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แผนปฏิบัติการ  ปีงบประมาณ ๒๕61  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช  จัดท าขึ้นเพ่ือให้บุคลากรของวิทยาลัยใช้เป็นแนวทางในการ
ท างาน และน าไปวางแผนการปฏิบัติงานรายบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยน าแผนกลยุทธ์ (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖4) ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ประเด็น
หลัก 17 เป้าประสงค์ 22 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์  15 กลยุทธ์  6 แผนงาน  และได้ด าเนินการแปลงแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ  โดยจัดท าโครงการตามกลยุทธ์  จ านวน 17
โครงการ โครงการตามพันธกิจ จ านวน 51 โครงการ และโครงการวิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ จ านวน 1 โครงการ ดังนั้นโครงการที่ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕61  มีจ านวนทั้งสิ้น 69 โครงการ ทั้งนี้มีการก าหนดผู้รับผิดชอบ กรอบระยะเวลาด าเนินการ การก ากับติดตามประเมินผล  เพ่ือให้บุคลากรทุก
ระดับใช้เป็นเครื่องมือในการด าเนินงานตามพันธกิจของวิทยาลัย บรรลุตามวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์และตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการประจ าปีแก่วิทยาลัยต่อไป 
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“งานราชการนั้น คืองานของแผ่นดิน มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชน์ของบ้านเมืองและประชาชนทุกคน งานทุกอย่างจึงต้องมีผู้ปฏิบัติและมี
ผู้รับช่วง เพื่อให้ด าเนินต่อเนื่องไปไม่ขาดสาย ดังนั้น ผู้ปฏิบัติบริหารงานราชการทุกฝ่ายทุกระดับจึงไม่ควรยกเอาเรื่องใครเป็นผู้ท ามาก่อน หรือใครเป็น
ผู้รับช่วงงานขึ้นเป็นข้อส าคัญนัก จะต้องถือประโยชน์ท่ีจะเกิดจากงานเป็นหลักใหญ่ แล้วร่วมกันคิดร่วมกันท า ด้วยความอุตสาหะเสียสละและด้วยความ
สุจริตจริงใจ งานทุกอย่างจึงจะด าเนินไปได้อย่างราบร่ืน ไม่ติดขัด และส าเร็จผลเป็นประโยชน์ได้แท้จริงและยั่งยืนตลอดไป” 

 
 
 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช 
วันที่  ๓๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕8 
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ประกาศ 
 เรื่อง  นโยบายการบริหารให้เกิดประสิทธิภาพได้มาตรฐาน 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 
 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราชก าหนดนโยบายการบริหารงาน ดังนี้ 
1. การด าเนินงานของรองผู้อ านวยการกลุ่มงาน หัวหน้างาน หัวหน้าภาควิชา ผู้ปฏิบัติงานทุกภาคส่วน ให้มีการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 

1.1 ก าหนดบทบาทหน้าที่ตามโครงสร้างที่ได้รับการแต่งตั้งและปฏิบัติ (ภายใต้กฎระเบียบ ข้อบังคับ  ข้อกฎหมาย งานคุณภาพการศึกษาของสถาบันพระ 
บรมราชชนกที่ก าหนดให้ปฏิบัติ และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง) 

1.2 จัดท าคู่มือระบบและก าหนดกลไกการด าเนินงานให้ชัดเจน 
1.3 วิเคราะห์ จัดท าแผนงาน โครงการ และการบริหารความเสี่ยงของงานที่รับผิดชอบ ภายใต้วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์  โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

ของวิทยาลัยฯ ก าหนดงบประมาณ ค่าใช้จ่ายภาพย่อยและภาพรวม โดยให้สอดคล้องกับแผนงาน โครงการและการประกันคุณภาพการศึกษา 
2. เขียนรายงานผลการปฏิบัติงานและรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปีการศึกษาและปีงบประมาณล่วงหน้า 
3. บริหารงบประมาณ ค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการเงิน การงบประมาณเพ่ือให้บรรลุตามตัวชี้วัดของวิทยาลัยฯ และสถาบันพระบรมราชชนก 
4. จัดท าแผนความต้องการการพัฒนาหน่วยงานและหรือบุคลากร ที่เก่ียวข้องกับงานที่รับผิดชอบ และประสานงานกับงานพัฒนาบุคลากร เพื่อจัดท างบประมาณ 

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

ด าเนินการให้เป็นไปตามระบบงานของงานวิจัยและนวัตกรรม) 
6. ก าหนดให้มีการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ของกลุ่มงาน อย่างน้อย ๑ เรื่องต่อปี จนเกิดเป็นBest Practice 

 
 



จ 
 

7. ให้มีการด าเนินงานแบบองค์รวมและบูรณาการกิจกรรม/งาน ร่วมกันระหว่างกลุ่มงาน  งานและภาควิชา  ดังนี้ 
7.1 บูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ 
7.2 บูรณาการการวิจัยและนวัตกรรมกับการเรียนการสอน 
7.3 บูรณาการการเรียนการสอนกับการพัฒนานักศึกษาและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
7.4 บูรณาการการบริการวิชาการ การเรียนการสอน การพัฒนานักศึกษา และการวิจัย โดยก าหนดชุมชนต้นแบบผ่านระบบครอบครัว เพ่ือตอบสนอง 

นโยบายของสถาบันพระบรมราชชนกในการผลิตบัณฑิตให้เกิดสมรรถนะสูง 
8. พัฒนาฐานข้อมูลให้มีความทันสมัยอย่างเป็นรูปธรรม สามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจของทุกกลุ่มงาน งานและภาควิชา  และมีการรายงานข้อมูลประจ าเดือน   

ประจ าไตรมาสและประจ าปี 
9. พัฒนาการประชาสัมพันธ์แผนงาน โครงการ การด าเนินงานของกลุ่มงาน งาน ภาควิชา และภาพรวมของวิทยาลัยฯ เพ่ือสื่อสารให้ทราบโดยทั่วกันในทุก 

ช่องทาง  และน าเสนอต่อสถาบันพระบรมราชชนกเป็นประจ า ทุกเดือน 
10. จัดท าโครงการ/กิจกรรม โดยด าเนินการภายใต้คณะกรรมการด าเนินงานที่ได้รับการแต่งตั้งเพ่ือการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนของวิทยาลัยฯ 
11.  ร่วมจัดตั้งและพัฒนาศูนย์ศึกษาต่าง ๆ ให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศอย่างเป็นรูปธรรมจากทุกภาควิชาและ ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
12.  ให้บริการวิชาการท้ังภายนอกและภายในวิทยาลัยฯ อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด และน าผลการให้บริการวิชาการมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
13.  จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานภายในระยะเวลาที่ก าหนด น าเสนอต่อผู้อ านวยการผ่านทางงานยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มงานอ านวยการ 
14.  มีการก าหนดตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ พร้อมทั้งจัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดเป็นรายบุคคล ของอาจารย์  หัวหน้าภาควิชา   

หัวหน้างาน และรองผู้อ านวยการต่อผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ  
15.  ประเมินผลการปฏิบัติราชการของตนเอง ผู้ใต้บังคับบัญชา และเพ่ือนร่วมงานด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม โปร่งใส  ตรวจสอบได้ 
16.  อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

            ประกาศ ณ วันที่    17   มิถุนายน    พ.ศ. ๒๕60 
 
 

                                                                                 (นางเกษร   คงแขม) 
                                                     ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 



       แผนปฏิบัตกิาร  ปีงบประมาณ ๒๕61  หน้า 1 
 

ส่วนที่ ๑ 
ข้อมูลทั่วไป 

 ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 
 ที่ตั้งและประวัติความเป็นมา 

 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช เป็นวิทยาลัยพยาบาลแห่งแรกในส่วนภูมิภาคของกระทรวงสาธารณสุข ตั้งอยู่เลขที่ ๙๐/๖ ถนนศรีธรรมไตรปิฎก อ าเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก  เปิดด าเนินการวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๒ เดิมชื่อ “โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย”   สังกัดกองโรงพยาบาลส่วนภูมิภาคโดยรับนักเรียนที่จบชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นที่มีภูมิล าเนาในเขตภาคเหนือเข้าศึกษา  การบริหารงานของโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลพุทธชินราช   

พ.ศ. ๒๕๑๗ เปลี่ยนมาสังกัดกองงานวิทยาลัยพยาบาล ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข และเปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาลัยพยาบาลพุทธชินราช” วันที่ ๑๔ 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้พระราชทานนามใหม่เป็น “วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช”  สังกัดสถาบันพัฒนาก าลังคนด้าน
สาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข  

พ.ศ. ๒๕๓๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ  ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานนามใหม่ให้แก่ สถาบันพัฒนาก าลังคนด้านสาธารณสุขเป็น “สถาบัน
พระบรมราชชนก”     

พ.ศ. ๒๕๓๙ กระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนเรศวร ในการผลิตบัณฑิตพยาบาลโดยมีโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลบร ม
ราชชนนี พุทธชินราช โดยมหาวิทยาลัยนเรศวรรับผิดชอบจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๑ และ ๒ ส าหรับหมวด
วิชาชีพการพยาบาลชั้นปีที่ ๓ และ ๔ วิทยาลัยรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน  โครงการนี้สิ้นสุดลงในปี พ.ศ. ๒๕๔๗    

ปัจจุบัน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช  ด าเนินการผลิตบัณฑิตและบุคลากรทางด้านสาธารณสุขมาเป็นปีที่ ๖๖ ซึ่งวิทยาลัยก าหนดให้วันที่ ๑๖ พฤษภาคม 
ของทุกปี  เป็นวันก่อตั้งวิทยาลัยอย่างเป็นทางการสืบมา 

 รายนามผู้อ านวยการวิทยาลัย จากอดีตจนถึงปัจจุบัน 
๑. นายแพทย์เบนทูล    บุญอิต   พ.ศ. ๒๔๙๒ – ๒๕๐๑ 
๒. นางผกา  บุญอิต   พ.ศ. ๒๕๐๒ – ๒๕๐๖ 
๓. นายแพทย์จ าลอง   มุ่งการดี   พ.ศ. ๒๕๐๖ – ๒๕๑๒ 
๔. นายแพทย์อุดม     สุวัจนานนท์  พ.ศ. ๒๕๑๒ – ๒๕๑๖ 
๕. นางแฉล้ม  พวงจันทร์  พ.ศ. ๒๕๑๖ – ๒๕๓๓ 
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๖. นางสาวปานจิต     เครื่องก าแหง  พ.ศ. ๒๕๓๓ – ๒๕๔๑ 
๗. นางสาววรรณดา   มลิวรรณ์  พ.ศ. ๒๕๔๑ – ๒๕๔๙ 
๘. นางสาวพจนา    ปิยะปกรณ์ชัย  พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๑ 
๙. นางนภาดล  สีหพันธุ์   พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๓ 
๑๐. ดร.เพลินตา     พรหมบัวศรี  พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕ 
๑๑. นางจรวยพร     ทะแกล้วพันธุ์  พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖ 
๑๒. นางสุภาเพ็ญ ปาณะวัฒนพิสุทธิ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ – 2559 
13. นางเกษร  คงแขม   พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน 

 สภาพปัจจุบัน 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช จัดเป็นสถาบันอุดมศึกษากลุ่ม ค ๒  สถาบันเฉพาะทางที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี  ตามประกาศมาตรฐาน

สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ผลิตบัณฑิตพยาบาลตอบสนองความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข และประเทศ โดยมีหลักสูตรที่เปิดสอนใน
ปัจจุบัน จ านวน 1 หลักสูตร  2  ฉบับ คือ  

1.หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) จ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๑๔๔ หน่วยกิตเป็นหลักสูตรที่นักศึกษาเรียนเต็มเวลา ๔ ปี ปัจจุบันมี
นักศึกษาเรียนในชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 

2. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พ.ศ. ๒๕60) จ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๑35 หน่วยกิตเป็นหลักสูตรที่นักศึกษาเรียนเต็มเวลา ๔ ปี ปัจจุบันมีนักศึกษาเรียนในชั้น
ปีที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 



       แผนปฏิบัตกิาร  ปีงบประมาณ ๒๕61  หน้า 3 
 

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

- งานบริหารทั่วไป  
- งานทรัพยากรบุคคล   
- งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และวิทยบริการ 
- งานยุทธศาสตร์  
- งานประกันคุณภาพการศึกษา 

2. กลุ่มงานวิชาการ ประกอบด้วย 2 งาน คือ  
- งานจัดการเรียนการสอนและงานทะเบียนนักศึกษา และ 6 ภาควิชา  ได้แก่  ภาควิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช ภาควิชาการ

พยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  ภาควิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน  และภาควิชาบริหารการ
พยาบาลและพัฒนาวิชาชีพ   

   - งานกิจการนักศึกษา 
3. กลุ่มงานวิจัย  บริการวิชาการ ประกอบด้วย ๒ งาน คือ  

- งานวิจัย และศูนย์ความเป็นเลิศ   
- งานบริการวิชาการ 
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โครงสร้างองค์กร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อ านวยการวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 

๑. หัวหน้างานบริหารทัว่ไป  
   - งานบริหารทั่วไป 
   - งานธุรการและสารบรรณ 
   - งานการเงนิและบัญช ี
   - งานพัสด ุ
   - งานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอ้ม ยานพาหนะ  
     และซ่อมบ ารุง 
๒. หัวหน้างานทรพัยากรบคุคล และงานท านบุ ารุง 
    ศลิปวฒันธรรม 
   - งานบริหารและพัฒนาบุคลากร 
   - งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (บุคลากร) 
   - ประชาสัมพนัธ ์
   - วิเทศสมัพันธ ์
๓. หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ   
    และวทิยบรกิาร   
   - งานผลิตและบรกิารสือ่โสต 
   - งานห้องสมดุ 
   - งานฐานขอ้มูลและสารสนเทศ 
   - งานคอมพวิเตอรแ์ละสารสนเทศ  
   - งานห้องปฏิบัติการพยาบาล 
๔. หัวหน้างานยทุธศาสตร์  
   - งานนโยบาย แผน และการบริหารจัดการภาครฐั 
  - งานบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน 
5.หวัหน้างานประกนัคณุภาพ 
- งานประกนัคุณภาพการศกึษา  
  

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

รองผู้อ านวยการ 
กลุ่มงานอ านวยการ  

 
 

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

รองผู้อ านวยการ 
กลุ่มงานวิชาการ 

 
 

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

 
 

รองผู้อ านวยการ 
กลุ่มงานวิจยั บริการวชิาการ 

 
 

๒. หัวหน้าภาควิชา  
  - ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่  
    และผู้สูงอายุ     
  - ภาควิชาการพยาบาลเด็ก  
    และวัยรุ่น  
  - ภาควิชาการพยาบาลอนามัย   
    ชุมชน   
  - ภาควิชาสุขภาพจิตและการ  
    พยาบาลจิตเวช  
  - ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร ์
  - ภาควิชาบริหารการพยาบาล    
    และพัฒนาวิชาชีพ  
 

๑. อาจารย์ประจ าหลักสูตร/   
    อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
    หลกัสูตร 
 - หลักสูตรพยาบาลศาสตร 
   บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง  
   พ.ศ. ๒๕๕๕) 
- หลักสูตรพยาบาลศาสตร    
   บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 
   พ.ศ.๒๕๖๐) 
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ผู้อ านวยการวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 
อ.เกษร คงแขม 

๑. หัวหน้างานบริหารทัว่ไป  
    (จ.ส.อ.สุชาติ  คอนแก้ว) 
   - งานบริหารทั่วไป 
   - งานธุรการและสารบรรณ 
   - งานการเงนิและบญัช ี
   - งานพัสด ุ
   - งานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอ้ม ยานพาหนะ  
     และซ่อมบ ารุง 
๒. หัวหน้างานทรพัยากรบคุคล และงานท านบุ ารุง 
    ศลิปวฒันธรรม 
    (อ.อารีย์  กุลจู) 
   - งานบริหารและพัฒนาบุคลากร 
   - งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (บุคลากร) 
   - ประชาสัมพนัธ ์
   - วิเทศสมัพันธ ์
๓. หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ   
    และวทิยบรกิาร   
    (อ.อภิเชษฐ์   พูลทรัพย์) 
   - งานผลิตและบรกิารสือ่โสต 
   - งานห้องสมดุ 
   - งานฐานขอ้มูลและสารสนเทศ 
   - งานคอมพวิเตอรแ์ละสารสนเทศ  
   - งานห้องปฏิบัติการพยาบาล 
๔. หัวหน้างานยทุธศาสตร์  
    (ดร.รุ่งทวิา  หวังเรอืงสถิตย์) 
  - งานนโยบาย แผน และการบริหารจดัการภาครฐั 
  - งานบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน 
 5.หัวหน้างานประกนัคณุภาพ 
- งานประกนัคุณภาพการศกึษา  
 

๓. หัวหน้างานกิจการนกัศึกษา   
    (อ.ปิยะเนตร  วิริยะปราโมทย์) 
  - งานกิจกรรมนักศึกษา 
  - งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
  - งานประกันคุณภาพนักศึกษา 
  - งานให้ค าแนะน าปรึกษา 
    และแนะแนว 
  - งานปกครอง วินัย และสวัสดิการ   
    นักศึกษา 
   

รองผู้อ านวยการ 
กลุ่มงานอ านวยการ  

อ.จารุวรรณ   รังสิยานนท ์
 

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

รองผู้อ านวยการ 
กลุ่มงานวิชาการ 

ดร.ดวงพร หุ่นตระกูล 
 

๑. หัวหน้างานวิจยัและศูนย์ความเป็นเลิศ      
    (อ.ดวงใจ พรหมพยัคฆ์) 
  - งานผลิตและเผยแพรผ่ลงานวิจัย ต ารา     
    บทความ 
  - งานพัฒนาศนูย์ความเป็นเลิศ 
  - งานจัดการความรู ้
  ๒. หัวหนา้งานบริการวิชาการ  
    (ดร.วิภาพร  สิทธิสาตร์) 
  - งานบริการวิชาการ 
  - งานพัฒนาเอกลักษณส์ถาบัน 
  - งานพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน 
        
 

รองผู้อ านวยการ 
กลุ่มงานวิจยั บริการวชิาการ 

ดร.อัศนี   วันชยั 
 

๒. หัวหน้าภาควิชา  
  - ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่  
    และผู้สูงอายุ     
    (อ.ดร.สายชล   จันทรว์ิจิตร) 
  - ภาควิชาการพยาบาลเด็ก  
    และวัยรุ่น  
    (อ.ยุคนธร ทองรัตน์) 
  - ภาควิชาการพยาบาลอนามัย   
    ชุมชน   
    (ดร.กีรต ิ กจิธรีะวุฒวิงษ์) 
  - ภาควิชาสุขภาพจิตและการ  
    พยาบาลจิตเวช  
    (อ.อายุพร   กัยวิกัยโกศล) 
  - ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร ์
    (อ.อัญชลี รุ่งฉาย) 
  - ภาควิชาบริหารการพยาบาล    
    และพัฒนาวิชาชีพ  
    (อ.ดร.อญัชลี  แกว้สระศรี) 
 
 

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

โครงสร้างการบริหารงานของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 
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ส่วนที่ ๒ 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช มีการบริหารงานโดยยึดตามปรัชญา  ปณิธาน  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  วัตถุประสงค์   ค่านิยมร่วม และในปีงบประมาณ ๒๕61   
มีการด าเนินการทบทวนวิสัยทัศน์   พันธกิจ  ค่านิยมร่วมเพ่ือใช้ในการก าหนดทิศทางในการจัดท าแผนกลยุทธ์  โดยบุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วม ดังนี ้

 ปรัชญา   

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช เชื่อว่า การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน สากลโดยการบูรณาการองค์ความรู้ที่ได้จากการบริการวิชาการ  การวิจัย มาใช้
ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ รวมทั้งการส่งเสริมด้าน คุณธรรม จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  จะส่งผลให้บัณฑิตมีความสามารถทาง
วิชาชีพพยาบาล และมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตอบสนองต่อความต้องการด้านสุขภาพของบุคคล ครอบครัว ชุมชน และเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน 
 ปณิธาน   

ส่งเสริมคุณธรรม  ก้าวน าวิชาการ   
ประสานสามัคคี   มีใจใฝ่พัฒนา 

 ดอกไม ้      
ดอกเหลืองอินเดีย มีการตั้งชื่อใหม่ว่า “ดอกเบนทุกา” เป็นอนุสรณ์ถึงคุณพ่อเบนทูล และคุณแม่ผกา บุญอิต ผู้ก่อตั้งวิทยาลัยฯ   

 สีประจ าวิทยาลัย      
สีฟ้า – ขาว 

 วิสัยทัศน์  
“เป็นผู้น าการผลิตบัณฑิตพยาบาล ภายในปี 2564” 

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

 เอกลักษณ์สถาบัน    
สร้างคนจากชุมชนเพ่ือตอบสนองต่อระบบสุขภาพชุมชน 

 อัตลักษณ์บัณฑิต    
บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์  

 ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการการดูแลสุขภาพ (Excellent Center)    
การดูแลสุขภาพบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพเรื้อรัง:เบาหวาน 

 พฤติกรรมคุณธรรม ของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 
“ มีวินัย ซื่อสัตย์  เสียสละ  รับผิดชอบ ตรงเวลา”   

 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช      
  ๑. แสดงคุณลักษณะส่วนบุคคลที่จ าเป็นส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลดังต่อไปนี้ 
   ๑.๑ เคารพในคุณค่า ศักดิ์ศรี และความเป็นปัจเจกท้ังของตนเองและผู้อ่ืน 
   ๑.๒ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพในการด ารงตนและการปฏิบัติงาน 

   ๑.๓ คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทั้งที่เก่ียวกับการปฏิบัติการพยาบาลและสถานการณ์ทั่วไป 
   ๑.๔ มีภาวะผู้น า สามารถบริหารจัดการตนเองและงานที่ได้รับผิดชอบ ตลอดจนท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   ๑.๕ มีสุขภาวะและวุฒิภาวะทางอารมณ์ 
   ๑.๖ แสวงหาความรู้และเรียนรู้ตลอดชีวิต 
   ๑.๗ มีทัศนคติที่ดีและมีศรัทธาต่อวิชาชีพการพยาบาล 

๒. มีความรอบรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง สามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมในการปฏิบัติการพยาบาลขั้นพ้ืนฐานและศึกษาต่อในระดับสูง 
๓. ปฏิบัติการพยาบาลได้อย่างองค์รวมแก่ผู้รับบริการทุกช่วงวัย ทุกภาวะสุขภาพ ทุกระดับของสถานบริการสุขภาพบนพ้ืนฐานของความเอ้ืออาทรและ 
    ความหลากหลายทางวัฒนธรรมโดยใช้ศาสตร์และศิลปะทางการพยาบาลและหลักฐานเชิงประจักษ์ ภายใต้กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
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  ๔. รักษาพยาบาลเบื้องต้นและการส่งต่อ (Referral) ได้ตามขอบเขตวิชาชีพการพยาบาล 
  ๕. มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีทางการพยาบาลที่ทันสมัยได้อย่างต่อเนื่อง 

๖. พัฒนาศักยภาพของบุคคล ครอบครัว ชุมชนให้สามารถดูแลตนเองทางด้านสุขภาพตามบริบทและวิถีการด ารงชีวิตได้ 
  ๗. ท าวิจัยและเลือกใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยมาใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลได้ 

๘. เลือกใช้แหล่งทรัพยากร  นวัตกรรม เทคโนโลยี และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลได้อย่างเหมาะสม 
  ๙. สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๑๐. อนุรักษ์และร่วมพัฒนาสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพได้   
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ส่วนที่ ๒   
การวิเคราะห์องค์กร  

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดมสมองของบุคลากรทุกระดับเพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบทั้งโดย
ทางตรง และโดยทางอ้อมต่อการท างานในปีที่ผ่านมา โดยใช้หลัก 7’S และ การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกองค์กรใช้ PEST Model  ซ่ึงวิเคราะห์ตามบริบทของแต่ละกลุ่มงาน ทั้ง 3 
กลุ่มงาน คือ ๑) กลุ่มงานอ านวยการ  2) กลุ่มงานวิชาการ 3) กลุ่มงานวิจัย บริการวิชาการ เพ่ือเป็นข้อมูลน าเข้าในการพัฒนาการท างานให้เกิดผลส าเร็จตามเป้าประสงค์ และ
วัตถุประสงค์ตามแผนกลยุทธ์ ปีงบประมาณ  ๒๕60-๒๕64  ผลการวิเคราะห์สรุปดังนี้   
จุดแข็ง (S : Strengths) 

S1 วิทยาลัยมโีครงสร้างที่เหมาะสม  ชัดเจน สอดคล้องกับพันธกิจท าให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานลดความซ้ าซ้อนในหน้าท่ีตดัสินใจได้รวดเร็ว 
S2 แผนกลยุทธ์ในการน าองค์กรชัดเจน  สามารถขับเคลื่อนพันธกิจได ้
S3 มีระบบและกลไกในการท างานทุกพันธกิจ  ที่เป็นปัจจัยส าคญัในการผลักดันวิทยาลัย  
S4 รูปแบบการท างานของผู้บรหิารเปน็ไปในลักษณะของกรรมการท าให้เกิดการมีส่วนร่วมคิดและตัดสินใจฟังความคิดเห็นรอบด้าน เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วม  ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ 

ในการท างาน 
S5 สามารถท างานเป็นทีมได ้
S6 Staff มีความพอเพียงท้ังปริมาณ และคณุภาพเพยีงพอเหมาะสม  มุ่งมั่นตั้งใจ มีมนุยสมัพันธที่ด ี
S7 บุคลากรมีความรู้ความช านาญ เชี่ยวชาญในงานท่ีรับผิดชอบ สมรรถนะสูง 
S8 ผู้บริหารบุคลากรทุกระดับมคี่านิยมรวมเรื่องคุณภาพ ความซื่อสตัย์ สามัคค ีมีความรับผิดชอบ  

จุดอ่อน (W : Weakness) 
W1 โครงสร้างใหญ่เกินในการบริหารจดัการ  ไม่สอดคล้องกับการบรหิารคุณภาพระดับหลักสูตร และสถาบนั  
W2 แผนกลยุทธ์ น าไปสู่การปฏิบตัิเพือ่น าไปสู่วสิัยทัศน ์ได้ไม่ชัดเจนเนือ่งขาดการก าหนดเป้าประสงค ์ และตัวช้ีวัดไม่ท้าทายเพียงพอ 
W3 ระบบการท างานบางระบบมหีลายขั้นตอนไมเ่อื้อต่อผู้ปฏบิัต ิท าให้ผลงานไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง 
W4 การท างานหลากหลายรูปแบบแตไ่ม่สามารถบรูณาการเป็นแนวทางเดียวได้เนื่องมาจากขาดความเข้าใจท่ีตรงกัน เป็นหนึ่งเดียวได้ ขาดความซักซ้อมความเข้าใจท่ีตรงกัน 
W5 มีความช านาญแต่ไมส่ามารถยกระดับคุณภาพงานไดเ้นื่องจากภาระงานรายบุคคลมมีากเกินไปจนไม่สามารถปฏิบตัิงานตามความเชี่ยวชาญหลักใหไ้ดผ้ลงานท่ีโดดเด่น 
W6 ท างานเป็นแบบเดิม ไม่กล้าเปลี่ยนแปลงวิธีการท างานใหม่ๆ  
W7 ผลงานท่ีสะท้อนการปฏิบตัภายใตค้่านิยมร่วมยังไมเ่ป็นไปตามความคาดหวัง  
W8 การขาดความรู้เรื่องข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 
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โอกาส (O : Opportunities) 
O1 นโยบายของประเทศ เช่น ประชาคมอาเซียน  Thailand 4.0 Service plan เอื้อต่อการพัฒนาการเรยีนรู้ การบริการ และการ วิจัย 
O2 นโยบายการพัฒนาการศึกษา เช่น IPE policy ศต 21 เอื้อให้เป็นผูน้ าด้านการจดัการศึกษาพยาบาล 
O3 มีงบประมาณสนับสนุนในการจัดการเรยีนการสอน การพัฒนาบุคลากร การวิจัยจากรัฐบาลและจากภายนอก 
O4 การเปลีย่นแปลงโครงสร้างประชากร  เช่น สังคมผูสู้งอายุ และแรงงานจากต่างประเทศ ท าให้เกิดภาวะโรคเรื้อรัง การเปลีย่นแปลงโรคอบุัติใหม่ เอื้อต่อการผลติบัณฑิต การบริการ

วิชาการ  
O5 มีเครือข่ายทางสังคม เช่น อบต. รพสต. เครือข่ายคุณภาพ  ให้การสนับสนุนวิทยาลยัทุกพันธะกิจ 
O6 ความก้าวหน้าในระบบเทคโนโลยสีารเสนเทศท าให้เขา้ถึงความรู้อยา่งรวดเร็วท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ทุกพันธกิจ 

ภาวะคุกคาม (T: Threats) 
T1 มีนโยบาย Thailand 4.0 แต่กลยทุธ์การพัฒนาจัดการเรียนการสอนและนักศึกษายังไปไม่ถึงนโยบายที่เปลี่ยนแปลง 
T2 นโยบายจ ากดัก าลังคนภาครัฐท าให้ผู้รับบริการ (ผู้ปกครอง และนักศึกษา)เลือกมาเรียนท่ีสถาบันเป็นล าดับสุดท้าย ท าให้ได้นักศึกษาไมไ่ด้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
T3 นโยบายภาษาอังกฤษ และเกณฑก์ารศึกษา 2558 คุกคาม ท าให้สมองไหล การผลิตอยูในความเสี่ยงถ้านักศึกษาสอบภาษาอังกฤษไมผ่า่น 
T4 ค่านิยมทางสังคมท าให้บุคลากรตอ้งปรับตัวในการท างานอย่างมากเกิดความเบื่อหน่ายในการท างาน 
T5 มีคู่แข่งในการผลติงานวิจัยและจัดการบริการวิชาการที่มีศักยภาพสูงจากสถาบันการศึกษาอื่นในพื้นที่เดียวกัน  
T6 ความก้าวหน้าของการเจริญทางเทคโนโลยีท าใหม้ีโอกาสเกิดภาพลกัษณ์ทางลบของวิทยาลัยมากข้ึน 

 
 ผลการวิเคราะห์องค์กร ประกอบกับการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ภายในและภายนอกองค์กร พบว่าผลการวิเคราะห์ส่วนใหญ่ตกอยู่ที่จุดอ่อน (Weakness) และ            
ภัยคุกคาม (Threats) แสดงให้เห็นว่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราชควรด าเนินกลยุทธ์ ในลักษณะของการตั้งรับ  ด าเนินกลยุทธ์ระยะสั้นเพ่ือปกป้องจุดอ่อนที่จะ
น าไปสู่การถดถอย หรือมุ่งลดจุดอ่อนภายใน  และหลีกเลี่ยงภัยคุกคามจากภายนอก   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราชได้น าผลการวิเคราะห์ดังกล่าวประกอบการ
พิจารณาและก าหนดการด าเนินงานสรุปไดป้ระเด็นยุทธศาสตร์ 5 ประเด็นหลัก 17 เป้าประสงค์ 22 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์  15 กลยุทธ์  6 แผนงาน  และได้ด าเนินการแปลงแผน    
กลยุทธ์สู่การปฏิบัติ  โดยจัดท าโครงการตามกลยุทธ์  จ านวน 17 โครงการ โครงการตามพันธกิจ จ านวน 51 โครงการ และโครงการวิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ จ านวน 1 
โครงการ ดังนั้นโครงการที่ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕61  มีจ านวนทั้งสิ้น 69 โครงการ  ซึ่งจะได้กล่าวต่อไปในส่วนที่ ๓ 
 
 
 



       แผนปฏิบัตกิาร  ปีงบประมาณ ๒๕61  หน้า 11 
 

ส่วนท่ี ๓ 
แผนกลยุทธ์ และแผนปฏบิัติการ ปีงบประมาณ ๒๕61 

 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕61 โดยบุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์   
ผลการด าเนินงานขององค์กร และปัจจัยที่เก่ียวข้อง  ด าเนินการแปลงแผนกลยุทธ์ลงสู่การปฏิบัติเป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕61 ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์: มีการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ๕ ประเด็น โดยแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ประกอบด้วยเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ์  และแผนงาน ดังนี้ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพ 

 เป้าประสงค์  
 ๑.๑ บัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์  
 ๑.๒ ผลิตบัณฑิตให้ส าเร็จการศึกษามีคุณภาพสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลบนพ้ืนฐานการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 
 ๑.๓ พัฒนาอาจารย์ผู้สอนให้เป็นครูมืออาชีพ 
 ๑.๔ บริหารหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ 

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

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ วิจัยและสร้างผลงานวิชาการด้านสุขภาพที่ตอบสนองความต้องการของสังคม 
  เป้าประสงค์ 

 2.1 ผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการท่ีมีคุณภาพสูงสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการผลิตและพัฒนาบุคลากรสุขภาพและตอบสนองระบบสุขภาพของ 
ประเทศ 

 2.2 พัฒนาสมรรถนะอาจารย์ในการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ 
 2.3 ผลิตนวัตกรรมด้านสุขภาพ 
 2.4 ผลิตผลงานวิจัยเพื่อรับการสนับสนุนทุนวิจัยหรือนวัตกรรมจากแหล่งทุนภายนอก 

 ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
 2.1 ร้อยละของผลงานวิจัยและผลงานวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ/จ านวนผลงานการตีพิมพ์ทั้งหมดในปีนั้น 
 2.2 จ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง 
 2.3 ระดับความส าเร็จในการส่งเสริมสนับสุนนการท าผลงานวิจัย/วิชาการไปตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือน าไปใช้ประโยชน์ (ตาม 

เกณฑ์ สบช. 2561) 
 2.4 จ านวนผลงานนวัตกรรมด้านสุขภาพที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 
 2.5 จ านวนเงินสนับสนุนทุนวิจัยหรือนวัตกรรมจากแหล่งทุนภายนอก 

  กลยุทธ์ 
  2.1 ยกระดับคุณภาพการผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการท่ีมีคุณภาพสูงสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการผลิตและพัฒนาบุคลากรสุขภาพและ 
ตอบสนองระบบสุขภาพของประเทศ 

 2.2 ผลักดันให้เกิดการสร้างนวัตกรรมไปสู่การจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรและใช้ประโยชน์ 
 2.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัยเพื่อแสวงหาแหล่งทุนภายนอก 
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  แผนงาน 
 1. สนับสนุนการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการท่ีมีคุณภาพระดับสูง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ บริการวิชาการด้านสุขภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม 
 เป้าประสงค์ 
  3.1 สร้างหลักสูตรด้านการพัฒนาบุคลากรสุขภาพตามความต้องการของระบบสุขภาพ 
  3.2 พัฒนาบุคลากรสาธารณสุขตามความต้องการของระบบสุขภาพ 
  3.3 พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขและศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการโรคเรื้อรัง 
 ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
  3.1 จ านวนหลักสูตรที่ตอบสนองด้านการพัฒนาบุคลากรสุขภาพตามความต้องการของระบบสุขภาพ 
  3.2 จ านวนบุคลากรสาธารณสุขที่เข้ารับการอบรมตามความต้องการของระบบสุขภาพ 
  3.3 ระดับความส าเร็จในการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเขตสุขภาพท่ีรองรับ Service Plan (ตามเกณฑ์ สบช. 2561) 

ระดับท่ี 1 มีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรของเขตสุขภาพฯ หรือมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ความต้องการการพัฒนา 
บุคลากรของเขตสุขภาพ 

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

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

ระดับท่ี 4 มีการด าเนินการัดอบรมหลักสุตรใหม่ 
ระดับที่ 5 มีการสรุปและประเมินผลการอบรมฯ  

  3.4 ระดับความส าเร็จของศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข(ตามเกณฑ์ สบช. 2561) และคะแนนความส าเร็จของศูนย์ความเป็น
เลิศด้านการจัดการโรคเรื้อรัง เรื้อรัง (ตามเกณฑ์การด าเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านสุขภาพ วิทยาลัยในสังกัด สบช. พ.ส. 2559- 2563) มีรายละเอียด 
ดังนี้ 
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   ระดับความส าเร็จของศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข(ตามเกณฑ์ สบช. 2561) 
   ระดับท่ี 1 มีการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นของการพัฒนาบุคลากรในเขตสุขภาพ/พ้ืนที่ที่เป็นที่ตั้งของวิทยาลัย  
   ระดับท่ี 2 มีการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม/รับหลักสูตรฝึกอบรมจากหน่วยงานเพื่อการพัฒนาบุคลากร 
   ระดับท่ี 3 มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมผ่านช่องทางต่างๆ 
   ระดับท่ี 4 มีการบริหารจัดการการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรตามหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ 
   ระดับท่ี 5 มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ผ่านการอบรมที่มีต่อการประชาสัมพันธ์และการตลาด การด าเนินการจัดการฝึกอบรมและการ 

บริหารจัดการฝึกอบรมในแต่ละหลักสูตร 
   คะแนนความส าเร็จของศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการโรคเรื้อรัง( รายละเอียดตามเกณฑ์การด าเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้าน
สุขภาพ วิทยาลัยในสังกัด สบช. พ.ส. 2559- 2563) 
 กลยุทธ์ 

 3.1 พัฒนาบริการวิชาการเชิงรุกพ่ือตอบสนองระบบบริการสุขภาพ 
 3.2 ยกระดับความส าเร็จของศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขและศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการโรคเรื้อรัง 

 แผนงาน 
  1.สนับสนุนการบริการวิชาการด้านการจัดการสุขภาพท่ีสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น   
 เป้าประสงค์ 
  ๔.๑ พัฒนาคุณภาพนักศึกษาจากการสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ๔.๒ พัฒนาศักยภาพชุมชน/สังคมในการส่งเสริมสุขภาพด้วยการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 

 4.๑. จ านวนนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพที่พัฒนาจากศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ผลิตโดยนักศึกษา  
 4.๒. จ านวนนวตกรรมการส่งเสริมสุขภาพที่พัฒนาจากศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีน าไปใช้ในการพัฒนาสุขภาพในชุมชน/สังคม 

 กลยุทธ์ 
 4.๑ สนับสนุนการบูรณาการองค์ความรู้ของนักศึกษาเพื่อพัฒนานวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพ 
 4.๒ สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพท่ีบูรณาการศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยชุมชน/สังคม  
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 แผนงาน 
  1. แผนงานท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ บริหารจัดการวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ 
 เป้าประสงค์ 

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

 ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
 ๕.๑ ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการองค์กร 
 ๕.๒ ระดับความส าเร็จของการพัฒนาองค์กรให้เป็นวิทยาลัยสีเขียว (Green and Clean College) 
 ๕.๓ ระดับความส าเร็จของการพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพภายใต้ค่านิยมร่วม MOPH  
 ๕.๔ ค่าคะแนนเฉลี่ยการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน  
 ๕.๕ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ  
 5.6. จ านวนอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาความเชี่ยวชาญสอดคล้องกับหลักสูตรที่ให้บริการสังคมของวิทยาลัย 

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

 แผนงาน 
  1. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเพ่ือความเป็นเลิศ 
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ทั้งนีเ้พ่ือให้การน าแผนกลยุทธ์ลงสู่การปฏิบัติทีมี่ประสิทธิภาพ มีการมอบหมายความรับผิดชอบหลักและความรับผิดชอบรอง ดังนี้ 

กลยุทธ ์ กลุ่มงานวิชาการ 
กลุ่มงาน 

วิจัย บริการวชิาการ 
กลุ่มงานอ านวยการ 

๑.1 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้บัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ 

   

1.๒ พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีสมรรถนะเชิงวิชาชีพ บนพื้นฐานการบริการ
สุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 

   

1.๓ พัฒนาอาจารย์ผู้สอนให้เป็นครูมืออาชีพ    
1.๔ ส่งเสริมการบริหารหลักสูตรเพื่อความเป็นเลิศ     
2.1 ยกระดับคุณภาพการผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการที่มีคุณภาพสูงสามารถน าไปใช้ประโยชน์
ในการผลิตและพัฒนาบุคลากรสุขภาพและตอบสนองระบบสุขภาพของประเทศ 

   

2.2 ผลักดันให้เกิดการสร้างนวัตกรรมไปสู่การจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรและใช้ประโยชน์    
2.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัยเพื่อแสวงหาแหล่งทุนภายนอก    
3.1 พัฒนาบริการวิชาการเชิงรุกพื่อตอบสนองระบบบริการสุขภาพ    
3.2 ยกระดับความส าเร็จของศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขและศูนย์ความเป็น
เลิศด้านการจัดการโรคเรื้อรัง 

   

4.๑ สนับสนุนการบูรณาการองค์ความรู้ของนักศึกษาเพื่อพัฒนานวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพ    
4.๒ สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพท่ีบูรณาการศิลปวัฒนธรรมและภมูิปัญญาท้องถิ่น
โดยชุมชน/สังคม 

   

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

หมายเหตุ :           ผู้รับผิดชอบหลัก              ผู้รับผิดชอบรอง 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดหลัก กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ ตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕61  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 

ตามท่ีคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ และคณาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช รวมกันก าหนดวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้น าการผลิตบัณฑิตพยาบาล ภายใน
ปี 2564  จึงไดก้ าหนดแผนกลยุทธ์ (5 ปี) พ.ศ. 2560-2564   โดยมปีระเด็นยุทธศาสตร์ 5 ประเด็นหลัก 17 เป้าประสงค์ 22 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์  15 กลยุทธ์  6 แผนงาน  
และได้ด าเนินการแปลงแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ  โดยจัดท าโครงการตามกลยุทธ์  จ านวน 17 โครงการ โครงการตามพันธกิจ จ านวน 51 โครงการ และโครงการวิทยาลัย
เครือข่ายภาคเหนือ จ านวน 1 โครงการ ดังนั้นโครงการที่ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕61  มีจ านวนทั้งสิ้น 69 โครงการ  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

1. ก ากับติดตามการด าเนินงานตามพันธะกิจ แผนงาน โครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕61 
2. ก ากับติดตามการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕61 

 3. ร้อยละ ๘๐ ของโครงการตามแผนมีการด าเนินการตามเวลาและใช้งบประมาณไม่เกินตามแผนที่ก าหนดไว้ 
๔. ร้อยละ ๘๐ ของโครงการตามแผนมีผลการด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดตามท่ีก าหนดไว้ 
รายละเอียดแสดงดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์ 

กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการ 
ตามกลยุทธ ์
(Strategic 

Project: SP) 

โครงการ 
ตามพันธกิจ 
(Routine 

Project: RP) 

โครงการ
วิทยาลัย
เครือข่าย
ภาคเหนือ 

รวมจ านวน 
(โครงการ) 

1 การผลิตบณัฑติพยาบาลที่มีคณุภาพ 4 5 4 2 5 16 0 21 
2 วิจัยและสร้างผลงานวิชาการด้านสุขภาพที่ตอบสนอง
ความต้องการของสังคม 

4 5 3 1 3 4 0 7 

3 บริการวิชาการด้านสุขภาพให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชนและสังคม 

3 4 2 1 2 11 0 13 

๔ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 2 2 2 1 2 2 0 4 
๕. บริหารจัดการวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ 4 6 4 1 5 18 1 24 

สรุปจ านวนทั้งหมด 17 22 15 6 17 51 1 69 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ ์ แผนงาน   โครงการ/กจิกรรม กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

1.การผลติบัณฑิต
พยาบาลที่มีคณุภาพ 

๑.๑ บณัฑิตมีคณุภาพ
ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปรญิญา
ตรี สาขาพยาบาล
ศาสตร์  
๑.๒ ผลติบัณฑิตให้
ส าเรจ็การศึกษาม
คุณภาพสมรรถนะเชิง
วิชาชีพท่ีมีคุณภาพได้
มาตรฐานสากลบน
พื้นฐานการดูแลด้วย
หัวใจความเป็นมนุษย ์
๑.๓ พัฒนาอาจารย์
ผู้สอนให้เป็นครูมือ
อาชีพ 
๑.๔ บริหารหลักสูตร
อย่างมีคุณภาพ 

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

๑.สนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนเพื่อให้บณัฑิตมี
คุณภาพตามกรอบมาตราฐาน
คุณวุฒิระดับปรญิญาตรสีาขา
พยาบาลศาสตร ์
๒.พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมให้นักศึกษามี
สมรรถนะเชิงวิชาชีพ บน
พื้นฐานการบริการสุขภาพ
ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย ์
๓.พัฒนาอาจารย์ผูส้อนให้เป็น
ครูมืออาชีพ 
๔.ส่งเสรมิการบริหาร
หลักสตูรเพื่อความเป็นเลิศ 

๑. แผนงานผลิตบณัฑติ
พยาบาล 

2.แผนงานพัฒนา
นักศึกษา 

โครงการที่ SP0๑ ยกระดับการ
เรียนการสอนที่ส่งเสรมิบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบั
ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์  

กลุ่มงานวิชาการ 

โครงการที่ SP02 พัฒนานักศึกษา
ให้มี อัตลักษณ์บัณฑิต  “บริการ
สุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์” 

กลุ่มงานวิชาการ 

โครงการที่ SP03 โครงการเตรียม
ความพร้อมสอบขึ้นทะเบียน
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ ์ 

กลุ่มงานวิชาการ 

โครงการที่ SP04ยกระดับการจัด 
การเรยีนการสอนในศตวรรษที่ 21  

กลุ่มงานวิชาการ 

โครงการที่ SP05 ยกระดับการ
บริหารหลักสตูรสู่ความเป็นเลิศ  

กลุ่มงานวิชาการ 

โครงการที่ RP0๑ โครงการรับ
นักศึกษาใหม่ 

กลุ่มงานวิชาการ 

โครงการที่ RP0๒ โครงการบริหาร
หลักสตูรให้มีคณุภาพ  

กลุ่มงานวิชาการ 

โครงการที่ RP0๓ โครงการการ
จัดการเรียนการสอนระดับรายวิชา
ที่ส่งเสรมิผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตร ี
สาขาพยาบาลศาสตร ์

กลุ่มงานวิชาการ 
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โครงการที่ RP0๔ โครงการประชมุ
เสรมิสร้างความร่วมมือในการผลติ
บัณฑิตพยาบาล 

กลุ่มงานวิชาการ 

โครงการที่ RP0๕ โครงการประชมุ
เชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้าน
การสอนส าหรับพยาบาลพี่เลี้ยง 

กลุ่มงานวิชาการ 

โครงการที่ RP0๖ การเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าศึกษา 

กลุ่มงานวิชาการ 

 โครงการที่ RP00๗ เตรียมความ
พร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จ
การศึกษา และอ าลาสถาบัน 

กลุ่มงานวิชาการ 

โครงการที่ RP08 โครงการ
ประเมินผลการด าเนินงานหลักสูตร 

กลุ่มงานวิชาการ 

โครงการที่ RP09 เสริมทักษะการ
เรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 

กลุ่มงานวิชาการ 
(กิจการนักศึกษา) 

โครงการที่ RP10 การประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาจารย์
ที่ปรึกษา 

กลุ่มงานวิชาการ 
(กิจการนักศึกษา) 

โครงการที่ RP11 โครงการพัฒนา
ความร่วมมือระหว่างสถาบันกับ
หน่วยงานภายนอก 

กลุ่มงานวิชาการ 
(กิจการนักศึกษา) 

โครงการที่ RP12 โครงการ
เสรมิสร้างความเขม้แข็งของการ
ด าเนินกิจกรรมของชมรมวิชาการ

กลุ่มงานวิชาการ 
(กิจการนักศึกษา) 
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และประกันคณุภาพการศึกษาโดย
ใช้การประกันคณุภาพการศึกษา 
โครงการที่ RP13 โครงการ
เสรมิสร้างความเขม้แข็งของการ
ด าเนินกิจกรรมของชมรมกีฬาและ
ทูบีนัมเบอร์วันโดยใช้การประกัน
คุณภาพการศึกษา 

กลุ่มงานวิชาการ 
(กิจการนักศึกษา) 

โครงการที่ RP14 โครงการ
เสรมิสร้างความเขม้แข็งของการ
ด าเนินกิจกรรมของชมรมจิตอาสา
และพัฒนาสิ่งแวดล้อมโดยใช้การ
ประกันคณุภาพการศึกษา 

กลุ่มงานวิชาการ 
(กิจการนักศึกษา) 

     

     โครงการที่ RP15 โครงการ
เสรมิสร้างความเขม้แข็งของการ
ด าเนินกิจกรรมของสโมสรนักศึกษา
โดยใช้การประกันคณุภาพ
การศึกษา 

กลุ่มงานวิชาการ 
(กิจการนักศึกษา) 

     โครงการที่ RP16 โครงการพัฒนา
ความรู้และประสบการณ์ใหศ้ิษย์
เก่า 

กลุ่มงานวิชาการ 
(กิจการนักศึกษา) 

2.วิจัยและสร้าง
ผลงานวิชาการด้าน
สุขภาพท่ีตอบสนอง
ความต้องการของ
สังคม 

1. ผลิตผลงานวิจัย
และผลงานวิชาการที่มี
คุณภาพสูงสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ใน
การผลิตและพัฒนา

1. ร้อยละของผลงานวิจยัและ
ผลงานวิชาการทีไ่ด้รับการตีพิมพ์
ในวารสาร วิชาการระดับชาติหรือ
นานาชาติ/จ านวนผลงานการ
ตีพิมพ์ท้ังหมดในปีนั้น 

1.ยกระดับคณุภาพการผลิต
ผลงานวิจัยและผลงาน
วิชาการที่มีคุณภาพสูง
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ใน
การผลิตและพัฒนาบุคลากร

สนับสนุนการผลิตและ
เผยแพรผ่ลงานวิจยั ผลงาน
วิชาการที่มีคุณภาพระดับสูง 

โครงการที่ SP06 โครงการยกระดับ
คุณภาพผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ 
 

กลุ่มงานวิจัย 
บริการวิชาการ 

โครงการที่ SP07 โครงการพัฒนา
นวัตกรรมสุขภาพ  

กลุ่มงานวิจัย 
บริการวิชาการ 
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บุคลากรสุขภาพและ
ตอบสนองระบบ
สุขภาพของประเทศ 
2. พัฒนาสมรรถนะ
อาจารย์ในการผลติ
ผลงานวิจัยท่ีมี
คุณภาพ 
3. ผลิตนวัตกรรมด้าน
สุขภาพ 
4. ผลิตผลงานวิจัย
เพื่อรับการสนับสนุน
ทุนวิจัยหรือนวัตกรรม
จากแหล่งทุนภายนอก 

2. จ านวนผลงานวิจัยท่ีได้รับการ
อ้างอิง 
3. ระดับความส าเร็จในการ
ส่งเสริมสนับสุนนการท า
ผลงานวิจัย/วิชาการไปตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ หรือน าไปใช้ประโยชน์ 
(ตามเกณฑ์ สบช. 2561)   
4. จ านวนผลงานนวัตกรรมดา้น
สุขภาพท่ีได้รับการจดอนสุิทธิบัตร 
5. จ านวนเงินสนับสนุนทุนวิจัย
หรือนวัตกรรมจากแหล่งทุน
ภายนอก 

สุขภาพและตอบสนองระบบ
สุขภาพของประเทศ 
2.ผลักดันให้เกดิการสร้าง
นวัตกรรมไปสู่การจด
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
และใช้ประโยชน์ 
3.สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือทางการวิจัยเพื่อ
แสวงหาแหล่งทุนภายนอก 

โครงการที่  SP08 โครงการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือผลติผล
งานวิจัย 

กลุ่มงานวิจัย 
บริการวิชาการ 

โครงการที่ RP17 โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์ 

กลุ่มงานวิจัย 
บริการวิชาการ 

โครงการที่ RP18 โครงการ
สนับสนุนการผลิตและเผยแพร่
ผลงานวิจัย บทความวิชาการ ต ารา 
และงานสร้างสรรค์ 
 

กลุ่มงานวิจัย 
บริการวิชาการ 

โครงการที่ RP19 โครงการพัฒนา
กระบวนการจัดการความรู้เพื่อสร้าง
แนวปฏิบัติที่ดีในองค์กร 

กลุ่มงานวิจัย 
บริการวิชาการ 

โครงการที่ RP20 โครงการประชุม
วิชาการระดับชาติ 

กลุ่มงานวิจัย 
บริการวิชาการ 

3.บริการวิชาการ
ด้านสุขภาพให้
สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชน
และสังคม 

1. สร้างหลักสูตรด้าน
การพัฒนาบุคลากร
สุขภาพตามความ
ต้องการของระบบ
สุขภาพ 
2. พัฒนาบุคลากร
สาธารณสุขตามความ

1. จ านวนหลักสูตรที่ตอบสนอง
ด้านการพัฒนาบุคลากรสุขภาพ
ตามความต้องการของระบบ
สุขภาพ 
2. จ านวนบุคลากรสาธารณสุขท่ี
เข้ารับการอบรมตามความ
ต้องการของระบบสุขภาพ 

1.พัฒนาบริการวิชาการเชิง
รุกพื่อตอบสนองระบบบริการ
สุขภาพ 
2.ยกระดับความส าเร็จของ
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการ
พัฒนาบุคลากรสาธารณสุข
และศูนย์ความเป็นเลิศด้าน

สนับสนุนการบริการ
วิชาการด้านการจดัการ
สุขภาพท่ีสอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชนและ
สังคม 

โครงการที่ SP09 โครงการพัฒนา
หลักสตูรเพื่อตอบสนองระบบ
สุขภาพ 

กลุ่มงานวิจัย 
บริการวิชาการ 

โครงการที่  SP10 โครงการพัฒนา
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนา
บุคลากรสาธารณสุขและศูนย์ความ
เป็นเลิศด้านการจัดการโรคเรื้อรัง   

กลุ่มงานวิจัย 
บริการวิชาการ 
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ต้องการของระบบ
สุขภาพ 
3. พัฒนาศูนย์ความ
เป็นเลิศด้านการพัฒนา
บุคลากรสาธารณสุข
และศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านการจดัการโรค
เรื้อรัง 

3. ระดับความส าเร็จในการ
สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเขต
สุขภาพท่ีรองรับ Service Plan 
(ตามเกณฑ์ สบช. 2561) 
4. ระดับความส าเร็จของศูนย์
ความเป็นเลิศด้านการพัฒนา
บุคลากรสาธารณสุข (ตามเกณฑ์ 
สบช. 2561) และคะแนน
ความส าเร็จของศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านการจดัการโรคเรื้อรัง เกณฑ์
การด าเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการด้านสุขภาพ วิทยาลัย
ในสังกัด สบช. พ.ส. 2559- 
2563) 
 

การจัดการโรคเรื้อรัง โครงการที่ RP21 โครงการสร้าง
ความเข้มแข็งด้านการจัดการโรค
เรื้อรังในชุมชนบ้านคลอง ปี ๔ 

กลุ่มงานวิจัย 
บริการวิชาการ 

โครงการที่ RP22 โครงการอบรม
การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการ
พยาบาลวิกฤตทารกแรกเกิด รุ่น 5 
(Service plan สาขา Newborn ) 

กลุ่มงานวิจัย 
บริการวิชาการ 

โครงการที่ RP23 โครงการอบรม
หลักสตูรประกาศนียบตัรผู้ช่วย
พยาบาล รุ่นที่ 2  
 
 

กลุ่มงานวิจัย 
บริการวิชาการ 

โครงการที่ RP24 โครงการอบรม
หลักสตูรผู้บริหารสาธารณสุขระดับตน้ 
รุ่นที่ 28 

กลุ่มงานวิจัย 
บริการวิชาการ 

โครงการที่ RP25 โครงการการ
บริการวิชาการตามความต้องการของ
ชุมชนและสังคม ภาควิชา 
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  
ปีงบประมาณ ๒๕60 

กลุ่มงานวิจัย 
บริการวิชาการ 

โครงการที่ RP26 โครงการพัฒนา
ศักยภาพทีมเลขานุการคณะกรรม 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อ าเภอ (พชอ.) 
 

