


 
หลักการทรงงาน 

ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 

“มนุษย์สามารถเข้าถึงสิ่งสูงสุด 3 ประการ คือ ความดี  ความจริง ความงาม 

ในความจริงที่มีความดี และความงาม  

ในความดีที่มีความจริง และความงาม  

  ในความงามที่มีความจริง และความดี” 

“คุณธรรม คือ สิ่งก ากับจิตใจให้ปรากฏออกมาเป็นพฤติกรรมที่ก าหนดได้ว่าเป็น 

ความดี ความจริง และความงาม” 

“คนดีมีคุณธรรม คือ คนที่มีเครื่องก ากับจิตใจให้การกระท า และค าพูด 

ปรากฏออกมาเป็น ความดี ความจริง และ ความงาม” 

“คนไร้คุณธรรม คือ คนที่มีเครื่องก ากับจิตใจให้การกระท า และค าพูด 

ปรากฏออกมาเป็นความเลว ความเท็จ และความอัปลักษณ์” 

 
 

ประมวลจากค าบรรยายของฯพณฯ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี 
ในการสัมมนา เรื่อง องค์การที่มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 

จัดท าโดย ส านักพระราชวัง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค ำน ำ 
 

แผนกลยุทธ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ฉบับปรับปรุง                  
ฉบับนี้พัฒนามาจากแผนกลยุทธ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ที่ได้มา
การน าผลการประเมินการด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช (พ.ศ.
๒๕๖๐-๒๕๖๔)  และผลการประเมินการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562 มา
วิเคราะห์ร่วมกับสถานการณ์ภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบริหารประเทศ  
การปรับปรุงมาตรฐานอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 และพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก  โดยการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ ซึ่งพบว่าแผนกลยุทธ์ฉบับเดิมยังไม่สามารถขับเคลื่อนองค์กรไปสู่วิสัยทัศน์
ได้ตามท่ีก าหนดเท่าท่ีควร   

คณะกรรมการฯ เล็งเห็นความส าคัญดังกล่าวจึงได้ด าเนินการพัฒนาแผนกลยุทธ์ วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ฉบับปรับปรุง เพ่ือให้บุคลากรใช้เป็นแนวทางใน
การด าเนินงานร่วมกันขับเคลื่อนวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช ให้เป็นผู้น าการผลิตบัณฑิต
พยาบาลภายในปี 2564 โดยแผนกลยุทธ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช (พ.ศ.๒๕๖๐-
๒๕๖๔) ฉบับปรับปรุง  ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ ในการประชุม วาระพิเศษ 
ครั้งที ่3 /2562 วันที่ 6 มิ.ย. 2562 

  
 

   
(นางสาววรรณภา ประทุมโทน) 

        ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 
24  มิถุนายน 2562 
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แผนกลยุทธ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ฉบับปรับปรุง                  
ฉบับนี้พัฒนามาจากแผนกลยุทธ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ที่ได้มา
การน าผลการประเมินการด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช                  
(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)  และผลการประเมินการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562 มา
วิเคราะห์ร่วมกับสถานการณ์ภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบริหารประเทศ  
การปรับปรุงมาตรฐานอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 และพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก  โดยการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ ซึ่งพบว่าแผนกลยุทธ์ฉบับเดิมยังไม่สามารถขับเคลื่อนองค์กรไปสู่วิสัยทัศน์
ได้ตามที่ก าหนดเท่าที่ควร  คณะกรรมการฯ เล็งเห็นความส าคัญดังกล่าวจึงได้ด าเนินการพัฒนาแผนกล
ยุทธ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ฉบับปรับปรุง  โดยยังคง
สาระส าคัญของแผนกลยุทธ์ฉบับนี้ ไว้ดังเดิมแต่ปรับการด าเนินงานในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์เพ่ือ
ขับเคลื่อนองค์กรให้ไปสู่วิสัยทัศน์ภายในปี 2564 
 วิสัยทัศน์  
  “ผู้น ำกำรผลิตบัณฑิตพยำบำล” ภำยในปี 2564 
โดยก าหนดนิยามว่า 
       ผู้น าด้านการผลิตบัณฑิตการพยาบาล หมายถึง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช          
มีคุณภาพในการจัดการศึกษาทั้งในระดับหลักสูตร และระดับสถาบัน อยู่ในระดับดีมาก มีคะแนนอยู่ใน
อันดับ ๑ ใน ๕ ของสถาบันการพยาบาลในเขตภาคเหนือ  

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

สังคม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ บริหารจัดการวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ 
การด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ฉบับนี้ ก าหนดเป้าประสงค์ไว้ 17 เป้าประสงค์ 23 ตัวชี้วัด

เป้าประสงค์ 15 กลยุทธ์  6 แผนงาน  และจัดท าโครงการตามกลยุทธ์  จ านวน 1 7 โครงการ                           
มีงบประมาณที่ต้องใช้ภายใน ๕ ปี เท่ากับ 17,913,520 บาท โดยเป็นเงินอุดหนุน จ านวน  
6,743,250 บาท และเงินรายได้ จ านวน 11,170,270 บาท 

(ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ ในการประชุม  วาระพิเศษ ครั้งที่ 
3/๒๕62 วันที่ 6 มิถุนายน ๒๕๖2) 

 
 

 
 



 
 

แผนกลยุทธ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช (พ.ศ. 2560-2564)  ฉบับปรับปรุง หน้า 1 
 

บทที ่๑ 
บทน า 

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

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

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

ปัจจุบันวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช  ด าเนินการผลิตบัณฑิตพยาบาล ตาม
นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข เข้าสู่ระบบสุขภาพของประเทศมาแล้ว มากกว่า 9,000 คน  และ
พัฒนาบุคลากรทางด้านสาธารณสุขมาโดยตลอด เป็นปีที่ 70 ซึ่งวิทยาลัยก าหนดให้วันที่ ๑๖ พฤษภาคม 
ของทุกปีเป็นวันก่อตั้งวิทยาลัยอย่างเป็นทางการสืบมา 

วิสัยทัศน์ 
  “ผู้น าการผลิตบัณฑิตพยาบาล” ภายในปี 2564 

ปรัชญา   
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช เชื่อว่า การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน 

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

 ปณิธาน   
  ส่งเสริมคุณธรรม  ก้าวน าวิชาการ 

 ประสานสามัคคี   มีใจใฝุพัฒนา 
ค่านิยมร่วม  
 มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีจิตอาสา พัฒนาคุณธรรม 
 



 
 

แผนกลยุทธ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช (พ.ศ. 2560-2564)  ฉบับปรับปรุง หน้า 2 
 

 พฤติกรรมคุณธรรม 
 ซื่อสัตย์  สามัคคี มีความรับผิดชอบ  
เอกลักษณ์สถาบัน    
 สร้างคนจากชุมชนเพ่ือตอบสนองระบบสุขภาพชุมชน 

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

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

2. กลุ่มงานวิชาการประกอบด้วย 2 งาน และ 6 ภาควิชา คือ  
- งานจัดการเรียนการสอนและงานทะเบียนนักศึกษา  
- งานกิจการนักศึกษา 
- 6 ภาควิชา  ได้แก่  ภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช ภาควิชาการพยาบาล

ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  ภาควิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่ น ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์               
ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน  และภาควิชาบริหารการพยาบาลและพัฒนาวิชาชีพ   
3. กลุ่มงานวิจัย  บริการวิชาการ ประกอบด้วย ๒ งาน คือ  

- งานวิจัย และศูนย์ความเป็นเลิศ   
- งานบริการวิชาการ 
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โครงสร้างองค์กร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 

ผู้อ านวยการวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 

รองผู้อ านวยการ 
กลุ่มงานอ านวยการ 

 

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

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

รองผู้อ านวยการ 
กลุ่มงานวิชาการ 

 

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

รองผู้อ านวยการ 
กลุ่มงานวิจยั บริการวชิาการ 

 
 

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

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

๑. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
หลักสูตร 
- หลักสูตรพยาบาลศาสตร 
บัณฑิต(หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๕๕) 
- หลักสูตรพยาบาลศาสตร 
บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.๒๕๖๐) 
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โครงสร้างบริหารงานของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 

ผู้อ านวยการวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 
อ.วรรณภา ประทุมโทน 

รองผู้อ านวยการ 
กลุ่มงานอ านวยการ 

อ.จารุวรรณ   รังสิยานนท ์
 

๑.หัวหน้างานบริหารท่ัวไป 

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

๑. หัวหน้างานจัดการศึกษา 
และงานทะเบียนนกัศึกษา 
(อ.จุฑามาศ  รัตนอัมภา) 
 

รองผู้อ านวยการ 
กลุ่มงานวิชาการ 

ดร.ดวงพร  หุ่นตระกูล 
 

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

รองผู้อ านวยการ 
กลุ่มงานวิจยั บริการวชิาการ 

ดร.อัศนี   วันชยั 
 

๒. หัวหน้าภาควิชา  
- ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ ่
และผู้สูงอายุ 
(ดร.กรวิกา  พรหมจวง) 
  - ภาควิชาการพยาบาลเด็ก 
และวัยรุน่ 
(อ.สาวิตรี ลิ้มกมลทพิย์) 
  - ภาควิชาการพยาบาลอนามัย 
ชุมชน   
(ดร.กีรติ  กิจธรีะวฒุิวงษ์) 
  - ภาควิชาสุขภาพจิตและการ 
พยาบาลจิตเวช  
 (อ.อายุพร   กัยวกิัยโกศล) 
  - ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร ์
(อ.อัญชล ีรุ่งฉาย) 
  - ภาควิชาบริหารการพยาบาล 
และพัฒนาวิชาชีพ  
(ดร.อัญชลี  แก้วสระศรี) 
 

๓. หัวหน้างานกิจการนกัศึกษา 
(อ.ปิยะเนตร  วิริยะปราโมทย์) 
 

๑. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
หลักสูตร 
-พยาบาลศาสตร 
บัณฑิต(หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๕๕) และหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.๒๕๖๐) 
ดร.อญัชลี  แกว้สระศร ี
ดร.สิรวิัฒน ์อายุวัฒน ์
ดร.รุ่งทิวา  หวังเรืองสถิตย์ 
ดร. สมาภรณ์ เทียนขาว 
อ.อญัชลี รุ่งฉาย 
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บทที่ ๒ 
การวิเคราะห์องค์กร   

สภาพปัจจุบัน 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช จัดเป็นสถาบันอุดมศึกษากลุ่ม ค ๒  สถาบันเฉพาะ

ทางที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี  ตามประกาศมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑      
ของกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ผลิตบัณฑิตพยาบาลตอบสนองความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข 
และประเทศ โดยมีหลักสูตรที่เปิดสอนในปัจจุบัน จ านวน ๑ หลักสูตร  คือ  

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรที่นักศึกษาเรียนเต็มเวลา ๔ปี  
 ปีการศึกษา 2559 (ปีงบประมาณ ๒๕60) วิทยาลัยฯมีนักศึกษาทั้ง ๔ ชั้นปี รวม 567 คน 
มีบุคลากรประกอบด้วย อาจารย์ปฏิบัติงานจริง จ านวน 51คน มีคุณวุฒิปริญญาเอก จ านวน  19 คน 
คุณวุฒิปริญญาโท จ านวน 32 คน คุณวุฒิปริญญาตรี จ านวน 14 คนข้าราชการสายสนับสนุน จ านวน 3 
คน ลูกจ้างประจ า จ านวน 12 คน พนักงานราชการ จ านวน 2 คน พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
จ านวน 10 คน ลูกจ้างชั่วคราว จ านวน 4 คน และลูกจ้างเหมาบริการ จ านวน 29 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 
31 กรกฏาคม 2560) 
 ปีการศึกษา 2562 (ปีงบประมาณ ๒๕63) วิทยาลัยฯมีนักศึกษาทั้ง ๔ ชั้นปี รวม 607 คน 
มีบุคลากรประกอบด้วย อาจารย์ปฏิบัติงานจริง จ านวน 57คน มีคุณวุฒิปริญญาเอก จ านวน 25 คน 
คุณวุฒิปริญญาโท จ านวน 32 คน ข้าราชการสายสนับสนุน จ านวน 3 คน ลูกจ้างประจ า จ านวน 10 คน 
พนักงานราชการ จ านวน 2 คน พนักงานกระทรวงสาธารณสุข จ านวน 11 คน ลูกจ้างชั่วคราว จ านวน 7 
คน และลูกจ้างเหมาบริการ จ านวน 29 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562) 

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

ค่าลงทะเบียนจากผู้เข้าอบรมในงานบริการวิชาการ  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช มีการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ๕ ประเด็น ได้แก่ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ วิจัยและสร้างผลงานวิชาการด้านสุขภาพที่ตอบสนองความต้องการของ 

สังคม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ บริการวิชาการด้านสุขภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและ 

สังคม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น   
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ บริหารจัดการวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ 

โดยแผนกลยุทธ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช (พ.ศ. 2560-2564) ฉบับปรับปรุง มีความ
สอดคล้องกับแผนยุทธ์ศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2563-2567 ดังตารางที่ 1 และ 2  
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนยุทธ์ศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 
2563-2567 กับประเด็นยุทธศาสตร์ ตามแผนกลยุทธ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช 
(พ.ศ. 2560-2564) ฉบับปรับปรุง 

  ประเด็นยุทธศาสตร ์
สถาบันพระบรมราชชนก 

ประเด็นยุทธศาสตร ์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช 

1.การสร้างก าลังคนด้านสุขภาพท่ีมีคุณภาพมาตรฐานสู่
ชุมชน 

๑. การผลติบัณฑติพยาบาลที่มีคณุภาพ 

๔. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภมูิปัญญาท้องถิ่น 
2.การสร้างองค์ความรู้ และนวตักรรมด้านสุขภาพเพื่อ
พัฒนาสุขภาวะของชุมชน และสังคมอาเซียน 

๒. วิจัยและสร้างผลงานวิชาการดา้นสุขภาพท่ีตอบสนอง
ความต้องการของสังคม 

3.การพัฒนาศูนย์การเรียนรูร้ะดับสากลด้านการบริการ
วิชาการ และให้บริการทางการแพทย์ และสาธารณสุข 

๓. บริการวิชาการด้านสุขภาพใหส้อดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชนและสังคม 

4.การพัฒนาองค์กรสมรรถนะสูงภายใต้หลักธรรมาภิบาล ๕. บริหารจัดการวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ 

 
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบประเด็นยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ และกลยุทธ์ ตามแผนยุทธ์ศาสตร์ สถาบันพระ
บรมราชชนก พ.ศ. 2563-2567 กับเปูาประสงค์ และกลยุทธ์ ตามแผนกลยุทธ์ วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนีพุทธชินราช (พ.ศ. 2560-2564) ฉบับปรับปรุง  
 

หัวข้อ 
แผนยุทธศาสตร์ 

สถาบันพระบรมราชชนก  
พ.ศ. 2563-2567 

แผนกลยุทธ์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช 
(พ.ศ. 2560-2564) ฉบับปรับปรุง 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

1. การสร้างก าลังคนด้านสุขภาพที่มี
คุณภาพมาตรฐานสู่ชมุชน 

1. การผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพ 
๔. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภมูิปัญญาท้องถิ่น 

เป้าประสงค์ 

1. ผู้ส าเรจ็การศึกษาท่ีมคีุณภาพได้
มาตรฐานสากลและมีสมรรถนะเชิง
วิชาชีพบนพ้ืนฐานการดูแลด้วยหัว
ใจความเป็นมนุษย ์

๑.๑ บณัฑิตมีคณุภาพตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับ
ปริญญาตรสีาขาพยาบาลศาสตร์  
๑.๒ ผลติบัณฑิตให้ส าเร็จการศึกษามีคุณภาพสมรรถนะ
เชิงวิชาชีพท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐานสากลบนพ้ืนฐาน 
การดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์   
๑.๓ พัฒนาอาจารยผ์ู้สอนให้เป็นครูมืออาชีพ 
๑.๔ บริหารหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ 
๔ . ๑  พั ฒน า คุ ณ ภ า พนั ก ศึ ก ษ า จ า ก ก า ร สื บ ส า น
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๔.๒ พัฒนาศักยภาพชุมชน/สังคมในการส่งเสริมสุขภาพ
ด้วยการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2. ผู้ส าเรจ็การศึกษามีสมรรถนะดา้นการ
บริหารจดัการสุขภาวะชุมชนอย่างยั่งยืน   

กลยุทธ ์
 
 
 
 
 

๑. พัฒนาหลักสูตรการศึกษาที่ตอบสนอง
ความต้องการของระบบสุขภาพของ
ประเทศ และได้มาตรฐานอาเซียน 

๑.1 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้บัณฑิตมี
คุณภาพตามกรอบมาตราฐานคณุวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาพยาบาลศาสตร ์
1.๔ ส่งเสริมการบริหารหลักสูตรเพื่อความเป็นเลศิ 
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หัวข้อ 
แผนยุทธศาสตร์ 

สถาบันพระบรมราชชนก  
พ.ศ. 2563-2567 

แผนกลยุทธ์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช 
(พ.ศ. 2560-2564) ฉบับปรับปรุง 

กลยุทธ ์ ๒. พัฒนากระบวนการเรยีนรู้ที่ส่งเสริมให้
ผู้เรยีนมีสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ 
สร้างสรรค์นวตักรรมให้บริการด้วย 
หัวใจความเป็นมนุษย์และการบรหิาร
จัดการสุขภาวะชุมชน 

1.๒ พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่สง่เสริมให้นักศึกษามี
สมรรถนะเชิงวิชาชีพ บนพ้ืนฐานการบริการสุขภาพด้วย
หัวใจความเป็นมนุษย ์
4.๑ สนับสนุนการบูรณาการองค์ความรู้ของนักศึกษาเพื่อ
พัฒนานวัตกรรมการส่งเสรมิสุขภาพ 
4.๒ สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพท่ี
บูรณาการศิลปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถิ่นโดย
ชุมชน/สังคม 

๓. พัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะการ
จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิการเรียนรู้
ของนักศึกษา 

1.๓ พัฒนาอาจารยผ์ู้สอนให้เป็นครูมืออาชีพ 

 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

2.การสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรม
ด้านสุขภาพเพ่ือพัฒนาสุขภาวะของ
ชุมชน และสังคมอาเซียน 

๒. วิจัยและสร้างผลงานวิชาการด้านสุขภาพที่
ตอบสนองความต้องการของสังคม 

เป้าประสงค์ 

3. มีผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและ
นวัตกรรมทีม่ีคณุภาพสามารถนาไปใช้
ประโยชน์เพื่อพัฒนาสุขภาวะของชุมชน
และสังคมอาเซียน 

2.1 ผลติผลงานวิจัยและผลงานวชิาการที่มีคุณภาพสูง
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการผลิตและพัฒนาบุคลากร
สุขภาพและตอบสนองระบบสุขภาพของประเทศ 
2.3 ผลตินวัตกรรมดา้นสุขภาพ 

4. เร่งรัดการผลติ เผยแพรผ่ลงานวิจัย 
ผลงานวิชาการ และนวัตกรรมที่มี
คุณภาพในระดับชาต/ิอาเซยีน 

2.2 พัฒนาสมรรถนะอาจารย์ในการผลิตผลงานวิจัยท่ีมี
คุณภาพ 

5. เร่งรัดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
เพื่อแสวงหาทุนจากภายนอก 

2.4 ผลิตผลงานวิจัยเพื่อรับการสนับสนุนทุนวิจัยหรือ
นวัตกรรมจากแหล่งทุนภายนอก 

6. พัฒนาความร่วมมือการผลติผล
งานวิจัย ผลงานวิชาการ และนวัตกรรม
ร่วมกับสถาบันต่างประเทศ   

 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ 

4. เร่งรัดการผลติ เผยแพรผ่ลงานวิจัย 
ผลงานวิชาการ และนวัตกรรมที่มี
คุณภาพในระดับชาต/ิอาเซยีน 

2.1ยกระดับคณุภาพการผลิตผลงานวิจัยและผลงาน
วิชาการที่มีคุณภาพสูงสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการ
ผลิตและพัฒนาบุคลากรสุขภาพและตอบสนองระบบ
สุขภาพของประเทศ 
2.2 ผลักดันให้เกิดการสร้างนวัตกรรมไปสู่การจด
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรและใช้ประโยชน ์

5. เร่งรัดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
เพื่อแสวงหาทุนจากภายนอก 

2.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัยเพื่อแสวงหา
แหล่งทุนภายนอก 

6. พัฒนาลวามร่วมมือการผลิตผล
งานวิจัย ผลงานวิชาการ และนวัตกรรม
ร่วมกับสถาบันต่างประเทศ 
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หัวข้อ 
แผนยุทธศาสตร์ 

สถาบันพระบรมราชชนก  
พ.ศ. 2563-2567 

แผนกลยุทธ์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช 
(พ.ศ. 2560-2564) ฉบับปรับปรุง 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

3.การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ระดบัสากล
ด้านการบริการวชิาการ และให้บริการ
ทางการแพทย์ และสาธารณสขุ 

๓. บริการวิชาการด้านสุขภาพให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชนและสังคม 

เป้าประสงค์ 

4. เป็นศูนย์กลางการพัฒนาบลุลากรด้าน
สุขภาพท่ีได้รับการยอมรบั ระดบัชาติ
หรือนานาชาต ิ
  
  

3.1 สร้างหลักสตูรด้านการพัฒนาบุคลากรสุขภาพตาม
ความต้องการของระบบสุขภาพ 
3.2 พัฒนาบุคลากรสาธารณสุขตามความต้องการของ
ระบบสุขภาพ 
3.3พัฒนาศูนย์ความเป็นเลศิด้านการพัฒนาบุคลากร
สาธารณสุขและศูนย์ความเป็นเลิศ 
ด้านการจดัการโรคเรื้อรัง 

5. เป็นศูนย์กลางการให้บริการทางการ 
แพทย์และการสาธารณสุขที่ไดม้าตรฐาน
และเป็นที่ยอมรับระดับชาตหิรือนานาชาต ิ

  

กลยุทธ ์

7. พัฒนาศูนย์การฝึกอบรมและหน่วย
บริการทางสุขภาพที่ตอบสนองความ
ต้องการระบบสุขภาพของประเทศและ
อาเซียน 

3.1 พัฒนาบริการวิชาการเชิงรุกพื่อตอบสนองระบบ
บริการสุขภาพ 

8. ยกระดับความเชี่ยวชาญของบคุลากร
ของสถาบันให้เป็นท่ียอมรับ 
ในระดับชาต/ิระดับอาเซยีน 

3.2ยกระดับความส าเร็จของศูนยค์วามเป็นเลิศด้านการ
พัฒนาบุคลากรสาธารณสุขและศนูย์ความเป็นเลิศด้านการ
จัดการโรคเรื้อรัง 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

4.การพัฒนาองค์กรสมรรถนะสูงภายใต้
หลักธรรมาภิบาล 

๕. บริหารจัดการวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ 
 

เป้าประสงค์ 
  

6. เป็นสถาบันอุดมศึกษาท่ีมคีุณภาพใน
การบริหารจัดการภายใต้หลัก 
ธรรมาภิบาล 

๕.๑ พัฒนาระบบการจัดการข้อมลูและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กร 
๕.๒ พัฒนาองค์กรให้เป็นวิทยาลัยคุณธรรมและวิทยาลยัสี
เขียว (Green College) 
๕.๓ พัฒนาการบริหารจัดการให้มคีุณภาพเป็นที่ยอมรับ
ของสังคม 
5.4 พัฒนาความเชี่ยวชาญของอาจารย์ของวิทยาลัยให้
สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาบุคลากรของ
กระทรวงสาธารณสุข 

กลยุทธ ์

9. พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ี
ครอบคลมุในทุกประเด็น 

๕.๑ พัฒนาระบบการจัดการข้อมลูและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กร 

10. พัฒนาระบบนิเวศน์ความเปน็
อุดมศึกษาสเีขียว 

๕.๒ พัฒนาองค์กรให้เป็นวิทยาลัยคุณธรรมและวิทยาลยัสี
เขียว (Green College) 

11. พัฒนาการสื่อสารการตลาดผา่นสื่อ
ทุกรูปแบบเพื่อสรา้งความผูกพันอันดีกับ
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 
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หัวข้อ 
แผนยุทธศาสตร์ 

สถาบันพระบรมราชชนก  
พ.ศ. 2563-2567 

แผนกลยุทธ์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช 
(พ.ศ. 2560-2564) ฉบับปรับปรุง 

12. พัฒนาการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุลลลให้มีศักยภาพภายใต้ 
ค่านิยมร่วมและอตัลักษณ์ของสถาบัน 

๕.๓ พัฒนาการบริหารจัดการให้มปีระสิทธิภาพ 
5.4 เร่งรัดการพัฒนาความเชี่ยวชาญให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของระบบสุขภาพ 
 

 โดยแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ประกอบด้วยเปูาประสงค์ ตัวชี้วัดเปูาประสงค์  กลยุทธ์                   
ค่าเปูาหมาย  และจากการด าเนินงานตั้งแต่กันยายน 2560 ถึงเดือนสิงหาคม 2562 โดยใช้แผนกลยุทธ์ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช (พ.ศ. 2560 -2564)   ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด
เปูาประสงค ์พบว่า การด าเนินงานในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ บริการวิชาการด้านสุขภาพให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชนและสังคมสามารถบรรลุค่าเปูาหมายตัวชี้วัดเปูาประสงค์ทุกตัว  แต่พบว่าการ
ด าเนินงานในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพ  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ วิจัยและ
สร้างผลงานวิชาการด้านสุขภาพที่ตอบสนองความต้องการของสังคม ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ บริหารจัดการวิทยาลัยให้มี
ประสิทธิภาพยังไม่สามารถบรรลุค่าเปูาหมายตัวชี้วัดเปูาประสงค์เป็นส่วนมาก รายละเอียดดังตารางที่                 
3-7 
ตารางที่ 3 เปูาประสงค์ ตัวชี้วัดเปูาประสงค์ กลยุทธ์ ค่าเปูาหมาย และผลการด าเนินงานจ าแนกราย
ปีงบประมาณในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพ 
 

เปูา 
ประสงค ์

ตัวช้ีวัด 
เปูาประสงค ์

กลยุทธ์ ค่าเปูาหมาย  

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑.๑บณัฑติมี
คุณภาพตาม
กรอบ
มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี 
สาขาพยาบาล
ศาสตร ์
 

๑.๑ ค่าเฉลีย่ผล
การประเมิน
คุณภาพบณัฑิต
ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี
สาขาพยาบาล
ศาสตร์ จากผู้ใช้
บัณฑิต 
 

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

≥ 
๔.๑๐ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
๔.๑๐ 

 

≥ 
๔.๒๐ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
๔.๑๔ 

 

≥ 
๔.๓๐ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
4.36 

≥ 
๔.๔๐ 

≥ 
๔.๕๐ 

๑.๒ ผลติ
บัณฑิตให้
ส าเรจ็
การศึกษา
สมรรถนะเชิง
วิชาชีพท่ีมี
คุณภาพได้

๑.๒ ค่าเฉลีย่
ของการประเมิน
คุณภาพบณัฑิต
ด้านการบริการ
ด้วยหัวใจความ
เป็นมนุษย์โดย
ผู้ใช้บัณฑิต 

๒.พัฒนา
กระบวนการ
เรียนรู้ทีส่่งเสริม
ให้ให้นักศึกษามี
สมรรถนะเชิง
วิชาชีพบน
พื้นฐานการ

≥ 
๔.๒๕ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
๔.๖๙ 

 

≥ 
๔.๓๐ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
๔.๓๑ 

≥ 
๔.๓๕ 
ผลการ

ด าเนินงาน
4.38 

≥ 
๔.๔๐ 

≥ 
๔.๔๕ 
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เปูา 
ประสงค ์

ตัวช้ีวัด 
เปูาประสงค ์

กลยุทธ์ ค่าเปูาหมาย  

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

มาตรฐานสาก
ลบนพ้ืนฐาน
การดูแลด้วย
หัวใจความ
เป็นมนุษย ์

๑.๓ ร้อยละของ
บัณฑิตทีส่อบ
ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
ผ่านครั้งแรก 

บริการด้วย 
หัวใจความ
เป็นมนุษย์  

๗๕ 
ผลการ

ด าเนนิงานตาม
รายงานสภาฯที ่
ตัวหารรวมนศ. 

ที่เสียชีวิต=
๗๓.๕๗ 

(วพบ.คิดเองไม่
รวมรวมนศ. ที่

เสียชีวิต= 
๗๔.๒๘) 

๘๐ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
๗๕ 

 
 
 
 
 

๘๕ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
67.42 

 

๙๐ ๙๕ 

๑.๓ พัฒนา
อาจารย์
ผู้สอนให้
เป็นครูมือ
อาชีพ 

 

๑.๔ ร้อยละของ
อาจารย์ที่ได้รับ
การยกย่องให้เป็น
ต้นแบบการ
จัดการเรียนการ
สอนที่พัฒนา
นักศึกษาใน
ศตวรรษที่ ๒๑ 

๓. พัฒนา
อาจารยผ์ู้สอน
ให้เป็นครูมือ
อาชีพ 

๕ 
(คน) 

ผลการ
ด าเนิน 
งาน 
- 

๑๐ 
(คน) 
ผลการ

ด าเนินงาน 
๐ 

๑๕ 
(คน) 
ผลการ

ด าเนินงาน 
0 
 

๒๐ 
(คน) 

๒๕ 
(คน) 

๑.๔ การ
บริหาร
หลักสตูร
อย่างมี
คุณภาพ 
หมายเหตุ  
ค่าเปูาหมาย
ใช้ปีการ 
ศึกษา 

๑.๕ ระดับ
คะแนนผลการ
ประเมินคุณภาพ
ระดับหลักสตูร 
 

๔. ส่งเสริม
การบริหาร
หลักสตูรเพื่อ
ความเป็นเลิศ 

≥ 
๓.๕๑ 
ผลการ

ด าเนินงาน
๓.๕๒ปีการ 

ศึกษา 
๒๕๕๙ 

 

≥ 
๓.๘๐ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
๓.๕๕ 

การศึกษา 
๒๕๖๐ 

≥ 
๔.๐๐ 
ผลการ

ด าเนินงาน
3.80 

การศึกษา 
๒๕๖1 

 

≥ 
๔.๒๐ 

≥ 
๔.๕๑ 
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ตารางที่ 4 เปูาประสงค์ ตัวชี้วัดเปูาประสงค์ กลยุทธ์ ค่าเปูาหมาย และผลการด าเนินงานจ าแนกราย
ปีงบประมาณในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ วิจัยและสร้างผลงานวิชาการด้านสุขภาพที่ตอบสนองความ
ต้องการของสังคม 
 

เป้า 
ประสงค์ 

ตัวชี้วัด 
เป้าประสงค์ 

กลยุทธ ์ ค่าเป้าหมาย  

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๒.๑ ผลติผล
งาน วิจัยและ
ผลงาน
วิชาการที่มี
คุณภาพ สูง
สามารถ
น าไปใช้
ประโยชน์ใน
การผลิตและ
พัฒนา
บุคลากร
สุขภาพ 
และตอบ 
สนองระบบ
สุขภาพของ
ประเทศ 
๒.๒พัฒนา
สมรรถนะ
อาจารย์ใน
การผลิต
ผลงาน วิจัย
ที่มีคุณภาพ 

๑. ร้อยละของ
ผลงานวิจัยและ
ผลงานวิชาการ 
ที่ได้รับการตีพิมพ์
ในวารสารวิชา 
การระดับชาติ
หรือนานาชาต/ิ
จ านวนผลงานท่ี
ได้รับการตีพิมพ์
ทั้งหมดในปีนั้นๆ 

๑. ยกระดับ
คุณภาพการ
ผลิต
ผลงานวิจัย
และผลงาน
วิชาการ 
ที่มีคุณภาพ 
สูงสามารถ
น าไปใช้ 
ประโยชน์ใน
การผลิตและ
พัฒนาบุคลากร
สุขภาพและ
ตอบสนอง
ระบบสุขภาพ
ของประเทศ 

๗๐ 
ผลการด าเนิน 

งาน 
๓๒.๕๔ 

 
 
 
 

๘๐ 
ผลการ
ด าเนิน 
งาน 

๙๗.๑๔ 
 
 
 

๘๕ 
ผลการ
ด าเนิน 
งาน 

20/๓2 
(๖2.50) 

 
 
 
 

๙๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๙๕ 
 
 
 
 
 
 

๒. จ านวนผลงาน 
วิจัยที่ไดร้ับการ
อ้างอิง 
 

N/A 
 

๑ 
ผลการ
ด าเนิน 

งาน ๑ เรื่อง 
๕ ครั้ง 

๒ 
ผลการ

ด าเนนิงาน 
3 เรื่อง 

๑5 ครั้ง 

๓ 
 

๔ 
 

๓. ระดับความ 
ส าเร็จในการส่งเสริม
สนับสนุนการผลิตผล
งานวิจัย/วิชาการไป
ตีพิมพ์เผยแพร ่
ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ หรือ
น าไปใช้ประโยชน ์

๕ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
๕ ข้อ 

๕ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
๕ ข้อ 

๕ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
๕ ข้อ 

๕ 
 

๕ 
 

๒.๓ ผลติ
นวัตกรรม 
ด้านสุขภาพ 

๔. จ านวนผลงาน
นวัตกรรมด้าน
สุขภาพท่ีได้รับ
การจดอนุ
สิทธิบัตร 

๒. ผลักดันให้
เกิดการสร้าง
นวัตกรรมไปสู่
การจดสิทธิบัตร
หรืออนุสิทธ ิ
บัตร และใช้
ประโยชน ์

N/A 
 

 
 

๑ 
ผลการ
ด าเนิน 
งาน 
๐ 

 
 

๒ 
ผลการ
ด าเนิน 
งาน 
๐ 

 

๓ 
 
 
 

๔ 
 

 
 

๒.๔ ผลติผล
งานวิจัยเพื่อ
รับการสนับ 
สนุนทุนวิจัย 
หรือนวัตกรรม
จากแหล่งทุน
ภายนอก 

๕. จ านวนเงิน
สนับสนุนทุนวิจัย
หรือนวัตกรรม
จากแหล่งทุน
ภายนอก 

๓. สรา้ง
เครือข่าย 
ความร่วมมือ
ทางการวิจัย 
เพื่อแสวงหา
แหล่งทุน
ภายนอก 

N/A 
 
 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
๙๒๐,๓๓๗.๓๐ 

บาท 
 

๑,๐๐๐,๐๐
๐ 

ผลการ
ด าเนินงาน 
๔๕,๐๐๐ บาท 

 

๑,๕๐๐,๐๐๐ 
 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
 
 



 
 

แผนกลยุทธ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช (พ.ศ. 2560-2564)  ฉบับปรับปรุง หน้า 12 
 

ตารางที่ 5 เปูาประสงค์ ตัวชี้วัดเปูาประสงค์ กลยุทธ์ ค่าเปูาหมาย และผลการด าเนินงานจ าแนกราย
ปีงบประมาณในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ บริการวิชาการด้านสุขภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชนและสังคม 
 

เป้า 
ประสงค์ 

ตัวชี้วัด 
เป้าประสงค์ 

กลยุทธ ์ ค่าเป้าหมาย  

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๓.๑ สร้าง
หลักสตูรดา้น 
การพัฒนา
บุคลากร
สุขภาพตาม
ความต้องการ
ของระบบ
สุขภาพ 

๑. จ านวนหลัก 
สูตรทีต่อบสนอง
ด้านการพัฒนา
บุคลากรสุขภาพ
ตามความต้องการ
ของระบบสุขภาพ 

พัฒนาบริการ
วิชาการ 
เชิงรุกเพื่อ
ตอบสนอง
ระบบบริการ
สุขภาพ  

๑ 
ผลการ

ด าเนนิงาน 
๔ 
 
 

 

๑ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
๓ 

 
 

๑ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
๓ 

(๑.แพทย์แผน
ไทย ๒. NTP 
๓. ฟื้นฟูเวช) 

๑ 
 

 

๑ 
 

 
 

๓.๒ พัฒนา
บุคลากร
สาธารณสุข 
ตามความ
ต้องการของ
ระบบ
สุขภาพ 

๒.จ านวน
บุคลากร
สาธารณสุขท่ีเข้า
รับการอบรมตาม 
ความต้องการ 
ของระบบสุขภาพ 

๘๐คน 
ผลการ
ด าเนิน 
งาน 
...... 

 

๘๐คน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
๑๑๘ คน 

 
 

๘๐คน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
321 คน 

๘๐ 
 
 
 
 

๘๐ 
 
 
 
 

๓. ระดับความ 
ส าเรจ็ในการ
สนับสนุนการ
พัฒนาบุคลากร
เขตสุขภาพรองรับ 
Service Plan 

๕ 
ผลการ
ด าเนิน 
งาน 

ระดับ ๕ 
 

๕ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ระดับ ๕ 

 

๕ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ระดับ ๕ 

 

๕ 
 

๕ 
 

๓.๓พัฒนา
ศูนย์ความ
เป็นเลิศด้าน
การพัฒนา
บุคลากร
สาธารณสุข 
และศูนย์
ความเป็นเลิศ
ด้านการ
จัดการโรค
เรื้อรัง 

๔. ระดับความ 
ส าเรจ็ของศูนย์
ความเป็นเลิศด้าน
การพัฒนาบุคลากร
สาธารณสุข (ตาม
เกณฑ์ สบช. ๒๕๖๑) 

ยกระดับความ 
ส าเรจ็ของ
ศูนย์ความเป็น
เลิศดา้นการ
พัฒนาบุคลากร
สาธารณสุข 

- 
 
 
 
 
 
 
 
- 

๕ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ระดับ  

๕ 
 

๕ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ระดับ  

๕ 
 

๕ 
 
 
 
 
 

๕ 
 
 
 
 
 

และคะแนนความ 
ส าเรจ็ของศูนย์
ความเป็นเลิศด้าน
การจัดการโรค
เรื้อรัง (ตามเกณฑ์
การด าเนินงานศูนย์
ความเป็นเลิศทาง
วิชาการด้านสุขภาพ 
วิทยาลยัในสังกัด 
สบช. พ.ศ. ๒๕๕๙- 
๒๕๖๓)   

และศูนย์ความ
เป็นเลิศด้าน
การจัดการ 
โรคเรื้อรัง 

๕ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
5 
 
 

5 
ผลการ

ด าเนินงาน 
5 
 
 
 
 
 

5 
 
 

5 
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ตารางที่ 6 เปูาประสงค์ ตัวชี้วัดเปูาประสงค์ กลยุทธ์ ค่าเปูาหมาย และผลการด าเนินงานจ าแนกราย
ปีงบประมาณในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

เป้าประสงค์ 
กลยุทธ ์ ค่าเป้าหมาย  

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
๔.๑ พัฒนา
คุณภาพ
นักศึกษาจาก
การสืบสาน
ศิลปวฒันธรรม
และภมูิ
ปัญญา
ท้องถิ่น 

๔.๑. จ านวน
นวัตกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพ
ที่พัฒนาจาก
ศิลปวัฒนธรรม
และภมูิปัญญา
ท้องถิ่นที่ผลิต
โดยนักศึกษา 

๑. สนับสนุน
บูรณาการ 
องค์ความรู ้
ของนักศึกษา 
เพื่อพัฒนา
นวัตกรรม 
การส่งเสริม 
สุขภาพ 

NA 
 
 
 
 
 
 
 

๑ 
ผลการ

ด าเนนิงาน 
๑ 
 
 
 
 

๒ 
ผลการ

ด าเนนิงาน 
12 
 
 

๓ 
 
 
 
 
 
 
 

๔ 
 
 
 
 
 
 
 

๔.๒ พัฒนา
ศักยภาพ
ชุมชน/สังคม
ในการ
ส่งเสริม
สุขภาพด้วย
การท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม 
และภมูิ
ปัญญา
ท้องถิ่น 

๔.๒.จ านวนนวตั 
กรรมการส่งเสรมิ
สุขภาพท่ีพัฒนา
จากศิลป 
วัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่น าไปใช้ในการ
พัฒนาสุขภาพใน
ชุมชน/สังคม 
 

๒. สนับสนุน
การพัฒนา
นวัตกรรม
ส่งเสริมสุขภาพ 
ที่บูรณาการ
ศิลปวัฒนธรรม
และภมูิปัญญา
ท้องถิ่นโดย
ชุมชน/สังคม
  

NA ๑ 
ผลการ

ด าเนนิงาน 
๑9 

๒ 
ผลการ

ด าเนนิงาน 
2 

๓ 
 

๔ 

 
ตารางท่ี 7 เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ค่าเป้าหมาย และผลการด าเนินงานจ าแนกราย
ปีงบประมาณในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ บริหารจัดการวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ 
 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

เป้าประสงค์ 
กลยุทธ ์ ค่าเป้าหมาย  

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๕.๑ พัฒนา
ระบบการ
จัดการข้อมลู
และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
เพื่อการ
บริหารจดัการ
องค์กร 

๕.๑ ระดับ
ความส าเร็จของ
การพัฒนาระบบ
การจัดการ
ข้อมูลและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
การบริหาร
จัดการองค์กร 

๕.๑ พัฒนา
ระบบการ
จัดการข้อมลู
และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
เพื่อการ
บริหารจดัการ
องค์กร 

NA ๔ 
ผลการ
ด าเนิน 
งาน 

ระดับ ๔ 

๔ 
ผลการ
ด าเนิน 
งาน 

ระดับ ๔ 

๕ 
 

๕ 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าประสงค์ 

กลยุทธ ์ ค่าเป้าหมาย  

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๕.๒ พัฒนา
องค์กรให้
เป็นวิทยาลัย
คุณธรรมและ 
วิทยาลัยสี
เขียว 
(Green 
College) 

 

๕.๒ ระดับ
ความส าเร็จของ
การพัฒนาองค์กร
ให้เป็นวิทยาลัย
คุณธรรม 

๕.๒ พัฒนา
องค์กรให้เป็น
วิทยาลัย
คุณธรรม 
 

NA 
 
 
 
 

๕ 
ผลการ
ด าเนิน 
งาน 

ระดับ๕ 

๕ 
ผลการ
ด าเนิน 
งาน 
๓ ข้อ 

๕ 
 
 
 

๕ 
 
 
 
 

5.3 ระดับ
ความส าเร็จของ
การพัฒนาองค์กร
ให้เป็นวิทยาลัย 
สีเขียว 
(GreenCollege) 

และ 
วิทยาลัยสีเขียว 
(Green 
College) 

NA ๓ 
ผลการ
ด าเนิน 
งาน 
๐ 

๔ 
ผลการ
ด าเนิน 
งาน 
0 

๕ 
 

๕ 

๕.๓ พัฒนา 
การบริหาร
จัดการให้มี
คุณภาพเป็น
ที่ยอมรับของ
สังคม 

๕.4 ระดับความ 
ส าเร็จของการ
พัฒนาการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้
มีศักยภาพภายใต้
ค่านิยมร่วมMOPH  

๕.๓ พัฒนาการ
บริหารจัดการให้
มีประสิทธิภาพ 

NA ๓ 
ผลการ
ด าเนิน 
งาน 

ระดับ ๓ 

๔ 
ผลการ
ด าเนิน 
งาน 
๓ ข้อ 

๕ 
 

๕ 

 ๕.5 ค่าคะแนน
เฉลี่ยการประกัน
คุณภาพการ 
ศึกษาภายใน
ระดับสถาบัน  

 ≥ ๓.๕๑ 
ผลการ
ด าเนิน 
งาน 
ปีการ 
ศึกษา  

๒๕59= 
๓.๑๙ 

≥๓.๘๑ 
ผลการ
ด าเนิน 
งาน 

ปีการศึกษา 
๒๕60= 
๔.๓๗ 

≥๔.๐๐ 
ผลการ 

ด าเนินงาน  
ปีการ 
ศึกษา  
๒๕61 
=4.63 

≥๔.๓๐ 
 

≥๔.๕๑ 

 ๕.6 ค่าเฉลีย่
ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ  

 ≥ ๓.๕๑ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
๔.๔๑ 

≥๓.๘๑ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
๔.๔๒ 

≥๔.๐๐ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
๔.๕๘ 

≥๔.๓๐ 
 

≥๔.๕๑ 

๕.๔ พัฒนา
ความเชี่ยว 
ชาญของ
อาจารย์ของ
วิทยาลัยให้
สอดคล้องกับ
ความต้องการ 
ในการพัฒนา
บุคลากรของ
กระทรวง
สาธารณสุข 

๕.7 จ านวน
อาจารย ์
ที่ได้รับการ
พัฒนาความ
เชี่ยวชาญ
สอดคล้องกับ
หลักสตูรที่
ให้บริการสังคม
ของวิทยาลัย 
 

เร่งรัดการ
พัฒนาความ
เชี่ยวชาญให้
สอดคล้องกับ
ความต้องการ
ของระบบ
สุขภาพ 

๐ 
 
 
 
 
 

๒ 
ผลการ
ด าเนิน 
งาน 
๐ 
 
 
 
 

๔ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
3 

(หลักสูตรเวช
ครอบครัว 2 คน  

ENP 1 คน) 

๖ 
 
 
 
 
 

๘ 
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ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินงานของวิทยาลัยฯสามารถด าเนินการให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ และตัวชี้วัด
เปูาประสงค์ในทุกตัวในทุกเปูาประสงค์  คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย  และบุคลากรทุกระดับในองค์กร
จึงร่วมวิเคราะห์องค์กรโดยน าผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ปีพ.ศ. ๒๕60- ๒๕64 ผลการด าเนินงาน
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕60-2562  มาวิเคราะห์ร่วมกับสภาพแวดล้อมทางการบริหาร ปัจจัย
ภายใน และปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่นกรอบแนวคิดการพัฒนาที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี (๒๕๖๐- ๒๕๗๙) Thailand 4.0 University 4.0 แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา (ฉบับที่ 
๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติแห่งชาติ ฉบับที่  ๑๒  ( พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)  
พระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔  
เกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาพยาบาล  เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา  ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา และประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง
แนวทางการน ามาตรฐานการอุดมศึกษาสู่การปฏิบัติมา โดยใช้ SWOT analysis ผลการวิเคราะห์เป็นดังนี้ 
ตารางที่ 8 สรุปการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ภายใน(Internal Strategic Factors Summary: IFAS) 
เพ่ือใช้ประกอบการปรับปรุงแผนกลยุทธ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช(พ.ศ. 2560-2564)  

Internal Factors Weight Rating Weighted 
(SW100) (1-5) Score 

จุดแข็ง (S=Strenghtes)     
S1 มีนโยบายทุกพันธกิจชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร 20 4 80 
S2 อาจารย์มสีัมพันธภาพทีด่ีกับแหล่งฝึก 10 5 50 
S3 มีงบประมาณจดัสรรเพียงพอ 10 5 50 

รวมS 40  180 
Internal Factors Weight Rating Weighted 

(SW100) (1-5) Score 
จุดอ่อน (W=Weakness)    

W1 โครงสร้าง และหน้าทีไ่ม่ชัดเจน 5 5 25 
W2 การท างานเป็นทีมยังไม่มีประสิทธิภาพ 5 4 20 
W3 ระบบการก ากับติดตาม และน าผลการประเมินมาปรับปรุงไม่ชัดเจนไม่

ต่อเนื่อง (PDCA) 
10 5 50 

W4 การสื่อสารในองค์กรไม่ชัดเจน 5 4 20 
W5 แผนกลยุทธ์ของวิทยาลัยฯยังไม่สามารถลงไปสู่การปฏิบตัิให้บรรลุ

เปูาหมายที่ก าหนดไว ้
5 5 25 

W6 อาจารย์มีความเช่ียวชาญและมคีณุวุฒิสูงแต่ยังไม่สามารถขับเคลื่อน
วิทยาลัยฯให้บรรลุเปูาหมายขององค์กรที่ก าหนด 

10 5 50 

W7 ระเบียบวิธีปฏิบัติการเบิกจ่ายต่างๆทั้งงานพัสดุและการเงินมีการปรบั 
เปลี่ยนค่อนข้างบ่อยขาดการประชาสัมพันธ์ที่เป็นลายลักษณ์อักษรสู่ผู้
ปฏิบัติท าให้ผู้ปฏิบัติขาดความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจนการเบิกจ่ายต่างๆ 

10 5 50 

W8 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของกลุ่มงานมีมากเกินไปท้ังกิจกรรม
ภายในและกจิกรรมภายนอกวิทยาลัย 

5 4 20 

W9 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนกลุม่งานยังไม่เพียงพอ (ที่มีอยู่)ไมม่ี
ประสิทธิภาพ (พัสดุ) 

5 5 25 

รวมW 60  285 
รวมSW 100 0 465 



 
 

แผนกลยุทธ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช (พ.ศ. 2560-2564)  ฉบับปรับปรุง หน้า 16 
 

ตารางที่ 9 สรุปการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ภายนอก (External Strategic Factors Summary: 
IFAS) เพ่ือใช้ประกอบการปรับปรุงแผนกลยุทธ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช(พ.ศ. 2560-
2564)  

External Factors Weight Rating Weighted 
(OT100) (1-5) Score 

โอกาส (O=Opportunities)       
O1 IPE policy เป็นโอกาสการพัฒนาการจัดการศึกษาร่วมระหว่างสห

วิชาชีพ นโยบายในการพัฒนาประเทศ Thailand 4.0 
5 3 15 

O2 สถาบันพระบรมราชชนก มี พ.ร.บ 10 3 30 
O3 นโยบายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา และแหล่งฝึก

ปฏิบัติงานเป็นโอกาสให้เกดิการใช้ทรัพยากรร่วมกันในการผลิต
พยาบาล 

5 5 25 

O4 การเปลีย่นแปลงโครงสร้างประชากร เช่น สังคมผูสู้งอายุและ
แรงงานจากต่างประเทศ ท าให้เกดิภาวะโรคเรื้อรัง โรคอุบัติใหม่
ส่งผลให้ความต้องการพยาบาลเพิ่มขึ้น 

10 4 40 

O5 เทคโนโลยีในรูป internet / smart phone  ช่วยให้มีความ
สะดวกและมเีครือข่ายช่วยสนับสนุนในการท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

10 4 40 

รวมO 40  150 
External Factors Weight Rating Weighted 

(OT100) (1-5) Score 
ภัยคุกคาม(T=Threats)       
T1 ความต้องการในการพัฒนาบุคลากรของเขตสุขภาพและหน่วยงาน

บริการสุขภาพต้องการการอบรมระยะสั้น 3 – 5 วัน มากกว่าการ
อบรมเฉพาะทางที่เป็นหลักสตูร 3 – 4 เดือน 

10 5 50 

T2 ในหลักสูตรที่ผูส้ าเร็จการอบรมไมไ่ด้เงินประจ าต าแหน่งหรือ
ค่าตอบแทนเพิ่มเติมภายหลังส าเรจ็การศึกษาเช่น หลักสูตร NNP 
หรือหลักสูตรที่ผู้สมัครต้องช าระคา่ลงทะเบียนเองส่วนใหญ่มักไม่
ค่อยมีคนสมัครมาอบรมส่งผลให้จ านวนผู้เข้ารับการอบรมใน
หลักสตูรนั้นๆ ไมไ่ด้ตามเปูาหมาย 

10 4 40 

T3 การใช้ IT เชิงรุกเพื่อการตลาดยังไม่มีประสิทธิภาพ 10 5 50 
T4 ขาดประสบการณ์ในการบริหารองค์กร แบบก้าวกระโดด ภายหลัง

การออก พรบ.สถาบัน 
10 5 50 

T5 นโยบายรัฐบาลในการบรรจุข้าราชการของพยาบาลไม่ชดัเจน
บัณฑิตไมไ่ด้เป็นข้าราชการท าใหผู้ท้ี่สนใจมาเรียนพยาบาลลดลง 

10 4 40 

T6 ระบบการคัดเลือกนักศึกษาเข้าเรยีนไม่มปีระสิทธิภาพ 5 4 20 
T7 ลักษณะสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปเปน็วัตถุนิยมและเน้นความส าคญั

ของคุณภาพการให้บริการสุขภาพประชาชนเลือกรับบริการตาม
ความพึงพอใจได้ความคาดหวังต่อคุณภาพการให้บริการสูง 

5 5 25 

รวมT 60  275 
รวม OT 100 0 425 
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TOWS MATRIXวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช 
                   Weakness  Strengthen 

 
 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ทั้งปัจจัยภายในองค์กร ( Interal Strategic Factors 
Summary:IFAS)  และปัจจัยภายนอกองค์กร (External Strategic Factors Summary:EFAS) ในปี 
พ.ศ.  2562 พบว่าผลการวิ เคราะห์ส่ วนใหญ่ตกอยู่ที่ จุ ด อ่อน ( Weakness)  และภัยคุกคาม 
(Threats) เรียกว่าอยู่ในสถานะถดถอย (Dogs)  
 เมื่อน าผลการวิเคราะห์องค์กรมาเปรียบเทียบกัน พบว่า ผลการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ทั้ง
ปัจจัยภายในองค์กร (Interal Strategic Factors Summary:IFAS)  และปัจจัยภายนอกองค์กร 
(External Strategic Factors Summary:EFAS) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ในปี พ.ศ. 
2560 ที่ผ่านมาพบว่าสถานะองค์กรอยู่ที่ OT กล่าวคือ ภาวะคุกคาม/ข้อจ ากัด  (T= Threats)  และ
โอกาส (O= Opportunities) ซึ่งในขณะนั้นวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช เลือกกลยุทธ์ คือ
หาวิธีแก้ไขจุดอ่อนหรือจุดด้อยภายในองค์กรโดยพิจารณาน าโอกาสภายนอกที่จะเอ้ืออ านวยผลดีหรือ
ผลประโยชน์ต่อองค์กรมาใช้ให้มากที่สุดมีโอกาสหรือพลิกตัว (Turnaround-oriented Strategy) เพ่ือจัด
หรือแก้ไขจุดอ่อนภายในต่าง ๆ ให้พร้อมที่จะฉกฉวยโอกาสต่าง ๆ ที่เปิดให้  จึงมีความแตกต่างกับผลการ
วิเคราะห์ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ทั้งปัจจัยภายในองค์กร ( IFAS)  และปัจจัยภายนอกองค์กร (EFAS) วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ในปี พ.ศ. 2562 ที่สถานะองค์กรอยู่ที่ WT กล่าวคือ  จุดอ่อน
(Weakness) และภัยคุกคาม (Threats) เรียกว่าอยู่ในสถานะถดถอย (Dogs) แสดงให้เห็นว่าวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช  ควรด าเนินกลยุทธ์ในลักษณะของการตั้งรับด าเนินกลยุทธ์ระยะสั้นเพ่ือ
ปกปูองจุดอ่อนที่จะน าไปสู่การถดถอย หรือมุ่งลดจุดอ่อนภายใน และหลีกเลี่ยงภัยคุกคามจากภายนอก
ทั้งนี้เนื่องจากสภาพการณ์ปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงไปทั้งสถานการณ์ภายใน และสถานการณ์ภายนอก
สถานะของวิทยาลัยฯ ณ ปัจจุบันจ าเป็นที่ต้องปรับกลยุทธ์เพ่ือในเวลา 2 ปีต่อไปนี้จะสามารถขับเคลื่อน
องค์กรไปสู่วิสัยทัศน์  
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บทที ่๓ 
แผนกลยุทธ์ 

