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แผนกลยุทธ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ฉบับนี้พัฒนามา
จากแผนกลยุทธ์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓)               
ที่ได้มาจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช ร่วมกัน
ระดมความคิดก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ 
เพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนาวิทยาลัยฯ ในระยะ ๕ ปีนับแต่ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔  ภายใตเ้จตนารมณ์เพ่ือให้สอดคล้อง
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของประเทศภายใต้กรอบแนวคิดการพัฒนาที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี(๒๕๖๐- ๒๕๗๙) Thailand 4.0 University 4.0 แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๑๒ 
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  ( พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)  แผน
ยุทธศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔  และราชกิจจานุเบกษา เรื่องข้อบังคับสภาการ
พยาบาล (เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๑๙๔ ง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐) รวมทั้งผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในการจัดการศึกษาจากสถาบันพระบรมราชชนก ปีการศึกษา ๒๕๕๙  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานเพ่ือขับเคลื่อนวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช ให้เป็นผู้น าในด้านการผลิตบัณฑิต
พยาบาลที่มีคุณภาพสู่สังคม 
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แผนกลยุทธ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
พัฒนาปรับปรุงมาจากแผนกลยุทธ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-
๒๕๖๓) ภายใต้กรอบแนวคิดการพัฒนาที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี(๒๕๖๐- ๒๕๗๙)
Thailand 4.0 University 4.0 แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  ( พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)  แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระ
บรมราชชนก พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ เกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาพยาบาล  เกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษา  รวมทั้งผลการด าเนินงานตามกลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ ที่ผ่านมา โดยการมีส่วนร่วมในการระดม
สมองของทุกภาคส่วนของวิทยาลัย และได้ก าหนดสาระส าคัญของแผนกลยุทธ์ฉบับนี้ดังนี้ 
 วิสัยทัศน์  
  “ผู้น ำกำรผลิตบัณฑิตพยำบำล” ภำยในปี 2564 
โดยก ำหนดนิยำมว่ำ 
       ผู้น ำด้ำนกำรผลิตบัณฑิตกำรพยำบำล หมายถึง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช  มี
คุณภาพในการจัดการศึกษาทั้งในระดับหลักสูตรและระดับสถาบัน อยู่ในระดับดีมาก มีคะแนนอยู่ในอันดับ ๑ 
ใน ๕ ของสถาบันการพยาบาลในเขตภาคเหนือ  

และก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ไว้ ๕ ประเด็นได้แก่ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ วิจัยและสร้างผลงานวิชาการท่ีตอบสนองความต้องการของสังคม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ บริการวิชาการด้านสุขภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและ 

สังคม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ บริหารจัดการวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ 
การด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ฉบับนี้ ก าหนดเป้าประสงค์ไว้ 17 เป้าประสงค์ 22 ตัวชี้วัด

เป้าประสงค์  15 กลยุทธ์  6 แผนงาน  และจัดท าโครงการตามกลยุทธ์  จ านวน 17 โครงการ                           
มีงบประมาณที่ต้องใช้ภายใน ๕ ปี เท่ากับ 17,952,750 บาท โดยเป็นเงินอุดหนุน จ านวน 
6,735,950 บาท และเงินรายได้ จ านวน 11,216,800 บาท 

(ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ ในการประชุม  ครั้งที่ 7/๒๕60 
วันที่ 1 กันยายน ๒๕๖๐) 
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บทที่๑ 
บทน า 

 
ประวัติความเป็นมา 
 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช เป็นวิทยาลัยพยาบาลแห่งแรกในส่วนภูมิภาคของ
กระทรวงสาธารณสุขและเป็นสถาบันการศึกษาพยาบาล ล าดับที่ 2 ของกระทรวงสาธารณสุข ตั้งอยู่เลขที่ 
๙๐/๖ ถนนศรีธรรมไตรปิฎก อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  เดิมชื่อ “โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และ
อนามัย” สังกัดกองโรงพยาบาลส่วนภูมิภาค เปิดท าการครั้งแรกวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๒                
รับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีภูมิล าเนาในเขตภาคเหนือเข้าศึกษา ในหลักสูตรประกาศนียบัตร
การพยาบาล และผดุงครรภ์ โดยการบริหารงานของโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลพุทธชินราช 

ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๑๗ เปลี่ยนมาสังกัดกองงานวิทยาลัยพยาบาล ส านักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงสาธารณสุข และเปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาลัยพยาบาลพุทธชินราช” วันที่ ๑๔  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้พระราชทานนามใหม่เป็น “วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี                  
พุทธชินราช” สังกัดสถาบันพัฒนาก าลังคนด้านสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุขและสถาบันพระบรมราช
ชนก ในปีพ.ศ. ๒๕๓๙ เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ
พระราชทานนามใหม่ให้แก่สถาบันพัฒนาก าลังคนด้านสาธารณสุข เป็น “สถาบันพระบรมราชชนก” 

วิทยาลัยมีการพัฒนาการด าเนินงานมาโดยล าดับ มีการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน  
ในปีพ.ศ. ๒๕๓๙ ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนเรศวร ในการผลิตบัณฑิตพยาบาลตามโครงการจัดตั้งคณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จนสิ้นสุดโครงการเมื่อคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผ่านการรับรองจากสภาการพยาบาล ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗    

ปัจจุบันวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช  ด าเนินการผลิตบัณฑิตพยาบาลตาม
นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข เข้าสู่ระบบสุขภาพของประเทศมาแล้ว มากกว่า 9,000 คน และ
พัฒนาบุคลากรทางด้านสาธารณสุขมาโดยตลอด เป็นปีที่ ๖๖ ซึ่งวิทยาลัยก าหนดให้วันที่ ๑๖ พฤษภาคม 
ของทุกปีเป็นวันก่อตั้งวิทยาลัยอย่างเป็นทางการสืบมา 

ปรัชญา   
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช เชื่อว่า การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน 

สากลโดยการบูรณาการองค์ความรู้ที่ได้จาก การบริการวิชาการ การวิจัย มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ รวมทั้งการส่งเสริมด้าน คุณธรรม จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม ผสมผสานภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  จะส่งผลให้บัณฑิตมีความสามารถทางวิชาชีพพยาบาลและมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ตอบสนองต่อความต้องการด้านสุขภาพของบุคคล ครอบครัว ชุมชน และเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน 

 ปณิธาน   
  ส่งเสริมคุณธรรม  ก้าวน าวิชาการ 

 ประสานสามัคคี   มีใจใฝ่พัฒนา 
ค่านิยมร่วม  
 มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีจิตอาสา พัฒนาคุณธรรม 

 พฤติกรรมคุณธรรม 
 ซื่อสัตย์  สามัคคี มีความรับผิดชอบ  
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เอกลักษณ์สถาบัน    
 สร้างคนจากชุมชนเพ่ือตอบสนองระบบสุขภาพชุมชน 

 อัตลักษณ์บัณฑิต    
 บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์  

โครงสร้างการบริหารงานของวิทยาลัย  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช  แบ่งโครงสร้างการบริหารงาน เป็น 3 กลุ่มงาน ดังนี้ 
๑. กลุ่มงานอ านวยการ  ประกอบด้วย 5 งาน คือ  

- งานบริหารทั่วไป  
- งานทรัพยากรบุคคล และงานท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม   
- งานเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ 
- งานยุทธศาสตร์  
- งานประกันคุณภาพการศึกษา 

2. กลุ่มงานวิชาการประกอบด้วย 2 งาน และ 6 ภาควิชา คือ  
- งานจัดการเรียนการสอนและงานทะเบียนนักศึกษา  
- งานกิจการนักศึกษา 
- 6 ภาควิชา  ได้แก่  ภาควิชาการพยาบาลสุขภาพจิต และการพยาบาลจิตเวช ภาค

วิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  ภาควิชาการพยาบาลเด็ก และวัยรุ่น ภาควิชาการพยาบาล
สูติศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน  และภาควิชาบริหารการพยาบาลและพัฒนา
วิชาชีพ   
3. กลุ่มงานวิจัย  บริการวิชาการ ประกอบด้วย ๒ งาน คือ  

- งานวิจัย และศูนย์ความเป็นเลิศ   
- งานบริการวิชาการ 
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โครงสร้างองค์กร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 

ผู้อ านวยการวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 

รองผู้อ านวยการ 
กลุ่มงานอ านวยการ 

 

๑.หัวหน้างานบริหารท่ัวไป 
 - งานบริหารทัว่ไป 
   - งานธุรการและสารบรรณ 
   - งานการเงนิและบญัช ี
   - งานพัสด ุ
   - งานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอ้ม ยานพาหนะ 
และซ่อมบ ารุง 
๒. หัวหน้างานทรัพยากรบุคคลและงานท านุบ ารุง 
ศิลปวัฒนธรรม 
   - งานบริหารและพัฒนาบุคลากร 
   - งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (บุคลากร) 
   - ประชาสัมพนัธ์ และ วเิทศสมัพันธ ์
๓. หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และวิทยบริการ 
   - งานผลิตและบรกิารสือ่โสต 
   - งานห้องสมดุ 
   -งานฐานข้อมูลและสารสนเทศ 
   - งานคอมพวิเตอรแ์ละสารสนเทศ 
 - งานหอ้งปฏิบัติการพยาบาล 
๔. หัวหน้างานยุทธศาสตร์ 
  - งานนโยบายแผนและการบริหารจัดการภาครัฐ 
- งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
5.หัวหน้างาน ประกันคุณภาพ 
  - งานประกันคุณภาพการศกึษา 
 
 
 

 

๑. หัวหน้างานจัดการศึกษา 
และงานทะเบียนนกัศึกษา 
- งานจัดการศึกษา 
  - งานทะเบียนและศิษย์เก่า 
    สัมพนัธ ์
  - งานวัดและประเมินผล 
การศกึษา 
 
 
 
 

รองผู้อ านวยการ 
กลุ่มงานวิชาการ 

 

๑. หัวหน้างานวิจยัและศูนย์ความเป็นเลิศ 
  - งานผลิตและเผยแพรผ่ลงานวิจัย ต ารา  
บทความ 
  - งานพัฒนาศนูย์ความเป็นเลิศ 
  - งานจัดการความรู ้
๒. หัวหน้างานบริการวิชาการ 
  - งานบริการวิชาการ 
  - งานพัฒนาเอกลักษณส์ถาบัน 
  - งานพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน 
 
 

รองผู้อ านวยการ 
กลุ่มงานวิจยั บริการวชิาการ 

 
 

๒. หัวหน้าภาควิชา  
- ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ ่
และผู้สูงอายุ 
  - ภาควิชาการพยาบาลเด็ก 
และวัยรุน่ 
  - ภาควิชาการพยาบาล
อนามัยชมุชน   
  - ภาควิชาสุขภาพจิตและ
การพยาบาลจิตเวช 
  - ภาควิชาการพยาบาลสูติ
ศาสตร ์
  - ภาควิชาบริหารการ
พยาบาลและพัฒนาวชิาชีพ 
  

๓. หัวหน้างานกิจการนกัศึกษา 
  - งานกิจกรรมนักศึกษา 
  - งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
    - งานให้ค าแนะน าปรึกษา 
    และแนะแนว 
  - งานปกครอง วินัย และสวัสดิการ   
นักศึกษา 
 
 
 
 

๑. อาจารย์ประจ าหลักสูตร/ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
หลักสูตร 
- หลักสูตรพยาบาลศาสตร 
บัณฑิต(หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๕๕) 
- หลักสูตรพยาบาลศาสตร 
บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.๒๕๖๐) 
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โครงสร้างการบริหารงานของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

ผู้อ านวยการวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 
อ.เกษร คงแขม 

รองผู้อ านวยการ 
กลุ่มงานอ านวยการ 

อ.จารุวรรณ   รังสิยานนท ์
 

๑.หัวหน้างานบริหารท่ัวไป 

(จ.ส.อ.สุชาต ิ คอนแก้ว) 
๒. หัวหน้างานทรัพยากรบุคคลและงานท านุ
บ ารุงศิลปวฒันธรรม(อ.อารีย์  กุลจู) 
๓. หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และวิทยบริการ(อ.อภิเชษฐ์ พูลทรัพย์) 
๔. หัวหน้างานยุทธศาสตร์ 
(ดร.รุ่งทวิา  หวังเรอืงสถิตย์) 
5.หัวหน้างาน ประกันคุณภาพ 
(ดร.ชลลดา  ติยะวิสุทธิ์ศรี) 
 

๑. หัวหน้างานจัดการศึกษา 
และงานทะเบียนนกัศึกษา 
(อ.จุฑามาศ  รัตนอัมภา) 
 

รองผู้อ านวยการ 
กลุ่มงานวิชาการ 

ดร.ดวงพร  หุ่นตระกูล 
 

๑. หัวหน้างานวิจยัและศูนย์ความเป็นเลิศ 
(อ.ดวงใจ พรหมพยัคฆ์) 
๒. หัวหน้างานบริการวิชาการ 
(ดร.วิภาพร  สิทธิสาตร์) 
   

รองผู้อ านวยการ 
กลุ่มงานวิจยั บริการวชิาการ 

ดร.อัศนี   วันชยั 
 

๒. หัวหน้าภาควิชา  
- ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ ่
และผู้สูงอายุ (ดร.สายชล   
จันทร์วจิิตร) 
  - ภาควิชาการพยาบาลเด็ก 
และวัยรุน่(อ.ยุคนธร ทองรัตน์) 
  - ภาควิชาการพยาบาลอนามัย 
ชุมชน  (ดร.กีรติ  กจิธีระวุฒิวงษ์) 
  - ภาควิชาสุขภาพจิตและการ 
พยาบาลจิตเวช  (อ.อายุพร   
กัยวิกัยโกศล) 
  - ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร ์
(อ.อัญชล ีรุ่งฉาย) 
  - ภาควิชาบริหารการพยาบาล 
และพัฒนาวิชาชีพ (ดร.อญัชลี  
แก้วสระศรี) 
 

๓. หัวหน้างานกิจการนกัศึกษา 
(อ.ปิยะเนตร  วิริยะปราโมทย์) 
 

๑. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
หลักสูตรพยาบาลศาสตร 
บัณฑิต(หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๕๕) และหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.๒๕๖๐) 
อ. มณฑณา อัจฉริยะศกัดิ์ชัย 
อ.ยุคนธร ทองรตัน ์
อ.อายุพร   กัยวิกัยโกศล 
อ. ปิยะเนตร วิริยะปราโมทย์ 
ดร.กรีติ  กิจธีระวุฒิวงษ์ 
ดร.อญัชลี  แกว้สระศร ี
ดร.สิรวิัฒน ์อายุวัฒน ์
ดร.รุ่งทิวา  หวังเรืองสถิตย์ 
ดร. สมาภรณ์ เทียนขาว 
อ.อญัชลี รุ่งฉาย 
ดร.สายชล   จันทรว์ิจิตร 
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บทที่ ๒ 
การวิเคราะห์องค์กร   

สภาพปัจจุบัน 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช จัดเป็นสถาบันอุดมศึกษากลุ่ม ค ๒  สถาบันเฉพาะ

ทางที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี  ตามประกาศมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ผลิตบัณฑิตพยาบาลตอบสนองความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข และ
ประเทศ โดยมีหลักสูตรที่เปิดสอนในปัจจุบัน จ านวน ๑ หลักสูตร  คือ  

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรที่นักศึกษาเรียนเต็มเวลา ๔ปี  
 ปีการศึกษา 2559 (ปีงบประมาณ ๒๕60) วิทยาลัยฯมีนักศึกษาทั้ง ๔ ชั้นปี รวม 567 คน 
มีบุคลากรประกอบด้วย อาจารย์ปฏิบัติงานจริง จ านวน 51คน มีคุณวุฒิปริญญาเอก จ านวน 19 คน 
คุณวุฒิปริญญาโท จ านวน 32 คน คุณวุฒิปริญญาตรี จ านวน 14 คนข้าราชการสายสนับสนุน จ านวน 3 
คน ลูกจ้างประจ า จ านวน 12 คน พนักงานราชการ จ านวน 2 คน พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
จ านวน 10 คน ลูกจ้างชั่วคราว จ านวน 4 คน และลูกจ้างเหมาบริการ จ านวน 29 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 
31 กรกฏาคม 2560) 

พันธกิจ ประกอบด้วย  
๑. ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพ  
๒. วิจัยและสร้างผลงานวิชาการด้านสุขภาพที่ตอบสนองความต้องการของสังคม 
๓. บริการวิชาการด้านสุขภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม 
๔. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5. บริหารจัดการวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ 
โดยแหล่งที่มาของงบประมาณในการบริหารงานได้รับจากค่าลงทะเบียนของนักศึกษา และ

ค่าลงทะเบียนจากผู้เข้าอบรมจากงานวิจัย บริการวิชาการ  
คณะกรรมการ  และบุคลากรในองค์กรร่วมในการวิเคราะห์องค์กรโดยน าผลการด าเนินงานตาม

แผนกลยุทธ์ปีพ.ศ. ๒๕๕9- ๒๕63ผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕60  มาวิเคราะห์
ร่วมกับสภาพแวดล้อมทางการบริหาร ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น กรอบ
แนวคิดการพัฒนาที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๒๕๖๐- ๒๕๗๙) Thailand 4.0 University 
4.0 แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  ( พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)  แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔  
เกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาพยาบาล  เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา  รวมทั้งผลการ
ด าเนินงานตามกลยุทธ์ของวิทยาลัยฯที่ผ่านมา  โดยใช้ SWOT analysis  รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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ตารางสรุปผลการวิเคราะห์องค์กร  (SWOT Matrix) 
จุดแข็ง (S=Strengthen) จุดอ่อน (W=Weakness) 

S1 วิทยาลัยมโีครงสร้างที่เหมาะสมชัดเจนสอดคล้อง
กับพันธกิจท าให้เกิดความคล่องตวัในการปฏิบัติ 
งานลดความซ้ าซ้อนในหน้าท่ีตัดสนิใจได้รวดเร็ว 

W1 โครงสร้างใหญ่เกินในการบริหารจดัการไม่สอดคล้อง
กับการบริหารคณุภาพระดับหลักสูตรและสถาบัน 

S2 แผนกลยุทธ์ในการน าองค์กรชัดเจนสามารถ
ขับเคลื่อนพันธกิจได ้

W2 แผนกลยุทธ์น าไปสู่การปฏิบตัิเพื่อน าไปสู่วสิัยทัศน์ได้
ไม่ชัดเจนเนื่องขาดการก าหนดเป้าประสงค์และ
ตัวช้ีวัดไม่ท้าทายเพียงพอ 

S3 มีระบบและกลไกในการท างานทุกพันธกิจที่เป็น
ปัจจัยส าคญัในการผลักดันวิทยาลยั 

W3 ระบบการท างานบางระบบมหีลายขั้นตอนไมเ่อื้อต่อ
ผู้ปฏิบัติท าใหผ้ลงานไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง 

S4 รูปแบบการท างานของผู้บรหิารเปน็ไปในลักษณะ
ของกรรมการท าให้เกดิการมีส่วนร่วมคิดและ
ตัดสินใจฟังความคดิเห็นรอบด้านเปิดโอกาสให้ทุก
คนมีส่วนร่วมร่วมคดิร่วมตัดสินใจในการท างาน 

W4 การท างานหลากหลายรูปแบบแตไ่ม่สามารถบรูณา
การเป็นแนวทางเดียวไดเ้นื่องมาจากขาดความเข้าใจ
ที่ตรงกันเป็นหนึ่งเดยีวได้ ขาดความซักซ้อมความ
เข้าใจท่ีตรงกัน 

S5 สามารถท างานเป็นทีมได ้ W5 มีความช านาญแต่ไมส่ามารถยกระดับคุณภาพงานได้
เนื่องจากภาระงานรายบุคคลมมีากเกินไปจนไม่
สามารถปฏิบัติงานตามความเช่ียวชาญหลักให้ได้ผล
งานท่ีโดดเด่น 

S6 Staff มีความพอเพียงท้ังปริมาณและคณุภาพ
เพียงพอเหมาะสมมุ่งมั่นตั้งใจมีมนษุยสัมพันธ์ท่ีดี 

W6 ท างานเป็นแบบเดิมไม่กล้าเปลี่ยนแปลงวิธีการ
ท างานใหม่ๆ 

S7 บุคลากรมีความรู้ความช านาญเชี่ยวชาญในงานท่ี
รับผิดชอบ สมรรถนะสูง 

W7 ผลงานท่ีสะท้อนการปฏิบตัิภายใตค้่านิยมร่วมยังไม่
เป็นไปตามความคาดหวัง 

S8 ผู้บริหารบุคลากรทุกระดับมคี่านิยมรวมเรื่อง
คุณภาพความซื่อสตัย์ สามัคคีมคีวามรับผิดชอบ 

W8 การขาดความรู้เรื่องข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้องในการ
ปฏิบัติงาน 

โอกาส (O=Opportunities) ภัยคุกคาม(T=Threats) 
O1 นโยบายของประเทศ เช่น ประชาคมอาเซียน  

Thailand 4.0 Service planเอื้อต่อการ
พัฒนาการเรียนรู้ การบริการ และการ วิจัย 

T1 มีนโยบาย Thailand 4.0 แต่กลยทุธ์การพัฒนา
จัดการเรียนการสอนและนักศึกษายังไปไม่ถึง
นโยบายที่เปลี่ยนแปลง 

O2 นโยบายการพัฒนาการศึกษาเช่น IPE policy  ศต 
21 เอื้อให้เป็นผู้น าดา้นการจดัการศึกษาพยาบาล 

T2 นโยบายจ ากดัก าลังคนภาครัฐท าให้ผู้รับบริการ 
(ผู้ปกครองและนักศึกษา)เลือกมาเรียนท่ีวพบ.เป็น
ล าดับสุดท้ายท าให้จ านวนนักศึกษาไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 

O3 มีงบประมาณสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
การพัฒนาบุคลากร การวิจัยจากรฐับาลและ
ภายนอก 

T3 นโยบายภาษาอังกฤษและเกณฑ์การศึกษา2558 
คุกคาม ท าให้สมองไหลการผลิตอยูในความเสีย่งถ้า
นักศึกษาสอบภาษาอังกฤษไมผ่่าน 

O4 การเปลีย่นแปลงโครงสร้างประชากรเช่น สังคม
ผู้สูงอายุ และแรงงานจากต่างประเทศท าให้เกิด
ภาวะโรคเรื้อรัง การเปลี่ยนแปลงโรคอุบัติใหม่เอื้อ
ต่อการผลิตบณัฑติการบริการวิชาการ 

T4 ค่านิยมทางสังคมท าให้บุคลากรตอ้งปรับตัวในการ
ท างานอย่างมากเกิดความเบื่อหนา่ยในการท างาน 

O5 มีเครือข่ายทางสังคมเช่น อบต. รพสต. เครือข่าย
คุณภาพให้การสนับสนุนวิทยาลยัทุกพันธะกิจ 

T5 มีคู่แข่งในการผลติงานวิจัย และการบริการวิชาการ
จากสถาบันการศึกษาอื่นในพื้นที่เดียวกัน 

O6 ความก้าวหน้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท าให้
เข้าถึงความรู้อย่างรวดเร็วเอื้อต่อการเรยีนรู้ทุกพันธะกิจ 

T6 ความก้าวหน้าของการเจริญทางเทคโนโลยีท าใหม้ี
โอกาสเกดิภาพลักษณ์ทางลบของวิทยาลัยมากข้ึน 
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ตารางการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ภายในองค์กร 
(Interal Strategic Factors Summary:IFAS) 

Internal Factors 
Weight Rating Weighted  

 
 (๑-๕) Score 

จุดแข็ง (S=Strengthen)   
 

  
S1 วิทยาลัยมโีครงสร้างที่เหมาะสมชัดเจนสอดคล้องกับพันธกิจท าให้เกดิ

ความคล่องตัวในการปฏิบัติ งานลดความซ้ าซ้อนในหน้าท่ีตัดสินใจได้
รวดเร็ว 

8 4 32 

S2 แผนกลยุทธ์ในการน าองค์กรชัดเจนสามารถขับเคลื่อนพันธะกจิได้ 5 3 15 
S3 มีระบบและกลไกในการท างานทุกพันธกิจท่ีเป็นปัจจัยส าคัญในการ

ผลักดันวิทยาลัย 
5 4 20 

S4 รูปแบบการท างานของผู้บรหิารเปน็ไปในลักษณะของกรรมการท าให้เกิด
การมีส่วนร่วมคดิและตัดสินใจฟังความคิดเห็นรอบด้านเปิดโอกาสให้ทุก
คนมีส่วนร่วมร่วมคดิร่วมตัดสินใจในการท างาน 

8 4 32 

S5 สามารถท างานเป็นทีมได ้ 4 4 16 
S6 Staff มีความพอเพียงท้ังปริมาณและคณุภาพเพียงพอเหมาะสมมุ่งมัน่

ตั้งใจมีมนุยสมัพันธที่ด ี
8 3 24 

S7 บุคลากรมีความรู้ความช านาญเชี่ยวชาญในงานท่ีรับผิดชอบสมรรถนะสูง 8 4 32 
S8 ผู้บริหารบุคลากรทุกระดับมคี่านิยมรวมเรื่องคุณภาพความซื่อสัตย์ 

สามัคคมีีความรับผดิชอบ 
5 3 15 

รวม Strengthen 51  186 
    

Internal Factors 
Weight Rating Weighted 

  (๑-๕) Score 
จุดอ่อน (W=Weakness)       
W1 โครงสร้างใหญ่เกินในการบริหารจดัการไม่สอดคล้องกับการบริหาร

คุณภาพระดับหลักสูตรและสถาบนั 
5 5 25 

W2 แผนกลยุทธ์น าไปสู่การปฏิบตัิเพื่อน าไปสู่วสิัยทัศน์ได้ไม่ชัดเจนเนื่องขาด
การก าหนดเป้าประสงค์และตัวช้ีวดัไม่ท้าทายเพียงพอ 

5 5 25 

W3 ระบบการท างานบางระบบมหีลายขั้นตอนไมเ่อื้อต่อผู้ปฏบิัติท าให้ผล
งานไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง 

5 5 25 

W4 การท างานหลากหลายรูปแบบแตไ่ม่สามารถบรูณาการเป็นแนวทาง
เดียวได้เนื่องมาจากขาดความเข้าใจท่ีตรงกันเป็นหน่ึงเดยีวได้ ขาดความ
ซักซ้อมความเข้าใจท่ีตรงกัน 

8 5 40 

W5 มีความช านาญแต่ไมส่ามารถยกระดับคุณภาพงานไดเ้นื่องจากภาระงาน
รายบุคคลมีมากเกินไปจนไมส่ามารถปฏิบัติงานตามความเชี่ยวชาญหลัก
ให้ได้ผลงานท่ีโดดเด่น 

8 5 40 

W6 ท างานเป็นแบบเดิมไม่กล้าเปลี่ยนแปลงวิธีการท างานใหม่ๆ 8 5 40 
W7 ผลงานท่ีสะท้อนการปฏิบตัิภายใตค้่านิยมร่วมยังไมเ่ป็นไปตามความ

คาดหวัง 
5 5 25 

W8 การขาดความรู้เรื่องข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 5 5 25 
รวม Weakness 49  245 

รวม Strengthen-Weakness 100   
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ตารางการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ภายนอกองค์กร 
(External Strategic Factors Summary: EFAS) 

 

External Factors 
Weight   Rating Weighted  

  (1-5) Score 
โอกาส (O=Opportunities)       
O1 นโยบายของประเทศ เช่น ประชาคมอาเซียน  Thailand 4.0 

Service planเอื้อต่อการพัฒนาการเรยีนรู้ การบริการ และการ วิจัย 
10 5 50 

O2 นโยบายการพัฒนาการศึกษาเช่น IPE policy  ศต 21 เอื้อให้เป็น
ผู้น าด้านการจัดการศึกษาพยาบาล 

10 4 40 

O3 มีงบประมาณสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนการพัฒนาบคุลากร 
การวิจัยจากรัฐบาลและภายนอก 

10 5 50 

O4 การเปลีย่นแปลงโครงสร้างประชากรเช่น สังคมผูสู้งอายุ และ
แรงงานจากต่างประเทศท าให้เกิดภาวะโรคเรื้อรัง การเปลี่ยนแปลง
โรคอุบัติใหมเ่อื้อต่อการผลติบัณฑติการบริการวิชาการ 

10 5 50 

O5 มีเครือข่ายทางสังคมเช่น อบต. รพสต. เครือข่ายคุณภาพให้การ
สนับสนุนวิทยาลัยทุกพันธะกิจ 

10 4 40 

O6 ความก้าวหน้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท าใหเ้ข้าถึงความรูอ้ย่างรวดเร็ว
เอื้อต่อการเรียนรู้ทุกพนัธะกจิ 

10 4 40 

รวมO 60   270.00 

External Factors 
Weight   Rating Weighted  

 
 (1-5) Score 

ภัยคุกคาม(T=Threats)       
T1 มีนโยบาย Thailand 4.0 แต่กลยทุธ์การพัฒนาจัดการเรียนการ

สอนและนักศึกษายังไปไม่ถึงนโยบายที่เปลี่ยนแปลง 
5 5 25 

T2 นโยบายจ ากดัก าลังคนภาครัฐท าให้ผู้รับบริการ (ผู้ปกครองและ
นักศึกษา)เลือกมาเรียนท่ีวพบ.เปน็ล าดับสุดท้ายท าให้จ านวน
นักศึกษาไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

8 5 40 

T3 นโยบายภาษาอังกฤษและเกณฑ์การศึกษา2558 คุกคาม ท าให้
สมองไหลการผลติอยูในความเสี่ยงถ้านักศึกษาสอบภาษาอังกฤษไม่
ผ่าน 

5 5 25 

T4 ค่านิยมทางสังคมท าให้บุคลากรตอ้งปรับตัวในการท างานอย่างมาก
เกิดความเบื่อหน่ายในการท างาน 

6 5 30 

T5 มีคู่แข่งในการผลติงานวิจัย และการบริการวิชาการจาก
สถาบันการศึกษาอ่ืนในพ้ืนท่ีเดยีวกัน 

8 5 40 

T6 ความก้าวหน้าของการเจริญทางเทคโนโลยีท าใหม้ีโอกาสเกิด
ภาพลักษณ์ทางลบของวิทยาลัยมากข้ึน 

8 5 40 

รวมT 40  200 

รวม OT 100   
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 จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ทั้งปัจจัยภายในองค์กร (Interal Strategic Factors 
Summary:IFAS)  และปัจจัยภายนอกองค์กร(External Strategic Factors Summary:EFAS)วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช พบว่าคะแนนดังนี้ 

- จุดแข็ง (S=Strengthen) เท่ากับ  186 
- จุดอ่อน (W=Weakness) เท่ากับ  245 
- โอกาส (O=Opportunities) เท่ากับ  270 
- ภัยคุกคาม (T=Threats) เท่ากับ  ๒00 

 
รูปที่ ๑ ภาพแสดงผลการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ทั้งปัจจัยภายในองค์กร (Interal Strategic Factors 
Summary:IFAS)  และปัจจัยภายนอกองค์กร (External Strategic Factors Summary:EFAS) วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 การจัดท า TOWS matrix/SWOT matrix  เพ่ือจัดท าทางเลือกของกลยุทธ์ ประกอบด้วยปัจจัย
ภายในคือ  จุดอ่อน (W = Weakness)   จุดแข็ง (S= Strengths) และปัจจัยภายนอก คือ ภาวะคุกคาม/
ข้อจ ากัด  (T= Threats)   และโอกาส (O= Opportunities) ท าให้ได้ทางเลือกกลยุทธ์ของวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช คือหาวิธีแก้ไขจุดอ่อนหรือจุดด้อยภายในองค์กรโดยพิจารณาน า
โอกาสภายนอกที่จะเอ้ืออ านวยผลดีหรือผลประโยชน์ต่อองค์กรมาใช้ให้มากที่สุดมีโอกาส 
หรือพลิกตัว (Turnaround-oriented Strategy) เพื่อจัดหรือแก้ไขจุดอ่อนภายในต่าง ๆ ให้พร้อมที่
จะฉกฉวยโอกาสต่าง ๆ ที่เปิดให้และน าไปก าหนดแผนกลยุทธ์ของวิทยาลัยต่อไป 
 
 
 

Weakness          Strengths 
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บทที ่๓ 
แผนกลยุทธ์ 

 
 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ โดยคณะกรรมการจัดท า
แผนกลยุทธ์ร่วมในการวิเคราะห์ ทางเลือกทางยุทธศาสตร์ที่มีผลมาจากการวิเคราะห์องค์กร และก าหนด
วิสัยทัศน์ที่เป็นเข็มมุ่งขององค์กรว่า “ผู้น าการผลิตบัณฑิตพยาบาล” ภายในปี 2564 โดยก าหนดนิยาม
ว่า วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราชมีคุณภาพในการจัดการศึกษาทั้งในระดับหลักสูตรและระดับ
สถาบัน อยู่ในระดับดีมาก มีคะแนนอยู่ในอันดับ ๑ ใน ๕ ของสถาบันการพยาบาลในเขตภาคเหนือ  เพ่ือให้
การด าเนินงานบรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าว  คณะกรรมการฯร่วมกันก าหนดแนวทางการด าเนินงานตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ ๕ ประเด็น โดยแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ประกอบด้วยเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์ กลยุทธ์  และแผนงาน ดังนี้  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพ 
 เป้าประสงค์  
 ๑.๑ บัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์  
 ๑.๒ ผลิตบัณฑิตให้ส าเร็จการศึกษามีคุณภาพสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล
บนพื้นฐานการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 
 ๑.๓ พัฒนาอาจารย์ผู้สอนให้เป็นครูมืออาชีพ 
 ๑.๔ บริหารหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ 
 ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
 ๑.๑ ค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขา
พยาบาลศาสตร์ จากผู้ใช้บัณฑิต 
 ๑.๒ ร้อยละของบัณฑิตที่สอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผ่านครั้งแรก 
 ๑.๓ ค่าเฉลี่ยของการประเมินคุณภาพบัณฑิตด้านการบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 
โดยผู้ใช้บัณฑิต 
 ๑.๔ ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นต้นแบบการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนา
นักศึกษาในศตวรรษท่ี ๒๑ 
 ๑.๕ ระดับคะแนนผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร 
 กลยุทธ์ 
 ๑.1 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้บัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ 
 1.๒ พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีสมรรถนะเชิงวิชาชีพ บนพ้ืนฐานการ
บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 
 1.๓ พัฒนาอาจารย์ผู้สอนให้เป็นครูมืออาชีพ 
 1.๔ ส่งเสริมการบริหารหลักสูตรเพ่ือความเป็นเลิศ  
 แผนงาน 
 1. แผนงานผลิตบัณฑิตพยาบาล 
 2. แผนพัฒนานักศึกษา 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ วิจัยและสร้างผลงานวิชาการด้านสุขภาพที่ตอบสนองความต้องการของ
สังคม 
 เป้าประสงค์ 
 2.1 ผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการท่ีมีคุณภาพสูงสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการผลิตและ
พัฒนาบุคลากรสุขภาพและตอบสนองระบบสุขภาพของประเทศ 
 2.2 พัฒนาสมรรถนะอาจารย์ในการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ 
 2.3 ผลิตนวัตกรรมด้านสุขภาพ 
 2.4 ผลิตผลงานวิจัยเพื่อรับการสนับสนุนทุนวิจัยหรือนวัตกรรมจากแหล่งทุนภายนอก 
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
 2.1 ร้อยละของผลงานวิจัยและผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ
หรือนานาชาติ/จ านวนผลงานการตีพิมพ์ทั้งหมดในปีนั้น 
 2.2 จ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง 
 2.3 ระดับความส าเร็จในการส่งเสริมสนับสุนนการท าผลงานวิจัย/วิชาการไปตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ หรือน าไปใช้ประโยชน์ (ตามเกณฑ์ สบช. 2561) 
 2.4 จ านวนผลงานนวัตกรรมด้านสุขภาพที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 
 2.5 จ านวนเงินสนับสนุนทุนวิจัยหรือนวัตกรรมจากแหล่งทุนภายนอก 
 กลยุทธ์ 
 2.1 ยกระดับคุณภาพการผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการที่มีคุณภาพสูงสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการผลิตและพัฒนาบุคลากรสุขภาพและตอบสนองระบบสุขภาพของประเทศ 
 2.2 ผลักดันให้เกิดการสร้างนวัตกรรมไปสู่การจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรและใช้ประโยชน์ 
 2.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัยเพื่อแสวงหาแหล่งทุนภายนอก 
 แผนงาน 
 1. สนับสนุนการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการท่ีมีคุณภาพระดับสูง 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ บริการวิชาการด้านสุขภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม 

