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เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
 

“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 





      แผนปฏิบัตกิารปีงบประมาณ ๒๕62 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช       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 – 2561 

 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 3 และชั้นปีที่ 4 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      แผนปฏิบัตกิารปีงบประมาณ ๒๕62 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช       9 
 

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 ผลการวิเคราะห์สรุปองค์กรปีงบประมาณ  ๒๕62  ดังนี้   
จุดแข็ง (S : Strengths) 

S1 มีระบบและกลไกในการบริหารจัดการในงานที่รับผิดชอบ 
S2 มีอาจารย์วุฒิปริญญาเอก จ านวนมาก ปริญญา โทตรงตามสาขา 
S3 แผนกลยุทธ์มีการก าหนดเป้าหมายและกลวิธีด าเนินการที่ชัดเจน ท าให้ลงไปสู่การปฏิบัติได้ง่าย  
S4 มีการจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอ  

S5 
บุคลากรมีศักยภาพในการท างาน และประสบการณ์ที่หลากหลาย ท าให้สามารถด าเนินงานได้ทุกพันธกิจ และมีความสามารถในการท างานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็ม
ความสามารถและมีประสิทธิภาพ 

S6 ผู้บริหารมีการสร้างขวัญและก าลังใจ และสร้างแรงจูงใจในการท างาน 
จุดอ่อน (W : Weakness) 

W1 โครงสร้างไม่ชัดเจนท าให้ไม่เอ้ือต่อการท างาน เช่น งานวิชาการ งานกิจการนักศึกษา งานท านุบ ารุงงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล และพัฒนาบุคคลากร  
W2 การถ่ายทอดและการติดตามไปสู่การปฏิบัติไม่รัดกุมและเข้าใจไม่ตรงกัน 
W3 ขาดทักษะการท างานเป็นทีม 
W4 ขาดการท างานเชิงรุก 
W5 ขาดการเตรียมการทดแทนอาจารย์ และบุคลากรที่มีการปรับเปลี่ยน ย้าย ลาออก 
W6 การด าเนินการภายใต้ค่านิยมร่วมขององค์กรไม่ต่อเนื่อง ผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามความคาดหวัง 
W7 การก าหนดภาระบางงานไม่ชัดเจน เช่น งานด้านวิจัยและบริการวิชาการ  
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W8 ทักษะและความเชี่ยวชาญของอาจารย์ยังได้รับการพัฒนาไม่ทันต่อความต้องการของผู้รับบริการ เช่น การผลิตและพัฒนานวัตกรรมที่มีมูลค่าเชิงพาณิชย์และ
ตอบสนอง Thailand 4.0 ภาษาอังกฤษ 

W9 ขาดการก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามวงจรคุณภาพ PDCA 
โอกาส (O : Opportunities) 

O1 นโยบายการปรับเปลี่ยนโครงสร้างสถาบันเป็นนิติบุคคล ท าให้วิทยาลัยมีอิสระในการบริหารวิชาการมากข้ึน 
O2 มีงบประมาณสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาบุคลากร การวิจัยจากรัฐบาลและจากภายนอก 
O3 นโยบาย Thailand ๔.๐ จะต้องพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ (ท้ังHardware/software และ people ware 
O4 มาตรฐานการศึกษาของสกอ. สมศ. สบช. สภาการพยาบาล และ AUNQA เปิดโอกาสให้สามารถพัฒนาคุณภาพการบริหารองค์กร ให้เป็นที่ยอมรับของหน่วยงาน

ภายนอก 
O5 พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐ 2560 มีระเบียบ ขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจนและครอบคลุม โปร่งใส 

ภาวะคุกคาม (T: Threats) 
T1 การบริหารจัดการทางการเงินที่ไม่มีความยืดหยุ่นส่งผลให้งานนวัตกรรมการศึกษาไม่เกิดข้ึน 
T2 นโยบายการรับนักศึกษาท าให้ได้นักศึกษาที่มีคุณภาพเกือบขั้นต่ าที่ยอมรับได้เพ่ิมภาระการเตรียมความพร้อมรับนักศึกษา 
T3 สถาบันการศึกษาระดับทบวงมหาวิทยาลัยในพื้นที่ใกล้เคียงเริ่มขยับตัว ปรับกลยุทธ์การด าเนินงานจากการเน้นการจัดการเรียนการสอนนักศึกษามาเป็นการจัด

หลักสูตรอบรมระยะสั้นมากข้ึน ท าให้มีคู่แข่งในการบริการวิชาการ 
T4 การถูกตัดลดงบประมาณของหน่วยงานบริการสุขภาพ ท าให้ส่งผลกระทบต่อจ านวนผู้เข้ารับการอบรมที่ลดลง 
T5 ค่าครองชีพเพ่ิมข้ึน/สูงขึ้น ส่งผลให้มีรายจ่ายเพิ่มขึ้น เช่นค่าจ้างรักษาความปลอดภัย ค่าบริการสาธารณูปโภคเพ่ิมมากขึ้น 
T6 เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงท าให้มีค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีมากขึ้น เช่น การจัดหาฐานข้อมูลเพ่ือการ สืบค้น หนังสืออิเลคทรอนิก หุ่นฝึก

ภาคปฏิบัติเสมือนจริง ฯลฯ 
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 ผลการวิเคราะห์องค์กรประกอบกับการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ภายในและภายนอกองค์กร เพ่ือการด าเนินงานปีงบประมาณ 2562 พบว่า ส่วนใหญ่ตกอยู่ที่จุดอ่อน 
(Weakness) และโอกาส (Opportunities) แสดงให้เห็นว่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ควรด าเนินกลยุทธ์ในลักษณะเชิงแก้ไข เป็นการหาวิธีการแก้ไขจุดอ่อนหรือ
จุดด้อยภายในองค์กรโดยพิจารณาน าโอกาสภายนอกที่จะเอ้ืออ านวยผลดีหรือผลประโยชน์ต่อองค์กรมาใช้มากที่สุดเพ่ือสร้างโอกาส ขยายงานหรือส ร้างความเจริญเติบโตใน
อนาคต  จากผลการวิเคราะห์ดังกล่าววิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราชได้น าผลการวิเคราะห์ดังกล่าวประกอบการพิจารณาและก าหนดการด าเนินงานสรุปได้ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 5 ประเด็นหลัก 17 เป้าประสงค์ 22 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์  15 กลยุทธ์  6 แผนงาน  และได้ด าเนินการแปลงแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ  โดยจัดท าโครงการตามกลยุทธ์  
จ านวน 17 โครงการ โครงการตามพันธกิจ จ านวน 53 โครงการ และโครงการวิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ จ านวน 2โครงการ ดังนั้นโครงการที่ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕62  มีจ านวนทั้งสิ้น 72 โครงการ  ซึ่งจะได้กล่าวต่อไปในส่วนที่ ๓ 
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ส่วนท่ี ๓ 
แผนกลยุทธ์ และแผนปฏบิัติการ ปีงบประมาณ ๒๕62 

 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕62 โดยบุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์   
ผลการด าเนินงานขององค์กร และปัจจัยที่เก่ียวข้อง  ด าเนินการแปลงแผนกลยุทธ์ลงสู่การปฏิบัติเป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕62 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 ผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการที่มีคุณภาพสูงสามารถน 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  
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  3.4 ระดับความส าเร็จของศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข(ตามเกณฑ์ สบช. 2561) และคะแนนความส าเร็จของศูนย์ความเป็น
เลิศด้านการจัดการโรคเรื้อรัง เรื้อรัง (ตามเกณฑ์การด าเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านสุขภาพ วิทยาลัยในสังกัด สบช. พ.ส. 2559- 2563) มีรายละเอียด 
ดังนี้ 
   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 าเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านสุขภาพ 
วิทยาลัยในสังกัด สบช. พ.ส. 2559- 2563) 

 กลยุทธ์ 
 3.1 พัฒนาบริการวิชาการเชิงรุกพ่ือตอบสนองระบบบริการสุขภาพ 
 3.2 ยกระดับความส าเร็จของศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขและศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการโรคเรื้อรัง 

 แผนงาน 
  1.สนับสนุนการบริการวิชาการด้านสุขภาพที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น   
 เป้าประสงค์ 
  ๔.๑ พัฒนาคุณภาพนักศึกษาจากการสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ๔.๒ พัฒนาศักยภาพชุมชน/สังคมในการส่งเสริมสุขภาพด้วยการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
 4.๑. จ านวนนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพที่พัฒนาจากศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ผลิตโดยนักศึกษา  
 4.๒. จ านวนนวตกรรมการส่งเสริมสุขภาพที่พัฒนาจากศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีน าไปใช้ในการพัฒนาสุขภาพในชุมชน/สังคม 

 กลยุทธ์ 
 4.๑ สนับสนุนการบูรณาการองค์ความรู้ของนักศึกษาเพื่อพัฒนานวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพ 
 4.๒ สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพที่บูรณาการศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยชุมชน/สังคม  

 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 
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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 

 



      แผนปฏิบัตกิารปีงบประมาณ ๒๕62 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช       19 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดหลัก กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ ตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕62   
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 

 
ตามท่ีคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ และคณาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช รวมกันก าหนดวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้น าการผลิตบัณฑิตพยาบาล ภายใน

ปี 2564  จึงไดก้ าหนดแผนกลยุทธ์ (5 ปี) พ.ศ. 2560-2564   โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ประเด็นหลัก 17 เป้าประสงค์ 22 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์  15 กลยุทธ์  6 แผนงาน  
และได้ด าเนินการแปลงแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ  โดยจัดท าโครงการตามกลยุทธ์  จ านวน 17 โครงการ โครงการตามพันธกิจ จ านวน 53 โครงการ และโครงการวิทยาลัย
เครือข่ายภาคเหนือ จ านวน 2 โครงการ ดังนั้นโครงการที่ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕62  มีจ านวนทั้งสิ้น 72 โครงการ  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

1. ก ากับติดตามการด าเนินงานตามพันธกิจ แผนงาน โครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕62 
2. ก ากับติดตามการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕62 

 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 14 1 20 
2 วิจัยและสร้างผลงานวิชาการด้านสุขภาพที่ตอบสนอง
ความต้องการของสังคม 

4 5 3 1 3 3 0 6 

3 บริการวิชาการด้านสุขภาพให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชนและสังคม 

3 4 2 1 2 11 0 13 

๔ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 2 2 2 1 2 3 0 5 
๕. บริหารจัดการวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ 4 6 4 1 5 22 1 28 

สรุปจ านวนทั้งหมด 17 22 15 6 17 53 2 72 
 



      แผนปฏิบัตกิารปีงบประมาณ ๒๕62 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช       20 
 

หมายเหตุ  
ค าอธิบายรหัสโครงการ  
รหัสชุดที่หนึ่ง     หมายถึง  ชนิดโครงการ  โดย 
  SP  หมายถึง  โครงการตามกลยุทธ์เพ่ือพัฒนาวิทยาลัย 
  RP  หมายถึง   โครงการตามแผนพันธกิจ งานประจ า และ/หรือ โครงการตามนโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
รหัสชุดทีส่อง หมายถึง  ล าดับของประเด็นยุทธศาสตร์  โดย 
  SP 01  หมายถึง โครงการตามกลยุทธ์ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  การผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพ 
  SP 02  หมายถึง โครงการตามกลยุทธ์ในประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 2  วิจัยและสร้างผลงานวิชาการด้านสุขภาพที่ตอบสนองความต้องการของสังคม 
  SP 03  หมายถึง โครงการตามกลยุทธ์ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  บริการวิชาการด้านสุขภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม 
  SP 04  หมายถึง โครงการตามกลยุทธ์ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  SP 05  หมายถึง โครงการตามกลยุทธ์ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5  บริหารจัดการวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ 
 
รหัสชุดที่สาม  หมายถึง ล าดับที่โครงการในแผนปฏิบัติการในปีงบประมาณ 2562 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช   เช่น  
  โครงการที่ SP01-0๑  หมายถึง  โครงการตามกลยุทธ์ งานวิชาการ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงการล าดับที่ 1 ตามแผนปฏิบัติการในปีงบประมาณ  
      2562 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช 
  โครงการที่ RP01-01  หมายถึง  โครงการตามตามแผนงานประจ า งานวิชาการ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงการล าดับที่ 1 ตามแผนปฏิบัติการใน 
                        ปีงบประมาณ  2562 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ ์ แผนงาน    รหัส
โครงการ 

  โครงการ/กจิกรรม กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

1.การผลติบัณฑิต
พยาบาลที่มี
คุณภาพ 

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
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรสีาขาพยาบาล
ศาสตร์ จากผู้ใช้บัณฑิต 
๑.๒ ร้อยละของบัณฑิตที่
สอบใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพผ่านครั้งแรก 
๑.๓ ค่าเฉลีย่ของการ
ประเมินคุณภาพบัณฑิตด้าน
การบริการสุขภาพด้วยหัว
ใจความเป็นมนุษย์ โดยผู้ใช้
บัณฑิต 
๑.๔ ร้อยละของอาจารย์ที่
ได้รับการยกย่องให้เป็น
ต้นแบบการจดัการเรียนการ
สอนที่พัฒนานักศึกษาใน
ศตวรรษที่ ๒๑ 
๑.๕ ระดับคะแนนผลการ
ประเมินณุภาพระดับ
หลักสตูร 

๑.สนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนเพื่อให้บัณฑติมีคณุภาพ
ตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาล
ศาสตร ์
๒.พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมให้นักศึกษามสีมรรถนะ
เชิงวิชาชีพ บนพ้ืนฐานการ
บริการสุขภาพด้วยหัวใจความ
เป็นมนุษย ์
๓.พัฒนาอาจารย์ผูส้อนให้เป็น
ครูมืออาชีพ 
๔.ส่งเสรมิการบริหารหลักสูตร
เพื่อความเป็นเลิศ 

๑. แผนงานผลิต
บัณฑิตพยาบาล 
2.แผนงานพัฒนา
นักศึกษา 

SP0๑-01  ยกระดับการเรียนการสอนที่ส่งเสริม
บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตร ีสาขาพยาบาลศาสตร ์ 

กลุ่มงานวิชาการ 

SP0๑-02 พัฒนานักศึกษาให้มีอัตลักษณ์บัณฑิต 
“บริการสขุภาพด้วยหัวใจความเป็น
มนุษย”์ 

กลุ่มงานวิชาการ 
(งานกิจการ
นักศึกษา) 

SP0๑-03 การเตรียมความพรอ้มสอบขึ้นทะเบียน
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ ์ 

กลุ่มงานวิชาการ 

SP0๑-04 ยกระดับการจัดการเรียนการสอนใน
ศตวรรษที่ 21  

กลุ่มงานวิชาการ 

SP0๑-05 ยกระดับการบริหารหลกัสูตรสู่ความเป็น
เลิศ  

กลุ่มงานวิชาการ 

RP0๑-0๑  การรับนักศึกษาใหม ่ กลุ่มงานวิชาการ 
RP0๑-02 การจัดการเรยีนการสอนระดับรายวิชาที่

ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปรญิญาตร ีสาขาพยาบาล
ศาสตร ์

กลุ่มงานวิชาการ 

RP0๑-03 ประชุมเสริมสรา้งความร่วมมือในการผลิต
บัณฑิตพยาบาล 

กลุ่มงานวิชาการ 

RP0๑-04 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้าน
การสอนส าหรับพยาบาลพี่เลี้ยง 

กลุ่มงานวิชาการ 

RP0๑-05 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา กลุ่มงานวิชาการ 
RP0๑-06 การเตรียมความพร้อมก่อนเรียน กลุ่มงานวิชาการ 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ ์ แผนงาน    รหัส
โครงการ 

  โครงการ/กจิกรรม กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

RP0๑-07 เตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จ
การศึกษา 

กลุ่มงานวิชาการ 

 RP0๑-08 การพัฒนาฐานข้อมูลวิชาการเพื่อการ
บริหารงานบริหารหลักสูตรทีม่ี
ประสิทธิภาพ 

กลุ่มงานวิชาการ 

RP0๑-09 โครงการพัฒนาทักษะการประเมินผลการ
เรียนรู้ของผูเ้รียนแบบ Rubric score ของ
อาจารย์วิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ 
(โครงการวิทยาลัยเครือข่ายฯ) 

กลุ่มงานวิชาการ 

RP0๑-10 เสรมิทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 กลุ่มงานวิชาการ
(กิจการนักศึกษา) 

RP0๑-11 การพัฒนาความร่วมมือระหว่างสถาบันกับ
หน่วยงานภายนอก 

กลุ่มงานวิชาการ 
(กิจการนักศึกษา) 

RP0๑-12 การให้ความรู้และทักษะการประกนั
คุณภาพการศึกษา 

กลุ่มงานวิชาการ 
(กิจการนักศึกษา) 

RP0๑-13 การกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มงานวิชาการ 
(กิจการนักศึกษา) 

RP0๑-14 การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม  กลุ่มงานวิชาการ 
(กิจการนักศึกษา) 

RP0๑-15 การพัฒนาความรู้ และประสบการณ์ให้
ศิษย์เก่า 

กลุ่มงานวิชาการ 
(กิจการนักศึกษา) 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ ์ แผนงาน    รหัส
โครงการ 

  โครงการ/กจิกรรม กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

2.วิจัยและสร้าง
ผลงานวิชาการ
ด้านสุขภาพท่ี
ตอบสนองความ
ต้องการของสังคม 

1. ผลิตผลงานวิจัย
และผลงานวิชาการที่มี
คุณภาพสูงสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ใน
การผลิตและพัฒนา
บุคลากรสุขภาพและ
ตอบสนองระบบ
สุขภาพของประเทศ 
2. พัฒนาสมรรถนะ
อาจารย์ในการผลติ
ผลงานวิจัยท่ีมี
คุณภาพ 
3. ผลิตนวัตกรรมด้าน
สุขภาพ 
4. ผลิตผลงานวิจัย
เพื่อรับการสนับสนุน
ทุนวิจัยหรือนวัตกรรม
จากแหล่งทุนภายนอก 

1. ร้อยละของผลงานวิจยั
และผลงานวิชาการที่ได้รับ
การตีพิมพ์ในวารสาร 
วิชาการระดับชาติหรือ
นานาชาติ/จ านวนผลงาน
การตีพิมพ์ทั้งหมดในปีนั้น 
2. จ านวนผลงานวิจัยท่ี
ได้รับการอ้างอิง 
3. ระดับความส าเร็จในการ
ส่งเสริมสนับสุนนการท า
ผลงานวิจัย/วิชาการไป
ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ
หรือนานาชาติ หรือน าไปใช้
ประโยชน์ (ตามเกณฑ์ สบช. 
2561)   
4. จ านวนผลงานนวัตกรรม
ด้านสุขภาพท่ีไดร้ับการจด
อนุสิทธิบัตร 
5. จ านวนเงินสนับสนุนทุน
วิจัยหรือนวัตกรรมจาก
แหล่งทุนภายนอก 
 
 
 

1.ยกระดับคณุภาพการผลิต
ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ
ที่มีคุณภาพสูงสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการผลติและ
พัฒนาบุคลากรสุขภาพและ
ตอบสนองระบบสุขภาพของ
ประเทศ 
2.ผลักดันให้เกดิการสร้าง
นวัตกรรมไปสู่การจดสิทธิบัตร
หรืออนุสิทธิบัตรและใช้
ประโยชน ์
3.สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ทางการวิจัยเพื่อแสวงหาแหล่ง
ทุนภายนอก 

สนับสนุนการผลิต
และเผยแพร่
ผลงานวิจัย ผลงาน
วิชาการที่มีคุณภาพ
ระดับสูง 

SP02-06 ยกระดับคุณภาพผลงานวิจัยและผลงาน
วิชาการ 

กลุ่มงานวิจัย 
บริการวิชาการ 

SP02-07 พัฒนานวัตกรรมด้านการดูแลสขุภาพและ
การเรียนการสอน 

กลุ่มงานวิจัย 
บริการวิชาการ 

SP02-08 สร้างเครือข่ายความร่วมมือผลิตผล
งานวิจัย 

กลุ่มงานวิจัย 
บริการวิชาการ 

RP02-16 สนับสนุนการผลิตและเผยแพรผ่ลงานวิจัย 
บทความวิชาการ ต ารา และงานสร้างสรรค ์

กลุ่มงานวิจัย 
บริการวิชาการ 

RP02-17 พัฒนากระบวนการจดัการความรูเ้พื่อสร้าง
แนวปฏิบัติที่ดีในองค์กร 

กลุ่มงานวิจัย 
บริการวิชาการ 

RP02-18 ประชุมวิชาการระดับชาต ิ กลุ่มงานวิจัย 
บริการวิชาการ 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ ์ แผนงาน    รหัส
โครงการ 

  โครงการ/กจิกรรม กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

3.บริการวิชาการ
ด้านสุขภาพให้
สอดคล้องกับ
ความต้องการของ
ชุมชนและสังคม 

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

1. จ านวนหลักสูตรที่
ตอบสนองด้านการพัฒนา
บุคลากรสุขภาพตามความ
ต้องการของระบบสุขภาพ 
2. จ านวนบุคลากร
สาธารณสุขท่ีเข้ารับการ
อบรมตามความต้องการของ
ระบบสุขภาพ 
3. ระดับความส าเร็จในการ
สนับสนุนการพัฒนา
บุคลากรเขตสุขภาพที่รองรับ 
Service Plan (ตามเกณฑ์ 
สบช. 2561) 
4. ระดับความส าเร็จของ
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการ
พัฒนาบุคลากรสาธารณสุข 
(ตามเกณฑ์ สบช. 2561) 
และคะแนนความส าเรจ็ของ
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการ
จัดการโรคเรื้อรัง เกณฑ์การ
ด าเนินงานศูนย์ความเป็น
เลิศทางวิชาการด้านสุขภาพ 
วิทยาลัยในสังกัด สบช. พ.ส. 
2559- 2563) 
 

1.พัฒนาบริการวิชาการเชิง
รุกพื่อตอบสนองระบบบริการ
สุขภาพ 
2.ยกระดับความส าเร็จของ
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการ
พัฒนาบุคลากรสาธารณสุขและ
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการ
จัดการโรคเรื้อรัง 

สนับสนุนการ
บริการวิชาการด้าน
สุขภาพท่ีสอดคล้อง
กับความต้องการ
ของชุมชนและ
สังคม 

SP03-09 พัฒนาหลักสูตรเพ่ือตอบสนองระบบ
สุขภาพ(โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการ
พยาบาลเวชปฏิบัติท่ัวไปประจ าปี 
2562) 

กลุ่มงานวิจัย 
บริการวิชาการ 

SP03-10 พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนา
บุคลากรสาธารณสขุและศูนย์ความเป็น
เลิศด้านการจัดการโรคเรื้อรัง   

กลุ่มงานวิจัย 
บริการวิชาการ 

RP03-19 สร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้านการ
จัดการโรคเรื้อรังต าบลดอนทอง จ.
พิษณุโลก 

กลุ่มงานวิจัย 
บริการวิชาการ 

RP03-20 มหกรรมสุขภาพ บ้านคลองเข้มแข็งด้าน
การจัดการโรคเรื้อรัง  

กลุ่มงานวิจัย 
บริการวิชาการ 

RP03-21 อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วย
พยาบาล รุ่นที่ 3 

กลุ่มงานวิจัย 
บริการวิชาการ 

RP03-22 อบรมหลักสูตรผู้บริหารสาธารณสขุระดับ
ต้น รุ่นที่ 29 

กลุ่มงานวิจัย 
บริการวิชาการ 

RP03-23 อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว รุ่น
ที่ 2  

กลุ่มงานวิจัย 
บริการวิชาการ 

RP03-24 อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาเวชปฏิบตัิทั่วไป (การรักษาโรค
เบื้องต้น) รุ่นที่ 18 
 

กลุ่มงานวิจัย 
บริการวิชาการ 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ ์ แผนงาน    รหัส
โครงการ 

  โครงการ/กจิกรรม กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

RP03-25 ประชุมวิชาการวิจัยอย่างไรใหม้ีคณุค่า : 
น าไปใช้ได้จริง 

กลุ่มงานวิจัย 
บริการวิชาการ 

RP03-26 โครงการประเมินภาวะสมองเสื่อมของ
บุคคลไร้ที่พึ่ง  (บูรณาการการเรียนการสอน
กับงานบริการวิชาการ วิชา การพยาบาล
บุคคลที่มีปญัหาทางจิต) 

กลุ่มงานวิจัย 
บริการวิชาการ 

RP03-27 โครงการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และสมุนไพร
กระตุ้นน้ านม 
(บูรณาการการเรียนการสอนกับบริการ
วิชาการ วิชา การพยาบาลมารดาทารกแรก
เกิดและผดุงครรภ์ 1) 
 

กลุ่มงานวิจัย 
บริการวิชาการ 

RP03-28 อบรมช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐาน (CPR) ส าหรับ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูบ่้าน (อส
ม.) (บูรณาการการเรียนการสอนบริการ
วิชาการกับ การวิจัยวิชา การ
รักษาพยาบาลเบื้องต้น) 

กลุ่มงานวิจัย 
บริการวิชาการ 

RP03-29 การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการดูแล
ทารกและเด็กท่ีมีปญัหาการมองเห็น(บูรณา
การการเรียนการสอน กับ การวิจัย วิชา 
การพยาบาลบุคคลทีม่ีปัญหาสุขภาพ 2) 
 
 
 
 

กลุ่มงานวิจัย 
บริการวิชาการ 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ ์ แผนงาน    รหัส
โครงการ 

  โครงการ/กจิกรรม กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

4.ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
และภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 

๔.๑ พัฒนาคณุภาพ
นักศึกษาจากการสบื
สานศิลปวัฒนธรรม
และภมูิปัญญาท้องถิ่น 
๔.๒ พัฒนาชุมชนและ
สังคม ในการส่งเสรมิ
สุขภาพด้วยการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม
และภมูิปัญญาท้องถิ่น 

๑. จ านวนนวตักรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพที่พัฒนาจาก
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นที่ผลติโดย
นักศึกษา  
๒. จ านวนนวตกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพที่พัฒนาจาก
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นที่น าไปใช้ใน
การพัฒนาสุขภาพ  

๑. สนับสนุนการบรูณาการองค์
ความรู้ของนักศึกษาเพื่อ
พัฒนานวตกรรมการส่งเสรมิ
สุขภาพ 
๒. สนับสนุนการพัฒนา 
นวตกรรมส่งเสริมสุขภาพท่ี
บูรณาการศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

แผนงานท านุบ ารุง
ศิลปะวัฒนธรรม
และภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 

SP04-11 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการสืบ
สานศิลปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถิ่น 

กลุ่มงานวิชาการ 

SP04-12 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน/สังคมใน
การส่งเสริมสุขภาพด้วยการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญัญาท้องถิ่น 
(สร้างความเข้มแข็งของชมุชนด้านการ
จัดการโรคเรื้อรังต าบลดอนทอง จ.
พิษณุโลก)  

กลุ่มงานวิจัย 
บริการวิชาการ 

RP04-30 สืบสานและอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรมไทย กลุ่มงานวิชาการ 
(งานกิจการนักศึกษา) 

RP04-31 โครงการพุทธชินราชร่วมใจ ท านุบ ารุงชาติ
ศาสนาพระมหากษัตริยส์ืบสานสามัคคี  
วิถีวัฒนธรรมไทย 

กลุ่มงานอ านวยการ 

RP04-32 70 ปี เหลียวหลัง แลอดีต (วันสถาปนา
สถาบัน) 

กลุ่มงานอ านวยการ 

5.บริหารจดัการ
วิทยาลัยให้มี
ประสิทธิภาพ 

๕.๑ พัฒนาระบบการ
จัดการข้อมลูและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการ
องค์กร 
๕.๒ พัฒนาองค์กรให้
เป็นวิทยาลัยคุณธรรม
และวิทยาลัยสีเขียว 

๕.๑ ระดับความส าเร็จของ
การพัฒนาระบบการจัดการ
ข้อมูลและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการองค์กร 
๕.๒ ระดับความส าเร็จของ
การพัฒนาองค์กรให้เป็น
วิทยาลัยคุณธรรมและ

๕.๑ พัฒนาระบบการจัดการ
ข้อมูลและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการองค์กร 
๕.๒ พัฒนาองค์กรให้เป็น
วิทยาลัยคุณธรรมและวิทยาลัย
สีเขียว (Green College) 
 

แผนการ
พัฒนาการบริหาร
จัดการองค์กร 

SP05-13 โครงการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูล
และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการองค์กร 

กลุ่มงาน
อ านวยการ 

SP05-14 พัฒนาวิทยาลัยสีเขียว (Green College) กลุ่มงานอ านวยการ 
SP05-15 พัฒนาวิทยาลัยคุณธรรมภายใต้ค่านิยม

ร่วม MOPH 
กลุ่มงานอ านวยการ 

SP05-16 ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารวิทยาลัย
ให้ทันการเปลี่ยนแปลง 

กลุ่มงานอ านวยการ 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ ์ แผนงาน    รหัส
โครงการ 

  โครงการ/กจิกรรม กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

(Green College) 
๕.๓ พัฒนาการบริหาร
จัดการให้มีคุณภาพเป็น
ที่ยอมรับของสังคม 

วิทยาลัยสีเขียว (Green 
College) 
๕.๓ ระดับความส าเร็จของ
การพัฒนาการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพ
ภายใต้ค่านิยมร่วม MOPH  
๕.๔ ค่าคะแนนเฉลี่ยการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับสถาบัน  
๕.๕ ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ  
5.6 จ านวนอาจารย์ที่ได้รับ
การพัฒนาความเชี่ยวชาญ
สอดคล้องกับหลักสตูรที่
ให้บริการสังคมของวิทยาลัย 
 

๕.๓ พัฒนาการบริหารจัดการ
ให้มีประสิทธิภาพ 
5.4 เร่งรัดการพัฒนาความ
เช่ียวชาญให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของระบบสุขภาพ 

SP05-17 พัฒนาความเชี่ยวชาญของอาจารย์ให้
สอดคล้องกับหลกั สูตรที่ให้บรกิารของ
วิทยาลัย 

กลุ่มงาน
อ านวยการ 

RP05-33 พัฒนาบุคลากรในการน าระบบและกลไก
การบริหารจัดการองค์กรไปพัฒนางาน  

กลุ่มงานอ านวยการ 

RP05-34 พัฒนาการท างานอย่างมีประสิทธิภาพโดย
การใช้แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบตัิการ 

กลุ่มงานอ านวยการ 

RP05-35 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านบริหารความเสีย่งและควบคุม
ภายใน  

กลุ่มงานอ านวยการ 

RP05-36 พัฒนากระบวนการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

กลุ่มงานอ านวยการ 

RP05-37 โครงการพัฒนาความรู้บุคลากรวิทยาลัย
เครือข่ายภาคเหนือเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการน ามาตรฐานการอดุมศึกษา พ.ศ.
2561 สู่การปฏิบัต ิ
(โครงการวิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ) 

กลุ่มงานอ านวยการ 
(งานประกัน
คุณภาพ) 

RP05-38 พัฒนาการด าเนินงานประชาสมัพันธ์และ
วิเทศสัมพันธ ์

กลุ่มงานอ านวยการ 

RP05-39 พัฒนาห้องปฏิบัติการพยาบาล กลุ่มงานอ านวยการ 
RP05-40 การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศหอ้งสมุด  กลุ่มงานอ านวยการ 
RP05-41 พัฒนาระบบโสตทัศนูปกรณ์ เพื่อการศึกษา 

 
กลุ่มงานอ านวยการ 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ ์ แผนงาน    รหัส
โครงการ 

  โครงการ/กจิกรรม กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

RP05-42 อบรมให้ความรู้ซ้อมแผนการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภยัและคุ้มครองภยั ภัย
ธรรมชาติและหรือภัยพิบัต ิ

กลุ่มงานอ านวยการ 

RP05-43 โครงการวางแผนและบริหารอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

กลุ่มงานอ านวยการ 

RP05-44 โครงการวางแผนและบริหารบุคลากรสาย
อาจารย์และสายสนับสนุน 

กลุ่มงานอ านวยการ 

RP05-45 พัฒนาศักยภาพอาจารย์ตามสมรรถนะ
ความเชี่ยวชาญ 

กลุ่มงานอ านวยการ 

RP05-46 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนตาม
สมรรถนะความเช่ียวชาญ 

กลุ่มงานอ านวยการ 

RP05-47 ประชุมเชิงปฏิบัติการเรียนรูเ้พื่อพัฒนา
องค์กรตามแนวพระราชด าร ิและปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  

กลุ่มงานอ านวยการ 

RP05-48 โครงการธ ารงรักษาและใช้ประโยชน์
บุคลากร (สร้างเสริมสุขภาพ และตรวจ
สุขภาพประจ าปีของบุคลากรวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช) 

กลุ่มงานอ านวยการ 

RP05-49 โครงการจัดหาวสัดุ อุปกรณ์ในการบริหารงาน กลุ่มงานอ านวยการ 
RP05-50 โครงการจัดหาครภุณัฑเ์พื่อการเรยีนการสอน กลุ่มงานอ านวยการ 
RP05-51 โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อการ

บริหารงาน 
กลุ่มงานอ านวยการ 

RP05-52 โครงการก่อสร้างอาคารเรียนคสล.8 ช้ัน
ครั้งท่ี 2 

กลุ่มงานอ านวยการ 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ ์ แผนงาน    รหัส
โครงการ 

  โครงการ/กจิกรรม กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

RP05-53 โครงการจดัหา/ปรับปรุง/ซ่อมแซมครุภณัฑ์
สิ่งก่อสร้าง 

กลุ่มงานอ านวยการ 

RP05-54 โครงการตามนโยบายสถาบัน กลุ่มงานอ านวยการ 
กลุ่มงานวิชาการ 
กลุ่มงานวิจัย 
บริการวิชาการ 

     RP05-55 โครงการสวัสดิการส าหรับบคุลากรวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 

กลุ่มงานอ านวยการ 
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แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562 
ชื่อแผนงาน 1.แผนงานผลติบัณฑติพยาบาล 
วัตถุประสงค์ของแผนงาน 1. เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานผลิตบณัฑติพยาบาลที่มีคณุภาพ 

2. เพื่อก ากับติดตามการด าเนินงานของกลุํมงานให๎มีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัดแผนงาน ๑. คําเฉลี่ยผลการประเมินคณุภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับปริญญาตรสีาขาพยาบาลศาสตร์จากผู๎ใช๎บณัฑิต (มีคําเฉลีย่ ≥ ๔.30) 

๒. ร๎อยละของบัณฑติที่สอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผํานครั้งแรก (คําเปูาหมาย  ร๎อยละ ๘5 ) 
3. ร๎อยละของอาจารย์ทีไ่ดร๎ับการยกยํองให๎เป็นต๎นแบบการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนานักศึกษาในศตวรรษท่ี ๒๑ (คําเปูาหมาย ร๎อยละ 15 ) 
4. ระดับคะแนนผลการประเมินคณุภาพระดับหลักสูตร (คําเปูาหมาย  ≥4.00) 
5. ร๎อยละของโครงการ/กิจกรรมด าเนินการได๎ตามแผนท้ังด๎านเวลาและการใช๎จํายงบประมาณ (คําเปูาหมาย ร๎อยละ 90 ) 
6. ร๎อยละของโครงการด าเนินการได๎บรรลุวตัถุประสงค์และตัวช้ีวัดไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 (คําเปูาหมาย ร๎อยละ 80 ) 

ความสอดคล้อง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  การผลติบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพ 
 เป้าประสงค์ : 1.๑. บัณฑติมีคณุภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตร ีสาขาพยาบาลศาสตร์  

1.๒. ผลติบัณฑิตให๎ส าเรจ็การศึกษามคุณภาพสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่มีคุณภาพไดม๎าตรฐานสากลบนพื้นฐานการดูแลด๎วยหัวใจความเปน็มนุษย์ 
1.๓. พัฒนาอาจารยผ์ู๎สอนให๎เป็นครูมืออาชีพ 
1.๔. บริหารหลักสูตรอยํางมีคณุภาพ 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 1.๑. คําเฉลีย่ผลการประเมินคณุภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับปริญญาตรสีาขาพยาบาลศาสตร์ จากผู๎ใช๎บัณฑติ 
1.๒. ร๎อยละของบัณฑิตทีส่อบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผํานครั้งแรก 
1.๓. คําเฉลีย่ของการประเมินคณุภาพบัณฑติด๎านการบริการสุขภาพด๎วยหัวใจความเป็นมนุษย์โดยผู๎ใช๎บัณฑิต 
1.๔. ร๎อยละของอาจารย์ที่ได๎รับการยกยํองให๎เป็นต๎นแบบการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนานักศึกษาในศตวรรษท่ี ๒๑ 
1.๕. ระดับคะแนนผลการประเมนิคุณภาพระดับหลักสูตร 

กลยุทธ ์ 1.๑.สนับสนุนการจดัการเรียนการสอนเพื่อให๎บัณฑิตมคีุณภาพตามกรอบมาตราฐานคณุวุฒิระดับปรญิญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ 
1.๒.พัฒนากระบวนการเรยีนรู๎ที่สงํเสริมให๎นักศึกษามีสมรรถนะเชิงวิชาชีพบนพ้ืนฐานการบริการสุขภาพด๎วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 
1.๓.พัฒนาอาจารยผ์ู๎สอนใหเ๎ป็นครูมืออาชีพ 
1.๔.สํงเสริมการบรหิารหลักสตูรเพื่อความเป็นเลศิ 
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ระบบประกันคุณภาพ 
การศึกษา 

- ตัวบํงช้ีคุณภาพระดับหลักสตูรตามคูํมือการประกันคณุภาพการศึกษาภายในของสกอ. 
- ตัวบํงช้ีคุณภาพระดับองค์ประกอบท่ี 1 (1.1) และ5 (5.3) ระดับสถาบันตามคูํมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสกอ. 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  รองผู๎อ านวยการกลุํมงานวิชาการ 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่ SP01-0๑ 
ยกระดับการเรียนการสอน
ที่สํงเสรมิบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี  
สาขาพยาบาลศาสตร์  
 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
โครงการงานประจ า 
วัตถุประสงค์ 
๑.เพื่อยกระดับการผลิต
บัณฑิตใหม๎ีคุณภาพตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรีสาขา
พยาบาลศาสตร ์
 

๑.คําเฉลี่ยผลการประเมิน
คุณภาพบณัฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาพยาบาล
ศาสตร์ โดยผู๎ใช๎บัณฑติ  
≥4.30 
2. อยํางน๎อยร๎อยละ ๒๕ ของ
นักศึกษาช้ันปีท่ี 1-3 ไดร๎ับ
การประเมินผลการเรยีนรู๎
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (TQF) และ
ผลลัพธ์การเรียนรูต๎าม
หลักสตูร 
3.  นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 มีคํา
คะแนนเฉลีย่ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษา (TQF) แตํละ
ด๎านไมํน๎อยกวํา ๓.๕๑ 
(คะแนนเต็ม ๕) 

กิจกรรมที ่1 
การเรียนการสอนที่ส่งเสรมิ
บัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขา
พยาบาลศาสตร์ 
1.ก าหนดนโยบายการจัดการ
เรียนการสอนที่สํงเสรมิบัณฑิต
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาล
ศาสตร์และอัตลักษณ์บณัฑติ 
2.ด าเนินการตามนโยบายที่
ก าหนดดังนี ้
2.1  ในหมวดวิชาพย. ทุก
รายวิชามีการจัดการเรียนการ
สอนอยํางน๎อย 3 วิธีตํอ
รายวิชา  
2.2  จัดใหม๎ีรูปแบบการวัด
ประเมินผลเชํน MEQ, OSCE, 
สถานการณ์เสมือนจริงใน
รายวิชาทฤษฎีอยํางน๎อย 1 
รายวิชา และปฏิบัติอยํางน๎อย 
2 รายวิชาในช้ันปีท่ี2-4 
3. ถอดบทเรยีนการจดัการ
เรียนการสอนเพื่อการพัฒนา

-นักศึกษา
พยาบาลศาสตร์
ช้ันปีท่ี 2-4  
จ านวน จ านวน  
416 คน 
 

กิจกรรมที ่1 (เงินอุดหนุน) 
งบประมาณในการจดัการเรียน
การสอนตามนโยบายที่ก าหนดอยูํ
ในรายวิชาการจัดการเรียนการ
สอน 
 

ตุลาคม 
2561 

กรกฎาคม 
2562 

 

วิทยาลัยฯสามารถผลิต
บัณฑิตพยาบาลมี
คุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรสีาขา
พยาบาลศาสตร์  
 

อ.ดร.ดวงพร 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

บัณฑิต (ประสานงานวิจัยใน
การท า KM และน าผลมา
ประเมินความส าเรจ็ของ
โครงการ) 

  กิจกรรมที่ 2 
การติดตามคุณภาพบัณฑิต
(TQF)  
2.1ประเมินคณุภาพบณัฑิต
(TQF) ในนักศึกษาทุกช้ันปี ทั้ง
เชิงปริมาณและเชิง 
คุณภาพ  
2.2 น าผลประเมินการ
ด าเนินงานไปใช๎ไปวาง แผนใน
ปีการศึกษาตํอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู๎ใช๎บัณฑิตที่
ส าเรจ็ปี
การศึกษา  
๒๕60 
(รุํนท่ี ๖6) 
จ านวน ๑44คน 
 

กิจกรรมที่ 2  
การติดตามคุณภาพบัณฑิต(TQF) 
(เงินอุดหนุน) 
-คําซองจดหมายและสแตมป์ 
6,000บาท 
-คําสํงเอกสาร 2,000 บาท 
-คําถํายเอกสาร 4,000 บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ 2  
เป็นเงิน 12,000 บาท  

มี.ค.2562-
เม.ย.2562 

 

 อ.สุดาวรรณ 

สรุปงบประมาณโครงการที่ SP01-01 12,000    
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่ SP01-03 
โครงการเตรียมความ
พร้อมสอบขึ้นทะเบียน
ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์  

1. ร๎อยละ 80 ของผู๎ส าเร็จ
การศึกษาสามารถสอบ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ผํานครั้งแรก 
 

กิจกรรมที่ 1 ประชมุ
วิเคราะห์ การเตรียมความ
พร้อมสอบขึ้นทะเบียนใบ
ประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ ์
ในปีการศึกษาท่ีผํานมา และ 

นักศึกษา
พยาบาลศาสตร์
ช้ันปีท่ี 4 รุํนที่ 
67 จ านวน 
136 คน 
 

กิจกรรมที่ 1 ประชมุวิเคราะห์
การเตรียมความพรอ้มสอบขึ้น
ทะเบียนใบประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ ์
- ไมํใช๎งบประมาณ 

กุมภาพันธ-์
พฤษภาคม 
2562 
 

ผลการสอบขึ้น
ทะเบียนรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุง
ครรภ์ บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

อ.ดร.กีรติ  
อ.สุดาวรรณ 

 

 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
โครงการงานประจ า
วัตถุประสงค์ 
เพื่อยกระดับผลการสอบขึ้น
ทะเบียนรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ ์
 

 ถอดบทเรียนการเตรียมความ
พร๎อมในทุกรายวิชา ประชุม
วิเคราะหผ์ลการสอบสภาการ
พยาบาลของบัณฑติที่จบ
การศึกษาในปีการศึกษาทีผ่ําน
มาน าผลการประชุมมา
วางแผนการเตรียมความ
พร๎อมสอบขึ้นทะเบยีน 
กิจกรรมที่ 2 เสริมสร๎างความ
เชื่อมั่นในการสอบขึ้นทะเบยีน
ใบประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ ์

 กิจกรรมที่ 2 เสรมิสร้างความ
เชื่อมั่น (เงินอุดหนุน) 
- คําตอบแทนวิทยากร ช่ัวโมงละ 
400 บาท จ านวน  4 คน คนละ 
6 ช่ัวโมงเป็นเงิน 9,600 บาท 
- คําเดินทางวิทยากรไป-กลับ/
น้ ามันเชื้อเพลิง 6,000 บาท 
- คําที่พัก 1,500 บาท 
- คําอาหารวํางวิทยากรและ
คณะกรรมการ 25 บาท/มื้อ 
จ านวน 2 มื้อ x 6 คน เป็นเงิน 
300 บาท 
- คําอาหารกลางวันวิทยากร80
บาท/มื้อx1วันx6คน เป็นเงิน 
480 บาท 
รวมเป็นเงิน  17,880 บาท 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

  กิจกรรมที่ 3 เสริมความรู้
โดยอาจารย์ภายในและภาย 
นอกโดยน าผลการประชุม
วิเคราะห์การสอบฯมา
วางแผนเสริมความรู ้
 

 กิจกรรมที่ 3 เสริมความรู้โดย
อาจารย์ภายในและภายนอก 
(เงินอุดหนุน) 
- คําตอบแทนวิทยากร 8 วิชา x 8 
ช่ัวโมง x 600 บาท เป็นเงิน 
38,400 บาท 
- คําเดินทางวิทยากรไป-กลับ/
น้ ามันเชื้อเพลิง 8 วิชา x 4,000 
บาท เป็นเงิน 32,000บาท 
- คําที่พักวิทยากร 10 วันๆละ 
1,450 บาท เป็นเงิน 14,500 
บาท 
- คําอาหารวํางวิทยากรและ
คณะกรรมการ 25 บาท/มื้อ 
จ านวน 2 มื้อx8รายวิชาx4คน 
เป็นเงิน 1,600 บาท 
-คําอาหารกลางวันวิทยากรและ
คณะกรรมการ 80 บาท/มื้อx2วนั
x8รายวิชาx4คน เป็นเงิน 5,120 
บาท 
รวมเป็นเงิน  90,620 บาท 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

  กิจกรรมที่ 4 สอบวัดความรู้
รวบยอด 
4.1 สถาบันพระบรมราชนนก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 มหาวิทยาลยันเรศวร 
 

 กิจกรรมที่ 4 สอบวัดความรู้รวบ
ยอด(เงินอุดหนุน) 
4.1 สถาบันพระบรมราชนนก
จ านวน 3 ครั้ง 
-คําอาหารกลางวัน80บาท/มื้อx2
มื้อx8คนx3ครั้ง เป็นเงิน 3,840 
บาท 
- คําอาหารวําง25บาท/มื้อ 
จ านวน 4 มื้อx8คนx3ครั้ง เป็น
เงิน 2,400 บาท 
รวมเป็นเงิน  6,240 บาท 
 
4.2 มหาวิทยาลยันเรศวรจ านวน 
3 ครั้ง 
-คําอาหารกลางวัน80บาท/มื้อx2
วันx8คนx3ครั้ง เป็นเงิน 3,840 
บาท 
- คําอาหารวําง 25 บาท/มื้อ 
จ านวน 4 มื้อx8คนx3ครั้ง เป็น
เงิน 2,400 บาท 
รวมเป็นเงิน  6,240 บาท 
 
รวมกจิกรรมที่ 4 เป็นเงิน 
12,480 บาท 

มีนาคม 
2562 -
พฤษภาคม 
2562 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

  กิจกรรมที่ 5 ติดตาม และ
วิเคราะห์ผลการสอบ 
 

 กิจกรรมที่ 5 ติดตาม และ
วิเคราะห์ผลการสอบ 
- ไมํใช๎งบประมาณ 

   

สรุปงบประมาณโครงการที่ SP01-03 120,980    
โครงการที่ SP01-04 
ยกระดับการจดัการเรียน
การสอนในศตวรรษท่ี 21  
 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
โครงการงานประจ า 
วัตถุประสงค์  
1.เพื่อพัฒนาอาจารย์
ผู๎สอนให๎เป็นครูมืออาชีพ 
2.เพื่อพัฒนาอาจารย์
ผู๎สอนให๎มมีีศักยภาพ และ
ความความเช่ียวชาญใน
การสอนที่พัฒนาทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 

๑) 1.ร๎อยละ 80 อาจารย์มี
ความรู๎ความเข๎าใจระเบียบ
วิธีการสอนและการวัดและ
ประเมินผลที่สอดคล๎องกับ
การเรยีนในศตวรรษที่ 21 
ในระดับดีขึ้นไปคําเฉลี่ย
มากกวํา 3.51 

๒) 2.ทุกสาขาวิชาจัดท าสื่อการ
เรียนการสอนเชํนการเขียน
scenario, การท าวิดีโอการ
สอน,การท า e-leaning,การ
ท าคูํมือการจัดการเรียนการ
สอนแบบ PBL,CBL,TBL 
เป็นต๎น อยํางน๎อย 1 
รายวิชา 

๓) 3.ทุกสาขาวิชาจัดท า
เครื่องมือวัดและประเมินผล
การจัดการเรยีนการสอน
โดยใช๎บริบทเป็นฐานเชํน
โจทย์สถานการณ์ของ 

กิจกรรมที่ ๑ ทบทวนและ
ก าหนดคุณลักษณะของครู
ต้นแบบ วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี พุทธชินราช ตาม
คุณลักษณะของอาจารย์ใน
สถาบันอุดมศึกษา (3 
องค์ประกอบ 1.ความรู๎ 2.
สมรรถนะ 3. คาํนิยม) 
 

อาจารย์ จ านวน 
5๙ คน 
 

กิจกรรมที่ 1 การทบทวนและ
ก าหนดคุณลักษะครูต้นแบบ(เงิน
อุดหนุน) 
-คําตอบแทนวิทยากรเอกชน 
จ านวน 7 ช่ัวโมงx 2 วัน x๑,๒๐๐
บาท เป็นเงิน ๑๖,๘๐๐ บาท 
-คําเดินทางวิทยากร (ไป-กลับ) 
เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท 
-คําที่พักวิทยากร ๑,๒๐๐บาท x2
คืน เป็นเงิน2,4๐๐บาท 
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 
จ านวน 59 คนx 25 บาท x 2มื้อ
x 2 วัน เป็นเงิน ๕,๙๐๐ บาท 
- คําอาหารกลางวัน จ านวน 59 
คนx ๘๐ บาท x ๒ มื้อ เป็นเงิน 
๙,๔๔๐ บาท 
- คําถํายเอกสาร จ านวน 500 
บาท 
รวมเงินกิจกรรที่ 1  
ป็นเงิน ๔1,๐๔๐บาท 

22-23 พ.ย.
2561 
 

วิทยาลัยมีครูต๎นแบบ
ในการจัดการเรียน
การสอนที่พัฒนา
นักศึกษาในศตวรรษท่ี 
๒๑ 

งานทรัพยากร
บุคคล 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

OSCE เป็นต๎น อยํางน๎อย 1 
รายวิชา 

๔) 4.ทุกสาขาวิชาน าสื่อการ
เรียนการสอนไปใช๎ใน
รายวิชาที่ก าหนดอยํางน๎อย 
1 รายวิชา 

๕) 5.ทุกสาขาวิชาน าเครื่องวัด
และประเมินผลการจดัการ
เรียนการสอนโดยใช๎บริบท
เป็นฐานอยํางน๎อย 1 
รายวิชา 

๖) 6. ร๎อยละ15 ของอาจารย์
ที่ได๎รับการยกยํองให๎เป็น
ต๎นแบบการจดัการเรียนการ
สอนที่พัฒนานักศึกษาใน
ศตวรรษที๒่1(จ านวน 5 
คน) 

๗) 7.ร๎อยละ 80 อาจารย์มี
ความพึงพอใจของอาจารย์ที่
เข๎ารํวมโครงการตํอการ
จัดท าโครงการและกิจกรรม 
ในระดับดีขึ้นไปคําเฉลี่ย
มากกวํา 3.51 

๘)  
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

  กิจกรรมที่ 2 พัฒนาทักษะการ
ปฏิบัติการพยาบาลในสถาน
บริการ(ข้ึนปฏิบัติงานบนวอรด์ 
ที่ไมํใชํชํวงเวลานิเทศนักศึกษา 
อยํางน๎อยคนละจ านวน 1 
สัปดาห/์ปีการศึกษา) 

อาจารย์ จ านวน 
59 คน 
 

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาความ
เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพทางการ
พยาบาล 
(ใช๎งบการพัฒนาอาจารย์ คก.48) 

ตค.2561 –  
กย.2562 

  

  กิจกรรมที่ 3 ประชมุเชิง
ปฏิบัติการขยายผลการ
พัฒนาทักษะการจัดการเรียน
การสอนและการวัด
ประเมินผลด้วยการเรียนการ
สอนแบบ Reflective และ
การวัดประเมินผล 
 

อาจารย์ 5๙ คน 
 

กิจกรรมที่ 3 ประชมุเชิง
ปฏิบัติการขยายผลการพัฒนา
ทักษะการจัดการเรียนการสอน
และการวัดประเมินผลด้วยการ
เรียนการสอนแบบ Reflective 
และการวัดประเมินผล (เงิน
อุดหนุน) 
-คําตอบแทนวิทยากรเอกชน
จ านวน 7 ช่ัวโมงx 2 วัน x๑,๒๐๐
บาท เป็นเงิน ๑๖,๘๐๐ บาท 
-คําเดินทางวิทยากร (ไป-กลับ) 
เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท 
-คําที่พักวิทยากร ๑,๒๐๐บาท x2
คืน เป็นเงิน2,4๐๐บาท 
 - คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 
จ านวน 59 คนx 25 บาท x 2มื้อx 
2 วัน เป็นเงิน ๕,๙๐๐ บาท 
- คําอาหารกลางวัน จ านวน 59 

26 – 27 
พย.2561 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

คนx ๘๐ บาท x ๒ มื้อ เป็นเงิน 
๙,๔๔๐ บาท 
 -คําวัสดุอุปกรณ์ 3,000 บาท  
- ถํายเอกสาร 5๐๐ บาท 
รวมงินกิจกรรมที่ 3  
เป็นเงิน ๔๔,๐๔๐ บาท 

  กิจกรรมที่ 4 พัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนใน
ศตวรรษที่ 21 และการ
น าไปใช้ 
- จัดท าสื่อการเรียนการสอน 
เชํน การเขียน 
scenarioส าหรับการสอนที่
ครอบคลมุทุกสาขา,การท า
วิดีโอการสอน,การท า e-
leaning,การท าคูํมือการ
จัดการเรียนการสอนแบบ 
PBL,CBL,TBL 
- พัฒนาการท าเครื่องวัดและ
ประเมินผลการจดัการเรยีนการ
สอนโดยใช๎บริบทเปน็ฐาน เชํน 
โจทยส์ถานการณ์ ของ OSCE, 
-การน าไปใช๎ในรายวิชาที่
ก าหนด 

อาจารย์ จ านวน 
59 คน 
 

กิจกรรมที่ 4 พัฒนา scenario 
ส าหรับการสอนที่ครอบคลุมทุก
สาขา (เงินอุดหนุน) 
-คําตอบแทนวิทยากรหนํวยงาน
ราชการ จ านวน 1 คน x 14 ชม. 
X 600 บาท เป็นเงิน 8,400 
บาท 
-คําเดินทางวิทยากรไป-กลับ/
น้ ามันเชื้อเพลิงเป็นเงิน 6,000 
บาท 
-คําที่พัก จ านวน 2 คืน x 1,450 
บาท เป็นเงิน 2,900 บาท 
-คําอาหารวํางและเครื่องดืม่ 59 
คน x ๒๕บาท x 2มื้อx 2 วันเป็น
เงิน 5,๙00บาท 
-อาหารกลางวัน 59 คนx ๘๐
บาทx 2มื้อเป็นเงิน9,440บาท 
 

ตค. - ธค.
2561 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

-คําวัสดุอุปกรณ์เป็นเงิน 3,000 
บาท 
- ถํายเอกสารเป็นเงิน1,000 บาท 
รวมงินกิจกรรมที่ 4  
เป็นเงิน ๓๖,640 บาท 

  กิจกรรมที่ 5 การสรรหาครู
ต้นแบบ วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี พุทธชินราช  
1.ตั้งคณะกรรมการ พิจารณา
ครูต๎นแบบ 
2.ก าหนดคุณสมบัติ และการ
สํงผลงานเพื่อเขา๎รับการ
พิจารณา /ตามตัวช้ีครูต๎นแบบ 
วพบ.ขอนแกํน(คูํมือ) 
3.สรรหาครูต๎นแบบ 
คณะกรรมการประชุม
พิจารณา 
4.ประกาศครตู๎นแบบ 
5.มอบรางวัลในวันสถาปนา
สถาบัน** ครูดีศรีพุทธชิน** 
 
 
 
 

 กิจกรรมที่ 5 การสรรหาครู
ต้นแบบ วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี พุทธชินราช 
- ไมํใชํงบประมาณ 

มีค.2562   
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

  กิจกรรมที่ 6 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎เพื่อถอด
บทเรยีนค๎นหาแนวปฏิบัติที่ดีท้ัง
ในระดับวิทยาลัย และวิทยาลัย
เครือขํายภาคเหนือ 
 
 
 

 กิจกรรมที่ 6 การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ (เงินอุดหนุน) 
- คําอาหารกลางวัน จ านวน 59 
คน x 80 บาท เป็นเงิน 4,720 
บาท 
-คําอาหารวํางและเครื่องดืม่ 
จ านวน 59 คนx 25 บาท x1 มื้อ 
เป็นเงิน 1,475บาท 
-คําถํายเอกสาร 500บาท 
รวมงินกิจกรรมที่ 6 เป็นเงิน 
6,695 บาท 

มิย.2562 
 

  

สรุปงบประมาณโครงการที่ SP01-04 128,4๑๕    
โครงการที่ SP01-05 
ยกระดับการบริหาร
หลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ  
 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
โครงการงานประจ า 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนาการบรหิาร
จัดการหลักสตูรสูํความ
เป็นเลิศมีประสิทธิภาพ
ตามมาตรฐานผลการ

 ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการ 
1. คําเฉลี่ยผลการประเมิน
คุณภาพบณัฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรสีาขาพยาบาล
ศาสตร์จากผู๎ใช๎บณัฑิต (มี
คําเฉลี่ย ≥ ๔.30) 
2. ระดับคะแนนผลการ
ประเมินคุณภาพระดับ
หลักสตูร (คําเปูาหมาย  
≥4.00) 

กิจกรรมที่ 1 วิเคราะห์ผล
การบริหารหลกัสูตร และ
วางแผนการบริหารหลักสูตร 
1.1 วิเคราะห์ผลการ
ด าเนินการบริหารหลักสูตรใน
ปีการศึกษา 2560 และ 
2561 ภาคต๎น (องค์ประกอบ
ที่ 1-6) 
1.2 วิเคราะห์ผลการทวนสอบ 
ผลสัมฤทธ์ิ ผลการเรียนรู๎ 
จัดการเรียนการสอน ทุก
รายวิชา และวางแผนพัฒนา

รองวิชาการ
ผู๎รับผิดชอบ
หลักสตูร หัวหน๎า
ภาควิชา หัวหน๎า
งานจ านวน 15 
คน 

 

กิจกรรมที่ 1 วิเคราะห์ผลการ
บริหารหลกัสูตร และวางแผนการ
บริหารหลกัสูตร (เงินอุดหนุน) 
1. คําอาหารกลางวัน (80บาทตํอ
คนตํอมื้อ)  
= 80บาทx15คนx3 มื้อ = 
3,600 บาท  
2. คําอาหารวําง (25บาทตํอคน
ตํอมื้อ) (15 คน × 25 บาทx 6
มื้อ) =2,250 บาท 
3. คําถํายเอกสาร และเข๎าเลมํ 
15 เลํม x150 บาท เป็นเงิน 

(3 วัน) 
16  มกราคม 

2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีผลการวิเคราะหผ์ล
การบริหารหลักสูตร 
และแผนการบรหิาร
หลักสตูรการศึกษา 
2562 
 

อ.ดร.สริีวัฒน ์
อ.ดร.สมาภรณ ์
อ.ดร.อญัชลี  
แก๎วสระศร ี
อ.ดร.อัญชลี  
รุํงฉาย 
อ.ดร.รุํงทิวา 
นายกอสิน 
นางสาว
ปรารถนา 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

เรียนรู ๎
๒. พัฒนาผลการประเมิน
คุณภาพภายในระดับ
หลักสตูร  

ตัวชี้วัดกิจกรรมที่ 1 
1. มีผลการวเิคราะห์ผลการ
บริหารหลักสตูร 
2. มีแผนการบรหิาร
หลักสตูรการศึกษา 2562 
 
 
 
 

จัดการเรียนการสอนปี
การศึกษา 2561 ภาคต๎น   
1.3 วิเคราะห์ Master Plan 
ปีการศึกษา 2561 
-วิเคราะหร์ายวิชาที่ต๎องปรับ
เนื้อหาการเรียนการสอนให๎
ทันสมัย 
-วิเคราะหผ์ลการจัดการเรียน
การสอนทุกรายวิชา (มคอ ๕ 
และ มคอ.6 ภาคต๎น ปี
การศึกษา 2561) 
-ทบทวนระบบและกลไกการ
บริหารหลักสตูรปี 2561 
(ภายหลังจากใช๎ในภาคเรียน
ต๎น ปีการศึกษา 2561) 
1.4 วางแผนการบริหาร
หลักสูตร 
1.4.1 วางแผนการรับและ
เตรียมความพร๎อมนักศึกษา 
1.4.2 วางแผนพัฒนาระบบ
และกลไกการบริหารหลักสูตร 
ปีการศึกษา 2562 
1.4.3 วางแผนจัดท าแผนการ
ศึกษา  (Master Plan) 

2,250 
 
4. คําถํายเอกสาร และเข๎าเลมํ 
60 เลํม x100 บาท x 3 เลมํ 
เป็นเงิน 18,000 บาท 
 
รวมกจิกรรมที่ 1 เป็นเงิน 
26,100 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23-24  
มกราคม 
2562 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

และตารางสอนปีการศึกษา 
2562 
1.4.4 วางแผนก าหนดภาระ
งานและมอบหมายภาระงาน 
ประจ าปีการศึกษา 2562 
1.4.5 วางแผนก าหนด
คุณสมบัติอาจารยผ์ู๎สอนตาม
เกณฑส์กอ. และสภาการ
พยาบาล 
1.4.6 วางแผนก าหนดแนว
ทางการจัดท ามคอ.๓, ๔,5,6  
และแผนการสอน . 
1.4.7 วางแผนการมอบหมาย
ผู๎รับผิดชอบรายวิชา และ
วิธีการจัดการเรียนการสอน
ตามนโยบายที่ก าหนด 
1.4.8 วางแผนก าหนด
รายวิชาที่จะมีการบูรณาการ
กับการวิจัย การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม บริการ
วิชาการและพัฒนานักศึกษา 
1.4.9  วางแผนก าหนด
รายวิชาที่จะมีการพัฒนาอัต
ลักณ์บณัฑิต 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

1.4.10 วางแผนการสรรหา
ผู๎รับผิดหลักสตูรพยาบาลศา
สตรบณัฑติ ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2565  
1.4.11 วางแผนการธ ารง
รักษาอาจารยผ์ู๎รับผิดชอบ
หลักสตูรให๎อยูํคงอยู ํ
1.4.12 วางแผนการสํงเสริม
พัฒนาอาจารย์ผูร๎ับผดิชอบ
หลักสตูร 
1.4.13 วางแผนการจดัหาสิ่ง
สนับสนุนการเรยีนรู ๎
1.5 จัดท าคูํมือ 
-คูํมือการบริหารหลักสตูร 
(จ านวน 15 เลํม) 
-คูํมือการจัดการเรยีนการสอน
(จ านวน 60 เลํม) 
-คูํมือการวัดประเมินผล
(จ านวน 60 เลํม) 
-คูํมือการจัดท ามคอ. 3, 4, 5, 
6 และการจัดท าแผนการสอน 
(จ านวน 60เลํม) 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

 ตัวชี้วัดกิจกรรมที่ 2.1 
มีแผนการศึกษาตลอด
หลักสตูร แผนการจัดการ
ศึกษาประจ าปี และ
ตารางสอน ท่ีสอดคล๎องตาม
หลักการจดัการศึกษา 

กิจกรรมที่ 2 ด าเนินการ
ยกระดับการบริหารหลกัสูตร
สู่ความเป็นเลิศ 
 
กิจกรรมที่ 2.1 ประชุมจัดท า
แผนการศึกษา  (Master 
Plan) และตารางสอน 
ระยะที่ 1 จัดท าแผนการ
ศึกษา  (Master Plan) 
ระยะที่ 2 จัดท าตารางสอน 
 
 
 

รองวิชาการ
ผู๎รับผิดชอบ
หลักสตูร หัวหน๎า
ภาควิชา หัวหน๎า
งานจ านวน 15 
คน 
 

 
 
 
 
กิจกรรมที่ 2.1 ประชมุจัดท า
แผนการศึกษาและ ตารางสอน 
(เงินอุดหนุน) 
ระยะที่ 1 จัดท าแผนการศึกษา   
1. คําอาหารกลางวัน  
= 80บาทx15คนx2 มื้อ = 
2,400 บาท  
2. คําอาหารวําง (25บาทตํอคน
ตํอมื้อ) (15 คน × 25 บาทx 4
มื้อ) =1,500 บาท 
รวม 3,900 บาท 
ระยะที่ 2 จัดท าตารางสอน 
1. คําอาหารกลางวัน (80บาทตํอ
คนตํอมื้อ)  
= 80บาทx15คนx2 มื้อ = 
2,400 บาท  
2. คําอาหารวําง (25บาทตํอคน
ตํอมื้อ) (15 คน × 25 บาทx 4
มื้อ) =1,500 บาท 
รวม 3,900 บาท 

 
 
 
 
(4วัน) 
ระยะที่ 1 
วันท่ี 
6 และ 13 
กุมภาพันธ์ 
2562 
ระยะที่ 2 
วันท่ี6 และ 
13 มีนาคม 
2562 

 
 

มีแผนการศึกษาตลอด
หลักสตูร แผนการ
ศึกษาประจ าปี
การศึกษา  
2562  และตารางสอน
ปีการศึกษา 2562 
เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติและสํงผลให๎การ
บริหารหลักสตูรมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตาม
มาตรฐานการเรียนรู ๎
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

รวมกจิกรรมที่ 2.1 เป็นเงิน 
7,800 บาท 

 ตัวชี้วัดกิจกรรมที่ 2.2 
ร๎อยละ100 ของอาจารย์
ผู๎สอนมีคณุวุฒิและ/ความ
เชี่ยวชาญตรงตามรายวิชา 
 

กิจกรรมที่ 2.2 ประชุม
ก าหนดภาระงานและ
มอบหมายภาระงาน ประจ าปี
การศึกษา 2562 
- ช้ีแจงหลักสูตร นโยบายการ
จัดการเรียนการสอน, การวัด
ประเมินผล, แนวทางการ
จัดท ามคอ.๓, ๔,5,6,  
แผนการสอน,  รายวิชาที่จะมี
การบูรณาการกับการวิจัย การ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
บริการวิชาการ,และพัฒนา
นักศึกษา รายวิชาที่จะมีการ
พัฒนาอัตลักณ์บณัฑติ 
- ช้ีแจงเกณฑ์ภาระงาน 
- มอบหมายภาระงาน 

-รองวิชาการ
ผู๎รับผิดชอบ
หลักสตูร หัวหน๎า
ภาควิชา หัวหน๎า
งานจ านวน 
อาจารย์ทุกคน   
60 คน  
 

กิจกรรมที่ 2.2 ประชมุก าหนด
ภาระงานและมอบหมายภาระ
งาน ประจ าปีการศึกษา 2562 
(เงินอุดหนุน) 
1. คําอาหารกลางวัน (80บาทตํอ
คนตํอมื้อ)  
= 80บาทx60คนx2 มื้อ = 
9,600 บาท  
2. คําอาหารวําง (25บาทตํอคน
ตํอมื้อ) (80คน × 25 บาทx 4
มื้อ) =8,000 บาท 
 
รวมกจิกรรมที่ 2.2 เป็นเงิน 
17,600 บาท 

(2วัน) 
3 เมษายน 

และ 8 
พฤษภาคม

2562 
 

 

อาจารย์มภีาระงานสอน
เป็นไปตามเกณฑ์ที่สภา
การพยาบาล และ
เกณฑ์ของสกอ.ก าหนด 
 

 

 ตัวชี้วัดกิจกรรมที่ 2.3 
1. ร๎อยละ 100 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนมีมคอ. 3 
และมคอ.4 กํอนเปิดภาค
การศึกษา 
2. ร๎อยละ 100 ของ

กิจกรรมที่ 2.3 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
น าเสนอและวิพากษ์ 
แผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชา (มคอ.๓ และมคอ.๔ 
และแผนการสอน)  

-รองวิชาการ
ผู๎รับผิดชอบ
หลักสตูร หัวหน๎า
ภาควิชา หัวหน๎า
งานจ านวน 15 
คน 

กิจกรรมที่ 2.3 
ประชุมเชิงปฏิบัติการน าเสนอและ
วิพากษ์ แผนการจัดการเรยีนรู๎
รายวิชา ประจ าปีการศึกษา 
2562 (เงินอุดหนุน) 
 

(10 วัน) 
ระยะที่ 1 วันที่
10-14 
มิถุนายน 
2562 
ระยะที่ 2 วันที่

มีแผนการจัดการเรยีนรู๎
รายวิชา  
(มคอ.๓ และมคอ.๔ 
และแผนการสอนที่มี
คุณภาพ 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

รายวิชาที่มีการจดัการเรียน
การสอนสอดคล๎องกับ
ผลลัพธ์การเรียนรูต๎ามเกณฑ์
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 
3 ร๎อยละ 10 ของราย
วิชาชีพพยาบาลที่เปิดสอน 
มีการบูรณาการกับพันธกิจ
อื่น 
 

ระยะที่ 1 ภาคเรียนต้น (5 
วัน) 
ระยะที่ 2 ภาคปลาย และฤดู
ร้อน (5 วัน) โดย 
- มอบหมายผูร๎ับผดิชอบ
รายวิชาประชุมรํวมกับผู๎สอน
เพื่อออกแบบการเรียนการ
สอน และน าเสนอการ
ออกแบบรายวิชาให๎มี
ประสิทธิภาพ (มคอ.3และ
มคอ.4)  
- วิพากษ์ มคอ.3-4 
(ครอบคลุมถึงการพิจารณา
คุณสมบัติอาจารยผ์ู๎สอน) โดย 
คณะกรรมการวิพากษ์ 

- อาจารย์ทุกคน   
20 คน  
 

ระยะที่ 1 ภาคเรียนต้น (5 วัน) 
1. คําอาหารกลางวัน (80บาทตํอ
คนตํอมื้อ) = 80บาทx35คนx5 
มื้อ = 14,000 บาท  
2. คําอาหารวําง (25บาทตํอคน
ตํอมื้อ) (35คน × 25 บาทx 10
มื้อ) =8,750 บาท 
รวมเป็น 22,750 บาท 
ระยะที่ 2 ภาคเรียนปลายและ
ภาคฤดูร้อน (5 วัน) 
1. คําอาหารกลางวัน (80บาทตํอ
คนตํอมื้อ) = 80บาทx35คนx5 
มื้อ = 14,000 บาท  
2. คําอาหารวําง (25บาทตํอคน
ตํอมื้อ) (35คน × 25 บาทx 20
มื้อ) =17,500 บาท 
รวมเป็น 31,500 บาท 
 
รวมกจิกรรมที่ 2.3 เป็นเงิน  
54,250 บาท 
 
 
 
 

2-6 กันยายน 
2562 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

 ตัวชี้วัดกิจกรรมที่ 2.4 
มีรูปเลํมเครื่องมือท่ีใช๎ในการ
วัดและประเมินผลของ
วิทยาลัย 

กิจกรรมที่ 2.4 พัฒนา
เครื่องมือวัดและประเมินผล 
- หัวหน๎าภาควิชารวบรวม
เครื่องมือท่ีใช๎ในการวัดและ
ประเมินผลของภาควิชา 
- ประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสตูรวิพากษ์
เครื่องมือท่ีใช๎ในการวัดและ
ประเมินผล 
- จัดท ารูปเลมํเครื่องมือท่ีใช๎ใน
การวัดและประเมินผลของ
วิทยาลัย 
- เผยแพรํเครื่องมือท่ีใช๎ในการ
วัดและประเมินผลของวิทยาลัย 

-รองวิชาการ
ผู๎รับผิดชอบ
หลักสตูร หัวหน๎า
ภาควิชา หัวหน๎า
งานจ านวน 15 
คน 
 

กิจกรรมที่ 2.4 พัฒนาเครื่องมือ
วัดและประเมินผล (เงินอุดหนุน) 
1. คําอาหารกลางวัน (80บาทตํอ
คนตํอมื้อ)  
= 80บาทx15คนx1 มื้อ =  
1,200 บาท  
2. คําอาหารวําง (25บาทตํอคน
ตํอมื้อ) (15 คน × 25 บาทx 2
มื้อ) = 750 บาท 
3. คําถํายเอกสาร และเข๎าเลมํ 
60 เลํม x100 บาท x  เป็นเงิน 
6,000 บาท 
รวมกจิกรรมที่ 2.4 เป็นเงิน 
7,950 บาท 

(1 วัน) 
22 

พฤษภาคม 
2562 

 

มีเครื่องมือที่ใช๎ในการ
วัดและประเมินผลของ
วิทยาลัยเพื่อเป็น
แนวทางในการวัดและ
ประเมินผลอยํางมี
ประสิทธิภาพ 
 

 

 ตัวชี้วัดกิจกรรมที่ 2.5 
มีรายชื่อผูร๎ับผดิหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565 

กิจกรรมที่ 2.5ประชมุสรรหา
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2565 
-คณะกรรมการรับสมัคร/สรร
หา/คัดเลือกตามแผน และ
ระบบกลไกฯที่ก าหนดใน 
- แตํงตั้งผู๎รับผดิหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2565 

-รองวิชาการ
ผู๎รับผิดชอบ
หลักสตูร 
หัวหน๎าภาควิชา 
หัวหน๎างาน  
ผู๎รับผิดชอบงาน
ทรัพยากรบุคคล
ฯ จ านวน 20 
คน   

กิจกรรมที่ 2.5 
ประชุมสรรหาผู้รับผิดหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2565 (เงิน
อุดหนุน) 
1. คําอาหารวําง (25บาทตํอคน
ตํอมื้อ) (20คน × 25 บาทx 1
มื้อ) = 500 บาท 
รวมกจิกรรมที่ 2.5 เป็นเงิน 
500 บาท 

กุมภาพันธ์ 
2562 

ผู๎รับผิดหลักสตูร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2565 เป็นไปตาม
เกณฑ์ของ สกอ. 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

 ตัวชี้วัดกิจกรรมที่ 2.6 
1. อัตราการคงอยูํของ
อาจารยผ์ู๎รับผิดชอบ
หลักสตูรร๎อยละ 100 
2. ร๎อยละ 100 ของ
อาจารยผ์ู๎รับผิดชอบ
หลักสตูรได๎รับการพัฒนา
ความเชี่ยวชาญทางวิชาการ 
วิชาชีพ และการผลิตผลงาน
วิชาการ 
3. ร๎อยละ 100 ของ
อาจารยผ์ู๎รับผิดชอบ
หลักสตูรมผีลงานวิชาการ
อยํางน๎อย 1 เรื่อง/5 ป ี
4. ร๎อยละ 80 ของอาจารย์
ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรมีความ
พึงพอใจตํอการสํงเสรมิและ
พัฒนาอาจารย์ผูร๎ับผดิชอบ
หลัก สูตรอยูํในระดับดีขึ้นไป  

กิจกรรมที่ 2.6 
ส่งเสริมพัฒนาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตาม
แผนที่ก าหนด 
 

คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 
จ านวน 15 คน   

กิจกรรมที่ 2.6 ส่งเสริมพัฒนา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ตามแผนที่ก าหนด 
งบประมาณอยูํท่ีงานทรัพยากรฯ 

ตุลาคม 
2561- 

กันยน2562 

  

 ตัวชี้วัดกิจกรรมที่ 3 
ระดับคะแนนผลการ
ประเมินคุณภาพระดับ
หลักสตูร (คําเปูาหมาย  
≥4.00) 

กิจกรรมที ่3 การก ากับ
ติดตามและควบคุมคุณภาพ
การศึกษา 
- ติดตามการจัดท าโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการ

คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 
จ านวน 15 คน   

กิจกรรมที่ 3 การก ากับติดตาม
และควบคุมคุณภาพการศกึษา 
คําอาหารวําง (25บาทตํอคนตํอ
มื้อ) (15 คน × 25 บาทx 3 มื้อ) 
= 1,125 บาท 

16 มกราคม 
2562 

2 เมษายน 
2562 

3 กรกฎาคม 

การบริหารหลักสูตรมี
คุณภาพ 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

 ปีงบประมาณ 2562 ตามไตร
มาส 
- ติดตามผลการบรหิาร
หลักสตูร ตามองค์ประกอบ 
1-6 เมื่อสิ้นสดุภาคการศึกษา 

 
รวมกจิกรรมที่ 3 เป็นเงิน 
1,125 บาท 

2562 
25 กันยายน 

2562 

 ตัวชี้วัดกิจกรรมที่ 4 
ระดับคะแนนผลการ
ประเมินคุณภาพระดับ
หลักสตูร (คําเปูาหมาย  
≥4.00) 
 

กิจกรรมที่ 4 ประเมินผลและ
น าผลไปพัฒนา 
4.1 ประเมินผลการ
ด าเนินงานตามตัวช้ีวัดของ
ระบบและกลไกการบริหาร
หลักสตูร (องค์ประกอบ 1-6) 
4.2 ประเมินกระบวนการของ
ระบบและกลไกการบริหาร
หลักสตูร 
4.3 จดัท าแนวทางการพัฒนา 
ตามผลการประเมินไป
ปรับปรุงระบบและกลไกการ
บริหารหลักสตูรในปีการศึกษา
ตํอไป  
4.4 เผยแพรํผลการ
ด าเนินงานตํอผูเ๎กี่ยวข๎อง 
 

1. 
คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 
จ านวน 15 คน 
2. อาจารย์
ประจ าหลักสตูร 
จ านวน 60 คน   

กิจกรรมที่ 4 ประเมินผลและน า
ผลไปพัฒนา 
งบประมาณรวมกับกจิกรรมที่ 3 

16 มกราคม 
2562 

2 เมษายน 
2562 

3 กรกฎาคม 
2562 

25 กันยายน 
2562 

การบริหารหลักสูตรมี
คุณภาพ 

 

สรุปงบประมาณโครงการที่ SP01-05  115,325    
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่ RP01-01 
โครงการรับนักศึกษาใหม ํ
 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
โครงการงานประจ า 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให๎การด าเนินการ
รับนักศึกษามีความ
สอดคล๎องกับนโยบายของ
วิทยาลัยฯ และสถาบัน
พระบรมราชชนกมี
คุณลักษณะของผูเ๎ข๎า
ศึกษาตรงตามทีห่ลักสูตร
ก าหนดชัดเจน โปรํงใส
และเชื่อถือได ๎
 

1.จ านวนนักศึกษาที่ผาํน
การคัดเลือกและขึ้นทะเบียน
เป็นนักศึกษาใหมํไมํน๎อยกวํา
ร๎อยละ 95 ของจ านวน
เปูาหมายตามที่หลักสตูร
ก าหนด 
2. จ านวนนักศึกษาใหมํ
เทียบกับเปูาหมายตาม
แผนการรับของสถาบันพระ
บรมราชชนก ไมํน๎อยกวํา
ร๎อยละ 90  
3. ไมมํีข๎อร๎องเรียนในการ
รับนักศึกษาจากผูม๎ีสํวนได๎
สํวนเสยี 

1.วิเคราะหผ์ลการด าเนินงาน
การรับสมัครและความพึง
พอใจของผู๎ด าเนินงาน และ
ผู๎ใช๎บริการ น ามาวางแผนและ
หาแนวทางการแก๎ไขการรับ
นักศึกษาใหมํ จากปีท่ีผํานมา  
2.ศึกษาแผนการรับนักศึกษา
ใน มคอ.2 และแผนการผลติ
ของสถาบันพระบรมราชชนก 
3. ประชาสัมพันธ์การรับ
สมัครให๎กับสถานศึกษาในเขต
จังหวัดที่รับผดิชอบ 
4. แตํงตั้งคณะกรรมการรับ
สมัครและคัดเลือกบุคคลเข๎า
ศึกษา 
5. ประชุมช้ีแจงขั้นตอนการ
รับสมคัร การคดัเลือก 
6. ด าเนินการรับสมัครและ
คัดเลือกตามแผนท่ีก าหนด 
7. สรปุผลการด าเนินการ 
วิเคราะหผ์ล และน าผลการ
วิเคราะหร์ับสมัครนักศึกษามา
แตํละครั้งมาไปปรับปรุงในการ
รับสมคัรและคัดเลือกในระบบ

- คณะกรรมการ
ด าเนินการรับ
สมัคร ตรวจ
หลักฐาน และ
สัมภาษณ์  
: ระบบคัดตรง
จากพ้ืนท่ี 
จ านวน 40 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- คณะกรรมการ
ด าเนินการรับ
สมัคร ตรวจ
หลักฐาน และ
สัมภาษณ์  
   : ระบบสอบ
ตรง จ านวน 20 

ใช๎เงินรายไดส๎ถานศึกษา 
1) ระบบรับตรงจากพ้ืนที่ 
- คําอาหารกลางวันกรรมการ 
จ านวน20 คน × 80 บาท × 1 
วัน เป็นเงิน 1,600 บาท 
- อาหารวํางกรรมการ จ านวน20 
คน × 25 บาท× 2 มื้อ × 1 วัน 
เป็นเงิน 1,000 บาท 
- คําเบี้ยประชุมกรรมการภายนอก 
จ านวน 10 คน × 1,000 บาท × 
3 วัน เป็นเงิน 30,000 บาท 
- คําเบี้ยประชุมประธานกรรมการ
ภายนอก จ านวน 1 คน × 
1,200 บาท × 3 วัน) เป็นเงิน 
3,600 บาท 
- คําวัสดุ อุปกรณ์ เป็นเงิน 
3,000 บาท 
2) ระบบสอบตรง 
- คําอาหารกลางวันกรรมการ
จ านวน 20 คน × 80 บาท × 3 
วัน) เป็นเงิน 4,800 บาท 
-อาหารวํางกรรมการจ านวน 20 
คน × 25 บาท × 2มื้อ × 3 วัน) 
เป็นเงิน 3,000 บาท 

ตามก าหนด
สบช.  

