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แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕66 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช จัดทำข้ึนโดยนำปัจจัยภายใน และภายนอกองค์กร ผลดำเนินการใน
ปีที่ผ่านมา นโยบาย และแผนยุทธศาสตร์ ของคณะพยาบาลศาสตร์ และของสถาบันพระบรมราชชนก มารว่มวิเคราะห์ และกำหนดแผนปฏิบัติการโดยคำนึงถึงความสมดุล
ของรายรับ รายจ่าย และการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565 ดำเนินการประชุมพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารพันธกิจของวิทยาลัยเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ กิจกรรมที่ 1 จัดทำแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖6 โดยกำหนด 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ 11 เป้าประสงค์ 16                
กลยุทธ์  48 ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 9 แผนงาน โครงการตามกลยุทธ์ จำนวน 14 โครงการ และโครงการตามพันธกิจ จำนวน 34 โครงการ รวมจำนวนทั้งสิ้น 48 โครงการ          
มีการกำหนดผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินงานแต่ละโครงการ กรอบระยะเวลาดำเนินการ และงบประมาณ นำสรุปผลการประชุมฯเสนอต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ 
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 6/2565 วันที่ 7 มิถุนายน 2565 เสนอต่อคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ในวันที่ 8 กรกฎาคม 
2565 หลังจากนั้นคณะพยาบาลศาสตร์มีการปรับงบประมาณ และมีนโยบายการรับผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลด้วยงบประมาณเงินอุดหนุนเพ่ิม วิทยาลัยฯ จึงมี
การปรับแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖6 เสนอต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ ครัง้ที่ 8/2565 วันที่ 19 สิงหาคม 
2565 ประชาสัมพันธ์เพ่ือให้บุคลากรทุกระดับใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าประสงค์ และวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยต่อไป 
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(โครงการพัฒนาหลักสตูร ท่ีตอบสนองระบบสุขภาพ หรือคลังหลักสตูร) 
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FON-Ser-S20 RP03-15 โครงการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขตามความต้องการของระบบสุขภาพและบริบทพ้ืนท่ี  

(อบรมฟื้นฟูวิชาการประจำปี 2566: การรักษาโรคเบื้องต้น) 
(โครงการพัฒนาหลักสตูร ท่ีตอบสนองระบบสุขภาพ หรือคลังหลักสตูร) 

226 

FON-Ser-R15 RP03-16 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจา้ฟ้า กรมพระศรีสวางควัฒนวรขตัติยราชนารี 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 

229 

FON-Ser-R14 RP03-17 โครงการป้องกันโรคเรื้อรังโดยใช้แนวคิดปิงปองจราจร 7 สี 
(โครงการบริการวิชาการแบบใหเ้ปล่า/การใช้ประโยชน์จากการบรกิารวิชาการ2/สร้างความเข้มแข็งของชุมชน) 

233 

FON-Ser-R14 RP03-18 โครงการประเมินและส่งเสริมพัฒนาการในเด็ก 
(โครงการบริการวิชาการแบบใหเ้ปล่า/การใช้ประโยชน์จากการบรกิารวิชาการ 2/สร้างความเขม้แข็งของชุมชน) 

235 

FON-Ser-R14 RP03-19 โครงการหญิงตั้งครรภ์รูเ้ท่าทันโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์   
(โครงการบริการวิชาการแบบใหเ้ปล่า/การใช้ประโยชน์จากการบรกิารวิชาการ2/สร้างความเข้มแข็งของชุมชน) 

238 

FON-Ser-R14 RP03-20 โครงการป้องกันโรคเรื้อรังในผู้สูงอายุ โดยใช้แนวคิดปิงปองจราจร 7 สี 
(โครงการบริการวิชาการแบบใหเ้ปล่า/การใช้ประโยชน์จากการบรกิารวิชาการ2/สร้างความเข้มแข็งของชุมชน) 

242 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและความเป็นไทย 244 
FON-Cul-S30 SP04-08 โครงการทำนุบำรุงและสืบสานศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

(โครงการสร้างสรรค์ปญัญาสูส่ังคมด้านศลิปวัฒนธรรมไทยเพื่อส่งเสริมการบรูณาการศลิปวัฒนธรรมและภมูิปัญญาไทยกับการพัฒนานักศึกษา) 
245 

FON-Cul-S30 SP04-09 โครงการบรูณาการศลิปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและความเป็นไทยกับการสร้างเสริมและดูแลสุขภาพ 251 
FON-Cul-S30 RP04-21 โครงการบรูณาการการเรียนการสอนวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชกับพันธกิจด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญาท้องถิ่น : 

การส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตผูสู้งอายุใส่ใจสุขภาพจิตโดยการออกกำลังกายประกอบเพลงพ้ืนบ้านเมืองสองแคว 
254 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงภายใต้การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 257 
แผนงานการบริหารการเงิน  
FON-Adm-R26 SP05-10 โครงการรณรงค์การบริหารจดัการเงินการคลังเพื่อคงสภาพคล่องและความโปร่งใสขององค์กร 

(โครงการส่งเสริมการสร้างจติสำนกึของบุคลากรในการต่อต้านการทจุริตในกิจการของภาครัฐและค่านยิม MOPH-ITA) 
258 

แผนงานการบริหาร และพัฒนาบุคลากร 263 
FON-Adm-R25 SP05-11 โครงการบริหารบคุลากร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พทุธชินราช 

(โครงการบรหิารงานทรัพยากรบุคคล (บริหารภาระงาน บริหารอัตรากำลัง เพิ่มวุฒ ิและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ) HRM & HRP) 
265 

FON-Adm-S23 RP05-22 โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาการและวิชาชีพ  
(โครงการส่งเสริม/พัฒนาบุคลากรสายสนบัสนุน ของคณะพยาบาลศาสตร์ใหม้ีความเชี่ยวชาญทางวิชาการและอาชีพ(ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
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บุคลากรด้านต่าง ๆ ฝึกอบรมตามความเชี่ยวชาญ/ความต้องการตามIDP) 

FON-Adm-R18 RP05-23 โครงการบริหารอตัรากำลังในวิทยาลัยและคณะพยาบาลศาสตร์สู่องค์กรสมรรถนะสูง (HRM ค่าจ้างพกส ลูกจ้างช่ัวคราวเงินรายได้ เงินชดเชย 
ค่าตอบแทนต่าง ๆ) 

282 

แผนพัฒนาระบบการจัดการข้อมลูและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการองค์กร และเอื้อต่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล 287 
FON-Adm-S29 SP05-12 โครงการพัฒนาระบบและการใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศในการตดัสินใจสำหรบัผู้บริหาร/ระบบสารสนเทศเพื่อการปฏิบตัิงาน 288 
FON-Edu-R09 RP05-24 โครงการพัฒนาโสตทัศนูปกรณเ์พือ่การศึกษา  

(โครงการเกีย่วกับการจดัหาวัสดุ ครุภณัฑ์เพื่อการจัดการเรียนการสอนและบริการสำหรับนักศึกษาพยาบาล (ครุภณัฑ์การศึกษา หนังสือ ตำรา 
วารสาร ฐานข้อมูล สวสัดิการในหอพัก อุปกรณ์กีฬา) 

291 

FON-Edu-R09 RP05-25 โครงการเกีย่วกับการจดัหาวัสดุ ครุภัณฑ์เพื่อการจดัการเรียนการสอนและบริการสำหรับนักศึกษาพยาบาล  
(โครงการเกีย่วกับการจดัหาวัสดุ ครุภณัฑเ์พื่อการจัดการเรียนการสอนและบริการสำหรับนักศึกษาพยาบาล (ครุภณัฑ์การศึกษา หนังสือ ตำรา 
วารสาร ฐานข้อมูล สวสัดิการในหอพัก อุปกรณ์กีฬา) 

293 

แผนงานการบริหารองค์กร 296 
FON-Adm-R26 SP05-13 โครงการบริหารวิทยาลัยภายใต้หลักธรรมาภิบาลมุ่งสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง 297 
FON-Adm-R27 RP05-26 โครงการเกีย่วกับการพัฒนาองค์กรสมรรถนะสูงตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์  

(โครงการเกีย่วกับการพัฒนาองค์กรสมรรถนะสูงตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ (ทำแผนยุทธศาสตร์ ยุทธ์เงิน แผนปฏิบัติการ)  
301 

FON-Adm-R20 RP05-27 โครงการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของวิทยาลยั/คณะพยาบาลศาสตร ์ 306 
FON-Adm-R19 RP05-28 โครงการเตรยีมความพร้อมรับการประเมินสภาการพยาบาล 

(โครงการบรหิารจดัการงานประกนัคุณภาพการศึกษาภายในของวิทยาลัย/คณะพยาบาลศาสตร์) 
312 

FON-Adm-R19 RP05-29 โครงการบริหารจัดการงานประกนัคุณภาพการศึกษาภายในของวิทยาลัย/คณะพยาบาลศาสตร์  314 
FON-Adm-R21 RP05-30 โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

(โครงการเกีย่วกับการพัฒนาศูนยศ์ึกษาอาศัยเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน) 
320 

FON-Adm-R23 RP05-31 โครงการเกีย่วกับการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายสาธารณูปโภค 322 
FON-Adm-R21 RP05-32 โครงการสนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกในการปฏิบัตริาชการ 

(โครงการเกีย่วกับการพัฒนาศูนยศ์ึกษาอาศัยเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน) 
324 

FON-Adm-S28 RP05-33 โครงการพัฒนาวิทยาลัยสีเขียว (Green Office)(โครงการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตรส์ู่การเป็นหน่วยงานสีเขียวแห่งความสุข) (Green Office)  331 
FON-Adm-R21 RP05-34 โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียภายใน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 

(โครงการเกีย่วกับการพัฒนาศูนยศ์ึกษาอาศัยเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน) 
335 
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ประกาศ 
 เรื่อง  นโยบายการบริหารให้เกิดประสิทธิภาพได้มาตรฐาน 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 
 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราชกำหนดนโยบายการบริหารงาน ดังนี้ 
1. การดำเนนิงานของรองผู้อำนวยการ หวัหน้างาน หัวหน้าภาควิชา ผู้ปฏิบัติงานทกุภาคส่วน ให้มีการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้ 

1.1  กำหนดบทบาทหน้าที่ตามโครงสร้างที่ได้รับการแต่งตั้งและปฏิบัติ (ภายใตก้ฎระเบียบ ข้อบังคับ  ข้อกฎหมาย งานคุณภาพการศึกษาของสถาบนั    
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 หรือหลักวิชาการท่ีเกีย่วข้องกับงานนั้น 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 
7.4  บูรณาการการบริการวิชาการ การเรียนการสอน การพัฒนานักศึกษา และการวิจัย โดยกำหนดชุมชนต้นแบบผ่านระบบครอบครัว เพื่อตอบสนอง 



ซ 
 

นโยบายของสถาบันพระบรมราชชนกในการผลิตบัณฑิตให้เกิดสมรรถนะสูง 
8. พัฒนาฐานข้อมูลให้มีความทันสมัยอย่างเป็นรูปธรรม สามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจของทุกกลุม่งาน งานและภาควิชา  และมีการรายงานข้อมูลประจำเดือน   

ประจำไตรมาสและประจำปี 
9. พัฒนาการประชาสัมพันธ์แผนงาน โครงการ การดำเนินงานของกลุ่มงาน งาน ภาควิชา และภาพรวมของวิทยาลัยฯ เพ่ือสื่อสารให้ทราบโดยทั่วกันในทุก 

ช่องทาง  และนำเสนอต่อสถาบันพระบรมราชชนกเป็นประจำ ทุกเดือน 
10. จัดทำโครงการ/กิจกรรม โดยดำเนินการภายใต้คณะกรรมการดำเนินงานที่ได้รับการแต่งตั้งเพ่ือการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนของวิทยาลัยฯ 
11.  ร่วมจัดตั้งและพัฒนาศูนย์ศึกษาต่าง ๆ ให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศอย่างเปน็รูปธรรมจากทุกภาควิชาและ 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 