เป้าประสงค์ 
 3.1 สร้างหลักสูตรด้านการพัฒนาบุคลากรสุขภาพตามความต้องการของระบบสุขภาพ 
 3.2 พัฒนาบุคลากรสาธารณสุขตามความต้องการของระบบสุขภาพ 

3.3 พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขและศูนย์ความเป็นเลิศด้านการ 
จัดการโรคเรื้อรัง 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
3.1 จ านวนหลักสูตรที่ตอบสนองด้านการพัฒนาบุคลากรสุขภาพตามความต้องการของระบบ 

สุขภาพ 
 3.2 จ านวนบุคลากรสาธารณสุขที่เข้ารับการอบรมตามความต้องการของระบบสุขภาพ 
 3.3 ระดับความส าเร็จในการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเขตสุขภาพที่รองรับ Service Plan 
(ตามเกณฑ์ สบช. 2561) 
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 3.4 ระดับความส าเร็จของศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข (ตามเกณฑ์ 
สบช. 2561) และคะแนนความส าเร็จของศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการโรคเรื้อรัง  (ตามเกณฑ์การ
ด าเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านสุขภาพ วิทยาลัยในสังกัด สบช. พ.ศ. 2559- 2563)   
 กลยุทธ์ 
 3.1 พัฒนาบริการวิชาการเชิงรุกพ่ือตอบสนองระบบบริการสุขภาพ 
 3.2 ยกระดับความส าเร็จของศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขและศูนย์
ความเป็นเลิศด้านการจัดการโรคเรื้อรัง 
 แผนงาน 
 1.สนับสนุนการบริการวิชาการด้านการจัดการสุขภาพที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
และสังคม 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น   
เป้าประสงค์ 

 ๔.๑ พัฒนาคุณภาพนักศึกษาจากการสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ๔.๒ พัฒนาศักยภาพชุมชน/สังคมในการส่งเสริมสุขภาพด้วยการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
 ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
 4.๑. จ านวนนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพที่พัฒนาจากศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
ผลิตโดยนักศึกษา  
 4.๒. จ านวนนวตกรรมการส่งเสริมสุขภาพที่พัฒนาจากศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
น าไปใช้ในการพัฒนาสุขภาพในชุมชน/สังคม 
 กลยุทธ์ 
 4.๑ สนับสนุนการบูรณาการองค์ความรู้ของนักศึกษาเพื่อพัฒนานวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพ 
 4.๒ สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพที่บูรณาการศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นโดยชุมชน/สังคม  
 แผนงาน 
 1. แผนงานท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ บริหารจัดการวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ 
 เป้าประสงค์ 
 ๕.๑ พัฒนาระบบการจัดการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการองค์กร 
 ๕.๒ พัฒนาองค์กรให้เป็นวิทยาลัยคุณธรรมและวิทยาลัยสีเขียว (Green College) 
 ๕.๓ พัฒนาการบริหารจัดการให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม 
 5.4 พัฒนาความเชี่ยวชาญของอาจารย์ของวิทยาลัยให้สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนา
บุคลากรของกระทรวงสาธารณสุข 
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 ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
 ๕.๑ ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการองค์กร 
 ๕.๒ ระดับความส าเร็จของการพัฒนาองค์กรให้เป็นวิทยาลัยสีเขียว (Green College) 
 ๕.๓ ระดับความส าเร็จของการพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพภายใต้ค่านิยมร่วม 
MOPH  
 ๕.๔ ค่าคะแนนเฉลี่ยการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน  
 ๕.๕ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ  
 5.6. จ านวนอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาความเชี่ยวชาญสอดคล้องกับหลักสูตรที่ให้บริการสังคม
ของวิทยาลัย 
 กลยุทธ์ 
 ๕.๑ พัฒนาระบบการจัดการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการองค์กร 
 ๕.๒ พัฒนาองค์กรให้เป็นวิทยาลัยคุณธรรมและวิทยาลัยสีเขียว (Green College) 
 ๕.๓ พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
 5.4 เร่งรัดการพัฒนาความเชี่ยวชาญให้สอดคล้องกับความต้องการของระบบสุขภาพ 
 แผนงาน 
 1. แผนการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร 
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แผนทีก่ลยทุธว์ทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพทุธชนิราชปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

วสิยัทศัน“ผูน้ ำกำรผลติบัณฑติพยำบำลภำยในปี ๒๕๖๔” 

๑.การผลิตบัณฑิตพยาบาล 
ที่มีคุณภาพ 

2. วิจัยและสร้างผลงานวิชาการด้านสขุภาพ
ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม 

3. บริการวิชาการด้านสุขภาพให้สอดคล้อง
กับความต้องการของชุมชนและสังคม 

5. บริหารจัดการวิทยาลัย
ให้มีประสิทธิภาพ 

4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
และภูมิปัญญาท้องถิ่น  

บัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา

ตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ 
 

ผลิตผลงานวิจัยเพื่อรับการสนับสนุนทุนวิจัย
หรือนวัตกรรมจากแหล่งทุนภายนอก 

ยุท
ธศ

าส
ตร

์ 

ผลิตบัณฑิตให้ส าเร็จการศึกษามีคุณภาพสมรรถนะ
เชิงวิชาชีพทีม่ีคุณภาพได้มาตรฐานสากลบนพื้นฐาน

การดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 
 

ปร
ะส

ิทธ
ิผล

 
คุณ

ภา
พบ

ริก
าร

 
ปร

ะส
ิทธ

ิภา
พ 

พัฒ
นา

อง
ค์ก

ร 

พัฒนาความเชี่ยวชาญของอาจารยข์อง
วิทยาลยัให้สอดคล้องกับความต้องการในการ

พัฒนาบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุข 

พัฒนาระบบการจัดการข้อมูลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร

จัดการองค์กร 
 

ผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการทีม่ีคุณภาพสูง
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการผลิตและพัฒนาบุคลากร

สุขภาพและตอบสนองระบบสุขภาพของประเทศ 

 

พัฒนาคุณภาพนักศึกษาจากการ
สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 

พัฒนาสมรรถนะอาจารย์ใน
การผลิตผลงานวิจัยที่มี

คุณภาพ 

พัฒนาบุคลากร
สาธารณสุขตามความ

ต้องการของระบบสุขภาพ 
 

ผลิตนวัตกรรม
ด้านสุขภาพ 

 

พัฒนาองค์กรให้เป็นวิทยาลัยคุณธรรม
และวิทยาลัยสีเขียว (Green College) 

พัฒนาชุมชนในการส่งเสริมสขุภาพ
ด้วยการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาบุคลากร
สาธารณสุขและศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการ

โรคเรื้อรัง 
 

สร้างหลักสูตรด้านการพัฒนา
บุคลากรสุขภาพตามความ
ต้องการของระบบสุขภาพ 

 

พัฒนาการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ 
เป็นที่ยอมรับของสังคม 

 
 

พัฒนาอาจารย์ผู้สอนให้เป็น
ครูมืออาชีพ 

บริหารหลักสูตร 
อย่างมีคุณภาพ 
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ตารางแสดงความสัมพันธ์ของแผนยุทธศาสตร์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช 
ปีงบประมาณ 2560 – 2564 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่๑ ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพ 
 

เป้า 
ประสงค์ 

ตัวชี้วัด 
เป้าประสงค์ 

กลยุทธ ์ ข้อมูลพ้ืน 
ฐานย้อน 
หลัง๓ ปี 

ค่าเป้าหมาย  แผนงาน/โครงการขับเคลื่อน ประเด็นยุทธศาสตร์ และ
วิสัยทัศน์ ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (5 ปี) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

1.1 บัณฑิตมี
คุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี 
สาขาพยาบาล
ศาสตร ์
 

1.1 ค่าเฉลีย่ผล
การประเมิน
คุณภาพบณัฑิต
ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี
สาขาพยาบาล
ศาสตร์ จากผู้ใช้
บัณฑิต 
 

1.สนับสนุนการ
จัดการเรียนการ
สอนเพื่อให้
บัณฑิตมี
คุณภาพตาม
กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี
สาขาพยาบาล
ศาสตร ์
 
 
 
 
 

 ≥ 
4.10 

≥ 
4.20 

≥ 
4.30 

≥ 
4.40 

≥ 
4.50 

แผนงานที่ P01 การผลิตบัณฑิต 
โครงการที ่SP01 ยกระดับการเรยีนการสอนทีส่่งเสริม
บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับปริญญาตรีสาขา
พยาบาลศาสตร์จากผู้ใช้บณัฑิต  
 

 
 
 
 

ปีงบประมาณ
กิจกรรมที่ 1 

งบประมาณ 
อุดหนุน รายได ้

2560 NA - 
2561 13,400 - 
2562 13,400 - 
2563 13,400 - 
2564 13,400 - 

รวม 53,600 - 
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เป้า 
ประสงค์ 

ตัวชี้วัด 
เป้าประสงค์ 

กลยุทธ ์ ข้อมูลพ้ืน 
ฐานย้อน 
หลัง๓ ปี 

ค่าเป้าหมาย  แผนงาน/โครงการขับเคลื่อน ประเด็นยุทธศาสตร์ และ
วิสัยทัศน์ ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (5 ปี) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

1.2 ผลติบัณฑิตให้
ส าเรจ็การศึกษา
สมรรถนะเชิง
วิชาชีพท่ีมีคุณภาพ
ได้มาตรฐานสากล
บนพ้ืนฐานการดูแล
ด้วยหัวใจความเป็น
มนุษย ์

1.2 ค่าเฉลีย่
ของการประเมิน
คุณภาพบณัฑิต
ด้านการบริการ
ด้วยหัวใจความ
เป็นมนุษย์โดย
ผู้ใช้บัณฑิต 
 

2.พัฒนา
กระบวนการ
เรียนรู้ทีส่่งเสริม
ให้ให้นักศึกษามี
สมรรถนะเชิง
วิชาชีพบน
พื้นฐานการ
บริการด้วย 
หัวใจความ
เป็นมนุษย์  

 ≥ 
4.25 

≥ 
4.30 

≥ 
4.35 

≥ 
4.40 

≥ 
4.45 

แผนงานที่ P02 การพัฒนานักศึกษา 
โครงการที่ SP02 พัฒนานักศึกษาให้มีอัตลักษณ์บัณฑิต 
“บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเปน็มนุษย์”  

ปีงบประมาณ
กิจกรรมที่ 2 

งบประมาณ 
อุดหนุน รายได้ 

2560 NA - 
2561 401,240 - 
2562 401,240 - 
2563 401,240 - 
2564 401,240 - 
รวม 1,604,960 -  

1.3 ร้อยละของ
บัณฑิตทีส่อบ
ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
ผ่านครั้งแรก 

 75 80 85 90 95 แผนงานที่ P01 การผลิตบัณฑิต 
โครงการที่ SP03 โครงการเตรียมความพร้อมสอบขึ้น
ทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ ์

ปีงบประมาณ งบประมาณ 
 อุดหนุน รายได้ 

2560 NA  - 
2561 308,280 - 
2562 308,280 - 
2563 308,280 - 
2564 308,280 - 
รวม 1,233,120 -  
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เป้า 
ประสงค์ 

ตัวชี้วัด 
เป้าประสงค์ 

กลยุทธ ์ ข้อมูลพ้ืน 
ฐานย้อน 
หลัง๓ ปี 

ค่าเป้าหมาย  แผนงาน/โครงการขับเคลื่อน ประเด็นยุทธศาสตร์ และ
วิสัยทัศน์ ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (5 ปี) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

1.3 พัฒนา
อาจารยผ์ู้สอนให้
เป็นครูมืออาชีพ 

 

1.4 ร้อยละของ
อาจารย์ที่ได้รับ
การยกย่องให้เป็น
ต้นแบบการ
จัดการเรียนการ
สอนที่พัฒนา
นักศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 
 

3. พัฒนา
อาจารยผ์ู้สอน
ให้เป็นครูมือ
อาชีพ 

 5 
(คน) 

10 
(คน) 

15 
(คน) 

20 
(คน) 

25 
(คน) 

แผนงานที่ P01 การผลิตบัณฑิต 
โครงการที่ SP04 ยกระดับการจดัการเรียนการสอนใน
ศตวรรษที่ 21 

ปีงบประมาณ งบประมาณ 
อุดหนุน รายได้ 

2560 NA  - 
2561 83,000 - 
2562 83,000 - 
2563 83,000  
2564 83,000 - 
รวม 332,000 -  

1.4 การบริหาร
หลักสตูรอย่างมี
คุณภาพ 
 

1.5 ระดับ
คะแนนผลการ
ประเมินคุณภาพ
ระดับหลักสตูร 
 

4. ส่งเสริม
การบริหาร
หลักสตูรเพื่อ
ความเป็นเลิศ 

 ≥ 
3.51 

≥ 
3.80 

≥ 
4.00 

≥ 
4.20 

≥ 
4.51 

แผนงานที่ P01 การผลิตบัณฑิต 
โครงการที่ SP05 ยกระดับการบริหารหลักสตูรสู่ความ
เป็นเลิศ 

ปีงบประมาณ งบประมาณ 
อุดหนุน รายได้ 

2560 NA  - 
2561 61,260 - 
2562 61,260 - 
2563 61,260 - 
2564 61,260 - 
รวม 245,040 -  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 วิจัยและสร้างผลงานวิชาการด้านสุขภาพที่ตอบสนองความต้องการของสังคม 
 

เป้า 
ประสงค์ 

ตัวชี้วัด 
เป้าประสงค์ 

กลยุทธ ์ ข้อมูลพ้ืน 
ฐานย้อน 
หลัง๓ ปี 

ค่าเป้าหมาย  แผนงาน/โครงการขับเคลื่อน ประเด็นยุทธศาสตร์ และ
วิสัยทัศน์ ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (5 ปี) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

2.1 ผลติผลงาน 
วิจัยและผลงาน
วิชาการที่มีคุณภาพ 
สูงสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการ
ผลิตและพัฒนา
บุคลากรสุขภาพ 
และตอบสนอง
ระบบสุขภาพของ
ประเทศ 
2.2 พัฒนา
สมรรถนะอาจารย์
ในการผลติผลงาน 
วิจัยที่มีคุณภาพ 

1. ร้อยละของ
ผลงานวิจัยและ
ผลงานวิชาการ 
ที่ได้รับการตีพิมพ์
ในวารสารวิชา 
การระดับชาติ
หรือนานาชาต/ิ
จ านวนผลงานท่ี
ได้รับการตีพิมพ์
ทั้งหมดในปีนั้นๆ 
2. จ านวนผลงาน 
วิจัยที่ไดร้ับการ
อ้างอิง 
3. ระดับความ 
ส าเรจ็ในการ
สง่เสริมสนับสนุน
การผลิตผล
งานวิจัย/วิชาการ
ไปตีพิมพ์เผยแพร ่
ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ หรือ
น าไปใช้ประโยชน์ 

1. ยกระดับ
คุณภาพการ
ผลิต
ผลงานวิจัย
และผลงาน
วิชาการ 
ที่มีคุณภาพ 
สูงสามารถ
น าไปใช้
ประโยชน์ใน
การผลิตและ
พัฒนา
บุคลากร
สุขภาพและ
ตอบสนอง
ระบบสุขภาพ
ของประเทศ 

 70  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N/A 
 
 

5 

80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 

5 

85 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 

5 

90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 

5 

95 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 

5 

แผนงานที่ P03 สนับสนุนการผลิตและเผยแพร่
ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการที่มีคณุภาพระดับสูง 
โครงการที่ SP06  โครงการยกระดับคุณภาพการผลติ
ผลงานวิจัยและวิชาการ 
กิจกรรมที่ 1 การขียนนิพนธ์ต้นฉบับ 
1.1 รวบรวมและคดัสรรผลงานวจิัยที่แล้วเสร็จ และ
ก าหนดวารสารเป้าหมายในการตพีิมพ์เผยแพร ่
1.2. ประสานงานอาจารย์หัวหน้าโครงการวิจัยที่อยู่ใน
กลุ่มเป้าหมาย เพื่อเตรียมร่างนิพนธ์ต้นฉบับ 
1.3. ประชุมเชิงปฏิบตัิการเขียนนพินธ์ต้นฉบับโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
1.4. ส่งบทความที่ได้รับการแก้ไขไปยังวารสารเป้าหมาย
และตดิตามการตอบรับจากวารสาร 
1.5. สรุปและประเมินโครงการ 
กิจกรรมที่ 2 จัดค่ายพัฒนาวิจยัคณุภาพสูง 
2.1. ประชาสมัพันธ์อาจารย์ทีส่นใจส่งช่ือเข้าร่วมโครงการ 
2.2 ประชุมเชิงปฏิบตัิการก าหนดหัวข้อโครงการวิจัยและ
ร่างโครงการวจิัยคณุภาพสูงทีส่ามารถน าไปใช้ประโยชน ์
2.3. ส่งโครงร่างวิจัยเพื่อขอรับรองจริยธรรมวิจัยใน
มนุษย์และอนุมัติทุนวิจัย 
2.4. นักวิจัยด าเนินการวิจัย 
2.5. สรุปและประเมินโครงการ 
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เป้า 
ประสงค์ 

ตัวชี้วัด 
เป้าประสงค์ 

กลยุทธ ์ ข้อมูลพ้ืน 
ฐานย้อน 
หลัง๓ ปี 

ค่าเป้าหมาย  แผนงาน/โครงการขับเคลื่อน ประเด็นยุทธศาสตร์ และ
วิสัยทัศน์ ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (5 ปี) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

 ปีงบประมาณ แหล่งเงิน 
อุดหนุน รายได ้

2560 - - 
2561 80,250 - 
2562 80,250 - 
2563 80,250 - 
2564 80,250 - 
รวม 321,000 -  

2.3 ผลตินวัตกรรม 
ด้านสุขภาพ 

4. จ านวนผลงาน
นวัตกรรมด้าน
สุขภาพท่ีได้รับ
การจดอนุ
สิทธิบัตร 

2. ผลักดัน
ให้เกิดการ
สร้าง
นวัตกรรม
ไปสู่การจด
สิทธิบัตร
หรืออนุ
สิทธิบัตร
และใช้
ประโยชน ์
 
 
 
 
 
 

 N/A 
 

 
 

1 
 

 
 

2 
 

 

3 
 
 
 

4 
 

 
 

โครงการที่ SP07 พัฒนานวัตกรรมสุขภาพ 
1. ประชาสัมพันธ์อาจารย์ที่สนใจพัฒนานวัตกรรมสุขภาพ 
2. จัดประชุมเชิงปฏิบตัิการการพัฒนานวัตกรรมสุขภาพ
และการจดอนุสิทธิบัครและสิทธิบตัร 
3. อาจารย์ร่างโครงการพัฒนานวัตกรรม และด าเนินการ 
4. อาจารย์ส่งผลงานเพื่อจดอนสุทิธิบัตรหรือสิทธิบัตร 
5. สรุปและประเมินโครงการ 

ปีงบประมาณ แหล่งเงิน 
อุดหนุน รายได ้

2560 - - 
2561 45,600 - 
2562 45,600 - 
2563 45,600 - 
2564 45,600 - 
รวม 182,400 - 
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เป้า 
ประสงค์ 

ตัวชี้วัด 
เป้าประสงค์ 

กลยุทธ ์ ข้อมูลพ้ืน 
ฐานย้อน 
หลัง๓ ปี 

ค่าเป้าหมาย  แผนงาน/โครงการขับเคลื่อน ประเด็นยุทธศาสตร์ และ
วิสัยทัศน์ ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (5 ปี) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

2.4 ผลติผล
งานวิจัยเพื่อรับ
การสนับสนุน 
ทุนวิจัยหรือ
นวัตกรรมจาก
แหล่งทุนภายนอก 

5. จ านวนเงิน
สนับสนุนทุนวิจัย
หรือนวัตกรรม
จากแหล่งทุน
ภายนอก 

3. สร้าง
เครือข่าย 
ความร่วมมือ
ทางการวิจัย 
เพื่อแสวงหา
แหล่งทุน
ภายนอก 

 N/A 
 
 

500,000 
 

1,000,000 
 
 

1,500,000 
 

2,000,000 
 
 

โครงการที่ SP08 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการผลิต
ผลงานวิจัย 
กิจกรรมที่ 1 
1. 1 แสวงหาเครือข่ายความร่วมมือและลงนามความ
ร่วมมือในการผลติผลงานวิจัย 
1.2.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อร่วมก าหนดประเด็นวิจัย
และโครงร่างวิจัยเพื่อขอทุนจากแหล่งทุนภายนอก 
1.3. ทีมวิจัยพัฒนาโครงร่างวิจัย 
กิจกรรมที่ 2 
2.1. ประชุมเชิงปฏิบตัิการเพื่อวิพากษ์โครงร่างวิจัย 
2.2 ทีมวิจัยปรับปรุงโครงรา่งเพื่อส่งขอพิจารณาขอ
รับรองจริยธรรมวจิัยในมนุษย์และขอทุนวิจัย 
2.3.ทีมวิจัยด าเนินการวิจยัตามแผนท่ีวางไว ้
2.4. สรุปและประเมินโครงการ 
 

ปีงบประมาณ แหล่งเงิน 
อุดหนุน รายได ้

2560 - - 
2561 - 60,750 
2562 - 60,750 
2563 - 60,750 
2564 - 60,750 
รวม - 243,000 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 บริการวิชาการด้านสุขภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม 
 

เป้า 
ประสงค์ 

ตัวชี้วัด 
เป้าประสงค์ 

กลยุทธ ์ ข้อมูลพ้ืน 
ฐานย้อน 
หลัง๓ ปี 

ค่าเป้าหมาย  แผนงาน/โครงการขับเคลื่อน ประเด็นยุทธศาสตร์ และ
วิสัยทัศน์ ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (5 ปี) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

3.1 สร้าง
หลักสตูรดา้น 
การพัฒนา
บุคลากร
สุขภาพตาม
ความต้องการ
ของระบบ
สุขภาพ 

1. จ านวน
หลักสตูรที่ตอบ 
สนองด้านการ
พัฒนาบุคลากร
สุขภาพตามความ
ตอ้งการของ 
ระบบสุขภาพ 

พัฒนาบริการ
วิชาการ 
เชิงรุกเพื่อ
ตอบสนอง
ระบบบริการ
สุขภาพ  

 1 
 

 
 
 

1 
 

 
 

1 
 

 
 

1 
 

 

1 
 

 
 

แผนงานที่ P03  สนับสนุนการบริการวชิาการด้านการ
จัดการสขุภาพที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 
และสังคม 
โครงการที ่SP09 พัฒนาหลักสูตรเพื่อตอบสนองระบบ
สุขภาพ 
1.1. วิเคราะห์สถานการณค์วามตอ้งการการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรตามระบบสุขภาพ 
1.2.พัฒนาหลักสูตรทีส่อดคล้องกับความต้องการตาม
ระบบสุขภาพ 
1.3. ด าเนินการจัดอบรมตามหลกัสูตรที่ก าหนดไว ้
1.4. สรุปและประเมินโครงการ 
 

ปีงบประมาณ แหล่งเงิน 
อุดหนุน รายได้ 

2560 - - 
2561 - 908,000 
2562 - 908,000 
2563 - 908,000 
2564 - 908,000 
รวม - 3,632,000 

 

3.2 พัฒนา
บุคลากร
สาธารณสุข 
ตามความ
ต้องการของ
ระบบสุขภาพ 

2. จ านวนบุคลากร
สาธารณสุขท่ีเข้ารับ
การอบรมตาม 
ความต้องการ 
ของระบบสุขภาพ 

80 
 
 
 

80 
 
 
 
 

80 
 
 
 
 

80 
 
 
 
 

80 
 
 
 
 

3. ระดับความ 
ส าเรจ็ในการ
สนับสนุนการ
พัฒนาบุคลากร
เขตสุขภาพรองรับ 
Service Plan 
 

5 
 

5 
 

5 
 

5 
 

5 
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เป้า 
ประสงค์ 

ตัวชี้วัด 
เป้าประสงค์ 

กลยุทธ ์ ข้อมูลพ้ืน 
ฐานย้อน 
หลัง๓ ปี 

ค่าเป้าหมาย  แผนงาน/โครงการขับเคลื่อน ประเด็นยุทธศาสตร์ และ
วิสัยทัศน์ ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (5 ปี) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

3.3 พัฒนา
ศูนย์ความเป็น
เลิศดา้นการ
พัฒนาบุคลากร
สาธารณสุข 
และศูนย์ความ
เป็นเลิศด้าน
การจัดการโรค
เรื้อรัง 

4. ระดับความ 
ส าเร็จของศูนย์
ความเป็นเลิศ
ด้านการพัฒนา
บุคลากรสาธารณสุข 
(ตามเกณฑ์ สบช. 
2561)และ
คะแนนความ 
ส าเร็จของศูนย์
ความเป็นเลิศ
ด้านการจัดการ
โรคเรื้อรัง  (ตาม
เกณฑ์การ
ด าเนินงานศูนย์
ความเป็นเลิศทาง
วิชาการด้าน
สุขภาพ วิทยาลัย
ในสังกัด สบช. 
พ.ศ. 2559- 
2563)   

ยกระดับ
ความส าเร็จ
ของศูนย์
ความเป็น
เลิศดา้นการ
พัฒนา
บุคลากร
สาธารณสุข
และ 
ศูนย์ความ
เป็นเลิศด้าน
การจัดการ 
โรคเรื้อรัง 

 - 
 
 
 
 
 
 
 
- 

5 
 
 
 
 
 
 
 

85% 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 

90% 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 

95% 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 

100% 
 

โครงการที่ SP10 พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านการ
พัฒนาบุคลากรสาธารณสุขและศนูย์ความเป็นเลิศด้าน
การจัดการโรคเรื้อรัง 
1. วิเคราะห์การด าเนินงานของงานบริการวิชาการและ
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการโรคเรื้อรัง 
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับศูนย์พัฒนาบุคลากรและศูนย์
ความเป็นเลิศด้านการจดัการโรคเรื้อรังกับสถาบันท่ี
ประสบความส าเรจ็ 
3.ถอดบทเรียนและน าสิ่งที่ได้เรียนรู้มาพัฒนาการบริการ
วิชาการและศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการโรคเรื้อรัง 
4. สรุปและประเมินโครงการ 
 

ปีงบประมาณ แหล่งเงิน 
อุดหนุน รายได ้

2560 - - 
2561 58,000 - 
2562 58,000 - 
2563 58,000 - 
2564 58,000 - 
รวม 232,000 - 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

เป้าประสงค์ 
กลยุทธ ์ ข้อมูลพ้ืน 

ฐานย้อน 
หลัง๓ ปี 

ค่าเป้าหมาย  แผนงาน/โครงการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ และ
วิสัยทัศน์ ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (5 ปี) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๔.๑ พัฒนา
คุณภาพ
นักศึกษาจาก
การสืบสาน
ศิลปวฒันธรรม
และภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.๑. จ านวน
นวัตกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพที่
พัฒนาจาก
ศิลปวัฒนธรรม
และภมูิปัญญา
ท้องถิ่นที่ผลิตโดย
นักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. สนับสนุน
บูรณาการ 
องค์ความรู ้
ของนักศึกษา
เพื่อพัฒนา
นวัตกรรม 
การส่งเสริม 
สุขภาพ 
 

 NA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงานที ่P04 ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
โครงการที ่SP11 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการสืบ
สานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญาท้องถิ่น 
๑.ก าหนดประเด็นการใช้ศลิปวัฒนธรรมและภมูิปัญญา
ท้องถิ่นมาพัฒนานวัตกรรมการส่งเสรมิสุขภาพ 
๒.คัดเลือกรายวิชาที่เหมาะสมในแต่ละชั้นปีออกแบบการ
เรียนรู้ทีม่อบหมายให้นักศึกษาสรา้งนวัตกรรม 
๓.จัดเวทีให้นักศึกษาได้น าเสนอผลงานนวัตกรรมและ/
หรือสนับสนุนให้นักศึกษาไปน าเสนอหรือประกวดผลงาน
กับหน่วยงานภายนอก 
๔.รวบรวมผลงานนวัตกรรมส่งจดสิทธิบัตรหรืออนุสทิธิบัตร 
(ถ้ามี) 
๕.ถอดบทเรยีน ประเมินผลการด าเนินงาน ปัญหา
อุปสรรคในการด าเนินงานท้ังอาจารย์และนักศึกษา 
๖.น าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานในปีต่อไป 

ปีงบประมาณ แหล่งเงิน 
อุดหนนุ รายได้ 

2560 NA - 
2561 40,000 - 
2562 40,000 - 
2563 40,000 - 
2564 40,000 - 
รวม 160,000 -  
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าประสงค์ 

กลยุทธ ์ ข้อมูลพ้ืน 
ฐานย้อน 
หลัง๓ ปี 

ค่าเป้าหมาย  แผนงาน/โครงการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ และ
วิสัยทัศน์ ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (5 ปี) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๔.๒ พัฒนา
ศักยภาพ
ชุมชน/สังคม 
ในการส่งเสริม
สุขภาพด้วย
การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒน 
ธรรมและภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น 

4.๒. จ านวนนว
ต ก ร ร ม ก า ร
ส่งเสริมสุขภาพ
ที่ พั ฒ น า จ า ก
ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญา
ท้ อ ง ถิ่ น ที่
น าไปใช้ในการ
พัฒนาสุขภาพ
ในชุมชน/สังคม 
 

๒. สนับสนุน
การพัฒนา
นวัตกรรม
ส่งเสริม
สุขภาพที่
บูรณาการ
ศิลปวัฒนธร
รมและภูมิ
ปัญญา
ท้องถิ่นโดย
ชุมชน/สังคม
  

 NA 1 2 3 4 โครงการที่ SP12 พัฒนาศักยภาพชุมชน/สังคมในการ
ส่งเสริมสุขภาพด้วยการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๑.ก าหนดชุมชนและวางแผนการบริการวิชาการกับชุมชน
ในการใช้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญาท้องถิ่นมาพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อใช้ในการส่งเสริมสุขภาพ 
๒.ด าเนินการบริการวิชาการร่วมกบัชุมชนในการใช้
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญาท้องถิ่นมาพัฒนา 
นวัตกรรมเพื่อใช้ในการส่งเสริมสุขภาพ 
๓.รวบรวมผลงานนวัตกรรมส่งจดสิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตร (ถ้ามี) 
๔.ถอดบทเรยีน ประเมินผลการด าเนินงาน ปัญหา
อุปสรรคในการด าเนินงานท้ังอาจารย์และชุมชนรวมทั้ง
ประโยชน์และคณุค่าของกิจกรรม 
๕.น าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานในปีต่อไป 

ปีงบประมาณ แหล่งเงิน 
อุดหนุน รายได ้

2560 NA - 
2561 ๒๐,๐๐๐ - 
2562 ๒๐,๐๐๐ - 
2563 ๒๐,๐๐๐ - 
2564 ๒๐,๐๐๐ - 
รวม 8๐,๐๐๐ -  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารจัดการวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ 
 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าประสงค์ 

กลยุทธ ์ ข้อมูลพ้ืน 
ฐานย้อน 
หลัง๓ ปี 

ค่าเป้าหมาย  แผนงาน/โครงการขับเคลื่อน ประเด็นยุทธศาสตร์ และ
วิสัยทัศน์ ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (5 ปี) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๕.๑ พัฒนา
ระบบการ
จัดการข้อมลู
และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
เพื่อการ
บริหารจดัการ
องค์กร 
 

๕.๑ ระดับ
ความส าเร็จของ
การพัฒนาระบบ
การจัดการข้อมูล
และเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการ
องค์กร 

 

๕.๑ พัฒนา
ระบบการ
จัดการ
ข้อมูลและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
เพื่อการ
บริหาร
จัดการ
องค์กร 
 

 NA 4 4 5 5 แผนงานที่ P05 การพัฒนาการบริหารจดัการองค์กร 
โครงการที ่SP13 โครงการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูล
และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการองค์กร 

ปีงบประมาณ แหล่งเงิน 
อุดหนุน รายได ้

2560 - - 
2561 - 1,062,950 
2562 - 2,000,000 
2563 - 2,000,000 
2564 - 2,000,000 
รวม - 7,062,950  

๕.๒ พัฒนา
องค์กรให้เป็น
วิทยาลัย
คุณธรรมและ
วิทยาลัยสีเขียว 
(Green 
College) 
 

 

๕.๒ ระดับ
ความส าเร็จของ
การพัฒนาองค์กร
ให้เป็นวิทยาลัย
คุณธรรมและ
วิทยาลัยสีเขียว 
(Green College) 
 
 

๕.๒ พัฒนา
องค์กรให้
เป็นวิทยาลัย
คุณธรรม 
และวิทยาลัย
สีเขียว 
(Green 
College) 

 

 NA 
 
 
 

NA 

5 
 
 
 

3 

5 
 
 
 
4 

5 
 
 
 

5 

5 
 
 
 

5 

โครงการทีS่P14 วิทยาลัยสเีขียว(Green College) 

  

ปีงบประมาณ แหล่งเงิน 
อุดหนุน รายได ้

2560 - - 
2561 240,960 -- 
2562 200,290 - 
2563 225,290 - 
2564 225,290 - 
รวม 891,830 - 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าประสงค์ 

กลยุทธ ์ ข้อมูลพ้ืน 
ฐานย้อน 
หลัง๓ ปี 

ค่าเป้าหมาย  แผนงาน/โครงการขับเคลื่อน ประเด็นยุทธศาสตร์ และ
วิสัยทัศน์ ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (5 ปี) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๕.๓ พัฒนา 
การบริหาร
จัดการให้มี
คุณภาพเป็นที่
ยอมรับของ
สังคม 