วิทยาลัยรับ นักศึกษา
ที่มีคุณสมบัตติรงตาม
หลักเกณฑ์ของสถาบัน
พระบรมราชชนก  

อ.จุฑามาศ 
-คุณนนท์หทัย 
-คุณณัฐนิชา 
-คุณจิณนภิา 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

อื่นในปีการศึกษาน้ันๆ 
8. สรปุผลการด าเนินการทั้ง 
9 ระบบและวิเคราะห ์
10. น าผลการประเมินไป
ปรับปรุงระบบและกลไกการ
บริหารหลักสตูรในปีการศึกษา
ตํอไป 

คน 
   
  
 
: ระบบสอบกลาง 
จ านวน 20 คน 

- คําตอบแทนคณะกรรมการสอบ
สัมภาษณ์ (20 คน × 400 บาท 
× 1 วัน) เป็นเงิน 8,000 บาท 
3) ระบบสอบกลาง 
- คําอาหารกลางวันกรรมการจ านวน 
20 คน ×80 บาท× 3 วัน)  
เป็นเงิน 4,800 บาท 
-อาหารวํางกรรมการ จ านวน 20 
คน ×25 บาท×2มื้อ× 3 วัน) 
เป็นเงิน 3,000 บาท 
- คําตอบแทนคณะกรรมการสอบ
สัมภาษณ์ (20 คน × 400 บาท 
× 1 วัน) เป็นเงิน 8,000 บาท 

รวมเงินโครงการที่ RP01-01 70,800    
โครงการที่ RP01-02 
โครงการการจัดการเรียน
การสอนระดับรายวิชาที่
สํงเสริมผลการเรียนรู๎ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขา
พยาบาลศาสตร์  
 
 

1. ร๎อยละ100ของรายวิชา
ใช๎จํายงบประมาณเป็นไปตาม
งบประมาณที่ไดร๎ับ 
2. ร๎อยละ 100 ของ
นักศึกษามีผลการประเมิน
การเรยีนรู๎ตามกรอบ
มาตรฐาน TQF ระดับดีขึ้นไป 
≥ 3.51 
3. ร๎อยละ 100 ของ
นักศึกษาท่ีมีผลการเรียนต่ า

กิจกรรมที่ 1 
การบริหารงบประมาณ
รายวิชา  
1. คณะกรรมการบริหาร
หลักสตูรวิเคราะห์ผลการใช๎
งบประมาณการจดัการเรียน
การสอนปีการศึกษาที่ผํานมา 
และก าหนดแนวทางการ
บริหารงบประมาณการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชาในปี

 
 
คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 
 
 
 
 
 
ผู๎รับผิดชอบ

กิจกรรมที่ 1 
การบริหารงบประมาณรายวิชา  
(เงินอุดหนุน) 
- ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ 
เป็นเงิน 755,972.20 บาท 
- ภาควิชาการพยาบาลผู๎ใหญฯํ 
เป็นเงิน 268,749.83 บาท 
- ภาควิชาการพยาบาลเด็กและ
วัยรุํน เป็นเงิน 121,140บาท 
- ภาควิชาการพยาบาลสุขภาพจิต

ตลอดปี
การศึกษา 
2561- ภาค
เรียนที่ 
1/2562 
 

- การบริหาร
งบประมาณการจัดการ
เรียนการสอนเป็นไป
อยํางมีประสิทธิภาพ 
 

อ. อายุพร  
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
โครงการงานประจ า 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อบริหารการใช๎
งบประมาณการเรียนการ
สอนอยํางมีคุณภาพ 
2. เพื่อเสริมสร๎าง
ประสบการณ์เฉพาะให๎
นักศึกษากํอนส าเรจ็
การศึกษาเพื่อการเตรยีม
ความพร๎อมในการ
ปฎิบัติงานในวิชาชีพ
พยาบาล 
3. เพื่อประเมินผลลัพธ์
การเรยีนรู๎ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรสีาขาพยาบาล
ศาสตร ์
4. เพื่อพัฒนาผลการเรียน
ของนักศึกษาให๎มีผลการ
เรียน มากกวํา 2.50 
 
 

กวํา 2.5 ในปีการศึกษา 
2560 ไดร๎ับการชํวยเหลือ 
ให๎มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอด
หลักสตูรมากกวํา 2.5 เมื่อ
สิ้นสุดปีการศึกษา 2561 

การศึกษาตํอไป 
2.หัวหน๎าภาคเผยแพรผํลแนว
ทางการบริหารงบประมาณ
เพื่อให๎ผู๎รับผิดชอบรายวิชา
น าไปใช๎ในการจัดท า
งบประมาณการจดัการเรียน
การสอนรายวิชา 
3. ผู๎รับผิดชอบรายวิชา
ก าหนดการใช๎งบประมาณใน
มคอ.3, มคอ.4 
4. ผู๎รับผิดชอบรายวิชา 
หัวหน๎าภาควิชา ก ากับ 
ติดตามการใช๎งบประมาณการ
จัดการเรียนการสอนให๎เป็นไป
ตามก าหนดทีร่ะบุใน มคอ.3
และมคอ.4  
5.ผู๎รับผดิชอบรายวิชาสรุปผล
การใช๎งบประมาณการจดัการ
เรียนการสอนรายไตรมาสและ
จัดท าการใช๎จํายงบประมาณ
รายวิชา ระบไุว๎ในมคอ.5,
มคอ.6พร๎อมท้ังให๎
ข๎อเสนอแนะ 
 

รายวิชา 
 
 
 
ผู๎รับผิดชอบ
รายวิชา 
 
 

และจิตเวช เป็นเงิน 
307,740.03บาท 
- ภาควิชาการพยาบาลครอบครัว
และชุมชน เป็นเงิน 790,100 
บาท 
- ภาควิชาการบริหารและพัฒนา
วิชาชีพการพยาบาล  
เป็นเงิน 98,750 บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ 1  
เป็นเงิน 2,342,452.06 บาท 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

 6. กลุํมงานวิชาการน าผลการ
ด าเนินงานไปปรับปรุงการ
บริหารงบประมาณการจัดการ
เรียนการสอนในแตลํะรายวิชา
ในปีการศึกษาตํอไป 

  กิจกรรมที่ 2 ฝึกปฏิบัติเพ่ือ
เตรียมความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานก่อนส าเร็จ
การศึกษา (Elective 
practice)  
1. ประชุมวางแผนกับ
โรงพยาบาลพุทธชินราช 
2.ปฐมนิเทศวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรมและแนวทางการฝึก
ปฏิบัติการพยาบาลแบบเข๎มแกํ
นักศึกษา 
3. นักศึกษาฝึกปฏิบัติการ
พยาบาลแบบเขม๎ (Elective 
Practice) ตามหอผู๎ปุวยใน
แผนกตําง ๆ 
4. ติดตามประเมินผลการฝึก
ปฏิบัติการพยาบาล 
5. การสัมมนาหลังฝึกปฏิบัติ
เพื่อประเมินผลกิจกรรม 

นักศึกษา
พยาบาลศาสตร์
ช้ันปีท่ี 4 (รุํนท่ี 
67)  
ปีการศึกษา 
2561 จ านวน   
136คน 

1. คําสมนาคณุภาคปฏิบัติอัตรา
300บาท/คน/เดือน (136คน
x10วัน เป็นเงิน 13,600 บาท 
รวมเป็นเงิน 13,600บาท 

11-22 มี.ค. 
2562 

1.วิทยาลัยฯสามารถ
ผลิตบัณฑติพยาบาลมี
คุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรสีาขา
พยาบาลศาสตร์  

อ.ดร.อัญชลี 
แก๎วสระศร ี
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

  กิจกรรมที่ 3 การประเมินผล
การเรยีนรู๎ตามกรอบมาตรฐาน 
TQF ระดับชั้นปี  
1.ประชุมวิเคราะหผ์ลการ
ประเมินผลการเรียนรู๎ตาม
กรอบมาตรฐาน TQF 
ระดับชั้นปีในปีการศึกษาที่
ผํานมา และวางแผนการ
ด าเนินงาน 
2.แตํงตั้งคณะกรรมการจัดท า
สถานการณ์จ าลองและแบบ
ประเมินผล 
3.ด าเนินการทวนสอบการ
เรียนรูต๎ามกรอบมาตรฐาน
ระดับชั้นปีท่ี 1 – 4 
4.วิเคราะหผ์ลการประเมินผล
การเรยีนรู๎ตามกรอบมาตรฐาน 
TQF ระดับชั้นปี  
5. น าผลการด าเนินงานไป
ปรับปรุง เพื่อพัฒนานักศึกษา
ในปีการศึกษาตํอไป 
 
 
 

 
 
 
คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 
 
 
 
 
 
 
น.ศ.พยาบาล 
ช้ันปีท่ี 1-4  
จ านวน 596 
คน 
 

กิจกรรมที่ 3 การประเมินผลการ
เรียนรูต๎ามกรอบมาตรฐาน TQF 
ระดับชั้นปี (เงินอุดหนุน)  
- คําตอบแทนผู๎ปุวยเสมือนจริง 
10 คน คนละ 300บ./วัน x 4วัน 
เป็นจ านวนเงิน 12,000บาท  
- คําอาหารกลางวันส าหรับ
คณะกรรมการ 20 คน x 4 วัน x 
80 บาท เป็นเงิน 6,400บาท 
- อาหารวํางส าหรับคณะกรรมการ 
20 คน x 8 มื้อ x 25 บาท รวม 
4,000บาท 
- คําวัสดุอุปกรณ์ 1,000 บาท  
รวมเงินกิจกรรมที่ 3 เป็นเงิน 
23,400 บาท 
 

 
 
 
 
 
ปี1 
13 พ.ค.
2562 
ปี 2  
24 พ.ค.
2562 
ปี 3 
22 ก.ค. 
2562 
ปี 4  
25 มี.ค.
2562 
 

นักศึกษาและบัณฑิต
ของวิทยาลัยมีคุณภาพ 
ผลการเรียนรู๎เป็น
เปน็ไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขา
พยาบาลศาสตร ์

อ.วราภรณ์  
สัตยวงศ ์
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

  กิจกรรมที่ 4  พัฒนา
นักศึกษาท่ีมีแนวโน๎นผลการ
เรียนต่ า 
1.งานจัดการศึกษาแจ๎งรายชื่อ
นักศึกษาท่ีมีผลการเรียนเฉลี่ย
ตลอดหลักสตูรในปีการศึกษา 
2560 น๎อยกวําหรือเทํากับ 
2.50 ให๎คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร อาจารย์
ประจ าช้ัน และอาจารย์ที่
ปรึกษาทราบ 
2.คณะกรรมการบริหาร
หลักสตูร ประชุมวิเคราะห์
ปัจจัยที่มีผลตํอผลการเรียน 
ก าหนดแนวทางการชํวยเหลือ
นักศึกษาท่ีมีแนวโน๎นผลการ
เรียนต่ าโดยระบไุว๎ในคูํมือวัด
และประเมินผลฯ พร๎อม
เผยแพรํใหผ๎ู๎เกี่ยวข๎องน าไป
ปฏิบัติ  
3. ผู๎รับผิดชอบรายวิชา 
อาจารยผ์ู๎สอน อาจารย์ประจ า
ช้ัน และอาจารย์ที่ปรึกษา 
ด าเนินการตามแนวทางการ

 
 
 
นักศึกษา
พยาบาล 
ช้ันปีท่ี 1-4  
จ านวน 596คน 
 
คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 
งานจัดการ
ศึกษา 
 

กิจกรรมที่ 4 
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ีมีแนว
โน๎นผลการเรียนต่ า 
- คําตอบแทนผู๎สอน 
จ านวน 4 คนๆ ละ 2 ชม.ๆละ 
400บ. เป็นจ านวนเงิน 3,200
บาท  
(ทบทวนวิชาพยาธิฯ, กายวิภาคฯ 
1, กายวิภาคฯ 2, เภสัช) 
รวมเงินกิจกรรมที่ 4 เป็นเงิน 
3,200 บาท 
 
 
 

ตลอดปี
การศึกษา 
2561 
 

นักศึกษาทุกคนมีผล
การเรยีนเฉลีย่ตลอด
หลักสตูรมากกวํา 2.5 
เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 
2561 
 

อ.อายุพร 
กัยวิกัยโกศล 
อ.ดร.รุํงทิวา 

หวังเรืองสถิตย ์
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

ชํวยเหลือท่ีระบไุว๎ในคูํมือวัด
และประเมินผลฯ และรายงาน
ให๎รองผู๎อ านวยการกลุํมงาน
วิชาการทราบเป็นระยะอยําง
ตํอเนื่อง 
4. คณะกรรมการบริหาร
หลักสตูรก ากับ ตดิตามการ
ชํวยเหลือนักศึกษาที่มผีลการ
เรียนต่ าตามคูมํือฯ อยําง
ตํอเนื่อง ทุกภาคการศึกษา 
5.คณะกรรมการบริหาร
หลักสตูรประชุมวิเคราะหผ์ล
การด าเนินงานการชํวยเหลือ
นักศึกษาท่ีมีแนวโน๎มมผีลการ
เรียนต่ า อยํางน๎อย ปี
การศึกษาละ 2 ครั้ง เพ่ือ
วิเคราะหป์ัจจัยที่มผีลตํอผล
การเรยีนของนักศึกษาและ
พัฒนาวิธีการชํวยเหลือ
นักศึกษาให๎สอดคล๎องกับ
ปัจจัยที่เกิดขึ้น ภายหลังสิ้นสดุ
ปีการศึกษาคณะกรรมการ
สรุปผลการชํวยเหลือท่ีมี
ประสิทธิภาพและก าหนดแนว



      แผนปฏิบัตกิารปีงบประมาณ ๒๕62 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช หน๎า 59 
 

โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

ทางการพัฒนาผลการเรยีน
ของนักศึกษาให๎มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึนในปี
การศึกษาตํอไป 

สรุปงบประมาณโครงการที ่RP01-02 2,382,652.06    
โครงการที่ RP01-03 
โครงการประชุมเสรมิสร๎าง
ความรํวมมือในการผลิต
บัณฑิตพยาบาล 
 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
โครงการงานประจ า 
วัตถุประสงค์ 
๑.เพื่อให๎วิทยาลยัพยาบาล
บรมราชชนนี พุทธชินราช
มีแหลํงฝึกปฏิบัติงานหลัก 
ที่ให๎บริการพยาบาล
ครอบคลมุทุกสาขา และ
ได๎รับการรับรองคุณภาพ
จากหนํวยงานระดับชาต ิ
๒.เพื่อให๎วิทยาลยัพยาบาล
บรมราชชนนี พุทธชินราช
มีแหลํงฝึกปฏิบัติงาน

๑.ร๎อยละ ๑๐0 ของแหลํง
ฝึกปฏิบัติงานหลักของ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี พุทธชินราชท่ี
ให๎บริการพยาบาล
ครอบคลมุทุกสาขา ได๎รับ
การรับรองคณุภาพจาก
หนํวยงานระดับชาต ิ
๒.ร๎อยละ ๑๐0 ของแหลํง
ฝึกปฏิบัติงานหลักของ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี พุทธชินราช 
ครอบคลมุทุกระดบั ท้ัง
ระดับปฐมภูมิ ทุตยิภูมิและ   
ตติยภมูิ และมีการจัดการ
การฝึกปฏิบัติรํวมกับแหลํง
ฝึกปฏิบัต ิ
๓.มีแผนการจดัการส าหรับ
แหลํงฝึกปฏิบตัิงานท่ีใช๎

1.วิเคราะหผ์ลการด าเนินการ 
จัดการเรียนการสอน
ภาคปฏิบตั ิ
ความเสีย่ง และผลการ
ประเมินแหลํงฝึกโดยนักศึกษา 
อาจารย์ และพี่เลีย้งแหลํงฝึก 
เพื่อน ามาวางแผนและหาแนว
ทางการแก๎ไข การฝึก
ปฏิบัติงานจากปีท่ีผาํนมา ใน
แหลํงฝึกปฏิบตัิงานหลักของ
วิทยาลัยพยาบาลฯ 
2.แตํงตั้งกรรมการการประชุม
เสรมิสร๎างความรํวมมือในการ
ผลิตบัณฑติพยาบาล 
3.ประชุมวิเคราะหผ์ลการ
ด าเนินจากปีการศึกษาที่ผําน
มา และน าผลการประชุมมา
วางแผนคัดเลือกแหลํงฝึก  
4.ประสานงานแหลํงฝึกเข๎า

- ตัวแทนจาก
สถาบันการศึกษ
าที่เกี่ยวข๎อง 4 
คน 
- หัวหน๎าหอ
ผู๎ปุวย รพ.พุทธ
ชินราช จ านวน  
๒๕คน 
- หัวหน๎าหอ
ผู๎ปุวย รพท. ๑๕ 
คน 
-หัวหน๎ากลุํม
การ พยาบาล
รพช. และรพ
สต. จ านวน ๑9 
คน 
-สสจ.สสอ.
พิษณุโลก จ านวน 
๒ คน 

เงินอุดหนุน 
-คําอาหารกลางวัน  
(๘๐บาท/มื้อx 80 คนx 1 มื้อ) 
เป็นเงิน ๖,400 บาท 
-คําอาหารวําง (๒๕ บาท/มื้อ x  
80 คนx 2 มื้อ) เป็นเงิน 4,000 
บาท 
- คําวัสดุ อุปกรณ์  
เป็นเงิน 1,5๐๐ บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑8 มิ.ย.25๖
2 
 

นักศึกษาไดฝ๎ึก
ภาคปฏิบตั ิ
ในแหลํงฝึกท่ีได๎
มาตรฐานตามเกณฑ์
สภาการพยาบาล 
 

อ.ดร.นฤมล 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

ครอบคลมุทุกระดบั ท้ัง
ระดับปฐมภูมิ ทุตยิภูมิ
และตติยภมูิและมีการ
จัดการการฝึกปฏิบัติ
รํวมกับแหลํงฝึกปฏิบตั ิ
๓.เพื่อให๎เกิดความรํวมมือ
ในการมีแผนการจัดการ
ส าหรับแหลํงฝึกปฏิบัติงาน
ที่ใช๎รํวมกันหลายสถาบัน 

รํวมกันหลายสถาบัน 
 

รํวมประชุม 
5.ด าเนินการจดัประชุมตาม
แผนที่ก าหนด 
6.ประเมินผลการประชุม 
7. ประเมินผลการด าเนินงาน
และน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงระบบและการจดัการ
เรียนการสอน 
 

-ทีมบริหาร
หลักสตูร ได๎แกํ 
รองผู๎อ านวยการ 
หน.งานบริหาร
หลักสตูร
อาจารย์
ผู๎รับผิดชอบ
หลักสตูร  หน.
ภาคจาก
วิทยาลัย ๑๕ 
คน 
รวมทั้งสิ้น 80 
คน 

สรุปงบประมาณโครงการที ่RP01-03 ๑1,900    
โครงการที่ RP01-04 
โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
ด๎านการสอนส าหรับ
พยาบาลพี่เลี้ยง 
 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
โครงการงานประจ า 
 

ผู๎เข๎ารับการอบรมมีความรู๎
ความเข๎าใจในหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
กระบวนการจดัการเรียน
การสอน การวดัประเมินผล
ภาคปฏิบตัิ โดยมีคะแนน
เฉลี่ย ๓.๕๑ ขึ้นไปจาก
คะแนนเตม็ ๕ 
  

1.แตํงตั้งกรรมการการประชุม
เชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
ด๎านการสอนส าหรับพยาบาล
พี่เลี้ยง 
2.ประชุมวิเคราะหผ์ลการ
ด าเนินจากปีการศึกษาที่ผําน
มา และน าผลการประชุมมา
วางแผนด าเนินการประชุม     
3.ผูร๎ับผิดชอบจัดเตรียมวัสดุ
อุปกรณ์ ประสานเรื่องสถานที่ 

พยาบาลพี่เลี้ยง
จากแหลํงฝึก 
จ านวน 5๐ คน 
อาจารย์ 2๐ คน 

เงินอุดหนุน 
-คําอาหารและอาหารวําง 70 คน
x5วันๆละ 130 บาท เป็นเงิน 
45,500 บาท 
-คําเดินทาง/พาหนะวิทยากร
6,000 บาท/คน x 3 คน เป็นเงิน 
18,000 บาท 
-คําที่พัก 1,450 บาท x 3คนx2
คืน  เป็นเงิน 8,700 บาท 
-คําตอบแทนวิทยากรเอกชน 21 

24-28 มิ.ย. 
2562 

๑.  วิทยาลัยพยาบาลฯ
และสถานบริการ
สุขภาพท่ีเป็นแหลํงฝึก
ของนักศึกษามี
สัมพันธภาพที่ดีในการ
รํวมมือการจัดการเรียน
การสอน 
๒.  พยาบาลพี่เลี้ยงมี
ศักยภาพและทัศนคติ
ที่ดีในการฝึก

อ.สาวิตร ี
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ 
1.ผูเ๎ข๎ารับการอบรมมี
ความรู๎ความเข๎าใจ
เกี่ยวกับหลักสูตรพยาบาล
ศาสตร์ฉบับปรับปรุงปี 
2555 และ 2560 
2. มีความรู๎ความเข๎าใจ
เกี่ยวกับกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน การ
วัดประเมินผลภาคปฏิบัติ  
3. เพื่อการเผยแพรํ
หลักสตูร 

การขอหนํวย CNEU จากสภา
การพยาบาล 

4.ประสานงานเชิญพีเ่ลี้ยง
แหลํงฝึกเข๎ารํวมประชุม 
5.ด าเนินการจดัประชุมตาม
แผนที่ก าหนด 
6. ประเมินผลการประชุม 
7.ประเมินผลการด าเนินงาน
และน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงระบบและ
กระบวนการจดัการเรียนการ
สอน 

ชม x 1200 บาท เป็นเงิน 
25,200 บาท 
-คําตอบแทนวิทยากรหนํวยงาน
รัฐบาล ๖๐๐ บาท x ๑๔ ช่ัวโมง  
เป็นเงนิ    ๘,๔00 บาท 
-คําขอหนํวย CNEU เป็นเงิน 
2,000 บาท 
- คําถํายเอกสาร เป็นเงิน 
 3,๐๐๐ บาท 
-คําวสัดุอุปกรณ์ ๕,๐๐๐ บาท 
เป็นเงิน ๑15,8๐๐ บาท 

ภาคปฏิบตัิของ
วิทยาลัยฯ 
๓.  ได๎แนวทางและ
ความรํวมมือในการ
ผลิตบัณฑติพยาบาล 

สรุปงบประมาณโครงการที ่RP01-04 ๑14,3๐๐    
โครงการที่ RP01-05  
การเตรียมความพร๎อม
กํอนเข๎าศึกษา 
 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
โครงการงานประจ า 
วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อให๎นักศึกษาแตํละ
ช้ันปีมีความเข๎าใจ
หลักสตูร รายวิชา การ

1.ร๎อยละ 80 ของนักศึกษา
มีความเข๎าใจวิธีการจัดการ
เรียนการสอน และการวัด
ประเมินผล 
2.ร๎อยละ 80 ของนักศึกษา
มีความรูภ๎าษาอังกฤษ
เพิ่มขึ้นอยํางน๎อย 20% 
ภายหลังการเตรียมความ
พร๎อม 
3. ร๎อยละ 80 ของ
นักศึกษามีความรู๎ทางดา๎น

กิจกรรมที่1 ชั้นปีที่ 1 
1.1 ประชุมน าผลเตรียมความ
พร๎ อมของ ช้ั นปี ที่  1  ในปี
การศึกษาที่ผํานมาวิเคราะห์
และวางแผนการเตรียมความ
พร๎อม 
1.2 ด าเนินการเตรียมความ
พร๎อมของช้ันปีท่ี 1 ในเรื่อง 
การใช๎ชีวิต /ภาษาอังกฤษ/
การใช๎ศตวรรษที่ 21 (การ
เรียนแบบ Active Learning)/

-อาจารย์
กรรมการ 
๑๐ คน 
-นักศึกษาช้ันปีท่ี 
๑ (รุํนท่ี71) 
จ านวน 150 
คน 
-กรรมการ
สโมสรนักศึกษา 
๓๐ คน 
 

กิจกรรมที่1 
เงินลงทะเบียนนักศึกษาใหมคํนละ 
๑,๕๐๐บาทx๑5๐คนเป็นเงิน   
225,000บาท  
- คําอาหารมื้อกลางวัน นศ.พยบ.
1 จ านวน 150 คน x 15 มื้อ x 
40 บาท เป็นเงิน 90,000 บาท 
- คําอาหารวําง นศ.พยบ.1 
จ านวน 150 คน x 15 มื้อ  x 
15 บาท เป็นเงิน  
33,75๐ บาท  

3 สป.ตาม
แผนการศึกษา

2562 

นักศึกษาแตํละช้ันปีมี
ความพร๎อมในการ
เรียนของแตํละชั้นปี 
ของปีการศึกษาน้ันๆ 

อ.ปยิะเนตร  
หัวหน๎าภาค
ผู๎ใหญ ํ
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

จัดการเรียนการสอน การ
วัดประเมินผล และความ
ทันสมัยในแตลํะรายวิชา 
2.มีทักษะการเรยีนรู๎ใน
ศตวรรษที่ 21 เกี่ยวกับ 
ภาษาอังกฤษ การใช๎
คอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศ 
3.นักศึกษาทราบเกี่ยวกับ
แหลํงทุนสนับสนุนและ
แหลํงงาน 
4. เพื่อให๎นักศึกษาเข๎าใจ
ระบบการอุทรณร์๎องเรียน
ที่วิทยาลัยจัดให ๎
5. เพื่อให๎นักศึกษามี
ทักษะการปรับตัวและการ
ใช๎ชีวิตใน
สถาบันการศึกษาได ๎
6. เพื่อให๎นักศึกษา
ตระหนักในคณุคําของการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ไทย(พิธีบายศรสีูํขวัญและ
วัฒนธรรมพื้นบ๎าน) 

คอมพิวเตอร์เพิม่ขึ้นอยําง
น๎อย 20% ภายหลังการ
เตรียมความพร๎อม 
4.ร๎อยละ 80 ของนักศึกษา
ทราบเกี่ยวกบัแหลํง
สนับสนุนและแหลํงงานท่ี
วิทยาลัยจัดให ๎
5.ร๎อยละ 80 ของนักศึกษา
เข๎าใจระบบการอุทรณ์
ร๎องเรียนที่วิทยาลยัจัดให ๎
6.ร๎อยละ 80 ของนักศึกษา
มีทักษะการปรับตัวและการ
ใช๎ชีวิตในสถาบันการศึกษา 
7. ร๎อยละ 80 ของ
นักศึกษาตระหนักในคณุคํา
ของการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย 
 

หนํวยบริการนอกหลักสตูรที่
วิทยาลัยจัดให๎(15วัน)  
   วันท่ี1 รับมอบตัวและ
ปฐมนิเทศวิทยาลยัฯ 
   วันท่ี2-3 การปรับตัวและ
การใช๎ชีวิตใน
สถาบันการศึกษา  
   วันท่ี4 การเรียนรู๎วัฒนธรรม
พื้นบ๎านและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทยผํานพิธี
บายศรสีูํขวัญและไปศึกษา
วัฒนธรรมพื้นบ๎าน  
   วันท่ี5 การเรียนแบบ
Active Learning (overview, 
mapping, การเรียนรู๎แบบ 
authentic) 
    วันท่ี6 การอําน การคิด
วิเคราะห์  
   วันท่ี7-8 การสืบค๎นสาร 
สนเทศ/ห๎องสมุด/
คอมพิวเตอร์  
    วันท่ี 9-12 ภาษาอังกฤษ
(นักศึกษาทุกคน) 
    วันท่ี13-14 ภาษาอังกฤษ

- คําอาหารมื้อเย็น นศ.พยบ.1 
จ านวน 150 คน x 5 มื้อ x 40 
บาท เป็นเงิน 30,000 บาท 
- คําตอบแทนวิทยากรจาก
หนํวยงานรัฐบาล ชม.ละ๖๐๐บาท 
x 3 คน x ๗ ชม.  
เป็นเงิน ๑2,6๐๐ บาท 
-คําพาหนะไปศึกษาวัฒนธรรม 6 
คัน x 1,5๐๐  บาท  
เป็นเงิน 9,0๐๐ บาท 
- คําอาหารกลางวัน วิทยากร และ
กรรมการ 10 คน x 80 บาทเป็น
เงิน 800 บาท  
-คําอาหารเย็น วิทยากรและ
กรรมการ 10 คน x 80 บาทเป็น
เงิน 800 บาท 
- คําอาหารวํางวิทยากร และ
กรรมการ 10คน x 25 บาท x 2 
มื้อเป็นเงิน 500 บาท  
-คําอาหารมื้อกลางวัน กรรมการ
สโมสรนักศึกษา จ านวน 30 คน x 
5 วัน x 40บาทเป็นเงิน 6,000
บาท 
-คําอาหารมื้อเย็นกรรมการสโมสร
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

(นักศึกษาที่มีผลการสอบ
ภาษาอังกฤษไมํผํานเกณฑ์) 
   วันท่ี15 ถอดบทเรียนการ
เรียนรู๎และประเมินโครงการ 
1.3 ประเมินผลการเตรยีม
ความพร๎อม 
1.4 วิเคราะห์ผลการ
ด าเนินการเพื่อการปรับปรุง 
 
 

นักศึกษา จ านวน 30 คน x 5 วัน 
x 40 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท 
- คําอาหารวํางกรรมการ สโมสร
นักศึกษา จ านวน 30 คน x 2 มื้อ 
x 5 วัน x 15 บาท เป็นเงิน 
4,500 บาท 
-คําถํายเอกสาร เป็นเงิน 
1,55๐ บาท 
- คําวัสดุ อุปกรณ์ เป็นเงิน 
2,500 บาท 
- คําจัดท าและด าเนินการพิธี
บายศรสีูํขวัญ 7,000 บาท 
-คําตอบแทนสาธารณูปโภค ระยะ
2 สป.กํอนการลงทะเบยีนเรยีน 
เหมาจําย20,000 บาท 
รวมเป็นเงิน 225,000บาท 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปงบประมาณโครงการที ่RP01-05 225,0๐๐    
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่ RP01-06
โครงการการเตรียมความ
พร๎อมกํอนเรียน 
 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
โครงการงานประจ า 
วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อให๎นักศึกษาแตํละ
ช้ันปีมีความเข๎าใจ
หลักสตูร รายวิชา การ
จัดการเรียนการสอน การ
วัดประเมินผล และความ
ทันสมัยในแตลํะรายวิชา 
2.มีทักษะการเรยีนรู๎ใน
ศตวรรษที่ 21 เกี่ยวกับ
ภาษาอังกฤษ การใช๎
คอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศ 
3.เพื่อให๎นักศึกษามีความรู๎
ความเข๎าใจความเสี่ยง
ขณะปฏิบตัิงานบนหอ
ผู๎ปุวย และ patient  

1.ร๎อยละ 80 ของนักศึกษา
มีความเข๎าใจวิธีการจัดการ
เรียนการสอน และการวัด
ประเมินผล 
2.ร๎อยละ 80 ของนักศึกษา
มีความรูภ๎าษาอังกฤษ
เพิ่มขึ้นอยํางน๎อย 20% 
ภายหลังการเตรียมความ
พร๎อม 
3.ร๎อยละ 80 ของนักศึกษา
มีความรู๎ทางด๎าน
คอมพิวเตอร์เพิม่ขึ้นอยําง
น๎อย 20% ภายหลังการ
เตรียมความพร๎อม 
4.ร๎อยละ 80 ของนักศึกษา
มีความรู๎ทางด๎านความรู้
เกี่ยวกับเรื่อง patient 
safety เพิ่มขึ้นอยํางน๎อย 
20% ภายหลังการเตรียม
ความพร๎อม 
5.ร๎อยละ 80 ของนักศึกษา
ทราบเกี่ยวกบัแหลํง
สนับสนุนและแหลํงงานท่ี
วิทยาลัยจัดให ๎

กิจกรรมที่ 1 ช้ันปีท่ี 2 
ช้ันปีท่ี 2 ทักษะทางวิชาชีพ /
ภาษาอังกฤษ (Grammar/ 
listening/ Reading)/การใช๎
ศตวรรษที่ 21 (การสืบค๎น, 
พื้นฐานการใช๎คอมพิวเตอร์) /
หนํวยบริการนอกหลักสตูรที่
วิทยาลัยจัดให/๎ความเสีย่ง
ขณะปฏิบตัิงานบนหอผู๎ปุวย 
(1สัปดาห์) 
วันท่ี1-2 เปิดรายวิชาที่สอน
ในช้ันปีท่ี 2(เฉพาะเทอม1) 
ช้ีแจงแหลํงทุนสนับสนุน/
แหลํงงาน 
และระบบการอุทรณร์๎องเรียน 
วันท่ี3 ความเสี่ยงขณะ
ปฏิบัติงานบนหอผู๎ปุวย และ
ให๎ความรู๎เกี่ยวกับเรื่อง 
patient safety 
วันท่ี4 การสืบค๎นสารสนเทศ/
ห๎องสมุด/คอมพิวเตอร ์ แหลํง
งาน Part time 
วันท่ี5ภาษาอังกฤษ(Grammar/ 
listening/ Reading) 

นักศึกษาช้ันปีท่ี 
2 

ไมํใช๎งบประมาณ 1 สป.ตาม
แผนการศึกษา

2562 

นักศึกษาแตํละช้ันปีมี
ความพร๎อมในการ
เรียนในปีการศึกษา
นั้นๆ 

หัวหน๎าภาค
ผู๎ใหญ ํ
อ.เริงฤทธิ ์
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

safety 
4. นักศึกษาทราบเกีย่วกับ
แหลํงทุนสนับสนุนและ
แหลํงงาน 
5. เพื่อให๎นักศึกษาเข๎าใจ
ระบบการอุทรณร์๎องเรียน
ที่วิทยาลัยจัดให ๎

6.ร๎อยละ 80 ของนักศึกษา
เข๎าใจระบบการอุทรณ์
ร๎องเรียนที่วิทยาลยัจัดให ๎

กิจกรรมที่ 2 ช้ันปีท่ี 3 
ช้ันปีท่ี 2 ทักษะทางวิชาชีพ /
ภาษาอังกฤษ (Grammar/ 
listening/ Reading)/การใช๎
ศตวรรษที่ 21 (การสืบค๎น, 
พื้นฐานการใช๎คอมพิวเตอร์) /
หนํวยบริการนอกหลักสตูรที่
วิทยาลัยจัดให/๎ความเสีย่ง
ขณะปฏิบตัิงานบนหอผู๎ปุวย 
(1สัปดาห์) 
วันท่ี1-2 เปิดรายวิชาที่สอน
ในช้ันปีท่ี 2(เฉพาะเทอม1) 
ช้ีแจงแหลํงทุนสนับสนุน/
แหลํงงาน 
และระบบการอุทรณร์๎องเรียน 
วันท่ี3 ความเสี่ยงขณะ
ปฏิบัติงานบนหอผู๎ปุวย และ
ให๎ความรู๎เกี่ยวกับเรื่อง 
patient safety 
วันท่ี4 การสืบค๎นสารสนเทศ/
ห๎องสมุด/คอมพิวเตอร ์ แหลํง
งาน Part time 
วันท่ี5ภาษาอังกฤษ(Grammar/ 
listening/ Reading) 

นักศึกษาช้ันปีท่ี 
3 

ไมํใช๎งบประมาณ 1 สป.ตาม
แผนการศึกษา

2562 

นักศึกษาแตํละช้ันปีมี
ความพร๎อมในการ
เรียนในปีการศึกษา
นั้นๆ 

หัวหน๎าภาค
ผู๎ใหญ ํ
อ.ดร.นฤมล 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

  กิจกรรมที่ 3 ช้ันปีท่ี 4 
ช้ันปีท่ี 2 ทักษะทางวิชาชีพ /
ภาษาอังกฤษ (Grammar/ 
listening/ Reading)/การใช๎
ศตวรรษที่ 21 (การสืบค๎น, 
พื้นฐานการใช๎คอมพิวเตอร์) /
หนํวยบริการนอกหลักสตูรที่
วิทยาลัยจัดให/๎ความเสีย่ง
ขณะปฏิบตัิงานบนหอผู๎ปุวย 
(1สัปดาห์) 
วันท่ี1-2 เปิดรายวิชาที่สอน
ในช้ันปีท่ี 2(เฉพาะเทอม1) 
ช้ีแจงแหลํงทุนสนับสนุน/
แหลํงงานและระบบการ
อุทรณ์ร๎องเรยีน 
วันท่ี3 ความเสี่ยงขณะ
ปฏิบัติงานบนหอผู๎ปุวย และ
ให๎ความรู๎เกี่ยวกับเรื่อง 
patient safety 
วันท่ี4 การสืบค๎นสารสนเทศ/
ห๎องสมุด/คอมพิวเตอร ์ แหลํง
งาน Part time 
วันท่ี5ภาษาอังกฤษ (Grammar/ 
listening/ Reading) 

นักศึกษาช้ันปีท่ี 
4 

ไมํใช๎งบประมาณ 1 สป.ตาม
แผนการศึกษา

2562 

นักศึกษาแตํละช้ันปีมี
ความพร๎อมในการ
เรียนในปีการศึกษา
นั้นๆ 

หัวหน๎าภาค
ผู๎ใหญ ํ
อ.อังคณา 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อให๎นักศึกษาแตํละ
ช้ันปีมีความเข๎าใจ
หลักสตูร รายวิชา การ
จัดการเรียนการสอน การ
วัดประเมินผล และความ
ทันสมัยในแตลํะรายวิชา 
2.มีทักษะการเรยีนรู๎ใน
ศตวรรษที่ 21 เกี่ยวกับ
ภาษาอังกฤษ การใช๎
คอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศ 
3.เพื่อให๎นักศึกษามีความรู๎
ความเข๎าใจความเสี่ยง
ขณะปฏิบตัิงานบนหอ
ผู๎ปุวย และ patient 
safety 
 
 

1.ร๎อยละ 80 ของนักศึกษา
มีความเข๎าใจวิธีการจัดการ
เรียนการสอน และการวัด
ประเมินผล 
2.ร๎อยละ 80 ของนักศึกษา
มีความรูภ๎าษาอังกฤษ
เพิ่มขึ้นอยํางน๎อย 20% 
ภายหลังการเตรียมความ
พร๎อม 
3.ร๎อยละ 80 ของนักศึกษา
มีความรู๎ทางด๎าน
คอมพิวเตอร์เพิม่ขึ้นอยําง
น๎อย 20% ภายหลังการ
เตรียมความพร๎อม 
4.ร๎อยละ 80 ของนักศึกษามี
ความรู๎ทางด๎านความรู้เกี่ยวกับ
เรื่อง patient safety เพิ่มขึ้น
อยํางน๎อย 20% ภายหลังการ
เตรียมความพร๎อม 

กิจกรรมที่ 4 
กิจกรรมเตรยีมความพร๎อม
เทอม 2 ของช้ันปี 1 
วันท่ี1-2 เปิดรายวิชาที่สอน
ในช้ันปีท่ี 1(เฉพาะเทอม 2) 
วันท่ี3 ความเสี่ยงขณะ
ปฏิบัติงานบนหอผู๎ปุวย และ
ให๎ความรู๎เกี่ยวกับเรื่อง 
patient safety  
วันท่ี4 การสืบค๎นสารสนเทศ/
ห๎องสมุด/คอมพิวเตอร ์  
วันท่ี5 ภาษาอังกฤษ 
(Gramma/ listening/ 
Reading) 

นักศึกษาช้ันปีท่ี 
1 

ไมํใช๎งบประมาณ 31 ธ.ค.61-   
6 ม.ค.62 

นักศึกษาแตํละช้ันปีมี
ความพร๎อมในการ
เรียนในปีการศึกษา
นั้นๆ 

หัวหน๎าภาค
ผู๎ใหญ ํ
อ.เริงฤทธิ ์

วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อให๎นักศึกษาแตํละช้ัน
ปีมีความเข๎าใจหลักสตูร 
รายวิชา การจัดการเรียนการ
สอน การวัดประเมินผล และ

1.ร๎อยละ 80 ของนักศึกษา
มีความเข๎าใจวิธีการจัดการ
เรียนการสอน และการวัด
ประเมินผล 
2.ร๎อยละ 80 ของนักศึกษา

กิจกรรมที่ 5  
กิจกรรมเตรยีมความพร๎อม
เทอม 2 ของช้ันปี 2- 3(2วัน) 
กลุํมเปูาหมายปี 2-3  
วันท่ี 1 ความเสีย่งขณะ

นักศึกษาช้ันปีท่ี 
2 
นักศึกษาช้ันปีท่ี 
3 

ไมํใช๎งบประมาณ ช้ันปีท่ี 2,3 
10-16 ธ.ค.

61 

นักศึกษาแตํละช้ันปีมี
ความพร๎อมในการเรียน
ในปีการศึกษาน้ันๆ 

หัวหน๎าภาค
ผู๎ใหญ ํ
อ.ดร.นฤมล 
อ.อังคณา 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

ความทันสมัยในแตํละ
รายวิชา 
2.เพื่อให๎นักศึกษามีความรู๎
ความเข๎าใจความเสี่ยงขณะ
ปฏิบัติงานบนหอผู๎ปุวย และ 
patient safety 

มีความรู๎ทางด๎านความรู้
เกี่ยวกับเรื่อง patient 
safety เพิ่มขึ้นอยํางน๎อย 
20% ภายหลังการเตรียม
ความพร๎อม 

ปฏิบัติงานบนหอผู๎ปุวย และ
ให๎ความรู๎เกี่ยวกับเรื่อง 
patient safety/เปิดรายวิชา
ที่สอน 
วันท่ี 2 เปิดรายวิชาที่สอน 
 

สรุปงบประมาณโครงการที ่RP01-06 0    
โครงการที่ RP01-07 
โครงการเตรยีมความ
พร๎อมเพื่อการท างานเมื่อ
ส าเรจ็การศึกษา 
 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
โครงการงานประจ า 
วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อสร๎างความเข๎าใจใน
สถานการณ์ การ
ปฎิบัติงานวิชาชีพ 
2. เพื่อสํงเสริมความ                  
ภาคภูมิใจในวิชาชีพ 
3.เพื่อสร๎างความตระหนัก
ตํอความความกตัญญ/ู
รู๎คุณตํอแหลํงทุน 

1. คําเฉลี่ยความคิดเห็นของ
นักศึกษาท่ีมีทัศนคติตํอ
สถานการณ์ การปฎิบัติงาน
วิชาชีพ ≥๓.๕๑ 
2.คําเฉลี่ยความคิดเห็น 
ของนักศึกษาท่ีมีทัศนคติ 
ที่ดีตํอวิชาชีพ ≥ ๓.๕๑  
3.คําเฉลี่ยความคิดเห็นของ
นักศึกษาท่ีมีตํอการกลับไป
ท างานท่ีแหลํงทุน /การ
บริการประชาชน/  
การรักบ๎านเกดิ/ 
การเป็นสมาชิก              
สมาคมศิษย์เกํา 
พุทธชินราชพยาบาล 
≥๓.๕๑  

๑.วิเคราะหผ์ลการด าเนินงาน
ใน ปีการศึกษาท่ีผํานมา 
๒. วางแผนจัดกจิกรรมการ
เตรียมความพร๎อมเพื่อการ
ท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาและ
อ าลาสถาบัน 
๓. ด าเนินการตามแผน 
 ๑.๑ กิจกรรมเตรยีมความ
พร๎อม: จัดประชุมวิชาการ ให๎
ความรู๎การเข๎าสูํวิชาชีพการ
พยาบาล 
- เขตบริการสุขภาพ  
- อภิปรายกลุมํความคาดหวัง 
ของ ผู๎ให๎บริการตํอบัณฑิต  
- กยศ. 
 ๑.๒ จัดกจิกรรมกลุมํเพื่อ
ความผูกพันสถาบัน 

นักศึกษาช้ันป ี          
ที่ ๔ (รุํน67) 
จ านวน ๑35 
คน 
 

กิจกรรมที่ ๑ เงินรายได๎
สถานศึกษา  (คําลงทะเบียน
นักศึกษาคนละ 500 บาท) 
-คําตอบแทนการบรรยาย 
3 คน x 2 ช่ัวโมง x 600 บาท 
เป็นเงิน 3,600 บาท 
-คําตอบแทนการอภิปรายกลุมํ  4
คน x2 ช่ัวโมง x600 บาท เป็น
เงิน 4,800 บาท 
- คําตอบแทนการบรรยาย
ภาคเอกชน ช่ัวโมงละ 1,200 
บาทx 2 ชม.เป็นเงิน 2,400 บาท 
-คําเดินทางวิทยากรเป็นเงิน 
2,000 บาท 
- อาหารวํางและเครื่องดื่ม 
นักศึกษา จ านวน ๒0บาท x 3 
มื้อ x 135 คน เป็นเงิน 8,100 

3 วัน 
21-23 พ.ค.

2562 

๑.นักศึกษามีทัศนคติที่
ดีและศรัทธาตํอ
วิชาชีพพยาบาล 
๒.นักศึกษามั่นใจและ
สามารถท างานได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ 
 

อ.ดร.ศุภาณ์นาฏ 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

ประชาชน บ๎านเกิด/ 
วิทยาลัยฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 

- พิธีอ าลาสถาบันของ
นักศึกษา  รุํน 67 
๑.3 พิธีมอบเอกสารส าคญั
การส าเร็จการศึกษา 
1.4 ประเมินความส าเร็จของ
โครงการตามแบบประเมิน
ทัศนคติและความพึงพอใจตํอ
การรับบริการโครงการ 
1.5 วิเคราะห์ผลการประเมิน 
เพื่อหาแนวทางการพัฒนา  
และรายงานผู๎เกีย่วข๎อง  
1.6 น าข๎อเสนอแนะจากการ
รายงานและการวิเคราะห์
รายงานการด าเนินงานไป
พัฒนาปรับปรุง ในปีการศึกษา
ตํอไป 

บาท 
-อาหารวํางและเครื่องดื่มส าหรับ
วิทยากรและคณะกรรมการ   
จ านวน ๒5 บาท x 2 มื้อ          
x 2 วัน x 18 คน เป็นเงิน 
1,800 บาท 
-อาหารกลางวันส าหรับวิทยากร
และคณะกรรมการ   จ านวน 8๐ 
บาท x 1 มื้อ x 2 วัน x 18 คน 
เป็นเงิน 2,880 บาท 
-อาหารกลางวันส าหรับนักศึกษา 
จ านวน 5๐ บาท x 1 มื้อ x 2 วัน 
135 คน  เป็นเงิน 13,500 บาท 
-อาหารวํางและเครื่องดื่มในวันรับ
วุฒิบัตรส าหรับอาจารย์ เจ๎าหน๎าท่ี
และแขกผูม๎ีเกียรต ิ จ านวน 25 
บาท x 220 คน x 1 มื้อ x 1 วัน 
เป็นเงิน 5,500 บาท  
-ปกไหม 80บาท x 155 ปกเปน็เงิน 
12,400 บาท 
-ไวนิล 1,600 บาท x 2 แผํน 
เป็นเงิน 3,200 บาท 
- คําจา๎งเหมาตกแตํงสถานที่  
เป็นเงิน 5,000 บาท 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

- คํากระดาษสรปุโครงการ 1 รมี 
เป็นเงิน 700 บาท  
-คําถํายเอกสาร 200 บาท 

สรุปงบประมาณโครงการที ่RP01-07 66,080    
โครงการที่ RP01-08  
โครงการพัฒนาฐานข๎อมลู
วิชาการเพื่อการ
บริหารงานบริหาร
หลักสตูรที่มีประสิทธิภาพ 
 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
โครงการงานประจ า 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อจัดท าฐานข๎อมลู
วิชาการเพื่อการ
บริหารงานบริหาร
หลักสตูรที่มีประสิทธิภาพ 

1. มีฐานข๎อมูลที่น าประมวล
ข๎อมูลเป็นสารสนเทศงาน
วิชาการเพื่อการบริหารงาน
บริหารหลักสตูร 
 
 

๑.วิเคราะห์ข๎อมลูเทคโนโลยีท่ี
จ าเป็นส าหรับการบริหาร
หลักสตูร 
๒. พัฒนาระบบฐานข๎อมูลเพื่อ
รองรับการจดัการเรียนการสอน
และการบริหารหลักสูตร 
๓. จัดประชุมเชิงปฏิบตัิการการ
จัดการฐานข๎อมลูเพื่อการ
บริหารหลักสตูร 
๔. ประเมินผลการใช๎ฐานข๎อมูล
และระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารหลักสตูร 

อาจารย์และ
บุคลากรจ านวน 
๓๕ คน 

๑.คําวิทยากร จ านวน  ๓ คน คน
ละ ๗ ช่ัวโมงๆละ ๖๐๐ บาท 
จ านวน ๓ วัน เป็นเงิน ๓๗,๘๐๐ 
บาท 
๒. คําที่พักวิทยากร ๓ วัน ๑,๓๐๐ 
บาท ๒ ห๎อง เป็นเงิน ๗,๘๐๐ 
บาท 
๓.คําอาหารวําง ๒๕ บาท จ านวน 
๓๐ คน ๖ มื้อ เป็นเงิน ๔,๕๐๐ 
บาท 
๔. คําอาหารกลางวัน ๘๐ บาท 
จ านวน ๓๐ คน ๓ วัน เป็นเงิน 
๗,๒๐๐ บาท 
๕. คําเดินทางวิทยากร ๑๒,๐๐๐ 
บาท 
 
 
 

 ๑.วิทยาลยัฯมรีะบบการ
จัดการข๎อมลูและ
เทคโนโลยีเพื่อการ
บริหารหลักสตูรอยาํงมี
ประสิทธิภาพ 
๒. ผู๎บริหารสามารถน า
ข๎อมูล ระบบการจัดการ
ข๎อมูลและเทคโนโลยไีป
ใช๎ในการก าหนดทิศทาง
และนโยบายเพื่อการ
พัฒนาการบริหาร
หลักสตูรให๎เกดิ
ประสิทธิภาพ 
 

อ.ดร.ดวงพร 
 

สรุปงบประมาณโครงการที่ RP01-08 ๖๙,๓๐๐    
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่ RP01-09 
โครงการพัฒนาทักษะการ
ประเมินผลการเรียนรู๎ของ
ผู๎เรยีนแบบ Rubic 
Scores ของอาจารย์
วิทยาลัยเครือขําย
ภาคเหนือ 
 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
โครงการงานประจ า 
 โครงการเครือขํายฯ 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อสํงเสริมทักษะการ
สร๎างแบบประเมินผลการ
เรียนรู๎ของผูเ๎รียนแบบ 
Rubic Scoresของ
อาจารย์วิทยาลัยเครือขําย
ภาคเหนือ 
 

1. ร๎อยละ100 ของวิทยาลัย
เครือขํายภาคเหนือมีแบบ
ประเมินมาตรฐานผลการ
เรียนรู๎ของผูเ๎รียนด๎านทักษะ
ปฏิบัติแบบ Rubic Scores  
 
 

๑. วิทยากรบรรยายความรู๎
เรื่องแบบประเมินมาตรฐาน
ผลการเรยีนรู๎ของผู๎เรียนดา๎น
ทักษะปฏิบัต ิ
๒.ประชุมเชิงปฏิบัติการการ
จัดท าแบบประเมินทักษะ
ปฏิบัติทางการพยาบาล 8 
รายวิชา ได๎แกํ วิชาการ
พยาบาลมารดาและทารก 
วิชาการผดุงครรภ์ วิชาการ
พยาบาลผู๎ใหญํ วิชาการ
พยาบาลเด็กและวัยรุํน 
วิชาการพยาบาลจติเวช 
วิชาการพยาบาลครอบครัว
และชุมชน วิชาการรักษา
เบื้องต๎น วิชาการพยาบาล
ผู๎สูงอายุ วิชาบริหารทางการ
พยาบาล และวิชาปฏิบัติ
แนวคิดและหลักการพยาบาล 
๓. ผู๎ทรงคณุวุฒิวิพากษ์และให๎
ข๎อเสนอแนะ 

อาจารย์
พยาบาล
วิทยาลัยละ ๑๐ 
คน x ๘ 
วิทยาลัย = ๘๐ 
คน 
 
 

1. ตอบแทนวิทยากร 1 คน* 
1200 บาท/ชม.* 7 ชม.x 5 
 วัน = 42,000 บาท 
๒. คําเดินทางวิทยากร(ไป-กลับ) 
7000 บาท/เที่ยว*2 
เที่ยว=14,000 บาท 
๓. คําที่พักวิทยากร 1500 บาท/
คืน* 5 คืน =7,500 บาท 
๔. .คําอาหารกลางวัน มื้อละ 
120 บาท x 70 คน x 2 มื้อ x 5 
วัน =84,000 บาท 
๕. 5. คําอาหารวําง 35 บาท x 2 
มื้อ x 70 คน x 5 วัน =  
24,500 บาท 
6. คําวัสดุ 14000 บาท 
 
 
 

5 วัน 
ครั้งท่ี 1 เดือน
พฤศจิกายน 
2561 
ครั้งท่ี 2 วันท่ี 
14-16 
มกราคม 
2562 
 

- ได๎แบบประเมิน
มาตรฐานผลการเรียนรู๎
ของผู๎เรียนด๎านทักษะ
ปฏิบัติแบบ Rubic 
Scores  

ดร. ดวงพร 
ดร. นฤมล 

 186,000    
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แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562 
 

ชื่อแผนงาน 2.แผนพัฒนานักศึกษาพยาบาล 
วัตถุประสงค์ของแผนงาน 1. เป็นแนวทางการด าเนินงานการพัฒนานักศึกษาพยาบาลใหเ๎ป็นบัณฑิตพยาบาลที่มคีุณภาพ 

2. เพื่อก ากับติดตามการด าเนินงานพัฒนานักศึกษา 
ตัวชี้วัดแผนงาน 1. ร๎อยละ ๙๐ของโครงการ/กิจกรรมด าเนินการไดต๎ามแผนท้ังด๎านเวลาและการใช๎จํายงบประมาณ 
 2. ร๎อยละ ๘๐ ของโครงการด าเนนิการไดบ๎รรลุวัตถุประสงค์และตัวช้ีวัด 
 3.คําเฉลี่ยของการประเมินคุณภาพบัณฑิตด๎านการบริการสุขภาพดว๎ยหัวใจความเป็นมนุษย์ โดยผู๎ใช๎บัณฑิต ≥๔.๓5 
 4. ร๎อยละ ๘๐ของนักศึกษาไดร๎ับการพัฒนาทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษท่ี ๒๑ คุณลักษณะบัณฑติทีพ่ึงประสงค์และอัตลักษณบณัฑิต 
 5. ร๎อยละ๙๐ของนักศึกษาที่เข๎ารํวมกิจกรรมมีคําเฉลี่ยตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลในระดับดีขึ้นไป(≥๓.๕๑จากคะแนนเต็ม ๕) 
 6. ร๎อยละ๙๐ของนักศึกษาท่ีเข๎ารวํมกิจกรรมมีคําเฉลี่ยด๎านการบริการสุขภาพด๎วยหัวใจความเป็นมนษุย์ในระดับดีขึ้นไป(≥ ๓.๕๑ จากคะแนนเตม็ ๕)  
 7. ร๎อยละ๙๐ของนักศึกษาท่ีเข๎ารวํมกิจกรรมมีคําเฉลี่ยด๎านคณุลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค์ในระดับดขีึ้นไป(≥ ๓.๕๑ จากคะแนนเตม็ ๕) 
ความสอดคล้อง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  การผลติบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพ 
 เป้าประสงค์ : 1.๑. บัณฑติมีคณุภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตร ีสาขาพยาบาลศาสตร์  

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 1.๑. คําเฉลีย่ผลการประเมินคณุภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับปริญญาตรสีาขาพยาบาลศาสตร์ จากผู๎ใช๎บัณฑติ 
1.๒. ร๎อยละของบัณฑิตทีส่อบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผํานครั้งแรก 
1.3. ระดับคะแนนผลการประเมนิคุณภาพระดับหลักสูตร 

 กลยุทธ ์ 1.๑.สนับสนุนการจดัการเรียนการสอนเพื่อให๎บัณฑิตมคีุณภาพตามกรอบมาตราฐานคณุวุฒิระดับปรญิญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ 
1.๒.พัฒนากระบวนการเรยีนรู๎ที่สงํเสริมให๎นักศึกษามีสมรรถนะเชิงวิชาชีพบนพ้ืนฐานการบริการสุขภาพด๎วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 

ระบบประกันคุณภาพการ  ศึกษา - ตัวบํงช้ีคุณภาพระดับหลักสตูรองค์ประกอบท่ี 3 ตามคูํมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสกอ. 
- ตัวบํงช้ีคุณภาพระดับองค์ประกอบท่ี 1 (1.1,1.4-1.5) ระดับสถาบันตามคูํมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสกอ. 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  รองผู๎อ านวยการกลุํมงานวิชาการ 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่ SP01-02 
โครงการพัฒนานักศึกษา
ให๎มีอัตลักษณ์บัณฑติ 
“บริการสุขภาพด๎วยหัวใจ 
ความเป็นมนุษย”์ 
โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
 โครงการงานประจ า 
วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อพัฒนานักศึกษาให๎
เป็นบัณฑติที่ให๎บริการ
สุขภาพด๎วยหัวใจความเป็น
มนุษย ์
2.เพื่อพัฒนานักศึกษาให๎มี
ความพร๎อมตํอการเป็น
บัณฑิตที่มีการบริการด๎วย
หัวใจความเป็นมนุษย ์
3.เพื่อพัฒนาผลลัพธ์
มาตรฐานการเรียนรู๎และ
คุณลักษณะบณัฑติที่พึง
ประสงค ์
 
 

1.คําเฉลี่ยของการประเมิน
คุณภาพบณัฑิตด๎านการ
บริการด๎วยหัวใจความเป็น
มนุษย์โดยผู๎ใช๎บัณฑติ 
(≥๔.๓5) 
2. คําเฉลี่ยของการประเมิน
คุณภาพนักศึกษาด๎านการ
บริการด๎วยหัวใจความเป็น
มนุษย ์(≥๔.01) 
3.คําเฉลี่ยของผลลัพธ์การ
เรียนรู๎ 6 ด๎านอยูํในระดับดี
ขึ้นไป(≥3.51) 
4.คําเฉลี่ยคณุลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์อยูํใน
ระดับดีขึ้นไป (3.51) 
 

กิจกรรมที่ 1 
พัฒนานักศึกษาให้มีอัต
ลักษณ์บัณฑิตผ่านการจัดการ
เรียนการสอนแบบอิงสภาพ
จริง 
1.ประชุมน ารายงานสรุปการ
ด าเนินงานการพัฒนา อัต
ลักษณ์บณัฑิตในปีท่ีผํานมา 
มาวิเคราะห์ และก าหนด
แผนพัฒนาอตัลักษณ์ บัณฑติ
(สํงเสรมิการบริการด๎วยหัว
ใจความเป็นมนุษย์ การมสีํวน
รํวม การคดิวิเคราะห์ SAP) 
ด๎านวิชาการ และก าหนดเป็น
นโยบาย 
2. ประชุมคัดเลือกวิชาที่
จัดการเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนาอัตลักษณ์บณัฑิต เป็น
การจัดการเรยีนการสอนแบบ 
Authentic 1 วิชาในทุกช้ันปี  
ปีการศึกษา 2561 
(งบประมาณ 2562) ดังนี ้
ช้ันปีท่ี 1   
วิชาจิตวิทยาพัฒนาการตามวัย 

นักศึกษาช้ันปีท่ี 
1-4 จ านวน  
596 คน 
 
 
 

กิจกรรมที่ 1 
-ไมํใช๎งบประมาณ 
 

ช้ันปีท่ี 1 ภาค
เรียนที่ 2 
7ม.ค-10มี.ค 
2562 
ช้ันปีท่ี 2 ภาค
เรียนที่ 1 
1ต.ค.-25
พ.ย. 61 
ช้ันปีท่ี 2ภาค
เรียน1 
27พ.ค-21
ก.ค 62 
ปี3 ภาคเรียน
ที่ 1 
1ต.ค.-25
พ.ย. 61 
ปี 4 ภาคเรียน
ที่1 
1 ต.ค.-18
พ.ย. 61 

วิทยาลัยสามารถผลติ
บัณฑิตพยาบาลที่มี
บริการสุขภาพด๎วยหัวใจ 
ความเป็นมนุษย ์

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

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

วิชาโภชนาการ 
ช้ันปีท่ี 2  
วิชามโนมติ ทฤษฎี และ
กระบวนการพยาบาล 
วิชาสารสนเทศทางการ
พยาบาล การสอน และการให๎
ค าปรึกษาทางสุขภาพ 
ช้ันปีท่ี3 
วิชาการพยาบาลครอบครัว
และชุมชน 1 
ช้ันปีท่ี4 
วิชาการบริหารการพยาบาล 

  กิจกรรมที ่2 
พัฒนานักศึกษาให้มี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
ตามอัตลักษณ์บัณฑิตผ่าน
กิจกรรมจิตปัญญาและจิต
อาสา 
 
2.1. กิจกรรมฟื้นฟู SAP 
ผ่านกระบวนการจิตปัญญา 
(ตระหนักรู้ตนเอง,เมตตา
กรุณา,จติสาธารณะ,คิดอยาํงมี
วิจารณญาณ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
2.1 ฟื้นฟู SAP ผํานกระบวนการ
จิตปัญญา 
-คําอาหารกลางวัน/เย็น 596 คน 
x 50บาทตํอมื้อ x1มื้อเป็นเงิน 
29,800บาท 

 
 
 
 
 
 
 
ปีการศึกษา 
2561 
ชั้นปี1ครั้งที่1 
8-10 ม.ค.
2562 

 ดร.เกศกาญจน ์
ดร.ปิยพงศ ์
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

ช้ันปีท่ี 1  
ช้ันปีท่ี 2  
ช้ันปีท่ี 3  
ช้ันปีท่ี 4  
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา  
1.ประชุมวิเคราะหผ์ลการ
ด าเนินกิจกรรมจติอาสาในปี
การศึกษาท่ีผํานมาและวาง
แผนการด าเนินกิจกรรม 
2.ด าเนินการเตรียมการ 
3.จัดกิจกรรมจิตอาสา 
ช้ันปีท่ี 1 การอนรุักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
(แยกขยะ) ปลูกปุาในวันเฉลิม 
๒๘ กค. ด๎วยคํะ 
ช้ันปีท่ี 2 จิตสาธารณะรักษ์

 
นักศึกษาช้ันปีท่ี 
1-4 จ านวน  
596 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
นักศึกษาช้ันปีท่ี
1-4 จ านวน 
596 คน 

-คําอาหารวําง 596 คนx 20บาทตํอ
มื้อ x1 มื้อเป็นเงิน 11,920บาท 
-วัสดุอุปกรณ์ 5000บาท 
-คําจัดท าปลอกแขน 50 บาท 
x200 ช้ิน เป็นเงิน10,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งหมด 56,720 
บาท 
 
 
 
 
 
2.2 จิตอาสา 
วัสดุอุปกรณ์ช้ันปีละ 2,500 บาท
x4ช้ันป ีเป็นเงิน 10,000 บาท 

ครั้งที่ 2     
สิ้นสุดเทอม 2 
13-14 พ.ค.62 
ชั้นปีที่ 2 
(ภาคเรียนที่ 2) 
พุธ 19 ธค 61 
(EQ-day) 
ชั้นปีที่ 3 
(ภาคเรียนที่ 1) 
พุธ 17 ต.ค 
61(EQ-day) 
ชั้นปีที่ 4 
(ภาคเรียนที่ 1) 
ศ. 16 พ.ย. 61 
ช้ันปีท่ี 1  
26 ก.ย
61,26ธ.ค.
61,27มี.ค
62 (3 วัน) 
ช้ันปีท่ี 2 
Gr.B 25ก.พ-
7เม.ย.62 
และ Gr.A 15 
เม.ย-26 พ.ค 
62 
ช้ันปีท่ี 3  

 
 
 
 
 
อ.ดร.เกญ
กาญจน ์
อ.ภุมรินทร ์
อ.จุฑากานต ์
ชมรมจิตอาสา
ฯ 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