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

เป้าประสงค์ 
 3.1 สร้างหลักสูตรด้านการพัฒนาบุคลากรสุขภาพตามความต้องการของระบบสุขภาพ 
 3.2 พัฒนาบุคลากรสาธารณสุขตามความต้องการของระบบสุขภาพ 

3.3 พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขและศูนย์ความเป็นเลิศด้านการ 
จัดการโรคเรื้อรัง 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
3.1จ านวนหลักสูตรที่ตอบสนองด้านการพัฒนาบุคลากรสุขภาพตามความต้องการของระบบ 

สุขภาพ 
 3.2จ านวนบุคลากรสาธารณสุขที่เข้ารับการอบรมตามความต้องการของระบบสุขภาพ 
 3.3ระดับความส าเร็จในการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเขตสุขภาพที่รองรับ Service Plan 
(ตามเกณฑ์ สบช. 2561) 
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 3.4 ระดับความส าเร็จของศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข (ตามเกณฑ์ 
สบช. 2561) และคะแนนความส าเร็จของศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการโรคเรื้อรัง (ตามเกณฑ์      
การด าเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านสุขภาพ วิทยาลัยในสังกัด สบช. พ.ศ. 2559- 2563) 
 กลยุทธ์ 
 3.1 พัฒนาบริการวิชาการเชิงรุกพ่ือตอบสนองระบบบริการสุขภาพ 
 3.2 ยกระดับความส าเร็จของศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขและ        
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการโรคเรื้อรัง 
 แผนงาน 

1. สนับสนุนการบริการวิชาการด้านการจัดการสุขภาพที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
และสังคม 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น   
เป้าประสงค์ 

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

1. แผนงานท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ บริหารจัดการวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ 
 เป้าประสงค์ 
 ๕.๑ พัฒนาระบบการจัดการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการองค์กร 
 ๕.๒ พัฒนาองค์กรให้เป็นวิทยาลัยคุณธรรม และวิทยาลัยสีเขียว (Green College) 
 ๕.3 พัฒนาการบริหารจัดการให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม 
 5.4 พัฒนาความเชี่ยวชาญของอาจารย์ของวิทยาลัยให้สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนา
บุคลากรของกระทรวงสาธารณสุข 
 ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
 ๕.๑ ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการองค์กร 
 5.2 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาองค์กรให้เป็นวิทยาลัยคุณธรรม 
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 ๕.3 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาองค์กรให้เป็นวิทยาลัยสีเขียว (Green College) 
 ๕.4 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพภายใต้ค่านิยมร่วม 
MOPH  
 ๕.5 ค่าคะแนนเฉลี่ยการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน  
 ๕.6 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ  
 5.7. จ านวนอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาความเชี่ยวชาญสอดคล้องกับหลักสูตรที่ให้บริการสังคม
ของวิทยาลัย 
 กลยุทธ์ 
 ๕.๑ พัฒนาระบบการจัดการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการองค์กร 
 ๕.๒ พัฒนาองค์กรให้เป็นวิทยาลัยคุณธรรม และวิทยาลัยสีเขียว (Green College) 
 ๕.3 พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
 5.4 เร่งรัดการพัฒนาความเชี่ยวชาญให้สอดคล้องกับความต้องการของระบบสุขภาพ 
 แผนงาน 
 1. แผนการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร 
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แผนทีก่ลยทุธว์ทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพทุธชนิราชปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

วสิยัทศัน“์ผูน้ ำกำรผลติบณัฑติพยำบำลภำยในปี ๒๕๖๔” 

 

๑.การผลิตบัณฑิตพยาบาล 
ที่มีคุณภาพ 

2. วิจัยและสร้างผลงานวิชาการด้านสขุภาพ
ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม 

3. บริการวิชาการด้านสุขภาพให้สอดคล้อง
กับความต้องการของชุมชนและสังคม 

5. บริหารจัดการวิทยาลัย
ให้มีประสิทธิภาพ 

4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
และภูมิปัญญาท้องถิ่น  

บัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา

ตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ 
 

ผลิตผลงานวิจัยเพื่อรับการสนับสนุนทุนวิจัย
หรือนวัตกรรมจากแหล่งทุนภายนอก 

ยุท
ธศ

าส
ตร

์ 

ผลิตบัณฑิตให้ส าเร็จการศึกษามีคุณภาพสมรรถนะ
เชิงวิชาชีพทีม่ีคุณภาพได้มาตรฐานสากลบนพื้นฐาน

การดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 
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พัฒนาความเชี่ยวชาญของอาจารยข์อง
วิทยาลยัให้สอดคล้องกับความต้องการในการ

พัฒนาบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุข 

พัฒนาระบบการจัดการข้อมูลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร

จัดการองค์กร 
 

ผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการทีม่ีคุณภาพสูง
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการผลิตและพัฒนาบุคลากร

สุขภาพและตอบสนองระบบสุขภาพของประเทศ 

 

พัฒนาคุณภาพนักศึกษาจากการ
สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 

พัฒนาสมรรถนะอาจารย์ใน
การผลิตผลงานวิจัยที่มี

คุณภาพ 

พัฒนาบุคลากร
สาธารณสุขตามความ

ต้องการของระบบสุขภาพ 
 

ผลิตนวัตกรรม
ด้านสุขภาพ 

 

พัฒนาองค์กรให้เป็น
วิทยาลัยคุณธรรม 

พัฒนาชุมชนในการส่งเสริมสขุภาพ
ด้วยการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาบุคลากร
สาธารณสุขและศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการ

โรคเรื้อรัง 
 

สร้างหลักสูตรด้านการพัฒนา
บุคลากรสุขภาพตามความ
ต้องการของระบบสุขภาพ 

 

พัฒนาการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ 
เป็นที่ยอมรับของสังคม 

 
 

พัฒนาอาจารย์ผู้สอนให้เป็น
ครูมืออาชีพ 

บริหารหลักสูตร 
อย่างมีคุณภาพ 

 

พัฒนาองค์กรให้เป็นวิทยาลัยสี
เขียว (Green College) 
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วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้น าการผลิตบัณฑิตพยาบาล” ภายในปี 2564 วิสัยทัศน์ (Vision) 

พันธกิจ (Mission) ๑. ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพ ๒. วิจัยและสร้างผลงานวิชาการด้านสุขภาพที่ตอบสนองความต้องการของสังคม ๓. บริการวิชาการด้าน
สุขภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม ๔. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 5. บริหารจัดการวิทยาลัยให้มี
ประสิทธิภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
(Strategic Issues) 

๑. การผลิตบัณฑิต
พยาบาลที่มีคุณภาพ  

เปูาประสงค์ (Goal) ๑.๑ บณัฑิตมีคณุภาพตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรีสาขา
พยาบาลศาสตร์  
๑.๒ ผลติบัณฑิตให้ส าเร็จ
การศึกษามีคณุภาพ
สมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีมี
คุณภาพได้มาตรฐานสากล
บนพ้ืนฐานการดูแลด้วยหัว
ใจความเป็นมนุษย ์
๑.๓ พัฒนาอาจารยผ์ู้สอน
ให้เป็นครูมืออาชีพ 
๑.๔ บริหารหลักสูตรอย่าง
มีคุณภาพ 

๔. ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

๕. บริหารจัดการวิทยาลัยให้
มีประสิทธิภาพ 

๒. วิจัยและสร้างผลงาน
วิชาการด้านสุขภาพที่
ตอบสนองความ
ต้องการของสังคม 

๓. บริการวิชาการด้าน
สุขภาพให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชน
และสังคม 

2.1 ผลติผลงานวิจัยและ
ผลงานวิชาการที่มี
คุณภาพสูงสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการผลติและ
พัฒนาบุคลากรสุขภาพและ
ตอบสนองระบบสุขภาพ
ของประเทศ 
2.2 พัฒนาสมรรถนะ
อาจารย์ในการผลติ
ผลงานวิจัยท่ีมคีุณภาพ 
2.3 ผลตินวัตกรรมดา้น
สุขภาพ 
2.4 ผลติผลงานวิจัยเพื่อ
รับการสนับสนุนทุนวิจัย
หรือนวัตกรรมจากแหล่ง
ทุนภายนอก 

3.1 สร้างหลักสตูรด้านการ
พัฒนาบุคลากรสุขภาพตาม
ความต้องการของระบบ
สุขภาพ 
3.2 พัฒนาบุคลากร
สาธารณสุขตามความ
ต้องการของระบบสุขภาพ 
3.3 พัฒนาศูนยค์วามเป็น
เลิศดา้นการพัฒนา
บุคลากรสาธารณสุขและ
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการ 
จัดการโรคเรื้อรัง 

๔.๑ พัฒนาคณุภาพ
นักศึกษาจากการสบืสาน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
๔.๒ พัฒนาศักยภาพ
ชุมชน/สังคมในการส่งเสริม
สุขภาพด้วยการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

๕.๑ พัฒนาระบบการจัดการ
ข้อมูลและเทคโนโลยสีารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการองค์กร 
๕.๒ พัฒนาองค์กรให้เป็น
วิทยาลัยคณุธรรม และวิทยาลัยสี
เขียว (Green College) 
๕.3 พัฒนาการบริหารจัดการให้
มีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของสังคม 
5.4 พัฒนาความเช่ียวชาญของ
อาจารย์ของวิทยาลัยให้
สอดคล้องกับความต้องการใน
การพัฒนาบุคลากรของ
กระทรวงสาธารณสุข 
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กลยุทธ์ (Goal) ๑.1 สนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อให้บณัฑิต
มีคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรสีาขาพยาบาล
ศาสตร ์
1.๒ พัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ทีส่่งเสริมให้นักศึกษา
มีสมรรถนะเชิงวิชาชีพ บน
พื้นฐานการบริการสุขภาพ
ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย ์
1.๓ พัฒนาอาจารยผ์ู้สอน
ให้เป็นครูมืออาชีพ 
1.๔ ส่งเสริมการบริหาร
หลักสตูรเพื่อความเป็นเลิศ
  

2.1 ยกระดบัคุณภาพการ
ผลิตผลงานวิจัยและผลงาน
วิชาการที่มีคุณภาพสูง
สามารถน าไปใช้ประโยชน์
ในการผลติและพัฒนา
บุคลากรสุขภาพและ
ตอบสนองระบบสุขภาพ
ของประเทศ 
2.2 ผลักดันให้เกิดการ
สร้างนวัตกรรมไปสู่การจด
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
และใช้ประโยชน์ 
2.3 สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือทางการวิจัยเพื่อ
แสวงหาแหล่งทุนภายนอก 

3.1พัฒนาบริการวิชาการ
เชิงรุกเพื่อตอบสนองระบบ
บริการสุขภาพ 
3.2ยกระดับความส าเร็จ
ของศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
การพัฒนาบุคลากร
สาธารณสุขและศูนย์ความ
เป็นเลิศด้านการจัดการโรค
เรื้อรัง 

4.๑ สนับสนุนการบูรณา
การองค์ความรู้ของ
นักศึกษาเพื่อพัฒนา
นวัตกรรมการส่งเสริม
สุขภาพ 
4.๒ สนับสนุนการพัฒนา
นวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพท่ี
บูรณาการศิลปวัฒนธรรม
และภมูิปัญญาท้องถิ่นโดย
ชุมชน/สังคม  

๕.๑ พัฒนาระบบการจัดการ
ข้อมูลและเทคโนโลยสีารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการองค์กร 
๕.๒ พัฒนาองค์กรให้เป็น
วิทยาลัยคณุธรรม และวิทยาลัยสี
เขียว (Green College) 
๕.3 พัฒนาการบริหารจัดการให้
มีประสิทธิภาพ 
5.4เร่งรดัการพัฒนาความ
เชี่ยวชาญให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของระบบสุขภาพ 

โครงการตามกลยุทธ์ โครงการที ่SP01 ยกระดับการ
เรียนการสอนที่ส่งเสริมบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคณุวุฒริะดับ
ปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์
จากผู้ใช้บัณฑิต 
โครงการที ่SP02 พัฒนานกัศึกษา
ให้มีอัตลักษณ์บัณฑิต “บริการ
สุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์” 
โครงการที ่SP03 โครงการเตรียม
ความพรอ้มสอบขึ้นทะเบียน
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ ์
โครงการที ่SP04 ยกระดับการ
จัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 
21 
โครงการที ่SP05 ยกระดับการ
บริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ 

โครงการที ่SP06  โครงการ
ยกระดับคุณภาพการผลติ
ผลงานวิจัยและวิชาการ 
โครงการที ่SP07 พัฒนา
นวัตกรรมสุขภาพ 
โครงการที ่SP08 สร้างเครอืข่าย
ความร่วมมอืในการผลิต
ผลงานวิจัย 
 

โครงการที ่SP11 พัฒนาศักยภาพ
นักศกึษาในการสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมและภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 
โครงการที ่SP12 พัฒนาศักยภาพ
ชุมชน/สงัคมในการส่งเสรมิสุขภาพ
ด้วยการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาทอ้งถิน่ 

โครงการที ่SP09 พัฒนาหลักสูตร
เพื่อตอบสนองระบบสุขภาพ 
โครงการที ่SP10 พัฒนาศูนย์
ความเป็นเลิศด้านการพัฒนา
บุคลากรสาธารณสุขและศนูย์ความ
เป็นเลิศด้านการจัดการโรคเรือ้รัง 

โครงการที ่SP13 โครงการพัฒนาระบบ
การจดัการขอ้มูลและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองคก์ร 
โครงการทีS่P14 วิทยาลัยสีเขียว(Green 
College) 
โครงการที ่SP15 พัฒนาวิทยาลัย
คุณธรรมภายใต้ค่านิยมรว่ม MOPH 
โครงการที ่SP16 ยกระดับประสทิธิภาพ
การบริหารวทิยาลัยให้ทันการ
เปลี่ยนแปลง 
โครงการที ่SP17 พัฒนาความเชี่ยวชาญ
ของอาจารย์ให้สอดคลอ้งกับหลักสูตรที่
ให้บริการของวทิยาลัย 
กิจกรรมหลัก 
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ตารางที่ 10 แสดงความสัมพันธ์ของแผนยุทธศาสตร์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช ปีงบประมาณ 2560 – 2564  (ฉบับปรับปรุง) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที๑่ ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพ 
 

เป้า 
ประสงค์ 

ตัวชี้วัด 
เป้าประสงค์ 

กลยุทธ ์ ข้อมูลพ้ืน 
ฐานย้อน 
หลัง ๓ ปี 

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

1.1 บัณฑิตมี
คุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี 
สาขาพยาบาล
ศาสตร ์
 

1.1 ค่าเฉลีย่ผล
การประเมิน
คุณภาพบณัฑิต
ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี
สาขาพยาบาล
ศาสตร์ จากผู้ใช้
บัณฑิต 
 

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

 ≥ 
4.10 

≥ 
4.20 

≥ 
4.30 

≥ 
4.40 

≥ 
4.50 

แผนงานที่ P01-01 การผลิตบณัฑิต 
โครงการทีS่P01-01ยกระดบัการเรียนการสอนที่
ส่งเสริมบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปรญิญา
ตรีสาขาพยาบาลศาสตร์จากผู้ใช้บัณฑิต  
(ด าเนินการในปีงบประมาณ 2560-2564 โดย
ปีงบประมาณ 2563-2564 มีการปรบัรายละเอียด
การด าเนินงานตามหน้า 62-71 ) 

 
 
 

ปีงบประมาณ งบประมาณ 
อุดหนุน รายได ้

2560 NA - 
2561 13,400 - 
2562 13,400 - 
2563 61,865 - 
2564 61,865 - 
รวม 154,430 - 
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เป้า 
ประสงค์ 

ตัวชี้วัด 
เป้าประสงค์ 

กลยุทธ ์ ข้อมูลพ้ืน 
ฐานย้อน 
หลัง ๓ ปี 

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

1.2 ผลติบัณฑิตให้
ส าเรจ็การศึกษา
สมรรถนะเชิง
วิชาชีพท่ีมีคุณภาพ
ได้มาตรฐานสากล
บนพ้ืนฐานการดูแล
ด้วยหัวใจความเป็น
มนุษย ์

1.2 ค่าเฉลีย่
ของการประเมิน
คุณภาพบณัฑิต
ด้านการบริการ
ด้วยหัวใจความ
เป็นมนุษย์โดย
ผู้ใช้บัณฑิต 
 

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

 ≥ 
4.25 

≥ 
4.30 

≥ 
4.35 

≥ 
4.40 

≥ 
4.45 

แผนงานที่ P02การพัฒนานักศึกษา 
โครงการที่ SP01-02พัฒนานักศกึษาให้มีอัตลักษณ์
บัณฑิต“บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย”์ 
(ด าเนินการในปีงบประมาณ 2560-2564 โดย
ปีงบประมาณ 2563-2564 มีการปรบัรายละเอียด
การด าเนินงานตามหน้า 72-83) 
 

ปีงบประมาณ งบประมาณ 
อุดหนุน รายได้ 

2560 NA - 
2561 401,240 - 
2562 401,240 - 
2563 99,030 - 
2564 100,110 - 
รวม 1,001,620 - 

 
 

1.3 ร้อยละของ
บัณฑิตทีส่อบ
ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
ผ่านครั้งแรก 

 75 80 85 90 95 แผนงานที่ P01 การผลิตบัณฑิต 
โครงการที่ SP01-03 โครงการเตรียมความพร้อมสอบ
ขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์(ด าเนินการในปีงบประมาณ 2560-
2564 โดยปีงบประมาณ 2563-2564 มีการปรับ
รายละเอียดการด าเนินงานตามหน้า 83-97 ) 
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เป้า 
ประสงค์ 

ตัวชี้วัด 
เป้าประสงค์ 

กลยุทธ ์ ข้อมูลพ้ืน 
ฐานย้อน 
หลัง ๓ ปี 

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

 
ปีงบประมาณ งบประมาณ 

อุดหนุน รายได้ 
2560 NA  - 
2561 308,280 - 
2562 308,280 - 
2563 353,700 - 
2564 363,540 - 
รวม 1,333,800 - 

 
 

1.3 พัฒนา
อาจารยผ์ู้สอนให้
เป็นครูมืออาชีพ 

 

1.4 ร้อยละของ
อาจารย์ที่ได้รับ
การยกย่องให้เป็น
ต้นแบบการ
จัดการเรียนการ
สอนที่พัฒนา
นักศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 
 

3. พัฒนา
อาจารยผ์ู้สอน
ให้เป็นครูมือ
อาชีพ 

 5 
(คน) 

10 
(คน) 

15 
(คน) 

20 
(คน) 

25 
(คน) 

แผนงานที่ P01-01 การผลิตบณัฑิต 
โครงการที่ SP01-04ยกระดับการจัดการเรยีนการสอน
ในศตวรรษที่ 21(ด าเนินการในปีงบประมาณ 2560
โดยงานวิชาการ แต่ในปีงบประมาณ 2562 ไม่ได้มี
การด าเนินการ)  
โครงการทีS่P01-04โครงการพัฒนาครูต้นแบบ 
(ด าเนินการในปีงบประมาณ 2563-2564 มีการปรับ
ชื่อโครงการให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของการ
ด าเนินการ และปรับรายละเอียดการด าเนินงานตาม
หน้า 98-101) 
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เป้า 
ประสงค์ 

ตัวชี้วัด 
เป้าประสงค์ 

กลยุทธ ์ ข้อมูลพ้ืน 
ฐานย้อน 
หลัง ๓ ปี 

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

 
ปีงบประมาณ งบประมาณ 

อุดหนุน รายได้ 
2560 NA - 
2561 83,000 - 
2562 83,000 - 
2563 0  
2564 0 - 
รวม 166,000 - 

 
 

1.4 การบริหาร
หลักสตูรอย่างมี
คุณภาพ 
 

1.5 ระดับ
คะแนนผลการ
ประเมินคุณภาพ
ระดับหลักสตูร 
 

4. ส่งเสริม
การบริหาร
หลักสตูรเพื่อ
ความเป็นเลิศ 

 ≥ 
3.51 

≥ 
3.80 

≥ 
4.00 

≥ 
4.20 

≥ 
4.51 

แผนงานที่ P01 การผลิตบัณฑิต 
โครงการที่ SP01-05 ยกระดับการบริหารหลักสูตรสู่
ความเป็นเลิศ(ด าเนินการในปีงบประมาณ 2560-
2564 โดยปีงบประมาณ 2563-2564 มีการปรับ
รายละเอียดการด าเนินงานตามหน้า 102-109 ) 
 

ปีงบประมาณ งบประมาณ 
อุดหนุน รายได้ 

2560 NA  - 
2561 115,325 - 
2562 115,325 - 
2563 301,010 - 
2564 295,010 - 
รวม 826,670 -  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 วิจัยและสร้างผลงานวิชาการด้านสุขภาพที่ตอบสนองความต้องการของสังคม 
 

เป้า 
ประสงค์ 

ตัวชี้วัด 
เป้าประสงค์ 

กลยุทธ ์ ข้อมูลพ้ืน 
ฐานย้อน 
หลัง๓ ปี 

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

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

1. ร้อยละของ
ผลงานวิจัยและ
ผลงานวิชาการ 
ที่ได้รับการตีพิมพ์
ในวารสารวิชา 
การระดับชาติ
หรือนานาชาต/ิ
จ านวนผลงานท่ี
ได้รับการตีพิมพ์
ทั้งหมดในปีนั้นๆ 
 
2. จ านวนผลงาน 
วิจัยที่ไดร้ับการ
อ้างอิง 
 
3. ระดับความ 
ส าเรจ็ในการ
ส่งเสริมสนับสนุน
การผลิตผล
งานวิจัย/วิชาการ

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

 70  
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5 
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4 
 
 
 

5 

แผนงานที่ SP 02-03สนับสนุนการผลิตและ
เผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ
ระดับสูง 
โครงการที่ SP02-06ทีด่ าเนินการในปีงบประมาณ 
2560-2561 
โครงการที่ SP02-06โครงการยกระดับคณุภาพการ
ผลิตผลงานวิจัยและวิชาการ 
กิจกรรมที่ 1การขียนนิพนธ์ต้นฉบับ 
1.1 รวบรวมและคดัสรรผลงานวจิัยที่แล้วเสร็จ และ
ก าหนดวารสารเปูาหมายในการตพีิมพ์เผยแพร ่
1.2. ประสานงานอาจารย์หัวหน้าโครงการวิจัยที่อยู่
ในกลุ่มเปูาหมาย เพื่อเตรียมร่างนพินธ์ต้นฉบับ 
1.3. ประชุมเชิงปฏิบตัิการเขียนนพินธ์ต้นฉบับโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
1.4. ส่งบทความที่ได้รับการแก้ไขไปยังวารสาร
เปูาหมายและติดตามการตอบรับจากวารสาร 
1.5. สรุปและประเมินโครงการ 
กิจกรรมที่ 2 จัดค่ายพัฒนาวิจยัคณุภาพสูง 
2.1. ประชาสมัพันธ์อาจารย์ทีส่นใจส่งช่ือเข้าร่วม
โครงการ 
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เป้า 
ประสงค์ 

ตัวชี้วัด 
เป้าประสงค์ 

กลยุทธ ์ ข้อมูลพ้ืน 
ฐานย้อน 
หลัง๓ ปี 

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

ไปตีพิมพ์เผยแพร ่
ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ หรือ
น าไปใช้ประโยชน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 ประชุมเชิงปฏิบตัิการก าหนดหัวข้อโครงการวิจัย
และร่างโครงการวิจยัคุณภาพสูงทีส่ามารถน าไปใช้
ประโยชน ์
2.3. ส่งโครงร่างวิจัยเพื่อขอรับรองจริยธรรมวิจัยใน
มนุษย์และอนุมัติทุนวิจัย 
2.4. นักวิจัยด าเนินการวิจัย 
2.5. สรุปและประเมินโครงการ 
โครงการที่ SP02-06ที่ด าเนินการในปีงบประมาณ 
2562 
โครงการที่ SP02-06โครงการยกระดับคณุภาพการ
ผลิตผลงานวิจัยและวิชาการ 
1.รวบรวมผลการติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจยัที่
ก าลังด าเนินการ และจัดกลุม่ ออกเป็นงานวิจัยท่ีก าลัง
ด าเนินการ และงานวิจัยที่ก าลังเขยีนนิพนธ์ต้นฉบับ 
2. ประสานงานอาจารย์หัวหน้าโครงการวิจัยที่อยู่ใน
กลุ่มเปูาหมาย  
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อผลิตผลงานวิจัยให้แล้ว
เสร็จและเตรียมต้นฉบับเพื่อตีพิมพ์เผยแพร ่
4. สรปุและประเมินโครงการ 
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เป้า 
ประสงค์ 

ตัวชี้วัด 
เป้าประสงค์ 

กลยุทธ ์ ข้อมูลพ้ืน 
ฐานย้อน 
หลัง๓ ปี 

ค่าเป้าหมาย  แผนงาน/โครงการขับเคลื่อน ประเด็นยุทธศาสตร์ 
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โครงการที่ SP02-06ที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ 
2563-2564 
โครงการที่ SP02-06โครงการยกระดับคณุภาพการ
ผลิตผลงานวิจัยและวิชาการ 
กิจกรรมที่ 1ยกระดับคุณภาพผลงานวิจัย 
1.รวบรวมผลการติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจยัที่
ก าลังด าเนินการ และจัดกลุม่ ออกเป็น งานวิจัยท่ี
ก าลังด าเนินการ และงานวิจยัที่ก าลังเขียนนิพนธ์
ต้นฉบับ 

2. ประสานงานอาจารย์หัวหน้าโครงการวิจัยที่อยู่ใน
กลุ่มเปูาหมาย  
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อผลิตผลงานวิจัยให้แล้ว
เสร็จและเตรียมต้นฉบับเพื่อตีพิมพ์เผยแพร ่

4. สรปุและประเมินโครงการ 

กิจกรรมที่ 2ยกระดับคุณภาพผลงานวิชาการ 
1.รวบรวมผลการติดตามความก้าวหน้าโครงการ
วิชาการที่ก าลังด าเนินการ และจัดกลุ่ม ออกเป็น งาน
วิชาการที่ก าลังด าเนินการ และงานวิชาการที่ก าลัง
เขียนนิพนธ์ต้นฉบับ 

2. ประสานงานอาจารย์หัวหน้าโครงการวิชาการที่อยู่
ในกลุ่มเปูาหมาย  
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อผลิตผลงานวิชาการให้
แล้วเสร็จและเตรียมต้นฉบับเพื่อตพีิมพ์เผยแพร ่

4. สรปุและประเมินโครงการ 
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เป้า 
ประสงค์ 

ตัวชี้วัด 
เป้าประสงค์ 

กลยุทธ ์ ข้อมูลพ้ืน 
ฐานย้อน 
หลัง๓ ปี 

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

ปีงบประมาณ แหล่งเงิน 
อุดหนุน รายได ้

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

2.3 ผลตินวัตกรรม 
ด้านสุขภาพ 
2.4 ผลติผล
งานวิจัยเพื่อรับการ
สนับสนุนทุนวิจัย 
หรือนวัตกรรมจาก
แหล่งทุนภายนอก 

4. จ านวนผลงาน
นวัตกรรมด้าน
สุขภาพท่ีได้รับ
การจดอนุ
สิทธิบัตร 
 
 
 
 
 
 

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

 N/A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการที่ SP02-07  
ที่ด าเนินการในปีงบประมาณ 2560 
โครงการที่ SP02-07 พัฒนานวัตกรรมสุขภาพ 
1. ประชาสัมพันธ์อาจารย์ที่สนใจพัฒนานวัตกรรม
สุขภาพ 
2. จัดประชุมเชิงปฏิบตัิการการพัฒนานวัตกรรม
สุขภาพและการจดอนุสิทธิบัครและสิทธิบัตร 
3. อาจารย์ร่างโครงการพัฒนานวัตกรรม และ
ด าเนินการ 
4. อาจารย์ส่งผลงานเพื่อจดอนสุทิธิบัตรหรือสิทธิบัตร 
5. สรุปและประเมินโครงการ 
ในปงีบประมาณ 2561 โครงการที่ SP02-07
ยกเลิกกจิกรรมเน่ืองจากจ านวนผู้เข้าอบรมน้อยกว่า
เป้าหมายที่ก าหนด 
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เป้า 
ประสงค์ 

ตัวชี้วัด 
เป้าประสงค์ 

กลยุทธ ์ ข้อมูลพ้ืน 
ฐานย้อน 
หลัง๓ ปี 

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

โครงการที่ SP02-07ที่ด าเนินการในปีงบประมาณ 
2562 
โครงการที่ SP02-07โครงการพฒันานวัตกรรมด้าน
การดูแลสุขภาพและการเรยีนการสอน  
กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการ
พัฒนานวตกรรมสขุภาพ 
1. ประชาสัมพันธ์อาจารย์ที่สนใจพัฒนานวัตกรรม
สุขภาพ 
2. จัดประชุมเชิงปฏิบตัิการการพัฒนานวัตกรรม
สุขภาพและการจดอนุสิทธิบตัรและสิทธิบัตร 
3. อาจารยร์่างโครงการพัฒนานวัตกรรม และ
ด าเนินการ 
4. อาจารยส์่งผลงานเพื่อจดอนสุทิธิบัตรหรือสิทธิบัตร 
5. สรปุและประเมินกิจกรรม 
กิจกรรมที่ 2พัฒนาศักยภาพในการสร้างสรรค์
นวัตกรรมของอาจารย์เครือข่ายภาคเหนือ 
(ของดจัดด้วยข้อจ ากัดเรื่องงบประมาณ) 

 5. จ านวนเงิน
สนับสนุนทุนวิจัย
หรือนวัตกรรม
จากแหล่งทุน
ภายนอก 
 
 

3. สร้าง
เครือข่าย 
ความ
ร่วมมือ
ทางการวิจัย 
เพื่อแสวงหา
แหล่งทุน

 N/A 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 โครงการที่ SP02-07ที่จะด าเนินการใน
ปีงบประมาณ 2563-2564 (ปรับรวมโครงการที่ 
SP02-07 และโครงการที่ SP02-08) 
โครงการที่ SP02-07พัฒนาความร่วมมือกับเครือข่าย
ภายนอก เพื่อสรา้งนวัตกรรมด้านสุขภาพ และ
นวัตกรรมด้านการพัฒนาผู้เรียน 
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เป้า 
ประสงค์ 

ตัวชี้วัด 
เป้าประสงค์ 

กลยุทธ ์ ข้อมูลพ้ืน 
ฐานย้อน 
หลัง๓ ปี 

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

 
 
 
 
 
 

 

ภายนอก 
 

กิจกรรมที่ ๑ ก าหนดประเด็นและพัฒนาโครงร่าง
การวิจัย เพ่ือสร้างนวัตกรรม 
1. ประชาสัมพันธ์อาจารย์ที่สนใจพัฒนานวัตกรรม 
2. จัดประชุมเชิงปฏิบตัิการเกีย่วกับการก าหนด
ประเด็นและพัฒนาโครงรา่งวิจัย เพื่อสร้างนวัตกรรม 
3. อาจารยร์่างแนวทางการพัฒนานวัตกรรม  
4. สรปุและประเมินกิจกรรม 
กิจกรรมที่ 2ปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรม 
1. อาจารยส์่งโคร่งร่างวิจัยเพื่อขออนุมัติทุน และขอ
รับรองจริยธรรมวจิัยในมนุษย ์
2. อาจารยด์ าเนินการสร้างนวัตกรรมตามแผนท่ี
ก าหนดไว ้
3. สรปุและประเมินกิจกรรม 
กิจกรรมที่ 3สนับสนุนการจดอนุสิทธิบัตร 
1.  ประชาสมัพันธ์อาจารย์ที่ด าเนนิการพัฒนา
นวัตกรรมทีส่นใจจดอนุสิทธิบัตร 
2.  จัดประชุมอาจารย์เชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดท าแนว
ทางการขอจดอนุสิทธิบัตร 
3.  ด าเนินการส่งค าขอจดอนสุิทธิบัตร 
4.  สรุปและประเมินกิจกรรม 
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เป้า 
ประสงค์ 

ตัวชี้วัด 
เป้าประสงค์ 

กลยุทธ ์ ข้อมูลพ้ืน 
ฐานย้อน 
หลัง๓ ปี 

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

*ปรับงบประมาณ 
ขอปรับโยกงบประมาณในโครงการ SP02-08 เดิม 
จ านวน 60,750 บาท ไปรวมกับโครงการ SP02-07  
รวมงบประมาณในปีงบประมาณ 2563-2564 ปีละ 
106,350 บาท   

ปีงบประมาณ แหล่งเงิน 
อุดหนุน รายได ้

2560 - - 
2561 45,600 - 
2562 45,600 - 
๒563 106,350* - 
2564 106,350* - 
รวม 303,900 - 

         โครงการที่ SP02-08 สร้างเครือข่ายความร่วมมือใน
การผลิตผลงานวิจัย(ด าเนินการในปีงบประมาณ 
2560-2562 โดยปีงบประมาณ 2563-2564 
ปรับรวมโครงการที่ SP02-08 ไปรวมในกิจกรรมของ
โครงการที่ SP02-07) 
กิจกรรมที่ 1 
1. 1 แสวงหาเครือข่ายความร่วมมือและลงนามความ
ร่วมมือในการผลติผลงานวิจัย 
1.2.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อร่วมก าหนดประเด็น
วิจัยและโครงร่างวิจัยเพื่อขอทุนจากแหล่งทุนภายนอก 
1.3. ทีมวิจัยพัฒนาโครงร่างวิจัย 
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เป้า 
ประสงค์ 

ตัวชี้วัด 
เป้าประสงค์ 

กลยุทธ ์ ข้อมูลพ้ืน 
ฐานย้อน 
หลัง๓ ปี 

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

กิจกรรมที่ 2 
2.1. ประชุมเชิงปฏิบตัิการเพื่อวิพากษ์โครงร่างวิจัย 
2.2 ทีมวิจัยปรับปรุงโครงรา่งเพื่อส่งขอพิจารณาขอ
รับรองจริยธรรมวจิัยในมนุษย์และขอทุนวิจัย 
2.3.ทีมวิจัยด าเนินการวิจยัตามแผนท่ีวางไว ้
2.4. สรุปและประเมินโครงการ 
 

ปีงบประมาณ แหล่งเงิน 
อุดหนุน รายได ้

2560 - - 
2561 - 60,750 
2562 - 60,750 
2563 - -* 
2564 - -* 
รวม - 121,500 

*ปรับงบประมาณ 
ขอปรับโยกงบประมาณในโครงการ SP02-08 เดิม 
จ านวน 60,750 บาท ไปรวมกับโครงการ SP02-07  
ในปีงบประมาณ 2563-2564  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการด้านสุขภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม 
 

เป้า 
ประสงค์ 

ตัวชี้วัด 
เป้าประสงค์ 

กลยุทธ ์ ข้อมูลพ้ืน 
ฐานย้อน 
หลัง๓ ปี 

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

1. สร้าง
หลักสตูรดา้น 
การพัฒนา
บุคลากร
สุขภาพตาม
ความต้องการ
ของระบบ
สุขภาพ 

1. จ านวน
หลักสตูรที่ตอบ 
สนองด้านการ
พัฒนาบุคลากร
สุขภาพตามความ
ต้องการของ 
ระบบสุขภาพ 

พัฒนาบริการ
วิชาการ 
เชิงรุกเพื่อ
ตอบสนอง
ระบบบริการ
สุขภาพ  

 1 
 

 
 
 

1 
 

 
 

1 
 

 
 

1 
 

 

1 
 

 
 

แผนงานท่ี P03-03 สนับสนุนการบริการวิชาการด้าน
การจัดการสุขภาพท่ีสอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชน และสังคม 
โครงการที ่SP03-09 พัฒนาหลักสตูร 

เพื่อตอบสนองระบบสุขภาพ(ท่ีด าเนินการใน
ปีงบประมาณ 2560-2562 คือ หลักสตูรผู้ช่วยเหลือ
พยาบาล   หลักสูตรการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว  
หลักสตูรฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไปประจ าปี 
2562 และที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ2563-
2564:โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง 
สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว) 
1. วิเคราะหส์ถานการณ์ความต้องการการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรตามระบบสุขภาพ 
2.พัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของระบบ
สุขภาพและสอดคล้องกับบริบทการเปลีย่นแปลงในระดับ
นโยบาย 
3. ด าเนินการจัดอบรมตามหลักสตูรที่ก าหนดไว ้
4. สรุปและประเมินโครงการ 
 
 
 
 
 

2. พัฒนา
บุคลากร
สาธารณสุข 
ตามความ
ต้องการของ
ระบบสุขภาพ 

2. จ านวนบุคลากร
สาธารณสุขท่ีเข้ารับ
การอบรมตาม 
ความต้องการ 
ของระบบสุขภาพ 

80 
 
 
 

80 
 
 
 
 

80 
 
 
 
 

80 
 
 
 
 

80 
 
 
 
 

3. ระดับความ 
ส าเรจ็ในการ
สนับสนุนการ
พัฒนาบุคลากร
เขตสุขภาพรองรับ 
Service Plan 
 

5 
 

5 
 

5 
 

5 
 

5 
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เป้า 
ประสงค์ 

ตัวชี้วัด 
เป้าประสงค์ 

กลยุทธ ์ ข้อมูลพ้ืน 
ฐานย้อน 
หลัง๓ ปี 

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

ปีงบประมาณ แหล่งเงิน 
อุดหนุน รายได้ 

2560 - - 
2561 - 900,000 
2562 - 900,000 
2563 - 900,000 
2564 - 900,000 
รวม - 3,600,000 

 

1 พัฒนาศูนย์
ความเป็นเลิศ
ด้านการพัฒนา
บุคลากร
สาธารณสุข 
และศูนย์ความ
เป็นเลิศด้าน
การจัดการโรค
เรื้อรัง 

1. ระดับ
ความส าเร็จของ
ศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านการพัฒนา
บุคลากรสาธารณสุข
(ตามเกณฑ์ สบช. 
2561) 
 
 
2. ระดับ
ความส าเร็จของ
ศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านการจดัการโรค
เรื้อรัง (ตามเกณฑ์
การด าเนินงานศูนย์
ความเป็นเลิศทาง
วิชาการด้านสุขภาพ 

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

 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 

โครงการที่ SP03-10โครงการพฒันาศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านการพัฒนาบุคลากรสาธารณสขุและศูนย์ความเป็น
เลิศดา้นการจดัการโรคเรื้อรัง 
(ท่ีด าเนินการในปีงบประมาณ 2561-2562) 
1. วิเคราะห์การด าเนินงานของงานบริการวิชาการและ
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการโรคเรื้อรัง 
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับศูนย์พัฒนาบุคลากรและศูนย์
ความเป็นเลิศด้านการจดัการโรคเรื้อรังกับสถาบันท่ี
ประสบความส าเรจ็ 
3.ถอดบทเรียนและน าสิ่งที่ได้เรียนรู้มาพัฒนาการบริการ
วิชาการและศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการโรคเรื้อรัง 
4. สรุปและประเมินโครงการ 
โครงการที่ SP03-10พัฒนาศูนยก์ารเรยีนรู้ต้นแบบด้าน
การจัดการโรคเรื้อรัง (ที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ 
2563-2564:ต าบลบ้านคลอง) 

1ประชุมวางแผนร่วมกับทีมต าบลบ้านคลองเพื่อจัดตั้งศูนย์ฯ 

2.  จัดเตรียมสถานท่ีและรวบรวมองค์ความรู้ด้านการ
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เป้า 
ประสงค์ 

ตัวชี้วัด 
เป้าประสงค์ 

กลยุทธ ์ ข้อมูลพ้ืน 
ฐานย้อน 
หลัง๓ ปี 

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

วิทยาลัยในสังกัด 
สบช. พ.ศ. 2559- 
2563)   

จัดการโรคเรื้อรังของต าบลบา้นคลอง 

3.  ประชาสมัพันธ์การด าเนินงานของศูนย์ฯ เพื่อให้
ผู้สนใจเข้าร่วมเรียนรู ้
4.  พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
“การจัดการโรคเรื้อรังในต าบลบ้านคลอง” 
(สถาบันการศึกษา ชาวบ้าน อปท.) 
5.  สรุปและประเมินโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อ
เชิญชวน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับชุมชนอื่น 

6.  ถอดบทเรียนเพื่อวางแผนการพัฒนาต่อไป 
ปีงบประมาณ แหล่งเงิน 

อุดหนุน รายได ้
2560 - - 
2561 58,000 - 
2562 58,000* - 
2563 58,000* - 
2564 8,000 - 
รวม 182,000 - 

*ในปีงบประมาณ2561-2562 ไม่ได้ใช้งบประมาณที่
จัดสรรเนื่องจากได้รบัการสนับสนนุการด าเนินการจาก
ต าบลบ้านคลองแต่ในปีงบประมาณ 2563 จะมีการ
พัฒนาศูนยก์ารเรียนรูต้้นแบบฯ โดยจัดตั้งศูนย์ “การ
จัดการโรคเรื้อรังในต าบลบ้านคลอง”จึงน างบประมาณใน
ปีงบประมาณ 2562 มารวมกับในปีงบประมาณ 2563 
(58,000+58,000) รวมประมาณการใช้งบประมาณใน
ปีงบประมาณ 2563 จ านวน 112,020 บาท 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าประสงค์ 

กลยุทธ ์ ข้อมูลพ้ืน 
ฐานย้อน 
หลัง๓ ปี 

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

๔.๑ พัฒนา
คุณภาพ
นักศึกษาจาก
การสืบสาน
ศิลปวฒันธรรม
และภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.๑. จ านวน
นวัตกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพที่
พัฒนาจาก
ศิลปวัฒนธรรม
และภมูิปัญญา
ท้องถิ่นที่ผลิตโดย
นักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. สนับสนุน
บูรณาการ 
องค์ความรู ้
ของนักศึกษา
เพื่อพัฒนา
นวัตกรรม 
การส่งเสริม 
สุขภาพ 
 

 NA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงานที่P04-04ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
โครงการที ่SP04-11พัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการสืบ
สานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญาท้องถิ่น(ท่ีด าเนินการ
ในปีงบประมาณ 2561-2562 ด าเนินการในรายวิชา
การพยาบาลบุคคลทีม่ีปัญหา 1 และรายวิชาการ
พยาบาลบุคคลที่มีปญัหา 3 ) 
(ที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ 2563-2564 ยังคง
ใช้กิจกรรมเดิม) 
๑.ก าหนดประเด็นการใช้ศลิปวัฒนธรรมและภมูิปัญญา
ท้องถิ่นมาพัฒนานวัตกรรมการส่งเสรมิสุขภาพ 
๒.คัดเลือกรายวิชาที่เหมาะสมในแต่ละชั้นปีออกแบบการ
เรียนรู้ทีม่อบหมายให้นักศึกษาสรา้งนวัตกรรม 
๓.จัดเวทีให้นักศึกษาได้น าเสนอผลงานนวัตกรรมและ/
หรือสนับสนุนให้นักศึกษาไปน าเสนอหรือประกวดผลงาน
กับหน่วยงานภายนอก 
๔.รวบรวมผลงานนวัตกรรมส่งจดสิทธิบัตรหรืออนุสทิธิบัตร 
(ถ้ามี) 
๕.ถอดบทเรยีน ประเมินผลการด าเนินงาน ปัญหา
อุปสรรคในการด าเนินงานท้ังอาจารย์และนักศึกษา 
๖.น าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานในปีต่อไป 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าประสงค์ 

กลยุทธ ์ ข้อมูลพ้ืน 
ฐานย้อน 
หลัง๓ ปี 

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

 
 

 
ปีงบประมาณ แหล่งเงิน 

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

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

4.๒. จ านวน
นวัตกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพ
ที่พัฒนาจาก
ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่
น าไปใช้ในการ
พัฒนาสุขภาพ
ในชุมชน/สังคม 
 

๒.สนับสนุน
การพัฒนา
นวัตกรรม
ส่งเสริม
สุขภาพที่
บูรณาการ
ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิ
ปัญญา
ท้องถิ่นโดย
ชุมชน/สังคม
  

 NA 1 2 3 4 โครงการที่ SP04-12 พัฒนาศักยภาพชุมชน/สังคมใน
การส่งเสริมสุขภาพด้วยการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
และภูมปิัญญาท้องถิ่น(ท่ีด าเนินการในปีงบประมาณ 
2561) 
๑.ก าหนดชุมชนและวางแผนการบรกิารวิชาการกบั
ชุมชนในการใช้ศิลปวัฒนธรรมและภมูิปัญญาท้องถิ่น
มาพัฒนานวัตกรรมเพ่ือใช้ในการส่งเสริมสขุภาพ 
๒.ด าเนินการบริการวชิาการร่วมกับชุมชนในการใช้
ศิลปวัฒนธรรมและภมูิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนา 
นวัตกรรมเพ่ือใช้ในการส่งเสริมสขุภาพ 
๓.รวบรวมผลงานนวัตกรรมส่งจดสิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตร (ถ้ามี) 
๔.ถอดบทเรียน ประเมินผลการด าเนินงาน ปัญหา
อุปสรรคในการด าเนินงานทั้งอาจารย์และชุมชนรวมท้ัง
ประโยชน์และคุณค่าของกิจกรรม 
๕.น าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานในปี
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าประสงค์ 

กลยุทธ ์ ข้อมูลพ้ืน 
ฐานย้อน 
หลัง๓ ปี 

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

ต่อไป 
โครงการที่ SP04-12 พัฒนาศักยภาพชุมชน/สังคมใน
การส่งเสริมสุขภาพด้วยการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
และภูมปิัญญาท้องถิ่นใช้โครงการเดียวกับ RP03-19
โครงการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้านการจดัการโรค
เรื้อรังต าบลดอนทอง จ.พิษณุโลก (ท่ีด าเนินการใน
ปีงบประมาณ 2562 โดยงานบรกิารวิชาการ) 
1. ก าหนดชุมชนดอนทองเป็นชุมชนเปูาหมาย 
2. วางแผนการบริการวิชาการร่วมกับชุมชน 
3. ส ารวจความต้องการ 
ในการให้บริการวิชาการตามความต้องการของต าบลดอน
ทอง จ.พิษณุโลก 
4.น าเสนอผลการส ารวจความต้องการบริการวิชาการต่อ
คณะกรรมการบรหิารวิทยาลัยและคณาจารย์  
5. เป็นที่ปรึกษาและกระตุ้นการจดักิจกรรมสร้างเสริม
ความเข้มแข็งด้านการจัดการสุขภาพร่วมกับต าบลดอน
ทอง จ.พิษณุโลก 
5.1 กิจกรรมส ารวจภาวะสุขภาพ (Health Literacy) 
5.2 คืนข้อมูล ประชาคม จัดท าแผนท่ีทางเดิน
ยุทธศาสตร์และมาตรการทางสังคมด้านการจัดการโรค
เรื้อรัง 
5.3 ประชาสมัพันธ์/รณรงคม์าตรการทางสังคม 
5.4 อบรมพัฒนาแกนน าอสม. ให้มีความรูด้้านการ
จัดการสุขภาพโรคเรื้อรัง 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าประสงค์ 

กลยุทธ ์ ข้อมูลพ้ืน 
ฐานย้อน 
หลัง๓ ปี 

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

5.5 อบรมพัฒนาศักยภาพให้ประชาชนมีความรอบรู้ทาง
สุขภาพ ในการดูแลสุขภาพสูส่ังคมสูงอาย ุ
5.6 ร่วมกับชุมชนดอนทองใช้ศิลปวัฒนธรรมและภมูิ
ปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนานวัตกรรม เพื่อใช้ในการส่งเสริม
สุขภาพของประชาชน 
6. อาจารย์แต่ละภาควิชาร่วมให้บริการวิชาการ ตาม
ความต้องการในต าบลดอนทอง จ.พิษณุโลก 
7. ประเมินผลการด าเนินการ 
 
โครงการที่ SP04-12 พัฒนาศักยภาพชุมชน/สังคมใน
การส่งเสริมสุขภาพด้วยการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
และภูมปิัญญาท้องถิ่น 
(ท่ีด าเนินการในปีงบประมาณ 2563-2564) 
๑.ก าหนดชุมชนและวางแผนการบรกิารวิชาการกบั
ชุมชนในการใช้ศิลปวัฒนธรรมและภมูิปัญญาท้องถิ่น
มาพัฒนานวัตกรรมเพ่ือใช้ในการส่งเสริมสขุภาพ 
๒.ด าเนินการบริการวชิาการร่วมกับชุมชนในการใช้
ศิลปวัฒนธรรมและภมูิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนา 
นวัตกรรมเพ่ือใช้ในการส่งเสริมสขุภาพ 
๓.รวบรวมผลงานนวัตกรรมส่งจดสิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตร (ถ้ามี) 
๔.ถอดบทเรียน ประเมินผลการด าเนินงาน ปัญหา
อุปสรรคในการด าเนินงานทั้งอาจารย์และชุมชนรวมท้ัง
ประโยชน์และคุณค่าของกิจกรรม 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าประสงค์ 

กลยุทธ ์ ข้อมูลพ้ืน 
ฐานย้อน 
หลัง๓ ปี 

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

๕.น าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานในปี
ต่อไป 

ปีงบประมาณ แหล่งเงิน 
อุดหนุน รายได ้

2560 NA - 
2561 ๒๐,๐๐๐ - 
2562 - - 
2563 ๒๐,๐๐๐ - 
2564 ๒๐,๐๐๐ - 
รวม 6๐,๐๐๐ - 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารจัดการวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ 
 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าประสงค์ 

กลยุทธ ์ ข้อมูลพ้ืน 
ฐานย้อน 
หลัง๓ ปี 

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

๕.๑ พัฒนา
ระบบการ
จัดการข้อมลู
และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
เพื่อการ
บริหารจดัการ
องค์กร 
 

๕.๑ ระดับ
ความส าเร็จของ
การพัฒนาระบบ
การจัดการข้อมูล
และเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการ
องค์กร 

 

๕.๑ พัฒนา
ระบบการ
จัดการ
ข้อมูลและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
เพื่อการ
บริหาร
จัดการ
องค์กร 
 

 NA 4 4 5 5 แผนงานที่ P05การพัฒนาการบรหิารจัดการองค์กร 
โครงการที ่SP05-13โครงการพฒันาระบบการจัดการ
ข้อมูลและเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
องค์กร 
1. วิเคราะห์โครงสร้างพื้นฐานด้านระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการองค์กร(ฐานข้อมูลบรหิาร เช่น การเงิน 
ครุภณัฑ์ บุคลากรฐานข้อมลูการเรยีนการสอน ฐานข้อมลู
วิจัย ฐานข้อมูลบริการวิชาการ ฐานข้อมูลท านุฯ) 
2. จัดท าแผนการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูล ให้ข้อมลู
ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและด าเนินการตามแผน 
3. จัดหาคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงทดแทน
อุปกรณ์ที่อายุการใช้งาน 
4.พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการจดัการข้อมลู
และเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
สบช.(มีการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2561) 
5. พัฒนาห้องเซิร์ฟเวอร์ และปรับปรุงระบบเครือข่าย
อินเตอร์ภายในวิทยาลัย(ด าเนินการต่อเนื่อง
ปีงบประมาณ 2562-2563) 
6. จัดประชุมเชิงปฏิบตัิการผู้บริหารบุคลากรผูร้ับผดิชอบ
แต่ละฐานข้อมลู ในการใช้งานระบบการจัดการข้อมูลใช้
ในการบริหารและการตดัสินใจ 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าประสงค์ 

กลยุทธ ์ ข้อมูลพ้ืน 
ฐานย้อน 
หลัง๓ ปี 

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

7. ใช้งานระบบการจดัการข้อมลู ใช้ในการบริหารและ
การตัดสินใจ 
8. ติดตามการใช้และประเมินผลการใช้ระบบการจัดการ
ข้อมูล รายงานผล รวมทั้งน าผลการประเมินไปพัฒนา
ต่อไป 
9. ประเมินผลการใช้ระบบฐานข้อมูลและระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กรโดยผู้บริหาร 
10. น าผลการประเมินไปพัฒนาในปีงบประมาณถัดไป 
 

ปีงบประมาณ แหล่งเงิน 
อุดหนุน รายได ้

2560 - - 
2561 - 1,069,720 
2562 - 2,000,000 
2563 - 2,000,000 
2564 - 2,000,000 
รวม - 7,069,720 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าประสงค์ 

กลยุทธ ์ ข้อมูลพ้ืน 
ฐานย้อน 
หลัง๓ ปี 

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

๕.๒ พัฒนา
องค์กรให้เป็น
วิทยาลัย
คุณธรรมและ
วิทยาลัยสีเขียว 
(Green College) 
*ในปีงบประมาณ 
2560-2562 นับ
ตัวชี้วัดเปูาประสงค์
ระดับความส าเร็จของ
การพัฒนาองค์กรให้
เป็นวิทยาลัยคุณธรรม 
และการพัฒนา
องค์กรให้เป็น
วิทยาลัยสีเขียว 
(Green College)
เป็น 1 ตัวชี้วัด 
แต่ในปีงบประมาณ 
2563-2564 นับ
ตัวชี้วัดเปูาประสงค์
เป็น 2 ตัวคือ  
1) ระดับความส าเร็จ
ของการพัฒนาองค์กร
ให้เป็นวิทยาลัย
คุณธรรม 
2)การพัฒนาองค์กร
ให้เป็นวิทยาลัยสี
เขียว (Green 