ช 
 

ประกาศ 
 เรื่อง  นโยบายการบริหารให้เกิดประสิทธิภาพได้มาตรฐาน 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 
 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราชกำหนดนโยบายการบริหารงาน ดังนี้ 
1. การดำเนนิงานของรองผู้อำนวยการ หวัหน้างาน 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 หรือหลักวิชาการท่ีเกีย่วข้องกับงานนั้น 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 
7.4  บูรณาการการบริการวิชาการ การเรียนการสอน การพัฒนานักศึกษา และการวิจัย โดยกำหนดชุมชนต้นแบบผ่านระบบครอบครัว เพื่อตอบสนอง 



ซ 
 

นโยบายของสถาบันพระบรมราชชนกในการผลิตบัณฑิตให้เกิดสมรรถนะสูง 
8. พัฒนาฐานข้อมูลให้มีความทันสมัยอย่างเป็นรูปธรรม สามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจของทุกกลุม่งาน 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 



 
 
 

 
ศรัทธา  บริบาล  บริหาร  บริการ เพื่อชุมชน 

 

สถาบันพระบรมราชชนก 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 

 
 



 
 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช 1 

 

ส่วนที่ ๑ 
ข้อมูลทั่วไป 

 

 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช เป็นสถาบันการศึกษาท่ีดำเนินงานภายใต้แนวคิดของคณะพยาบาลศาสตร์ และสถาบันพระบรมราชชนก โดย  
 สถาบันพระบรมราชชนก  มีการกำหนด วิสัยทัศน์  ปณิธาน ค่านิยม อัตลักษณ์ และสมรรถนะหลัก ดังนี้ 
วิสัยทัศน์   เป็นสถาบันการศึกษาท่ี “มุ่งสร้างผู้นำและนวัตกรรมสุขภาพ สู่ชุมชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน” 
   มุ่งสร้างผู้นำ หมายถึง กระบวนการในการพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และบุคลากรสุขภาพ ให้เป็นผู้นำด้านการสร้างเสริมสุขภาพ 
และการป้องกันโรค/การเจ็บป่วย ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตระหนักถึงความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม มีทักษะศตวรรษท่ี 21 และ 4 Cs for C ทักษะภาษาอังกฤษ การจัดการ
สุขภาวะชุมชน และบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 
   นวัตกรรมสุขภาพ หมายถึง แนวคิด กระบวนการ การปฏิบัติการ รูปแบบธุรกิจ หรือสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นจากการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการศึกษา 
วิจัย และบริการวิชาการ ที่สร้างคุณค่าใหม่ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านสุขภาพท้ังทางตรงและทางอ้อม 
   สู่ชุมชน หมายถึง  การส่งมอบผลผลิต/นวัตกรรมด้านสุขภาพจากการดำเนินการตามพันธกิจสู่ประชาชนในพ้ืนที่เขตเมืองและชนบท ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 
   เพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน หมายถึง เป้าหมายของการดำเนินการตามพันธกิจคือ การพัฒนาศักยภาพของประชาชนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดการสุขภาวะตนเองอย่างต่อเนื่อง และสามารถพ่ึงตนเองได้ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตในมิติด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
ปรัชญา      "ความสำเร็จที่แท้จริง ไม่ได้อยู่ที่การเรียนรู้ แต่อยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพ่ือประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ" 
  True success is not in the learning, but in its application to the benefit of mankind 
พันธกิจ 

(1) จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพ่ือตอบสนองต่อระบบสุขภาพด้วยความเสมอภาค ให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถทางวิชาการและทักษะใน
วิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสำนึกต่อสังคม มีภาวะผู้นำ และมีศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

(2) สร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพด้วยการวิจัยและนวัตกรรม ให้มีมาตรฐานและคุณภาพ รวมทั้งนำความรู้ไปใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒ นา
สังคมและประเทศชาติ 

(3) บริการวิชาการแก่สังคมและบริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน 
(4) บูรณาการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม กับการจัดการศึกษา วิจัย และการบริการวิชาการเพ่ือสุขภาวะชุมชน 
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สมรรถนะหลักของสถาบันพระบรมราชชนก (Core Competency)   
 “การใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ (Community Based Approach) ที่เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community Engagement) และสร้างเครือข่ายกับชุมชน 
(Community Networking) โดยใช้แนวคิดสบช. โมเดล” 
อัตลักษณ์บัณฑิตสถาบันพระบรมราชชนก 
 “บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ โดยยึดมั่นประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” 
อัตลักษณ์คุณธรรมของบัณฑิตสถาบันพระบรมราชชนก 
 “วินัย หน้าที่ สามัคคี เสียสละ สัจจะ กตเวที” 
สมรรถนะหลักของบัณฑิตสถาบันพระบรมราชชนก   
 Critical thinker       เป็นนักคิดวิเคราะห์    
 Communicator   เป็นผู้สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ 
 Collaborator  เป็นนักสานสัมพันธ์ 
 Creator   เป็นผู้สร้างนวัตกรรม 
 ค่านิยมร่วมสถาบันพระบรมราชชนก “PBRI”       
 P: Participation     ร่วมแรงร่วมใจ   
 B: Bonding           รักใคร่ผูกพัน      
 R: Responsibility   มุ่งม่ันรับผิดชอบ      
 I: Integrity            ส่งมอบคุณธรรม 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช 3 

 

 ภายใต้การดำเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร์  ซึ่งกำหนด ปรัชญา ปณิธาน วัฒนธรรมองค์กร และเอกลักษณ์สถาบัน ดังนี้ 
วิสัยทัศน์  
 เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นนำระดับอาเซียน ในการสร้างผู้นำ นวัตกรรม และองค์ความรู้ทางด้านสุขภาพเพ่ือสุขภาวะชุมชน 
ปรัชญา  สถาบันพระบรมราชชนก (คณะพยาบาลศาสตร์) เชื่อว่า การผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากร โดยการจัดการศึกษาและการอบรม ตลอดจนการพัฒนาองค์
  ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพนั้น เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของประชาชน สังคม และประเทศชาติ ดังพระราชปณิธานของสมเด็จพระราชบิดาที่ว่า 
  “ความสําเร็จที่แท้จริง ไม่ได้อยู่ที่การเรียนรู้ แต่อยู่ที่การนําความรู้ไปประยุกต์ใช้เพ่ือประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ”  True success is not in the  
  learning, but in its application to the benefit of mankind 
ปณิธาน  “สานพลัง สร้างองค์กร สร้างคน  สร้างผลงาน เพื่อสุขภาวะของชุมชน” 
อัตลักษณ์บัณฑิต “วินัย หน้าที่ สามัคคี เสียสละ สัจจะ กตเวที มีจิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์” 
สมรรถนะหลักของบัณฑิต        

Critical thinking          การคิดวิเคราะห์ 
Communication   การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ 
Creative thinking and innovation การคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
Collaboration  การประสานความร่วมมือ 
Community health management  การจัดการสุขภาวะชุมชน 
English literacy                            การใช้ภาษาอังกฤษ 
Digital literacy                            การใช้เทคโนโลยีดิจิตัล 

วัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture) “PBRI”       
 P: Participation        ร่วมแรงร่วมใจ   
 B: Bonding              รักใคร่ผูกพัน      
 R: Responsibility      มุ่งม่ันรับผิดชอบ      
 I: Integrity               ส่งมอบคุณธรรม 



 
 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช 4 

 

 
 
 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 
ที่ตั้งและประวัติความเป็นมา 
 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช เป็นวิทยาลัยพยาบาลแห่งแรกในส่วนภูมิภาคของกระทรวงสาธารณสุขและเป็นสถาบันการศึกษาพยาบาล ลำดับที่ 2 
ของกระทรวงสาธารณสุข ตั้งอยู่เลขท่ี ๙๐/๖ ถนนศรีธรรมไตรปิฎก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เดิมชื่อ “โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย” สังกัดกองโรงพยาบาล
ส่วนภูมิภาค เปิดทำการครั้งแรกวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๒ รับนักเรียนที่จบชั ้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีภูมิลำเนาในเขตภาคเหนือเข้าศึ กษา ในหลักสูตร
ประกาศนียบัตรการพยาบาล และผดุงครรภ์ โดยการบริหารงานของโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลพุทธชินราช 
 ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๑๗ เปลี่ยนมาสังกัดกองงานวิทยาลัยพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข และเปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาลัยพยาบ าลพุทธชิน
ราช” วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้พระราชทานนามใหม่เป็น “วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช”สังกัดสถาบัน
พัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุขและสถาบันพระบรมราชชนก ในปีพ.ศ. ๒๕๓๙ เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเ ดชฯทรงมีพระ
มหากรุณาธิคุณพระราชทานนามใหม่ให้แก่สถาบันพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุขเป็น“สถาบันพระบรมราชชนก” 
 วิทยาลัยมีการพัฒนาการดำเนินงานมาโดยลำดับ มีการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ในปีพ.ศ. ๒๕๓๙ ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนเรศวร ในก ารผลิต
บัณฑิตพยาบาลตามโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร จนสิ้นสุดโครงการเมื่อคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรผ่านการรับรองจากสภาการ
พยาบาล ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗    
 ปัจจุบันวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ดำเนินการผลิตบัณฑิตพยาบาลตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข เข้าสู่ระบบสุขภาพของประเทศมาแล้ว
มากกว่า 9,000 คน และพัฒนาบุคลากรทางด้านสาธารณสุขมาโดยตลอด เป็นปีที่ 73 ซึ่งวิทยาลัยกำหนดให้วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันก่อตั้งวิทย าลัยอย่าง
เป็นทางการสืบมา 

วิสัยทัศน์  
“เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นนำระดับอาเซียนในการสร้างผู้นำ นวัตกรรม และองค์ความรู้ทางด้านสุขภาพเพ่ือสุขภาวะชุมชน ภายในปี 2570”  
ความหมาย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช จะเป็นผู้นำการผลิตบัณฑิตพยาบาลของคณะพยาบาลศาสตร์ ให้มีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพ

ระดับอาเซียน และสร้างให้บัณฑิตเป็นผู้นำด้านสุขภาพ สามารถสร้างหรือใช้นวัตกรรมและองค์ความรู้ทางด้านสุขภาพเพ่ือสุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน 
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ตัวช้ีวัดความสำเร็จของวิสัยทัศน์ 
1. บัณฑิตของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช สามารถสอบรับใบประกอบวิชาชีพจากสภาการพยาบาลในครั้งแรกของการสอบอยู่ในอันดับ 1 ใ น 3 

ของวิทยาลัยในสังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก 
2. บัณฑิตของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ได้รับรางวัลการสร้างนวัตกรรมทางสุขภาพเพื่อการพัฒนาสุขภาวะชุมชน หรือสามารถจดลิขสิทธิ์ได้

อย่างน้อย 5 ชิ้น ภายใน 5 ปี 
3. บัณฑิตของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ใช้องค์ความรู้ด้านสุขภาพเพื่อสุขภาวะชุมชนโดยสามารถผลิตผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับ

การยอมรับหรือตีพิมพ์เผยแพร่ อย่างน้อย 5 ชิ้น ภายใน 5 ปี  
4. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช มีผลการประเมินคุณภาพระดับอาเซียน (AUNQA) ไม่น้อยกว่า 4 คะแนน ภายใน 5 ปี  
ปรัชญาการดำเนินงาน  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช เชื่อว่า การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน สากลโดยการบูรณาการองค์ความรู้ที่ได้จากการบริการวิชาการ การ