๕.๓ ระดับ
ความส าเร็จของ
การพัฒนาการ
บริหารทรัพยากร
บุคคลให้มี
ศักยภาพภายใต้
ค่านิยมร่วม 
MOPH  
 

๕.๓ พัฒนา 
การบริหาร
จัดการให้มี
ประสิทธิภาพ 

 NA 3 4 5 5 โครงการที่ SP15 พัฒนาวิทยาลัยคุณธรรมภายใต้ค่านิยม
ร่วม MOPH 

  

ปีงบประมาณ แหล่งเงิน 
อุดหนุน รายได้ 

2560 - - 
2561 - 134,825 
2562 - 46,675 
2563 - 48,675 
2564 - 48,675 
รวม - 278,850 

 ๕.๔ ค่าคะแนน
เฉลี่ยการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายในระดับ
สถาบัน  

  ≥ 3.51 ≥3.81 ≥4.00 ≥4.30 ≥4.51 โครงการที่ SP16 ยกระดับประสทิธิภาพการบริหาร
วิทยาลัยให้ทันการเปลี่ยนแปลง 
 

ปีงบประมาณ แหล่งเงิน 
อุดหนุน รายได ้

2560 - - 
2561 100,000 - 
2562 100,000 - 
2563 100,000 - 
2564 100,000 -- 
รวม 400,000 - 

 
 

 ๕.๕ ค่าเฉลีย่ความ
พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ  

  ≥ 3.51 ≥3.81 ≥4.00 ≥4.30 ≥4.51 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าประสงค์ 

กลยุทธ ์ ข้อมูลพ้ืน 
ฐานย้อน 
หลัง๓ ปี 

ค่าเป้าหมาย  แผนงาน/โครงการขับเคลื่อน ประเด็นยุทธศาสตร์ และ
วิสัยทัศน์ ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (5 ปี) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

5.4 พัฒนา
ความเชี่ยวชาญ
ของอาจารย์
ของวิทยาลัยให้
สอดคล้องกับ
ความต้องการ 
ในการพัฒนา
บุคลากรของ
กระทรวง
สาธารณสุข 

5.6. จ านวน
อาจารย ์
ที่ได้รับการพัฒนา
ความเชี่ยวชาญ
สอดคล้องกับ
หลักสตูรที่
ให้บริการสังคม
ของวิทยาลัย 
 

เร่งรัดการ
พัฒนาความ
เชี่ยวชาญให้
สอดคล้อง
กับความ
ต้องการของ
ระบบ
สุขภาพ 

 0 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 

8 
 
 
 
 
 

โครงการที่ SP17 พัฒนาความเชีย่วชาญของอาจารย์ให้
สอดคล้องกับหลักสตูรที่ให้บริการของวิทยาลัย 
กิจกรรมหลัก 
1. วิเคราะห์และสรุปความต้องการพัฒนาความเชี่ยวชาญ
ที่สอดคล้องกับหลักสูตร 
2. ด าเนินการพัฒนาอาจารย์ตามแผน 
3. สรุปและประเมินโครงการ 

ปีงบประมาณ แหล่งเงิน 
อุดหนุน ราย 

ได้ 
2560 - - 
2561 100,000 - 
2562 200,000 - 
2563 300,000 - 
2564 400,000 - 
รวม 1,000,000 -  
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ตารางสรุปจ านวนประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ์  
จ านวนแผนงานตามกลยุทธ์ และโครงการตามกลยุทธ์ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด

เป้าประสงค์ 
กลยุทธ์ แผนงานตาม

กลยุทธ์ 
โครงการ

ตามกลยุทธ์ 
๑. การผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพ 4 5 4 2 5 
๒. วิจัยและสร้างผลงานวิชาการด้านสุขภาพที่ตอบสนองความ
ต้องการของสังคม 

4 5 3 1 3 

๓.บริการวิชาการด้านสุขภาพให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชนและสังคม 

3 4 2 1 2 

๔.ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 2 2 2 1 2 
๕. บริหารจัดการวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ 4 6 4 1 5 

สรุปจ านวนทั้งหมด 17 22 15 6 17 
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ตารางสรุปงบประมาณตามแผนกลยุทธ์ (พ.ศ. 2560-2564) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช  
ประเด็นยุทธศาสตร ์ โครงการตามกลยุทธ ์(Strategy project:SP ) แหล่งเงิน รวมเป็นเงิน 

(บาท) อุดหนุน เงินรายได้ 
๑. การผลติบัณฑติพยาบาลที่มี
คุณภาพ 
 

โครงการที่ SP01 ยกระดับการเรยีนการสอนทีส่่งเสริมบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ จากผู้ใช้บัณฑติ และอัตลักษณ์บัณฑิต 

53,600   53,600 

โครงการที่ SP02 พัฒนานักศึกษาให้มีอัตลักษณ์บัณฑิต “บริการสขุภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย”์ 1,604,960  1,604,960 
โครงการที่ SP03 โครงการเตรียมความพร้อมสอบขึ้นทะเบียนใบอนญุาตประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ ์

1,233,120   1,233,120 

โครงการที่ SP04 ยกระดับการจดัการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 332,000   332,000 
โครงการที่ SP05 ยกระดับการบริหารหลักสตูรสู่ความเป็นเลิศ 245,040   245,040 

๒. วิจัยและสร้างผลงานวิชาการ
ด้านสุขภาพท่ีตอบสนองความ
ต้องการของสังคม 

โครงการที่ SP06  โครงการยกระดับคุณภาพการผลติผลงานวิจัยและวิชาการ 321,000   321,000 
โครงการที่ SP07 พัฒนานวัตกรรมสุขภาพ 182,400   182,400 
โครงการที่ SP08 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการผลิตผลงานวิจยั   243,000 243,000 

๓.บริการวิชาการด้านสุขภาพให้
สอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชนและสังคม 

โครงการที่ SP09 พัฒนาหลักสูตรเพื่อตอบสนองระบบสุขภาพ   3,632,000 3,632,000 
โครงการที่ SP10 พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขและศูนย์ความเป็น
เลิศดา้นการจดัการโรคเรื้อรัง 

232,000   232,000 

๔.ท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการที่ SP11 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภมูิปัญญาท้องถิ่น 160,000   160,000 
โครงการที่ SP12 พัฒนาศักยภาพชุมชนในการส่งเสรมิสุขภาพด้วยการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม
และภมูิปัญญาท้องถิ่น 

๘๐,๐๐๐   80,000 

๕. บริหารจัดการวิทยาลัยให้มี
ประสิทธิภาพ 

โครงการที่ SP13 โครงการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลและเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการองค์กร 

  7,062,950 7,062,950 

โครงการที่ SP14 วิทยาลัยสีเขยีว(Green and Clean College 891,830   891,830 
โครงการที่ SP15 พัฒนาวิทยาลัยคุณธรรมภายใต้ค่านิยมร่วม MOPH   278,850 278,850 
โครงการที่ SP16 ยกระดับประสทิธิภาพการบริหารวิทยาลัยให้ทันการเปลีย่นแปลง 400,000   400,000 
โครงการที่ SP17 พัฒนาความเชีย่วชาญของอาจารย์ให้สอดคล้องกบัหลักสตูรที่ให้บริการของวิทยาลยั 1,000,000   1,000,000 

  รวมเป็นเงิน (บาท) 6,735,950 11,216,800 17,952,750 
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บทที่ ๔ 
การแปลงแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพ 
 

โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการทีS่P0๑ 
โครงการยกระดับ
การเรียนการสอนที่
ส่งเสริมบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขา
พยาบาลศาสตร์ 
วัตถุประสงค์ 
๑.เพื่อยกระดับการ
ผลิตบัณฑติให้มี
คุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี
สาขาพยาบาลศาสตร ์
๒.เพื่อผลิตบณัฑติ
ให้มีคุณลักษณะ
ของการบริการ
สุขภาพด้วย 

๑.ค่าเฉลี่ยผลการประเมิน
คุณภาพบณัฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาพยาบาล
ศาสตร์ โดยผู้ใช้บัณฑติ  
≥4.๒๐ 
2. อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ 
ของนักศึกษาช้ันปีท่ี 1-3 
ได้รับการประเมินผลการ
เรียนรูต้ามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
(TQF) และผลลัพธ์การเรียนรู้
ตามหลักสูตร 
3.  นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 มีค่า
คะแนนเฉลีย่ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษา (TQF) แต่ละ
ด้านไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ 
(คะแนนเต็ม ๕) 

1.ก าหนดนโยบายการจัดการเรียน
การสอนที่ส่งเสรมิบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบั
ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ 
และอัตลักษณ์บณัฑิต 
2.ด าเนินการตามนโยบายที่
ก าหนดดังนี ้
ปีการศึกษา 2560 (งบประมาณ 
2561) 
2.1 ในหมวดวิชาพย.ทุกรายวิชา 
ใหม้ีการจัดการเรียนการสอนอย่าง
น้อย 2 วิธีต่อรายวิชา  
2.2  จัดใหม้ีรูปแบบการวัด
ประเมินผล เช่น MEQ ,OSCE, 
สถานการณ์เสมือนจริง ในรายวิชา
ทฤษฎี /ปฏิบัติ อย่างน้อย 2 
รายวิชา ในช้ันปีท่ี2-4 
ปีการศึกษา 2561 (งบประมาณ 
2562) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปีการศึกษา 
2560 
(งบประมาณ 
2561) 
-นักศึกษาพยาบาล
ศาสตร์ชั้นปีที่ 2-๓  
จ านวน จ านวน  
274 คน 

การด าเนินการข้อ 1. -2.2 
งบประมาณปี 2560-2564อยู่ในรายวิชา
การจัดการเรยีนการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีงบ 
ประมาณ 
2561-
2564 

 

๑.วิทยาลยัฯ
สามารถผลิต
บัณฑิต
พยาบาลมี
คุณภาพตาม
กรอบ
มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี
สาขาพยาบาล
ศาสตร์  
๒.วิทยาลยั
สามารถผลิต
บัณฑิต
พยาบาลที่มี
บริการ
สุขภาพด้วย
หัวใจความ
เป็นมนุษย ์

-รอง
ผู้อ านวยการ
งานวิชาการ 
- อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 
-งานจัดการ
ศึกษา 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

หัวใจความเป็น
มนุษย ์

 
 

2.1 ในหมวดวิชาพย.ทุกรายวิชา
ทุกบทมีการจัดการเรยีนการสอน 
สอน Active learning อย่างน้อย 
3 วิธีต่อรายวิชา  
2.2 จดัให้มีรูปแบบการวัด
ประเมินผล เช่น MEQ ,OSCE, 
สถานการณ์เสมือนจริง ทฤษฎี
อย่างน้อย 1 รายวิชา และปฏิบัติ 
อย่างน้อย 2 รายวิชา ในช้ันปีท่ี 2-
4 
ปีการศึกษา 2562 (งบประมาณ 
2563) 
2.1 ในหมวดวิชา พย. ทุกรายวิชา
ทุกบทมีการจัดการเรยีนการสอน 
สอน Active learning อย่างน้อย 
2 วิธีต่อรายวิชา และทุกรายวิชา
ในหมวดวิชา พย. มีการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้ Good 
practice อย่างน้อย 1 วิธีต่อ
รายวิชา  
2.2 จัดให้มีรูปแบบการวัด
ประเมินผล เช่น MEQ ,OSCE, 
สถานการณ์เสมือนจริง ทฤษฎี
อย่างน้อย 1 รายวิชา และร้อยละ

 
 
 
 
ปีการศึกษา 
2561 
(งบประมาณ 
2562) 
-นักศึกษา
พยาบาลศาสตร์
ช้ันปีท่ี 2 -๓  
 
 
 
 
 
ปีการศึกษา 
2562 
(งบประมาณ 
2563) 
-นักศึกษา
พยาบาลศาสตร์
ช้ันปีท่ี 2 -๓  
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

25ของรายวิชาภาคปฏิบตั ิ
ปีการศึกษา 2563 (งบประมาณ 
2564) 
2.1 ในหมวดวิชา พย. ทุกรายวิชา
ทุกบทมีการจัดการเรยีนการสอน 
สอน Active learning อย่างน้อย 
2 วิธีต่อรายวิชา และทุกรายวิชา
ในหมวดวิชา พย. มีการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้ Good 
practice อย่างน้อย 1 วิธีต่อ
รายวิชา  
2.2 จดัให้มีรูปแบบการวัด
ประเมินผล เช่น MEQ ,OSCE, 
สถานการณ์เสมือนจริง ทฤษฎี
อย่างน้อย 1 รายวิชา และร้อยละ
50ของรายวิชาภาคปฏิบตั ิ
3. ท า KM ระหว่างภาควิชา
เกี่ยวกับการจดัการเรียนการสอน
อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง
โดย 
ปีการศึกษา 2560 (งบประมาณ 
2561) 
ประชุมแลกเปลีย่นเรยีนรู้จดัการ
เรียนการสอนระหว่างภาควิชา

 
ปีการศึกษา 
2563 
(งบประมาณ 
2564) 
-นักศึกษา
พยาบาลศาสตร์
ช้ันปีท่ี 2 -๓  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การด าเนินการข้อ 3 ท า KM การจัดการ
เรียนการสอน 
 
 
ปีการศึกษา 2560 
-ค่าอาหารว่าง 25 บาท/มื้อ จ านวน 2 มื้อ
x30คน เป็นเงิน 1,500 บาท 
ค่าอาหารกลางวัน 80บาท/มื้อx30 คน 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

เพื่อให้ได้แนวทางการจดัการเรียน
การสอนที่เป็น Good practice 1 
วิธี 
ปีการศึกษา 2561 (งบประมาณ 
2562) 
ประชุมแลกเปลีย่นเรยีนรู้จดัการ
เรียนการสอนระหว่างภาควิชา 
เพื่อใหไ้ด้แนวทางการจดัการเรียน
การสอนที่เป็น Good practice 
2-3 วิธี 
ปีการศึกษา 2562 (งบประมาณ 
2563) 
ทุกรายวิชาในหมวดวิชา พย. มี
การจัดการเรยีนการสอนโดยใช้ 
Good practice อย่างน้อย 1 วิธี
ต่อรายวิชา เพื่อหาแนวทางการ
จัดการเรียนการสอนที่เป็น Best 
practice 
ปีการศึกษา 2563 (งบประมาณ 
2564) 
-ทุกรายวิชาในหมวดวิชา พย. มี
การจัดการเรยีนการสอนโดยใช้ 
Good practice อย่างน้อย 1 วิธี
ต่อรายวิชา และหาแนวทางการ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นเงิน 2,400 บาท 
รวมเป็นเงิน 3,900 บาท  
 
ปีการศึกษา 2561  
-ค่าอาหารว่าง 25 บาท/มื้อ จ านวน 2 มื้อ
x30คน เป็นเงิน 1,500 บาท 
ค่าอาหารกลางวัน 80บาท/มื้อx30 คน 
เป็นเงิน 2,400 บาท 
รวมเป็นเงิน 3,900 บาท  
 
ปีการศึกษา 2562  
-ค่าอาหารว่าง 25 บาท/มื้อ จ านวน 2 มื้อ
x30คน เป็นเงิน 1,500 บาท 
ค่าอาหารกลางวัน 80บาท/มื้อx30 คน 
เป็นเงิน 2,400 บาท 
รวมเป็นเงิน 3,900 บาท 
 
  
ปีการศึกษา 2563  
-ค่าอาหารว่าง 25 บาท/มื้อ จ านวน 2 มื้อ
x30คน เป็นเงิน 1,500 บาท 
ค่าอาหารกลางวัน 80บาท/มื้อx30 คน 
เป็นเงิน 2,400 บาท 
รวมเป็นเงิน 3,900 บาท  
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

จัดการเรียนการสอนที่เป็น Best 
practice เพื่อน าไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนปีการศึกษา 
2564 
4. การติดตามคุณภาพบัณฑิต
(TQF) และ 
อัตลักษณ์บัณฑิต 
3.1ประเมินอัตลักษณ์ในนักศึกษา
ทุกช้ันปี ทั้งเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพและตดิตามคุณภาพ
บัณฑิต  
3.2 น าผลประเมินการด าเนินงาน
ไปใช้ไปวาง แผนในปีการศึกษา
ต่อไป 

 
 
 
 
ผู้ใช้บัณฑิตที่
ส าเรจ็ปี
การศึกษา 
๒๕๕๙ (รุ่นที่ 
๖๕) จ านวน 
๑๔๓ คน 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
การด าเนินการข้อ 4.การติดตามคุณภาพ
บัณฑิต(TQF) และ 
อัตลักษณ์บัณฑิต 
ค่าซองจดหมายและสแตมบ์ 6,500บาท 
-ค่าส่งเอกสาร 1,000 บาท 
-ค่าถ่ายเอกสาร 2,000 บาท 
รวมเป็นเงิน 9,500 บาท 
 
 

ปีงบประมาณ แหล่งเงิน 
อุดหนุน รายได ้

2560 - - 
2561 13,400 - 
2562 13,400 - 
2563 13,400 - 
2564 13,400 - 
รวม 53,600 - 

 
 

สรุปงบประมาณโครงการทีS่P01  (ปีงบประมาณ 2561-2564) 53,600    
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่ SP02 
พัฒนานักศึกษาให้
มีอัตลักษณ์บัณฑิต 
“บริการสุขภาพ
ด้วยหัวใจความเป็น
มนุษย”์ 
วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อผลิตนักศึกษา
ให้มีคุณลักษณะของ
การบริการสุขภาพ
ด้วยหัวใจความเป็น
มนุษย ์
1.เพื่อผลิตบณัฑติให้
มีคุณลักษณะของการ
บริการสุขภาพด้วย
หัวใจความเป็นมนุษย ์
 

1. ค่าเฉลี่ยของการประเมิน
คุณภาพนักศึกษาด้านการ
บริการด้วยหัวใจความเป็น
มนุษย์โดยผู้ใช้บัณฑติ 
≥๔.01 
2.ค่าเฉลี่ยของการประเมิน
คุณภาพบัณฑิตด้านการ
บริการด้วยหัวใจความเป็น
มนุษย์โดยผู้ใช้บัณฑติ 
≥๔.๓๐ 
 

กิจกรรมที่ 1 
พัฒนานักศึกษาให้มีอัตลักษณ์
บัณฑิตผ่านการจัดการเรียนการ
สอนแบบอิงสภาพจริง 
1.1.ประชุมน ารายงานสรุปการ
ด าเนินงานการพัฒนาอัตลักษณ์
บัณฑิตในปีท่ีผ่านมา มาวเิคราะห์ 
และก าหนดแผนพัฒนาอัตลักษณ์
บัณฑิต(ส่งเสริมการบริการด้วยหัว
ใจความเป็นมนุษย์ การมสี่วนร่วม 
การคิดวิเคราะห์ SAP)  ทั้งด้าน
วิชาการ และด้านกจิการนักศึกษา 
1.2 ก าหนดนโยบาย และ
ด าเนินการดังนี ้
1.2.1 ด้านวิชาการ 
ประชุมคัดเลือกวิชาที่จัดการเรยีน
การสอนเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์
บัณฑิต เป็นการจดัการเรียนการ
สอนแบบ Authentic 1 วิชาใน
ทุกช้ันปี (อยู่ในกิจกรรมที่1)  
ปีการศึกษา 2560 (งบประมาณ 
2561) 
ในหมวดวิชา พย. ทุกรายวิชามี
การจัดการเรยีนการสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นักศึกษาช้ันปีท่ี 
1-4  
 

กิจกรรมที่ 1 
พัฒนานักศึกษาให้มีอัตลักษณ์บณัฑิตผ่าน
การจัดการเรียนการสอนแบบอิงสภาพจริง 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ปีงบ 
ประมาณ 
2561-
2564 

 

วิทยาลัย
สามารถผลิต
บัณฑิต
พยาบาลที่มี
บริการ
สุขภาพด้วย
หัวใจ ความ
เป็นมนุษย ์

-รอง
ผู้อ านวยการ
งานวิชาการ 
- อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 
-งานจัดการ
ศึกษา 
-งานกิจการ
นักศึกษา 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

Authentic อย่างน้อย 1 รายวิชา  
ปีการศึกษา 2561-2564 
(งบประมาณ 2562) 
ในหมวดวิชา พย. ทุกรายวิชามี
การจัดการเรยีนการสอน 
Authentic อย่างน้อย 1-2 
รายวิชา 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที ่2 
พัฒนานักศึกษาให้มีอัตลักษณ์
บัณฑิตผ่านกิจกรรมจิตปัญญา
และจิตอาสา 
(ด้านกิจการนักศึกษา 
ปีการศึกษา 2560-2564) 
2.๑) กิจกรรมจติปัญญา  
นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 เน้นให้เกิด
ตระหนักรู้ตนเอง  
นักศึกษาช้ันปีท่ี 2 เน้นให้เกิด
เมตตากรณุา 
นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 เน้นให้เกิดจิต
สาธารณะ 
นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 เน้นให้เกิดคิด
อย่างมีวิจารณญาณ 
2.2) กิจกรรมจติอาสาเพื่อสังคม 
เน้นการเสียสละอุทิศตนในการ

 
 
นักศึกษาช้ันปีท่ี 
1-4 
 
 
 
 
 
 
 
นักศึกษาช้ันปีท่ี 
1-4 
 
 

กิจกรรมที ่2 
พัฒนานักศึกษาให้มีอัตลักษณ์บณัฑิตผ่าน
กิจกรรมจิตปัญญาและจิตอาสา 
 
 
 
กิจกรรมที ่2.1  กิจกรรมจิตตปัญญา (ท าปี
การศึกษา2560และปีการศึกษา2561) 
-ค่าอาหารกลางวัน 563 x 50บาท/มื้อ x2
มื้อเป็นเงิน 56,300 บาท 
-ค่าอาหารว่าง 563 x 20บาท./มื้อ x4มื้อ
เป็นเงิน 45,040 บาท 
-ค่าตอบแทนวิทยากร๒คนx๑4ชม.x๖๐๐x 
4ช้ันป ี เป็นเงิน 67,200 บาท 
-วัสดุอุปกรณ์ 5000บาทx4ช้ันป ีเป็นเงิน 
20,000 บาท 
 

 
 
 
 

ปีการศึกษา 
2560 -
2564 

ช้ันปีละ 2
วัน 
 
 

 -รอง
ผู้อ านวยการ
งานวิชาการ 
- อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 
-งานกิจการ
นักศึกษา 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ให้บริการ  
2.6 น าผลประเมินการด าเนินงาน
ไปใช้ไปวางแผนในปีการศึกษา
ต่อไป  
 

-ค่าอาหารกลางวันวิทยากร 2คน x 80บ./ 
มื้อ x2มื้อx4ช้ันป ีเป็นเงิน 1,280 บาท 
-ค่าอาหารว่างวิทยากร 2คน x 25บ./มื้อ 
x4มื้อx4ช้ันป ีเป็นเงิน 800 บาท 
รวมเป็นเงินกิจกรรมที ่2.1 ส าหรับ ปี
การศึกษา 2560 เป็นเงิน 190,620 บาท 
รวมเป็นเงินกิจกรรมที2่.1 ส าหรบัปี
การศึกษา 2561 เป็นเงิน 190,620 บาท 
 
สรุปรวมเป็นเงินกิจกรรมที ่2.1เป็นเงิน 
 381,240 บาท 
 
กิจกรรมที่ 2.2 จิตอาสาเพื่อสังคม  
-ค่าวัสดุอุปกรณ์ 5,000/รุ่น x4 ช้ันป ี
เป็นเงิน 20,000 บาท 
รวมเป็นเงินกิจกรรมที ่2.2 เป็นเงิน 
20,000 บาท 
รวมกจิกรรมที่ 2 เป็นเงิน 226,220 
บาท 
 
รวมเงินโครงการ SP02  
เป็นเงิน 401,240บาท 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

  
 

ปีงบประมาณ แหล่งเงิน 
อุดหนุน รายได ้

2560 - - 
2561 401,240 - 
2562 401,240 - 
2563 401,240 - 
2564 401,240 - 
รวม 1,604,960 -  

สรุปงบประมาณโครงการทีS่P02  (ปีงบประมาณ 2561-2564) 1,604,960  
โครงการที่ SP03 
โครงการเตรียม
ความพร้อมสอบ
ขึ้นทะเบียนใบ 
อนุญาตประกอบ
วิชาชีพการ
พยาบาลและการ
ผดุงครรภ์ 
(โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
เป้าประสงค์ที่ ๒) 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อยกระดับการ
สอบขึ้นทะเบียนรับ

ร้อยละ 80 ของผู้ส าเร็จ
การศึกษาสามารถสอบใบ 
อนุญาตประกอบวิชาชีพ
ผ่านครั้งแรก 
 

กิจกรรมที1่ 
1.1 ประชุมวิเคราะห์ การเตรียม
ความพร้อมสอบขึ้นทะเบียนใบ
ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ในปีการศึกษาที่ผา่น
มา และ ถอดบทเรียนการเตรียม 
ควาพร้อมในทุกรายวิชา   ประชุม
วิเคราะหผ์ลการสอบสภาการ
พยาบาลของบัณฑติที่จบ
การศึกษาในปีการศึกษาทีผ่่านมา 
น าผลการประชุมมาวางแผนการ
เตรียมความพร้อมสอบขึ้นทะเบียน  
1.2 กิจกรรมเตรียมความพร้อม
สอบขึ้นทะเบียนใบประกอบ

นักศึกษา
พยาบาลศาสตร์
ช้ันปีท่ี ๔ 
จ านวน ๑๔๖ 
คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กิจกรรที่ 1.1 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ 1.2 การเตรียมความพร้อม 

ปีงบประมา
ณ 

2561-
2564 

 

ผลการสอบ
ขึ้นทะเบียน
รับใบ 
อนุญาต
ประกอบ
วิชาชีพการ
พยาบาล 
และการผดุง
ครรภ ์
บรรลตุาม
วัตถุประสงค ์

-รอง
ผู้อ านวยการ
งานวิชาการ 
- อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 
-งานจัดการ
ศึกษา 
-งานกิจการ
นักศึกษา 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ ์
 

วิชาชีพการพยาบาลและการผดุง
ครรภ ์
1.2.1 เสริมสรา้งความเชื่อมั่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.2 เสริมความรูโ้ดยอาจารย์
ภายในและภายนอกโดยน าผลการ
ประชุมวิเคราะห์การสอบฯ มา
วางแผนเสริมความรู ้
1.3.สอบวัดความรูร้วบยอด สบช. 
มน. และสภาการพยาบาล 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นักศึกษา
พยาบาลศาสตร์
ช้ันปีท่ี ๔ 
จ านวน ๑๔๖ 
คน 
 
 
 
 
 

 
 
กิจกรรมที่ 1.2..1 เสรมิสรา้งความเช่ือมั่น 
- ค่าตอบแทนวิทยากร 9,000 บาท 
- ค่าเดินทาง+พาหนะ 6,000 บาท 
- ค่าที่พัก  1,500 บาท 
- ค่าอาหารว่างวิทยากรและคณะกรรมการ 
25 บาท/มื้อ จ านวน 2 มื้อx4คน เป็นเงิน 
200 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน80บาท/มื้อx1วันx4คน 
เป็นเงิน 320 บาท 
รวมกจิกรรมที่1.2.1เป็นเงิน17,020บาท 
กิจกรรมที่ 1.2..2 เสรมิความรูโ้ดยอาจารย์
ภายในและภายนอกโดยน าผลการประชุม
วิเคราะห์การสอบฯ มาวางแผนเสรมิความรู ้
- ค่าตอบแทนวิทยากร 60,000 บาท 
- ค่าเดินทาง+พาหนะ 60,000บาท 
- ค่าที่พัก  30,000 บาท 
- ค่าอาหารว่างวิทยากรและคณะกรรมการ 
25 บาท/มื้อ จ านวน 4 มื้อx9รายวิชาx4คน 
เป็นเงิน 3,600 บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน80บาท/มื้อx2วันx9
รายวิชาx4คน เป็นเงิน 5,760 บาท 
- ค่าอาหารว่างนักศึกษา 25บาท/มื้อ 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
กิจกรรมที่ 2 
2.1 ประชุมวิเคราะหผ์ลการ
แข่งขันความรู้และทักษะในปี
การศึกษาท่ีผ่านมาเพื่อเป็นข้อมลู
น าเข้าในการเตรียมความพร้อม
นักศึกษาช้ันปีท่ี 1-3 เพื่อเข้าร่วม
แข่งขันความรู้ และทักษะทางการ
พยาบาล 
2.2 เตรยีมความพร้อมนักศึกษาช้ัน
ปีท่ี 1-3 เพื่อที่จะแข่งขันความรู้ 
และทักษะทางการพยาบาล CPR  
ปี1-2,วิชากายวิภาคป1ี,เภสัช ปี2,
ปี3-4 ทักษะ simmomsimman,
ตอบปัญหาทางการพยาบาล 8 
รายวิชา ปี3-4,speech,  
2.3 ส่งนักศึกษาช้ันปีท่ี 1-3 เพื่อ
เข้าร่วมแข่งขันความรู้ และทักษะ
ทางการพยาบาล 
2.4 ประเมินผลการเตรยีมความ
พร้อมและผลการแข่งขันความรู้

 
 
 
 
 
-กรรมการ 20 
คน 
 
 
 
 
 
-อาจารย์ผู้
ควบคุมสอบ 
๑๕ คน 
-นักศึกษาช้ันปีท่ี 
๔ จ านวน ๑๔๖ 
คน 

จ านวน 4มื้อx9รายวิชาx146 คน เป็นเงิน 
131,400 บาท 
รวมกจิกรรมที่ 1.2..2  
เป็นเงิน 290,760 บาท 
 
กิจกรรมที ่2.1 
 - ค่าอาหารว่าง 25 บาท/มื้อ จ านวน 1มื้อ
x20คน เป็นเงิน 500 บาท  
รวมกจิกรรมที่2.1เป็นเงิน 500 บาท 
 
 
 
กิจกรรมที ่2.2 
- ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา (งบประมาณอยู่งบ
บริหารงานประจ า 80,000 บาท) 
 
 
 
 
กิจกรรมที ่2.3  
- งบประมาณของกลุม่งานกิจการนักศึกษา 
กิจกรรมที ่2..4  
- ไม่ใช้งบประมาณ 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

และทักษะทางการพยาบาล งบประมาณโครงการที ่2 เป็นเงิน  
308,280 บาท  
 

ป ี
งบประมาณ 

แหล่งเงิน 
อุดหนุน รายได ้

2560 - - 
2561 308,280 - 
2562 308,280 - 
2563 308,280 - 
2564 308,280 - 
รวม 1,233,120 -  

สรุปงบประมาณโครงการทีS่P03 (ปีงบประมาณ 2561-2564) 1,233,120  
โครงการทีS่P04 
ยกระดับการ
จัดการเรียนการ
สอนในศตวรรษที่ 
21 (ตอบ 
เป้าประสงค์ที่ ๓) 
วัตถุประสงค์  
1.เพื่อพัฒนา
อาจารยผ์ู้สอนให้
เป็นครูมืออาชีพ 
2.เพื่อพัฒนา
อาจารยผ์ู้สอนให้มมีี
ศักยภาพ และความ

ร้อยละ๑๐ของอาจารย์ ที่
ได้รับการยกย่องให้เป็น
ต้นแบบการจดัการเรียนการ
สอนที่พัฒนานักศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 
 

กิจกรรมที่ ๑ การก าหนด
คุณลักษณะของครูต้นแบบของ
วิทยาลัยฯพยาบาล 
 
กิจกรรมที่๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
พัฒนาศักยภาพจัดการเรียนการ
สอนและการวัดประเมินใน
ศตวรรษที่ ๒๑ 
 
 
 
 
 

-อาจารย์
กรรมการบริหาร
วิชาการจ านวน 
๑๕ คน 
-อาจารย์จ านวน 
๖๐ คน 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 1  
-ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
กิจกรรมที่ ๒  
- ค่าตอบแทนวิทยากรเอกชน จ านวน ๑๔ 
ช่ัวโมงxช่ัวโมงละ๑,๒๐๐บาท เป็นเงิน 
๑๖,๘๐๐ บาท 
- ค่าเดินทางวิทยากรไป-กลับ/น้ ามัน
เชื้อเพลิงเป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท 
- ค่าที่พักวิทยากร ๑,๒๐๐ บาทx๓คืน  
เป็นเงิน๓,๖๐๐ บาท 
 

งบประมาณ 
2561-
2564 

วิทยาลัยมี
ครูต้นแบบ
ในการ
จัดการเรียน
การสอนที่
พัฒนา
นักศึกษาใน
ศตวรรษที่ 
๒๑ 

-รอง
ผู้อ านวยการ
งานวิชาการ 
- อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 
-หัวหน้างาน
จัดการศึกษา 
-หัวหน้างาน
กิจการ
นักศึกษา 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

ความเชี่ยวชาญใน
การสอนที่พัฒนา
ทักษะในศตวรรษที่ 
21 
 

 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 
ท าสื่อการเรียนการสอนเช่น การ
เขียนsenario ส าหรับการสอนที่
ครอบคลมุทุกสาขา,การท าวิดีโอ
การสอน,การท า e-leaning,การ
ท าคู่มือการจัดการเรียนการสอน
แบบ PBL,CBL,TBL 
- พัฒนาการท าเครื่องวัดและ
ประเมินผลการจดัการเรียนการ
สอนโดยใช้บริบทเป็นฐาน เช่น 
โจทย์สถานการณ์ ของ OSCE, 
กิจกรรมที่ ๔  
การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
กิจกรรมที่ ๕  
การค้นหาครูต้นแบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ค่าอาหารว่าง ๖๐ คนๆละ ๒๕บาท/มื้อ x 
๔มื้อเป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท 
- อาหารกลางวัน ๘๐บาท/มื้อx ๒มื้อx ๖๐
คนเป็นเงิน๙,๖๐๐ บาท 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ ถ่ายเอกสาร๕,๐๐๐บาท 
รวมงินกิจกรรมที่๒เป็นเงิน ๔๗,๐๐๐บาท 
 
กิจกรรมที่ 3  
-ค่าตอบแทน 9,000บาท 
-ค่าพาหนะ 6,000 บาท 
-ค่าที่พัก 2,000 บาท 
-ค่าอาหาร 19,000 บาท 
รวมงบประมาณ 36,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ 4  
-ไม่ใช้งบประมาณ 
กิจกรรมที่ ๕  
-ไม่ใช้งบประมาณ 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

รวมงบประมาณโครงการที่ ๓ เปน็เงิน  
๘๓,๐๐๐ บาท  
 

ป ี
งบประมาณ 

แหล่งเงิน 
อุดหนุน ราย 

ได้ 
2560 - - 
2561 ๘๓,๐๐๐ - 
2562 ๘๓,๐๐๐ - 
2563 ๘๓,๐๐๐ - 
2564 ๘๓,๐๐๐ - 
รวม 332,000 -  

สรุปงบประมาณโครงการที่ SP04 (ปีงบประมาณ 2561-2564) 332,000  
โครงการที ่SP05 
ยกระดับการบริหาร
หลักสูตร 
สู่ความเป็นเลิศ
(ตอบเป้าประสงค์ที่ 
๔) 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อพัฒนาการ
บริหารจดัการหลัก
สุตรสู่ความเป็นเลิศ 
 

ผลการประเมินคณุภาพ
ระดับหลักสตูร ≥๓.๕๑ 

1.ประชุมวิเคราะหผ์ลการบริหาร
หลักสตูรในปีท่ีผ่านมา และวาง 
แผนการพัฒนาการบริหารหลักสูตร 
2. ด าเนินการพัฒนาการบริหาร
หลักสตูร ดังนี ้
2.1 พัฒนาศักยภาพอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในการ
บริหารหลักสตูร และศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องทั้งในและนอกสถาบัน 
2.2 อาจารย์ประจ าหลักสตูร
ศึกษาดูงานการบรหิารหลักสตูรทัง้
ด้านการจดัการ การด าเนินงาน 

- อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูรและทีม
บริหารหลักสตูร 
15 คน  
-อาจารย์ ใน
วิทยาลัย 45 
คน 

กิจกรรมที่ 1 
-ไม่ใช้งบประมาณ 
 
กิจกรรมที่ 2 
 
กิจกรรมที่ 2.1พัฒนาศักยภาพอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
- งบประมาณพัฒนาศักยภาพอาจารย์ฯ อยู่
ในงบพัฒนาอาจารย์ 
กิจกรรที่ 2.2 
- ค่าตอบแทนวิทยากร2วันx7ชม. ชม.ละ
600บาท เป็นเงิน8,400 บาท 

งบประมาณ 
2561-
2564 

วิทยาลัย
ได้รับการ
ยอมรับใน
ด้านการ
บริหาร
หลักสตูร
อย่างมี
คุณภาพ 

-รอง
ผู้อ านวยการ
งานวิชาการ 
- อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 
-หัวหน้างาน
จัดการศึกษา 
-หัวหน้างาน
กิจการ
นักศึกษา 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

การก ากับติดตามและการควบคุม
คุณภาพการศึกษา 
 
 
 
 
2.3 อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร
ประชุมพัฒนาการบริหารหลักสูตร
ทั้งด้านการจัดการ การด าเนินงาน 
การก ากับติดตามและการควบคุม
คุณภาพการศึกษา 
2.4 จัดประชุมช้ีแจงเกี่ยวกับ
พัฒนาการบริหารหลักสูตรทั้งด้าน
การจัดการ การด าเนินงาน การ
ก ากับติดตามและการควบคมุ
คุณภาพการศึกษา 
การ 
 
 
 
 
 
3.ประเมินผลการบรหิารหลักสตูร
และน าผลวิเคราะห์มาพัฒนาในปี

- ค่าที่พัก2คืนx900บาทx15คน  27,000 
บาท 
- ค่าพาหนะ  6,000 บาท 
- ค่าเบี้ยเลีย้ง 240 บาทx2วันx17คน 
8,160 บาท 
รวมเป็นเงิน 49,560 บาท 
กิจกรรมที่ 2.3 
- ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
กิจกรรมที่ 2.4  
- ค่าตอบแทนวิทยากรในการดูงาน 1 วันx 
7ชม. ชม.ละ600บาท เป็นเงิน 4,200บาท 
- ค่าอาหารว่าง 25 บาท/มื้อ จ านวน 2 มื้อ 
x 50คน เป็นเงิน 2,500บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน 80 บาท/มื้อ จ านวน 1 
มื้อx50คน เป็นเงิน 4,000บาท 
- วัสดุอุปกรณ์ 500 บาท 
- ค่าถ่ายเอกสาร 500 บาท 
รวมกจิกรรมที่ 2.4เป็นเงิน 11,700 บาท 
 
กิจกรรมที่ 3 
- ไม่ใช้งบประมาณ 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

การศึกษาต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมงบประมาณโครงการที่ SP05 เป็นเงิน  
61,260 บาท 
 

ป ี
งปม. 