กลุ่มงานวิจัย 
บริการวิชาการ 



       แผนปฏิบัตกิาร  ปีงบประมาณ ๒๕61  หน้า 23 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ ์ แผนงาน   โครงการ/กจิกรรม กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

โครงการที่ RP27 โครงการ
ผู้สูงอายุใส่ใจสุขภาพเพื่อชีวีมสีุข 
(บูรณาการการเรียนการสอนกับ
งานบริการวิชาการ) 

กลุ่มงานวิจัย 
บริการวิชาการ 

โครงการที่ RP28 โครงการสร้าง
เสรมิสุขภาพเด็กดี(บูรณาการการ
เรียนการสอนกับบริการวิชาการ) 

กลุ่มงานวิจัย 
บริการวิชาการ 

โครงการที่ RP29 โครงการ
สมุนไพรไทยใส่ใจคุณแม่หลังคลอด
(บูรณาการการเรียนการสอนกับ
บริการวิชาการ) 
 

กลุ่มงานวิจัย 
บริการวิชาการ 

โครงการที่ RP30 โครงการตรวจ
คัดกรองโรคความดันโลหติสูงและ
โรคเบาหวาน ในผู้สูงอายุ  (บูรณา
การการเรียนการสอนบริการ
วิชาการกับ การวิจัย) 

กลุ่มงานวิจัย 
บริการวิชาการ 

โครงการที่ RP31 โครงการ”การ
สังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการดูแล
เด็กโรคมะเร็งที่ไดร้ับยาเคมีบ าบดั
ในประเทศไทย” 

กลุ่มงานวิจัย 
บริการวิชาการ 

4.ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๔.๑ พัฒนาคณุภาพ
นักศึกษาจากการสบื
สานศิลปวัฒนธรรม
และภมูิปัญญาท้องถิ่น 

๑. จ านวนนวตักรรมการส่งเสรมิ
สุขภาพท่ีพัฒนาจาก
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญา
ท้องถิ่นที่ผลิตโดยนักศึกษา  

๑. สนับสนุนการบรูณาการ
องค์ความรู้ของนักศึกษาเพื่อ
พัฒนานวตกรรมการส่งเสรมิ
สุขภาพ 

แผนงานท านุบ ารุง
ศิลปะวัฒนธรรมและภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการที ่SP11 โครงการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาในการสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

กลุ่มงานอ านวยการ 
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๔.๒ พัฒนาชุมชนและ
สังคม ในการส่งเสรมิ
สุขภาพด้วยการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม
และภมูิปัญญาท้องถิ่น 

๒. จ านวนนวตกรรมการส่งเสรมิ
สุขภาพท่ีพัฒนาจาก
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญา
ท้องถิ่นที่น าไปใช้ในการพัฒนา
สุขภาพ  

๒. สนับสนุนการพัฒนานว
ตกรรมส่งเสริมสุขภาพท่ี
บูรณาการศิลปวัฒนธรรม
และภมูิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการที่ SP12 โครงการพัฒนา
ศักยภาพชุมชน/สังคมในการ
ส่งเสริมสุขภาพด้วยการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

กลุ่มงานอ านวยการ 

โครงการที่ RP32 โครงการ 
พุทธชินราชร่วมใจ ท านุบ ารุงชาติ 
ศาสนาพระมหากษัตริย์สืบสาน 
สามัคคี วิถีวัฒนธรรมไทย 

กลุ่มงานอ านวยการ 

     โครงการที่ RP33 โครงการ
เสรมิสร้างความเขม้แข็งของการ
ด าเนินกิจกรรมของชมรม
ศิลปะการแสดงและอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทยโดยใช้การประกัน
คุณภาพการศึกษา 

กลุ่มงานวิชาการ 
(กิจการนักศึกษา) 

5.บริหารจดัการ
วิทยาลัยให้มี
ประสิทธิภาพ 

๕.๑ พัฒนาระบบการ
จัดการข้อมลูและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการ
องค์กร 
๕.๒ พัฒนาองค์กรให้
เป็นวิทยาลัยคุณธรรม
และวิทยาลัยสีเขียว 

๕.๑ ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาระบบการจัดการข้อมูลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจดัการองค์กร 
๕.๒ ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาองค์กรให้เป็นวิทยาลัย
คุณธรรมและวิทยาลัยสีเขียว 
(Green College) 

๕.๑ พัฒนาระบบการ
จัดการข้อมลูและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการองค์กร 
๕.๒ พัฒนาองค์กรให้เป็น
วิทยาลัยคุณธรรมและ
วิทยาลัยสีเขียว (Green 
College) 

แผนการพัฒนาการบริหาร
จัดการองค์กร 

โครงการที่ SP13 โครงการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ฐานข้อมูล  

กลุ่มงานอ านวยการ 

โครงการที่ SP14 โครงการพัฒนา
วิทยาลัยสีเขียว (Green College) 

กลุ่มงานอ านวยการ 

โครงการที่ SP15 โครงการพัฒนา
วิทยาลัยคุณธรรมภายใต้ค่านิยมร่วม 
MOPH 

กลุ่มงานอ านวยการ 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ ์ แผนงาน   โครงการ/กจิกรรม กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

(Green College) 
๕.๓ พัฒนาการบริหาร
จัดการให้มีคุณภาพเป็น
ที่ยอมรับของสังคม 

๕.๓ ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล
ให้มีศักยภาพภายใต้ค่านิยมร่วม 
MOPH  
๕.๔ ค่าคะแนนเฉลี่ยการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับ
สถาบัน (มากกว่า ๓.๘๑)  
๕.๕ ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับหรือ
มากกว่า ๓.๕๑) 
5.6 จ านวนอาจารย์ที่ได้รับการ
พัฒนาความเชี่ยวชาญสอดคล้อง
กับหลักสตูรที่ให้บริการสังคมของ
วิทยาลัย 
 

๕.๓ พัฒนาการบริหารจัดการ
ให้มีประสิทธิภาพ 
5.4 เร่งรัดการพัฒนาความ
เช่ียวชาญให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของระบบ
สุขภาพ 

โครงการที่ SP16 โครงการยกระดับ
ประสิทธิภาพการบริหารวิทยาลัยให้ 
ทันการเปลี่ยนแปลง 

กลุ่มงานอ านวยการ 

โครงการที่ SP17 โครงการพัฒนา
ความเชี่ยวชาญของอาจารย์ให้
สอดคล้องกับหลัก สูตรที่ให้บริการ
ของวิทยาลัย 

กลุ่มงานอ านวยการ 

โครงการที่ RP34 โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรในการน าระบบ
และกลไกการบริหารจัดการองค์กรไป
พัฒนางาน   

กลุ่มงานอ านวยการ 

โครงการที่ RP35 โครงการพัฒนา 
การท างานอย่างมีประสิทธิภาพโดย
การใช้แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติ
การ 

กลุ่มงานอ านวยการ 

โครงการที่ RP36 โครงการประชมุ
เชิงปฏิบัติการจดัท าแผนงาน/
โครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
ภายใต้แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบตัิ
การปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

กลุ่มงานอ านวยการ 

โครงการที่ RP37 โครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน 

กลุ่มงานอ านวยการ 
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โครงการที่ RP38 โครงการพัฒนาการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
ให้มีประสิทธิภาพ 

กลุ่มงานอ านวยการ 

โครงการที่ RP39 โครงการเตรียม
ความพร้อมบุคลากรเพื่อการรับรอง
สถาบันการศึกษาวิชาการ พยาบาล
และการผดุงครรภ์ 

กลุ่มงานอ านวยการ 

โครงการที่ RP40 โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรในการเตรยีม
ความพร้อมเพื่อรองรับ AUN – QA 
(ASEAN University  Network Quality 
Assurance) 

กลุ่มงานอ านวยการ 

โครงการที่ RP41 โครงการ
พัฒนาการด าเนินงาน
ประชาสมัพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ 

กลุ่มงานอ านวยการ 

โครงการที่ RP42 โครงการพัฒนา
ห้องปฏิบัติการพยาบาล 

กลุ่มงานอ านวยการ 

โครงการที่ RP43 โครงการการ
จัดหาทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด  

กลุ่มงานอ านวยการ 

โครงการที่ RP44  โครงการพัฒนา
ระบบโสตทัศนูปกรณ์ เพื่อการศึกษา 

กลุ่มงานอ านวยการ 

โครงการที่ RP45 อบรมเผยแพร่
ความรู้ซ้อมแผนการป้องกันบรรเทา
สาธารณภัยและคุ้ม ครองภัยจาก
ภัยธรรมชาติและหรือภัยพิบัต ิ

กลุ่มงานอ านวยการ 
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โครงการที่ RP46 โครงการประชมุ
เชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในการปฏิบัติ งานตาม
พ.ร.บ. จัดซื้อจดัจ้างและการ
บริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

กลุ่มงานอ านวยการ 

โครงการที่ RP47 โครงการตรวจ
สุขภาพประจ าป ี

กลุ่มงานอ านวยการ 

โครงการที่ RP48 โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์ตามสมรรถนะ
ความเชี่ยวชาญ 

กลุ่มงานอ านวยการ 

โครงการที่ RP49 โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน
ตามสมรรถนะความเชี่ยวชาญ 

กลุ่มงานอ านวยการ 

โครงการที่ RP50 แผนการใช้จ่าย
การบริหารงานประจ า 

กลุ่มงานอ านวยการ 

     

โครงการที่ RP51 โครงการประชมุ
เชิงปฏิบัติการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
องค์กรตามแนวพระราชด าริ และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

กลุ่มงานอ านวยการ 

     
โครงการที่ RP52 โครงการตาม
นโยบายสถาบัน 

กลุ่มงานอ านวยการ 
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แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2561 
 

ชื่อแผนงาน 1.แผนงานผลิตบัณฑิตพยาบาล 
วัตถุประสงค์ของแผนงาน 1. เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพ 

2. เพ่ือก ากับติดตามการด าเนินงานของกลุ่มงานให้มีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัดแผนงาน ๑. ค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์จากผู้ใช้บัณฑิต มีค่าเฉลี่ย ≥ ๔.๒๐ 

๒. ร้อยละ ๘๐ของบัณฑิตท่ีสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผ่านครั้งแรก 
3. ร้อยละ ๑๐ ของอาจารย์ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นต้นแบบการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนานักศึกษาในศตวรรษท่ี ๒๑ 
4. ระดับคะแนนผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร ≥๓.๘๐ 
5. ร้อยละ ๙๐ของโครงการ/กิจกรรมด าเนินการได้ตามแผนทั้งด้านเวลาและการใช้จ่ายงบประมาณ 
6. ร้อยละ ๘๐ ของโครงการด าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด 

ความสอดคล้อง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  การผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพ 
 เป้าประสงค์ : 1.๑. บัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์  

1.๒. ผลิตบัณฑิตให้ส าเร็จการศึกษามคุณภาพสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลบนพื้นฐานการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 
1.๓. พัฒนาอาจารย์ผู้สอนให้เป็นครูมืออาชีพ 
1.๔. บริหารหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ 
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ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 1.๑. ค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ จากผู้ใช้บัณฑิต 
1.๒. ร้อยละของบัณฑิตท่ีสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผ่านครั้งแรก 
1.๓. ค่าเฉลี่ยของการประเมินคุณภาพบัณฑิตด้านการบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์โดยผู้ใช้บัณฑิต 
1.๔. ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นต้นแบบการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนานักศึกษาในศตวรรษท่ี ๒๑ 
1.๕. ระดับคะแนนผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร 

กลยุทธ์ 1.๑.สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้บัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ 
1.๒.พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีสมรรถนะเชิงวิชาชีพบนพื้นฐานการบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 
1.๓.พัฒนาอาจารย์ผู้สอนให้เป็นครูมืออาชีพ 
1.๔.ส่งเสริมการบริหารหลักสูตรเพื่อความเป็นเลิศ 

ระบบประกันคุณภาพ 
การศึกษา 

- ตัวบ่งชี้คุณภาพระดับหลักสูตรตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสกอ. 
- ตัวบ่งชี้คุณภาพระดับองค์ประกอบที่ 1 (1.1) และ5 (5.3) ระดับสถาบันตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสกอ. 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  รองผู้อ านวยการกลุ่มงานวิชาการ 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่ SP0๑ ยกระดับ
การเรียนการสอนที่ส่งเสรมิ
บัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
สาขาพยาบาลศาสตร์  
 
 โครงการตามยุทธศาสตร ์
โครงการงานประจ า 
 
วัตถุประสงค์ 
๑.เพื่อยกระดับการผลิตบณัฑิต 
ให้มีคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา
ตรีสาขาพยาบาลศาสตร ์
 

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

กิจกรรมที ่1 
การเรียนการสอนที่
ส่งเสริมบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขา
พยาบาลศาสตร์ 
1.ก าหนดนโยบายการ
จัดการเรียนการสอนที่
ส่งเสริมบณัฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาพยาบาล
ศาสตร์และอัตลักษณ์บณัฑติ 
2.ด าเนินการตาม
นโยบายที่ก าหนดดังนี ้
2.1 ในหมวดวิชาพย. 
ทุกรายวิชามีการจดัการ
เรียนการสอนอย่างน้อย 
2 วิธีต่อรายวิชา  
2.2  จัดใหม้ีรูปแบบการ
วัดประเมินผลเช่น MEQ, 
OSCE, สถานการณ์
เสมือนจริงในรายวิชา
ทฤษฎี/ปฏิบัติอย่างน้อย 
2 รายวิชาในช้ันปีท่ี2-4 

-นักศึกษา
พยาบาลศาสตร์
ช้ันปีท่ี 2 -๓  
จ านวน จ านวน  
274 คน 
 

กิจกรรมที ่1 (เงินอุดหนุน) 
งบประมาณ อยู่ในรายวิชา
การจัดการเรยีนการสอน 
 

14 ม.ค.2561 
 

วิทยาลัยฯสามารถ
ผลิตบัณฑติ
พยาบาลมีคณุภาพ
ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี
สาขาพยาบาล
ศาสตร์  
 

อ.ดวงพร 
(ผู้รับผดิชอบ
โครงการ) 
อ.สิรีวัฒน ์
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

  กิจกรรมที่ 2  
ถอดบทเรียนการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อการ
พัฒนาบัณฑิต  
 

 กิจกรรมที่ 2 (เงินอุดหนุน)
ถอดบทเรียนการจัดการเรยีน
การสอนเพื่อการพัฒนา
บัณฑิต  
-ค่าอาหารว่าง 25 บาท/มื้อ 
จ านวน 2 มื้อx30คน เป็น
เงิน 1,500 บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน 80บาท/มื้อ
x30 คน เป็นเงิน 2,400 บาท 
กิจกรรมที่ 2 รวมเป็นเงิน   
3,900บาท 

21 มี.ค.2561 
 

 ดร. สริีวัฒน ์

  กิจกรรมที่ 3 
การติดตามคุณภาพ
บัณฑิต(TQF) และ 
อัตลักษณ์บัณฑิต 
3.1ประเมินอัตลักษณ์ใน
นักศึกษาทุกช้ันปี ทัง้เชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ
และตดิตามคุณภาพ
บัณฑิต  
3.2 น าผลประเมินการ
ด าเนินงานไปใช้ไปวาง 
แผนในปีการศึกษาต่อไป 

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

กิจกรรมที่ 3 (เงินอุดหนุน) 
การติดตามคุณภาพบัณฑิต
(TQF) และ 
อัตลักษณ์บัณฑิต 
-ค่าซองจดหมายและสแตมบ์ 
6,500บาท 
-ค่าส่งเอกสาร 1,000 บาท 
-ค่าถ่ายเอกสาร 2,000 บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ 3  
เป็นเงิน 9,500 บาท 

มี.ค -เม.ย. 
2561 

 

 ดร.ดวงพร 
อ.สุดาวรรณ 
 

สรุปงบประมาณโครงการที่ SP01 13,400    
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่ SP03 โครงการ
เตรียมความพร้อมสอบขึ้น
ทะเบียนใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์  
 
 โครงการตามยุทธศาสตร ์
โครงการงานประจ า 
 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อยกระดับผลการสอบขึ้น
ทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ ์
 

๑.ร้อยละ 80 ของผู้ส าเรจ็
การศึกษาสามารถสอบ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ผ่านครั้งแรก 
 

กิจกรรมที่ 1 เตรียม
ความพร้อมสอบขึ้น
ทะเบียนใบประกอบ
วิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ ์
1.1 ประชุมวิเคราะห์  
การเตรียมความพร้อม
สอบขึ้นทะเบียนใบ
ประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ ์
ในปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
และ ถอดบทเรยีนการเต
รียควาพร้อมในทุก
รายวิชา ประชุมวิเคราะห์
ผลการสอบสภาการ
พยาบาลของบัณฑติที่จบ
การศึกษาในปีการศึกษา
ที่ผ่านมาน าผลการ
ประชุมมาวางแผนการ
เตรียมความพร้อมสอบ
ขึ้นทะเบียน  
 
 
 

นักศึกษา
พยาบาลศาสตร์
ช้ันปีท่ี ๔ จ านวน 
๑๔๖ คน 
 

กิจกรรมที่ 1 เตรียมความ
พร้อมสอบขึ้นทะเบียนใบ
ประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ ์
 

 ผลการสอบขึ้น
ทะเบียนรับ
ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ 
บรรลตุาม
วัตถุประสงค์ 

-อ.กีรติ
(ผู้รับผดิชอบ
โครงการ) 
-หัวหน้าภาควิชา
ทุกภาควิชาฯ 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

  1.2. เสริมสร้างความ
เชื่อมั่นในการสอบขึ้น
ทะเบียนใบประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ ์
 

 กิจกรรมที่ 1.2 เสรมิสรา้ง
ความเชื่อมั่น (เงินอุดหนุน) 
- ค่าตอบแทนวิทยากร 
9,000 บาท 
- ค่าเดินทาง/ค่าพาหนะ 
6,000 บาท 
- ค่าที่พัก  1,500 บาท 
- ค่าอาหารว่างวิทยากรและ
คณะกรรมการ 25 บาท/มื้อ 
จ านวน 2 มื้อx4คน เป็นเงิน 
200 บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน80บาท/
มื้อx1วันx4คน เป็นเงิน 
320 บาท 
กิจกรรมที่ 1.2 รวมเป็นเงิน  
17,020 บาท 

12 มี.ค. 
2561 

 

  

  1.3. เสริมความรู้โดย
อาจารย์ภายในและภาย 
นอกโดยน าผลการ
ประชุมวิเคราะห์การสอบ
ฯมาวางแผนเสรมิความรู ้
1.4 สอบวัดความรู้รวบ
ยอด สบช. มน. และสภา
การพยาบาล 

 กิจกรรมที่ 1.3 เสรมิความรู้
โดยอาจารย์ภายในและ
ภายนอกโดยน าผลการประชมุ
วิเคราะหก์ารสอบฯ มา
วางแผนเสรมิความรู้ (เงิน
อุดหนุน) 
 
 

13 มี.ค. -20 
พ.ค. 2561 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

1.5 ติดตาม และ
วิเคราะหผ์ลการสอบ 
 

- ค่าตอบแทนวิทยากร 9 
วิชา x 10 ช่ัวโมง x 600 
บาท เป็นเงิน 54,000 บาท 
- ค่าเดินทางวิทยากรไป-
กลับ/น้ ามันเชื้อเพลิง 9 วิชา 
x 5,000 บาท เป็นเงิน 
45,000บาท 
- ค่าที่พัก 9 วิชา x 2 วัน ๆ
ละ1,500 บาท 27,000 
บาท 
- ค่าอาหารว่างวิทยากรและ
คณะกรรมการ 25 บาท/มื้อ 
จ านวน 4 มื้อx9รายวิชาx4
คน เป็นเงิน 3,600 บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน80บาท/
มื้อx2วันx9รายวิชาx4คน 
เป็นเงิน 5,760 บาท 
- ค่าอาหารว่างนักศึกษา 25
บาท/มื้อ จ านวน 4 มื้อx 9
รายวิชาx146 คน เป็นเงิน 
131,400 บาท 
กิจกรรมที่ 1.3 
รวมเป็นเงิน  266,760 
บาท 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

  กิจกรรมที่ 2 
2.1 ประชุมวิเคราะหผ์ล
การแข่งขันความรู้และ
ทักษะในปีการศึกษาท่ี
ผ่านมาเพื่อเป็นข้อมูล
น าเข้าในการเตรียมความ
พร้อมนักศึกษาช้ันปีท่ี 1-
3 เพื่อเข้าร่วมแข่งขัน
ความรู้ และทักษะ
ทางการพยาบาล 
2.2 เตรยีมความพร้อม
นักศึกษาช้ันปีท่ี 1-3 
เพื่อท่ีจะแข่งขันความรู้ 
และทักษะทางการ
พยาบาล CPR ชั้นปีที1่-
2,วิชากายวิภาคปี1,
เภสัชชั้นปีที ่2,ชั้นปีที3่-
4 ทักษะ simmom 
simman,ตอบปัญหา
ทางการพยาบาล 8 
รายวิชา ปี3-4, speech  
2.3 ส่งนักศึกษาช้ันปีท่ี 
1-3 เพื่อเข้าร่วมแข่งขัน
ความรู้ และทักษะ

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

กิจกรรมที่ 2.1 
ประชุมวิเคราะห์ผลการ
แข่งขันความรูแ้ละทกัษะในปี
การศึกษาที่ผ่านมาเพ่ือเป็น
ข้อมลูน าเข้าในการเตรียม
ความพร้อมนักศกึษาชั้นปีที่
1-3(เงินรายได้) 
- ค่าอาหารว่าง 25 บาท/มื้อ 
จ านวน 1มื้อx20คน เป็นเงิน 
500 บาท  
กิจกรรมที่ 2.1 รวมเป็นเงิน 
500 บาท 
กิจกรรมที่ 2.2  
เตรียมความพร้อมนักศกึษา
ชั้นปีที ่1-3 เพ่ือที่จะแข่งขัน
ความรู้และทักษะทางการ
พยาบาล (เงินรายได้) 
- ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา 
(งบประมาณอยู่งบบริหารงาน
ประจ า 80,000 บาท) 
กิจกรรมที2่.3  
ส่งนักศกึษาชั้นปีที1่-3 เพ่ือ
เข้ารว่มแข่งขันความรู้ และ
ทักษะทางการพยาบาล(เงิน
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

ทางการพยาบาล 
 
 
 
2.4 ประเมินผลการ
เตรียมความพร้อมและ
ผลการแข่งขันความรู้
และทักษะทางการ
พยาบาล 

รายได้) 
- งบประมาณของกลุม่งาน
กิจการนักศึกษา 
 
กิจกรรมที่ 2.4 ประเมินผล
การเตรียความพร้อมและผล
การแข่งขันความรู้และทักษะ
ทางการพยาบาล 
- ไม่ใช้งบประมาณ 

สรุปงบประมาณโครงการที่ SP03 284,280    
โครงการที่ SP04 ยกระดับ
การจัดการเรียนการสอนใน
ศตวรรษที่ 21  
 
 โครงการตามยุทธศาสตร ์
โครงการงานประจ า 
 
วัตถุประสงค์  
1.เพื่อพัฒนาอาจารย์ผูส้อนให้
เป็นครูมืออาชีพ 
2.เพื่อพัฒนาอาจารย์ผูส้อนให้
มีมีศักยภาพ และความความ

ร้อยละ๑๐ของอาจารย์ที่
ได้รับการยกย่องให้เป็น
ต้นแบบการจดัการเรียน
การสอนที่พัฒนานักศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 

กิจกรรมที่ ๑ การก าหนด
คุณลักษณะของครู
ต้นแบบของวิทยาลัยฯ
พยาบาล 
 

อาจารย์
กรรมการ 
บริหารวิชาการ
จ านวน ๑๕ คน 
 

กิจกรรมที่ 1 การก าหนด
คุณลักษะครูต้นแบบ 
-ไม่ใช้งบประมาณ 
 

24 ม.ค. 
2561 

 

วิทยาลัยมีครู
ต้นแบบในการ
จัดการเรียนการ
สอนที่พัฒนา
นักศึกษาใน

ศตวรรษที่ ๒๑ 

อ.นฤมล 
อ.วราภรณ์ 

 กิจกรรมที่ ๒ ประชมุเชิง
ปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพจัดการเรียน
การสอนและการวัด
ประเมินในศตวรรษที่ 
๒๑ 
 

อาจารย์จ านวน 
๖๐ คน 
 

กิจกรรมที่ ๒ ประชมุเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
จัดการเรียนการสอนและ
การวัดประเมินในศตวรรษที่ 
๒๑ 
(เงินอุดหนุน) 
-ค่าตอบแทนวิทยากรเอกชน 
จ านวน ๑๔ ช่ัวโมงxช่ัวโมงละ

8-9 มี.ค. 
2561 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

เชี่ยวชาญในการสอนที่พัฒนา
ทักษะในศตวรรษที่ 21 

๑,๒๐๐บาท เป็นเงิน 
๑๖,๘๐๐ บาท 
-ค่าเดินทางวิทยากรไป-กลับ/
น้ ามันเชื้อเพลิงเป็นเงิน 
๖,๐๐๐ บาท 
-ค่าที่พักวิทยากร ๑,๒๐๐บาท 
x๓คืน เป็นเงิน๓,๖๐๐บาท 
-.ค่าอาหารว่าง ๖๐ คนๆละ 
๒๕บาท/มื้อx ๔มื้อเป็นเงิน 
๖,๐๐๐ บาท 
-อาหารกลางวัน ๘๐บาท/มื้อ
x ๒มื้อx ๖๐คนเป็นเงิน
๙,๖๐๐ บาท 
-ค่าวัสดุอุปกรณ์ ถ่ายเอกสาร 
๕,๐๐๐ บาท 
รวมงินกิจกรรมที่ ๒ เป็นเงิน 
๔๗,๐๐๐ บาท 

 กิจกรรมที่ 3 พัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนใน
ศตวรรษที่ 21 และการ
น าไปใช้ 
- จัดท าสื่อการเรียนการ
สอน เช่น การเขียน 
scenario ส าหรับการ

อาจารย์
กรรมการ 
บริหารวิชาการ
จ านวน ๑๕ คน 
อาจารย์จ านวน 
๖๐ คน 
 

กิจกรรมที่ 3 พัฒนา 
scenario ส าหรับการสอนที่
ครอบคลมุทุกสาขา (เงิน
อุดหนุน) 
-ค่าตอบแทน 9,000บาท 
-ค่าเดินทางวิทยากรไป-กลับ/
น้ ามันเชื้อเพลิงเป็นเงิน 

6-8 มิ.ย. 
2561 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

สอนที่ครอบคลมุทุก
สาขา,การท าวิดีโอการ
สอน,การท า e-leaning,
การท าคู่มือการจัดการ
เรียนการสอนแบบ 
PBL,CBL,TBL  
- พัฒนาการท าเครื่องวัด
และประเมินผลการจดัการ
เรียนการสอนโดยใช้บริบท
เป็นฐาน เช่น โจทย์
สถานการณ์ ของ OSCE, 
-การน าไปใช้ในรายวิชาที่
ก าหนด 

6,000 บาท 
-ค่าที่พัก 2,000 บาท 
-ค่าอาหาร 19,000 บาท 
รวมงินกิจกรรมที่ 3 เป็นเงิน 
36,000 บาท 
 

 กิจกรรมที่ 4 
การค้นหาครูต้นแบบ 

 กิจกรรมที่ 4 
การค้นหาครูต้นแบบ 
-ไม่ใช้งบประมาณ 

18 เม.ย. 
2561 

 

  

 กิจกรรมที่ 5 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพื่อถอดบทเรยีนค้นหาแนว
ปฏิบัติที่ดีท้ังในระดับ
วิทยาลยั และวิทยาลยั
เครือข่ายภาคเหนือ 

 กิจกรรมที่ 5  
การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
-ไม่ใช้งบประมาณ 
 

4 มิ.ย. 2561 
 

  

สรุปงบประมาณโครงการที่ SP04 ๘๓,๐๐๐    
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่ SP05 ยกระดับ
การบริหารหลกัสูตรสู่ความ
เป็นเลิศ  
 
 โครงการตามยุทธศาสตร ์
โครงการงานประจ า 
 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการ
หลักสตุรสู่ความเป็นเลศิ 
 

ผลการประเมินคณุภาพ
ระดับหลักสตูร ≥๓.๕๑ 

1.ประชุมวิเคราะหผ์ล
การบริหารหลักสูตรในปี
ที่ผ่านมา และวางแผน
การพัฒนาการบรหิาร
หลักสตูร 
2. ด าเนินการพัฒนาการ
บริหารหลักสตูร ดังนี ้

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

 28 มี.ค. 
2561 

 

วิทยาลัยได้รับ
การยอมรับใน
ด้านการบริหาร
หลักสตูรอย่างมี
คุณภาพ 

-อ.ดร. สีรีวัฒน ์
(ผู้รับผดิชอบ
โครงการ) 
-อ.มณฑนา 

 

 2.1 พัฒนาศักยภาพ
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูรในการบริหาร
หลักสตูร และศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องทั้งในและนอก
สถาบัน 
 

 กิจกรรมที่ 2.1. พัฒนา
ศักยภาพอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (เงิน
อุดหนุน) 
- งบประมาณพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์ผูร้ับผดิชอบ
หลักสตูรฯ อยู่ในงบพัฒนา
อาจารย ์

ต.ค 2560- 
30 ก.ย. 
2561 

 

  

 2.2 อาจารย์ประจ า
หลักสตูรศึกษาดูงานการ
บริหารหลักสตูรทั้งด้าน
การจัดการการ
ด าเนินงาน การก ากับ
ติดตามและการควบคมุ
คุณภาพการศึกษา 
 

 กิจกรรที่ 2.2 อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศึกษา
ดูงานการบริหารหลักสูตร 
- งบประมาณศึกษาดูงาน 
- ค่าตอบแทนวิทยากรในการ
ดูงาน 2วันx7ชม.ๆละ600
บาท เป็นเงิน 8,400 บาท 
- ค่าที่พัก2คืนx900บาท
x15คน เป็นเงิน 27,000

30 เม.ย.- 1
พ.ค. 2561 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

บาท 
- ค่าพาหนะเป็นเงิน  6,000 
บาท 
- ค่าเบี้ยเลีย้ง 240 บาทx2
วันx17 คน เป็นเงิน 8,160 
บาท 

 2.3 อาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูรประชุมพัฒนา 
การบริหารหลักสูตรทั้ง
ด้านการจดัการ การ
ด าเนินงาน การก ากับ
ตดิตามและการควบคมุ
คุณภาพการศึกษา 

 กิจกรรมที่ 2.3อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชมุ
พัฒนาการบริหารหลักสูตร 
- ไม่ใช้งบประมาณ 
 

3 พ.ค. 2561 
 

  

 2.4 จัดประชุมช้ีแจง
เกี่ยวกับพัฒนาการ
บริหารหลักสตูรทั้งด้าน
การจัดการ การ
ด าเนินงาน การก ากับ
ติดตามและการควบคมุ
คุณภาพการศึกษา 
การ 
3.ประเมินผลการบรหิาร
หลักสตูรและน าผล
วิเคราะหม์าพัฒนาในปี

 กิจกรรมที่ 2.4 จัดประชมุ
ชี้แจงเกี่ยวกับพัฒนาการ
บริหารหลกัสูตร (เงิน
อุดหนุน) 
- ค่าตอบแทนวิทยากรในการ 
ดูงาน 1วันx 7 ชม.ๆละ600
บาท เป็นเงิน  4,200บาท 
- ค่าอาหารว่าง 25 บาท/มื้อ 
จ านวน 2 มื้อx50คน เป็น
เงิน 2,500บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน 80 

30 พ.ค. 
2561 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

การศึกษาต่อไป 
 

บาท/มื้อ จ านวน 1 มื้อx50
คน เป็นเงิน 4,000บาท 
- วัสดุอุปกรณ์ 500 บาท 
- ค่าถ่ายเอกสาร 500 บาท 
รวมกจิกรรมที่ 2.4เป็นเงิน 
11,700 บาท 

สรุปงบประมาณโครงการที่ SP05 61,260    
โครงการที่ RP01 
โครงการรบันักศึกษาใหม ่
 
 โครงการตามยุทธศาสตร ์
โครงการงานประจ า 
 
วัตถุประสงค์ 
1. คัดเลือกบุคคลที่มี
คุณลักษณะ และคณุสมบัติ
ตรงตามเกณฑ์การเข้าศึกษา
หลักสตูรพยาบาลศาสตร ์
 

1.วิทยาลยัฯ มีวิธีการ
คัดเลือกนักศึกษา
สอดคล้องตามหลักเกณฑ์
ของสถาบันพระบรมราช
ชนก 
2.ร้อยละ 100 ของ
นักศกึษาพยาบาลศาสตร
บัณฑิต ช้ันปีท่ี1ปี
การศึกษา 2561 มี
คุณลักษณะ และคณุสมบัติ
ตรงตามเกณฑ์การเข้า
ศึกษาหลักสตูรพยาบาลศา
สตรบณัฑติ 
3. ไม่มีข้อร้องเรียนในการ
รับนักศึกษาใหม่จากผู้มี
ส่วนไดเ้สีย 

1.ศึกษาแผนการรับ
นักศึกษาใน มคอ.2 และ
แผนการผลติของสถาบัน
พระบรมราชชนก 
2. ประชาสัมพันธ์การรับ
สมัครให้กับสถานศึกาใน
เขตจังหวัดที่รับผิดชอบ 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการ
รับสมคัรและคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษา 
4. ประชุมช้ีแจงขั้นตอน
การรับสมัคร การ
คัดเลือก 
5. ด าเนินการรับสมัคร
และคัดเลือกตามแผนท่ี
ก าหนด 
 

- คณะกรรมการ
ด าเนินการรับ
สมัคร ตรวจ
หลักฐาน และ
สัมภาษณ์  
: ระบบคัดตรง
จากพ้ืนท่ี จ านวน 
40 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใช้เงินรายไดส้ถานศึกษา 
1) ระบบรับตรงจากพ้ืนที่ 
- ค่าอาหารกลางวนัและ
อาหารว่าง (ประชุมวางแผน)
จ านวน20 คน × 130 บาท 
× 1 วัน เป็นเงิน 2,600 
บาท 
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
ภายนอก จ านวน 10 คน × 
1,000 บาท × 3 วัน เป็น
เงิน 30,000 บาท 
- ค่าเบี้ยประชุมประธาน
กรรมการภายนอก จ านวน 1 
คน × 1,200 บาท × 3 วัน) 
เป็นเงิน 3,600 บาท 
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เป็นเงิน 
3,000 บาท 

ตามก าหนด
สบช.  

วิทยาลัยรับ 
นักศึกษาที่มี
คุณสมบัติตรง
ตามหลักเกณฑ์
ของสถาบันพระ
บรมราชชนก  

อ.จุฑามาศ 
(ผู้รับผดิชอบ
โครงการ) 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

6. สรปุผลการ
ด าเนินการและวิเคราะห์ 
เพื่อน าไปปรับปรุงในการ
รับสมคัรและคัดเลือกใน
ระบบอ่ืนในปีการศึกษา
นั้นๆ 
7. สรปุผลการ
ด าเนินการทั้ง 3 ระบบ
และวิเคราะห ์
8. ปรับปรุงระบบและ
กลไกส าหรับด าเนินการ
ในปีการศึกษาต่อไป 

- คณะกรรมการ
ด าเนินการรับ
สมัคร ตรวจ
หลักฐาน และ
สัมภาษณ์  
   : ระบบสอบ
ตรง จ านวน 20 
คน 
   
 : ระบบสอบกลาง 
จ านวน 20 คน 
 
 
 
 

2) ระบบสอบตรง 
- ค่าอาหารกลางวันและ
อาหารว่างกรรมการจ านวน 
20 คน × 130 บาท × 3 
วัน) เป็นเงิน 7,800 บาท 
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
สอบสัมภาษณ์ (20 คน × 
400 บาท × 1 วัน) เป็นเงิน 
8,000 บาท 
3) ระบบสอบกลาง 
- ค่าอาหารกลางวันและ
อาหารว่างกรรมการ จ านวน 
20 คน ×130 บาท× 3 วัน) 
เป็นเงิน 7,800 บาท 
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
สอบสัมภาษณ์ (20 คน × 
400 บาท × 1 วัน) เป็นเงิน 
8,000 บาท 
 
 
 
 
 

รวมเงินโครงการที่ RP01 71,800    



      แผนปฏิบัตกิารปีงบประมาณ ๒๕๖๑ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช หน้า 43 
 

โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่ RP02 
โครงการบริหารหลกัสูตรให้มี
คุณภาพ  
 
 โครงการตามยุทธศาสตร ์
โครงการงานประจ า 
 
 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อการบริหารหลักสูตรให้
มีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน
ผลการเรยีนรู ้
๒. พัฒนาผลการประเมิน
คุณภาพภายในระดับหลักสตูร 

1.มีแผนการศึกษาตลอด
หลักสตูร ท่ีสอดคล้องตาม
หลักการจดัการศึกษา 
2.มผีลการประเมิน
คุณภาพภายในระดับ
หลักสตูร มากกว่าหรือ
เท่ากับ 3.51 
3. ร้อยละ 100 ของ
รายวิชาที่มีการจดัการเรียน
การสอนมี มคอ๓และ มคอ
๔ก่อนเปิดภาคการศึกษา 
4.ร้อยละ ๑๐๐ ของ
รายวิชาที่มีการจดัการเรียน
การสอนสอดคล้องกับ
ผลลัพธ์การเรียนรูต้าม
เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (TQF) แต่
ละด้านไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ 
(คะแนนเต็ม ๕) 
 

กิจกรรมที่ 1  
ประชุมวิเคราะหผ์ลการ
ด าเนินการบริหาร
หลักสตูรในปีการศึกษา 
2560 และ วางแผน
พัฒนาระบบและกลไก 
พัฒนาการด าเนินงาน 
บริหารหลักสตูร ปี
การศึกษา 2561 
 

รองวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร หัวหน้า
ภาควิชา หัวหน้า
งานจ านวน 15 
คน 
 

กิจกรรมที่ 1  
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

24 ม.ค.61 1.มีแผนการศึกษา
ตลอดหลักสตูร
แผนการศึกษา
ประจ าปีการศึกษา 
256๑และ
ตารางสอนปี
การศึกษา 256๑ 
ที่สอดคล้องกับ
หลักการจดั
การศึกษา เป็น
แนวทางในการ
ปฏิบัติและส่งผลให้
การบริหาร
หลักสตูรมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตาม
มาตรฐานการ
เรียนรู ้
๒.แผนการจัดการ
เรียนรูร้ายวิชา 
(มคอ.๓ และมคอ.
๔ และแผนการ
สอนที่มีคุณภาพ 
 

-อ.ยุคนธร
(ผู้รับผิดชอบ
โครงการ) 
-อ.อัญชลี แก้วสระ
ศรี 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

๓.อาจารย์มีภาระ
งานสอนเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่สภา
การพยาบาล
ก าหนด 
๔.มีการประเมินผล
การจัดการเรยีน
การสอน (มอค.๕,
มคอ.๖) และ
วิเคราะหผ์ลการ
ด าเนินการ 
๕.มีการวิเคราะห์
ผลการทวนสอบ 
ผลสัมฤทธ์ิ ผล
การเรยีนรู้ 
จัดการเรียนการ
สอน ทุกรายวิชา 
๖.มีการประเมิน
กระบวนการและ
ผลบริการหลักสตูร 
น าไปปรับปรุง
ระบบและกลไก
และรายงานผลการ
ด าเนินการ (มคอ. 7) 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

 กิจกรรมที่ 2  
ประชุมจัดท าแผนการ
ศึกษาและ ตารางสอน 
 

รองวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร หัวหน้า
ภาควิชา หัวหน้า
งานจ านวน 15 
คน 
 

กิจกรรมที่ 2 ประชุมจัดท า
แผนการศึกษาและ 
ตารางสอน (เงินอุดหนุน) 
- ค่าอาหารกลางวันและอาหาร
ว่าง (15คนx3วันx130บาท) 
จัดประชุม 3 ครั้ง 
รวมเงินกิจกรรมที่ 2 
เป็นเงิน 5,850 บาท 

14-16 ก.พ. 
2561 
 

  

 กิจกรรมที่ 3  
ประชุมจัดท าภาระงาน
สอน 
3.1 ประชุมทีมกรรมการ
กลุ่มงานวิชาการเพื่อ
ก าหนดเกณฑ์ภาระงาน 

รองวิชาการ ผู้รับ 
ผิดชอบหลักสูตร 
หัวหน้าภาควิชา 
หัวหน้างานจ านวน 
15 คน 
 

กิจกรรมที่ 3 ประชมุจัดท า
ภาระงาน (เงินอุดหนุน) 
กิจกรรมที่ 3.1 
-ค่าอาหารกลางวัน (80บาท
ต่อคนต่อมื้อ)และอาหารว่าง 
(25บาทต่อคนต่อมื้อ) (15 
คน × 130 บาท × 2 วัน) 
เป็นเงิน 3,900บาท 

9-10 พ.ค.25
๖๑ 
 

  

 3.2 อาจารยผ์ู้สอนร่วม
พิจารณาและรับ
มอบหมายภาระงาน 
ประจ าปี 2561 
 

- อาจารย์จ านวน 
53 คน 
 

กิจกรรมที่ 3.2 
-ค่าอาหารกลางวันและ
อาหารว่าง (53 คน × 130 
บาท × 2 วัน) เป็นเงิน 
13,780 บาท 
 
 

17-18 พ.ค.
25๖๑ 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

 กิจกรรมที่ 4 ประชมุเชิง
ปฏิบัติการน าเสนอ 
แผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชา (มคอ.๓ และ
มคอ.๔ และแผนการ
สอน)ภาคเรียนที่ 1 – 2 
(10 วัน) 
- มอบหมายผูร้ับผดิชอบ
รายวิชาประชุมร่วมกับ
ผู้สอนเพื่อออกแบบการ
เรียนการสอน และ
น าเสนอการออกแบบ
รายวิชาให้มี
ประสิทธิภาพ (มคอ.3
และมคอ.4)  

 กิจกรรมที่ 4 ประชมุเชิง
ปฏิบัติการน าเสนอ แผนการ
จัดการเรียนรูร้ายวิชา 
(มคอ.๓ และมคอ.๔ และ
แผนการสอน)ภาคเรียนที่ 1 
– 2 (10 วัน) (เงินอุดหนุน) 
-ค่าอาหารกลางวัน 53 คน x 
รวม 10 วัน x 80 บาท เป็น
เงิน 42,400 บาท 
- อาหารว่าง  53 คน x 10 
วัน x 50 บาท รวม 26,500
บาท  
รวมเป็นเงิน 68,900 บาท 
 

เทอม 1/25
๖๑ 
วันท่ี 11-15 
มิ.ย. 25๖๑ (๕ 
วัน) 
เทอม ๒/
๒๕๖๑  
วันท่ี๒๑-๒๕ 
สค 2561 (๕ 
วัน) 
 

  

 กิจกรรมที ่5 ก ากับ
ติดตามประเมินผล 
5.1ก ากับติดตามการ
ด าเนินงานตาม มคอ.3
และ มคอ.4 พร้อมทั้งหา
แนวทางการช่วยเหลือ 
5.2. ก ากับการประเมิน
การจัดการเรยีนการสอน 
(มคอ.5 และมคอ.6)และ

ผู้รับผิดชอบ
รายวิชา 
 

กิจกรรมที่ 5 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

 
 
5.1) ม.ค.,พ.ค.,
ส.ค.61 
 
 
5.2) ม.ค.,พ.ค.,
ส.ค.61 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

วิเคราะหผ์ลการ
ด าเนินการ 
5.3. ทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิ ผลการเรียนรู้ 
จัดการเรียนการสอน ทุก
รายวิชา 
5.4.วเิคราะห์ผลการ
ทวนสอบ ผลสัมฤทธ์ิ ผล
การเรยีนรู้ จัดการเรียน
การสอน ทุกรายวิชา 
และวางแผนพัฒนา
จัดการเรียนการสอนใน
ภาคการศึกษาต่อไป 
5.5.ประเมิน
กระบวนการและผล
บริการหลักสตูร 
น าไปปรับปรุงระบบและ
กลไกและรายงานผลการ
ด าเนินการ (มคอ. 7) 
 
 
 
 

 
 
5.3) ม.ค. พ.ค. 
ส.ค. 61 
-5-9 มี.ค.61 
 
5.4) ม.ค. พ.ค. 
61 
 
 
 
 
 
5.5) มิ.ย.61 

สรุปงบประมาณโครงการที ่RP02 ๙2,4๓๐    
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่ RP03 
โครงการการจัดการเรียน 
การสอนระดับรายวิชาท่ี
ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาพยาบาล
ศาสตร์  
 
 โครงการตามยุทธศาสตร ์
โครงการงานประจ า 
 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อจัดการเรยีนการสอนที่
มีคุณภาพ 
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอนนักศึกษาให้มผีล
การเรยีนรู้แตล่ะรายวิชาตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ
ปริญญาตรสีาขาพยาบาล
ศาสตร ์
3. เพื่อประเมินผลลัพธ์การ
เรียนรูต้ามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปรญิญาตรสีาขา
พยาบาลศาสตร์  

1. ร้อยละ100ของอาจารย์
ผู้สอนมีคณุวุฒิและ/ความ
เชี่ยวชาญตรงตามรายวิชา 
2.ร้อยละ100ของอาจารย์
ผู้สอนมผีลการประเมินอยู่
ในระดับดีขึ้นไป(≥3.51 
จากคะแนนเตม็ 5) 
3.ร้อยละ100ของรายวิชามี
คุณภาพข้อสอบไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 20 
4.ร้อยละ 100 ของ
รายวิชามีการประเมินผล
การสอนที่เป็นไปตามการ
ออกแบบรายวิชา(ไม่มีข้อ
ร้องเรียนตดัเกรดถูกต้อง) 
5. อย่างน้อยร้อยละ 25 
ของรายวิชามีการทวนสอบ
ผลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ก าหนดในมคอ.3และ
มคอ.4 
6. อย่างน้อยร้อยละ 25 
ของนักศึกษาช้ันปีท่ี 1-4 
ได้รับการประเมินผลการ
เรียนรูต้ามกรอบมาตรฐาน

กิจกรรมที่ 1 
การจัดการเรียนการ
สอนระดับรายวิชาท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ส่งเสริมศกัยภาพการ
เรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐาน TQF  
1. ประชุมวิเคราะห์ผล
การจัดการเรยีนการสอน
ทุกรายวิชาของปี 
การศึกษาท่ีผ่านมา และ
วางแผนการจัดการเรียน
การสอน 
2.ด าเนินจัดท า มคอ.3
และมคอ.4 และ
ด าเนินการสอนในแต่ละ
รายวิชา 
3.ควบคุมคุณภาพ การ
จัดการเรียนการสอนใน
แต่ละรายวิชา 
- คุณภาพแผนการสอน 
- นิเทศการสอน 
- คุณภาพข้อสอบ 
 

น.ศ.พยาบาล 
ช้ันปีท่ี 1-4  
จ านวน 563 คน 
 

กิจกรรมที่ 1 
การจัดการเรียนการสอน
ระดับรายวิชาท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ ส่งเสริมศักยภาพ
การเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐาน TQF (เงิน
อุดหนุน) 
- ภาควิชาการพยาบาลสูติ
ศาสตร์ เป็นเงิน 692,386.20 
บาท 
- ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
ฯ เป็นเงิน 302,966.58 
บาท 
- ภาควิชาการพยาบาลเด็ก
และวัยรุ่น เป็นเงิน 
157,140บาท 
- ภาควิชาการพยาบาล
สุขภาพจิตและจติเวช 
เป็นเงิน 281,268บาท 
- ภาควิชาการพยาบาล
ครอบครัวและชุมชน เป็นเงิน 
304,560 บาท 
 
 

ตลอดปี
การศึกษา 
2560 
 

นักศึกษาและ
บัณฑิตของ
วิทยาลัยมีคุณภาพ
และมีสมรรถนะ
เชิงวิชาชีพเป็นไป
ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี 
สาขาพยาบาล
ศาสตร์  
 

อ.อายุพรและ 
อ.สุดาวรรณ 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

 คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
(TQF)  
7.ร้อยละ100ของรายวิชา
ที่เปิดสอนมี มคอ.5 และ  
มคอ.6 ที่มีคุณภาพเสรจ็
ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุด
การเรยีนการสอน 
 

- การวัดประเมินผล(ทวน
เกรดระดับรายวิชา) 
4.ติดตามผลการเรียน
ของนักศึกษาในระหว่าง
การจัดการเรยีนการสอน
ของแต่ละรายวิชาให้การ
ช่วยเหลือและรายงานผล
การเรยีนของนักศึกษา
ต่อหัวหน้าภาค วิชา และ
รองผู้อ านวยการกลุ่มงาน
วิชาการ 
5.ประเมินคณุภาพการ
จัดการเรียนการสอนและ
จัดท า มคอ.5 และมคอ.
6 และน าผลด าเนินงาน
ไปปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอนในแตล่ะ
รายวิชาในปีการศึกษา
ต่อไป 

- ภาควิชาการบริหารและ
พัฒนาวิชาชีพการพยาบาล 
เป็นเงิน 72,350 บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ 1 เป็น
เงิน 1,810,670.78 บาท 
 

  กิจกรรมที่ 2 พัฒนา
นักศึกษาท่ีมีแนวโน้ม
การเรียนต่ า 
2.1 ประชุมวิเคราะหผ์ล
การเรยีนของนักศกึษา

น.ศ.พยาบาล 
ช้ันปีท่ี 1-4  
จ านวน 563 คน 
 

กิจกรรมที่ 2 พัฒนานักศึกษา
ที่มีแนวโน้มการเรียนต่ า 
- ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ตลอดปี
การศึกษา 
2560 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

ช้ันปีท่ี 1-4 เพื่อดู
แนวโน้มปัญหาการเรียน
ใน รายวิชาทางการ
พยาบาลและรายวิชาที่
ต้องใช้เป็นพื้นฐาน
ทางการพยาบาลในทุก
ภาคการศึกษา 
2.2 ส่งข้อมูลนักศึกษาท่ี
มีผลการเรียนต่ าให้กับ
ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ 
2.3 วางแผนการ
ช่วยเหลือนักศึกษาที่มผีล
การเรยีนต่ า 
2.3.1 ค้นหาปัญหาของ
นักศึกษาท่ีผลการศึกษา
ต่ า 
 2.3.2 นักศึกษาและ
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
รายวิชา อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และรองวิชาการร่วม 
วางแผนให้การช่วยเหลือ
ทุกรายวิชาตามระบบ 
และกลไกท่ีก าหนด 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

2.3.3 ด าเนินการ
ช่วยเหลือตามระบบ และ
กลไกท่ีก าหนด 
2.3.4 ประเมินผลการ
เรียนของนักศึกษาที่ผล
การเรยีนต่ า 
2.4 ประเมินผลระบบ
การช่วยเหลือนักศึกษาที่
มีปัญหาผลการเรียนต่ า 

  กิจกรรมที่ 3 การ
ประเมินผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐาน 
TQF ระดับชั้นปี  
1.ประชุมวิเคราะหผ์ล
การประเมินผลการ
เรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐาน TQF 
ระดับชั้นปีในปี
การศึกษาท่ีผ่านมา และ
วางแผนการด าเนินงาน 
2.แต่งตั้งคณะกรรมการ
ข้อสอบเพื่อใช้
ประเมินผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐาน 

น.ศ.พยาบาล 
ช้ันปีท่ี 1-4  
จ านวน 563 คน 
 

กิจกรรมที่ 3 การ
ประเมินผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐาน TQF 
ระดับชั้นปี (เงินอุดหนุน)  
- ค่าตอบแทนผู้ปุวยเสมือน
จริง 10 คน คนละ 300บ./
วัน x 5วัน เป็นจ านวนเงิน 
15,000บาท(ปี 4จ านวน 2
วัน ปี 1-3 ช้ันปีละ 1วัน) 
- ค่าอาหารกลางวัน 20 คน x 
5 วัน x 80 บาท เป็นเงิน 
8,000 บาท 
- อาหารว่าง  20 คน x 5 วนั 
x 50 บาท รวม 5,000บาท 
 

ปี1 
4 มิ.ย.2561 
ปี 2  
19 เม.ย. 
2561  
ปี 3 
20 เม.ย. 
2561 
ปี 4  
6 มี.ค.2561 
 

เป็นข้อมูลพื้นฐาน
ในการพัฒนา
นักศึกษาให้มี
คุณภาพและมี
สมรรถนะเชิง
วิชาชีพเป็นไปตาม
กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขา
พยาบาลศาสตร ์
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

TQF ระดับชั้นปี (เช่น 
scenario และใบ
ประเมิน) 
3.ด าเนินการทวนสอบ
การเรยีนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานระดับชั้นปีท่ี 1 
– 4 
4.วิเคราะหผ์ลการ
ประเมินผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐาน 
TQF ระดับชั้นปี  
5. น าผลการประเมินไป
จัดกิจกรรมพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบและกลไก 

- ค่าวัสดุอุปกรณ์ 3,000 
บาท  
รวมเป็นเงิน 31,000 บาท 
 

สรุปงบประมาณโครงการที ่RP03 1,841,670.78    
โครงการที่ RP04 
โครงการประชมุเสริมสร้าง
ความร่วมมือในการผลิต
บัณฑิตพยาบาล 
 
 โครงการตามยุทธศาสตร ์
โครงการงานประจ า 
 

๑.ร้อยละ ๑๐0 ของแหล่ง
ฝึกปฏิบัติงานหลักของ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี พุทธชินราชที่
ให้บริการพยาบาล
ครอบคลมุทุกสาขา ได้รับ
การรับรองคณุภาพจาก
หน่วยงานระดับชาต ิ
๒.ร้อยละ ๑๐0 ของแหล่ง

1.แต่งตั้งกรรมการ    
การประชุมเสริมสร้าง
ความร่วมมือในการผลิต
บัณฑิตพยาบาล 
2.ประชุมวิเคราะหผ์ล
การด าเนินจากปี
การศึกษาท่ีผ่านมา และ
น าผลการประชุมมา
วางแผนคัดเลือกแหล่ง

- ตัวแทนจาก
สถาบันการศึกษา
ที่เกี่ยวข้อง 4 คน 
- หัวหน้าหอ
ผู้ปุวย รพ.พุทธ
ชินราช จ านวน  
๒๕คน 
- หัวหน้าหอ
ผู้ปวุย รพท. ๑๕ 

เงินอุดหนุน 
-ค่าอาหารกลางวัน  
(๘๐บาท/มื้อx ๗๗ คนx 1 มื้อ) 
เป็นเงิน ๖,๑๖๐ บาท 
-ค่าอาหารว่าง (๒๕ บาท/มื้อ 
x  ๗๗ คนx 2 มื้อ) เป็นเงิน 
๓,๘๕๐บาท 
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์  
เป็นเงิน 3,๐๐๐ บาท 

๑8 มิ.ย.25๖๑ 
 

นักศึกษาไดฝ้ึก
ภาคปฏิบตั ิ
ในแหล่งฝึกท่ีได้
มาตรฐานตาม
เกณฑส์ภาการ
พยาบาล 
 

1.ดร.สมาภรณ์ 
(ผู้รับผิดชอบ
โครงการ) 
2.ดร.สายชล 



      แผนปฏิบัตกิารปีงบประมาณ ๒๕๖๑ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช หน้า 53 
 

โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ 
๑.เพื่อให้วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี พุทธชินราชมี
แหล่งฝึกปฏิบัติงานหลัก ที่
ให้บริการพยาบาลครอบคลุม
ทุกสาขา และได้รับการรับรอง
คุ ณ ภ า พ จ า ก ห น่ ว ย ง า น
ระดับชาติ 
๒.เพื่อให้วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี พุทธชินราชมี
แหล่งฝึกปฏิบัติงานครอบคลุม
ทุกระดับ ทั้งระดับปฐมภูมิ 
ทุติยภูมิและตติยภูมิและมีการ
จัดการการฝึกปฏิบัติร่วมกับ
แหล่งฝึกปฏิบัติ 
๓.เพื่อให้เกิดความร่วมมือใน
การมีแผนการจัดการส าหรับ
แ ห ล่ ง ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ง า น ที่ ใ ช้
ร่วมกันหลายสถาบัน 

ฝึกปฏิบัติงานหลักของ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี พุทธชินราช 
ครอบคลมุทุกระดบั ท้ัง
ระดับปฐมภูมิ ทุตยิภูมิและ   
ตติยภมูิ และมีการจัดการ
การฝึกปฏิบัติร่วมกับแหล่ง
ฝึกปฏิบัต ิ
๓.มีแผนการจดัการส าหรับ
แหล่งฝึกปฏิบตัิงานท่ีใช้
ร่วมกันหลายสถาบัน 
4. มีแผนบริหารความเสี่ยง
ร่วมกันระหว่างวิทยาลัย 
และทุกแหล่งฝึก 

ฝึก  
3.ประสานงานแหล่งฝึก
และสถาบันการศึกษาเข้า
ร่วมประชุม 
4.ด าเนินการจดัประชุม
ตามแผนที่ก าหนด 
5.ประเมินผลการประชุม 
6. ประเมินผลการ
ด าเนินงานและน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุง
ระบบและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 
 

คน 
-หัวหน้ากลุ่มการ 
พยาบาลรพช. 
และรพสต. 
จ านวน ๑๖ คน 
-สสจ.สสอ.
พิษณุโลก จ านวน  
๒ คน 
-ทีมบริหาร
หลักสตูรได้แก่ 
รองผู้อ านวยการ, 
หน.งานบริหาร
หลักสตูรอาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร,หน.
ภาคจากวิทยาลัย 
๑๕ คน 
รวมทั้งสิ้น ๗๗ 
คน 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปงบประมาณโครงการที ่RP04 ๑๓,๐๑๐    
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่ RP05 โครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพด้านการสอนส าหรับ
พยาบาลพี่เลี้ยง 
 
 โครงการตามยุทธศาสตร ์
โครงการงานประจ า 
 
วัตถุประสงค์ 
1.ผูเ้ข้ารับการอบรมมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร
พยาบาลศาสตร์ฉบับปรับปรุง
ปี 2555 และ 2560 
2. มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน การวดั
ประเมินผลภาคปฏิบัติ  
3. เพื่อการเผยแพรห่ลักสูตร 
 

ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้
ความเข้าใจกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน การ
วัดประเมินผลภาคปฏิบัติ 
โดยมีคะแนนเฉลี่ย ๓.๕๑ 
ขึ้นไปจากคะแนนเต็ม ๕ 
  

1.แต่งตั้งกรรมการการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาศักยภาพด้านการ
สอนส าหรับพยาบาลพี่
เลี้ยง 
2.ประชุมวิเคราะหผ์ล
การด าเนินจากปี
การศึกษาท่ีผ่านมา และ
น าผลการประชุมมา
วางแผนด าเนินการ
ประชุม     
3.ประสานงานเชิญพี่
เลี้ยงแหล่งฝึกเข้าร่วม
ประชุม 
4.ด าเนินการจดัประชุม
ตามแผนที่ก าหนด 
5.ประเมินผลการประชุม 
6. ประเมินผลการ
ด าเนินงานและน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุง
ระบบและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 
 

พยาบาลพี่เลี้ยง
จากแหล่งฝึก 
จ านวน 5๐ คน 
อาจารย์ 2๐ คน 

เงินอุดหนุน 
-ค่าอาหารและอาหารว่าง 
70 คนx5วันๆละ 130 บาท 
เป็นเงิน 45,500 บาท 
-ค่าเดินทาง/พาหนะวิทยากร 
6,000 บาท/คน x 3 คน 
เป็นเงิน 18,000 บาท 
-ค่าที่พัก 1,500 บาท x 3 
คน เป็นเงิน 4,500 บาท 
-ค่าตอบแทนวิทยากร 28 
ชม x 1200 บาท เป็นเงิน 
33,600 บาท 
-ค่าขอหน่วย CNEU เป็นเงิน 
2,000 บาท 
- ค่าถ่ายเอกสาร เป็นเงนิ 
๕,๐๐๐ บาท 
-ค่าวัสดุอุปกรณ์ ๕,๐๐๐ 
บาท 
เป็นเงิน ๑๑๓,๖๐๐ บาท 
 
 

25-29 มิ.ย. 
2561 

๑.  วิทยาลัย
พยาบาลฯและ
สถานบริการ
สุขภาพท่ีเป็นแหล่ง
ฝึกของนักศึกษามี
สัมพันธภาพที่ดีใน
การร่วมมือการ
จัดการเรียนการ
สอน 
๒.  พยาบาลพี่
เลี้ยงมีศักยภาพ
และทัศนคติทีด่ี
ในการฝึก
ภาคปฏิบตัิของ
วิทยาลัยฯ 
๓.  ได้แนวทาง
และความร่วมมือ
ในการผลติ
บัณฑิตพยาบาล 

-อ.อัญชลี รุ่งฉาย
(ผู้รับผดิชอบ
โครงการ) 
-อ.จุฑามาศ 
 

สรุปงบประมาณโครงการที ่RP05  ๑๑๓,๖๐๐    
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่ RP0๖ การเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
 
 โครงการตามยุทธศาสตร ์
โครงการงานประจ า 
 
วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อให้นักศึกษาแต่ละช้ันปีมี
ความเข้าใจหลักสูตร รายวิชา 
การจัดการเรยีนการสอน การ
วัดประเมินผล และความ
ทันสมัยในแตล่ะรายวิชา 
2.มีทักษะการเรยีนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 เกี่ยวกับ
ภาษาอังกฤษ การใช้
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 
3.นักศึกษาทราบเกี่ยวกับ
หน่วยบริการนอกหลักสตูรที่
วิทยาลัยจัดให ้
4. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจ
ระบบการอุทรณร์้องเรียนที่
วิทยาลัยจัดให ้
6. เพื่อให้นักศึกษาสอบ
ภาษาอังกฤษผ่าน 

1.ร้อยละ 80 ของ
นักศึกษามีความเข้าใจ
วิธีการจัดการเรียนการ
สอน และการวัด
ประเมินผล 
2.ร้อยละ 80 ของ
นักศึกษามีความรู้
ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นอย่าง
น้อย 20% ภายหลังการ
เตรียมความพร้อม 
3.ร้อยละ 80 ของ
นักศึกษามีความรู้ทางดา้น
คอมพิวเตอร์เพิม่ขึ้นอย่าง
น้อย 20% ภายหลังการ
เตรียมความพร้อม 
4.ร้อยละ 80 ของ
นักศึกษามีความรู้ทางดา้น
ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง 
patient safety เพิ่มขึ้น
อย่างน้อย 20% ภายหลัง
การเตรียมความพร้อม 
5.ร้อยละ 80 ของ
นักศึกษาทราบเกี่ยวกับ
หน่วยบริการนอกหลักสตูร