วิจัย มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ รวมทั้งการส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น จะส่งผลให้บัณฑิตมี
ความสามารถทางวิชาชีพพยาบาลและมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตอบสนองต่อความต้องการด้านสุขภาพของบุคคล ครอบครัว ชุมชน  และเป็นศูนย์การเรียนรู้ของ
ชุมชน 

ปณิธาน  "สร้างบ้าน สร้างคน สร้างชุมชน สร้างสุข" 
อัตลักษณ์บัณฑิต  
“วินัย หน้าที่ สามัคคี เสียสละ สัจจะ กตเวที มีจิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์” 
สมรรถนะหลักของบัณฑิต        
Critical thinking          การคิดวิเคราะห์ 
Communication   การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ 
Creative thinking and innovation การคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
Collaboration  การประสานความร่วมมือ 
Community health management  การจัดการสุขภาวะชุมชน 
English literacy                            การใช้ภาษาอังกฤษ 
Digital literacy                            การใช้เทคโนโลยีดิจิตัล 
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วัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture) “PBRI”       
P: Participation        ร่วมแรงร่วมใจ   
B: Bonding              รักใคร่ผูกพัน      
R: Responsibility      มุ่งม่ันรับผิดชอบ      
I: Integrity               ส่งมอบคุณธรรม 
ดอกไมป้ระจำวิทยาลัยฯ     
ดอกเบนทุกา มีลักษณะดอกสีเหลืองออกเป็นช่อ เดิมชื่อดอกเหลืองอินเดีย  อาจารย์แฉล้ม พวงจันทร์ ได้เปลี่ยนชื่อว่าเป็น “ดอกเบนทุกา” เพ่ือเป็นอนุสรณ์ถึงคุณ

พ่อเบนทูล และคุณแม่ผกา บุญอิต ผู้ก่อตั้งวิทยาลัยฯ   
สีประจำวิทยาลัย      
 สีฟ้า – ขาว 
พันธกิจ  
1) ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และสอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐ  
2) วิจัยเพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาสังคม และประเทศชาติ  
3) ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยเน้นความร่วมมือกับชุมชน เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน  
4) ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย   
5) บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลสู่องค์กรสมรรถนะสูง  
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์  
1. มีความรู้ทางการพยาบาล การผดุงครรภ์และบูรณาการศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการให้บริการสุขภาพทุกช่วงวัย ในภาวะปกติและเจ็บป่วย 

 2. ปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์แบบองค์รวมด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์โดยใช้กระบวนการพยาบาล บนหลักฐานเชิงประจักษ์ คำนึงถึงความปล อดภัย 
การใช้ยาอย่างสมเหตุผล ความหลากหลายทางวัฒนธรรมภายใต้กฎหมาย และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

3. มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ และปกป้องสิทธิของผู้รับบริการ 
 4. มีทักษะการคิดขั้นสูงในการตัดสินใจแก้ปัญหา การคิดอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 
 5. มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยในการปฏิบัติการพยาบาล และการผดุงครรภ์ และร่วมออกแบบหรือพัฒนานวัตกรรมการดูแลสุขภาพ 
 6. มีภาวะผู้นำ และสามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับสหวิชาชีพ 
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 7. มีความสามารถในการบริหารจัดการ และบริหารจัดการสุขภาวะชุมชน  
 8. มีทักษะการใช้ภาษาและมีความสามารถในการสื่อสารเชิงวิชาการและเชิงวิชาชีพ 
 9. รู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล ในการเรียนรู้และการปฏิบัติการพยาบาล การผดุงครรภ์ 
 10. มีทักษะชีวิต โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการพัฒนาตนเอง วิชาชีพ และสังคม 
 11. เรียนรู้ด้วยตนเองเพ่ือนำไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 12. เป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสาธารณะ สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 13. มีความรู้เกี่ยวกับแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการด้านสุขภาพ 
สภาพปัจจุบัน 
 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช จัดเป็นสถาบันอุดมศึกษากลุ่ม ค ๒  สถาบันเฉพาะทางท่ีเน้นการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี  ตามประกาศมาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ผลิตบัณฑิตพยาบาลตอบสนองความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข และประเทศ โดยมีหลักสูตรที่เปิด
สอนในปัจจุบัน จำนวน ๑ หลักสูตร  คือ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕65) จำนวนหน่วยกิต ๑24 หน่วยกิต เป็นหลักสูตรที่นักศึกษาเรียน
เต็มเวลา ๔ ปี ปีการศึกษา 2565 (ปีงบประมาณ ๒๕66) วิทยาลัยฯ มีนักศึกษาทั้ง ๔ ชั้นปี รวม 501 คน มีบุคลากรทั้งหมด จำนวน 105 คน ลาศึกษาต่อ 8 คน คง
ปฏิบัติงานจริง 97 คน ประกอบด้วย สายสอนที่เป็นข้าราชการ จำนวน 43 คน โดยมีคุณวุฒิปริญญาเอก จำนวน 22 คน คุณวุฒิปริญญาโท จำนวน 21 คน และสาย
สนับสนุน จำนวน 54 คน เป็นข้าราชการ จำนวน 3 คน ลูกจ้างประจำ จำนวน 4 คน พนักงานราชการ จำนวน 3 คน พนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 6 คน 
ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 5 คน และลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 33 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565) 
โครงสร้างองค์กร 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช แบ่งโครงสร้างการบริหารงาน เป็น 3 ฝ่าย ดังนี้ 
๑. ฝ่ายอำนวยการ ประกอบด้วย 5 งาน คือ  

1.1 งานบริหารทั่วไป แบ่งออกเป็น งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานอาคารสถานที่ ยานพาหนะ และงานรักษาความปลอดภัย 
1.2 งานทรัพยากรบุคคลและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  
1.3 งานเทคโนโลยี สารสนเทศ ประชาสัมพันธ์ และงานห้องสมุด  
1.4 งานประกันคุณภาพการศึกษา  
1.5 งานยุทธศาสตร์ 
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2. ฝ่ายวิชาการประกอบด้วย 3 งาน และ 6 สาขาวิชา   
 2.1 งานจัดการศึกษาและหลักสูตร 
 2.2 งานทะเบียน วัดและประเมินผล และศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล  
 2.3 งานกิจการนักศึกษาและสวัสดิการนักศึกษา  
 2.4 สาขาวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ 
 2.5 สาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 
 2.6 สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 
 2.7 สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน 
 2.8 สาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 
 2.9 สาขาวิชาบริหารและพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล 
3. ฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ ประกอบด้วย 3 งาน คือ  

3.1 งานวิจัย ผลงานวิชาการ นวัตกรรม วารสาร จริยธรรมและวิเทศสัมพันธ์  
3.2 งานบริการวิชาการและศูนย์ความเป็นเลิศ  
3.3 งานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
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ส่วนที่ 2   
การวิเคราะห์องค์กร  

คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย  และบุคลากรทุกระดับในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ร่วมวิเคราะห์องค์กรโดยนำผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ปี     
พ.ศ. ๒๕66- ๒๕70 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2566 สภาพแวดล้อมทางการบริหาร ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น กรอบ
แนวคิดการพัฒนาที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๒๕๖1- ๒๕80) Thailand 4.0 University 4.0 แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. ๒๕๖1-๒๕80) แผนพัฒนา
สุขภาพแห่งชาติแห่งชาติ ฉบับที่ ๑3 ( พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  พระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ.๒๕๖5-๒๕๖9  แผนยุทธศาสตร์ 
คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. ๒๕๖๐- ๒๕๗๙  เกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาพยาบาล เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา และประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องแนวทางการนำมาตรฐานการอุดมศึกษาสู่การปฏิบัติ   โดยใช้ SWOT analysis  ผลการวิเคราะห์
เป็นดังนี้ 
จุดแข็ง (S : Strengths) 
S1 มีการกำหนดกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติงาน มีเป้าหมายในการดำเนินการที่ชัดเจน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์สบช. กระจายออกไปใน แต่ละระดับ มีการ

วางแผนงาน/กิจกรรมที่ชัดเจน ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร 
S2 อาจารย์มีคุณวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาเอก มีความเชี่ยวชาญหลายสาขา และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น โรคเรื้อรัง สูงอายุ ฉุกเฉิน วิกฤต  

รวมทั้งมีประสบการณ์ในการสอนจำนวนมาก 
S3 ทำเลที่ตั้งของวิทยาลัยใกล้กับแหล่งฝึกและอยู่ในเขตเศรษฐกิจ สามารถสร้างการแข่งขันทางด้านตลาดการศึกษา 
S4 ผู้บริหาร/บุคลากรมีความมุ่งมั่นในการทำงาน ร่วมแรงร่วมใจ ทุกคนมีความตั้งใจ ขยันทำงาน  
S5 บุคลากรมีความรู้และความสามารถในทักษะของงานที่รับผิดชอบ 

มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และมีคุณวุฒิและประสบการณ์ท่ีหลากหลาย ทำให้สามารถดำเนินงานได้ทุกพันธกิจ 
S6 มีระบบสารสนเทศทางการเงินที่ผู้บริหารสามารถเข้าถึง เพ่ือการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว และเป็นปัจจุบัน 

จุดอ่อน (W : Weakness) 
W1 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของวิทยาลัย ยังไม่เสถียร 
W2 สัดส่วนอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการยังไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 
W3 มีระเบียบการเงินและพัสดุที่ชัดเจนแต่แนวปฏิบัติงานในการเบิก-จ่ายเยอะมาก เอกสารมีจำนวนมาก มีการเปลี่ยนแปลง และขาดการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง  
W4 การเตรียมบุคลากรทดแทนบุคลากรทดแทนในแต่ละงานไม่ทันกับสถานการณ์ท่ีเป็นจริง และในอนาคต ทำให้ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญแต่ละงาน  
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W5 บุคคลากรทั้งสายสนับสนุนและอาจารย์ขาดทักษะด้านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
W6 บุคคลากรทั้งอาจารย์บางส่วน และสายสนับสนุนขาดความมั่นคง ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ทำให้ขาดขวัญและกำลังใจในการทำงาน  
W7 การสื่อสารในองค์กรไม่มีความชัดเจนและไม่มีประสิทธิภาพ 
W8 job description ทุกระดับไม่ชัดเจน สัดส่วนจำนวนคนกับงานไม่สมดุลกัน 
W9 การนำผลการประเมินการดำเนินงานมาปรับปรุงแก้ไขยังไม่เห็นการพัฒนาอย่างชัดเจน (PDCA)  
W10 ขาดระบบการสนับสนุนที่เอ้ือต่อการดำเนินงานให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด เช่น ปัญหาการเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง ทุนวิจัย    
W11 โครงสร้างองค์กรขาดความยืดหยุ่นดี 

โอกาส (O : Opportunities) 
O1 ตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศมีความต้องการบัณฑิตพยาบาลสูง    
O2 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร เช่น สังคมผู้สูงอายุ และแรงงานจากต่างประเทศ ทำให้เกิดภาวะโรคเรื้อรัง โรคอุบัติใหม่ ส่งผลให้ความต้องการพยาบาลเพิ่มข้ึน  
O3 นโยบายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา และแหล่งฝึกปฏิบัติงาน เป็นโอกาสให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกันในการผลิตพยาบาล การสร้างประสบการณ์การ

เรียนรู้ใหม่ให้กับนักศึกษา (IPE) 
O4 มีมาตราฐานการศึกษาของ AUN QA และ EdPEx เปิดโอกาสให้วิทยาลัยสามารถพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานภายนอก  
O5 มีการพัฒนาด้าน IT มากข้ึน ได้แก่ มีการสอนที่ทันสมัย เช่น หุ่น sim man โดย พัฒนาอาจารย์ให้เรียนรู้การใช้เทคโนโลยี smart phone มี Application ที่อำนวย

