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คำนำ 
แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕65 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช จัดทำขึ้นโดยนำปัจจัยภายใน และภายนอกองค์กร ผลดำเนินการในปี

ที่ผ่านมา ร่วมวิเคราะห์ และกำหนดแผนปฏิบัติการโดยคำนึงถึงความสมดุลของรายรับ และรายจ่าย คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565 ดำเนินการ
ประชุมพัฒนาการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยการใช้แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ กิจกรรมที่ 2 จัดทำแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖5 โดยกำหนด 5 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 18 เป้าประสงค์ 30 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์  14 กลยุทธ์  9 แผนงาน โครงการตามกลยุทธ์ จำนวน 13 โครงการ และโครงการตามพันธกิจ จำนวน 42 
โครงการ มีจำนวนทั้งสิ้น 55 โครงการ มีการกำหนดผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินงานแต่ละโครงการ กรอบระยะเวลาดำเนินการ และงบประมาณ นำสรุปผลการประชุมฯ
เสนอต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เสนอต่อคณะพยาบาลศาสตร์ 
สถาบันพระบรมราชชนก ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 คณะพยาบาลศาสตร์มีมติให้ทบทวน ปรับงบประมาณตามนโยบายที่กำหนด วิทยาลัยฯ จึงมีการปรับงบประมาณ
เสนอต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 11/2564 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 หลังจากนั้นคณะพยาบาลศาสตร์
มีมติให้ทบทวน ปรับงบประมาณตามนโยบายที่กำหนด วิทยาลัยฯ จึงมีการปรับงบประมาณเสนอต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยฯ ครั้งที่ 12/2564 วันที่ 28 ธันวาคม 2564 และครัง้ที ่1/2565 วันที่ 17 มกราคม 2565 

งานยุทธศาสตร์ ฝ่ายอำนวยการ จัดประชุมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารพันธกิจของวิทยาลัยเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ กิจกรรมที่ 3 ปรับ
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2565 (ปรับแผนกลางปี) ในวันที่ 31 มีนาคม 2565 และนำสรุปผลการประชุมฯ เสนอต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ ในการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 4/2565 วันที่ 11 เมษายน 2565  

 
 
      
 

คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 
 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช    

                             เมษายน 2565 
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สารบัญ 
  หน้า 

คำนำ ก 
สารบญั ข 
นโยบายการบริหารงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ฉ 
ส่วนท่ี ๑ ข้อมูลทั่วไป 1 
ส่วนท่ี ๒   การวิเคราะห์องค์กร  11 
ส่วนท่ี ๓   แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ  ๒๕65 14 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดหลกั กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ ตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕65 14 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 การผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มคีุณภาพตามมาตรฐานสากลและให้บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ เพื่อบริหารจดัการสุขภาวะชุมชน  
และการพยาบาลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 

31 

 1. แผนงานผลิตบณัฑติพยาบาล 31 
 2. แผนพัฒนานกัศกึษาพยาบาล 113 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมดา้นสุขภาพเพื่อพัฒนาสุขภาวะของประชาชนในสงัคมอาเซียน 137 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการด้วยการสานพลังของทุกภาคส่วนเพ่ือสุขภาวะชุมชน ประเทศ และอาเซียนอย่างยั่งยืน 162 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4 ทำนุบำรงุศิลปวัฒนธรรมภูมิปญัญาท้องถิ่นและความเป็นไทย 195 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงภายใต้การบรหิารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 220 
 1. แผนงานการบริหารการเงิน 220 
 2. แผนงานการบริหารและพัฒนาบุคลากร 227 
 3. แผนพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลและเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การบริหารจัดการองค์กร และเอือ้ต่อการเรยีนรู้ในยุคดิจิทัล 252 
 4. แผนงานการบริหารองค์กร 265 
ภาคผนวก   
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ประกาศ 
 เรื่อง  นโยบายการบริหารให้เกิดประสิทธิภาพได้มาตรฐาน 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 
 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราชกำหนดนโยบายการบริหารงาน ดังนี้ 
1. การดำเนนิงานของรองผู้อำนวยการ หัวหน้างาน หัวหน้าภาควิชา ผู้ปฏิบัติงานทกุภาคส่วน ให้มีการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้ 

1.1  กำหนดบทบาทหน้าที่ตามโครงสร้างที่ได้รับการแต่งตั้งและปฏิบัติ (ภายใตก้ฎระเบียบ ข้อบังคับ  ข้อกฎหมาย งานคุณภาพการศึกษาของสถาบัน    
พระบรมราชชนกที่กำหนดให้ปฏิบัติ และอ่ืน ๆ ที่เกีย่วข้อง) 

1.2  จัดทำคูมื่อระบบและกำหนดกลไกการดำเนินงานให้ชัดเจน 
1.3  วิเคราะห์ จัดทำแผนงาน โครงการ และการบริหารความเสี่ยงของงานที่รับผิดชอบ ภายใต้วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์  โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

ของวิทยาลัยฯ กำหนดงบประมาณ ค่าใช้จ่ายภาพย่อยและภาพรวม โดยให้สอดคล้องกับแผนงาน โครงการและการประกันคุณภาพการศึกษา 
2. เขียนรายงานผลการปฏิบัติงานและรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษาและปีงบประมาณล่วงหน้า 
3. บริหารงบประมาณ ค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการเงิน การงบประมาณเพ่ือให้บรรลุตามตัวชี้วัดของวิทยาลัยฯ และสถาบันพระบรมราชชนก 
4. จดัทำแผนความต้องการการพัฒนาหน่วยงานและหรือบุคลากร ที่เกีย่วข้องกับงานที่รับผิดชอบ และประสานงานกับงานพัฒนาบุคลากร เพื่อจัดทำงบประมาณ 

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

ดำเนินการให้เป็นไปตามระบบงานของงานวิจัยและนวัตกรรม) 
6. กำหนดให้มีการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ของกลุ่มงาน อย่างน้อย ๑ เรื่องต่อปี จนเกิดเป็นBest Practice 
7. ให้มีการดำเนินงานแบบองค์รวมและบูรณาการกิจกรรม/งาน ร่วมกันระหว่างกลุ่มงาน  งานและภาควิชา  ดังนี้ 

7.1  บูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ 
7.2  บูรณาการการวิจัยและนวัตกรรมกับการเรียนการสอน 
7.3  บูรณาการการเรียนการสอนกับการพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 



 

ง 
 

7.4  บูรณาการการบริการวิชาการ การเรียนการสอน การพัฒนานักศึกษา และการวิจัย โดยกำหนดชุมชนต้นแบบผ่านระบบครอบครัว เพื่อตอบสนอง 
นโยบายของสถาบันพระบรมราชชนกในการผลิตบัณฑิตให้เกิดสมรรถนะสูง 

8. พัฒนาฐานข้อมูลให้มีความทันสมัยอย่างเป็นรูปธรรม สามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจของทุกกลุ่มงาน งานและภาควิชา  และมีการรายงานข้อมูลประจำเดือน   
ประจำไตรมาสและประจำปี 

9. พัฒนาการประชาสัมพันธ์แผนงาน โครงการ การดำเนินงานของกลุ่มงาน งาน ภาควิชา และภาพรวมของวิทยาลัยฯ เพ่ือสื่อสารให้ทราบโดยทั่วกันในทุก 
ช่องทาง  และนำเสนอต่อสถาบันพระบรมราชชนกเป็นประจำ ทุกเดือน 

10. จัดทำโครงการ/กิจกรรม โดยดำเนินการภายใต้คณะกรรมการดำเนินงานที่ได้รับการแต่งตั้งเพ่ือการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนของวิทยาลัยฯ 
11.  ร่วมจัดตั้งและพัฒนาศูนย์ศึกษาต่าง ๆ ให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศอย่างเป็นรูปธรรมจากทุกภาควิชาและ ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
12.  ให้บริการวิชาการท้ังภายนอกและภายในวิทยาลัยฯ อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด และนำผลการให้บริการวิชาการมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
13.  จดัทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่กำหนด นำเสนอต่อผู้อำนวยการผ่านทางงานยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มงานอำนวยการ 
14.  มีการกำหนดตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ พร้อมทัง้จัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดเป็นรายบุคคล ของอาจารย์  หัวหน้าภาควิชา   

หัวหน้างาน และรองผู้อำนวยการต่อผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ  
15.  ประเมินผลการปฏิบัติราชการของตนเอง ผู้ใต้บังคับบัญชา และเพ่ือนร่วมงานด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม โปรง่ใส  ตรวจสอบได้ 
16.  อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 

            ประกาศ ณ วันที่   20   กันยายน  พ.ศ. ๒๕60 
 
 
 
 

                                                                        (นางสาววรรณภา ประทุมโทน) 
                                                     ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พทุธชินราช 



 
 

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช (ปรับแผนกลางปี) หน้า 1 
 

ส่วนที่ ๑ 
ข้อมูลทั่วไป 

 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช เป็นสถานบันการศึกษาที่ดำเนินงานภายใตแ้นวคิดของ คณะพยาบาลศาสตร์ และสถาบันพระบรมราชชนก โดย 

 สถาบันพระบรมราชชนก  การกำหนด วิสัยทัศน์  ปณิธาน ค่านิยมร่วม อัตลักษณ์บัณฑิต วัฒนธรรมองค์กร และสมรรถนะหลัก ดังนี้ 
 วิสัยทัศน์   
 “มุ่งสร้างผู้นำและนวัตกรรมสุขภาพสู่ชุมชนเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน” 
 ปณิธาน   
 “สร้างบ้าน สร้างคน สร้างชุมชน สร้างสุข” 
 ค่านิยมรว่ม   

ส สถาบันฯ ผลิตบัณฑิตมีสมรรถนะ 4 Cs for C 
บ บูรณาการด้านบริการวิชาการ วิจัย และนวัตกรรมสุขภาพเป็นเลิศ 
ช ชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ยั่งยืนอัตลักษณ์  
วินัย   หน้าที่  สามัคคี  เสียสละ   สัจจะ   กตเวท ี

 วัฒนธรรมองค์กร   
P = participation  ร่วมแรงร่วมใจ       
B = bonding       รักใคร่ผูกพัน   
R = resposeibility      มุ่งมั่นรับผิดชอบ   
I = integrity  ส่งมอบคุณธรรม 

 สมรรถนะหลัก  4 Cs for Community Engagement 
Critical Thinker   เป็นนักคิดวิเคราะห์  
Communication   เป็นผู้ส่ือสารอย่างสร้างสรรค์      
Collaborator   เป็นนักสานสัมพันธ์  
Creator    เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม 
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คณะพยาบาลศาสตร์  มีการกำหนด ปรัชญา ปณิธาน วัฒนธรรมองค์กร และเอกลักษณ์สถาบัน ดังนี้ 
 ปรัชญา  

ความสำเร็จที่แท้จริง อยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ  คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก จึงมีความเชื่อว่า 
พยาบาล ที ่จะสร ้างส ุขภาวะแก่ช ุมชนเพื ่อ การพัฒนาที ่ย ั ่งย ืนน ั ้น ต ้องมีความร ู ้และทักษะทางว ิชาช ีพการพยาบาล มีท ัศนคติท ี ่ด ี  ย ึดม ั ่นใ นคุณธรรม  
จร ิยธรรมและจรรยาบรรณของว ิชาช ีพ พยาบาล ตระหนักและร ับผ ิดชอบต ่อตนเองและส ังคม สามารถ ด ำรงช ีว ิตได ้อย ่างเหมาะสมและม ีความสุข 
มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องและใช้ ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สื ่อสารได้ มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เหมาะสม มี 
ค ว ามสามารถ ในกา รค ิ ดและแก ้ ป ัญหาอย ่ า ง เป ็ น ระบบ ม ี ภ า วะผ ู ้ น ำ  และสามารถท ำ ง าน เป ็ น  ท ี ม ได ้ อย ่ า งม ี  ป ระส ิ ทธ ิ ภ าพ  ว ิ จ ั ย และ นำ
ผลการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพงานและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและเรียนรู้ ตลอดชีวิต  

 ปณิธาน  “ปัญญาของชุมชน เพ่ือชุมชน” (Wisdom of Community for Community)   
 วัฒนธรรมองค์กร  “P B R I”   P = participation    B = bonding   R =resposeibility   I = intergrity 
 เอกลักษณ์สถาบัน   “สร้างคนจากชุมชน เพื่อตอบสนองระบบสุขภาพชุมชน (Community Health System)” โดย  

สร้างคน หมายถึง การผลิตบัณฑิตพยาบาลและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ  
ระบบสุขภาพชุมชน หมายถึง ระบบความสัมพันธ์ทั้งปวงที่เก่ียวข้องกับสุขภาพโดยมีความหมาย และ ขอบเขตที่กว้างขวางเก่ียวข้องกับเหตุและปัจจัยต่าง ๆ  

ที่มีผลกระทบกับสุขภาพหลายด้าน  ทั้งด้านบุคคล ครอบครัว ชุมชน สภาพแวดล้อมและระบบบริการสุขภาพ ตามปรัชญา  ปณิธาน วัฒนธรรมองค์กร   และเอกลักษณ์
สถาบัน    
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วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 
 ที่ตั้งและประวัติความเป็นมา 

 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช เป็นวิทยาลัยพยาบาลแห่งแรกในส่วนภูมิภาคของกระทรวงสาธารณสุข ตั้งอยู่เลขที่ ๙๐/๖ ถนนศรีธรรมไตรปิฎก 
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  เปิดดำเนินการวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๒ เดิมชื่อ “โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย”   สังกัดกองโรงพยาบาลส่วนภูมิภาค
โดยรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีภูมิลำเนาในเขตภาคเหนือเข้าศึกษา  การบริหารงานของโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลพุทธชินราช   

พ.ศ. ๒๕๑๗ เปลี่ยนมาสังกัดกองงานวิทยาลัยพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข และเปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาลัยพยาบาลพุทธชินราช” วันที่ ๑๔ 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้พระราชทานนามใหม่เป็น “วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช”  สังกัดสถาบันพัฒนากำลังคน
ด้านสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข  

พ.ศ. ๒๕๓๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ  ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานนามใหม่ให้แก่ สถาบันพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุขเป็น 
“สถาบันพระบรมราชชนก”     

พ.ศ. ๒๕๓๙ กระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนเรศวร ในการผลิตบัณฑิตพยาบาลโดยมีโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ร่วมกับวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช โดยมหาวิทยาลัยนเรศวรรับผิดชอบจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๑ 
และ ๒ สำหรับหมวดวิชาชีพการพยาบาลชั้นปีที่ ๓ และ ๔ วิทยาลัยรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน  โครงการนี้สิ้นสุดลงในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ หลังจากนั้นวิทยาลัยฯ
ดำเนินการจัดการเรียนการสอนครอบคลุมทั้ง 4 ชั้นปี    

วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2562  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิ
เบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู ่หัว   มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯให้ตราพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. ๒๕๖๒  เป็น
สถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ มีฐานะเป็นนิติบุคคล  และเป็นส่วนราชการ
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ อยู่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  

ปัจจุบัน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช  ดำเนินการผลิตบัณฑิตและบุคลากรทางด้านสาธารณสุขมาเป็นปีที่ 73  
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 รายนามผู้อำนวยการวิทยาลัย จากอดีตจนถึงปัจจุบัน 
๑. นายแพทย์เบนทูล    บุญอิต   พ.ศ. ๒๔๙๒ – ๒๕๐๑ 
๒. นางผกา  บุญอิต   พ.ศ. ๒๕๐๒ – ๒๕๐๖ 
๓. นายแพทย์จำลอง   มุ่งการดี   พ.ศ. ๒๕๐๖ – ๒๕๑๒ 
๔. นายแพทย์อุดม     สุวัจนานนท์  พ.ศ. ๒๕๑๒ – ๒๕๑๖ 
๕. นางแฉล้ม  พวงจันทร์  พ.ศ. ๒๕๑๖ – ๒๕๓๓ 
๖. นางสาวปานจิต     เครื่องกำแหง  พ.ศ. ๒๕๓๓ – ๒๕๔๑ 
๗. นางสาววรรณดา   มลิวรรณ์  พ.ศ. ๒๕๔๑ – ๒๕๔๙ 
๘. นางสาวพจนา    ปิยะปกรณ์ชัย  พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๑ 
๙. นางนภาดล  สีหพันธุ์   พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๓ 
๑๐. ดร.เพลินตา     พรหมบัวศรี  พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕ 
๑๑. นางจรวยพร     ทะแกล้วพันธุ์  พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕7 
๑๒. ดร.สุภาเพ็ญ  ปาณะวัฒนพิสุทธิ์ พ.ศ. ๒๕๕7 – 2559 
13. นางเกษร  คงแขม   พ.ศ. 2559 –2561 
14. ดร.วรรณภา  ประทุมโทน  พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน 
 

 สภาพปัจจุบัน 
 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช จัดเป็นสถาบันอุดมศึกษากลุ่ม ค ๒  สถาบันเฉพาะทางที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี  ตามประ กาศ
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ผลิตบัณฑิตพยาบาลตอบสนองความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข และประเท ศ โดยมี
หลักสูตรที่เปิดสอนในปัจจุบัน จำนวน ๑ หลักสูตร  คือ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พ.ศ. ๒๕60) จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๑35 หน่วยกิต เป็นหลักสูตรที่
นักศึกษาเรียนเต็มเวลา ๔ ปี ปีการศึกษา 2563 (ปีงบประมาณ ๒๕64) วิทยาลัยฯ มีนักศึกษาทั้ง ๔ ชั้นปี รวม 884 คน มีบคุลากรประกอบด้วย อาจารย์ปฏิบัติงานจริง 
จำนวน 51 คน ลาศึกษาต่อ จำนวน 2 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอก จำนวน 27 คน คุณวุฒิปริญญาโท จำนวน 24 คน ข้าราชการสายสนับสนุน จำนวน 3 คน ลูกจ้างประจำ 
จำนวน 7 คน พนักงานราชการ จำนวน 2 คน พนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 8 คน ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 7 คน และลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 27 คน  
โครงสร้างองค์กร 
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โครงสร้างการบริหารงานของวิทยาลัย  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช  แบ่งโครงสร้างการบริหารงาน เป็น 3 ฝ่าย ดังนี้ 
๑. ฝ่ายอำนวยการ ประกอบด้วย 5 งาน คือ  

- งานบริหารทั่วไป แบ่งออกเป็น  งานการเงินและบัญชี  งานพัสดุ  งานอาคารสถานที่ ยานพาหนะ และงานรักษาความปลอดภัย 
- งานทรัพยากรบุคคลและทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม 
- งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชาสัมพันธ์ และงานห้องสมุด 
- งานประกันคุณภาพการศึกษา  
- งานยุทธศาสตร์ 

2. ฝ่ายวิชาการประกอบด้วย 3 งาน และ 6 สาขาวิชา   
- งานทะเบียนวัดและประเมินผลและศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล 
- งานกิจการนักศึกษาและสวัสดิการนักศึกษา 
- งานจัดการศึกษาและหลักสูตร  
- 6 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ สาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ สาขาวิชาการพยาบาล
อนามัยชุมชน สาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช  และสาขาวิชาบริหารการพยาบาลและพัฒนาวิชาชีพ  

3. ฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ ประกอบด้วย 3 งาน คือ  
- งานวิจัย ผลงานวิชาการ นวัตกรรม วารสาร จริยธรรมและวิเทศสัมพันธ์   
- งานบริการวิชาการและศูนย์ความเป็นเลิศ 
- งานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
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โครงสร้างองค์กรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 
คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 
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โครงสร้างบริหารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 
คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 
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งานบริหารทั่วไป 
(จ.ส.อ.สุชาติ  คอนแก้ว) 
    - งานบริหารทั่วไป 
    - งานการเงินและบัญช ี
    - งานพัสด ุ
    - งานอาคาร สถานที่ยานพาหนะ     
    และงานรักษาความปลอดภัย 

 

งานทรัพยากรบุคคล 

และท านุบ ารุงศิลปวั นธรรม 
(อ.อารีย์ กุลจู) 
  - งานบริหารและพัฒนาบุคลากร 
  - งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
   

งานเทคโนโลยี สารสนเทศ 
ประชาสัมพันธ์ และงานห้องสมุด 

( .                  ) 
  -                         
                
  -                         
  - งานประชาสัมพันธ ์
  -             
 

               
( .  .                         ) 
  -                
                             
  -                              
      
 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 
ดร.วรรณภา  ประทุมโทน 

 

 

รองผู้อ านวยการ  ายอ านวยการ 
อ.อภิเชษฐ์   พูลทรัพย ์

รองผู้อ านวยการ  ายวิชาการ 
ดร.ชลลดา   ติยะวิสุทธิ์ศร ี

สาขาวิชาการพยาบาลเด กและวัยรุ่น 
(อ.สาวิตรี  ลิ้มกมลทิพย์) งานทะเบียนวัด ประเมินผล  

และศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล 
( .                  ) 
  -            
  -                     
             
  -                         
                                 
 

สาขาวิชาการพยาบาลผู้ ห  ่
และผู้สูงอาย ุ
(ดร.สุภาณี  คลังฤทธิ์) 

งานจัดการศึกษาและหลักสูตร 
  - หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต   
    (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 
  - หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต    
    (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) 

งานกิจการนักศึกษา 
และสวัสดิการนักศึกษา 
( .                        ) 
  -                    
  -                            
  -                       
              
  -                  
                         
 

สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน 
(ดร.กีรติ  กิจธีระวุฒิวงษ์) 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวช 
และสุขภาพจิต 
( .                    ) 

สาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารก 
และการผดุงครรภ ์
( .               ) 

สาขาวิชาบริหาร 
และพั นาวิชาชีพการพยาบาล 
(ดร.อัญชลี  แก้วสระศรี) 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการวิทยาลัย 
ดร.ดวงพร  หุ่นตระกูล 

กรรมการบริหารวิทยาลัย 
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วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช มีการบริหารงานภายใต้คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก กำหนด วิสัยทัศน์ ปรัชญา  ปณิธาน  ค่านิยมร่วม 
พฤติกรรมคุณธรรม อัตลักษณ์บัณฑิต  และคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ โดยนำแผนกลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2565-2569  และแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ 
2565-2569 มากำหนดทิศทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565 โดยบุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วม ดังนี้ 

 วิสัยทัศน์  
“ผู้นำการผลิตบัณฑิตพยาบาลของคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อการเป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นนำของอาเซียน สร้างกำลังคนทางการพยาบาล เพื่อชุมชนสู่การ

พั นาที่ยั่งยืน ภาย นปี 2569”  
หมายถึง  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช  จะเป็นผู้นำการผลิตบัณฑิตพยาบาลของคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อให้คณะพยาบาลศาสตร์บรรลุวิสัยทัศน์เป็น

สถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นนำของอาเซียน สร้างกำลังคนทางการพยาบาล เพ่ือชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีตัวชี้วัดความสำเร็จของวิสัยทัศน์ (Key success area) ดังนี้ 
1. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช มีคุณภาพในการจัดการศึกษาในระดับหลักสูตร อยู่ในระดับดีมาก มีคะแนนอยู่ในอันดับ ๑ ใน ๕ ของวิทยาลัยพยาบาลใน 

สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก  
2. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช มีบัณฑิตที่มีคุณภาพ  สามารถ  สอบรับใบประกอบวิชาชีพจากสภาการพยาบาลในครั้งแรกของการสอบอยู่ในอันดับ 1 ใน 3  

ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
3. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช มีบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยมีระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ต่อคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของหลักสูตร และคณะ   

อยู่ในระดับดีมาก  ค่าคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 4.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 ปรัช า   

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช เชื่อว่า การจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐาน สากลโดยการบูรณาการองค์ความรู้ที่ได้จาก การบริการวิชาการ การวิจัย มา 
ช้ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ รวมทั้งการส่งเสริมด้าน คุณธรรม จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  จะส่งผลให้บัณฑิตมีความสามารถ
ทางวิชาชีพพยาบาลและมีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตอบสนองต่อความต้องการด้านสุขภาพของบุคคล ครอบครัว ชุมชน และเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน 

 ปณิธาน “ส่งเสริมคุณธรรม ก้าวนำวิชาการ ประสานสามัคคี  มีใจใฝ่พัฒนา” 
 ค่านิยมร่วม “มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีจิตอาสา พัฒนาคุณธรรม” 
 พฤติกรรมคุณธรรม  “ซื่อสัตย์  สามัคคี มีความรับผิดชอบ”  
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 อัตลักษณ์บัณฑิต  “บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์”SAP  (Service mind, Analytical thinking, Participation) มีความหมาย ดังนี้  
S = Service Mind (จิตบริการ) หมายถึง จิตที่พร้อมที่จะสละเวลา แรงกาย และสติปัญญาเพ่ือ สาธารณะประโยชน์  
A = Analytical Thinking (การคิดเชิงวิเคราะห์) หมายถึง ความสามารถในการจ าแนก แจกแจง องค์ประกอบต่างๆ ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งและหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล 

ระหว่างองค์ประกอบ เหล่านั้นเพื่อ ค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของสิ่งที่เกิดข้ึน  
P = Participation (การให้ผู้รับบริการมีส่วนร่วม) หมายถึงการให้ผู้รับบริการมีส่วนร่วมในการ วางแผนและปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ   

 คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ (อ้างอิงจาก คณะกรรมการบริหารโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๒) 
1. มีความรอบรู้ในศาสตร์การพยาบาล การผดุงครรภ์และศาสตร์ที่เก่ียวข้อง สามารถประยุกต์ได้อย่างเหมาะสมในการปฏิบัติการพยาบาลขั้นพ้ืนฐาน 
2. สามารถปฏิบัติการพยาบาล และการผดุงครรภ์ได้อย่างเป็นองค์รวม แก่ผู้ใช้บริการทุกระดับของการบริการสุขภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรมโดยใช้ศาสตร์ 

การพยาบาล การผดุงครรภ์และศาสตร์ที่เก่ียวข้องภายใต้กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
3. สามารถคิดอย่างเป็นระบบ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีมุมมองเชิงบวก มีเหตุผลและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ท้ังในการปฏิบัติการพยาบาลแลสถานการณ์ทั่วไป 
4. มีคุณธรรมจริยธรรม มีค่านิยมที่ดีงาม มีความรับผิดชอบ เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และมีความเอ้ืออาทร 
5. มีศรัทธาในวิชาชีพการพยาบาล และเห็นคุณค่าการพยาบาล 
6. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีภาวะผู้นำ และสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
7. สามารถบริหารจัดการในการบริการสุขภาพ ตลอดจนทำงานเป็นทีมร่วมกับสหวิชาชีพ 
8. มีทักษะการดำรงชีวิต การประกอบวิชาชีพ และปรับตัวได้ในสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลง 
9. มีทักษะการเรียนรู้และพัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
10. ใฝ่รู้ และเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนาตนเอง วิชาชีพและสังคมอย่างต่อเนื่อง 
11. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติการพยาบาลและการสื่อสาร 
12. เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ตลอดจนเป็นพลเมืองดีของชาติ ภูมิภาคและของโลก 

 ดอกไม ้    
ดอกเหลืองอินเดีย มีการตั้งชื่อใหม่ว่า “ดอกเบนทุกา” เป็นอนุสรณ์ถึงคุณพ่อเบนทูล และคุณแม่ผกา บุญอิต ผู้ก่อตั้งวิทยาลัยฯ  

 สีประจำวิทยาลัย      
 สีฟ้า – ขาว 
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 พันธกิจ  
พันธกิจที่ 1 ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และสอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐ 
พันธกิจที่ 2 วิจัยเพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
พันธกิจที่ 3 ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยเน้นความร่วมมือกับชุมชน เพ่ือสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน 
พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
พันธกิจที่ 5 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลสู่องค์กรสมรรถนะสูง 
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ส่วนที่ 2   
การวิเคราะห์องค์กร  

คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย  และบุคลากรทุกระดับในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ร่วมวิเคราะห์องค์กรโดยนำผลการดำเนินงานตามแผ นกลยุทธ์ปี     
พ.ศ. ๒๕60- ๒๕64 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2564 สภาพแวดล้อมทางการบริหาร ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกที่ เกี่ยวข้อง อาทิเช่น กรอบ
แนวคิดการพัฒนาที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 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.๒๕๖3-๒๕๖7  เกณฑ์
การรับรองสถาบันการศึกษาพยาบาล  เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื ่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา และประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่องแนวทางการนำมาตรฐานการอุดมศึกษาสู่การปฏิบัติมา  โดยใช้ SWOT analysis  ผลการวิเคราะห์เป็นดังนี้ 
จุดแข ง (S : Strengths) 
S1 มีการกำหนดกลยุทธ์และเป้าหมายในการดำเนินการที่ชัดเจน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์สบช. แผนงานโครงการมีความชัดเจนและกระจายไปตามแต่ละพันธกิจที่

ชัดเจน  
S2 มีกลยุทธ์ทางการเงินที่ชัดเจน  
S3 มีกระบวนการและลำดับขั้นการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและเป็นลายลักษณ์อักษร  
S4 ผู้บริหาร/บุคลากร มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ขยันทำงาน ร่วมแรงร่วมใจ  
S5 บุคลากรมีความรู้และความสามารถทักษะของงานที่รับผิดชอบ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  

 
จุดอ่อน (W : Weakness) 
W1 โครงสร้างบางงาน (มีขนาดใหญ่ หน้าที่ไม่ชัดเจน งานซ้ำซ้อน และการทำงานไม่มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างกลุ่มงาน ส่งผลให้งานไม่บรรลุเป้าหมาย  
W2 ระบบการกำกับติดตามและการประเมินผลไม่เป็นรูปธรรมทำให้งานไม่บรรลุเป้าหมาย  การนำผลการประเมินการดำเนินงานมาปรับปรุงแก้ไขยังไม่เห็นการพัฒนา

อย่างชัดเจน และไม่สะท้อนผลงานจริง    
W3 มีระบบและกลไกในการทำงานอย่างชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษั แต่ไม่สามารถลงสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ขั้นตอนซับซ้อน ระบบย่อย บางครั้งยังไม่ชัดเจน 

และเกิดความล่าช้า) 
W4 ระบบการสรรหาบุคคลกรทั้งภายนอกและภายในหน่วยงานที่มีศักยภาพพร้อมใช้มาทดแทนในตำแหน่งที่เกษียณราชการไม่ชัดเจน (ในความเชี่ยวชาญแต่ละงาน)และ

ขาดแผนพัฒนาสมรรถนะแต่ละตำแหน่งของบุคลากรไม่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติเพ่ือทดแทนที่ชัดเจน 
W5 บุคลากรได้รับการพัฒนาไม่ตรงงาน ไม่ทันต่อความต้องการของงาน และไมต่่อเนื่อง  
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W6 การทำงานเป็นทมีไม่มีประสิทธิภาพ  ไม่เห็นการพัฒนาการขององค์กรที่แสดงถึงความสำเร็จของความร่วมแรงร่วมใจกัน (มุ่งแต่ความสำเร็จส่วนบุคคล) 
W7 บุคคลากรขาดขวัญและกำลังใจในการทำงาน  
W8 การสื่อสารไม่มีประสิทธิภาพ (การสั่งการจากผู้รับผิดชอบงานมาหลายทาง ทำให้เกิดความสับสนในการทำงาน งานทำงานไม่มีประสิทธิภาพ งานล่าช้า) 
W9 อุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีไม่ทันสมัย ไม่พร้อมในการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการ  
W10 มีระเบียบการเงินและพัสดุที่ชัดเจนแต่แนวปฏิบัติงานในการเบิก-จ่ายมาก มีการเปลี่ยนแปลง และขาดการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ขาดการ Up date ข้อมูลที่

เป็นปัจจุบัน ทำให้ไม่สะดวกสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ทำงานได้ล่าช้า  
W11 ภาระงานประจำของอาจารย์มีค่อนข้างมาก  

 
โอกาส (O : Opportunities) 
O1 การปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข และService plan เป็นโอกาสในการผลิตบัณฑิตพยาบาลให้สามารถตอบสนองความต้องการของประเทศ   
O2 มาตรฐานการศึกษาของสกอ. สบช. สภาการพยาบาลและAUNQA เปิดโอกาสให้วิทยาลัยสามารถพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้เป็นที่ยอมรับของ

หน่วยงานภายนอก  
O3 นโยบายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา และแหล่งฝึกปฏิบัติงาน เป็นโอกาสให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกันในการผลิตพยาบาล  
O4 มีนโยบายการจัดการศึกษา มีหลักสูตรระยะสั้น ระดับปริญญาโท และทุนสนับสนุนการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และทุนในการทำวิจัย 
O5 นโยบายการส่งเสริมการทำผลงานเพ่ือรองรับตำแหน่งทางวิชาการ ของสถาบัน 
O6 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร เช่น สังคมผู้สูงอายุ และแรงงานจากต่างประเทศ ทำให้เกิดภาวะโรคเรื้อรัง โรคอุบัติใหม่ ส่งผลให้ความต้องการพยาบาลเพิ่มข้ึน  
O7 มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถติดต่อสื่อสารและพัฒนาการทำงานให้มีความรวดเร็ว สะดวก 
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ภาวะคุกคาม (T: Threats) 
T1 การมีพรบ.สบช.ทำให้วิทยาลัยบริหารจัดการด้านการเงินไม่คล่องตัว การอนุมัติด้านการเงิน บุคลากร และพัสดุดำเนินงานล่าช้า มีการจำกัดงบประมาณสนับสนุน 
T2 นโยบายรัฐบาลในการบรรจุข้าราชการของพยาบาลไม่ชัดเจน บัณฑิตไม่ได้เป็นข้าราชการทำให้ผู้ที่สนใจมาเรียนพยาบาลลดลง  
T3 พยาบาลได้รับค่าตอบแทนน้อย งานหนัก ทำให้เกิดสมองไหลจากประกอบกับมีความเหลื่อมล้ำของวิชาชีพที่อยู่ในกระทรวงสาธารณสุข  
T4 ลักษณะสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นวัตถุนิยม ส่งผลกระทบต่อคุณภาพบัณฑิต และทัศนคติในการปฏิบัติงานของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัย  
T5 สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนผลิตบัณฑิตพยาบาลเพิ่มมากข้ึน เปิดบริการวิชาการมากขึ้น 
T6 ระบบฐานข้อมูลของสบช.ยังไม่เสถียรมีการเปลี่ยนแปลง ไม่สามารถนำไปใช้บริหารจัดการและปฏิบัติการณ์ได้ 
T7 ระบบเทคโนโลยีการสื่อสารไม่พร้อมในการดำเนินงาน/ไม่ทันต่อความต้องการ  
T8 การใช้เทคโนโลยี สารสนเทศไม่ระมัดระวังส่งผลให้เกิดความเสี่ยงปัญหาเสื่อมเสียชื่อเสียงขององค์กร ขาดความคิดวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการ

พัฒนาความรู ้ 
T9 การเกิดการระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษาพยาบาล และบริการวิชาการ  

 
 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ทั้งปัจจัยภายในองค์กร ( Interal Strategic Factors Summary:IFAS)  และปัจจัยภายนอกองค์กร (External Strategic Factors 
Summary:EFAS) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ในปี พ.ศ. 2564 ที่สถานะองค์กรอยู่ที่ WT กล่าวคือ  จุดอ่อน (Weakness) และภัยคุกคาม (Threats) เรียกว่า             
อยู่ในสถานะถดถอย (Dogs) แสดงให้เห็นว่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช ควรดำเนินกลยุทธ์ในลักษณะของการตั้งรับดำเนินกลยุทธ์ระยะสั้นเพื่อปกป้องจุดอ่อน           
ที่จะนำไปสู่การถดถอย หรือมุ่งลดจุดอ่อนภายใน และหลีกเลี่ยงภัยคุกคามจากภายนอก     

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราชได้นำผลการวิเคราะห์ดังกล่าว เข้าสู่การจัดทำแผนกลยุทธ์ (5 ปี) พ.ศ. 2565-2569  และแปลงแผนกลยุทธ์ สู่การปฏิบัติ ใน
แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565 (ปรับแผนกลางปี) โดยมี 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ 18 เป้าประสงค์ 30 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 14 กลยุทธ์ 9 แผนงาน มีโครงการตามกลยุทธ์ 
(Strategic Project: SP)  จำนวน 13 โครงการ และโครงการตามพันธกิจ (Routine Project: RP) จำนวน 43 โครงการ มีจำนวนทั้งสิ้น 56 โครงการ ซึ่งจะได้กล่าวต่อไปในส่วน
ที่ ๓ 
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ส่วนที่ ๓ 
แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕65 

 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช มีการจัดทำแผนกลยุทธ์ พ.ศ.2565-2569 และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕65 โดยบุคลากรทุกระดับมีส่วน

ร่วมในการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานขององค์กร และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง  ดำเนินการแปลงแผนกลยุทธ์ลงสู่การปฏิบัติเป็นแผนปฏิบัติการประจ ำปีงบประมาณ  ๒๕65 โดยมีการ
กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ๕ ประเด็น โดยแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ประกอบด้วยเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ์  และแผนงาน ดังนี้ 

 
ประเด นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและ ห้บริการสุขภาพด้วยหัว จความเป็นมนุษย์ เพื่อบริหารจัดกา รสุขภาวะชุมชน และ
การพยาบาลผู้ป วยโรคเรื้อรัง 
 เป้าประสงค์ 

1.๑.บัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์  
1.๒. ผลิตบัณฑิตให้สำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สมรรถนะเชิงวิชาชีพที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลบนพ้ืนฐานการดูแลด้วยหัวใจ ความเป็นมนุษย ์
๑.3. บริหารหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ 
กลยุทธ์ 
1.1. ยกระดับกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาให้บัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ 
1.2. สนับสนุนการจัดการการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษาเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในการสอบรับใบประกอบวิชาชีพ 
1.3. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาศักยภาพเชิงวิชาการวิชาชีพของนักศึกษา 
1.4. สนับสนุนการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่การพยาบาลบนพื้นฐานการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์และการจัดการสุขภาวะชุมชนโรคเรื้อรัง 
1.5. สนับสนุนการบริหารหลักสูตรเพื่อก้าวสู่การบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน AUN-QA 
ตัวช้ีวัดความสำเร จ 
1.1. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ ของหลักสูตร อยู่ในระดับดีมาก  
1.2. ผลการสอบรับใบประกอบวิชาชีพของบัณฑิตจากสภาการพยาบาลในครั้งแรก อยู่ในอันดับ 1 ใน 3 ของวิทยาลัยพยาบาลฯ ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
1.3. ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการสอบภาษาอังกฤษมากกว่าระดับ upper intermediate  
1.4. ร้อยละของนักศึกษามีผลงานสร้างสรรค์นวตกรรมที่ได้รับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ  
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1.5. ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการประเมิน ด้านการบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์อยู่ในระดับดีมาก (ค่าคะแนนเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 4.51 จาก 
คะแนนเต็ม 5)  

1.6. ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการประเมินสมรรถนะการบริหารจัดการสุขภาวะชุมชน อยู่ในระดับดีมาก (ค่าคะแนนเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 4.51 จาก 
คะแนนเต็ม 5)  

1.7. ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการประเมินสมรรถนะการพยาบาลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง อยู่ในระดับดีมาก (ค่าคะแนนเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 4.51 จากคะแนน 
เต็ม 5)  

1.8. ระดับคุณภาพการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก (ค่าเป้าหมายมากกว่าหรือเท่ากับ 3.๕๑ จากคะแนนเต็ม 5)  
1.9. ระดับความสำเร็จของการเข้าสู่เกณฑ์ประกันคุณภาพหลักสูตร AUN-QA 
แผนงาน 
1. แผนผลิตบัณฑิตพยาบาล 
2. แผนพัฒนานักศึกษาพยาบาล 

 
ประเด นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านสุขภาพ เพื่อพั นาสุขภาวะชุมชนและสังคมอาเซียน 

เป้าประสงค์ 

2.4 สนับสนุนบุคลากรทุกระดับเผยแพร่ผลงานวิจัย วิชาการ นวัตกรรมในเวทีระดับชาติ และนานาชาติรวมทั้งการจดอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร 
กลยุทธ์ 
2.2 ผลักดันให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและนวัตกรรมทางสุขภาพร่วมกับสถาบันภายนอกทั้งในและต่างประเทศ 
2.1 เร่งรัดการผลิตเผยแพร่ผลงานวิจัยผลงานวิชาการและนวัตกรรมที่มีคุณภาพในระดับชาติและนานาชาติ 
 
 
 
 

2.1 ผลิตผลงานวิจัยผลงานวชิาการท่ีมีคุณภาพสูงสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสุขภาวะของชุมชนหรือสังคม  
2.2 สร้างสรรค์นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสุขภาพประชาชนในสังคมอาเซียนได้ 
2.3 ผลิตผลงานวิจัยนวัตกรรมที่กระทรวงสาธารณสุขนำไปใช้ในการกำหนดนโยบายหรือพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
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ตัวช้ีวัดความสำเร จ 

2.5 จำนวนงานวิจัย ผลงานวิชาการและนวัตกรรมที่กระทรวงสาธารณสุขนำไปใช้ในการกำหนดนโยบายหรือพัฒนาระบบบริการสุขภาพ    
แผนงาน 
1. แผนงานงานวิจัย 

 
ประเด นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการด้วยการสานพลังของทุกภาคส่วนเพื่อสุขภาวะชุมชน ประเทศ และอาเซียนอย่างย่ังยืน 

เป้าประสงค์ 

3.3 พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการจัดการโรคเรื้อรัง 
กลยุทธ์ 
3.2 พัฒนาชุมชนเข้มแข็งด้านการจัดการโรคเรื้อรังที่ยั่งยืน 
3.1 พัฒนาศูนย์บริการวิชาการท่ีตอบสนองความต้องการของระบบสุขภาพของประเทศ 
ตัวช้ีวัดความสำเร จ 

3.4 จำนวนชุมชนเข้มแข็งที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน และผลลัพธ์ที่มีประโยชน์แก่ชุมชน 
แผนงาน 
1. แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม 

 

2.1 จำนวนผลงานวิจัยและผลงานวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ   
2.2 จำนวนนวัตกรรมของอาจารย์ที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรืออาเซียน   
2.3 ร้อยละของผลงานวิจัย ผลงานวิชาการหรือนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสุขภาวะของชุมชนหรือสังคมอาเซียน 
2.4 จำนวนผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและนวัตกรรมที่ได้รับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร  

3.1 ให้บริการวิชาการท่ีตอบสนองความต้องการกับสังคมและเขตบริการสุขภาพที่ 2 
3.2 สร้างรายได้โดยการบริการวิชาการแก่สังคมเพ่ือความมั่นคงของวิทยาลัยฯ 

3.1 จำนวนหลักสูตรฝึกอบรมที่ได้มาตรฐานและตอบสนองความต้องการของระบบสุขภาพและเขตบริการสุขภาพที่ 2  
3.2 จำนวนบุคคลากรของวิทยาลัยฯ ที่ได้รับการเชิญเป็นวิทยากรจากหน่วยงานภายนอก (จำนวน 2 คน) 
3.3 จำนวนเงินรายได้จากการบริการวิชาการหลังหักค่าใช้จ่าย  
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ประเด นยุทธศาสตร์ที่ 4 ทำนุบำรุงศิลปวั นธรรมภูมิปั  าท้องถิ่นและความเป็นไทย 
เป้าประสงค์ 
4.1.บุคลากรทุกระดับของวิทยาลัย มีความภาคภูมิใจ ตระหนักในความสำคัญ ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
4.2. สืบสานต่อยอดสืบสานต่อยอดการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมสุขภาพ 
4.3. นำการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยไปพัฒนานักศึกษาชุมชนและสังคม  
4.4. เผยแพร่ผลงานการสืบสานต่อยอดสืบสานต่อยอดการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมสุขภาพ 
กลยุทธ์ 
4.๑. ส่งเสริมความตระหนักและแสดงออกถึงจิตสำนึกของความเป็นไทยของอาจารย์ และบุคลากร 
ตัวช้ีวัดความสำเร จ 
4.1.ระดับความภาคภูมิใจ ตระหนักในความสำคัญ ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ของบุคลากรทุกระดับ 
4.2.จำนวนนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพที่ใช้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยเป็นฐาน 
4.3. จำนวนรายวิชาที่นำการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และภมูิปัญญาไทยไปใช้ในการสอน 
4.4.จำนวนผลงานการส่งเสริมสุขภาพใช้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยเป็นฐานได้รับการเผยแพร่ 
4.5. จำนวนโครงการวิจัย/นวตักรรมที่นำศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทยไปใช้ในการพัฒนาชุมชนหรือสังคม 
แผนงาน  
1. แผนงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและความเป็นไทย 

 
ประเด นยุทธศาสตร์ที่ 5 การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงภาย ต้การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์ 

5.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบริหารวิทยาลัยครบวงจร และเชื่อมต่อกับคณะพยาบาลศาสตร์  
5.4 พัฒนาระบบบริหารวิทยาลัย ให้มีสมรรถนะสูงโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
 
 

5.1 บริหารการเงินการคลังเพ่ือความโปร่งใสและก่อให้เกิดความมั่นคงในสถานะทางการเงินของวิทยาลัย 
5.2 พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานและมีจำนวนเพียงพอตามกรอบอัตรากำลังที่กำหนด 
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กลยุทธ์ 
5.1.ส่งเสริมการบริหารจัดการเงินการคลังเพ่ือคงสภาพคล่องและความโปร่งใสขององค์กร 
5.2. ส่งเสริมและสนับสนุนใหบุ้คลากรได้รับการยอมรับในความเชี่ยวชาญและศักยภาพในการทำงาน และมีความสุขในการทำงาน 
5.3. พัฒนาระบบการจัดการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการองค์กร และเอ้ือต่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล 
5.1. พัฒนาการบริหารวิทยาลัยสู่ความเป็นองค์กรสมรรถนะสูงโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
ตัวช้ีวัดความสำเร จ 
5.1.สภาพคล่องทางการเงิน (financial liquidity ratio)  
5.2 ร้อยละของการบริหารงบประมาณบรรลุเกณฑ์เป้าหมายรัฐบาล 
5.3. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการยอมรับในความเชี่ยวชาญและศักยภาพในการทำงาน  
5.4. ร้อยละของบุคลากรที่มีความสุขในการทำงานเพ่ิมขึ้น 
5.5. ระดับความสำเร็จของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบริหารวิทยาลัยครบวงจร และเชื่อมต่อกับคณะพยาบาลศาสตร์  
5.6.ระดับความสำเร็จของการบริหารวิทยาลัยสู่ความเป็นองค์สมรรถนะสูงโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
5.7 ค่าคะแนนความโปร่งใสขององค์กร (ITA) 
แผนงาน 
1. แผนงานกลยุทธ์การบริหารการเงิน 
2. แผนงานยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาบุคลากร 
3. แผนงานการจัดการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการองค์กร และเอ้ือต่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล 
4. แผนงานการบริหารองค์กร 
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ทั้งนี้เพ่ือให้การนำแผนกลยุทธ์ลงสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ มีการมอบหมายความรับผิดชอบหลักและความรับผิดชอบรอง ดังนี้ 

กลยุทธ ์   ายวิชาการ 
  ายวิจัยและบริการ

วิชาการ 
  ายอำนวยการ 

1.1. ยกระดับกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาให้บัณฑิตมคีุณภาพตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาพยาบาลศาสตร ์

   

1.2. สนับสนุนการจัดการการเรยีนการสอนและการพัฒนานักศึกษาเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิในการสอบรับใบประกอบวิชาชีพ    
1.3. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพเชิงวิชาการวิชาชีพของนักศึกษา    
1.4. สนับสนุนการพัฒนาทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 สู่การพยาบาลบนพ้ืนฐานการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
และการจัดการสุขภาวะชุมชนโรคเรื้อรัง 

   

1.5. สนับสนุนการบรหิารหลักสตูรเพื่อก้าวสู่การบริหารหลักสูตรตามเกณฑม์าตรฐาน AUN-QA    
2.1 เร่งรัดการผลิตเผยแพร่ผลงานวิจัยผลงานวิชาการและนวตักรรมที่มีคุณภาพในระดับชาติและนานาชาติ     
2.2 ผลักดันให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและนวัตกรรมทางสุขภาพร่วมกับสถาบัน
ภายนอกท้ังในและต่างประเทศ 

   

3.2 พัฒนาชุมชนเข้มแข็งด้านการจัดการโรคเรื้อรังที่ยั่งยืน    
3.1 พัฒนาศูนย์บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของระบบสุขภาพของประเทศ    
4.๑. ส่งเสริมความตระหนักและแสดงออกถึงจิตสำนึกของความเป็นไทยของอาจารย์ และบุคลากร    
5.1.ส่งเสริมการบรหิารจดัการเงินการคลังเพื่อคงสภาพคล่องและความโปร่งใสขององค์กร    
5.2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการยอมรับในความเชี่ยวชาญและศักยภาพในการทำงาน และมีความสุขใน
การทำงาน 

   

5.3. พัฒนาระบบการจัดการข้อมลูและเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กร และเอื้อตอ่การเรียนรู้ในยุค
ดิจิทัล 

   

5.4. พัฒนาการบริหารวิทยาลัยสูค่วามเป็นองค์กรสมรรถนะสูงโดยใช้หลักธรรมาภิบาล    
 
หมายเหตุ :           ผู้รับผิดชอบหลัก              ผู้รับผิดชอบรอง 
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แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕65  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 
 

ตามที่คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ คณาจารย์ และบุคลากรทุกระดับ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์ในการเป็น“ผู้นำการผลิต
บัณฑิตพยาบาลของคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อการเป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นนำของอาเซียน สร้างกำลังคนทางการพยาบาล เพื่อชุมชนสู่การพั นาที่ยั่งยืน ภาย น
ปี 2569”  จึงได้กำหนดแผนกลยุทธ์ (5 ปี) พ.ศ. 2565-2569 โดยมี 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ 18 เป้าประสงค์ 30 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 14 กลยุทธ์  9 แผนงาน และได้
ดำเนินการแปลงแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ โดยจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565 (ปรับแผนกลางปี) มีโครงการตามกลยุทธ์ (Strategic Project: SP)  จำนวน 13 
โครงการ และโครงการตามพันธกิจ (Routine Project: RP) จำนวน 43 โครงการ มีจำนวนทั้งสิ้น 56 โครงการ  โดยมีวัตถุประสงค์ และตัวชี้วัดแผน ดังนี้   

วัตถุประสงค์    1)  เป็นกรอบในการดำเนินการการบริหารวิทยาลัย     2) เป็นแนวทางในการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕65 
3) เป็นแนวทางในการกำกับติดตามการใช้งบประมาณและความสำเร็จของการดำเนินงาน 

ตัวช้ีวัดความสำเร จ  
1. ร้อยละของโครงการและกิจกรรมที่กำหนดสามารถดำเนินการได้ตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2. ร้อยละของโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด 
3. ตัวชี้วัดความสำเร็จระดับแผนงาน/โครงการที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ บรรลุไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
4. ตัวชี้วัดความสำเร็จระดับแผนงาน/โครงการของแผนปฏิบัติการประจำปี บรรลุไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการ 
ตามกลยุทธ ์

โครงการ 
ตามพันธกิจ  

รวมจำนวน 
(โครงการ) 

1 การผลิตบณัฑติพยาบาลที่มีคณุภาพตามมาตรฐานสากลและให้บริการ
สุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ เพื่อบริหารจดัการสุขภาวะชุมชน และการ
พยาบาลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 

3 9 5 2 4 15 19 

2 การสร้างองค์ความรู้และนวตักรรมด้านสุขภาพ เพื่อพัฒนาสุขภาวะชุมชน
และสังคมอาเซียน 

4 5 2 1 1 5 6 

3 การบริการวิชาการด้วยการสานพลังของทุกภาคส่วนเพ่ือสุขภาวะชุมชน 
ประเทศ และอาเซยีนอย่างยั่งยืน 

3 4 2 1 2 9 11 

4 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปญัญาท้องถิ่นและความเป็นไทย 4 5 1 1 1 2 3 
5 การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงภายใต้การบรหิารจดัการตามหลักธรรมาภิบาล 4 7 4 4 5 12 17 

สรุปจำนวนทั้งหมด 18 30 14 9 13 43 56 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ แผนงาน 
รหัส 
คณะ 

รหัส
โครงการ 

โครงการ กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การผลิตบณัฑิต
พยาบาลที่มี
คุณภาพตาม
มาตรฐานสากล
และให้บริการ
สุขภาพด้วยหัว
ใจความเป็น
มนุษย์ เพ่ือ
บริหารจดัการสุข
ภาวะชุมชน และ
การพยาบาล
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 

1.๑.บณัฑติมี
คุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี 
สาขาพยาบาล
ศาสตร์  
1.๒. ผลติบัณฑิตให้
สำเรจ็การศึกษา
อย่างมีคุณภาพ 
สมรรถนะเชิง
วิชาชีพท่ีมีคุณภาพ
ได้มาตรฐานสากล
บนพ้ืนฐานการดูแล
ด้วยหัวใจ ความเป็น
มนุษย ์
๑.3. บริหาร
หลักสตูรอย่างมี
คุณภาพ 

1. ยกระดับ
กระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอนที่พัฒนาให้
บัณฑิตมีคุณภาพ
ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี
สาขาพยาบาล
ศาสตร ์
2. สนับสนุนการ
จัดการการเรยีน
การสอนและการ
พัฒนานักศึกษา
เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิในการ
สอบรับใบ
ประกอบวิชาชีพ 
3. สนับสนุนการ
จัดการเรียนการ
สอนเพื่อพัฒนา
ศักยภาพเชิง

1.1. ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ต่อคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ 
ของหลักสูตร อยู่ใน
ระดับดีมาก  
1.2. ผลการสอบรับ
ใบประกอบวิชาชีพ
ของบัณฑิตจากสภา
การพยาบาลในครั้ง
แรก อยู่ในอันดับ 1 
ใน 3 ของวิทยาลัย
พยาบาลฯ ในสังกัด
สถาบันพระบรมราช
ชนก 
1.3. ร้อยละของ
ผู้สำเร็จการศึกษาทีม่ี
ผลการสอบ
ภาษาอังกฤษมากกว่า
ระดับ upper 
intermediate  

แผนงานท่ี 1 
ผลิตบัณฑติ
พยาบาล 

FON-Edu-S10 
 

SP0๑-01  โครงการยกระดับการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมบณัฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาพยาบาลศาสตร ์

ฝ่ายวิชาการ  
 

 

FON-Edu-R07 SP01-02 การเตรียมความพร้อมสอบรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ ปี
การศึกษา 2565-2569 

FON-Edu-S03 
 

SP01-03 โครงการพัฒนาสมรรถนะบณัฑิต
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
พุทธชินราช (เบนทุกา excellent) 

FON-Edu-S03 SP01-04 โครงการยกระดับการบริหาร
หลักสตูรคณุภาพเพื่อก้าวสู่คณุภาพ
หลักสตูรตามเกณฑ์มาตรฐานAUN-
QAปีการศึกษา ๒๕๖๕-๒๕๖๙ 

FON-Edu-S10 RP01-01 โครงการบริหารหลักสูตร 
FON-Edu-R04 RP๐๑-๐2 โครงการรับนักศึกษาใหม ่
FON-Edu-S03 RP01-03 โครงการบริหารการเรียนการสอน

รายวิชา 
FON-Edu-R06 RP01-04 โครงการสัมมนาแหล่งฝึกเพื่อ

ประสิทธิภาพการจดัการเรียนการ
สอนภาคปฏิบัต ิ
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ แผนงาน 
รหัส 
คณะ 

รหัส
โครงการ 

โครงการ กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ 

วิชาการวิชาชีพ
ของนักศึกษา 
4. สนับสนุนการ
พัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 สู่การ
พยาบาลบน
พื้นฐานการดูแล
ด้วยหัวใจความ
เป็นมนุษย์และ
การจัดการสุข
ภาวะชุมชนโรค
เรื้อรัง 
5. สนับสนุน
การบริหาร
หลักสตูรเพื่อ
ก้าวสู่การบริหาร
หลักสตูรตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 
AUN-QA  

1.4. ร้อยละของ
นักศึกษามีผลงาน
สร้างสรรค์นวตกรรม
ที่ได้รับรางวัลใน
ระดับชาตหิรือ
นานาชาติ  
1.5. ร้อยละของ
ผู้สำเร็จการศึกษาที่มี
ผลการประเมิน ด้าน
การบริการสุขภาพ
ด้วยหัวใจความเป็น
มนุษย์อยู่ในระดบัดี
มาก (ค่าคะแนนเฉลี่ย
มากกว่าหรือเท่ากับ 
4.51 จากคะแนน
เต็ม 5)  
1.6. ร้อยละของ
ผู้สำเร็จการศึกษาที่มี
ผลการประเมิน
สมรรถนะการบริหาร
จัดการสุขภาวะ
ชุมชน อยู่ในระดับดี
มาก (ค่าคะแนนเฉลี่ย
มาก กว่าหรือเท่ากับ 
4.51 จากคะแนน
เต็ม 5)  

FON-Edu-R06 RP๐๑-๐5 โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการการ
พัฒนาศักยภาพด้านการสอน
สำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง  

FON-Edu-R07 RP01-06 การเตรียมความพร้อมนักศึกษา
ใหม ่ 

FON-Edu-R07 RP๐๑-๐7 โครงการการเตรียมความพร้อม
ก่อนเรียน  

FON-Edu-R07 RP๐๑-๐8 โครงการพัฒนานักศึกษาก่อนเข้าสู่
วิชาชีพ  

FON-Edu-S10 
 

RP๐๑-๐9 โครงการพัฒนาฐานข้อมลูวิชาการ
เพื่อการบริหารงานบริหารหลักสูตร
ที่มีประสิทธิภาพ 
 

FON-Edu-S01 RP01-10 โครงการการกำกับมาตรฐาน
หลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

FON-Edu-S11 RP01-11 โครงการพัฒนาสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู ้

แผนงานท่ี 2
แผนพัฒนา
นักศึกษาพยาบาล 

FON-Edu-S03 
FON-Edu-R08 
FON-Cul-R17 

RP01-12 โครงการการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและเสรมิสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  

งานกิจการนักศึกษา 
และสวสัดิการ
นักศึกษา 
ฝ่ายวิชาการ  
 

FON-Edu-S03 RP01-13 โครงการสนับสนุนให้นักศึกษาเข้า
ร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอ
ผลงานวิชาการหรือนวัตกรรมนอก
สถาบัน 

FON-Edu-R08 RP01-14 โครงการพัฒนาระบบบริการและ
ให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ แผนงาน 
รหัส 
คณะ 

รหัส
โครงการ 

โครงการ กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ 

1.7. ร้อยละของ
ผู้สำเร็จการศึกษาที่มี
ผลการประเมิน
สมรรถนะการ
พยาบาลผู้ป่วยโรค
เรื้อรัง อยู่ในระดับดี
มาก (ค่าคะแนนเฉลี่ย
มากกว่าหรือเท่ากับ 
4.51 จากคะแนน
เต็ม 5)  
1.8. ระดับคุณภาพ
การบริหารหลักสูตร
ตามเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาของ
สถาบันพระบรมราช
ชนก (ค่าเป้าหมาย
มากกว่าหรือเท่ากับ 
3.๕๑ จากคะแนน
เต็ม 5)  
1.9. ระดับ
ความสำเร็จของการ
เข้าสู่เกณฑ์ประกัน
คุณภาพหลักสตูร 
AUN-QA 

FON-Edu-R08 RP01-15 โครงการพัฒนาความรู้และ
ประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า 



 
 

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช (ปรับแผนกลางปี) หน้า 24 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ แผนงาน 
รหัส 
คณะ 

รหัส
โครงการ 

โครงการ กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 
๒ การสร้าง
องค์ความรู้และ
นวัตกรรมด้าน
สุขภาพเพื่อ
พัฒนาสุขภาวะ
ของประชาชน
ในสังคม
อาเซียน 

2.1 ผลติผล
งานวิจัยผลงาน
วิชาการที่มี
คุณภาพสูงสามารถ
นำไปใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาสุขภาวะ
ของชุมชนหรือสังคม  
2.2 สร้างสรรค์
นวัตกรรมที่นำไปใช้
ประโยชน์ในการ
พัฒนาสุขภาพ
ประชาชนในสังคม
อาเซียนได ้
2.3 ผลติผล
งานวิจัยนวัตกรรมที่
กระทรวง
สาธารณสุขนำไปใช้
ในการกำหนด
นโยบายหรือพฒันา
ระบบบริการสุขภาพ 
2.4 สนับสนุน
บุคลากรทุกระดับ
เผยแพรผ่ลงาน วิจัย 
วิชาการ นวัตกรรม
ในเวทีระดับชาติ 
และนานาชาติ

2.1 เร่งรัดการ
ผลิตเผยแพร่
ผลงานวิจัยผลงาน
วิชาการและ
นวัตกรรมทีม่ี
คุณภาพใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ  
2.2 ผลักดันให้
เกิดเครือข่าย
ความร่วมมือใน
การผลิต
ผลงานวิจัย 
ผลงานวิชาการ
และนวัตกรรมทาง
สุขภาพร่วมกับ
สถาบันภายนอก
ทั้งในและ
ต่างประเทศ 

2.1 จำนวน
ผลงานวิจัยและผลงาน
วิชาการทีต่ีพิมพ์ใน
วารสารระดับ
นานาชาติ   
2.2 จำนวนนวัตกรรม
ของอาจารย์ที่ไดร้ับ
รางวัลระดับชาติหรือ
อาเซียน   
2.3 ร้อยละของ
ผลงานวิจัย ผลงาน
วิชาการหรือนวัตกรรม
ที่นำไปใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาสุขภาวะ
ของชุมชนหรือสังคม
อาเซียน 
2.4 จำนวน
ผลงานวิจัย ผลงาน
วิชาการและนวัตกรรม
ที่ได้รับสิทธิบัตรหรือ
อนุสิทธิบัตร  
2.5 จำนวนงานวิจยั 
ผลงานวิชาการและ
นวัตกรรมที่กระทรวง
สาธารณสุขนำไปใช้ใน
การกำหนดนโยบาย

งานวิจัย FON-Res-S11 SP02-0๕ โครงการยกระดับผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมสู่ระดับสากล 

งานวิจัย ผลงาน
วิชาการ นวัตกรรม 
วารสาร จริยธรรม
และวิเทศสัมพันธ์ 
ฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ 

FON-Res-S13 RP02-๑6 โครงการจดัตั้งศูนย์จริยธรรมวิจัย
ในคนเครือข่ายภมูิภาค: ภาคเหนือ  

FON-Res-S14 RP02-๑7 โครงการพัฒนาวารสารวิชาการ ช่ือ
วารสารวิทยาลยัพยาบาลบรมราช
ชนน ีพุทธชินราช 

FON-Res-S14 RP02-๑8 โครงการสนับสนุนการผลิตและ
เผยแพรผ่ลงานวิจยั บทความ
วิชาการ ตำรา และงานสร้างสรรค ์

FON-Res-S15 RP02-๑9 โครงการพัฒนาความร่วมมือในการ
ผลิตผลงานวิชาการกับ
สถาบันการศึกษาในตา่งประเทศ 

FON-Res-R11 RP02-20 โครงการพัฒนากระบวนการ
จัดการความรู้เพื่อสร้างแนวปฏิบตัิ
ที่ดีในองค์กร 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ แผนงาน 
รหัส 
คณะ 

รหัส
โครงการ 

โครงการ กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ 

รวมทั้งการจดอนุ
สิทธิบัตร/สิทธิบัตร 

หรือพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ    

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 
3 การบริการ
วิชาการด้วย
การสานพลัง
ของทุกภาค
ส่วนเพ่ือสุข
ภาวะชุมชน 
ประเทศ และ
อาเซียนอย่าง
ยั่งยืน 

3.1 ให้บริการ
วิชาการที่
ตอบสนองความ
ต้องการกับสังคม
และเขตบริการ
สุขภาพท่ี 2 
3.2 สร้างรายได้
โดยการบริการ
วิชาการแก่สังคม
เพื่อความมั่นคงของ
วิทยาลัยฯ 
3.3 พัฒนาศูนย์
ความเป็นเลิศทาง
วิชาการด้านการ
จัดการโรคเรื้อรัง 

3.1 พัฒนา
ศูนย์บริการ
วิชาการที่
ตอบสนองความ
ต้องการของ
ระบบสุขภาพ
ของประเทศ 
3.2 พัฒนา
ชุมชนเข้มแข็ง
ด้านการจดัการ
โรคเรื้อรังที่
ยั่งยืน 

3.1 จำนวนหลักสูตร
ฝึกอบรมทีไ่ด้
มาตรฐานและ
ตอบสนองความ
ต้องการของระบบ
สุขภาพและเขต
บริการสุขภาพท่ี 2  
3.2 จำนวน
บุคคลากรของ
วิทยาลัยฯ ท่ีได้รับ
การเชิญเป็นวิทยากร
จากหน่วยงาน
ภายนอก (จำนวน 2 
คน) 
3.3 จำนวนเงิน
รายได้จากการบริการ
วิชาการหลังหัก
ค่าใช้จ่าย  
3.4 จำนวนชุมชน
เข้มแข็งที่มุ่งเน้นการ
มีส่วนร่วมของชุมชน 
และผลลัพธ์ที่มี
ประโยชน์แก่ชุมชน  

บริการวิชาการแก่
สังคม 

FON-Ser-S18 SP๐๓-06  โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลศิ
ด้านบริการวิชาการ  

งานบริการวิชาการ  
และศูนย์ความเป็น
เลิศ 
ฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ 
 

FON-Ser-S16 
 

SP๐๓-๐7   โครงการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งด้าน
การจัดการโรคเรื้อรังท่ียั่งยืน  

FON-Ser-S16 RP๐๓-21 โครงการสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนด้านการจัดการโรคเรื้อรัง
ตำบลสมอแข ปี 1 

FON-Ser-S17 RP03-22 โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหาร
สาธารณสุขระดับต้น ปีงบประมาณ 
2565 

FON-Ser-S17 RP๐๓-23  โครงการอบรมหลักสูตรการ
พยาบาลเฉพาะทางสาขาการ
พยาบาลเวชปฏิบตัิทั่วไป (การ
รักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 20   

FON-Ser-S17 RP๐๓-24   โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการ
ประจำปี 2565: การรักษาโรค
เบื้องต้น    

FON-Ser-R15 RP03-25  โครงการบูรณาการบริการวิชาการ
และอัตลักษณ์วิชาการรักษาโรค
เบื้องต้นสำหรับพยาบาล (บูรณา
การการเรียนการสอนกับกับงาน
บริการวิชาการ) 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ แผนงาน 
รหัส 
คณะ 

รหัส
โครงการ 

โครงการ กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ 

FON-Ser-R15 RP03-26 โครงการประเมินและส่งเสริม
พัฒนาการในเด็ก(บูรณาการการ
เรียนการสอนวิชาการพยาบาลเดก็
และวัยรุ่นกับงานบริการวิชาการ) 

FON-Ser-R15 RP03-27 โครงการหญิงตั้งครรภ์รูเ้ท่าทัน 
เบาหวานขณะตั้งครรภ์ (บูรณาการ
การเรยีนการสอนวิชาการพยาบาล
มารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 2 
กับงานบริการวิชาการ) 

     FON-Ser-R14 RP03-43 โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม
พระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรสีวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี วิทยาลยั
พยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช  
ปีงบประมาณ 2565 

 

     FON-Edu-R05    RP03-44 โครงการพัฒนาหลักสตูรผู้ช่วย
พยาบาล (ปรับปรุง) พ.ศ.2565 

 

     FON-Ser-R15 RP03-45 
 

บูรณาการการเรียนการสอนวิชา
สารสนเทศทางการพยาบาล การ
สอนและการให้การปรึกษาทาง
สุขภาพกับการวิจยั 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ แผนงาน 
รหัส 
คณะ 

รหัส
โครงการ 

โครงการ กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 
4 ทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.บคุลากรทุก
ระดับของวิทยาลยั 
มีความภาคภูมิใจ 
ตระหนักในความ 
สำคัญของการทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทย 
4.2. สืบสานต่อ
ยอดสืบสานต่อยอด
การทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาไทยไปใช้
ประโยชน์ในการ
ส่งเสริมสุขภาพ 
4.3. นำการทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรม
และภมูิปัญญาไทย
ไปพัฒนานักศึกษา
ชุมชนและสังคม  
4.4. เผยแพร่
ผลงานการสืบสาน
ต่อยอดสืบสานต่อ
ยอดการทำนุบำรุง
ศิลป วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาไทยไปใช้

๑. ส่งเสริมความ
ตระหนักและ
แสดงออกถึง
จิตสำนึกของ
ความเป็นไทย
ของอาจารย์ 
และบุคลากร 

4.1.ระดับความ
ภาคภูมิใจ ตระหนัก
ในความสำคญั ของ
การทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทยของ
บุคลากรทุกระดับ 
4.2.จำนวน
นวัตกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพที่ใช้
ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาไทยเป็น
ฐาน 
4.3. จำนวนรายวิชา
ที่นำการทำนุบำรุง
ศิลปวฒันธรรม และภมูิ
ปัญญาไทยไปใช้ใน
การสอน 
4.4.จำนวนผลงาน
การส่งเสริมสุขภาพ
ใช้ศิลปวัฒนธรรม
และภมูิปัญญาไทย
เป็นฐานไดร้ับการ
เผยแพร ่
4.5. จำนวน
โครงการวิจัย/

แผนงานท่ี 1   
ทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย 

FON-Cul-S20 SP04-08 โครงการพุทธชินราชร่วมใจทำนุ
บำรุงศิลป วัฒนธรรมภมูิปัญญา
ท้องถิ่น และความเป็นไทย 

งานทรัพยากรบุคคล 
และทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 
ฝ่ายอำนวยการ 
 

FON-Cul-R16 RP04-28 โครงการสืบสานและอนรุักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

FON-Cul-R16 RP04-29 โครงการธำรงรักษา สืบสาน
วัฒนธรรมและความเป็นไทยเพื่อ
เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย์   
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ แผนงาน 
รหัส 
คณะ 

รหัส
โครงการ 

โครงการ กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ 

ประโยชน์ในการ
ส่งเสริมสุขภาพ 

นวัตกรรมที่นำ
ศิลปวฒันธรรม และภมูิ
ปัญญาไทยไปใช้ในการ
พัฒนาชุมชนหรือสังคม 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การเป็นองค์กร
สมรรถนะสูง
ภายใต้การ
บริหารจดัการ
ตามหลักธรร
มาภิบาล 

5.1 บริหาร
การเงินการคลัง
เพื่อความโปร่งใส
และก่อให้เกิด
ความมั่นคงใน
สถานะทางการเงิน
ของวิทยาลัย 

1.ส่งเสรมิการ
บริหารจดั
การเงินการคลัง
เพื่อคงสภาพ
คล่องและความ
โปร่งใสของ
องค์กร 

5.1 สภาพคล่องทาง
การเงิน (financial 
liquidity ratio)  

แผนงานท่ี 1  
แผนกลยุทธ์การ
บริหารการเงิน
วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนีพุทธ
ชินราช 

FON-Adm-S23 
 

SP05-09 โครงการรณรงค์การบริหารจดั
การเงินการคลังเพื่อคงสภาพคล่อง
และความโปร่งใสขององค์กร 

งานการเงิน  
และบัญชี   
ฝ่ายอำนวยการ 

5.2 ร้อยละของการ
บริหารงบประมาณ
บรรลเุกณฑ์เป้าหมาย
รัฐบาล 

5.2 พัฒนาบุคลากร
ทุกระดับให้มี
สมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานและมี
จำนวนเพียงพอตาม
กรอบอัตรากำลังที่
กำหนด 

2. ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้
บุคลากรไดร้ับ
การยอมรับใน
ความเชี่ยวชาญ
และศักยภาพใน
การทำงาน และ
มีความสุขในการ
ทำงาน 

5.3 ร้อยละของ
บุคลากรทีไ่ด้รบัการ
ยอมรับในความ
เชี่ยวชาญและ
ศักยภาพในการ
ทำงาน  
5.4 ร้อยละของ
บุคลากรที่มคีวามสุข
ในการทำงานเพิ่มขึ้น 

แผนงานท่ี 2 
แผนยุทธศาสตร์
การบริหารและ
พัฒนาบุคลากร 

FON-Adm-S22 SP05-10 โครงการบริหารบคุลากรวิทยาลยั
พยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 

งานทรัพยากรบุคคล 
และทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 
ฝ่ายอำนวยการ 

FON-Adm-S21 
 

RP05-30 โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ทางวิชาการและวิชาชีพ 

5.3 พัฒนาระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศทางการ

3. พัฒนาระบบ
การจัดการ
ข้อมูลและ

5.5 ระดับ
ความสำเร็จของ
ระบบเทคโนโลยี

แผนงานท่ี 3  
พัฒนาระบบการ
จัดการข้อมลูและ

FON-Adm-S25 SP05-11 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
องค์กร 

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ แผนงาน 
รหัส 
คณะ 

รหัส
โครงการ 

โครงการ กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ 

บริหารวิทยาลัยครบ
วงจร และเช่ือมต่อ
กับคณะพยาบาล
ศาสตร์  
 

เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
การบริหาร
จัดการองค์กร 
และเอื้อต่อการ
เรียนรู้ในยคุ
ดิจิทัล 

สารสนเทศทางการ
บริหารวิทยาลัยครบ
วงจร และเช่ือมต่อ
กับคณะพยาบาล
ศาสตร์  

เทคโนโลยีสาร 
สนเทศเพื่อการ
บริหารจดัการ
องค์กร และเอื้อ
ต่อการเรียนรู้ใน
ยุคดิจิทัล 

FON-Edu-S11 RP๐๕-31 โครงการ การจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศห้องสมุด เพื่อการ
เรียนรู้ในยคุดิจิทลั  

ประชาสมัพันธ์ และ
งานห้องสมุด 
ฝ่ายอำนวยการ 
 FON-Edu-S11 RP๐๕-32 โครงการพัฒนาโสตทัศนูปกรณเ์พือ่

การศึกษา 

 5.4 พัฒนาระบบ
บริหารวิทยาลัย 
ให้มีสมรรถนะสูง
โดยใช้หลักธรร
มาภิบาล 
 

4. พัฒนาการ
บริหารวิทยาลัย
สู่ความเป็น
องค์กร
สมรรถนะสูงโดย
ใช้หลักธรรมาภิ
บาล 
 

5.6 ระดับ
ความสำเร็จของการ
บริหารวิทยาลัยสู่
ความเป็นองค์
สมรรถนะสูงโดยใช้
หลักธรรมาภิบาล 
 

แผนงานท่ี 4  
แผนงานการ
บริหารองค์กร 

FON-Adm-S23 SP05-12 โครงการพัฒนาองค์กรด้าน
คุณธรรมจริธรรม ต่อต้านการ
ทุจริต  

งานทรัพยากรบุคคล 
และทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 
ฝ่ายอำนวยการ 

FON-Adm-S23 SP05-13 โครงการบริหารวิทยาลัยภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาลมุ่งสู่การเป็นองค์กร
สมรรถนะสูง 

งานบริหารทั่วไป 
ฝ่ายอำนวยการ 

FON-Adm-S28 RP๐๕-33 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารพันธกิจของวิทยาลยัเพื่อมุ่ง
สู่ความเป็นเลิศ 

งานยุทธศาสตร ์
ฝ่ายอำนวยการ  

- 
 FON-Adm-R20 RP๐๕-34 โครงการการบริหารความเสีย่งและ

ควบคุมภายใน 
FON-Adm-R19 RP05-35 โครงการสนับสนุนการดำเนินงาน

การประกันคณุภาพการศึกษา  
งานประกันคุณภาพ
การศึกษา 
ฝ่ายอำนวยการ 

FON-Adm-S26 RP05-36 โครงการพัฒนาการดำเนินงาน
ประชาสมัพันธ์เสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ของวิทยาลัยพยาบาลฯ 

งานประชาสัมพันธ์ 
ฝ่ายอำนวยการ  



 
 

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช (ปรับแผนกลางปี) หน้า 30 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ แผนงาน 
รหัส 
คณะ 

รหัส
โครงการ 

โครงการ กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ 

FON-Adm-S28 RP05-37 โครงการพัฒนาวิทยาลัยสีเขียว 
(Green College) 

งานบริหารทั่วไป 
งานการเงิน  
และบัญชี   
งานพัสด ุ
ฝ่ายอำนวยการ 
 

FON-Adm-R21 RP05-38  โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   

FON-Adm-R21 RP05-39  โครงการสนับสนุนการดำเนินงาน
ตามพันธกิจของวิทยาลัย 

FON-Adm-R18 RP05-40 โครงการการบริหารจัดการ
บุคลากรสนับสนุนการดำเนินงาน
ตามพันธกิจ  

FON-Adm-R23 RP05-41 โครงการเกีย่วกับการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค 

     FON-Adm-R24 RP05-42 โครงการตามนโยบายสถาบัน ฝ่ายวิชาการ 
ฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการฝ่าย
อำนวยการ 

 



      แผนปฏิบัตกิาร ปีงบประมาณ ๒๕๖5  วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี พทุธชินราช (ปรับแผนกลางปี) หน้า 31 
  

  

05 
แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖5 (ปรับแผนกลางปี) 

ชื่อแผนงาน ๑. แผนงานผลิตบณัฑติพยาบาล 
วัตถุประสงค์ของแผนงาน 1. เป็นกรอบในการดำเนินงานการบริหารงานการผลติบัณฑติพยาบาล 

2. เป็นแนวทางในการกำกับตดิตาม ผลการดำเนินงานการผลิตบณัฑิตพยาบาล 
3. เป็นแนวทางในการกำกับตดิตามการใช้งบประมาณและความสำเร็จของการดำเนินงาน 

ตัวชี้วัดแผนงาน 1. ร้อยละของโครงการและกจิกรรมที่กำหนเสามารถดำเนินการไดต้ามแผน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) 
2. ร้อยละของโครงการที่ดำเนินการแล้วเสรจ็สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด 
3. ตัวช้ีวัดความสำเร็จระดับแผนงาน/โครงการที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์บรรลุ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) 
4. ตัวช้ีวัดความสำเร็จระดับแผนงาน/โครงการของแผนปฏิบตัิการประจำปีบรรลุ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) 

ความสอดคล้อง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและให้บริการสขุภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย ์เพ่ือบริหารจัดการสุขภาวะชุมชน และการพยาบาลผู้ป่วยโรค
เร้ือรัง 
 เป้าประสงค์ : 1.๑. บณัฑติมีคณุภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตร ีสาขาพยาบาลศาสตร์  

1.๒. ผลติบัณฑิตให้สำเรจ็การศึกษาอย่างมีคุณภาพ สมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐานสากลบนพ้ืนฐานการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย ์
๑.3. บริหารหลักสูตรอย่างมีคณุภาพ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร อยู่ในระดบัดมีาก (ค่าคะแนนเฉลี่ยมากกว่าหรอืเท่ากับ 4.51จากคะแนนเตม็ 
5) 
2. ผลการสอบรับใบประกอบวิชาชีพของบัณฑิตจากสภาการพยาบาลในครั้งแรก อยู่ในอันดับ 1 ใน 3 ของวิทยาลัยพยาบาลฯ ในสังกดัสถาบันพระบรมราชชนก 
3. ร้อยละของผู้สำเรจ็การศึกษาท่ีมีผลการสอบภาษาอังกฤษมากกว่าระดับ upper intermediate (ตวัช้ีวัดกลยุทธ์คณะที่  2.1) (ค่าเปา้หมายร้อยละ 100) 
4. ร้อยละของนักศึกษามีผลงานสร้างสรรค์นวตกรรมทีไ่ด้รบัรางวัลในระดับชาตหิรือนานาชาติ (ตัวช้ีวดักลยุทธ์คณะที่  2.2) (ค่าเป้าหมายร้อยละ 1) 
5. ร้อยละของผู้สำเรจ็การศึกษาท่ีมีผลการประเมิน ด้านการบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษยอ์ยู่ในระดับดมีาก (ค่าคะแนนเฉลีย่มากกว่าหรือเท่ากับ 4.51 จาก
คะแนนเตม็ 5) (ตัวช้ีวัดกลยุทธ์คณะที่ 2.3) (ค่าเป้าหมายร้อยละ 70) 
6. ร้อยละของผู้สำเรจ็การศึกษาท่ีมีผลการประเมินสมรรถนะการบรหิารจัดการสุขภาวะชุมชน อยู่ในระดับดมีาก (ค่าคะแนนเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 4.51 จาก
คะแนนเตม็ 5) (ตัวช้ีวัดกลยุทธ์คณะที่  2.4) (ค่าเป้าหมายร้อยละ 70) 
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ตัวชี้วัดความสำเร็จ 7. ร้อยละของผู้สำเรจ็การศึกษามผีลการประเมินสมรรถนะการพยาบาลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง อยู่ในระดับดมีาก (ค่าคะแนนเฉลี่ยมากกว่าหรอืเท่ากับ 4.51 จากคะแนนเตม็ 
5) (ค่าเป้าหมายร้อยละ 70) 
8. ระดับคณุภาพการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก (ค่าเป้าหมายมากกว่าหรือเท่ากับ 3.๕๑ จากคะแนนเตม็ 
5)  
9. ระดับความสำเร็จของการเข้าสูเ่กณฑ์ประกันคณุภาพหลักสตูร AUN-QA (ค่าเป้าหมายระดับ 1) 