กิจกรรมที่1 
1.1 ประชุมน าผลเตรียม
ความพร้อมของช้ันปีที่ 1 
ในปีการศึกษาที่ผ่านมา
วิเคราะห์และวางแผน
การเตรียมความพร้อม 
1.2 ด าเนินการเตรียม
ความพร้อมของช้ันปีท่ี 1 
ในเรื่อง การใช้ชีวิต /
ภาษาอังกฤษ/การใช้
ศตวรรษที่ 21 (การเรียน
แบบ Active Learning)/
หน่วยบริการนอก
หลักสตูรที่วิทยาลัยจัดให้
(12วัน)  
   วันท่ี1ปฐมนิเทศ
วิทยาลัยฯครึ่งวันมอบตัว
ครึ่งวันสถานท่ี 
   วันท่ี2การปรับตัวการ
ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน  
   วันท่ี3การเรียนแบบ
Active Learning 
(overview, mapping, 
การเรยีนรู้แบบ 

-อาจารย์
กรรมการกิจการ
นักศึกษา 
๑๐ คน 
-นักศึกษาช้ันปีท่ี 
๑ (รุ่นท่ี70) 
จ านวน ๑43 คน 
-กรรมการสโมสร
นักศึกษา ๓๐ คน 
 

กิจกรรมที่1 
เงินลงทะเบียนคนละ ๑,๕๐๐
บาทx๑๔๐คน(ส่วนนักศึกษา
ใหม่) เป็นเงิน   210,000
บาท และเงินรายได้
สถานศึกษา 
- ค่าอาหารมื้อกลางวัน 
นศ.พยบ.1 จ านวน 143 คน 
x 12 มื้อ x 50 บาท เป็น
เงนิ 85,800 บาท 
- ค่าอาหารว่าง นศ.พยบ.1 
จ านวน 143 คน x 24 มื้อ  
x 20 บาท เป็นเงิน 68,64
๐ บาท  
- ค่าอาหารมื้อเย็น นศ.พยบ.
1 จ านวน 143 คน x 2 มื้อ 
x 50 บาท เป็นเงิน 
14,300 บาท 
- ค่าตอบแทนวิทยากรจาก
หน่วยงานรัฐบาล ชม.ละ
๖๐๐บาท x 4 คน x ๗ ชม. 
เป็นเงิน ๑6,8๐๐ บาท 
-ค่าที่พักวิทยากร ๑วัน x 
๑,5๐๐บาท เป็นเงิน ๑,5๐๐ 

 นักศึกษาแต่ละ
ช้ันปีมีความ
พร้อมในการเรยีน
ของแต่ละชั้นปี 
ของปีการศึกษา
นั้นๆ 

อ.สายชล 
(ผู้รับผิดชอบ
โครงการ) 
อ.สมาภรณ์ 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

 ที่วิทยาลัยจัดให ้
6.ร้อยละ 80 ของ
นักศึกษาเข้าใจระบบการ
อุทรณ์ร้องเรยีนที่วิทยาลัย
จัดให ้
7.ร้อยละ 80 ของ
นักศึกษาสอบภาษาอังกฤษ
ผ่าน 
 

authentic) 
    วันท่ี4 การอ่าน การ
คิดวิเคราะห์  
   วันท่ี5 การสืบค้นสาร 
สนเทศ/ห้องสมุด/
คอมพิวเตอร์  
   วันท่ี6 ทักษะ
ภาษาไทยการอ่าน การ
จับประเด็น การตคีวาม  
    วันท่ี7-9 
ภาษาอังกฤษ(นักศึกษา
ทุกคน) 
    วันท่ี10-12 
ภาษาอังกฤษ(นักศึกษาท่ี
มีผลการสอบ
ภาษาอังกฤษไม่ผ่าน
เกณฑ์) 
1.3 ประเมินผลการ
เตรียมความพร้อม 
1.4 ประเมินผลการ
ด าเนินการเตรยีมความ
พร้อม 
 

บาท 
-ค่าพาหนะเหมาจ่าย ๔,5๐๐ 
บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน วิทยากร 
4 คน x 80 บาทเป็นเงิน 
320 บาท  
-ค่าอาหารเย็น วิทยากร 4 
คน x 80 บาทเป็นเงิน 320 
บาท 
- ค่าอาหารว่างวิทยากร 4 
คน x 25 บาท x 2 มื้อ เป็น
เงิน 200 บาท  
-ค่าอาหารมื้อกลางวัน 
กรรมการสโมสรนักศึกษา 
จ านวน 30 คน x 5 วัน x 
50 บาท เป็นเงิน 7,500 
บาท 
-ค่าอาหารมื้อเย็นกรรมการ
สโมสรนักศึกษา จ านวน 30 
คน x 3 วัน x 50 บาท เป็น
เงิน 4,500 บาท 
- ค่าอาหารว่างกรรมการ 
สโมสรนักศึกษา จ านวน 30 
คน x 2 มื้อ x 5 วัน x 20 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

บาท เป็นเงิน 6,000 บาท 
- ค่าจ้างเหมาจัดท าบายศรี 
เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท 
- ค่าจ้างท าปูายเวที เป็นเงิน
๑,๕๐๐ บาท 
-ค่าถ่ายเอกสาร เป็นเงิน2,5
๐๐ บาท 
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เป็นเงิน 
2,500 บาท 
- ค่าจ้างรถรางคันละ ๑,๒๐๐ 
บาท x ๕ คัน เป็นเงิน๖,๐๐๐ 
บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ 1  
ชั้นปีที่ 1 เป็นเงิน 
227,880 บาท 

  กิจกรรมที่ 2  
ช้ันปีท่ี 2 ทักษะทาง
วิชาชีพ /ภาษาอังกฤษ 
(Gramma/ listening/ 
Reading)/การใช้
ศตวรรษที่ 21 (การ
สืบค้น, พื้นฐานการใช้
คอมพิวเตอร์) /หน่วย
บริการนอกหลักสูตรที่

 กิจกรรมที่ 2 
ไม่ใช้งบประมาณ 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

วิทยาลัยจัดให ้
/ความเสี่ยงขณะ
ปฏิบัติงานบนหอผู้ปุวย 
(1สัปดาห์) 
วันท่ี1-2 เปิดรายวิชาที่
สอนในช้ันปีท่ี 2(เฉพาะ
เทอม1) 
วันท่ี3 ความเสี่ยงขณะ
ปฏิบัติงานบนหอผู้ปุวย 
และให้ความรู้เกี่ยวกับ
เรื่อง patient safety 
วันท่ี4 การสืบค้น
สารสนเทศ/ห้องสมุด/
คอมพิวเตอร ์ แหล่งงาน 
Part time 
วันท่ี5 ภาษาอังกฤษ 
(Gramma/ listening/ 
Reading) 

  กิจกรรมที่  3 
 ช้ันปีท่ี 3 ทักษะทาง
วิชาชีพ /ภาษาอังกฤษ 
(Gramma/ listening/ 
Reading)/การใช้ศตวรรษ
ที่ 21 (การสืบค้น, 

 กิจกรรมที่ 3 
ไม่ใช้งบประมาณ 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

พืน้ฐานการใช้
คอมพิวเตอร์)  /หน่วย
บริการนอกหลักสูตรที่
วิทยาลัยจัดให/้ความเสีย่ง
ขณะปฏิบตัิงานบนหอ
ผู้ปุวย (1สัปดาห์) 
วันท่ี1-2 เปิดรายวิชาที่
สอนในช้ันปีท่ี 3(เฉพาะ
เทอม1)/ทักษะทาง
วิชาชีพ(การเตรียมความ
พร้อมก่อนข้ึนสู่การ
ปฏิบัติงาน)/การเตรียม
สอบสภาการพยาบาล 
วันท่ี3 ความเสี่ยงขณะ
ปฏิบัติงานบนหอผู้ปุวย 
และให้ความรู้เกี่ยวกับ
เรื่อง patient safety 
วันท่ี4 การสืบค้น
สารสนเทศ/ห้องสมุด/
คอมพิวเตอร ์ หน่วย
บริการนอกหลักสูตรที่
วิทยาลัยจัดให ้
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

วันท่ี5 ภาษาอังกฤษ 
(Gramma/ listening/ 
Reading) 

  กจิกรรมที่  4  
ช้ันปีท่ี 4 ทักษะทาง
วิชาชีพ /ภาษาอังกฤษ 
(Gramma/ listening/ 
Reading)/การใช้ศตวรรษ
ที่ 21 (การสืบค้น, 
พื้นฐานการใช้
คอมพิวเตอร์)  /แหล่งงาน 
Part time/ความเสี่ยง
ขณะปฏิบตัิงานบนหอ
ผู้ปุวย/ความเสี่ยงในการ
สอบสภาการพยาบาลไม่
ผ่าน 
วันท่ี1-2 เปิดรายวิชาที่
สอนในช้ันปีท่ี 4(เฉพาะ
เทอม1)/ทักษะทาง
วิชาชีพ/การเตรยีมสอบ
สภาการพยาบาล 
วันท่ี3 ความเสี่ยงขณะ
ปฏิบัติงานบนหอผู้ปุวย 
และให้ความรู้เกี่ยวกับ

 กิจกรรมที่ 4 
ไม่ใช้งบประมาณ 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

เรื่อง patient safety  
วันท่ี4 การสืบค้น
สารสนเทศ/ห้องสมุด/
คอมพิวเตอร ์ หน่วย
บริการนอกหลักสูตรที่
วิทยาลัยจัดให ้
วันท่ี5 ภาษาอังกฤษ 
(Gramma/ listening/ 
Reading) 

  กิจกรรมที่ 5 
กิจกรรมเตรยีมความ
พร้อมเทอม 2 ของช้ันปี 
1 
วันท่ี1-2 เปิดรายวิชาที่
สอนในช้ันปีท่ี 1(เฉพาะ
เทอม 2)/ทักษะทาง
วิชาชีพ/การเตรยีมสอบ
สภาการพยาบาล 
วันท่ี3 ความเสี่ยงขณะ
ปฏิบัติงานบนหอผู้ปุวย 
และให้ความรู้เกี่ยวกับ
เรื่อง patient safety  
วันท่ี4 การสืบค้น
สารสนเทศ/ห้องสมุด/

 กิจกรรมที่ 5 
ไม่ใช้งบประมาณ 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

คอมพิวเตอร ์ หน่วย
บริการนอกหลักสูตรที่
วิทยาลัยจัดให ้
วันท่ี5 ภาษาอังกฤษ 
(Gramma/ listening/ 
Reading) 

  กิจกรรมที่ 6  
กิจกรรมเตรยีมความ
พร้อมเทอม 2 ของช้ันปี 
2- 3(2วัน) 
กลุ่มเปูาหมายปี 2-3  
วันท่ี 1 ความเสีย่งขณะ
ปฏิบัติงานบนหอผู้ปุวย 
และให้ความรู้เกี่ยวกับ
เรื่อง patient safety/
เปิดรายวิชาที่สอน 
วันท่ี 2 เปิดรายวิชาที่
สอน/ทักษะทางการ
พยาบาล 
 
 
 

 กิจกรรมที่ 6 
ไม่ใช้งบประมาณ 

   

สรุปงบประมาณโครงการที ่RP06 227,880    
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่ RP0๗ เตรียม
ความพร้อมเพ่ือการท างาน
เมื่อส าเร็จการศึกษา และ
อ าลาสถาบัน 
 
 โครงการตามยุทธศาสตร ์
โครงการงานประจ า 
 
วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อเตรียมความพร้อม 
ในการเข้าสู่วิชาชีพพยาบาล 
2. เพื่อส่งเสริมความภาค 
ภูมิใจในวิชาชีพ 
3.เพื่อพัฒนาความเข้าใจการ
ส านึกรักบ้านเกิด กตัญญู  
แหล่งทุน  ประชาชน และ
ผู้รับบริการ 
  
 
 
 
 
 
 

๑.ค่าเฉลี่ยความคิดเห็น 
ของนักศึกษาท่ีมีทัศนคติ 
ที่ดีต่อวิชาชีพมากกว่า 
๓.๕๑ 
2.ร้อยละ 80 ของบัณฑติ
มีความคิดเห็นต่อสถาบัน
อยู่ในระดับดี(3.51) 

กิจกรรมที่ ๑ 
๑.วิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงานในปี
การศึกษาท่ีผ่านมา 
๒. วางแผนจัดกิจกรรม
การ 
๓. ด าเนินการตามแผน 
  ๑.๑ กิจกรรมเตรียม
ความพร้อม: จัดประชุม
วิชาการ 
 ๑.๒ จัดกิจกรรมกลุ่ม
เพื่อความผูกพันธ์สถาบัน 
๑.๓ ปัจฉมินิเทศ และ
อ าลาสถาบันส าหรับ
นักศึกษาช้ันปีท่ี ๔ 
๑.๔ พิธีส าเร็จการศึกษา 

นักศึกษาช้ันปีท่ี 
๔ 
จ านวน ๑๔6 คน 
 

กิจกรรมที่ ๑ เงินรายได้
สถานศึกษา  (ค่าลงทะเบียน
นักศึกษาคนละ 500 บาท) 
- ค่าตอบแทนวิทยากร
ภาครัฐบาลช่ัวโมงละ 600 
บาท x 7ชม. X 3วัน เป็นเงิน
12,600 บาท และ
ภาคเอกชน ช่ัวโมงละ 1,200 
บาทx 4 ชม.เป็นเงิน 4,800 
บาท 
รวมทั้งหมด 17,400บาท 
-ค่าเดินทางวิทยากรเป็นเงิน 
6,5๐๐บาท 
- อาหารว่างนักศึกษา  
จ านวน๒๐บาทx8มื้อx๑๔6 
คน เป็นเงิน ๒3,36๐ บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน อาหาร
ว่างวิทยากรและคณะกรรมการ
จ านวน ๑๓๐บาทx4วันx1๕
คน เป็นเงิน 7,800 บาท 
-ค่าอาหารว่างวันปัจฉิมนิเทศ
จ านวน ๒๕บาทx๘๐คน เป็น
เงิน ๒,๐๐๐ บาท 
- ค่าจา้งเหมา(คา่ตกแต่ง

 
21-25 พ.ค. 
25๖1  

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

อ.ดร.ศุภาณ์นาฏ
(ผู้รับผดิชอบ
โครงการ) 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 

สถานที่) เป็นเงิน 4,๐๐๐ บาท 
- ค่าวสัดุ เป็นเงิน 12,๐๐๐ 
บาท 

สรุปงบประมาณโครงการที ่RP07 73,060    
โครงการที่ RP08 
ประเมินผลการด าเนินงาน
หลักสูตร 
 
 โครงการตามยุทธศาสตร ์
โครงการงานประจ า 
 
วัตถุประสงค์ 
1.ประเมินผลและก ากับ
ติดตามการด าเนินการ
หลักสตูร 
2. เตรียมพร้อมรับการ
ประเมินคุณภาพภายในระดับ
หลักสตูร 
3.เผยแพรผ่ลการด าเนินงานสู่
สาธารณชน 

1.ผลประเมินการ
ด าเนินการหลักสูตรระดับ
สถาบันได้คะแนนในระดับ 
3 
2.ผลการประเมินคณุภาพ
หลักสตูรจากองค์ประกอบท่ี 
1 ตามก ากับมาตรฐาน 
3.ผลการประเมินคณุภาพ
หลักสตูรมากกว่าเท่ากับ 
3.81   

1.ประชุมวิเคราะหผ์ล
การด าเนินการของปี
การศึกษาท่ีผ่านมา 
2.วางแผนเพื่อ
ด าเนินการประเมินผล
การด าเนินงานหลักสตูร 
3.ด าเนินการก ากับการ
ประกันคูรภาพหลักสูตร 
 - ปรับปรุงระบบและ
กลไลในการก ากับตดิตาม
การด าเนินการประกัน
คุณภาพหลักสตูร 
 - แต่งตั้งคณะกรรมการ
ก ากับติดตามการด าเนิน 
การให้เป็นไปตามระบบ 
4.ประเมินผลการ
ด าเนินการของหลักสูตร 
5.น าผลการประเมิน
เสนอต่อกรรมการบริหาร
วิทยาลัยฯ   

อาจารย์ในกลุม่
งานวชิาการ 15 
คน 

เงินอุดหนุน 
-ค่าอาหารกลางวัน ๘๐บาท/
คนx20 คนx 5 วันเป็นเงิน  
8000 บาท 
-ค่าอาหารว่าง 25 บาท/คน
x2มื้อ/วันx 20 คนx5วัน 
เป็นเงิน 5000บาท 
รวมเงิน 13,000บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครั้งท่ี 1 
17-18 ม.ค. 
2561 
ครั้งท่ี 2 
3-5 ก.ค. 
2561 

ผลของการ
ประกันคณุภาพ
หลักสตูรอยู่ใน
ระดับดีมาก 

อ.ดวงพร 
(ผู้รับผดิชอบ
โครงการ) 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

6.น าผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะจาก
กรรมการบริหารวิทยาลัย
ฯ มาปรับปรุงหลักสูตร
และการด าเนินงาน 
7.น าผลการประกัน
คุณภาพการประเมินการ
ประกันคณุภาพภายนอก
มาปรับปรุงระบบและ
กลไก 
8.เผยแพร่ผลการ
ด าเนินงานและ
เตรียมพร้อมรับการ
ประเมิน 

สรุปงบประมาณโครงการที่ RP08 13,000    
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แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2561 
ชื่อแผนงาน 2.แผนพัฒนานักศึกษาพยาบาล 
วัตถุประสงค์ของแผนงาน 1. เป็นแนวทางการด าเนินงานการพัฒนานักศึกษาพยาบาลให้เป็นบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพ 

2. เพ่ือก ากับติดตามการด าเนินงานพัฒนานักศึกษา 
ตัวช้ีวัดแผนงาน ๑. ร้อยละ ๘๐ของนักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์และอัตลักษณบัณฑิต 
 ๒. ร้อยละ๙๐ของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีค่าเฉลี่ยตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลในระดับดีขึ้นไป(≥๓.๕๑จากคะแนนเต็ม ๕) 
 ๓. ร้อยละ๙๐ของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีค่าเฉลี่ยด้านการบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ในระดับดีขึ้นไป(≥ ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕)  
 ๔. ร้อยละ๙๐ของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีค่าเฉลี่ยด้านคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป(≥ ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕) 
 5. ค่าเฉลี่ยของการประเมินคุณภาพบัณฑิตด้านการบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ โดยผู้ใช้บัณฑิต ≥๔.๓๐ 
 6. ร้อยละ ๙๐ของโครงการ/กิจกรรมด าเนินการได้ตามแผนทั้งด้านเวลาและการใช้จ่ายงบประมาณ 
 7. ร้อยละ ๘๐ ของโครงการด าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด 
ความสอดคล้อง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  การผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพ 
 เป้าประสงค์ : 1.๑. บัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์  

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 1.๑. ค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ จากผู้ใช้บัณฑิต 
1.๒. ร้อยละของบัณฑิตท่ีสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผ่านครั้งแรก 
1.3. ระดับคะแนนผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร 

 กลยุทธ์ 1.๑.สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้บัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ 
1.๒.พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีสมรรถนะเชิงวิชาชีพบนพื้นฐานการบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 

ระบบประกันคุณภาพการ  
ศึกษา 

- ตัวบ่งชี้คุณภาพระดับหลักสูตรองค์ประกอบที่ 3 ามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสกอ. 
- ตัวบ่งชี้คุณภาพระดับองค์ประกอบที่ 1 (1.1,1.4-1.5) ระดับสถาบันตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสกอ. 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  รองผู้อ านวยการกลุ่มงานวิชาการ 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่ SP02 พัฒนา
นักศึกษาให้มีอัตลักษณ์
บัณฑิต “บริการสขุภาพด้วย
หัวใจ ความเป็นมนุษย์” 
 
โครงการตามยุทธศาสตร ์
 โครงการงานประจ า 
 
วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อผลิตนักศึกษาใหม้ี
คุณลักษณะของการบริการ
สุขภาพด้วยหัวใจความเป็น
มนุษย ์
1.เพื่อผลิตบณัฑติให้มี
คุณลักษณะของการบริการ
สุขภาพด้วยหัวใจความเป็น
มนุษย ์
 

1. ค่าเฉลี่ยของการ
ประเมินคุณภาพนักศึกษา
ด้านการบริการด้วยหัว
ใจความเป็นมนุษยโ์ดยผู้ใช้
บัณฑิต 
≥๔.01 
2.ค่าเฉลี่ยของการประเมิน
คุณภาพบณัฑิตด้านการ
บริการด้วยหัวใจความเป็น
มนุษย์โดยผู้ใช้บัณฑติ 
≥๔.๓๐ 
 

กิจกรรมที่ 1 
พัฒนานักศึกษาให้มีอัต
ลักษณบ์ัณฑิตผ่านการ
จัดการเรียนการสอน
แบบอิงสภาพจริง 
1.ประชุมน ารายงานสรุป
การด าเนินงานการ
พัฒนา อัตลักษณ์บณัฑิต
ในปีท่ีผ่านมา มา
วิเคราะห์ และก าหนด
แผนพัฒนาอตัลักษณ์ 
บัณฑิต(ส่งเสริมการ
บริการด้วยหัวใจความ
เป็นมนุษย์ การมีส่วน
ร่วม การคดิวิเคราะห์ 
SAP) ด้านวิชาการ และ
ก าหนดเป็นนโยบาย 
2. ประชุมคัดเลือกวิชาที่
จัดการเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนาอัตลักษณ์บณัฑิต 
เป็นการจัดการเรียนการ

นักศึกษาช้ันปีท่ี 
1-4  
 

กิจกรรมที่ 1 
พัฒนานักศึกษาให้มีอัต
ลักษณบ์ัณฑิตผ่านการ
จัดการเรียนการสอนแบบอิง
สภาพจริง 
-ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ต.ค.2560 
-ก.ย. 2561 

วิทยาลัยสามารถ
ผลิตบัณฑติ
พยาบาลที่มี
บริการสุขภาพ
ด้วยหัวใจ ความ
เป็นมนุษย ์

-รองผู้อ านวยการ
งานวิชาการ 
- อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 
-งานจัดการศึกษา 
-งานกิจการ
นักศึกษา 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

สอนแบบ Authentic 1 
วิชาในทุกช้ันปี  
ปีการศึกษา 2560 
(งบประมาณ 2561) 
ในหมวดวิชา พย. ทุก
รายวิชามีการจัดการ
เรียนการสอน 
Authentic อย่างน้อย 1 
รายวิชา 

  กิจกรรมที ่2 
พัฒนานักศึกษาให้มีอัต
ลักษณบ์ัณฑิตผ่าน
กิจกรรมจิตปัญญาและ
จิตอาสา 
2.1 กิจกรรมจิตปญัญา  
นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 เน้น
ให้เกิดตระหนักรูต้นเอง  
นักศึกษาช้ันปีท่ี 2 เน้น
ให้เกิดเมตตากรุณา 
นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 เน้น
ให้เกิดจิตสาธารณะ 
นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 เน้น
ให้เกิดคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 

นักศึกษาช้ันปีท่ี 
1-4 
 

กิจกรรมที ่2 พัฒนา
นักศึกษาให้มีอัตลักษณ์
บัณฑิตผ่านกิจกรรมจิต
ปัญญาและจิตอาสา 
 
กิจกรรมที2่.1 จติตปญัญา 
(ท าปีการศึกษา2560และปี
การศึกษา2561)  
-ค่าอาหารกลางวัน 563คน 
x 50บาทต่อมื้อ x2มื้อเป็น
เงิน 56,300 บาท 
-ค่าอาหารว่าง 563 คนx 
20บาทต่อมื้อ x4 มื้อเป็น
เงิน 45,040 บาท 
-ค่าตอบแทนวิทยากร๒คนx๑

 
 
 
 
 

ปีการศึกษา 
2560  
ช้ันปีท่ี 1 วันที่ 
8-10 ม.ค.
2561 
ช้ันปีท่ี 2 วันท่ี 
22-28 ม.ค.
2561 
ช้ันปีท่ี 3 วันที่ 
12-13 ก.พ.

 กิจกรรม ๑) 
กิจกรรมจติปัญญา  
ชั้นปี๑ 
อ.ภุสิตา 
ชั้นปีที่ ๒ 
อ.ภุมรินทร ์
ชั้นปีที่ ๓ 
อ.จุฑากานต ์
ชั้นปีที่ ๔ 
อ. อวินนท์ 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

4ชม.x๖๐๐x4ช้ันป ี เป็นเงิน 
67,200 บาท 
-วัสดุอุปกรณ์ 5000บาทx 
4ช้ันป ีเป็นเงิน 20,000 
บาท 
-ค่าอาหารกลางวันวิทยากร  
2คน x 80บาทต่อมื้อ x2มื้อx 
4ช้ันป ีเป็นเงิน 1,280 บาท 
-ค่าอาหารว่างวิทยากร 2คน 
x 25บาทต่อมื้อ x4มื้อx4ช้ัน
ปี เป็นเงิน 800 บาท 
รวมเป็นเงินกิจกรรมที ่1) 
ส าหรับ ปีการศึกษา 2560 
เป็นเงิน 190,620 บาท 
รวมเป็นเงินกิจกรรมที1่) 
ส าหรับปีการศึกษา 2561 
 เป็นเงิน 190,620 บาท 
สรุปรวมเป็นเงินกิจกรรมที ่
กิจกรรมที่2.2.1 จิตต
ปัญญา 381,240 บาท 

2561 
ช้ันปีท่ี 4 วันที่ 
3-4 มี.ค.
2561 
 
ปีการศึกษา 
2561 
ช้ันปีท่ี 1 วันที่ 
8-9 ส.ค.
2561 
ช้ันปีท่ี 2 วันที่ 
30-31 ก.ค.
2561 
ช้ันปีท่ี 3 วันที่ 
1-2 ส.ค.61 
ช้ันปีท่ี 4 วันที่ 
6-7 ส.ค.
2561 

  2.2 กิจกรรมจิตอาสา
เพ่ือสังคม 
เน้นการเสียสละอุทิศตน
ในการให้บริการ  

นักศึกษาช้ันปีท่ี 
1-4 
 

กิจกรรมที่ 2.2.2  
จิตอาสาเพ่ือสังคม  
-ค่าวัสดุอุปกรณ์ช้ันปีละ 5,000
บาท x4 ช้ันป ีเป็นเงิน 

ปีการศึกษา 
2560 
ช้ันปีท่ี 1 วันที่ 
5 มค.-27 พค.

 กิจกรรมที่ ๒.2 
ชั้นปี๑อ.สุวรรณ ี
ชั้นปีที่ ๒ 
อ.จันทร์จิรา  
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

 20,000 บาท 
 
รวมกจิกรรมที่ 2.2.2  
จิตอาสาเพ่ือสังคม เป็นเงิน 
20,000 บาท 

2561 
ช้ันปีท่ี 2 วันที่ 
22 มค.-15 
กค.2561 
ช้ันปีท่ี 3 วันที่ 
19 กพ.-15 
กค. 
ช้ันปีท่ี 4 วันที่ 
12 มคี.-13
พค.2561 

ชั้นปีที ่๓ 
อ.ปิยะพงษ ์
ชั้นปีที๔่ 
อ. พรพิมล 

สรุปงบประมาณโครงการที่ SP02 401,240    
โครงการที่  RP09 
เสริมทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21  
 
โครงการตามยุทธศาสตร ์
โครงการงานประจ า 
 
วัตถุประสงค์ 
๑. เพือ่พัฒนาการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที๒่๑ ของนักศึกษา
พยาบาล 
๒. เพื่อส่งเสริมการน าเสนอ

1.ร้อยละ100ของนักศึกษา
มีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21อยู่ในระดับดี
ขึ้นไป ท้ังภาพรวมและราย
ด้าน(ค่าคะแนนเฉลี่ย
มากกว่า ๓.๕๑จากคะแนน
เต็ม 5) 
2.ร้อยละ 80ของนักศึกษา
ช้ันปีท่ี 1 สอบผ่านภาษา 
อังกฤษตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ สบช. ก าหนด 
3.นักศึกษาได้รับรางวัล
ทางด้านวิชาการ/

กิจกรรมที่ 1 การเสรมิ
ทักษะทางด้านภาษา 
อังกฤษ 
1.วิเคราะหผ์ลการ
ทดสอบภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาและประชุมวาง
แผนการพัฒนานักศึกษา 
2.จัดใหม้ีกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ได้แก ่
2.1 สอนเสริมให้กับ
นักศึกษาท่ีสอบไมผ่่าน
เกณฑ ์
2.2 กิจกรรมดูหนังฟัง

กิจกรรมที่ 1 
นักศึกษาช้ันปีท่ี 
๑  จ านวน ๑๔2 
คน 
นักศึกษาช้ันปีท่ี 
๒ จ านวน ๑๓๙ 
คน 
นักศึกษาช้ันปีท่ี 
๓ จ านวน  ๑๓๖ 
คน 
นักศึกษาช้ันปีท่ี 
๔ จ านวน  ๑๔๖ 
คน 

ใช้เงินรายไดส้ถานศึกษา 
กิจกรรมที่ 1.1  
-ค่าถ่ายเอกสาร 1๐,๐๐๐ 
บาท  
-ค่าวัสดุ 4,๐๐๐ บาท 
-.ค่าตอบแทนวิทยากรภาครัฐ 
๖๐๐ บาท/ช.ม x 6๐ ช.ม 
เป็นเงิน  36,๐๐๐ บาท 
 
รวมเงินกิจกรรมที่1.1เป็น
เงิน   5๐,๐๐๐ บาท 
 

-ภาคการศกึษา 
ที่  2-๓/2560 
(ช่ัวโมง EQDAY 
พุธที่ 4หรือ5) 
- ประกวด
ตัดสินผลงาน 
๒๘ มี.ค๖๑ 
 
 
 
 
 
 

๑. นักศึกษา
สามารถสอบผา่น
ภาษาอังกฤษ 
และสื่อสารเป็น
ภาษาอังกฤษได ้
๒.วิทยาลยัมีการ
เผยแพร่ ผลงาน
วิชาการและ
นวัตกรรมต่อ
สาธารณชน 
๓. วิทยาลัยไดร้ับ
การยอมรับและ
เป็นที่รู้จักของ

อ. ภูษิตา 
อ.ปยิพงศ์ 
ชมรมวิชาการและ
ประกันคณุภาพ
การศึกษา 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

ทางด้านวิชาการ/นวัตกรรม/
งานวิจัยส าหรบันักศึกษา 

นวัตกรรม/งานวิจัย เพลง 
2.3มอบหมายอ่าน
หนังสือและซดีีภาษา 
อังกฤษในห้องสมุด (นอก
เวลาตามความสนใจ) 
2.4จัดกิจกรรมแข่งขัน
ประกวดวิดโิอคลิป
ส่งเสริมสุขภาพเป็น
ภาษาอังกฤษโดย 
2.4.1.แบ่งกลุ่มนักศึกษา
แต่ละชั้นปีกลุ่มละ25คน 
2.4.2 มอบหมายให้
เลือกวิธีการส่งเสริม
สุขภาพท่ีสนใจและน ามา
จัดท าสื่อในระบบวิดิทัศน์ 
วิดีโอคลิป ยูทูป โดยใช้
ค าบรรยายเปน็ภาษาอังกฤษ 
กลุ่มละ1 ช้ินงาน  
2.4.3 จัดประกวดตัดสิน 
2.5 ก าหนดให้มี 
English day  
3. สรปุผลการด าเนิน 
งานกิจกรรม และจัดใหม้ี
การทดสอบภาษาอังกฤษ 

  
 
 
 
 
ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ 
วันที่ ๓-๔ ม.ีค. 
๒๕๖๑ 
ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ 
วันเสาร์สปัดาห์
ที่ ๒ เดือน
กันยายน ๒๕๖๑ 
 

สาธารณชน 
 

 
 
 
 
 
ดร.ศุภารณ์นาฏ 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

 กิจกรรมที่ 1.2 การจัด
สอบภาษาอังกฤษ
(สบช.) 
1.จัดใหม้ีการทดสอบ
ภาษาอังกฤษ 
2.วิเคราะหผ์ลการ
ด าเนินงานและผลสอบ 

 กิจกรรมที่ 1.2 การจัดสอบ
ภาษาอังกฤษ (สบช.) 
-ไม่ใช้งบประมาณ 
 

   

 กิจกรรมที่ 2สนับสนุนให้
นักศึกษาเข้าร่วมประชุม
วิชาการและน าเสนอ
ผลงานวิชาการหรือ
นวัตกรรมนอกสถาบัน 
1.วิเคราะหผ์ลการ
ด าเนินการปละประชุม
วางแผน 
2.ประสานภาควิชา
เกี่ยวกับรายชื่อผลงาน
วิชาการวิจัย/นวัตกรรม
ของนักศึกษา 
3. แสวงหาเวทีวิชาการ
ต่างสถาบันท่ีเปิดโอกาส
ให้นักศึกษาไปน าเสนอ
วิชาการและส่งเสริมให้
นักศึกษาเข้าร่วมประชุม

กิจกรรมที่ 2 
นักศึกษาทุกช้ันปี  
จ านวน 563 คน 
 

กิจกรรมที่ 2 (ใช้เงินรายได้
สถานศึกษา) 
ค่าลงทะเบียนคา่พาหนะของ
นักศึกษา 5 เวทีๆละ 8 คน 
-ค่าลงทะเบียน 400 บาทx8
คนx5เวที = 16,000 บาท 
- ค่าเบี้ยเลีย้งนักศึกษา 180 
บาทx2วันx8คนx5เวที=
14,400 บาท 
- ค่าที่พักนักศึกษา 500บาท
x4ห้องx5เวทxี2วัน=
20,000บาท  
- ค่าจัดจ้างท าโปสเตอร์  
เป็นเงิน 5,000 บาท 
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เป็นเงิน
4,600 บาท 
รวมกจิกรรมที่ 2 

1 กรกฎาคม – 
30 กันยายน 
2561 
 
 
 
 

๑.วิทยาลยัมีการ
เผยแพร่ ผลงาน
วิชาการและ
นวัตกรรมต่อ
สาธารณชน 
๒. วิทยาลัยไดร้ับ
การยอมรับและ
เป็นที่รู้จักของ
สาธารณชน 
 

อ.เกศกาญจน ์
อ.ปิยพงศ์ 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

วิชาการนอกสถาบัน 
4. ส่งนักศึกษาเข้าร่วม
ประกวดผลงานทุกพันธกิจ
ในเวทีระดับชาติและ
นานาชาติ 
5. ถอดบทเรยีนเกี่ยวกับ
ความส าเร็จของการ
พัฒนานักศึกษาที่ก่อเกิด
ประโยชนส์ร้างคณุค่าต่อ
สถาบันชุมชน 

เป็นเงิน 60,000 บาท 
 

สรุปงบประมาณโครงการที่ RP09 110,000    
โครงการที่  RP10 
การประชมุเชิงปฏบิัติการ
พัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่
ปรึกษา 
 
โครงการตามยุทธศาสตร ์
โครงการงานประจ า 
 
วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษามี
ความรู้ในการให้ค าปรึกษา
เพิ่มขึน้ 

1.ร้อยละ80ของอาจารย์ที่
ปรึกษาเข้าร่วมโครงการ 
2.ร้อยละ95ของอาจารย์ที่
ปรึกษามีความรู้หลังจาก
เข้าโครงการเพิ่มขึ้นและ
เสรมิทักษะให้ค าปรึกษา 
3.ร้อยละ100ของอาจารย์
มีความพึงใจต่อการจดั
โครงการอยู่ในระดับดีขึ้น
ไป 
4.ร้อยละ80ของอาจารย์มี
ผลการประเมินความ 
พึงพอใจต่อการให้

1.ประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาศักยภาพอาจารย์
ที่ปรึกษา 
๒.ประเมินความคิดเห็น 
ของอาจารย์ต่อการเป็น
อาจารย์ที่ปรึกษา 
๓. เสวนาอาจารย์และ
เจ้าหน้าท่ีประจ า
ครอบครัว ในปีการศึกษา
ที่ผ่านมาและเสนอแนว 
ทางพัฒนาระบบ
ครอบครัว 
 

อาจารย์ จ านวน 
๕5 คน 
 
อาจารย์ 
บุคลากรของ
วิทยาลัย จ านวน 
๑๑๖ คน 
นักศึกษาช้ันปีท่ี 
๑-๔ จ านวน ๕๖
3 
 
 
 

ใช้เงินอุดหนุน 
-ค่าถ่ายเอกสาร1,500บาท 
-ค่าตอบแทนวิทยากร3ชม. 
x600บาทเป็นเงิน1,800
บาท 
-ค่าอาหารว่างอาจารย์55คน
x25บาทเป็นเงิน1,375 
บาท 
 
 
 
 

14 กพ 2561 
 
 
ภายใน ๑๕ 
ม.ค. 25๖1 
 
ภายในเดือน 
ม.ค.2561 
 
 
 
 
 

1.อาจารย์มี
ศักยภาพในการให้
ค าปรึกษา 
2. นักศึกษาได้รับ
ค าปรึกษาด้าน
วิชาการ การใช้
ชีวิตและการก้าว
สู่อาชีพ 
3.นักศึกษาได้รับ
ข้อมูลของ
หน่วยงานท่ี
ให้บริการกิจกรรม
พิเศษนอก

อ.ภุมรินทร ์
อ.จันทร์จิรา 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

2.เพื่อเสริมทักษะการให้
ค าปรึกษา 

ค าปรึกษาโดยนักศึกษาดี
ขึ้น 

๔. พบครอบครัว 
พุทธชินราชทุกวันพุธท่ี๒
ของเดือน 
5. ประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาต่อ
การให้ดูแลครอบครัวของ
อาจารย์ทุก ๖ เดือน 

ทุกวันพุธท่ี 2 
ของเดือน 
2561 
ครั้งท่ี 1 เดือน 
ธ.ค. 2560 
ครั้งท่ี 2 เดือน 
ส.ค. 2561 

หลักสตูร  

สรุปงบประมาณโครงการที่ RP10 4,675    
โครงการที่  RP11 โครงการ
พัฒนาความร่วมมือระหว่าง
สถาบันกับหน่วยงานภายนอก 
  
โครงการตามยุทธศาสตร ์
โครงการงานประจ า 
 
วัตถุประสงค์ 
๑.เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มี
คุณสมบัติตามมาตรฐานผลการ
เรียนรูร้ะดับอุดมศึกษาโดย
ความร่วมมือระหว่างสถาบัน 
๒.เพื่อส่งเสรมินักศึกษาให้
สามารถท ากิจกรรมร่วมกับ

๑.ร้อยละ๙๐ของนักศึกษา
ที่เข้าร่วมกิจกรรมไดร้ับการ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ ๒๑ในด้าน
ทักษะเชิงวิชาชีพ ทักษะ
เชิงวิชาการ และทักษะชีวิต
ในระดับดีขึน้ไป 
2.มีการด าเนินกจิกรรม
ร่วมกันระหว่างต่างสถาบัน
อย่างน้อย ๑ กิจกรรม 
3. ร้อยละ 80 ของ 
นักศึกษาท่ีร่วมกิจกรรมมี
จิตอาสาในระดับด ี
4. ร้อยละ 60 ของ
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมมี

กิจกรรมที่ ๑  
ประชุมส่งเสรมิความ
ร่วมมือระหว่างสถาบัน 
ในเรื่องการใช้การประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 
 

นักศึกษา ๑๐ คน 
อาจารย์ ๒ คน 

กิจกรรมที่ ๑ (ใช้เงินรายได้
สถานศึกษา)  
๑.ค่าเบีย้เลีย้งนักศึกษา  
๑๐คนx๑๘๐บาทx๒ วัน 
เป็นเงิน ๓,๖๐๐ บาท  
๒.ค่าเช่ารถตู้ วันละ ๒,๐๐๐บาท  
x๒ วัน เปน็เงิน ๔,๐๐๐ บาท 
๓.ค่าน้ ามันรถ ๒,๕๐๐ บาท 
๔.ค่าวสัด ุ๑,๐๐๐ บาท 
๕.ค่าเบี้ยเลีย้งอาจารย์๒๔๐บาท  
x ๒วัน x ๒คน เป็นเงิน ๙๖๐ บาท 
6. ค่าถ่ายเอกสาร 1,000 บาท 
7. ค่าวัสดุอุปกรณ์ 1,000 บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ ๑  
เป็นเงิน ๑4,๐๖๐ บาท 

ภาคเรยีนที่ ๑-
๓  ปีการศึกษา 
๒๕๖0 

1.นักศึกษาได้รับ
การพัฒนาทักษะ
การท างานร่วมกับ
สถาบันอื่น 
2.นักศึกษาเกิด
การพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 

อ.ปิยะเนตร 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

สถาบนัอ่ืนได ้
๓.เพื่อส่งเสรมิทักษะในศตวรรษ
ที๒่๑ให้กับนักศึกษา 
4. มีทักษะมนุษสัมพันธ์ ภาวะ
ผู้น าและการท างานเป็นทีม 

ทักษะมนุษสัมพันธ์ ภาวะ
ผู้น าและการท างานเป็นทีม 

กิจกรรมที่ ๒ 
ส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษา 
ในจังหวัดพิษณุโลก 
กิจกรรมแข่งขันกีฬา 
(กีฬาอุดมศึกษา  
จ.พิษณุโลก) 

๑. อาจารยผ์ู้
ฝึกสอน 
กีฬาจ านวน ๔ คน 
๒.นกัศึกษาช้ันปีที่  
๑-๔จ านวน๒๐๐
คน 
๓. คณาจารย ์
จ านวน ๒๐ คน 

กิจกรรมที่ ๒ (ใช้เงินรายได้
สถานศึกษา)  
ช่วงฝึกซ้อม 
เงินลงทะเบียนสถาบันละ 
๒๐,๐๐๐บาท  
-ค่าตอบแทนผู้ฝึกซ้อม  
๔ คนx๒๐๐บาทx๒๐วัน  
เป็นเงิน ๑๖,๐๐๐ บาท 
-ค่าอาหารว่างนักศึกษา  
๖๐คนx๒๐บาทx๒๐วัน 
(นักกีฬา)  
เป็นเงิน ๒๔,๐๐๐ บาท 
-ค่าอาหารว่างนักศึกษา ๑๔๐
คนx๒๐บาทx๑๐วัน (กอง
เชียร์) เป็นเงิน ๒๘,๐๐๐ 
บาท 
วันแข่งขัน (ใช้เงินรายได้
สถานศึกษา)  
-ค่าอาหารกลางวัน เย็น
อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี ๒๐ คน x 
๒ มื้อ x ๘๐บาท x ๒ วัน  
เป็นเงิน ๖,๔๐๐ บาท  
-ค่าอาหารว่างอาจารย์ และ
เจ้าหน้าท่ี ๒๐คนx25บาทx2 

กย. 2561 
ปีการศึกษา 
2561 

นักศกึษามี
เครือข่ายในการ
ด าเนินกิจกรรม
นักศึกษาเกิด 
ความร่วมมือ
ระหว่างสถาบัน 
อุดมศึกษาใน
จังหวัดพิษณุโลก
และภาคเหนือ 

อ.พรพิมล 
อ.อวินนท์ 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

มื้อ x ๒วัน รวมเป็นเงิน 
๒,๐๐๐ บาท  
-ค่าอาหารมื้อกลางวัน เย็น 
นักศึกษา ๒๐๐คนx๕๐บาท 
x3 มื้อ x ๒ วัน เป็นเงิน 
๖๐,๐๐๐ บาท 
-ค่าอาหารว่างนักศึกษา ๒๐๐
คนx2๐บาทx2มื้อ x ๒ วัน 
เป็นเงิน ๑๖,๐๐๐ บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน เย็นผู้
ฝึกซ้อม๔คน x80 บาทx 2 
มื้อ x ๒ วัน เป็นเงิน ๑,๒๘๐ 
บาท  
-ค่าอาหารว่างผูฝ้ึกซ้อม ๔ 
คน x 25 บาท x 2 มื้อ x๒ 
วัน เป็นเงิน ๔๐๐ บาท 
- ค่าจ้างเหมาเช่าชุด 
แต่งหน้า เหมาจ่าย เป็นเงิน
๕,๐๐๐ บาท 
-ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ๕,๐๐๐ 
บาท 
- ค่าจัดจ้าง ๕,๐๐๐ บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ ๒ 
เป็นเงิน ๑6๙,๐๘๐ บาท 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

 กิจกรรมที่ 3 
กิจกรรมพัฒนาผู้น าชมรม
นักศึกษาเครือข่าย
ภาคเหนือ 
- ประชุมผู้น านักศึกษา 
ทั้งหมด ๔ ครั้ง  ๖ วัน ที่ 
วพบ. เชียงใหม่ และ 
teleconference ๖ ครั้ง 
 
 
 
 
 
 

ตัวแทนนักศึกษา
วิทยาลัย
เครือข่าย
ภาคเหนือ แห่ง
ละ ๙ คน รวม ๘ 
แห่งเป็น ๗๒ คน 
อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยาลัยละ ๑ 
คน รวม ๘ คน 
คณะกรรมการ
ด าเนินงานนศ. 
และอาจารย์ ๑๐ 
คน 
 
 
 

กิจกรรมที่ ๓ (ใช้เงินรายได้
สถานศึกษา) 
-ค่าเบี้ยเลี้ยงวันเดินทาง นศ 
๑๘๐บาทx๔วันx๙คน เป็น
เงิน 3,240 บาท 
-ค่าเบี้ยเลี้ยงวันประชุม นศ 
๖๐บาทx๖วันx๙คน เป็นเงิน 
๓,๒๒๐ บาท 
-ค่าเบี้ยเลี้ยงวันเดินทาง 
อาจารย์ ๒๔๐บาทx๔วันx ๑
คน เป็นเงิน ๙๖๐ บาท 
-ค่าที่พักอาจารย์และ
นักศึกษา 10 คนx500บาท
x12วันเป็นเงิน 60,000 
บาท 
รวมกจิกรรมที่ 3  
เป็นเงิน 70,680 บาท 

พ.ย. 25๖๐ 
ม.ค. 256๑ 
พ.ค. 25๖๑ 
ก.ค. 25๖๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ.ปิยะเนตร 
อ.อวินนท ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 กิจกรรมที่ 4 
แนะแนววิชาชีพ
พยาบาล 1.แนะแนว
สัญจรตามที่หน่วยงาน
ภายนอกร้องขอ 
2.แนะแนววิชาชีพแก่
นักเรียนหรือผู้ที่สนใจ 

นักเรียนม.๖ 
จ านวน ๔๐๐คน 
ทีโ่รงเรียน 
อาจารย์
กรรมการ 
นักศึกษาสโมสร
นักศึกษา 

กิจกรรมที่ 4 (ใช้เงินรายได้
สถานศึกษา) 
-ค่าจัดท าปูายประชาสมัพันธ์
วิทยาลัยฯ ๓,๐๐๐ บาท 
-จัดจ้างท าแผ่นพับ
ประชาสมัพันธ์ ๕,๐๐๐ บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน อาจารย์และ

ภาคเรยีนที่ ๒-
๓ ปีการศึกษา  
๒๕60 
และภาคเรยีนที่ 
1 ปีการศึกษา 
2561 

นักศึกษาชมรม
วิชาการฯมีทักษะ
ในการบริหาร
จัดการโครงการ 

อ.จันทร์จริา 
อ.สุวรรณี 
ชมรมวิชาการฯ 
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

 พนักงานขับรถ ๓ คนx๘๐บาท 
x๓ ครั้งเป็นเงิน ๗๒๐ บาท 
-ค่าอาหารว่างอาจารย์และ
พนักงานขับรถ ๓ คนx๓ครั้ง 
x คนละ ๒๕ บาท เป็นเงิน  
๒๒๕ บาท 
-ค่าอาหารนักศึกษา ๕คนx๕๐
บาทx ๓ ครั้งเป็นเงิน ๗๕๐ 
บาท 
-.ค่าอาหารว่างนักศึกษา ๕ คน 
xคนละ๒๐บาท x จ านวน ๓ครั้ง 
เป็นเงิน ๓๐๐ บาท  
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เป็นเงิน 
๒,๐๐๐  บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ 4 
เป็นเงิน 11,995 บาท 

 กิจกรรมที ่5  
สร้างเสริมทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ร่วมกับนักศึกษาวิทยาลัย
เครือข่ายภาคเหนือที่ว
พบ.นครล าปาง พัฒนา
นักศึกษาระดับเครือข่าย 
1. ประชุมเตรยีมความ

นักศึกษาจ านวน 
๑๖๐ คน 
อาจารย์และ
เจ้าหน้าท่ีจ านวน 
๒๐ คน 
 

กิจกรรมที่ 5 (ใช้เงินรายได้
สถานศึกษา) 
ประชุมเตรียมความพร้อม 
-ค่าเบี้ยเลี้ยงวันเดินทาง
อาจารย2์40บาทx2วันx15
คน เป็นเงิน 7,200 บาท 
-ค่าเบี้ยเลี้ยงวันเดินทางน
ศ.180x2วันx2คน เป็นเงิน 

ประชุมเตรียม
ความพร้อม 
26 ม.ค 2561 
 
 
 
 
 

นักศึกษาเครือข่าย
ภาคเหนือได้รับการ
พัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 
 

อ.ดร.ดวงพร 
อ.ปิยะเนตร 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

พร้อมในการด าเนินการ 
จ านวน ๓ ครั้งๆละ 1 
วัน 
2.จัดประชุมวิชาการ 
โดยมีกิจกรรมการแข่งขัน 
2.1ตอบค าถามทาง
วิชาการ 8 รายวิชา 
2.2การแข่งขันทักษะ
ปฏิบัติการทางคลินิก 
2.3แข่งขันทักษะ
ภาษาอังกฤษ 
2.4ทักษะการใช้ระบบ
เทคโนโลยีและ
สารสนเทศ 
3. ประเมินผลลัพธ์ของ
โครงการ (จ านวนรางวัล) 
 

720 บาท 
-ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ 
๒๔๐x2วันx๑คน เป็นเงิน 
 48๐ บาท 
-ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 1 คันๆ 
ละ 1,000 บาท x 2วัน เป็น
เงิน 2,๐๐๐ บาท 
-.ค่าที่พัก1,000/ห้อง x1คืน
x 7ห้องเป็นเงิน 7,000 
บาท 
รวมเป็นเงิน 17,400 บาท 
ช่วงฝึกซ้อมความรู้และทักษะ
วิชาการ 
-ค่าอาหารว่างนศ ๖๐ คนx
๒๐บาทx๑มื้อx๒๐วัน เป็น
เงิน ๒๔,๐๐๐ บาท 
รวมเป็นเงิน ๒๔,๐๐๐ บาท 
จัดประชุมวชิาการ 
-ค่าจ้างเหมารถยนต์โดยสาร
พร้อมน้ ามันเชื้อเพลิง จ านวน 
3 วัน ๒ คันๆละ ๓๘,๐๐๐ 
บาท เป็นเงิน ๗๖,๐๐๐ บาท 
-ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 2 คันๆ 
ละ 1,000 บาท*3วัน เป็น

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฝึกซ้อม 
5 ม.ค. 2561 
– 21 ก.พ. 
2561 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

เงิน 6,๐๐๐ บาท 
-ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางอาจารย์ 
พนักงานขับรถ จ านวน 20 
คน x ๒๔๐ บาท x 2 วัน  
เป็นเงิน 9,6๐๐บาท  
-ค่าที่พักอาจารย์และ
พนักงานขับรถ 5 ห้องๆละ 
1,000 บาทx2คืน เป็นเงิน 
10,000 บาท 
-ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
นักศึกษา จ านวน 100 คน x 
180 บาท x 2วัน เป็นเงิน 
36,000 บาท 
-ค่าวัสดุอุปกรณ์  5,000 
บาท 
-ค่าตกแต่งบูธ 5,000 บาท 
-ค่าเช่าชุดการแสดง เป็นเงิน 
10,000 บาท 
รวมเป็นเงิน 157,600 บาท 
กิจกรรมที่ 5 รวมเป็นเงิน
ทั้งหมด 199,000  บาท 
 
 

 
 
 
 
 
 
22 - 24 ก.พ 
2561 
 

สรุปงบประมาณโครงการที่ RP11 464,815    
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่  RP12 
โครงการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของการด าเนิน
กิจกรรมของชมรมวชิาการ
และประกันคุณภาพ
การศึกษาโดยใช้การประกัน
คุณภาพการศึกษา  
 
โครงการตามยุทธศาสตร ์
โครงการงานประจ า 
 
วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อสนับสนุนชมรมวิชาการ
และประกันคณุภาพการศึกษา
ในการด าเนินงานโดยใช้
กระบวนการประกันคณุภาพ
การศึกษา 
๒. เพื่อเสริมสร้างนักศึกษาให้มี
การด าเนินกิจกรรมทางด้าน
วิชาการและการใช้เทคโนโลยี  
๓. เพื่อส่งเสริมทักษะใน
ศตวรรษ 
ที๒่๑และอัตลักษณ์บณัฑติให้
นักศึกษา 

๑. นักศึกษามีการด าเนิน
กิจกรรมที่น าการประกัน
คุณภาพการศึกษามาใช้ใน
การด าเนินงานของ
นักศึกษาด้านวิชาการฯ 
อย่างน้อย 1 กิจกรรม  
๒. มีการค้นคว้าความรู้
ทางด้านวิชาการ วิชาชีพ
และทักษะชีวิตมาเผยแพร่
ให้กับนักศึกษาในวิทยาลัย
อย่างน้อย ๒ครั้ง/ป ี
๓. นักศึกษาร้อยละ๑๐๐ มี
ทักษะการเรยีนรู้ใน
ศตวรรษที๒่๑และอัต
ลักษณ์บณัฑิตในระดับดีขึ้น
ไป 
4.นักศึกษาท้ังหมดมี
ความรู้เรื่องการประกัน
คุณภาพมากกว่าร้อยละ 
90 
 

กิจกรรมที่ 1 การ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาสู่นักศึกษา 
1.บรรยายให้ความรู ้
-การประกันคณุภาพ
การศึกษา 
2.ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
การประยุกต์ความรู้
เกี่ยวกับการใช้ประกัน
คุณภาพมาใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
3.นักศึกษาท่ีเป็นแกนน า
ฝึกการน าการประกัน
คุณภาพการศึกษามาใช้
ในการด าเนินกิจกรรม/
โครงการสโมสรนักศึกษา
และชมรม 
 
 

นักศึกษาทุกช้ันป ี
จ านวน 557 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 1 
- ค่าถ่ายเอกสาร 500 บาท 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ 500 บาท 
 
รวมเงินเป็นเงิน ๑,๐๐๐ 
บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันพุธท่ี 12 
ก.ย.61 
ปีการศึกษา  
๒๕๖๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักศึกษาสามารถ
ประยุกต์ความรู้
เกี่ยวกับการใช้
ประกันคุณภาพมา
ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

อ.เกศกาญจน์ 
อ.ภูษิตา 
ชมรมวิชาการและ
ประกันคณุภาพ
การศึกษา 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

4.เพื่อส่งเสรมิพัฒนานักศึกษา
ให้ด าเนินกิจกรรมส่งเสริม
คุณลักษณะบณัฑติตามกรอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู ้
  กิจกรรมที่ 2 การให้

ความรู้เกี่ยวกับโรค
ต่างๆตามฤดูกาล 
1.แกนน าชมรมค้นคว้า
ความรู้ ด้านวิชาการ 
วิชาชีพ และทักษะชีวิต
มาเผยแพร่ให้กับ
นักศึกษาในช่ัวโมง 
Home room หรือ EQ 
DAY  
2. แกนน าชมรมจัด
บอร์ดนิทรรศการหรือ
เสียงตามสาย
ประชาสมัพันธ์ความรู้ 
กิจกรรมต่างๆตาม
ฤดูกาล 
 
 

นักศกึษาทุกช้ันป ี
จ านวน 557 คน 

ไม่ใช้งบประมาณ วันพุธท่ี 2 ของ
เดืน ในชมรม 
EQ Day และ 
Home room 
ภาคการศึกษา
ที่ 2-3 ปี
การศึกษา 
2560 

 อ.เกศกาญจน์ 
อ.ภูษิตา 
ชมรมวิชาการและ
ประกันคณุภาพ
การศึกษา 

สรุปงบประมาณโครงการที่ RP12 1,000    



      แผนปฏิบัตกิารปีงบประมาณ ๒๕๖๑ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช หน้า 83 
 

โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่ RP13 
โครงการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของการด าเนิน
กิจกรรมของชมรมกีฬาและ 
ทูบีนัมเบอร์วันโดยใช้การ 
ประกันคุณภาพการศกึษา  
โครงการตามยุทธศาสตร ์
โครงการงานประจ า 
วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อสนับสนุนชมรมกีฬาฯใน
การด าเนินงานโดยใช้
กระบวนการประกันคณุภาพ
การศึกษา 
๒. เพื่อเสริมสร้างนักศึกษาให้
มีการด าเนินกิจกรรมทางด้าน
การส่งเสริมสุขภาพ การ
ปูองกันการเจ็บปุวยและการ
เสรมิสร้างภูมภิูมิคุ้มกันในการ
ด าเนินชีวิต 
๓.เพื่อส่งเสรมิทักษะในศตวรรษ
ที๒่๑และอัตลักษณ์บณัฑติให้
นักศึกษา 
4.เพื่อส่งเสรมิพัฒนานักศึกษา

๑.มีการด าเนินกจิกรรมที่
น าการประกันคุณภาพการ 
ศึกษามาใช้ในการด าเนิน 
งานของนักศึกษาด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพ การ
ปูองกันการเจ็บปุวยและ
สร้างภมูิคุ้มกันในการ
ด าเนินชีวิตทุกกิจกรรม 
๒. ร้อยละ๑๐๐ของนักศึกษา 
ที่เข้าร่วมกิจกรรมมคีวามรู้
ทางด้านการเสริมสร้าง
สุขภาพ การปูองกันการ
เจ็บปุวยและการเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันในการด าเนินชีวิต
ในระดับดีขึ้นไป 
๓.นักศึกษาร้อยละ๑๐๐มี
ทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษ
ที๒่๑และอัตลักษณ์บณัฑติ
ในระดับดีขึ้นไป 
4.มีกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาเพื่อส่งเสริม
คุณลักษณะบณัฑติตาม
กรอบTQFอย่างน้อย1 

กิจกรรม 

กิจกรรมที่ ๑ เบนทุกา
กล้าใหม่ไร้อบายมขุ 
(กีฬาสี) 
-จัดการแข่งขันกีฬาสี
ภายใน 
 

นักศึกษาช้ันปี  
ที่ ๑-๔ 
จ านวน ๕๖3 คน 
อาจารย์ 
บุคลากร 
จ านวน ๘๐ คน 

(ใช้เงินรายได้สถานศึกษา)
กิจกรรมที่ ๑ 
-ค่าอาหารนักศึกษา 
๕๖3คนx๕๐บาทx๒ มื้อ x 2 
วัน เป็นเงิน 112,600 บาท 
-ค่าอาหารว่างนักศึกษา ๕๖3 
คนx ๒มื้อxคนละ๒๐ บาท x 
2 วัน เป็นเงิน 45,040 
บาท  
-ค่าอาหารอาจารย์๘๐ คน  x
๘๐บาทx๒ มื้อ x 2 วันเป็น
เงิน 25,6๐๐ บาท 
- ค่าอาหารว่างอาจารย์ ๘๐ 
คนx๒๕บาทx๒ มื้อ x 2 วัน
เป็นเงิน 8,๐๐๐ บาท 
-.ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา 
เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท 
-ค่าวัสด ุ 10,๐๐๐ บาท 
-ค่าจ้างท าปูายเวท ีเป็นเงิน 
๑,๕๐๐ บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ ๑ 
เป็นเงิน  222,740บาท 