๕.๒ ระดับ
ความส าเร็จของ
การพัฒนาองค์กร
ให้เป็นวิทยาลัย
คุณธรรม 

๕.๒ พัฒนา
องค์กรให้
เป็นวิทยาลัย
คุณธรรม 
 

 NA 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 

โครงการทีS่P05-14 วิทยาลัยสเีขียว (Green College) 
(ท่ีด าเนินการในปีงบประมาณ 2561-2563) 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานและก าหนดนโยบาย
2. จัดท าแผนด าเนินการเพื่อขออนุมัต ิ
3. จัดท าคู่มือระบบและกลไกในการพัฒนาสถาบันให้เป็น 

๕.๓ ระดับ
ความส าเร็จของ
การพัฒนาองค์กร
ให้เป็นวิทยาลัยสี
เขียว (Green 
College) 
 

๕.3 พัฒนา
องค์กรให้
เป็นวิทยาลัย
สีเขียว 
(Green 
College) 

 NA 3 4 5 5 องค์กรสีเขียว 
4. เผยแพร่คู่มือระบบและกลไกในการพัฒนาสถาบันให้
เป็นองค์กรสีเขียว 
5. สรา้งเครื่องมือในการประเมินตามเกณฑ์ขององค์กร   
สีเขียว 
6. ด าเนินกิจกรรม Green College อย่างมีส่วนร่วมของ
คนในองค์กร ดังน้ี 
6..1 จดัประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาสถาบันให้
เป็นองค์กรสีเขียว 
6.2 จัดการและคดัแยกขยะมูลฝอยในองค์กร ด้วยการ
จัด Big Cleaning Day (6 เดือน: 1 ครั้ง) 
6.3 พัฒนาส้วมให้ได้มาตราฐานดา้นความสะอาด  
6.4 มาตราการประหยดัพลังงานให้เป็นรูปธรรม 
6.5 จัดสิ่งแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกโดยเพิ่มพ้ืนท่ีสี
เขียว  
6.6 ควบคมุดูแลสถานประกอบอาหารให้ได้มาตรฐานใน
เรื่องคุณภาพและราคาที่เหมาะสม 
6.7 จดัให้มีน้ าดืม่สะอาด 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าประสงค์ 

กลยุทธ ์ ข้อมูลพ้ืน 
ฐานย้อน 
หลัง๓ ปี 

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

College) 
 
 

 

7 ตรวจสอบและประมวลผลการด าเนินการพร้อมถอด
บทเรียน 
7.1 ประกวดต้นแบบ ห้องเรียน ห้องท างาน ห้องพัก
อาจารย์ สะอาดและน่าอยู ่
7.2 ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคลดลง 
8. รายงานผลการด าเนินงานเพื่อปรับปรุงและท าแผนใน
ปีต่อไป 
*การด าเนินงานในปีงบประมาณ 2561 ยังไมส่ามารถ
ด าเนินงานได้เตม็รูปแบบ ด าเนินการไดบ้างส่วน เช่น 
จัดการและคดัแยกขยะมูลฝอยในองค์กร ด้วยการจดั Big 
Cleaning Day การด าเนินการเพื่อท าาใช้จ่าย
สาธารณูปโภคลดลง  การจดัให้มนี้ าดื่มสะอาด 
โครงการทีS่P05-14วิทยาลัยสีเขยีว(Green College) 
(ท่ีจะด าเนินการในปีงบประมาณปงีบประมาณ  
2563-2564) 
1. น าผลการประเมินมาปรับปรุงและท าแผนในป2ี562 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานและก าหนดนโยบาย 
2. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัต ิ
3. จัดท าคู่มือระบบและกลไกในการพัฒนาสถาบันให้เป็น
องค์กรสีเขียว 
4. เผยแพร่คู่มือระบบและกลไกในการพัฒนาสถาบันให้
เป็นองค์กรสีเขียว 
5. สรา้งเครื่องมือในการประเมินตามเกณฑ์ขององค์กรสี
เขียว 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าประสงค์ 

กลยุทธ ์ ข้อมูลพ้ืน 
ฐานย้อน 
หลัง๓ ปี 

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

6. ด าเนินกิจกรรม Green College อย่างมีส่วนร่วมของ
คนในองค์กร ดังน้ี 
6..1 จดัประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาสถาบันให้
เป็นองค์กรสีเขียว 
6.2 จัดการและคดัแยกขยะมูลฝอยในองค์กร ด้วยการ
จัด Big Cleaning Day (6 เดือน: 1 ครั้ง) 
6.3 พัฒนาส้วมให้ได้มาตราฐานดา้นความสะอาด 
เพียงพอและปลอดภัย 
6.4 มาตราการประหยดัพลังงานให้เป็นรูปธรรม 
6.5 จัดสิ่งแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกโดยเพิ่มพ้ืนท่ีสี
เขียว  
6.6 ควบคมุดูแลสถานประกอบอาหารให้ได้มาตรฐานใน
เรื่องคุณภาพและราคาที่เหมาะสม 
6.7 จดัให้มีน้ าดืม่สะอาด 
4.8 จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพทีด่ีแบบองค์รวม ได้แก่
กิจกรรมทางกาย  ลานแอโรบิค และห้อง Fistness 
5ก ากับติดตามดารด าเนินงานและประมวลผลการ
ด าเนินการพร้อมถอดบทเรียน 
6. ประกวด ห้องเรียน ห้องท างาน ห้องพักอาจารย์ 
สะอาดและน่าอยู ่
7. ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคลดลง 
6. รายงานผลการด าเนินงานเพื่อปรับปรุงและท าแผนใน
ปีต่อไป 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าประสงค์ 

กลยุทธ ์ ข้อมูลพ้ืน 
ฐานย้อน 
หลัง๓ ปี 

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

  

ปีงบประมาณ แหล่งเงิน 
อุดหนุน รายได ้

2560 -  
2561 240,960 -- 
2562 200,290 - 
2563 196,290 - 
2564 196,290 - 
รวม 833,830 - 

๕.๓ พัฒนา 
การบริหาร
จัดการให้มี
คุณภาพเป็นที่
ยอมรับของ
สังคม 

๕.๔ ระดับ
ความส าเร็จของ
การพัฒนาการ
บริหารทรัพยากร
บุคคลให้มี
ศักยภาพภายใต้
ค่านิยมร่วม 
MOPH  
 

๕.๓ พัฒนา 
การบริหาร
จัดการให้มี
ประสิทธิภาพ 

 NA 3 4 5 5 โครงการที่ SP05-15 พัฒนาวิทยาลัยคณุธรรมภายใต้
ค่านิยมร่วม MOPH (ที่มกีารด าเนินงานในปีงบประมาณ 
2561) 
1. ผู้บริหารประชุมชี้แจงและทบทวนนโยบายคณุธรรม 
อัตลักษณ์ของวิทยาลยั ให้บุคลากรในหน่วยงานทุกคนได้
ทราบและเข้าใจ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการวิทยาลัยคุณธรรมเพื่อ
ด าเนินการขับเคลื่อนนโยบายการด าเนินงาน 
3.จัดอบรมโดยวิทยากร เพื่อให้เกดิความรู้ ความเข้าใจ 
หลักการของค่านิยมองค์กรกระทรวงสาธารณสุข 
(MOPH) และพฤติกรรมบ่งช้ีเพื่อน ามาประยุกต์ใช้ใน
องค์กร พร้อมทบทวนโครงงานคณุธรรมแตล่ะกลุ่มงาน
เพื่อขยายผลมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินงาน 
4. ศึกษาดูงานการด าเนินงานของหน่วยงานต้นแบบ



 
 

แผนกลยุทธ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช (พ.ศ. 2560-2564)  ฉบับปรับปรุง หน้า 51 
 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าประสงค์ 

กลยุทธ ์ ข้อมูลพ้ืน 
ฐานย้อน 
หลัง๓ ปี 

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

องค์กรคุณธรรม 
5. ด าเนินการถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรูเ้พื่อน ามา
ประยุกต์ใช้ในองค์กร 
6. ติดตามและประเมินผลเพื่อน าผลการประเมินไป
ปรับปรุง 
โครงการที่ SP05-15 พัฒนาวิทยาลัยคุณธรรมภายใต้
ค่านิยมร่วม MOPH(ด าเนินงานในปีงบประมาณ 2562-
2564) 
1. ผู้บริหารประชุมชี้แจงและทบทวนนโยบายคณุธรรม
ค่านิยมองค์กรกระทรวงสาธารณสขุ (MOPH) และ
พฤติกรรมบ่งช้ีให้บุคลากรในหน่วยงานทุกคนได้ทราบ
และเข้าใจ 
2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโดยวิทยากร เพื่อให้เกิดความรู้  
ความเข้าใจ และ แนวทางการปฏิบัติตนเพื่อความสุขในการ
ท างานตามหลักการของค่านิยมร่วม (MOPH) และคุณธรรม   
อัตลักษณ์วิทยาลัย รวมทั้งพฤติกรรมบ่งช้ีเพื่อน ามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและชีวิตประจ าวัน 
3. แต่ละกลุ่มงานวางแผนงาน โครงการ/กิจกรรมที่
ตอบสนองคุณธรรมอัตลักษณ์วิทยาลัย 
และคา่นิยมร่วม “MOPH” 
4. จัดเวทีน าเสนอโครงการ/กิจกรรมที่ตอบสนอง
คุณธรรมอัตลักษณ์วิทยาลัยและค่านิยมร่วม “MOPH” 
ของแต่ละกลุ่มงานเพื่อขยายผลการด าเนินงานและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าประสงค์ 

กลยุทธ ์ ข้อมูลพ้ืน 
ฐานย้อน 
หลัง๓ ปี 

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

5. ด าเนินกิจกรรมตามแผน 
6. ถอดบทเรียนผลการด าเนินงาน 
7. ติดตามและสรุปประเมินผลการด าเนินงานเพื่อเป็น
ข้อมูลในการพัฒนาวิทยาลยัคณุธรรมในปีต่อไป 
8. สรุปรายงานเสนอผู้บริหาร เพื่อให้ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะน าในการใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุง 

  

ปีงบประมาณ แหล่งเงิน 
อุดหนุน รายได้ 

2560 - - 
2561 - 134,820 
2562 - 46,675 
2563 - 48,700 
2564 - 48,700 
รวม - 278,850 

 ๕.๕ ค่าคะแนน
เฉลี่ยการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายในระดับ
สถาบัน  

  ≥ 3.51 ≥3.81 ≥4.00 ≥4.30 ≥4.51 โครงการที่ SP05-16ยกระดับประสิทธิภาพการบริหาร
วิทยาลัยให้ทันการเปลี่ยนแปลง 
ปีงบประมาณ2561-2562 
1. จัดประชุมเชิงปฏิบตัิการเกีย่วกับมาตรฐานการ
ประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ระดับอาเซียน(AUN-QA)  
(ตามสถานการณT์rend)และทบทวนระบบบริหาร
คุณภาพ ผลการประเมินคณุภาพในระดับสถาบัน ระดับ
หลักสตูรและระดับคณะ 
2. ท าความเข้าใจเกณฑม์าตรฐานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

 ๕.๖ ค่าเฉลีย่ความ
พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ  

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

กลยุทธ ์ ข้อมูลพ้ืน 
ฐานย้อน 
หลัง๓ ปี 

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

3.ทบทวนระบบและกลไกทั้งหมดของวิทยาลัย 
4. น าความรู้ในข้อ 1-3  มาวิเคราะห์สถานะองค์กร และ
ออกแบบแผนการท างานเพื่อให้บรรลเุปูาหมายที่ก าหนด 
และจัดท าแผนพัฒนาคณุภาพตามผลการประเมิน
คุณภาพภายในปีการศึกษาท่ีผ่านมาเสนอใน
คณะกรรมการบรหิารพิจารณา 
5. แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจดัการองค์กร กับ
หน่วยงานท่ีมีการบรหิารจดัการจนเกิดผลการด าเนินงาน
เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ 
6. ด าเนินงานตามแผนการท างานที่ออกแบบไว้ 
7.ก ากับติดตามผลการด าเนินงานทุก 6 เดือน ในรูปแบบ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุม่งาน และช่วยกันหา
แนวทางการพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น (สุนทรียสนทนา) แล้ว
น าเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณา
และให้ข้อเสนอแนะ 
8. ตรวจสอบ/ปรับปรุงข้อมลู เอกสาร/หลักฐานในการ
ประเมินคุณภาพภายในตามรายงานผลการก ากับตดิตาม 
และข้อเสนอแนะจากกรรมการบรหิารวิทยาลยัฯ 
9.ประเมินคณุภาพการศึกษาภายในระดับกลุม่งาน 
โดยคณะกรรมการจากบุคคลภายนอก (Pre-assess) 
10.ตรวจสอบ/ปรับปรุงข้อมลู เอกสาร/หลักฐานตาม
ข้อเสนอแนะในการประเมินคุณภาพภายในข้อ 9 
11.รับประเมินคณุภาพการศึกษาภายในจากวิทยาลัย
เครือข่ายภาคเหนือ/สถาบันพระบรมราชชนก/สมศ. 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าประสงค์ 

กลยุทธ ์ ข้อมูลพ้ืน 
ฐานย้อน 
หลัง๓ ปี 

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

12. รายงานผลการประเมินในท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารและน าข้อเสนอมาจดัท าแผนพัฒนาคุณภาพในปี
ถัดไป 
*ปีงบประมาณ2560-2562 มกีารด าเนินการตาม
มาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษา* 
โครงการที่ SP05-16ยกระดับประสิทธิภาพการบริหาร
วิทยาลัยให้ทันการเปลี่ยนแปลง(ด าเนินการใน
ปีงบประมาณ2563-2564) 
๑.จัดประชุมทบทวนระบบบริหารคุณภาพผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ หลักสตูร ระดับ
คณะ และระดับสถาบัน เกณฑ์ประกันคุณภาพ และหรือ
เกณฑ์อื่นๆ ที่เกีย่วข้อง 
๒.วิเคราะหส์ถานะองค์กร ออกแบบการปฏิบตัิงานเพื่อให้
สอดคล้องกับการท างานและเสนอคณะกรรมการบรหิาร
วิทยาลัยพิจารณา 
๓.ประสาน/คัดเลือกหน่วยงานท่ีมผีลการด าเนินงานเป็น
ที่ยอมรับในระดับประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
บริหารจดัการร่วมกัน 
๔.ถอดบทเรยีนการศึกษาดูงานและจัดท าแนวทางการ
บริหารจดัการเพื่อพัฒนาการด าเนนิงานของแต่ละกลุ่ม
งาน/งาน 
๕.กลุม่งาน/งานน าแนวทางการบริหารจดัการไปปฏิบตั ิ
๖.ก ากับตดิตามผลการด าเนินงาน “Share and Learn” 
(ติดตามจากผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าประสงค์ 

กลยุทธ ์ ข้อมูลพ้ืน 
ฐานย้อน 
หลัง๓ ปี 

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

๗.สรุปผลการด าเนินงานและน าเสนอผู้บริหารเพื่อ
พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ 
๘.น าผลไปพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานในปีต่อไป 
 

ปีงบประมาณ แหล่งเงิน 
อุดหนุน รายได ้

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

 
 

5.4 พัฒนา
ความเชี่ยวชาญ
ของอาจารย์
ของวิทยาลัยให้
สอดคล้องกับ
ความต้องการ 
ในการพัฒนา
บุคลากรของ
กระทรวง
สาธารณสุข 

5.๗. จ านวน
อาจารย ์
ที่ได้รับการพัฒนา
ความเชี่ยวชาญ
สอดคล้องกับ
หลักสตูรที่
ให้บริการสังคม
ของวิทยาลัย 
 

เร่งรัดการ
พัฒนาความ
เชี่ยวชาญให้
สอดคล้อง
กับความ
ต้องการของ
ระบบ
สุขภาพ 

 0 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 

8 
 
 
 
 
 

โครงการที่ SP05-17 พัฒนาความเช่ียวชาญของ
อาจารย์ให้สอดคล้องกับหลักสตูรที่ให้บริการของวิทยาลัย 
(ด าเนินการในปีงบประมาณ2561-2564) 
1. วิเคราะห์และสรุปความต้องการพัฒนาความเชี่ยวชาญ
ที่สอดคล้องกับหลักสูตร 
2. ด าเนินการพัฒนาอาจารย์ตามแผน 
3. สรุปและประเมินโครงการ 
*ในปีงบประมาณ 2560-2561ไม่มีอาจารย์ไปพัฒนา
ตามแผน 
*ในปีงบประมาณ2562มีอาจารย ์1 ท่านไดร้ับพัฒนา
ตามแผน 
 



 
 

แผนกลยุทธ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช (พ.ศ. 2560-2564)  ฉบับปรับปรุง หน้า 56 
 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าประสงค์ 

กลยุทธ ์ ข้อมูลพ้ืน 
ฐานย้อน 
หลัง๓ ปี 

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

 
ปีงบประมาณ แหล่งเงิน 

อุดหนุน รายได ้
2560 - - 
2561 100,000 - 
2562 200,000 - 
2563 300,000 - 
2564 400,000 - 
รวม 1,000,000 - 
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ตารางท่ี 11 สรุปจ านวนประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ กลยุทธ์ จ านวนแผนงานตามกลยุทธ์ และโครงการตามกลยุทธ์ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด
เป้าประสงค์ 

กลยุทธ์ แผนงานตาม
กลยุทธ์ 

โครงการ
ตามกลยุทธ์ 

๑. การผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพ 4 5 4 2 5 
๒. วิจัยและสร้างผลงานวิชาการด้านสุขภาพที่ตอบสนองความต้องการ 
ของสังคม 

4 5 3 1 3 

๓.บริการวิชาการด้านสุขภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 
และสังคม 

3 4 2 1 2 

๔.ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 2 2 2 1 2 
๕. บริหารจัดการวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ 4 7 4 1 5 

สรุปจ านวนทั้งหมด 17 23 15 6 17 
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ตารางที่ 12  สรุปงบประมาณตามแผนกลยุทธ์ (พ.ศ. 2560-2564) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 
ประเด็นยุทธศาสตร ์ โครงการตามกลยุทธ ์(Strategy project:SP ) แหล่งเงิน รวมเป็นเงิน

(บาท) อุดหนุน เงินรายได้ 
๑. การผลติบัณฑติ
พยาบาลที่มีคณุภาพ 
 

โครงการที่ SP01-01 ยกระดับการเรยีนการสอนที่ส่งเสริมบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาพยาบาลศาสตร์ จากผู้ใช้บัณฑิต และอตัลักษณ์บัณฑิต 

154,430 0 154,430 

โครงการที่ SP01-02พัฒนานักศกึษาให้มีอัตลักษณ์บัณฑติ“บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย”์ 1,001,620 0 1,001,620 
โครงการที่ SP01-03 โครงการเตรียมความพร้อมสอบขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ ์

1,333,800 0 1,333,800 

โครงการที่ SP01-04 ยกระดับการจัดการเรยีนการสอนในศตวรรษท่ี 21 166,000 0 166,000 
โครงการที่ SP01-05 ยกระดับการบริหารหลักสูตรสูค่วามเป็นเลิศ 826,670 0 826,670 

๒. วิจัยและสร้าง
ผลงานวิชาการด้าน
สุขภาพท่ีตอบสนอง
ความต้องการของ
สังคม 

โครงการที่ SP02-06โครงการยกระดับคณุภาพการผลิตผลงานวิจัยและวิชาการ 321,000 0 321,000 
โครงการที่ SP02-07 โครงการพฒันาความร่วมมือกับเครือข่ายภายนอก เพื่อสร้างนวัตกรรมด้านสุขภาพ และ
นวัตกรรมด้านการพัฒนาผู้เรียน 

303,900 0 303,900 

โครงการที่ SP02-08 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการผลิตผลงานวิจัย* (ด าเนินการปีงบประมาณ 2560-
2562) 

0 121,500 121,500 

๓.บริการวิชาการ
ด้านสุขภาพให้
สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชน
และสังคม 

โครงการที่ SP03-09พัฒนาหลักสูตรเพื่อตอบสนองระบบสุขภาพ (โครงการอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง 
สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว) 

0 3,600,000 3,600,000 

โครงการที่ SP03-10พัฒนาศูนยก์ารเรยีนรู้ต้นแบบด้านการจัดการโรคเรื้อรัง ต าบลบ้านคลอง 182,000 0 182,000 

๔.ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการที่ SP04-11พัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการสืบสานศลิปวฒันธรรมและภมูิปัญญาท้องถิ่น 160,000 0 160,000 
โครงการที่ SP04-12 พัฒนาศักยภาพชุมชนในการส่งเสริมสุขภาพด้วยการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น 
 
 
 

6๐,๐๐๐ 0 60,000 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์ โครงการตามกลยุทธ ์(Strategy project:SP ) แหล่งเงิน รวมเป็นเงิน
(บาท) อุดหนุน เงินรายได้ 

๕. บริหารจัดการ
วิทยาลัยให้มี
ประสิทธิภาพ 

โครงการที่ SP05-13 โครงการพฒันาระบบการจัดการข้อมูลและเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบรหิารจัดการ
องค์กร 

0 7,169,920 7,169,920 

โครงการที่ SP05-14วิทยาลัยสเีขียว(Green and Clean College 833,830 0 833,830 
โครงการที่ SP05-15 พัฒนาวิทยาลัยคณุธรรมภายใต้ค่านิยมร่วม MOPH 0 278,850 278,850 
โครงการที่ SP05-16ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารวิทยาลยัใหท้ันการเปลีย่นแปลง 400,000 0 400,000 
โครงการที่ SP05-17 พัฒนาความเช่ียวชาญของอาจารย์ใหส้อดคลอ้งกับหลักสูตรที่ให้บริการของวิทยาลัย 1,000,000 0 1,000,000 

  รวมเป็นเงิน(บาท) 6,743,250 11,170,270 17,913,520 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

แผนกลยุทธ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช (พ.ศ. 2560-2564)  ฉบับปรับปรุง หน้า 60 
 

บทที่ ๔ 
การแปลงแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพ 
 

โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที ่
SP0๑-01  
โครงการยกระดับ
การเรียนการสอนที่
ส่งเสริมบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขา
พยาบาลศาสตร์ 
ปีการศึกษา 2560-
2563 
(งบประมาณ 
2561-2564) 
วัตถุประสงค์ 
๑.เพื่อยกระดับการ
ผลิตบัณฑติให้มี
คุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี
สาขาพยาบาลศาสตร ์

๑.ค่าเฉลี่ยผลการประเมิน
คุณภาพบณัฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาพยาบาล
ศาสตร์ โดยผู้ใช้บัณฑติ  

ปี 
งบประมาณ 

ค่าเปูาหมาย 

2560 ≥4.10 
2561 ≥4.20 
2562 ≥4.30 
2563 ≥4.40 
2564 ≥4.50 

2. อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของ
นักศึกษาช้ันปีท่ี 1-3 ไดร้ับ
การประเมินผลการเรยีนรู้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (TQF) และ
ผลลัพธ์การเรียนรูต้าม
หลักสตูร 
3.  นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 มีค่า

กิจกรรมที่ 1 การเรียนการสอนที่
ส่งเสริมบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาล
ศาสตร ์
1.1 ก าหนดนโยบายการจัดการเรยีน
การสอนที่ส่งเสรมิบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตร ีสาขา
พยาบาลศาสตร์ และอตัลักษณ์บณัฑิต 

คณะกรรมการ
บริหาร
หลักสตูร 
จ านวน 18 
คน 

กิจกรรมที1่ การเรียนการสอนที่ส่งเสริม
บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร ์
1.1 ไม่ใช้งบประมาณ 

 
 

ปีงบประมาณ 
2561-
2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-นักศึกษามี
คุณภาพและ
คุณลักษณะที่
พึงประสงค์
ตามหลักสูตร
ก าหนด 
- บัณฑิตของ
วิทยาลัยได้รับ
การยอมรับ
จากสังคม 
- วิทยาลัยฯมี
ช่ือเสียงเป็น
แหล่งอ้างอิง
การจัด
การศึกษาให้มี
คุณภาพ 
 
 

รอง
ผู้อ านวยการ
กลุ่มงาน
วิชาการ 
 

1.2 ด าเนินการจัดการเรยีนการสอน
ตามนโยบายที่ก าหนดดังนี ้
ปีการศึกษา 2560 (งบประมาณ 
2561) 
1.2.1 ในหมวดวิชาพย.ทุกรายวิชา ใหม้ี
การจัดการเรยีนการสอนอย่างน้อย 2 วิธี
ต่อรายวิชา  
1.2.2  จัดให้มรีูปแบบการวัด
ประเมินผล เช่น MEQ ,OSCE, 
สถานการณ์เสมือนจริง ในรายวิชา
ทฤษฎี /ปฏิบัติ อย่างน้อย 2 รายวิชา 
ในช้ันปีท่ี2-4 

 
 
ปีการศึกษา 
2560 
(งบประมาณ 
2561) 
-นักศึกษา
พยาบาล
ศาสตร์ชั้นปีท่ี 
2-4 
 
 

1.2 งบประมาณปี 2560-2564 อยู่ใน
การจัดการเรยีนการสอนแต่ละรายวิชา 
 

- หัวหน้า
ภาควิชา 
- อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

๒.เพื่อผลิตบณัฑติ
ให้มีคุณลักษณะของ
การบริการสุขภาพ
ด้วยหัวใจความเป็น
มนุษย ์

คะแนนเฉลีย่ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษา (TQF) แต่ละ
ด้านไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ 
(คะแนนเต็ม ๕) 

ปีการศึกษา 2561 (งบประมาณ 
2562) 
1.2.1 ในหมวดวิชาพย.ทุกรายวิชาทุก
บทมีการจัดการเรียนการสอน สอน 
Active learning อย่างน้อย 3 วิธีต่อ
รายวิชา  
1.2.2 จัดใหม้ีรูปแบบการวัดประเมินผล 
เช่น MEQ ,OSCE, สถานการณ์เสมือน
จริง ทฤษฎีอย่างน้อย 1 รายวิชา และ
ปฏิบัติ อย่างน้อย 2 รายวิชา ในช้ันปีท่ี 
2-4 
ปีการศึกษา 2562 (งบประมาณ 
2563) 
1.2.1 ในหมวดวิชาพย. ทุกรายวชิามี
การจัดการเรยีนการสอนActive 
learning อย่างน้อย 2 วิธีต่อรายวิชา
และแตล่ะภาควิชาจัดการเรยีนการสอน
แบบ Reflective learning อย่างน้อย 
1 รายวิชา 
1.2.2  จัดให้มรีูปแบบการวัด
ประเมินผล เช่น MEQ ,OSCE, 
สถานการณ์เสมือนจริง ทฤษฎีอยา่งน้อย 
1 รายวิชา และร้อยละ25ของรายวิชา
ภาคปฏิบตั ิ

ปีการศึกษา 
2561 
(งบประมาณ 
2562) 
-นักศึกษา
พยาบาล
ศาสตร์ชั้นปีท่ี 
2 -4 
 
 
 
 
 
ปีการศึกษา 
2562 
(งบประมาณ 
2563) 
-นักศึกษา
พยาบาล
ศาสตร์ชั้นปีท่ี 
2 -4 
จ านวน 457 
คน 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

ปีการศึกษา 2563 (งบประมาณ 
2564) 
1.2.1 ในหมวดวิชาพย. ทุกรายวชิามี
การจัดการเรยีนการสอน Active 
learning อย่างน้อย 2 วิธีต่อรายวิชา
และแตล่ะภาควิชาจัดการเรยีนการสอน
แบบ Reflective learning อย่างน้อย 
1 รายวิชา 
1.2.2 จัดใหม้ีรูปแบบการวัดประเมินผล 
เช่น MEQ ,OSCE, สถานการณ์เสมือน
จริง ทฤษฎีอย่างน้อย 1 รายวิชา และ
ร้อยละ50ของรายวิชาภาคปฏิบัต ิ

ปีการศึกษา 
2563 
(งบประมาณ 
2564) 
-นักศึกษา
พยาบาล
ศาสตร์ชั้นปีท่ี 
2 - 4 
 
 
 

1.3 ท า KM ระหว่างภาควิชาเกีย่วกับ
การจัดการเรยีนการสอนอย่างน้อยปี
การศึกษาละ 1 ครั้งโดย 
ปีการศึกษา 2560 (งบประมาณ 
2561) 
ประชุมแลกเปลีย่นเรยีนรู้จดัการเรียน
การสอนระหว่างภาควิชาเพื่อใหไ้ดแ้นว
ทางการจัดการเรียนการสอนที่เปน็ 
Good practice 1 วิธี 
 
 
 

อาจารย์
ประจ าจ านวน 
58 คน 

1.3 ท า KM การจัดการเรียนการสอน 
ปีการศึกษา 2560 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 30 
คนx 25 บาท x2มื้อเป็นเงิน 1,500 
บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 30 คนx 
๘๐ บาท  เป็นเงิน 2,400 บาท 
รวมเป็นเงิน  3,900 บาท 
 
 
 
 

ปีงบประมาณ 
2561-
2564 
 

 - หัวหน้า
ภาควิชา 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

ปีการศึกษา 2561 (งบประมาณ 
2562) 
ประชุมแลกเปลีย่นเรยีนรู้จดัการเรียน
การสอนระหว่างภาควิชา 
เพื่อให้ได้แนวทางการจดัการเรียนการ
สอนที่เป็น Good practice 2-3 วิธี 
 
ปีการศึกษา 2562 (งบประมาณ 
2563) 
ทุกรายวิชาในหมวดวิชา พย. มีการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้ Good 
practice(Reflective learning)อย่าง
น้อย 1 วิธีต่อรายวิชา เพื่อหาแนว
ทางการจัดการเรียนการสอนที่เปน็ Best 
practice 
ปีการศึกษา 2563 (งบประมาณ 
2564) 
-ทุกรายวิชาในหมวดวิชา พย. มีการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้ Good 
practice  (Reflective learning)อย่าง
น้อย 1 วิธีต่อรายวิชา และหาแนว
ทางการจัดการเรียนการสอนที่เปน็ Best 
practice เพื่อน าไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนปีการศึกษา 2564 

ปีการศึกษา 2561 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 30 
คนx 25 บาท x2มื้อเป็นเงิน 1,500 
บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 30 คนx 
๘๐ บาท  เป็นเงิน 2,400 บาท 
รวมเป็นเงิน  3,900 บาท 
ปีการศึกษา 2562 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 30 
คนx 25 บาท x2มื้อเป็นเงิน 1,500 
บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 30 คนx 
๘๐ บาท  เป็นเงิน 2,400 บาท 
รวมเป็นเงิน  3,900 บาท 
 
ปีการศึกษา 2563 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 30 
คนx 25 บาท x2มื้อเป็นเงิน 1,500 
บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 30 คนx 
๘๐ บาท  เป็นเงิน 2,400 บาท 
รวมเป็นเงิน  3,900 บาท 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

  กิจกรรมที่ 2 การติดตามคุณภาพบณัฑิต
(TQF) และอัตลักษณ์บัณฑติ 
ปีการศึกษา 2560-2561 
(งบประมาณ 2561-2562) 
ประเมินอัตลักษณ์ในนักศึกษาทุกช้ันปี 
ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพและ
ติดตามคุณภาพบัณฑิต 
กิจกรรมที่ 2 การติดตามคุณภาพบณัฑิต  

นักศึกษาช้ันปี
ที่ 1-4  

กิจกรรมที่ 2 การติดตามคุณภาพบณัฑิต
(TQF) และอัตลักษณ์บัณฑติ 
ปีการศึกษา 2560-2561 (งบประมาณ 
2561-2562) 
- ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

ปีงบประมาณ 
2561-
2562 

 หัวหน้า
ภาควิชา 

  (TQF) เริ่มปีการศึกษา 2562-2563 
(ปีงบประมาณ 2563-2564) 
2.1 ประเมินคุณภาพบณัฑิต(TQF) ใน
นักศึกษาทุกช้ันปี  
2.2 รวบรวมผลการประเมินตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
(TQF)และรายงานผล 

นักศึกษาช้ันปี
ที่ 1-4 
จ านวน 607 
คน 

 

เริ่มปีการศึกษา 2562-2563 
(ปีงบประมาณ 2563-2564) 
- ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 

ปีงบประมาณ 
2563-
2564 

 หัวหน้า
ภาควิชา 

  กิจกรรมที่ 3 การติดตามคุณภาพบณัฑิต
(TQF) จากผู้ใช้บัณฑิต 
เริ่มปีการศึกษา 2562 
(ปีงบประมาณ 2563) 
3.1 ทบทวนเครื่องมือการตดิตาม
คุณภาพบณัฑิต(TQF) และอัตลักษณ์
บัณฑิต 
3.2ส ารวจสถานท่ีท างานและที่อยู่ที่เป็น
ปัจจุบันของบัณฑิต(วันรับปริญญา มน.) 

จ านวน
ผู้ส าเร็จ
การศึกษา 
133 คน(รุ่น 
67) 

กิจกรรมที่ 3 การติดตามคุณภาพบณัฑิต
(TQF) จากผู้ใช้บัณฑิต 
ปีการศึกษา 2562 
(ปีงบประมาณ 2563) 
ค่าซองจดหมายและสแตมบ์ 6,500บาท 
-ค่าส่งเอกสาร 1,000 บาท 
-ค่าถ่ายเอกสาร 2,000 บาท 
รวมเป็นเงิน 9,500 บาท 
 

ปีงบประมาณ 
2562-
2564 

 - รอง
ผู้อ านวยการ
กลุ่มงาน
วิชาการ 
- หัวหน้างาน
จัดการศึกษา 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

3.3 ด าเนินการเก็บข้อมูลโดย ส่ง
แบบสอบถามหรือ Google form ไปยัง
ผู้ใช้บัณฑิต 
3.4 รวบรวมผลการประเมินคณุภาพ
บัณฑิตจากผูส้ าเร็จการศึกษาจากผู้ใช้
บัณฑิตและรายงานผล 
3.5 น าผลประเมินการด าเนินงานไปใช้
ไปวางแผนในปีการศึกษาต่อไป 
ปีการศึกษา 2563 
(ปีงบประมาณ 2564) 
3.1 ทบทวนเครื่องมือการตดิตาม
คุณภาพบณัฑิต(TQF) และอัตลักษณ์
บัณฑิต 
3.2ส ารวจสถานท่ีท างานและที่อยู่ที่เป็น
ปัจจุบันของบัณฑิต 
(วันรับปริญญา มน.) 
3.3 ด าเนินการเก็บข้อมูลโดย ส่ง
แบบสอบถามหรือ Google form ไปยัง
ผู้ใช้บัณฑิต 
3.4 รวบรวมผลการประเมินคณุภาพ
บัณฑิตจากผูส้ าเร็จการศึกษาจากผู้ใช้
บัณฑิตและรายงานผล 
3.5 น าผลประเมินการด าเนินงานไปใช้
ไปวางแผนในปีการศึกษาต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
ปีการศึกษา 2563 
(ปีงบประมาณ 2564) 
ค่าซองจดหมายและสแตมบ์ 6,500บาท 
-ค่าส่งเอกสาร 1,000 บาท 
-ค่าถ่ายเอกสาร 2,000 บาท 
รวมเป็นเงิน 9,500 บาท 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

3.เพื่อสร้างแรง
บันดาลใจความ
เชียวชาญในวิธีการ
สอนของอาจารย์
เพื่อพัฒนาการคิด/
การตัดสินใจทาง
คลินิกของนักศึกษา 

ร้อยละ 100 ของอาจารย์
ใช้วิธีการสอนแบบ Active 
learning  อย่างน้อย 1 วิธี 
ที่พัฒนาการคิด/การ
ตัดสินใจทางคลินิกของ
นักศึกษา 

กิจกรรมที่ 4 การส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอนที่พัฒนาบัณฑิตพยาบาล
สู่ความเป็นเลิศ(ปรับกิจกรรมมาจาก
โครงการSP01-04) 

อาจารย์ 
จ านวน 59 
คน 

กิจกรรมที่ 4 การส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอนที่พัฒนาบัณฑิตพยาบาลสู่
ความเป็นเลิศ(เงินอุดหนุน) 
 
เริ่มปีการศึกษา 2562  
(งบประมาณ 2563) 
-ค่าตอบแทนวิทยากรเอกชนจ านวน 7 
ช่ัวโมงx 2 วัน x๑,๒๐๐บาท เป็นเงิน 
๑๖,๘๐๐ บาท 
-ค่าเดินทางวิทยากร (ไป-กลับ) เปน็เงิน 
๖,๐๐๐ บาท 
-ค่าที่พักวิทยากร ๑,๒๐๐บาท x2คืน 
เป็นเงิน2,4๐๐บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 59 
คนx 25 บาท x2มื้อx 2 วัน เป็นเงิน 
๕,๙๐๐ บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 59 คนx 
๘๐ บาท x ๒ มื้อ เป็นเงิน ๙,๔๔๐ บาท 
-ค่าวัสดุอุปกรณ์ 3,000 บาท  
- ถ่ายเอกสาร 5๐๐ บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ ๔ 
เป็นเงิน ๔๔,๐๔๐ บาท 
 
 

ปีงบประมาณ 
2562-
2564 

วิทยาลัยมี
ครูที่เชียว
ชาญใน
วิธีการสอน
เพื่อ
พัฒนาการ
คิด/การ
ตัดสินใจทาง
คลินิกของ
นักศึกษา 

- รอง
ผู้อ านวยการ
กลุ่มงาน
วิชาการ 
- หัวหน้า
ภาควิชา 

เริ่มปีการศึกษา 2562  
(งบประมาณ 2563) 
4.1 ให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับวิธีการ
จัดการเรียนการสอนแบบ Active 
learning และการวัดและประเมินผล 
4.2 ทุกภาควิชา จัดการเรียนการสอน
และวัดประเมินผล แบบ Active 
learning 3 วิธี (Reflective learning, 
Authentic learing,บูรณาการการ
เรียนรู้) อย่างน้อย 3 วิธ ี
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

ปีการศึกษา 2563 (งบประมาณ 
2564) 
4.1 ทบทวนความรู้เรื่องเกีย่วกับวิธีการ
จัดการเรียนการสอนแบบ Active 
learning และการวัดและประเมินผล 
4.2 ทุกภาควิชาจัดการเรียนการสอน
และวัดประเมินผล แบบ Active 
learningอย่างน้อย 5วิธี (reflective 
learning ,Authentic learing,บูรณา
การการเรียนรู,้ ศูนย์การเรียนรู้ , team 
Based learning,PL ,PBL, SBL, VARK) 

ปีการศึกษา 2563 (งบประมาณ 
2564) 
-ค่าตอบแทนวิทยากรเอกชนจ านวน 7 
ช่ัวโมงx 2 วัน x๑,๒๐๐บาท เป็นเงิน 
๑๖,๘๐๐ บาท 
-ค่าเดินทางวิทยากร (ไป-กลับ) เปน็เงิน 
๖,๐๐๐ บาท 
-ค่าที่พักวิทยากร ๑,๒๐๐บาท x2คืน 
เป็นเงิน2,4๐๐บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 59 
คนx 25 บาท x2มื้อx 2 วัน เป็นเงิน 
๕,๙๐๐ บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 59 คนx 
๘๐ บาท x ๒ มื้อ เป็นเงิน ๙,๔๔๐ บาท 
-ค่าวัสดุอุปกรณ์ 3,000 บาท  
- ถ่ายเอกสาร 5๐๐ บาท 
 
รวมเงินกิจกรรมที่ ๔ 
เป็นเงิน ๔๔,๐๔๐ บาท 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

3.เพื่อสร้างแรง
บันดาลใจความ
เชียวชาญในวิธีการ
สอนของอาจารย์
เพื่อพัฒนาการคิด/
การตัดสินใจทาง
คลินิกของนักศึกษา 
 

1. มีสื่อการเรียนการสอน 
ภาควิชาละ 1 ช้ินงาน 
2. มีเครื่องมือวดัและ
ประเมินผลตามสภาพจริงที่
เป็นแบบประเมินกลาง 

กิจกรรมที่ 5 การพัฒนาสื่อการจดัการ
เรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผลลัพธ์ผู้เรียน
ตามมาตรฐานการอุดมศกึษาพ.ศ. 2561 
(ปรบักิจกรรมมาจากโครงการSP01-04) 
เริ่มปีการศึกษา 2562  
(ปีงบประมาณ 2563) 
จัดท าสื่อการเรียนการสอน ภาควชิาละ 
1 ช้ินงาน อาทิ การท า scenario 
- การท าสื่อE- learning 
 
ปีการศึกษา 2563 
(ปีงบประมาณ 2564) 
พัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่มีใหม้ี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
- scenario 
- E- learning 
 
 
 
 
 

 

อาจารย์ 
จ านวน 59 
คน 

 

กิจกรรมที่ 5 การพัฒนาสื่อการจดัการ
เรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผลลัพธ์ผู้เรียน
ตามมาตรฐานการอุดมศกึษา พ.ศ. 
2561 
เริ่มปีการศึกษา 2562 (งบประมาณ 
2563) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 59 
คนx 25บาทx3มื้อเป็นเงิน 4,425 บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ ๕  
เป็นเงิน 4,425 บาท 
ปีการศึกษา 2563 (งบประมาณ2564) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 59 
คนx 25บาทx3มื้อ เป็นเงิน 4,425บาท 
รวมเงินกิจกรรมที5่เป็นเงิน4,425บาท 

  

ปีงบประมาณ แหล่งเงิน 
อุดหนุน รายได ้

2560 - - 
256 13,400 - 

2562 13,400 - 
2563 61,865 - 
2564 61,865 - 
รวม 154,430 - 

ปีงบประมาณ 
2563-
2564 

1. วิทยาลัยมี
สื่อการจัดการ
เรียนการสอน
เพื่อพัฒนา
ผลลัพธ์ผู้เรียน
ตามมาตรฐาน
การอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2561 
2. วิทยาลัยมี
เครื่องมือวดั
และประเมินผล
ตามสภาพจริง 
 

- รอง
ผู้อ านวยการ
กลุ่มงาน
วิชาการ 
- หัวหน้า
ภาควิชา 

สรุปงบประมาณโครงการทีS่P01-01 (ปีงบประมาณ 2560-2564) 154,430    
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวช้ีวัดความ 
ส าเรจ็ของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เปูาหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ท่ี
คาดว่าจะ

ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่  
SP01-02 
พัฒนานักศึกษาให้
มีอัตลักษณ์บัณฑิต 
“บริการสขุภาพ
ด้วยหัวใจความเป็น
มนุษย”์ 
(ปีการศึกษา 
2560-2561 
(งบประมาณ 
2561-2562) 
 
วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อผลิตนักศึกษา
ให้มีคุณลักษณะของ
การบริการสุขภาพ
ด้วยหัวใจความเป็น
มนุษย ์
1.เพื่อผลิตบณัฑติให้มี
คุณลักษณะของการ
บริการสุขภาพด้วยหัว
ใจความเป็นมนุษย ์
 

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

กิจกรรมที่ 1 
พัฒนานักศึกษาให้มีอัตลักษณบ์ณัฑิต
ผ่านการจัดการเรียนการสอนแบบอิง
สภาพจริง 
1.1.ประชุมน ารายงานสรุปการ
ด าเนินงานการพัฒนาอัตลักษณ์บณัฑิต
ในปีท่ีผ่านมา มาวิเคราะห์ และก าหนด
แผนพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิต(ส่งเสริม
การบริการด้วยหัวใจความเป็นมนษุย์ 
การมีส่วนร่วม การคดิวิเคราะห์ SAP)  
ทั้งด้านวิชาการ และด้านกจิการ
นักศึกษา 
1.2 ก าหนดนโยบาย และด าเนินการ
ดังนี ้
1.2.1 ด้านวิชาการ 
ประชุมคัดเลือกวิชาที่จัดการเรยีนการสอน
เพื่อพัฒนาอัตลักษณ์บณัฑติ เป็นการ
จัดการเรียนการสอนแบบ Authentic 1 
วิชาในทุกช้ันปี (อยู่ในกิจกรรมที่1)  
ปีการศึกษา 2560(งบประมาณ2561) 
ในหมวดวิชา พย. ทุกรายวิชามีการ
จัดการเรียนการสอน Authentic อย่าง
น้อย 1 รายวิชา  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นักศึกษาช้ันปี
ที่ 1-4  
 

กิจกรรมที่ 1 
พัฒนานักศึกษาให้มีอัตลักษณ์บณัฑิต
ผ่านการจัดการเรียนการสอนแบบอิง
สภาพจริง 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ปีงบ 
ประมาณ 
2561-
2562 

 

วิทยาลัย
สามารถผลิต
บัณฑิต
พยาบาลที่มี
บริการ
สุขภาพด้วย
หัวใจ ความ
เป็นมนุษย ์

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

ตัวช้ีวัดความ 
ส าเรจ็ของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เปูาหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ท่ี
คาดว่าจะ

ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

ปีการศึกษา 2561 (งบประมาณ 
2562) 
ในหมวดวิชา พย. ทุกรายวิชามีการ
จัดการเรียนการสอน Authentic อย่าง
น้อย 1-2 รายวิชา 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที ่2 
พัฒนานักศึกษาให้มีอัตลักษณบ์ณัฑิต
ผ่านกิจกรรมจิตปัญญาและจิตอาสา 
(ด้านกิจการนักศึกษา 
ปีการศึกษา 2560-2561) 
2.๑) กิจกรรมจติปัญญา  
นักศึกษาช้ันปีท่ี 1เน้นให้เกิดตระหนักรู้
ตนเอง  
นักศึกษาช้ันปีท่ี 2เน้นให้เกิดเมตตากรุณา 
นักศึกษาช้ันปีท่ี 3เน้นให้เกิดจติ
สาธารณะ 
นักศึกษาช้ันปีท่ี 4เน้นให้เกิดคดิอย่างมี
วิจารณญาณ 
2.2) กิจกรรมจติอาสาเพื่อสังคม 
เน้นการเสียสละอุทิศตนในการใหบ้ริการ  
2.6 น าผลประเมินการด าเนินงานไปใช้
ไปวางแผนในปีการศึกษาต่อไป  
 

 
 
 
 
 
นักศึกษาช้ันปี
ที่ 1-4 
 
 
 
 
 
 
 
นักศึกษาช้ันปี
ที่ 1-4 
 
 

กิจกรรมที ่2 
พัฒนานักศึกษาให้มีอัตลักษณ์บณัฑิต
ผ่านกิจกรรมจิตปัญญาและจิตอาสา 
 
กิจกรรมที ่2.1  กิจกรรมจิตตปัญญา 
(ท าปีการศึกษา2560และปีการศกึษา
2561) 
-ค่าอาหารกลางวัน 563 x 50บาท/มื้อ 
x2มื้อเป็นเงิน 56,300 บาท 
-ค่าอาหารว่าง 563 x 20บาท./มื้อ x4
มื้อเป็นเงิน 45,040 บาท 
-ค่าตอบแทนวิทยากร๒คนx๑4ชม.x
๖๐๐x4ช้ันป ี เป็นเงิน 67,200 บาท 
-วัสดุอุปกรณ์ 5000บาทx4ช้ันป ีเป็น
เงิน 20,000 บาท 
-ค่าอาหารกลางวันวิทยากร 2คน x 80
บาท/มื้อ x2มื้อx4ช้ันปี เป็นเงิน1,280 
บาท 
-ค่าอาหารว่างวิทยากร 2คนx 25บาท/

ปีการศึกษา 
2560 -
2561 

ช้ันปีละ 2วัน 
 
 

 -รองผู้อ านวย 
การงาน
วิชาการ 
- อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 
-งานกิจการ
นักศึกษา 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวช้ีวัดความ 
ส าเรจ็ของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เปูาหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ท่ี
คาดว่าจะ

ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มื้อ x4มื้อx4ช้ันป ีเป็นเงิน 800 บาท 
รวมเป็นเงินกิจกรรมที ่2.1 ส าหรบั ปี
การศึกษา 2560 เป็นเงิน 190,620 
บาท 
รวมเป็นเงินกิจกรรมที2่.1 ปีการศึกษา 
2561 เป็นเงิน 190,620 บาท 
สรุปรวมเป็นเงินกิจกรรมที ่2.1 
เป็นเงิน 381,240 บาท 
กิจกรรมที่ 2.2 จิตอาสาเพื่อสังคม  
-ค่าวัสดุอุปกรณ์ 5,000/รุ่น x4 ช้ันป ี
เป็นเงิน 20,000 บาท 
รวมเป็นเงินกิจกรรมที ่2.2 เป็นเงิน
20,000 บาท 
รวมกจิกรรมที่ 2 เป็นเงิน  
401,240 บาท 
รวมเงินโครงการ SP01-02เป็นเงิน 
401,240 บาท 

ปงีบประมาณ แหล่งเงิน 
อุดหนุน รายได ้

2560 - - 
2561 401,240 - 
2562 401,240 - 
รวม 802,480 -  

สรุปงบประมาณโครงการทีS่P01-02  (ปีงบประมาณ 2560-2562) 802,480  
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่  
SP01-02 
พัฒนานักศึกษาให้
มีอัตลักษณ์บัณฑิต
“บริการสขุภาพ
ด้วยหัวใจความ
เป็นมนุษย์” 
(เริ่มปีการศึกษา 
2562-2563 
(งบประมาณ 
2563-2564) 
วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อผลิตนักศึกษา
ให้มีคุณลักษณะของ
การบริการสุขภาพ
ด้วยหัวใจความเป็น
มนุษย ์
2.เพื่อผลิตบณัฑติให้
มีคุณลักษณะของ 
การบริการสุขภาพ
ด้วยหัวใจความเป็น

1. ค่าเฉลี่ยของการประเมิน
คุณภาพนักศึกษาด้านการ
บริการด้วยหัวใจความเป็น
มนุษย์โดยผู้ใช้บัณฑติ 
 

ปี 
งบประมาณ 

ค่าเปูาหมาย 

2560 ≥4.25 
2561 ≥4.30 
2562 ≥4.35 
2563 ≥4.40 
2564 ≥4.45 

 
2.ค่าเฉลี่ยของการประเมิน
คุณภาพบณัฑิตด้านการ
บริการด้วยหัวใจความเป็น
มนุษย์โดยผู้ใช้บัณฑติ 
 
 
 
 
 

(เริ่มปีการศึกษา 2562-2563 
(งบประมาณ 2563-2564) 
กิจกรรมที่ 1 (ขั้นวางแผน) 
พัฒนานักศึกษาให้มีอัตลักษณ์
บัณฑิตผ่านการจัดการเรียนการ
สอนแบบอิงสภาพจริง   
1.ประชุมน ารายงานสรุปการ
ด าเนินงานการพัฒนา อัตลักษณ์
บัณฑิตในปีท่ีผ่านมา มาวเิคราะห์ 
และก าหนดแผนพัฒนาอัตลักษณ์ 
บัณฑิต(ส่งเสริมการบริการด้วยหัว
ใจความเป็นมนุษย์ การมสี่วนร่วม 
การคิดวิเคราะห์ SAP) ด้านวิชาการ 
และก าหนดเป็นนโยบาย 
1.1 วิเคราะห์ผลลัพธ์การพัฒนาอัต
ลักษณ์บณัฑิตของนักศึกษาแยกราย
ช้ันปีและผู้ประเมินในปีการศึกษาที่
ผ่านมา 
1.2 ประชุมร่วมกันระหว่างฝุาย
วิชาการและงานกิจการนักศึกษาเพื่อ
วางแผนพัฒนาอัตลักษณบ์ัณฑติตาม

นักศึกษาช้ันปีท่ี 
1-4 จ านวน  
607 คน 
 

กิจกรรมที่ 1 
พัฒนานักศึกษาให้มีอัตลักษณ์บณัฑิตผ่าน
การจัดการเรียนการสอนแบบอิงสภาพจริง 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ปีงบ 
ประมาณ 
2563-
2564 

1.
ผู้รับบริการ
สุขภาพท่ี
ได้รับการ
ดูแลจาก
บัณฑิต
พยาบาล
วิทยาลัยมี
ความเชื่อมั่น
การบริการ
ของบัณฑิต 
2.ผู้ใช้บัณฑิต
และสถาบัน
เจ้าของทุนมี
พยาบาลที่มี
คุณลักษณะ
ที่สังคม
ต้องการท า
หน้าท่ีให้การ
บริการ 

-รองผู้อ านวยการ
งานวิชาการ 
- อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 
-งานจัดการศึกษา 
-งานกิจการ
นักศึกษา 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

มนุษย ์
 

ปี 
งบประมาณ 

ค่าเปูาหมาย 

2560 ≥4.25 
2561 ≥4.30 
2562 ≥4.35 
2563 ≥4.40 
2564 ≥4.45 

 

บันไดความส าเร็จแต่ละชั้นปีและ
วิเคราะหค์วามสอดคล้องระหว่าง
กิจกรรมและการเรยีนการสอน 
1.3 ประชุมคัดเลือกวิชาที่จัดการ
เรียนการสอนเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์
บัณฑิต เป็นการจดัการเรียนการ
สอนแบบ Authentic 1 วิชาในทุก
ช้ันปี  
ปีการศึกษา 2562 
(งบประมาณ 2563) ดังนี ้
ช้ันปีท่ี 1   
วิชาจิตวิทยาพัฒนาการตามวัย 
วิชากีฬาและการออกก าลังกาย 
ช้ันปีท่ี 2  
- วิชาจริยศาสตร์และกฏหมาย
วิชาชีพการพยาบาล 
- วิชาสารสนเทศทางการพยาบาลฯ 
ช้ันปีท่ี3 
วิชาการพยาบาลผู้ใหญ2่ช้ันปีท่ี4 
วิชาการพยาบาลครอบครัวและ
ชุมชน 2 
1.4 ก าหนดกิจกรรมนักศึกษาใน
การพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตและการ
วัดประเมินผลงานกิจการนักศึกษา 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

