๕๘,๖๐๐ บาท 
 

วันท่ี๒๖–๓๐ 
ก.ย.๕๘ 
 
วันท่ี ๑ ต.ค. ๕๙ 
กีฬาสีปีการศึกษา 
๒๕๕๙ 

นักศึกษาได้มี
กิจกรรม ส่งเสริม
สุขภาพและสร้าง
สัมพันธภาพที่ดี
กับบุคลากรใน
องค์กร เป็นการ

ชมรมกีฬา 
อ.อวินนท ์
อ.พรพิมล 



       แผนปฏิบัตกิาร  ปีงบประมาณ ๒๕๕๙  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช หน้า 45 
 

โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

๒..ค่าอาหารนักศึกษา 
๕๘๖คนx๕๐บาทx๒ มื้อ  
เป็นเงิน๕๘,๖๐๐ บาท 
๓.ค่าอาหารวา่งนักศกึษา ๕๘๖ 
คนx ๒มือ้xคนละ๒๐ บาท 
เป็นเงิน ๒๓,๔๔๐ บาท   
๔.ค่าอาหารอาจารย์๘๐ คน  
x๘๐บาทx๒ มื้อ  
เป็นเงิน ๑๒,๘๐๐ บาท 
๕. ค่าอาหารว่างอาจารย์ ๘๐ 
คนx๒๕บาทx๒ มื้อ  
เป็นเงิน ๔,๐๐๐ บาท 
๖.ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา 
เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท 
๗.ค่าวัสด ุ๓,๐๐๐ บาท 
๘.ค่าจ้างท าปูายเวท ี  
เป็นเงิน ๑,๕๐๐ บาท 
 
รวมเงินกิจกรรมที่ ๒.๑ 
เป็นเงิน  ๑๘๑,๙๔๐ บาท 

สร้างภมูิคุ้มกันใน
การด าเนินชีวิต 

  ๒.๒ กิจกรรมรณรงค์งด
สูบบุหรี่วันเอดสโ์ลก 
วันวาเลนไทน ์

นักศึกษาในชมรมฯ กิจกรรมที่ ๒.๒ 
๑.ค่าวัสดุและจัดจา้ง  
เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท 
๒.ค่าอาหารนักศึกษา ๕๐คนx
๕๐บาทx๓มื้อ  

วันท่ี ๒ ธ.ค.๕๘ 
วันท่ี ๑๐ ก.พ.๕๙ 
วันท่ี ๒๕ พ.ค.๕๙ 

นักศึกษาได้
บ าเพ็ญประโยชน์
ต่อสังคม 

อ.ปิยะเนตร 
อ.จันทร์จิรา 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

เป็นเงิน ๗,๕๐๐ บาท   
๓.ค่าอาหารว่างนักศึกษา  
๕๐ คนx๓มื้อx คนละ ๒๐ บาท 
เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท  
 
รวมเงินกิจกรรม ๒.๒  
เป็นเงิน ๑๕,๕๐๐ บาท 
 
รวมเงินกิจกรรมที่ ๒  
เป็นเงิน ๑๙๗,๔๔๐ บาท 

  ๓. ชมรมจิตอาสาและ 
พัฒนาสิ่งแวดล้อม 
๓.๑ พุทธชินราชร่วมใจ
ฟื้นฟูอนามัยสิ่งแวดล้อม  
สร้างจิตส านึกแยกขยะ
รักษ์โลก 
๑) ให้ความรู้เรื่อง ๗ R 
๒) แกนน านักศึกษาศึกษา 
ดูงาน รพ.พุทธชินราช 
๓) กิจกรรม ๕ ส. 
๔) รับซื้อคัดแยกและ 
จ าหน่ายขยะ 
๕) ประกวดห้องพัก 
ห้องเรยีน   

นักศึกษาช้ันป ี 
ที ่๑-๔ 
จ านวน ๕๘๖ คน 
อาจารย์ บุคลากร 
จ านวน ๘๐ คน 

กิจกรรมที่ ๓   
กิจกรรมที่ ๓.๑   
๑.ค่าตอบแทนวิทยากร 
๖ ชม.x๖๐๐ บาท  
เป็นเงิน ๓,๖๐๐บาท 
๒.ค่าอาหารว่าง นักศึกษา  
๕๘๖ คนxคนละ๒๐ บาท  
เป็นเงิน ๑๑,๗๒๐ บาท 
๓.ค่าอาหารว่างอาจารย ์
๘๐ คน x ๒๕บาท  
เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท 
๔.ค่าวัสดุและจัดจา้ง  
๕,๐๐๐ บาท 
รวมเงินกิจกรรม ๓.๑  
เป็นเงิน ๒๒,๓๒๐ บาท 

ตลอดปีการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
วันท่ี ๑๖ ธ.ค. ๕๘ 
 
 
 
วันพุธท่ี ๔ 
ของทุกเดือน 

นักศึกษาได้
บ าเพ็ญประโยชน์
ต่อสถาบันและ
สังคมในการ
รักษาสิ่งแวดล้อม 

อ.ภุมรินทร ์
อ.สุทธามาศ 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

  ๓.๒ จิตอาสา 
รักษ์บ้าน รักคนไข ้
ปลอดภัยในการใช้ชีวิต 
บูรณาการกับวิชา 
จริยศาสตรฯ์ (ช้ันปีท่ี ๒) 

นักศึกษาช้ันปีท่ี ๒
ผู้ปุวยในโรงพยาบาล
โรงพยาบาลพุทธชิน
ราช  
 

กิจกรรมที่ ๓.๒   
๑.ค่าวัสดุและจัดจา้ง  
๕,๐๐๐  บาท 
 
รวมเงินกิจกรรม ๓.๒  
เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท 
 
รวมเงินกิจกรรมที่ ๓  
เป็นเงิน ๒๗,๓๒๐ บาท 

ภาคเรยีนที่ ๒-๓/
๒๕๕๘ 
(ก.พ.-พ.ค. ๕๙) 

นักศึกษาได้
บ าเพ็ญประโยชน์
ต่อสถาบันและ
สังคมมีจิตอาสา
พัฒนาคุณธรรม
ในการด าเนินชีวิต 

อ.อารีย ์
อ.พรพิมล 

  ๔.ชมรมศิลปการแสดง 
และอนุรักษ์วัฒนธรรม
ไทย กิจกรรมส่งเสริม
ศิลปะและวัฒนธรรม 
๑) เรียนดนตรมีังคละ 
จากปราชญ์ชาวบ้าน 
 
๒) เรียนดนตรไีทย 
 
๓) จัดหาเครื่องวงดนตรี
ไทยสากล และมังคละ 

 
 
 
 
นักศึกษาในชมรมฯ 

กิจกรรมที่ ๔   
๑.ค่าตอบแทนผู้สอน 
๒คนx๑๒ ช.ม.x๒๐๐บาท  
เป็นเงิน ๔,๘๐๐ บาท 
๒.ค่าตอบแทนผู้สอน 
๑คนx๒๔ช.มx๒๐๐บาท  
เป็นเงิน ๔,๘๐๐ บาท 
๓.ค่าวัสดุอุปกรณ ์   
(เครื่องดนตรี)  
หมายเหต-ุการปรับปรุงห้อง
ดนตรีและซื้อเครื่องดนตร ี    
ใช้งบอ านวยการ แผนงาน 
ประจ า 
   
รวมเงินกิจกรรมที่๔   
เป็นเงิน ๙,๖๐๐ บาท 

ทุกวันพุธ 
สัปดาห์ ๑,๓ 
 

นักศึกษาร่วม
ท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
ดนตรมีังคละ
และเผยแพรต่่อ
สาธารณชน 

อ.อังคณา 
อ.จุฑากานต ์
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

  ๕.สโมสรนักศึกษา 
๕.๑ ส่งเสรมิการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย 
เลือกตั้งคณะกรรมการ 
สโมสรนักศึกษา 

นักศึกษาช้ันปีท่ี  
๑-๓จ านวน๔๓๐คน 

กิจกรรมที่ ๕.๑ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

วันพุธท่ี ๑๓ ก.ค.
๕๙ 

นักศึกษาแสดง
ความเป็น
ประชาธิปไตย 

สโมสรฯ 
อ.ดร.ชลลดา 
อ.ปิยะเนตร 

  ๕.๒ ท านุบ ารุงศิลปฯ 
๑)จัดตกแต่งกระทงใน
ขบวนแห่นางนพมาศวัน
ลอยกระทงและนางนพมาศ 
๒) ร่วมเดินขบวนในวัน  
ลอยกระทง 

คณาจารย ์เจ้าหน้าท่ี   
จ านวน  ๒๐   คน 
นักศึกษาช้ันปีท่ี ๒ 
จ านวน ๑๔๗ คน 
นักศึกษาช้ันปีท่ี ๓   
 จ านวน๕๐  คน 

กิจกรรมที่ ๕.๒     
เงินสนับสนุนจากเทศบาล   
(๑๐,๐๐๐ บาท)  เป็นคา่ตกแต่ง
รถขบวนและนางนพมาศ   
๑.ค่าอาหารเย็นนักศึกษาตกแต่ง
กระทง ๓๐ คน x๕๐บาท x๓วัน 
เป็นเงิน ๔,๕๐๐ บาท 
๒.ค่าอาหารว่างนักศึกษา 
๑๙๗ คนx๒๐บาท  
เป็นเงิน ๓,๙๔๐ บาท 
๓.ค่าอาหารว่างอาจารย์
เจ้าหน้าท่ี ๒๐ คนๆละ ๒๕
บาท เป็นเงิน ๕๐๐ บาท 
 
รวมเงินกิจกรรมที่ ๕.๒  (๒) 
เป็นเงิน ๑๘,๙๔๐ บาท 
 
 
 
 

วันท่ี ๒๒-๒๔ พ.ย. 
๕๘ 
วันท่ี ๒๕ พ.ย.๕๘ 

นักศึกษาร่วมสืบ
สานประเพณี
วัฒนธรรมไทย 

สโมสรฯ 
ชมรมศิลปฯ 
อ.ปิยะเนตร 
อ..อวินนท ์
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

  ๓) พิธีไหว้คร ูเลื่อนช้ัน อาจารย์และ 
แขกผู้มีเกียรต ิ
จ านวน๕๐คน 
นักศึกษาป๑ี-๔ 
จ านวน ๕๘๖ คน 

๑.ค่าดอกไม้จัดสถานที่ ๑,๕๐๐ บาท 
๒.ค่าอาหารว่างอาจารย ์
แขกผู้มีเกียรติ  
๘๐ คนๆละ ๒๕บาท  
เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท 
๓.ค่าอาหารว่างของนักศึกษา 
๕๘๖คน x ๒๐ บาท  
เป็นเงิน ๑๑,๗๒๐ บาท 
๔.ค่าจ้างท าปูายเวที ๑,๕๐๐ บาท 
๕.ค่าวัสดุและถ่ายเอกสาร
๑๐,๐๐๐ บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ ๓  
เป็นเงิน ๒๖,๗๒๐ บาท 

วันท่ี ๑๕ ก.ย.๕๙ 
ปีการศึกษา  
๒๕๕๙ 

นักศึกษาแสดง
ถึงความกตัญญู
เคารพ ต่อครู
อาจารย ์

สโมสรฯ 
ชมรมศิลปฯ 
อ.อังคณา 
อ.อวินนท ์

  ๔)รับหมวกและเข็มชั้นป ี อาจารย์และ 
แขกผู้มีเกียรต ิ
จ านวน๕๐คน 
นักศึกษาป๑ี-๔ 
จ านวน ๕๘๖ คน 

๑.ค่าดอกไม้จัดสถานที่ ๑,๕๐๐ บาท 
๒.ค่าอาหารว่างอาจารย์แขก 
ผู้มีเกียรติ ๕๐ คนๆละ  
๒๕บาท เป็นเงิน ๑,๒๕๐ บาท 
๓.ค่าอาหารว่างของนักศึกษา  
๕๘๖คน x ๒๐ บาท  
เป็นเงิน ๑๑,๗๒๐ บาท 
๔.ค่าจ้างเหมาท าโครงปักเทียน
รูปสว.  ๓๐,๐๐๐ บาท  
๕.ค่าซื้อตะเกียงเซรามิก 
๑๕๐ อันx ๓๗ บาท   
เป็นเงิน ๕,๕๕๐  บาท 

วันศุกร์ที่  
๑๖ ต.ค.๕๘ 

นักศึกษามี 
ทัศนคติที่ดีต่อ
วิชาชีพพยาบาล 

อ.ปิยะเนตร 
อ.อังคณา 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

๖.ค่าจ้างท าปูายเวที ๑,๕๐๐ บาท 
๗.ค่าวัสด ุ๑๐,๐๐๐ บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ ๔   
เป็นเงิน ๓๑,๕๒๐ บาท 

  ๕) วัฒนธรรมเชื่อมสาย 
สัมพันธ์พี่น้องก่อนอ าลา 
สถาบัน 

อาจารย์และ 
แขกผู้มีเกียรต ิ
จ านวน ๓๐คน 
นักศึกษาป๑ี-๔ 
จ านวน ๕๘๖ คน 

งบประมาณของนักศึกษา 
ปี ๑-๓ และสโมสรนักศึกษา
ร่วมกับวิทยาลยัพยาบาลฯ   
๑.ค่าดอกไม้จัดสถานที๑่,๕๐๐บาท 
๒.ค่าอาหารอาจารย์แขก 
ผู้มีเกียรติ ๓๐ คนๆละ๘๐บาท 
เป็นเงิน ๒,๔๐๐ บาท 
๓. ค่าอาหารของนักศึกษา  
๕๘๖คนx๕๐ บาท  
เป็นเงิน ๒๙,๓๐๐ บาท 
๔.ค่าจ้างท าปูายเวท ี ๑,๕๐๐ บาท 
๕.ค่าวัสด ุ๓,๐๐๐ บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ ๕  
เป็นเงิน ๓๗,๗๐๐ บาท 

วันพุธท่ี  
๑๘ พ.ค.๕๙ 

เกิดสายสัมพันธ์
อันดีระหว่าง
บุคลากรและ
นักศึกษาของ
วิทยาลัย ส่งผล
ให้ครอบครัว
พุทธชินราชมี
ความเข้มแข็ง 

สโมสรฯ 
อ.พรพิมล 
อ.อวินนท ์

  ๖) สงกรานต ์
   ๖.๑มุทิตาจิตผู้สูงอาย ุ
   ๖.๒แสดงดนตรีมังคละ 

อาจารย์และ 
แขกผู้มีเกียรต ิ
จ านวน๕๐คน 
นักศึกษาป๑ี-๔ 
จ านวน ๕๘๖ คน 

๑.ค่าดอกไม้จัดสถานที๑่,๕๐๐ บาท 
๒.ค่าอาหารว่างอาจารย์และ
แขกผู้มีเกียรติ ๕๐ คนๆละ  
๒๕ บาทเป็นเงิน ๑,๒๕๐ บาท 
๓.ค่าอาหารว่างของนักศึกษา  
๕๘๖ คน x ๒๐ บาท  
เป็นเงิน ๑๑,๗๒๐ บาท 

วันอังคารที่  
๕ เม.ย.๕๙ 

นักศึกษาร่วม
ท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 
แสดงความ
กตัญญูต่อ
ผู้สูงอาย ุ

อ.ดร.สจุิตรา 
อ.ศิริรัชส ์
สโมสรฯ 
ชมรมศิลปฯ 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

๔.ค่าวัสดุและถ่ายเอกสาร 
๕,๐๐๐ บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ ๖  
เป็นเงิน ๑๙,๔๗๐ บาท 

  ๗) ถวายเทียนพรรษา  
และผา้อาบน้ าฝน 

นักศึกษา 
ช้ันปีท่ี ๑,๒,๓ 
และบุคลากร 
จ านวน ๔๐๐ คน 

๑.ค่าวัสดุ ๑๐,๐๐๐ บาท  
 
รวมเงินกิจกรรมที่ ๗   
เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท 

วันท่ี ๑๓ก.ค. ๕๙ นักศึกษาร่วม 
สืบสานประเพณี
ถวายเทียนจ าน า
พรรษา 

อ.จุฑากานต ์
อ.ปิยะเนตร 
สโมสรฯ 
ชมรมศิลปฯ 

  ๘) สานใจพี่สู่ใจน้อง   
ปรองดองพุทธชินราช 
ก้าวสู่วิชาชีพพยาบาล 
ตามเส้นทางปลอด
อบายมุข 

อาจารย์และ 
แขกผู้มีเกียรต ิ
จ านวน๕๐คน 
นักศึกษาป๑ี-๔ 
จ านวน ๕๘๖ คน 

๑.ค่าดอกไม้จัดสถานที่ ๑,๕๐๐ บาท 
๒.ค่าอาหารว่างอาจารย์และ
แขกผู้มีเกียรติ ๕๐ คนๆละ   
๒๕ บาท เป็นเงิน ๑,๒๕๐ บาท 
๓.ค่าอาหารว่างของนักศึกษา 
๕๘๖ คนx๒๐ บาท  
เป็นเงิน ๑๑,๗๒๐ บาท  
๔.ค่าวัสดุและถ่ายเอกสาร 
๑,๐๐๐ บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ ๘   
เป็นเงิน ๑๕,๔๗๐ บาท 
 
รวมเงินกิจกรรมที่ ๕.๒  
เป็นเงิน ๑๙๑,๙๑๐ บาท 
 
 
 

วันท่ี ๑๙ ส.ค.๕๙ เกิดสายสัมพันธ์
อันดีระหว่าง
บุคลากรและ
นักศึกษาของ
วิทยาลัย ส่งผล
ให้ครอบครัว
พุทธชินราชมี
ความเข้มแข็ง 

อ.ดร.ชลลดา 
อ.จันทร์จิรา 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

  ๕.๓ ด้านบริหารจัดการ 
๑)  ประชุมคณะกรรมการ 
สโมสรนักศกึษาเพื่อวางแผน
ก ากับตดิตามการด าเนินงาน
ของสโมสรทุก ๔ เดือน 
๒) ประเมินความเสีย่งที่อาจ
เกิดขึน้ในวิทยาลัยกบั
นักศึกษาและบคุลากร 
๓) สรุปรายงานกิจกรรม 
โครงการทีส่โมสรนักศึกษา
ด าเนนิการหลังเสรจ็สิน้
กิจกรรม  ๒ สัปดาห ์
๔) จดัสรรนักศึกษาเขา้ร่วม 
กิจกรรมเฉพาะกจิที่ได้รบั
มอบหมาย 

 
คณะกรรมการ 
สโมสรนักศึกษา 
จ านวน ๔๐ คน 
อาจารย์ ๕ คน 

 
๑.ค่าอาหารว่างอาจารย ์
๕คนๆละ๒๕บาทจ านวน๓ครั้ง
เป็นเงิน ๓๗๕ บาท 
๒.ค่าอาหารว่างของนักศึกษา 
๔๐ คน x ๒๐ บาท x ๓ ครั้ง  
เป็นเงิน ๒,๔๐๐ บาท 
๓.ค่าอาหารอาจารย์  
๕คนๆละ๘๐บาทจ านวน๓ครั้ง  
เป็นเงิน๑,๒๐๐ บาท 
๔.ค่าอาหารของนักศึกษา  
๔๐ คนx๕๐ บาทx๓ ครั้ง  
เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท 
๕.ค่าวัสดุ ๔,๐๐๐ บาท 
(แฟูมและเครื่องเขียน)   
๖.ค่าถ่ายเอกสาร ๑,๐๐๐ บาท 
 
รวมเงินกิจกรรมที่ ๕.๓   
เป็นเงิน ๑๔,๙๗๕ บาท 
 
รวมเงินกิจกรรมที่ ๕   
เป็นเงิน ๒๐๖,๘๘๕ บาท 
 
 

 
ภาคเรยีนละ ๑ 
ครั้ง 

ส่งเสริมให้สโมสร
นักศึกษาใช้
กระบวนการ
ประกันคณุภาพ
การศึกษามาใช้
ในโครงการและ
กิจกรรม 

อ.ดร.ชลลดา 
อ.ปิยะเนตร 

สรุปงบประมาณโครงการที่ ๑๓ ๔๘๗,๗๗๐    
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่ ๑๔ 
โครงการสนับสนุนให้
นักศึกษาเข้าร่วมประชุม
วิชาการและน าเสนอผลงาน
วิชาการหรือนวัตกรรมทั้งใน
และนอกสถาบัน  
(งานประจ า) 
วัตถุประสงค์ 
๑.เพื่อเตรียมความพร้อม 
นักศึกษาในการน าเสนอ 
ผลงานวิชาการและนวัตกรรม 
๒. เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา 
ได้พัฒนาความรู้ ทักษะและ 
มีส่วนร่วมในการท างาน 
กับหน่วยงานภายนอก 
๓. เพื่อเผยแพร่กิจกรรม 
ศิลปวัฒธรรมต่อสาธารณชน                                                                                                                                      

๑.นักศึกษาได้รับรางวัล 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
อย่างน้อย ๑ คน 
๒. นักศึกษาได้รับรางวัล 
ด้านวิชาการอย่างน้อย  ๑คน 
๓. วิทยาลัยมีการเผยแพร่ 
กิจกรรมศลิปวัฒธรรม  
ต่อสาธารณชน                                                                                                                                      

๑.ประสานภาควิชา
เกี่ยวกับรายชื่อผลงาน
วิชาการ วิจัย/นวัตกรรม
ของนักศึกษา 
๒. แสวงหาเวทีวิชาการ
ต่างสถาบันท่ีเปิดโอกาสให้
นักศึกษาไปน าเสนอ
วิชาการและส่งเสริมให้
นักศึกษาเข้าร่วมประชุม
วิชาการนอกสถาบัน 
๓. จัดเวทีวิชาการให้
นักศึกษาแสดงผลงาน
วิชาการ วิจัย/นวัตกรรม 
ผลงานของแต่ละชมรม
พร้อมคัดเลือกผลงาน
น าเสนอภายนอก 
๔. น าศิลปวัฒนธรรมของ
วิทยาลัยเผยแพรต่่อ
สาธารณชน    
๕. สนับสนุนให้นักศึกษามี
ส่วนร่วมจดักิจกรรมกับ
หน่วยงานภายนอก 
๖. ส่งนักศึกษาเข้าร่วม
ประกวดผลงานทุกพันธกิจใน
เวทีระดับชาติและนานาชาติ 

นักศึกษาทุกช้ันป ี 
จ านวน ๕๘๖ คน 

๑.ค่าที่พัก เบี้ยเลี้ยง    
ค่าลงทะเบียน ค่าพาหนะ  
(นักศึกษา๕คน/เวที)เวทีละ
๑๐,๐๐๐บาทจ านวน ๕ เวท ี  
เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท 
๒.ค่าวัสดุและจ้างท าโปสเตอร ์ 
๖,๐๐๐ บาท 
 

สค.-กค.๕๙ 
(ตลอดปี
การศึกษา) 
 
 
 
 
 
 
 
วันท่ี ๑๓ ก.ค.๕๙
(เวทีวิชาการ) 

๑.นักศึกษาได้รับ
รางวัลด้าน
คุณธรรม
จริยธรรม 
ด้านวิชาการ 
๒.วิทยาลยัมีการ
เผยแพร่กจิกรรม
ศิลปวัฒนธรรม
ต่อสาธารณชน       
๓. วิทยาลัยไดร้ับ
การยอมรับและ
เป็นที่รู้จักของ
สาธารณชน 
 

อ.ศิริรัชส ์
อ.จันทร์จิรา 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

๗. ถอดบทเรยีนเกี่ยวกับ
ความส าเร็จของการ
พัฒนานักศึกษาที่ก่อเกิด
ประโยชนส์ร้างคณุค่าต่อ
สถาบัน ชุมชน 

สรุปงบประมาณโครงการที่ ๑๔ ๕๖,๐๐๐    
โครงการที่ ๑๕ 
โครงการพัฒนาความรู้และ
ประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า 
(งานประจ า) 
วัตถุประสงค์ 
๑.เพื่อพัฒนาความรู้และ 
ประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า 
๒.เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูล 
ศิษย์เก่าให้เป็นปัจจบุัน 
๓.เพื่อสร้างเครือข่ายสาน 
สัมพันธ์ศิษย์เก่า 
๔. เพื่อส่งเสริมให้ศิษย์เก่าม ี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 
วิชาการวิจัย นวัตกรรม 

๑.ร้อยละ๘๐ของศิษย์เกา่ 
ที่เข้าร่วมโครงการมีคา่เฉลีย่
ความพึงพอใจภายหลังเข้า
ร่วมโครงการในระดับดี
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับหรือมากกว่า 
๓.๕๑) 
๒. ฐานข้อมูลศิษย์เก่า 
เป็นระบบและเป็นปัจจุบัน 
๓.สมาคมศิษยเ์ก่าฯ 
มีความเข้มแข็งสนับสนุน 
กิจการของวิทยาลัย 
อย่างต่อเนื่อง 
๔.จ านวนของศิษย์เก่าที่มี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
วิชาการ  วิจัย นวัตกรรม 

กิจกรรมที ่๑  
ทบทวนความรู้สาระ 
รายวิชาชีพทางการพยาบาล
เพื่อเตรียมความพร้อมสอบ
สภาขึ้นทะเบยีนใบประกอบ
วิชาชีพจากสภาการ
พยาบาล 

ศิษย์เก่าที่สอบ 
สภาไมผ่่านครั้งแรก 

กิจกรรมที ่๑  
ไม่ใช้งบประมาณ 

ต.ค.- พ.ย.๕๘  อ.จุฑากานต ์
อ.จันทร์จิรา 

กิจกรรมที ่๒  
ร่วมจัดการประชุมใหญ่สามัญ
ประจ าปีของสมาคมศิษย์
เก่าฯประจ าป ี๒๕๕๘ 
เรื่องพยาบาลกับการดูแลแบบ
ผสมผสานและโภชนบ าบัด 
๑.มุฑติาจิตคณุพ่อเบนทลู 
คุณแมผ่กา บุญอิต 
๒.บรรยายวิชาการ 
๓.แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างศิษย์เก่า 

ศิษย์เก่า  
บุคลากรสาธารณสุข 
จ านวน ๒๐๐ คน 
 

ใช้งบประมาณจาก
ค่าลงทะเบียนของสมาคม 
ศิษย์เก่าพุทธชินราชพยาบาล 

วันท่ี ๒๑ พ.ย.๕๘
 
   