บ๎าน(วิทยาลัย) 
และบ าเพญ็สาธารณประโยชน์  
ช้ันปีท่ี 3 จิตอาสารักษ์ผู๎
บริการ (ร.พ.พุทธ) 
ช้ันปีท่ี 4 จิตอาสารักษ์ปวง
ประชา(ร.พ.พุทธ) 
4.สรุปการจดักิจกรรม 
5.วิเคราะหผ์ลการด าเนิน
กิจกรรมโดยการถอดบทเรียน
เพื่อการวางแผนพัฒนา
กิจกรรม 

3-9 ธ.ค 61 
ช้ันปีท่ี 4 
26 พ.ย-2ธ.ค
61 

  กิจกรรมที่ 3 
การติดตามคุณภาพอัตลักษณ์
บัณฑิต 
3.1ประเมินอัตลักษณ์ใน
นักศึกษาทุกช้ันปี ทั้งเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพและติดตาม
คุณภาพบณัฑิต 
3.2 น าผลการประเมิน
ด าเนินงานไปใช๎ไปวางแผนในปี
การศึกษาตํอไป 
 

ผู๎ใช๎บัณฑิตที่
ส าเรจ็ปี
การศึกษา 
2560 (รุํนที่ 
66 จ านวน 
146 คน) 

กิจกรรมที่ 3 การติดตาม
คุณภาพอัตลักษณ์บัณฑิต 
งบประมาณรวมอยูํในโครงการ 
SP01-01 กิจกรรมที่ 3 
 

มี.ค. - เม.ย. 
2562 

 ดร.ดวงพร 
อ.สุดาวรรณ 

สรุปงบประมาณโครงการที่ SP01-02 66,720    
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่ RP01-10 
โครงการเสรมิทักษะการ
เรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21  
โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
โครงการงานประจ า 
วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อพัฒนาการเรียนรู๎ใน
ศตวรรษที๒่๑ ของนักศึกษา
พยาบาล 
๒. เพื่อสํงเสริมการ
น าเสนอและหรือประชุม
ทางด๎านวิชาการ/
นวัตกรรม/งานวิจัย
ส าหรับนักศึกษา 
 

1.ร๎อยละ100ของนักศึกษามี
ทักษะการเรยีนรู๎ในศตวรรษท่ี 
21อยูํในระดับดีขึ้นไป ทั้ง
ภาพรวมและรายด๎าน(คํา
คะแนนเฉลีย่มากกวํา ๓.๕๑
จากคะแนนเตม็ 5) 
2.ร๎อยละ 80ของนักศึกษา
ช้ันปีท่ี 1 สอบผํานภาษา 
อังกฤษตามเกณฑม์าตรฐาน
ที่ สบช. ก าหนด 
3.นักศึกษาได๎รับรางวัล
ทางด๎านวิชาการ/
นวัตกรรม/งานวิจัย 
 

กิจกรรมที่ 1 การเสรมิทักษะ
ทางด้านภาษา อังกฤษ 
1.วิเคราะหผ์ลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาใน
แตํละสํวน
(gramma,Reading,Listenin
g,Writingและประชุมวาง
แผนการจดักิจกรรมนักศึกษา 
2.จัดใหม๎ีกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ได๎แก ํ
2.1 สอนเสริมให๎กับนักศึกษา
ที่สอบไมผํํานเกณฑ์แตลํะสํวน 
2.2 กิจกรรมดูหนังฟังเพลง 
2.3มอบหมายอํานหนังสือ
และซีดภีาษา อังกฤษใน
ห๎องสมุด (นอกเวลาตามความ
สนใจ) 
2.4จัดกิจกรรมแขํงขัน
ประกวดวิดโิอคลิปทางดา๎น
สุขภาพ 
2.4.1.แบํงกลุํมนักศึกษาแตํ
ละชั้นปีกลุํมละ25คน 
2.4.2 มอบหมายให๎เลือก
วิธีการสํงเสริมสุขภาพท่ีสนใจ

กิจกรรมที่ 1 
นักศึกษาช้ันปีท่ี 
๑  จ านวน 
179 คน 
นักศึกษาช้ันปีท่ี 
๒ จ านวน 143 
คน 
นักศึกษาช้ันปีท่ี 
๓ จ านวน  
135คน 
นักศึกษาช้ันปีท่ี 
๔ จ านวน  
136คน 
 

ใช๎เงินรายไดส๎ถานศึกษา 
กิจกรรมที่ 1  
-คําถํายเอกสาร 1๐,๐๐๐ บาท  
-คําวัสดุ 4,๐๐๐ บาท 
-.คําตอบแทนวิทยากรภาครัฐ 
๖๐๐ บาท/ช.ม x 6๐ ช.ม เป็น
เงิน  36,๐๐๐ บาท 
(คําลงทะเบียนเรียนจากนักศึกษา) 
ก าหนด EQ-Day 
(คําปฏิบตัิงานนอกเวลาในการ
ด าเนินการคมุสอบ งบอยูํใน
อ านวยการ นักศึกษา 4 ช้ันปี 
จ านวน 12 คน(อาจารย8์คน,
เจ๎าหน๎าท่ีฝุายโสต 2 คน,
เจ๎าหน๎าท่ีแมํบ๎าน 2 คน)x240 
บาท x2วัน เป็นเงิน 10,080 
บาท) 
รวมเงินกิจกรรมที่1 
เป็นเงิน5๐,๐๐๐ บาท 

1.เรยีน
ภาษาอังกฤษ 
และจัด
กิจกรรม วัน
พุธ ช่ัวโมง 
EQ-day  
2.กิจกรรม
ประกวด
ตัดสินผลงาน 
1 พ.ย. 61 
 
 
-จัดสอบ
ภาษาอังกฤษ
ครั้งที่ 2 ปี
การศึกษา 
2561  
วันที่ 2 ก.พ. 
62 
ครั้งที่ 1 ปี
การศึกษา 
2562 วันที่ 7 
ก.ย. 62 

๑. นักศึกษาสามารถ
สอบผํานภาษาอังกฤษ 
และสื่อสารเป็น
ภาษาอังกฤษได ๎
๒.วิทยาลยัมีการ
เผยแพรํ ผลงานวิชาการ
และนวัตกรรมตํอ
สาธารณชน 
๓. วิทยาลัยไดร๎ับการ
ยอมรับและเป็นท่ีรูจ๎ัก
ของสาธารณชน 
 

อ. ภูษิตา 
อ.อัญติมา 
ดร.ศุภาณ์นาฏ 
(กิจกรรมจัด
สอบข๎อ 3) 
ชมรมวิชาการ
และประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

และน ามาจัดท าสื่อในระบบวิดิ
ทัศน์ วิดีโอคลิป ยูทูปโดยใช๎ค า
บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ กลุํมละ
1 ช้ินงาน 
2.4.3 จัดประกวดตัดสิน
ช้ินงาน 
2.5 ก าหนดใหม๎ี English day  
2.6 จัดท า link website 
ข๎อสอบภาษอังกฤษฟรี 
3.จัดการทดสอบภาษาอังกฤษ
ของสถาบันพระบรมราชชนก 
4. สรปุผลการด าเนิน งาน
กิจกรรมเพื่อน าไปพัฒนา
ปรับปรุง 

  กิจกรรมที2่ 
สร้างเสริมทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ร่วมกับ
นักศึกษาวิทยาลัยเครือข่าย
ภาคเหนือ 
2.1 ประชุมเตรียมความพร้อม
กับสถาบันต่างๆเพ่ือก าหนด
กิจกรรมการแข่งขันวิชาการ
และกีฬา 
 

-อาจารย์ผู๎
ควบคุมสอบ ๑๕ 
คน 
-นักศึกษาสโมสร 
2-4 คน 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 2(ใช๎เงินรายได๎
สถานศึกษา) 
2.1ประชุมเตรียมความพร้อม 
-คําเบี้ยเลี้ยงวันเดินทางอาจารย์
240บาทx2วันx15คน เป็นเงิน 
7,200 บาท 
-คําเบี้ยเลี้ยงวันเดินทางน
ศ.180x2วันx2คน เป็นเงิน 720 
บาท 
-คําเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ ๒๔๐

ประชุมเตรียม
ความพร๎อม
(รํวมกับ
ภายนอก)  
ต.ค 61 
พ.ย. 61 
 
 
 
 

นักศึกษาเครือขําย
ภาคเหนือได๎รับการพัฒนา
ทักษะการเรยีนรู๎ใน
ศตวรรษที่ 21 
 

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

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2ชํวงฝึกซ๎อมความรู๎และ
ทักษะการพยาบาล 
1).ประชุมวิเคราะห์ผลการ
แขํงขันความรู๎และทักษะการ
พยาบาลในปีการศึกษาท่ีผําน
มาเพื่อเป็นข๎อมูลน าเข๎าในการ
เตรียมความพร๎อมนักศึกษา
เข๎ารํวมแขํงขันความรู๎ และ

 
 
 
 
 
 
-นักศึกษา ปี 1-
4 จ านวน 596 
คน 
-อาจารย์ 50 
คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x2วันx๑คน เป็นเงิน 
 48๐ บาท 
-คําน้ ามันเชื้อเพลิง 1 คันๆ ละ 
800 บาท x 2วัน เป็นเงิน 1,6
๐๐ บาท 
รวมเป็นเงิน 10,000 บาท 
2.2ชํวงฝึกซ๎อมความรู๎และทักษะ
วิชาการ 
- คําอาหารวํางนักศึกษา(ประชุม) 
20 บาท/มื้อ จ านวน 1มื้อx30
คน เป็นเงิน 600 บาท 
-คําอาหารวํางนักศึกษา(แขํงขัน
คัดเลือกตัวแทน)596คนx20บาท
x1มื้อ เป็นเงิน 11,920 บาท 
 -คําอาหารวํางนศซ๎อม(ทักษะ+
ความรู๎วิชาการ) ๖๐ คนx๒๐บาท
x๑มื้อx๒๐วัน เป็นเงิน ๒๔,๐๐๐ 
บาท 
-คําอาหารวํางอาจารย์+เจ๎าหนา๎ที่ 
50คนx25บาทx1มื้อ เป็นเงิน 
1,250 บาท 
-วัสดุท าเกียรติบัตร เป็นเงิน 
2,000 บาท 
- คําปฏิบัติงานนอกเวลา 

 
 
 
 
 
 
1.ประชุม
(ภายใน) 3 
ต.ค.61 
2.จัดการ
แขํงขันวันพุธ 
EQ-Day 
17 ต.ค 61 
24ต.ค 61 
14 พ.ย. 61 
21 พ.ย. 61 
3.ฝึกซ๎อม
ความรู๎+
ทักษะการ
พยาบาล (20 
วัน) 12 พ.ย. 
– 9ธ.ค.61 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

ทักษะทางการพยาบาล,กีฬา 
2).จัดการแขํงขันความรู๎และ
ทักษะการพยาบาลได๎แกํ ตอบ
ปัญหาทางการพยาบาล/กาย
วิภาคศาสตร/์เภสัชวิทยา 
ทักษะทางการพยาบาลผู๎ใหญํ 
มารดาเด็ก โดยใช๎หุํนเสมือน
จริง และทักษะการ CPR 
Speech ตัดตํอวิดีโอ เพื่อ
คัดเลือกและค๎นหานักศึกษา
เข๎ารํวมการแขํงขันใน
เครือขํายภาคเหนือ 
3). เตรยีมความพร๎อม
นักศึกษาที่ได๎รับการคัดเลือก 
แขํงขันความรู๎ และทักษะ
ทางการพยาบาล CPR ช้ันปีท่ี
1-2,วิชากายวิภาคปี1,เภสัช
ช้ันปีท่ี2 ทักษะ 
simmomsimman,ตอบ
ปัญหาทางการพยาบาล 8 
รายวิชา ปี3-4,speech  
3.1Xแขํงขันตอบปัญหาวิชา
กายวิภาคศาสตร์ ช้ันปีท่ี1,2 
3.2)แขํงขันตอบปัญหาวิชา

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(งบประมาณอยูํงบบริหารงาน
ประจ า 72,000 บาท) 
รวมเป็นเงิน 39,770 บาท 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

เภสัชวิทยา ช้ันปีท่ี 2 
3.3)แขํงขันความรู๎ตอบปัญหา
ทางการพยาบาล ทักษะ
ทางการพยาบาลด๎านหุํน
เสมือนจริง และทักษะ CPR 
ช้ันปีท่ี 3-4 
3.4)แขํงขัน speech 
impromptu ช้ันปีท่ี 1-4 
3.5)แขํงขันการน าเสนอด๎วย 
วีดิทัศน์ ช้ันปีท่ี 1-4 
4).นักศึกษาฝึกซ๎อมความรู๎ 
และทักษะตํางๆโดยมีอาจารย์
ที่ปรึกษาแตํละประเภท 
5) ประเมินผลการเตรยีม
ความพร๎อมการแขํงขันความรู๎
และทักษะทางการพยาบาล 
 
2.3ชํวงฝึกซ๎อมกีฬา เชียร ์
-ประชุมวิเคราะหผ์ลในปี
การศึกษาครั้งกํอน 
-ออกจดหมายเชิญผู๎เชี่ยวชาญ
ด๎านกีฬามาฝึกซ๎อม 
นักกีฬาฝึกซ๎อมกีฬาประเภท
ตํางๆ เป็นระยะเวลา 20 วัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นักศึกษา 160 
คน 
อาจารย์ 15 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.ช่วงฝึกซ้อมกฬีา เชียร ์
๑.คําตอบแทนผู๎ฝึกซ๎อม 
2 คนx๒๐๐บาทx๒๐วัน  
เป็นเงิน 8,๐๐๐ บาท 
๒.คําอาหารวํางนักศึกษา 
(นักกีฬา) 
๖๐คนx๒๐บาทx1มื้อ x๒๐วัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ซ๎อมเชียร์และ
การแสดง 10 
วัน  
26พ.ย.-9ธ.ค.
61 
ซ๎อมกีฬา 
12 พ.ย.-9



      แผนปฏิบัตกิารปีงบประมาณ ๒๕62 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช หน๎า 82 
 

โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

นักศึกษากองเชียร์และการ
แสดงตํางๆฝึกซ๎อมระยะเวลา 
10 วัน 
-ประเมินผลการเตรียมความ
พร๎อมด๎านกีฬาและเชียร ์
 
2.4รํวมประชุมวิชาการ
แขํงขันวิชาการ กีฬา และการ
แสดงตํางๆ 

เป็นเงิน ๒๔,๐๐๐ บาท  
๓.คําอาหารวํางนักศึกษา (กอง
เชียร์/การแสดง) 
๑0๐คนx๒๐บาทx1มื้อx๑๐วัน
เป็นเงิน ๒0,๐๐๐ บาท 
รวมเป็นเงิน 52,000 บาท 
2.4จัดประชมุวิชาการ 
-คําจ๎างเหมารถบสัโดยสารพร๎อม
น้ ามันเชื้อเพลิง จ านวน 3 คันๆละ 
13,๐๐๐ บาท เป็นเงิน 39,๐๐๐ 
บาท 
-คําจ๎างเหมารถบสัโดยสารพร๎อม
น้ ามันเชื้อเพลิง จ านวน 2วัน คัน
ละ 10,๐๐๐ บาท เป็นเงิน  
20,๐๐๐ บาท 
-คําจ๎างเหมารถตู๎โดยสารพร๎อม
น้ ามันเชื้อเพลิง จ านวน 3คันๆละ 
2,5๐๐ บาท เป็นเงิน 7,5๐๐ 
บาท 
-คําน้ ามันเชื้อเพลิง 2 คันๆ ละ 
3,000 บาท*2วัน เป็นเงิน  
6,0๐๐ บาท 
-คําเบี้ยเลี้ยงเดินทางอาจารย์ 
พนักงานขับรถ จ านวน 20 คน x 

ธ.ค. 61 
 
 
 
 
 
วันท่ี 12-14 
ธ.ค. 61 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

๒๔๐บาท x 2 วัน  
เป็นเงิน 9,6๐๐บาท  
-คําที่พักอาจารย์และพนักงานขับ
รถ 5 ห๎องๆละ 1,000 บาทx2
คืน เป็นเงิน 10,000 บาท 
-คําเบี้ยเลี้ยงเดินทางนักศึกษา 
จ านวน 160 คน x 180 บาท x 
2วัน เป็นเงิน 57,600 บาท 
-คําวัสดุอุปกรณ์  5,000 บาท 
รวมเป็นเงิน 87,500 บาท 
รวมกจิกรรมที่ 2 เป็นเงิน 
180,870 บาท 

  กิจกรรมที่ 3สนับสนุนให้
นักศึกษาเข้าร่วมประชุม
วิชาการและน าเสนอผลงาน
วิชาการหรือนวัตกรรมนอก
สถาบัน 
1.วิเคราะหผ์ลการด าเนินการ
และประชุมวางแผน 
2.ประสานภาควิชาเกี่ยวกับ
รายชื่อผลงานวิชาการวจิัย/
นวัตกรรมของนักศึกษา 
3. แสวงหาเวทีวิชาการตําง
สถาบันที่เปิดโอกาสให๎

กิจกรรมที่ 3 
-นักศึกษา
จ านวน 40 คน  
-อาจารย์ 4 คน 

กิจกรรมที่ 3 (ใช้เงินรายได้
สถานศึกษา) 
คําลงทะเบียนคาํพาหนะของ
นักศึกษา 5 เวทีๆละ 8 คน
(พะเยา,สุนทรพจน,์บุหรี่,ประชุม
วิชาการ,วิจัยแหํงชาติ) 
-คําลงทะเบียน 400 บาทx8คน
x5เวที เป็นเงิน 16,000 บาท 
- คําเบี้ยเลีย้งนักศึกษา 180 บาท
x2วันx8คนx5เวที เป็นเงิน 
14,400 บาท 
-คําเบี้ยเลี้ยงอาจารย์ 240x2วัน

ธ.ค. 61 
มี.ค. 62 
พ.ค. 62 
ก.ค. 62 
ก.ย. 62 

๑.วิทยาลยัมีการ
เผยแพรํ ผลงานวิชาการ
และนวัตกรรมตํอ
สาธารณชน 
๒. วิทยาลัยไดร๎ับการ
ยอมรับและเป็นท่ีรูจ๎ัก
ของสาธารณชน 
 

อ.อัญติมา 
น.ส. พันธชา 
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ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

นักศึกษาไปน าเสนอ/อาจารย,์
นักศึกษาประชุมวิชาการ
วิชาการและสํงเสริมให๎
นักศึกษาเข๎ารํวมประชุม
วิชาการนอกสถาบัน 
4. สํงนักศึกษาเข๎ารํวมประกวด
ผลงานทุกพันธกิจในเวที
ระดับชาติและนานาชาติ 
5. ถอดบทเรยีนเกี่ยวกับ
ความส าเร็จของการพัฒนา
นักศึกษาท่ีกํอเกิดประโยชน์
สร๎างคณุคําตํอสถาบันชุมชน 

x4คนx5เวที เป็นเงิน 9,600 
บาท 
- คําที่พักนักศึกษา 1,000บาท
x4ห๎องx5เวทxี2วัน เป็นเงิน 
40,000บาท  
-คําที่พักอาจารย์1,000 บาทx2
วันx2ห๎องx5เวท ีเป็นเงิน 
20,000 บาท 
- คําจัดจ๎างท าโปสเตอร์  
เป็นเงิน 5,000 บาท 
- คําวัสดุ อุปกรณ์ เป็นเงิน5,000 
บาท 
 
รวมกจิกรรมที่ 3 
เป็นเงิน 86,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปงบประมาณโครงการที่ RP01-10 316,870    
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่ RP01-11
โครงการพัฒนาความ
รํวมมือระหวํางสถาบันกับ
หนํวยงานภายนอก 
โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
โครงการงานประจ า 
วัตถุประสงค์ 
๑.เพื่อพัฒนานักศึกษาให๎มี
คุณสมบัติตามมาตรฐานผล
การเรยีนรู๎ระดับอุดมศึกษา
โดยความรํวมมือระหวําง
สถาบัน 
๒.เพื่อสํงเสรมินักศึกษาให๎
สามารถท ากิจกรรมรํวมกับ
สถาบันอื่นได ๎
๓.เพื่อสํงเสรมิทักษะใน
ศตวรรษที๒่๑ให๎กับ
นักศึกษา 
4. มีทักษะมนุษสัมพันธ์ 
ภาวะผู๎น าและการท างาน
เป็นทมี 

๑.ร๎อยละ๙๐ของนักศึกษาท่ี
เข๎ารํวมกิจกรรมไดร๎ับการ
พัฒนาทักษะการเรียนรู๎ใน
ศตวรรษที่ ๒๑ในด๎านทักษะ
เชิงวิชาชีพ ทักษะเชิง
วิชาการ และทักษะชีวิตใน
ระดับดีขึ้นไป 
2.มีการด าเนินกจิกรรม
รํวมกันระหวํางตํางสถาบัน
อยํางน๎อย ๑ กิจกรรม 
3. ร๎อยละ 80 ของ 
นักศึกษาท่ีรํวมกิจกรรมมีจติ
อาสาในระดับด ี
4. ร๎อยละ 80 ของ
นักศึกษาเข๎ารํวมกิจกรรมมี
ทักษะมนุษสัมพันธ์ ภาวะ
ผู๎น าและการท างานเป็นทีม 
 

กิจกรรมพัฒนาผู้น าชมรม
นักศึกษาเครือข่ายภาคเหนือ 
- ประชุมผู๎น านักศึกษา 
ทั้งหมด ๔ ครั้ง  ๖ วัน ที่ 
วพบ. เชียงใหมํ และ
teleconference ๖ ครั้ง 
 
 
 
 
 
 

อาจารย์ที่
ปรึกษา 1 คน 
ผู๎น านักศึกษา 9 
คน 
 
 
 

 (ใช๎เงินรายไดส๎ถานศึกษา) 
-คําเบี้ยเลี้ยงวันเดินทาง นศ ๑๘๐
บาทx6วันx๙คน เป็นเงิน 9,720 
บาท 
-คําเบี้ยเลี้ยงวันประชุม นศ ๖๐
บาทx๖วันx๙คน เป็นเงิน ๓,๒4๐ 
บาท 
-คําเบี้ยเลี้ยงวันเดินทาง อาจารย์ 
๒๔๐บาทx6วันx ๑คน เป็นเงิน 
1,440บาท 
-คําที่พักอาจารย์และนักศึกษา 10 
คนx500บาทx6วันเป็นเงิน 
30,000 บาท 
รวมเป็นเงิน 44,400 บาท 

พ.ย. 25๖1 
ม.ค. 2562 
25-26 พ.ค. 
62 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ.ปิยะเนตร 
น.ส.พันธชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปงบประมาณโครงการที่ RP01-11 44,400    
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่  RP01-12 
โครงการให๎ความรู๎และ
ทักษะการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
โครงการงานประจ า 
วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อให๎นักศึกษามีความรู๎
เรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
2.เพื่อสํงเสรมิให๎นักศึกษามี
ทักษะการประกันคุณภาพ
การศึกษาและน าการประกัน
คุณภาพการศึกษามาใช๎ใน
กระบวนการด าเนินการของ
ชมรม สโมสรนักศึกษา และใน
ชิตประจ าวัน 
3.เพื่อพัฒนานักศึกษา
นักศึกษาให๎มีทักษะการ
เรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 

1.นักศึกษาร๎อยละ 80 มี
ความรู๎เรื่องการประกัน
คุณภาพมากกวํากํอนอบรม 
2. นักศึกษามีการด าเนิน
กิจกรรมที่น าการประกัน
คุณภาพการศึกษามาใช๎ใน
การด าเนินกิจกรรมของ
นักศึกษาทุกโครงการ 
3.นักศึกษาร๎อยละ 80 มี
ทักษะการเรยีนรู๎ในศตวรรษ
ที่ 21 อยูํในระดับดีขึ้นไป 
(มากกวําหรือเทํากับ 3.51) 
4.นักศึกษาร๎อยละ 80 มี
ทักษะในการจัดการปญัหา
ด๎านการเรียน  ด๎านการใช๎
ชีวิตประจ าวัน โดยน าการ
ประกันคณุภาพการศึกษามา
ใช๎ในการด าเนินกิจกรรมใน
ครอบครัวเสมือนอยูํในระดับ
ดีขึ้นไป (มากกวําหรือเทํากับ 
3.51) 
 
 

การประกันคุณภาพ
การศึกษาสู่นักศึกษา 
1.บรรยายให๎ความรู ๎
-การประกันคณุภาพการศึกษา 
2.ประชุมเชิงปฏิบัติการ การ
ประยุกตค์วามรูเ๎กี่ยวกับการใช๎
ประกันคณุภาพมาใช๎ใน
ชีวิตประจ าวัน 
3.นักศึกษาท่ีเป็นแกนน าฝึก
การน าการประกันคณุภาพ
การศึกษามาใช๎ในการด าเนิน
กิจกรรม/โครงการสโมสร
นักศึกษาและชมรม 
 
 

นักศึกษาทุกช้ัน
ปี จ านวน 596 
คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- คําถํายเอกสาร 500 บาท 
- คําวัสดุอุปกรณ์ 500 บาท 
 
รวมเงินเป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครั้งท่ี 2ปี
การศึกษา 
2561 
13 ก.พ. 62  
ครั้งท่ี 1 ปี
การศึกษา  
๒๕๖2 
 18 ก.ย.62 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักศึกษาสามารถ
ประยุกต์ความรู๎เกี่ยวกับ
การใช๎ประกันคุณภาพมา
ใช๎ในชีวิตประจ าวัน 

ดร.ปิยพงศ ์
ดร.เกศ
กาญจน ์
ชมรมวิชาการ
และประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปงบประมาณโครงการที่ RP01-12 1,000    
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่ RP01-13 
โครงการกีฬาสร๎างเสรมิ
สุขภาพ 
โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
โครงการงานประจ า 
วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อสํงเสรมิได๎เลํนกีฬา
และออกก าลังกาย 
2. เพื่อสํงเสริมให๎นักศึกษา
มีคุณลักษณะของนักจัดการ
สุขภาพ 
3.เพื่อสํงเสรมิพฤติกรรม
คุณธรรมด๎านซื่อสัตย์ 
สามัคคี มคีวามรับผิดชอบ
4.เพื่อสํงเสรมิคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ด๎าน
มนุษสัมพันธ์ท่ีดี มภีาวะ
ผู๎น า และสื่อสารอยํางมี
ประสิทธิภาพ 

1.ร๎อยละ 80 ของนักศึกษา
ทั้งหมดไดร๎ับการสํงเสริมให๎
รํวมกิจกรรมออกก าลังกาย
และเลํนกีฬา 
2.ร๎อยละ 80 ของนักศึกษา
มีคุณลักษณะของนักจัดการ
สุขภาพระดับดีขึ้นไป
(คะแนนเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป) 
3. ร๎อยละ 80 ของนักศึกษา
มีพฤติกรรมคุณธรรมด๎าน
ซื่อสัตย์ สามคัคี มีความ
รับผิดชอบระดับดีขึ้นไป
(คะแนนเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป) 
4. ร๎อยละ 80 ของนักศึกษา
มีคุณลักษณะบัณฑติที่พึง
ประสงคด์๎านมนุษสัมพันธ์ที่
ด ีมีภาวะผู๎น า และสื่อสาร
อยํางมีประสิทธิภาพระดับดี
ขึ้นไป(คะแนนเฉลี่ย 3.51 

ขึ้นไป) 

กิจกรรมที่ ๑ เบนทุกาเกมส ์
-จัดการแขํงขันกีฬาสีภายใน 
1.ประชุมวิเคราะหผ์ลการ
ด าเนินการแขํงขันกีฬาสีในปี
การศึกษาท่ีผํานมาและวาง
แผนการด าเนินกิจกรรม 
2.ด าเนินการเตรียมการ
แขํงขัน 
-ประชุมแบํงส ี
-เชิญกรรมการตดัสิน 
-ฝึกซ๎อมกีฬาตํางๆ 
3.จัดการแขํงขัน 
-รอบคัดเลือกกีฬาประเภท
ตํางๆ 
-รอบชิงชนะเลิศ พิธีการ
แขํงขัน 
4.สรุปการจดัการแขํงขัน 
5.วิเคราะหผ์ลการด าเนิน
กิจกรรมโดยการถอดบทเรียน
เพื่อการวางแผนพัฒนา
กิจกรรม 

นักศึกษาช้ันปี  
ที่ ๑-๔ 
จ านวน ๕96 
คน อาจารย์ 
บุคลากร 
จ านวน ๘๐ คน 

 กิจกรรมที่ ๑ (ใช๎เงินรายได๎
สถานศึกษา) 
-คําตอบแทนกรรมการตดัสิน 15 
คนX5ชมx200บาท 
เป็นเงิน 15,000 บาท 
-คําอาหารนักศึกษา 
๕96คนx๕๐บาทx3 มื้อ x 1 วัน 
เป็นเงิน 89,400 บาท 
-คําอาหารวํางนักศึกษา ๕96 คน
x ๒มื้อxคนละ๒๐ บาท x 1 วัน 
เป็นเงิน 23,840 บาท  
-คําอาหารอาจารย์๘๐ คน  x๘๐
บาทx3 มื้อ x 1 วัน 
เป็นเงิน 19,2๐๐ บาท 
- คําอาหารวํางอาจารย์ ๘๐ คนx
๒๕บาทx๒ มื้อ x 1 วัน 
เป็นเงิน 4,๐๐๐ บาท 
-.คําวัสดุอุปกรณ์กีฬา 
เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท 
-คําวัสดุ10,๐๐๐ บาท 
-คําจ๎างท าปูายเวที เป็นเงิน 
๑,๕๐๐ บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ ๑ 
เป็นเงิน  182,940บาท 

แข่งขันรอบ
คัดเลือก 
15-30 ต.ค. 
2561 
แข่งขัน ทั้งวัน 
31 ต.ค. 
2561 
 
 

นักศึกษาได๎มีกิจกรรม 
สํงเสริมสุขภาพและสร๎าง
สัมพันธภาพที่ดีกับ
บุคลากรในองค์กร เป็น
การสร๎างภูมิคุ๎มกันในการ
ด าเนินชีวิต 

อ.พรพิมล 
อ.อวินนท ์
ชมรมกีฬาฯ 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

  กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมสุขภาพ 
1.วิเคราะหผ์ลการด าเนิน
กิจกรรมในปีท่ีผํานมา 
2.ตรวจสมรรถนะและสุขภาพ 
-ตรวจสมรรถนะรํางกาย 
(นักศึกษาช้ันปี 1,2) 
-ตรวจเลือด Anti HB 
(นักศึกษาช้ันปีท่ี 2) 
-CXR (นักศึกษาช้ันปี 2,3) 
3.สํงเสรมิการฉดีวัคซีนโรค
สุกใสและ HBV 
4.รณรงค์กิจกรรมออกก าลัง
กายโดยจดัเป็นกลุํมตาํงๆตาม
ความสมคัรใจ 
5.ติดตามให๎นักศึกษามีการ
พัฒนาสุขภาพรํางกายตนเอง 
6.ประเมินผลด๎านการเป็นนัก
จัดการสุขภาพสมรรถนะนัก
จัดการสุขภาพ 6 หลัก 4 เงา 
7.สรุปประเมินผลการด าเนิน
กิจกรรม 
8.วิเคราะหผ์ลการด าเนิน
กิจกรรมเพื่อพัฒนากิจกรรม 

นักศึกษาชันปีท่ี 
1-4 จ านวน 
596 คน 

กิจกรรมที่2 
1.คําตรวจเลือด และ x-ray (เก็บ
เงินนักศึกษา) 
 
 
 
 

-ตรวจ
สมรรถนะ
รํางกายปี 1,2 
ครั้งท่ี 2 ปี
การศึกษา 
2561 พุธ 6 
ก.พ. 61 
-ครั้งท่ี 1 ปี
การศึกษา 
2562 
พุธ 7 ส.ค. 
62 
-ตรวจเลือด
และ x-ray พุธ 
24 ต.ค. 61 
-วันฉีด 
vaccine พุธ 
7 พ.ย. 61 

นักศึกษาท่ีมีปัญหาดา๎น
สุขภาพได๎รับการตดิตาม
แก๎ไข 

อ.อวินนท ์
อ.พรพิมล 
ชมรมกีฬาฯ 

สรุปงบประมาณโครงการที่ RP01-13 182,940    
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่ RP01-14 
โครงการสํงเสริมคณุธรรม
และจริยธรรม 
โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
โครงการงานประจ า 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อเสริมสร๎างนักศึกษา
ให๎มีการด าเนินกิจกรรม
ครบถ๎วนและสอดคล๎องกับ
คุณลักษณะบณัฑติที่พึง
ประสงค์  ด๎านมีคุณธรรม
จริยธรรม มีคํานยิมที่ดีงาม
มีความรับผิดชอบเคารพ
ในคุณคําและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษยม์ีศรัทธา
ในวิชาชีพการพยาบาล มี
มนุษยสัมพันธ์ มภีาวะผู๎น า
และการสื่อสารอยํางมี
ประสิทธิภาพ เป็นพลเมือง
ดีในระบอบประชาธิปไตย 

๑.มีการด าเนินกจิกรรมที่น า
การประกันคณุภาพการ 
ศึกษามาใช๎ในการด าเนิน 
งานของนักศึกษาด๎านการ
สํงเสริมประชาธิปไตย  
๒. มีการด าเนินกิจกรรม
ครบถ๎วนตามแผนท่ีก าหนด 
๓. นักศึกษาร๎อยละ๑๐๐ มี
ทักษะการเรยีนรู๎ในศตวรรษท่ี
๒๑และอัตลักษณ์บณัฑติใน
ระดับดีขึ้นไป 
4.ร๎อยละ100ของนักศึกษา 
มีคุณธรรมจริยธรรมในด๎าน 
ซื่อสัตย์ สามัคคี และมีค่วาม
รับผิดชอบ ในระดับดีขึ้นไป 
5.มีกิจกรรม พัฒนา
นักศึกษาเพื่อสํงเสริม
คุณลักษณะบณัฑติตาม
กรอบ TQF อยํางน๎อย 1 
กิจกรรม 

กิจกรรมที่ 1 
พิธีไหว้ครู เลื่อนชั้น มอบ
ตะเกียง มอบหมวก และมอบ
ทุน 
1.ขั้นวางแผน (PLAN)   
1.1.ศึกษาผลการประเมิน
โครงการ ปัญหา และอุปสรรค 
ศึกษาผลการประเมินกิจกรรม
ที่ผํานมาใน ประเด็นตาํงๆ 
เพื่อการจัดกิจกรรมที่
สอดคล๎องกับปญัหา และ
บริบทของวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนพีุทธชินราช 
1.2. งานพัฒนานักศึกษา
รํวมกับสโมสรนักศกึษา 
วิเคราะหจ์ุดแข็ง  จุดอํอน 
ภาวะคุกคาม และโอกาส ของ
การพัฒนานักศึกษาใน
กิจกรรมพิธีไหว๎ครู เลื่อนช้ัน 
และมอบตะเกียงเพือ่การ
วิเคราะห์ให๎ สอดคล๎องกับ
นโยบาย อัตลักษณ์บณัฑิต 
วัตถุประสงค์ของแผนวิทยาลัย 
การบูรณาการกับภาระกิจ

-อาจารย์และ
แขกผู๎มีเกียรติ
จ านวน100คน 
-นักศึกษาป๑ี-๔ 
จ านวน ๕96 คน 
-นักศึกษาปี2 
จ านวน 179 
คน 
-ผู๎ปกครอง 
179 คน 
 

กิจกรรมที่ 1 (ใช๎เงินรายได๎
สถานศึกษา) 
-คําตกแตํงสถานที่ 1,5๐๐ บาท 
-คําอาหารวํางอาจารย์แขกผู๎มี
เกียรติ(ภาคเช๎า) 80 คนx ๒๕บาท
x 1 มื้อ เป็นเงิน ๒,0๐๐ บาท 
-คําอาหารวํางของนักศึกษา(ภาค
เช๎า)   ๕96คน x ๒๐ บาท x 1 
มื้อ เป็นเงิน ๑๑,92๐ บาท 
-คําอาหารวํางอาจารย์แขกผู๎มี
เกียรติ(ภาคบําย) 20 คนx ๒๕
บาทx 1 มื้อ เป็นเงิน 5๐๐ บาท 
-คําอาหารวํางของนักศึกษา(ภาค
บําย)   179คน x ๒๐ บาท x 1 
มื้อ เป็นเงิน 3,58๐ บาท 
-คําอาหารวํางผู๎ปกครอง(ภาคบําย) 
179 คน x25 บาท เป็นเงิน 
4,475 บาท 
- คําวัสดุอุปกรณ์ 10,000  
รวมเงินกิจกรรมที่ 1 
เป็นเงิน 33,975 บาท  

กิจกรรมที่ 1 
วันพฤท่ี 12 
ก.ย. 2562 
ปีการศึกษา 
2562 

นักศึกษาแสดงถึงความ
กตัญญูเคารพ ตํอครู
อาจารย ์
 

อ.อังคณา 
อ.เริงฤทธิ ์
อ.อัญติมา 
สโมสร
นักศึกษา 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

2.สํงเสรมิให๎นักศึกษาน า
ความรู๎ด๎านการประกัน
คุณภาพไปใช๎ในการ
ด าเนินกิจกรรม 
3. เพื่อเสริมสร๎างให๎
นักศึกษามีคุณธรรมและ
จริยธรรมในด๎าน ซื่อสัตย์ 
สามัคคีและมีความ
รับผิดชอบและความ
กตัญญูกตเวทิตา 

ตํางๆ ความเสี่ยง ตัวบํงช้ีที่
เกี่ยวข๎องมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ 
ทักษะการเรยีนรู๎ในศตวรรษท่ี
๒๑ และวัตถุประสงค์ของ
โครงการ   
1.3.การออกแบบ/ การเขียน
รํางโครงการ และเครํืองมือ
ที  ํใช๎ในโครงการ เพื่อการ
ประเมินผลที่สอดคล๎องกับ
วัตถุประสงค์ และตัวช้ีวัด
ความส าเร็จของ โครงการ 
2. ขั้นด าเนินการ (DO) 
2.1 ด าเนินกิจกรรมเสริม
หลักสตูรที่สํงเสรมิคณุธรรม
จริยธรรมของนักศึกษา
พยาบาล ท่ีสอดคล๎องทักษะ
การเรยีนรู๎ในศตวรรษท่ี ๒๑  
อัตลักษณ์บณัฑติ และ
คุณลักษณะบณัฑติตามกรอบ 
TQF 
-ไหว๎คร ู
-เลื่อนช้ัน 
-ประกวดกลอนชมพาน 



      แผนปฏิบัตกิารปีงบประมาณ ๒๕62 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช หน๎า 91 
 

โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

-มอบเกียรติบตัรนักศึกษา
เรียนดรีายวิชาตํางๆ 
-เขียน “จดหมายถึงคณุคร”ู 
และผู๎ให๎ทุนอุดหนุนการศึกษา 
เพื่อสร๎างเสริมความกตญัญู
กตเวท ี
3. ขั้นตรวจสอบ (Check)   
3.1  มกีารตรวจสอบระหวําง
การด าเนินงานของกิจกรรม 
ระยะเวลา งบประมาณ พร๎อม
ประเมินผลตามแบบประเมิน
และวิธีการที่ก าหนดขึ้นเพือ่ให๎
กิจกรรมทีด่ าเนินการเป็นไป
ตามแผน บรรลุวัตถุประสงค์
และเปูาหมายของกิจกรรม  
 3.2  มกีารตรวจสอบ
ประเมินผลหลังสิ้นสุดกจิกรรม
ตามระยะเวลาที่ก าหนด ตาม
แบบประเมินและการถอด
บทเรียนเพื่อเป็นแนวทาง
พัฒนากิจกรรมและรายงานผล
การด าเนินงานเสนอตํอ
หัวหน๎างานพัฒนานักศึกษา 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

4. ขั้นน าผลการประเมินมา
ใช้ในการปรับปรุง และ
พัฒนา (ACT)   
4.1 วิเคราะห์ผลการด าเนิน
กิจกรรมโดยการถอดบทเรียน
เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนา
กิจกรรม 
4.2  มีการปรับปรงกุิจกรรม
กํอนการด าเนินกิจกรรมตาม 
ผลการประเมินความส าเร็จ
ของแผนงานการพัฒนา
นักศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ 2561 ท่ีผํานมา 
4.3 ปรับปรุงผลการประเมิน
หลังสิ้นสุดกิจกรรมและน าผล
การประเมินเสนอตํหัวหนา๎
งานพัฒนานักศึกษา 

  กิจกรรมที2่ 
รับหมวกและเข็มชั้นป ี
1.ประชุมวิเคราะหผ์ลการ
ด าเนินการรับหมวกและเขม็
ช้ันปีในปีการศึกษาที่ผํานมา
และวางแผนการด าเนิน
กิจกรรม 

อาจารย์และ
แขกผู๎มีเกียรติ
จ านวน๕๐คน 
นักศึกษาปี2 
จ านวน 143 
คน 
ผู๎ปกครอง 143 

กิจกรรมที2่ (ใช๎เงินรายได๎
สถานศึกษา) 
-คําอาหารวํางอาจารย์ 50 คนๆ 
ละ 25 บาท เป็นเงิน 1,250 บาท 
-คําอาหารวํางของนักศึกษา 143 
คน x 20 บาท เป็นเงิน 2,860
บาท 

วันพุธท่ี 10 
ต.ค. 2561  
ปีการศึกษา 
2561 

นักศึกษามี 
ทัศนคติที่ดีตํอวิชาชีพ
พยาบาล 
 

อ.ดร.สุวรรณ ี
อ.จันทร์จิรา 
สโมสรฯ 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

2.ด าเนินการเตรียมการ 
เรียงความ “สวมหมวกขาว” 
สร๎างเสริมทักษะตํอวิชาชีพ
พยาบาล 
3.จัดกิจกรรม 
4.สรุปผลการเรียงความ 
5.วิเคราะหผ์ลการด าเนิน
กิจกรรมโดยการถอดบทเรียน
เพื่อวางแนวทางการจัด
กิจกรรม 

คน 
 

-คําอาหารวํางผู๎ปกครอง 143 คน 
x25 บาท เป็นเงิน 3,575 บาท 
-คําจ๎างท าปูายเวที เป็นเงิน 
1,500 บาท 
-คําตกแตํงสถานที่ เป็นเงิน 
1,500 บาท 
 
รวมเงินกิจกรรมที่ 2 
เป็นเงิน 10,685 บาท 

  กิจกรรมที่ 3 การเลือกตั้ง
สโมสรนักศกึษา 
1.เลือกตั้งคณะกรรมการ 
สโมสรนักศึกษา 
1.1 วางแผนการด าเนิน งาน
สโมสรนักศึกษา 
1.2 ด าเนินงานตามแผนท่ี
ก าหนด 
1.3 ก ากับติดตามการด าเนิน 
งานของสโมสรทุก 2 เดือน 
2.ประชุมคณะกรรมการ 
สโมสรนักศึกษาเพื่อวิเคราะห์
ผลการด าเนินงานแตํกิจกรรม
ที่ผํานมาทุกรายไตรมาสและ

นักศึกษาช้ันปีท่ี 
๑-4 จ านวน 
596 คน 
 
 
คณะกรรมการ 
สโมสรนักศึกษา 
จ านวน ๔๐ คน 
อาจารย์ ๕ คน 
 

(ใช๎เงินรายได๎สถานศึกษา) 
-คําอาหารวํางกรรมการสโมฯ 40 
คนx20บาทx 6 ครั้ง  
เป็นเงิน 4,800บาท 
-คําอาหารวํางอาจารย์ที่ปรึกษา 5 
คนx25บาทx6ครั้ง เป็นเงิน 750 
บาท 
-คําวัสดุ  4,000 บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ 3 
เป็นเงิน 9,550  บาท 

เลือกตั้ง 
8 พ.ค 2562 
ประชุม
คณะกรรมการ
สโมสร
นักศึกษา 
10 ต.ค. 61 
12 ธ.ค. 61 
6 ก.พ. 62 
10 เม.ย. 62 
12 มิ.ย. 62
สโมสร
นักศึกษารํวม
ท าแผนพัฒนา

นักศึกษาแสดงความเป็น
ประชาธิปไตย 
 
1.สํงเสริมให๎สโมสร
นักศึกษาใช๎กระบวนการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
มาใช๎ในโครงการและ
กิจกรรม 
2.เพื่อสํงเสริมให๎สโมสร
นักศึกษาด าเนินงานอยําง
มีประสิทธิภาพ 

อ.จุฑากานต ์
อ.เริงฤทธิ ์
สโมสร
นักศึกษา 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

วางแผนปรับแก๎ไขการด าเนิน
กิจกรรมอื่นตํอไป 
3.ประเมินความเสี่ยงท่ีอาจ
เกิดขึ้นในวิทยาลัยกับนักศึกษา
และบุคลากร น ามาจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยงด าเนินการ
ตามแผนและประเมินผลความ
เสี่ยง 
4. จัดสรรนักศึกษาเข๎ารํวม
กิจกรรมเฉพาะกิจที่ได๎รับ
มอบหมายและตดิตาม
ประเมินผล 
5.สรุปรายงานกิจกรรมและ
งบประมาณ 
โครงการทีส่โมสรนักศึกษา
ด าเนินการหลังเสร็จสิ้น
กิจกรรม  ๒ สัปดาห์  
6.จัดประชุมวางแผนจัดท า
แผนพัฒนานักศึกษารํวมกับ
อาจารย์ในปีการศึกษาตํอไป 
 
 
 

นักศึกษา 
14 ส.ค. 62 
 

สรุปงบประมาณโครงการที่  RP01-14 54,210    
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่ RP01-15 
โครงการพัฒนาความรู๎ 
และประสบการณ์ให๎ศิษย์
เกํา 
โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
โครงการงานประจ า 
วัตถุประสงค์ 
๑.เพื่อพัฒนาความรู๎และ 
ประสบการณ์ให๎ศิษย์เกํา 
๒.เพื่อพัฒนาระบบ
ฐานข๎อมูล 
ศิษย์เกําให๎เป็นปัจจบุัน 
๓.เพื่อสร๎างเครือขํายสาน 
สัมพันธ์ศิษย์เกํา 
๔. เพื่อสํงเสริมให๎ศิษย์เกํา
มีสํวนรํวมในการจัด
กิจกรรมวิชาการวิจัย 
นวัตกรรม 

๑.ร๎อยละ๘๐ของศิษย์เกาํ 
ที่เข๎ารํวมโครงการมีคาํเฉลีย่
ความพึงพอใจภายหลังเข๎า
รํวมโครงการในระดับดี
(คําเฉลี่ยเทํากับหรือมากกวํา 
๓.๕๑) 
๒. ฐานข๎อมูลศิษย์เกําเป็น
ระบบและเป็นปัจจุบัน 
๓.สมาคมศิษยเ์กําฯ มคีวาม
เข๎มแข็งสนับสนุนกิจการของ
วิทยาลัยอยํางตํอเนื่อง 
๔.จ านวนของศิษย์เกําที่มี
สํวนรํวมในการจัดกิจกรรม
วิชาการ  วิจัย นวัตกรรม 

กิจกรรมที่ 1  
รํวมจัดการประชุมใหญสํามัญ
ประจ าปีของสมาคมศิษยเ์กําฯ
ประจ าป2ี562 
๑.มุฑติาจิตผู๎กํอตั้งวิทยาลยั 
๒.บรรยายวิชาการ 
๓.แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระหวําง
ศิษย์เกํา 

ศิษย์เกํา  
จ านวน ๒๐๐ 
คน 
 

ใช๎งบประมาณจากคําลงทะเบียน
ของสมาคมศิษยเ์กําพุทธชินราช
พยาบาล 

วันเสาร์ที่ 26 
ม.ค.2562
 
  
 

ศิษย์เกําได๎รับบริการ
ด๎านวิชาการ วิชาชีพ
และมสีํวนรํวมใน
กิจกรรมของสถาบัน 
 
 

ดร.สายชล 
ดร.ชลลดา 

สรุปงบประมาณโครงการที่  RP01-15 -    
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แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562 
ชื่อแผนงาน สนับสนุนการผลิตและเผยแพรผํลงานวิจัย ผลงานวิชาการที่มีคณุภาพระดับสูง 
วัตถุประสงค์ของแผนงาน เพื่อให๎วิทยาลัยฯมีผลงานวิจัย ผลงานวิชาการที่มีคุณภาพระดับสูง 
ตัวชี้วัดแผนงาน 1. ร๎อยละของผลรวมถํวงน้ าหนักของผลงานวิจัยและผลงานวิชาการที่ไดร๎ับการตีพิมพ์เผยแพร/ํจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด เทํากับ รอ๎ยละ 30 ขึ้นไป 
 2. จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัย/จ านวนอาจารย์ประจ า เทํากับ 50,000 บาท/คน 
 3. ร๎อยละ 80 ของโครงการทีส่นบัสนุนการผลติและเผยแพรํผลงานวิจัยและวิชาการทีม่ีคุณภาพระดบัสูงสามารถด าเนินการตามเวลาและงบประมาณที่ก าหนดไว ๎
 4. ร๎อยละ 80 ของโครงการสนับสนุนการผลติและเผยแพรํผลงานวิจัยและวิชาการที่มีคณุภาพระดับสงูสามารถบรรลุตามวตัถุประสงค์โครงการที่ก าหนดไว๎ (บรรลุตัวช้ีวัดที่

ก าหนดไว๎อยํางน๎อยร๎อยละ 80 ข้ึนไป) 
 5. ร๎อยละ ๙๐ของโครงการ/กิจกรรมด าเนินการไดต๎ามแผนท้ังด๎านเวลาและการใช๎จํายงบประมาณ 
 6. ร๎อยละ ๘๐ ของโครงการด าเนนิการไดบ๎รรลุวัตถุประสงค์และตัวช้ีวัด 
ความสอดคล้อง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ วิจัยและสร๎างผลงานวิชาการด๎านสุขภาพท่ีตอบสนองความต๎องการของสังคม 
 เป้าประสงค์ : 2.1. ผลติผลงานวิจัยและผลงานวชิาการที่มีคุณภาพสูงสามารถน าไปใช๎ประโยชน์ในการผลิตและพัฒนาบุคลากรสุขภาพและตอบสนองระบบสุขภาพของประเทศ 

2.2. พัฒนาสมรรถนะอาจารย์ในการผลิตผลงานวิจัยท่ีมคีุณภาพ 
2.3. ผลตินวัตกรรมด๎านสุขภาพ 
2.4. ผลติผลงานวิจัยเพื่อรับการสนับสนุนทุนวิจัยหรือนวัตกรรมจากแหลํงทุนภายนอก 

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์ 

2.1. ร๎อยละของผลงานวิจัยและผลงานวิชาการที่ไดร๎ับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ/จ านวนผลงานการตีพิมพท์ั้งหมดในปีนั้น 
2.2. จ านวนผลงานวิจัยท่ีไดร๎ับการอ๎างอิง 
2.3. ระดับความส าเรจ็ในการสํงเสริมสนับสุนนการท าผลงานวิจัย/วิชาการไปตีพิมพเ์ผยแพรํในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือน าไปใช๎ประโยชน์ (ตามเกณฑ์ สบช. 2561) 
ระดับที่ 1 มีนโยบายหรือแผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการสํงเสริมสนับสนุนการน าผลงานวิจัย/นวัตกรรมไปตีพิมพ์เผยแพรํในระดับชาติและนานาชาติหรือน าไปใช๎ประโยชน์ 
ระดับที่ 2 มีแผนงาน/โครงการในการสนับสนุนการน าผลงานวิจยั/นวัตกรรมไปตีพมิพ์เผยแพรํในระดบัชาติและนานาชาติหรือน าไปใช๎ประโยชน์ 
ระดับที่ 3 ไดด๎ าเนินการตามแผนงาน/โครงการหรือกิจกรรมตามทีก่ าหนด 
ระดับที่ 4 มีการติดตาม ประเมินผลและรวบรวมผลงานวิจัย/นวัตกรรมทีไ่ด๎รับการตีพมิพ์เผยแพรํในระดับชาติหรือนานาชาติหรือการน าไปใช๎ประโยชน์ 
ระดับที่ 5 มีผลงานวิจัยได๎รับการตีพิมพ์เผยแพรํในระดับชาติหรือนานาชาติหรือน าไปใช๎ประโยชน์อยาํงน๎อยร๎อยละ 5 ของจ านวนอาจารย์ประจ า   
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2.4. จ านวนผลงานนวัตกรรมด๎านสุขภาพท่ีได๎รับการจดอนสุิทธิบัตร 
2.5. จ านวนเงินสนับสนุนทุนวิจัยหรือนวัตกรรมจากแหลํงทุนภายนอก 

กลยุทธ ์ 2.1.ยกระดับคณุภาพการผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการที่มคีณุภาพสูงสามารถน าไปใช๎ประโยชน์ในการผลติและพัฒนาบุคลากรสขุภาพและตอบสนองระบบสุขภาพของ
ประเทศ 

  2.2.ผลักดันให๎เกิดการสร๎างนวัตกรรมไปสูํการจดสิทธิบัตรหรืออนุสทิธิบัตรและใช๎ประโยชน์ 
  2.3.สรา๎งเครือขํายความรํวมมือทางการวิจัยเพื่อแสวงหาแหลํงทุนภายนอก 
ระบบประกันคุณภาพการ  
ศึกษา 

- ตัวบํงช้ีคุณภาพระดับองค์ประกอบท่ี 2 ระดับสถาบันตามคูํมือการประกันคณุภาพการศึกษาภายในของสกอ. 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  รองผู๎อ านวยการกลุํมงานวิจัยและบริการวิชาการ 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการทีS่P02-06 
โครงการยกระดับคุณภาพ
ผลงานวิจัยและวิชาการ 
โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
โครงการงานประจ า 
วัตถุประสงค์ 
1. ผลิตผลงานวิจัยและ
ผลงานวิชาการที่มี
คุณภาพสูงสามารถ
น าไปใช๎ประโยชน์ในการ
ผลิตและพัฒนาบุคลากร
สุขภาพ 
และตอบสนองระบบ
สุขภาพของประเทศ 
2. พัฒนาสมรรถนะ
อาจารย์ในการผลติ
ผลงานวิจัยท่ีมคีุณภาพ 
 
 
 
 

1. ร๎อยละ 80 ของผลงาน 
วิจัยและผลงานวิชาการที่
ได๎รับการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติ
หรือนานาชาติ/จ านวน
ผลงานการตีพิมพ์ท้ังหมดใน
ปีน้ัน 
2. จ านวนผลงานวิจัยท่ี
ได๎รับการอ๎างอิงจ านวน 1 
เรื่อง 
3. ระดับความส าเร็จในการ
สํงเสริมสนับสนุนการน า
ผลงานวิจัย/วิชาการไป
ตีพิมพ์เผยแพรํในระดับชาติ
หรือนานาชาติ หรือน าไปใช๎
ประโยชน์อยูํในระดับ 5 
 

1. รวบรวมผลการติดตาม
ความก๎าวหน๎าโครงการวิจัยที่
ก าลังด าเนินการ และจัดกลุมํ 
ออกเป็น งานวิจัยท่ีก าลัง
ด าเนินการ และงานวิจัยที่
ก าลังเขียนนิพนธ์ต๎นฉบับ 
2. ประสานงานอาจารย์
หัวหน๎าโครงการวิจัยที่อยูํใน
กลุํมเปูาหมาย  
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
ผลิตผลงานวิจัยให๎แล๎วเสรจ็
และเตรียมต๎นฉบับเพื่อตีพิมพ์
เผยแพร ํ
4. สรปุและประเมินโครงการ 
 
 
 
 
 

อาจารย์ที่มี
ผลงานวิจัย 
จ านวน 15 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

- คําอาหารกลางวัน 80 บาท X 
15 คน X 2 วัน  
เป็นเงิน 2,400 บาท   
- คําอาหารวําง ๒5 บาท X 15 
คน X 4 มื้อ  
เป็นเงิน ๑,๕00 บาท 
- คําถํายเอกสาร  
เป็นเงิน 2,000 บาท 
-  คําตอบแทนวิทยากร  
600 บาท x 14 ช.ม.  
เป็นเงิน 8,400 บาท 
 

20-21 พ.ย. 
2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยฯ 
มีผลงานการตีพิมพ์
เผยแพรผํลงานวิจยั/
วิชาการที่มีคุณภาพ
ระดับสูงและสามารถ
น าไปใช๎ 
ประโยช์ได ๎

ดร.เบญญาภา 
พรมพุก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สรุปงบประมาณโครงการที่ SP06 14,๓00    
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที ่SP02-07 
โครงการพัฒนานวัตกรรม
ด๎านการดูแลสุขภาพและ
การเรยีนการสอน  
โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
โครงการงานประจ า 
วัตถุประสงค์ 
สนับสนุนการ 
ผลิตนวตักรรม 
ด๎านสุขภาพและการเรียน
การสอนส าหรับอาจารย ์

จ านวนผลงานนวัตกรรมด๎าน
การดูแลสุขภาพหรือด๎านการ
เรียนการสอนที่ได๎รับการจด
อนุสิทธิบัตร  
จ านวน 1 ช้ิน 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ ๑  
พัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้าน
การพัฒนานวตกรรมสขุภาพ 
1. ประชาสัมพันธ ์
อาจารย์ที่สนใจพัฒนา
นวัตกรรมสุขภาพ 
2. จัดประชุมเชิงปฏิบตัิการ
การพัฒนานวัตกรรมสุขภาพ
และการจดอนุสิทธิบตัรและ
สิทธิบัตร 
3. อาจารยร์ํางโครงการ
พัฒนานวัตกรรม และ
ด าเนินการ 
4. อาจารยส์ํงผลงาน 
เพื่อจดอนุสิทธิบัตรหรือ 
สิทธิบัตร 
5. สรปุและประเมินกิจกรรม 

อาจารย์  
จ านวน 30 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ ๑ (ใช้เงินอุดหนุน) 
 
- คําตอบแทนวิทยากรหนํวยงาน
รัฐบาล  
1 คน x 600 บาท x  
14 ช.ม.  
เป็นเงิน 8,400 บาท 
- คําอาหารกลางวัน 80 บาท X 
30 คน X  
2 วัน เป็นเงิน 4,800 บาท   
- คําอาหารวําง ๒5 บาท X 30 
คน X 4 มื้อ  
เป็นเงิน ๓,๐00 บาท 
- คําถํายเอกสาร เป็นเงิน 4,000 
บาท 
รวมเป็นเงิน 2๐,๒00 บาท 
 

6-7 พ.ย. 
2561 

-บุคลากรสาธารณสุข 
มีนวัตกรรม 
ที่น าไปดูแลสุขภาพ
ผู๎รับบริการ 
-อาจารย์ม ี
นวตกรรมการเรียนการ
สอน ท่ีน าไปใช๎ใน
การพัฬนาการเรียนการ
สอนให๎มีประสิทธิภาพดี
ยิ่งข้ึน 

ดร.กรวิกา  
พรมจวง 

  กิจกรรมที่ 2 
พัฒนาศักยภาพในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมของ
อาจารย์เครือข่ายภาคเหนือ 
กิจกรรมที่ ๒.๑ ประชุมเชิง
ปฏิบัติการระดมสมองพัฒนา
โครงรําง   นวตกรรมด๎านการ

อาจารย์จ านวน 
๔ คน 

กิจกรรมที่ ๒.๑ (ใช้เงินอุดหนุน) 
- คําเดินทาง/น้ ามันเชื้อเพลิง ไป-
กลับ เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท 
- คําเบี้ยเลีย้ง เป็นเงิน ๖๔๐ บาท 
X ๔ คน เป็นเงิน ๒,๕๖๐ บาท 
รวมเป็นเงิน ๕,๕๖๐  บาท 
 

๑๔-๑๖ พ.ย. 
25๖๑ 

 ดร.กรวิกา  
พรมจวง 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

เรียนการสอน และการดูแล
สุขภาพ ดังนี ้
๑. ประชาสัมพันธ์ให๎อาจารย์
ผู๎สนใจเข๎ารํวมโครงการเสนอ
ช่ือการเข๎ารํวมโครงการ 
๒. น ารายช่ืออาจารย์เข๎ารับ
การพิจารณาคัดเลือกจาก
คณะกรรมการ บริหาร
วิทยาลัยฯ 
๓. อาจารยทีเ่ข๎ารํวมโครงการ 
เข๎าประชุมรํวมกับอาจารย์
วิทยาลัยฯเครือขํายภาคเหนือ 
เพื่อพัฒนาโครงรําง    
นวัตกรรม และวางแผน
ด าเนินการ 
๔. สรปุและประเมินกิจกรรม 

  กิจกรรมที่ ๒.๒ ศึกษาอบรม
การพัฒนานวตกรรมด๎านการ
เรียนการสอนและการดูแล
สุขภาพรํวมกับมหาวิทยาลัย 
Nanyang Technological 
University, Singapore 
๑. ประสานงานอาจารย์ที่เข๎า
รํวมโครงการฯเพื่อเตรยีมการ

อาจารย์จ านวน 
๔ คน 

กิจกรรมที่ ๒.๒ (ใช้เงินอุดหนุน) 
คําพาหนะเดินทาง คําที่พักและ
เบี้ยเลีย้งเดินทางภายในประเทศ 
ดังนี ้
- คําเดินทางไป-กลับ ๕,๐๐๐ 
บาท X ๔ คน เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ 
บาท 
-คําที่พัก ๒ ห๎อง x 2 คืน X 1,๗

๒๒-๒๖ เม.ย.
25๖๒ 

 ดร.กรวิกา  
พรมจวง 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

เดินทาง 
๒. เดินทางเข๎ารํวมศึกษา
อบรมการพัฒนานวตกรรม
ด๎านการเรียนการสอนและ
การดูแลสุขภาพรํวมกับ
มหาวิทยาลยั Nanyang 
Technological University, 
Singapore 
๓. ด าเนินการพัฒนา 
นวตกรรมตามโครงการที่
วางแผนไว ๎
๔. สรปุและประเมินกิจกรรม 

00 บาท เป็นเงิน ๖,๘๐๐ บาท 
- คําเบี้ยเลีย้ง 2 วัน X ๔ คน X 
๒๔๐ บาท เป็นเงิน ๑,๙๒๐ บาท 
รวมเป็นเงิน ๒๘,๗๒๐  บาท 
 
คําพาหนะเดินทาง คําท่ีพักและ
เบี้ยเลีย้งเดินทางในตํางประเทศ 
ดังนี ้
- คําเดินทางไป-กลับตํางประเทศ 
๙,๐๐๐ บาท X ๔ คน เป็นเงิน 
๓๖,๐๐๐ บาท 
-คําที่พักตํางประเทศ ๒ ห๎อง x ๖ 
คืน X ๒,๒๕0 บาท เป็นเงิน 
๒๗,๐๐๐ บาท 
- คําเบี้ยเลีย้งตํางประเทศ ๕ วัน 
X ๔ คน X ๑,๔๐๐ บาท เป็นเงิน 
๒๘,๐๐๐ บาท 
- คําลงทะเบียน (รวมคาํอาหาร
วํางและอาหารกลางวัน) ๔ คน x 
๑๐,๐๐๐ เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท  
รวมเป็นเงิน ๑๓๑,๐๐๐ บาท  
 
รวมเงินกิจกรรมที่ ๒.๒ เป็นเงิน 
159,72๐ บาท 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

  กิจกรรมที่ ๒.๓ ทดสอบและ
รายงานผลการพัฒนานวตก
รรมด๎านการเรียนการสอน
และการดูแลสุขภาพ ดังนี ้
๑. ประสานอาจารยผ์ู๎เข๎ารํวม
โครงการทดสอบและรายงาน
ผลการพัฒนานวตกรรม 
๒. อาจารย์น าเสนอผลการ
ทดสอบและรายงานผลการ
พัฒนานวตกรรม 
๓. สรปุและประเมินโครงการ 

อาจารย์จ านวน 
๔ คน 

กิจกรรมที่ ๒.๓ (ใช้เงินอุดหนุน) 
- คําเดินทาง/น้ ามันเชื้อเพลิง ไป-
กลับ เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท 
- คําเบี้ยเลีย้ง เป็นเงิน ๔๐๐ บาท 
X ๔ คน เป็นเงิน ๑,๖๐๐ บาท 
รวมเป็นเงิน ๔,๖๐๐  บาท 
 

๑๑-๑๒ ก.ค.
25๖๒ 

 ดร.กรวิกา  
พรมจวง 

สรุปงบประมาณโครงการที ่SP07  ๑๙๐,๐๘๐    
โครงการที่ SP02-08 
โครงการสร๎างเครือขํายความ
รํวมมือผลิตผลงานวิจยั 
โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
โครงการงานประจ า 
วัตถุประสงค์ 
ผลิตผลงานวิจัยเพื่อรับการ 
สนับสนุนทุนวิจัยหรือนวัต 
กรรมจากแหลํงทุนภายนอก 

จ านวนเงินสนับสนุนทุนวิจยั
หรือนวัตกรรมจากแหลํงทุน
ภายนอกอยํางน๎อย 
1,000,000 บาท 
 
 

1. ประชุมวางแผนกับ
เครือขํายภายนอกรํวมก าหนด
ประเด็นวิจัย 
2. อาจารย์รํวมกับหนํวยงาน
ภายนอกพัฒนาโครงรํางวิจัย 
3. ทีมวิจัยพัฒนาโครงรํางวิจัย
และด าเนินการสํงขอทุน
สนับสนุนภายนอก 
4. สรุปและประเมินโครงการ 

อาจารย์วิทยาลัยฯ  
จ านวน 8 คน 
บุคลากรภายนอก 
จ านวน 2 คน 
 
 
 
 
 
 

- คําอาหารกลางวัน  
80 บาท X 10 คน X 2 วัน  
เป็นเงิน 1,600 บาท   
- คําอาหารวําง ๒5 บาท X 10 
คน X 4 มื้อ เป็นเงิน 1,๐00 
บาท 
- คําถํายเอกสาร เป็นเงิน ๑,000 
บาท 
 

30-31 ม.ค. 
2562 
 
 
 
 
 

 

วิทยาลัยฯ  
มีจ านวนทุนสนับสนุน
จากแหลํงทุนภายนอก
มากขึ้น 

ดร.เบญญาภา 
พรมพุก 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปงบประมาณโครงการที ่SP02-08 3,๖00    
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที ่RP02-16 
โครงการสนับสนุนการ
ผลิตและเผยแพรํ
ผลงานวิจัย บทความ
วิชาการ ต ารา และงาน
สร๎างสรรค ์
โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
โครงการงานประจ า 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อสนับสนุนให๎
อาจารยผ์ลิตผลงานวิจัยท่ี
มีคุณภาพ 
2. เพื่อให๎อาจารย์สามารถ
ผลิตผลงานวิจัยและ
ผลงานวิชาการได๎อยําง
คลํองตัว 
3. เพื่อสร๎างขวัญและ
ก าลังใจให๎อาจารย์ในการ
ผลิตผลงานวิจัยและผลงาน
วิชาการ 

1. ร๎อยละของผลรวมถํวง
น้ าหนักของผลงานวิชาการ
ของอาจารย์ประจ ามีคําร๎อย
ละ 30 ขึ้นไป 
2. ความพึงพอใจของ
อาจารย์ตํอระบบสนับสนุน
การวิจัยโดยรวม อยูํในระดับ
คะแนน 3.51 ข้ึนไป  
 

กิจกรรมที่ ๑    
พิจารณาโครงร่างการวจิัย
และจัดสรรทุนวิจัย บทความ
วิชาการ ต าราและงาน
สร้างสรรค ์
1. ส ารวจความต๎องการการ 
ด าเนินการวิจยัของอาจารย ์
2. ประชาสัมพันธ์ข้ันตอนการ
ขอรับพิจารณาทุนวิจัย 
บทความวิชาการ ต ารา และ
งานสร๎างสรรค ์
3. คณะกรรมการพิจารณาทุน
ตามนโยบายและระเบียบการ
เบิกจํายการผลิตผลงานทาง
วิชาการสถานศึกษา 
4. ประกาศผลการพิจารณา
ทุน ผู๎รับทุนด าเนินการท า
สัญญารับทุนและเบิกจํายเงิน
ตามระเบียบ 
5. สรุปและประเมินโครงการ 

อาจารย์ 30 คน 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ ๑ พิจารณาโครงร่าง
การวิจัยและจัดสรรทุนวิจัย 
บทความวิชาการ ต าราและงาน
สร้างสรรค ์
(ใช๎เงินรายไดส๎ถานศึกษา) 
- คําสนับสนุนการด าเนินงานของ
คณะกรรมการจรยิธรรมวิจัยใน
มนุษย์เครือขํายภูมภิาค 
มหาวิทยาลยันเรศวร                                                                
เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท 
- คําสนับสนุนโครงรํางวิจัย  
2๐ เรื่อง x 50,000 บาท  เป็น
เงิน 1,000,000 บาท 
- คําสนับสนุนการจัดท าต ารา 6 
เรื่อง x 50,000 บาท  เป็นเงิน 
300,000 บาท 
- คําสนับสนุนการจัดท าบทความ
วิชาการ 10 เรื่อง x 15,000 
บาท เป็นเงิน 150,000 บาท 
รวมเงิน 1,470,000 บาท 

1-31 ธ.ค. 
2561 
1-31 มี.ค. 
2562 
1-30 มิ.ย. 
2562 
1-30 ก.ย. 
2562 
 
 
 

อาจารย์มีการผลิตและ
เผยแพรผํลงานวิจยั 
มากขึ้น 

อ.ดวงใจ  
พรหมพยัคฆ ์

กิจกรรมที่ 2   
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
ตีพิมพ์เผยแพร่วิจัยและ
บทความวิชาการ 

อาจารย์ 30 คน 
 

กิจกรรมที่ 2   
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์
เผยแพร่วิจัยและบทความ
วิชาการ  

1-31 ธ.ค. 
2561 
1-31 มี.ค. 
2562 

อาจารย์มีการผลิตและ
เผยแพรผํลงานวิจยัมาก
ขึ้น 

อ.ดวงใจ  
พรหมพยัคฆ ์
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. วิเคราะหผ์ลงานวิจัย 
ผลงานวิชาการที่พร๎อมในการ
ตีพิมพ์เผยแพร ํ
2. ประชาสัมพันธ์ให๎อาจารย์
สํงบทความให๎ตีพิมพ์เผยแพรํ
ในวารสาร 
3. อาจารย์บันทึกข๎อความขอ
สนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพรํ 
โดยแนบใบตอบรับการตีพิมพ์
เผยแพรํแลใบเสร็จรับเงิน 
4. กรณีอาจารย์มีความ
ประสงค์ที่จะน าเสนอบทความ
วิชาการในระดับนานาชาติ 
บันทึกข๎อความขอสนับสนุน
คําใช๎จํายในการแปลเอกสาร 
5. สรุปและประเมินโครงการ 

(ใช๎เงินรายไดส๎ถานศึกษา) 
- คําใช๎จํายในการตีพิมพ์บทความ
วิจัย/วิชาการ ในวารสาร
ระดับชาติ 15 เรื่องๆ ละ 5,000 
บาท เป็นเงิน 75,000 บาท 
- คําใช๎จํายในการตีพิมพ์บทความ
วิจัย/วิชาการ ในวารสาร
นานาชาติ ๕ เรื่องๆ ละ 1๐,๐00 
บาท เป็นเงิน ๕๐,๐00 บาท 
- คําใช๎จํายในการแปลบทความ
วิจัย/วิชาการ เพื่อการตีพิมพ์ใน
วารสารตํางประเทศ 15 หน๎า × 
๕๐๐ บาท × ๔ เรื่อง                                                            
เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท  
- คําใช๎จํายในการเผยแพรํ
บทความวิจัยในเวทีวิชาการ
ระดับชาติ 5 เรื่องๆ ละ ๑๓,000 
บาท  เป็นเงิน ๖๕,000 บาท 
- คําใช๎จ๎างท าโปสเตอรเ์พื่อ
เผยแพรผํลงานวิจยั ๑๐ เรื่องๆละ 
๑,๐๐๐ บาท  
เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท 
- คําใช๎จํายในการเผยแพรํ
บทความวิจัยในเวทีวิชาการระดับ

1-30 มิ.ย. 
2562 
1-30 ก.ย. 
2562 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

นานาชาติ 2 เรื่อง โดยแบํง
ออกเป็น กรณีน าเสนอผลงานใน
ประเทศแถบเอเชีย 1 เรื่องๆละ 
50,000 บาท และกรณีน าเสนอ
ในประเทศแถบยุโรป 1 เรื่องๆละ 
๑๐๐,๐๐๐ บาท                                                  
เป็นเงิน 150,000 บาท 
รวมเป็นเงิน 380,000 บาท 

  กิจกรรมที่ 3  
พิจารณา “คนดีศรีพุทธชิน
ราช (ด้านการวิจัย)” 
1. คณะกรรมการพิจารณา
ทบทวนหลักเกณฑ์การ
พิจารณารางวัล 
2. ประชาสัมพันธ์ให๎หัวหน๎า
ภาควิชาเสนอช่ือตัวแทน
ภาควิชาเข๎ารับการพิจารณา
รับรางวัล ภาควิชาละ 2 คน 
3. กรรมการวิจยัพิจารณา 
ผู๎ไดร๎ับรางวัลตามหลักเกณฑ์
การพิจารณา 2 รางวัล 
4. สรุปและประเมินโครงการ 