กลยุทธ ์ 1. ยกระดับกระบวนการจดัการเรยีนการสอนที่พัฒนาให้บณัฑิตมคีณุภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ 
2. สนับสนุนการจดัการการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษาเพื่อพัฒนาผลสมัฤทธ์ิในการสอบรบัใบประกอบวิชาชีพ 
3. สนับสนุนการจดัการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพเชิงวิชาการวิชาชีพของนักศึกษา 
4. สนับสนุนการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่การพยาบาลบนพ้ืนฐานการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์และการจดัการสุขภาวะชุมชนโรคเรื้อรัง 
5. สนับสนุนการบริหารหลักสูตรเพื่อก้าวสู่การบริหารหลักสตูรตามเกณฑ์มาตรฐาน AUN-QA  

ระบบประกันคุณภาพ 
การศึกษา 

- ตัวบ่งช้ีคุณภาพระดับหลักสตูรตามคู่มือการประกันคณุภาพการศึกษาภายในของสถาบันพระบรมราชชนก 
- ตัวบ่งช้ีคุณภาพระดับองค์ประกอบท่ี ๑ (๑.๑, 1.4) และ๕ (๕.2) ระดับคณะตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันพระบรมราชชนก 
- ตัวบ่งช้ีเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2563 

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
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แผนการกำกับติดตาม แผนงานผลิตบัณฑิตพยาบาล ปีงบประมาณ ๒๕๖5 

ลำดับ รหัสคณะ 
รหัส 

โครงการ 
โครงการ 

2564 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 FON-Edu-S10  SP0๑-01 โครงการยกระดับการเรียนการสอนท่ีส่งเสรมิบัณฑิต
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
พยาบาลศาสตร ์

* * * * * * * * 
    

2 FON-Edu-R07 SP01-02 โครงการการเตรียมความพร้อมสอบรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ปี
การศึกษา 2565-2569 

* * * * * * * *   *  

3 FON-Edu-S03  SP01-03 โครงการพัฒนาสมรรถนะบณัฑิตวทิยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี พุทธชินราช (เบนทุกา excellent) 

* * * * * * * * * * * * 

4 FON-Edu-S03 SP01-04 โครงการยกระดับการบริหารหลักสูตรคุณภาพเพื่อก้าว
สู่คุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานAUN-QAปี
การศึกษา ๒๕๖๕ 

* * * * * * * * * * * * 

5 FON-Edu-S10 RP01-01 โครงการบริหารหลักสูตร * * * * * * * * * *   
6 FON-Edu-R04 RP๐๑-๐2 โครงการรับนักศึกษาใหม ่  * * * * * * * *    

7 FON-Edu-S03 RP01-03 โครงการบริหารการเรียนการสอนรายวิชา * * * * * * * * * * * * 
8 FON-Edu-R06 RP01-04 โครงการสัมมนาแหล่งฝึกเพื่อประสิทธิภาพการจดัการ

เรียนการสอนภาคปฏิบตั ิ
      *      

9 FON-Edu-R06 RP๐๑-๐5 โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการการพัฒนาศักยภาพ
ด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลีย้ง  

          *  

10 FON-Edu-R07 RP01-06 โครงการการเตรียมความพร้อมนกัศึกษาใหม่         * *    
11 FON-Edu-R07 RP๐๑-๐7 โครงการการเตรียมความพร้อมก่อนเรียน  * * *   *   *    
12 FON-Edu-R07 RP๐๑-๐8 โครงการพัฒนานักศึกษาก่อนเข้าสู่วิชาชีพ      *        
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ลำดับ รหัสคณะ 
รหัส 

โครงการ 
โครงการ 

2564 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

13 FON-Edu-S10  RP๐๑-๐9 โครงการพัฒนาฐานข้อมลูวิชาการเพื่อการบริหารงาน
บริหารหลักสตูรที่มปีระสิทธิภาพ  

* * * * * * * * * * * * 

14 FON-Edu-S01 RP01-10 โครงการการกำกับมาตาฐานหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต 

* * * * * * * * * * * * 

15 FON-Edu-S11 RP01-11 โครงการพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู ้ * * * * * * * * * * * * 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

โครงการ SP0๑-01  
โครงการยกระดับ
การเรียนการสอนที่
ส่งเสริมบัณฑิตตาม
กรอบแนวคิดการ
จัดการศึกษาท่ีเน้น
ผลลัพธ์  
(รหัสคณะ FON-
Edu-S10) 
 
 โครงการเพื่อ
พัฒนาวิทยาลัยตาม
กลยุทธ์ 
โครงการงาน
ประจำ 
 
วัตถุประสงค์ 
๑.เพื่อยกระดับการ
ผลิตบัณฑติให้มี
คุณลักษณะบณัฑติที่
พึงประสงค์ ของ
หลักสตูร 

1.ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต ต่อ
คุณลักษณะบณัฑติที่พึง
ประสงค์ ของหลักสูตร 
อยู่ในระดับดมีาก(ค่า
คะแนนเฉลีย่มากกว่าหรือ
เท่ากับ 4.51 จาก
คะแนนเตม็ 5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 1 การเรียนการสอนที่
ส่งเสริมบัณฑิตตามกรอบแนวคิด
การจัดการศึกษาท่ีเน้นผลลัพธ ์
1.1 กำหนดนโยบาย การจดัการ
เรียนการสอนที่ส่งเสรมิบัณฑิต
ตามกรอบแนวคดิการจดัการ 
ศึกษาที่เน้นผลลัพธ์และจัดทำ
บันไดการพัฒนานักศึกษารายชั้นปี 
1.2 ดำเนินการจัดการเรยีนการ
สอนตามนโยบายที่กำหนดดังนี ้
1.2.1 ในหมวดวิชาพย.ทุกราย 
วิชาให้มีการจัดการเรยีนการสอน
ที่สร้างประสบการณ์การเรียนการ
สอนตามกรอบแนวคิดการจัด
การศึกษาท่ีเน้นผลลัพธ์ที่พัฒนา 
การบริหารสุขภาวะชุมชนและการ
พยาบาลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง อย่าง
ต่อเนื่อง  
1.2.2  ในหมวดวิชาพย.ทุก
รายวิชาจัดให้มรีูปแบบการวัด
ประเมินผลตามกรอบแนวคิดการ
จัดการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์ เช่น 

 
 
 
1.1 คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 

 
 
 

 
1.2 นักศึกษาช้ันปีท่ี 
1-4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
กิจกรรมที่ 1.1 
- ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ 1.2 
- ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
12และ26 
มกราคม 2565 
 
 
 
 
26 มกราคม 
2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.นักศึกษามี
คุณลักษณะที ่
พึงประสงค์ ตาม
หลักสตูรกำหนด 
2. บัณฑติของ
วิทยาลัยได้รับการ
ยอมรับจากสังคม 
3. วิทยาลัยฯมี
ช่ือเสียงเป็นแหล่ง
อ้างอิงการจัด
การศึกษาให้มีคณุภาพ 
 
 
 
 

อ.ดร.เบญจมาภรณ์ 
นาคามด ี
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

2.เพื่อยกระดับการ
ผลิตบัณฑติให้มี
คุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี
สาขาพยาบาลศาสตร ์
3.เพื่อผลิตบณัฑติให้
มีคุณลักษณะตาม
มาตราฐานการ
อุดมศึกษา พ.ศ. 
2561 (DOE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

MEQ ,OSCE, สถานการณ์เสมือน
จริง ในรายวิชาทฤษฎี /ปฏิบตั ิ
1.3 ประเมินผลการจดัการเรียน
การสอนในรายวิชาตามแผนท่ี
กำหนด 
1.4 จดัเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ระหว่างภาควิชาเกีย่วกับการ
จัดการเรียนการสอนเรื่องการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อสร้าง
ประสบการณ์การบริหารสุขภาวะ
ชุมชนและการพยาบาลผู้ป่วยโรค
เรื้อรัง เพื่อพัฒนาให้เป็น Good 
practice ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
1.5 จดัเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ของนักศึกษาเรื่องสมรรถนะการ
บริหารสุขภาวะชุมชนและการ
พยาบาลผู้ป่วยโรคเรื้อรังเพื่อ
พัฒนาให้เป็น Good practice ปี
การศึกษาละ 1 ครั้ง 
 
 
 

 
 

1.3 นักศึกษาช้ันปีท่ี 
1-4 
 
1.4 อาจารย์ประจำ
หลักสตูรจำนวน 62 
คน 
 
 
 
 
 
1.5 นักศึกษาช้ันปีท่ี 
1-4  

 

 
 
กิจกรรมที่ 1.3 
- ไม่ใช้งบประมาณ 
 
กิจกรรมที่ 1.4 
- ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ 1.5 
- ไม่ใช้งบประมาณ 
 

 
 
ปีการศึกษา 2565 
(มิถุนายน - กันยายน
2565) 
 

18 พฤษภาคม 
2565 
 
 
 
 
 
 
9 กุมภาพันธ์ 
2565 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 กิจกรรมที่ ๒ การแข่งขันวิชาการ
และทักษะปฏิบัติการพยาบาล 
(new normal edutainment 
award)  
2.1 จดัแข่งขันตอบปัญหา
ภาษาอังกฤษในทักษะ listening 
๒.2 จดัแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ 
4 รายวิชา ได้แก่ วิชาเภสัชวิทยา  
วิชากายวิภาคและสรีรวิทยา จลุ
ชีววิทยาฯ และวิชาพยาธิ
สรีรวิทยา 
2.3 แข่งขันปฏิบตัิทักษะการ
พยาบาล แยกตามสาขา 5 ฐาน 
ได้แก่ 1) สาขาวิชาการพยาบาล
ผู้ใหญ่ และผูสู้งอายุ 2) สาขาวิชา
การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 3) 
สาขาวิชาการพยาบาลมารดา 
ทารกและการผดุงครรภ์ 4) 
สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน และ 
5) สาขาวิชาการพยาบาล         
จิตเวชและสุขภาพจติ 
2.4 จดัเวทีวิชาการภายใน
วิทยาลัยที่เปดิโอกาสให้นักศึกษา

กิจกรรมที่ 2 
- นักศึกษา ปี 1-3 
จำนวน 351 คน 
- อาจารย์และ
เจ้าหน้าที่จำนวน 
117 คน 
 

กิจกรรมที่ 2 (เงินรายได้) 
- ค่าอาหารกลางวันนักศึกษา 
532 คน x 50 บาท x 1มื้อ 
เป็นเงิน  26,600  บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
นักศึกษา 532 คน x 20บาท 
x 2 มื้อ เป็นเงิน  21,280 
บาท 
- ค่าอาหารกลางวันอาจารย์ 
และเจา้หน้าท่ี 117 คน x 50
บาท x 1 มื้อเป็นเงิน 5,850 
บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
อาจารย์ 117 คน x 25 บาท 
x 2 มื้อ เป็นเงิน 5,850 บาท 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นเงิน    
5,000 บาท  
รวมกิจกรรมที่ 2 เป็นเงิน
ทั้งสิ้น 64,580 บาท 
 
 
 

ภาคเรยีนที่ 2  
วันท่ี 7 
พฤษภาคม 
๒๕๖๕ 

นักศึกษาได้รบัการ
พัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 

อ.อวินนท์  
บัวประชุม 
และสโมสร
นักศึกษา 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นำเสนอผลงานการวิจยั/
นวัตกรรมวิชาการ/นวัตกรรมเพื่อ
สร้างเสริมทักษะการเรียนรู้ที่
ศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา และ
ร่วมประชุมวิชาการนำเสนอ
กรณีศึกษาที่น่าสนใจเรื่อง
สมรรถนะการบริหารจัดการสุข
ภาวะชุมชนและสมรรถนะการ
พยาบาลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
2.5 ถอดบทเรียนเกีย่วกับ
ความสำเร็จของการพัฒนา
นักศึกษาท่ีก่อเกิดประโยชน์สรา้ง
คุณค่าต่อตนเองและสถาบัน 
2.6 ประเมินนักศึกษาแต่ละชั้นปี
เ ก ี ่ ย ว ก ั บค ุณสมบ ั ต ิ ข อ งนั ก
สร้างสรรค์นวัตกรรมโดยเฉพาะใน
เร ื ่องความคิด ว ิเคราะห์ ร ิเริ่ม
สร้างสรรค์ 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 กิจกรรมที่ 3 พัฒนาเคร่ืองมือ
ตามกรอบแนวคิดการจัด
การศึกษาท่ีเน้นผลลัพธ(์OBE) 
3.1 ประชุมชี้แจง การวัดและ
ประเมินผลตามกรอบแนวคิดการ
จัดการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์(OBE) 
3.2 พัฒนาเครื่องมือตามกรอบ
แนวคิดการจดัการศึกษาที่เน้น
ผลลัพธ์  
3.3 เผยแพร่เครื่องมือเพื่อให้
อาจารย์แตล่ะภาควิชานำไปใช้ 
 

อาจารย์ประจำ
หลักสตูร 62 คน 

กิจกรรมที่ 3 (เงินอุดหนุน) 
- ค่าตอบแทนวิทยากรเอกชน
จำนวน 7 ช่ัวโมงx 1 วัน 
x600บาท เป็นเงิน 4,20๐ 
บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จำนวน 62 คนx 25 บาท x2
มื้อx 1 วัน เป็นเงิน 3,100 
บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 
62 คนx 50 บาท x 1 มื้อ 
เป็นเงิน 3,100 บาท 
- ถ่ายเอกสาร 1,0๐๐ บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ 3 
11,400 บาท 

6 พฤศจิกายน 
2564 

วิทยาลัยมีครูที่
เชี่ยวชาญในเรื่อง
วิธีการสอนที่ส่งเสริม
บัณฑิตตามกรอบ
แนวคิดการจดั
การศึกษาท่ีเน้น
ผลลัพธ์ 
 
 

อ.ดร.นฤมล 
เอกธรรมสุทธ์ิ 
นางสาว 
ศรัญญาพร 
แกล้วกล้า 

 กิจกรรมที ่ 4 การส่งเสริมการ
จัดการเรียนการสอนที ่ส่งเสริม
บัณฑิตตามกรอบแนวคิดการจัด
การศึกษาท่ีเน้นผลลัพธ์ 
4.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 
การจัดการศึกษาที ่เน้นผลลัพธ์ 
และการวัดประเมินผล ตามกรอบ

อาจารย์ประจำ
หลักสตูรทุกคน  
62 คน 

กิจกรรมที่ 4 (เงินอุดหนุน) 
- ค่าตอบแทนวิทยากรเอกชน
จำนวน 7 ช่ัวโมงx 2 วัน x
๑,๒๐๐บาท เป็นเงิน ๑๖,๘๐๐ 
บาท 
-ค่าเดินทางวิทยากร (ไป-กลบั) 
เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท 

วันท่ี 9-10 
พฤษภาคม 

2565 

วิทยาลัยได้แนว
ทางการจัดการเรียน
การสอนที่ส่งเสรมิ
บัณฑิตตามกรอบ
แนวคิดการจดั
การศึกษาท่ีเน้น
ผลลัพธ์ 

อ.ดร.ทับทิม 
ปัตตะพงศ ์
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

แนวคิดการจัดการศึกษาที ่เน้น
ผลลัพธ์  
4.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
ก า ร จ ั ดทำแผนการสอน เป็ น
ภาษาอังกฤษ 
4.3 ทุกภาควิชาจัดการเรียนการ
สอนตามกรอบแนวค ิดการจัด
การศึกษาที ่เน้นผลลัพธ์และวัด
ประเมินผลที่เน้นผลลัพธ์ 
4.4 ประเมินผลอาจารย์ผูส้อน
เกี่ยวกับการจดัการเรียนการสอน
ที่ส่งเสรมิบัณฑิตตามกรอบแนวคดิ
การจัดการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์ 

-ค่าที่พักวิทยากร ๑,๒๐๐บาท 
x2คืน เป็นเงิน2,4๐๐บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จำนวน 62 คนx 25 บาท x2
มื้อx 2 วัน เป็นเงิน 6,200 
บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 
62 คนx  50บาท x ๒ มื้อ 
เป็นเงิน 6,200 บาท 
- ถ่ายเอกสาร 5๐๐ บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ 4 
เป็นเงิน 38,100 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 5 การพัฒนาสื่อการ
จัดการเรียนการสอนเพ่ือ ส่งเสริม
บัณฑิตตามกรอบแนวคิดการจัด
การศึกษาท่ีเน้นผลลัพธ์ 
5.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 
การพัฒนาสื่อการจัดการเรียนการ
สอนเพื่อ ส่งเสริมบัณฑิตตามกรอบ
แนวคิดการจัดการศึกษาที ่เน้น
ผลลัพธ์  

อาจารย์ประจำ
หลักสตูรทุกคน 
62 คน 
 
 
 

กิจกรรมที่ 5 (เงินอุดหนุน) 
-ค่าตอบแทนวิทยากรภาครัฐ
จำนวน 7 ช่ัวโมงx 2 วัน 
x600บาท เป็นเงิน ๑๖,๘๐๐ 
บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ของวิทยากร อาจารย์และ
เจ้าหน้าท่ี จำนวน 62 คนx 25 
บาท x2มื้อx 2 วัน เป็นเงิน 
6,200 บาท 

22 ธันวาคม 
2564 และ19 
มกราคม 2565 

 
 
 

 

วิทยาลัยมสีื่อการ
จัดการเรียนการ
สอนเพื่อ ส่งเสริม
บัณฑิตตามกรอบ
แนวคิดการจดั
การศึกษาท่ีเน้น
ผลลัพธ์ 
 
 
 

อ.อัญชลี  
รุ่งฉาย 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2 ทุกภาควิชา จัดทำสื่อการ
เรียนการสอน ภาควิชาละ 1 
ช้ินงาน อาทิ การทำ scenario 
- การทำสื่อE- learning 
5.3 อาจารย์ในภาควิชานำสื่อที่
พัฒนาขึ้นไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอน 
5.4 อาจารย์ในภาควิชาใช้สิ่ง
สนับสนุนการเรยีนรู้ในห้อง 
ปฏิบัติการเสมือนจริงในการ
จัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบตั ิ
5.5 ประเมินผลการใช้สื่อ และสิ่ง
สนับสนุนการเรยีนรู้พร้อมและนำ
ผลการประเมินไปปรับปรุง แก้ไข 

- ค่าอาหารกลางวันของ
วิทยากร อาจารย์และเจ้าหน้าท่ี 
จำนวน 62 คนx 50 บาท x ๒ 
มื้อ เป็นเงิน 6,200 บาท 
- ถ่ายเอกสาร 5๐๐ บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ 5 
เป็นเงิน 29,700 บาท 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 6 การติดตามคุณภาพ
นักศึกษาตามคุณลกัษณะที่พึง
ประสงค์ ของหลักสูตร และอัต
ลักษณ์บัณฑิต 
6.1 ประเมินคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของหลักสูตรและอัตลักษณ์
บัณฑิต ของ นักศึกษาทุกช้ันปี  

นักศึกษาช้ันปีท่ี  
1-4 
 

กิจกรรมที่ 6 
- ไม่ใช้งบประมาณ 
 

1 มีนาคม-30
เมษายน 2565 

 

 น.ส.พันธชา 
ไทยสังคม 



      แผนปฏิบัตกิาร ปีงบประมาณ ๒๕๖5  วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี พทุธชินราช (ปรับแผนกลางปี) หน้า 42 
  

  

โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

6.2 รวบรวมผลการประเมินตาม
คุณลักษณะที ่พ ึงประสงค์ ของ
หลักสูตร และอัตลักษณ์บัณฑิต 
และรายงานผล 

  กิจกรรมที่ 7 การติดตามคุณภาพ
บัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิต 
7.1 ทบทวนเครื่องมือการตดิตาม
คุณภาพบณัฑิต และอัตลักษณ์
บัณฑิต 
7.2 สำรวจสถานท่ีทำงานและที่
อยู่ท่ีเป็นปัจจุบันของบัณฑติ(วันรบั
ปริญญา) 
7.3 ดำเนินการเก็บข้อมูลโดย ส่ง
แบบสอบถามหรือ Google form 
ไปยังผู้ใช้บัณฑติ 
7.4 รวบรวมผลการประเมิน
คุณภาพบณัฑิตจากผูส้ำเร็จ
การศึกษาจากผู้ใช้บณัฑิตและ
รายงานผล 
7.5 นำผลประเมินการดำเนินงาน
ไปใช้ไปวางแผนในปีการศึกษาต่อไป 

7.1 คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 
ผู้สำเร็จการศึกษาปี
การศึกษา 2563 
(รุ่น 69) จำนวน 
141 จากผู้ใช้
บัณฑิต 

กิจกรรมที่ 7 (เงินอุดหนุน) 
- ค่าซองจดหมายและแสตมป์ 
141 x 20 บาท  
เป็นเงิน 2,820 บาท  
รวมเงินกิจกรรมที่ 7 
เป็นเงิน 2,820 บาท 

30 เมษายน 
2565 
 

นักศึกษาของ
วิทยาลัยแตล่ะชั้นปี
มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของ
หลักสตูร และมีอัต
ลักษณ์การบริการ
สุขภาพด้วยหัว
ใจความเป็นมนุษย ์

อ.ดร.นฤมล 
เอกธรรมสุทธ์ิ 
น.ส.ศรญัญา
พร แกล้วกล้า 

สรุปงบประมาณโครงการ SP01-01 146,600    
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

โครงการSP0๑-02 
การเตรียมความ
พร้อมสอบรับใบ 
อนุญาตประกอบ
วิชาชีพการ
พยาบาลและการ
ผดุงครรภ์  
(รหัสคณะ FON-
Edu-R07) 
 
 โครงการเพื่อ
พัฒนาวิทยาลัยตาม
กลยุทธ์ 
โครงการงาน
ประจำ 
 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อยกระดับการ
สอบรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพการ

2. ผลการสอบรับใบ
ประกอบวิชาชีพของ
บัณฑิตจากสภาการ
พยาบาลในครั้งแรกอยู่ใน
อันดับ 1 ใน 3 ของ
วิทยาลัยพยาบาลฯ ใน
สังกัดสถาบันพระบรมราช
ชนก (ค่าเป้าหมายอันดับ 
3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 1 วางแผนเตรียม
ความพร้อมสอบรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ 
1.1 ประชุมอาจารย์ เพื่อ
วิเคราะห์ การเตรียมความพร้อม
สอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ใน
ปีการศึกษาท่ีผ่านมา และถอด
บทเรียนการเตรียม ความพร้อมใน
ทุกรายวิชา ประชุมวิเคราะหผ์ล
การสอบสภาการพยาบาลของ
บัณฑิตที่จบการศึกษาในปี
การศึกษาท่ีผ่านมา นำผลการ
ประชุมมาวางแผนการเตรยีม
ความพร้อมสอบขึ้นทะเบียน 
1.2 ประชุมนักศึกษา เพื่อ
วิเคราะหต์นเอง และมีส่วนร่วมใน
การวางแผนการทบทวน 
1.3 วางแผนการเตรียมความพร้อม
สอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ ์

1.1 อาจารย์ประจำ
หลักสตูร 62 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 นักศึกษา
พยาบาลชั้นปีท่ี 2-4 
 
1.3 คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 
 

กิจกรรมที่ 1.1 
- ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ 1.2 
- ไม่ใช้งบประมาณ 
 
กิจกรรมที่ 1.3 
- ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ตุลาคม 2564 
ตุลาคม - ธันวาคม 
2564 

1. นักศึกษามีความ
พร้อมในการสอบรับ
ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ ์
2. บัณฑติสามารถ
สอบรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลและการ
ผดุงครรภ ์
3. บัณฑติของ
วิทยาลัยเข้า
ปฏิบัติงานได้ใน
ตำแหน่งพยาบาล
วิชาชีพ 

อ.ดร.กีรติ 
กิจธีระวุฒิวงษ ์
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

พยาบาลและการ
ผดุงครรภ ์

กิจกรรมที่ 2 การเตรียมความ
พร้อมสอบรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุง
ครรภ์ 
2.1  แตล่ะภาควิชาจัดทำสื่อการ
สอน ออนไลน์ เพื่อทบทวนความรู ้
ในแต่ละวิชา (8 รายวิชา) 
2.2 แต่ละภาควิชาจัดทำแบบ 
ทดสอบแบบออนไลน์ (8 รายวิชา) 
2.3 นักศึกษาเข้าทบทวนความรู้
ผ่านโปรแกรมออนไลน ์
2.4 จดัการแข่งขันตอบปญัหา
วิชาการ (8 รายวิชา)(kahoot) 

 
 
 
 
2.1 อาจารย์แตล่ะ
ภาควิชา 
 
2.2 อาจารย์แตล่ะ
ภาควิชา 
2.3 นักศึกษา
พยาบาลชั้นปีท่ี 2-4 
2.4  นักศึกษา
พยาบาลชั้นปีท่ี 2-4 

 
 
 
 
กิจกรรมที่ 2.1 
- ไม่ใช้งบประมาณ 
 
กิจกรรมที่ 2.2 
- ไม่ใช้งบประมาณ 
กิจกรรมที่ 2.3 
- ไม่ใช้งบประมาณ 
กิจกรรมที่ 2.4 
- ไม่ใช้งบประมาณ 

ตุลาคม 2564 - 
พฤษภาคม 
2565 
 
 
 
 
2-4 สิงหาคม 
2565 

 อ.ดร.กีรติ 
กิจธีระวุฒิวงษ ์

  กิจกรรมที่ 3 เสริมสร้างความ
เชื่อมั่นในการสอบรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ 
3.1 จดัประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
เสรมิสร้างความเชื่อมั่นในการสอบ
รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ ์

นักศึกษาพยาบาล
ศาสตร์ชั้นปีท่ี 4 
 

กิจกรรมที่ 3  
- ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 

4 กุมภาพันธ์ 
2565 

 อ.ดร.กีรติ 
กิจธรีะวุฒิวงษ์ 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

3.2 ประเมินผลความเชื่อมั่นในการ
สอบรับใบอนุญาตทะเบียนใบ
ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ โดยใช้แบบประเมิน
ความเชื่อมั่น(net promotion score) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 4 เสริมความรู้โดย
อาจารย์ภายในและภายนอก 
4.1 ทดสอบความรู้ทั้ง 8 รายวิชา
และนำผลการทดสอบมาวาง
แผนการเสรมิความรู้ฯโดยอาจารย ์
ภายในและภายนอก 
4.2 ดำเนินการเสริมความรู้โดย
อาจารย์ภายในและภายนอก 
4.3 ทดสอบความรู้หลังการ 
ดำเนินการจัดการเสริมความรู ้
โดยอาจารย์ภายในและภายนอก 
4.4 วิเคราะห์ผลการสอบโดยนำ
ผลการสอบรวบยอดมาวางแผน
เสรมิความรู้ในปีการศึกษาต่อไป 
(สบช.) 

นักศึกษาพยาบาล
ช้ันปีท่ี 4 

กิจกรรมที่ 4 (เงินอุดหนุน) 
- ค่าตอบแทนวิทยากรภาครัฐ 
ช่ัวโมงละ 600 บาทx20ชม. 
เป็นเงิน 12,000 บาท  
- ค่าตอบแทนวิทยากร
ข้าราชการบำนาญ ช่ัวโมงละ 
1,200 บาทx12ชม. เป็นเงิน 
14,400 บาท 
-ค่าเดินทางและพาหนะเป็น
เงิน 3,400 บาท 
- ค่าที่พักวิทยากร คืนละ 
2,000 บาท x3คืน เป็นเงิน  
3,600 บาท 
- ค่าอาหารว่างวิทยากรและ
คณะกรรมการ 25 บาท/มื้อ 
จำนวน 4 มื้อx8รายวิชาx4
คน เป็นเงิน 3,200 บาท 

5-13 กุมภาพันธ์ 
2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ.ดร.กีรติ 
กิจธีระวุฒิวงษ ์
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

-ค่าอาหารกลางวัน 50บาท/
มื้อx2วันx8 รายวิชาx4 คน 
เป็นเงิน 3,200 บาท 
รวมกิจกรรมที่ 4 
เป็นเงิน 39,800 บาท 
(เงินจัดสรร  39,800 บาท 
เบิกจ่ายจริง 21,600 บาท    
คงเหลืองบประมาณกจิกรรมที่ 
4 จำนวน 18,200 บาท เพื่อ
นำงบประมาณไปปรับแผน
กลางปี) 

  กิจกรรมที่ 5 สอบวัดความรู้รวบ
ยอด  
5.1 ดำเนินการจัดการสอบวัด
ความรู้รวบยอด (สบช.) 
5.2 รายงานผลการสอบให้
คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรและ
คณะกรรมการบรหิารรับทราบเพือ่
พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 
5.3. นำผลการสอบมาใช้ในการ
วางแผนการเสริมความรู้ในปี
การศึกษาต่อไป 

นักศึกษาพยาบาล
ศาสตร์ชั้นปีท่ี 4     
 

กิจกรรมที่ 5  
- ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มกราคม 2565  อ.จุฑามาศ  
รัตนอัมภา 

สรุปงบประมาณโครงการ SP01-02 21,600    
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

โครงการ SP0๑-03  
โครงการพัฒนา
สมรรถนะบัณฑิต
วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี พุทธ
ชินราช (เบนทุกา 
excellent)   
(รหัสคณะ 
FON-Edu-S03) 
 
 โครงการเพื่อ
พัฒนาวิทยาลัยตาม
กลยุทธ์ 
โครงการงาน 
ประจำ 
 
วัตถุประสงค์  
๑. เพื่อพัฒนาทักษะ
การเรยีนรู้ในศตวรรษ
ที่ ๒๑ ของนักศึกษา
พยาบาล 
2. เพื่อพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษให้กับ 

3.ร้อยละ100ของ
ผู้สำเร็จการศึกษาที่มผีล
การสอบภาษาอังกฤษ
มากกว่าระดับ upper 
intermediate (ตัวช้ีวัด
กลยุทธ์คณะ ท่ี  2.1)  

กิจกรรมที่ 1 พัฒนานักศึกษาให้มี
สมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ 
(S26) 
1.1 ทดสอบความรู้ด้าน
ภาษาอังกฤษก่อนเปิดภาคเรียน 
1.2 ส่งเสริมให้อาจารย์สอนโดยใช้
ภาษาอังกฤษในรายวิชาต่าง ๆ 
1.2.1 ในหมวดวิชาชีพกำหนดใหม้ี
การใช้ภาษาอังกฤษอย่างน้อย 1 
หัวข้อ  
1.2.2 ในหมวดวิชาชีพกำหนดใหม้ี
กิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 
(journal club) อย่างน้อย 1 
รายวิชา/ภาควิชา 
1.3 อาจารยผ์ู้สอนจดัการเรียนการ
สอนตามแผนท่ีกำหนด 
1.4 จดัโครงการเสริมหลักสูตร
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
1.4.1 English camp  
- แบ่งกลุ่มออกเป็นฐาน ตามทักษะ
ภาษาอังกฤษท่ีต้องการพัฒนา
นักศึกษา    
 

อาจารย์ประจำ
หลักสตูรจำนวน 62 
คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4.1 English 
camp นักศึกษาช้ัน
ปีท่ี ๑ จำนวน 90 
คน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ 1.4.1 (English 
camp) (เงินรายได้) 
- ค่าตอบแทนวิทยากรเอกชน 
6ชม x 1,200บาท x 2วัน x 
2คน เป็นเงิน 28,800 บาท  

-ตุลาคม 2564 - 
กันยายน 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ 1.4.1 
เมษายน 2565 
ทบทวนภาษา 
อังกฤษโดย
อาจารย์ภายใน 

วิทยาลัยมีบณัฑติที่มี
สมรรถนะด้าน
ภาษาอังกฤษผ่าน
เกณฑ์ที่กำหนด 
 

อ.ดร.ชลลดา 
ติยะวิสุทธ์ิศร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อ.จันทร์จิรา 
ขันทยศ 
และชมรม
วิชาการฯ 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

นักศึกษาพยาบาล 
เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ สบช 
กำหนด 
3.เพื่อส่งเสรมิให้
นักศึกษาผลติผลงาน
สร้างสรรค์นวตักรรม 
4. เพื่อส่งเสริมการ
นำเสนอและหรือ
ประชุมทางด้าน
วิชาการ/นวัตกรรม/
งานวิจัยสำหรบั
นักศึกษาใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ 
5. เพื่อพัฒนา
นักศึกษาให้มีอัต
ลักษณ์บณัฑิต
บริการสุขภาพด้วย
หัวใจความเป็น
มนุษย ์
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4.2 ทบทวนความรูภ้าษาอังกฤษ
ของสบช. 
- วิเคราะห์ทักษะภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาเพื่อจัดกลุม่ทบทวน
(Gramma, Reading, Listening, 
Writing) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4.2 ทบทวน
ความรู้โดยอาจารย์
ภายใน นักศึกษาช้ัน
ปีท่ี 2-4 
 

- ค่าถ่ายเอกสาร 1,๐๐๐ บาท 
- ค่าวัสดุและอุปกรณ์ 2,๐๐๐ 
บาท   
- ค่าอาหารกลางวันวิทยากร
และทีมงาน 50 บาท x 2วัน 
x 1มื้อ x 10 คน เป็นเงิน 
1,000 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
วิทยากร 25 บาท x 2วัน x 2
มื้อ x 10คน เป็นเงิน 1,000 
บาท   
- ค่าอาหารกลางวันนักศึกษา 
50บาทx2วันx1มื้อx90คน 
เป็นเงิน 9,000 บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ 1.4.1 
42,800 บาท 
 
กิจกรรมที่ 1.4.2  
ทบทวนความรู้โดยอาจารย์ 
(ภายใน) 
- ไม่ใช้งบประมาณ 
 

วันพุธ ช่ัวโมง EQ-
day ของทุกเดือน 
แบ่งตามกลุ่มช้ันปี 
2-3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ 1.4.2-
ตุลาคม 2564 - 
กันยายน 2565 
ทบทวนภาษา 
อังกฤษโดย
อาจารย์ภายนอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อ.จันทร์จิรา 
ขันทยศ 
และชมรม
วิชาการฯ 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

6. เพื่อพัฒนา
นักศึกษาให้มี
สมรรถนะการ
บริหารจดัการสุข
ภาวะชุมชน  
7. เพื่อพัฒนา
นักศึกษาท่ีมี
สมรรถนะการ
พยาบาลผู้ป่วยโรค
เรื้อรัง 

-แบ่งกลุ่มทบทวนตามผลการ
วิเคราะห ์
-ดำเนินการทบทวน โดยอาจารย์
ผู้สอนภาษาอังกฤษภายใน/ภายนอก 
 
อาจารย์ภายใน 
โดยเสรมิทักษะ การใช้ภาษาอังกฤษ
ในชีวิตประจำวัน 
- อาจารย์วิทยาลัยจิตอาสาทบทวน
ให้นักศึกษา ช้ันปีท่ี 1 และ 2 ช้ัน
เรียนละ 30 คน (เดือนละ 1 ครั้ง) 
- อาจารย์ชาวต่างชาติทบทวน 
converstion และ speaking ช้ัน
เรียนละ 30 คนทุกวันพุธ สลับกลุม่ 
อาจารย์ภายนอก 
1) สอนเสริมรอบที่ 1 ให้กับ
นักศึกษาที่สอบไมผ่่านเกณฑ์แตล่ะ
ส่วน (ช้ันปีท่ี 3-4) 
2) สอนเสริมรอบที่ 2 (เก็บ
ค่าลงทะเบียนกรณีนักศึกษาท่ีไมไ่ด้
เข้าสอนเสริมรอบที่2และสอบไม่
ผ่านเกณฑ์)(ช้ันปีท่ี 3-4) 

กิจกรรมที่ 1.4.2 
ทบทวนความรู้โดย
อาจารย์ภายนอก
นักศึกษาช้ันปีท่ี 3-
4 ท่ีสอบไม่ผ่าน
เกณฑ์ของ สบช. 
 

ทบทวนความรู้โดยอาจารย์
(ภายนอก) (เงินรายได้) 
- ค่าตอบแทนวิทยากรภาครัฐ 
๖๐๐ บาท/ช.ม x 3๐ ช.ม 
เป็นเงิน 18,๐๐๐ บาท 
- ค่าอาหารกลางวันวิทยากร 
50 บาทx5วันx1มื้อ  
เป็นเงิน 250 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
วิทยากร 25 บาทx5วันx1มื้อ 
เป็นเงิน 125 บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ 1.4.2 
18,375 บาท 
รวมกิจกรรมที่ 1 
เป็นเงิน 61,175 บาท 

วันพุธ ช่ัวโมง EQ-
day ของทุกเดือน 
แบ่งตามกลุ่มช้ันปี 
4 

 

อ.จันทร์จิรา 
ขันทยศ 
และชมรม
วิชาการฯ 
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1.5 ส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรูด้้วย
ตนเองจากสื่อ/โปรแกรม
ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ ผ่าน e-learning โดย
จัดซื้อโปรแกรม (ช้ันปีท่ี 1-4) 
1.6 ทดสอบความรู้ด้าน
ภาษาอังกฤษหลังเรียน หากไมผ่่าน
นักศึกษาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
การทบทวนความรูภ้าษาอังกฤษ
ด้วยตนเอง 

  กิจกรรมที่ ๒ 
ทดสอบภาษาอังกฤษของสถาบัน
พระบรมราชชนก (S26) 
2.1 จดัสอบภาษาอังกฤษ 3 รอบ 
ตามปฏิทินการศึกษาของโครงการ
จัดตั้งคณะพยาบาลศาสตรส์ถาบัน
พระบรมราชชนก 
2.2 สรุปผลการสอบ  
2.3 สรุปผลการดำเนินงาน
กิจกรรมเพื่อนำไปพัฒนาปรบัปรุง 

กิจกรรมที่ 2 
นักศึกษาช้ันปีท่ี  
1-4 

ปีการศึกษา 2564 
สอบ 2 ครั้งแตล่ะครั้งใช้คน 6 
คนคุมสอบทั้งวันวันละ 420 
บาทคิดเป็น420บาทx6คนx 
2 ครั้งเป็นเงิน  ๕,04๐ บาท 
ปีการศึกษา 2565 
สอบ 1 ครั้งแตล่ะครั้งใช้คน 6 
คนคุมสอบ ทั้งวัน วันละ 420 
บาทคิดเป็น420บาทx6คน
x1 ครั้ง เป็นเงิน 2,520 บาท 
รวมกิจกรรมที่ 2 เป็นเงิน 
7,560 บาท 

สอบครั้งละ ๑ วัน 
-ปีการศึกษา 
2564 (ครั้งท่ี 2) 
เสาร์ที่ ๒ ตุลาคม 
2564 
-ปีการศึกษา 
2564 (ครั้งท่ี 3) 
เสาร์ที่ ๑๘
ธันวาคม 2564 
-ปีการศึกษา 256
๕ (ครั้งท่ี ๑) 
เสาร์ที่ ๓๐
กรกฎาคม 256๕ 

 อ.มัลลิกา   
คำทา 
อ.ดร. 
ศุภาณ์นาฏ  
สุวรรณกิจ 
นางสาว 
ศรัญญาพร 
แกล้วกล้า 
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4. ร้อยละ.1..ของ
นักศึกษามีผลงาน
สร้างสรรค์นวตกรรมที่
ได้รับรางวัลในระดับชาติ
หรือนานาชาติ (ตัวช้ีวัด 
กลยุทธ์คณะที่ 2.2)  
(ค่าเป้าหมายร้อยละ 1) 
 
 

กิจกรรมที่ 3 พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมการ
ผลิตผลงานสร้างสรรค์นวตกรรม 
(S27) 
3.1 กำหนดให้มีการจัดการเรยีน
การสอนที่ส่งเสรมิการผลติผลงาน
สร้างสรรค์นวตกรรม (อย่างน้อย
สาขาวิชาละ 1 ช้ิน ต่อปีการศึกษา) 
3.2 ประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ผลิตผลงานสรา้งสรรค์นวตกรรม 
3.3 สนับสนุนการผลิตผลงาน
สร้างสรรค์นวตกรรมของนักศึกษา
และช่วยเหลือการขอ รับจริยธรรม
ในมนุษย์ IRB 
3.4 รวบรวมผลงานสร้างสรรค ์
นวตกรรมเพื่อนำเสนอเวทีนำเสนอ
(กิจกรรมที่ 3) 

นักศึกษาช้ันปีท่ี  
1-4 

กิจกรรมที่ 3 (เงินรายได้) 
- ค่าตอบแทนวิทยากรภาครัฐ 
๖๐๐ บาท/ช.ม x 2 ช.ม เป็น
เงิน 1,200 บาท 
- ค่าวัสดุและอุปกรณ์ 
10,000 บาท 
รวมกิจกรรมที่ 3 
เป็นเงิน 11,200 บาท 
 
 
 
 
 

3.1 มกราคม 
2565 
 
3.2  เสาร์ 9 
ตุลาคม 2564 
3.3 ตุลาคม 
2564- กันยายน 
2565 
 
3.4 ครั้งท่ี 1
พฤศจิกายน 
2564 
ครั้งท่ี 2กุมภาพันธ์
2565 
 

นักศึกษามีคุณสมบตัิ
ของนักสร้างสรรค์
นวตกรรมโดยเฉพาะ
ของในเรื่องความคิด 
วิเคราะห์ ริเริม่
สร้างสรรค ์
 

อ.ดร.ทับทิม 
ปัตตะพงศ ์

  กิจกรรมที่ 4 เปิดบ้านวิชาการ 
นำเสนอผลงานวชิาการ 
นวตกรรมเพ่ือสร้างเสริมทักษะการ
เรียนรู้ท่ีศตวรรษที่ 21 (S27) 
4.1.วเิคราะห์ผลการดำเนินการ
และประชุมวางแผน 

นักศึกษาช้ันปีท่ี  
1-4 

กิจกรรมที่ 4 (รายได้) 
- ค่าวัสดุและอุปกรณ์ 
10,000 บาท  
รวมกิจกรรมที่ ๔ 
เป็นเงิน 10,000 บาท 

ระยะเวลา 
ครั้งท่ี 25 
ธันวาคม 2564 
ครั้งท่ี 2 7 
พฤษภาคม   
2565 

 อ.ดร.เบญจมา
ภรณ์ นาคามด ี
อ.อวินนท์  
บัวประชุม 
และสโมสร
นักศึกษา 
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4.2.ประสานภาควิชาเกี่ยวกับ
รายชื่อผลงานการวิจัย/นวัตกรรม
วิชาการนวตกรรมเพื่อสร้างเสริม
ทักษะการเรยีนรู้ที่ศตวรรษท่ี 21
ของนักศึกษา 
4.3. จดัเวทีวิชาการภายใน
วิทยาลัยที่เปดิโอกาสให้นักศึกษา
นำเสนอผลงานการวิจยั/
นวัตกรรมวิชาการนวตกรรมเพื่อ
สร้างเสริมทักษะการเรียนรู้ที่
ศตวรรษที่ 21ของนักศึกษา และ
ร่วมประชุมวิชาการนำเสนอเคสที่
น่าสนใจเรื่องสมรรถนะการบริหาร
จัดการสุข ภาวะชุมชนและ
สมรรถนะการพยาบาลผู้ป่วยโรค
เรื้อรัง 
4.4. ถอดบทเรียนเกี่ยวกับ
ความสำเร็จของการพัฒนา
นักศึกษาท่ีก่อเกิดประโยชน์สรา้ง
คุณค่าต่อตนเองและสถาบัน 
4.5. ประเมินนักศึกษาแตล่ะชั้นปี
เกี่ยวกับคุณสมบตัิของนัก
สร้างสรรค์นวตักรรมโดยเฉพาะ
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ของในเรื่องความคิด วิเคราะห์ 
ริเริม่สรา้งสรรค ์

 5. ร้อยละ 70 ของ
ผู้สำเร็จการศึกษาที่มผีล
การประเมินดา้นการ
บริการด้วยหัวใจความ
เป็นมนุษย์อยู่ในระดับดี
มาก (ค่าคะแนนเฉลี่ย
มากกว่าหรือเท่ากับ 
4.51 จากคะแนนเตม็ 
5) 

กิจกรรมที่ 5 พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมการ
บริการสุขภาพด้วยหัวใจความ
เป็นมนุษย์ (S24) 
5.1 ประชุมเพื่อวิเคราะห์และ
กำหนดแผนพัฒนาจดัการเรียน
การสอนเพื่อส่งเสรมิการบริการ
สุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์  
5.2 กำหนดรายวิชาที่จะจัดการ
เรียนการสอนเพื่อพัฒนาการ
บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็น
มนุษย์ โดยวิธีการสอนแบบ 
authentic learning อย่างน้อย
ช้ันปีละ 1 รายวิชา (ภาคทฤษฎี) 
5.3 จดัการเรียนการสอนภาค 
ปฏิบัติทุกรายวิชาชีพทุกรายวิชาท่ี
ให้บริการด้วยสุขภาพหัวใจความ
เป็นมนุษย ์
5.4 ประเมินผลการจดัการเรียน
การสอนที่พัฒนาอัตลักษณ์บณัฑิต
ในแต่ละรายวิชา 

นักศึกษาช้ันปีท่ี  
1-4 

กิจกรรมที่ 5 
- ไม่ใช้งบประมาณ 

มกราคม 2565 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 อ.ดร.อัญชล ี
แก้วสระศร ี
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  กิจกรรมที่ 6 เสริมหลักสูตรเพ่ือ
พัฒนานักศึกษาให้มีอัตลักษณ์ 
“การบริการสุขภาพด้วยหัว
ใจความเป็นมนุษย”์ (S24) 
6.1 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
ให้มีอัตลักษณ์บัณฑติ การบริการ
สุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
ด้วยกระบวนการจิตปญัญาตาม
บันไดความสำเร็จของอัตลักษณ์
บัณฑิตในแตล่ะชั้นป ี
6.2 จดัให้มีเวทีแลกเปลีย่นเรยีนรู้
เวทีนักศึกษาเรื่องคุณลักษณ
และอัตลักษณ์บณัฑิต “การ
บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็น
มนุษย์” 
6.3 ประเมินอัตลักษณ์บณัฑิต
“การบริการสุขภาพด้วยหัว
ใจความเป็นมนุษย์”ของนักศึกษา
แต่ละชั้นป ี
 
 
 

นักศึกษาช้ันปีท่ี 1-4 
จำนวน 446 คน 

กิจกรรมที่ 6 
- ไม่ใช้งบประมาณ 

ตุลาคม 2564-
กันยายน 2565 
(ปีการศึกษา 
2565) 
ปี 1 (รุ่น 74)  
17 มิ.ย. 2565 
ปี 2 (รุ่น 73) 
13 มิ.ย. 2565 
ปี 3 (รุ่น 72) 
14 มิ.ย. 2565 
ปี 4 (รุ่น71) 
15 มิ.ย. 2565 

 อ.ดร.ปิยพงศ์
สอนลบ 
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 6. . ร้อยละ70ของ
ผู้สำเร็จการศึกษาที่มผีล
การประเมินสมรรถนะ
การบริหารจัดการสุข
ภาวะชุมชน อยู่ในระดับ
ดีมาก (ค่าคะแนนเฉลี่ย
มากกว่าหรือเท่ากับ 
4.51 จากคะแนนเตม็ 
5) (ตัวช้ีวัดกลยุทธ์คณะ
ที่  2.4)  
7. ร้อยละ 70 ของ
ผู้สำเร็จการศึกษาที่มผีล
การประเมินสมรรถนะ
การพยาบาลผู้ป่วยโรค
เรื้อรัง อยู่ในระดับดีมาก 
(ค่าคะแนนเฉลีย่มากกว่า
หรือเท่ากับ 4.51 จาก
คะแนนเตม็ 5)  

 

กิจกรรมที่ 7 พัฒนาสมรรถนะ
การบริหารจัดการสุขภาวะชุมชน
และการพยาบาลผู้ป่วยโรคเร้ือรัง
ของนักศกึษา (S24) 
7.1 ประชุมเพื่อวิเคราะห์และ
กำหนดแผนพัฒนาจดัการเรียน
การสอนเพื่อพัฒนาสมรรถนะการ
บริหารจดัการสุขภาวะชุมชนและ
การพยาบาลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
7.2 ประชุมอาจารย์ เพื่อช้ีแจงทำ
ความเข้าใจเกี่ยวกับสมรรถนะการ
บริหารจดัการสุขภาวะชุมชนและ
การพยาบาลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
7.3 กิจกรรมพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนที่ส่งเสรมิ การ
บริหารจดัการสุขภาวะชุมชนและ
การพยาบาลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
7.3.1 กำหนดรายวิชาที่จัด
ประสบการณ์การเรียนการสอน
การบริหารจัดการสุขภาวะชุมชน
และการพยาบาลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
(อย่างน้อยชั้นปีละ 1 รายวิชา เริม่
ปีการศึกษา2566) 

 
 
 
 
7.1 อาจารย์ประจำ
หลักสตูร 62 คน 
 
 
 
7.2 อาจารย์ประจำ
หลักสตูร 62 คน 
 
 
7.3 อาจารย์ประจำ
หลักสตูร 62 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
กิจกรรมที่ 7.1 
- ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
กิจกรรมที่ 7.2 
- ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
กิจกรรมที่ 7.3 
- ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

มกราคม 2565 
 
 
 

 
ตุลาคม 2564 

 
 
 
ตุลาคม2564-
กันยายน2565 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. วิทยาลัยฯมี
นักศึกษาท่ีมี
สมรรถนะการ
บริหารจดัการสุข
ภาวะชุมชน 
2. วิทยาลัยมี
นักศึกษาท่ีมี
สมรรถนะการ
พยาบาลผู้ป่วยโรค
เรื้อรัง 

อ.ดร.กีรติ 
กิจธีระวุฒิวงษ ์
และชมรมจิต
อาสาฯ 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

7.3.2 การบรูณาการการจัดการ
เรียนการสอนกับการ บริการ
วิชาการหรือบริการสุขภาพ 
7.4 กิจกรรมเสริมหลักสตูรเพื่อ
พัฒนาสุขภาวะชุมชนและการ
พยาบาลผู้ป่วยโรคเรื้อรังในภาคี
เครือข่าย 
7.4.1 กิจกรรมพัฒนาสุขภาวะ
ชุมชนผ่านการมสี่วนร่วมของภาคี
เครือข่ายในชุมชน 
7.4.2 กิจกรรมจติอาสา เพื่อ
พัฒนาสุขภาวะชุมชน 
7.4.3 กิจกรรมส่งเสริมทักษะการ
พยาบาลโรคเรื้อรังกับศูนยส์ุขภาพ
ต่างๆ (ศูนย์ความเป็นเลศิทางด้าน
โรคเรื้อรัง) 
 
7.4.4 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้
ร่วมกันกับสหสาขาวิชาชีพเพื่อการ
บริหารจดัการสุขภาวะชุมชนและ
การพยาบาลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
7.4.1 - 7.4.3 
นักศึกษาช้ันปีท่ี 1-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.4.4 นักศึกษาช้ันปี
ที่ 3 (รุ่น71 148คน) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ 7.4.1 
- ไม่ใช้งบประมาณ 
 
กิจกรรมที่ 7.4.2 
- ไม่ใช้งบประมาณ 
 
กิจกรรมที่ 7.4.3 
- ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
กิจกรรมที่ 7.4.4 (เงินรายได้) 
- ค่าตอบแทนวิทยากร  
10คน x 600บ. x 2วัน 
เป็นเงิน 12,000 บาท 

 
 
 
 
 
 

 
วันท่ี 13-14 
พฤศจิกายน 
2564 

 
 
 
 
 
 
 

 
ประสาน วสส.
พิษณุโลก มีนาคม-
มษายน 2565 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.4.5 จัดใหม้ีเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ของนักศึกษาเรื่องสมรรถนะ
การบริหารจัดการสุข ภาวะชุมชน
และสมรรถนะการพยาบาลผู้ป่วย
โรคเรื้อรัง (นำผลเคสที่น่าสนใจไป
นำเสนอในงานเปิดบ้านวิชาการ) 
7.6 การประเมินผลสัมฤทธ์ิของ
กิจกรรมตามแบบประเมินที่
กำหนด และนำไปพัฒนาและถอด
บทเรียนเพื่อจัดทำแนวปฏิบัติที่ดี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.4.5 นักศึกษาช้ันปี
ที่  
1-3 

- ค่าอาหาร (วิทยากรและ
นักศึกษา) 50 คน x 150
บาท x 2วัน เป็นเงิน15,000  
บาท 
- ค่าอาหารว่าง ๒0 x 50 x ๔ 
เป็นเงิน 4,000 บาท 
- ค่าเดิยทาง 5,000 บาท 
- ค่าวัสดุและอุปกรณ์ 5,000 
บาท 
รวมกิจกรรมที่ 7.4.4 
เป็นเงิน 41,000 บาท 
 
กิจกรรมที่ 7.4.5 
- ไม่ใช้งบประมาณ 
 
กิจกรรมที่ 7.6 
- ไม่ใช้งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปี 1 วันพุธที่ 9 
กุมภาพันธ์ 2565 
ปี 2 วันพุธที่ 12 
มกราคม 2565 
ปี 3 วันศุกร์ที่26
พฤศจิกายน 
2564 

สรุปงบประมาณโครงการ S01-03 130,935    
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

โครงการSP01-04 
โครงการโครงการ
ยกระดับการบริหาร
หลักสูตรคุณภาพ
เพ่ือก้าวสู่คุณภาพ
หลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐาน          
AUN-QA  
(รหัสคณะ FON-
Edu-S03) 
 
 โครงการเพื่อ
พัฒนาวิทยาลัยตาม
กลยุทธ์ 
โครงการงาน 
ประจำ 
 
 
 
 
 

๑.ระดับคณุภาพการ
บริหารหลักสตูรตาม
เกณฑ์ประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถาบัน
พระบรมราชชนก(ค่า
เป้าหมายมากกว่าหรือ
เท่ากับ 3.51 จาก
คะแนนเตม็ 5) 
2.ระดับความสำเร็จของ
การเข้าสูเ่กณฑ์ประกัน
คุณภาพหลักสตูรAUN-
QA เท่ากับ 1  (ค่า
เป้าหมายระดับ 1) มี
รายละเอียด ดังนี ้
ระดับ ๑ มีการจดั
ประชุมชี้แจงทำความ
เข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์
มาตรฐานAUN-QA และ
จัดทำคู่มือ 
ระดับ ๒ มีการจดัทำ
นโยบาย แผนงาน 
โครงการนำไปสู่การ

กิจกรรมที่ 1 
รับการประเมินคุณภาพระดับ
หลักสตูรตามเกณฑ์ สบช. 
1.1 ประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสตูร วิเคราะหผ์ลการประเมนิ
คุณภาพระดับหลักสูตรปี
การศึกษาท่ีผ่านมา 
1.2 จดัทำแผนพัฒนาค ุ
ณภาพตามตัวบ่งช้ีระดับหลักสูตร
และมอบหมายผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี 
1.3 กำกับติดตามผลงาน
ดำเนินงานตามตัวบ่งช้ีเมื่อสิ้นสุด
ภาคเรยีนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 
1.4 จดัทำรายงานการประเมิน
ตนเองระดับหลักสูตร (มคอ.7) 
1.5 จดัเก็บเอกสารในระบบ 
CHEQA ONLINE 
1.6 รับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร
จากผู้ทรงคณุวุฒิ 
1.7 จดัทำแผนพัฒนาคณุภาพ
ตามผลการประเมิน 

อาจารย์ประจำ
หลักสตูร จำนวน 62 
คน 

ใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติ
การของงานงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 

7-8 กค 65 วิทยาลัยได้รับการ
เชื่อมั่นจากสังคมใน
คุณภาพของการ
ผลิตบัณฑติพยาบาล 
 

อ.ดร.สริีวัฒน์  
อายุวัฒน์ 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์  
หลักสตูรผ่านตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
AUN-QA 
 

ปฏิบัติเกณฑ์มาตรฐาน
AUN-QA 
ระดับ ๓ มีการ
ดำเนินการตามแผนงาน
แผนงาน โครงการ
นำไปสู่การปฏิบตัิเกณฑ์
มาตรฐานAUN-QA 
ระดับ ๔ มีการติดตาม
ประเมินผลการ
ดำเนินงานตามตัวช้ีวัด
และจัดทำรายงานการ
ประเมินตนเองตาม
เกณฑ์มาตรฐานAUN-
QA 
ระดับ ๕ มีผลการ
ประเมินคุณภาพผ่าน
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
AUN-QA 

1.8 รายงานผลการประเมินและ
เผยแพรผ่ลการประเมินกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
กิจกรรมที่ 2 เตรียมความพร้อม
การบริหารหลักสูตรเพ่ือก้าวสู่
คุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานAUN-QA 
2.1 เข้าร่วมประชุมชี้แจงทำความ
เข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐาน
AUN-QA   
๒.2 ดำเนินงานตามนโยบาย 
แผนงาน โครงการนำไปสู่การ
ปฏิบัติเกณฑ์มาตรฐานAUN-QA 
(ปีการศึกษา 2565) 
2.๓ ดำเนินการตามแผนงาน
แผนงาน โครงการนำไปสู่การ
ปฏิบัติเกณฑ์มาตรฐานAUN-QA 
2.4 กำกับติดตามผลการดำเนิน 
งานตามเกณฑ์มาตรฐานAUN-QA 
2.5 จดัทำร่างรายงานการ
ประเมินตนเองตามเกณฑ์
มาตรฐานAUN-QA  

อาจารย์ประจำ
หลักสตูร จำนวน 62 
คน 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 2  
- ไม่ใช้งบประมาณ 

7-8 ธค 64 อ.ดร.สริีวัฒน์  
อายุวัฒน์ 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

2.6 รับการประเมินคุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐานAUN-QA 

สรุปงบประมาณโครงการ SP01-04 0    
โครงการ RP01-01
โครงการบริหาร
หลักสูตร  
(รหัสคณะ FON-
Edu-S10) 
 
 โครงการเพื่อ
พัฒนาวิทยาลัยตาม
กลยุทธ์ 
โครงการงาน
ประจำ 
 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อบริหารจดัการ
หลักสตูรใหไ้ด้
มาตรฐานตามเกณฑ์
ประกันคณุภาพของ
สถาบันพระบรมราช
ชนก 

ระดับผลการประเมิน
คุณภาพระดับหลักสูตรมี
ค่าคะแนนสูงกว่าปี
การศึกษา 2562 
 
 
 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจง
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
และจัดทำแผนการศึกษาและ
ตารางสอน 
1.1 ประชุมชี้แจงหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2565 
1.2 ประชุมจดัทำแผนการศึกษา 
1.3 ประชุมเพื่อจดัทำตารางสอน 
 

 
 
 
 
 
1.1 อาจารย์ประจำ
หลักสตูร จำนวน 
62 คน 
1.2 คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 
หัวหน้างาน และ
หัวหน้าภาควิชา 

กิจกรรมที่ 1  
- ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
27 ตลุาคม 
2564 
 
ครั้งท่ี 1  
พ. ๒ กพ.2565 
ครั้งท่ี 2  
พ. ๙ กพ.2565 
ครั้งท่ี 3  
พ. ๒ มีค.2565 

1.วิทยาลยัได้รับการ
ยอมรับในด้านการ
จัดการเรียนการ
สอน 
2.อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และคณะกรรมการ
บริหารหลักสตูรมี
ความมั่นใจในการผลติ
บัณฑิตที่มคีุณภาพ 
3.สังคมมีความ
เชื่อมั่นในคุณภาพ
บัณฑิตของวิทยาลยั 
4.บัณฑิตมีคณุภาพ
ตามมาตรฐาน
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ตามที่หลักสูตร
กำหนด 

อ.ดร.สมาภรณ์  
เทียนขาว 
(โครงการ) 
อ.ดร.สมาภรณ์ 
เทียนขาว 
อ.ดร.จินดา
วรรณ เงารัศม ี
(กิจกรรม1) 

 กิจกรรมที่ 2 ประชุมการกำหนด
ผู้สอนและมอบหมายภาระงาน 
(ปีการศึกษา 2565) 
2.1 วางแผนการสรรหาอาจารย์
ผู้สอน 

คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 
หัวหน้างาน และ
หัวหน้าภาควิชา
จำนวน ๓๐ คน 

กิจกรรมที่ 2  
- ไม่ใช้งบประมาณ 

(3 วัน) 
พ. ๙มี.ค.2565 
พ. 1๖ มีค.2565 
พ. 2๓ มีค.2565 
 
 

อ.ดร.จินดา
วรรณ เงารัศม ี
อ.ดร.สมาภรณ์ 
เทียนขาว 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 ดำเนินการกำหนดผู้สอน 
- พิจารณากำหนดผูร้ับผดิชอบ
รายวิชา 
- พิจารณากำหนดภาระงานสอน
ของอาจารย์ประจำ และ
มอบหมายภาระงาน 
- พิจารณากำหนดอาจารย์ผูส้อน
ให้มีคุณสมบัตเิป็นไปตามเกณฑ์ที่
กำหนด 
2.3 คณะกรรมการบรหิาร
หลักสตูรพิจารณารายชื่ออาจารย์
ผู้สอน และเสนอผู้อำนวยการผ่าน
รองผู้อำนวยการวิชาการ เพื่อให้
ความเห็นชอบและอนุมัต ิ
2.4 จดัทำหนังสือเชิญสอน และ
คำสั่งแต่งตั้ง อาจารย์พเิศษสอน
ภาคปฏิบตั ิ
2.5 ประเมินผลคณุภาพการสอน
ของอาจารย์ โดยผู้บังคับบัญชา 
และโดยนักศึกษา 
2.6 นำผลการประเมินคุณภาพ
การสอนไปปรับปรุงแก้ไข และ
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

เสนอผลการประเมินต่อคณะ
กรรมการบริหารวิทยาลัยฯ 

 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 3 กำกับ ติดตามและ
ตรวจสอบการจัดทำแผนการ
เรียนรู้ (มคอ.3 มคอ.4) และการ
จัดการเรียนการสอน 
3.1 วางแผนกำกับ ติดตามและ
ตรวจสอบการจัดทำแผนการ
เรียนรู้ (มคอ.3 มคอ.4 และการ
จัดการเรียนการสอน) 
3.2 ดำเนินการ กำกับ ติดตาม
และตรวจสอบการจัดทำแผนการ
เรียนรู้ (มคอ.3 มคอ.4 และการ
จัดการเรียนการสอน) 
3.3 ติดตามการจดัทำแผนการ
สอนรายบท 
3.4 ประเมินผลการดำเนินงาน
กำกับ ติดตามและตรวจสอบการ
จัดทำแผนการเรยีนรู้ (มคอ.3 
มคอ.4 และการจดัการเรียนการ
สอน) 
3.5 นำผลการประเมิน ปญัหา
และข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแกไ้ข 

อาจารย์ประจำ
หลักสตูร จำนวน 
62 คน 

กิจกรรมที่ 3 (อุดหนุน) 
- ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม
คู่มือบริหารหลักสูตร จำนวน 
30 เล่ม เล่มละ 100 บาท 
เป็นเงิน 3,000 บาท 
- ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม
คู่มือการจัดทำมคอ. และ
แผนการสอน จำนวน 62 เลม่ 
เล่มละ 100 บาท เป็นเงิน 
6,200 บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ 3  
เป็นเงิน 9,200 บาท 

ระยะที่ 1 ภาค
เรียนต้น (5 วัน) 
๑๘-20,25-26 
เมษายน 2565 
ระยะที่ 2 ภาค
เรียนปลายและ
ภาคฤดูร้อน
(5วัน) 
๑๑-๑2 
กรกฎาคม 2565 
 

อ.ดร.สมาภรณ์  
เทียนขาว 
อ.ดร.จินดา
วรรณ เงารัศม ี
อ.ดร.ทับทิม 
ปัตตะพงศ ์
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

3.6 รวบรวมผลการประเมินและ
แนวทางแก้ไขเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 

 กิจกรรมที่ 4 การกำกับติดตาม
การจัดการเรียนการสอนทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏบิัติ 
4.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการสอนของ
อาจารย ์
4.2 วางแผนการประเมินคุณภาพ
การสอนของอาจารย ์
- จัดทำแผนนิเทศ 
- ประชาสัมพันธ์แผนนเิทศให้
อาจารยผ์ู้สอนรับทราบ และนัดวนั
นิเทศ 
- ผู้สอนส่งแผนการสอนรายบทแก่
ผู้ประเมินก่อนสอน 7 วัน 
4.3 ผู้ประเมินฯติดตามการ
จัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบตัิของอาจารย์ผูส้อน
ตามแผนที่กำหนด 

อาจารย์ประจำ
หลักสตูร 62 คน  
 
 

กิจกรรมที่ 4 การกำกับ
ติดตามและควบคุมคุณภาพ
การศึกษา  
- ไม่ใช้งบประมาณ 

ระยะที่ 1 ภาค
เรียนต้น  
ตุลาคม -
พฤศจิกายน 
2564 
ระยะที่ 2 ภาค
เรียนปลายและ
ภาคฤดูร้อน 
ธันวาคม 2564 - 
พฤษภาคม 
2565 
 

อ.อัญชลี  
รุ่งฉาย 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

4.4 ผู้ประเมินสรุปฯ ผลการ
ประเมินคุณภาพการสอนของ
อาจารย์เสนอต่อรองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานวิชาการ 
4.5 สรุปผลการประเมินคณุภาพ
การสอนของอาจารย์และเสนอต่อ
คณะกรรมการบรหิารวิทยาลัย 
เพื่อพิจารณา ปรับปรุง แก้ไข 

  กิจกรรมที่ 5 การกำกับ ติดตาม
การประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา 
5.1 วางแผนการกำกับ ตดิตาม
การประเมินผลการเรยีนรู้ตาม
ระบบและกลไกท่ีกำหนด 
- ทบทวนแนวทางการวัดและ
ประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ตาม
กรอบมาตราฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
- กำหนดหน่วยน้ำหนักและ
สัดส่วนการประเมินในแต่ละ
องค์ประกอบของการประเมินผล
ลัพธ์การเรียนรูฯ้ 

คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 
งานจัดการศึกษา 
และงานกิจการ
นักศึกษา จำนวน ๓๐ 
คน 

กิจกรรมที่ 5 ประเมินผลและ
นำผลไปพัฒนา 
- ไม่ใช้งบประมาณ 

ระยะที่ 1 ภาค
เรียนต้น  
วันท่ี15-20
พฤศจิกายน 
2564   
 
ระยะที่ 2 ภาค
เรียนปลาย 
๒๕-๒๙  เมษายน 
2565 
ระยะที่ 3 ภาคฤดู
ร้อน 
20-24 มิถุนายน 
2565 

อ.ดร.อัญชลี 
แก้วสระศร ี
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

- ประกาศแนวทางการวัดและ
ประเมินผล และชี้แจงทำความ
เข้าใจอาจารยผ์ู้สอน 
5.2 ดำเนินการกำกับ ติดตามการ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามระบบ
และกลไกท่ีกำหนด 
5.3 ประเมินผลการกำกับ ติดตาม
การประเมินผลการเรยีนรู้ตาม
ระบบและกลไกท่ีกำหนด 
5.4 สรุปผลการประเมิน และ
ปัญหาอุปสรรค เสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารวิทยาลัย เพื่อ
พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 
5.5 นำผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแกไ้ข 

  กิจกรรมที่ 6 การกำกับติดตาม
การประเมินการจัดการเรียนการ
สอน (มคอ.5 มคอ.6)  
และประเมินผลการบริหาร
หลักสูตร (5.4 มคอ.2 หมวด 7 
ข้อ 7 และจัดทำรายงานผลการ
บริหารหลักสูตร มคอ.7) 

อาจารย์ประจำ
หลักสตูร 62 คน 

กิจกรรมที่ 6  
- ไม่ใช้งบประมาณ 

ระยะที่ 1 ภาค
เรียนต้น   
วันท่ี15-20  
พฤศจิกายน 
2564   
ระยะที่ 2 ภาค
เรียนปลาย   

 อ.ดร.อัญชลี  
แก้วสระศร ี
อ.ดร.รุ่งทิวา  
หวังเรืองสถิตย ์
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

6.1 วางแผนกำกับติดตามการ
ประเมินการจดัการเรียนการสอน 
(มคอ.5 มคอ.6) และประเมินผล
การบริหารหลักสูตร (5.4 มคอ.2 
หมวด 7 ข้อ 7 และจัดทำรายงาน
ผลการบริหารหลักสูตร มคอ.7) 
6.2 กำกับติดตามการประเมิน
การจัดการเรยีนการสอน (มคอ.5 
มคอ.6)  
6.3 ติดตามผลการบริหาร
หลักสตูร (5.4 มคอ.2 หมวด 7 
ข้อ 7 และจัดทำรายงานผลการ
บริหารหลักสตูร มคอ.7) 
6.4 ประเมินผลการกำกับติดตาม
การประเมินการจัดการเรยีนการ
สอน (มคอ.5 มคอ.6) และผลการ
ติดตามผลการบริหารหลักสูตร 
(5.4 มคอ.2 หมวด 7 ข้อ 7  
6.5 จดัทำรายงานผลการบรหิาร
หลักสตูร มคอ.7) 
6.6 สรุปผลการประเมิน และ
ปัญหาอุปสรรค เสนอต่อคณะ

วันท่ี๒๕-2๙  
เมษายน 2565 
ระยะที่ ๓ ภาคฤดู
ร้อน    
วันท่ี20-24 
มิถุนายน 2565 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

กรรมการบริหารวิทยาลัย เพื่อ
พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 
6.7 นำผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแกไ้ข 

สรุปงบประมาณโครงการ RP01-0๑ 9,200     
โครงการRP๐๑-๐2 
โครงการรับ
นักศึกษาใหม ่
(รหัสคณะ FON-
Edu-R04) 
 
 โครงการเพื่อ
พัฒนาวิทยาลัยตาม
กลยุทธ์ 
โครงการงาน
ประจำ 
 
วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อให้การดำเนิน 
การรับนักศึกษามี
ความสอดคล้องกับ
นโยบายของ
วิทยาลัยฯ และ

1.จำนวนนักศึกษาที่ผา่น
การคัดเลือกและขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 
ของจำนวนเป้าหมาย
ตามที่หลักสูตรกำหนด 
2. จำนวนนักศึกษาใหม่
เทียบกับเป้าหมายตาม
แผนการรับของสถาบัน
พระบรมราชชนก ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90  
3. ไมม่ีข้อร้องเรียนใน
การรับนักศึกษาจากผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสีย 

1. วางแผนการดำเนินงานรับ
นักศึกษาใหม่ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ
รับนักศึกษา คณะกรรมการรับ
สมัคร คณะกรรมการประมวลผล
การรับสมัคร  
- ประชุม วิเคราะห์ผลการ
ดำเนินงานการรับสมัครและความ
พึงพอใจของผู้ดำเนินงาน และ
ผู้ใช้บริการ นำมาวางแผนและหา
แนวทางการแก้ไขการรบันักศึกษา
ใหม่ จากปีท่ีผ่านมา 
- ทบทวนระบบการรับนักศึกษา
ของสถาบันพระบรมราชชนก 
- ศึกษาแผนการรับนักศึกษาใน 
มคอ.2 จำนวนโควตาที่วิทยาลยั
ได้รับจาก สบช. รวมทั้งศึกษา

- คณะกรรมการ
ดำเนินการรับ
นักศึกษา - 
คณะกรรมการรับ
สมัคร  
- คณะกรรมการ
ประมวลผลการรับ
สมัคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) การลงนามความร่วมมือ
ทางวิชาการ (เงินอุดหนุน) 
-อาหารว่างและเครื่องดื่ม
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม สบช สญัจร 
จำนวน 350คน x25 บาทx1
มื้อ เป็นเงิน 8,750 บาท 
-ป้ายประชาสมัพันธ์หลักสูตร
และวิทยาลัยฯ จำนวน5ช้ิน
x1,500 บาท เป็นเงิน 
7,500 บาท 
-ค่าถ่ายเอกสาร 1,000 บาท 
-ค่าวัสดุอุปกรณ์ 7,750 บาท 
-ค่าตกแต่งสถานที่ 5,000 
บาท 
รวมเป็นเงิน 30,000 บาท 
 
2) รอบแฟ้มสะสมงาน 
(Portfolio) (เงินรายได้) 

พฤศจิกายน 
2564 - 
มิถุนายน 2565 
 
 
 

วิทยาลัยรับ 
นักศึกษาที่มี
คุณสมบัติตรงตาม
หลักเกณฑ์ของ
สถาบันพระบรมราช
ชนกและตรงตามที่
หลักสตูรกำหนด 

อ.จุฑามาศ  
รัตนอัมภา 
น.ส.ศรัญญาพร 
แกล้วกลา้ 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

สถาบันพระบรมราช
ชนกมีคุณลักษณะ
ของผู้เข้าศึกษาตรง
ตามที่หลักสูตร
กำหนด ชัดเจน 
โปร่งใสและเช่ือถือ
ได ้
2. เพื่อให้ไดผู้้เข้า
ศึกษาตรงตามที่
หลักสตูรกำหนด 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบาย ระเบียบและขั้นตอนใน
คู่มือรับนักศึกษาของสบช.  
- ศึกษาเป้าหมายการผลิตตามที่
หลักสตูรกำหนดและสถาบันพระ
บรมราชชนกกำหนด 
- ดำเนินการวางแผนการรับ
นักศึกษาร่วมกับคณะพยาบาล
ศาสตร์ สบช. โดยจัดทำโครงการ
รับนักศึกษาใหม ่
2. เสนอโครงการรับนักศึกษาใหม่
ให้คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัต ิ
3. ดำเนินการรับนักศึกษาใหม่
ตามประกาศของคณะพยาบาล
ศาสตร์ สบช. ได้แก่ ระบบรับตรง
จากพ้ืนท่ี ระบบรับกลาง และ
ระบบรับตรงอิสระ 
3.1 ประชาสมัพันธ์การรับสมัคร
ระบบรับตรงจากพ้ืนท่ี ระบบรับ
กลาง และระบบรับตรงอิสระ
ให้กับสถานศึกษาในเขตจังหวัดที่
รับผิดชอบทางเว็บไซต์วิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ค่าอาหารกลางวัน
คณะกรรมการ จำนวน30คน
x80บาทx1วัน เป็นเงิน 
2,400 บาท 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
คณะกรรมการ จำนวน30คน
x25บาทx2มื้อx1วัน เป็นเงิน 
1,500 บาท 
รวมเป็นเงิน 3,900 บาท 
 
3) รอบโควต้า (Quota) 
(เงินรายได้) 
-ค่าอาหารกลางวัน
คณะกรรมการ จำนวน20คน
x80บาทx1วัน เป็นเงิน 
1,600 บาท 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
คณะกรรมการ จำนวน20คน
x25บาทx2มื้อx1วัน เป็นเงิน 
1,000 บาท 
รวมเป็นเงิน 2,600 บาท 
 



      แผนปฏิบัตกิาร ปีงบประมาณ ๒๕๖5  วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี พทุธชินราช (ปรับแผนกลางปี) หน้า 69 
  

  

โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

3.2 ดำเนินการรับสมัครตาม
ระเบียบและปฏิทินของคณะ
พยาบาลศาสตร์ สบช. 
3.2.1 ดำเนินการคดัเลือกตาม
ปฏิทิน 
- ระบบรับตรงจากพ้ืนท่ี 
ดำเนินการตามแนวทางปฏิบตัิของ
คณะพยาบาลศาสตร์ สบช.  
- ระบบรับกลาง ดำเนินการตาม
แนวทางปฏิบัติของคณะพยาบาล
ศาสตร์ สบช. 
- ระบบรับตรงอิสระ ดำเนินการ
ตามแนวทางปฏิบัติของคณะ
พยาบาลศาสตร์ สบช. 
3.2.2 เลขานุการคณะกรรมการ
รับนักศึกษาใหม่จัดทำรายงานผล
การดำเนินงานเสนอต่อ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯเพื่อทราบ 
3.2.3 คณะกรรมการประมวลผล
บันทึก และลงรายงานผลการรบั
นักศึกษาใหม่ เข้าสูร่ะบบการรับ
นักศึกษาใหม่ของคณะพยาบาล
ศาสตร์ สบช. 