ศิษย์เก่าได้รับ
บริการดา้น
วิชาการ วิชาชีพ
และมสี่วนร่วมใน
กิจกรรมของ
สถาบัน 

ดร.ชลลดา 

สรุปงบประมาณโครงการที่ ๑๕ ๐    
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  วิจัยและสร้างผลงานวิชาการด้านสุขภาพที่ตอบสนองความต้องการของสังคม  
เป้าประสงค์ : ๒.๑ วิทยาลัยมีองค์ความรู/้นวัตกรรมที่มคีุณภาพและตอบสนองความต้องการของสังคมและระบบบรกิารสุขภาพ   
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ๑. ร้อยละของผลงานถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย ์ 
 ๒. ระดับความส าเร็จของผลงานทางวิจัยและวิชาการทีต่ีไดร้ับการพมิพ์  
 ๓. จ านวนแนวปฏิบตัิที่ดีในการจดัการสุขภาพบุคคล 
กลยุทธ ์ ๑. เร่งรดัการผลติ เผยแพรผ่ลงานวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของสังคม 
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ : ๑. ร้อยละของผลงานถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย ์
 ๒. จ านวนบุคลากรที่ผลิตผลงานท่ีมีคุณค่าต่อองค์กร  
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  รองผู้อ านวยการกลุ่มงานวิจัย บรกิารวิชาการ 
ชื่อแผนงาน ๑. สนับสนุนการผลติ เผยแพร่ผลงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรมท่ีมีคุณภาพ 
วัตถุประสงค์ของแผนงาน ๑. เพื่อพัฒนาระบบและกลไกท่ีสนับสนุนการผลติและเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของอาจารย์ 
ตัวชี้วัดแผนงาน ๑. จ านวนผลงานวิจัยและผลงานวิชาการที่เผยแพร่ในเวทีวิชาการ/วารสารในระดับชาติและนานาชาติ   
 ๒. จ านวนเงินสนับสนุนผลงานวิจยัและนวัตกรรม  
 ๓. จ านวนผลงานวิจัยท่ีเกิดจากความร่วมมือระหว่างอาจารย์วิทยาลยักับบุคคลภายนอกองค์กร  
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่ ๑๖ 
โครงการพัฒนาศักยภาพ
อาจารย์ในการผลิตผลงาน
วิชาการ/วิจัย  
(โครงการตามกลยุทธ)์  
 
วัตถุประสงค์ 
๑.เพื่อส่งเสรมิและสนับสนุน
ให้อาจารย์เผยแพรผ่ลงาน
วิชาการ วิจัยและนวตักรรมที่
มีคุณภาพในระดบัชาติหรือ
นานาชาติ 
 

๑.ร้อยละ ๘๐ของอาจารย ์
ที่เข้าร่วมโครงการมผีลงาน 
วิจัยและผลงานวิชาการที่
ตีพิมพ์เผยแพร่ในเวที
วิชาการ/วารสารใน
ระดับชาติและนานาชาต ิ  
 

กิจกรรมที่ ๑  
พัฒนาศักยภาพด้างานวิจัย 
๑.๑ พัฒนาชุด
โครงการวิจัยและทมีวิจัย 
 - ทีมวิจัยพัฒนา
โครงการวิจัยฯ 
 - สรรหาทีมผู้ร่วมวิจัย 
 - พัฒนาความรู้อาจารย์
ในทีมเกี่ยวกับการวิจัยเชิง
คุณภาพและการวิจัยแบบ
ชุดโครงการวิจยั (วิทยากร
ภายในวิทยาลัยฯ) 
  -  ด าเนินการวิจยัตาม
แผนที่วางไว ้
๑.๒ ประชุมเชิงปฏิบตัิการ 
: วิเคราะห์ข้อมลูงานวิจัย 
- วิทยากรบรรยายการ
วิเคราะห์ข้อมูลวิจัยเชิง
คุณภาพ (วิทยากรภายใน
วิทยาลัยฯ) 
- ผู้เข้าประชุมปฏิบัติการ
วิเคราะห์ข้อมูลวิจัยเชิง
คุณภาพ 

อาจารย์  
จ านวน ๓๐ คน 
 

กิจกรรมที่ ๑  
๑.๑ พัฒนาชุดโครงการวิจยั
และทีมวิจัย 
๑. ค่าอาหารกลางวัน  
๘๐ บาท x ๓๐ คน x ๒ วัน  
เป็นเงิน ๔,๘๐๐ บาท   
๒. ค่าอาหารว่าง  
๒๕ บาท x ๓๐ คน x ๔ มื้อ  
เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท 
๓. ค่าถ่ายเอกสาร ๓,๐๐๐ บาท 
 
รวมเงินกิจกรรมที่ ๑.๑   
เป็นเงิน  ๑๐,๘๐๐ บาท 
๑.๒ ประชุมเชิงปฏิบตัิการ:
วิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย 
๑. ค่าอาหารกลางวัน  
๘๐ บาท x ๓๐ คน x ๒ วัน  
เป็นเงิน ๔,๘๐๐บาท   
๒. ค่าอาหารว่าง  
๒๕ บาท x ๓๐ คน x ๔ มื้อ  
เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท 
๓. ค่าถ่ายเอกสาร ๓,๐๐๐ บาท 
 
รวมเงินกิจกรรมที่ ๑.๒   
เป็นเงิน  ๑๐,๘๐๐ บาท 

วันท่ี ๒๔-๒๕  
พ.ย.๕๘ 
 

อาจารย์ม ี
ศักยภาพในการ
ผลิตและ
เผยแพร่
ผลงานวิจัย 
/วิชาการใน
ระดับคณุภาพ 
ที่สูงข้ึน 

อ.ดวงใจ 
อ.ดร.สริีวัฒน ์
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

รวมเงินกิจกรรมที่ ๑  
เป็นเงิน ๒๑,๖๐๐ บาท 

  กิจกรรมที่ ๒  
ประชุมเชิงปฏิบัติการการ
เขียนบทความวิจัย/
บทความวิชาการเพื่อการ
ตีพิมพ ์

อาจารยผ์ู้มี
ผลงานวิจัยและ
บทความวิชาการ
พร้อมท่ีจะตีพิมพ์ 
๓๐ คน 

กิจกรรมที่ ๒ 
๑.ค่าตอบแทนวิทยากร หน่วยงาน
เอกชน ๑ คน  x  ๑,๒๐๐ บาท  x 
๒๔ ช.ม. เป็นเงิน  ๒๘,๘๐๐ บาท 
๒.ค่าเดินทางวิทยากร  
๑ คน x  ๒ เที่ยว ไป-กลับ  
เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท 
๓.ค่าที่พักวิทยากร  
๑ คน x ๓ คืน x ๑,๒๐๐ บาท  
เป็นเงิน  ๓,๖๐๐ บาท 
๔.ค่าอาหารกลางวัน  
๘๐ บาท x ๓๐ คน x ๓ วัน  
เป็นเงิน  ๗,๒๐๐ บาท   
๕. ค่าอาหารว่าง  
๒๕ บาท X ๓๐ คน x ๖ มื้อ  
เป็นเงิน ๔,๕๐๐ บาท 
๖.ค่าวัสดุอุปกรณ์ ๕,๐๐๐ บาท 
 
รวมเงินกิจกรรมที่ ๒   
เป็นเงิน ๕๔,๑๐๐ บาท 
 
 
 

วันท่ี ๒๙ก.พ. 
-๒ มี.ค. ๕๙ 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

 ๒.มีต าราที่ตีพมิพ์เผยแพร่
แล้วเสร็จ (อย่างน้อย๔เรื่อง) 
 

กิจกรรมที่ ๓  
ส่งเสริมการพัฒนาต ารา
เพื่อตีพิมพ์เผยแพร ่

อาจารยผ์ู้มีผลงาน
ต าราพร้อมที่จะ
ตีพิมพ ์๑๒ คน 

กิจกรรมที่ ๓ 
๑. ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ
ในการตรวจสอบต ารา  
จ านวน ๔เลม่ๆละ ๑๒,๐๐๐
บาท เป็นเงิน ๔๘,๐๐๐ บาท 
๒. ค่าถ่ายเอกสาร  ๓,๐๐๐ บาท 
 
รวมเงินกิจกรรมที่ ๓   
เป็นเงิน ๕๑,๐๐๐ บาท 

วันท่ี ๑-๒๙  
ก.พ.๕๙ 

  

สรปุงบประมาณโครงการที่ ๑๖ ๑๒๖,๗๐๐    
โครงการที่ ๑๗ 
โครงการขบัเคลื่อนการ
ด าเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านการจัดการสขุภาพโรค
เรื้อรัง : การทบทวนผลงาน
วิชาการอย่างเป็นระบบ 
(Systematic Review) 
(โครงการตามกลยุทธ)์ 
 

๑.จ านวนผลงานทาง
วิชาการที่เกี่ยวข้องกับโรค
เรื้อรังได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับชาติ/
นานาชาติ (อย่างน้อย๕
เรื่อง)  
 

กิจกรรมที่ ๑ 
๑.วิทยากรบรรยายการการ
ทบทวนผลงานวิชาการ
อย่างเป็นระบบ 
(Systematic Review) 
(วิทยากรภายในวิทยาลยัฯ)   
๒.ประชุมทีมเพื่อก าหนด
หัวข้อ (Theme) การ
ทบทวนผลงานวิชาการและ
ก าหนดวิธีการด าเนินงาน  

อาจารย์ ผูส้นใจ  
๒๐ คน 
 

กิจกรรมที่ ๑ 
๑.ค่าอาหาร กลางวัน  
๘๐ บาท x ๒๐ คน x ๑ มื้อ 
เป็นเงิน ๑,๖๐๐ บาท 
๒.ค่าอาหารว่าง 
๒๕ บาท x ๒ มื้อ x ๒๐ คน  
เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท 
 
รวมเงินกิจกรรมที่ ๑  
เป็นเงิน ๒,๖๐๐ บาท 

วันท่ี ๑ ธ.ค. ๕๘ ศูนย์ความเป็น
เลิศของวิทยาลัย
มีผลงานทาง
วิชาการที่เป็น
รูปธรรมมากข้ึน 

อ.อายุพร 
อ.ดวงใจ 

วัตถุประสงค์ 
๑. พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ 
ด้านการจดัการสุขภาพท่ีมี
ประสิทธิภาพ   
๒.ส่งเสรมิให้อาจารยม์ี           

 กิจกรรมที่ ๒  
การทบทวนผลงาน
วิชาการอย่างเป็นระบบ  
 

อาจารย์ ผูส้นใจ  
๒๐ คน 
 

กิจกรรมที่ ๒ 
๑.ค่าอาหาร กลางวัน 
๘๐ บาท x ๒๐ คน x ๑ มื้อ 
เป็นเงิน ๑,๖๐๐ บาท 
 

วันท่ี ๑ ก.พ. ๕๙   
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

องค์ความรู้ด้านการดูแลผู้ปุวย
โรคเรื้อรัง 

๒.ค่าอาหารว่าง 
๒๕ บาท x ๒ มื้อ x ๒๐ คน  
เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท 
 
รวมเงินกิจกรรมที่ ๒ 
เป็นเงิน  ๒,๖๐๐ บาท 

  กิจกรรมที่ ๓  
ประเมินผลงานวิชาการ 
 

อาจารย์ ผูส้นใจ  
๒๐ คน 
 

กิจกรรมที่ ๓ 
๑.ค่าอาหาร กลางวัน  
๘๐ บาท x ๒๐ คน x ๑ มื้อ 
เป็นเงิน ๑,๖๐๐ บาท 
๒.ค่าอาหารว่าง  
๒๕ บาทx ๒ มื้อ x ๒๐ คน  
เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท 
 
รวมเงินกิจกรรมที่ ๓ 
เป็นเงิน  ๒,๖๐๐ บาท 

วันท่ี ๑ เม.ย. ๕๙   

  กิจกรรมที่ ๔ 
 สังเคราะห์ผลงานวิจัย 
ผลงานทางวิชาการ 
 

อาจารย์ ผูส้นใจ  
๒๐ คน 
 

กิจกรรมที่ ๔ 
๑. ค่าอาหาร กลางวนั  
๘๐ บาท x ๒๐ คน x ๑ มื้อ  
เป็นเงิน ๑,๖๐๐ บาท 
๒.ค่าอาหารว่าง 
๒๕ บาท x ๒ มื้อ x ๒๐ คน  
เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ ๔ 
เป็นเงิน  ๒,๖๐๐ บาท 

วันท่ี ๑ มิ.ย. ๕๙   
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

  กิจกรรมที่ ๕ 
สังเคราะห์เอกสารงาน
วิชาการ แล้วเขียนเป็น
ต าราหรือบทความทาง
วิชาการ 

 กิจกรรมที่ ๕ 
๑.ค่าอาหาร กลางวัน  
๘๐ บาท x ๒๐ คน x ๑ มื้อ 
เป็นเงิน ๑,๖๐๐ บาท 
๒.ค่าอาหารว่าง 
๒๕ บาท x ๒ มื้อ x ๒๐ คน  
เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท 
 
รวมเงินกิจกรรมที่ ๕ 
เป็นเงิน  ๒,๖๐๐ บาท 

วันท่ี ๑ ส.ค. ๕๙   

สรปุงบประมาณโครงการที่ ๑๗ ๑๓,๐๐๐    
โครงการที่ ๑๘ 
โครงการสนับสนุนทุน
ทรัพยากร & ขวัญก าลังใจ 
ในการผลิตและเผยแพร่
ผลงานวิจัย  (งานประจ า) 
 
วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อสนับสนุนให้อาจารย์
ผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคณุภาพ 
๒. เพื่อให้อาจารยส์ามารถ
ผลิตผลงานวิจัยและผลงาน
วิชาการได้อย่างคล่องตัว 
๓. เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจ
ให้อาจารย์ในการผลติผลงาน 

๑.จ านวนผลงานวิจัยและ
ผลงานวิชาการของอาจารย์
ที่เผยแพร่ในเวทีวิชาการ/
วารสารในระดับชาติและ
นานาชาติ   
 

กิจกรรมที๑่ 
พิจารณาโครงรา่งการวิจัย
และจัดสรรทุนวิจัย 

 อาจารย์  ๓๐ คน 
 

กิจกรรมที่ ๑ 
๑.ค่าตอบแทน กรรมการ 
ภายนอกพิจารณาโครงร่าง
วิจัยและจริยธรรมฯ  
๓ คนx๓๐๐บาทx๓๐เรื่อง 
เป็นเงิน ๒๗,๐๐๐ บาท 
๒. ค่าเงินสนับสนุนโครงร่าง 
วิจัย ๓๐ เรื่องx๕๐,๐๐๐ บาท  
เป็นเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
 
รวมกจิกรรมที่ ๑  
เป็นเงิน ๑,๕๒๗,๐๐๐ บาท 
 
 

วันท่ี๑-๓๑ธ.ค.๕๘ 
วันท่ี๑-๓๑มี.ค.๕๙ 
วันท่ี๑-๓๐มิ.ย.๕๙ 
วันท่ี๑-๓๐ก.ย.๕๙ 
 
 

อาจารย์มีการ 
ผลิตและเผยแพร่
ผลงานวิจัยมาก
ขึ้น 

 อ.ดวงใจ 
อ.ดร.กรวิกา 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

วิจัยและผลงานวิชาการ ๒.จ านวนผลงานวิจัยและ
ผลงานวิชาการที่เผยแพร่ใน
เวทีวิชาการ/วารสารใน
ระดับชาติและนานาชาต ิ  
3. จ านวนอาจารย์ที่ไดร้ับ
รางวัลคนดีศรีวิจัย 
(อย่างน้อย ๒ คน) 

กิจกรรมที่ ๒ 
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การตีพิมพ์เผยแพร่วิจยั
และบทความวิชาการ 

อาจารย์ ๓๐ คน 
 

กิจกรรมที่ ๒ 
๑.ค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์
บทความวิจัยเผยแพร่วารสาร
ในประเทศ ๑๕ เรื่องๆละ 
๕,๐๐๐ บาทเป็นเงิน 
๗๕,๐๐๐ บาท 
๒.ค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์
บทความวิจัยเผยแพร่วารสาร
ต่างประเทศ ๓ เรื่องๆละ 
๑๐,๐๐๐ บาท  
เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท   
๓.ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่
บทความวิจัยในเวทีวิชาการ
ระดับชาติ ๑๐ เรื่องๆละ 
๑๐,๐๐๐ บาท  
เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
๔.ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่
บทความวิจัยในเวทีวิชาการ
ระดับนานาชาติ ๑ เรื่องๆละ 
๑๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน 
๕๐,๐๐๐ บาท 
๕.ค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์
บทความวิชาการเผยแพร่
วารสารในประเทศ๒๕เรื่องๆละ 
๕,๐๐๐ บาท เป็นเงิน 

วันท่ี๑-๓๑ธ.ค.๕๘ 
วันท่ี๑-๓๑มี.ค.๕๙ 
วันท่ี๑-๓๐มิ.ย.๕๙ 
วันท่ี๑-๓๐ก.ย.๕๙ 

อาจารย์มีการ
ผลิตและ
เผยแพร่
ผลงานวิจัย 
มากขึ้น 

อ.ดวงใจ 
อ.ดร.กรวิกา 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

๑๒๕,๐๐๐ บาท 
 
รวมกจิกรรมที่ ๒  
เป็นเงิน  ๓๘๐,๐๐๐ บาท 

  กิจกรรมที่ ๓  
การพิจารณา “คนดีศรี 
พุทธชิน (ด้านการวิจัย)”  
- ก าหนดเกณฑค์นดีฯ  
- พิจารณาตามเกณฑ์ฯ  
- ให้รางวัลคนดีฯ  

อาจารย์ ๖๑คน  กิจกรรมที่ ๓  
๑.ค่าวัสดุอุปกรณ์  
(โล่เกียรติยศ) จ านวน ๒ โล่  
เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท 
 
รวมกจิกรรมที่ ๓  
เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท 

วันท่ี๑-๓๑ก.ค.๕๙ อาจารยไ์ด้รับ
รางวัลอาจารย์
ดีเด่นดา้นการ
วิจัยระดับ
เครือข่ายและ
ระดับชาตติ่อไป 

อ.ดวงใจ 
อ.ดร.กรวิกา 

สรปุงบประมาณโครงการที่ ๑๘ ๑,๙๒๗,๐๐๐    
โครงการที่ ๑๙ 
โครงการพัฒนากระบวนการ
จัดการความรู้เพ่ือสร้างแนว
ปฏิบัติท่ีดีในองค์กร  
(งานประจ า) 

๑.ผูเ้ข้าร่วมโครงการมีความ
พึงพอใจต่อการจัดโครงการ
ในระดับ ๓.๕๑ ขึ้นไป 
๒. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
อย่างน้อย ๒ ประเด็น 

กิจกรรมที่ ๑  
ประชุมเพื่อก าหนด
ประเด็นของการจัดการ
ความรู้ ๒ ประเด็น 

อาจารย์  ๖๐ คน 
 

กิจกรรมที่ ๑ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

วันท่ี ๑-๓๑ 
ต.ค.๔๘ 
 

เกิดการแลก 
เปลี่ยนเรียนรู้กัน
ในองค์กรและน า
ความรู้ที่ดไีป
ประยุกต์ใช้ 

อ.อายุพร 
อ.ดร.สริีวัฒน ์
อ.ชนกานต์ 

วัตถุประสงค ์
๑.เพื่อส่งเสรมิให้เกิดการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้กันใน
องค์กรและน าความรู้ที่ดไีป
ประยุกต์ใช้ 
๒.เพื่อส่งเสรมิให้วิทยาลัยเป็น
องค์กรแห่งการเรยีนรู ้

๓.เกิดแนวปฏิบัติที่ดีอย่าง
น้อย ๑ เรื่อง 

กิจกรรมที่ ๒  
จัดประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรูค้รั้งท่ี ๑ 

อาจารย์  ๖๐ คน 
 

กิจกรรมที่ ๒  
จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
(ครั้งท่ี ๑) 
๑. ค่าตอบแทนวิทยากร 
๖ ช่ัวโมง × ๖๐๐ บาท  
เป็นเงิน ๓,๖๐๐ บาท  
๒. ค่าอาหารว่าง ๒๕ บาท X ๖๐ คน 
X ๒ มื้อ เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท 

วันท่ี ๑๗ ธ.ค. ๕๘ 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

๓. ค่าพาหนะวิทยากร๓,๐๐๐ บาท 
๔. ค่าวสัดุอปุกรณ์ ๒,๐๐๐ บาท 
๕. ค่าถ่ายเอกสาร ๑,๐๐๐ บาท 
 
รวมเงินกิจกรรมที่ ๒  
เป็นเงิน ๑๒,๖๐๐บาท 

  กิจกรรมที่ ๓   
จัดประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรูค้รั้งท่ี ๒ 
(KM ด้านการเรียนการ
สอน ครั้งท่ี ๑) 
 

อาจารย์  ๖๐ คน 
 

กิจกรรมที่ ๓   
จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ครั้งท่ี ๒ 
๑.ค่าตอบแทนวิทยากร   
๖ ชม. × ๖๐๐ บาท  
เป็นเงิน ๓,๖๐๐ บาท  
๒. ค่าอาหารว่าง  
๒๕ บาท x ๖๐ คน X ๒ มื้อ 
เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท 
๓. ค่าพาหนะวิทยากร  
๓,๐๐๐ บาท 
๔. ค่าวสัดุอปุกรณ์ ๒,๐๐๐ บาท 
๕. ค่าถ่ายเอกสาร ๑,๐๐๐ บาท 
 
รวมเงินกิจกรรมที่ ๓  
เป็นเงิน ๑๒,๖๐๐บาท 
 
 
 

วันท่ี ๑๑ ก.พ. ๕๙ 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

  กิจกรรมที่ ๔   
จัดประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรูค้รั้งท่ี ๓ 

อาจารย์  ๖๐ คน 
 

กิจกรรมที่ ๔   
จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ครั้งท่ี ๓  
๑.ค่าอาหารว่าง  
๒๕ บาท X ๖๐คน X ๑ มื้อ)  
เป็นเงิน ๑,๕๐๐ บาท 
๒. ค่าวสัดุอปุกรณ์ ๒,๐๐๐ บาท 
๓. ค่าถ่ายเอกสาร ๑,๐๐๐ บาท 
 
รวมเงินกิจกรรมที่ ๔  
เป็นเงิน ๔,๕๐๐ บาท 

วันท่ี๒๑ เม.ย. ๕๙ 
 

  

  กิจกรรมที่ ๕   
จัดประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรูค้รั้งท่ี ๔   

อาจารย์  ๖๐ คน 
 

กิจกรรมที่ ๕   
จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ครั้งท่ี ๔   
๑.ค่าอาหารว่าง  
๒๕ บาท X ๖๐คน X ๑ มื้อ)  
เป็นเงิน ๑,๕๐๐บาท 
๒. ค่าวสัดุอปุกรณ์ ๒,๐๐๐ บาท 
๓. ค่าถ่ายเอกสาร ๑,๐๐๐ บาท 
 
รวมเงินกิจกรรมที่ ๕  
เป็นเงิน ๔,๕๐๐ บาท 
 
 

วันท่ี  ๒ มิ.ย. ๕๙ 
 

  

สรปุงบประมาณโครงการที่ ๑๙ ๓๔,๒๐๐    
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่ ๒๐ 
โครงการพัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือระหว่าง
สถาบันการศึกษาระหว่าง
ประเทศ (งานประจ า) 
 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทาง
วิชาการกับสถาบันการ ศึกษา
ในประเทศอาเซยีน 
 

๑.มีการแลกเปลี่ยนความรู้
นักวิชาการระหว่าง
สถาบันการศึกษาในประเทศ
อาเซียนอย่างน้อย ๑ แห่ง 

แลกเปลีย่นความรู้
นักวิชาการระหว่าง
สถาบันการศึกษาใน
ประเทศอาเซียน 

อาจารย์วิทยาลัย   
๓๒ คน  
นักวิชาการ
ต่างประเทศ ๘ คน 
รวม ๔๐ คน 
 

๑. ค่าอาหารว่าง  
๒๕ บาท X ๔๐ คน X ๔ มื้อ 
เป็นเงิน ๔,๐๐๐ บาท 
๒. ค่าอาหารครบมือ้   
๖๐๐  บาท X ๘ คน X ๓ วัน  
เป็นเงิน ๑๔,๔๐๐ บาท 
๓. ค่าอาหารครบมือ้   
๔๐๐  บาท X ๓๒ คน X ๒ วัน  
เป็นเงิน ๒๕,๖๐๐ บาท 
๔. ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง ๖,๐๐๐บาท 
๕. ค่าตอบแทนวิทยากร  
๖ ชม. × ๖๐๐ บาท  
เป็นเงิน ๓,๖๐๐ บาท 
๖. ค่าวสัดุอปุกรณ์ (กรอบรูป 
ที่ระลึก)  ๒,๐๐๐ บาท 
๗. ค่าถ่ายเอกสาร ๑,๐๐๐ บาท 
๗. ค่าที่พักส าหรับอาจารย์ละ
พนักงานขับรถ ๒ ห้อง X ๑,๕๐๐ 
บาท  เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท 
๘. ค่าเบี้ยเลี้ยง อาจารย์และ
พนักงานขับรถ   
๒๔๐ บาท X ๓ คน X ๒ วัน  
เป็นเงิน  ๑,๔๔๐ บาท 

วันท่ี ๒๘ พ.ย. 
- ๒ ธ.ค. ๕๘ 

อาจารยไ์ด้
แลกเปลีย่น
ความรู้ระหว่าง
นักวิชาการ 

อ.ดร.กรวิกา 
อ.ชนกานต์ 

สรปุงบประมาณโครงการที่ ๒๐ ๖๑,๐๔๐    
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 แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ บรกิารวชิาการด้านสุขภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม  
เป้าประสงค์ : ๓.๑ พัฒนาความเช่ียวชาญด้านบริการวิชาการในด้านการจดัการสุขภาพแก่บุคลากร 
 ๓.๒ พัฒนาศูนยค์วามเป็นเลิศด้านการจัดการสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพ 
 ๓.๓ พัฒนาบุคลาการสาธารณสุขให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาพ 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ๑. จ านวนหลักสูตรด้านการจัดการสุขภาพ  
 ๒. จ านวนอาจารย์ที่ไดร้ับการยอมรับในการเป็นวิทยากรภายนอก  
 ๓. ร้อยละของบุคลากรได้รับเชิญเป็นวิทยากร ผู้ทรงคณุวุฒิ /กรรมการวิชาชีพ/ที่ปรึกษา ตามความเช่ียวชาญที่จัดโดยองค์กรวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาการระดับชาติ  
 ๔. ร้อยละของผู้ผา่นการอบรมหลกัสูตรที่วิทยาลัยฯจัดบริการวิชาการมีสมรรถนะการจัดการสุขภาพ 
กลยุทธ ์ ๑. สง่เสริมการบริการวิชาการทางด้านสุขภาพท่ีได้มาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม 
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ : ๑. ร้อยละของอาจารย์ทีไ่ดร้ับการยอมรับในการเป็นวิทยากรภายนอก  
 ๒. จ านวนหลักสูตรด้านการจัดการสุขภาพท้ังระยะสั้นและระยะยาว   
 ๓. ร้อยละของบุคลากรสาธารณสขุท่ีผ่านการอบรมมีสมรรถนะด้านการจัดการสุขภาพผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด  
 ๔. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศ (Excellence Center) ที่ผ่านเกณฑ์ สบช.  
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  รองผู้อ านวยการกลุ่มงานวิจัย บรกิารวิชาการ 
ชื่อแผนงาน ส่งเสริมสมรรถนะบุคลากรในด้านการจัดการสุขภาพ : บริการวิชาการสญัจรด้านการจดัการสุขภาพดว้ยการวิจัย 
วัตถุประสงค์ของแผนงาน ๑.พัฒนาความเชี่ยวชาญในการบรกิารวิชาการด้านการจัดการสุขภาพแก่บุคลากร   
 ๒ พัฒนาศูนย์ความเป็นเลศิด้านการจัดการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ 
 ๓. ส่งเสริมให้อาจารยม์ีองค์ความรู้ด้านการดูแลผู้ปุวยโรคเรื้อรัง 
 ๔. น าความรู้ที่ไดจ้ากการบริการวชิาการไปใช้ประโยชน์ 
ตัวชี้วัดแผนงาน ๑. ระดับความส าเร็จของการบริการวิชาการด้านสุขภาพใหส้อดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่ ๒๑ 
โครงการบริการวชิาการ
สัญจรด้านการจัดการสขุภาพ 
ด้วยการวิจัย  
(โครงการตามกลยุทธ)์ 
 