  กิจกรรมที่ 2 (ขั้นด าเนินการและ
ตรวจสอบ) 
พัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์บัณฑติ
ผ่านกิจกรรมจิตปัญญาและจิตอาสา 
กิจกรรมที ่2.1. กิจกรรมพัฒนาการ
บริการสขุภาพด้วยหัวใจความเป็น
มนุษย์ด้วยกระบวนการจิตตปัญญา
ตามบันไดความส าเร็จของอัตลักษณ์
บัณฑิตตามชั้นปี 
ช้ันปีท่ี 1  
ช้ันปีท่ี 2  
ช้ันปีท่ี 3  
ช้ันปีท่ี 4  
 

ปีการศึกษา 
2562 
นักศึกษาช้ันปีท่ี 
1-4จ านวน  
607 คน 
ปีการศึกษา  
2563 
นักศึกษาช้ันปีท่ี 
1-4จ านวน  
619 คน 
 
 

กิจกรรมที ่2 
พัฒนานักศึกษาให้มีอัตลักษณ์บณัฑิตผ่าน
กิจกรรมจิตปัญญาและจิตอาสา 
ปีการศึกษา 2562 
กิจกรรมที ่2.1 ฟ้ืนฟู SAP ผ่าน
กระบวนการจิตปัญญา 
-ค่าอาหารกลางวัน/เย็นนศ607 คน x 50
บาทต่อมื้อ x1มื้อเป็นเงิน 30,350บาท 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มนศ607 คนx 20
บาทต่อมื้อ x2 มื้อเป็นเงิน 24,280บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน/เย็นอาจารย5์ คน x80
บาทต่อมื้อ x4มื้อเป็นเงิน 1,600บาท 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มวิทยากร 5คนx 25
บาทต่อมื้อ x8 มื้อเป็นเงิน 1,000 บาท 
-ค่าตอบแทนวิทยากร600บาทx 1 คนx7 ชม
x4วัน เปน็เงิน 16,800 บาท 
-วัสดุอุปกรณ์ 5,000บาท 
รวมเป็นเงินทั้งหมด 79,030 บาท 
 
ปีการศึกษา 2563 
กิจกรรมที ่2.1 ฟ้ืนฟู SAP ผ่านกระบวนการ
จิตปัญญา 
-ค่าอาหารกลางวัน/เย็น 619 คน x 50
บาทต่อมื้อ x1มื้อเป็นเงิน 30,950บาท 

 
 
 
 
 

 -รองผู้อ านวยการ
งานวิชาการ 
- อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 
-งานกิจการ
นักศึกษา 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

-ค่าอาหารว่าง 619 คนx 20บาทต่อมื้อ x2 มื้อ
เป็นเงิน 24,760บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน/เย็นอาจารย5์ คน x80
บาทต่อมื้อ x4มื้อเป็นเงิน 1,600บาท 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มวิทยากร 5คนx 25
บาทต่อมื้อ x8 มื้อเป็นเงิน 1,000 บาท 
-ค่าตอบแทนวิทยากร600บาทx 1 คนx7 ชม
x4วัน เปน็เงิน 16,800 บาท 
-วัสดุอุปกรณ์ 5,000บาท 
รวมเป็นเงินทั้งหมด 80,110 บาท 

  กิจกรรมที ่2.2 กิจกรรมจิตอาสา
พัฒนา  
1.ประชุมวิเคราะหผ์ลการด าเนิน
กิจกรรมจติอาสาในปีการศึกษาท่ี
ผ่านมาและวางแผนการด าเนิน
กิจกรรม 
2.ด าเนินการเตรียมการก าหนด
กิจกรรม 
2.1 กิจกรรมชั้นปีท่ี 1-4 กิจกรรม
รักษ์บ้าน (พัฒนาสิ่งแวดล้อมใน
วิทยาลัย หอพัก พ้ืนท่ีภายใน
วิทยาลัย) 
2.2 กิจกรรมเปิดบ้านต้อนรับ
ครอบครัว (เปิดหอให้ผู้ปกครอง/

นักศึกษาช้ันปีท่ี
1-4 จ านวน 
607 คน 
 

กิจกรรมที ่2.2 จิตอาสา (ปีการศึกษา 
2562) 
-วัสดุอุปกรณ์ช้ันปีละ 2,500 บาทx4ช้ันปี
เป็นเงิน 10,000 บาท 
-ค่าจัดท าปลอกแขน 50 บาท x200 ช้ิน 
เป็นเงิน10,000 บาท 
รวมเป็นเงิน 20,000 บาท 
กิจกรรมที ่2.2 จิตอาสา (ปีการศึกษา 
2563) 
-วัสดุอุปกรณ์ช้ันปีละ 2,500 บาทx4ช้ันปี
เป็นเงิน 10,000 บาท 
-ค่าจัดท าปลอกแขน 50 บาท x200 ช้ิน 
เป็นเงิน 10,000 บาท 
รวมเป็นเงิน 20,000 บาท 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

เพื่อนต่างสถาบันเข้าชมในวัน
ประชุมผู้ปกครอง) 
2.3 กิจกรรมประกวด5ส. หอสวย 
(จัดประกวดพื้นท่ีจติอาสาการ
บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็น
มนุษย์) 
2.4 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพ้ืนท่ี
บริการหัวใจความเป็นมนุษย์
ภายนอกวิทยาลยั (หน้าวิทยาลัยถงึ
หน้าโรงพยาบาลและวัดสระแก้ว) 
3.กิจกรรมจติอาสาบริการสุขภาพ
ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ใน
โรงพยาบาลพุทธชินราชและสังคม 
ชุมชน (ปิดเทอม/นอกเวลาเรียน 
จ านวน30 ช่ัวโมง/ปีการศึกษา) 
4.สรุปการจดักิจกรรม/แลกเปลี่ยน
เรียนรูผ้ลการด าเนินกิจกรรมราย 
ช้ันป ี
5.วิเคราะหผ์ลการด าเนินกิจกรรม
โดยการถอดบทเรยีนเพื่อการ
วางแผนพัฒนากิจกรรม 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

  กิจกรรมที่ 3 (ขั้นปรับปรุงประเมินผล) 
การติดตามคุณภาพอัตลักษณ์
บัณฑิต 
3.1ประเมินอัตลักษณ์ในนักศึกษาทุก
ช้ันปี ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
และตดิตามคุณภาพบัณฑิต 
3.2ติดตามอัตลักษณ์บณัฑติจากผูใ้ช้
บัณฑิต 
3.2.1 ทบทวนเครื่องมือการ
ติดตามอัตลักษณ์บณัฑิต 
3.2.2 ส ารวจสภานที่ท างานและที่อยู่
ที่เป็นปัจจุบันของบัณฑิต (วันรับ
ปริญญา มน.) 
3.2.3 ด าเนินการเก็บข้อมูลโดยสง่
แบบสอบถามอัตลักษณ์บณัฑติ 
3.2.4 สรุปรายงานประเมินผลอัต
ลักษณ์บณัฑิต 
3.2.5 ประเมินอตัลักษณ์บัณฑิตจาก
ผู้ส าเร็จการศึกษาจากผู้ใช้บัณฑิต 
3.2.6 น าผลการประเมินด าเนินงาน
ไปใช้ไปวางแผนในปีการศึกษาต่อไป 
 

ผู้ใช้บัณฑิตที่
ส าเรจ็ปี
การศึกษา 
2561 (รุ่นที่ 
67 จ านวน 
134 คน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 3 การติดตามคุณภาพ 
อัตลักษณ์บัณฑิต 
งบประมาณรวมอยู่ในโครงการ SP01-01 
กิจกรรมที่ 3 
 

 
 
*งบประมาณยกมาจากโครงการSP01-02
ปีงบประมาณ 2561-2562 

ปีงบประมาณ แหล่งเงิน 
อุดหนุน รายได ้

2560 - - 
2561* 401,240 - 
2562* 401,240 - 
2563 99,030 - 
2564 100,110 - 
รวม 1,001,620 - 

มี.ค. - พ.ค.
2563 

มี.ค. - พ.ค.
2564 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปงบประมาณโครงการทีS่P01-02  (ปีงบประมาณ 2560-2564) 1,001,620    
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่  
SP01-03 
โครงการเตรียม
ความพร้อมสอบ
ขึ้นทะเบียนใบ 
อนุญาตประกอบ
วิชาชีพการ
พยาบาลและการ
ผดุงครรภ์ 
(โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
เป้าประสงค์ที่ ๒) 
(ปีการศึกษา 
2561-2562 
(งบประมาณ 
2560-2562) 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อยกระดับการ
สอบขึ้นทะเบียนรับ
ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ ์
 

ร้อยละ 80 ของผู้ส าเร็จ
การศึกษาสามารถสอบใบ 
อนุญาตประกอบวิชาชีพผ่าน
ครั้งแรก 
 

กิจกรรมที1่ 
1.1 ประชุมวิเคราะห์ การเตรียม
ความพร้อมสอบขึ้นทะเบียนใบ
ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ในปีการศึกษาที่ผา่น
มา และ ถอดบทเรียนการเตรียม 
ควาพร้อมในทุกรายวิชา   ประชุม
วิเคราะหผ์ลการสอบสภาการ
พยาบาลของบัณฑติที่จบการศึกษา
ในปีการศึกษาท่ีผ่านมา น าผลการ
ประชุมมาวางแผนการเตรยีมความ
พร้อมสอบขึ้นทะเบยีน  
1.2 กิจกรรมเตรียมความพร้อมสอบ
ขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ ์
1.2.1 เสริมสรา้งความเชื่อมั่น 
 
 
 
 
 
 
 

นักศึกษา
พยาบาลศาสตร์
ช้ันปีท่ี ๔ 
จ านวน ๑๔๖ 
คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กิจกรรมที่ 1.1 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ 1.2 การเตรียมความพร้อม 
กิจกรรมที่ 1.2..1 เสรมิสรา้งความเช่ือมั่น 
- ค่าตอบแทนวิทยากร 9,000 บาท 
- ค่าเดินทาง+พาหนะ 6,000 บาท 
- ค่าที่พัก  1,500 บาท 
- ค่าอาหารว่างวิทยากรและคณะกรรมการ 
25 บาท/มื้อ จ านวน 2 มื้อx4คน เป็นเงิน 
200 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน80บาท/มื้อx1วันx4คน 
เป็นเงิน 320 บาท 
รวมกจิกรรมที่1.2.1เป็นเงิน17,020บาท 

ปี 
งบประมาณ 

2560-
2562 

 

ผลการสอบ
ขึ้นทะเบียน
รับใบ 
อนุญาต
ประกอบ
วิชาชีพการ
พยาบาล 
และการผดุง
ครรภ ์
บรรลตุาม
วัตถุประสงค ์

-รองผู้อ านวย 
การงานวิชาการ 
- อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 
-งานจัดการ
ศึกษา 
-งานกิจการ
นักศึกษา 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

1.2.2 เสริมความรูโ้ดยอาจารย์
ภายในและภายนอกโดยน าผลการ
ประชุมวิเคราะห์การสอบฯ มา
วางแผนเสริมความรู ้
1.3.สอบวัดความรูร้วบยอด สบช. 
มน. และสภาการพยาบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ 2 
2.1 ประชุมวิเคราะหผ์ลการแข่งขนั
ความรู้และทักษะในปีการศึกษาที่
ผ่านมาเพื่อเป็นข้อมูลน าเข้าในการ
เตรียมความพร้อมนักศึกษาช้ันปีท่ี 
1-3 เพื่อเข้าร่วมแข่งขันความรู้ และ
ทักษะทางการพยาบาล 

นักศึกษา
พยาบาลศาสตร์
ช้ันปีท่ี ๔ 
จ านวน ๑๔๖ 
คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-กรรมการ 20 
คน 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 1.2..2 เสรมิความรูโ้ดยอาจารย์
ภายในและภายนอกโดยน าผลการประชุม
วิเคราะห์การสอบฯ มาวางแผนเสรมิความรู ้
- ค่าตอบแทนวิทยากร 60,000 บาท 
- ค่าเดินทาง+พาหนะ 60,000บาท 
- ค่าที่พัก  30,000 บาท 
- ค่าอาหารว่างวิทยากรและคณะกรรมการ 
25 บาท/มื้อ จ านวน 4 มื้อx9รายวิชาx4คน 
เป็นเงิน 3,600 บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน80บาท/มื้อx2วันx9
รายวิชาx4คน เป็นเงิน 5,760 บาท 
- ค่าอาหารว่างนักศึกษา 25บาท/มื้อ 
จ านวน 4มื้อx9รายวิชาx146 คน เป็นเงิน 
131,400 บาท 
รวมกจิกรรมที่ 1.2..2  
เป็นเงิน 290,760 บาท 
 
กิจกรรมที ่2.1 
 - ค่าอาหารว่าง 25 บาท/มื้อ จ านวน 1มื้อ
x20คน เป็นเงิน 500 บาท  
รวมกิจกรรมที2่.1เป็นเงิน 500 บาท 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

2.2 เตรยีมความพร้อมนักศึกษาช้ันปี
ที่ 1-3 เพื่อที่จะแข่งขันความรู้ และ
ทักษะทางการพยาบาล CPR  
ปี1-2,วิชากายวิภาคป1ี,เภสัช ปี2,ปี
3-4 ทักษะ simmomsimman,ตอบ
ปัญหาทางการพยาบาล 8 รายวิชา ปี
3-4,speech,  
2.3 ส่งนักศึกษาช้ันปีท่ี 1-3 เพื่อ
เข้าร่วมแข่งขันความรู้ และทักษะ
ทางการพยาบาล 
2.4 ประเมินผลการเตรยีมความ
พร้อมและผลการแข่งขันความรู้และ
ทักษะทางการพยาบาล 

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

กิจกรรมที ่2.2 
- งบประมาณของกลุม่งานอ านวยการ 
 
 
 
 
 
กิจกรรมที ่2.3  
- งบประมาณของกลุม่งานกิจการนักศึกษา 
 
กิจกรรมที ่2.4  
- ไม่ใช้งบประมาณ 
 
งบประมาณโครงการที ่2 เป็นเงิน  
308,280 บาท  
 

ปี 
งบประมาณ 

แหล่งเงิน 
อุดหนุน รายได ้

2560 - - 
2561 308,280 - 
2562  308,280 - 
รวม 616,560 -  

สรุปงบประมาณโครงการทีS่P01-03 (ปีงบประมาณ 2560-2562) 616,560    
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่
คาดว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่  
SP01-03 
โครงการเตรียม
ความพร้อมสอบ
ขึ้นทะเบียนใบ 
อนุญาตประกอบ
วิชาชีพการ
พยาบาลและการ
ผดุงครรภ์ 
(โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
เป้าประสงค์ที่ ๒) 
เริ่มปีการศึกษา 
2562-2563 
(ปีงบประมาณ 
2563-2564) 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อยกระดับการ
สอบขึ้นทะเบียนรับ
ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ ์

ร้อยละ 80 ของผู้ส าเร็จ
การศึกษาสามารถสอบใบ 
อนุญาตประกอบวิชาชีพผ่าน
ครั้งแรก 
 

ปีงบ 
ประมาณ 

ค่าเปูาหมาย 

2560 75 
2561 80 
2562 85 
2563 90 
2564 95  

กิจกรรมที1่ 
1.1 ประชุมวิเคราะห์ การเตรียม
ความพร้อมสอบขึ้นทะเบียนใบ
ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ในปีการศึกษาที่ผา่น
มา และ ถอดบทเรียนการเตรียม 
ความพร้อมในทุกรายวิชา ประชุม
วิเคราะหผ์ลการสอบสภาการ
พยาบาลของบัณฑติที่จบการศึกษา
ในปีการศึกษาท่ีผ่านมา น าผลการ
ประชุมมาวางแผนการเตรยีมความ
พร้อมสอบขึ้นทะเบยีน 

นักศึกษา
พยาบาลศาสตร์
ช้ันปีท่ี ๔ 
จ านวน 138 
คน 

กิจกรรมที่ 1 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีงบประมาณ 
2563-2564 

1. นักศึกษา
ประหยดัเงินค่า
สอบขึ้น
ทะเบียนใบ
ประกอบ
วิชาชีพการ
พยาบาลและ
การผดุงครรภ ์
2. บัณฑติของ
วิทยาลัยเข้า
ปฏิบัติ งานได้
ในต าแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพ 
เงินเดือนตาม
คุณวุฒิปรญิญา
ตร ี

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

กิจกรรมที่ 2 การเตรียมความ
พร้อมการสอบขึ้นทะเบียนใบ
ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ด้วยตนเอง(ปี3) 
เริ่มปีการศึกษา 2562  
(ปีงบประมาณ 2563) 
2.2.1 ครูประจ าช้ันร่วมกับ
นักศึกษาปี 3 วิเคราะห์ความพร้อม
ของนักศึกษาในการสอบขึ้นทะเบยีน
ใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ ์
 

นักศึกษา
พยาบาลศาสตร์
ช้ันปีท่ี 3 
จ านวน 142 
คน 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 2การเตรียมความพรอ้มการ
สอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ด้วยตนเอง 
(ปี3) 
ปีการศึกษา 2562 (งบประมาณ 
2563) 
- ไม่ใช่งบประมาณ 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่
คาดว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

2.2.2 ครูประจ าช้ันร่วมกับ
นักศึกษาปี 3 วางแผนรูปแบบและ
ก าหนดระยะเวลาการทบทวน
ความรู้ในการความพร้อมของ
นักศึกษาในการสอบขึ้นทะเบยีนใบ
ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ ์
2.2.3 นักศึกษาจัดท าตารางเรียนรู้
ดว้ยตนเองในการทบทวนความรู ้
 
ปีการศึกษา 2563 
(งบประมาณ 2564) 
2.2.1 ครูประจ าช้ันร่วมกับ
นักศึกษาปี 3 วิเคราะห์ความพร้อม
ของนักศึกษาในการสอบขึ้นทะเบยีน
ใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ ์
2.2.2 ครูประจ าช้ันร่วมกับนักศึกษา 
ปี 3 วางแผนรูปแบบและก าหนด
ระยะเวลาการทบทวนความรู้ในการ
ความพร้อมของนักศึกษาในการสอบ
ขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ ์
2.2.3 นักศึกษาจัดท าตารางเรียนรู้
ด้วยตนเองในการทบทวนความรู ้

นักศึกษา
พยาบาลศาสตร์
ช้ันปีท่ี 3 
จ านวน 177 
คน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปีการศึกษา 2562  
(งบประมาณ 2563) 
 
- ไม่ใช่งบประมาณ 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่
คาดว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

  กิจกรรมที่ 3 การเตรียมความ
พร้อมการสอบขึ้นทะเบียนใบ
ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์(ปี4)ตามตารางสอน 
(เริ่มปีการศึกษา 2562 
(งบประมาณ 2563) 
3.1.  ครูประจ าช้ันร่วมกับนักศึกษา
ปี 4 วิเคราะห์ความพร้อมของ
นักศึกษาในการสอบขึ้นทะเบยีนใบ
ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ ์
3.2 ครูประจ าชั้นร่วมกับนักศึกษาปี 
4 วางแผนรูปแบบและก าหนด
ระยะเวลาการทบทวนความรูต้าม
ตารางทบทวนความรู้ในการความ
พร้อมของนักศึกษาในการสอบขึ้น
ทะเบียนใบประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ ์
3.3 ครูประจ าชั้นประสานหัวหน้า
ภาควิชา เพื่อทบทวนความรูใ้นการ
ความพร้อมของนักศึกษาในการสอบ
ขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ ์
3.4ทบสอบความรู้ 8 รายวิชา ก่อน
ทบทวนความรู้ฯ ผ่านโปรแกรม 

นักศึกษา
พยาบาลศาสตร์
ช้ันปีท่ี 4 
จ านวน138 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 3 การเตรียมความพรอ้ม
การสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ตาม
ตารางสอน (ปี4) 
 
ปีการศึกษา 2562 
(ปีงบประมาณ 2563) 
- ไม่ใช่งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีงบประมาณ 
2561-2564 
 
 
 
ภาคเรยีนที่ 1 ปี
การศึกษา 2562 
(ขณะเรยีนทฤษฎี) 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่
คาดว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

google form  
3.5 นักศึกษาเข้าทบทวนความรู้ใน
การความพร้อมของนักศึกษาในการ
สอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ตาม
ตารางการทบทวนความรู้ที่ก าหนด 
3.6 ทบสอบความรู้ 8 รายวิชา หลัง
ทบทวนความรู้ฯ ผ่านโปรแกรม 
google form 
3.7 แข่งขันตอบปัญหาวิชาการ 8 
รายวิชา(ถอดรหสั ดาวินช่ี) 
 
ปีการศึกษา 2563 
(ปีงบประมาณ 2564) 
3.1 ครูประจ าชั้นร่วมกับนักศึกษาปี 
4 วิเคราะห์ความพร้อมของ
นักศึกษาในการสอบขึ้นทะเบยีนใบ
ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ ์
3.2ครูประจ าชั้นร่วมกับนักศึกษาปี 
4 วางแผนรูปแบบและก าหนด
ระยะเวลาการทบทวนความรูต้าม
ตารางทบทวนความรู้ในการความ
พร้อมของนักศึกษาในการสอบขึ้น
ทะเบียนใบประกอบวิชาชีพการ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นักศึกษา
พยาบาลศาสตร์
ช้ันปีท่ี 4 
จ านวน 142คน 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปีการศึกษา 2563 
(ปีงบประมาณ 2564) 
- ไม่ใช่งบประมาณ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาคเรยีนที่ 1 ปี
การศึกษา 2562 
(ขณะเรยีนทฤษฎี) 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่
คาดว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

พยาบาลและการผดุงครรภ ์
3.3 ครูประจ าชั้นประสานหัวหน้า
ภาควิชา เพื่อทบทวนความรูใ้นการ
ความพร้อมของนักศึกษาในการสอบ
ขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ ์
3.4 ทดสอบความรู้ 8 รายวิชา 
ก่อนทบทวนความรู้ฯ เช่น ผ่าน
โปรแกรม google form 
3.5 นักศึกษาเข้าทบทวนความรู้ใน
การความพร้อมของนักศึกษาในการ
สอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ตาม
ตารางการทบทวนความรู้ที่ก าหนด 
3.6 ทบสอบความรู้ 8 รายวิชา หลัง
ทบทวนความรู้ฯ เช่น ผ่านโปรแกรม 
google form 
3.7 แข่งขันตอบปัญหาวิชาการ 8 
รายวิชา(ถอดรหสั ดาวินช่ี) 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่
คาดว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

  กิจกรรมที่ 4 เสริมสร้างความ
เชื่อมั่นในการสอบขึ้นทะเบียนใบ
ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ ์
ปีการศึกษา 2562 
(ปีงบประมาณ 2563) 
4.1 จดัประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
เสรมิสร้างความเชื่อมั่นในการสอบ
ขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ ์
4.2 ประเมินผลความเชื่อมั่นในการ
สอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักศึกษา
พยาบาลศาสตร์
ช้ันปีท่ี 4 
จ านวน138 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 4 เสริมสร้างความเชือ่มั่นใน
การสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ ์
ปีการศึกษา 2562 
(ปีงบประมาณ 2563) 
วันที่ 1 
- ค่าตอบแทนวิทยากร 8,400 บาท 
- ค่าเดินทาง+พาหนะ 10,000 บาท 
- ค่าที่พัก  2,400 บาท 
- ค่าอาหารว่างวิทยากรและคณะกรรมการ 
25 บาท/มื้อ จ านวน 2 มื้อx4คน  
เป็นเงิน 200 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน80บาท/มื้อx1วันx4
คน เป็นเงิน 320บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มนักศกึษา20 
บาท/มื้อ จ านวน 2 มื้อx138คน  
เป็นเงิน 2,760บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน 50บาท/มื้อx1วัน
x138คน เป็นเงิน 6,900บาท 
รวมงบประมาณวันที่ 1 
เป็นเงิน 30,980 บาท 
วันที่ 2 
- ค่าตอบแทนวิทยากร 9,000 บาท 
- ค่าเดินทาง+พาหนะ 6,000 บาท 
- ค่าที่พัก  1,500 บาท 

มี.ค.๒๕63 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 
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ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่
คาดว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปีการศึกษา 2563 
(งบประมาณ 2564) 
4.1จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
เสรมิสร้างความเชื่อมั่นในการสอบ
ขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ ์
4.2 ประเมินผลความเชื่อมั่นในการ
สอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ ์
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นักศึกษา
พยาบาลศาสตร์
ช้ันปีท่ี 4 
จ านวน 142 
คน 
 

- ค่าอาหารว่างวิทยากรและคณะกรรมการ 
25 บาท/มื้อ จ านวน 2 มื้อx4คน  
เป็นเงิน 200 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน80บาท/มื้อx1วันx4
คน เป็นเงิน 320 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มนักศกึษา20 
บาท/มื้อ จ านวน 2 มื้อx138คน  
เป็นเงิน 2,760บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน 50บาท/มื้อx1วัน
x138คน เป็นเงิน 6,900บาท 
รวมงบประมาณวันที่ 2 
เป็นเงิน 26,680 บาท 
รวมกจิกรรมที่ 4 เป็นเงิน 57,660บาท 
 
ปีการศึกษา 2563 
(งบประมาณ 2564) 
วันที่ 1 
- ค่าตอบแทนวิทยากร8,400 บาท 
- ค่าเดินทาง+พาหนะ 10,000 บาท 
- ค่าที่พัก  2,400 บาท 
- ค่าอาหารว่างวิทยากรและคณะกรรมการ 
25 บาท/มื้อ จ านวน 2 มื้อx4คน  
เป็นเงิน 200 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน80บาท/มื้อx1วันx4
คน เป็นเงิน 320 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มี.ค.๒๕64 
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ผู้รับผิดชอบ 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มนักศกึษา20 
บาท/มื้อ จ านวน 2 มื้อx142คน  
เป็นเงิน 5,680บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน 50บาท/มื้อx1วัน
x142คน เป็นเงิน 7,100บาท 
รวมงบประมาณวันที่ 1 
เป็นเงิน 34,100 บาท 
วันที่ 2 
- ค่าตอบแทนวิทยากร 9,000 บาท 
- ค่าเดินทาง+พาหนะ 6,000 บาท 
- ค่าที่พัก  1,500 บาท 
- ค่าอาหารว่างวิทยากรและคณะกรรมการ 
25 บาท/มื้อ จ านวน 2 มื้อx4คน  
เป็นเงิน 200 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน80บาท/มื้อx1วันx4
คน เป็นเงิน 320 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มนักศกึษา20 
บาท/มื้อ จ านวน 2 มื้อx142คน  
เป็นเงิน 5,680บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน 50บาท/มื้อx1วัน
x142คน เป็นเงิน 7,100บาท 
รวมงบประมาณวันที่ 2 
เป็นเงิน 29,800 บาท 
รวมกจิกรรมที่ 4 
เป็นเงิน 63,900 บาท 
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  กิจกรรมที่ 5 เสริมความรู้โดย
อาจารย์ภายในและภายนอก 
ปีการศึกษา 2562 
(ปีงบประมาณ 2563) 
5.1 ทดสอบความรู้ทั้ง 8 รายวิชา
และน าผลการทดสอบมาวาง
แผนการเสรมิความรู้ฯ 
โดยอาจารย์ภายในและภายนอก 
5.2 ด าเนินการเสริมความรู้โดย
อาจารย์ภายในและภายนอก 
5.3 ทดสอบความรู้หลังการ 
ด าเนินการจัดการเสริมความรู ้
โดยอาจารย์ภายในและภายนอก 
5.4 วิเคราะห์ผลการสอบโดยน าผล
การสอบรวบยอดมาวางแผนเสริม
ความรู้ในปีการศึกษาต่อไป (สบช.
,มน.) 
 
 
ปีการศึกษา 2563 
(ปีงบประมาณ 2564) 
5.1 ทดสอบความรู้ก่อน 
ด าเนินการจัดการเสริมความรู ้
โดยอาจารย์ภายในและภายนอก 
5.2 ด าเนินการจัดการเสริมความรู้

นักศึกษา
พยาบาลศาสตร์
ช้ันปีท่ี 4 
จ านวน138 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นักศึกษา
พยาบาลศาสตร์
ช้ันปีท่ี 4 
จ านวน142 คน 
 

กิจกรรมที่ 5 เสรมิความรู้โดยอาจารย์
ภายในและภายนอก 
ปีการศึกษา 2562 
(ปีงบประมาณ 2563) 
- ค่าตอบแทนวิทยากร 60,000 บาท 
(แยกเอกชน และ รัฐบาล) 
- ค่าเดินทาง+พาหนะ 60,000บาท 
-ค่าที่พัก  30,000 บาท 
- ค่าอาหารว่างวิทยากรและคณะกรรมการ 
25 บาท/มื้อ จ านวน 4 มื้อx9รายวิชาx4
คน เป็นเงิน 3,600 บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน80บาท/มื้อx2วันx9
รายวิชาx4คน เป็นเงิน 5,760 บาท 
- ค่าอาหารว่างนักศึกษา 25บาท/มื้อ 
จ านวน 4มื้อx9รายวิชาx138 คน เป็น
เงิน 124,200บาท 
รวมกจิกรรมที่ 5  
เป็นเงิน 283,560 บาท 
 
ปีการศึกษา 2563 
(ปีงบประมาณ 2564) 
- ค่าตอบแทนวิทยากร 60,000 บาท 
(แยกเอกชน และ รัฐบาล) 
- ค่าเดินทาง+พาหนะ 60,000บาท 
-ค่าที่พัก  30,000 บาท 

มี.ค.2563 – 
พ.ค.2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มี.ค.2564 – 
พ.ค.2564 
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ผู้รับผิดชอบ 

โดยอาจารย์ภายในและภายนอก 
5.3 ทดสอบความรู้หลังการ 
ด าเนินการจัดการเสริมความรู ้
โดยอาจารย์ภายในและภายนอก 
5.4 วิเคราะห์ผลการสอบโดยน าผล
การสอบรวบยอดมาวางแผนเสริม
ความรู้ในปีการศึกษาต่อไป (สบช.
,มน.) 
 

- ค่าอาหารว่างวิทยากรและคณะกรรมการ 
25 บาท/มื้อ จ านวน 4 มื้อx9รายวิชาx4
คน เป็นเงิน 3,600 บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน80บาท/มื้อx2วันx9
รายวิชาx4คน เป็นเงิน 5,760 บาท 
- ค่าอาหารว่างนักศึกษา 25บาท/มื้อ 
จ านวน 4มื้อx9รายวิชาx142 คน เป็น
เงิน 127,800บาท 
รวมกจิกรรมที่ 5 
เป็นเงิน 287,160 บาท 

 
 

  กิจกรรมที่ 6 สอบวัดความรู้รวบ
ยอด  
ปีการศึกษา 2562 
(งบประมาณ 2563) 
6.1 ด าเนินการจัดการสอบวัด
ความรู้รวบยอด (สบช.,มน.) 
6.2 รายงานผลการสอบให้
คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรและ
คณะกรรมการบรหิารรับทราบเพือ่
พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 
6.3. น าผลการสอบมาใช้ในการวาง
แผนการเสรมิความรู้ในปีการศึกษา
ต่อไป 
 
 

นักศึกษา
พยาบาลศาสตร์
ช้ันปีท่ี 4 
จ านวน138 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 6 สอบวัดความรู้รวบยอด  
ปีการศึกษา 2562(งบประมาณ 2563) 
กิจกรรมที่ 6.1.1 สอบวัดความรูร้วบยอด
ของสถาบันพระบรมราชนนกจ านวน 3 ครั้ง 
-ค่าอาหารกลางวัน80บาท/มื้อx2มือ้x8คน
x3ครั้ง เป็นเงิน 3,840 บาท 
- ค่าอาหารวา่ง25บาท/มื้อ จ านวน 4 มื้อx 
8 คนx 3 ครั้ง เป็นเงิน 2,400 บาท 
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 6.1.1 เป็นเงิน  
6,240 บาท 
กิจกรรมที่ 6.1.2 สอบวัดความรูร้วบ
ยอดของมหาวิทยาลัยนเรศวรจ านวน 3 
ครั้ง 
-ค่าอาหารกลางวัน80บาท/มื้อx2วันx8คน
x3ครั้ง เป็นเงิน 3,840 บาท 

 
 

สอบสบช. ครั้งท่ี 1 
มี.ค.2563 

สอบสบช. ครั้งท่ี 2 
เม.ย.2563 

 
สอบ มน. ครั้งท่ี 1 

มี.ค.2563 
สอบ มน. ครั้งท่ี 2 

มี.ค.263 
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ปีการศึกษา 2563 
(งบประมาณ 2564) 
6.1ด าเนินการจัดการสอบวดัความรู้
รวบยอด (สบช.,มน.) 
6.2 รายงานผลการสอบให้
คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรและ
คณะกรรมการบรหิารรับทราบเพือ่
พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 
6.3. น าผลการสอบมาใช้ในการวาง
แผนการเสรมิความรู้ในปีการศึกษา
ต่อไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
นักศึกษา
พยาบาลศาสตร์
ช้ันปีท่ี 4 
จ านวน 142คน 
 

- ค่าอาหารวา่ง 25 บาท/มื้อ จ านวน 4 มื้อ
x8คนx3ครั้ง เป็นเงิน 2,400 บาท 
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 6.1.2 เป็นเงิน  
6,240 บาท 
รวมกจิกรรมที ่6 เป็นเงิน 12,480 บาท
ของปีการศึกษา 2562(งบประมาณ 2563) 
 
ปีการศึกษา 2563 (งบประมาณ 
2564) 
กิจกรรมที่ 6.1.1 สอบวัดความรูร้วบ
ยอดของสถาบันพระบรมราชนนกจ านวน 3 
ครั้ง 
-ค่าอาหารกลางวัน80บาท/มื้อx2มือ้x8คน
x3ครั้ง เป็นเงิน 3,840 บาท 
- ค่าอาหารวา่ง25บาท/มื้อ จ านวน 4 มื้อ
x8คนx3ครั้ง เป็นเงิน 2,400 บาท 
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 6.1.1 เป็น
เงิน  6,240 บาท 
กิจกรรมที่6.1.2 สอบวัดความรูร้วบยอด    
ของมหาวิทยาลัยนเรศวรจ านวน 3 ครั้ง 
-ค่าอาหารกลางวัน80บาท/มื้อx2วันx8
คนx3ครั้ง เป็นเงิน 3,840 บาท 
- ค่าอาหารว่าง 25 บาท/มื้อ จ านวน 4 
มื้อx 8 คน x 3 ครั้ง เป็นเงิน 2,400 
บาท 

 
 

 
 
 
 
 

สอบครั้งท่ี 1 
สบช. มี.ค.2564 
มน. มี.ค.2564 

 
สอบครั้งท่ี 2 

สบช. เม.ย.2564 
มน. เม.ย.2564 
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รวมงบประมาณกจิกรรมที่ 6.1.2 เป็น
เงิน  6,240 บาท 
รวมกจิกรรมที ่6 เป็นเงิน 12,480 บาท
ของปีการศึกษา 2563 (งบประมาณ 
2564) 
 

 
*งบประมาณยกมาจากโครงการ 
SP01-03 ปีงบประมาณ2561-
2562 
 

 
งบประมาณ 

แหล่งเงิน 
อุดหนุน รายได ้

2560 - - 
2561* 308,280 - 
2562* 308,280 - 
2563 353,700 - 
2564 363,540 - 
รวม 1,333,800 - 

สรุปงบประมาณโครงการทีS่P01-03 (ปีงบประมาณ 2560-2564) 1,333,800  
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที ่
SP01-04 
ยกระดับการจัดการ
เรียนการสอนใน
ศตวรรษที่ 21 
(ตอบ เป้าประสงค์
ที่ ๓) 
(ปีงบประมาณ 
2561-2562) 
วัตถุประสงค์  
1.เพื่อพัฒนา
อาจารยผ์ู้สอนให้
เป็นครูมืออาชีพ 
2.เพื่อพัฒนา
อาจารยผ์ู้สอนให้มมีี
ศักยภาพ และความ
ความเชี่ยวชาญใน
การสอนที่พัฒนา
ทักษะในศตวรรษที่ 
21 
 

ร้อยละ๑๐ของอาจารย์ ที่
ได้รับการยกย่องให้เป็น
ต้นแบบการจดัการเรียนการ
สอนที่พัฒนานักศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 
 

กิจกรรมที่ ๑ การก าหนด
คุณลักษณะของครูต้นแบบของ
วิทยาลัยฯพยาบาล 
 
กิจกรรมที่ ๒ ประชมุเชิงปฏบิัติการ 
พัฒนาศักยภาพจัดการเรียนการสอน
และการวัดประเมินในศตวรรษที ่๒๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 
ท าสื่อการเรียนการสอนเช่น การ
เขียนsenario ส าหรับการสอนที่

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

กิจกรรมที่ 1  
-ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
กิจกรรมที่ ๒  
- ค่าตอบแทนวิทยากรเอกชน จ านวน 
๑๔ ช่ัวโมงxช่ัวโมงละ๑,๒๐๐บาท เป็น
เงิน ๑๖,๘๐๐ บาท 
- ค่าเดินทางวิทยากรไป-กลับ/น้ ามัน
เชื้อเพลิงเป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท 
- ค่าที่พักวิทยากร ๑,๒๐๐ บาทx๓คืน  
เป็นเงิน๓,๖๐๐ บาท 
- ค่าอาหารว่าง ๖๐ คนๆละ ๒๕บาท/
มื้อ x ๔มื้อเป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท 
- อาหารกลางวัน ๘๐บาท/มื้อx ๒มื้อx 
๖๐คนเป็นเงิน๙,๖๐๐ บาท 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ ถ่ายเอกสาร๕,๐๐๐
บาท 
รวมงินกิจกรรมที่๒เป็นเงิน ๔๗,๐๐๐
บาท 
 
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาการจัดการเรยีน
การสอนในศตวรรษท่ี 21 
-ค่าตอบแทน 9,000บาท 
-ค่าพาหนะ 6,000 บาท 

งบประมาณ 
2561-2562 

วิทยาลัยมีครู
ต้นแบบในการ
จัดการเรียนการ
สอนที่พัฒนา
นักศึกษาใน
ศตวรรษที่ ๒๑ 

-รอง
ผู้อ านวยการ
งานวิชาการ 
- อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 
-หัวหน้างานจัด
การศึกษา 
-หัวหน้างาน
กิจการนักศึกษา 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

ครอบคลมุทุกสาขา,การท าวิดีโอการ
สอน,การท า e-leaning,การท าคูม่ือ
การจัดการเรยีนการสอนแบบ 
PBL,CBL,TBL 
- พัฒนาการท าเครื่องวัดและ
ประเมินผลการจดัการเรียนการสอน
โดยใช้บริบทเป็นฐาน เช่น โจทย์
สถานการณ์ ของ OSCE, 
กิจกรรมที่ ๔  
การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
กิจกรรมที่ ๕  
การค้นหาครูต้นแบบ 

 
 
 
 

-ค่าที่พัก 2,000 บาท 
-ค่าอาหาร 19,000 บาท 
รวมงบประมาณ 36,000 บาท 
 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ 4 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
-ไม่ใช้งบประมาณ 
กิจกรรมที่ ๕ การค้นหาครูต้นแบบ 
-ไม่ใช้งบประมาณ 
 
รวมงบประมาณโครงการที่ ๓  
เป็นเงิน  ๘๓,๐๐๐ บาท  
 

ปี 
งบประมาณ 

แหล่งเงิน 
อุดหนุน ราย 

ได้ 
2560 - - 
2561 ๘๓,๐๐๐ - 
2562 ๘๓,๐๐๐ - 
รวม 166,000 - 

 
 

สรุปงบประมาณโครงการที่ SP01-04 (ปีงบประมาณ 2561-2562) 166,000  
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที ่
SP01-04 
โครงการพัฒนาครู
ต้นแบบ 
(ตอบเป้าประสงค์
ที่ ๓) 
ปีการศึกษา 2562-
2563 
(ปีงบประมาณ
2563-2564) 
วัตถุประสงค์  
1.เพื่อพัฒนา
อาจารยผ์ู้สอนให้
เป็นครูมืออาชีพ 
2.เพื่อพัฒนา
อาจารยผ์ู้สอนให้มี
มีศักยภาพ และ
ความความ
เชี่ยวชาญใน 
การสอนที่พัฒนา
ทักษะในศตวรรษที่ 
21 

จ านวนของครูต้นแบบ 
ที่ได้รับการยกย่องให้เป็น
ต้นแบบการจดัการเรียนการ
สอนที่พัฒนานักศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 
 

ปี 
งบประมาณ 

ค่าเปูาหมาย
(คน) 

2560 5 
2561 10 
2562 15 
2563 20 
2564 25  

กิจกรรมที่ ๑ การก าหนด
คุณลักษณะของครูต้นแบบของ
วิทยาลัยฯพยาบาล 
ปีการศึกษา 2562 
(งบประมาณ 2563) 
1.1 ก าหนดมาตรฐานครูมืออาชีพ
ตามแนวทางการส่งเสรมิการจัดการ
เรียนการสอนของอาจารย์ใน
สถาบันอุดมศึกษา 
1.2 จดัท าคู่มือครูมืออาชีพ 
ปีการศึกษา 2563 
(งบประมาณ 2564) 
1.1 ทบทวนมาตรฐานครูมืออาชีพ
ตามแนวทางการส่งเสรมิการจัดการ
เรียนการสอนของอาจารย์ใน
สถาบันอุดมศึกษา 
1.2 ทบทวนคู่มือครูมืออาชีพ 

-อาจารย์จ านวน 
๖๐ คน 

กิจกรรมที่ 1  
-ไม่ใช้งบประมาณ 

ปีงบประมาณ    
  2563-
2564 

วิทยาลัยมีครู
ต้นแบบในการ
จัดการเรียนการ
สอนที่พัฒนา
นักศึกษาใน
ศตวรรษที่ ๒๑ 
2.นักศึกษาได้รับ
การถ่ายทอด
ความรู้และการ
เรียนการสอนที่มี
คุณภาพ 
3.บุคลากรที่ได้ 
รับความยกย่องมี
ความภาคภูมิใจ
รักและภักดีต่อ
วิทยาลัย 
 

งานทรัพยากร
บุคคล และงาน
ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

กิจกรรมที่ 2 การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ปีการศกึษา 2562 
(ปีงบประมาณ 2563) 
2.1 นิเทศการสอนภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบตัิโดยคณะกรรมการที่
รับผิดชอบเพื่อค้นหาครูต้นแบบ 
2.2 ประเมินแผนการสอนที่แสดงถึง

-อาจารย์จ านวน 
๖๐ คน 

กิจกรรมที่ 2 
-ไม่ใช้งบประมาณ 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

ความเชี่ยวชาญในการสอนของครู
ต้นแบบ 
2.3 ใหร้างวัลเพื่อยกย่องครตู้นแบบ 
ปีการศึกษา2563 
(ปีงบประมาณ 2564) 
2.1 นิเทศการสอนภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบตัิโดยคณะกรรมการที่
รับผิดชอบเพื่อค้นหาครูต้นแบบ 
2.2 ประเมินแผนการสอนที่แสดงถึง
ความเชี่ยวชาญในการสอนของครู
ต้นแบบ 
2.3 ใหร้างวัลเพื่อยกย่องครตู้นแบบ 

  กิจกรรมที่ 3 การค้นหาครูต้นแบบ 
ปีการศึกษา 2562 
(ปีงบประมาณ 2563) 
3.1 จัดประชุมครผูู้สอนเพื่อ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้การเรยีนการสอน
การวัดประเมินผล 
ปีการศึกษา 2563 
(งบประมาณ 2564) 
3.1 จัดประชุมครผูู้สอนเพื่อ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้การเรยีนการสอน
การวัดประเมินผล 

 กิจกรรมที่ 3  -ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ป ี
งบประมาณ 

แหล่งเงิน 
อุดหนุน ราย 

ได้ 
2560 - - 
2561 ๘๓,๐๐๐* - 
2562 ๘๓,๐๐๐* - 
2563 - - 
2564 - - 
รวม 166,000 - 

*ยกงบประมาณมาจากปีงบประมาณ 2561-
2562 

   

สรุปงบประมาณโครงการทีS่P01-04 (ปีงบประมาณ 2560-2564) 166,000  
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โครงการ/

วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ประโยชน์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่  
SP01-05 
ยกระดับการ
บริหารหลกัสูตรสู่
ความเป็นเลิศ  
 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
โครงการงาน
ประจ า 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนาการ
บริหารจดัการ
หลักสตูรสู่ความ
เป็นเลิศมี
ประสิทธิภาพตาม
มาตรฐานผลการ
เรียนรู ้
๒. พัฒนาผลการ
ประเมินคุณภาพ
ภายในระดับ
หลักสตูร  

 ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการ 
1. ค่าเฉลี่ยผลการประเมิน
คุณภาพบณัฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรสีาขาพยาบาล
ศาสตร์จากผู้ใช้บณัฑิต (มี
ค่าเฉลี่ย ≥ ๔.30) 
2. ระดับคะแนนผลการ
ประเมินคุณภาพระดับ
หลักสตูร (ค่าเปูาหมาย  
≥4.00) 
ตัวชี้วัดกิจกรรมที่ 1 
1. มีผลการวเิคราะห์ผลการ
บริหารหลักสตูร 
2. มีแผนการบรหิาร
หลักสตูรการศึกษา 2562 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 1 วิเคราะห์ผลการ
บริหารหลกัสูตร และวางแผนการ
บริหารหลกัสูตร 
1.1 วิเคราะห์ผลการด าเนินการ
บริหารหลักสตูรในปีการศึกษา 
2560 และ 2561 ภาคต้น 
(องค์ประกอบท่ี 1-6) 
1.2 วิเคราะห์ผลการทวนสอบ 
ผลสัมฤทธ์ิ ผลการเรียนรู้ จดัการ
เรียนการสอน ทุกรายวิชา และวาง
แผนพัฒนาจัดการเรยีนการสอนปี
การศึกษา 2561 ภาคต้น   
1.3 วิเคราะห์ Master Plan ปี
การศึกษา 2561 
-วิเคราะหร์ายวิชาที่ต้องปรับเนื้อหา
การเรยีนการสอนให้ทันสมัย 
-วิเคราะหผ์ลการจัดการเรียนการ
สอนทุกรายวิชา (มคอ ๕ และ มคอ.
6 ภาคต้น ปีการศึกษา 2561) 
-ทบทวนระบบและกลไกการบริหาร
หลักสตูรปี 2561 (ภายหลังจากใช้
ในภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2561) 
1.4 วางแผนการบริหารหลักสูตร 
1.4.1 วางแผนการรับและเตรียม

รองวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร หัวหน้า
ภาควิชา หัวหน้า
งานจ านวน 15 
คน 

 

กิจกรรมที่ 1 วิเคราะห์ผลการบรหิาร
หลักสูตร และวางแผนการบริหารหลักสูตร 
(เงินอุดหนุน) 
1. ค่าอาหารกลางวัน (80บาทต่อคนต่อมื้อ)  
= 80บาทx15คนx3 มื้อ = 3,600 บาท  
2. ค่าอาหารว่าง (25บาทต่อคนตอ่มื้อ) (15 
คน × 25 บาทx 6มื้อ) =2,250 บาท 
3. ค่าถ่ายเอกสาร และเข้าเลม่ 15 เลม่ 
x150 บาท เป็นเงิน 2,250 
 
4. ค่าถ่ายเอกสาร และเข้าเลม่ 60 เลม่ 
x100 บาท x 3 เลม่ เป็นเงิน 18,000 
บาท 
 
รวมกจิกรรมที่ 1 เป็นเงิน 26,100 บาท 

งบประมาณ 
2560-
2562 

วิทยาลัยได้รับการ
ยอมรับในด้านการ
บริหารหลักสตูร
อย่างมีคุณภาพ 

-รองผู้อ านวยการ
งานวิชาการ 
- อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 
-หัวหน้างานจัด
การศึกษา 
-หัวหน้างาน
กิจการนักศึกษา 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

ความพร้อมนักศึกษา 
1.4.2 วางแผนพัฒนาระบบและ
กลไกการบริหารหลักสูตร ปี
การศึกษา 2562 
1.4.3 วางแผนจัดท าแผนการศึกษา  
(Master Plan)และตารางสอนปี
การศึกษา 2562 
1.4.4 วางแผนก าหนดภาระงาน
และมอบหมายภาระงาน ประจ าปี
การศึกษา 2562 
1.4.5 วางแผนก าหนดคณุสมบัติ
อาจารยผ์ู้สอนตามเกณฑ์สกอ. และ
สภาการพยาบาล 
1.4.6 วางแผนก าหนดแนวทางการ
จัดท ามคอ.๓, ๔,5,6  และแผนการ
สอน . 
1.4.7 วางแผนการมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบรายวิชา และวิธีการ
จัดการเรียนการสอนตามนโยบายที่
ก าหนด 
1.4.8 วางแผนก าหนดรายวิชาที่จะ
มีการบูรณาการกับการวิจยั การ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม บริการ
วิชาการและพัฒนานักศึกษา 
1.4.9  วางแผนก าหนดรายวิชาที่
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

จะมีการพัฒนาอัตลักณ์บัณฑิต 
1.4.10 วางแผนการสรรหาผู้รับผดิ
หลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565  
1.4.11 วางแผนการธ ารงรักษา
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรให้อยู่
คงอยู่ 
1.4.12 วางแผนการส่งเสริมพัฒนา
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 
1.4.13 วางแผนการจดัหาสิ่ง
สนับสนุนการเรยีนรู ้
1.5 จัดท าคู่มือ 
-คู่มือการบริหารหลักสตูร (จ านวน 
15 เล่ม) 
-คู่มือการจัดการเรยีนการสอน
(จ านวน 60 เล่ม) 
-คู่มือการวัดประเมินผล(จ านวน 60 
เล่ม) 
-คู่มือการจัดท ามคอ. 3, 4, 5, 6 
และการจัดท าแผนการสอน  

 ตัวชี้วัดกิจกรรมที่ 2.1 
มีแผนการศึกษาตลอด
หลักสตูร แผนการจัดการ
ศึกษาประจ าปี และ
ตารางสอน ท่ีสอดคล้องตาม

กิจกรรมที่ 2 ด าเนินการยกระดับ
การบริหารหลกัสูตรสู่ความเป็นเลิศ 
กิจกรรมที่ 2.1 ประชุมจัดท า
แผนการศึกษา  (Master Plan) 
และตารางสอน 

รองวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร หัวหน้า
ภาควิชา หัวหน้า
งานจ านวน 15 

 
 
กิจกรรมที่ 2.1 ประชมุจัดท าแผนการ
ศึกษาและ ตารางสอน (เงินอุดหนุน) 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

หลักการจดัการศึกษา ระยะที่ 1 จัดท าแผนการศึกษา  
(Master Plan) 
ระยะที่ 2 จัดท าตารางสอน 
 
 
 

คน 
 

ระยะที่ 1 จัดท าแผนการศึกษา   
1. ค่าอาหารกลางวัน  
= 80บาทx15คนx2 มื้อ = 2,400 บาท  
2. ค่าอาหารว่าง (25บาทต่อคนตอ่มื้อ) (15 
คน × 25 บาทx 4มื้อ) =1,500 บาท 
รวม 3,900 บาท 
ระยะที่ 2 จัดท าตารางสอน 
1. ค่าอาหารกลางวัน (80บาทต่อคนต่อมื้อ)  
= 80บาทx15คนx2 มื้อ = 2,400 บาท  
2. ค่าอาหารว่าง (25บาทต่อคนตอ่มื้อ) (15 
คน × 25 บาทx 4มื้อ) =1,500 บาท 
รวม 3,900 บาท 
รวมกจิกรรมที่ 2.1 เป็นเงิน 7,800 บาท 

 ตัวชี้วัดกิจกรรมที่ 2.2 
ร้อยละ100 ของอาจารย์
ผู้สอนมีคณุวุฒิและ/ความ
เชี่ยวชาญตรงตามรายวิชา 
 

กิจกรรมที่ 2.2 ประชุมก าหนด
ภาระงานและมอบหมายภาระงาน 
ประจ าปีการศึกษา 2562 
- ช้ีแจงหลักสูตร นโยบายการจัดการ
เรียนการสอน, การวัดประเมินผล, 
แนวทางการจัดท ามคอ.๓, ๔,5,6,  
แผนการสอน,  รายวิชาที่จะมี
การบูรณาการกับการวิจัย การท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมบริการวิชาการ
,และพัฒนานักศึกษา รายวิชาที่จะมี
การพัฒนาอัตลักณ์บณัฑิต 
- ช้ีแจงเกณฑ์ และมอบภาระงาน 

-รองวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร หัวหน้า
ภาควิชา หัวหน้า
งานจ านวน 
อาจารย์ทุกคน   
60 คน  
 

กิจกรรมที่ 2.2 ประชมุก าหนดภาระงาน
และมอบหมายภาระงาน ประจ าปี
การศึกษา 2562 (เงินอุดหนุน) 
1. ค่าอาหารกลางวัน (80บาทต่อคนต่อมื้อ)  
= 80บาทx60คนx2 มื้อ = 9,600 บาท  
2. ค่าอาหารว่าง (25บาทต่อคนตอ่มื้อ) 
(80คน × 25 บาทx 4มื้อ) =8,000 บาท 
 
รวมกจิกรรมที่ 2.2 เป็นเงิน 17,600 
บาท 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

 ตัวชี้วัดกิจกรรมที่ 2.3 
1. ร้อยละ 100 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนมีมคอ. 3 
และมคอ.4 ก่อนเปิดภาค
การศึกษา 
2. ร้อยละ 100 ของ
รายวิชาที่มีการจดัการเรียน
การสอนสอดคล้องกับ
ผลลัพธ์การเรียนรูต้ามเกณฑ์
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 
3 ร้อยละ 10 ของราย
วิชาชีพพยาบาลที่เปิดสอน 
มีการบูรณาการกับพันธกิจ
อื่น 
 