กิจกรรมที่ 1 
ประจ าปี
การศึกษา 
๒๕๖๐  
-แข่งขันรอบ
คัดเลือก 
 วันท่ี ๒-๒๙ 
ต.ค. 25๖๐ 
-แข่งขันรอบชิง
ชนะเลิศ วันท่ี 
๑๑-๑๒ พ.ย. 
25๖๐ 
 
 

นักศึกษาได้มี
กิจกรรม ส่งเสริม
สุขภาพและสร้าง
สัมพันธภาพที่ดี
กับบุคลากรใน
องค์กร เป็นการ
สร้างภูมิคุ้มกันใน
การด าเนินชีวิต 

อ.พรพิมล 
อ.อวินนท์ 
ชมรมกฬีาฯ 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

ให้ด าเนินกิจกรรมส่งเสริม
คุณลักษณะบณัฑติตามกรอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู ้

 กิจกรรมที่ ๒   
รณรงค์งดสูบบุหรี่วัน
เอดส์โลกวันวาเลนไทน์ 
-ร่วมรณรงค์กับทาง
จังหวัด หรือหน่วยงาน
ภายนอก 
-ร่วมรณรงค์ภายใน
วิทยาลัยโดยผา่น ช่ัวโมง 
EQ-Day เสียงตามสาย 
จัดบอร์ดนิทรรศการ 
 

-นักศึกษาใน
ชมรมฯ 
จ านวน 50 คน 
-นักศึกษาช้ันปีท่ี 
1-4 จ านวน 
563 คน 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ ๒ 
๑.ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 3,000บาท 
2.ค่าจดัท าปูายไวนลิ4,500
บาท  
3.ค่าอาหารกลางวัน เย็น
นักศึกษา ๕๐คนx๕๐บาท x      
๓ มื้อ เป็นเงิน ๗,๕๐๐ บาท  
4.ค่าอาหารว่างนักศึกษา  
๕๐ คนx๓มื้อx คนละ ๒๐ บาท 
เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท  
รวมเงินกิจกรรม ๒  
เป็นเงิน 18,000 บาท 

วันท่ี ๒๙ พ.ย. 
๖๐ (วันเอดส์
โลก) 
 
วันท่ี ๑๔ ก.พ. 
25๖๑  
(วันวาเลนไทน)์ 
วันท่ี ๓๐ พ.ค. 
25๖๑  
(วันงดสูบบุหรี่
โลก)  

นักศึกษาได้
บ าเพ็ญประโยชน์
ต่อสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ.พรพิมล 
อ.อวินนท์ 
ชมรมกฬีาฯ 
 

 กิจกรรมที่ 3  
ส่งเสริมสขุภาพ
นักศึกษา  
1.นักศึกษาได้รับการ
ตรวจสมรรถนะร่างกาย 
2.รณรงค์การออกก าลัง
กายเพื่อสุขภาพผ่านการ
แข่งขันพุทธชินราชรวม
ใจรักษ์สุขภาพ 
3.ติดตามให้นักศึกษามี
การพัฒนาสุขภาพ
ร่างกายของตนเอง 

นักศึกษาชันปีท่ี 
1-4 จ านวน 
563 คน
(นักศึกษาปี1
ตรวจสมรรถนะ
ร่างกายใน
กิจกรรมเตรยีม
ความพร้อมก่อน
เข้าเรียน) 

กิจกรรมที3่ 
จัดสรรวัสดุอุปกรณ์และเครื่อง
ออกก าลังกายในร่มและจัดท า
ห้อง 200,000บาท  
(อยู่ในงบอ านวยการ) 

ม.ค 2561 
และ 
ส.ค. 2561 

นักศึกษาท่ีมี
ปัญหาด้าน
สุขภาพได้รับการ
ติดตามแก้ไข 

อ.พรพิมล 
อ.อวินนท์ 
ชมรมกฬีาฯ 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

4.ประเมินผลด้านการ
เป็นด้านนักจัดการ
สุขภาพ สมรรถนะนัก
จัดการสขุภาพ 6 หลัก 4 
เงา 

สรุปงบประมาณโครงการที่ RP13 240,740    
โครงการที่ RP14 
โครงการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของการด าเนิน
กิจกรรมของชมรมจิตอาสา
และพัฒนาสิ่งแวดล้อมโดยใช้
การประกันคุณภาพการศกึษา  
 
โครงการตามยุทธศาสตร ์
โครงการงานประจ า 
 
วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อสนับสนุนนักศึกษาชมรม
จิตอาสาฯในการด าเนินงานโดย
ใช้กระบวนการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
๒. เพื่อเสริมสร้างนักศึกษามี
การเรยีนรู้ด้านบ าเพ็ญ

๑.มีการด าเนินกจิกรรมที่น า
การประกันคณุภาพการ 
ศึกษามาใช้ในการด าเนินงาน 
ของนกัศึกษาด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพ การปูองกัน
การเจ็บปุวยและสร้าง
ภูมิคุ้มกันในการด าเนินชีวิต
ทุกกิจกรรม 
๒. ร้อยละ๑๐๐ของนักศึกษา
ที่เข้าร่วมกิจกรรมมคีวามรู้
ความสามารถทางด้านการ
พยาบาลอย่างเป็นองค์รวมใน
ระดับดีขึ้นไป 
๓. นักศึกษาร้อยละ๑๐๐ มี
ทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษ
ที๒่๑และอัตลักษณ์บณัฑติ
ในระดับดีขึ้นไป 
4.มีกิจกรรมพัฒนา

กิจกรรมที่ 1 ค่ายอาสา
พัฒนาการพยาบาลท่าม 
กลางความหลากหลาย
ของวัฒนธรรม 
ระยะที่ 1 
พัฒนาความรู้ความเข้าใจ
และสร้างความตระหนักถึง
ความ ส าคัญของการ
พยาบาล ท่าม กลางความ
หลากหลายของวัฒนธรรม 
1.1 อบรมเชิงปฏิบัติการ
ให้ความรู้สร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับความ
แตกต่างทาง ด้านชาติ
พันธุ์หลักสิทธิมนุษยชน
เรียนรู ้
วัฒนธรรมของประเทศ
ต่างๆเพื่อการอยูร่่วมกัน

อาจารย์ ๕ คน 
นักศึกษา ๖๐ คน 
(เชิญสถาบันอื่น
เข้าร่วม) 

ระยะที่ 1 (ใช้เงินรายได้
สถานศึกษา) 
-ค่าตอบแทนวิทยากร จาก
หน่วยงานรัฐบาล๓ ช่ัวโมงๆ
ละ ๖๐๐ บาท เป็นเงิน 
๑,๘๐๐ บาท 
- ค่าถ่ายเอกสาร  ๕,๐๐๐ บาท
เป็นเงิน ๖,๘๐๐ บาท 
 

ระยะที่ 1 
14 กุมภาพันธ์ 
2561 
 
 

นักศึกษามีความรู้ 
ความเข้าใจและ
ตระหนักถึงความ 
ส าคัญของการ
พยาบาลท่ามกลาง
ความหลากหลาย
ของวัฒนธรรมต่าง
กระบวนทัศน์ 

อ.จุฑากานต์ 
อ.อวินนท์ 
ชมรมจิตอาสาและ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

ประโยชน์และการรักษา
สิ่งแวดล้อม 
๓.เพื่อส่งเสรมิทักษะในศตวรรษ
ที๒่๑และอัตลักษณ์บณัฑติให้
นักศึกษา 
4.เพื่อส่งเสรมิคุณธรรม
นักศึกษาในด้าน ซื่อสัตย์ 
สามัคคี และมีความรับผิดชอบ 
5.เพื่อส่งเสรมิพัฒนา นักศึกษา 
ให้ด าเนินกิจกรรมส่งเสริม
คุณลักษณะบณัฑติตามกรอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู ้

นักศึกษาเพื่อส่งเสริม
คุณลักษณะบณัฑติตาม
กรอบTQFอย่างน้อย 1 
กิจกรรม 
 
 

ด้วยความเข้าใจกันของ
ประเทศในประชาคมโลก
อย่างยั่งยืน 

 ระยะที่ 2 
ค่ายอาสาในพื้นที่ท่ีมี
ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม 
 
 
 

อาจารย์ ๕ คน 
นักศึกษา ๖๐ คน 
 

ส ารวจค่ายอาสานักศึกษา  
(ใช้เงินรายได้สถานศึกษา)  
-ค่าวัสดุอุปกรณ์ 1,๐๐๐บาท 
-ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์ และ
พนักงานขับรถพขร. ๕ คนๆละ 
๒๔๐ บาท/วันจ านวน 1 วัน  
เป็นเงิน 1,2๐๐ บาท 
-ค่าอาหารมื้อเช้า กลางวัน เย็น
นักศึกษาจ านวน 10 คน x  
3 มื้อ x 1 วัน x 50 บาท  
เป็นเงิน 1,500 บาท 
-ค่าอาหารว่างส ารวจค่าย  
อาสานักศึกษา จ านวน 10 คน  
x 2มื้อ x 1 วัน x 20 บาท  
เป็นเงิน 400 บาท 
ออกค่ายอาสานักศึกษา 
(ใช้เงินรายได้สถานศึกษา) 
-ค่าวัสดุอุปกรณ์5,000บาท 

ระยะที่ 2 
1.ส ารวจค่าย 
วันที่ 17 ก.พ. 
2561 
2. ประชุม
เตรียมค่าย 
วันท่ี 2๘ ก.พ 
25๖1 
3. ออกค่าย 
เดือน 10-11 
มี.ค 2561 
 

 อ.จุฑากานต์ 
อ.อวินนท์ 
ชมรมจิตอาสาและ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

-ค่าถ่ายเอกสาร500บาท 
- ค่าอาหารมื้อเช้า กลางวัน เย็น
นักศึกษาจ านวน 60 คน x  
3 มื้อ x2 วัน x 50 บาท  
เป็นเงิน 18,000 บาท  
- ค่าอาหารว่างออกค่ายอาสา
นักศึกษา จ านวน 60 คน x  
2 มื้อ x2 วัน x 20 บาท  
เป็นเงิน 4,800 บาท 
-ค่าพาหนะเหมาจ่ายรถตู ้
รวมค่าน้ ามัน ไป-กลับ 
4๐,๐๐๐บาท 
-ค่าที่พักเหมาจ่ายอาจารย์และ
นักศึกษา๖๕ คนๆละ 2๐๐บาท 
เป็นเงิน 13,0๐๐บาท 
-ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์และ
พนักงาน ขบัรถ10 คนๆละ 
240 บาทX2วันเป็นเงิน 
4,800บาท 
รวมระยะที่2 
เป็นเงิน 90,200 บาท 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

 กิจกรรมที่ 2  
การบูรณาการพัฒณา
นักศึกษาด้านคุณธรรม
จริยธรรมกับรายวิชาจริย
ศาสตร์และกฎหมาย
วิชาชีพการพยาบาล 
 

นักศึกษาช้ันปีท่ี 
1-4 จ านวน 
563 คน 

 

กิจกรรมที่ 2 (ใช้เงิน
อุดหนุน) 
1.ค่าวัสดุอุปกรณ์ 5,000 
บาท 
รวมเป็นเงิน 5,000 บาท 

ม.ค. 2561- 
11 กพ. 
2561  

 อ.จุฑากานต ์
อ.ดร.อัศนี 

สรุปงบประมาณโครงการที่ RP14 102,000    
โครงการที ่RP15 
โครงการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของการด าเนิน
กิจกรรมของสโมสรนักศึกษา
โดยใช้การประกันคุณภาพ
การศึกษา  
 
โครงการตามยุทธศาสตร ์
โครงการงานประจ า 
 
วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อสนับสนุนสโมเข้มแข็งใน
การด าเนินงานโดยใช้กระบวน 
การประกันคณุภาพการศึกษา 
๒. เพื่อเสริมสร้างนักศึกษาให้มี

๑.มีการด าเนินกจิกรรมที่
น าการประกันคุณภาพการ 
ศึกษามาใช้ในการด าเนิน 
งานของนักศึกษาด้านการ
ส่งเสริมประชาธิปไตย  
๒. มีการด าเนินกิจกรรม
ครบถ้วนตามแผนท่ีก าหนด 
๓. นักศึกษาร้อยละ๑๐๐ มี
ทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษ
ที๒่๑และอัตลักษณ์บณัฑติ
ในระดับดีขึ้นไป 
4.ร้อยละ100ของนักศึกษา 
มีคุณธรรมจริยธรรมในด้าน 
ซื่อสัตย์ สามัคคี และมีค่วาม
รับผิดชอบ ในระดับดีขึ้นไป 
 

กิจกรรมที1่ส่งเสริมการ
ปก ครองระบอบ
ประชาธิปไตย 
1.เลือกต้ัง
คณะกรรมการ 
สโมสรนักศกึษา 

นักศึกษาช้ันปีท่ี 
๑-๓ จ านวน 
422คน 
 

(ใช้เงินรายได้สถานศึกษา) 
-ค่าอาหารว่างกรรมการสโมฯ 
40 คนx20บาทx 6 ครั้ง  
เป็นเงิน 4,800บาท 
-ค่าอาหารว่างอาจารย์ที่
ปรึกษา 5 คนx25บาทx6
ครั้ง เป็นเงิน 750 บาท 
-ค่าถ่ายเอกสาร 1,000 บาท 
-ค่าวัสดุ  4,000 บาท 
 
รวมเงินกิจกรรมที่ 1 
เป็นเงิน 10,550  บาท 

11 ก.ค 2561 
 
 

นักศึกษาแสดง
ความเป็น
ประชาธิปไตย 
 

อ.ปิยะเนตร 
อ.อวินนท ์
สโมสรนักศึกษา 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

การด าเนินกิจกรรมครบถ้วน
และสอดคล้องกับคณุลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์  กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษา และอตัลักษณ์ของ
บัณฑิต 
๓.ส่งเสรมิให้นักศึกษาน าความ 
รู้ด้านการประกันคณุภาพไปใช้
ในการด าเนินกิจกรรม  
๔. เพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษาม ี
คุณธรรมและจรยิธรรมในด้าน 
ซื่อสัตย์ สามัคคีและมีความ
รับผิดชอบ 
๕.เพื่อส่งเสรมิและ
สนับสนุนให้ชมรม
ด าเนินการตามระบอบ
ประชาธิปไตย 
6.เพื่อเสริมสร้างความ
ภาคภูมิใจในวิชาชีพพยาบาล 
7.เพื่อส่งเสรมิพัฒนานักศึกษา
ให้ด าเนินกิจกรรมส่งเสริม
คุณลักษณะบณัฑติตาม TQF  

5.มีกิจกรรม พัฒนา
นักศึกษาเพื่อส่งเสริม
คุณลักษณะบณัฑติตาม
กรอบ TQF อย่างน้อย 1 
กิจกรรม 
 2.ประชมุคณะกรรมการ 

สโมสรนักศกึษาเพ่ือ 
2.1 วางแผนการด าเนิน 
งานสโมสรนักศึกษา 
2.2 ด าเนินงานตาม
แผนที่ก าหนด 
2.3 ก ากับติดตามกา
ด าเนิน งานของสโมสรทกุ 
2 เดือน  
2.4 ประเมินความเสี่ยง
ที่อาจเกิดขึ้นในวิทยาลัย
กับนักศึกษาและบุคลากร 
น ามาจัดท าแผนบริหาร
ความเสีย่ง ด าเนินการ
ตามแผนและประเมินผล
ความเสีย่ง 
2.5จัดสรรนักศึกษาเข้า
ร่วมกิจกรรมเฉพาะกิจที่
ได้รับมอบหมาย 

คณะกรรมการ 
สโมสรนักศึกษา 
จ านวน ๔๐ คน 
อาจารย์ ๕ คน 
 

 ต.ค 2560 
ธ.ค 2561 
ก.พ 2561 
เม.ย.2561 
พ.ค 2561 
ก.ค 2561 

1.ส่งเสริมให้
สโมสรนักศึกษาใช้
กระบวนการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษามาใช้ใน
โครงการและ
กิจกรรม 
2.เพื่อส่งเสริมให้
สโมสรนักศึกษา
ด าเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

อ.ปิยะเนตร 
อ.อวินนท ์
สโมสรนักศึกษา 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

2.6 สรุปรายงาน
กิจกรรม 
โครงการทีส่โมสร
นักศึกษาด าเนินการหลัง
เสร็จสิ้นกิจกรรม  ๒ 
สัปดาห์  
3.จัดประชุมวางแผน
จัดท าแผนพัฒนา
นักศึกษาร่วมกับอาจารย์
ในปีการศึกษาต่อไป 

 กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม 
กิจกรรมที่ 2.1 
พิธีไหว้ครู เลื่อนชั้น 
และมอบตะเกียง 

อาจารย์และ 
แขกผู้มีเกียรต ิ
จ านวน8๐คน 
นักศึกษาป๑ี-๔ 
จ านวน ๕63 คน 
 

กิจกรรมที่ 2.1 (ใช้เงินรายได้
สถานศึกษา) 
-ค่าตกแต่งสถานที่ ๑,๕๐๐ บาท 
-ค่าอาหารว่างอาจารย์แขกผู้
มีเกียรติ ๘๐ คนx ๒๕บาทx 
1 มื้อ เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท 
-ค่าอาหารว่างของนักศึกษา 
๕63คน x ๒๐ บาท x 1 มื้อ 
เป็นเงิน ๑๑,26๐ บาท 
- ค่าจ้างท าปูายเวที1,500 
บาท  
- ค่าถ่ายเอกสาร 5,000 บาท 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ 5,500 บาท 
- ค่าตะเกียงเซรามิก 150 ช้ิน x 

กิจกรรมที่ 2.1 
วันพฤท่ี 13 
ก.ย. 2561 ปี
การศึกษา 
2561 

นักศึกษาแสดงถึง
ความกตัญญู
เคารพ ต่อครู
อาจารย ์
 

อ.ปิยะเนตร 
อ.อังคณา 
สโมสรนักศึกษา 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

40 บาท  เป็นเงิน 6,000 บาท 
 
รวมเงินกิจกรรมที่ 2.1 
เป็นเงิน ๓2,76๐ บาท 

 กิจกรรมที่ 2.2 
รับหมวกและเข็มชั้นป ี

อาจารย์และแขก
ผู้มีเกียรติจ านวน
๕๐คน 
นักศึกษาป๑ี-๔ 
จ านวน ๕๖3 คน 
 

กิจกรรมที2่.2 (ใช้เงินรายได้
สถานศึกษา) 
-ค่าอาหารว่างอาจารย์ 50 
คนๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน 
1,250 บาท 
-ค่าอาหารว่างของนักศึกษา 
563 คน x 20 บาท เป็นเงิน 
11,260บาท 
-ค่าจ้างท าปูายเวที เป็นเงิน 
1,500 บาท 
-ค่าตกแต่งสถานที่ เป็นเงิน 
1,500 บาท 
-ค่าวัสดุ เป็นเงิน 9,257 
บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ 2.2 
เป็นเงิน 24,767 บาท 

วันพุธท่ี 11 
ต.ค. 2560 ปี
การศึกษา 
2560 

นักศึกษามี 
ทัศนคติที่ดีต่อ
วิชาชีพพยาบาล 
 

อ.ปิยะเนตร 
อ.ภูษิตา 
สโมสรฯ 

สรุปงบประมาณโครงการที่ RP15 68,077    
โครงการที่  RP16 
โครงการผู้สูงอายุไทยก้าว

๑.ร้อยละ๘๐ของศิษย์เกา่ 
ที่เข้าร่วมโครงการมี

กิจกรรมที่ 1  
ร่วมจัดการประชุมใหญ่

ศิษย์เก่า  
จ านวน ๒๐๐ คน 

ใช้งบประมาณจาก
ค่าลงทะเบียนของสมาคม 

วันเสาร์ที่ ๒7 
ม.ค.256๑

ศิษย์เก่าได้รับ
บริการดา้น

ดร.สายชล 
ดร.ชลลดา 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

อย่างมั่นใจกับ Thailand 
4.0 
(โครงการพัฒนาความรู้ และ
ประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า) 
โครงการตามยุทธศาสตร ์
โครงการงานประจ า  
 
วัตถุประสงค์ 
๑.เพื่อพัฒนาความรู้และ 
ประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า 
๒.เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูล 
ศิษย์เก่าให้เป็นปัจจบุัน 
๓.เพื่อสร้างเครือข่ายสาน 
สัมพันธ์ศิษย์เก่า 
๔. เพื่อส่งเสริมให้ศิษย์เก่าม ี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 
วิชาการวิจัย นวัตกรรม 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ภายหลังเข้าร่วมโครงการ
ในระดับดี(ค่าเฉลีย่เท่ากับ
หรือมากกว่า ๓.๕๑) 
๒. ฐานข้อมูลศิษย์เก่าเป็น
ระบบและเป็นปัจจุบัน 
๓.สมาคมศิษยเ์ก่าฯ มี
ความเข้มแข็งสนับสนุน
กิจการของวิทยาลัยอย่าง
ต่อเนื่อง 
๔.จ านวนของศิษย์เก่าที่มี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
วิชาการ  วิจัย นวัตกรรม 

สามัญประจ าปีของสมาคม
ศิษย์เก่าฯประจ าป2ี561
เรื่องผู้สูงอายุไทยก้าวอย่าง
มั่นใจกับไทยแลนด์ 4.0 
๑.มุฑติาจิตคณุพ่อเบน
ทูล คุณแมผ่กา บุญอิต 
๒.บรรยายวิชาการ 
๓.แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างศิษย์เก่า 

 ศิษย์เก่าพุทธชินราชพยาบาล  
  
 

วิชาการ วิชาชีพ
และมสี่วนร่วมใน
กิจกรรมของ
สถาบัน 
 
 

สรุปงบประมาณโครงการที่  RP16 -    
 
 
 

แผนปฏิบัติการ  ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
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ชื่อแผนงาน สนับสนุนการผลิตและเผยแพรผ่ลงานวิจัย ผลงานวิชาการที่มีคณุภาพระดับสูง 
วัตถุประสงค์ของแผนงาน เพื่อให้วิทยาลัยฯมีผลงานวิจัย ผลงานวิชาการที่มีคุณภาพระดับสูง 
ตัวช้ีวัดแผนงาน 1. ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิจัยและผลงานวิชาการที่ไดร้ับการตีพิมพ์เผยแพร/่จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด เท่ากับ รอ้ยละ 30 ขึ้นไป 

 2. จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัย/จ านวนอาจารย์ประจ า เท่ากับ 50,000 บาท/คน 

 3. ร้อยละ 80 ของโครงการทีส่นบัสนุนการผลติและเผยแพร่ผลงานวิจัยและวิชาการทีม่ีคุณภาพระดบัสูงสามารถด าเนินการตามเวลาและงบประมาณที่ก าหนดไว้ 

 4. ร้อยละ 80 ของโครงการสนับสนุนการผลติและเผยแพร่ผลงานวิจัยและวิชาการที่มีคณุภาพระดับสงูสามารถบรรลุตามวตัถุประสงค์โครงการที่ก าหนดไว้ (บรรลุตัวช้ีวัดที่
ก าหนดไว้อย่างน้อยร้อยละ 80 ข้ึนไป) 

ความสอดคล้อง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ วิจัยและสร้างผลงานวิชาการด้านสุขภาพท่ีตอบสนองความต้องการของสังคม 
 เป้าประสงค์ : 2.1. ผลติผลงานวิจัยและผลงานวชิาการที่มีคุณภาพสูงสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการผลิตและพัฒนาบุคลากรสุขภาพและตอบสนองระบบสุขภาพของประเทศ 

2.2. พัฒนาสมรรถนะอาจารย์ในการผลิตผลงานวิจัยท่ีมคีุณภาพ 
2.3. ผลตินวัตกรรมด้านสุขภาพ 
2.4. ผลติผลงานวิจัยเพื่อรับการสนับสนุนทุนวิจัยหรือนวัตกรรมจากแหล่งทุนภายนอก 

ตัวช้ีวัด
เป้าประสงค์ 

2.1. ร้อยละของผลงานวิจัยและผลงานวิชาการที่ไดร้ับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ/จ านวนผลงานการตีพิมพท์ั้งหมดในปีนั้น 
2.2. จ านวนผลงานวิจัยท่ีไดร้ับการอ้างอิง 
2.3. ระดับความส าเรจ็ในการส่งเสริมสนับสุนนการท าผลงานวิจัย/วิชาการไปตีพิมพเ์ผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือน าไปใช้ประโยชน์ (ตามเกณฑ์ สบช. 2561) 
ระดับที่ 1 มีนโยบายหรือแผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุนการน าผลงานวิจัย/นวัตกรรมไปตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติหรือน าไปใช้ประโยชน์ 
ระดับที่ 2 มีแผนงาน/โครงการในการสนับสนุนการน าผลงานวิจยั/นวัตกรรมไปตีพมิพ์เผยแพร่ในระดบัชาติและนานาชาติหรือน าไปใช้ประโยชน ์
ระดับที่ 3 ไดด้ าเนิการตามแผนงาน/โครงการหรือกิจกรรมตามที่ก าหนด 
ระดับที่ 4 มีการติดตาม ประเมินผลและรวบรวมผลงานวิจัย/นวัตกรรมทีไ่ด้รับการตีพมิพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติหรือการน าไปใช้ประโยชน์ 
ระดับที่ 5 มีผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติหรือน าไปใช้ประโยชน์อยา่งน้อยร้อยละ 5 ของจ านวนอาจารย์ประจ า     
 
2.4. จ านวนผลงานนวัตกรรมด้านสุขภาพท่ีได้รับการจดอนสุิทธิบัตร 
2.5. จ านวนเงินสนับสนุนทุนวิจัยหรือนวัตกรรมจากแหล่งทุนภายนอก 
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กลยุทธ์ 2.1.ยกระดับคณุภาพการผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการที่มคีณุภาพสูงสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการผลติและพัฒนาบุคลากรสขุภาพและตอบสนองระบบสุขภาพของ
ประเทศ 

  2.2.ผลักดันให้เกิดการสร้างนวัตกรรมไปสู่การจดสิทธิบัตรหรืออนุสทิธิบัตรและใช้ประโยชน์ 

  2.3.สรา้งเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัยเพื่อแสวงหาแหล่งทุนภายนอก 

ระบบประกันคุณภาพการ  
ศึกษา 

- ตัวบ่งช้ีคุณภาพระดับองค์ประกอบท่ี 2 ระดับสถาบันตามคู่มือการประกันคณุภาพการศึกษาภายในของสกอ. 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  รองผู้อ านวยการกลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการทีS่P06 1. ร้อยละ80 ของผลงาน กิจกรรมที่ 1 อาจารย์ที่มี กิจกรรมที่ 1 (ใช้เงินรายได้ 15-16 ก.พ. วิทยาลัยฯ ดร.เบญญาภา 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการยกระดับคุณภาพ
ผลงานวิจัยและวิชาการ 
 
โครงการตามยุทธศาสตร ์
โครงการงานประจ า 
 
วัตถุประสงค์ 
1. ผลิตผลงานวิจัยและผลงาน
วิชาการที่มีคุณภาพสูงสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ในการผลิต
และพัฒนาบุคลากรสุขภาพ 
และตอบสนองระบบสุขภาพ
ของประเทศ 
2. พัฒนาสมรรถนะอาจารย์
ในการผลติผลงานวิจัยที่มี
คุณภาพ 

วิจัยและผลงานวิชาการที่
ได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติ
หรือนานาชาติ/จ านวน
ผลงานการตีพิมพ์ท้ังหมด
ในปีนั้น 
2. จ านวนผลงานวิจัยท่ี
ได้รับการอ้างอิงจ านวน1 
เรื่อง 
3. ระดับความส าเร็จใน
การส่งเสริมสนับสุนนการ
ท าผลงานวิจัย/วิชาการไป
ตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับชาตหิรือนานาชาติ 
หรือน าไปใช้ประโยชน์อยู่
ในระดับ 5 
 

การขียนนิพนธ์ต้นฉบับ 
1. รวบรวมและคัดสรร
ผลงานวิจัยท่ีแล้วเสร็จ 
และก าหนดวารสาร
เปูาหมายในการตีพิมพ์
เผยแพร ่
2. ประสานงานอาจารย์
หัวหน้าโครงการวิจัยที่อยู่
ในกลุ่มเปูาหมาย เพื่อ
เตรียมร่างนิพนธ์ต้นฉบับ 
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เขียนนิพนธ์ต้นฉบับโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. ส่งบทความที่ได้รับ
การแก้ไขไปยังวารสาร
เปูาหมายและติดตามการ
ตอบรับจากวารสาร 
5. สรุปและประเมิน
โครงการ 
 

ผลงานวิจัยแล้ว
เสร็จจ านวน  
15 คน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

สถานศึกษา) 
- 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 เป็นเงิน 6,000 บาท 
- ค่าที่พักวิทยากร 2 คืน 
x1,000 บาท เป็นเงิน 
2,000 บาท 
กิจกรรมที่ 1 เป็นเงิน 
28,200 บาท 
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มีผลงานการตีพิมพ์
เผยแพร่
ผลงานวิจัย/
วิชาการที่มีคุณภาพ
ระดับ 
สูงและสามารถ
น าไปใช้ 
ประโยช์ได ้

พรมพุก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  กิจกรรมที่ 2 
จัดค่ายพัฒนาวิจัย
คุณภาพสูง 
1. ประชาสัมพันธ์

อาจารย์ที่สนใจ
เข้าร่วมโครงการ
จ านวน 15 คน 
 

กิจกรรมที่ 2 
-  ค่าตอบแทนวิทยากร
หน่วยงานรัฐบาล 2 คน x 
600 บาท x 21  

15-17 ม.ค. 
2561 

 

 อ.ดวงใจ  
พรหมพยัคฆ ์
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

อาจารย ์
ที่สนใจส่งช่ือเข้าร่วม
โครงการ 
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ก าหนดหัวข้อ
โครงการวิจัยและร่าง
โครงการวิจัยคุณภาพสูง
ที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน ์
3. ส่งโครงร่างวิจัยเพื่อ
ขอรับรองจริยธรรมวิจยั
ในมนุษย์และอนุมตัิทุน
วิจัย 
4. นักวิจัยด าเนินการวิจยั
ตามแผน 
5. สรุปและประเมิน
โครงการ 
 
 
 
 
 

ช.ม. เป็นเงิน  25,200 บาท 
- ค่าเดินทางวิทยากร 2 คน  
ไป-กลับ  
เป็นเงิน 12,000 บาท 
- ค่าที่พักวิทยากร 2 คน x 2 
คืน x 1,000 บาทเป็นเงนิ 
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 

สรุปงบประมาณโครงการที ่SP06 80,250    
โครงการทีS่P07 จ านวนผลงานนวัตกรรมด้าน กิจกรรมที่ 1  การ อาจารย์  กิจกรรมที่ 1  การพัฒนา 27-28 มี.ค. บุคลากร ดร.กรวิกา 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการพัฒนานวัตกรรม
สุขภาพ  
 
โครงการตามยุทธศาสตร ์
โครงการงานประจ า 
 
วัตถุประสงค์ 
สนับสนุนการ 
ผลิตนวตักรรม 
ด้านสุขภาพส าหรับอาจารย ์

สุขภาพท่ีได้รับการ 
จดอนุสิทธิบัตร  
จ านวน 1 ช้ิน 
 
 
 
 

พัฒนานวัตกรรม
สุขภาพ  
1. ประชาสัมพันธ์
อาจารย์ที่สนใจพัฒนา
นวัตกรรมสุขภาพ 
2. จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
การพัฒนานวัตกรรม
สุขภาพและการจดอนุ
สิทธิบตัรและสิทธิบัตร 
3. อาจารย์ร่างโครงการ
พัฒนานวัตกรรม และ
ด าเนินการ 
4. อาจารย์ส่งผลงานเพื่อ
จดอนุสิทธิบัตรหรือ
สิทธิบัตร 
5. สรุปและประเมิน
โครงการ 
 
 

จ านวน30 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นวัตกรรมสขุภาพ (ใช้เงิน
อุดหนุน) 
- ค่าตอบแทนวิทยากร
หน่วยงานรัฐบาล 2 คน  x  
600 บาท  x 14 ช.ม. เป็น
เงิน 16,800 บาท 
- ค่าเดินทางวิทยากร 2 คน  
ไป-กลับ  
เป็นเงิน 12,000 บาท 
- ค่าที่พักวิทยากร 2 คน เป็น
เงิน 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 เป็นเงิน
3,000 บาท 
- ค่าถ่ายเอกสาร เป็นเงิน 
5,000 บาท 
 
รวมเป็นเงิน 45,600 บาท 
 

2561 
 

สาธารณสุข 
มีนวัตกรรม 
ที่น าไปดูแล
สุขภาพ
ผู้รับบริการ 

พรมจวง 

สรุปงบประมาณโครงการที ่SP07  45,600    
โครงการที่ SP08 จ านวนเงินสนับสนุนทุน กิจกรรมที่ 1 ก าหนด อาจารย์วิทยาลัยฯ  กิจกรรมที่ 1 (ใช้เงินรายได้ 24 เม.ย. วิทยาลัยฯ  อ.ดวงใจ  
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือผลิตผลงานวิจัย 
 
โครงการตามยุทธศาสตร ์
โครงการงานประจ า 
วัตถุประสงค์ 
ผลิตผลงานวิจัยเพื่อรับการ
สนับสนุนทุนวิจัยหรือ
นวัตกรรมจากแหล่งทุน
ภายนอก 
 
 
 
 

วิจัยหรือนวัตกรรมจาก
แหล่งทุนภายนอกอย่าง
น้อย 500,000 บาท 
 
 

ประเด็นวิจัยและโครง
ร่างวิจัย 
1. แสวงหาเครือข่าย
ความร่วมมือและลงนาม 
ความร่วมมือในการผลิต
ผลงานวิจัย 
2.ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อร่วมก าหนดประเด็น
วิจัยและโครงร่างวิจัยเพื่อ
ขอทุนจากแหล่งทุน
ภายนอก 
3. ทีมวิจัยพัฒนาโครง
ร่างวิจัย 
 
 
 

จ านวน 10 คน 
บุคลากรภายนอก 
จ านวน 5 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานศึกษา) 
- ค่าตอบแทนวิทยากร 600
บาท x 7 ช.ม.เป็นเงิน 
4,200 บาท 
- ค่าเดินทาง ไป-กลับ เป็น
เงนิ 6,000บาท 
- ค่าที่พักวิทยากร 1 คืน เป็น
เงิน 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 
2,000 บาท 
รวมเป็นเงิน 15,150  บาท 
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มีจ านวนทุน
สนับสนุนจาก
แหล่งทุน
ภายนอกมากขึ้น 

พรหมพยัคฆ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 กิจกรรมที่ 2  วิพากษ์
โครงร่างวิจัย 
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เพื่อวิพากษ์โครงร่างวิจัย 
2. ทีมวิจัยปรับปรุงโครง
ร่างเพื่อส่งขอพิจารณาขอ
รับรองจริยธรรมวจิัยใน

อาจารย์วิทยาลัย 
จ านวน 10 คน 
บุคลากร
ภายนอก จ านวน 
5 คน 

กิจกรรมที่ 2 (ใช้เงินรายได้
สถานศึกษา) 
- ค่าตอบแทนวิทยากร 2 
คนๆละ 600บาท x 7 ช.ม.
เป็นเงิน 16,800 บาท 
- ค่าเดินทางวิทยากร 2 คน  ไป-
กลับ เปน็เงิน 12,000 บาท 

12-13 มิ.ย. 
2561 

 

 อ.ชนกานต์ 
 แสงค ากุล 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

มนุษย์และขอทุนวิจัย 
3.ทีมวิจัยด าเนินการวิจัย
ตามแผนที่วางไว้ 
4. สรุปและประเมิน
โครงการ 
 

- ค่าที่พักวิทยากร 2 คน เป็น
เงิน 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 เป็นเงิน 
3,000 บาท 
- ค่าถ่ายเอกสาร 5,000 บาท 
รวมเป็นเงิน 45,600 บาท 

สรุปงบประมาณโครงการที ่SP08 60,750    
โครงการที่ RP17 
อบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์  
 
โครงการตามยุทธศาสตร ์
โครงการงานประจ า 
 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้อาจารย์มีความรู้ความ
เข้าใจในหลักการจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย ์

1. ร้อยละ 80 ของ
อาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการ
มีความรูเ้กี่ยวกับจรยิธรรม
การวิจัยในมนุษยผ์่าน
เกณฑ์ที่ก าหนด 
2. ความพึงพอใจของ
อาจารย์ที่เข้าอบรมโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับ 3.51 
ขึ้นไป 

กิจกรรม  อบรมเชิง
ปฏิบัติการจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์ 
1. ประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมจรยิธรรม
ในมนุษย ์
2. ด าเนินการอบรมเชิง
ปฏิบัติการจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์และ 
การเตรียมเอกสารการ
ยื่นขอรับรองจริยธรรม
วิจยัในมนุษย์ระดับ
เครือข่ายภมูิภาคการวิจัย

อาจารย ์
40 คน 

 

กิจกรรม  อบรมเชิง
ปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์ (ใช้เงินอุดหนุน) 
- ค่าตอบแทนวิทยากร
หน่วยงานเอกชน ๑ คน   
๑,๒00 บาท  x ๔  ช.ม. 
เป็นเงิน ๔,๘๐๐ บาท  
รัฐบาล 1 คน  x ๖๐๐ บาท 
เป็นเงิน ๒,๔๐๐ บาท รวม 
๗,๒๐๐ บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน 80 บาท 
x 40 คน x ๑ วัน เป็นเงิน 
๓,๒๐๐ บาท   

๑๗  ม..ค. 
2560 

 

อาจารยส์ามารถ
ปกปูองสิทธิขอ
อาสาสมัครใน
การวิจัยได้อย่าง
ถูกต้อง 

ดร.กรวิกา  
พรมจวง 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

ในมนุษย ์
4. สรุปและประเมิน
โครงการ 

- ค่าอาหารว่าง 25 บาท x 
40 คน x ๒ มื้อ เป็นเงิน 
๒,000 บาท 
- ค่าถา่ยเอกสาร ๔,000 บาท 

รวมเงินโครงการที ่RP17 ๑๖,๔๐๐    
โครงการที่ RP18  
โครงการสนับสนุนการผลิต
และเผยแพร่ผลงานวิจัย 
บทความวิชาการ ต ารา และ
งานสร้างสรรค ์
 
โครงการตามยุทธศาสตร ์
โครงการงานประจ า 
 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อสนับสนุนให้อาจารย์
ผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคณุภาพ 
2. เพื่อให้อาจารย์สามารถ
ผลิตผลงานวิจัยและผลงาน
วิชาการได้อย่างคล่องตัว 
3. เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจให้
อาจารย์ในการผลิตผลงานวิจัย
และผลงานวิชาการ 

1. ร้อยละของผลรวมถ่วง
น้ าหนักของผลงานวิชาการ
ของอาจารย์ประจ ามีค่า
ร้อยละ 20 ขึ้นไป 
2. ความพึงพอใจของ
อาจารย์ต่อระบบสนับสนุน
การวิจัยโดยรวม อยู่ใน
ระดับคะแนน 3.51  ขึ้น
ไป  
 

กิจกรรมที่ ๑    
พิจารณาโครงร่างการ
วิจัย 
และจัดสรรทุนวิจัย 
บทความวิชาการ ต ารา
และ 
งานสร้างสรรค ์
1. ส ารวจความต้องการ
การ ด าเนินการวิจัยของ
อาจารย ์
2. ประชาสัมพันธ์
ขั้นตอนการขอรับ
พิจารณาทุนวิจยั 
บทความวิชาการ ต ารา 
และงานสร้างสรรค ์
3. คณะกรรมการ
พิจารณาทุนตามนโยบาย
และระเบียบการเบิกจา่ย
การผลิตผลงานทาง

อาจารย์  
30 คน 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ ๑   พิจารณา
โครงร่างการวิจัยและจัดสรร
ทุนวิจัย บทความวิชาการ 
ต าราและงานสร้างสรรค ์
(ใช้เงินรายไดส้ถานศึกษา) 
- ค่าสนับสนุนการด าเนินงาน
ของคณะกรรมการจริยธรรม
วิจัยในมนุษย์เครือข่าย
ภูมิภาค มหาวิทยาลัยนเรศวร 
เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท 
- ค่าสนับสุนการขอรับรอง
จริยธรรมวิจัยในมนุษย์ 20 
เรื่อง x 1,000 บาท  
เป็นเงิน 20,000 บาท 
- ค่าตอบแทนกรรมการ
ภายนอกพิจารณาโครงร่าง
วิจัยและจริยธรรมฯ 3 คน x  
300 บาท x ๑0 เรื่อง เป็น
เงิน ๙,๐๐๐ บาท 

- 1-31 ธ.ค.
25๖๐ 
- 1-31 มี.ค.
256๑ 
- 1-30 มิ.ย.
256๑ 
- 1-30 ก.ย.
256๑ 
 

 
 

อาจารย์มีการ
ผลิตและเผยแพร่
ผลงานวิจัย 
มากขึ้น 

ดร.เบญญาภา 
พรมพุก 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

วิชาการสถานศึกษา 
4. ประกาศผลการ
พิจารณาทุน ผู้รับทุน
ด าเนินการท าสัญญารับ
ทุนและเบิกจ่ายเงินตาม
ระเบียบ 
4. สรุปและประเมิน
โครงการ 

- ค่าเงินสนับสนุนโครงร่าง
วิจัย 2๐ เรื่อง x 50,000 
บาท เป็นเงิน 1,000,000 
บาท 
- ค่าเงินสนับสนุนการจัดท า
ต ารา 6 เรื่อง x 50,000 
บาท เป็นเงิน 300,000 
บาท 
รวมเงิน 1,34๙,000 บาท 

  กิจกรรมที่ 2   
สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การตีพิมพ์เผยแพร่วิจัย
และบทความวิชาการ 
1. วิเคราะหผ์ลงานวิจัย 
ผลงานวิชาการที่พร้อมใน
การตีพิมพ์เผยแพร ่
2. ประชาสัมพันธ์ให้
อาจารยส์่งบทความให้
อาจารยส์่งบทความ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร 
3. อาจารย์บันทึก
ข้อความ 
ขอสนับสนุนการตีพิมพ์
เผยแพร่ โดยแนบใบตอบ

อาจารย์  
30 คน 

 

กิจกรรมที่ 2   
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
ตีพิมพ์เผยแพร่วิจัยและ
บทความวิชาการ  
(ใช้เงินรายไดส้ถานศึกษา) 
- ค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์
บทความวิจัย/วิชาการใน
วารสารระดับชาติ 15 เรื่องๆ 
ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 
75,000 บาท 
- ค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์
บทความวิจัย/วิชาการใน
วารสารนานาชาติ ๕ เรื่องๆ 
ละ 1๐,๐00 บาท เป็นเงิน 
๕๐,๐00 บาท 

- 1-31 ธ.ค.
25๖๐ 
- 1-31 มี.ค.
256๑ 
- 1-30 มิ.ย.
256๑ 
- 1-30 ก.ย.
256๑ 

 

อาจารย์มีการ
ผลิตและเผยแพร่
ผลงานวิจัยมาก
ขึน้ 

อ.ดวงใจ พรหม
พยัคฆ ์



      แผนปฏิบัตกิารปีงบประมาณ ๒๕๖๑ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช หน้า 102 
 

โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

รับกาตีพิมพ์เผยแพร่และ
ใบเสร็จรับเงิน 
4. กรณีอาจารย์มีความ
ประสงค์ที่จะน าเสนอ
บทความวิชาการใน
ระดับนานาชาติ บันทึก
ข้อความขอสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการแปล
เอกสาร 
5. สรุปและประเมิน
โครงการ 

- ค่าใช้จ่ายในการแปล
บทความวิจัย/วิชาการ เพื่อ
การตีพิมพ์ในวารสาร
ต่างประเทศ 15 หน้า × 
๕๐๐ บาท × ๔ เรื่อง เป็น
เงิน ๓๐,๐๐๐ บาท  
- ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่
บทความวิจัยในเวทีวิชาการ
ระดับชาติ 5 เรื่องๆ ละ 
๑๕,000 บาท เป็นเงิน 
๗๕,000 บาท 
- ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่
บทความวิจัยในเวทีวิชาการ
ระดับนานาชาติ 2 เรื่องๆ ละ 
50,000 บาท เป็นเงิน 
100,000 บาท 
รวมเป็นเงิน 330,000 
บาท 

  กิจกรรมที่ 3  
พิจารณา “คนดีศรีพุทธ
ชินราช (ด้านการวิจัย)” 
1. คณะกรรมการ
พิจารณาทบทวน
หลักเกณฑ์การพิจารณา

- อาจารย์รับ
รางวัลนักวิจัย
หน้าใหม่   
1 คน 
- อาจารย์รับ
รางวัลนักวิจัย

กิจกรรมที่ 3  (ใช้เงินรายได้
สถานศึกษา) 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ (ถ้วยรางวัล
และประกาศเกยีรติคณุ) 
อย่างละ 2 ช้ิน  
เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท 

4 มิ.ย. 61 
 

อาจารย์มีขวัญ
ก าลังใจในการ
ผลิตผลงานวิจัย
มากขึ้น 

อ.ชนกานต์ 
แสงค ากุล 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

รางวัล 
2. ประชาสัมพันธ์ให้
หัวหน้าภาควิชาเสนอช่ือ
ตัวแทนภาควิชาเข้ารับ
การพิจารณารับรางวัล 
ภาควิชาละ 2 คน 
3. กรรมการวิจยั
พิจารณา 
ผู้ไดร้ับรางวัลตาม
หลักเกณฑ์การพิจารณา 
2 รางวัล 
4. สรุปและประเมิน
โครงการ 

อาวุโส   
1 คน 
 

รวมเป็นเงิน ๑๐,000 บาท 
 

  กิจกรรมที่ 4 
พัฒนาระบบสารสนเทศ 
เพ่ือการบริหารงานวิจัย
และงานสร้างสรรค ์
1. ประชุมคณะกรรมการ
วิจัยเพื่อวางแผนการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารงานวิจัย 
2. ประสานงานกับงาน
วิทยบริการเพื่อพัฒนา
ระบบสารสนเทศฯ 

 กิจกรรมที่ 4 (ใช้เงินรายได้
สถานศึกษา) 
- ค่าตอบแทน
ผู้พัฒนาโปรแกรมระบบ
สารสนเทศ 20,000 บาท   
- ค่าตอบแทนผู้บันทึกข้อมูล 
5,000 บาท 
เป็นเงิน 25,0๐๐ บาท 

1 พ.ย. 2560- 
31 ม.ค. 
2561 
 

 ดร.เบญญาภา 
พรมพุก 



      แผนปฏิบัตกิารปีงบประมาณ ๒๕๖๑ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช หน้า 104 
 

โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

3. ด าเนินการพัฒนา
ระบบสารสนเทศฯ 
4. ทดลองใช้และ
ปรับปรุงระบบ
สารสนเทศฯ 
5. สรุปและประเมิน
โครงการ 

สรุปงบประมาณโครงการที ่RP18 ๑,714,๐๐๐    
โครงการที่ RP19 
โครงการพัฒนากระบวนการ
จัดการความรู้เพ่ือสร้างแนว
ปฏิบัติท่ีดีในองค์กร 
 
โครงการตามยุทธศาสตร ์
โครงการงานประจ า 
 
วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อส่งเสรมิให้เกิดการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้กันใน
องค์กรและน าความรู้ที่ดไีป
ประยุกต์ใช้ 
2.เพื่อส่งเสรมิให้วิทยาลัยเป็น

1. การจดัการความรู ้
ในทุกกลุ่มงานตาม
โครงสร้างกาบริหารงาน
ของวิทยาลัยฯ  
2. ความพึงพอใจของ
อาจารย์/บุคลากรที่เข้า
ประชุมแลกเปลีย่นเรยีนรู้
โดยรวม อยู่ในระดบั
คะแนน 3.51  ขึ้นไป  
3. มีองค์ความรู้ทีเ่กิดจาก
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
อย่างน้อยกลุ่มงานละ 1 
เรื่อง 
4. มีการท าองค์ความรู้จาก
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปใช้

กิจกรรมที่ ๑ ก าหนด
ประเด็นของการจัดการ
ความรู้  
ทุกกลุ่มงานประชุมเพื่อ
ก าหนดประเด็นของการ
จัดการความรู้  

 กิจกรรมที่ ๑ ก าหนด
ประเด็นของการจัดการ
ความรู้  
-ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 

๑5 - 3๑ ต.ค.
๖๐ 
 

เกิดการ
แลกเปลีย่น
เรียนรู้กันใน
องค์กรและน า
ความรู้ที่ด ี
ไปประยุกต์ใช้ 

อ.ดวงใจ 
พรหมพยัคฆ ์
 

กิจกรรมที่ ๒ จัดประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งท่ี 
๑ 
กิจกรรมที่ 2.1 กิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่ม
งานวิจัยและบริการ
วิชาการ และกลุ่มงาน
วิชาการและพัฒนา
นักศึกษา  

อาจารย์  
60 คน  
 

กิจกรรมที่ 2.1 (ใช้เงิน
อุดหนุน) 
-ค่าตอบแทนวิทยากร
หน่วยงานรัฐบาล 2 คนๆละ 
600 บาท X 3 ช่ัวโมง เป็น
เงิน 3,600 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน 80 บาท 
X 60 คน X 1 วัน เป็นเงิน 
4,800บาท   

10 ม.ค. 
2561 
 

 อ.ชนกานต์  
แสงค ากุล 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

องค์กรแห่งการเรยีนรู ้
 

ในการพัฒนางานอย่าง
น้อย กลุ่มงานละ 1 เรื่อง 

ครั้งท่ี ๑ ดังนี ้
- จัดประชุมแลกเปลีย่น
เรียนรูด้้านการสอนเรื่อง 
“การจัดการเรียนการ
สอนภาคปฏิบัติที่ส่งเสรมิ
ทักษะทางปัญญา” และ
การวิจัยเรื่อง “การผลติ
และเผยแพรผ่ลงานวิจยั” 
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 - ผู้เข้าร่วมประชุม
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้
- ผู้รับผดิชอบโครงการ
รวบรวมความรู้เผยแพร่
ทางเวบไซด ์KM ชุมชน
สระแก้ว พร้อมกบั
ประชาสมัพันธ์ให้
คณาจารย์ของวิทยาลัย
เข้าไปแลกเปลีย่นเรยีนรู ้
- ผู้เข้าร่วมประชุมน า
ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
2.2 การแลกเปลี่ยน
เรียนรูโ้ดยวิทยากร
ภายนอกของกลุ่มงาน

- ค่าอาหารว่าง 25 บาท X 
60 คน X 2 มื้อ เป็นเงิน
3,000 บาท 
- ค่าถ่ายเอกสาร เป็นเงิน 
1,400 บาท 
-ค่าพาหนะวิทยากร 1,600 
บาท 
รวมเป็นเงิน 14,400 บาท 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

อ านวยการและ
ยุทธศาสตร์ ดังนี ้
- จัดประชุมแลกเปลีย่น
เรียนรูด้้านการบริการ
ของเจ้าหน้าท่ีเรื่อง 
“เทคนิคการบริการที่ด”ี 
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
- ผู้เข้าร่วมประชุม
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้
- ผู้รับผดิชอบโครงการ
รวบรวมความรู้เผยแพร่
ทางเวบไซด ์KM ชุมชน
สระแก้ว พร้อมทั้ง
ประชาสมัพันธ์ให้
เจ้าหน้าท่ีของวิทยาลัย
เข้าไปแลกเปลีย่นเรยีนรู ้
- ผู้เข้าร่วมประชุมน า
ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
  กิจกรรมที่ 2.2 

-ค่าตอบแทนวิทยากร
หน่วยงานรัฐบาล 1 คนๆละ 
600 บาท X 3 ช่ัวโมง  
เป็นเงิน 1,800 บาท 

13 ธ.ค. 60  อ.ชนกานต์  
แสงค ากุล 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

- ค่าอาหารกลางวัน 80 บาท 
X 60 คน X 1 วัน เป็นเงิน 
4,800 บาท 
- ค่าอาหารวา่ง 25 บาท X 
60 คน X 2 มื้อเป็นเงิน 
3,000 บาท 
- ค่าถ่ายเอกสาร เป็นเงิน 
3,000 บาท 
รวมเป็นเงิน 12,600 บาท 

กิจกรรมที่ ๓  จัด
ประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ครั้งท่ี 2 
กิจกรรมที่ 3.1 การ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ของ
กลุ่มงานวิจัยและบริการ
วิชาการ และกลุม่งาน
วิชาการและพัฒนา
นักศึกษา ดังนี ้
- จัดประชุมแลกเปลีย่น
เรียนรูด้้านการสอนเรื่อง 
“การจัดการเรียนการ
สอนภาคปฏิบัติที่ส่งเสรมิ
ทักษะทางปัญญา” และ
การวิจัยเรื่อง “การผลติ

อาจารย์  
60 คน  
 

กจิกรรมที่ 3.1 (ใช้เงิน
อุดหนุน) 
- ค่าอาหารกลางวัน 80 บาท 
X 60 คน X 1 วัน เป็นเงิน 
4,800บาท   
- ค่าอาหารว่าง 25 บาท X 
60 คน X 2 มื้อ เป็นเงิน 
3,000 บาท 
- ค่าถ่ายเอกสาร เป็นเงิน 
3,000 บาท 
รวมเป็นเงิน 10,800 บาท 
 

25 เม.ย. 6๑ 
 

 ดร.กรวิกา  
พรมจวง 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

และเผยแพรผ่ลงานวิจยั” 
โดยการน าประสบการณ์
ที่ได้จากการน าความรู้ 
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ครั้งท่ี 1 ไปปฏิบตัิมา
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้
 - ผู้รับผิดชอบโครงการ
รวบรวมความรู้เผยแพร่
ทางเวบไซด ์KM ชุมชน
สระแก้ว พร้อมท้ัง
ประชาสมัพันธ์ให้
คณาจารย์ของวิทยาลัย
เข้าไปแลกเปลีย่นเรยีนรู ้
- ผู้เข้าร่วมประชุมน า
ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
กิจกรรมที่ 3.2 การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้โดย
วิทยากรภายนอกของ
กลุ่มงานอ านวยการและ
ยุทธศาสตร์ ดังนี ้
- จัดประชุมแลกเปลีย่น
เรียนรูด้้านการบริการ
ของเจ้าหน้าท่ีเรื่อง 

บุคลากร    60 
คน 

กิจกรรมที่ 3.2 
- ค่าอาหารกลางวัน 80 บาท 
X 60 คน X 1 วัน เป็นเงิน 
4,800บาท   
- ค่าอาหารว่าง 25 บาท X 
60 คน X 2 มื้อ เป็นเงิน 
3,000 บาท 
- ค่าถ่ายเอกสาร เป็นเงิน 

๒๖ มิ.ย.  
256๑ 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

“เทคนิคการบริการที่ด”ี 
โดยการน าประสบการณ์
ที่ได้จากการน าความรู้ 
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ครั้งท่ี 1 ไปปฏิบตัิมา
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้
- ผู้รับผดิชอบโครงการ
รวบรวมความรู้เผยแพร่
ทางเวบไซด ์KM ชุมชน
สระแก้ว พร้อมท้ัง
ประชาสมัพันธ์ให้
เจ้าหน้าท่ีของวิทยาลัย
เข้าไปแลกเปลีย่นเรยีนรู ้
- ผู้เข้าร่วมประชุมน า
ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

3,000 บาท 
รวมเป็นเงิน 10,800 บาท 
 

กิจกรรมที่ 4 รวบรวม
องค์ความรู้เป็นแนว
ปฏิบัติท่ีดีเพ่ือเผยแพร่ 
 
 

 กิจกรรมที่ 4 (ใช้เงินอุดหนุน) 
-ค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่ม   
เป็นเงิน 4,000 บาท 

๒๙ มิ.ย. 
2561 
 

 อ.ชนกานต์  
แสงค ากุล 

รวมเงินโครงการที ่RP19 52,600    
โครงการที่ RP20 จ านวนผลงานวิจัยและ ๑. ประสานงานกับ อาจารย์ที่มี (ใช้เงินรายไดส้ถานศึกษา)  23 มี.ค. 61 อาจารย์มีการ อ.ดวงใจ 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

ประชุมวิชาการระดับชาติ  
โครงการตามยุทธศาสตร ์
โครงการงานประจ า  
 
วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อเป็นการกระตุ้นและ
ส่งเสริมให้อาจารย์ ไดต้ระหนัก
เห็นความส าคัญของการผลติ
และเผยแพรผ่ลงานวิจยั 
๒. เพื่อเพิ่มผลการตีพิมพ์
เผยแพรผ่ลงานวิจยัของ
อาจารย ์
3. เพื่อสร้างเครือข่ายงานวิจยั
กับสถาบัน การศึกษาต่างๆ 

ผลงานวิชาการของ
อาจารย์ที่เผยแพร่ในการ
ประชุมระดับชาติ อย่าง
น้อย 5 เรื่อง 
 

กรรมการฝุายต่างๆตาม
หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
๒. ประชาสัมพันธ์ให้
อาจารย์ของวิทยาลัย
เตรียมต้นฉบับ 
ในการน าเสนอ
ผลงานวิจัยในการประชุม 
เพื่อส่งขอพิจารณาจาก
กรรมการ 
๓. เข้าร่วมประชุม
วิชาการระดับชาต ิ
๔. ประสานงานกับ
อาจารย ์
ที่น าเสนอผลงานตามวัน
เวลาที่ก าหนด 
๕. ติดตามผลการ
น าเสนอผลงานของ
อาจารย์ในการ 

ผลงานวิจัย
จ านวน  
5 คน 

- ค่าด าเนินการเข้าร่วมเป็น
เจ้าภาพเพื่อสนับสนุนการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ          
๕๐,๐๐๐ บาท 
 

ผลิตผลงาน วิจัย
และวชิา     การ
ที่มีคุณภาพ
เพิ่มขึ้นส่งผลให้
วิทยาลัยฯม ี
คะแนนการ
ประเมินคุณภาพ
ด้านการ 
วิจัยดีขึ้น 
 

พรหมพยัคฆ ์
 

สรุปงบประมาณโครงการที ่RP20 50,000    
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แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2561 