วัตถุประสงค์ 
๑.พัฒนาความเชี่ยวชาญใน
การบริการวิชาการด้านการ
จัดการสุขภาพแก่บุคลากร  
๒.สร้างเครือข่ายทางวิชาการ 
เพื่อส่งเสริมการยอมรับทาง
วิชาการจากบุคคลภายนอก 
 

๑.ร้อยละ ๑๐ ของอาจารย์
ได้รับการยอมรับเป็น
วิทยากรภายนอก 
๒. ร้อยละ ๑๐ของอาจารย์  
มีการจัดท าผลงานทาง
วิชาการร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอก  
๓.มผีลงานตีพมิพ์ท่ีเกิดจาก
ความร่วมมือกับหน่วยงาน 
ภายนอก 
๔.มีการน าความรู้ที่ไดจ้าก
การให้บริการวิชาการมาใช้
ในการจัดท าเอกสารวิชาการ 
เรื่อง “แนวทางการท าวิจัย  
R๒R ด้านการจดัการสุขภาพ
ชุมชน” เผยแพร่ต่อบุคลากร
สาธารณสุข เพื่อเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานใน
พื้นที่   
  

๑.ประสานพ้ืนท่ีจ านวน  
๑ อ าเภอเพื่อน าร่องการ
ด าเนินการ 
๒.ประชุมช้ีแจงวัตถุ 
ประสงค์และรับฟังการ
น าเสนอข้อมูลปัญหา
สุขภาพของพื้นที ่
๓.จัดสรรอาจารย์ประจ า
กลุ่มเพื่อเขยีนโครงร่าง
งานวิจัยวางแผน
ด าเนินการวิจยัเพื่อ
แก้ปัญหาร่วมกบัพ้ืนท่ี  
๔.ร่วมกับพื้นท่ี ด าเนินการ
วิจัยโดยเน้นด้านการ
จัดการสุขภาพโรคเรื้อรัง 
๕.ร่วมจัดท ารูปเลม่และ
ตีพิมพ์เผยแพร ่

อาจารย ์
จ านวน ๒๐ คน 
พยาบาล เจ้าหน้าท่ี 
จ านวน ๑ อ าเภอ 

๑.ค่าน้ ามัน ๘,๐๐๐  บาท 
๒.ค่าอาหารกลางวัน  
๘๐ บาท x ๖๐ คน x ๔ ครั้ง   
เป็นเงิน ๑๙,๒๐๐ บาท 
๓.ค่าอาหารว่าง  
๒๕บาทx๒มื้อx๖๐คนx๔ครั้ง 
เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท 
๔.ค่าถ่ายเอกสาร ๒๐,๐๐๐ บาท  
๕.ค่าวัสดุอุปกรณ์  
เป็นเงิน ๕,๐๐๐  บาท 
๖.ค่าปูายโครงการ ๑,๕๐๐ บาท 
 
  
 

ครั้งท่ี ๑  
ประชุมชี้แจง 
รับฟังปัญหาพื้นท่ี
ในอ าเภอวังทอง 
วันท่ี ๑๕ ม.ค. ๕๙ 
 
ครั้งท่ี ๒  
พื้นที่ ร่วมกับ 
อาจารย์น าเสนอ
โครงร่างวิจัย  
วันท่ี ๒๖ ก.พ. ๕๙  
 
ครั้งท่ี ๓ 
พื้นที่ ร่วมกับ 
อาจารย์น าเสนอ
ผลการวิจัย  
วันท่ี ๓ มิ.ย. ๕๙ 
 
ครั้งท่ี ๔  
พื้นที่ ร่วมกับ 
อาจารย์ร่วมเขียน 
ผลงานเพื่อตีพิมพ ์
วันท่ี ๒๙ ก.ค. ๕๙ 
 

๑. อาจารย์
ได้รับการ
ยอมรับทาง
วิชาการจาก
หน่วยงาน
ภายนอกเพิ่มขึ้น 
๒. มีผลงานวิจัย
ที่สามารถแกไ้ข
ปัญหาในพ้ืนท่ีได ้

ดร.วิภาพร 
ดร.สายชล 

สรปุงบประมาณโครงการที่ ๒๑ ๖๕,๗๐๐    
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่ ๒๒ 
โครงการสร้างความเข้มแข็ง 
ด้านการจัดการโรคเรื้อรังใน
ชุมชนบ้านคลอง ปี ๒  
(งานประจ า) 
 
วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง
ด้านการจดัการโรคเรื้อรังใน
ชุมชน 
๒. เพื่อน าความรู้ที่ไดไ้ปพัฒนา
และขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการ
จัดการสุขภาพโรคเรื้อรัง 

๑. ระดับความส าเร็จของ
ชุมชนเข้มแข็ง 
๒. ร้อยละของการมสี่วนร่วม
ของประชาชนในการด าเนิน
โครงการสร้างความเข้มแข็ง
ด้านการจดัการโรคเรื้อรัง 
๓. จ านวนองค์ความรู้จาก
การด าเนินงานโครงการ
สร้างความเข้มแข็งด้านการ
จัดการโรคเรื้อรัง (อย่างน้อย 
๑ เรื่อง) 
๔. มีการน าความรู้ทีไ่ด้จาก
การให้บริการวิชาการมาใช้
ในการจัดการเรียนการสอน
(วิชาการพยาบาลครอบครัว
และชุมชน ๒ ในหัวข้อ 
“การสร้างความแข้มแข็ง
ของชุมชน”) 

๑. จัดกิจกรรมสร้างเสรมิ
ความเข้มแข็งด้านการ
จัดการสุขภาพร่วมกับ
ต าบลบ้านคลอง   
๒. ด าเนินกิจกรรมชุมชน
ต้นแบบการสร้างเสริม
สุขภาพโรคเรื้อรังโดยใช้
หลักการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนและค านึงถึงบริบท
ของชุมชนเป็นหลัก 
ส่งเสริมความต่อเนื่อง 
ยั่งยืน 

ประชาชนต าบล 
บ้านคลอง  

 (งบประมาณของเทศบาล
ต าบลบ้านคลอง)  

วันท่ี ๙ พ.ย. ๕๘ 
– ๓๐ ก.ย. ๕๙ 

ประชาชนต าบล
บ้านคลอง
สามารถจัดการ
ตนเองเพื่อ
ปูองกันการเกิด
โรคเรื้อรังได ้

อ.นิดา 
อ.ชนานันท ์
 

สรปุงบประมาณโครงการที่ ๒๒ ๐    
โครงการที่ ๒๓ 
โครงการอบรมการพยาบาล
เฉพาะทางสาขาการพยาบาล
วิกฤตทารกแรกเกิด รุ่น ๓   
(งานประจ า) 
 

1. ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ความสามารถตาม
เกณฑ์มาตรฐานของ
หลักสตูรทุกคน 
2. ผู้เข้าอบรมมคีะแนน
เฉลี่ยการประเมินสมรรถนะ

๑. วางแผนด าเนินการจดั
อบรม 
๒. เตรียมการจัดอบรม 
๓. ด าเนินการจัดอบรม 
๔. ประเมินผลการจัด
อบรม 

พยาบาลวิชาชีพ
จ านวน ๓๒ คน 

ค่าสนับสนุนการอบรม 
๔๐,๐๐๐ บาท x ๓๒ คน  
เป็นเงิน ๑,๒๘๐,๐๐๐ บาท 

 

วันท่ี ๔ ต.ค. ๕๘  
- ๕ ก.พ.๕๙ 

ผู้ปุวยทารก 
แรกเกิดในภาวะ
วิกฤตไดร้ับการ
ดูแลที่มีประสิทธิ 
ภาพมากขึ้น 

ดร.รุ่งทิวา 
อ.ยุคนธร 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ 
๑ บริการวิชาการตามความ
ต้องการของหน่วยงานด้าน
สุขภาพและสังคม 

หลังปฏิบัติงาน ๖ เดือน โดย
ผู้บังคับบัญชาอยู่ในระดับดี 
อย่างน้อยร้อยละ 80 
3.ผู้เข้ารับการอบรมมีความ
พึงพอใจในการอบรมใน
ระดับดีอย่างน้อยร้อยละ 
80 
4. มีการน าความรู้ทีไ่ด้จาก
การให้บริการวิชาการใน
หัวข้อ “การพยาบาลทารกท่ี
มีปัญหา Respiratory 
distress syndrome” มา
ใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนวิชา การพยาบาลบคุคล
ที่มีปัญหา ๓  

๕. ติดตามผลการปฏิบตัิ 
งานหลังอบรม ๖ เดือน 
 

สรปุงบประมาณโครงการที่ ๒๓ ๑,๒๘๐,๐๐๐    
โครงการที่ ๒๔ 
โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการ
ประจ าปี ๒๕๕๙ เรื่อง  
การรกัษาพยาบาลขั้นต้น 
ในการให้บริการในระดับ 
ปฐมภมู ิ 
(งานประจ า) 
 
 

๑. เป็นโครงการบริการ
วิชาการที่ตอบสนองความ
ต้องการของหน่วยงานด้าน
สุขภาพ 
๒. ร้อยละของผู้เข้าอบรม
(บุคลากรสาธารณสุข) 
มีความรูต้ามเกณฑ์ที่ก าหนด
(อย่างน้อยร้อยละ ๙๐) 
 

๑.วางแผนด าเนินการจัด
อบรม 
๒. เตรียมการจัดอบรม 
๓. ด าเนินการจัดอบรม 
๔. ประเมินผลการจัด
อบรม 

 พยาบาลเวชปฏิบตัิ
จ านวน ๒๐๐ คน 

ค่าสนับสนุนการอบรม 
๓,๕๐๐บาท x ๒๐๐คน  
เป็นเงิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท 

 

วันท่ี ๒๓-๒๗ พ.ค. 
๕๙ 

ประชาชนไดร้ับ
การวินิจฉัยและ
การตรวจรักษา
ที่ถูกต้องมากขึ้น 
 

อ. เพ็ญนภา 
อ. จิตติพร 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ 
๑.บริการวิชาการตามความ
ต้องการของหน่วยงานด้าน
สุขภาพและสังคม 

๓. ร้อยละของผู้เข้ารับการ
อบรมที่มีค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจในระดับดี(ค่าเฉลี่ย
เท่ากับหรือมากกว่า๓.๕๑) 
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ๙๐) 
๔. จ านวนรายวิชาทีม่ีการน า
ความรู้ที่ได้จากการ
ให้บริการวิชาการมาใช้ใน
การจัดการเรยีนการสอน
(วิชาการรักษาพยาบาล
เบื้องต้น)  

สรปุงบประมาณโครงการที่ ๒๔ ๗๐๐,๐๐๐    
โครงการที่ ๒๕ 
โครงการการอบรมแกนน า 
จิตอาสาและการตรวจคัด
กรองผู้ป่วยมะเร็งเต้านม 
ระยะที่ ๓   
(งานประจ า) 
วัตถุประสงค์ 
๑.บริการวิชาการตามความ
ต้องการของหน่วยงานด้าน
สุขภาพและสังคม 
๒.พัฒนาความเชี่ยวชาญใน
การบริการวิชาการด้านการ
จัดการสุขภาพแก่บุคลากร  

๑. เป็นโครงการบริการ
วิชาการที่ตอบสนองความ
ต้องการของหน่วยงานด้าน
สุขภาพ 
๒. กลุ่มเปูาหมายมีความรู้ 
ทักษะเพิ่มขึ้นกว่าก่อนการ
อบรมอย่างมีนัยส าคัญที่ .๐๕   
๓. ร้อยละของผู้ร่วม
โครงการที่มีคา่เฉลีย่ความ
พึงพอใจในระดับดี(ค่าเฉลี่ย
เท่ากับหรือมากกว่า๓.๕๑) 
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ๙๐) 
 

๑. วางแผนด าเนินการ 
จัดอบรม 
๒. ประเมินศักยภาพการ
ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม 
๓. ด าเนินการจัดอบรม 
๔. ติดตามประเมินผลการ
จัดอบรม 

แกนน าจิตอาสา  
อสม.ผู้น าชุมชน
ประชาชนท่ีมีอายุ 
๒๐ ปีขึ้นไปใน
จังหวัดพิษณุโลก
จ านวน ๑,๐๐๐ คน 
 

งบประมาณสนับสนุนจาก 
อบจ.พิษณุโลก 
เป็นเงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท  
 
งบประมาณจากวพบ.พุทธ 
ชินราช  
เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท  

 

เม.ย.-ก.ย. ๕๙ ประชาชนไดร้ับ
การคัดกรอง 
มะเร็งเต้านม 

ดร.กรวิกา 
ดร.สายชล 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

 สร้างเครือข่ายทางวิชาการ 
๓. เพื่อส่งเสริมการยอมรับทาง
วิชาการจากบุคคลภายนอก 
 

๔. มีการน าความรู้ที่ได้จาก
การให้บริการวิชาการในมา
จัดท าเอกสารวิชาการเผยแพร่
แก่ประชาชน และนักศึกษา
พยาบาล ในหัวข้อ “การตรวจ
เต้านมด้วยตนเอง" 

สรปุงบประมาณโครงการที่ ๒๕ ๖๕๐,๐๐๐    
โครงการที่ ๒๖ 
โครงการบรูณาการการ
บริการวชิาการกับการเรียน
การสอนและ/หรือวิจัย  
(งานประจ า) 
 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อบูรณาการการบริการ
วิชาการกับการเรียนการสอน 
และ/หรือวิจัย 

๑.จ านวนโครงการ/กิจกรรม
บูรณาการบริการวิชาการ 
กับการเรยีนการสอนและ/
หรือวิจัย(อย่างน้อยร้อยละ
๑๐ของรายวิชาชีพ) 
๒.ทุกโครงการที่มีการน า
ความรู้ที่ได้จากจาก 
การบูรณาการบริการ
วิชาการกับการเรียนการ
สอนและหรือการวิจยั 
มาใช้ประโยชน ์

มีการบูรณาการบริการ 
วิชาการ กับการเรยีน 
การสอนและวิจัยตาม 
ความต้องการด้านสุขภาพ
ของประชาชนในชุมชน 
จ านวน ๕ กิจกรรม 
ประกอบด้วย 

  วันท่ี ๑ ต.ค. ๕๘ 
–๓๐ ก.ย. ๕๙ 

นักศึกษาได้รบั
ประสบการณ์
ด้านการบริการ
วิชาการ/วิจัย
เพิ่มมากข้ึน 

อ.ชนานันท ์
อ.จิตติพร 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ ๑  
วิชาการสอนและให้
ค าปรึกษาทางสุขภาพ  
ปีท่ี ๒ (บูรณาการกับการ
บริการวิชาการ) 

-นักศึกษาพยาบาล
ศาสตร์ชั้นปีท่ี ๒ 
จ านวน ๑๔๘ คน 
 

กิจกรรมที่ ๑ 
๑. ค่าอาหารว่าง นักศึกษา  
ปี ๒ จ านวน ๑๔๘ คน  
× ๒๐บาท×๑มื้อ  
เป็นเงิน ๒,๙๖๐ บาท 
๒.ค่าวัสดุอุปกรณ์  
เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ ๑  
เป็นเงิน ๕,๙๖๐ บาท 
 
 

  ดร.สมาภรณ ์
ภาควิชาการ
พยาบาล
สุขภาพจิตฯ 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

  กิจกรรมที่ ๒ 
วิชาการสร้างเสรมิสุขภาพ
และการปูองกันการ
เจ็บปุวย (บูรณาการกับ
การบริการวิชาการ) 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ ๒ 
นักศึกษาช้ันปีที ่๒ 
จ านวน ๑๔๘ คน 

กิจกรรมที่ ๒ 
๑. ค่าอาหารว่าง นักศึกษา  
ปี ๒ จ านวน ๑๔๘ คน  
× ๒๐ บาท×๑มื้อ 
เป็นเงิน ๒,๙๖๐ บาท 
๒. ค่าถ่ายเอกสาร ๒,๐๐๐ บาท  
๓. ค่าวสัดุอปุกรณ์ ๒,๐๐๐ บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ ๒  
เป็นเงิน ๖,๙๖๐ บาท 

  อ.กีรติ   
ภาควิชาอนามัย
ชุมชน 
 

  กิจกรรมที่ ๓  
วิชาการพยาบาลมารดา
ทารกแรกเกิด และผดุง
ครรภ์ ๑ บูรณาการการ
เรียนการสอน บริการ
วิชาการและวิจัย 

กิจกรรมที ่๓ 
-นักเรียนช้ัน ป.๖ และ 
ม. ๑ โรงเรียนวัดยาง 
(มีมานะวิทยา) 
โรงเรียนวัดจันทร์
ตะวันออก โรงเรียนวัด
ท่ามะปราง และ
โรงเรียนวัดสกัดน้ ามัน 
จ านวน ๒๕๐ คน 
- นักศึกษาพยาบาล
ช้ันปีท่ี ๓ รุ่นที่ ๖๕  
จ านวน ๑๔๔ คน 
- นักศึกษาพยาบาล
ในชมรม TO be 
number ๑๔๐ คน 

กิจกรรมที่ ๓ 
๑. ค่าวัสดุอุปกรณ์   
เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท 

๒. ค่าอาหารว่างนักศึกษา 
๑๘๔ คนๆละ ๒๐ บาท  
เป็นเงิน ๓,๖๘๐ บาท 
๓. ค่าอาหารว่างนักเรียน
จ านวน ๒๕๐ คนๆละ ๒๐
บาท เป็นเงิน  ๕,๐๐๐  บาท 
 
รวมเงินกิจกรรมที่ ๓  
เป็นเงิน ๑๓,๖๘๐ บาท 
 
 
 

  อ.จารุวรรณ 
อ.ปิยะเนตร 
ดร.จิตตระการ 
อ.เพ็ญนภา 
ภาควิชาการ
พยาบาล 
สูติศาสตร ์
 

สรปุงบประมาณโครงการที่ ๒๖ ๒๖,๖๐๐    
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่ ๒๗ 
โครงการอบรมการพยาบาล
เฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติ
ทั่วไป (การรักษาเบื้องต้น) 
รุ่นที่ ๑๕   
(งานประจ า) 
 
 
วัตถุประสงค์ 
บริการวิชาการตามความ
ต้องการของหน่วยงานด้าน
สุขภาพและสังคม 

๑. เป็นโครงการบริการ
วิชาการที่ตอบสนองความ
ต้องการของหน่วยงานด้าน
สุขภาพ 
๒. ผู้เข้ารับการอบรม
(บุคลากรสาธารณสุข) 
มีความรูต้ามเกณฑ์อย่าง
น้อยร้อยละ๙๐  
๓. ร้อยละของผู้เข้ารับการ
อบรมที่มีค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจในระดับดี(ค่าเฉลี่ย
เท่ากับหรือมากกว่า๓.๕๑) 
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ๙๐) 
๔. มีการน าความรูจ้ากการ
อบรมไปใช้ในการให้บริการ
วิชาการ การประเมินภาวะ
สุขภาพของผู้สูงอายุท่ีต าบล
บ้านคลอง 

๑. วางแผนด าเนินการจดั
อบรม 
๒. เตรียมการจัดอบรม 
๓. ด าเนินการจัดอบรม 
๔. ประเมินผลการจัด
อบรม 

พยาบาลวิชาชีพ 
จ านวน ๖๐ คน 

ค่าสนับสนุนการอบรม 
๓๕,๐๐๐ บาท x ๖๐ คน 
เป็นเงิน ๒,๑๐๐,๐๐๐  บาท 

 

วันท่ี ๓๐ พ.ค.- 
๑๖ ก.ย. ๕๙ 
(๑๖ สัปดาห์) 

ประชาชนไดร้ับ
บริการดา้น
สุขภาพ 
ที่มีประสิทธิ 
ภาพมากขึ้น 

อ.จิตติพร 
อ.ชนานันท ์
  

สรปุงบประมาณโครงการที่ ๒๗ ๒,๑๐๐,๐๐๐    
โครงการที่ ๒๘ 
โครงการอบรมหลักสูตรผู้
ช่วยเหลือพยาบาล รุ่นที่ ๑ 
(งานประจ า) 
 
 

๑. เป็นโครงการบริการ
วิชาการที่ตอบสนองความ
ต้องการของหน่วยงานด้าน
สุขภาพ 
๒. ผู้เข้ารับการอบรม
(บุคลากรสาธารณสุข) 

๑. วางแผนด าเนินการ 
จัดอบรม 
๒. เตรียมการจัดอบรม 
๓. ด าเนินการจัดอบรม 
๔. ประเมินผลการจัด
อบรม 

ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 
จ านวน ๕๐ คน 

ค่าสนับสนุนการอบรม 
๔๐,๐๐๐ บาท x ๕๐ คน  
เป็นเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐  บาท 

 

ส.ค.๕๙-ก.ค.๖๐ ประชาชนได ้
รับบริการด้าน
สุขภาพ 
ที่มีประสิทธิ 
ภาพมากขึ้น 

ดร.รุ่งทิวา 
ดร.วิภาพร 
อ.ชนานันท ์
อ.นิดา 
อ.จิตติพร 
อ.เพ็ญนภา 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ 
บริการวิชาการตามความ
ต้องการของหน่วยงานด้าน
สุขภาพและสังคม 

มีความรูต้ามเกณฑ์อย่าง
น้อยร้อยละ๙๐  
๓. ร้อยละของผู้เข้ารับการ
อบรมที่มีค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจในระดับดี(ค่าเฉลี่ย
เท่ากับหรือมากกว่า๓.๕๑) 
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ๙๐) 
๔. มีการน าความรูจ้ากการ
อบรมในหัวข้อ “ลักษณะ
งานของผู้ช่วยพยาบาล”         
ไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนวิชา การรักษาพยาบาล
เบื้องต้น       

สรปุงบประมาณโครงการที่ ๒๘ ๒,๐๐๐,๐๐๐    
โครงการที่ ๒๙ 
โครงการอบรมหลักสูตร “การ
เป็นข้าราชการที่ดี” เขต
สุขภาพท่ี 2 ประจ าปี
งบประมาณ 2559 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนาข้าราชการพล
เรือนบรรจุใหม่ให้มีความรู ้มี
จิตส านึกในการเป็นข้าราชการ
ที่ดีมีสมรรถนะและจรรยาที่
เหมาะสมในการปฏิบัตหิน้าท่ี  

1. เป็นโครงการบริการ
วิชาการที่ตอบสนองความ
ต้องการของหน่วยงานด้าน
สุขภาพ 
2. ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ตามเกณฑ์อย่างน้อย
ร้อยละ 90 
3. ความพึงพอใจของผู้เข้า
รับการอบรมอยู่ในระดับดี
ขึ้นไป ไมต่่ ากว่าร้อยละ 90 
 

ขั้นเตรียมการ  
1. เขียนโครงการ ขออนุมัติ 
โครงการไปยังเขตสุขภาพ 
ที่ 2 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
ด าเนินงานร่วมกับตัวแทน 
ของเขตสุขภาพท่ี 2 
๓. ติดต่อประสานงานกับ 
วิทยากร  
๔. ประชาสัมพันธ์ 
โครงการ ทางเว็บไซด์ของ 

ข้าราชการใหม่ ใน
เขตสุขภาพท่ี 2  
จ านวน  15๐ คน 

ค่าสนับสนุนการอบรม 
๑๑,๕๐๐ บาท x ๑๕๐ คน  
เป็นเงิน ๑,๗๒๕,๐๐๐ บาท 
 

 ๒๕ ม.ค. - 
 ๓ ก.พ. ๕๙ 

ข้าราชการใหม่ที่
เข้ารับการอบรม มี
สมรรถนะตามที่
ก.พ. ก าหนด 
สามารถปฏิบตัิงาน              
ที่รับผิดชอบ 
เป็นข้าราชการ 
รุ่นใหม่ที่ดี มี
เครือข่ายในการ
ท างานแบบบูรณา
การภายใต้ค่านิยม

ดร.วิภาพร                
สิทธิสาตร ์ 
งานบริการ
วิชาการ 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

2. เพื่อให้ข้าราชการพลเรือน
บรรจุใหมรู่้ระเบียบแบบแผน 
มีค่านิยมสร้างสรรค์และ
พฤติกรรมสอดคล้องกับการ
ปฏิบัติหน้าท่ีราชการยุคใหม ่
3. เพื่อเสริมสร้างเครือข่าย
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้ตลอดจน
สร้างความร่วมมือ และ
ประสานงานท่ีดีระหว่าง
หน่วยงานในระดับจังหวดั 
ระดับเขตสุขภาพ อันจะเกิด
ประโยชน์ต่อการปฏิบตัิงาน  
4. วิทยาลัยพยาบาล ฯ 
ด าเนินการบริการวิชาการตาม
ความต้องการของหน่วยงาน
ด้านสุขภาพและสังคม 

 

วพบ.พุทธชินราช      
5.  ร่วมประชุมช้ีแจงกับ 
คณะกรรมการด าเนินงาน 
และด าเนินงานตามทีไ่ดร้ับ 
มอบหมายประสานงานกับ 
ฝุายต่างๆ 
ขั้นด าเนินการ  
ด าเนินการจัดอบรมโดย
บรรยาย การจัดกจิกรรม
กลุ่ม ศึกษาดูงาน และ
อภิปราย                     
ตามก าหนดการในการจดั
อบรม 
ขั้นด าเนินการ  
1. ประเมินผลประสิทธิภาพ 
การสอนของวิทยากร และ 
โครงการ โดยใช้แบบประเมนิ 
ของวพบ. พุทธชินราช 
2. สรุปและประเมินผล 
การอบรม และรายงานต่อ 
ผู้บริหารเขตสุขภาพท่ี 2 
 

วัฒนธรรมและ
ปรัชญาการเป็น
ข้าราชการที่ด ี
พร้อมกับการ
เปลี่ยนแปลง และ
พัฒนาตนเองเพื่อ
เรียนรูส้ิ่งใหม ่ๆ 
ตลอดเวลาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 

สรปุงบประมาณโครงการที่ ๒๙ ๑,๗๒๕,๐๐๐    
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แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช  