 
 
 
 
 
-ระบบรับตรงจาก
พื้นที่ จำนวน 63 คน
(เป็นร้อยละ70ของยอด
รับนักศึกษาทั้งหมด) 
-ระบบรับกลาง 
จำนวน 27 คน(เป็น
ร้อยละ30ของยอดรับ
นักศึกษาทั้งหมด) 
 -ระบบรับตรงอิสระ 
จำนวนที่รับเท่ากับ
จำนวนที่รับไมค่รบ
ตามโควต้าที่ได้รับ
จัดสรร  

4) รอบรับกลาง 
(Admission) (เงินรายได้) 
-ค่าอาหารกลางวัน
คณะกรรมการ จำนวน30คน
x80บาทx1วัน เป็นเงิน 
2,400 บาท 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
คณะกรรมการ จำนวน30คน
x25บาทx2มื้อx1วัน เป็นเงิน 
1,500 บาท 
รวมเป็นเงิน 3,900 บาท 
 
5) รอบ Direct Admission 
(เงินรายได้) 
-ค่าอาหารกลางวัน
คณะกรรมการ จำนวน15คน
x80บาทx1วัน เป็นเงิน 
1,200 บาท 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
คณะกรรมการ จำนวน15คน
x25บาทx2มื้อx1วัน เป็นเงิน 
750 บาท 
รวมเป็นเงิน 1,950 บาท 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

3.2.4 จัดทำรายงานเป็นหนังสือ
ราชการส่งคณบดี คณะพยาบาล
ศาสตร์ สบช. ผ่านระบบ E-สาร
บรรณ/หนังสือราชการ 
4. ประเมินผลการรับนักศึกษา
ใหม่ตามตัวช้ีวัด พร้อมทั้งปัญหา
อุปสรรค รายงานเสนอต่อ
ผู้อำนวยการ คณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัยฯ และคณะ
พยาบาลศาสตร ์
5. นำผลการประเมินมาปรับปรุง
แก้ไข 
 

6) ระบบรับตรงอิสระ (เงิน
รายได้) 
- ค่าอาหารกลางวัน
คณะกรรมการจำนวน 10 คน 
×80 บาท× 1 วัน 
เป็นเงิน 800 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
คณะกรรมการ จำนวน 10 
คน ×25 บาท× 
2มื้อ เป็นเงิน 500 บาท 
รวมเป็นเงิน 1,300  บาท 
รวมงบประมาณในโครงการ 
เป็นเงิน 43,650 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมเงินโครงการ RP๐๑-๐2 43,650    
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

โครงการRP01-03  
การบริหารการ
เรียนการสอน
รายวิชา  
(รหัสคณะ FON-
Edu-S03) 
 
 โครงการเพื่อ
พัฒนาวิทยาลัยตาม
กลยุทธ์ 
โครงการงาน
ประจำ 
 
วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อพัฒนา
คุณภาพการจัดการ
เรียนการสอน
นักศึกษาให้มีผลการ
เรียนรู้แต่ละรายวิชา
ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับ

1. ร้อยละ 100 ของ
รายวิชาเบิกจ่าย
งบประมาณเป็นไปตาม
แผนที่กำหนด 
 

กิจกรรมที่ 1 การบริหาร
งบประมาณรายวิชา  
1.1 คณะกรรมการบรหิาร
หลักสตูรวิเคราะห์ผลการใช้
งบประมาณการจดัการเรียนการ
สอนปีการศึกษาท่ีผ่านมา และ
กำหนดแนวทางการบริหาร
งบประมาณการจดัการเรียนการ
สอนรายวิชาในปีการศึกษาต่อไป 
1.2 หัวหนา้ภาคเผยแพร่แนว
ทางการบริหารงบประมาณเพื่อให้
ผู้รับผิดชอบรายวิชานำไปใช้ใน
การจัดทำงบประมาณการจดัการ
เรียนการสอนรายวิชา 
1.3 ผู้รับผิดชอบรายวิชา
กำหนดการใช้งบประมาณในมคอ.
3, มคอ.4 
1.4 รองวิชาการฯ รวบรวม
งบประมาณการใช้ของรายวิชา
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
พิจารณาเห็นชอบและ
ผู้อำนวยการฯ  ลงนามอนุมัต ิ

-ผู้รับผดิชอบ
รายวิชา 
-หัวหน้าภาควิชา 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 1 การบริหาร
งบประมาณรายวิชา  
(เงินอุดหนุนและงบ
ดำเนินงาน)  
๑) ภาควิชาการพยาบาลสูติ
ศาสตร์ เป็นเงิน  ๒๓๑,๐๕๐ 
บาท                    
๒) ภาควิชาการพยาบาล
ผู้ใหญ่ฯ เป็นเงิน ๒๙๒,๗๕๐ 
บาท          
๓) ภาควิชาการพยาบาลเด็ก
และวัยรุ่น เป็นเงิน ๑๓๕,๗๘๐ 
บาท          
๔) ภาควิชาสุขภาพจิตและ
การพยาบาลจิตเวช เป็นเงิน 
๘๔,๖๗๐ บาท         
๕) ภาควิชาการพยาบาล
อนามัยชุมชน เป็นเงิน 
๘๐๕,๕๒๘ บาท          
๖) ภาควิชาการบริหารและ
พัฒนาวิชาชีพการพยาบาล 
เป็นเงิน  ๖๘,๑๕๐ บาท    

1 ตุลาคม 2564 
- 30 กันยายน
2565 
 

การบริหาร
งบประมาณการ
จัดการเรียนการสอน
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

อ.อายุพร 
กัยวิกัยโกศล 
(โครงการและ
กิจกรรม1) 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

ปริญญาตรสีาขา
พยาบาลศาสตร ์
2. เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการ
ปฏิบัติงานในวิชาชีพ
พยาบาลและ
เสรมิสร้าง
ประสบการณ์เฉพาะ
ให้นักศึกษาก่อน
สำเรจ็การศึกษาเพื่อ
การเตรียมความ
พร้อมในการ
ปฎิบัติงานในวิชาชีพ
พยาบาล 
3. เพื่อทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนรูต้ามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี
สาขาพยาบาล
ศาสตร ์
4. เพื่อพัฒนาผล
การเรยีนของ

1.5 ผู้รับผิดชอบรายวิชาเบิกจ่าย
งบประมาณรายเดือน และสรุปผล
การใช้จ่ายงบประมาณการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชา ไว้ในมคอ.
5,มคอ.6พร้อมท้ังให้ข้อเสนอแนะ 
1.6 หัวหนา้ภาควิชา กำกับ 
ติดตามการใช้งบประมาณการ
จัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตาม
กำหนดที่ระบุใน มคอ.3,มคอ.4 
และรายงานการใช้งบประมาณ
ต่อรองผู้อำนวยการกลุ่มงาน
วิชาการ 
1.7 คณะกรรมการบรหิาร
หลักสตูรนำผลการดำเนินงานไป
ปรับปรุงการบริหารงบประมาณ
การจัดการเรยีนการสอนในแต่ละ
รายวิชาในปีการศึกษาต่อไป 
 
 
 
 
 
 

๗) เงินตอบแทน พ.ต.ส. (งบ
ดำเนินงาน) เป็นเงิน  
๕๐๒,๒๕๐ บาท    
รวมเงิน กิจกรรมที่ ๑ เป็น
เงิน ๒,๑๒๐,๑๒๘  บาท 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

นักศึกษาให้มีผลการ
เรียน มากกว่า 
2.50 
 

1. ร้อยละ 100 ของ
นักศึกษามีระดับความพึง
พอใจในการเตรียมความ
พร้อมฯ อยู่ในระดับดีค่า
คะแนนเฉลีย่ ≥ 3.51 
จากคะแนนเตม็ 5 
2. ร้อยละ 100 ของ
นักศึกษาผ่านการ
ประเมินทักษะการ
ปฏิบัติงานในวิชาชีพ
พยาบาล มากกว่า 
ร้อยละ 70  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 2 ฝึกปฏิบัติเพ่ือ
เตรียมความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานก่อนสำเร็จการศึกษา  
(Elective practice)  
2.1 จดัทำคู่มือและวัตถุประสงค์
โครงการกิจกรรมและแบบ
ประเมินต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
2.2 ประสานกับรองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานการพยาบาลและหัวหน้า
หอผู้ป่วย โรงพยาบาลพุทธชินราช
ในการประชุมวางแผนการส่ง
นักศึกษาเข้ารับการฝึก
ประสบการณ์และชี้แจงทำความ
เข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการ
เตรียมความพร้อมและอื่นๆตาม
คู่มือท่ีกำหนดพร้อมส่งมอบคู่มือ
ให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
2.3 ปฐมนิเทศวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรมและแนวทาง การฝึก
ปฏิบัติการพยาบาลแบบเข้มแก่
นักศึกษาพร้อมชี้แจงแบบประเมิน 

นักศึกษาพยาบาล
ศาสตร์ชั้นปีท่ี 4  
(รุ่นท่ี 70)  
ปีการศึกษา 2564
จำนวน 177 คน 

กิจกรรมที่ 2 ฝึกปฏิบัติเพ่ือ
เตรียมความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานก่อนสำเร็จ
การศึกษา (Elective 
practice) (เงินอุดหนุน) 
๑) ค่าสมนาคุณภาคปฏบิัติ  
(ปีการศึกษา ๒๕๖๔) เป็นเงิน 
๘,๘๕๐ บาท 
๒) ค่าสมนาคุณภาคปฏบิัติ  
(ปีการศึกษา ๒๕๖๕) เป็นเงิน 
๘,๘๕๐ บาท 
รวมเงิน กิจกรรมที่ ๒ เป็น
เงิน  ๑๗,๗๐๐ บาท 

1 ตุลาคม 2564 
- 30 มกราคม
2565 

วิทยาลัยฯสามารถ
ผลิตบัณฑติพยาบาล 
มีคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี
สาขาพยาบาลศาสตร์  

อ.ดร.อัญชลี 
แก้วสระศร ี
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

 2.4 ตรวจเยี่ยมการฝึกปฏิบัติการ
พยาบาลแบบเขม้ (Elective 
Practice)ของนักศึกษา  
2.5 ติดตามการประเมินผลการฝกึ
ปฏิบัติการพยาบาลแบบเข้ม
(Elective Practice) 
2.6 การสมัมนาหลังฝึกปฏิบตัิเพือ่
ประเมินผลกิจกรรมและโครงการ 
2.7 จดัทำรายงานผลการ
ดำเนินงานของโครงการรายงานตอ่
ผู้เกี่ยวข้อง 
2.8 วิเคราะห์ผลการประเมินและ
ดำเนินการซ่อมเสริมเติมเต็มให้กับ
นักศึกษาท่ีมีผลการประเมินไม่ถึง
ร้อยละ 80 โดยส่งมอบให้อาจารย์ 
ที่ปรึกษาหรือจัดทำกิจกรรมเฉพาะ
(ถ้ามี) 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

 1. ร้อยละ 100 ของ
นักศึกษามีผลการประเมิน 
การเรยีนรู้ตามกรอบ
มาตรฐาน TQF ทุกด้าน 
2. ร้อยละ 100 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่
ละสาขาวิชามีผลการทวน
สอบผลสัมฤทธ์ิโดยไม่มี
ข้อท้วงติง 
3. ร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนใน
ระดับหลักสตูรไดร้ับการ
ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ 
 
 

กิจกรรมที่ 3 การทวนสอบ 
ผลสัมฤทธิ์  
กิจกรรมที่ 3.1 การทวนสอบ 
ผลสัมฤทธิ์ โดยการประเมิน
ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐาน TQF ระดับชั้นปี  
3.1.1 ประชุมวิเคราะหผ์ลการ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐาน TQF ระดับช้ันปีในปี
การศึกษาท่ีผ่านมา และวางแผน
การดำเนินงาน 
3.1.2แต่งตั้งคณะกรรมการจดัทำ
สถานการณ์จำลองและแบบ
ประเมินผล 
3.1.3 ดำเนินการทวนสอบการ
เรียนรูต้ามกรอบมาตรฐาน
ระดับชั้นปีท่ี 1 – 4 
3.1.4 วิเคราะหผ์ลการ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐาน TQF ระดับช้ันปี  
3.1.5 นำผลการดำเนินงานไป
ปรับปรุง เพื่อพัฒนานักศึกษาในปี
การศึกษาต่อไป 

- น.ศ.พยาบาล 
ช้ันปีท่ี 1-4  
ที่มีผลการเรียนต่ำ
กว่า2.50 
 

กิจกรรมที่ 3.1 การทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ โดยการประเมิน
ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐาน TQF ระดับชั้นปี  
- ไม่ใช้งบประมาณ 

ปี 1 วันท่ี 4-7 
เมษายน 2565  
ปี 2 วันท่ี 9-10  
มิถุนายน 2565 
ปี 3 วันท่ี 13-14  
มิถุนายน 2565 
ปี 4 วันท่ี 3-4 
กุมภาพันธ์ 2565 
 

นักศึกษาและบัณฑิต
ของวิทยาลัยมี
คุณภาพ ผลการ
เรียนรู้เป็นเป็นไปตาม
กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขา
พยาบาลศาสตร ์

อ.สาวิตรี  
ลิ้มกมลทิพย ์
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

  กิจกรรมที่ 3.2 การทวนสอบ
ระดับภาควิชา 
3.2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการทวน
สอบ 
3.2.2 ดำเนินการทวนสอบ 
3.2.3 รายงานผลการทวนสอบ
แก่หัวหน้าภาควิชา  รอง
ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการและ
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชา 
3.2.4 อาจารย์ผูร้ับผดิชอบ
รายวิชานำผลไปพัฒนาและ
จัดทำมคอ 5,มคอ.6 

-ผู้รับผดิชอบ
รายวิชา 
-หัวหน้าภาควิชา 

กิจกรรมที่ 3.2  
- ไม่ใช้งบประมาณ         
        
 

ภาคเรียนต้น
ระหว่างวันท่ี  
1-31 มกราคม 
2565 
ภาคเรียนปลาย 
ระหว่างวันท่ี 1 
มีนาคม -31 
พฤษภาคม 
2565 
ภาคเรียนฤดูร้อน 
ระหว่างวันท่ี 1 
มีนาคม -31 
พฤษภาคม 
2565 
 
 
 
 
 
 
 
 

 อ.ดร.อัญชลี 
แก้วสระศร ี
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

  กิจกรรมที่ 3.3 การทวนสอบ
ระดับหลักสูตร 
3.3.1 แต่งตั้งกรรมการทวนสอบ 
3.3.2 ดำเนินการทวนสอบ 
3.3.3 รายงานการทวนสอบแก ่
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และรองผู้อำนวยการกลุ่มงาน
วิชาการ 
3.3.4 อาจารย์ผูร้ับผดิชอบ
หลักสตูรนำผลการทวนสอบไป
จัดทำมคอ. 7 และแผนการพัฒนา 
 
 

-ผู้รับผดิชอบ
รายวิชา 
-หัวหน้าภาควิชา 

- ไม่ใช้งบประมาณ 
  

ภาคเรียนต้น 
ปี 1-3 วันที่ 24 
ธันวาคม 2564 
ปี 4  วันท่ี 19
พฤศจิกายน 
2564 
ภาคเรียนปลาย 
ปี 1-3 วันที่ 29
เมษายน 2565 
ปี 4 วันท่ี 7 
กุมภาพันธ์ 2565 
ภาคเรียนฤดูร้อน 
ปี 2,3 วันท่ี 5 
สิงหาคม 2565 

 อ.อายุพร  
กัยวิกัยโกศล 

 1. ร้อยละ 100 ของ
นักศึกษาท่ีมีผลการเรียน
ต่ำกว่า 2.50 ได้รับการ
ช่วยเหลือให้มผีลการ
เรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร
มากกว่า 2.51  

กิจกรรมที่ 4 พัฒนาและส่งเสริม
นักศึกษาให้สามารถสำเร็จ
การศึกษาตามเวลาท่ีกำหนด 
1. งานจัดการศึกษารวบรวมผลการ
เรียนตลอดปีการศึกษา 2563 และ
แจ้งรายชื่อน.ศ.ที่มีผลการเรียนต่ำ
กว่า 2.50 ให้อาจารย์ ที่ปรึกษา
และคณะกรรมการบริหารหลักสตูร
ทราบ  

นักศึกษาพยาบาล 
ช้ันปีท่ี 1-4 ที่มีผล
การเรยีนน้อยกว่า 
2.50 
 

กิจกรรมที่ 4 (ยกเว้น 4.1) 
- ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 

1 ตุลาคม2564- 
30กันยายน
2565 
 
 
 
 
 
 

นักศึกษาทุกคนมีผล
การเรยีนเฉลีย่ตลอด
หลักสตูรมากกว่า 
2.50 เมื่อสิ้นสดุปี
การศึกษา 2564 
 

อ.สาวิตรี  
ลิ้มกมลทิพย ์
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาประชุม
วิเคราะหป์ัจจัยที่มผีลต่อผลการเรียน  
3. กำหนดแนวทางการช่วยเหลือ
นักศึกษาท่ีมีแนวโน้มผลการเรียนต่ำ  
4. ผู้รบัผิดชอบกิจกรรม
ประสานงานกับงานจัดการศึกษา 
อาจารย์ประจำชั้น อาจารย์ที่
ปรึกษา อาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูร ในการจดักิจกรรม ดังนี ้
4.1 จดัประชุมเชิง “การสร้าง
เสรมิสร้างพลังอำนาจในการ
พัฒนาผลการเรยีน”  
4.2 ประสานงานกับอาจารย์
ผู้สอน/อาจารยจ์ิตอาสาเพื่อสอน
เสรมิในรายวิชา/หัวข้อเพื่อพัฒนา
ผลการเรยีน 
4.4 สร้างห้องเรยีนออนไลนโ์ดย
รวบรวมสื่อการสอน, ข้อสอบ 
เพื่อให้นักศึกษาได้ทบทวน เรียนรู้
ด้วยตนเอง 
4.5.ประสานงานกับหัวหน้า
ภาควิชาเพ่ือติดตาม กำกับการ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ 4.1 
“การสร้างเสรมิสร้างพลัง
อำนาจในการพัฒนาผลการ
เรียน” (วิทยากรภายใน) 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดำเนินการแยก 
แต่ละชัน้ปี  
ชั้นปีที่1-4 
ครั้งท่ี 1 วันท่ี 29 
มกราคม 2565 
ครั้งท่ี 2 วันท่ี 5 
กุมภาพันธ์ 2565 
ครั้งท่ี วันท่ี 12
กุมภาพันธ์ 2565 
ครั้งท่ี 4 วันท่ี 5 
มีนาคม 2565 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดร.ปิยะพงษ์
สอบลบ 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

ช่วยเหลือนักศึกษาโดยอาจารย์
ผู้สอนและอาจารย์ผูร้ับผดิชอบ
รายวิชา 
5. ประสานงานตดิตาม รวบรวม
รายงานการช่วยเหลือนักศึกษา
จากอาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชา  
6. เสนอผลการดำเนินงานให้แก่
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ,
คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรเมือ่
สิ้นสุดภาคเรียนท่ีต้นเพื่อให้
ข้อเสนอแนะและนำไปพัฒนาผล
การเรยีนของนักศึกษาในภาค
การศึกษาปลายต่อไป 
7. สรปุผลการดำเนินงานปัญหา
อุปสรรคเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา  
8. สรปุรายงานการดำเนินเสนอ
ต่อรองผู้อำนวยการกลุ่มงาน
วิชาการ,คณะกรรมการบริหาร
หลักสตูร เพื่อให้ข้อเสนอแนะและ
นำไปพัฒนาผลการเรียนของ
นักศึกษาในปีการศึกษาต่อไป 
 

 
 
 

สรุปงบประมาณโครงการ RP๐๑-๐3 ๒,๑๓๗,๘๗๘    
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

โครงการRP๐๑-๐4 
โครงการสัมมนา
แหล่งฝึกเพ่ือ
ประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการ
สอนภาคปฏิบัติ 
(รหัสคณะ FON-
Edu-R06) 
 
 โครงการเพื่อ
พัฒนาวิทยาลัยตาม
กลยุทธ์ 
โครงการงาน
ประจำ 
 
วัตถุประสงค์ 
๑.เพื่อให้วิทยาลยัฯ 
มีแหล่งฝึก
ภาคปฏิบตัิที่ให้ 
บริการพยาบาล
ครอบคลมุทุกสาขา  
๒.เพื่อให้วิทยาลยัฯ มี
แหล่งฝึกปฏิบตัิงาน

1. คะแนนการประเมิน
แหล่งฝึกปฏิบตัิการ
พยาบาลตามเกณฑ์การ
รับรองสถาบันฯ ของ
สภาการพยาบาล พ.ศ.
2563 ได้คะแนนเตม็
10 คะแนน  
2. ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ มี
ความพึงพอใจ อยู่ใน
ระดับดี (ค่าเฉลีย่
มากกว่าหรือเท่ากับ 
3.51 จากคะแนนเตม็ 
5) 
 
 

1. วางแผนการคดัเลือกแหล่งฝึก
ปฏิบัติการพยาบาล 
1.1 คณะกรรมการบรหิาร
หลักสตูรประชุมร่วมกับ
ผู้รับผิดชอบโครงการเพื่อวิเคราะห์
ผลการดำเนินจากปีการศึกษาท่ี
ผ่านมา  
1.2 คณะกรรมการบรหิาร
หลักสตูรพิจารณาคัดเลือกแหล่ง
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลให้
ครอบคลมุทุกสาขา และได้รับการ
รับรองคุณภาพจากหน่วยงาน
ระดับชาติ แหล่งฝึกฯ มีครอบคลุม
ทุกระดับทั้งระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ
และตติยภมู ิ
1.3 พิจารณา คดัเลือกแหล่งฝึกฯ 
ให้มีจำนวนผู้รบับริการเพียงพอ
สำหรับการเรียนรู้ของนักศึกษา 
2. ประสานงานแหล่งฝึกปฏิบตัิฯ 
เพื่อ 
2.1 ช้ีแจงหลักสูตรทำความเข้าใจ
เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

- ตัวแทนจาก
สถาบันการศึกษาท่ี
เกี่ยวข้อง ๓ คน 
- หัวหน้าหอผู้ป่วย/
ตัวแทน  
รพ.พุทธชินราช 
จำนวน  ๒๕ คน 
- หัวหน้าหอผู้ป่วย
รพท. ๑๐ คน 
- หัวหน้ากลุ่มการ
พยาบาล/ตัวแทน
รพช. และรพสต. 
จำนวน ๑๐ คน 
- สสจ.สสอ.พิษณโุลก 
จำนวน ๒ คน 
- ทีมบริหารหลักสตูร 
ได้แก่ รอง
ผู้อำนวยการ หน.งาน
บริหารหลักสตูร
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูร หน.ภาค
จำนวน ๑๕ คน 
รวมทั้งสิ้น ๖๕ คน 

(ใช้เงินอุดหนุน) 
-ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม 
๒๕ บาท/มื้อ x ๖๕ คนx 2 
มื้อ เป็นเงิน 3,250 บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน 50 บาท/
มื้อ x ๖๕ คนx 1มื้อ เป็นเงิน 
3,250 บาท 
- ค่าถ่ายเอกสาร 1,000 บาท 
รวมเป็นเงิน 7,500 บาท 
 
 
 
 

8 เมษายน 
2565 
 

นักศึกษาไดฝ้ึก
ภาคปฏิบตั ิ
ในแหล่งฝึกท่ีได้
มาตรฐานตามเกณฑ์
สภาการพยาบาล 
 

อ.ดร.ศุภาณ์
นาฏ  
สุวรรณกิจ 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

ครอบคลมุทุกระดบั 
ทั้งระดับปฐมภูมิ  
ทุติยภูมิและตติยภูมิ
และมีการจัดการการ
ฝึกปฏิบัตริ่วมกับ 
แหล่งฝึกปฏิบตั ิ
๓.เพื่อสร้างความ
ร่วมมือในการผลติ
บัณฑิตพยาบาลที่มี
คุณภาพ 
4.เพื่อประเมิน
คุณภาพการจัดการ
การเรยีนการสอน
ภาคปฏิบตัิร่วมกัน
ระหว่างแหล่งฝึกและ
วิทยาลัยฯ 

2.2 แจกแผนการฝึกภาคปฏิบัติ
(block rotation) ของแต่ละ
รายวิชาภาคปฏิบัติ และแจกคู่มือ
การฝึกภาคปฏิบตัิของรายวิชา
ต่างๆ 
2.3 มอบหมายใหผู้้รับผิดชอบ
รายวิชาประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชาภาคปฏิบัติ
ร่วมกับพยาบาลพี่เลีย้งแหล่งฝึก
เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรยีนการ
สอนในแต่ละรายวิชา 
3. เชิญประชุมสมันาพยาบาลพี่
เลี้ยงแหล่งฝึก เพื่อประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอน ภาคปฏิบัติ 
และความเสีย่งในการฝึก
ภาคปฏิบตัิเมื่อสิ้นสดุการจดัการ
เรียนการสอนในแตล่ะปีการศึกษา 
3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินการประชุมสัมนาพยาบาล
พี่เลี้ยงแหล่งฝึก 
3.2 ดำเนินการจัดประชุมสมันาฯ
ตามแผนที่กำหนด 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

3.3 ประเมินผลการประชุม 
3.4 จดัทำรายงานสรุปผลการ
ดำเนินโครงการและนำผลประเมิน
ไปปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป 

สรุปงบประมาณโครงการ RP๐๑-๐4 7,500    
โครงการRP๐๑-๐5 
โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนา
ศักยภาพด้านการ
สอนสำหรับพยาบาล
พ่ีเลี้ยง  
(รหัสคณะ FON-
Edu-R06) 
 
 โครงการเพื่อ
พัฒนาวิทยาลัยตาม
กลยุทธ์ 
โครงการงาน
ประจำ 
 
 
 
 

1.ผูเ้ข้ารับการอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจใน
หลักสตูรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต กระบวนการ
จัดการเรียนการสอน การ
วัดประเมินผลภาคปฏิบัติ 
โดยมีคะแนนเฉลี่ย ๓.๕๑ 
ขึ้นไปจากคะแนนเต็ม ๕ 
2.ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้ารับการอบรม
อยู่ในระดับดมีากกว่า
ร้อยละ 80 
  

1.แต่งตั้งกรรมการโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
ศักยภาพด้านการสอนสำหรบั
พยาบาลพี่เลี้ยง  
2.ประชุมวิเคราะหผ์ลการดำเนิน
จากปีการศึกษาท่ีผา่นมา และนำ
ผลการประชุมมาวางแผน
ดำเนินการประชุม 
3.ทบทวนทำความเข้าใจกับ
หลักสตูรประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
และขอรับรองหน่วยCNEU จาก
สภาการพยาบาล 
4. ผู้รับผิดชอบจัดเตรียมวัสดุ
อุปกรณ์ สถานท่ี 
5.ประชาสัมพัน์หลักสตูรและ 
ประสานงานกับแหล่งฝึกในการ
เชิญพยาบาลทีม่ีคุณสมบตัิการเปน็
พยาบาลพี่เลี้ยงตามเกรฑ์ทีส่ภา

พยาบาลพี่เลี้ยงจาก
แหล่งฝึก 
จำนวน 5๐ คน 
อาจารย์ 1๐ คน 

(เงินรายได้) 
-ค่าอาหารกลางวัน 80 บาท 
x 60 คน x 5 วัน  
เป็นเงิน 24,000 บาท 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 
25 บาท x 2 มื้อ x 60 คน x 
5 วัน เป็นเงิน 15,000 บาท 
-ค่าเดินทาง/พาหนะวิทยากร
6,000 บาท/คน x ๑ คน 
เป็นเงิน ๖,000 บาท 
-ค่าที่พัก 1๒๐0 บาท /คืน 
x๑คนx๓คืน เป็นเงิน ๓,๖๐๐ 
บาท 
-ค่าตอบแทนวิทยากรหน่วย 
งานรัฐบาล ๖๐๐ บาท x ๒๑ 
ช่ัวโมง เป็นเงิน ๑๒,๖00 
บาท 

วันท่ี 15-19 
สิงหาคม 2565 

พยาบาลพี่เลี้ยงมี
ศักยภาพและ
ทัศนคติที่ดีในการฝึก
ภาคปฏิบตัิของ
วิทยาลัยฯ 
 

อ.สาวิตรี  
ลิ้มกมลทิพย ์
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ 
๑.ผูเ้ข้ารับการอบรม
มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักสูตร
พยาบาลศาสตร์ฉบับ
ปรับปรุงปี๒๕๖5 
๒. ผู้เข้ารับการ
ประชุมมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กระบวนการจดัการ
เรียนการสอน  
การวัดประเมินผล
ภาคปฏิบตัิ  
๓. เพื่อการเผยแพร่
หลักสตูร 
 
 
 
 
 
 

การพยาบาลกำหนดเข้าร่วม
ประชุม 
6.ดำเนินการจดัประชุมตามแผนท่ี
กำหนด 
7. ประเมินผลการประชุมฯ 
8.ประเมินผลการดำเนินงานและ
นำผลการประเมินไปปรับปรุงในปี
การศึกษาต่อไป 

-ค่าขอหน่วย CNEU 
 เป็นเงิน 2,000 บาท 
- ค่าถ่ายเอกสาร  
เป็นเงิน 5,๐๐๐ บาท 
-ค่าวัสดุอุปกรณ์  
๕,๐๐๐ บาท 
 

สรุปงบประมาณโครงการ RP๐๑-๐5 73,200     



      แผนปฏิบัตกิาร ปีงบประมาณ ๒๕๖5  วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี พทุธชินราช (ปรับแผนกลางปี) หน้า 84 
  

  

โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

โครงการRP01-06 
การเตรียมความ
พร้อมนักศึกษาใหม ่
(รหัสคณะ FON-
Edu-R07) 
 
 โครงการเพื่อ
พัฒนาวิทยาลัยตาม
กลยุทธ์ 
โครงการงาน
ประจำ 
 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อเป็นแนวทางใน
การดำเนินการให้
นักศึกษาใหม่
สามารถปรับตัว 
ด้านวิชาการ ด้าน
การใช้ชีวิตในการที่
จะเข้ามาศึกษาใน
หลักสตูรพยาบาล
ศาสตร์ พร้อมที่จะ
เรียนตามที่หลักสูตร

1. อัตราคงอยู่ของ
นักศึกษาในช้ันปีท่ี 1 
ร้อยละ 95 
2. ร้อยละ 100 ของ
นักศึกษาใหม่มีความ   
พึงพอใจต่อการเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษาอยู่ในระดับดี 
ค่าเฉลี่ยมากกว่าหรือ
เท่ากับ 3.51 จาก
คะแนนเตม็ 5 
3. ร้อยละ 100 ของ
นักศึกษาแรกเข้าได้รับ
การเตรียมความพร้อม
ในการปรับตัว 
 
 

๑.ขั้นวางแผนการเตรียมความพ
ร้อนก่อนเข้าศึกษา 
1.1. คณะกรรมการบริหาร
หลักสตูร รองผู้อำนวยการกลุ่ม
งานวิชาการ อาจารย์ผูร้ับผดิชอบ
หลักสตูร หัวหน้างานจดัการศึกษา
ฯ และหัวหน้างานกิจการนักศึกษา
ประชุมคัดเลือกอาจารย์ประจำ
หลักสตูรและอาจารย์ประจำเพื่อ
จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
และปฏิบตัิหน้าที่ดำเนินงานการ
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
เสนอให้ผู้อำนวยการพิจารณาลง
นาม 
1.2.คณะกรรมการร่วมกัน
วิเคราะหป์ัจจัยที่เกีย่วข้อง 
1.2.1 ศึกษาหลักสตูรในประเด็น
ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้าและ
กลยุทธ์ในการดำเนินการแกไ้ข
ปัญหาตามวิธีการดำเนินการที่
หลักสตูรกำหนด 

-อาจารย์กรรมการ 
๑๐ คน 
-นักศึกษาช้ันปีท่ี ๑ 
(รุ่นท่ี74) 
จำนวน 90 คน 
-กรรมการสโมสร
นักศึกษา ๓๐ คน 
 

(เงินรายได้สถานศึกษา) 
- ค่าอาหารมื้อกลางวันและ
เย็น นศ.พยบ.1 จำนวน ๑๕0 
คน x 9 มื้อ x 50 บาทเป็น
เงิน ๖๗,500 บาท 
- ค่าอาหารมื้อกลางวันและ
เย็น วิทยากรและ
คณะกรรมการ จำนวน ๒๐ 
คน x 9 มื้อ x 50 บาท เป็น
เงิน  ๙,๐00 บาท 
- ค่าตอบแทนวิทยากรจาก
หน่วยงานรัฐบาล ชม.ละ 
๖๐๐ บาท  
จำนวน 1 คน x ๒๐ ชม. 
(คณิตศาสตร์) เป็นเงิน  
๑๒,๐00 บาท 
- ค่าตอบแทนวิทยากรจาก
หน่วยงานรัฐบาล ชม.ละ 
๖๐๐ บาท จำนวน 1 คน x 7 
ชม. x 5 วัน  (ภาษาอังกฤษ)
เป็นเงิน 21,000 บาท 
- ค่าตอบแทนวิทยากร
ภาคเอกชนบรรยาย ชม.ละ 

ปีการศึกษา 
2565 ก่อนเปดิ
เรียน 2 สัปดาห ์

 

นักศึกษาใหม่
สามารถปรับตัว 
ด้านวิชาการ ด้าน
การใช้ชีวิตในการที่
จะเข้ามาศึกษาใน
หลักสตูรพยาบาล
ศาสตร์ พร้อมที่จะ
เรียนตามที่หลักสูตร
กำหนด และสำเร็จ
การศึกษาใน
ระยะเวลาที่กำหนด 

อ.ปิยะเนตร  
วิริยะปราโมทย ์
อ.อวินนท ์
บัวประชุม 



      แผนปฏิบัตกิาร ปีงบประมาณ ๒๕๖5  วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี พทุธชินราช (ปรับแผนกลางปี) หน้า 85 
  

  

โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

กำหนด และสำเร็จ
การศึกษาใน
ระยะเวลาที่กำหนด 

1.2.2 คณุสมบัติของนักศึกษาท่ี
รับใหม ่
1.2.3 ศึกษาทบทวนวิเคราะหผ์ล
การดำเนินงานการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าศึกษาในปีการศึกษา
ที่ผ่านมา 
1.3.จัดทำแผนการเตรียมการ
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
ตามผลการวเิคราะห์ซึ่ง
ประกอบด้วย 
1.3.1 กิจกรรมปฐมนิเทศ 
1.3.2 การเตรยีมความพร้อมดา้น
วิชาการ และด้านการใช้ชีวิต 
1.4.รองผู้อำนวยการกลุ่มงาน
วิชาการเสนอแผนการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าศึกษาเข้ารับการ
พิจารณาอนุมัติจากคณะกรรม
บริหารวิทยาลัย 
๒.ขั้นดำเนินการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าศึกษา 
๒.1คณะกรรมการเตรยีมความ
พร้อมก่อนเข้าศึกษาจัดทำ
โครงการเพื่อขออนุมัติและ จดัทำ

1,2๐๐ บาท จำนวน 1 คน x 
2 ชม. เป็นเงิน   2,400 บาท 
- ค่าถ่ายเอกสาร เป็นเงิน   
1,000 บาท 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นเงิน   
2,100 บาท 
- ค่าจัดจ้างกระเป๋าใส่เอกสาร 
จำนวน ๑๕0ใบ x 200 บาท 
เป็นเงิน ๓๐,000 บาท 
- ค่าจ้างทำพิธีบายศรีสู่ขวัญ 
เป็นเงิน   5,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  
๑๕0,000 บาท 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

แบบประเมินความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษา ได้แก่ แบบประเมินทักษะ
การเรยีนในศตวรรษที่ 21 
ความสามารถในการปรับตัว 
แบบทดสอบภาษาอังกฤษ 
แบบทดสอบคณิตศาสตร์  
๒.2 ดำเนินการประเมินความ
พร้อมก่อนเข้าศึกษาของนักศึกษา
ตามแบบประเมินที่กำหนด(pre 
test) 
๒.3 วิเคราะห์ตรวจสอบและ
สรุปผลการประเมินใน 2.2 มา
ประชุมออกแบบกิจกรรมการ
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
ตามแผนที่กำหนด 
๒.4 ดำเนินการเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าศึกษาตามกิจกรรมที่
กำหนด 
๒.4.1 กิจกรรมการปฐมนิเทศ 
๒.4.2 กิจกรรมการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าศึกษา 
๒.5 ดำเนินการเตรียมความพร้อม
ของช้ันปีท่ี 1 ในเรื่องการปรับตัว/
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

การใช้ชีวิต /ภาษาอังกฤษ/ทักษะ
ศตวรรษที่ 21 (การเรียนแบบ 
Active Learning)/หน่วยบริการ
นอกหลักสูตรที่วิทยาลยัจัดให้ 
(1๐วัน) ทดสอบภาษาอังกฤษและ
คณิตศาสตร์ออนไลน์เมื่อได้ชื่อผู้
เข้าเรียน 
วันท่ี1 รับมอบตัวและปฐมนเิทศ
วิทยาลัยฯ/พบอาจารย์ที่ปรึกษา 
และประชุมผู้ปกครอง 
วันท่ี 2 การใช้ชีวิต การเรียนรู้ใน
สังคมวิธีใหม่(new normal)และ
ลักษณะวิชาชีพ ในสถาบันการ 
ศึกษาและการเรยีน /การเรียนรู้
วัฒนธรรมพื้นบ้านและทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมไทยผ่านพิธีบายศรี
สู่ขวัญและไปศึกษาวัฒนธรรม
พื้นบ้าน  
วันท่ี 3-4 อัตลักษณ์การเรียนแบบ
Active Learning (overview, 
mapping,การเรียนรู้แบบ authentic, 
reflective thinking) และความรู้
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

บริหารจดัการสุขภาวะชุมชนและ
การพยาบาลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
วันท่ี 5-9 พัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในเรื่อง การ
สืบค้นสารสนเทศ/ห้องสมุด/
คอมพิวเตอร/์ภาษาอังกฤษ/
คณิตศาสตร์(นักศึกษาที่มีผลการ
สอบภาษาอังกฤษหรือ/และ
คณิตศาสตร์ไม่ผ่านเกณฑ์) 
วันท่ี10 ปฐมนิเทศหลักสูตร
รายวิชา ถอดบทเรียนการเรียนรู้
และประเมินโครงการหลังเข้าร่วม
เตรียมความพร้อมได้แก ่
ทดสอบภาษาอังกฤษและ
คณิตศาสตร์ แบบประเมินทักษะ
การเรยีนในศตวรรษที่ 21 
๓.ขั้นประเมินผลการดำเนินงาน 
๓.1คณะกรรมการเตรยีมความ
พร้อมก่อนเข้าศึกษา อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รอง
ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ และ
ผู้เกี่ยวข้องรวบรวมผลการ
ดำเนินงานการเตรยีมความพร้อม
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

ก่อนเข้าศึกษาตามตัวช้ีวัด
ความสำเร็จของระบบได้แก ่
๓.1.1 อัตราคงอยู่ของนักศึกษาใน
ช้ันปีท่ี 1 ร้อยละ 95 
๓.1.2 ร้อยละ 100 ของ
นักศึกษาใหม่มีความพึงพอใจต่อ
การเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษาอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ยมาก 
กว่าหรือเท่ากับ 3.51 จาก
คะแนนเตม็ 5 
๓.2 คณะกรรมการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าศึกษา อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รอง
ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ และ
ผู้เกี่ยวข้องร่วมกัน ประเมิน 
กระบวนการเตรยีมความพร้อม
ก่อนเข้าศึกษาและจดัทำแนวทาง
พัฒนาตามผลการประเมิน 
๓.3 นำผลการประเมินในข้อ ๓.
1.1และ๓.1.2 และแนวทางการ
พัฒนาตามผลการประเมิน 
รายงานต่อคณะกรรมการ บริหาร



      แผนปฏิบัตกิาร ปีงบประมาณ ๒๕๖5  วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี พทุธชินราช (ปรับแผนกลางปี) หน้า 90 
  

  

โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

วิทยาลัยเพื่อรับข้อเสนอแนะใน
การพัฒนา 
๔.ขั้นนำผลการประเมินไปปรับปรุง 
๔.1 นำผลการประเมิน และ
ข้อเสนอ แนะจากคณะ
กรรมการบริหารวิทยาลัยไป
ปรับปรุงการดำเนินงานในปี
การศึกษาต่อไป 
๔.2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดบท 
เรียนหรือเทียบเคยีงผลการ
ดำเนินงาน กับหน่วยงานที่คัดสรร 
เพื่อการดำเนินงานสู่แนวปฏิบตัิที่ดี 
๔.3 เผยแพร่แนวปฏิบัติทีด่ ี
 
 
 
 
 
 
 

สรุปงบประมาณโครงการ RP๐๑-๐6 150,000    
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

โครงการRP๐๑-๐7 
โครงการเตรียม
ความพร้อมก่อน
เรียน  
(รหัสคณะ FON-
Edu-R07) 
 
 โครงการเพื่อ
พัฒนาวิทยาลัยตาม
กลยุทธ์ 
โครงการงาน
ประจำ 
 
วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อให้นักศึกษา
แต่ละชั้นปีมีความ
เข้าใจในหลักสตูร/
การจัดการเรยีนการ
สอน การวัดและ
ประเมินผลในแต่ละ
รายวิชา 
2. เพื่อให้นักศึกษามี
ความเข้าใจวิธีการ

1. ค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจของนักศึกษาแต่
ละชั้นปีต่อโครงการ
เตรียมความพร้อมก่อน
เรียนในระดับดี 
(ค่าเฉลี่ยมากกว่าหรือ
เท่ากับ 3.51 จาก
คะแนนต็ม 5) 
2. ร้อยละ 80 ของ
นักศึกษาแต่ละช้ันปีมี
ความเข้าใจในหลักสูตร/
การจัดการเรยีนการ
สอน การวัดและ
ประเมินผลในแต่ละ
รายวิชาในระดบัดี 
(ค่าเฉลี่ยมากกว่าหรือ
เท่ากับ 3.51 จาก
คะแนนต็ม 5) 
3. ร้อยละ 80 ของ
นักศึกษามีความเข้าใจ
วิธีการเรียนรู้ผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์โดยการ
เรียนรูด้้วย Google 

กิจกรรมที่ ๑ การเตรียมความ
พร้อมชั้นปีที่ 3 (รุ่น ๗๑)ภาค
ปลายและภาคฤดูร้อน (ปกศ.๖๔) 
วันท่ี ๑ (๒๘ ต.ค. ๖๔)   
- ช้ีแจงปฏิทินการจัดการเรียนการ
สอนในรายวิชาที่เปิดสอนภาค
ปลาย (๓ วิชา) และภาคฤดรู้อน 
(๔ วิชา) รวม ๗ รายวิชา  
(โดยอาจารย์ผูร้ับผดิชอบรายวิชา) 
วันท่ี ๒ (๒๙ ต.ค. ๖๔ (เช้า) 
- ทบทวนความเข้าใจเรื่อง ๒P-
Safety และการป้องกันการ
แพร่กระจายเช้ือ  
(โดยวิทยากรภายใน) 
- วิเคราะห์ประเด็นสิทธิผูป้่วย การ
บริหารความเสี่ยงในการให้การ
พยาบาล และความเสี่ยงต่อการ
ฟ้องร้อง (โดยวิทยากรภายใน) 
- ทบทวนระบบการใช้ฐานข้อมูล
และการอ้างอิงเอกสารวิชาการ  
(โดยวิทยากรภายใน) 

นักศึกษาช้ันปีท่ี ๓ 
(รุ่น 7๑)  
จำนวน 1๔๘ คน  
 

กิจกรรมที่ 1 
- ไม่ใช้งบประมาณ 

ภาคปลาย 
ภาคฤดูร้อน 
๒9-30 (เช้า) 
ตุลาคม 2564 
 
 

 

นักศึกษามีความ
พร้อมก่อนการฝึก
ภาคปฏิบตัิใน
รายวิชาภาคปลาย 
และภาคฤดูร้อน ปี
การศึกษา ๒๕๖๔  

อ.ดร.สภุาณี  
คลังฤทธิ์ 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

เรียนรูผ้่านระบบ
คอมพิวเตอร์โดยการ
เรียนรูด้้วย Google 
Classroomและการ
สืบค้นข้อมูลจาก
ฐานข้อมูลของ
วิทยาลัยได ้
3. เพือ่ให้นักศึกษามี
ความรู้ ความเข้าใจ
เรื่องหลัก 2P 
safety 
4. เพื่อให้นักศึกษามี
ทัศนคติที่ดีต่อ
วิชาชีพพยาบาล 
5. เพื่อพัฒนาอัต
ลักษณ์บณัฑิต การ
บริการสุขภาพด้วย
หัวใจความเป็น
มนุษย ์

Classroomและการ
สืบค้นข้อมูลจาก
ฐานข้อมูลของวิทยาลัย
ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย
มากกว่าหรือเท่ากับ 
3.51 จากคะแนนต็ม 
5) 
4. ร้อยละ 80 ของ
นักศึกษาแต่ละช้ันปีมี
ความรู้ความเข้าใจเรื่อง
หลัก 2P safety 
5. ค่าเฉลี่ยทัศนคตติ่อ
วิชาชีพพยาบาลของ
นักศึกษาอยู่ในระดับดี 
(ค่าเฉลี่ยมากกว่าหรือ
เท่ากับ 3.51 จาก
คะแนนต็ม 5) 
6. ค่าเฉลี่ยผลการ
ประเมินอัตลักษณ์
บัณฑิตอยู่ในระดับดี 
(ค่าเฉลี่ยมากกว่าหรือ
เท่ากับ 3.51 จาก
คะแนนต็ม 5) 

- การบริการสุขภาพด้วยหัว
ใจความเป็นมนุษย์ (โดยวิทยากร
ภายใน) 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

 1. ร้อยละ 80 ของ
นักศึกษาแต่ละช้ันปีมี
ความเข้าใจในหลักสูตร/
การจัดการเรยีนการ
สอน การวัดและ
ประเมินผลในแต่ละ
รายวิชาในระดบัดี 
(ค่าเฉลี่ยมากกว่าหรือ
เท่ากับ 3.51 จาก
คะแนนต็ม 5) 
2. ร้อยละ 80 ของ
นักศึกษามีความเข้าใจ
วิธีการเรียนรู้ผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์โดยการ
เรียนรูด้้วย Google 
Classroomและการ
สืบค้นข้อมูลจาก
ฐานข้อมูลของวิทยาลัย
ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย
มากกว่าหรือเท่ากับ 
3.51 จากคะแนนต็ม 
5) 

กิจกรรมที่ ๒ การเตรียมความ
พร้อมชั้นปีที่ 2 (รุ่น ๗๒) ภาค
ปลาย (ปกศ.๖๔) 
วันท่ี ๑  
(วันท่ี 4 พ.ย. ๖๔) 
- ประเมินผล และวิเคราะห์
ประเด็นปัญหาในการเรยีนภาคต้น 
ปกศ.๖๔ 
- ทบทวนระบบการเรยีนออนไลน ์
และการตรวจสอบการเข้าระบบ 
Google Classroom ของ
นักศึกษาทุกคน ในรายวิชาภาค
ปลาย 
(โดย เจ้าหนา้ที่งานเทคโนโลยี) 
- ทบทวนการใช้ระบบฐานข้อมูล
และสารสนเทศของวิทยาลัยฯ ใน
การเรยีนออนไลน ์
(โดย เจ้าหนา้ที่งานเทคโนโลยี) 
- ทบทวนหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
และการเรียนรู้ด้วยตนเองของ
นักศึกษาในการเรียนด้วยระบบ
ออนไลน์  
(เชิญอาจารยภ์ายในวิทยาลยั) 

นักศึกษาช้ันปีท่ี 2  
(รุ่น 7๒)  
จำนวน ๑๒๐ คน  
 

กิจกรรมที่ 2 
- ไม่ใช้งบประมาณ 

วันท่ี 28-29 
ตุลาคม 2564  
(๒ วัน) 

นักศึกษามีความ
พร้อมก่อนการเรียน
การสอนในรายวิชา
ภาคปลาย  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔  

อ.ดร.สภุาณี  
คลังฤทธิ์ 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

3. ค่าเฉลี่ยผลการ
ประเมินอัตลักษณ์
บัณฑิตอยู่ในระดับดี 
(ค่าเฉลี่ยมากกว่าหรือ
เท่ากับ 3.51 จาก
คะแนนต็ม 5) 

วันท่ี ๒  
(วันท่ี 5 พ.ย. ๖๔) 
- ช้ีแจงรายละเอียดของรายวิชาที่
เปิดสอนในภาคปลาย (โดย
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชา) 
  

 1. ร้อยละ 80 ของ
นักศึกษาแต่ละช้ันปีมี
ความเข้าใจในหลักสูตร/
การจัดการเรยีนการ
สอน การวัดและ
ประเมินผลในแต่ละ
รายวิชาในระดบัดี 
(ค่าเฉลี่ยมากกว่าหรือ
เท่ากับ 3.51 จาก
คะแนนต็ม 5) 
2 ร้อยละ 80 ของ
นักศึกษามีความเข้าใจ
วิธีการเรียนรู้ผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์โดยการ
เรียนรูด้้วย Google 
Classroomและการ
สืบค้นข้อมูลจาก

กิจกรรมที่ ๓ การเตรียมความ
พร้อมชั้นปีที่ ๑ (รุ่น ๗๓) 
ภาคปลาย (ปกศ.๖๔) 
วันท่ี ๑  
(วันท่ี ๒๙ พ.ย. ๖๔) 
- ประเมินผล และวิเคราะห์ถอด
บทเรียนประเด็นปญัหาในการ
เรียนการสอนในภาคต้น  
- ทบทวนระบบการเรยีนการสอน 
บทบาทและความรับผดิชอบของ
นักศึกษาท่ีสอดคล้องกับรูปแบบ
การเรยีนการสอนในแต่ละรูปแบบ 
(How to learn) 
(โดย อาจารย์ประจำช้ัน และ
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบโครงการ) 
วันท่ี ๒  
(วันท่ี ๓๐ พ.ย. ๖๔) 

นักศึกษาช้ันปีท่ี ๑ 
(รุ่น 7๓)  
จำนวน ๙๐ คน  
 

กิจกรรม 3 
- ไม่ใช้งบประมาณ 

วันท่ี 1-3 
ธันวาคม 2564  
 

นักศึกษามีความ
พร้อมก่อนการเรียน
การสอนในรายวิชา
ภาคปลาย  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔  

อ.ดร.สภุาณี  
คลังฤทธิ์ 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

ฐานข้อมูลของวิทยาลัย
ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย
มากกว่าหรือเท่ากับ 
3.51 จากคะแนนต็ม 
5) 
3. ค่าเฉลี่ยผลการ
ประเมินอัตลักษณ์
บัณฑิตอยู่ในระดับดี 
(ค่าเฉลี่ยมากกว่าหรือ
เท่ากับ 3.51 จาก
คะแนนต็ม 5) 
 

- แนะนำช่องทางการเรียนการ
สอนด้วยระบบ Google 
Classroom และตรวจสอบการ
เข้าระบบ ของนักศึกษาทุกคน  
(โดย เจ้าหนา้ที่งานเทคโนโลยี) 
วันท่ี ๓  
(วันท่ี ๑ ธ.ค. ๖๔) 
- ช้ีแจงรายละเอียดของรายวิชาที่
เปิดสอนในภาคปลาย (โดย
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชา) 
วันท่ี ๔  
(วันท่ี ๒ ธ.ค. ๖๔) 
- ช้ีแจงรายละเอียดของรายวิชาที่
เปิดสอนในภาคปลาย (โดย
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชา) 
วันท่ี ๕  
(วันท่ี ๓ ธ.ค. ๖๔) 
- ทบทวนการใช้ระบบฐานข้อมูล
และสารสนเทศของวิทยาลัยฯ  
(โดย เจ้าหนา้ที่งานเทคโนโลยี) 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

 1. ร้อยละ 80 ของ
นักศึกษาแต่ละช้ันปีมี
ความเข้าใจในหลักสูตร/
การจัดการเรยีนการ
สอน การวัดและ
ประเมินผลในแต่ละ
รายวิชาในระดบัดี 
(ค่าเฉลี่ยมากกว่าหรือ
เท่ากับ 3.51 จาก
คะแนนต็ม 5) 
2. ร้อยละ 80 ของ
นักศึกษาแต่ละช้ันปีมี
ความรู้ความเข้าใจเรื่อง
หลัก 2P safety 
3. ค่าเฉลี่ยทัศนคตติ่อ
วิชาชีพพยาบาลของ
นักศึกษาอยู่ในระดับดี 
(ค่าเฉลี่ยมากกว่าหรือ
เท่ากับ 3.51 จาก
คะแนนต็ม 5) 
 

กิจกรรมที่ ๔ การเตรียมความ
พร้อมชั้นปีที่ ๒ (รุ่น ๗๒) 
ภาคฤดูร้อน (ปกศ.๖๔) 
วันท่ี ๑  
(๙ มี.ค. ๖๕) 
- ช้ีแจงรายละเอียดของรายวิชาที่
เปิดสอนในภาคฤดูร้อน จำนวน ๒ 
รายวิชา (โดยอาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
รายวิชา) 
- ทบทวนการนำกระบวนการ
พยาบาลลงสู่การปฏิบัต ิ
- ทบทวนบทบาทและความ
รับผิดชอบของนักศึกษาในการ
เรียนการสอนภาคปฏิบตัิ (How 
to learn) 
วันท่ี ๒  
(๑๐ มี.ค. ๖๕) 
- ทบทวนการปฏิบัติหัตถการที่
สำคัญ (โดย ทีมอาจารย์นิเทศ) 
วันท่ี ๓ 
 (๑๑ มี.ค. ๖๕) 
- ทบทวนความเข้าใจเรื่องสิทธิ
ผู้ป่วย 

นักศึกษาช้ันปีท่ี 2  
(รุ่น 7๒)  
จำนวน 1๒๐ คน  
 

กิจกรรมที่ 4 
- ไม่ใช้งบประมาณ 

วันท่ี ๙ - ๑๑ 
มีนาคม 2565  
(๓ วัน) 

นักศึกษามีเจคติทีด่ี 
และมีความพร้อม
ก่อนการฝึก
ภาคปฏิบตัิใน
รายวิชาภาคฤดรู้อน 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔  

อ.ดร.สภุาณี  
คลังฤทธิ์ 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

- ทบทวนความเข้าใจเรื่อง ๒P-
Safety และการป้องกันการ
แพร่กระจายเช้ือ 
(โดย เชิญอาจารย์ในวิทยาลยั) 
- กิจกรรมสร้างเสริมแรงบันดาลใจ
ในการฝึกภาคปฏิบัตคิรั้งแรก 
(โดย เชิญอาจารย์ในวิทยาลยั) 
- กำหนดเป้าหมายการเรียน
ร่วมกันระหว่างนักศึกษาและ
อาจารย์นิเทศ 
- เตรียมความพร้อม ณ แหล่งฝึก 
(อาจารย์นิเทศประจำกลุ่ม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ร้อยละ 80 ของ
นักศึกษามีความเข้าใจ
ในหลักสูตร/การจัดการ
เรียนการสอน การวดั
และประเมินผลในแต่ละ
รายวิชาในระดบัดี 
(ค่าเฉลี่ยมากกว่าหรือ
เท่ากับ 3.51 จาก
คะแนนต็ม 5) 
2 ร้อยละ 80 ของ
นักศึกษามีความเข้าใจ

กิจกรรมที่ ๕ การเตรียมความ
พร้อมชั้นปีที่ ๒ (รุ่น ๗๓) 
ภาคต้น (ปกศ.๖๕) 
วันท่ี ๑  
(๑๔ มิ.ย. ๖๕)  
- ช้ีแจงหลักสูตรการจัดการเรียน
การสอน รายละเอียดของรายวิชา
ที่เปิดสอนตลอดปีการศึกษา 
๒๕๖๕ (โดย รองฯวิชาการ) 
- ช้ีแจงระบบการจัดการศึกษา 
และระบบการเรียนการสอน

นักศึกษาช้ันปีท่ี ๒  
(รุ่น 7๓)  
จำนวน ๙๐ คน  
 

กิจกรรมที่ 5 
- ไม่ใช้งบประมาณ 

๑๔ - ๑๗ 
มิถุนายน 2565 
(๔ วัน)  

นักศึกษามีความ
เข้าใจในระบบการ
เรียนการสอน และมี
ความพร้อมก่อนการ
เรียนการสอนใน
รายวิชาภาคต้น ปี
การศึกษา ๒๕๖๕ 

อ.ดร.สภุาณี  
คลังฤทธิ์ 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

 วิธีการเรียนรู้ผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์โดยการ
เรียนรูด้้วย Google 
Classroomและการ
สืบค้นข้อมูลจาก
ฐานข้อมูลของวิทยาลัย
ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย
มากกว่าหรือเท่ากับ 
3.51 จากคะแนนต็ม 
5) 
3. ค่าเฉลี่ยผลการ
ประเมินอัตลักษณ์
บัณฑิตอยู่ในระดับดี 
(ค่าเฉลี่ยมากกว่าหรือ
เท่ากับ 3.51 จาก
คะแนนต็ม 5) 
 

ภาคทฤษฎี ทดลอง และ
ภาคปฏิบตัิ (แบบปกติ/ออนไลน์) 
(โดย ประธานหลักสูตร) 
- ช้ีแจงระบบระบบทะเบียน การ
วัดและประเมินผล 
(โดย หน่วยงานจัดการศึกษา) 
- ช้ีแจงระบบการอุทรณ์ ร้องเรียน 
(โดย งานกิจการนักศึกษา) 
 
วันท่ี ๒ (๑๕ มิ.ย. ๖๕) 
- ทบทวนระบบการเรยีนการสอน
ผ่าน Google Classroom และ
ตรวจสอบการเข้าระบบ ของ 
นักศึกษาทุกคน ในรายวิชาที่เปิด
สอนภาคต้น ปกศ.๖๕ 
(โดย เจ้าหนา้ที่งานเทคโนโลยี) 
- การใช้ระบบฐานข้อมูล และ
ระบบสารสนเทศของวิทยาลัยฯ 
- กระบวนการเรียนรูด้้วยตนเอง 
และการสืบค้นข้อมลู 
(โดย เจ้าหนา้ที่งานเทคโนโลยี) 
วันท่ี ๓  
(๑๖ มิ.ย. ๖๕) 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

- ช้ีแจงรายละเอียดของรายวิชาที่
เปิดสอนในภาคต้น  
(โดยอาจารย์ผูร้ับผดิชอบรายวิชา) 
วันท่ี ๔ (๑๗ มิ.ย. ๖๕) 
- ช้ีแจงรายละเอียดของรายวิชาที่
เปิดสอนในภาคต้น  
(โดยอาจารย์ผูร้ับผดิชอบรายวิชา) 

 1. ร้อยละ 80 ของ
นักศึกษามีความเข้าใจ
ในหลักสูตร/การจัดการ
เรียนการสอน การวดั
และประเมินผลในแต่ละ
รายวิชาในระดบัดี 
(ค่าเฉลี่ยมากกว่าหรือ
เท่ากับ 3.51 จาก
คะแนนต็ม 5) 
2 ร้อยละ 80 ของ
นักศึกษามีความเข้าใจ
วิธีการเรียนรู้ผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์โดยการ
เรียนรูด้้วย Google 
Classroomและการ
สืบค้นข้อมูลจากฐาน 

กิจกรรมที่ ๖ การเตรียมความ
พร้อมชั้นปีที่ ๓ (รุ่น ๗๒) 
ภาคต้น (ปกศ.๖๕) 
วันที่ ๑ (๑๓ ม.ิย. ๖๕) 
- การใช้ระบบฐานข้อมลู และระบบ
สารสนเทศของวิทยาลยัฯ 
- กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง และ
การสืบค้นข้อมลู 
(โดย เจ้าหน้าที่งานเทคโนโลยี) 
- ทบทวนระบบการเรียนการสอนผ่าน 
Google Classroom และตรวจสอบ
การเข้าระบบ ของนักศกึษาทุกคน ใน
รายวิชาทีเ่ปิดสอนภาคต้น ปกศ.๖๕ 
(โดย เจ้าหน้าที่งานเทคโนโลยี) 
วันที่ ๒ (๑๕ ม.ิย. ๖๕) 

นักศึกษาช้ันปีท่ี ๓  
(รุ่น 7๒)  
จำนวน ๑๒๐ คน  
 

กิจกรรมที่ 6 
- ไม่ใช้งบประมาณ 

๑๓, ๑4 - ๑๗ 
มิถุนายน 2565 
(๔ วัน) 

นักศึกษามีความ
เข้าใจในระบบการ
เรียนการสอน และมี
ความพร้อมก่อนการ
เรียนการสอนใน
รายวิชาภาคต้น ปี
การศึกษา ๒๕๖๕ 

อ.ดร.สภุาณี  
คลังฤทธิ์ 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

ข้อมูลของวิทยาลัยใน
ระดับดี (ค่าเฉลีย่
มากกว่าหรือเท่ากับ
3.51 จากคะแนนต็ม5) 
3. ค่าเฉลี่ยผลการ
ประเมินอัตลักษณ์
บัณฑิตอยู่ในระดับดี 
(ค่าเฉลี่ยมากกว่าหรือ
เท่ากับ 3.51 จาก
คะแนนต็ม 5) 
 

- ช้ีแจงหลักสูตรการจัดการเรยีนการ
สอน รายละเอียดของรายวิชาที่เปดิ
สอนตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๕(โดย 
รองฯวิชาการ) 
- ช้ีแจงระบบการจัดการศกึษา และ
ระบบการเรียนการสอน 
- ช้ีแจงระบบระบบทะเบียน การ
วัดและประเมินผล 
(โดย หน่วยงานจัดการศึกษา) 
- ช้ีแจงระบบการอุทรณ์ ร้องเรียน 
(โดย งานกิจการนักศึกษา) 
ภาคทฤษฎี ทดลอง และภาคปฏิบัติ 
(แบบปกต/ิออนไลน์) 
(โดย ประธานหลักสูตร) 
- ช้ีแจงระบบระบบทะเบยีน การวัด
และประเมินผล 
(โดย หน่วยงานจัดการศึกษา) 
- ช้ีแจงระบบการอุทรณ์ ร้องเรียน
(โดย งานกิจการนักศกึษา) 
วันที่ ๓ (๑๖ ม.ิย. ๖๕) 
- ช้ีแจงรายละเอียดของรายวิชาที่เปดิ
สอนในภาคต้น  
(โดยอาจารยผ์ู้รับผดิชอบรายวิชา) 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ ๔ (๑๗ ม.ิย. ๖๕) 
- ช้ีแจงรายละเอียดของรายวิชาที่เปดิ
สอนในภาคต้น  
(โดยอาจารยผ์ู้รับผดิชอบรายวิชา) 

 1. ร้อยละ 80 ของ
นักศึกษามีความเข้าใจ
ในหลักสูตร/การจัดการ
เรียนการสอน การวดั
และประเมินผลในแต่ละ
รายวิชาในระดบัดี 
(ค่าเฉลี่ยมากกว่าหรือ
เท่ากับ 3.51 จาก
คะแนนต็ม 5) 
2 ร้อยละ 80 ของ
นักศึกษามีความเข้าใจ
วิธีการเรียนรู้ผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์โดยการ
เรียนรูด้้วย Google 
Classroomและการ
สืบค้นข้อมูลจาก
ฐานข้อมูลของวิทยาลัย
ในระดับดี (ค่าเฉลี่ยมาก 

กิจกรรมที่ ๗ การเตรียมความ
พร้อมชั้นปีที่ ๔ (รุ่น ๗๑) 
ภาคต้น (ปกศ.๖๕) 
วันที่ ๑ (๑๓ มิ.ย. ๖๕) 
- กระบวนการทำงานเป็นทีม และ
ภาวะผู้นำ 
- การบริหารความเสี่ยงต่อ
อุบัติการณ์ฟ้องร้อง 
- สิทธิผู้ป่วย และการบริการด้วย
หัวใจความเป็นมนุษย ์
- กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจใน
การเตรียมความพร้อมก่อนจบ
การศึกษา 
วันที่ ๒ (๑๔ มิ.ย. ๖๕) 
- การใช้ระบบฐานข้อมูล และ
ระบบสารสนเทศของวิทยาลัยฯ 
- กระบวนการเรียนรูด้้วยตนเอง 
และการสืบค้นข้อมลู 
(โดย เจ้าหนา้ที่งานเทคโนโลยี) 

นักศึกษาช้ันปีท่ี ๔  
(รุ่น 7๑)  
จำนวน ๑๔๘ คน  
 

กิจกรรมที่ 7 
- ไม่ใช้งบประมาณ 

วันท่ี ๑๓ - ๑๔, 
๑๖ - ๑๗ 
มิถุนายน 2565 
(๔ วัน) 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักศึกษามีความ
เข้าใจในระบบการ
เรียนการสอนในช้ัน
ปีสุดท้าย มีความ
พร้อมก่อนการเรียน
การสอนในรายวิชา
ภาคต้น ปีการศึกษา 
๒๕๖๕ รวมทั้ง
ตระหนักถึง
ความสำคญัในการ
เตรียมความพร้อม
ในการจบการศึกษา 

อ.ดร.สภุาณี  
คลังฤทธิ์ 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

กว่าหรือเท่ากับ 3.51 
จากคะแนนต็ม 5) 
3. ค่าเฉลี่ยผลการ
ประเมินอัตลักษณ์
บัณฑิตอยู่ในระดับดี 
(ค่าเฉลี่ยมากกว่าหรือ
เท่ากับ 3.51 จาก
คะแนนต็ม 5) 
 

- ทบทวนระบบการเรยีนการสอน
ผ่าน Google Classroom และ
ตรวจสอบการเข้าระบบ ของ
นักศึกษาทุกคน ในรายวิชาที่เปิด
สอนภาคต้น ปกศ.๖๕ 
(โดย เจ้าหนา้ที่งานเทคโนโลยี) 
วันที่ ๓ (๑๖ มิ.ย. ๖๕) 
ช้ีแจงหลักสูตรการจดัการเรียน
การสอนรายละเอียดของรายวิชา
ที่เปิดสอนตลอดปีการศึกษา 
๒๕๖๕ (โดย รองฯวิชาการ) 
- ช้ีแจงการเตรียมตัวในการศึกษา
ช้ันปีสุดท้ายก่อนจบการศึกษา 
(โดย รองฯวิชาการ) 
- ช้ีแจงระบบการระบบการจดั
การศึกษา และระบบการเรียนการ
สอนภาคทฤษฎี ทดลอง และ
ภาคปฏิบตัิ (แบบปกติ/ออนไลน์)  
 (โดย ประธานหลักสูตร) 
- ช้ีแจงระบบทะเบียน การวัดและ
ประเมินผล (โดย หน่วยงาน
จัดการศึกษา) 
วันท่ี ๔ (๑๗ มิ.ย. ๖๕) 



      แผนปฏิบัตกิาร ปีงบประมาณ ๒๕๖5  วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี พทุธชินราช (ปรับแผนกลางปี) หน้า 103 
  

  

โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

- ช้ีแจงรายละเอียดของรายวิชาที่
เปิดสอนในภาคต้น  
(โดยอาจารย์ผูร้ับผดิชอบรายวิชา) 

 1. ร้อยละ 80 ของ
นักศึกษามีความเข้าใจ
ในหลักสูตร/การจัดการ
เรียนการสอน การวดั
และประเมินผลในแต่ละ
รายวิชาในระดบัดี 
(ค่าเฉลี่ยมากกว่าหรือ
เท่ากับ 3.51 จาก
คะแนนต็ม 5) 
2 ร้อยละ 80 ของ
นักศึกษามีความเข้าใจ
วิธีการเรียนรู้ผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์โดยการ
เรียนรูด้้วย Google 
Classroomและการ
สืบค้นข้อมูลจาก
ฐานข้อมูลของวิทยาลัย
ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย
มากกว่าหรือเท่ากับ 

กิจกรรมที่ ๘ การเตรียมความ
พร้อมชั้นปีที่ ๑ (รุ่น ๗๔) 
ภาคต้น (ปกศ.๖๕) 
- ช้ีแจงรายละเอียดของรายวิชาที่
เปิดสอนในภาคต้น  
(โดยอาจารย์ผูร้ับผดิชอบรายวิชา) 

นักศึกษาช้ันปีท่ี ๑  
(รุ่น 7๔)  
จำนวน 90 คน  
 

กิจกรรมที่ 8 
- ไม่ใช้งบประมาณ 

(๑ วันก่อนเปิด
ภาคการศึกษา 
256๕)   
(ร่วมกับโครงการ
เตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าศึกษา) 

นักศึกษามีความ
เข้าใจในระบบการ
เรียนการสอน
ระดับอุดมศึกษา 
และมีความพร้อม
ก่อนการเรียนการ
สอนภาคต้น  
ปีการศึกษา ๒๕๖๕  

ดร.สภุาณี  
คลังฤทธิ์ 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

3.51 จากคะแนนต็ม 
5) 

สรุปงบประมาณโครงการ RP๐๑-๐7 0    
โครงการRP๐๑-๐8  
โครงการพัฒนา
นักศึกษาก่อนเข้าสู่
วิชาชีพ  
(รหัสคณะ FON-
Edu-R07) 
 
 โครงการเพื่อ
พัฒนาวิทยาลัยตาม
กลยุทธ์ 
โครงการงาน
ประจำ 
 
วัตถุประสงค์ 
๑.เพื่อสร้างความ
เข้าใจในสถานการณ์ 
การปฎิบัติงาน
วิชาชีพ 
๒. เพื่อส่งเสริมความ                  
ภาคภูมิใจในวิชาชีพ 

1. ร้อยละ 80 ของ
นักศึกษามีความพึง
พอใจต่อโครงการการ
พัฒนานักศึกษาก่อนเข้า
สู่วิชาชีพ ในระดับดี 
(ค่าเฉลี่ยมากกว่าหรือ
เท่ากับ 3.51 จาก
คะแนนต็ม 5) 
2. ค่าเฉลี่ยความคิดเห็น
ของนักศึกษาท่ีมีทัศนคติ
ต่อสถานการณ์ การ
ปฎิบัติงานวิชาชีพ ≥
๓.๕๑ 
3. ค่าเฉลี่ยความคิดเห็น
ของนักศึกษาท่ีมีทัศนคติ
ที่ดีต่อวิชาชีพ ≥ ๓.๕๑  
4. ค่าเฉลี่ยความคิดเห็น
ของนักศึกษาท่ีมีต่อการ
กลับไปทำงานท่ีแหล่ง

กิจกรรมที่ 1 เตรียมความพร้อม
ก่อนสำเร็จการศึกษา 
๑.วิเคราะหผ์ลการดำเนินงานใน  
ปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
๒.วางแผนจดักิจกรรมการเตรียม
ความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อ
สำเรจ็การศึกษาและอำลาสถาบัน 
๓. ดำเนินการตามแผน 
3.๑ กิจกรรมเตรียมความพร้อม: 
จัดประชุมวิชาการ ให้ความรู้การ
เข้าสู่วิชาชีพการพยาบาล 
- เขตบริการสุขภาพ  
- อภิปรายกลุม่ประเด็นความ
คาดหวังของผู้ให้บริการต่อบัณฑิต  
- การคืนเงินกู้ยืม กยศ. 
3.๒ กิจกรรมพัฒนาบคุลิกภาพ 
3.3 จดักิจกรรมกลุ่มเพื่อความ
ผูกพันสถาบัน : พิธีอำลาสถาบัน
ของนักศึกษารุ่น 70 

นักศึกษาช้ันปี           
ที่ ๔ จำนวน  
177 คน  (รุ่น70) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ ๑ (เงินรายได้) 
 เงินลงทะเบียนนักศึกษา  
จำนวน 35,400 บาท 
-ค่าตอบแทนวิทยากรภาครัฐ
บรรยาย (4 คน x 2 ช่ัวโมง x 
600 บาท) เป็นเงิน 4,800
บาท 
-ค่าตอบแทนวิทยากรภาครัฐ
อภิปรายกลุ่ม (4 คน x 2 
ช่ัวโมง x 600 บาท) 
เป็นเงิน 4,800บาท 
-ค่าตอบแทนวิทยากร
ภาคเอกชนบรรยาย 1 คน x 
1 ช่ัวโมง x 1,200 บาท  
เป็นเงิน 1,200บาท 
-ค่าวัสดุอุปกรณ์ 5,840 
รวมกิจกรรมที่ 1 เป็นเงิน 
16,640 บาท 
 
 

วันท่ี 14-17 
กุมภาพันธ์ 2565  
(4 วัน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. บัณฑติมีทัศนคติ
ที่ดีและศรัทธาต่อ
การประกอบวิชาชีพ
พยาบาล 
๒. บัณฑติของ
วิทยาลัยเข้า
ปฏิบัติงานในระบบ
บริการสุขภาพของ
กระทรวง
สาธารณสุขมากกว่า
หรือเท่ากับร้อยละ 
99  
 

อ.ดร.ศุภาณ์นาฏ 
สุวรรณกิจ 
อ.มัลลิกา คำทา 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

๓.เพื่อสร้างความ
ตระหนักต่อความ
ความกตัญญู/รู้คุณ
ต่อแหล่งทุน 
ประชาชน บ้านเกิด/ 
วิทยาลัยฯ 
 
 
 
 

ทุน /การบริการ
ประชาชน/  
การรักบ้านเกดิ/ 
การเป็นสมาชิก              
สมาคมศิษย์เก่า 
พุทธชินราชพยาบาล 
≥๓.๕๑  

4. ประเมินความสำเร็จของ
โครงการตามแบบประเมินทัศนคติ
และความพึงพอใจต่อการรับ
บริการโครงการ 
5. วิเคราะหผ์ลการประเมิน  
เพื่อหาแนวทางการพัฒนา  
และรายงานผู้เกีย่วข้อง  
6. นำข้อเสนอแนะจากการ
รายงานและการวิเคราะห์รายงาน
การดำเนินงานไปพัฒนาปรับปรุง
ในปีการศึกษาต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  กิจกรรมที่ 2 พิธีมอบสัมฤทธิ์
บัตร 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงานพิธีการสำเรจ็การศึกษา 
2. วางแผนการจัดพิธีสำเร็จ
การศึกษา 
3. ดำเนินการตามแผน เพื่อจดั 
พิธีมอบเอกสารสำคญัการสำเรจ็
การศึกษา 
4. ประเมินผลการดำเนินงาน 

นักศึกษาช้ันปี           
ที่ ๔ จำนวน  
177 คน   
(รุ่น70) 
 
 

กิจกรรมที่ 2 (เงินรายได้) 
-ค่าปกไหม 80 บาท x 197 
เล่ม (นศ. จำนวน ๑77 คน
และนศ.เรียนเยี่ยม 20 คน) 
เป็นเงิน 15,760 บาท 
-ค่าไวนิล  1,500 บาท x 2 แผ่น 
เป็นเงิน 3,000 บาท 
รวมกจิกรรมที่ 2  
เป็นเงนิ 18,760  บาท 
 

วันสำเรจ็
การศึกษา 
18 กุมภาพันธ์ 
2565 
 

 อ.ดร.ศุภาณ์นาฏ 
สุวรรณกิจ 
อ.มัลลิกา คำทา 

สรุปงบประมาณโครงการ RP๐๑-๐8 35,400 บาท     
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

โครงการRP๐๑-๐9  
โครงการพัฒนา
ฐานข้อมูลวชิาการ
เพ่ือการบริหารงาน
บริหารหลักสูตรที่มี
ประสิทธิภาพ  
(รหัสคณะ FON-
Edu-S10) 
 
 โครงการเพื่อ
พัฒนาวิทยาลัยตาม
กลยุทธ์ 
โครงการงาน
ประจำ 
 
วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อจัดทำ
ฐานข้อมูลวิชาการ
เพื่อการบริหารงาน
บริหารหลักสตูรที่มี
ประสิทธิภาพ 
 

1.ค่าคะแนนฐานข้อมูล
วิชาการมีคะแนนเท่ากับ 
3 คะแนนตามเกณฑ์
สภาการพยาบาล 
2. มีฐานข้อมลูและ
ระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารและการ
ตัดสินใจของการบริหาร
วิชาการครบวงจร 
 
 

1. วางแผนการจัดทำระบบฐานข้อมูล
วิชาการเพื่อการบริหารหลักสูตรและ
การตัดสินใจ 
1.1 ประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร งานกิจการนักศึกษา และ
งานทะเบียนฯ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล
เทคโนโลยีท่ีจำเป็นสำหรับการบริหาร
หลักสูตร 
1.2 สำรวจฐานข้อมูลของกลุ่มงาน
วิชาการท่ีมีอยู่  
1.3 วางแผนเพื่อจัดทำระบบ
ฐานข้อมูลของกลุ่มงานวิชาการ  
2. เสนอแผนการเตรียมความพร้อมต่อ
ผู้อำนวยการผ่านรองผู้อำนวยการกลุ่ม
งานวิชาการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
3. ดำเนินการตามแผน 
3.1 ร่วมจัดทำฐานข้อมูลภายใต้ ได้แก่ 
ฐานข้อมูล มคอ. 3, 4, 5, 6, 7  และ
แผนการสอน และฐานข้อมูลอาจารย์
พิเศษ 
3.2 รวบรวมสารสนเทศเพื่อการ
ตัดสินใจด้านการเรียนการสอนได้แก่  
- การแสดงตารางสอนในแต่ละชั้นปี 
- การเปรียบเทียบจำนวนนักศึกษาแรก
เข้าในแต่ละปี 

อาจารย์และ
บุคลากรจำนวน 62 
คน 

(เงินรายได้) 
ค่าจ้างผู้ทำฐานข้อมลู ฐานละ
10,000 บาท x 2 ฐาน 
รวมเป็นเงิน 20,000 บาท 

ตุลาคม 2564-
กันยายน2565 
 

วิทยาลยัมีฐานข้อมูล
วิชาการที่มี
ประสิทธิภาพทนสมัย
พร้อมใช้ในการตดีสินใจ
และเช่ือมต่อระบบ
ฐานข้อมลูของคณะได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

อ.ดร.อัญชลี 
แก้วสระศร ี
อ.ดร.ชลลดา 
ติยะวิสุทธ์ิศร ี
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

- การเปรียบเทียบจำนวนผู้สำเร็จ
การศึกษาและนักศึกษาแรกเข้าในแต่
ละรุ่น แต่ละปี 
- หลักสูตรท่ีเปิดสอน 
- จำนวนรายวิชาท่ีสอนในแต่ละปี
การศึกษา 
- ภาระงานของอาจารย์ผู้สอนในแต่ละ
ปีการศึกษา 
4. มีการนำฐานข้อมูลและสารสนเทศ
ไปใช้ในการบริหารหลักสูตรและการ
ตัดสินใจ 
5. ประเมินผลการใช้ฐานข้อมูลและ
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
หลักสูตร 
6. นำไปปรับปรุงในปีต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปงบประมาณโครงการ RP๐๑-๐9 20,000     
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

โครงการRP01-10
โครงการการกำกับ
มาตาฐานหลักสูตร
พยาบาลศาสตร
บัณฑิต  
(รหัสคณะ FON-
Edu-S01) 
 
 โครงการเพื่อ
พัฒนาวิทยาลัยตาม
กลยุทธ์ 
โครงการงาน
ประจำ 
 
วัตถุประสงค์ 
๑.เพื่อพัฒนาหลักสูตร       
พยาบาลศาสตร
บัณฑิตตามวงรอบที่
กำหนด 
2.เพื่อดำเนินการ
อนุมัติหลักสูตรจาก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

๑. หลักสูตรพยาบาลศา
สตรบณัฑติได้รับการ
พัฒนาตามวงรอบ 5 ปี  
2. มีอาจารย์ผูร้ับผดิชอบ
หลักสตูรและอาจารย์
ประจำหลักสตูรเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่กำหนด 
3. หลักสูตรไดร้ับการ
รับรองและเปิดสอนได้
ตามที่กำหนด 

1. วางแผนพัฒนาหลักสูตร 
1.๑ แต่งตั้งกรรมการดำเนินงาน
พัฒนาหลักสตูร 
1.๒ เสนอรายชื่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้ารับการ
เห็นชอบ และอนุมัติแต่งตั้งตาม
ระบบและกลไกท่ีกำหนดจากคณะ
พยาบาลศาสตร ์
2. อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสตูร
ตามข้อ 1.2 เข้าร่วมจัดทำรา่ง
หลักสตูรพยาบาล 
ศาสตรบัณฑิตฉบับปรับปรุง พ.ศ
2565 กับคณะกรรมการ
หลักสตูรของคณะพยาบาลศาสตร ์
3. เสนอร่างหลักสูตรเข้ารับการ
วิพากษ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. เสนอหลักสตูรเพื่อขอรับการ
รับรองและอนุมัติใช้จากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 
5. เผยแพร่หลักสตูรและเปดิรับ
นักศึกษาตามหลักสตูรกำหนด 

คณะกรรมการ
พัฒนาหลักสตูร 

(เงินอุดหนุน) 
-ค่าธรรมเนียมขออนุมัติ
หลักสตูรพยาบาลศาสตร์
บัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2565 เป็นเงิน 40,000 
บาท 
-ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม
หลักสตูร เป็นเงิน 10,000 
บาท  
รวมงบประมาณ เป็นเงิน 
50,000 บาท 
 
(เงินจัดสรร 50,000 บาท 
เบิกจ่ายจริง 49,900 บาท    
คงเหลืองบประมาณ จำนวน 
100 บาท เพื่อนำงบประมาณ
ไปปรับแผนกลางปี) 
 
 
 

ตุลาคม ๒๕๖๔ -  
กันยายน 2565 

หลักสตูรของ
วิทยาลัยผา่นการ
กำกับมาตรฐานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูร พ.ศ. 
2558 

อ.ดร.ชลลดา 
ติยะวิสุทธ์ิศร ี
อ.ดร.อัญชลี 
แก้วสระศร ี
อ.ดร.กีรต ิ
กิจธีระวุฒิวงษ ์
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

3.เพื่อเปิดสอน
หลักสตูรได้ตามเวลา
ที่กำหนด 

สรุปงบประมาณโครงการที่ RP๐๑-10 59,900    
โครงการRP๐1-11 
โครงการพัฒนาสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู ้
(รหัสคณะ FON-
Edu-S11) 
 
 โครงการเพื่อ
พัฒนาวิทยาลัยตาม
กลยุทธ์ 
โครงการงาน
ประจำ 
 
วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อจัดหาสิ่ง
สนับสนุนการเรยีนรู้
ที่เอื้ออำนวยการต่อ
การจัดการเรยีนการ
สอน 

1. ค่าคะแนนผลการ
ประเมินห้องปฏิบัติการ
พยาบาลตามเกณฑ์การ
รับรองสถานบัน
การศึกษาวิชาการ
พยาบาลและการผดุง
ครรภ์ พ.ศ.2563 ท่ีสภา
การพยาบาลกำหนด 
เท่ากับ 5 คะแนน  
2. ระดับความพึงพอใจ
ของนักศึกษา อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารย์ประจำหลักสตูร
ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียน
รู้อยู่ในระดบัดี มีค่าเฉลี่ย
มากกว่าหรือเท่ากับ 
3.51 จากคะแนนเตม็ 5  

กิจกรรมที่ ๑ จัดหาสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ของหลักสูตร 
1.1 รองผู้อำนวยการกลุ่มงาน
อำนวยการจัดทำร่างนโยบายการ
จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูเ้สนอ
ต่อผู้อำนวยการพิจารณาเห็นชอบ 
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ทรัพยากร 
1.3 คณะกรรมการบรหิารทรยัากร
จัดทำแผนจดัหารสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้และทรัพยากรการศึกษาโดย 
- วิเคราะหผ์ลการดำเนินงาน ผล
การประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ในปีท่ีผ่านมา 
- สำรวจความเพียงพอและพร้อมใช้
ของวัสดุ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ
พยาบาลพื้นฐาน และ
ห้องปฏิบัติการเสมือนจริง 

นักศึกษาช้ันปี           
ที่ 1-๔ จำนวน  
355 คน   
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 1 
(เงินรายได้สถาบันและเงิน
อุดหนุน) 
ครุภัณฑ์ทางการศึกษา  
- หุ่นพ้ืนฐานทางการพยาบาล 
จำนวน 1 ตัว 190,000 
บาท (เงินรายไดส้ถาบัน) 
- หุ่นจำลองทารก (ใช้ทำกลไก
การคลอด) จำนวน 1 ตัว เป็น
เงิน 21,000 บาท (เงิน
รายได้สถาบัน) 
- โมเดลเชิงกรานจำลอง จำนวน 
5 ช้ิน ช้ินละ 25,000 บาท 
เป็นเงิน 125,000 บาท (เงิน
อุดหนุน) 
-หุ่นจำลองหญิงมีครรภ์ จำนวน 
2 ชุด ชุดละ 242,000 บาท 
เป็นเงิน 484,000 บาท (เงิน
อุดหนุน) 

ตุลาคม 2564 
–กันยายน 25๖5 
 

วิทยาลัยมสีิ่ง
สนับสนุนการเรยีนรู้
ที่ทันสมัยเพียงพอ 
พร้อมใช้ เอื้อต่อการ
จัดการเรียนการ
สอนส่งผลให้
นักศึกษามีผลลัพ์
การเรยีนรู้อยู่ใน
ระดับดี และอาจารย์
มีสื่อการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ 
 

อ.จุฑามาศ  
รัตนอัมภา 
(โครงการ) 
อ.พรพิมล  
ชัยสา 
อ.มัลลิกา คำทา 
(กิจกรรม1) 
นางปนัดดา  
จันทร์คุ้ม 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