แหล่งเงิน 
อุดหนุน รายได ้

2560 - - 
2561 61,260 - 
2562 61,260 - 
2563 61,260 - 
2564 61,260 - 
รวม 245,040 - 

 
 

สรุปงบประมาณโครงการที ่SP05 (ปีงบประมาณ 2561-2564) 443,280  
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สรุปงบประมาณประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพ 
 

แผนงาน/โครงการ / กิจกรรม ผลผลิตและ
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ แหล่ง
งบประมาณ 

งบประมาณ
รวม ๕ ปี 

ระยะเวลาด าเนินการ 
๒๕60 ๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 ๒๕๖4 

แผนงานที่ P01 : การผลิตบัณฑติ         
โครงการที่ SP0๑ ยกระดับการเรียน
การสอนที่ส่งเสริมบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาพยาบาลศาสตร์  

วิทยาลัยฯ
สามารถผลิต
บัณฑิตพยาบาลมี
คุณภาพตาม
กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรสีาขา
พยาบาลศาสตร์  

-รองผู้อ านวยการงาน
วิชาการ 
- อาจารย์ผูร้ับผดิชอบ
หลักสตูร 
-งานจัดการศึกษา 
 

อุดหนุน 53,600 - 13,400 13,400 13,400 13,400 

โครงการที่ SP03 โครงการเตรียม
ความพร้อมสอบขึ้นทะเบียนใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ ์

ผลการสอบขึ้น
ทะเบียนรับใบ 
อนุญาตประกอบ
วิชาชีพการ
พยาบาล 
และการผดุงครรภ ์
บรรลตุาม
วัตถุประสงค ์
 
 
 
 
 

รองผู้อ านวยการงาน
วิชาการ 
- อาจารย์ผูร้ับผดิชอบ
หลักสตูร 
-งานจัดการศึกษา 
 

อุดหนุน 1,233,120 - 308,280 308,280 308,280 308,280 
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แผนงาน/โครงการ / กิจกรรม ผลผลิตและ
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ แหล่ง
งบประมาณ 

งบประมาณ
รวม ๕ ปี 

ระยะเวลาด าเนินการ 
๒๕60 ๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 ๒๕๖4 

โครงการที่ SP04 ยกระดับการจดัการ
เรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 

วิทยาลัยมีครู
ต้นแบบในการ
จัดการเรียนการ
สอนที่พัฒนา
นักศึกษาใน
ศตวรรษที่ ๒๑ 

-รองผู้อ านวยการงาน
วิชาการ 
- อาจารย์ผูร้ับผดิชอบ
หลักสตูร 
-หัวหน้างานจัด
การศึกษา 
-หัวหน้างานกิจการ
นักศึกษา 

อุดหนุน 332,000 0 ๘๓,๐๐๐ ๘๓,๐๐๐ ๘๓,๐๐๐ ๘๓,๐๐๐ 

กิจกรรมที่ ๑ การก าหนดคุณลักษณะ
ของครูต้นแบบของวิทยาลัยฯพยาบาล 

อุดหนุน 0 0 0 0 0 0 

กิจกรรมที่ ๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาศักยภาพจัดการเรยีนการสอน
และการวดัประเมินในศตวรรษที่ ๒๑ 

อุดหนุน 188,000 0 ๔๗,๐๐๐ ๔๗,๐๐๐ ๔๗,๐๐๐ ๔๗,๐๐๐ 

กิจกรรมที่ 3พัฒนาสื่อการจัดการเรียน
การสอนในศตวรรษท่ี 21 

อุดหนุน 144,000 0 36,000 36,000 36,000 36,000 

กิจกรรมที่ ๔ การแลกเปลีย่นเรยีนรู้ อุดหนุน 0 0 0 0 0 0 
กิจกรรมที่ ๕ การค้นหาครูต้นแบบ อุดหนุน 0 0 0 0 0 0 

โครงการที่ SP05 ยกระดับการบริหาร
หลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ 

-วิทยาลัยได้รับ
การยอมรับใน
ด้านการบริหาร
หลักสตูรอย่างมี
คุณภาพ 
 

-รองผู้อ านวยการงาน
วิชาการ 
- อาจารย์ผูร้ับผดิชอบ
หลักสตูรและทีม
บริหารหลักสตูร 
 

อุดหนุน 245,040 0 61,260 61,260 61,260 61,260 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมและวางแผนการ
บริหารหลักสตูร 

อุดหนุน 0 0 0 0 0 0 

กิจกรรมที่ 2 ด าเนินการบริหาร
หลักสตูร 
 

อุดหนุน 0 0 0 0 0 0 

กิจกรรมที่ 2.1 พัฒนาศักยภาพอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

อุดหนุน  งบประมาณพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรฯอยู่ในงบ
พัฒนาอาจารย์ 

งบประมาณพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรฯอยู่ในงบ
พัฒนาอาจารย์ 

งบประมาณพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรฯอยู่ในงบ
พัฒนาอาจารย์ 

งบประมาณพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรฯอยู่ในงบ
พัฒนาอาจารย์ 

งบประมาณพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรฯอยู่ในงบ
พัฒนาอาจารย์ 

กิจกรรที่ 2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร
ศึกษาดูงานการบรหิารหลักสตูร 

อุดหนุน 32,640 0 8,160 8,160 8,160 8,160 

กิจกรรมที่ 2.3 อาจารยผ์ู้รับผิดชอบ อุดหนุน 0 0 0 0 0 0 
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แผนงาน/โครงการ / กิจกรรม ผลผลิตและ
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ แหล่ง
งบประมาณ 

งบประมาณ
รวม ๕ ปี 

ระยะเวลาด าเนินการ 
๒๕60 ๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 ๒๕๖4 

หลักสตูรประชุมพัฒนาการบริหาร
หลักสตูร 
กิจกรรมที่ 2.4 จัดประชุมช้ีแจงเกีย่วกับ
พัฒนาการบริหารหลักสูตร 

อุดหนุน 46,800 

 

0 11,700 11,700 11,700 11,700 

แผนงานที่ P02 : การพัฒนานักศึกษา       
โครงการที่ SP02 พัฒนานักศึกษาให้
มอีัตลักษณ์บัณฑิต “บริการสุขภาพด้วย
หัวใจความเป็นมนุษย์” 

วิทยาลัยสามารถ
ผลิตบัณฑติ
พยาบาลที่มี
บริการสุขภาพ
ด้วยหัวใจความ
เป็นมนุษย ์

-รองผู้อ านวยการงาน
วิชาการ 
- อาจารย์ผูร้ับผดิชอบ
หลักสตูร 
-งานจัดการศึกษา 
-งานกิจการนักศึกษา 

อุดหนุน 1,604,960 - 401,240 401,240 401,240 401,240 

รวมงบประมาณประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  
การผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพ 

 3,468,720 0 867,180 867,180 867,180 867,180 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ๒ วิจัยและสร้างผลงานวิชาการด้านสุขภาพที่ตอบสนองความต้องการของสังคม 
 

โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการทีS่P06 
โครงการยก 
ระดับคณุภาพ
ผลงานวิจัยและ
วิชาการ 
วัตถุประสงค์ 
1. ผลิตผล
งานวิจัยและ
ผลงานวิชาการที่
มีคุณภาพสูง
สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการ
ผลิตและพัฒนา
บุคลากรสุขภาพ 
และตอบสนอง
ระบบสุขภาพ
ของประเทศ 
2. พัฒนา
สมรรถนะ
อาจารย์ในการ
ผลิตผลงานวิจัย

1. ร้อยละของผลงาน 
วิจัยและผลงานวิชาการ
ที่ได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ
ระดับชาตหิรือ
นานาชาติ/จ านวน
ผลงานการตีพิมพ์
ทั้งหมดในปีนั้น 

ปี 
งบประมาณ 

ค่า 
เป้าหมาย 

(%) 
2560 70 
2561 80 
 2562 85 
2563 90 
2564 95 

 
 
 
 
 
2. จ านวนผลงานวิจัยท่ี

กิจกรรมที่ 1 
การขียนนิพนธ์ต้นฉบับ 
1. รวบรวมและคัดสรรผลงานวิจัยที่
แล้วเสร็จ และก าหนดวารสาร
เป้าหมายในการตีพิมพ์เผยแพร ่
2. ประสานงานอาจารย์หัวหน้า
โครงการวิจัยที่อยู่ในกลุ่มเปา้หมาย 
เพื่อเตรียมร่างนิพนธ์ต้นฉบับ 
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเขียนนิพนธ์
ต้นฉบับโดยผู้ทรงคณุวุฒิ 
4. ส่งบทความที่ได้รับการแก้ไขไป
ยังวารสารเป้าหมายและตดิตามการ
ตอบรับจากวารสาร 
5. สรุปและประเมินโครงการ 
 
กิจกรรมที่ 2 
จัดค่ายพัฒนาวิจัยคณุภาพสูง 
1. ประชาสัมพันธ์อาจารย ์
ที่สนใจส่งช่ือเข้าร่วมโครงการ 
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการก าหนด
หัวข้อโครงการวิจัยและร่าง

อาจารย์ที่มี
ผลงานวิจัยแล้ว
เสร็จจ านวน  
15 คน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
อาจารย์ที่สนใจ
เข้าร่วมโครงการ
จ านวน 15 คน 

 
 
 

กิจกรรมที่ 1 
- ค่าอาหารกลางวัน 80 บาท x  
30 คน x 2 วัน เป็นเงิน 4,800บาท   
- ค่าอาหารว่าง 25 บาท x30 คน x 
4 มื้อ เป็นเงิน 3,000 บาท 
- ค่าถ่ายเอกสาร เป็นเงิน 4,000 
บาท 
-  ค่าตอบแทนวิทยากร 600 บาท  x 
14 ช.ม. เป็นเงิน  8,400 บาท 
- ค่าเดินทางวิทยากร ไป-กลับ เปน็เงิน 
6,000 บาท 
- ค่าที่พักวิทยากร 2 คืน x1,000 
บาท เป็นเงิน 2,000 บาท 
 เป็นเงิน  28,200 บาท 
 
กิจกรรมที่ 2 
-  ค่าตอบแทนวิทยากรหน่วยงาน
รัฐบาล 2 คน x 600 บาท x 21  
ช.ม. เป็นเงิน  25,200 บาท 
- ค่าเดินทางวิทยากร 2 คน  ไป-กลับ  
เป็นเงิน 12,000 บาท 

ปีงบประมาณ 
2561-2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีงบประมาณ 
2561-2564 

 

วิทยาลัยฯ 
มีผลงานการ
ตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัย/
วิชาการที่มี
คุณภาพระดับ 
สูงและสามารถ
น าไปใช้ 
ประโยช์ได ้

ดร.เบญญาภา 
พรมพุก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ.ดวงใจ  
พรหมพยัคฆ ์
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

ที่มีคุณภาพ ได้รับการอ้างอิง 
ปี 

งบประมาณ 
ค่า

เป้าหมาย 
(ชิ้น) 

2560 NA 
2561 1 
2562 2 
2563 3 
2564 4 

3. ระดับความส าเร็จใน
การส่งเสริมสนับสุนน
การท าผลงานวิจัย/
วิชาการไปตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับชาติ
หรือนานาชาติ หรือ
น าไปใช้ประโยชน์ 

ปี 
งบประมาณ 

ค่า
เป้าหมาย 
(คะแนน) 

2560 5 
2561 5 
2562 5 
2563 5 
2564 5  

โครงการวิจัยคุณภาพสูงที่สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ 
3. ส่งโครงร่างวิจัยเพื่อขอรับรอง
จริยธรรมวิจัยในมนุษย์และอนมุัติ
ทุนวิจัย 
4. นักวิจัยด าเนินการวิจยัตามแผน 
5. สรุปและประเมินโครงการ 

 
 

 
 

- ค่าที่พักวิทยากร 2 คน x 2 คืน x 
1,000 บาทเป็นเงิน 4,000 บาท  
- ค่าอาหารกลางวัน 80 บาท x 15 
คน x 3 วัน เป็นเงิน 3,600บาท   
- ค่าอาหารว่าง 25 บาท x 15 คน x 
6 มื้อ เป็นเงิน 2,250 บาท 
- ค่าถ่ายเอกสาร เป็นเงิน 5,000 บาท 
เป็นเงิน 52,050 บาท 
 

ปี 
งบประมาณ 

แหล่งเงิน 
อุดหนุน รายได ้

2560 - - 
2561 80,250 - 
2562 80,250 - 
2563 80,250 - 
2564 80,250 - 
รวม 321,000 -  

สรุปงบประมาณโครงการทีS่P06 (ปีงบประมาณ 2561-2564) 321,000    
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการทีS่P07 
โครงการพัฒนา
นวัตกรรมสุขภาพ  
วัตถุประสงค์ 
สนับสนุนการ
ผลิตนวตักรรม 
ด้านสุขภาพ
ส าหรับอาจารย ์

1. จ านวนผลงาน
นวัตกรรมด้านสุขภาพท่ี
ได้รับการจดอนุ
สิทธิบัตร 
 

ปี 
งบประมาณ 

ค่า
เป้าหมาย 

(ชิ้น) 
2560 NA 
2561 1 
2562 2 
2563 3 
2564 4 

 
 
 

กิจกรรมที่ 1  การพัฒนานวัตกรรม
สุขภาพ  
1. ประชาสัมพันธ์อาจารย์ที่สนใจ
พัฒนานวัตกรรมสุขภาพ 
2. จัดประชุมเชิงปฏิบตัิการ 
การพัฒนานวัตกรรมสุขภาพและ
การจดอนุสิทธิบตัรและสิทธิบัตร 
3. อาจารย์ร่างโครงการพัฒนา
นวัตกรรม และด าเนินการ 
4. อาจารย์ส่งผลงานเพื่อจดอนุ
สิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร 
5. สรุปและประเมินโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาจารย์  
จ านวน30 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ค่าตอบแทนวิทยากรหน่วยงาน
รัฐบาล 2 คน  x  600 บาท  x 14 
ช.ม. เป็นเงิน 16,800 บาท 
- ค่าเดินทางวิทยากร 2 คน  ไป-กลับ  
เป็นเงิน 12,000 บาท 
- ค่าที่พักวิทยากร 2 คน เป็นเงิน 
4,000 บาท  
- ค่าอาหารกลางวัน 80 บาท X 30 
คน X 2 วัน เป็นเงิน 4,800 บาท   
- ค่าอาหารว่าง 25 บาท X 30 คน X 
4 มื้อ เป็นเงิน3,000 บาท 
- ค่าถ่ายเอกสาร เป็นเงิน 5,000 
บาท 
รวมเป็นเงิน 45,600 บาท 

ปี 
งบประมาณ 

แหล่งเงิน 
อุดหนุน รายได ้

2560 - - 
2561 45,600 - 
2562 45,600 - 
2563 45,600 - 
254 45,600 - 

รวม 182,400 - 

 
 

ปีงบประมาณ 
2561-2564 
 

บุคลากร
สาธารณสุข 
มีนวัตกรรม 
ที่น าไปดูแล
สุขภาพ
ผู้รับบริการ 

ดร.กรวิกา 
พรมจวง 

สรุปงบประมาณโครงการที ่SP07 (ปีงบประมาณ 2561-2564) 182,400    
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่ 
SP08 
โครงการสร้าง
เครือข่ายความ
ร่วมมือผลิตผล
งานวิจัย 
วัตถุประสงค์ 
ผลิตผลงานวิจัย
เพื่อรับการ
สนับสนุนทุนวิจัย
หรือนวัตกรรม
จากแหล่งทุน
ภายนอก 
 
 
 
 

1. จ านวนเงินสนับสนุน
ทุนวิจัยหรือนวัตกรรม
จากแหล่งทุนภายนอก 
 

ปีงบ 
ประมาณ 

ค่าเป้าหมาย 
(บาท) 

2560 NA 
2561 500,000 
2562 1,000,000 
2563 1,500,000 
2564 2,000,000 

 

กิจกรรมที่ 1 ก าหนดประเด็นวิจัย
และโครงร่างวิจัย 
1. แสวงหาเครือข่ายความร่วมมือ
และลงนาม 
ความร่วมมือในการผลิตผลงานวิจยั 
2.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อร่วม
ก าหนดประเด็นวิจยัและโครงร่าง
วิจัยเพื่อขอทุนจากแหล่งทุน
ภายนอก 
3. ทีมวิจัยพัฒนาโครงร่างวิจัย 
 
 
 

อาจารย์วิทยาลัยฯ  
จ านวน 10 คน 
บุคลากรภายนอก 
จ านวน 5 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 1 
- ค่าตอบแทนวิทยากร 600บาท x 7 
ช.ม.เป็นเงิน 4,200 บาท 
- ค่าเดินทาง ไป-กลับ เป็นเงิน 6,000
บาท 
- ค่าที่พักวิทยากร 1 คืน เป็นเงิน 
1,000 บาท  
- ค่าอาหารกลางวัน 80 บาท X 15 
คน X 1 วัน เป็นเงิน 1,200 บาท   
- ค่าอาหารว่าง 25 บาท X 15 คน X 
2 มื้อ เป็นเงิน 750 บาท 
- ค่าถ่ายเอกสาร เป็นเงิน 2,000บาท 
รวมกจิกรรมที่ 1 เป็นเงิน  
15,150 บาท 

ปีงบประมาณ 
2561-2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วิทยาลัยฯ  
มีจ านวนทุน
สนับสนุนจาก
แหล่งทุน
ภายนอกมาก
ขึ้น 

อ.ดวงใจ  
พรหมพยัคฆ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กิจกรรมที่ 2  วิพากษ์โครงร่างวิจัย 
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เพื่อวิพากษ์โครงร่างวิจัย 
2. ทีมวิจัยปรับปรุงโครงร่างเพื่อสง่
ขอพิจารณาขอรับรองจริยธรรมวิจยั
ในมนุษย์และขอทุนวิจัย 
3.ทีมวิจัยด าเนินการวิจัยตามแผนที่
วางไว ้
4. สรุปและประเมินโครงการ 
 

อาจารย์วิทยาลัย 
จ านวน 10 คน 
บุคลากรภายนอก 
จ านวน 5 คน 

กิจกรรมที่ 2  
- ค่าตอบแทนวิทยากรหน่วยงาน
รัฐบาล 2 คน x 600 บาท x 14ช.ม. 
เป็นเงิน 16,800 บาท 
- ค่าเดินทางวิทยากร 2 คน  ไป-กลับ  
เป็นเงิน 12,000 บาท 
- ค่าที่พักวิทยากร 2 คน เป็นเงิน 
4,000 บาท  
- ค่าอาหารกลางวัน 80 บาท X 30 
คน X 2 วัน เป็นเงิน 4,800 บาท   

ปีงบประมาณ 
2561-2564 

 

อ.ชนกานต์ 
 แสงค ากุล 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

- ค่าอาหารว่าง 25 บาท X 30 คน X 
4 มื้อ เป็นเงิน3,000 บาท 
- ค่าถ่ายเอกสาร 5,000 บาท 
รวมเป็นเงิน 45,600 บาท 
 

ปี 
งบประมาณ 

แหล่งเงิน 
อุด 

หนุน 
รายได้ 

2560 - - 
2561 - 60,750 
2562 - 60,750 
2563 - 60,750 
2564 - 60,750 
รวม - 243,000 

 
 

สรุปงบประมาณโครงการที ่SP08 (ปีงบประมาณ 2561-2564) 243,000  
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สรุปงบประมาณประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 วิจัยและสร้างผลงานวิชาการด้านสุขภาพ ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม 
 

แผนงาน/โครงการ / กิจกรรม ผลผลิตและ
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

แหล่ง
งบประมาณ 

งบประมาณ
รวม ๕ ปี(บาท) 

ช่วงระยะเวลาด าเนินการ 
๒๕60 ๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 ๒๕๖4 

แผนงานที่ P03 สนับสนุนการผลติและเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการที่มีคุณภาพระดับสูง      
โครงการที่ SP06  โครงการยกระดับ
คุณภาพการผลิตผลงานวิจัยและ
วิชาการ 

วิทยาลัยฯมีผลงาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัย/
วิชาการที่มีคุณภาพ
ระดับสูงและ
สามารถน าไปใช้ 
ประโยช์ได ้

หัวหน้างานวิจัย 
และคณะ 

เงินอุดหนุน 321,000 NA 80,250 80,250 80,250 80,250 

กิจกรรมที่ 1 การเขียนนิพนธ์ต้นฉบับ เงินอุดหนุน 112,800 NA 28,200 28,200 28,200 28,200 
กิจกรรมที่ 2 จัดค่ายพัฒนาวิจยั
คุณภาพสูง 

เงินอุดหนุน 208,200 

 

NA 52,050 52,050 52,050 52,050 

โครงการที่ SP07 พัฒนานวัตกรรม
สุขภาพ 

บุคลากรสาธารณสขุ 
มีนวัตกรรมที่น าไป
ดูแลสุขภาพ
ผู้รับบริการ 

หัวหน้างานวิจัย 
และคณะ 

เงินอุดหนุน 182,400 NA 45,600 45,600 45,600 45,600 

โครงการที่ SP08 สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือในการผลิตผลงานวิจัย 

วิทยาลัยฯ มจี านวน
ทุนสนับสนุนจาก
แหล่งทุนภายนอก
มากขึ้น 

หัวหน้างานวิจัย 
และคณะ 

รายได ้ 243,000 NA 60,750 60,750 60,750 60,750 

กิจกรรมที่ 1 
1.1 แสวงหาเครือข่ายความร่วมมอื
และลงนามความร่วมมือในการผลติ
ผลงานวิจัย 
1.2.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อร่วม
ก าหนดประเด็นวิจยัและโครงร่างวิจัย
เพื่อขอทุนจากแหล่งทุนภายนอก 
 

รายได ้ 60,600 

 

NA 15,150 15,150 15,150 15,150 
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แผนงาน/โครงการ / กิจกรรม ผลผลิตและ
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

แหล่ง
งบประมาณ 

งบประมาณ
รวม ๕ ปี(บาท) 

ช่วงระยะเวลาด าเนินการ 
๒๕60 ๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 ๒๕๖4 

1.3. ทีมวิจัยพัฒนาโครงร่างวิจัย 
กิจกรรมที่ 2 
2.1. ประชุมเชิงปฏิบตัิการเพื่อ
วิพากษ์โครงร่างวิจัย 
2.2 ทีมวิจัยปรับปรุงโครงรา่งเพื่อส่ง
ขอพิจารณาขอรับรองจริยธรรมวิจยั
ในมนุษย์และขอทุนวิจัย 
2.3.ทีมวิจัยด าเนินการวิจยัตามแผนท่ี
วางไว ้
2.4. สรุปและประเมินโครงการ 

  รายได ้ 182,400 NA 45,600 45,600 45,600 45,600 

รวมเงินประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  
วิจัยและสร้างผลงานวิชาการด้านสุขภาพ 

ที่ตอบสนองความต้องการของสงัคม 

เงินอุดหนุน/ 
เงินรายได ้

746,400 0 186,600 186,600 186,600 186,600 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ บริการวิชาการด้านสุขภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม 
โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ประโยชน์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่ SP09 
โครงการพัฒนาหลักสตูร 
เพื่อตอบสนองระบบ
สุขภาพ 
วัตถุประสงค์ 
1. สรา้งหลักสูตรด้าน
การพัฒนาบุคลากร
สุขภาพตามความต้อง 
การของระบบสุขภาพ 
2. พัฒนาบุคลากร
สาธารณสุขตามความ
ต้องการของระบบ
สุขภาพ 

1. จ านวนหลักสูตร 
ที่ตอบสนองด้านการพัฒนา
บุคลากรสุขภาพตามความ
ต้องการของระบบสุขภาพ 
 

ปีงบประมาณ  ค่าเป้าหมาย 
(หลักสูตร) 

2560 1 
2561 1 
2562 1 
2563 1 
2564 1 

 
2. จ านวนบุคลากร
สาธารณสุขท่ีเข้ารับการ
อบรมตามความต้องการ 
ของระบบสุขภาพ 

ปีงบประมาณ  ค่าเป้าหมาย 
(คน) 

2560 80 
2561 80 
2562 80 
2563 80 
2564 80 

1. วิเคราะหส์ถานการณ์ความ
ต้องการการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรตามระบบสุขภาพ 
2.พัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับ
ความต้องการตามระบบสุขภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ด าเนินการจัดอบรมตาม
หลักสตูรที่ก าหนดไว ้
4. สรุปและประเมินโครงการ 
 

อาจารย์  
จ านวน 10 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พยาบาลในเขต
สุขภาพท่ี 2 จ านวน 
60 คน 

 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 1 จัดท าหลักสูตร 
- ค่าอาหารว่างคณะกรรมการจดัท า
หลักสตูร 2 ครั้ง จ านวน 10 คน x25 
บาท เป็นเงิน  500 บาท 
- ค่าอาหารกลางวันคณะกรรมการท า
หลักสตูร จ านวน 2 ครั้ง x 10 คน x 
80 บาท เป็นเงิน  1,600 บาท 
- ค่าถ่ายเอกสารเป็นเงิน 900 บาท 
-  ค่าธรรมเนียมในการขอรับรอง
หลักสตูรจากสภาการพยาบาล เปน็
เงิน 5,000 บาท 
กิจกรรมที่ 1 เป็นเงิน  8,000 บาท 
กิจกรรมที่ 2 จัดอบรม 
- ค่าสนับสนุนการอบรม 15,000 
บาท x 60 คน เป็นเงิน 900,000 
บาท 
กิจกรรมที่ 2 เป็นเงิน  900,000 
บาท 
รวมโครงการที่ SP08 เป็นเงิน 
908,000 บาท 
 
 
 

ปีงบประมาณ 
2561-
2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีงบประมาณ 
2561-
2564 

 

1.วิทยาลยัฯ
ด าเนินการ
พัฒนา
ก าลังคนท่ี
ตอบสนอง
ความ
ต้องการ
พัฒนา
บุคคลากร
ของเขต
สุขภาพ 
2.บุคลากร
สาธารณสุข             
มีศักยภาพ
ในการดูแล
สุขภาพของ
ผู้รับบริการ 

ดร.วิภาพร  
สิทธิสาตร ์
อ.จันทร์จิรา  
อินจีน 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

3. ระดับความส าเร็จในการ
สนับสนุนการพัฒนา
บุคลากรเขตสุขภาพ 
ที่รองรับ Service Plan 

ปีงบประมาณ  ค่าเป้าหมาย 
(คะแนน) 

2560 5 
2561 5 
2562 5 
2563 5 
2564 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปี 
งบประมาณ 

แหล่งเงิน 
อุดหนุน รายได ้

2560 - - 
2561 - 908,000 
2562 - 908,000 
2563 - 908,000 
2564 - 908,000 
รวม - 3,632,000  

สรุปงบประมาณโครงการที ่ SP09 (ปีงบประมาณ 2561-2564) 3,632,000    
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่ SP10
โครงการพัฒนาศูนย์
ความเป็นเลิศด้านการ
พัฒนาบุคลากร
สาธารณสุขและศูนย์
ความเป็นเลิศด้านการ
จัดการโรคเรื้อรัง 
วัตถุประสงค์ 
พัฒนาศูนย์ความเป็น
เลิศดา้นการพัฒนา
บุคลากรสาธารณสุข 
และศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านการจดัการโรค
เรื้อรัง 
 
 
 
 
 

1. ระดับความส าเร็จของ
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการ
พัฒนาบุคลากรสาธารณสุข 

ปีงบประมาณ  ค่าเป้าหมาย 
(คะแนน) 

2560 NA 
2561 5 
2562 5 
2563 5 
2564 5 

2. ระดับความส าเร็จของ
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการ
จัดการโรคเรื้อรัง 

ปีงบประมาณ  ค่าเป้าหมาย 
(%) 

2560 NA 
2561 85% 
2562 90% 
2563 95% 
2564 100% 

 
 

1. วิเคราะห์การด าเนินงานของ
งานบริการวิชาการและศูนยค์วาม
เป็นเลิศด้านการจัดการโรคเรื้อรัง 
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับศูนย์
พัฒนาบุคลากรและศูนยค์วามเป็น
เลิศดา้นการจดัการโรคเรื้อรังกับ
สถาบันที่ประสบความส าเร็จ 
3.ถอดบทเรียนและน าสิ่งที่ได้
เรียนรูม้าพัฒนาการบริการ
วิชาการและศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านการจดัการโรคเรื้อรัง 
4. สรุปและประเมินโครงการ 
 
 
 
 
 
 

อาจารย์ จ านวน 10 
คน 
 

- ค่าตอบแทนวิทยากร 600 บาท  x 
7ช.ม. เป็นเงิน 4,200 บาท 
- ค่าเดินทาง ไป-กลับ 10 คน x 10 
วัน x 2 เที่ยว เป็นเงิน 40,000 บาท 
- ค่าที่พักวิทยากร 1 คืน x 10 คน x 
900 บาทเป็นเงิน 9,000 บาท  
- ค่าเบี้ยเลีย้ง 240 บาท X 10 คน X 
2 วัน เป็นเงิน 4,800 บาท  
รวมโครงการที่ SP10เป็นเงิน 
58,000บาท 
 
 

ป ี
งปม. 