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษส์ิ่งแวดล้อม และภมูิปัญญาท้องถิ่น 
เป้าประสงค์ : ๔.๑ บรูณาการการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการจัดการสุขภาพ 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ๑. ระดับความส าเร็จในการบรูณาการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและภมูิปัญญาท้องถิ่น กับการจัดการสุขภาพ 
กลยุทธ ์ ๑. ส่งเสริมให้บคุลากรและนักศึกษาท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและภมูิปัญญาท้องถิ่น กับการจัดการสุขภาพ 
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ : ๑. จ านวนรายวิชาชีพท่ีบูรณาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมสิ่งแวดลอ้ม และภูมิปญัญาท้องถิ่นกับการจดัการสุขภาพ    
 ๒. มีนวัตกรรมท่าออกก าลังกายประกอบดนตรีมังคละที่เป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  รองผู้อ านวยการกลุ่มงานกิจการนกัศึกษา 
ชื่อแผนงาน ๑. บูรณาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการจัดการสุขภาพ 
วัตถุประสงค์ของแผนงาน ๑. บูรณาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและภูมิปญัญาทอ้งถิ่น กับการจัดการสุขภาพ 
 ๒. สร้างนวัตกรรมท่าออกก าลังกายประกอบดนตรีมังคละที่เป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน 
ตัวชี้วัดแผนงาน ๑.ร้อยละของโครงการบูรณาการการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและภมูิปัญญาท้องถิ่นกับการจัดการสุขภาพทีม่ีความส าเร็จในการด าเนินงานโดยบรรลุวัตถุประสงค์ของ

โครงการร้อยละ ๘๐ 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่ ๓๐ 
โครงการบรูณาการ  
การท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 
สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นกับการจัดการสขุภาพ 
(โครงการตามกลยุทธ)์  
 
วัตถุประสงค์ 
๑.เพื่อสืบสาน อนุรักษ ์
และพัฒนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
และภมูิปัญญาท้องถิ่น 
๒.เพื่อส่งเสรมิให้นักศึกษา 
เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ด้านการประยุกตห์รือเลือกใช้ 
นวัตกรรม/ภมูิปัญญาท้องถิ่น 
มาใช้ในการปฏิบัติการพยาบาล 
๓.เพื่อเผยแพร่ศลิปวัฒนธรรม
และนวัตกรรมทางสุขภาพของ
วิทยาลัยสูร่ะดับชาติและ
อาเซียน 

๑.ระดับความส าเร็จของ 
การบูรณาการ (อย่างน้อย ๔ 
ข้อ) 
๒.ระดับความส าเร็จของ 
การด าเนินงาน 
(ร้อยละ ๑๐๐) 

 
 
กิจกรรมที๑่ 
การบูรณาการกับพันธกิจ
อื่นๆของวิทยาลัย 
๑.๑ การบูรณาการ 
บริการวิชาการและท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับ
การเรยีนการสอนรายวิชา
การพยาบาลบุคคลทีม่ี
ปัญหาสุขภาพ ๑ 
กิจกรรมการออกก าลังกาย
ของผู้สูงอายุประกอบ
ดนตรีพื้นบ้านมังคละ
จังหวัดพิษณุโลก 

 
 
นักศึกษาช้ันปีท่ี ๒ 
จ านวน ๑๔๗ คน 
ผู้สูงอายุชมรม 
ส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุจ านวน 
๒๐๐  คน 

 
 
กิจกรรมที๑่ 
๑.ค่าตอบแทนวิทยากร  
จ านวน ๖ ชม.ๆละ ๖๐๐ บาท  
เป็นเงิน ๓,๖๐๐ บาท 
๒.ค่าดอกไม้  ๓,๐๐๐ บาท 
๓.ค่าวัสดุ  ๒,๐๐๐ บาท 
๔.ค่าจดัจ้าง  ๒,๐๐๐ บาท 
 
รวมเงินกิจกรรมที่ ๑  
เป็นเงิน ๑๐,๖๐๐ บาท 
 

 
 
วันพุธท่ี๑๖มีค.๕๙  
วันพุธท่ี๒๓มีค.๕๙  
วันพุธท่ี๓๐มีค.๕๙  
วันอังคารที ่
๕ เม.ย.๕๙ 

เกิดนวัตกรรม
ทางสุขภาพของ 
วิทยาลัย 
 

อ.อังคนา 
 
อ.ยุคนธร 
อ.มณฑนา 
อ.ดร.สจุิตรา 
อ.ดร.ชลลดา 

กิจกรรมที่ ๒ 
การส่งเสริมความเข้าใจ 
ความภาคภูมิใจในวิถีชีวิต
ภูมิปัญญาไทย 
๑) ท าบุญตักบาตร  
เลี้ยงพระ 

๒) ธรรมบรรยาย  
๓) แลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
น าภูมิปัญญาไทยมาใช้ใน
การด าเนินชีวิต 

อาจารย์และ 
เจ้าหน้าท่ี  
จ านวน ๑๐๐ คน 
นักศึกษาทุกช้ันป ี
จ านวน ๕๑๓ คน 
(ปี ๒กลุ่ม A vac) 

กิจกรรมที่ ๒   
๑. ค่าตอบแทนวิทยากร
หน่วยงานเอกชน 
๒ ชม.ๆ ละ ๑,๒๐๐ บาท  
เป็นเงิน ๒,๔๐๐ บาท 

๒.ค่าอาหารกลางวันอาจารย ์
และเจา้หน้าท่ี 
๑๐๐คน x ๘๐ บาท  
เป็นเงิน ๘,๐๐๐ บาท 
 

ไตรมาส ๒ 
วันท่ี ๘ มค. ๕๙ 

บุคลากรและ
นักศึกษาไดส้ืบ
สานอนุรักษ ์
และพัฒนา 
ศิลปะ 
วัฒนธรรม 
และภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 
 

อ.อารีย ์
อ.ปิยะเนตร 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

๔) งานสังสรรค์
แลกเปลีย่นวัฒนธรรมไทย
ระหว่าง ๔ คุ้มส ี

๓. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
อาจารย์และเจา้หน้าท่ี  
๑๐๐คน x ๒๕บาท  
เป็นเงิน ๒,๕๐๐ บาท   
๔.ค่าอาหารเย็นอาจารย์และ
เจ้าหน้าท่ี   
๑๐๐คน x๘๐บาท 
เป็นเงิน ๘,๐๐๐ บาท 
๕.ค่าอาหารเย็นนักศึกษา 
๕๑๓ คน x ๕๐บาท  
เป็นเงิน ๒๕,๖๕๐ บาท 
๖.ค่าวัสด ุ๓,๐๐๐ บาท 
๗.ค่าเช่าชุด ๕,๐๐๐ บาท 
 
รวมเงินกิจกรรมที ๒  
เป็นเงิน ๕๔,๕๕๐ บาท 

สรุปงบประมาณโครงการที่ ๓๐ ๖๕,๑๕๐    
โครงการที่ ๓๑ 
โครงการพุทธชินราชร่วมใจ
อนุรักษ์พัฒนาและสร้างเสริม
เอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม 
(งานประจ า) 
 
 
 

๑.ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้า 
ร่วมกิจกรรมมีความพึง 
พอใจเห็นว่าการเข้าร่วม 
กิจกรรมแสดงออกซึ่ง 
ความจงรักภักดีต่อสถาบัน  
ชาติศาสนาและพระมหา 
กษัตริย์และเพื่อเป็นการ 
สืบทอดศิลปวัฒนธรรม 

กิจกรรมที่ ๑ 
วันส าคัญของชาต ิ
๑.ประชาสัมพันธ์ให้
บุคลากรลงช่ือเข้าร่วม
กิจกรรมวันส าคัญตาม
ปฏิทินตามสมัครใจ 
๒.อ านวยความสะดวก 
ให้บุคลากรเข้าร่วม

บุคลากรของ 
วิทยาลัยทุกคน  
จ านวน ๑๐๐ คน 
นักศึกษาทุกช้ันป ี
จ านวน ๓๐๐ คน 

กิจกรรมที๑่   
๑.ค่าวัสดุอุปกรณ์  
เป็นเงิน ๕๐๐๐ บาท 
๒.ค่าจ้างเหมาจดัท าพาน
ดอกไมส้ด พวงมาลา  
เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท 
๓.ค่าอาหารว่าง ครั้งละ ๑๐๐ 
คนๆละ ๒๐ บาท จ านวน ๕ 

ทุกไตรมาส 
ตามปฏิทิน 
ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙ 

บุคลากรและ
นักศึกษาได้
แสดงออกถึง
ความจงรักภักด ี
ต่อสถาบันชาต ิ
ศาสนาและ
พระมหากษตัริย ์
 

อ.จุฑากานต ์
อ.ศิริรัชส ์
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ 
๑.เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่ง 
ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ 
ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 
๒.เพื่อเป็นการสืบทอดศิลปะ 
วัฒนธรรมและประเพณีของชาติ 

และประเพณีของชาติ  
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
๒.ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้า 
ร่วมกิจกรรมมีความพึง 
พอใจเห็นว่ากิจกรรมนี ้
ส่งเสริมให ้เกิดความเข้า 
ใจและภาคภูมิใจใน 
ประเพณีและวัฒนธรรม 
ของสถาบันในระดับด ี
ค่าเฉลี่ย๓.๕๑ ขึ้นไป 

กิจกรรม 
ตามวันเวลาที่ก าหนด 
๓. ติดตามประเมินผล 
การเข้าร่วมกิจกรรม 

ครั้งเป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท 
 
รวมเงินกิจกรรมที่ ๑  
เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท 

กิจกรรมที ่๒ 
ฟื้นฟูคุณธรรม 
จรรยาบรรณ 
ในวันสถาปนาสถาบัน 
๑.ถวายภตัตาหารเช้า 
๒.ธรรมบรรยาย 
๓.ส่งเสรมิจรรยาบรรณ 
อาจารย ์บุคลากรสาย
สนับสนุน 

อาจารย์และ 
เจ้าหน้าท่ี ๑๐๐ คน 
นักศึกษาทุกช้ันป ี 
จ านวน ๓๘๒ คน 
ศิษย์เก่า และแขกผู ้
มีเกียรต ิ๒๐ คน 
ปี๓ vac ๖ กลุ่ม 
ปี๔ ซ้อนกับปัจฉิม 

กิจกรรมที่ ๒   
๑.ค่าบรรยายวิทยากรหน่วยงาน
เอกชน ชม.ละ ๑,๒๐๐บาท 
X ๒ ชม. เป็นเงิน ๒,๔๐๐ บาท  
๒.ค่าอาหารว่างอาจารย์และ
เจ้าหน้าท่ี ๑๐๐คนx๒๕บาท   
เป็นเงิน ๒,๕๐๐ บาท  
๔.ค่าอาหารอาจารย์และ
เจ้าหน้าท่ี๑๐๐คนx๘๐บาท  
เป็นเงิน ๘,๐๐๐ บาท 
๖.ค่าอาหารนักศึกษา  
จ านวน ๓๘๒ คน x ๕๐บาท  
เป็นเงิน ๑๙,๑๐๐ บาท 
๗. ค่าวัสดุ ๓,๐๐๐ บาท 
๘. ค่าจ้างท าปูายเวที ๑,๕๐๐ บาท 
 
รวมเงินกิจกรรมที่ ๒  
เป็นเงิน ๓๖,๕๐๐ บาท 
 
 
 

ไตรมาส ๓ 
วันท่ี ๑๖พค.๕๙ 

บุคลากรและ
นักศึกษาได้
แสดงถึงความรัก
และภาคภูมิใจ
ต่อสถาบัน 

อ.อารีย ์
อ.ศิริรัชส ์
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

  กิจกรรมที่ ๓ 
วันพยาบาลแห่งชาต ิ
๑.เดินเทิดพระเกียรต ิ
๒.พิธีอาเศียรวาท  
๓.นิทรรศการแสดงผลงาน
วิชาการ/นวัตกรรมทาง
สุขภาพ 
๔.แข่งเปตองเทิด พระ
เกียรติ 

นักศึกษาทุกช้ันป ี 
จ านวน ๕๘๖ คน 
อาจารย์และ 
เจ้าหน้าท่ี 
จ านวน 
๑๐๐ คน  
พยาบาล 
ในจังหวัดพิษณุโลก 
และประชาชน 
จ านวน ๒๐๐ คน 

กิจกรรมที่ ๓   
ใช้งบประมาณของหน่วยงาน 
ในจังหวัดพิษณุโลก 

วันท่ี ๒๑ ต.ค.๕๘ 
 

บุคลากรและ
นักศึกษามี
ทัศนคติทีดีต่อ
วิชาชีพพยาบาล 
นักศึกษาได้
แสดงผลงาน
นวัตกรรมทาง
สุขภาพ 

อ.อังคนา 
 

  กิจกรรมที่ ๔ 
วันพยาบาลสากล 
๑. มอบรางวัลพยาบาล
ดีเด่น 
๒.นิทรรศการแสดงผลงาน
วิชาการ/นวัตกรรมทาง
สุขภาพ 

นักศึกษาทุกช้ันป ี 
จ านวน ๓๐๐ คน 
อาจารย์และ 
เจ้าหน้าท่ีจ านวน 
๕๐คน พยาบาล 
ในจังหวัดพิษณุโลก 
จ านวน ๑๐๐ คน 

กิจกรรมที่ ๔   
๑.ค่าวัสดุอุปกรณ์ และจ้างท า
โปสเตอร ์๕,๐๐๐ บาท 
 
รวมเงินกิจกรรมที่ ๔  
เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท 
 

วันท่ี ๑๒ พ.ค.๕๙ บุคลากรและ
นักศึกษามี
ทัศนคติทีดีต่อ
วิชาชีพพยาบาล 
นักศึกษาได้
แสดงผลงาน
นวัตกรรมทาง
สุขภาพ 

อ.ดร.สจุิตรา 
อ.ดร.ชลลดา 

สรุปงบประมาณโครงการที่ ๓๑ ๖๑,๕๐๐    
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แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕  การพัฒนาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง  
เป้าประสงค์ : ๕.๑ วิทยาลัยมีการบรหิารจดัการที่ทันสมัย โดยใช้หลักธรรมาภิบาล และมีความผาสุกในการปฏิบัติงาน  
 ๕.๒ บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ โดดเด่นเฉพาะด้าน และเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง  
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ๑. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาองค์กรคุณธรรมและธรรมาภิบาล  
 ๒. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในการปฏิบตัิงานของหน่วยงาน 
 ๓. จ านวนหน่วยงานภายนอกท่ีมาศึกษาดูงาน 
 ๔. บุคลากรมีความพึงพอใจในการใช้ระบบสารสนเทศในระดับดี  
กลยุทธ ์ ๑. เร่งรัดการพัฒนาสถาบันให้เป็นองค์กรคุณธรรม 
 ๒. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
 ๓. พัฒนาระบบและเพิ่มประสิทธิภาพเทคโนโลยสีารสนเทศไปใช้ในการบริหารจัดการตามพันธกิจของวิทยาลัย 
 ๔. เพิ่มความสามารถของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ โดดเด่นเฉพาะด้าน (การจดัการสุขภาพ) 
 ๕. พัฒนาบุคลากรให้สร้างผลงานท่ีมีคุณค่าต่อองค์กร 
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ : ๑. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาองค์กรคุณธรรม   
 2. ระดับความส าเร็จของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการบรหิารจัดการตามพันธกิจของวิทยาลัย 
 3. ร้อยละของบุคลากรได้รับการพัฒนาความสามารถให้มีความเช่ียวชาญโดดเด่นเฉพาะด้าน (การจดัการสุขภาพ) 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  รองผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ และรองผูอ้ านวยการกลุม่งานอ านวยการ 
ชื่อแผนงาน ๑. แผนพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรม และองค์กรสีเขียว 
 ๒. แผนพัฒนาระบบสารสนเทศ และเพิ่มประสิทธภิาพเทคโนโลยสีารสนเทศไปใช้ในการบริหารจัดการตามพันธกิจของวิทยาลัย 
 ๓. แผนพัฒนาบุคลากรใหม้ีความเช่ียวชาญด้านการจดัการสุขภาพ 
วัตถุประสงค์ของแผนงาน ๑. เพื่อพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรม และพัฒนาองค์กรเป็นองค์กรสีเขียว (Green & Clean College)   
 ๒. เพื่อพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งความสุข  
 ๓. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศและเพิ่มประสิทธิภาพเทคโนโลยสีารสนเทศไปใช้ในการบริหารจัดการตามพันธกิจของวิทยาลัย  
 ๔. เพื่อพัฒนาการบุคลากร และการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลใหม้ีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  
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ตัวชี้วัดแผนงาน ๑. ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานองค์กรคุณธรรม  
 ๒. ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานระบบสารสนเทศท่ีน าไปใช้ในการบริหารจัดการตามพันธกิจของวิทยาลัย  (ระดับ ๓) 
 ๓.  ระดบัความส าเรจ็ของการด าเนินงานพัฒนาการบุคลากร และการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่ ๓๒ 
โครงการพัฒนาบุคลากรใน
การน าระบบและกลไกการ
บริหารจัดการองค์กรไป
พัฒนางาน  (งานประจ า) 
 
วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อเสริมสร้างความรู้
บุคลากร และตดิตามการน า
ระบบและกลไกการบริหาร
จัดการองค์กรไปสู่การปฏิบตั ิ
 ๒. เพื่อพัฒนา/ปรับปรุงระบบ
และกลไกการบริหารจัดการ
ของทุกกลุ่มงาน/งาน 
 ๓. เพื่อให้บุคลากรมีการ 
แลกเปลีย่นเรยีนรู้การน า
ระบบและกลไกการบริหาร
จัดการที่เป็นแนวปฏิบัติที่ด ี
(Good practice) 
 

๑. ร้อยละ๘๐ ของบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องมีการน าระบบ
และกลไกการบริหารจัดการ
องค์กรไปสู่การปฏิบตั ิ
๒. ร้อยละ๘๐ ของบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจและ
พึงพอใจในการน าระบบและ
กลไกการบริหารจัดการไปใช้
อยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย
เท่ากับหรือมากกว่า ๓.๕๑) 
๓ มีคูม่ือระบบและกลไกการ
บริหารจดัการองค์กร  
(ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 
๒๕๕๙) 
๔. มีการน าระบบและกลไก
การบริหารจัดการองค์กรไป
ใช้พัฒนาการด าเนินงาน
อย่างเป็นรูปธรรมอย่างน้อย 
๒ เรื่องต่อกลุม่งาน 
๕. มีการน าเสนอแนวปฏิบัติ
ที่ดีของระบบและกลไกการ
บริหารจดัการองค์กรในเวที
ประชุมวิชาการอย่างน้อย
หนึ่งเรื่อง/กลุม่งาน 

กิจกรรมที่ ๑ 
พัฒนาระบบและกลไก
การบริหารจัดการองค์กร 
๑.ทบทวนค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนา
ระบบและกลไกการ
บริหารจดัการองค์กร  
๒.รวบรวม พัฒนาและ
ปรับปรุงระบบและกลไก
การบริหารจัดการองค์กร
ของทุกกลุ่มงาน 
๓.จัดท าเล่มระบบและ
กลไกการบริหารจัดการ
องค์กร 
๔.เวทีน าเสนอแลกเปลี่ยน
เรียนรูร้ะบบและกลไกการ
บริหารจดัการองค์กร 

-อาจารย์พยาบาล 
๕๗ คน 
-ข้าราชการ ๖ คน 
-พนักงานกระทรวง
สาธารณสุข ๔ คน 
-พนักงานราชการ ๒ 
คน  
-ธุรการแตล่ะกลุม่
งาน ๕ คน 
รวม ๗๔ คน 

กิจกรรมที่ ๑ 
๑. ค่าอาหารกลางวัน 
๘๑ คน x ๑ มื้อ x ๘๐ บาท 
เป็นเงิน ๖,๔๘๐ บาท 
๒. ค่าอาหารว่าง 
๘๑คน x ๒ มื้อ X ๒๕ บาท 
เป็นเงิน ๔,๐๕๐ บาท 
๓.ค่าถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม 
จ านวน ๗๕ เล่ม x ๘๐ บาท 
เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท  
๔. ค่าวัสดุ ๕๐๐๐ บาท 
 
รวมกจิกรรมที่ 1 
เป็นเงิน ๒๑,๕๓๐ บาท 
 

วันท่ี ๑๘ ก.พ. ๕๙ ๑.บุคลากรของ
วิทยาลัยทุกกลุม่
งาน/งาน 
มีการพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบ
และกลไกการ
บริหารจดัการใน
กระบวนการ
ปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่อง   
๒.มีการแลก 
เปลี่ยนเรียนรู้
แนวทาง/วิธี
ปฏิบัติงานท่ีดี 
(Good practice ) 
และวิทยาลัยมผีล
การด าเนินงาน 
ดีขึ้น 

อ.ดร.กาญจนา 
อ.วิสิฏฐ์ศร ี
อ. ดร. นุศรา 

กิจกรรมที่ ๒ 
ประเมินการน าระบบและ
กลไกการบริหารจัดการ
องค์กรไปใช้ 
 

 กิจกรรมที่ ๒ 
๑.ค่าอาหารกลางวัน 
๘๑คน x ๑ มื้อ x ๘๐ บาท 
เป็นเงิน ๖,๔๘๐ บาท 
๒. ค่าอาหารว่าง 
๘๑ คน x ๒ มื้อ X ๒๕ บาท 
เป็นเงิน ๔,๐๕๐ บาท 

กพ.-มี.ค. ๕๙ 
 

 อ.วิสิฏฐ์ศร ี
อ. ดร. นุศรา 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

๓.ค่าถ่ายเอกสาร   
เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท  
๔. ค่าวสัดุ เป็นเงิน ๕๐๐๐ บาท 
๕. ค่าตอบแทนวิทยากร
หน่วยงานเอกชน  
๗ ชม.x๑,๒๐๐ บาท  
เป็นเงิน ๘,๔๐๐ บาท 
๖. ค่าพาหนะวิทยากร  
เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท 
๗. ค่าที่พักวิทยากร  
วันละ ๑,๒๐๐บาท x ๒วัน 
เป็นเงิน ๒,๔๐๐ บาท 
 
รวมเงินกิจกรรมที่ 2  
เป็นเงิน ๓๖,๓๓๐ บาท 

สรปุงบประมาณโครงการที่ ๓๒ ๕๗,๘๖๐    
โครงการที่ ๓๓ 
โครงการพัฒนาการท างาน
อย่างมีประสิทธิภาพโดยการ
ใช้แผนกลยุทธ์ และ
แผนปฏิบัติราชการ    
(งานประจ า) 
วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อจัดท าแผนปฏิบตัิการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

๑. บุคลากรมีความรู ้
ความเข้าใจในแผนกลยุทธ์  
พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓  
และแผนปฏิบัติการ 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙  
สามารถน าแผนปฏิบัติการ
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ลงสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
ระดับดีขึ้นไป (คะแนนเฉลี่ย

กิจกรรมที่ ๑  
การเผยแพร่แผนกลยุทธ์ 
พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓  
และน าแผนปฏิบตัิการ
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙  
สู่การปฏิบัต ิ
๑.๑ จดัท าเล่มแผน 
กลยุทธ์ พ.ศ.๒๕๕๙-
๒๕๖๓ และแผนปฏิบตัิ

-อาจารย์ ๕๗ คน 
-ข้าราชการ ๖ คน 
-พนักงานกระทรวง
สาธารณสุข ๑๐ คน 
รวม ๗๓ คน 
 

กิจกรรมที่ ๑  
๑.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 
จ านวน ๗๓คนx๒๕บาทx๑มื้อ 
เป็นเงิน ๑,๘๒๕ บาท 
2.ค่าถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม  
73 เล่มx๑๐๐ บาท  
เป็นเงิน 7,3๐๐ บาท 
 
 

กย. ๕9 บุคลากรทุก
ระดับของ
วิทยาลัยมี
แนวทางในการ
ปฏิบัติงานแบบ
บูรณาการที่มุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิ และ
เปูาหมายของ
องค์กร 

อ.ดร.รุ่งทิวา 
อ.จารุวรรณ 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

๒ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจและน าแผนกล
ยุทธ์  และแผนปฏิบัติการ
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ไปใช้
เพื่อพัฒนางาน 
 

เท่ากับหรือมากกว่า ๓.๕๑ 
๒. ร้อยละ ๙๐ ของโครงการ
ตามแผนปฏิบัตกิาร 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙  
มีการด าเนินการ  
๓. ร้อยละ ๑๐๐ ของกลุ่ม
งานมีการรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ และ
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 
๒๕๕๙ ตามเวลาที่ก าหนดทุก
ไตรมาส 
๔.ร้อยละ๘๐ ของตัวช้ีวัด 
แผนกลยุทธ์และตัวช้ีวัด
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 
๒๕๕๙ บรรลุตามเปูาหมายที่
ก าหนด 
๕. ร้อยละ ๙๐ ของบุคลากร
ทุกกลุ่มงานมีส่วนร่วมในการ
ปรับแผนปฏิบัติการปีงบ  
ประมาณ ๒๕๕๙ (กลางปี) 

การ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
๑.๒ ประชุมชี้แจงการน า
แผนกลยุทธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ 
-๒๕๖๓ และแผนปฏิบัติ
การ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

รวมเงินกิจกรรมที่ ๑ 
เป็นเงิน  9,1๒๕ บาท 

กิจกรรมที่ ๒  
ประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนกลยุทธ์  
พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ 
และแผนปฏิบัติการ 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
- การก ากับติดตาม
ประเมินการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการ
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ทุก 
๓ เดือน (๔ ครั้ง) และสิ้น
ปีงบประมาณ 

-กรรมการบริหาร
วิทยาลัยฯ จ านวน 
๑๖ คน 

กิจกรรมที่ ๒  
ใช้งบประชุม กกบ. 