๒. เพื่อพัฒนาห้อง
ปฏิบัติ การทางการ
พยาบาลให้เสมือน
จริง สอดคล้องกับ
การจัดการศึกษาใน
สตวรรษที่ ๒๑ 
3. เพื่อให้
ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์มีความ
พร้อมใช้งาน 

- สำรวจความต้องการวัสดุ 
ครุภณัฑ์ห้องปฏิบัติการพยาบาล
พื้นฐาน และห้องปฏิบัติการเสมือน
จริงจากภาควิชา 
1.4 เสนอแผนฯต่อคณะ
กรรมการบริหารวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาอนุมัต ิ
1.5 ดำเนินการจัดหา วัสดุ ครุภณัฑ์ 
ให้พร้อมใช้เพียงพอ และมีประสิทธิ 
ภาพตามแผนท่ีกำหนด ดังนี ้
- หุ่นพ้ืนฐานทางการพยาบาล 
จำนวน 1 ตัว  
- หุ่นจำลองทารก(ใช้ทำกลไกการ
คลอด) จำนวน 1 ตัว 
- โมเดลเชิงกรานจำลอง จำนวน 5 
ช้ิน 
- หุ่นจำลองหญิงมีครรภ์ จำนวน 2 
ชุด 
1.6 จดัทำทะเบียนสิ่งสนับสนุน
การเรยีนรู้ในระบบสารสนเทศ 
1.7 ส่งมอบและควบคุมกำกับการ
ใช้งานให้ถูกวิธี โดยระบุขั้นตอนการ
ปฏิบัติการใช้อุปกรณ์ สิ่งสนับสนุน

ปรับปรุง ซ่อมแซม 
-ปรับปรุงห้องปฏิบัติการพยาล 
จำนวน 500,000 บาท (เงิน
รายได้สถาบัน) 
รวมกิจกรรมที่ 1  
เป็นเงิน 1,320,000 บาท 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

การเรยีนรู้, ข้ันตอนการซ่อมแซม
เมื่อชำรุดทั้งในและนอกหน่วยงาน 
1.8 บำรุงรักษาตามแผนฯที่
กำหนด 
1.9 ประเมินผลการจดัหาส่ง
สนับสนุนการเรยีนรู้ตามตัวช้ีวัดที่
กำหนด 
1.10 สรุปรายงานการประเมิน
เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้
ข้อเสนอแนะ 
1.11 นำผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะมาปรับปรุง 

  กิจกรรมที่ 2 ซ่อมบำรุงอุปกรณ์
และครุภัณฑ์ทางการแพทย์  
 
    

นักศึกษาช้ันปี           
ที่ 1-๔ จำนวน  
355 คน   
 

กิจกรรมที่ 2 (เงินอุดหนุน) 
ซ่อมบำรุงอุปกรณ์และ
ครุภัณฑ์ทางการแพทย์  
-ค่าบำรุงรักษาหุ่น SIM ขั้นสูง 
3 ตัวๆละ 45,000 บาท เป็น
เงิน 135,000 บาท 
-ค่าซ่อมบำรุงครภุัณฑ์ทาง
การแพทย์ เช่น เครื่องวัด
ความดันฯ เป็นเงิน  

ตุลาคม 2564 – 
กันยายน 2565 

 อ.พรพิมล  
ชัยสา 
อ.มัลลิกา  
คำทา 
นายรณภพ  
อิ้มทับ 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

189,325 บาท 
รวมกิจกรรมที่ 2  
เป็นเงิน  
324,325 บาท 
 
หมายเหตุ (งบลงทุน) 
- หุ่นจำลองสถานการณ์ขั้นสูง
การพยาบาลผู้ใหญ่ จำนวน 1 
ตัว (ปี 2565 ตัวละ 
2,500,000 บาท (งบลงทุน) 

  กิจกรรมที่ 3 
3.1 ติดตามประเมินผลความพึง
พอใจในการใช้บริการห้องปฏิบัติ 
การพยาบาลและการพยาบาล
เสมือนจริงและห้องปฏบิัติการ
วิทยาศาสตร ์
3.2. นำผลการประเมินมา
พัฒนาการดำเนินงานในปีต่อไป 
 
 

- อาจารย์ประจำ
หลักสตูร 62 คน 
- นักศึกษาช้ันปีท่ี 
1-4 

กิจกรรมที่ 3 
- ไม่ใช้งบประมาณ 

  อ.พรพิมล  
ชัยสา 
อ.มัลลิกา คำทา 

สรุปงบประมาณโครงการที่ RP๐๑-11 4,144,325    
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แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ปรับแผนกลางปี) 
ชื่อแผนงาน ๒. แผนพัฒนานักศึกษาพยาบาล 
วัตถุประสงค์ของแผนงาน 1. เป็นกรอบในการดำเนินงานการบริหารงานการพัฒนานักศึกษาพยาบาล 

2. เป็นแนวทางในการกำกับตดิตาม ผลการดำเนินงานการพัฒนานักศึกษาพยาบาล 
3. เป็นแนวทางในการกำกับตดิตามการใช้งบประมาณและความสำเร็จของการดำเนินงาน 

ตัวชี้วัดแผนงาน 1. ร้อยละของโครงการและกจิกรรมที่กำหนเสามารถดำเนินการไดต้ามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2. ร้อยละของโครงการที่ดำเนินการแล้วเสรจ็สามารถเบิกจ่ายงบประมาณไดต้ามเกณฑ์ที่กำหนด 
3. ตัวช้ีวัดความสำเร็จระดับแผนงาน/โครงการที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์บรรลไุม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
4. ตัวช้ีวัดความสำเร็จระดับแผนงาน/โครงการของแผนปฏิบตัิการประจำปีบรรลุไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ความสอดคล้อง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและให้บริการสขุภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย ์เพ่ือบริหารจัดการสุขภาวะชุมชน และการพยาบาลผู้ป่วยโรค
เร้ือรัง 
 เป้าประสงค์ : 1.๑.บณัฑติมีคณุภาพตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับปรญิญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์  

1.๒. ผลติบัณฑิตให้สำเรจ็การศึกษาอย่างมีคุณภาพ สมรรถนะเชิงวิชาชีพท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐานสากลบนพ้ืนฐานการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 
๑.3. บริหารหลักสูตรอย่างมีคณุภาพ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 1. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ต่อคณุลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค์ ของหลักสูตร อยู่ในระดบัดีมาก (ค่าคะแนนเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 4.51 จากคะแนนเตม็ 
5) 
2. ผลการสอบรับใบประกอบวิชาชีพของบัณฑิตจากสภาการพยาบาลในครั้งแรก อยู่ในอันดับ 1 ใน 3 ของวิทยาลัยพยาบาลฯ ในสังกดัสถาบันพระบรมราชชนก 
3. ร้อยละของผู้สำเรจ็การศึกษาท่ีมีผลการสอบภาษาอังกฤษมากกว่าระดับ upper intermediate (ตวัช้ีวัดกลยุทธ์คณะที่  2.1) (ค่าเปา้หมายร้อยละ 100) 
4. ร้อยละของนักศึกษามีผลงานสร้างสรรค์นวตกรรมทีไ่ด้รบัรางวัลในระดับชาตหิรือนานาชาติ (ตัวช้ีวดักลยุทธ์คณะที่  2.2) (ค่าเป้าหมายร้อยละ 1) 
5. ร้อยละของผู้สำเรจ็การศึกษาท่ีมีผลการประเมิน ด้านการบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษยอ์ยู่ในระดับดมีาก (ค่าคะแนนเฉลีย่มากกว่าหรือเท่ากับ 4.51 จาก
คะแนนเตม็ 5) (ตัวช้ีวัดกลยุทธ์คณะที่ 2.3) (ค่าเป้าหมายร้อยละ 70) 
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6. ร้อยละของผู้สำเรจ็การศึกษาท่ีมีผลการประเมินสมรรถนะการบรหิารจัดการสุขภาวะชุมชน อยู่ในระดับดมีาก (ค่าคะแนนเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 4.51 จากคะแนน
เต็ม 5) (ตัวช้ีวัดกลยุทธ์คณะที่  2.4) (ค่าเป้าหมายร้อยละ 40) 
7. ร้อยละของผู้สำเรจ็การศึกษามผีลการประเมินสมรรถนะการพยาบาลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง อยู่ในระดับดมีาก (ค่าคะแนนเฉลี่ยมากกว่าหรอืเท่ากับ 4.51 จากคะแนนเตม็ 
5) (ค่าเป้าหมายร้อยละ 40) 
8. ระดับคณุภาพการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก (ค่าเป้าหมายมากกว่าหรือเท่ากับ 3.๕๑ จากคะแนนเตม็ 5)  
9. ระดับความสำเร็จของการเข้าสูเ่กณฑ์ประกันคณุภาพหลักสตูร AUN-QA (ค่าเป้าหมายระดับ 1) 

กลยุทธ ์ 1. ยกระดับกระบวนการจดัการเรยีนการสอนที่พัฒนาให้บณัฑิตมคีณุภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ 
2. สนับสนุนการจดัการการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษาเพื่อพัฒนาผลสมัฤทธ์ิในการสอบรบัใบประกอบวิชาชีพ 
3. สนับสนุนการจดัการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพเชิงวิชาการวิชาชีพของนักศึกษา 
4. สนับสนุนการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่การพยาบาลบนพ้ืนฐานการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์และการจดัการสุขภาวะชุมชนโรคเรื้อรัง 
5. สนับสนุนการบริหารหลักสูตรเพื่อก้าวสู่การบริหารหลักสตูรตามเกณฑ์มาตรฐาน AUN-QA  

ระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา 

- ตัวบ่งช้ีคุณภาพระดับหลักสตูรตามคู่มือการประกันคณุภาพการศึกษาภายในของสถาบันพระบรมราชชนก 
- ตัวบ่งช้ีคุณภาพระดับองค์ประกอบท่ี ๑ (๑.๑,๑.๔-๑.๕) ระดับสถาบันตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันพระบรมราชชนก 
- ตัวบ่งช้ีการรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ มาตรฐานที่ ๔ ดา้นนิสติ/นักศกึษาและการพัฒนา ตัวบ่งช้ีที่ ๑๒ และ ๑๓ 

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
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แผนการกำกับติดตาม แผนพัฒนานักศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖5 

ลำดับ รหัสคณะ 
รหัส 

โครงการ 
โครงการ 

2564 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

16 FON-Edu-S03 
FON-Edu-R08 
FON-Cul-R17 

RP01-12 โครงการการพัฒนาศักยภาพนักศกึษาและเสรมิสร้างทักษะ
การเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21  

* * * * * * * * * * * * 

17 FON-Edu-S03 RP01-13 โครงการสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมประชุมวิชาการและ
นำเสนอผลงานวิชาการหรือนวัตกรรมนอกสถาบัน 

* * * * * * * * * * * * 

18 FON-Edu-R08 RP01-14 โครงการพัฒนาระบบบริการและให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา * * * * * * * * * * * * 
19 FON-Edu-R08 RP01-15 โครงการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษยเ์ก่า    *         
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

โครงการRP01-12 
โครงการการพัฒนา
ศักยภาพนักศกึษาและ
เสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
(รหัสคณะ  

FON-Edu-S03 
FON-Edu-R08 
FON-Cul-R17) 
 
โครงการเพื่อพัฒนา
วิทยาลัยตามกลยุทธ์ 
โครงการงานประจำ 
 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อเป็นแนวทางในการ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษา
ให้มีคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรีสาขา
พยาบาลศาสตร์ มีอัต

1.ร้อยละ 100ของนักศึกษาแต่
ละชั้นปีมีผลการประเมินอัต
ลักษณ์บณัฑิตอยู่ในระดับดี 
ค่าเฉลี่ยมากกว่า3.51 จาก
คะแนนเตม็ 5 และดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง 
2. ร้อยละ 100ของนักศึกษาแต่
ละชั้นปีมีผลการประเมินทักษะ
การเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 อยู่
ในระดับดี ค่าเฉลีย่มากกว่า3.51 
จากคะแนนเตม็ 5 และดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง 
3.ร้อยละ 100ของนักศึกษาช้ัน
ปีท่ี 4 สอบผ่านภาษาอังกฤษ
ตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีสถาบัน
พระบรมราชชนกกำหนด 
4.ร้อยละ 80ของบัณฑิตมผีล
การประเมินคณุลักษณะผลลัพธ์
ผู้เรยีนตามมาตรฐานการ
อุดมศึกษา พ.ศ. 2560อยู่ใน
ระดับดี ค่าเฉลี่ยมากกว่า3.51 
จากคะแนนเตม็ 5 และดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง  

กิจกรรมของโครงการมีทั้งหมด  3 
กิจกรรมตามประเภทของการจัดกจิกรรม
พัฒนานักศึกษา โดยจำแนกรายละเอียด
ของแต่ละกิจกรรม ดังนี ้

นักศึกษาช้ันปีท่ี  
1-4 

   อ.ศักดา  
เปรมไทยสงค ์
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

ลักษณ์บณัฑิตในการ
บริการสุขภาพด้วย      
หัวใจความเป็นมนุษย์ 
และเสรมิสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
เกิดผลลัพผ์ู้เรยีนตา
มาตรฐานการอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2561 

ตัวชี้วัดกิจกรรมที่ 1 
1.นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
ร้อยละ 80 มีความรู้เรื่องการ
ประกันคณุภาพมากกว่าก่อน
อบรม 
2.ร้อยละ 100 ของการดำเนิน
กิจกรรมโครงการของสโมสร
นักศึกษามีการนำการประกัน
คุณภาพนักศึกษามาใช้ทุก
โครงการ 
3.นักศึกษาร้อยละ 80 มีทักษะ
ในการจัดการปญัหาด้านการ
เรียน  ด้านการใช้ชีวิตประจำวัน 
โดยนำการประกันคุณภาพ
การศึกษามาใช้ 
 

 กิจกรรมที่ 1 การให้ความรู้ทักษะการ
ประกันคุณภาพ 
1.) ให้ความรู้ทักษะการประกันคณุภาพ
แก่นักศึกษาทุกคน 
1.วิเคราะหผ์ลการดำเนินงานในปีท่ีผ่าน
มา 
2.ประชุมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์
ความรู้เกี่ยวกับการใช้การประกันคุณภาพ
มาใช้ในชีวิตประจำวัน 
2.1 ทดสอบความรู้ก่อนเรยีนเรื่อง
ประกันคณุภาพการศึกษา 
2.2บรรยายความรู้การประกันคณุภาพ 
2.3 ประชุมเชิงปฏิบติการนำทักษะการ
ประกันคณุภาพมาจัดการปัญหาดา้นการ
เรียน ด้านการใช้ชีวิตประจำวัน โดยผ่าน
ครอบครัวเสมือน 
2.5 ทดสอบความรู้หลังเรียนเรื่อง
ประกันคณุภาพการศึกษา 
3.ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม
กระบวนการประชุมเชิงปฏิบตัิการ 
4.สรุปผลการดำเนินกิจกรรม วางแผนนำ 
แนวทางมาพัฒนาปรับปรุงในการจัด
กิจกรรมครั้งต่อไป 

กิจกรรมที่ 1 
-ปีการศึกษา 
2564นักศึกษา
ทุกช้ันป ีจำนวน 
533 คน 
แกนนำนักศึกษา 
สโมสรนักศึกษา
จำนวน 40 คน 
-ปีการศึกษา 
2565นักศึกษา
ทุกช้ันป ีจำนวน 
446 คน 
แกนนำนักศึกษา 
สโมสรนักศึกษา
จำนวน 40 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 1 
- ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 1 
ครั้งท่ี 2 ของปี
การศึกษา 
2564 
วันท่ี16 
กุมภาพันธ์
2565 
 
ครั้งท่ี 1 ของปี
การศึกษา  
๒๕๖5 
วันท่ี22 
มิถุนายน2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 1 
นักศึกษา
สามารถ
ประยุกต์
ความรู้เกี่ยวกับ
การใช้ประกัน
คุณภาพมาใช้
ในชีวิต 
ประจำวัน 

อ.จันทร์จิรา 
ขันทยศ 
ชมรมวิชาการ
และประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

2.)ประชุมเชิงปฏิบัติการนักศึกษาแกนนำ
ในการประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับการ
ประกันคณุภาพมาใช้ในการทำแผนงาน/
โครงการ  
-นักศึกษาท่ีเป็นแกนนำฝึกการเขียน
โครงการโดยนำการประกันคุณภาพ
การศึกษามาใช้ในการดำเนินกิจกรรม/
โครงการสโมสรนักศึกษาและชมรม 

 
 
 
 

 

 

 
 

1.ร้อยละ 100 ของนักศึกษา
ทั้งหมดไดร้ับการส่งเสริมสุขภาพ
ทางด้านร่างกายและจิตใจ 
2.ร้อย 80 ของนักศึกษามีทักษะ
การเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ด้าน
ทักษาะชีวิตและการทำงานอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป(คะแนนเฉลีย่ 

3.51 ขึ้นไป) 
3.ร้อยละ 90 ของนักศึกษามี
มาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ตาม
มาตรฐานอดุมศึกษาดา้นทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบระดับดีขึ้นไป
(คะแนนเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป) 
 

กิจกรรมที่ 2 พัฒนานักศึกษาด้วย
กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 
กิจกรรมที่ 2.1 เบนทุกาเกมส ์
- จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน 
1.ประชุมวิเคราะหผ์ลการดำเนินการ
แข่งขันกีฬาสีในปีการศึกษาท่ีผ่านมาและ
วางแผนการดำเนินกิจกรรม 
2.ดำเนินการเตรียมการแข่งขัน 
-ประชุมแบ่งส ี
-เชิญกรรมการตดัสิน 
-ฝึกซ้อมกีฬาต่างๆ 
3.จัดการแข่งขัน 
-รอบคัดเลือกกีฬาประเภทต่างๆ 
-รอบชิงชนะเลิศ พิธีการแข่งขัน 
4.สรุปการจดัการแข่งขัน 

กิจกรรมที่ 2.1 
ปีการศึกษา 
2564 
นักศึกษาช้ันปี  
ที่ ๑-๔ 
จำนวน 532คน 
อาจารย์ 
บุคลากร 
จำนวน 117 
คน 
 
 
 
 
 

 กิจกรรมที่ 2.1  
เบนทุกาเกมส ์
ปีการศึกษา 2564 
(ใช้เงินรายได้สถานศึกษา) 
-ค่าอาหารนักศึกษา532คน
x5๐บาทx2 มื้อ x 1 วัน 
เป็นเงิน 53,200 บาท 
-ค่าอาหารว่างนักศึกษา 
532 คนx ๒มื้อxคนละ๒๐ 
บาท x 1 วัน  
เป็นเงิน 21,280 บาท 
-ค่าอาหารอาจารย์ บุคลากร
117 คน  x80บาทx2 มื้อ 
x 1 วัน เป็นเงิน 18,72๐ 
บาท 

กิจกรรมที่ 2.1 
ปีการศึกษา 
2564 
แข่งขันรอบ
คัดเลือก 
ธันวาคม 
2564-มกราคม 
2565 
แข่งขัน+พิธีเปิด 
เดือนกุมภาพันธ์ 
2565 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 
2.1  
นักศึกษาได้มี
กิจกรรม 
ส่งเสริม
สุขภาพและ
สร้าง
สัมพันธภาพที่
ดีกับบุคลากร
ในองค์กร เป็น
การสร้าง
ภูมิคุ้มกันใน
การดำเนิน
ชีวิต 

อ.ศักดา  
เปรมไทยสงค ์
ชมรมกีฬาฯ
และชมรม  
To Be 
Number 
One 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

 5.วิเคราะหผ์ลการดำเนินกิจกรรมโดย
การถอดบทเรยีนเพื่อการวางแผนพัฒนา
กิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ค่าอาหารว่างอาจารย์ 
บุคลากร 117 คนx25บาท
x๒มื้อ x1วันเป็นเงิน  
5,85๐ บาท 
-.ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา เป็น
เงิน 10,๐๐๐ บาท 
-ค่าวัสด5ุ,๐๐๐ บาท 
รวมกิจกรรมที่ 2.1 เป็น
เงิน 114,050 บาท   

 
 
 
 
 
 
 
 

  กิจกรรมที่ 2.2 ส่งเสริมสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต 
2.2.1ด้านร่างกาย 
1. ตรวจสมรรถนะร่างกาย (นักศกึษาช้ัน
ปี1) 
-ประเมินสมรรถนะทางกายและรายงานผล
การตรวจสมรรถนะทางกาย 
2.วิเคราะหภ์าวะสุขภาพการเจ็บป่วยของ
นักศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมาของ
นักศึกษาช้ันปีท่ี 2-4  
3.ส่งเสรมิสุขภาพด้านร่างกายโดยกิจกรรม
ออกกำลังกาย 
-ประเมินสุขภาพทางด้านร่างกายของ
นักศึกษาช้ันปีท่ี 1-ช้ันปีท่ี 4 ดังนี้  

กิจกรรมที่ 2.2 
ปีการศึกษา 
2564 
นักศึกษาช้ันปีท่ี 
1-4 จำนวน 
533 คน 
ปีการศึกษา 
2565 
นักศึกษาช้ันปีท่ี 
1-4 
จำนวน 446 
คน 
 
 

กิจกรรมที่ 2.2 
(ใช้เงินรายได้สถานศึกษา) 
1. ค่าตรวจสุขภาพปี 2-4 
(ยกเว้นปี 1) คนละ 500 
บาทx442 คน เป็นเงิน 
221,000 บาท  
รวมกิจกรรมที่ 2.2 เป็นเงิน 
221,000 บาท บาท 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 2.2 
ปีการศึกษา 
2564 
- ดำเนิน
กิจกรรมและ
ติดตามผลการ
ประเมิน ตุลาคม 
2564 – 
กุมภาพันธ์
2565 
 
 
 
 

-นักศึกษามี
สุขภาพ
แข็งแรงมีดัชนี
มวลกายและ
รอบเอว คงที่ 
หรือลดลง  
-นักศึกษาทุก
ช้ันปีมีการ
ส่งเสริม
สุขภาพด้วย
การออกกำลัง
กาย อย่าง
ต่อเนื่อง 

อ.ศักดา  
เปรมไทยสงค์
อ.จันทร์จิรา 
ขันทยศ 
ชมรมกีฬาฯ
และชมรม  
To Be 
Number 
One 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

ดัชนีมวลกาย รอบเอว พฤติกรรมการออก
กำลังกาย 
- การตรวจสุขภาพร่างกายประจำปี 
นักศึกษาช้ันปีท่ี 2-4 
-วางแผนและจดักิจกรรมออกกำลงักาย
เบนทุกาชาเล้นจ์ ได้แก่ เดิน-วิ่งเกบ็
ระยะทาง, cover dance,tiktok dance 
 -ติดตามการดำเนินกิจกรรมการออกกำลัง
กายของนักศึกษาทุกช้ันปี ทุก1เดือน ดัชนี
มวลกาย รอบเอว พฤติกรรมการออกกำลัง
กาย 
-ประเมินประสิทธิภาพและประสทิธิผลของ
การดำเนินกิจกรรมและสรุปผล 
2.1.4.วิเคราะห์ผลการดำเนินกิจกรรมเพื่อ
พัฒนากิจกรรม 
2.2.2 ด้านสุขภาพจิต 
1.ประเมินภาวะสุขภาพจิตนักศึกษาทุก
ช้ันปีโดยใช้เครื่องมือ Thai GHQ 
2.จัดกิจกรรมแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตของ
นักศึกษาตามผลประเมินที่ได้จาก
เครื่องมือ Thai GHQ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีการศึกษา  
256๕ 
1.ประเมิน
สุขภาพ เดือน
มิถุนายน 
2565 
-วางแผน
กิจกรรม 
กรกฎาคม 
2565 
-ดำเนินกิจกรรม
ติดตามผล และ
ติดตามผล
ประเมิน เดือน
สิงหาคม – 
กันยายน2565 
-สรุปโครงการ 
มีนาคม-
เมษายน 2565 
-วิเคราะหเ์พื่อ
พัฒนากิจกรรม 
พฤษภาคม 
2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อ.ศักดา  
เปรมไทยสงค์
อ.จันทร์จิรา 
ขันทยศ 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

2.3รายงานผลสุขภาพกายและจติของ
นักศึกษาให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษาและ
อาจารย์ประจำชั้น 
2.4รายงานผลสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตของนักศึกษาทุกช้ันปีท่ีพบ
ปัญหาให้กับอาจารย์ผูเ้ชี่ยวชาญการให้
คำปรึกษาและผู้บังคับบญัชา 
กิจกรรมที่ 2.3 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 

  
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ 2.3 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
นักศึกษา 502 คนx 1มื้อx
คนละ๒๐ บาท  เป็นเงิน 
10,040บาท 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
อาจารย์ 10 คนx 1มื้อx25 
บาท x4 ครั้ง เป็นเงิน 
1,000บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ 2.3 
เป็นเงิน 11,040 บาท 

ตุลาคม 2564-
กันยายน 
2565 
 
 
 
 
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการฯ 
ปี 1 
วันท่ี 5 เม.ย.65 
ปี 2 
วันท่ี 8 มี.ค.65 
ปี 3 
วันท่ี 14 มิ.ย.
65 
ปี 4 วันที่ 23 
มิ.ย.65 
การนำความรู้
ไปใช้ 
ปี 1 
วันท่ี 15 เม.ย.-
30 พค. 65 

อ.ศักดา  
เปรมไทยสงค์
อ.จันทร์จิรา 
ขันทยศ 
อ.ศักดา  
เปรมไทยสงค์
อ.จันทร์จิรา 
ขันทยศ 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2 
วันท่ี 14 มี.ค.-
29 พค. 65 
ปี 3 
วันท่ี 15-30 
มิ.ย.65 
ปี 4 วันที่ 25 
มิ.ย-15 กค..65 

 
 
 

๑.ร้อยละ 100 ของนักศึกษาท่ี
เข้าร่วมกิจกรรมเข้าร่วมแสดง
ความกตัญญูกตเวทิตาต่อครู
อาจารย์และผูม้ีพระคุณ 
2. ร้อยละ 100 ของนักศึกษาท่ี
เข้าร่วมกิจกรรมมีความตระหนัก
ถึงความรับผดิชอบต่อตนเองและ
เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่
วิชาชีพพยาบาล คงความเป็น
เอกลักษณ์ สืบทอดปณิธานของ
วิชาชีพพยาบาล 
ระดับดีขึ้นไป 
3.ร้อยละ 100 ของนักศึกษา
ทั้งหมดมีส่วนร่วมในการ
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทีมสโมสร

กิจกรรมที่ 3  ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและพลเมืองเข้มแข็ง 
กิจกรรมที่ 3.1 พิธีไหว้ครู เลื่อนชั้นปี 
รับหมวก มอบตะเกียง มอบทุน 
 1.ขั้นวางแผน (PLAN)   
1.1.ศึกษาผลการประเมินโครงการ 
ปัญหา และอุปสรรค ศึกษาผลการ
ประเมินกจิกรรมที่ผ่านมาใน ประเด็น
ต่างๆ เพื่อการจดักิจกรรมที่สอดคล้องกับ
ปัญหา และบริบทของวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนีพุทธชินราช 
1.2. งานพัฒนานักศึกษาร่วมกับสโมสร
นักศึกษา วิเคราะหจ์ุดแข็ง  จุดอ่อน 
ภาวะคุกคาม และโอกาส ของการพัฒนา
นักศึกษาในกิจกรรมพิธีไหว้ครู เลือ่นช้ัน 

กิจกรรมที่ 3.1 
-อาจารย์และ
แขกผู้มีเกียรติ
จำนวน100คน 
-นักศึกษาปี๑-๔ 
จำนวน 533 คน 
-นักศึกษาปี2 
จำนวน 90 คน 
-ผู้ปกครอง 90 
คน 
 
 

กิจกรรมที่ 3.1 (ใช้เงิน
รายได้สถานศึกษา) 
-ค่าตกแต่งสถานท่ี เป็นเงิน  
3,0๐๐ บาท 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
อาจารย์แขกผูม้ีเกียรติ 10
๐ คนx ๒๕บาทx 1 มื้อ 
เป็นเงิน  ๒,5๐๐ บาท 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
นักศึกษา445คน x ๒๐ 
บาท x 1 มื้อ เป็นเงิน  
8,900 บาท 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
ผู้ปกครอง 90 คน x25 
บาท เป็นเงิน 2,250 บาท 

กิจกรรมที่ 3.1 
ปีการศึกษา 
2565 
21 กรกฎาคม 
2565 
  
 

นักศึกษาแสดง
ถึงความ
กตัญญูเคารพ 
ต่อครูอาจารย ์
 

อ.อังคณา 
เรือนก้อน 
สโมสรนักศึกษา
ฯ 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

นักศึกษา 
๔.ร้อยละ 90 ของนักศึกษามี
มาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ตาม
มาตรฐานอดุมศึกษาทั้ง 3 ด้าน
ระดับดีขึ้นไป(คะแนนเฉลีย่ 

3.51 ขึ้นไป) 
 

และมอบตะเกียง มอบทุน เพื่อการ
วิเคราะห์ให้ สอดคล้องกับนโยบาย อัต
ลักษณ์บณัฑิต วัตถุประสงค์ของแผน
วิทยาลัย การบรูณาการกับภารกิจต่างๆ 
ความเสีย่ง ตัวบ่งช้ีที่เกี่ยวข้องมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทักษะ
การเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี๒๑ และ
วัตถุประสงค์ของโครงการ   
1.3.การออกแบบ/ การเขียนรา่ง
โครงการ และเครื่องมือท่ีใช้ในโครงการ 
เพื่อการประเมินผลที่สอดคล้องกบั
วัตถุประสงค์ และตัวช้ีวัดความสำเร็จของ 
โครงการ 
2. ขั้นดำเนินการ (DO) 
2.1 ดำเนินกิจกรรมเสริมหลักสตูรที่
ส่งเสริมคณุธรรมจรยิธรรมของนักศึกษา
พยาบาล ท่ีสอดคล้องทักษะการเรยีนรู้ใน
ศตวรรษที่ ๒๑  อัตลักษณ์บณัฑิต และ
คุณลักษณะบณัฑติตามกรอบ TQF 
-ไหว้ครู   
-เลื่อนช้ัน 
-ประกวดกลอนชมพาน 

- ค่าวัสดุอุปกรณ์  เป็นเงิน  
10,020 บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ 3.1 
เป็นเงิน 26,670 บาท 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

-มอบเกียรติบตัรนักศึกษาเรียนดีรายวิชา
ต่างๆ 
-เรียงความ “สวมหมวกขาว” สรา้งเสริม
ทักษะต่อวิชาชีพพยาบาล 
3. ขั้นตรวจสอบ (Check)   
3.1  มีการตรวจสอบระหว่างการ
ดำเนินงานของกิจกรรม ระยะเวลา 
งบประมาณ พร้อมประเมินผลตามแบบ
ประเมินและวิธีการที่กำหนดขึ้นเพ่ือให้
กิจกรรมทีด่ำเนินการเป็นไปตามแผน 
บรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายของ
กิจกรรม  
 3.2  มีการตรวจสอบประเมินผลหลัง
สิ้นสุดกจิกรรมตามระยะเวลาที่กำหนด 
ตามแบบประเมินและการถอดบทเรียน
เพื่อเป็นแนวทางพัฒนากิจกรรมและ
รายงานผลการดำเนินงานเสนอตอ่
หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา 
4. ขั้นนำผลการประเมินมาใช้ในการ
ปรับปรุง และพัฒนา (ACT)   
4.1 วิเคราะห์ผลการดำเนินกิจกรรมโดย
การถอดบทเรยีนเพื่อเป็นแนวทางการ
พัฒนากิจกรรม 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

4.2  มีการปรับปรุงกิจกรรมก่อนการ
ดำเนินกิจกรรมตาม ผลการประเมนิ
ความสำเร็จของแผนงานการพัฒนา
นักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 256๔ ท่ี
ผ่านมา 
4.3 ปรับปรุงผลการประเมินหลังสิ้นสุด
กิจกรรมและนำผลการประเมินเสนอต่อ
หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา 

  กิจกรรมที่ 3.2 สิทธิหน้าที่พลเมือง 
1. การเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา 
- เลือกตั้งคณะกรรมการ 
สโมสรนักศึกษา 
2. ยกระดับความเข้มแข็งสโมสร
นักศึกษา 
- จัดทำแผนพัฒนานักศึกษาพยาบาล
ประจำปีการศึกษา 2564 
-  ดำเนินงานตามแผนที่กำหนด 
- กำกับติดตามการดำเนิน งานของสโมสร
ทุก 1 เดือน 
3. ประชุมคณะกรรมการ 
สโมสรนักศึกษาเพื่อวิเคราะห์ผลการ
ดำเนินงานแต่กิจกรรมทีผ่่านมาทกุราย

กิจกรรมที่ 3.2 
นักศึกษาช้ันปีท่ี 
๑-4 จำนวน
533 คน 
คณะกรรมการ 
สโมสรนักศึกษา 
จำนวน ๔๐ คน 
อาจารย์ ๕ คน 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 3.2 (ใช้เงิน
รายได้สถานศึกษา) 
- ค่าถ่ายเอกสารจัดทำเล่ม
แผนพัฒนานักศึกษา 
จำนวน 3,000 บาท 
(แผนพัฒนานักศึกษา
วิทยาลัยฯ , แผนพัฒนา
นักศึกษา สบช.) 
รวมกิจกรรมที่ 3.2 เป็น
เงิน 3,000 บาท 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 3.2 
ปีการศึกษา 
2564 
เลือกตั้งวันที ่
 29 มกราคม
2565 
ประชุมคณะกรรม 
การสโมสร
นักศึกษา 
ปีการศึกษา 
2564 
27 ตลุาคม 
2564 
10 พฤศจิกายน
2564 

นักศึกษาแสดง
ความเป็น
ประชาธิปไตย 
1.ส่งเสริมให้
สโมสร
นักศึกษาใช้
กระบวนการ
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษามาใช้
ในโครงการ
และกิจกรรม 
2.เพื่อส่งเสริม
ให้สโมสร
นักศึกษา

อ.ศักดา  
เปรมไทยสงค ์
สโมสร
นักศึกษาฯ    
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

ไตรมาสและวางแผนปรับแกไ้ขการ
ดำเนินกิจกรรมอื่นต่อไป 
4. ประเมินความเสีย่งท่ีอาจเกิดขึน้ใน
วิทยาลัยกับนักศึกษาและบุคลากร นำมา
จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงดำเนนิการ
ตามแผนและประเมินผลความเสีย่ง 
5. จัดสรรนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
เฉพาะกิจที่ได้รับมอบหมายและตดิตาม
ประเมินผล 
6. สรปุรายงานกิจกรรมโครงการที่
สโมสรนักศึกษา 
ดำเนินการเสร็จสิ้น ๒ สัปดาห์  
7. จัดประชุมวางแผนจดัทำแผนพฒันา
นักศึกษาร่วมกับอาจารย์ในปีการศึกษา
ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 ธันวาคม2564 
 12 มกราคม 
2565 
9 กุมภาพันธ์ 
2565 
9 มีนาคม2565 
 20 เมษายน
2565 
ประชุมคณะกรรม 
การสโมสร
นักศึกษา 
ปีการศึกษา 
2565 
11 พฤษภาคม
2565 
8 มิถุนายน 
2565 
6 กรกฎาคม 
2565 
10 สิงหาคม 
2565 
7 กันยายน 
2565 

ดำเนินงาน
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ 3.3 พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ของนักศกึษาพยาบาล (บูรณาการกับ
รายวิชาจริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพ 
ปีการศึกษา 2564 
1. ประสานภาควิชาบริหารและพัฒนา
วิชาชีพ ประชุมวางแผน 
2.อำนวยความสะดวกในการจัดกจิกรรม
การเรยีนการสอนกับกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา 
3.ติดตามประเมินผล 
4.ถอดบทเรยีนการเรียนรู้และผลกระทบ 
ที่เกิดจากการบรูณาการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
นักศึกษาช้ันปีท่ี 
2 รุ่น 72 
จำนวน 117 
คน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 

สโมสรนักศึกษา
ร่วมทำแผน 
พัฒนานักศึกษา 
20 กรกฎาคม
2565 
15 พฤศจิกายน 
2564 ถึง 4 
มีนาคม 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
วิทยาลัยฯมี
นักศึกษาท่ีมี
พฤติกรรมด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรม
และอัตลักษณ์
บัณฑิต
วิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
อ.ดร.อัญชลี  
แก้วสระศรี  
และนักศึกษา
ช้ันปีท่ี 2 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 4 อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
บำเพ็ญประโยชน์ 
กิจกรรมที่ 4.1 กิกจรรมรักษ์บ้าน พัฒนา
สิ่งแวดล้อมในวิทยาลัย หอพัก พื้นที่ภายใน
วิทยาลัย 
กิจกรรมที่ 4.2 กิจกรรมจิตอาสาบริการ
สุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษยน์อก
วิทยาลัยและสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
กิจกรรมที่ 4.1 
15 มค.-31มีค.
2565 
 
กิจกรรมที่ 4.2  
มีนาคม 2565 
 
 
 

สรุปงบประมาณโครงการ RP01-12 375,760    
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

โครงการRP01-13
สนับสนุนให้นกัศึกษา
เข้าร่วมประชุมวิชาการ
และนำเสนอผลงาน
วิชาการหรือนวัตกรรม
นอกสถาบัน  
(รหัสคณะ FON-Edu-
S03) 
 
โครงการเพื่อพัฒนา
วิทยาลัยตามกลยุทธ์ 
โครงการงานประจำ 
 
วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อสนับสนุนให้
นักศึกษาเผยแพร่ผลงาน
สร้างความเข็มแข็งตาม
มาตรฐานการอุดมศึกษา
ผลลัพธ์ผู้เรียนท้ัง 3 
ด้าน 
2.เพื่อส่งเสรมิให้
นักศึกษามีทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

1.ร้อยละ100 ของนักศึกษามี
ทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 
21อยู่ในระดับดีขึ้นไป ทั้ง
ภาพรวมและรายด้าน(มากกว่า
หรือเท่ากับ 3.51) 
2.มีนักศึกษาได้รบัรางวัล
ทางด้านวิชาการ/นวัตกรรม/
งานวิจัย 
3.ร้อยละ90ของ 
นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมี
คุณลักษณะบณัฑติที่พึงประสงค์
ในระดับดีขึ้นไป (มากกว่าหรือ
เท่ากับ 3.51) 

 1.วิเคราะห์ผลการดำเนินการและประชุม
วางแผน 
2.ประสานภาควิชาเกี่ยวกับรายชือ่ผลงาน
วิชาการวิจัย/นวัตกรรมของนักศึกษา 
3. แสวงหาเวทีวิชาการต่างสถาบนัท่ีเปิด
โอกาสให้นักศึกษาไปนำเสนอ/อาจารย์,
นักศึกษาประชุมวิชาการวิช                                                                                
าการและส่งเสริมให้นักศึกษาเข้ารว่ม
ประชุมวิชาการนอกสถาบัน 
4. ส่งนักศึกษาเข้าร่วมประกวดผลงานทุก
พันธกิจในเวทีระดับชาติและนานาชาต ิ
5. ถอดบทเรยีนเกี่ยวกับความสำเร็จของ
การพัฒนานักศึกษาที่ก่อเกิดประโยชน์
สร้างคณุค่าต่อสถาบันชุมชน 

-นักศึกษา
จำนวน 40 คน  
-อาจารย์ 4 คน 

(ใช้เงินรายได้สถานศึกษา) 
-ค่าลงทะเบียน 400 บาท
x8คนx5เวที เป็นเงิน 
16,000 บาท 
- ค่าเบี้ยเลีย้งนักศึกษา 
180 บาทx2วันx8คนx5
เวที เป็นเงิน 14,400 บาท 
-ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์ 
240x2วันx4คนx5เวที 
เป็นเงิน 9,600 บาท 
- ค่าที่พักนักศึกษา 1,000
บาทx4ห้องx5เวทxี2วัน 
เป็นเงิน 40,000บาท  
-ค่าที่พักอาจารย์1,000 
บาทx2วันx2ห้องx5เวที 
เป็นเงิน 20,000 บาท 
- ค่าจัดจ้างทำโปสเตอร์ 
เป็นเงิน 5,000 บาท 
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เป็นเงิน
5,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
110,000 บาท 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๔-๒๕๖๕ 
เดือนตุลาคม 
๒๕๖๔-กันยายน 
๒๕๖๕ 

1.วิทยาลยัมี
การเผยแพร่ 
ผลงาน
วิชาการและ
นวัตกรรมต่อ
สาธารณชน 
2. วิทยาลัย
ได้รับการ
ยอมรับและ
เป็นที่รู้จักของ
สาธารณชน 
 
 

ดร.ปิยะพงษ์ 
สอนลบ 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

(ผ่านศักยภาพในผลงาน
ตนเอง) 

สรุปงบประมาณโครงการ RP01-13 110,000    
โครงการ RP01-14
โครงการพัฒนาระบบ
บริการและให้
คำปรึกษาแก่นักศึกษา 
(รหัสคณะ FON-Edu-
R08) 
 
โครงการเพื่อพัฒนา
วิทยาลัยตามกลยุทธ์ 
โครงการงานประจำ 
 
วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อเป็นแนวทางใน
การควบคุมดูแลการให้
คำปรึกษาวิชาการ และ
แนะแนวแก่นักศึกษา
ระดับปริญญาตร ี
๒.เพื่อให้นักศึกษามี
ทักษะในการปรับตัวและ

1 ร้อยละ ๑๐๐ ของนักศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
และแนะแนวการใช้ชีวิต  
๒.ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการให้คำปรึกษาของ
อาจารย์ที่ปรึกษาอยู่ในระดับดีขึ้น
ไป (มากกว่าหรือเท่ากับ 3.51) 
๓.ระดับความพึงพอใจของ
อาจารย์ที่ปรึกษาต่อระบบการ
ควบคุมดูแลการให้คำปรึกษา
วิชาการและแนะแนวแก่
นักศึกษาระดับปริญญาตรีอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป (มากกว่าหรือ
เท่ากับ 3.51) 
๔.อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา
ในแต่ละปีการศึกษาไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๕ 
๕.นักศึกษามีทักษะความฉลาด
ทางอารมณ์และความแข็งแกร่ง
ในชีวิต 

กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาระบบบริการและ
ให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา 
๑.ขั้นวางแผนการดำเนินงาน 
1.1ศึกษาวเิคราะห์แนวทางและผลการ
ดำเนินงานการให้คำปรึกษาฯในรอบปี
การศึกษาท่ีผ่านมา  
1.2 ศึกษาเกณฑ์ประกันคณุภาพท่ี
เกี่ยวข้อง  
1.3 สำรวจบญัชีรายชื่ออาจารย์ประจำ
หลักสตูร 
1.4 จดัทำร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
งานให้คำปรึกษาและแนะแนว เสนอให้
ผู้อำนวยการลงนามอนุมัต ิ
1.5 วางแนวทางจัดทำคู่มืออาจารย์ที่
ปรึกษา จัดนักศึกษาให้กับอาจารยท์ี่
ปรึกษา 
1.6 จดัทำร่างคำสั่งร่างคำสั่งแต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษาประจำปีการศึกษา 

กิจกรรมที่ ๑ 
อาจารย์ที่
ปรึกษา 62 คน 
-คณะกรรมการที่
ปรึกษาระดับ
เชี่ยวชาญ 7 คน 

กิจกรรมที่๑เวทีแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้แนวปฏิบัติท่ีดีฯ  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
(เงินอุดหนุน) 
- ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มอาจารย์ที่ปรึกษา
62 คนx๒มื้อx25บาท เป็น
เงิน 3,100 บาท 
- ค่าอาหารกลางวันอาจารย์
ที่ปรึกษา62 คนx๑มื้อx๕๐
บาท เป็นเงิน 3,100บาท 
-ค่าถ่ายเอกสาร1,500บาท 
-ค่าตอบแทนวิทยากร7ชม. 
x600บาทเป็นเงิน4,200
บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
11,900 บาท 
 
 
 

กิจกรรมที่ ๑ 
ตลอดปีการศึกษา 
256๔ 
-จัดเวทีแลก 
เปลี่ยนเรียนรู้
แนวปฏิบัติที่ดี 
ปีการศึกษา 
๒๕๖๔ 
27 พฤศจิกายน 
๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 
 
 
ปีการศึกษา 
๒๕๖๕  

กิจกรรมที่ ๑ 
ได้พัฒนา
ระบบบริการ
และให้
คำปรึกษาแก่
นักศึกษา 
 

อ.ดร.ปิยพงศ์ 
สอนลบ 
อ.กนกลักษณ์ 
ทองดี 
สโมสร
นักศึกษาฯ 



      แผนปฏิบัตกิาร ปีงบประมาณ ๒๕๖5  วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี พทุธชินราช (ปรับแผนกลางปี) หน้า 131 
  

  

โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

การใช้ชีวิต 
 
 

เพิ่มขึ้นหลังเข้าร่วมกิจกรรม 
 

1.7 เผยแพร่คู่มือการให้คำปรึกษาและ
ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจแก่อาจารย์
ประจำหลักสตูรและบุคลากรทีเ่กีย่วข้อง 
๑.๘ แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาฯ 
๒. ขั้นดำเนินการให้คำปรึกษา 
๒.1 ศึกษาคูม่ืออาจารย์ที่ปรึกษา 
๒.2 ศึกษาข้อมลูที่เกี่ยวข้องของนักศึกษา
ที่ได้รับมอบหมาย 
๒.3 ดำเนินการใหค้ำปรึกษาตาม
ตารางเวลาที่กำหนดในปฏิทินการศึกษา 
๒.3.1 กรณีนักศึกษามีปญัหาการเรียน
การใช้ชีวิตที่ไม่ซับซ้อน อาจารย์ทีป่รึกษา
จะดำเนินการตามคู่มือท่ีกำหนด  
๒.3.2 กรณีนักศึกษามีปญัหาซับซอ้น
รุนแรง หัวหน้างานกิจการนักศึกษาและ
อาจารย์ที่ปรึกษารวมทั้งคณะกรรมการ 
จะประชุมมอบหมายให้กับอาจารย์ที่
ปรึกษาระดับเช่ียวชาญตามประเภทของ
ปัญหาและแจ้งผู้ปกครองทราบเพือ่
ร่วมกันแก้ไขปญัหาให้กับนักศึกษา 
๒.3.3 อาจารย์ที่ปรึกษาระดับเชี่ยวชาญ
จะดำเนินการให้คำปรึกษาตามคู่มอื
อาจารย์ที่ปรึกษาท่ีวิทยาลัยกำหนด 

ปีการศึกษา ๒๕๖๕  
(เงินอุดหนุน) 
1.ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มอาจารย์ที่ปรึกษา
62 คนx๒มื้อx25บาท เป็น
เงิน 3,100บาท 
๒.ค่าอาหารกลางวัน
อาจารย์ที่ปรึกษา62 คนx๑
มื้อx๕๐บาท เป็นเงิน 
3,100 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,200  
บาท 
รวมท้ังกิจกรรมที่ 1 เป็น
เงิน 18,100บาท 
 
 

เดือนกรกฎาคม 
๒๕๖๕ 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

๒.4 เมื่อสิ้นสุดการให้คำปรึกษาแต่ละ
ครั้งอาจารย์ที่ปรึกษาจะเขยีนบันทึก
รายงานการให้คำปรึกษาส่งหัวหนา้งาน
กิจการนักศึกษาเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูล
เข้าแฟ้มนักศึกษา 
๒.5 กรณีการให้คำปรึกษาซับซ้อนรุนแรง 
เมื่อสิ้นสุดการใหค้ำปรึกษาแต่ละครั้งจะ
รายงานผลการให้คำปรึกษาต่อหัวหน้า
งานกิจการนักศึกษาเพื่อรายงานรอง
ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการและ
คณะกรรมการงานให้คำปรึกษา 
๒.6 รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ
วิเคราะหร์ายงานผลการให้คำปรึกษาท่ี
ซับซ้อน รุนแรงและนำเสนอ
ความก้าวหน้าแก่กรรมการบริหารเพื่อ
ทราบ และขอข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ 
๒.7 รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ
แจ้งผลการดำเนินงานการให้คำปรกึษา
ซับซ้อน รุนแรงและความก้าวหน้าต่อ
ผู้ปกครองและแหล่งทุน 
๓.ขั้นประเมินผล 
๓.1 หัวหนา้งานกิจการนักศึกษาและ
คณะกรรมการดำเนินการประเมิน 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

ผลลัพธ์ของการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดที่
กำหนด โดยออกแบบเครื่องมือเครื่องวัด
ประเมินผลดำเนินงาน ได้แก่แบบ
ประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ที่
ปรึกษาและแบบปะเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษา 2 ครั้งต่อปีการศึกษา 
จัดทำรูปเล่มรายงานเมื่อครบปีการศึกษา 
๓.2 ประเมินผลสำเร็จของระบบตาม
ตัวช้ีวัดที่กำหนด ได้แก ่
๓.2.1 ร้อยละ 100 ของนักศึกษามี
อาจารย์ที่ปรึกษาทางด้านวิชาการและ
แนะแนว การใช้ชีวิต 
๓.2.2  ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการให้คำปรึกษาของอาจารย์
ที่ปรึกษาอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
(ค่าเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 3.51จาก
คะแนนเตม็ 5)  
๓.2.3  ระดับความพึงพอใจของอาจารย์
ที่ปรึกษาต่อระบบการควบคมุ ดูแลการ
ให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่
นักศึกษาระดับปริญญาตรีอยู่ในระดับดี
ขึ้นไป (ค่าเฉลีย่มากกว่าหรือเท่ากบั 
3.51จากคะแนนเตม็ 5)  
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

๓.2.4 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาใน
แต่ละปีการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 95  
๓.3 ประเมินกระบวนการการควบคุม 
ดูแลการใหค้ำปรึกษาวิชาการและแนะ
แนวแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรแีละ
จัดทำแนวทางการพัฒนาตามผลการ
ประเมินกระบวนการ 
๓.4  นำเสนอผลการประเมินในข้อ 1, 2 
และ3ต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ 
เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 
๔.ขั้นปรับปรุงผลการดำเนินงาน 
๔.1 นำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะ
จากคณะกรรมการบริหารวิทยาลยัไป
ปรับปรุงการดำเนินงานในปีการศกึษา
ต่อไป 
๔.2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ถอดบทเรียน 
หรือเทียบเคยีงผลการดำเนินงาน กับ
หน่วยงานท่ีคัดสรร เพื่อการดำเนนิงานสู่
แนวปฏิบัติที่ด ี
๔.3 เผยแพร่แนวปฏิบัติทีด่ ี
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

  กิจกรรมที่ ๒ เสริมสร้างทักษะชีวติ 
1.วิเคราะห์ทักษะชีวิตโดยประเมนิความ
ฉลาดทางอารมณ์และความแข็งแกร่งใน
ชีวิต 
2.จัดกลุ่มนักศึกษาตามผลการวิเคราะห ์
3.จัดประชุมเชิงปฏิบตัิการการเสรมิสร้าง
ทักษะชีวิตด้านความฉลาดทางอารมณ์
และความแข็งแกร่งในชีวิต 
4.จัดกิจกรรมกลุ่มเพื่อเสริมสร้างทักษะ
ชีวิตสำหรับนักศึกษากลุ่มเสี่ยง 
5.ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ 3 บริการข้อมูลหน่วยงานท่ี
ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรที่
สร้างรายได้แก่นักศึกษา 
 
กิจกรรมที่ ๔ การสนับสนุนทุนการศึกษา 

นักศึกษาช้ันปีท่ี
1-4 
 
 
 
 

(เงินอุดหนุน) 
- ค่าวิทยากร 2 คน x3 
ช่ัวโมงx4ครั้งx600บาท 
เป็นเงิน 14,400 บาท  
- ค่าพาหนะเป็นเงิน 
10,000 บาท 
- ค่าที่พัก 1,200x4 เป็น
เงิน 4,800 บาท  
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ 3,000 
บาท 
 รวมกิจกรรมที่ 2 เป็นเงิน 
32,200 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งโครงการ 
50,300 บาท 
 
กิจกรรมที่ 3 
ไม่ใช้งบประมาณ 

ครั้งท่ี 1 วันที ่ 
29 มกราคม 
2565 
ครั้งท่ี 2 วันท่ี 5
กุมภาพันธ ์
2565 
ครั้งท่ี 3 วันที่ 1 
12 กุมภาพันธ์ 
2565 
ครั้งท่ี 4 วันท่ี 5 
มีนาคม 2565 
 
 
 
 
ตุลาคม64 -
กันยายน 
2565 
 
ตุลาคม64 -
กันยายน 
2565 

วิทยาลัยมี
อัตราการคง
อยู่ของ
นักศึกษา
เพิ่มขึ้น 

อ.กนกลักษณ ์
ทองดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อ.ดร.ปิยพงศ์ 
สอนลบ 

 
อ.ดร.ปิยพงศ์ 
สอนลบ 

สรุปงบประมาณโครงการที่  RP01-14 50,300    
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

โครงการRP01-15 
โครงการพัฒนาความรู้ 
และประสบการณ์ให้
ศิษย์เก่า  
(รหัสคณะ FON-Edu-
R08) 
 
โครงการเพื่อพัฒนา
วิทยาลัยตามกลยุทธ์ 
โครงการงานประจำ 
 
วัตถุประสงค์ 
๑.เพื่อพัฒนาความรู้และ
ประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า 
2.เพื่อสร้างเครือข่าย
สานสมัพันธ์ศิษย์เก่า 
3. เพื่อส่งเสริมให้ศิษย์
เก่ามีส่วนร่วมในการจดั
กิจกรรมวิชาการวิจัย 
นวัตกรรม 
 

๑.ร้อยละ๘๐ของศิษย์เกา่ 
ที่เข้าร่วมโครงการมีคา่เฉลีย่
ความพึงพอใจภายหลังเข้าร่วม
โครงการในระดับดี(ค่าเฉลี่ย
เท่ากับหรือมากกว่า ๓.๕๑) 
2.สมาคมศิษยเ์ก่าฯ มคีวาม
เข้มแข็งสนับสนุนกิจการของ
วิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 
3.จำนวนของศิษย์เก่าที่มสี่วน
ร่วมในการจดักิจกรรมวิชาการ  
วิจัย นวัตกรรม 
 

ร่วมจัดการประชุมใหญส่ามัญประจำปี
ของสมาคมศิษยเ์ก่าฯประจำปี 2564 
๑. ร่วมจดัมุฑติาจิตผู้ก่อตั้งวิทยาลยั 
๒. จัดบรรยายวิชาการ 
๓. ถอดบทเรยีนการพัฒนาตนเอง
แลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่างศิษย์เกา่ และ
สำรวจความก้าวหน้าทางวิชาการ วิชาชีพ 
การบริหาร ของศิษย์เก่า เพื่อพัฒนา
กิจกรรมในปตี่อไป(ผู้บริหาร) 
 

ศิษย์เก่า  
จำนวน ๒๐๐ 
คน 
 

ใช้งบประมาณจาก
ค่าลงทะเบียนของสมาคม
ศิษย์เก่าพุทธชินราช
พยาบาล 

29 มกราคม
2565 
(ระยะเวลา1วัน)
 
  
 

ศิษย์เก่าได้รับ
บริการดา้น
วิชาการ 
วิชาชีพและมี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรมของ
สถาบัน 
 
 

ดร.สายชล 
จันทร์วิจิตร 
ดร.ชลลดา 
ติยะวิสุทธ์ิศร ี
 

สรุปงบประมาณโครงการที่  RP01-15 0    
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แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565 (ปรับแผนกลางปี) 

ชื่อแผนงาน แผนงานวิจัย  
วัตถุประสงค์ของแผนงาน 1. เป็นกรอบในการดำเนินงานการบริหารงานวิจัย 

2. เป็นแนวทางในการกำกับติดตาม ผลการดำเนินงานของงานวิจัย 
3. เป็นแนวทางในการกำกับติดตามการใช้งบประมาณและความสำเร็จของการดำเนินงาน 

ตัวชี้วัดแผนงาน 1. ร้อยละของโครงการและกิจกรรมที่กำหนดสามารถดำเนินการไดต้ามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2. ร้อยละของโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด 
3. ตัวช้ีวัดความสำเร็จระดับแผนงาน/โครงการที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตรบ์รรลไุม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
4. ตัวช้ีวัดความสำเร็จระดับแผนงาน/โครงการของแผนปฏิบตัิการประจำปีบรรลุไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ความสอดคล้อง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านสุขภาพเพ่ือพัฒนาสุขภาวะของประชาชนในสังคมอาเซียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าประสงค์  2.1 ผลติผลงานวิจัยผลงานวิชาการที่มีคณุภาพสูงสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสุขภาวะของชุมชนหรือสังคม  
2.2 สร้างสรรค์นวตักรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสุขภาพประชาชนในสังคมอาเซียนได้ 
2.3 ผลติผลงานวิจัยนวัตกรรมที่กระทรวงสาธารณสุขนำไปใช้ในการกำหนดนโยบายหรือพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
2.4 สนับสนุนบุคลากรทุกระดับเผยแพรผ่ลงานวิจัย วิชาการ นวัตกรรมในเวทีระดับชาติ และนานาชาติรวมทั้งการจดอนุสิทธิบัตร/สทิธิบัตร 

ตัวชี้วัด 
 
 

2.1 จำนวนผลงานวิจยัและผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ  (๖ เรื่อง) 
2.2 จำนวนนวัตกรรมของอาจารย์ที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรืออาเซียน  (๑ เรื่อง) 
2.3 ร้อยละของผลงานวิจัย ผลงานวิชาการหรือนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสุขภาวะของชุมชนหรือสังคมอาเซียน (ร้อยละ ๑) 
2.4 จำนวนผลงานวิจยั ผลงานวิชาการและนวัตกรรมที่ได้รับสิทธิบตัรหรืออนสุิทธิบัตร (๑ เรื่อง) 
2.5 จำนวนงานวิจยั ผลงานวิชาการและนวตักรรมที่กระทรวงสาธารณสุขนำไปใช้ในการกำหนดนโยบายหรือพัฒนาระบบบริการสุขภาพ   (๑ เรื่อง) 
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กลยุทธ ์ 2.1 เร่งรัดการผลิตเผยแพร่ผลงานวิจัยผลงานวิชาการและนวตักรรมที่มีคุณภาพในระดับชาติและนานาชาติ  
  2.2 ผลักดันให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการผลติผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและนวัตกรรมทางสุขภาพร่วมกับสถาบันภายนอกทั้งในและต่างประเทศ  
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา ตัวบ่งช้ีคุณภาพระดับองค์ประกอบท่ี 2 ระดับคณะตามคูม่ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสกอ. 

เกณฑ์ ตัวบ่งช้ีที่  2.1 ระบบและกลไกบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ มีการดำเนินการ 6 ข้อ 
         ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 เงินสนับสนนุงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 50,000 บาท/คน  
         ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนกัวิจัย ร้อยละ 30 

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
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แผนการกำกับติดตาม แผนงานวิจัย ปีงบประมาณ ๒๕๖5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลำดับ รหัสคณะ รหัส 
โครงการ 

โครงการ 2564 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

20 FON-Res-S11 SP02-0๕ โครงการยกระดับผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่ระดับ
สากล 

  
* 

 
* 

       

21 FON-Res-S13 RP02-๑6 โครงการจดัตั้งศูนย์จริยธรรมวิจัยในคนเครือข่าย
ภูมิภาค: ภาคเหนือ  

  * * *        

22 FON-Res-S14 RP02-๑7 โครงการพัฒนาวารสารวิชาการ ช่ือวารสารวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 

   *         

23 FON-Res-S14 RP02-๑8 โครงการสนับสนุนการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัย 
บทความวิชาการ ตำรา และงานสร้างสรรค ์

  *   * *  *   * 

24 FON-Res-S15 RP02-๑9 โครงการพัฒนาความร่วมมือในการผลิตผลงานวิชาการ
กับสถาบันการศึกษาในตา่งประเทศ 

  *   *   *   * 

25 FON-Res-R11 RP02-20 โครงการพัฒนากระบวนการจดัการความรูเ้พื่อสรา้ง
แนวปฏิบัติที่ดีในองค์กร 

* *    * *      
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โครงการ/วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ (บาท) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

โครงการ SP02-0๕ 
โครงการ ยกระดับ
ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมสู่ระดับสากล 
(รหัสคณะ FON-Res-
S11) 
 
 โครงการเพื่อพัฒนา
วิทยาลัยตามกลยุทธ์ 
โครงการงานประจำ 
 
วัตถุประสงค์ 
1. ผลิตผลงานวิจัย
ผลงานวิชาการที่มี
คุณภาพสูงสามารถ
นำไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาสุขภาวะของ
ชุมชนหรือสังคม  

1. มีผลงานวิจัยและ
ผลงานวิชาการที่ตีพมิพ์
ในวารสารระดับ
นานาชาติอย่างน้อย  6 
เรื่อง 
2. มีนวัตกรรมของ
อาจารย์ที่ได้รับรางวัล
ระดับชาตหิรืออาเซยีน
อย่างน้อย 1 เรื่อง 
3. มีผลงานวิจัย ผลงาน
วิชาการหรือนวัตกรรม
ที่นำไปใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาสุขภาวะของ
ชุมชนหรือสังคม
อาเซียน 
อย่างน้อยร้อยละ 1  
4. มีผลงานวิจัย ผลงาน
วิชาการและนวัตกรรมท่ี
ได้รับสิทธิบัตรหรืออนุทธิ

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพ
อาจารย์ในการผลิตนวัตกรรมที่
มีคุณภาพ 
1. จัดประชุมร่วมระหว่าง
อาจารย์และบุคลากร
หน่วยงานภายนอกเพื่อ
วางแผนพัฒนาโครงร่างวิจัย 
2. ทีมวิจัยเขียนโครงร่างและ
ดำเนินการวิจยัเพื่อพัฒนา
นวัตกรรม 
3. ทีมผู้วิจยัดำเนินการขอจด
อนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร  
4. สนับสนุนอาจารย์ในการ
เผยแพรผ่ลงานนวัตกรรมใน
เวทีระดับชาติและนานาชาต ิ
5. สรปุและประเมินโครงการ
ในประเด็นการบรรลุ
วัตถุประสงค์ และตัวช้ีวัดที่
กำหนด  

อาจารย์ที่มี
ผลงานวิจัย/

วิชาการ  ๑๕ คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 1 พัฒนา
ศักยภาพอาจารย์ในการผลิต
นวัตกรรมที่มีคุณภาพ  
(เงินอุดหนุน) 
- ค่าอาหารกลางวัน 50 บาท 
X ๑5 คน X ๒ วัน เป็นเงิน 
1,500 บาท 
- ค่าอาหารว่าง 25 บาท X  
๑5 คน X ๔ มื้อ เป็นเงิน 
1,500 บาท 
- ค่าถ่ายเอกสาร เป็นเงิน 
2,000 บาท 
รวมเป็นเงิน  ๕,๐๐๐ บาท 
 

8-9 ธันวาคม 
25๖4 

 

บุคลากรทางสุขภาพ มี
นวัตกรรมที่นำไปใช้ใน
การดูแลสุขภาพ
ผู้รับบริการ  
 

อ.ดร.เบญญาภา 
พรมพุก 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ (บาท) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

2. สรา้งสรรค์นวัตกรรม
ที่นำไปใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาสุขภาพ
ประชาชนในสังคม
อาเซียนได ้
3. ผลิตผลงานวิจัย
นวัตกรรมที่กระทรวง
สาธารณสุขนำไปใช้ใน
การกำหนดนโยบายหรือ
พัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ 
4. สนับสนุนบุคลากรทุก
ระดับเผยแพร่
ผลงานวิจัย วิชาการ 
นวัตกรรม  ในเวที
ระดับชาติ และ
นานาชาติรวมทั้งการจด
อนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร 

บัตรอย่างน้อย 1 เรื่อง 
5. มีผลงานวิจัย ผลงาน
วิชาการและนวัตกรรมท่ี
กระทรวงสาธารณสุข
นำไปใช้ในการกำหนด
นโยบายหรือพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ 
อย่างน้อย 1 เรื่อง 

6. นำเสนอผลการดำเนินงาน
และแนวทางการพัฒนาต่อ
คณะกรรมการบรหิารฯ เพื่อ
เป็นข้อมูลในการพิจารณา
ปรับปรุงแผนการดำเนิน
โครงการในปีถัดไป 
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพ
ด้านการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ 
1. รวบรวมผลการติดตาม
ความก้าวหน้าโครงการ 
วิจัยและวิชาการที่กำลังเขียน
นิพนธ์ต้นฉบับท่ีวางแผนตีพิมพ์
ระดับนานาชาต ิ
2. ประสานงานอาจารย์หัวหน้า
โครงการวิจัยที่อยู่ใน
กลุ่มเป้าหมาย  
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเขียน
ต้นฉบับเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่
ระดับนานาชาต ิ
4. สนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการใน
วารสารระดับนานาชาต ิ

อาจารย์ 2๐ คน กิจกรรมที่ 2 พัฒนา
ศักยภาพด้านการตีพิมพ์
ระดับนานาชาติ   
(เงินอุดหนุน)  
- ค่าถ่ายเอกสาร เป็นเงิน 
2,000 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน 50 บาท 
X 20 คน X 3 วัน เป็นเงิน 
3,000 บาท 
- ค่าอาหารว่าง 25 บาท X 
20 คน X 6 มื้อ  เป็นเงิน 
3,000 บาท 
- ค่าเดินทางวิทยากร 7,000 
บาท 
-ค่าที่พักวิทยากร 1,200 
บาท x  3 วัน เป็นเงิน 
3,600 บาท 

16-18
กุมภาพันธ ์
25๖5 

 

วิทยาลัยฯ มผีลงานการ
ตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัย ผลงาน
วิชาการที่มีคุณภาพ
ระดับสูงและสามารถ
นำไปใช้ประโยชน์ได ้
 

อ.จิตติพร 
ศีรษะเกต ุ
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โครงการ/วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ (บาท) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

5. สรปุและประเมินโครงการ
ในประเด็นการบรรลุ
วัตถุประสงค์ และตัวช้ีวัดที่
กำหนด  
6. นำเสนอผลการดำเนินงาน
และแนวทางการพัฒนาต่อ
คณะกรรมการบรหิารฯ เพื่อ
เป็นข้อมูลในการพิจารณา
ปรับปรุงแผนการดำเนิน
โครงการในปีถัดไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ค่าตอบแทนวิทยากร 600 
บาท x ๒๑ ช.ม. x 1 คน เป็น
เงิน 12,600 บาท 
รวมเป็นเงิน  31,200 บาท 
 

สรุปงบประมาณโครงการ SP02-0๕ 36,200    
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โครงการ/วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ (บาท) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

โครงการ RP02-๑6 
โครงการจัดต้ังศูนย์
จริยธรรมวิจัยในคน
เครือข่ายภูมิภาค: 
ภาคเหนือ  
(รหัสคณะ FON-Res-
S13) 
 
 โครงการเพื่อพัฒนา
วิทยาลัยตามกลยุทธ์ 
 โครงการงานประจำ 
 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่ออำนวยความ
สะดวกให้อาจารย์ในการ
ผลิตผลงานวิจัย ผลงาน
วิชาการและนวัตกรรม 
ที่มีคุณภาพสูงสามารถ
นำไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาสุขภาวะของ
ชุมชนหรือสังคม  
 

1. ความพึงพอใจของ
อาจารย์ต่อระบบ
สนับสนุนการวิจัย
โดยรวมอยู่ในระดับ
คะแนน 3.51 ข้ึนไป  
2. ร้อยละ 100 ของ
โครงการวิจัยของ
อาจารย์ในแตล่ะปไีด้รับ
การรับรองจริยธรรม
วิจัยในมนุษย์  

กิจกรรมที่ 1   
ประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนด
วิธีดำเนินการมาตรฐาน 
SOPs  
๑. แต่งตั้งกรรมการจริยธรรม
วิจัยในมนุษย ์
๒. คณะกรรมการร่าง
วิธีดำเนินการมาตรฐาน
แนวทางปฏิบัติฯ 
๓. ทำหนังสือเชิญวิทยากร
พิจารณาวิธีดำเนินการ
มาตรฐานฯ 
๔. จัดประชุมเชิงปฏิบตัิการ
พัฒนาวิธีดำเนินการมาตรฐาน 
5. สรปุและประเมินโครงการ
ในประเด็นการบรรลุ
วัตถุประสงค์ และตัวช้ีวัดที่
กำหนด  
6. นำเสนอผลการดำเนินงาน
และแนวทางการพัฒนาต่อ
คณะกรรมการบรหิารฯ เพื่อ
เป็นข้อมูลในการพิจารณา

อาจารย์  
จำนวน ๑๕ คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิง
ปฏิบัติการกำหนด
วิธีดำเนินการมาตรฐาน 
SOPs  (เงินอุดหนุนทั่วไป) 
- ค่าอาหารกลางวันสำหรับ
อาจารย์ 50 บาท X ๑5 คน X 
๒ วัน เป็นเงิน  1,500 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
สำหรับอาจารย์ 25 บาท X ๑
5 คน X ๔ มื้อ เป็นเงิน  
1,500 บาท 
- ค่าถ่ายเอกสาร เป็นเงิน 
2,000 บาท 
- ค่าตอบแทนวิทยากร
ภาคเอกชน 1,200 บาท x 
๑๔ ช.ม. x 1 คน เป็นเงิน  
16,800 บาท 
- ค่าตอบแทนวิทยากรภาครัฐ 
600 บาท x ๑๔ ช.ม. x 1 คน   
เป็นเงิน  8,400   บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ 1 เป็นเงิน 
๓๐,๒๐๐ บาท 
 

วันท่ี 14-15 
ธันวาคม  
2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลงานวิจัยอาจารยม์ี
คุณภาพเป็นที่ยอมรับ
ระดับชาติและ
นานาชาติ 
 
 

อ.ดร.เกศกาญจน ์
ทันประภสัสร 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ (บาท) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

ปรับปรุงแผนการดำเนิน
โครงการในปีถัดไป 
กิจกรรมที่ ๒  ประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
กรรมการพิจารณาจริยธรรม
วิจัยในมนุษย์ฯ 
๑. ทำหนังสือแต่งตั้ง
คณะกรรมการฯ ระดับ
เครือข่ายภมูิภาค 
๒. ทำหนังสือเชิญวิทยากร 
๓. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
บทบาทหน้าท่ีของคณะ
กรรมการฯและฝึกปฏิบัติ
พิจารณาโครงการวิจัยที่ขอรับ
รองฯ 
๔. สรปุและประเมินโครงการ
ในประเด็นการบรรลุ
วัตถุประสงค์ และตัวช้ีวัดที่
กำหนด  
5. นำเสนอผลการดำเนินงาน
และแนวทางการพัฒนาต่อ
คณะกรรมการบรหิารฯ เพื่อ
เป็นข้อมูลในการพิจารณา

 
 
อาจารย์จำนวน 
 30 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
กิจกรรมที่ ๒ ประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
กรรมการพิจารณาจริยธรรม
วิจัยในมนุษย์ฯ 
(เงินอุดหนุนทั่วไป) 
- ค่าอาหารกลางวันสำหรับ
อาจารย์ 50 บาท X ๓๐ คน X 
๒ วัน เป็นเงิน  3,000 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
สำหรับอาจารย์ 25 บาท X 
๓๐ คน X ๔ มื้อ เป็นเงิน  
3,000 บาท 
- ค่าตอบแทนวิทยากรภาครัฐ 
600 บาท x ๑๔ ช.ม. x ๒ คน 
เป็นเงิน ๘,๔00  บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ ๒ เป็นเงิน 
๑4,๔00 บาท 
 
 
 
 

 
 
วันท่ี 4,7
มกราคม  
256๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
อ.ชนกานต์ 
แสงคำกุล 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ (บาท) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

ปรับปรุงแผนการดำเนิน
โครงการในปีถัดไป 
กิจกรรมที่ ๓ ประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาการ
ศักยภาพด้านสำนักงานของ
คณะกรรมการฯ 
๑. ทำหนังสือเชิญวิทยากร 
ด้านการจดัตั้งสำนักงานกรรรม
การจริยธรรมวจิัยฯ 
๒. ประชุมเชิงปฏิบัติการด้าน
การจัดการเอกสาร การรับส่ง
เอกสาร ประสานงาน การจัด
ประชุม เอกสารด้านการเงิน 
การจัดการเอกสารโดยการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๓. สรปุและประเมินโครงการ
ในประเด็นการบรรลุ
วัตถุประสงค์ และตัวช้ีวัดที่
กำหนด  
4. นำเสนอผลการดำเนินงาน
และแนวทางการพัฒนาต่อ
คณะกรรมการบรหิารฯ เพื่อ
เป็นข้อมูลในการพิจารณา

 
 
- อาจารย์  
จำนวน 8 คน 
- เจ้าหน้าท่ีสาย
สนับสนุน ๒ คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
กิจกรรมที่ ๓ ประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
ด้านสำนักงานของคณะ
กรรมการฯ   
(เงินอุดหนุนทั่วไป) 
- ค่าอาหารกลางวันสำหรับ
อาจารย์ 50 บาท X ๑0 คน X 
๒ วัน  เป็นเงิน  1,000 
บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
สำหรับอาจารย์ 25 บาท X 
10 คน X ๔ มื้อ เป็นเงิน  
1,000 บาท 
- ค่าถ่ายเอกสาร เป็นเงิน  
1,000 บาท 
- ค่าตอบแทนวิทยากรภาครัฐ 
600 บาท x 14  ช.ม. x ๓ 
คน เป็นเงิน  ๒๕,๒00  บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ ๓ เป็นเงิน  
๒๘,๒00 บาท 
 

 
 
3,5 พฤาภาคม 
2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
อ.ดร.กรวิกา 
พนมจวง 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ (บาท) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

ปรับปรุงแผนการดำเนิน
โครงการในปีถัดไป 
กิจกรรมที่ ๔ ประชุม
พิจารณาจริยธรรมวิจัยใน
มนุษย ์
๑. รวบรวมโครงร่างวิจัยเพื่อ
เสนอขอรับรองจริยธรรมวิจัย
ในมนุษย์  
๒. จัดเตรียมวาระการประชุม 
๓. ทำหนังสือเชิญ
คณะกรรมการจรยิธรรมวิจัย
ในมนุษย์ 
๔. ประชุมกรรมการพิจารณา
โครงร่างวิจัย ท่ีเกี่ยวข้องกับ
ประเด็นจริยธรรมวิจัยใน
มนุษย์ 
๕. สรปุผลการประชุมแจ้งมติ
กรรมการให้กับผู้วิจยัทราบ  
ติดตามการแกไ้ข เมื่อแก้ไข
ออกหนังสือรับรอง 
๖. สรปุและประเมินโครงการ
ในประเด็นการบรรลุ

 
 
- อาจารย์จำนวน 
1๕ คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
กิจกรรมที่ ๔ ประชุมพิจารณา
จริยธรรมวิจัยในมนุษย์  
(เงินรายได้สถานศึกษา)    
- ค่าตอบแทนการประชุมของ
กรรมการจรยิธรรมวิจัยฯ
(ภายนอก)  1,500 บาท  X ๑ 
คน X ๔ วัน เป็นเงิน ๖,000  
บาท                                                                                                 
รวมเงินกิจกรรมที่ ๔ เป็นเงิน  
6,000 บาท 

 
 
-วันท่ี 1 เม.ย. 
2565 
-วันท่ี 6 พ.ค.
2565 
-วันท่ี3 มิ.ย.
2565 
-วันท่ี ๖ 
กรกฎาคม 
๒๕๖๔ 

 
 
ดร.เกศกาญจน์ทัน
ประภสัส 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ (บาท) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ และตัวช้ีวัดที่
กำหนด 
 ๗. นำเสนอผลการดำเนินงาน
และแนวทางการพัฒนาต่อ
คณะกรรมการบรหิารฯ เพื่อ
เป็นข้อมูลในการพิจารณา
ปรับปรุงแผนการดำเนิน
โครงการในปีถัดไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปงบประมาณโครงการที่ RP02-๑6 78,800    
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โครงการ/วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ (บาท) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

โครงการ RP02-๑7 
โครงการพัฒนา
วารสารวิชาการ 
ชื่อวารสารวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี 
พุทธชินราช  
(รหัสคณะ FON-Res-
S14) 
 
โครงการเพื่อพัฒนา
วิทยาลัยตามกลยุทธ์ 
 โครงการงานประจำ 
 
วัตถุประสงค์ 
วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อเป็นแหล่ง
สนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัย ผลงาน
วิชาการและนวัตกรรม
ด้านสุขภาพของอาจารย์
และบุคลากรสุขภาพ 
2.แหล่งเผยแพร่ข้อมูล
เชิงวิชาการ เพื่อการใช้

1. ความพึงพอใจของ
อาจารย์และบุคลากร
ภายนอกต่อระบบ
สนับสนุนการวิจัย
โดยรวมอยู่ในระดับ
คะแนน 3.51 ข้ึนไป  
2. วารสารมจีำนวน
ผลงานวิจัยและผลงาน
วิชาการของอาจารย์
และบุคลากรภายนอกท่ี
ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพรต่ามที่กำหนด 

กิจกรรมที่ 1   
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดต้ัง
วารสารระดับชาติ 
๑. แต่งตั้งกรรมการวารสาร
ระดับชาต ิ
๒. คณะกรรมการร่าง
วิธีดำเนินการงานจดัตั้ง
วารสารระดับชาต ิ
๓. ทำหนังสือเชิญวิทยากร 
๔. จัดประชุมเชิงปฏิบตัิการ
วิธีการดำเนินงานวารสาร
ระดับชาติ  
5.เตรียมความพร้อมเข้าสู่ฐาน 
TCI 
6. สรปุและประเมินโครงการ
ในประเด็นการบรรลุ
วัตถุประสงค์ และตัวช้ีวัดที่
กำหนด  
7. นำเสนอผลการดำเนินงาน
และแนวทางการพัฒนาต่อ
คณะกรรมการบรหิารฯ เพื่อ
เป็นข้อมูลในการพิจารณา

-อาจารย์  
จำนวน ๑8 คน 
- เจ้าหน้าท่ีสาย
สนับสนุน ๒ คน 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 1  ประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดต้ังวารสาร
ระดับชาติ (เงินอุดหนุน) 
- ค่าอาหารกลางวัน 50 บาท 
X ๒๐ คน X ๒ วัน เป็นเงิน   
2,000  บาท 
- ค่าอาหารว่าง 25 บาท X 
๒๐ คน X ๔ มื้อ  เป็นเงิน   
2,000 บาท 
- ค่าตอบแทนวิทยากร 600 
บาท x  14 ช.ม. เป็นเงิน   
8,400  บาท 
รวมกิจกรรมที่ ๑ เป็นเงิน 
12,400 บาท 
    
 
 
 
 
 
 
                                        

วันท่ี 28-29 
ตุลาคม 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-บุคลากรสาธารณสุข 
และอาจารย์มีแหล่ง
ตีพิมพ์ผลงานทาง
วิชาการมากข้ึน 
 
 

อ.ดร.สริารักษ ์
เจริญศรีเมือง 
 
 



      แผนปฏิบัตกิาร ปีงบประมาณ ๒๕๖5  วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี พทุธชินราช (ปรับแผนกลางปี) หน้า 149 
  

  

โครงการ/วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ (บาท) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

ประโยชน์แก่สังคม 
ชุมชน  
3. เตรียมความพร้อม
เข้าสู่ฐาน TCI 

ปรับปรุงแผนการดำเนิน
โครงการในปีถัดไป 

กิจกรรมที่ 2  การติดต้ังดูแล
และอบรมการใช้งานระบบ
ฐานข้อมูล ThaiJo  
กิจกรรมที่ ๒.๑ การอบรม
เชิงปฏิบัติการการใช้งาน
ระบบฐานข้อมูล ThaiJo 
(เงินรายได้) 
-ค่าตอบแทนวิทยากร
ภาคเอกชน (1 คน x 1,200
บาท x 7 ชม. X 2 วัน)เป็น
เงิน 16,800 บาท 
-ค่าที่พักวิทยากร (1 คน x 
1,200 บาท x 2 วัน)เป็นเงิน   
2,400 บาท 
-ค่าเดินทางไป-กลับ /ค่า
น้ำมันเชื้อเพลิง เป็นเงิน    
๕,0๐0 บาท 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 
(10 คน x 25 บาท x 4 มื้อ) 
เป็นเงิน   1,000 บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน (10 คน x 
50 บาท x 2 มื้อ) เป็นเงิน   
1,000 บาท 

 
 
 
24-25 
มีนาคม 2565 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ (บาท) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 
2.1 เป็นเงิน 26,200 บาท 
 