แหล่งเงิน 
อุดหนุน รายได ้

2560 - - 
2561 58,000 - 
2562 58,000 - 
2563 58,000 - 
2564 58,000 - 
รวม 232,000 -  

ปีงบประ 
มาณ 

61-64 
 

1.วิทยาลยัฯ
สามารถ
พัฒนา
บุคลากร
สาธารณสุข
ได้อย่างมี
ประสทิธิภาพ 
2.วิทยาลยัฯ 
เป็นศูนย์
รวบรวม
ความรู้
เกี่ยวกับการ
จัดการโรค
เรื้อรัง 
ที่น าไปใช้
ประโยชน ์
ในการดูแล
สุขภาพ
ผู้รับบริการ 

ดร.วิภาพร  
สิทธิสาตร ์
 

สรุปงบประมาณโครงการที่ SP10 (ปีงบประมาณ 2561-2564) 232,000  
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สรุปงบประมาณประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ บริการวิชาการด้านสุขภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม 
 

แผนงาน/โครงการ / กิจกรรม ผลผลิตและ
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ แหล่ง
งบประมาณ 

งบประมาณ
รวม ๕ ปี 
(บาท) 

ช่วงระยะเวลาด าเนินการ 
๒๕60 ๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 ๒๕๖4 

แผนงานที่ P04 สนับสนุนการบริการวชิาการด้านการจัดการสุขภาพที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และ
สังคม 

     

โครงการที่ SP09  พัฒนาหลักสูตร
เพ่ือตอบสนองระบบสุขภาพ 

1.วิทยาลยัฯ
ด าเนินการพัฒนา
ก าลังคนท่ีตอบ 
สนองความต้องการ
พัฒนาบุคคลากร
ของเขตสุขภาพ 
2.บุคลากร
สาธารณสุข             
มีศักยภาพในการ
ดูแลสุขภาพของ
ผู้รับบริการ 

หัวหน้างาน
บริการวิชาการ 

และคณะ 
 

เงินรายได ้ 3,632,000 NA 908,000 908,000 908,000 908,000 

โครงการที่ SP10 พัฒนาศูนย์ความ
เป็นเลิศด้านการพัฒนาบุคลากร
สาธารณสขุและศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านการจัดการโรคเรื้อรัง 

1.วิทยาลยัฯ
สามารถพัฒนา
บุคลากร
สาธารณสุขได้อย่าง 
มีประสิทธภิาพ 
2.วิทยาลยัฯ เป็น
ศูนย์รวบรวมความ 
รู้เกี่ยวกับการ

หัวหน้างาน
บริการวิชาการ

และคณะ 
 

เงินอุดหนุน 232,000 NA 58,000 58,000 58,000 58,000 
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แผนงาน/โครงการ / กิจกรรม ผลผลิตและ
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ แหล่ง
งบประมาณ 

งบประมาณ
รวม ๕ ปี 
(บาท) 

ช่วงระยะเวลาด าเนินการ 
๒๕60 ๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 ๒๕๖4 

จัดการโรคเรื้อรัง 
ที่น าไปใช้ประโยชน ์
ในการดูแลสุขภาพ
ผู้รับบริการ 

รวมเงินประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  
บริการวชิาการด้านสุขภาพให้สอดคล้องกับความต้องการ 

ของชุมชนและสังคม 

เงินอุดหนุน/ 
เงินรายได ้

3,864,000  966,000 966,000 966,000 966,000 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ประโยชน์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่ SP11  
โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาในการสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อสนับสนุนการบรู
ณาการองค์ความรู้ของ
นักศึกษาเพื่อพัฒนานว
ตกรรมการส่งเสริม
สุขภาพ 
2.เพื่อสร้างความ
ตระหนักในความส าคญั
ของการสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. เพื่อพัฒนาผลลัพธ์
การเรยีนรู้ด้าน การคิด
วิเคราะห ์
 
 

1. จ านวนนวตกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพที่พัฒนาจาก
ศิลปวัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ผลิตโดย
นักศึกษา  

ปีงบประมาณ  ค่าเป้าหมาย 
(ชิ้น) 

2560 NA 
256 4 

2562 4 
2563 4 
2564 4 

2. ถอดบทเรียนประเมินผล
การด าเนินงาน  
3. นักศึกษามีคะแนน TQF 
ด้านการคดิวิเคราะห์  

ปีงบประมาณ  ค่าเป้าหมาย 
(ชิ้น) 

2560 NA 
2561 ≥3.00 
2562 ≥3.20 

2563 ≥3.40 

2564 ≥3.60 
 

๑.ก าหนดประเด็นการใช้
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญา
ท้องถิ่นมาพัฒนานวัตกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพ 
๒.คัดเลือกรายวิชาที่เหมาะสมใน
แต่ละชั้นปีออกแบบการเรียนรู้ที่
มอบหมายให้นักศึกษาสร้าง 
นวัตกรรม 
๓.จัดเวทีให้นักศึกษาได้น าเสนอ
ผลงานนวัตกรรม/สนับสนุนให้
นักศึกษาไปน าเสนอหรือ ประกวด
ผลงานกับหน่วยงานภายนอก 
๔. รวบรวมผลงานนวัตกรรม ส่ง
จดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร(ถ้ามี) 
๕.ถอดบทเรยีน ประเมินผลการ
ด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรคในการ
ด าเนินงานท้ังอาจารย์และนักศึกษา 
๖.น าผลการประเมินมาปรับปรุง
การด าเนินงานในปีถัดไป 
 
 
 

นักศึกษา 
ทุกช้ันปี  

(โดยเริ่มปีการศึกษา 
2560 จ านวน 1 

ช้ันปี) 
 

- ค่าวัสดุอุปกรณ์๒๐,๐๐๐ บาท 
- ค่าเดินทาง ๒๐,๐๐๐ บาท 
รวม  ๔๐,๐๐๐ บาท 
 

ปี 
งบประมาณ 

แหล่งเงิน 
อุดหนุน รายได ้

2560 NA - 
2561 40,000 - 
2562 40,000 - 
2563 40,000 - 
2564 40,000 - 
รวม 160,000 - 

 
 

ปีงบประมาณ
2561-
2564 

 

1.ได้
นวัตกรรม 
การส่งเสริม
สุขภาพท่ีเกิด
จากการใช้
ศิลปวฒันธรรม
และ 
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นอย่าง
เป็นรูปธรรม
ซึ่งพัฒนาโดย
นักศึกษา 
2.นักศึกษามี
ความรู้ความ
เข้าใจใน
คุณประโยชน์
ของ
ศิลปวฒันธรรม
และภมูิปัญญา
ท้องถิ่นไทย 

-รอง
ผู้อ านวยการ
กลุ่มงาน
อ านวยการ 
-รอง
ผู้อ านวยการ
กลุ่มงานวิชาการ 
-หัวหน้างาน
ทรัพยากร
บุคคล และ
ท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม 
-อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 
-อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
รายวิชา 
-คณะกรรมการ
ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

สรุปงบประมาณโครงการที่ SP11 (ปีงบประมาณ 2561-2564) 160,000  
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่ SP12 
พัฒนาศักยภาพชุมชน/
สังคมในการส่งเสริม
สุขภาพด้วยการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม
และภูมปิัญญาท้องถิ่น 
 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ชุมชน/สังคมในการใช้
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในการ
ส่งเสริมสุขภาพ 
 
 
 

จ านวนนวตกรรมการส่งเสริม
สุขภาพท่ีพัฒนาจาก
ศิลปวัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นทีชุ่มชน
น าไปใช้ในการพัฒนาสุขภาพ  
ปีงบประมาณ  ค่าเป้าหมาย 

(ชิ้น) 
2560 NA 
2561 1 
2562 1 
2563 1 
2564 1 

 
 

๑.ก าหนดชุมชน และวางแผน
การบริการวิชาการกับชุมชนใน
การใช้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อใช้ในการส่งเสริม
สุขภาพ 
๒.ด าเนินการบริการวิชาการ
ร่วมกับชุมชนในการใช้
ศิลปวัฒนธรรมและ ภูมิปญัญา
ท้องถิ่นมาพัฒนานวัตกรรมเพื่อใช้
ในการส่งเสริมสุขภาพ 
๓. รวบรวมผลงานนวัตกรรมส่ง
จดสิทธิบัตร 
๔.ถอดบทเรยีน ประเมินผลการ
ด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรคใน
การด าเนินงานท้ังอาจารย์และ
ชุมชนรวมทั้งประโยชน์และ
คุณค่าของกิจกรรม 
๖.น าผลการประเมินมาปรับปรุง
การด าเนินงานในปีถัดไป 

-ชุมชนเป้าหมาย 
1 ชุมชน 
-อาจารย์ 55 คน 
-นักศึกษาทุกช้ันปี  
(โดยเริ่มปีการศึกษา 
2560 จ านวน 1 
ช้ันปี) 
 
 

-ค่าวัสดุอุปกรณ์๒๐,๐๐๐ บาท 
รวมเป็นเงิน  ๒๐,๐๐๐ บาท 
 

ปีงบประมาณ แหล่งเงิน 
อุดหนุน รายได ้

2560 0 0 
2561 ๒๐,๐๐๐ 0 
2562 ๒๐,๐๐๐ 0 
2563 ๒๐,๐๐๐ 0 
2564 ๒๐,๐๐๐ 0 
รวม 8๐,๐๐๐ 0  

ปีงบประมาณ 
2561-
2564 

 

-ชุมชน
เป้าหมาย/
สังคมมี
นวัตกรรม  
ที่พัฒนาจาก
ศิลปวัฒนธรร
มและภูมิ
ปัญญา
ท้องถิ่นที่
น าไปใช้ใน
การพัฒนา
สุขภาพ 

-รองผู้อ านวยการ
กลุ่มงาน
อ านวยการ 
-รองผู้อ านวยการ
กลุ่มงาน 
วิชาการ 
-หัวหน้างาน
ทรัพยากร
บุคคล และ
ท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม 
-คณะกรรมการ
ท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม 
-อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
รายวิชา 

สรุปงบประมาณโครงการที่ SP12 (ปีงบประมาณ 2561-2564) 8๐,๐๐๐   
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สรุปงบประมาณประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

แผนงาน/โครงการ / กิจกรรม ผลผลิตและ
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ แหล่ง
งบประมาณ 

งบประมาณ
รวม ๕ ปี 

ช่วงระยะเวลาด าเนินการ 
๒๕60 ๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 ๒๕๖4 

แผนงานที่ P05  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิน่      
โครงการที่ SP11  พัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาในการสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมและภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 

1.ได้นวัตกรรม การ
ส่งเสริมสุขภาพที่
เกิดจากการใช้
ศิลปวฒันธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
อย่างเป็นรูปธรรม
ซึ่งพัฒนาโดย
นักศึกษา 
2.นักศึกษามี 
ความรู้ความเข้าใจ
ในคุณประโยชน ์
ของศิลปวัฒนธรรม
และภมูิปัญญา
ท้องถิ่นไทย 

-รองผู้อ านวย 
การกลุ่มงาน
อ านวยการ 
-รองผู้อ านวยการ
กลุ่มงานวิชาการ 
-หัวหน้างาน
ทรัพยากรบุคคล 
และท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม 
-อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 
-อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
รายวิชา 
-คณะกรรมการ
ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
 
 
 
 

เงินอุดหนุน 160,000 NA 40,000 40,000 40,000 40,000 
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แผนงาน/โครงการ / กิจกรรม ผลผลิตและ
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ แหล่ง
งบประมาณ 

งบประมาณ
รวม ๕ ปี 

ช่วงระยะเวลาด าเนินการ 
๒๕60 ๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 ๒๕๖4 

โครงการที่ SP12 พัฒนาศักยภาพ
ชุมชนในการส่งเสริมสุขภาพด้วย
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

-ชุมชนมีนวัตกรรม
ส่งเสริมสุขภาพ 
ที่พัฒนาจาก
ศิลปวฒันธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

-รองผู้อ านวยการ
กลุ่มงาน
อ านวยการ 
-รองผู้อ านวยการ
กลุ่มงานวิจัย 
บริการวิชาการ 
-หัวหน้างาน
ทรัพยากรบุคคล 
และท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม 
-คณะกรรมการ
ท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม 

เงินอุดหนุน 8๐,๐๐๐ NA ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 

รวมเงินประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 240,000 0 60,000 60,000 60,000 60,000 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารจัดการวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ 
 

โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดกจิกรรม/
วิธีด าเนินการ 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่ SP13 
โครงการพัฒนาระบบ
การจัดการข้อมูลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารจัดการ
องค์กร 
 
วัตถุประสงค์ 
พัฒนาระบบการจัดการ
ข้อมูลและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการ
บริหารจดัการองค์กร 
 
 
 

ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาระบบการจัดการ 
ข้อมูลและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการองค์กร 
 

ปี 
งบประมาณ 

ค่าเป้าหมาย 
(ระดับ) 

2560 NA 
2561 4 
2562 4 
2563 5 
2564 5  

1. วิเคราะห์โครงสร้างพื้นฐานด้าน
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการองค์กร(ฐานข้อมลูบริหาร 
เช่น การเงิน ครุภณัฑ์ บุคลากร 
ฐานข้อมูลการเรียนการสอน 
ฐานข้อมูลวิจัย ฐานข้อมลูบริการ
วิชาการ ฐานข้อมูลท านุฯ) 
2. จัดท าแผนการพัฒนาระบบการ
จัดการข้อมลู ให้ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและ
ด าเนินการตามแผน 
3. จัดหาคอมพิวเตอร์ และ
อุปกรณ์ต่อพ่วงทดแทนอุปกรณ์ที่
อายุการใช้งาน 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้บริหาร 10 คน
บุคลากรผู้รับผิดชอบ 
แต่ละฐานข้อมลู 25 
คน 
 

ปีงบประมาณ2561 
กิจกรรมที่ 1-2  
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ 3  
- ค่าครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ และ
อุปกรณ์ต่อพ่วง เป็นเงิน 179,600 
บาท 
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อ
พ่วง เป็นเงิน 80,000 บาท 
- ค่าใช้สอยคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์
ต่อพ่วง เป็นเงิน 200,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 459,600 บาท 
 

ปีงบประมาณ
2561-
2564 
 

1.วิทยาลยัฯมี
ระบบการ
จัดการข้อมลู
และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
เพื่อการ
บริหารจดัการ
องค์กรที่มี
ประสิทธิภาพ 
2. ผู้บริหาร
สามารถน า
ข้อมูลระบบ
การจัดการ
ข้อมูลและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
เพื่อการ
บริหารจดัการ
ไปใช้ในการ
ก าหนด

-รอง
ผู้อ านวยการ
กลุ่มงาน
อ านวยการ 
- หัวหน้างาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
วิทยบริการ 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดกจิกรรม/
วิธีด าเนินการ 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

4.พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อ
รองรับการจดัการข้อมลูและ
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ สบช.
(ปีงบประมาณ 2561) 
5. พัฒนาห้องเซิร์ฟเวอร์ และ
ปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์
ภายในวิทยาลัย (ปีงบประมาณ 
2562-2563) 
6. จัดประชุมเชิงปฏิบตัิการ
ผู้บริหาร บุคลากรผูร้ับผดิชอบแต่
ละฐานข้อมลู ในการใช้งานระบบ
การจัดการข้อมูล ใช้ในการบริหาร
และการตัดสินใจ  
7. ใช้งานระบบการจดัการข้อมลู 
ใช้ในการบริหารและการตัดสินใจ 
8. ติดตามการใช้และประเมินผล
การใช้ระบบการจัดการข้อมูล 
รายงานผล รวมทั้งน าผลการ
ประเมินไปพัฒนาต่อไป 
9. ประเมินผลการใช้ระบบ
ฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการองค์กรโดย
ผู้บริหาร 

กิจกรรมที่ 4  
พัฒนาระบบฐานข้อมลูเป็นเงิน 
500,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 500,000 บาท 
 
 
กิจกรรมที่ 6  
- ค่าวิทยากร 3 วัน จ านวน 5 คน  
  คนละ 7 ชม. (7 ชม. x 600 บาทx 
3 วัน)  เป็นเงิน 63,000 บาท 
- ค่าที่พักวิทยากร  รวมทั้งสิ้น 
15,000 บาท 
- ค่าอาหารว่าง เป็นเงิน 5,400 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน  เป็นเงิน 8,400 
บาท 
- ค่าเดินทางวิทยากร 18,320 บาท  
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 120,920 บาท 
 
รวมปีงบประมาณ 2561 
เป็นเงิน 1,080,520 บาท 
 
ปีงบประมาณ2562 
กิจกรรมที่ 3  
- ค่าครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ และ

ทิศทาง และ
นโยบาย ผา่น
ตามตัวช้ีวัด
เกณฑ์
มาตรฐาน 
สภาวิชาชีพ 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดกจิกรรม/
วิธีด าเนินการ 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

10. น าผลการประเมินไปพัฒนา
ในปีงบประมาณถัดไป 

อุปกรณ์ต่อพ่วง เป็นเงิน 500,000 
บาท 
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อ
พ่วง เป็นเงิน 80,000 บาท 
- ค่าใช้สอยคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์
ต่อพ่วง เป็นเงิน 200,000 บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 780,000 บาท 
 
กิจกรรมที่ 5  
-พัฒนาห้องเซิร์ฟเวอร์ และปรับปรุง
ระบบเครือข่ายอินเตอร์ภายใน
วิทยาลัย ให้มีความเร็วไม่น้อยกว่า 2 
Gz เป็นเงิน 500,000 บาท 
- ซื้อ acceespointส าหรับ คอลโทล
เลอร์ หอพักนักศึกษาและบุคลากร 
จ านวน 36 ตัว เป็นเงิน 720,000 
บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น1,220,000 บาท 
 
รวมปีงบประมาณ 2562 
เป็นเงิน2,000,000 บาท 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดกจิกรรม/
วิธีด าเนินการ 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

 
 
ปีงบประมาณ2563 
กิจกรรมที่ 3  
- ค่าครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์
ต่อพ่วง เป็นเงิน 200,000 บาท 
- อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบ
เครือข่าย แบบที่ 2 เป็นเงิน 
400,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 600,000 บาท 
 
กิจกรรมที่ 5  
- พัฒนาระบบเซิร์ฟเวอร์ แม่ข่ายชนิด 
Blade (Enclosure/Chassis) แบบท่ี 
1 ราคา 410,000 บาท 
- อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) 
แบบท่ี 2 ราคา 990,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น1,500,000 บาท 
 
รวมปีงบประมาณ 2563เป็นเงิน 
2000,000 บาท 
 
ปีงบประมาณ2564 
กิจกรรมที่ 3  
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดกจิกรรม/
วิธีด าเนินการ 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

- ค่าครุภณัฑ์ เป็นเงิน 900,000 บาท 
- ค่าวัสดุ เป็นเงิน 140,000 บาท 
- ค่าใช้สอย เป็นเงิน 300,000 บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 1,340,000 บาท 
กิจกรรมที่ 5  
- ซื้อ acceespointส าหรับ คอลโทล
เลอร์ หอพักนักศึกษาและบุคลากร 
จ านวน 20 ตัว เป็นเงิน 400,000 
บาท 
- อุปกรณ์กระจายสญัญาณ (L3 
Switch) ขนาด 24 ช่อง 2 
x130,000 เป็นเงิน 260,000 บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 300,000 บาท 
รวมปีงบประมาณ 2564 เป็นเงิน 
2,000,000 บาท 

ปี 
งปม. 

แหล่งเงิน รวม 
(บาท) อุด 

หนนุ 
รายได ้

2560 - - - 
2561 - 1,062,950  1,062,950 

2562 - 2,000,000 2,000,000 
2563 - 2,000,000 2,000,000 
2564 - 2,000,000 2,000,000 
รวม - 7,062,950 7,062,950  

สรุปงบประมาณโครงการที่ SP13 (ปีงบประมาณ 2561-2564) 7,062,950  
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดกจิกรรม/
วิธีด าเนินการ 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที ่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่ SP14 
วิทยาลัยสเีขียว 
(Green College) 
 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อใหบุคลากรและ
นักศึกษา 
๑. มีความรู และมี
พฤติกรรมในการใช้
พลังงานอย่าง
ประหยดั 
๒. มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาองค์กรให้เป็น
องค์กรสีเขียว 
 
 

ระดับความ ส าเร็จของการพัฒนา
องค์กรให้เป็นวิทยาลัย 
สีเขียว 
 
ปีงบประมาณ  ค่าเป้าหมาย 

(ระดับ) 
2560 NA 
2561 3 
2562 4 
2563 5 
2564 5 

 

ปีงบประมาณ 2561 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานและก าหนดนโยบาย 
2. จัดท าแผนด าเนินการเพื่อขอ
อนุมัต ิ
3. จัดท าคู่มือระบบและกลไกใน
การพัฒนาสถาบันให้เป็นองค์กรสี
เขียว 
4. เผยแพร่คู่มือระบบและกลไกใน
การพัฒนาสถาบันให้เป็นองค์กรสี
เขียว 
5. สรา้งเครื่องมือในการประเมิน
ตามเกณฑ์ขององค์กรสีเขยีว 
6. ด าเนินกิจกรรม GREEN อย่าง
มีส่วนร่วมของคนในองค์กร ดังน้ี 
6..1 จดัประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่องการพัฒนาสถาบันใหเ้ป็น
องค์กรสีเขียว 
 
 
 

กิจกรรมที1่-5 
คณะกรรมการ
ด าเนินการจ านวน 
35 คน 
- อาจารย์และ
เจ้าหน้าท่ีสาย
สนับสนุน จ านวน 
20 คน 
- ตัวแทนนักศึกษา
ทุกช้ันปี จ านวน 15 
คน 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ 6.1 
อาจารย์ จ านวน 55 
คนเจ้าหน้าที่สาย
สนับสนุน จ านวน 
60 คน และ
นักศึกษา จ านวน 

กิจกรรมที1่-5 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มอาจารย์
และเจา้หน้าท่ี 20 คนx 35 บาท x 2 
มื้อ เป็นเงิน 1,400 บาท 
- ค่าอาหารว่างนักศึกษา 20 บาท x 
15 คน x 2 มื้อ เป็นเงิน  600 บาท  
2.ค่าวัสดุอุปกรณ์ 5,000 บาท 
รวมกจิกรรม(1-5) เป็นเงิน7,000 
บาท 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมที ่6.1 
ส าหรับอาจารย์และสายสนับสนุน 
1.ค่าตอบแทนวิทยากร ชม.ละ 600 
บาท x 3 ชม.x1 คน รวมเป็นเงิน 
1,800บาท 
2.ค่าใช้สอย(อาจารย์และสาย

 
ตุลาคม 
2560  -
มกราคม 
2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กุมภาพันธ์ 
2561 
 
 
 
 

วิทยาลัยฯ
ได้รับการ
ยอมรับเป็น
วิทยาลัยสี
เขียว  มี
สิ่งแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการ
ท างานและ
การมีสขุภาพ
ที่ดีของ
บุคลากรก่อ
ให้องค์กร
แห่ง
ความสุข 

-รอง
ผู้อ านวยการ
กลุ่มงาน
อ านวยการ 
-หัวหน้างาน
บริหารงาน 
ทั่วไป 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดกจิกรรม/
วิธีด าเนินการ 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที ่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

563 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สนับสนุน) 
- ค่าอาหารกลางวัน 80 บาท x 115 
คน รวมเป็นเงิน 9,200 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 35 
บาท x 115 คนx 2 มื้อ รวมเป็นเงิน 
8,050 บาท 
-ค่าพาหนะวิททยากร กม.ละ 4 บาท 
x 100 กม.x2 เที่ยว เป็นเงิน 800 
บาท 
3.ค่าวัสดุอุปกรณ ์10,000 บาท 
ส าหรับนักศึกษา 
1.ค่าตอบแทนวิทยากร ชม.ละ 600 
บาท x 3 ชม.x1 คน รวมเป็นเงิน 
1,800บาท 
2. ค่าพาหนะวิททยากร กม.ละ 4 
บาท x 100 กม.x2 เที่ยว เป็นเงิน 
800 บาท 
3.ค่าใช้สอย(นักศึกษา) 
- ค่าอาหารกลางวัน 50 บาท x 563 
คน รวมเป็นเงิน 28,150 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม20 บาท 
x563คนx 2 มื้อ รวมเป็นเงิน 
22,520บาท 
4.ค่าวัสดุอุปกรณ ์
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดกจิกรรม/
วิธีด าเนินการ 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที ่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
6.2 จัดการและคดัแยกขยะมูล
ฝอยในองค์กร ด้วยการจัด Big 
Cleaning Day (6 เดือน: 1 ครั้ง) 
6.3 พัฒนาส้วมให้ได้มาตราฐาน
ด้านความสะอาด  
6.4 มาตราการประหยดัพลังงาน
ให้เป็นรูปธรรม 
6.5 จัดสิ่งแวดล้อมท้ังภายในและ
ภายนอกโดยเพิ่มพ้ืนท่ีสเีขียว  
6.6 ควบคมุดูแลสถานประกอบ
อาหารให้ได้มาตรฐานในเรื่อง
คุณภาพและราคาที่เหมาะสม 
6.7 จดัให้มีน้ าดืม่สะอาด 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,000 บาท 
รวมกจิกรรม(6.1) เป็นเงิน 
93,120 บาท 
กิจกรรมที่ 6.2-6.7 
1.ค่าใช้สอย 
- ค่าอาหารกลางวัน อาจารย์และ
เจ้าหน้าท่ี 115 คน x 80 บาท x 2 
ครั้ง เป็นเงิน 18,400 บาท 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่อาจารย์
และเจา้หน้าท่ี 115 คน x 35บาทx 
2 มื้อ x2 ครั้ง บาท เป็นเงิน 16,100
บาท 
- ค่าอาหารกลางวันนักศึกษา 563 
คน x 50 บาท x 2 ครั้ง เป็นเงิน 
56,300บาท 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่นักศึกษา 
563 คน x 20บาทx 2 มื้อ x2 ครั้ง 
บาท เป็นเงิน 45,040บาท 
รวมกจิกรรม(6.1-6.7)เป็นเงิน 
135,840บาท 
 
 
 
 

 
 
 
 
กุมภาพันธ์  - 
กันยายน 
2561 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดกจิกรรม/
วิธีด าเนินการ 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที ่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

7 ตรวจสอบและประมวลผลการ
ด าเนินการพร้อมถอดบทเรียน 
7.1 ประกวดต้นแบบ ห้องเรียน 
ห้องท างาน ห้องพักอาจารย์ 
สะอาดและน่าอยู ่
7.2 ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคลดลง 
8. รายงานผลการด าเนินงานเพื่อ
ปรับปรุงและท าแผนในปีต่อไป 
 
ปีงบประมาณ 2562 
1. น าผลการประเมินมาปรับปรุง
และท าแผนในป2ี562 
2. คณะกรรมการด าเนินงาน
ทบทวน นโยบาย คู่มือและระบบ
กลไกและจัดท าแผนปฏบิัติการ 
3. ด าเนินการเผยแพร่แผนปฏิบตัิ
การ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ 1-3 
คณะกรรมการ
ด าเนินการจ านวน 
35 คน 
- อาจารย์และ
เจ้าหน้าท่ีสาย
สนับสนุน จ านวน 
20 คน 
- ตัวแทนนักศึกษา
ทุกช้ันปี จ านวน 15 
คน 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 7.1 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ 5,000บาท 
รวมงบประมาณปีงบประมาณ 
2561 เป็นเงิน 240,960 บาท 
 
 
 
 
 
ปีงบประมาณ 2562 
กิจกรรมที่ 1-3 
1. ค่าใช้สอย 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มอาจารย์
และเจา้หน้าท่ี 20 คนx 35 บาท x 2 
มื้อ เป็นเงิน 1,400 บาท 
- ค่าอาหารว่างนักศึกษา 20 บาท x 
15 คน x 2 มื้อ เป็นเงิน  600 บาท  
2.ค่าวัสดุอุปกรณ์ 2,000 บาท 
รวมกจิกรรมที่1-3 เป็นเงิน 
4,000 บาท 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กุมภาพันธ์  - 
กันยายน 
2561 
(มอบรางวัลใน
เดือนมกราคม 
2562 ในงาน
ปีใหม่) 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดกจิกรรม/
วิธีด าเนินการ 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที ่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

4. ด าเนินกิจกรรม GREEN อย่าง
มีส่วนร่วมของคนในองค์กร ดังน้ี 
4.1 จดัประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
การพัฒนาสถาบันให้เป็นองค์กรสี
เขียว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 4 
อาจารย์ จ านวน 55 
คนเจ้าหน้าที่สาย
สนับสนุน จ านวน 
60 คน และ
นักศึกษา จ านวน 
200 คน (ตัวแทน 
นศ.ช้ันปีท่ี 2-4 
และนศ.ช้ันปีท่ี 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 4 
ส าหรับอาจารย์และสายสนับสนุน 
1.ค่าตอบแทนวิทยากร ชม.ละ 600 
บาท x 3 ชม.x1 คน รวมเป็นเงิน 
1,800บาท 
2. ค่าพาหนะวิททยากร กม.ละ 4 
บาท x 100 กม.x2 เที่ยว เป็นเงิน 
800 บาท 
3.ค่าใช้สอย (อาจารย์และสนับสนนุ) 
- ค่าอาหารกลางวัน 80 บาท x 115 
คน รวมเป็นเงิน 9,200 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 35 
บาท x 115 คนx 2 มื้อ รวมเป็นเงิน 
8,050 บาท 
4.คา่วัสดุอุปกรณ ์10,000 บาท 
ส าหรับนักศึกษา 
1.ค่าตอบแทนวิทยากร ชม.ละ 600 
บาท x 3 ชม.x1 คน รวมเป็นเงิน 
1,800บาท 
2. ค่าพาหนะวิททยากร กม.ละ 4 
บาท x 100 กม.x2 เที่ยว เป็นเงิน 
800 บาท 
3.ค่าใช้สอย(นักศึกษา) 
- ค่าอาหารกลางวัน 50 บาท x 200 

ตุลาคม 
2561  -
มกราคม 
2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กุมภาพันธ์ 
2562 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

75 
 

โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดกจิกรรม/
วิธีด าเนินการ 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที ่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 จัดการและคดัแยกขยะมูล
ฝอยในองค์กร ทุกประเภท ด้วย
การจัด Big Cleaning Day  
(6 เดือน: 1 ครั้ง) 
4.3 พัฒนาส้วมให้ได้มาตราฐาน
ด้านความสะอาด เพียงพอและ
ปลอดภัย 
4.4 มาตราการประหยดัพลังงาน
ให้เป็นรูปธรรม 
4.5 จัดสิ่งแวดล้อมท้ังภายในและ
ภายนอกโดยเพิ่มพ้ืนท่ีสเีขียว  
4.6 จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่
ดีแบบองค์รวม ได้แก่กิจกรรมทาง
กาย  ลานแอโรบิค และห้อง 
Fistness 
4.7 ควบคมุดูแลสถานประกอบ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คนรวมเป็นเงิน 10,000บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม20 บาท 
x200คนx 2 มื้อ รวมเป็นเงิน 
8,000บาท 
4.ค่าวัสดุอุปกรณ์ 5,000 บาท 
 
รวมกจิกรรม(4.1)เป็นเงิน 55,450 
บาท 
กิจกรรมที่ 4.2-4.8 
1.ค่าใช้สอย 
- ค่าอาหารกลางวัน อาจารย์และ
เจ้าหน้าท่ี 115 คน x 80 บาท x 2 
ครั้ง เป็นเงิน 18,400 บาท 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่อาจารย์
และเจา้หน้าท่ี 115 คน x 35บาทx 
2 มื้อ x2 ครั้ง บาท เป็นเงิน 16,100
บาท 
- ค่าอาหารกลางวันนักศึกษา 563 
คน x 50 บาท x 2 ครั้ง เป็นเงิน 
56,300บาท 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่นักศึกษา 
563 คน x 20บาทx 2 มื้อ x2 ครั้ง 
บาท เป็นเงิน 45,040บาท 
รวมกจิกรรม(4.2-4.8)เป็นเงิน
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดกจิกรรม/
วิธีด าเนินการ 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที ่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

อาหารให้ได้มาตรฐานในเรื่อง
คุณภาพ ราคาที่เหมาะสม และ
ความสะอาด 
4.8 จัดให้มีน้ าดืม่สะอาดและ
ปลอดภัย 
5 ตรวจสอบและประมวลผลการ
ด าเนินการพร้อมถอดบทเรียน 
5.1 ประกวด ห้องเรียน ห้อง
ท างาน ห้องพักอาจารย์ สะอาด
และน่าอยู ่
5.2 ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคลดลง 
6. รายงานผลการด าเนินงานเพื่อ
ปรับปรุงและท าแผนในปีต่อไป 
 
ปีงบประมาณ 2563-2564 
1. น าผลการประเมินมาปรับปรุง
และท าแผนในป2ี563-2564 
2. คณะกรรมการด าเนินงาน
ทบทวน นโยบาย คู่มือและระบบ
กลไกและจัดท าแผนปฏบิัติการ 
3. ด าเนินการเผยแพร่แผนปฏิบตัิ
การ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คณะกรรมการ
ด าเนินการจ านวน 
35 คน 
- อาจารย์และ
เจ้าหน้าท่ีสาย
สนับสนุน จ านวน 
20 คน 

ทั้งสิ้น 135,840บาท 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ 5.1 
1.ค่าวัสดุอุปกรณ์ 5,000บาท 
รวมกจิกรรม(5.1)เป็นเงิน 5,000
บาท 
รวมงบประมาณปีงบประมาณ 
2562เป็นเงิน 200,290 บาท 
 
ปีงบประมาณ 2563-2564 
กิจกรรมที่ 1-3 
1. ค่าใช้สอย 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มอาจารย์
และเจา้หน้าท่ี 20 คนx 35 บาท x 2 
มื้อ เป็นเงิน 1,400 บาท 
- ค่าอาหารว่างนักศึกษา 20 บาท x 
15 คน x 2 มื้อ เป็นเงิน  600 บาท  
2.ค่าวัสดุอุปกรณ์ 2,000 บาท 
รวมกจิกรรมที่ 1-3 เป็นเงิน 

 
 
 
 
 
 
 
กุมภาพันธ์  - 
กันยายน 
2562 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดกจิกรรม/
วิธีด าเนินการ 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที ่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
4. ด าเนินกิจกรรม GREEN อย่าง
มีส่วนร่วมของคนในองค์กร ดังน้ี 
4.1 จดัประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
การพัฒนาสถาบันให้เป็นองค์กรสี
เขียว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ตัวแทนนักศึกษา
ทุกช้ันปี จ านวน 15 
คน 
 
อาจารย์ จ านวน 55 
คนเจ้าหน้าที่สาย
สนับสนุน จ านวน 
60 คน และ
นักศึกษา จ านวน 
200 คน (ตัวแทน 
นศ.ช้ันปีท่ี 2-4 
และนศ.ช้ันปีท่ี 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,000 บาท 
 
 
 
กิจกรรมที่ 4.1 
ส าหรับอาจารย์และสายสนับสนุน 
1.ค่าตอบแทนวิทยากร ชม.ละ 600 
บาท x 3 ชม.x1 คน รวมเป็นเงิน 
1,800บาท 
2. ค่าพาหนะวิททยากร กม.ละ 4 
บาท x 100 กม.x2 เที่ยว เป็นเงิน 
800 บาท 
3.ค่าใช้สอย (อาจารย์และสนับสนนุ) 
- ค่าอาหารกลางวัน 80 บาท x 115 
คน รวมเป็นเงิน 9,200 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 35 
บาท x 115 คนx 2 มื้อ รวมเป็นเงิน 
8,050 บาท 
4.ค่าวัสดุอุปกรณ ์10,000 บาท 
ส าหรับนักศึกษา 
1.ค่าตอบแทนวิทยากร ชม.ละ 600 
บาท x 3 ชม.x1 คน รวมเป็นเงิน 
1,800บาท 
2. ค่าพาหนะวิททยากร กม.ละ 4 

 
 
 
 
กุมภาพันธ์  - 
กันยายน 
2562 
(มอบรางวัลใน
เดือนมกราคม 
2563 ในงาน
ปีใหม่) 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดกจิกรรม/
วิธีด าเนินการ 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที ่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 จัดการและคดัแยกขยะมูล
ฝอยในองค์กร ทุกประเภท ด้วย
การจัด Big Cleaning Day (6 
เดือน: 1 ครั้ง) 
4.3 พัฒนาส้วมให้ได้มาตรฐาน
ด้านความสะอาด เพียงพอและ
ปลอดภัย 
4.4 มาตราการประหยดัพลังงาน
ให้เป็นรูปธรรม 
4.5 จัดสิ่งแวดล้อมท้ังภายในและ
ภายนอกโดยเพิ่มพ้ืนท่ีสเีขียว 
สถานท่ีพักผ่อนและลานวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ 4.2-
4.8 
อาจารย์ จ านวน 55 
คนเจ้าหน้าที่สาย
สนับสนุน จ านวน 
60 คน และ
นักศึกษา จ านวน 
200 คน (ตัวแทน 
นศ.ช้ันปีท่ี 2-4 
และนศ.ช้ันปีท่ี 1) 
 