ความสะดวกในการทำงานมากมาย ทำให้การสื่อสารรวดเร็วทันสมัย สนับสนุนในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Technological) 
O6 นโยบายการส่งเสริมการทำผลงานเพ่ือรองรับตำแหน่งทางวิชาการทำให้อาจารย์มีความกระตือรือร้นในการสร้างผลงานมากขึ้น 

ภาวะคุกคาม (T: Threats) 
T1 การระบาดของโรคอุบัติใหม่ ส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษาพยาบาล และบริการวิชาการ  
T2 การมีพรบ.สบช.ทำให้วิทยาลัยบริหารจัดการด้านการเงินไม่คล่องตัว การอนุมัติด้านการเงิน ด้านการวิจัย ด้านบุคลากร และพัสดุดำเนินงานล่าช้า มีการจำกัด

งบประมาณสนับสนุน 
T3 พยาบาลได้รับค่าตอบแทนน้อย งานหนัก ทำให้ผู้ที่สนใจมาเรียนพยาบาลลดลง เกิดสมองไหลจากประกอบกับมีความเหลื่อมล้ำของวิชาชีพที่อยู่ในกระทรวง

สาธารณสุข  
T4 เกิดสงคราม ส่งผลกระทบให้เศรษฐกิจตกต่ำ ส่งผลต่อต้นทุนการผลิตบัณฑิตสูงขึ้นและผู้ที่สนใจเรียนไม่มีเงินในการเรียน  
T5 สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนผลิตบัณฑิตพยาบาลเพิ่มมากข้ึน เปิดบริการวิชาการมากขึ้น 
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T6 ระบบฐานข้อมูลของสบช.ยังไม่เสถียรมีการเปลี่ยนแปลง ไม่สามารถนำไปใช้บริหารจัดการและปฏิบัติการณ์ได้ 
T7 กระทรวงสาธารณสุขไม่มีนโยบายให้ทุนการศึกษากับนักศึกษาทุกคนที่เข้ามาเรียน  

 
 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ทั้งปัจจัยภายในองค์กร ( Interal Strategic Factors Summary:IFAS)  และปัจจัยภายนอกองค์กร (External Strategic Factors 
Summary:EFAS) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ในปี พ.ศ. 2566 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 2566 โดยมี 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ 12 เป้าประสงค์ 18 กลยุทธ์ 47 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 9 แผนงาน มีโครงการตามกลยุทธ์ (Strategic Project: 
SP) จำนวน 13 โครงการ และโครงการตามพันธกิจ (Routine Project: RP) จำนวน 34 โครงการ มีจำนวนทั้งสิ้น 47 โครงการ  ซึ่งจะได้กล่าวต่อไปในส่วนที่ ๓ 
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ส่วนที่ ๓ 
แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕66 

 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช มีการจัดทำแผนกลยุทธ์ พ.ศ.2566-2570 โดยบุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานขององค์กร 

และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง  ดำเนินการแปลงแผนกลยุทธ์ลงสู่การปฏิบัติเป็นแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  ๒๕66 โ ดยรับการถ่ายทอดประเด็นยุทธศาสตร์ ๕ ประเด็น แต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์ประกอบด้วยเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ์  และแผนงานประจำปีงบประมาณ 2566 ดังนี้ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และอัตลักษณ์ 
ของสถาบัน เพื่อบริหารจัดการสุขภาวะชุมชน และการพยาบาลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
 เป้าประสงค์ที่ 1.1 บัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขาพยาบาลศาสตร์  
  กลยุทธ์ที่ 01-1 ยกระดับกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาให้บัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขาพยาบาล
ศาสตร์ 
   ตัวชี้วัดที่ 01-1 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขาพยาบาล
ศาสตร์ในระดับดีขึ้นไป (คะแนนเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕)   
   ตัวชี้วัดที่ 01-2 ร้อยละของนักศึกษาที่ผลการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขาพยาบาลศาสตร์ใน
ระดับดีข้ึนไป (คะแนนเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕)     
  กลยุทธ์ที่ 01-2 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษาเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในการสอบรับใบประกอบวิชาชีพ 
   ตัวช้ีวัดที่ 01-3 ร้อยละของผู้สอบความรู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ผ่านในครั้งแรก 
  กลยุทธ์ที่ 01-3 สนับสนุนการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 สู่การพยาบาลตามอัตลักษณ์ที่สถาบันกำหนดและการจัดการสุขภาวะชุมชนโรคเรื้อรัง 
   ตัวชี้วัดที่ 01-4 คะแนนเฉลี่ยทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ของนักศึกษาตามการรับรู้ของตนเองของนักศึกษาแต่ละชั้นปี  อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
(คะแนนเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕)  (ตัวชี้วัด 6 ของคณะ และตัวชี้วัดที่ 1.2.2 ประเด็นยุทธ์ที่ 1 ของ  สบช.) 
   ตัวชี้วัดที่ 01-5 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการประเมินอัตลักษณ์ของสถาบันในระดับดีขึ้นไป (คะแนนเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ ๓.๕๑ จาก
คะแนนเต็ม ๕) (ตัวชี้วัด 8 ของคณะ และตัวชี้วัดที่ 1.3.1 ประเด็นยุทธ์ที่ 1 ของ  สบช.) 
   ตัวชี้วัดที่ 01-6 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษามีผลการประเมินการบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ในระดับดีขึ้นไป (คะแนนเฉลี่ยมากกว่า
หรือเท่ากับ ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕) 
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   ตัวช้ีวัดที่ 01-7  ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลการสอบภาษาอังกฤษเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่สถาบันกำหนด (ตัวชี้วัดที่ 5 ของคณะ ตัวชี้วัด 1.2.1 
ประเด็นยุทธ์ที่ 1 ของ สบช.)     
   ตัวชี้วัดที่ 01-8 ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลการประเมินทักษะศตวรรษที่ ๒๑ ในระดับดีขึ้นไป (คะแนนเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ ๓.๕๑ จากคะแนน
เต็ม ๕) (ตัวชี้วัดที่ ๖ ของคณะ)  
   ตัวชี้วัดที่ 01-9 จำนวนผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรมของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ ( ระดับปริญญาตรีระดับ
บัณฑิตศึกษา) (ตัวชี้วัดที่ 7 ของคณะ) 
   ตัวชี้วัดที่ 01-10 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีผลการประเมินสมรรถนะการบริหารจัดการสุขภาวะชุมชนในระดับดีขึ้นไป (ตัวชี้วัดที่ 9 ของ
คณะ) 
   ตัวช้ีวัดที่ 01-๑1 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาท่ีมีผลการประเมินด้านการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ในระดับดีขึ้นไป (ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิต) 
(คะแนนเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕)  (ตัวชี้วัดที่ 12 ของคณะ ตัวชี้วัด 1.3.2 ประเด็นยุทธ์ที่ 1 ของ สบช.)  
   ตัวชี้วัดที่ 01-12 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีผลการประเมินทักษะการพยาบาลผู้ป่วยโรคเรื้อรังในระดับดีขึ้นไป (คะแนนเฉลี่ยมากกว่าหรือ
เท่ากับ ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕) 
  กลยุทธ์ที่ 01-4 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาสมรรถนะเชิงวิชาการ วิชาชีพของนักศึกษา 
   ตัวช้ีวัดที ่01-๑3 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาท่ีมีผลการประเมินสมรรถนะเชิงวิชาชีพในระดับดีขึ้นไป (ตัวชี้วัดที่ 10 ของคณะ) 
 
 เป้าประสงค์ที่  ๑.2 บริหารหลักสูตรอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
  กลยุทธ์ที่ 01-5 สนับสนุนการบริหารหลักสูตรเพื่อก้าวสู่การบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน AUN-QA  
   ตัวช้ีวัดที่ 01-๑4 คะแนนหลักสูตรการศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ AUN-QA ในการประกันคุณภาพหลักสูตร 

แผนงาน 
1. แผนผลิตบัณฑิตพยาบาล 
2. แผนพัฒนานักศึกษา 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านสุขภาพ เพื่อพัฒนาสุขภาวะชุมชนและสังคม 
เป้าประสงค์ที่ 2.1 ผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและนวัตกรรมที่มีคุณภาพสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสุขภาวะของชุมชนหรือสังคม  

กลยุทธ์ที่ 02-1 เร่งรัดการผลิตเผยแพร่ผลงานวิจัยผลงานวิชาการและนวัตกรรมที่มีคุณภาพในระดับชาติและนานาชาติ 
ตัวช้ีวัดที ่02-15 ร้อยละของจำนวนผลงานวิจัยและผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์ต่อจำนวนอาจารย์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ (ตัวชี้วัดที่ 14 ของ

คณะ) 
ตัวช้ีวัดที ่02-16 จำนวนผลงานวิจัย และผลงานวิชาการท่ีถูกอ้างอิงในฐานข้อมูลที่ได้รับการยอมรับ  
ตัวชี้วัดที่ 02-17 จำนวนผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและนวัตกรรมที่ได้รับ สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรหรือได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ  

(ตัวชี้วัดที่ 17 ของคณะ) 
ตัวช้ีวัดที่ 02-18 จำนวนเงินทุนวิจัยภายนอก (ตัวชี้วัดที่ 18 คณะ) 

แผนงาน 
1. แผนงานวิจัย 

 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อตอบสนอง ความต้องการของระบบสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
เป้าประสงค์ที่ 3.1 ให้บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของสังคมและเขตบริการสุขภาพที่ 2 

กลยุทธ์ที่ 03-1 พัฒนาศูนย์บริการวิชาการท่ีตอบสนองความต้องการของระบบสุขภาพของประเทศ 
ตัวช้ีวัดที่ 03-19 วิทยาลัยมีระดับความสำเร็จในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของศูนย์บริการวิชาการ ระดับ 5 (ตัวชี้วัดที่ 21 ของคณะ) 
ตัวชี้วัดที่ 03-20 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับเชิญเป็นวิทยากร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา  1) ระดับชาติ  2) นานาชาติ 

(ตัวชี้วัดที่ 1.2.1  ประเด็นยุทธ์ที่ 3  ของสบช)   
ตัวช้ีวัดที่ 03-21 ร้อยละของอัตราเพิ่มของการพัฒนาหลักสูตรใหม่ที่นำไปใช้เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (ตัวชี้วัดที่  22 ของคณะ) 
ตัวช้ีวัดที่ 03-22 ร้อยละของหลักสูตรฝึกอบรมที่มีค่า NPS ระดับดีมากข้ึนไป (ตัวชี้วัดที่ 1.3.3 ประเด็นยุทธ์ที่ 3 ของ สบช.) 
ตัวช้ีวัดที่ 03-23 ร้อยละของอัตราเพิ่มของเงินรายได้จากการบริการวิชาการเทียบกับปีที่ผ่านมา 
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เป้าประสงค์ที่ 3.๒ พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการจัดการโรคเรื้อรัง 
กลยุทธ์ที่ 03-2 พัฒนาชุมชนเข้มแข็งด้านการจัดการโรคเรื้อรังที่ยั่งยืน 

ตัวชี้วัดที่ 03-24  ร้อยละของประชาชนที่อยู่ในชุมชนที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านสุขภาพด้วย สบช. โมเดล  (ตัวชี้วัดที่ 1.3.2 ประเด็นยุทธ์ที่ 3 
ของ สบช.) 