กิจกรรมที่ 2.3 
ประชุมเชิงปฏิบัติการน าเสนอและ
วิพากษ์ แผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชา (มคอ.๓ และมคอ.๔ และ
แผนการสอน)  
ระยะที่ 1 ภาคเรียนต้น (5 วัน) 
ระยะที่ 2 ภาคปลาย และฤดูร้อน 
(5 วัน) โดย 
- มอบหมายผูร้ับผดิชอบรายวิชา
ประชุมร่วมกับผูส้อนเพื่อออกแบบ
การเรยีนการสอน และน าเสนอการ
ออกแบบรายวิชาให้มีประสิทธิภาพ 
(มคอ.3และมคอ.4)  
- วิพากษ์ มคอ.3-4 (ครอบคลมุถงึ
การพิจารณาคณุสมบัติอาจารย์
ผู้สอน) โดย คณะกรรมการวิพากษ์ 

-รองวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร หัวหน้า
ภาควิชา หัวหน้า
งานจ านวน 15 
คน 
- อาจารย์ทุกคน   
20 คน  
 

กิจกรรมที่ 2.3 
ประชุมเชิงปฏิบัติการน าเสนอและวิพากษ์ 
แผนการจดัการเรียนรู้รายวิชา ประจ าปี
การศึกษา 2562 (เงินอุดหนุน) 
 
ระยะที่ 1 ภาคเรียนต้น (5 วัน) 
1. ค่าอาหารกลางวัน (80บาทต่อคนต่อมื้อ) 
= 80บาทx35คนx5 มื้อ = 14,000 บาท  
2. ค่าอาหารว่าง (25บาทต่อคนตอ่มื้อ) 
(35คน × 25 บาทx 10มื้อ) =8,750 
บาท 
รวมเป็น 22,750 บาท 
ระยะที่ 2 ภาคเรียนปลายและภาคฤดูร้อน 
(5 วัน) 
1. ค่าอาหารกลางวัน (80บาทต่อคนต่อมื้อ) 
= 80บาทx35คนx5 มื้อ = 14,000 บาท  
2. ค่าอาหารว่าง (25บาทต่อคนตอ่มื้อ) 
(35คน × 25 บาทx 20มื้อ) =17,500 
บาท 
รวมเป็น 31,500 บาท 
 
รวมกจิกรรมที่ 2.3  
เป็นเงิน  54,250 บาท 
 
 

   



 
 

แผนกลยุทธ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช (พ.ศ. 2560-2564)  ฉบับปรับปรุง หน้า 102 
 

โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

 ตัวชี้วัดกิจกรรมที่ 2.4 
มีรูปเล่มเครื่องมือท่ีใช้ในการ
วัดและประเมินผลของ
วิทยาลัย 

กิจกรรมที่ 2.4 พัฒนาเครื่องมือวัด
และประเมินผล 
- หัวหน้าภาควิชารวบรวมเครื่องมอื
ที่ใช้ในการวัดและประเมินผลของ
ภาควิชา 
- ประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสตูรวิพากษ์เครื่องมือท่ีใช้ในการ
วัดและประเมินผล 
- จัดท ารูปเลม่เครื่องมือท่ีใช้ในการ
วัดและประเมินผลของวิทยาลัย 
- เผยแพร่เครื่องมือท่ีใช้ในการวัดและ
ประเมินผลของวิทยาลัย 

-รองวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร หัวหน้า
ภาควิชา หัวหน้า
งานจ านวน 15 
คน 
 

กิจกรรมที่ 2.4 พัฒนาเครื่องมือวัดและ
ประเมินผล (เงินอุดหนุน) 
1. ค่าอาหารกลางวัน (80บาทต่อคนต่อมื้อ)  
= 80บาทx15คนx1 มื้อ =  1,200 บาท  
2. ค่าอาหารว่าง (25บาทต่อคนตอ่มื้อ) (15 
คน × 25 บาทx 2มื้อ) = 750 บาท 
3. ค่าถ่ายเอกสาร และเข้าเลม่ 60 เลม่ 
x100 บาท x  เป็นเงิน 6,000 บาท 
รวมกจิกรรมที่ 2.4 เป็นเงิน 7,950 บาท 

   

 ตัวชี้วัดกิจกรรมที่ 2.5 
มีรายชื่อผูร้ับผดิหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565 

กิจกรรมที่ 2.5ประชมุสรรหา
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพยาบาลศา
สตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2565 
-คณะกรรมการรับสมัคร/สรรหา/
คัดเลือกตามแผน และระบบกลไกฯ
ที่ก าหนดใน 
- แต่งตั้งผู้รับผดิหลักสูตรพยาบาลศา
สตรบณัฑติ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2565 
 
 
 

-รองวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 
หัวหน้าภาควิชา 
หัวหน้างาน  
ผู้รับผิดชอบงาน
ทรัพยากรบุคคล
ฯ จ านวน 20 
คน   

กิจกรรมที่ 2.5 
ประชุมสรรหาผู้รับผิดหลักสูตรพยาบาลศา
สตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565 
(เงินอุดหนุน) 
1. ค่าอาหารว่าง (25บาทต่อคนตอ่มื้อ) 
(20คน × 25 บาทx 1มื้อ) = 500 บาท 
รวมกจิกรรมที่ 2.5 เป็นเงิน 500 บาท 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

 ตัวชี้วัดกิจกรรมที่ 2.6 
1. อัตราการคงอยู่ของ
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูรร้อยละ 100 
2. ร้อยละ 100 ของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้รับ
การพัฒนาความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาการ วิชาชีพ และการ
ผลิตผลงานวิชาการ 
3. ร้อยละ 100 ของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีผลงาน
วิชาการอย่างน้อย1เรื่อง/5 ป ี
4. ร้อยละ 80 ของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความ
พึงพอใจต่อการส่งเสรมิและ
พัฒนาอาจารย์ผูร้ับผดิชอบ
หลัก สูตรอยู่ในระดับดีขึ้นไป  

กิจกรรมที่ 2.6 
ส่งเสริมพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรตามแผนที่ก าหนด 
 

คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 
จ านวน 15 คน   

กิจกรรมที่ 2.6 ส่งเสริมพัฒนาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามแผนที่ก าหนด 
งบประมาณอยู่ท่ีงานทรัพยากรฯ 

   

 ตัวชี้วัดกิจกรรมที่ 3 
ระดับคะแนนผลการ
ประเมินคุณภาพระดับ
หลักสตูร (ค่าเปูาหมาย  
≥4.00) 
 

กิจกรรมที ่3 การก ากับติดตามและ
ควบคุมคุณภาพการศึกษา 
- ติดตามการจัดท าโครงการตาม
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 
2562 ตามไตรมาส 
- ติดตามผลการบรหิารหลักสตูร 
ตามองค์ประกอบ 1-6 เมื่อสิ้นสดุ
ภาคการศึกษา 

คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 
จ านวน 15 คน   

กิจกรรมที่ 3 การก ากับติดตามและควบคุม
คุณภาพการศึกษา 
ค่าอาหารว่าง (25บาทต่อคนต่อมือ้) (15 
คน × 25 บาทx 3 มื้อ) = 1,125 บาท 
 
รวมกจิกรรมที่ 3 เป็นเงิน 1,125 บาท 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

 ตัวชี้วัดกิจกรรมที่ 4 
ระดับคะแนนผลการ
ประเมินคุณภาพระดับ
หลักสตูร (ค่าเปูาหมาย  
≥4.00) 
 

กิจกรรมที่ 4 ประเมินผลและน าผล
ไปพัฒนา 
4.1 ประเมินผลการด าเนินงานตาม
ตัวช้ีวัดของระบบและกลไกการ
บริหารหลักสตูร (องค์ประกอบ 1-
6) 
4.2 ประเมินกระบวนการของระบบ
และกลไกการบริหารหลักสูตร 
4.3 จดัท าแนวทางการพัฒนา ตาม
ผลการประเมินไปปรับปรุงระบบ
และกลไกการบริหารหลักสูตรในปี
การศึกษาต่อไป  
4.4 เผยแพร่ผลการด าเนินงานต่อ
ผู้เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

กิจกรรมที่ 4 ประเมินผลและน าผลไป
พัฒนา 
งบประมาณรวมกับกจิกรรมที่ 3 
 
 
 
 

  

ปี 
งบประมาณ 

แหล่งเงิน 
อุดหนุน รายได ้

2560  - 
2561 115,325 - 
2562 115,325 - 
รวม  230,650 - 

   

สรุปงบประมาณโครงการที ่SP01-05 (ปีงบประมาณ 2560-2562) 230,650    
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที ่
 SP01-05 
ยกระดับการ
บริหารหลกัสูตรสู่
ความ 
เป็นเลิศ(ตอบ
เป้าประสงค์ที่ ๔) 
ปีการศึกษา 
2562-2563 
(ปีงบประมาณ 
2563-2564)  
วัตถุประสงค์ 
เพื่อพัฒนาการ
บริหารจดัการ
หลักสตูรสู่ความ
เป็นเลิศ 

ผลการประเมินคณุภาพ
ระดับหลักสตูร  
 

ปี 
งบประมาณ 

ค่าเปูาหมาย 

2560 ≥3.51 
2561 ≥3.80 
2562 ≥4.00 
2563 ≥4.20 
2564 ≥4.51  

กิจกรรมที่ 1 วิเคราะห์ผลการ
บริหารหลกัสูตร และวางแผนการ
บริหารหลกัสูตร 
1.1 ประชุมวิเคราะหผ์ลการบรหิาร 
หลักสตูรในปีท่ีผ่านมา และวางแผน
การพัฒนาการบรหิารหลกัสตูร 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 
และงานจัด
การศึกษา 
จ านวน 20 คน 

กิจกรรมที่ 1  
วิเคราะห์ผลการบริหารหลกัสูตร และ
วางแผนการบริหารหลักสูตร (เงินอุดหนุน) 
ปีการศึกษา 2562(ปีงบประมาณ 2563)  
1. ค่าอาหารกลางวัน (80บาทต่อคนต่อมื้อ) 
= 80บาทx 20 คนx3มื้อ = 4,800 บาท  
2. ค่าอาหารว่าง (25บาทต่อคนตอ่มื้อ)  
(20 คน × 25 บาทx 6มื้อ)=3,000บาท 
3. ค่าถ่ายเอกสาร และเข้าเลม่ 15 เลม่ 
x150 บาท เป็นเงิน 2,250บาท 
4. ค่าถ่ายเอกสาร และเข้าเลม่ 60 เลม่ 
x100 บาท x 3 เลม่ เป็นเงิน 18,000 
บาท 
รวมเป็นเงิน 28,050 บาท 
ปีการศึกษา 2563(งบประมาณ 2564)  
1. ค่าอาหารกลางวัน (80บาทต่อคนต่อมื้อ) 
= 80บาทx 20 คนx3มื้อ = 4,800 บาท  
2. ค่าอาหารว่าง (25บาทต่อคนตอ่มื้อ)  
(20 คน × 25 บาทx 6มื้อ)=3,000บาท 
3. ค่าถ่ายเอกสาร และเข้าเลม่ 15 เลม่ 
x150 บาท เป็นเงิน 2,250บาท 
4. ค่าถ่ายเอกสาร และเข้าเลม่ 60 เลม่ 
x100 บาท x 3 เลม่ เป็นเงิน 18,000 
บาท 
รวมเป็นเงิน 28,050 บาท 

งบประมาณ 
2563-
2564 

1.วิทยาลยัได้รับ
การยอมรับในด้าน
การจัดการเรยีน
การสอน 
2.อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูรและทีม
บริหารมีความ
มั่นใจภาคภมูิใจใน
การผลิตบณัฑิต
ทีมคุณภาพ 
3.สังคมมีความ
เชื่อมั่นในคุณภาพ
บัณฑิตของ
วิทยาลัย 
4.บัณฑิตมี
คุณภาพตาม
มาตรฐานผลลัพธ์
ผู้เรยีนตาม
มาตรฐานการ
อุดมศึกษา พศ. 
2561 

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

  กิจกรรมที่ 2ประชุมจัดท าแผนการ
ศึกษาและ ตารางสอน 
2.1 ด าเนินการพัฒนาการบรหิาร
หลักสตูร ดังนี ้
2.2 ประชุมจดัท าแผนการศึกษา
และตารางสอน 
 
 

คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 
และงานจัด
การศึกษา 
จ านวน 20 คน 

กิจกรรมที่ 2 
ประชุมจัดท าแผนการศึกษาและ 
ตารางสอน(เงินอุดหนุน) 
ปีการศึกษา 2562(งบประมาณ 2563)  
ระยะที่ 1 จัดท าแผนการศึกษา   
1. ค่าอาหารกลางวัน  
= 80บาทx 20 คนx2มื้อ = 3,200 บาท  
2. ค่าอาหารว่าง (25บาทต่อคนตอ่มื้อ) (20 
คน × 25 บาทx 4มื้อ)=2,000 บาท 
รวม 5,200 บาท 
ระยะที่ 2 จัดท าตารางสอน 
1. ค่าอาหารกลางวัน  
= 80บาทx 20 คนx2มื้อ = 3,200 บาท  
2. ค่าอาหารว่าง (25บาทต่อคนตอ่มื้อ) (20 
คน × 25 บาทx 4มื้อ)=2,000 บาท 
รวม 5,200 บาท 
รวมกจิกรรมที่ 2  เป็นเงิน 10,400 บาท 
ปีการศึกษา 2563(งบประมาณ 2564)  
ระยะที่ 1 จัดท าแผนการศึกษา   
1. ค่าอาหารกลางวัน  
= 80บาทx 20 คนx2มื้อ = 3,200 บาท  
2. ค่าอาหารว่าง (25บาทต่อคนตอ่มื้อ) (20 
คน × 25 บาทx 4มื้อ)=2,000 บาท 
รวม 5,200 บาท 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

ระยะที่ 2 จัดท าตารางสอน 
1. ค่าอาหารกลางวัน  
= 80บาทx 20 คนx2มื้อ = 3,200 บาท  
2. ค่าอาหารว่าง (25บาทต่อคนตอ่มื้อ) (20 
คน × 25 บาทx 4มื้อ)=2,000 บาท 
รวม 5,200 บาท 
รวมกจิกรรมที่ 2  เป็นเงิน 10,400 บาท 

  กิจกรรมที่ 3 ประชมุภาระงานและ
มอบภาระงานจ านวน 3 ครั้ง 
 

คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 
และงานจัด
การศึกษา 
จ านวน 20 คน 

กิจกรรมที่ 3  
ประชุมก าหนดภาระงานและมอบหมาย
ภาระงาน ประจ าปีการศกึษา 2562 (เงิน
อุดหนุน) 
ปีการศึกษา 2562(งบประมาณ 2563)  
1. ค่าอาหารกลางวัน (80บาทต่อคนต่อมื้อ) 
= 80บาทx20คนx3 มื้อ = 4,800 บาท  
2. ค่าอาหารว่าง (25บาทต่อคนตอ่มื้อ) 
(20คน × 25 บาทx 6มื้อ) =3,000 บาท 
รวมกจิกรรมที่ 3 เป็นเงิน 7,800 บาท 
ปีการศึกษา 2563(งบประมาณ 2564)  
1. ค่าอาหารกลางวัน (80บาทต่อคนต่อมื้อ) 
= 80บาทx20คนx3 มื้อ = 4,800 บาท  
2. ค่าอาหารว่าง (25บาทต่อคนตอ่มื้อ) 
(20คน × 25 บาทx 6มื้อ) =3,000 บาท 
รวมกจิกรรมที่ 3 เป็นเงิน 7,800 บาท 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

  กิจกรรมที่ 4 ประชมุเชิงปฏบิัติการ
น าเสนอและวิพากษ์แผนการ
จัดการเรียนรูร้ายวิชา(มคอ.3,4 
และแผนการสอน) 
 

อาจารย์จ านวน 
35 คน 

กิจกรรมที่ 4 
ประชุมเชิงปฏิบัติการน าเสนอและวิพากษ์ 
แผนการจดัการเรียนรู้รายวิชา ประจ าปี
การศึกษา 2562 (เงินอุดหนุน) 
ปีการศึกษา 2562(งบประมาณ 2563)  
ระยะที่ 1 ภาคเรียนต้น (5 วัน) 
1. ค่าอาหารกลางวัน (80บาทต่อคนต่อมื้อ) 
= 80บาทx35คนx5มื้อ = 14,000 บาท  
2. ค่าอาหารว่าง (25บาทต่อคนตอ่มื้อ) 
(35คน × 25 บาทx 10มื้อ)=8,750บาท 
รวมเป็น 22,750 บาท 
ระยะที่ 2ภาคเรียนปลายและภาคฤดูร้อน
(5วัน) 
1. ค่าอาหารกลางวัน (80บาทต่อคนต่อมื้อ) 
= 80บาทx35คนx5 มื้อ = 14,000 บาท  
2. ค่าอาหารว่าง (25บาทต่อคนตอ่มื้อ) 
(35คน × 25 บาทx 10มื้อ) =8,750บาท 
รวมเป็น 22,750 บาท 
รวมกจิกรรมที่ 4 เป็นเงิน  45,500 บาท 
ปีการศึกษา 2563(งบประมาณ 2564)  
ระยะที่ 1 ภาคเรียนต้น (5 วัน) 
1. ค่าอาหารกลางวัน (80บาทต่อคนต่อมื้อ) 
= 80บาทx35คนx5มื้อ = 14,000 บาท  
2. ค่าอาหารว่าง (25บาทต่อคนตอ่มื้อ) 
(35คน × 25 บาทx 10มื้อ)=8,750บาท 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

รวมเป็น 22,750 บาท 
ระยะที่ 2 ภาคเรียนปลายและภาคฤดูร้อน
(5วัน) 
1. ค่าอาหารกลางวัน (80บาทต่อคนต่อมื้อ) 
= 80บาทx35คนx5 มื้อ = 14,000 บาท  
2. ค่าอาหารว่าง (25บาทต่อคนตอ่มื้อ) 
(35คน × 25 บาทx 10มื้อ) =8,750บาท 
รวมเป็น 22,750 บาท 
รวมกจิกรรมที่ 4 เป็นเงิน  45,500 บาท 

  กิจกรรมที่ 5 พัฒนาเครื่องมือวัด
และประเมินผล 
 

คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 
และงานจัด
การศึกษา 
จ านวน 15 คน 

กิจกรรมที่ 5 พัฒนาเครื่องมือวัดและ
ประเมินผล(เงินอุดหนุน) 
ปีการศึกษา 2562(งบประมาณ 2563)  
1. ค่าอาหารกลางวัน (80บาทต่อคนต่อมื้อ) 
= 80บาทx15คนx1มื้อ =  1,200 บาท  
2. ค่าอาหารว่าง (25บาทต่อคนตอ่มื้อ) (15 
คน × 25 บาทx 2มื้อ)= 750 บาท 
3. ค่าถ่ายเอกสาร และเข้าเลม่ 60 เลม่ 
x100 บาท x  เป็นเงิน 6,000 บาท 
รวมกจิกรรมที่ 5 เป็นเงิน 7,950 บาท 
ปีการศึกษา 2563(งบประมาณ 2564)  
1. ค่าอาหารกลางวัน (80บาทต่อคนต่อมื้อ) 
= 80บาทx15คนx1มื้อ =  1,200 บาท  
2. ค่าอาหารว่าง (25บาทต่อคนตอ่มื้อ)  
(15 คน × 25 บาทx 2มื้อ)= 750 บาท 
รวมกจิกรรมที่ 5 เป็นเงิน 1,950 บาท 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

  กิจกรรมที่ 6 ประชุมเชิงปฏบิัติการ
เพ่ิมสมรรถนะอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรในการพัฒนาบริหาร
หลักสูตรอย่างมีคุณภาพ 
 
 

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 15 
คน 

กิจกรรมที่ 6 
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มสมรรถนะอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในการพัฒนาบริหาร
หลักสตูรอย่างมีคณุภาพ 
ปีการศึกษา 2562(งบประมาณ 2563) 
และปีการศึกษา 2563 (งบประมาณ 
2564)  
- ค่าตอบแทนวิทยากรหน่วยงานรฐับาล ชม.
ละ 600บาท x 6ชม. เป็นเงิน 3,600 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน (นอกสถานท่ี) จ านวน 
15 คน x 120บาทx1มื้อx1วัน เป็นเงิน 
1,800 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจ านวน 15 คน
x25บาทx 2 มื้อ เป็นเงิน 750 บาท 
- ค่าที่พักx2คืนx700บาทx17คน  
23,800 บาท 
- ค่าน้ ามัน ไป-กลับ รถราชการ 2 คัน เป็น
เงิน 8,000 บาท 
- ค่าเบี้ยเลีย้งพนักงานขับรถ 2 คนx2วัน
x240 บาท เป็นเงิน 960 บาท 
- ค่าเบี้ยเลีย้ง160บาทx1วันx15 คน เป็น
เงิน 2,400 บาท 
- ค่าเบี้ยเลีย้ง240บาทx1วันx 15คน เป็น
เงิน 3,600 บาท 
- ค่าถ่ายเอกสารเป็นเงิน 500 บาท 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

รวมกจิกรรมที่  6  เป็นเงิน 45,410 บาท 
ในปีการศึกษา 2562(งบประมาณ 2563)  
 
รวมกจิกรรมที่  6  เป็นเงิน 45,410 บาท 
ในปีการศึกษา 2563 (งบประมาณ 2564)  

  กิจกรรมที่ 7 ประชมุเชิงปฏบิัติการ
น าเสนอ มคอ. 3 และ 4 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ใน
รายวิชาท่ีเหลือ)และน าเสนอ 5, 6 
 

อาจารย์และ
เจ้าหน้าท่ีสาย
สนับสนุน 
จ านวน 70 คน 

กิจกรรมที่ 7 
ประชุมเชิงปฏิบัติการน าเสนอ มคอ. 3 และ 
4 (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ใน
รายวิชาที่เหลือ)  และน าเสนอ 5, 6 (เงิน
อุดหนุน) 
ปีการศึกษา 2562(งบประมาณ 2563)  
ครั้งท่ี 1 
- ค่าอาหารกลางวัน  จ านวน 70 คน x 80
บาทx1มื้อx4วัน เป็นเงิน 22,400 บาท 
- ค่าอาหารเย็น  จ านวน 70 คน x 80บาท
x1มื้อx4วัน เป็นเงิน 22,400 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจ านวน 70 คน
x25บาทx 2 มื้อ x4วัน เป็นเงิน 14,000 
บาท 
- ค่าตอบแทนวิทยากรข้าราชการบ านาญ 1 
คน x 1200 บาท x 8 ชม. X 4 วัน เป็น
เงิน 38,400 บาท 
- ค่าที่พัก 1200 บาท จ านวน 6 วัน เป็น
เงิน 7,200 บาท 
- ค่าเดินทาง    5000 บาท 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

รวมกจิกรรมที่ 7 ครั้งท่ี 1 
เป็นเงิน 109,400 บาท 
ครั้งท่ี 2 
1. ค่าอาหารกลางวัน (80บาทต่อคนต่อมื้อ) 
= 80บาทx35คนx5มื้อ = 14,000 บาท  
2. ค่าอาหารว่าง (25บาทต่อคนตอ่มื้อ) 
(35คน × 25 บาทx 10มื้อ)=8,750บาท 
รวมเป็น 22,750 บาท 
ระยะที่ 2 ภาคเรียนปลายและภาคฤดูร้อน 
(5 วัน) 
1. ค่าอาหารกลางวัน (80บาทต่อคนต่อมื้อ) 
= 80บาทx35คนx5 มื้อ = 14,000 บาท  
2. ค่าอาหารว่าง (25บาทต่อคนตอ่มื้อ) 
(35คน × 25 บาทx 10มื้อ)=8,750 บาท 
รวมเป็น 22,750 บาท 
รวมกจิกรรมที่ 7 ครั้งท่ี 2 
เป็นเงิน  45,500 บาท 
 
รวมกจิกรรมที่ 7 เป็นเงิน 154,900 บาท 
 
ปีการศึกษา 2563(งบประมาณ 2564)  
ครั้งท่ี 1 
- ค่าอาหารกลางวัน  จ านวน 70 คน x 80
บาทx1มื้อx4วัน เป็นเงิน 22,400 บาท 
- ค่าอาหารเย็น  จ านวน 70 คน x 80บาท
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

x1มื้อx4วัน เป็นเงิน 22,400 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจ านวน 70 คน
x25บาทx 2มื้อ x4วัน เป็นเงิน 14,000 
บาท 
- ค่าตอบแทนวิทยากรข้าราชการบ านาญ 1 
คน x 1200 บาท x 8 ชม. X 4 วัน เป็น
เงิน 38,400 บาท 
- ค่าที่พัก 1200 บาท จ านวน 6 วัน เป็น
เงิน 7,200 บาท 
- ค่าเดินทาง   5000 บาท 
รวมกจิกรรมที่ 7 ครั้งท่ี 1 
เป็นเงิน 109,400 บาท 
ครั้งท่ี 2 
1. ค่าอาหารกลางวัน (80บาทต่อคนต่อมื้อ) 
= 80บาทx35คนx5มื้อ = 14,000 บาท  
2. ค่าอาหารว่าง (25บาทต่อคนตอ่มื้อ) 
(35คน × 25 บาทx 10มื้อ)=8,750บาท 
รวมเป็น 22,750 บาท 
ระยะที่ 2 ภาคเรียนปลายและภาคฤดูร้อน 
(5 วัน) 
1. ค่าอาหารกลางวัน (80บาทต่อคนต่อมื้อ) 
= 80บาทx35คนx5 มื้อ = 14,000 บาท  
2. ค่าอาหารว่าง (25บาทต่อคนตอ่มื้อ) 
(35คน × 25 บาทx 10มื้อ)=8,750 บาท 
รวมเป็น 22,750 บาท 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

รวมกจิกรรมที่ 7 ครั้งท่ี 2 
เป็นเงิน  45,500 บาท 
รวมกจิกรรมที่ 7 เป็นเงิน 154,900 บาท 

  กิจกรรมที่ 8 การกับก าติดตามและ
ควบคุมคุณภาพการศึกษา 
 

คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 
และงานจัด
การศึกษา 
จ านวน 20 คน 

กิจกรรมที่ 8  
การก ากับติดตามและควบคุมคุณภาพ
การศึกษา 
ค่าอาหารว่าง (25บาทต่อคนต่อมือ้) (15 
คน × 25 บาทx 4 มื้อ) = 1,500 บาท 
รวมกจิกรรมที่ 8 เป็นเงิน 1,500 บาท 
ปีการศึกษา 2562(งบประมาณ 2563)  
 
รวมกจิกรรมที่ 8 เป็นเงิน 1,500 บาท 
ปีการศึกษา 2563(งบประมาณ 2564)  
 

   

  กิจกรรมที่ 9 ประเมินผลการ
บริหารหลกัสูตรและน าผล
วิเคราะห์มาพัฒนาในปีการศึกษา
ต่อไป 
 

คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 
และงานจัด
การศึกษา 
จ านวน 20 คน 

กิจกรรมที่ 9 
ประเมินผลและน าผลไปพัฒนา 
งบประมาณรวมกับกจิกรรมที่ 8 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

*งบประมาณยกมาจากโครงการSP01-05
ปีงบประมาณ 2561-2562 
 

ปี 
งบประมาณ 

แหล่งเงิน 
อุดหนุน รายได ้

2560  - 
2561 115,325* - 
2562 115,325* - 
2563 301,500 - 
2564 295,010 - 
รวม 826,670 - 

สรุปงบประมาณโครงการที ่SP01-05 (ปีงบประมาณ 2560-2564) 826,670    
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สรุปงบประมาณประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพ 
 

แผนงาน/โครงการ / กิจกรรม ผลผลติและ
เปูาหมาย 

ผู้รับผิดชอบ แหล่ง
งบประมาณ 

งบประมาณ
รวม ๕ ปี 

ระยะเวลาด าเนินการ/งบประมาณจ าแนกรายป ี
๒๕60 ๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 ๒๕๖4 

แผนงานท่ี P01 : การผลติบณัฑิต         
โครงการทีS่P01-0๑ยกระดบัการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมบณัฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปรญิญาตรสีาขาพยาบาลศาสตร์  

วิทยาลัยฯ
สามารถผลิต
บัณฑิตพยาบาล
มีคุณภาพตาม
กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี
สาขาพยาบาล
ศาสตร์  

-รองผู้อ านวยการ
งานวิชาการ 
- อาจารย์ผูร้ับผดิชอบ
หลักสตูร 
-งานจัดการศึกษา 
- หัวหน้าภาควิชา 
- อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

อุดหนุน 154,430 3,900 13,400 13,400 61,865 61,865 

กิจกรรมที่ 1 การเรียนการสอนทีส่่งเสริม
บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับ
ปริญญาตรสีาขาพยาบาลศาสตร ์
1.1ก าหนดนโยบายการจัดการเรยีนการสอนฯ 

0 0 0 0 0 

1.2 ด าเนินการจัดการเรยีนการสอนตาม 
นโยบายที่ก าหนด 

0 งบประมาณอยู่ในการ
จัดการเรียนการสอน

แต่ละรายวิชา 

งบประมาณอยู่ในการ
จัดการเรียนการสอนแต่

ละรายวิชา 

งบประมาณอยู่ในการ
จัดการเรียนการสอน

แต่ละรายวิชา 

งบประมาณอยู่ในการ
จัดการเรียนการสอนแต่

ละรายวิชา 

1.3 ท า KM ระหว่างภาควิชาเกีย่วกับการ
จัดการเรียนการสอนอย่างน้อยปีการศึกษา
ละ 1 ครั้งโดย 

3,900 3,900 3,900 3,900 3,900 

กิจกรรมที่ 2 การตดิตามคณุภาพบณัฑติ(TQF) 
และอัตลักษณ์บณัฑติ 

หัวหน้าภาควิชา 0 0 0 0 0 

กิจกรรมที่ 3 การตดิตามคณุภาพบณัฑติ(TQF) 
จากผู้ใช้บัณฑติ 

รองผู้อ านวยการกลุ่มงาน
วิชาการ/หัวหน้างานจัดการศึกษา 

0 9,500 9,500 9,500 9,500 

กิจกรรมที่ 4 การส่งเสริมการจัดการเรียน
การสอนที่พัฒนาบัณฑิตพยาบาลฯ (ปรับ
กิจกรรมมาจากโครงการSP01-04) 

- รองผู้อ านวยการกลุ่ม
งานวิชาการ 
- หวัหน้าภาควิชา 

0 0 0 ๔๔,๐๔๐ ๔๔,๐๔๐ 

กิจกรรมที่ 5 การพัฒนาสื่อการจัดการเรียน
การสอนฯ (ปรับกิจกรรมมาจากโครงการ 
SP01-04) 

รองผู้อ านวยการกลุ่มงาน
วิชาการ/หัวหน้างานจัดการศึกษา 

0 0 0 4,425 
 

4,425 
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แผนงาน/โครงการ / กิจกรรม ผลผลติและ
เปูาหมาย 

ผู้รับผิดชอบ แหล่ง
งบประมาณ 

งบประมาณ
รวม ๕ ปี 

ระยะเวลาด าเนินการ/งบประมาณจ าแนกรายป ี
๒๕60 ๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 ๒๕๖4 

โครงการที่ SP01-03 โครงการเตรียมความ
พร้อมสอบขึ้นทะเบยีนใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
(งบประมาณ 2561-2562) 

ผลการสอบขึ้น
ทะเบียนรับใบ 
อนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
การพยาบาล 
และการผดุง
ครรภ์บรรลุ 
ตามวัตถปุระสงค ์

รองผู้อ านวยการงาน
วิชาการ 
- อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
-งานจัดการศึกษา 
 

อุดหนุน 1,333,800 0 308,280 308,280 353,700 363,540 

กิจกรรมที1่ 
1.2.1 เสริมสรา้งความเชื่อมั่น 

0 17,020 17,020 0 0 

กิจกรรมที่ 1.2.2 เสริมความรูโ้ดยอาจารย์
ภายในและภายนอกฯ 

0 290,760 290,760 0 0 

กิจกรรมที่ 2 เตรยีมความพร้อมนกัศึกษา
แข่งขันฯ 

0 500 500 0 0 

โครงการที่ SP01-03 โครงการเตรียมความ
พร้อมสอบขึ้นทะเบยีนใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
(งบประมาณ 2563-2564) 

     

กิจกรรมที ่1 ประชุมวิเคราะห์ฯ    0 0 
กิจกรรมที ่2 เตรียมความพร้อมฯปี 3    0 0 
กิจกรรมที ่3 เตรียมความพร้อมฯปี 4    0 0 
กิจกรรมที ่4 เสริมความเชื่อมั่นฯ    57,660 63,900 
กิจกรรมที ่5เสริมความรู้โดยอาจารย์ภายใน
และภายนอกฯ 

   283,560 287,160 

กิจกรรมที ่6 สอบฯ 
 
 
 

   12,480 12,480 
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แผนงาน/โครงการ / กิจกรรม ผลผลติและ
เปูาหมาย 

ผู้รับผิดชอบ แหล่ง
งบประมาณ 

งบประมาณ
รวม ๕ ปี 

ระยะเวลาด าเนินการ/งบประมาณจ าแนกรายป ี
๒๕60 ๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 ๒๕๖4 

โครงการที่ SP01-04 ยกระดับการจัดการ
เรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 
(งบประมาณ 2561-2562) 

วิทยาลัยมีครู
ต้นแบบในการ
จัดการเรียน
การสอนที่
พัฒนา
นักศึกษาใน
ศตวรรษที่ ๒๑ 

-รองผู้อ านวยการ
งานวิชาการ 
- อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
-หัวหน้างานจัด
การศึกษา 
-หัวหน้างานกิจการ
นักศึกษา 

อุดหนุน 166,000 
 

0 ๘๓,๐๐๐ ๘๓,๐๐๐ 0 0 

กิจกรรมที่ ๑ การก าหนดคุณลักษณะของครู
ต้นแบบของวิทยาลัยฯพยาบาล 

0 0 0 - - 

กิจกรรมที่ ๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพจัดการเรียนการสอนและการวัด
ประเมินในศตวรรษที่ ๒๑ 

0 ๔๗,๐๐๐ ๔๗,๐๐๐ - - 

กิจกรรมที่ 3 พัฒนาสื่อการจดัการเรียนการ
สอนในศตวรรษที่ 21 

0 36,000 36,000 - - 

กิจกรรมที่ ๔ การแลกเปลีย่นเรยีนรู้ 0 0 0 - - 
กิจกรรมที่ ๕ การค้นหาครูต้นแบบ 0 0 0 0 0 

โครงการที่ SP01-04 ยกระดับการจัดการ
เรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 
(งบประมาณ 2563-2564) 

     

กิจกรรมที่ ๑ การก าหนดคุณลักษณะของครู
ต้นแบบของวิทยาลัยฯพยาบาล 

- - - 0 0 

กิจกรรมที่ 2 การแลกเปลีย่นเรยีนรู้ - - - 0 0 

กิจกรรมที่ 3 ก าหนดครูต้นแบบ 
 
 
 
 
 

- - - 0 0 
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แผนงาน/โครงการ / กิจกรรม ผลผลติและ
เปูาหมาย 

ผู้รับผิดชอบ แหล่ง
งบประมาณ 

งบประมาณ
รวม ๕ ปี 

ระยะเวลาด าเนินการ/งบประมาณจ าแนกรายป ี
๒๕60 ๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 ๒๕๖4 

โครงการที่ SP01-05 ยกระดับการบริหาร
หลักสตูรสู่ความเป็นเลศิ (ปีงบประมาณ 
2560-2562) 

-วิทยาลัย
ได้รับการ
ยอมรับในด้าน
การบริหาร
หลักสตูรอย่าง
มีคุณภาพ 
 

-รองผู้อ านวยการ
งานวิชาการ 
- อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และทีมบริหาร
หลักสตูร 
 

อุดหนุน 826,670 0 115,325 115,325 301,010 295,010 

กิจกรรมที่ 1 วิเคราะห์ผลการบรหิาร
หลักสตูร 

0 26,100 26,100 - - 

กิจกรรมที่ 2.1 ประชุม master plan 0 7,800 7,800 - - 

กิจกรรมที่ 2.2 ประชุมภาระงาน 0 17,600 17,600 - - 
กิจกรรมที่ 2.3 วิพากษ์ มคอ. 0 54,250 54,250 - - 
กิจกรรมที่ 2.4 พัฒนาเครื่องมือ 0 7,950 7,950 - - 
กิจกรรมที่ 2.5 ประชุมสรรหาผูร้บัชอบ
หลักสตูร 

0 500 500 - - 

กิจกรรมที่ 2.6 ส่งเสริมพัฒนาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

0 งบประมาณอยู่
ที่งานทรัพยากร 

งบประมาณอยู่ที่
งานทรัพยากรฯ 

- - 

กิจกรรมที่ 3 ก ากับติดตาม 0 1,125 1,125 - - 
กิจกรรมที่ 4 ประเมินผล 0 0 0 - - 
โครงการที่ SP01-05 ยกระดับการบริหาร
หลักสตูรสู่ความเป็นเลศิ (ปีงบประมาณ 
2563-2564) 

- - -   

กิจกรรมที่ 1 วิเคราะห์ผลการบรหิาร
หลักสตูร 

- - - 28,050 28,050 

กิจกรรมที่ 2 ประชุมจดัท าแผนการศึกษา 
ระยะที่ 1-2 

- - - 10,400 10,400 

กิจกรรมที่ 3 ประชุมภาระงานและ
มอบหมายงาน จ านวน 3 ครั้ง  

- - - 7,800 7,800 
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แผนงาน/โครงการ / กิจกรรม ผลผลติและ
เปูาหมาย 

ผู้รับผิดชอบ แหล่ง
งบประมาณ 

งบประมาณ
รวม ๕ ปี 

ระยะเวลาด าเนินการ/งบประมาณจ าแนกรายป ี
๒๕60 ๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 ๒๕๖4 

กิจกรรที่ 4 ประชุมเชิงปฏิบัติการน าเสนอ
และวิพากษ์แผนการจัดการเรียนรูร้ายวิชา 
(มคอ.3,4และแผนการสอน)ระยะที่ 1 -2 

   - - - - 45,500 45,500 

กิจกรรที5่พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล - - - 7,950 1,950 
กิจกรรที่ ๖ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่ม
สมรรถนะอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลกัสูตรใน
การพัฒนาบริหารหลักสูตรอย่างมคีุณภาพ 

- - - 45,410 45,410 

กิจกรรที่ ๗ ประชุมเชิงปฏิบัติการน าเสนอ 
มคอ.3 และ4  

- - - 154,400 154,400 

กิจกรรที่๘การก ากับตดิตามและควบคุม
คุณภาพ 

- - - 1,500 1,500 

กิจกรรที่ ๙ ประเมินผลและน าผลไปพัฒนา - - - 0 0 

แผนงานท่ี P02: การพัฒนานักศกึษา       
โครงการที่ SP01-02พัฒนานักศึกษาให้
มีอัตลักษณ์บัณฑิต“บริการสุขภาพด้วยหัว
ใจความเป็นมนุษย์” 

วิทยาลัย
สามารถผลิต
บัณฑิตพยาบาล
ที่มบีริการ
สุขภาพด้วยหัว
ใจความเป็น
มนุษย ์

-รองผู้อ านวยการ
งานวิชาการ 
- อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
-งานจัดการศึกษา 
-งานกิจการนักศึกษา 

อุดหนุน 1,001,620 - 401,240 401,240 99,030 100,110 

กิจกรรมที่ 1 (ขั้นวางแผน) 
พัฒนานักศึกษาให้มีอัตลักษณ์บัณฑิตผ่าน
การจัดการเรยีนการสอนแบบอิงสภาพจริง   

0 0 0 0 0 

กิจกรรมที2่.1ฟื้นฟSูAPผ่านกระบวนการจิตปญัญา 0 381,240 381,240 79,030 80,110 
กิจกรรมที ่2.2 จติอาสา (ปีการศึกษา 2562) 0 20,000 20,000 20,000 20,000 
กิจกรรมที่ 3 การตดิตามคุณภาพ 
อัตลักษณ์บณัฑติ 

0 0 0 งบประมาณอยู่ใน
โครงการ SP01-
01 กิจกรรมที่ 3 

งบประมาณอยู่ใน
โครงการ SP01-01 
กิจกรรมที่ 3 

รวมงบประมาณประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  การผลติบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพ  2,480,900 3,900 520,005 520,005 716,575 720,415 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ๒ วิจัยและสร้างผลงานวิชาการด้านสุขภาพที่ตอบสนองความต้องการของสังคม 
 

โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที ่
SP02-06 
โครงการยก ระดับ
คุณภาพ
ผลงานวิจัยและ
วิชาการ 
(ปีงบประมาณ 
2561-2562) 
 
วัตถุประสงค์ 
1. ผลิตผล
งานวิจัยและ
ผลงานวิชาการที่มี
คุณภาพสูง
สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการ
ผลิตและพัฒนา
บุคลากรสุขภาพ
และตอบสนอง
ระบบสุขภาพของ
ประเทศ 
2. พัฒนา

1. ร้อยละของผลงาน วิจัย
และผลงานวิชาการที่ได้รับ
การตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติ
หรือนานาชาติ/จ านวน
ผลงานการตีพิมพ์ท้ังหมดใน
ปีน้ัน 

ปี 
งบประมาณ 

ค่า 
เปูาหมาย 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 1 
การขียนนิพนธ์ต้นฉบับ 
1. รวบรวมและคัดสรรผลงานวิจัยที่
แล้วเสร็จ และก าหนดวารสาร
เปูาหมายในการตีพิมพ์เผยแพร ่
2. ประสานงานอาจารย์หัวหน้า
โครงการวิจัยที่อยู่ในกลุ่มเปาูหมาย 
เพื่อเตรียมร่างนิพนธ์ต้นฉบับ 
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเขียน
นิพนธ์ต้นฉบับโดยผู้ทรงคณุวุฒิ 
4. ส่งบทความที่ได้รับการแก้ไขไป
ยังวารสารเปูาหมายและตดิตามการ
ตอบรับจากวารสาร 
5. สรุปและประเมินโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาจารย์ที่มี
ผลงานวิจัยแล้ว
เสร็จจ านวน  
15 คน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

ปีงบประมาณ 
2561-
2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยฯ 
มีผลงานการตีพิมพ์
เผยแพรผ่ลงานวิจยั/
วิชาการที่มีคุณภาพ
ระดับ 
สูงและสามารถ
น าไปใช้ 
ประโยช์ได ้

ดร.เบญญาภา 
พรมพุก 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

สมรรถนะอาจารย์
ในการผลติ
ผลงานวิจัยท่ีมี
คุณภาพ 

 

2. จ านวนผลงานวิจัยท่ี
ได้รับการอ้างอิง 

ปี 
งบประมาณ 

ค่า
เปูาหมาย 

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

3. ระดับความส าเร็จในการ
ส่งเสริมสนับสุนนการท า
ผลงานวิจัย/วิชาการไป
ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ
หรือนานาชาติ หรือน าไปใช้
ประโยชน ์

ปี 
งบประมาณ 

ค่า
เปูาหมาย 
(คะแนน) 

2560 5 
2561 5 
2562 5 
2563 5 
2564 5  

กิจกรรมที่ 2 
จัดค่ายพัฒนาวิจัยคณุภาพสูง 
1. ประชาสัมพันธ์อาจารย ์
ที่สนใจส่งช่ือเข้าร่วมโครงการ 
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการก าหนด
หัวข้อโครงการวิจัยและร่าง
โครงการวิจัยคุณภาพสูงที่สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ 
3. ส่งโครงร่างวิจัยเพื่อขอรับรอง
จริยธรรมวิจัยในมนุษย์และอนมุัติ
ทุนวิจัย 
4. นักวิจัยด าเนินการวิจยัตามแผน 
5. สรุปและประเมินโครงการ 

อาจารย์ที่สนใจ
เข้าร่วมโครงการ
จ านวน 15 คน 

 
 
 
 
 

 
 

กิจกรรมที่ 2 
-  ค่าตอบแทนวิทยากรหน่วยงานรัฐบาล 2 
คน x 600 บาท x 21  
ช.ม. เป็นเงิน  25,200 บาท 
- ค่าเดินทางวิทยากร 2 คน  ไป-กลับ  
เป็นเงิน 12,000 บาท 
- ค่าที่พักวิทยากร 2 คน x 2 คืน x 1,000 
บาทเป็นเงิน 4,000 บาท  
- ค่าอาหารกลางวัน 80 บาท x 15 คน x 
3 วัน เป็นเงิน 3,600บาท   
- ค่าอาหารว่าง 25 บาท x 15 คน x 6 มื้อ 
เป็นเงิน 2,250 บาท 
- ค่าถ่ายเอกสาร เป็นเงิน 5,000 บาท 
เป็นเงิน 52,050 บาท 
 

ปี 
งบประมาณ 

แหล่งเงิน 
อุดหนุน รายได้ 

2560 - - 
2561 80,250 - 
2562 80,250 - 
รวม 160,500 - 

 
 
 

ปีงบประมาณ 
2561-
2562 

 

อ.ดวงใจ  
พรหมพยัคฆ ์

สรุปงบประมาณโครงการทีS่P02-06 (ปีงบประมาณ 2561-2562) 160,500    
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที ่
SP02-06 
โครงการยก ระดับ
คุณภาพ
ผลงานวิจัยและ
วิชาการ 
(ปีงบประมาณ 
2563-2564) 
 
วัตถุประสงค์ 
1. ผลิตผล
งานวิจัยและ
ผลงานวิชาการที่มี
คุณภาพสูง
สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการ
ผลิตและพัฒนา
บุคลากรสุขภาพ 
และตอบสนอง
ระบบสุขภาพของ
ประเทศ 
2. พัฒนา
สมรรถนะอาจารย์
ในการผลติ
ผลงานวิจัยท่ีมี

1. ร้อยละของผลงาน วิจัย
และผลงานวิชาการที่ได้รับ
การตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติ
หรือนานาชาติ/จ านวน
ผลงานการตีพิมพ์ท้ังหมดใน
ปีน้ัน 
 

ปี 
งบประมาณ 

ค่า 
เปูาหมาย 

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

 
2. จ านวนผลงานวิจัยท่ี
ได้รับการอ้างอิง 

ปี 
งบประมาณ 

ค่า
เปูาหมาย 

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

กิจกรรมที่ 1 ยกระดับคณุภาพ
ผลงานวิจัย 
1.รวบรวมผลการติดตาม
ความก้าวหน้าโครงการวิจัยที่ก าลงั
ด าเนินการ และจดักลุ่ม ออกเป็น 
งานวิจัยท่ีก าลังด าเนินการ และ
งานวิจัยท่ีก าลังเขียนนิพนธ์ต้นฉบับ 
2. ประสานงานอาจารย์หัวหน้า
โครงการวิจัยที่อยู่ในกลุ่มเปาูหมาย  
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อผลิตผล
งานวิจัยให้แล้วเสร็จและเตรียม
ต้นฉบับเพื่อตีพิมพ์เผยแพร ่
4. สรปุและประเมินโครงการ 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ 2 ยกระดับคณุภาพ
ผลงานวิชาการ 
1.รวบรวมผลการติดตาม
ความก้าวหน้าโครงการวิชาการที่
ก าลังด าเนินการ และจัดกลุม่ 
ออกเป็น งานวชิาการที่ก าลัง
ด าเนินการ และงานวิชาการที่ก าลงั
เขียนนิพนธ์ต้นฉบับ 

กิจกรรมที่ 1 
อาจารย์ที่มี
ผลงานวิจัย 
จ านวน 30 คน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ 2 
อาจารย์ที่มี
ผลงานวิจัย 
จ านวน 30 คน  

 

กิจกรรมที่ 1 
- ค่าอาหารกลางวัน 80 บาท X 30 คน X 
3 วัน  
เป็นเงิน 7,200บาท   
- ค่าอาหารว่าง ๒5 บาท X 30 คน X 6 
มื้อ เป็นเงิน 4,500 บาท 
- ค่าถ่ายเอกสาร  
เป็นเงิน 4,000 บาท 
-  ค่าตอบแทนวิทยากร  
600 บาท x 21 ช.ม.  
เป็นเงิน 12,600 บาท 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์  
เป็นเงิน 11,825 บาท 
รวมกจิกรรมที่ 1  
เป็นเงิน40,125บาท 
 
 
กิจกรรมที่ 2 
- ค่าอาหารกลางวัน 80 บาท X 30 คน X 
3 วัน  
เป็นเงิน 7,200บาท   
- ค่าอาหารว่าง ๒5 บาท X 30 คน X 6 
มื้อ เป็นเงิน 4,500 บาท 
- ค่าถ่ายเอกสาร  
เป็นเงิน 4,000 บาท 

ปีงบประมาณ 
2563-
2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีงบประมาณ 
2563-
2564 

 

วิทยาลัยฯ 
มีผลงานการตีพิมพ์
เผยแพรผ่ลงานวิจยั/
วิชาการที่มีคุณภาพ
ระดับ 
สูงและสามารถ
น าไปใช้ 
ประโยช์ได ้

ดร.เบญจมาภรณ์ 
นาคามด ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
อ.ชนกานต์  
 แสงค ากุล 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

คุณภาพ 3. ระดับความส าเร็จในการ
ส่งเสริมสนับสนุนการท า
ผลงานวิจัย/วิชาการไป
ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ
หรือนานาชาติ หรือน าไปใช้
ประโยชน ์
 

ปี 
งบประมาณ 

ค่า
เปูาหมาย 
(คะแนน) 

2560 5 
2561 5 
2562 5 
2563 5 
2564 5  

2. ประสานงานอาจารย์หัวหน้า
โครงการวิชาการที่อยู่ใน
กลุ่มเปูาหมาย  
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อผลิตผล
งานวิชาการให้แล้วเสร็จและเตรียม
ต้นฉบับเพื่อตีพิมพ์เผยแพร ่
4. สรปุและประเมินโครงการ 
 

-  ค่าตอบแทนวิทยากร  
600 บาท x 21 ช.ม.  
เป็นเงิน 12,600 บาท 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์  
เป็นเงิน 11,825 บาท 
รวมกจิกรรมที่ 2  
เป็นเงิน 40,125 บาท 
 

ปี 
งบประมาณ 

แหล่งเงิน 
อุดหนุน รายได ้

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

*ยกงบประมาณมาจากปีงบประมาณ 
2561-2561 
 
 
 
 
 
 

สรุปงบประมาณโครงการทีS่P02-06 (ปีงบประมาณ 2560-2564) 321,000    
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการทีS่P02-
07 
โครงการพัฒนา
นวัตกรรมสุขภาพ 
(ปีงบประมาณ 
2560-2562) 
 
วัตถุประสงค์ 
สนับสนุนการผลิต
นวัตกรรม 
ด้านสุขภาพ
ส าหรับอาจารย ์

1. จ านวนผลงานนวัตกรรม
ด้านสุขภาพท่ีไดร้ับการจด
อนุสิทธิบัตร 
 

ปี 
งบประมาณ 

ค่า
เปูาหมาย 

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

 
 
 

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

อาจารย์  
จ านวน30 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ปี 
งบประมาณ 

แหล่งเงิน 
อุดหนุน รายได ้

2560 - - 
2561 45,600 - 
2562 45,600 - 
รวม 91,200 - 

 
 
 

ปีงบประมาณ 
2560-
2562 

 

บุคลากร
สาธารณสุข 
มีนวัตกรรม 
ที่น าไปดูแล
สุขภาพ
ผู้รับบริการ 

ดร.กรวิกา 
พรมจวง 

สรุปงบประมาณโครงการทีS่P02-07 (ปีงบประมาณ 2560-2562) 91,200    
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที ่
SP02-07 
โครงการพัฒนา
ความร่วมมือกับ
เครือข่ายภายนอก 
เพื่อสร้างนวัตกรรม
ด้านสุขภาพ และ
นวัตกรรมด้านการ
พัฒนาผู้เรียน 
(ปงีบประมาณ 
2563-2564) 
วัตถุประสงค์ 
1. สนับสนุนการ 
ผลิตนวตักรรม 
ด้านสุขภาพและ
ด้านการพัฒนา
ผู้เรยีน 
2. ผลิตผลงานวิจัย
เพื่อรับการ
สนับสนุนทุนวิจัย
หรือนวัตกรรมจาก
แหล่งทุนภายนอก 

1. จ านวนผลงานนวัตกรรม
ด้านการดูแลสุขภาพและ
นวัตกรรมด้านการพัฒนา
ผู้เรยีน หรือด้านการเรียนการ
สอนที่ไดร้ับการจดอนุ
สิทธิบัตร  

ปี 
งบประมาณ 

ค่า
เปูาหมาย 

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

 
2. จ านวนเงินสนับสนุนทุน
วิจัยหรือนวัตกรรมจาก
แหล่งทุนภายนอก 
 

ปีงบ 
ประมาณ 

ค่าเปูาหมาย 
(บาท) 

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

กิจกรรมที่ ๑  
ก าหนดประเด็นและพัฒนาโครง
ร่างการวิจัย เพ่ือสร้างนวัตกรรม 
1. ประชาสัมพันธ ์
อาจารย์ที่สนใจพัฒนานวัตกรรม 
2. จัดประชุมเชิงปฏิบตัิการเกีย่วกับ
การก าหนดประเด็นและพัฒนาโครง
ร่างวิจัย เพื่อสรา้งนวัตกรรม 
3. อาจารยร์่างแนวทางการพัฒนา
นวัตกรรม  
4. สรปุและประเมินกิจกรรม 
 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ 2 
ปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรม 
1. อาจารยส์่งโคร่งร่างวิจัยเพื่อขอ
อนุมัติทุน และขอรับรองจริยธรรม
วิจัยในมนุษย ์
2. อาจารยด์ าเนินการสร้าง
นวัตกรรมตามแผนท่ีก าหนดไว ้
3. สรปุและประเมินกิจกรรม 
 

บุคลากร
ภายนอก 
จ านวน 10 คน  
อาจารย์  
จ านวน 30 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อาจารย ์
จ านวน 15 คน 