 

บาท x 100 กม.x2 เที่ยว เป็นเงิน 
800 บาท 
3.ค่าใช้สอย(นักศึกษา) 
- ค่าอาหารกลางวัน 50 บาท x 200 
คนรวมเป็นเงิน 10,000บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม20 บาท 
x200คนx 2 มื้อ รวมเป็นเงิน 
8,000บาท 
4.ค่าวัสดุอุปกรณ5์,000 บาท 
รวมกจิกรรม(4.1)เป็นเงินทั้งสิ้น 
55,450 บาท 
 
กิจกรรมที่ 4.2-4.8 
1.ค่าใช้สอย 
- ค่าอาหารกลางวัน อาจารย์และ
เจ้าหน้าท่ี 115 คน x 80 บาท x 2 
ครั้ง เป็นเงิน 18,400 บาท 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่อาจารย์
และเจา้หน้าท่ี 115 คน x 35บาทx 
2 มื้อ x2 ครั้ง บาท เป็นเงิน 16,100
บาท 
- ค่าอาหารกลางวันนักศึกษา 563 
คน x 50 บาท x 2 ครั้ง เป็นเงิน 
56,300บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปีงบประมาณ 
2563 – 
2564 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดกจิกรรม/
วิธีด าเนินการ 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที ่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

4.6 จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่
ดีแบบองค์รวม ได้แก่กิจกรรมทาง
กาย  ลานแอโรบิค และห้อง 
Fistness 
4.7 ควบคมุดูแลสถานประกอบ
อาหารให้ได้มาตรฐานในเรื่อง
คุณภาพ ราคาที่เหมาะสม และ
ความสะอาด 
4.8 จัดให้มีน้ าดืม่สะอาดและ
ปลอดภัย 
4.9 ส่งเสริมให้เกดินวัตกรรม 
GREEN ในองค์กร 
4.10 สร้างเครือข่ายในการพัฒนา 
GREEN ในชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ 4.9-
4.10 
อาจารย์ จ านวน 55 
คนเจ้าหน้าที่สาย
สนับสนุน จ านวน 
60 คน และ
นักศึกษา จ านวน 
200 คน (ตัวแทน 
นศ.ช้ันปีท่ี 2-4 
และนศ.ช้ันปีท่ี 1) 
 
 
 
 

-ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่นักศึกษา 
563 คน x 20บาทx 2 มื้อ x2 ครั้ง 
บาท เป็นเงิน 45,040บาท 
รวมกจิกรรมที่ 4.2-4.8เป็นเงิน
ทั้งสิ้น 135,840บาท 
 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ 4.9-4.10 
1.ค่าวัสดุอุปกรณ์ ช้ินละ2000บาท X 
5 ช้ิน เป็นเงิน 10,000บาท 
2.ค่าเผยแพร่นวตักรรมและสร้าง
เครือข่าย 15,000 บาท 
กิจกรรมกจิกรรมที่ 4.9-4.10 
เป็นเงิน 25,000บาท 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดกจิกรรม/
วิธีด าเนินการ 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที ่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

5 ตรวจสอบและประเมินผลการ
ด าเนินการพร้อมถอดบทเรียน 
5.1 ประกวด ห้องเรียน ห้อง
ท างาน ห้องพักอาจารย์ สะอาด
และน่าอยูต่ามารตราฐาน GREEN 
5.2 ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคลดลง 
6. รายงานผลการด าเนินงานเพื่อ
ปรับปรุงและท าแผนในปีต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 5.1 
อาจารย์ จ านวน 55 
คนเจ้าหน้าที่สาย
สนับสนุน จ านวน 
60 คน และ
นักศึกษา จ านวน 
200 คน (ตัวแทน 
นศ.ช้ันปีท่ี 2-4 
และนศ.ช้ันปีท่ี 1) 
 
 
 

กิจกรรมที่ 5.1 
1.ค่าวัสดุอุปกรณ์ 5,000บาท 
รวมเงินกิจกรรม ( 5.1) เป็นเงิน 
5,000บาท 
 
รวมงบประมาณปีงบประมาณ 
2563เป็นเงิน 225,290 บาท 
2564เป็นเงิน 225,290 บาท 

 
 
 
 
 
 

ปีงบ 
ประมาณ 

แหล่งเงิน 
อุดหนุน รายได ้

2560 0 0 
2561 240,960 0 
2562 200,290 0 
2563 225,290 0 
2564 225,290 0 
รวม 891,830 0 

สรุปงบประมาณโครงการที่ SP14 (ปีงบประมาณ 2561-2564) 891,830  
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัด 
 

รายละเอียดกจิกรรม/
วิธีด าเนินการ 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที ่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่ SP15
การพัฒนาวิทยาลัย
คุณธรรมภายใต้
ค่านิยมร่วม MOPH 
 
วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อพัฒนาให้
วิทยาลัยเป็นวิทยาลัย
คุณธรรมภายใต้
ค่านิยมร่วม MOPH 
2.เพื่อพัฒนาการ
บริหารวิทยาลัยให้มี
คุณภาพและเป็นที่
ยอมรับของสังคม 

 
 

1. ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาการบริหารทรัพยากร
บุคคลให้มีศักยภาพภายใต้
ค่านิยมร่วม MOPH  
 
ปีงบประมาณ  ค่าเป้าหมาย 

(ระดับ) 
2560 NA 
2561 3 
2562 4 
2563 5 
2564 5 

 
2. ร้อยละ 80 บุคลากรที่เข้า
รับการอบรมมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับหลักการของ
ค่านิยมองค์กรกระทรวง
สาธารณสุข MOPH 
3. ร้อยละ 60 ของบุคลากรใน
หน่วยงานมีดัชนีช้ีวัดความสุข
ตั้งแต่ระดับ 3 ข้ึนไป 
 

ปีงบประมาณ 2561 
1. ผู้บริหารประชุมชี้แจงและ
ทบทวนนโยบายคุณธรรม 
อัตลักษณ์ของวิทยาลยั ให้
บุคลากรในหน่วยงานทุกคนได้
ทราบและเข้าใจ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการวิทยาลัย
คุณธรรมเพื่อด าเนินการขับเคลื่อน
นโยบายการด าเนินงาน 
3.จัดอบรมโดยวิทยากร เพื่อให้
เกิดความรู้ ความเข้าใจ หลักการ
ของค่านิยมองค์กรกระทรวง
สาธารณสุข (MOPH) และ
พฤติกรรมบ่งช้ีเพื่อน ามา
ประยุกต์ใช้ในองค์กร พร้อม
ทบทวนโครงงานคุณธรรมแตล่ะ
กลุ่มงานเพื่อขยายผลมา
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินงาน 
4. ศึกษาดูงานการด าเนินงานของ
หน่วยงานต้นแบบองค์กรคณุธรรม 
5. ด าเนินการถอดบทเรียน 
แลกเปลีย่นเรยีนรู้เพื่อน ามา
ประยุกต์ใช้ในองค์กร 

อาจารย์ และ 
บุคลากรจ านวน 

115 คน 

ปีงบประมาณ 2561 
-ค่าตอบแทนวิทยากร (หน่วยงาน
ราชการ) จ านวน 2 คนx600บาทx7
ชม. เป็นเงิน 8,400 บาท 
- ค่าเดินทาง/พาหนะวิทยากร  
จ านวน 3,000 เป็นเงิน 3,000 บาท 
- ค่าที่พักวิทยากรจ านวน 2 คืนx2 
ห้องx1,200 บาท  เป็นเงิน 4,800 
บาท 
- ค่าอาหารกลางวันอาจารย์และ 
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 115 คนx80บาท 
เป็นเงิน 9,200 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม อาจารย์
และเจา้หน้าท่ี จ านวน  115 คนx25
บาท เป็นเงิน 2,875  บาท 
 - ค่าจ้างเหมารถโดยสารปรับ อากาศ
พร้อมน้ ามันเชื้อเพลิง  จ านวน 2 คันๆ
ละ 12,000 บาท  x1วัน เป็นเงนิ 
24,000 บาท 
-  ค่าอาหารกลางวัน115คน x 600
บาท x 1วันเป็นเงิน  69,000 บาท 
-  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 
115คน x 35บาท x ๒มื้อ x 1วัน 
เป็นเงิน 8,050 บาท 

ปีงบประมาณ  
2561-
2564 

 

- บุคลากร
ของวิทยาลัย
มีพฤติกรรมที่
ถูกต้องดีงาม 
ด้วยคุณธรรม
ที่พึงประสงค์ 
ค่านิยม 
MOPH และ
สามารถน้อม
น าหลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตอย่างมี
ความสุข 
- วิทยาลัย
พยาบาล
เป็นองค์กร
คุณธรรมที่มี
ช่ือเสียงและ
ได้รับการ
ยอมรับ 
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โครงการ/

วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด 

 
รายละเอียดกจิกรรม/

วิธีด าเนินการ 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ประโยชน์ที ่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

  6. ติดตามและประเมินผลเพื่อน า
ผลการประเมินไปปรับปรุง 

 

 - ค่าของที่ระลึก 1,500 บาท 
- ค่าจัดท าป้ายไวนลิ 1,000 บาท 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์3,000 บาท 
 
รวมเงินปีงบประมาณ 2561 
เป็นเงิน 134,825 บาท 

   

 1. ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาองค์กรให้เป็นวิทยาลัย
คุณธรรมมีการด าเนินงานอย่าง
น้อย 4 ขั้นตอน 
2. ร้อยละ 80 ของบุคลากรที่
เข้ารับการอบรมมคีวามรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับหลักการของ
ค่านิยมองค์กรกระทรวง
สาธารณสุข MOPH 
3. ร้อยละ 60 ของบุคลากร
ในหน่วยงานมีดัชนีช้ีวัด
ความสุขตั้งแตร่ะดับ 3 ข้ึนไป 

ปีงบประมาณ 2562 
1. ผู้บริหารประชุมชี้แจงและ
ทบทวนนโยบายคุณธรรมค่านิยม
องค์กรกระทรวงสาธารณสุข 
(MOPH) และพฤติกรรมบ่งช้ีให้
บุคลากรในหน่วยงานทุกคนได้
ทราบและเข้าใจ 
2. จัดอบรมโดยวิทยากร เพื่อให้
เกิดความรู้ ความเข้าใจ หลักการ
ของค่านิยมองค์กรกระทรวง
สาธารณสุข (MOPH) และ
พฤติกรรมบ่งช้ีเพื่อน ามา
ประยุกต์ใช้ในองค์กร จาก
หน่วยงานต้นแบบองค์กรคณุธรรม 
3. จัดเวทีน าเสนอพร้อมจัดบอรด์
ประชาสมัพันธ์เพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การด าเนินโครงงานของแต่

อาจารย์และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 

115 คน 

ปีงบประมาณ 2562 
1.ค่าตอบแทนวิทยากร(หน่วยงาน
ราชการ) จ านวน 4 คนx600บาทx7
ชม. เป็นเงิน 16,800 บาท 
2.ค่าเดินทาง/พาหนะวิทยากร จ านวน 
10,000 เป็นเงิน 10,000 บาท 
3. ค่าท่ีพักวิทยากรจ านวน 2 คืนx2 
ห้องx1,200 บาท  เป็นเงิน 4,800 
บาท 
4.ค่าอาหารกลางวันอาจารย์และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 115 คนx80บาท 
เป็นเงิน 9,200 บาท 
5.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่อาจารย์
และเจา้หน้าท่ี จ านวน 115 คนx25
บาท เป็นเงิน 2,875 บาท 
6.ค่าวัสดุอุปกรณ์3,000 บาท 
 

 บุคลากรไดร้ับ
การพัฒนา
ความรู ้
เกี่ยวกับ
คุณธรรม
จริยธรรม 
ภายใต้
ค่านิยมร่วม 
MOPH/ 
พฤติกรรม
บ่งช้ี/
คุณธรรมอัต
ลักษณ์ของ
วิทยาลัยฯ 
เพื่อน ามา
ประยุกต์ใช้
ในองค์กร 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัด 
 

รายละเอียดกจิกรรม/
วิธีด าเนินการ 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที ่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

ละกลุม่งาน เพื่อขยายผลการ
ด าเนินงาน 
4. ด าเนินกจิกรรมตามแผน 
5. ถอดบทเรยีนผลการด าเนินงาน 
6. ติดตามและสรุปประเมินผล
การด าเนินงานเพื่อเป็นข้อมูลใน
การพัฒนาวิทยาลัยคณุธรรมในปี
ต่อไป 

รวมปีงบประมาณ 2562 
เป็นเงิน 46,675 บาท 

 1. ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาองค์กรให้เป็นวิทยาลัย
คุณธรรมมีการด าเนินงานอย่าง
น้อย 5 ขั้นตอน 
2. ร้อยละ 80 ของบุคลากรที่
เข้ารับการอบรมมคีวามรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับหลักการของ
ค่านิยมองค์กรกระทรวง
สาธารณสุข MOPH 
3. ร้อยละ 60 ของบุคลากร
ในหน่วยงานมีดัชนีช้ีวัด
ความสุขตั้งแตร่ะดับ 4 ข้ึนไป 

ปีงบประมาณ 2563 
1. ผู้บริหารประชุมชี้แจงและ
ทบทวนนโยบายคุณธรรมค่านิยม
องค์กรกระทรวงสาธารณสุข 
(MOPH) และพฤติกรรมบ่งช้ีให้
บุคลากรในหน่วยงานทุกคนได้
ทราบและเข้าใจ 
2. จัดอบรมโดยวิทยากร เพื่อให้
เกิดความรู้ความเข้าใจ หลักการ
ของค่ านิ ยมองค์ กรกระทรวง
ส า ธ า ร ณ สุ ข  ( MOPH)  แ ล ะ
พ ฤ ติ ก ร ร ม บ่ ง ช้ี เ พื่ อ น า ม า
ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น อ ง ค์ ก ร  จ า ก
หน่วยงานต้นแบบองค์กรคุณธรรม 
3. จัดเวทีน าเสนอพร้อมจัดบอรด์
ประชาสมัพันธ์เพื่อแลกเปลี่ยน

อาจารย์และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 

115 คน 

ปีงบประมาณ 2563 
1.ค่าตอบแทนวิทยากร(หน่วยงาน
ราชการ) จ านวน 4 คนx600บาทx7
ชม. เป็นเงิน 16,800 บาท 
2.ค่าเดินทาง/พาหนะวิทยากร จ านวน 
10,000 เป็นเงิน 10,000 บาท 
3. ค่าท่ีพักวิทยากรจ านวน 2 คืนx2 
ห้องx1,200 บาท  เป็นเงิน 4,800 
บาท 
4.ค่าอาหารกลางวันอาจารย์และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 115 คนx80บาท 
เป็นเงิน 9,200 บาท 
5.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่อาจารย์
และเจา้หน้าท่ี จ านวน 115 คนx25
บาท เป็นเงิน 2,875 บาท 
6.ค่าวัสดุอุปกรณ์5,000 บาท 

 บุคลากรไดร้ับ
การพัฒนา
ความรู ้
เกี่ยวกับ
คุณธรรม
จริยธรรม 
ภายใต้
ค่านิยมร่วม 
MOPH/ 
พฤติกรรม
บ่งช้ี/
คุณธรรมอัต
ลักษณ์ขอ
วิทยาลัยฯ 
เพื่อน ามา
ประยุกต์ใช้
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัด 
 

รายละเอียดกจิกรรม/
วิธีด าเนินการ 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที ่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

เรียนรู้การด าเนินโครงงานของแต่
ละกลุม่งาน เพื่อขยายผลการ
ด าเนินงาน 
4. ด าเนินกิจกรรมตามแผน 
5. ถอดบทเรยีนผลการด าเนินงาน 
6.เผยแพรผ่ลการด าเนินงาน
วิทยาลัยคณุธรรมโดยการเข้าร่วม
หรือน าเสนอผลในเวทตีลาดนัด
คุณธรรม (MOPH Moral 
Market) 
7. ติดตามและสรุปประเมินผล
การด าเนินงานเพื่อเป็นข้อมูลใน
การพัฒนาวิทยาลัยคณุธรรมในปี
ต่อไป 

รวมปีงบประมาณ2563 
เป็นเงิน 48,675 บาท 

ในองค์กร 

 1. ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาองค์กรให้เป็นวิทยาลัย
คุณธรรมมีการด าเนินงานอย่าง
น้อย 5 ขั้นตอน 
2. ร้อยละ 80 ของบุคลากรที่
เข้ารับการอบรมมคีวามรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับหลักการของ
ค่านิยมองค์กรกระทรวง
สาธารณสุข MOPH 
3. ร้อยละ 60 ของบุคลากร

ปีงบประมาณ 2564 
1. ผู้บริหารประชุมชี้แจงและ
ทบทวนนโยบายคุณธรรมค่านิยม
องค์กรกระทรวงสาธารณสุข 
(MOPH) และพฤติกรรมบ่งช้ีให้
บุคลากรในหน่วยงานทุกคนได้
ทราบและเข้าใจ 
2. จัดอบรมโดยวิทยากร เพื่อให้
เกิดความรู้  ความเข้าใจ หลักการ
ของค่ านิ ยมองค์ กรกระทรวง

อาจารย์และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 

115 คน 

ปีงบประมาณ 2564 
1.ค่าตอบแทนวิทยากร(หน่วยงาน
ราชการ) จ านวน 4 คนx600บาทx7
ชม. เป็นเงิน 16,800 บาท 
2.ค่าเดินทาง/พาหนะวิทยากร จ านวน 
10,000 เป็นเงิน 10,000 บาท 
3. ค่าท่ีพักวิทยากรจ านวน 2 คืนx2 
ห้องx1,200 บาท  เป็นเงิน 4,800 
บาท 
 

 บุคลากรไดร้ับ
การพัฒนา
ความรูเ้กี่ยวกับ
คุณธรรม
จรยิธรรมภาย 
ใต้ค่านยิมร่วม 
MOPH/ 
พฤติกรรมบ่งช้ี/
คุณธรรมอัต
ลักษณ์ของ 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัด 
 

รายละเอียดกจิกรรม/
วิธีด าเนินการ 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที ่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

ในหน่วยงานมีดัชนีช้ีวัด
ความสุขตั้งแตร่ะดับ 4 ข้ึนไป 

ส า ธ า ร ณ สุ ข  ( MOPH)  แ ล ะ
พ ฤ ติ ก ร ร ม บ่ ง ช้ี เ พื่ อ น า ม า
ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น อ ง ค์ ก ร  จ า ก
หน่วยงานต้นแบบองค์กรคุณธรรม 
3. จัดเวทีน าเสนอพร้อมจัดบอรด์
ประชาสมัพันธ์เพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การด าเนินโครงงานของแต่
ละกลุม่งาน เพื่อขยายผลการ
ด าเนินงาน 
4. ด าเนินกิจกรรมตามแผน 
5. ถอดบทเรยีนผลการด าเนินงาน 
6.เผยแพรผ่ลการด าเนินงาน
วิทยาลัยคณุธรรมโดยการเข้าร่วม
หรือน าเสนอผลในเวทตีลาดนัด
คุณธรรม (MOPH Moral 
Market) 
7. ติดตามและสรุปประเมินผล
การด าเนินงานเพื่อเป็นข้อมูลใน
การพัฒนาวิทยาลัยคณุธรรมในปี
ต่อไป 

4.ค่าอาหารกลางวันอาจารย์และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 115 คนx80บาท 
เป็นเงิน 9,200 บาท 
5.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่อาจารย์
และเจา้หน้าท่ี จ านวน 115 คนx25
บาท เป็นเงิน 2,875 บาท 
6.ค่าวัสดุอุปกรณ์5,000 บาท 
 
รวมปีงบประมาณ 2564 
เป็นเงิน 48,675 บาท 
 

  

ปี 
งบประมาณ 

แหล่งเงิน 
อุดหนุน รายได ้

2560 - - 
2561 - 134,825 
2562 - 46,675 
2563 - 48,675 
2564 - 48,675 
รวม - 274,850 

วิทยาลลัฯ เพื่อ
น ามาประยุกต ์
ใช้ในองค์กร 

สรุปงบประมาณโครงการที่ SP15 (ปีงบประมาณ 2561-2564) 274,850  
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัด 
 

รายละเอียดกจิกรรม/
วิธีด าเนินการ 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่ SP16 
ยกระดับประสิทธิภาพ
การบริหารวิทยาลัยให้
ทันการเปลี่ยนแปลง 
 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อพัฒนาการบริหาร
วิทยาลัยให้มีคณุภาพให้
เป็นที่ยอมรับของสังคม 
 
 
 

คะแนนผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับสถาบัน 
 

ปีงบ 
ประมาณ 

ค่าเป้าหมาย 
(ระดับ) 

2560 ≥ 3.51 
2561 ≥3.81 
2562 ≥4.00 
2563 ≥4.30 
2564 ≥4.51 

 
 
 
 

ปีงบประมาณ2561 
1. จัดประชุมเชิงปฏิบตัิการ
เกี่ยวกับมาตรฐานการประเมิน
คุณภาพตามเกณฑร์ะดับอาเซียน
(AUN-QA)  
ปีงบประมาณ2562-2564  
(ตามสถานการณT์rend) และ 
ทบทวนระบบบริหารคณุภาพ ผล
การประเมินคณุภาพในระดับ
สถาบัน ระดับหลักสูตรและระดับ
คณะ 
2. ท าความเข้าใจเกณฑม์าตรฐาน
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
3.ทบทวนระบบและกลไกทั้งหมด
ของวิทยาลัย 
4. น าความรู้ในข้อ 1-3  มา
วิเคราะหส์ถานะองค์กร และ
ออกแบบแผนการท างานเพื่อให้
บรรลเุป้าหมายที่ก าหนด และ
จัดท าแผนพัฒนาคณุภาพตามผล
การประเมินคณุภาพภายในปี
การศึกษาท่ีผ่านมาเสนอใน
คณะกรรมการบรหิารพิจารณา 
 

ผู้บริหารของ
วิทยาลัยฯ18 คน 
จ าแนกเป็นรองฯ  
3 คน หัวหน้าภาค 
6  คน หัวหน้างาน 
9 คน 

ปีงบประมาณ  2561 
1.ค่าตอบแทน 
1.1 วิทยากร 7 ชม.x600 บาทเป็น
เงิน 4,200 บาท 
1.2 ค่าตอบแทนวิทยากรหน่วยงาน
ราชการ (บรรยายท่ีศึกษาดูงาน)  2 
คน x 4 ช่ัวโมง X 600 บาท เป็นเงิน  
4,800 บาท 
2.ค่าใช้สอย 
การประชุมเชิงปฏิบัตกิาร 
2.1 ค่าเดินทางวิทยากร เป็นเงิน  
5,000 บาท 
2.2 ค่าอาหารกลางวัน18 คนx80 
บาท เป็นเงิน 1,440  บาท 
2.3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จ านวน 18 คนx25บาทx2มื้อเป็น
เงิน  900 บาท 
ค่าใช้สอยในการไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในประเทศ 
2.4 ค่าอาหารกลางวันและเย็น (นอก
สถานท่ี) 18 คนx120บาทx2 มือ้x3 
วัน  เป็นเงิน 12,960 บาท 
2.5 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จ านวน 18 คนx25บาทx2มื้อx3วัน

ปีงบประมาณ 
2561-
2564 
 
-ประชุม 1 วัน 
-แลกเปลี่ยน
เรียนรู้นอก
สถานท่ี 3 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้บริหารของ
วิทยาลัยฯ 
สามารถ
บริหาร
วิทยาลัยให้
มีคุณภาพให้
เป็นที่
ยอมรับของ
สังคม 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัด 
 

รายละเอียดกจิกรรม/
วิธีด าเนินการ 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

5. แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหาร
จัดการองค์กร กับหน่วยงานท่ีมี
การบริหารจัดการจนเกดิผลการ
ด าเนินงานเป็นท่ียอมรับใน
ระดับประเทศ 
6. ด าเนินงานตามแผนการท างาน
ที่ออกแบบไว้ 
7.ก ากับติดตามผลการด าเนินงาน
ทุก 6 เดือน ในรูปแบบการ
แลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่างกลุม่งาน 
และช่วยกันหาแนวทางการพัฒนา
งานให้ดียิ่งขึ้น (สุนทรียสนทนา) 
แล้วน าเสนอในที่ประชุม
คณะกรรมการบรหิาร เพื่อ
พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ 
8. ตรวจสอบ/ปรับปรุงข้อมลู 
เอกสาร/หลักฐานในการประเมิน
คุณภาพภายในตามรายงานผลการ
ก ากับติดตาม และข้อเสนอแนะ
จากกรรมการบรหิารวิทยาลัยฯ 
9.ประเมินคณุภาพการศึกษา
ภายในระดับกลุม่งาน 
โดยคณะกรรมการจาก
บุคคลภายนอก (Pre-assess) 

เป็นเงิน  2,700 บาท 
2.6 ค่าที่พัก1,500บาทx2คืนX10
ห้องเป็นเงิน  30,000 บาท 
2.7 ค่าจ้างเหมารถพร้อมน้ ามัน
เช้ือเพลิง จ านวนคันละ 5,000บาท
x3 วันx2 คันเป็นเงิน30,000 บาท 
2.8 ค่าของที่ระลึก 1,500บาท x 2 
ช้ิน เป็นเงิน 3,000 บาท 
3.ค่าวัสดุอุปกรณ ์
3.1 ค่าถ่ายเอกสาร18 ชุดๆละ 110 
บาท เป็นเงิน 1,980 บาท 
3.2 ค่าเครื่องเขียนและวสัดสุ านักงาน
3,020 บาท 
รวมเงิน 100,000 บาท 
 

ปี 
งบประมาณ 

แหล่งเงิน 
อุดหนุน รายได ้

2560 - - 
2561 100,000 - 
2562 100,000 - 
2563 100,000 - 
2564 100,000 - 
รวม 400,000 - 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัด 
 

รายละเอียดกจิกรรม/
วิธีด าเนินการ 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

10.ตรวจสอบ/ปรับปรุงข้อมลู 
เอกสาร/หลักฐานตาม
ข้อเสนอแนะในการประเมิน
คุณภาพภายในข้อ 9 
11.รับประเมินคณุภาพการศึกษา
ภายในจากวิทยาลัยเครือข่าย
ภาคเหนือ/สถาบันพระบรมราช
ชนก/สมศ. 
12. รายงานผลการประเมินในท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริหารและ
น าข้อเสนอมาจดัท าแผนพัฒนา
คุณภาพในปีถัดไป 

 

สรุปงบประมาณโครงการที่ SP16 (ปีงบประมาณ 2561-2564) 400,000    
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัด 
 

รายละเอียดกจิกรรม/
วิธีด าเนินการ 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที ่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่ SP17 
โครงการพัฒนาความ
เชี่ยวชาญของอาจารย์
ให้สอดคล้องกับ
หลักสตูรที่ให้บริการ
ของวิทยาลัย 
วัตถุประสงค์ 
พัฒนาความเชี่ยวชาญ
ของอาจารย์ของ
วิทยาลัยให้สอดคล้อง
กับความต้องการใน
การพัฒนาบุคลากร
ของกระทรวง
สาธารณสุข 

 

1. จ านวนอาจารย์ที่ไดร้ับการ
พัฒนาความเชี่ยวชาญ
สอดคล้องกับหลักสตูรที่
ให้บริการของวิทยาลัย 
 

ปี 
งบประมาณ 

ค่าเป้าหมาย 
(คน) 

2560 NA 
2561 2 
2562 4 
2563 6 
2564 8 

 

1. วิเคราะห์และสรุปความ
ต้องการพัฒนาความเชี่ยวชาญที่
สอดคล้องกับหลักสตูร 
2. ด าเนินการพัฒนาอาจารย์ตาม
แผน 
3. สรุปและประเมินโครงการ 

 ปีงบประมาณ 2561 
- พัฒนาอาจารย์ตามแผน เป็นเงิน 
100,000 บาท 
ปีงบประมาณ 2562 
- พัฒนาอาจารย์ตามแผน เป็นเงิน 
200,000 บาท 
ปีงบประมาณ 2563 
- พัฒนาอาจารย์ตามแผน เป็นเงิน 
300,000 บาท 
ปีงบประมาณ 2564 
- พัฒนาอาจารย์ตามแผน เป็นเงิน 
400,000 บาท 

 
 
 

ปี 
งบประมาณ 

แหล่งเงิน 
อุดหนุน รายได้ 

2560 - - 
2561 100,000 - 
2562 200,000 - 
2563 300,000 - 
2564 400,000 - 
รวม 1,000,000 - 

ปีงบประมาณ 
2561-
2564 

 

อาจารย์
ได้รับการ
ยอมรับจาก
หน่วยงาน
ภายนอก
เป็นวิทยากร 
ตามความ
เชี่ยวชาญ 

งานทรัพยากร
บุคคล 

สรุปงบประมาณโครงการที ่SP17 (ปีงบประมาณ 2561-2564) 1,000,000    
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สรุปงบประมาณประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารจัดการวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ 
 

แผนงาน/โครงการ / กิจกรรม ผลผลิตและ
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ แหล่ง
งบประมาณ 

งบประมาณ
รวม ๕ ปี 

ช่วงระยะเวลาด าเนินการ 
๒๕60 ๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 ๒๕๖4 

แผนงานที่ P05 การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร      
โครงการที่ SP13  การพัฒนาระบบ
การจัดการข้อมูลและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ
องค์กร 

1.วิทยาลยัฯมรีะบบ
การจัดการข้อมูล
และเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการ
บริหารจดัการ
องค์กรที่มี
ประสิทธิภาพ 
2. ผู้บริหารสามารถ
น าข้อมูลระบบการ
จัดการข้อมลูและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการ
บริหารจดัการไปใช้
ในการก าหนด
ทิศทาง และ
นโยบาย ผา่นตาม
ตัวช้ีวัดเกณฑ์
มาตรฐาน 
สภาวิชาชีพ 
 
 

-รองผู้อ านวยการ
กลุ่มงาน
อ านวยการ 
-หัวหน้างาน
เทคโนโลยี และ
สารสนเทศ 
-หัวหน้างาน
บริหารงาน 
ทั่วไป 

เงินอุดหนุน 7,062,950 NA 1,062,950 2,000,000 2,000,000 2,000,000 
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แผนงาน/โครงการ / กิจกรรม ผลผลิตและ
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ แหล่ง
งบประมาณ 

งบประมาณ
รวม ๕ ปี 

ช่วงระยะเวลาด าเนินการ 
๒๕60 ๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 ๒๕๖4 

โครงการที่ SP14 วิทยาลัยสีเขียว
(Green College 

วิทยาลัยฯไดร้ับ
การยอมรับเป็น
วิทยาลัยสเีขียว   
มีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการท างานและ
การมีสขุภาพที่ดี
ของบุคลากรก่อให้
องค์กรแห่ง
ความสุข 

-รองผู้อ านวยการ
กลุ่มงาน
อ านวยการ 
-หัวหน้างาน
บริหารงาน 
ทั่วไป 

เงินอุดหนุน 891,830 NA 240,960 200,290 225,290 225,290 

โครงการที่ SP15 พัฒนาวิทยาลัย
คุณธรรมภายใต้ค่านิยมร่วม MOPH 

- บุคลากรของ
วิทยาลัยมี
พฤติกรรมที่ถูกต้อง
ดีงาม ด้วยคณุธรรม
ที่พึงประสงค์ 
ค่านิยม MOPH 
และสามารถน้อมน า
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตอย่างมีความสุข 
- วิทยาลัย
พยาบาลเป็น
องค์กรคุณธรรมที่
มีชื่อเสียงและ
ได้รับการยอมรับ 

-รองผู้อ านวยการ
กลุ่มงาน
อ านวยการ 
-หัวหน้างาน
บริหารงาน 
ทั่วไป 

เงินรายได ้ 278,850 NA 134,825 46,675 48,675 48,675 
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แผนงาน/โครงการ / กิจกรรม ผลผลิตและ
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ แหล่ง
งบประมาณ 

งบประมาณ
รวม ๕ ปี 

ช่วงระยะเวลาด าเนินการ 
๒๕60 ๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 ๒๕๖4 

โครงการที่ SP16 ยกระดับ
ประสิทธิภาพการบริหารวิทยาลยัให้
ทันการเปลี่ยนแปลง 

ผู้บริหารของ
วิทยาลัยฯ 
สามารถบริหาร
วิทยาลัยให้มี
คุณภาพให้เป็นท่ี
ยอมรับของสังคม 

-รองผู้อ านวยการ
กลุ่มงาน
อ านวยการ 
-หัวหน้างาน
บริหารงาน 
ทั่วไป 

เงินอุดหนุน 400,000 NA 100,000 100,000 100,000 100,000 

โครงการที่ SP17 พัฒนาความ
เชี่ยวชาญของอาจารย์ให้สอดคลอ้ง
กับหลักสูตรที่ให้บริการของวิทยาลัย 

อาจารยไ์ด้รับการ
ยอมรับจากหน่วย 
งานภายนอกเป็น
วิทยากรตาม 
ความเชี่ยวชาญ 
 
 

งานทรัพยากร
บุคคล และคณะ 

เงินอุดหนุน 1,000,000 NA 100,000 200,000 300,000 400,000 

รวมเงินประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง 

 9,633,630 0 1,638,735 2,546,965 2,673,965 2,773,965 
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บทที ่๕ 
ค าอธิบายตัวชี้วัดเป้าประสงค์ และแผนงาน ตามแผนกลยุทธ์  

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช ๕ปี (พ.ศ. ๒๕60-๒๕๖4) 
 
ชื่อตัวชี้วัดส าคัญที่ 1  (ตอบในประเด็นยุทธ์ที่ 1)  
ค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ 
จากผู้ใช้บัณฑิต   
ประเภทตัวชี้วัด: ผลลัพธ์ 

องค์ประกอบ ค าอธิบาย 
ความหมาย บัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขา

พยาบาลศาสตร์ โดยการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต   
สูตรในการค านวณ ไม่มี 
หน่วยวัด ไม่มี 
ข้อมูลที่ต้องการ หลักฐานผลการด าเนินงาน 

คะแนนการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์จากผู้ใช้บัณฑิต   

เป้าหมาย 
 
 
 

 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

≥ 
4.10 

≥ 
4.20 

≥ 
4.30 

≥ 
4.40 

≥ 
4.50 

 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ค่าเฉลี่ย 
กลุ่มท่ีรับผิดชอบ กลุ่มงานวิชาการ 
ผู้รายงาน และก ากับติดตาม หัวหน้างานจัดการเรียนการสอนและวัดและประเมินผลฯ 
ผู้รับผิดขอบบริหารตัวชี้วัด รองผู้อ านวยการกลุ่มงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบร่วม อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หัวหน้าภาค  
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ตัวช้ีวัดส าคัญท่ี 2   (ตอบในประเด็นยุทธ์ที่ 1)  
ร้อยละของบัณฑิตที่สอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผ่านครั้งแรก 
ประเภทตัวชี้วัด: ผลลัพธ์ 

องค์ประกอบ ค าอธิบาย 
ความหมาย จ านวนบัณฑิตท่ีสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของสภาการพยาบาล

ผ่านในครั้งแรกของการสอบ 
สูตรในการค านวณ จ านวนบัณฑิตท่ีสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของสภาการพยาบาล

ผ่านในครั้งแรกของการสอบเทียบกับจ านวนนักศึกษาที่จบในปีการศึกษา
นั้นๆ 

หน่วยวัด ไม่มี 
ข้อมูลที่ต้องการ หลักฐานผลการด าเนินงาน 

1. รายงานจ านวนนักศึกษาที่จบในปีนั้นๆ 
2. รายงานจ านวนบัณฑิตท่ีสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของสภาการ
พยาบาลผ่านในครั้งแรกในปีเดียวกับท่ีนักศึกษาจบ 

เป้าหมาย ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
≥4.10 ≥4.20 ≥4.30 ≥4.40 ≥4.50  

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ร้อยละ 
กลุ่มท่ีรับผิดชอบ กลุ่มงานวิชาการ 
ผู้รายงาน และก ากับติดตาม หัวหน้าจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดขอบบริหารตัวชี้วัด รองผู้อ านวยการกลุ่มงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบร่วม อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หัวหน้าภาค  
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ตัวช้ีวัดส าคัญท่ี 3  (ตอบในประเด็นยุทธ์ที่ 1)  
ค่าเฉลี่ยของการประเมินคุณภาพบัณฑิตด้านการบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ โดยผู้ใช้บัณฑิต 
ประเภทตัวชี้วัด: ผลลัพธ์ 

องค์ประกอบ ค าอธิบาย 
ความหมาย ผลการประเมินการบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ของบัณฑิต 

โดยผู้ใช้บัณฑิต 
สูตรในการค านวณ ไม่มี 
หน่วยวัด ไม่มี 
ข้อมูลที่ต้องการ หลักฐานผลการด าเนินงาน 

1. รายงานจ านวนนักศึกษาที่จบในปีนั้นๆ 
2. รายงานสรุปผลการประเมินการบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็น
มนุษย์ของบัณฑิตท่ีจบในปีนั้นๆ โดยผู้ใช้บัณฑิต 

เป้าหมาย ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
≥4.25 ≥4.30 ≥4.35 ≥4.40 ≥4.45  

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ค่าเฉลี่ย 
กลุ่มท่ีรับผิดชอบ กลุ่มงานวิชาการ 
ผู้รายงาน และก ากับติดตาม หัวหน้าจัดการศึกษา  และหัวหน้างานกิจการนักศึกษา 
ผู้รับผิดขอบบริหารตัวชี้วัด รองผู้อ านวยการกลุ่มงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบร่วม อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หัวหน้าภาค  
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ตัวช้ีวัดส าคัญท่ี 4   (ตอบในประเด็นยุทธ์ที่ 1)  
ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นต้นแบบการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนานักศึกษาใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ 
ประเภทตัวชี้วัด: ผลลัพธ์ 

องค์ประกอบ ค าอธิบาย 
ความหมาย จ านวนอาจารย์ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นต้นแบบการจัดการเรียนการสอน

ที่พัฒนานักศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ 
สูตรในการค านวณ        =  อาจารย์ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นต้นแบบฯ * 100 

                          จ านวนอาจารย์ในวิทยาลัยฯ 
หน่วยวัด คน 
ข้อมูลที่ต้องการ หลักฐานผลการด าเนินงาน 

1. รายงานอาจารย์ในปีการศึกษานั้นๆ 
2. ผลการประขุมการพิจารณาอาจารย์ต้นแบบการจัดการเรียนการสอนที่
พัฒนานักศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ และเกณฑ์การประเมิน 
3. ใบประกาศเกียรติคุณ 

เป้าหมาย ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
5 10 15 20 25 

 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ร้อยละ 
กลุ่มท่ีรับผิดชอบ กลุ่มงานวิชาการ 
ผู้รายงาน และก ากับติดตาม หัวหน้างานจัดการศึกษาฯ และหัวหน้าภาควิชาที่ได้รับมอบหมาย 
ผู้รับผิดขอบบริหารตัวชี้วัด รองผู้อ านวยการกลุ่มงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบร่วม งานทรัพยากรบุคคล หัวหน้าภาควิชาฯ 
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ตัวช้ีวัดส าคัญท่ี 5 (ตอบในประเด็นยุทธ์ที่ 1)  
ระดับคะแนนผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร 
ประเภทตัวชี้วัด: ผลลัพธ์ 
องค์ประกอบ ค าอธิบาย 
ความหมาย กระบวนการวิเคราะห์ และเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของสถาบันว่า

ส่งผลต่อคุณภาพตามเกณฑ์การประกันคุณภาพระดับหลักสูตรของส านัก
มาตรฐาน และคุณภาพอุดมศึกษา ส านักคณะกรรมการอุดมศึกษา โดย
คณะผู้ประเมินภายนอกท่ีมีคุณลักษณะ และคุณภาพที่พึงประสงค์ตาม
หลักเกณฑ์ และมาตรฐานที่ ส านักงานก าหนด 

สูตรในการค านวณ ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพระดับหลักสูตรของส านักมาตรฐาน และ
คุณภาพอุดมศึกษา ส านักคณะกรรมการอุดมศึกษา 

หน่วยวัด ไม่มี 
ข้อมูลที่ต้องการ หลักฐานผลการด าเนินงาน 

1. มคอ. 7 
2. ผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร 

เป้าหมาย ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
≥3.51 ≥3.80 ≥4.00 ≥4.20 ≥4.51 

 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ระดับคะแนน 
กลุ่มท่ีรับผิดชอบ กลุ่มงานวิชาการ 
ผู้รายงาน และก ากับติดตาม อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ผู้รับผิดขอบบริหารตัวชี้วัด รองผู้อ านวยการกลุ่มงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบร่วม หัวหน้าจัดการศึกษา หัวหน้างานกิจการนักศึกษา และผู้รับผิดชอบตัว

บ่งชี้ตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร 
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ตัวช้ีวัดส าคัญท่ี  6  (ตอบในประเด็นยุทธ์ที่ 2) 
ร้อยละของผลงานวิจัยและผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ /
จ านวนผลงานการตีพิมพ์ทั้งหมดในปีนั้น 
ประเภทตัวชี้วัด: ผลลัพธ์ 

องค์ประกอบ ค าอธิบาย 
ความหมาย สัดส่วนจ านวนผลงานวิจัยและผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติเมื่อเทียบกับจ านวนงานวิจัยและ
ผลงานวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์ทั้งหมดในปีนั้น (ตามปีปฏิทิน) 

สูตรในการค านวณ จ านวนผลงานฯที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ x 100      
           จ านวนผลงานฯการตีพิมพ์ทั้งหมดในปีนั้นๆ 

หน่วยวัด ร้อยละ 
ข้อมูลที่ต้องการ หลักฐานผลการด าเนินงาน 

1. รายชื่อผลงานวิจัยและผลงานวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์ในเวทีวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ วารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติทั้งหมด
ในปีนั้นๆ 
2. บทความวิจัยและวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ทั้งหมดในปีนั้น 

เป้าหมาย ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
70 80 85 90 95 

 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ร้อยละ 
กลุ่มท่ีรับผิดชอบ งานวิจัยและบริการวิชาการ 
ผู้รายงาน และก ากับติดตาม หัวหน้างานวิจัยและศูนย์ความเป็นเลิศ 
ผู้รับผิดขอบบริหารตัวชี้วัด รองผู้อ านวยการกลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบร่วม - 
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ตัวช้ีวัดส าคัญท่ี  7  (ตอบในประเด็นยุทธ์ที่ 2) 
จ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง 
ประเภทตัวชี้วัด: ผลลัพธ์ 

องค์ประกอบ ค าอธิบาย 
ความหมาย สัดส่วนการได้รับการอ้างอิงของบทความวิจัยและวิชาการต่อจ านวน

บทความวิจัยและวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ทั้งหมดในแต่ละปี  
สูตรในการค านวณ        =     จ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิง 

           จ านวนบทความฯที่ได้รับการตีพิมพ์ทั้งหมด  
หมายเหตุ การค านวณ ให้นับย้อนหลัง 1 ปี เนื่องจากผลงานการอ้างอิง
แต่ละเรื่องต้องอาศัยระยะที่บทความแต่ละเรื่องมีการตีพิมพ์เผยแพร่ เช่น 
เมื่อต้องการรายงานผลปี 2561 การค านวณจะนับผลงานปี 2560 เป็น
ต้น 

หน่วยวัด เรื่อง 
ข้อมูลที่ต้องการ หลักฐานผลการด าเนินงาน 

1. รายชื่อบทความฯ ที่ได้รับการอ้างอิง  
2. รายชื่อบทความวิจัยและวิชาการท้ังหมดที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน
แต่ละปี 

เป้าหมาย ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
N/A 1 2 3 4 

 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล สัดส่วน 
กลุ่มท่ีรับผิดชอบ งานวิจัยและบริการวิชาการ 
ผู้รายงาน และก ากับติดตาม หัวหน้างานวิจัยและศูนย์ความเป็นเลิศ 
ผู้รับผิดขอบบริหารตัวชี้วัด รองผู้อ านวยการกลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบร่วม - 
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ตัวช้ีวัดส าคัญท่ี  8 (ตอบในประเด็นยุทธ์ที่ 2) 
ระดับความส าเร็จในการส่งเสริมสนับสนุนการท าผลงานวิจัย/วิชาการไปตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ หรือน าไปใช้ประโยชน์ (ตามเกณฑ์ สบช. 2561) 
ประเภทตัวชี้วัด: ผลลัพธ์ 

องค์ประกอบ ค าอธิบาย 
ความหมาย ความส าเร็จของกระบวนการด าเนินงานเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้มี

การผลิต/น าผลงานวิจัย/วิชาการไปตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

สูตรในการค านวณ ไม่มี 
หน่วยวัด ไม่มี 
ข้อมูลที่ต้องการ หลักฐานผลการด าเนินงาน 

1. นโยบายการสนับสนุนการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัย/ต ารา/
ผลงานทางวิชาการ/นวัตกรรม/งานสร้างสรรค์ 
2. แผนงาน/โครงการสนับสนุนการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัย 
บทความวิชาการ ต ารา และงานสร้างสรรค์ 
3. สรุปแผนงาน/โครงการสนับสนุนการผลิตและเผยแพร่
ผลงานวิจัย บทความวิชาการ ต ารา และงานสร้างสรรค์ 
4. สรุปรายชื่อผลงานวิจัย/วชิาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับชาติและนานาชาตหิรือน าไปใช้ประโยชน ์
4. บทความวิจัยและวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติและ
นานาชาติหรือน าไปใช้ประโยชน์ 
5. รายชื่ออาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงในปีนั้นๆ 

ค่าเป้าหมาย ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ระดับที่ 5 ระดับที่ 5 ระดับที่ 5 ระดับที่ 5 ระดับที่ 5 

โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ระดับท่ี 1 มีนโยบายหรือแผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการส่งเสริม
สนับสนุนการน าผลงานวิจัย/นวัตกรรมไปตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับชาติและนานาชาติหรือน าไปใช้ประโยชน์ 
ระดับท่ี 2 มีแผนงาน/โครงการในการสนับสนุนการน าผลงานวิจัย/
นวัตกรรมไปตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติหรือน าไปใช้
ประโยชน์ 
ระดับท่ี 3 ได้ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการหรือกิจกรรมตามที่
ก าหนด 
ระดับท่ี 4 มีการติดตาม ประเมินผลและรวบรวมผลงานวิจัย/
นวัตกรรมที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติหรือ
การน าไปใช้ประโยชน์ 
ระดับท่ี 5 มีผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาติหรือน าไปใช้ประโยชน์อย่างน้อยร้อยละ 5 ของจ านวน
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องค์ประกอบ ค าอธิบาย 
อาจารย์ประจ า     

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ไม่มี 
กลุ่มท่ีรับผิดชอบ งานวิจัยและบริการวิชาการ 
ผู้รายงาน และก ากับติดตาม หัวหน้างานวิจัยและศูนย์ความเป็นเลิศ 
ผู้รับผิดขอบบริหารตัวชี้วัด รองผู้อ านวยการกลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบร่วม - 
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ตัวช้ีวัดส าคัญท่ี 9 (ตอบในประเด็นยุทธ์ที่ 2) 
จ านวนผลงานนวัตกรรมด้านสุขภาพที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 
ประเภทตัวชี้วัด: ผลลัพธ์ 

องค์ประกอบ ค าอธิบาย 
ความหมาย สิ่งใหม่ที่เกิดจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์

ต่อสุขภาพที่ได้รับหนังสือส าคัญที่ออกให้โดยเจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา  กระทรวงพานิชย์ เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์นั้นๆ 

สูตรในการค านวณ ไม่มี 
หน่วยวัด ชิ้น 
ข้อมูลที่ต้องการ หลักฐานผลการด าเนินงาน 

1.ชิ้นงานนวัตกรรมด้านสุขภาพ 
2.หลักฐานการจดอนุสิทธิบัตรชิ้นงานนวัตกรรมด้านสุขภาพ 

เป้าหมาย ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
N/A 1 2 3 4 

 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ความถี่ 
กลุ่มท่ีรับผิดชอบ งานวิจัยและบริการวิชาการ 
ผู้รายงาน และก ากับติดตาม หัวหน้างานวิจัยและศูนย์ความเป็นเลิศ 
ผู้รับผิดขอบบริหารตัวชี้วัด รองผู้อ านวยการกลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบร่วม - 
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ตัวช้ีวัดส าคัญท่ี  10 (ตอบในประเด็นยุทธ์ที่ 2) 
จ านวนเงินสนับสนุนทุนวิจัยหรือนวัตกรรมจากแหล่งทุนภายนอก 
ประเภทตัวชี้วัด: ผลลัพธ์ 

องค์ประกอบ ค าอธิบาย 
ความหมาย จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่มีการลงนามในสัญญาทุน

จากแหล่งทุนภายนอกที่อาจารย์ได้รับในปีการศึกษานั้นๆ 
สูตรในการค านวณ ไม่มี 
หน่วยวัด บาท 
ข้อมูลที่ต้องการ หลักฐานผลการด าเนินงาน 

1. สัญญาหรือเอกสารแสดงการได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุน
ภายนอก 

เป้าหมาย ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
N/A 50,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 

 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ความถี่ 
กลุ่มท่ีรับผิดชอบ งานวิจัยและบริการวิชาการ 
ผู้รายงาน และก ากับติดตาม หัวหน้างานวิจัยและศูนย์ความเป็นเลิศ 
ผู้รับผิดขอบบริหารตัวชี้วัด รองผู้อ านวยการกลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบร่วม - 
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ตัวช้ีวัดส าคัญท่ี  11  (ตอบในประเด็นยุทธ์ที่ 3) 
จ านวนหลักสูตรที่ตอบสนองด้านการพัฒนาบุคลากรสุขภาพตามความต้องการของระบบสุขภาพ 
ประเภทตัวชี้วัด: ผลลัพธ์ 

องค์ประกอบ ค าอธิบาย 
ความหมาย จ านวนหลักสูตรพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขที่สอดคล้องกับระบบ

บริการสุขภาพ 19 สาขา ได้แก่ สาขาโรคหัวใจ สาขาโรคมะเร็ง 
สาขาอุบัติเหตุและฉุกเฉิน สาขาทารกแรกเกิด สาขาสุขภาพจิตและ
จิตเวช สาขาระบบบริการปฐมภูมิและสุขภาพอ าเภอ สาขาสุขภาพ
ช่องปาก สาขาตา สาขาไต สาขาโรคไม่ติดต่อ สาขาการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ผสมผสาน สาขาการรับบริจาคและการปลูกถ่าย
อวัยวะ สาขาการดูแลระยะเปลี่ยนผ่านผู้ป่วยกึ่งเฉียบพลันและการ
ดูแลแบบประคับประคอง สาขาการพัฒนาระบบบริการเพ่ือใช้ยา
อย่างสมเหตุผล สาขาศัลยกรรม สาขายาเสพติด สาขาอายุรกรรม 
สาขาแม่และเด็ก และสาขาออร์โธปิดิกส์ 

สูตรในการค านวณ ไม่มี 
หน่วยวัด หลักสูตร 
ข้อมูลที่ต้องการ หลักฐานผลการด าเนินงาน 

1.หลักสูตรพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขที่ตอบสนองด้านการพัฒนา
บุคลากรสุขภาพตามความต้องการของระบบสุขภาพที่วิทยาลัย
ด าเนินการ  

เป้าหมาย ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
1 1 1 1 1 

 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ความถี่ 
กลุ่มท่ีรับผิดชอบ งานวิจัยและงานบริการวิชาการ 

ผู้รายงาน และก ากับติดตาม หัวหน้างานบริการวิชาการ 
ผู้รับผิดขอบบริหารตัวชี้วัด รองผู้อ านวยการกลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบร่วม - 
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ตัวช้ีวัดส าคัญท่ี  12 (ตอบในประเด็นยุทธ์ที่ 3) 
จ านวนบุคลากรสาธารณสุขที่เข้ารับการอบรมตามความต้องการของระบบสุขภาพ 
ประเภทตัวชี้วัด: ผลลัพธ์ 

องค์ประกอบ ค าอธิบาย 
ความหมาย จ านวนบุคลากรสาธารณสุขที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่วิทยาลัย

ด าเนินการตามความต้องการของระบบบริการสุขภาพ 19 สาขา ได้แก่ 
สาขาโรคหัวใจ สาขาโรคมะเร็ง สาขาอุบัติเหตุและฉุกเฉิน สาขาทารกแรก
เกิด สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช สาขาระบบบริการปฐมภูมิและสุขภาพ
อ าเภอ สาขาสุขภาพช่องปาก สาขาตา สาขาไต สาขาโรคไม่ติดต่อ สาขา
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน สาขาการรับบริจาคและการ
ปลูกถ่ายอวัยวะ สาขาการดูแลระยะเปลี่ยนผ่านผู้ป่วยกึ่งเฉียบพลันและ
การดูแลแบบประคับประคอง สาขาการพัฒนาระบบบริการเพ่ือใช้ยา
อย่างสมเหตุผล สาขาศัลยกรรม สาขายาเสพติด สาขาอายุรกรรม สาขา
แม่และเด็ก และสาขาออร์โธปิดิกส์ 

สูตรในการค านวณ ไม่มี 
หน่วยวัด คน 
ข้อมูลที่ต้องการ หลักฐานผลการด าเนินงาน 

1. รายชื่อบุคลากรสาธารณสุขที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตรพัฒนา
บุคลากรที่ตอบสนองความต้องการของระบบสุขภาพ 19 สาขาท่ี
วิทยาลัยฯ ก าเนินการ 

เป้าหมาย ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
80 80 80 80 80 

 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ความถี่ 
กลุ่มท่ีรับผิดชอบ งานวิจัยและบริการวิชาการ 
ผู้รายงาน และก ากับติดตาม หัวหน้างานบริการวิชาการ 
ผู้รับผิดขอบบริหารตัวชี้วัด รองผู้อ านวยการกลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบร่วม - 
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ตัวช้ีวัดส าคัญท่ี  13 (ตอบในประเด็นยุทธ์ที่ 3) 
ระดับความส าเร็จในการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเขตสุขภาพรองรับ Service Plan (ตามเกณฑ์ สบช. 2561) 
ประเภทตัวชี้วัด: ผลลัพธ์ 

องค์ประกอบ ค าอธิบาย 
ความหมาย ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานพัฒนาหลักสูตร/อบรมบุคลากร

ในเขตสุขภาพตามระบบบริการสุขภาพ 19 สาขา 
สูตรในการค านวณ - 
หน่วยวัด - 
ข้อมูลที่ต้องการ หลักฐานผลการด าเนินงาน 

1. รายงานการประชุมร่วมระหว่างวิทยาลัยฯกับเขตสุขภาพที่ 2 
เรื่องการวิเคราะห์ความต้องการพัฒนาบุคลากรของเขตสุขภาพที่ 2 
2. หนังสือเชิญเป็นวิทยากร/โครงการจัดอบรม/หนังสือเชิญเป็นที่
ปรึกษาทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรของเขต
สุขภาพที่ 2 
3. หลักสูตรระยะสั้น/เฉพาะทางท่ีพัฒนาโดยวิทยาลัยฯที่แสดงถึง
การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเขตสุขภาพที่ 2 เพ่ือรองรับ 
Service Plan 
4. สรุปรายงานการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น/เฉพาะทางที่
วิทยาลัยฯพัฒนาขึ้น 

เป้าหมาย ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
5 5 5 5 5 

โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ระดับท่ี 1 มีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรของ
เขตสุขภาพฯ หรือมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ความต้องการการ
พัฒนาบุคลากรของเขตสุขภาพ 
ระดับท่ี 2 มีส่วนร่วมในการเป็นวิทยากร/สนับสนุนสถานที่จัด
อบรม/สนับสนุนวิชาการ (งานวิจัย/เป็นที่ปรึกษา) หรืออ่ืนๆที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากร เป็นต้น 
ระดับท่ี 3 มีการด าเนินการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น/
เฉพาะทาง (ระยะสั้น 3 – 5 วันขึ้นไป หรือเฉพาะทาง 5 เดือน) 
อย่างน้อย 1 หลักสูตร 
ระดับท่ี 4 มีการด าเนินการจัดอบรมหลักสูตรใหม่ 
ระดับท่ี 5 มีการสรุปและประเมินผลการอบรมฯ 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
กลุ่มท่ีรับผิดชอบ งานวิจัยและบริการวิชาการ 
ผู้รายงาน และก ากับติดตาม หัวหน้างานบริการวิชาการ 
ผู้รับผิดขอบบริหารตัวชี้วัด รองผู้อ านวยการกลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบร่วม - 
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ตัวช้ีวัดส าคัญท่ี  14 (ตอบในประเด็นยุทธ์ที่ 3) 
ระดับความส าเร็จของศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข และคะแนนความส าเร็จของ
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการโรคเรื้อรัง  
ประเภทตัวชี้วัด: กระบวนการ 

องค์ประกอบ ค าอธิบาย 
ความหมาย ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข 

และคะแนนความส าเร็จของศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการโรคเรื้อรัง  
สูตรในการค านวณ ร้อยละ 
หน่วยวัด ไม่มี 
ข้อมูลที่ต้องการ หลักฐานผลการด าเนินงาน 

1. รายงานการประชุมร่วมระหว่างวิทยาลัยฯกับเขตสุขภาพที่ 2 เรื่อง
การวิเคราะห์ความต้องการการพัฒนาบุคลากรของเขตสุขภาพที่ 2 
2. หลักสูตรระยะสั้น/เฉพาะทางท่ีพัฒนาโดยวิทยาลัยฯหรือหลักสูตรที่
รับมาจากหน่วยงานเพ่ือพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข  
3. เอกสารแสดงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมผ่านช่องทางต่างๆ 
เช่น website, Facebook, หนังสือราชการ  
4. สรุปรายงานการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น/เฉพาะทางที่วิทยาลัยฯ
พัฒนาขึ้น 
6.รายงานผลการด าเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดูแลบุคคลที่มี
ปัญหาสุขภาพเรื้อรัง ในแต่ละปีงบประมาณ ของวิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี พุทธชินราช 

เป้าหมาย ระดับความส าเร็จของศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาบุคลากร
สาธารณสุข (รายละเอียดตามตามเกณฑ์ สบช. 2561) 

 ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
NA ระดับ5 ระดับ5 ระดับ5 ระดับ5 

ระดับท่ี 1 มีการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นของการพัฒนาบุคลากรใน
เขตสุขภาพ/พ้ืนที่ที่เป็นที่ตั้งของวิทยาลัย  
 ระดับท่ี 2 มีการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม/รับหลักสูตรฝึกอบรมจาก
หน่วยงานเพื่อการพัฒนาบุคลากร 
 ระดับท่ี 3 มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมผ่านช่องทางต่างๆ 
 ระดับท่ี 4 มีการบริหารจัดการการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรตาม
หลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ระดับท่ี 5 มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ผ่านการอบรมที่มีต่อการ
ประชาสัมพันธ์และการตลาด การด าเนินการจัดการฝึกอบรมและการ
บริหารจัดการฝึกอบรมในแต่ละหลักสูตร 
คะแนนความส าเร็จของศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการโรคเรื้อรัง 
(รายละเอียดตามเกณฑ์การด าเนินงานศนูย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ
ด้านสุขภาพ วิทยาลัยในสังกัดสบช.พศ. 2559-2563) 
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องค์ประกอบ ค าอธิบาย 
 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
NA 85 90 95 100 

 

ล าดับ รายการประเมิน คะแนน 
๑ ด้านโครงสร้างและการด าเนินงาน (Structure) 

๑.๑ มีนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี
๑.๒ ก าหนดโครงสรา้งของศูนย์ และก าหนดหน้าที่
รับผิดชอบของทีมบริหารศูนย ์
๑.๓ เป็นองค์กรที่มีการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 
(Evidence Based) เป็นฐานข้อมลูในการด าเนินงาน 
๑.๔ มีกจิกรรมการพัฒนาระบบงานเพื่อให้ผลการ
ปฏิบัติงานดีขึ้นกว่าเดิมอย่างน้อย ๑ กิจกรรม/ป ี

 
(๕) 
 

(๕) 
 

(๕) 
 

(๕) 

๒ ด้านบุคลากร (Personnel) 
๒.๑ มบีุคลากรที่ท าหน้าที่ในการบริหารจดัการ ประจ า
ศูนย์ อย่างน้อย ๑ คน 
๒.๒ มบีุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญสาขาท่ีเป็น Excellent 
Center อย่างน้อย ๑ คน 

 
(๕) 
 

(๕) 

๓ ด้านผลงานวิชาการ/วิจัย (Research and 
Development Center) 
๓.๑ มผีลงานวิจัย/ต ารา/บทความวิชาการ/นวัตกรรม ใน
สาขาท่ีเป็น Excellent Center อย่างน้อย ๑ เรื่อง/ป ี
๓.๒ ผลงานวิชาการสาขาท่ีเป็น Excellent Center 
ได้รับการตีพิมพ/์เผยแพร่ในแหล่งที่ได้รับการยอมรับ
อย่างน้อย ๑ เรื่อง/ป ี
๓.๓ มีการน าผลงานวิชาการสาขาที่เป็น Excellent 
Center ไปใช้ประโยชน์ต่างๆ อย่างน้อย ๑ เรื่อง/ปี  
๓.๔ มีการน าผลการปฏิบตัิงานและตัวช้ีวัดผลการ
ปฏิบัติงานท่ีส าคญัไปเปรยีบเทียบกับองค์กรอื่นท่ี
ด าเนินการด้านเดียวกัน (Benchmarking) เพื่อแสดงถึง
แนวทางการพัฒนาสู่ความเป็น Best Practice 

 
 

(๑๐) 
 

(๑๐) 
 
 

(๑๐) 
 

(๕) 

๔ การบริการวิชาการ/การถ่ายทอดเทคโนโลยี/การสอน 
(Training Center)  
๔.๑ มหีลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น/ระยะยาว ในสาขาที่
เป็น Excellent Center ที่มีเนื้อหาทันสมัย 
๔.๒ การจัดประชุมวิชาการ หรือฝกึอบรมบุคลากรสาขา
ที่เป็น Excellent Center ต่อเนื่องทุกปี 

 
 

(๕) 
 

(๕) 

๕ การเป็นศูนย์อ้างอิง (Reference Center) 
๕.๑ มบีุคลากรที่ไดร้ับเชิญไปเป็น วิทยากรการประชุม/
อบรม/สัมมนา ท่ีจัดโดยองค์กร 
วิชาชีพ หรือองค์กรวิชาการระดับชาติ หรือเป็นกรรมการ          

 
(๕)      
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องค์ประกอบ ค าอธิบาย 
ในองค์กรวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาการระดับชาต ิ
๕.๒ มีการจดัท าฐานข้อมูลด้านสถานการณ์,บคุลากร
,Best Practice,คลังความรู้,เทคโนโลยสีุขภาพ, สิ่ง
อ านวยความสะดวกและบริการอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้องในสาขา
ที่เป็น Excellent Center 
๕.๓ เป็นแหล่งการศึกษาดูงานด้านสุขภาพส าหรับ
บุคลากรในสาขาท่ีเป็น Excellent Center 
๕.๔ เป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติงานสาขาที่เป็น Excellent 
Center อย่างต่อเนื่องทุกปี 
๕.๕ เป็นศูนย์รวมของทรัพยากรการเรยีนรู้และคลัง
ความรู้ เฉพาะทางดา้นท่ีเป็น Excellent Center 
สามารถให้ผู้เรียนศึกษา ค้นคว้า ได้ด้วยตนเอง เพื่อขยาย
ศูนย์ความเป็นผู้น าทางวิชาชีพต่อไป 

 
 

(๕) 
 
 
 

(๕) 
 

(๕) 
 

(๕) 

 รวม 100 
 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ร้อยละ 
กลุ่มท่ีรับผิดชอบ งานวิจัยและบริการวิชาการ 
ผู้รายงาน และก ากับติดตาม หัวหน้างานบริการวิชาการ 
ผู้รับผิดขอบบริหารตัวชี้วัด รองผู้อ านวยการกลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบร่วม - 
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ตัวช้ีวัดส าคัญท่ี 15 (ตอบในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4) 
จ านวนนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพที่พัฒนาจากศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ผลิตโดยนักศึกษา 
ประเภทตัวชี้วัด : ผลลัพธ์ 

องค์ประกอบ ค าอธิบาย 
ความหมาย ผลงานที่เกิดจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ/

การส่งเสริมสุขภาพที่พัฒนาจากศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ท าโดย
นักศึกษา 

สูตรในการค านวณ - 
หน่วยวัด ชิ้น/จ านวน 
ข้อมูลที่ต้องการ หลักฐานผลการด าเนินงาน 

1.นวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพที่นักศึกษาท าขึ้น 
เป้าหมาย 
 
 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
NA 1 1 1 1 

 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล - 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานอ านวยการ   กลุ่มงานวิชาการ 
ผู้รายงาน และก ากับติดตาม หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

หัวหน้าภาควิชาที่เก่ียวข้อง 
ผู้รับผิดขอบบริหารตัวชี้วัด รองผู้อ านวยการกลุ่มงานอ านวยการ    

รองผู้อ านวยการกลุ่มงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบร่วม อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา  
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ตัวช้ีวัดส าคัญท่ี 16 (ตอบในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4) 
จ านวนนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพที่พัฒนาจากศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่น าไปใช้ในการ
พัฒนาสุขภาพ 
ประเภทตัวชี้วัด : ผลลัพธ์ 

องค์ประกอบ ค าอธิบาย 
ความหมาย ผลงานที่เกิดจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ

ทีพั่ฒนาจากศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และมีการน าไปใช้ในการ
พัฒนาสุขภาพของชุมชน/สังคม 

สูตรในการค านวณ - 
หน่วยวัด ชิ้น/จ านวน 
ข้อมูลที่ต้องการ หลักฐานผลการด าเนินงาน 

1.นวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพที่มีการน าไปใช้ในการพัฒนาสุขภาพ 
เป้าหมาย 
 
 
 

 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
NA 1 2 3 4 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล - 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานอ านวยการ   กลุ่มงานวิชาการ 
ผู้รายงาน และก ากับติดตาม หัวหน้างานทรัพยากรบุคคลและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

หัวหน้าภาควิชาที่เก่ียวข้อง 
ผู้รับผิดขอบบริหารตัวชี้วัด รองผู้อ านวยการกลุ่มงานอ านวยการ    

รองผู้อ านวยการกลุ่มงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบร่วม อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

112 
 

ตัวช้ีวัดส าคัญท่ี  17 (ตอบในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5) 
ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ
องค์กร 
ประเภทตัวชี้วัด : กระบวนการ 

องค์ประกอบ ค าอธิบาย 
ความหมาย ผลการด าเนินงานการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของ

วิทยาลัย ที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมการด าเนินการ 3 ด้าน คือ 1) ด้านการ
วางแผนพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบเครือข่าย 2) ด้านการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ  3) ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเครือข่ายอินเตอร์เนตที่
ครอบคลุมพ้ืนที่ส าคัญในหน่วยงาน 

สูตรในการค านวณ 
/เกณฑ์การให้คะแนน 

 
ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 

1 มีแผนพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบเครือข่ายที่สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิตัล สถาบันพระบรมราชชนก ปี 
พ.ศ. 2560-2564 

2 มีการจัดท ารายละเอียดของแผนพัฒนาระบบสารสนเทศและ
ระบบเครือข่าย 

3 มีการใช้งานระบบสารสนเทศของสถาบันพระบรมราชชนกและมี
รายงานที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนและผู้บริหาร
สามารถน าไปใช้เพื่อการตัดสินใจได้ 

4 มีระบบเครือข่าย Internet ที่สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม สามารถเชื่อมโยงกับเครือข่ายของ
สถาบันพระบรมราชชนกและกระทรวงสาธารณสุข 

5 มีระบบติดตามและประเมินผลพร้อมหลักฐานที่ตรวจสอบได้ 
 
รายละเอียดตามคู่มือการจัดท าค ารับรอง และการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชกาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561ของ
สบช.หน้า13-16 
 

หน่วยวัด ระดับ 
ข้อมูลที่ต้องการ หลักฐานผลการด าเนินงาน ตามระดับตามส าเร็จ 

1. เอกสารแผนพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบเครือข่ายของวิทยาลัยฯ พ.ศ.
2560-2564 
2. เอกสารแสดงรายละเอียดของแผนพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบ
เครือข่ายที่ระบุ แผนงาน/โครงการ  ตัวชี้วัดความส าเร็จ ระยะเวลาด าเนินการ 
งบประมาณ  
3. เอกสารแสดงการเช้าใช้งานระบบสารสนเทศของ สบช. อย่างน้อย 3 ระบบ 
ได้แก่ ระบบบุคลากร  ระบบทะเบียนนักศึกษา ระบบฝึกอบรม (PIMTIS)  
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องค์ประกอบ ค าอธิบาย 
ระบบรายงานผู้บริหาร 
4. รายงานจ านวนจุดให้บริการอินเตอร์เน็ต และหรือภาพแผนผังแสดงจุด
บริการอินเตอร์เน็ต 
5. มีการน าเข้าเอกสารรายงานการติดตามและประเมินผลในระบบออนไลน์
ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 

เป้าหมาย 
 
 
 

 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

NA 4 4 5 5 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล - 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานอ านวยการ 
ผู้รายงาน และก ากับติดตาม หัวหน้างานเทคโนโลยี และสารสนเทศ 
ผู้รับผิดขอบบริหารตัวชี้วัด รองผู้อ านวยการกลุ่มงานอ านวยการ 
ผู้รับผิดชอบร่วม รองผู้อ านวยการกลุ่มงานวิชาการ  รองผู้อ านวยการกลุ่มงานวิจัย  บริการ

วิชาการ 
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ตัวช้ีวัดส าคัญท่ี  18 (ตอบในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5)   
ระดับความส าเร็จของการพัฒนาองค์กรให้เป็นวิทยาลัยคุณธรรม และวิทยาลัยสีเขียว (Green College) 
ประเภทตัวชี้วัด : กระบวนการ 