แผนงาน  1. แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม 
 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและความเป็นไทย 

 เป้าประสงค์ที่ 4.1 บุคลากรทุกระดับและนักศึกษา มีความภาคภูมิใจในการทำนุบำรุงและสืบสานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 กลยุทธ์ที่ 04-1 ส่งเสริมความภาคภูมิใจของบุคลากรทุกระดับและนักศึกษาในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ที่ 04-25 ร้อยละของบุคลากรทุกระดับและนักศึกษามีความภาคภูมิใจในการทำนุบำรุงและสืบสานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

และความเป็นไทย อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ยมากกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  
  ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ที่ 04-26 ร้อยละของบุคลากรทุกระดับและนักศึกษา มีการเข้าร่วมทำนุบำรุงและสืบสานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและความ

เป็นไทย 
 เป้าประสงค์ที่ 4.2 มีการนำศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและความเป็นไทยไปใช้ประโยชน์ในการสร้างเสริมและดูแลสุขภาพ 

 กลยุทธ์ที่ 04-2 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ในการสร้างเสริมและดูแลสุขภาพด้วยศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและความเป็นไทย 
   ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ที่ 04-27 จำนวนผลงานที่มีการบูรณาการศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและความเป็นไทยกับการพัฒนานักศึกษา และพันธกิจ
ด้านอื่น (ตัวชี้วัดที่  36 ของคณะ) 
   ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ที่ 04-28 จำนวนการเผยแพร่กิจกรรมหรือผลงานในการสร้างเสริมและดูแลสุขภาพ  ที่ใช้ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและความ
เป็นไทยต่อสาธารณชน (ตัวชี้วัดสภาการพยาบาล) 

แผนงาน 
1. แผนงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความเป็นไทย 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงภายใต้การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์ที่ 5.1 บริหารการเงินการคลังเพื่อความโปร่งใสและก่อให้เกิดความม่ันคงในสถานะทางการเงินของวิทยาลัย 

กลยุทธ์ที่ 05-1 ส่งเสริมการบริหารการเงินการคลังเพื่อความโปร่งใสและก่อให้เกิดความมั่นคงในสถานะทางการเงินของวิทยาลัย 
ตัวช้ีวัดที่ 05-29 สภาพคล่องทางการเงิน (Financial liquidity ratio)  

เป้าประสงค์ที่ 5.2 พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานและมีจำนวนเพียงพอตามกรอบอัตรากำลังที่กำหนด 
กลยุทธ์ที่ 05-2 การบริหารอัตรากำลังบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการของวิทยาลัย และเกิดความผาสุข ความผูกผันต่อองค์กร 

ตัวช้ีวัดที ่05-30 อัตราส่วนจำนวนอาจารย์ประจำต่อนักศึกษา เต็มเวลาเทียบเท่า (ตัวชี้วัดที่ 27 ของคณะ)  
ตัวช้ีวัดที่ 05-31 ร้อยละของจำนวนบุคลากรสายสนับสนุนต่อจำนวนกรอบอัตรากำลัง (ตัวชี้วัดที่ 28 ของคณะ) 
ตัวช้ีวัดที่ 05-32 ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี 
ตัวช้ีวัดที่ 05-33 ร้อยละของจำนวนอาจารย์ในวิทยาลัยที่มีตำแหน่งทางวิชาการ (ตัวชี้วัดที่ 30 ของคณะ ตัวชี้วัด 2.1.3 ประเด็นยุทธ์ที่ 1 ของ สบช)   

  ตัวช้ีวัดที่ 05-34 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการ ที่มีคุณวุฒิ ป.เอก ในภาพรวมของวิทยาลัย (ตัวชี้วัดที่ 31 ของคณะ ตัวชี้วัด 2.1.4 ประเด็นยุทธ์ที่ 
1 ของ สบช)   

ตัวช้ีวัดที่ 05-35 ร้อยละของบุคลากรที่มีผลการประเมินความสุขในการทำงานเพ่ิมข้ึน (ตัวชี้วัดที่  29 ของคณะ) 
ตัวช้ีวัดที่ 05-36 ร้อยละอัตราคงอยู่ของบุคลากร 
ตัวช้ีวัดที0่5-37 ร้อยละของบุคลากรมีทัศนคติต่อองค์กร อยู่ในระดับดีค่าเฉลี่ยมากกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

กลยุทธ์ที่ 05-3 ยกระดับความเชี่ยวชาญของบุคลากรให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรืออาเซียน 
ตัวช้ีวัดที่ 05-38 ร้อยละของอาจารย์ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ PSF ระดับ 2 ขึ้นไป (ตัวชี้วัดที่ 13 ของคณะ ตัวชี้วัดที่ 

2.1.2 ของ สบช.ประเด็นยุทธ์ที่ 1 ของ สบช.) 
ตัวช้ีวัดที่ 05-39 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการมีการเพ่ิมพูนทักษะปฏิบัติในคลินิก (Faculty Practice) (ตัวชี้วัดที่ 32 ของคณะ) 
ตัวช้ีวัดที่ 05-40 ร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกตรงตามสาขาที่เปิดการเรียนการสอน (ตัวชี้วัดที่ 33 ของคณะ) 
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เป้าประสงค์ที่ 5.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบริหารวิทยาลัยครบวงจร และเชื่อมต่อกับคณะพยาบาลศาสตร์  
กลยุทธ์ที่ 05-4  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัดที่ 05-41 จำนวนโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้มาตรฐานตามที่กำหนด (ตัวชี้วัดที่ 37 ของคณะตัวชี้วัด 4.1.1 ประเด็นยุทธ์
ที่ 4 ของ สบช) 

ตัวชี้วัดที่ 05-42 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหาร  (ตัวชี้วัดที่ 38 ของคณะและตัวชี้วัด 4.1.1 
ประเด็นยุทธ์ที่ 4 ของ สบช) 

เป้าประสงค์ที่ 5.4 พัฒนาระบบบริหารวิทยาลัยโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ที่ 05-5 ขับเคลื่อนวิทยาลัยตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดำเนินการที่เป็นเลิศ    

ตัวช้ีวัดที่ 05-43 ผลการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดำเนินการที่เป็นเลิศ (ตัวชี้วัดที่ 34 ของคณะ และตัวชี้วัด 2.1.2 ประเด็นยุทธ์
ที่ 4 ของ สบช) 

ตัวชี้วัดที่ 05-44 วิทยาลัยได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาลเป็นระยะเวลา ๕ ปี (ตัวชี้วัดที่ 35 ของคณะ และตัวชี้วัด 2.1.2 ประเด็นยุทธ์ที่ 4 
ของ สบช) 

กลยุทธ์ที่ 05-6  ส่งเสริมการบริหารจัดการวิทยาลัยโดยใช้หลักธรรมาภิบาล  
ตัวช้ีวัดที่ 05-45 คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ระดับวิทยาลัย (ตัวชี้วัด 3.1.1 ประเด็นยุทธ์

ที่ 4 ของ สบช) 
ตัวช้ีวัดที่ 05-46 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน (ตัวชี้วัด 3.2.1 ประเด็นยุทธ์ที่ 4 ของ สบช) 
ตัวช้ีวัดที่ 05-47 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการ Green office (ตัวชี้วัด 3.3.1 ประเด็นยุทธ์ที่ 4 ของ สบช) 

 
แผนงาน 
1. แผนกลยุทธ์การบริหารการเงิน 
2. แผนการบริหาร และพัฒนาบุคลากร 
3. แผนพัฒนาระบบการจัดการข้อมูล และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการองค์กร และเอ้ือต่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล 
4. แผนงานการบริหารองค์กร 
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ทั้งนี้เพ่ือให้การนำแผนกลยุทธ์ลงสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ มีการมอบหมายความรับผิดชอบหลักและความรับผิดชอบรอง ดังนี้ 

กลยุทธ์ ฝ่ายวิชาการ 
ฝ่ายวิจัยและ

บริการวิชาการ 
ฝ่ายอำนวยการ 

01-1 ยกระดับกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาให้บัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี / 
ปริญญาโท สาขาพยาบาลศาสตร์ 

   

01-2 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษาเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิในการสอบรับใบประกอบวิชาชีพ    
01-3 สนับสนุนการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 สู่การพยาบาลตามอัตลักษณ์ที่สถาบันกำหนดและการจัดการสุขภาวะ
ชุมชนโรคเรื้อรัง 

   

01-4 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาสมรรถนะเชิงวิชาการ วิชาชีพของนักศึกษา    
01-5 สนับสนุนการบริหารหลักสูตรเพื่อก้าวสู่การบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน AUN-QA    
02-1 เร่งรัดการผลิตเผยแพร่ผลงานวิจัยผลงานวิชาการและนวัตกรรมที่มีคุณภาพในระดับชาติและนานาชาติ    
03-1 พัฒนาศูนย์บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของระบบสุขภาพของประเทศ    
03-2 พัฒนาชุมชนเข้มแข็งด้านการจัดการโรคเรื้อรังที่ยั่งยืน    
04-1 ส่งเสริมความภาคภูมิใจของบุคลากรทุกระดับและนักศึกษาในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและความเป็น
ไทย 

   

04-2 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ในการสร้างเสริมและดูแลสุขภาพด้วยศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและความเป็นไทย    
05-1 ส่งเสริมการบริหารการเงินการคลังเพื่อความโปร่งใสและก่อให้เกิดความมั่นคงในสถานะทางการเงินของวิทยาลัย    
05-2 การบริหารอัตรากำลังบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการของวิทยาลัย และเกิดความผาสุข ความผูกพันธต์่อองค์กร    
05-3 ยกระดับความเช่ียวชาญของบุคลากรให้เป็นท่ียอมรับในระดับชาติหรืออาเซียน    
04-4  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานและการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ    
04-5  ส่งเสริมการบริหารจัดการวิทยาลัยโดยใช้หลักธรรมาภิบาล    
04-6 ขับเคลื่อนวิทยาลัยตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ       

หมายเหตุ :           ผู้รับผิดชอบหลัก              ผู้รับผิดชอบรอง 
             :  ตัวเลขสองตัวแรกคือประเด็นยุทธ์ ตัวเลขตัวที่สามคือลำดับที่ของกลยุทธ์ในประเด็นยุทธ์นั้นๆ 
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แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕66 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 
ตามที่คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ คณาจารย์ และบุคลากรทุกระดับ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ได้รับการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์สู่ การปฏิบัติ

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดว่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช  “เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นนำระดับอาเซียนในการสร้ างผู้นำ นวัตกรรม และองค์ความรู้
ทางด้านสุขภาพเพ่ือสุขภาวะชุมชน ภายในปี 2570” คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการจึงได้นำ 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ 11 เป้าประสงค์ 16 กลยุทธ์ 47 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
9 แผนงาน สู่การปฏิบัติ โดยจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ประกอบด้วย 9 แผนงาน 47 โครงการ โดยมีโครงการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ (Strategic Project: 
SP)  จำนวน 13 โครงการ และโครงการตามพันธกิจ (Routine Project: RP) จำนวน 34 โครงการ (รวมโครงการการบริหารอัตรากำลัง) โดยมีวัตถุประสงค์ และตัวชี้วัด
ความสำเร็จของแผน ดังนี้   

วัตถุประสงค์     
1.  เป็นกรอบในการดำเนินการการบริหารวิทยาลัย      
2.  เป็นแนวทางในการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕66 
3.  เป็นแนวทางในการกำกับติดตามการใช้งบประมาณและความสำเร็จของการดำเนินงาน  
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ  
1. ร้อยละ 80 ของโครงการที่กำหนดตามแผนฯ สามารถดำเนินการได้ 
2. ร้อยละ 80 ของโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
3. ตัวชี้วัดความสำเร็จระดับแผนงาน/โครงการที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ บรรลุไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
4. ตัวชี้วัดความสำเร็จระดับแผนงาน/โครงการของแผนปฏิบัติการประจำปี บรรลุไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
กลยุทธ ์

แผนงาน โครงการ 
ตามกลยุทธ ์

โครงการ 
ตามพันธกิจ  

รวมจำนวน 
(โครงการ) 

1 การผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และอัตลักษณ์ของ
สถาบัน เพื่อบริหารจัดการสุขภาวะชุมชน และการพยาบาลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 

2 5 14 1 4 9 13 

2 การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านสุขภาพ เพื่อพัฒนาสุขภาวะชุมชน
และสังคม 