ชื่อแผนงาน สนับสนุนการบริการวิชาการด้านการจัดการสุขภาพท่ีสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม 
วัตถุประสงค์ของแผนงาน 1. บริการวิชาการด้านสุขภาพใหส้อดคล้องกับการพัฒนาก าลังคนสายงานพยาบาลทีส่อดคล้องกับระบบบริการสุขภาพ (Service plan) ของเขตสุขภาพท่ี 2 
 2. เพื่อก ากับติดตามผลการด าเนนิงานท่ีมีประสิทธิภาพของงานบริการวิชาการ 
 3. บริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม 
 4. ให้บริการวิชาการแบบให้เปล่าเพื่อสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 
 5. มีการน าความรู้ทีไ่ด้จากการบรกิารวิชาการไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชนหรือสังคม 
 6. ให้บริการวิชาการโดยบูรณาการร่วมกับการเรยีนการสอน การวิจยั การพัฒนานักศึกษา 
ตัวชี้วัดแผนงาน 1. มีโครงการบริการวิชาการ อย่างน้อย 1 โครงการที่ตอบสนองการพัฒนาก าลังคนท่ีสอดคล้องกับระบบบริการสุขภาพ (Service plan) ของเขตสุขภาพท่ี 2 

2. มีโครงการบริการวิขาการทีต่อบสนองความต้องการของสังคม อย่างน้อย 1 โครงการ 
3. มีโครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่าเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้านการจัดการโรคเรื้อรัง อย่างน้อย 1 โครงการ 
4. ผูสู้งอายุท่ีร่วมโครงการบริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน มีแนวโน้มค่าดัชนีมวลกาย เส้นรอบเอว และความดันโลหิต อยู่ในระดับปกติ เพิ่มมากขึ้น 
5. มีจ านวนอาจารย์อย่างน้อย 8 คน เข้าร่วมในการให้บริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   
6. มีแผนการน าความรู้จากการบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชนหรือสังคม 
7. มีการให้บริการวิชาการโดยบูรณาการร่วมกับการจัดการเรยีนการสอน การวิจัย การพัฒนานักศึกษา จ านวน 5 โครงการ 
8. ร้อยละ 80 ของโครงการบริการวิชาการแก่สังคมสามารถด าเนินการตามเวลาและงบประมาณที่ก าหนดไว้ 
9. ร้อยละ 80 ของโครงการบริการวิชาการแก่สังคมสามารถบรรลตุามวัตถุประสงค์โครงการที่ก าหนดไว้ (บรรลุตัวช้ีวัดที่ก าหนดไว้อย่างน้อยร้อยละ 80 ข้ึนไป) 

ความสอดคล้อง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวชิาการด้านสุขภาพให้สอดคล้องกบัความต้องการของชุมชนและสังคม 
 เป้าประสงค์ : 3.1. สร้างหลักสตูรดา้นการพัฒนาบุคลากรสุขภาพตามความต้องการของระบบสุขภาพ 

3.2. พัฒนาบุคลากรสาธารณสุขตามความต้องการของระบบสุขภาพ 
3.3. พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขและศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจดัการโรคเรื้อรัง 
 

ตัวชี้วัด 3.1. จ านวนหลักสูตรที่ตอบสนองด้านการพัฒนาบุคลากรสุขภาพตามความต้องการของระบบสุขภาพ 
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เป้าประสงค์ 3.2. จ านวนบุคลากรสาธารณสุขท่ีเข้ารับการอบรมตามความต้องการของระบบสุขภาพ 
3.3. ระดับความส าเร็จในการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเขตสุขภาพท่ีรองรับ Service Plan (ตามเกณฑ์ สบช. 2561) 
ระดับที่ 1 มีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรของเขตสุขภาพฯ หรือมสี่วนร่วมในการวิเคราะหค์วามต้องการการพัฒนาบุคลากรของเขตสุขภาพ 
 ระดับท่ี 2 มสี่วนร่วมในการเปูนวทิยากร/สนับสนุนสถานท่ีจัดอบรม/สนับสนุนวิชาการ (งานวิจัย/เป็นที่ปรึกษา) หรืออ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากร เป็นต้น 
 ระดับที่ 3 มีการด าเนินการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น/เฉพาะทาง (ระยะสั้น 3 – 5 วันข้ึนไป หรือเฉพาะทาง 5 เดือน) อยา่งน้อย 1 หลักสตูร 
 ระดับที่ 4 มีการด าเนินการดัอบรมหลักสุตรใหม ่
 ระดับที่ 5 มีการสรุปและประเมินผลการอบรมฯ 
 

3.4. ระดับความส าเร็จของศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข(ตามเกณฑ์ สบช. 2561) 
ระดับความส าเรจ็ของศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาบุคลากรสาธารณสขุ 
 ระดับที่ 1 มีการวิเคราะหค์วามตอ้งการจ าเป็นของการพัฒนาบุคลากรในเขตสุขภาพ/พื้นที่ท่ีเป็นที่ตั้งของวิทยาลัย  
 ระดับที่ 2 มีการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม/รับหลักสตูรฝึกอบรมจากหน่วยงานเพื่อการพัฒนาบุคลากร 
 ระดับที่ 3 มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมผ่านช่องทางต่างๆ 
 ระดับที่ 4 มีการบรหิารจดัการการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรตามหลักสตูรอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ระดับที่ 5 มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ผ่านการอบรมที่มีต่อการประชาสัมพันธ์และการตลาด การด าเนินการจัดการฝึกอบรมและการบริหารจัดการฝึกอบรมในแตล่ะ
หลักสตูร 
 และคะแนนความส าเร็จของศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการโรคเรื้อรัง  (ตามเกณฑ์การด าเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านสุขภาพ วิทยาลัยในสังกัด สบช. พ.ศ. 
2559- 2563)   

กลยุทธ ์ 3.1. พัฒนาบริการวิชาการเชิงรุกพื่อตอบสนองระบบบริการสุขภาพ 
3.2. ยกระดับความส าเร็จของศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขและศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการโรคเรื้อรัง 

ระบบประกันคุณภาพการ  
ศึกษา 

- ตัวบ่งช้ีคุณภาพระดับหลักสตูรตามคู่มือการประกันคณุภาพการศึกษาภายในของสกอ. 
ตัวบ่งช้ีคุณภาพระดับองค์ประกอบท่ี 3 ระดับสถาบันตามคู่มือการประกันคณุภาพการศึกษาภายในของสกอ. 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  รองผู้อ านวยการกลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่ SP09 
โครงการพัฒนาหลักสตูร 
เพื่อตอบสนองระบบสุขภาพ 
 
 โครงการตามยุทธศาสตร ์
 โครงการงานประจ า 
 
วัตถุประสงค์ 
1. สรา้งหลักสูตรด้านการ
พัฒนาบุคลากรสุขภาพตาม
ความต้อง การของระบบ
สุขภาพ 
2. พัฒนาบุคลากรสาธารณสุข
ตามความต้องการของระบบ
สขุภาพ 

1. จ านวนหลักสูตร 
ที่ตอบสนองด้านการ
พัฒนาบุคลากรสุขภาพ
ตามความต้องการของ
ระบบสุขภาพ 
 
 
2. จ านวนบุคลากร
สาธารณสุขท่ีเข้ารับการ
อบรมตามความต้องการ 
ของระบบสุขภาพ 
3. ระดับความส าเร็จใน
การสนับสนุนการพัฒนา
บุคลากรเขตสุขภาพ 
ที่รองรับ Service Plan 
 

1. วิเคราะหส์ถานการณ์
ความต้องการการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรตาม
ระบบสุขภาพ 
2.พัฒนาหลักสูตรที่
สอดคล้องกับความ
ต้องการตามระบบ
สุขภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ด าเนินการจัดอบรม
ตามหลักสูตรที่ก าหนดไว ้
4. สรุปและประเมิน
โครงการ 

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

 

กิจกรรมที่ 1 จัดท าหลักสูตร  
(ใช้เงินอุดหนุน) 
- ค่าอาหารว่าง
คณะกรรมการจัดท าหลักสูตร 
2 ครั้ง จ านวน 10 คน x25 
บาท             
เป็นเงิน  500 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน
คณะกรรมการท าหลักสูตร 
จ านวน 2 ครั้ง x 10 คน x 
80 บาท เป็นเงิน  1,600 
บาท 
- ค่าถ่ายเอกสารเป็นเงิน 
900 บาท 
-  ค่าธรรมเนียมในการขอรับ
รองหลักสตูรจากสภาการ
พยาบาล เป็นเงิน 5,000 
บาท 
กิจกรรมที่ 1 เป็นเงิน  
8,000 บาท 
กิจกรรมที่ 2 จัดอบรม (ใช้
เงินรายได้สถานศึกษา) 
- ค่าสนับสนุนการอบรม 
15,000 บาท x 60 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.วิทยาลยัฯ
ด าเนินการพัฒนา
ก าลังคนท่ี
ตอบสนองความ
ต้องการพัฒนา
บุคคลากรของ
เขตสุขภาพ 
2.บุคลากร
สาธารณสุข             
มีศักยภาพในการ
ดูแลสุขภาพของ
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 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

  
 
 

เป็นเงิน 900,000 บาท 
กิจกรรมที่ 2 เป็นเงิน  
900,000 บาท 

สรุปงบประมาณโครงการที ่ SP09 908,000    
โครงการที่ SP10โครงการ
พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
การพัฒนาบุคลากร
สาธารณสุขและศูนย์ความเป็น
เลิศดา้นการจดัการโรคเรื้อรัง 
 
 โครงการตามยุทธศาสตร ์
 โครงการงานประจ า 
 
วัตถุประสงค์ 
พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
การพัฒนาบุคลากร
สาธารณสุข 
และศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
การจัดการโรคเรื้อรัง 
 
 

1. ระดับความส าเร็จของ
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการ
พัฒนาบุคลากรสาธารณสุข 
2. ระดับความส าเร็จของ
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการ
จัดการโรคเรื้อรัง 
 
 

1. วิเคราะห์การ
ด าเนินงานของงาน
บริการวิชาการและศูนย์
ความเป็นเลิศด้านการ
จัดการโรคเรื้อรัง 
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
ศูนย์พัฒนาบุคลากรและ
ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
การจัดการโรคเรื้อรังกับ
สถาบันที่ประสบ
ความส าเร็จ 
3.ถอดบทเรียนและน าสิ่ง
ที่ได้เรยีนรูม้าพัฒนาการ
บริการวิชาการและศูนย์
ความเป็นเลิศด้านการ
จัดการโรคเรื้อรัง 
4. สรุปและประเมิน
โครงการ 

อาจารย์ จ านวน 
10 คน 
 

(ใช้เงินอุดหนุน) 
- ค่าตอบแทนวิทยากร 600 
บาท  x 7ช.ม. เป็นเงิน 
4,200 บาท 
- ค่าเดินทาง ไป-กลับ 10 
คน x 10 วัน x 2 เที่ยว เป็น
เงิน 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  
 
 
 

 1.วิทยาลยัฯ
สามารถพัฒนา
บุคลากร
สาธารณสุขได้
อย่างมี
ประสทิธิภาพ 
2.วิทยาลยัฯ เป็น
ศูนย์รวบรวม
ความรู้เกี่ยวกับ
การจัดการโรค
เรื้อรัง 
ที่น าไปใช้
ประโยชน ์
ในการดูแล
สุขภาพ
ผู้รับบริการ 
 
 

ดร.วิภาพร  
สิทธิสาตร ์
 

สรุปงบประมาณโครงการที่ SP10 58,000    
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่ RP21 
โครงการสร้างความเข้มแข็ง
ด้านการจัดการโรคเรื้อรังใน
ชุมชนบ้านคลอง ปี ๔ 
 
 โครงการตามยุทธศาสตร ์
โครงการงานประจ า 
 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อสร้างความเข้มแข็ง 
ด้านการจดัการโรคเรื้อรังใน
ชุมชนบ้านคลอง 
2. เพื่อให้ผู้สูงอายุท่ีเข้าร่วม
โครงการมภีาวะสุขภาพอยู่ใน
ระดับปกต ิ
3. เพื่อให้เด็กที่เข้าร่วม
โครงการมคีวามรู ้
ในการปูองกันโรคเรื้อรัง 
4. เพื่อน าความรู้ที่ไดไ้ปพัฒนา
และขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการ
จัดการสุขภาพโรคเรื้อรัง โดย
เป็นแกนน า 
ในการสร้างความเข้มแข็งด้าน

1. ระดับความส าเร็จของ
ชุมชนเข้มแข็ง อยู่ในระดับ
ด ี
(เกณฑ์การประเมินความ 
ส าเรจ็ของการพัฒนาชุมชน
จัดการสุขภาพเข้มแข็ง
เมืองไทยแข็งแรง) 
2. ผู้สูงอายุที่ร่วมโครงการ
บริการวิชาการเพื่อสร้าง 
ความเข้มแข็งของชุมชน 
มีแนวโน้มค่าดัชนีมวลกาย 
เส้นรอบเอว และความดัน
โลหิต อยู่ในระดับปกติเพิ่ม
มากขึ้น 
3. เด็กที่เข้าร่วมโครงการ 
มีความรู้ในการปูองกันโรค
เรื้อรังเพิ่มมากขึ้น ร้อยละ 
80 ข้ึนไป 
4. เกิดองค์ความรู้จากการ
ด าเนนิงานโครงการสร้าง
ความเข้มแข็งด้านการ
จัดการโรคเรื้อรัง อย่าง
น้อย 1 เรื่องและมีการน า
ความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์

1. ส ารวจความต้องการ 
ในการให้บริการวิชาการ
ตามความต้องการของ
ชุมชนบ้านคลอง  
2. น าเสนอผลการส ารวจ
ความต้องการบริการ
วิชาการต่อคณะ
กรรมการบริหารวิทยาลัย
และคณาจารย์  
2. เป็นท่ีปรึกษาในการ
จัดกิจกรรมสร้างเสริม
ความเข้มแข็งด้านการ
จัดการสุขภาพร่วมกับ
ต าบลบ้านคลอง  
 3. อาจารย์แต่ละ
ภาควิชาร่วมให้บริการ
วิชาการ ตามความ
ต้องการในชุมชนบ้าน
คลอง 
4. ประเมินผลการ
ด าเนินการ 
5. ติดตามการน าความรู้
จากการบริการวิชาการ
ไปใช้ประโยชนต์่อการ

ประชาชนต าบล 
บ้านคลอง 

ใช้และบริหารงบประมาณ 
โดยเทศบาลต าบลบ้านคลอง  

1 ต.ค. 
2560–30 
ก.ย. 2561 
 

ประชาชนต าบล
บ้านคลองมีส่วน
ร่วมใน
กระบวนการ
สร้างเสริมสุขภาพ  
เพื่อการจัดการ
โรคเรื้อรังใน
ชุมชนของตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 
ยั่งยืน 

อ.จันทร์จิรา   
อินจีน 
อ.นิดา 
 มีทิพย์ 
อ.ศุภวรรน  
ยอดโปร่ง 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

การจัดการโรคเรื้อรังในชุมชน
อื่นต่อไป 
5. เพื่อให้บริการวิชาการตาม
ความต้องการในชุมชนบ้าน
คลอง 
6. พัฒนาชุมชนและสังคมโดย
ใช้นวัตกรรมที่เกิดจาก 
ศิลปวัฒนธรรมและ/หรือ ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
 
 

ในการพัฒนาชุมชนอื่น 
ด้านการจดัการโรคเรื้อรัง 
จ านวน 1 ชุมชน 
5. อาจารย์อย่างน้อย 8 
คน เข้าร่วมในการ
ให้บริการวิชาการเพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน 
6. มนีวัตกรรมส่งเสริม
สุขภาพท่ีเกิดจาก
ศิลปวัฒนธรรม/หรือภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 1 ช้ิน 

พัฒนาชุมชนหรือสังคม 

สรุปงบประมาณโครงการที ่RP21 0    
โครงการที่ RP22 
โครงการอบรมการพยาบาล
เฉพาะทางสาขาการพยาบาล
วิกฤตทารกแรกเกิด รุ่น 5 
(service plan สาขา  
Newborn ) 
 
 โครงการตามยุทธศาสตร ์
โครงการงานประจ า 
 
 

1. เป็นโครงการบริการ
วิชาการที่ตอบสนองความ
ต้องการของหน่วยงานด้าน
สุขภาพ 
2. ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ตามเกณฑ์อย่าง
น้อยร้อยละ80 
3. ร้อยละ 80 ของผู้เข้า
รับการอบรมมีความพึง
พอใจต่อการบริหารจัดการ
โครงการโดยรวมอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป  

1. วางแผนด าเนินการจดั
อบรม 
2. เตรียมการจัดอบรม 
3. ด าเนินการจัดอบรม 
4. ประเมินผลการจัด
อบรม 
6. ติดตามการน าความรู้
จากการบริการวิชาการ
ไปใช้ประโยชนต์่อการ
พัฒนานักศึกษา  
 

พยาบาลวิชาชีพ
จ านวน 32 คน 

(ใช้เงินรายไดส้ถานศึกษา) 
-ค่าสนับสนุนการอบรม 
45,000 บาท x 32 คน  
เป็นเงิน 1,440,000 บาท 
 

6 ส.ค- 23 
พ.ย.61 
(16 สัปดาห์) 
 

ผู้ปุวยทารกแรก
เกิด 
ในภาวะวิกฤต
ได้รับการดูแลที่มี
ประสิทธิ 
ภาพมากขึ้น 

อ.สาวิตรี  
ลิ้มกมลทิพย ์
อ.จันทร์จิรา  
อินจีน 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ 
1 บริการวิชาการตามความ
ต้องการของหน่วยงานด้าน
สุขภาพและสังคม 
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมคีวามรู้ 
ความสามารถในการดูแล
ผู้ปุวยทารกในภาวะวิกฤตได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. เพื่อน าความรู้จากการ
บริการวิชาการไปใช้ประโยชน์
ต่อการพัฒนานักศึกษา 

4. อาจารย์มีการน าความรู้
ที่ได้จากการให้บริการ
วิชาการในหัวข้อ เรื่อง การ
ดูแลทารกแรกเกิดทีม่ี
ปัญหาระบบหายใจ ไปใช้
ในการเรียนการสอน
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ 
ช้ัน ปีท่ี 3 วิชา การ
พยาบาลบุคคล ท่ีมีปัญหา
สุขภาพ 3 ในหัวข้อ  
การดูแลทารกแรกเกิดที่มี
ปัญหาระบบหายใจ 

สรุปงบประมาณโครงการที ่RP22 1,440,000    
โครงการที่ RP23 
โครงการอบรมหลกัสูตร
ประกาศนียบัตรผู้ช่วย
พยาบาล รุ่นที่ 2  
 
 โครงการตามยุทธศาสตร ์
โครงการงานประจ า 
 
 
 

1. เป็นโครงการบริการ
วิชาการที่ตอบสนองความ
ต้องการของหน่วยงานด้าน
สุขภาพ 
2. ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ตามเกณฑ์อย่าง
น้อยร้อยละ 80 
3. ร้อยละ 80 ของผู้เข้า
รับการอบรมมีความพึง
พอใจต่อการบริหารจัดการ
โครงการโดยรวมอยู่ใน

1. วางแผนด าเนินการจดั
อบรม 
2. เตรียมการจัดอบรม 
3. ด าเนินการจัดอบรม 
4. ประเมินผลการจัด
อบรม 

พนักงาน
ช่วยเหลือคนไข้ / 
ผู้ส าเร็จการ 
ศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา ช้ัน
ปีท่ี 6 ในเขต
สุขภาพท่ี 2 
จ านวน 51 คน  

(ใช้เงินรายไดส้ถานศึกษา) 
-ค่าสนับสนุนการอบรม
40,000บาท x 41 คน 
เป็นเงิน 1,640,000   
บาท 
 

ต.ค. 60 - ก.ย. 
61 

ประชาชนไดร้ับ
บริการดา้น
สุขภาพท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
มากขึ้น 

อ.ชนานันท์  
แสงปาก   
ดร.จิตตระการ 
ศุกร์ด ี
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ 
1 บริการวิชาการตามความ
ต้องการของหน่วย งานด้าน
สุขภาพและสังคม 
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมคีวามรู้ 
ความสามารถในการช่วยเหลือ
พยาบาลในการดูแลผู้ปุวยได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ระดับดีขึ้นไป  
4. ผุผ้่านการอบรมมีการ
น าความรู้จากการอบรมไป
ใช้ประโยชน ์

สรุปงบประมาณโครงการที่ RP23 1,640,000    
โครงการที่ RP24 
โครงการอบรมหลกัสูตร
ผู้บริหารสาธารณสุขระดับต้น 
รุ่นที่ 28  
 
 โครงการตามยุทธศาสตร ์
โครงการงานประจ า 
 
วัตถุประสงค์ 
1. บริการวิชาการตามความ
ต้องการของหน่วย งานด้าน
สุขภาพและสังคม 
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมคีวามรู้ 
ความสามารถในการช่วยเหลือ

1. เป็นโครงการบริการ
วิชาการที่ตอบสนองความ
ต้องการของหน่วยงานด้าน
สุขภาพ 
2. บุคคลากรสาธารณสุขมี
ความรู้ตามเกณฑ์อย่าง
น้อยร้อยละ 80 
3. ความพึงพอใจของผู้เข้า
รับการอบรมอยู่ในระดับดี
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
 

1. วางแผนด าเนินการจดั
อบรม 
2. เตรียมการจัดอบรม 
3. ด าเนินการจัดอบรม 
4. ประเมินผลการจัด
อบรม 

ผู้บริหาร
สาธารณสุข  
จ านวน 52 คน 

(ใช้เงินรายไดส้ถานศึกษา) 
ค่าสนับสนุนการอบรมจาก
วิทยาลัยนักบรหิาร
สาธารณสุข 23,010บาท x 
52 คนเป็นเงิน 
1,196,520  บาท 
 

28 พ.ค. -15 
มิ.ย.61 (3 
สัปดาห์) 
 
 

ประชาชนไดร้ับ
บริการดา้น
สุขภาพท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
มากขึ้น 

ดร.วิภาพร  
สิทธิสาตร ์
และอ.นิดา  
มีทิพย์ 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

พยาบาลในการบริหาร 
3. สรา้งความตระหนักถึง
บทบาทหน้าท่ีในการพัฒนา
ตนเอง งาน และการท างาน
ร่วมกับผู้อื่น  

สรุปงบประมาณโครงการที่ RP24 1,196,520    
โครงการที่ RP25 
โครงการการบรกิารวชิาการ
ตามความต้องการของชมุชน
และสังคม ภาควชิา 
การพยาบาลผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ  
ปีงบประมาณ ๒๕61 
 
 โครงการตามยุทธศาสตร ์
โครงการงานประจ า 
 
วัตถุประสงค์ 
1. บริการวิชาการที่สอดคล้อง
กับความต้องการของสังคม 
2. เพื่อให้ผ้สูงอายุมีความรู้ 
ความสามารถในการดูแล
สุขภาพตนเอง 

1. เป็นโครงการบริการ
วิชาการที่ตอบสนอง 
ความต้องการของสังคม 
2. ร้อยละ 80 ของ
ผู้สูงอายุ          ท่ีเข้าร่วม
โครงการมคีวามรู้ในการ
ดูแลสุขภาพ สูงกว่าก่อน
เข้ารับการอบรม 
3. ความพึงพอใจของ
ผู้สูงอายุท่ีเข้ารับการอบรม
อยู่ในระดับดไีมต่่ ากว่าร้อย
ละ 80 
4. น าความรู้จากการ
บริการวิชาการผู้สูงอายุ 
เรื่อง การดูแลผูสู้งอายุ ไป
ใช้ใน การเตรียมความ
พร้อมให้กับนักศึกษาช้ันปี
ที่3 วิชาปฏิบัติการ

กิจกรรมที่ 1 การบรกิาร
วิชาการตามความ
ต้องการของศูนย์
สุขภาพชุมชนมหานุ
ภาพ 
- วางแผนจัดกิจกรรม 
- เตรียมการสอนและ 

กิจกรรม 
- จัดกิจกรรมอบรม

ผู้สูงอาย ุ
- ประเมินผลความรู้ใน

การดูแลสุขภาพของ
ผู้สูงอาย ุ

 ผู้สูงอายุใน
ชุมชนมหานุภาพ 
จ านวน 300 คน 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

4 ต.ค. -10
พ.ย. วันท่ี 4 
ตุลาคม- 10 
พฤศจิกายน 
2560 
 
 

ประชาชนไดร้ับ
บริการดา้น
สุขภาพ ที่มี
ประสิทธิภาพ 
มากขึ้น 

ดร.สายชล  
จันทร์วิจิตร  
และภาควิชาการ
พยาบาลผู้ใหญ่
และผูสู้งอาย ุ
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

 
  
 

พยาบาลบุคคลที่มีปญัหา
สุขภาพ 3 เรื่อง   การ
พยาบาลผู้สูงอายุในชุมชน 
 กิจกรรมที่ 2 การบรกิาร

วิชาการตามความ
ต้องการของศูนย์
สุขภาพผู้สูงอายุ 
วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี  
พุทธชินราช 
- วางแผนจัดกิจกรรม 

- เตรียมการสอนและ
กิจกรรม 

- จัดกิจกรรมอบรม
ผู้สูงอาย ุ
- ประเมินผลความรู้ใน 
การดูแลสุขภาพของ
ผู้สูงอาย ุ
 
 
 
 

ผู้สูงอายุ             
ศูนย์สุขภาพ
ผู้สูงอายุ 
วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี 
พุทธชินราช 
จ านวน 70 คน 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

วันท่ี 14
พฤศจิกายน 
2560 - 26 
ธันวาคม 
2561 

ประชาชนไดร้ับ
บริการดา้น
สุขภาพ  
ที่มีประสิทธิภาพ 
มากขึ้น 

ดร.สายชล  
จันทร์วิจิตร และ
ภาควิชาการ
พยาบาลผู้ใหญ่
และผูสู้งอาย ุ

รวมเงินโครงการที่ RP25 0    
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่ RP26 
โครงการพัฒนาศักยภาพทีม
เลขานุการคณะกรรม การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อ าเภอ (พชอ.) 
 
 โครงการตามยุทธศาสตร ์
โครงการงานประจ า 
 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ ความเข้าใจ นโยบาย  
แนวคิด บทบาท และแนวทาง
การด าเนิน งานในการท างาน
ของคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอ าเภอเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนภายใต้บริบทของ
อ าเภอ 
 

1. เป็นโครงการบริการ
วิชาการที่ตอบสนองความ
ต้องการของหนว่ยงานด้าน
สุขภาพ 
2. ผู้เข้ารับการอบรม
สามารถถอดบทเรียน 
“แนวทางในการขับเคลื่อน
งานจัดการประเด็นสุขภาพ
ของพื้นที่ ในระบบสุขภาพ
อ าเภอ” 
3. เกิดกลุ่ม online ของ
เครือข่ายทีมงานขับเคลื่อน 
การพัฒนาระบบสุขภาพ 
4. ร้อยละ 80 ของผู้เข้า
รับการอบรมมีความพึง
พอใจต่อการบริหารจัดการ
โครงการโดยรวมอยู่ใน
ระดับดี ขึ้นไป 
5. มีบทความวิชาการเพื่อ
เผยแพร่ในวารสารทาง
วิชาการ จ านวน 1 เรื่อง 

ขั้นเตรียมการ   
1)  ร่วมจัดท าหลักสตูร
การพัฒนาทีมเลขานุการ
คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 
(พชอ.) ร่วมกับกลุ่ม
พัฒนาบุคลากร สถาบัน
พระบรมราชชนก 
2) ประชุมคณะท างาน 
ซึ่งประกอบด้วย ทีม
วิทยากร ทีม facilitator 
และคณะกรรมการ เพื่อ
วางแผน จัดการอบรม
หลักสตูรการพัฒนาทีม
เลขานุการคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อ าเภอ (พชอ.) ประจ าปี
งบประมาณ 2561   
3) เสนอขออนุมัติ
โครงการฯ 
ขั้นด าเนินการ   
1) ประชุม แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ด าเนินการ เพื่อ

- ทีมเลขานุการ
คณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอ าเภอ 
(พชอ.) ของเขต
สุขภาพท่ี 2 
จ านวน 47 ทีม 
ทีมละ 4 คน 
จ านวน 188 คน 
- คณะกรรมการ
ด าเนินงานและทีม
วิทยากร จ านวน  
20 คน 

(ใช้เงินอุดหนุน) 
การประชมุเตรียมความ
พร้อมคณะกรรมการ  
- อาหารว่าง จ านวน 1 มื้อๆ 
ละ 35 บาท จ านวน 20 คน 
เป็นเงิน 700   บาท 
- ค่าถ่ายเอกสารประกอบการ
ประชุม เป็นเงิน 2,000   
บาท 
ค่าตอบแทนวิทยากร   
- ค่าตอบแทนวิทยากร จาก
หน่วยงานภาครัฐ จ านวน 1 
คน ชม.ละ 600 บาท 
จ านวน 3.5 ชม. เป็นเงิน 
2,100  บาท 
-  ค่าตอบแทนวิทยากร จาก
หน่วยงานภาครัฐ ระดับ
เชี่ยวชาญ จ านวน 2 คน ชม.
ละ 600 บาท จ านวน 3 
ชม. เป็นเงิน 3,600  บาท 
- ค่าตอบแทนวิทยากร จาก
หน่วยงานภาครัฐ จ านวน 2 
คน ชม.ละ 600 บาท 
จ านวน 5.5 ชม. เป็นเงิน  

9 – 10 
มกราคม 
2561   

ผู้ผ่านการอบรม
การพัฒนา
ศักยภาพทีม
เลขานุการ
คณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพ 
ชีวิตระดับอ าเภอ 
(พชอ.)  สามารถ
ขับเคลื่อนงาน
จัดการประเด็น
สุขภาพของพื้นที่ใน
ระบบสุขภาพ
อ าเภอได้ เกิด
เครือข่ายหรือ
ทีมงานขับเคลื่อน
การพัฒนาระบบ
สุขภาพอ าเภอ 
แก้ปัญหาระบบ
สุขภาพอ าเภอเชิง
ประเด็นตามบริบท
ของพื้นที่ส่งผลให้
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ดีขึ้น 

กลุ่มงานวิจัยและ
บริการวิชาการ 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

เตรียมการอบรม  
2) จัดตารางการอบรม 
และด าเนินการประสาน
วิทยากร ประสานงาน 
จัดเตรียมความพร้อม
สถานท่ี และห้องพักของ
ผู้อบรม 
3) ด าเนินการอบรมตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 
โดย 
- บรรยาย นโยบาย
คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 
- อภิปราย/น าเสนอ
ประสบการณ์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชน
ของ DHB 
- ประชุมกลุ่มถอด
บทเรียน 
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู/้
น าเสนองาน 
ขั้นประเมินผล   
1)การประเมิน
ประสิทธิผลของโครงการ

6,6๐๐ บาท 
- ค่าตอบแทนวิทยากร จาก
หน่วยงานภาครัฐ จ านวน 5 
คน ชม.ละ 600 บาท 
จ านวน 2 ชม. เป็นเงิน 6,0
๐๐ บาท 
- ค่าตอบแทนวิทยากร จาก
หน่วยงานภาครัฐ จ านวน 2 
คน/กลุ่ม จ านวน 5 กลุ่ม ชม.
ละ 600 บาท  จ านวน 2 
ชม. เป็นเงิน 12,0๐๐ บาท 
- ค่าตอบแทนวิทยากร
อภิปรายกลุ่ม จากหน่วยงาน
ภาครัฐ 
จ านวน 5 กลุ่มๆละ 2 คน 
ชม.ละ 600 บาท จ านวน 
3.5 ชม.   เป็นเงิน         
21,0๐๐ บาท 
ค่าอาหาร อาหารว่าง ผู้เข้า
อบรม วิทยากรและ
คณะกรรมการ  
- ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 
2 วัน วันละ 350 บาท 
จ านวน 208 คน เป็นเงิน  
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

หลังการฝึกอบรม 
ประกอบด้วย  
-การถอดบทเรียน
“แนวทางในการ
ขับเคลื่อนงานจัดการ
ประเด็นสุขภาพของพื้นที่
ในระบบสุขภาพอ าเภอ”   
-การประเมินตนเองโดย
ใช้แบบสอบถาม 
2)ประเมินประสิทธิภาพ
ของโครงการ 
ประกอบด้วย 
-ประเมินความพึงพอใจ
ในการบริหารจัดการ
อบรม 
-ประเมินคา่ใช้จ่ายในการ
จัดโครงการ 

145,600 บาท 
- ค่าอาหารเย็น จ านวน 1 
วัน วันละ 350 บาทจ านวน 
208 คน เป็นเงิน 72,800 
บาท 
- อาหารว่าง ๒ มื้อ จ านวน 2 
วัน มื้อละ 50 บาท จ านวน 
208  คน เป็นเงิน 41,600   
บาท 
  ค่าที่พักวิทยากร   
- ค่าที่พัก 1 คืน คืนละ 
1,200 บาท* 2 คน เป็นเงิน 
2,4๐๐ บาท 
ค่าเดินทาง 
- ค่าพาหนะของวิทยากร 
เป็นเงิน 20,000 บาท 
        
ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบการ
อบรม 
- ค่าถ่ายเอกสารคู่มือเอกสาร
การสอนและแบบประเมิน 
เป็นเงิน 37,10๐     บาท 
- ค่าจ้างจัดท าเอกสาร
ประเมินผลและสรปุโครงการ 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

เป็นเงิน 6,2๐๐ บาท 
-  ค่าจ้างจดัท าประกาศนีย บัตร
ใบละ 50 บาท จ านวน 188 
ชุดเป็นเงิน 9,4๐๐    บาท 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นเงิน 
49,900   บาท 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
- ค่าตกแต่งสถานที่ เป็นเงิน  
20,๐๐๐   บาท 
- ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด
โครงการ เป็นเงิน  
10,๐๐๐   บาท 
 - ค่าใช้จ่ายในการตดิต่อ 
สื่อสารเป็นเงิน1,0๐๐ บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมเงินโครงการที่ RP26 470,000    
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่ RP27 
โครงการผู้สูงอายุใส่ใจ
สุขภาพเพ่ือชีวีมสีุข (บูรณา
การการเรียนการสอนกับงาน
บริการวชิาการ) 
 
 โครงการตามยุทธศาสตร ์
โครงการงานประจ า 
 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้เกิดการบูรณาการ
พันธกิจของสถาบัน 
อุดมศึกษา  
2.เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีการ
เรียนรูจ้ากการผลของบริการ
วิชาการ 
3. เพื่อพัฒนาคุณภาพการ
สอนจากความรู้ที่ไดจ้าก
บริการวิชาการ และน ามาใช้
ในการพัฒนานักศึกษา 
 

1. นักศึกษาทุกคนมี
ประสบการณ์ในการฝึก
ทักษะการคัดกรองภาวะ
สุขภาพจิตในผู้สูงอายุ  
2. นักศึกษาทุกคนไดร้ับ
ประสบการณ์ในการจัด
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจติ 
ในผู้สูงอาย ุ
3. ภาควิชามีการจัด
กิจกรรมการบูรณาการ
พันธกิจการเรียนการสอน
กับการบริการวิชาการ 1 
โครงการ  
 

1. ประชุมอาจารย์ใน
ภาควิชาเพ่ือวางแผนการ
ใช้ประโยชน์จากการ
บริการวิชาการในการ
พัฒนานักศึกษาโดย
บูรณาการการเรียนการ
สอนวิชาการพยาบาล
บุคคลที่มีปญัหาทางจิต 
2. ช้ีแจงนักศึกษา
เกี่ยวกับการเข้าร่วม
กิจกรรมฯ 
3. คัดกรองภาวะ
สุขภาพจิตในผู้สูงอาย ุ
4. จัดกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพจิตในผู้สูงอาย ุ
5. ประเมินภาวะ
สุขภาพจิตและความพึง
พอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรม 
6. ถอดบทเรียนคุณคา่ 
ที่ได้จากการเรยีนการ
สอนแบบบูรณาการฯ 
 

นักศึกษาปี 3 
และอาจารย์ 
จ านวน 140 คน  
และผูสู้งอายุ       
ในเขตเทศบาล
ต าบลบ้านคลอง 
จ านวน 50 คน 
 

(ใช้เงินอุดหนุน) 
- ค่าอาหารว่างนักศกึษา และ
อาจารย์ จ านวน 140 คน x 
25 บาท  เป็นเงิน 3,500
บาท 
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์  
เป็นเงิน 5,000 บาท 
-ค่าจ้างเหมารถ จ านวน             
4 วัน x 6000 บาทต่อวัน = 
24,000 บาท 
 

ครั้งท่ี 1 วันท่ี 
6 กันยายน 
2560 
ครั้งท่ี 2 วันท่ี 
4ตุลาคม 
2560 
 

-นักศึกษาได้รับ
ประสบการณ์
ด้านการบริการ
วิชาการเพิ่ม 
มากขึ้น 
-อาจารย์ของภาค
วิชาการพยาบาล
จิตเวชสามารถน า
ความรู้ที่ได้จาก
จากการบูรณา
การการบริการ
วิชาการมาใช้กับ
การเรยีนการสอน
อย่างเป็นรูปธรรม 

ดร.สมาภรณ์ 
เทียนขาว 
ภาควิชา
สุขภาพจิต 
อาจารย์ชนานันท์ 
แสงปาก และการ
พยาบาล  
จิตเวช 

รวมเงินโครงการที่ RP27 32,500    



      แผนปฏิบัตกิารปีงบประมาณ ๒๕๖๑ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช หน้า 126 
 

โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่ RP28 
โครงการสร้างเสรมิสขุภาพ
เด็กด ี
(บูรณาการการเรียนการสอน
กับบรกิารวิชาการ) 
 
 โครงการตามยุทธศาสตร ์
โครงการงานประจ า 
 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้เกิดการบูรณาการ
พันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา 
2. ใช้ประโยชน์จากการ
บริการวิชาการในการพัฒนา
ผลลัพธ์การเรียนรู้แก่นักศึกษา 

1. นักศึกษาทุกคนมี
ประสบ 
การณ์ในการตรวจ
พัฒนาการเด็ก 
2. นักศึกษาทุกคนไดร้ับ
ประสบการณ์จัดกิจกรรม
การตรวจพัฒนาการเด็ก 
3. ภาควิชามีการจัด
กิจกรรมการบูรณาการ
พันธกิจการเรียนการสอน
กับการบริการวิชาการ 1 
โครงการ  
4. . นักศึกษาสามารถ
เข้าใจบทเรียนเพิม่ขึ้นจาก
การเรยีนปกต ิ
 
 

1. ประชุมอาจารย์ใน
ภาควิชาเพ่ือวางแผน
การบูรณาการการเรียน
การสอน วิชาการสร้าง
เสรมิสุขภาพและการ
ปูองกันการเจ็บปุวยทาง
สุขภาพกับการบริการ
วิชาการ 
2. จัดกิจกรรมการตรวจ
พัฒนาการเด็กท่ีโรงเรียน
เทศบาลต าบลบ้านคลอง 
3. การจัดกิจกรรมสร้าง
เสรมิสุขภาพเด็ก เพื่อ
ส่งเสริมพัฒนาการด้าน
ต่างๆ 
4. ประเมินผลการจัด
กิจกรรมและถอด
บทเรียน คุณค่าที่ได้จาก
การเรยีนการสอนแบบ
บูรณาการฯ 
 
 
 

นักศึกษาปี 2 
จ านวน 141 คน 
อาจารย์จ านวน 
10 คนและ
นักเรียนช้ัน
อนุบาล โรงเรียน
เทศบาลต าบล
บ้านคลอง 
จ านวน 130 คน 

(ใช้เงินรายไดส้ถานศกึษา) 
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์  
เป็นเงิน 6,000 บาท 
- ค่าถ่ายเอกสาร 
เป็นเงิน 2,000 บาท 
รวมเป็นเงิน 8,000 บาท 

กลุ่ม 1 วันท่ี 
12 -16 
มีนาคม 2561 
กลุ่ม 2 วันท่ี 
9-12 เมษายน 
2561 

-นักศึกษาได้รับ
ประสบการณ์
ด้านการบริการ
วิชาการเพิ่มมาก
ขึ้น 
-อาจารย์ของภาค
วิชาการพยาบาล
อนามัยชุมชน
สามารถน า
ความรู้ที่ได้จาก
จากการบูรณา
การการบริการ
วิชาการมาใช้กับ
การเรยีนการสอน
อย่างเป็นรูปธรรม 
 
 

อ.ดร.กีรติ  
กิจธีระวุฒิวงษ์ 
และ 
อ.ศุภวรรน ยอด
โปร่ง 
ภาควิชาการ
พยาบาลอนามยั
ชุมชน 
 

รวมเงินโครงการที่ RP28 8,000    
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่ RP29 
โครงการสมุนไพรไทย          
ใส่ใจคุณแม่หลังคลอด 
(บูรณาการการเรียนการสอน
กับบรกิารวิชาการ) 
 
 โครงการตามยุทธศาสตร ์
โครงการงานประจ า 
 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้เกิดการบูรณาการ
พันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา 
2. นักศึกษาเกิดผลลัพธ์การ
เรียนรูจ้ากการบรูณาการการ
เรียนการสอนกับการบริการ
วิชาการ 
 

1. นักศึกษาทุกคนมีความรู้
เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่และสมุนไพรกระตุ้น
น้ านม 
2. นักศึกษาทุกคนไดร้ับ
ประสบการณ์จัดกิจกรรม
การเลีย้งลูกด้วยนมแม่และ
สมุนไพรกระตุ้นน้ านม 
3. ภาควิชามีการจัด
กิจกรรมการบูรณาการ
พันธกิจการเรียนการสอน
กับการบริการวิชาการ 1 
โครงการ  
4. นักศึกษาสามารถเข้าใจ
บทเรียนเพิ่มขึ้นจากการ
เรียนปกต ิ
 
 

1.ประชุมอาจารย์ใน
ภาควิชาเพ่ือวางแผน
บูรณาการการเรียนการ
สอน และบริการวิชาการ
วิชา การพยาบาลมารดา
ทารกแรกเกิดและผดุง
ครรภ์ 1 และประชุม
ร่วมกันระหว่างอาจารย์
ในภาควิชา กพยบ.สูติ
ศาสตร์ และพยาบาลตึก
หลังคลอดโรงพยาบาล
พุทธชินราช เพื่อด าเนิน
กิจกรรม “โครงการ
สมุนไพรไทย ใส่ใจคุณแม่  
หลังคลอด”  
2. การเตรียมการ 
-ประชุมชี้แจงกับนักศึกษา 
เรื่อง วัตถุประสงค์ การ
ด าเนินการและการ
ประเมินผล 
-มอบหมายหน้าที่ และ
แบ่งงานความรับผดิชอบ
แก่นักศึกษา 
-ทบทวนความรู้เกี่ยวกับ

-นักศึกษา
พยาบาลศาสตร์ 
ช้ันปี ที่ 3 
จ านวน 136 คน 
-หญิงหลังคลอด
และญาติ จ านวน 
120 คน 

(ใช้เงินรายได้สถานศึกษา) 
- ค่าอาหารว่างผู้เข้าร่วม
โครงการ จ านวน 30 คน x 
25 บาท x 4 ครั้ง  
เป็นเงิน 3,000บาท 
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์  
เป็นเงิน 3,000 บาท 
-ค่าปูายโครงการ  1,000 
บาท 
-ค่าจ้างท าแผ่นพับ เกี่ยวกับ
การเลีย้งลูกด้วยนมแม่และ
สมุนไพรกระตุ้นน้ านม  
2,500 บาท  
 

ครั้ง 1 วันท่ี 
24 ก.ย. 
2560 
ครั้ง 2  วันท่ี 
27 ก.ย.2560 
ครั้ง 3  วันท่ี 4 
ต.ค. 2560 
ครั้ง 4 วันท่ี 
18 ต.ค. 
2560 
ครั้ง 5 วันท่ี 
25 ต.ค. 
2560 
ครั้ง 6 วันท่ี 1  
พ.ย. 2560 

นักศึกษาได้รบั 
ความรู้และ
ประสบการณ์
ด้านการบริการ
วิชาการเพิ่มมาก
ขึ้น 
-อาจารย์ของภาค
วิชาการพยาบาล
สูติศาสตร์
สามารถน า
ความรู้ที่ได้จาก
จากการ บูรณา
การการบริการ
วิชาการมาใช้กับ
การเรยีนการสอน
อย่างเป็นรูปธรรม 

อ.ปิยะเนตร  
วิริยะปราโมทย์  
อ.อัญชลี       รุ่ง
ฉาย 
ดร.จิตตระ 
การ ศุกร์ดี และ
ภาควิชาการ
พยาบาล 
สูติศาสตร ์
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

การส่งเสริมการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่และสมุนไพร
กระตุ้นน้ านม”  
3. การด าเนินการ 
-ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่และ
สมุนไพรกระตุ้นน้ านม”  
4. ประเมินผล 
-ประเมินความรู้หญิงหลัง
คลอดและญาติเกี่ยวกับ
การเลีย้งลูกด้วยนมแม่
และสมุนไพรกระตุ้น
น้ านม”  
-ประเมินความรู้นักศึกษา
พยาบาลศาสตร์ชัน้ปีท่ี 3 
เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่และสมุนไพร
กระตุ้นน้ านม”  
-ประเมินความพึงพอใจ
ต่อการจัดกิจกรรม 
-ถอดบทเรียนนักศึกษา
พยาบาลกับกิจกรรม          
บริการวิชาการ 

รวมเงินโครงการที่ RP29 9,500    
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่ RP30 
โครงการตรวจคัดกรองโรค
ความดันโลหิตสูงและ
โรคเบาหวาน ในผู้สูงอายุ   
(บูรณาการการเรียนการสอน
บริการวชิาการกับ การวจิัย) 
 
 โครงการตามยุทธศาสตร ์
โครงการงานประจ า 
 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้เกิดการบูรณาการ
พันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา 
2. นักศึกษาเกิดผลลัพธ์การ
เรียนรูจ้ากการบรูณาการการ
เรียนการสอนกับการบริการ
วิชาการ และการวจิัย 
3. เพื่อส่งเสริมการสร้างเสริม
สุขภาพของผู้สูงอายุ กลุ่มเสี่ยง 
โรคความดันโลหิตสูงและ
โรคเบาหวาน ในจังหวัด
พิษณุโลก 

1. นักศึกษาทุกคนมี
ประสบการณ์ด้านทักษะใน
การตรวจคัดกรองโรค
ความดันโลหิตสูงและ
โรคเบาหวาน ในผู้สูงอายุ   
2. นักศึกษาทุกคนไดร้ับ
ประสบการณ์ในการให้
ค าแนะน าผูสู้งอายุในการ
ปฏิบัติตัวเมื่อเป็นโรคความ
ดันโลหติสูงและ
โรคเบาหวาน   
3. ภาควิชามีการจัด
กิจกรรมการบูรณาการ
พันธกิจการเรียนการสอน 
การบริการวิชาการกับการ
วิจัย 1 โครงการ  
 

1. ประชุมอาจารย์ใน
ภาคเพื่อวางแผนบูรณา
การการเรียนการสอนกับ
บริการวิชาการและการ
วิจัยวิชารักษาโรคเบื้องต้น   
2. บริการวิชาการ โดย
ตรวจคัดกรองโรคความดัน
โลหิตสูงและโรคเบาหวาน 
ในผู้สูงอายุ การให้
ค าแนะน า การพิจารณาส่ง
ต่อผู้รับบริการและจดั
กิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรม
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  
3. ท าวจิัยเรื่อง“ผลของ
โปรแกรมสนับสนุนการ
ดูแลตนเองต่อพฤติกรรม
สร้างเสริมสุขภาพของ
ผู้สูงอายุ กลุม่เสี่ยง โรค
ความดันโลหิตสูงและ
โรคเบาหวาน ในจังหวัด
พิษณุโลก” 
4. ถอดบทเรียนคุณคา่ที่
ได้จากการบูรณาการการ
เรียนการสอนกับ

นักศึกษาปี 4 
และผูสู้งอายุกลุม่
เสี่ยงโรคความดัน
โลหิตสูงและ
เบาหวาน  
จ านวน 120 คน 

 ใช้งบประมาณ 
จากงานวิจัย (ใช้เงินรายได้
สถานศึกษา) 

วันท่ี 24 กับ 
30ตุลาคม 
2560 

-นักศึกษาได้รับ
ประสบการณ์
ด้านการบริการ
วิชาการและการ
วิจัยเพิ่มมากข้ึน 
-เกิดผลงานวิจัยที่
ได้จากการบูรณา
การการเรียนการ
สอนกับการ
บริการวิชาการ 
และการวจิัย 
-อาจารย์ของภาค
วิชาการพยาบาล
อนามัยชุมชน
สามารถน า
ความรู้ที่ได้จาก
จากการ บูรณา
การการบริการ
วิชาการมาใช้กับ
การเรยีนการสอน
อย่างเป็นรูปธรรม 

อ.นิดา มีทิพย ์
ดร.วิภาพร  
สิทธิสาตร ์
และภาควิชาการ
พยาบาลอนามยั
ชุมชน 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมบริการวิชาการฯ 
รวมเงินโครงการที่ RP30 -    

โครงการที่ RP31 
โครงการ”การสังเคราะห์
งานวิจัยเกี่ยวกับการดูแลเด็ก
โรคมะเร็งท่ีได้รับยาเคมี
บ าบัดในประเทศไทย” 
(บูรณาการการเรียนการสอน 
กับ การวิจัย) 
 
 โครงการตามยุทธศาสตร ์
โครงการงานประจ า 
 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้เกิดการบูรณาการ
พันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา 
2. นักศึกษาเกิดผลลัพธ์การ
เรียนรูจ้ากการบรูณาการการ
เรียนการสอนกับการวจิัย 
 

1. นักศึกษาทุกคนมี
ประสบการณ์ในการ
ทบทวนวรรณกรรม ที่
เกี่ยวข้องกับบทเรียน เรื่อง 
“โรคมะเร็ง” 
2. ภาควิชามีการจัด
กิจกรรมการบูรณาการ
พันธกิจการเรียนการสอน 
กับการวิจัย 1 โครงการ  
4. นักศึกษาสามารถเข้าใจ
บทเรียนเพิ่มขึ้นจากการ
เรียนปกต ิ
 

1. ประชุมอาจารย ์
ในภาควิชาเพ่ือวางแผน
บูรณาการการเรียนการ
สอนกับการวิจัย วิชาการ
พยาบาลบุคคลที่มีปญัหา
สุขภาพ 2  
2. ช้ีแจงนักศึกษาให้มี 
ส่วนร่วมในการทบทวน
วรรณกรรม และค้นหา
ผลงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 
3. ด าเนินการวิจัย เรื่อง 
การสังเคราะห์งานวิจัย
เกี่ยวกับการดูแลเด็ก
โรคมะเร็งท่ีได้รับยาเคมี
บ าบัดในประเทศไทย 
4. ถอดบทเรียนคุณคา่ที่
ได้จากการเรยีนการสอน
แบบบูรณาการการเรียน
การสอนกับกิจกรรม
บริการวิชาการฯ 

นักศึกษา
พยาบาล 
ปี 3 จ านวน 
136 คน 

ใช้งบประมาณจากงานวิจยั 
(ใช้เงินรายไดส้ถานศึกษา) 

วันท่ี 3 
สิงหาคม -15 
กันยายน 
2560 
 
 

-นักศึกษาได้รับ
ประสบการณ์
ด้านการบริการ
วิชาการและการ
วิจัยเพิ่มมากข้ึน 
-เกิดผลงานวิจัยที่
ได้จากการบูรณา
การการบริการ
วิชาการกับการ
วิจัยของอาจารย์
ภาควิชาการ
พยาบาลเด็กและ
วัยรุ่น 

อ.ยุคนธร  
ทองรัตน์  
อ.สาวิตรี ลิ้มกมล
ทิพย์ภาควิชาการ
พยาบาลเด็ก 
และวัยรุ่น 

รวมเงินโครงการที่ RP31 -    
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แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
ชื่อแผนงาน ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
วัตถุประสงค์ของแผนงาน ๑. เพ่ือพัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมโดยการสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๒. เพ่ือพัฒนาศักยภาพชุมชน/สังคมในการใช้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการส่งเสริมสุขภาพ 
๓. เพ่ือสืบสานกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่เป็นวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร 
4. เพ่ือก ากับติดตามการด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ตัวช้ีวัดแผนงาน ๑. จ านวนนวตกรรมการส่งเสริมสุขภาพที่พัฒนาจากศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ผลิตโดยนักศึกษา 
๒. จ านวนนวตกรรมการส่งเสริมสุขภาพที่พัฒนาจากศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่น าไปใช้ในการพัฒนาสุขภาพในชุมชน/สังคม  
3. ร้อยละ ๘๐ ของโครงการตามแผนมีการด าเนินการตามเวลาและใช้งบประมาณไม่เกินตามแผนที่ก าหนดไว้ 
4. ร้อยละ 100 ของโครงการตามแผนมีผลการด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดตามท่ีก าหนดไว้ 
5. ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรมีส่วนร่วมและเห็นประโยชน์ในการสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ความสอดคล้อง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 เป้าประสงค์ : ๔.๑ พัฒนาคุณภาพนักศึกษาจากการสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๔.๒ พัฒนาศักยภาพชุมชน/สังคม ในการส่งเสริมสุขภาพด้วยการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ตัวช้ีวัด
เป้าประสงค์ 

4.๑. จ านวนนวตกรรมการส่งเสริมสุขภาพที่พัฒนาจากศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ผลิตโดยนักศึกษา 
4.๒. จ านวนนวตกรรมการส่งเสริมสุขภาพที่พัฒนาจากศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่น าไปใช้ในการพัฒนาสุขภาพในชุมชน/สังคม  

กลยุทธ์ 4.๑. สนับสนุนการบูรณาการองค์ความรู้ของนักศึกษาเพื่อพัฒนานวตกรรมการส่งเสริมสุขภาพ 
4.๒. สนับสนุนการพัฒนานวตกรรมการส่งเสริมสุขภาพที่บูรณาการศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยชุมชน/สังคม 

ระบบประกันคุณภาพการ  
ศึกษา 

- ตัวบ่งชี้คุณภาพระดับหลักสูตรองค์ประกอบที่ 3 (3.2) ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสกอ. 
- ตัวบ่งชี้คุณภาพระดับองค์ประกอบที่ 4 ระดับสถาบันตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสกอ. 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  รองผู้อ านวยการกลุ่มงานอ านวยการ และรองผู้อ านวยการกลุ่มงานวิชาการ   
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่ SP11 
โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาในการสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 โครงการตามยุทธศาสตร ์
โครงการงานประจ า 
 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อสนับสนุนการบรูณา
การองค์ความรู้ของนักศึกษา
เพื่อพัฒนานวตกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพ 
2.เพื่อสร้างความตระหนักใน
ความส าคญัของการสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. เพื่อพัฒนาผลลัพธ์การ
เรียนรูด้้าน การคดิวิเคราะห ์
 

1.จ านวนนวตกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพที่พัฒนา
จากศิลปวัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ผลิต
โดยนักศึกษา  
2. ถอดบทเรียนประเมิน 
ผลการด าเนินงาน พบว่า
นักศึกษามีความตระหนัก
ในความส าคญัของการสืบ
สานศิลปวัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. นักศึกษามีคะแนน 
TQF ด้านการคิดวเิคราะห์ 
≥3.00  

๑.ก าหนดประเด็นการ 
ใช้ศิลปวัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมา
พัฒนานวตกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพ 
๒.คัดเลือกรายวิชาที่
เหมาะสมในแตล่ะชั้นปี
ออกแบบการเรียนรู้ที่
มอบหมายให้นักศึกษา
สร้างนวตกรรม 
๓.จัดเวทีให้นักศึกษาได้
น าเสนอผลงานนวัตกรรม
และ/หรือสนับสนุนให้
นักศึกษาไปน าเสนอหรือ
ประกวดผลงานกับ
หนว่ยงานภายนอก 
๔.รวบรวมผลงาน 
นวตกรรมส่งจดสิทธิบัตร
หรืออนุสิทธิบัตร (ถ้ามี) 
๕.ถอดบทเรยีนประเมิน ผล
การด าเนินงาน ปัญหา
อุปสรรคในการด าเนินงาน
ทั้งอาจารย์และนักศึกษา 
๖.น าผลการประเมินมา

นักศึกษาช้ันป ี2 
จ านวน 140 คน 

(ใช้เงินรายไดส้ถานศึกษา) 
- ค่าวัสดุอุปกรณ ์
๒๐,๐๐๐ บาท 
- ค่าพาหนะเดินทาง 
๒๐,๐๐๐ บาท 
 
 
 

ตค.๖๐-กย.๖๑ ๑.นักศึกษามีการ
สืบสานศลิปะ 
วัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
โดยการพัฒนา 
นวตกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพ 
๒.ศิลปวัฒน 
ธรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ได้รับการสบืสาน
อนุรักษ์อย่างเป็น
รูปธรรม 
๓.นักศึกษามี
ความซาบซึ้งใน
คุณ  
ประโยชน์ของ
ศิลปวัฒนธรรม
และภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 

-รองผู้อ านวยการ
กลุ่มงานอ านวยการ 
-รองผู้อ านวยการ
กลุ่มงานวิชาการ 
-หัวหน้างาน
ทรัพยากรบุคคล 
และท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม 
-อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 
-อาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
(อ.พรพิมล) 
-คณะกรรมการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

ปรับปรุงการด าเนินงานใน
ปีต่อไป 

สรุปงบประมาณโครงการที่ SP11 ๔๐,๐๐๐    
โครงการที่ SP12 
โครงการพัฒนาศักยภาพ
ชุมชน/สังคมในการส่งเสรมิ
สุขภาพด้วยการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 โครงการตามยุทธศาสตร ์
โครงการงานประจ า 
 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน/
สังคมในการใช้ศิลปวัฒนธรรม
และภมูิปัญญาท้องถิ่นในการ
ส่งเสริมสุขภาพ 
 
 
 
 

จ านวนนวตกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพที่พัฒนา
จากศิลปวัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นทีชุ่มชน
น าไปใช้ในการพัฒนา
สุขภาพ  

๑.ก าหนดชุมชนและวาง
แผนการบริการวิชาการ
กับชุมชนในการใช้
ศิลปวัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมา
พัฒนานวตกรรมเพื่อใช้ใน
การส่งเสริมสุขภาพ 
๒.ด าเนินการบริการ
วิชาการร่วมกับชุมชนใน
การใช้ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมา
พัฒนานวตกรรมเพื่อใช้ใน
การส่งเสริมสุขภาพ 
๓.รวบรวมผลงานนวตก
รรมส่งจดสิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตร (ถ้ามี) 
๔.ถอดบทเรยีน 
ประเมินผลการด าเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรคในการ
ด าเนินงานท้ังอาจารย์และ
ชุมชนรวมทั้งประโยชน์

-ประชาชนใน
ชุมชน พลายชุมชน 
บ้านกร่าง  ง้ิวงาม 
ปากโทก หัวรอ  
ร้องยุ้งข้าว 
-นักศึกษาช้ันปทีี ่
4 จ านวน 144 
คน 
 
 

(ใช้เงินรายไดส้ถานศึกษา) 
๑.ค่าวัสดุอุปกรณ ์
๒๐,๐๐๐ บาท 
 
รวมงบประมาณ 
๒๐,๐๐๐ บาท 

ตค.๖๐-กย.๖๑ ชุมชนเปูาหมาย/
สังคมมีนวัตกรรม  
ที่พัฒนาจาก
ศิลปวัฒนธรรม
และภมูิปัญญา
ท้องถิ่นที่น าไปใช้
ในการพัฒนา
สุขภาพ 
 