- อาจารย์รับ
รางวัลนักวิจัย
หน๎าใหมํ   
1 คน 
- อาจารย์รับ
รางวัลนักวิจัย
อาวุโส   
1 คน 
 

ไมํมีคําใช๎จําย 24 เม.ย. 
2562 

อาจารย์มีขวัญก าลังใจ
ในการผลติผลงานวิจัย
มากขึ้น 

อ.ดวงใจ  
พรหมพยัคฆ ์

สรุปงบประมาณโครงการที่ RP02-16 ๑,850,๐๐๐    
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่ RP02-17 
โครงการพัฒนา
กระบวนการจดัการความรู๎
เพื่อสร๎างแนวปฏิบตัิที่ดีใน
องค์กร 
 
โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
โครงการงานประจ า 
 
วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อสํงเสรมิให๎เกิดการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู๎กันใน
องค์กรและน าความรู๎ที่ดี
ไปประยุกต์ใช๎ 
2.เพื่อสํงเสรมิให๎วิทยาลัย
เป็นองค์กรแหํงการเรียนรู ๎
 

1. การจดัการความรู ๎
ในทุกกลุํมงานตาม
โครงสร๎างกาบริหารงานของ
วิทยาลัยฯ  
2. ความพึงพอใจของ
อาจารย์/บุคลากรที่เข๎า
ประชุมแลกเปลีย่นเรยีนรู๎
โดยรวม อยูํในระดบัคะแนน 
3.51  ขึ้นไป  
3. มีองค์ความรู๎ทีเ่กิดจาก
การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎อยําง
น๎อยกลุํมงานละ 1 เรื่อง 
4. มีการน าองค์ความรู๎จาก
การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ไปใช๎
ในการพัฒนางานอยํางน๎อย 
กลุํมงานละ 1 เรื่อง 

กิจกรรมที่ ๑  
ก าหนดประเด็นของการ
จัดการความรู้  
ทุกกลุํมงานประชุมเพื่อ
ก าหนดประเด็นของการ
จัดการความรู๎  

 กิจกรรมที่ ๑ ก าหนดประเด็น
ของการจัดการความรู้  
-ไมํมีคําใช๎จําย 
 

22-26 ต.ค. 
2561 

เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎กันในองค์กรและ
น าความรู๎ที่ด ี
ไปประยุกต์ใช๎ 

อ.ดวงใจ  
พรหมพยัคฆ ์

กิจกรรมที่ ๒ จัดประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้
ครั้งท่ี ๑ 
กิจกรรมที่ 2.1  
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กลุ่มงานวิจัยและบริการ
วิชาการ  
กลุ่มงานวิชาการ  
ครั้งท่ี ๑ ดังนี ้
- จัดประชุมแลกเปลีย่นเรยีนรู๎
ด๎านการเรียนการสอนและ
วิจัย โดยผู๎ทรงคุณวุฒิ 
 - ผู๎เข๎ารํวมประชุม
แลกเปลีย่นเรยีนรู ๎
- ผู๎รับผดิชอบโครงการ
รวบรวมความรู๎เผยแพรํทาง
เวบไซด ์KM ชุมชนสระแก๎ว 
พร๎อมกับประชาสัมพันธ์ให๎

อาจารย์  
60 คน  
 

กิจกรรมที่ 2.1 (ใช้เงินอุดหนุน) 
-คําตอบแทนวิทยากรหนํวยงาน
รัฐบาล 2 คนๆละ 600 บาท X 
3 ช่ัวโมง  
เป็นเงิน 3,600 บาท 
- คําอาหารกลางวัน 80 บาท X 
60 คน X 1 วัน  
เป็นเงิน 4,800 บาท   
- คําอาหารวําง ๒5 บาท X 60 
คน X 2 มื้อ  
เป็นเงิน ๓,๐00 บาท 
- คําถํายเอกสาร  
เป็นเงิน 2,000 บาท 
-คําพาหนะวิทยากร  
เป็นเงิน 2,000 บาท 
รวมเป็นเงิน 1๕,๔00 บาท 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

คณาจารย์ของวิทยาลัยเข๎าไป
แลกเปลีย่นเรยีนรู ๎
- ผู๎เข๎ารํวมประชุมน าความรู๎ที่
ได๎ไปใช๎ในการปฏิบัติงาน 
2.2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎
โดยวิทยากรภายนอกของกลุํม
งานอ านวยการและ
ยุทธศาสตร์ ดังนี ้
- จัดประชุมแลกเปลีย่นเรยีนรู๎
ของเจ๎าหน๎าท่ี  
- ผู๎เข๎ารํวมประชุมแลกเปลีย่น
เรียนรู ๎
- ผู๎รับผดิชอบโครงการ
รวบรวมความรู๎เผยแพรํทาง
เวบไซด ์KM ชุมชนสระแก๎ว 
พร๎อมทั้งประชาสมัพันธ์ให๎
เจ๎าหน๎าท่ีของวิทยาลัยเข๎าไป
แลกเปลีย่นเรยีนรู ๎
- ผู๎เข๎ารํวมประชุมน าความรู๎ที่
ได๎ไปใช๎ในการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 

 กิจกรรมที่ 2.2 
-คําตอบแทนวิทยากรหนํวยงาน
รัฐบาล 1 คนๆละ 600 บาท X 
3 ช่ัวโมง  
เป็นเงิน 1,800 บาท 
- คําอาหารกลางวัน 80 บาท X 
60 คน X 1 วัน เป็นเงิน 4,800 
บาท 
- คําอาหารวําง ๒5 บาท X 60 
คน X 2 มื้อเป็นเงิน   ๓,๐00 
บาท 
- คําถํายเอกสาร เป็นเงิน 2,000 
บาท 
รวมเป็นเงิน 1๑,๖00 บาท 

12-13 พ.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 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ ๓   
จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ครั้งท่ี 2 
กิจกรรมที่ 3.1 การ
แลกเปลีย่นเรยีนรู๎ของกลุํม
งานวิจัยและบริการวิชาการ 
และกลุมํงานวิชาการและ
พัฒนานักศึกษา ดังนี ้
- จัดประชุมแลกเปลีย่นเรยีนรู๎
ด๎านการสอน โดยการน า
ประสบการณ์ที่ไดจ๎ากการน า
ความรู๎ ในการแลกเปลีย่น
เรียนรูค๎รั้งท่ี 1 ไปปฏิบัตมิา
แลกเปลีย่นเรยีนรู ๎
 - ผู๎รับผิดชอบโครงการ
รวบรวมความรู๎เผยแพรํทาง
เวบไซด ์KM ชุมชนสระแก๎ว 
พร๎อมท้ังประชาสมัพันธ์ให๎
คณาจารย์ของวิทยาลัยเข๎าไป
แลกเปลีย่นเรยีนรู ๎
- ผู๎เข๎ารํวมประชุมน าความรู๎ที่
ได๎ไปใช๎ในการปฏิบัติงาน 
 
 

อาจารย์  
60 คน  
 

กิจกรรมที่ 3.1 (ใช้เงินอุดหนุน) 
- คําอาหารกลางวัน 80 บาท X 
60 คน X 1 วัน เป็นเงิน 4,800
บาท   
- คําอาหารวําง ๒5 บาท X 60 
คน X 2 มื้อ เป็นเงิน ๓,๐00 
บาท 
- คําถํายเอกสาร เป็นเงิน 2,000 
บาท 
รวมเป็นเงิน ๙,๘00 บาท 
 

22-23 พ.ค. 
2562 

 อ.ชนกานต์  
แสงค ากุล 



      แผนปฏิบัตกิารปีงบประมาณ ๒๕62 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช หน๎า 109 
 

โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 3.2 การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้โดย
วิทยากรภายนอกของกลุ่ม
งานอ านวยการและ
ยุทธศาสตร์ ดังนี ้
- จัดประชุมแลกเปลีย่นเรยีนรู๎
ของเจ๎าหน๎าท่ี  
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรูค๎รั้งท่ี 
1 ไปปฏบิัติมาแลกเปลี่ยน
เรียนรู ๎
- ผู๎รับผดิชอบโครงการ
รวบรวมความรู๎เผยแพรํทาง
เวบไซด ์KM ชุมชนสระแก๎ว 
พร๎อมท้ังประชาสมัพันธ์ให๎
เจ๎าหน๎าท่ีของวิทยาลัยเข๎าไป
แลกเปลีย่นเรยีนรู ๎
- ผู๎เข๎ารํวมประชุมน าความรู๎ที่
ได๎ไปใช๎ในการปฏิบัติงาน 

บุคลากร 60 คน กิจกรรมที่ 3.2 
- คําอาหารกลางวัน 80 บาท X 
60 คน X 1 วัน เป็นเงิน 4,800 
บาท   
- คําอาหารวําง ๒5 บาท X 60 
คน X 2 มื้อ เป็นเงิน ๓,๐00 
บาท 
- คําถํายเอกสาร เป็นเงิน 2,000 
บาท 
รวมเป็นเงิน ๙,๘00 บาท 
 

   

กิจกรรมที่ 4 รวบรวมองค์
ความรู้เป็นแนวปฏิบัติท่ีดี
เพ่ือเผยแพร่ 
 

 กิจกรรมที่ 4 (ใช๎เงินอุดหนุน) 
-คําถํายเอกสารเข๎าเลํม   
เป็นเงิน 3,000 บาท 

19 มิ.ย. 62  อ.ชนกานต์  
แสงค ากุล 

รวมเงินโครงการที่ RP02-17 49,๖00    



      แผนปฏิบัตกิารปีงบประมาณ ๒๕62 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช หน๎า 110 
 

โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่ RP02-18 
โครงการประชุมวิชาการ
ระดับชาต ิ
 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
โครงการงานประจ า  
วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อเป็นการกระตุ๎นและ
สํงเสริมให๎อาจารย์ ได๎
ตระหนักเห็นความส าคญั
ของการผลิตและเผยแพรํ
ผลงานวิจัย 
๒. เพื่อเพิ่มผลการตีพิมพ์
เผยแพรผํลงานวิจยัของ
อาจารย ์
3. เพื่อสร๎างเครือขําย
งานวิจัยกับสถาบัน 
การศึกษาตํางๆ 

จ านวนผลงานวิจัยและ
ผลงานวิชาการของอาจารย์
ที่เผยแพรํในการประชุม
ระดับชาต ิ
อยํางน๎อย 5 เรื่อง 
 

๑. ประสานงานกับกรรมการ
ฝุายตํางๆตามหน๎าท่ีความ
รับผิดชอบ 
๒. ประชาสัมพันธ์ให๎อาจารย์
ของวิทยาลัยเตรยีมต๎นฉบับ 
ในการน าเสนอผลงานวิจัยใน
การประชุม เพื่อสํงขอ
พิจารณาจากกรรมการ 
๓. เข๎ารํวมประชุมวิชาการ
ระดับชาต ิ
๔. ประสานงานกับอาจารย์ที่
น าเสนอผลงานตามวันเวลาที่
ก าหนด 
๕. สรปุผลการน าเสนอผลงาน
ของอาจารย์ 

อาจารย์ที่มี
ผลงานวิจัย
จ านวน  
5 คน 

(ใช๎เงินรายไดส๎ถานศึกษา) 
- คําด าเนินการเข๎ารํวมเป็น
เจ๎าภาพเพื่อสนับสนุนการประชุม
วิชาการระดับชาติ          
๕๐,๐๐๐ บาท 
 

21-22 มี.ค. 
62 

อาจารย์มีการผลิตผล
งานวิจัยและวิชาการที่มี
คุณภาพเพิ่มขึ้นสํงผลให๎
วิทยาลัยฯ มคีะแนนการ
ประเมินคุณภาพด๎าน
การวิจัยดีขึ้น 
 

อ.ดวงใจ  
พรหมพยัคฆ ์

สรุปงบประมาณโครงการที่ RP02-18 50,000    
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แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562 

ชื่อแผนงาน สนับสนุนการบริการวิชาการด๎านสุขภาพท่ีสอดคล๎องกับความต๎องการของชุมชนและสังคม 
วัตถุประสงค์ของแผนงาน 1. บริการวิชาการด๎านสุขภาพใหส๎อดคล๎องกับการพัฒนาก าลังคนสายงานพยาบาลทีส่อดคล๎องกับระบบบริการสุขภาพ (Service plan) ของเขตสุขภาพท่ี 2 
 2. เพื่อก ากับติดตามผลการด าเนนิงานท่ีมีประสิทธิภาพของงานบริการวิชาการ 
 3. บริการวิชาการที่สอดคล๎องกับความต๎องการของสังคม 
 4. ให๎บริการวิชาการแบบให๎เปลําเพื่อสร๎างความเขม๎แข็งของชุมชน 
 5. มีการน าความรู๎ทีไ่ด๎จากการบรกิารวิชาการไปใช๎ประโยชน์ตํอการพัฒนานักศึกษา ชุมชนหรือสังคม 
 6. ให๎บริการวิชาการโดยบูรณาการรํวมกับการเรยีนการสอน การวิจยั การพัฒนานักศึกษา 
ตัวชี้วัดแผนงาน 1. มีโครงการบริการวิชาการ อยํางน๎อย 1 โครงการที่ตอบสนองการพัฒนาก าลังคนท่ีสอดคล๎องกับระบบบริการสุขภาพ (Service plan) ของเขตสุขภาพท่ี 2 

2. มีโครงการบริการวิชาการที่ตอบสนองความต๎องการของสังคม อยํางน๎อย 1 โครงการ 
3. มีโครงการบริการวิชาการแบบให๎เปลําเพื่อสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนด๎านการจัดการโรคเรื้อรัง อยํางน๎อย 1 โครงการ 
4. ผูส๎ูงอายุท่ีรํวมโครงการบริการวิชาการเพื่อสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน มีแนวโน๎มคําดัชนีมวลกาย เส๎นรอบเอว และความดันโลหิต อยูํในระดับปกติ เพิ่มมากข้ึน 
5. มีจ านวนอาจารย์อยํางน๎อย 8 คน เข๎ารํวมในการให๎บริการวิชาการเพื่อสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน   
6. มีแผนการน าความรู๎จากการบริการวิชาการไปใช๎ประโยชน์ตํอการพัฒนานักศึกษา ชุมชนหรือสังคม 
7. มีการให๎บริการวิชาการโดยบูรณาการรํวมกับการจัดการเรยีนการสอน การวิจัย การพัฒนานักศึกษา จ านวน 5 โครงการ 
8. ร๎อยละ 80 ของโครงการบริการวิชาการแกํสังคมสามารถด าเนินการตามเวลาและงบประมาณที่ก าหนดไว๎ 
9. ร๎อยละ 80 ของโครงการบริการวิชาการแกํสังคมสามารถบรรลตุามวัตถุประสงค์โครงการที่ก าหนดไว๎ (บรรลุตัวช้ีวัดที่ก าหนดไว๎อยํางน๎อยร๎อยละ 80 ข้ึนไป) 

ความสอดคล้อง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวชิาการด๎านสุขภาพให๎สอดคล๎องกบัความต๎องการของชุมชนและสังคม 
 เป้าประสงค์ : 3.1. สร๎างหลักสตูรดา๎นการพัฒนาบุคลากรสุขภาพตามความต๎องการของระบบสุขภาพ 

3.2. พัฒนาบุคลากรสาธารณสุขตามความต๎องการของระบบสุขภาพ 
3.3. พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด๎านการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขและศูนย์ความเป็นเลิศด๎านการจดัการโรคเรื้อรัง 
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ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์ 

3.1. จ านวนหลักสูตรที่ตอบสนองด๎านการพัฒนาบุคลากรสุขภาพตามความต๎องการของระบบสุขภาพ 
3.2. จ านวนบุคลากรสาธารณสุขท่ีเข๎ารับการอบรมตามความต๎องการของระบบสุขภาพ 
3.3. ระดับความส าเร็จในการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเขตสุขภาพท่ีรองรับ Service Plan (ตามเกณฑ์ สบช. 2561) 
ระดับที ่1 มีสํวนรํวมในการเป็นคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรของเขตสุขภาพฯ หรือมสีํวนรํวมในการวิเคราะหค์วามต๎องการการพัฒนาบุคลากรของเขตสุขภาพ 
 ระดับที่ 2 มสีํวนรํวมในการเป็นวทิยากร/สนับสนุนสถานท่ีจัดอบรม/สนับสนุนวิชาการ (งานวิจัย/เป็นที่ปรึกษา) หรืออ่ืนๆที่เกี่ยวข๎องกับการพัฒนาบุคลากร เป็นต๎น 
 ระดับที่ 3 มีการด าเนินการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น/เฉพาะทาง (ระยะสั้น 3 – 5 วันข้ึนไป หรือเฉพาะทาง 5 เดือน) อยาํงน๎อย 1 หลักสตูร 
 ระดับที่ 4 มีการด าเนินการจดัอบรมหลักสูตรใหม ํ
 ระดับที่ 5 มีการสรุปและประเมินผลการอบรมฯ 
3.4. ระดับความส าเร็จของศูนย์ความเป็นเลิศด๎านการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข (ตามเกณฑ์ สบช. 2561) 
ระดับความส าเรจ็ของศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาบุคลากรสาธารณสขุ 
 ระดับที่ 1 มีการวิเคราะหค์วามตอ๎งการจ าเป็นของการพัฒนาบุคลากรในเขตสุขภาพ/พื้นที่ท่ีเป็นที่ตั้งของวิทยาลัย  
 ระดับที่ 2 มีการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม/รับหลักสตูรฝึกอบรมจากหนํวยงานเพื่อการพัฒนาบุคลากร 
 ระดับที่ 3 มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมผํานชํองทางตํางๆ 
 ระดับที่ 4 มีการบรหิารจดัการการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรตามหลักสตูรอยํางมีประสิทธิภาพ 
 ระดับที่ 5 มีการประเมินความพึงพอใจของผู๎ผํานการอบรมที่มีตํอการประชาสัมพันธ์และการตลาด การด าเนินการจัดการฝึกอบรมและการบริหารจัดการฝึกอบรมในแตลํะ
หลักสตูร และคะแนนความส าเร็จของศูนย์ความเป็นเลิศด๎านการจัดการโรคเรื้อรัง  (ตามเกณฑ์การด าเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด๎านสุขภาพ วิทยาลยัในสังกัด 
สบช. พ.ศ. 2559- 2563)   

กลยุทธ ์ 3.1. พัฒนาบริการวิชาการเชิงรุกพื่อตอบสนองระบบบริการสุขภาพ 
3.2. ยกระดับความส าเร็จของศูนย์ความเป็นเลิศด๎านการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขและศูนย์ความเป็นเลิศด๎านการจัดการโรคเรื้อรัง 

ระบบประกันคุณภาพการ  
ศึกษา 

- ตัวบํงช้ีคุณภาพระดับหลักสตูรตามคูํมือการประกันคณุภาพการศึกษาภายในของสกอ. 
ตัวบํงช้ีคุณภาพระดับองค์ประกอบท่ี 3 ระดับสถาบันตามคูํมือการประกันคณุภาพการศึกษาภายในของสกอ. 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  รองผู๎อ านวยการกลุํมงานวิจัยและบริการวิชาการ 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่ SP03-09 
โครงการพัฒนาหลักสตูร 
เพื่อตอบสนองระบบ
สุขภาพ (โครงการอบรม
ฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวช
ปฏิบัติทัวไปประจ าปี 
2562) 
 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
 โครงการงานประจ า 
วัตถุประสงค์ 
1. สรา๎งหลักสูตรด๎านการ
พัฒนาบุคลากรสุขภาพ
ตามความต๎องการของ
ระบบสุขภาพ 
2. พัฒนาบุคลากร
สาธารณสุขตามความ
ต๎องการของระบบสุขภาพ 
 
 
 
 

1. จ านวนหลักสูตร 
ที่ตอบสนองด๎านการพัฒนา
บุคลากรสุขภาพตามความ
ต๎องการของระบบสุขภาพ 
2. จ านวนบุคลากร
สาธารณสุขท่ีเข๎ารับการ
อบรมตามความต๎องการ 
ของระบบสุขภาพ 
3. ระดับความส าเร็จในการ
สนับสนุนการพัฒนา
บุคลากรเขตสุขภาพ 
ที่รองรับ Service Plan 
 

1. วิเคราะหส์ถานการณ์ความ
ต๎องการการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร 
ตามระบบสุขภาพ 
2. พัฒนาหลักสูตร 
ที่สอดคล๎องกับความต๎องการ
ตามระบบสุขภาพ 
3. ด าเนินการจัดอบรมตาม
หลักสตูรที่ก าหนดไว ๎
4. สรุปและประเมินโครงการ 
 

พยาบาลในเขต
สุขภาพท่ี 2  
จ านวน 180 คน 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1. คําธรรมเนียมในการขอรับรอง
หลักสตูรจากสภาการพยาบาล 
เป็นเงิน 2,000 บาท 
2. คําสนับสนุนการอบรม 
3,500 บาท x 180 คน เป็นเงิน 
630,000 บาท  
เป็นเงิน 632,000 บาท 
(โครงการด าเนินการรํวมกับ
สมาคมศิษย์เกําพุทธชินราช
พยาบาล  การบริหารงบประมาณ
ด าเนินการโดยสมาคมฯ) 
 

4-8 มี.ค. 62 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. วิทยาลัยฯด าเนินการ
พัฒนาก าลังคนท่ี
ตอบสนองความต๎องการ
พัฒนาบุคลากรของเขต
สุขภาพ 
2. บุคลากรสาธารณสุข             
มีศักยภาพในการดูแล
สุขภาพของผู๎รับบริการ 

อ.เพ็ญนภา 
อ.นิดา   
 

สรุปงบประมาณโครงการที่  SP03-09 632,000    
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่ SP03-10 
โครงการพัฒนาศูนยค์วาม
เป็นเลิศด๎านการพัฒนา
บุคลากรสาธารณสุขและ
ศูนย์ความเป็นเลิศด๎านการ
จัดการโรคเรื้อรัง 
 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
 โครงการงานประจ า 
วัตถุประสงค์ 
พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ
ด๎านการพัฒนาบุคลากร
สาธารณสุข 
และศูนย์ความเป็นเลิศ
ด๎านการจดัการโรคเรื้อรัง 
 
 

1. ระดับความส าเร็จของ
ศูนย์ความเป็นเลิศด๎านการ
พัฒนาบุคลากรสาธารณสุข 
2. ระดับความส าเร็จของ
ศูนย์ความเป็นเลิศด๎านการ
จัดการโรคเรื้อรัง 
 
 

1. วิเคราะห์การด าเนินงาน
ของงานบริการวิชาการและ
ศูนย์ความเป็นเลิศด๎านการ
จัดการโรคเรื้อรัง 
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู๎กับศูนย์
พัฒนาบุคลากรและศูนยค์วาม
เป็นเลิศด๎านการจัดการโรค
เรื้อรังกับสถาบันท่ีประสบ
ความส าเร็จ 
3. ถอดบทเรียนและน าสิ่งที่ได๎
เรียนรูม๎าพัฒนาการบริการ
วิชาการและศูนย์ความเป็น
เลิศดา๎นการจดัการโรคเรื้อรัง 
4. สรุปและประเมินโครงการ 

อาจารย์ และ
เจ๎าหน๎าท่ี 
จ านวน 15 คน 
 

- คําตอบแทนวิทยากร  
600 บาท x 14 ช.ม.  
เป็นเงิน 8,400 บาท 
- คําจ๎างเหมารถไปศึกษา 
ดูงาน 2 คัน x  
3 วัน เป็นเงิน 24,000 บาท 
- คําที่พัก 2 คืน x 15 คน x 
900 บาท 
เป็นเงิน 27,000 บาท  
- คําเบี้ยเลีย้ง 560 บาท 
(240+160+160 บาท) 15 
คน (3 วัน) เป็นเงิน 8,400 บาท  
- คําอาหารกลางวัน  
200 บาท X 15 คน X  
2 วัน เป็นเงิน 6,000 บาท   
- คําอาหารวําง 35 บาท X 15 
คน X 4 มื้อ  
เป็นเงิน 2,100 บาท 
- ของที่ระลึกศึกษาดูงาน  
2 ช้ิน เป็นเงิน 3,000 บาท  
เป็นเงิน 76,800 บาท 
 
 

16-18 ธ.ค. 
61 

1. วิทยาลัยฯสามารถ
พัฒนาบุคลากร
สาธารณสุขได๎อยํางมี
ประสทิธิภาพ 
2. วิทยาลัยฯ เป็นศูนย์
รวบรวมความรู๎เกีย่วกับ
การจัดการโรคเรื้อรังท่ี
น าไปใช๎ประโยชน์ 
ในการดูแลสุขภาพ
ผู๎รับบริการ 
 
 

ดร.จิตตระการ 
ศุกร์ด ี

สรุปงบประมาณโครงการที่ SP03-10 76,800    
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่ RP03-19 
โครงการสร๎างความ
เข๎มแข็งของชุมชนด๎านการ
จัดการโรคเรื้อรังต าบล
ดอนทอง จ.พิษณุโลก  
 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
โครงการงานประจ า 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อสร๎างความเข๎มแข็ง 
ด๎านการจดัการโรคเรื้อรัง
ในต าบลดอนทอง จ.
พิษณุโลก  
2. เพื่อพัฒนาแกนน า
อสม.  
ให๎มีความรูด๎๎านการจดัการ
สุขภาพโรคเรื้อรัง 
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพให๎
ประชาชนมีความรอบรู๎
ทางสุขภาพ ในการดูแล
สุขภาพสูสํังคมสูงอาย ุ
4. เพื่อให๎บริการวิชาการ
ตามความต๎องการของ
ชุมชนต าบลดอนทอง 

1. เกิดกระบวนการสรา๎ง
ความเข๎มแข็งด๎านการ
จัดการโรคเรื้อรัง 
2. แกนน าอสม. มีความรู๎
ด๎านการจดัการสุขภาพโรค
เรื้อรังในระดับดีขึ้นไป  
ร๎อยละ 80 
3. ประชาชนมีความรอบรู๎
ทางสุขภาพ ในการดูแล
สุขภาพสูสํังคมสูงอายุใน
ระดับดีขึ้นไป  
ร๎อยละ 80 
4. จ านวนนวัตกรรมการ
สํงเสริมสุขภาพที่พัฒนาจาก
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่นที่ชุมชน
น าไปใช๎พัฒนา 
5. อาจารย์อยํางน๎อย  
8 คน เข๎ารํวมในการ
ให๎บริการวิชาการตามความ
ต๎องการของชุมชน 
 

1. ก าหนดชุมชนดอนทองเป็น
ชุมชนเปูาหมาย 
2. วางแผนการบริการ
วิชาการรํวมกับชุมชน 
3. ส ารวจความต๎องการ 
ในการให๎บริการวิชาการตาม
ความต๎องการของต าบลดอน
ทอง  
จ.พิษณุโลก 
4. น าเสนอผลการส ารวจ
ความต๎องการบริการวิชาการ
ตํอคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยและคณาจารย์  
5. เป็นที่ปรึกษาและกระตุ๎น
การจัดกิจกรรมสรา๎งเสรมิ
ความเข๎มแข็งด๎านการจัดการ
สุขภาพรํวมกับต าบลดอนทอง  
จ.พิษณุโลก 
5.1 กิจกรรมส ารวจภาวะ
สุขภาพ (Health Literacy) 
5.2 คืนข๎อมูล ประชาคม 
จัดท าแผนที่ทางเดิน
ยุทธศาสตร์และมาตรการทาง
สังคมด๎านการจัดการโรค

ประชาชนต าบล
ดอนทอง  
จ.พิษณุโลก 
จ านวน 200 คน 

 - คําอาหารกลางวัน 60 บาท X 
200 คน X 2 วัน เป็นเงิน 
24,000 บาท   
- คําอาหารวําง 25 บาท X 200 
คน X 4 มื้อ เป็นเงิน 20,000 
บาท 
- คําถํายเอกสาร เป็นเงิน 5,000 
บาท 
- คําปูายไวนิล เป็นเงิน 1,500 
บาท 
- คําวัสดุอุปกรณ์ เป็นเงิน 
20,000 บาท 
รวมเป็นเงิน 70,500 บาท 
 

เดือน ธ.ค 
61-มี.ค 62 
 

ประชาชนต าบลบา๎น
คลองมีสํวนรํวมใน
กระบวนการสร๎างเสรมิ
สุขภาพ  เพื่อการจดัการ
โรคเรื้อรังในชุมชนของ
ตนเองอยํางตํอเนื่อง 
ยั่งยืน 

ดร.วิภาพร  
สิทธิสาตร ์
และทีมบริการ
วิชาการ 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

5. เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ชุมชน/สังคมในการใช๎
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่นในการ
สํงเสริมสุขภาพ 

เรื้อรัง 
5.3 ประชาสมัพันธ์/รณรงค์
มาตรการทางสังคม 
5.4 อบรมพัฒนาแกนน าอสม. 
ให๎มีความรูด๎๎านการจดัการ
สุขภาพโรคเรื้อรัง 
5.5 อบรมพัฒนาศักยภาพให๎
ประชาชนมีความรอบรู๎ทาง
สุขภาพ ในการดูแลสุขภาพสูํ
สังคมสูงอาย ุ
5.6 รํวมกับชุมชนดอนทองใช๎
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญา
ท๎องถิ่นมาพัฒนานวัตกรรม 
เพื่อใช๎ในการสํงเสรมิสุขภาพ
ของประชาชน 
6. อาจารย์แตํละภาควิชารํวม
ให๎บริการวิชาการ ตามความ
ต๎องการในต าบลดอนทอง จ.
พิษณุโลก 
7. ประเมินผลการด าเนินการ 
 
 
 

สรุปงบประมาณโครงการที่ RP03-19 70,500    



      แผนปฏิบัตกิารปีงบประมาณ ๒๕62 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช หน๎า 117 
 

โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่ RP03-20
โครงการมหกรรมสุขภาพ 
บ๎านคลองเข๎มแข็ง             
ด๎านการจดัการโรคเรื้อรัง  
 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
โครงการงานประจ า 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อสร๎างความเข๎มแข็ง
ด๎านการจดัการโรคเรื้อรัง
ในชุมชนบ๎านคลอง 
2. เพื่อน าความรู๎ที่ไดไ๎ป
พัฒนาและขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานด๎านการจัดการ
โรคเรื้อรังในชุมชนต าบล
ดอนทอง 
3. เพื่อให๎บริการวิชาการ
ตามความต๎องการของ
ชุมชนบ๎านคลอง 
 
 
 

1. ระดับความส าเร็จของ
ชุมชนเข๎มแข็ง อยูํในระดับดี 
(เกณฑ์การประเมิน
ความส าเร็จของการพัฒนา
ชุมชนจัดการสุขภาพ
เข๎มแข็งเมืองไทยแข็งแรง) 
2. เกิดองค์ความรู๎จากการ
ด านินงานชุมชนเข๎มแข็งด๎าน
การจัดการโรคเรื้อรังอยําง
น๎อย 1 เรื่อง และมีการน า
ความรู๎ที่ได๎ไปใช๎ประโยชน์ใน
การพัฒนาชุมชนต าบลดอน
ทองด๎านการจัดการโรค
เรื้อรัง 
3. อาจารย์อยํางน๎อย  
8 คน เข๎ารํวมในการ
ให๎บริการวิชาการเพื่อสร๎าง
ความเข๎มแข็งของชุมชน 
 

1. น าเสนอผลการด าเนิน
ด าเนินการชุมชนเขม๎แข็ง ด๎าน
การจัดการโรคเรื้อรังในชุมชน
บ๎านคลอง 4 ปี ต่อ
คณะกรรมการบรหิารวิทยาลัย 
2. น าเสนอผลการด าเนินการ
ชุมชนเข๎มแข็ง ด๎านการจัดการ
โรคเรื้อรังในชุมชนบ๎านคลอง 
4 ปี และวางแผนการ
ด าเนินงานมหกรรมสุขภาพฯ 
รํวมกับเทศบาลต าบลบ๎าน
คลอง3. จัดกิจกรรมมหกรรม
สุขภาพบ๎านคลองเข๎มแข็งด๎าน
การจัดการโรคเรื้อรัง 
4. ประเมินผลการด าเนินการ 
5. ติดตามการน าความรู๎จาก
การบริการวิชาการไปใช๎
ประโยชน์ตํอการพัฒนาชุมชน
หรือสังคม 

ประชาชนต าบล 
บ๎านคลอง 
จ านวน 200 คน 

- คําอาหารกลางวัน 80 บาท X 
200 คน X 1 วัน เป็นเงิน 
16,000 บาท   
- คําอาหารวําง 35 บาท X 200 
คน X 1 มื้อ เป็นเงิน 7,000 
บาท 
- คําถํายเอกสาร เป็นเงิน 2,000 
บาท 
- คําปูายไวนิล เป็นเงิน 1,500 
บาท 
- คําจัดสถานที่ เป็นเงิน 20,000 
บาท 
- คําโลํรางวัล 1 อัน เป็นเงิน 
5,000 บาท   
- คําวัสดุอุปกรณ์ เป็นเงิน 
10,000 บาท 
- คําวิทยากร 600 บาท X  
3 ช.ม. x 2 คน  
เป็นเงิน 3,600 บาท 
รวมเป็นเงิน 65,100 บาท 
 

เดือน มี.ค. 
62 
 

ประชาชนต าบลบา๎น
คลองมีสํวนรํวมใน
กระบวนการสร๎างเสรมิ
สุขภาพ  เพื่อการจดัการ
โรคเรื้อรังในชุมชนของ
ตนเองอยํางตํอเนื่อง 
ยั่งยืน 

ดร.วิภาพร  
สิทธิสาตร ์
และทีมบริการ
วิชาการ 
 
 

สรุปงบประมาณโครงการที่ RP03-20 65,100    
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่ RP03-21 
โครงการอบรมหลักสูตร
ประกาศนียบตัรผู๎ชํวย
พยาบาล รุํนที่ 3 
 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
โครงการงานประจ า 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อบริการวิชาการตาม
ความต๎องการของ
หนํวยงานด๎านสุขภาพและ
สังคม 
2. เพื่อให๎ผู๎เข๎าอบรมมี
ความรู๎ ความสามารถใน
การชํวยเหลือพยาบาลใน
การดูแลผู๎ปุวยได๎ อยํางมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 

1. เป็นโครงการบริการ
วิชาการที่ตอบสนองความ
ต๎องการของหนํวยงานด๎าน
สุขภาพ 
2. ผู๎เข๎ารับการอบรมมี
ความรู๎ตามเกณฑ์อยํางน๎อย
ร๎อยละ 80 
3. ร๎อยละ 80 ของผู๎เข๎ารับ
การอบรมมีความพึงพอใจ
ตํอการบริหารจดัการ
โครงการโดยรวมอยูํในระดับ
ดีขึ้นไป  
4. ผูผ๎ํานการอบรมมีการน า
ความรู๎จากการอบรมไปใช๎
ประโยชน ์

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

พนักงาน
ชํวยเหลือคนไข๎  
ในเขตสุขภาพ 
ที่ 2  
จ านวน 56 คน  

คําสนับสนุนการอบรม45,000 
บาท x 56 คน 
เป็นเงิน 2,520,000   
บาท 
(โครงการด าเนินการรํวมกับ
สมาคมศิษย์เกําพุทธชินราช
พยาบาล  การบริหารงบประมาณ
ด าเนินการโดยวิทยาลัยฯ) 
 

5 ต.ค. 61- 
27 ก.ย. 62 

ประชาชนไดร๎ับบริการ
ด๎านสุขภาพท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
มากขึ้น 

ดร.จิตตระการ 
ศุกร์ด ี
และ อ.
ชนานันท์  
แสงปาก   
 

สรุปงบประมาณโครงการที่ RP03-21 2,520,000    
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่ RP03-22 
โครงการอบรมหลักสูตร
ผู๎บริหารสาธารณสุขระดับ
ต๎น รุํนที่ 29 
 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
โครงการงานประจ า 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อบริการวิชาการตาม
ความต๎องการของ
หนํวยงานด๎านสุขภาพและ
สังคม 
2. เพื่อให๎ผู๎เข๎าอบรมมี
ความรู๎ ความสามารถใน
การชํวยเหลือพยาบาลใน
การบริหาร 
3. สรา๎งความตระหนักถึง
บทบาทหน๎าท่ีในการ
พัฒนาตนเอง งาน และ
การท างานรํวมกับผู๎อื่น  
 
 

1. เป็นโครงการบริการ
วิชาการที่ตอบสนองความ
ต๎องการของหนํวยงานด๎าน
สุขภาพ 
2. บุคลากรสาธารณสุข 
มีความรูต๎ามเกณฑ์อยําง
น๎อยร๎อยละ 80 
3. ความพึงพอใจของผู๎เข๎า
รับการอบรมอยูํในระดับดไีมํ
ต่ ากวําร๎อยละ 80 
 

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

ผู๎บริหาร
สาธารณสุข  
จ านวน 52 คน 

คําสนับสนุนการอบรม 
จากวิทยาลัยนักบริหาร
สาธารณสุข 22,770 บาท x 52 
คน เป็นเงิน 1,184,040 บาท 
 

9-28 มิ.ย.62  
(3 สัปดาห์) 
 
 

ประชาชนไดร๎ับบริการ
ด๎านสุขภาพท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
มากขึ้น 

ดร.วิภาพร  
สิทธิสาตร ์
 
 
 

สรุปงบประมาณโครงการที่ RP03-22 1,184,040    
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่ RP03-23 
โครงการอบรมหลักสูตร
การพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาการพยาบาลเวช
ปฏิบัติครอบครัว รุํนที่ 2  
 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
โครงการงานประจ า 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนาบุคลากร
สาธารณสุขตามความ
ต๎องการของระบบสุขภาพ 
2. เพื่อน าความรู๎จากการ
บริการวิชาการไปใช๎
ประโยชน์ตํอการพัฒนา
นักศึกษา 

 

 

 

1. บุคลากรสาธารณสุขมี
ความรู๎ตามเกณฑ์อยํางน๎อย
ร๎อยละ 8๐ 
2. ความพึงพอใจของผู๎เข๎า
รับการอบรมอยูํในระดับดไีมํ
ต่ ากวําร๎อยละ 8๐ 
3. มีการน าความรูจ๎ากการ
บริการวิชาการไปใช๎
ประโยชน์ตํอการพัฒนา
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ 
ช้ันปีท่ี 3 ในรายวิชา
ปฏิบัติการพยาบาล
ครอบครัวและชุมชน 1 

1. ส ารวจและวิเคราะห์ความ
ต๎องการการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในระบบสุขภาพ 
2. วางแผนด าเนินการจดั
อบรมตามหลักสูตรที่ก าหนด
ไว ๎
3. เตรียมการจัดอบรม 
4. ด าเนินการจัดอบรม 
5. สรุปและประเมินโครงการ 
6. ติดตามการน าความรู๎ไปใช๎
ประโยชน์ตํอการพัฒนา
นักศึกษา 

พยาบาล
เวชปฏฺบัติทั่วไป
ในเขตสุขภาพท่ี 
2 จ านวน 60 
คน 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1. คําสนับสนุนการอบรม 
15,000 บาท x 60 คน เป็นเงิน 
900,000 บาท  
เป็นเงิน 900,000 บาท 
(โครงการด าเนินการรํวมกับ
สมาคมศิษย์เกําพุทธชินราช
พยาบาล  การบริหารงบประมาณ
ด าเนินการโดยสมาคมฯ) 
 
 

29 ต.ค.- 
7 ธ.ค. 61 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.วิทยาลยัฯด าเนินการ
พัฒนาก าลังคนท่ี
ตอบสนองความต๎องการ
พัฒนาบุคลากรของเขต
สุขภาพ 
2.บุคลากรสาธารณสุข             
มีศักยภาพในการดูแล
สุขภาพของผู๎รับบริการ 

อ.จันทร์จิรา  
อินจีน 
และ 
อ.ศุภวรรน 
ยอดโปรํง 

สรุปงบประมาณโครงการที่ RP03-23 900,000    
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที ่RP03-24 
โครงการอบรมหลักสูตร
การพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาเวชปฏิบตัิทั่วไป 
(การรักษาโรคเบื้องต๎น) 
รุํนที่ 18 
 
 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
โครงการงานประจ า 
 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนาบุคลากร
สาธารณสุขตามความ
ต๎องการของระบบสุขภาพ 
2. เพื่อให๎ผู๎เข๎าอบรมมี
ความรู๎ ความสามารถใน
การรักษาโรคเบื้องต๎น  
 
 
 
 

1. โครงการบริการวิชาการ
ที่ตอบสนองตามความ
ต๎องการของระบบสุขภาพ 
2. บุคลากรสาธารณสุขมี
ความรู๎ตามเกณฑ์อยํางน๎อย
ร๎อยละ 8๐ 
3. ความพึงพอใจของผู๎เข๎า
รับการอบรมอยูํในระดับดไีมํ
ต่ ากวําร๎อยละ 8๐ 
 

1. ส ารวจและวิเคราะห์ความ
ต๎องการการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในระบบสุขภาพ 
2. วางแผนด าเนินการจดั
อบรมตามหลักสูตรที่ก าหนด
ไว ๎
3. เตรียมการจัดอบรม 
4. ด าเนินการจัดอบรม 
5. สรุปและประเมินโครงการ 
 

พยาบาลวิชาชีพ 
ในเขตสุขภาพท่ี 
2 จ านวน 60 
คน 
 

คําสนับสนุนการอบรม 35,000 
บาท x 60 คน เป็นเงิน 
2,100,000 บาท  
เป็นเงิน 2,100,000 บาท 
(โครงการด าเนินการรํวมกับ
สมาคมศิษย์เกําพุทธชินราช
พยาบาล  การบริหารงบประมาณ
ด าเนินการโดยสมาคมฯ) 
 
 

11 มี.ค.-28 
มิ.ย. 62 

ประชาชนไดร๎ับบริการ
ด๎านสุขภาพในระดับ
ปฐมภูมิที่มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

อ.นิดา มีทิพย์ 
และ 
อ.ศุภวรรน 
ยอดโปรํง 
 

สรุปงบประมาณโครงการที่ RP03-24 2,100,000    
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่ RP03-25 
โครงการประชุมวิชาการ
วิจัยอยํางไรใหม๎ีคุณคาํ: 
น าไปใช๎ได๎จริง 
 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
โครงการงานประจ า 
 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให๎บริการวิชาการ
ตามความต๎องการของ
หนํวยงานด๎านสุขภาพและ
สังคม 
2. เพื่อให๎ผู๎เข๎าอบรมมี
ความรู๎ ความสามารถใน
การจัดท าผลงานวิชาการ
จากงานประจ าได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 
3. เพื่อให๎ผู๎เข๎าอบรมมี
ความรู๎ความเข๎าใจ
เกี่ยวกับแนวทางน า
ผลงานวิจัย/วิชาการไปใช๎
ประโยชน ์

1. โครงการบริการวิชาการ
ที่ตอบสนองตามความ
ต๎องการของระบบสุขภาพ 
2. ผู๎เข๎ารับการอบรมมี
ความรู๎ตามเกณฑ์อยํางน๎อย
ร๎อยละ 8๐ 
3. ร๎อยละ 8๐ ของผู๎เข๎ารับ
การอบรมพึงพอใจตํอการ
บริหารจดัการโครงการโดย
รวมอยูํในระดับดีขึ้นไป 
 

1. ส ารวจความต๎องการการ
พัฒนาบริการวิชาการ 
2. วางแผนด าเนินการ 
จัดอบรม 
3. เตรียมการจัดอบรม 
4. ด าเนินการจัดอบรม 
5. สรุปและประเมินโครงการ 
6. ติดตามการน าความรู๎ไปใช๎
ประโยชน์ตํอการพัฒนา
นักศึกษา 

พยาบาลวิชาชีพ 
และบุคลากร
สาธารณสุข 
จ านวน 120 คน 
 

คําสนับสนุนการอบรม 2,000 
บาท x 120 คน เป็นเงิน 
240,000 บาท  
เป็นเงิน 240,000 บาท 
(โครงการด าเนินการรํวมกับ
สมาคมศิษย์เกําพุทธชินราช
พยาบาล  การบริหารงบประมาณ
ด าเนินการโดยสมาคมฯ) 
 
 

7-9 ม.ค. 62 ประชาชนไดร๎ับบริการ
บนหลักฐานเชิงประจักษ ์

ดร.วิภาพร  
สิทธิสาตร์ 
และ  
อ.จันทร์จิรา  
อินจีน 
 

สรุปงบประมาณโครงการที ่RP03-25 240,000    
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่ RP03-26 
โครงการประเมินภาวะ
สมองเสื่อมของบุคคลไร๎ที่
พึ่ง (บูรณาการการเรยีน
การสอนกับงานบริการ
วิชาการ วิชาการพยาบาล
บุคคลที่มีปญัหาทางจิต) 
 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
โครงการงานประจ า 
วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อพัฒนานักศึกษาให๎มี
การเรยีนรู๎จากการผลของ
บริการวิชาการ 
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพการ
สอนจากความรู๎ที่ไดจ๎าก
บริการวิชาการ และน ามาใช๎
ในการพัฒนานักศึกษา 
3. เพื่อให๎เกิดการบูรณา
การพันธกิจของสถาบัน 
อุดมศึกษา  
 

1. นักศึกษาทุกคนมี
ประสบการณ์ในการฝึก
ทักษะการประเมินภาวะ
สมองเสื่อมของบุคคล 
ไร๎ที่พึง่ 
2. นักศึกษาทุกคนไดร๎ับ
ประสบการณ์ในการจัด
กิจกรรมฟื้นฟภูาวะสมอง
เสื่อมของบุคคลไร๎ที่พึ่ง 
3. ภาควิชามีการจัด
กิจกรรมการบูรณาการพันธ
กิจการเรยีนการสอนกับการ
บริการวิชาการ 1 โครงการ  
 

1. ประชุมอาจารย์ในภาควิชา
เพื่อวางแผนการใช๎ประโยชน์
จากการบริการวิชาการในการ
พัฒนานักศึกษาโดยบูรณาการ
การเรียนการสอนวิชาการ
พยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทาง
จิต 
2. ช้ีแจงนักศึกษาเกี่ยวกับการ
เข๎ารํวมกิจกรรมฯ 
3. ประเมินภาวะสมองเสื่อม
ของบุคคลไร๎ที่พึ่ง 
4. จัดกิจกรรมฟื้นฟูภาวะ
สมองเสื่อมของบุคคลไร๎ที่พึ่ง 
5. สรุปและประเมินผลและ
ความพึงพอใจในการเข๎ารํวม
กิจกรรม 
6. ถอดบทเรียนคุณคาํ 
ที่ได๎จากการเรยีนการสอน
แบบบูรณาการฯ 
 

นักศึกษาปี 3 
และอาจารย์ 
จ านวน 138 คน  
และบุคคลไร๎ที่พึ่ง
ในสถาน
สงเคราะห์วังทอง 
จ านวน 10 คน 
 

ใช้เงินอุดหนุน 
- คําอาหารวํางนักศึกษา  
จ านวน 138 คน x 20 x 2 วัน 
บาท  เป็นเงิน 5,520 บาท 
- คําอาหารวํางอาจารย์เจ๎าหน๎าที่
สถานสงเคราะห์ และบุคคลไร๎ที่
พึ่ง จ านวน 10 คน x 25 บาท  
x 4 วัน เป็นเงิน 1,000 บาท 
- คําวัสดุ อุปกรณ์  
เป็นเงิน 5,000 บาท 
-คําจ๎างเหมารถ จ านวน             
7 คัน x 700 บาท x 4 รอบ  
เป็นเงิน 19,600 บาท 
เป็นเงิน 31,120บาท 
 

ครั้ง 1  
9 ต.ค. 61 
ครั้ง 2   
10 ต.ค. 61 
ครั้ง 3   
20 พ.ย. 61 
ครั้ง 4  
21 พ.ย. 61 
 

-นักศึกษาได๎รับ
ประสบการณ์ด๎านการ
บริการวิชาการเพิ่ม 
มากขึ้น 
-อาจารย์ของภาค
วิชาการพยาบาลจติเวช
สามารถน าความรู๎ที่ได๎
จากจากการบรูณาการ
การบริการวิชาการมาใช๎
กับการเรยีนการสอน
อยํางเป็นรูปธรรม 

ภาควิชา
สุขภาพจิต 
และการ
พยาบาล  
จิตเวช 

รวมเงินโครงการที่ RP03-26 31,120    
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่ RP03-27 
โครงการเลี้ยงลูกด๎วยนม
แมํและสมุนไพรกระตุ๎น
น้ านม (บูรณาการการ
เรียนการสอนกับบริการ
วิชาการ วิชาการพยาบาล
มารดาทารกแรกเกดิและ 
ผดุงครรภ์ 1) 
 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
โครงการงานประจ า 
วัตถุประสงค์ 
1. นักศึกษาเกิดผลลัพธ์
การเรยีนรู๎จากการบูรณา
การการเรียนการสอนกับ
การบริการวิชาการ 
2. เพื่อให๎เกิดการบูรณา
การพันธกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา 
3. เพื่อให๎นักศึกษาได๎รับ
การพัฒนาทักษะการ
เรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 
 

1. นักศึกษาทุกคนมีความรู๎
เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด๎วยนม
แมํและสมุนไพรกระตุ๎น
น้ านม 
2. นักศึกษาทุกคนไดร๎ับ
ประสบการณ์จัดกิจกรรม
การเลีย้งลูกด๎วยนมแมํและ
สมุนไพรกระตุ๎นน้ านม 
3. นักศึกษาสามารถเข๎าใจ
บทเรียนเพิ่มขึ้นจากการ
เรียนปกต ิ
4. ภาควิชามีการจัด
กิจกรรมการบูรณาการพันธ
กิจการเรยีนการสอนกับการ
บริการวิชาการ 1 โครงการ  
5. ร๎อยละ 80 ของ
นักศึกษามีทักษะการเรียนรู๎
ในศตวรรษที่ 21            
มี คําเฉลีย่มากกวํา 3.51 
 
 
 

1. ประชุมอาจารย์ในภาควิชา
เพื่อวางแผนบูรณาการการ
เรียนการสอน และบริการ
วิชาการวิชา การพยาบาล
มารดาทารกแรกเกดิและผดุง
ครรภ์ 1 และประชุมรํวมกัน
ระหวํางอาจารย์ในภาควิชา 
กพยบ.สูติศาสตร์ และ
พยาบาลตึกหลังคลอด
โรงพยาบาลพุทธชินราช เพื่อ
ด าเนินกิจกรรม “โครงการ
สมุนไพรไทย ใสํใจคุณแมํ  
หลังคลอด”  
2. การเตรียมการ 
- ประชุมชี้แจงกับนักศึกษา 
เรื่อง วัตถุประสงค์ การ
ด าเนินการและการประเมินผล 
- มอบหมายหน๎าที่ และแบํง
งานความรับผดิชอบแกํ
นักศกึษา 
- ทบทวนความรู๎เกี่ยวกับการ
สํงเสริมการเลีย้งลูกด๎วยนมแมํ
และสมุนไพรกระตุ๎นน้ านม”  
3. การด าเนินการ 

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

ใช้เงินรายได้สถานศึกษา 
-คําอาหารกลางวันผู๎เข๎ารํวม
โครงการ จ านวน ๒๕ คน x 60 
บาท x ๕ ครั้ง     
เป็นเงิน  7,๕00 บาท 
-คําอาหารวํางผู๎เข๎ารํวมโครงการ 
จ านวน ๒๕ คน x 25 บาท x ๕ 
ครั้ง   เป็นเงิน  3,๑๒๕ บาท 
- คําจ๎างท าโปสเตอร์เกี่ยวกับการ
เลี้ยงลูกด๎วยนมแมํและสมุนไพร
กระตุ๎นน้ านม   
จ านวน ๑0 กลุํม x 25๐ บาท
เป็นเงิน 2,500 บาท 
-คําปูายโครงการ    
เป็นเงิน    ๕00 บาท 
-คําวัสดุเป็นเงิน ๒,๘๗๕ บาท 
  เป็นเงิน 16,500 บาท 
 

ครั้ง 1  
3 ต.ค.61 
ครั้ง 2  
10 ต.ค.61 
ครั้ง 3   
24 ต.ค.61 
ครั้ง 4  
14 พ.ย. 61 
ครั้ง 5  
21 พ.ย. 61 
  

- นักศึกษาได๎รับ ความรู๎
และประสบการณ์ด๎าน
การบริการวิชาการเพิ่ม
มากขึ้น 
- อาจารย์ของภาค
วิชาการพยาบาลสูติ
ศาสตร์สามารถน า
ความรู๎ที่ได๎จากจากการ 
บูรณาการการบริการ
วิชาการ 
มาใช๎กับการเรียนการ
สอนอยํางเป็นรูปธรรม 

ภาควิชาการ
พยาบาล 
สูติศาสตร ์
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

- ให๎ความรู๎เกี่ยวกับการเลีย้ง
ลูกด๎วยนมแมํและสมุนไพร
กระตุ๎นน้ านม”  
4. ประเมินผล 
- ประเมินความรูส๎ตรีตั้งครรภ์ 
หญิงหลังคลอดและญาติเกีย่วกับ
การเลี้ยงลูกด๎วยนมแมํและ
สมุนไพรกระตุ๎นน้ านม”  
- ประเมินความรู๎นักศึกษา
พยาบาลศาสตร์ชั้นปีท่ี 3 
เกี่ยวกับการเลีย้งลูกด๎วยนมแมํ
และสมนุไพรกระตุ๎นน้ านม”  
- ประเมินความพึงพอใจตํอ
การจัดกิจกรรม 
- ถอดบทเรียนนักศึกษา
พยาบาลกับกิจกรรม          
บริการวิชาการ 

รวมเงินโครงการที่ RP03-27 16,500    
โครงการที ่RP03-28 
โครงการอบรมชํวยชีวิต            
ขั้นพื้นฐาน (CPR) ส าหรับ
อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมูํบ๎าน (อสม.) 
(บูรณาการการเรียนการ

1. นักศึกษาทุกคนมีความรู๎
เกี่ยวกับการประเมินสภาพ
การจ าแนกผู๎ปุวยในภาวะ
ฉุกเฉินและแนวทางการ
ชํวยเหลือผู๎ปุวยในภาวะ
ฉุกเฉิน(CPR)   

1. ประชุมอาจารย์ในภาควิชา
อนามัยชุมชนเพื่อวางแผน
บูรณาการการเรียนการสอน
กับบริการวิชาการและการ
วิจัยวิชารักษาโรคเบื้องต๎น   
2. บริการวิชาการ โดย การ

- นักศึกษาปี 4 
จ านวน 134 คน 
- อสม.จ านวน 
115 คน 
 

ใช้งบประมาณ 
- คําอาหารวําง อสม.และอาจารย ์
จ านวน 126 คน   x 25 บาท x 
2 มื้อ เป็นเงิน 6,300 บาท 
- คําจ๎างเหมารถ จ านวน             
1,500 บาท x 2 คัน x 2 วัน 

ครั้ง 1  
12 พ.ย. 61 
ครั้ง 2  
15 พ.ย. 61 

-นักศึกษาได๎รับ
ประสบการณ์ด๎านการ
บริการวิชาการและการ
วิจัยเพิ่มมากข้ึน 
-เกิดผลงานวิจัยที่ไดจ๎าก
การบูรณาการการเรียน

อ.นิดา มีทิพย ์
ดร.วิภาพร  
สิทธิสาตร ์
และภาควิชา
การพยาบาล
อนามัยชุมชน 



      แผนปฏิบัตกิารปีงบประมาณ ๒๕62 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช หน๎า 126 
 

โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

สอนบริการวิชาการกับ 
การวิจัยวิชา การ
รักษาพยาบาลเบื้องต๎น) 
 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
โครงการงานประจ า 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อใหน๎ักศึกษาเกิดผล
ลัพธ์การเรียนรู๎จากการบรู
ณาการการเรียนการสอน
กับการบริการวิชาการ 
และการวจิัย 
2. เพื่อให๎อสม.มีความรู๎
และทักษะการประเมิน
สภาพการจ าแนกผู๎ปุวยใน
ภาวะฉุกเฉินและแนว
ทางการชํวยเหลือผูป๎ุวยใน
ภาวะฉุกเฉิน(CPR)   
3. เพื่อให๎เกิดการบูรณา
การพันธกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา 
 

2. นักศึกษาทุกคนไดร๎ับ
ประสบการณ์จัดกิจกรรม
การอบรมชํวยชีวิต            
ขั้นพื้นฐาน (CPR) ส าหรับ
อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมูํบ๎าน (อสม.) 
3.อสม. ท่ีเข๎ารํวมโครงการ
อยํางน๎อยร๎อยละ80 
สามารถประเมินสภาพการ
จ าแนกผู๎ปุวยในภาวะฉุกเฉิน 
และทักษะการชํวยเหลือ
ผู๎ปุวยในภาวะฉุกเฉิน(CPR) 
ได๎อยํางถูกต๎อง 
3. ภาควิชามีการจัด
กิจกรรมการบูรณาการพันธ
กิจการเรยีนการสอน การ
บริการวิชาการกับการวิจัย 
1 โครงการ  
 

อบรมให๎ความรู๎และทักษะด๎าน
การประเมินสภาพการจ าแนก
ผู๎ปุวยในภาวะฉุกเฉิน และการ
ชํวยเหลือผู๎ปุวยในภาวะฉุกเฉิน
(CPR)แกํอสม. 
3. ท าวิจัยเรื่อง“ประสิทธิผล
ของโปรแกรมการพัฒนา
ศักยภาพอสม.ฉุกเฉินเบื้องต๎น
ตํอความรอบรู๎ด๎านสุขภาพใน
เรื่องการประเมินสภาพการ
จ าแนกผู๎ปุวยในภาวะฉุกเฉิน 
และทักษะการชํวยเหลือผู๎ปุวย
ในภาวะฉุกเฉิน(CPR) ใน
จังหวัดพิษณุโลก” 
4. ถอดบทเรียนคุณคาํที่ได๎
จากการบูรณาการการเรียน
การสอนกับกิจกรรมบริการ
วิชาการฯ 

เป็นเงิน 6,000 บาท 
- คําถํายเอกสาร จ านวน  
115 ชุด x 20 บาท  
เป็นเงิน 2,300 บาท 
เป็นเงิน 14,600 บาท 
 

การสอนกับการบริการ
วิชาการ และการวจิัย 
-อาจารย์ของภาค
วิชาการพยาบาลอนามัย
ชุมชนสามารถน าความรู๎
ที่ได๎จากจากการบูรณา
การการบริการวิชาการ
มาใช๎กับการเรียนการ
สอนอยํางเป็นรูปธรรม 

รวมเงินโครงการที่ RP03-28 14,600    
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่ RP03-29 
โครงการการสังเคราะห์
งานวิจัยเกี่ยวกับการดูแล
ทารกและเด็กท่ีมีปญัหา
การมองเห็น (บูรณาการ
การเรยีนการสอน กับ 
การวิจัย วิชาการพยาบาล
บุคคลที่มีปญัหาสุขภาพ2) 
 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
โครงการงานประจ า 
วัตถุประสงค์ 
1  นักศึกษาเกิดผลลัพธ์
การเรยีนรู๎จากการบูรณา
การการเรียนการสอนกับ
การวิจัยจากการวางแผน
ค๎นคว๎าข๎อมูล  การสืบค๎น
ข๎อมูลเนื้อหาเกีย่วกับการ
ทบทวนวรรณกรรมและ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎องเรื่อง
การดูแลทารกและเด็กทีม่ี
ปัญหาการมองเห็นและ
สามารถสรปุ วิเคราะห์
ข๎อมูลที่สืบค๎นได ๎

1. นักศึกษาทุกคนมี
ประสบการณ์ในการทบทวน
วรรณกรรม ที่เกี่ยวข๎องกับ
บทเรียน เรื่อง “การดูแล
ทารกและเด็กท่ีมีปญัหาการ
มองเห็น” 
2. นักศึกษาสามารถเข๎าใจ
บทเรียนเพิ่มขึ้นจากการ
เรียนปกต ิ
3. ภาควิชามีการจัด
กิจกรรมการบูรณาการพันธ
กิจการเรยีนการสอน กับ
การวิจัย 1 โครงการ  
 

1. ประชุมอาจารย ์
ในภาควิชาเพ่ือวางแผนบูรณา
การการเรียนการสอนกับการ
วิจัย ในรายวิชาการพยาบาล
บุคคลที่มีปญัหา 
สุขภาพ 2  
2. แบํงนักศึกษาแตํละSec 
เป็น 7 กลุํมและชี ้ช้ีแจง
นักศึกษาให๎มี 
สํวนรํวมในการทบทวน
วรรณกรรม และค๎นหา
ผลงานวิจัยท่ีเกีย่วข๎องตาม
หัวข๎อท่ีก าหนด 
3. ด าเนินการวิจัย เรื่อง การ
สังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับ
การดูแลทารกและเด็กทีม่ี
ปัญหาการมองเห็น 
4. ถอดบทเรียนคุณคาํที่ได๎
จากการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการการเรียนการสอน
กับกิจกรรมบริการวิชาการฯ 

นักศึกษา
พยาบาล 
ปี 3 จ านวน 
139 คน 

ใช๎งบประมาณจากงานวิจยั (ใช๎
เงินรายได๎สถานศึกษา) 

1 ต.ค.-31 
ก.ค.62 
 
 
 

-นักศึกษาได๎รับ
ประสบการณ์ด๎านการ
วิจัยเพิ่มมากข้ึน 
-เกิดผลงานวิจัยที่ไดจ๎าก
การบูรณาการการเรียน
การสอนกับการวจิัยของ
อาจารย์ภาควิชาการ
พยาบาลเด็กและวัยรุํน 

ภาควิชาการ
พยาบาลเด็ก 
และวัยรุํน 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

2. เพื่อให๎เกิดการบูรณา
การพันธกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา 

รวมเงินโครงการที่ RP03-29 -    
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แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖2 
ชื่อแผนงาน ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภมูิปญัญาท๎องถิ่น 
วัตถุประสงค์ของแผนงาน ๑. เพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษาด๎านการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมโดยการสืบสานศลิปวัฒนธรรมและภมูิปัญญาท๎องถิ่น 

๒. เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน/สังคมในการใช๎ศิลปวัฒนธรรมและภมูิปัญญาท๎องถิ่นในการสํงเสริมสุขภาพ 
๓. เพื่อสืบสานกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่เป็นวัฒนธรรมทีด่ีขององค์กร 
4. เพื่อก ากับติดตามการด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภมูปิัญญาท๎องถิ่น 

ตัวชี้วัดแผนงาน ๑. จ านวนนวตักรรมการสํงเสรมิสขุภาพท่ีพัฒนาจากศิลปวัฒนธรรมและภมูิปัญญาท๎องถิ่นที่ผลิตโดยนกัศึกษา 
๒. จ านวนนวตักรรมการสํงเสรมิสขุภาพท่ีพัฒนาจากศิลปวัฒนธรรมและภมูิปัญญาท๎องถิ่นที่น าไปใช๎ในการพัฒนาสุขภาพในชุมชน/สังคม  
3. ร๎อยละ ๘๐ ของโครงการตามแผนมีการด าเนินการตามเวลาและใช๎งบประมาณไมเํกินตามแผนท่ีก าหนดไว๎ 
4. ร๎อยละ 100 ของโครงการตามแผนมผีลการด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และตัวช้ีวัดตามที่ก าหนดไว ๎
5. ร๎อยละ ๘๐ ของบุคลากรมีสํวนรํวมและเห็นประโยชน์ในการสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญาท๎องถิ่น 

ความสอดคล้อง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 เป้าประสงค์ : ๔.๑ พัฒนาคณุภาพนักศึกษาจากการสืบสานศลิปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท๎องถิ่น 

๔.๒ พัฒนาศักยภาพชุมชน/สังคม ในการสํงเสริมสุขภาพด๎วยการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภมูิปัญญาท๎องถิ่น 
ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์ 

4.๑. จ านวนนวตกรรมการสํงเสรมิสุขภาพท่ีพัฒนาจากศลิปวัฒนธรรมและภูมิปญัญาท๎องถิ่นที่ผลิตโดยนักศึกษา 
4.๒. จ านวนนวตกรรมการสํงเสรมิสุขภาพท่ีพัฒนาจากศลิปวัฒนธรรมและภูมิปญัญาท๎องถิ่นที่น าไปใช๎ในการพัฒนาสุขภาพในชุมชน/สงัคม  

กลยุทธ ์ 4.๑. สนับสนุนการบูรณาการองค์ความรู๎ของนักศึกษาเพื่อพัฒนานวตกรรมการสํงเสริมสุขภาพ 
4.๒. สนับสนุนการพัฒนานวตกรรมการสํงเสริมสุขภาพท่ีบูรณาการศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญาท๎องถิ่นโดยชุมชน/สังคม 

ระบบประกันคุณภาพการ  
ศึกษา 

- ตัวบํงช้ีคุณภาพระดับหลักสตูรองค์ประกอบท่ี 3 (3.2) ตามคูํมือการประกันคณุภาพการศึกษาภายในของสกอ. 
- ตัวบํงช้ีคุณภาพระดับองค์ประกอบท่ี 4 ระดับสถาบันตามคูํมือการประกันคณุภาพการศึกษาภายในของสกอ. 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  รองผู๎อ านวยการกลุํมงานอ านวยการ รองผู๎อ านวยการกลุํมงานวิชาการ  และรองผู๎อ านวยการกลุํมงานวิจัย บริการวิชาการ 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่ SP04-11 
โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาในการสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
โครงการงานประจ า 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อสนับสนุนการบรู
ณาการองค์ความรู๎ของ
นักศึกษาเพื่อพัฒนานวตก
รรมการสํงเสรมิสุขภาพ 
2.เพื่อสร๎างความตระหนัก
ในความส าคญัของการสืบ
สานศิลปวัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
3. เพื่อพัฒนาผลลัพธ์การ
เรียนรูด๎๎าน การคดิ
วิเคราะหบ์ูรณาการเรียน
การสอนกับท านุบ ารง
ศิลปวัฒนธรรม 

1.จ านวนนวัตกรรมการ
สํงเสริมสุขภาพที่พัฒนาจาก
ศิลปวัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท๎องถิ่นที่ผลิตโดย
นักศึกษา  
2. ถอดบทเรียนประเมิน ผล
การด าเนินงาน พบวํา
นักศึกษามีความตระหนักใน
ความส าคญัของการสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
3. นักศึกษามีคะแนน TQF 
ด๎านการคดิวิเคราะห์ 
≥3.00 

๑.ก าหนดประเด็นการ 
ใช๎ศิลปวัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท๎องถิ่นมาพัฒนา
กิจกรรมการสํงเสรมิสุขภาพ 
๒.คัดเลือกรายวิชาในแตํละชั้นปี
ออกแบบการเรียนรู๎ที่
มอบหมายให๎นักศึกษาสร๎าง
กิจกรรม1รายวิชาการพยาบาล 
บุคคลที่มีปญัหาสุขภาพ 3  
๓.จัดเวทีให๎นักศึกษาได๎น าเสนอ
ผลงานกิจกรรมและ/หรือ
สนับสนุนให๎นักศึกษาไปน า 
เสนอหรือประกวดผลงานกับ
หนํวยงานภายนอก 
๔.รวบรวมผลงาน 
นวตกรรมสํงจดสิทธิบัตรหรือ
อนุสิทธิบัตร (ถ๎ามี) 
๕.ถอดบทเรยีนประเมินผลการ
ด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรคใน
การด าเนินงานท้ังอาจารย์และ
นักศึกษา 
๖.น าผลการประเมินมาปรับ 
ปรุงการด าเนินงานในปีตํอไป 

นักศึกษาช้ันป3ี 
จ านวน 139 
คน 

(ใช๎เงินรายไดส๎ถานศึกษา) 
- คําวัสดุอุปกรณ ์
๒๐,๐๐๐ บาท 
- คําพาหนะเดินทาง 
๒๐,๐๐๐ บาท 
รวมเป็นเงิน 40,000 บาท 
 
 

-ด าเนิน
กิจกรรม 
1 ต.ค. – 25 
พ.ย. 61 
-จัดสํง
ประกวด 
ก.ค. 2562 

๑.นักศึกษามีการสืบ
สานศิลปะ 
วัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท๎องถิ่นโดย
การพัฒนา 
นวตกรรมการสํงเสริม
สุขภาพ 
๒.ศิลปวัฒน 
ธรรมและ 
ภูมิปัญญาท๎องถิ่น
ได๎รับการสบืสาน
อนุรักษ์อยํางเป็น
รูปธรรม 
๓.นักศึกษามีความ
ซาบซึ้งในคุณ  
ประโยชน์ของ
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่น 

อ.ดร. ดวงพร 
อ.จุฑามาศ 
อ.ศักดา 
 

สรุปงบประมาณโครงการที่ SP04-11 ๔๐,๐๐๐    
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่ SP04-12 
โครงการพัฒนาศักยภาพ
ชุมชน/สังคมในการ
สํงเสริมสุขภาพด๎วยการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
และภมูิปัญญาท๎องถิ่น 
(สร๎างความเขม๎แข็งของ
ชุมชนด๎านการจัดการโรค
เรื้อรังต าบลดอนทอง จ.
พิษณุโลก)  
 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
โครงการงานประจ า 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อสร๎างความเข๎มแข็ง 
ด๎านการจดัการโรคเรื้อรัง
ในต าบลดอนทอง จ.
พิษณุโลก  
2. เพื่อพัฒนาแกนน า
อสม.ให๎มีความรู๎ดา๎นการ
จัดการสุขภาพโรคเรื้อรัง 
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพให๎
ประชาชนมีความรอบรู๎
ทางสุขภาพ ในการดูแล

1. เกิดกระบวนการสรา๎ง
ความเข๎มแข็งด๎านการ
จัดการโรคเรื้อรัง 
2. แกนน าอสม. มีความรู๎
ด๎านการจดัการสุขภาพโรค
เรื้อรังในระดับดีขึ้นไป  
ร๎อยละ 80 
3. ประชาชนมีความรอบรู๎
ทางสุขภาพ ในการดูแล
สุขภาพสูสํังคมสูงอายุใน
ระดับดีขึ้นไป  
ร๎อยละ 80 
4. จ านวนนวัตกรรมการ
สํงเสริมสุขภาพที่พัฒนาจาก
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่นที่ชุมชน
น าไปใช๎พัฒนา 
5. อาจารย์อยํางน๎อย  
8 คน เข๎ารํวมในการ
ให๎บริการวิชาการตามความ
ต๎องการของชุมชน 
 

1. ก าหนดชุมชนดอนทองเป็น
ชุมชนเปูาหมาย 
2. วางแผนการบริการวิชาการ
รํวมกับชุมชน 
3. ส ารวจความต๎องการ 
ในการให๎บริการวิชาการตาม
ความต๎องการของต าบลดอน
ทอง จ.พิษณุโลก 
4. น าเสนอผลการส ารวจ
ความต๎องการบริการวิชาการ
ตํอคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยและคณาจารย์  
5. เป็นที่ปรึกษาและกระตุ๎น
การจัดกิจกรรมสรา๎งเสรมิ
ความเข๎มแข็งด๎านการจัดการ
สุขภาพรํวมกับต าบลดอนทอง  
จ.พิษณุโลก 
5.1 กิจกรรมส ารวจภาวะ
สุขภาพ (Health Literacy) 
5.2 คืนข๎อมูล ประชาคม 
จัดท าแผนที่ทางเดิน
ยุทธศาสตร์และมาตรการทาง
สังคมด๎านการจัดการโรค
เรื้อรัง 

ประชาชนต าบล
ดอนทอง  
จ.พิษณุโลก 
จ านวน 200 
คน 

 ใช๎งบประมาณ โครงการที่ 
SP03-11 โครงการสร๎างความ
เข๎มแข็งของชุมชนด๎านการจัดการ
โรคเรื้อรังต าบลดอนทอง  
จ.พิษณุโลก 
 

เดือน ธ.ค 
61-มี.ค 62 
 

ประชาชนต าบลบา๎น
คลองมีสํวนรํวมใน
กระบวนการสร๎าง
เสรมิสุขภาพ  เพื่อการ
จัดการโรคเรื้อรังใน
ชุมชนของตนเองอยําง
ตํอเนื่อง ยั่งยืน 

ดร.วิภาพร  
สิทธิสาตร ์
และทีมบริการ
วิชาการ 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

สุขภาพสูสํังคมสูงอาย ุ
4. เพื่อให๎บริการวิชาการ
ตามความต๎องการของ
ชุมชนต าบลดอนทอง 
5. เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ชุมชน/สังคมในการใช๎
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่นในการ
สํงเสริมสุขภาพ 