ครั้งท่ี ๑ 
วันท่ี ๔ มค.๕๙ 
ครั้งท่ี ๒ 
วันท่ี ๓ เมย.๕๙ 
ครั้งท่ี ๓ 
วันท่ี ๓ กค.๕๙ 
ครั้งท่ี ๔ 
วันท่ี ๒๕ กย.๕๙ 
ประเมินการ
ด าเนินงานเมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ 
วันท่ี ๑ กย.๕๙ 

 อ.ดร.รุ่งทิวา 
 

กิจกรรมที่ ๓ 
การทบทวนและปรับ
แผนปฏิบัติการ
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
(กลางปี) 

-กรรมการ 
บริหารวิทยาลัยฯ  
๑๖ คน 
-ข้าราชการ ๖ คน  
      

กิจกรรมที่ ๓ 
๑.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 
๒๔ คนx๒๕ บาทx๑มื้อ เป็น
เงิน ๖๐๐ บาท 
๒.ค่าถ่ายเอกสาร จัดท าเล่ม 
จ านวน ๒๐ เล่มx๘๐ บาท 
เป็นเงิน ๑,๖๐๐ บาท  

วันท่ี๓๐ เม.ย. ๕๙  อ.วิสิฏฐ์ศรี  
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

รวมเงินกิจกรรมที่ ๓  
เป็นเงิน ๒,๒๐๐ บาท 

 ๑. บุคลากรมสี่วนร่วมใน
การวิเคราะห์องค์กร และ
จัดท าแผนปฏิบัติการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
๒. มีการจัดท าแผนปฏิบัติ
การปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
๓. ร้อยละ ๑๐๐ ของ
โครงการ/กิจกรรมได้รับการ
อนุมัติให้ด าเนินการ 
 

กิจกรรมที่ ๔ 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดท าแผนปฏิบัติการ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
 - ขออนุมัติด าเนินการ
ตามแผนปฏิบัตริาชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
 

-กรรมการจัดท า
แผนปฏิบัติการฯ 
จ านวน ๓๐ คน 
-ข้าราชการ ๖ คน 
-พนักงานกระทรวง
สาธารณสุข ๙ คน 
รวม ๔๕คน 
 
 

กิจกรรมที่ ๔ 
ครั้งท่ี ๑  
ประชุมเชิงปฏิบัติการจดัท า
แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 
๒๕๖๐ (นอกสถานท่ี)  
๑.ค่าอาหารเช้า กลางวัน  
และเย็น  วันละ๙๕๐บาท 
x๔๕คนx๒วัน  
เป็นเงิน ๘๕,๕๐๐ บาท 
๒.ค่าอาหารว่าง  
มื้อละ ๒๕บาทx๔๕คนx๒มื้อ 
x๒วัน เป็นเงิน ๔,๕๐๐ บาท 
๓.ค่าที่พัก  
๔๕ คนx๒วันxวันละ๖๐๐บาท  
เป็นเงิน ๕๔,๐๐๐ บาท 
๔.ค่าวัสดุ อุปกรณ์  
เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท 
๕.ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  
เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐บาท 
๖.ค่าเช่าสถานท่ีห้องประชุม
พร้อมอุปกรณ์ โสตทัศนปูกรณ์ 
๒,๐๐๐บาท x ๒วัน  
เป็นเงิน ๔,๐๐๐ บาท  

กิจกรรมที่ ๔.๑ 
วันท่ี ๒๗-๒๙ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
กิจกรรมที่ ๔.๒ 
สิงหาคม ๒๕๕๙ 
 
 

 อ.ดร.รุ่งทิวา 
อ.จารุวรรณ 
อ.วิสิฏฐ์ศร ี
คุณขวัณชนก 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

๗.ค่าถ่ายเอกสาร  
เป็นเงิน ๒,๒๕๐ บาท 
 
รวมเป็นเงิน ๑๖๕,๒๕๐บาท 
 
ครั้งท่ี ๒ (ในสถานที่) 
๑.ค่าอาหารว่างและ 
อาหารกลางวัน  
๔๕ คน x ๑วัน x ๑๓๐บาท
เป็นเงิน ๕,๘๕๐ บาท 
 
รวมเงินกิจกรรมที่ ๔  
เป็นเงิน ๑๗๑,๑๐๐ บาท 

 ๑. ผลการด าเนนิงานตาม
โครงการ/กจิกรรม ปงีบ 
ประมาณ ๒๕๕๙ ครอบคลมุ
ทุกพันธกิจ 
๒.ร้อยละ ๘๐ ของโครงการ
ตามแผน มผีลการด าเนินงาน
บรรลตุามเปูาหมายและตัวช้ีวดั
ความส าเร็จของโครงการ 
 
 
 

กิจกรรมที่ ๕ 
จัดท ารายงานประจ าปี 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

-กรรมการ 
บริหารวิทยาลัยฯ  
จ านวน ๑๘ คน 

กิจกรรมที่ ๕ 
๑.ค่าถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม  
๒๕ เล่มx๑๐๐ บาท  
เป็นเงิน ๒,๕๐๐ บาท 
 
รวมเงินกิจกรรมที่ ๕ 
เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท 

ก.ย.๕๙  อ.วิสิฏฐ์ศร ี

สรปุงบประมาณโครงการที่ ๓๓ ๑84,4๒๕    
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่ ๓๔ 
โครงการพัฒนาการด าเนิน 
งานประกันคุณภาพการ 
ศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  
(งานประจ า) 
 
วัตถุประสงค์ 
๑ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ 
ความเข้าใจเกณฑ์ประกัน
คุณภาพการศึกษา 
๒. เพื่อให้บุคลากรสามารถ 
วางแผนการด าเนินงานตาม
เกณฑ์คณุภาพและตัวบ่งช้ี
ประกันคณุภาพและสามารถ
น าสู่การปฏิบัตไิด ้
๓ เพื่อให้ทุกกลุ่มงานได้รับการ
ประเมินคุณภาพภายใน 
๔ เพื่อเตรียมความพร้อมใน
การรับการประเมินคณุภาพ
การศึกษาภายในระดับสถาบัน 
๕ เพื่อรับการประเมินคณุภาพ
การศึกษาภายในจากวิทยาลัย
เครือข่ายภาคเหนือ/สถาบัน
พระบรมราชชนก 
 

๑.ร้อยละ ๘๐ ของ
คณะกรรมการฯมีความรู้
ความเข้าใจการด าเนินงาน
ประกันคณุภาพการศึกษา 
๒.ร้อยละ ๑๐๐ ของ
บุคลากรไดร้ับคู่มือประกัน
คุณภาพการศึกษา 
๓.ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากร
มีความเข้าใจในตัวบ่งช้ีและ
เกณฑ์ประกันคณุภาพระดับ
ดีขึ้นไป (ค่าเฉลี่ย≥๓.๕๑) 
๔.อาจารย์ ข้าราชการ 
ทุกคนมีส่วนร่วมรับผดิชอบ
ตัวบ่งช้ีคุณภาพ อย่างน้อย 
คนละ ๑ ตัวบ่งช้ี 
๕. ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากร
มีส่วนร่วมในการท าSAR และ
เตรียมหลักฐาน 
๖.ผลการประเมินคณุภาพ
การศึกษาภายในระดับ
วิทยาลัยอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
(ค่าเฉลี่ย≥๓.๕๑) 
๗.มีการจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพตามผลการประเมิน 
 

กิจกรรมที่ ๑  
การประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพ
ของวิทยาลัย และ
คณะกรรมการประกัน
คุณภาพของวิทยาลยั 

๑.คณะกรรมการ 
ประกันคณุภาพของ
วิทยาลัย  
จ านวน ๒๐ คน 
๒.คณะกรรมการ
ด าเนินการประกัน
คุณภาพ จ านวน 
๑๐ คน 

กิจกรรมที่ ๑  
การประชุมคณะกรรมการ
ประกันคณุภาพ 
๑.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 
๒๐คนx๑มื้อx๒๕บาทx๒ ครั้ง 
เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท 
๒.ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ประกันคณุภาพของวิทยาลัย
ประชุม (กรรมการภายนอก  
๔ คน) จ านวน ๔ คนxครั้งละ
๑,๐๐๐ บาทx๒ ครั้ง 
เป็นเงิน ๘,๐๐๐ บาท 
๓.ค่าถ่ายเอกสาร  
เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท 
 
การประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพ
ของวิทยาลัย 
๑.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 
๒๐คนx๑มื้อx๒๕บาทx๒ ครั้ง 
เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท 
๒.ค่าถ่ายเอกสาร  
เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ ๑  
เป็นเงิน ๑๓,๐๐๐ บาท 

ครั้งท่ี ๑ 
วันท่ี ๒๕ ธค.๕๘ 
 
ครั้งท่ี ๒ 
วันท่ี ๑๙ มิ.ย.๕๙ 

อาจารย์ และ
บุคลากรของ
วิทยาลัย  
มีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ 
ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์
การประเมิน  
สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ 
ในภารกิจท่ี
รับผิดชอบโดยใช้
กระบวนการ 
PDCA  ได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล 

อ.จารุวรรณ 
ดร.รุ่งทิวา 
อ.สาวิตร ี
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

๖. เพื่อวิเคราะห์จดุอ่อน  
ปัญหาและอุปสรรคพร้อมหา
แนวทางพัฒนาคุณภาพตาม
ผลการประเมิน 
๗. เพื่อรายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของ
วิทยาลัยต่อสาธารณชนหรือ
ผู้เกี่ยวข้อง 
 

กิจกรรมที่ ๒   
จัดท าคู่มือประกันคุณภาพ
การศึกษา ปีการศึกษา 
๒๕๕๙ และเผยแพร ่
คู่มือประกันคณุภาพ
การศึกษา 

บุคลากรของ
วิทยาลัย (อาจารย์ 
ข้าราชการ) จ านวน 
๘๑ คน 
 

กิจกรรมที่ ๒ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

 

อ.สาวิตร ี
 
 
 
 

กิจกรรมที่ ๓  
การเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจการประกัน
คุณภาพการศึกษา  
ครั้งท่ี ๑  
การประชุมการน าตัวบ่งช้ี
ประกันคณุภาพสู่การ
ปฏิบัต ิ
 
 
 
 
 
 
 
ครั้งท่ี ๒  
การจัดท ารายงาน 
การประเมินตนเอง   
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ และ

 
 
 
 
 
-อาจารย์ ๖๔ คน 
-ข้าราชการ ๖ คน 
-พนักงานกระทรวง
สาธารณสุข ๙ คน 
-พนักงานราชการ 
 ๒ คน 
-บุคลากร 
สายสนบัสนุน  
๔๐ คน 
รวม ๑๒๑ คน 
 
 
-อาจารย ์
๖๔ คน 

กิจกรรมที่ ๓ 
 
 
 
ครั้งท่ี ๑ 
๑.ค่าอาหารว่าง 
๑๒๑คนx๒๕บาทx๑มื้อ 
เป็นเงิน ๓,๐๒๕ บาท 
๒. ค่าอาหารกลางวัน 
๑๒๑ คนx๘๐บาทx๑มื้อ 
เป็นเงิน ๙,๖๘๐ บาท    
 
รวมเงินกิจกรรมที่๓ ครั้งท่ี ๑ 
เป็นเงิน ๑๒,๗๐๕ บาท 
 
ครั้งท่ี ๒ 
๑.ค่าอาหารว่าง  
๘๑คนx๒๕บาทx๑มื้อ 
เป็นเงิน ๒,๐๒๕ บาท 

 
 
 
 
พ.ค.๕๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มิย.-กค.๕๙ 
 
 
 

 

อ.สาวิตร ี
อ.จารุวรรณ 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

จัดเก็บเอกสารในระบบ 
CHE QA online 

-ข้าราชการ ๖ คน 
-พนักงานกระทรวง
สาธารณสุข ๙ คน 
-พนักงานราชการ 
 ๒ คน 

๒. ค่าอาหารกลางวัน  
๘๑คนx๘๐บาทx๑มื้อ 
เป็นเงิน ๖,๔๘๐ บาท 
 
รวมเงินกิจกรรมที่๓ ครั้งท่ี ๒ 
เป็นเงิน ๘,๕๐๕ บาท 
 
รวมเงินกิจกรรมที่ ๓ 
เป็นเงิน ๒๑,๒๑๐ บาท    

กิจกรรมที่ ๔  
การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านทักษะการ
ประกันคณุภาพการศึกษา 
(การประเมินคณุภาพ
การศึกษาภายในระดับ
ภาควิชา และระดับกลุ่ม
งาน ปีการศึกษา ๒๕๕๘) 

คณะกรรมการ 
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน
ของวิทยาลัย 
จ านวน ๒๐ คน  
รองผู้อ านวยการ 
ทุกกลุ่มงาน  
จ านวน ๕ คน  
รวม ๒๕ คน 

กิจกรรมที่ ๔  
ระดับภาควิชา 
๑.ค่าถ่ายเอกสาร รายงานการ
ประเมินตนเองระดับภาควิชา 
๒๕ ชุดx๓๐ บาทx๖ชุด 
เป็นเงิน ๔,๕๐๐ บาท 
๒.ค่าอาหารว่าง  
๒๕คนx๒๕บาทx๖มื้อ 
เป็นเงิน ๓,๗๕๐ บาท  
รวมเป็นเงิน ๘,๒๕๐ บาท 
ระดับกลุ่มงาน 
๑.ค่าถ่ายเอกสาร รายงานการ
ประเมินตนเองระดับกลุม่งาน 
๒๕ ชุดx๕๐ บาทx๕ชุด 
เป็นเงิน ๖,๒๕๐ บาท 
 

 
ระดับภาควิชา    
วันท่ี ๓-๗สค.๕๙  
 
ระดับกลุ่มงาน   
วันท่ี๒๔-๒๘ สค.
๕๙ 

ภาควิชา/ 
กลุ่มงานของ
วิทยาลัยได้รับ
ข้อเสนอแนะ
และแนวทาง 
การพัฒนาการ
ด าเนินงาน
ประกันคณุภาพ
การศึกษา
ภายในจาก
คณะกรรมการ
ตรวจประเมิน
คุณภาพ 

อ.สาวิตร ี
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

๒.ค่าอาหารว่าง  
๒๕ คน x ๒๕ บาท x ๕มื้อ 
เป็นเงิน ๓,๑๒๕ บาท 
๓.ค่าอาหารกลางวัน 
๒๕คนx๘๐บาทx๒มื้อ  
เป็นเงิน ๔,๐๐๐ บาท  
รวมเป็นเงิน ๑๓,๓๗๕ บาท 
   
รวมเงินกิจกรรมที่ ๔ 
เป็นเงิน ๒๑,๖๒๕ บาท 

  กิจกรรมที่ ๕  
การเตรียมความพร้อม 
เพื่อรับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับสถาบันจากเครือข่าย
ภาคเหนือ/สถาบันพระ
บรมราชชนก 

บุคลากรของ
วิทยาลัย (อาจารย์ 
ข้าราชการ)  
จ านวน ๑๒๑ คน 
 

กิจกรรมที่ ๕  
๑.ค่าอาหารว่าง  
๑๒๑ คน x ๒๕บาท x ๔มื้อ 
เป็นเงิน ๑๒,๑๐๐บาท 
๒.ค่าอาหารกลางวัน  
๑๒๑ คน x ๘๐บาท x ๒มื้อ
เป็นเงิน ๑๙,๓๖๐ บาท    
 
รวมเงินกิจกรรมที่ ๕ 
เป็นเงิน ๓๑,๔๖๐ บาท 

วันท่ี ๗-๑๑ ก.ย.
๕๙ 

 อ.จารุวรรณ 
ดร.รุ่งทิวา 
อ.สาวิตร ี
อ.วิลาวัณย ์
 

 

 กิจกรรมที่ ๖  
การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านทักษะการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

อาจารย์ ข้าราชการ 
จ านวน ๖๘ คน 
บุคลากรสาย
สนับสนุน ๕๐ คน  
คณะกรรมการ

กิจกรรมที่ ๖  
การประเมินคุณภาพระดับ
หลักสูตร (๒ วัน)  
(กรรมการ ๓ คน) 
 

วันท่ี ๑๙-๒๐  
ตค.๕๘ 

วิทยาลัยได้รับ
ข้อเสนอแนะ
และแนวทาง 
การพัฒนาการ
ด าเนินงาน

อ.จารุวรรณ 
ดร.รุ่งทิวา 
อ.สาวิตร ี
อ.วิลาวัณย ์
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

(การประเมินคณุภาพ
การศึกษาภายใน  
ปีการศึกษา ๒๕๕๗  
โดยเครือข่าย/สถาบันพระ
บรมราชชนก/กรรมการ
ประเมินภายนอก) 
 

ประเมินคุณภาพ 
จ านวน ๒๒ คน  
รวม ๑4๐ คน 

๑.ค่าตอบแทนวิทยากร
หน่วยงานราชการ ๓ คน 
จ านวน๕ชม.xชม.ละ๖๐๐บาท
x ๓ คนเป็นเงิน ๙,๐๐๐ บาท 
๒. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จ านวน ๑๒5คน x๒๕ บาท 
X๔มื้อเป็นเงิน ๑๒,5๐๐ บาท  
๓. ค่าอาหารกลางวันอาจารย์ 
ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่ และ
วิทยากร จ านวน ๑๒5คน 
X 2วัน X ๘๐ บาท x 1 มื้อ 
เป็นเงิน  20,0๐๐ บาท 
4.ค่าที่พักวิทยากร 
จ านวน ๒ ห้องx๒วัน  
X วันละ ๑,๕๐๐บาท 
เป็นเงิน๖,๐๐๐ บาท 
5.ค่าเดินทางวิทยากร ไป-
กลับ เป็นเงิน 2,000 บาท 
6.ค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่ม 
รายงานการประเมินตนเอง
ระดับหลักสตูร จ านวน 125 
เล่ม X 100 เล่ม เป็นเงิน 
12,500 บาท 
 
รวมเป็นเงิน 62,000 บาท 

ประกันคณุภาพ
การศึกษา
ภายในจาก
คณะกรรมการ
ตรวจประเมิน
คุณภาพ 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

การประเมินคุณภาพระดับ
สถาบัน (วิทยากร/กรรมการ  
๕ คน) 
๑.ค่าตอบแทนวิทยากร
หน่วยงานเอกชน ๑ คน 
จ านวน ๑1 ชม.xชม.ละ
๑,๒๐๐ บาท 
เป็นเงิน ๑3,2๐๐ บาท 
๒.ค่าตอบแทนวิทยากร
หน่วยงานราชการ 
๔ คนx๕ชม.xชม.ละ๖๐๐บาท
เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท 
๓.ค่าที่พักวิทยากร 
จ านวน ๓ ห้องx๒วัน 
X วันละ๑,๕๐๐ บาท 
เป็นเงิน ๙,๐๐๐ บาท 
4.ค่าเดินทางวิทยากร ไป-
กลับ เป็นเงิน 3,000 บาท 
5.ค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่ม 
รายงานการประเมินตนเอง
ระดับวิทยาลัย จ านวน 125 
เล่ม X 100 เล่ม เป็นเงิน 
12,500 บาท 
 
รวมเป็นเงิน 49,700 บาท 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

รวมเงินกิจกรรมที่ ๖   
เป็นเงิน 111,7๐๐  บาท   
หมายเหตุ - ด าเนินการพร้อม
กันท้ังระดับหลักสูตรและ
ระดับสถาบัน   

  กิจกรรมที่ ๗ 
การจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพตามผลการ
ประเมิน 

คณะกรรมการ 
บริหารวิทยาลัย 
จ านวน ๑๖ คน 

กิจกรรมที่ ๗ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครั้งท่ี ๑  
ปีการศึกษา 
๒๕๕๗ 
วันท่ี ๒๕-๓๐ 
ต.ค.๕๙  
 
ครั้งท่ี ๒ 
ปีการศึกษา 
๒๕๕๘  
วันท่ี๑-๓ กย.๕๙ 

 อ.สาวิตร ี
อ.จารุวรรณ 

สรปุงบประมาณโครงการที่ ๓๔ 295,8๙๕    
โครงการที่ ๓๕ 
โครงการการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายในสู่
ประสิทธิภาพของงาน   
(งานประจ า) 
 
 
 

๑. มีคู่มือการบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุม
ภายในฯประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๘ และทุกกลุม่งานมี
การจัดท าแผนบริหารความ
เสี่ยงสูงท่ีเป็นลายลักษณ์
อักษร 
 
 

กิจกรรมที ่๑  
1.1 ทบทวนนโยบายและ 
แต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง  
1.2 พัฒนา/ปรับปรุงคู่มือ
การบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน 

- อาจารย์และคณะ
กรรมการฯ 
จ านวน ๒๐ คน 
- อาจารย์ จ านวน 
61 คน 
- ข้าราชการและ
สายสนบัสนุน 9 คน 
 

กิจกรรมที ่๑ (1.1) 
ไม่ใช้งบประมาณ 
กิจกรรมที ่๑ (1.2) 
1.ค่าถ่ายเอกสาร และจดัท า
เล่มคูม่ือการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน 
จ านวน 7๐ เล่ม 
xเล่มละ 10๐ บาท  
เป็นเงิน7,000 บาท 

วันท่ี ๑๓ พย.๕๘ วิทยาลัยมีคูม่ือ
การบริหารความ
เสี่ยงและ
ควบคุมภายใน
ประจ าปี
การศึกษา 
๒๕๕๘ และทุก
กลุ่มงานมีการ
จัดท าแผน

ดร.รุ่งทิวา 
อ.วิลาวัณย ์
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ 
๑ เพื่อทบทวนความรู้ ความ
เข้าใจเกีย่วกับการบริหารความ
เสีย่งและการควบคุมภายใน 
๒ เพื่อพัฒนาคู่มือการบริหาร
ความเสีย่งและการควบคุม
ภายใน 
๓ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในและน าไปปฏิบัติในงานที่
ได้รัมอบหมายได้ 
๔ เพื่อรายงานผลการควบคุม
ภายในตามระเบียบของ
คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่า ด้วยการก าหนด
มาตรการการควบคุมภายใน 
 

๒. ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากร
ทุกกลุ่มงาน มีส่วนร่วมใน
การประเมินโอกาสและการ
วิเคราะหค์วามเสี่ยง 
ผลกระทบและมสี่วนร่วมใน
การจัดท าแผนการบริหาร
ความเสีย่งสูงระดับองค์กร 
๓. ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากร
มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับ
การบริหารความเสี่ยง และ
การควบคุมภายใน 
๔.มีรายงานการควบคมุ
ภายในตามระเบียบของ
คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการก าหนด
มาตรฐานการควบคมุ 
ภายในฯ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๘ 

รวมเงินกิจกรรมที่ 1   
รวมเป็นเงิน 7,000  บาท 
 

บริหารความ
เสี่ยงสูงท่ีเป็น
ลายลักษณ์
อักษร รวมทั้งมี
ส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนการ
บริหารความ
เสี่ยงสูงระดับ
องค์กร  มีการ
ก ากับติดตาม
การด าเนินงาน
ตามแผนและ
อุบัติการความ
เสี่ยงสูงท่ี
ก าหนดของ
องค์กรลดลง  

  กิจกรรมที่ ๒  
การประชุมเชิงปฏิบัติการ
การบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน   

อาจารย์ บุคลากร 
ของวิทยาลัย 
จ านวน ๑๑๖ คน 
 

กิจกรรมที่ ๒  
๑.ค่าอาหารว่าง 
๑๑๖คนx๒๕บาทx๔มื้อ  
เป็นเงิน ๑๑,๖๐๐ บาท 
๒.ค่าอาหารกลางวัน  
๑๑๖คนx๘๐บาทx๒มื้อ  
เป็นเงิน ๑๘,๕๖๐ บาท   

วันท่ี ๙-๑๐  
กพ.๕๙ 

 ดร.รุ่งทิวา 
อ.จารุวรรณ 
อ.วิลาวัณย ์
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

๓.ค่าตอบแทนวิทยากร
หน่วยงานเอกชน ๒ คนxวันละ 
๗ ชม.xชม.ละ ๑๒๐๐ บาท x๒
วัน  เป็นเงิน ๓๓,๖๐๐ บาท   
๔.ค่าพาหนะวิทยากรไปกลับ
เครื่องบิน ๒ คน  
เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท   
๕.ค่าที่พักวิทยากร  
๒ คนxวันละ ๑,๒๐๐ บาท 
x๒ วันเป็นเงิน ๔,๘๐๐ บาท 
   
รวมเงินกิจกรรมที่ ๒  
รวมเป็นเงิน ๗๘,๕๖๐ บาท 

กิจกรรมที่ ๓   
ติดตามผลการด าเนินงาน
ตามแผนการบรหิารความ
เสี่ยงและควบคุมภายใน
ของทุกกลุ่มงาน 

คณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัย
พยาบาลบรมราช
ชนนี พุทธชินราช 
จ านวน ๑๘ คน 

กิจกรรมที่ ๓   
ไม่ใช้งบประมาณ 

ครั้งท่ี ๑   
วันท่ี ๓๐ เม.ย.๕๙   
ครั้งท่ี ๒   
วันท่ี ๒๓มิ.ย.๕๙  
 

  

กิจกรรมที่ ๔  
จัดท ารายงานการควบคุม
ภายในตามระเบียบของ
คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการก าหนด
มาตรฐานการควบคมุ
ภายใน พ.ศ.๒๕๔๔   

-คณะกรรมการ
บริหาร วิทยาลัย
พยาบาลบรมราช
ชนนี พุทธชินราช  
จ านวน ๑๕ คน 
 

กิจกรรมที่ ๔  
๑.ค่าอาหารว่าง  
๑๕คนx๒๕บาทx๑มื้อ 
เป็นเงิน ๓๗๕ บาท 
๒.ค่าถ่ายเอกสาร และจดัท า
เล่ม จ านวน 15 เล่ม 
xเล่มละ 12๐ บาท  

วันท่ี ๑-๑๕ 
ก.ค.๕๙ 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

เป็นเงิน 1,8๐๐ บาท 
 
รวมเงินกิจกรรมที่ ๔   
รวมเป็นเงิน 2,17๕  บาท 

สรปุงบประมาณโครงการที่ ๓๕ ๘7,7๓๕    
โครงการที่ ๓๖ 
โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านการประเมิน
คุณภาพการศึกษาการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตรและ
สถาบัน  
(โครงการวิทยาลัยเครือข่าย
ภาคเหนือ) 
 
วัตถุประสงค์ 
๑.เพื่อพัฒนาทักษะการ
ประเมินคุณภาพภายในระดับ
หลักสตูรและระดับสถาบัน 
๒.เพื่อทราบผลการประเมิน
คุณภาพ และแนวทางการ
พัฒนาจากคณะกรรมการ
ตรวจประเมินคุณภาพ 
 

ร้อยละ๘๐ของบุคลากร 
ที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะ
การประเมินคณุภาพภายใน
ระดับหลักสตูรและสถาบัน 

๑.จัดท ารายงานการ
ประเมินตนเองระดับ
หลักสตูรและระดับสถาบัน
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
๒.ผูร้ับผดิชอบจัดเก็บ
เอกสารใน electronic file
และบันทึกข้อมูลใน
ฐานข้อมูล CHE-QA  
๓.รับการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในปี
การศึกษา ๒๕๕๘ ระดับ
หลักสตูรและระดับสถาบัน 

อาจารย์ ข้าราชการ 
จ านวน ๖๘ คน 
บุคลากรสาย
สนับสนุน ๕๐ คน  
คณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพ 
จ านวน ๒๒ คน  
รวม ๑๒๐ คน 

กิจกรรมที่ ๖  
การประเมินคุณภาพระดับ
หลักสูตร (๒ วัน)  
(กรรมการ ๓ คน) 
๑.ค่าตอบแทนวิทยากร
หน่วยงานราชการ ๓ คน 
จ านวน๕ชม.xชม.ละ๖๐๐บาท
x ๓ คนเป็นเงิน ๙,๐๐๐ บาท 
๒. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จ านวน ๑๒5คน x๒๕ บาท 
X๔มื้อเป็นเงิน ๑๒,5๐๐ บาท  
๓. ค่าอาหารกลางวันอาจารย์ 
ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่ และ
วิทยากร จ านวน ๑๒5คน 
X 2วัน X ๘๐ บาท x 1 มื้อ 
เป็นเงิน  20,0๐๐ บาท 
4.ค่าที่พักวิทยากร 
จ านวน ๒ ห้องx๒วัน  
X วันละ ๑,๕๐๐บาท 
เป็นเงิน๖,๐๐๐ บาท 

วันท่ี ๒๖-๒๘  
สค.๕๙ 

วิทยาลัยได้รับ
ข้อเสนอแนะ
และแนวทาง 
การพัฒนาการ
ด าเนินงาน
ประกันคณุภาพ
การศึกษา
ภายในจาก
คณะกรรมการ
ตรวจประเมิน
คุณภาพ 

อ.จารุวรรณ 
ดร.รุ่งทิวา 
อ.สาวิตร ี
อ.วิลาวัณย ์
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