1 1 4 1 1 3 4 

3 การบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อตอบสนอง ความต้องการของระบบสุขภาพ
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

2 2 6 1 2 8 10 

4 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและความเป็นไทย 2 2 4 1 1 2 3 
5 การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงภายใต้การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 4 6 19 4 4 13 17 

สรุปจำนวนทั้งหมด 11 16 47 8 13 34 47 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ แผนงาน 
รหัส 
คณะ 

รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการวิทยาลัยฯ  
(ชื่อโครงการตามรหัสคณะ) 

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์
ที่ 1  
การผลิต
บัณฑิต
พยาบาลที่มี
คุณภาพตาม
มาตรฐานสา
กล และอัต
ลักษณ์ของ
สถาบัน เพื่อ
บริหาร
จัดการสุข
ภาวะชุมชน 
และการ
พยาบาล
ผู้ป่วยโรค
เรื้อรัง 

เป้าประสงค์
ที่ 1.1 
บัณฑิตมี
คุณภาพตาม
กรอบ
มาตรฐาน
คุณวุฒิ
ระดับ
ปริญญาตรี 
/ ปริญญาโท 
สาขา
พยาบาล
ศาสตร ์

กลยุทธ์ที่ 01-1 
ยกระดับ
กระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอนที่พัฒนาให้
บัณฑิตมีคุณภาพ
ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี 
/ ปริญญาโท 
สาขาพยาบาล
ศาสตร ์

ตัวช้ีวัดที่ 01-1  
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผล
การประ เม ินค ุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี/
ปริญญาโท สาขาพยาบาลศาสตร์ใน
ระดับดีขึ้นไป (คะแนนเฉลี่ยมากกว่า
หรือเท่ากับ ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕)   
ตัวช้ีวัดที่ 01-2  
ร้อยละของนักศึกษาที่ผลการประเมิน
คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขา
พยาบาลศาสตร ์ ในระด ับด ีข ึ ้นไป 
(คะแนนเฉลี ่ยมากกว่าหร ือเท่ากับ 
๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕)     

แผนงานท่ี 1 
แผนผลิต
บัณฑิต
พยาบาล 

FON-
Edu-S13 

SP01-01 โครงการยกระดับการเรียนการสอนท่ี
ส่งเสริมบณัฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปรญิญาตรี สาขาพยาบาล
ศาสตร ์
(โครงการเกีย่วกับการพัฒนารูปแบบ/
วิธีการจัดการเรียนการสอน และวดัและ
การประเมินผลการเรยีนรู้แบบใหม่ ๆ) 

ฝ่ายวิชาการ  
 
 

แผนงานท่ี 1 
แผนผลิต
บัณฑิต
พยาบาล 

FON-
Edu-S13 

RP01-01 โครงการบริหารหลักสูตร(โครงการ
เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบ/วิธีการ
จัดการเรียนการสอน และวัดและการ
ประเมินผลการเรียนรู้แบบใหม่ ๆ) 

ฝ่ายวิชาการ  
 
 

แผนงานท่ี 1 
แผนผลิต
บัณฑิต
พยาบาล 

FON-
Edu-R04 

RP01-02 โครงการรับนักศึกษาใหม ่
(โครงการเกีย่วกับการคดัเลือกบุคคลเข้า
ศึกษาหลักสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิต) 
(ระดับวิทยาลัย) 

ฝ่ายวิชาการ  
 
 

แผนงานท่ี 1 
แผนผลิตบณัฑิต
พยาบาล 

FON-
Edu-R01 

RP01-03  โครงการบริหารการเรียนการสอน
รายวิชา 
(โครงการบรหิารจดัการด้านการจดัการ
เรียนการสอนรายวิชาในหลักสตูร
ปริญญาตรี) (ค่าสอน ค่าเดินทาง เบี้ย
เลี้ยง ที่พัก) 
 
 

ฝ่ายวิชาการ  
 
 



 
 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช 24 

 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ แผนงาน 
รหัส 
คณะ 

รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการวิทยาลัยฯ  
(ชื่อโครงการตามรหัสคณะ) 

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

แผนงานท่ี 1 
แผนผลิต
บัณฑิต
พยาบาล 

FON-
Edu-R06 

RP01-04 โครงการสัมมนาแหล่งฝึกเพื่อ
ประสิทธิภาพการจดัการเรียนการสอน
ภาคปฏิบตั ิ
(โครงการเกีย่วกับการพัฒนาศักยภาพ
อาจารย์พี่เลี้ยง สัมมนาแหล่งฝึก
ภาคปฏิบตัิ) 

ฝ่ายวิชาการ  
 
 

แผนงานท่ี 1 
แผนผลิต
บัณฑิต
พยาบาล 

FON-
Edu-R05 

RP01-07 โครงการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขตาม
ความต้องการของระบบสุขภาพและ
บริบทพ้ืนท่ี:การจัดการเรียนการสอน
หลักสตูรผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่ 6 
(โครงการบรหิารจดัการด้านการจดัการ
เรียนการสอนหลักสตูรประกาศนยีบัตร
ผู้ช่วยพยาบาล) 

ฝ่ายวิชาการ  
 
 

กลยุทธ์ที่ 01-2 
สนับสนุนการ
จัดการเรียนการ
สอนและการพัฒนา
นักศึกษาเพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิ ในการ
สอบรับใบประกอบ
วิชาชีพ 
 
 

ตัวช้ีวัดที่ 01-3 
ร ้ อยละของผ ู ้ สอบความร ู ้ ขอขึ้น
ทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ผ่านในครั้งแรก 
  

แผนงานท่ี 1 
แผนผลิต
บัณฑิต
พยาบาล 

FON-
Edu-R07 

SP01-02 โครงการการเตรียมความพร้อมสอบรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ ปีการศึกษา 2565-
2569 
(โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการ
เรียนรู้และก้าวสู่วิชาชีพ)  

ฝ่ายวิชาการ  
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ แผนงาน 
รหัส 
คณะ 

รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการวิทยาลัยฯ  
(ชื่อโครงการตามรหัสคณะ) 

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ 01-3 
สนับสนุนการ
พัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 สู่การ
พยาบาลตาม    
อัตลักษณ์ที่
สถาบันกำหนด
และการจัดการสุข
ภาวะชุมชนโรค
เรื้อรัง 

ตัวช้ีวัดที่ 01-4  
คะแนนเฉลี ่ยท ักษะการเร ียนร ู ้ ใน
ศตวรรษที่ ๒๑ ของนักศึกษาตามการ
รับรู้ของตนเองของนักศึกษาแต่ละช้ัน
ปี  อยู่ในระดับดีขึ้นไป (คะแนนเฉลี่ย
มากกว ่าหร ือเท ่าก ับ ๓.๕๑ จาก
คะแนนเต็ม ๕)  (ตัวชี้วัด 6 ของคณะ 
และตัวช้ีวัดที่ 1.2.2 ประเด็นยุทธ์ที่ 1 
ของ  สบช.) 
ตัวช้ีวัดที่ 01-5 
 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผล
การประเมินอัตลักษณ์ของสถาบันใน
ระดับดีขึ้นไป (คะแนนเฉลี่ยมากกว่า
หรือเท่ากับ ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕) 
(ตัวชี ้ว ัด 8 ของคณะ และตัวชี ้วัดที่ 
1.3.1 ประเด็นยุทธ์ท่ี 1 ของ  สบช.) 
ตัวช้ีวัดที่ 01-6 
 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผล
การประเมินการบริการสุขภาพด้วยหัว
ใจความเป็นมนุษย์ในระดับดีขึ ้นไป 
(คะแนนเฉลี ่ยมากกว่าหร ือเท่ากับ 
๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕)  (ตัวชี้วัดที่ 
12 ของคณะ ตัวช้ีวัด 1.3.2 ประเด็น
ยุทธ์ที่ 1 ของ สบช.) 
ตัวช้ีวัดที่ 01-7 

แผนงานท่ี 1 
แผน 
ผลิตบัณฑติ
พยาบาล 

FON-
Edu-
S04.1 

SP01-03 โครงการพัฒนาสมรรถนะบณัฑิต
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชิน
ราช  
(เบนทุกา excellent) 
(โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีสมรรถนะเชิงวิชาชีพ  
มีอัตลักษณ์ สบช การให้บริการด้วยหัว
ใจความเป็นมนุษย์ และการบริหาร
จัดการสุขภาวะชุมชน)(ทุกวิทยาลยั) 

ฝ่ายวิชาการ  
 
 

แผนงานท่ี 1 
แผนผลิต
บัณฑิต
พยาบาล 

FON-
Edu-S14 

RP01-06 โครงการพัฒนาการเรยีนรู้ในยุคสังคมวิถี
ปกติใหม่ (New normal) 
(โครงการพัฒนาการเรียนรู้ในยุคสงัคม
วิถีปกติใหม่ (New normal) เช่น 
พัฒนาคลังสถานการณ์ พัฒนาศูนย์ SIM 
ของเครือข่าย (คณะ) 

ฝ่ายวิชาการ  
 
 

แผนงานท่ี 2
แผนพัฒนา
นักศึกษา
พยาบาล 

FON-
Edu-R08 

RP01-08 โครงการพัฒนานักศึกษาด้วยกิจกรรม
เสรมิหลักสูตร (กีฬา ตรวจสุขภาพ)  

ฝ่ายวิชาการ  
 
 

แผนงานท่ี 2
แผนพัฒนา
นักศึกษา
พยาบาล 

FON-
Edu-
S05.1 

RP01-09 โครงการพัฒนานักศึกษาให้มผีลลพัธ์การ
เรียนรู้และทักษะศตวรรษที่ 21 และมี
ความเป็นเลิศทางวิชาการ  
(โครงการพัฒนานักศึกษาแกนนำ  ให้มี
ผลลัพธ์การเรียนรู้และทักษะศตวรรษที่ 
21 และมีความเป็นเลิศทางวิชาการ) 

ฝ่ายวิชาการ  
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ แผนงาน 
รหัส 
คณะ 

รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการวิทยาลัยฯ  
(ชื่อโครงการตามรหัสคณะ) 

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

 ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลการสอบ
ภาษาอ ั งกฤษเป ็ น ไปตาม เกณฑ์
มาตรฐานที่สถาบันกำหนด (ตัวชี้วัดที่ 
5 ของคณะ ตัวชี้วัด 1.2.1 ประเด็น
ยุทธ์ที่ 1 ของ สบช.) 
ตัวช้ีวัดที่ 01-8 
ร ้อยละของน ักศ ึกษาท ี ่ ม ี ผลการ
ประเมินทักษะศตวรรษท่ี ๒๑ ในระดับ
ดีขึ ้นไป (คะแนนเฉลี ่ยมากกว่าหรือ
เท่ากับ ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕) 
(ตัวช้ีวัดที่ ๖ ของคณะ)  
ตัวช้ีวัดที่ 01-9 
จำนวนผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์/
นวัตกรรมของนักศึกษาที่ได้รับรางวัล
ระดับชาติหร ือนานาชาติ ( ระดับ
ปร ิญญาตร ี ระด ับบ ัณฑ ิตศ ึกษา ) 
(ตัวช้ีวัดที่ 7 ของคณะ) 
ตัวช้ีวัดที่ 01-10 
ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มี
ผลการประเมินสมรรถนะการบริหาร
จัดการสุขภาวะชุมชนในระดับดีขึ้นไป 
(ตัวช้ีวัดที่ 9 ของคณะ) 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ แผนงาน 
รหัส 
คณะ 

รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการวิทยาลัยฯ  
(ชื่อโครงการตามรหัสคณะ) 