องค์ประกอบ ค าอธิบาย 
ความหมาย การพัฒนาองค์กรให้เป็นวิทยาลัยคุณธรรม  หมายถึงวิทยาลัยมีการบริหารจัดการ

ตามหลักธรรมาภิบาล มีการบริหารจัดการด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ ประหยัด 
ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องบนพ้ืนฐานศีลธรรม วัฒนธรรม และหลักกฎหมาย 
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ด้วยความมีน้ าใจ เคารพในศักดิ์ศรีคุณค่าของ
ผู้รับบริการ และบุคคลอ่ืน ปฏิบัติงานด้วยความสุขเพ่ือประโยชน์ของประชาชน
วิทยาลัยสีเขียว (Green College)  หมายถึงวิทยาลัยมีการบริหารจัดการหรือ
การด าเนินการที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยการใช้ทรัพยากร
และพลังงานอย่างรู้คุณค่า  มีแนวทางในการจัดการของเสียอย่างมี
ประสิทธิภาพ  รวมถึงการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส านักงานท่ีเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม  โดยบูรณาการกับพันธกิจของวิทยาลัย  

สูตรในการค านวณ 
/เกณฑ์การให้คะแนน 
 
 
 

ระดับความส าเร็จของการพัฒนาองค์กรให้เป็นวิทยาลัยคุณธรรม 
 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
1 มีการประกาศนโยบายหน่วยงานคุณธรรมและประกาศเจตจ านง

มุ่งสู่การเป็นหน่วยงานคุณธรรม 
2 -มีการประชุมชี้แจงนโยบายให้บุคลากรทุกคนในหน่วยงานเข้าใจ

แนวทางการด าเนินงานเป็นหน่วยงานคุณธรรม  
-มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานวิทยาลัยคุณธรรม 
-มีการจัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่มีความสอดคล้องกับ
ค่านิยมองค์กรกระทรวงสาธารณสุข (MOPH) และคุณธรรมที่พึง
ประสงค์ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2560-2564) 4 ประการคือพอเพียง วินัย 
สุจริต จิตอาสา 

3 มีการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ก าหนด 
4 ติดตามและประเมินผลการด าเนินด าเนินงานรอบ 6 เดือน (เดือน 

ก.พ.) และรอบ 12 เดือน (เดือน ส.ค.)  
5 - สรุปและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามแผน ฯ พร้อมแนวทาง

การพัฒนาปรับปรุง และรายงานผู้บริหารให้ข้อเสนอแนะ 
- น าเสนอผลการด าเนินงานในเวที “ตลาดนัดคุณธรรม : MOPH 
Market” (เดือน ก.ค.-ส.ค.61) 

 
รายละเอียดการประเมินตามคู่มือการจัดท าค ารับรอง และการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 ของ สบช.หน้า 43-47 
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องค์ประกอบ ค าอธิบาย 
ระดับความส าเร็จของการพัฒนาองค์กรให้เป็นวิทยาลัยสีเขียว (Green College) 
 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
1 - มีการก าหนดนโยบาย/แนวทางการปฏิบัติ/คู่มือการปฏิบัติงาน 

- มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ ในการด าเนินงานพัฒนาองค์กรสีเขียว 
ครอบคลุมด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรและ
พลังงาน  

2 มีการจัดท าแผนการด าเนินงาน ที่ครอบคลุมการจัดการ
สิ่งแวดล้อม  การใช้ทรัพยากรและพลังงาน  การจัดซื้อจัดจ้างที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะ กิจกรรม 5 ส เป็นต้น 

3 มีการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด  
4 มีการติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน 
5 มีการวิเคราะห์ สรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมิน

ส านักงานสีเขียว (Green Office) ร้อยละ 60 ขึ้นไป  
และเสนอแนวทางการพัฒนาปรับปรุงต่อผู้บริหาร 

 
หมายเหตุ : เกณฑ์การประเมินองค์กรสีเขียวอิงตามเกณฑ์ของกรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2558 ดังนี้ 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน (คะแนน) 
ระดับทอง (ดีเยี่ยม) ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
ระดับเงิน (ดีมาก) ร้อยละ 80-89 
ระดับทองแดง (ดี) ร้อยละ 70-79 
ผ่านการรับรอง ร้อยละ 60-69 

 
 

หน่วยวัด ข้อ / ระดับ 
ข้อมูลที่ต้องการ หลักฐานผลการด าเนินงานตามระดับขั้นความส าเร็จ 

ระดับความส าเร็จของการพัฒนาองค์กรให้เป็นวิทยาลัยคุณธรรม 
1. เอกสารนโยบายวิทยาลัยคุณธรรมและการประกาศ/สื่อสารให้บุคลากร
ทราบ 
2. รายงานการประชุม 
3. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการด าเนินงานเพื่อพัฒนาวิทยาลัยคุณธรรม 
4. เอกสารโครงการ/กิจกรรมที่แสดงให้เห็นว่ามีการด าเนินงาน 
5. รายงานการติดตามการด าเนินงานตามแผนพัฒนาวิทยาลัยคุณธรรม 
6. เอกสารสรุปและการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานที่มีการเสนอผู้บริหาร 
7. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงการเข้าร่วมกิจกรรมและน าเสนอผลงานในเวที
“ตลาดนัดคุณธรรม : MOPH Market” (เดือน ก.ค.-ส.ค.61) 
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องค์ประกอบ ค าอธิบาย 
ระดับความส าเร็จของการพัฒนาองค์กรให้เป็นวิทยาลัยสีเขียว (Green College) 
1. เอกสารนโยบาย/แนวทางการปฏิบัติ/คู่มือการปฏิบัติงาน 
2. ค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 
3. แผนการด าเนินงาน ที่ครอบคลุมการจัดการสิ่งแวดล้อม  การใช้ทรัพยากร
และพลังงาน  การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะ 
กิจกรรม 5 ส เป็นต้น 
4. เอกสารสรุปโครงการ/กิจกรรม 
5. รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงาน หรือรายงานการประชุม 
6. รายงานการวิเคราะห์ สรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมิน
ส านักงานสีเขียว (Green Office)   

เป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับความส าเร็จของการพัฒนาองค์กรให้เป็นวิทยาลัยคุณธรรม 
 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
NA 5 5 5 5 

 
ระดับความส าเร็จของการพัฒนาองค์กรให้เป็นวิทยาลัยคุณธรรม และวิทยาลัยสีเขียว 
(Green College) 
 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
NA 3 4 5 6 

 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการด าเนินงานเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนด 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานอ านวยการ 
ผู้รายงาน และก ากับติดตาม หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป 
ผู้รับผิดขอบบริหารตัวชี้วัด รองผู้อ านวยการกลุ่มงานอ านวยการ 
ผู้รับผิดชอบร่วม  
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ตัวช้ีวัดส าคัญท่ี  19 (ตอบในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5)   
ระดับความส าเร็จของการพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพภายใต้ค่านิยมร่วม MOPH 
ประเภทตัวชี้วัด: กระบวนการ 

องค์ประกอบ ค าอธิบาย 
ความหมาย การพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพภายใต้ค่านิยมร่วม MOPH 

หมายถึงการด าเนินงานตามกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มีความ
สอดคล้องกับค่านิยมร่วมของกระทรวงสาธารณสุข  (Core Value) 4 ประการ 
หรือ MOPH ซึ่งประกอบด้วย 
M : Mastery หรือเป็นนายตนเอง คือเป็นบุคคลที่หมั่นฝึกฝนตนเองให้มี
ศักยภาพ ยึดมั่นในความถูกต้อง มีวินัย ปฏิบัติตามกฎระเบียบ บนพื้นฐานของ
การมีส านึก รับผิดชอบ คุณธรรม และจริยธรรม 
O : Originality หรือเร่งสร้างสิ่งใหม่ คือสร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งใหม่ ที่
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ 
P : People centered หรือใส่ใจประชาชน คือต้องยึดประชาชนเป็น
ศูนย์กลางในการท างานเพ่ือประโยชน์อันดีแก่ประชาชน โดยใช้หลักเข้าใจ 
เข้าถึง พ่ึงได้ 
H : Humility หรือถ่อมตนอ่อนน้อม คือมีสัมมาคารวะ มีน้ าใจ ให้อภัย รับฟัง
ความเห็น เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
 

สูตรในการค านวณ 
/เกณฑ์การให้คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ข้อ เกณฑ์การให้คะแนน 
1 - มีการก าหนดนโยบาย/แนวทางการปฏิบัติ/คู่มือการปฏิบัติงาน 

- มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ ในการด าเนินงาน  
2 มีการจัดท าแผนการบริหารและแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ

อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน (ครอบคลุมกระบวนการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล)  ที่สอดคล้องกับ MOPH 

3 มีการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด  
4 มีการติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานทุก 3 เดือน 
5 มีการวิเคราะห์ สรุปผลการด าเนินงาน เสนอแนวทางการพัฒนา

ปรับปรุง และรายงานผลต่อผู้บริหาร 
 

หน่วยวัด ข้อ 
ข้อมูลที่ต้องการ หลักฐานผลการด าเนินงาน 

1. เอกสารนโยบาย/แนวทางการปฏิบัติ/คู่มือการปฏิบัติงาน 
2. ค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ ในการด าเนินงาน 
3. เอกสารแผนการบริหารและแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของอาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน (ครอบคลุมกระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล)  ที่สอดคล้องกับ MOPH 
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องค์ประกอบ ค าอธิบาย 
4. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงว่ามีการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด 
5. รายงานการติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน 
6. เอกสารรายงานการวิเคราะห์ สรุปผลการด าเนินงาน ทีมีการเสนอผู้บริหาร 
 

เป้าหมาย  
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

NA 3 4 5 5 
 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการด าเนินงานเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนด 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานอ านวยการ 
ผู้รายงาน และก ากับติดตาม หัวหน้างานทรัพยากรบุคคลและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ผู้รับผิดขอบบริหารตัวชี้วัด รองผู้อ านวยการกลุ่มงานอ านวยการ 
ผู้รับผิดชอบร่วม  
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ชื่อตัวชี้วัดส าคัญที่  20 (ตอบในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5)   
ค่าคะแนนเฉลี่ยการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน 
ประเภทตัวชี้วัด : ผลลัพธ์ 

องค์ประกอบ ค าอธิบาย 
ความหมาย ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ตาม

องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินของ สถาบันพระบรมราช
ชนก และเกณฑ์ของ สกอ. โดยคณะกรรมการประเมินจากภายนอก (วิทยาลัย
เครือข่ายภาคเหนือ/สถาบันพระบรมราชชนก/อ่ืนๆ) 

สูตรในการค านวณ - 
หน่วยวัด ค่าเฉลี่ย 
ข้อมูลที่ต้องการ หลักฐานผลการด าเนินงาน 

1. รายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน 
 

เป้าหมาย  
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
≥ 3.51 ≥3.81 ≥4.00 ≥4.30 ≥4.51 

 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล  
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานอ านวยการ 
ผู้รายงาน และก ากับติดตาม หัวหน้างานประกันคุณภาพ 
ผู้รับผิดขอบบริหารตัวชี้วัด รองผู้อ านวยการกลุ่มงานอ านวยการ 
ผู้รับผิดชอบร่วม รองผู้อ านวยการกลุ่มงานวิชาการ  รองผู้อ านวยการกลุ่มงานวิจัย บริการ

วิชาการ 
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ตัวช้ีวัดส าคัญท่ี  21 (ตอบในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5)  )  
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
ประเภทตัวชี้วัด : ผลลัพธ์ 
 

องค์ประกอบ ค าอธิบาย 
ความหมาย ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ หรือคุณภาพ

กิจกรรม หรือคุณภาพผลงานของวิทยาลัยจากผู้ใช้บริการ หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียของวิทยาลัย 

สูตรในการค านวณ - 
หน่วยวัด ค่าเฉลี่ย 
ข้อมูลที่ต้องการ หลักฐานผลการด าเนินงาน 

1. รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ/ผู้รับบริการที่มีต่อ
คุณภาพการให้บริการ 
 

เป้าหมาย 
 
 
 

 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
≥ 3.51 ≥3.81 ≥4.00 ≥4.30 ≥4.51 

 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ค่าเฉลี่ยจากคะแนนเต็ม 5 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานอ านวยการ 
ผู้รายงาน และก ากับติดตาม หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป  หัวหน้างานทรัพยากรบุคคลฯ  

หัวหน้างานจัดการศึกษาฯ     หัวหน้างานบริการวิชาการ 
ผู้รับผิดขอบบริหารตัวชี้วัด รองผู้อ านวยการกลุ่มงานอ านวยการ 
ผู้รับผิดชอบร่วม รองผู้อ านวยการกลุ่มงานวิชาการ  รองผู้อ านวยการกลุ่มงานวิจัย  บริการ

วิชาการ  
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ตัวช้ีวัดส าคัญท่ี  22 (ตอบในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5)   
จ านวนอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาความเชี่ยวชาญสอดคล้องกับหลักสูตรที่ให้บริการสังคมของวิทยาลัย 
ประเภทตัวชี้วัด : ผลลัพธ์ 

องค์ประกอบ ค าอธิบาย 
ความหมาย อาจารย์ได้รับการพัฒนาความเชี่ยวชาญสอดคล้องกับหลักสูตรที่ให้บริการ

สังคมของวิทยาลัย 
สูตรในการค านวณ - 
หน่วยวัด คน 
ข้อมูลที่ต้องการ หลักฐานผลการด าเนินงาน 

1. รายชื่ออาจารย์ได้รับการพัฒนาความเชี่ยวชาญสอดคล้องกับหลักสูตร
ที่ให้บริการสังคมของวิทยาลัย 
2. หลักฐานแสดงความสอดคล้องการพัฒนาความเชี่ยวชาญของอาจารย์ที่
สอดคล้องกับหลักสูตรที่ให้บริการสังคมของวิทยาลัย 

เป้าหมาย 
 
 
 

 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
NA 2 4 6 8 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ความถี่ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานอ านวยการ 
ผู้รายงาน และก ากับติดตาม หัวหน้างานทรัพยากรบุคคลและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ผู้รับผิดชอบบริหารตัวชี้วัด รองผู้อ านวยการกลุ่มงานอ านวยการ 
ผู้รับผิดชอบร่วม รองผู้อ านวยการกลุ่มงานวิจัย  บริการวิชาการ 
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ตัวช้ีวัดแผนงาน  
 ตัวชี้วัดแผนงานในแต่ละประเด็นยุทธ์มีทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  โดยการวัดในเชิง
ปริมาณให้เรื่องตามที่ก าหนดโดยใช้หน่วยวัดตามตัวชี้วัดแต่ละข้อ ส่วนข้อที่มีการเชิงคุณภาพให้ดูตาม
ค าอธิบายตัวชี้วัดส าคัญดังกล่าวมาข้างต้นประกอบ 
ประเด็นยุทธ์ที่ 1 

แผนงานผลิตบัณฑิต 
๑. ค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขา 

พยาบาลศาสตร์จากผู้ใช้บัณฑิต มีค่าเฉลี่ย ≥ ๔.๒๐ 
๒. ร้อยละ ๘๐ของบัณฑิตท่ีสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผ่านครั้งแรก 
3. ร้อยละ ๑๐ ของอาจารย์ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นต้นแบบการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนา 

นักศึกษาในศตวรรษท่ี ๒๑ 
4. ระดับคะแนนผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร ≥๓.๘๐ 
5. ร้อยละ ๙๐ของโครงการ/กิจกรรมด าเนินการได้ตามแผนทั้งด้านเวลาและการใช้จ่าย 

งบประมาณ 
6. ร้อยละ ๘๐ ของโครงการด าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด 
 
แผนพัฒนานักศึกษา 
๑. ร้อยละ ๘๐ของนักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ คุณลักษณะ 

บัณฑิตที่พึงประสงค์และอัตลักษณ์บัณฑิต 
๒. ร้อยละ๙๐ของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีค่าเฉลี่ยตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

สาขาพยาบาลในระดับดีขึ้นไป(≥๓.๕๑จากคะแนนเต็ม ๕) 
๓. ร้อยละ๙๐ของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีค่าเฉลี่ยด้านการบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็น 

มนุษย์ในระดับดีขึ้นไป(≥ ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕) 
๔. ร้อยละ๙๐ของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีค่าเฉลี่ยด้านคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ใน 

ระดับดีข้ึนไป(≥ ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕) 
5. ค่าเฉลี่ยของการประเมินคุณภาพบัณฑิตด้านการบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ โดย 

ผู้ใช้บัณฑิต ≥๔.๓๐ 
6. ร้อยละ ๙๐ของโครงการ/กิจกรรมด าเนินการได้ตามแผนทั้งด้านเวลาและการใช้จ่าย 

งบประมาณ 
7. ร้อยละ ๘๐ ของโครงการด าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด 
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ประเด็นยุทธ์ที่ 2 
 แผนงานสนับสนุนการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการที่มีคุณภาพระดับสูง 

1. ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิจัยและผลงานวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่/ 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดเท่ากับ ร้อยละ 30 ขึ้นไป 

2. จ านวนเงินสนับสนุนงานวจิัย/จ านวนอาจารย์ประจ า เท่ากับ 50,000 บาท/คน 
3. ร้อยละ 80 ของโครงการที่สนับสนุนการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัยและวิชาการท่ีมีคุณภาพ 

ระดับสูงสามารถด าเนินการตามเวลาและงบประมาณท่ีก าหนดไว้ 
4. ร้อยละ 80 ของโครงการสนับสนุนการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัยและวิชาการท่ีมีคุณภาพ 

ระดับสูงสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์โครงการที่ก าหนดไว้ (บรรลุตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้อย่างน้อยร้อยละ 
80 ขึ้นไป) 
 
ประเด็นยุทธ์ที่ 3 
 แผนงานสนับสนุนการบริการวิชาการด้านการจัดการสุขภาพที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชนและสังคม 

1. มีโครงการบริการวิชาการ อย่างน้อย 1 โครงการที่ตอบสนองการพัฒนาก าลังคนที่สอดคล้อง 
กับระบบบริการสุขภาพ (Service plan) ของเขตสุขภาพท่ี 2 

2. มีโครงการบริการวิขาการที่ตอบสนองความต้องการของสังคม อย่างน้อย 1 โครงการ 
3. มีโครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่าเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้านการจัดการโรค 

เรื้อรัง อย่างน้อย 1 โครงการ 
4. ผู้สูงอายุที่ร่วมโครงการบริการวิชาการเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของชุมชน มีแนวโน้มค่าดัชนี 

มวลกาย เส้นรอบเอว และความดันโลหิต อยู่ในระดับปกติ เพ่ิมมากข้ึน 
5. มีจ านวนอาจารย์อย่างน้อย 8 คน เข้าร่วมในการให้บริการวิชาการเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของ 

ชุมชน   
6. มีแผนการน าความรู้จากการบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชนหรือ 

สังคม 
7. มีการให้บริการวิชาการโดยบูรณาการร่วมกับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การพัฒนา 

นักศึกษา จ านวน 5 โครงการ 
8. ร้อยละ 80 ของโครงการบริการวิชาการแก่สังคมสามารถด าเนินการตามเวลาและ 

งบประมาณท่ีก าหนดไว้ 
9. ร้อยละ 80 ของโครงการบริการวิชาการแก่สังคมสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์โครงการที่ 

ก าหนดไว้ (บรรลุตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้อย่างน้อยร้อยละ 80 ขึ้นไป) 
 
ประเด็นยุทธ์ที่ 4 

แผนงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ๑. จ านวนนวตกรรมการส่งเสริมสุขภาพที่พัฒนาจากศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ผลิต
โดยนักศึกษา 
 ๒. จ านวนนวตกรรมการส่งเสริมสุขภาพที่พัฒนาจากศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
น าไปใช้ในการพัฒนาสุขภาพในชุมชน/สังคม  
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 3. ร้อยละ ๘๐ ของโครงการตามแผนมีการด าเนินการตามเวลาและใช้งบประมาณไม่เกินตาม
แผนที่ก าหนดไว้ 
 4. ร้อยละ 100 ของโครงการตามแผนมีผลการด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดตามท่ี
ก าหนดไว้ 

5. ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรมีส่วนร่วมและเห็นประโยชน์ในการสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิ 
ปัญญาท้องถิ่น 
ประเด็นยุทธ์ที่ 5 
 แผนงานพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเพื่อความเป็นเลิศ 

๑. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๒. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาองค์กรให้เป็นวิทยาลัยคุณธรรม 
๓. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาวิทยาลัยคุณธรรม และสีเขียว (Green College) 
๔. ค่าคะแนนเฉลี่ยการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน (มากกว่า ๓.๘๑)  
๕. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับหรือมากกว่า ๓.๕๑) 
๖. ร้อยละ ๑๐๐ ของอาจารย์ได้รับการพัฒนาตามความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา/วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า  

๑๕ ชั่วโมง/คน/ปี  
๗. ร้อยละ ๑๐๐ ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้รับการพัฒนาตามความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา/ 

วิชาชีพ /การบริหารหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๑๕ ชั่วโมง/คน/ปี  
๘. ร้อยละ ๑๐๐ ของบุคลากรสายสนับสนุนอาจารย์ได้รับการพัฒนาตามความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา/ 

วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า ๑๐ ชั่วโมง/คน/ปี  
๙. ร้อยละ ๘๐ ของโครงการตามแผนมีการด าเนินการตามเวลาและใช้งบประมาณไม่เกินตาม 

แผนที่ก าหนดไว้ 
๑๐. ร้อยละ ๘๐ ของโครงการตามแผนมีผลการด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดตามท่ี 

ก าหนดไว้ 
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ภาคผนวก 
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ตารางเปรียบเทียบประเด็นยุทธศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนกตามแผนยุทธ์ศาสตร์  
พ.ศ. 2560-2564 กับประเด็นยุทธศาสตร์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช 

ตามแผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2560-2564 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ 
สถาบันพระบรมราชชนก 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช  

1.การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพท่ี
มี คุณภาพ เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ชุมชน 

๑. การผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพ 
๔. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2.การพัฒนาสถาบันให้เป็นองค์กร 
สมรรถนะสูง 

๕. บริหารจัดการวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ 

3.การสร้างองค์ความรู้และนวตกรรม เพ่ือ
ตอบสนองระบบสุขภาพ 

๒. วิจัยและสร้างผลงานวิชาการด้านสุขภาพที่ตอบสนอง
ความต้องการของสังคม 

4.การเป็นศูนย์กลางความร่วมมือในการ
ผลิตและ พัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพของ
ประเทศ 

๓. บริการวิชาการด้านสุขภาพให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชนและสังคม 
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ตารางเปรียบเทียบเป้าประสงค์สถาบันพระบรมราชชนกตามแผนยุทธ์ศาสตร์ พ.ศ. 2560-2564 กับ 
เป้าประสงค์ยุวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราชตามแผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2560-2564 

เป้าประสงค์หลกัสถาบัน
พระบรมราชชนก ปี ๒๕

60 - ๒๕๖4 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช ตามแผนกลยุทธ์ พ.ศ. ๒๕60 - ๒๕๖4 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การ

ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มี
คุณภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ วิจัย
และสร้างผลงานวิชาการด้าน

สุขภาพที่ตอบสนองความ
ต้องการของสังคม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓บริการ
วิชาการด้านสุขภาพให้สอดคล้อง
กับความต้องการของชุมชนและ

สังคม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่๔ท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
บริหารจัดการวิทยาลัยให้มี

ประสิทธิภาพ 

๑ บัณฑติและบุคลากร
ด้านสุขภาพท่ีไดร้ับการ
สร้างและพัฒนาจาก
สถาบันฯ มีความ 
เพียงพอและมสีมรรถนะ
ที่พึงประสงค ์มีความเป็น
มืออาชีพสอดคล้องกับ
ความต้องการของระบบ
สุขภาพ ก าหนดเป้าหมาย
การพัฒนาให้ไดต้าม
เป้าประสงค์ในระยะ ๕ ปี 

๑.๑บณัฑติมีคณุภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา
ตรีสาขาพยาบาลศาสตร์  

  3.1 สร้างหลักสตูรด้านการพัฒนา
บุคลากรสุขภาพตามความต้องการ
ของระบบสุขภาพ 

๔.๑ พัฒนาคณุภาพนักศึกษา
จากการสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

  

๑.๒ผลติบณัฑิตใหส้ าเรจ็
การศึกษามีคณุภาพสมรรถนะ
เชิงวิชาชีพท่ีมีคุณภาพได้
มาตรฐาน สากลบนพื้นฐานการ
ดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย ์

  3.2 พัฒนาบุคลากรสาธารณสุขตาม
ความต้องการของระบบสุขภาพ 

๔.๒พัฒนาศักยภาพชุมชน/
สังคมในการส่งเสริมสุขภาพ
ด้วยการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 
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เป้าประสงค์หลกัสถาบัน
พระบรมราชชนก ปี ๒๕

60 - ๒๕๖4 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช ตามแผนกลยุทธ์ พ.ศ. ๒๕60 - ๒๕๖4 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การ
ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มี

คุณภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ วิจัย
และสร้างผลงานวิชาการด้าน

สุขภาพที่ตอบสนองความ
ต้องการของสังคม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓บริการ
วิชาการด้านสุขภาพให้สอดคล้อง
กับความต้องการของชุมชนและ

สังคม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่๔ท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
บริหารจัดการวิทยาลัยให้มี

ประสิทธิภาพ 

๒ สถาบันฯมีความเข็ม
แข็งทางด้านบริหาร 
บริการ วิชาการ สามารถ
พึ่งตนเองได ้และเป็นที่พ่ึง
ของท้องถิ่นชุมชนเป็นที่
ยอมรับในระดับประเทศ
และสากล 

๑.๓พัฒนาอาจารยผ์ู้สอนให้เป็น
ครูมืออาชีพ 

2.1 ผลติผลงานวิจัยและ
ผลงานวิชาการที่มีคณุภาพสูง
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ใน
การผลิตและพัฒนาบุคลากร
สุขภาพและตอบสนองระบบ
สุขภาพของประเทศ 

3.3พัฒนาศูนย์ความเป็นเลศิด้าน
การพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขและ
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการ
โรคเรื้อรัง 

  ๕.๑ พัฒนาระบบการจัดการ
ข้อมูลและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการองค์กร 

๑.๔บริหารหลักสูตรอย่างมี
คุณภาพ 

2.2 พัฒนาสมรรถนะอาจารย์
ในการผลติผลงานวิจัยที่มี
คุณภาพ 

    ๕.๒ พัฒนาองค์กรให้เป็น
วิทยาลัยคณุธรรมและ
วิทยาลัยสเีขียว  

  2.3 ผลตินวัตกรรมดา้นสุขภาพ     ๕.๓ พัฒนาการบริหารจัดการ
ให้มีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของ
สังคม 

  2.4 ผลติผลงานวิจัยเพื่อรับการ
สนับสนุนทุนวิจัยหรือนวัตกรรม
จากแหล่งทุนภายนอก 

    5.4 พัฒนาความเชี่ยวชาญ
ของอาจารย์ของวิทยาลัยให้
สอดคล้องกับความต้องการใน
การพัฒนาบุคลากรของ
กระทรวงสาธารณสุข 

 
 
 
 



 
 

129 
 

ตารางเปรียบเทียบกลยุทธ์สถาบันพระบรมราชชนกตามแผนยุทธ์ศาสตร์ พ.ศ. 2560-2564 กับ 
กลยุทธ์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราชตามแผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2560-2564 

 
กลยุทธ์หลกัสถาบัน 
พระบรมราชชนก 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่๑ การ
ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ วิจัย
และสร้างผลงานวิชา การ
ด้านสุขภาพที่ตอบ สนอง
ความต้องการของสังคม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
บริการวชิาการด้านสุขภาพ
ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชนและสังคม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่๔
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
และภูมปิัญญาท้องถิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
บริหารจัดการวิทยาลัยให้มี
ประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ใน
มุมมองมิตดิ้าน
ประสิทธิผลตาม

ยุทธศาสตร ์
(Financial 

Perspective)  

๑ สรา้งและ
พัฒนา
หลักสตูรที่
รองรับการ
เปลี่ยนแปลง
ของระบบ
สุขภาพ  

    ก3.1 พัฒนาบริการวิชาการ
เชิงรุกพื่อตอบสนองระบบ
บริการสุขภาพ 

    

๒ พัฒนาการ
ผลิตบัณฑติ
คุณภาพสูงที่
เน้นชุมชน  

ก๑.1 สนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนเพื่อให้บณัฑิตมีคุณภาพ
ตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาล
ศาสตร ์

        

ก1.๒ พัฒนากระบวนการเรียนรู้
ที่ส่งเสรมิให้นักศึกษามสีมรรถนะ
เชิงวิชาชีพ บนพ้ืนฐานการบริการ
สุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย ์
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กลยุทธ์หลกัสถาบัน 
พระบรมราชชนก 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่๑ การ
ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ วิจัย
และสร้างผลงานวิชา การ
ด้านสุขภาพที่ตอบ สนอง
ความต้องการของสังคม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
บริการวชิาการด้านสุขภาพ
ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชนและสังคม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่๔
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
และภูมปิัญญาท้องถิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
บริหารจัดการวิทยาลัยให้มี
ประสิทธิภาพ 

๓ ยกระดับ
คุณภาพการจัด
การศึกษา  

ก1.๔ส่งเสริมการบริหารหลักสตูร
เพื่อความเป็นเลิศ 

ก2.1 ยกระดบัคุณภาพการ
ผลิตผลงานวิจัยและผลงาน
วิชาการที่มีคุณภาพสูงสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ในการผลิต
และพัฒนาบุคลากรสุขภาพ
และตอบสนองระบบสุขภาพ
ของประเทศ 

      

๑๒ เร่งรัด
พัฒนาระบบ
การบริหารการ
วิจัยและองค์
ความรู ้

  2.2 ผลักดันให้เกิดการสร้าง
นวัตกรรมไปสู่การจดสิทธิบัตร
หรืออนุสิทธิบัตรและใช้
ประโยชน ์

      

กลยุทธ์ใน
มุมมองมิตดิ้าน
คุณภาพบริการ 

(ลูกค้า) 
(Customer 

Perspective)  

๔ พัฒนา
กระบวนการ
จัดอบรม  

  ป3.2 พัฒนาบุคลากร
สาธารณสุขตามความต้องการ
ของระบบสุขภาพ 

      

๕ สรา้งและ
พัฒนา
หลักสตูรการ
อบรมที่
ตอบสนอง
ความต้องการ
ระบบสุขภาพ
ของประเทศ  

  ป3.1 สร้างหลักสตูรดา้นการ
พัฒนาบุคลากรสุขภาพตาม
ความต้องการของระบบ
สุขภาพ 
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กลยุทธ์หลกัสถาบัน 
พระบรมราชชนก 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่๑ การ
ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ วิจัย
และสร้างผลงานวิชา การ
ด้านสุขภาพที่ตอบ สนอง
ความต้องการของสังคม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
บริการวชิาการด้านสุขภาพ
ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชนและสังคม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่๔
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
และภูมปิัญญาท้องถิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
บริหารจัดการวิทยาลัยให้มี
ประสิทธิภาพ 

๑๓ เร่งรัด
พัฒนา 
Academic 
Excellence 
Center ให้
สอดคล้องกับ 
Excellence 
Service Plan  

    ก3.2 ยกระดบัความส าเรจ็
ของศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
การพัฒนาบุคลากร
สาธารณสุขและศูนย์ความเป็น
เลิศดา้นการจดัการโรคเรื้อรัง 

    

๑๕ เร่งรัดการ
พัฒนาระบบ
ข้อมูลก าลังคน
ด้านสุขภาพ
โดยการมีส่วน
ร่วมภาคี
เครือข่ายทุก
ภาคส่วน 
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กลยุทธ์หลกัสถาบัน 
พระบรมราชชนก 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่๑ การ
ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ วิจัย
และสร้างผลงานวิชา การ
ด้านสุขภาพที่ตอบ สนอง
ความต้องการของสังคม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
บริการวชิาการด้านสุขภาพ
ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชนและสังคม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่๔
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
และภูมปิัญญาท้องถิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
บริหารจัดการวิทยาลัยให้มี
ประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ใน
มุมมองมิตดิ้าน
ประสิทธิ ภาพ
ของการปฏิบัติ

ราชการ
(กระบวนการ

ภายใน) 
(InternalPersp

ective) 

๗ เพิ่มประสิทธ ิ
ภาพการใช้
เทคโนโลยสีาร 
สนเทศในการ
บริหารจดัการ  

        ก๕.๑ พัฒนาระบบการ
จัดการข้อมลูและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการองค์กร 

๘ เสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง
ภาคีเครือข่าย
ด้านวิชาการ
และวิชาชีพท้ัง
ในและต่างประเทศ  

        ก๕.๓ พัฒนาการบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ 

๑๐ สร้าง 
Brand สถาบัน  

      ก4.๑ สนับสนุนการบูรณา
การองค์ความรู้ของนักศึกษา
เพื่อพัฒนานวัตกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพ 

  

๑๔ พัฒนา
เครือข่ายความ
ร่วมมือท้ังใน
และนอกกกระ
ทรวงสาธารณสุข 
ในการจัดท า
แผนการผลติ
และพัฒนา

  2.3 สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือทางการวิจัยเพื่อ
แสวงหาแหล่งทุนภายนอก 
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กลยุทธ์หลกัสถาบัน 
พระบรมราชชนก 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่๑ การ
ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ วิจัย
และสร้างผลงานวิชา การ
ด้านสุขภาพที่ตอบ สนอง
ความต้องการของสังคม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
บริการวชิาการด้านสุขภาพ
ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชนและสังคม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่๔
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
และภูมปิัญญาท้องถิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
บริหารจัดการวิทยาลัยให้มี
ประสิทธิภาพ 

ก าลังคนของ
ประเทศ 

กลยุทธ์ใน
มุมมองมิตดิ้าน
การพัฒนา
องค์กร
(Learning and 
Growth 
Perspective) 

๖ ผลักดันให้
องค์กรเป็นนิติ
บุคคล  

          

๙ พัฒนา
สถาบันให้เป็น
องค์กร
คุณธรรมและ
ธรรมาภิบาล  

        ก๕.๒ พัฒนาองค์กรให้เป็น
วิทยาลัยคณุธรรมและ
วิทยาลัยสเีขียว 

๑๑ เพิ่มขีด
ความสามารถ
ของบุคลากร
ให้โดดเด่นและ
สามารถ
แข่งขันได้ใน
ระดับสากล 

ก1.๓ พัฒนาอาจารยผ์ู้สอนให้
เป็นครูมืออาชีพ 

    4.๒ สนับสนุนการพัฒนา
นวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพท่ี
บูรณาการศิลปวัฒนธรรม
และภมูิปัญญาท้องถิ่นโดย
ชุมชน/สังคม 

ก5.4เร่งรดัการพัฒนาความ
เชี่ยวชาญให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของระบบ
สุขภาพ 