5.3 ประชาสมัพันธ์/รณรงค์
มาตรการทางสังคม 
5.4 อบรมพัฒนาแกนน าอสม. 
ให๎มีความรูด๎๎านการจดัการ
สุขภาพโรคเรื้อรัง 
5.5 อบรมพัฒนาศักยภาพให๎
ประชาชนมีความรอบรู๎ทาง
สุขภาพ ในการดูแลสุขภาพสูํ
สังคมสูงอาย ุ
5.6 รํวมกับชุมชนดอนทองใช๎
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญา
ท๎องถิ่นมาพัฒนานวัตกรรม 
เพื่อใช๎ในการสํงเสรมิสุขภาพ
ของประชาชน 
6. อาจารย์แตํละภาควิชารํวม
ให๎บริการวิชาการ ตามความ
ต๎องการในต าบลดอนทอง จ.
พิษณุโลก 
7. ประเมินผลการด าเนินการ 
 
 
 
 

สรุปงบประมาณโครงการที่ SP04-12 -    
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่  RP04-30 
โครงการสืบสานและ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ไทย 
 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
โครงการงานประจ า 
วัตถุประสงค์ 
1สนับสนุนให๎นักศึกษาได๎
เผยแพรํและอนรุักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทย 
2เพื่อสํงเสริมให๎นักศึกษาได๎
มีโอกาสสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมไทย 
3เพื่อสํงเสริมใหม๎ีความรัก
และหวงแหน
ศิลปวัฒนธรรมไทย 
4.เพื่อสํงเสรมิให๎นักศึกษามี
การพัฒนาทักษะใน
ศตวรรษที่ 21  

 
 

1. ร๎อยละ๑๐๐ของนักศึกษา
เข๎ารํวมกิจกรรมการอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทย 
2. ร๎อยละ๑๐๐ ของนักศึกษาที่
เข๎ารวํมมีเจตคตติํอการอนุรักษ์
และสบืสานศลิปวัฒนธรรมไทย
อยูํในระดับดีขึน้ไป 
3.มีการเผยแพรํศลิปวัฒนธรรม
ไทยตํอสาธารณชนไมํนอ๎ยกวํา 
2 ครั้งตอํป ี
4.ร๎อยละ 100 ของนักศึกษาที่
เข๎ารวํมมีทักษะการเรยีนรู๎ใน
ศตวรรษที่ 21 ในระดบัดีขึ้นไป 

กิจกรรมที่ 1 
ส่งเสริมศลิปะและวัฒนธรรม 
1.ขั้นวางแผน (PLAN)   
1.1.ศึกษาผลการประเมิน
โครงการ ปัญหา และอุปสรรค 
ศึกษาผลการประเมินกิจกรรม
ที่ผํานมา เพื่อการจดักิจกรรม
ให๎สอดคล๎องกับปัญหา และ
บริบทของวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนพีุทธชินราช 
1.2. งานพัฒนานักศึกษา
รํวมกับชมรมศิลปการแสดง
และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
วิเคราะหจ์ุดแข็ง  จุดอํอน 
ภาวะคุกคาม และโอกาส ของ
การพัฒนานักศึกษาใน
กิจกรรมสํงเสริมศลิปะและ
วัฒนธรรม เพือ่การวเิคราะห์
ให๎ สอดคล๎องกับนโยบาย อัต
ลักษณ์บณัฑิต วัตถุประสงค์
ของแผนวิทยาลัย การบรูณา
การกับภาระกิจตาํงๆ ความ
เสี่ยง ตัวบํงช้ีที่เกี่ยวข๎อง
มาตรฐานคุณวุฒิ

กิจกรรมที่ 1 
-นักศึกษาช้ันปีท่ี 
๑ จ านวน ๑79 
คน 
-นักศึกษาชมรม
ศิลปะการแสดง
ฯ จ านวน 50 
คน 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 1 (ใช้เงินรายได้
สถานศึกษา) 
๑.คําตอบแทนผู๎สอนดนตรมีังคละ
๒คนx24 ช.ม.x๒๐๐บาท เป็นเงิน 
9,6๐๐ บาท 
๒.คําตอบแทนผู๎สอนดนตรไีทย 2
คนx๒๔ช.มx๒๐๐บาทเป็นเงิน 
9,6๐๐ บาท3.คําวสัดุอุปกรณ์ 
เป็นเงิน 3,000 บาท 
หมายเหต-ุการปรับปรุงห๎องดนตรี
และซื้อเครื่องดนตรีใช๎งบ
อ านวยการ แผนงานประจ า 
รวมเงินกิจกรรมที่ 1 
เป็นเงิน 22,2๐๐ บาท 

กิจกรรมที่ 1 
ปีการศึกษา 
๒๕๖2 
เรียนดนตรี
พื้นบ๎าน
มังคละ นศ ปี
๑ ในเดือน 
ส.ค-ก.ย. 25
๖2 
เรียนดนตรี
ไทย นศ. 
ชมรมฯ ใน
เดือน ส.ค.-
ก.ย. 
25๖2 

กิจกรรมที่ 1 
นักศึกษารํวมท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
ดนตรีมังคละและ
เผยแพรํตํอสาธารณชน 

อ.อังคณา 
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 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

ระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ 
ทักษะการเรยีนรู๎ในศตวรรษท่ี
๒๑ และวัตถุประสงค์ของ
โครงการ   
1.3.การออกแบบ/ การเขียน
รํางโครงการ และเครื่องมือที่
ใช๎ในโครงการ เพื่อการ
ประเมินผลที่สอดคล๎องกับ
วัตถุประสงค์ และตัวช้ีวัด
ความส าเร็จของ โครงการ 
2. ขั้นด าเนินการ (DO) 
2.1 ด าเนินกิจกรรมเสริม
หลักสตูรเพื่อสํงเสริมสํงศลิปะ
และวัฒนธรรมของนักศึกษา
พยาบาล ท่ีสอดคล๎องทักษะ
การเรยีนรู๎ในศตวรรษท่ี ๒๑  
อัตลักษณ์บณัฑติ และ
คุณลักษณะบณัฑติตามกรอบ 
TQF 
-เรียนดนตรีมังคละ 
จากปราชญ์ชาวบ๎าน 
-เรียนดนตรไีทย 
-  การแสดงดนตรีมังคละ 
- ประกวดสุนทรพจน ์
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

3. ขั้นตรวจสอบ (Check)   
3.1  มกีารตรวจสอบระหวําง
การด าเนินงานของกิจกรรม 
ระยะเวลา งบประมาณ พร๎อม
ประเมินผลตามแบบประเมิน
และวิธีการที่ก าหนดขึ้นเพํือให๎
กิจกรรมทีด่ าเนินการเป็นไป
ตามแผน บรรลุวัตถุประสงค์
และเปูาหมายของกิจกรรม  
 3.2  มกีารตรวจสอบ
ประเมินผลหลังสิ้นสุดกจิกรรม
ตามระยะเวลาที่ก าหนด ตาม
แบบประเมินและการถอด
บทเรียนเพื่อเป็นแนวทาง
พัฒนากิจกรรมและรายงานผล
การด าเนินงานเสนอตํอ
หัวหน๎างานพัฒนานักศึกษา 
4. ขั้นน าผลการประเมินมา
ใช้ในการปรับปรุง และ
พัฒนา (ACT)   
4.1  มีการปรับปรงกุิจกรรม
กํอนการด าเนินกิจกรรมตาม 
ผลการประเมินความส าเร็จ
ของแผนงานการพัฒนา
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

นักศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ 2561 ท่ีผํานมา 
4.2 ปรับปรุงผลการประเมิน
หลังสิ้นสุดกิจกรรมและน าผล
การประเมินเสนอตํหัวหนา๎
งานพัฒนานักศึกษา 

 กิจกรรมที่ 2 
วันสงกรานต์ 
1.ประชุมวิเคราะหผ์ลการ
ด าเนินกิจกรรมวันสงกรานต์
ในปีการศึกษาท่ีผํานมาและ
วางแผนการด าเนินกิจกรรม 
2.ด าเนินการเตรียมกิจกรรม 
- สืบสานประเพณีและ
วัฒนธรรมในวันสงกรานต์  
- มุทิตาจิตผูส๎ูงอายุและ
บุคลากรอาวโุส 
- แสดงนวัตกรรมกับดนตรี
มังคละเพื่อการสํงเสริมสุขภาพ 
3.จัดกิจกรรม 
4.สรุปการจดักิจกรรม 
5.วิเคราะหผ์ลการด าเนิน
กิจกรรมโดยการถอดบทเรียน
เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนา

กิจกรรมที่ 2 
๑.อาจารย์ ๕5 คน 
๒.สายสนับสนุน 
60 คน 
- ข๎าราชการ 3 คน 
- ลูกจ๎างประจ า  
๑2 คน 
- พนักงานราชการ 
๒ คน 
-พนักงานกระทรวง 
สาธารณสุข 10 
คน 
- ลูกจ๎างช่ัวคราว 
4 คน 
- ลูกจ๎างเหมา 
บริการ 29 คน 
รวม 115 คน 
3.นักศึกษา

กิจกรรมที่ 2 (ใช้เงินรายได้
สถานศึกษา) 
1.คําอาหารวํางและเครื่องดืม่
อาจารย์และเจา๎หน๎าท่ีแขกผู๎มี
เกียรตจิ านวน 155 คนx25 บาท 
เป็นเงิน 3,875 บาท 
2. คําอาหารวํางและเครื่องดื่มนักศึกษา
จ านวน 596 คนx20 บาทเป็นเงิน 
11,920 บาท 
3. คําจ๎างตกแตํงสถานท่ี จ านวน 
5,000 บาท 
4. คําจ๎างจัดท าปาูยเวที 
จ านวน 1,500 บาท 
รวมเงินกิจกรรม 2 
เป็นเงิน 22,295 บาท 
 

ไตรมาส 2 
10 เมย.
2562 
(วันพุธ) 

 อ.จันทร์จิรา 
ดร.สุวรรณ ี
ชมรม
ศิลปะการแสดงฯ 
 

 



      แผนปฏิบัตกิารปีงบประมาณ ๒๕62 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช หน๎า 137 
 

โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรม 
 

พยาบาลชั้นปีท่ี 
1-4 จ านวน 
596 คน 
4.แขกผู๎มีเกียรติ 
จ านวน 40 คน 

กิจกรรมที่ 3ถวายเทียน
พรรษาและผ้าอาบน้ าฝน 
1.ประชุมวิเคราะหผ์ลการ
ด าเนินกิจกรรมถวายเทียน
พรรษาและผ๎าอาบน้ าฝนในปี
การศึกษาท่ีผํานมาและวาง
แผนการด าเนินกิจกรรม 
2.ด าเนินการเตรียมจัดเครื่อง
จตุปัจจัยไทยธรรมและกอง
ผ๎าปุาถวายเทียนพรรษาผ๎า
อาบน้ าฝน  
3.จัดกิจกรรมถวายเทียน
พรรษาและผ๎าอาบน้ าฝน 
4.สรุปการจดักิจกรรม 
5.วิเคราะหผ์ลการด าเนิน
กิจกรรมโดยการถอดบทเรียน
เพื่อเป็นแนวทางพัฒนา
กิจกรรม 

กิจกรรมที่ 3 
อาจารย์และ 
แขกผู๎มีเกียรต ิ
จ านวน๕๐คน 
นักศึกษาป๑ี-3 
จ านวน 350 
คน 

กิจกรรมที่ 3 (ใช้เงินรายได้
สถานศึกษา) 
๑.คําวัสดุ ๑๐,๐๐๐ บาท 
 
รวมเงินกิจกรรมที่ 3 
เป็นเงิน 10,000 บาท 
 

กิจกรรมที่ 3 
วันพุธที่ 10 
ก.ค. 62 

นักศึกษารํวมสืบสาน
ประเพณีถวายเทียน
พรรษาและผ๎าอาบ
น้ าฝน 

อ.ดร.สุวรรณ ี
อ.อังคณา 
ชมรม
ศิลปการแสดง
และอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทย 

สรุปงบประมาณโครงการที่ RP04-30 54,495    
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่ RP04-31 
โครงการพุทธชินราชรํวม
ใจ ท านุบ ารุงชาติศาสนา
พระมหากษตัริยส์ืบสาน
สามัคคี วิถีวัฒนธรรมไทย 
 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
โครงการงานประจ า 
วัตถุประสงค์ 
๑.เพื่อสืบสานอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมภูมปิัญญา
ท๎องถิ่นและประเพณีที่ดี
งามของชาติ 
๒.เพื่อเปิดโอกาสให๎
บุคลากรและนักศึกษาของ
วิทยาลัยทุกระดับได๎
แสดงออกซึ่งความ
จงรักภักดีตํอสถาบันชาติ 
ศาสนา และสถาบัน
พระมหากษตัริย ์
3.เพื่อเสริมสร๎างอัตลักษณ์
ของวิทยาลัย คํานิยมของ
กระทรวง และขับเคลื่อน
คุณธรรมที่พึงประสงค์ 4 

1. ร๎อยละ๘๐ ของผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรมมีสํวนรํวมในการสืบ
สานอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท๎องถิ่นและ
ประเพณีที่ดีงามของชาติ 
และแสดงออกซึ่งความ
จงรักภักดี ตํอสถาบันชาติ 
ศาสนาและพระมหากษัตริย ์
2.ร๎อยละ๘๐ ของผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรมมีความรักสามัคคี
และความรับผดิชอบตํอ 
สถาบันและวิชาชีพ 
3.ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมมีความ
พึงพอใจโดยรวมอยูํในระดับ
ดีขึ้นไป(คําเฉลี่ยมากกวํา
3.51) 
4. ร๎อยละ 80 ของบุคลากร
ที่เข๎ารํวมโครงการ มีอัต
ลักษณ์วิทยาลัยคณุธรรม 
ซื่อสัตย์ สามัคคี รับผดิชอบ 
ระดับดีขึ้นไป(คําเฉลี่ย
มากกวํา3.51) 
 

๑.วิเคราะหผ์ลการด าเนนิ การใน
ปีงบประมาณที่ผํานมาน ามา
ออกแบบโครงการกิจกรรม 
๒.เขียนโครงการเพื่ออนุมัติ 
๓.ประชาสัมพันธ์ให๎บุคลากร 
ลงช่ือเข๎ารํวมกิจกรรมวัน
ส าคัญตามปฏิทิน 
๔.ประสานงานและอ านวย
ความสะดวกให๎บุคลากรเข๎า
รํวมกิจกรรมอยํางน๎อยคนละ 
๒กิจกรรม 
๕.ด าเนินการให๎บุคลากรรํวม
กิจกรรม ดังนี ้
๕.๑ รํวมกิจกรรมวันส าคัญ
ของชาติ ศาสนา กษัตริย ์
๕.๒ กิจกรรมปีใหมํสร๎างเสริม
วิถีชีวิตความเป็นไทย 
๕.๓กิจกรรมวันสถาปนา
วิทยาลัย รํวมแรงรํวมใจ
พัฒนาคุณธรรม 
๕.4กิจกรรมวันพยาบาลสากล 
๕.5กิจกรรมวันพยาบาล
แหํงชาติ 
 

กิจกรรมที่ 1 
ส าคัญของชาติ 
๑.อาจารย์  ๕9 
คน 
๒.สายสนับสนุน 
58 คน 
- ข๎าราชการ 3 คน 
- ลูกจ๎างประจ า  
๑0 คน 
- พนักงานราชการ 
2 คน 
- พนักงาน
กระทรวง   
สาธารณสุข 9 คน 
- ลูกจ๎างช่ัวคราว 
4 คน 
- ลูกจ๎างเหมา 
บริการ 30 คน 
รวม 117คน 
3.นักศึกษา
พยาบาลชั้นปีท่ี 
1-4 จ านวน 
600 คน 

กิจกรรมที่ 1 (ใช้เงินรายได้
สถานศึกษา) 
1.คําวัสดุอุปกรณ์ (คําผ๎า) 
เป็นเงิน 30,000 บาท 
2.คําจ๎างเหมาจดัท าพานดอกไม๎
สด พวงมาลา เป็นเงิน 10,000 
บาท 
3.คําอาหารวําง ครั้งละ10คนๆละ 
25 บาท x 5 ครั้งเป็นเงิน 
1,250 บาท 
4.คําอาหารวําง ครั้งละ 100คนๆ
ละ 20 บาท x 2 ครั้ง เป็นเงิน 
4,000 บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ ๑ 
เป็นเงิน 45,250 บาท 
 

ตค.6๑–กย. 
6๒ 

บุคลากรและนักศึกษา 
ได๎แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีตํอสถาบัน
ชาติ ศาสนาและ
พระมหากษตัริย ์
และได๎สืบสานอนุรักษ ์
และพัฒนาศลิปะ 
วัฒนธรรมและภมูิ
ปัญญาท๎องถิ่น 
 

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 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

ประการให๎บคุลากรและ
นักศึกษา 
4.เพื่อพัฒนาความ
เข๎มแข็งของอัตลักษณ์
วิทยาลัยคณุธรรม ซื่อสตัย์ 
สามัคคี รับผดิชอบ 

๖.ติดตามประเมินผล 
การเข๎ารํวมกิจกรรม 
๗.รวบรวมการรายงานผลการ
ด าเนินความ ส าเร็จกิจกรรม
วิเคราะหภ์าพรวมของ
โครงการ 
๘.วิเคราะหผ์ลการประเมิน
เพื่อให๎ทราบจุดแข็งจุดอํอน 
เพื่อน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงในปีตํอไป 

  กิจกรรมที่ ๒ 
ปีใหม่สร้างเสรมิวิถชีีวิตความ
เป็นไทย 
๑. ท าบุญตักบาตร  
ถวายภัตตาหาร 
๒. เสริมสร๎างอัตลักษณ์ของ
วิทยาลัย และขับเคลื่อน
คุณธรรมที่พึงประสงค์ 4 
ประการ 
๓. แลกเปลี่ยนเรียนรู๎การน า
ภูมิปัญญาไทยมาใช๎ในการ
ด าเนินชีวิต 
 

กิจกรรมที่ ๒ 
๑.อาจารย์  ๕9 
คน 
๒.สายสนับสนุน 
58 คน 
- ข๎าราชการ 3 คน 
- ลูกจ๎างประจ า  
๑0 คน 
- พนักงานราชการ 
2 คน 
- พนักงาน
กระทรวง   
สาธารณสุข 9 คน 
- ลูกจ๎างช่ัวคราว 

กิจกรรมที่ ๒ (ใช้เงินรายได้
สถานศึกษา) 
1.คําอาหารวํางและเครื่องดืม่
อาจารย์และเจา๎หน๎าท่ีจ านวน 
117 คนx25 บาท x 2 มื้อ เป็น
เงิน 5,850 บาท 
2.คําอาหารวํางและเครื่องดืม่
นักศึกษาจ านวน 600 คนx20 
บาท x 2 มื้อ เป็นเงิน 24,000 
บาท 
3.คําอาหารกลางวันอาจารย์และ
เจ๎าหน๎าท่ี จ านวน 117 คน x 80 
บาทเป็นเงิน 9,360 บาท 
4.คําอาหารกลางวันนักศึกษา 

26 ธค. 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 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

4 คน 
- ลูกจ๎างเหมา 
บริการ 30 คน 
รวม 117คน 
3.นักศึกษา
พยาบาลชั้นปีท่ี 
1-4 จ านวน 
600 คน 

จ านวน 600 คนx50 บาทเป็น
เงิน 30,000 บาท 
5.คําตกแตํงสถานท่ีจ านวน 
3,000 บาท 
6.คําจ๎างท าปูายเวทีจ านวน 
1,500 บาท 
7.คําวัสดุ 10,000 บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ 2 
เป็นเงิน 83,710 บาท 

  กิจกรรมที่ 3 
วันพยาบาลสากล 
1.มอบรางวัลพยาบาลดีเดํน 
2.นิทรรศการแสดงผลงาน
วิชาการ/นวัตกรรมทาง
สุขภาพ 
 

กิจกรรมที่ 3 
๑.อาจารย์  ๕9 
คน 
๒.สายสนับสนุน 
58 คน 
- ข๎าราชการ 3 คน 
- ลูกจ๎างประจ า  
๑0 คน 
- พนักงานราชการ 
2 คน 
- พนักงาน
กระทรวง   
สาธารณสุข 9 คน 
- ลูกจ๎างช่ัวคราว 
4 คน 

กิจกรรมที่ 3 (ใช้เงินรายได้
สถานศึกษา) 
1.คําอาหารวํางและเครื่องดืม่
อาจารย์และเจา๎หน๎าท่ีจ านวน 
117 คนx25 บาท x 2 มื้อเป็น
เงิน 5,850 บาท 
2. คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม
นักศึกษาจ านวน 600 คนx20 
บาทเป็นเงิน 12,000 บาท 
3.คําจ๎างตกแตํงสถานท่ี จ านวน 
5,000 บาท 
4.คําจ๎างจัดท าปูายเวทีจ านวน 
3,000 บาท 
5.คําวัสดุ  3,000 บาท 
 

ไตรมาส 3 
เดือน พค.62 

 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 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

- ลูกจ๎างเหมา 
บริการ 30 คน 
รวม 117คน 
3.นักศึกษา
พยาบาลชั้นปีท่ี 
1-4 จ านวน 
600 คน 

รวมเงินกิจกรรม 3 
28,850  บาท 
 
 

  กิจกรรมที่ 4 
วันพยาบาลแห่งชาติ 
1. ตักบาตรข๎าวสาร
อาหารแห๎ง 
2. พิธีอาศิรวาทราชสดุด ี
3. นิทรรศการเทิดพระเกยีรติ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนน ี
4. มอบรางวัลพยาบาลดีเดํน
ในจังหวัดพิษณุโลก 
 
 

กิจกรรมที่ 4 
๑.อาจารย์  ๕9 คน 
๒.สายสนับสนุน 
58 คน 
- ข๎าราชการ 3 คน 
- ลูกจ๎างประจ า  
๑0 คน 
- พนักงานราชการ 
2 คน 
- พนักงาน
กระทรวง   
สาธารณสุข 9 คน 
- ลูกจ๎างช่ัวคราว 
4 คน 
- ลูกจ๎างเหมา 
บริการ 30 คน 
รวม 117คน 

กิจกรรมที่ 4 (ใช้เงินรายได้
สถานศึกษา) 
1.คําอาหารวํางและเครื่องดืม่
อาจารย์และเจา๎หน๎าท่ีจ านวน 
117 คน x 25บาท x 2 มื้อเป็น
เงิน 5,850 บาท 
2. คําอาหารวาํงและเครื่องดื่มนักศึกษา
จ านวน 600 คนx20 บาทเป็นเงิน 
12,000 บาท 
3.คําจ๎างจัดท าปูายเวที 
จ านวน 5,000 บาท 
4. คําจ๎างจัดสถานท่ี 10,000บาท 
5. คําวัสดุอุปกรณ์ เป็นเงิน 20,000 
บาท 
 
รวมเงินกิจกรรมเป็นเงิน 
52,850 บาท  

ไตรมาส 1 
21 ตค. 
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 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

3.นักศึกษา
พยาบาลชั้นปีท่ี 
1-4 จ านวน 
600 คน 

 

สรุปงบประมาณโครงการที่ RP04-31 210,660    
โครงการที ่ RP04-32 
70 ปี เหลียวหลัง แลอดีต 
(วันสถาปนาสถาบัน) 
 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
โครงการงานประจ า 
วัตถุประสงค์ 
๑.เพื่อเปิดโอกาสให๎
บุคลากรและนักศึกษาของ
วิทยาลัยทุกระดับได๎
แสดงออกซึ่งความกตญัญู
ตํอผู๎กํอตั้งสถาบัน 
๒.ให๎บุคลากรและ
นักศึกษาได๎แสดงออกซึ่ง
ความจงรักภักดีตํอสถาบัน 
3. ไดเ๎ชิดชูบุคลากร 
นักศึกษา ของวิทยาลัย 
และศิษยเ์กําที่สรา๎ง

1. ร๎อยละ๘๐ ของผู๎เข๎ารํวม
โครงการได๎แสดงออกซึ่ง
ความกตัญญูตํอผู๎กํอตั้ง
สถาบัน 
2. จ านวนบุคลากรของ
วิทยาลัยที่ได๎รับการยกยํอง
เชิดชูใน 5 ด๎าน 
3. จ านวนศิษย์เกําที่ไดร๎ับ
การยกยํองเชิดชู  
4.ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมมีความ
พึงพอใจโดยรวมอยูํในระดับ
ดีขึ้นไป(คําเฉลี่ยมากกวํา
3.51) 
 

๑. ประชุมวิชาการ  
2. นิทรรศการเกี่ยวกับประวัติ
ของวิทยาลัย 
3. ถวายภัตหารเพล 
4. ทบทวนอัตลักษณ์ของ
วิทยาลัยฯ 
5. เชิดชูคนดีศรีเบนทุกา (ท่ี
แสดงถึงความซื่อสตัย์ 
รับผิดชอบสามัคคี บุคคลที่รัก
และผูกพันตํอองค์กร (ผู๎
เกษียณ) บุคลากรที่ท าผลงาน
และสร๎างช่ือเสียงให๎กับ
สถาบัน และศิษย์เกําท่ีสร๎าง
ช่ือเสียง 
6.ประกวดสุนทรพจน์ของ
นักศึกษา 
7.ประกวดงานวิจัย 
8.ประกวดนวตกรรม 

๑.อาจารย์  ๕9 
คน 
๒.สายสนับสนุน 
58 คน 
- ข๎าราชการ 3 คน 
- ลูกจ๎างประจ า  
๑0 คน 
- พนักงานราชการ 
2 คน 
- พนักงาน
กระทรวง   
สาธารณสุข 9 คน 
- ลูกจ๎างช่ัวคราว 
4 คน 
- ลูกจ๎างเหมา 
บริการ 30 คน 
รวม 117คน 
3.นักศึกษา
พยาบาลชั้นปีท่ี 

1.คําตอบแทนวิทยากรเอกชน 
จ านวน 6 ชม.ๆละ 1,200 บาท 
เป็นเงิน 7,200 บาท 
2. คําตอบแทนวิทยากร 
(กรรมการสุนทรพจน์) จ านวน 3 
คน คนละ 6ชม.ๆละ 600 บาท
เป็นเงิน 10,800 บาท 
3. คําเดินทางวิทยากร (ไป-กลับ) 
จ านวน 2 คนๆละ 5,000 บาท 
เป็นเงิน 10,000 บาท 
4. คําท่ีพักวิทยากร จ านวน 2 
ห๎องๆละ 1,450 บาท x 2 คืน 
รวมเป็นเงิน 5,800 บาท 
5.คําอาหารวํางและเครื่องดืม่
อาจารย์และเจา๎หน๎าท่ีจ านวน 117 
คนx25 บาท x 2 มื้อเป็นเงิน 
5,850 บาท 
6.คําอาหารวํางและเครื่องดืม่
นักศึกษาจ านวน 600 คนx20  

15 – 16 
พค.62 

บุคลากรนักศึกษาและ
ศิษย์เกํา 
ได๎แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีตํอสถาบัน 

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 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

ช่ือเสียงให๎แกํสถาบัน 
4. เพื่อเป็นเวทีสนับสนุน
การเผยแพรํผลงาน
วิชาการ  ของศิษย์เกํา 
ศิษย์ปัจจุบัน และบุคลากร
ที่เกี่ยวข๎อง 
 

1-4 จ านวน 
600 คน 
4.ศิษย์เกํา 
จ านวน 100 
คน 

บาทx2 มื้อ เป็นเงิน 24,000 บาท 
7. คําอาหารวํางและเครื่องดื่มศิษย์
เกํา จ านวน 100 คนx25 บาท  
x 2 มื้อ เป็นเงิน 5,000 บาท 
8.คําอาหารกลางวันอาจารย์และ
เจ๎าหน๎าท่ี จ านวน 117 คน x 80 
บาทเป็นเงิน 9,360 บาท 
9.คําอาหารกลางวันนักศึกษา 
จ านวน 600 คนx50 บาทเป็นเงนิ 
30,000 บาท 
10.คาํอาหารกลางวันศิษย์เกํา 
จ านวน 100 คนx80 บาทเป็นเงนิ 
8,000 บาท 
11.คาํตกแตํงสถานท่ีจ านวน 
5,000 บาท 
12.คาํจ๎างท าปูายเวทีจ านวน 
3,000 บาท 
13.คาํวัสดุ อุปกรณ5์,000 บาท 
14.คาํจ๎างท ากรอบเกียรติบตัร 
จ านวน 30 ช้ิน x 80 บาท  เป็น 
เงิน 2,400 บาท 

สรุปงบประมาณโครงการที่ RP04-32 131,410    
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แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖2 

ชื่อแผนงาน พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเพือ่ความเป็นเลิศ 
วัตถุประสงค์ของแผนงาน 1. เพื่อพัฒนาการบรหิารจดัการทีม่ีประสิทธิภาพ  (คน เงิน ของ  IT) 

2. เพื่อก ากับติดตามผลการด าเนนิงานงานอ านวยการ 
ตัวชี้วัดแผนงาน ๑. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๒. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาองค์กรให๎เป็นวิทยาลัยคุณธรรม 
๓. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาวิทยาลัยคุณธรรม และวิทยาลัยสีเขียว (Green College) 
๔. คําคะแนนเฉลี่ยการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน (มากกวํา ๓.๘๑)  
๕. ระดับความพึงพอใจของผู๎ใช๎บริการ (คําเฉลี่ยเทํากับหรือมากกวํา ๓.๕๑) 
๖. ร๎อยละ ๑๐๐ ของอาจารย์ได๎รับการพัฒนาตามความเช่ียวชาญเฉพาะสาขา/วิชาชีพ ไมํน๎อยกวํา ๑๕ ช่ัวโมง/คน/ปี  
๗. ร๎อยละ ๑๐๐ ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรได๎รับการพัฒนาตามความเช่ียวชาญเฉพาะสาขา/วิชาชีพ /การบริหารหลักสูตรไมํน๎อยกวํา ๑๕ ช่ัวโมง/คน/ปี  
๘. ร๎อยละ ๑๐๐ ของบุคลากรสายสนับสนุนอาจารย์ได๎รับการพัฒนาตามความเช่ียวชาญเฉพาะสาขา/วิชาชีพ ไมํน๎อยกวํา ๑๐ ช่ัวโมง/คน/ปี  
๙. ร๎อยละ ๘๐ ของโครงการตามแผนมีการด าเนินการตามเวลาและใช๎งบประมาณไมเํกินตามแผนท่ีก าหนดไว๎ 
๑๐. ร๎อยละ ๘๐ ของโครงการตามแผนมผีลการด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และตัวช้ีวัดตามที่ก าหนดไว ๎

ความสอดคล้อง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ บริหารจัดการวิทยาลัยให้มีประสิทธภิาพ 
 เป้าประสงค์ : ๕.๑ พัฒนาระบบการจัดการข๎อมลูและเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กร 

๕.๒ พัฒนาองค์กรให๎เป็นวิทยาลัยคุณธรรมและวิทยาลัยสีเขียว (Green College) 
๕.๓ พัฒนาการบริหารจัดการให๎มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม 
5.4 พัฒนาความเชี่ยวชาญของอาจารย์ของวิทยาลัยใหส๎อดคล๎องกับความต๎องการในการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุข 

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์ 

๕.๑ ระดับความส าเร็จของการพฒันาระบบการจัดการข๎อมูลและเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบรหิารจัดการองค์กร 
๕.๒ ระดับความส าเร็จของการพัฒนาองค์กรให๎เป็นวิทยาลัยคุณธรรมและวิทยาลัยสีเขียว (Green College) 
๕.๓ ระดับความส าเร็จของการพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลให๎มีศักยภาพภายใต๎คํานิยมรํวม MOPH  
๕.๔ คําคะแนนเฉลี่ยการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน (มากกวํา ๓.๘๑)  
๕.๕ ระดับความพึงพอใจของผู๎ใช๎บริการ (คําเฉลี่ยเทํากับหรือมากกวํา ๓.๕๑) 
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5.6. จ านวนอาจารย์ทีไ่ดร๎ับการพฒันาความเชี่ยวชาญสอดคล๎องกับหลักสตูรที่ให๎บริการสังคมของวิทยาลัย 
กลยุทธ ์ ๕.๑ พัฒนาระบบการจัดการข๎อมลูและเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กร 

๕.๒ พัฒนาองค์กรให๎เป็นวิทยาลัยคุณธรรมและวิทยาลัยสีเขียว (Green College) 
๕.๓ พัฒนาการบริหารจัดการให๎มีประสิทธิภาพ 
5.4 เรํงรัดการพัฒนาความเชี่ยวชาญให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของระบบสุขภาพ 

ระบบประกันคุณภาพการ  
ศึกษา 

- ตัวบํงช้ีคุณภาพระดับหลักสตูรองค์ประกอบท่ี 6 ตามคูํมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสกอ. 
- ตัวบํงช้ีคุณภาพระดับองค์ประกอบท่ี 1 (1.2-1.3) และ5  ระดับสถาบันตามคูํมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสกอ. 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  รองผู๎อ านวยการกลุํมงานอ านวยการ 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่ SP05-13 
โครงการพัฒนาระบบการ
จัดการข๎อมลูและเทคโนโลยี 
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการองค์กร 
 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
 โครงการงานประจ า 
วัตถุประสงค์ 
พัฒนาระบบการจัดการ 
ข๎อมูลและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการองค์กร 

 

ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาระบบการจัดการข๎อมูล
และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการองค์กร 

 

กิจกรรมที่ 1 
1. น าผลการประเมินการใช๎
ระบบฐานข๎อมลูและระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการองค์กรในปีงบประมาณ 
2561 มาเป็นข๎อมลูน าเข๎าใน
การวิเคราะห์ปญัหาการ
ด าเนินงานด๎านระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการองค์กร(ฐานข๎อมลู
บริหาร เชํน การเงิน ครุภณัฑ์ 
บุคลากร ฐานข๎อมลูการเรียน
การสอน ฐานข๎อมูลวจิัย 
ฐานข๎อมูลบริการวิชาการ 
ฐานข๎อมูลท านุฯ) 
2. จัดท าแผนการพัฒนาระบบ
การจัดการข๎อมูลให๎ข๎อมลู
ครบถ๎วน ถูกต๎อง เป็นปัจจุบัน 

บุคลากรผู๎รับผิด 
ชอบแตํละฐาน 
ข๎อมูล 25 คน 

 

กิจกรรมที่ 1 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

ตุลาคม
2561-
กันยายน
2562 

 

1.วิทยาลัยฯมีระบบ
การจัดการข๎อมูล
และเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการ
องค์กรที่มี
ประสิทธิภาพ 
2. ผู๎บริหารสามารถ
น าข๎อมูลระบบการ
จัดการข๎อมูลและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการไปใช๎
ในการก าหนด
ทิศทาง และนโยบาย 
ผํานตามตัวช้ีวัด
เกณฑ์มาตรฐานสภา
วิชาชีพ 

อ.อภิเชษฐ์ 
นายธีระพงศ ์
นายกฤศ 

 

  กิจกรรมที่ 2  
จัดหา และพัฒนาตามแผนการ
พัฒนาระบบการจัดการข้อมูล 
1. จัดหาคอมพิวเตอร์ และ
อุปกรณ์ตํอพํวงทดแทนอุปกรณ์
ที่อายุการใช๎งาน 

 กิจกรรมที่ 2.1จัดหา
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อ
พ่วงทดแทนอุปกรณ์ที่อายุการใช้
งาน 
- คําครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ และ
อุปกรณ์ตํอพํวง เป็นเงิน 

   



      แผนปฏิบัตกิารปีงบประมาณ ๒๕62 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช หน๎า 147 
 

โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

2. ซํอมบ ารุงคอมพิวเตอร์ และ
อุปกรณ์ตํอพํวง 
3. ปรับปรุงระบบเครือขําย
อินเตอร์เน็ตภายในวิทยาลัยฯ 
4. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
ผู๎บริหาร บุคลากรผู๎รับผิดชอบ
แตํละฐานข๎อมูล ในการใช๎งาน
ระบบการจัดการข๎อมูล การ
บริหารและการตัดสินใจ  
5. ด าเนินการใช๎งานระบบการ
จัดการข๎อมูล ใช๎ในการบริหาร
และการตัดสินใจ 
6. ติดตามการใช๎และ
ประเมินผลการใช๎ระบบการ
จัดการข๎อมูล รายงานผล 
รวมทั้งน าผลการประเมินไป
พัฒนาตํอไป 
7. ประเมินผลการใช๎ระบบ
ฐานข๎อมูลและระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการองค์กร
โดยผู๎บริหาร 
8. น าผลการประเมินไปพัฒนา
ในปีงบประมาณถัดไป 

482,000 บาท 
- คําวัสดุคอมพิว เตอร์ และ
อุปกรณ์ตํอพํวง เป็นเงิน 15,000 
บาท 
- คําใช๎สอยคอม พิวเตอร์ และ
อุปกรณ์ตํอพํวง เป็นเงิน 
200,000 บาท 
-ปรับปรุงระบบเครือขําย
อินเตอร์เนต็ภายในวิทยาลัย 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 697,000 
บาท 
 
กิจกรรมที่ 2 
ประชุมตดิตาม และตรวจสอบ
ข๎อมูลระบบสารสนเทศ  จ านวน 
25 คน  
- อาหารวํางมื้อลํะ 25 บาท x25 
คน x 8 มื้อ (4วัน) เป็นเงิน 
5,000 บาท 
- อาหารกลางวันมื้อ 80 บาท 
x25 คน x 4 มื้อ (4วัน) 8,000 
บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
13,000 บาท 

สรปุงบประมาณโครงการที ่SP05-13 710,000    
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่ SP05-14 
โครงการพัฒนาวิทยาลัย 
สีเขียว (Green College) 
 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
โครงการงานประจ า 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อใหบุคลากรและ
นักศึกษา 
๑. มีความรู และมี
พฤติกรรมในการใช๎
พลังงานอยํางประหยัด 
๒. มีสํวนรํวมในการพัฒนา 

๑.ร๎อยละ ๕ ของปริมาณ
การใชน้ าประปาลดลง 
๒.ร๎อยละ ๕ ของปริมาณ
การใชไฟฟาลดลงและคา
ไฟฟูาลดลง 
๓.ร๎อยละ ๕ ของปริมาณ
การใชกระดาษในวิทยาลัย
ลดลงเมื่อเทียบกับ
ปีงบประมาณที่แล๎ว  
๔.ร๎อยละ ๘๐ ของบุคลากร
และนักศึกษา มีความรู๎เรื่อง
การพัฒนาองค์กรให๎เป็น
องค์กรสีเขียวและจัดท า 

กิจกรรมที่ 1 อบรมให๎ความรู๎  
แกํบุคลากรทุกระดับและ
นักศึกษา ในเรื่องการพัฒนา
องค์กรให๎เป็นองค์กรสีเขยีว
และจัดท าระบบงานเพื่อการ
ประหยดัพลังงาน 
กิจกรรม 1.1 อบรมให้
ความรู้แก่บุคลากรเรื่องการ
พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรสี
เขียวและจัดท าระบบงานเพ่ือ
การประหยัดพลังงาน 
 

กิจกรรมที่ 1.1 
อาจารย์และ
เจ๎าหน๎าท่ี 
จ านวน ๑๑๓ 
คน 
 

กิจกรรมที่ 1.1 (ใช๎เงินอุดหนุน) 
๑.คําตอบแทนวิทยากรหนํวยงาน
ราชการ จ านวน 2 คน x ชม.ละ๖๐๐
บาท x ๓ ช่ัวโมงเปน็เงิน 3,6๐๐ 
บาท 
๒.คําวสัดุ เป็นเงิน 3,๐๐๐บาท 
3. คําอาหารวําง 1 มื้อ X ๒๕ 
บาท X ๑13 คน เป็นเงิน   
2,825 บาท 
4. คําอาหารกลางวัน 1 มื้อ X 
80 บาท X ๑13 คน เป็นเงิน 
9,040 บาท 
รวมเป็นเงิน 18,465 บาท 

มี.ค-เม.ย 62 
 

๑.บุคลากรและ
นักศึกษา มีความรู  
มีจิตส านึกและ 
มีพฤติกรรมในการ
ใช๎พลังงานอยําง
ประหยดั 
๒.เพื่อให๎วิทยาลยั 
มีคุณภาพสิ่งแวด 
ลอมท่ีดี 

จ.ส.อ.สุชาต ิ
นางศุภรศร ี
นายสมชาย 
นส.ชุลีพร 
 

องค์กรให๎เป็นองค์กรสี
เขียว 

ระบบงานเพื่อการประหยัด
พลังงาน๔.ร๎อยละ ๘๐ ของ
บุคลากร และนักศึกษามีการ
แยกขยะ 
๕.ร๎อยละ ๘๐ของบุคลากร 
และนักศึกษาเขารวม
กิจกรรม Big cleaning day 

กิจกรรม 1.2 อบรมให้
ความรู้ นักศึกษาเรื่องการ
พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรสี
เขียว  

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

กิจกรรมที่ 1.2 (ใช้เงินรายได้
สถานศึกษา) 
๑.คําตอบแทนวิทยากรหนํวยงาน
ราชการ จ านวน2 คน xชม.ละ๖๐๐
บาท x๓ ช่ัวโมงเปน็เงิน3,6๐๐ บาท 
๒.คําวสัดุ เป็นเงิน 3,๐๐๐ บาท 
3. คําอาหารวําง 1 มื้อ X ๒๕ 
บาท X 569 คน เป็นเงิน   
14,225 บาท 
รวมเป็นเงิน 20,825 บาท 

ก.พ-มี.ค 62 
(ของนักศึกษา)   
(1/2วันบําย 
EQ day) 
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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 Big cleaning 
day 
 

อาจารย์และ
เจ๎าหน๎าท่ี 
จ านวน  
๑๑5 คน 
นักศึกษาทุกช้ัน
ปี จ านวน  
564 คน 
(ปี1=143, ปี2 
= 139,ปี
3=136,    
ปี4=146) 
รวมทั้งหมด 
564 คน 

กิจกรรมที่ 3 Big cleaning day 
(ใช๎เงินรายไดส๎ถานศึกษา) 
1. คําอาหารวํางผู๎รํวมโครงการ  
2 มื้อ X ๒๕ บาท X 682 คน 
เป็นเงิน   34,100 บาท 
2. คําอาหารกลางวัน 1 มื้อ  
X 80 บาท X 682คน  
เป็นเงิน   54,560 บาท 
3.คําวัสดุเป็นเงิน 3,๐๐๐ บาท 
รวมเป็นเงิน 91,660 บาท 

ก.พ 62 
 

  

สรปุงบประมาณโครงการที ่SP05-14 130,950    
โครงการที่ SP05-15 
โครงการพัฒนาวิทยาลัย
คุณธรรมภายใต๎คํานิยม
รํวม MOPH 
โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
โครงการงานประจ า 
 
 

1. ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินงานการเป็นวิทยาลัย
คุณธรรมตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
2. ร๎อยละ 80 ของบุคลากร
ที่เข๎ารํวมโครงการ มีความรู๎
ความเข๎าใจเกี่ยวกับการ
พัฒนาวิทยาลัยคณุธรรม
ภายใต๎คํานิยมรํวม  MOPH    
3. ร๎อยละ 60 ของบุคลากร
ในหนํวยงาน มีระดับ

กิจกรรมที่ ๑ 
1. ผู๎บริหารประชุม 
ช้ีแจงและทบทวนนโยบาย
คุณธรรมอัตลักษณ์ของ
วิทยาลัย และคํานิยมรํวม 
“MOPH” ให๎บุคลากรใน
หนํวยงานทุกคนได๎รับทราบ
และเข๎าใจ พร๎อมทั้งท าข๎อตกลง
รํวมในการน าไปสูํการปฏิบัติ 
๒. ทบทวนโครงงานคุณธรรม /

๑.อาจารย์  
๕9 คน 
๒.สายสนับสนุน 
55 คน 
(ข๎าราชการ  
3 คน 
ลูกจ๎างประจ า  
๑0 คน พนักงาน
ราชการ 2 คน 
พนักงาน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตค.2561 – 
กย.2562 
 
 
 
 
 
วันท่ี ๔ ตค. 

2561 
 

- บุคลากรของ
วิทยาลัยมี
พฤติกรรมที่
ถูกต๎องดีงาม ด๎วย
คุณธรรมที่พึง
ประสงค์ ภายใต๎
คํานิยมรํวม 
MOPH  และ
คุณธรรมอัตลักษณ์
สามารถน ามา

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 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนาให๎วิทยาลัย
เป็นวิทยาลัยคณุธรรม
ภายใต๎คํานิยมรํวม MOPH 
2. เพื่อพัฒนาการบรหิาร
วิทยาลัยให๎มีคณุภาพและ
เป็นที่ยอมรับของสังคม 
๓. เพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรใหม๎ีความรู๎ความ
เข๎าใจแนวคิดของการ
พัฒนาวิทยาลัยคณุธรรม
ภายใต๎คํานิยมรํวม  
MOPH  
4. เพื่อให๎บุคลากรมี
แนวทางในการท างาน
อยํางมีความสุข ภายใต๎
คํานิยมรํวม  MOPH และ
คุณธรรมอัตลักษณ ์
 
 

ความสุขตามดัชนีช้ีวัด
ความสุข (happy ตั้งแตํ
ระดับ 3 ข้ึนไป 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ตอบสนอง
คุณธรรมอัตลักษณ์วิทยาลัย
ของแตํละกลุํมงานที่น ามาใช๎ใน
การปฏิบัติงานและ
ชีวิตประจ าวัน 
๓. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโดย
วิทยากร เพื่อให๎เกิดความรู๎ ความ
เข๎าใจ และ แนวทางการปฏิบัติ
ตนเพื่อความสุขในการท างาน
ตามหลักการของคํานิยมรํวม 
(MOPH) และคุณธรรม   อัต
ลักษณ์วิทยาลัย รวมทั้ง
พฤติกรรมบํงช้ีเพื่อน ามา
ประยุกต์ใช๎ในการปฏิบัติงานและ
ชีวิตประจ าวัน 
๔. แตํละกลุํมงานวางแผนงาน 
โครงการ/กิจกรรมที่ตอบสนอง
คุณธรรมอัตลักษณ์วิทยาลัยและ
คํานิยมรํวม “MOPH” 
๕. แตํละกลุํมงานด าเนินการตาม
โครงการ/กิจกรรมที่ตอบสนอง
คุณธรรมอัตลักษณ์วิทยาลัยและ
คํานิยมรํวม “MOPH” 
๖. จัดเวทีน าเสนอโครงการ/

กระทรวง   
สาธารณสุข  
9 คน 
ลูกจ๎างช่ัวคราว  
4 คน   
ลูกจ๎างเหมา 
บริการ 27 คน) 
 
รวม 114 คน 
 

 
 
 
 
 
(ใช้เงินอุดหนุน) 
กิจกรรมที่ ๑.3 ประชุมเชิง
ปฏิบัติการทางการปฏิบัติตนเพ่ือ
ความสุขในการท างานตาม
หลักการของค่านิยมร่วม(MOPH) 
และคุณธรรม  อัตลักษณ์วิทยาลัย 
๑. คําตอบแทนวิทยากร
(หนํวยงานเอกชน) จ านวน 1 คน
x1,200บาทx7ชม. เป็นเงิน 
8,400 บาท 
๒. คําเดินทาง/พาหนะวิทยากร 
ไป-กลับ   
เป็นเงิน ๕,000 บาท 
๓. คําที่พักวิทยากรจ านวน 1 คืน
x1 ห๎องx1,200 บาท  เป็นเงิน 
๑,๒00 บาท 
๔. คําอาหารกลางวันอาจารย์และ
เจ๎าหน๎าท่ี จ านวน 114 คนx80
บาท เป็นเงิน 9,120 บาท  

 ประยุกต์ใช๎ใน
ชีวิตประจ าวันและ
ในการปฏิบัติงาน
เพื่อให๎เกิด
ประโยชน์แกํ
ตนเองและผู๎อื่น
ตํอไป 
- วิทยาลัย
พยาบาลเป็น
องค์กรคุณธรรมที่
มีชื่อเสียงและ
ได๎รับการยอมรับ
ของสังคม 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ตอบสนอง
คุณธรรมอัตลักษณ์วิทยาลัย
และคํานิยมรํวม “MOPH”ของ
แตํละกลุํมงานเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎ 
7. ถอดบทเรียนผลการ
ด าเนินงาน 
8. ติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงาน  
9. สรุปรายงานเสนอผู๎บริหาร 
เพื่อให๎ข๎อคิดเห็นและ
ข๎อเสนอแนะน าในการใช๎เป็น
ข๎อมูลในการพัฒนาปรับปรุง
ตํอไป 

๕. คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 
อาจารย์และเจา๎หน๎าท่ี จ านวน  
114 คนx25บาทx 2 มื้อ เป็น
เงิน 5,700  บาท 
๖. คําจัดท าปาูยไวนลิ 1,500 
บาท 
๗. คําวัสดุอุปกรณ์ ๕,000 บาท 
 
รวมเป็นเงิน  ๓๕,๙๒๐    บาท 

  กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในองค์กร โดยมี
กิจกรรมตํางๆ ดังนี้ 
- การเทิดทูนสถาบันชาติ 
ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 
- ท าบุญตักบาตร ในวันส าคัญ
ตํางๆ 
- สวดมนต์ไหว๎พระนั่งสมาธิและ
อัญเชิญพระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว 

๑.อาจารย์ ๕9 
คน 
๒.สายสนับสนุน 
55 คน 
(ข๎าราชการ 3 คน 
ลูกจ๎างประจ า  
๑0 คน  พนักงาน
ราชการ 2 คน 
พนักงาน
กระทรวง   

ใช้เงินรายได้สถานศึกษา 
-คําวัสดุ อุปกรณ์  
จ านวน 10,000 บาท  
รวมเงิน 10,000 บาท 

ตค.2561 – 
กย.2562 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

รัชกาลที่ ๙ ในวาระกํอนการ
ประชุมประจ าเดือน  
- สํงเสริมยกยํองคนดี 
ศรีพุทธชินราช  
- การไหว๎ สวัสดี ทักทาย  
- การแตํงกายประจ าวัน  
- การเยี่ยมไข๎บุคลากรและญาติ
สายตรง  
- การท าบุญบริจาคสิง่ของ    
- การแสดงมุฑิตาจิตวัน
เกษียณอายุราชการ 
- กิจกรรมเสียงระฆังแหํงสติ ใน
ที่ท างาน ฯลฯ 

สาธารณสุข 9 คน 
ลูกจ๎างช่ัวคราว  
4 คน  ลูกจ๎าง
เหมา 
บริการ 27 คน) 
 
รวม 114 คน 
 

สรปุงบประมาณโครงการที ่SP05-15 ๔๕,๙๒๐    
โครงการที่ SP05-16 
โครงการยกระดับ
ประสิทธิภาพการบริหาร
วิทยาลัยให๎ทันการ
เปลี่ยนแปลง 
 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
โครงการงานประจ า 
 

คะแนนผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับสถาบัน≥ 3.81 
 

1.จัดประชุมบรรยายให๎ความรู๎
แกํผู๎บริหารทุกระดับของ
วิทยาลัย 
2.ศึกษาดูงานการบริหาร
องค์กรสถาบันการศึกษาท่ีมี
การบริหารจัดการที่ทันสมยั/
เป็นเลิศ 
 

ผู๎บริหารของ
วิทยาลัยฯ 
18 คน  
-รองฯ 3 คน 
-หน.ภาค 6  คน 
-หน.งาน 9 คน 

(ใช๎เงินอุดหนุน) 
1.คําตอบแทนวิทยากร 7 ชม.
x600 บาทเป็นเงิน 4,200 บาท 
2. คําตอบแทนวิทยากรหนํวยงาน
ราชการ (บรรยายท่ีศึกษาดูงาน)  
2 คน x 4 ช่ัวโมง X 600 บาท 
เป็นเงิน  4,800 บาท 
3.คําใช๎สอยในการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
-คําเดินทางวิทยากร เป็นเงิน  

มค.-กพ.62 
-ประชุม 1 วัน 
-แลกเปลี่ยน
เรียนรู๎นอก
สถานท่ี 3 วัน 
ตุลาคม 61-
กันยายน 62 
(รอพิจารณา
เรื่องวันอีก
ครั้ง) 

ผู๎บริหารของ
วิทยาลัยฯ 
สามารถบริหาร
วิทยาลัยให๎มี
คุณภาพให๎เป็นท่ี
ยอมรับของสังคม 

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

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อพัฒนาการบริหาร
วิทยาลัยให๎มีคณุภาพให๎เป็น
ที่ยอมรับของสังคม 
 
 

5,000 บาท 
-คําอาหารกลางวัน18 คนx80 
บาท เป็นเงิน 1,440  บาท 
-คําอาหารวํางและเครื่องดืม่ 
จ านวน 18 คนx25บาทx2มื้อ
เป็นเงิน  900 บาท 
4.คําใช๎สอยในการไปแลกเปลีย่น
เรียนรู๎ในประเทศ 
-คําอาหารกลางวันและเย็น (นอก
สถานท่ี) 18 คนx120บาทx2 
มื้อx3 วัน  เป็นเงิน 12,960 
บาท 
-คําอาหารวํางและเครื่องดืม่ 
จ านวน 18 คนx25บาทx2มื้อx3
วันเปน็เงิน  2,700 บาท 
-คําที่พัก1,500บาทx2คืนX10
ห๎องเป็นเงิน  30,000 บาท 
-คําจ๎างเหมารถพร๎อมน้ ามัน
เชื้อเพลิง จ านวนคันละ 5,000
บาทx3 วันx2 คันเป็นเงิน
30,000 บาท 
-คําของที่ระลึก 1,500บาท x 2 
ช้ิน เป็นเงิน 3,000 บาท 
5.คําถํายเอกสาร 18 ชุดๆละ 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

110 บาท เป็นเงิน 1,980 บาท 
6.คําวัสดุ  3,020 บาท 
รวมเป็นเงิน 100,000 บาท 

สรปุงบประมาณโครงการที ่SP05-16 100,000    
โครงการที่ SP05-17 
โครงการพัฒนาความ
เชี่ยวชาญของอาจารย์ให๎
สอดคล๎องกับหลัก สูตรที่
ให๎บริการของวิทยาลัย 
 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
 โครงการงานประจ า 
วัตถุประสงค์ 
พัฒนาความเชี่ยวชาญของ
อาจารย์ของวิทยาลัยให๎
สอดคล๎องกับความ
ต๎องการในการพัฒนา
บุคลากรของกระทรวง
สาธารณสุข 
 
 
 

จ านวนอาจารย์ทีไ่ด๎รับการ
พัฒนาความเชี่ยวชาญ
สอดคล๎องกับหลักสตูรที่
ให๎บริการของวิทยาลัย 
 
 

1. วิเคราะห์และสรุปความ
ต๎องการพัฒนาความเชี่ยวชาญ
ที่สอดคล๎องกับหลักสูตร 
2. ด าเนินการพัฒนาอาจารย์
ตามแผน 
3. สรุปและประเมินโครงการ 

อาจารย์ที่
รับผิดชอบ
บริหารหลักสตูร 
จ านวน 3 คน 

(ใช๎เงินอุดหนุน) 
- คําลงทะเบียนหลักสตูรที่
สอดคล๎องกับการให๎บริการวิชาการ
ของวิทยาลัยเป็นจ านวนเงิน 
300,000บาท ดังนี ้
- หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
เวชปฏิบัติครอบครัว 1 คน 
- หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
การแพทย์ฉุกเฉิน จ านวน 1 คน 
- หลักสูตรการพยาบาลผู๎ปุวยวิกฤต
โรคหัวใจ จ านวน 1 คน 
 

ตค.2561- 
กย.2562 

อาจารยไ์ด๎รับการ
ยอมรับจาก
หนํวยงานภายนอก
เป็นวิทยากร 
ตามความเชี่ยวชาญ 

อ.อารีย ์

สรปุงบประมาณโครงการที ่SP05-17 300,000    
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่ RP05-33 
โครงการพัฒนาบุคลากร
ในการน าระบบและกลไก
การบริหารจัดการองค์กร
ไปพัฒนางาน  
 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
โครงการงานประจ า 
วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อติดตามการน า
ระบบและกลไกการ
บริหารจดัการองค์กรไปสูํ
การปฏิบัต ิ
๒. เพื่อพัฒนา/ปรับปรุง
ระบบและกลไกการ
บริหารจดัการของทุกกลุํม
งาน/งาน 
3. เพื่อสร๎างความเข๎าใจ
ให๎กับบุคลากรเกี่ยวกับ
ระบบและกลไกการ
บริหารจดัการฉบับ
ปรับปรุงของทุกกลุํมงาน 
(คูํมือบริหารคุณภาพ) 

1. มีการน าระบบและกลไก
การบริหารจัดการองค์กรไป
ใช๎พัฒนาการด าเนินงาน
อยํางเป็นรูปธรรมอยํางน๎อย 
3 ระบบตํอกลุํมงาน 
2. ร๎อยละ๘๐ ของบุคลากร
ที่เกี่ยวข๎องมีการน าระบบ
และกลไกการบริหารจัดการ
องค์กรไปสูํการปฏิบตั ิ
3. ร๎อยละ๘๐ ของบุคลากร
ที่เกี่ยวข๎องมีความเข๎าใจใน
การน าระบบและกลไกการ
บริหารจดัการ (ปรบัปรุง) ไป
ใช๎อยูํในระดับดี (คําเฉลี่ย
เทํากับหรือมากกวํา ๓.๕๑) 
4. มีคูมํือบริหารคณุภาพ 
ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 
๒๕62 
(ระบบและกลไกการบรหิาร
จัดการองค์กร) 

กิจกรรมที่ ๑ ทบทวนค าสั่ง
แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนา
ระบบและกลไกการบริหาร
จัดการองค์กร ปีงบประมาณ 
๒๕๖2 

- อาจารย์
พยาบาล 
59 คน 
-ข๎าราชการ 3 
คน 
-พนักงาน
กระทรวง
สาธารณสุข 9 
คน 
-พนักงาน
ราชการ 2 คน  
-ธุรการแตลํะ
กลุํมงาน 7 คน 
รวม 80 คน 

ไมํใช๎งบประมาณ วันจันทร์ 8 
ตุลาคม 
2561 

บุคลากรของ
วิทยาลัยทุกกลุมํ
งานมีการพัฒนา
และปรับปรุงระบบ
และกลไกการ
บริหารจดัการใน
กระบวนการ
ปฏิบัติงานอยําง
ตํอเนื่อง   
 

อ.วิลาวัลย ์
อ. ดร.รุํงทิวา 
อ. จารุวรรณ 
นางสาวขวัญชนก 
 

กิจกรรมที่ 2 
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
และปรับปรุงระบบและกลไก
การบริหารจัดการองค์กรของ
ทุกกลุ่มงานและจัดท าเล่ม
คู่มือบริหารคุณภาพ 
(ปรับปรุง) ปีงบประมาณ  
๒๕62 
 

 กิจกรรมที่ 2 (ใช้เงินอุดหนุน) 
- คําอาหารกลางวัน 80 คนx ๑ 
มื้อ x๘๐ บาท x2 วัน เป็นเงิน  
12,80๐ บาท 
- คําอาหารวําง80 คน x ๒ มื้อ X
๒๕ บาท x2 วัน เป็นเงิน 8,00๐ 
บาท 
- คําถํายเอกสาร และคําเข๎าเลํม 
จ านวน 80 เลํม x 15๐ บาท 
เป็นเงิน 12,0๐๐ บาท  

13-14 
มีนาคม 
2562 
(ประชุม 2 
วัน) 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

 
 

- คําวัสดุ 2,๐๐๐ บาท 
- คําตอบแทนวิทยากรหนํวยงาน
เอกชน 6 ชม.x๑,๒๐๐ บาท x2 
วัน เป็นเงิน14,๔๐๐ บาท 
-คําพาหนะวิทยากร เป็นเงิน
๕,๐๐๐ บาท 
-คําที่พักวิทยากร วันละ ๑,๒๐๐
บาท x 3วันเป็นเงิน 3,6๐๐ บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ 2  
เป็นเงิน 57,800 บาท 

กิจกรรมที่ 3 ประชมุชี้แจง
การน าระบบและกลไกการ
บริหารจัดการองค์กรไปใช้
พัฒนาการด าเนินงาน 

 กิจกรรมที่ 3 
- คําอาหารวําง80 คน x ๒ มื้อ X
๒๕ บาท x2 วัน เป็นเงิน 8,00๐ 
บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ 3 
เป็นเงิน 8,000 บาท 

พฤษภาคม 
2562 

  

กิจกรรมที่ 4 แลกเปลี่ยน
เรียนรู้การน าระบบและกลไก
การบริหารจัดการองค์กรไป
ใช้ทุกกลุม่งาน และประเมิน
การน าระบบกลไกทุกกลุ่ม
งานไปใช้ 

 กิจกรรมที่  4 
- คําอาหารกลางวัน 80 คน x ๑ 
มื้อ x ๘๐ บาท x 2 วัน เป็นเงิน  
12,80๐ บาท 
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 80 
คน x ๒ มื้อ X ๒๕ บาท x 2 วัน 
เป็นเงิน   8,00๐ บาท 
- คําถํายเอกสาร   

เม.ย.-พค.
2562 
(2 วัน) 

  



      แผนปฏิบัตกิารปีงบประมาณ ๒๕62 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช หน๎า 157 
 

โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

เป็นเงิน   2,0๐๐ บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ 4 
เป็นเงิน 22,800 บาท 

สรปุงบประมาณโครงการที่ RP05-33 88,6๐๐    
โครงการที่  RP05-34 
โครงการพัฒนาการท างาน
อยํางมีประสิทธิภาพโดย
การใช๎แผนกลยุทธ์ และ
แผนปฏิบัติการ 
 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
 โครงการงานประจ า 
วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อให๎บุคลากรมี
ความรู๎ความเข๎าใจและน า
แผนกลยุทธ์ และ
แผนปฏิบัติการ
ปีงบประมาณ ๒๕62 ไป
ใช๎ในการปฏิบัติงาน 
2. เพื่อก ากับติดตามการ
ด าเนินโครงการ/กจิกรรม
ในแผนปฏิบัติการ

๑. บุคลากรมีความรู๎ความ
เข๎าใจในการจัดท า
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 
๒๕๖2 
2. บุคคลากรที่เกี่ยวข๎อง
สามารถน าแผนปฏิบัติการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖2 ลงสูํการ
ปฏิบัติอยํางเป็นรูปธรรม 
ระดับดีขึ้นไป (คะแนนเฉลี่ย
เทํากับหรือมากกวํา ๓.๕๑ 

กิจกรรมที่ 1 ประชมุชี้แจง
การน าแผนสู่การปฏิบัติ 
๑. ประชุมชี้แจงการน า
แผนปฏิบัติกาปีงบประมาณ 
๒๕62 ไปใช๎ในการปฏิบัติงาน 
 

-อาจารย์ 59 
คน 
-ข๎าราชการ 3 
คน 
-พนักงาน
กระทรวง
สาธารณสุข  
2 คน 
-กรรมการ 
บริหาร วิทยาลัย
ฯ จ านวน13คน 
รวม 64 คน 

(ใช๎เงินอุดหนุน) 
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 
จ านวน 64คนx ๒๕บาทx2มื้อ
เป็นเงิน3,200 บาท 
-คําอาหารกลางวัน 64 คน x ๑
มื้อ x8๐บาทเป็นเงิน 5,12๐ 
บาท 
-คําวิทยากรหนํวยงานรัฐบาล 
600 บาทx 2 ช่ัวโมงx 2 คน 
เป็นเงิน 2,400 บาท 
- คําถํายเอกสาร 1,000 บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ 1 เป็นเงิน 
11,720 บาท 

ต.ค.2561 
(1 วัน) 

 

บุคลากรทุกระดับ
ของวิทยาลัยมี
แนวทางในการ
ปฏิบัติงานแบบ
บูรณาการที่มุํง
ผลสัมฤทธ์ิ และ
เปูาหมายของ
องค์กร 

อ. ดร.รุํงทิวา 
อ. วิลาวัณย ์
อ.จารุวรรณ  
นางสาวขวัญชนก 
 

๒. ร๎อยละ ๙๐ ของโครงการ
ตามแผนปฏิบัตกิาร 
ปีงบประมาณ ๒๕62 มีการ
ด าเนินการ  
๓. ร๎อยละ ๑๐๐ ของกลุํม
งานมีการรายงานผลการ

กิจกรรมที่ ๒ก ากับ ติดตาม 
และประเมินผลการ
ด าเนินงาน 
1.ประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนกลยุทธ์  
พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖4 และ

-กรรมการ 
บริหารวิทยาลัย
ฯ ๑3 คน 
-คณะกรรมการ
จัดท าแผน 
ปฏิบัติการ 26 

กิจกรรมที่ ๒  
ใช้เงินรายได้สถานศึกษา 
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่มใน
ปรับแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 
๒๕62 (กลางปี)60 คนx๒๕ บาท
x2มื้อเป็นเงิน 3,000 บาท 

ครั้งท่ี ๑ 
วันท่ี 31 มค.
2562 
ครั้งท่ี ๒ 
วันท่ี 30 เมย.
2562 

 อ. ดร. รุํงทิวา 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

ปีงบประมาณ ๒๕๖2 
3.เพื่อรายงานผลการ
ด าเนินแผนปฏิบัติการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖2 
4.เพื่อจัดท าแผนปฏิบตัิ
การปีงบประมาณ ๒๕63 
 

ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์  
พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖4  
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 
๒๕62 ตามเวลาที่ก าหนดใน
ทุกไตรมาส 
๔.ร๎อยละ๕๐ ของตัวช้ีวัดแผน
กลยุทธ์และตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติ
การปีงบประมาณ ๒๕62 
บรรลตุามเปูาหมายที่ก าหนด
ใน ๖ เดือนแรก และร๎อยละ
๘๐ บรรลตุามเปูาหมายที่
ก าหนดใน ๑๒ เดือนแรก 

แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 
๒๕62และการก ากับตดิตาม
ประเมินการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 
๒๕62 ทุก ๓เดือน (4 ครั้ง)  
 
 
2. การทบทวนและปรับ
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ  
๒๕62 (กลางปี) 
 

คน 
-อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 10 
คน 
 

-คําอาหารกลางวัน 60 คน x ๑
มื้อ x8๐บาทเป็นเงิน 4,800 
บาท 
 
 
 
 
- คําถํายเอกสาร จดัท าเลํมปรับ
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕
62 (กลางปี) จ านวน ๓๐ เลํมx
๘๐ บาท เป็นเงิน ๒,๔๐๐ บาท  
รวมเป็นเงิน 10,200 บาท 

ครั้งท่ี ๓ 
วันท่ี 26 กค.
2562 
ครั้งท่ี ๔ 
วันท่ี 27 กย.
2562 
 
วันท่ี 26 เม.ย. 
2562 
 

 
 
 
 
 
 
 
อ.วิลาวัณย ์
อ.ดร. รุํงทิวา 
นางสาวขวัญชนก 
 
 

๕.มีรายงานประจ าปี 
ปีงบประมาณ  
๒๕61 
 
 

3 จัดท ารายงานประจ าปี 
ปีงบประมาณ  
๒๕61 

-กรรมการ 
บริหารวิทยาลัย
ฯ 20 คน 
 

- คําถํายเข๎าเลมํ เอกสารรายงาน
ประจ าปี ๒๕ เลํมx๑๐๐ บาท 
เป็นเงิน ๒,๕๐๐ บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ 2 
เป็นเงิน 12,70๐ บาท 

 ต.ค. 2561  อ.วิลาวัณย ์
นางสาวขวัญชนก 
 
 

6. บุคลากรมสีํวนรํวมใน
การวิเคราะห์องค์กร และ
จัดท าแผนปฏิบัติการ
ปีงบประมาณ ๒๕63 
7. มีการจัดท าแผนปฏิบัติ
การปีงบประมาณ ๒๕63 
8. ร๎อยละ ๑๐๐ของ

กิจกรรมที่ 3 จัดท า
แผนปฏิบัติการ 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท า
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ  
๒๕63 
-จัดท าเลมํแผนปฏิบัติการ 
ปีงบประมาณ ๒๕63 

-กรรมการจัดท า
แผนปฏิบัติการฯ 
จ านวน 35 คน 
-ข๎าราชการ 3 
คน 
-พนักงาน
กระทรวง

กิจกรรมที่ 3 (ใช้เงินอุดหนุน) 
ครั้งท่ี 1 (ในวิทยาลัย) 
-คําอาหารกลางวัน 40 คน x ๑มื้อ x 
80บาท x ๑วัน เปน็เงิน 3,20๐ 
บาท 
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 40 คน 
x 2มื้อ x 25บาท x ๑วัน เป็นเงิน 

กิจกรรมที่ 3 
ครั้งท่ี๑ 
มิถุนายน-
กรกฎาคม  
๒๕62 (1 วัน) 
 
ครั้งท่ี ๒ 

 อ.ดร.รุํงทิวา 
อ.วิลาวัณย ์
อ.จารุวรรณ 
นางสาวขวัญชนก 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการ/กิจกรรมได๎รับการ
อนุมัติให๎ด าเนินการ 
9.ร๎อยละ ๘๐ ของโครงการ
ตามแผน มีผลการด าเนินงาน
บรรลตุามเปูาหมายและ
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของ
โครงการ 

- ขออนุมัติด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ  
๒๕63 
 

สาธารณสุข 2 
คน 
รวม 40 คน 
 

2,000 บาท 
-คําถํายเอกสาร ๓,๐๐๐บาท  
กิจกรรมที่ 3(ครั้งที1่) 
รวมเป็นเงิน ๘,20๐ บาท 
 
ครั้งท่ี 2 (นอกสถานท่ี) 
ประชุมเชิงปฏิบัติการจดัท า
แผนปฏิบัติการ  
ปีงบประมาณ ๒๕63  
- คําอาหารกลางวัน และเย็น  วัน
ละ 70๐ บาทx35คนx3วัน เป็น
เงิน  73,50๐ บาท 
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม มื้อ
ละ 50บาทx35คนx๒มื้อ x3วัน 
เป็นเงิน    10,50๐  บาท 
- คําที่พัก 35 คนx4วันxวันละ
850บาท เป็นเงิน 119,000 
บาท  
- คําวัสดุ อุปกรณ์     
เป็นเงิน 2,0๐๐ บาท  
- คําน้ ามันเชื้อเพลิง เป็นเงิน   
10,0๐๐ บาท  
- คําจ๎างเหมารถพร๎อมน้ ามัน
เชื้อเพลิง เป็นเงิน  20,000 บาท 

สิงหาคม ๒๕
62 (3 วัน) 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

- คําเชําสถานที่ห๎องประชุมพร๎อม
อุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ 1,5๐๐
บาท x 3วัน เป็นเงิน 4,5๐๐ บาท  
- คําถํายเอกสาร เป็นเงิน   
14,000 บาท  
- คําตอบแทนวิทยากรหนํวยงาน
เอกชน 1,200 บาทx31 ช่ัวโมงx 
1 คน เป็นเงิน   37,2๐๐ บาท  
- คําเดินทางวิทยากร ไป-กลับ/คํา
น้ ามันเชื้อเพลิง เป็นเงิน 5,0๐๐ 
บาท  
- คําเบี้ยเลีย้ง 240 บาท x 35 
คน x 2 วัน เป็นเงิน   16,8๐๐ 
บาท  
กิจกรรมที่ 3 (ครั้งท่ี2) 
รวมเป็นเงิน 312,50๐บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ 3 
เป็นเงิน 320,70๐ บาท 

สรปุงบประมาณโครงการที่ RP05-34 345,120    
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่ RP05-35 
โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรดา๎น
บริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน  
 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
 โครงการงานประจ า 
วัตถุประสงค์ 
๑.เพื่อทบทวนความรู๎ ความ 
เข๎าใจเกีย่วกับการบริหาร
ความเสีย่งและการควบคมุ
ภายใน 
๒.เพื่อพัฒนาคูํมือการ
บริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน 
๓. เพื่อให๎บุคลากรมีความรู๎ 
ความเข๎าใจเกี่ยวกับการ
บริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในและน าไป
ปฏิบัติในงานที่ได๎รัมอบ
หมายได๎ 
 

๑. มีคูํมือการบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุม
ภายในฯประจ าปี
งบประมาณ ๒๕62  
2.ร๎อยละ ๘๐ ของบุคลากร
มีความรู๎ความเข๎าใจเกีย่วกับ
การบริหารความเสี่ยง และ
การควบคุมภายใน 
3. มีการจัดท าแผนบริหาร
ความเสีย่งสูงของวิทยาลัยฯ
เป็นลายลักษณ์อักษรที่
ครอบคลมุทุกกลุํมงาน 
4. ร๎อยละ ๘๐ ของ
คณะกรรมการบรหิารความ
เสี่ยง มีสํวนรํวมใน 
การประเมินโอกาสและการ
วิเคราะหค์วามเสี่ยง ผลกระทบ
และมีสํวนรํวมในการจัดท า
แผนการบริหารความเสีย่งสูง
ระดบัองค์กร 
๕.มีรายงานการควบคมุ
ภายในตามระเบียบของ
คณะกรรมการตรวจเงิน
แผํนดินวําด๎วยการก าหนด

1. ทบทวนนโยบายและ 
แตํงตั้งคณะกรรมการบรหิาร
ความเสีย่ง 
 

- คณะกรรมการ
บริหารความ
เสี่ยงฯ 
- อาจารย์ 
จ านวน 59 คน 
- ข๎าราชการและ
สายสนบัสนุน 
11 คน 
รวม 70 คน 

-ไมํใช๎งบประมาณ 
 
 
 