กิจกรรมที่ ๒.๒ การติดต้ัง
และดูแลระบบฐานข้อมูล 
ThaiJo (เงินรายได้) 
-ค่าบำรุงรักษาเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Sever), 
อุปกรณ์เครือข่ายข้อมลู (SAN 
Switch) และอุปกรณ์จัดเก็บ
ข้อมูล (Storage) ของระบบ
ThaiJo เป็นเงิน 10,700 
บาท 
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 
2.2 เป็นเงิน 10,700 บาท 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
24 มีนาคม-
30 เมษายน 
2565 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ (บาท) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ ๒.๓ การควบคุม
คุณภาพของบทความที่
ตีพิมพ์ในวารสาร     
(เงินรายได้) 
-ค่าตอบแทนผู้ทรงคณุวุฒิ
ประเมินบทความ (30 คน x 
500 บาท) เป็นเงิน  
๑๕,๐๐๐ บาท 
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 
2.3 เป็นเงิน 15,000 บาท 
รวมงบประมาณในโครงการ
เป็นเงิน 64,300 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-31 มีค.65 
1-30 มิย.65 
1-30 กย.65 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

สรุปงบประมาณโครงการที่ RP02-๑7 64,300    
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โครงการ/วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ (บาท) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

โครงการRP02-๑8
โครงการสนับสนุนการ
ผลิตและเผยแพร่
ผลงานวิจัย บทความ
วิชาการ ตำรา และงาน
สร้างสรรค ์ 
(รหัสคณะ FON-Res-
S14) 
 
 โครงการเพื่อพัฒนา
วิทยาลัยตามกลยุทธ์ 
 โครงการงานประจำ 
 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อสนับสนุนให้
อาจารยผ์ลิตและ
เผยแพรผ่ลงานวิจยั
ผลงานวิชาการ และ
นวัตกรรมทีม่ีคุณภาพ
อย่างคล่องตัว 
2. เพื่อเพิ่มผลการ
ตีพิมพ์เผยแพร่

1. ร้อยละของผลรวม
ถ่วงน้ำหนักของผลงาน
วิชาการของอาจารย์
ประจำมคี่าร้อยละ 30 
ขึ้นไป 
2. จำนวนเงินสนับสนุน
งานวิจัย/จำนวน
อาจารย์ประจำที่
ปฏิบัติงานจริง เท่ากับ 
50,000 บาท/คน 
3. มีผลงานวิจัย ผลงาน
วิชาการและนวัตกรรม
ด้านสุขภาพท่ีไดร้ับการ
จดลิขสิทธ์ิหรืออนุ
สิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร
อย่างน้อย 1 เรื่อง 
4. ผลงานวิจัย ผลงาน
วิชาการและนวัตกรรม
ด้านสุขภาพท่ีแล้วเสร็จ
สามารถนำไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนา
สุขภาวะของชุมชนหรือ

กิจกรรมที่ 1 พิจารณาโครง
ร่างการวิจัยและจัดสรรทุน
วิจัย ฯ 
1. สำรวจความต้องการการ 
ดำเนินการวิจยัของอาจารย ์
2. ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการ
ขอรับพิจารณาทุนวิจัย บทความ
วิชาการ ตำรา และงาน
สร้างสรรค ์
3. คณะกรรมการพิจารณาทุน
ตามนโยบายและระเบียบการ
เบิกจ่ายการผลิตผลงานทาง
วิชาการสถานศึกษา 
4. ประกาศผลการพิจารณา
ทุน ผู้รับทุนดำเนินการทำ
สัญญารับทุนและเบิกจ่ายเงิน
ตามระเบียบ 
5. สรปุและประเมินโครงการ
ในประเด็นการบรรลุ
วัตถุประสงค์ และตัวช้ีวัดที่
กำหนด  
6. นำเสนอผลการดำเนินงาน
และแนวทางการพัฒนาต่อ

อาจารย์ 30 คน 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 1  
(ใช้เงินรายได้สถานศึกษา) 
- ค่าสนับสนุนการดำเนินงาน
ของคณะกรรมการจริยธรรม
วิจัยในมนุษย์เครือข่าย
ภูมิภาค เป็นเงิน 20,000 
บาท 
- ค่าสนับสนุนโครงร่างวิจัย                                                     
เป็นเงิน 948,000 บาท 
- ค่าสนับสนุนการจัดทำ
บทความวิชาการ                                    
เป็นเงิน 55,๐00 บาท 
รวมกิจกรรมที่ 1 เป็นเงิน 
1,023,000 บาท 

วันท่ี 1-31 
ธันวาคม 
2564 
วันท่ี 1-31 
มีนาคม 2565 
วันท่ี 1-30 
มิถุนายน
2565 
วันท่ี 1-30 
กันยายน
2565 
 

 

อาจารย์มีการผลิตและ
เผยแพรผ่ลงานวิจยั
มากขึ้น 

อ.ดวงใจ พรหม
พยัคฆ ์
อ.จิตติพร  
ศีรษะเกต ุ
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โครงการ/วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ (บาท) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

ผลงานวิจัย ผลงาน
วิชาการและนวัตกรรม
ของอาจารย์ 
3. เพื่อสร้างขวัญและ
กำลังใจให้อาจารย์ในการ
ผลิตผลงานวิจัย ผลงาน
วิชาการและนวัตกรรม 
 

สังคมอาเซียนได้อยา่ง
น้อยร้อยละ 1    
5. ผลงานวิจัย ผลงาน
วิชาการและนวัตกรรม
ด้านสุขภาพท่ีแล้วเสร็จ
สามารถนำไปใช้
ประโยชน์ในการ
กำหนดนโยบายหรือ
พัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ อย่างน้อย 1 
เรื่อง  
6. ความพึงพอใจของ
อาจารย์ต่อระบบ
สนับสนุนการวิจัย
โดยรวม อยู่ในระดบั
คะแนน 3.51 ข้ึนไป  

คณะกรรมการบรหิารฯ เพื่อ
เป็นข้อมูลในการพิจารณา
ปรับปรุงแผนการดำเนิน
โครงการในปีถัดไป 
กิจกรรมที่ 2  สนับสนนุ
ค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์
เผยแพร่วิจัยและบทความ
วิชาการ 
1. วิเคราะหผ์ลงานวิจัย 
ผลงานวิชาการที่พร้อมในการ
ตีพิมพ์เผยแพร ่
2. ประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์
ส่งบทความให้ตีพิมพ์เผยแพร่
ในวารสาร 
3. อาจารยบ์ันทึกข้อความขอ
สนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ 
โดยแนบใบตอบรับการตีพิมพ์
เผยแพร่และเสร็จรับเงิน 
4. กรณีอาจารย์มีความ
ประสงค์ที่จะนำเสนอบทความ
วิชาการในระดับนานาชาติ 
บันทึกข้อความขอสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการแปลเอกสาร 

อาจารย์ 30 คน 
 

กิจกรรมที่ 2 สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์
เผยแพร่วิจัยและบทความ
วิชาการ 
-ไม่ใช้งบประมาณ 

วันท่ี 1-31 
ธันวาคม 
2564 
วันท่ี 1-31 
มีนาคม 2565 
วันท่ี 1-30 
มิถุนายน 
2565 
วันท่ี 1-30 
กันยายน
2565 
 
 

อาจารย์มีการผลิตและ
เผยแพรผ่ลงานวิจยั
มากขึ้น 

อ.ดวงใจ  
พรหมพยัคฆ ์
อ.ดร.สริารักษ ์
เจริญศรีเมือง 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ (บาท) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

5. สรปุและประเมินโครงการ
ในประเด็นการบรรลุ
วัตถุประสงค์ และตัวช้ีวัดที่
กำหนด  
6. นำเสนอผลการดำเนินงาน
และแนวทางการพัฒนาต่อ
คณะกรรมการบรหิารฯ เพื่อ
เป็นข้อมูลในการพิจารณา
ปรับปรุงแผนการดำเนิน
โครงการในปีถัดไป 

 กิจกรรมที่ 3  
พิจารณา “คนดีศรีพุทธชิน
ราช (ด้านการวิจัย)” 
1. คณะกรรมการพิจารณา
ทบทวนหลัก เกณฑ์การ
พิจารณารางวัล 
2. ประชาสัมพันธ์ให้หัวหน้า
ภาควิชาเสนอช่ือตัวแทน
ภาควิชาเข้ารับการพิจารณารับ
รางวัล ภาควิชาละ 2 คน 
3. กรรมการวิจยัพิจารณา            
ผู้ไดร้ับรางวัลตามหลักเกณฑ์
การพิจารณา 2 รางวัล 

- อาจารย์รับ
รางวัลนักวิจัย
หน้าใหม่   
1 คน 
- อาจารย์รับ
รางวัลนักวิจัย
อาวุโส   
1 คน 
 

กิจกรรมที่ 3 พิจารณา “คน
ดีศรีพุทธชินราช (ด้านการ
วิจัย)” 
-ไม่ใช้งบประมาณ 

วันท่ี 1 
เมษายน 
2565 

อาจารย์มีขวัญกำลังใจ
ในการผลติผลงานวิจัย
มากขึ้น 

อ.ดร.เกศกาญจน ์
ทันประภสัสร 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ (บาท) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

4. สรปุและประเมินโครงการ
ในประเด็นการบรรลุ
วัตถุประสงค์ และตัวช้ีวัดที่
กำหนด  
6. นำเสนอผลการดำเนินงาน
และแนวทางการพัฒนาต่อ
คณะกรรมการบรหิารฯ เพื่อ
เป็นข้อมูลในการพิจารณา
ปรับปรุงแผนการดำเนิน
โครงการในปีถัดไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปงบประมาณโครงการที่ RP02-๑8       1,023,000     



      แผนปฏิบัตกิาร ปีงบประมาณ ๒๕๖5  วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี พทุธชินราช (ปรับแผนกลางปี) หน้า 156 
  

  

โครงการ/วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ (บาท) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

โครงการ RP02-๑9 
โครงการพัฒนาความ
ร่วมมือในการผลิต
ผลงานวิชาการกับ
สถาบันการศึกษาใน
ต่างประเทศ  
(รหัสคณะ FON-Res-
S15) 
 
 โครงการเพื่อพัฒนา
วิทยาลัยตามกลยุทธ์ 
 โครงการงานประจำ 
 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อส่งเสริมใหเ้กิด
การความร่วมมือด้าน
การผลิตผลงานวิจัย 
ผลงานวิชาการและ
นวัตกรรมด้านสุขภาพ
ระหว่างอาจารย์ของ
วิทยาลัยกับสถาบัน
ต่างประเทศ 

1. มีจำนวนผลงานวิจัย 
ผลงานวิชาการและ
นวัตกรรมด้านสุขภาพท่ี
ทำร่วมกับมหาวิทยาลัย
หรือหน่วยงาน
ต่างประเทศอยา่งน้อย 
3 เรื่อง 

1. ทบทวน MOU/MOA ของ
สถาบันการศึกษาต่างประเทศ
ที่คณะ/วิทยาลัยฯร่วมลงนาม
ความร่วมมือ 
2. ประสานงานกับอาจารย์
ระหว่างสถาบันการศึกษาที่
คณะ/วิทยาลยัฯลงนาม
ข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการไว้เพื่อวางแผนการ
ผลิตผลงานทางวิชาการร่วมกัน 
3. ร่วมมือกันในการผลิตและ
เผยแพรผ่ลงานวิจยัและผลงาน
วิชาการและผลงานดา้น
นวัตกรรมสุขภาพ 
4. สรปุและประเมินโครงการ
ในประเด็นการบรรลุ
วัตถุประสงค์ และตัวช้ีวัดที่
กำหนด  
6. นำเสนอผลการดำเนินงาน
และแนวทางการพัฒนาต่อ
คณะกรรมการบรหิารฯ เพื่อ
เป็นข้อมูลในการพิจารณา

อาจารย์ 5 คน ไม่ใช้งบประมาณ (ใช้งบจาก
งานวิจัย)  

วันท่ี 1-31 
ธันวาคม 
2564 
วันท่ี 1-31 
มีนาคม 2565 
วันท่ี 1-30 
มิถุนายน 
2565 
วันท่ี 1-30 
กันยายน
2565 
 

มีผลงานวิจยั ผลงาน
วิชาการและนวัตกรรม
ด้านสุขภาพท่ีทำ
ร่วมกับมหาวิทยาลัย
หรือหน่วยงาน
ต่างประเทศมากขึ้น 

อ.ดร.กรวิกา 
พรมจวง 
อ.ดร.วิสฏิฐ์ศร ี
เพ็งนุ่ม 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ (บาท) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

ปรับปรุงแผนการดำเนิน
โครงการในปีถัดไป 

สรุปงบประมาณโครงการที่ RP02-19 0    
โครงการ RP02-20 
โครงการพัฒนา
กระบวนการจัดการ
ความรู้เพ่ือสร้างแนว
ปฏิบัติท่ีดีในองค์กร 
(รหัสคณะ FON-Res-
R11) 
 
 โครงการเพื่อพัฒนา
วิทยาลัยตามกลยุทธ์ 
 โครงการงานประจำ 
 
วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อส่งเสรมิให้เกิดการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้กันใน
องค์กรและนำความรู้ที่ดี
ไปประยุกต์ใช้ 
2. เพื่อส่งเสริมให้
วิทยาลัยเป็นองค์กรแห่ง
การเรยีนรู ้

1. มีการจัดการความรู ้
ในทุกกลุ่มงานตาม
โครงสร้างการบรหิาร 
งานของวิทยาลัยฯ  
2. ความพึงพอใจของ
อาจารย์/บุคลากรที่เข้า
ประชุมแลกเปลีย่น
เรียนรูโ้ดยรวม อยู่ใน
ระดับคะแนน 3.51  
ขึ้นไป  
3. มีองค์ความรู้ทีเ่กิด
จากการแลกเปลีย่น
เรียนรู้อย่างน้อยกลุ่ม
งานละ 1 เรื่อง 
4. มีการนำองค์ความรู้
จากการแลกเปลีย่น
เรียนรูไ้ปใช้ในการ
พัฒนางานอย่างน้อย 
กลุ่มงานละ 1 เรื่อง 

กิจกรรมที่ ๑  
กำหนดประเด็นของการ
จัดการความรู้  
ทุกกลุ่มงานประชุมเพื่อกำหนด
ประเด็นของการจัดการความรู้  

 กิจกรรมที่ ๑   
-ไม่ใช้งบประมาณ 

วันท่ี 18-22
ตุลาคม 2564 

เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กันในองค์กร
และนำความรู้ที่ดไีป
ประยุกต์ใช้ 

อ.ดวงใจ 
พรหมพยัคฆ ์
 

กิจกรรมที่ ๒ จัดประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้คร้ังท่ี ๑ 
กิจกรรมที่ 2.1  
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กลุ่มงานวจิัยและบริการ
วิชาการ กลุ่มงานวิชาการ  
คร้ังท่ี ๑ ดังนี้ 
- จัดประชุมแลกเปลีย่นเรยีนรู้
ด้านการเรียนการสอนและวิจัย 
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 - ผู้เข้าร่วมประชุมแลกเปลีย่น
เรียนรู ้
- ผู้รับผดิชอบโครงการ
รวบรวมความรู้เผยแพร่ทาง
เว็บไซด์ KM ชุมชนสระแก้ว 

อาจารย์ 55 คน  
 

กิจกรรมที่ 2 
2.1 กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กลุ่มงานวิจัยและ
บริการวิชาการ และกลุ่มงาน
วิชาการ (ใช้เงินอุดหนุน) 
- ค่าตอบแทนวิทยากร
หน่วยงานรัฐบาล 2 คน ๆ ละ 
600 บาท X3 ช่ัวโมง เป็น
เงิน 3,600 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน 50 บาท 
X 55 คน X 1 วัน เป็นเงิน 
2,750 บาท 
- ค่าอาหารว่าง 25 บาท X 
55 คน X 2 มื้อ  
เป็นเงิน 2,750 บาท 

วันท่ี 25 
พฤศจิกายน 
2564 
(1 วัน) 

 อ.ชนกานต์   
แสงคำกุล 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ (บาท) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

พร้อมกับประชาสัมพันธ์ให้
คณาจารย์ของวิทยาลัยเข้าไป
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้
- ผู้เข้าร่วมประชุมนำความรู้ที่
ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

- ค่าพาหนะวิทยากร  
เป็นเงิน 3,000 บาท 
รวมกิจกรรม 2.1  
เป็นเงิน 12,100 บาท 

  2.2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดย
วิทยากรภายนอกของกลุ่มงาน
อำนวยการและยุทธศาสตร์ 
ดังนี ้
- จัดประชุมแลกเปลีย่นเรยีนรู้
ของเจ้าหน้าท่ี  
- ผู้เข้าร่วมประชุมแลกเปลีย่น
เรียนรู ้
- ผู้รับผดิชอบโครงการ
รวบรวมความรู้เผยแพร่ทาง
เว็บไซด์ KM ชุมชนสระแก้ว 
พร้อมท้ังประชาสมัพันธ์ให้
เจ้าหน้าท่ีของวิทยาลัยเข้าไป
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้
- ผู้เข้าร่วมประชุมนำความรู้ที่
ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
 

เจ้าหน้าท่ีสาย
สนับสนุน 50 
คน 

กิจกรรมที่ 2  
2.2 กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กลุ่มงานอำนวยการ 
(ใช้เงินอุดหนุน) 
- ค่าตอบแทนวิทยากร
หน่วยงานรัฐบาล 1 คนๆละ 
600 บาท X 3 ช่ัวโมง เป็น
เงิน 1,800 บาท 
- ค่าอาหารว่าง ๒5 บาท X 
50 คน X 2 มื้อ  
เป็นเงิน 2,500 บาท 
รวมกิจกรรม 2.2 
เป็นเงิน 4,300 บาท  
 

วันท่ี 26 
พฤศจิกายน
2564 
 

 อ.ดร.สริารักษ ์
เจริญศรีเมือง 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ (บาท) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

  กิจกรรมที่ ๓  จัดประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้คร้ังท่ี 2 
กิจกรรมที่ 3.1 การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุม่
งานวิจัยและบริการวิชาการ 
และกลุ่มงานวิชาการและ
พัฒนานักศึกษา ดังนี ้
- จัดประชุมแลกเปลีย่นเรยีนรู้
ด้านการสอน โดยการนำ
ประสบการณ์ที่ไดจ้ากการนำ
ความรู้ ในการแลกเปลีย่น
เรียนรูค้รั้งที่ 1 ไปปฏิบัตมิา
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้
 - ผู้รับผิดชอบโครงการ
รวบรวมความรู้เผยแพร่ทาง
เว็บไซด์ KM ชุมชนสระแก้ว 
พร้อมท้ังประชาสมัพันธ์ให้
คณาจารย์ของวิทยาลัยเข้าไป
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้
- ผู้เข้าร่วมประชุมนำความรู้ที่
ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

อาจารย์ 55 คน  
 

กิจกรรมที่ 3  
กิจกรรมที่ 3.1  
- ไม่ใช้งบประมาณ 

วันท่ี 17 
มีนาคม 2565 

 อ.ดร.วิสฏิฐ์ศร ี
เพ็งนุ่ม 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ (บาท) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

  กิจกรรมที่ 3.2 การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้โดยวิทยากรภายนอก
ของกลุม่งานอำนวยการและ
ยุทธศาสตร์ ดังนี ้
- จัดประชุมแลกเปลีย่นเรยีนรู้
ของเจ้าหน้าท่ีในการแลกเปลี่ยน 
เรียนรูค้รั้งท่ี 1 ไปปฏิบัตมิา
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้
- ผู้รับผดิชอบโครงการ
รวบรวมความรู้เผยแพร่ทาง
เว็บไซด์ KM ชุมชนสระแก้ว 
พร้อมท้ังประชาสมัพันธ์ให้
เจ้าหน้าท่ีของวิทยาลัยเข้าไป
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้
- ผู้เข้าร่วมประชุมนำความรู้ที่
ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

เจ้าหน้าท่ีสาย
สนับสนุน 50 
คน 

กิจกรรมที่ 3 
กิจกรรมที่ 3.2  
- ไม่ใช้งบประมาณ 

วันท่ี 18 
มีนาคม 2565 

 อ.ดร.วิสฏิฐ์ศร ี
เพ็งนุ่ม 

  กิจกรรมที่ 4 รวบรวมองค ์
ความรู้เป็นแนวปฏิบัติท่ีดีเพ่ือ
เผยแพร่ 
1. ผู้รบัผิดชอบโครงการรวบ 
รวมสาระความรู้และข้อ 
คิดเห็นของอาจารย์ในเว็บไซด์ 

 กิจกรรมที่ 4  
- ไม่ใช้งบประมาณ 

วันท่ี 29 
เมษายน 
2565 

 อ.ชนกานต์  
แสงคำกุล 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ (บาท) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

KM ชุมชนสระแก้วนำมาจัดทำ
เป็นรูปเล่มแนวปฏบิัติที่ด ี
2. รวบรวมเป็นคลังความรู้ที่
ห้องคลินิกวิจัยและเผยแพรไ่ป
ยังช่องทางต่างๆ เพื่อส่งเสริม
การนำไปใช้ประโยชน์ของ
อาจารย ์
3. สรปุและประเมินโครงการ
ในประเด็นการบรรลุวตัถุประสงค์ 
และตัวช้ีวัดที่กำหนด  
4. นำเสนอผลการดำเนินงาน
และแนวทางการพัฒนาต่อ
คณะกรรมการบรหิารฯ เพื่อ
เป็นข้อมูลในการพิจารณา
ปรับปรุงแผนการดำเนิน
โครงการในปีถัดไป 
 
 
 

รวมเงินโครงการ RP02-20 16,400    
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แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565 (ปรับแผนกลางปี) 

ชื่อแผนงาน แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม  
วัตถุประสงค์ของแผนงาน 1. เป็นกรอบในการดำเนินงานการบริหารงานบริการวิชาการและศนูย์ความเป็นเลิศ 

2. เป็นแนวทางในการกำกับตดิตาม ผลการดำเนินงานของงานบริการวิชาการและศูนย์ความเป็นเลิศ 

3. เป็นแนวทางในการกำกับตดิตามการใช้งบประมาณและความสำเร็จของการดำเนินงาน 
ตัวชี้วัดแผนงาน 1. ร้อยละของโครงการและกจิกรรมที่กำหนดสามารถดำเนินการไดต้ามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

2. ร้อยละของโครงการที่ดำเนินการแล้วเสรจ็สามารถเบิกจ่ายงบประมาณไดต้ามเกณฑ์ที่กำหนด 
3. ตัวช้ีวัดความสำเร็จระดับแผนงาน/โครงการที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์บรรลไุม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
4. ตวัช้ีวัดความสำเร็จระดับแผนงาน/โครงการของแผนปฏิบตัิการประจำปีบรรลุไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ความสอดคล้อง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการด้วยการสานพลังของทุกภาคส่วนเพ่ือสขุภาวะชุมชน ประเทศ และอาเซียนอย่างย่ังยืน 
 
 
 
 
 
 

เป้าประสงค์ : 3.1 ให้บริการวิชาการทีต่อบสนองความต้องการกับสังคมและเขตบริการสุขภาพท่ี 2 
3.2 สร้างรายได้โดยการบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อความมั่นคงของวิทยาลัยฯ 
3.3 พัฒนาศูนยค์วามเป็นเลิศทางวิชาการด้านการจดัการโรคเรื้อรัง 

ตัวชี้วัด 3.1 จำนวนหลักสูตรฝึกอบรมที่ได้มาตรฐานและตอบสนองความต้องการของระบบสุขภาพและเขตบริการสุขภาพท่ี 2 (จำนวน 2 หลักสูตร) 
3.2 จำนวนบุคคลากรของวิทยาลัยฯ ท่ีได้รับการเชิญเป็นวิทยากรจากหน่วยงานภายนอก (จำนวน 2 คน) 
3.3 จำนวนเงินรายได้จากการบริการวิชาการหลังหักค่าใช้จ่าย (630,000 บาท) 
3.4 จำนวนชุมชนเข้มแข็งที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน และผลลัพธ์ที่มีประโยชน์แก่ชุมชน (ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ที่ 7.3 คณะ) (จำนวน 1 ชุมชน) 

กลยุทธ ์ 3.1 พัฒนาศูนย์บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของระบบสุขภาพของประเทศ 
3.2 พัฒนาชุมชนเข้มแข็งด้านการจัดการโรคเรื้อรังที่ยั่งยืน 

ระบบประกันคุณภาพการ  
ศึกษา 

ตัวบ่งช้ีคุณภาพระดับคณะ  องค์ประกอบท่ี 3 ตัวบ่งช้ี 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 
เกณฑ์มาตรฐาน  
1. จัดทำแผนการบริการวิชาการประจำปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและกำหนดตัวบ่งช้ีวัดความสำเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม

และเสนอกรรมการประจำคณะเพือ่พิจารณาอนุมตัิ 
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2. โครงการบริการวิชาการแกส่ังคมตามแผน มีการจัดทำแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการเพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา  ชุมชนและสังคม 
3. โครงการบริการวิชาการแกส่ังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการบริการแบบให้เปล่า 
4. ประเมินความสำเรจ็ตามตัวบ่งช้ีของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และนำเสนอกรรมการประจำคณะเพื่อพิจารณา 
5. นำผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการแก่สังคม 
6. คณะมสี่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน  

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
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แผนการกำกับติดตาม แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม ปีงบประมาณ ๒๕๖5 

ลำดับ รหัสคณะ 
รหัส 

โครงการ 
โครงการ 

2564 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

26 FON-Ser-S18 SP๐๓-06 โครงการพัฒนาศูนยค์วามเป็นเลิศด้านบริการวิชาการ   *            
27 FON-Ser-S16 

 
SP๐๓-๐7  โครงการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งด้านการจัดการโรค

เรื้อรังที่ยั่งยืน    
* * * * * * 

    
28 FON-Ser-S16 RP๐๓-21 โครงการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้านการจดัการ

โรคเรื้อรังตำบลสมอแข ปี 1   
 * * * * * 

    
29 FON-Ser-S17 RP03-22 โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารสาธารณสุขระดับต้น 

ปีงบประมาณ 2565       
* * * 

   

30 FON-Ser-S17 RP๐๓-23 โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขา
การพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) 
รุ่นที่ 20       

* * * * * 

   
31 FON-Ser-S17 RP๐๓-24  โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการประจำปี 2565: การ

รักษาโรคเบื้องต้น      
* 

         
32 FON-Ser-R15 RP03-25 โครงการบรูณาการบริการวิชาการและอัตลักษณ์

วิชาการรักษาโรคเบื้องต้นสำหรับพยาบาล (บูรณาการ
การเรยีนการสอนกับกับงานบริการวิชาการ)          

* * 

 
33 FON-Ser-R15 RP03-26 โครงการประเมินและส่งเสริมพัฒนาการในเด็ก(บูรณา

การการเรียนการสอนวิชาการพยาบาลเด็กและวยัรุ่น
กับงานบริการวิชาการ) 

* 

           
34 FON-Ser-R15 RP03-27 โครงการหญิงตั้งครรภ์รูเ้ท่าทัน เบาหวานขณะ

ตั้งครรภ์ (บูรณาการการเรียนการสอนวิชาการ           
* 

 



      แผนปฏิบัตกิาร ปีงบประมาณ ๒๕๖5  วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี พทุธชินราช (ปรับแผนกลางปี) หน้า 165 
  

  

ลำดับ รหัสคณะ 
รหัส 

โครงการ 
โครงการ 

2564 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

พยาบาลมารดา ทารกและการผดงุครรภ์ 2 กับงาน
บริการวิชาการ) 

35 FON-Ser-R14 RP03-43 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย ์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ 
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช  ปีงบประมาณ 
2565   

* * * * * * 

   

 

 
36  RP03-44 โครงการพัฒนาหลักสตูรผู้ช่วย             
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

โครงการ SP๐๓-06 
โครงการพัฒนาศูนย์
ความเป็นเลิศด้าน
บริการวิชาการ  
(รหัสคณะ FON-Ser-
S18) 
 
 โครงการเพื่อพัฒนา
วิทยาลัยตามกลยุทธ์ 
 โครงการงานประจำ 
 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมทีไ่ด้มาตรฐาน
และตอบสนองความ
ต้องการของระบบ
สุขภาพในระดับประเทศ 
2. เพื่อให้บริการ
วิชาการที่ตอบสนอง
ความต้องการของสังคม
และเขตบริการสุขภาพท่ี 
2  

1. หลักสูตรฝึกอบรม
ที่พัฒนาขึ้นได้รับการ
รับรองมาตรฐานจาก
สภาการพยาบาล 
อย่างน้อย 2 หลักสตูร 
2. มีบุคลากรทาง
สุขภาพจากหน่วยงาน
ด้านสุขภาพจากเขต
สุขภาพท่ี 2 และ   
เขตสุขภาพอ่ืนๆจาก
ทั่วประเทศ ตั้งแต่ 2 
เขตสุขภาพข้ึนไปเข้า
รับการอบรม 
3. ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ตามเกณฑ์
อย่างน้อยร้อยละ 80 
ขึ้นไป 
4. ความพึงพอใจและ
ความซื่อสัตย์ของผู้เข้า
รับการอบรม (NPS: 
Net Promoter 
Score) อยู่ในกลุ่ม 3 

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนา
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะ
ทางสาขาการพยาบาลเวช
ปฏิบัติท่ัวไป (การรักษาโรค
เบ้ืองต้น) 
1. รวบรวมข้อมูลประเมิน
หลักสตูรที่ผา่นมา 
2. ประชุมคณะกรรมการ
หลักสตูรเพื่อปรับปรุง/พัฒนา
หลักสตูร 
3. จัดทำหลักสตูรและเสนอ
ต่อสภาการพยาบาล  
4. ไดร้ับอนุมัตจิากสภาการ
พยาบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาจารย์และ
ผู้เชี่ยวชาญ
ภายนอก 20 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 1 การประชุม
พัฒนาหลักสูตร 
(เงินรายได้) 
- ค่าอาหารกลางวัน 50 บาท 
X ๒๐ คน X ๒ วัน เป็นเงิน   
2,000  บาท 
- ค่าอาหารว่าง 25 บาท X 
๒๐ คน X ๔ มื้อ  เป็นเงิน   
2,000 บาท 
- ค่าถ่ายเอกสาร 1,000 
บาท 
- ค่าธรรมเนยีมขอรับรอง
หลักสตูรจากสภาการ
พยาบาล 5,000 บาท 
รวมกิจกรรมที่ ๑ เป็นเงิน 
10,000 บาท 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 1 
ช่วงที่ 1 
วันท่ี 5-6 
ตุลาคม 2564 
ช่วงที่ 2 
วันท่ี 7 ตุลาคม 
2564-1
มีนาคม 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชาชนไดร้ับบริการ
ด้านสุขภาพท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
มากขึ้น 

อ.สุดาวรรณ 
สันหมอยา 
อ.นิดา มีทิพย ์
อ.มนัสชนนัต ์
เพ็งสวัสดิ ์
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ ความสามารถ 
ด้านการรักษาโรค
เบื้องต้น 
4. เพื่อส่งเสริมการเป็น
วิทยากรมืออาชีพของ
อาจารย ์
5. เพื่อสร้างรายได้โดย
การบริการวิชาการแก่
สังคมเพื่อความมั่นคง
ของวิทยาลัยฯ  
6. เพื่อส่งเสริมให้
อาจารย์นำความรู้จาก
การบริการวิชาการไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนา
นักศึกษา 

Promoter มากกว่า
ร้อยละ 60 
5. จำนวนบุคลากร
ของวิทยาลัยฯได้รับ
การเชิญเป็นวิทยากร
จากหน่วยงาน
ภายนอกอย่างน้อย 2 
คน 
6. จำนวนเงินรายได้
จากการบริการ
วิชาการหลังหัก
ค่าใช้จ่าย เท่ากับ 
650,000 บาทขึ้นไป 
7. มีรายวิชาที่นำ
ความรู้จากการ
ให้บริการวิชาการไปใช้
ประโยชน์ในการ
พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนอย่าง
น้อย 1 รายวิชา 
 
 

กิจกรรมที่ 2 การพัฒนา
หลักสูตรอบรมระยะสัน้: การ
อบรมฟื้นฟูวิชาการประจำปี 
2565: การรักษาโรค
เบ้ืองต้น   
1. รวบรวมข้อมูลประเมิน
หลักสตูรที่ผา่นมา 
2. ประชุมคณะกรรมการ
หลักสตูรเพื่อปรับปรุง/พัฒนา
หลักสตูร 
3. จัดทำหลักสตูรและเสนอ
ต่อสภาการพยาบาล  
4. ไดร้ับอนุมัตจิากสภาการ
พยาบาล 
 
 
 
 
 
 
 

อาจารย์และ
ผู้เชี่ยวชาญ
ภายนอก 10 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 2 การประชุม
พัฒนาหลักสูตร 
(เงินรายได้) 
- ค่าอาหารกลางวัน 50 บาท 
X 1๐ คน X 1 วัน เป็นเงิน   
500  บาท 
- ค่าอาหารว่าง 25 บาท X  
1๐ คน X 2 มื้อ เป็นเงิน 
5,00 บาท 
- ค่าถ่ายเอกสาร 500 บาท 
- ค่าธรรมเนยีมขอรับรอง
หลักสตูรจากสภาการ
พยาบาล 2,000 บาท 
รวมกิจกรรมที่ 2 เป็นเงิน 
3,500 บาท 

กิจกรรมที่ 2 
11 ตลุาคม-
30 ธันวาคม 
2564 

อ.สุรีรัตน์  
ณ วิเชียร 
อ.เพ็ญนภา 
ดำมินเศก 
อ.ปฐมาวด ี
กาญจนธนาคร 

 

สรุปงบประมาณโครงการ SP03-06 13,500     
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

โครงการ SP๐๓-๐7
โครงการพัฒนาชุมชน
เข้มแข็งด้านการจัดการ
โรคเร้ือรังท่ียั่งยืน  
(รหัสคณะ FON-Ser-
S16) 
 
 โครงการเพื่อพัฒนา
วิทยาลัยตามกลยุทธ์ 
 โครงการงานประจำ 
 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนาศูนย์ความ
เป็นเลิศทางวิชาการด้าน
การจัดการโรคเรื้อรัง  
2. เพื่อพัฒนาศูนย์การ
เรียนรูต้้นแบบด้านการ
จัดการโรคเรื้อรังใน
ชุมชนบ้านคลองให้เป็น
ศูนย์ฝึก Faculty 
practice ของอาจารย์   
3. เพื่อยกระดับ
กระบวนการสร้างความ

1. มีชุมชนเข้มแข็งที่
มุ่งเน้นการมสี่วนร่วม
ของชุมชนและผลลัพธ์
ที่มีประโยชน์แก่ชุมชน 
อย่างน้อย 1 ชุมชน  
2. อาจารย์อย่างน้อย 
1 ภาควิชาฝึก 
Faculty practice ที่
ศูนย์การเรียนรู้
ต้นแบบด้านการ
จัดการโรคเรื้อรังใน
ชุมชนบ้านคลอง 
3. ตำบลบ้านคลองมี
กิจกรรมการสร้าง
เสรมิสุขภาพของภาค
ประชาชนอันแสดงถึง
ความเข้มแข็งด้านการ
จัดการโรคเรื้อรัง   
4. กลุ่มป่วยและกลุ่ม
เสี่ยงโรคเรื้อรังมี
ความรู้ในการสร้าง
เสรมิสุขภาพในระดับ
ดีขึ้นไป ร้อยละ 50 

1.ประชุมวางแผนการ
ดำเนินการร่วมกับแกนนำ
ชุมชนบ้านคลองเพื่อพัฒนา
ชุมชนเข้มแข็งด้านการจัดการ
โรคเรื้อรังที่ยั่งยืน  
2. ดำเนินการร่วมกับชุมชนใน
การจัดกิจกรรมเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งด้านการจัดการ
โรคเรื้อรัง  
3. ส่งเสริมความต่อเนื่องใน
การดำเนินการของศูนย์ความ
เป็นเลิศทางวิชากรด้านการ
จัดการโรคเรื้อรังในชุมชน 
4. ประชาสัมพันธ์โครงการ
กระตุ้นให้อาจารย์มสี่วนร่วม
ในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้
ต้นแบบด้านการจัดการโรค
เรื้อรังในชุมชนบ้านคลองให้
เป็นศูนย์ฝึก Faculty 
practice ของอาจารย์   
5. เป็นท่ีปรึกษา และกระตุ้น
การจัดกิจกรรมสรา้งเสรมิ
สุขภาพของภาคประชาชน   

- อาจารย์ จำนวน 
10 คน 
- กลุ่มเสีย่ง/กลุม่
ป่วยโรคเรื้อรังใน
ชุมชนที่สนใจเข้า
ร่วมจำนวน 100 
คน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใช้งบประมาณดำเนินการจาก
เทศบาลตำบลบ้านคลอง 
50,000 บาท 

เดือนธันวาคม 
2564-
พฤษภาคม 
2565 

1. ชุมชนบ้านคลองเป็น
ชุมชนเข้มแข็งด้านการ
จัดการโรคเรื้อรัง 
2. วิทยาลัยฯ เป็นศูนย์
รวบรวมความรู้เกีย่วกับ
การจัดการโรคเรื้อรังท่ี
นำไปใช้ประโยชน์ในการ
ดูแลสุขภาพผูร้ับบริการ 

อ.ดร.วิภาพร  
สิทธิสาตร ์
อ.นิดา มีทิพย ์
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

เข้มแข็งด้านการจดัการ
โรคเรื้อรังที่ตำบลบ้าน
คลองให้มีความต่อเนื่อง 
ยั่งยืน 
4. เพื่อจัดกิจกรรม       
ให้ความรู้ในการสร้าง
เสรมิสุขภาพสำหรับ
กลุ่มป่วยโรคและกลุม่
เสี่ยงโรคเรื้อรัง  
5. เพื่อพัฒนาบทความ
วิชาการที่เกิดจากการ
ดำเนินงานของศูนย์
ความเป็นเลิศด้านการ
จัดการโรคเรื้อรังที่บ้าน
คลอง 
2. เพื่อนำองค์ความรู้
ด้านกระบวนการที่             
ได้จากการบริการ
วิชาการ เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งด้านการจดัการ
โรคเรื้อรังไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนา
ชุมชนอื่น 

5. ผลลัพธ์ด้าน
สุขภาพของประชาชน
กลุ่มเสี่ยงและกลุ่ม
ป่วยโรคเรื้อรัง ดีขึ้น
ร้อยละ 20 
6. มีบทความวิชาการ
ที่เกิดจากการ
ดำเนินงานของศูนย์
ความเป็นเลิศด้านการ
จัดการโรคเรื้อรังที่
บ้านคลอง อย่างน้อย 
1 เรื่อง 
7. อาจารย์อย่างน้อย
ร้อยละ 5 เข้าร่วมใน
การให้บริการวิชาการ
ตามความต้องการของ
ชุมชน 
8. มีการนำองค์
ความรู้ด้าน
กระบวนการที่             
ได้จากการบริการ
วิชาการ เพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งด้านการ

6. จัดกิจกรรมให้ความรู้ใน
การสร้างเสริมสุขภาพสำหรับ
กลุ่มป่วยโรคและกลุม่เสี่ยงโรค
เรื้อรัง 
7. ประเมินความสำเร็จของ
การดำเนินการเสรมิสรา้ง
ความเข้มแข็งด้านการจัดการ
โรคเรื้อรัง ถอดบทเรียนคุณคา่
ที่ได้จากโครงการเพื่อนำไป
ปรับปรุงการดำเนินการ การ
เขียนบทความวิชาการ และ
การนำไปใช้ในชุมชนอื่นๆ 
8. ติดตามผลลัพธ์ด้านสุขภาพ
ของประชาชนกลุ่มเสีย่งและ
กลุ่มป่วยโรคเรื้อรัง ผ่าน
แอพพลิเคชั่น “คนบ้านคลอง
รู้ทันโรค” 
8. สรปุและประเมินโครงการ
ในประเด็นการบรรลุ
วัตถุประสงค์ และตัวช้ีวัดที่
กำหนด  
9. นำเสนอผลการดำเนินงาน
และแนวทางการพัฒนาต่อ
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

 จัดการโรคเรื้อรังไปใช้
ประโยชน์ในการ
พัฒนาชุมชนอื่น อย่าง
น้อย 1 ชุมชน 

คณะกรรมการบรหิารฯ เพื่อ
เป็นข้อมูลในการพิจารณา
ปรับปรุงแผนการดำเนิน
โครงการในปีถัดไป 

สรุปงบประมาณโครงการ SP03-07 0    
โครงการRP๐๓-21
โครงการสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนด้าน
การจัดการโรคเร้ือรัง
ตำบลสมอแข ปี 1 
(รหัสคณะ FON-Ser-
S16) 
 
 โครงการเพื่อพัฒนา
วิทยาลัยตามกลยุทธ์ 
 โครงการงานประจำ 
 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งด้านการจดัการ
โรคเรื้องในตำบลสมอแข 
อ.เมือง จ.พิษณุโลก 

1. มีการจัดทำพันธะ
สัญญาความร่วมมือใน
การสร้างความ
เข้มแข็งด้านการ
จัดการโรคเรื้อรังของ
ชุมชนระหว่าง
วิทยาลัยกับองค์การ
บริหารส่วนตำบลสมอ
แข  
2. เกิดกระบวน การ
สร้างความเข้มแข็ง
ด้านการจดัการโรค
เรื้อรัง  
3. มีการจัดกิจกรรม
สร้างเสริมสุขภาพใน
กลุ่มเสี่ยงอย่างน้อย 1 
กิจกรรม 

กิจกรรมที่ 1 การเตรียม
ชุมชน 
1. สำรวจข้อมูลภาวะสุขภาพ 
ปัญหาสุขภาพพื้นที่ 
2. นำเสนอข้อมูลภาวะ
สุขภาพและวางแผนการ
ดำเนินการร่วมกัน 
3. ทำพิธีลงนามในพันธะ
สัญญาความร่วมมือในการ
สร้างความเข้มแข็งด้านการ
จัดการโรคเรื้อรังร่วมกัน 
กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิง
ปฏิบัติการ  
1. ร่วมกับพื้นท่ีในการจดั
กิจกรรมสร้างเสรมิสุขภาพใน
กลุ่มเสี่ยง  

ประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงโรคเรื้อรัง 
จำนวน 50 คน 
 
 
 
 
 

ใช้งบประมาณดำเนินการจาก
องค์การบริหารส่วนตำบล
สมอแข จ.พิษณุโลก 
50,000 บาท 
 

ระหว่าง
มกราคม -
พฤษภาคม 
2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชาชนตำบลสมอแข
มีส่วนร่วมใน
กระบวนการสร้างเสรมิ
สุขภาพ เพื่อการจดัการ
โรคเรื้อรังในชุมชน
ตนเอง 

อ.สุรีรตัน ์
ณ วิเชียร 
อ.ดร.จิตตระการ 
ศุกร์ดี                 
อ.เพ็ญนภา  
ดำมินเศก 
อ.ปฐมาวด ี
กาญจนธนาคร 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

2. เพื่อนำองค์ความรู้
ด้านกระบวนการที่             
ได้จากการบริการ
วิชาการ เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนใน
ตำบลบ้านคลองไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนา
ชุมชนตำบลสมอแข 
3. เพื่อพัฒนากลุ่มเสี่ยง
ใหส้ามารถป้องกันเรื้อรัง
ได ้
4. เพื่อให้บริการ
วิชาการตามความ
ต้องการของชุมชนตำบล
สมอแข 
5. เพื่อใช้ประโยชน์จาก
การบริการวิชา การไป
พัฒนาผลลัพธ์การ
เรียนรู้ของนักศึกษา 

4. อาจารย์อย่างน้อย
ร้อยละ 5 เข้าร่วมใน
การให้บริการวิชาการ
ตามความต้องการของ
ชุมชน 
5. มีรายวิชาอย่าง
น้อย 1 รายวิชานำ
องค์ความรู้จากการ
บริการวิชาการ             
ในโครงการไปใช้ใน
การพัฒนานักศึกษา 

2. อบรมให้ความรู้การสร้าง
เสรมิสุขภาพในกลุ่มเสี่ยงโรค
เรื้อรัง 
3. ติดตามประเมินพฤติกรรม
การสร้างเสริมสุขภาพและ
ผลลัพธ์ทางสุขภาพในกลุม่
เสี่ยงโรคเรื้อรัง 
4. สรปุและประเมินโครงการ
ในประเด็นการบรรลุ
วัตถุประสงค์ และตัวช้ีวัดที่
กำหนด  
5. นำเสนอผลการดำเนินงาน
และแนวทางการพัฒนาต่อ
คณะกรรมการบรหิารฯ เพื่อ
เป็นข้อมูลในการพิจารณา
ปรับปรุงแผนการดำเนิน
โครงการในปีถัดไป 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

สรุปงบประมาณโครงการ RP03-21 0    
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

โครงการ RP03-22
โครงการอบรมหลักสูตร
ผู้บริหารสาธารณสุข
ระดับต้น ปีงบประมาณ 
2565 (รหัสคณะ FON-
Ser-S17) 
 
 โครงการเพื่อพัฒนา
วิทยาลัยตามกลยุทธ์ 
โครงการงานประจำ 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อบริการวิชาการ
ตามความต้องการของ
หน่วยงานด้านสุขภาพ
และสังคม 
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ ความ สามารถ
ในการบริหาร 
3. สรา้งความตระหนักถึง
บทบาทหน้าที่ในการ
พัฒนาตนเอง งาน และการ
ทำงานร่วมกับผู้อื่น  

1. เป็นโครงการ
บริการวิชาการที่
ตอบสนองความ
ต้องการของหน่วยงาน
ด้านสุขภาพ 
2. บุคลากร
สาธารณสุข 
มีความรูต้ามเกณฑ์
อย่างน้อยร้อยละ 80 
3. ความพึงพอใจและ
ความซื่อสัตย์ของผู้เข้า
รับการอบรม (NPS: 
Net Promoter 
Score) อยู่ในกลุ่ม 3 
Promoter มากกว่า
ร้อยละ 60 
 

1. วางแผนดำเนินการจดั
อบรม 
2. เตรียมการจัดอบรม 
3. ดำเนินการจัดอบรม 
4. สรปุและประเมินโครงการ
ในประเด็นการบรรลุ
วัตถุประสงค์ และตัวช้ีวัดที่
กำหนด  
5. นำเสนอผลการดำเนินงาน
และแนวทางการพัฒนาต่อ
คณะกรรมการบรหิารฯ เพื่อ
เป็นข้อมูลในการพิจารณา
ปรับปรุงแผนการดำเนิน
โครงการในปีถัดไป 
 

ผู้บริหาร
สาธารณสุข  
จำนวน 52 คน 

(เงินรายได้) 
รายรับตามแผนฯ 
-ค่าสนับสนุนการอบรมจาก
วิทยาลัยนักบรหิาร
สาธารณสุข 23,500 บาท x 
52 คน  
รวมเป็นเงิน
1,222,000 บาท 
 
ได้รับจัดสรร 75% เป็นเงิน  
916,500 บาท 
 

ช่วงเตรียมการ 
วันท่ี 25 -29 
เมษายน  
2565 
ช่วงดำเนินการ 
วันท่ี 23 
พฤษภาคม – 
10 มิถุนายน
2565 
 
 

1. ระบบบริการ
สาธารณสุขมีบุคลากร
ระดับผู้บริหารเพิม่ขึ้น 
2. ประชาชนได้รับ
บริการดา้นสุขภาพ ที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

อ.ดร.จิตตระการ  
ศุกร์ด ี
 
 
 
 
 

สรุปงบประมาณโครงการ RP03-22                                                                      916,500    
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

โครงการRP๐๓-23 
โครงการอบรม
หลักสูตรการพยาบาล
เฉพาะทางสาขาการ
พยาบาลเวชปฏิบัติ
ทั่วไป (การรักษาโรค
เบ้ืองต้น) รุ่นที่ 20  
(รหัสคณะ FON-Ser-
S17) 
 
 โครงการเพื่อพัฒนา
วิทยาลัยตามกลยุทธ์ 
 โครงการงานประจำ 
 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้บริการ
วิชาการที่ตอบสนอง
ความต้องการของสังคม
และเขตบริการสุขภาพท่ี 
2  
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ ความ สามารถ 

1. มีบุคลากรทาง
สุขภาพจากหน่วยงาน
ด้านสุขภาพจากเขต
สุขภาพท่ี 2 และ   
เขตสุขภาพอ่ืนๆจาก
ทั่วประเทศ ตั้งแต่ 2 
เขตสุขภาพข้ึนไปเข้า
รับการอบรม 
2. ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ตามเกณฑ์
อย่างน้อยร้อยละ 80 
ขึ้นไป 
3. ความพึงพอใจและ
ความซื่อสัตย์ของผู้เข้า
รับการอบรม (NPS: 
Net Promoter 
Score) อยู่ในกลุ่ม 3 
Promoter มากกว่า
ร้อยละ 60 
4. จำนวนบุคลากร
ของวิทยาลัยฯได้รับ
การเชิญเป็นวิทยากร
จากหน่วยงาน

1. วางแผนดำเนินการจดั
อบรม 
2. เตรียมการจัดอบรม 
3. ดำเนินการจัดอบรม 
4. สรปุและประเมินโครงการ
ในประเด็นการบรรลุ
วัตถุประสงค์ และตัวช้ีวัดที่
กำหนด  
5. นำเสนอผลการดำเนินงาน
และแนวทางการพัฒนาต่อ
คณะกรรมการบรหิารฯ เพื่อ
เป็นข้อมูลในการพิจารณา
ปรับปรุงแผนการดำเนิน
โครงการในปีถัดไป 
 

พยาบาลวิชาชีพ  
จำนวน 48 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(เงินรายได้) 
รายรับตามแผนฯ 
- ค่าลงทะเบียน  
35,000 บาท x 48 คน 
รวมเป็นเงิน 
1,680,000 บาท 
 
ได้รับจัดสรร 75% เป็นเงิน  
1,260,000 บาท 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ประชาชนไดร้ับบริการ
ด้านสุขภาพท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
มากขึ้น 

อ.นิดา มีทิพย ์
อ.สุดาวรรณ 
สันหมอยา 
อ.มนัสชนันต ์
เพ็งสวัสดิ ์
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

ด้านการรักษาโรค
เบื้องต้น 
3. เพื่อส่งเสริมการเป็น
วิทยากรมืออาชีพของ
อาจารย ์
4. เพื่อสร้างรายได้โดย
การบริการวิชาการแก่
สังคมเพื่อความมั่นคง
ของวิทยาลัยฯ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภายนอกอย่างน้อย 2 
คน 
5. จำนวนเงินรายได้
จากการบริการ
วิชาการหลังหัก
ค่าใช้จ่าย เท่ากับ 
650,000 บาทขึ้นไป 

สรุปงบประมาณโครงการ RP03-23 1,260,000    
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

โครงการ RP๐๓-24 
โครงการอบรมฟ้ืนฟู
วิชาการประจำปี 
2565: การรักษาโรค
เบ้ืองต้น  
(รหัสคณะ FON-Ser-
S17) 
 
 โครงการเพื่อพัฒนา
วิทยาลัยตามกลยุทธ์ 
 โครงการงานประจำ 
 
 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้บริการ
วิชาการที่ตอบสนอง
ความต้องการของสังคม
และเขตบริการสุขภาพท่ี 
2  
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ ความ สามารถ 
ด้านการรักษาโรค
เบื้องต้น 

1. มีบุคลากรทาง
สุขภาพจากหน่วยงาน
ด้านสุขภาพจากเขต
สุขภาพท่ี 2 และ   
เขตสุขภาพอ่ืนๆจาก
ทั่วประเทศ ตั้งแต่ 2 
เขตสุขภาพข้ึนไปเข้า
รับการอบรม 
2. ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ตามเกณฑ์
อย่างน้อยร้อยละ 80 
ขึ้นไป 
3. ความพึงพอใจและ
ความซื่อสัตย์ของผู้เข้า
รับการอบรม (NPS: 
Net Promoter 
Score) อยู่ในกลุ่ม 3 
Promoter มากกว่า
ร้อยละ 60 
4. จำนวนบุคลากร
ของวิทยาลัยฯได้รับ
การเชิญเป็นวิทยากร
จากหน่วยงาน

1. วางแผนดำเนินการจดั
อบรม 
2. เตรียมการจัดอบรม 
3. ดำเนินการจัดอบรม 
4. สรปุและประเมินโครงการ
ในประเด็นการบรรลุ
วัตถุประสงค์ และตัวช้ีวัดที่
กำหนด  
5. นำเสนอผลการดำเนินงาน
และแนวทางการพัฒนาต่อ
คณะกรรมการบรหิารฯ เพื่อ
เป็นข้อมูลในการพิจารณา
ปรับปรุงแผนการดำเนิน
โครงการในปีถัดไป 
 

พยาบาลวิชาชีพ  
จำนวน 200 คน 
โดยแบ่งเป็นการ
อบรมในสถานท่ี 
onsite จำนวน 
30 คน และอบรม
ออนไลน์ จำนวน 
185 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(เงินรายได้) 
รายรับตามแผนฯ 
- ค่าลงทะเบียน แบ่งเป็น  
1. อบรมในสถานท่ี (onsite) 
จำนวน 30 คน x 4,000 
บาท เป็นเงิน 120,000 
บาท 
2. อบรมออนไลน์ จำนวน 
185 คน x 2,000 บาท  
เป็นเงิน 370,000 บาท 
รวมเป็นเงิน 490,000 
บาท 
 
ได้รับจัดสรร 75% เป็นเงิน  
367,500 บาท 
 
(เงินจัดสรร 367,500 บาท 
เบิกจ่ายจริง 207,428 บาท    
คงเหลืองบประมาณ จำนวน 
160,072 บาท เพื่อนำ
งบประมาณไปปรับแผนกลาง
ปี) 
 

วันท่ี 20 – 24 
ธันวาคม 
2564 (5 วัน) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชาชนไดร้ับบริการ
ด้านสุขภาพท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
มากขึ้น 

อ.เพ็ญนภา 
ดำมินเศก 
อ.สุรีรตัน์  
ณ วิเชียร 
อ.ปฐมาวด ี
กาญจนธนาคร 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

3. เพื่อส่งเสริมการเป็น
วิทยากรมืออาชีพของ
อาจารย ์
4. เพื่อสร้างรายได้โดย
การบริการวิชาการแก่
สังคมเพื่อความมั่นคงของ
วิทยาลัยฯ  
5. เพื่อส่งเสริมให้
อาจารย์นำความรู้จาก
การบริการวิชาการไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนา
นักศึกษา 

ภายนอกอย่างน้อย 2 
คน 
5. จำนวนเงินรายได้
จากการบริการ
วิชาการหลังหัก
ค่าใช้จ่าย เท่ากับ 
650,000 บาทขึ้นไป 
6. มีรายวิชาที่นำ
ความรู้จากการ
ให้บริการวิชาการไปใช้
ประโยชน์ในการ
พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนอย่าง
น้อย 1 รายวิชา 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

สรุปงบประมาณโครงการ RP03-24 207,428    
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่ R03-25 
โครงการบูรณาการ
บริการวิชาการและอัต
ลักษณ์วิชาการรักษาโรค
เบ้ืองต้นสำหรับพยาบาล 
(บูรณาการการเรียนการ
สอนกับกับงานบริการ
วิชาการ)  
(รหัสคณะ FON-Ser-
R15) 
 
 โครงการเพื่อพัฒนา
วิทยาลัยตามกลยุทธ์ 
โครงการงานประจำ 
 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้ประชาชนใน
ตำบลบ้านคลอง มี
ความรู้ และทักษะใน
การช่วยฟื้นคืนชีพข้ัน
พื้นฐาน 
2. เพื่อให้นักศึกษา
เกิดผลลัพธ์การเรยีนรู้ใน

1. นักศึกษาทุกคนได้
ประสบการณ์การ
ให้บริการวิชาการใน
การช่วยฟื้นคืนชีพข้ัน
พื้นฐาน 
2. ประชาชนในตำบล
บ้านคลองที่เข้าร่วม
โครงการอย่างน้อย 
ร้อยละ 80 มีความรู้
ในการช่วยฟื้นคืนชีพ
ขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น 
สามารถปฏิบัติการ
ช่วยฟ้ืนคืนชีพข้ัน
พื้นฐานได้อย่าง
ถูกต้อง มากกว่า   
ร้อยละ 60  
3. ร้อยละ 80 ของ
นักศึกษามีค่าเฉลี่ย
คะแนนทักษะการ
เรียนรูด้้านความรู้ 
และด้านทักษะวิชาชีพ 
ในศตวรรษที่ 21 
มากกว่า 3.51 ข้ึนไป 

1. ประชุมอาจารย์ในภาค
วิชาการพยาบาลอนามัย
ชุมชน วิเคราะห์ความต้องการ
การให้บริการวิชาการแก่สังคม
เพื่อวางแผนการจัดกจิกรรม
การบริการวิชาการแก่สังคม
ของภาควิชาฯ 
2. ร่วมกันจดัทำโครงการ
บูรณาการการเรียนการสอน
กับงานบริการวิชาการในการ
อบรมประชาชนเรื่อง การช่วย
ฟื้นคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน   
3.ประชุมช้ีแจงนักศึกษาถึง
วัตถุประสงค์และรายละเอียด
ของกิจกรรมการบรูณาการ
วิชาการในรายวิชา 
4. จัดกิจกรรมกับ
กลุ่มเป้าหมายเป็น 2 กลุม่ๆ 
ละ 30 คน แบ่งการจดัอบรม
กลุ่มละ 2 ครั้ง ได้แก่  
ครั้งท่ี 1 การอบรมให้ความรู้ 
ฝึกทักษะการ CPR  

- นักศึกษา
พยาบาลศาสตร์ 
ช้ันปีท่ี 4 จำนวน 
149  คน  
- ประชาชนใน
ตำบลบ้านคลอง ท่ี
เข้าร่วมโครงการ 
จำนวน 60 คน   
- อาจารย์ ใน
ภาควิชาการ
พยาบาลอนามยั
ชุมชน จำนวน ๑1 
คน   
 
สถานท่ี 
โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลบ้านคลอง 
 
 
 
 
 

ใช้เงินรายได้สถานศึกษา 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์  
เป็นเงิน 3,000 บาท 
- ค่าอาหารว่าง อาจารย์ 
จำนวน 11 คนx 25 บาท 
จำนวน 4 วัน เป็นเงิน 
1,100 บาท 
รวมเป็นเงิน 4,100 บาท 

ครั้งท่ี 1  
วันท่ี 1,2 
กรกฎาคม 
2565 
ครั้งท่ี 2  
วันท่ี 1,2 
สิงหาคม 
2565      

- ประชาชนในตำบล
บ้านคลอง ท่ีเข้าร่วม
โครงการมคีวามรู้ และ
ทักษะในการการช่วย
ฟื้นคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน   
- นักศึกษามี
ประสบการณ์การช่วย
ฟื้นคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน
จากการมสี่วนร่วมใน
การให้บริการวิชาการ 
- อาจารย์ในภาค
วิชาการพยาบาลอนามัย
ชุมชน สามารถนำ
ความรู้ที่ได้จากการบูร
ณาการการบริการ
วิชาการมาใช้กับการ
เรียนการสอนอย่างเป็น
รูปธรรม 

อ.อวินนท์ 
บัวประชุม 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

การช่วยฟื้นคืนชีพข้ัน
พื้นฐานจากการ บูรณา
การการเรียนการสอน
กับการบริการวิชาการ 
3. เพื่อพัฒนาทักษะการ
เรียนรูด้้านความรู้ และ
ด้านทักษะวิชาชีพ ใน
ศตวรรษที่ 21 
4. เพื่อให้เกิดการบูรณา
การพันธกิจของสถาบัน 
อุดมศึกษา 
 

4. ภาควิชามสี่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรม
การบูรณาการพันธ
กิจการเรยีนการสอน
กับการบริการวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครั้งท่ี 2  ประเมินทักษะการ 
CPR 
5. อาจารยด์ำเนินการ
กิจกรรมการบริการวิชาการใน
การอบรมการช่วยฟ้ืนคืนชีพ
ขั้นพื้นฐานให้กับประชาชน 
โดยมีนักศึกษาเป็นผู้ช่วยและ
ร่วมสังเกตการณ์เพื่อการ
เรียนรู้   
6. ประเมินผลการดำเนิน
โครงการ ถอดบทเรียนคณุค่า
ที่ได้จากการบริการวิชาการที่
มีการบูรณาการ 
7. สรปุและประเมินโครงการ
ในประเด็นการบรรลุวตัถุ 
ประสงค์และตัวช้ีวัดที่กำหนด  
8. นำเสนอผลการดำเนินงาน
และแนวทางการพัฒนาต่อ
คณะกรรมการบรหิารฯ เพื่อ
เป็นข้อมูลในการพิจารณา
ปรับปรุงแผนการดำเนิน
โครงการในปีถัดไป  
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

โครงการRP03-26
โครงการประเมินและ
ส่งเสริมพัฒนาการใน
เด็ก(บูรณาการการ
เรียนการสอนวิชาการ
พยาบาลเด็กและวัยรุ่น
กับงานบริการวิชาการ) 
(รหัสคณะ FON-Ser-
R15) 
 
 โครงการเพื่อพัฒนา
วิทยาลัยตามกลยุทธ์ 
โครงการงานประจำ 
 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย
ได้รับความรู้การประเมิน
และการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กอายุ 3-๖ 
1/๒ ป ี
๒. เพื่อให้เด็กได้รบัการ
ประเมินและการส่งเสรมิ
พัฒนาการ 

1. ครูพี่เลี้ยงของ
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตำบลบ้าน
คลอง มีความรู้ในการ
ประเมินและการ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
เล็ก ร้อยละ 80 
2. กลุ่มเป้าหมายเด็ก
อายุ 3-๖ 1/๒ ปี ใน
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตำบลบ้าน
คลอง ได้รับการ
ประเมินและการ
ส่งเสริมพัฒนาการ ร้อย
ละ 100 
2. นักศึกษา
พยาบาลศาสตร
บัณฑิต ที่เรียนวิชา 
การพยาบาลเด็กและ
วัยรุ่น ร้อยละ 100  
มีความรู้และไดร้ับ
ประสบการณ์ จาก
การบริการวิชาการ ใน

1. ประชุมอาจารย์ในภาควิชาเพื่อ
วิเคราะห์ความต้องการการ
ให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อ
วางแผนการจัดกิจกรรมการ
บริการวิชาการแก่สังคมของ
ภาควิชาฯ 
2. ประชุมช้ีแจงนักศึกษาถึง
วัตถุประสงค์และรายละเอียด
ของกิจกรรมการบรูณาการ
วิชาการในแต่ละรายวิชา 
๓. จัดเตรียมการจัดการเรียนการ
สอนบูรณาการกิจกรรมอบรมการ
ประเมินและการส่งเสริม
พัฒนาการในเด็กให้กับครูพี่เลี้ยง 
และเตรียมกิจกรรมการประเมิน
และส่งเสรมิพัฒนาการเด็กเล็ก 
โดยแบ่งออกเป็น 2 ครั้ง คือ 
กลุ่ม A และ B 
4. อาจารย์ในภาควิชาร่วม
ดำเนินการ จดักิจกรรมการ
ให้บริการวิชาการการอบรมการ
ประเมินและการส่งเสริม
พัฒนาการสำหรับครูพี่เลี้ยง และ

- นักศึกษา
พยาบาลศาสตร์ 
ช้ันปีท่ี 3 รุ่น ๗๑        
จำนวน 14๘ คน 
- ครูพี่เลี้ยงของ
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตำบลบ้าน
คลอง จำนวน 10 
คน    
- เด็กอายุ 3-๖ 1/
๒ ปี             
ของโรงเรียน
อนุบาลเทศบาล
ตำบลบ้านคลอง 
จำนวน ๗๔ คน 
(นศ ๒: 1 เคส) 
 

ใช้เงินรายได้สถานศึกษา 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นเงิน 
3,000 บาท 
- ค่าจ้างเหมารถ จำนวน 6  
คันๆละ 700 บาท เป็นเงิน 
4,200 บาท 
- ค่าอาหารว่าง อาจารย์  
จำนวน ๗ คน ๆละ 25 บาท 
จำนวน 2 ครั้งเป็นเงิน 3๕0 
บาท 
รวมเป็นเงิน 7,5๕0 บาท 

ตุลาคม 2564 
(เรียน 5 กค – 
24 ตค ๖๔       
ปีการศึกษา
2564) 
วันที่ 8 กค.-
31 ตค.64 

- นักศึกษาได้รับ
ประสบการณ์จากการ
บริการวิชาการเรื่องการ
ประเมินและการส่งเสรมิ
พัฒนาการในเด็ก 
- อาจารย์สามารถนำ
ความรู้ที่ได้จากการบูร
ณาการการบริการ
วิชาการ มาใช้กับการ
เรียนการสอนอย่างเป็น
รูปธรรม 

อ.ดร.นฤมล  
เอกธรรมสุทธ์ิ 
อ.ดร.ทับทิม 
ปัตตะพงศ ์
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

3. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้
มีการเรียนรู้จากผลของ
การบริการวิชาการของ
อาจารย ์
4. เพื่อให้เกิดการบูรณา
การพันธกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา 

การประเมินและการ
ส่งเสริมพัฒนาการใน
เด็ก 
3. ภาควิชามสี่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรม
การบูรณาการพันธ
กิจการเรยีนการสอน
กับการบริการวิชาการ 

การประเมินและส่งเสริม
พัฒนาการในเด็ก โดยมีนักศึกษา  
เป็นผู้ช่วยในการเตรียมเนื้อหา 
และร่วมสังเกตการณ์เพื่อการ
เรียนรู้  
5. ถอดบทเรยีนคุณคา่ที่ไดจ้าก
การบริการวิชาการที่มีการบูร
ณาการกับการเรียนการสอน 
6. สรปุและประเมินโครงการใน
ประเด็นการบรรลุวัตถุ ประสงค์
และตัวช้ีวัดที่กำหนด  
7. นำเสนอผลการดำเนินงาน
และแนวทางการพัฒนาต่อคณะ
กรรมการบริหารฯ เพื่อเป็น
ข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุง
แผนการดำเนินโครงการในปี
ถัดไป 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

โครงการ RP03-27 
โครงการหญิงต้ังครรภ์
รู้เท่าทัน เบาหวานขณะ
ต้ังครรภ์ 
(บูรณาการการเรียน
การสอนวิชาการ
พยาบาลมารดา ทารก
และการผดุงครรภ์ 2 
กับงานบริการวิชาการ) 
(รหัสคณะ FON-Ser-
R15) 
 
 โครงการเพื่อพัฒนา
วิทยาลัยตามกลยุทธ์ 
โครงการงานประจำ 
 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์ 
และญาติมีความรู้ความ
เข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับ
การคัดกรอง ปัจจัยเสีย่ง
การเกิดภาวะเบาหวาน
ขณะตั้งครรภ์ และ

๑. หญิงตั้งครรภ์ และ
ญาติความรู้เกี่ยวกับ
การคัดกรองปัจจยั
เสี่ยงการเกิดภาวะ
เบาหวานขณะ
ตั้งครรภ์และ
ภาวะแทรกซ้อนของ
มารดาและทารกที่มี
ภาวะเบาหวานขณะ
ตั้งครรภ์ ร้อยละ 80 
ขึ้นไป 
๒. นักศึกษาทุกคน
ได้รับประสบการณ์
การเรยีนรู้จากการจัด
กิจกรรมบริการ
วิชาการเพื่อส่งเสริม
ความรู้การคัดกรอง
ปัจจัยเสี่ยงการเกดิ
ภาวะเบาหวานขณะ
ตั้งครรภ์และ
ภาวะแทรกซ้อนของ
มารดาและทารกที่มี

1. ประชุมวางแผนจัดกิจกรรม
ร่วมกับอาจารย์ผู้สอน กำหนด
รูปแบบของการบูรณาการเรียน
การสอนกับบริการวิชาการ ใน 
มคอ.3 
2. เขียนและเสนอโครงการมาที่
งานบริการวิชาการ 
3. ประสานงานกับห้องตรวจ
ครรภโ์รงพยาบาลพุทธชินราช 
เพื่อวางแผนการดำเนินการ
บริการวิชาการ 
4. ประชุมช้ีแจงกระบวนการ
เรียนการสอนร่วมกับนักศึกษา 
5. อาจารย์จัดกิจกรรมบริการ
วิชาการเพื่อส่งเสริมความรู้การ
คัดกรองปัจจัยเสี่ยงการเกิด
ภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์
และภาวะแทรกซ้อนของมารดา
และทารกที่มีภาวะเบาหวาน           
ขณะตั้งครรภ์ โดยให้นักศึกษา
มีส่วนร่วมในการเรียนรู้
กระบวนการ 

- หญิงตั้งครรภ์และ
ญาติ จำนวน 4๐ 
คน 
- นักศึกษา
พยาบาลชั้นปีท่ี 4 
รุ่นที่ 71 จำนวน   
๑4๘   คน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใช้เงินรายได้สถานศึกษา 
-ค่าวัสดุอุปกรณ์ ๑,๐00 
บาท 
-ค่าจ้างทำโปสเตอร์เกีย่วกับ
ภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์ 
และป้ายโครงการ 3,500 
บาท 
รวมเป็นเงิน 4,5๐๐ บาท 

กลุ่ม A และ
กลุ่ม B วันท่ี  
๖ สิงหาคม  
๒๕๖5  
เวลา ๙.๐๐-
๑๒.๐๐ น. 