5.ค่าเดินทางวิทยากร ไป-
กลับ เป็นเงิน 2,000 บาท 
6.ค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่ม 
รายงานการประเมินตนเอง
ระดับหลักสตูร จ านวน 125 
เล่ม X 100 เล่ม เป็นเงิน 
12,500 บาท 
รวมเป็นเงิน 62,000 บาท 
การประเมินคุณภาพระดับ
สถาบัน (วิทยากร/กรรมการ  
๕ คน) 
๑.ค่าตอบแทนวิทยากร
หน่วยงานเอกชน ๑ คน 
จ านวน ๑1 ชม.xชม.ละ
๑,๒๐๐ บาท 
เป็นเงิน ๑3,2๐๐ บาท 
๒.ค่าตอบแทนวิทยากร
หน่วยงานราชการ 
๔ คนx๕ชม.xชม.ละ๖๐๐บาท
เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท 
๓.ค่าที่พักวิทยากร 
จ านวน ๓ ห้องx๒วัน 
X วันละ๑,๕๐๐ บาท 
เป็นเงิน ๙,๐๐๐ บาท 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

4.ค่าเดินทางวิทยากร ไป-
กลับ เป็นเงิน 3,000 บาท 
5.ค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่ม 
รายงานการประเมินตนเอง
ระดับวิทยาลัย จ านวน 125 
เล่ม X 100 เล่ม เป็นเงิน 
12,500 บาท 
รวมเป็นเงิน 49,700 บาท 
 
รวมเงินกิจกรรมที่ ๖   
เป็นเงิน 111,7๐๐  บาท   
หมายเหตุ - ด าเนินการพร้อม
กันท้ังระดับหลักสูตรและ
ระดับสถาบัน    

สรปุงบประมาณโครงการที่ ๓๖ 111,7๐๐    
โครงการที่ ๓๗ 
โครงการวิทยาลัยคุณธรรม 
 
วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อพัฒนาวิทยาลัยตาม
แนวทาง/เกณฑ์องค์กร
คุณธรรม 
๒. เพื่อให้บุคลากรมสี่วนร่วม
ในการก าหนดพฤติกรรม
คุณธรรมและสามารถน าไป

๑. ร้อยละ ๘๐ บุคลากรมี
ส่วนร่วมในการพัฒนา
วิทยาลัยคณุธรรมและมี
ทัศนคติที่ดีต่อการท างาน 
พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กร
แห่งความสุข 
๒. ร้อยละ ๘๐ บุคลากร
ปฏิบัติงานด้วยจติอาสา  
มีความสามัคคี ในการ
ปฏิบัติงาน 

กิจกรรมที่  ๑   
ใต้ร่มเบนทุกา น าพา
คุณธรรม   
๑. แต่งตั้งคณะท างานการ
ด าเนินการพัฒนาคณุธรรม
ภายในองค์กร  
๒. ประชุมเชิงปฏิบัติการ
(ให้ความรู้โดยวิทยากร
เพื่อให้เกิดความรู้ ความ
เข้าใจ การน ามาประยุกต์ 

๑.อาจารย์  ๕๗ คน 
๒.สายสนับสนุน  
๕๖ คน 
- ข้าราชการ ๖ คน 
- ลูกจ้างประจ า  
๑๔ คน 
- พนักงานราชการ 
 ๒ คน 
- พนักงานกระทรวง   
สาธารณสุข ๙ คน 

กิจกรรมที่ ๑  
๑.ค่าตอบแทนวิทยากร
หน่วยงานราชการ ๓คนx๖๐๐ 
บาทx๖ชม.x๑วัน เป็นเงิน 
๑๐,๘๐๐บาท 
๒.ค่าอาหารกลางวัน ๑๑๓ คน 
x๘๐บาท เป็นเงิน ๙,๐๔๐ 
บาท 
๓.ค่าอาหารว่าง ๑๑๓ คนx
๒๕บาทx๒มื้อ เป็นเงิน 

ม.ค- มี.ค ๕9 วิทยาลัยมีการ
ด าเนินการตาม
แนวทางการ
พัฒนาองค์กร
คุณธรรมและบ
บุคลากรมีส่วน
ร่วมในการ
ด าเนินการ 
(บุคลากรของ
วิทยาลัยมีความ

ดร.จิตตระการ 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

ประยุกต์ใช้ตามบริบทของ
วิทยาลัย 
๓. เพื่อให้บุคลากรมีความ
ตระหนักถึงการบริการด้วย
หัวใจของความเป็นมนุษย ์

ใช้) 
๓. ประชาคมบุคลากรใน
องค์กร เพื่อก าหนด
พฤติกรรมคณุธรรม 
๔. จัดท าแผนการด าเนิน 
งานและด าเนินงานตาม
แผนที่ก าหนด 
๕. ประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนการ
พัฒนาวิทยาลัยคณุธรรม 

- ลูกจ้างช่ัวคราว 
 ๖ คน 
 - ลูกจ้างเหมา 
บริการ ๑๙ คน 
รวม ๑๑๓ คน 

๕,๖๕๐บาท  
๔.ค่าวัสดุอุปกรณ ์
๑,๐๐๐บาท 
 
รวมกจิกรรมที่ ๑  
เป็นเงิน ๒๖,๔9๐ บาท 

เข้าใจตนเอง
และผู้อื่นไดร้ับ
การพัฒนามิติ
ด้านในของความ
เป็นมนุษย์  
มีปัญญา  
มีเหตผุล มจีิต
อาสา มีเมตตา 
มีความสามัคคี  
และเห็นแก่
ประโยชน์ของ
องค์กรเป็นท่ีตั้ง) 

  กิจกรรมที่ ๒  
ศึกษาดูงานแบบอย่าง
การด าเนินการด้าน
คุณธรรมในองค์กร  
ณ โรงพยาบาลพุทธ 
ชินราช พิษณุโลก  
เพื่อเรียนรู้แนวทางการ
พัฒนางานคุณธรรมอย่าง
เป็นรูปธรรม 
 

๑.อาจารย์  ๕๗ คน 
๒.สายสนับสนุน  
๕๖ คน 
-ข้าราชการ ๖ คน 
-ลูกจ้างประจ า๑๔ คน 
-พนักงานราชการ๒คน 
-พนักงานกระทรวง   
สาธารณสุข๙ คน 
-ลูกจ้างช่ัวคราว๖คน 
-ลูกจ้างเหมาบริการ 
๑๙ คน 
รวม ๑๑๓ คน 

กิจกรรมที่ ๒  
๑.ค่าตอบแทนวิทยากร
หน่วยงานราชการ 
๓ คนX ๓ ช่ัวโมงX๖๐๐ บาท  
เป็นเงิน  ๕,๔๐๐ บาท 
๒.ค่าอาหารว่าง  
๑๑๓ คนX๒๕บาทX๑ มื้อ 
เป็นเงิน  ๒,๘๒๕ บาท 
 
รวมกจิกรรมที่ ๒ 
เป็นเงิน  ๘,๒๒๕ บาท 
 
 

วันท่ี๑๒ก.พ.๕๙   ดร.จิตตระการ 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่  ๓   
การถอดบทเรียนสิ่งท่ีได้
เรียนรู้  (Reflective 
Thinking)   
-จัดท าต้นเบนทุกาเพื่อ 
คิดดี พูดดี และท าดี ต่อ
ตนเองและผู้อื่น   
- ประกาศยกย่องบุคลากร
ที่ท าความดีและให้ผู้ที่
ได้รับการเชิดชู ยกย่อง 
เล่าความดีของตนเอง  
เชิดชู และยกย่องบุคลากร
ที่ปฏิบัติตนด้วย   
“จิตอาสา เมตตา สามัคคี 
ท าความดีร่วมกัน”และ
พัฒนางานให้มีคุณภาพ 

๑.อาจารย์  ๕๗ คน 
๒.สายสนับสนุน 
๕๖ คน 
-ข้าราชการ ๖ คน 
-ลูกจ้างประจ า๑๔ คน 
-พนักงานราชการ๒คน 
-พนักงานกระทรวง   
สาธารณสุข ๙ คน 
-ลูกจ้างช่ัวคราว๖คน 
-ลูกจ้างเหมาบริการ 
๑๙ คน 
รวม ๑๑๓ คน 

กิจกรรมที่  ๓   
๑.ค่าอาหารกลางวัน  
มื้อละ๘๐บาทx๑๑๓ คน 
เป็นเงิน ๙,๐๔๐ บาท 
๒.อาหารว่างมื้อละ ๒๕บาท 
X ๒มื้อ x ๑๑๓ คน 
เป็นเงิน ๕,๖๕๐ บาท 
๒. ค่าวัสดุอุปกรณ ์  
เป็นเงิน   ๒,๐๐๐  บาท 
๓. ค่าจ้างเหมาท าเกียรติบตัร
พร้อมกรอบ ๕๐๐ บาท X 
๑๐รางวัลเป็นเงิน๕,๐๐๐บาท       
       
รวมกจิกรรมที่ ๓  
เป็นเงิน   ๒๑,๖๙๐  บาท  

วันท่ี๒๕ มี.ค.๕๙  ดร.จิตตระการ 
 

สรปุงบประมาณโครงการที่ ๓๗ ๕๖,405    
โครงการที่ ๓๘ 
โครงการพัฒนาองค์กรให้เป็น
องค์กรสีเขียว 
(โครงการตามกลยุทธ)์ 
 
วัตถุประสงค์ 
๑.เพื่อสงเสรมิใหบุคลากรและ
นักศึกษา มีความรู มีจิตส านึก

๑.ร้อยละ ๕ ของปริมาณ
การใชน้ าประปาลดลง  
๒.ร้อยละ ๕ ของปริมาณการ
ใชไฟฟาลดลง/คาไฟฟา ลดลง  
๓.ร้อยละ ๕ ของปริมาณการ
ใชกระดาษในวิทยาลยัฯลดลง 
๔.ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากร 
และนักศึกษา เขารวม

๑.แต่งตั้งคณะกรรมการ 
ด าเนินงานพัฒนาองค์กร 
สีเขียว 
๒.ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ให้ความรู้ แก่บุคลากรและ
นักศึกษา ในเรื่องการ
พัฒนาองค์กรให้เป็น
องค์กรสีเขียว 

อาจารย์และ
เจ้าหน้าท่ี  
จ านวน ๑๑๓ คน 
นักศึกษาทุกช้ันป ี 
จ านวน ๕๘๖ คน 

๑.ค่าตอบแทนวิทยากร
หน่วยงานราชการ  
จ านวน๓คนxชม.ละ๖๐๐บาท 
x๓ช่ัวโมงเป็นเงิน๕,๔๐๐ บาท 
๒.ค่าวัสดุ  
เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท 
 
รวมเป็นเงิน ๖,๔๐๐ บาท 

พุธที่ ๒ ของ
เดือนมค.๕๙ 
และ ก.ค.๕๙ 
 

๑.บุคลากรและ
นักศึกษา  
มีความรู  
มีจิตส านึกและ 
มีพฤติกรรมใน
การใช้ พลังงาน
อย่างประหยดั 
๒.เพื่อให้

อ.อภิเชษฐ์  
จ.ส.อ.สุชาต ิ
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

และมีพฤติกรรมในการใช้ 
พลังงานอย่างประหยัด 
๒.บุคลากร และนักศึกษา  
มีส่วนร่วมในการเสริมสร้าง
การพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
๓. เพื่อให้วิทยาลัยมีคณุภาพ
สิ่งแวดลอมท่ีดี 
 
 

โครงการพัฒนาองค์กรให้
เป็นองค์กรสีเขียว  
๕.คณุภาพน้ าดืม่และน้ าใช
อยใูนเกณฑมาตรฐาน  
 

๓.ประชาสัมพันธ์ รณรงค์
การประหยัดน้ าและไฟฟูา  
๔.ตรวจสอบและเปลี่ยน
อุปกรณ์หลอดไฟแบบ
ประหยดัไฟฟูาทดแทน 
๕.จัดกิจกรรม ๕ ส. และ
Big cleaning day และ
คัดแยกขยะ 
๖.ประกวดห้องท างาน 
ห้องเรียน หอพักนักศึกษา 
และร้านค้าของวิทยาลัยฯ 

วิทยาลัย 
มีคุณภาพ 
สิ่งแวดลอมท่ีดี 

สรปุงบประมาณโครงการที่ ๓๘ ๖,๔๐๐    
โครงการที่ ๓๙ 
โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ thunder storm 
(โครงการตามกลยุทธ์) 
 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ
ของวิทยาลัยในด้าน 
Hardware Software และ 
People ware ให้มีความ
เพียงพอ พร้อมใช้ ผู้ใช้บริการ
มีความพึงพอใจ 
  

๑.ร้อยละ ๖๐ ของผู้ใช้มี
ความพึงพอใจการใช้ระบบ
สารสนเทศและสื่อโสตระดับ
ดีขึ้นไป 
๒.ร้อยละ ๖๐ ของสื่อโสต
พร้อมใช้และเพียงพอ 
๓.ร้อยละ๖๐ ของฐานข้อมูล 
มีการใช้งานอย่างครบถ้วน 
ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 

๑. ส ารวจความเพียงพอ
และพร้อมใช้ของระบบ
สารสนเทศ 
๒. จัดท าแผนการจดัหา 
บ ารุงรักษา และปรับปรุง
สื่อโสตให้พร้อมใช้และ
เพียงพอ (งบแผนงาน
ประจ า) 
๓. ก าหนดผู้รับผิดชอบ
และจัดท าคู่มือการใช้
ระบบสารสนเทศและสื่อ
โสต  
๔. ติดตามประเมินผล

อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี
และนักศึกษา 

1.อุปกรณ์กระจายสัญญาณ 
(L๒ Switch) ขนาด ๒๔  
ช่อง จ านวน ๓ ตัว 
เป็นเงิน  ๗๕,,๐๐๐ บาท 
๒.อุปกรณ์กระจายสัญญาณ 
(Switch HUB) ขนาด 8 ช่อง 
รวมเป็นเงิน 7,000.- บาท 
๓.ตู้ส าหรับจัดเก็บอุปกรณ ์
เครือข่ายอินเตอร์เนต็  
ขนาด ๖Uจ านวน 3 ตัว 
เป็นเงิน  12,๐๐๐ บาท 
๔.เครื่องคอมพิวเตอรโ์น้ตบุ้ค
ส าหรับงานส านักงานจ านวน 

ต.ค.๕๘ - มี.ค.๕๙  อ.อัญชลี ร. 
นายธีระพงษ ์
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

ความพึงพอใจการใช้ระบบ
สารสนเทศและสื่อโสต 
๕. น าผลการประเมินมา
พัฒนาการด าเนินงาน    

7 เครื่อง 
เป็นเงิน  ๑47,๐๐๐ บาท 
๕.คอมพิวเตอร์ ส าหรับ
ส านักงาน (จอขนาด 18.5 
นิ้ว) 47 เครื่อง เป็นเงิน 
799,000 บาท 
๖. เครื่องพิมพ์ชนิด 
เลเซอร์/ ชนิดLED 
ขาวด า แบบ Network 
แบบท่ี ๑ (๓๕ หน้า/นาที) 
จ านวน 10 เครื่อง 
เป็นเงิน  200,0๐๐ บาท 
๗. เครื่องพิมพ์Multifunction  
Printer, Copier Scanner 
และ FAX ภายในเครื่อง
เดียวกัน ชนิดเลเซอร/์ชนิด
LEDสีจ านวน 5 เครื่อง 
เป็นเงิน  95,๐๐๐ บาท 
๘. สแกนเนอร์ ส าหรับ 
งานเก็บเอกสาร 
ระดับศูนย์บริการ  
แบบท่ี ๒ จ านวน 2 เครื่อง 
เป็นเงิน  58,๐๐๐ บาท 
๙.ค่าตดิตั้ง บ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมสญัญาณอินเตอร์เนต็ 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

เป็นเงิน ๒๒๐,๐๐๐ 
 
รวมเป็นเงิน 
๑,๖๑3,๐๐๐ บาท 

สรปุงบประมาณโครงการที่ ๓๙ ๑,๖๑3,๐๐๐    
โครงการที่ ๔๐ 
โครงการพัฒนาระบบ
โสตทัศนูปกรณ์ ประชาสัมพันธ์
และเผยแพร ่(งานประจ า) 
 
วัตถุประสงค์ 
๑.เพื่อส่งเสรมิให้ผู้ใช้บริการ 
มีความพึงพอใจในการใช้
โสตทัศนูปกรณ ์
๒.ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
การใช้สื่อ โสตทัศนูปกรณ ์

๑.ร้อยละ ๖๐ ของ
ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ
การใช้โสตทัศนูปกรณ์ 
ประชาสมัพันธ์และเผยแพร่
ระดับดีขึ้นไป 
๒.ร้อยละ ๖๐ ของอุปกรณ์
โสต ทัศนูปกรณส์ าหรบัการ
ประชาสมัพันธ์และเผยแพร่
พร้อมใช้และเพียงพอ 
 

๑.มีการส ารวจความ
ต้องการในการใช้สื่อ 
โสตทัศนูปกรณ ์
๒.จัดหาใช้สื่อ โสต
ทัศนูกรณ์ ให้เพียงพอต่อ
ความต้องการ 
๓.จัดท าคูม่ือประชา 
สัมพันธ์ และสาธิตการใช้
สื่อ โสตทัศนปูกรณ ์
๔.ประเมินผลความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ  
สื่อ โสตทัศนปูกรณ ์

อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี
และนักศึกษา 
ผู้ใช้บริการจาก
ภายนอกวิทยาลยั 

๑. กล้องถ่ายรูปและ 
อุปกรณ์ส าหรับถ่ายภาพ 
จ านวน ๑ ตัว 
เป็นเงิน ๕๙,๐๐๐ บาท 
๒.ค่าปรบัปรุงระบบเสียงตาม
สาย เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐บาท 
 
รวมเป็นเงิน ๙๙,๐๐๐ บาท 

ตค.๕๘ –กย.๕๙  ผู้ใช้บริการ 
มีความพึงพอใจ
ในการใช้
โสตทัศนูปกรณ ์
 

อ.อัญชลี ร. 
อ.รณภพ 
นส.ธีรารัตน ์

สรปุงบประมาณโครงการที่ ๔๐ ๙๙,๐๐๐    
โครงการที่ ๔๑ 
โครงการเพ่ิมประสิทธภิาพ
การบริหารจัดการระบบ
สารสนเทศ  (งานประจ า) 
วัตถุประสงค์ 
๑.เพื่อการพัฒนาศักยภาพ
อาจารย์การจัดการเรยีนการ

๑. จ านวนรายวิชาที่จัดการ
เรียนการสอนโดยใช้ E 
learning (ภาคเรียนละ ๒  
วิชารวม ๓ ภาคเรียน รวม
เป็น ๖ วิชา) 
๒.ร้อยละ ๖๐ ของผู้ใช้ 
มีการใช้เทคโนโลยี

กิจกรรมที่ ๑ การพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์การ
จัดการเรียนการสอนโดย
ใช้ E-learning 
๑.จัดประชุมชี้แจงอาจารย์
และท าความเข้าใจ ในใช้ 
E-learning 

- อาจารย์ และ
เจ้าหน้าท่ีจ านวน 
๑๗ คน  
(อาจารย์รับผิดชอบ
รายวิชา ที่จัดการ
เรียนบนเครือข่าย
อินเตอร์เนต 12 

กิจกรรมที่ ๑ (E-learning) 
ระยะที่ ๑ (๓ วัน ภาคเรียนที่ 1 
๑) ค่าอาหารว่าง ๒๕ บาท X ๑ 
มื้อ X ๓ วัน X 17 คน รวมเป็น
เงิน 1,๒๗๕ บาท 
๓) ค่าถ่ายเอกสาร 50บาท * 
17 ชุด เป็นเงิน 850 บาท  

6,13,20 ม.ค. 
59 
 
 
 
 
 

เมื่อสิ้นสุดปี
การศึกษา มีการ
ใช้ Google 
application  
For education 
ในงานประจ า
กลุม่งานละ ๑ 

อ.อัญชลี ร. 
อ.กีรต ิ
นายวิฑูร 
นางสาวธีรารตัน ์
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

สอนโดยใช้ E-learning 
๒.เพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในการใช้ระบบ
สารสนเทศ Google 
Application for education 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สารสนเทศในการบริหาร
จัดการตามพันธกิจของ
วิทยาลัย 
๓.ร้อยละ ๖๐ ของผู้ใช้ มี
การใช้ google app.  
ในการจัดการเรียนการสอน
หรืองานประจ า  
 

๒.จัดท าโครงการการจัด
อบรมเรื่องจดัการเรียน
การสอนโดยใช้ E-
learning 
๓.ประสานกับกลุ่มงาน
วิชาการเพื่อขอความ
ร่วมมือ อาจารย์ที่ต้องการ
จัดการเรียนการสอนโดย
ใช้ E-learning และจัด
ตารางให้มีการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้ E-
learning ให้ครบ 3 ภาค
การเรยีน 
4.ด าเนินการจดัอบรม
เรื่องการจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้ E-learning 
5.ก าหนดเปูาหมายเมื่อสิ้น
ปีสุด 3 ภาคเรียน มีการ
จัดการเรียนการสอนโดย
ใช้ E-learning ภาคเรียน
ละ 2 วิชา 

คน/รุ่น <รายวิชาละ 
2 คน จ านวน 6 
รายวิชา>จ านวน 3 
รุ่น  
วิทยากร 2 คน 
และจนท.สื่อ โสต 
สารสนเทศ 3 คน) 
 
 

รวมเป็นเงิน   2,125 บาท 
 
ระยะที่ ๒ (๓ วัน ภาคเรียนที่ 
๑) ค่าอาหารว่าง ๒๕ บาท X ๑ 
มื้อ X ๓ วัน X 17 คน รวมเป็น
เงิน 1,๒๗๕ บาท 
๓) ค่าถ่ายเอกสาร 50บาท * 
17 ชุด เป็นเงิน 850 บาท  
รวมเป็นเงิน   2,125 บาท 
บาท 
 
ระยะที่ ๓ (๓ วัน ภาคเรียนที่ 
๑) ค่าอาหารว่าง ๒๕ บาท X ๑ 
มื้อ X ๓ วัน X 17 คน รวมเป็น
เงิน 1,๒๗๕ บาท 
๓) ค่าถ่ายเอกสาร 50บาท * 
17 ชุด เป็นเงิน 850 บาท  
รวมเป็นเงิน   2,125 บาท 
 
รวมกิจกรรมที่ 1  
เป็นเงินทั้งสิ้น 6,375 บาท 

 
 
20,28 เม.ย59 
4 พ.ค 59 
 
 
 
 
 
 
 
22,29มิ.ย59 
6ก.ค. 59 

application  
และภาควิชาฯ ละ 
๑ application 

  กิจกรรมที่ ๒ พัฒนา
ศักยภาพบุคลากรในการ
ใช้ระบบสารสนเทศ 
Google Application 

อาจารย์ และ
เจ้าหน้าท่ีจ านวน  
รวม 6๗ คน 
(อาจารย์ จ านวน 

กิจกรรมที่ ๒ 
ระยะที่ 1 จ านวน  2 วัน  
ระยะที่ ๒  
(3วัน วิทยากรภายนอก) 

16-18 มีนาคม 
59 
 
 

 อ.อัญชลี 
อ.กีรต ิ
นายวิฑูร 
นางสาวธีรารตัน ์
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

for education 
๑.จัดประชุมชี้แจงอาจารย์
และท าความเข้าใจ ในใช้
ระบบสารสนเทศ Google 
Application for 
education 
๒.จัดท าโครงการการจัด
อบรมใช้ระบบสารสนเทศ 
Google Application for 
education 
๓.ประสานกับทุกกลุ่มงาน
วิชาการเพื่อขอความ
ร่วมมือ อาจารย์และ
เจ้าหน้าท่ีธุรการ ที่ใช้
ระบบสารสนเทศ Google 
Application for 
education ในงานประจ า 
๔.จัดท าตารางการจัด
อบรมพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในการใช้ระบบ
สารสนเทศ Google 
Application for 
education  
4.ก าหนดเปาูหมายเมื่อสิน้ปี
สุด 3 ภาคเรยีน มีการใช้ 

50 คน จนท.ธุรการ
กลุ่มงาน 1๒ คน  
วิทยากรภายนอก 
 2 คน 
จนท.สื่อ โสต 
สารสนเทศ 3 คน) 
 
 

๑) ค่าอาหารว่าง ๒๕ บาท X 
๒ มื้อ X 3  วัน X 6๗ คน 
รวมเป็นเงิน 10,050 บาท 
๒) ค่าอาหารกลางวันมื้อละ 
๘๐ บาท X 3 วัน X 66 คน 
รวมเป็นเงิน ๑6,080บาท 
๓) ค่าถ่ายเอกสาร50บาท/ชุด  
เป็นเงิน 3,000 บาท 
๔) ค่าตอบแทนวิทยากร 
ช่ัวโมงละ 1,200 บาท 6 ชม 
* 3 วัน  *2 คน  
เป็นเงิน 43,2๐๐ บาท 
๕) ค่าที่พักวิทยากร จ านวน 1 
ห้องๆละ ๑,๕๐๐ บาท จ านวน 
3 คืน เป็นเงิน ๔,๕00 บาท 
๖) ค่าเดินทางวิทยากร จ านวน 
2 คน เป็นเงิน 1๐,๐๐๐ บาท 
 
รวมกิจกรรมที่ 2  
เป็นเงิน  ๘๖,๘๓๗  บาท 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

Google application for 
education ในงานประจ า
กลุม่งานละ 1 application 
และ และ ภาควิชาฯ ละ 1 
application 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  กิจกรรมที่ ๓  
ทบทวนความรู้ของ
บุคลากรในการใช้
ฐานข้อมูลเพื่อการ
บริหารงานตามพันธกิจ
ของวิทยาลัย 

 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

เดือนมีนาคม ๕๙ 
เดือนสิงหาคม ๕๙ 

 อ.อัญชลี 
อ.กีรต ิ
นายวิฑูร 
นางสาวธีรารตัน ์

  กิจกรรมที่ ๔  
ประเมินความพึงพอใจ 
ของผู้ใช้บริการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ เดือนมีนาคม ๕๙ 
เดือนสิงหาคม ๕๙ 

 นายวิฑูร 
นางสาวธีรารตัน ์

สรปุงบประมาณโครงการที่ ๔๑ 93,212    
โครงการที่ ๔๒ 
โครงการการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศห้องสมุด 
วิทยาลัยพยาบาลบรม 
ราชชนนี พุทธชินราช  
(งานประจ า) 
 
วัตถุประสงค์ 
๑.เพื่อจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศห้องสมุดส าหรับ

๑.ร้อยละ ๘๐ ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการห้องสมุดต่อ
การบริการห้องสมดุในระดบั 
๓.๕๑ ขึ้นไป 
๒.มีหนังสือหลักทางการ
พยาบาลไม่น้อยกว่า ๑๐  
ช่ือเรื่องต่อสาขาวิชาใน  
๕ สาขาวิชาหลัก 
๓.มีหนังสือจ านวน-เล่มพอเพียง 
๔. มีวารสารทางการพยาบาล