๑6 พย. 61 
 

วิทยาลัยมีคูมํือ
การบริหารความ
เสี่ยงและควบคุม
ภายในประจ าปีวบ
ประมาณ 2562 
และทุกกลุมํงานมี
การจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยง
สูงที่เป็น 
ลายลักษณ์อักษร 
รวมทั้งมีสํวนรํวม
ในการจัดท า
แผนการบริหาร
ความเสีย่งสูง
ระดับองค์กร  มี
การก ากับติดตาม
การด าเนินงาน
ตามแผนและ
อุบัติการความ
เสี่ยงสูงท่ีก าหนด
ขององค์กรลดลง 

อ.ศักดา 
อ.อภิชาติ 
อ.ดร.รุํงทิวา 
 

๒. พัฒนา/ปรับปรุงคูํมือการ
บริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน 
 

อาจารย์ 
บุคลากรของ
วิทยาลัย จ านวน 
70 คน 

-คําถํายเอกสาร และจดัท าเลํม
คูํมือการบรหิารความเสีย่งและ
การควบคุมภายใน จ านวน 7๐ 
เลํมxเลํมละ 10๐ บาท  
เป็นเงิน 7,000 บาท 
รวมเป็นเงิน 7,00๐ บาท 

พย. 2561  

2.การประชุมเชิงปฏิบตัิการ
การบริหารความเสี่ยงและ

อาจารย์ 
บุคลากรของ

(ใช๎เงินอุดหนุน) 
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 70 

มีนาคม 
2562 (2 วัน) 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

๔.เพื่อรายงานผลการ
ควบคุมภายในตาม
ระเบียบของ
คณะกรรมการตรวจเงิน
แผํนดินวํา ด๎วยการ
ก าหนดมาตรการการ 
ควบคุมภายใน 

มาตรฐานการควบคมุ 
ภายในฯ ประจ าปีการศึกษา 
2562 

ควบคุมภายใน 
 

วิทยาลัย จ านวน 
70 คน 

คนx๒๕บาทx๔มื้อ เป็นเงิน 7,0
๐๐ บาท 
- คําอาหารกลางวัน 70 คนx๘๐
บาทx๒มื้อ เป็นเงิน 11,20๐ บาท   
- คําตอบแทนวิทยากรหนํวยงาน
รัฐบาล 1 คนxวันละ ๗ ชม.xชม.
ละ 6๐๐ บาท x๒วัน  เป็นเงิน 
8,4๐๐ บาท   
- คําพาหนะวิทยากรไปกลับ/คํา
เดินทาง เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท   
- คําที่พักวิทยากร 1 คนxวันละ ๑,
2๐๐ บาทx๒ วันเป็นเงิน 2,4๐๐ 
บาท 
รวมเป็นเงิน 39,00๐ บาท 

  4.ติดตามผลการด าเนิน งาน
ตามแผนการบรหิารความเสี่ยง
และควบคมุภายในของทุก
กลุํมงาน 

คณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัย
ฯ จ านวน 20
คน 
 

- ไมํใช๎งบประมาณ 
 

ครั้งท่ี ๑  
วันท่ี ๓๐ เม.ย.
2562 
ครั้งท่ี ๒  
วันท่ี ๒1มิ.ย.
2562 

  

  5.จัดท ารายงานการควบคุม
ภายในตามระเบียบของ
คณะกรรมการตรวจเงิน
แผํนดินวําด๎วยการก าหนด

คณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัย
ฯ จ านวน 20 
คน 

- คําถํายเอกสาร และจัดท าเลมํ 
จ านวน30 เลํมxเลมํละ 12๐ 
บาท เป็นเงิน 3,6๐๐ บาท 
 

วันท่ี ๑-15 
ก.ค.2562 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

มาตรฐานการควบคมุภายใน 
พ.ศ.๒๕๔๔ 

รวมเป็นเงิน 3,60๐ บาท 

  ๖. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
จัดท าแผนการบริหารความ
เสี่ยงสูงระดับองค์กร
ปีงบประมาณ 2563 

คณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัย
ฯ จ านวน 20 
คน 

- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม20 
คนx๒๕บาทx2มื้อ เป็นเงิน 
1,000 บาท 
- คําถํายเอกสาร และจดัท าเลมํ 
จ านวน30 เลํมxเลมํละ 12๐ บาท 
เป็นเงิน 3,6๐๐ บาท 
รวมเป็นเงิน 4,60๐ บาท 

วันท่ี 2 
ก.ค.2562 
 

  

สรปุงบประมาณโครงการที่ RP05-35 54,200    
โครงการที่ RP05-36 
โครงการพัฒนา
กระบวนการด าเนินงาน
ประกันคณุภาพการศึกษา
ให๎มีประสิทธิภาพ 
 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
โครงการงานประจ า 
วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อให๎บุคลากรมี
ความรู๎ ความเข๎าใจเกณฑ์
ประกันคณุภาพการศึกษา 
๒. เพื่อให๎บุคลากร

๑.ร๎อยละ 80 ของบุคลากร
มีความรู๎ ความเข๎าใจเกณฑ์
ประกันคณุภาพการศึกษา 
2. ร๎อยละ 80 ของสามารถ
วางแผนการด าเนินงานตาม
เกณฑ์คณุภาพและตัวบํงช้ี
ประกันคณุภาพและสามารถ
น าสูํการปฏิบัตไิด ๎
3. ร๎อยละ 80 ของบุคลากร
มีความพร๎อมรับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในทั้ง
ระดับหลักสตูร และสถาบัน 
4. คําคะแนนเฉลี่ยการ

กิจกรรมที่ ๑  
การประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพของ
วิทยาลัย และคณะกรรมการ
ประกันคณุภาพของวิทยาลัย 
กิจกรรมที่ 1.1  
การประชุมคณะกรรมการ
ประกันคณุภาพ 
(ครั้งท่ี1-2) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ 1.1 
- คณะกรรมการ
ประกันคณุภาพ
ของวิทยาลัย 
จ านวน ๒๐ คน 
 
 
 

 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ 1.1  
(ใช้เงินรายได้สถานศึกษา) 
๑.คําอาหารวํางและเครื่องดืม่ ๒๐
คนx๑มื้อx๒๕บาทx๒ ครั้งเป็นเงิน 
๑,๐๐๐ บาท 
๒.คําตอบแทนคณะกรรมการ
ประกันคณุภาพของวิทยาลัย
ประชุม (กรรมการภายนอก  

 
 
 
 
 
กิจกรรมที่  
๑.1  
ครั้งท่ี ๑ 
เดือนมกราคม 
2562 
ครั้งท่ี ๒  
เดือนมิถุนายน 
2562 

อาจารย์ และ
บุคลากรของ
วิทยาลัยฯ มคีวามรู๎ 
ความเข๎าใจเกี่ยวกับ
ตัวบํงช้ีและเกณฑ์
การประเมิน  
สามารถน าไป
ประยุกต์ใช๎ใน
ภารกิจท่ีรับผิดชอบ
โดยใช๎กระบวนการ 
PDCA  ได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล 

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

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

สามารถวางแผนการ
ด าเนินงานตามเกณฑ์
คุณภาพและตัวบํงช้ี
ประกันคณุภาพและ
สามารถน าสูํการปฏิบตัิได ๎
๓. เพื่อให๎บุคลากรมีความ
พร๎อมรับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ทั้งระดับหลักสูตร และ
ระดับสถาบัน 
4. เพื่อพัฒนาผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร 
และสถาบัน 
5. เพื่อวิเคราะห์จดุอํอน  
ปัญหาและอุปสรรคในการ
ด าเนินงาน  พร๎อมหา
แนวทางพัฒนาคุณภาพ
ตามผลการประเมิน 

ประกันคณุภาพการศึกษา
ภายในระดับสถาบัน 
มากกวําหรือเทํากับ 4.00 
5. ร๎อยละ 80 ของกิจกรรม
บรรลตุามวตัถุประสงค์ของ
โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ ๑.2  
การประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพ
ของวิทยาลัย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ ๑.2 
- คณะกรรมการ
ด าเนินการ
ประกันคณุภาพ
จ านวน  
2๐ คน 
 

๔ คน) จ านวน ๔ คนxครั้งละ
๑,๐๐๐ บาทx๒ ครั้งเป็นเงิน 
๘,๐๐๐ บาท 
๓.คําถํายเอกสาร เป็นเงิน ๒,๐๐๐ 
บาท 
รวมกจิกรรมที่ 1.1  
เป็นเงิน 11,000 บาท 
 
กิจกรรมที่ ๑.2 การประชุม
คณะกรรมการด าเนินงานประกัน
คุณภาพของ วิทยาลัย (ใช้เงิน
อุดหนุน) 
๑.คําอาหารวาํงและเครื่องดืม่๒๐คน
x๑มื้อx๒๕บาทx๒ ครั้งเป็นเงิน 
๑,๐๐๐ บาท 
๒.คําถํายเอกสาร เป็นเงิน ๑,๐๐๐ 
บาท 
รวมกจิกรรมที่ 1.2  
เป็นเงิน 2,000 บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ ๑  
เป็นเงิน ๑๓,๐๐๐ บาท 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมที๑่.2 
ครั้งท่ี ๑เดือน  
กุมภาพันธ์ 
2562 
ครั้งท่ี ๒ เดือน 
มิถุนายน 
2562 
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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  การเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจการ
ประกันคุณภาพการศกึษา 
กิจกรรมที่ ๒.๑  
จัดท าคูํมือประกันคุณภาพ
การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕61 
 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ ๒.๒  
การประชุมเชิงปฏิบัติการการ
น าตัวบํงช้ีประกันคุณภาพสูํ
การปฏิบัติและการเขียน
รายงานการประเมินตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
กิจกรรมที่ ๒.๑ 
- บุคลากรของ
วิทยาลัย 
(อาจารย์ 
ข๎าราชการ) 
จ านวน 100 
คน 
 
 
กิจกรรมที่ ๒.๒  
- กลุํมอาจารย์ 
59 คน 
- กลุํมสาย
สนับสนุน 58 
คน 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ ๒ 
 
 
กิจกรรมที่ ๒.๑  
(ใช้เงินอุดหนุน) 
๑.คําถํายเอกสารและเข๎าเลํม/
จัดซื้อเอกสาร 100 เลํมx๑๐๐ 
บาท เป็นเงิน 10,0๐๐ บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ 2.๑ เป็นเงิน 
10,๐๐๐ บาท 
 
 
กิจกรรมที่ ๒.๒  
- กลุ่มอาจารย์ 59 คน  
(2 วัน) 
๑.คําอาหารวําง 59 คนx๒๕บาท
x 4 มื้อเป็นเงิน  5,900 บาท 
๒. คําอาหารกลางวัน 59คนx๘๐
บาทx2มื้อ เป็นเงิน9,44๐ บาท    
3. คําตอบแทนวิทยากรหนํวยงาน
เอกชน จ านวน 1 คน x 8 ชม.x
ชม.ละ 1,2๐๐บาทx2 วัน เป็น
เงิน 19,200 บาท 
4. คําท่ีพักวิทยากร จ านวน 2 วัน 

 
 
 
กิจกรรม ๒.๑ 
เดือน
กุมภาพันธ์ 
2562 
 
 
 
 
 
กิจกรรม ๒.๒ 
เดือน 
พฤศจิกายน
2561 
(อาจารย์ 2 
วัน) 
 
 
 
 
 
 

 

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

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ ๒.3 
ประชุมเชิงปฏิบัติการธุรการ
แตํละกลุํมงานทบทวนการ
จัดเก็บหลักฐานของแตํละกลุํม

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ ๒.3  
- บุคลากรของ
วิทยาลัยที่
รับผิดชอบ

X วันละ ๑,2๐๐บาท เป็นเงิน   
2,4๐๐ บาท 
5. คําเดินทางวิทยากร ไป-กลับ/
คําน้ ามันเชื้อเพลิง เป็นเงิน   
6,000 บาท 
6. คําวัสดุอุปกรณ์  เป็นเงิน   
5,000 บาท 
7. คําถํายเอกสาร เป็นเงิน 
3,000 บาท 
รวม 50,940 บาท 
- กลุํมสายสนับสนุน 58 คน (1 
วัน) 
๑. คําอาหารวําง 58คนx๒๕บาท
x1 มื้อเป็นเงิน  1,450บาท 
๒. คําอาหารกลางวัน 58คนx๘๐
บาทเป็นเงิน 4,640บาท    
รวม 6,090 บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ ๒.๒  
เป็นเงิน 57,030 บาท 
 
กิจกรรมที่ ๒.3 
๑. คําอาหารวําง 30 คนx๒๕บาทx
๑มื้อเป็นเงิน 750 บาท 
๒. คําอาหารกลางวัน 30 คนx๘๐

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เดือนมกราคม
2562 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

งาน และจัดเก็บเอกสารใน
ระบบ CHE QA online 

ฐานข๎อมูล 
จ านวน 30 คน 

บาทx๑มื้อเป็นเงิน 2,400 บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ ๒.๓    เป็น
เงิน 3,150 บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ ๒   
เป็นเงิน 70,180 บาท 

 

  กิจกรรมที่ ๓  
การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านทักษะการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
กิจกรรมที่ 3.1 
ก ากับติดตามการด าเนินการ
ตามระบบ 
-การประเมินไขว๎กลุํมงาน /
คณะกรรมการประกันคุณภาพ
ของวิทยาลัยฯ  
-รายงานผลการก ากับติดตาม
ตํอคณะกรรมการ บรหิาร
วิทยาลัยฯ  
 
กิจกรรมที่ 3.2 
จัดท ารายงานการประเมิน
ตนเองระดับหลักสูตร และ
ระดับสถาบัน 
 

 
 
 
 
- อาจารย์ และ
บุคลากรสาย
สนับสนุน 117 
คน 
 

กิจกรรมที่ ๓ (ใช้เงินอุดหนุน) 
กิจกรรมที่ 3.1 
ไมํใช๎งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ ๓.2 
ไมํใช๎งบประมาณ 
 
 
 

 
 
 
 
ครั้งท่ี 1 
กุมภาพันธ์ 
2562 
ครั้งท่ี 2 
กรกฎาคม
2562 
 
 
 
 
กรกฎาคม 
2562 
 
 
-ระดับ

ทุกกลุํมงานของ
วิทยาลัยได๎รับ
ข๎อเสนอแนะและ
แนวทาง การ
พัฒนาการ
ด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายในจาก
คณะกรรมการ
ประกันคณุภาพ
และบุคลากรใน
สถาบัน 
 

ดร.ชลลดา 
อ.สุรีรตัน ์
ดร.ศิรริัชส ์
 
 
 
 



      แผนปฏิบัตกิารปีงบประมาณ ๒๕62 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช หน๎า 168 
 

โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 3.3 
การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด๎านทักษะการประกันคณุภาพ
การศึกษา 
(การประเมินคณุภาพ
การศึกษาภายในระดับระดับ
กลุํมงาน ปีการศึกษา ๒๕61 
จากผู๎ทรงคณุวุฒิภายนอก) 
 

กิจกรรมที่ ๓.3 
1.คําตอบวิทยากรหนํวยงาน
รัฐบาล จ านวน 5 คน x 14 ชม. 
xชม.ละ ๖๐๐บาทเป็นเงิน 
42,000 บาท 
2.คําถํายเอกสาร รายงานการ
ประเมินตนเองระดับหลักสตูร 60 
ชุดx50บาทเป็นเงิน 3,000บาท 
3.คําถํายเอกสาร รายงานการ
ประเมินตนเองระดับกลุมํงาน 60 
ชุดx 50 บาท เป็นเงิน  3,000 
บาท 
4.คําอาหารวําง 117 คนx25
บาทx4มื้อ เป็นเงิน 11,700บาท  
5.คําอาหารกลางวัน 117คน
x80บาทx2มื้อ เป็นเงิน 18,720 
บาท  
6.คําที่พักวิทยากร จ านวน 4 
ห๎อง x 2วัน X วันละ๑,2๐๐บาท 
เป็นเงิน  9,6๐๐ บาท 
7.คําเดินทางวิทยากร ไป-กลับ/
คําน้ ามันเชื้อเพลิง เป็นเงิน   
8,000 บาท 
8. คําวัสดุอุปกรณ์  เป็นเงิน 

หลักสตูร 
เดือน 
กรกฎาคม
2562  
-ระดับกลุํม
งาน    
เดือน 
กรกฎาคม 
2562 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

7,000 บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ ๓   
เป็นเงิน 103,020 บาท 

  กิจกรรมที่ 4 
การประชุมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรด๎าน
ทักษะการประเมินคณุภาพ
การศึกษา 
ปีการศึกษา ๒๕61  (การ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในปีการศึกษา ๒๕61 โดย
วิทยาลัยเครือขํายภาคเหนือ/
สถาบันพระบรมราชชนก/
กรรมการประเมินภายนอก) 

อาจารย์ และ
บุคลากรสาย
สนับสนุน 117
คน  
 

กิจกรรมที่ 4  
(ใช้เงินอุดหนุน) 
๑.คําตอบแทนวิทยากรหนํวยงาน
เอกชน จ านวน 1 คน x 7 ชม.x
ชม.ละ 1,2๐๐บาทx2 วัน เป็น
เงิน 16,800 บาท 
2.คําตอบวิทยากรหนํวยงาน
รัฐบาล จ านวน 8 คน x 6 ชม.x
ชม.ละ 300บาทx2 วัน เป็นเงิน 
28,800 บาท 
3. คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 
จ านวน 117คน x ๒๕ บาทX 4 
มื้อ เป็นเงิน 11,700 บาท 
4. คําอาหารกลางวันจ านวน 
117คน x 80 บาทX 2 มื้อ เป็น
เงิน 18,72๐ บาท 
5. คําอาหารเย็นจ านวน 117คน 
x 80 บาทX 1 มื้อ เป็นเงิน 
9,360 บาท 
6.คําที่พักวิทยากร จ านวน 5 
ห๎อง x2วัน X วันละ  

- สิงหาคม 
2562   
(2 วัน) 
 

วิทยาลัยได๎รับ
ข๎อเสนอแนะและ
แนวทาง การ
พัฒนาการ
ด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายในจาก
คณะกรรมการ
ตรวจประเมิน
คุณภาพ 

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

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

๑,2๐๐บาท เป็นเงิน  
12,0๐๐ บาท 
7.คําเดินทางวิทยากร ไป-กลับ/
คําน้ ามันเชื้อเพลิง เป็นเงิน 
10,000 บาท 
8.คําถํายเอกสารเข๎าเลํม รายงาน
การประเมินตนเองระดับหลักสูตร  
จ านวน 100 เลํม X 80 บาท 
เป็นเงิน 8,000 บาท 
9.คําถํายเอกสารเข๎าเลํม รายงาน
การประเมินตนเองระดับสถาบัน 
จ านวน 100เลํม X 80 บาท เป็น
เงิน8,000 บาท 
10. คําวัสดุ อุปกรณ์ เป็นเงิน 
7,000 บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ 4 
เป็นเงิน 130,380 บาท 

  กิจกรรมที่ 5 
การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
ตามผลการประเมิน 
 
 
 

- คณะกรรมการ 
บริหารวิทยาลัย 
จ านวน ๑๖ คน 

กิจกรรมที่ 5  
ไมํใช๎งบประมาณ 
 

ตุลาคม-
ธันวาคม 
2561 

 ดร.ชลลดา 
อ.สุรีรตัน ์
ดร.ศิรริัชส ์

สรปุงบประมาณโครงการที่ RP05-36 316,580    
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่ RP05-37 
โครงการพัฒนาความรู๎
บุคลากรวิทยาลัยเครือขําย
ภาคเหนือเพื่อเตรียมความ
พร๎อมในการน ามาตรฐาน
การอุดมศึกษา พ.ศ. 
2561 สูํการปฏิบัติ  
โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
โครงการงานประจ า 
โครงการเครือขําย 
วัตถุประสงค์ 
1. มีความรู๎ของบุคลากร
วิทยาลัยเครือขํายภาคเหนือ
เกี่ยวกับมาตรฐานการ
อุดมศึกษา พ.ศ. 2561  
๒. ได๎แนวทางในการน า
มาตรฐานการอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2561 สูํการปฏิบัต ิ
3. ได๎แลกเปลี่ยนเรียนรู๎
เกี่ยวกับการน ามาตรฐาน
การอุดมศึกษา พ.ศ. 
2561 สูํการปฏิบัต ิ

1 ร๎อยละ ๘๐ ของผู๎เข๎ารํวม
โครงการมคีวามรู๎ของ
บุคลากรวิทยาลัยเครือขําย
ภาคเหนือเกีย่วกับมาตรฐาน
การอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 
ในระดับดีขึ้นไป (คําเฉลี่ย
มากกวําหรือเทํากับ 3.51) 
2 ร๎อยละ ๘๐ ของผู๎เข๎ารํวม
โครงการได๎แนวทางในการ
น ามาตรฐานการอดุมศึกษา 
พ.ศ. 2561 สูํการปฏิบัต3ิ 
ร๎อยละ ๘๐ ของผูเ๎ข๎ารํวม
โครงการได๎แลกเปลี่ยน
เรียนรูเ๎กี่ยวกับการน า
มาตรฐานการอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2561 สูํการปฏิบัต ิ

-ประชุมเชิงปฏิบัตโิดยวิทยากร
บรรยายให๎ความรูเ๎กี่ยวกับ
มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 
2561 
 

- บุคลากร
วิทยาลัย
เครือขําย
ภาคเหนือ 8 
วิทยาลัยๆ 10 
คน = 80 คน 
- คณะกรรมการ
ด าเนินงาน = 
10 คน 
 

โครงการวิทยาลัยเครือขําย
ภาคเหนือ 
1. คําตอบแทนวิทยากร 1 คน x 
1,200 บาท x 7 ชม.เป็นเงิน   
8,400   บาท  
2. คําเดินทางวิทยากร โดย
เครื่องบิน ไป-กลับ เป็นเงิน   
8,000   บาท 
3. คําที่พักวิทยากร เป็นเงิน   
1,500   บาท 
4. คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 
90 คนx 35 บาทx 2 มื้อ  เป็น
เงิน   6,300   บาท 
5. คําอาหารกลางวัน 90 คน
x120 บาท x 1 มื้อ เป็นเงิน  
10,800  บาท 
6. คําถํายเอกสาร เป็นเงิน  
5,000    บาท 
7. คาํวัสดุ อุปกรณ ์เป็นเงิน  
5,000  บาท  
รวมเป็นเงิน  45,000  บาท 
 

1 วัน 
(พฤศจิกายน 
– ธันวาคม 
2561) 

 

บุคลากรของ
วิทยาลัยเครือขําย
ภาคเหนือที่เข๎ารํวม
กิจกรรมมีความรู๎
เกี่ยวกับมาตรฐาน
การอุดมศึกษา พ.ศ. 
2561 ได๎แนวทาง
ในการน ามาตรฐาน
การอุดมศึกษา พ.ศ. 
2561 สูํการปฏิบัติ 
และได๎แลกเปลีย่น
เรียนรูเ๎กี่ยวกับการ
น ามาตรฐานการ
อุดมศึกษา พ.ศ. 
2561 สูํการปฏิบัติ    
สามารถน าไป
ประยุกต์ใช๎ใน
ภารกิจท่ีรับผิดชอบ 
ได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล   

ดร.ชลลดา 
อ.สุรีรตัน ์
ดร.ศิรริัชส ์
 

สรปุงบประมาณโครงการที่ RP05-37 45,000    
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่ RP05-38 
พัฒนาการด าเนินงาน
ประชาสมัพันธ์และวิเทศ
สัมพันธ์ 
 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
โครงการงานประจ า 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อประชาสัมพันธ์ให๎
วิทยาลัยเป็นท่ีรู๎จักของ
หนํวยงานภายนอก 
2.เพื่อสร๎างเครือขํายการ
ประชาสมัพันธ์/วิเทศ
สัมพันธ์กับหนํวยงาน
ภายนอกองค์กร 
3. เพื่อสํงเสริมศักยภาพ
บุคลากรในการ
ประชาสมัพันธ์องค์กร 
4. เพื่อพัฒนาชํองทางการ
สื่อสารทั้งภายในและ
ภายนอกให๎มีประสิทธิภาพ 
 

๑.จ านวนขําวประชาสมัพันธ์
เกี่ยวกบัองค์กรอยํางน๎อย
เดือนละ ๑ เรือ่ง 
๒. ร๎อยละ ๘๐ ของบุคลากรมี
ความพึงพอใจตํอการ
ด าเนนิงานประชาสมัพันธแ์ละ
วิเทศสัมพนัธ์ขององคก์รใน
ระดับดี (คาํเฉลีย่เทาํกับหรือ
มากกวํา ๓.๕๑)  
3. มีการประชาสัมพันธ์
หลักสตูรกับหนํวยงาน
ภายนอกอยํางน๎อย ปี
การศึกษาละ 1 ครั้ง 

กิจกรรมที่ 1 การด าเนินงาน
ประชาสัมพันธ์และวิเทศ
สัมพันธ์ 
๑.วเิคราะห์ข๎อมลู ผลการ
ด าเนนิงานงานประชาสมัพันธ์
และวิเทศสัมพนัธ์ใน
ปีงบประมาณ๒๕๖1  
๒. จัดท าแผนการ ด าเนนิงาน
ประชาสมัพันธ์และวิเทศสมัพันธ ์
๓. ด าเนินการตามแผนที่ก าหนด 
๔.จัดท า/ปรับปรุง สื่อ
ประชาสมัพันธ์วิทยาลัยทั้ง
ภายในและภายนอก ได๎แก ํ
-แผํนพับวิทยาลัยฯ  
-โปสเตอร-์ปูายไวนิลตํางๆ-
ปูายช่ือบุคลกรหน๎าห๎องพัก –
ปูายช่ือประจ าห๎อง–ปูาย
รณรงค-์ปูายโครงสร๎าง 
-ปูายช่ือ 
-วีดีทัศน์น าเสนอวิทยาลัย 
5. ประชาสมัพันธห์ลักสตูร
พยาบาลศาสตร์ กับ
สถาบันการศึกษา 
6. ประเมนิผลการด าเนนิงาน 

กิจกรรมที่ 1  
๑.อาจารย์  ๕9 
คน 
๒.สายสนับสนุน 
58 คน 
- ข๎าราชการ 3 คน 
- ลูกจ๎างประจ า  
๑0 คน 
- พนักงานราชการ 
2 คน 
- พนักงาน
กระทรวง   
สาธารณสุข 9 คน 
- ลูกจ๎างช่ัวคราว 
4 คน 
- ลูกจ๎างเหมา 
บริการ 30 คน 
รวม 117คน 
3.นักศึกษา
พยาบาลชั้นปีท่ี 
1-4 จ านวน 
600 คน 
4. 
บุคคลภายนอก 

กิจกรรมที่ 1  การด าเนินงาน
ประชาสัมพันธ์และวิเทศสมัพันธ์ 
(ใช๎เงินอุดหนุน) 
๑.คําวัสดุ ๓๐,๐๐๐ บาท 
๒.คําถํายเอกสาร 3,๐๐๐ บาท 
3.คําไวนิล 10,๐๐๐ บาท 
4.อุปกรณ์จัดบูธส าเร็จรูป จ านวน 
18,000 บาท x 2ชุด เป็นเงิน 
36,000 บาท 
รวมเป็นเงิน 79,๐๐๐บาท 
 
 
 

ตค.61 
-กย.2562 

 ดร.พนารตัน ์
นส.ชุลีพร 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

ปชส.และวิเทศสมัพันธ์และ
รายงานผูบ๎รหิาร 
7. น าผลการประเมินน ามา
ปรับปรุงการด าเนินงานในปี
ตํอไป 

จ านวน 300 
คน 
 

  กิจกรรมที่ 2 กิจกรรม
ประสานความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ  
(กิจกรรมประสานกิจกรรม
กับสถาบันพระบรมราชชนก) 
กิจกรรม 2.1.พัฒนาความ
เชี่ยวชาญด๎านการศึกษาทาง
สาธารณสุข ส าหรับอาจารย์
และอาจารย์พี่เลี้ยงแหลํงฝึกใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข : 
ความรํวมมือ Temaselk 
Foundation และ Nanyang 
polytecnic  International 
สาธารณรัฐสิงคโปร ์

1.อาจารย์  
5 คน 
2. พ่ีเลี้ยง 
แหลํงฝึก 4 คน 
 

กิจกรรมที่ 2.1 กิจกรรมพัฒนา
ความเชี่ยวชาญด้านการศึกษาทาง
สาธารณสขุ ส าหรับอาจารย์และ
อาจารย์พ่ีเลี้ยงแหล่งฝึกในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข (ใช้งบ
พัฒนาบุคลากร คก.48) 

     ตค.61 
-กย.2562 

 ดร.พนารตัน ์

  กิจกรรมที่ 3 การพัฒนา
ภาษาอังกฤษ 
กิจกรรมที่ 3.1 การพัฒนา
ภาษาอังกฤษของสถาบัน 
พระบรมราชชนก 

-อาจารย์  ๕9 
คน 
 

กิจกรรมที่ 3.1 การพัฒนา
ภาษาอังกฤษของสถาบัน พระ
บรมราชชนก (ใช้งบพัฒนา
บุคลากร คก.48) 
 

     ตค.2561 
-กย.2562 

 ดร.พนารตัน ์
อ.อารีย ์
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 3.2 ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เพ่ือพัฒนาทักษะ 
การฟัง อ่าน พูด และเขียน  
- แบํงออกเป็น ๓ กลุํม  
กลุํมที่ ๑ English  
as aSecond Language 
standard Test (ส าหรับ
อาจารย์ที่ต๎องการศึกษาตํอ/
ทบทวนความรู๎) 
กลุํมที่ ๒ English for Visitor 
Reception (ส าหรับอาจารย์
ทั่วไป)  

กิจกรรมที่ 3.2 ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เพ่ือพัฒนาทักษะ การ
ฟัง อ่าน พูด และเขียน (ใช้งบ
พัฒนาบุคลากร คก.48) 
 

  กิจกรรมที่ 4  สนับสนุนการ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ส าหรับบุคลากรสาย
สนับสนุน 
กลุํม 3 English for 
supporting Staff’s Office 
Skills (ส าหรับบุคลากรสาย
สนับสนุน)   
-ทดสอบวัดความรู๎กํอนอบรม 
และวิเคราะหผ์ลการอบรม 
-อบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อ
พัฒนาทักษะ การฟัง อําน พูด 

เจ๎าหน๎าท่ีสาย
สนับสนุน 
58 คน 

กิจกรรมที่ 4 (ใช้เงินอุดหนุน) 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือพัฒนา
ทักษะ การฟัง อ่าน พูด และ
เขียน (ใช๎งบพัฒนาบุคลากร คก.
49) 
 

     ตค.2561 
-กย.2562 

 ดร.พนารตัน ์



      แผนปฏิบัตกิารปีงบประมาณ ๒๕62 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช หน๎า 175 
 

โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

และเขียน  
-ทดสอบหลังฝึกอบรม  
-แจ๎งบุคลากรทราบ และน าผล
มาวางแผนพัฒนาบุคคลากรใน
ปีตํอไป 

สรปุงบประมาณโครงการที่ RP05-38 79,000    
โครงการที่ RP05-39 
โครงการพัฒนา
ห๎องปฏิบัติการพยาบาล 
 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
โครงการงานประจ า 
วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อหาปัจจัยสนับสนุนท่ี
เอื้ออ านวยการตํอการ
จัดการเรียนการสอน 
2.เพื่อพัฒนา
ห๎องปฏิบัติการทางการ
พยาบาลให๎เสมือนจริง 
สอดคล๎องกับการจัด
การศึกษาในสตวรรษท่ี 
21 
 

๑.ห๎องปฏิบัตกิารพยาบาล
และการพยาบาลเสมือนจริง
มีวัสดุครุภณัฑ์พร๎อมใช๎และ
เพียงพอทุกสาขา 
๒.ระดับความพึงพอใจของ
ผู๎ใช๎ห๎องปฏิบัติการพยาบาล
อยูํในระดับดีขึ้นไป(คําเฉลี่ย
เทํากับหรือมากกวํา ๓.๕๑) 
๓.จ านวนรายวิชาที่มกีารใช๎
ห๎องปฏิบัติการพยาบาล
เสมือนจริง เพื่อพัฒนา
ทักษะปฏิบัติของนักศึกษา
(อยํางน๎อย ๒ รายวิชา) 

๑.ส ารวจความเพียงพอและ
พร๎อมใช๎ห๎องปฏิบัติการ
พยาบาลและการพยาบาล
เสมือนจริง 
๒. จัดท าแผนการให๎บริการ 
การจัดหา บ ารุงรักษา และ
ปรับปรุงห๎องปฏิบัติการ
พยาบาลและการพยาบาล
เสมือนจริงให๎พร๎อมใช๎ 
เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ 
๓. ด าเนินการจัดหา 
บ ารุงรักษา และปรับปรุง
ห๎องปฏิบัติการพยาบาลและ
การพยาบาลเสมือนจริงให๎
พร๎อมใช๎เพียงพอ และมี
ประสิทธิภาพ  
๔. ติดตามประเมินผลความพึง
พอใจในการใช๎ บริการ

อาจารย์ 51 คน
และนักศึกษา
พยาบาล 568 
คน 
  
 

(ใช๎เงินอุดหนุน) 
๑.คําวัสดุอุปกรณ์สิ้นเปลือง   
35๐,๐๐๐  บาท 
2.คําครุภณัฑ์  
- เครื่อง infusion pump  
65,๐๐๐  บาท 
-เครื่องวัด cuff pressure  
1๐,๐๐๐  บาท 
-ชุด suction ชนิดแขวนผนัง  
25,๐๐๐  บาท 
- เสาส าหรับแขวนถุงให๎สารน้ า
ทางหลอดเลือดด า infusion 
pump 3,๐๐๐  บาท 
-เครื่องมือส าหรับปั้มจุกยางขวดยา 
12,๐๐๐  บาท 
-รถหัตถการเล็ก (ขนาด
16*20*32 นิ้ว)  
6 คัน x คันละ 5000 บาท เป็น

-ขั้นส ารวจ 
ก.ย.-ต.ค. 
2561 
-จัดท า
แผนการจดัหา
,บ ารุงรักษา 
และปรับปรุง 
ต.ค.2561 –
ส.ค 25๖2 
-ติดตาม
ประเมินผล
ประสิทธิภาพ 
ส.ค -ก.ค 
 25๖2 

วิทยาลัยมี
ห๎องปฏิบัติการ
ทางการพยาบาล
เสมือนหอผู๎ปุวย
จริงโดยมีวัสดุ
อุปกรณ์เพียงพอ 
และบณัฑิตไดร๎ับ
การเตรียมทักษะ
ปฏิบัติการ
พยาบาลขั้นสูง 

ดร.จินดาวรรณ 
อ.นุโรม 
อ.รณภพ 
นางปนัดดา 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

 ห๎องปฏิบัติการพยาบาลและ
การพยาบาลเสมือนจริง 
๕. น าผลการประเมินมา
พัฒนา การด าเนินงานในปี
ตํอไป 

เงิน 3๐,๐๐๐  บาท 
-ตู๎หัวเตียง (แบบไม๎) 12 ตู๎ x 
1000=12,๐๐๐  บาท 
2.งบซํอมบ ารุงอุปกรณ์และ
ครุภณัฑ์ทางการแพทย์   
2๐๐,๐๐๐  บาท 
3.คําวัสดุ ครภุัณฑ์ Pipe line 
Adapter ห๎อง SimMan  Sim 
Mom  เป็นเงิน 50,๐๐๐ บาท 
รวมเป็นเงิน ๑,๑57,๐๐๐  บาท 

สรปุงบประมาณโครงการที่ RP05-39 757,๐๐๐    
โครงการที่ RP05-40 
โครงการการจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศ
ห๎องสมุด  
 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
โครงการงานประจ า 
วัตถุประสงค์ 
๑.เพื่อจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศห๎องสมุด
ส าหรับการบริการศึกษา
อยํางเพียงพอ ทันสมัยมี

๑. ร๎อยละ ๘๐ ความพึง
พอใจของผู๎ใช๎บริการ
ห๎องสมุดตํอการบริการ
ห๎องสมุดในระดับ ๓.๕๑ 
ขึ้นไป 
๒. จ านวนหนังสือ/ต ารา
หลักทางการพยาบาลไมํ
น๎อยกวํา ๑๐ ช่ือเรื่องตํอ
สาขาวิชาใน ๕ สาขาวิชา
หลัก 
๓ .มีหนังสือจ านวน-เลํม
พอเพียง 
๔. มีวารสารทางการ

กิจกรรมที่ 1 จัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศ
ห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู ้
๑.วิเคราะหผ์ลการด าเนินงาน 
ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผู๎ใช๎บริการ ในปีท่ีผํานมา 
๒.ส ารวจความต๎องการใช๎
หนังสือ ต าราจากอาจารย์
ประจ าหลักสตูร อาจารย์ 
นักศึกษาอยํางน๎อยภาค
การศึกษาละ ๑ ครั้ง 
๓.จัดท าแผนการจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศ  

อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 
อาจารย์ทุกคน
นักศึกษา
พยาบาลทุกช้ัน
ปี 

กิจกรรมที่ 1 จัดหาทรัพยากร
สารสนเทศ ห้องสมุดเพื่อการ
เรียนรู้ (ใช้เงินอุดหนุน) 
1. คําจัดซื้อหนังสือ/ต ารา
ภาษาไทยและตํางประเทศทุก
ภาควชิา ดังนี ้
-ต าราทางการพยาบาลใน
ประเทศ ๔๐๐,๐๐๐ บาท 
-ต าราทางการพยาบาล
ตํางประเทศ ๙๐,๐๐๐ บาท 
 

พ.ย.2561 
-ธ.ค. 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
ธ.ค. 2561 

 นางดารุณ ี
นางเบ็ญจวรรณ 
นางพจนา 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

คุณภาพสอดคล๎องกับ
ความ ต๎องการของผู๎ใช๎ 
2. เพื่อให๎ผู๎ใช๎บริการมี
ทักษะการสืบค๎น
ฐานข๎อมูลออนไลน์ 
สามารถสืบค๎นได๎ถูกต๎อง 
รวดเร็ว และตรงกับความ
ต๎องการ  
3. เพื่อให๎บริการ
ทรัพยากรสารสนเทศท่ีมี
คุณภาพ เพียงพอ ทันสมยั  

พยาบาลในและ
ตํางประเทศไมํน๎อยกวํา
อยํางละ๑๐ช่ือเรื่อง 
๕.มีฐานข๎อมลูเพื่อการ
สืบค๎น อยํางน๎อย 2 ฐาน 
๖. อาจารย์และนักศึกษามี
ความรู๎ และสามารถเข๎าถึง
ฐานข๎อมูลออนไลน์ได๎อยําง
ถูกต๎อง สะดวกและรวดเร็ว 
7.ร๎อยละ ๘๐ ของ
ผู๎ใช๎บริการมีความพึงพอใจ
ตํอการอบรมการใช๎
ฐานข๎อมูลออนไลน์ในระดับ 
๓.๕๑ ขึ้นไป 
8.ร๎อยละ ๘๐ ของ
ผู๎ใช๎บริการมีความพึงพอใจ
ตํอการเปดิให๎บริการ
ห๎องสมุดนอกเวลา (หอพัก 
๔) ในระดับ ๓.๕๑ ขึ้นไป 
 

การบ ารุงรักษา การอบรมการ
ใช๎ฐานข๎อมูลเพื่อการสืบค๎น 
การบริการ 
๔.ด าเนินการตามแผนท่ี
ก าหนด 
๕.จัดอบรมการใช๎ฐานข๎อมลู
เพื่อการสืบค๎น 
๖.ปรับปรุงห๎องสมุดนอกเวลา
ให๎พร๎อมใช๎งาน 
๗.ประเมินผลความพึงพอใจใน
การให๎บริการห๎องสมุดภาค
การศึกษาละ ๑ ครั้ง 
๘.วิเคราะหผ์ลการประเมิน
และรายงานผลตํอผู๎บริหาร 
๙.น าผลไปปรับปรุงการ
ด าเนินงาน 

2. คําจัดซื้อวารสารทางการ
พยาบาลตํางประเทศ  
4๔๑,000 บาท 
3. คําจัดซื้อวารสารทางการ
พยาบาลในประเทศ 5,800 
บาท 
4. คําจัดซื้อหนังสือพิมพ์/
วารสาร/นิตยสารทุกเดือน 
28,955 บาท 
5. คําจัดซื้อจัดซื้อฐานข๎อมูล
ทางการพยาบาล  
-ฐานข๎อมูล Cinahl Pluswith 
full text 400,000 บาท 

 
 
ธ.ค. 2561 
 
 
ธ.ค.25๖๑ 
 
 
ม.ค. - ธ.ค. 
2562 
 

 กิจกรรมที่ 2 การอบรมการ
ใช้ฐานข้อมูลออนไลน ์
๑. บรรณารักษ์จัดเตรียม
เอกสาร/คูํมือการใช๎ฐานข๎อมูล
ออนไลน์ ได๎แก ํ
- ฐานข๎อมูล CINAHL 
Complete  
- ฐานข๎อมูลวิจัย Thai LIS  

อาจารย์และ
นักศึกษา
พยาบาล 

ไมํใช๎งบประมาณ 
 

๑) ๑๙ ธ.ค.
25๖๑ 
๒) ๒๐ มี.ค.
25๖๒ 
๓) ๑๙ มิ.ย.
25๖๒ 
๔) ๑๘ ก.ย.
25๖๒  

 นางดารุณ ี
นางเบ็ญจวรรณ 
นางพจนา 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

- ฐานข๎อมูล Thai JO 
- ฐานข๎อมูลเครือขําย
มหาวิทยาลยันเรศวร 
- ฐานข๎อมูลสืบค๎นหนังสือ 
UPAC 
๒. ประชาสัมพันธ์โครงการให๎
อาจารย์และนักศึกษาพยาบาล
ศาสตร์ชั้นปีท่ี ๑ – ๔  
๓. ก าหนดตารางวันและเวลา
การอบรมการใช๎ฐานข๎อมูล
ออนไลน ์
๔. ประเมินผลความพึงพอใจ
การอบรมการใช๎ฐานข๎อมูล
ออนไลน ์
๕. น าผลการประเมินพึงพอใจ
การอบรมการใช๎ฐานข๎อมูล
ออนไลน์มาพัฒนาการ
ด าเนินงานในปีตํอไป  
 
 
 
 

 

สรปุงบประมาณโครงการที่ RP05-40 ๑,๓๖๕,๗๕๕    
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่ RP05-41 
โครงการพัฒนาระบบ
โสตทัศนูปกรณเ์พื่อ
การศึกษา 
 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
โครงการงานประจ า 
วัตถุประสงค์ 
1 เพื่อให๎โสตทัศนูปกรณ์
เพื่อการศึกษา มีจ านวน
เพียงพอและพร๎อมใช๎งาน
ในการจัดการเรียนการ
สอน 
2 เพื่อให๎ผู๎ใช๎บริการพึง
พอใจในการใช๎
โสตทัศนูปกรณเ์พื่อการ
จัดการเรียนการสอน 

๑.ร๎อยละ 80 ของโสตทัศนู 
ปกรณ์เพื่อการศึกษามีจ านวน 
เพียงพอและพร๎อมใช๎งาน 
๒.ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ตํอสิ่ง
สนับสนุนการเรยีนรู๎ดา๎น
โสตทัศนูปกรณ์ อยูํในระดับ
ดี คําเฉลีย่ 3.51 

๑. น าผลการส ารวจความพึง
พอใจห๎องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์จากผู๎ใช๎บริการ 
และความต๎องการการใช๎/
ปรับปรุง/ซํอมแซมสื่อ
โสตทัศนูปกรณ์ทีไ่ด๎มาวิเคราะห์
และวางแผนการพัฒนาระบบ
โสตทัศนูปกรณ์ และแผนการ
บ ารุงรักษาอุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณเ์พื่อสนับสนุน
การจัดการเรยีนการสอนอยําง
เพียงพอ 
 
๒. ด าเนินการจัดหา ติดตั้ง/
ซํอมบ ารุง อุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ ์
3. ด าเนินการบ ารุงรักษา
อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ ์
 
4. ก ากับติดตามตรวจสอบการ
ด าเนินการจัดหา ตดิตั้ง/ซํอม
บ ารุง อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 
และการบ ารุงรักษาอุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ ์

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

 (ใช้เงินรายได้สถานศึกษา) 
1. เครื่องเสียงตดิผนังพร๎อมล าโพง
ส าหรับห๎องเรียน จ านวน 2 ตัว 
ตัวละ 30,000 บาท 
เป็นเงิน 60,000 บาท 
2. เครื่องฉายภาพ 3 มิติ  
จ านวน 5 ตัว ตัวละ 20,800 
บาท  เป็นเงิน 104,000 บาท 
3. โปรเจคเตอร์ 3500 ansi 
lumens  จ านวน 4 ตัว ตัวละ 
ราคา 30,300 บาท     
เป็นเงิน 121,200 บาท 
4. โปรเจคเตอร์ 5000 ansi 
lumens  จ านวน 2 ตัว ตัวละ 
ราคา 54,400 บาท     
เป็นเงิน 108,800 บาท 
5. ขาแขวนทีวีตั้งพ้ืนมี
ล๎อเลื่อน จ านวน 2 ตัว ตัวละ 
ราคา 10,000 บาท     
เป็นเงิน 20,000 บาท 
6.ไมโครโฟนไร๎สายแบบคาดศีรษะ
เดี่ยว UHF จ านวน 3 ตัว ตัวละ 
ราคา 15,000 บาท     
เป็นเงิน 45,000 บาท 

ส ารวจความ
พึงพอใจฯ
ตุลาคม๒๕61 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ด าเนินการ
จัดหา ติดตั้งฯ 
พฤศจิกายน-

ธันวาคม  
25๖1 

 
ก ากับติดตาม 
ครั้งท่ี 1 
ธันวาคม25๖1 
ครั้งท่ี 2 

วิทยาลัยมีอุปกรณ์
ด๎านสารสนเทศ
โสตทัศนูปกรณ์ใน
การจัดการเรยีน
การสอนและการ
ด าเนินงานมีความ
ทันสมัย มี
ประสิทธิภาพ และ
เพียงพอตํอความ
ต๎องการของ
ผู๎ใช๎บริการ 
กํอให๎เกิดผลการ
ด าเนินงานท่ีมี
ประสิทธิผล 

อ.รณภพ 

นายธีระพงศ ์

นางสาวปวิช 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
5.ประเมินผลความพึงพอใจ
จากผู๎ใช๎บริการทุกภาค
การศึกษา (ปีการศึกษา
2561) 
 
 
6. ส ารวจความต๎องการการ
ใช๎/ปรับปรุง/ซํอมแซมสื่อ
โสตทัศนูปกรณเ์พื่อใช๎ในการ
จัดการเรียนการสอน
ปีงบประมาณ 2563 
7.น าผลมาปรับปรุงและ
พัฒนาการให๎บริการ 
 
 
 

7. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 
แบบ Smart TV จ านวน 1 ตัว 
ราคา 26,500 บาท 
8. กระเป๋าเครื่องมือชํางTool-Kit 
จ านวน 1 ชุด ราคา 10,000 
บาท 
9. งบซํอมบ ารุงและจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ เป็นเงิน 
400,000 บาท 

มีนาคม 25๖2 
ครั้งท่ี 3 
มิถุนายน25๖2 
ครั้งท่ี 4 
สิงหาคม 25๖2 
 
ประเมินผล
ความพึงพอใจ
ครั้งท่ี 1 
เมษายน2562 
ครั้งท่ี 2 
มิถุนายน
2562 
ส ารวจความ
ต๎องการการ
ใช๎/ปรับปรุง/
ซํอมแซม 
ตุลาคม25๖1 
–สิงหาคม 
25๖2 

สรปุงบประมาณโครงการที่ RP05-41 895,500    
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่ RP05-42 
โครงการอบรมให๎ความรู๎   
ซ๎อมแผนการปูองกัน
บรรเทาสาธารณภยัและ
คุ๎มครองภัย ภยัธรรมชาติ
และหรือภัย พิบัต ิ
 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
โครงการงานประจ า 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให๎บุคลากรและ
นักศึกษา 
๑.มีความรู๎ความเข๎าใจเรื่อง
การปูองกันบรรเทาสาธารณ
ภัย 
๒.สามารถชํวยเหลือตัวเอง
และผู๎อื่นได ๎

๑.ร๎อยละ ๘๐ ของบุคลากร
และนักศึกษา มีความรู๎ความ
เข๎าใจเรื่องการบรรเทาสา
ธารณภัย 
ภัยธรรมชาติและภยัพิบัต ิ
๒.ร๎อยละ ๘๐ 
ของบุคลากรและนักศึกษาที่
เข๎ารํวมอบรมสามารถน า
ความรู๎ไปปรับใช๎ใน
ชีวิตประจ าวันได ๎

๑.อบรมความรู๎ และซ๎อม
แผนการปูองกันบรรเทาสา
ธารณภัยและคุ๎มครองภัย  
ภัยธรรมชาติและภยัพิบัติ โดย
วิทยากรจากปูองกันภัยจังหวัด
พิษณุโลก 
๒.ฝึกการสาธติย๎อนกลับ การ
ปูองกันบรรเทาสาธารณภัย 
ภัยธรรมชาติและภยัพิบัต ิ
 
 

๑.อาจารย์  
ข๎าราชการ 
เจ๎าหน๎าที่  
๑๑๔ คน 
๒.นักศึกษา 
ทุกช้ันปี  
๕๙๔ คน 
 (ปี1=143, ปี
2= 136,ปี
3=146,   ปี
4=144) 
จ านวน ๕69 
คน 
 
 
 
 
 
 

(ใช๎เงินรายไดส๎ถานศึกษา) 
๑.คําตอบแทนวิทยากร 
หนํวยงานราชการ (ภาคทฤษฎี)  
๓ ชม.x ชม.ละ๖๐๐บาท  
x ๒ คนเป็นเงิน ๓,๖๐๐ บาท 
๒.คําตอบแทนวิทยากร 
หนํวยงาน (ภาคปฏิบัติ) 
๒ ชมx ชม.ละ๓๐๐ บาท 
 X ๕คนเป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท 
3.คําอาหารวํางวิทยากร 
๗ คน x ๒๕ บาทเป็นเงิน ๑๗๕ บาท 
๔.คําอาหารวํางอาจารย์  ข๎าราชการ 
เจ๎าหน๎าท่ี ๑๑๔ คน x ๒๕ บาท 
เป็นเงิน ๒,๘๕๐ บาท 
๕.คําอาหารวํางนักศึกษา 
๕๙๔ คน x ๒๐ บาท 
เป็นเงิน ๑๑,๘๕๐ บาท 
๖.คําวสัด ุ๕,๐๐๐ บาท 
รวมเป็นเงิน๒๖,๔๗๕ บาท 
 
 
 
 

ก.พ. 256๒ 
(1 วัน) 

 

บุคลากรและ
นักศึกษามีความรู๎
ความเข๎าใจเรื่อง
การปูองกัน
บรรเทาสาธารณ
ภัย 
และสามารถ
ชํวยเหลือตัวเอง
และผู๎อื่นได๎ใน
กรณีที่เกดิ 
สาธารณภัย  
ภัยธรรมชาติและ
ภัยพิบัต ิ
 

จ.ส.อ.สุชาต ิ
นายรณภพ 
นายสมชาย 

สรปุงบประมาณโครงการที่ RP05-42 ๒๖,๔๗๕    
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่ RP05-43 
โครงการวางแผนและ
บริหารอาจารย์
ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร 
(บุคลากรดา๎นการสอน) 
 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
 โครงการงานประจ า 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให๎มีอาจารย์ประจ า
หลักสตูรเป็นไปตามเกณฑ์
การจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 
 

- ร๎อยละ 100 ของอาจารย์
ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรได๎รับ
การสรรหามาทดแทนเมื่อมี
การสญูเสยี 
- อัตราการคงอยูํของ
อาจารย์ประจ าหลักสตูร 
ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร ร๎อย
ละ 100 

 
 

1.ขั้นเตรียมการ (Plan) 
- ทบทวนคณะกรรมการ
บริหารและอาจารย์
ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร/ระบบ
กลไกการด าเนินงาน 
– ตรวจสอบการเกษียณอายุ
ราชการ/การขอโอนย๎าย 
ลาออก การลาศึกษาตํอ ของ
อาจารยผ์ู๎รับผิดชอบหลักสูตร( 
2561 อาจารย์ประจ า
หลักสตูร เกษียณ 1 คน) 
2. ขั้นด าเนินงาน (DO) 
- ด าเนินการสรรหาอาจารย์
ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรที่มี
คุณสมบัติตามเกณฑ์การจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษา 
- ก าหนดคุณสมบัติอาจารย์
ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร 
- ประกาศรับสมัครอาจารย์
ประจ าหลักสตูร 
- คัดสรรอาจารย์ประจ า
หลักสตูรโดยการลงคะแนน 
- ประกาศผลผู๎ทีผ่ํานการ
คัดเลือก 

อาจารย์
ผู๎รับผิดชอบ
หลักสตูร 
จ านวน 10 คน 

1.คําวัสดุอุปกรณ์ 2,000 บาท 
2.คําถํายเอกสาร 1,000 บาท 
รวมเป็นเงิน 3,000 บาท 
 

1 ต.ค.2561 
–30 ก.ย.
2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยฯมี
อาจารย์
ผู๎รับผิดชอบ
หลักสตูรเป็นไป
ตามกรอบ
อัตราก าลัง
บุคลากรของ
วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชนนี พุทธ
ชินราช 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ.อารีย ์
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 

3. ขั้นประเมินผล 
- ประเมินความพึงพอใจของ
อาจารยผ์ู๎รับผิดชอบหลักสูตร
ตํอการบริหารหลักสตูร 
4. ขั้นน าผลการประเมินไปใช๎
พัฒนา (Act) 
- ปรับปรุง/พัฒนากระบวน 
การจากผลการประเมิน 

 
 
 

สรปุงบประมาณโครงการที่ RP05-43 3,000    
โครงการที่ RP05-44 
โครงการวางแผนและ
บริหารบุคลากรสาย
อาจารย์และสายสนับสนุน 
 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
 โครงการงานประจ า 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให๎มีบุคลากร
เพียงพอและเป็นไปตาม
เกณฑ์การจัดการศึกษา
ระดับอุมศึกษา 
2. เพื่อบรรจุ/แตํงตั้ง
บุคลากรตรงตามต าแหนํง

- สัดสํวนจ านวนอาจารย์
พยาบาลประจ าตํอนักศึกษา
เต็มเวลาเทียบเทํา(FTES) 
ไมํเกิน 1:6 
- มีบุคลากรสายสนับสนุน
ปฏิบัติงานครบทุกต าแหนํง 
- บุคลากรที่ด าเนินการสรร
หาไดร๎ับการบรรจ/ุแตํงตั้ง
ตรงตามสายงานที่
รับผิดชอบ 
- ร๎อยละ 100 ของบุคลากร
ใหมํ ได๎รับการปฐมนเิทศ 
 
 

1.ขั้นเตรียมการ (Plan) 
- ทบทวนและวิเคราะห์กรอบ
อัตราก าลัง 
- ส ารวจการเกษียณอายุ
ราชการ/การขอโอนย๎าย 
ลาออก การลาศึกษาตํอ ของ
อาจารย์พยาบาลประจ าและ
บุคลากรสายสนับสนุน ดังนี ้
2. ขั้นด าเนินงาน (DO) 
ด าเนินการบริหารและพัฒนา
บุคลากรตามแผนงาน ดังนี ้
 - สรรหาบุคลากรตามผลการ
วิเคราะห์อตัราก าลัง 
- อาจารย์พยาบาลประจ า1 คน 
บุคลากรสายสนับสนุน2 คน 

กิจกรรมที่ 1  
๑.อาจารย์  49 
คน 
๒.สายสนับสนุน 
58 คน 
- ข๎าราชการ 3 คน 
- ลูกจ๎างประจ า  
๑0 คน 
- พนักงานราชการ 
2 คน 
- พนักงาน
กระทรวง   
สาธารณสุข 9 คน 
- ลูกจ๎างช่ัวคราว 
4 คน 

กิจกรรมที่ 1 
1.คําวัสดุอุปกรณ์ 3,000 บาท 
2.คําถํายเอกสาร 1,000 บาท 
รวมเป็นเงิน 4,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1ต.ค.2561 
–30 ก.ย.
2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยฯมี 
อาจารย์ประจ า
หลักสตูร และ
บุคลากรสาย
สนับสนุน ตรงตาม
สายงานและ
เป็นไปตามกรอบ
อัตราก าลัง
บุคลากรของ
วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชนนี พุทธ
ชินราช 
 
 
 

อ.อารีย ์
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 

ในสายงานที่รับผดิชอบ 
 

- ขอใช๎ต าแหนํงวําง
(เกษียณอายรุาชการ) 
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ/
ช านาญการพิเศษ ปี 2561 
จ านวน 2 ต าแหนํง  
- ขออนุมัติรับสมัคร/รับโอน 
รับย๎าย บุคลากรสายสนับสนุน
ปี 2561 จ านวน 2 คน  
- ขอบรรจุพนักงานกระทรวง
สาธารณสุขทดแทนปี 2561 
จ านวน 3 ราย 
- อาจารย์กลับจากลาศึกษาตํอ 
ปี 2561 จ านวน 4 คน  
- ปฐมนิเทศตามกระบวนการ
เพื่อพัฒนาคุณสมบัติให๎พร๎อม
ส าหรับการปฏิบตัิงานตามสาย
งาน 
3. ขั้นประเมินผล (Check) 
- รายงานผลการด าเนิน งาน
สรรหาและแตํงตั้งให๎ผู๎บริหาร
ทราบและหาแนวทางปฏิบัติ
ในกรณีที่ไมํมีผูผ๎ํานการ
คัดเลือก 

- ลูกจ๎างเหมา 
บริการ 30 คน 
รวม 117คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรปุงบประมาณโครงการที่ RP05-44 4,000    
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่ RP05-45 
โครงการพัฒนาศักยภาพ
อาจารย์ตามสมรรถนะ
ความเชี่ยวชาญ 
 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
โครงการงานประจ า 
วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อพัฒนาอาจารย์ ให๎
มีคุณวุฒิเพิ่มขึ้นและมี
ความเชี่ยวชาญ เฉพาะ
สาขา 
๒. เพื่อเตรียมความพร๎อม
บุคลากรส าหรับการ
ก าหนดทางเดินในสาย
อาชีพของต าแหนํงงาน 
3. เพือ่พัฒนาอาจารย์ ให๎
มีความรู๎ และทักษะดา๎น
ภาษาอังกฤษ 
 
 
 

๑.ร๎อยละ 90 ท่ีได๎รับการ
พัฒนาคุณวุฒิ  
๒.ร๎อยละ 100  ของ
บุคลากรไดร๎ับการพัฒนา
ตามความเชี่ยวชาญ เฉพาะ
สาขา/วิชาชีพ (อาจารยไ์มํ
น๎อยกวํา ๑๕ชม./ปี) 
๓.ร๎อยละ90 ของบุคลากร
ได๎รับการเตรียมความพร๎อม
บุคลากรส าหรับการก าหนด
ทางเดินในสายอาชีพของ
ต าแหนํงเพ่ิมขึ้น 
๔.ร๎อยละ 60 ของอาจารย์
ที่ได๎รับการพัฒนา ด๎าน
ภาษาอังกฤษ 
สอบผํานระดับคะแนน ๖๐ 
(ตามเกณฑ์ที่สบช.ก าหนด) 
 

กิจกรรมที่ 1 จัดท า
แผนพัฒนาอาจารย์ 
1. ทบทวนแผนระบบและ
กลไกและคูํมือการพัฒนา
บุคลากร 
2. วิเคราะห์ รวบรวม 
ประเมินผลการพัฒนา
บุคลากร ใน ปี 2561 
3. ส ารวจความต๎องการพัฒนา
ตนเองใน งบประมาณ 2562 
-2565 
4. จัดท าโครงการ/กิจกรรม 
พัฒนาบุคลากรตามผลส ารวจ
ความต๎องการ 
5.บุคลากรมสีํวนรํวมในการ
จัดท าแผนพัฒนารายบุคคล 
(Individual development 
Plan: IDP) 
6. ด าเนินการเพื่อการพัฒนา
บุคลากร โดย 
6.1 สนับสนุน/อ านวยความ
สะดวกบุคลากรในการศึกษา
ตํอ/ ไปพัฒนาตามความ
เชี่ยวชาญตามระบบ 

กิจกรรที่ 1  
อาจารย์
ผู๎รับผิดชอบ
หลักสตูร 10 
คน 
 

กิจกรรมที่ ๑ (ใช้เงินอุดหนุน) 
1. คําวัสดุอุปกรณ์  
2,000 บาท 
2. คําถํายเอกสาร  
3,000 บาท 
รวมกจิกรรมที่ 1  
เป็นเงิน 5,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไตรมาส 1  
ตค.2561 –
ธ.ค.2561 

อาจารยส์ามารถ
น าความรู๎ความ 
สามารถในงาน
ตามความ
เชี่ยวชาญและตาม
พันธกิจของ
วิทยาลัยมาใช๎ใน
การพัฒนางาน
และองค์กร 
บุคลากรทีล่า
ศึกษาตํอ ไดร๎ับ
การสนับสนุน
ทุนการศึกษา 

อ.อารีย ์
ดร.นุศรา 
คุณชไมพร 
คุณศุภรศร ี
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

6.2 อ านวยความสะดวกใน
การเลื่อนขั้น/ระดับ 
6.3 จัดอบรมภาษาอังกฤษ 
โดยสอบวัดความรู๎กํอนอบรม 
ทดสอบหลังฝึกอบรม 
วิเคราะหผ์ลการอบรม และจัด
สอบตาม สบช. ประมวลผล 
และแจ๎งบุคลากรทราบ 
7.ประเมินผลการด าเนินการ
พัฒนาและเขียนรายงานเสนอ 
11.วเิคราะห์ผลการ
ด าเนินการเพื่อน าผลไป
ปรับปรุงในปีตํอไป 

  กิจกรรม 2 สนับสนุนการ
พัฒนาด้านคุณวุฒิ 

-อาจารย์ระดับ 
ป.ตรี จ านวน  
13 คน 
- อาจารย์ระดับ 
ป.เอก จ านวน 
2  คน 
 

กิจกรรมที่ 2 สนับสนุนการ
พัฒนาด้านคุณวุฒิ 
(ใช๎เงินรายไดส๎ถานศึกษา)ระดับ
ปริญญาตร ี
-ศึกษาระดับปริญญาตรปีีท่ี 1 
(ทุนอาจารย์) จ านวน 3คน x คน
ละ ๓๐,๐๐๐ บาทเป็นเงิน  9
๐,๐๐๐ บาท 
-ศึกษาระดับปริญญาตร ี
ปีท่ี 2 (ทุนอาจารย์) จ านวน 2 
คน x  คนละ 30,000บาท เป็น

ไตรมาส 1– 4 
ตค.2561 –
กย.2562 
 

อาจารย์และ
บุคลากรสายสนับ
สามารถน าความรู๎
ความ สามารถใน
งานตามความ
เชี่ยวชาญและตาม
พันธกิจของ
วิทยาลัยมาใช๎ใน
การพัฒนางาน
และองค์กร 
บุคลากรทีล่า

อ.อารีย ์
ดร.นุศรา 
คุณชไมพร 
คุณศุภรศร ี
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

เงิน 60,๐๐๐ บาท 
-ศึกษาระดับปริญญาตร ี
ปีท่ี 3 (ทุนอาจารย์) จ านวน 7 
คน x  คนละ 30,000บาท เป็น
เงิน210,๐๐๐ บาท 
- ศึกษาระดับปรญิญาตรีปีท่ี 4  
(ทุนอาจารย์) จ านวน 1 คน x คน
ละ ๓๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน 3
๐,๐๐๐ บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 390,000 
บาท 
ระดับปรญิญาเอก 
- ระดับปรญิญาเอก  
คนละ๑๐๐,๐๐๐บาทx 2 คน 
เป็นเงิน 2๐๐,๐๐๐  บาท 
รวมกจิกรรมที่ ๒ เป็นเงิน 
590,000บาท 

ศึกษาตํอ ไดร๎ับ
การสนับสนุน
ทุนการศึกษา 
 

  กิจกรรที่ 3 การพัฒนา
ศักยภาพทางการบริหาร 
 

1. ตาม
โครงสร้างของ
วิทยาลัย 
- ผู๎อ านวยการ
และรอง
ผู๎อ านวยการ
จ านวน4คน 

กิจกรรมที่ 3 (ใช้เงินรายได้
สถานศึกษา) 
๓.1 หลักสูตรผู้บริหารการ
สาธารณสขุ ระดับต้น 
- คําลงทะเบียน คนละ ๒6,๐๐๐ 
บาท x 2 คน เป็นเงิน 52,๐๐๐  
บาท 

ไตรมาส 1– 4 
ตค.2561 –
กย.2562 

บุคลากรไดร๎ับการ
พัฒนาสมรรถนะ
ในการบริหารงาน
ตามภารกิจ และ
บทบาทหน๎าท่ี
รับผิดชอบและ
สามารถน าความรู๎

อ.อารีย ์
ดร.นุศรา 
คุณชไมพร 
คุณศุภรศร ี
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

- หัวหน๎างาน 8 
คน 
- หัวหน๎าภาควิชา 
6 คน 
- อาจารย์
ผู๎รับผิดชอบ
หลักสูตร จ านวน 
10 คน 
- อาจารย์จ านวน 
31 คน 
รวม 59 คน 
 

- คําเบี้ยเลีย้ง คนละ ๒๔๐บาท 
x2คน x ๒วัน เป็นเงิน 960 บาท 
- คําพาหนะไป-กลับ คนละ  
3,5๐๐ บาท x 2 คนเป็นเงิน 
7,0๐๐  บาท 
รวมกจิกรรม ๓.1 เป็นเงิน 
59,960 บาท 
๓.2 หลักสูตรผู้บริหารการ
สาธารณสขุระดับกลาง 
- คําลงทะเบียนคนละ ๓5,๐๐๐ 
บาทx2คนเป็นเงิน70,๐๐๐  บาท 
- คําเบี้ยเลีย้ง คนละ ๒๔๐บาท 
x2คน x ๒วัน เป็นเงิน 960  
บาท 
- คําพาหนะไป-กลับ คนละ 
4,500บาท X2 คน เป็นเงิน 
9,000 บาท  
รวมกจิกรรม ๓.2 เป็นเงิน 
79,960 บาท 
3.3 การพัฒนาศักยภาพผู้อ านวย 
การและรองผู้อ านวยการ ทั้งใน 
และต่างประเทศคนละ 50,000 
บาท x 4 คน เป็นเงิน 200,000 
บาท 

มาประยุกต์ใช๎ใน
การท างาน 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

รวมกจิกรรมที่๓.๓เป็นเงิน 
200,000บาท 
รวมกจิกรรมที่ ๓ เป็นเงิน 
339,920 บาท 

  กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาตาม
ความเชี่ยวชาญ 
 

- ผู๎อ านวยการ
และรอง
ผู๎อ านวยการ
จ านวน4คน 
- หัวหน๎างาน 8 
คน 
- หัวหน๎าภาควิชา 
6 คน 
- อาจารย์
ผู๎รับผิดชอบ
หลักสตูร จ านวน 
10 คน 
- อาจารย์จ านวน 
31 คน 
รวม 59 คน 

กิจกรรมที่ 4 (ใช้เงินอุดหนุน) 
การพัฒนาตามความเชี่ยวชาญ 
4.1 ค่าใช้จ่ายในการอบรม
พัฒนาตามความต้องการของ
ตนเอง 
- อาจารย์คนละ 20,๐๐๐บาท x 
๕9 คน เป็นเงิน 1,180,000  
บาท 
รวมกจิกรรมที่ ๔.๑  
เป็นเงิน 1,180,0๐๐ บาท 
4.2 การอบรมการเรียนการสอน
บนคลินิค1 คน คนละ 50,000 
บาท x 1คนเป็นเงิน  50,000 
บาท 
รวมกจิกรรมที่๔เป็นเงิน
1,230,000 บาท 

ไตรมาส1– 4 
ตค.2561 –
กย.2562 

 อ.อารีย ์
ดร.นุศรา 
คุณชไมพร 
คุณศุภรศร ี

  กิจกรรมที่ 5 การพัฒนาตาม
โครงสร้างงานที่รับผิดชอบ 

- ผู๎อ านวยการ
และรอง
ผู๎อ านวยการ
จ านวน4คน 

กิจกรรมที่ 5 (ใช๎เงินอุดหนุน) 
-ผู๎อ านวยการและรอง
ผู๎อ านวยการจ านวน4คนๆละ 
10,000 บาท เป็นเงิน 40,000 

ไตรมาส 1– 4 
ตค.2561 –
กย.2562 

 อ.อารีย ์
ดร.นุศรา 
คุณชไมพร 
คุณศุภรศร ี
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

- หัวหน๎างาน 8 
คน 
- หัวหน๎าภาควิชา 
6 คน 
- อาจารย์
ผู๎รับผิดชอบ
หลักสูตร จ านวน 
10 คน 
- อาจารย์จ านวน 
31 คน 
รวม 59 คน 

บาท 
- หัวหน๎างาน จ านวน 8 คนๆละ 
10,000 บาท เป็นเงิน 80,000 
บาท 
- หัวหน๎าภาควิชา จ านวน 6 คนๆ
ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 
60,000 บาท 
- อาจารย์ผูร๎ับผดิชอบหลักสตูร10
คนๆละ 10,000 บาท เป็นเงิน 
100,000 บาท 
-อาจารย์ 31 คนๆละ 10,000 
บาทเป็นเงิน 310,000บาท 
รวมกจิกรรมที่ 5 
เป็นเงิน 590,00๐ บาท 

  กิจกรรมที่ 6 การพัฒนา
ภาษาอังกฤษ 
กิจกรรมที่ 6.1 การพัฒนา
ภาษาอังกฤษของสถาบัน 
พระบรมราชชนก 
 
 
 
 
 

-อาจารย์  ๕9 
คน 
 

กิจกรรมที่ 6.1 การพัฒนา
ภาษาอังกฤษของสถาบันพระบรม
ราชชนก (ใช้เงินอุดหนุน) 
-คําเบี้ยเลี้ยง  ๒๔๐ บาท x ๓๕ 
วัน x 2 คน 
เป็นเงิน 16,8๐๐  บาท 
- คําที่พัก (เบิกจํายตามจริง แตํไมํ
เกินคนละ๖,๐๐๐ บาท) x 2 คน 
เป็นเงิน 12,๐๐๐  บาท 
- คําพาหนะ  ๓,๐๐๐ บาท x ๒คน

ไตรมาส 1– 4 
ตค.2561 –
กย.2562 

 
 
 
 
 
 
 
 

อ.อารีย ์
ดร.นุศรา 
ดร.พนารตัน ์
คุณชไมพร 
คุณศุภรศร ี
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
กิจกรรมที่ 6.2 ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เพ่ือพัฒนาทักษะ 
การฟัง อ่าน พูด และเขียน 
โดย แบํงออกเป็น ๓ กลุมํ  
กลุํมที่ ๑ English  
as aSecond Language 
standard Test (ส าหรับ
อาจารย์ที่ต๎องการศึกษาตํอ) 
กลุํมที่ ๒ English for Visitor 
Reception (ส าหรับอาจารย์
ทั่วไป)  
 
 

เป็นเงิน 6,๐๐๐บาท 
รวมกจิกรรมที่ ๖.๑ 
เป็นเงิน  34,800บาท 
 
กิจกรรมที่ 6.2 ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เพ่ือพัฒนาทักษะ การ
ฟัง อ่าน พูด และเขียน (ใช้เงิน
อุดหนุน) 
- คําตอบแทนวิทยากร
ภาษาอังกฤษ 
กลุํมที่ ๑ English as a Second 
Language standard Test ช่ัวโมงละ
๖๐๐บาทX ๔๕ช่ัวโมง เป็นเงิน 
๒๗,๐๐๐บาท 
กลุํมที่ 2 English for Visitor 
Reception ช่ัวโมงละ ๖๐๐ บาท 
X๔๕ ช่ัวโมง เป็นเงิน ๒๗,๐๐๐ 
บาท 
- คําวัสดุอุปกรณ์  3,000 บาท 
-.คําถํายเอกสาร 8,000 บาท 
รวมกจิกรรมที่ ๖.๒ 
เป็นเงิน 65,๐๐๐ บาท 
รวมกจิกรรมที่ ๖ เป็นเงิน 
99,800 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 7 กิจกรรมประสาน
ความร่วมมือกับต่างประเทศ 
(กิจกรรมประสานกิจกรรมกับ
สถาบันพระบรมราชชนก) 
พัฒนาความเชี่ยวชาญด๎าน
การศึกษาทางสาธารณสุข 
ส าหรับอาจารย์และอาจารย์พี่
เลี้ยงแหลํงฝึกในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข :ความรํวมมือ
Temasek Foundation และ 
Nanyang polytecnic  
International สาธารณรัฐ
สิงคโปร ์