1. หญิงตั้งครรภ์ และ
ญาติ นำความรู้ที่ได้ไป
เผยแพร่ในชุมชน 
๒. นักศึกษาได้รับ
ประสบการณ์จากการมี
ส่วนร่วมในการบริการ
วิชาการ 

อ.ดร.เบญจมา
ภรณ์  นาคามด ี
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

ภาวะแทรกซ้อนของ
มารดาและทารกที่มี
ภาวะเบาหวานขณะ
ตั้งครรภ ์
๒. นักศึกษาทุกคนไดร้ับ
ประสบการณ์การเรียนรู้
จากการจัดกจิกรรม
บริการวิชาการเพื่อ
ส่งเสริมความรู้การคัด
กรองปัจจัยเสีย่งการเกดิ
ภาวะเบาหวานขณะ
ตั้งครรภ์และ
ภาวะแทรกซ้อนของ
มารดาและทารกที่มี
ภาวะเบาหวาน           
ขณะตั้งครรภ ์
๓. นักศึกษามีความรู้
การคัดกรองปัจจยัเสี่ยง
การเกิดภาวะเบาหวาน
ขณะตั้งครรภ์และ
ภาวะแทรกซ้อนของ
มารดาและทารกที่มี

ภาวะเบาหวาน           
ขณะตั้งครรภ ์
๓. นักศึกษามีความรู้
การคัดกรองปัจจยั
เสี่ยงการเกิดภาวะ
เบาหวานขณะ
ตั้งครรภ์และ
ภาวะแทรกซ้อนของ
มารดาและทารกที่มี
ภาวะเบาหวาน ขณะ
ตั้งครรภ์ ร้อยละ 80 
ขึ้นไป 
4. ร้อยละ 80 ของ
นักศึกษามีค่าเฉลี่ย
คะแนนทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 และ อัตลักษณ์
บัณฑิตของนักศึกษา
พยาบาลศาสตร์ชั้นปีท่ี 
๔ มากกว่า 3.51 ข้ึน
ไป 
๕. ภาควิชามีการจัด
กิจกรรมการบูรณา

6. ถอดบทเรียนจากการบูรณา
การการเรียนการสอน และ
บริการวิชาการการเพื่อส่งเสริม
ความรู้การคัดกรองปัจจัยเสี่ยง
การเกิดภาวะเบาหวานขณะ
ตั้งครรภ์และภาวะแทรกซ้อน
ของมารดาและทารกที่มีภาวะ
เบาหวานขณะตั้งครรภ ์
7. สรุปและประเมินโครงการ
ในประเด็นการบรรลุวตัถุ 
ประสงค์และตัวช้ีวัดที่กำหนด  
8. นำเสนอผลการดำเนินงาน
และแนวทางการพัฒนาต่อ
คณะกรรมการบรหิารฯ เพื่อ
เป็นข้อมูลในการพิจารณา
ปรับปรุงแผนการดำเนิน
โครงการในปีถัดไป 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

ภาวะเบาหวาน           
ขณะตั้งครรภ ์
๔. นักศึกษาเกิดการ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 และ 
อัตลักษณ์บณัฑติของ
นักศึกษาพยาบาล
ศาสตร์ชั้นปีท่ี ๔  
5. ภาควิชามีการจัด
กิจกรรมการบูรณาการ
พันธกิจการเรียนการ
สอนกับการบริการ
วิชาการ  และ ผู้เข้าร่วม
โครงการหญิงตั้งครรภ์
รู้เท่าทัน เบาหวานขณะ
ตั้งครรภ์ มีความพึง
พอใจในการเข้าร่วม
โครงการฯ 
 
 
 

การพันธกิจการเรียน
การสอนกับการ
บริการวิชาการ 1 
โครงการ6.ผูเ้ข้าร่วม
โครงการหญิงตั้งครรภ์
รู้เท่าทัน เบาหวาน
ขณะตั้งครรภ์ มีความ
พึงพอใจในการเข้า
ร่วมโครงการฯ ร้อย
ละ 80 ข้ึนไป 
 

สรุปงบประมาณโครงการ RP 03-27 4,500    
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

โครงการ RP03-43 
สัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนขับ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ  กรม
พระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี 
วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี พุทธชินราช  
ปีงบประมาณ 2565 

(รหัสคณะ FON-Ser-
R14) 
 
 โครงการเพื่อพัฒนา
วิทยาลัยตามกลยุทธ์ 
โครงการงานประจำ 
 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้บริการทาง
วิชาการแก่ประชาชน 
พัฒนาศักยภาพ
ประชาชนในพ้ืนท่ี

1. ค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจของผู้รับบริการ
วิชาการ ค่าเฉลี่ยของ
คะแนนประเมินไม่ต่ำ
กว่า 3.51 จาก
คะแนนเตม็ 5 
2. ค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจของนักศกึษาต่อ
กิจกรรมการบูรณา
การเรยีนการสอนที่
จัดให้มีประสบการณ์
จริง 
3. นักศึกษาได้รับ
ความรู้และ
ประสบการณ์การ
บริการวิชาการ เรื่อง 
การป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
4. ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย มี
ความรู้ เรื่อง การ
ป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า ใน

ในการดำเนินโครงการมี
กิจกรรม 3 กิจกรรม 
ประกอบด้วย 1) กิจกรรม
บริการ  วิชาการบูรณาการใน
รายปฏิบัติการรักษาโรค
เบื้องต้น 2) กิจกรรมบริการ
วิชาการประชาชนตำบลบ้าน
คลอง  3) กิจกรรมการพัฒนา
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
เพื่อส่งเสริมความครอบคลุมใน
การฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าของ
สุนัขและแมว มีรายละเอียด 
ดังนี้ 
1. กิจกรรมบริการวิชาการบูร
ณาการในรายปฏิบัติการรักษา
โรคเบื้องต้น 
1)  ประชุมวางแผนการจัด
กิจกรรมร่วมกับกองบริการ
วิชาการ สถาบันพระบรมราช
ชนกอาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา 
ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น    
2)  ประสานงานการเตรียม
ดำเนินกิจกรรมบริการวิชา

-ประชาชนท่ีเข้ารับ
การตรวจรักษาท่ี
โรงพยาบาลชุมชน 
แหล่งฝึกวิชา
ปฏิบัติการรักษา
โรคเบื้องต้น 
จำนวน 200 คน 
และนักศึกษา
พยาบาลศาสตร
บัณฑิต ช้ันปีท่ี 4 
จำนวน 177 คน 
-ประชาชนใน
ชุมชนเป้าหมาย 
ตำบลบ้านคลอง 
อำเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก 
จำนวน 50 คน  
-เจ้าพนักงาน
สาธารณสุขและ
อาสาสมัคร
สาธารณสุขใน
ตำบลบ้านคลอง 
รวม 90 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. กิจกรรมบริการวิชา
การบูรณาการในราย
ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น  
1. ค่าจัดทำป้ายไวนลิ
โครงการ จำนวน 5 ป้ายๆละ 
300 บาท  เป็นเงิน  1,500 
บาท  
2. ค่าถ่ายเอกสารให้ความรู้
ประชาชน จำนวน 300 ชุด* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันท่ี 8 
พฤศจิกายน 
2564 – 30 
เมษายน พ.ศ. 
2565  

1. โครงการสนองพระ
ปณิธานในการกำจดัโรค
พิษสุนัขบ้าให้หมดไป
จากประเทศไทย 
2. ประชาชนในพ้ืนท่ี
ปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า  
3. พื้นที่ตำบลบา้นคลอง 
เป็นพื้นที่ท่ีมีความ
ครอบคลมุของการไดร้ับ
วัคซีนโรคพิษสุนัขบา้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดร.วิภาพร  สิทธิ
สาตร ์
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

เป้าหมาย ให้มคีวามรู้
ความเข้าใจในการเลี้ยง
สุนัข ลดความเสี่ยงต่อ
การเกิดโรคพิษสุนัขบ้า
ทั้งในคนและสัตว์ 
กระตุ้นให้ประชาชน
ตื่นตัวต่อการป้องกัน
และควบคมุโรคพิษสุนัข
บ้า 
2. เพื่อให้นักศึกษามี
ความรู้ความเข้าใจใน
การเลีย้งสุนัข ลดความ
เสี่ยงต่อการเกิดโรคพิษ
สุนัขบ้าท้ังในคนและ
สัตว์ กระตุ้นให้
ประชาชนตื่นตัวต่อการ
ป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า 
3. เพื่อให้เกิดการบูรณา
การพันธกิจการเรียน
การสอน และการบริการ
วิชาการความรู้ เรื่อง  

ระดับดีขึ้นไป               
ร้อยละ 60 
5. มีระบบสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร์เพื่อ
ส่งเสริมความ
ครอบคลมุในการฉีด
วัคซีนพิษสุนัขบ้าของ
สุนัขและแมวในพื้นที่
เป้าหมายตำบลบ้าน
คลอง อ.เมือง จ.
พิษณุโลก 

การบูรณาการในรายปฏิบัติการ
รักษาโรคเบื้องต้น ร่วมกับ 
โรงพยาบาลชุมชนแหล่งฝึก
ภาคปฏิบัติ วิชา ปฏิบัติการ
รักษาโรคเบื้องต้น     
3) ประชุมช้ีแจงปฐมนิเทศ
นักศึกษาฝึกภาคปฏิบัติ วิชา 
การรักษาโรคเบื้องต้น เกี่ยวกับ
ความรู้เรื่อง การป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า และ
กระบวนการบริการวิชาการการ
ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้า แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
ที่มารับบริการที่ตึกผู้ป่วยนอก
และแผนกฉุกเฉิน 
 4) จัดกิจกรรมบริการวิชาการ
การป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า แก่ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย โดย อาจารย์
นิเทศภาคปฏิบัติ วิชา 
ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น 
จัดบริการวิชาการ เรื่อง การ
ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัข

 
  

5 บาท เป็นเงิน  1,500 
บาท 
3. ค่าวัสดุอุปกรณ ์        
เป็นเงิน  1,000 บาท 
รวมเป็นเงิน 4,000 บาท 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

การป้องกันและควบคมุ
โรคพิษสุนัขบ้า  
4. เพื่อพัฒนาระบบ
สารสนเทศทาง
ภูมิศาสตรเ์พื่อส่งเสริม
ความครอบคลุมในการ
ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า       
ของสุนัขและแมวใน
พื้นที่เป้าหมาย 
 

บ้า ให้กับประชาชนที่เข้ารับ
การตรวจรักษาที่โรงพยาบาล
ชุมชนที่ตึกผู้ป่วยนอกและ
แผนกฉุกเฉิน ในโรงพยาบาล
ชุมชนที่เป็นแหล่งฝึกจำนวน 5 
โรงพยาบาลๆ ละ 3 ครั้ง 
กลุ่มเป้าหมายรวมทั้งสิ้น 300 
คน และนักศึกษาร่วมเรียนรู้ใน
กิจกรรมบริการวิชาการดังกล่าว 
5) อาจารย์นิเทศและนักศึกษา
ร่วมกันสรุปถอดบทเรียนองค์
ความรู้ ประสบการณ์ที่ได้จาก
การจัดกิจกรรมบริการวิชาการ 
2. กิจกรรมการป้องกันอบรม
เร่ืองการป้องกันและควบคุม 
ให้ประชาชนตำบลบ้านคลอง 
1)  ประชุมวางแผน 
ประสานงาน เตรียมการ
ดำเนินงานการจัดกิจกรรม
ร่วมกับชุมชนเป้าหมาย คือ 
ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. กิจกรรมการป้องกัน
อบรมเร่ืองการป้องกันและ
ควบคุม ให้ประชาชนตำบล
บ้านคลอง 
1. ค่าจัดทำป้ายไวนลิ
โครงการ จำนวน 1 ป้ายๆละ 
500 บาท เป็นเงิน 500 
บาท 
2. ค่าวิทยากรบรรยาย เรื่อง
การป้องกันและควบคมุโรค
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

2) ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้าน
คลอง จัดกิจกรรมให้บริการทาง
วิชาการแก่ประชาชน และอสม.  
ในพื้นที่เป้าหมาย ให้มีความรู้
ความเข้าใจในการเลี้ยงสุนัข ลด
ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคพิษ
สุนัขบ้า ทั้งในคนและสัตว์ และ
การป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า ใช้เวลา 1 วัน 
3) ประเมินผลการจัดกิจกรรม
ให้บริการทางวิชาการในชุมชน
เป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิษสุนัขบ้า จำนวน 5 ชม.x2
คนx600 บาท เป็นเงิน 
6,000 บาท 
3. ค่าอาหารกลางวันของ
ประชาชนในชุมชนเป้าหมาย 
ต.บ้านคลอง จ.พิษณโุลก 
จำนวน 50คนx80บาทx1
มื้อ เป็นเงิน 4,000 บาท 
4. ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มของประชาชนใน
ชุมชนเป้าหมาย ต.บา้นคลอง 
จ.พิษณุโลก จำนวน 50คน
x25บาทx2มื้อ เป็นเงิน 
2,500 บาท 
5. ค่าถ่ายเอกสารแผ่นพับ
แบบสี ให้ความรู้ประชาชน 
จำนวน 50ชุดx10บาท เป็น
เงิน 500 บาท 
6. ค่าจ้างทำกระเป๋าใส่
เอกสาร เป็นเงิน 2,500 
บาท 
รวมเป็นเงิน 20,000 บาท                             

สรุปงบประมาณโครงการ RP 03-43 20,000    
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

โครงการ RP03-44  
พัฒนาหลักสูตรผู้ช่วย
พยาบาล (ปรับปรุง) 
พ.ศ.2565 (รหัสคณะ 
FON-Edu-R05) 
 
 โครงการเพื่อพัฒนา
วิทยาลัยตามกลยุทธ์ 
โครงการงานประจำ 
 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมทีไ่ด้มาตรฐาน 
และตอบสนองความ
ต้องการของระบบ
สุขภาพ          ใน
ระดับประเทศ  
2. เพื่อให้บริการ
วิชาการที่ตอบสนอง
ความต้องการของสังคม 
และเขตบริการสุขภาพท่ี 
2  

1. หลักสูตรผู้ช่วย
พยาบาลได้รับการ
ปรับปรุง/ พัฒนา ให้มี
ความครอบคลุม 
ทันสมัย 
2. ครูพี่เลี้ยงแหล่งฝึก
หลักสตูรผู้ช่วย
พยาบาล อย่างน้อย
ร้อยละ 80 ขึ้นไป มี
ความรู้ ความเข้าใจ       
ในขอบเขต บทบาท 
หน้าท่ีและ
ความสามารถในการ
ปฏิบัติการพยาบาล
ของผู้ช่วยพยาบาล 
(ปรับปรุง) พ.ศ.
2565 
3. ครูพี่เลี้ยงแหล่งฝึก
หลักสตูรผู้ช่วย
พยาบาล อย่างน้อย
ร้อยละ 80 ขึ้นไป มี
ความรู้ ความเข้าใจ        
ในบทบาทของครูพี่

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาหลักสูตร
ผู้ช่วยพยาบาล (ปรับปรุง 
พ.ศ.2565) 
1. ขั้นวางแผนและเตรียม
ดําเนินงาน (Plan) 
- เขียนโครงการพัฒนาหลักสูตร
ผู้ช่วยพยาบาล (ปรับปรุง พ.ศ.
2565)  
- รวบรวมข้อมูลการประเมิน
หลักสูตรที่ผ่านมา 
- วิเคราะห์และสรุปผลข้อมูล
การประเมินหลักสูตร 
- จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรทั้งภายในและ
ภายนอก 
2. ขั้นดำเนินงาน (Do) 
- ประชุมคณะกรรมการ
หลักสูตรเพื่อ เพื่อรายงานผล
การวิเคราะห์ข้อมูลการประเมิน
หลักสูตร และวางแผนการ
ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร
ร่วมกัน 

อาจารย์ และ
คณะกรรมการ
พัฒนาหลักสตูร 
จำนวน 10 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรม 
พัฒนาหลักสูตรผู้ช่วย
พยาบาล (ปรับปรุง พ.ศ.
2565)  
สำหรับอาจารย์ และ
คณะกรรมการพัฒนา
หลักสตูร จำนวน 10 คน 
- ค่าถ่ายเอกสารและจดัทำ
รูปเลม่หลักสูตร เป็นเงิน
1,000บาท 
- ค่าธรรมเนยีมขอรับรอง
หลักสตูรจากสภาการ
พยาบาล  เป็นเงิน 30,000    
บาท  
รวมกิจกรรมที่ 1 เป็นเงิน
31,000 บาท 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ ความสามารถ 
และช่วยการพยาบาลที่
ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ดูแล
ช่วยเหลือ  ข้ันพ้ืนฐาน
แก่บุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง 
และสามารถช่วยเตรยีม
และดูแลรักษาวสัดุ
อุปกรณ์ทางการแพทย์
ได ้
4. เพื่อให้ครูพี่เลี้ยง
แหล่งฝึกหลักสตูรผู้ช่วย
พยาบาล มีความรู้ ความ
เข้าใจในขอบเขต 
บทบาท หน้าที่และ
ความสามารถในการ
ปฏิบัติการพยาบาลของ
ผู้ช่วยพยาบาล รวมทั้งมี
ความรู้ ความเข้าใจใน
บทบาทของครู    พ่ี
เลี้ยงของหลักสตูรผู้ช่วย
พยาบาล (ปรับปรุง) 
พ.ศ.2565 

เลี้ยงของหลักสตูร
ผู้ช่วยพยาบาล 
(ปรับปรุง) พ.ศ.
2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- คณะกรรมการจัดทำ (ร่าง) 
หลักสูตรแล้วส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 
คณะกรรมการหลักสูตร
พิจารณา  
- ประชุมคณะกรรมการ
หลักสูตรร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ 
เพื่อรับรอง (ร่าง) หลักสูตร 
- จัดทำหลักสูตรฉบับสมบูรณ์ 
และเสนอต่อสภาการพยาบาล 
- ได้รับอนุมัติจากสภาการ
พยาบาล 
3. ขั้นการตรวจสอบ (Check) 
- ติดตามการประเมินผลการ
จัดทำหลักสูตร 
- สรุป และประเมินโครงการใน
ประเด็นการบรรลุวัตถุประสงค์ 
และตัวช้ีวัดที่กำหนด 
4. ขั้นวางแผนการปรับปรุง
แก้ไข (Act) 
- นำผลการประเมินไปใช้ในการ
ปรับปรุงวางแผนดำเนินงานใน
ปีต่อไป 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

5. เพื่อส่งเสริมการเป็น
วิทยากรมืออาชีพของ
อาจารย ์
6. เพื่อสร้างรายได้โดย
การบริการวิชาการแก่
สังคมเพื่อความมั่นคง
ของวิทยาลัยฯ 
 

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาสมรรถนะ
ครูพ่ีเลี้ยงแหล่งฝึกหลักสูตร
ผู้ช่วยพยาบาล   
    1. ขั้นวางแผนและเตรียม
ดําเนินงาน (Plan) 
- รวบรวมข้อมูลการประเมิน
หลักสูตรที่ผ่านมา 
- จัดทำตารางกำหนดการ 
ดำเนินการติดต่อประสานงาน
กับครูพี่เลี้ยงแหล่งฝึกฯ 
- วิเคราะห์ข้อมูลการประเมิน
หลักสูตร 
2. ขั้นดำเนินงาน (Do) 
- ประชุมครูพี่เลี้ยงแหล่งฝึก
หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลฯ เพื่อ
รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การประเมินหลักสูตร  
- วางแผนและพัฒนาสมรรถนะ
ครูพี่เลี้ยง เพื่อให้มีความรู้ 
ความเข้าใจในบทบาทของครูพี่
เลี้ยงของหลักสูตรผู้ช่วย
พยาบาล 
3. ขั้นการตรวจสอบ (Check) 

อาจารย์ และครูพี่
เลี้ยงแหล่งฝึก
ภายนอก จำนวน 
30 คน 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรม 
เตรียมความพร้อมครูพ่ีเลี้ยง
แหล่งฝึกหลักสูตรผู้ช่วย
พยาบาล   
สำหรับอาจารย์ และครูพี่
เลี้ยงแหล่งฝึกภายนอก 
จำนวน 30 คน 
- ค่าอาหารกลางวัน 100 
บาท X 30 คน X 1 วัน เป็น
เงิน  3,000 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
25 บาท X  30 คน X 2 มื้อ
เป็นเงิน 1,500 บาท 
- ค่าถ่ายเอกสาร เป็นเงิน
500 บาท 
รวมกิจกรรมที่ 2 เป็นเงิน
5,000  บาท                                               
รวมงบประมาณในโครงการ
เป็นเงินทั้งสิ้น 36,000 
บาท 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

- ติดตามการประเมินผลการ
จัดทำหลักสูตร 
- สรุป และประเมินโครงการใน
ประเด็นการบรรลุวัตถุประสงค์ 
และตัวช้ีวัดที่กำหนด 
4. ขั้นวางแผนการปรับปรุง
แก้ไข (Act) 
- นำผลการประเมินไปใช้ในการ
ปรับปรุงวางแผนดำเนินงานใน
ปีต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปงบประมาณโครงการ RP 03-44 36,000    
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

โครงการ RP03-45 
บูรณาการการเรียนการ
สอนวิชาสารสนเทศ
ทางการพยาบาล การ
สอนและการให้การ
ปรึกษาทางสุขภาพกับ
การวิจัย (รหัสคณะ
FON-Ser-R15) 
 
 โครงการเพื่อพัฒนา
วิทยาลัยตามกลยุทธ์ 
โครงการงานประจำ 
 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อบูรณาการการ
เรียนการสอนวิชา
สารสนเทศทางการ
พยาบาล การสอนและ
การให้การปรึกษาทาง
สุขภาพกับการวิจยั 
2. เพื่อพัฒนาผลลัพธ์
การเรยีนรู้ด้านทักษะ
ทางปัญญาของนักศึกษา 

1. นักศึกษามีความ
ตระหนักและเห็น
ความสำคญัของการ
กระบวนการวิจยั 
2. นักศึกษามีคะแนน
เฉลี่ย TQF ด้านทักษะ
ทางปัญญา ไม่น้อย
กว่า 3.๕๑ จาก
คะแนนเตม็ ๕ 

1. วิทยาลัยฯ กำหนดรายวิชาที่
จัดการเรียนการสอนโดยบูรณา
การกับการวิจัย 
2. ฝ่ายวิชาการ คัดเลือกวิชาใน
ช้ันปีท่ี ๒ วิชาสารสนเทศ
ทางการพยาบาล การสอนและ
การให้การปรึกษาทางสุขภาพ 
3. สาขาวิชาสุขภาพจิตและการ
พยาบาลสุขภาพจิต มอบหมาย
ให้ผู้รับผิดชอบวิชาสารสนเทศ
ทางการพยาบาล การสอนและ
การให้การปรึกษาทางสุขภาพ 
บูรณาการการเรียนการสอนกับ
การวิจัย ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับการสืบค้นสารสนเทศ
ทางการพยาบาลจากระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
ฐานข้อมูลทางสุขภาพ ในบทที่ 
1 แนวคิดและหลักการ
สารสนเทศทางการพยาบาล 
โดยคำนึงถึงการดูแลด้วยหัวใจ
ของความเป็นมนุษย์และความ
เอื้ออาทร 

นักศึกษา
พยาบาลศาสตร
บัณฑิต ช้ันปีท่ี ๒ 
รุ่นที่ ๗๓ จำนวน 
๘7 คน 

- ไม่ใช้งบประมาณ วันท่ี ๒๐ 
มิถุนายน 
๒๕๖๕ ถึง ๑๖ 
ตุลาคม 256๕ 

1. นักศึกษามีความ
ตระหนักและเห็น
ความสำคญัของการ
กระบวนการวิจยั 
2. นักศึกษามีคณุภาพ
ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปรญิญาตรี
สาขาพยาบาลศาสตร์ 
ด้านทักษะทางปัญญา 
3. นักศึกษามีการ
พัฒนาผ่านการบรูณา
การการเรียนการสอน
วิชาสารสนเทศทางการ
พยาบาล การสอนและ
การให้การปรึกษาทาง
สุขภาพกับการวิจยั 

อ.สุทธามาศ    
อนุธาตุ 
ดร.เกศกาญจน์  
ทันประภสัสร 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

 4. ผู้รับผิดชอบวิชาฯ ให้ความรู้
เรื่องการวิจัยทางการพยาบาล 
ประเด็นความหมาย 
วัตถุประสงค์ และขั้นตอนการ
วิจัย 
5. ผู้รับผิดชอบวิชาฯ ช้ีแจง
รายละเอียดโครงการวิจัยเรื่อง
ภาวะสุขภาพจิตและการ
ปรับตัวในสถานการณ์โควิด-19 
ของนักศึกษาพยาบาลสังกัด
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
ภาคเหนือตอนล่าง ที่นำมา
บูรณาการกับการเรียนการสอน 
6. ผู้รับผิดชอบวิชาฯ อธิบาย
การมีส่วนร่วมของนักศึกษาใน
กระบวนการวิจัย เพื่อทบทวน
วรรณกรรม เรื่อง ภาวะ
สุขภาพจิตและการปรับตัว โดย
การสืบค้นสารสนเทศทางการ
พยาบาลจากระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ฐานข้อมูลทาง
สุขภาพ ในบทที่ 1 แนวคิดและ
หลักการสารสนเทศทางการ
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โครงการ/วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

พยาบาล โดยคำนึงถึงการดูแล
ด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์
และความเอื้ออาทร 
7. นักศึกษาร่วมสรุปผลการ
เรียนรู้จากความรู้ที่ได้รับเพื่อให้
เกิดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ระหว่างวิชาสารสนเทศทางการ
พยาบาลฯ กับกระบวนการวิจัย 
8. ถอดบทเรียนและประเมินผล
การดำเนินงาน ปัญหาและ
อุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อ
นำไปพัฒนาและปรับปรุงต่อไป 
12.๘ สรุปโครงการ เพื่อเสนอ
ผู้เกี่ยวข้องตามลำดับ 
 
 
 
 
 

สรุปงบประมาณโครงการ RP 03-45 0    
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แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565 (ปรับแผนกลางปี) 

ชื่อแผนงาน แผนงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและความเป็นไทย 
วัตถุประสงค์ของแผนงาน 1. เป็นกรอบในการดำเนินการบรหิารแผนงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภมูิปัญญาท้องถิ่นและความเป็นไทย 

2. เป็นแนวทางในการกำกับตดิตาม ผลการดำเนินงานของแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภมูิปัญญาท้องถิ่นและความเป็นไทย 
3. เป็นแนวทางในการกำกับตดิตามการใช้งบประมาณและความสำเร็จของการดำเนินงาน 

ตัวชี้วัดแผนงาน 1. ร้อยละของโครงการและกจิกรรมที่กำหนดสามารถดำเนินการไดต้ามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2. ร้อยละของโครงการที่ดำเนินการแล้วเสรจ็สามารถเบิกจ่ายงบประมาณไดต้ามเกณฑ์ที่กำหนด 
3. ตัวช้ีวัดความสำเร็จระดับแผนงาน/โครงการที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์บรรลไุม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
4. ตัวช้ีวัดความสำเร็จระดับแผนงาน/โครงการของแผนปฏิบตัิการประจำปีบรรลุไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ความสอดคล้อง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 เป้าประสงค์ : 4.1.บคุลากรทุกระดับของวิทยาลยั มีความภาคภูมิใจ ตระหนักในความสำคญั ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

4.2. สืบสานต่อยอดสืบสานต่อยอดการทำนุบำรุงศลิปวัฒนธรรมและภูมิปญัญาไทยไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมสุขภาพ 
4.3. นำการทำนุบำรุงศลิปวัฒนธรรมและภูมิปญัญาไทยไปพัฒนานักศกึษาชุมชนและสังคม  
4.4. เผยแพร่ผลงานการสืบสานตอ่ยอดสืบสานต่อยอดการทำนุบำรงุศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญาไทยไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสรมิสุขภาพ 

ตัวช้ีวัด
ความสำเร็จ  
(key success)  
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ( key success)  
1.ระดับความภาคภูมิใจ ตระหนักในความสำคัญ ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ของบุคลากรทุกระดับ 
2.จำนวนนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพท่ีใช้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยเป็นฐาน 
3. จำนวนรายวิชาท่ีนำการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยไปใช้ในการสอน 
4.จำนวนผลงานการส่งเสริมสุขภาพใช้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยเป็นฐานได้รับการเผยแพร่ 
5. จำนวนโครงการวิจัย/นวัตกรรมที่นำศิลปวัฒนธรรมและภมูิปัญญาไทยไปใช้ในการพัฒนาชุมชนหรือสังคม 

กลยุทธ ์ 4.๑. ส่งเสริมความตระหนักและแสดงออกถึงจิตสำนึกของความเป็นไทยของอาจารย์ และบุคลากร  
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ระบบประกันคุณภาพการศึกษา ตัวบ่งช้ีคุณภาพระดับองค์ประกอบท่ี 4 ระดับคณะตามคูม่ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสกอ. 
เกณฑ์ ตัวบ่งช้ีที่  4 การทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม  
        ตัวบ่งช้ีที่ 4.1  ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศลิปะ และวัฒนธรรม 

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด  รองผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ และรองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ   
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แผนการกำกับติดตาม แผนงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและความเป็นไทย ปีงบประมาณ ๒๕๖5 

ลำดับ รหัสคณะ 
รหัส 

โครงการ 
โครงการ 

2564 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

35 FON-Cul-S20 SP04-08 โครงการพุทธชินราชร่วมใจทำนุบำรุงศิลป 
วัฒนธรรมภมูิปัญญาท้องถิ่น และความเป็นไทย 

* * * * * * * * * * * * 

36 FON-Cul-R16 RP04-28 โครงการสืบสานและอนรุักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย *      * * * * *  
37 FON-Cul-R16 RP04-29 โครงการธำรงรักษา สืบสานวัฒนธรรมและความ

เป็นไทยเพื่อเทดิทูนสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์

* * * * * * * * * * * * 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

โครงการ SP04-08 
พุทธชินราชร่วมใจ
ทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย 
(รหัสคณะ FON-Cul-
S20) 
 
 โครงการเพื่อ
พัฒนาวิทยาลัยตาม
กลยุทธ์ 
โครงการงาน
ประจำ 
 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อสร้างความ
ตระหนักให้บุคลากร
และนักศึกษาเห็น
ความสำคญัในการ
ทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม  

1. ร้อยละ80ของบุคลากรทุก
ระดับและนักศึกษา มคีวาม
ภาคภูมิใจ ตระหนักถึง
ความสำคญัของการทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญัญา
ท้องถิ่นและความเป็นไทย อยู่
ในระดับดี ค่าคะแนนเฉลี่ย
มากกว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5  
 
 

ชื่อกิจกรรมที่ 1  
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและความเปน็ไทย  
วิธีดำเนินการ 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทย 
2. ประชุมคณะกรรมการทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ เพื่อ
จัดทำแผนกิจกรรมส่งเสริม 
สนับสนุนให้บุคลากรและ
นักศึกษา มีส่วนร่วมอนุรักษ์ 
ฟื้นฟู สืบสานและเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญัญา
ท้องถิ่นและความเป็นไทย 
รวมทั้งสร้างสิ่งแวดล้อมและ
บรรยากาศอันแสดงถึงการสืบ
ทอดศิลปวัฒนธรรมไทยให้
เป็นส่วนหน่ึงของวิถีชีวิต 
และกำหนดไว้ในเกณฑ์และ
ตัวช้ีวัดการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ (PA) 

 
 
 
 
 
- คณะกรรมการ 
ทำนุฯ จำนวน  17 
คน 
-อาจารย์ 60 คน 
บุคลากรสาย
สนับสนุน 60 คน 
-นักศึกษา 600 คน 

กิจกรรมที่ 1 (เงินรายได้) 
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เผยแพร่
ประชาสมัพันธ์ จำนวน 5,000 
บาท 
รวมงบประมาณ เป็นเงิน 5,000 
บาท 
 
 
 
 
 

ตุลาคม 2564 
– กันยายน 
2565 

1.บุคลากรและ
นักศึกษา มีส่วนร่วม
อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบ
สานและเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย 
รวมทั้งสร้าง
สิ่งแวดล้อมและ
บรรยากาศอันแสดง
ถึงการสืบทอด
ศิลปวัฒนธรรมไทย
ให้เป็นส่วนหนึ่งของ
วิถีชีวิตรวมทั้งได้
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษตัริย์  
 
 

อ.สุทธามาศ 
อนุธาตุ 
น.ส.มณียา 
ใจมั่น 
คณะกรรมการ
ทำนุบำรุงศิลป 
วัฒนธรรมฯ 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และความเป็นไทย  
2. เพื่อส่งเสริมให้
บุคลากรและนักศึกษา
มีส่วนร่วมอนุรักษ์ 
ฟื้นฟู สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย  
 

3. ประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่กจิกรรมวันสำคญั
ต่างๆ กำหนดการเข้าร่วม
กิจกรรมตามที่กำหนด  
4. ประสานงานและอำนวย
ความสะดวกให้บุคลากร 
และนักศึกษาในการเข้าร่วม
กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ 
ตามที่กำหนด  
5. รณรงค์การเข้าร่วม
กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ 
ตามที่กำหนด โดยสร้าง
แรงจูงใจ  
6. ดำเนินการตามแผน
กิจกรรมวันสำคัญต่างๆที่
กำหนด 
7. ยกย่องเชิดชูเกียรติ โดย
การมอบรางวัลบุคคล
ตัวอย่างด้านการทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมไทยฯสำหรับ
บุคลากรและนักศึกษา 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

8. ติดตามประเมินผล 
การดำเนินงาน กระบวนการ
ทำงาน ตามวตัถุประสงค์
และตัวช้ีวัดความสำเร็จของ
โครงการ/กิจกรรม 
9. วิเคราะหผ์ลการประเมิน
โครงการ/กิจกรรม ปัญหา 
อุปสรรค จดุแข็งจุดอ่อน 
เพื่อนำไปพัฒนาและ
ปรับปรุงต่อไป 

3. นักศึกษามีความ
ภาคภูมิใจและ
ตระหนักใน
ความสำคญัของการ
สืบสานศลิปวัฒนธรรม
และภมูิปัญญาท้องถิ่น 
4.เพื่อส่งเสรมิและ
สนับสนุนให้บุคลากร
และนักศึกษา
สร้างสรรคผ์ลงาน/
นวัตกรรม/วิจัยในการ
ส่งเสริมสุขภาพโดยใช้
ศิลปวัฒนธรรมภูมิ

2. จำนวน 1 รายวิชาที่นำ
การทำนุบำรุงศลิปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและความ
เป็นไทยไปใช้ในการเรียนการ
สอน 
3. จำนวนนวัตกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพที่ใช้
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญัญา
ท้องถิ่นและความเป็นไทย
เป็นฐาน 5 ช้ิน 
4. จำนวนผลงาน ในการ
ส่งเสริมสุขภาพโดยใช้
ศิลปวัฒนธรรมภูมปิัญญา

กิจกรรมที่ 2  
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ
บุคลากรในการสร้างสรรค์ 
และเผยแพร่ผลงาน/
นวตักรรม/วิจัย ในการ
ส่งเสริมสขุภาพโดยใช้
ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและความเปน็ไทย  
วิธีดำเนินการ 
1. ประชุมคณะกรรมการทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรมและความ
เป็นไทยร่วมกับกลุม่งาน

-อาจารย์ 60 คน  
-บุคลากรสาย
สนับสนุน 60 คน 
-นักศึกษา 600 คน 

กิจกรรมที่ ๒ (เงินรายได้) 
- ค่านวัตกรรมของนักศึกษา ๑๐ ช้ิน 
x ๑,6๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๖,000 
บาท 
- ค่านวัตกรรมของบุคลากร จำนวน 
๒ ช้ิน X๑,๖๐๐ บาท เป็นเงิน 
๓,๒๐๐ บาท 
- รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ บุคคล
ตัวอย่างด้านการทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมไทยฯสำหรับบุคลากร
และนักศึกษา 
 จำนวน ๑๐ รางวัล X5๐๐ บาทเป็น
เงิน ๕,๐๐๐ บาท 

ตุลาคม
2564– 
กันยายน 
2565 

2.บุคลากร และ
นักศึกษามีความรู้
ความเข้าใจและเห็น
ความสำคญัของการ
ใช้การทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และ
ความเป็นไทยในการ
ส่งเสริมสุขภาพ 
2.ประชาชนและ
ผู้สนใจสามารถใช้
ประโยชน์จาก
ผลงาน/นวตักรรม/

อ.สุทธามาศ 
อนุธาตุ 
น.ส.มณียา 
ใจมั่น 
อ.สุรีรตัน ์
ณ วิเชียร 
อ.ศุภวรรน 
ยอดโปร่ง 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

ปัญญาท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย 
5. เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุน  
ให้บุคลากรและ
นักศึกษาเผยแพร่
ผลงาน/นวตักรรม/
วิจัยในการส่งเสรมิ
สุขภาพโดยใช้
ศิลปวัฒนธรรมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย  

ท้องถิ่นและความเป็นไทย
เป็นฐานและไดร้ับการ
เผยแพร่ 1 ช้ืน 
5. จำนวนนวัตกรรมที่นำ
ศิลปวัฒนธรรมภูมปิัญญา
ท้องถิ่นและความเป็นไทยไป
ใช้ในการพัฒนาชุมชนหรือ
สังคม 1 ช้ืน 
6. นักศึกษาทุกคนมคีวาม
ภาคภูมิใจและตระหนักใน
ความสำคญัของการสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น(การถอด
บทเรียน) 
7. ร้อยละ 80 ของนักศึกษา
มีคะแนนการประเมินทักษะ
ทางปัญญา (TQF 3.3) 
ค่าเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 
3.๕๑ 
 
 

วิชาการ กลุ่มงานวิจัยและ
บริการวิชาการ 
เพื่อวางแผนพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและบุคลากรในการ
สร้างสรรค์และเผยแพร่ 
ผลงาน/นวตักรรม/วิจยัในการ
ส่งเสริมสุขภาพโดยใช้
ศิลปวัฒนธรรมภูมปิัญญา
ท้องถิ่นและความเป็นไทย โดย 
๑.๑ กำหนดรายวิชาเพื่อ
บูรณาการการทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมภูมปิัญญา
ท้องถิ่นและความเป็นไทยกับ
การเรยีนการสอน 
๑.๒ กำหนดรูปแบบการ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ในการสร้างสรรค์และเผยแพร่ 
ผลงาน/นวตักรรม/วิจยั โดย
ใช้ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและความเป็นไทยมา
ใช้ในการส่งเสรมิสุขภาพ 
2. คณะกรรมการทำนุฯ 

- ค่ากรอบรูปและใบประกาศนียบตัร 
๘๐๐ บาท 
รวมงบประมาณ ๒๕,๐๐๐ บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิจัย ในการส่งเสริม
สุขภาพโดยใช้การ
ทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมภูมิ
ปัญญาและความเป็น
ไทย  
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

ร่วมกับกลุม่งานวิชาการ/
ผู้รับผิดชอบรายวิชาที่มีการ 
บูรณาการทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญัญา
ท้องถิ่นและความเป็นไทยกับ
การเรยีนการสอน 
ในการดำเนินการสร้างสรรค์
ผลงาน/วจิัย/นวตักรรม ใน
การส่งเสริมสุขภาพโดยใช้
ศิลปวัฒนธรรมภูมปิัญญา
ท้องถิ่นและความเป็นไทย 
โดยในปีงบประมาณ 2565 
จะดำเนินการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและชุมชน/สังคม
ร่วมกับการจดัการเรียนการ
สอนวิชาการพยาบาล ดังนี ้
-รายวิชาการพยาบาลมารดา
ทารกและผดุงครรภ2์ ใน
ประเด็นการสร้างสรรค์ 
นวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพ
ที่ใช้ศิลปวัฒนธรรมภมูิปัญญา
ท้องถิ่นและความเป็นไทย  
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

(ปีการศึกษา 2564 
ปีงบประมาณ 256๔)  
-วิชาปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 
2 ในประเด็นพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ
ด้วยศิลปวัฒนธรรมภูมิปญัญา
ท้องถิ่นและความเป็นไทย โดย
มอบหมายให้นักศึกษาเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญัญา
ท้องถิ่นและความเป็นไทย 
ในชุมชนและสร้างนวัตกรรม
หรือผลงานในประเด็น
ดังกล่าว (ปีการศึกษา 2564 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕) 
- วิชาการพยาบาลผูสู้งอาย ุ
ในประเด็นการสร้างสรรค์ 
นวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพ
ที่ใช้ศิลปวัฒนธรรมภมูิปัญญา
ท้องถิ่นและความเป็นไทย ใน
ผู้สูงอายุท่ีเป็นโรคเรื้อรัง โดย
มอบหมายให้นักศึกษาสร้าง
นวัตกรรมหรือผลงานใน
ประเด็นดังกล่าว (ปี 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

การศึกษา 2565 
ปีงบประมาณ 2565) 
๓. คณะกรรมการทำนุฯ
ประชุมร่วมกับบุคลากรภายใน
วิทยาลัยในการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรในการ
สร้างสรรคผ์ลงาน/วิจัย/
นวัตกรรม ในการส่งเสริม 
สุขภาพโดยใช้ศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและความ
เป็นไทย ดังนี ้
 ๓.๑ กำหนดประเด็นเกีย่วกับ
การนำศิลปวัฒนธรรมภูม ิ
ปัญญาท้องถิ่นและความเป็น
ไทยมาใช้ในการส่งเสรมิ
สุขภาพ 
 ๓.๒ บุคลากรของวิทยาลยั
ศึกษาเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและความ
เป็นไทยมาใช้ในการส่งเสริม
สุขภาพ 
๓.๓ ให้บุคลากรของวิทยาลยั
คิดและสรา้งสรรค์ผลงาน/
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

วิจัย/นวัตกรรม ในการ
ส่งเสริมสุขภาพโดยใช้
ศิลปวัฒนธรรมภูมปิัญญา
ท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 ๓.๔ นำผลงาน/วจิัย/
นวัตกรรม ในการส่งเสริม
สุขภาพโดยใช้ศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและความ
เป็นไทยมาสู่การปฏิบัตดิังนี ้
๓.๔.๑ ประเมินสุขภาพของ
บุคลากรเบื้องต้น โดย วัด
ความดันโลหิตช่ังน้ำหนัก         
วัดส่วนสูง รอบเอว และ
คำนวณค่าBMI  
๓.๔.๒ นำผลงาน/วิจยั/
นวัตกรรมในการส่งเสรมิ
สุขภาพโดยใช้ศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและความ
เป็นไทยมาใช้ในการออกกำลัง
กายบ่ายวันพุธทุกสัปดาห ์
๓.๔.๓ ตดิตามผลการนำ
ผลงาน/วจิัย/นวตักรรม 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

ในการส่งเสริมสุขภาพโดยใช้
ศิลปวัฒนธรรมภูมปิัญญา
ท้องถิ่นและความเป็นไทย 
ทุก ๓ เดือน 
๓.๔.๔ มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ
บุคคลต้นแบบด้านการนำ
ศิลปวัฒนธรรมภูมปิัญญา
ท้องถิ่นและความเป็นไทยมา
ใช้ในการส่งเสรมิสุขภาพ 
4. จัดเวทีส่งเสริมสนับสนุนให้
บุคลากรและนักศึกษา
นำเสนอผลงาน/วิจยั/
นวัตกรรมในการส่งเสรมิ
สุขภาพ โดยใช้ศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและความ
เป็นไทย เพื่อเป็นการเผยแพร่
ภายในวิทยาลัย และอำนวย
ความสะดวกในการเผยแพร่
ผลงาน/วจิัย/นวตักรรมในการ
ส่งเสริมสุขภาพ โดยใช้
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญัญา
ท้องถิ่นและความเป็นไทย 
ภายนอกวิทยาลยั 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

5. รวบรวมจำนวนรายวิชา  
ที่มีการบูรณาการทำนบุำรุง
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญัญา
ท้องถิ่นและความเป็นไทยกับ
การเรยีนการสอน 
6. รวบรวมจำนวนผลงาน/
วิจัย/นวัตกรรมการส่งเสรมิ
สุขภาพท่ีใช้ศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและความ
เป็นไทยรวมทั้งนำไปใช้ใน
การพัฒนาชุมชนหรือสังคม 
7. ติดตามประเมินผล 
การดำเนินงาน กระบวนการ
ทำงาน ตามวัตถุประสงค์
และตัวช้ีวัดความสำเร็จของ
โครงการ/กิจกรรม 
8. วิเคราะหผ์ลการประเมิน
โครงการ/กิจกรรม ปัญหา 
อุปสรรค จดุแข็งจุดอ่อน 
เพื่อนำไปพัฒนาและ
ปรับปรุงต่อไป 
 

สรุปงบประมาณโครงการ SP 04-08 30,000    
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

โครงการ RP04-28 
โครงการสืบสานและ
อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม ไทย 
(รหัสคณะ FON-
Cul-R16) 
 
 โครงการเพื่อ
พัฒนาวิทยาลัยตาม
กลยุทธ์ 
โครงการงาน
ประจำ 
 
วัตถุประสงค์ 
1สนับสนุนให้
นักศึกษาได้เผยแพร่
และอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทย 
2เพื่อส่งเสริมให้
นักศึกษาได้มโีอกาส
สืบสานศลิปวัฒนธรรม
ไทย 

1. ร้อยละ๑๐๐ของนักศึกษา
เข้าร่วมกจิกรรมการอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทย 
2. ร้อยละ๑๐๐ ของนักศึกษาที่
เข้ารว่มมีเจตคตติ่อการอนุรักษ์
และสบืสานศลิปวัฒนธรรมไทย
อยู่ในระดับดีขึน้ไป (มากกว่า
หรือเท่ากับ 3.51) 
3.มีการเผยแพร่ศลิปวัฒนธรรม
ไทยต่อสาธารณชนไม่นอ้ยกว่า 2 
ครั้งตอ่ป ี
4.ร้อยละ 100 ของนักศึกษาที่
เข้ารว่มมีทักษะการเรยีนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ในระดบัดีขึ้นไป
(มากกว่าหรือเท่ากับ 3.51) 
 

กิจกรรมที่ 1 
ส่งเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรม 
1.ขั้นวางแผน (PLAN)   
1.1.ศึกษาผลการประเมิน
โครงการ ปัญหา และ
อุปสรรค ศึกษาผลการ
ประเมินกจิกรรมที่ผ่านมา 
เพื่อการจัดกิจกรรมให้
สอดคล้องกับการแก้ปัญหา 
และบริบทของวิทยาลยั
พยาบาลบรมราชชนนีพุทธ
ชินราช 
1.2. งานพัฒนานักศึกษา
ร่วมกับชมรมศิลปการแสดง
และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
วิเคราะหจ์ุดแข็ง  จุดอ่อน 
ภาวะคุกคาม และโอกาส 
ของการพัฒนานักศึกษาใน
กิจกรรมส่งเสริมศลิปะและ
วัฒนธรรม เพื่อการวเิคราะห์
ให้ สอดคล้องกับนโยบาย 
อัตลักษณ์บณัฑติ 

กิจกรรมที่ 1 
-นักศึกษาช้ันปีท่ี ๑ 
จำนวน 90 คน 
-นักศึกษาชมรม
ศิลปะการแสดงฯ 
จำนวน 50 คน 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 1 (ใช้เงินรายได้
สถานศึกษา) 
ปีการศึกษา 2564 
- ค่าตอบแทนสอนรำมังคละ 3 คน 
x 8 ช.ม.x 2 วัน x ๒๐๐บาท เป็น
เงิน  9,6๐๐   บาท  
ปีการศึกษา 2565 
- ค่าตอบแทนผู้สอนดนตรีมังคละ 
๒ คน x ๘ ช.ม. x ๔ วัน x ๒๐๐ 
บาท เป็นเงิน ๑๒,๘๐๐  บาท 
- ค่าตอบแทนผู้สอนดนตรไีทย 2 
คน x 6 ช.ม x 3 วัน x ๒๐๐ บาท
เป็นเงิน   7,200  บาท  
รวมเงินกิจกรรมที่ 1 เป็นเงิน  
2๙,๖00 บาท 
 

กิจกรรมที่ 1 
ปีการศึกษา 
2564 
-เรียนดนตรีไทย
เพื่อเตรียมแสดง
วันพยาบาลฯ 
6-7 เมษายน 
2565 
 
ปีการศึกษา 
๒๕๖5 
1.เรยีนดนตรี
ไทย นักศึกษา
ชมรมฯ เพื่อ
เตรียมแสดงใน 
-วันสถาปนา
วิทยาลัย 
เมษายน-
พฤษภาคม
2565 
-วันไหว้คร ู

1.วิทยาลัยมีการ
เผยแพร่ รักษา สืบ
สาน การทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
ดนตรีมังคละต่อ
สาธารณชน 
2. วิทยาลัยได้สืบสาน
ประเพณีสำคัญทาง
ศาสนาให้เป้นที่
ประจักษ์แก่สังคม 

อ.อังคนา  
เรือนก้อน 
ชมรม
ศิลปการแสดงฯ 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

3เพื่อส่งเสริมใหม้ี
ความรักและหวงแหน
ศิลปวัฒนธรรมไทย 
4.เพื่อส่งเสรมิให้
นักศึกษามีการพัฒนา
ทักษะในศตวรรษที่ 
21  

 
 

วัตถุประสงค์ของแผน
วิทยาลัย การบรูณาการกับ
ภาระกิจต่างๆ ความเสีย่ง 
ตัวบ่งช้ีที่เกี่ยวข้องมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที๒่๑ และ
วัตถุประสงค์ของโครงการ   
1.3.การออกแบบ/ การ
เขียนร่างโครงการ และ
เครื่องมือท่ีใช้ในโครงการ 
เพื่อการประเมินผลที่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
และตัวช้ีวัดความสำเร็จของ 
โครงการ 
2. ขั้นดำเนินการ (DO) 
2.1 ดำเนินกิจกรรมเสริม
หลักสตูรเพื่อส่งเสริมส่งศลิปะ
และวัฒนธรรมของนักศึกษา
พยาบาลที่สอดคล้องทกัษะ
การเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑  
อัตลักษณ์บณัฑติ และคณุ 
ลักษณะบณัฑติตามกรอบTQF 

มิถุนายน-
กรกฎาคม
2565 
2.เรยีนดนตรี
พื้นบ้านมังคละ 
นศ ปี๑ ใน
เดือน  
มิถุนายน-
สิงหาคม
2565 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

-เรียนดนตรีมังคละ 
จากปราชญ์ชาวบ้าน 
-เรียนรำมังคละ 
-เรียนดนตรไีทย 
-  การแสดงดนตรีมังคละ 
3. ขั้นตรวจสอบ (Check)   
3.1 มีการตรวจสอบระหว่าง
การดำเนินงานของกิจกรรม 
ระยะเวลา งบประมาณ 
พร้อมประเมินผลตามแบบ
ประเมินและวิธีการที่กำหนด
ขึ้นเพือ่ให้กิจกรรมที่
ดำเนินการเป็นไปตามแผน 
บรรลุวตัถุประสงค์และ
เป้าหมายของกิจกรรม  
 3.2  มีการตรวจสอบ
ประเมินผลหลังสิ้นสุด
กิจกรรมตามระยะเวลาที่
กำหนด ตามแบบประเมิน
และการถอดบทเรียนเพื่อ
เป็นแนวทางพัฒนากิจกรรม
และรายงานผลการดำเนิน 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

งานเสนอต่อหัวหน้างาน
พัฒนานักศึกษา 
4. ขั้นนำผลการประเมินมา
ใช้ในการปรับปรุง และ
พัฒนา (ACT)   
4.1  มีการปรับปรงุกิจกรรม
ก่อนการดำเนินกิจกรรมตาม 
ผลการประเมินความสำเร็จ
ของแผนงานการพัฒนา
นักศึกษาประจำปี
งบประมาณ 2565  
4.2 ปรับปรุงผลการ
ประเมินหลังสิ้นสุดกจิกรรม
และนำผลการประเมินเสนอ
ต่อหัวหน้างานพัฒนา
นักศึกษา 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

  กิจกรรมที่ 2 
วันสงกรานต์ 
1.ขั้นวางแผน (PLAN) 
1.ประชุมวิเคราะหผ์ลการ
ดำเนินกิจกรรมวันสงกรานต์
ในปีการศึกษาท่ีผ่านมาและ
วางแผนการดำเนินกิจกรรม 
2. ขั้นดำเนินการ (DO) 
-ดำเนินการเตรยีมกิจกรรม 
- สืบสานประเพณีและ
วัฒนธรรมในวันสงกรานต์  
- มุทิตาจิตผูสู้งอายุและ
บุคลากรอาวโุส 
- แสดงดนตรมีังคละ 
- ประกวดร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง 
- ประกวดการแต่งกาย 
อนุรักษ์วัฒนธรรมการแต่ง
กายผ้าไทยท้ังอาจารย์และ
นักศึกษา 
3. ขั้นตรวจสอบ(Check)   
-ตรวจสอบระหว่างการดำเนิน
กิจกรรม ระยะเวลา 

กิจกรรมที่ 2 
๑.อาจารย์ –
เจ้าหน้าที่ 117 คน 
3.นักศึกษาพยาบาล
ช้ันปีท่ี 1-4 จำนวน 
533 คน 
4.แขกผู้มเีกียรติ 
จำนวน 30 คน 

กิจกรรมที่ 2  
(ใช้เงินรายไดส้ถานศึกษา) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
อาจารย์เจา้หน้าท่ีและแขกผู้มี
เกียรติ จำนวน 147 คน x 25 
บาท เป็นเงิน   3,675  บาท  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
นักศึกษา จำนวน ๓๕๖ คน x 20 
บาท เป็นเงิน   ๗,๑๒๐  บาท  
- ค่าวัสดุ เป็นเงิน    5,๓๔๐ บาท  
รวมเงินกิจกรรมที่ ๒ เป็นเงิน  
1๖,๑35  บาท 

ปีการศึกษา 
2564 
20 เมษายน
2565 
(วันพุธ) 

กิจกรรมที่ ๒ 
อาจารย์ บุคลากร
สายสนับสนุน 
ตัวแทนชมรม
ผู้สูงอายุ  แขกผู้มี
เกียรติ ตัวแทนจาก
แหล่งฝึกภาคปฏิบัติ
และนักศึกษา 
ร่วมอนุรักษ์สืบสาน 
-ประเพณสีงกรานต ์
-คุณธรรมความ
กตัญญ ู
-วัฒนธรรมการแต่ง
กายผ้าไทย 
-อนุรักษ์เพลงไทย
ลูกทุ่ง 

อ.อังคนา  
เรือนก้อน 
ชมรม
ศิลปการแสดงฯ 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ ประเมินผลตาม
วิธีการที่กำหนดว่ากิจกรรมที่
ดำเนินการเป็นไปตามแผน 
บรรลุวตัถุประสงค์และ
เป้าหมายของกิจกรรมอย่างไร 
4. ขั้นนำผลการประเมินมา
ใช้ในการปรับปรุง และ
พัฒนา (ACT)   
4.๑วเิคราะห์ผลการดำเนิน
กิจกรรมโดยการถอด
บทเรียนเพื่อเป็นแนวทาง
พัฒนากิจกรรมใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
๔.๒ สรุปกิจกรรมเสนอต่อ
หัวหน้าโครงการฯ และ
หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

  กิจกรรมที่ 3 ถวายเทียน
พรรษาและผ้าอาบน้ำฝน 
1.ขั้นวางแผน (PLAN) 
1.ประชุมวิเคราะหผ์ลการ
ดำเนินกิจกรรมถวายเทียน
พรรษาและผ้าอาบน้ำฝนใน
ปีการศึกษาท่ีผ่านมาและวาง
แผนการดำเนินกิจกรรม 
2. ขั้นดำเนินการ (DO) 
2.๑ ดำเนินการเตรียมจดั
เครื่องจตุปัจจยัไทยธรรม
และกองผ้าป่าถวายเทียน
พรรษาผ้าอาบนำ้ฝน  
๒.๒สืบสานประเพณีแห่
เทียนพรรษาภูมิปัญญา
ท้องถิ่นนำขบวนด้วยดนตรี
มังคละ 
๒.3.จัดกิจกรรมถวายเทียน
พรรษาและผ้าอาบน้ำฝน 
3. ขั้นตรวจสอบ(Check)  
-ตรวจสอบระหว่างการ
ดำเนินกิจกรรม ระยะเวลา 

กิจกรรมที่ 3 
อาจารย์และ 
แขกผู้มีเกียรต ิ
จำนวน๕๐คน 
นักศึกษาปี๑-4 
จำนวน 581 คน 

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

กิจกรรมที่ 3 
ปีการศึกษา 
2565 
วันพุธท่ี 6 
กรกฎาคม 
2565 

นักศึกษาร่วมสืบสาน
ประเพณีถวายเทียน
พรรษาและผ้าอาบ
น้ำฝน 

อ.ภูษิตา 
ครุฑดลิกานนท ์
ชมรม
ศิลปการแสดง
ฯ 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ ประเมินผลตาม
วิธีการ 
ที่กำหนดว่ากิจกรรมที่
ดำเนินการเป็นไปตามแผน 
บรรลุวตัถุประสงค์และ
เป้าหมายของกิจกรรม
อย่างไร 
4. ขั้นนำผลการประเมินมา
ใช้ในการปรับปรุง และ
พัฒนา (ACT)   
4.๑วเิคราะห์ผลการดำเนิน
กิจกรรมโดยการถอด
บทเรียนเพื่อเป็นแนวทาง
พัฒนากิจกรรมในใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
๔.๒ สรุปกิจกรรมและ
นำเสนอต่อหัวหน้า
โครงการฯ และหัวหน้างาน
พัฒนานักศึกษา 
 
 
 

รวมงบประมาณโครงการ RP 04-28 55,735    



      แผนปฏิบัตกิาร ปีงบประมาณ ๒๕๖5  วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี พทุธชินราช (ปรับแผนกลางปี) หน้า 216 
  

  

โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

โครงการ RP04-29 
ธำรงรักษา สืบสาน
วัฒนธรรมและความ
เป็นไทย เพ่ือเทิดทูน
สถาบันชาติ ศาสนา 
และพระมหากษัตริย์ 
(รหัสคณะ FON-Cul-
R16) 
  
 โครงการเพื่อ
พัฒนาวิทยาลัยตาม
กลยุทธ์ 
โครงการงาน
ประจำ 
 
วัตถุประสงค์ 
๑.เพื่อสร้างความ
ตระหนักให้บุคลากร
เห็นความสำคัญใน
การทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และความเป็นไทย  

4.1.ร้อยละ ๘๐ของบุคลากรมี
ส่วนร่วม ในการสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญา 
ท้องถิ่น และความเป็นไทย 
4.2. ร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลากรมีความตระหนัก 
และเห็นประโยชน์ในการสืบ
สานศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และความเป็น
ไทย (โดยการถอดบทเรียน/
แบบสอบถาม) 

๑.วิเคราะหผ์ลการดำเนินการ
ในปีงบประมาณที่ผ่านมา
นำมาออกแบบโครงการ
กิจกรรม 
๒.เขียนโครงการเพื่ออนุมัติ 
๓.ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร 
ลงช่ือเข้าร่วมกิจกรรมวัน
สำคัญตามปฏิทิน 
๔.ประสานงานและอำนวย
ความสะดวกให้บุคลากรเข้า
ร่วมกิจกรรมอย่างน้อยคนละ  
2 กิจกรรมต่อปี 
๕.ดำเนินการให้บุคลากรร่วม
กิจกรรม ดังนี ้
๕.๑ กิจกรรมส่งเสริมการเข้า
ร่วมพระราชพิธี งานรัฐพิธี 
งานศาสนพิธี ตามวันสำคัญ
ของชาติ ศาสนา กษัตริย ์
๕.๒ กิจกรรมสรา้งเสริมวิถี
ชีวิตความเป็นไทย 
๕.๓กิจกรรมวันสถาปนา
วิทยาลัย  

กิจกรรมที่ 1 
วันสำคัญของชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ 
- อาจารย์  69 คน 
- บุคลากรสาย
สนับสนุน 53 คน 
รวม 122 คน 
- นักศึกษาพยาบาล 
ช้ันปีท่ี 1-4 จำนวน 
532 คน 
 

กิจกรรมที่ 1 
1.1 วันสำคัญของชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ 
(ใช้เงินรายได้สถานศึกษา) 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์  
เป็นเงิน 25,000 บาท 
- ค่าจ้างเหมาจัดทำพานดอกไมส้ด 
พวงมาลา เป็นเงิน 20,000 บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ 1.1 เป็นเงิน 
45,000 บาท 
 
1.3 กิจกรรมวันสถาปนาวิทยาลยั  
(ใช้เงินรายได้สถานศึกษา) 
- ค่าตอบแทนวิทยากรจากเอกชน
จำนวน 1 คน x 3 ช่ัวโมง x 
1,200 บาท  
เป็นเงิน 3,600 บาท 
- ค่าตอบแทนวิทยากรจากรัฐบาล 
จำนวน 3 คน x 3 ช่ัวโมง x 600 
บาท  เป็นเงิน 5,400 บาท  
- ค่าพาหนะเดินทางของวิทยากร 
(ไป-กลับ) จำนวน 1 คน x 5,000 
บาท  

ตุลาคม2564 
– กันยายน 
2565 

บุคลากรมีความ
ตระหนัก เห็น
ความสำคญัและมี
ส่วนร่วมในการทำนุ
บำรุง
ศิลปวัฒนธรรม  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และความเป็นไทย 
 

อ.สุทธามาศ 
อนุธาตุ 
น.ส.มณียา 
ใจมั่น 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

2. เพื่อส่งเสริมให้
บุคลากรมีส่วนร่วม 
ในการทำนุบำรุง 
ศิลปวัฒนธรรม  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และความเป็นไทย  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

๕.4กิจกรรมวันพยาบาล
สากล 
   - จัดนิทรรศการ โปสเตอร์ 
ประชาสมัพันธ์ เพื่อรำลึกถึง
คุณงามความด ี
    - เข้าร่วมกิจกรรมวัน
พยาบาลสากลกับหน่วยงาน
ภายนอกท่ีจัดกิจกรรม 
  - จัดกิจกรรมจติอาสาทำ
ความดี เนื่องในวันพยาบาล
สากล 
5.5กิจกรรมวันพยาบาล
แห่งชาติ 
6. สนับสนุนและส่งเสริมให้
บุคลากรร่วมธำรงรักษา
ศิลปวัฒนธรรมขององค์กร/
สถาบันพระบรมราชชนก 
   6.1 ส่งเสริมการร่วมร้อง
เพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ 
แผ่เมตตา ร้องเพลง
สรรเสริญพระบารมี เพื่อ
แสดงออกถึงความจงรักภักดี 
และความสามคัค ี

เป็นเงิน 5,000 บาท 
- ค่าที่พัก จำนวน 1 ห้อง x 
1,200 บาท x 1 คืน เป็นเงิน 
1,200 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
อาจารย์และเจา้หน้าท่ีจำนวน 122 
คน x 25 บาท x 2 มื้อ เป็นเงิน 
6,100 บาท 
- ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม
นักศึกษา จำนวน 415 คน x 20 
บาท x 2 มื้อ เป็นเงิน 16,600 
บาท 
- ค่าอาหารกลางวันอาจารย์และ
เจ้าหน้าท่ี จำนวน 122 คน x 80 
บาท x 1 มื้อ  
เป็นเงิน 9,760 บาท 
- ค่าอาหารกลางวันนักศึกษา 
จำนวน 415 คน x 50 บาท x 1 
มื้อ เป็นเงิน 20,750 บาท 
- ค่าตกแต่งสถานที่  เป็นเงิน  
5,000  บาท 
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เป็นเงิน  5,000  
บาท 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

  6.2 การแต่งกายด้วยชุด
ผ้าไทยทุกวันศุกร์ หรือตาม
วาระโอกาสประเพณตี่างๆ 
7.ติดตามประเมินผล 
การเข้าร่วมกิจกรรม 
8.รวบรวมการรายงานผล
การดำเนินความ สำเร็จ
กิจกรรมวเิคราะห์ภาพรวม
ของโครงการ 
9.วิเคราะหผ์ลการประเมิน
เพื่อให้ทราบจุดแข็งจุดอ่อน 
เพื่อนำผลการประเมินไป
ปรับปรุงในปีต่อไป 

รวมเงินกิจกรรมที่ 1.3 เป็นเงิน 
78,410 บาท 
 
1.4 กิจกรรมวันพยาบาลสากล 
(ใช้เงินรายได้สถานศึกษา) 
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เป็นเงิน 3,000 
บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ 1.4 เป็นเงิน 
3,000 บาท 
 
1.5 กิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ 
(ใช้เงินรายได้สถานศึกษา) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
อาจารย์และเจา้หน้าท่ีจำนวน 122 
คน x 25 บาท x 2 มื้อ เป็นเงิน 
6,100 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
นักศึกษา จำนวน 532 คน x 20 
บาท x 2 มื้อ เป็นเงิน 21,280
บาท 
- ค่าจ้างจัดทำป้ายเวที เป็นเงิน 
5,000 บาท 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

- ค่าจ้างจัดสถานท่ี เป็นเงิน 
15,000 บาท 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นเงิน 10,000 
บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ 1.5 เป็นเงิน 
57,380 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปงบประมาณโครงการ RP04-29 183,790    
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แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565 (ปรับแผนกลางปี) 

ชื่อแผนงาน แผนงานการบริหารการเงิน 
วัตถุประสงค์ของแผนงาน 1. เป็นกรอบในการดำเนินงานการบริหารการเงิน 

2. เป็นแนวทางในการกำกับตดิตาม ผลการดำเนินงานการบรหิารการเงิน 
3. เป็นแนวทางในการกำกับตดิตามการใช้งบประมาณและความสำเร็จของการดำเนินงาน 

ตัวชี้วัดแผนงาน 1. ร้อยละของโครงการและกจิกรรมที่กำหนดสามารถดำเนินการไดต้ามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2. ร้อยละของโครงการที่ดำเนินการแล้วเสรจ็สามารถเบิกจ่ายงบประมาณไดต้ามเกณฑ์ที่กำหนด 
3. ตัวช้ีวัดความสำเร็จระดับแผนงาน/โครงการที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์บรรลไุม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
4. ตัวช้ีวัดความสำเร็จระดับแผนงาน/โครงการของแผนปฏิบตัิการประจำปีบรรลุไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ความสอดคล้อง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงภายใต้การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าประสงค์ : 5.1 บริหารการเงินการคลังเพื่อความโปร่งใสและก่อให้เกดิความมั่นคงในสถานะทางการเงินของวิทยาลัย 
5.2 พัฒนาบุคลากรทุกระดับใหม้สีมรรถนะในการปฏิบัติงานและมจีำนวนเพียงพอตามกรอบอัตรากำลังที่กำหนด 
5.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบริหารวิทยาลยัครบวงจร และเช่ือมต่อกับคณะพยาบาลศาสตร์  
5.4 พัฒนาระบบบรหิารวิทยาลัย ให้มีสมรรถนะสูงโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

ตัวช้ีวัดความ 
สำเรจ็ ( key 
success)  

1. ระดับความสำเร็จของการบรหิารวิทยาลัยสู่ความเป็นองค์สมรรถนะสูงโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
2. ระดับความสำเร็จของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบริหารวิทยาลัยครบวงจร และเชื่อมต่อกับคณะพยาบาลศาสตร์  
3. ร้อยละของบุคลากรที่ไดร้ับการยอมรับในความเช่ียวชาญและศักยภาพในการทำงาน 
4. ร้อยละของบุคลากรที่มีความสขุในการทำงานเพิ่มขึ้น 
5. ร้อยละของการบรหิารงบประมาณบรรลุเกณฑ์เป้าหมายคณะรัฐมนตรี 
6. ค่าคะแนนความโปร่งใสขององค์กร (ITA) 

กลยุทธ ์ 1.ส่งเสริมการบริหารจัดการเงินการคลังเพื่อคงสภาพคล่องและความโปร่งใสขององค์กร 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการยอมรับในความเชี่ยวชาญและศักยภาพในการทำงาน และมีความสุขในการทำงาน 
3. พัฒนาระบบการจัดการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กร และเอื้อต่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล 
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4. พัฒนาการบริหารวิทยาลัยสู่ความเป็นองค์กรสมรรถนะสูงโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา ตัวบ่งช้ีคุณภาพระดับองค์ประกอบท่ี 5 ระดับคณะตามคูม่ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสกอ. 

เกณฑ์ ตัวบ่งช้ีที่  5 การบริหารจดัการ  
         ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุม่สถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ 

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด  รองผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



      แผนปฏิบัตกิาร ปีงบประมาณ ๒๕๖5  วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี พทุธชินราช (ปรับแผนกลางปี) หน้า 222 
  

  

แผนการกำกับติดตาม แผนยุทธศาสตร์การบริหารการเงิน  ปีงบประมาณ ๒๕๖5 

ลำดับ รหัสคณะ 
รหัส 

โครงการ 
โครงการ 

2564 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

38 FON-Adm-S23 
 

SP05-09 โครงการรณรงค์การบริหารจดัการเงินการคลังเพื่อคง
สภาพคล่องและความโปร่งใสขององค์กร 

* * * * * * * * * * * * 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

โครงการSP05-09 
โครงการรณรงค์
การบริหารจัด
การเงินการคลังเพ่ือ
คงสภาพคล่องและ
ความโปร่งใสของ
องค์กร 
(รหัสคณะ FON-
Adm-S23) 
 
โครงการเพื่อ
พัฒนาวิทยาลัยตาม
กลยุทธ์ 
โครงการงาน
ประจำ 
 
วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อรณรงค์การ
ประหยดัการใช้จ่าย
งบประมาณแผ่นดิน
ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 

1.ทุกพันธกิจใช้จ่าย
งบประมาณไม่ต่ำกว่า
งบประมาณที่ขอและ
ได้รับจัดสรรและถูกต้อง
ตามระเบียบและ
กฎหมายที่เกีย่วข้อง 
2.สภาพคล่องทาง
การเงิน(Financial 
liquidity ratio ≥1) 
3. ร้อยละค่าใช้จ่ายต่อ
หัวในการผลตินักศึกษา 
(Cost effectiveness) 
ของวิทยาลัย มากกว่า
หรือน้อยกว่าเมื่อเทียบ
กับค่ากลาง10% 
4. มากกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ15%ของเงิน
รายได้สุทธิต่อปไีมต่่ำ
กว่าเกณฑ์ที่กำหนด 
5. ร้อยละของค่าใช้จ่าย 
ค่าสาธารณูปโภคที่ลดลง
เท่ากับร้อยละ 5 

กิจกรรมที่ 1 รณรงค์การประหยัด
การใช้งบประมาณแผ่นดินเพ่ือเกิด
ประโยชน์สูงสุด 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
การเงินและงบประมาณ พัสดุ และ
คณะกรรมการตรวจสอบภายในของ
วิทยาลัย 
2. ประชุมวเิคราะห์และ วางแผน 
การใช้งบประมาณ 
2.1 ประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินทุกปี 
2.2 วางแผนกจิกรรมการรณรงค์
การประหยัดค่าใช้จ่าย ในเรื่อง
สาธารณูปโภค เรื่องการใช้วัสดุ
อุปกรณ์ การจดัทำวัสดุสิ้นเปลืองให้
กลับมาใช้ใหม่ ลดการใช้พลังงาน
ทดแทน น้ำมันเชื้อเพลิง 
3.ดำเนินการตามแผน 
4.ประชาสัมพันธ์การดำเนินการลด
ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคและด้าน
อื่นๆ โดยทำกระดานข่าวติดไว้หนา้
ห้องปฏิบัติการหรือจุดทีส่แกนหนา้
เพื่อเข้าปฏิบัติงาน เพื่อสร้าง

1.รอง
ผู้อำนวยการ 3 
คน 
2.หัวหน้างาน
15 คน 
3.หัวหน้า
โครงการ 34 
คน 
4.บุคลากรสาย
สนับสนุน 30 
คน 

กิจกรรมที่ 1  
- ค่าใช้สอย 3,000 บาท 
- ค่าวัสดุ 2,000 บาท 
รวมกิจกรรมที่ 1 เป็นเงิน 
5,000 บาท 

กิจกรรมที่ 1  
(ข้อ1.1-2.2) 
1-28 ตลุาคม.

2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

(ข้อ3-4) 
พฤศจิกายน 

2564-กันยายน 
2565 

 
 

1.วิทยาลยัมีการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มคา่คุ้มทุน
ของหน่วยงานอย่างสูงสุด
และมีทรัพยากรที่ทำให้เกดิ
รายได้สูงสุด 
2.ไม่มีข้อร้องเรยีน ท้วงติง
จากสังคม 
3.รายงานการวิเคราะห์
ค่าใช้จ่ายประจำเดือน เช่น 
ค่าสาธารณูปโภค 
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 
 และอื่นๆในท่ีประชุม
อาจารย์และข้าราชการ
ประจำเดือน 
4.รายงานสรุปค่าใช้จ่าย
การเงินและงบประมาณ 
และพัสดุ และ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ภายในของวิทยาลัย 
ประจำป ี
 
 

อ.ดร.ดวงพร 
หุ่นตระกลู 
อ.อภิเชษฐ์ 
พูลทรัพย ์
นางพชรพร 
เฟื่องปรางค์ 
น.ส.กนกพรรณ 
เสือเหลือง 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

2.เพื่อให้การใช้จ่าย
งบประมาณเป็นไป
ตามที่ได้รับจดัสรร
และถูกต้องตาม
ระเบียบและ
กฎหมายที่เกีย่วข้อง 
3.เพื่อให้เกิดมีสภาพ
คล่องทางการเงิน
และมเีงินรายได้
เหลือจ่ายตาม
นโยบายคณะ
พยาบาลศาสตร์
กำหนด 
4.เพื่อให้มีค่าใช้จ่าย
ต่อหัวในการผลิต
นักศึกษา (Cost 
effectiveness) 
ของวิทยาลัย เป็นไป
ตามค่ากลางและมี
เงินรายได้สุทธิไม่ต่ำ
กว่าเกณฑ์ที่กำหนด 
5.บุคลากรมีให้
ความรู้ความเข้าใจ

6.ร้อยละ100 ของการ
บริหารงบประมาณ
บรรลเุกณฑ์เป้าหมาย
คณะรัฐมนตร ี

แรงจูงใจและกระตุ้นให้เกดิความ
ตระหนักและภาคภมูิใจ 
5. ประเมินผลการดำเนินกจิกรรม 
รายงานในที่ประชุมอาจารย์
ประจำเดือนทุกเดือน และสรุป
รายงานการดำเนินกิจกรรม รายไตร
มาสเสนอผู้บริหารให้ข้อเสนอแนะ
นำผลไปปรับปรุงการดำเนินงานใน
ไตรมาสต่อไป 
กิจกรรมที่ 2 สร้างรายได้จาก
บริหารสินทรัพย์ของวิทยาลัย 
1. จัดประชุมเชิงปฏิบตัิการให้
ความรู้และวางแผนการสร้างรายได้
ของวิทยาลัย 
2. ดำเนินการตามแผนฯ 
-รายได้จากร้านค้า 
-รายได้จากบริการวิชาการ 
-รายได้อื่น 
3. จัดทำงบดลุบัญชีการสรา้งรายได้ 
สรุปรายงานรายรับรายจ่าย ราย
เดือน และไตรมาส เสนอผู้บริหารให้
ข้อเสนอแนะการดำเนินงาน 

 
(ข้อ5) 

พฤศจิกายน 
2564-กันยายน 

2565 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 2  
(ข้อ 1) 

พฤศจิกายน 
2564 
(ข้อ 2) 

พฤศจิกายน 
2564-กันยายน 

2565 
(ข้อ 3) 

เมษายน, 
กันยายน 2565 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
อ.อภิเชษฐ์ 
พูลทรัพย ์
นางพชรพร 
เฟื่องปรางค์ 
น.ส.กนกพรรณ 
เสือเหลือง 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

เกี่ยวกับการบรหิาร
จัดการดา้นการเงิน
งบประมาณ 
7.เพื่อพัฒนาระบบ
และกลไกการ
บริหารจดัการ
การเงิน 
8.เพื่อทบทวนระบบ
และกลไกบรหิาร
การบัญชี พัสดุ 
ครุภณัฑ ์
9. เพื่อสร้างความ
เข้าใจแก่บุคลากร
ด้านการจดัการ
งบประมาณ การ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ต่างๆในการปฏิบตัิ
ภาระกิจ 
10. เพื่อวิเคราะห์ 
ทบทวน จัดทำ
แบบฟอร์มต่างๆใน
การเบิกค่าใช้จ่าย 
 

4. ประเมินผลการดำเนินงานและ
นำผลการดำเนินงานไปพัฒนาใน
วงรอบต่อไป 
กิจกรรมที่ 3 ยกระดับการบริหาร
การเงินและการงบประมาณ  
1 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
การเงิน และงบประมาณ พัสดุ และ
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ภายใน การบรหิารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายในของวิทยาลยั 
2 ทบทวนผลการดำเนินงาน 
การเงินการคลัง การจัดซื้อจัดจ้าง 
เป้าหมายการเบิกจา่ย ระเบียบ
ปฏิบัติ แนวปฏิบตัิการเงินและ
การงบประมาณ  การเบิกจ่ายพสัดุ  
3 สนับสนุนช่วยเหลือเป็นที่ปรึกษา
ด้านระเบียบ การเบิกจ่าย
งบประมาณ การจดัซื้อจัดจา้งแก่
บุคลากรทุกพันธกิจ เพื่อการ
ดำเนินงานท่ีถูกต้องและรวดเร็ว 
4 จัดทำแบบฟอรม์การขอใช้
งบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ 
การขออนุมัติการจัดซื้อจดัจ้าง เปน็ต้น 

 
 

 
กิจกรรมที่ 3  

(ข้อ1-2) 
1-28 ตุลาคม

2564 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ข้อ3) 
ตุลาคม 2564-
กันยายน 2565 
 
 

(ข้อ4) 
1-28 ตุลาคม

2564 

 
 
 
นางพชรพร 
เฟื่องปรางค์ 
น.ส.กนกพรรณ 
เสือเหลือง 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

 เพื่ออำนวยการความสะดวก และ
ความโปร่งใส ในการทำงาน 
5. ติดตาม กำกับ ตรวจสอบ การให้
ข้อมูล พฤติกรรมการบริการและการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรทีเ่กี่ยวข้อง 
อย่างสม่ำเสมอ พร้อมให้คำแนะนำ
และขวัญกำลังใจ  
6. ติดตาม กำกับ และตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส  
7. รายงานสถานการณ์การเงินและ
งบประมาณต่อคณะรรมการบริหาร
และผู้ทีเ่กี่ยวข้อง 
8. ประเมินความโปร่งใสในการ
บริหารการเงินและงบประมาณ ตาม
เกณฑ์ ITA รอบ 6 และ 12 เดือน 
9. ประเมินผลการปฏิบตัิงานด้าน
บัญชีภาครัฐ  
10.วเิคราะห์ผลการดำเนินงาน และ
จัดทำข้อเสนอในการพัฒนา รายงาน
ต่อคณะกรรมการวิทยาลัย 
11. นำผลการประเมินไปปรบัปรงุ
ในปีต่อไป 

 
 

(ข้อ 5-6) 
เมษายน, 

กันยายน 2565 
 
 
 
 

(ข้อ 7) 
มกราคม,เมษายน, 

กรกฎาคม, 
กันยายน 2565 

(ข้อ 8) 
เมษายน,  

กันยายน 2565 
(ข้อ 9-10) 
เมษายน,  

กันยายน 2565 
 

(ข้อ 11) 
กันยายน 2565 

สรุปงบประมาณโครงการ SP05-09 5,000    
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แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565 (ปรับแผนกลางปี) 

ชื่อแผนงาน แผนงานการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
วัตถุประสงค์ของแผนงาน 1. เป็นกรอบในการดำเนินงานการบริหารและพัฒนาบุคลากร 

2. เป็นแนวทางในการกำกับตดิตามผลการดำเนินงานการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
3. เป็นแนวทางในการกำกับตดิตามการใช้งบประมาณและความสำเร็จของการดำเนินงาน 

ตัวชี้วัดแผนงาน 1. ร้อยละของโครงการและกจิกรรมที่กำหนดสามารถดำเนินการไดต้ามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2. ร้อยละของโครงการที่ดำเนินการแล้วเสรจ็สามารถเบิกจ่ายงบประมาณไดต้ามเกณฑ์ที่กำหนด 
3. ตัวช้ีวัดความสำเร็จระดับแผนงาน/โครงการที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์บรรลไุม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
4. ตัวช้ีวัดความสำเร็จระดับแผนงาน/โครงการของแผนปฏิบตัิการประจำปีบรรลุไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ความสอดคล้อง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงภายใต้การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าประสงค์ : 5.1 บริหารการเงินการคลังเพื่อความโปร่งใสและก่อให้เกดิความมั่นคงในสถานะทางการเงินของวิทยาลัย 
5.2 พัฒนาบุคลากรทุกระดับใหม้สีมรรถนะในการปฏิบัติงานและมจีำนวนเพียงพอตามกรอบอัตรากำลังที่กำหนด 
5.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบริหารวิทยาลยัครบวงจร และเช่ือมต่อกับคณะพยาบาลศาสตร์  
5.4 พัฒนาระบบบรหิารวิทยาลัย ให้มีสมรรถนะสูงโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

ตัวช้ีวัดความ 
สำเรจ็ ( key 
success)  

1. ระดับความสำเร็จของการบรหิารวิทยาลัยสู่ความเป็นองค์สมรรถนะสูงโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
2. ระดับความสำเร็จของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบริหารวิทยาลัยครบวงจร และเชื่อมต่อกับคณะพยาบาลศาสตร์  
3. ร้อยละของบุคลากรที่ไดร้ับการยอมรับในความเช่ียวชาญและศักยภาพในการทำงาน 
4. ร้อยละของบุคลากรที่มีความสขุในการทำงานเพิ่มขึ้น 
5. ร้อยละของการบรหิารงบประมาณบรรลุเกณฑ์เป้าหมายคณะรัฐมนตรี 
6. ค่าคะแนนความโปร่งใสขององค์กร (ITA) 
7. สภาพคล่องทางการเงิน (FLR) 
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กลยุทธ ์ 5.1.ส่งเสริมการบริหารจัดการเงินการคลังเพื่อคงสภาพคล่องและความโปร่งใสขององค์กร 
5.2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการยอมรับในความเชี่ยวชาญและศักยภาพในการทำงาน และมีความสุขในการทำงาน 
5.3. พัฒนาระบบการจัดการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กร และเอื้อต่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล 
5.4. พัฒนาการบริหารวิทยาลัยสู่ความเป็นองค์กรสมรรถนะสูงโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

ระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา 

ตัวบ่งช้ีคุณภาพระดับองค์ประกอบท่ี 4 ระดับหลักสูตร ตามคูม่ือการประกันคณุภาพการศึกษาภายในของสกอ. 
เกณฑ์ ตัวบ่งช้ีที่  1   
         ตัวบ่งช้ีที่ 4.1  การบริหาร และพัฒนาอาจารย ์
         ตัวบ่งช้ีที่ 4.2  คุณภาพอาจารย์   
ตัวบ่งช้ีคุณภาพระดับองค์ประกอบท่ี 5 ระดับคณะตามคูม่ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสกอ. 
 ตัวบ่งช้ีที่  5 การบริหารจดัการ  
         ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุม่สถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ  ข้อ 6 

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด  รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ  
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แผนการกำกับติดตาม แผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๖5 

ลำดับ รหัสคณะ 
รหัส 

โครงการ 
โครงการ 

2564 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

39 FON-Adm-S22 SP05-10 โครงการบริหารบคุลากรวิทยาลยัพยาบาลบรมราช
ชนนี พุทธชินราช 

* * * * * * * * * * * * 

40 FON-Adm-S21 
 

RP05-30 โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลทางวิชาการและ
วิชาชีพ 

* * * * * * * * * * * * 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(วิธีดำเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ (บาท) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

โครงการ SP05-10 
โครงการบริหารบุคลากร 
วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี พุทธชินราช 
(รหัสคณะ FON-Adm-
S22) 
 
 โครงการเพื่อพัฒนา
วิทยาลัยตามกลยุทธ์ 
โครงการงานประจำ 
 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้มีบุคลากร
เพียงพอและเป็นไปตาม
เกณฑ์การจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 
2. เพื่อบรรจุ/แต่งตั้ง
บุคลากรตรงตามตำแหน่ง
ในสายงานที่รับผดิชอบ 
3. เพื่อให้บุคลากร
วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี พุทธชินราชได้รับ
การประเมินผลการปฏิบตัิ

1. สัดส่วนจำนวน
อาจารย์พยาบาลประจำ
ต่อนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่า(FTES) 
ไม่เกิน 1:6 
2. มีบุคลากรสาย
สนับสนุนปฏิบัติงานครบ
ตามจำนวนกรอบ
อัตรากำลังและความ
ต้องการของวิทยาลัยฯ 
3. บุคลากรที่ได้รับการ
บรรจ/ุแต่งตั้งตรงตาม
สายงานที่รับผิดชอบ 
4.ร้อยละ 100 ของ
ข้าราชการและสาย
สนับสนุนได้รบัการ
ประเมินผลการปฎิบัติ
ราชการ  
5.ข้าราชการและสาย
สนับสนุนได้รบัการ
ประเมินโดยไมม่ีข้อ
ร้องเรียน 

กิจกรรมที่ 1 กระบวนการ
สรรรอัตรากำลัง 
1.ขั้นเตรียมการ (Plan) 
- ทบทวนและวิเคราะห์กรอบ
อัตรากำลังของบุคคลากรสาย
อาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน 
2.ทบทวนกรอบอัตรากำลัง
ตามที่คณะพยาบาลศาสตร/์
สถาบันพระบรมราชชนก
กำหนดให่วิทยาลยั 
3. สำรวจจำนวนบุคลากรที่
ได้รับการบรรจ/ุแต่งตั้งให้ได้รับ
งานตรงคุณลักษณะตามสายงาน 
และหน้าท่ีที่รับผิดชอบ เพื่อให้
ตรงตามคุณลักษณะตามสาย
งาน และหน้าท่ีที่รับผิดชอบ 
4. สำรวจการเกษียณอายุ
ราชการ/การขอโอนย้าย ลาออก 
การลาศึกษาต่อ ของอาจารย์
พยาบาลประจำและบุคลากร
สายสนบัสนุน 

กิจกรรมที่ 1 
พนักงานกระทรวง
สาธารณสุข 2คน 
พนักงานจ้างเหมา
บริการ 5คน 
อาจารย์พยาบาล 
3 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 1 
-ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตุลาคม2564 
-กันยายน 
2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.วิทยาลยัฯมี 
อัตรากำลังบุคลากรที่
มีจำนวนและเป็นไป
ตามกรอบมาตรฐานท่ี
กำหนด 
2.วิทยาลยัสามารถ
ดำเนินงานตามพันธ
กิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3.บุคลากรของ
วิทยาลัยได้รับการดูแล 
ส่งผลใหเ้กิดขวัญและ
กำลังใจมีความรัก 
ความผูกผัน ต่อ
วิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ.อารีย์ กูลจ ู
นางศุภรศร ี
สุขป้อม 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(วิธีดำเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ (บาท) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

ราชการอย่างมีมาตรฐาน 
โปร่งใสและเป็นธรรม 
4. เพื่อธำรงรักษาบุคลากร
ไว้ในระบบ 
5. เพื่อสร้างขวัญและ
กำลังใจแก่บุคลากร 
6. เพื่อยกย่อง เชิดชู
เกียรติบคุลากรของ
วิทยาลัย 
 

6.บุคลากรทุกระดับมี
ความสุขในการทำงาน
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 50 
7. ระดับความพึงพอใจ
ของบุคลากรทุกระดับ
ต่อการบริหารงาน
บุคลากร 
มากกว่า 3.51 

5.ทบทวนปรับปรุงโครงการที่
กำหนดในแผนกลยุทธ์การ
บริหารบุคลากรเพื่อขออนุมัต ิ
2. ขั้นดำเนินงาน (DO) 
2.1 ดำเนินการสรรหาบุคลากร
ตามแผนอตัรากำลัง ดังนี้ 
    2.1.1 ขอใช้ตำแหน่งว่าง
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข คือ 
ตำแหน่งพนักงานประจำตึก จำนวน 
2 อัตรา  
     2.1.2 ขอใช้ตำแหน่งอาจารย์
พยาบาล  
    2.1.3 สรรหาทดแทน พนักงาน
กระทรวงสาธารณสุขที่เกษียณอายุ
ราชการ ปีงบประมาณ 2564 
จำนวน 2 อัตรา 
    2.1.4  สรรหาพนักงานจ้างเหมา
บริการทดแทนการเกษียณอายุ
ราชการ จำนวน 2 อัตรา 
      1) เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 1 ตน. 
      2) พนักงานขับรถยนต์ 1 ตน. 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(วิธีดำเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ (บาท) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

      2.1.5 ขอบรรจอุาจารย์
พยาบาลใหม่ ปี 2565 จำนวน 3 
อัตรา (จ้างเหมาบริการ) 
2.2 ดำเนินการมอบหมายการ
ปฏิบัติงาน  
    2.2.1 ปฐมนเิทศบุคลากรใหม่ 
ตามระบบและกลไกและคู่มือที่
กำหนด  
     2.2.2 มอบหมายงาน 
    2.2.3 อำนวยความสะดวกจัดทำ
คำรับรองการปฏิบัตริาชการ 
2.3 ดำเนินการบรรจุแต่งตั้งตาม
ระบบ การทำสัญญาจ้าง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 กิจกรรมที่ 2 การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 
1.ขั้นเตรียมการ (Plan) 
1 ทำคำสั่งแต่งตั้งกรรมการ
ประเมินผลราชการ 
2.ประชุมคณะกรรมการ เพื่อ 
     - ทบทวนและวิเคราะห์
รูปแบบการประเมินผลปฏิบตัิ
ราชการในปี 2564 

- อาจารย์  69 คน 
- บุคลากรสาย
สนับสนุน 53 คน 
รวม 122 คน 
 

กิจกรรมที่ 2  
(ใช้เงินรายไดส้ถานศึกษา) 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 
จำนวน 30 คน x 25 บาท X 4 
มื้อ เป็นเงิน 3,000 บาท 
รวมกิจกรรมที่ 2 เป็นเงิน 
3,000 บาท 

ตุลาคม2564 
-กันยายน 
2565 
 
 

1.วิทยาลยัมีระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ  
2.บุคลากรมผีลการ
ประเมินท่ีโปร่งใส 
 

อ.อารีย์ กูลจ ู
นางศุภรศร ี
สุขป้อม 
คณะกรรมการ
ประเมินฯ 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(วิธีดำเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ (บาท) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

     - กำหนดนโยบายและ
วิธีการประเมินผลราชการใน
ปีงบประมาณ  2565 และ
เผยแพร่ให้บคุลากรทุกคนใน
องค์กรรับทราบ  
     - ประชุมกำหนดตัววัดผลใน
แต่ละงานตามที่กำหนดในการ
ประเมินผลสมรรถนะและตาม
กำหนดของสถาบนัพระบรมราช
ชนก 
     - กำหนดเป็น PA แต่ละงาน 
แล้วทำคำลงนามในคำรับรอง
การปฏิบัตริาชการรายบุคคล 
- จัดทำแบบประเมินและการให้
น้ำหนักค่าคะแนนในแบบ
ประเมินตามที่กำหนด 
2. ขั้นดำเนินงาน (DO) 
ดำเนินการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการตามกำหนด คือ 
2 รอบ 
2.1 จดัทำรายละเอียดตัวช้ีวัด
และสมรรถนะในการประเมินผล
การปฏิบัตริาชการ 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(วิธีดำเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ (บาท) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

2.2 กำหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมิน 
2.3 ประชาพิจารณ์ให้บุคลาการ
มีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นในท่ีประชุมประจำเดือน 
2.4 จดัทำประกาศรายละเอียด
การประเมินผลการปฏิบตัิ
ราชการให้บุคลากรทราบ 
2.5 จดัทำแบบประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 
2.6 จดัทำคำรับรองรายบุคคล 
การปฏิบัตริาชการ 
2.7 ส่งแบบประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการให้ผู้เกีย่วข้อง
ดำเนินการประเมินตามลำดับ 
2.8 คณะกรรมการบันทึกข้อมูล
ผลการประเมินการปฏิบตัิ
ราชการ 
2.9 คณะกรรมการกลั่นกรอง 
ตรวจสอบความถูกต้องการลง
ผลการประเมิน 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(วิธีดำเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ (บาท) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