กิจกรรมที่ 1 
- ค่าอาหารกลางวัน 80 บาท X 30 คน X 
3 วัน  
เป็นเงิน 7,200บาท   
- ค่าอาหารว่าง ๒5 บาท X 30 คน X 6 
มื้อ เป็นเงิน 4,500 บาท 
- ค่าถ่ายเอกสาร  
เป็นเงิน 4,000 บาท 
-  ค่าตอบแทนวิทยากร  
600 บาท x 21 ช.ม.  
เป็นเงิน 12,600 บาท 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์  
เป็นเงิน 11,825 บาท 
รวมกจิกรรมที่ 1  
เป็นเงิน 40,125 บาท 
 
ใช้งบประมาณในโครงการวิจัยที่ได้รับทุน 

ปีงบประมาณ 
2563-
2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีงบประมาณ 
2563-
2564 

 

-บุคลากร
สาธารณสุข 
มีนวัตกรรม 
ที่น าไปดูแล
สุขภาพ
ผู้รับบริการ 
-อาจารย์ม ี
นวัตกรรมการ
เรียนการสอน ท่ี
น าไปใช้ในการ
พัฒนาการเรียน
การสอนให้มี
ประสิทธิภาพดี
ยิ่งข้ึน 
 
 

ดร.เบญญาภา 
พรมพุก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ.ดวงใจ  
พรหมพยัคฆ ์
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

  
 

กิจกรรมที่ 3 
สนับสนุนการจดอนุสิทธิบัตร 
1.  ประชาสมัพันธ์อาจารย์ที่
ด าเนินการพัฒนานวัตกรรมที่สนใจ
จดอนุสิทธิบัตร 
2.  จัดประชุมอาจารย์เชิง
ปฏิบัติการ เพื่อจัดท าแนวทางการ
ขอจดอนุสิทธิบัตร 
3.  ด าเนินการส่งค าขอจดอนุ
สิทธิบัตร 
4.  สรุปและประเมินกิจกรรม 

อาจารย ์
จ านวน 30 คน 

กิจกรรมที่ 3 
- ค่าอาหารกลางวัน 80 บาท X 30 คน X 
3 วัน เป็นเงิน 7,200บาท   
- ค่าอาหารว่าง ๒5 บาท X 30 คน X 6 
มื้อ เป็นเงิน 4,500 บาท 
- ค่าถ่ายเอกสาร เป็นเงิน 4,000 บาท 
-  ค่าตอบแทนวิทยากร  
600 บาท x 21 ช.ม.  
เป็นเงิน 12,600 บาท 
- ค่าธรรมเนยีมการจดอนุสิทธิบตัร เป็นเงิน 
26,100 บาท 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์  
เป็นเงิน 11,825 บาท 
รวมกจิกรรมที่ 3  
เป็นเงิน66,225บาท 
 
 

ปี 
งบประมาณ 

แหล่งเงิน 
อุดหนุน รายได ้

2560 - - 
2561 45,600 - 
2562 45,600 - 
2563 106,350 - 
2564 106,350 - 
รวม 303,900 -  

ปีงบประมาณ 
2563-
2564 

 

 อ.ดวงใจ 
 พรหมพยัคฆ ์

สรุปงบประมาณโครงการที ่SP02-07 (ปีงบประมาณ 2561-2564) 303,900    
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่ 
SP02-08 
โครงการสร้าง
เครือข่ายความ
ร่วมมือผลิตผล
งานวิจัย 
(ปีงบประมาณ 
2560-2562) 
 
วัตถุประสงค์ 
ผลิตผลงานวิจัย
เพื่อรับการ
สนับสนุนทุนวิจัย
หรือนวัตกรรมจาก
แหล่งทุนภายนอก 

1. จ านวนเงินสนับสนุนทุน
วิจัยหรือนวัตกรรมจาก
แหล่งทุนภายนอก 
 

ปีงบ 
ประมาณ 

ค่าเปูาหมาย 
(บาท) 

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

*ขอปรับโยกตัวช้ีวัด
ความส าเร็จของโครงการไป
ไว้ในโครงการ SP02-07  
ในปีงบประมาณ 2563-
2564 
 

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

อาจารย์วิทยาลัย
ฯ  
จ านวน 10 คน 
บุคลากรภายนอก 
จ านวน 5 คน 
 
 
 
 
 
 

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

ปีงบประมาณ 
2561-
2564 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

วิทยาลัยฯ  
มีจ านวนทุน
สนับสนุนจาก
แหล่งทุนภายนอก
มากขึ้น 

อ.ดวงใจ  
พรหมพยัคฆ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กิจกรรมที่ 2  วิพากษ์โครงร่าง
วิจัย 
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เพื่อวิพากษ์โครงร่างวิจัย 
2. ทีมวิจัยปรับปรุงโครงร่างเพื่อสง่
ขอพิจารณาขอรับรองจริยธรรมวิจยั
ในมนุษย์และขอทุนวิจัย 
3.ทีมวิจัยด าเนินการวิจัยตามแผนที่
วางไว้ 
4. สรุปและประเมินโครงการ 
 

อาจารย์
วิทยาลัย 
จ านวน 10 คน 
บุคลากร
ภายนอก 
จ านวน 5 คน 

กิจกรรมที่ 2  
- ค่าตอบแทนวิทยากรหน่วยงานรฐับาล 2 
คน x 600 บาท x 14ช.ม. เป็นเงิน 
16,800 บาท 
- ค่าเดินทางวิทยากร 2 คน  ไป-กลับ  
เป็นเงิน 12,000 บาท 
- ค่าที่พักวิทยากร 2 คน เป็นเงิน 4,000 
บาท  
- ค่าอาหารกลางวัน 80 บาท X 30 คน X 
2 วัน เป็นเงิน 4,800 บาท   
- ค่าอาหารว่าง 25 บาท X 30 คน X 4 
มื้อ เป็นเงิน3,000 บาท 
 

ปีงบประมาณ 
2561-
2564 

 

 อ.ชนกานต์ 
 แสงค ากุล 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

- ค่าถ่ายเอกสาร 5,000 บาท 
รวมเป็นเงิน 45,600 บาท 
 

ปีงบประมาณ แหล่งเงิน 
อุดหนุน รายได ้

2560 - - 
2561 - 60,750 
2562 - 60,750 
2563 - -* 
2564 - -* 
รวม - 121,500 

*ปรับงบประมาณ 
 
ขอปรับโยกงบประมาณในโครงการ SP02-
08 เดิม จ านวน 60,750 บาท ไปรวมกับ
โครงการ SP02-07  ในปีงบประมาณ 
2563-2564 

สรุปงบประมาณโครงการที ่SP02-08 (ปีงบประมาณ 2561-2564) 121,500    
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สรุปงบประมาณประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 วิจัยและสร้างผลงานวิชาการด้านสุขภาพที่ตอบสนองความต้องการของสังคม 

 
แผนงาน/โครงการ / กิจกรรม ผลผลิตและ

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
แหล่ง

งบประมาณ 
งบประมาณ

รวม ๕ ปี(บาท) 
ช่วงระยะเวลาด าเนินการ 

๒๕60 ๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 ๒๕๖4 
แผนงานที่ P03 สนับสนุนการผลติและเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการที่มีคุณภาพระดับสูง      
โครงการที่ SP02-06 โครงการยก 
ระดับคณุภาพผลงานวิจัยและวิชาการ 

วิทยาลัยฯ 
มีผลงานการตีพิมพ์
เผยแพรผ่ลงานวิจยั/
วิชาการที่มีคุณภาพ
ระดับสูงและ
สามารถน าไปใช้ 
ประโยชนไ์ด ้

หัวหน้างานวิจัย 
และคณะ 

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

กิจกรรมที่ 1 การเขียนนิพนธ์ต้นฉบับ
(ปี2560-2562) 

NA 28,200 28,200 - - 

กิจกรรมที่ 2 จัดค่ายพัฒนาวิจยั
คุณภาพสูง (ปี 2560-2562) 

NA 52,050 52,050 - - 

โครงการที่ SP02-06 โครงการยก 
ระดับคณุภาพผลงานวิจัยและวิชาการ
(ปี 2563-2564) 

     

กิจกรรมที่ 1 ยกระดับคณุภาพ
ผลงานวิจัย (ปี 2563-2564) 

NA - - 40,125 40,125 

กิจกรรมที่ 2 ยกระดับคณุภาพผลงาน
วิชาการ (ปี 2563-2564) 

NA - - 40,125 40,125 

โครงการที่ SP02-07 พัฒนา
นวัตกรรมสขุภาพ  

-บุคลากรสาธารณสขุ 
มีนวัตกรรมที่น าไป
ดูแลสุขภาพ
ผู้รับบริการ(ปี
2560-2562) 

หัวหน้างานวิจัย 
และคณะ 
 
 
 

เงินอุดหนุน 
 
 
 
 

303,900 - 45,600 45,600 106,350 106,350 

โครงการที่ SP02-07 พัฒนา
นวัตกรรมสขุภาพ (ปี2560-2562) 

- 45,600 45,600 - - 
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แผนงาน/โครงการ / กิจกรรม ผลผลิตและ
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

แหล่ง
งบประมาณ 

งบประมาณ
รวม ๕ ปี(บาท) 

ช่วงระยะเวลาด าเนินการ 
๒๕60 ๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 ๒๕๖4 

โครงการที่ SP02-07โครงการ
พัฒนาความร่วมมือกับเครือข่าย
ภายนอก เพื่อสรา้งนวัตกรรมด้าน
สุขภาพ และนวัตกรรมดา้นการพฒันา
ผู้เรยีน(ปี2563-2564) 
กิจกรรมที่ ๑  
ก าหนดประเด็นและพัฒนาโครงรา่ง
การวิจัย เพื่อสร้างนวัตกรรม 

-บุคลากร
สาธารณสุข 
มีนวัตกรรม 
ที่น าไปดูแลสุขภาพ
ผู้รับบริการ 
-อาจารย์ม ี
นวัตกรรมการเรียน 
การสอน ท่ีน าไปใช้
ในการพัฒนาการ
เรียนการ สอนให้มี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
(ปี2563-2564) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

40,125 

 
 
 
 
 

40,125 

กิจกรรมที่ 2 
ปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรม 

- - - ในโครงการ 
วิจัยที่ไดร้ับทุน 

ในโครงการ 
วิจัยที่ไดร้ับทุน 

กิจกรรมที่ 3 
สนับสนุนการจดอนสุิทธิบัตร 

- - - 66,225 66,225 

โครงการที่ SP02-08 
โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ผลิตผลงานวิจัย 
(ปีงบประมาณ 2560-2562) 

1. จ านวนเงิน
สนับสนุนทุนวิจัย
หรือนวัตกรรมจาก
แหล่งทุนภายนอก 
*ขอปรับโยกตัวช้ีวัด
ความ ส าเร็จของ
โครงการไปไว้ใน
โครงการ SP02-07  
ในปีงบประมาณ 
2563-2564 

หัวหน้างานวิจัย 
และคณะ 

เงินอุดหนุน/ 
เงินรายได ้

121,500 - 
 
 

60,750 
 

60,750 
 
 

0 0 

กิจกรรมที่ 1 ก าหนดประเด็นวิจัย
และโครงร่าง 

- 
 

15,150 15,150   

กิจกรรมที่ 2 วิพากษ์โครงร่างวิจัย 
 

- 45,600 45,600   

รวมเงินประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 วิจัยและสร้างผลงานวิชาการด้านสุขภาพที่
ตอบสนองความต้องการของสังคม 

เงินอุดหนุน/ 
เงินรายได ้

746,400 0 186,600 186,600 186,600 186,600 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ บริการวิชาการด้านสุขภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม 
 

โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่ 
SP03-09 
โครงการพัฒนา
หลักสตูร 
เพื่อตอบสนอง
ระบบ(ท่ี
ด าเนินการใน
(ปีงบประมาณ 
2560-2562 
คือ หลักสูตรผู้
ช่วยเหลือ
พยาบาล   
หลักสตูรการ
พยาบาลเวช
ปฏิบัติครอบครัว  
หลักสตูรฟื้นฟู
วิชาการพยาบาล
เวชปฏิบัติทั่วไป
ประจ าปี 2562 
และที่จะ
ด าเนินการใน
ปีงบประมาณ

1. จ านวนหลักสูตร 
ที่ตอบสนองด้านการพัฒนา
บุคลากรสุขภาพตามความ
ต้องการของระบบสุขภาพ 

ปีงบประมาณ  ค่าเปูาหมาย 
(หลักสูตร) 

2560 1 
2561 1 
2562 1 
2563 1 
2564 1 

2. จ านวนบุคลากร
สาธารณสุขท่ีเข้ารับการ
อบรมตามความต้องการ 
ของระบบสุขภาพ 

ปีงบประมาณ  ค่าเปูาหมาย 
(คน) 

2560 80 
2561 80 
2562 80 
2563 80 
2564 80 

 
 

1. วิเคราะหส์ถานการณ์ความ
ต้องการการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร 
ตามระบบสุขภาพ 
2.พัฒนาหลักสูตร 
ที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ระบบสุขภาพและสอดคล้องกับ
บริบทการเปลี่ยนแปลงในระดับ
นโยบาย 
3. ด าเนินการจัดอบรมตามหลักสตูร
ที่ก าหนดไว ้
4. สรุปและประเมินโครงการ 
 

พยาบาลในเขต
สุขภาพท่ี 2 
จ านวน 60 คน 

 
 
 
 
 
 
 

1. ค่าสนับสนุนการอบรม 15,000 บาท x 
60 คน เป็นเงิน 900,000 บาท 
รวมโครงการที่ SP09  
เป็นเงิน 900,000 บาท 
 
 
 

ปี 
งบประมาณ 

แหล่งเงิน 
อุดหนุน รายได ้

2560 - - 
2561 - 900,000 
2562 - 900,000 
2563 - 900,000 
2564 - 900,000 
รวม - 3,600,000  

ปีงบประมาณ 
2561-
2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.วิทยาลยัฯ
ด าเนินการพัฒนา
ก าลังคนท่ี
ตอบสนองความ
ต้องการพัฒนา
บุคคลากรของเขต
สุขภาพ 
2.บุคลากร
สาธารณสุข             
มีศักยภาพในการ
ดูแลสุขภาพของ
ผู้รับบริการ 

อ.จันทร์จิรา  
อินจีน 
อ.ศุภวรรน  
ยอดโปร่ง 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

2563-2564:
โครงการอบรม
หลักสตูรการ
พยาบาลเฉพาะ
ทาง สาขาการ
พยาบาลเวช
ปฏิบัติครอบครัว) 
วัตถุประสงค์ 
1. สรา้งหลักสูตร
ด้านการพัฒนา
บุคลากรสุขภาพ
ตามความต้องการ
ของระบบสุขภาพ 
2. พัฒนา
บุคลากร
สาธารณสุขตาม
ความต้องการของ
ระบบสุขภาพ 
 
 
 
 
 
 

3. ระดับความส าเร็จในการ
สนับสนุนการพัฒนา
บุคลากรเขตสุขภาพ 
ที่รองรับ Service Plan 

ปีงบประมาณ  ค่าเปูาหมาย 
(คะแนน) 

2560 5 
2561 5 
2562 5 
2563 5 
2564 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปงบประมาณโครงการทีS่P03-09 (ปีงบประมาณ 2561-2564) 3,600,000    
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่ 
SP03-10
โครงการพัฒนา
ศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านการพัฒนา
บุคลากร
สาธารณสุขและ
ศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านการจดัการ
โรคเรื้อรัง(ท่ี
(ด าเนินการใน
ปีงบประมาณ 
2561-2562) 
 
วัตถุประสงค์ 
พัฒนาศูนย์ความ
เป็นเลิศด้านการ
พัฒนาบุคลากร
สาธารณสุข 
และศูนย์ความ
เป็นเลิศด้านการ
จัดการโรคเรื้อรัง 
 
 

1. ระดับความส าเร็จของ
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการ
พัฒนาบุคลากรสาธารณสุข 

ปีงบประมาณ  ค่าเปูาหมาย 
(คะแนน) 

2560 NA 
2561 5 
2562 5 
2563 5 
2564 5 

2. ระดับความส าเร็จของ
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการ
จัดการโรคเรื้อรัง 

ปีงบประมาณ  ค่าเปูาหมาย 
(%) 

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

 
 

1. วิเคราะห์การด าเนินงานของงาน
บริการวิชาการและศูนย์ความเป็น
เลิศดา้นการจดัการโรคเรื้อรัง 
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับศูนย์พัฒนา
บุคลากรและศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
การจัดการโรคเรื้อรังกับสถาบันท่ี
ประสบความส าเรจ็ 
3.ถอดบทเรียนและน าสิ่งที่ได้เรียนรู้
มาพัฒนาการบริการวิชาการและ
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการ
โรคเรื้อรัง 
4. สรุปและประเมินโครงการ 
 
 
 
 
 
 

อาจารย์ จ านวน 
10 คน 
 

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

ปี 
งปม. 

แหล่งเงิน 
อุดหนุน รายได้ 

2560 - - 
2561 58,000 - 
2562 58,000 - 
รวม 116,000 -  

ปีงบประ 
มาณ 

61-6๒ 
 

1.วิทยาลยัฯ
สามารถพัฒนา
บุคลากร
สาธารณสุขได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.วิทยาลยัฯ เป็น
ศูนย์รวบรวม
ความรู้เกี่ยวกับ
การจัดการโรค
เรื้อรัง 
ที่น าไปใช้
ประโยชน ์
ในการดูแลสุขภาพ
ผู้รับบริการ 

ดร.วิภาพร  
สิทธิสาตร ์
 

สรุปงบประมาณโครงการที่ SP03-10 (ปีงบประมาณ 2561-2562) 116,000    
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่ 
SP03-10 
โครงการพัฒนา
ศูนย์การเรียนรู้
ต้นแบบด้านการ
จัดการโรคเรื้อรัง 
ต าบลบ้านคลอง 
(ปีงบประมาณ 
2563-2564) 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนา
ศูนย์การเรียนรู้
ต้นแบบด้านการ
จัดการโรคเรื้อรัง  
2. เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งด้านการ
จัดการโรคเรื้อรัง
ในชุมชนบ้าน
คลอง 

1. ระดับความส าเร็จของ
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการ
จัดการโรคเรื้อรัง 

ปีงบประมาณ  ค่าเปูาหมาย 
(คะแนน) 

2560 NA 
2561 5 
2562 5 
2563 5 
2564 5 

2. ระดับความส าเร็จของ
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการ
จัดการโรคเรื้อรัง 

ปีงบประมาณ  ค่าเปูาหมาย 
(%) 

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

 
 

1.  ประชุมวางแผนร่วมกับทีมต าบล
บ้านคลอง เพื่อจัดตั้งศูนยฯ์ 
2.  จัดเตรียมสถานท่ีและรวบรวม
องค์ความรู้ด้านการจัดการโรคเรื้อรัง
ของต าบลบ้านคลอง 
3.  ประชาสมัพันธ์การด าเนินงาน
ของศูนย์ฯ เพื่อให้ผู้สนใจเข้าร่วม
เรียนรู ้
4.  พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ และจดั
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การจัดการ
โรคเรื้อรังในต าบลบ้านคลอง” 
(สถาบันการศึกษา ชาวบ้าน อปท.) 
5.  สรุปและประเมินโครงการ
ประชาสมัพันธ์เชิงรุกเพื่อเชิญชวน 
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนอื่น 
6.  ถอดบทเรียนเพื่อวางแผนการ
พัฒนาต่อไป 

อาจารย์ จ านวน 
10 คน 
นักศึกษา 
จ านวน 100 
และประชาชน
ในชุมชน 
จ านวน 300 
คน 
 

-  ค่าวัสดุอุปกรณ์ 26,920 บาท 
-  ค่าจ้างตกแต่งสถานท่ี 20,000 บาท 
-  ค่าจ้างจัดท าแผ่นปูายนิทรรศการ จ านวน 
20,000 บาท 
-  ค่าอาหารว่าง 410 คน x 25 บาท 
จ านวน 2 มื้อ เป็นเงิน 20,500 บาท 
-  ค่าอาหารกลางวัน 410 คน x 60 บาท 
จ านวน 1 มื้อ เป็นเงิน 24,600 บาท 
รวมโครงการที่ SP10เป็นเงิน 112,020บาท 

ปี 
งปม. 

แหล่งเงิน 
อุดหนุน รายได้ 

2560 - - 
2561 58,000 - 
2562 58,000 - 
2563 58,000 - 
2564 58,000 - 
รวม 182,000 - 

*ในปีงบประมาณ2561-2562 ไม่ได้ใช้งบประมาณที่
จัดสรรเนื่องจากได้รับการสนับสนุนการด าเนนิการจาก
ต าบลบ้านคลองแต่ในปีงบประมาณ 2563 จะมีการ
พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบฯ โดยจัดตั้งศูนย์ “การ
จัดการโรคเรื้อรังในต าบลบ้านคลอง”จึงน างบประมาณใน
ปีงบประมาณ 2562 มารวมกับในปีงบประมาณ 2563 
(58,000+58,000) รวมประมาณการใช้งบประมาณใน
ปีงบประมาณ 2563จ านวน112,020 บาท 

ปีงบประมาณ 
2563-
2564 

1. วิทยาลัยฯ เป็น
ศูนย์รวบรวม
ความรู้เกี่ยวกับ
การจัดการโรค
เรื้อรังที่น าไปใช้
ประโยชน ์
ในการดูแลสุขภาพ
ผู้รับบริการ 
2. ประชาชน
ต าบลบ้านคลอง มี
ความเข้มแข็งใน
การจัดการโรค
เรื้อรัง 

ดร.วิภาพร  
สิทธิสาตร ์
 

สรุปงบประมาณโครงการทีS่P03-10 (ปีงบประมาณ 2561-2564) 182,000  
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สรุปงบประมาณประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ บริการวิชาการด้านสุขภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม 
 

แผนงาน/โครงการ / กิจกรรม ผลผลิตและ
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ แหล่ง
งบประมาณ 

งบประมาณ
รวม ๕ ปี 
(บาท) 

ช่วงระยะเวลาด าเนินการ 
๒๕60 ๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 ๒๕๖4 

แผนงานที่ P04 สนับสนุนการบริการวชิาการด้านการจัดการสุขภาพที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และ
สังคม 

     

โครงการที่ SP03-09  พัฒนา
หลักสูตรเพ่ือตอบสนองระบบ
สุขภาพ 

1.วิทยาลยัฯด าเนินการ
พัฒนาก าลังคนที่ตอบ 
สนองความต้องการ
พัฒนาบุคคลากรของ
เขตสุขภาพ 
2.บุคลากรสาธารณสุข             
มีศักยภาพในการดูแล
สุขภาพของผู้รับบริการ 

หัวหน้างาน
บริการวิชาการ

และคณะ 

เงินรายได ้ 3,600,000 NA 900,000 900,000 900,000 900,000 

โครงการที่ SP03-10พัฒนาศูนย์
ความเป็นเลิศด้านการพัฒนา
บุคลากรสาธารณสขุและศูนย์ความ
เป็นเลิศด้านการจัดการโรคเรื้อรัง 

1.วิทยาลยัฯสามารถ
พัฒนาบุคลากร
สาธารณสุขไดอ้ยา่ง 
มีประสทิธภิาพ 
2.วิทยาลยัฯ เป็นศูนย์
รวบรวมความรู ้
เกี่ยวกบัการจัดการโรค
เร้ือรังที่น าไปใช้
ประโยชน์ในการดูแล
สุขภาพผู้รับบรกิาร 
 

หัวหน้างาน
บริการวิชาการ

และคณะ 
 

เงินอุดหนุน 232,000 NA 58,000 58,000 58,000 58,000 

รวมเงินประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวชิาการด้านสุขภาพให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของชมุชนและสังคม 

เงินอุดหนุน/ 
เงินรายได ้

3,832,000 NA 958,000 958,000 958,000 958,000 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการทีS่P04-
11 โครงการ
พัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาในการ
สืบสานศลิป 
วัฒนธรรมและภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อสนับสนุน
การบูรณาการองค์
ความรู้ของนักศึกษา
เพื่อพัฒนานวตกรรม
การส่งเสริมสุขภาพ 
2.เพื่อสร้างความ
ตระหนักในความ 
ส าคัญของการสืบสาน
ศิลป วัฒนธรรมและ
ภูมิปญัญาท้องถิ่น 
3. เพื่อพัฒนาผลลัพธ์
การเรียนรู้ด้าน การคิด
วิเคราะห ์

1. จ านวนนวตกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพที่พัฒนาจาก
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญา 
ท้องถิ่นที่ผลิตโดยนักศึกษา  

ปีงบประมาณ  ค่าเปูาหมาย 
(ชิ้น) 

2560 NA 
256 4 

2562 4 
2563 4 
2564 4 

2. ถอดบทเรียนประเมินผล
การด าเนินงาน  
3. นักศึกษามีคะแนน TQF 
ด้านการคดิวิเคราะห์  

ปีงบประมาณ  ค่าเปูาหมาย 
(ชิ้น) 

2560 NA 
2561 ≥3.00 
2562 ≥3.20 

2563 ≥3.40 

2564 ≥3.60 
 

๑.ก าหนดประเด็นการใช้
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญา
ท้องถิ่นมาพัฒนานวัตกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพ 
๒.คัดเลือกรายวิชาที่เหมาะสมในแต่
ละชั้นปีออกแบบการเรียนรู้ที่
มอบหมายให้นักศึกษาสร้าง 
นวัตกรรม 
๓.จัดเวทีให้นักศึกษาได้น าเสนอ
ผลงานนวัตกรรม/สนับสนุนให้
นักศึกษาไปน าเสนอหรือ ประกวด
ผลงานกับหน่วยงานภายนอก 
๔. รวบรวมผลงานนวัตกรรม ส่งจด
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร(ถ้ามี) 
๕.ถอดบทเรยีน ประเมินผลการ
ด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรคในการ
ด าเนินงานท้ังอาจารย์และนักศึกษา 
๖.น าผลการประเมินมาปรับปรุงการ
ด าเนินงานในปีถัดไป 
 
 

นักศึกษา 
ทุกช้ันปี  

(โดยเริ่มปี
การศึกษา 

2560 จ านวน 
1 ช้ันปี) 

 

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

ปี 
งบประมาณ 

แหล่งเงิน 
อุดหนุน รายได ้

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

 
 

ปีงบประมา
ณ2561-
2564 

 

1.ได้นวัตกรรม การ
ส่งเสริมสุขภาพที่
เกิดจากการใช้
ศิลปวฒันธรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
อย่างเป็นรูปธรรม
ซึ่งพัฒนาโดย
นักศึกษา 
2.นักศึกษามีความรู้
ความเข้าใจใน
คุณประโยชน์ของ
ศิลปวฒันธรรมและ
ภูมิปญัญาท้องถิ่น
ไทย 

-รองผู้อ านวยการ
กลุ่มงานอ านวยการ 
-รองผู้อ านวยการ
กลุ่มงานวิชาการ 
-หัวหน้างาน
ทรัพยากรบุคคล 
และท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม 
-อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 
-อาจารย์
ผู้รับผิดชอบราย 
วิชา 
-คณะกรรมการ 
ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

สรุปงบประมาณโครงการที่ SP04-11 (ปีงบประมาณ 2561-2564) 160,000  
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่ P04-
12 พัฒนา
ศักยภาพชุมชน/
สังคมในการ
ส่งเสริมสขุภาพ
ด้วยการท านุบ ารุ
ศิลปวัฒนธรรม
และภูมปิัญญา
ท้องถิ่น 
(ปีงบประมาณ 
2561) 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อพัฒนา
ศักยภาพชุมชน/
สังคมในการใช้
ศิลปวัฒนธรรม
และภมูิปัญญา
ท้องถิ่นในการ
ส่งเสริมสุขภาพ 
 
 
 
 
 

จ านวนนวตกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพที่พัฒนาจาก
ศิลปวัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นทีชุ่มชน
น าไปใช้ในการพัฒนาสุขภาพ  

ปีงบประมาณ  ค่าเปูาหมาย 
(ชิ้น) 

2560 NA 
2561 1 
2562 1 
2563 1 
2564 1 

 
 

๑.ก าหนดชุมชน และวางแผนการ
บริการวิชาการกับชุมชนในการใช้
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญา
ท้องถิ่นมาพัฒนานวัตกรรมเพื่อใช้ใน
การส่งเสริมสุขภาพ 
๒.ด าเนินการบริการวิชาการร่วมกบั
ชุมชนในการใช้ศิลปวัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนานวัตกรรม
เพื่อใช้ในการส่งเสรมิสุขภาพ 
๓. รวบรวมผลงานนวัตกรรมส่งจด
สิทธิบัตร 
๔.ถอดบทเรยีน ประเมินผลการ
ด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรคในการ
ด าเนินงานท้ังอาจารย์และชุมชน
รวมทั้งประโยชน์และคณุค่าของ
กิจกรรม 
๖.น าผลการประเมินมาปรับปรุงการ
ด าเนินงานในปีถัดไป 
 
 

-ชุมชนเปูาหมาย 
1 ชุมชน 
-อาจารย์ 55 
คน 
-นักศึกษาทุกช้ัน
ปี  
(โดยเริ่มปี
การศึกษา 
2560 จ านวน 
1 ช้ันปี) 
 
 

-ค่าวัสดุอุปกรณ์๒๐,๐๐๐ บาท 
รวมเป็นเงิน  ๒๐,๐๐๐ บาท 
 

ปีงบประมาณ แหล่งเงิน 
อุดหนุน รายได ้

2560 0 0 
2561 ๒๐,๐๐๐ 0 
รวม 2๐,๐๐๐ 0  

ปีงบประมาณ 
2561 

-ชุมชนเปูาหมาย/
สังคมมีนวัตกรรม  
ที่พัฒนาจาก
ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
น าไปใช้ในการ
พัฒนาสุขภาพ 

-รองผู้อ านวยการ
กลุ่มงานอ านวยการ 
-รองผู้อ านวยการ
กลุ่มงาน 
วิชาการ 
-หัวหน้างาน
ทรัพยากรบุคคล 
และท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม 
-คณะกรรมการท านุ
บ ารุงศลิปวฒันธรรม 
-อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
รายวิชา 

สรุปงบประมาณโครงการที่ SP04-12 (ปีงบประมาณ 2561) 2๐,๐๐๐    
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่ 
SP04-12 
โครงการพัฒนา
ศักยภาพชุมชน/
สังคมในการ
ส่งเสริมสุขภาพ
ด้วยการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
และภมูิปัญญา
ท้องถิ่น (สร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชนด้านการ
จัดการโรคเรื้อรัง
ต าบลดอนทอง จ.
พิษณุโลก) 
(ด าเนินการ
ปีงบประมาณ 
2562) 
 โครงการตาม
ยุทธศาสตร ์
โครงการงาน
ประจ า 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อสร้างความ
เข้มแข็ง ด้านการ

1. เกิดกระบวนการสรา้ง
ความเข้มแข็งด้านการ
จัดการโรคเรื้อรัง 
2. แกนน าอสม. มีความรู้
ด้านการจดัการสุขภาพโรค
เรื้อรังในระดับดีขึ้นไป  
ร้อยละ 80 
3. ประชาชนมีความรอบรู้
ทางสุขภาพ ในการดูแล
สุขภาพสูส่ังคมสูงอายุใน
ระดับดีขึ้นไป  
ร้อยละ 80 
4. จ านวนนวัตกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพที่พัฒนาจาก
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นที่ชุมชน
น าไปใช้พัฒนา 
5. อาจารย์อย่างน้อย  
8 คน เข้าร่วมในการ
ให้บริการวิชาการตามความ
ต้องการของชุมชน 
 

1. ก าหนดชุมชนดอนทองเป็นชุมชน
เปูาหมาย 
2. วางแผนการบริการวิชาการ
ร่วมกับชุมชน 
3. ส ารวจความต้องการ 
ในการให้บริการวิชาการตามความ
ต้องการของต าบลดอนทอง  
จ.พิษณุโลก 
4. น าเสนอผลการส ารวจความ
ต้องการบริการวิชาการต่อคณะ
กรรมการบริหารวิทยาลัยและ
คณาจารย์  
5. เป็นที่ปรึกษาและกระตุ้นการจดั
กิจกรรมสร้างเสรมิความเข้มแข็ง
ด้านการจดัการสุขภาพร่วมกับต าบล
ดอนทอง  
จ.พิษณุโลก 
5.1 กิจกรรมส ารวจภาวะสุขภาพ 
(Health Literacy) 
5.2 คืนข้อมูล ประชาคม จัดท าแผน
ที่ทางเดินยุทธศาสตร์และมาตรการ
ทางสังคมด้านการจัดการโรคเรื้อรงั 
5.3 ประชาสมัพันธ์/รณรงค์
มาตรการทางสังคม 
5.4 อบรมพัฒนาแกนน าอสม. ให้มี

ประชาชนต าบล
ดอนทอง  
จ.พิษณุโลก 
จ านวน 200 
คน 

 ใช้งบประมาณ โครงการที่ SP03-11 
โครงการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้าน
การจัดการโรคเรื้อรังต าบลดอนทอง จ.
พิษณุโลกปีงบประมาณ 2562 
 
 

ปี 
งบประมาณ 

2562 
 

ประชาชนต าบล
บ้านคลองมีส่วน
ร่วมใน
กระบวนการสร้าง
เสรมิสุขภาพ  เพื่อ
การจัดการโรค
เรื้อรังในชุมชน
ของตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง ยั่งยืน 

ดร.วิภาพร  
สิทธิสาตร ์
และทีมบริการ
วิชาการ 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

จัดการโรคเรื้อรังใน
ต าบลดอนทอง จ.
พิษณุโลก  
2. เพื่อพัฒนาแกน
น าอสม.ให้มีความรู้
ด้านการจดัการ
สุขภาพโรคเรื้อรัง 
3. เพื่อพัฒนา
ศักยภาพให้
ประชาชนมีความ
รอบรู้ทางสุขภาพ 
ในการดูแลสุขภาพสู่
สังคมสูงอาย ุ
4. เพื่อให้บริการ
วิชาการตามความ
ต้องการของชุมชน
ต าบลดอนทอง 
5. เพื่อพัฒนา
ศักยภาพชุมชน/
สังคมในการใช้
ศิลปวัฒนธรรม
และภมูิปัญญา
ท้องถิ่นในการ
ส่งเสริมสุขภาพ 

ความรู้ด้านการจดัการสุขภาพโรค
เรื้อรัง 
5.5 อบรมพัฒนาศักยภาพให้
ประชาชนมีความรอบรู้ทางสุขภาพ 
ในการดูแลสุขภาพสู่สังคมสูงอาย ุ
5.6 ร่วมกับชุมชนดอนทองใช้
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญา
ท้องถิ่นมาพัฒนานวัตกรรม เพื่อใช้
ในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน 
6. อาจารย์แต่ละภาควิชาร่วม
ให้บริการวิชาการ ตามความ
ต้องการในต าบลดอนทอง จ.
พิษณุโลก 
7. ประเมินผลการด าเนินการ 
 
 
 
 
 

สรุปงบประมาณโครงการที่ SP04-12 (ปีงบประมาณ 2562) 0    
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่ 
SP04-12 
พัฒนาศักยภาพ
ชุมชน/สังคมใน
การส่งเสริม
สุขภาพด้วยการ
ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม
และภูมปิัญญา
ท้องถิ่น 
(ปีงบประมาณ 
2563-2564) 
 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อพัฒนา
ศักยภาพชุมชน/
สังคมในการใช้
ศิลปวัฒนธรรม
และภมูิปัญญา
ท้องถิ่นในการ
ส่งเสริมสุขภาพ 

จ านวนนวตกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพที่พัฒนาจาก
ศิลปวัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นทีชุ่มชน
น าไปใช้ในการพัฒนาสุขภาพ  

ปีงบประมาณ  ค่าเปูาหมาย 
(ชิ้น) 

2560 NA 
2561 1 
2562 1 
2563 1 
2564 1 

 
 

๑.ก าหนดชุมชน และวางแผนการ
บริการวิชาการกับชุมชนในการใช้
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญา
ท้องถิ่นมาพัฒนานวัตกรรมเพื่อใช้ใน
การส่งเสริมสุขภาพ 
๒.ด าเนินการบริการวิชาการร่วมกบั
ชุมชนในการใช้ศิลปวัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนานวัตกรรม
เพื่อใช้ในการส่งเสรมิสุขภาพ 
๓. รวบรวมผลงานนวัตกรรมส่งจด
สิทธิบัตร 
๔.ถอดบทเรยีน ประเมินผลการ
ด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรคในการ
ด าเนินงานท้ังอาจารย์และชุมชน
รวมทั้งประโยชน์และคณุค่าของ
กิจกรรม 
๖.น าผลการประเมินมาปรับปรุงการ
ด าเนินงานในปีถัดไป 
 
 
 

-ชุมชนเปูาหมาย 
1 ชุมชน 
-อาจารย์ 55 
คน 
-นักศึกษาทุกช้ัน
ปี  
(โดยเริ่มปี
การศึกษา 
2560 จ านวน 
1 ช้ันปี) 
 
 

-ค่าวัสดุอุปกรณ์๒๐,๐๐๐ บาท 
รวมเป็นเงิน  ๒๐,๐๐๐ บาท 
 
 

ปีงบประมาณ แหล่งเงิน 
อุดหนุน รายได ้

2560 0 0 
2561 ๒๐,๐๐๐ 0 
2562 0 0 
2563 ๒๐,๐๐๐ 0 
2564 ๒๐,๐๐๐ 0 
รวม 6๐,๐๐๐ 0  

ปีงบประมาณ 
2563-
2564 

 

-ชุมชนเปูาหมาย/
สังคมมีนวัตกรรม  
ที่พัฒนาจาก
ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
น าไปใช้ในการ
พัฒนาสุขภาพ 

-รองผู้อ านวยการ
กลุ่มงานอ านวยการ 
-รองผู้อ านวยการ
กลุ่มงาน 
วิชาการ 
-หัวหน้างาน
ทรัพยากรบุคคล 
และท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม 
-คณะกรรมการท านุ
บ ารุงศลิปวฒันธรรม 
-อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
รายวิชา 

สรุปงบประมาณโครงการที่ SP04-12 (ปีงบประมาณ 2560-2564) 6๐,๐๐๐  
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สรุปงบประมาณประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

แผนงาน/โครงการ / กิจกรรม ผลผลิตและ
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ แหล่ง
งบประมาณ 

งบประมาณ
รวม ๕ ปี 

ช่วงระยะเวลาด าเนินการ 
๒๕60 ๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 ๒๕๖4 

แผนงานที่ P05 ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิน่      
โครงการที่ SP04-11พัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาในการสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมและภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 

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

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

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

ผู้รับผิดชอบ แหล่ง
งบประมาณ 

งบประมาณ
รวม ๕ ปี 

ช่วงระยะเวลาด าเนินการ 
๒๕60 ๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 ๒๕๖4 

โครงการที่ SP04-12 พัฒนาศักยภาพ
ชุมชนในการส่งเสริมสุขภาพด้วยการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

-ชุมชนมีนวัตกรรม
ส่งเสริมสุขภาพ 
ที่พัฒนาจาก
ศิลปวฒันธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 

-รองผู้อ านวยการกลุ่ม
งานอ านวยการ 
-รองผู้อ านวยการกลุ่ม
งานวิจัย บริการ
วิชาการ 
-หัวหนา้งาน
ทรัพยากรบุคคล 
และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
-คณะกรรมการ
ท านุบ ารุงลปวัฒน
ธรรม 

เงินอุดหนุน 
 

60,000 
 

NA 20,000 ใช้งบประมาณ
โครงการ SP 

03-11 

20,000 20,000 

โครงการที่ SP04-12 
(ปีงบประมาณ 2562) 

NA         - ใช้งบประมาณ
โครงการ SP 

03-11 

        -        - 

โครงการที่ SP04-12 
(ปีงบประมาณ 2563-2564) 

- 20,000        - 20,000 20,000 

รวมเงินประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 220,000 - 60,000 40,000 60,000 60,000 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารจัดการวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ 
 

โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่ 
SP05-13 
โครงการพัฒนา
ระบบการจัดการ
ข้อมูลและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือ
การบริหาร
จัดการองค์กร 
(ปีงบประมาณ 
2561-2564) 
วัตถุประสงค์ 
พัฒนาระบบการ
จัดการข้อมลูและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการ
บริหารจดัการ
องค์กร 

 

ระดับความส าเร็จของการพัฒนา
ระบบการจัดการ 
ข้อมูลและเทคโนโลยสีารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการองค์กร 
 

ปี 
งบประมาณ 

ค่าเปูาหมาย 
(ระดับ) 

2560 NA 
2561 4 
2562 4 
2563 5 
2564 5  

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

ผู้บริหาร 10 คน
บุคลากร
ผู้รับผิดชอบแต่
ละฐานข้อมลู 25 
คน 
 

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

ปีงบประมาณ
2561-
2564 
 

1.วิทยาลยัฯมี
ระบบการจัดการ
ข้อมูลและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการ
บริหารจดัการ
องค์กรที่มี
ประสิทธิภาพ 
2. ผู้บริหาร
สามารถน าข้อมูล
ระบบการจัดการ
ข้อมูลและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการ
บริหารจดัการไปใช้
ในการก าหนด
ทิศทาง และ
นโยบาย ผา่นตาม
ตัวช้ีวัดเกณฑ์
มาตรฐาน 
สภาวิชาชีพ 

-รองผู้อ านวยการ
กลุ่มงานอ านวยการ 
- หัวหน้างาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศและวิทย
บริการ 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

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

กิจกรรมที่ 4  
พัฒนาระบบฐานข้อมลูเป็นเงิน 500,000 
บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 500,000 บาท 
 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ 6 
- ค่าวิทยากร 3 วัน จ านวน 5 คน  
  คนละ 7 ชม. (7 ชม. x 600 บาทx 3 
วัน)  เป็นเงิน 63,000 บาท 
- ค่าที่พักวิทยากร  รวมทั้งสิ้น 15,000 
บาท 
- ค่าอาหารว่าง เป็นเงิน 5,400 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน  เป็นเงิน 8,400 บาท 
- ค่าเดินทางวิทยากร 18,320 บาท  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 110,120 บาท 
 
รวมปีงบประมาณ 2561 
เป็นเงิน 1,069,720 บาท 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

ในปีงบประมาณถัดไป 
 

ปีงบประมาณ2562 
กิจกรรมที่ 3  
- ค่าครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อ
พ่วง เป็นเงิน 500,000 บาท 
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
เป็นเงิน 80,000 บาท 
- ค่าใช้สอยคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อ
พ่วง เป็นเงิน 200,000 บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 780,000 บาท 
 
กิจกรรมที่ 5  
-พัฒนาห้องเซิร์ฟเวอร์ และปรับปรุงระบบ
เครือข่ายอินเตอร์ภายในวิทยาลัย ให้มี
ความเร็วไม่น้อยกว่า 2 Gz เป็นเงนิ 
500,000 บาท 
- ซื้อ acceespointส าหรับ คอลโทลเลอร์ 
หอพักนักศึกษาและบุคลากร จ านวน 36 
ตัว เป็นเงิน 720,000 บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น1,220,000 บาท 
 
รวมปีงบประมาณ 2562 
เป็นเงิน 2,000,000 บาท 
ปีงบประมาณ2563 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 3  
- ค่าครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อ
พ่วง เป็นเงิน 200,000 บาท 
- อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย 
แบบท่ี 2 เป็นเงิน 400,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 600,000 บาท 
กิจกรรมที่ 5  
- พัฒนาระบบเซิร์ฟเวอร์ แม่ข่ายชนิด 
Blade (Enclosure/Chassis) แบบท่ี 1 
ราคา 410,000 บาท 
- อุปกรณ์ปูองกันเครือข่าย (Firewall) แบบ
ที่ 2 ราคา 990,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น1,500,000 บาท 
 
รวมปีงบประมาณ 2563เป็นเงิน 
2000,000 บาท 
 
ปีงบประมาณ2564 
กิจกรรมที่ 3  
- ค่าครุภณัฑ์ เป็นเงิน 900,000 บาท 
- ค่าวัสดุ เป็นเงิน 140,000 บาท 
- ค่าใช้สอย เป็นเงิน 300,000 บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 1,340,000 บาท 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 5  
- ซื้อ acceespointส าหรับ คอลโทลเลอร์ 
หอพักนักศึกษาและบุคลากร จ านวน 20 
ตัว เป็นเงิน 400,000 บาท 
- อุปกรณ์กระจายสญัญาณ (L3 Switch) 
ขนาด 24 ช่อง 2 x130,000 เป็นเงิน 
260,000 บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 660,000 บาท 
รวมปีงบประมาณ 2564 เป็นเงิน 
2,000,000 บาท 
 

ปี 
งปม. 

แหล่งเงิน 
อุดหนุน รายได ้

2560 - - 
2561 - 1,069,720  
2562 - 2,000,000 
2563 - 2,000,000 
2564 - 2,000,000 
รวม - 7,069,720 

 
 
 
 
 

สรุปงบประมาณโครงการที่ SP05-13(ปีงบประมาณ 2561-2564) 7,069,720    



 
 

แผนกลยุทธ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช (พ.ศ. 2560-2564)  ฉบับปรับปรุง หน้า 149 
 

โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่  
SP05-14 
วิทยาลัยสเีขียว 
(Green College) 
 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อใหบุคลากร
และนักศึกษา 
๑. มีความรู และ
มีพฤติกรรมใน
การใช้พลังงาน
อย่างประหยดั 
๒. มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาองค์กร
ให้เป็นองค์กรสี
เขียว 
 
 

ระดับความ ส าเร็จของการพัฒนา
องค์กรให้เป็นวิทยาลัย 
สีเขียว 
 
 
 
ปีงบประมาณ  ค่าเปูาหมาย 

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

 

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

กิจกรรมที1่-5 
คณะกรรมการ
ด าเนินการ
จ านวน 35 คน 
- อาจารย์และ
เจ้าหน้าท่ีสาย
สนับสนุน 
จ านวน 20 คน 
- ตัวแทน
นักศึกษาทุกช้ัน
ปี จ านวน 15 
คน 
 
 
 
กิจกรรมที่ 6.1 
อาจารย์ จ านวน 
55 คน
เจ้าหน้าท่ีสาย
สนับสนุน 
จ านวน 60 คน 
และนักศึกษา 
จ านวน 563 
คน 
 

กิจกรรมที1่-5 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มอาจารย์และ
เจ้าหน้าท่ี 20 คนx 35 บาท x 2 มื้อ เป็น
เงิน 1,400 บาท 
- ค่าอาหารว่างนักศึกษา 20 บาท x 15 
คน x 2 มื้อ เป็นเงิน  600 บาท  
2.ค่าวัสดุอุปกรณ์ 5,000 บาท 
รวมกจิกรรม(1-5) เป็นเงิน7,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมที ่6.1 
ส าหรับอาจารย์และสายสนับสนุน 
1.ค่าตอบแทนวิทยากร ชม.ละ 600 บาท 
x 3 ชม.x1 คน รวมเป็นเงิน 1,800บาท 
2.ค่าใช้สอย(อาจารย์และสายสนบัสนุน) 
- ค่าอาหารกลางวัน 80 บาท x 115 คน 
รวมเป็นเงิน 9,200 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 35 บาท x 
115 คนx 2 มื้อ รวมเป็นเงิน 8,050 บาท 
-ค่าพาหนะวิททยากร กม.ละ 4 บาท x 

 
ตุลาคม 
2560  -
มกราคม 
2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กุมภาพันธ์ 
2561 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยฯไดร้ับ
การยอมรับเป็น
วิทยาลัยสเีขียว  
มีสิ่งแวดล้อมที่
เอื้อต่อการท างาน
และการมีสขุภาพ
ที่ดีของบุคลากร
ก่อให้องค์กรแห่ง
ความสุข 

-รองผู้อ านวยการ
กลุ่มงานอ านวยการ 
-หัวหน้างาน
บริหารงาน 
ทั่วไป 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2 จัดการและคดัแยกขยะมูล
ฝอยในองค์กร ด้วยการจัด Big 
Cleaning Day (6 เดือน: 1 ครั้ง) 
6.3 พัฒนาส้วมให้ได้มาตราฐาน
ด้านความสะอาด  
6.4 มาตราการประหยดัพลังงาน
ให้เป็นรูปธรรม 
6.5 จัดสิ่งแวดล้อมท้ังภายในและ
ภายนอกโดยเพิ่มพ้ืนท่ีสเีขียว  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 กม.x2 เที่ยว เป็นเงิน 800 บาท 
3.ค่าวัสดุอุปกรณ ์10,000 บาท 
ส าหรับนักศึกษา 
1.ค่าตอบแทนวิทยากร ชม.ละ 600 บาท 
x 3 ชม.x1 คน รวมเป็นเงิน 1,800บาท 
2. ค่าพาหนะวิททยากร กม.ละ 4 บาท x 
100 กม.x2 เที่ยว เป็นเงิน 800 บาท 
3.ค่าใช้สอย(นักศึกษา) 
- ค่าอาหารกลางวัน 50 บาท x 563 คน 
รวมเป็นเงิน 28,150 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม20 บาท 
x563คนx 2 มื้อ รวมเป็นเงิน 22,520
บาท 
4.ค่าวัสดุอุปกรณ1์0,000 บาท 
รวมกจิกรรม(6.1) เป็นเงิน 93,120 บาท 
กิจกรรมที่ 6.2-6.7 
1.ค่าใช้สอย 
- ค่าอาหารกลางวัน อาจารย์และเจ้าหน้าที่ 
115 คน x 80 บาท x 2 ครั้ง เปน็เงิน 
18,400 บาท 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่อาจารย์และ
เจ้าหน้าท่ี 115 คน x 35บาทx 2 มื้อ x2 
ครั้ง บาท เป็นเงิน 16,100บาท 
- ค่าอาหารกลางวันนักศึกษา 563 คน x 
50 บาท x 2 ครั้ง เป็นเงิน 56,300บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กุมภาพันธ์  - 
กันยายน 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ 1-3 
คณะกรรมการ
ด าเนินการ
จ านวน 35 คน 
- อาจารย์และ
เจ้าหน้าท่ีสาย
สนับสนุน 
จ านวน 20 คน 
- ตัวแทน

-ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่นักศึกษา 563 
คน x 20บาทx 2 มื้อ x2 ครั้ง บาท เป็น
เงิน 45,040บาท 
รวมกจิกรรม(6.1-6.7)เป็นเงิน 
135,840บาท 
 
กิจกรรมที่ 7.1 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ 5,000บาท 
รวมงบประมาณปีงบประมาณ 2561 
เป็นเงิน 240,960 บาท 
 
 
 
 
 
ปีงบประมาณ 2562 
กิจกรรมที่ 1-3 
1. ค่าใช้สอย 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มอาจารย์และ
เจ้าหน้าท่ี 20 คนx 35 บาท x 2 มื้อ เป็น
เงิน 1,400 บาท 
- ค่าอาหารว่างนักศึกษา 20 บาท x 15 
คน x 2 มื้อ เป็นเงิน  600 บาท  
2.ค่าวัสดุอุปกรณ์ 2,000 บาท 
รวมกจิกรรมที่1-3 เป็นเงิน4,000 บาท 

2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กุมภาพันธ์  - 
กันยายน 
2561 
(มอบรางวัล
ในเดือน
มกราคม 
2562 ใน
งานปีใหม่) 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

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

นักศึกษาทุกช้ัน
ปี จ านวน 15 
คน 
 
 
กิจกรรมที่ 4 
อาจารย์ จ านวน 
55 คน
เจ้าหน้าท่ีสาย
สนับสนุน 
จ านวน 60 คน 
และนักศึกษา 
จ านวน 200 
คน (ตัวแทน 
นศ.ช้ันปีท่ี 2-4 
และนศ.ช้ันปีท่ี 
1) 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
ตุลาคม 
2561  -
มกราคม 
2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
กุมภาพันธ์ 
2562 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม20 บาท 
x200คนx 2 มื้อ รวมเป็นเงิน 8,000บาท 
4.ค่าวัสดุอุปกรณ5์,000 บาท 
 
รวมกจิกรรม(4.1)เป็นเงิน 55,450 บาท 
 
กิจกรรมที่ 4.2-4.8 
1.ค่าใช้สอย 
- ค่าอาหารกลางวัน อาจารย์และเจ้าหน้าที่ 
115 คน x 80 บาท x 2 ครั้ง เปน็เงิน 
18,400 บาท 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่อาจารย์และ
เจ้าหน้าท่ี 115 คน x 35บาทx 2 มื้อ x2 
ครั้ง บาท เป็นเงิน 16,100บาท 
- ค่าอาหารกลางวันนักศึกษา 563 คน x 
50 บาท x 2 ครั้ง เป็นเงิน 56,300บาท 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่นักศึกษา 563 
คน x 20บาทx 2 มื้อ x2 ครั้ง บาท เป็น
เงิน 45,040บาท 
รวมกจิกรรม(4.2-4.8)เป็นเงินทั้งสิ้น 
135,840บาท 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

4.8 จัดให้มีน้ าดืม่สะอาดและ
ปลอดภัย 
5 ตรวจสอบและประมวลผลการ
ด าเนินการพร้อมถอดบทเรียน 
5.1 ประกวด ห้องเรียน ห้อง
ท างาน ห้องพักอาจารย์ สะอาด
และน่าอยู ่
5.2 ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคลดลง 
6. รายงานผลการด าเนินงานเพื่อ
ปรับปรุงและท าแผนในปีต่อไป 
 
ปีงบประมาณ 2563-2564 
1. น าผลการประเมินมาปรับปรุง
และท าแผนในป2ี563-2564 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานและก าหนดนโยบาย 
2. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัต ิ
3. จัดท าคู่มือระบบและกลไกใน
การพัฒนาสถาบันให้เป็นองค์กรสี
เขียว 
4. เผยแพร่คู่มือระบบและกลไกใน
การพัฒนาสถาบันให้เป็นองค์กรสี
เขียว 
5. สรา้งเครื่องมือในการประเมิน
ตามเกณฑ์ขององค์กรสีเขยีว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ 1-2, 
5คณะกรรมการ
ด าเนินการ
จ านวน 35 คน 
- อาจารย์และ
เจ้าหน้าท่ีสาย
สนับสนุน 
จ านวน 20 คน 
- ตัวแทน
นักศึกษาทุกช้ัน
ปี จ านวน 15 
คน 
 
 

 
 
 
 
กิจกรรมที่ 5.1 
1.ค่าวัสดุอุปกรณ์ 5,000บาท 
รวมกจิกรรม(5.1)เป็นเงิน 5,000บาท 
รวมงบประมาณปีงบประมาณ 2562เป็น
เงิน 200,290 บาท 
 
 
ปีงบประมาณ 2563-2564 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

6. ด าเนินกิจกรรม Green 
College อย่างมีส่วนร่วมของคน
ในองค์กร ดังน้ี 
6..1 จดัประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่องการพัฒนาสถาบันใหเ้ป็น
องค์กรสีเขียว 
6.2 จัดการและคดัแยกขยะมูล
ฝอยในองค์กร ด้วยการจัด Big 
Cleaning Day (6 เดือน: 1 ครั้ง) 
6.3 พัฒนาส้วมให้ได้มาตราฐาน
ด้านความสะอาด เพียงพอและ
ปลอดภัย 
6.4 มาตราการประหยดัพลังงาน
ให้เป็นรูปธรรม 
6.5 จัดสิ่งแวดล้อมท้ังภายในและ
ภายนอกโดยเพิ่มพ้ืนท่ีสเีขียว  
6.6 ควบคมุดูแลสถานประกอบ
อาหารให้ได้มาตรฐานในเรื่อง
คุณภาพและราคาที่เหมาะสม 
6.7 จดัให้มีน้ าดืม่สะอาด 
7. ก ากับติดตามดารด าเนินงาน
และประมวลผลการด าเนินการ
พร้อมถอดบทเรียน 
8. ประกวด ห้องเรียน ห้องท างาน 
ห้องพกัอาจารย์ สะอาดและนา่อยู ่

กิจกรรมที ่6 
อาจารย์ จ านวน 
55 คน
เจ้าหน้าท่ีสาย
สนับสนุน 
จ านวน 60 คน 
และนักศึกษา 
จ านวน 200 
คน (ตัวแทน 
นศ.ช้ันปีท่ี 2-4 
และนศ.ช้ันปีท่ี 
1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
กิจกรรมที่ 6.1 (ปีงบประมาณ 2563-
2564) 
ส าหรับอาจารย์และสายสนับสนุน 
1.ค่าตอบแทนวิทยากร ชม.ละ 600 บาท 
x 3 ชม.x1 คน รวมเป็นเงิน 1,800บาท 
2. ค่าพาหนะวิททยากร กม.ละ 4 บาท x 
100 กม.x2 เที่ยว เป็นเงิน 800 บาท 
3.ค่าใช้สอย (อาจารย์และสนับสนนุ) 
- ค่าอาหารกลางวัน 80 บาท x 115 คน 
รวมเป็นเงิน 9,200 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 35 บาท x 
115 คนx 2 มื้อ รวมเป็นเงิน 8,050 บาท 
4.ค่าวัสดุอุปกรณ ์10,000 บาท 
ส าหรับนักศึกษา 
1.ค่าตอบแทนวิทยากร ชม.ละ 600 บาท 
x 3 ชม.x1 คน รวมเป็นเงิน 1,800บาท 
2. ค่าพาหนะวิททยากร กม.ละ 4 บาท x 
100 กม.x2 เที่ยว เป็นเงิน 800 บาท 
3.ค่าใช้สอย(นักศึกษา) 
- ค่าอาหารกลางวัน 50 บาท x 200 คน
รวมเป็นเงิน 10,000บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม20 บาท 

 
 
 
 
 
 
กุมภาพันธ์  - 
กันยายน 
2563-
2564 
 
 
 
 
 
 
 
กุมภาพันธ์  - 
กันยายน 
2563-
2564 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

9. รายงานผลการด าเนินงานเพื่อ
ปรับปรุงและท าแผนในปีต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x200คนx 2 มื้อ รวมเป็นเงิน 8,000บาท 
4.ค่าวัสดุอุปกรณ5์,000 บาท 
รวมกจิกรรม 6.1เป็นเงินทั้งสิ้น 55,450 
บาท 
 
กิจกรรมที่ 6.2 (ปีงบประมาณ 2563-
2564) 
1.ค่าใช้สอย 
- ค่าอาหารกลางวัน อาจารย์และเจ้าหน้าที่ 
115 คน x 80 บาท x 2 ครั้ง เปน็เงิน 
18,400 บาท 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่อาจารย์และ
เจ้าหน้าท่ี 115 คน x 35บาทx 2 มื้อ x2 
ครั้ง บาท เป็นเงิน 16,100บาท 
- ค่าอาหารกลางวันนักศึกษา 563 คน x 
50 บาท x 2 ครั้ง เป็นเงิน 56,300บาท 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่นักศึกษา 563 
คน x 20บาทx 2 มื้อ x2 ครั้ง บาท เป็น
เงิน 45,040บาท 
รวมกจิกรรมที่ 6.2เป็นเงินทั้งสิ้น 
135,840บาท 
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โครงการ/
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ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 8 (ปีงบประมาณ 2563-
2564) 
1.ค่าวัสดุอุปกรณ์ 5,000บาท 
รวมเงินกิจกรรม ( 5.1) เป็นเงิน 5,000
บาท 
รวมงบประมาณปีงบประมาณ 2563เป็น
เงิน 196,290บาท 
กิจกรรม และงบประมาณคงเดมิ 
รวมงบประมาณปีงบประมาณ 
2564เป็นเงิน196,290 บาท 
 

ปี 
งปม. 