1.อาจารย์ 5 
คน 
2. พ่ีเลี้ยงแหล่ง
ฝึก 4 คน 
 

กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมพัฒนาความ
เชี่ยวชาญด้านการศึกษาทาง
สาธารณสขุ พัฒนาความเชี่ยวชาญ  
จ านวน 9 คน ๆละ 35,000 บาท  
รวมเป็นเงิน 315,000 บาท 

  ดร.พนารตัน ์

  กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ในการบริหาร
หลักสูตรและศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องท้ังในและนอก
สถาบัน 

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร ปี 55 
และปี 60 
จ านวน 10 คน 

กิจกรรมที่ 8 
๑. คําตอบแทนวิทยากรหนํวยงาน
รัฐบาล ๖๐๐ บาท x ๗ชม.x ๒วัน 
เป็นเงิน   ๘,๔๐๐ บาท 
๒. คําที่พัก จ านวน 3 คืน x 900 
บาทx15คนเป็นเงิน40,500บาท 
๓. คําน้ ามันเชื้อเพลิง เป็นเงิน   
๖,๐๐๐ บาท 
๔. คําเบี้ยเลีย้ง 240 บาท x 3 
วัน x 15 คน เป็นเงิน 10,800 
บาท 

ตค.61-กย.
62 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

รวมเงินกิจกรรมที่ 8  
เป็นเงิน 65,700 บาท 

สรปุงบประมาณโครงการที่ RP05-45 3,235,420    
โครงการที่ RP05-46 
โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสายสนับสนุน
ตามสมรรถนะความ
เชี่ยวชาญ 
 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
 โครงการงานประจ า 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสายสนับสนุน
ตามพันธกิจ/ลักษณะ งาน
ที่รับผิดชอบ และตาม
ความเชี่ยวชาญ 
๓. เพื่อเตรียมความพร๎อม
บุคลากรส าหรับการ
ก าหนดทางเดินในสาย
อาชีพของต าแหนํงงาน 
๔. เพื่อพัฒนาสาย
สนับสนุน ให๎มีความรู๎ 

2.ร๎อยละ 100 ของ
บุคลากรสายสนับสนุน  
ได๎รับการพัฒนาตามความ
เชี่ยวชาญ เฉพาะสาขาไมตํ่ า
กวํา 15ชม./ป ี
3.ร๎อยละ90 ไดร๎ับการ
เตรียมความพร๎อมบุคลากร
สายสนบัสนุนส าหรับการ
ก าหนดทางเดินในสายอาชีพ
ของต าแหนํงเพ่ิมขึ้น 
- ร๎อยละ 60. ของบุคลากร
สายสนบุสนุนที่ได๎รับการ
พัฒนา ด๎านภาษาอังกฤษ
สอบผํานระดับคะแนน 50 
 
 

กิจกรรมที่ 1 การจัดท า
แผนพัฒนารายบุคคล 
1. ทบทวนแผนระบบและ
กลไกและคูํมือการพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุน 
2. วิเคราะห์ รวบรวม 
ประเมินผลการพัฒนา
บุคลากร ใน ปี 2561 
3.  ส ารวจความต๎องการ
พัฒนาตนเองในปีงบประมาน 
2561 -2565 
4. จัดท าโครงการ/กิจกรรม
พัฒนาบุคลากร ตามผลส ารวจ
ความต๎องการ 
5.ประชุมเชิงปฏิบัติการ
บุคลากรมีสํวนรํวมในการ
จัดท าแผนพัฒนารายบุคคล 
(Individual development 
Plan: IDP) 
6. ด าเนินการตาม IDP 
6.ประเมินกระบวนการ พัฒนา

กิจกรรมที่ 1  
สายสนับสนุน 
58 คน 
- ข๎าราชการ 3 คน 
- ลูกจ๎างประจ า  
๑0 คน 
- พนักงานราชการ 
2 คน 
- พนักงาน
กระทรวง   
สาธารณสุข 9 คน 
- ลูกจ๎างช่ัวคราว 
4 คน 
- ลูกจ๎างเหมา 
บริการ 30 คน 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 1 (ใช้เงินอุดหนุน) 
- คําวัสดุอุปกรณ์ 2,000 บาท 
- คําถํายเอกสาร 3,000 บาท 
รวมกจิกรรมที่ 1 เป็นเงิน 
5,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไตรมาส 1  
ตค.61 –ธ.ค.
62 

อาจารย์และ
บุคลากรสายสนับ
สามารถน าความรู๎
ความ สามารถใน
งานตามความ
เชี่ยวชาญและตาม
พันธกิจของ
วิทยาลัยมาใช๎ใน
การพัฒนางาน
และองค์กร 
 
 

อ.อารีย ์
ดร.นุศรา 
คุณชไมพร 
คุณศุภรศร ี
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

และทักษะด๎าน
ภาษาอังกฤษ 
 

ศักยภาพบุคลากรมาวางแผนใน
การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
และน าผลการประเมินไป
วางแผนพัฒนาบุคคลากรในปี
ตํอไป  
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุน 
ด าเนินการเพื่อการพัฒนา
บุคลากร โดย 
2.1 สนับสนุนอ านวยความ
สะดวกบุคลกรในการศึกษาตํอ 
ไปพัฒนาตามความเช่ียวชาญ
ตามระบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ 2.1 การพัฒนาตาม
ความเชี่ยวชาญ (ใช้เงินอุดหนุน) 
- สายสนับสนุนคนละ 
10,๐๐๐ บาท x 58 คน เป็นเงิน 
58๐,๐๐๐  บาท 
รวมกจิกรรมที่  2.1 
เป็นเงิน 580,000 บาท 

  2.2 สนับสนุนอ านวยความ
สะดวกบุคลากรในการพัฒนา
ตามโครงสรา๎ง งานท่ีรับผิดชอบ 
เชํนจัดประชุมเชิงปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญทางด๎านสายงาน
ที่รับผิดชอบ งานแมํบ๎าน 
พนักงานขับรถ คนสวน ฯลฯ 
 

 กิจกรรมที่ 2.2 (ใช้เงินอุดหนุน) 
-งานการเงิน จ านวน ๔ คนคนๆ 
ละ 10,000บาท เป็นเงิน 
40,000 บาท 
-งานพัสดุ จ านวน 3 คนละ 
10,000 บาท เป็นเงิน 30,000 
บาท 
-งานทรัพยากรบุคคล จ านวน 2 
คนละ 10,000 บาท เป็นเงิน 
20,000 บาท 
 

ไตรมาส 1 – 
4 
ตค.61 –กย.
62 

 อ.อารีย ์
ดร.นุศรา 
คุณชไมพร 
คุณศุภรศร ี
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

- งานสารบรรณ จ านวน 1 คนๆ
คนละ 5,000 บาท เป็นเงิน 
5,000 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 
- งานวิชาการ จ านวน 5คน คน
ละ 10,000 บาทเป็นเงิน 
50,000 บาท 
-งานกิจการนักศึกษา จ านวน 1 
คน คนละ 10,000บาทเป็นเงิน 
10,000บาท 
-งานวิจัยฯ จ านวน 2 คน 
คนละ 10,000บาทเป็นเงิน 
20,000 บาท 
- งานอาคารสถานท่ี จ านวน 17 
คน คนละ 5,000บาทเป็นเงิน 
85,000 บาท 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

-งานซํอมบ ารุง  จ านวน 8คน คน
ละ 5,000บาท เป็นเงิน 
40,000 บาท 
- งานยานพาหนะจ านวน 4 คน คน
ละ 5,000บาทเป็นเงิน 20,000 
บาท 
- งานประชาสัมพันธ์ จ านวน 1คน 
คนละ 5,000บาทเป็นเงิน 5,000
บาท 
รวมกจิกรรมที่ 2.2 
เป็นเงิน 425,000 บาท 

  2.3 สนับสนุนการพัฒนา
ภาษาอังกฤษ 
-ทดสอบวัดความรู๎กํอนอบรม 
และวิเคราะหผ์ลการอบรม 
-อบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อ
พัฒนาทักษะ การฟัง อําน พูด 
และเขียน  
-ทดสอบหลังฝึกอบรม  
-แจ๎งบุคลากรทราบ และน าผล
มาวางแผนพัฒนาบุคคลากรใน
ปีตํอไป 

 กิจกรรมที่ 2.3 (ใช้เงินอุดหนุน) 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือพัฒนา
ทักษะ การฟัง อ่าน พูด และ
เขียน  
- คําตอบแทนวิทยากร
ภาษาอังกฤษช่ัวโมงละ ๖๐๐ บาท 
X ๔๕ ช่ัวโมง  
เป็นเงิน ๒๗,๐๐๐ บาท 
- คําถํายเอกสาร  เป็นเงิน ๑,๐๐๐ 
บาท 
รวมกจิกรรมที่ 2.3 
เป็นเงิน 28,000  บาท 

ไตรมาส 1 – 
4 
ตค.2561 –
กย.2562 
ก าหนดชํวง
อบรม เวลา 
13.00 – 
15.00 น. 
(อาทิตย์ละ 2 
วัน/สัปดาห์) 

 อ.อารีย ์
ดร.นุศรา 
ดร.พนารตัน ์
น.ส.ชไมพร 
นางศุภรศร ี

สรปุงบประมาณโครงการที่ RP05-46 1,038,000    
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่ RP05-47 
โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเรียนรู๎เพื่อ
พัฒนาองค์กรตามแนว
พระราชด าริ และปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  
 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
โครงการงานประจ า 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อเสริมสร๎างความรู๎ 
ความเข๎าใจ ทัศนคติ ใน
การพัฒนาองค์กรตามแนว
พระราชด าริ และปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. เพื่อให๎บุคลากรของ
วิทยาลัยฯ มคีวามรูค๎วาม
เข๎าใจ ที่สามารถน ามา
ปรับใช๎ในการปฏิบัตติน
ตามแนวพระราชด าริ และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
๓.เพื่อสํงเสรมิให๎เกิด
บรรยากาศในการท างานท่ี

๑. ร๎อยละ 80 บุคลากรเข๎า
รํวมโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาองค์กรตาม
แนวพระราชด าริ และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
๒.ร๎อยละ ๘๐ ของบุคลากร
มีความรู๎ ความเข๎าใจ 
ทัศนคติ ในการพัฒนา
องค์กร ตามแนวทาง
พระราชด าริและปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
๓.ร๎อยละ ๗๐ ของบุคลากร
สามารถน าความรู๎ความ
เข๎าใจ ไปประยุกต์ใช๎ในการ
ปฏิบัติตนตามแนว
พระราชด าริ และปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
๔.ร๎อยละ๘๐ ของผู๎เข๎ารํวม
โครงการมคีวามพึงพอใจใน
การจัดโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการฯอยูํในระดับดี

๑.ทบทวนและวิเคราะห์ผล
การด าเนินงานโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
องค์กรปี ๒๕๖๐และวาง
แผนการจดัประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
บุคลากร ให๎มคีวามรู๎ ความ
เข๎าใจ ในการพัฒนาองคก์ร
ตามแนวพระราชด าริ และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๒.ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
บุคลากร ให๎มคีวามรู๎ ความ
เข๎าใจ ในการพัฒนาองค์กร
ตามแนวพระราชด าริ และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๓.ศึกษาดูงานตามแนว
พระราชด าริ และปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
๔.ประเมินผลการด าเนินการ 
สรุป และถอดบทเรียน พร๎อม
น าเสนอรายงานตํอคณะ
กรรมการบริหารวิทยาลัย 
 

๑.อาจารย์  ๕9 
คน 
๒.สายสนับสนุน 
58 คน 
- ข๎าราชการ 3 คน 
- ลูกจ๎างประจ า  
๑0 คน 
- พนักงานราชการ 
2 คน 
- พนักงาน
กระทรวง   
สาธารณสุข 9 คน 
- ลูกจ๎างช่ัวคราว 
4 คน 
- ลูกจ๎างเหมา 
บริการ 30 คน 
รวม 117คน 
 

การประชมุเชิงปฏบิัติการ
ทบทวนความรู้ ความเข้าใจใน
ค่านิยมร่วมขององค์กร (วันท่ี 21 
พฤศจิกายน 2561) 
- คําตอบแทนวิทยากรบรรยาย
จากหนํวยราชการ  2 คน x 3 
ช่ัวโมง x 600 บาท เป็นเงิน   
3,600 บาท 
- คําพาหนะเดินทางวิทยากรเป็น
เงิน 5,000 บาท 
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 
จ านวน 117 คน x 25 บาท x 1 
มื้อ เป็นเงิน 2,925 บาท 
รวมเป็นเงิน 11,525 บาท 
 
การศึกษาดูงานหน่วยงาน
ราชการตามแนวพระราชด าริ
และปรชัญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง วพบ.พะเยา และ
โครงการพระราชด าริจังหวัด
เชียงราย 
- คําตอบแทนวิทยากรจาก
หนํวยงานราชการที่ศึกษาดูงาน 
(วพบ.) จ านวน 2 คน x 6 ช่ัวโมง 

รุํนที่ 1  
วันท่ี 28 พย. 
- 1 ธค.61 
 
รุํนที่ 2 วันท่ี 
5 – 8 ธค.61 

-บุคลากรมคีวามรู๎ 
ความเข๎าใจ 
ทัศนคติที่ดี ในการ
พัฒนาองค์กร 
และสามารถน า
ความรู๎ ไป
ประยุกต์ใช๎ในการ
ปฏิบัติตนตาม
แนวทาง
พระราชด าริและ
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

อ.อารีย์ กุลจ ู
นางศุภรศรี  
นส.ชไมพร 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

ดี บุคลากรมีความสุขและ
ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน 
 

(๓.๕๑ ขึ้นไป) x 600 บาท x 1 วันx 2 รุํน เป็น
เงิน 14,400 บาท 
- คําตอบแทนวิทยากรจาก
หนํวยงานราชการที่ศึกษาดูงาน 
(โครงการตาม   
พระราชด าริ) จ านวน 2 คน  x 6 
ช่ัวโมง x 600 บาท x 1 วันx 2 
รุํน เป็นเงิน  14,400 บาท 
- คําตอบแทนวิทยากรจาก
หนํวยงานเอกชน จ านวน 2 คน x 
9 ช่ัวโมง x 1,200 บาท  x 2 รุํน 
เป็นเงิน 43,200 บาท 
- คําที่พักวิทยากร ห๎องละ 1,450 
x 2 คืน x 2 ห๎อง x2 รุํน เป็นเงิน  
11,600 บาท 
- คําพาหนะเดินทางวิทยากร ไป - 
กลับ จ านวน 2 คนๆละ 5,000 
บาทx 2 รุํน เป็นเงิน   20,000 
บาท                                                          
- คําอาหารครบมื้อบุคลากร(ศึกษา
ดูงานวพบ. และคก.พระราชด าริ) 
117 คน x 600 บาท x 3 วัน 
เป็นเงิน   210,600 บาท 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 
จ านวน 117 คน x 35 บาท x 2 
มื้อ x 3 วัน เป็นเงิน  24,570 
บาท 
- คําอาหารครบมื้อบุคลากร(ถอด
บทเรียน) จ านวน 117 คน x 
950 บาท x 1 วัน เป็นเงิน   
111,150 บาท 
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม(ถอด
บทเรียน) จ านวน 117 คน x 50 
บาท x 2 มื้อ x 1 วัน เป็นเงิน  
11,700 บาท 
- คําที่พัก ห๎องละ 1,450 บาท x 
3 คืน x 59 ห๎อง เป็นเงิน 
256,600 บาท 
- คําจ๎างเหมารถตู๎พร๎อมน้ ามัน
เชื้อเพลิง คันละ 4,000 บาท x 
4 วันx 6 คันx 2 รุํน เป็นเงิน 
192,000 บาท 
- คําของที่ระลึก 1,500 บาท x 
2 ช้ินx 2 รุํน  เป็นเงิน 6,000 
บาท 
- คําจัดท าปูายไวนลิ 3,000 บาท 
x 1 ผืนx 2 รุํน เป็นเงิน  6,000 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

บาท 
- คําวัสดุอุปกรณ์   เป็นเงิน   
20,000 บาท 
- คําเชําสถานท่ีประชุมพร๎อม
อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ วันละ 
12,000 บาท x 1 วัน x 2 รุํน 
เป็นเงิน 24,000บาท 

สรปุงบประมาณโครงการที่ RP05-47 966,270    
โครงการที่ RP05-48 
โครงการธ ารงรักษาและใช๎
ประโยชน์ทรัพยากรบุคคล 
 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
 โครงการงานประจ า 

วัตถุประสงค์ 
- เพื่อรักษาทรัพยากร
บุคคลให๎คงอยูํและใช๎
ทรัพยากรบุคคลให๎เกิด
ประโยชนส์ูงสุด 
- เพื่อประเมิน
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบตัิ
ราชการและมีการจัดสรร

1. ร๎อยละ 80 อาจารย์
ประจ าที่ยื่นขอเลื่อนระดับ
เมื่อครบระยะเวลาที่ก าหนด 
2. ร๎อยละ 80 ของบุคลากร
ที่ผํานเกณฑ์การประเมินผล
การปฏิบัตริาชการในระดับดี
ขึ้นไป 
3. ร๎อยละ 90 ของบุคลากร
ทุกระดับได๎รับสวัสดิการที่
วิทยาลัยฯ จดัสรร 
4. ร๎อยละ 80 ของบุคลากร
มีระดบัความสุข (happy 
Nomiter) อยูํในระดับดี 
(3.51 ขี้นไป) 
5. ร๎อยละ๑๐๐ ของ
บุคลากรไดร๎ับการตรวจ

กิจกรรมที่ 1  
1.ขั้นเตรียมการ (Plan) 
- ทบทวนคณะกรรมการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล/ระบบกลไกการ
ด าเนินงาน 
- วางแผนการด าเนินงาน
บริหารทรัพ าทฟหั02ยากร
บุคคล 
2. ขั้นด าเนินงาน (DO) 
- ด าเนินการบรหิารและ
พัฒนาบุคลากรตามแผนงาน 
3. ขั้นประเมินผล (Check) 
 - สรุปผลการด าเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรคแตํละกิจกรรม
ทุก 3 เดือน ตํอหัวหน๎างาน 

อาจารย์และ
บุคลากรวิทยาลัย
พยาบาลบรม 
ราชชนนี  
พุทธชินราช 
 

กิจกรรมที่ 1 
ไมํใช๎งบประมาณ 
 

1 ตุลาคม 
2561- 
30 กันยายน 
2562 
 

- มีการเลื่อนระดับ
ของอาจารย์ใน
ระยะเวลาที่
ก าหนด 
- บุคลากรผาํน
เกณฑ์การ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการใน
ระดับดีขึ้นไป 

อ.อารีย ์
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 

สิ่งจูงใจและขวัญก าลังใจ
ให๎กับบุคลากรของ
วิทยาลัย 
2. เพื่อสํงเสริมให๎บคุลากร
มีการดูแลสุขภาพอยําง
ถูกต๎องและเหมาะสม 
3.เพื่อสํงเสรมิบุคคล
ต๎นแบบด๎านปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ 
5. เพื่อให๎บุคลากรม ี

สุขภาพและตรวจสมรรถนะ
รํางกายประจ าปี6. ร๎อยละ 
80 ของบุคลากรมีความรู๎
ความเข๎าใจ เกี่ยวกับวิธีการ
ดูแลสุขภาพทั้งด๎านรํางกาย 
จิตใจและสังคม 
7. ร๎อยละ ๖๐ ของ 
บุคลากรมีภาวะสุขภาพดี 
(Happy Body)  
8. ร๎อยละ ๖๐ ของบุคลากร 

รองผู๎อ านวยการ 
4. ขั้นน าผลการประเมินไปใช๎
พัฒนา (Act) 
- น าเสนอผลการด าเนิน
โครงการตํอคณะ
กรรมการบริหารฯ ทุก 6 
เดือน 
- น าข๎อเสนอแนะจากคณะ
กรรมการบริหารฯ มาปรับปรุง
และพัฒนาการด าเนิน
โครงการตํอไป 

ทัศนคติที่ดีในการดูแล
สุขภาพ 
6.เพื่อให๎บุคลากรสามารถ
น าความรู๎และทักษะไป
จัดการดูแลสุขภาพของ
ตนเองได ๎

มีคํา BMI อยูํในเกณฑ์ปกต ิ
9. มีบุคลากรต๎นแบบในการ
ปรับเปลีย่นสุขภาพ(อยําง
น๎อย 3 คน) 

กิจกรรมที่ 2 ตรวจสุขภาพ
ประจ าปีและตรวจสมรรถนะ
ร่างกาย 
1. ประชุมวเิคราะห์ผลการ
ตรวจสุขภาพประจ าปี 2561 
เพื่อใช๎เป็นข๎อมูลในการวาง
แผนการด าเนินงานในปี 
2562 
2. ก าหนดวันตรวจสุขภาพ
และตรวจสมรรถนะรํางกาย
ประจ าป ี
๓. ให๎ความรู๎ในการดูแล
สุขภาพ โดยทีมวิทยากร

กิจกรรมที่ 2 
๑.อาจารย์  ๕5 
คน 
๒.สายสนับสนุน 
55 คน 
- ข๎าราชการ 3 คน 
- ลูกจ๎างประจ า  
๑0 คน 
- พนักงานราชการ 
2 คน 
- พนักงาน
กระทรวง 
สาธารณสุข 12 

กิจกรรมที่ 2 ตรวจสุขภาพ
ประจ าปีและตรวจสมรรถนะ
ร่างกาย 
 (ใช๎เงินรายได๎สถานศึกษา) 
1. คําตรวจสมรรถนะรํางกาย 
จ านวน 114 คนๆละ 200บาท 
เป็นเงิน 22,800 บาท 
2. คําอาหารวํางผู๎รํวมโครงการ 
จ านวน ๑ มื้อ X 3๕ บาท X ๑14 
คน เป็นเงิน 3,990 บาท 
3. คําอาหารวํางเจ๎าหน๎าที ่
ศูนย์อนามัยที่ 9 จ านวน 35 บาท 
X ๑๐  คน เป็นเงิน 3๕๐ บาท 

- ตรวจ
สมรรถนะ
รํางกาย
ประจ าป ี
วันท่ี ๑๒ 
ตุลาคม  
256๑ 
(๘.๓๐-
๑๒.๐๐ น) 
- ให๎ความรู๎ใน
การดูแล
สุขภาพ  
วันท่ี ๑๒ 

- บุคลากรของ
วิทยาลัยสามารถ
ดูแลสุขภาพกาย 
และใจด๎วยตนเอง
อยํางถูกต๎องและ
เหมาะสมพร๎อมทั้ง
สามารถจัดการ
สุขภาพของตนเอง
ได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

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

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

DHML และอาจารย์งาน
พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศของ
วิทยาลัย 
๔. อบรมเชิงปฏิบัติการให๎
ความรู๎ในการดูแลสุขภาพด๎วย
สมาธิบ าบดัแบบ SKT  
(วิทยากร รศ.ดร.สมพร กันทร
ดุษฎ-ีเตรียมชัยศรี) 
๕. จัดท าคูมํือสุขภาพ  ส าหรับ
บุคลากรเพื่อใช๎เป็นแนวทางใน
การดูแลสุขภาพตนเองและ
บันทึกการดูแลสุขภาพด๎วย
ตนเอง 
๖. คัดเลือกกลุมํเปูาหมายใน
การดูแลตนเองเพื่อสร๎างเสริม
สุขภาพกายใจและสมาชิก
ผู๎สนใจ 
(จ านวน ๑๐-๒๐ คน) 
(กลุํมเปูาหมายคือผู๎ที่มีผลการ
ตรวจรํางกายประจ าปี ๒๕๖๐ 
ผิดปกติ ได๎แกํ   คําความดัน
โลหิต คาํระดับน้ าตาลในเลือด
และคําระดับไขมันโค
เรสเตอรอล ฯลฯ หรือผู๎ที่เป็น

คน 
- ลูกจ๎างช่ัวคราว 
4 คน 
- ลูกจ๎างเหมา 
บริการ 28 คน 
รวม 114 คน 
 
๓.กลุมํเปูาหมาย
ในการดูแล
ตนเองเพื่อสร๎าง
เสรมิสุขภาพ
กายใจและ
สมาชิกผูส๎นใจ 
(จ านวน ๑๐-๒๐ 
คน) 
 

4. คําตรวจสุขภาพของลูกจ๎าง
ช่ัวคราว จ านวน 4 คนx ๙๘๐
บาท เป็นเงิน 3,92๐  บาท 
5. คําตรวจสุขภาพของพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข จ านวน 12 
คน x ๙๘๐ บาท เป็นเงิน 11,76๐  
บาท 
6. คําตรวจสุขภาพของลูกจ๎างเหมา
บริการ จ านวน 28 คน x ๙๘๐ 
บาท เป็นเงิน 27,440  บาท 
7. คําอาหารวํางผู๎รํวมโครงการ ๑ 
มื้อ X 35 บาท  X ๑14 คน เป็น
เงิน 3,990 บาท 
8. คําอาหารวํางเจ๎าหน๎าท่ี
โรงพยาบาลพุทธชินราช 35 บาท 
X ๑๐  คน เป็นเงิน 3๕๐ บาท 
๙. ของรางวัลบุคลากรต๎นแบบใน
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
เพื่อสร๎างเสริมสุขภาพกายใจ  ๓ 
ช้ิน X ๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๑,๕๐๐ 
บาท 
๑๐. สมุดคูํมือสุขภาพประจ าตัว 
จ านวน ๑๑๔ เลํม X ๕๐ บาท  
เป็นเงิน ๕,๗๐๐ บาท 

ตุลาคม 256
๑ 
(๑๓.๐๐-
๑๖.๐๐ น) 
- ตรวจสุขภาพ
ประจ าป ี
๒๕๖๒ 
วันท่ี ๙ 
สิงหาคม 
2562 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โรคเรื้อรังและรับการรักษา
แล๎ว) 
๗. จัดกิจกรรมการออกก าลัง
กายด๎วยการเต๎นแอโรบิค 
สัปดาหล์ะ  3–5 วัน 
๘. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ 
: การดูแลสุขภาพด๎วยสมาธิ
บ าบัดแบบ SKT ด๎วยตนเอง 
๙. ติดตามประเมินผล สุขภาพ
กายใจ ทุก ๓ เดือน 
10. ประเมินผลการ
ด าเนินการและรายงานเสนอ
ผู๎บริหาร 
๑1. วิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงานและน าผลไปพัฒนา
ปรับปรุงในปีตํอไป 

รวมเป็นเงิน ๘๑,๕๘๐  บาท 
 

  กิจกรรมที่ 3 กจิกรรมให้
ความรู้ในการดูแลสขุภาพ 
 

 กิจกรรมที่ 3 กจิกรรมให้ความรู้
ในการดูแลสุขภาพ 
(โดยทีมวิทยากรDHML และ
อาจารย์งานพัฒนาศูนย์ความเป็น
เลิศของวิทยาลัย) 
๑. คําอาหารวํางผู๎รํวมโครงการ ๒ 
มื้อ X 35 บาท X ๑14 คน เป็น
เงิน ๗,9๘0 บาท 

๕ ตุลาคม 
๒๕๖๑
(๑๓.๐๐-
๑๖.๐๐น)  
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

๒. คําจัดท าปาูยไวนลิ 1,500 
บาท 
๓. คําวัสดุอุปกรณ์ 3,000 บาท 
๔. ของที่ระลึกทีมวิทยากร  ๕ ช้ิน 
X ๓๐๐ บาท เป็นเงิน๑,๕๐๐ 
บาท  
รวมเป็นเงิน  ๑๓,๙๘๐ บาท 

  กิจกรรมที่ 4 อบรมเชิง
ปฏิบัติการ : การดูแลสุขภาพ
ด้วยสมาธิบ าบัดแบบ SKT 
ด้วยตนเอง 

อาจารย์และ 
เจ๎าหน๎าท่ี  
จ านวน 114 คน 

กิจกรรมที่ 4 อบรมเชิงปฏิบัติการ 
: การดูแลสุขภาพด้วยสมาธิบ าบดั
แบบ SKT ด้วยตนเอง(รศ.ดร.สม
พร กันทรดุษฎ-ีเตรียมชัยศรี) 
๑. คําตอบแทนวิทยากร(หนํวยงาน
เอกชน)  
จ านวน 1 คนx1,200บาท 
x๑๔ชม. เป็นเงิน ๑๖,๘00 บาท 
๒.คําเดินทาง/พาหนะวิทยากร   
จ านวน ๔,000 เป็นเงิน ๔,000 
บาท 
๓. คําที่พักวิทยากรจ านวน ๒ คืน
x1 ห๎องx1,200 บาท  เป็นเงิน 
๒,๔00 บาท 
๔.คําอาหารกลางวันอาจารย์และ 
เจ๎าหน๎าท่ี จ านวน 114 คนx80
บาท x 2 วัน  

2๐-๒๑ 
พฤศจิกายน 

๒๕๖๑ 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

เป็นเงิน ๑๘,๒๔0 บาท  
๕.คําอาหารวํางและเครื่องดืม่ 
อาจารย์และเจา๎หน๎าท่ี จ านวน  
114 คนx25บาทx ๔ มื้อ เป็นเงิน 
๑๑,๔00  บาท 
๖. คําจัดท าปาูยไวนลิ 1,500 
บาท 
๗. คําวัสดุอุปกรณ์ 3,000 บาท 
รวมเป็นเงิน ๕๗,๓๔๐  บาท 

  กิจกรรมที่ 5 ส่งเสริมสุขภาพ
ด้วยการออกก าลังกาย 
 

อาจารย์และ 
เจ๎าหน๎าท่ี  
จ านวน 114 คน 

กิจกรรมที่ 5 ส่งเสริมสุขภาพ
ด้วยการออกก าลังกาย 
- คําตอบแทนวิทยากร 150 บาท 
X 1 ชม. X 5 วัน x 52 สัปดาห์  
เป็นเงิน  39,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑ ตุลาคม 
๒๕๖๑ – ๓๐ 
กันยายน 
๒๕๖๒ 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

สรปุงบประมาณโครงการที่ RP05-48 ๑๙๑,๙๐๐      
โครงการที่ RP05-49 
โครงการจดัหาวัสดุ
อุปกรณ์ในการบริหารงาน 
 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
โครงการงานประจ า 
วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อให๎มีวัสดุอุปกรณ์ใน
การบริหารงานเพียงพอ
พร๎อมใช๎งานสอดคล๎องกับ
ความต๎องการ 

 
 

ร๎อยละ 80 ของบุคลากรมี
ความพึงพอใจใช๎ในการ
จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการ
บริหารงานที่เพียงพอ พร๎อม
ใช๎งาน และสอดคล๎องกับ
ความต๎องการ 
-มีแผนการจดัหา และใช๎
วัสดุอุปกรณ์ในการ
บริหารงาน 

1. ส ารวจความต๎องการการใช๎
วัสดุอุปกรณ์ของแตํละกลุํม
งาน 
2.ประชุมคณะกรรมการ
บริหารทรัพยากรฯ เพื่อ
พิจารณาต๎องการการใช๎วัสดุ
อุปกรณ์ของแตํละกลุมํงาน 
3.จัดท าแผนการจัดหาวสัดุ
อุปกรณ์ในการบริหารงานแตํ
ละกลุมํงาน 
จ าแนกตามไตรมาส 
4. ด าเนินการจัดหา เบิกจําย
วัสดุอุปกรณ์ในการบริหารงาน
แตํละกลุํมงานในแตลํะไตร
มาส 
5. ประเมินผลความพึงพอใจ
ของบุคลากรในการจดัหาวัสดุ
อุปกรณ์ในการบริหารงานที่
เพียงพอ พร๎อมใช๎งาน และ
สอดคล๎องกับความต๎องการ 
6. ประเมินผลกระบวนการ
ด าเนินโครงการ 
 

๑.อาจารย ์
๕๙คน 
(ข๎าราชการ๕๗
คน พกส.๑คน 
จ๎างเหมาบริการ  
๑ คน) 
๒.บุคลากร 
สายสนบัสนุน
๕๕ คน 
(ข๎าราชการ๓คน 
ลูกจ๎างประจ า 
๑๐คน 
พนักงานราชการ  
๒คน 
พกส. ๙ คน 
ลูกจ๎างช่ัวคราว 
๔คน จ๎างเหมา
บริการ ๙ คน 
รวม ๑๑๔ คน 

1.จัดซื้อวัสดุคงคลังส านักงาน/
งานบ๎านงานครัว 
(ส ารวจ 4,537,510.80 บาท) 
2.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ซํอมแซม
บ ารุงรักษา 
150,000 บาท (รายได๎) 

ต.ค.2561-
30 ก.ย.
2562 

บุคลากรของ
วิทยาลัยฯมี วัสดุ
อุปกรณ์ที่เหมาะสม 
เพียงพอในการ
บริหารงานอยํางมี
ประสิทธิภาพ 
 

จ.ส.อ.สุชาต ิ
นางพชรพร 
นส.ทัศนียา 
นส.เบญจวรรณ 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

สรปุงบประมาณโครงการที่ RP05-49 4,687,510.80    
โครงการที่ RP05-50 
โครงการจดัหาครุภณัฑ์
เพื่อการเรยีนการสอน 
 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
โครงการงานประจ า 
วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อให๎การด าเนินการ
จัดการเรียนการสอน และ
การบริหารงานเป็นไป
อยํางมีประสิทธิภาพ 
 

-ร๎อยละ 80 ของบุคลากรมี
ความพึงพอใจตํอครุภณัฑ์
เพื่อการเรยีนการสอนใน
ประเด็นความเพียงพอ 
พร๎อมใช๎งาน และสอดคล๎อง
กับความต๎องการ 
-มีแผนจัดหาครภุัณฑเ์พื่อ
การเรยีนการสอน 

1. ส ารวจความต๎องการจัดหา
ครุภณัฑ์เพื่อการเรียนการสอน
ของแตํละภาควิชา 
2.ประชุมคณะกรรมการ
บริหารทรัพยากรฯ เพื่อ
พิจารณาต๎องการครภุัณฑ์เพื่อ
การเรยีนการสอน 
ของแตํละภาควิชา 
3.จัดท าแผนการจัดหา
ครุภณัฑ์เพื่อการเรียนการสอน 
ของแตํละภาควิชา 
4. ด าเนินการจัดหา ตรวจรับ
ประชาสมัพันธ์การใช๎งาน
ครุภณัฑ์เพื่อการเรียนการสอน 
5. ประเมินผลความพึงพอใจ
ของบุคลากรตํอครุภณัฑ์เพื่อ
การเรยีนการสอนในประเด็น
ความเพียงพอ พร๎อมใช๎งาน 
และสอดคล๎องกับความ
ต๎องการ 
6. ประเมินผลกระบวนการ
ด าเนินโครงการ 
 

๑.อาจารย ์
๕๙คน 
(ข๎าราชการ๕๗
คน พกส.๑คน 
จ๎างเหมาบริการ  
๑ คน) 
๒.บุคลากร 
สายสนบัสนุน
๕๕ คน 
(ข๎าราชการ๓คน 
ลูกจ๎างประจ า 
๑๐คน 
พนักงานราชการ  
๒คน 
พกส. ๙ คน 
ลูกจ๎างช่ัวคราว 
๔คน จ๎างเหมา
บริการ ๙ คน 
รวม ๑๑๔ คน 

1)ครุภณัฑเ์พื่อการเรียนการสอน 
(หุํน,วิทยาศาสตร์) 
-หุํนฝึกท าคลอด (งบลงทุนปี 
2562) เป็นเงิน 460,000 
บาท** 
 -หุํนทารก หุํนฝึกท าคลอด เป็น
เงิน 200,000 
 -หุํนชํวยฟ้ืนคืนชีพพ้ืนฐาน 2 ตัว 
เป็นเงิน 400,000 
 -กล๎องจุลทรรศน์ ชนิด 2 หัว  
(ความต๎องการ 5 เครื่อง 
40,000 บาท)เป็นเงิน 
200,000 บาท 
-คําบ ารุงรักษาหุํนฝึกชํวยชีวิตขั้น
สูง 45,000 บาท 
2)ครุภณัฑส์ านักงาน เป็นเงิน 
400,000 
รวมท้ังหมดเป็นเงิน 
1,705,000 บาท  
(รวมงบลงทุน) 

ต.ค.2561 -
30 ก.ย.
2562 

บุคลากรของ
วิทยาลัยฯมี 
ครุภณัฑ์ที่
เหมาะสมเพื่อการ
เรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ 
 

อ.จารุวรรณ 
จ.ส.อ.สุชาต ิ
นางพชรพร 
นส.ทัศนียา 
นส.เบญจวรรณ 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

สรปุงบประมาณโครงการที่ RP05-50 1,245,000 **ไมํรวมงบลงทุน  
โครงการที่ RP05-51 
โครงการจ๎างเหมาบริการ
เพื่อการบริหารงาน 
 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
โครงการงานประจ า 
วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อให๎มีบุคลากร
เพียงพอในการบริหาร
องค์กรเป็นไปอยํางมี
ประสิทธิภาพ 
2. เพื่อให๎การบริหาร
องค์กรเป็นไปอยํางมี
ประสิทธิภาพ 
 

-ร๎อยละ 80 ของบุคลากร
จ๎างเหมาบริการมผีลการ
ประเมินการท างานตาม
เกณฑ์ของวิทยาลัยฯ ผําน
เกณฑ์มากกวําร๎อยละ85 
-มีแผนการจา๎งเหมา และ
ประเมินบุคลากรจ๎างเหมา
บริการ 
-ร๎อยละ 80 ของบุคลากรที่
เกี่ยงข๎องกับการจ๎างเหมา
บริการมคีวามพึงพอใจตํอ 
ผลลัพธ์ของการจ๎าง 

1. คณะกรรมการทรัพยากร
บุคคลฯ น าผลการประเมิน
บุคลากรจา๎งเหมาบริการ/
ผลลัพธ์ของการจ๎างมา
วิเคราะหเ์พื่อด าเนินการจ๎าง
ตํอ/ไมํจ๎างตํอ/พัฒนาบุคลากร
จ๎างเหมาบริการกรรีที่มีการ
จางตํอ 
2.เสนอกรรมการบริหารให๎
ความเห็น 
3.ด าเนินการท าสัญญาจ๎าง
โดยระบุหน๎าที่รับผิดชอบ/
ผลลัพธ์ของการจ๎างท่ีชัดเจน 
และการประเมินผลการจ๎าง
เหมาบริการ 
4. ติดตามประเมินการ
ท างาน/ผลลัพธ์ของการจ๎าง 
5. ประเมินผลความพึงพอใจ
ของผู๎รับบริการที่เกี่ยวข๎องกับ
ผลลัพธ์ของการจ๎าง/ที่
เกี่ยวข๎องกับบุคลากรจา๎งเหมา
บริการ 
6. ประเมินผลกระบวนการ

๑.อาจารย ์
๕๙คน 
(ข๎าราชการ๕๗
คน พกส.๑คน 
จ๎างเหมาบริการ  
๑ คน) 
๒.บุคลากร 
สายสนบัสนุน
๕๕ คน 
(ข๎าราชการ๓คน 
ลูกจ๎างประจ า 
๑๐คน 
พนักงานราชการ  
๒คน 
พกส. ๙ คน 
ลูกจ๎างช่ัวคราว 
๔คน จ๎างเหมา
บริการ ๙ คน 
รวม ๑๑๔ คน 

1.จ๎างเหมาซํอมแซมยานพาหนะ 
200,000 บาท (รายได๎) 
2.จ๎างเหมาบริการรายเดือน 
3,866,304 บาท 
3.จ๎างเหมาบริการรักษาความ
ปลอดภัย960,960 บาท 
4.จ๎างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต 
360,000 บาท 
5.จ๎างเหมาบริการเครื่องถําย
เอกสาร40,000 บาท 
6.จ๎างเหมาบริการเก็บขยะ 
18,000 บาท 
7.คําจ๎างซํอมเครื่องปรับอากาศ 
200,000 บาท 
8.คําจ๎างเหมาบริการเคเบิลทีวี 
9,600 บาท 
9.คําจ๎างก าจดัปลวก 90,000 
บาท 
10.จ๎างเหมาขยายสญัญาณ
ปรับปรุงกล๎องวงจรปิด(ท่ีมีอยูํเดมิ
และอาคารเรยีน 8 ช้ัน)
300,000 บาท(รายได๎) 
11.จ๎างเหมาสูบสิ่งปฏิกูล 

ต.ค.2561 -
30 ก.ย.
2562 

เการบรหิาร
องค์กรเป็นไป
อยํางมี
ประสิทธิภาพ 
 

จ.ส.อ.สุชาต ิ
นส.ทัศนียา 
นส.เบญจวรรณ 
นางพชรพร 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

ด าเนินโครงการ 
 

200,000 บาท 
12.จ๎างเหมาบริการอื่นๆและ
ซํอมแซมสิ่งกํอสร๎าง550,000 
บาท 
13.จ๎างเหมาเติมน้ ายาเคมี 
15,000 บาท 
14.จ๎างเหมาล๎าง
เครื่องปรับอากาศ 2 ครั้ง
150,000 บาท 
15.จ๎างเหมาเปลี่ยนไส๎กรองเครื่อง
กรองน้ า78,300 บาท 
16.จ๎างเหมาล๎างถังเก็บน้ าประปา 
34,000 บาท 
17.จ๎างเหมาบริการบ ารุงรักษา
ลิฟท์ 65,000 บาท 
18.จ๎างเหมาบริการบ ารุงรักษา
หม๎อแปลงไฟฟูา20,000 บาท 
19.ประกันภัยรถยนต์  
115,000 บาท 
20.จ๎างเหมาบริการอาหารการ
ประชุมในวิทยาลยั10,000 บาท 
21.คาํจ๎างถํายเอกสาร 
150,000 บาท 
22.คาํใช๎จํายไปราชการและรํวม
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

ประชุมตํางๆ350,000 บาท  
23.คาํจ๎างถํายเอกสาร 
150,000 บาท 
24.คาํน้ ามันเชื้อเพลิง 200,000 
บาท 
25.คําน้ ามันตดัหญา๎ประจ าเดือน 
18,000 บาท 
รวมเป็นเงิน 8,027,860 บาท 
ค่าตอบแทนใช้สอยและ
สาธารณูปโภค 
1)ตอบแทนใช๎สอย 
1.คําจ๎าง พกส.   1,764,000 
บาท (รายได๎) 
2.คําประกันสังคม พกส.  
88,200 บาท (รายได๎) 
3.คํากสจ. พกส.   36,000 บาท 
(รายได๎) 
4.คําจ๎างลูกจ๎างช่ัวคราว 
570,000 บาท (รายได๎) 
5.สมทบประกันสังคม 28,500 
บาท (รายได๎) 
6.คําตอบแทน พพศ. 42,000 
บาท (รายได๎) 
7.คําตอบแทนอยูเํวรหอพักและ
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

คําตอบแทนอ่ืนๆ500,000 บาท 
(รายได๎ 400,000 บาท อุดหนุน 
100,000 บาท) 
8.คําเชําบ๎าน 48,000 บาท (งบ
ด าเนินงาน) 
รวมเป็นเงิน 3,076,700 บาท 
 
2) ค่าสาธารณูปโภค 
1. ไฟฟูา 2,600,000 บาท 
2. ไปรษณีย์  30,000 บาท 
3. โทรศัพท์   30,000 บาท 
4. ประปา   470,000 บาท 
รวมเป็นเงิน 3,130,000 บาท 

สรปุงบประมาณโครงการที่ RP05-51 14,356,864    
โครงการที่ RP05-52 
โครงการกํอสร๎างอาคาร
เรียนคสล.8 ช้ันครั้งท่ี 2 
 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
โครงการงานประจ า 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให๎มีห๎องเรียน ห๎อง
ประชุม ห๎องพักครู และ

-มีห๎องเรียน ห๎องประชุม 
ห๎องพักครู และห๎องเพื่อการ
ท ากิจกรรมตํางๆเพียงพอ 
และพร๎อมใช๎งานอยํางมี
คุณภาพ 
-มีการเบิกจํายงบประมาณ
ในการกํอสร๎างตรงตามงวด
งานท่ีก าหนด 
-มีการด าเนินงานกํอสร๎างได๎
ตามระยะเวลาก าหนด 

1.ประชุมคณะกรรมการ
บริหารเพื่อก าหนดแนว
ทางการด าเนินงานในการ
กํอสร๎างอาคารเรียนคสล.8 
ช้ันครั้งท่ี 2 ตํอจากงานด าเดิม 
2.ด าเนินการเพื่อการจัดหา
ผู๎รับจ๎างสร๎างอาคาร และ
ตํอรองราคาเสนอสํวนกลาง 
3. ภายหลังการอนุมตัิ
งบประมาณในสํวนงานท่ี

๑.อาจารย ์
๕๙คน 
(ข๎าราชการ๕๗
คน พกส.๑คน 
จ๎างเหมาบริการ  
๑ คน) 
๒.บุคลากร 
สายสนบัสนุน
๕๕ คน 
(ข๎าราชการ๓คน 

1)งานเพิ่มกํอสร๎างอาคารคสล.8 
ช้ัน ครั้งท่ี 2 
(เงินรายได๎) 
-เปลี่ยนวัสดุหุ๎มเสาและเปลี่ยน
หลอด LED 233,900 บาท 
-ฝูาเพดานและฉนวนกันความร๎อน
ห๎องเรียนช้ันแล ะห๎องประชุมช้ัน8   
768,782.55 บาท 
-ปรับปรุงระบบภาพและเสียง
ห๎องเรียนอาคารเรียน8 ช้ัน ครั้งท่ี 

ต.ค.2561-
30 ก.ย.
2562 

อาคารเรยีนคสล.
8 ช้ันครั้งท่ี 2 มี
ความพร๎อมใช๎งาน 

อ.จารุวรรณ 
จ.ส.อ.สุชาต ิ
นส.ทัศนียา 
นส.เบญจวรรณ 
นางพชรพร 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

ห๎องเพื่อการท ากิจกรรม
ตํางๆเพื่อการด าเนินการ
ของวิทยาลัยฯเพียงพอ 
และพร๎อมใช๎งานอยํางมี
คุณภาพ 
2.เพื่อให๎การด าเนินการ
กํอสร๎างอาคารเรียนคสล.
8 ช้ันครั้งท่ี 2 เป็นไป
อยํางมีประสิทธิภาพ 
โปรํงใส ตรวจสอบได ๎
 
 

 เหลืออยูํด าเนินการท าสัญญา
กับผู๎รับเหมา 
4.ติดตาม ควบคมุการ
ด าเนินงาน และรายงานผลตํอ
กรรมการบริหารเป็นระยะๆ 
5.ด าเนินการให๎การเบิกจําย
งบประมาณในการกํอสร๎าง
ตรงตามงวดงานที่ก าหนด 
6. ติดตามให๎มีการตรวจรับ
งานตามระยะเวลาที่ก าหนด 
และรายงานตํอคณะ
กรรมการบริหาร 
7. ประเมินกระบวนการ
ท างานในโครงการ 
8.ประเมินการกํอสร๎างให๎
เป็นไปตามแบบท่ีก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลูกจ๎างประจ า 
๑๐คน 
พนักงานราชการ  
๒คน 
พกส. ๙ คน 
ลูกจ๎างช่ัวคราว 
๔คน จ๎างเหมา
บริการ ๙ คน 
รวม ๑๑๔ คน 

2  เป็นเงิน  2,586,300 บาท 
-ห๎องน้ าผู๎พิการ 119,200 บาท 
-ทางเชื่อมอาคารเรียน8 ช้ันกับ
อาคาร3 319,700 บาท 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

สรปุงบประมาณโครงการที่ RP05-52 4,027,883    
โครงการที่ RP05-53
โครงการจดัหา/ปรับปรุง/
ซํอมแซมครภุณัฑ์
สิ่งกํอสร๎าง 
 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
โครงการงานประจ า 
วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อจัดหา/ปรับปรุง/
ซํอมแซมครภุณัฑ์
สิ่งกํอสร๎าง ให๎เพียงพอ 
พร๎อมใช๎งาน 

 
 

ร๎อยละ 80ของครภุณัฑ์
สิ่งกํอสร๎างที่มีการเสนอ
ปรับปรุง/จดัหาอยูํในสภาพ
ที่เหมาะสมพร๎อมใช๎งาน 
และปลอดภัย 
 

1. ส ารวจความต๎องการ
จัดหา/ปรับปรุง/ซํอมแซม
ครุภณัฑ์สิ่งกํอสร๎าง 
 2.ประชุมคณะกรรมการ
บริหารทรัพยากรฯ เพื่อ
พิจารณาต๎องการจัดหา/
ปรับปรุง/ซํอมแซมครุภณัฑ์
สิ่งกํอสร๎าง 
3.จัดท าแผนการจัดหา/
ปรับปรุง/ซํอมแซมครุภณัฑ์
สิ่งกํอสร๎าง 
4. ด าเนินการหาผู๎รับจา๎ง 
ประกวดราคา (ถ๎ามี) และท า
สัญญา 
5.ด าเนินการท า/ปรับปรุง/
ซํอมแซมครภุณัฑ์สิ่งกํอสร๎าง
6.ติดตาม ควบคมุการ
ด าเนินงาน และรายงานผลตํอ
กรรมการบริหารเป็นระยะๆ 
7.ด าเนินการให๎การเบิกจําย
งบประมาณ 
8.ติดตามใหม๎ีการตรวจรบังาน
ตามระยะเวลาที่ก าหนด และ

๑.อาจารย ์
๕๙คน 
(ข๎าราชการ๕๗
คน พกส.๑คน 
จ๎างเหมาบริการ  
๑ คน) 
๒.บุคลากร 
สายสนบัสนุน
๕๕ คน 
(ข๎าราชการ๓คน 
ลูกจ๎างประจ า 
๑๐คน 
พนักงานราชการ  
๒คน 
พกส. ๙ คน 
ลูกจ๎างช่ัวคราว 
๔คน จ๎างเหมา
บริการ ๙ คน 
รวม ๑๑๔ คน 

1. บํอดักไขมัน 250,000 บาท 
2.ห๎องน้ าผู๎พิการอาคาร 1 
(2ห๎อง) 70,000 บาท 
3.เครื่องสแกนนิ้วนักศึกษา 8 จุด
และบุคลากร 1จุด  90,000 
บาท 
4.รถยนต์โดยสารขนาดไมํน๎อย
กวํา 11 ท่ีนั่ง รอบ3  1 คัน 
1,300,000 บาท (รายได๎) 
ประชาสมัพันธ์การใช๎งาน 

ต.ค.61-30 
ก.ย.62 

ครุภณัฑ์
สิ่งกํอสร๎างอยูํใน
สภาพที่เหมาะสม
พร๎อมใช๎งาน และ
ปลอดภัย 
 

อ.จารุวรรณ 
จ.ส.อ.สุชาต ิ
นางพชรพร 
นส.ทัศนียา 
นส.เบญจวรรณ 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

รายงานตํอคณกรรมการบริหาร 
9. ประเมินผลความพึงพอใจ
ของบุคลากรตํอการจัดหา/
ปรับปรุง/ซํอมแซมครุภณัฑ์
สิ่งกํอสร๎าง 
10. ประเมินผลกระบวนการ
ด าเนินโครงการ 

สรปุงบประมาณโครงการที่ RP05-53    1,710,000.00     
โครงการที่ RP 05-54 
โครงการตามนโยบาย
สถาบันหนํวยงานท่ี
เกี่ยวข๎อง 
50.1…………………………… 
50.2…………………………… 
50.3…………………………. 
 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
โครงการงานประจ า 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อตอบสนองการ
ด าเนินงานตามนโยบายให๎
บรรลุวตัถุประสงค์ในแตํ
ละกิจกรรม 

ร๎อยละ 80 ของกิจกรรมที่
ด าเนินการบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามนโยบาย 

วิธีการด าเนินการในแตํละ
โครงการก าหนดตาม
วัตถุประสงค์ของนโยบาย
สถาบนัท่ีถูกถํายทอดลงมา 
ให๎ปฏิบัต ิ

บุคลากรกระทรวง
สาธารณสุข และ
ผู๎เกี่ยวข๎อง 

งบประมาณจากเงินอุดหนุนของ
สถาบันฯ/หนํวยงานท่ีมอบหมาย 
 

ต.ค2561-
ก.ย. 2562 

นโยบายที่ก าหนด
ได๎รับการ
ด าเนินการและ
ตอบสนองตาม
นโยบายที่ก าหนด
สถาบัน 

-รองผู๎อ านวยการ
กลุํมงานอ านวยการ 
-รองผู๎อ านวยการ
กลุํมงานวิชาการ 
-รองผู๎อ านวยการ
กลุํมงานวิจัย บริการ
วิชาการ 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

สรปุงบประมาณโครงการที่ RP05-54 -    
โครงการที่ RP05-55 
โครงการสวัสดิการส าหรับ
บุคลากร วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี 
พุทธชินราช  
 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
โครงการงานประจ า 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อจัดหาสวสัดิการให๎กับ
บุคลากรของวิทยาลยั
พยาบาลบรมราชชนนี 
พุทธชินราช  

ร๎อยละ 80 ของบุคลากรมี
ความพึงพอใจตํอสวัสดิการ
ของวิทยาลัย 

1.แตํงตั้งคณะกรรมการ
สวัสดิการของวิทยาลัย 
2.ทบทวนระเบียบสวสัดิการ
ของวิทยาลัย 
3.ก าหนดแนวทาง/แผนการ
ด าเนินงานจัดสวัสดิการให๎กับ
บุคลากรของวิทยาลยั 
4.ด าเนินงานตามแนวทาง/
แผนงานท่ีก าหนด 
5.ก ากับตดิตามและ
ประเมินผลการด าเนินงาน
เสนอผู๎บริหาร/คณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัย 
6.น าผลการด าเนินงานไป
ปรับปรุงการด าเนินงานในปี
ตํอไป 

บุคลากรของ
วิทยาลัยฯ 
จ านวน 114 
คน 

 ตค.2561 
-กย.2562 

บุคลากรของ
วิทยาลัยฯ ได๎รบั
สวัสดิการที่
เพียงพอ 
เหมาะสม  
มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
มีขวัญและก าลังใจ
ในการปฏิบัติงาน 

รองผู๎อ านวยการ
กลุํมงานอ านวยการ 
หัวหน๎างานบริหาร
ทั่วไป 
หัวหน๎างาน
ทรัพยากรบุคคลฯ 

สรปุงบประมาณโครงการที่ RP05-55 -    
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ภาคผนวก 



ล าดับ ประเภท งบประมาณทีไ่ด้รับ งบประมาณทีใ่ช้ในแผนปฏิบัติการฯ
1

รายรับจากการลงทะเบียนของนักศึกษา ปีงบประมาณ
 2561

17,796,100.00

รายรับจากการบริการวชิาการ ปีงบประมาณ 2562 3,902,335.00

2
2.1 งบอุดหนุนทัว่ไป 13,079,040.00
2.2 งบด าเนินการ (ค่าเช่าบ้าน) 48,000.00                       
2.3 งบด าเนินการ (ค่าใช้สอยวสัดุ และค่าสาธารณูปโภค) 1,500,000.00                  
2.4 งบด าเนินการ (ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาฝึกอบรม) 50,000.00

3 3 เงินงบประมาณปีงบประมาณ ๒๕61 คงเหลือ 3,048,369.29                  3,048,369.29                       
39,423,844.29 50,850,914.15

งบลงทุนปีงบประมาณ 2562 
เงินงบลงทุนสร้างตึก 8 ชั้น* เป็นงบลงทุนปีงบประมาณ
 2561

19,435,900.00 19,435,900.00

เงินงบลงทุนสร้างตึก 8 ชั้น* ยกมาจากปีงบประมาณ 
2560

14,871,100.00 14,871,100.00

หุน่ฝึกท าคลอด งบลงทุนปี 2562 460,000 460,000
เงินงบลงทุนครุภัณฑ์การศึกษา ปี 2562 440,000.00 440,000.00
รวมงบลงทุนปีงบประมาณ 2562 รวมเป็นเงนิ 35,207,000.00 35,207,000.00

74,630,844.29 86,057,914.15

ภาคผนวก ก.  ตารางสรุปงบประมาณด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕62 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช

หมายเหตุ
เงินรายได้

เงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2562

34,114,147.80

เกินดุล 11,427,069.86 บาท

13,688,397.06

สรุปงบประมาณไม่รวมงบลงทุนปีงบประมาณ 2562

สรุปเงนิงบประมาณแผ่นดิน รวมงบลงทุนปีงบประมาณ 2562 รวมเกินดุล 11,427,069.86 บาท

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562 ๒๑๗



เงนิงบอุดหนุน เงนิรายได้ รวมงบบริหารจัดการ
ตามพันธะกิจ**

ร้อยละ

1 1 การผลิตบัณฑิต 6,304,327.06 3,237,820.00 9,542,147.06 19.96
2 2 สร้างองค์ความรู้ 253,980.00 1,903,600.00 2,157,580.00 4.51
3 3 บริการวิชาการ 147,300.00 3,766,260.00 3,913,560.00 8.19
4 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 131,410.00 305,155.00 436,565.00 0.91
5 5 5.1 การบริหารจัดการ 2,570,960.00 24,901,312.80                     27,472,272.80 57.47

5.2 พัฒนาบุคลากร 4,280,420.00 0.00 4,280,420.00 8.95
รวม 13,688,397.06 34,114,147.80 47,802,544.86 100.00

หมายเหตุ :** ไม่รวมเงินเดือนข้าราชการ และเงินงบประมาณปีงบประมาณ ๒๕61 คงเหลือ จ านวน3048,369.29 บาท

ภาคผนวก ข.  ตารางสรุปการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕62 จ าแนกตามพันธกิจ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช

ล าดับ
พันธกิจ/แผนงาน ประเภทประเด็น

ยุทธท์ี่

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562 ๒๑๘



เงนิงบประมาณ
สมาคมศิษย์เก่าฯ

บริหารงบประมาณ
วิทยาลัยฯบริหาร

งบประมาณ
SP03-09 โครงการพัฒนาหลักสูตรเพือ่ตอบสนองระบบสุขภาพ(โครงการอบรมฟืน้ฟูวชิาการพยาบาลเวชปฏิบัติทัว่ไปประจ าปี 2562) 

จ านวนเงิน 632,000 บาท*
0.00 159,700.00 0

RP03-21 โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที ่3 0.00 0 2,520,000.00    
RP03-22 โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที ่29 0.00 0 1,184,040.00    
RP03-23 โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว รุ่นที ่2 จ านวนเงิน 900,000 บาท* 0.00 -                        0
RP03-24 โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทัว่ไป (การรักษาโรคเบือ้งต้น) รุ่นที ่18จ านวนเงิน 2,100,000 

บาท*
0.00 38,595.00              0

RP03-25 โครงการประชุมวชิาการวจิัยอย่างไรให้มีคุณค่า: น าไปใช้
ได้จริง จ านวนเงิน 240,000 บาท*
 0.00 -                        0
๐.๐๐ ๑๙๘,๒๙๕.๐๐ 3,704,040.00    รวม 

ภาคผนวก ค. ตารางสรุปเงนิรายได้ตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕62 (จ าแนกตามโครงการ)
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าพทธชินราชพยาบาล

ล าดับ โครงการ
เงนิรายได้

งานบริการวิชาการ

3,902,335.00

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562 ๒๑๙



งบประมาณ  เงินรายได้ งบประมาณ  เงินรายได้ งบประมาณ  เงินรายได้
1 SP0๑-01 โครงการยกระดับการเรียนการสอนที่สง่เสริมบัณฑิตตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาพยาบาลศาสตร์

         12,000.00

2 SP0๑-02 โครงการพัฒนานักศึกษาให้มอัีตลกัษณ์บัณฑิต “บริการ
สขุภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์”

66,720.00               

3 SP0๑-03 โครงการการเตรียมความพร้อมสอบขึ้นทะเบียน
ใบอนุญาตประกอบวิชาชพีการพยาบาลและการผดุงครรภ์

       120,980.00

4 SP0๑-04 โครงการยกระดับการจดัการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 
21

       128,415.00

5 SP0๑-05 โครงการยกระดับการบริหารหลกัสตูรสู่ความเป็นเลศิ        115,325.00

6 RP0๑-0๑ โครงการการรับนกัศึกษาใหม่                70,800.00

7 RP0๑-02 โครงการการจัดการเรียนการสอนระดับรายวิชาที่ส่งเสริมผล
การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาพยาบาลศาสตร์

    2,382,652.06

8 RP0๑-03 โครงการประชุมเสริมสร้างความร่วมมอืในการผลิตบณัฑิต
พยาบาล

         11,900.00

9 RP0๑-04 โครงการประชุมเชิงปฏบิติัการพฒันาศักยภาพด้านการสอน
ส าหรับพยาบาลพี่เล้ียง

114,300.00       

10 RP0๑-05 โครงการการเตรียมความพร้อมกอ่นเข้าศึกษา 225,000.00             

ภาคผนวก ง. ตารางการจดัสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕62 (จ าแนกตามกลุ่มงาน)
วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชนิราช 

 กลุ่มงานวิชาการ  กลุ่มงานวิจยั 
บริการวิชาการฯ

 กลุ่มงาน
อ านวยการ

ล าดับ รหัส
โครงการ

โครงการ

แผนปฏบิติัการ ปงีบประมาณ 2562 ๒๒๐



งบประมาณ  เงินรายได้ งบประมาณ  เงินรายได้ งบประมาณ  เงินรายได้

 กลุ่มงานวิชาการ  กลุ่มงานวิจยั 
บริการวิชาการฯ

 กลุ่มงาน
อ านวยการ

ล าดับ รหัส
โครงการ

โครงการ

11 RP0๑-06 โครงการการเตรียมความพร้อมกอ่นเรียน -                    

12 RP0๑-07 โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จ
การศึกษา

66,080.00               

13 RP0๑-08 โครงการการพฒันาฐานข้อมลูวิชาการเพื่อการบริหารงาน
บริหารหลักสูตรที่มปีระสิทธิภาพ

69,300.00               

14 RP0๑-09 โครงการพฒันาทกัษะการประเมนิผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
แบบ Rubic Scores ของอาจารย์วิทยาลัยเครือข่าย
ภาคเหนอื

186,000.00       

15 RP0๑-10 โครงการเสริมทกัษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 316,870.00             

16 RP0๑-11 โครงการการพฒันาความร่วมมอืระหว่างสถาบนักบั
หนว่ยงานภายนอก

44,400.00               

17 RP0๑-12 โครงการการใหค้วามรู้และทกัษะการประกนัคุณภาพ
การศึกษา

                 1,000.00

18 RP0๑-13 โครงการการกฬีาและส่งเสริมสุขภาพ              182,940.00

19 RP0๑-14 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม                54,210.00

20 RP0๑-15 โครงการการพฒันาความรู้ และประสบการณ์ใหศิ้ษย์เกา่                             -   

21 SP02-06 โครงการยกระดับคุณภาพผลงานวิจยัและผลงานวิชาการ          14,300.00

22 SP02-07 โครงการพัฒนานวัตกรรมด้านการดูแลสขุภาพและการ
เรียนการสอน

       190,080.00

23 SP02-08 โครงการสร้างเครือขา่ยความร่วมมอืผลติผลงานวิจยั            3,600.00

แผนปฏบิติัการ ปงีบประมาณ 2562 ๒๒๑



งบประมาณ  เงินรายได้ งบประมาณ  เงินรายได้ งบประมาณ  เงินรายได้

 กลุ่มงานวิชาการ  กลุ่มงานวิจยั 
บริการวิชาการฯ

 กลุ่มงาน
อ านวยการ

ล าดับ รหัส
โครงการ

โครงการ

24 RP02-16 โครงการสนบัสนนุการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัย 
บทความวิชาการ ต ารา และงานสร้างสรรค์

    1,850,000.00

25 RP02-17 โครงการพฒันากระบวนการจัดการความรู้เพื่อสร้างแนว
ปฏบิติัที่ดีในองค์กร

49,600.00         

26 RP02-18 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ          50,000.00
27 SP03-09 โครงการพัฒนาหลกัสตูรเพ่ือตอบสนองระบบสขุภาพ

(โครงการอบรมฟ้ืนฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป
ประจ าปี 2562) จ านวนเงิน 632,000 บาท*

28 SP03-10 โครงการพัฒนาศูนยค์วามเป็นเลศิด้านการพัฒนา
บุคลากรสาธารณสขุและศูนยค์วามเป็นเลศิด้านการ
จดัการโรคเรื้อรัง

         76,800.00

29 RP03-19 โครงการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้านการจัดการโรค
เร้ือรังต าบลดอนทอง จ.พษิณุโลก

         70,500.00

30 RP03-20 โครงการมหกรรมสุขภาพ บา้นคลองเข้มแข็งด้านการจัดการ
โรคเร้ือรัง  จ านวนเงิน 65,100 บาท*

31 RP03-21 โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนยีบตัรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่
 3

2,520,000.00    

32 RP03-22 โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 
29

1,184,040.00    

แผนปฏบิติัการ ปงีบประมาณ 2562 ๒๒๒



งบประมาณ  เงินรายได้ งบประมาณ  เงินรายได้ งบประมาณ  เงินรายได้

 กลุ่มงานวิชาการ  กลุ่มงานวิจยั 
บริการวิชาการฯ

 กลุ่มงาน
อ านวยการ

ล าดับ รหัส
โครงการ

โครงการ

33 RP03-23 โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการ
พยาบาลเวชปฏบิติัครอบครัว รุ่นที่ 2 จ านวนเงิน 900,000
 บาท*

34 RP03-24 โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวช
ปฏบิติัทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 18จ านวนเงิน 
2,100,000 บาท*

35 RP03-25 โครงการประชุมวิชาการวิจัยอย่างไรใหม้คุีณค่า: น าไปใช้
ได้จริง จ านวนเงิน 240,000 บาท*

36 RP03-26 โครงการประเมนิภาวะสมองเส่ือมของบคุคลไร้ที่พึ่ง
(บรูณาการการเรียนการสอนกบังานบริการวิชาการ 
วิชา การพยาบาลบคุคลที่มปีญัหาทางจิต)

31,120.00         

37 RP03-27 โครงการเล้ียงลูกด้วยนมแมแ่ละสมนุไพรกระตุ้นน้ านม
(บรูณาการการเรียนการสอนกบับริการวิชาการ 
วิชา การพยาบาลมารดาทารกแรกเกดิและผดุงครรภ ์1)

16,500.00         

38 RP03-28 โครงการอบรมช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) ส าหรับ
อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น (อสม.) (บรูณาการ
การเรียนการสอนบริการวิชาการกบั การวิจัยวิชา การ
รักษาพยาบาลเบื้องต้น)

14,600.00         

39 RP03-29 โครงการการสังเคราะหง์านวิจัยเกี่ยวกบัการดูแลทารกและ
เด็กที่มปีญัหาการมองเหน็(บรูณาการการเรียนการสอน กบั 
การวิจัย วิชา การพยาบาลบคุคลที่มปีญัหาสุขภาพ 2)

-                    

แผนปฏบิติัการ ปงีบประมาณ 2562 ๒๒๓



งบประมาณ  เงินรายได้ งบประมาณ  เงินรายได้ งบประมาณ  เงินรายได้

 กลุ่มงานวิชาการ  กลุ่มงานวิจยั 
บริการวิชาการฯ

 กลุ่มงาน
อ านวยการ

ล าดับ รหัส
โครงการ

โครงการ

40 SP04-11 โครงการการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการสบืสาน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถ่ิน

               40,000.00

41 SP04-12 โครงการพัฒนาศักยภาพชมุชน/สงัคมในการสง่เสริม
สขุภาพด้วยการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และภูมปิัญญา
ท้องถ่ิน (สร้างความเขม้แขง็ของชมุชนด้านการจดัการโรค
เรื้อรังต าบลดอนทอง จ.พิษณุโลก)

42 RP04-30 โครงการสืบสานและอนรัุกษศิ์ลปวัฒนธรรมไทย                54,495.00
43 RP04-31 โครงการพทุธชินราชร่วมใจ ท านบุ ารุงชาติศาสนา

พระมหากษตัริย์สืบสานสามคัคี วิถีวัฒนธรรมไทย
210,660.00         

44 RP04-32 โครงการ 70 ป ีเหลียวหลัง แลอดีต (วันสถาปนาสถาบนั) 131,410.00           

45 SP05-13 โครงการพัฒนาระบบการจดัการขอ้มลูและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจดัการองค์กร

710,000.00       

46 SP05-14 โครงการพัฒนาวิทยาลยัสเีขยีว (Green College) 130,950.00           
47 SP05-15 โครงการพัฒนาวิทยาลยัคุณธรรมภายใต้ค่านิยมร่วม 

MOPH
45,920.00             

48 SP05-16 โครงการยกระดับประสทิธิภาพการบริหารวิทยาลยัให้ทัน
การเปลี่ยนแปลง

100,000.00           

49 SP05-17 โครงการพัฒนาความเชี่ยวชาญของอาจารยใ์ห้สอดคลอ้ง
กับหลกั สตูรที่ให้บริการของวิทยาลยั

300,000.00           

50 RP05-33 โครงการพฒันาบคุลากรในการน าระบบและกลไกการ
บริหารจัดการองค์กรไปพฒันางาน

88,600.00             

แผนปฏบิติัการ ปงีบประมาณ 2562 ๒๒๔



งบประมาณ  เงินรายได้ งบประมาณ  เงินรายได้ งบประมาณ  เงินรายได้

 กลุ่มงานวิชาการ  กลุ่มงานวิจยั 
บริการวิชาการฯ

 กลุ่มงาน
อ านวยการ

ล าดับ รหัส
โครงการ

โครงการ

51 RP05-34 โครงการพฒันาการท างานอย่างมปีระสิทธิภาพโดยการใช้
แผนกลยุทธ์ และแผนปฏบิติัการ

           345,120.00

52 RP05-35 โครงการประชุมเชิงปฏบิติัการพฒันาศักยภาพบคุลากรด้าน
บริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน

             54,200.00

53 RP05-36 โครงการพฒันากระบวนการด าเนนิงานประกนัคุณภาพ
การศึกษาใหม้ปีระสิทธิภาพ

           305,580.00            11,000.00

54 RP05-37 โครงการพฒันาความรู้บคุลากรวิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนอื
เพื่อเตรียมความพร้อมในการน ามาตรฐานการอดุมศึกษา 
พ.ศ. 2561 สู่การปฏบิติั (โครงการวิทยาลัยเครือข่าย)

             45,000.00

55 RP05-38 โครงการพฒันาการด าเนนิงานประชาสัมพนัธ์และวิเทศ
สัมพนัธ์

             79,000.00

56 RP05-39 โครงการพฒันาหอ้งปฏบิติัการพยาบาล        757,000.00
57 RP05-40 โครงการการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศหอ้งสมดุ ๑,๓๖๕,๗๕๕.๐๐
58 RP05-41 โครงการพฒันาระบบโสตทศันปูกรณ์ เพื่อการศึกษา              895,500.00

59 RP05-42 โครงการอบรมใหค้วามรู้ซ้อมแผนการปอ้งกนับรรเทาสา
ธารณภยัและคุ้มครองภยั ภยัธรรมชาติและหรือภยั พบิติั

           26,475.00

60 RP05-43 โครงการวางแผนและบริหารบคุลากรด้านการสอน                 3,000.00

61 RP05-44 โครงการวางแผนและบริหารบคุลากรสายสนบัสนนุ                 4,000.00

62 RP05-45 โครงการพฒันาศักยภาพอาจารย์ตามสมรรถนะความ
เชี่ยวชาญ

         3,235,420.00

แผนปฏบิติัการ ปงีบประมาณ 2562 ๒๒๕



งบประมาณ  เงินรายได้ งบประมาณ  เงินรายได้ งบประมาณ  เงินรายได้

 กลุ่มงานวิชาการ  กลุ่มงานวิจยั 
บริการวิชาการฯ

 กลุ่มงาน
อ านวยการ

ล าดับ รหัส
โครงการ

โครงการ

63 RP05-46 โครงการพฒันาศักยภาพบคุลากรสายสนบัสนนุตาม
สมรรถนะความเชี่ยวชาญ

1,038,000.00         

64 RP05-47 โครงการประชุมเชิงปฏบิติัการเรียนรู้เพื่อพฒันาองค์กรตาม
แนวพระราชด าริ และปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

966,270.00           

65 RP05-48 โครงการธ ารงรักษาและใช้ประโยชนท์รัพยากรบคุคล 110,320.00           81,580.00           
66 RP05-49 โครงการจัดหาวัสดุ อปุกรณ์ในการบริหารงาน 4,687,510.80      

67 RP05-50 โครงการจัดหาครุภณัฑ์เพื่อการเรียนการสอน 1,245,000.00          

68 RP05-51 โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อการบริหารงาน 14,356,864.00    

69 RP05-52 โครงการกอ่สร้างอาคารเรียนคสล.8 ชั้นคร้ังที่ 2 4,027,883.00      

70 RP05-53 โครงการจัดหา/ปรับปรุง/ซ่อมแซมครุภณัฑ์ส่ิงกอ่สร้าง 1,710,000.00      

71 RP05-54 โครงการตามนโยบายสถาบนั -                        

72 RP05-55 โครงการสวัสดิการส าหรับบคุลากร วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนน ีพทุธชินราช

-                        

๕,๙๐๔,๓๒๗.๐๖ ๓,๓๓๒,๓๑๕.๐๐ ๔๐๑,๒๘๐.๐๐ ๕,๖๖๙,๘๖๐.๐๐ ๖,๙๘๒,๗๙๐.๐๐ ๒๕,๑๑๑,๙๗๒.๘๐

๔๗,๔๐๒,๕๔๔.๘๖

รวมเงินงบประมาณด าเนินงานทั้งหมดตามกลุ่มงาน จ าแนกตามแหล่งเงิน (บาท)