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัดที่ 01-๑1 
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผล
การประเมินด้านการบริการด้วยหัว
ใจความเป็นมนุษย์ในระดับดีขึ ้นไป 
(ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิต) (ตัวชี ้วัดที่ 
12 ของคณะ) 
ตัวช้ีวัดที่ 01-12 
ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มี
ผลการประเมินทักษะการพยาบาล
ผ ู ้ป ่วยโรคเร ื ้อร ังในระด ับดีข ึ ้นไป 
(คะแนนเฉลี ่ยมากกว่าหร ือเท่ากับ 
๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕) 

กลยุทธ์ที่ 01-4
สนับสนุนการ
จัดการเรียนการ
สอนเพื่อพัฒนา
สมรรถนะเชิง
วิชาการ วิชาชีพ
ของนักศึกษา 

ตัวช้ีวัดที่ 01-๑3 
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผล
การประเมินสมรรถนะเชิงวิชาชีพใน
ระดับดีขึ้นไป (ตัวช้ีวัดที่ 10 ของคณะ) 

แผนงานท่ี 1 
แผนผลิต
บัณฑิต
พยาบาล 

FON-
Edu-R07 

RP01-05 โครงการเตรยีมความพร้อมเพื่อการ
เรียนรู้และก้าวสู่วิชาชีพ 

ฝ่ายวิชาการ  
 
 

เป้าประสงค์
ที่  ๑.2 
บริหาร
หลักสตูร
อย่างมี

กลยุทธ์ที่ 01-5
สนับสนุนการ
บริหารหลักสตูร
เพื่อก้าวสู่การ
บริหารหลักสตูร
ตามเกณฑ์

ตัวช้ีวัดที่ 01-๑4  
หลักสูตรการศึกษาที่ผ่านเกณฑ์  
AUN-QA ในการประก ั นค ุณภาพ
หลักสูตรด้วยคะแนนตั้งแต่ ๓.๐๐ ข้ึน
ไป 

แผนงานท่ี 1 
แผน 
ผลิตบัณฑติ
พยาบาล 

FON-
Edu-
S02.1 

SP01-04 โครงการยกระดับการบริหารหลักสูตร
คุณภาพเพื่อก้าวสู่คณุภาพหลักสตูรตาม
เกณฑ์มาตรฐาน AUN-QA ปีการศึกษา 
2565-2569 
(โครงการพัฒนาการประกันคณุภาพ

ฝ่ายวิชาการ  
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ แผนงาน 
รหัส 
คณะ 

รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการวิทยาลัยฯ  
(ชื่อโครงการตามรหัสคณะ) 

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

คุณภาพตาม
มาตรฐาน 
สากล 

มาตรฐาน AUN-
QA 

การศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตาม
เกณฑ์ AUN QA) (คณะดำเนินการ)  

ประเด็น
ยุทธศาสตร์
ที ่2 การ
สร้างองค์
ความรู้และ
นวัตกรรม
ด้านสุขภาพ 
เพื่อพัฒนา
สุขภาวะ
ชุมชนและ
สังคม 
 

เป้าประสงค์
ที่  2.1 
ผลิตผล
งานวิจัย 
ผลงาน
วิชาการและ
นวัตกรรมที่
มีคุณภาพ
สามารถ
นำไปใช้
ประโยชน์ใน
การพัฒนา
สุขภาวะของ
ชุมชนหรือ
สังคม  
 

กลยุทธ์ที่ 02-1 
เร่งรัดการผลิต
เผยแพร่
ผลงานวิจัยผลงาน
วิชาการและ
นวัตกรรมทีม่ี
คุณภาพใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ 
 

ตัวช้ีวัดที่ 02-15  
ร้อยละของจำนวนผลงานวิจัยและ
ผลงานวิชาการที่ตีพมิพ์ต่อจำนวน
อาจารย์ในวารสารระดบัชาติและ
นานาชาติ (ตัวช้ีวัดที่ 14 ของคณะ) 
ตัวช้ีวัดที่ 02-16  
จำนวนผลงานวิจัย และผลงาน
วิชาการที่ถูกอ้างอิงในฐานข้อมูลที่
ได้รับการยอมรับ 
 
ตัวช้ีวัดที่ 02-17  
จำนวนผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ
และนวัตกรรมทีไ่ดร้ับ สิทธิบัตรหรอื
อนุสิทธิบัตรหรือไดร้ับรางวลัระดับชาติ
หรือนานาชาติ (ตัวช้ีวัดที่ 17 ของ
คณะ) 
ตัวช้ีวัดที่ 02-18  
จำนวนเงินทุนวิจัยภายนอก (ตัวช้ีวัดที ่
18 คณะ) 
 

แผนงาน 
งานวิจัย 

FON-Res-
S15.1 

SP02-05 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการ
รับทุนวิจัยและนวัตกรรมภายนอก 
(โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการ
กำหนดโจทย์วิจยัในคลินิก เพื่อรับทุน
วิจัยและนวตักรรมภายนอก) (คณะ
ดำเนินการ) 

งานวิจัย 
ผลงาน
วิชาการ 
นวัตกรรม 
วารสาร 
จริยธรรมและ
วิเทศสัมพันธ ์
ฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ 

FON-Res-
S16 

RP02-10 โครงการจดัตั้งศูนย์จริยธรรมวิจัยในคน
เครือข่ายภมูิภาค: ภาคเหนือ 
(โครงการขับเคลื่อน/พัฒนาศูนย์ความ
เป็นเลิศทางการพยาบาล (ระดับคณะ)   

FON-Res-
S16 

RP02-11 โครงการพัฒนาวารสารวิชาการ 
(โครงการขับเคลื่อน/พัฒนาศูนย์ความ
เป็นเลิศทางการพยาบาล (ระดับคณะ
และวิทยาลัย) 

FON-Res-
R12 

RP02-12 โครงการเกีย่วกับการสนับสนุนการ
ผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ งาน
สร้างสรรค์ และการนำไปใช้ประโยชน์ 
(โครงการเกีย่วกับการส่งเสริมความ
ร่วมมือกับสถาบันในต่างประเทศเพื่อ
การผลิตและเผยแพรผ่ลงานวิจยั (ระดับ
คณะและวิทยาลัย) 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ แผนงาน 
รหัส 
คณะ 

รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการวิทยาลัยฯ  
(ชื่อโครงการตามรหัสคณะ) 

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์
ที ่3  
การบริการ
วิชาการแก่
สังคมเพื่อ
ตอบสนอง 
ความ
ต้องการของ
ระบบ
สุขภาพโดย
การมีส่วน
ร่วมของ
ชุมชน 

เป้าประสงค์
ที่  3.1 
ให้บริการ
วิชาการที่
ตอบสนอง
ความ
ต้องการของ
สังคมและ
เขตบริการ
สุขภาพท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ที่ 03-1 
พัฒนาศูนย์บริการ
วิชาการที่
ตอบสนองความ
ต้องการของระบบ
สุขภาพของ
ประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัดที่ 03-19  
วิทยาลัยมีระดับความสำเร็จในการ
เ ส ร ิ ม ส ร ้ า ง ค ว า ม เ ข ้ ม แ ข ็ ง ข อ ง
ศูนย์บริการวิชาการ ระดับ 5 (ตัวชี้วัด
ที่ 21 ของคณะ) 
ตัวช้ีวัดที่ 03-20  
ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับเชิญเป็น
วิทยากร กรรมการ ผู ้ทรงคุณวุฒิ ท่ี
ปร ึกษาเพิ ่มข ึ ้นจากปีท ี ่ผ ่านมาทั้ง
ระดับชาติและนานาชาติ (ตัวชี ้วัดที่ 
1.2.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ของ 
สบช.) 
 
 
 
 
ตัวช้ีวัดที่ 03-21  
ร้อยละของอัตราเพิ่มของการพัฒนา
หลักสูตรใหม่ที่นำไปใช้เมื่อเทียบกับปี
ที่ผ่านมา (ตัวช้ีวัดที่  22 ของคณะ) 
 
 
 

แผนงาน 
บริการ
วิชาการแก่
สังคม 

FON-Ser-
S21 

SP03-06  โครงการพัฒนาศูนยค์วามเป็นเลิศด้าน
บริการวิชาการ 
(โครงการพัฒนา/จัดตั้งศูนยฝ์ึกอบรม
ด้านวิชาการหรือวิชาชีพท่ีมีความเป็น
เลิศในระดับภมูิภาคทีต่อบสนองความ
ต้องการของระบบสุขภาพของประเทศ
และอาเซยีน 

งานบริการ
วิชาการ  
และศูนย์ความ
เป็นเลิศ 
ฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ 

FON-Ser-
S20 

RP03-13 โครงการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขตาม
ความต้องการของระบบสุขภาพและ
บริบทพ้ืนท่ี  
(หลักสูตรผู้บริหารสาธารณสุขระดบัต้น 
ปีงบประมาณ 2566) 
(โครงการพัฒนาหลักสตูร ท่ีตอบสนอง
ระบบสุขภาพ หรือคลังหลักสูตร) 

FON-Ser-
S20 

RP03-14 โครงการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขตาม
ความต้องการของระบบสุขภาพและ
บริบทพ้ืนท่ี  
(หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะ
ทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบตัิทัว่ไป 
(การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 20) 
(โครงการพัฒนาหลักสตูร ท่ีตอบสนอง
ระบบสุขภาพ หรือคลังหลักสูตร) 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ แผนงาน 
รหัส 
คณะ 

รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการวิทยาลัยฯ  
(ชื่อโครงการตามรหัสคณะ) 

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัดที่ 03-22  
ร้อยละของหลักสูตรฝึกอบรมที่มีค่า 
NPS ระดับดีมากขึ ้นไป (ต ัวชี ้ว ัดที่  
1.3.3 ประเด็นยุทธ์ท่ี 3 ของ สบช.) 
ตัวช้ีวัดที่ 03-23  
ร้อยละของอัตราเพิ่มของเงินรายได้
จากการบริการวิชาการเทียบกับปีที่
ผ่านมา 

FON-Ser-
S20 

RP03-15 โครงการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขตาม
ความต้องการของระบบสุขภาพและ
บริบทพ้ืนท่ี  
(อบรมฟื้นฟูวิชาการประจำปี 2566: 
การรักษาโรคเบื้องต้น) 
(โครงการพัฒนาหลักสตูร ท่ีตอบสนอง
ระบบสุขภาพ หรือคลังหลักสูตร) 

เป้าประสงค์
ที่ 3.๒ 
พัฒนาศูนย์
ความเป็น
เลิศทาง
วิชาการด้าน
การจัดการ
โรคเรื้อรัง 

กลยุทธ์ที่ 03-2 
พัฒนาชุมชน
เข้มแข็งด้านการ
จัดการโรคเรื้อรังที่
ยั่งยืน 
 

ตัวช้ีวัดที่ 03-24   
ร้อยละของประชาชนที่อยู่ในชุมชนที่
ได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านสุขภาพ
ด้วย สบช. โมเดล (ตัวชี ้วัดที่ 1.3.2 
ประเด็นยุทธ์ที่ 3 ของ สบช.) 
 