-รองผู้อ านวยการ
กลุ่มงานอ านวยการ 
-รองผู้อ านวยการ
กลุ่มงานวิชาการ 
-หัวหน้างาน
ทรัพยากรบุคคล 
และท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม 
-คณะกรรมการท านุ
บ ารุงศลิปวฒันธรรม 
-อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
รายวิชา (อ.ดร.
กีรติ) 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

และคณุค่าของกิจกรรม 
๕.น าผลการประเมินมา
ปรับปรุงการด าเนินงานใน
ปีต่อไป 

สรุปงบประมาณโครงการที่ SP12 ๒๐,๐๐๐    
โครงการที่ RP32 
โครงการพุทธชินราชร่วมใจ 
ท านุบ ารุงชาติศาสนา
พระมหากษัตริย์สืบสาน
สามัคคี วิถีวัฒนธรรมไทย 
 
 โครงการตามยุทธศาสตร ์
โครงการงานประจ า 
 
วัตถุประสงค์ 
๑.เพื่อสืบสานอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมภูมปิัญญา
ท้องถิ่น และประเพณีที่ดีงาม
ของชาติ 
๒.เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากร
และนักศึกษาของวิทยาลัยทุก
ระดับได้แสดงออกซึ่งความ
จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ 

1 ร้อยละ๘๐ ของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมสี่วน
ร่วมในการสืบสานอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมภูมปิัญญา
ท้องถิ่น และประเพณีที่ดี
งามของชาติ และ
แสดงออกซึ่งความ
จงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ 
ศาสนาและ
พระมหากษตัริย ์
2.ร้อยละ๘๐ ของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความ
รักสามคัคีและความ
รับผิดชอบต่อ สถาบันและ
วิชาชีพ 
3.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความพึงพอใจโดยรวมอยู่
ในระดับดีขึ้นไป(ค่าเฉลี่ย
มากกว่า3.51) 

๑.วิเคราะหผ์ลการด าเนนิ 
การในปีงบประมาณที่ผา่น
มาน ามาออกแบบโครงการ
กิจกรรม 
๒.เขียนโครงการเพื่อ
อนุมัต ิ
๓.ประชาสัมพันธ์ให้
บุคลากร 
ลงช่ือเข้าร่วมกิจกรรมวัน
ส าคัญตามปฏิทิน 
๔.ประสานงานและ
อ านวยความสะดวกให้
บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม
อย่างน้อยคนละ ๒
กิจกรรม 
๕.ด าเนินการให้บุคลากร
ร่วมกิจกรรม ดังนี ้
๕.๑ ร่วมกิจกรรมวัน
ส าคัญของชาติศาสตร์

กิจกรรมที่ 1 
๑.อาจารย์  ๕๕ คน 
๒.สายสนับสนุน 
๖๐ คน 
- ข้าราชการ 3 คน 
- ลูกจ้างประจ า  
๑2 คน 
- พนักงานราชการ 
๒ คน 
- พนักงานกระทรวง   
สาธารณสุข 10 คน 
- ลกูจ้างช่ัวคราว 
4 คน 
- ลูกจ้างเหมา 
บริการ 29 คน 
รวม 115 คน 
3.นักศึกษา
พยาบาลชั้นปีท่ี 1-
4 จ านวน 568 

กิจกรรมที่ 1 (ใช้เงินรายได้
สถานศึกษา) 
1.ค่าวัสดุอุปกรณ์  
เป็นเงิน10,000 บาท 
2.ค่าจ้างเหมาจดัท าพาน
ดอกไมส้ด พวงมาลา  
เป็นเงิน 10,000 บาท 
3.ค่าอาหารว่าง ครั้งละ10 
คนๆละ 25 บาท x 5 ครั้ง 
เป็นเงิน 1,250 บาท 
4.ค่าอาหารว่าง ครั้งละ 
100คนๆละ 20 บาท x 
2 ครั้ง เป็นเงิน 4000 
บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ ๑ 
เป็นเงิน 25,250 บาท 
 

ตค.60–กย 61 บุคลากรและ
นักศึกษา 
ได้แสดงออกถึง
ความจงรักภักดี
ต่อสถาบันชาติ 
ศาสนาและพระ
มหา 
กษัตริย ์
และได้สืบสาน
อนุรักษ ์
และพัฒนา 
ศิลปะ 
วัฒนธรรม 
และภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 
 

อ.อารีย ์
อ.สุทธามาศ 
นางศุภรศร ี
น.ส.ชไมพร 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

ศาสนา และสถาบัน
พระมหากษตัริย ์
3.เพื่อให้บุคลากรและ
นักศึกษามีความรักสามคัคี
และความรับผดิชอบต่อ 
สถาบันและวิชาชีพ 

 กษัตริย ์
๕.๒ กิจกรรมปีใหม่สร้าง
เสรมิวิถีชีวิตความเป็นไทย 
๕.๓กิจกรรมวันสถาปนา
วิทยาลัย ร่วมแรงร่วมใจ
พัฒนาคุณธรรม 
๕.๔ กิจกรรมวันสงกรานต์
วิทยาลัยฯ 
๕.๕ กิจกรรมวันพยาบาล
สากล 
๕.๖ กิจกรรมวันพยาบาล
แห่งชาติ 
๖.ติดตามประเมินผล 
การเข้าร่วมกิจกรรม 
๗.รวบรวมการรายงานผล
การด าเนินความ ส าเร็จ
กิจกรรมวเิคราะห์
ภาพรวมของโครงการ 
๘.วิเคราะหผ์ลการ
ประเมินเพื่อให้ทราบจุด
แข็งจุดอ่อน เพื่อน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงในปี
ต่อไป 
 

คน 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

  กิจกรรมที่ ๒  
ปีใหม่สร้างเสรมิวิถีชีวิต
ความเป็นไทย 
๑. ท าบุญตักบาตร  
ถวายภัตตาหาร 
๒. ธรรมบรรยาย  
๓. แลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
น าภูมิปัญญาไทยมาใช้ใน
การด าเนินชีวิต 
 

กิจกรรมที่ ๒
อาจารย์  ๕5 คน 
๒.สายสนับสนุน 60 
คน 
- ข้าราชการ 3 คน 
- ลูกจ้างประจ า  
๑2 คน 
- พนักงานราชการ 
๒ คน 
- พนักงานกระทรวง   
สาธารณสุข 10 คน 
- ลูกจ้างช่ัวคราว 
4 คน 
- ลูกจ้างเหมา 
บริการ 29 คน 
รวม 115 คน 
3.นักศึกษา
พยาบาลชั้นปีท่ี 1-
4 จ านวน 563 
คน 

กิจกรรมที่ ๒ (ใช้เงินรายได้
สถานศึกษา) 
1.ค่าตอบแทนวิทยากร
เอกชน จ านวน 3 ชม.ๆละ 
1,200 บาท x 3คน เป็น
เงิน 10,800 บาท 
2.ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มอาจารย์และ
เจ้าหน้าท่ีจ านวน 115 คน
x25 บาท x 2 มื้อ 
เป็นเงิน 5,750 บาท 
3.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
นักศึกษาจ านวน 563 คน
x20 บาทเป็นเงิน 11,260 
บาท 
4.ค่าอาหารกลางวัน
อาจารย์และเจา้หน้าท่ี 
จ านวน 115 คน x 80 
บาท 
เป็นเงิน 9,200 บาท 
5.ค่าอาหารกลางวัน
นักศึกษา จ านวน 563 
คนx50 บาท 
เป็นเงิน 28,150 บาท 

 17 ม.ค. 2561  อ.อารีย ์
อ.สุทธามาศ 
นางศุภรศร ี
นางสาวชไมพร 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

6.ค่าอาหารเย็นอาจารย์
และเจา้หน้าท่ี จ านวน 
115 คนx130 บาท 
เป็นเงิน 14,950 บาท 
7.ค่าอาหารเย็นนักศึกษา 
จ านวน 563 คนx50 
บาท 
เป็นเงิน 28,150 บาท 
8.ค่าตกแต่งสถานท่ี 
จ านวน5,000 บาท 
9.ค่าจ้างท าปูายเวที 
จ านวน 1,500 บาท 
10.คา่วัสดุ 3,000 บาท 
11.คา่เช่าชุด 5,000 บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ 2 
เป็นเงิน 122,760 บาท 

  กิจกรรมที่ ๓  
วันสถาปนาวิทยาลัย 
ร่วมแรงร่วมใจพัฒนา
คุณธรรม 
๑. ถวายภัตตาหารเช้า 
๒. ธรรมบรรยาย 
๓. ทบทวนจรรยาบรรณ
และส่งเสรมิให้เกิดการ

กิจกรรมที่ ๓ 
๑.อาจารย์  ๕5 คน 
๒.สายสนับสนุน 60 
คน 
- ข้าราชการ 3 คน 
- ลูกจ้างประจ า  
๑2 คน 
- พนักงานราชการ 

กิจกรรมที่ ๓ (ใช้เงินรายได้
สถานศึกษา) 
1.1.ค่าตอบแทนวิทยากร
เอกชน จ านวน 2ชม.ๆ 
ละ 1,200 บาท 
เป็นเงิน 2,400 บาท 
1.2 ค่าตอบแทนวิทยากร 
จ านวน 3 ชม.ๆละ 600 

16 พค. 2561  อ.อารีย ์
อ.สุทธามาศ 
นางศุภรศร ี
นางสาวชไมพร 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
แก่ข้าราชการและ
บุคลากรสายสนับสนุน 
4. เชิดชูคนดีศรีเบนทุกา 
(ท่ีแสดงถึงความซื่อสัตย์ 
รับผิดชอบสามัคคี บุคคล
ที่รักและผูกพันต่อองค์กร 
(ผู้เกษียณ) และบุคลากรที่
ท าผลงานและสร้าง
ช่ือเสียงให้กับสถาบัน ) 
5.ประกวดสุนทรพจน์ของ
นักศึกษา 
 

๒ คน 
- พนักงานกระทรวง   
สาธารณสุข 10 คน 
- ลูกจ้างช่ัวคราว 
4 คน 
- ลูกจ้างเหมา 
บริการ 29 คน 
รวม 115 คน 
3.นักศึกษา
พยาบาลชั้นปีท่ี 1-
4 จ านวน 563คน 

บาท 
เป็นเงิน 1,800 บาท 
2.ค่าอาหารกลางวัน
อาจารย์และเจา้หน้าท่ี 
จ านวน 115 คน x 80 
บาท 
เป็นเงิน 9,200 บาท 
3 .ค่าอาหารเย็นนักศึกษา 
จ านวน 563 คนx50 
บาท 
เป็นเงิน 28,150 บาท 
4.ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มอาจารย์และ
เจ้าหน้าท่ีจ านวน 115 คน
x25 บาท x 2 มื้อ 
เป็นเงิน 5,750 บาท 
5.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
นักศึกษาจ านวน 563 คนx20 
บาทเป็นเงิน 11,260 บาท 
6.ค่าตกแต่งสถานท่ี 
จ านวน5,000 บาท 
7.ค่าจ้างท าปูายเวที 
จ านวน 1,500 บาท 
8.ค่าวัสดุ  10,000 บาท 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

รวมเงินกิจกรรมที่ 3 
เป็นเงิน 75,060 บาท 

  กิจกรรมที่ ๔  
วันสงกรานต์ 
 1. สืบสานประเพณีและ
วัฒนธรรมในวันสงกรานต์  
2. มุทิตาจติผูสู้งอายุและ
บุคลากรอาวโุส 
3. แสดงนวัตกรรมกับ
ดนตรมีังคละเพื่อการ
ส่งเสริมสุขภาพ 
  
 

กิจกรรมที่ ๔ 
๑.อาจารย์  ๕5 คน 
๒.สายสนับสนุน 
60 คน 
- ข้าราชการ 3 คน 
- ลูกจ้างประจ า  
๑2 คน 
- พนักงานราชการ 
๒ คน 
- พนักงานกระทรวง   
สาธารณสุข 10 คน 
- ลูกจ้างช่ัวคราว 
4 คน 
- ลูกจ้างเหมา 
บริการ 29 คน 
รวม 115 คน 
3.นักศึกษา
พยาบาลชั้นปีท่ี 1-
4 จ านวน 563 
คน 
4.แขกผู้มีเกียรติ 
จ านวน 40 คน 

กิจกรรมที่ ๔ (ใช้เงินรายได้
สถานศึกษา) 
1.ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มอาจารย์และ
เจ้าหน้าท่ีแขกผูม้ีเกียรติ
จ านวน 155 คนx25 
บาท 
เป็นเงิน 3,875 บาท 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
นักศึกษาจ านวน 563 คนx20 
บาทเป็นเงิน 11,260 บาท 
3. ค่าจ้างตกแต่งสถานท่ี 
จ านวน 5,000 บาท 
4. ค่าจ้างจัดท าปาูยเวที 
จ านวน 1,500 บาท 
รวมเงินกิจกรรม ๔ 
เป็นเงิน 21,635 บาท 
 

ไตรมาส 2 
11 เมย.2561 
(วันพุธ) 

 อ.ปิยะเนตร 
อ. อังคณา 
อ. อวินนท์ 
คุณพันธชา 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

  กิจกรรมที่ ๕  
วันพยาบาลสากล 
1.มอบรางวัลพยาบาล
ดีเด่น 
2.นิทรรศการแสดงผลงาน
วิชาการ/นวัตกรรมทาง
สุขภาพ 
 

กิจกรรมที่ ๕ 
๑.อาจารย์  ๕5 คน 
๒.สายสนับสนุน 60 
คน 
- ข้าราชการ 3 คน 
- ลูกจ้างประจ า  
๑2 คน 
- พนักงานราชการ 
๒ คน 
- พนักงานกระทรวง   
สาธารณสุข 10 คน 
- ลูกจ้างช่ัวคราว 
4 คน 
- ลูกจ้างเหมา 
บริการ 29 คน 
รวม 115 คน 
3.นักศึกษา
พยาบาลชั้นปีท่ี  
1-4 จ านวน 563 
คน 

กิจกรรมที่ ๕ (ใช้เงิน
รายได้สถานศึกษา) 
1.ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มอาจารย์และ
เจ้าหน้าท่ีจ านวน 115 คน
x25 บาท x 2 มื้อ 
เป็นเงิน 5,750 บาท 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
นักศึกษาจ านวน 563 คนx20 
บาทเป็นเงิน 11,260 บาท 
3.ค่าจ้างตกแต่งสถานท่ี 
จ านวน 10,000 บาท 
4.ค่าจ้างจัดท าปูายเวที 
จ านวน 3,000 บาท 
5.ค่าวัสดุ  3,000 บาท 
รวมเงินกิจกรรม ๕ 
33,010  บาท  

ไตรมาส 3 
12 พค.61 

 อ.อารีย ์
อ.สุทธามาศ 
นางศุภรศร ี
นางสาวชไมพร 

 

  กิจกรรมที่ ๖  
วันพยาบาลแห่งชาติ 
1. ตักบาตรข้าวสาร
อาหารแห้ง 

กิจกรรมที่ ๖ 
๑.อาจารย์  ๕5 คน 
๒.สายสนับสนุน 60 
คน 

กิจกรรมที่ ๖ (ใช้เงิน
รายได้สถานศึกษา) 
1.ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มอาจารย์และ

ไตรมาส 1 
21 ตค. 2560 

 อ.อารีย ์
อ.สุทธามาศ 
นางศุภรศร ี
นางสาวชไมพร 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

2. พิธีอาศิรวาทราชสดุด ี
3. นิทรรศการ
เทิดพระเกยีรตสิมเด็จพระ
ศรีนครินทราบรมราชชนน ี
4. มอบรางวัลพยาบาล
ดีเด่นในจังหวัดพิษณุโลก 
 
 

- ข้าราชการ 3 คน 
- ลูกจ้างประจ า  
๑2 คน 
- พนักงานราชการ 
๒ คน 
- พนักงานกระทรวง   
สาธารณสุข 10 คน 
- ลูกจ้างช่ัวคราว 
4 คน 
- ลูกจ้างเหมา 
บริการ 29 คน 
รวม 115 คน 
3.นักศกึษา
พยาบาลชั้นปีท่ี 
1-4 จ านวน 
563 คน 
4. พยาบาลใน
จังหวัดพิษณุโลก
และประชาชน
จ านวน 200 คน 
 
 
 

เจ้าหน้าท่ีจ านวน 115 คน 
x 25บาท x 2 มื้อ 
เป็นเงิน 5,750 บาท 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
นักศึกษาจ านวน 563 คนx20 
บาทเป็นเงิน 11,260 บาท 
3.ค่าจ้างจัดท าปูายเวที 
จ านวน 5,000 บาท 
4. ค่าจ้างจัดสถานท่ี 
10,000บาท 
5. ค่าวัสดุอุปกรณ์  
เป็นเงิน 15,000 บาท 
 
รวมเงินกิจกรรม ๖ 
เป็นเงิน 47,010 บาท  
 
 

 

รวมเงินโครงการที่ RP32 324,725    
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่  RP33 
โครงการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของการด าเนิน
กิจกรรมของชมรม
ศิลปการแสดงและอนุรกัษ์
วัฒนธรรมไทยโดยใช้การ
ประกันคุณภาพการศกึษา 
 โครงการตามยุทธศาสตร ์
โครงการงานประจ า 
 
วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อสนับสนุนชมรม
ศิลปการแสดงในการ
ด าเนินงานโดยใช้กระบวนการ
ประกันคณุภาพการศึกษา 
๒. เพื่อเสริมสร้างนักศึกษาให้มี
การด าเนินกิจกรรมทางด้าน
ศิลปการแสดงและการอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทย 
๓.เพื่อส่งเสรมิทักษะใน
ศตวรรษที๒่๑และอัตลักษณ์
บัณฑิตให้นักศึกษา 

๑.มีการด าเนินกจิกรรมที่น า
การประกนัคณุภาพการศึกษา
มาใช้ในการด าเนนิงานของ
นักศึกษาด้านทางด้าน
ศิลปการแสดงและการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
๒. อย่างน้อยร้อยละ๑๐๐
ของนักศึกษาท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมมีความรู้
ความสามารถทางด้าน
ศิลปการแสดงและการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
ในระดับดีขึ้นไป 
๓. นักศึกษาอยา่งน้อยร้อยละ
๑๐๐ มีทักษะการเรยีนรู้ใน
ศตวรรษที๒่๑และอัตลักษณ์
บัณฑติในระดบัดีขึ้นไป 

กิจกรรมที่ 1 
ลอยกระทง 
1)จัดตกแต่งกระทงใน
ขบวนแห่นางนพมาศวัน
ลอยกระทงและนางนพ
มาศ 
2)ร่วมเดินขบวนในวัน
ลอยกระทง 
 
 

-คณาจารย์และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 
20 คน  
-นักศึกษาช้ันปีท่ี 
2 จ านวน 147 
คน 
-นักศึกษาช้ันปีท่ี 
3 จ านวน 50 
คน 

กิจกรรมที่ 1 (ใช้เงิน
รายได้สถานศึกษา) 
1.ค่าอาหารเย็นนักศึกษา
ตกแต่งกระทง 30 คนx50
บาทx3วัน=4,500บาท 
2.ค่าอาหารว่างนักศึกษา
197 คนx20บาท=
3,940บาท 
3.ค่าอาหารว่างอาจารย์
เจ้าหน้าท่ี 20 คนๆละ 25 
บาท= 500 บาท 
4.ค่าวัสดุ เป็นเงิน12000 
บาท 
5.ค่าจ้างแต่งหน้า และเช่า
ชุดนางนพมาศ3,000บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ 1 
เป็นเงิน 23,940 บาท 

เตรียมงาน 
31 ต.ค-2พ.ย
60 
ร่วมกิจกรรม  
3 พ.ย. 60 

นักศึกษาร่วมท านุ
บ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม
ดนตรีมังคละและ
เผยแพร่ต่อ
สาธารณชน ร่วม
สืบสานประเพณี
ลอยกระทง 

อ.สุวรรณ ี
ชมรม
ศิลปการแสดง
และอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทย 

 กิจกรรมที่ 2 
ถวายเทียนพรรษาและผ้า
อาบน้ าฝน 
-จัดเครื่องไทยทานและ
กองผ้าปุาถวายเทียน
พรรษาผ้าอาบน้ าฝน  
ณ วัดสระแก้วปทุมทอง 

กิจกรรมที่ 2 
อาจารย์และ 
แขกผู้มีเกียรต ิ
จ านวน๕๐คน 
นักศึกษาป๑ี-๔ 
จ านวน ๕68 คน 

กิจกรรมที่ 2 (ใช้เงิน
รายได้สถานศึกษา) 
๑.ค่าวัสดุ ๑๐,๐๐๐ บาท 
 
รวมเงินกิจกรรมที่ 2 
เป็นเงิน 10,000 บาท 
 

กิจกรรมที่ 2 
วันท่ี 25 ก.ค. 
61 

นักศึกษาร่วมสืบ
สานประเพณีถวาย
เทียนจ าน าพรรษา 

อ.จันทร์จิรา 
ชมรม
ศิลปการแสดง
และอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทย 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

 กิจกรรมที่ 3 
ส่งเสริมศลิปะและ
วัฒนธรรม 
๑) เรียนดนตรมีังคละ 
จากปราชญ์ชาวบ้าน 
๒) เรียนดนตรไีทย 
๓)  การแสดงดนตรี
มังคละ 
4) มารยาทไทยและ
ภาษาไทย 
5)ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง 
6)ประกวดสุนทรพจน ์
7)ฝึกเรียนดนตรสีากล 

กิจกรรมที่ 3 
-นักศึกษาช้ันปีท่ี 
๑ จ านวน ๑๔๓ 
คน 
นักศึกษาในชมรม
ฯ 
-นักศึกษาชมรม
ศิลปะการแสดงฯ 
จ านวน 50 คน 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 3 (ใช้เงิน
รายได้สถานศึกษา) 
๑.ค่าตอบแทนผูส้อนดนตรี
มังคละ๒คนx24 ช.ม.x๒๐๐
บาท เป็นเงิน 9,6๐๐ บาท 
๒.ค่าตอบแทนผู้สอนดนตรี
ไทย 2คนx๒๔ช.มx๒๐๐
บาทเป็นเงิน 9,6๐๐ บาท 
๓.ค่าจ้างแต่งหน้า และ เช่า
ชุดเป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท 
4.ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นเงิน 
3,000 บาท 
5.ค่าวัสดุอุปกรณ์(เครื่อง
ดนตรี และปรับปรุงห้อง
ซ้อมดนตรีไทย) เป็นเงิน 
200,000 บาท 
หมายเหต-ุการปรับปรุง
ห้องดนตรีและซื้อเครื่อง
ดนตรีใช้งบอ านวยการ 
แผนงานประจ า 
รวมเงินกิจกรรมที่ 3 
เป็นเงิน 62,2๐๐ บาท 

กิจกรรมที่ 3 
ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ 
เรียนดนตรี
พื้นบ้านมังคละ 
นศ ป๑ี ในเดือน 
ส.ค-ก.ย. 25๖1 
เรียนดนตรไีทย 
นศ. ชมรมฯ ใน
เดือน ส.ค.-ก.ย. 
25๖1 

กิจกรรมที่ 3 
นักศึกษาร่วมท านุ
บ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมดนตรี
มังคละและ
เผยแพร่ต่อ
สาธารณชน 

อ.อังคณา 
ชมรม
ศิลปการแสดง
และอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทย 

สรุปงบประมาณโครงการที่ RP33 93,140    
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แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
ชื่อแผนงาน พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเพือ่ความเป็นเลิศ 

วัตถุประสงค์ของแผนงาน 1. เพื่อพัฒนาการบรหิารจดัการทีม่ีประสิทธิภาพ  (คน เงิน ของ  IT) 
2. เพื่อก ากับติดตามผลการด าเนนิงานงานอ านวยการ 

ตัวช้ีวัดแผนงาน ๑. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๒. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาองค์กรให้เป็นวิทยาลัยคุณธรรม 
๓. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาวิทยาลัยคุณธรรม และวิทยาลัยสีเขียว (Green College) 
๔. ค่าคะแนนเฉลี่ยการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน (มากกว่า ๓.๘๑)  
๕. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับหรือมากกว่า ๓.๕๑) 
๖. ร้อยละ ๑๐๐ ของอาจารย์ได้รับการพัฒนาตามความเช่ียวชาญเฉพาะสาขา/วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า ๑๕ ช่ัวโมง/คน/ปี  
๗. ร้อยละ ๑๐๐ ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้รับการพัฒนาตามความเช่ียวชาญเฉพาะสาขา/วิชาชีพ /การบริหารหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๑๕ ช่ัวโมง/คน/ปี  
๘. ร้อยละ ๑๐๐ ของบุคลากรสายสนับสนุนอาจารย์ได้รับการพัฒนาตามความเช่ียวชาญเฉพาะสาขา/วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า ๑๐ ช่ัวโมง/คน/ปี  
๙. ร้อยละ ๘๐ ของโครงการตามแผนมีการด าเนินการตามเวลาและใช้งบประมาณไมเ่กินตามแผนท่ีก าหนดไว้ 
๑๐. ร้อยละ ๘๐ ของโครงการตามแผนมผีลการด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และตัวช้ีวัดตามที่ก าหนดไว ้

ความสอดคล้อง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ บริหารจัดการวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ 
 เป้าประสงค์ : ๕.๑ พัฒนาระบบการจัดการข้อมลูและเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กร 

๕.๒ พัฒนาองค์กรให้เป็นวิทยาลัยคุณธรรมและวิทยาลัยสีเขียว (Green College) 
๕.๓ พัฒนาการบริหารจัดการให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม 
5.4 พัฒนาความเชี่ยวชาญของอาจารย์ของวิทยาลัยใหส้อดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุข 

ตัวช้ีวัด
เป้าประสงค์ 

๕.๑ ระดับความส าเร็จของการพฒันาระบบการจัดการข้อมูลและเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบรหิารจัดการองค์กร 
๕.๒ ระดับความส าเร็จของการพัฒนาองค์กรให้เป็นวิทยาลัยคุณธรรมและวิทยาลัยสีเขียว (Green College) 
๕.๓ ระดับความส าเร็จของการพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพภายใต้ค่านิยมร่วม MOPH  
๕.๔ ค่าคะแนนเฉลี่ยการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน (มากกว่า ๓.๘๑)  
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๕.๕ ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับหรือมากกว่า ๓.๕๑) 
5.6. จ านวนอาจารย์ทีไ่ดร้ับการพฒันาความเชี่ยวชาญสอดคล้องกับหลักสตูรที่ให้บริการสังคมของวิทยาลัย 

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

ระบบประกันคุณภาพการ  
ศึกษา 

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

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  รองผู้อ านวยการกลุ่มงานอ านวยการ 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียด
โครงการ/กจิกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาด าเนินการ ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่ SP13 
โครงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ฐานข้อมูล 
 
 โครงการตามยุทธศาสตร ์
โครงการงานประจ า 
 
วัตถุประสงค์ 
พัฒนาระบบการจัดการข้อมูล
และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการองค์กร 
 
 

ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาระบบการจัดการ
ข้อมูลและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการองค์กร 
 

1. วิเคราะห์โครงสร้าง
พื้นฐานด้านระบบ
สารสนเทศ เพื่อการ
บริหารจัดการองคก์ร
(ฐานข้อมลูบรหิาร เช่น 
การเงิน ครภุณัฑ์ 
บุคลากร เป็นต้น 
ฐานข้อมูลการเรยีนการ
สอน ฐานข้อมลูวิจยั 
ฐานข้อมูลบรกิาร
วิชาการ ฐานข้อมูลท านุ
ฯ) 
2. จัดท าแผนการ
พัฒนาระบบการ
จัดการข้อมลู ให้ข้อมูล
ครบถ้วน ถูกต้อง เป็น
ปัจจุบัน 
3. จัดหาคอมพิวเตอร์ 
และอุปกรณ์ต่อพว่ง
ทดแทนอุปกรณ์ที่อายุ
การใช้งานตามแผน 
และพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลเพื่อรองรับ

ผู้บริหาร และ
บุคลากร
ผู้รับผิดชอบ แต่
ละฐานข้อมลู 
35 คน 
 

กิจกรรมที่ 1 (ใช้เงิน
รายได้สถานศึกษา) 
จัดหาคอมพิวเตอร์ และ
อุปกรณ์ต่อพ่วงทดแทน
อุปกรณ์ที่อายุการใช้
งาน  
-ค่าครุภณัฑ์ เป็นเงิน 
179,600 บาท 
-ค่าวัสดุ เป็นเงิน 
80,000 บาท 
-ค่าใช้สอย เป็นเงิน 
200,000 บาท 
-พัฒนาระบบฐานข้อมูล
เพื่อรองรับการจดัการ
ข้อมูลและเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่าง
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
สบช. เป็นเงิน 
500,000 บาท 
รวมเป็นเงิน  
959,600 บาท 
 
 

ต.ค.60-ก.ย.61 
 

1. วิทยาลัยฯมี
ระบบการจัดการ
ข้อมูลและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
การบริหาร
จัดการองค์กรที่มี
ประสิทธิภาพ 
2. ผู้บริหาร
สามารถน าข้อมูล
ระบบการจัดการ
ข้อมูลและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
การบริหาร
จัดการ ไปใช้ใน
การก าหนด
ทิศทาง และ
นโยบาย ผา่น
ตามตัวช้ีวัด
เกณฑ์มาตรฐาน
สภาวิชาชีพ 

อ.อภิเชษฐ์ 
นายกฤศ 
นายธีระพงษ ์
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียด
โครงการ/กจิกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาด าเนินการ ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

การจัดการข้อมูลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ สบช. 
4. จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการผู้บรหิาร 
บุคลากรผู้รับผิดชอบ
แต่ละฐานข้อมลู ใน
การใช้งานระบบการ
จัดการข้อมลู ใช้ใน
การบริหารและการ
ตัดสินใจ  
5. ใช้งานระบบการ
จัดการข้อมลู ใช้ในการ
บริหารและการตดัสินใจ 
6 ตดิตามการใช้และ
ประเมินผลการใช้ระบบ
การจัดการข้อมูล 
รายงานผล รวมทั้งน า
ผลการประเมินไป
พัฒนาต่อไป 
7 ประเมินผลการใช้
ระบบฐานข้อมลูและ
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียด
โครงการ/กจิกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาด าเนินการ ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

ระบบสารสนเทศเพือ่
การบรหิารจดัการ
องค์กรโดยผู้บริหาร 
8. น าผลการประเมินไป
พัฒนาในปีงบประมาณ
ถัดไป 

    กิจกรรมที่ 2 (ใช้เงิน
อุดหนุน) 
จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการผู้บริหาร 
บุคลากรผู้รับผิดชอบแต่
ละฐานข้อมูล ในการใช้
งานระบบการจัดการ
ข้อมูล ใช้ในการบรหิาร
และการตัดสินใจ 
-ค่าวิทยากร จ านวน 5 
คน คนละ 7 ชม.ๆละ 
600 บาท 3 วัน เป็น
เงิน 63,000 บาท 
- ค่าที่พักวิทยากร 3 วัน 
1,300 บาท 3 ห้อง (5 
คน) เป็นเงิน 11,700 
บาท  
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียด
โครงการ/กจิกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาด าเนินการ ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

-ค่าอาหารว่าง 25 บาท 
จ านวน 35 คน 6 มื้อ 
เป็นเงิน 5,250 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน 80 
บาท จ านวน 35 คน 3
วัน เป็นเงิน 8,400 
บาท 
- ค่าเดินทางวิทยากร 
15,000 บาท  
กิจกรรมที่ 4 รวมเป็น
เงิน 
 103,350 บาท 

สรปุงบประมาณโครงการที ่SP13 1,062,950    
โครงการที่ SP14 
พัฒนาวิทยาลัย 
สีเขียว (Green College) 
 
 โครงการตามยุทธศาสตร ์
โครงการงานประจ า 
 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อใหบุคลากรและนักศึกษา 

๑.ร้อยละ ๕ ของปริมาณ
การใชน้ าประปาลดลง 
๒.ร้อยละ ๕ ของปริมาณ
การใชไฟฟาลดลงและคา
ไฟฟูาลดลง 
๓.ร้อยละ ๕ ของปริมาณ
การใชกระดาษในวิทยาลัย
ลดลงเมื่อเทียบกับ
ปีงบประมาณที่แล้ว  
๔.ร้อยละ ๘๐ ของ

กิจกรรมที่ 1 
อบรมให้ความรู้  
แก่บุคลากรทุกระดับ
และนักศึกษา ในเรื่อง
การพัฒนาองค์กรให้
เป็นองค์กรสีเขียวและ
จัดท าระบบงานเพื่อ
การประหยัดพลังงาน 
 

กิจกรรมที่ 1.1 
อาจารย์และ
เจ้าหน้าท่ี 
จ านวน ๑๑๓ 
คน 
 

กิจกรรมที่ 1.1 (ใช้เงิน
รายได้สถานศึกษา) 
๑.ค่าตอบแทนวิทยากร
หน่วยงานราชการ จ านวน 
2 คน x ชม.ละ๖๐๐บาท x 
๓ ช่ัวโมงเป็นเงิน 3,6๐๐ 
บาท 
๒.ค่าวสัดุ เป็นเงิน 3,๐๐๐
บาท 
3. ค่าอาหารว่าง 1 มื้อ 

มี.ค-เม.ย 61 
 

๑.บุคลากรและ
นักศึกษา  
มีความรู  
มีจิตส านึกและ 
มีพฤติกรรมใน
การใช้พลังงาน
อย่างประหยดั 
๒.เพื่อให้
วิทยาลัย 
มีคุณภาพ 

จ.ส.อ.สุชาต ิ
คุณศุภรศร ี
คุณเอกอนงค ์
อ.จารุวรรณ 
คุณชุลีพร 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียด
โครงการ/กจิกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาด าเนินการ ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

๑. มีความรู และมีพฤติกรรม
ในการใช้พลังงานอย่าง
ประหยดั 
๒. มีส่วนร่วมในการพัฒนา
องค์กรให้เป็นองค์กรสีเขยีว 

บุคลากรและนักศึกษา มี
ความรู้เรื่องการพัฒนา
องค์กรให้เป็นองค์กรสี
เขียวและจดัท าระบบงาน
เพื่อการประหยัดพลังงาน 
๔.ร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลากร และนักศึกษามี
การแยกขยะ 
๕.ร้อยละ ๘๐ของบุคลากร 
และนักศึกษาเขารวม
กิจกรรม Big cleaning 
day 

X ๒๕ บาท X ๑13 คน 
เป็นเงิน   2,825 บาท 
4. ค่าอาหารกลางวัน 1 
มื้อ X 80 บาท X ๑13 
คน เป็นเงิน 9,040 
บาท 
รวมเป็นเงิน 18,465 
บาท 

สิ่งแวดลอมท่ีดี 

 กิจกรรมที่ 1.2 
นักศึกษาทุกช้ัน
ปี  
(ปี1=143, ปี
2= 136,ปี
3=146,   ปี
4=144) 
จ านวน ๕69 
คน 
 

กิจกรรมที่ 1.2 (ใช้เงิน
รายได้สถานศึกษา) 
๑.ค่าตอบแทนวิทยากร
หน่วยงานราชการ 
จ านวน 2 คน x ชม.ละ
๖๐๐บาท x๓ ช่ัวโมงเปน็
เงิน 3,6๐๐ บาท 
๒.ค่าวสัดุ เป็นเงิน 3,๐๐๐ 
บาท 
3. ค่าอาหารว่าง 1 มื้อ 
X ๒๕ บาท X 569 คน 
เป็นเงิน   14,225 
บาท 
รวมเป็นเงิน  
20,825 บาท 

ก.พ-มี.ค 61 
(ของนักศึกษา)   
(1/2วันบ่าย EQ day) 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียด
โครงการ/กจิกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาด าเนินการ ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

 2. Big cleaning day 
 

อาจารย์และ
เจ้าหน้าท่ี 
จ านวน ๑๑5 
คน 
นักศึกษาทุกช้ัน
ปี จ านวน 564 
คน 
(ปี1=143, ปี2 
= 139,ปี
3=136,   ปี
4=146) 
รวมทั้งหมด
จ านวน 564 
คน 

(ใช้เงินรายได้
สถานศึกษา) 
1. ค่าอาหารว่างผู้ร่วม
โครงการ  2 มื้อ X ๒๕ 
บาท X 682 คน เป็น
เงิน   34,100 บาท 
2. ค่าอาหารกลางวัน 1 
มื้อ  
X 80 บาท X 682คน  
เป็นเงิน   54,560 
บาท 
3.ค่าวสัดุเป็นเงิน 3,๐๐๐ 
บาท 
รวมเงิน 91,660 บาท 

ก.พ 61 
(Big cleaning day) 
 

  

สรปุงบประมาณโครงการที่ SP14 130,950    
โครงการที่ SP15 
โครงการพัฒนาวิทยาลัย
คุณธรรมภายใต้ค่านิยมร่วม 
MOPH 
 
โครงการตามยุทธศาสตร ์
โครงการงานประจ า 

1. ระดับความ ส าเรจ็ของ
การพัฒนาองค์กรให้เป็น
วิทยาลัยคณุธรรมมีการ
ด าเนินงานอย่างน้อย 3 
ขั้นตอน 
  1.1 ก าหนดนโยบายการ
ด าเนินงานหน่วยงาน
คุณธรรม พร้อมท าความ

1. ผู้บริหารประชุม
ช้ีแจงและทบทวน
นโยบายคณุธรรม 
อัตลักษณ์ของวิทยาลยั 
ให้บุคลากรใน
หน่วยงานทุกคนได้
ทราบและเข้าใจ 
2. แต่งตั้ง

อาจารย์ และ 
บุคลากรจ านวน 
116คน 

(ใช้เงินอุดหนุน) 
๑.ค่าตอบแทนวิทยากร 
(หน่วยงานราชการ) 
จ านวน 2 คนx600
บาทx7ชม. เป็นเงิน 
8,400 บาท 
๒.ค่าเดินทาง/พาหนะ
วิทยากร  จ านวน 

ต.ค.60-ก.ย.61 
 

- บุคลากรของ
วิทยาลัยมี
พฤติกรรมที่
ถูกต้องดีงาม 
ด้วยคุณธรรมที่
พึงประสงค์ 
ค่านิยม MOPH 
และสามารถน้อม

อ.อารีย ์
อ.สุทธามาศ 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียด
โครงการ/กจิกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาด าเนินการ ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อพัฒนาให้วิทยาลัยเป็น
วิทยาลัยคณุธรรมภายใต้
ค่านิยมร่วม MOPH 
2.เพื่อพัฒนาการบริหาร
วิทยาลัยให้มีคณุภาพและเป็น
ที่ยอมรับของสังคม 
 

เข้าใจบุคลากร แต่งตั้ง
คณะกรรมการ ขับเคลื่อน
นโยบายประกาศอัต
ลักษณ ์
  1.2 ก าหนดใหม้ี
กิจกรรมรองรับอัตลักษณ์
ของวิทยาลัยพยาบาลฯ 
เพื่อน าไปสู่การปฏิบตั ิ
1.3 ด าเนินงานตามแผน
กิจกรรม ถอดบทเรียน
แลกเปลีย่นเรยีนรู้การ
ด าเนินงาน 
2. ร้อยละ 80 ของ
บุคลากรที่เข้ารับการ
อบรมมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการของ
ค่านิยมองค์กรกระทรวง
สาธารณสุข MOPH 
3. ร้อยละ 60 ของ
บุคลากรในหน่วยงาน มี
ดัชน ี
ช้ีวัดความสุขตั้งแตร่ะดับ 
3 ข้ึนไป 

คณะกรรมการวิทยาลัย
คุณธรรมเพื่อด าเนินการ
ขับเคลื่อนนโยบายการ
ด าเนินงาน 
3.จัดอบรมโดย
วิทยากร เพื่อให้เกิด
ความรู้  ความเข้าใจ 
หลักการของค่านิยม
องค์กรกระทรวง
สาธารณสุข (MOPH) 
และพฤติกรรมบ่งช้ี
เพื่อน ามาประยุกต์ ใช้
ในองค์กรพร้อม
ทบทวนโครงงาน
คุณธรรมแตล่ะกลุ่ม
งานเพื่อขยายผลมา
ประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินงาน 
4. ศึกษาดูงานการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงานต้นแบบ
องค์กรคุณธรรม 
5. ด าเนินการถอด

3,000 เป็นเงิน 3,000 
บาท 
๓. ค่าที่พักวิทยากร
จ านวน 2 คืนx2 ห้อง
x1,200 บาท  เป็นเงิน 
4,800 บาท 
๔.ค่าอาหารกลางวัน
อาจารย์และ เจ้าหนา้ที่ 
จ านวน 115 คนx80
บาท เป็นเงิน 9,200 
บาท 
๕.ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม อาจารย์และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน  115 
คนx25บาท เป็นเงิน 
2,875  บาท 
๖.ค่าจ้างเหมารถโดยสาร
ปรับ อากาศพร้อมน้ ามัน
เชื้อเพลิง  จ านวน 2 
คันๆละ 12,000 บาท  
x1วัน เป็นเงิน 24,000 
บาท 
๗.ค่าอาหารกลางวัน115

น าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตอย่างมี
ความสุข 
- วิทยาลัย
พยาบาลเป็น
องค์กรคุณธรรม
ที่มีช่ือเสียงและ
ได้รับการยอมรับ 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียด
โครงการ/กจิกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาด าเนินการ ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 

บทเรียน แลกเปลี่ยน
เรียนรูเ้พื่อน ามา
ประยุกต์ใช้ในองค์กร 
6. ติดตามและ
ประเมินผลเพื่อน าผล
การประเมินไป
ปรับปรุง 
 
 
 

คน x 600บาท x 1วัน
เป็นเงิน  69,000 บาท 
๘.ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม จ านวน 115
คน x 35บาท x ๒มื้อ x 
1วัน เป็นเงิน 8,050 
บาท 
๙.ค่าของที่ระลึก 
1,500 บาท 
๑๐.คา่จัดท าปูายไวนลิ 
1,000 บาท 
๑๑.คา่วัสดุอุปกรณ์
3,000 บาท 
รวมเป็นเงิน  
134,825 บาท 

สรุปงบประมาณโครงการที ่SP15 134,825    
โครงการที่ SP16 
โครงการยกระดับ
ประสิทธิภาพการบริหาร
วิทยาลัยให้ทันการ
เปลี่ยนแปลง 
 

คะแนนผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับสถาบัน≥ 3.81 
 

1. จัดประชุมเชิง
ปฏิบัตกิารเกีย่วกบั
มาตรฐานการประเมิน
คุณภาพตามเกณฑ์
ระดับอาเซียน(AUN-
QA)  
 

ผู้บริหารของ
วิทยาลัยฯ 
18 คน จ าแนก
เป็น 
รองฯ 3 คน 
หน.ภาค 6  คน 
หน.งาน 9 คน 

(ใช้เงินอุดหนุน) 
1.ค่าตอบแทน 
1.1 วิทยากร 7 ชม.
x600 บาทเป็นเงิน 
4,200 บาท 
1.2 ค่าตอบแทน
วิทยากรหน่วยงาน

มกราคม – กุมภาพันธ์  
2561 
-ประชุม 1 วัน 
-แลกเปลี่ยนเรียนรู้นอก
สถานท่ี 3 วัน 
ตุลาคม 60-กันยายน 61 
 

ผู้บริหารของ
วิทยาลัยฯ 
สามารถบริหาร
วิทยาลัยให้มี
คุณภาพให้เป็นท่ี
ยอมรับของสังคม 

อ.จารุวรรณ 
ดร.ชลลดา 
ดร.รุ่งทิวา 
อ.อารีย ์
อ.อภิเชษฐ์ 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียด
โครงการ/กจิกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาด าเนินการ ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

 โครงการตามยุทธศาสตร ์
โครงการงานประจ า 
 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อพัฒนาการบริหารวิทยาลยั
ให้มีคุณภาพให้เป็นที่ยอมรบั
ของสังคม 
 

ราชการ (บรรยายท่ี
ศึกษาดูงาน)  2 คน x 4 
ช่ัวโมง X 600 บาท 
เป็นเงิน  4,800 บาท 
2.ค่าใช้สอย 
การประชุมเชิงปฏิบัตกิาร 
2.1 ค่าเดินทางวิทยากร 
เป็นเงิน  5,000 บาท 
2.2 ค่าอาหารกลางวัน
18 คนx80 บาท เป็น
เงิน  
1,440  บาท 
2.3 ค่าอาหารวา่งและ
เครื่องดื่ม จ านวน 18 
คนx25บาทx2มื้อเป็น
เงิน  900 บาท 
ค่าใช้สอยในการไป
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ใน
ประเทศ 
2.4 ค่าอาหารกลางวัน
และเย็น (นอกสถานท่ี) 
18 คนx120บาทx2 
มื้อx3 วัน  เป็นเงิน 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียด
โครงการ/กจิกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาด าเนินการ ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

12,960 บาท 
2.5 ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม จ านวน 18 
คนx25บาทx2มื้อx3วัน
เป็นเงิน  2,700 บาท 
2.6 ค่าที่พัก1,500
บาทx2คืนX10ห้องเป็น
เงิน  30,000 บาท 
2.7 ค่าจ้างเหมารถ
พร้อมน้ ามันเช้ือเพลิง 
จ านวนคันละ 5,000
บาทx3 วันx2 คันเป็น
เงิน30,000 บาท 
2.8 ค่าของที่ระลึก 
1,500บาท x 2 ช้ิน 
เป็นเงิน 3,000 บาท 
3.ค่าวัสดุอุปกรณ ์
3.1 ค่าถ่ายเอกสาร18 
ชุดๆละ 110 บาท เป็น
เงิน 1,980 บาท 
3.2 ค่าเครื่องเขียนและ
วัสดุส านักงาน3,020 
บาท 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียด
โครงการ/กจิกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาด าเนินการ ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

รวมเป็นเงิน100,000 
บาท 

สรุปงบประมาณโครงการที ่SP16 100,000    
โครงการที่ SP17 
โครงการพัฒนาความ
เชี่ยวชาญของอาจารย์ให้
สอดคล้องกับหลกัสูตรที่
ให้บริการของวิทยาลัย 
 
 โครงการตามยุทธศาสตร ์
 โครงการงานประจ า 
 
วัตถุประสงค์ 
พัฒนาความเชี่ยวชาญของ
อาจารย์ของวิทยาลัยให้
สอดคล้องกับความต้องการใน
การพัฒนาบุคลากรของ
กระทรวงสาธารณสุข 
 
 
 

จ านวนอาจารย์ทีไ่ด้รับการ
พัฒนาความเชี่ยวชาญ
สอดคล้องกับหลักสตูรที่
ให้บริการของวิทยาลัย 
 
 

1. วิเคราะห์และสรุป
ความต้องการพัฒนา
ความเชี่ยวชาญที่
สอดคล้องกับหลักสตูร 
2. ด าเนินการพัฒนา
อาจารย์ตามแผน 
3. สรุปและประเมิน
โครงการ 

อาจารย์ที่
รับผิดชอบ
บริหารหลักสตูร 
จ านวน ๒ คน 

(ใช้เงินอุดหนุน) 
- ค่าลงทะเบียนหลักสูตร
ทีส่อดคล้องกับการ
ใหบ้ริการวิชาการของ
วิทยาลัย เป็นจ านวนเงิน 
100,000 บาท 
 

ตค.2560- 
กย.2561 

อาจารยไ์ด้รับการ
ยอมรับจาก
หน่วยงาน
ภายนอกเป็น
วิทยากร 
ตามความ
เชี่ยวชาญ 

อ.อารีย ์

สรุปงบประมาณโครงการที ่SP17 100,000    
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียด
โครงการ/กจิกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาด าเนินการ ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่ RP34 
โครงการพัฒนาบุคลากรใน
การน าระบบและกลไกการ
บริหารจัดการองค์กรไป
พัฒนางาน  
 โครงการตามยุทธศาสตร ์
โครงการงานประจ า 
 
วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อเสริมสร้างความรู้
บุคลากร และตดิตามการน า
ระบบและกลไกการบริหาร
จัดการองค์กรไปสู่การปฏิบตั ิ
 ๒. เพื่อพัฒนา/ปรับปรุง
ระบบและกลไกการบริหาร
จัดการของทุกกลุ่มงาน/งาน 
 

1. มีการน าระบบและ
กลไกการบริหารจัดการ
องค์กรไปใช้พัฒนาการ
ด าเนินงานอย่างเป็น
รูปธรรมอย่างน้อย ๒ เรื่อง
ต่อกลุ่มงาน 
2. ร้อยละ๘๐ ของ
บุคลากรที่เกีย่วข้องมีการ
น าระบบและกลไกการ
บริหารจดัการองค์กรไปสู่
การปฏิบัต ิ
3. ร้อยละ๘๐ ของ
บุคลากรที่เกีย่วข้องมี
ความเข้าใจในการน า
ระบบและกลไกการ
บริหารจดัการ (ปรบัปรุง) 
ไปใช้อยู่ในระดับดี 
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับหรือ
มากกว่า ๓.๕๑) 
4. มีคูม่ือระบบและกลไกการ
บริหารจดัการองค์กร  
(ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 
๒๕61) 

๑.ทบทวนค าสั่งแต่งตั้ง
คณะ กรรมการพัฒนา
ระบบและกลไกการ
บริหารจดัการองค์กร 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

- อาจารย์
พยาบาล 
57 คน 
-ข้าราชการ 4 
คน 
-พนักงาน
กระทรวง
สาธารณสุข 2 
คน 
-พนักงาน
ราชการ ๒ คน  
-ธุรการแตล่ะ
กลุ่มงาน ๕ คน 
รวม 70 คน 

ไม่ใช้งบประมาณ 3 ตุลาคม 2560 บุคลากรของ
วิทยาลัยทุกกลุม่
งานมีการพัฒนา
และปรับปรุง
ระบบและกลไก
การบริหารจัดการ
ในกระบวนการ
ปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่อง   
 

อ.ดร. สรุีย ์
อ. ดร.รุ่งทิวา 
อ. จารุวรรณ 
 

2. ป ร ะ ชุ ม เ ชิ ง
ปฏิบัติการการพัฒนา
และปรับปรุ งระบบ
และกลไกการบริหาร
จัดการองค์กรของทุก
กลุ่มงานและ 
จัดท าเลม่ระบบและ
กลไกการบริหาร
จัดการองค์กร

 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาและปรับปรุง
ระบบและกลไกการ
บริหารจัดการองค์กร 
(ใช้เงินอุดหนุน) 
- ค่าอาหารกลางวัน70 
คนx ๑ มื้อ x๘๐ บาท 
x2 วัน เป็นเงิน 11,20
๐ บาท 

มีนาคม 2561 
(ประชุม 2 วัน) 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียด
โครงการ/กจิกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาด าเนินการ ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

 (ปรับปรุง) 
ปีงบประมาณ  
๒๕61 
 

- ค่าอาหารว่าง70 คน x 
๒ มื้อ X๒๕ บาท x2 วัน 
เป็นเงิน 7,00๐ บาท 
- ค่าถ่ายเอกสาร เข้าเลม่ 
จ านวน ๗๕ เล่ม x ๘๐ 
บาท เป็นเงิน ๖,๐๐๐ 
บาท  
- ค่าวัสดุ ๕,๐๐๐ บาท 
- ค่าตอบแทนวิทยากร
หน่วยงานเอกชน 6 ชม.
x๑,๒๐๐ บาท x2 วัน 
เป็นเงิน14,๔๐๐ บาท 
-ค่าพาหนะวิทยากร เป็น
เงิน๕,๐๐๐ บาท 
-ค่าที่พักวิทยากร วันละ 
๑,๒๐๐บาท x ๒วัน 
เป็นเงิน ๒,๔๐๐ บาท 
รวม 51,000 บาท 

3. ประชุมช้ีแจงการ
น าระบบและกลไก
การบริหารจัดการ
องค์กรไปใช้
พัฒนาการด าเนินงาน 

 ประชุมชี้แจงการน า
ระบบและกลไกไปใช้ 
- ค่าอาหารว่าง70 คน x 
๒ มื้อ X๒๕ บาท x2 วัน 
เป็นเงิน 7,00๐ บาท 

ธันวาคม 2560 –มกราคม 
2561 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียด
โครงการ/กจิกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาด าเนินการ ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

4. แลกเปลี่ยนเรียนรู้
การน าระบบและ
กลไกการบริหาร
จัดการองค์กรไปใช้ทุก
กลุ่มงาน และประเมิน
การน าระบบกลไกทุก
กลุ่มงานไปใช้ 

 แลกเปลี่ยนเรียนรู ้
- ค่าอาหารกลางวัน 70 
คน x ๑ มื้อ x ๘๐ บาท 
x 2 วัน เป็นเงิน  
11,20๐ บาท 
- ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม 70 คน x ๒ 
มื้อ X ๒๕ บาท x 2 วัน 
เป็นเงิน   7,00๐ บาท 
- ค่าถ่ายเอกสาร  เป็น
เงิน   2,0๐๐ บาท 

เม.ย.-พค.2561   

สรปุงบประมาณโครงการที่ RP34 78,2๐๐    
โครงการที่  RP35 
โครงการพัฒนาการท างาน
อย่างมีประสิทธิภาพโดยการ
ใช้แผนกลยุทธ์ และ
แผนปฏิบัติการ 
 
 โครงการตามยุทธศาสตร ์
 โครงการงานประจ า 
 
วัตถุประสงค์ 

๑. บุคลากรมีความรู ้
ความเข้าใจในการจดัท า
แผนปฏิบัติการ 
ปีงบประมาณ  
๒๕๖๑ 
2. บุคคลากรที่เกี่ยวข้อง
สามารถน าแผนปฏิบัติการ 
ลงสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม ระดับดีขึ้นไป 
(คะแนนเฉลี่ยเท่ากับหรือ
มากกว่า ๓.๕๑ 

กิจกรรมที่ 1  
ประชุมชี้แจงการน า
แผนสู่การปฏิบัติ 
๑. ประชุมชี้แจงการ
น าแผนปฏิบตัิกา
ปีงบประมาณ ๒๕61 
ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
 

-อาจารย์ 57 
คน 
-ข้าราชการ 4 
คน 
-พนักงาน
กระทรวง
สาธารณสุข 2 
คน 
รวม 63 คน 
- 
กรรมการบริหาร

(ใช้เงินอุดหนุน) 
- ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม จ านวน 63
คนx ๒๕บาทx2มื้อ 
เป็นเงิน3,150 บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน  
63 คน x ๑มื้อ x8๐
บาทเป็นเงิน ๕04๐ 
บาท 
-ค่าวิทยากร 600 บาท
x2 ช่ัวโมงx 2 คน เป็น

ต.ค.2560 
 

บุคลากรทุก
ระดับของ
วิทยาลัยมี
แนวทางในการ
ปฏิบัติงานแบบ
บูรณาการที่มุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิ และ
เปูาหมายของ
องค์กร 

อ. ดร. รุ่งทิวา 
อ. ดร. สุรยี ์
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียด
โครงการ/กจิกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาด าเนินการ ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

๑. เพื่อจัดท าแผนปฏิบตัิการ
ปีงบประมาณ ๒๕62 
๒ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจและน าแผนกล
ยุทธ์  และแผนปฏิบัติการ
ปีงบประมาณ ๒๕61ไปใช้
เพื่อพัฒนางาน 

วิทยาลัยฯ 
จ านวน 
16คน 

เงิน 2,400 บาท 
- ค่าถ่ายเอกสาร 
1,000 บาท 
รวมเป็นเงิน 11,590 
บาท 

๒. ร้อยละ ๙๐  
ของโครงการตามแผนปฏิบตัิ
การ ปีงบประมาณ ๒๕61 
มีการด าเนินการ  
๓. ร้อยละ ๑๐๐ ของกลุ่ม
งานมีการรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์
พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖4 และ
แผนปฏิบัติการปีงบ 
ประมาณ ๒๕61ตามเวลาที่
ก าหนดทุกไตรมาส 
๔.ร้อยละ๕๐ ของตัวช้ีวัด
แผนกลยุทธ์และตัวช้ีวัด
แผนปฏิบัติการปีงบ 
ประมาณ ๒๕61บรรลุตาม
เปูาหมายที่ก าหนดใน ๖ 
เดือนแรก และร้อยละ 
๘๐ บรรลตุามเปูาหมายที่

กิจกรรมที่ ๒ 
ก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการ
ด าเนินงาน 
1.ประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผน
กลยุทธ์  
พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖4 
และแผนปฏิบัติการ
ปีงบประมาณ ๒๕61
และการก ากับติดตาม
ประเมินการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการ
ปีงบประมาณ ๒๕61 
ทุก ๓เดือน (4 ครั้ง)  
 
 
 

-กรรมการ 
บริหารวิทยาลัย
ฯ  
๑๖ คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครั้งท่ี ๑ 
วันท่ี 30 มค.2561 
ครั้งที่ ๒ 
วันท่ี 27 เมย.2561 
ครั้งท่ี ๓ 
วันท่ี2 5 กค.61 
ครั้งท่ี ๔ 
วันท่ี 26 กย.2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 อ. ดร. รุ่งทิวา 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียด
โครงการ/กจิกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาด าเนินการ ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

ก าหนดใน ๑๒ เดือนแรก 2. การทบทวนและปรับ
แผนปฏิบัติการ
ปีงบประมาณ ๒๕61 
(กลางปี) 

-กรรมการ 
บริหารวิทยาลัย
ฯ  
๑๖ คน 
 

- ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มในปรับ
แผนปฏิบัติการ
ปีงบประมาณ ๒๕61 
(กลางปี)๒0 คนx๒๕ 
บาทx๑มื้อเป็นเงิน5๐๐ 
บาท 
- ค่าถ่ายเอกสาร จดัท า
เล่มปรับแผนปฏิบัติการ
ปีงบประมาณ ๒๕61 
(กลางปี) จ านวน ๓๐ 
เล่มx๘๐ บาท เป็นเงิน 
๒,๔๐๐ บาท  

วันท่ี 27 เม.ย. 2561 
 
 
 
 
 

อ. ดร. สุรยี ์
 
 
 
 
 
 
 

๕.มีรายงานประจ าปี 
ปีงบประมาณ  
๒๕60 
 
 
 

3 จัดท ารายงาน
ประจ าปี ปีงบประมาณ  
๒๕60 

-กรรมการ 
บริหารวิทยาลัย
ฯ  
18 คน 
 

- ค่าถ่ายเข้าเลม่ 
เอกสารรายงานประจ าปี  
๒๕ เล่มx๑๐๐ บาท 
เป็นเงิน ๒,๕๐๐ บาท 
 
รวมเงินกิจกรรมที่ 2 
เป็นเงิน 5,40๐ บาท 
 
 
 

ก.ย.2560  อ. ดร. สุรยี ์
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียด
โครงการ/กจิกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาด าเนินการ ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

6. บุคลากรมสี่วนร่วมใน
การวิเคราะห์องค์กร และ
จัดท าแผนปฏิบัติการ
ปีงบประมาณ 
 ๒๕62 
7. มกีารจัดท าแผนปฏิบัติ
การปีงบประมาณ ๒๕62 
8. ร้อยละ ๑๐๐ของ
โครงการ/กิจกรรมได้รับ
การอนุมัติให้ด าเนินการ 
9.ร้อยละ ๘๐ ของ
โครงการตามแผน มีผลการ
ด าเนินงานบรรลตุาม
เปูาหมายและตัวช้ีวัด
ความส าเร็จของโครงการ 