กิจกรรมที่ ๑ 
๑.ส ารวจจ านวนหนังสือ
ทางการพยาบาลและ
วิทยาศาสตร์สุขภาพใน
ห้องสมุดประจ าปี  
๒.ส ารวจความต้องการ
หนังสือทางการพยาบาล
และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 
 

อาจารย์ ข้าราชการ 
เจ้าหน้าท่ีและ
นักศึกษา 

กิจกรรมที่ ๑ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

ส ารวจประจ าป ี
 
ครั้งท่ี ๑  
พ.ค.๕๙ 
ครั้งท่ี ๒  
ส.ค.๕๙ 

 อ.กีรต ิ
นางดารุณ ี
นางเบญจวรรณ 
นางพจนา 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

การบริการศึกษาอย่าง
เพียงพอ ทันสมัยมีคณุภาพ
สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้ใช้ 

ในและต่างประเทศไม่น้อยกว่า
อย่างละ ๑๐ ช่ือเรื่อง 
๕.มีฐานข้อมลูอย่าน้อย ๒ 
ฐานข้อมูล 
๖. อาจารย์และนักศึกษา 
มีความรู้ และสามารถเข้าถึง 
ฐานข้อมูลออนไลน์ได้อย่าง 
ถูกต้อง สะดวกและรวดเร็ว 
บุคคล 

กิจกรรมที่ ๒ 
จัดซื้อหนังสือการพยาบาล
และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
วารสารในประเทศและ 
ต่างประเทศ 

อาจารย์ ข้าราชการ 
เจ้าหน้าท่ีและ
นักศึกษา 

กิจกรรมที่ ๒ 
จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ  
ดังนี ้
๑. หนังสือ/ต าราภาษาไทยและ
ต่างประเทศ ครบทุกภาควิชา 
ดังนี ้
๑.๑. เดือนพฤศจกิายน ๒๕๕๘ 
เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
๑.๒. เดือนมกราคม ๒๕๕๙  
เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
๑.๓. เดือนมีนาคม ๒๕๕๙  
เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
๑.๔. เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ 
เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
๑.๕. เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ 
เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
๑.๖. เดือนกนัยายน ๒๕๕๙  
เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
รวมเปน็เงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท 
๒. วารสารทางการพยาบาล
ต่างประเทศ เป็นเงิน 
๓๕๐,๐๐๐ บาท 
๓. วารสารทางการพยาบาลใน
ประเทศ เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท 
๔. หนังสือพิมพ/์วารสาร/

ครั้งท่ี ๑/ธ.ค./๕๘ 
ครั้งท่ี ๒/ส.ค./๕๙ 
เดือน ธ.ค. ๕๘ 
เดือน ต.ค. ๕๘ 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

นิตยสารทกุเดือน ดังนี ้
๔.๑. เดือนตลุาคม ๒๕๕๘  
เป็นเงิน ๒,๗๐๐ บาท 
๔.๒. เดือนพฤศจกิายน ๒๕๕๘  
เป็นเงิน ๒,๖๔๐ บาท 
๔.๓. เดือนธนัวาคม ๒๕๕๘  
เป็นเงิน ๒,๗๑๐ บาท 
๔.๔. เดือนมกราคม ๒๕๕๙  
เป็นเงิน ๒,๖๕๐ บาท 
๔.๕. เดือนกมุภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
เป็นเงิน ๒,๕๙๐ บาท 
๔.๖. เดือนมีนาคม ๒๕๕๙  
เป็นเงิน ๒,๗๑๐ บาท 
๔.๗. เดือนเมษายน ๒๕๕๙  
เป็นเงิน ๒,๖๕๐ บาท 
๔.๘. เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ 
เป็นเงิน ๒,๗๔๐ บาท 
๔.๙. เดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ 
เป็นเงิน ๒,๖๑๐ บาท 
๔.๑๐. เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ 
เป็นเงิน ๒,๗๐๐ บาท 
๔.๑๑. เดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ 
เป็นเงิน ๒,๗๔๐ บาท 
๔.๑๒. เดือนกนัยายน ๒๕๕๙  
เป็นเงิน  ๒,๖๕๐ บาท 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

รวมงบประมาณที่ใช้ในการ
จัดซ้ือพิมพ์/วารสาร/นิตยสาร 
เป็นเงิน ๓๒,๐๙๐ บาท 
 
๕. การจดัซื้อฐานข้อมลูทางการ
พยาบาล  
- ฐานข้อมลู CINAHL Plus with 
Full Text  
เป็นเงิน ๒๙๒,๕๐๐ บาท 
 
๖. การรกัษาและซ่อมบ ารุง
ระบบหอ้งสมดุอัตโนมตัิ  
L-Spider  
เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท 
 
รวมกจิกรรมที ่๒  
เป็นเงิน ๑,๘๙๐,๕๙๐ บาท 

  กิจกรรมที่ ๓ 
อบรมการใช้ฐานข้อมลู
ออนไลน ์CINAHL Plus 
with Full Text และ
เครือข่ายมหาวิทยาลยั
นเรศวร ให้คณาจารย์และ
นักศึกษาทกุช้ันป ี
และเปดิให้บริการ

อาจารย์ ข้าราชการ 
เจ้าหน้าท่ีและ
นักศึกษา 

กิจกรรมที่ ๓ 
๑. อบรมการใช้ฐานข้อมลู
ออนไลน ์CINAHL Plus with 
Full Text และเครือข่าย
มหาวิทยาลยันเรศวร ให้
คณาจารย์และนักศกึษาทุกช้ันป ี
  - ไม่ใช้งบประมาณ 
 

เดือน ต.ค. ๕๘ 
-ก.ย. ๕๙ 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

ห้องสมุดนอกเวลา ๒. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการเจ้าหน้าที่
ห้องสมุด  
วันอาทิตย์ ๗ ช่ัวโมง xวันละ
๒๐๐ บาท x ๕๑ วัน   
เป็นเงิน ๑๐,๒๐๐ บาท 
รวมกจิกรรมที ่๓   
เป็นเงิน ๑๐,๒๐๐ บาท 

  กิจกรรมที่ ๔  
การปรับปรุงการให้บริการ
ห้องสมุดนอกเวลา 

 กิจกรรมที่ ๔ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

ครั้งที่ ๑ 
พ.ค.๕๙ 
ครั้งท่ี ๒ 
ส.ค.๕๙ 

  

  กิจกรรมที่ ๕ 
ประเมินคุณภาพการ
ให้บริการห้องสมุด 

 กิจกรรมที่ ๕ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

   

สรปุงบประมาณโครงการที่ ๔๒ ๑,๙๐๐,๗๙๐    
โครงการที่ ๔๓ 
โครงการอบรมเผยแพร่
ความรู้ซ้อมแผนการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัยและ
คุ้มครองภัย ภัยธรรมชาติและ
ภัย (งานประจ า) 
 
 
 

๑.ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากร
และนักศึกษา มีความรู้ความ
เข้าใจเรื่องการบรรเทา 
สาธารณภัย ภัยธรรมชาติ
และภยัพิบัต ิ
๒.ร้อยละ ๑๐๐ ของ
บุคลากรและนักศึกษาที่เข้า
ร่วมอบรมสามารถน าความรู้
ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน

๑.อบรมความรู้ และ 
ซ้อมแผนการปูองกัน 
บรรเทาสาธารณภยัและ 
คุ้มครองภัย ภยัธรรมชาติ
และภยัพิบัต ิ
๒.ฝึกการสาธติย้อนกลับ 
การน าความรู้ที่อบรมไป
ปรับใช้กับชีวิตประจ าวัน 
 

๑.อาจารย์  ๕๗ คน 
๒.สายสนับสนุน 
๕๖ คน 
-ข้าราชการ ๖ คน 
-ลูกจ้างประจ า๑๔ คน 
-พนักงานราชการ๒คน 
-พนักงานกระทรวง   
สาธารณสุข ๙ คน 
-ลูกจ้างช่ัวคราว๖คน 

งบประมาณหมวดอุดหนุน 
๑.ค่าตอบแทนวิทยากร 
หน่วยงานราชการ  
(ภาคทฤษฎี) ๓ ชม.ๆละ 
๖๐๐บาท x ๒คน  
เป็นเงิน ๓,๖๐๐ บาท 
๒.ค่าตอบแทนวิทยากร 
หน่วยงาน (ภาคปฏิบัติ) 
๒ ชมๆละ๓๐๐ บาท x๕คน  

๗ กันยายน 
๒๕๕๙ 

บุคลากรและ
นักศึกษามี
ความรู้ความ
เข้าใจเรื่องการ
ปูองกันบรรเทา
สาธารณภัย 
และสามารถ
ช่วยเหลือตัวเอง
และผู้อื่นได ้

อ.รณภพ 
นายวิฑูร 
นายธีระพงศ ์



       แผนปฏิบัตกิาร  ปีงบประมาณ ๒๕๕๙  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช หน้า 112 
 

โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษา 
๑.มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการ
ปูองกันบรรเทาสาธารณภัย 
๒.สามารถช่วยเหลือตัวเอง
และผู้อื่นได ้
๓.ตระหนักถึงความส าคัญของ
การปูองกันบรรเทาสาธารณภัย 

ได ้ -ลูกจ้างเหมาบริการ 
๑๙ คน 
รวม ๑๑๓ คน 
 
นักศึกษาช้ันปีท่ี๑-๔
จ านวน ๕๘๗ คน 

เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท 
๓.ค่าถ่ายเอกสารแผ่นพับ  
เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท 
๔.ค่าอาหารว่างอาจารย ์
ข้าราชการเจ้าหน้าท่ี 
๑๑๓ คนx๒๕ บาท  
เป็นเงิน ๒,๘๒๕ บาท 
๕.ค่าอาหารว่างวิทยากร 
๗ คนx๒๕ บาท  
เป็นเงิน ๑๗๕ บาท 
งบประมาณเงินรายได้
สถานศึกษา 
๑.ค่าอาหารว่างนักศึกษา  
๕๘๗คนx๑๕บาท  
เป็นเงิน ๘,๘๐๕ บาท 

 

สรปุงบประมาณโครงการที่ ๔๓ ๒๑,๔๐๕    
โครงการที่ ๔๔ 
โครงการประชมุสมัมนาเชิง
ปฏิบัติเพ่ือพัฒนาองค์กร
ตามอัตลักษณ์วิทยาลัยฯ 
(งานประจ า) 
 
วัตถุประสงค์ 
๑.เพื่อพัฒนาให้บุคลากร
วิทยาลัยมีความรู้ ความเข้าใจ

๑.ดัชนีความสุขและความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานของ
อาจารย์และบุคลากรใน
วิทยาลัยฯอยา่งน้อย ๓.๕๑ 
จากคะแนนเตม็ ๕ 
๒.ร้อยละ ๗๐ ของผู้เข้าร่วม
โครงการมคีวามรู้ ความ
เข้าใจและมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาองค์กรตามอัตลักษณ ์

๑.ประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาองค์กรตามอัต
ลักษณ์วิทยาลัยฯ  
๒.ถอดบทเรยีน  

อาจารย์ และ
เจ้าหน้าท่ีสายสนับ 
สนุนจ านวน๑๑๓คน 

๑.ค่าตอบแทนวิทยากรหน่วยงาน
ราชการ ๓คน x ๗ ช่ัวโมง 
X ๖๐๐ บาท x ๒วัน 
เป็นเงิน ๒๕,๒๐๐ บาท 
๒.ค่าพาหนะวิทยากร 
ไป-กลับเครื่องบิน 
เป็นเงิน ๑๔,๐๐๐บาท 
๓.ค่าอาหาร๑๑๓คนx๙๕๐
บาทx๓วันเป็นเงิน ๓๒๒,๐๕๐ 

เดือน เม.ย.-ก.ค.
๕๙ 

-บุคลากร
วิทยาลัยมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในค่านิยม
ร่วมขององค์กร
และมสี่วนร่วม
ก าหนดแนวทาง
ปฏิบัติตาม
ค่านิยมร่วมของ

นายอภิเชษฐ์ 
นส.พนารัตน ์
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

ในค่านิยมร่วมขององค์กรและ
มีส่วนร่วมก าหนดแนวทาง
ปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของ
องค์กร 
๒.เพื่อพัฒนาบุคลากรวิทยาลัย 
ให้เกิดความรักสามัคคี มีจติ
บริการสุขภาพด้วยหัวใจความ
เป็นมนุษย ์
๓.เพื่อส่งเสรมิให้เกิด
บรรยากาศในการท างานท่ีดี 
บุคลากรมีความสุขและความ
พึงพอใจในการปฏิบัติ 

๓.มีการก าหนดพฤติกรรมท่ี
สะท้อนค่านิยมและ
วัฒนธรรมขององค์กร 

บาท 
๔.ค่าอาหารว่าง  
๑๑๓คนx๕๐บาทx๒มื้อx๓วัน 
เป็นเงิน  ๓๓,๙๐๐ บาท 
๕.ค่าที่พัก๑,๘๐๐บาท 
x๒คืนX ๕๗ห้อง 
เป็นเงิน ๒๐๕,๒๐๐บาท 
๖.ค่าจ้างเหมารถ  
เป็นเงิน ๙๘,๐๐๐ บาท 
๗.ค่าของที่ระลึก  
๑,๕๐๐บาทx๒ ช้ิน  
เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท 
๘.ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  
เป็นเงิน ๗๖,๐๐๐ บาท 
๙.ค่าจดัท าปูายไวนลิ 
๒,๕๐๐บาทx ๒ผืน 
เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท 
๑๐.คา่วัสดุอุปกรณ ์
เป็นเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท 
๑๑.คา่เช่าสถานท่ีพร้อม
อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ ์
๑๒,๐๐๐x๒ครั้งx๒วัน 
เป็นเงิน ๔๘,๐๐๐ บาท 
 

องค์กร 
-บุคลากรของ
วิทยาลัย เกิด
ความรักสามัคคี 
มีจิตบริการ
สุขภาพด้วยหัว
ใจความเป็น
มนุษย ์
 

สรปุงบประมาณโครงการที่ ๔๔ 855,350    
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่ ๔๕ 
โครงการตรวจสขุภาพ
ประจ าปี และการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม (งานประจ า) 
 
วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อประเมินภาวะสุขภาพ
ของบุคลากรวิทยาลยัฯ การ
ค้นหากลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง 
กลุ่มปุวยโรคเรื้อรัง 
และเป็นแนวทางในการ
ปูองกันและปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ 
๒. เพื่อส่งเสริมให้บคุลากรมี
การดูแลสุขภาพอยา่งถูกต้อง
และเหมาะสม 
3.เกิดบุคคลต้นแบบด้าน
ปรับเปลีย่นพฤติกรรมสุขภาพ 
 

๑.ร้อยละ ๑๐๐ ของ
บุคลากรไดร้ับการตรวจ
สุขภาพประจ าปี  
๒.ร้อยละ ๕๐ ของบุคลากร 
มีค่า BMI อยู่ในเกณฑ์ปกต ิ

๑.รวบรวมข้อมูลบคุลากร
จากการตรวจสุขภาพ
ประจ าปี ๒๕๕๘ 
๒.วิเคราะห์ แบ่งกลุม่ตาม
ข้อมูลสุขภาพเป็น ๓ กลุ่ม 
ได้แก ่
   ๑.กลุ่มสุขภาพปกต ิ
   ๒.กลุ่มเสี่ยงต่อการเกิด
โรคเรื้อรัง 
   ๓.กลุ่มมโีรคเรื้อรัง 
๓.ให้ความรู้ ประชา 
สัมพันธ์ เกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพและการปูองกัน
การเจ็บปุวยด้วยโรค
เรื้อรัง รวมทั้งรณรงค์
ปูองกันควบคุมโรคเรื้อรัง 
เช่น ออกก าลังกาย เสียง
ตามสาย เป็นต้น 
๔.จัดกิจกรรมการตรวจ
สุขภาพประจ าปี  
๕.ติดตาม วิเคราะห์ผล
การตรวจสุขภาพประจ าปี
ของบุคลากร และรายงาน
ผลการตรวจสุขภาพให้
บุคลากรรับทราบ

๑.อาจารย์  ๕๗ คน 
๒.สายสนับสนุน ๕๖ 
คน 
-ข้าราชการ ๖ คน 
-ลูกจ้างประจ า๑๔ คน 
-พนักงานราชการ๒คน 
-พนักงานกระทรวง   
สาธารณสุข ๙ คน 
-ลูกจ้างช่ัวคราว๖คน 
-ลูกจ้างเหมาบริการ 
๑๙ คน 
รวม ๑๑๓ คน 
 

๑.ค่าตรวจสุขภาพของลูกจ้าง
ช่ัวคราว ๖ คน x ๙๘๐ 
เป็นเงิน ๕,๘๘๐  บาท 
๒.ค่าตรวจสุขภาพของลูกจ้าง
เหมาบริการ ๑๙ คน x ๙๘๐ 
บาท เป็นเงิน ๑๘,๖๒๐  บาท 
๓.ค่าตรวจสุขภาพของพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข  
๙ คน x ๙๘๐บาท 
เป็นเงิน ๘,๘๒๐  บาท 
๔.ค่าอาหารว่างผู้ร่วมโครงการ 
๑ มื้อ X ๒๕ บาท X ๑๑๓ คน 
เป็นเงิน  ๒,๘๒๕ บาท 
๕.ค่าอาหารว่างเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลพุทธชินราช   
๒๕ บาท X ๑๐  คน  
เป็นเงิน ๒๕๐ บาท 
๖.ค่าถ่ายเอกสาร 
จ านวน ๑๒๐ ชุด เป็นเงิน  
๓๖๐ บาท 
๗.ค่าของรางวัล ผู้ที่ดูแลโรค
เรื้อรังของตนเอง ได้ยอดเยี่ยม 
   รางวัลที่ ๑ = ๕๐๐ บาท 
   รางวัลที่ ๒ = ๓๐๐ บาท 
   รางวัลที่ ๓ = ๒๐๐ บาท 

วันท่ี ๘ มิ.ย.๕๙ บุคลากรฯ
สามารถดูแล
สุขภาพ เกี่ยวกับ
การปูองกันการ
เจ็บปุวยด้วยโรค
เรื้อรังอย่าง
ถูกต้องและ
เหมาะสม 
 

ดร.จิตตะการ 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

รายบุคคล 
๖.จัดมอบรางวลัให้กับผู้ที่
ดูแล ปูองกันและควบคมุ
โรคเรื้อรังของตนเอง ได้
ยอดเยีย่ม ๓ รางวลั 

๗.จัดท าแผนพัฒนา
สุขภาพประจ าปีต่อไป 

เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท 
 
รวมเป็นเงิน ๓๗,๗๕๕ บาท 

สรปุงบประมาณโครงการที่ ๔๕ ๓๗,๗๕๕    
โครงการที่ ๔๖ 
แผนการใช้จ่ายการบริหาร 
งานประจ า (งานประจ า) 
 
วัตถุประสงค์ 
๑.เพื่อการวางแผนการใช้
จ่ายเงินงบประมาณประจ าปี
อย่างมีประสิทธ์ิ และ
ประสิทธิผล 
๒. เพื่อวิเคราะห์ต้นทุนการ
ผลิต 

๑.มีการใช้เงินเป็นไปตาม
เปูาหมายของจัดสรรเงิน
งบประมาณ ให้เป็นไปตาม
นโยบายของรัฐบาลก าหนด 
 

๑.ส ารวจและวางแผน
ความต้องการการใช้
งบประมาณของบุคลากร
และหน่วยงาน 
๒.ด าเนินการก ากับ 
ติดตาม การใช้จ่ายเงิน
งบประมาณให้เป็นไปตาม
แผนของวิทยาลัยฯ  
๓.ติดตามการด าเนินงาน
เป็นไปตามแผนปฏิบัติ
ราชการ 
 

๑.อาจารย์  ๕๗ คน 
๒.สายสนับสนุน ๕๖ 
คน 
-ข้าราชการ ๖ คน 
-ลูกจ้างประจ า๑๔คน 
-พนักงานราชการ  
๒คน 
-พนักงานกระทรวง   
สาธารณสุข ๙ คน 
-ลูกจ้างช่ัวคราว๖คน 
รวม ๙๔ คน 

๑.แผนรายจ่ายงบบุคลากร  
ค่าวัสดุและค่าตอบแทน 
ใช้สอย  
จ านวน ๑๓,๓๙๗,๕๐๔ บาท 
๒. แผนรายจ่ายครุภณัฑ์และ
สิ่งก่อสร้าง 
จ านวนเงิน ๕๒,๖๖๙,๙๘๐บาท 
๓.แผนรายจ่ายค่า
สาธารณูปโภค 
จ านวนเงิน ๓,๙๒๑,๖๐๐ บาท 
๔.แผนปรับปรุงภมูิทัศน์และ
สิ่งแวดล้อม 
เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท 
 
รวมเป็นเงิน  
๗๐,๐๓๙,๐๘๔ บาท 

ตค.๕๘-กย.๕๙  อ.อภิเชษฐ์ 
จ.ส.อ.สุชาต ิ
นส.เอกอนงค์ 
นส.กรรณิการ ์
นส.เบญจวรรณ 
นส.ทัศนียา 
นส.ศศิวิมล 
นางนกเล็ก 
นางพชรพร 
 

สรปุงบประมาณโครงการที่ ๔๖ ๗๐,๐๓๙,๐๘๔    
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่ ๔๗ 
โครงการพัฒนา
ความสามารถของบุคลากร
ให้มีความเชี่ยวชาญโดดเด่น
ด้านการจัดการสขุภาพ 
(อาจารย์ และสายสนับสนุน) 
(งานประจ า) 
 
วัตถุประสงค์ 
๑. บุคลากรมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการจดัการดูแล
สุขภาพ 
๒.บุคลากรมีทัศนคติที่ดีในการ
ดูแลสุขภาพ 
๓.บุคลากรสามารถน าความรู้
และทักษะไปจัดการดูแล
สุขภาพของตนเองได ้
๔.ส่งเสรมิศักยภาพของ
อาจารย์ในการจดัการเรียน
การสอนโดยใช้กระบวนการ 
(Professional Learning 
community: PLC) 

๑. บุคลากรมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการจดัการ
ดูแลสุขภาพ 
๒.บุคลากรมีทัศนคติที่ดีใน
การดูแลสุขภาพ 
๓.บุคลากรสามารถน า
ความรู้และทักษะไปจัดการ
ดูแลสุขภาพของตนเองได ้
๔.อาจารย์มีความรู้เรื่องการ
เป็นนักจัดการสุขภาพ 
๕.อาจารย์ให้มสีมรรถนะ
ด้านการจดัการเรียนการ
สอนโดยใช้กระบวนการ 
(Professional Learning 
community :PLC) 

กิจกรรมที่ ๑  
การอบรมให้ความรู้และ
ท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
นักจัดการสขุภาพ 

๑.อาจารย์  ๕๗ คน 
๒.สายสนับสนุน 
๕๖คน 
-ข้าราชการ ๖ คน 
-ลูกจ้างประจ า๑๔คน 
-พนักงานราชการ๒คน 
-พนักงานกระทรวง   
สาธารณสุข ๙ คน 
-ลูกจ้างช่ัวคราว๖คน 
-ลูกจ้างเหมาบริการ 
๑๙ คน 
รวม ๑๑๓ คน 
 

กิจกรรมที่ ๑ 
- ค่าเดินทาง/ค่าพาหนะ
วิทยากร เป็นเงิน ๕,๐๐๐บาท 
- ค่าที่พักวิทยากร  
(๑,2๐๐บาทx๔คืน)  
เป็นเงิน 4,8๐๐ บาท 
- ค่าตอบแทนวิทยากร
(๑,๒๐๐ บาท x ๑ วัน)  
เป็นเงิน 9,6๐๐ บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 
80 บาท x 113 คน 
เป็นเงิน 9,040 บาท 
- ค่าอาหารว่าง มื้อละ 25
บาทx2มื้อ x113 คน 
เป็นเงิน 5,650 บาท 
- ค่าวัสดุอุปกรณ ์
เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท 
- ค่าถ่ายเอกสาร 3,000 บาท 
  
รวมกจิกรรมที่ ๑  
เป็นเงิน 42,090 บาท 
 
 
 
 

กุมภาพันธ์ 2559 ๑. บุคลากรมี
ความรู้ความ
เข้าใจ และมี 
ทัศนคติที่ดี
เกี่ยวกับการ
จัดการดูแล
สุขภาพ 
๒.บุคลากร
สามารถน าความรู้
และทักษะไป
จัดการดูแล
สุขภาพของ
ตนเองได ้
๓.อาจารย์มี
ศักยภาพในการ
จัดการเรียนการ
สอนโดยใช้
กระบวนการ  
PLC 
 

ดร.พนารตัน ์
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ ๒  
การประชุมเชิงปฏิบัติการ  
เรื่องการจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้กระบวนการ 
PLC 

อาจารย์ ๕๗ คน 
 

กิจกรรมที่ ๒ 
๑.ค่าตอบแทนวิทยากร
หน่วยงานเอกชน 
ชม.ละ๑,๒๐๐ บาท x ๑๖ ชม.  
เป็นเงิน ๑๙,๒๐๐ บาท 
๒.ค่าอาหารกลางวัน  
๕๗ คนx๘๐บาทx๒วัน  
เป็นเงิน ๙,๑๒๐ บาท 
๓.ค่าอาหารว่าง  
๕๗ คนx ๒๕บาทx๒มื้อx๒วัน   
เป็นเงิน ๕,๗๐๐ บาท 
๔.ค่าวัสดุ อุปกรณ ์
เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท 
๕.ค่าถ่ายเอกสาร ๓,๐๐๐ บาท  
รวมกจิกรรมที่ ๒  
เป็นเงิน ๓๙,๐๒๐ บาท 

 อาจารย์มี
ศักยภาพในการ
จัดการเรียนการ
สอนโดยใช้
กระบวนการ   
PLC 

ดร.ดวงพร 

  กิจกรรมที่ ๓ 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
การพัฒนาทักษะการวัด
และประเมินผลด้วย
กระบวนการ OSCES 

(Objective Structured 
Clinical Examination) 

อาจารย์ ๕๗ คน กิจกรรมที่ ๓ 
๑.ค่าเดินทาง/ค่าพาหนะ
วิทยากร ไป-กลับ 
๓,๐๐๐บาทx๒เที่ยวx๒คน 
เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท 
๒.ค่าที่พักวิทยากร  
๑,๒๐๐บาท x ๓คืน  
เป็นเงิน ๓,๖๐๐ บาท 
๓.ค่าตอบแทนวิทยากร

23-24 
กุมภาพันธ์ 2559 

อาจารย์มีทักษะ
การวัดและ
ประเมินผลด้วย
กระบวนการ  
(Objective 
Structured 
Clinical 
Examination 
:OSCES) 

ดร.พนารตัน ์
ดร.ดวงพร  
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยงานราชการ 
ชม.ละ ๖๐๐ บาท x ๒๑ชม.  
เป็นเงิน ๑๒,๖๐๐ บาท 
๔.ค่าอาหารกลางวัน  
๕๗ คนx๘๐บาทx๓วัน 
เป็นเงิน ๑๓,๖๘๐ บาท 
๕.ค่าอาหารว่าง ๕๗ คนx๒๕ 
บาทx๒มื้อ x ๓วัน 
เป็นเงิน ๘,๘๕๐ บาท 
๕..ค่าวสัดุเปน็เงิน ๕,๐๐๐ บาท 
๖.ค่าถ่ายเอกสาร ๓,๐๐๐ บาท  
 