2.11 คณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ดำเนินการประมวลผล 
2.12 เสนอผลการประมวลผล
การประเมินปฏบิัติราชการเสนอ
คณะกรรมการบรหิารพิจารณา 
2.13 บริหารวงเงินในระบบ
ระบบสารสนเทศ HROPS 
2.14 บันทึกผลการประเมินการ
ปฏิบัติราชการลงในระบบ
สารสนเทศ HROPS  
2.15 ประมวลผลการบรหิาร
วงเงินในระบบ HROPS 
2.16 เสนอผลการบริหารวงเงิน
ต่อคณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัตริาชการและ
คณะกรรมการบรหิารวิทยาลัย
ตามลำดับ 
2.17 ส่งผลการบริหารวงเงินให้
สถาบันพระบรมราชชนกเพ่ือ
จัดทำคำสั่งการเลื่อนข้ัน
เงินเดือน 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(วิธีดำเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ (บาท) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

3. ขั้นประเมินผล (Check) 
3.1 ตรวจสอบฐานข้อมูล Hroph 
ของกระทรวงสาธารณสุข และแจ้ง
ปรับปรุงหากมีข้อมลูคลาดเคลื่อน 
3.2 คณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัตริาชการและ
ผู้เกี่ยวข้องรวมกันประเมิน
กระบวนการประเมินผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
และจัดทำแนวทางการพัฒนา
ตามผลการประเมิน 
3.3 นำเสนอผลการประเมิน
ประเมินกระบวนการประเมินผล
การประเมินผลการปฏิบตัิ
ราชการและจัดทำแนวทางการ
พัฒนาเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารวิทยาลัย 
เพื่อให้ข้อเสอแนะและแนว
ทางการปรับปรุง 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(วิธีดำเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ (บาท) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

4 ขั้นปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา
(Act) 
  4.1 นำผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะจากคณะ
กรรมการบริหารวิทยาลัย มา
ปรับปรุงและพัฒนาการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการใน
รอบที่ 2 เพื่อความเป็นธรรม
และโปร่งใส 

 กิจกรรม ท่ี 3 สร้างขวัญ
กำลังใจและธำรงรักษา 
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการสรา้ง
สุขในองค์กร 
2. ประชุมวางแผนเกี่ยวกับการ
สร้างขวัญกำลังใจและธำรง
รักษาบุคลากรของวิทยาลัย  
๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมต่างๆให้ทุกคนรับทราบ 
๓. ดำเนินการตามแผนงาน 
   3.1 มอบของขวัญและอวย
พรวันคล้ายวันเกดิ ในที่ประชุม
ประจำเดือน 

- อาจารย์  69 คน 
- บุคลากรสาย
สนับสนุน 53 คน 
รวม 122 คน 
 

กิจกรรมที่ 3.1 
- ไม่ใช้งบประมาณ 

1 ตุลาคม 
2564 - 
30 กันยายน 
2565 

๑. บุคลากรของ
วิทยาลัยมีขวญัและ
กำลังใจในการ
ปฏิบัติงาน 
๒. บุคลากรของ
วิทยาลัยมีความสุข 
และมีความรัก ความ
ผูกพันในองค์กร            
๓. บุคลากรของ
วิทยาลัยมี            
สุขภาพท่ีสมบูรณ์
แข็งแรงท้ังร่างกาย
และจิตใจ 

อ.อารีย์ กูลจ ู
นางศุภรศร ี
สุขป้อม 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(วิธีดำเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ (บาท) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

 3.2 การแสดงความยินดีใน
โอกาสต่างๆ และความอาลัย 
เช่น  สำเร็จการศึกษา  การ
ต้อนรับสมาชิกใหม่  การเยีย่มไข ้
-งานศพ 

- อาจารย์  69 คน 
- บุคลากรสาย
สนับสนุน 53 คน 
รวม 122 คน 
 

กิจกรรมที่ 3.2 
- ไม่ใช้งบประมาณ 

1 ตุลาคม 
2564 - 
30 กันยายน 
2565 

 อ.อารีย์ กูลจ ู
นางศภุรศร ี
สุขป้อม 

3.3 กิจกรรมยกย่องเชิดชู “คน
ดีศรีพุทธชินราช” สำหรับ
บุคลากรภายในวิทยาลัย ในวัน
สถาปนาสถาบัน 
 

- อาจารย์  69 คน 
- บุคลากรสาย
สนับสนุน 53 คน 
รวม 122 คน 
 

กิจกรรมที่ 3.3  
(เงินรายได้สถานศึกษา) 
- ค่าจ้างทำกรอบเกียรตบิัตร 
จำนวน 5๐ ช้ิน x ๘๐ บาท เป็น
เงิน 4,000 บาท 
รวมกิจกรรมที่ 3.3 เป็นเงิน 
4,000 บาท 

๑๖ พฤษภาคม 
๒๕๖๕ 

 อ.อารีย์ กูลจ ู
นางศุภรศร ี
สุขป้อม 

 3.4 ตรวจสุขภาพประจำป ี
3.4.1. ประชุมวิเคราะหผ์ลการ
ตรวจสุขภาพประจำปี 2564 
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวาง
แผนการดำเนินงานในปี 2565 
3.4.2. กำหนดวันตรวจสุขภาพ
ประจำปี และประชาสัมพันธ์ให้
ทุกคนทราบ 
3.4.3. มอบรางวัลให้บุคคล
ต้นแบบท่ีมีสุขภาพดี จำนวน ๓ 
คน 

- อาจารย์  69 คน 
- บุคลากรสาย
สนับสนุน 53 คน 
รวม 122 คน 
 

กิจกรรมที่ 3.4  
(ใช้เงินรายได้สถานศึกษา) 
- ค่าตรวจสุขภาพของลูกจ้าง
ช่ัวคราว จำนวน 6 คนx ๙๘๐
บาท เป็นเงิน 5,880 บาท 
- ค่าตรวจสุขภาพของพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข (อาจารย์
พยาบาลและเจา้หน้าท่ีสาย
สนับสนุน) จำนวน 13 คน x 
980บาทเป็นเงิน12,740บาท 

- ตรวจสุขภาพ
ประจำปี ๒๕๖๕ 
วันท่ี ๕ 
สิงหาคม 256๕ 
 

 อารีย์ กูลจ ู
นางศุภรศร ี
สุขป้อม 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(วิธีดำเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ (บาท) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

(เกณฑ์คือผู้ที่มีผลการตรวจ
ร่างกายประจำปี ๒๕๖5 อยู่ใน
เกณฑ์ปกติ ได้แก่ BMI ความดัน
โลหิต คา่ระดับน้ำตาลในเลือด
และค่าระดับไขมันโค
เรสเตอรอลฯลฯ ) 
 

- ค่าตรวจสุขภาพของลูกจ้างเหมา
บริการ (อาจารย์พยาบาลและ
เจ้าหน้าท่ีสายสนับสนุน) จำนวน 
34 คน x ๙๘๐ บาท  
เป็นเงิน 33,320 บาท 
- ค่าอาหารว่างผู้ร่วมโครงการ 1 
มื้อ X 25 บาท X 122 คน เป็น
เงิน 3,050 บาท 
- ค่าอาหารว่างเจ้าหน้าท่ี
โรงพยาบาลพุทธชินราช 25 บาท 
X 10 คน เป็นเงิน 250 บาท 
รวมกิจกรรมที่ 3.4 เป็นเงิน 
55,240  บาท 

 3.5 เสรมิสร้างสุขภาพให้
แข็งแรง 3อ  อาหาร  ออกกำลัง
กาย  อารมณ ์
 

- อาจารย์  69 คน 
- บุคลากรสาย
สนับสนุน 53 คน 
รวม 122 คน 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 3.5 
- ค่าตอบแทนวิทยากรจาก
หน่วยงานราชการ จำนวน 2 คน 
x600 บาทx3ชม.x6ครั้ง เป็นเงิน 
21,600 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
อาจารย์และเจ้าหน้าที่ จำนวน 
122 คนx25 บาทx1มื้อx6ครั้ง 
เป็นเงิน 18,300 บาท 

ต.ค.2564-ก.ย. 
2565 

 อ.อารีย์ กูลจ ู
นางศุภรศร ี
สุขป้อม 
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สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
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ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

- ค่าจัดจ้างทำสมดุคู่มือสุขภาพ
ประจำตัว จำนวน 122 เล่ม
x40บาท เป็นเงิน 4,880 บาท 
-ค่าจัดจ้างทำโล่ จำนวน6ช้ิน 
x870 บาท เป็นเงิน 5,220 
บาท  
- ค่าจัดทำสื่อส่งเสรมิการรับรู้ 
สบช.โมเดล(ปิงปอง 7 สี) เป็น
เงิน 30,000 บาท  
รวมเงินกิจกรรมที่ 3.5 
เป็นเงิน 80,000 บาท 

 3.6 สนับสนนุบุคลากรที่
เกษียณอายุราชการในการ
เตรียมความพร้อมเพ่ือความสุข
หลังเกษียณอายุราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

- อาจารย์  69 คน 
- บุคลากรสาย
สนับสนุน 53 คน 
รวม 122 คน 
 

กิจกรรมที่ 3.6 
(ใช้เงินรายได้สถานศึกษา) 
- ค่าตอบแทนวิทยากร3คน
x1,200บาทx2ชม. เป็นเงิน 
7,200 บาท 
- ค่าห้องพักวิทยากร1คนx1คืน
x1,450บาท เป็นเงิน 1,450 บาท 
-ค่าพาหนะวิทยากร เป็นเงิน 
2,000บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
วิทยากร อาจารย์และบุคลากร125

ก.ค-ก.ย. 2565  อ.อารีย์ กูลจ ู
นางศุภรศร ี
สุขป้อม 



      แผนปฏิบัตกิาร ปีงบประมาณ ๒๕๖5  วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี พทุธชินราช (ปรับแผนกลางปี) หน้า 241 
  

  

โครงการ/วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
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ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ 3.7  
ส่งเสริมและสนับสนนุให้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจำหลักสูตรมี
ตำแหน่งทางวิชาการ 
3.ขั้นประเมินผล (Check) 
3.1 ประเมินความสำเร็จตาม
ตัวช้ีวัดของการดำเนินงาน 
3.2 จดัทำรายงานผลการ
ดำเนิน วิเคราะหผ่ลการ
ดำเนินการ และแนวทางการ
บริหารเสนอต่อคณะ

คนx20บาทx2มื้อ เป็นเงิน 5,000 
บาท 
- ค่าอาหารกลางวันวิทยากร
อาจารย์และบุคลากร125คนx1มื้อ
x80บาท เป็นเงิน 10,000 บาท 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นเงิน  
8,๐๐๐ บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ 3.6 เป็น
เงิน 33,650 บาท 
 
กิจกรรมที่ 3.7  
(ประชุมภายใน) 
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
42คนx2มื้อx25บาทx6วัน 
เป็นเงิน 12,600 บาท 
(ประชุมภายนอก) 
-ค่าพาหนะบุคลากร 2,500
บาทx10 เที่ยว เป็นเงิน
25,000 บาท 
- ค่าที่พักบุคลากร จำนวน42
คนx900บาทx2คืน เป็นเงิน 
75,600 บาท 
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ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

กรรมการบริหารวิทยาลัย และ
คณะกรรมการอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  
4. ขั้นปรับปรุง (Act) 
นำผลการดำเนินงานมาปรับปรุง
ในรอบปีงบประมาณต่อไป 
 
 

-ค่าเบี้ยเลี้ยงบุคลากร จำนวน 
42คนx240บาทx4วัน เป็นเงิน 
20,160 บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ 3.7 เป็น
เงิน 133,360 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปงบประมาณโครงการ SP05-10       309,250    
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โครงการ RP05-30
โครงการพัฒนา
ทรัพยากรบุคลากรทาง
วิชาการและวิชาชีพ 
(รหัสคณะ FON-Adm-
S21) 
 
โครงการเพื่อพัฒนา
วิทยาลัยตามกลยุทธ์ 
โครงการงานประจำ 
 
วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มี
สมรรถนะสูงขึ้นทั้งด้าน
วิชาการและวิชาชีพ  
2. เพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาทักษะการ
ปฏิบัติการพยาบาลตาม
ความเชี่ยวชาญของ
อาจารย์พยาบาล(Faculty 
practice) 
3.เพื่อพัฒนาสมรรถนะ
การสื่อสารภาษาอังกฤษ

1. อาจารยป์ระจำ
หลักสตูร ร้อยละ 100  
ได้รับการพัฒนาตาม
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ
สาขา/วิชาชีพ  
2. อาจารยป์ระจำ
หลักสตูร ร้อยละ 100 
ได้รับการพัฒนา ด้าน
วิชาการ ไม่น้อยกว่า 15
ชม./ป ี
3. อาจารยป์ระจำ
หลักสตูร ร้อยละ 100 
ได้รับการพัฒนาทักษะ
การปฏิบัติการพยาบาล
ตามความเชี่ยวชาญของ
อาจารย์พยาบาล 
(Faculty practice) ไม่
น้อยกว่า 80ชม./ป ี
4. บุคลากรสาย
สนับสนุน ร้อยละ 100 
ได้รับการพัฒนาด้าน
วิชาการหรือวิชาชีพตรง

ขั้นวางแผน (Plan) 
1. ทบทวนระบบและกลไกและ
คู่มือการพัฒนาบุคลากร 
2. วิเคราะห์ รวบรวม 
ประเมินผลการพัฒนาบุคลากร 
ใน ปี 2564 
3. สำรวจความต้องการพัฒนา
ตนเอง ใน ปีงบประมาณ 2565 
4. จัดทำโครงการ/กิจกรรม 
พัฒนาบุคลากรตามผลสำรวจ
ความต้องการ  

- อาจารย์  69 คน 
- บุคลากรสาย
สนับสนุน 53 คน 
รวม 122 คน 
 

ขั้นวางแผน (Plan) 
- ไม่ใช้งบประมาณ 

(ข้อ1-4) 
1-28 ต.ค. 
2564 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยมีบุคลากรที่มี
ศักยภาพสามารถ
ปฏิบัติงานได้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของพันธ
กิจท่ีรับผิดชอบ ส่งผล
ให้การบริหารวิทยาลยั
มีประสิทธิภาพ  

อ.ดร.นุศรา 
วิจิตรแก้ว 
น.ส.ชไมพร 
พาณิชสรรค ์

ขั้นดำเนินการ (Do) 
1. สนับสนุนใหบุ้คลากรจัดทำ
แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล 
(Individual development 
Plan: IDP)  
2. แสวงหาหลักสตูรการอบรม
ทั้งในระดับประเทศและ
ต่างประเทศ ท้ังในระบบ
ออนไลน์ และOnSite  และ
ประชาสมัพันธ์ แก่บุคลากรทุก
ระดับ  

-อาจารย์  69 คน 
- บุคลากรสาย
สนับสนุน 53 คน 
รวม 122 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนา
บุคลากรด้านวิชาการและ
วิชาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตุลาคม 2564-
กันยายน 
2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 อ.ดร.นุศรา 
วิจิตรแก้ว 
น.ส.ชไมพร 
พาณิชสรรค ์
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โครงการ/วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(วิธีดำเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ (บาท) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

ของบุคลากรสายสนับสนุน
เพื่อใช้การปฏิบัติงาน 
 
 

ตามสายงาน ไม่น้อยกว่า 
10ชม./ป ี
5.ร้อยละ 60 ของ
บุคลากรสายสนับสนุน
ด้านวิชาการและด้าน
บริหาร ท่ีได้รับการ
พัฒนาด้านภาษาอังกฤษ 
สอบผ่านข้อสอบ สบช. 
มีระดบัคะแนน 51 ข้ึน
ไป  

3.ดำเนินการให้บุคลากรไดร้ับ
การพัฒนาตาม IDP ที่กำหนด 
ดังนี้ 
     3.1 สนับสนุนการพัฒนา
ด้านคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี 
และระดับปริญญาโท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.2 สนบัสนุนการพัฒนา
หลักสตูรผู้บริหารการ
สาธารณสุขระดับกลาง 
 
 
 
 
 
 

-อาจารย์  69 คน 
 
 
-อาจารย์  5 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-อาจารย์  2 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 สนับสนนุการพัฒนาด้าน
คุณวุฒิ 
(ใช้เงินรายไดส้ถานศึกษา) 
ระดับปริญญาตรี 
- ศึกษาระดับปรญิญาตรีปีท่ี 3 
(ทุนอาจารย์) จำนวน 2 คน x  
คนละ 30,000บาท เป็นเงิน 
60,000 บาท 
- ศึกษาระดับปรญิญาตรีปีท่ี 4 
(ทุนอาจารย์) จำนวน 3 คน x 
คนละ 30,000บาท เป็นเงิน 
90,000 บาท 
รวมเป็นเงิน 150,000 บาท 
 
3.2 สนับสนนุการพัฒนา
หลักสูตรผู้บริหารการ 
สาธารณสุขระดับกลาง  
(ใช้เงินรายไดส้ถานศึกษา) 
-หลักสูตรผู้บริหารการ
สาธารณสุขระดับต้น 
- ค่าพาหนะไป-กลับ คนละ 
4,500บาท X๒ คน  
เป็นเงิน ๙,000 บาท  

ตุลาคม 2564-
กันยายน 
2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตุลาคม 2564-
กันยายน 
2565 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(วิธีดำเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ (บาท) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.3 การอบรมการเรยีนการ
สอนบนคลินิค     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-อาจารย์  2 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ค่าเบี้ยเลีย้ง 480บาทx2 คน 
รวมเป็นเงิน 9,960 
-หลักสูตรผู้บริหารการ
สาธารณสุขระดับกลาง 
- ค่าพาหนะไป-กลับ คนละ 
4,500บาท X๒ คน  
เป็นเงิน ๙,000 บาท  
- ค่าเบี้ยเลีย้ง 480บาทx2 คน 
รวมเป็นเงิน 9,960 
รวมเป็นเงิน 19,920 บาท 
 
3.3 การอบรมการเรียนการ
สอนบนคลินิค (ใช้เงินรายได้
สถานศึกษา)  
- ค่าลงทะเบียน จำนวน 2 คน x 
40,000 บาท เป็นเงิน 
80,000 บาท 
รวมเป็นเงิน 80,000 บาท 
 
 
 
 

ตุลาคม 2564-
กันยายน 
2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตุลาคม 2564-
กันยายน 
2565 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(วิธีดำเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ (บาท) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

     3.4 การพัฒนาศักยภาพทีม
บริหารวิทยาลัย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-กรรมการบริหาร
วิทยาลัย  15 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4 การพัฒนาศักยภาพทีม
บริหารวิทยาลัย  
(ใช้เงินรายไดส้ถานศึกษา) 
- ค่าตอบแทนวิทยากรหน่วยงาน
รัฐ จำนวน 7 ชม. x 600 บาท  
  x 2 วัน x 1 คน เป็นเงิน
8,400 บาท 
- ค่าจ้างเหมารถตู้ พร้อมน้ำมัน
เชื้อเพลิง (3วัน) จำนวน 2 คัน 
x 12,000บาท  เป็นเงิน
24,000 บาท 
- ค่าที่พัก จำนวน 10 ห้อง x 2 
คืน x 1,800 บาท เป็นเงิน
36,000 บาท 
- ค่าอาหารครบมื้อ จำนวน 20 
คน x 600 x 3 วัน เป็นเงิน
36,000 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จำนวน 20 คน x 35 บาท x 2 
มื้อ x 3 วัน เป็นเงิน4,200บาท 
- ค่าของที่ระลึก เป็นเงิน 
1,000 บาท 

มกราคม 2565 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(วิธีดำเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ (บาท) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
     3.5 ประชุมเชิงปฏิบตัิการ
เกี่ยวกับเทคนิคการจัดการเรยีน
การสอน การวดัประเมินผล 
Online (จัดประชุมเอง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
-อาจารย์  69 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นเงิน
1,000บาท 
รวมเป็นเงิน 110,6๐๐  บาท 
 
3.5 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เกี่ยวกับเทคนิคการจัดการ
เรียนการสอน การวัด
ประเมินผล Online  
(ใช้เงินอุดหนุน) 
-ค่าตอบแทนวิทยากรชั่วโมงละ 
๖๐๐ บาท X 7 ช่ัวโมง x 2 วัน 
เป็นเงิน 8,400 บาท 
- ค่าพาหนะวิทยากร/นำ้มันเฃื้อ
เพลิง (ไป-กลับ) เป็นเงิน 
5,000 บาท 
- ค่าที่พักวิทยากร จำนวน 1 
ห้อง x 2 วัน x 1,200 บาท 
เป็นเงิน 2,400 บาท 
-ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม
อาจารย์ จำนวน 69 คน x 25 
บาท x 2 มื้อ x 2 วัน เป็นเงิน 
6,900 บาท 

 
 
 
 
ตุลาคม 2564-
กันยายน 
2565 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(วิธีดำเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ (บาท) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
     3.6 การพัฒนาตามความ
เชี่ยวชาญ และตามโครงสร้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
-อาจารย์  69 คน 
- บุคลากรสาย
สนับสนุน 53 คน 
รวม 122 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ค่าอาหารกลางวันอาจารย์ 
จำนวน 69 คน x 80 บาท x 2 
วัน เป็นเงิน 11,040 บาท 
- ค่าถ่ายเอกสาร 3,000 บาท 
รวมเป็นเงิน 36,740 บาท 
 
3.6.1การอบรมพัฒนาตาม
ความเชี่ยวชาญ (ตามความ
ต้องการของตนเอง)  
(ใช้เงินอุดหนุน)  
- อาจารย์ จำนวน 69 คน x 
7,000 บาท เป็นเงิน
483,000 บาท 
- บุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 
26 คน x 3,000 บาทเป็นเงิน
78,000 บาท  
รวมเงินกิจกรรมที่ 3.6.1 เป็น
เงิน 561,000 บาท 
 
3.6.2 การพัฒนาตาม
โครงสร้าง  
(ใช้เงินอุดหนุน)  

 
 
 
 
 
 
ตุลาคม 2564-
กันยายน 
2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มีนาคม 2565 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(วิธีดำเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ (บาท) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
3.7 พัฒนาทักษะการปฏิบตัิการ
พยาบาลตามความเชี่ยวชาญ
ของอาจารย์      
3.7.1. สนบัสนุน/อำนวยความ
สะดวกบุคลากรในการไปพัฒนา
ตามความเชี่ยวชาญตามระบบ 
เช่น  1) การเขียนโครงการส่วน
บุคคลในการฝึกปฏิบตัิทางการ
พยาบาล ณ แหล่งฝึก 2) สรุป
แหล่ง/หน่วยงานและจำนวน
อาจารย์ที่จะฝึกปฏิบตัิการ
พยาบาล  3) การจัดทำบันทึก
ขออนุมัติไปอบรม/สัมมนา  
4) อำนวยความสะดวกในการ
ทำข้อตกลงการปฏิบตัิการ

 
 
 
 
 
 
 
 
-อาจารย์  69 คน 
 
 
 
 
 
- บุคลากรสาย
สนับสนุน 53 คน 
 
 
 
 
 
 
 

1.6.2 การพัฒนาตาม
โครงสร้าง- อาจารย์ จำนวน 69 
คน เป็นเงิน 495,000 บาท 
- บุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 
53 คน เป็นเงิน 90,000บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ 3.6.2  
เป็นเงิน 585,000 บาท 
 
3.7 การพัฒนาทักษะการ
ปฏิบัติการพยาบาลตามความ
เชี่ยวชาญของอาจารย์
พยาบาล(Faculty practice) 
- ไม่ใช้งบประมาณ 
 
3.8 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาย
สนับสนุนเพ่ือส่งเสริมทกัษะใน
การบริการที่ดี  
(ใช้เงินอุดหนุน) 
- ค่าตอบแทนวิทยากร 
(หน่วยงานราชการ) จำนวน 2 
คน x 600 บาท x 3 ช่ัวโมง x 
4 ครั้งเป็นเงิน 14,400บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
เมษายน 2565 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(วิธีดำเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ (บาท) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

พยาบาล ระหว่างแหล่งฝึกและ
วิทยาลัย และภาคสาขาวิชา 
5)  อำนวยความสะดวกในการ
ฝึกในการพยาบาลของอาจารย์
พยาบาลประจำหลักสตุร เช่น 
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ในการ
เดินทาง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ในการ
ฝึกปฏิบัตเิป็นต้น 
3.7.2 แจงนับและรวบรวมผล
การฝึกปฏิบัติการพยาบาลของ
อาจารนย์ประจำหลักสตูร ได้แก่ 
จำนวนช่ัวโมง ในการฝึก ผลผลิต
ของการฝึกตามที่กำหนดไว้ใน
โครงการของแตล่ะบุคคล 
3.8 ประชุมเชิงปฏิบตัิการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาย
สนับสนุนเพื่อส่งเสริมทักษะใน
การบริการที่ดี  
     3.9  ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เกี่ยวกับภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารแก่บุคลากรสายสนับสนุน 
(จัดอบรมเองโดยวิทยากรภายใน
วิทยาลัย) 

 
 
 
 
 
 
- บุคลากรสาย
สนับสนุน 53 คน 
 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
บุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 
53 คน  x 25 บาท x 1 มื้อ x 
4 ครั้งเป็นเงิน 5,300 บาท 
รวมเป็นเงิน 19,700 บาท 
 
3.9  ประชุมเชิงปฏบิัติการ
เกี่ยวกับภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารแก่บุคลากรสาย
สนับสนุน 
(ใช้เงินอุดหนุน) 
 - ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เป็นเงิน 
3,000 บาท 
รวมเป็นเงิน 3,000 บาท 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(วิธีดำเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ (บาท) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

  3.9.1 สำรวจความต้องการ
พัฒนาภาษาอังกฤษ 
  3.9.2 เลือกคอร์สสำหรับการ
จัดอบรม 
   3.9.3  ทดสอบวัดความรู้
ก่อนอบรม ทดสอบหลัง
ฝึกอบรม วิเคราะหผ์ลการอบรม 
และจัดสอบตาม สถาบันพระ
บรมราชชนก ประมวลผล และ
แจ้งบุคลากรทราบ 

  ขั้นประเมินผล (Check) 
1. ประเมินความสำเร็จตามตัวชี้วัด
ของการดำเนินงาน 
2. จัดทำรายงานผลการดำเนิน วิ
เคราะหผ่ลการดำเนินการ และ
แนวทางการบริหารเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารวิทยาลัย และ
คณะกรรมการอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  
ขั้นปรับปรุง (Act) 
1.นำผลการดำเนินงานมาปรับปรุง
ในรอบปีงบประมาณต่อไป 
 
 

 ไม่ใช้งบประมาณ มกราคม, 
เมษายน, 
กรกฎาคม, 
กันยายน 
2565 
 
 
 
กันยายน 
2565 

 อ.ดร.นุศรา 
วิจิตรแก้ว 
น.ส.ชไมพร 
พาณิชสรรค ์

สรุปงบประมาณโครงการ RP05-30 1,565,960    
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แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565 (ปรับแผนกลางปี) 
ชื่อแผนงาน แผนพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กร และเอื้อต่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล 
วัตถุประสงค์ของแผนงาน 1. เป็นกรอบในการดำเนินการบรหิารแผนพัฒนาระบบการจัดการขอ้มูลและเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การบริหารจัดการองค์กร และเอือ้ต่อการเรยีนรู้ในยุคดิจิทัล 

2. เป็นแนวทางในการกำกับตดิตามผลการดำเนินงานแผนพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการองค์กร และเอื้อต่อการ
เรียนรู้ในยคุดิจิทลั 
3. เป็นแนวทางในการกำกับตดิตามการใช้งบประมาณและความสำเร็จของการดำเนินงาน 

ตัวชี้วัดแผนงาน 1. ร้อยละของโครงการและกจิกรรมที่กำหนดสามารถดำเนินการไดต้ามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2. ร้อยละของโครงการที่ดำเนินการแล้วเสรจ็สามารถเบิกจ่ายงบประมาณไดต้ามเกณฑ์ที่กำหนด 
3. ตัวช้ีวัดความสำเร็จระดับแผนงาน/โครงการที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์บรรลไุม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
4. ตัวช้ีวัดความสำเร็จระดับแผนงาน/โครงการของแผนปฏิบตัิการประจำปีบรรลุไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ความสอดคล้อง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงภายใต้การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าประสงค์ : 5.1 บริหารการเงินการคลังเพื่อความโปร่งใสและก่อให้เกดิความมั่นคงในสถานะทางการเงินของวิทยาลัย 
5.2 พัฒนาบุคลากรทุกระดับใหม้สีมรรถนะในการปฏิบัติงานและมจีำนวนเพียงพอตามกรอบอัตรากำลังที่กำหนด 
5.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบริหารวิทยาลยัครบวงจร และเช่ือมต่อกับคณะพยาบาลศาสตร์  
5.4 พัฒนาระบบบรหิารวิทยาลัย ให้มีสมรรถนะสูงโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

ตัวช้ีวัดความ 
สำเรจ็ ( key 
success)  

1. ระดับความสำเร็จของการบรหิารวิทยาลัยสู่ความเป็นองค์สมรรถนะสูงโดยใช้หลักธรรมาภิบาล+ 
2. ระดับความสำเร็จของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบริหารวิทยาลัยครบวงจร และเชื่อมต่อกับคณะพยาบาลศาสตร์  
3. ร้อยละของบุคลากรที่ไดร้ับการยอมรับในความเช่ียวชาญและศักยภาพในการทำงาน 
4. ร้อยละของบุคลากรที่มีความสขุในการทำงานเพิ่มขึ้น 
5. ร้อยละของการบรหิารงบประมาณบรรลุเกณฑ์เป้าหมายคณะรัฐมนตรี 
6. ค่าคะแนนความโปร่งใสขององค์กร (ITA) 

กลยุทธ ์ 1.ส่งเสริมการบริหารจัดการเงินการคลังเพื่อคงสภาพคล่องและความโปร่งใสขององค์กร 
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 2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการยอมรับในความเชี่ยวชาญและศักยภาพในการทำงาน และมีความสุขในการทำงาน 
3. พัฒนาระบบการจัดการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กร และเอื้อต่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล 
4. พัฒนาการบริหารวิทยาลัยสู่ความเป็นองค์กรสมรรถนะสูงโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

ระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา 

ตัวบ่งช้ีคุณภาพระดับองค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ระดับหลักสูตร) ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสกอ. 
เกณฑ์ ตัวบ่งช้ีที่  6.1  สิ่งสนับสนนุการเรยีนรู ้

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด  รองผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ  
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แผนการกำกับติดตาม  
แผนพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กร และเอื้อต่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล ปีงบประมาณ ๒๕๖5 

ลำดับ รหัสคณะ 
รหัส 

โครงการ 
โครงการ 

2564 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

41 FON-Adm-S25 SP05-11 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจดัการองค์กร 

* * * * * * * * * * * * 

42 FON-Edu-S11 RP๐๕-31 โครงการ การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศห้องสมดุ เพื่อ
การเรยีนรู้ในยุคดจิิทัล 

* * * * * * * * * * * * 

43 FON-Edu-S11 RP๐๕-32 โครงการพัฒนาโสตทัศนูปกรณเ์พือ่การศึกษา * * * * * * * * * * * * 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(วิธีดำเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ (บาท) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

โครงการSP05-๑1
พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการองค์กร 
(รหัสคณะ FON-Adm-
S25) 
 
 โครงการเพื่อพัฒนา
วิทยาลัยตามกลยุทธ์ 
โครงการงานประจำ 
 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนาระบบ
สารสนเทศให้เป็นปจัจุบัน 
ครอบคลมุทุกพันธกิจ 
2. เพื่อยกระดับการบูรณา
การ ข้อมูลและระบบ
สารสนเทศ ของวิทยาลัยใน
การเช่ือมต่อกับคณะ
พยาบาลศาสตร ์
3. เพื่อจัดหาสิ่งสนับสนุน
และสนบัสนุนใหผู้้บริหาร
และบุคลากรที่เกีย่วข้องใช้

1. ระดับความสำเร็จ
ของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการ
บริหารวิทยาลัยครบ
วงจร และเช่ือมต่อกับ
คณะพยาบาลศาสตร์ 
(ระดับ 5) ตามตัวชีวัด
สภา 
 

วิธีการดำเนินการ 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ระบบสารสนเทศ 
2.วางแผนพัฒนาระบบ
สารสนเทศ ทุกพันธกิจของ
วิทยาลัย เพื่อการใช้งานในการ
ตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. วิเคราะห์วางแผนการจัดการ
หาปัจจัยสนับสนุนและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
4.ดำเนินการตามแผนและ
รายงานผลการ 
ดำเนินงานตามไตรมาส 
  4.1 ประสานกับผู้บริหาร
ระบบสารสนเทศ ของคณะ
พยาบาลศาสตร์ เพื่อการพัฒนา
ระบบ สารสนเทศท้ัง 5 พันธกิจ 
ได้แก่ ระบบด้านการเงินและ
งบประมาณ ระบบบริหารงาน
บุคคล ระบบด้านครุภณัฑ์ 
ระบบฐานข้อมลูด้านการจัดการ
เรียนการสอน ระบบฐานข้อมูล
ด้านการวิจัย ระบบฐานข้อมลู

-อาจารย์ 69 
คน บุคลากร-
สายสนบัสนุน 
53 คน 
-นักศึกษา 533 
คน 

รายละเอียดงบประมาณ  
(เงินรายได้) 
1. เครื่องควบคมุ Wireless 
LAN Controller พร้อมอุปกรณ์ 
จำนวน 1 ระบบ เป็นเงิน 
1,864,000 บาท 
- เครื่องควบคุมการทำงาน
เครือข่ายไรส้าย (Wireless LAN 
Controller) จำนวน 1 ชุด
พร้อมสิทธิการใช้งาน AP 
จำนวน 40 เครื่อง  
- อุปกรณ์กระจายสญัญาณไร้
สาย (Access Point) แบบท่ี 2 
จำนวน 40 ตัว                      
- อุปกรณ์กระจายสญัญาณ (L2 
Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบ 
POE จำนวน 8 ตัว 
- อุปกรณ์กระจายสญัญาณ (L2 
Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบท่ี 
2 แบบ SFP จำนวน 1 ตัว 
- Wall rack 9 U พร้อม
อุปกรณ์ ลึก 50 cm พร้อมพัด

ตุลาคม2564 – 
กันยายน 
2565 

วิทยาลัยได้รับการ
ประเมินเพื่อการ
รับรองสถาบันจาก
สภาการพยาบาลตาม
ตัวบ่งช้ีด้านระบบ
สารสนเทศมีคา่
คะแนน เท่ากับ 5 
คะแนน 
2. วิทยาลัยสามารถ
รายงานผลการ
ดำเนินงานต่อ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
อย่างรวดเร็วและ
ถูกต้องตามสภาพจริง 
 

นายธีระพงศ ์
ลำน้อย 
นายพิศุทธิ ์
ทองแดง 
อ.อภิเชษฐ์ 
พูลทรัพย ์



      แผนปฏิบัตกิาร ปีงบประมาณ ๒๕๖5  วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี พทุธชินราช (ปรับแผนกลางปี) หน้า 256 
  

  

โครงการ/วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(วิธีดำเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ (บาท) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

ระบบสารสนเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 4. เพื่อบำรุงรักษาระบบให้
อยู่ในสภาพพร้อมใช้ และ
ทันสมัย 
 

ด้านบริการวิชาการ ระบบ
ฐานข้อมูลทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 
  4.2 สำรวจความต้องการ
ความรู้ความเข้าใจ ของบุคลากร
ในการใช้ระบบสารสนเทศ  
  4.3 จัดประชุมเชิงปฏิบตัิการ
ใช้ระบบสารสนเทศในแตล่ะ
พันธกิจ 
  4.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล ให้มี
ความรู้ความเข้าใจ สามารถ
บันทึกข้อมูลลงในระบบได้อยา่ง
ถูกต้อง ครบถ้วน และทันสมยั 
เพื่อส่งผลใหร้ะบบสามารถ
ประมวลได้อย่างถูกต้อง 
  4.5 ดำเนินการตรวจสอบ 
ประเมิน การใช้งานและจดัทำ
แผนการบำรุงรักษาระบบ
สารสนเทศ ให้ทันสมยั และ
พร้อมใช้ 

ลม 2 ตัวปลั๊กไฟ 6 ช่อง จำนวน 
8 ชุด 
- Rack 19 นิ้ว 42 U ขนาด 
80x110 cm พร้อมพดัลม 2 
ตัวและปลั๊กไฟ 12 ช่อง จำนวน 
1 ชุด 
- งานติดตั้งสาย UTP CAT6 
/Fiber Optic และอุปกรณ์ 
จำนวน 1 งาน 
- งาน implement ระบบ 
wireless จำนวน 1 ระบบ 
- งานติดสาย Fiber Optic และ
อุปกรณ์กระกอบ Rackmount 
จำนวน 1 งาน 
- SFP Module Support 10 
G จำนวน 14 ตัว 
- POE injector จำนวน 11 ตัว 
2. อุปกรณ์กระจายสญัญาณ 
(L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง 
จำนวน 6 ตัว ตัวละ 21,000 
บาท  เป็นเงิน 126,000 บาท 
รวมงบประมาณเป็นเงิน โ
1,990,0๐0 บาท 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(วิธีดำเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ (บาท) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

5. กำกับ ติดตาม และ
ประเมินผลสำเร็จของโครงการ 
ตามตัวชีวัดที่กำหนด 
6.นำผลการประเมินมาวเิคราะห์ 
และจัดทำรายงานแนวทางการ
พัฒนาเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารวิทยาลัย 
7.นำผลการประเมินไปปรับปรุง
ในปีต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สรุปงบประมาณโครงการ SP05-๑1 1,990,0๐0    
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โครงการ/วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(วิธีดำเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ (บาท) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

โครงการ RP๐๕-31 
โครงการการจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศ
ห้องสมุด เพ่ือการเรียนรู้
ในยุคดิจิทัล  
(รหัสคณะ FON-Edu-
S11) 
 
 โครงการเพื่อพัฒนา
วิทยาลัยตามกลยุทธ์ 
โครงการงานประจำ 
 
วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศให้เพียงพอ 
ทันสมัยมีคณุภาพ
สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้ 
๒. เพื่อให้บริการ
ทรัพยากรสารสนเทศท่ีมี

๑. จำนวนหนังสือ/
ตำราหลักทางการ
พยาบาลไม่น้อยกว่า 5 
ช่ือเรื่องต่อสาขาวิชาใน 
๕ สาขาวิชาหลัก 
2. ร้อยละ ๘๐ ของ
ผู้ใช้บริการมีความพึง
พอใจต่อการบริการ
ห้องสมุดระดับดีขึ้นไป 
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับหรือ
มากกว่า ๓.๕๑ ข้ึนไป 
๓. ร้อยละ ๘๐ ของ
ผู้ใช้บริการมีความพึง
พอใจต่อการเปิด
ให้บริการห้องสมุดนอก
เวลา (หอพัก ๔) ระดับ
ดีขึ้นไป (ค่าเฉลี่ย≥ 
๓.๕๑ ข้ึนไป) 
4. มีหนังสือทางการ
พยาบาล และ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ ไม่

กิจกรรมที่ 1  
จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
ห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้ 
๑. วิเคราะหผ์ลการดำเนินงาน ผล
การประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ ในปีการศึกษา 
ที่ผ่านมา 
๒. สำรวจความต้องการใช้
หนังสือ ตำรา จากอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์
ประจำหลักสตูร  นักศึกษาอย่าง
น้อยภาคการศึกษาละ ๑ ครั้ง 
๓. จัดทำแผนการจดัหา
ทรัพยากรสารสนเทศ การ
บำรุงรักษา การอบรมการใช้
ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น การ
บริการ 
๔. ดำเนินการตามแผนท่ีกำหนด 
๕. จัดอบรมการใช้ฐานข้อมูล
เพื่อการสืบค้น 
๖. ปรับปรุงห้องสมุดนอกเวลา
ให้พร้อมใช้งาน 

- อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 
- อาจารย์
ประจำหลักสตูร 
- นักศึกษาช้ันปี 
๑ - ๔ 
จำนวน ๕๘๔ คน 

กิจกรรมที่ 1  
จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
ห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้ 
(ใช้เงินอุดหนุน) 
๑. หนังสือ/ตำรา/หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ภาษาไทย 
และต่างประเทศทุกภาควิชา 
จำนวนเงิน ๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
๒. วารสารทางการพยาบาล
ต่างประเทศ จำนวนเงิน  
๔๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
๓. วารสารทางการพยาบาลใน
ประเทศ จำนวนเงิน ๑๒,๐๐๐.๐๐ 
บาท  
๔. ฐานข้อมูลทางการพยาบาล 
CINAHL Complete 
จำนวนเงิน ๓๖๓,๐๐๐.๐๐ บาท 
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 1 เป็น
เงิน ๑,๗๖๕,๐๐๐.๐๐  บาท 
   
   

 
 
 
 
ต.ค. – ธ.ค.
๒๕๖๔ 
เม.ย. – มิ.ย.
๒๕๖๕ 
ต.ค. – ธ.ค. 
๒๕๖๔ 
ม.ค.-มี.ค.2565 
ต.ค. – ธ.ค. 
๒๕๖๔ 
 
 
 
 
ครั้งท่ี1 ธ.ค.
2564 
ครั้งท่ี2 มิ.ย.
2565 
 

1. มีทรัพยากร
สารสนเทศ
ห้องสมุดเพียพอพร้อม
ใช้ ทันสมัย สอดคล้อง
กับความต้องการของ
ผู้รับบริการ 
2. เป็นแหล่งบริการ
ทรัพยากรสารสนเทศ
ครอบคลมุการเรียนรู้
ในยุคดิจิทัล 

นางดารุณ ี
กิตติเมธางกรู 
อ.ปานจันทร ์
คนสูง 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(วิธีดำเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ (บาท) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

คุณภาพ ต่อการเรยีนรู้ใน
ยุคดิจิทัล 

น้อยกว่า 20 เล่มต่อ
นักศึกษา 1 คน  
5.มีฐานข้อมลู
อิเล็กทรอนิกส์ที่เข้าถึง
ง่าย จำนวน 1 
ฐานข้อมูล 
6. มีวารสารทางการ
พยาบาลในประเทศไม่
น้อยกว่า ๑๐ ช่ือเรื่อง 
โดยมีการรับอยา่ง
ต่อเนื่อง 
7. มีวารสารทางการ
พยาบาลต่างประเทศไม่
น้อยกว่า 5 ช่ือเรื่อง 
ครอบคลมุ 5 สาขาหลัก
ทางการพยาบาล8. มี
ระบบฐานข้อมลูวารสาร
ทางการพยาบาล
อิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม
เข้าถึงง่าย 1 ฐานข้อมูล  

๗. ประเมินผลความพึงพอใจ
การให้บริการห้องสมุดภาค
การศึกษาละ ๑ ครั้ง 
๘. วิเคราะหผ์ลการประเมินและ
รายงานผลต่อผู้บริหาร 
๙. นำผลไปปรับปรุงการ
ดำเนินงาน 
กิจกรรมที่ ๒ การอบรมการใช้
และการเข้าถึงการบริการ
ห้องสมุด 
๑. บรรณารักษ์จัดทำคูม่ือแนะนำ
การใช้บริการห้องสมุดและ
ฐานข้อมูลออนไลน์ โดย
ประชาสมัพันธ์ผ่านหน้าเว็บ
ห้องสมุดอัตโนมัติ ULIBM 
ได้แก ่
- การเปิดบริการ การยืมคืน และ
การบริการอื่น ๆ  
- การใช้ฐานข้อมูล CINAHL 
Complete  
- การใช้ฐานข้อมูล Clinicalkey 
for Nursing 

- อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 
- อาจารย์
ประจำหลักสตูร 
- นักศึกษา 
ช้ันปี ๑-๔ 
จำนวน ๕๘๔ คน    

กิจกรรมที่ ๒  
การอบรมการใช้ฐานข้อมูล 
- ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ต.ค. ๒๕๖๔ – 
ก.ย. ๒๕๖๕ 

นางดารุณ ี
กิตติเมธางกรู 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(วิธีดำเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ (บาท) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

- การใช้ฐานข้อมูล 
ScienceDirect 
- การใช้ฐานข้อมูลวิจัย Thai LIS  
- การใช้ฐานข้อมูล Thai JO 
- การใช้ฐานข้อมูลเครือข่าย
มหาวิทยาลยันเรศวร 
- การใช้ฐานข้อมูลสืบค้นหนังสือ 
UPAC 
๒. จัดทำสื่อวิดีโอแนะนำขั้นตอน
การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ 
ประชาสมัพันธ์ผ่านหน้าเว็บ
ห้องสมุดอัตโนมัติ ULIBM 
๓. ประชาสัมพันธ์แหล่งการ
เรียนรู้และการใช้ฐานข้อมูล
ออนไลน์ให้อาจารย์และ
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีท่ี 
๑ – ๔ รับทราบ 
ผ่านช่องทาง E-mail และหน้า
เว็บห้องสมุดอตัโนมตัิ ULIBM 
3. ประเมินผลความพึงพอใจ
การแนะนำแหล่งการเรียนรู้ 
และการใช้ฐานข้อมลูออนไลน์
และสรุปรายงาน 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(วิธีดำเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ (บาท) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

4. เสนอผลความพึงพอใจการ
แนะนำแหล่งการเรียนรู้ และ
การใช้ฐานข้อมูลออนไลนต์่อ
คณะกรรมการบรหิาร และนำ
ผลมาพัฒนาการดำเนินงานในปี
ต่อไป 

  กิจกรรมที่ 3 ห้องสมุดไร้
พรมแดน 
1. บรรณารักษ์ประสานงานหา
เครือข่ายห้องสมุดร่วมกับ
สถาบันการศึกษาในประเทศไทย 
2. จัดทำระบบการ จดัหา รับ-
ส่ง เอกสาร/วารสาร/หนังสือ 
จากสถานบันการศึกษาใน
ประเทศไทย 
3. ประชาสัมพันธ์รายชื่อ
เครือข่ายห้องสมุดที่ให้บริการ 
ลักษณะและขั้นตอนการ
ให้บริการ รวมถึงค่าใช้จ่ายใน
การดำเนินการ โดยผ่านช่อง E-
mail และหน้าเว็บห้องสมุด
อัตโนมัติ ULIBM 

- อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 
- อาจารย์
ประจำหลักสตูร 
- นักศึกษา 
ช้ันปี ๑-๔ 
จำนวน ๕๘๔ คน 

กิจกรรมที่ 3  
ห้องสมุดไร้พรมแดน 
- ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ต.ค. ๒๕๖๔ – 
ก.ย. ๒๕๖5 
 

 นางดารุณ ี
กิตติเมธางกรู 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(วิธีดำเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ (บาท) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

4. ดำเนินการ จัดหา รับ-ส่ง 
เอกสาร/วารสาร/หนังสือ จาก
สถานบันการศึกษาในประเทศ
ไทย 
5. ประเมินผลความพึงพอใจต่อ
ห้องสมุดไร้พรมแดนและสรุป
รายงาน 
๖. เสนอผลความพึงพอใจต่อ
ห้องสมุดไร้พรมแดน 
ต่อคณะกรรมการบริหาร และ
นำผลมาพัฒนาการดำเนินงาน
ในปีต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปงบประมาณโครงการ RP05-๓1 1,765,000    
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โครงการ/วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(วิธีดำเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ (บาท) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

โครงการ RP๐๕-32 
โครงการพัฒนา
โสตทัศนูปกรณ์เพ่ือ
การศึกษา  
(รหัสคณะ FON-Edu-
S11) 
 
 โครงการเพื่อพัฒนา
วิทยาลัยตามกลยุทธ์ 
โครงการงานประจำ 
 
วัตถุประสงค์ 
๑ เพื่อให้โสตทัศนูปกรณ์
เพื่อการศึกษา มีจำนวน
เพียงพอ ทันสมัยและ
พร้อมใช้งานในการจัดการ
เรียนการสอน 
๒ เพื่อให้บริการพึงพอใจ
ในการใช้โสตทัศนูปกรณ์
เพื่อการจัดการเรยีนการ
สอน 

1.ระดับความพึงพอใจ
ของนักศึกษาต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรยีนรู ้
ด้านโสตทัศนูปกรณ ์
อยู่ในระดับดีขึ้นไป  
(ค่าเฉลี่ย≥ ๓.๕๑ ข้ึนไป) 
 
2.ระดับความพึงพอใจ
ของอาจารย์ต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรยีนรู้ดา้น
โสตทัศนูปกรณ ์
อยู่ในระดับดีขึ้นไป  
(ค่าเฉลี่ย≥ ๓.๕๑ ข้ึนไป) 
 

๑. นำผลการสำรวจความ 
พึงพอใจโสตทัศนูปกรณ์เพื่อ
การศึกษาจากผู้ใช้บริการ และ
ความต้องการการใช้/ปรับปรุง/
ซ่อมแซมสื่อโสตทัศนูปกรณ์ที่
ได้มาวเิคราะห์และวางแผนการ
พัฒนาระบบโสตทัศน ู
ปกรณ์ และแผนการบำรุงรักษา
อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณเ์พื่อ
สนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนอย่างเพียงพอ 
๒. ดำเนินการจัดหา ติดตั้ง 
 อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ ์
3. ประสานงานอำนวยการจัดจ้าง
เหมาบริการพนักงาน
โสตทัศนูปกรณ ์
4. ให้บริการโสตทัศนูปกรณ ์
5. ดำเนินการบำรุงรักษา
อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ ์
6. กำกับติดตามตรวจสอบการ
ดำเนินการจัดหา ตดิตั้ง/ซ่อม
บำรุง อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 

อาจารย ์
จำนวน 69 คน 
นักศึกษา 
ช้ันปีท่ี 1 - 4 
จำนวน533 คน 

(ใช้เงินอุดหนุน) 
1 จัดหาโสตทัศนูปกรณ์ 
1.1 โทรทัศน์แบบสมาร์ททีวี 55 
นิ้ว +ขายึด +อุปกรณ์แปลง
สัญญาณ จำนวน 4 ตัว ตัวละ 
29,000 บาท เป็นเงิน 
116,000 บาท 
1.2. ไมค์ชุดประชุม+ไมค์ชุด
ประธาน แบบดิจติอล (24+1) 
จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 
300,000 บาท 
1.3. เครื่องมลัติมเีดีย
โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 
3,500 ANSI Lumens 2 ตัว 
ตัวละ 28,000 บาท เป็นเงิน 
56,000 บาท 
รวมเงิน ๑ จัดหา
โสตทัศนูปกรณ์ 
เป็นเงิน 472,000 บาท 
 
 
 
 

คร้ังท่ี 1 
ตุลาคม  
25๖4–
กันยายน  
25๖5 
 
 
 
 

วิทยาลัยได้รับการ
ประเมินคุณภาพเพื่อ
รับรองสถาบันจาก
สภาการพยาบาลในตัว
บ่งช้ีที่เกี่ยวกับ
โสตทัศนูปกรณม์ีค่า
คะแนนเท่ากับ 5 
คะแนน 
2. อาจารย์และ
นักศึกษามีผลงาน
วิชาการอย่างต่อเนื่อง 
และเพียงพอต่อ 
ความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ  

อ.รณภพ 
อิ้มทับ 
อ.อภิเชษฐ์ 
พูลทรัพย ์
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โครงการ/วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(วิธีดำเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ (บาท) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

และการบำรุงรักษาอุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ ์
7.ประเมินผลความพึงพอใจจาก
ผู้ใช้บริการทุกภาคการศึกษา  
(เดือน มค. ,กค) 
8. สำรวจความต้องการการใช้/
ปรับปรุง/ซ่อมแซมสื่อ
โสตทัศนูปกรณเ์พื่อใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 
ปีงบประมาณ 2566 
9.นำผลมาปรับปรุงและ
พัฒนาการให้บริการ 
 
 
 
 
 
 
 

(ใช้เงินอุดหนุน) 
2. ดูแลรักษา  ซ่อมบำรุง 
2.1 ซ่อมบำรุงอุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณเ์ป็นเงิน 
100,000 บาท 
2.2 จดัซื้อวัสดุอุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์  
เป็นเงิน 100,000 บาท 
รวมเงินเป็นเงิน 200,000 
บาท 
 
 
 

สรุปงบประมาณโครงการ RP05-32 672,000    
 

. 
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แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565 (ปรับแผนกลางปี) 

ชื่อแผนงาน แผนงานการบริหารองค์กร 
วัตถุประสงค์ของแผนงาน 1. เป็นกรอบในการดำเนินงานการบริหารองค์กร 

2. เป็นแนวทางในการกำกับตดิตามผลการดำเนินงานการบริหารองค์กร 
3. เป็นแนวทางในการกำกับตดิตามการใช้งบประมาณและความสำเร็จของการดำเนินงาน 

ตัวชี้วัดแผนงาน 1. ร้อยละของโครงการและกจิกรรมที่กำหนดสามารถดำเนินการไดต้ามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2. ร้อยละของโครงการที่ดำเนินการแล้วเสรจ็สามารถเบิกจ่ายงบประมาณไดต้ามเกณฑ์ที่กำหนด 
3. ตัวช้ีวัดความสำเร็จระดับแผนงาน/โครงการที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์บรรลไุม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
4. ตัวช้ีวัดความสำเร็จระดับแผนงาน/โครงการของแผนปฏิบตัิการประจำปีบรรลุไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ความสอดคล้อง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงภายใต้การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าประสงค์ : 5.1 บริหารการเงินการคลังเพื่อความโปร่งใสและก่อให้เกดิความมั่นคงในสถานะทางการเงินของวิทยาลัย 
5.2 พัฒนาบุคลากรทุกระดับใหม้สีมรรถนะในการปฏิบัติงานและมจีำนวนเพียงพอตามกรอบอัตรากำลังที่กำหนด 
5.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบริหารวิทยาลยัครบวงจร และเช่ือมต่อกับคณะพยาบาลศาสตร์  
5.4 พัฒนาระบบบรหิารวิทยาลัย ให้มีสมรรถนะสูงโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จ ( key 
success)  

1.สภาพคล่องทางการเงิน (financial liquidity ratio)  
2 ร้อยละของการบริหารงบประมาณบรรลเุกณฑเ์ป้าหมายรัฐบาล 
3. ร้อยละของบุคลากรที่ไดร้ับการยอมรับในความเช่ียวชาญและศักยภาพในการทำงาน  
4. ร้อยละของบุคลากรที่มีความสขุในการทำงานเพิ่มขึ้น 
5. ระดับความสำเร็จของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบริหารวิทยาลัยครบวงจร และเชื่อมต่อกับคณะพยาบาลศาสตร์  
6.ระดับความสำเร็จของการบริหารวิทยาลัยสู่ความเป็นองค์สมรรถนะสูงโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
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กลยุทธ ์ 1.ส่งเสริมการบริหารจัดการเงินการคลังเพื่อคงสภาพคล่องและความโปร่งใสขององค์กร 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการยอมรับในความเชี่ยวชาญและศักยภาพในการทำงาน และมีความสุขในการทำงาน 
3. พัฒนาระบบการจัดการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กร และเอื้อต่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล 
4. พัฒนาการบริหารวิทยาลัยสู่ความเป็นองค์กรสมรรถนะสูงโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

ระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา 

ตัวบ่งช้ีคุณภาพระดับองค์ประกอบท่ี 5 ระดับคณะตามคูม่ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสกอ. 
 ตัวบ่งช้ีที่  5 การบริหารจดัการ  
         ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุม่สถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ  ข้อ 1, 2,3,4,6,7 

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด  รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



      แผนปฏิบัตกิาร ปีงบประมาณ ๒๕๖5  วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี พทุธชินราช (ปรับแผนกลางปี) หน้า 267 
  

  

แผนการกำกับติดตาม แผนงานการบริหารองค์กร ปีงบประมาณ ๒๕๖5 

 

ลำดับ รหัสคณะ รหัส 
โครงการ 

โครงการ 2564 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

44 
FON-Adm-S23 SP05-12 

โครงการพัฒนาองค์กรด้านคุณธรรมจริธรรม ต่อต้าน
การทุจริต 

* * * * * * * * * * * * 

45 
FON-Adm-S23 SP05-13 

โครงการบริหารวิทยาลัยภายใต้หลักธรรมาภิบาลมุ่งสู่
การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง 

* * * * * * * * * * * * 

46 
FON-Adm-S28 RP๐๕-33 

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารพันธกิจของ
วิทยาลัยเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

*   *   *  * *  * 

47 FON-Adm-R20 RP๐๕-34 โครงการการบริหารความเสีย่งและควบคุมภายใน * * * * * * * * * * * * 
48 

FON-Adm-R19 RP05-35 
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานการประกันคณุภาพ
การศึกษา 

* * * *    * * *   

49 
FON-Adm-S26 RP05-36 

โครงการพัฒนาการดำเนินงานประชาสัมพันธ์
เสรมิสร้างภาพลักษณ์ของวิทยาลยัพยาบาลฯ 

* * * * * * * * * * * * 

50 FON-Adm-S28 RP05-37 โครงการพัฒนาวิทยาลัยสีเขียว (Green College) * *    *     *  
51 

FON-Adm-R21 RP05-38 
โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

 *           

52 
FON-Adm-R21 RP05-39 

โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจของ
วิทยาลัย 

* * * * * * * * * * * * 

53 
FON-Adm-R18 RP05-40 

โครงการการบริหารจัดการบุคลากรสนับสนุนการ
ดำเนิน งานตามพันธกิจ 

* * * * * * * * * * * * 

54 FON-Adm-R23 RP05-41 โครงการเกีย่วกับการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายสาธารณูปโภค * * * * * * * * * * * * 
55 FON-Adm-R24 RP05-42 โครงการตามนโยบายสถาบัน             
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โครงการ/วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(วิธีดำเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ (บาท) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

โครงการSP05-12 
โครงการพัฒนาองค์กร
ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ต่อต้านการทุจริต  
(รหัสคณะ FON-Adm-
S23) 
 
โครงการเพื่อพัฒนา
วิทยาลัยตามกลยุทธ์ 
โครงการงานประจำ 
 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนาให้วิทยาลัย
เป็นวิทยาลัยคณุธรรม
จริยธรรม ต่อตา้นการ
ทุจริต 
2. เพื่อให้บุคลากรมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวคิดของการ
เป็นวิทยาลัยคณุธรรม
จริยธรรม ต่อตา้นการ
ทุจริต 

1. ระดับความสำเร็จของ
การดำเนินงานการเป็น
วิทยาลัยคณุธรรม อยู่ใน
ระดับ 5  
 ระดับ 1.1 มีการ
กำหนดนโยบายแนวทาง
ปฏิบัติ/คู่มือการปฏิบัต ิ
 ระดับ1.2 มีการแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบในการ
ดำเนินงาน 
 ระดับ2.1 มีการจดัทำ
แผนการบริหารและ
แผนพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของอาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน  
ระดับ3.1 มีการ
ดำเนินงานตามแผนที่
กำหนด 
ระดับ  4.1 มีการ
ติดตาม ประเมินผล การ
ดำเนินงานทุก 3 เดือน 
ระดับ 5.1 มีการ
วิเคราะห์ สรุปผลการ

๑. จัดคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
วิทยาลัยคุณธรรมจริยธรรม 
ต่อต้านการทุจริต ปี ๒๕๖5 
๒. ประชุมคณะกรรมการฯกำหนด
นโยบายวิทยาลัยคุณธรรม
จริยธรรม ต่อตา้นการทุจรติ  
๓.จัดทำนโยบายและ
เจตนารมณ์ พร้อมทั้ง
ประชาสมัพันธ์ให้บุคลากรและ
นักศึกษาทุกช่องทาง 
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวต
และการทำงาน 
๕. ดำเนินการ นำแนวคิด และ
แนวปฏิบัติวิทยาลัยคณุธรรม
จริยธรรม ต่อตา้นการทุจรติสู่
การปฏิบัต ิ
๕.๑ นำความรู้เกี่ยวกับองค์กร
คุณธรรมจริยธรรมต่อต้านทุจริต
เผยแพร่หน้าเว็บไซด์และช่องทาง
อื่นๆ ของวิทยาลัยฯ 

-คณะกรรมการ
วิทยาลัยคุณธรรม
จริยธรรม ต่อตา้น
การทุจริต ปี  
๒๕๖5 
- คณะกรรมการฯ
วิทยาลัยคุณธรรม 
จริยธรรมต่อการ
การทุจริต 20 คน 
- อาจารย์  49 คน 
- บุคลากรสาย
สนับสนุน 53 คน 
รวม 122 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (เงินอ่ืนๆ/เงินบริจาค) 
 ค่าใช้จ่ายตามวัตถุประสงคจ์ิต
อาสา อาหารแห้ง/เครื่องมือ
สำหรับดำเนินกิจกรรมจิตอาสา 
การบริจาคช่วยเหลือ  
 
 

ตุลาคม 
2564-
กันยายน 
2565 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1.วิทยาลยัได้รับการ
ยกย่องเป็นวิทยาลัย
คุณธรรม 
2.บุคลากรของ
วิทยาลัยไม่มีการ
ประพฤติที่ขัดต่อ
คุณธรรมจริยธรรม 
ต่อต้านการทุจริต ท่ีไม่
ก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อวิทยาลัย 
 
 

อ.ดร.พนารตัน ์
เจนจบ 
น.ส.ชุลีพร 
ทองโพธิ์เลน 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(วิธีดำเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ (บาท) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

3. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้
มีคุณธรรมจริยธรรม และ
การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อ
การทุจริต 
4. สรา้งจิตสำนึกร่วมใน
การเสริมสร้างสังคมแห่ง
คุณธรรมและสมานฉันท์  
5. เกิดจติสำนึกในการทำ
ความดี จิตสาธารณะ รู้จัก
การให้ การเสียสละและ
การบำเพ็ญสาธารณะ
ประโยชนร์่วมกัน 
 
 
 
 
 
 
 

ดำเนินงานเสนอแนว
ทางการพัฒนา ปรับปรุง
และรายงานผลต่อ
ผู้บริหาร 
2. ร้อยละ 5 บุคลากร
ได้รับการยกย่อง เชิดชู 
เกียรติ จากหน่วยงาน
ภายนอก 
3. ร้อยละ 80 ของ
บุคลากรเข้าร่วมในการ
ทำความดี จิตสาธารณะ 
รู้จักการให้เสียสละและ
การบำเพ็ญสาธารณะ
ประโยชนร์่วมกัน 
4.ร้อยละ 80 บุคลากร
มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวคิดของการ
เป็นวิทยาลัยคณุธรรม
จริยธรรม ต่อตา้นการ
ทุจริต 
 
 
 

๕.๒ สนับสนุนและอำนวยความ
สะดวกในการเข้าร่วมจิตอาสาใน
กิจกรรมราชพิธีกับหน่วยงาน
ภายนอก 
 ๕.๓ จัดกิจกรรมกระปุกสะสม
บุญ บริจาคปัจจัยร่วมบุญตาม
กำลังทรัพย์สนับสนุนอาหาร
กลางวัน เครื่องดื่ม หรืออื่น ๆ ใน
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ 
๕.๔ สวดมนต์ไหว้พระ นั่งสมาธิ 
อัญเชิญพระบรมราโชวาทใน
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตรและร่วม
ร้องเพลงเทิดพระบิดา ก่อนการ
ประชุมประจำเดือน 
๕.๕ กิจกรรม Big Cleaning Day 
ทุกวันพุธสุดท้ายของเดือนเพื่อ
ส่งเสริมคุณธรรม 
๕.๖ สนับสนุนและอำนวยความ
สะดวกในการส่งบุคลากรเข้ารับ
การพิจารณารางวัลเพื่อยกย่อง

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



      แผนปฏิบัตกิาร ปีงบประมาณ ๒๕๖5  วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี พทุธชินราช (ปรับแผนกลางปี) หน้า 270 
  

  

โครงการ/วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(วิธีดำเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ (บาท) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 

เชิดชูเกียรติจากหน่วยงาน
ภายนอกทุกระดับ  
๕.๗ วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี พุทธชินราชเข่าวมประกวด
องค์กรคุณธรรมจริยธรรมและ
ต่อต้านการทุจริต 
๖. ติดตามประเมินผล 
การเข้าร่วมกิจกรรมและบันทึก
ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมลงใน
ระบบสารสนเทศ 
๗. สรุปประเมินผลการดำเนินงาน 
และรายงานผลเสนอผู้บริหาร 
เพื่อให้ข้อเสนอแนะนำในการใช้
เป็นข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุง
ต่อไป 
 
 
 
 
 
 

สรุปงบประมาณโครงการ SP05-๑2 0    
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โครงการ/วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(วิธีดำเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ (บาท) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

โครงการ SP05-13
โครงการบริหารวิทยาลัย
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
มุ่งสู่การเป็นองค์กร
สมรรถนะสูง  
(รหัสคณะ FON-Adm-
S23) 
 
 โครงการเพื่อพัฒนา
วิทยาลัยตามกลยุทธ์ 
โครงการงานประจำ 
 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อทบทวนระบบและ
กลไกการบริหารวิทยาลยั 
เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กร
สมรรถนะสูง 
2. เพื่อบริหารวิทยาลยั
เป็นองค์กรแห่งคุณธรรม
และความโปร่งใส 
3.เพื่อสร้างความเชื่อมั่น
ในด้านหลักธรรมมาภิบาล
และความโปร่งใสของ

1. ระดับความสำเร็จของ
การบริหารวิทยาลยัสู่
ความเป็นองค์กร
สมรรถนะสูงโดยใช้หลัก
ธรรมาภิบาล อยู่ในระดับ 
5ระดับ 
2. ค่าคะแนนความ
โปร่งใสขององค์กร (ITA)  
= 85.0 (A) 
3. ร้อยละ50ของ
บุคลากรที่มคีวามสุขใน
การทำงานเพิ่มขึ้น 
 

1.รองผู้อำนวยการกลุม่งาน
อำนวยการ และทมีงานตามสาย
งานบริหาร ประชุมวิเคราะห์
ระบบและกลไก การบริหารงาน
ตามคู่มือการบริหารงานคณุภาพ 
2.ประเมิน กระบวนและ
ปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินงาน
ตามบรหิารองค์กรเพื่อการเป็น
องค์กรสมรรถนะสูงภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาล 
3. จัดทำแบบประเมินผลสำเร็จ
ของการบริหารองค์กรตามระบบ
และกลไกท่ีกำหนด เช่น 
 แบบประเมินความโปร่งใสขอ
วองค์กร แบบประเมินองค์กร
แห่งความสุข แบบประเมินความ
พึงพอใจต่อการบริหารองค์กร 
เป็นต้น 
4.ประชาสัมพันธ์ช้ีแจงแนว
ทางการดำเนินงานการบริหาร
องค์กรตามระบบกลไก ที่
กำหนดและแต่งตั้ง
คณะกรรมการ ชุดต่างๆที่

อาจารย์ 
บุคลากรสาย
สนับสนุน และ
นักศึกษา 
 
 
 
 
 

(เงินอุดหนุน) 
รายละเอียดงบประมาณ 
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เป็นเงิน 
3,000 บาท 
รวมเป็นเงิน 3,000บาท 
 
 
 

ตุลาคม2564 – 
กันยายน 
2565 

วิทยาลัยผา่นการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ใน
ระดับคะแนน 95-
100 (AA) 

อ.อภิเชษฐ์ 
พูลทรัพย ์
อ.ดร.ดวงพร 
หุ่นตระกลู 
อ.ดร.อัศนี 
วันชัย 
อ.ดร.ชลลดา 
ติยะวิสุทธ์ิสร ี
นางพชรพร 
เฟื่องปรางค์ 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(วิธีดำเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ (บาท) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

องค์กรแก่ผู้มีส่วนไดส้่วน
เสีย 
4. เพื่อพัฒนาวิทยาลัยให้
เป็นองค์กรแห่งความสุข 
 
 

เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการ 
ITA 
5.ดำเนินการบริหารองค์กรตาม
ระบบและกลไกท่ีกำหนด 
6. ติดตามกำกับผลการ
ดำเนินงาน ตามตัวช้ีวัดที่กำหนด 
และตามตัวช้ีวัดความสำเร็จของ
ระบบการบริหารทุกไตรมาส 
7.วิเคราะหผ์ลการกำกับตดิตาม 
และข้อเสนอแนวทางการพัฒนา 
เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัย 
8. นำผลการประเมินวิเคราะห์ 
เพื่อนำผลการประเมินไป
ปรับปรุงในปีต่อไป 
 
 
 
 
 

สรุปงบประมาณโครงการ SP05-๑3 3,000    
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โครงการ/วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(วิธีดำเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ (บาท) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

โครงการRP๐๕-33 
โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหาร
พันธกิจของวิทยาลัยเพ่ือ
มุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
(รหัสคณะ FON-Adm-
S28) 
 
 โครงการเพื่อพัฒนา
วิทยาลัยตามกลยุทธ์ 
 โครงการงานประจำ 
 
วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อจัดทำแผนปฏิบตัิ
การประจำป ี
2.เพื่อเพื่อให้บุคลากรมี
ความรู้ความเข้าใจและมี
ส่วนร่วมในการจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ2566 
3.เพื่อกำกับตดิตามการ
ดำเนินงาน ตามแผนกล
ยุทธ์ พ.ศ.  