รวมงบประมาณทั้งหมดทุกกลุ่มงาน

๙,๒๓๖,๖๔๒.๐๖ ๖,๐๗๑,๑๔๐.๐๐ ๓๒,๐๙๔,๗๖๒.๘๐รวมเงินงบประมาณด าเนินงานทั้งหมดตามกลุ่มงาน (บาท)

แผนปฏบิติัการ ปงีบประมาณ 2562 ๒๒๖



งบอุดนหนุน รายได้ งบอุดนหนุน รายได้ งบอุดนหนุน รายได้ งบอุดนหนุน รายได้ งบประมาณ รายได้ งบอุดนหนุน รายได้
1 SP0๑-01 โครงการยกระดบัการเรยีนการสอนที่

ส่งเสรมิบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดบัปรญิญาตรสีาขาพยาบาล
ศาสตร์

12,000.00         -                  

2 SP0๑-02 โครงการพัฒนานักศึกษาให้มอัีตลักษณ์
บัณฑิต “บรกิารสุขภาพดว้ยหัวใจความ
เป็นมนุษย”์

๐.๐๐ ๖๖,๗๒๐.๐๐

3 SP0๑-03 โครงการการเตรยีมความพรอ้มสอบขึ้น
ทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชพีการ
พยาบาลและการผดงุครรภ์

๑๒๐,๙๘๐.๐๐ ๐.๐๐

4 SP0๑-04 โครงการยกระดบัการจัดการเรยีนการ
สอนในศตวรรษที่ 21

๑๒๘,๔๑๕.๐๐ ๐.๐๐

5 SP0๑-05 โครงการยกระดบัการบรหิารหลักสูตรสู่
ความเป็นเลิศ

๑๑๕,๓๒๕.๐๐ ๐.๐๐

6 RP0๑-0๑ โครงการการรับนักศึกษาใหม่ ๐.๐๐ ๗๐,๘๐๐.๐๐
7 RP0๑-02 โครงการการจัดการเรียนการสอนระดับ

รายวิชาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
พยาบาลศาสตร์

2,382,652.06    -                  

8 RP0๑-03 โครงการประชุมเสริมสร้างความร่วมมือ
ในการผลิตบณัฑิตพยาบาล

11,900.00         -                  

9 RP0๑-04 โครงการประชุมเชิงปฏบิติัการพัฒนา
ศักยภาพด้านการสอนส าหรับพยาบาลพี่
เล้ียง

114,300.00       -                  

10 RP0๑-05 โครงการการเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษา

-                    225,000.00       

11 RP0๑-06 โครงการการเตรียมความพร้อมก่อนเรียน -                    -                    
12 RP0๑-07 โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการท างาน

เมื่อส าเร็จการศึกษา
-                    66,080.00         

13 RP0๑-08 โครงการการพัฒนาฐานข้อมูลวิชาการ
เพื่อการบริหารงานบริหารหลักสูตรที่มี
ประสิทธิภาพ

-                    69,300.00         

 ท านุบ ารงุศิลปวัฒนธรรม

รหัส
โครงการ

ภาคผนวก จ . ตารางการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏบิตัิการ ปงีบประมาณ ๒๕62 (จ าแนกตามพันธกิจ) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 
ล าดบั โครงการ งบประมาณ (บาท)

ผลิตบัณฑิตที่มคุีณภาพ การบรหิารจัดการ พัฒนาบุคลากร บรกิารวิชาการสรา้งองค์ความรู้

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562 ๒๒๗



งบอุดนหนุน รายได้ งบอุดนหนุน รายได้ งบอุดนหนุน รายได้ งบอุดนหนุน รายได้ งบประมาณ รายได้ งบอุดนหนุน รายได้
 ท านุบ ารงุศิลปวัฒนธรรม

รหัส
โครงการ

ล าดบั โครงการ งบประมาณ (บาท)

ผลิตบัณฑิตที่มคุีณภาพ การบรหิารจัดการ พัฒนาบุคลากร บรกิารวิชาการสรา้งองค์ความรู้

14 RP0๑-09 โครงการพัฒนาทกัษะการประเมินผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียนแบบ Rubic Scores 
ของอาจารย์วิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ

186,000.00       -                    

15 RP0๑-10 โครงการเสริมทกัษะการเรียนรู้ ใน
ศตวรรษที่ 21

-                    316,870.00       

16 RP0๑-11 โครงการการพัฒนาความร่วมมือระหว่าง
สถาบนักับหน่วยงานภายนอก

-                    44,400.00         

17 RP0๑-12 โครงการการใหค้วามรู้และทกัษะการ
ประกันคุณภาพการศึกษา

-                    1,000.00           

18 RP0๑-13 โครงการการกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ -                    182,940.00       
19 RP0๑-14 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม -                    54,210.00         

20 RP0๑-15 โครงการการพัฒนาความรู้ และ
ประสบการณ์ใหศิ้ษย์เก่า

-                    -                    

21 SP02-06 โครงการยกระดบัคุณภาพผลงานวิจัย
และผลงานวิชาการ

14,300.00      -                    

22 SP02-07 โครงการพัฒนานวัตกรรมดา้นการดแูล
สุขภาพและการเรยีนการสอน

190,080.00   -                    

23 SP02-08 โครงการสรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอื
ผลิตผลงานวิจัย

-                 3,600.00           

24 RP02-16 โครงการสนับสนุนการผลิตและเผยแพร่
ผลงานวิจัย บทความวิชาการ ต ารา และ
งานสร้างสรรค์

-                 1,850,000.00    

25 RP02-17 โครงการพัฒนากระบวนการจัดการความรู้
เพื่อสร้างแนวปฏบิติัที่ดีในองค์กร

49,600.00      -                    

26 RP02-18 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ -                 50,000.00         
27 SP03-09 โครงการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือตอบสนอง

ระบบสุขภาพ(โครงการอบรมฟ้ืนฟู
วิชาการพยาบาลเวชปฏบิัตทิั่วไป
ประจ าปี 2562)

-                 -                    

28 SP03-10 โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศดา้น
การพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขและ
ศูนย์ความเป็นเลิศดา้นการจัดการโรค
เรือ้รงั

76,800.00      -                    

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562 ๒๒๘



งบอุดนหนุน รายได้ งบอุดนหนุน รายได้ งบอุดนหนุน รายได้ งบอุดนหนุน รายได้ งบประมาณ รายได้ งบอุดนหนุน รายได้
 ท านุบ ารงุศิลปวัฒนธรรม

รหัส
โครงการ

ล าดบั โครงการ งบประมาณ (บาท)

ผลิตบัณฑิตที่มคุีณภาพ การบรหิารจัดการ พัฒนาบุคลากร บรกิารวิชาการสรา้งองค์ความรู้

29 RP03-19 โครงการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ด้านการจัดการโรคเร้ือรังต าบลดอนทอง 
จ.พิษณุโลก

70,500.00      -                    

30 RP03-20 โครงการมหกรรมสุขภาพ บา้นคลอง
เข้มแข็งด้านการจัดการโรคเร้ือรัง 

-                 -                    

31 RP03-21 โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบตัร
ผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 3

-                 2,520,000.00    

32 RP03-22 โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหาร
สาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 29

-                 1,184,040.00    

33 RP03-23 โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาล
เฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏบิติั
ครอบครัว รุ่นที่ 2

-                 -                    

34 RP03-24 โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาล
เฉพาะทางสาขาเวชปฏบิติัทั่วไป (การ
รักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 18

๐.๐๐ ๐.๐๐

35 RP03-25 โครงการประชุมวิชาการวิจัยอย่างไรใหม้ี
คุณค่า: น าไปใช้ได้จริง

-                 -                    

36 RP03-26 โครงการประเมินภาวะสมองเส่ือมของ
บคุคลไร้ที่พึ่ง
(บรูณาการการเรียนการสอนกับงาน
บริการวิชาการ วิชา การพยาบาลบคุคลที่
มีปญัหาทางจิต)

-                 31,120.00         

37 RP03-27 โครงการเล้ียงลูกด้วยนมแม่และสมุนไพร
กระตุ้นน้ านม(บรูณาการการเรียนการ
สอนกับบริการวิชาการ วิชา การพยาบาล
มารดาทารกแรกเกิดและผดุงครรภ ์1)

-                 16,500.00         

38 RP03-28 โครงการอบรมช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) 
ส าหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บา้น (อสม.) (บรูณาการการเรียนการ
สอนบริการวิชาการกับ การวิจัยวิชา การ
รักษาพยาบาลเบื้องต้น)

-                 14,600.00         

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562 ๒๒๙



งบอุดนหนุน รายได้ งบอุดนหนุน รายได้ งบอุดนหนุน รายได้ งบอุดนหนุน รายได้ งบประมาณ รายได้ งบอุดนหนุน รายได้
 ท านุบ ารงุศิลปวัฒนธรรม

รหัส
โครงการ

ล าดบั โครงการ งบประมาณ (บาท)

ผลิตบัณฑิตที่มคุีณภาพ การบรหิารจัดการ พัฒนาบุคลากร บรกิารวิชาการสรา้งองค์ความรู้

39 RP03-29 โครงการการสังเคราะหง์านวิจัยเกี่ยวกับ
การดูแลทารกและเด็กที่มีปญัหาการ
มองเหน็(บรูณาการการเรียนการสอน กับ
 การวิจัย วิชา การพยาบาลบคุคลที่มี
ปญัหาสุขภาพ 2)

0 -                    

40 SP04-11 โครงการการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
ในการสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภมูิ
ปัญญาท้องถ่ิน

-                40,000.00     

41 SP04-12 โครงการพัฒนาศักยภาพชมุชน/สังคม
ในการส่งเสรมิสุขภาพดว้ยการท านุ
บ ารงุศิลปวัฒนธรรม และภมูปิัญญา
ท้องถ่ิน (สรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน
ดา้นการจัดการโรคเรือ้รงัต าบลดอนทอง
 จ.พิษณุโลก)

-                -                

42 RP04-30 โครงการสืบสานและอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทย

-                54,495.00     

43 RP04-31 โครงการพุทธชินราชร่วมใจ ท านุบ ารุง
ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์สืบสานสามัคคี
 วิถีวัฒนธรรมไทย

-                210,660.00   

44 RP04-32 โครงการ 70 ป ีเหลียวหลัง แลอดีต (วัน
สถาปนาสถาบนั)

131,410.00   -                

45 SP05-13 โครงการพัฒนาระบบการจัดการขอ้มลู
และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
บรหิารจัดการองค์กร

710,000.00       -                      

46 SP05-14 โครงการพัฒนาวิทยาลัยสีเขยีว (Green
 College)

130,950.00       -                      

47 SP05-15 โครงการพัฒนาวิทยาลัยคุณธรรม
ภายใตค่้านิยมรว่ม MOPH

45,920.00         -                      

48 SP05-16 โครงการยกระดบัประสิทธิภาพการ
บรหิารวิทยาลัยให้ทันการเปลี่ยนแปลง

100,000.00       -                      

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562 ๒๓๐



งบอุดนหนุน รายได้ งบอุดนหนุน รายได้ งบอุดนหนุน รายได้ งบอุดนหนุน รายได้ งบประมาณ รายได้ งบอุดนหนุน รายได้
 ท านุบ ารงุศิลปวัฒนธรรม

รหัส
โครงการ

ล าดบั โครงการ งบประมาณ (บาท)

ผลิตบัณฑิตที่มคุีณภาพ การบรหิารจัดการ พัฒนาบุคลากร บรกิารวิชาการสรา้งองค์ความรู้

49 SP05-17 โครงการพัฒนาความเชี่ยวชาญของ
อาจารย์ให้สอดคล้องกับหลัก สูตรที่
ให้บรกิารของวิทยาลัย

300,000.00       -                      

50 RP05-33 โครงการพัฒนาบคุลากรในการน าระบบ
และกลไกการบริหารจัดการองค์กรไป
พัฒนางาน

88,600.00         -                      

51 RP05-34 โครงการพัฒนาการท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพโดยการใช้แผนกลยุทธ์ และ
แผนปฏบิติัการ

345,120.00       -                      

52 RP05-35 โครงการประชุมเชิงปฏบิติัการพัฒนา
ศักยภาพบคุลากรด้านบริหารความเส่ียง
และควบคุมภายใน

54,200.00         -                      

53 RP05-36 โครงการพัฒนากระบวนการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาใหม้ี
ประสิทธิภาพ

305,580.00       11,000.00           

54 RP05-37 โครงการพัฒนาความรู้บคุลากรวิทยาลัย
เครือข่ายภาคเหนือเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการน ามาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 
2561 สู่การปฏบิติั (โครงการวิทยาลัย
เครือข่าย)

45,000.00         -                      

55 RP05-38 โครงการพัฒนาการด าเนินงาน
ประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์

79,000.00         -                      

56 RP05-39 โครงการพัฒนาหอ้งปฏบิติัการพยาบาล     1,157,000.00
57 RP05-40 โครงการการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ

หอ้งสมุด
1,365,755.00    -                    

58 RP05-41 โครงการพัฒนาระบบโสตทศันูปกรณ์ 
เพื่อการศึกษา

-                    895,500.00       

59 RP05-42 โครงการอบรมใหค้วามรู้ซ้อมแผนการ
ปอ้งกันบรรเทาสาธารณภยัและคุ้มครอง
ภยั ภยัธรรมชาติและหรือภยั พิบติั

-                    26,475.00           

60 RP05-43 โครงการวางแผนและบริหารบคุลากรด้าน
การสอน

3,000.00           -       

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562 ๒๓๑



งบอุดนหนุน รายได้ งบอุดนหนุน รายได้ งบอุดนหนุน รายได้ งบอุดนหนุน รายได้ งบประมาณ รายได้ งบอุดนหนุน รายได้
 ท านุบ ารงุศิลปวัฒนธรรม

รหัส
โครงการ

ล าดบั โครงการ งบประมาณ (บาท)

ผลิตบัณฑิตที่มคุีณภาพ การบรหิารจัดการ พัฒนาบุคลากร บรกิารวิชาการสรา้งองค์ความรู้

61 RP05-44 โครงการวางแผนและบริหารบคุลากรสาย
สนับสนุน

4,000.00           -       

62 RP05-45 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ตาม
สมรรถนะความเชี่ยวชาญ

3,235,420.00    -       

63 RP05-46 โครงการพัฒนาศักยภาพบคุลากรสาย
สนับสนุนตามสมรรถนะความเชี่ยวชาญ

1,038,000.00    -       

64 RP05-47 โครงการประชุมเชิงปฏบิติัการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาองค์กรตามแนวพระราชด าริ และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

966,270.00       -                      

65 RP05-48 โครงการธ ารงรักษาและใช้ประโยชน์
ทรัพยากรบคุคล

110,320.00       81,580.00           

66 RP05-49 โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการ
บริหารงาน

-                    4,687,510.80      

67 RP05-50 โครงการจัดหาครุภณัฑ์เพื่อการเรียนการ
สอน

-                    1,245,000.00    

68 RP05-51 โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อการ
บริหารงาน

-                    14,356,864.00    

69 RP05-52 โครงการก่อสร้างอาคารเรียนคสล.8 ชั้น
คร้ังที่ 2

-                    4,027,883.00      

70 RP05-53 โครงการจัดหา/ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ครุภณัฑ์ส่ิงก่อสร้าง

-                    1,710,000.00      

71 RP05-54 โครงการตามนโยบายสถาบนั -                    -                      
72 RP05-55 โครงการสวัสดิการส าหรับบคุลากร 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
-                    -                      

6,304,327.06    3,237,820.00    253,980.00   1,903,600.00    147,300.00   3,766,260.00    131,410.00   305,155.00   2,570,960.00    24,901,312.80    4,280,420.00    -       งบประมาณตามพันธกิจจ าแนกตามแหล่งเงนิ(บาท)
รวมเงนิงบประมาณด าเนินงานทั้งหมดตามพันธกิจรวม (บาท) 4,280,420.00                 9,542,147.06                             2,157,580.00                           3,913,560.00                           436,565.00                          27,472,272.80                              

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562 ๒๓๒



ชือ่วิชา ภาควิชา ค่าตอบแทนการสอน ค่าตอบแทน ค่าปฐม ค่าพาหนะ อืน่ๆ

ทีรั่บผิดชอบ ทฤษฎี ทดลอง ปฏบิัติ แหล่งฝึก นิเทศ นิเทศ วัสดุอุปกรณ์ หอ้งปฏบิัติการ ผู้ช่วยสอน

1 ความสุขกับงานอดิเรก จิตเวช 1 6,400.00      9,600.00             -    -    -    -    -   16,000.00    
2 การพฒันากระบวนการคิด

อย่างเป็นระบบ
จิตเวช 2 6,000.00      18,000.00          24,000.00    

3 พฒันาบุคลิกภาพ จิตเวช 2 6,000.00      18,000.00           -    -    -    -    -    -   24,000.00    
4 ปฏ.กพยบ.ปัญหาสุขภาพจิต จิตเวช 2 8,100.00      10,082.03    9,900.00    26,370.00  33600 54,720.00    22,768.00  63,000.00  228,540.03  
5 สารสนเทศทางการพยาบาล

การสอนฯ
จิตเวช 3 1,200.00       -   1,200.00      

ปกีารศึกษา 2562 -             
1 ความสุขกับงานอดิเรก จิตเวช 1 5,600.00      8,400.00             -    -    -    -    -    -   14,000.00    

25,200.00   54,000.00         8,100.00     10,082.03    9,900.00    26,370.00  33,600.00 54,720.00    22,768.00  63,000.00  -           -            -           307,740.03  
1 ทักษะภาษาไทย เด็กและ

วัยรุ่น
1 6,400.00      9,600.00            -              -           -            -           -             16,000.00    

2 จิตวิทยาพฒันาการตามวัย เด็กและ
วัยรุ่น

2 12,000.00    -                   -              -           -            -           -             12,000.00    

3 ปฏ.กพยบ.ปัญหาสุขภาพ 2 เด็กและ
วัยรุ่น

2 22,200.00    32,640.00    24,300.00  79,140.00    

ปกีารศึกษา 2562 -             
1 ทักษะภาษาไทย เด็กและ

วัยรุ่น
1 5,600.00      8,400.00            -              -           -            -           -             14,000.00    

รวมงบประมาณภาควิชาเดก็ฯ 18,400.00   9,600.00           22,200.00    32,640.00    24,300.00  -           -         -             -           -           -           -            -           121,140.00  
1 บริหารทางการพยาบาล บริหาร 1 -             -                   -              -              -            -            -          -              -            -           -             -           -             
2 จริยศาสตร์และกฎหมาย

วิชาชีพทางการพยาบาล 
(12ชม.)

บริหาร 2 4,800.00      -                   -              -              -            -            -          -              -            -           -             -           4,800.00      

3 ปฎบิัติการบริหารการพยาบาล บริหาร 2 22,800.00    31,050.00    5,700.00    -            -          -             -           59,550.00    
ปกีารศึกษา 2562 -              -              -            -            -          -             -           -             

1 บริหารทางการพยาบาล บริหาร 1 3,200.00      -                   -              -              -            -            -          -              -            -           -             -           3,200.00      
8,000.00     -                  22,800.00    31,050.00    5,700.00    -           -         -             -           -           -           -            -           67,550.00    

2 กพยบ.มารดาทารกแรกเกิด
และการผดุงครรภ2์

สูติศาสตร์ 1 -             -             

3 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา สูติศาสตร์ 3 6,000.00      48,000.00          10,000.00  64,000.00    
4 โภชนาการ สูติศาสตร์ 2 12,000.00    12,000.00    

งบประมาณการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ปกีารศึกษา 2561 (ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2561-31กรกฎาคม2562)และปกีารศึกษา 2562 (ตัง้แต ่1 สิงหาคม -30 กันยายน2562) 

รวมค่าทีพ่กั/
ค่าตอบแทน
นอกเวลา

ค่าทีพ่กั
นักศึกษา

ค่าเบีย้เล้ียงค่าพาหนะ
น.ศ.

ภาค
เรียน

รวมงบประมาณภาควิชาบริหาร

ล า
ดับ

รวมงบประมาณภาคจิตเวช

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562 ๒๓๓



ชือ่วิชา ภาควิชา ค่าตอบแทนการสอน ค่าตอบแทน ค่าปฐม ค่าพาหนะ อืน่ๆ

ทีรั่บผิดชอบ ทฤษฎี ทดลอง ปฏบิัติ แหล่งฝึก นิเทศ นิเทศ วัสดุอุปกรณ์ หอ้งปฏบิัติการ ผู้ช่วยสอน

รวมค่าทีพ่กั/
ค่าตอบแทน
นอกเวลา

ค่าทีพ่กั
นักศึกษา

ค่าเบีย้เล้ียงค่าพาหนะ
น.ศ.

ภาค
เรียน

ล า
ดับ

5 กีฬาและการออกก าลังกาย สูติศาสตร์ 2 18,000.00          5,000.00     23,000.00    
6 ปฏ.กพยบ.มารดาทารกและ

การผดุงครรภ ์2
สูติศาสตร์ 2 60,000.00    13,991.40    9,150.00    5,600.00   6,480.00      13,312.00  4,560.00 113,093.40  

7 ปฏ.กพยบ.มารดาทารกและ
การผดุงครรภ ์1

สูติศาสตร์ 3 207,274.00 20,252.8 9,150.00 12,500.00  48,600.00 62,880.00    36,096.00  108,000.00 504,752.80  

ปกีารศึกษา 2562 สูติศาสตร์ 2 -             
2 การพยาบาลมารดาทารกและ

การผดุงครรภ ์2
สูติศาสตร์ 1 2,400.00      2,400.00      

20,400.00   66,000.00         267,274.00  34,244.20    18,300.00  12,500.00  54,200.00 69,360.00    49,408.00  ####### 10,000.00  5,000.00     -           719,246.20  
1 วิถีขีวิตในยุคดิจิตอล ADULT 1 5,600.00      2,800.00            -              -              -            -            -          -              -            8,400.00      
2 พฤติกรรมมนุษย์ ADULT 1 5,200.00      11,400.00          16,600.00    
3 เภสัชวิทยา ADULT 1 9,600.00      -              -              -            -            -          -              -            9,600.00      
4 พยาธิสรีรวิทยา ADULT 1 9,600.00      -              -              -            -            -          -              -            9,600.00      
5 การพยาบาลบุคคลทีม่ีปัญหา

สุขภาพ3
ADULT 1 -             -             

6 ภาษาอังกฤษขัน้สูง ADULT 1 16,800.00    8,400.00            25,200.00    
7 อารยะธรรมและภมูิปัญญ

ท้องถิน่
ADULT 2 12,000.00    6,000.00            18,000.00    

8 คณิตศาสตร์และสถิติในขีวิตป
ระจ าวัน

ADULT 2 -             

9 ป.หลักการและเทคนิกการ
พยาบาล1

ADULT 2 3,900.00      11,663.25    1,950.00    17,513.25    

10 ป.หลักการและเทคนิกการ
พยาบาล2

ADULT 2 3,900.00      11,663.25    1,950.00    17,513.25    

11 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ADULT 2 12,000.00    6,000.00            18,000.00    
12 ป.กพยบ.ทีม่ีปัญหาสุขภาพ3 ADULT 3 5,400.00      9,973.33      8,100.00    6,000.00   6250 35,723.33    
13 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการขัน้สูง ADULT 3

ปกีารศึกษา 2562
1 วิถีขีวิตในยุคดิจิตอล ADULT 1 6,400.00      3,200.00            9,600.00      
2 พฤติกรรมมนุษย์ ADULT 1 6,800.00      6,600.00            13,400.00    
3 เภสัชวิทยา ADULT 1 8,400.00      8,400.00      
4 พยาธิสรีรวิทยา ADULT 1 8,400.00      8,400.00      
5 การพยาบาลบุคคลทีม่ีปัญหา

สุขภาพ3
ADULT 1 -             

6 ภาษาอังกฤษขัน้สูง ADULT 1 19,200.00    9,600.00            28,800.00    

รวมงบประมาณภาควิชาสูตศิาสตร์

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562 ๒๓๔



ชือ่วิชา ภาควิชา ค่าตอบแทนการสอน ค่าตอบแทน ค่าปฐม ค่าพาหนะ อืน่ๆ

ทีรั่บผิดชอบ ทฤษฎี ทดลอง ปฏบิัติ แหล่งฝึก นิเทศ นิเทศ วัสดุอุปกรณ์ หอ้งปฏบิัติการ ผู้ช่วยสอน

รวมค่าทีพ่กั/
ค่าตอบแทน
นอกเวลา

ค่าทีพ่กั
นักศึกษา

ค่าเบีย้เล้ียงค่าพาหนะ
น.ศ.

ภาค
เรียน

ล า
ดับ

รวมงบประมาณภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 61,200.00   25,400.00         13,200.00    33,299.83    12,000.00  -           6,000.00  -             -           -           6,250.00   -            -           244,749.83  
1 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา

 1
CHN 1 6,000.00      37,800.00          -              -              -            -            27,000.00 -              -           -            -           10,500.00    81,300.00    

2 การเมืองเศรษฐกิจและสังคม CHN 1 6,400.00      6,400.00            -              -              -            -            -          -              -           -            -           -             -           12,800.00    
3 การรักษาพยาบาลเบือ้งต้น CHN 1 4,800.00      -                   -              -              -            -            840.00     -              -           -            -           -             -           5,640.00      
4 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา

 2      มีการแก้งบประมาณ
CHN 2 15,200.00    61,600.00          -              -              -            -            189,000.00  -              -           -            8,000.00    22,000.00    11,760.00  307,560.00  

5 ปฏบิัติรักษาโรคเบือ้งต้น CHN 2 -             -                   20,400.00    21,000.00    14,250.00  3,000.00    45,000.00 16,000.00    45,000.00  27,600.00  -           -             -           192,250.00  
6 ปฎ.กพยบ.ครอบครัวชุมชน 2 CHN 2 -             -                   10,200.00    9,400.00      2,550.00    -            -          -              45,000.00  -            -           -             -           67,150.00    
7 ปฏ.กพยบ.ครอบครัวชุมชน 1 CHN 3 -             -                   16,200.00    9,300.00      2,700.00    -            -          -              -           -            -           -             -           28,200.00    

ปกีารศึกษา 2562 -             
1 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา

 1
CHN 1 6,000.00      19,600.00          -              -              -            -            40,500.00 -              -           -            9,700.00    5,000.00     80,800.00    

2 การเมืองเศรษฐกิจและสังคม CHN 1 6,400.00      6,400.00            -              -              -            -            -          -              -           -            -           -             -           12,800.00    
3 กพย.ครอบครัวและชุมชน1 CHN 1 -             -                   -              -              -            -            -          -              -           -            -           -             -           -             
4 กพย.ครอบครัวและชุมชน2 CHN 1 -             -                   -              -              -            -            -          -              -           -            -           -             -           -             
5 การรักษาพยาบาลเบือ้งต้น CHN 1 1,600.00      -                   -              -              -            -            -          -              -           -            -           -             -           1,600.00      

40,400.00   94,000.00         46,800.00    39,700.00    19,500.00  3,000.00    275,340.00  16,000.00    90,000.00  27,600.00  17,700.00  27,000.00   11,760.00  790,100.00  

รวมงบประมาณตลอดปกีารศึกษา (2561และ2562) 173,600.00  249,000.00       380,374.00  181,016.06  89,700.00  41,870.00  -         140,080.00  162,176.00  203,160.00  33,950.00  32,000.00   11,760.00  2,250,526.06  

รวมงบประมาณภาควิชาการ
พยาบาลอนามัยชมุชน

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562 ๒๓๕
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สรุปการวิเคราะห์องค์กร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 
 

ตารางสรุปการวิเคราะห์ปัจจัยเชงิกลยุทธ์ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ภายในกลุ่มงานวิชาการ 
เพ่ือใช้ประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2562 (Internal Strategic Factors Summary) 

 

Internal Factors Weight 
(SW100) 

Rating 
(1-5) 

Weighted 
Score 

จุดแข็ง (S=strengths)    
S1 มีระบบการท างานชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร 5 5 25 
S2 มีอาจารย์วุฒิปริญญาเอก จ านวนมาก ปริญญา โทตรงตามสาขา 10 5 50 
S3 มุ่งมั่นในการท างานเมื่อเกดิภาวะวกิฤติ 10 5 50 

รวม S 25  125 
จุดอ่อน (W=Weakness)    

W1 โครงสร้างไม่ชัดเจน ท าให้ไมเ่อื้อตอ่การท างานได้แก่ ไม่สามารถ
บูรณาการท างานระหว่างวิชาการและ งานกิจการนักศึกษา,งาน
ท านุบ ารุงไม่ชัดเจนระหว่างงานกิจการนักศึกษา และงานพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล และพัฒนาบคุคลากร กับงานวิชาการ 

20 5 100 

W2 การถ่ายทอดและการติดตามไปสู่การปฏิบัตไิมร่ัดกุมและเข้าใจไม่
ตรงกัน 

5 3 15 

W3 มีการปฏิบตัิการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างช้า 5 5 25 
W4 ยึดตัวตนเป็นหลัก 10 5 50 
W5 ขาดทักษะการท างานเป็นทีม 5 5 25 
W6 ขาดการท างานเชิงรุก 5 5 25 
W7 จ านวนอาจารย์ทดแทนน้อยไม่ทันกับอัตราสญูเสีย 5 2 10 
W8 การใช้ทักษะการสอนในศตวรรษท่ี 21 ยังไม่เพียงพอไมเ่ป็นไปตาม

คาดหวัง 
10 3 30 

W9 ไม่มั่นคงในการยึดโยงผลลัพธ์ขององค์กรท าให้ค่านิยมไม่ต่อเนื่อง 10 5 50 
รวม W 75  330 
รวม SW 100 455 
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ตารางสรุปการวิเคราะห์ปัจจัยเชงิกลยุทธ์ภายนอก กลุม่งานวิชาการ 
เพ่ือใช้ประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2562 (External Strategic Factors Summary) 

 
External Factors Weight 

(OT100) 
Rating Weighted 
(1-5) Score 

โอกาส (O=Opportunities)    
O1 สถาบันพระบรมราชชนก และวิทยาลัยอยู่ในระหว่างการ

พัฒนาฐานข้อมูล 
15 5 75 

O2 นโยบายการปรับเปลี่ยนโครงสร้างสถาบันเป็นนิติบคุคล ท าให้
วิทยาลัยมีอสิระในการบริหารวิชาการมากข้ึน 

10 5 50 

O3 มีงบประมาณสนับสนุนในการจัดการเรยีนการสอน การพัฒนา
บุคลากร การวิจัยจากรัฐบาลและจากภายนอก 

5 5 25 

รวม O 30  150 
ภัยคุกคาม(T=Threats)    

T1 การบริหารจัดการทางการเงินท่ีไมม่ีความยืดหยุ่นส่งผลให้งาน
นวัตกรรมการศึกษาไม่เกดิขึ้น 

20 5 100 

T2 นโยบายการรับนักศึกษาท าใหไ้ด้นกัศึกษาที่มีคุณภาพเกือบขั้น
ต่ าที่ยอมรับได้เพิม่ภาระการเตรียมความพร้อมรับนักศึกษา 

15 5 75 

T3 ไม่มรีะบบฐานสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ ที่บุคลากรที่
รับผิดชอบการจัดการเรยีนการสอนสามารถเข้าถึงเพื่อใช้
ตัดสินใจในการบริหารวิชาการ 

35 5 175 

รวมT 70  350 
รวม OT 100 500 

 

TOWS MATRIX กลุ่มงานวิชาการ 

                   Weakness       Strengthen  

 

 ผลการวิเคราะห์กลุ่มงานวิชาการ ประกอบกับการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ภายในและภายนอก
องค์กร พบว่าผลการวิเคราะห์ส่วนใหญ่ตกอยู่ที่จุดอ่อน (Weakness) และภัยคุกคาม (Threats)  เรียกว่า
อยู่ในสถานะถดถอย (Dogs) แสดงให้เห็นว่ากลุ่มงานวิชาการควรด าเนินกลยุทธ์ในลักษณะของการตั้งรับ
ด าเนินกลยุทธ์ระยะสั้นเพ่ือปกป้องจุดอ่อนที่จะน าไปสู่การถดถอย หรือมุ่งลดจุดอ่อนภายใน และหลีกเลี่ยง
ภัยคุกคามจากภายนอก 
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ตารางสรุปการวิเคราะห์ปัจจัยเชงิกลยุทธ์ภายใน กลุ่มงานวิจัย บริการวชิาการ 
เพ่ือใช้ประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2562 (Internal Strategic Factors Summary) 

 

Internal Factors Weight 
(SW100) 

Rating 
(1-5) 

Weighted 
Score 

จุดแข็ง (S= Strengths)    
S1 โครงสร้างในกลุ่มงานมีการก าหนดงานย่อย เป็นวิจัยและบริการ

วิชาการ และก าหนดขอบเขตงานที่ชัดเจน ส่งผลให้การก ากับ
ติดตามงานมีประสิทธิภาพ 

10 3 30 

S2 แผนกลยุทธ์ของกลุ่มงานวิจยัและบริการวิชาการมีการก าหนดเป้า 
หมายและกลวิธีด าเนินการที่ชัดเจน ท าให้ลงไปสู่การปฏิบตัิได้ง่าย  

15 4 60 

S3 วิทยาลัยฯ มีการจดัสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการผลติผล
งานวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคมแบบให้เปล่าอย่าง
เพียงพอ ท าให้การด าเนินงานสนบัสนุนการผลติผลงานวิจัยและ
วิชาการและการให้บริการวิชาการแก่สังคมเป็นไปด้วยความสะดวก  

10 4 40 

S4 กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการมรีูปแบบวิธีการท างานแบบทีมพ่ี
น้อง ท าให้สมาชิกในทีมงานเกิดการร่วมแรงร่วมใจในท างานได้
ส าเรจ็ลลุ่วง 

10 5 50 

S5 ผู้บริหารมีการกระตุ้นเตือน และก ากับติดตาม ล่วงหน้า เพื่อให้ทีม
มีการเตรียมตัว ท าให้ทีมมีเวลาท างานท่ีประสิทธิภาพและ
แก้ปัญหาได้ทันท่วงท ี 

10 5 50 

รวม S 55  230 
จุดอ่อน (W=Weakness)    

W1 ระเบียบวิธีปฏิบัติการเบิกจ่ายต่างๆ มีการปรับเปลี่ยนค่อนข้างบ่อย
แต่ขาดการประชาสัมพันธ์สูผู่้ปฏิบตัิที่เป็นลายลักษณ์อักษร ท าให้
ขั้นตอนการเบิกจ่ายต่างๆ ล่าช้ากว่าท่ีควรเป็น 

10 3 30 

W2 การก าหนดภาระงานด้านวิจัยและบริการวิชาการ ไม่ชัดเจนและยัง
ไม่น าสู่การปฏิบัติ ท าให้อาจารย์ขาดแรงจูงใจในการผลิต
ผลงานวิจัย และการใหบ้ริการวิชาการ 

10 4 40 

W3 คนในกลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการมีจ านวนน้อย เมื่อ
เปรียบเทยีบกับงานโครงการต่าง ๆ ที่จัดขึ้นในแต่ละป ีท าให้
ทีมงานแต่ละคนต้องรับผดิชอบโครงการ/กิจกรรม มากกว่า 1 
โครงการ/กิจกรรม ส่งผลให้เกดิความเหนื่อยล้า 

10 3 30 

W4 ทักษะและความเชี่ยวชาญของอาจารย์ยังได้รับการพัฒนาไม่ทันต่อ
ความต้องการของผู้รับบริการ เช่น การเปิดอบรมที่ตอบสนอง 
service plan, การผลิตและพัฒนานวัตกรรมที่มีมลูค่าเชิงพาณชิย ์
และตอบสนอง Thailand 4.0  

15 5 75 

รวม W 45  175 
รวม SW 100 405 
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ตารางสรุปการวิเคราะห์ปัจจัยเชงิกลยุทธ์ภายนอก กลุม่งานวิจัย บริการวชิาการ 
เพ่ือใช้ประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2562 (External Strategic Factors Summary) 

External Factors Weight 
(OT100) 

Rating Weighted 
(1-5) Score 

โอกาส (O=Opportunities)    
O1 สถาบันพระบรมราชชนกก าลังอยู่ในระยะเปลี่ยนผ่านของการ

ปรับเปลีย่นรูปโฉมการบริหารจัดการองค์กร ซึ่งอาจท าให้การ
บริหารจดัการต่างๆ คล่องตัวมากขึ้น ไม่ติดกรอบของระบบ
ราชการมากเกินไป ท าให้งานวิจัยและบริการวิชาการสามารถ
ท าหลักสตูรที่หลากหลาย การเบิกเงินวิจัยคล่องตัว 

20 4 80 

O2 แหล่งทุนวิจัยภายนอกวิทยาลัยฯมจี านวนมาก ซึ่งเป็น
ประโยชนส์ าคัญต่อการเพิม่จ านวนการผลิตผลงานวิจัยและ
วิชาการของอาจารย ์

20 3 60 

O3 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท าให้การประชาสัมพันธ์โครงการ
อบรมต่างๆ รวดเร็วและเข้าถึงผู้รบับริการได้มากข้ึน 

10 3 30 

รวม O 50  170 
ภัยคุกคาม (T=Threats)    

T1 การถูกตัดลดงบประมาณของหน่วยงานบริการสุขภาพ ท าให้
ส่งผลกระทบต่อจ านวนผู้เข้ารับการอบรมที่ลดลง 

20 4 80 

T2 สถาบันการศึกษาระดบัทบวงมหาวิทยาลัยในพ้ืนท่ีใกล้เคียงเริ่ม
ขยับตัว ปรับกลยุทธ์การด าเนินงานจากการเน้นการจัดการ
เรียนการสอนนักศึกษามาเป็นการจัดหลักสูตรอบรมระยะสั้น
มากขึ้น ท าให้มีคู่แข่งในการบริการวิชาการ 

30 5 150 

รวมT 50  230 
รวม OT 100 400 

 

TOWS MATRIX กลุ่มงานวิจัย บริการวชิาการ 

                   Weakness       Strengths  

 

 ผลการวิเคราะห์กลุ่มงานวิจัย บริการวิชาการ ประกอบกับการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ภายใน
และภายนอกองค์กร พบว่าผลการวิเคราะห์ส่วนใหญ่ตกอยู่ที่จุดแข็ง(Strengths)และภัยคุกคาม (Threats) 
เรียกว่า อยู่ในสถานะป้องกันตนเองหรือวัวแม่ลูกอ่อน (Cash cow) ซ่ึงแสดงให้เห็นว่ากลุ่มงานงานวิจับ 
บริการวิชาการ ควรด าเนินกลยุทธ์ในลักษณะของการกลยุทธ์เชิงป้องกัน กลุ่มงานมีจุดแข็ง ขณะเดียวกัน
กลุ่มงานต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมท่ีเป็นข้อจ ากัดจากภายนอกที่ควบคุมไม่ได้ ดังนั้นจึงควรมุ่งเน้นใช้จุด
แข็งของตนเองในการปกป้องภารกิจ หรือใช้จุดแข็งที่มีอยู่ในการป้องกันข้อจ ากัดที่มาจากภายนอกได้  
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ตารางสรุปการวิเคราะห์ปัจจัยเชงิกลยุทธ์ภายใน กลุ่มงานอ านวยการ เพ่ือใช้ประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ปีงบประมาณ 2562 (Internal Strategic Factors Summary) 

 

Internal Factors Weight 
(SW100) 

Rating 
(1-5) 

Weighted 
Score 

จุดแข็ง (S=Strengths)    
S1 โครงสร้างองค์กรมีการแบ่งงานชัดเจน 8 4 32 
S2 มีการก าหนดกลยุทธ์ในการด าเนินงานสอดคล้องกับกลยุทธ์ของ

วิทยาลัย 
7 4 28 

S3 มีระบบและกลไกในการบริหารจัดการในงานท่ีรับผิดชอบ 7 4 28 
S4 ผู้บริหารมีการสร้างขวัญและก าลังใจ และสร้างแรงจูงใจในการ

ท างาน 
8 4 32 

S5 ท างานเป็นทีมในรูปของคณะกรรมการเปดิโอกาสให้ทุกคนมีส่วน
ร่วมในการท างานละร่วมตัดสินใจ 

10 4 40 

S6 บุคลากรในกลุ่มงานอ านวยการ มศีักยภาพ ในการท างาน มีคณุวุฒิ
และประสบการณ์ที่หลากหลาย ท าให้สามารถด าเนินงานได้ทุก
พันธกิจ และมีความสามารถในการท างานท่ีได้รับมอบหมายอย่าง
เต็มความสามารถและมีประสิทธิภาพ 

20 5 100 

รวม S 60  260 
จุดอ่อน (W=Weakness)    

W1 ขาดการก ากับตดิตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามวงจรคณุภาพ 
PDCA 

10 5 50 

W2 ลักษณะงานกลุ่มงานอ านวยการมคีวามหลากหลายท าใหไ้มส่ามารถ 
เข้าใจท่ีตรงกันไมม่ีแนวทางที่ชัดเจนบูรณาการเป็นทางเดียวกันไม่ได ้

5 5 25 

W3 ขาดการสอนงานเพื่อพัฒนาบุคลากรเตรียมทดแทนบุคลากรทีม่ี
การปรับเปลี่ยน ย้าย ลาออก 

5 5 25 

W4 อัตราการคงอยูส่ายสนับสนุนมีการเปลีย่นแปลงบ่อย เนื่องจากขาด
ความก้าวหน้าและความมั่นคงในอาชีพ 

5 5 25 

W5 บุคลากรส่วนใหญ่ขาดทักษะดิจิทลัและทักษะการสื่อสารภาษา 
อังกฤษท้ังการพูด และการเขียน และ ขาดความเช่ียวชาญในงาน 
เช่น งานพัสดุ งานบุคลากร งานประชาสัมพันธ์ ยังไม่สามารถท างาน
ได้อย่างมืออาชีพ 

10 5 50 

W6 การน าค่านิยมร่วมขององค์กรมาปฏิบัติยังไม่ปรากฏเป็นรปูธรรม 
(ขาดตัวชี้วัดเชิงพฤติกรรมที่ชัดเจน) 

5 5 25 

รวม W 40  200 
รวม SW 100  
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ตารางสรุปการวิเคราะห์ปัจจัยเชงิกลยุทธ์ภายนอก กลุม่งานอ านวยการ 
เพ่ือใช้ประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2562 (External Strategic Factors Summary) 

 
External Factors Weight 

(OT100) 
Rating Weighted 
(1-5) Score 

โอกาส (O=Opportunities)    
O1 สถาบันพระบรมราชชนกก าลังปฏริูปมี พ.ร.บ. ภายใต้การก ากับ 

กระทรวงสาธารณสุข ท าให้งานอ านวยการพัฒนาฐานข้อมูลทีม่ี
ประสิทธิภาพ 

10 5 50 

O2 นโยบาย Thailand ๔.๐ จะต้องพฒันาระบบข้อมลูสารสนเทศ 
(ท้ังHardware/software และ people ware 

5 5 25 

O3 นโยบายสถาบันพระบรมราชชนก เน้นการพัฒนาด้าน
ภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรและนกัศึกษา 

10 3 30 

O4 มาตรฐานการศึกษาของสกอ. สมศ. สบช. สภาการพยาบาล 
และ AUNQA เปิดโอกาสใหส้ามารถพัฒนาคุณภาพการบรหิาร
องค์กร ให้เป็นท่ียอมรับของหน่วยงานภายนอก 

10 5 50 

O5 พรบ.การจดัซื้อจัดจ้าง ภาครัฐ 2560 มีระเบียบ ขั้นตอนการ
ปฏิบัติที่ชัดเจนและครอบคลมุ โปร่งใส 

15 5 75 

O6 พรบ.สิ่งแวดล้อม ท าให้สามารถพัฒนาสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน เอื้อต่อการเรยีนรู ้และคุณภาพชีวิต 

5 5 25 

O7 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท าให้การประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ต่างๆ ของงานรวดเร็วและเข้าถึงผูร้ับบริการไดม้ากขึ้น 

5 5 25 

O8 มี พรบ. คอมพิวเตอรค์วบคุม 5 3 15 
รวม O 65  295 

ภัยคุกคาม(T=Threats)    
T1 ค่าครองชีพเพิ่มข้ึน/สูงขึ้น ส่งผลให้มีรายจ่ายเพิ่มขึ้น เช่นค่าจ้าง

รักษาความปลอดภัย คา่บริการสาธารณูปโภคเพิม่มากข้ึน 
20 5 100 

T2 เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงท าให้มีค่าใช้จ่ายใน
การพัฒนาเทคโนโลยมีากขึ้น เช่น การจัดหาฐานข้อมูลเพื่อการ 
สืบค้น หนังสืออิเลคทรอนิก หุ่นฝกึภาคปฏิบตัิเสมือนจริง ฯลฯ 

15 5 75 

รวมT 35  175 
รวม OT   
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TOWS MATRIX กลุ่มงานอ านวยการ 
                   Weakness       Strengths  

 

 ผลการวิเคราะห์กลุ่มงานอ านวยการประกอบกับการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ภายในและ
ภายนอกองค์กร  พบว่ าผลการวิ เคราะห์ส่ วนใหญ่ตกอยู่ ที่ จุ ดแข็ ง  ( Strengths)  และโอกาส 
(Opportunities) เรียกว่าอยู่ในสถานะที่เป็นดาวรุ่ง (Star) ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากลุ่มงานอ านวยการควร
ด าเนินกลยุทธ์ในลักษณะเชิงรุกมุ่งไปข้างหน้าให้สูงที่สุดตามศักยภาพขององค์กร 
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ตารางสรุปการวิเคราะห์ปัจจัยเชงิกลยุทธ์ภายใน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช 
เพ่ือใช้ประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2562 (Internal Strategic Factors Summary) 

 
Internal Factors Weight 

(SW100) 
Rating 
(1-5) 

Weighted 
Score 

จุดแข็ง (S=Strengths)    
S1 มีระบบและกลไกในการบริหารจัดการในงานท่ีรับผิดชอบ 7 4 28 
S2 มีอาจารย์วุฒิปริญญาเอก จ านวนมาก ปริญญา โทตรงตามสาขา 8 5 40 
S3 แผนกลยุทธ์มีการก าหนดเป้าหมายและกลวิธีด าเนินการที่ชัดเจน 

ท าให้ลงไปสู่การปฏิบตัิได้ง่าย  
5 4 20 

S4 มีการจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอ  10 5 50 
S5 บุคลากรมีศักยภาพในการท างาน และประสบการณ์ที่หลากหลาย 

ท าให้สามารถด าเนินงานได้ทุกพันธกิจ และมีความสามารถในการ
ท างานท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถและมี
ประสิทธิภาพ 

5 5 25 

S6 ผู้บริหารมีการสร้างขวัญและก าลังใจ และสร้างแรงจูงใจในการ
ท างาน 

5 3 15 

รวม S 40   178 
จุดอ่อน (W=Weakness)    

W1 โครงสร้างไม่ชัดเจนท าให้ไม่เอื้อตอ่การท างาน เช่น งานวิชาการ 
งานกิจการนักศึกษา งานท านุบ ารงุงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
และพัฒนาบุคคลากร  

5 4 20 

W2 การถ่ายทอดและการติดตามไปสู่การปฏิบัตไิมร่ัดกุมและเข้าใจไม่
ตรงกัน 

10 4 40 

W3 ขาดทักษะการท างานเป็นทีม 10 4 40 
W4 ขาดการท างานเชิงรุก 8 5 40 
W5 ขาดการเตรียมการทดแทนอาจารย์ และบุคลากรที่มีการ

ปรับเปลีย่น ย้าย ลาออก 
7 4 28 

W6 การด าเนินการภายใต้ค่านิยมร่วมขององค์กรไม่ต่อเนื่อง ผลลัพธ์ไม่
เป็นไปตามความคาดหวัง 

5 3 15 

W7 การก าหนดภาระบางงานไม่ชัดเจน เช่น งานด้านวิจัยและบริการ
วิชาการ  

5 3 15 

W8 ทักษะและความเชี่ยวชาญของอาจารย์ยังได้รับการพัฒนาไม่ทันต่อ
ความต้องการของผู้รับบริการ เช่น การผลติและพัฒนานวัตกรรมที่
มีมูลค่าเชิงพาณิชย์และตอบสนอง Thailand 4.0 ภาษาอังกฤษ 

5 3 15 

W9 ขาดการก ากับตดิตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามวงจรคณุภาพ 
PDCA 

5 3 15 

รวมW 60 
 

228 
รวมSW 100 406 
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ตารางสรุปการวิเคราะห์ปัจจัยเชงิกลยุทธ์ภายนอก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช 
เพ่ือใช้ประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2562 (External Strategic Factors Summary) 

 
External Factors Weight 

(OT100) 
Rating Weighted 
(1-5) Score 

โอกาส (O=Opportunities)    
O1 นโยบายการปรับเปลี่ยนโครงสร้างสถาบันเป็นนิติบคุคล ท าให้วิทยาลัยมี

อิสระในการบริหารวิชาการมากขึน้ 
10 5 50 

O2 มีงบประมาณสนับสนุนในการจัดการเรยีนการสอน การพัฒนาบุคลากร 
การวิจัยจากรัฐบาลและจากภายนอก 

10 5 50 

O3 นโยบาย Thailand ๔.๐ จะต้องพฒันาระบบข้อมลูสารสนเทศ (ทั้ง
Hardware/software และ people ware 

10 4 40 

O4 มาตรฐานการศึกษาของสกอ. สมศ. สบช. สภาการพยาบาล และ 
AUNQA เปิดโอกาสใหส้ามารถพัฒนาคุณภาพการบริหารองค์กร ให้เป็น
ที่ยอมรับของหน่วยงานภายนอก 

10 4 40 

O5 พรบ.การจดัซื้อจัดจ้าง ภาครัฐ 2560 มีระเบียบ ขั้นตอนการปฏิบตัิที่
ชัดเจนและครอบคลุม โปร่งใส 

10 4 40 

รวมO 50   220 
ภัยคุกคาม(T=Threats)    

T1 การบริหารจัดการทางการเงินท่ีไมม่ีความยืดหยุ่นส่งผลให้งานนวัตกรรม
การศึกษาไม่เกิดขึ้น 

5 4 20 

T2 นโยบายการรับนักศึกษาท าใหไ้ด้นกัศึกษาที่มีคุณภาพเกือบขั้นต่ าที่
ยอมรับได้ท าให้ต้องมีการเตรียมความพร้อมรับนักศึกษาเพื่อการเรียนใน
หลักสตูรเพิม่ขึ้น 

5 3 15 

T3 สถาบันการศึกษาระดบัทบวงมหาวิทยาลัยในพ้ืนท่ีใกล้เคียงเริ่มขยับตัว 
ปรับกลยุทธ์การด าเนินงานจากการเน้นการจดัการเรียนการสอน
นักศึกษามาเป็นการจัดหลักสตูรอบรมระยะสั้นมากขึ้น ท าให้มีคู่แข่งใน
การบริการวิชาการ 

10 3 30 

T4 การถูกตัดลดงบประมาณของหน่วยงานบริการสุขภาพ ท าให้ส่งผล
กระทบต่อจ านวนผู้เข้ารับการอบรมที่ลดลง 

10 4 40 

T5 ค่าครองชีพเพิ่มข้ึน/สูงขึ้น ส่งผลให้มีรายจ่ายเพิ่มขึ้น เช่นค่าจ้างรักษา
ความปลอดภัย ค่าบริการสาธารณปูโภคเพิ่มมากขึ้น 

10 4 40 

T6 เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงท าให้มีค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
เทคโนโลยีมากข้ึน เช่น การจดัหาฐานข้อมูลเพื่อการ สืบค้น หนังสือ
อิเลคทรอนิกส ์หุ่นฝึกภาคปฏิบตัิเสมือนจริง ฯลฯ 

10 4 40 

T1 การบริหารจัดการทางการเงินท่ีไมม่ีความยืดหยุ่นส่งผลให้งานนวัตกรรม
การศึกษาไม่เกิดขึ้น 

5 4 20 

รวมT 50 
 

185 
รวม OT 100 405 
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TOWS MATRIX วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช 
               Weakness       Strengths  
 

 

 ผลการวิเคราะห์องค์กรประกอบกบัการวิเคราะห์ปัจจยัเชิงกลยุทธ์ภายในและภายนอกองค์กร เพื่อการ
ด าเนินงานปีงบประมาณ 2562 พบว่า ส่วนใหญ่ตกอยู่ที่จุดอ่อน (Weakness) และโอกาส (Opportunities) แสดงให้
เห็นว่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ควรด าเนินกลยุทธ์ในลักษณะเชิงแก้ไข เป็นการหาวธิีการแก้ไขจุดอ่อน
หรือจุดด้อยภายในองค์กรโดยพิจารณาน าโอกาสภายนอกท่ีจะเอื้ออ านวยผลดีหรือผลประโยชน์ต่อองค์กรมาใช้มากที่สุด
เพื่อสร้างโอกาส ขยายงานหรือสรา้งความเจรญิเติบโตในอนาคต   
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วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 
 
๑. ชื่อโครงการ……………………………………………… (ระบุตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕62)   

O  โครงการเพื่อพัฒนาวิทยาลัยตามกลยุทธ์    O  โครงการตามแผนงาน (งานประจ า) 
กิจกรรมที่ …… ชื่อกิจกรรม ......................... (ระบุตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕62) 
กิจกรรมที่ …… ชื่อกิจกรรม ......................... (ระบุตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕62) 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการและกิจกรรม  
  ผู้รับผิดชอบโครงการ    ชื่อ-นามสกุล งาน............. กลุ่มงาน ......... 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรมที่ 1  ชื่อ-นามสกุล งาน............. กลุ่มงาน ......... 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรมที่ 2  ชื่อ-นามสกุล งาน............. กลุ่มงาน ......... 

(ระบุผู้รับผิดชอบโครงการและกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕62 โดยระบุ
ผู้รับผิดชอบหลักจ านวน ๑-2  คน) 
3. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ……………………………………………………………………………………………………… 
4. เป้าประสงค์ที่ …………………………………………………………………………………………………..…………….. 
5. ชื่อแผนงาน …………………………………………………………………………………………………………………….  
6. หลักการและเหตุผล  
 (ระบุเหตุผลจ าเป็นในการจัดท าโครงการที่เชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์  กลยุทธ์   
วัตถุประสงค์ของวิทยาลัย และแนวทางการพัฒนาตามผลการประเมินคุณภาพ/ผลการประเมิน
โครงการในปีที่แล้วกรณีเป็นโครงการเดิม  รวมทั้งตัวชี้วัดหลัก/ตัวชี้วัดความส าเร็จตามกลยุทธ์ ฯลฯ  
โดยเขียนเป็นความเรียง) 
7. วัตถุประสงค์…………………………………………………………………………..   (ระบุให้ครอบคลุมโครงการ  
และกิจกรรม) 
8. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ และกิจกรรม (หรือตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการที่
ครอบคลุมกิจกรรมที่ก าหนดในโครงการ  (ที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕62 หรือ
อาจเพิ่มเติมตามความเหมาะสม) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
9. ระยะเวลาด าเนินการของโครงการ/กิจกรรม (กรณีที่มีการด าเนินการเป็นระยะหรือหลาย
กิจกรรม ระบุให้ชัดเจน)  
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
10. กลุ่มเป้าหมาย  (กรณีที่มีการด าเนินการเป็นระยะหรือหลายกิจกรรม ให้ระบุกลุ่มเป้าหมายให้
ชัดเจน)  
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
11. สถานที่ด าเนินการ   (กรณีท่ีมีการด าเนินการเป็นระยะหรือหลายกิจกรรม ให้ระบุสถานที่ในการ
ด าเนินการระบุให้ชัดเจน)  
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 



๒ 
 

12. วิธีด าเนินการ  (ให้ระบุแนวทางการด าเนินการแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจน ขั้นตอน/กิจกรรมที่จะ
ท าเป็นอย่างไร  ตามรายละเอียดที่ระบุในแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕62 หรืออาจเพ่ิมเติม
ตามความเหมาะสม) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
13. งบประมาณ*  จากหมวดเงิน  เงินรายได้สถานศกึษา    เงินอุดหนุนทั่วไป 
 (ระบุงบประมาณรายกิจกรรม และงบประมาณรวมทุกกิจกรรมในโครงการ การเขียนค าที่ใช้ในการ
เบิกจ่าย และการค านวณงบประมาณขอให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555  และแนว
ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินรายได้สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557 ของกลุ่ม
อ านวยการ สถาบันพระบรมราชชนก ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข) 
** รายละเอียดงบประมาณควรสอดคล้องกับกิจกรรม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๑4. แบบประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ตามตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรม  (ระบุวิธีการ
ประเมินผลทุกตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรม ตามหัวข้อที่ 8 ให้ชัดเจน) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
15.การบริหารความเสี่ยงของโครงการ (ระบุความเสี่ยงและแนวทางแก้ไข) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๑6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ระบุผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับภายหลังจากการด าเนินโครงการ กิจกรรมนี้แล้ว
โดยอาจเขียนเป็นข้อๆ หรือเขียนเป็นความเรียง) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
                                                      ลงชื่อ...................................................ผู้รับผดิชอบโครงการ 
            (ชื่อหัวหน้าโครงการ) 
          ต าแหน่ง …………………………………………….. 
 
                                                      ลงชื่อ......................................................ผู้เสนอโครงการ 
            (ชื่อหัวหน้ากลุ่มงาน) 
           ต าแหน่ง …………………………………………. 
 

  ลงชื่อ.......................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (.............................................) 
            ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการกลุ่มงาน……… 
 
                                                      ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

                                    (………………………………………) 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
      วันที่อนุมัติโครงการ..................................... 
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หมายเหตุ 
1.ทุกโครงการ/กิจกรรม ให้แนบก าหนดการประชุม และ/หรือแบบประเมินโครงการ/กิจกรรมมาด้วยทุก
กิจกรรม 
2.โครงการทุกโครงการก่อนส่งขออนุมัติผู้อ านวยการ ให้ผ่านรองผู้อ านวยการทุกกลุ่มงาน ก่อนมาผ่านงาน
การเงิน และงานยุทธศาสตร์เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ เป้าหมาย และความถูกต้องใน
การใช้งบประมาณ 
3. ต้นฉบับโครงการที่ผ่านการอนุมัติแล้วจะเก็บไว้งานยุทธศาสตร์ กรณีที่เบิกจ่ายครั้งแรกให้มาขอรับได้ที่
งานยุทธศาสตร์ฯ 
4. โครงการที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษา กรณีใช้งบประมาณหมวดเงินรายได้สถานศึกษา ไม่เกิน 
2,000,000 บาท ผู้อนุมัติโครงการคือ ผู้อ านวยการวิทยาลัย 
5. ขอให้ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมส่ง File Word โครงการ/กิจกรรม มาที่งานยุทธศาสตร์           
ทุกโครงการเพ่ืองานแผนจะด าเนินการกรอกข้อมูลลงระบบจัดการแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี โดยส่งที ่E-Mail : carelessly@windowslive.com 
 
*ตัวอย่างการเขียนงบประมาณ (อัตราค่าใช้จ่ายยึดตามประกาศของวิทยาลัย เรื่อง มาตรการประหยัด
ค่าใช้จ่าย ลงวันที่ 30 กันยายน 2559) 

1. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม/อบรม/สัมมนา 
1.1 ค่าอาหารส าหรับบุคลากร 

1.1.1. ค่าอาหารในสถานที่ (80 บาท/มื้อ*จ านวนคน*จ านวนมื้อ*จ านวนวัน) 
- ครบมื้อไม่เกิน 600 บาท (มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับ 

อัตราค่าจ้างขั้นต่ าปี 2556) 
- ไม่ครบมื้อไม่เกิน 400 บาท (มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการ 

ปรับอัตราค่าจ้างข้ันต่ าปี 2556) 
1.1.2 ค่าอาหารนอกสถานที่ (150 บาท/มื้อ*จ านวนคน*จ านวนมื้อ*จ านวนวัน) 

- ครบมื้อไม่เกิน 950 บาท (มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับ 
อัตราค่าจ้างขั้นต่ าปี 2556) 

- ไม่ครบมื้อไม่เกิน 700 บาท (มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการ 
ปรับอัตราค่าจ้างข้ันต่ าปี 2556) 

1.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (25 บาท/มื้อ*จ านวนคน*จ านวนมื้อ*จ านวนวัน) 
1.3 ค่าอาหารเย็น (130 บาทมื้อ*จ านวนคน*จ านวนมื้อ*จ านวนวัน) 
1.4 ค่าอาหารนักศึกษา  
 1.4.1 ค่าอาหารกลางวัน (50 บาท/มื้อ*จ านวนคน*จ านวนมื้อ*จ านวนวัน) 
 1.4.2 ค่าอาหารว่าง (20 บาท/มื้อ*จ านวนคน*จ านวนมื้อ*จ านวนวัน) 
1.5 ค่าจัดสถานที่ (อาทิ เช่น ดอกไม้ประดับ) จ่ายตามจริงตามมาตรการประหยัด

ค่าใช้จ่าย 
       2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปฝึกอบรม 

2.1 ค่าพาหนะ 
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  2.1.1 จากสนามบินดอนเมือง ถึง ที่พักใน กทม. ไม่เกินเที่ยวละ 350 บาท 
  2.1.2 จากสนามบินสุวรรณภูมิ ถึง ที่พักใน กทม. ไม่เกินเที่ยวละ 500 บาท 

2.1.3 จากสนามบินสุวรรณภูมิ ถึง ที่พักข้ามเขต กทม. ไม่เกินเที่ยวละ 600 บาท 
2.1.4 ค่าพาหนะส่วนตัวเหมาจ่าย รถยนต์ กม.ละ 4 บาท รถจักรยานยนต์ กม. ละ 2 บาท  

ต้องได้รับอนุมัติจากปลัดกระทรวงฯก่อน 
2.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- อัตราค่าเบี้ยเลี้ยงวันละ 240 บาท ถ้าหากมีอาหารเลี้ยงให้หักค่าอาหารมื้อละ 80 บาท 

  2.3 ค่าท่ีพัก  
2.3.1 ผู้จัดประชุมอบรมจัดที่พักให้ และหมายความรวมถึง แจ้งชื่อที่พัก หรือ 

แนบใบจองท่ีพักมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมอบรม (ต้องเข้าที่พักตามที่จัดเท่านั้น) 
- อัตราค่าเช่าที่พัก ห้องเดี่ยว เท่าท่ีจ่ายจริงไม่เกิน 1,450 บาท/วัน/คน  
- อัตราค่าเช่าที่พัก ห้องคู่ เท่าท่ีจ่ายจริงไม่เกิน 900 บาท/วัน/คน 
-  พนักงานขับรถ ให้ใช้ระเบียบอบรมไปราชการ ถือว่าร่วมเดินทางประชุม  

อบรม ให้เบิกตามผู้เข้าอบรม 
 

2.3.2 กรณีผู้จัดไม่ได้จัดที่พักให้ ใช้ระเบียบเดินทางไปราชการ (จะเลือกเช่าที่ 
พักต้องเข้าทีพักทั้งคณะ ถ้าจะเลือกเหมาจ่ายก็ต้องเหมาจ่ายทั้งคณะ) ให้รวมถึงพนักงานขับรถเป็นคณะ
เดียวกันด้วย 

- อัตราค่าเช่าที่พัก ห้องเดี่ยว เท่าท่ีจ่ายจริงไม่เกิน 1,500 บาท/วัน/คน  
- อัตราค่าเช่าที่พัก ห้องคู่ เท่าท่ีจ่ายจริงไม่เกิน 850 บาท/วัน/คน 
- กรณีเลือกเหมาจ่ายทั้งคณะ อัตรา 800 บาท/วัน/คน 

3. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 
3.4 ค่าพาหนะ 

3.1.1 จากสนามบินดอนเมือง ถึง ที่พักใน กทม. ไม่เกินเที่ยวละ 350 บาท 
  3.1.2 จากสนามบินสุวรรณภูมิ ถึง ที่พักใน กทม. ไม่เกินเที่ยวละ 500 บาท 

3.1.3 จากสนามบินสุวรรณภูมิ ถึง ที่พักข้ามเขต กทม. ไม่เกินเที่ยวละ 600 บาท 
3.1.4 ค่าพาหนะส่วนตัวเหมาจ่าย รถยนต์ กม.ละ 4 บาท รถจักรยานยนต์ กม.  

ละ 2 บาท ต้องได้รับอนุมัติจากปลัดกระทรวงฯก่อน 
3.2) ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- นับเวลาเดินทางออกจากบ้านหรือที่พัก กรณีปฏิบัติงานก่อนให้เริ่มเวลาจากสถานที่

ท างาน กลับถึงบ้าน ที่พัก หรือที่ท างานกรณีปฏิบัติงานให้คิด 24 ชั่วโมง เป็น 1 วัน ถ้าเดินทางไปและ
กลับโดยค้างแรม เศษเกิน 12 ชั่วโมง ให้คิดเป็น 1 วัน  

- กรณีไม่ค้างคืนให้คิดเศษเกิน 6 ชม. เป็นครึ่งวัน 
- อัตราค่าเบี้ยเลี้ยงวันละ 240 บาท (ไม่หักค่าอาหาร) 

4. ค่าตอบแทนการสอน  
4.1 ค่าตอบแทนการสอนพิเศษและสอนเกินภาระงาน อัตราชั่วโมงละ 40๐ บาท การ 

สอนหน่วยชั่วโมงต้องไม่น้อยกว่าห้าสิบนาที 
4.2 ผู้ที่ได้รบัเชิญในฐานะอาจารย์พิเศษที่ไม่ได้เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างทางข้าราชการ  
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หรือพนักงานหรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจ ให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษเพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งเท่าของค่าสอนพิเศษ 
มติที่ประชุมกรรมการบริหารให้ 600 บาท/ชั่วโมง 

5. ค่าใช้จ่ายฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษาทุกหลักสูตร  
  5.1 ค่าตอบแทนการฝึกภาคปฏิบัติส าหรับพยาบาลที่ขึ้นปฏิบัติบนหอผู้ป่วย ช่วยดูแล
นักศึกษาที่อาจารย์ควบคุมอัตรา 100 บาท/คน/เดือน 

5.2 ค่าตอบแทนการฝึกภาคปฏิบัติส าหรับพยาบาลที่ขึ้นปฏิบัติบนหอผู้ป่วย ช่วยดูแล 
นักศึกษาที่ไม่มีอาจารย์ควบคุมอัตรา 300 บาท/คน/เดือน 
  5.3 ค่าตอบแทนการฝึกภาคปฏิบัติส าหรับพยาบาลที่ท าหน้าที่พยาบาลพ่ีเลี้ยง 
(Preceptor) ที่ไม่ได้ขึ้นปฏิบัติงานอัตราเหมาจ่าย 600 บาท/กลุ่ม/วัน 
  5.4 ค่าตอบแทนการปฐมนิเทศนักศึกษา อัตรา 150 บาท/ชั่วโมง 
  5.5 ค่าตอบแทนการสอนนักศึกษาในคลินิก อัตรา 150 บาท/ชั่วโมง 
  5.6 ค่าท่ีพักนักศึกษาในโรงพยาบาล วันละ 100 บาท/คน/วัน 

6. ค่าตอบแทนวิทยากร 
6.1 วิทยากรเชิญจากเอกชน และผู้ที่ไม่ใช่บุคลากรของรัฐ เช่น ข้าราชการบ านาญที่ไม่ได้ 

เป็นลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่ออกนอกระบบราชการ และรัฐวิสาหกิจให้เบิก
ค่าตอบแทนได้ ไม่เกินชั่วโมงละ 1,200 บาท 

6.2 วิทยากรจากส่วนราชการ และข้าราชการบ านาญที่เป็นลูกจ้างชั่วคราวของส่วน 
ราชการหรือหน่วยงานที่ออกนอกระบบราชการ เช่น มหาวิทยาลัยที่ออกนอกระบบ และรัฐวิสาหกิจให้เบิก
ค่าตอบแทนได้ ไม่เกินชั่วโมงละ 600 บาท 

6.3 วิทยากรผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูง เช่น เชี่ยวชาญขึ้นไป จะจ่ายค่าตอบแทนสูงกว่า 
อัตราที่ก าหนดตามความเหมาะสมก็ได้เบิกเงินงบประมาณ , อุดหนุนทั่วไปขออนุมัติหัวหน้าส่วนราชการ
เจ้าของงบประมาณก่อนคือ ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเบิกจากเงินรายได้สถานศึกษาขออนุมัติผู้อ านวยการ
วิทยาลัยฯ ให้ขอทุกครั้งที่ต้องการจ่ายค่าตอบแทนสูงกว่าอัตราที่ก าหนด 

7. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
7.1 นอกเวลาราชการ ชั่วโมงละ 50 บาท (ไม่เกิน 4 ชั่วโมง หรือไม่เกินวันละ 200 บาท) 
7.2 วันหยุดราชการ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ชั่วโมงละ 60 บาท (ไม่เกิน 7 ชั่วโมง  

หรือไม่เกินวันละ 420 บาท)  
7.3  ให้หักเวลาพักเท่ียง (ตามระเบียบเวลาปฏิบัติราชการ) 

 8. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
  ค่าใช้จ่ายของส่วนราชการที่จัดฝึกอบรม 

8.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม 
8.2 ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด – ปิด การฝึกอบรม 
8.3 ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ ์
8.4 ค่าประกาศนียบัตร 
8.5 ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ 
8.6 ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
8.7 ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร 
8.8 ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม 
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8.9 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
8.10 ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม (ไม่เกินอัตราใบ 

ละ ๓๐๐ บาท) 
8.11 ค่าของสมนาคุณในการดูงาน (ไม่เกินแห่งละ ๑,๕๐๐ บาท) 
8.12 ค่าสมนาคุณวิทยากร 
8.13 ค่าอาหาร 
8.14 ค่าเช่าที่พัก 
8.15 ค่ายานพาหนะ 

ค่าใช้จ่ายตาม 8.1 – 8.9 ให้เบิกเท่าที่จ่ายจริง ตามความจ าเป็น เหมาะสมและประหยัด 
ค่าใช้จ่ายตาม 8.12-8.15 ให้เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดตามระเบียบนี้ 



 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 

แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า และสรุป โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ ๒๕62 
      O รายงานความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรม ไตรมาสที่ ___ 1     ___2    ___3    ___4 

O  สรุปโครงการ/กิจกรรม 
๑. ชื่อโครงการ……………………………………………………………………………………………………………………… 
    กิจกรรมที่…………………………………………………………………………………………………………..…………… 
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

ระบุผู้รับผิดชอบโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕62 
งาน.................... กลุ่มงาน.......................... 

3.  ผลการด าเนินโครงการตามตัวชี้วัด  
 ๓.๑ ผลการด าเนินโครงการตามวัตถุประสงค์ และตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ๓.๒ ผลการด าเนินโครงการตามตัวชี้วัดกลยุทธ์ และตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ๓.๓ งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินโครงการ (ตามที่ประมาณการและที่ใช้จริง) 
 

ล ำดับ รำยกำร จ ำนวนเงิน 
ในโครงกำร 

จ ำนวนเงิน 
ที่ใช้จ่ำยจริง 

    
    
    
    
    
    
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   

 
4.การบริหารความเสี่ยงของโครงการ  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
5. ปัญหาอุปสรรคท่ีพบในการด าเนินโครงการ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 



6. ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงการด าเนินงานที่ชัดเจน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
7. สรุปผลการถอดบทเรียนประเด็นประโยชน์และคุณค่า (ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย   ประโยชน์ที่
สถาบัน  ตนเองหรือนักศึกษา และชุมชนหรือสังคม)  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
8. ภาพถ่ายการประชุม/อบรม/สัมมนาตามโครงการ(จ านวน ๔-๕ ภาพตามความเหมาะสมพร้อมแนบ File) 
 
 
  
  ลงชื่อ................................................................................ผู้สรุปโครงการ/กิจกรรม 
     (ชื่อหัวหน้าโครงการ/กิจกรรม) 
    ต าแหน่ง  

 
 
ลงชื่อ.........................................................ผู้รับรองรายงานสรุปโครงการ 

            (รองผู้อ านวยการกลุ่มงาน) 
    ต าแหน่ง  
   วันที่รายงาน................................................................................. 
 
 
 
หมายเหตุ 

- หัวหน้าโครงการสรุปโครงการภาพรวม  บรรลุตาม PI กลยุทธ์,  แผน 
- กรณีมีหลายกิจกรรมให้สรุปแยกรายกิจกรรม  ทุกกิจกรรม   
- ขอให้ผู้รับผิดชอบส่ง file สรุปโครงการ/กิจกรรม มาท่ีงานยุทธศาสตร์ ทุกโครงการ/กิจกรรม เพ่ือจะ

จัดลงฐานข้อมูล E-Mail : carelessly@windowslive.com 