กิจกรรมที่ 3 จัดท า
แผนปฏิบัติการ 
- ประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดท า
แผนปฏิบัติการ 
ปีงบประมาณ  
๒๕62 
-จัดท าเลม่แผนปฏิบัติ
การ 
ปีงบประมาณ  
๒๕62 
- ขออนุมัติด าเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการ 
ปีงบประมาณ  
๒๕62 
 

-กรรมการจัดท า
แผนปฏิบัติการฯ 
จ านวน 35 คน 
-ข้าราชการ 4 
คน 
-พนักงาน
กระทรวง
สาธารณสุข 2 
คน 
รวม ๔1 คน 
 
 

กิจกรรมที่ 3 (ใช้เงิน
อุดหนุน) 
ครั้งท่ี 1 (ในวิทยาลัย) 
-ค่าอาหารว่างและ 
อาหารกลางวัน  
41 คน x ๑วัน x ๑๓๐
บาทเป็นเงิน ๕,33๐ บาท 
-ค่าถ่ายเอกสาร ๓,๐๐๐
บาท 
กิจกรรมที่ 3(ครั้งท่ี1) 
รวมเป็นเงิน ๘,๓๓๐ 
บาท 
 
ครั้งท่ี 2 (นอกสถานท่ี) 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดท าแผนปฏิบัติการ 
ปีงบประมาณ ๒๕61  
-.ค่าอาหารเช้า กลางวัน  
และเย็น  วันละ ๙๕๐ 
บาท 
x๔๕คนx๒วัน  
เป็นเงิน ๘๕,๕๐๐ บาท 
-ค่าอาหารว่าง มื้อละ 

กิจกรรมที่ 3 
ครั้งท่ี๑ 
มิถุนายน-กรกฎาคม  
๒๕61 
กิจกรรมที่ 3 
ครั้งท่ี ๒ 
สิงหาคม ๒๕61 
 
 

 อ.ดร.รุ่งทิวา 
อ. ดร. สุรยี ์
อ. จารุวรรณ 



      แผนปฏิบัตกิารปีงบประมาณ ๒๕๖๑ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช หน้า 163 
 

โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียด
โครงการ/กจิกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาด าเนินการ ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

50บาทx๔๕คนx๒มื้อ x
๒วัน เป็นเงิน 9,0๐๐ 
บาท 
-.ค่าที่พัก  
๔๕ คนx๒วันxวันละ900
บาท  
เป็นเงิน 81,๐๐๐ บาท 
-ค่าวัสดุ อุปกรณ์  
เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท 
-.ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  
เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐บาท 
-ค่าเชา่สถานท่ีห้องประชุม
พร้อมอุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ ๒,5๐๐
บาท x ๒วัน  
เป็นเงิน 5,๐๐๐ บาท  
-.ค่าถ่ายเอกสารในการ
ประชุม เป็นเงิน 3,00๐ 
บาท 
- ค่าถ่ายเอกสาร จดัท า
เล่ม จ านวน 65 เล่ม
x130 บาท เป็นเงิน 
8,45๐ บาท  



      แผนปฏิบัตกิารปีงบประมาณ ๒๕๖๑ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช หน้า 164 
 

โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียด
โครงการ/กจิกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาด าเนินการ ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

- ค่าวิทยากร 1,200 
บาทx16 ช่ัวโมงx 1 คน 
เป็นเงนิ 19,200 บาท 
- ค่าเดินทางวิทยากร 
5,000 บาท 
กิจกรรมที่ 3 (ครั้งท่ี2) 
รวมเป็นเงิน 231,1๕๐
บาท 
 
รวมเงินกิจกรรมที่ 3 
เป็นเงิน 239,48๐ 
บาท 

สรปุงบประมาณโครงการที่ RP35 256,470    
โครงการที่ RP36 
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท า
แผนงาน/โครงการอย่างมี
ประสิทธิภาพภายใต้แผนกล
ยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ
ปีงบประมาณ 2561 
 
 โครงการตามยุทธศาสตร ์
 โครงการงานประจ า 

๑.  บุคลากรมีความรูค้วาม
เข้าใจการเขียนแผนงาน/
โครงการทีส่อดคล้องกบั 
แผนกลยุทธ์ และ 
แผนปฏิบตัิการ
ปีงบประมาณ 2561 ระดบั
ดีขึ้นไป (คะแนนเฉลี่ย
เท่ากับหรือมากกวา่ ๓.๕๑) 
๒.  ร้อยละ 75 ของ
โครงการมีวัตถปุระสงค์ 

ครั้งที่ 1 
1)  วเิคราะห์
แผนปฏิบตัิการ และ
โครงการผลการ
ด าเนนิงาน
ปีงบประมาณ 2560  
2)  เขียนโครงการเพื่อ
ขออนุมัตดิ าเนิน
โครงการ 
3)  เชิญวทิยากรเพื่อให้

ครั้งที่ 1    
คณะกรรมการ
แผนกลยุทธฯ์ 
และแผนปฏิบตัิ
การฯ อาจารย์
ผู้รับผดิชอบ 
หลักสตูร  
หัวหน้าภาค และ
สายสนับสนุน 
จ านวน 30 คน 

ครั้งท่ี 1  (ใช้เงิน
อุดหนุน) 
- ค่าตอบแทนวิทยากร
หน่วยงานเอกชน 8 ชม.
x1,200 บาท x 3 วัน   
เป็นเงิน   28,800 
บาท 
- ค่าพาหนะวิทยากรเป็น
เงิน     5,000 บาท 
- ค่าจ้างเหมารถพร้อม

ครั้งท่ี 1   
13-15 ตุลาคม 2560 
 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการมคีวามรู้
ความเข้าใจ
ปฏิบัติการเขียน
แผนงาน/
โครงการที่
สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ และ
แผนปฏิบัติการ 
ปีงบประมาณ 

ดร.รุ่งทิวา 
ดร.สรุีย ์
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียด
โครงการ/กจิกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาด าเนินการ ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

 
วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจการเขียน
แผนงาน/โครงการที่
สอดคล้องกับแผนงาน  
แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติ
การปีงบประมาณ 2561 
2. เพื่อให้บุคลากรสามารถ
เขียนแผนงาน/โครงการที่
สอดคล้องกับแผนงานแผนกล
ยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ
ปีงบประมาณ 2561 ได้
ถูกต้อง    
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ และ
เครื่องมือวดัตวัช้ีวัดความ  
ส าเรจ็โครงการสอดคล้องที่
สอดคล้องกับแผนงาน แผน
กลยทุธ์ และแผนปฏิบัตกิาร
ปีงบประมาณ 2561 

ความรูก้ารเขยีน
โครงการทีส่อดคล้องกบั
แผนงาน แผนกลยทุธ์ 
และแผนปฏิบตัิการ
ปีงบประมาณ 2561  
4)  วิทยากรให้
ข้อเสนอแนะในประเด็น
ความสอดคล้องการ
เขียนวตัถุประสงค์ และ
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
แผนงาน แผนกลยทุธ์ 
และแผนปฏิบตัิการ
ปีงบประมาณ 2561  
5)  ทกุกลุม่งานการ
ปฏิบัตกิารเขยีน
แผนงาน/โครงการที่
สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ และ 
แผนปฏิบตัิการ 
ปีงบประมาณ 2561 
6)  ประเมนิผลการ
ด าเนนิงานกิจกรรม/
โครงการ 

 
ครั้งที่ 2     
อาจารย์ และสาย
สนับสนุน จ านวน 
40 คน 

น้ ามันเชื้อเพลิง 2 คัน x 
3 วัน x 3,000 บาท 
เป็นเงิน    18,000 
บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน และ
เย็น  วันละ 70๐ บาทx 
30 คนx 3 วันเป็นเงนิ  
63,0๐๐ บาท 
- ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม มื้อละ 50
บาทx 30 คนx๒มื้อ x3
วันเป็นเงิน   9,0๐๐ 
บาท 
- เบี้ยเลี้ยงคนขับรถ วัน
ละ 24๐ บาทx 2 คนx 
4วัน 
เป็นเงิน   1,920 บาท 
- ค่าที่พัก 30 คน x 3วัน
x 450บาท/คน เป็นเงิน     
40,5๐๐  บาท 
- ค่าวัสดุ อุปกรณ ์ เป็น
เงิน     8,๐๐๐ บาท 
- ค่าเช่าสถานที่ห้อง

2561 และ
สามารถ
ด าเนินงานตาม
โครงการเพื่อ
บรรลผุลลัพธ์ของ
โครงการส่งผลให้
บรรลเุปูาหมาย
ตามแผนกลยุทธ์ 
พ.ศ.๒๕60– 
๒๕๖4 และ
แผนปฏิบัติการ
ปีงบประมาณ 
๒๕61 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียด
โครงการ/กจิกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาด าเนินการ ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

 ประชุมพร้อมอุปกรณ์ 
โสตทศันูปกรณ์ เป็นเงิน   
8,0๐๐  บาท  
- ค่าถ่ายเอกสาร 
เป็นเงิน   8,00๐ บาท 

 ครั้งที่ 2  
1)  สรุปประเด็นความรู้
การเขยีนโครงการที่
สอดคล้องกับแผนงาน 
แผนกลยุทธ์ และ
แผนปฏิบตัิการ
ปีงบประมาณ 2561  
2)  แตล่ะกลุ่มงานช้ีแจง
แผนงาน/โครงการที่
สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ และแผนปฏิบัติ
การ  
ปีงบประมาณ 2561  
และการด าเนินโครงการ
สู่ผู้ปฏิบัติในแต่ละกลุม่
งานในการประชุม  
3)  ประเมนิผลการ
ด าเนนิงานกิจกรรม/

 ครั้งท่ี 2  
- ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม มื้อละ 25
บาทx40 คนx 2มื้อ x1
วันเป็นเงิน    2,0๐๐ 
บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน มื้อ
ละ 80 บาทx40 คนx 
1วัน  
เป็นเงิน   3,2๐๐ บาท 
 

ครั้งท่ี 2    
พฤศจิกายน 2560 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียด
โครงการ/กจิกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาด าเนินการ ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการ 
4)  สรุปผลการ
ด าเนนิงานและน าเสนอ
ผู้บรหิารตามล าดบั 

สรปุงบประมาณโครงการที่ RP36 195,420    
โครงการที่ RP37 
โครงการประชมุเชิง
ปฏิบัตกิารพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายใน  
 
 โครงการตามยุทธศาสตร ์
 โครงการงานประจ า 
 
วัตถุประสงค์ 
๑.เพื่อทบทวนความรู้ ความ 
เข้าใจเกีย่วกับการบริหารความ
เสีย่งและการควบคุมภายใน 
๒.เพื่อพัฒนาคู่มือการบริหาร
ความเสีย่งและการควบคุม
ภายใน 
๓. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ 

๑. มีคู่มือการบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุม
ภายในฯประจ าปี
งบประมาณ ๒๕60 และ
ทุกกลุ่มงานมีการจัดท า
แผนบริหารความเสี่ยงสูงที่
เป็นลายลักษณ์อักษร 
๒. ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากร
ทุกกลุ่มงาน มีส่วนร่วมใน 
การประเมินโอกาสและการ
วิเคราะหค์วามเสี่ยง 
ผลกระทบและมีส่วนร่วมใน
การจดัท าแผนการบริหาร
ความเสีย่งสูงระดบัองค์กร 
๓. ร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลากรมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการบริหาร
ความเสีย่ง และการ

1. ทบทวนนโยบาย
และ 
แต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง 
 

- อาจารย์และ
คณะกรรมการฯ 
จ านวน ๒๐ คน 
- อาจารย์ 
จ านวน 57 คน 
- ข้าราชการ
และสาย
สนับสนุน 9 คน 
รวม 86 คน 

-ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 

วันที่ ๑๕พย.2560 
 

วิทยาลัยมีคูม่ือ
การบริหารความ
เสี่ยงและควบคุม
ภายใน
ประจ าปีวบ
ประมาณ 2561 
และทุกกลุม่งาน
มีการจัดท าแผน
บริหารความ
เสี่ยงสูงท่ีเป็น 
ลายลักษณ์อักษร 
รวมทั้งมีส่วนร่วม
ในการจัดท า
แผนการบริหาร
ความเสีย่งสูง
ระดับองค์กร  มี
การก ากับติดตาม
การด าเนินงาน

อ.ศักดา 
อ.อภิชาติ 
อ. ดร. รุ่งทิวา 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียด
โครงการ/กจิกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาด าเนินการ ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในและน าไปปฏิบัติในงาน
ที่ได้รัมอบหมายได้ 
๔.เพื่อรายงานผลการควบคมุ
ภายในตามระเบียบของ
คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่า ด้วยการก าหนด
มาตรการการควบคุมภายใน 

ควบคุมภายใน 
๔.มีรายงานการควบคมุ
ภายในตามระเบียบของ
คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการก าหนด
มาตรฐานการควบคมุ 
ภายในฯ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕9 

ตามแผนและ
อุบัติการความ
เสี่ยงสูงท่ีก าหนด
ขององค์กรลดลง 

 2.การประชุมเชิง
ปฏิบัติการการบรหิาร
ความเสีย่งและควบคุม
ภายใน 
 

อาจารย์ 
บุคลากรของ
วิทยาลัย 
จ านวน 111 
คน 

(ใช้เงินอุดหนุน) 
- ค่าอาหารว่าง 
๑๑1คนx๒๕บาทx๔มื้อ  
เป็นเงิน ๑๑,1๐๐ บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน  
๑๑1คนx๘๐บาทx๒มื้อ  
เป็นเงิน ๑7,7๖๐ บาท   
- ค่าตอบแทนวิทยากร
หน่วยงานรัฐบาล 1 คนx
วันละ ๗ ชม.xชม.ละ 6
๐๐ บาท x๒วัน  เป็นเงิน 
8,4๐๐ บาท   
- ค่าพาหนะวิทยากรไป
กลับ/ค่าเดินทาง เป็น

มีนาคม 2561   
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียด
โครงการ/กจิกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาด าเนินการ ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

เงิน ๑๐,๐๐๐ บาท   
- ค่าที่พักวิทยากร  
1 คนxวันละ ๑,๒๐๐ 
บาท 
x๒ วันเป็นเงิน 2,4๐๐ 
บาท 
รวมเป็นเงิน 49,6๖๐ 
บาท 
 

  3. พัฒนา/ปรับปรุง
คู่มือการบรหิารความ
เสี่ยงและการควบคุม
ภายใน 
 

- อาจารย์และ
คณะกรรมการฯ 
จ านวน ๒๐ คน 
- อาจารย์ 
จ านวน 57 คน 
- ข้าราชการ
และสาย
สนับสนุน 9 คน 
รวม 86 คน 

-ค่าถ่ายเอกสาร และ
จัดท าเลม่คู่มือการ
บริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน 
จ านวน 7๐ เล่มxเล่มละ 
10๐ บาท  
เป็นเงิน 7,000 บาท 

พย. 2560   

  4.ตดิตามผลการด าเนิน 
งานตามแผนการบรหิาร
ความเสีย่งและควบคุม
ภายในของทุกกลุ่มงาน 

คณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัย
ฯ จ านวน 18 
คน 

- ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ครั้งท่ี ๑  
วันท่ี ๓๐ เม.ย.2561 
ครั้งท่ี ๒  
วันท่ี ๒2มิ.ย.2561 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียด
โครงการ/กจิกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาด าเนินการ ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

  5.จัดท ารายงานการ
ควบคุมภายในตาม
ระเบียบของ
คณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินว่าด้วยการ
ก าหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ.
๒๕๔๔ 

คณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัย
ฯ จ านวน 18 
คน 

- ค่าถ่ายเอกสาร และ
จัดท าเลม่ จ านวน30 
เล่มxเล่มละ 12๐ บาท 
เป็นเงิน 3,6๐๐ บาท 
 

วันท่ี ๑-15 
ก.ค.2561 
 

  

สรปุงบประมาณโครงการที่ RP37 60,260    
โครงการที่ RP38 
โครงการพัฒนาการด าเนิน 
งานประกันคุณภาพการ 
ศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
  
โครงการตามยุทธศาสตร ์
โครงการงานประจ า 
 
วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ 
ความเข้าใจเกณฑ์ประกัน
คุณภาพการศึกษา 
๒. เพื่อให้บุคลากรสามารถ

๑.ร้อยละ 80 ของ
บุคลากรมีความรู้ ความ
เข้าใจเกณฑ์ประกัน
คุณภาพการศึกษา 
2. ร้อยละ 80 ของ
สามารถวางแผนการ
ด าเนินงานตามเกณฑ์
คุณภาพและตัวบ่งช้ี
ประกันคณุภาพและ
สามารถน าสู่การปฏิบตัิได ้
3. ร้อยละ 80 ของ
บุคลากรมีความพร้อมรับ
การประเมินคณุภาพ
การศึกษาภายในระดับ

กิจกรรมที่ ๑  
การประชุม
คณะกรรมการ
ด าเนินงานประกัน
คุณภาพของวิทยาลยั 
และคณะกรรมการ
ประกันคณุภาพของ
วิทยาลัย 
กิจกรรมที่ 1.1  
การประชุม
คณะกรรมการประกัน
คุณภาพ 
(ครั้งท่ี1-2) 
 

 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ 1.1 
- คณะกรรมการ
ประกันคณุภาพ
ของวิทยาลัย 
จ านวน ๒๐ คน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ 1.1 (ใช้เงิน
อุดหนุน) 
๑.ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ๒๐คนx๑มื้อx
๒๕บาทx๒ ครั้งเป็นเงิน 
๑,๐๐๐ บาท 
๒.ค่าตอบแทน

 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ ๑.1  
ครั้งท่ี ๑ 
เดือนมกราคม 2561 
ครั้งท่ี ๒  
เดือนมิถุนายน 2561 
 
 

อาจารย์ และ
บุคลากรของ
วิทยาลัยฯ มี
ความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับตัว
บ่งช้ีและเกณฑ์
การประเมิน  
สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ใน
ภารกิจท่ี
รับผิดชอบโดยใช้
กระบวนการ 
PDCA  ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ดร. ชลลดา 
อ..จารุวรรณ 
ดร.ศิรริัชส ์
อ. สุรีรตัน ์
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียด
โครงการ/กจิกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาด าเนินการ ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

วางแผนการด าเนินงานตาม
เกณฑ์คณุภาพและตัวบ่งช้ี
ประกันคณุภาพและสามารถ
น าสู่การปฏิบัตไิด ้
๓. เพื่อให้บุคลากรเกิดความ
พร้อมรับการประเมินคณุภาพ
การศึกษาภายในระดับ
หลักสตูร และสถาบันจาก
วิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ 
4. เพื่อพัฒนาการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสตูร และสถาบัน
จากวิทยาลัยเครือข่าย
ภาคเหนือ 
5. เพื่อวิเคราะห์จดุอ่อน  
ปัญหาและอุปสรรคพร้อมหา
แนวทางพัฒนาคุณภาพตาม
ผลการประเมิน 
 

หลักสตูร และสถาบัน 
4. ร้อยละ 80 ของ
กิจกรรมบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ ๑.2  
การประชุม
คณะกรรมการ
ด าเนินงานประกัน
คุณภาพของวิทยาลยั 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ ๑.2 
- คณะกรรมการ
ด าเนินการ
ประกันคณุภาพ
จ านวน 2๐ คน 
 

คณะกรรมการประกัน
คุณภาพของวิทยาลยั
ประชุม (กรรมการ
ภายนอก  
๔ คน) จ านวน ๔ คนx
ครั้งละ๑,๐๐๐ บาทx๒ 
ครั้งเป็นเงิน ๘,๐๐๐ 
บาท 
๓.ค่าถ่ายเอกสาร เป็น
เงิน ๒,๐๐๐ บาท 
รวมกจิกรรมที่ 1.1 
เป็นเงิน 11,000 บาท 
 
กิจกรรมที่ ๑.2 การ
ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานประกัน
คุณภาพของ วิทยาลัย 
(ใช้เงินอุดหนุน) 
๑.ค่าอาหารวา่งและ
เครื่องดืม่๒๐คนx๑มื้อx
๒๕บาทx๒ ครั้งเป็นเงิน 
๑,๐๐๐ บาท 
๒.ค่าถ่ายเอกสาร เป็น

 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ ๑.2 
ครั้งท่ี ๑เดือน  
มกราคม 2561 
ครั้งท่ี ๒ เดือน มิถุนายน 
2561 

ประสิทธิผล 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียด
โครงการ/กจิกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาด าเนินการ ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

เงิน ๑,๐๐๐ บาท 
รวมกจิกรรมที่ 1.2 
เป็นเงิน 2,000 บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ ๑ 
เป็นเงิน ๑๓,๐๐๐ บาท 

  กิจกรรมที่ ๒  การ
เสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 
กิจกรรมที่ ๒.๑  
จัดท าคู่มือประกัน
คุณภาพการศึกษา ปี
การศึกษา ๒๕60 
 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ ๒.๒  
การประชุมเชิง
ปฏิบัติการการน าตัว
บ่งช้ีประกันคุณภาพสู่

 
 
 
 
กิจกรรมที่ ๒.๑ 
- บุคลากรของ
วิทยาลัย 
(อาจารย์ 
ข้าราชการ) 
จ านวน 70 คน 
 
กิจกรรมที่ ๒.๒  
- กลุ่มอาจารย์ 
55 คน 
- กลุ่มสาย
สนับสนุน60 
คน 
 

กิจกรรมที่ ๒ 
กิจกรรมที่ ๒.๑ (ใช้เงิน
อุดหนุน) 
๑.ค่าถ่ายเอกสารและ
เข้าเลม่/จดัซื้อเอกสาร 
70 เล่มx๑๐๐ บาท 
เป็นเงิน 7,0๐๐ บาท
รวมเงินกิจกรรมที่ 2.๑ 
เป็นเงิน 7,๐๐๐ บาท 
 
 
กิจกรรมที่ ๒.๒  
- กลุ่มอาจารย์ 55 คน 
(2 วัน) 
๑.ค่าอาหารว่าง 55 คน
x๒๕บาทx 4 มื้อเป็นเงิน  
5,500 บาท 
๒. ค่าอาหารกลางวัน 

 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ ๒.๑ 
เดือนมกราคม 2561 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ ๒.๒ 
เดือนมกราคม 2561 
(อาจารย์ 2 วัน) 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ดร.ชลลดา 
 
 
 
 
 
ดร.ชลลดา 
ดร.ศิรริัชส ์
อ.จารุวรรณ 
อ.สุรีรตัน ์
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียด
โครงการ/กจิกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาด าเนินการ ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

การปฏิบัติและการ
เขียนรายงานการ
ประเมินตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

55คนx๘๐บาทx2มื้อ 
เป็นเงิน8,80๐ บาท    
3. ค่าตอบแทนวิทยากร
หน่วยงานเอกชน 
จ านวน 1 คน x 8 ชม.x
ชม.ละ 1,2๐๐บาทx2 
วัน เป็นเงิน 19,200 
บาท 
4. ค่าท่ีพักวิทยากร 
จ านวน 2 วัน X วันละ 
๑,2๐๐บาท เป็นเงิน   
2,4๐๐ บาท 
5. ค่าเดินทางวิทยากร 
ไป-กลับ/ค่าน้ ามัน
เชื้อเพลิง เป็นเงิน   
6,000 บาท 
6. ค่าวัสดุอุปกรณ์  เป็น
เงิน   5,000 บาท 
7. ค่าถ่ายเอกสาร เป็น
เงิน 3,000 บาท 
รวม 49,900 บาท 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียด
โครงการ/กจิกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาด าเนินการ ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ ๒.3 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ธุรการแตล่ะกลุ่มงาน
ทบทวนการจัดเก็บ
หลักฐานของแต่ละ
กลุ่มงาน และจัดเก็บ
เอกสารในระบบ CHE 
QA online 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ ๒.3  
- บุคลากรของ
วิทยาลัยที่
รับผิดชอบ
ฐานข้อมูล 
จ านวน 30 คน 
 
 

- กลุ่มสายสนับสนุน 60 
คน (1 วัน) 
๑. ค่าอาหารว่าง 60คน
x๒๕บาทx1 มื้อเป็นเงิน  
1,500 บาท 
๒. ค่าอาหารกลางวัน 
60 คนx๘๐บาทเป็นเงิน 
4,800 บาท    
รวม 6,300 บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ ๒.๒  
เป็นเงิน 56,200 บาท 
 
กิจกรรมที่ ๒.3 
๑. ค่าอาหารว่าง 30 คนx
๒๕บาทx๑มื้อเป็นเงิน 
750 บาท 
๒. ค่าอาหารกลางวัน 
30 คนx๘๐บาทx๑มื้อ
เป็นเงิน 2,400 บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ ๒.๓    
เป็นเงิน 3,150 บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ ๒   
เป็นเงิน 66,350บาท 

เดือนมกราคม 2561 
(½ วัน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กุมภาพันธ์ 2561 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียด
โครงการ/กจิกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาด าเนินการ ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

  กิจกรรมที่ ๓  
กิจกรรมที่ 3.1 
ก ากับติดตามการ
ด าเนินการตามระบบ
โดยการประเมินไขว้
สายงาน /
คณะกรรมการประกัน
คุณภาพของวทิยาลยัฯ  
รายงานคณะกรรมการ
บริหาร 
 
กิจกรรมที่ 3.2 
จัดท ารายงานการ
ประเมินตนเองระดับ
หลักสตูร และระดับ
สถาบัน 
 
กิจกรรมที่ 3.3 
การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านทักษะ
การประกันคณุภาพ
การศึกษา 
(การประเมินคณุภาพ

 
- อาจารย์ และ
บุคลากรสาย
สนับสนุน 100 
คน 
 

(ใช้เงินอุดหนุน) 
กิจกรรมที่ 3.1 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ ๓.2 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ ๓.3 
1.ค่าตอบวิทยากร
หน่วยงานรัฐบาล 
จ านวน 5 คน x 14 ชม. 
xชม.ละ ๖๐๐บาทเป็น
เงิน 42,000 บาท 

 
 
ครั้งท่ี 1กุมภาพันธ์ 2561 
ครั้งท่ี 2พฤษภาคม2561 
 
 
 
 
 
 
 
พฤษภาคม2561 
 
 
 
 
 
-ระดับหลักสตูร 
เดือน มิถุนายน2561  
-ระดับกลุ่มงาน    
เดือน มิถุนายน2561 
 

 
ภาควิชา/กลุม่
งานของวิทยาลัย
ได้รับ
ข้อเสนอแนะและ
แนวทาง การ
พัฒนาการ
ด าเนินงาน
ประกันคณุภาพ
การศึกษาภายใน
จาก
คณะกรรมการ
ประกันคณุภาพ
และบุคลากรใน
สถาบัน 
 

ดร.ชลลดา 
ดร.ศิรริัชส ์
อ.สุรีรตัน ์
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียด
โครงการ/กจิกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาด าเนินการ ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

การศึกษาภายใน
ระดับภาควิชา และ
ระดับกลุ่มงาน ปี
การศึกษา ๒๕60 
จากผู้ทรงคณุวฒิุ
ภายนอก) 
 

2.ค่าถ่ายเอกสาร 
รายงานการประเมิน
ตนเองระดับหลักสูตร 
55 ชุด x100บาทเป็น
เงิน   5,500 บาท 
3.ค่าถ่ายเอกสาร 
รายงานการประเมิน
ตนเองระดับกลุ่มงาน 
55 ชุดx๕5 บาท เป็น
เงิน  3,025 บาท 
4.ค่าอาหารว่าง 100
คนx25บาทx4มื้อ เป็น
เงิน 10,00๐ บาท  
5.ค่าอาหารกลางวัน 
100คนx80บาทx2มื้อ 
เป็นเงิน 16,00๐ บาท  
6.ค่าอาหารเย็น 5คน
x130บาทx1มื้อ เป็น
เงิน65๐ บาท  
7.ค่าที่พักวิทยากร 
จ านวน 4 ห้อง x2วัน X 
วันละ ๑,0๐๐บาท เป็น
เงิน   8,0๐๐ บาท 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียด
โครงการ/กจิกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาด าเนินการ ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

8.ค่าเดินทางวิทยากร 
ไป-กลับ/ค่าน้ ามัน
เชื้อเพลิง เป็นเงิน   
8,000 บาท 
9. ค่าวัสดุอุปกรณ์  เป็น
เงิน 10,000 บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ ๓   
เป็นเงิน 103,175
บาท 

  กิจกรรมที่ 4 
การประชุมเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรดา้น
ทักษะการประเมิน
คุณภาพการศึกษา 
ปีการศึกษา ๒๕60 
(การประเมินคณุภาพ
การศึกษาภายในปี
การศึกษา ๒๕60 โดย
วิทยาลัยเครือข่าย/
สถาบันพระบรมราช
ชนก/กรรมการ
ประเมินภายนอก) 

อาจารย์ และ
บุคลากรสาย
สนับสนุน 115 
คน  
 

กิจกรรมที่ 4 (ใช้เงิน
อุดหนุน) 
๑.ค่าตอบแทนวิทยากร
หน่วยงานเอกชน 
จ านวน 1 คน x 6 ชม.x
ชม.ละ 1,2๐๐บาทx2 
วัน เป็นเงิน 14,400 
บาท 
2.ค่าตอบวิทยากร
หน่วยงานรัฐบาล 
จ านวน 7 คน x 3 ชม.x
ชม.ละ ๖๐๐บาทx2 วัน 
เป็นเงิน 25,200 บาท 
3. ค่าอาหารว่างและ

- กันยายน 2561   
(2 วัน) 
 

วิทยาลัยได้รับ
ข้อเสนอแนะและ
แนวทาง การ
พัฒนาการ
ด าเนินงาน
ประกันคณุภาพ
การศึกษาภายใน
จาก
คณะกรรมการ
ตรวจประเมิน
คุณภาพ 

ดร.ชลลดา 
อ.จารุวรรณ 
ดร.ศิรริัชส ์
อ.สุรีรตัน ์
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียด
โครงการ/กจิกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาด าเนินการ ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

เครื่องดื่ม จ านวน 115 
คน x ๒๕ บาทX 4 มื้อ 
เป็นเงิน 11,50๐ บาท 
4. ค่าอาหารกลางวัน
จ านวน 115คน x 80 
บาทX 2 มื้อ เป็นเงิน 
18,4๐๐ บาท 
5. ค่าอาหารเย็นจ านวน 
115คน x 80 บาทX 1 
มื้อ เป็นเงิน 9,200 
บาท 
6.ค่าที่พักวิทยากร 
จ านวน 5 ห้อง x2วัน X 
วันละ ๑,0๐๐บาท เป็น
เงิน 10,0๐๐ บาท 
7.ค่าเดินทางวิทยากร 
ไป-กลับ/ค่าน้ ามัน
เชื้อเพลิง เป็นเงิน 
10,000 บาท 
8.ค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่ม 
รายงานการประเมิน
ตนเองระดับหลักสูตร  
จ านวน 80 เล่ม X 80 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียด
โครงการ/กจิกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาด าเนินการ ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

บาท เป็นเงิน 6,400 
บาท 
9.ค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่ม 
รายงานการประเมิน
ตนเองระดับสถาบัน 
จ านวน 80 เล่ม X 80 
บาท เป็นเงิน6,400 บาท 
10. ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 
เป็นเงิน 7,150 บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ 4 
เป็นเงิน 118,65๐ 
บาท 

  กิจกรรมที่ 5 
การจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพตามผลการ
ประเมิน 
 
 
 
 
 

- คณะกรรมการ 
บริหารวิทยาลัย 
จ านวน ๑๖ คน 

กิจกรรมที่ 5  
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ตุลาคม-ธันวาคม 2560  ดร.ชลลดา 
อ.สุรีรตัน ์
 

สรปุงบประมาณโครงการที่ RP38 301,175    
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียด
โครงการ/กจิกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาด าเนินการ ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่ RP39 
โครงการเตรียมความพร้อม
บุคลากรเพ่ือการรับรอง
สถาบัน การศึกษาวิชาการ
พยาบาลและการ 
ผดุงครรภ์  
 
โครงการตามยุทธศาสตร ์
โครงการงานประจ า 
 
วัตถุประสงค์ 
๑ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ 
ความเข้าใจมาตรฐาน และตัว
บ่งช้ีการรับรอง
สถาบันการศึกษาวิชาการ
พยาบาล  และการผดุงครรภ์
ของสภาการพยาบาล และ
เขียนรายงานการประเมิน
ตนเองได ้
๒ เพื่อให้บุคลากรสามารถวาง
แผนการด าเนินงานตาม
มาตรฐาน และตัวบ่งช้ีเพื่อขอ
รับรองสถาบัน การศึกษา

๑.ร้อยละ 80 ของ
บุคลากรมีความรู้ ความ
เข้าใจมาตรฐาน และตัว
บ่งช้ีการรับรอง
สถาบันการศึกษาวิชาการ
พยาบาล  และการผดุง
ครรภ์ของสภาการ
พยาบาล และเขียน
รายงานการประเมิน
ตนเองได ้
2. ร้อยละ 80 ของ
สามารถวางแผนการ
ด าเนินงานตามมาตรฐาน 
และตัวบ่งช้ีเพื่อขอรับรอง
สถาบัน การศึกษาวิชาการ
พยาบาล  และการผดุง
ครรภไ์ด ้
3. ร้อยละ 80 ของ
บุคลากรมีมีความพร้อมใน
การประเมินเพื่อรบัรอง
สถาบันการศึกษาวิชาการ
พยาบาล  และการผดุง
ครรภจ์ากคณะกรรมการ

กิจกรรมที่ ๑  การ
ประชุมคณะท างานการ
รับรองสถาบัน 
การศึกษาวิชาการ
พยาบาล  และการผดุง
ครรภ์ 
 

การประชุม
คณะท างานการ
รับรอง
สถาบันการศึกษา
วิชาการพยาบาล 
และการ             
ผดุงครรภ์
กลุ่มเปูาหมาย
เป็นอาจารย์และ
บุคลากรสาย
สนับสนุน 
จ านวน 30 คน 

(ใช้เงินอุดหนุน) 
๑. ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มจ านวน 30 คน
x๒๕บาทx12 มื้อ เป็น
เงิน    9,000 บาท 
๒. ค่าอาหารกลางวัน 
จ านวน 30 คนx๘๐
บาทx6มื้อเป็นเงิน  
14,40๐ บาท    
3. ค่าวัสดุอุปกรณ์  เป็น
เงิน   3,000  บาท 
4. ค่าถ่ายเอกสาร เป็น
เงิน   8,000  บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ 1 
34,400 บาท 
 

ครั้งท่ี 1  
31 ตุลาคม 60    (1วัน) 
ครั้งท่ี 2  
วันท่ี 1-3,6 และ 10 
พฤศจิกายน 
2560 (5 วัน) 

บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจ
มาตรฐาน ตัว
บ่งช้ี เกณฑ์
รับรอง 
สถาบันการศึกษา
วิชาการพยาบาล 
และการผดุง
ครรภ์ สามารถ
รายงาน และเก็บ
หลักฐานตาม
มาตรฐาน 
ตัวบ่งช้ี เกณฑ์
รับรองสถาบัน
การ 
ศึกษาวิชาการ
พยาบาล และ
การผดุงครรภ์ 
รวมทั้งมีความ
พร้อมในการรับ
การประเมิน
รับรองสถาบัน
การ ศึกษา 

ดร.ชลลดา 
อ.จารุวรรณ 
ดร.ศิรริัชส ์
อ.สุรีรตัน ์
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียด
โครงการ/กจิกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาด าเนินการ ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

วิชาการพยาบาล  และการผดุง
ครรภ์ 
๓. เพื่อให้บุคลากรมีความ
พร้อมในการประเมินเพื่อ
รับรองสถาบันการศึกษา
วิชาการพยาบาล  และการผดุง
ครรภ์จากคณะกรรมการ
ประเมินของสภาการพยาบาล 

ประเมินของสภาการ
พยาบาล 
4. ร้อยละ 80 ของ
กิจกรรมบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

วิชาการพยาบาล
และการผดุง
ครรภจ์ากคณะ 
กรรม การ
ประเมินของสภา
การพยาบาล 
 
 

  กิจกรรมที่ 2   
การประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรใน
การรายงาน และการ
เก็บหลักฐานเพื่อขอ
รับรอง
สถาบันการศึกษา
วิชาการพยาบาล  
และการผดุงครรภ์    
 
กิจกรรม 2.1 
แลกเปลีย่นเรยีนรู้การ
เตรียมรับการประเมิน
จากสภาการพยาบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ผู้บริหารและ
อาจารย์
ผู้รับผิดชอบตัว
บ่งช้ีรวม 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรม 2.1 (ใช้เงิน
อุดหนุน) 
1. ค่าตอบแทนวิทยากร
หน่วยงานราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7-9 พฤศจิกายน 2560 
 

ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมี
แนวทางในการ
จัดท ารายงาน
และเตรียมรับ
การประเมินจาก
สภาการพยาบาล 
และมีความ
พร้อมในการรับ
การประเมินจาก
สภาการพยาบาล
และผา่นการ
ประเมิน ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

ดร.ชลลดา 
อ.จารุวรรณ 
ดร.ศิรริัชส ์
อ.สุรีรตัน ์
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียด
โครงการ/กจิกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาด าเนินการ ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

วิทยาลัยพยาบาลที่
ผ่านการรับรองจาก
สภาการพยาบาล 5 ปี 
และถอดบทเรียน (3 
วัน) 
ณ วพบ.ขอนแก่น 

คน (บรรยายที่ศึกษาดูงาน)  
๒ คน x ๔ ช่ัวโมง X 
๖๐๐ บาท เป็นเงิน  
4,800 บาท 
2. ค่าอาหารกลางวัน
และเย็น (นอกสถานท่ี) 
30 คนx12๐บาทx2 
มื้อx3 วัน  เป็นเงิน 
21,600 บาท 
3. ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม จ านวน 30 
คนx25บาทx๒มื้อx3วัน 
เป็นเงิน  4,500 บาท 
4. ค่าท่ีพัก๑,5๐๐บาทx
๒คืนX15ห้องเป็นเงิน  
45,000 บาท 
5. ค่าจ้างเหมารถพร้อม
น้ ามันเชื้อเพลิง จ านวน
คันละ 5,000บาทx3 
วันx1 คันเป็นเงิน  
15,000 บาท 
6. ค่าน้ ามันไป-กลับ รถ
ราชการ 2 คัน เป็นเงิน 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียด
โครงการ/กจิกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาด าเนินการ ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

10,000 บาท 
7. ค่าเบี้ยเลีย้งพนักงาน
ขับรถ 2 คน ๆละ 3 
วันๆ 240 บาท เป็นเงิน 
1,440 บาท 
8.ค่าของที่ระลึก 
๑,๕๐๐บาท x ๒ ช้ิน 
เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท 
9. ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็น
เงิน    5,000 บาท 
10. ค่าถ่ายเอกสาร เป็น
เงิน    5,000 บาท 
รวมเงินกิจกรรม 2.1 
115,340  บาท 

  กิจกรรม 2.2 
การประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรใน
การรายงาน และการ
เก็บหลักฐานเพื่อขอ
รับรอง
สถาบันการศึกษา
วิชาการพยาบาล  และ

 
กลุ่มเปูาหมาย
เป็นอาจารย์และ
บุคลากรสาย
สนับสนุน 
จ านวน 55 คน 
 

(ใช้เงินอุดหนุน) 
๑. ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มจ านวน 55 
คนx๒๕บาทx 6 มื้อเป็น
เงิน  8,250 บาท 
๒. ค่าอาหารกลางวัน 
จ านวน55 คนx๘๐บาท
x3มื้อ เป็นเงิน  13,20
๐ บาท    

18-20 ธันวาคม2560 
(3 วัน) 

  
ดร.ชลลดา 
อ.จารุวรรณ 
ดร.ศิรริัชส ์
อ.สุรีรตัน ์
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียด
โครงการ/กจิกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาด าเนินการ ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

การผดุงครรภ์ (Pre-
Audit) 

3. ค่าตอบแทนวิทยากร
หน่วยงานเอกชน 
จ านวน 1 คน x 21 ชม.
x ชม.ละ 
 1,2๐๐บาท เป็นเงิน 
25,200 บาท 
4. ค่าท่ีพักวิทยากร 
จ านวน 4 วัน X วันละ 
๑,2๐๐บาท เป็นเงิน   
4,8๐๐ บาท 
5. ค่าเดินทางวิทยากร 
ไป-กลับ/ค่าน้ ามัน
เชื้อเพลิง เป็นเงิน   
6,000 บาท 
6. ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็น
เงิน 10,000 บาท 
7. ค่าถ่ายเอกสาร เป็น
เงิน 10,000 บาท  
รวมกจิกรรม 2.2 เป็น
เงิน 77,450 บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ 2 
เป็นเงิน 192,790 
บาท   
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียด
โครงการ/กจิกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาด าเนินการ ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

  กิจกรรมที่ 3 
การประชุมเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรดา้น
ทักษะการประเมิน
คุณภาพการศึกษาปี
การศึกษา ๒๕60 (การ
ประเมินเพื่อรับรอง
สถาบันจากกรรมการ
สภาการพยาบาล) 

 
อาจารย์ และ
บุคลากรสาย
สนับสนุน 115 
คน  
 

กิจกรรมที่ 3 (ใช้เงิน
อุดหนุน) 
๑.ค่าตอบแทนวิทยากร
หน่วยงานเอกชน 
จ านวน 1 คน x 13 ชม.
xชม.ละ 1,2๐๐บาท 
เงิน 15,600 บาท 
2.ค่าตอบวทิยากร
หน่วยงานรัฐบาล 
จ านวน 5 คน x 5 ชม.x
ชม.ละ ๖๐๐บาท เป็น
เงิน 15,000 บาท 
3. ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม จ านวน 115 
คน x ๒๕ บาทX 4 มื้อ 
เป็นเงิน 11,50๐ บาท 
4. ค่าอาหารกลางวัน
จ านวน 115คน x 80 
บาทX 2 มื้อ เป็นเงิน 
18,4๐๐ บาท 
5. ค่าอาหารเย็นจ านวน 
115คน x 80 บาทX1 
มื้อ เป็นเงิน 9,2๐๐ 

- เดือน มกราคม- มีนาคม 
2561  (2 วัน) 
-เดือน สิงหาคม 2560 
 

วิทยาลัยได้รับ
ข้อเสนอแนะและ
แนวทาง การ
พัฒนาการ
ด าเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
การรับรอง
สถาบันจากสภา
การพยาบาล 
จาก
คณะกรรมการ
สภาการพยาบาล 

ดร.ชลลดา 
อ.จารุวรรณ 
ดร.ศิรริัชส ์
อ.สุรีรตัน ์
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียด
โครงการ/กจิกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาด าเนินการ ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

บาท 
6. ค่าท่ีพักวิทยากร 
จ านวน 3 ห้อง x2วัน X 
วันละ ๑,2๐๐บาท เป็น
เงิน 7,2๐๐ บาท 
7.ค่าเดินทางวิทยากร 
ไป-กลับ/ค่าน้ ามัน
เชื้อเพลิง เป็นเงิน 
5,000 บาท 
8.ค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่ม 
รายงานการประเมิน
ตนเอง  
จ านวน 100 เล่ม X 
100 บาท เป็นเงิน 
10,000 บาท 
9. ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เป็น
เงิน 15,000 บาท 
10. ค่าธรรมเนียมการ
รับรองสถาบันการศึกษา
วิชาการพยาบาล  และ
การผดุงครรภ์ เป็นเงิน 
50,000บาท 
11. ค่าธรรมเนียมการ
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียด
โครงการ/กจิกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาด าเนินการ ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

ตรวจเยีย่มและประเมิน
สถาบันการศึกษา  เป็น
เงิน 30,000บาท  
รวมเงินกิจกรรมที่ 3 
เป็นเงิน 186,90๐  
บาท 

สรปุงบประมาณโครงการที่ RP39 414,090    
โครงการที่ RP40 
โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในการเตรียมความ
พร้อมเพ่ือรองรบั AUN – 
QA (ASEAN University  
Network Quality 
Assurance) 
 
 โครงการของวิทยาลัย
เครือข่ายภาคเหนือ 
โครงการตามยุทธศาสตร ์
โครงการงานประจ า 
 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจ

1.ร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลากรของวิทยาลยั
เครือข่ายภาคเหนือท่ีเข้า
ร่วมประชุมมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับระบบการ
ประกันคณุภาพการศึกษา
ในอาเซียน (ASEAN 
University Network-
Quality Assurance) 
ระดับดีขึ้นไป (ค่าเฉลี่ย≥
๓.๕๑) 

-วิทยากรบรรยายให้
ความรู้เกี่ยวกับ AUN 
– QA (ASEAN 
University  
Network Quality 
Assurance) 
-แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับแนวทางการ
ด าเนนงาน 
AUN – QA 

1.บุคลากร
วิทยาลัย
เครือข่าย
ภาคเหนือ
จ านวน 90 คน  
แยกเป็น8 
วิทยาลัยๆ 10 
คน = 80 คน 
คณะกรรมการ
ด าเนินงาน  10 
คน 
2. บุคลากร
วิทยาลัย
พยาบาลบรมช
ชนนีพุทธชินราช  
20 คน 

(ใช้เงินรายได้
สถานศึกษา) 
งบประมาณจาก
เครือข่ายภาคเหนือ 
จ านวน 76,800 บาท 
1. ค่าตอบแทนวิทยากร
หน่วยงานเอกชน 
1,200 บาท x  7 ชม.  
เป็นเงิน 8,400 บาท 
2. ค่าเดินทางวิทยากร 
5,000 บาท 
3. ค่าท่ีพักวิทยากร เป็น
เงิน 1,200 บาท 
4. ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม 90 คน x 35 
บาท x 2 มื้อ  

ธันวาคม 2560-กุมภาพันธ์ 
2561 (1 วัน) 

ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความรู้
ความเข้าใจของ
บุคลากรวิทยาลัย
เครือข่าย
ภาคเหนือ
เกี่ยวกับ AUN-
QA 

ดร.ชลลดา 
อ.สุรีรตัน ์
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียด
โครงการ/กจิกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาด าเนินการ ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

ของบุคลากรวิทยาลยั
เครือข่ายภาคเหนือและ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนีพุทธชินราชเกี่ยวกับ 
AUN-QA 
 
 
 

(จัดนอกสถานท่ี 
โรงแรมใน
จังหวัด
พิษณุโลก) 

เป็นเงิน 6,300 บาท 
5. ค่าอาหารกลางวัน 
90 คน x 120 บาท = 
10,800 บาท 
6. ค่าถ่ายเอกสาร 
10,000 บาท 
7. ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 
10,300 บาท 
8. ค่ากระเป๋าเอกสาร 
18,000 บาท 

สรุปงบประมาณโครงการที่ RP40 76,800    
โครงการที่ RP41 
โครงการพัฒนาการ
ด าเนินงานประชาสมัพันธ์
และวิเทศสัมพันธ์ 
 
 โครงการตามยุทธศาสตร ์
โครงการงานประจ า 
 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อประชาสัมพันธ์ให้
วิทยาลัยเป็นท่ีรู้จักของ

๑. จ านวนข่าว
ประชาสมัพันธ์เกีย่วกับ
องค์กรอย่างนอ้ยเดือนละ ๑ 
เรื่อง 
๒. ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากร
มีความพึงพอใจตอ่การ
ด าเนนิงานประชาสมัพันธ์
และวิเทศสัมพนัธ์ของ
องค์กรในระดับด ี(ค่าเฉลี่ย
เท่ากับหรือมากกวา่ ๓.๕๑)  

๑.วเิคราะห์ข้อมลู ผล
การด าเนินงานงาน
ประชาสมัพันธ์และ
วิเทศสัมพนัธ์ใน
ปีงบประมาณ๒๕๖๐  
๒. ก าหนดแผนการ 
ด าเนนิงาน
ประชาสมัพันธ์และ
วิเทศสัมพนัธ ์
๓. ด าเนินการตามแผน
ที่ก าหนด 
๔.จัดท า/ปรับปรุง สื่อ

๑. คณะผูบ้รหิาร
และคณะท างาน
งานทรพัยากร
บุคคล 
๒.อาจารย์  55 
คน 
๓.บคุลากรสาย
สนับสนุน 60 
คน 
๔.นกัศึกษา 
จ านวน ๕๖๓ คน 
๕.หน่วยงาน

(ใช้เงินอุดหนุน) 
๑.ค่าวัสดุ ๓๐,๐๐๐ 
บาท 
๒.ค่าถ่ายเอกสาร 
๕๐๐๐ บาท 
รวมเป็นเงิน  
๓๕,๐๐๐บาท 
 
 
 

1 ต.ค.60-30 ก.ย. 61 
 

 

มีการเผยแพร ่
กิจกรรมของ
วิทยาลัยแก่
หน่วยงานท้ัง
ภายในและ
ภายนอกผ่าน
ช่องทางการ
สื่อสารต่างๆที่มี
ประสิทธิภาพ 

ดร.พนารตัน ์
อ.อารีย์   
นางศุภรศร ี
นางสาวชไมพร 
นางสาวชุลีพร 
นางสาวปวิช 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียด
โครงการ/กจิกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาด าเนินการ ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยงานภายนอก 
2.เพื่อสร้างเครือข่ายการ
ประชาสมัพันธ์/วิเทศสัมพันธ์
กับหน่วยงานภายนอกองค์กร 
4. เพื่อส่งเสริมศักยภาพ
บุคลากรในการ
ประชาสมัพันธ์องค์กร 
5. เพื่อสนับสนุนให้บุคลากร
ในองค์กรมีความซื่อสตัย์ 
สามัคคีและมีความรบัผิดชอบ
ที่จะเผยแพร่ชื่อเสียงของ
องค์กร 
6. เพื่อพัฒนาช่องทางการ
สื่อสารทั้งภายในและ
ภายนอกให้มีประสิทธิภาพ 

ประชาสมัพันธ์
วิทยาลัยทั้งภายใน
และภายนอก ได้แก ่
-แผ่นพับวิทยาลัยฯ  
-โปสเตอร ์-ปูายไวนลิ
ต่างๆ-ปูายช่ือบุคลกร
หน้าห้องพัก –ปูายช่ือ
ประจ าห้อง –ปูาย
รณรงค-์ปูายโครงสร้าง 
-ปูายช่ือ 
-วีดีทัศน์น าเสนอ
วิทยาลัย 
๕. ประเมนิผลการ
ด าเนนิงาน ปชส.และ
วิเทศสัมพนัธ์และ
รายงานผูบ้รหิาร 
๖. น าผลการประเมิน
น ามาปรบัปรุงการ
ด าเนนิงานในปตี่อไป 
 
 
 

ภายนอกที่
เกี่ยวขอ้ง 

รวมเงินโครงการที ่RP41 ๓๕,๐๐๐    
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียด
โครงการ/กจิกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาด าเนินการ ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่ RP42 
โครงการพัฒนา
ห้องปฏิบัติการพยาบาล 
 
 โครงการตามยุทธศาสตร ์
โครงการงานประจ า 
วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อหาปัจจัยสนับสนุนท่ี
เอื้ออ านวยการต่อการจัดการ
เรียนการสอน 
2.เพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการ
ทางการพยาบาลให้เสมือน
จริง สอดคล้องกบัการจัด
การศึกษาในสตวรรษท่ี 21 
 
 

๑.ห้องปฏิบัตกิารพยาบาล
และการพยาบาลเสมือน
จริงมีวัสดคุรุภณัฑ์พร้อมใช้
และเพียงพอทุกสาขา 
๒.ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ห้องปฏิบัติการ
พยาบาลอยู่ในระดับดีขึ้น
ไป(ค่าเฉลี่ยเท่ากับหรือ
มากกว่า ๓.๕๑) 
๓.จ านวนรายวิชาที่มกีารใช้
ห้องปฏิบัติการพยาบาล
เสมือนจริง เพื่อพัฒนา
ทักษะปฏิบัติของนักศึกษา
(อย่างน้อย ๒ รายวิชา) 

๑.ส ารวจความ
เพียงพอและพร้อมใช้
ห้องปฏิบัติการ
พยาบาลและการ
พยาบาลเสมือนจริง 
๒. จัดท าแผนการ
ให้บริการ การจดัหา 
บ ารุงรักษา และ
ปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการ
พยาบาลและการ
พยาบาลเสมือนจริงให้
พร้อมใช้ เพียงพอ 
และมีประสิทธิภาพ 
๓. ด าเนินการจัดหา 
บ ารุงรักษา และ
ปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการ
พยาบาลและการ
พยาบาลเสมือนจริงให้
พร้อมใช้เพียงพอ และ
มีประสิทธิภาพ  
๔. ติดตามประเมินผล

อาจารย์ 51 คน
และนักศึกษา
พยาบาล 568 
คน 
  
 

(ใช้เงินอุดหนุน) 
๑.ค่าวัสดุอุปกรณ์
สิ้นเปลือง  3๐๐,๐๐๐  
บาท 
2.ค่าครุภณัฑ์ (ที่นอน
ผู้ปุวย หมอน  โตะ๊ข้าง
เตียง โตะ๊คร่อมเตียงรถ 
เข็นวางมอนิเตอร์ 2 คัน 
และอื่นๆ) 4๐๐,๐๐๐  
บาท 
๓.งบซ่อมบ ารุงอุปกรณ์
และครภุณัฑ์ทางการ
แพทย์  3๐๐,๐๐๐  
บาท 
๔.ค่าวัสดุ ครภุัณฑ์ Pipe 
line Adapter ห้อง 
SimMan  SimMom 
100,๐๐๐ บาท 
 
รวมเป็นเงิน   
๑,๑๐๐,๐๐๐  บาท 
 

-ขั้นส ารวจ 
ก.ย.-ต.ค. 60 
-จัดท าแผนการจัดหา
,บ ารุงรักษา และปรับปรุง 
ต.ค.60 –ส.ค ๖1 
-ติดตามประเมินผล
ประสิทธิภาพ 
ส.ค -ก.ค ๖1 

วิทยาลัยมี
ห้องปฏิบัติการ
ทางการพยาบาล
เสมือนหอผู้ปุวย
จริงโดยมีวัสดุ
อุปกรณ์เพียงพอ 
และบณัฑิตไดร้ับ
การเตรียมทักษะ
ปฏิบัติการ
พยาบาลขั้นสูง 

ดร.จินดาวรรณ 
อ.นุโรม 
อ.รณภพ 
นางปนัดดา 



      แผนปฏิบัตกิารปีงบประมาณ ๒๕๖๑ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช หน้า 191 
 

โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียด
โครงการ/กจิกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาด าเนินการ ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

ความพึงพอใจในการ
ใช้ บริการ
ห้องปฏิบัติการ
พยาบาลและการ
พยาบาลเสมือนจริง 
๕. น าผลการประเมิน
มาพัฒนา การ
ด าเนินงานในปีต่อไป 

สรุปงบประมาณโครงการที่ RP42 ๑,๑๐๐,๐๐๐    
โครงการที่ RP43 
โครงการการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศห้องสมุด  
 
 โครงการตามยุทธศาสตร ์
โครงการงานประจ า 
 
วัตถุประสงค์ 
๑.เพื่อจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศห้องสมุดส าหรับ
การบริการศึกษาอย่าง
เพียงพอ ทันสมัยมีคณุภาพ
สอดคล้องกับความ ต้องการ

๑. ร้อยละ ๘๐ ความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ
ห้องสมุดต่อการบริการ
ห้องสมุดในระดับ ๓.๕๑ 
ขึ้นไป 
๒. จ านวนหนังสือ/ต ารา
หลักทางการพยาบาลไม่
น้อยกว่า ๑๐ ช่ือเรื่องต่อ
สาขาวิชาใน ๕ สาขาวิชา
หลัก 
๓.มีหนังสือจ านวน-เลม่
พอเพียง 
๔. มีวารสารทางการ
พยาบาลในและ

๑.วิเคราะหผ์ลการ
ด าเนินงาน ผลการ
ประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการในปีท่ี
ผ่านมา 
๒.ส ารวจความ
ต้องการใช้หนังสือ 
ต าราจากอาจารย์
ประจ าหลักสตูร 
อาจารย์ นักศึกษา
อย่างน้อยภาค
การศึกษาละ ๑ ครั้ง 
๓.จัดท าแผนการ
จัดหาทรัพยากร

อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 
อาจารย์ทุกคน
นักศึกษา
พยาบาลทุกช้ัน
ปี 

(ใช้เงินอุดหนุน) 
การจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศ 
ค่าจดัซื้อหนังสือ ต าราฯ 
1.หนังสอื/ต าราภาษาไทย
และตา่งประเทศทุก
ภาควิชา ดังนี ้
ครั้งที่ 1 
-ต าราทางการพยาบาลใน
ประเทศ 400,000 บาท 
-ต าราทางการพยาบาล
ต่างประเทศ 100,000 
บาท 
 

 
 
ครั้งท่ี ๑ 
ธ.ค.25๖๐ 
ครั้งท่ี ๒ 
ก.ค.25๖๑ 
 
 
 
 
 
ธ.ค. 25๖๐ 
 
 

 นางดารุณ ี
นางเบ็ญจว
รรณ 
นางพจนา 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียด
โครงการ/กจิกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาด าเนินการ ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

ของผู้ใช้ 
๓. เพือ่ให้ผู้ใช้บริการมีทักษะ
การสืบค้นฐานข้อมลูออนไลน์ 
สามารถสืบค้นได้ถูกต้อง 
รวดเร็ว และตรงกับความ
ต้องการ ๔. เพื่อให้บริการ
ทรัพยากรสารสนเทศท่ีมี
คุณภาพ เพียงพอ ทันสมยั  

ต่างประเทศ 
ไม่น้อยกว่าอย่างละ๑๐ช่ือ
เรื่อง 
๕.มีฐานข้อมลูเพื่อการ
สืบค้น อย่างน้อย 2 ฐาน 
๖. อาจารย์และนักศึกษา
มีความรู้ และสามารถ
เข้าถึง 
ฐานข้อมูลออนไลน์ได้
อย่างถูกต้อง สะดวกและ
รวดเร็ว 
 

สารสนเทศ  
การบ ารุงรักษา การ
อบรมการใช้
ฐานข้อมูลเพื่อการ
สืบค้น การบริการ 
๔.ด าเนินการตามแผน
ที่ก าหนด 
๕.จัดอบรมการใช้
ฐานข้อมูลเพื่อการ
สืบค้น 
๖.ปรับปรุงห้องสมุด
นอกเวลาให้พร้อมใช้
งาน 
๗.ประเมินผลความพึง
พอใจในการให้บริการ
ห้องสมุดภาค
การศึกษาละ ๑ ครั้ง 
๘.วิเคราะหผ์ลการ
ประเมินและรายงาน
ผลต่อผู้บรหิาร 
๙.น าผลไปปรับปรุง
การด าเนินงาน 
 

ครั้งที่ 2 
-ต าราทางการพยาบาลใน
ประเทศ 400,000 บาท 
-ต าราทางการพยาบาล
ต่างประเทศ 60,000 
บาท 
2.วารสารทางการพยาบาล
ต่างประเทศ 383,330 
บาท 
3.วารสารทางการพยาบาล
ในประเทศ 5,360 บาท 
4. หนังสือพิมพ/์วารสาร/
นิตยสารทกุเดือน 
299,15 บาท 
รวมเป็นเงิน 
1,378,605 บาท 