แหล่งเงิน 
อุดหนุน รายได ้

2560 - - 
2561 - 240,960 
2562 - 200,290 
2563 - 196,290 
2564 - 196,290 
รวม - 833,830 

 
 
 
 
 
 

กุมภาพันธ์  - 
กันยายน 
2563-
2564 
 
 
 
 
 

สรุปงบประมาณโครงการที่ SP05-14(ปีงบประมาณ 2561-2564) 833,830    
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่  
SP05-15 
การพัฒนา
วิทยาลัย
คุณธรรมภายใต้
ค่านิยมร่วม 
MOPH 
 
วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อพัฒนาให้
วิทยาลัยเป็น
วิทยาลัยคณุธรรม
ภายใต้ค่านิยม
ร่วม MOPH 
2.เพื่อพัฒนาการ
บริหารวิทยาลัยให้
มีคุณภาพและเป็น
ที่ยอมรับของสังคม 

 
 

1. ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาการบริหารทรัพยากร
บุคคลให้มีศักยภาพภายใต้
ค่านิยมร่วม MOPH  
 

ปีงบประมาณ  ค่าเปูาหมาย 
(ระดับ) 

2560 NA 
2561 3 
2562 4 
2563 5 
2564 5 

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

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

อาจารย์ และ 
บุคลากรจ านวน 

115 คน 

ปีงบประมาณ 2561 
-ค่าตอบแทนวิทยากร (หน่วยงานราชการ) 
จ านวน 2 คนx600บาทx7ชม. เป็นเงิน 
8,400 บาท 
- ค่าเดินทาง/พาหนะวิทยากร  จ านวน 
3,000 เป็นเงิน 3,000 บาท 
- ค่าที่พักวิทยากรจ านวน 2 คืนx2 ห้อง
x1,200 บาท  เป็นเงิน 4,800 บาท 
- ค่าอาหารกลางวันอาจารย์และ เจ้าหน้าที่ 
จ านวน 115 คนx80บาท เป็นเงิน 9,200 
บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม อาจารย์และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน  115 คนx25บาท เป็น
เงิน 2,875  บาท 
 - ค่าจ้างเหมารถโดยสารปรับ อากาศพร้อม
น้ ามันเชื้อเพลิง  จ านวน 2 คันๆละ 
12,000 บาท  x1วัน เป็นเงิน 24,000 
บาท 
-  ค่าอาหารกลางวัน115คน x 600บาท x 
1วันเป็นเงิน  69,000 บาท 
-  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 115
คน x 35บาท x ๒มื้อ x 1วัน เป็นเงิน 
8,050 บาท 

ปีงบประมาณ  
2561-
2564 

 

- บุคลากรของ
วิทยาลัยมี
พฤติกรรมที่ถูกต้อง
ดีงาม ด้วย
คุณธรรมที่พึง
ประสงค์ ค่านยิม 
MOPH และ
สามารถน้อมน า
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตอย่างมี
ความสุข 
- วิทยาลัย
พยาบาลเป็น
องค์กรคุณธรรมที่
มีชื่อเสียงและ
ได้รับการยอมรับ 

 

  6. ติดตามและประเมินผลเพื่อน า
ผลการประเมินไปปรับปรุง 

 - ค่าของที่ระลึก 1,500 บาท 
- ค่าจัดท าปูายไวนลิ 1,000 บาท 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

 - ค่าวัสดุอุปกรณ์3,000 บาท 
 
รวมเงินปีงบประมาณ 2561 
เป็นเงิน 134,825 บาท 

 1. ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาองค์กรให้เป็นวิทยาลัย
คุณธรรมมีการด าเนินงานอย่าง
น้อย 4 ขั้นตอน 
2. ร้อยละ 80 ของบุคลากรที่
เข้ารับการอบรมมคีวามรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับหลักการของ
ค่านิยมองค์กรกระทรวง
สาธารณสุข MOPH 
3. ร้อยละ 60 ของบุคลากรใน
หน่วยงานมีดัชนีช้ีวัดความสุข
ตั้งแต่ระดับ 3 ข้ึนไป 

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

อาจารย์และ
เจ้าหน้าท่ี 

จ านวน 115 
คน 

ปีงบประมาณ 2562 
1.ค่าตอบแทนวิทยากร(หน่วยงานราชการ) 
จ านวน 4 คนx600บาทx7ชม. เป็นเงิน 
16,800 บาท 
2.ค่าเดินทาง/พาหนะวิทยากร จ านวน 
10,000 เป็นเงิน 10,000 บาท 
3. ค่าท่ีพักวิทยากรจ านวน 2 คืนx2 ห้อง
x1,200 บาท  เป็นเงิน 4,800 บาท 
4.ค่าอาหารกลางวันอาจารย์และเจ้าหน้าที่ 
จ านวน 115 คนx80บาท เป็นเงิน 9,200 
บาท 
5.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่อาจารย์และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 115 คนx25บาท เป็น
เงิน 2,875 บาท 
6.ค่าวัสดุอุปกรณ์3,000 บาท 
 
รวมปีงบประมาณ 2562 
เป็นเงิน 46,675 บาท 

 บุคลากรไดร้ับการ
พัฒนาความรู ้
เกี่ยวกับคุณธรรม
จริยธรรม ภายใต้
ค่านิยมร่วม 
MOPH/ 
พฤติกรรมบ่งช้ี/
คุณธรรมอัต
ลักษณ์ของ
วิทยาลัยฯ เพื่อ
น ามาประยุกต์ใช้
ในองค์กร 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

6. ติดตามและสรุปประเมินผล
การด าเนินงานเพื่อเป็นข้อมูลใน
การพัฒนาวิทยาลัยคณุธรรมในปี
ต่อไป 

 1. ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาองค์กรให้เป็นวิทยาลัย
คุณธรรมมีการด าเนินงานอย่าง
น้อย 5 ขั้นตอน 
2. ร้อยละ 80 ของบุคลากรที่
เข้ารับการอบรมมคีวามรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับหลักการของ
ค่านิยมองค์กรกระทรวง
สาธารณสุข MOPH 
3. ร้อยละ 60 ของบุคลากรใน
หน่วยงานมีดัชนีช้ีวัดความสุข
ตั้งแต่ระดับ 4 ข้ึนไป 

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

อาจารย์และ
เจ้าหน้าท่ี 

จ านวน 115 
คน 

ปีงบประมาณ 2563 
1.ค่าตอบแทนวิทยากร(หน่วยงานราชการ) 
จ านวน 4 คนx600บาทx7ชม. เป็นเงิน 
16,800 บาท 
2.ค่าเดินทาง/พาหนะวิทยากร จ านวน 
10,000 เป็นเงิน 10,000 บาท 
3. ค่าท่ีพักวิทยากรจ านวน 2 คืนx2 ห้อง
x1,200 บาท  เป็นเงิน 4,800 บาท 
4.ค่าอาหารกลางวันอาจารย์และเจ้าหน้าที่ 
จ านวน 115 คนx80บาท เป็นเงิน 9,200 
บาท 
5.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่อาจารย์และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 115 คนx25บาท เป็น
เงิน 2,875 บาท 
6.ค่าวัสดุอุปกรณ์5,000 บาท 
รวมปีงบประมาณ2563 
เป็นเงิน 48,675 บาท 

 บุคลากรไดร้ับการ
พัฒนาความรู ้
เกี่ยวกับคุณธรรม
จริยธรรม ภายใต้
ค่านิยมร่วม 
MOPH/ 
พฤติกรรมบ่งช้ี/
คุณธรรมอัต
ลักษณ์ขอ
วิทยาลัยฯ เพื่อ
น ามาประยุกต์ใช้
ในองค์กร 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

6.เผยแพรผ่ลการด าเนินงาน
วิทยาลัยคณุธรรมโดยการเข้าร่วม
หรือน าเสนอผลในเวทตีลาดนัด
คุณธรรม (MOPH Moral 
Market) 
7. ติดตามและสรุปประเมินผล
การด าเนินงานเพื่อเป็นข้อมูลใน
การพัฒนาวิทยาลัยคณุธรรมในปี
ต่อไป 

 1. ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาองค์กรให้เป็นวิทยาลัย
คุณธรรมมีการด าเนินงานอย่าง
น้อย 5 ขั้นตอน 
2. ร้อยละ 80 ของบุคลากรที่
เข้ารับการอบรมมคีวามรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับหลักการของ
ค่านิยมองค์กรกระทรวง
สาธารณสุข MOPH 
3. ร้อยละ 60 ของบุคลากรใน
หน่วยงานมีดัชนีช้ีวัดความสุข
ตั้งแต่ระดับ 4 ข้ึนไป 

ปีงบประมาณ 2564 
1. ผู้บริหารประชุมชี้แจงและ
ทบทวนนโยบายคุณธรรมค่านิยม
องค์กรกระทรวงสาธารณสุข 
(MOPH) และพฤติกรรมบ่งช้ีให้
บุคลากรในหน่วยงานทุกคนได้
ทราบและเข้าใจ 
2. จัดอบรมโดยวิทยากร เพื่อให้
เกิดความรู้  ความเข้าใจ หลักการ
ของค่ านิ ยมองค์ กรกระทรวง
ส า ธ า ร ณ สุ ข  ( MOPH)  แ ล ะ
พ ฤ ติ ก ร ร ม บ่ ง ช้ี เ พื่ อ น า ม า
ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น อ ง ค์ ก ร  จ า ก
หน่วยงานต้นแบบองค์กรคุณธรรม 
3. จัดเวทีน าเสนอพร้อมจัดบอรด์
ประชาสมัพันธ์เพื่อแลกเปลี่ยน

อาจารย์และ
เจ้าหน้าท่ี 

จ านวน 115 
คน 

ปีงบประมาณ 2564 
1.ค่าตอบแทนวิทยากร(หน่วยงานราชการ) 
จ านวน 4 คนx600บาทx7ชม. เป็นเงิน 
16,800 บาท 
2.ค่าเดินทาง/พาหนะวิทยากร จ านวน 
10,000 เป็นเงิน 10,000 บาท 
3. ค่าท่ีพักวิทยากรจ านวน 2 คืนx2 ห้อง
x1,200 บาท  เป็นเงิน 4,800 บาท 
 
4.ค่าอาหารกลางวันอาจารย์และเจ้าหน้าที่ 
จ านวน 115 คนx80บาท เป็นเงิน 9,200 
บาท 
5.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่อาจารย์และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 115 คนx25บาท เป็น
เงิน 2,875 บาท 
6.ค่าวัสดุอุปกรณ์5,000 บาท 

 บุคลากรไดร้ับการ
พัฒนาความรู้
เกี่ยวกับคุณธรรม
จริยธรรมภาย 
ใต้ค่านิยมร่วม 
MOPH/ พฤติกรรม
บ่งช้ี/คุณธรรมอัต
ลักษณ์ของ 
วิทยาลัลฯ เพื่อ
น ามาประยุกต ์
ใช้ในองค์กร 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

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

 
รวมปีงบประมาณ 2564 
เป็นเงิน 48,675 บาท 
 

  

ปี 
งบประมาณ 

แหล่งเงิน 
อุดหนุน รายได้ 

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

สรุปงบประมาณโครงการที่ SP05-15(ปีงบประมาณ 2561-2564) 274,850    
โครงการที ่
SP05-16 
ยกระดับ
ประสิทธิภาพการ
บริหารวิทยาลัยให้
ทันการ
เปลี่ยนแปลง 
(ปีงบประมาณ 
2561-2564) 
 

คะแนนผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับสถาบัน 
 

ปีงบ 
ประมาณ 

ค่าเปูาหมาย 
(ระดับ) 

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

ปีงบประมาณ2561 
1. จัดประชุมเชิงปฏิบตัิการ
เกี่ยวกับมาตรฐานการประเมิน
คุณภาพตามเกณฑร์ะดับอาเซียน
(AUN-QA)  
ปีงบประมาณ2562-2564  
(ตามสถานการณT์rend)และ
ทบทวนระบบบริหารคณุภาพผลการ
ประเมินคุณภาพในระดับสถาบัน 
ระดับหลักสตูรและระดับคณะ 

ผู้บริหารของ
วิทยาลัยฯ18 
คน จ าแนกเป็น
รองฯ  
3 คนหัวหน้า
ภาค 6  คน 
หัวหน้างาน 9 
คน 

ปีงบประมาณ  2561 
1.ค่าตอบแทน 
1.1 วิทยากร 7 ชม.x600 บาทเป็นเงิน 
4,200 บาท 
1.2 ค่าตอบแทนวิทยากรหน่วยงานราชการ 
(บรรยายที่ศึกษาดูงาน)  2 คน x 4 ช่ัวโมง 
X 600 บาท เป็นเงิน  4,800 บาท 
2.ค่าใช้สอย 
 
 

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

ผู้บริหารของ
วิทยาลัยฯ 
สามารถบริหาร
วิทยาลัยให้มี
คุณภาพให้เป็นท่ี
ยอมรับของสังคม 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อพัฒนาการ
บริหารวิทยาลัยให้
มีคุณภาพให้เป็นที่
ยอมรับของสังคม 
 
 
 

2564 ≥4.51 
 
 
 
 

2. ท าความเข้าใจเกณฑม์าตรฐาน
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
3.ทบทวนระบบและกลไกทั้งหมด
ของวิทยาลัย 
4. น าความรู้ในข้อ 1-3  มา
วิเคราะหส์ถานะองค์กร และ
ออกแบบแผนการท างานเพื่อให้
บรรลเุปูาหมายที่ก าหนด และ
จัดท าแผนพัฒนาคณุภาพตามผล
การประเมินคณุภาพภายในปี
การศึกษาท่ีผ่านมาเสนอใน
คณะกรรมการบรหิารพิจารณา 
5. แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหาร
จัดการองค์กร กับหน่วยงานท่ีมี
การบริหารจัดการจนเกดิผลการ
ด าเนินงานเป็นท่ียอมรับใน
ระดับประเทศ 
6. ด าเนินงานตามแผนการท างาน
ที่ออกแบบไว้ 
7.ก ากับติดตามผลการด าเนินงาน
ทุก 6 เดือน ในรูปแบบการ
แลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่างกลุม่
งาน และช่วยกันหาแนวทางการ
พัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น (สุนทรีย
สนทนา) แล้วน าเสนอในที่ประชุม

การประชุมเชิงปฏิบัตกิาร 
2.1 ค่าเดินทางวิทยากร เป็นเงิน  5,000 
บาท 
2.2 ค่าอาหารกลางวัน18 คนx80 บาท 
เป็นเงิน 1,440  บาท 
2.3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 
18 คนx25บาทx2มื้อเป็นเงิน  900 บาท 
ค่าใช้สอยในการไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
ประเทศ 
2.4 ค่าอาหารกลางวันและเย็น (นอก
สถานท่ี) 18 คนx120บาทx2 มือ้x3 วัน  
เป็นเงิน 12,960 บาท 
2.5 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 
18 คนx25บาทx2มื้อx3วันเป็นเงิน  
2,700 บาท 
2.6 ค่าที่พัก1,500บาทx2คืนX10ห้อง
เป็นเงิน  30,000 บาท 
2.7 ค่าจ้างเหมารถพร้อมน้ ามันเช้ือเพลิง 
จ านวนคันละ 5,000บาทx3 วันx2 คัน
เป็นเงิน30,000 บาท 
2.8 ค่าของที่ระลึก 1,500บาท x 2 ช้ิน 
เป็นเงิน 3,000 บาท 
3.ค่าวัสดุอุปกรณ ์
3.1 ค่าถ่ายเอกสาร18 ชุดๆละ 110 บาท 
เป็นเงิน 1,980 บาท 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

คณะกรรมการบรหิาร เพื่อ
พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ 
8. ตรวจสอบ/ปรับปรุงข้อมลู 
เอกสาร/หลักฐานในการประเมิน
คุณภาพภายในตามรายงานผลการ
ก ากับติดตาม และข้อเสนอแนะจาก
กรรมการบริหารวิทยาลัยฯ 
9.ประเมินคณุภาพการศึกษา
ภายในระดับกลุม่งาน 
โดยคณะกรรมการจาก
บุคคลภายนอก (Pre-assess) 
10.ตรวจสอบ/ปรับปรุงข้อมลู 
เอกสาร/หลักฐานตาม
ข้อเสนอแนะในการประเมิน
คุณภาพภายในข้อ 9 
11.รับประเมินคณุภาพการศึกษา
ภายในจากวิทยาลัยเครือข่าย
ภาคเหนือ/สถาบันพระบรมราช
ชนก/สมศ. 
12. รายงานผลการประเมินในท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริหารและ
น าข้อเสนอมาจดัท าแผนพัฒนา
คุณภาพในปีถัดไป 

3.2 ค่าเครื่องเขียนและวสัดสุ านักงาน
3,020 บาท 
รวมเงิน 100,000 บาท 
 

ปี 
งบประมาณ 

แหล่งเงิน 
อุดหนุน รายได ้

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

 
 
 

สรุปงบประมาณโครงการที่ SP05-16(ปีงบประมาณ 2561-2564) 400,000    
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่  
SP05-17 
โครงการพัฒนา
ความเชี่ยวชาญ
ของอาจารย์ให้
สอดคล้องกับ
หลักสตูรที่
ให้บริการของ
วิทยาลัย 
(ปีงบประมาณ 
2561-2564) 
วัตถุประสงค์ 
พัฒนาความ
เชี่ยวชาญของ
อาจารย์ของ
วิทยาลัยให้
สอดคล้องกับ
ความต้องการใน
การพัฒนา
บุคลากรของ
กระทรวง
สาธารณสุข 

1. จ านวนอาจารย์ที่ไดร้ับการ
พัฒนาความเชี่ยวชาญ
สอดคล้องกับหลักสตูรที่
ให้บริการของวิทยาลัย 
 

ปี 
งบประมาณ 

ค่าเปูาหมาย 
(คน) 

2560 NA 
2561 2 
2562 4 
2563 6 
2564 8 

 

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

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

 
 

ปี 
งบประมาณ 

แหล่งเงิน 
อุดหนุน รายได ้

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

ปีงบประมาณ 
2561-
2564 

 

อาจารยไ์ด้รับการ
ยอมรับจาก
หน่วยงาน
ภายนอกเป็น
วิทยากร 
ตามความ
เชี่ยวชาญ 

งานทรัพยากร
บุคคล 

สรุปงบประมาณโครงการที ่SP05-17 (ปีงบประมาณ 2561-2564) 1,000,000    
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สรุปงบประมาณประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารจัดการวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ 
แผนงาน/โครงการ / กิจกรรม ผลผลิตและ

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ แหล่ง

งบประมาณ 
งบประมาณ
รวม ๕ ปี 

ช่วงระยะเวลาด าเนินการ 
๒๕60 ๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 ๒๕๖4 

แผนงานที่ P05 การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร      
โครงการที่ SP05-13 การพัฒนา
ระบบการจัดการข้อมูลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบรหิาร
จัดการองค์กร 

1.วิทยาลยัฯมีระบบ
การจัดการข้อมูลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการ
องค์กรที่มปีระสิทธภิาพ 
2. ผู้บริหารสามารถน า
ข้อมูลระบบการจัดการ
ข้อมูลและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการไปใช้ใน
การก าหนดทิศทาง 
และนโยบาย ผ่านตาม
ตัวชี้วัดเกณฑ์มาตรฐาน 
สภาวิชาชีพ 

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

เงินอุดหนุน 7,169,720 

 

NA 1,069,720 2,000,000 ๒,๑00,000 2,000,000 

กิจกรรมที่ 1-2  0 0 0 0 0 
กิจกรรมที่ 3  0 459,600 780,000 600,000 1,340,000 
กิจกรรมที่ 4  
พัฒนาระบบฐานข้อมลูเป็นเงิน 

0 500,000 0 0 0 

กิจกรรมที่ 5 พัฒนาระบบเซริ์ฟเวอร์ 0 0 1,220,000 1,500,000 300,000 
กิจกรรมที่ 6 
 

0 110,120 0 0 0 

โครงการที่ SP05-14 วิทยาลัยสี
เขียว(Green College) 

วิทยาลัยฯไดร้ับ
การยอมรับเป็น
วิทยาลัยสเีขียว   
มีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการท างานและ
การมีสขุภาพที่ดี
ของบุคลากรก่อให้
องค์กรแห่ง
ความสุข 
 

-รองผู้อ านวยการ
กลุ่มงาน
อ านวยการ 
-หัวหน้างาน
บริหารงาน 
ทั่วไป 

เงินอุดหนุน 833,830 

 

NA 240,960 200,290 196,290 196,290 
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แผนงาน/โครงการ / กิจกรรม ผลผลิตและ
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ แหล่ง
งบประมาณ 

งบประมาณ
รวม ๕ ปี 

ช่วงระยะเวลาด าเนินการ 
๒๕60 ๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 ๒๕๖4 

โครงการที่ SP05-15 พัฒนา
วิทยาลัยคุณธรรมภายใต้ค่านิยมร่วม 
MOPH 

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

-รองผู้อ านวยการ
กลุ่มงาน
อ านวยการ 
-หัวหน้างาน
บริหารงาน 
ทั่วไป 

เงินรายได ้ 278,850 NA 134,825 46,675 48,675 48,675 

โครงการที่ SP05-16 ยกระดับ
ประสิทธิภาพการบริหารวิทยาลยัให้
ทันการเปลี่ยนแปลง 

ผู้บริหารของ
วิทยาลัยฯ 
สามารถบริหาร
วิทยาลัยให้มี
คุณภาพให้เป็นท่ี
ยอมรับของสังคม 
 
 
 

-รองผู้อ านวยการ
กลุ่มงาน
อ านวยการ 
-หัวหน้างาน
บริหารงาน 
ทั่วไป 

เงินอุดหนุน 400,000 NA 100,000 100,000 100,000 100,000 
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แผนงาน/โครงการ / กิจกรรม ผลผลิตและ
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ แหล่ง
งบประมาณ 

งบประมาณ
รวม ๕ ปี 

ช่วงระยะเวลาด าเนินการ 
๒๕60 ๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 ๒๕๖4 

โครงการที่ SP05-17 
โครงการพัฒนาความเช่ียวชาญของ
อาจารย์ให้สอดคล้องกับหลักสตูรที่
ให้บริการของวิทยาลัย 
 

อาจารยไ์ด้รับการ
พัฒนาความ
เชี่ยวชาญ
สอดคล้องกับ
หลักสตูรที่
ให้บริการของ
วิทยาลัย 

-รองผู้อ านวยการ
กลุ่มงาน
อ านวยการ 
-หัวหน้างาน
ทรัพยากรบุคคลฯ 

 1,000,000  100,000 200,000 300,000 400,000 

รวมเงินประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง 

 9,682,400 0 1,645,505 2,546,965 2,744,965 2,744,965 
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บทที ่๕ 
ค าอธิบายตัวชี้วัดเป้าประสงค์ และแผนงาน ตามแผนกลยุทธ์  

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

องค์ประกอบ ค าอธิบาย 
ความหมาย บัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขา

พยาบาลศาสตร์ โดยการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต   
สูตรในการค านวณ ไม่มี 
หน่วยวัด ไม่มี 
ข้อมูลที่ต้องการ หลักฐานผลการด าเนินงาน 

คะแนนการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์จากผู้ใช้บัณฑิต   

เปูาหมาย 
 
 
 

 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

≥ 
4.10 

≥ 
4.20 

≥ 
4.30 

≥ 
4.40 

≥ 
4.50 

 

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

องค์ประกอบ ค าอธิบาย 
ความหมาย จ านวนบัณฑิตท่ีสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของสภาการพยาบาล

ผ่านในครั้งแรกของการสอบ 
สูตรในการค านวณ จ านวนบัณฑิตท่ีสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของสภาการพยาบาล

ผ่านในครั้งแรกของการสอบเทียบกับจ านวนนักศึกษาที่จบในปีการศึกษา
นั้นๆ 

หน่วยวัด ไม่มี 
ข้อมูลที่ต้องการ หลักฐานผลการด าเนินงาน 

1. รายงานจ านวนนักศึกษาที่จบในปีนั้นๆ 
2. รายงานจ านวนบัณฑิตท่ีสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของสภาการ
พยาบาลผ่านในครั้งแรกในปีเดียวกับท่ีนักศึกษาจบ 

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

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

องค์ประกอบ ค าอธิบาย 
ความหมาย ผลการประเมินการบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ของบัณฑิต 

โดยผู้ใช้บัณฑิต 
สูตรในการค านวณ ไม่มี 
หน่วยวัด ไม่มี 
ข้อมูลที่ต้องการ หลักฐานผลการด าเนินงาน 

1. รายงานจ านวนนักศึกษาที่จบในปีนั้นๆ 
2. รายงานสรุปผลการประเมินการบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็น
มนุษย์ของบัณฑิตท่ีจบในปีนั้นๆ โดยผู้ใช้บัณฑิต 

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

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

องค์ประกอบ ค าอธิบาย 
ความหมาย จ านวนอาจารย์ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นต้นแบบการจัดการเรียนการสอน

ที่พัฒนานักศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ 
สูตรในการค านวณ =  อาจารย์ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นต้นแบบฯ * 100 

                          จ านวนอาจารย์ในวิทยาลัยฯ 
หน่วยวัด คน 
ข้อมูลที่ต้องการ หลักฐานผลการด าเนินงาน 

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

เปูาหมาย ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
5 10 15 20 25 

 

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

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

สูตรในการค านวณ ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพระดับหลักสูตรของส านักมาตรฐาน และ
คุณภาพอุดมศึกษา ส านักคณะกรรมการอุดมศึกษา 

หน่วยวัด ไม่มี 
ข้อมูลที่ต้องการ หลักฐานผลการด าเนินงาน 

1. มคอ. 7 
2. ผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร 

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

 

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

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

องค์ประกอบ ค าอธิบาย 
ความหมาย สัดส่วนจ านวนผลงานวิจัยและผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติเมื่อเทียบกับจ านวนงานวิจัยและ
ผลงานวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์ทั้งหมดในปีนั้น (ตามปีปฏิทิน) 

สูตรในการค านวณ จ านวนผลงานฯที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ x 100      
           จ านวนผลงานฯการตีพิมพ์ทั้งหมดในปีนั้นๆ 

หน่วยวัด ร้อยละ 
ข้อมูลที่ต้องการ หลักฐานผลการด าเนินงาน 

1. รายชื่อผลงานวิจัยและผลงานวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์ในเวทีวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ วารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติทั้งหมด
ในปีนั้นๆ 
2. บทความวิจัยและวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ทั้งหมดในปีนั้น 

เปูาหมาย ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
70 80 85 90 95 

 

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

องค์ประกอบ ค าอธิบาย 
ความหมาย สัดส่วนการได้รับการอ้างอิงของบทความวิจัยและวิชาการต่อจ านวน

บทความวิจัยและวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ทั้งหมดในแต่ละปี  
สูตรในการค านวณ        =     จ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิง 

           จ านวนบทความฯที่ได้รับการตีพิมพ์ทั้งหมด  
หมายเหตุ การค านวณ ให้นับย้อนหลัง 3 ปี เนื่องจากผลงานการอ้างอิง
แต่ละเรื่องต้องอาศัยระยะที่บทความแต่ละเรื่องมีการตีพิมพ์เผยแพร่ เช่น 
เมื่อต้องการรายงานผลปี 2563 การค านวณจะนับผลงานปี 2561 เป็น
ต้น 

หน่วยวัด เรื่อง 
ข้อมลูที่ต้องการ หลักฐานผลการด าเนินงาน 

1. รายชื่อบทความฯ ที่ได้รับการอ้างอิง  
2. รายชื่อบทความวิจัยและวิชาการท้ังหมดที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน
แต่ละปี 

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

 

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

องค์ประกอบ ค าอธิบาย 
ความหมาย ความส าเร็จของกระบวนการด าเนินงานเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้มี

การผลิต/น าผลงานวิจัย/วิชาการไปตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

สูตรในการค านวณ ไม่มี 
หน่วยวัด ไม่มี 
ข้อมูลที่ต้องการ หลักฐานผลการด าเนินงาน 

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

ค่าเปูาหมาย ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ระดับที่ 5 ระดับที่ 5 ระดับที่ 5 ระดับที่ 5 ระดับที่ 5 

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

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ไม่มี 
กลุ่มท่ีรับผิดชอบ งานวิจัยและบริการวิชาการ 
ผู้รายงาน และก ากับติดตาม หัวหน้างานวิจัยและศูนย์ความเป็นเลิศ 
ผู้รับผิดขอบบริหารตัวชี้วัด รองผู้อ านวยการกลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบร่วม - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนกลยุทธ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช (พ.ศ. 2560-2564)  ฉบับปรับปรุง หน้า 178 
 

ตัวช้ีวัดส าคัญท่ี 9 (ตอบในประเด็นยุทธ์ที่ 2) 
จ านวนผลงานนวัตกรรมด้านสุขภาพที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 
ประเภทตัวชี้วัด: ผลลัพธ์ 

องค์ประกอบ ค าอธิบาย 
ความหมาย สิ่งใหม่ที่เกิดจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์

ต่อสุขภาพที่ได้รับหนังสือส าคัญที่ออกให้โดยเจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา  กระทรวงพานิชย์ เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์นั้นๆ 

สูตรในการค านวณ ไม่มี 
หน่วยวัด ชิ้น 
ข้อมูลที่ต้องการ หลักฐานผลการด าเนินงาน 

1.ชิ้นงานนวัตกรรมด้านสุขภาพ 
2.หลักฐานการจดอนุสิทธิบัตรชิ้นงานนวัตกรรมด้านสุขภาพ 

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

 

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

องค์ประกอบ ค าอธิบาย 
ความหมาย จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่มีการลงนามในสัญญาทุน

จากแหล่งทุนภายนอกที่อาจารย์ได้รับในปีการศึกษานั้นๆ 
สูตรในการค านวณ ไม่มี 
หน่วยวัด บาท 
ข้อมูลที่ต้องการ หลักฐานผลการด าเนินงาน 

1. สัญญาหรือเอกสารแสดงการได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุน
ภายนอก 

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

 

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

องค์ประกอบ ค าอธิบาย 
ความหมาย จ านวนหลักสูตรพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขที่สอดคล้องกับระบบ

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

สูตรในการค านวณ ไม่มี 
หน่วยวัด หลักสูตร 
ข้อมูลที่ต้องการ หลักฐานผลการด าเนินงาน 

1.หลักสูตรพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขที่ตอบสนองด้านการพัฒนา
บุคลากรสุขภาพตามความต้องการของระบบสุขภาพที่วิทยาลัย
ด าเนินการ  

เปูาหมาย ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
1 1 1 1 1 

 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ความถี่ 
กลุ่มท่ีรับผิดชอบ งานวิจัยและงานบริการวิชาการ 

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

องค์ประกอบ ค าอธิบาย 
ความหมาย จ านวนบุคลากรสาธารณสุขที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่วิทยาลัย

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

สูตรในการค านวณ ไม่มี 
หน่วยวัด คน 
ข้อมูลที่ต้องการ หลักฐานผลการด าเนินงาน 

1. รายชื่อบุคลากรสาธารณสุขที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตรพัฒนา
บุคลากรที่ตอบสนองความต้องการของระบบสุขภาพ 19 สาขาท่ี
วิทยาลัยฯ ก าเนินการ 

เปูาหมาย ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
80 80 80 80 80 

 

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

องค์ประกอบ ค าอธิบาย 
ความหมาย ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานพัฒนาหลักสูตร/อบรมบุคลากร

ในเขตสุขภาพตามระบบบริการสุขภาพ 19 สาขา 
สูตรในการค านวณ - 
หน่วยวัด - 
ข้อมูลที่ต้องการ หลักฐานผลการด าเนินงาน 

1. รายงานการประชุมร่วมระหว่างวิทยาลัยฯกับเขตสุขภาพที่ 2 
เรื่องการวิเคราะห์ความต้องการพัฒนาบุคลากรของเขตสุขภาพที่ 2 
2. หนังสือเชิญเป็นวิทยากร/โครงการจัดอบรม/หนังสือเชิญเป็นที่
ปรึกษาทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรของเขตสุขภาพ
ที่ 2 
3. หลักสูตรระยะสั้น/เฉพาะทางท่ีพัฒนาโดยวิทยาลัยฯที่แสดงถึง
การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเขตสุขภาพที่ 2 เพ่ือรองรับ 
Service Plan 
4. สรุปรายงานการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น/เฉพาะทางที่วิทยาลัย
ฯพัฒนาขึ้น 

เปูาหมาย ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
5 5 5 5 5 

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

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
กลุ่มท่ีรับผิดชอบ งานวิจัยและบริการวิชาการ 
ผู้รายงาน และก ากับติดตาม หัวหน้างานบริการวิชาการ 
ผู้รับผิดขอบบริหารตัวชี้วัด รองผู้อ านวยการกลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบร่วม - 



 
 

แผนกลยุทธ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช (พ.ศ. 2560-2564)  ฉบับปรับปรุง หน้า 183 
 

ตัวช้ีวัดส าคัญท่ี  14 (ตอบในประเด็นยุทธ์ที่ 3) 
ระดับความส าเร็จของศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข และคะแนนความส าเร็จของ
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการโรคเรื้อรัง  
ประเภทตัวชี้วัด: กระบวนการ 

องค์ประกอบ ค าอธิบาย 
ความหมาย ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข 

และคะแนนความส าเร็จของศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการโรคเรื้อรัง  
สูตรในการค านวณ ร้อยละ 
หน่วยวัด ไม่มี 
ข้อมูลที่ต้องการ หลักฐานผลการด าเนินงาน 

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

เปูาหมาย ระดับความส าเร็จของศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาบุคลากร
สาธารณสุข (รายละเอียดตามตามเกณฑ์ สบช. 2561) 

 ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
NA ระดับ5 ระดับ5 ระดับ5 ระดับ5 

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



 
 

แผนกลยุทธ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช (พ.ศ. 2560-2564)  ฉบับปรับปรุง หน้า 184 
 

องค์ประกอบ ค าอธิบาย 
 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
NA 85 90 95 100 

 

ล าดับ รายการประเมิน คะแนน 
๑ ด้านโครงสร้างและการด าเนินงาน (Structure) 

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

 
(๕) 
 

(๕) 
 

(๕) 
 

(๕) 

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

 
(๕) 
 

(๕) 

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

 
 

(๑๐) 
 

(๑๐) 
 
 

(๑๐) 
 

(๕) 

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

 
 

(๕) 
 

(๕) 

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

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

 
 

(๕) 
 
 
 

(๕) 
 

(๕) 
 

(๕) 

 รวม 100 
 

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

องค์ประกอบ ค าอธิบาย 
ความหมาย ผลงานที่เกิดจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ/

การส่งเสริมสุขภาพที่พัฒนาจากศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ท าโดย
นักศึกษา 

สูตรในการค านวณ - 
หน่วยวัด ชิ้น/จ านวน 
ข้อมูลที่ต้องการ หลักฐานผลการด าเนินงาน 

1.นวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพที่นักศึกษาท าขึ้น 
เปูาหมาย 
 
 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
NA 1 1 1 1 

 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล - 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานอ านวยการกลุ่มงานวิชาการ 
ผู้รายงาน และก ากับติดตาม หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

หัวหน้าภาควิชาที่เก่ียวข้อง 
ผู้รับผิดขอบบริหารตัวชี้วัด รองผู้อ านวยการกลุ่มงานอ านวยการ 

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

องค์ประกอบ ค าอธิบาย 
ความหมาย ผลงานที่เกิดจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ

ทีพั่ฒนาจากศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และมีการน าไปใช้ในการ
พัฒนาสุขภาพของชุมชน/สังคม 

สูตรในการค านวณ - 
หน่วยวัด ชิ้น/จ านวน 
ข้อมูลที่ต้องการ หลักฐานผลการด าเนินงาน 

1.นวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพที่มีการน าไปใช้ในการพัฒนาสุขภาพ 
เปูาหมาย 
 
 
 

 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
NA 1 2 3 4 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล - 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานอ านวยการกลุ่มงานวิชาการ 
ผู้รายงาน และก ากับติดตาม หัวหน้างานทรัพยากรบุคคลและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

หัวหน้าภาควิชาที่เก่ียวข้อง 
ผู้รับผิดขอบบริหารตัวชี้วัด รองผู้อ านวยการกลุ่มงานอ านวยการ 

รองผู้อ านวยการกลุ่มงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบร่วม อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา 
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ตัวช้ีวัดส าคัญท่ี  17(ตอบในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5) 
ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ
องค์กร 
ประเภทตัวชี้วัด: กระบวนการ 

องค์ประกอบ ค าอธิบาย 
ความหมาย ผลการด าเนินงานการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของ

วิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมการด าเนินการ 3 ด้าน คือ1) ด้านการ
วางแผนพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบเครือข่าย 2) ด้านการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ  3) ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเครือข่ายอินเตอร์เนตที่
ครอบคลุมพ้ืนที่ส าคัญในหน่วยงาน 

สูตรในการค านวณ 
/เกณฑ์การให้คะแนน 

 
ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 

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

2 มีการจัดท ารายละเอียดของแผนพัฒนาระบบสารสนเทศและ
ระบบเครือข่าย 

3 มีการใช้งานระบบสารสนเทศของสถาบันพระบรมราชชนกและมี
รายงานที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนและผู้บริหาร
สามารถน าไปใช้เพื่อการตัดสินใจได้ 

4 มีระบบเครือข่าย Internet ที่สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม สามารถเชื่อมโยงกับเครือข่ายของ
สถาบันพระบรมราชชนกและกระทรวงสาธารณสุข 

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

หน่วยวัด ระดับ 
ข้อมูลที่ต้องการ หลักฐานผลการด าเนินงาน ตามระดับตามส าเร็จ 

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

เปูาหมาย 
 
 

 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

NA 4 4 5 5 

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

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

องค์ประกอบ ค าอธิบาย 
ความหมาย การพัฒนาองค์กรให้เป็นวิทยาลัยคุณธรรม  หมายถึงวิทยาลัยมีการบริหารจัดการ

ตามหลักธรรมาภิบาล มีการบริหารจัดการด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ ประหยัด 
ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องบนพ้ืนฐานศีลธรรม วัฒนธรรม และหลักกฎหมาย 
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ด้วยความมีน้ าใจ เคารพในศักดิ์ศรีคุณค่าของ
ผู้รับบริการ และบุคคลอ่ืน ปฏิบัติงานด้วยความสุขเพ่ือประโยชน์ของประชาชน  

สูตรในการค านวณ 
/เกณฑ์การให้คะแนน 
 
 
 

ระดับความส าเร็จของการพัฒนาองค์กรให้เป็นวิทยาลัยคุณธรรม 
 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
1 มีการประกาศนโยบายหน่วยงานคุณธรรมและประกาศเจตจ านง

มุ่งสู่การเป็นหน่วยงานคุณธรรม 
2 -มีการประชุมชี้แจงนโยบายให้บุคลากรทุกคนในหน่วยงานเข้าใจ

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

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

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

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

 
รายละเอียดการประเมินตามคู่มือการจัดท าค ารับรอง และการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561ของสบช.หน้า 43-47 

หน่วยวัด ข้อ / ระดับ 
ข้อมูลที่ต้องการ หลักฐานผลการด าเนินงานตามระดับขั้นความส าเร็จ 

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

เปูาหมาย 
 
 

ระดับความส าเร็จของการพัฒนาองค์กรให้เป็นวิทยาลัยคุณธรรม 
 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
NA 5 5 5 5 

 

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

องค์ประกอบ ค าอธิบาย 
ความหมาย วิทยาลัยสีเขียว (Green College)  หมายถึงวิทยาลัยมีการบริหารจัดการหรือ

การด าเนินการที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยการใช้ทรัพยากร
และพลังงานอย่างรู้คุณค่า  มีแนวทางในการจัดการของเสียอย่างมี
ประสิทธิภาพ  รวมถึงการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส านักงานท่ีเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม  โดยบูรณาการกับพันธกิจของวิทยาลัย  

สูตรในการค านวณ 
/เกณฑ์การให้คะแนน 
 
 
 

ระดับความส าเร็จของการพัฒนาองค์กรให้เป็นวิทยาลัยสีเขียว (Green College) 
 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
1 - มีการก าหนดนโยบาย/แนวทางการปฏิบัติ/คู่มือการปฏิบัติงาน 

- มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ ในการด าเนินงานพัฒนาองค์กรสีเขียว 
ครอบคลุมด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมการใช้ทรัพยากรและ
พลังงาน  

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

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

ส านักงานสีเขียว (Green Office) ร้อยละ 60 ขึ้นไป  
และเสนอแนวทางการพัฒนาปรับปรุงต่อผู้บริหาร 

 
หมายเหตุ : เกณฑ์การประเมินองค์กรสีเขียวอิงตามเกณฑ์ของกรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2558ดังนี้ 

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

 

หน่วยวัด ข้อ / ระดับ 
ข้อมูลที่ต้องการ หลักฐานผลการด าเนินงานตามระดับขั้นความส าเร็จ 

ระดับความส าเร็จของการพัฒนาองค์กรให้เป็นวิทยาลัยสีเขียว (Green College) 
1. เอกสารนโยบาย/แนวทางการปฏิบัติ/คู่มือการปฏิบัติงาน 
2. ค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 
3. แผนการด าเนินงาน ที่ครอบคลุมการจัดการสิ่งแวดล้อม  การใช้ทรัพยากร
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องค์ประกอบ ค าอธิบาย 
และพลังงาน  การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะ 
กิจกรรม 5 ส เป็นต้น 
4. เอกสารสรุปโครงการ/กิจกรรม 
5. รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงาน หรือรายงานการประชุม 
6. รายงานการวิเคราะห์ สรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมิน
ส านักงานสีเขียว (Green Office)   

เปูาหมาย 
 
 
 
 

ระดับความส าเร็จของการพัฒนาองค์กรให้เป็นวิทยาลัยคุณธรรม และวิทยาลัยสีเขียว 
(Green College) 
 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
NA 3 4 5 6 

 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการด าเนินงานเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนด 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานอ านวยการ 
ผู้รายงาน และก ากับติดตาม หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป 
ผู้รับผิดขอบบริหารตัวชี้วัด รองผู้อ านวยการกลุ่มงานอ านวยการ 
ผู้รับผิดชอบร่วม  
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ตัวช้ีวัดส าคัญท่ี 20(ตอบในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5) 
ระดับความส าเร็จของการพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพภายใต้ค่านิยมร่วม MOPH 
ประเภทตัวชี้วัด: กระบวนการ 

องค์ประกอบ ค าอธิบาย 
ความหมาย การพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพภายใต้ค่านิยมร่วม MOPH 

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

สูตรในการค านวณ 
/เกณฑ์การให้คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ข้อ เกณฑ์การให้คะแนน 
1 - มีการก าหนดนโยบาย/แนวทางการปฏิบัติ/คู่มือการปฏิบัติงาน 

- มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ ในการด าเนินงาน 
2 มีการจัดท าแผนการบริหารและแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ

อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน (ครอบคลุมกระบวนการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล)  ที่สอดคล้องกับ MOPH 

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

ปรับปรุง และรายงานผลต่อผู้บริหาร 
 

หน่วยวัด ข้อ 
ข้อมูลที่ต้องการ หลักฐานผลการด าเนินงาน 

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

เปูาหมาย  
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

NA 3 4 5 5 
 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการด าเนินงานเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนด 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานอ านวยการ 
ผู้รายงาน และก ากับติดตาม หัวหน้างานทรัพยากรบุคคลและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ผู้รับผิดขอบบริหารตัวชี้วัด รองผู้อ านวยการกลุ่มงานอ านวยการ 
ผู้รับผิดชอบร่วม  
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ชื่อตัวชี้วัดส าคัญที่  21 (ตอบในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5) 
ค่าคะแนนเฉลี่ยการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน 
ประเภทตัวชี้วัด: ผลลัพธ์ 

องค์ประกอบ ค าอธิบาย 
ความหมาย ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ตาม

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

สูตรในการค านวณ - 
หน่วยวัด ค่าเฉลี่ย 
ข้อมูลที่ต้องการ หลักฐานผลการด าเนินงาน 

1. รายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน 
 

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

 

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

วิชาการ 
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ตัวช้ีวัดส าคัญท่ี  22 (ตอบในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5) ) 
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
ประเภทตัวชี้วัด:ผลลัพธ์ 
 

องค์ประกอบ ค าอธิบาย 
ความหมาย ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ หรือคุณภาพ

กิจกรรม หรือคุณภาพผลงานของวิทยาลัยจากผู้ใช้บริการ หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียของวิทยาลัย 

สูตรในการค านวณ - 
หน่วยวัด ค่าเฉลี่ย 
ข้อมูลที่ต้องการ หลักฐานผลการด าเนินงาน 

1. รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ/ผู้รับบริการที่มีต่อ
คุณภาพการให้บริการ 
 

เปูาหมาย 
 
 
 

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

 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ค่าเฉลี่ยจากคะแนนเต็ม 5 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานอ านวยการ 
ผู้รายงาน และก ากับติดตาม หัวหน้างานบริหารงานทั่วไปหัวหน้างานทรัพยากรบุคคลฯ  

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

วิชาการ  
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ตัวช้ีวัดส าคัญท่ี  23 (ตอบในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5) 
จ านวนอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาความเชี่ยวชาญสอดคล้องกับหลักสูตรที่ให้บริการสังคมของวิทยาลัย 
ประเภทตัวชี้วัด: ผลลัพธ์ 

องค์ประกอบ ค าอธิบาย 
ความหมาย อาจารย์ได้รับการพัฒนาความเชี่ยวชาญสอดคล้องกับหลักสูตรที่ให้บริการ

สังคมของวิทยาลัย 
สูตรในการค านวณ - 
หน่วยวัด คน 
ข้อมูลที่ต้องการ หลักฐานผลการด าเนินงาน 

1. รายชื่ออาจารย์ได้รับการพัฒนาความเชี่ยวชาญสอดคล้องกับหลักสูตร
ที่ให้บริการสังคมของวิทยาลัย 
2. หลักฐานแสดงความสอดคล้องการพัฒนาความเชี่ยวชาญของอาจารย์ที่
สอดคล้องกับหลักสูตรที่ให้บริการสังคมของวิทยาลัย 

เปูาหมาย 
 
 
 

 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
NA 2 4 6 8 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ความถี่ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานอ านวยการ 
ผู้รายงาน และก ากับติดตาม หัวหน้างานทรัพยากรบุคคลและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ผู้รับผิดชอบบริหารตัวชี้วัด รองผู้อ านวยการกลุ่มงานอ านวยการ 
ผู้รับผิดชอบร่วม รองผู้อ านวยการกลุ่มงานวิจัยบริการวิชาการ 
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ตัวช้ีวัดแผนงาน 
 ตัวชี้วัดแผนงานในแต่ละประเด็นยุทธ์มีทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  โดยการวัดในเชิง
ปริมาณใหเ้ป็นไปตามที่ก าหนดนแผนกลยุทธ์ โดยใช้หน่วยวดัตามตัวชี้วัดแต่ละข้อ  ส่วนข้อที่มีการเชิง
คุณภาพให้ดูตามค าอธิบายตัวชี้วัดส าคัญดังกล่าวมาข้างต้นประกอบ 
ประเด็นยุทธ์ที่ 1 

แผนงานผลิตบัณฑิต 
๑. ค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขา 

พยาบาลศาสตร์จากผู้ใช้บัณฑิต  
๒. ร้อยละของบัณฑิตที่สอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผ่านครั้งแรก 
3. ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นต้นแบบการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนา 

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

งบประมาณ 
6. ร้อยละ 80 ของโครงการด าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด 
 
แผนพัฒนานักศึกษา 
๑. ร้อยละของนักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ คุณลักษณะ 

บัณฑิตที่พึงประสงค์และอัตลักษณ์บัณฑิต 
๒. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีค่าเฉลี่ยตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

สาขาพยาบาลในระดับดีขึ้นไป(≥๓.๕๑จากคะแนนเต็ม ๕) 
๓. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีค่าเฉลี่ยด้านการบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็น 

มนุษย์ในระดับดีขึ้นไป(≥ ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕) 
๔. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีค่าเฉลี่ยด้านคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ใน 

ระดับดีข้ึนไป(≥ ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕) 
5. ค่าเฉลี่ยของการประเมินคุณภาพบัณฑิตด้านการบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ โดย 

ผู้ใช้บัณฑิต ≥๔.๓๐ 
6. ร้อยละ ๙๐ของโครงการ/กิจกรรมด าเนินการได้ตามแผนทั้งด้านเวลาและการใช้จ่าย 

งบประมาณ 
7. ร้อยละ ๘๐ ของโครงการด าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด 
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ประเด็นยุทธ์ที่ 2 
 แผนงานสนับสนุนการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการที่มีคุณภาพระดับสูง 

1. ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิจัยและผลงานวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่/ 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 