๑. บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจในการจดัทำ
แผนปฏิบัติการปี งบ 
ประมาณ ๒๕๖5 และ
สามารถนำสู่การปฏิบตัิ
ได ้
๒. ร้อยละ ๙๐ ของ
โครงการตามแผนปฏิบัติ
การ ปีงบประมาณ 
๒๕๖5 มีการดำเนินการ 
ตามเวลาที่กำหนด 
3. ร้อยละ ๘๐ ของ
โครงการตามแผน มีผล
การดำเนินงานบรรลุ
ตามเป้าหมายและ
ตัวช้ีวัดความสำเร็จของ
โครงการ 
4. ร้อยละ ๕๐ ของ
ตัวช้ีวัดแผนกลยุทธ์และ
ตัวช้ีวัดแผนงาน ตาม
แผนปฏิบัติการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖5
บรรลตุามเป้าหมายที่

กิจกรรมที่ 1 การจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ๒๕๖6 
กิจกรรมที่ 1.1ประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ 
๒๕๖6 
๑. ประชุมเชิงปฏิบัติการ
วิเคราะห์องค์กร (SWOT) กลุ่ม
งาน และวิทยาลัย 
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน
แผนกลยุทธ์ พ.ศ. ๒๕๖5 – 
๒๕๖9 และจดัทำแผนปฏิบัติ
การประจำปีงบประมาณ   
๒๕๖6 (2ครั้ง) 
3. ขออนุมัติดำเนินการตาม
ปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖6 
 

กิจกรรมที่ ๑.1 
- กรรมการ
จัดทำ
แผนปฏิบัติการฯ 
จำนวน 29 คน 
- ธุรการกลุ่ม
งาน 
จำนวน 6 คน 
รวม 35 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ ๑.1 ประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ 
๒๕๖6(เงินอุดหนุน) 
คร้ังที่ 1  
- ค่าอาหารกลางวัน วันละ 50 
บาทx๓๕คนx2วัน เป็นเงิน 
3,500 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
มื้อละ 25บาทx๓๕คนx๒มื้อ 
x2วัน เป็นเงิน 3,๕0๐บาท 
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เป็นเงิน  
3,๐๐๐ บาท  
- ค่าตอบแทนวิทยากรหน่วยงาน
เอกชน ๑,๒๐๐ บาทx16 ช่ัวโมง
x ๑ คน เป็นเงิน ๑9,20๐บาท 
- ค่าที่พักวิทยากร วันละ 
๑,๔๕๐บาท x 4 วันเป็นเงิน 
5,80๐บาท 
- ค่าเดินทางวิทยากร ไป-กลบั/
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นเงิน 
๕,๐๐๐ บาท  
รวมเป็นเงิน 40,000 บาท 

-SWOTกลุ่มงาน 
วันท่ี 3 เมษายน 
2565 
-ประชุมครั้งที่ 1 
วันท่ี 21-22
เมษายน 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยสามารถ
ดำเนินการตามพันธกิจ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับการ
ดำเนินงานตามพันธกิจ
ของคณะพยาบาล 
 

อ.วิลาวณัย ์
สายสุวรรณ 
อ.ดร.สุวรรณ ี
สร้อยสงค์ 
นางปริศนา 
พุ่มบ้านเซ่า 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(วิธีดำเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ (บาท) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

๒๕๖5– ๒๕๖9  และ
แผนปฏิบัติการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖5 
 

กำหนดใน ๖ เดือนแรก 
และร้อยละ ๘๐ บรรลุ
ตามเป้าหมายที่กำหนดใน 
๑๒ เดือนแรก 

คร้ังที่ 2 
- ค่าอาหารกลางวัน วันละ  50
บาทx๓๕คนx2วัน เป็นเงิน 
3,500 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
มื้อละ 25บาทx๓๕คนx๒มื้อ 
x2วัน เป็นเงิน  3,๕0๐บาท 
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เป็นเงิน  
3,๐๐๐ บาท  
- ค่าตอบแทนวิทยากรหน่วยงาน
เอกชน ๑,๒๐๐ บาทx16 
ช่ัวโมงx ๑ คน เป็นเงิน  
๑9,20๐บาท 
- ค่าที่พักวิทยากร วันละ 
๑,๔๕๐บาท x 4 วันเป็นเงิน 
5,80๐บาท 
- ค่าเดินทางวิทยากร ไป-กลบั/
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นเงิน 
๕,๐๐๐ บาท  
รวมเป็นเงิน 40,000บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ ๑ 
เป็นเงิน 80,000บาท 

-ประชุมฯครั้งท่ี 
๒  
วันท่ี 7-9 
มิถุนายน2564 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(วิธีดำเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ (บาท) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

  กิจกรรมที่ ๑.๒ ประชุมชี้แจง
การนำแผนปฏิบัติการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖6  
สู่การปฏิบัต ิ
1. ประชุมถ่ายทอดแผนปฏิบัติ
การปีงบประมาณ ๒๕๖6 ไปสู่
งาน/กลุ่มงาน/บุคคล เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการดำเนินงาน 

กิจกรรมที่ 1.2 
- อาจารย์ 66
คน 
- งานการเงิน 
4 คน 
- ธุรการวิชาการ 
๔ คน 
- ธุรการวิจัย
และบริการ
วิชาการ ๒ คน 
-ธุรการอำนวยการ 
7 คน 
- งานพัสดุ 4คน 
รวม 87 คน 

กิจกรรมที่ 1.2 
-ไม่ใช้งบประมาณ 
 

กันยายน2565 
(๑ วัน) 

 
 
 
 

 

 อ.ดร.สุวรรณ ี
สร้อยสงค์ 
อ.วิลาวณัย ์
สายสุวรรณ 
นางปริศนา 
พุ่มบ้านเซ่า 
 

  กิจกรรมที่ 2 กำกับ ติดตาม 
และประเมินผลการดำเนินงาน
ตามแผนปีงบประมาณ2565 
๒.1 ติดตามการดำเนินงานแต่
ละโครงการ และดำเนินการขอ
อนุมัติผู้บริหารในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงการดำเนินโครงการ 
๒.2 ประสานขอข้อมูลผลการ
ประเมินการดำเนินงานและการ

กิจกรรมที่ ๒ 
-กรรมการ 
บริหารวิทยาลัย 
16 คน 
- คณะกรรมการ
จัดทำ
แผนปฏิบัติการ
29คน 
 

กิจกรรมที่ ๒ 
-ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 

ติดตาม 
๔ คร้ัง ได้แก่ 
คร้ังท่ี ๑ 
วันท่ี 29 
มกราคม 2565 
คร้ังท่ี ๒ 
วันท่ี 1 เมษายน 
๒๕๖5 
 

 
 
 
 
 

อ.ดร. สุวรรณ ี
อ. วิลาวัลย ์
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โครงการ/วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(วิธีดำเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ (บาท) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

กำกับติดตามตามแผนกลยุทธ์ 
พ.ศ. ๒๕๖5 – ๒๕๖9 และแผน 
ปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖5 
ทุก ๓ เดือน และสรุปรายงาน
ผลการประเมินการดำเนินงาน
และการกำกับติดตามตามแผน
กลยุทธ์ พ.ศ. ๒๕๖5 – ๒๕๖9 
และแผน ปฏิบัติการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖5 รายงาน
ต่อผู้อำนวยการและคณะกรรม 
การบริหารวิทยาลยัฯ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คร้ังท่ี ๓ 
วันท่ี ๒9
กรกฎาคม 
๒๕๖5 
คร้ังท่ี ๔ 
วันท่ี ๒9
กันยายน 
๒๕๖5 

 
 
 
 
 
 
 
 

  กิจกรรมที่ 3 ปรับแผนปฏิบัติ
การประจำปีงบประมาณ 2565 
(ปรับแผนกลางป)ี 
๓.1 ประสานขอข้อมูลความ
ต้องการปรับแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ 2565 
(ปรับแผนกลางปี)จากทุกกลุ่มงาน
ใน 
๓.2 ดำเนินการประชุมปรับ
แผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ 2565(ปรับแผนกลาง
ปี)  

กิจกรรมที่ ๓  
- คณะกรรมการ
จัดทำ
แผนปฏิบัติการ 
29คน 
 

กิจกรรมที่ ๓  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๓๐ 
คน x ๒๕ บาทx๒มื้อ เป็นเงิน 
๑,๕๐๐ บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน ๓๐ คน x  
๑ มื้อ x 5๐ บาท เป็นเงิน  
1,5๐๐ บาท 
- ค่าถ่ายเอกสาร จดัทำเล่มปรับ
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ    
๒๕๖4 (ปรับแผนกลางปี) 
จำนวน 10 เล่มx 100 บาท 
เป็นเงิน 1,000 บาท  

วันท่ี 31 
มีนาคม 2565 
 
 

 อ.ดร.สุวรรณ ี
สร้อยสงค์ 
อ.วิลาวณัย ์
สายสุวรรณ 
นางปริศนา 
พุ่มบ้านเซ่า 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(วิธีดำเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ (บาท) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

๓.3 สรุปผลการประชุมปรับ
แผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ 2565 (ปรับแผน
กลางปี)เสนอผู้อำนวยการ และ
คณะกรรมการบรหิารวิทยาลัยฯ 
๓.4 จดัทำเล่มแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ 2564 
(ปรับแผนกลางปี) 
๓.5 ประชาสมัพันธ์แผนปฏบิัติ
การประจำปีงบประมาณ 
2564 (ปรับแผนกลางปี)ให้
บุคลากรในองค์กรทราบเพื่อนำสู่
การปฏิบัต ิ

รวมเงินกิจกรรมที่ ๓ 
เป็นเงิน 4,000 บาท 

  กิจกรรมที่ 4 จัดทำรายงาน
ประจำปี ปีงบประมาณ ๒๕๖4 
(Annual report) และ
เผยแพร่ 
 

กิจกรรมที่ 4  
- กรรมการ 
บริหาร 
วิทยาลัยฯ 16 
คน 
 

กิจกรรมที่ 4 
- ค่าถ่ายเข้าเลม่เอกสารรายงาน
ประจำปี 10 เล่มx๑๐๐ บาท 
เป็นเงิน 1,000 บาท 
 
 
 
 

 ตุลาคม 
 25๖4 

 อ.ดร.สุวรรณ ี
สร้อยสงค์ 
นางปริศนา 
พุ่มบ้านเซ่า 
 

สรุปงบประมาณโครงการ RP05-33 85,000    
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โครงการ/วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(วิธีดำเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ (บาท) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

โครงการ RP๐๕-34 
โครงการการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน (รหัสคณะ FON-
Adm-R20) 
 
 โครงการเพื่อพัฒนา
วิทยาลัยตามกลยุทธ์ 
 โครงการงานประจำ 
 
วัตถุประสงค์ 
๑.เพื่อการ กำกับติดตาม
การดำเนินงานของแผน
บริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน
ปีงบประมาณ๒๕๖๕  
๒.เพื่อรายงานการควบคุม
ภายในขององค์กร 
ตามมาตรฐานการควบคุม
ภายในสำหรับหน่วยงาน
ของรัฐ 

๑.มีแผนบริหารความเสี่ยง
ครบทั้ง 5 พันธกิจ  
๒. มีการระบุความเสี่ยง
ครบทุกองค์ประกอบ 
ได้แก่   
๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
(Strategic Risk)  
๒) ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติงาน (Operational 
Risk)  
3) ความเสี่ยงด้านการ
รายงาน (Reporting 
Risk)  
4) ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ และข้อบังคับ 
(Compliance Risk)  
๓. การรายงานการ
บริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายในแก่
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง

กิจกรรมที่ ๑ ดำเนินการ กำกับ
ติดตามแผนการบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕  
๑.ประชาสัมพันธ์แผนบริหาร
ความเสีย่งและควบคุมภายใน 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ผา่น
ช่องทางเว็บเพ็จวิทยาลัย และ
เอกสาร 
๒. ดำเนินการตามแผนการ
บริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕  
๓. กำกับติดตามการบริหาร
ความเสีย่งและควบคุมภายใน 
ตามแผนบริหารความเสี่ยง และ
ควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 
๒๕๖๕ และรายงานการควบคุม
ภายในโดยให้แต่ละกลุม่งาน
รายงานผลการดำเนินงานทุก ๖ 
เดือน และ ๑๒ เดือน 
๔. สรปุรายงานผลการบริหาร
ความเสีย่งและควบคุมภายใน ต่อ

กิจกรรมที่ ๑ 
- คณะกรรมการ
บริหารความ
เสี่ยงและ
ควบคุมภายใน 
30 คน 
 
 
 

กิจกรรมที่ ๑ 
-ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 

ตุลาคม ๒๕๖๔- 
กันยายน 
๒๕๖๕ 
-ติดตามรอบ ๖ 
เดือน ในวันท่ี ๗ 
มีนาคม 2565 
-รอบ ๑๒ เดือน 
วันท่ี ๑มิถุนายน
๒๕๖๕ 

-วิทยาลัยมีคูม่ือการ
บริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายในประจำ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
-วิทยาลัยไม่มีข้อ
ร้องเรียนหรือเกิด
ความเสยีหายจาก
อุบัติการณค์วามเสี่ยง
ที่ไม่เป็นไปตามแผน 

อ.ศุภวรรน 
ยอดโปร่ง 
อ.ดร.รุ่งทิวา 
หวังเรือง
สถิตย ์
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โครงการ/วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(วิธีดำเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ (บาท) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

๓.เพื่อจัดทำแผนการ
บริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายในขององค์กร 
ปีงบประมาณ๒๕๖๖ 
๔. เพื่อให้บุคลากรมี
ความรู้ความเข้าใจและนำ
แผนการบริหารความเสี่ยง
และควบคมุภายใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ลงสู่
การปฏิบัติ ได ้

เป็นไปตามระยะเวลาที่
กำหนด 
๔. อุบัติการณ์ความเสีย่ง
ที่เกิดขึ้นลดลงหรือหมดไป 
๕. ร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลากรที่ตอบแบบ 
สอบถามมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการ
บริหารความเสี่ยง และ
การควบคุมภายในอยู่ใน
ระดับด ี
 
 

ประธานคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงฯเพื่อให้ความเห็นชอบ 
๕. นำเสนอต่อกรรมการบรหิาร
วิทยาลัยฯเพื่อให้ความเห็นชอบ 
กิจกรรมที่ ๒ ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ จัดทำแผนบริหาร
ความเสี่ยง และควบคุมภายใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และ
รายงานการควบคุมภายในของ
องค์กรตามมาตรฐานการ
ควบคุมภายในสำหรับหน่วย 
งานของรัฐปีงบประมาณ๒๕๖๕ 
๒.๑ วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน
ตามประเด็นต่างๆ ดังน้ี 
๒.๑.๑ วิเคราะหผ์ลการ
ดำเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยง และควบคุมภายใน 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
๒.๑.๒ วิเคราะห์Risk profile ปี
งบ ๒๕๖๕ 
๒.๑.๓ วิเคราะห์กระบวนการ
ทำงานตามระบบบริหารความ
เสี่ยงฯ 

กิจกรรมที่ ๒ 
- คณะกรรมการ
บริหารความ
เสี่ยงและ
ควบคุมภายใน 
๓๐ คน 
- อาจารย์ 
จำนวน๖๐ คน
ข้าราชการ 
เจ้าหน้าท่ีสาย
สนับสนุน
จำนวน ๖๐ คน 
(ประชาสัมพันธ)์ 

กิจกรรมที่ ๒ (ใช้เงินอุดหนุน) 
- ค่าถ่ายเอกสาร และจดัทำเลม่
แผนบริหารความเสี่ยง และ
ควบคุมภายในปีงบประมาณ 
๒๕๖๖ จำนวน ๓๐ เล่มxเลม่ละ 
๑๐๐ บาท เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท 
- ค่าถ่ายเอกสาร และจดัทำเลม่
รายงานการควบคมุภายในฯ  
จำนวน ๑๕ เล่มxเล่มละ ๑๐๐ 
บาท เป็นเงิน ๑,๕๐๐ บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ ๒ เป็นเงิน 
๔,๕๐๐ บาท 
 
 
 
 

 วันท่ี ๒๒ 
มิถุนายน๒๕๖๕ 
 
 

 อ.ดร.รุ่งทิวา 
หวังเรือง
สถิตย ์
อ.ศุภวรรน 
ยอดโปร่ง 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(วิธีดำเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ (บาท) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

๒.๑.๔ วิเคราะหร์วบรวม
ข้อเสนอแนะจากคณะ
กรรมการบริหารฯเกี่ยวกับ การ
บริหารความเสี่ยง และควบคุม
ภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
๒.๒ การนำผลการวเิคราะห์มา
ปรับปรุงการดำเนินงานและ
จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง
และควบคมุภายใน 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
๒.๓.จัดทำรายงานการควบคมุ
ภายในตามมาตรฐานการ
ควบคุมภายในสำหรบัหน่วยงาน
ของรัฐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

  กิจกรรมที่ ๓  เสริมสร้าง
ความรู้เกี่ยวกับการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน  
๑.ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการ
บริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน การวิเคราะห์ ปัจจัยของ
ความเสีย่ง(Root Cause 
analysis) ผ่านช่องทาง แอพลิ
เคชั่น ไลน์ เฟสบุ๊ค เว็บเพจ

กิจกรรมที่ ๓  
อาจารย์ จำนวน
๖๐ คน
ข้าราชการ 
เจ้าหน้าท่ีสาย
สนับสนุน
จำนวน ๖๐ คน 
และนักศึกษา 

กิจกรรมที่ ๓  
- ไม่ใช้งบประมาณ 

ตุลาคม  
๒๕๖๔-กันยายน 
๒๕๖๕ 
 

 อ.ศุภวรรน 
ยอดโปร่ง 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(วิธีดำเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ (บาท) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

วิทยาลัย ให้แก่บุคลากรและ
นักศึกษาทุกคน  
๒.เผยแพร่คูม่ือการบรหิารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายในปี 
งบประมาณ ๒๕๖๕-๒๕๖๖ 
ผ่านช่องทาง แอพลิเคชั่น ไลน์ 
เฟสบุ๊ค เว็บเพจวิทยาลัย ให้แก่
บุคลากรและนักศึกษาทุกคน
และแจกเอกสารคูม่ือฯให้กับ
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จำนวน ๕88 
คน  

สรุปงบประมาณโครงการ RP05-34 4,500    



      แผนปฏิบัตกิาร ปีงบประมาณ ๒๕๖5  วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี พทุธชินราช (ปรับแผนกลางปี) หน้า 282 
  

  

โครงการ/วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(วิธีดำเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ (บาท) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

โครงการ RP๐๕-35 
โครงการสนับสนุนการ
ดำเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา  
(รหัสคณะ FON-Adm-
R19) 
 
โครงการเพื่อพัฒนา
วิทยาลัยตามกลยุทธ์ 
โครงการงานประจำ 
 
 
วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อให้บุคลากรมี
ความรู้ ความเข้าใจเกณฑ์
ประกันคณุภาพการศึกษา
ตามมาตรฐานการ
อุดมศึกษา ๒๕๖๑ และ
AUN-QA 
๒. เพื่อให้บุคลากร
สามารถวางแผนการ

๑.ร้อยละ ๑๐๐ ของ
บุคลากรมีความรู้ ความ
เข้าใจเกณฑ์ประกัน
คุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการอุดมศึกษา 
๒๕๖๑ 
๒. ร้อยละ ๑๐๐  ของ
บุคลากรที่เกีย่วข้อง
สามารถดำเนินงานตาม
เกณฑ์คณุภาพและตัว
บ่งช้ีประกันคุณภาพ 
๓. ร้อยละ ๑๐๐  ของ
บุคลากรมีความพร้อม
รับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในทั้ง
ระดับหลักสตูร และ
คณะ 
๔. ค่าคะแนนเฉลี่ยการ
ประกันคณุภาพ
การศึกษาภายในสูงกว่า
ปีท่ีผ่านมา 

กิจกรรมที่ ๑  การควบคุม
คุณภาพ (Quality Control) 
๑.๑ ทบทวนคณะกรรมการ
ดำเนินงานประกันคุณภาพของ
วิทยาลัย 

กิจกรรมที่ ๑.๑ 
- คณะกรรมการ
ประกันคณุภาพ
ของวิทยาลัย 
จำนวน ๒๐ คน 

กิจกรรมที่ ๑.๑ 
-ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๔ ตุลาคม 
๒๕๖๔ 

๑. ผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสตูรสูงขึ้น 
๒. มีรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) 
ของสภาการพยาบาล
รับการตรวจ  
๓. มีร่าง รายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) 
ตามระบบ AUN-QA 

อ.ดร.สริีวัฒน ์
อายุวัฒน์ 
 
 

๑.๒ การประชุมคณะกรรมการ
ประกันคณุภาพ วิเคราะห์และ
พิจารณาผลการประเมินการ
ประกันคณุภาพ แผนการพัฒนา
คุณภาพ และแผนเทียบเคยีงผล
การดำเนินงานกับหน่วยงานที่
คัดสรร  
 

กิจกรรมที่ ๑.๒ 
- คณะกรรมการ
ประกันคณุภาพ
ของวิทยาลัย 
จำนวน ๒๐ คน 
 

กิจกรรมที่ ๑.๒  
(ใช้เงินรายได้สถานศึกษา) 
๑. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
๒๐คนx๑มื้อx๒๕บาท เป็นเงิน 
๕๐๐ บาท 
๒. ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ประกันคณุภาพของวิทยาลัย
ประชุม (กรรมการภายนอก ๕ 
คน) จำนวน ๕ คนx๑,๐๐๐ บาท 
เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท 
๓. ค่าถ่ายเอกสาร เป็นเงิน 
๑,๐๐๐ บาท 
รวมกิจกรรมที่ ๑.๒  
เป็นเงิน ๖,๕๐๐ บาท 
 
 

พฤศจิกายน-
ธันวาคม 2564 

อ.ดร.สริีวัฒน ์
อายุวัฒน์ 
อ.จันทร์จิรา
อินจีน 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(วิธีดำเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ (บาท) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

ดำเนินงานตามเกณฑ์
คุณภาพและตัวบ่งช้ี
ประกันคณุภาพและ
สามารถนำสู่การปฏิบตัิได ้
๓. เพื่อให้บุคลากรมีความ
พร้อมรับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ทั้งระดับหลักสูตร และ
ระดับคณะ 
๔. เพื่อพัฒนาผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร 
และคณะ 
๕. เพื่อวเิคราะหจ์ุดอ่อน  
ปัญหาและอุปสรรคในการ
ดำเนินงาน  พร้อมหาแนวทาง
พัฒนาคณุภาพตามผลการ
ประเมิน 
๖. เพื่อเตรียมความพร้อม
รองรับการประเมินจาก
สภาการพยาบาล 

๕. ร้อยละ ๑๐๐  ของ
บุคลากรมีความพร้อม
รับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 
 

๑.๓ ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินงานประกันคุณภาพของ
วิทยาลัย  
- จัดทำคู่มือการประกันคณุภาพ
การศึกษา ๒๕๖๔ 
-ทบทวนระบบและกลไกการ
ประกันคณุภาพการศึกษาของ
วิทยาลัย  
 

กิจกรรมที่ ๑.๓ 
- คณะกรรมการ
ดำเนินงาน
ประกันคณุภาพ
จำนวน  
๒๐ คน 
 

กิจกรรมที่ ๑.๓ การประชุม
คณะกรรมการดำเนินงาน
ประกันคุณภาพของวิทยาลัย  
(ใช้เงินอุดหนุน) 
๑.ค่าถ่ายเอกสาร เป็นเงิน 
๑,๐๐๐ บาท 
รวมกิจกรรมที่ ๑.๓  
เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ ๑  
เป็นเงิน ๗,๕๐๐ บาท 

๑๘ ตลุาคม 
๒๕๖๔ 
 
 

 อ.จันทร์จิรา
อินจีน 
 

กิจกรรมที่ ๒  จัดประชุมการ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
การประกันคุณภาพการศึกษา
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
๒๕๖๔  พร้อมมอบคู่มือ 
(Quality control) 

กิจกรรมที่ ๒ 
- กลุ่มอาจารย์ 
๖๙ คน 
- กลุ่มสาย
สนับสนุน ๕๓ 
คน 

กิจกรรมที่ ๒ 
-ค่าถ่ายเอกสารคู่มือ ๒๐ เล่มx 
๑๐๐ บาท เป็นเงิน ๒,๐๐๐ 
บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ ๒  
เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท 

๑๕ พฤศจิกายน 
๒๕๖๔ 
 

 อ.ดร.สริีวัฒน ์
อายุวัฒน์ 
 

 กิจกรรมที่ ๓ 
๓.๑ จดัทำแผนการตรวจสอบ
คุณภาพ (Quality Auditing) 
พร้อมประชาสัมพันธ์สื่อสาร  
๓.๒ ดำเนินการตรวจสอบ
คุณภาพตามแผน 

กิจกรรมที่ ๓ 
- คณะกรรมการ
ดำเนินงาน
ประกันคณุภาพ
จำนวน  
๒๐ คน 
 

กิจกรรมที่ ๓  
(ใช้เงินอุดหนุน) 
กิจกรรมที่ ๓.๑ 
-ไม่ใช้งบประมาณ 
กิจกรรมที่ ๓.๒ 
-ไม่ใช้งบประมาณ 
 

พฤศจิกายน
๒๕๖๔ 

 อ.ดร.สริีวัฒน ์
อายุวัฒน์ 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(วิธีดำเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ (บาท) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

๓.๓ รายงานผลการตรวจสอบ
คุณภาพแก่คณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัย 
๓.๔ ประเมินตัวชี้วัดความสำเร็จ
ตามแผนพัฒนาคณุภาพ 
(Improvement plan) และ
รายงานต่อผูเ้กี่ยวข้องเพื่อการ
ปรับปรุงและพัฒนา 

กิจกรรมที่ ๓.๓ 
-ไม่ใช้งบประมาณ 
 
กิจกรรมที่ ๓.๔ 
-ไม่ใช้งบประมาณ 
 

  กิจกรรมที่ ๓.5 
รายงานผลการประเมิน
กระบวนการต่อคณะ
กรรมการบริหารวิทยาลัยเพื่อ
แนวทางการปรับปรุงและพัฒนา 

กิจกรรมที่ ๓.5 
- คณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัย 
 

กิจกรรมที่ ๓.5 
-ไม่ใช้งบประมาณ 
 

พฤศจิกายน
๒๕๖๔ 

 อ.ดร.สริีวัฒน ์
อายุวัฒน์ 
 

  กิจกรรมที่ ๔ การตรวจสอบ
คุณภาพ (Quality 
Assessment) 
กิจกรรมที่ 4.1-4.2 
4.1 จัดประชุมถอดบทเรียน
หรือเทียบเคียงผลการ
ดำเนินงานในระบบกลไกที่
กำหนดกับหน่วยงานที่คัดสรร  
นำผลการเทียบเคียงมาดำเนิน 
งานสู่แนวปฏิบัติที่ดี 

 
 
 
กิจกรรมที่ 4.1-
4.2 
- คณะกรรมการ
ดำเนินงาน
ประกันคณุภาพ
จำนวน ๒๐ คน 
 

 
 
 
กิจกรรมที่ 4.1-4.2 
๑. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
๒๐คนx๑มื้อx๒๕บาท เป็นเงิน 
๕๐๐ บาท 
๒. ค่าถ่ายเอกสาร เป็นเงิน 
๑,๐๐๐ บาท 
 

 
 
 
กิจกรรมที่ 4.1 
3 มีนาคม 2565 
 
 
 
 
 

 อ.ดร.สายชล 
จันทร์วิจิตร 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(วิธีดำเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ (บาท) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

4.2 จัดประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทบทวนคู่มือการบริหาร
คุณภาพ (ฉบับปรับปรุง 
ปีงบประมาณ 2565) พร้อม
จัดทำแนวทางการพัฒนาเพ่ือ
ยกระดับความสำเร็จของค่า
เป้าหมายและตัวชี้วัดของระบบ
ที่กำหนด 

รวมกิจกรรมที่ 4.1-4.2 
เป็นเงิน ๑,๕๐๐บาท 

กิจกรรมที่ 4.2 
3 มีนาคม 2565 
 

  กิจกรรมที่ ๔.3 
4.3 การประชุมเชิงปฏิบัติการ
เตรียมความพร้อมการประเมิน
คุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 
๒๕๖๔   
 

กิจกรรมที่ ๔.3 
- กลุ่มอาจารย์ 
๖๙ คน 
- กลุ่มสาย
สนับสนุน ๕๓ 
คน 
 

กิจกรรมที่ ๔.3 
(ใช้เงินอุดหนุน) 
๑. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จำนวน ๑๒๒ คน x ๒๕ บาทX 
๔ มื้อ เป็นเงิน ๑๒,๒๐๐ บาท 
๒. ค่าอาหารกลางวันจำนวน 
๑๒๒ คน x ๕๐ บาทX ๒ มื้อ 
เป็นเงิน ๑๒,๒๐๐ บาท 
๓. ค่าถ่ายเอกสาร ๓,๐๐๐ บาท 
รวมกิจกรรมที่ ๔.3  
เป็นเงิน ๒๗,๔๐๐ บาท 
 
 

30-31 
พฤษภาคม  
๒๕๖๕ 
(๒ วัน) 

 

 อ.ดร.สายชล
จันทร์วิจิตร 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(วิธีดำเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ (บาท) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

  กิจกรรมที่ ๔.4 
๔.4 ประชุมตรวจประเมิน
คุณภาพการจัดการศึกษาด้วย
ตนเอง (Pre assessment) 
 

กิจกรรมที่ ๔.4  
- กลุ่มอาจารย์ 
๖๙ คน 
- กลุ่มสาย
สนับสนุน ๕๓ 
คน 
 

กิจกรรมที่ ๔.4(ใช้เงินอุดหนุน) 
- สำหรับอาจารย์  
๑. ค่าถ่ายเอกสาร ๓,๐๐๐ บาท 
- สายสนับสนนุ 
-ไม่ใช้งบประมาณ 
รวมเงินกิจกรรมที่ ๔.4 
เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท 

14-15 
มิถุนายน 
๒๕๖๕ 

 

 อ.ดร.สายชล
จันทร์วิจิตร 
 

  กิจกรรมที่ ๔.5 
๔.5 เตรียมความพร้อมรับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาจาก
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 
๔.5.๑ วิพากษ์ SAR และ
ตรวจสอบหลักฐาน 
๔.5.๒ ลงข้อมลูในระบบ CHE-
QA online 
๔.5.๓ ประสานคณะพยาบาล
ศาสตร์ในการกำหนดและแต่งตั้ง
คณะกรรมการผู้ประเมิน
คุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย 
๔.5.๔ รับการประเมิน 
๔.5.๕ รายงานผลการประเมิน
ต่อคณะพยาบาลศาสตร ์

กิจกรรมที่ ๔.5 
- กลุ่มอาจารย์ 
๖๙ คน 
- กลุ่มสาย
สนับสนุน ๕๓ 
คน 
 

กิจกรรมที่ ๔.5 (ใช้เงินอุดหนุน) 
๑. ค่าตอบแทนวิทยากร
หน่วยงานเอกชน จำนวน ๑ คน 
x ๗ ชม.xชม.ละ ๑,๒๐๐บาทx๒ 
วัน เป็นเงิน ๑๖,๘๐๐ บาท 
๒. ค่าตอบวิทยากรหน่วยงาน
รัฐบาล จำนวน ๒ คน x ๗ ชม.x
ชม.ละ ๓๐๐บาทx๒ วัน เป็นเงิน 
๘,๔๐๐ บาท 
๓. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จำนวน ๑๒๒ คน x ๒๕ บาทX 
๔ มื้อ เป็นเงิน ๑๒,๒๐๐ บาท 
๔. ค่าอาหารกลางวันจำนวน 
๑๒๒ คน x ๕๐ บาทX ๒ มื้อ 
เป็นเงิน ๑๒,๒๐๐ บาท 

7-8 กรกฎาคม  
๒๕๖๕ 
(๒ วัน) 

 

 อ.จันทร์จิรา 
อินจีน 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(วิธีดำเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ (บาท) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

๕. ค่าท่ีพักวิทยากร จำนวน ๒ 
ห้อง x๒วัน X วันละ ๑,๒๐๐
บาท เป็นเงิน ๔,๘๐๐ บาท 
๖. ค่าเดินทางวิทยากร ไป-กลับ/
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นเงิน 
๑๐,๐๐๐ บาท 
๗. ค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่ม รายงาน
การประเมนิตนเองระดบัหลักสูตร 
จำนวน ๑๐๐ เลม่ X ๘๐ บาท  
เป็นเงิน ๘,๐๐๐ บาท 
๘. ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เป็นเงิน 
๖,๐๐๐ บาท 
รวมกิจกรรมที่ ๔.5 
เป็นเงิน ๗๘,๔๐๐ บาท 

  กิจกรรมที่ ๔.6 
๔.6 ประชุมจัดทำ 
Improvement plan 

กิจกรรมที่ ๔.6 
- คณะกรรมการ
ประกันคณุภาพ
ของวิทยาลัย 
จำนวน ๒๐ คน 

กิจกรรมที่ ๔.6 
๑. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จำนวน ๒๐ คน x ๒๕ บาทX ๒ 
มื้อ เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท 
รวมกิจกรรมที่ ๔.6  
เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท 
 
 

19 กรกฎาคม   
๒๕๖๕ 

 อ.ดร.สริีวัฒน ์
อายุวัฒน์ 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(วิธีดำเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ (บาท) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

  กิจกรรมที่ ๔.7 
๔.7 ถ่ายทอดแผนงาน
โครงการสู่การปฎิบัติโดยบรรจุ
โครงการในแผนปฏิบัติการ
ประจำปี 

กิจกรรมที่ ๔.7 
- อาจารย์ ๖๙ 
คน สายสนับสนุน 
๕๓คน 

กิจกรรมที่ ๔.7 
-ไม่ใช้งบประมาณ 
 
รวมเงินกิจกรรมที่ ๔ 
เป็นเงิน ๑๑๔,๓๐๐ บาท 

27 กรกฎาคม 
๒๕๖๕ 

 อ.ดร.สริีวัฒน ์
อายุวัฒน์ 
 

  กิจกรรมที่ ๕ 
เตรียมความพร้อมรับการ
ประเมินสภาการพยาบาล 
๕.๑ ประชุมเชิงปฏิบตัิการทำ
ความเข้าใจตัวช้ีวัดและเกณฑ์การ
รับรองสถาบันของสภาการ
พยาบาลและปฏิบตัิการเขียน
รายงานการประเมินตนเอง 
๕.๒ วิพากษ์รายงานการประเมิน
ตนเองและตรวจสอบประเมิน
หลักฐานการรายงานที่เกี่ยวข้อง 
 

กิจกรรมที่ ๕ 
- กลุ่มอาจารย์ 
๖๙ คน 
- กลุ่มสาย
สนับสนุน ๕๓ 
คน 
 

กิจกรรมที่ ๕ (ใช้เงินอุดหนุน) 
๑. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 
๑ คน x ๖ ชม.xชม.ละ ๑,๒๐๐
บาทx๒วันเป็นเงิน ๑๔,๔๐๐บาท 
๒.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 
จำนวน 100 คน x ๒๕ บาทX 
๔ มื้อ เป็นเงิน ๑0,0๐๐ บาท 
๓. ค่าอาหารกลางวันจำนวน ๑
00 คน x ๕๐ บาทX ๒ มื้อ เป็น
เงิน ๑0,0๐๐ บาท 
๔. ค่าท่ีพักวิทยากร จำนวน 3
วัน X วันละ ๑,๒๐๐บาท เป็น
เงิน 3,6๐๐ บาท 
๕. ค่าเดินทางวิทยากร ไป-กลับ/
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นเงิน 
๑๐,๐๐๐ บาท 
๖. ค่าถ่ายเอกสาร 2,6๐๐ บาท 
 

10-11 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 อ.ดร.สริีวัฒน ์
อายุวัฒน์ 
อ.จันทร์จิรา
อินจีน 
อ.ดร.สายชล
จันทร์วิจิตร 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(วิธีดำเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ (บาท) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

รวมเงินกิจกรรมที่ ๕ 
เป็นเงิน ๕0,6๐๐ บาท 

  กิจกรรมที่ ๖ เตรียมความพร้อม
การดำเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาตามระบบ 
AUN-QA 
๖.๑ ประชุมเชิงปฏิบตัิการทำ
ความเข้าใจตัวช้ีวัดและตามระบบ 
AUN-QA และปฏิบัติการเขียน
รายงานการประเมินตนเอง 
๖.๒ วิพากษ์รายงานการ
ประเมินตนเองและตรวจสอบ
ประเมินหลักฐานการรายงานที่
เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมที่ ๖ 
- อาจารย์ ๖๙ 
คน 
- สายสนับสนุน 
๕๓ คน 

กิจกรรมที่ ๖ (ใช้เงินอุดหนุน) 
๑. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 
2คน x๖ชม.xชม.ละ ๑,๒๐๐บาท
x๒วันเป็นเงิน 28,8๐๐ บาท 
๒.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 
จำนวน 95 คน x ๒๕ บาทX ๔ 
มื้อ เป็นเงิน 9,5๐๐ บาท 
๓. ค่าอาหารกลางวันจำนวน 
95 คน x ๕๐ บาทX ๒ มื้อ เป็น
เงิน 9,5๐๐ บาท 
4. ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เป็นเงิน 1,
๐๐๐ บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ ๖ 
เป็นเงิน 48,8๐๐ บาท 
 
 
 
 
 

7-8 ธันวาคม 
๒๕๖๔ 

 อ.ดร.สริีวัฒน ์
อายุวัฒน์ 
อ.จันทร์จิรา
อินจีน 
อ.ดร.สายชล 
จันทร์วิจิตร 
 

สรุปงบประมาณโครงการ RP๐๕-35 ๒18,๒๐๐    
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โครงการ/วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(วิธีดำเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ (บาท) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

โครงการ RP05-36 
โครงการพัฒนาการ
ดำเนินงานประชาสมัพันธ์ 
เสริมสร้างภาพลักษณ์ของ
วิทยาลัยพยาบาลฯ  
(รหัสคณะ FON-Adm-
S26) 
 
 โครงการเพื่อพัฒนา
วิทยาลัยตามกลยุทธ์ 
โครงการงานประจำ 
 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร 
นโยบาย ข้อมูลตลอดจน
สาระความรูต้่างๆแก่
บุคลากรและประชาชน
ทั่วไป(สาธารณชน) 
2. เพื่อประชาสัมพันธ์
หลักสตูรระดับต่างๆ และ
หลักสตูรการอบรมของ
วิทยาลัย แก่สาธารณชน 

๑. ร้อยละ 90 ของ
บุคลากรภายในรับรู้
ภาพลักษณ์และการ
บริการที่ดีของวิทยาลยัฯ                                                              
๒. ร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลากรมีความพึงพอใจ
ต่อการดำเนินงาน
ประชาสมัพันธ์ของ
องค์กรในระดับดี 
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับหรือ
มากกว่า ๓.๕๑)  
3. ร้อยละ 100 ของ
หลักสตูรที่วิทยาลัย
ดำเนินการไดร้ับการ
ประชาสมัพันธ์ 
4.ร้อยละ 80 ของ
โครงการ/หรือกิจกรรม
ภายในวิทยาลัยฯได้รับ
การประชาสัมพันธ์แก่
บุคลากรและหน่วยงาน 
ภายนอก 
5.ผูร้ับรู้การประชาสัมพันธ ์
ข้อมูลข่าวสาร ของ

๑.วิเคราะห์ข้อมลูผลการ
ดำเนินงานงานประชาสัมพันธ์  
ในปีงบประมาณ๒๕๖4 
๒. จัดทำแผนการ/กิจกรรมเพื่อ 
ดำเนินงานประชาสัมพันธ์ 
3.จัดทำ/ปรับปรุง สื่อ
ประชาสมัพันธ์วิทยาลัยทั้ง
ภายในและภายนอก ได้แก ่
- แผ่นพับประชาสมัพันธ์แนะนำ
วิทยาลัยฯ และแนะนำหลักสูตร 
-โปสเตอร์/ป้ายไวนลิต่างๆ/ป้าย
ช่ือบุคลากรหน้าห้องพัก/ป้ายชื่อ
ประจำห้อง /ป้ายรณรงค์/ป้าย
โครงสร้าง/ป้ายช่ือ/วดีีทัศน ์
นำเสนอวิทยาลัย ฯลฯ 
4.ดำเนินการเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์ 
4.1 กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารผ่านสื่อสังคมภายใน
องค์กร 
4.2 กิจกรรมการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อพ้ืนฐาน
ภายในหน่วยงาน เช่นป้าย 

- อาจารย์  69 คน 
- บุคลากรสาย
สนับสนุน 53 คน 
รวม 122 คน 
-นักศึกษา
พยาบาลทุกช้ัน
ปี 4 
-บุคคลภายนอก 
/ที่เข้ารับาร
ศึกษา /ดูงาน
ฝึกอบรมจาก
วิทยาลัยฯ / 
5.ประชาชน
ทั่วไป 

 (ใช้เงินอุดหนุน) 
- ค่าถ่ายเอกสารเผยแพร่ 
จำนวน 1,000 ใบ x 10 บาท 
เป็นเงิน 10,000 บาท 
- ค่าวัสดุ เป็นเงิน  
35,๐๐๐ บาท 
- ค่าป้ายโครงสร้าง เป็นเงิน 
5,000 บาท 
- อุปกรณ์จัดบูธ จำนวน 
30,000 บาท 
รวมเป็นเงิน 80,000บาท 
 
 

ตุลาคม 2564 
- กันยายน 
2565 

- วิทยาลัยมีช่องทาง
เผยแพร่
ประชาสมัพันธ์ผลงาน
ของวิทยาลัยฯ ท้ังใน 
- วิทยาลัยมีชื่อเสียง
จากการประชาสัพ
มันธ์และมภีาพลักษณ์
ที่ด ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ.ปานจันทร ์
คนสูง 
น.ส.ปวิช 
ศักดิศิลป ์
น.ส.ชุลีพร 
ทองโพธิ์เลน 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(วิธีดำเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ (บาท) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

3. เพื่อประชาสัมพันธ์
โครงการและกิจกรรม
ต่างๆในวิทยาลัยแก่
สาธารณชน 

วิทยาลัยมีความเห็นต่อ
ภาพลักษณ์ของวิทยาลัย 
อยู่ในระดับดี (แบบ
ประเมินรูปแบบGoogle 
From ให้บุคคลภายนอก
ประเมิน) 

โปสเตอร์ ไวนลิ เอกสาร คัด
เอาห์ แผ่นพับฯลฯ 
4.3 กิจกรรมเปิดบ้านเบนทุกา
รับสมาชิกใหม่ (open house) 
4.4 กิจกรรมประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อมวลชน (วิทยุ โทรทัศน์ 
นสพ.) 
 4.5 กิจกรรมเดินสายแนะแนว
หลักสตูรและการรับสมัคร
นักศึกษา 
5. ประเมินผลการดำเนินงาน 
ปชส.และวเิทศสัมพันธ์และ
รายงานผู้บริหาร 
6. นำผลการประเมินนำมา
ปรับปรุงการดำเนินงานในปี
ต่อไป 
 
 
 
 

สรุปงบประมาณโครงการ RP05-36  80,000     
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โครงการ/วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(วิธีดำเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ (บาท) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

โครงการ RP05-๓7
พัฒนาวิทยาลัยสีเขียว 
(Green College)  
(รหัสคณะ FON-Adm-
S28) 
 
 โครงการเพื่อพัฒนา
วิทยาลัยตามกลยุทธ์ 
โครงการงานประจำ 
 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อใหบุคลากรและ
นักศึกษา 
๑. มีความร ูความเข้าใจ
การพัฒนาองค์กรสีเขยีว 
๒. มีส่วนร่วมในการพัฒนา
องค์กรให้เป็นองค์กรสี
เขียว 
3.แสดงออกถึงการมี
พฤติกรรมในการใช้
พลังงานอย่างประหยัด 

1. ระดับความสำเร็จของ
การพัฒนาองค์กรให้เป็น
องค์กรสีเขียว (Green 
college) 
2.ร้อยละ ๕ ของปริมาณ
การใชน้ำประปาลดลง 
3.ร้อยละ ๕ ของปริมาณ
การใชไฟฟ้าลดลง 
4.ร้อยละ ๕ ของปริมาณ
การใชกระดาษใน
วิทยาลัยลดลงเมื่อเทียบ
กับปีงบประมาณที่แล้ว  
5.ร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลากรและนักศึกษา  
มีความรู้ ความเข้าใจ 
เรื่องการพัฒนาองค์กรให้
เป็นองค์กรสีเขียว 
6.ร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลากร และนักศึกษา 
มีส่วนร่วมในการพัฒนา
องค์กรสีเขียว 
(เช่นการแยกขยะ ลด
ปริมาณขยะ  เขารวม

กิจกรรมที่ 1 
ทบทวน/กำหนดนโยบายการ
พัฒนาองค์กรสีเขียว 
-แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงาน 
-ทบทวน/กำหนดนโยบายการ
พัฒนาองค์กรสีเขียว 
-จัดทำแผนการดำเนินงานและ
คู่มือการพัฒนาองค์กรให้เป็น
องค์กรสีเขียว(ครอบคลุมการ
จัดการสิ่งแวดล้อม การใช้
ทรัพยากรและพลังงาน การจดั 
ซื้อจัดจ้าง การจดัการขยะ๕ ส)  
 
กิจกรรมที่ ๒ 
ประชุมเชิงปฏิบัตกิาร 
การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กร
สีเขียว 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการ
ดำเนินงาน  
จำนวน ๒๐ คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ ๑ 
-ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตุลาคม 2564 
 

๑.บุคลากรและนักศึกษา 
มีจิตสาํนึกและมี
พฤติกรรมในการใช้
พลังงานอย่างประหยัด 
๒.วิทยาลยัมีคณุภาพ สิ่ง
แวดลอมท่ีดีและเอื้อต่อ
การมีสุขภาพดีของ
คนทำงานทุกคน 
๓.วิทยาลยัได้รับการ
ยอม รับว่าเป็นวิทยาลัย
สีเขียว 
 

นายศักดิธัช 
ปลื้มวงศ ์
น.ส.ณัฐธกานต ์
ศิริรัตตานนท ์
 
 



      แผนปฏิบัตกิาร ปีงบประมาณ ๒๕๖5  วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี พทุธชินราช (ปรับแผนกลางปี) หน้า 293 
  

  

โครงการ/วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(วิธีดำเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ (บาท) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรม Big cleaning 
day ฯลฯ ) 
 

กิจกรรม ๒.๑  
อบรมให้ความรู้แก่บุคลากร
เร่ืองการพัฒนาองค์กรให้เป็น
องค์กรสีเขียว 
-บรรยายให้ความรู ้
โดยวิทยากร 
-แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบตั ิ
 

กิจกรรมที่ ๒.1 
อาจารย์และ
เจ้าหน้าที่  
จำนวน ๑๒๒ คน 

กิจกรรมที่ ๒.1 (ใช้เงินอุดหนุน) 
๑.ค่าตอบแทนวิทยากร
หน่วยงานราชการ จำนวน 2 
คน x ชม.ละ ๖๐๐บาท x ๓ 
ช่ัวโมง เป็นเงิน 3,6๐๐ บาท 
2. ค่าอาหารว่าง 1 มื้อ X ๒๕ 
บาท X ๑๒๐ คน เป็นเงิน 
๓,๐๐๐ บาท 
3. ค่าวัสดุ เป็นเงิน 3,๐๐๐บาท 
รวมเป็นเงิน ๙,6๐๐ บาท 

 
 

 กิจกรรม ๒.2  
อบรมให้ความรู้ นักศึกษาเร่ือง
การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กร
สีเขียว  
-บรรยายให้ความรู ้
โดยวิทยากร 
-แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบตั ิ
 

กิจกรรมที่ ๒.2 
นักศึกษาทุกช้ัน
ปี รวม 588 
คน 
(ปี1=๑2๐,ปี
2=149, 
ปี3=177,ปี
4=142) 

กิจกรรมที่ ๒.2  
(แบบออนไลน์และออนไซต์) 
-ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 

8 มิถุนายน 
2565 
 
 
 
 
 
 

  

  กิจกรรมที่ 3Big cleaning day  
-จัดทำแผนการดำเนินงาน
กิจกรรม 5 ส บรเิวณโดยรอบ
วิทยาลัย (ทุกวันพุธเวลา15.00-
17.00น.) 

อาจารย์และ
เจ้าหน้าท่ี 
จำนวน ๑๒๐คน 
นักศึกษาทุกช้ัน
ปี รวม 588คน 

กิจกรรมที่ 3 Big cleaning 
day 
(ใช้เงินรายไดส้ถานศึกษา) 
-ค่าวัสดุ เป็นเงิน 8,000บาท 
รวมเป็นเงิน 8,000 บาท 

ตุลาคม 2564-
กันยายน 
2565  
(ทุกวันพุธ) 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(วิธีดำเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ (บาท) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

-ดำเนินงานตามแผน 
-ประเมินผลการดำเนินงาน 
-สรุปผลการดำเนินงานและ
รายงานผู้บริหาร 

(ปี1=๑2๐,ปี
2=149, 
ปี3=177,ปี
4=142) 

 
 

 กิจกรรมที่ ๔ ติดตามประเมินผล
การดำเนินงาน 
-ประเมินผลการดำเนิน งานตาม
แผนพัฒนา องค์กรสีเขียว 
-วิเคราะหส์รุปผลการดำเนินงาน  
-รายงานผลการดำเนินงานต่อ
ผู้บริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการ
ดำเนิน งาน 
จำนวน ๒๐ คน 
 

กิจกรรมที่ ๔ 
ติดตามประเมินผลการ
ดำเนินงาน 
-ไม่ใช้งบประมาณ 

คร้ังท่ี 1 
มีนาคม2565 
คร้ังท่ี 2 
สิงหาคม2565 
 

  

สรุปงบประมาณโครงการ RP05-๓7 17,600    
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โครงการ/วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(วิธีดำเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ (บาท) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

โครงการ RP05-38 
ประชุมเชิงปฏิบัติการการ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย (รหัสคณะ FON-
Adm-R21) 
 
 โครงการเพื่อพัฒนา
วิทยาลัยตามกลยุทธ์ 
โครงการงานประจำ 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษา 
๑.มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง
การป้องกันบรรเทาสาธารณ
ภัย 
๒.สามารถช่วยเหลือตัวเอง
และผู้อื่นได ้
 
 
 
 
 

๑.ร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลากรและนักศึกษา มี
ความรู้ความเข้าใจเรื่อง
การบรรเทา 
สาธารณภัยภัยธรรมชาติ
และภยัพิบัต ิ
๒.ร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลากรและนักศึกษาที่
เข้าร่วมอบรมมีความ
คิดเห็นว่าสามารถนำ
ความรู้ไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจำวันได ้

๑.อบรมให้ความรู้ และซ้อม
แผนการป้องกันอัคคีภัยและแนว
ทางการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยและคุ้มครองภัย ภัย
ธรรมชาติและภัยพิบัติโดย 
วิทยากรจากป้องกันภัยจังหวัด
พิษณุโลก/หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
๒.การสาธิตและสาธิตย้อนกลับ  
การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
ภัยธรรมชาติและภยัพิบัต ิ
 
 

๑.อาจารย์  
ข้าราชการ 
เจ้าหน้าท่ี  
๑๒๐ คน 
๒.นักศึกษา 
ทุกช้ันปี  
๕๓๒ คน 
(ปี1=90,  
ปี2= 117, 
ปี3=๑148,   
ปี4=๑77) 
จำนวน  
๕32 คน 

(ใช้เงินอุดหนุน) 
๑.ค่าตอบแทนวิทยากร 
หน่วยงานราชการ (ภาคทฤษฎี)  
๓ ชม.x ชม.ละ๖๐๐บาท x ๒ คน 
เป็นเงิน ๓,๖๐๐ บาท 
๒.ค่าตอบแทนวิทยากร 
หน่วยงาน (ภาคปฏิบัติ) 
๒ ชมx ชม.ละ ๓๐๐ บาท 
 X ๕ คนเป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท 
3.ค่าอาหารว่างวิทยากร 
๗ คน x ๒๕ บาท เป็นเงิน ๑๗๕ 
บาท 
4. ค่าวัสดุอุปกรณ์ 5,000 บาท 
รวมเป็นเงิน 11,775 บาท  

2๕ พฤศจิกายน
๒๕๖4 
(1/๒ วันบ่าย) 
 

วิทยาลัยมผีลการ
ดำเนินงานตาม
กฎหมายว่าด้วย
องค์กรที่มีอาคารสูง
เกิน 3 ช้ัน 
 

อ.รณภพ 
อิ้มทับ 
 
 

สรุปงบประมาณโครงการ RP05-๓8 11,775     
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โครงการ/วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(วิธีดำเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ (บาท) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่ RP05-๓9
โครงการสนับสนุนการ
ดำเนินงานตามพันธกจิ
ของวิทยาลัย (รหัสคณะ 
FON-Adm-R21) 
 
 โครงการเพื่อพัฒนา
วิทยาลัยตามกลยุทธ์ 
โครงการงานประจำ 
 
วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อสนับสนุนและ
อำนวยความสะดวกในการ
จ้างเหมา จัดจ้างบุคลากร 
ในการปฏิบัติงานของแต่
ละพันธกิจหลักของ
วิทยาลัย 
2. เพื่อสนับสนุนและ
อำนวยความสะดวกในการ
จัดหาวัสดุ ครภุัณฑ์ 
อาคารสถานท่ี ในการ
ปฏิบัติงานของแต่ละพันธ
กิจหลักของวิทยาลัย 

1. ร้อยละ 80 ของ
ครุภณัฑ์/สิ่งก่อสรา้งที่มี
การเสนอให้จดัหา/
ปรับปรุง/ซ่อมแซมมีการ
ดำเนินงานตามเวลาที่
กำหนด  
2. ร้อยละ80ของการ
จัดหาจ้างเหมาบุคคล
สามารถดำเนินงานได้
ตามเวลาและคุณลักษณ
จำเพาะที่กำหนด 
3. ระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการในแต่ละ
พันธกิจของงานอำนวย 
การอยู่ใมนระดับดี 
ค่าเฉลี่ยนมากกว่า3.51 
จากคะแนนเตม็5 
4. มีรายงานการ
วิเคราะหค์่าใช้จ่ายใน
การดำเนินงานท่ีถูกต้อง
ตามสภาพจริง 
5. ไมม่ีข้อท้วงติงในการ
ดำเนินงานการจดัซื้อจัด

กิจกรรมที่ 1 การจัดหาครุภัณฑ์ 
1. สำรวจและตรวจสอบวัสดุ
คงเหลือประจำป ี
2. สำรวจความต้องการจัดหา/
จัดซื้อ/จดัจ้างปรับปรุง/
ซ่อมแซมครภุณัฑ์/สิ่งก่อสร้าง  
3.ประชุมคณะกรรมการบริหาร
ทรัพยากรฯ เพื่อพิจารณา
ต้องการจัดหา/จัดจ้าง บุคลากร 
จัดซื้อวัสดุ ครุภณัฑ์ และการ
ปรับปรุง/ซ่อมแซมครุภณัฑ/์
สิ่งก่อสร้าง 
4.จัดทำแผนการสนับสนุนการ
จัดหา/จัดจ้าง/จัดซื้อปรับปรุง/
ซ่อมแซมครภุณัฑ์/สิ่งก่อสร้าง 
5.รวบรวมแผนส่งขออนุมัติจาก
คณะพยาบาลศาสตร์และ
สถาบันพระบรมราชชนกและ
ตรวจสอบผลการพิจารณาเพื่อ
ดำเนินการต่อไป 
6. เมื่อได้รับการพิจารณา 
ดำเนินการจัดหา/จัดจา้ง/จัดซื้อ
ปรับปรุง/ซ่อมแซมครุภณัฑ/์

๑.อาจารย์  ๖๙ 
คน 
๒.สายสนบัสนุน 
๕๓ คน 
รวม 12๒ คน 
๓.นักศึกษา รวม 
๕๓๒ คน 
 

กิจกรรมที่ 1 การจัดหาครุภัณฑ์ 
1.1 ระบบ/สร้างถังบำบัดน้ำเสีย 
- 
1.2 เครื่องปรับอากาศ อาคาร
เรียนและหอพัก (เงินอุดหนุน) 
444,800 บาท  
(เงินรายได้) 174,933.23 
บาท  
1.3 ครุภณัฑ์การแพทย์ศูนย์การ
เรียนรู้ (เงินรายได้) 500,000 
บาท (LRC)  
รวมเงินอุดหนุนกิจกรรมที่ 1 
943,800 บาท 
รวมเงินรายได้กิจกรรมที่ 1  
674,933.23 บาท 
รวมทั้งหมดกิจกรรมที่ 1 เป็น
เงิน 1,618,733.23 บาท 
 

ตุลาคม25๖4 
-กันยายน 
25๖5 

วิทยาลัยมีบุคลากร
และสิ่งสนับสนุนการ
ดำเนินงานท่ีเพียงพอ 
พร้อมใช้ ส่งผลให้แต่
ละพันธกิจสามารถ
ดำเนินงานได้ตาม
เป้าหมายที่กำหนดไว้
ในแผนปฏิบัติประจำป ี
 

น.ส.วิรัตน ์
อมกระโทก 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(วิธีดำเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ (บาท) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

3. เพื่อควบคุมกำกับการ
บริหารจดัการ การจัดซื้อ
จัดจ้างบุคลากรและวัสดุ
ครุภณัฑ์ในการปฏิบัติงาน
ให้เกิดประโยชน์สุงสุด 
4. เพื่อประสิทธิภาพของ
การคำนวณการปันส่วน
ค่าใช้จ่ายต่อหัวในการ
ดำเนินงานตามพันธกิจ
ของวิทยาลัย 

 
 

จ้างจากหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
 

สิ่งก่อสร้าง ตามระเบียบการ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุฯ 
7. อำนวยความสะดวกในการ
ดำเนินการเบิกจ่ายวสัดุ การใช้คน 
ครุภณัฑ์ และสิ่งก่อสร้าง 
8. ดำเนินการตรวจสอบติดตาม
การปรับปรุง/ซ่อมแซมครภุัณฑ์/
สิ่งก่อสร้าง 
9.ติดตาม ควบคมุการดำเนินงาน 
และรายงานผลต่อกรรมการ 
บริหารเป็นระยะๆ 
10.ดำเนินการให้มีการเบิกจ่าย
งบประมาณตามเวลาที่กำหนด 
11.ติดตามให้มีการตรวจรับงาน
ตามระยะเวลาที่กำหนด และ
รายงานต่อคณกรรมการบริหาร 
12. ประเมินผลความพึงพอใจ
ของบุคลากรต่อการจัดหา/
ปรับปรุง/ซ่อมแซมครุภณัฑ์
สิ่งก่อสร้าง 
13.ประเมินผลการดำเนินงาน 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(วิธีดำเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ (บาท) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

  กิจกรรมที่ 2 การจัดซ้ือจัดจ้าง
วัสดุเพ่ือสนับสนนุการดำเนิน 
งานตามพันธกิจของวิทยาลัย   
1. สำรวจและตรวจสอบวัสดุ
คงเหลือประจำป ี
2. สำรวจความต้องการจัดหา/
จัดซื้อ/จดัจ้างปรับปรุง/
ซ่อมแซมครภุณัฑ์/สิ่งก่อสร้าง  
3.ประชุมคณะกรรมการบริหาร
ทรัพยากรฯ เพื่อพิจารณา
ต้องการจัดหา/จัดจ้าง บุคลากร 
จัดซื้อวัสดุ ครุภณัฑ์ และการ
ปรับปรุง/ซ่อมแซมครุภณัฑ/์
สิ่งก่อสร้าง 
4.จัดทำแผนการสนับสนุนการ
จัดหา/จัดจ้าง/จัดซื้อปรับปรุง/
ซ่อมแซมครภุณัฑ์/สิ่งก่อสร้าง 
5.รวบรวมแผนส่งขออนุมัติจาก
คณะพยาบาลศาสตร์และ
สถาบันพระบรมราชชนกและ
ตรวจสอบผลการพิจารณาเพื่อ
ดำเนินการต่อไป 

๑.อาจารย์  ๖๙ 
คน 
๒.สายสนับสนุน 
๕๓ คน 
รวม 12๒ คน 
๓.นักศึกษา รวม 
๕๓๒ คน 
 

กิจกรรมที่ 2 การจัดซ้ือจัดจ้าง
วัสดุเพ่ือสนับสนนุการ
ดำเนินงานตามพันธกจิของ
วิทยาลัย  
2.1.จัดซื้อวัสดุคงคลัง
สำนักงาน/งานบ้านงานครัว 
(เงินอุดหนุน) 520,536.21 
บาท  (เงินรายได้) 671,412
บาท  
2.2 จดัซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซม
บำรุงรักษา (เงินอุดหนุน)
400,000 บาท (เงินรายได้) 
125,200 บาท 
2.3 ค่าจ้างถ่ายเอกสารจำนวน
(เงินอุดหนุน) 60,000 บาท  
2.4  ค่าน้ำมันตัดหญ้ารายเดือน 
(เงินอุดหนุน) 18,000 บาท  
2.5 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (เงิน
อุดหนุน) 140,000 บาท  
รวมเงินอุดหนุน กิจกรรมที่ 2 
1,138,536.21 บาท 
รวมเงินรายได้กิจกรรมที่ 2  
796,612 บาท 

ตุลาคม25๖4 
-กันยายน 
25๖5 

 น.ส.อรปภา 
จำนงค์วัย 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(วิธีดำเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ (บาท) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

6. เมื่อได้รับการพิจารณา 
ดำเนินการจัดหา/จัดจา้ง/จัดซื้อ
ปรับปรุง/ซ่อมแซมครุภณัฑ/์
สิ่งก่อสร้าง ตามระเบียบการ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุฯ 
7. อำนวยความสะดวกในการ
ดำเนินการเบิกจ่ายวสัดุ การใช้คน 
ครุภณัฑ์ และสิ่งก่อสร้าง 
8. ดำเนินการตรวจสอบติดตาม
การปรับปรุง/ซ่อมแซมครภุัณฑ์/
สิ่งก่อสร้าง 
9.ติดตาม ควบคมุการดำเนินงาน 
และรายงานผลต่อกรรมการ 
บริหารเป็นระยะๆ 
10.ดำเนินการให้มีการเบิกจ่าย
งบประมาณตามเวลาที่กำหนด 
11.ติดตามให้มีการตรวจรับงาน
ตามระยะเวลาที่กำหนด และ
รายงานต่อคณกรรมการบริหาร 
12. ประเมินผลความพึงพอใจ
ของบุคลากรต่อการจัดหา/ 
ปรับปรุง/ซ่อมแซมครุภณัฑ์
สิ่งก่อสร้าง 

รวมทั้งหมด กิจกรรมที่ 2 
1,935,148 บาท  
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โครงการ/วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(วิธีดำเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ (บาท) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

13.ประเมินผลการดำเนินงาน 
  กิจกรรมที่ 3 จัดจ้างเหมา

ซ่อมแซม 
1 สำรวจและตรวจสอบความ
พร้อมใช้งานของอาคารสถานท่ี
เพื่อสนับสนุนการเรยีนการสอน
และออกแบบการปรับปรุงพร้อม
กำหนดราคากลาง 
2. สำรวจความต้องการจัดหา/
จัดซื้อ/จดัจ้างปรับปรุง/
ซ่อมแซมครภุณัฑ์/สิ่งก่อสร้าง  
3.ประชุมคณะกรรมการบริหาร
ทรัพยากรฯ เพื่อพิจารณา
ต้องการจัดหา/จัดจ้าง บุคลากร 
จัดซื้อวัสดุ ครุภณัฑ์ และการ
ปรับปรุง/ซ่อมแซมครุภณัฑ/์
สิ่งก่อสร้าง 
4.จัดทำแผนการสนับสนุนการ
จัดหา/จัดจ้าง/จัดซื้อปรับปรุง/
ซ่อมแซมครภุณัฑ์/สิ่งก่อสร้าง
และออกแบบกำหนดราคากลาง 
5.รวบรวมแผนส่งขออนุมัติจาก
คณะพยาบาลศาสตร์และ

๑.อาจารย์  ๖๙ 
คน 
๒.สายสนบัสนุน 
๕๓ คน 
รวม 12๒ คน 
๓.นักศึกษา รวม 
๕๓๒ คน 
 

กิจกรรมที่ 3 จัดจ้างเหมา
ซ่อมแซม 
3.1. จา้งเหมาซ่อมแซม
ยานพาหนะ (เงินอุดหนุน)  
13,059.25 บาท (เงินรายได้) 
81,000 บาท  
3.2. จา้งเหมาบริการเก็บขยะ 
(เงินอุดหนุน) 18,000 บาท  
3.3. คา่จ้างซ่อม
เครื่องปรับอากาศ (เงินอุดหนุน)
53,900 บาท (เงินรายได้)
196,100 บาท  
3.4. คา่จ้างเหมาบริการเคเบลิทีวี 
(เงินอุดหนุน) 9,600 บาท  
3.5. คา่จ้างกำจัดปลวก (เงิน
อุดหนุน) 45,000 บาท (เงิน
รายได้) 45,000 บาท  
3.6. จา้งเหมาขยายสญัญาณ
ปรับปรุงกล้องวงจรปิด (เงิน
รายได้) 179,000 บาท  
3.7. จา้งเหมาสูบสิ่งปฏิกูล (เงิน
รายได้) 300,000 บาท  

ตุลาคม25๖4 
-กันยายน 
25๖5 

 น.ส.ทัศนียา 
อ่ำพูล 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(วิธีดำเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ (บาท) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

สถาบันพระบรมราชชนกและ
ตรวจสอบผลการพิจารณาเพื่อ
ดำเนินการต่อไป 
6. เมื่อได้รับการพิจารณา 
ดำเนินการจัดหา/จัดจา้ง/จัดซื้อ
ปรับปรุง/ซ่อมแซมครุภณัฑ/์
สิ่งกอ่สร้าง ตามระเบียบการ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุฯ 
7. อำนวยความสะดวกในการ
ดำเนินการเบิกจ่ายวสัดุ การใช้คน 
ครุภณัฑ์ และสิ่งก่อสร้าง 
8. ดำเนินการตรวจสอบติดตาม
การปรับปรุง/ซ่อมแซมครภุัณฑ์/
สิ่งก่อสร้าง 
9.ติดตาม ควบคมุการดำเนินงาน 
และรายงานผลต่อกรรมการ 
บริหารเป็นระยะๆ 
10.ดำเนินการให้มีการเบิกจ่าย
งบประมาณตามเวลาที่กำหนด 
11.ติดตามให้มีการตรวจรับงาน
ตามระยะเวลาที่กำหนด และ
รายงานต่อคณกรรมการบริหาร 

3.8. จา้งเหมาบริการอื่นๆและ
ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง (เงินอุดหนุน) 
1,339,973.74 บาท (เงิน
รายได้) 383,907.55 บาท  
3.9 จ้างเหมาเติมน้ำยาเคมีถัง
ดับเพลิง (เงินรายได้) 
50,000 บาท 
3.10 จ้างเหมาล้าง
เครื่องปรับอากาศ (เงินอุดหนุน)
70,400 บาท (เงินรายได้)
79,600 บาท  
3.11 จ้างเหมาเปลี่ยนไส้กรอง
เครื่องกรองน้ำ (เงินอุดหนุน) 
69,600 บาท (เงินรายได้) 
10,400 บาท 
3.12 จ้างเหมาล้างถังเก็บ
น้ำประปา (เงินรายได้) 
34,000 บาท  
3.13 จ้างเหมาบริการบำรุงรักษา
ลิฟท์ (เงินอุดหนุน)   
137,729.78 บาท  
(เงินรายได้) 43,865.22 บาท 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(วิธีดำเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ (บาท) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

12. ประเมินผลความพึงพอใจ
ของบุคลากรต่อการจัดหา/
ปรับปรุง/ซ่อมแซมครุภณัฑ์
สิ่งก่อสร้าง 
13.ประเมินผลการดำเนินงาน 

3.14 จ้างเหมาบริการบำรุงรักษา
หม้อแปลงไฟฟ้าเป็นเงิน (เงิน
รายได้) 200,000 บาท  
3.15 ประกันภัยรถยนต์จำนวน 
5 คัน เป็นเงิน (เงินรายได้) 
115,000 บาท  
3.16 จ้างเหมาบริการอาหารการ
ประชุมในวิทยาลยั (เงินรายได้) 
168,000 บาท 
3.17 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  
(เงินอุดหนุน) 35,000 บาท 
3.18 ค่าเดินทางไปราชการ (เงิน
อุดหนุน) 56,970 บาท (เงิน
รายได้) 43,030 บาท 
รวมเงินอุดหนุนกิจกรรมที่ 3  
เป็นเงิน 1,850,232.77 บาท 
รวมเงินรายได้กิจกรรมที่ 3   
เป็นเงิน 1,928,902.77 บาท 
รวมทั้งหมดกิจกรรมที่ 3   
เป็นเงิน 3,779,135.54 บาท 
 
 

สรุปงบประมาณโครงการ RP05-๓9 7,333,016.98    
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โครงการ/วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(วิธีดำเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ (บาท) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

โครงการ RP05-40
โครงการการบริหาร
จัดการบุคลากรสนับสนนุ
การดำเนิน งานตามพันธ
กิจ (รหัสคณะ FON-
Adm-R18) 
 
 โครงการเพื่อพัฒนา
วิทยาลัยตามกลยุทธ์ 
โครงการงานประจำ 
 
วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อสนับสนุนและ
อำนวยความสะดวกในการ
จ้างเหมา จัดจ้างบุคลากร 
ในการปฏิบัติงานของแต่
ละพันธกิจหลักของ
วิทยาลัย 
2. เพื่อสนับสนุนและ
อำนวยความสะดวกในการ
จัดหาวัสดุ ครภุัณฑ์ 
อาคารสถานท่ี ในการ
ปฏิบัติงานของ 

1.มีแผนการจ้างเหมา 
และประเมินบคุลากร
จ้างเหมาบริการ 
2.ร้อยละ 80 ของ
บุคลากรสายสนับสนุน 
มีผลการประเมินการ
ทำงานตามเกณฑ์ของ
วิทยาลยัฯ ผ่านเกณฑ ์
3.ร้อยละ 80 ของ
บุคลากรที่เกีย่วข้องกับ
การจ้างมีความพึงพอใจ
ต่อ ผลการปฏิบตัิงาน 
 

กิจกรรมที่ 1 การบริหาร
จัดการบุคลากรสนับสนนุการ
ดำเนินจ้างพกส ลูกจ้าง
ชั่วคราว จ้างเหมา 
1.  กำหนดขอบเขตหน้าที่งานแต่
ละตำแหน่ง 
2.  ดำเนนิการสรรหาบุคลากร 
1. คณะกรรมการทรัพยากร
บุคคลฯ นำผลการประเมิน
บุคลากรจา้งเหมาบริการ/
ผลลัพธ์ของการจ้างมาวิเคราะห์
เพื่อดำเนินการจ้างต่อ/ไม่จ้าง
ต่อ/พัฒนาบุคลากรจ้างเหมา
บริการที่มีการจ้างต่อ 
2.เสนอคณะกรรมการบริหารให้
ความเห็นการจ้าง 
3.ดำเนินการทำสัญญาจ้างโดย
ระบุหน้าท่ีรับผิดชอบ/ผลลัพธ์
ของการจ้างท่ีชัดเจน และการ
ประเมินผลการจ้างเหมาบริการ 
3.  จัดทำสัญญา 
4. ตดิตามประเมนิการทำงาน/
ผลลัพธข์องการจ้าง 

พกส 15  คน 
ลูกจ้างช่ัวคราว 
6คน  
จ้างเหมา 31 
คน  
รวมจำนวน 52  
คน 

กิจกรรมที่ 1 การบริหาร
จัดการบุคลากรสนับสนนุการ
ดำเนินจ้างพกส ลูกจ้าง
ชั่วคราว จ้างเหมา  
1.1 ค่าจ้าง พกส. (รายได้)  
2,375,398 บาท  
1.2 ค่าจ้างลูกจ้างช่ัวคราว
(รายได้) 918,054 บาท 
1.3 ค่าจ้างเหมา (ตลอดปี) (เงิน
อุดหนุน) 4,559,123.79บาท  
1.4 ค่าจ้างเหมา (ระหว่างปี) 
(เงินอุดหนุน) 184,662 บาท 
1.5 ค่าสมทบประกันสังคม 
พกส.(เงินรายได้) 107,352
บาท  
1.6 ค่าสมทบประกันสังคม
ลูกจ้างช่ัวคราว(เงินรายได้) 
48,228 บาท 
1.7 ค่ากสจ.ของพกส. (เงิน
รายได้) 52,257 บาท 
1.8 กองทุนเงินทดแทน พกส. 
ลูกจ้างช่ัวคราว(เงินรายได้) 
10,000 บาท 

ตุลาคม2564-
30 กันยายน
2565 

ส่งผลให้แต่ละพันธกิจ
สามารถดำเนินงานได้
ตามเป้าหมายที่
กำหนดไว้ใน
แผนปฏิบัตปิระจำป ี
 

น.ส.เบญจวรรณ 
ภู่รุ่ง 
น.ส.นันทวัน 
วงษ์จันป๊อก 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(วิธีดำเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ (บาท) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

แต่ละพันธกิจหลักของ
วิทยาลัย 
3. เพื่อควบคุมกำกับการ
บริหารจดัการ การจัดซื้อ
จัดจ้างบุคลากรและวัสดุ
ครุภณัฑ์ในการปฏิบัติงาน
ให้เกิดประโยชน์สุงสุด 
4. เพื่อประสิทธิภาพของ
การคำนวณการปันส่วน
ค่าใช้จ่ายต่อหัวในการ
ดำเนินงานตามพันธกิจ
ของวิทยาลัย 

5. ประเมินผลความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการที่เกี่ยวข้องกับ
ผลลัพธ์ของการจ้าง/ที่เกี่ยวข้อง
กับบุคลากรจา้งเหมาบริการ 
6. ประเมินผลกระบวนการ
ดำเนินโครงการ 
 
 

๑.๙ ค่าสมทบประกันสังคม 
พนักงานราชการ  
(งบดำเนินงาน) 24,750 บาท 
1.10 กองทุนเงินทดแทน
พนักงานราชการ (งบ
ดำเนินงาน) 1,380 บาท 
รวมเป็นเงินกิจกรรมที่ 1  
8,255,074.79 บาท 

  กิจกรรมที่ 2 การสนับสนุนการ
บริหารงานให้องค์กรจ้าง out 
source  
1.  กำหนดขอบเขตหน้าที่งานแต่
ละตำแหน่ง 
2.  จดัหาตามระเบียบ พัสด ุ
3.  ทำสญัญาการจัดซือ้จดัจ้าง 
4.  กำกบัตดิตามการดำเนินงาน 
5. ประเมนิผลการปฏิบัติงาน 

คนสวน คน 
แม่บ้าน  
คน 
รปภ คน 
out source 
คน 
 
รวมจำนวน   5
คน 

กิจกรรมที่ 2 การสนับสนุนการ
บริหารงานให้องค์กรจ้าง out 
source 
๒.๑ ค่าจ้างเหมาบริการรักษา 
ความปลอดภัยจำนวน 4 คน 
เป็นเงิน 1,009,200 บาท 
(เงินอุดหนุน)  
รวมเป็นเงินกิจกรรมที่ 2 เป็น
เงิน 1,009,200 บาท 
 

ตุลาคม2564-
30 กันยายน
2565 

มีบุคลากรสาย
สนับสนุนเพยีงพอใน
การสนับสนุนการ
ดำเนินงานตามพันธ
กิจ 

น.ส.เบญจวรรณ 
ภู่รุ่ง 
น.ส.นันทวัน 
วงษ์จันป๊อก 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(วิธีดำเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ (บาท) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

    กิจกรรมที่ ๓ การสนับสนุนการ
ดำเนินงานตามพันธกจิและการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
บุคลากร  
๓.๑ ค่าตอบแทน พพศ. ผู้บริหาร 
(เงินรายได้)  ๒๔,๐๐๐ บาท 
๓.๒ ค่าตอบแทน พพศ.ของ
อาจารย์พนักงานกระทรวง (เงิน
รายได้) 36,๐๐๐ บาท 
๓.๓ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน 
(เงินรายได้) 30๐,๐๐๐ บาท 
๓.4 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน 
(เงินอุดหนุน) ๔๕๐,๐๐๐ บาท 
รวมเป็นเงินกิจกรรมที่ 3  
เป็นเงิน 810,๐๐๐ บาท 
 
 
 
 
 
 

   

สรุปงบประมาณโครงการ RP05-40 10,074,274.79    
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โครงการ/วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(วิธีดำเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ (บาท) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

โครงการ RP05-41
โครงการเกี่ยวกับการ
สนับสนุนค่าใชจ้่าย
สาธารณูปโภค  
(รหัสคณะ FON-Adm-
R23) 
 
 โครงการเพื่อพัฒนา
วิทยาลัยตามกลยุทธ์ 
โครงการงานประจำ 
 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อสนับสนุนและอำนวย
ความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานของ 
แต่ละพันธกิจหลักของ
วิทยาลัย 
 
 
 
 

1. ร้อยละค่าใช้จ่าย
สาธารณูปโภคลดลง 
2. การเบิกจ่ายตรงตาม
ระยะที่กำหนด 
3. ไมม่ีข้อร้องเรียนใน
การเบิกจ่าย 
 

1.วิเคราะห์ข้อมลู 
2.ประมาณการค่าใช้จ่าย 
3.ดำเนินการทำสัญญาและ
เบิกจ่ายตามใบแจ้งหนี ้
4. ตดิตามประเมนิการทำงาน/
ผลลัพธข์องการจ้าง 
5. ประเมินผลความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการที่เกี่ยวข้องกับ
ผลลัพธ์ของการจ้าง/ที่เกี่ยวข้อง
กับบุคลากรจา้งเหมาบริการ 
6. ประเมินผลกระบวนการ
ดำเนินโครงการ 
 

อาจารย์และ
บุคลากร 
รวมจำนวน  
120 คน 
นักศึกษา  
รวมจำนวน  คน 
 

1.ค่าจ้างเหมาบริการอินเตอร์เนต็ 
360,000 บาท (เงินอุดหนุน) 
2.ค่าไฟฟ้า (เงินอุดหนุน) 
1,711,789 บาท   
(งบดำเนินงาน) 772,111.01 
บาท  
(เงินรายได้) 302,100 บาท 
3. ค่าไปรษณยี์ 70,000 บาท 
(เงินอุดหนุน) 
4.ค่าโทรศัพท์ 27,000 บาท 
(เงินอุดหนุน) 
5. ค่าน้ำประปา (งบอุดหนุน)  
412,511 บาท  
(งบดำเนินงาน) 41,488.99 
บาท 
(เงินรายได้) 40,000 บาท 
รวมงบอุดหนุน เป็นเงิน 
2,581,300 บาท 
รวมงบดำเนินงาน เป็นเงิน 
813,600บาท 
รวมเงินรายได้สถานศึกษา เป็น
เงิน 342,100 บาท 

ตุลาคม 2564-
30 กันยายน
2565 

1. บุคลากร 
สามารถดำเนินงานได้
ตามพันธกิจหลักของ
วิทยาลัย 
2. มีค่าใช้จ่ายและค่า
สาธารณูปโภคลดลง 

น.ส.ทัศนียา 
อ่ำพูล 
น.ส.กนกพรรณ 
เสือเหลือง 
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โครงการ/วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(วิธีดำเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ (บาท) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

รวมงบประมาณทั้งหมด 
จำนวน 3,737,000 บาท 

สรุปงบประมาณโครงการ RP05-41 3,737,000    
โครงการ RP05-42
โครงการตามนโยบาย
สถาบนั (รหสัคณะ FON-
Adm-R24) 
 
1…………………………… 
2…………………………… 
 
 โครงการเพื่อพัฒนา
วิทยาลัยตามกลยุทธ์ 
 โครงการงานประจำ 
โครงการตามนโยบาย 
 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อตอบสนองการ
ดำเนินงานตามนโยบายให้
บรรลุวตัถุประสงค์ในแต่
ละกิจกรรม 
 

ร้อยละ 80 ของ
กิจกรรม 
ที่ดำเนินการบรรลุ
วัตถุประสงค์ตาม
นโยบาย 

วิธีการดำเนินการในแต่ละ
โครงการกำหนดตาม
วัตถุประสงค์ของนโยบาย
สถาบันที่ถูกถ่ายทอดลงมา 
ให้ปฏิบัต ิ

บุคลากร
กระทรวง
สาธารณสุข 
และผูเ้กี่ยวข้อง 

งบประมาณจากเงินอุดหนุนของ
สถาบันฯ/หน่วยงานท่ีมอบหมาย 
 

ตุลาคม 2564-
กันยายน 
2565 

นโยบายที่กำหนด
ได้รับการดำเนินการ
และตอบสนองตาม
นโยบายที่กำหนด
สถาบัน 

-รอง
ผู้อำนวยการ
ฝ่าย
อำนวยการ 
-รอง
ผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ 
-รอง
ผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิจัย 
บริการ
วิชาการ 
 
 

สรุปงบประมาณโครงการ RP05-42     



เงินอุดหนุน งบด ำเนินงำน เงินรำยได้ เงินอุดหนุน เงินรำยได้ เงินอุดหนุน งบด ำเนินงำน เงินรำยได้
1 FON-Edu-S10 SP01-01  โครงการยกระดับการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม

บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาพยาบาลศาสตร์

82,020.00 64,580.00 146,600.00

2 FON-Edu-R07 SP01-02  การเตรียมความพร้อมสอบรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ปีการศึกษา 
2565-2569

21,600.00 0.00 21,600.00

3 FON-Edu-S03 SP01-03  โครงการพัฒนาสมรรถนะบัณฑิตวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี พุทธชินราช (เบนทุกา excellent)

0.00 130,935.00 130,935.00

4 FON-Edu-S03 SP01-04  โครงการยกระดับการบริหารหลักสูตรคุณภาพเพ่ือ
ก้าวสู่คุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
AUN-QAปีการศึกษา 2565-2569

0.00 0.00 0.00

5 FON-Edu-S10 RP01-01  โครงการบริหารหลักสูตร 9,200.00 0.00 9,200.00
6 FON-Edu-R04 RP01-02  โครงการรับนักศึกษาใหม่ 30,000.00 13,650.00 43,650.00
7 FON-Edu-S03 RP01-03  โครงการบริหารการเรียนการสอนรายวิชา 2,137,878.00 0.00 2,137,878.00
8 FON-Edu-R06 RP01-04  โครงการสัมมนาแหล่งฝึกเพ่ือประสิทธิภาพการ

จัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ
7,500.00 0.00 7,500.00

9 FON-Edu-R06 RP01-05  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพ
ด้านการสอนส าหรับพยาบาลพ่ีเล้ียง

0.00 73,200.00 73,200.00

10 FON-Edu-R07 RP01-06  การเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ 0.00 150,000.00 150,000.00
11 FON-Edu-R07 RP01-07  โครงการการเตรียมความพร้อมก่อนเรียน 0.00 0.00 0.00
12 FON-Edu-R07 RP01-08  โครงการพัฒนานักศึกษาก่อนเข้าสู่วิชาชีพ 0.00 35,400.00 35,400.00
13 FON-Edu-S10 RP01-09  โครงการพัฒนาฐานข้อมูลวิชาการเพ่ือการ

บริหารงานบริหารหลักสูตรท่ีมีประสิทธิภาพ
0.00 20,000.00 20,000.00

14 FON-Edu-S01 RP01-10  โครงการการก ากับมาตรฐานหลักสูตรพยาบาลศา
สตรบัณฑิต

49,900.00 0.00 49,900.00

15 FON-Edu-S11 RP01-11  โครงการพัฒนาส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ (ขอรายได้
สะสม)

933,325.00 711,000.00 1,644,325.00

16 FON-Edu-S03 FON-Edu-R08 FON-Cul-R17RP01-12  โครงการการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21

0.00 375,760.00 375,760.00

17 FON-Edu-S03 RP01-13  โครงการสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมประชุม
วิชาการและน าเสนอผลงานวิชาการหรือนวัตกรรม
นอกสถาบัน

0.00 110,000.00 110,000.00

18 FON-Edu-R08 RP01-14  โครงการพัฒนาระบบบริการและให้ค าปรึกษาแก่
นักศึกษา

50,300.00 0.00 50,300.00

19 FON-Edu-R08 RP01-15  โครงการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า 0.00 0.00 0.00

20 FON-Res-S11 SP02-05  โครงการยกระดับผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่ระดับ
สากล

36,200.00 0.00 36,200.00

21 FON-Res-S13 RP02-16  โครงการจัดต้ังศูนย์จริยธรรมวิจัยในคนเครือข่าย
ภูมิภาค: ภาคเหนือ

72,800.00 6,000.00 78,800.00

กลุ่มงำนวิจัย กลุ่มงำนอ ำนวยกำร

ภำคผนวก ง. ตำรำงกำรจัดสรรงบประมำณตำมแผนปฏิบัติกำร ปีงบประมำณ 2565 (จ ำแนกตำมกลุ่มงำน)
วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พุทธชินรำช

ล ำดับ รหัสคณะ รหัสโครงกำร กลุ่มงำนวิชำกำร รวมท้ังหมดโครงกำร



เงินอุดหนุน งบด ำเนินงำน เงินรำยได้ เงินอุดหนุน เงินรำยได้ เงินอุดหนุน งบด ำเนินงำน เงินรำยได้
กลุ่มงำนวิจัย กลุ่มงำนอ ำนวยกำรล ำดับ รหัสคณะ รหัสโครงกำร กลุ่มงำนวิชำกำร รวมท้ังหมดโครงกำร

22 FON-Res-S14 RP02-17  โครงการพัฒนาวารสารวิชาการ ช่ือวารสาร
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช

12,400.00 51,900.00 64,300.00

23 FON-Res-S14 RP02-18  โครงการสนับสนุนการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัย
 บทความวิชาการ ต ารา และงานสร้างสรรค์

0.00 1,023,000.00 1,023,000.00

24 FON-Res-S15 RP02-19  โครงการพัฒนาความร่วมมือในการผลิตผลงาน
วิชาการกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ

0.00 0.00 0.00

25 FON-Res-R11 RP02-20  โครงการพัฒนากระบวนการจัดการความรู้เพ่ือ
สร้างแนวปฏิบัติท่ีดีในองค์กร

16,400.00 0.00 16,400.00

26 FON-Ser-S18 SP03-06   โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านบริการ
วิชาการ

0.00 13,500.00 13,500.00

27 FON-Ser-S16 SP03-07   โครงการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งด้านการจัดการโรค
เร้ือรังท่ีย่ังยืน

0.00 0.00 0.00

28 FON-Ser-S16 RP03-21  โครงการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้านการ
จัดการโรคเร้ือรังต าบลสมอแข ปี 1

0.00 0.00 0.00

29 FON-Ser-S17 RP03-22  โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารสาธารณสุขระดับ
ต้น ปีงบประมาณ 2565

0.00 916,500.00 916,500.00

30 FON-Ser-S17 RP03-23  โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติท่ัวไป (การรักษาโรค
เบ้ืองต้น) รุ่นท่ี 20

0.00 1,260,000.00 1,260,000.00

31 FON-Ser-S17 RP03-24  โครงการอบรมฟ้ืนฟูวิชาการประจ าปี 2565: การ
รักษาโรคเบ้ืองต้น

0.00 207,428.00 207,428.00

32 FON-Ser-R15 RP03-25   โครงการบูรณาการบริการวิชาการและอัตลักษณ์
วิชาการรักษาโรคเบ้ืองต้นส าหรับพยาบาล (บูรณา
การการเรียนการสอนกับกับงานบริการวิชาการ)

0.00 4,100.00 4,100.00

33 FON-Ser-R15 RP03-26  โครงการประเมินและส่งเสริมพัฒนาการในเด็ก
(บูรณาการการเรียนการสอนวิชาการพยาบาลเด็ก
และวัยรุ่นกับงานบริการวิชาการ)

0.00 7,550.00 7,550.00

34 FON-Ser-R15 RP03-27   โครงการหญิงต้ังครรภ์รู้เท่าทัน เบาหวานขณะ
ต้ังครรภ์ (บูรณาการการเรียนการสอนวิชาการ
พยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 2 กับงาน
บริการวิชาการ)

0.00 4,500.00 4,500.00

35 FON-Cul-S20 SP04-08  โครงการพุทธชินราชร่วมใจท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถ่ินและความเป็นไทย

0.00 30,000.00 30,000.00

36 FON-Cul-R16 RP04-28  โครงการสืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย 0.00 55,735.00 55,735.00
37 FON-Cul-R16 RP04-29  โครงการธ ารงรักษา สืบสานวัฒนธรรมและความ

เป็นไทยเพ่ือเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์

0.00 183,790.00 183,790.00

38 FON-Adm-S23 SP05-09  โครงการรณรงค์การบริหารจัดการเงินการคลังเพ่ือ
คงสภาพคล่องและความโปร่งใสขององค์กร

5,000.00 0.00 5,000.00
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39 FON-Adm-S22 SP05-10  โครงการบริหารบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี พุทธชินราช

0.00 309,250.00 309,250.00

40 FON-Adm-S21 RP05-30  โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลทางวิชาการและ
วิชาชีพ

1,205,440.00 360,520.00 1,565,960.00

41 FON-Adm-S25 SP05-11  โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารจัดการองค์กร

0.00 1,990,000.00 1,990,000.00

42 FON-Edu-S11 RP05-31  โครงการ การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด 
เพ่ือการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล

1,765,000.00 0.00 1,765,000.00

43 FON-Edu-S11 RP05-32  โครงการพัฒนาโสตทัศนูปกรณ์เพ่ือการศึกษา 672,000.00 0.00 672,000.00
44 FON-Adm-S23 SP05-12  โครงการพัฒนาองค์กรด้านคุณธรรมจริยธรรม 

ต่อต้านการทุจริต
0.00 0.00 0.00

45 FON-Adm-S23 SP05-13  โครงการบริหารวิทยาลัยภายใต้หลักธรรมาภิบาล
มุ่งสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง

3,000.00 0.00 3,000.00

46 FON-Adm-S28 RP05-33  โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารพันธกิจ
ของวิทยาลัยเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

85,000.00 0.00 85,000.00

47 FON-Adm-R20 RP05-34  โครงการการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน 4,500.00 0.00 4,500.00

48 FON-Adm-R19 RP05-35  โครงการสนับสนุนการด าเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา

211,700.00 6,500.00 218,200.00

49 FON-Adm-S26 RP05-36  โครงการพัฒนาการด าเนินงานประชาสัมพันธ์
เสริมสร้างภาพลักษณ์ของวิทยาลัยพยาบาลฯ

80,000.00 0.00 80,000.00

50 FON-Adm-S28 RP05-37  โครงการพัฒนาวิทยาลัยสีเขียว (Green College) 9,600.00 8,000.00 17,600.00

51 FON-Adm-R21 RP05-38  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

11,775.00 0.00 11,775.00

52 FON-Adm-R21 RP05-39  โครงการสนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจของ
วิทยาลัย

3,932,568.98 3,400,448.00 7,333,016.98

53 FON-Adm-R18 RP05-40  โครงการการบริหารจัดการบุคลากรสนับสนุนการ
ด าเนิน งานตามพันธกิจ

6,202,985.79 3,871,289.00 10,074,274.79

54 FON-Adm-R23 RP05-41  โครงการเก่ียวกับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
สาธารณูปโภค

2,581,300.00 813,600.00 342,100.00 3,737,000.00

55 FON-Adm-R24 Rp03-43 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 20,000.00 20,000.00
56 FON-Edu-R05 RP03-44 โครงการพัฒนาหลักสูตรผู้ช่วย 36,000.00 36,000.00

5,758,723.00 0.00 3,674,525.00 193,800.00 3,494,478.00 14,332,869.77 813,600.00 8,567,632.00

13,352,707.00

รวมเงินงบประมำณด ำเนินงำนท้ังหมดตำมกลุ่มงำน จ ำแนกตำมแหล่งเงิน (บำท)
รวมเงินงบประมำณด ำเนินงำนท้ังหมดตำมกลุ่มงำน (บำท) 9,433,248.00 3,688,278.00 23,714,101.77
รวมเงินงบประมำณหมวดเงินรำยได้จำกกำรผลิตนักศึกษำ

รวมงบประมำณท้ังหมดทุกกลุ่มงำน

2,383,928.00
15,736,635.00
20,285,392.77

813,600.00
36,835,627.77

รวมเงินงบประมำณหมวดเงินรำยได้จำกบริกำรวิชำกำรและอ่ืนๆ
รวมเงินงบประมำณหมวดเงินรำยได้ท้ังหมดทุกกลุ่มงำน (บำท)

รวมเงินงบประมำณหมวดเงินอุดหนุนท้ังหมดตำมกลุ่มงำน (บำท)
รวมเงินงบด ำเนินงำน (บำท)