รวมกจิกรรมที่ ๓  
เป็นเงิน ๕๘,๔๓๐ บาท 

สรปุงบประมาณโครงการที่ ๔๗ ๑๓๙,๕๔๐    
โครงการที่ ๔๘ 
โครงการพัฒนาศักยภาพ
อาจารย์และบุคคลากรสาย
สนับสนุนตามสมรรถนะ
ความเชี่ยวชาญ 
 
วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อพัฒนาอาจารย์ ให้มี
คุณวุฒิเพิ่มขึ้นและมีความ
เชี่ยวชาญ เฉพาะสาขา 

๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของ
บุคลากร มสี่วนร่วมในการ
จัดท าแผนพัฒนารายบุคคล 
(Individual 
development Plan: IDP) 
๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของ
อาจารยไ์ด้รับการพัฒนาใน
ด้านวิชาการและวิชาชีพไม่
น้อยกว่า ๑๕ ชม./ป ี
 

กิจกรรมที่ ๑  
จัดท าแผนการพัฒนา 
อาจารย์ และบุคลากรตาม
ความเชี่ยวชาญเฉพาะงาน 
(Individual 
development Plan) 
    
 

๑.อาจารย์  ๕๗ คน 
๒.สายสนับสนุน 
๕๖ คน 
-ข้าราชการ ๖ คน 
-ลูกจ้างประจ า๑๔คน 
-พนักงานราชการ๒คน 
-พนักงานกระทรวง  
สาธารณสุข ๙ คน 
-ลูกจ้างช่ัวคราว ๖
คน 

กิจกรรมที่ ๑ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
  

ตค.๕๘-กย.๕๙  
 

 

 

 

อาจารย์และ
บุคลากรสาย
สนับสามารถน า
ความรู้ความ 
สามารถในงาน
ตามความ
เชี่ยวชาญและ
ตามพันธกิจของ
วิทยาลัยมาใช้ใน
การพัฒนางาน

ดร.พนารตัน์  
คุณ ชไมพร 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

๒. เพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสายสนับสนุนตาม
พันธกิจ/ลักษณะ งานท่ี
รับผิดชอบ และตามความ
เชี่ยวชาญ 
๓. เพื่อเตรียมความพร้อม
บุคลากรส าหรับการก าหนด
ทางเดินในสายอาชีพของ
ต าแหน่งงาน 
๔. เพือ่พัฒนาอาจารย์ และ
สายสนบัสนุน ให้มีความรู้ 
และทักษะด้านภาษาอังกฤษ 

๓. ร้อยละ ๑๐๐ ของ
บุคลากรสายสนับสนุน 
ได้รับการพัฒนาตรงตาม
ลักษณะงานท่ีรบัผิดชอบ 
ในแต่ละปไีม่น้อยกว่า ๑๐ 
ชม./ป ี
๔. ร้อยละ ๑๐๐ ของ
บุคลากรทีล่าศึกษาต่อ ได้รับ
การสนับสนุนทุนการศึกษา 
๕.ร้อยละ ๖๐ ของบุคลากร 
ที่ได้รับการพัฒนา มีการ
น ามาประยุกต์ใช้ในการ
ท างาน 
๖. ร้อยละ10 ของบุคลากร
ได้รับเชิญเป็นวิทยากร/
ผู้ทรงคุณวุฒิ/กรรมการ
วิชาชีพ/ที่ปรึกษาตามความ
เชี่ยวชาญ 
๗. ร้อยละ ๘๐ ของอาจารย์ 
และบุคลากรสายสนับสนุน
ได้รับการพัฒนาด้าน
ภาษาอังกฤษ/ภาษาอาเซยีน 
๘. ร้อยละ ๘๐ ของอาจารย์ 
และบุคคลากรสายสนับสนุนท่ี
ได้รับการพัฒนาด้าน

-ลูกจ้างเหมาบริการ 
๑๙ คน 
รวม ๑๑๓ คน 

และองค์กร 

กิจกรรมที่ ๒  
การพัฒนาคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี ปริญญาโท
และปริญญาเอก  
๑.ศึกษาต่อ ระดับปริญญา
ตรี ปรญิญาโทและ 
ปริญญาเอก ในและ
ต่างประเทศ  
(สนับสนุนเงินรายได้
สถานศึกษาเป็น
ทุนการศึกษา) 
 

อาจารย์ที่มีคณุวุฒิ
ปริญญาตรี และ
ปริญญาโท ที่
ต้องการศึกษาต่อ 

กิจกรรมที่ ๒  
การพัฒนาคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี ปริญญาโทและ
ปริญญาเอก  
งบประมาณเงินรายได้
สถานศึกษา 
ระดับปริญญาตร ี
-ศึกษาระดับปริญญาตรี ๒ คน
xคนละ ๓๐,๐๐๐ บาท 
เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท 
-ศึกษาระดับปริญญาตรปีีท่ี ๑
(ทุนอาจารย์) ๘ คนxคนละ 
๓๐,๐๐๐ บาท 
เป็นเงิน ๒๔๐,๐๐๐ บาท 
-ศึกษาระดับปริญญาตรปีีท่ี ๒
(ทุนวพบ.แพร่) ๒ คนxคนละ 
๓๐,๐๐๐ บาท 
เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท 
ระดับปริญญาโท 
- ระดับปรญิญาโท (ปี ๑)  
คนละ ๖๐,๐๐๐ บาท x ๓ คน 
เป็นเงิน  ๑๘๐,๐๐๐  บาท 

ตค.๕๘-กย.๕๙  

 

บุคลากรทีล่า
ศึกษาต่อ ไดร้ับ
การสนับสนุน
ทุนการศึกษา 

ดร.พนารตัน์  
คุณ ชไมพร 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

ภาษาอังกฤษ/ภาษาอาเซยีน 
มีทักษะ การอ่าน ฟัง พูด
เขียน อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

- ระดับปรญิญาโท (ปี ๒)  
คนละ ๖๐,๐๐๐ บาท x ๓ คน  
เป็นเงิน ๑๘๐,๐๐๐  บาท 
 
ระดับปริญญาเอก 
- ระดับปรญิญาเอก (ปี ๓)  
คนละ๑๐๐,๐๐๐บาทx ๓ คน 
เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐  บาท 
 
รวมกจิกรรมที่ ๒  
เป็นเงิน ๑,๐๒๐,๐๐๐ บาท 

กิจกรรมที่ ๓ 
การพัฒนาศักยภาพ
ทางการบริหาร 

- หัวหน้างาน 
- หัวหน้าภาควิชา 
- หัวหน้าฝุายฯ 

 
 

กิจกรรมที่ ๓  
๓.๑ หลักสูตรผู้บริหารการ
สาธารณสขุระดับกลาง 
๑.ค่าลงทะเบียนคนละ 
๓๐,๐๐๐ บาท x ๓ คน 
เป็นเงิน ๙๐,๐๐๐  บาท 
๒.ค่าเบีย้เลีย้ง คนละ๒๔๐
บาทx๓คนx๒วัน เป็นเงิน 
๑,๔๔๐  บาท 
๓.ค่าพาหนะไป-กลับ คนละ
๑,๕๐๐บาทx๒วันX ๓คน เป็น
เงิน๙,๐๐๐ บาท 
รวมกจิกรรม ๓.๑ 
เป็นเงิน ๑๐๐,๔๔๐ บาท 

ตค.๕๘-กย.๕๙  

 

 ดร.พนารตัน์  
คุณ ชไมพร 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

   - ข้าราชการ ๓.๒ หลักสูตรผู้บริหารการ
สาธารณสขุ ระดับต้น 
๑.ค่าลงทะเบียน  
คนละ๒๖,๐๐๐ บาท x ๑ คน  
เป็นเงิน ๒๖,๐๐๐  บาท 
๒.ค่าเบีย้เลีย้ง  
คนละ๒๔๐บาทx๑คนx๒วัน 
เป็นเงิน  ๔๘๐  บาท 
๓.ค่าพาหนะไป-กลับ  
คนละ ๓,๐๐๐ บาท x ๑ คน
เป็นเงิน ๓,๐๐๐  บาท 
 
รวมกจิกรรม ๓.๒  
เป็นเงิน ๒๙,๔๘๐ บาท 

ตค.๕๘-กย.๕๙  

 

  

   - รองผู้อ านวยการ 
- หัวหน้างาน 
- หัวหน้าภาค 
- หัวหน้าฝุาย 

 

๓.๓ การพัฒนาศักยภาพ 
รองผู้อ านวยการ 
๑.ค่าพาหนะไป-กลับx ๑ คน 
เป็นเงิน  ๓,๐๐๐  บาท 
๒.ค่าเบีย้เลีย้ง วันละ๒๔๐บาท 
x๒วันx๑คน เป็นเงิน๔๘๐บาท 
รวมกจิกรรมที่ ๓.๓ 
เป็นเงิน ๓,๔๘๐ 
 
รวมกจิกรรมที่ ๓  
เป็นเงิน  ๑๓๓,๔๐๐  บาท 

ตค.๕๘-กย.๕๙  

 

 ดร.พนารตัน์  
คุณ ชไมพร 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

  กิจกรรมที่ ๔ 
การพัฒนาความ
เชี่ยวชาญ 
๔.๑ ค่าใช้จ่ายในการ
อบรมพัฒนาตามความ
ต้องการของตนเอง 

๑.อาจารย์  ๕๗ คน 
๒.สายสนับสนุน 
๕๖ คน 
-ข้าราชการ ๖ คน 
-ลูกจ้างประจ า๑๔คน 
-พนักงานราชการ 
๒คน 
-พนักงานกระทรวง   
สาธารณสุข ๙ คน 
-ลูกจ้างช่ัวคราว๖คน 
-ลูกจ้างเหมาบริการ 
๑๙ คน 
รวม ๑๑๓ คน 
 

กิจกรรมที่ ๔ การพัฒนา
ความเชี่ยวชาญ 
๔.๑ ค่าใช้จ่ายในการอบรม
พัฒนาตามความต้องการของ
ตนเอง  
- อาจารย์คนละ๑๐,๐๐๐บาท 
x ๕๗ คน  
เป็นเงิน ๕๗๐,๐๐๐  บาท 
-ข้าราชการคนละ๕,๐๐๐บาท 
x ๖ คน 
เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐  บาท 
- ลูกจ้างประจ า/พนักงาน
ราชการ/พนักงานกระทรวง
สาธารณสุขคนละ๕,๐๐๐บาท 
x ๒๕ คน  
เป็นเงิน  ๑๒๕,๐๐๐  บาท 
-ลูกจ้างช่ัวคราว  
คนละ๕,๐๐๐ บาท x ๖ คน   
เป็นเงิน  ๓๐,๐๐๐  บาท 
 
รวมกจิกรรมที่ ๔.๑  
เป็นเงิน 755,0๐๐ บาท 
 
 
 

๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
- ๓๐ กันยายน 
๒๕๕๙ 

 ดร.พนารตัน์  
คุณ ชไมพร 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

  ๔.๒. ค่าใช้จ่ายในการ
อบรมหลกัสูตรการ
พยาบาลเฉพาะทาง 

 

๔.๒. ค่าใช้จ่ายในการอบรม
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง 
๔.๒.๑.สาขาการจัดการผู้ป่วย
รายกรณีโรคเรื้อรัง (Nurse 
Case Management) 
๑.ค่าลงทะเบียน  
คนละ ๓๕,๐๐๐ บาท x ๒ คน  
เป็นเงิน   ๗๐,๐๐๐  บาท 
๒.ค่าเบีย้เลีย้งคนละ๒๔๐บาท 
x ๘๐ วัน x ๒ คน  
เป็นเงิน  ๓๘,๔๐๐ บาท 
๓.*ค่าที่พัก *(เบิกตามจริงแต่
ไม่เกิน ๖,๐๐๐ บาท/อบรม) 
คนละ ๖,๐๐๐ บาท x ๒ คน  
เป็นเงิน   ๑๒,๐๐๐  บาท 
๔.ค่าพาหนะไป-กลับ คนละ 
๓,๐๐๐ บาท x ๒ คน 
เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท  
รวมกจิกรรม๔.๒.๑  
เป็นเงิน ๑๒๖,๔๐๐ บาท 

๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
-๓๐ กันยายน 
๒๕๕๙ 

  

    ๔.๒.๒. สาขาเวชปฏิบัติ
วิกฤตทารกแรกเกิด 
(วพบ.จัดเอง)  
๑.ค่าเบีย้เลีย้งวันละ๒๔๐ บาท 
x ๓๐วันเป็นเงิน๗,๒๐๐  บาท 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

๒. *ค่าท่ีพักคนละ๖,๐๐๐บาท 
x ๑ คนเป็นเงิน ๖,๐๐๐  บาท 
*(เบิกตามจริงแตไ่มเ่กิน 
๖,๐๐๐ บาท/อบรม) 
๓.ค่าพาหนะไป-กลับ  
คนละ ๓,๐๐๐ บาท x ๑ คน 
เป็นเงิน   ๓,๐๐๐  บาท 
รวมกจิกรรม ๔.๒.๒ 
เป็นเงิน ๑๖,๒๐๐ บาท 
 
รวมกจิกรรมที่ ๔ 
เป็นเงิน 897,๖๐๐ บาท 
 
ทุกรายการในกิจกรรมที่ ๔ 
สามารถถัวเฉลี่ยได ้

  กิจกรรมที่ ๕  
การพัฒนาตามโครงสร้าง
งานที่รับผิดชอบ 

๑.อาจารย์  ๕๗ คน 
๒.สายสนับสนุน 
๕๖ คน 
-ข้าราชการ ๖ คน 
-ลูกจ้างประจ า๑๔คน 
-พนักงานราชการ 
๒คน 
-พนักงานกระทรวง   
สาธารณสุข ๙ คน 
-ลูกจ้างช่ัวคราว๖คน 

กิจกรรมที่ ๕ 
การพัฒนาตามโครงสร้างงาน
ที่รับผิดชอบ 
๑.ผู้อ านวยการ ๑๕ ครั้งX 
ครั้งละ ๓ วัน 
- ค่าเบี้ยเลีย้ง คนละ ๒๔๐
บาท x ๑๕ ครั้งx ๓ วัน 
เป็นเงิน  ๑๐,๘๐๐  บาท 
- ค่าเดินทางไป-กลับ  
คนละ ๓,๐๐๐ บาท x ๑๕ ครั้ง

๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
- ๓๐ กันยายน 
๒๕๕๙ 

 ดร.พนารตัน์  
คุณ ชไมพร 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

-ลูกจ้างเหมาบริการ 
๑๙ คน 
รวม ๑๑๓ คน 
 

เป็นเงิน ๔๕,๐๐๐  บาท 
-ค่าที่พัก ๑,๔๐๐ บาท  
X ๑๕ ครั้ง X ๓ วัน  
เป็นเงิน ๖๓,๐๐๐ บาท  
 
รวมเงินการพัฒนา
ผู้อ านวยการเป็นเงิน 
๑๑๘,๘๐๐ บาท 
 
๒.รองผู้อ านวยการ (๕คน) 
๑๐ ครั้ง x ครั้งละ ๓ วัน 
-ค่าเบี้ยเลี้ยง คนละ ๒๔๐ 
บาทx ๕ คน x ๑๐ ครั้ง 
x ๓ วัน 
เป็นเงิน ๓๖,๐๐๐ บาท 
- ค่าเดินทางไป-กลับ  
คนละ ๓,๐๐๐ บาทx ๕ คน 
x ๑๐ ครั้ง 
เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐  บาท 
-ค่าที่พัก ๑,๔๐๐ บาท  
x ๕ คน X ๑๐ ครั้ง X ๓ วัน  
เป็นเงิน ๒๑๐,๐๐๐ บาท  
  
รวมเงินการพัฒนา 
รองผู้อ านวยการ 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

เป็นเงิน ๓๙๖,๐๐๐ บาท 
๓.หัวหน้างาน (๗คน)/
หัวหน้าภาค (๘คน)  
คนละ๕ ครั้ง X ครั้งละ ๓ วัน  
-ค่าเบี้ยเลี้ยง คนละ ๒๔๐บาท  
x ๑๕ คน x ๕ ครั้งx ๓ วัน
เป็นเงิน ๕๔,๐๐๐  บาท 
 
- ค่าเดินทางไป-กลับ  
คนละ ๓,๐๐๐ บาท 
x ๑๕ คน x ๕ ครั้ง  
เป็นเงิน  ๒๒๕,๐๐๐ บาท 
-ค่าที่พัก ๑,๔๐๐ บาท  
x ๑๕ คน X ๕ ครั้ง X ๓ วัน  
เป็นเงิน ๓๑๕,๐๐๐ บาท  
 
รวมเงินการพัฒนา 
หัวหน้าภาค/หัวหน้าฝ่าย 
เป็นเงิน ๕๙๔,๐๐๐ บาท 
 
๔.อาจารย์ประจ า (๓๘คน) 
คนละ ๓ ครั้งX ๓ วัน 
-ค่าเบี้ยเลี้ยง คนละ ๒๔๐ 
บาท x ๓๘ คน x ๓ ครั้ง 
x ๓ วันเป็นเงิน ๘๒,๐๘๐ 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

บาท 
- ค่าเดินทางไป-กลับ  
คนละ ๓,๐๐๐ บาทx ๓๘ คน 
x ๓ ครั้ง เป็นเงิน  ๓๔๒,๐๐๐  
บาท 
-ค่าที่พัก ๑,๔๐๐ บาท  
x ๓๘ คน X ๓ ครั้ง X ๓ วัน  
เป็นเงิน ๔๗๘,๘๐๐ บาท  
รวมเงินการพัฒนาอาจารย์
ประจ า  
เป็นเงิน ๙๐๒,๘๘๐ บาท 
 
๕.บุคลากรสายสนับสนุน  
๕.๑ เจ้าหน้าท่ีการเงิน  
(๔ คน) คนละ ๓ ครั้ง  
X ครั้งละ ๓ วัน 
-ค่าเบี้ยเลี้ยง คนละ ๒๔๐ 
บาท x ๔ คน x ๓ ครั้งx ๓ วัน 
เป็นเงิน  ๘,๖๔๐  บาท 
-ค่าเดินทางไป-กลับ  
คนละ ๓,๐๐๐ บาทx ๔ คน  
x ๓ ครั้ง  
เป็นเงิน ๓๖,๐๐๐  บาท 
-ค่าที่พัก ๑,๔๐๐ บาท  
x ๔ คน X ๓ ครั้ง X ๓ วัน  



       แผนปฏิบัตกิาร  ปีงบประมาณ ๒๕๕๙  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช หน้า 128 
 

โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

เป็นเงิน ๕๐,๔๐๐ บาท 
รวมเงินการพัฒนาเจ้าหน้าท่ี
การเงิน เป็นเงิน๙๕,๐๔๐ บาท 
 
๖.เจ้าหน้าท่ีพัสดุ (๔คน)  
๓ ครั้ง X ครั้งละ ๓ วัน 
-ค่าเบี้ยเลี้ยง คนละ ๒๔๐บาท 
x ๔ คน x ๓ ครั้งx ๓ วัน 
เป็นเงิน  ๘,๖๔๐  บาท 
-ค่าเดินทางไป-กลับ  
คนละ ๓,๐๐๐ บาทx ๔ คน 
x๓ครั้งเป็นเงิน ๓๖,๐๐๐  บาท 
-ค่าที่พัก ๑,๔๐๐ บาท x ๔ คน 
X ๓ ครั้ง X ๓ วัน   
เป็นเงิน ๕๐,๔๐๐ บาท 
 
รวมเงินการพัฒนา 
เจ้าหน้าท่ีพัสดุ  
เป็นเงิน ๙๕,๐๔๐ บาท 
 
๗.นักทรัพยากรบุคคล (๑คน) 
๓ ครั้งX ครั้งละ ๓ วัน 
- ค่าเบี้ยเลีย้ง คนละ ๒๔๐ 
บาทx ๑ คน x ๓ ครั้งx ๓ วัน 
เป็นเงิน  ๒,๑๖๐  บาท 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

 
- ค่าเดินทางไป-กลับ  
คนละ ๓,๐๐๐ บาทx ๑ คน  
x๓ครั้งเป็นเงิน  ๙,๐๐๐  บาท 
-ค่าที่พัก ๑,๔๐๐ บาท 
x ๑ คน X ๓ ครั้ง X ๓ วัน  
เป็นเงิน ๑๒,๖๐๐ บาท 
 
รวมเงินการพัฒนา 
นักทรัพยากรบุคคล  
เป็นเงิน ๒๓,๗๖๐ บาท 
 

๘. ธุรการกลุ่มงาน (๔คน)   
๒ ครั้ง X ๓ วัน  
- ค่าเบี้ยเลีย้ง คนละ ๒๔๐
บาท x ๔ คน x ๒ ครั้งx ๓ วัน 
เป็นเงิน  ๕,๗๖๐ บาท 
- ค่าเดินทางไป-กลับ  
คนละ ๓,๐๐๐ บาทx ๔ คน 
x๒ครั้งเป็นเงิน๒๔,๐๐๐  บาท 
- ค่าที่พัก ๑,๔๐๐ บาท  
x ๔ คน X ๒ ครั้ง X ๓ วัน  
เป็นเงิน ๓๓,๖๐๐ บาท 
รวมเงินการพัฒนาธรุการกลุม่งาน  
เป็นเงิน ๖๓,๓๖๐ บาท 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

๙.งานเทคโนโลยีฯ (๔คน)  
๒ ครั้ง X ๓ วัน 
- ค่าเบี้ยเลีย้ง คนละ ๒๔๐ 
บาทx ๔ คน x ๒ ครั้งx ๓ วัน 
เป็นเงิน  ๕,๗๖๐  บาท 
- ค่าเดินทางไป-กลับ  
คนละ ๓,๐๐๐ บาทx ๔ คน  
x๒ครั้งเป็นเงิน๒๔,๐๐๐  บาท 
- ค่าที่พัก ๑,๔๐๐ บาท  
x ๔ คน X ๒ ครั้ง X ๓ วัน  
เป็นเงิน ๓๓,๖๐๐ บาท 
 
รวมเงินการพัฒนา 
งานเทคโนโลยีฯ 
เป็นเงิน ๖๓,๓๖๐ บาท 
 
รวมกจิกรรมที่ ๕  
เป็นเงิน ๒,๓๕๒,๒๔๐ บาท 

  กิจกรรมที่ ๖  
การพัฒนาภาษาอังกฤษ 
กิจกรรมที่ ๖.๑  
การพัฒนาภาษาอังกฤษ
ของสถาบันพระบรมราช
ชนก 

- อาจารย์ที่
ปฏิบัติงาน ๕๗ คน 
 

กิจกรรมที่ ๖.๑  
การพัฒนาภาษาอังกฤษ 
ของสถาบันพระบรมราชชนก 
- ค่าเบี้ยเลีย้ง  ๒๔๐บาท  
x ๓๕ วัน x ๔ คน 
เป็นเงิน ๓๓,๖๐๐  บาท 
 

๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
- ๓๐ กันยายน 
๒๕๕๙ 

- อาจารย์ และ
บุคลากรสาย
สนับสนุนได้รบั
การพัฒนาด้าน
ภาษาอังกฤษ/
ภาษาอาเซียน 
มีทักษะ  

ดร.พนารตัน์  
คุณ ชไมพร 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

- ค่าที่พัก (เบิกจ่ายตามจริง 
แต่ไมเ่กินคนละ๖,๐๐๐ บาท) 
x๔ คนเป็นเงิน๒๔,๐๐๐  บาท 
- ค่าพาหนะ  ๓,๐๐๐ บาท 
x ๔คนเป็นเงิน๑๒,๐๐๐  บาท 
 
รวมกจิกรรมที่ ๖.๑ 
เป็นเงิน  ๖๙,๖๐๐  บาท 

การอ่าน 
ฟัง พูดเขียน 
สามารถน า
ความรู้ไปปรับใช้
ในชีวิตประจ า 
วันได ้

  กิจกรรมที่ ๖.๒  
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เพ่ือพัฒนาทักษะ การฟัง 
อ่าน พูด และเขียน โดย 
แบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม  
กลุ่ม ๑ English as a 
Second Language 
standard Test 
(ส าหรับอาจารย์ท่ี
ต้องการศึกษาต่อ) 
กลุ่ม ๒ English for 
Visitor Reception 
(ส าหรับอาจารย์ท่ัวไป)  
กลุ่ม ๓ English for 
supporting Staff’s 
Office Skills (ส าหรับ
บุคลากรสายสนับสนุน)   

อาจารย์ที่ปฏิบตัิงาน 
๕๗ คน 
สายสนบัสนุน  
๓๐ คน  
รวม ๘๗ คน 

กิจกรรมที่ ๖.๒  
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือ
พัฒนาทักษะ การฟัง อ่าน 
พูด และเขียน  
- ค่าตอบแทนวิทยากร
ภาษาอังกฤษ 
รุ่นที่ ๑  
English as a Second 
Language standard Test 
(ส าหรับอาจารย์ที่ต้องการ
ศึกษาต่อ) ช่ัวโมงละ๖๐๐ บาท 
X ๔๕ ช่ัวโมง  
เป็นเงิน ๒๗,๐๐๐ บาท 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
รุ่นที่ ๑  
วันท่ี๑๑ มค. 
-๒๙มค.๕๙ 
รวม ๔๕ ช่ัวโมง 
 
 
 
 
 
 
 

 

ดร.พนารตัน์  
คุณ ชไมพร 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

รุ่นที่ ๒ 
English for Visitor 
Reception (ส าหรับอาจารย์
ทั่วไป)  
ช่ัวโมงละ ๖๐๐ บาท  
X๔๕ ช่ัวโมง  
เป็นเงิน ๒๗,๐๐๐ บาท 
รุ่นที่ ๓  
English for supporting 
Staff’s Office Skills  
(ส าหรับบุคลากรสาย
สนับสนุน)  
ช่ัวโมงละ ๖๐๐ บาท  
X ๔๕ ช่ัวโมง  
เป็นเงิน ๒๗,๐๐๐ บาท 
รวมเงินรุ่น๑, ๒, ๓, 
เป็นเงิน ๘๑,๐๐๐ บาท 
- ค่าถ่ายเอกสาร ๑,๐๐๐ บาท 
 
รวมกจิกรรมที่ ๖.๒ 
เป็นเงิน ๘๒,๐๐๐ บาท 
 
รวมกจิกรรมที่ ๖ 
เป็นเงิน ๑๕๑,๐๐๐ บาท   

รุ่นที่ ๒  
วันท่ี ๑ กพ.- ๓ 
มีค.๕๙ (ทุกวัน
จันทร์/พุธ/
พฤหัสบดีเวลา 
๑๗.๐๐-๒๐.๐๐ น.) 
 
รุ่นที่ ๓ 
ระหว่างเดือน  
มีค. – พค.๕๙ 

สรปุงบประมาณโครงการที่ ๔๘ ๔,554,24๐    
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