2. จ านวนเงินสนับสนุนงานวจิัย/จ านวนอาจารย์ประจ า  
3. ร้อยละ 80 ของโครงการที่สนับสนุนการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัยและวิชาการท่ีมีคุณภาพ 

ระดับสูงสามารถด าเนินการตามเวลาและงบประมาณท่ีก าหนดไว้ 
4. ร้อยละ 80 ของโครงการสนับสนุนการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัยและวิชาการท่ีมีคุณภาพ 

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

1. มีโครงการบริการวิชาการที่ตอบสนองการพัฒนาก าลังคนที่สอดคล้อง 
กับระบบบริการสุขภาพ (Service plan) ของเขตสุขภาพท่ี 2 

2. มีโครงการบริการวิขาการที่ตอบสนองความต้องการของสังคม  
3. มีโครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่าเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้านการจัดการโรค 

เรื้อรัง  
4. ผู้สูงอายุที่ร่วมโครงการบริการวิชาการเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของชุมชน มีแนวโน้มค่าดัชนี 

มวลกาย เส้นรอบเอว และความดันโลหิต อยู่ในระดับปกติ เพ่ิมมากข้ึน 
5. จ านวนอาจารย์ เข้าร่วมในการให้บริการวิชาการเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   
6. มีแผนการน าความรู้จากการบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชนหรือ 

สังคม 
7. มีการให้บริการวิชาการโดยบูรณาการร่วมกับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การพัฒนา 

นักศึกษา  
8. ร้อยละ 80 ของโครงการบริการวิชาการแก่สังคมสามารถด าเนินการตามเวลาและ 

งบประมาณท่ีก าหนดไว้ 
9. ร้อยละ 80 ของโครงการบริการวิชาการแก่สังคมสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์โครงการที่ 

ก าหนดไว้  
 
ประเด็นยุทธ์ที่ 4 

แผนงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ๑. จ านวนนวตกรรมการส่งเสริมสุขภาพที่พัฒนาจากศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ผลิต
โดยนักศึกษา 
 ๒. จ านวนนวตกรรมการส่งเสริมสุขภาพที่พัฒนาจากศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
น าไปใช้ในการพัฒนาสุขภาพในชุมชน/สังคม 



 
 

แผนกลยุทธ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช (พ.ศ. 2560-2564)  ฉบับปรับปรุง หน้า 201 
 

 3. ร้อยละของโครงการตามแผนมีการด าเนินการตามเวลาและใช้งบประมาณไม่เกินตามแผนที่
ก าหนดไว้ 
 4. ร้อยละของโครงการตามแผนมีผลการด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดตามท่ีก าหนดไว้ 

5. ร้อยละของบุคลากรมีส่วนร่วมและเห็นประโยชน์ในการสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิ 
ปัญญาท้องถิ่น 
ประเด็นยุทธ์ที่ 5 
 แผนงานพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเพื่อความเป็นเลิศ 

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

๑๕ ชั่วโมง/คน/ปี  
๗. ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้รับการพัฒนาตามความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา/ 

วิชาชีพ /การบริหารหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๑๕ ชั่วโมง/คน/ปี  
๘. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนอาจารย์ได้รับการพัฒนาตามความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา/ 

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

แผนที่ก าหนดไว้ 
๑๐. ร้อยละ ๘๐ ของโครงการตามแผนมีผลการด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดตามท่ี 

ก าหนดไว้ 
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ภาคผนวก 
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ตารางเปรียบเทียบประเด็นยุทธศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนกตามแผนยุทธ์ศาสตร์  
พ.ศ. 2560-2564 กับประเด็นยุทธศาสตร์  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช 

ตามแผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2560-2564  
(ฉบับที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารฯ วันที่ 1 กันยายน 2560) 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ 
สถาบันพระบรมราชชนก 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช 

1.การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพท่ี
มี คุณภาพเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ชุมชน 

๑. การผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพ 
๔. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2.การพัฒนาสถาบันให้เป็นองค์กร
สมรรถนะสูง 

๕. บริหารจัดการวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ 

3.การสร้างองค์ความรู้และนวตกรรมเพ่ือ
ตอบสนองระบบสุขภาพ 

๒. วิจัยและสร้างผลงานวิชาการด้านสุขภาพที่ตอบสนอง
ความต้องการของสังคม 

4.การเป็นศูนย์กลางความร่วมมือในการ
ผลิตและพัฒนากาลังคนด้านสุขภาพของ
ประเทศ 

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

(ฉบับที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารฯ วันที่ 1 กันยายน 2560) 
เป้าประสงค์หลกัสถาบัน

พระบรมราชชนก  
ปี ๒๕60 - ๒๕๖4 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราชตามแผนกลยุทธ์ พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖4 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑การ
ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มี

คุณภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ วิจัย
และสร้างผลงานวิชาการด้าน

สุขภาพที่ตอบสนองความ
ต้องการของสังคม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓บริการ
วิชาการด้านสุขภาพให้สอดคล้อง
กับความต้องการของชุมชนและ

สังคม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่๔ท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
บริหารจัดการวิทยาลัยให้มี

ประสิทธิภาพ 

๑บัณฑิตและบุคลากร
ด้านสุขภาพท่ีไดร้ับการ
สร้างและพัฒนาจาก
สถาบันฯ มีความเพียงพอ
และมสีมรรถนะที่พึง
ประสงคม์ีความเป็นมือ
อาชีพสอดคล้องกับความ
ต้องการของระบบสุขภาพ
ก าหนดเปูาหมายการ
พัฒนาให้ได้ตาม
เปูาประสงค์ในระยะ ๕ ปี 

๑.๑บณัฑติมีคณุภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา
ตรีสาขาพยาบาลศาสตร์  

  3.1 สร้างหลักสตูรด้านการพัฒนา
บุคลากรสุขภาพตามความต้องการ
ของระบบสุขภาพ 

๔.๑ พัฒนาคณุภาพนักศึกษา
จากการสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

  

๑.๒ผลติบณัฑิตใหส้ าเรจ็
การศึกษามีคณุภาพสมรรถนะ
เชิงวิชาชีพท่ีมีคุณภาพได้
มาตรฐาน สากลบนพื้นฐานการ
ดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย ์

  3.2 พัฒนาบุคลากรสาธารณสุขตาม
ความต้องการของระบบสุขภาพ 

๔.๒พัฒนาศักยภาพชุมชน/
สังคมในการส่งเสริมสุขภาพ
ด้วยการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 
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เป้าประสงค์หลกัสถาบัน
พระบรมราชชนก  
ปี ๒๕60 - ๒๕๖4 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราชตามแผนกลยุทธ์ พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖4 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑การ
ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มี

คุณภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ วิจัย
และสร้างผลงานวิชาการด้าน

สุขภาพที่ตอบสนองความ
ต้องการของสังคม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓บริการ
วิชาการด้านสุขภาพให้สอดคล้อง
กับความต้องการของชุมชนและ

สังคม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่๔ท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
บริหารจัดการวิทยาลัยให้มี

ประสิทธิภาพ 

๒สถาบันฯมีความเข็มแข็ง
ทางด้านบริหาร บริการ 
วิชาการ สามารถ
พึ่งตนเองได้และเป็นท่ีพึ่ง
ของท้องถิ่นชุมชนเป็นที่
ยอมรับในระดับประเทศ
และสากล 

๑.๓พัฒนาอาจารยผ์ู้สอนให้เป็น
ครูมืออาชีพ 

2.1 ผลติผลงานวิจัยและ
ผลงานวิชาการที่มีคณุภาพสูง
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ใน
การผลิตและพัฒนาบุคลากร
สุขภาพและตอบสนองระบบ
สุขภาพของประเทศ 

3.3พัฒนาศูนย์ความเป็นเลศิด้าน
การพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขและ
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการ
โรคเรื้อรัง 

  ๕.๑ พัฒนาระบบการจัดการ
ข้อมูลและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการองค์กร 

๑.๔บริหารหลักสูตรอย่างมี
คุณภาพ 

2.2 พัฒนาสมรรถนะอาจารย์
ในการผลติผลงานวิจัยที่มี
คุณภาพ 

    ๕.๒ พัฒนาองค์กรให้เป็น
วิทยาลัยคณุธรรมและ
วิทยาลัยสเีขียว  

  2.3 ผลตินวัตกรรมดา้นสุขภาพ     ๕.๓ พัฒนาการบริหารจัดการ
ให้มีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของ
สังคม 

  2.4 ผลติผลงานวิจัยเพื่อรับการ
สนับสนุนทุนวิจัยหรือนวัตกรรม
จากแหล่งทุนภายนอก 

    5.4 พัฒนาความเชี่ยวชาญ
ของอาจารย์ของวิทยาลัยให้
สอดคล้องกับความต้องการใน
การพัฒนาบุคลากรของ
กระทรวงสาธารณสุข 
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ตารางเปรียบเทียบกลยุทธ์สถาบันพระบรมราชชนกตามแผนยุทธ์ศาสตร์ พ.ศ. 2560-2564  
กับกลยุทธ์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราชตามแผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2560-2564 

(ฉบับที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารฯ วันที่ 1 กันยายน 2560) 
แผนยุทธศาสตร์ สถาบันพระบรม

ราชชนก พ.ศ. 2560-2564 
แผนกลยุทธ์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช พ.ศ. 2560-2564 

กลยุทธ์หลกัสถาบัน 
พระบรมราชชนก 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
การผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มี

คุณภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
วิจัยและสร้างผลงานวิชา 

การด้านสุขภาพที่ตอบ สนอง
ความต้องการของสังคม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
บริการวชิาการด้านสุขภาพ

ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชนและสังคม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
และภูมปิัญญาท้องถิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
บริหารจัดการวิทยาลัยให้มี

ประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ใน
มุมมองมิตดิ้าน
ประสิทธิผลตาม

ยุทธศาสตร ์
(Financial 

Perspective)  

๑สร้างและพัฒนา
หลักสตูรที่รองรับ
การเปลีย่นแปลง
ของระบบสุขภาพ 

    ก3.1 พัฒนาบริการวิชาการ
เชิงรุกพื่อตอบสนองระบบ
บริการสุขภาพ 

    

๒ พัฒนาการผลิต
บัณฑิตคณุภาพสูง
ที่เน้นชุมชน 

ก๑.1 สนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อให้บณัฑิตมี
คุณภาพตามกรอบมาตราฐาน
คุณวุฒิระดับปรญิญาตรสีาขา
พยาบาลศาสตร ์

        

ก1.๒ พัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ทีส่่งเสริมให้นักศึกษามี
สมรรถนะเชิงวิชาชีพ บน
พื้นฐานการบริการสุขภาพด้วย
หัวใจความเป็นมนุษย ์

        

๓ ยกระดับ
คุณภาพการจัด
การศึกษา 

ก1.๔ส่งเสริมการบริหาร
หลักสตูรเพื่อความเป็นเลิศ 

ก2.1 ยกระดบัคุณภาพการ
ผลิตผลงานวิจัยและผลงาน
วิชาการที่มีคุณภาพสูงสามารถ
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แผนยุทธศาสตร์ สถาบันพระบรม
ราชชนก พ.ศ. 2560-2564 

แผนกลยุทธ์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช พ.ศ. 2560-2564 

กลยุทธ์หลกัสถาบัน 
พระบรมราชชนก 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
การผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มี

คุณภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
วิจัยและสร้างผลงานวิชา 

การด้านสุขภาพที่ตอบ สนอง
ความต้องการของสังคม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
บริการวชิาการด้านสุขภาพ

ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชนและสังคม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
และภูมปิัญญาท้องถิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
บริหารจัดการวิทยาลัยให้มี

ประสิทธิภาพ 

น าไปใช้ประโยชน์ในการผลิต
และพัฒนาบุคลากรสุขภาพ
และตอบสนองระบบสุขภาพ
ของประเทศ 

๑๒ เร่งรัดพัฒนา
ระบบการบริหาร
การวิจัยและองค์
ความรู ้

  2.2 ผลักดันให้เกิดการสร้าง
นวัตกรรมไปสู่การจดสิทธิบัตร
หรืออนุสิทธิบัตรและใช้
ประโยชน ์

      

กลยุทธ์ใน
มุมมองมิตดิ้าน
คุณภาพบริการ 

(ลูกค้า) 
(Customer 

Perspective)  

๔พัฒนา
กระบวนการจดั
อบรม 

  ป3.2 พัฒนาบุคลากร
สาธารณสุขตามความต้องการ
ของระบบสุขภาพ 

      

๕สร้างและพัฒนา
หลักสตูรการ
อบรมที่ตอบสนอง
ความต้องการ
ระบบสุขภาพของ
ประเทศ 

  ป3.1 สร้างหลักสตูรดา้นการ
พัฒนาบุคลากรสุขภาพตาม
ความต้องการของระบบ
สุขภาพ 
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แผนยุทธศาสตร์ สถาบันพระบรม
ราชชนก พ.ศ. 2560-2564 

แผนกลยุทธ์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช พ.ศ. 2560-2564 

กลยุทธ์หลกัสถาบัน 
พระบรมราชชนก 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
การผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มี

คุณภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
วิจัยและสร้างผลงานวิชา 

การด้านสุขภาพที่ตอบ สนอง
ความต้องการของสังคม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
บริการวชิาการด้านสุขภาพ

ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชนและสังคม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
และภูมปิัญญาท้องถิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
บริหารจัดการวิทยาลัยให้มี

ประสิทธิภาพ 

๑๓ เร่งรัดพัฒนา 
Academic 
Excellence 
Center ให้
สอดคล้องกับ 
Excellence 
Service Plan  

    ก3.2 ยกระดบัความส าเรจ็
ของศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
การพัฒนาบุคลากร
สาธารณสุขและศูนย์ความเป็น
เลิศดา้นการจดัการโรคเรื้อรัง 

    

๑๕เร่งรัดการ
พัฒนาระบบข้อมูล
ก าลังคนด้าน
สุขภาพโดยการมี
ส่วนร่วมภาคี
เครือข่ายทุกภาค
ส่วน 

          

กลยุทธ์ใน
มุมมองมิตดิ้าน
ประสิทธิภาพ
ของการปฏิบัติ

๗เพิ่มประสิทธภิาพ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
บริหารจดัการ 

        ก๕.๑ พัฒนาระบบการ
จัดการข้อมลูและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการองค์กร 
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แผนยุทธศาสตร์ สถาบันพระบรม
ราชชนก พ.ศ. 2560-2564 

แผนกลยุทธ์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช พ.ศ. 2560-2564 

กลยุทธ์หลกัสถาบัน 
พระบรมราชชนก 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
การผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มี

คุณภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
วิจัยและสร้างผลงานวิชา 

การด้านสุขภาพที่ตอบ สนอง
ความต้องการของสังคม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
บริการวชิาการด้านสุขภาพ

ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชนและสังคม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
และภูมปิัญญาท้องถิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
บริหารจัดการวิทยาลัยให้มี

ประสิทธิภาพ 

ราชการ
(กระบวนการ

ภายใน) 
(InternalPersp

ective) 

๘เสริมสร้างความ
เข้มแข็งภาคี
เครือข่ายดา้น
วิชาการและ
วิชาชีพท้ังในและ
ต่างประเทศ 

        ก๕.๓พัฒนาการบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ 

๑๐ สร้าง Brand 
สถาบัน 

      ก4.๑ สนับสนุนการบูรณา
การองค์ความรู้ของนักศึกษา
เพื่อพัฒนานวัตกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพ 

  

๑๔พัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือท้ังใน
และนอกกกระ
ทรวงสาธารณสุขใน
การจัดท าแผนการ
ผลิตและพัฒนา
ก าลังคนของ
ประเทศ 

  2.3 สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือทางการวิจัยเพื่อ
แสวงหาแหล่งทุนภายนอก 

      

กลยุทธ์ใน
มุมมองมิตดิ้าน
การพัฒนา

๖ผลักดันให้
องค์กรเป็นนิติ
บุคคล 
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แผนยุทธศาสตร์ สถาบันพระบรม
ราชชนก พ.ศ. 2560-2564 

แผนกลยุทธ์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช พ.ศ. 2560-2564 

กลยุทธ์หลกัสถาบัน 
พระบรมราชชนก 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
การผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มี

คุณภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
วิจัยและสร้างผลงานวิชา 

การด้านสุขภาพที่ตอบ สนอง
ความต้องการของสังคม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
บริการวชิาการด้านสุขภาพ

ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชนและสังคม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
และภูมปิัญญาท้องถิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
บริหารจัดการวิทยาลัยให้มี

ประสิทธิภาพ 

องค์กร
(Learning and 
Growth 
Perspective) 

๙พัฒนาสถาบันให้
เป็นองค์กร
คุณธรรมและ 
ธรรมาภิบาล 

        ก๕.๒ พัฒนาองค์กรให้เป็น
วิทยาลัยคณุธรรมและ
วิทยาลัยสเีขียว 

๑๑เพิ่มขีด
ความสามารถของ
บุคลากรใหโ้ดด
เด่นและสามารถ
แข่งขันได้ในระดับ
สากล 

ก1.๓ พัฒนาอาจารยผ์ู้สอนให้
เป็นครูมืออาชีพ 

    4.๒ สนับสนุนการพัฒนา
นวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพท่ี
บูรณาการศิลปวัฒนธรรม
และภมูิปัญญาท้องถิ่นโดย
ชุมชน/สังคม 

ก5.4เร่งรดัการพัฒนาความ
เชี่ยวชาญให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของระบบ
สุขภาพ 
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การวิเคราะห์องค์กรเพ่ือจัดท าแผนกลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2560-2564(ครั้งท่ี 2 ฉบับปรับปรุง)  
จ าแนกตามกลุ่มงาน 

ตารางสรุปการวิเคราะห์ปัจจัยเชงิกลยุทธ์ภายในกลุ่มงานวิชาการ 
เพ่ือใช้ประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2563 (Internal Strategic Factors Summary: IFAS) 

 
Internal Factors Weight 

(SW100) 
Rating 
(1-5) 

Weighted 
Score 

จุดแข็ง (S=Strengths)    
S1 แผนกลยุทธของวิทยาลัยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวง 5 4 20 
S2 ได้รับเงินสนับสนุนในการจัดการเรยีนการสอนอย่างเพียงพอ 10 5 50 
S3 S4 อาจารยม์ีคุณวุฒิในระดับปริญญาเอก โทและมีความมุ่งมั่นใน

งานท่ีรับผิดชอบ 
10 4 40 

S4 S5 อาจารยม์ีสมัพันธภาพที่ดีกับแหล่งฝึก 10 5 50 
รวม S 40   175 

จุดอ่อน (W=Weakness)    
W1 โครงสร้างของวิชาการใหญ่เกิน การท างานยังแยกส่วนระหว่างงาน

วิชาการและงานกิจการนักศึกษา การบริหารจัดการไม่เป็นทีมงาน
แต่ท างานโดยให้หัวหน้างานเป็นคนรับผิดชอบ 

10 5 50 

W2 Job description ไม่ชัดเจน เช่นรองผู้อ านวยการกลุม่งานวิชาการ 
และประธานหลักสูตรงานจัดการศึกษาและอาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูรบุคลากรสายสนับสนุนของกลุ่มงานท างานแยกส่วนJob 
ไม่ชัดเจน 

10 5 50 

W3 โครงการ/กิจกรรม วิชาการโครงการพอเหมาะแต่กิจกรรมเยอะ 
ต้องมีการทบทวนกิจกรรมเพิ่มเติม 

5 4 20 

W4 W4 การน าผลการประเมินการด าเนินงานมาปรับปรุงแก้ไขยังไม่
เห็นการพัฒนาอย่างชัดเจน (PDCA) ยังไม่เห็นผลการพัฒนาอย่าง
เป็นรูปธรรม 

5 5 25 

W5 ผลลัพธ์ในเรื่องของการสอบใบประกอบวิชาชีพในครั้งแรก ร้อยละ 
75 ไม่เป็นไปตามเปูา 

10 5 50 

W6 การน าระบบและกลไกยังไมม่ีประสิทธิภาพการท างานของงาน
วิชาการและการบริหารหลักสตูรมคีวามหลากหลายระบบการ
ควบคุมก ากับติดตามงานไม่มีประสิทธิภาพไม่เห็นเป็นรูปธรรม ไม่มี
การสรุป 

10 4 40 

W7 การสื่อสารข้อมลูที่เกี่ยวกับงานวิชาการไม่เป็นทางการ การประชุม
ไม่มีประสิทธิภาพ ผลการประชุมไม่เห็นเป็นลายลักษณ์อักษรท าให้
น าสู่การปฏิบัตไิม่ชัดเจน ขาดการประชุมร่วมกันระหว่างกลุ่มงาน 

5 5 25 

W8 บุคลากรด้านการสอนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการสอนและ
การวัดประเมินผลน้อย 

5 5 25 

รวม W 60   
 

285 
รวม SW 100 460 
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ตารางสรุปการวิเคราะห์ปัจจัยเชงิกลยุทธ์ภายนอก กลุม่งานวิชาการ 
เพ่ือใช้ประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2563 (External Strategic Factors Summary: IFAS) 

 
External Factors Weight 

(OT100) 
Rating Weighted 
(1-5) Score 

โอกาส (O=Opportunities)    
O1  IPE policy เป็นโอกาสการพัฒนาการจัดการศึกษาร่วม

ระหว่างสหวิชาชีพ 
5 3 15 

O2 สถาบันพระบรมราชชนก มี พ.ร.บ 5 4 20 
O3 นโยบายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและแหล่งฝึก

ปฏิบัติงาน เป็นโอกาสให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกันในการ
ผลิตพยาบาล 

5 5 25 

O4 มีงบประมาณสนับสนุนในการจัดการเรยีนการสอนการพัฒนา
บุคลากร การวิจัยจากรัฐบาลและจากภายนอก 

5 5 25 

O5 การเปลีย่นแปลงโครงสร้างประชากร เช่นสังคมผูสู้งอายุ และ
แรงงานจากต่างประเทศ ท าให้เกดิภาวะโรคเรื้อรัง โรคอุบัติ
ใหม่ส่งผลให้ความต้องการพยาบาลเพิ่มขึ้น 

10 4 40 

O6 มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถติดต่อสื่อสารและเรยีนรูไ้ด้อย่าง
รวดเร็ว 

10 4 40 

O7 มีหลักสูตรระยะสั้นเกิดขึ้นได้มาก 5 4 20 
รวม O 45  185 

ภัยคุกคาม(T=Threats)    
T1 นโยบายรัฐบาลในการบรรจุข้าราชการของพยาบาลไม่ชดัเจน

บัณฑิตไมไ่ด้เป็นข้าราชการท าใหผู้ท้ี่สนใจมาเรียนพยาบาล
ลดลง 

15 5 75 

T2 ระบบการคัดเลือกนักศึกษาเข้าเรยีนไม่มปีระสิทธิภาพท าให้
ประสิทธิภาพของนักศึกษาลดลงสง่ผลต่ออาชีพพยาบาลและ
การยอมรับบัณฑติของสถาบันในอนาคต (น.ศ.สุขภาพไม่
แข็งแรง,บุคลิกภาพไม่เหมาะสม, ผลการเรยีนต่ า) 

10 5 50 

T3 นักศึกษาท่ีเลือกเรยีนพยาบาลไมม่ทีัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพอย่าง
แท้จริงต้องการเรยีนเพื่อให้มีงานท า หรือ ตนเอง หรือ
ครอบครัวมีปญัหาสุขภาพต้องการศึกษาเพื่อประโยชน์ส่วนตน
มากกว่าเพื่อดูแลสุขภาพผู้อื่นส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ให้บริการพยาบาล 

10 5 50 

T4 ลักษณะสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปเปน็วัตถุนิยมและเน้น
ความส าคญัของคุณภาพการให้บรกิารสุขภาพประชาชนเลือก
รับบริการตามความพึงพอใจได้ความคาดหวังต่อคณุภาพการ
ให้บริการสูง 

10 5 50 

T5 ใช้เทคโนโลยเีพื่อความบันเทิง มากกว่าการใช้เพื่อการศึกษา
ขาดความคิดวเิคราะห์ความนา่เชือ่ถือของสื่อเทคโนโลยเีพื่อ
การพัฒนาความรู ้

10 5 50 

รวมT 55  
0 

275 
รวม OT 100 460 
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TOWS MATRIXกลุ่มงานวิชาการ 

                   Weakness  Strengthen 

 

 ผลการวิเคราะห์กลุ่มงานวิชาการ ประกอบกับการวเิคราะห์ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ภายในและภายนอกองคก์ร พบว่า
ผลการวิเคราะหส์่วนใหญ่ตกอยู่ทีจุ่ดอ่อน (Weakness) และภัยคกุคาม (Threats) เรียกว่าอยู่ในสถานะถดถอย (Dogs) 
แสดงให้เห็นว่ากลุ่มงานวิชาการควรด าเนินกลยุทธ์ในลักษณะของการตั้งรับด าเนินกลยุทธ์ระยะสั้นเพือ่ปกปูองจุดอ่อนที่
จะน าไปสู่การถดถอย หรือมุ่งลดจดุอ่อนภายใน และหลีกเลี่ยงภัยคุกคามจากภายนอก 
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ตารางสรุปการวิเคราะห์ปัจจัยเชงิกลยุทธ์ภายใน กลุ่มงานวิจัย บริการวชิาการ 
เพ่ือใช้ประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2563 (Internal Strategic Factors Summary: IFAS) 

 
Internal Factors Weight 

(SW100) 
Rating 
(1-5) 

Weighted 
Score 

จุดแข็ง (S= Strengths)    
S1 โครงสร้างในกลุ่มงานมีการกระจายอ านาจหน้าท่ีความรับผดิชอบโดย

ก าหนด Job description รายบคุคลชัดเจนส่งผลให้การก ากับ
ติดตามงานเป็นระบบและค่อนข้างเป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้

6 5 30 

S2 มีการแบ่งหน้าท่ีความรับผดิชอบในงานโดยการจับคู่อาจารย์อาวุโส
กับอาจารย์ที่มีประสบการณ์น้อยกว่าเพื่อให้เกิดการเรียนรู้งานส่งผล
ให้ทุกคนท างานได้ทุกโครงการสามารถสับเปลีย่นหรือทดแทนได้ทันที 

7 4 28 

S3 มีนโยบายการสนบัสนุนการผลิตและเผยแพรผ่ลงานวิจยั/ต ารา/
ผลงานวิชาการ/นวัตกรรม/งานสรา้งสรรค์ทีม่ีทิศทางชัดเจนเป็นลาย
ลักษณ์อักษร 

4 3 12 

S4 กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการมรีูปแบบวิธีการท างานแบบไม่เป็น
ทางการมากเกินไปไมย่ึดตดิกรอบการท างานแบบเดิมๆแตม่ีการ
สื่อสารแบบไม่เป็นทางการเพื่อก ากับติดตามงานตลอดเวลาท าให้
สามารถแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้ทันท่วงที 

7 3 21 

S5 ระบบและรูปแบบการท างานเป็นขั้นตอนชัดเจน มีการแบ่งงานและ
ติดตามการท างานจากรองกลุ่มงาน หัวหน้างานเป็นระยะและให้
ข้อเสนอแนะในการแกไ้ขเมื่อเจอปัญหาอุปสรรค 

7 4 28 

S6 สมาชิกในกลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการส่วนใหญ่ทั้งอาจารย์และ
เจ้าหน้าท่ีในกลุ่มงานมีความรบัผิดชอบในหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมายมี
การช่วยเหลือกันและกัน มีการท างานเป็นทีมโดยไมเ่กี่ยงว่าไม่ใช่
โครงการที่ตนรับผดิชอบ ส่งผลใหก้ารด าเนินการต่างๆค่อนข้างราบรื่น
รวดเร็ว 

7 5 35 

S7 สมาชิกในทีมมีแรงใจในการท างานเนื่องจากมีการดูแลจากทีมรองฯ
และหัวหน้างานอย่างใกล้ชิดและเห็นแบบอย่างจากผู้บริหารของกลุม่
งาน 

5 4 20 

S8 สมาชิกในกลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการส่วนใหญ่มเีปูาหมายของ
การท างานเหมือนกันคือ การท างานเพื่อสร้างช่ือเสยีงให้วิทยาลัยฯ
ได้รับการยอมรับจากบุคคลและหน่วยงานภายนอกท้ังในด้านการวิจยั
และบริการวิชาการ 

7 4 28 

รวม S 50   202 
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Internal Factors Weight 
(SW100) 

Rating 
(1-5) 

Weighted 
Score 

จุดอ่อน (W=Weakness)    
W1 จ านวนบุคลากรภายในกลุ่มงานยังไม่เพียงพอต่อปรมิาณงานท่ี

กลุ่มงานต้องรับผิดชอบบางงานหรือบางคนต้องรับผดิชอบงาน
หลายหน้าที่ในระยะเวลาเดียวกันซึ่งอาจจะมีผลท าให้งาน
บางส่วนล่าช้า 

7 4 28 

W2 แผนกลยุทธ์ของกลุ่มงานวิจยัและบริการวิชาการยังไมส่ามารถ
ลงไปสู่การปฏิบตัิให้ครอบคลุมอาจารย์ทุกคนส่งผลใหไ้มส่ามารถ
บรรลเุปูาหมายที่ก าหนดไว้เช่น การผลิตผลงานวิจัยท่ีมคีุณภาพ
ระดับสูง และ การให้บริการวิชาการ (เป็นวิทยากร) ของอาจารย์
ทุกคน 

7 4 28 

W3 ระเบียบวิธีปฏิบัติการเบิกจ่ายต่างๆทั้งงานพัสดุและการเงินมีการ
ปรับเปลีย่นค่อนข้างบ่อยโดยเฉพาะเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการ
แนบเบิกแต่ยังคงขาดการประชาสมัพันธ์ที่เป็นลายลักษณ์อักษร
สู่ผู้ปฏิบัติขาดการเชื่อมโยงงานระหว่างงานการเงิน และพัสดุกับ
กลุ่มงาน ท าให้ผู้ปฏิบตัิขาดความรูค้วามเข้าใจท่ีชัดเจนการ
เบิกจ่ายต่างๆ ล่าช้ากว่าท่ีควรเป็นใช้ระยะเวลาในการเบิกจ่าย
นานส่งผลให้วิทยากรภายนอกที่เชิญสอนไม่ประสงค์จะมาสอน 

11 5 55 

W4 ระบบการเบิกจ่ายของงานพัสดยุังไม่มีประสิทธิภาพโดยเมื่อกลุ่ม
งานส่งเอกสารใหเ้จ้าหน้าท่ีพัสดุเบกิจ่ายต่าง ๆ ไปนาน
พอสมควรเมื่อไปติดตาม พบว่ายังไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากต้อง
ท างานอ่ืนก่อนส่งผลให้ผู้คา้ไมไ่ดร้บัเงินตามก าหนด ผู้รับผิดชอบ
โครงการถูกทวงถามจากผู้ค้าอยู่บอ่ยครั้งมากเช่น ค่าถ่ายเอกสาร 
ค่าวัสดุอุปกรณ ์

10 5 50 

W5 ทักษะและความเชี่ยวชาญของอาจารย์และเจา้หน้าท่ียังได้รับ
การพัฒนาไม่ทันต่อความต้องการของผู้รับบริการเช่น การเปดิ
อบรมที่ตอบสนอง service plan, การผลติและพัฒนา
นวัตกรรมทีม่ีมูลค่าเชิงพาณิชย์และตอบสนอง Thailand 4.0 
การช่วยเหลืออาจารย์ในการท าวิจยั 

10 4 40 

W6 ทักษะความเชี่ยวชาญของอาจารยส์่วนใหญ่ยังไม่โดดเด่นและ
เป็นที่รู้จักท่ัวไป 

5 3 15 

รวม W 50   
  

216 
รวม SW 100 418 
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ตารางสรุปการวิเคราะห์ปัจจัยเชงิกลยุทธ์ภายนอก กลุม่งานวิจัย บริการวชิาการ 
เพ่ือใช้ประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2563 (External Strategic Factors Summary: IFAS) 

 
External Factors Weight 

(OT100) 
Rating Weighted 
(1-5) Score 

โอกาส (O=Opportunities)    
O1 สถาบันพระบรมราชชนกก าลังอยู่ในระยะเปลี่ยนผ่านของการ

ปรับเปลีย่นรูปโฉมการบริหารจัดการองค์กรซึ่งอาจท าให้การ
บริหารจดัการต่างๆ คล่องตัวมากขึ้นไม่ตดิกรอบของระบบราชการ
มากเกินไปท าให้งานวิจัยและบริการวิชาการสามารถท าหลักสตูรที่
หลากหลายการเบิกเงินวิจัยคล่องตัว 

20 4 80 

O2 นโยบายของสถาบันการศึกษาเฉพาะทางเรื่องการท าต าแหน่งทาง
วิชาการเป็นตัวบังคับทางอ้อมให้อาจารย์ทุกคนต้องผลิตผลงาน
วิชาการโดยอัตโนมตั ิ

30 4 120 

รวม O 50   200 
ภัยคุกคาม (T=Threats)    

T1 ในหลักสูตรที่ผูส้ าเร็จการอบรมไมไ่ด้เงินประจ าต าแหน่งหรือ
ค่าตอบแทนเพิ่มเติมภายหลังส าเรจ็การศึกษาเช่น หลักสูตร NNP 
หรือหลักสูตรที่ผู้สมัครต้องช าระคา่ลงทะเบียนเองส่วนใหญ่มักไม่
ค่อยมีคนสมัครมาอบรมส่งผลให้จ านวนผู้เข้ารับการอบรมใน
หลักสตูรนั้นๆ ไมไ่ด้ตามเปูาหมาย 

10 5 50 

T2 ความต้องการในการพัฒนาบุคลากรของเขตสุขภาพและหน่วย 
งานบริการสุขภาพต้องการการอบรมระยะสั้น 3 – 5 วัน 
มากกว่าการอบรมเฉพาะทางที่เปน็หลักสตูร 3 – 4 เดือน 

10 4 40 

T3 แม้ว่าเทคโนโลยีจะมีความก้าวหนา้และสามารถน ามาใช้ในการ
พัฒนางานได้ เช่น การใช้Google formในการประเมินผลการ
อบรม แต่ศักยภาพของผู้ใช้เทคโนโลยียังมีอยู่ เช่นคนบางกลุ่มยัง
ไม่ยอมใช้ช่องทางดังกล่าวส่งผลใหผ้ลลัพธ์ที่ไดไ้ม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ตั้งไว้ 

10 4 40 

T4 การใช้ช่องทางของเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการท าการตลาดเชิงรุก
เพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กรยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เช่น
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสตูร/โครงการที่ก าลังจะจดัขึ้น
หรือด าเนินการอยู่ให้บุคคลภายนอกรับทราบยังไม่รวดเร็วท้ังทาง
เว็บไชต์วิทยาลัย เฟสบคุวิทยาลัย และเฟสบุคกลุม่งานรวมทั้งรูป
ถ่ายการด าเนินงานหลักสูตร/โครงการต่างๆที่ด าเนินการอยูม่ีการ
อัพเดทท่ีไม่ทันท่วงทีส่งผลให้การประชาสมัพันธ์องค์กรไม่ขยาย
วงกว้างเท่าที่ควร 

20 5 100 

รวมT    
รวม OT 100  
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TOWS MATRIX กลุ่มงานวิจัย บริการวชิาการ 
                   Weakness       Strengths  

 
 

 ผลการวิเคราะห์กลุ่มงานวิจัยบริการวิชาการประกอบกับการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ภายในและภายนอก
องค์กร พบว่าผลการวิเคราะห์ส่วนใหญ่ตกอยู่ที่จุดอ่อน (Weakness) และภัยคุกคาม (Threats) เรียกว่าอยู่ในสถานะ
ถดถอย (Dogs) แสดงให้เห็นว่ากลุ่มงานวิจัย บริการวิชาการ ควรด าเนินกลยุทธ์ในลักษณะของการตั้งรับด าเนินกลยุทธ์
ระยะสั้นเพื่อปกปูองจุดอ่อนที่จะน าไปสู่การถดถอย หรือมุ่งลดจุดอ่อนภายใน และหลีกเลี่ยงภัยคุกคามจากภายนอก 
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ตารางสรุปการวิเคราะห์ปัจจัยเชงิกลยุทธ์ภายใน กลุ่มงานอ านวยการ  
เพ่ือใช้ประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2563(Internal Strategic Factors Summary: IFAS) 

 
Internal Factors Weight 

(SW100) 
Rating 
(1-5) 

Weighted 
Score 

จุดแข็ง (S=Strengths)    
S1 มีระบบการท างานท่ีชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร 5 5 25 
S2 มุ่งมั่นในการท างาน มีความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจมีความ

รับผิดชอบ 
10 5 50 

S3 มีนักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานเช่น การรายงาน
ความเสีย่ง "ตาสัปปะรด" ส่งผลใหค้้นหาความเสี่ยงได้มากข้ึนงาน
ประกันคณุภาพการศึกษา งานท านุ 

5 5 25 

S4 มีระบบอินเทอร์เน็ตไรส้ายครอบคลุมในบริเวณอาคารเรยีนหอพัก
นักศึกษา ห้องประชุม 

5 4 20 

S5 บุคลากรมีความรู้ความสามารถตรงตามต าแหน่งหน้าที่และ
สามารถปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมาย 

5 4 20 

รวม S 30   140 
จุดอ่อน (W=Weakness)    

W1 การมอบหมายงานในระบบงานยอ่ยในบางครั้ง ยังไม่ชัดเจนส่งผล
ให้ผลลัพธ์ของงานไม่เป็นไปตามเปูาหมาย 

10 4 40 

W2 ระเบียบการเงินและพัสดุ มีขั้นตอนท่ีซับซ้อนส่งผลให้การ
ด าเนินการล่าช้าส่งผลให้การด าเนนิการไมเ่ป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนดไว ้

5 3 15 

W3 การสื่อสารในองค์กรไม่ชัดเจน 10 5 50 
W4 การด าเนินงานบางงานไม่เป็นไปตามระบบและกลไกท่ีก าหนด 10 4 40 
W5 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของกลุ่มงานมีมากเกินไปท้ังกิจกรรม

ภายในและกจิกรรมภายนอกวิทยาลัย 
10 3 30 

W6 ภาระงานไม่เหมาะสมกับจ านวนบคุลากร 10 5 50 
W7 การก ากับติดตามในงานย่อยขาดความต่อเนื่อง 15 5 75 

รวม W 70 
  

300 
รวม SW 100 440 
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ตารางสรุปการวิเคราะห์ปัจจัยเชงิกลยุทธ์ภายนอก กลุม่งานอ านวยการ 
เพ่ือใช้ประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2563 (External Strategic Factors Summary: IFAS) 

 
External Factors Weight 

(OT100) 
Rating Weighted 
(1-5) Score 

โอกาส (O=Opportunities)    
O1 นโยบายในการพัฒนาประเทศ Thailand 4.0 20 5 100 
O2 เทคโนโลยีในรูป internet / smart phone  ช่วยให้มีความ

สะดวกและมเีครือข่ายช่วยสนับสนุนในการท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

10 4 40 

รวม O 30   140 
ภัยคุกคาม(T=Threats)    

T1 เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ทันสมัย ท าให้ค่าใช้จ่าย
สูง 

25 1 25 

T2 การเปลีย่นแปลงระเบียบการเงินบัญชีพัสดุ บ่อยท าให้การ
ปรับเปลีย่นการด าเนินการไม่ทันกับสถานการณ ์

20 5 100 

T3 ขาดประสบการณ์ในการบริหารองค์กร แบบก้าวกระโดด
ภายหลังการออก พรบ. สถาบัน 

25 5 125 

รวมT 70 
 

250 
รวม OT 100 390 

 
TOWS MATRIX กลุ่มงานอ านวยการ 

   Weakness       Strengths  

 

 ผลการวิเคราะห์กลุ่มงานอ านวยการประกอบกับการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ภายในและภายนอกองค์กร 
พบว่าผลการวิเคราะห์ส่วนใหญ่ตกอยู่ที่จุดอ่อน (Weakness) และภัยคุกคาม (Threats) เรียกว่าอยู่ในสถานะถดถอย 
(Dogs) แสดงให้เห็นว่ากลุ่มงานอ านวยการควรด าเนินกลยุทธ์ในลักษณะของการตั้งรับด าเนินกลยุทธ์ระยะสั้นเพื่อปกปูอง
จุดอ่อนที่จะน าไปสู่การถดถอย หรือมุ่งลดจุดอ่อนภายใน และหลีกเลี่ยงภัยคุกคามจากภายนอก 
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การวิเคราะห์องค์กรเพ่ือจัดท าแผนกลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2560-2564 (ครั้งท่ี 1) โดยภาพรวม  
ตารางสรุปผลการวิเคราะห์องค์กร  (SWOT Matrix) ปีงบประมาณ 2560 

จุดแข็ง (S=Strengthen) จุดอ่อน (W=Weakness) 
S1 วิทยาลัยมโีครงสร้างที่เหมาะสมชัดเจนสอดคล้อง

กับพันธกิจท าให้เกิดความคล่องตวัในการปฏิบัติ 
งานลดความซ้ าซ้อนในหน้าท่ีตัดสนิใจได้รวดเร็ว 

W1 โครงสร้างใหญ่เกินในการบริหารจดัการไม่สอดคล้อง
กับการบริหารคณุภาพระดับหลักสูตรและสถาบัน 

S2 แผนกลยุทธ์ในการน าองค์กรชัดเจนสามารถ
ขับเคลื่อนพันธกิจได ้

W2 แผนกลยุทธ์น าไปสู่การปฏิบตัิเพื่อน าไปสู่วสิัยทัศน์ได้
ไม่ชัดเจนเนื่องขาดการก าหนดเปูาประสงค์และ
ตัวช้ีวัดไม่ท้าทายเพียงพอ 

S3 มีระบบและกลไกในการท างานทุกพันธกิจที่เป็น
ปัจจัยส าคญัในการผลักดันวิทยาลยั 

W3 ระบบการท างานบางระบบมหีลายขั้นตอนไมเ่อื้อต่อ
ผู้ปฏิบัติท าใหผ้ลงานไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง 

S4 รูปแบบการท างานของผู้บรหิารเปน็ไปในลักษณะ
ของกรรมการท าให้เกดิการมีส่วนร่วมคิดและ
ตัดสินใจฟังความคดิเห็นรอบด้านเปิดโอกาสให้ทุก
คนมีส่วนร่วมร่วมคดิร่วมตัดสินใจในการท างาน 

W4 การท างานหลากหลายรูปแบบแตไ่ม่สามารถบรูณา
การเป็นแนวทางเดียวไดเ้นื่องมาจากขาดความเข้าใจ
ที่ตรงกันเป็นหนึ่งเดยีวได้ ขาดความซักซ้อมความ
เข้าใจท่ีตรงกัน 

S5 สามารถท างานเป็นทีมได ้ W5 มีความช านาญแต่ไมส่ามารถยกระดับคุณภาพงานได้
เนื่องจากภาระงานรายบุคคลมมีากเกนิไปจนไม่สามารถ
ปฏิบัติงานตามความเช่ียวชาญหลักใหไ้ด้ผลงานที่โดดเด่น 

S6 Staff มีความพอเพียงท้ังปริมาณและคณุภาพ
เพียงพอเหมาะสมมุ่งมั่นตั้งใจมีมนษุยสัมพันธ์ท่ีดี 

W6 ท างานเป็นแบบเดิมไม่กล้าเปลี่ยนแปลงวิธีการ
ท างานใหม่ๆ 

S7 บุคลากรมีความรู้ความช านาญเชี่ยวชาญในงานท่ี
รับผิดชอบ สมรรถนะสูง 

W7 ผลงานท่ีสะท้อนการปฏิบตัิภายใตค้่านิยมร่วมยังไม่
เป็นไปตามความคาดหวัง 

S8 ผู้บริหารบุคลากรทุกระดับมคี่านิยมรวมเรื่อง
คุณภาพความซื่อสตัย์ สามัคคีมคีวามรับผิดชอบ 

W8 การขาดความรู้เรื่องข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้องในการ
ปฏิบัติงาน 

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

Thailand 4.0 Service planเอื้อต่อการ
พัฒนาการเรียนรู้ การบริการ และการ วิจัย 

T1 มีนโยบาย Thailand 4.0 แต่กลยทุธ์การพัฒนา
จัดการเรียนการสอนและนักศึกษายังไปไม่ถึง
นโยบายที่เปลี่ยนแปลง 

O2 นโยบายการพัฒนาการศึกษาเช่น IPE policy  ศต 
21 เอื้อให้เป็นผู้น าดา้นการจดัการศึกษาพยาบาล 

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

O3 มีงบประมาณสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
การพัฒนาบุคลากร การวิจัยจากรฐับาลและ
ภายนอก 

T3 นโยบายภาษาอังกฤษและเกณฑ์การศึกษา2558 
คุกคาม ท าให้สมองไหลการผลิตอยูในความเสีย่งถ้า
นักศึกษาสอบภาษาอังกฤษไมผ่่าน 

O4 การเปลีย่นแปลงโครงสร้างประชากรเช่น สังคม
ผู้สูงอายุ และแรงงานจากต่างประเทศท าให้เกิด
ภาวะโรคเรื้อรัง การเปลี่ยนแปลงโรคอุบัติใหม่เอื้อ
ต่อการผลิตบณัฑติการบริการวิชาการ 

T4 ค่านิยมทางสังคมท าให้บุคลากรตอ้งปรับตัวในการ
ท างานอย่างมากเกิดความเบื่อหนา่ยในการท างาน 

O5 มีเครือข่ายทางสังคมเช่น อบต. รพสต. เครือข่าย
คุณภาพให้การสนับสนุนวิทยาลยัทุกพันธะกิจ 

T5 มีคู่แข่งในการผลติงานวิจัย และการบริการวิชาการ
จากสถาบันการศึกษาอื่นในพื้นที่เดียวกัน 

O6 ความก้าวหน้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท าให้
เข้าถึงความรู้อย่างรวดเร็วเอื้อต่อการเรยีนรู้ทุกพันธะกิจ 

T6 ความก้าวหน้าของการเจริญทางเทคโนโลยีท าใหม้ี
โอกาสเกดิภาพลักษณ์ทางลบของวิทยาลัยมากข้ึน 



 
 

แผนกลยุทธ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช (พ.ศ. 2560-2564)  ฉบับปรับปรุง หน้า 221 
 

ตารางการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ภายในองค์กร ปีงบประมาณ 2560 
(Interal Strategic Factors Summary:IFAS) 

Internal Factors 
Weight Rating Weighted  

 
 (๑-๕) Score 

จุดแข็ง (S=Strengthen)   
 

  
S1 วิทยาลัยมโีครงสร้างที่เหมาะสมชัดเจนสอดคล้องกับพันธกิจท าให้เกดิ

ความคล่องตัวในการปฏิบัติ งานลดความซ้ าซ้อนในหน้าท่ีตัดสินใจได้
รวดเร็ว 

8 4 32 

S2 แผนกลยุทธ์ในการน าองค์กรชัดเจนสามารถขับเคลื่อนพันธะกจิได้ 5 3 15 
S3 มีระบบและกลไกในการท างานทุกพันธกิจที่เป็นปัจจัยส าคัญในการ

ผลักดันวิทยาลัย 
5 4 20 

S4 รูปแบบการท างานของผู้บรหิารเปน็ไปในลักษณะของกรรมการท าให้เกิด
การมีส่วนร่วมคดิและตัดสินใจฟังความคิดเห็นรอบด้านเปิดโอกาสให้ทุก
คนมีส่วนร่วมร่วมคดิร่วมตัดสินใจในการท างาน 

8 4 32 

S5 สามารถท างานเป็นทีมได ้ 4 4 16 
S6 Staff มีความพอเพียงท้ังปริมาณและคณุภาพเพียงพอเหมาะสมมุ่งมัน่

ตั้งใจมีมนุยสมัพันธที่ด ี
8 3 24 

S7 บุคลากรมีความรู้ความช านาญเชี่ยวชาญในงานท่ีรับผิดชอบสมรรถนะสูง 8 4 32 
S8 ผู้บริหารบุคลากรทุกระดับมคี่านิยมรวมเรื่องคุณภาพความซื่อสัตย์ 

สามัคคมีีความรับผดิชอบ 
5 3 15 

รวม Strengthen 51  186 
    

Internal Factors 
Weight Rating Weighted 

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

คุณภาพระดับหลักสูตรและสถาบนั 
5 5 25 

W2 แผนกลยุทธ์น าไปสู่การปฏิบตัิเพื่อน าไปสู่วสิัยทัศน์ได้ไม่ชัดเจนเนื่องขาด
การก าหนดเปูาประสงค์และตัวช้ีวดัไม่ท้าทายเพียงพอ 

5 5 25 

W3 ระบบการท างานบางระบบมหีลายขั้นตอนไมเ่อื้อต่อผู้ปฏบิัติท าให้ผล
งานไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง 

5 5 25 

W4 การท างานหลากหลายรูปแบบแตไ่ม่สามารถบรูณาการเป็นแนวทาง
เดียวได้เนื่องมาจากขาดความเข้าใจท่ีตรงกันเป็นหน่ึงเดยีวได้ ขาดความ
ซักซ้อมความเข้าใจท่ีตรงกัน 

8 5 40 

W5 มีความช านาญแต่ไมส่ามารถยกระดับคุณภาพงานไดเ้นื่องจากภาระงาน
รายบุคคลมีมากเกินไปจนไมส่ามารถปฏิบัติงานตามความเชี่ยวชาญหลัก
ให้ได้ผลงานท่ีโดดเด่น 

8 5 40 

W6 ท างานเป็นแบบเดิมไม่กล้าเปลี่ยนแปลงวิธีการท างานใหม่ๆ 8 5 40 
W7 ผลงานท่ีสะท้อนการปฏิบตัิภายใตค้่านิยมร่วมยังไมเ่ป็นไปตามความ

คาดหวัง 
5 5 25 

W8 การขาดความรู้เรื่องข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 5 5 25 
รวม Weakness 49  245 

รวม Strengthen-Weakness 100   
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ตารางการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ภายนอกองค์กร ปีงบประมาณ 2560 
(External Strategic Factors Summary: EFAS) 

External Factors 
Weight   Rating Weighted  

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

Service planเอื้อต่อการพัฒนาการเรยีนรู้ การบริการ และการ วิจัย 
10 5 50 

O2 นโยบายการพัฒนาการศึกษาเช่น IPE policy  ศต 21 เอื้อให้เป็น
ผู้น าด้านการจัดการศึกษาพยาบาล 

10 4 40 

O3 มีงบประมาณสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนการพัฒนาบคุลากร 
การวิจัยจากรัฐบาลและภายนอก 

10 5 50 

O4 การเปลีย่นแปลงโครงสร้างประชากรเช่น สังคมผูสู้งอายุ และ
แรงงานจากต่างประเทศท าให้เกิดภาวะโรคเรื้อรัง การเปลี่ยนแปลง
โรคอุบัติใหมเ่อื้อต่อการผลติบัณฑติการบริการวิชาการ 

10 5 50 

O5 มีเครือข่ายทางสังคมเช่น อบต. รพสต. เครือข่ายคุณภาพให้การ
สนับสนุนวิทยาลัยทุกพันธะกิจ 

10 4 40 

O6 ความก้าวหน้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท าใหเ้ข้าถึงความรูอ้ย่างรวดเร็ว
เอื้อต่อการเรียนรู้ทุกพนัธะกจิ 

10 4 40 

รวมO 60   270.00 

External Factors 
Weight   Rating Weighted  

 
 (1-5) Score 

ภัยคุกคาม(T=Threats)       
T1 มีนโยบาย Thailand 4.0 แต่กลยทุธ์การพัฒนาจัดการเรียนการ

สอนและนักศึกษายังไปไม่ถึงนโยบายที่เปลี่ยนแปลง 
5 5 25 

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

8 5 40 

T3 นโยบายภาษาอังกฤษและเกณฑ์การศึกษา2558 คุกคาม ท าให้
สมองไหลการผลติอยูในความเสี่ยงถ้านักศึกษาสอบภาษาอังกฤษไม่
ผ่าน 

5 5 25 

T4 ค่านิยมทางสังคมท าให้บุคลากรตอ้งปรับตัวในการท างานอย่างมาก
เกิดความเบื่อหน่ายในการท างาน 

6 5 30 

T5 มีคู่แข่งในการผลติงานวิจัย และการบริการวิชาการจาก
สถาบันการศึกษาอ่ืนในพ้ืนท่ีเดยีวกัน 

8 5 40 

T6 ความก้าวหน้าของการเจริญทางเทคโนโลยีท าใหม้ีโอกาสเกิด
ภาพลักษณ์ทางลบของวิทยาลัยมากข้ึน 

8 5 40 

รวมT 40  200 

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

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

 
รูปที่ ...... ภาพแสดงผลการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ทั้งปัจจัยภายในองค์กร (Interal Strategic Factors 
Summary:IFAS)  และปัจจัยภายนอกองค์กร (External Strategic Factors Summary:EFAS) วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ปีงบประมาณ 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 การจัดท า TOWS matrix/SWOT matrix  เพ่ือจัดท าทางเลือกของกลยุทธ์ ประกอบด้วยปัจจัย
ภายในคือ  จุดอ่อน (W = Weakness)   จุดแข็ง (S= Strengths) และปัจจัยภายนอก คือ ภาวะคุกคาม/
ข้อจ ากัด  (T= Threats)   และโอกาส (O= Opportunities) ท าให้ได้ทางเลือกกลยุทธ์ของวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช คือหาวิธีแก้ไขจุดอ่อนหรือจุดด้อยภายในองค์กรโดยพิจารณาน า
โอกาสภายนอกที่จะเอ้ืออ านวยผลดีหรือผลประโยชน์ต่อองค์กรมาใช้ให้มากที่สุดมีโอกาส 
หรือพลิกตัว (Turnaround-oriented Strategy) เพื่อจัดหรือแก้ไขจุดอ่อนภายในต่าง ๆ ให้พร้อมที่
จะฉกฉวยโอกาสต่าง ๆ ที่เปิดให้และน าไปก าหนดแผนกลยุทธ์ของวิทยาลัยต่อไป 
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