ธ.ค. 25๖๐ 
 
 
ม.ค. – ธ.ค. ๖๑ 
 
 
 
มี.ค. ๖๑ 
 
 
ธ.ค. ๖๐ 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียด
โครงการ/กจิกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาด าเนินการ ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

 ร้อยละ ๘๐ ของ
ผู้ใช้บริการมีความพึง
พอใจต่อการอบรมการใช้
ฐานข้อมูลออนไลน์ใน
ระดับ ๓.๕๑ ขึ้นไป 

 

การอบรมการใช้
ฐานข้อมูลออนไลน ์

อาจารย์และ
นักศึกษา
พยาบาล 

5. จัดซื้อฐานข้อมลู
ทางการพยาบาล  
-ฐานข้อมูล Cinahl 
Plus with full text 
284,660 บาท 
6. การจัดซื้อฐานข้อมูล
หนังสืออิเล็กทรอนสิ์ (E-
Book) 284,660 บาท 

ครั้งท่ี ๑/15 พ.ย. ๖๐ 
 
ครั้งท่ี ๒/1๗  
ม.ค. ๖๐ 
 
ครั้งท่ี ๓/1๔ มี.ค. ๖๐ 
 
ครั้งท่ี ๔/1๖ พ.ค. ๖๐ 
 
 

  

 ร้อยละ ๘๐ ของ
ผู้ใช้บริการมีความพึง
พอใจต่อการเปิด
ให้บริการห้องสมุดนอก
เวลา (หอพัก ๔) ในระดับ 
๓.๕๑ ขึ้นไป 

ปรับปรุงการ
ให้บริการห้องสมุด
นอกเวลา (หอพัก ๔) 

นักศึกษา
พยาบาล 

 เดือน ต.ค. ๖๐ 
ถึง ก.ย. ๖๑ 

  

สรปุงบประมาณโครงการที ่RP43 1,999,265    
โครงการที่ RP44 
โครงการพัฒนาระบบ
โสตทัศนูปกรณ์ เพ่ือ
การศึกษา 
 

๑.ร้อยละ 80 ของ
โสตทัศนูปกรณเ์พื่อ
การศึกษา มีจ านวน
เพียงพอและพร้อมใช้งาน 
๒.ระดับความพึงพอใจของ

๑.งานเทคโนโลยี
สารสนเทศและวิทย
บริการ ส ารวจความ
ต้องการการใช้
โสตทัศนูปกรณ/์ 

อาจารย์จ านวน 
55 คน 
นักศึกษาช้ันปีท่ี 
1 - 4 จ านวน 
564 คน 

(ใช้เงินรายได้
สถานศึกษา) 
1.ไมค์ลอย ชุด 2 ตัว 
จ านวน 3 ชุด ชุดละ 
35,000  

ตุลาคม๖๐–สิงหาคม๖๑  วิทยาลัยมี
อุปกรณ์ด้าน
สารสนเทศ
โสตทัศนูปกรณ์
ในการจัดการ

อ.รณภพ 
นายธีระพงษ ์
นางสาวปวิช 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียด
โครงการ/กจิกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาด าเนินการ ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

 โครงการตามยุทธศาสตร ์
โครงการงานประจ า 
 
วัตถุประสงค์ 
1 เพื่อให้โสตทัศนูปกรณ์เพื่อ
การศึกษา มีจ านวนเพียงพอ
และพร้อมใช้งานในการ
จัดการเรียนการสอน 
2 เพื่อให้ผู้ใช้บริการพึงพอใจ
ในการใช้โสตทัศนูปกรณ์เพื่อ
การจัดการเรยีนการสอน 

นักศึกษาและอาจารย์ต่อ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ด้านโสตทัศนูปกรณ์ อยู่ใน
ระดับดี ค่าเฉลี่ย 3.51 

ปรับปรุง/ซ่อมแซม 
โดยน าผลทีไ่ด้มา
วิเคราะห์และวาง
แผนการด าเนินงาน
เพื่อจัดหา/ปรับปรุง / 
ซ่อมแซมสื่อ
โสตทัศนูปกรณ์ที่
ทันสมัยเพื่อการ
สนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนอย่าง
เพียงพอ 
๒. เขียนโครงการเพื่อ
ขออนุมัติโครงการและ
จัดท าแผนการจัดหา
บ ารุงรักษาอุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ ์
๓.ด าเนินการจดัหา 
ซ่อมบ ารุง และติดตั้ง
โสตทัศนูปกรณ ์
๔.ก ากับตดิตามตรวจ 
สอบผลของการ
ด าเนินงาน การซ่อม
บ ารุงและติดตั้งโสต 

เป็นเงิน 105,000 
บาท 
2. VDO Conference 
จ านวน 1 ตัว ราคา 
150,000 บาท     
เป็นเงิน 150,000 
บาท 
3.ชุดเครื่องขยายเสียง
ห้องโฟน จ านวน 1 ชุด 
ชุดละ 30,000 บาท  
เป็นเงิน 30,000 บาท 
4.เครื่องฉายแผ่นทึบ 
จ านวน 3 เครื่อง เครื่อง
ละ 30,000 บาท  
เป็นเงิน 90,000 บาท 
5.โปรเจคเตอร์ จ านวน 
2 เครื่อง เครื่องละ 
50,000 บาท เป็นเงิน 
100,000 บาท 
6.เลเซอร์พอยเตอร์ 
จ านวน 4 ตัว ตัวละ 
2,500 บาท  
เป็นเงิน 10,000 บาท 

เรียนการสอน
และการ
ด าเนินงานมี
ความทันสมัย มี
ประสิทธิภาพ 
และเพียงพอต่อ
ความต้องการ
ของผู้ใช้บริการ 
ก่อให้เกิดผลการ
ด าเนินงานท่ีมี
ประสิทธิผล 

http://www.priceza.com/s/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียด
โครงการ/กจิกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาด าเนินการ ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

ทัศนู ปกรณ ์
๕.ประเมินผลความพึง
พอใจจากผู้ใช้บริการ
อย่างน้อยภาค
การศึกษาละ ๑ ครั้ง  
๖.น าผลมาปรับปรุง
และพัฒนาการ
ให้บริการ 

7.งบซ่อมบ ารุง 
7.1 เปลี่ยนหลอด
โปรเจคเตอร์  5 หลอด 
เป็นเงิน 150,000 
บาท 
7.2 ปรบัปรุงระบบไฟฟูา
ห้องเรียนและห้องประชุม 
10 ห้อง ห้องละ10,000 
บาท เป็นเงิน 100,000 
บาท 

สรปุงบประมาณโครงการที ่RP44 735,000    
โครงการที่ RP45 
โครงการอบรมให้ความรู้   
ซ้อมแผนการป้องกันบรรเทา
สาธารณภัยและคุ้มครองภัย 
ภัยธรรมชาติและหรือภัย 
พิบัติ 
 
 โครงการตามยุทธศาสตร ์
โครงการงานประจ า 
 
วัตถุประสงค์ 

๑.ร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลากรและนักศึกษา มี
ความรู้ความเข้าใจเรื่อง
การบรรเทา 
สาธารณภัย ภัยธรรมชาติ
และภยัพิบัต ิ
๒.ร้อยละ ๑๐๐ ของ
บุคลากรและนักศึกษาที่
เข้าร่วมอบรมสามารถน า
ความรู้ไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

๑.อบรมความรู้ และ
ซ้อมแผนการปูองกัน 
บรรเทาสาธารณภยั
และคุ้มครองภัย ภยั
ธรรมชาติและภัยพิบัต ิ
๒.ฝึกการสาธติ
ย้อนกลับ การปูองกัน
บรรเทาสาธารณภยั 
ภัยธรรมชาติและภยั
พิบัติ 
 
 

๑.อาจารย์  ๕๗ 
คน 
๒.สายสนับสนุน 
๕๖ คน 
-ข้าราชการ ๖ 
คน 
-ลูกจ้างประจ า๑๔ 
คน 
-พนักงานราชการ 
๒คน 
-พนักงาน
กระทรวง   

(ใช้เงินรายไดส้ถานศึกษา) 
๑.ค่าตอบแทนวิทยากร 
หน่วยงานราชการ  
(ภาคทฤษฎี)  
๓ชม.ๆละ๖๐๐บาท x  
๒คนเป็นเงิน ๓,๖๐๐ บาท 
๒.ค่าตอบแทนวิทยากร 
หน่วยงาน (ภาคปฏิบัติ) 
๒ ชมๆละ๓๐๐ บาท 
 x๕คนเป็นเงิน ๓,๐๐๐ 
บาท 
3.ค่าอาหารว่างวิทยากร 

ก.พ. 2561 (1 วัน) 
 

บุคลากรและ
นักศึกษามี
ความรู้ความ
เข้าใจเรื่องการ
ปูองกันบรรเทา
สาธารณภัย 
และสามารถ
ช่วยเหลือตัวเอง
และผู้อื่นได้ใน
กรณีที่เกดิ 
สาธารณภัย  
ภัยธรรมชาติและ

อ.รณภพ 
นายกฤศ 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียด
โครงการ/กจิกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาด าเนินการ ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษา 
๑.มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการ
ปูองกันบรรเทาสาธารณภัย 
๒.สามารถช่วยเหลือตัวเอง
และผู้อืน่ได ้

สาธารณสุข ๙ 
คน 
-ลูกจ้างช่ัวคราว
๖คน 
-ลูกจา้งเหมา
บริการ ๑๙ คน 
รวม ๑๑๓ คน 
-นักศึกษาทุกช้ัน
ปี  
(ปี1=143, ปี
2= 136,ปี
3=146,   ปี
4=144) 
จ านวน ๕69 
คน 
 
 
 
 
 
 
 

๗ คนx๒๕ บาท 
เป็นเงิน ๑๗๕ บาท 
 

ภัยพิบัต ิ
 

สรปุงบประมาณโครงการที ่RP45 6,775    
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียด
โครงการ/กจิกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาด าเนินการ ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่ RP46 
โครงการประชมุเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรการปฏิบัติงานตาม
พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัด
จ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 วิทยลัย
พยาบาลบรมราชชนนี พุทธ
ชินราช 
 
 โครงการตามยุทธศาสตร ์
โครงการงานประจ า 
 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้เรื่อง พ.ร.บ.การจดัซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพสัดุ
ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐และ
สามารถน าไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได ้
 

๑.ร้อยละ ๘๐ของ 
ผู้ร่วมประชุมมคีวามรูเ้รื่อง 
พ.ร.บ.การจดัซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐เพิ่มขี้น 
๒.ร้อยละ ๘๐ของผูร้่วม
ประชุมมีความพึงพอใจ
ระดับดี(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
หรือมากกว่า ๓.๕๑) 

จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการโดย
วิทยากรจากคลัง
จังหวัดพิษณุโลก 

อาจารย์ 
ข้าราชการ 
จ านวน ๖๐ คน 

(ใช้เงินอุดหนุน) 
๑.ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ๖๐ คน x ๒๕ 
บาท x ๒ มื้อ  
เป็นเงิน ๓๐๐๐ บาท 
๒.ค่าอาหารกลางวัน  
๖๐ คน x ๘๐ บาท x ๑ 
มื้อ เป็นเงิน ๔๘๐๐ บาท 
๓.ค่าวิทยากรหน่วยงาน
รัฐบาล จ านวน ๒ คน x 
๗ ชม x ชมละ ๖๐๐ 
บาท เป็นเงิน ๘๔๐๐ 
บาท 
๔.ค่าถ่ายเอกสารชุดละ 
๕๐บาท x๖๐ชุด 
เป็นเงิน๓๐๐๐ บาท 
 
รวมเป็นเงิน    
๑๙,๒๐๐ บาท 
 
 

21 พ.ย.60 ผู้ร่วมประชุม
สามารถน า
ความรู้ที่ได้รับไป
ใช้ในการ
ปฏิบัติงานการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
ตามพ.ร.บ.การ
จัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.
๒๕๖๐ 

จ.ส.อ.สุชาต ิ
น.ส.เอกอนงค ์
น.ส.เบญจ
วรรณ 
น.ส.ทัศนียา 

สรปุงบประมาณโครงการที ่RP46 ๑๙,๒๐๐    
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียด
โครงการ/กจิกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาด าเนินการ ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่ RP47 
โครงการตรวจสขุภาพ
ประจ าปี 
 
 โครงการตามยุทธศาสตร ์
โครงการงานประจ า 
 
วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อประเมินภาวะสุขภาพ
ของบุคลากรวิทยาลยัฯ การ
ค้นหากลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรังกลุม่
ปุวยโรคเรื้อรังและเป็น
แนวทางในการปูองกันและ
ปรับเปลีย่นพฤติกรรมสุขภาพ 
2. เพื่อส่งเสริมให้บคุลากรมี
การดูแลสุขภาพอยา่งถูกต้อง
และเหมาะสม 
3.เพื่อส่งเสรมิบุคคลต้นแบบ
ด้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ 
5. เพื่อให้บุคลากรมีทัศนคติที่
ดีในการดูแลสุขภาพ 
6.เพื่อให้บุคลากรสามารถน า

๑.ร้อยละ๑๐๐ ของ
บุคลากรไดร้ับการตรวจ
สมรรถนะรา่งกายเพื่อแยก
กลุ่มโรค 
๒.ร้อยละ๑๐๐ ของ
บุคลากรไดร้ับการตรวจ
สุขภาพประจ าป ี
๓.ร้อยละ ๕๐ ของ
บุคลากรมีค่า BMI อยู่ใน
เกณฑ์ปกต ิ
๔.ร้อยละ ๕๐ บุคลากรมี
ภาวะสุขภาพ อยู่ในระดบั
ดีขึ้นไป ค่าเฉลี่ย ๓.๕๑ 
๕.มีบุคลากรต้นแบบใน
การปรับเปลี่ยนสุขภาพ
(อย่างน้อย 3 คน) 
๖.ร้อยละ 80ของบุคลากร
มีความรู้ความเข้าใจ มี
ทัศนคติที่ดี เกี่ยวกับการ
ดูแลสุขภาพ  
 

1 วิเคราะห์ผลการ
ตรวจสุขภาพประจ าปี 
2560 เพื่อเป็นข้อมูล
ในการวางแผนปี 
2561 
2. จัดท าโครงการ/
แผนงานการตรวจ
สุขภาพประจ าปี 
2561 
3.จัดท าเครื่องมือเพื่อ
ประเมินภาวะสุขภาพ
ของบุคลากร 
3. ประชาสัมพันธ์
โครงการ/แผนงานให้
บุคลากรทุกคน
รับทราบ 
4. ด าเนินการ
ประสานกับ
โรงพยาบาลพุทธชิน
ราชและหรือเทศบาล
นครพิษณุโลก/ศูนย์
อนามัยพิษณุโลก ใน
การนัดตรวจสุขภาพ

๑.อาจารย์  ๕5 
คน 
๒.สายสนับสนุน 
60 คน 
- ข้าราชการ 3 คน 
- ลูกจ้างประจ า  
๑2 คน 
- พนักงานราชการ 
๒ คน 
- พนักงาน
กระทรวง   
สาธารณสุข 10 
คน 
- ลูกจ้างช่ัวคราว 
4 คน 
- ลูกจ้างเหมา 
บริการ 29 คน 
รวม 115 คน 
 

(ใช้เงินรายได้
สถานศึกษา) 
1.ค่าตรวจสมรรถนะ 
จ านวน 115 คนๆละ 
200บาท 
เป็นเงิน 23,000 บาท 
2.ค่าอาหารว่างผู้ร่วม
โครงการ จ านวน ๑ มื้อ X 
3๕ บาท X ๑15 คน  
เป็นเงิน 4,025 บาท 
3.ค่าอาหารว่างเจ้าหน้าที ่
ศูนย์อนามัยที่ 9จ านวน 
35 บาท X ๑๐  คน เป็น
เงิน 3๕๐ บาท 
4.ค่าตรวจสุขภาพของ
ลูกจ้างช่ัวคราว จ านวน 
4 คนx ๙๘๐บาท เป็น
เงิน 3,92๐  บาท 
5.ค่าตรวจสุขภาพของ
ลูกจ้างเหมาบริการ 
จ านวน 29 คน x ๙๘๐ 
บาท  
เป็นเงิน 28,420  บาท 

ไตรมาส 1 และ 3 
-ตรวจสมรรถนะ 
2561 
 
-ตรวจสุขภาพประจ าป ี
2561 
 

บุคลากรสามารถ
ดูแลสุขภาพ
เกี่ยวกับการ
ปูองกันการ
เจ็บปุวยด้วยโรค
เรื้อรังอย่าง
ถูกต้องเหมาะสม
และมีการจัดการ
สุขภาพของ
ตนเองอย่าง
เหมาะสม 
 

อ.อารีย ์
อ.สุทธามาศ 
นางศุภรศร ี
นางสาวชไมพร 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียด
โครงการ/กจิกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาด าเนินการ ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

ความรู้และทักษะไปจัดการ
ดูแลสุขภาพของตนเองได ้
 

ประจ าปีและตรวจ
สมรรถนะรา่งกาย 
5 ด าเนินการตรวจ
สมรรถนะและตรวจ
สุขภาพร่างกายของ
บุคลากรเพื่อแยกกลุ่ม
โรค 
6 รวบรวมวเิคราะห์
ข้อมูลตรวจสุขภาพ
ข้อมูลบุคลากรจาก
การตรวจสุขภาพ
ประจ าปี 2561 
7. มีการประเมิน ผล 
วิเคราะห์ แบ่งกลุ่ม
ตามข้อมูลสุขภาพ 
เป็น ๓ กลุ่มได้แก ่
1) กลุ่มสุขภาพปกต ิ
2) กลุ่มเสี่ยงต่อการ
เกิดโรคเรื้อรัง3) กลุ่ม
มีโรคเรื้อรัง (ให้
ความรู้เรื่องอาหาร
สุขภาพ) 
๘.ให้ความรู้ในการ

6.ค่าตรวจสุขภาพของ
พนักงานกระทรวง
สาธารณสุข จ านวน 10 
คน x ๙๘๐ บาท เป็นเงิน 
9,๘0๐  บาท 
7.ค่าอาหารว่างผู้ร่วม
โครงการ ๑ มื้อ X 35 
บาท X ๑15 คน เป็นเงิน 
4,025 บาท 
8.ค่าอาหารว่างเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลพุทธชินราช  
35 บาท X ๑๐  คน  
เป็นเงิน 3๕๐ บาท 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียด
โครงการ/กจิกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาด าเนินการ ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

ดูแลสุขภาพตามกลุ่มที่
จ าแนก 
๙.จัดกิจกรรมการ
รักษาสุขภาพตามกลุ่ม
ทั้ง 3 กลุ่ม 
๑๐.ค้นหาบุคคล
ต้นแบบแล้ว 
ประกาศเกยีรตคิุณ
และมอบรางวัล 
๑๑.ประเมินผลการ
ด าเนินการและ
รายงานเสนอผู้บรหิาร 
๑๒.วเิคราะห์ผลการ
ด าเนินงานและน าผล
ไปปรับปรุงในปีต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 

                                                       สรุปงบประมาณโครงการที่ RP47 73,890    
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียด
โครงการ/กจิกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาด าเนินการ ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่  RP48 
โครงการพัฒนาศักยภาพ
อาจารย์ตามสมรรถนะความ
เชี่ยวชาญ 
(ตามยุทธศาสตร์ที่ 5) 
 
 โครงการตามยุทธศาสตร ์
โครงการงานประจ า 
 
วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อพัฒนาอาจารย์ ใหม้ี
คุณวุฒิเพิ่มขึ้นและมีความ
เชี่ยวชาญ เฉพาะสาขา 
๒. เพื่อเตรียมความพร้อม
บุคลากรส าหรับการก าหนด
ทางเดินในสายอาชีพของ
ต าแหน่งงาน 
3. เพื่อพัฒนาอาจารย์ ให้มี
ความรู้ และทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ 
 

๑.ร้อยละ 90 ท่ีได้รับการ
พัฒนาคุณวุฒิ  
๒.ร้อยละ 100  ของ
บุคลากรไดร้ับการพัฒนา
ตามความเชี่ยวชาญ 
เฉพาะสาขา/วิชาชีพ 
(อาจารย์ไม่น้อยกว่า ๑๕
ชม./ปี) 
๓.ร้อยละ90 ของบุคลากร
ได้รับการเตรียมความ
พร้อมบุคลากรส าหรับการ
ก าหนดทางเดินในสาย
อาชีพของต าแหน่งเพ่ิมขึ้น 
๔.ร้อยละ 60 ของ
อาจารย์ที่ได้รับการพัฒนา 
ด้านภาษาอังกฤษ 
สอบผ่านระดับคะแนน 
๖๐ (ตามเกณฑ์ทีส่บช.
ก าหนด) 

กิจกรรมที่ 1 
1. ทบทวนแผนระบบ
และกลไกและคูม่ือการ
พัฒนาบุคลากร 
2. วิเคราะห์ รวบรวม 
ประเมินผลการพฒันา
บุคลากร ใน ปี 2560 
3.  ส ารวจความ
ต้องการพัฒนาตนเองใน
ปีงบประมาณ 2561  
4. จัดท าโครงการ/
กิจกรรม พัฒนา
บุคลากรตามผลส ารวจ
ความต้องการ 
5.บุคลากรมสี่วนร่วม
ในการจัดท า
แผนพัฒนารายบุคคล 
(Individual 
development Plan: 
IDP) 
6. ด าเนินการเพื่อการ
พัฒนาบุคลากร โดย 
6.1 สนับสนุน/

กิจกรรที่ 1 การ
ท าแผนและการ
จัดท าระบบ 
กลไกและคู่มือ
ส ารวจความ
ต้องการ 
 

กิจกรรมที่ ๑ (ใช้เงิน
อุดหนุน) 
1. ค่าวัสดุอุปกรณ์  
2,000 บาท 
2. ค่าถ่ายเอกสาร  
3,000 บาท 
 
รวมกจิกรรมที่ 1 เป็น
เงิน 5,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไตรมาส 1  
ตค.60 –ธ.ค.60 

อาจารยส์ามารถ
น าความรู้ความ 
สามารถในงาน
ตามความ
เชี่ยวชาญและ
ตามพันธกิจของ
วิทยาลัยมาใช้ใน
การพัฒนางาน
และองค์กร 
บุคลากรทีล่า
ศึกษาต่อ ไดร้ับ
การสนับสนุน
ทุนการศึกษา 

อ.อารีย ์
ดร.นุศรา 
คุณชไมพร 
คุณศุภรศร ี
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียด
โครงการ/กจิกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาด าเนินการ ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

อ านวยความสะดวก
บุคลากรในการศึกษา
ต่อ/ ไปพัฒนาตาม
ความเชี่ยวชาญตาม
ระบบ 
6.2 อ านวยความ
สะดวกในการเลื่อน
ขั้น/ระดับ 
6.3 จัดอบรม
ภาษาอังกฤษ โดยสอบ
วัดความรู้กอ่นอบรม 
ทดสอบหลังฝึกอบรม 
วิเคราะหผ์ลการอบรม 
และจัดสอบตาม สบช. 
ประมวลผล และแจ้ง
บุคลากรทราบ 
7.ประเมินผลการ
ด าเนินการพัฒนาและ
เขียนรายงานเสนอ 
11.วเิคราะห์ผลการ
ด าเนินการเพื่อน าผล
ไปปรับปรุงในปีต่อไป 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียด
โครงการ/กจิกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาด าเนินการ ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

  กิจกรรม 2 กิจกรรม
สนับสนุนการพัฒนา
ด้านคุณวุฒิ 

-อาจารย์ระดับ 
ป.ตรี จ านวน  
11 คน 
- อาจารย์ระดับ 
ป.โท จ านวน  ... 
คน 
-อาจารย์ระดับ 
ป.ตรี จ านวน  3  
คน 
 

กิจกรรมที่ 2 สนับสนุน
การพัฒนาด้านคณุวุฒิ 
(ใช้เงินรายได้
สถานศึกษา)ระดับ
ปริญญาตร ี
-ศึกษาระดับปริญญาตรี
ปีท่ี 1 (ทุนอาจารย์) 
จ านวน 2 คน x คนละ 
๓๐,๐๐๐ บาทเป็นเงิน  
6๐,๐๐๐ บาท 
-ศึกษาระดับปริญญาตร ี
ปีท่ี 2 (ทุนอาจารย์) 
จ านวน 7 คน x  คนละ 
30,000บาท เป็นเงิน
210,๐๐๐ บาท 
- ศึกษาระดับปรญิญาตรี
ปีท่ี 3  (ทุนอาจารย์) 
จ านวน 1 คน x คนละ 
๓๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน 
3๐,๐๐๐ บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 
300,000 บาท 
 

ไตรมาส 1 – 4 
ตค.60 –กย.61 
 

อาจารย์และ
บุคลากรสาย
สนับสามารถน า
ความรู้ความ 
สามารถในงาน
ตามความ
เชี่ยวชาญและ
ตามพันธกิจของ
วิทยาลัยมาใช้ใน
การพัฒนางาน
และองค์กร 
บุคลากรทีล่า
ศึกษาต่อ ไดร้ับ
การสนับสนุน
ทุนการศึกษา 
 

อ.อารีย ์
ดร.นุศรา 
คุณชไมพร 
คุณศุภรศร ี
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียด
โครงการ/กจิกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาด าเนินการ ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

ระดับปรญิญาเอก 
- ระดับปรญิญาเอก  
(ปี ๓) คนละ๑๐๐,๐๐๐
บาทx ๓ คน เป็นเงิน 
๓๐๐,๐๐๐  บาท 
รวมกจิกรรมที่ ๒  
เป็นเงิน 600,000
บาท 

  กิจกรรที่ 3 การ
พัฒนาศักยภาพ
ทางการบริหาร 
 

1. ตาม
โครงสร้างของ
วิทยาลัย 
- หัวหน้างาน 
- หัวหน้าภาควิชา 
- หัวหน้าฝุายฯ 
3.2 
- ข้าราชการและ
อาจารย ์
3.3 
- ผู้อ านวยการ
และรอง
ผู้อ านวยการ 
 

กิจกรรมที่ 3 (ใช้เงิน
รายได้สถานศึกษา) 
๓.๑ หลักสูตรผู้บริหาร
การสาธารณสขุ
ระดับกลาง 
- ค่าลงทะเบียนคนละ  
๓5,๐๐๐ บาท x ๓ คน 
เป็นเงิน 105,๐๐๐  
บาท 
- ค่าเบี้ยเลีย้ง คนละ 
๒๔๐บาท x ๓คน x ๒
วัน เป็นเงิน ๑,๔๔๐  
บาท 
- ค่าพาหนะไป-กลับ คน
ละ 4,500บาท X ๓ 

ไตรมาส 1 – 4 
ตค.60 –กย.61 

บุคลากรไดร้ับ
การพัฒนา
สมรรถนะในการ
บริหารงานตาม
ภารกิจ และ
บทบาทหน้าท่ี
รับผิดชอบและ
สามารถน า
ความรู้มา
ประยุกต์ใช้ใน
การท างาน 
 

อ.อารีย ์
ดร.นุศรา 
คุณชไมพร 
คุณศุภรศร ี
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียด
โครงการ/กจิกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาด าเนินการ ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

คน เป็นเงิน 13,500
บาท  
รวมกจิกรรม ๓.๑ 
เป็นเงิน ๑19,9๔๐ 
บาท 
 
๓.๒ หลักสูตรผู้บริหาร
การสาธารณสขุ ระดับ
ต้น 
- ค่าลงทะเบียน คนละ 
๒6,๐๐๐ บาท x 3 คน 
เป็นเงิน 78,๐๐๐  บาท 
-ค่าเบี้ยเลี้ยง คนละ 
๒๔๐บาท x 3คน x ๒
วัน เป็นเงิน  1,440 
บาท 
- ค่าพาหนะไป-กลับ คน
ละ 3,5๐๐ บาท x 3 
คนเป็นเงิน 10,5๐๐  
บาท 
รวมกจิกรรม ๓.๒  
เป็นเงิน 8๙,94๐ บาท 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียด
โครงการ/กจิกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาด าเนินการ ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

3.3 การพัฒนา
ศักยภาพผู้อ านวยการ
และรองผู้อ านวยการ 
ทั้งใน 
และต่างประเทศคนละ 
50,000 บาท x 4 คน  
เป็นเงิน 200,000 
บาท 
รวมกจิกรรมที่ ๓.๓ 
เป็นเงิน 200,000 
บาท 
 
รวมกจิกรรมที่ ๓ เป็น
เงิน 409,880 บาท 

  กิจกรรมที่ 4 
การพัฒนาตามความ
เชี่ยวชาญ  
 

อาจารย์  ๕5 คน 
 
 

กิจกรรมที่ 4 (ใช้เงิน
รายได้สถานศึกษา) 
การพัฒนาตามความ
เชี่ยวชาญ 
4.1 ค่าใชจ้่ายในการ
อบรมพัฒนาตามความ
ต้องการของตนเอง 
- อาจารย์คนละ ๑5,
๐๐๐บาท x  ๕5 คน 

ไตรมาส 1 – 4 
ตค.60 –กย.61 

 อ.อารีย ์
ดร.นุศรา 
คุณชไมพร 
คุณศุภรศร ี



      แผนปฏิบัตกิารปีงบประมาณ ๒๕๖๑ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช หน้า 207 
 

โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียด
โครงการ/กจิกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาด าเนินการ ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

เป็นเงิน 825,๐๐๐  
บาท 
รวมกจิกรรมที่ ๔.๑  
เป็นเงิน 825,0๐๐ 
บาท 
 
4.2 การอบรมการเรียน
การสอนบนคลินิค  1 
คน คนละ 50,000 
บาท x 1คนเป็นเงิน  
50,000 บาท 
 
รวมกจิกรรมที่ ๔ เป็น
เงิน 875,000 บาท 

  กิจกรรมที่ 5  
การพัฒนาตาม
โครงสร้างงานที่
รับผิดชอบ 

-อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 10 คน 
- อาจารย์ประจ า  
45 คน 
 
 

กิจกรรที่ 5 (ใช้เงิน
อุดหนุน) 
-อาจารย์ผูร้ับผดิชอบ
หลักสตูร(10คน) คนละ 
10,000 บาท x 10 
คน เป็นเงิน 100,000 
บาท 
-อาจารย์ประจ า 
(45คน) คนละ 

ไตรมาส 1 – 4 
ตค.2560 –กย.2561 

 อ.อารีย ์
ดร.นุศรา 
คุณชไมพร 
คุณศุภรศร ี
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียด
โครงการ/กจิกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาด าเนินการ ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

10,000 บาท x 45 
คน เป็นเงิน 450,000
บาท 
รวมกจิกรรมที่ 5 เป็น
เงิน 550,00๐ บาท 

  กิจกรรมที่ 6 การ
พัฒนาภาษาอังกฤษ 
กิจกรรมที่ 6.1 การ
พัฒนาภาษาอังกฤษ
ของสถาบัน พระบรม
ราชชนก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
-อาจารย์  ๕5 
คน 
 

 
 
กิจกรรที่ 6.1 การพัฒนา
ภาษาอังกฤษของสถาบัน 
พระบรมราชชนก (ใช้
เงินอุดหนุน) 
-ค่าเบี้ยเลี้ยง  ๒๔๐ บาท  
x ๓๕ วัน x 2 คน 
เป็นเงิน 16,8๐๐  บาท 
- ค่าที่พัก (เบิกจ่ายตาม
จริง แต่ไมเ่กินคนละ
๖,๐๐๐ บาท) x 2 คน 
เป็นเงิน 12,๐๐๐  บาท 
- ค่าพาหนะ  ๓,๐๐๐ บาท 
x ๒คนเป็นเงิน 6,๐๐๐
บาท 
รวมกจิกรรมที่ ๖.๑ 
เป็นเงิน  34,800บาท 

 
 
ไตรมาส 1 – 4 
ตค.61 –กย.62 

 
 
 
 
 
 
 
 

อ.อารีย ์
ดร.นุศรา 
ดร.พนารตัน ์
คุณชไมพร 
คุณศุภรศร ี
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียด
โครงการ/กจิกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาด าเนินการ ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 6.2 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เพ่ือพัฒนาทักษะ การ
ฟัง อ่าน พูด และ
เขียน โดย แบ่ง
ออกเป็น ๓ กลุ่ม  
กลุ่มที ่๑ English  
as a Second 
Language standard 
Test (ส าหรับอาจารย์
ที่ต้องการศึกษาต่อ) 
กลุ่มที ่๒ English for 
Visitor Reception 
(ส าหรับอาจารย์ทั่วไป)  
 
 

กิจกรรมที่ 6.2 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เพ่ือพัฒนาทักษะ การ
ฟัง อ่าน พูด และเขียน 
(ใช้เงินอุดหนุน) 
- ค่าตอบแทนวิทยากร
ภาษาอังกฤษ 
กลุ่มที ่๑ English as a 
Second Language 
standard Test ช่ัวโมงละ
๖๐๐บาทX ๔๕ช่ัวโมง เป็น
เงิน ๒๗,๐๐๐บาท 
กลุ่มที ่2 English for 
Visitor Reception 
ช่ัวโมงละ ๖๐๐ บาท X
๔๕ ช่ัวโมง เป็นเงิน 
๒๗,๐๐๐ บาท 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์  
3,000 บาท 
-.ค่าถ่ายเอกสาร 8,000 
บาท 
รวมกจิกรรมที่ ๖.๒ 
เป็นเงิน 65,๐๐๐ บาท 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียด
โครงการ/กจิกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาด าเนินการ ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

รวมกจิกรรมที่ ๖ 
เป็นเงิน 99,800  
บาท 

สรปุงบประมาณโครงการที่ RP48 1,579,680    
โครงการที่  RP49 
โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสายสนับสนุนตาม
สมรรถนะความเชี่ยวชาญ 
 โครงการตามยุทธศาสตร ์
โครงการงานประจ า 
วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสายสนับสนุนตาม
พันธกิจ/ลักษณะ งานท่ี
รับผิดชอบ และตามความ
เชี่ยวชาญ 
๓. เพื่อเตรียมความพร้อม
บุคลากรส าหรับการก าหนด
ทางเดินในสายอาชีพของ
ต าแหน่งงาน 
๔. เพื่อพัฒนาสายสนับสนุน 
ให้มีความรู้ และทักษะด้าน

2.ร้อยละ 100 ของ
บุคลากรสายสนับสนุน  
ได้รับการพัฒนาตามความ
เชี่ยวชาญ เฉพาะสาขาไม่
ต่ ากว่า 15ชม./ปี 
3.ร้อยละ90 ท่ีได้รับการ
เตรียมความพร้อม
บุคลากรสายสนับสนุน
ส าหรับการก าหนด
ทางเดินในสายอาชีพของ
ต าแหน่งเพ่ิมขึ้น 
- ร้อยละ 50. ของ
บุคลากรสายสนุบสนุนท่ี
ได้รับการพัฒนา ด้าน
ภาษาอังกฤษสอบผ่าน
ระดับคะแนน 50 
 
 

กิจกรรที่ 1 การจดัท า
แผนพัฒนารายบุคคล 
1. ทบทวนแผนระบบ
และกลไกและคู่มือ
การพัฒนาบุคลากร
สายสนบัสนุน 
2. วิเคราะห์ รวบรวม 
ประเมินผลการพัฒนา
บุคลากร ใน ปี 2560 
3.  ส ารวจความ
ต้องการพัฒนาตนเอง
ในปีงบประมาน 
2561  
4. จัดท าโครงการ/
กิจกรรมพัฒนา
บุคลากร ตามผล
ส ารวจความต้องการ 
5.ประชุมเชิง
ปฏิบัติการบุคลากรมี

กิจกรรที่ 1  
สายสนับสนุน60 
คน 
- ข้าราชการ 3 คน 
- ลูกจ้างประจ า 
๑2 คน 
- พนักงานราชการ 
๒ คน 
- พนักงาน
กระทรวง   
สาธารณสุข 10 
คน 
- ลูกจ้างช่ัวคราว 
4 คน 
- ลูกจ้างเหมา
บริการ 29 คน  
 
 
 

กิจกรรที่ 1 (ใช้เงิน
อุดหนุน) 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
2,000 บาท 
- ค่าถ่ายเอกสาร 
3,000 บาท 
รวมกจิกรรมที่ 1 เป็น
เงิน 5,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไตรมาส 1  
ตค.60 –ธ.ค.60 

อาจารย์และ
บุคลากรสาย
สนับสามารถน า
ความรู้ความ 
สามารถในงาน
ตามความ
เชี่ยวชาญและ
ตามพันธกิจของ
วิทยาลัยมาใช้ใน
การพัฒนางาน
และองค์กร 
บุคลากรทีล่า
ศึกษาต่อ ไดร้ับ
การสนับสนุน
ทุนการศึกษา 
 
 

อ.อารีย ์
ดร.นุศรา 
คุณชไมพร 
คุณศุภรศร ี
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียด
โครงการ/กจิกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาด าเนินการ ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

ภาษาอังกฤษ ส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนารายบุคคล 
(Individual 
development Plan: 
IDP) 
6. ด าเนินการตาม 
IDP 
6.ประเมินกระบวนการ 
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรมาวางแผนใน
การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร และน าผลการ
ประเมินไปวางแผน
พัฒนาบุคคลากรในปี
ต่อไป  
 
กิจกรรมที่ 2 
การพัฒนาบุคคลากร
สายสนับสนุน 
ด าเนินการเพื่อการ
พัฒนาบุคลากร โดย 
2.1 สนับสนุนอ านวย
ความสะดวกบุคลกร

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สายสนับสนุน 60 
คน 
สายสนับสนุน60 
คน 
- ข้าราชการ 3 คน 
- ลูกจ้างประจ า๑2 
คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ 2.1 การ
พัฒนาตามความ
เชี่ยวชาญ (ใช้เงิน
อุดหนุน) 
- สายสนับสนุนคนละ 
7,๐๐๐ บาท x 60 คน 
เป็นเงิน 42๐,๐๐๐  
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียด
โครงการ/กจิกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาด าเนินการ ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

ในการศึกษาต่อ ไป
พัฒนาตามความ
เชี่ยวชาญตามระบบ 
 
 

- พนักงานราชการ 
๒ คน 
- พนักงาน
กระทรวง   
สาธารณสุข 10 
คน 
- ลูกจ้างช่ัวคราว4 
คน 
- ลูกจ้างเหมา
บริการ 29 คน 

บาท 
รวมกจิกรรมที่ 2 
เป็นเงิน 420,000 
บาท 
 
 
 

  2.2 สนับสนุนอ านวย
ความสะดวกบุคลากรใน
การพัฒนาตาม
โครงสร้าง งานท่ี
รับผิดชอบ 
 

 กิจกรรมที่ 2.2 (ใช้เงิน
อุดหนุน) 
-งานการเงิน จ านวน ๔ 
คนคนๆ ละ 10,000
บาท เป็นเงิน 40,000 
บาท 
-งานพัสดุ จ านวน 3 คน
ละ 10,000 บาท เป็น
เงิน 30,000 บาท 
-งานทรัพยากรบุคคล 
จ านวน 2 คนละ 
10,000 บาท เป็นเงิน 
20,000 บาท 

ไตรมาส 1 – 4 
ตค.60 –กย.61 

 อ.อารีย ์
ดร.นุศรา 
คุณชไมพร 
คุณศุภรศร ี
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียด
โครงการ/กจิกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาด าเนินการ ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

- งานสารบรรณ จ านวน 
1 คนๆคนละ 10,000 
บาท  
เป็นเงิน 10,000 บาท 
-งานเทคโนโลยฯี 
จ านวน 8 คน คนละ 
10,000 บาท  
เป็นเงิน 80,000 บาท 
-งานยุทธศาสตร์ ฯ 
จ านวน1 คน คนละ 
10,000 บาท 
เป็นเงิน 10,000 บาท 
-งานประกันคุณภาพ ฯ 
จ านวน 1 คน คนละ 
10,000 บาท  เป็นเงิน 
10,000 บาท 
- งานธุรการวิชาการ 
จ านวน 4 คน คนละ 
5,000 บาท เป็นเงิน 
20,000 บาท 
- งานกิจการนักศึกษา 
จ านวน 1 คน คนละ 
10,000บาท เป็นเงิน 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียด
โครงการ/กจิกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาด าเนินการ ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

10,000บาท 
-งานวิจัยฯ จ านวน 2 
คน 
คนละ 10,000บาท  
เป็นเงิน 20,000 บาท 
- งานอาคารสถานท่ี 
จ านวน 19 คน คนละ 
5,000บาท เป็นเงิน 
95,000 บาท 
-งานซ่อมบ ารุง  จ านวน 
8คน คนละ 5,000บาท 
 เป็นเงิน 40,000 บาท 
- งานยานพาหนะจ านวน 
4 คน คนละ 5,000บาท 
เป็นเงิน 20,000 บาท 
- งานประชาสัมพันธ์ 
จ านวน 1คน คนละ 
5,000บาทเป็นเงิน 
5,000บาท 
- อาจารย์ชาวต่างชาติ 
จ านวน 1คน คนละ 
5,000บาท เป็นเงิน 
5,000บาท 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียด
โครงการ/กจิกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาด าเนินการ ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

รวมกจิกรรมที่ 2.2 
เป็นเงิน 415,000 
บาท 

  2.3 สนับสนุนการ
พัฒนาภาษาอังกฤษ 
-ทดสอบวัดความรู้
ก่อนอบรม และ
วิเคราะหผ์ลการอบรม 
-อบรมเชิงปฏิบัติการ 
เพื่อพัฒนาทักษะ การ
ฟัง อ่าน พดู และ
เขียน  
-ทดสอบหลังฝึกอบรม  
-แจ้งบุคลากรทราบ 
และน าผลมาวางแผน
พัฒนาบุคคลากรในปี
ต่อไป 
 
 
 
 

 กิจกรรมที่ 2.3 (ใช้เงิน
อุดหนุน) 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เพ่ือพัฒนาทักษะ การ
ฟัง อ่าน พูด และเขียน  
- ค่าตอบแทนวิทยากร
ภาษาอังกฤษช่ัวโมงละ 
๖๐๐ บาท X ๔๕ ช่ัวโมง  
เป็นเงิน ๒๗,๐๐๐ บาท 
- ค่าถ่ายเอกสารรุ่น  
เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท 
รวมกจิกรรมที่ 2.3 
เป็นเงิน 28,000  
บาท 

ไตรมาส 1 – 4 
ตค.2560 –กย.2561 

 อ.อารีย ์
ดร.นุศรา 
ดร.พนารตัน ์
น.ส.ชไมพร 
นางศุภรศร ี

สรปุงบประมาณโครงการที่  RP49 868,000    
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียด
โครงการ/กจิกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาด าเนินการ ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่ RP50 
แผนการใช้จ่ายการ
บริหารงานประจ า 
 
 โครงการตามยุทธศาสตร ์
โครงการงานประจ า 
 
วัตถุประสงค์ 
๑.เพื่อการวางแผนการใช้
จ่ายเงินงบประมาณประจ าปี
อย่างมีประสิทธ์ิ และ
ประสิทธิผล 
๒. เพื่อวิเคราะห์ต้นทุนการ
ผลิต 

๑.มีการใช้เงินเป็นไปตาม
เปูาหมายของจัดสรรเงิน
งบประมาณ ให้เป็นไปตาม
นโยบายของรัฐบาล
ก าหนด 
 

๑.ส ารวจและวางแผน
ความต้องการการใช้
งบประมาณของ
บุคลากรและ
หน่วยงาน 
๒.ด าเนินการก ากับ 
ติดตาม การใช้จ่ายเงิน
งบประมาณให้เป็นไป
ตามแผนของวิทยาลัย
ฯ  
๓.ติดตามการ
ด าเนินงานเป็นไปตาม
แผนปฏิบัตริาชการ 
 

๑.อาจารย์  ๕๗ 
คน 
๒.สายสนับสนุน 
๕๖ คน 
-ข้าราชการ ๖ 
คน 
-ลูกจ้างประจ า๑๔
คน 
-พนักงานราชการ  
๒คน 
-พนักงาน
กระทรวง   
สาธารณสุข ๙ 
คน 
-ลูกจ้างช่ัวคราว 
๖คน 
รวม ๙๔ คน 

1.แผนรายจ่ายค่าวัสดุ
และค่าตอบแทนใช้สอย
เป็นเงินทั้งหมด  
13,202,100  บาท 
1.1 ค่าจ้างลูกจ้าง พกส. 
1,557,510 บาท 
ประกันสังคม พกส
77,900 บาท 
1.2 ค่าจ้างลูกจ้าง
ช่ัวคราว+สมทบ
ประกันสังคม  
500,760 บาท 
ประกันสังคม ลจ.
ช่ัวคราว 25,040 บาท 
1.3 ค่าตอบแทน พ.พ.ศ
24,000 บาท 
1.4 ค่าตอบแทนอยู่เวร
หอพัก และค่าตอบแทน
อื่น 450,000 บาท 
1.5 ค่าเช่าบ้าน  
48,000 บาท 
1.6 จ้างเหมาซ่อมแซม
ยานพาหนะ ๘ คัน  

ตค.60-กย.61 วิทยาลัยมีการใช้
งบประมาณ
เป็นไปตามแผน
และบรรลตุาม
เปูาหมายร้อยละ
การเบิกจ่าย
งบประมาณ
ตามที่สบช.
ก าหนด 

จ.ส.อ.สุชาต ิ
อ.จารุวรรณ 
นส.เอกอนงค์ 
นส.เบญจวรรณ 
นส.ทัศนียา 
นางพชรพร 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียด
โครงการ/กจิกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาด าเนินการ ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

100,000 บาท 
1.7 ค่าจ้างเหมาบริการ
รายเดือน  
3,860,130บาท  
1.8 ค่าจ้างเหมาบริการ
รักษาความปลอดภัย
930,700 บาท 
1.9 ค่าจ้างเหมาบริการ
ระบบอินเตอร์เน็ต  
360,000 บาท 
1.10 ค่าจ้างเหมา
บริการเครื่องถ่าย
เอกสาร 32,100 บาท 
1.11 ค่าจ้างเหมา
บริการเก็บขยะมลูฝอย
18,000 บาท 
1.12 ค่าจ้างเหมา
ซ่อมแซม
เครื่องปรับอากาศ  
124,000 บาท 
1.13 ค่าจ้างเหมา
บริการเคเบิลทีวี  
9,600 บาท 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียด
โครงการ/กจิกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาด าเนินการ ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

1.14จ้างเหมาก าจดั
ปลวก99,000 บาท 
1.15 จ้างเหมา-ขยาย
สัญญานปรับปรุง
ซ่อมแซมกล้องวงจรปดิ 
และเพิ่มช่อง 200,000 
บาท 
1.16 จ้างเหมาสูบสิ่ง
ปฏิกูลและซ่อมแซมท่อ
ส้วม20,000บาท  
1.17 ค่าจ้างเหมา
บริการอื่นๆ และ
ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง/
ครุภณัฑ1์,000,000 
1.18 จ้างเหมาเตมิ
น้ ายาเคมดีับเพลิง ถัง
ดับเพลิง และซ่อมบ ารุง 
20,000 บาท 
1.19 ค่าจ้างเหมาล้าง
เครื่องปรับอากาศ   
70,000 บาท 
1.20 ค่าจ้างเหมา
เปลี่ยนใส้กรอง เครื่อง
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียด
โครงการ/กจิกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาด าเนินการ ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

กรองน้ า 78,300 บาท 
1.21 จ้างเหมาล้างถัง
เก็บน้ าประปา  
20,000 บาท 
1.22 ค่าจ้างเหมา
บริการบ ารุงรักษาลิฟท์
โดยสาร ๒ ตัว 62,060 
บาท 
1.23 ค่าจ้างเหมาบ ารุง 
รักษา หม้อแปลงไฟฟูา 
20,000 บาท 
1.25 ค่าประกันภัย
รถยนต1์15,000 บาท 
1.26 ค่าอาหารในการ
ประชุมของวิทยาลัย
10,000 บาท 
1.27 ไปราชการและ
เข้าร่วมประชุมต่างๆ 
350,000 บาท 
1.28 ค่าถ่ายเอกสาร
520,000 บาท 
1.29 ซื้อวัสดุคงคลัง 
สนง/งานบ้านงานครัว
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียด
โครงการ/กจิกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาด าเนินการ ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

250,000 บาท 
2.แผนรายจ่ายค่า
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 
เป็นเงินทั้งหมด 
86,349,500 บาท 
2.1 อาคารเรียน คสล.8 
ช้ัน งบ60 ยกมา
37,751,100 บาท 
2.1 อาคารเรียน คสล.8 
ช้ัน งบ61 
19,435,000 บาท 
2.2บา้นพักผู้อ านวยการ 
3,000,000 บาท 
2.3 รถยนต์โดยสาร
ขนาดไม่น้อยกว่า 11 ท่ี
นั่ง 1,300,000 บาท 
2.4 ซื้อรถบัส 
6,500,000บาท 
2.5ชุดระบบประเมินผล
การจ าลองสถานการณ์
การช่วยฟื้นคืนชีพข้ันสูง 
1,799,000บาท 
2.6หุ่นจ าลอง
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียด
โครงการ/กจิกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาด าเนินการ ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

สถานการณ์การช่วยชีวิต
ทารกขั้นสูง 
3,500,000 บาท 
2.7ซื้อเครื่องท าน้ าเย็น 
3 เครื่อง 55,500 
2.8เครื่องกรองน้ า 3 
คิว ระบบ 
Pertreatment พร้อม
อุปกรณ์ตดิตั้งที่โรง
อาหาร 150,000บาท 
2.9กรองน้ าก่อนเข้าตัว
อาคาร126,500บาท 
2.10ครุภณัฑ์ตึก 8 ช้ัน 
-ระบบภาพและเสียง 
2,500,000บาท 
-ฝูาเพดานและฉนวนกัน
ความร้อนหลังคาช้ัน 8  
601,600บาท 
-ฝูาเพดานชั้น6 
220,800บาท 
-อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณ อินเทอรเ์น็ต 
1,910,000บาท 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียด
โครงการ/กจิกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาด าเนินการ ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

-ครุภัณฑ์ส านักงาน 
4,800,000บาท 
-ตกแต่งภายในอาคาร 
1,800,000บาท 
2.11ส ารองจัดซื้อ
ครุภณัฑ์ส านักงานอ่ืนๆ  
900,000บาท 
 
3.แผนรายจ่ายค่า
สาธารณูปโภคเป็นเงิน
ทั้งหมด 3,130,000 
3.1ใช้ไฟฟูา 
2,600,000บาท 
3.2จัดส่งวสัดไุปรษณีย์ 
30,000บาท 
3.3ใช้โทรศัพท์ 
30,000บาท 
3.4 ใช้น้ าประปา 
470,000บาท 
 
4.แผนปรับปรุงภูมิทัศน์
และสิ่งแวดล้อม เป็น
เงินทั้งหมด 250,000 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียด
โครงการ/กจิกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาด าเนินการ ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

4.1 จดัซื้อวัสดุอุปกรณ์
ซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 
100,000บาท 
4.2จัดท าสวนหย่อมเพิ่ม 
หอเกียรตยิศ และลาน
สมเด็จ 150,000บาท 

สรปุงบประมาณโครงการที่  RP50 16,582,100 
(ไม่รวมรายการที่2 แผนรายจา่ย

ค่าครภุณัฑแ์ละสิ่งก่อสร้าง) 

รายการที ่1+2+3+4 เป็นเงิน102,931,6๐๐บาท 

โครงการที่ RP51 
โครงการประชมุเชิง
ปฏิบัตกิารเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
องค์กรตามแนวพระราชด าริ 
และปรชัญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  
 
 โครงการตามยุทธศาสตร ์
โครงการงานประจ า 
 
วัตถุประสงค์ 
1. เพือ่เสริมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจ ทัศนคติ ในการ
พัฒนาองค์กรตามแนว

๑. ร้อยละ 80 บุคลากร
เข้าร่วมโครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการพัฒนา
องค์กรตามแนว
พระราชด าริ และปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
๒.ร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลากรมีความรู้ ความ
เข้าใจ ทัศนคติ ในการ
พัฒนาองค์กร ตาม
แนวทางพระราชด าร ิและ
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
๓.ร้อยละ ๗๐ ของ

๑.ทบทวนและ
วิเคราะหผ์ลการ
ด าเนินงานโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาองค์กรปี 
๒๕๖๐และวาง
แผนการจดัประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
บุคลากร ให้มคีวามรู้ 
ความเข้าใจ ในการ
พัฒนาองค์กรตามแนว
พระราชด าริ และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  

๑. อาจารย์ ๕๕ 
คน 
๒. สาย
สนับสนุน ๖๐ 
คน 
- ข้าราชการ ๓ 
คน 
- ลูกจ้างประจ า 
๑๒ คน 
- พนักงาน
ราชการ ๒ คน 
- พนักงาน
กระทรวง
สาธารณสุข ๑๐ 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ทบทวนความรู้ ความ
เข้าใจในค่านิยมร่วม
ขององค์กร 
-ค่าตอบแทนวิทยากร
หน่วยงานราชการ ๒ คน x 
๗ ช่ัวโมง 
X ๖๐๐ บาท เป็นเงิน 8,
๔๐๐ บาท 
-ค่าพาหนะเดินทาง
วิทยากรเป็นเงิน ๕,๐๐๐
บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน 
จ านวน ๑๑๕ คนx๘๐ 

เดือน เม.ย.-ก.ค.๖๑ -บุคลากรมี
ความรู้ ความ
เข้าใจ ทัศนคติที่
ดี ในการพัฒนา
องค์กร และ
สามารถน า
ความรู้ ไป
ประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัตติน
ตามแนวทาง
พระราชด าร ิ
และปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

อ.อารีย์ กุลจ ู
นางศุภรศรี  
สุขปูอม 
นางสาวชไมพร 
พาณิชสรรค ์ 



      แผนปฏิบัตกิารปีงบประมาณ ๒๕๖๑ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช หน้า 224 
 

โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียด
โครงการ/กจิกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาด าเนินการ ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

พระราชด าริ และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
๒. เพื่อให้บุคลากรของ
วิทยาลัยฯ มคีวามรูค้วาม
เข้าใจ ที่สามารถน ามาปรบัใช้
ในการปฏิบัตตินตามแนว
พระราชด าริ และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

๓.เพื่อส่งเสรมิให้เกิด
บรรยากาศในการท างานท่ีดี 
บุคลากรมีความสุขและความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

บุคลากรสามารถน าความรู้
ความเข้าใจ ไปประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัตตินตามแนว
พระราชด าริ และปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
๔.ร้อยละ๘๐ ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ
พึงพอใจในการจัด
โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการฯอยู่ในระดับดี
(๓.๕๑ ขึ้นไป) 

๒.ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
บุคลากร ให้มคีวามรู้ 
ความเข้าใจ ในการ
พัฒนาองค์กรตามแนว
พระราชด าริ และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  
๓.ศึกษาดูงานตาม
แนวพระราชด าริ และ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
๔.ประเมินผลการ
ด าเนินการ สรุป และ
ถอดบทเรียน พร้อม
น าเสนอรายงานต่อ
คณะกรรมการบรหิาร
วิทยาลัย 
 

คน 
- ลูกจ้างช่ัวคราว 
๔ คน 
- ลูกจ้างเหมา
บริการ 
๒๙ คน  
รวม ๑๑๕ คน 

บาท เป็นเงิน ๙,๒๐๐ 
บาท  
-ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม จ านวน ๑๑๕ 
คนx๒๕ บาท X ๒ มื้อ 
เป็นเงิน ๕,๗๕๐ บาท 
ศึกษาดูงานหน่วยงาน
ราชการ 
๑.ค่าตอบแทนวิทยากร
หน่วยงานราชการ ๔ คน x 
๔ ช่ัวโมงX ๖๐๐ บาท x ๒
วันx๒ร ุ่นเป็นเงิน 
๓๘,๔๐๐ บาท 
-ค่าพาหนะเดินทาง
วิทยากร ไป-กลับ 
จ านวน ๔ คนๆละ 
๕,๐๐๐ บาทx๒ครั้ง 
เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐บาท 
-ค่าอาหารครบมื้อ 
จ านวน ๑๑๕ คนx ๖๐๐ 
บาทx๓วัน เป็นเงิน 
๒๐๗,๐๐๐ บาท 
- ค่าอาหารว่าง และ
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียด
โครงการ/กจิกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาด าเนินการ ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

เครื่องดื่มจ านวน ๑๑๕ 
คนx๓๕บาทx๒มื้อx๓วัน 
เป็นเงิน  ๒๔,๑๕๐ บาท 
- ค่าที่พัก ๑,๘๐๐ บาท 
X ๒คืน x ๕๘ ห้อง 
เป็นเงิน ๒๐๘,๘๐๐บาท 
- ค่าจ้างเหมารถปรับ
อากาศพร้อมน้ ามัน
เชื้อเพลิง คันละ 
๘๐,๐๐๐ บาท x ๑ คัน 
x ๒ รุ่น เป็นเงิน 
๑๖๐,๐๐๐ บาท 
- ค่าจ้างเหมารถตู้ พร้อม
น้ ามันเชื้อเพลิง คันละ 
๑๕,๐๐๐ บาท x ๑ คัน 
x ๒ รุ่น เป็นเงิน 
๓๐,๐๐๐ บาท 
- ค่าของที่ระลึก  
๑,๕๐๐บาทx๒ ช้ิน  
เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท 
- ค่าจัดท าปูายไวนลิ 
๓,๐๐๐บาทx ๑ผืน 
เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียด
โครงการ/กจิกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาด าเนินการ ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

- ค่าวัสดุอุปกรณ ์
เป็นเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท 
- ค่าเช่าสถานท่ีพร้อม
อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ ์
๑๒,๐๐๐ x ๒ครั้ง x ๒
วัน 
เป็นเงิน ๔๘,๐๐๐ บาท 

สรปุงบประมาณโครงการที่  RP51 ๘๑๕,๗๐๐    
โครงการที่ RP52 
โครงการตามนโยบายสถาบัน
52.1 โครงการ Open 
House  
52.2............................... 
52.3........................... 
 โครงการตามยุทธศาสตร ์
โครงการงานประจ า 
 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อตอบสนองการด าเนินงาน
ตามนโยบายให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ในแต่ละกจิกรรม 

ร้อยละ 80 ของกิจกรรมที่
ด าเนินการบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามนโยบาย 

วิธีการด าเนินการใน
แต่ละโครงการก าหนด
ตามวัตถุประสงค์ของ
นโยบายสถาบันที่ถูก
ถ่ายทอดลงมาให้
ปฏิบัต ิ

นักเรียน และ
ผู้สนใจ 

งบประมาณจากเงิน
อุดหนุนของสถาบัน 
-Open House  
100,000 บาท 
-............................... 

ต.ค2560-ก.ย. 2561 นโยบายที่
ก าหนดได้รับการ
ด าเนินการและ
ตอบสนองตาม
นโยบายที่
ก าหนดสถาบัน 

รอง
ผู้อ านวยการ
กลุ่มงาน
อ านวยการ 
รองผู้อ านวย 
การกลุ่มงาน
วิชาการ 
รองผู้อ านวย 
การกลุ่ม
งานวิจัย 
บริการวิชาการ 
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