FON-Ser-
S19 

SP03-07 โครงการพัฒนาศักยภาพของวิทยาลัยใน
การบริการวิชาการสู่การเสริมสรา้งความ
เข้มแข็งของชุมชน (One College One 
Community) ตำบลสมอแข จังหวัด
พิษณุโลก) 

FON-Ser-
R15 

RP03-16 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบา้ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้า กรม
พระศรสีวางควัฒนวรขัตตยิราชนารี 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  
พุทธชินราช 

FON-Ser-
R14 

RP03-17 โครงการป้องกันโรคเรื้อรังโดยใช้แนวคิด
ปิงปองจราจร 7 ส ี
(โครงการบริการวิชาการแบบใหเ้ปล่า/
การใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
2/สร้างความเข้มแข็งของชุมชน) 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ แผนงาน 
รหัส 
คณะ 

รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการวิทยาลัยฯ  
(ชื่อโครงการตามรหัสคณะ) 

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

FON-Ser-
R14 

RP03-18 โครงการประเมินและส่งเสริมพัฒนาการ
ในเด็ก 
(โครงการบริการวิชาการแบบใหเ้ปล่า/
การใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ 
2/สร้างความเข้มแข็งของชุมชน) 

FON-Ser-
R14 

RP03-19 โครงการหญิงตั้งครรภ์รูเ้ท่าทัน
โรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์   
(โครงการบริการวิชาการแบบใหเ้ปล่า/
การใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
2/สร้างความเข้มแข็งของชุมชน) 

FON-Ser-
R14 

RP03-20 โครงการป้องกันโรคเรื้อรังในผู้สูงอายุ 
โดยใช้แนวคิดปิงปองจราจร 7 ส ี
(โครงการบริการวิชาการแบบใหเ้ปล่า/
การใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
2/สร้างความเข้มแข็งของชุมชน) 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์
ที่ 4  
ทำนุบำรุง
ศิลป 
วัฒนธรรม
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและ
ความเป็น
ไทย 

เป้าประสงค์ที่  
4.1 บุคลากร
ทุกระดับและ
นักศึกษา มี
ความ
ภาคภูมิใจใน
การทำนุบำรุง
และสบืสาน
ศิลปวฒันธรรม 
ภูมิปัญญา

กลยุทธ์ที่ 04-1 
ส่งเสริมความ
ภาคภูมิใจของ
บุคลากรทุกระดับ
และนักศึกษาใน
การทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และความเป็นไทย 

ตัวช้ีวัดที่ 04-25  
ร้อยละของบุคลากรทุกระดับและ
นักศึกษามีความภาคภูมิใจในการทำนุ
บำรุงและสืบสานศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและความเป็นไทย อยู่
ในระดับดี ค่าเฉลีย่มากกว่า 3.51 
จากคะแนนเตม็ 5  
 
 
 

แผนงานท่ี 1   
ทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรร
ม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย 

FON-Cul-
S30 

SP04-08 โครงการทำนุบำรุงและสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
(โครงการสร้างสรรค์ปญัญาสูส่ังคมด้าน
ศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อส่งเสริมการบูร
ณาการศลิปวัฒนธรรมและภมูิปัญญา
ไทยกับการพัฒนานักศึกษา) 

งานทรัพยากร
บุคคล 
และทำนุบำรุง
ศิลป 
วัฒนธรรม 
ฝ่าย
อำนวยการ 
 



 
 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช 32 

 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ แผนงาน 
รหัส 
คณะ 

รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการวิทยาลัยฯ  
(ชื่อโครงการตามรหัสคณะ) 

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

 ท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย 

ตัวช้ีวัดที ่04- 26  
ร้อยละของบุคลากรทุกระดับและ
นักศึกษา มีการเข้าร่วมทำนุบำรุงและ
สืบสานศลิปวัฒนธรรม ภมูิปัญญา
ท้องถิ่นและความเป็นไทย 

เป้าประสงค์
ที่  4.2  
มีการนำ
ศิลปวัฒน 
ธรรมภูมิ
ปัญญา
ท้องถิ่นและ
ความเป็น
ไทยไปใช้
ประโยชน์ใน
การสร้าง
เสรมิและ
ดูแลสุขภาพ 

กลยุทธ์ที่ 04-2 
ส่งเสริมการใช้
ประโยชน์ในการ
สร้างเสริมและ
ดูแลสุขภาพด้วย
ศิลปวัฒนธรรม  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และความเป็นไทย 
 

ตัวช้ีวัดที่ 04-27  
จำนวนผลงานท่ีมีการบูรณาการ
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญัญาท้องถิ่นและ
ความเป็นไทยกับการพัฒนานักศึกษา 
และพันธกิจด้านอื่น (ตัวช้ีวัดที่  36 
ของคณะ) 
ตัวช้ีวัดที่ 04-28  
จำนวนการเผยแพร่กิจกรรมหรือ
ผลงานในการสร้างเสรมิและดูแล
สุขภาพ  ท่ีใช้ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและความเป็นไทยตอ่
สาธารณชน (ตัวช้ีวัดสภาการพยาบาล) 

 

FON-Cul-
S30 
 

SP04-09 โครงการบรูณาการศลิปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและความเป็นไทยกบัการ
สร้างเสริมและดูแลสุขภาพ 

 

FON-Cul-
S30 

RP04-21  โครงการบูรณาการการเรียนการสอน
วิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจติเวช
กับพันธกิจด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
และภมูิปัญญาท้องถิ่น : 
การส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต
ผู้สูงอายุใส่ใจสุขภาพจติโดยการออก
กำลังกายประกอบเพลงพ้ืนบ้านเมอืง
สองแคว 
 
 

 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์
ที่ 5  
การเป็น
องค์กร
สมรรถนะสูง
ภายใต้การ

เป้าประสงค์
ที่  5.1 
บริหาร
การเงินการ
คลังเพื่อ
ความ
โปร่งใสและ

กลยุทธ์ที่ 05-1 
ส่งเสริมการ
บริหารการเงินการ
คลังเพื่อความ
โปร่งใสและ
ก่อให้เกิดความ
มั่นคงในสถานะ

ตัวช้ีวัดที่ 05-29  
สภาพคล่องทางการเงิน (financial 
liquidity ratio)  
 

แผนงานท่ี 1  
แผนกลยุทธ์
การบริหาร
การเงิน 

FON-
Adm-
R26 

SP05-10 โครงการรณรงค์การบริหารจดัการเงิน
การคลังเพื่อคงสภาพคล่องและความ
โปร่งใสขององค์กร 
(โครงการส่งเสริมการสร้างจติสำนกึของ
บุคลากรในการต่อต้านการทุจรติใน
กิจการของภาครัฐและค่านยิม MOPH-
ITA) 

งานการเงิน  
และบัญชี   
ฝ่าย
อำนวยการ 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ แผนงาน 
รหัส 
คณะ 

รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการวิทยาลัยฯ  
(ชื่อโครงการตามรหัสคณะ) 

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

บริหาร
จัดการตาม
หลัก 
ธรรมาภิบาล 
 

ก่อให้เกิด
ความมั่นคง
ในสถานะ
ทางการเงิน
ของวิทยาลัย 

ทางการเงินของ
วิทยาลัย 
 

เป้าประสงค์
ที่  5.2 
พัฒนา
บุคลากรทุก
ระดับใหม้ี
สมรรถนะใน
การ
ปฏิบัติงาน
และมี
จำนวน
เพียงพอตาม
กรอบ
อัตรากำลังที่
กำหนด 

กลยุทธ์ที่ 05-2 
การบริหาร
อัตรากำลัง
บุคลากรให้
สอดคล้องกับ
ความต้องการของ
วิทยาลัย และเกิด
ความผาสุข ความ
ผูกพันธต์่อองค์กร 

ตัวช้ีวัดที่ 05-30  
อัตราส่วนจำนวนอาจารยป์ระจำตอ่
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (ตัวช้ีวัดที่ 
27 ของคณะ)  
 
 
 
 
 
ตัวช้ีวัดที่ 05-31  
ร้อยละของจำนวนบุคลากรสาย
สนับสนุนต่อจำนวนกรอบอัตรากำลัง 
(ตัวช้ีวัดที่ 28 ของคณะ) 
ตัวช้ีวัดที่ 05-32  
ร้อยละของบุคลากรทีผ่่านการประเมิน
สมรรถนะในการปฏิบัติงานอยู่ใน
ระดับด ี
ตัวช้ีวัดที่ 05-33  
ร้อยละของจำนวนอาจารย์ในวิทยาลัย
ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ (ตัวช้ีวัดที่ 

แผนงานท่ี 2 
แผนการ
บริหารและ
พัฒนา
บุคลากร 

FON-
Adm-
R25 

SP05-11 โครงการบริหารบคุลากร วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 
(โครงการบรหิารงานทรัพยากรบุคคล 
(บริหารภาระงาน บริหารอัตรากำลัง 
เพิ่มวุฒ ิและการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ) HRM & HRP) 

งานทรัพยากร
บุคคล 
และทำนุบำรุง
ศิลปวฒันธรรม 
ฝ่าย
อำนวยการ 

FON-
Adm-
R18 

RP05-23 โครงการบริหารอตัรากำลังในวิทยาลัย
และคณะพยาบาลศาสตร์สู่องค์กร
สมรรถนะสูง (HRM ค่าจ้างพกส ลกูจ้าง
ช่ัวคราวเงินรายได้ เงินชดเชย 
ค่าตอบแทนต่าง ๆ) 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ แผนงาน 
รหัส 
คณะ 

รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการวิทยาลัยฯ  
(ชื่อโครงการตามรหัสคณะ) 

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

30 ของคณะ ตัวช้ีวัด 2.1.3 ประเด็น
ยุทธ์ที่ 1 ของ สบช)   
ตัวช้ีวัดที่ 05-34  
ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการทีม่ี
คุณวุฒิ ป.เอก ในภาพรวมของ
วิทยาลัย (ตัวช้ีวัดที่ 31 ของคณะ 
ตัวช้ีวัด 2.1.4 ประเด็นยุทธ์ที่ 1 ของ 
สบช)   
ตัวช้ีวัดที่ 05-35  
ร้อยละของบุคลากรที่มผีลการประเมิน
ความสุขในการทำงานเพิม่ขึ้น (ตัวช้ีวัด
ที่  29 ของคณะ) 
ตัวช้ีวัดที่ 05-36 
ร้อยละอตัราคงอยู่ของบุคลากร 
ตัวช้ีวัดที่ 05-37  
ร้อยละของบุคลากรมีทัศนคติต่อ
องค์กร อยู่ในระดับดีคา่เฉลี่ยมากกว่า 
3.51 จากคะแนนเตม็ 5 

กลยุทธ์ที่ 05-3 
ยกระดับความ
เชี่ยวชาญของ
บุคลากรใหเ้ป็นที่
ยอมรับใน
ระดับชาตหิรือ
อาเซียน 

ตัวช้ีวัดที่ 05-38  
ร้อยละของอาจารย์ที่ผ่านการประเมิน
สมรรถนะตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ 
PSF ระดับ 2 ข้ึนไป (ตัวช้ีวัดที่ 13 
ของคณะ ตัวช้ีวัดที่ 2.1.2 ของ สบช.
ประเด็นยุทธ์ท่ี 1 ของ สบช.) 
 

 FON-
Adm-
S23 

RP05-22 โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้
มีความเช่ียวชาญทางวิชาการและ
วิชาชีพ  
(โครงการส่งเสริม/พัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน ของคณะพยาบาลศาสตร์ให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาการและอาชีพ
(ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒาบุคลากรด้าน

งานทรัพยากร
บุคคล 
และทำนุบำรุง
ศิลปวฒันธรรม 
ฝ่าย
อำนวยการ 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ แผนงาน 
รหัส 
คณะ 

รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการวิทยาลัยฯ  
(ชื่อโครงการตามรหัสคณะ) 

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัดที่ 05-39  
ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการมกีาร
เพิ่มพูนทักษะปฏิบัติในคลินิก 
(Faculty Practice) (ตัวช้ีวัดที่ 32 
ของคณะ) 
ตัวช้ีวัดที่ 05-40  
ร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีคณุวุฒิ
ปริญญาเอกตรงตามสาขาท่ีเปิดการ
เรียนการสอน (ตัวช้ีวัดที่ 33 ของ
คณะ) 

ต่าง ๆ ฝึกอบรมตามความเช่ียวชาญ/
ความต้องการตามIDP) 

เป้าประสงต์
5.3 พัฒนา
ระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ทางการ
บริหาร
วิทยาลัย
ครบวงจร 
และเชื่อมต่อ
กับคณะ
พยาบาล
ศาสตร ์

กลยุทธ์ที่ 05-5  
พัฒนาระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
การบริหารงาน
และการจัด
การศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัดที่ 05-41 
จำนวนโครงสร้างพื้นฐานด้าน
เทคโนโลยี สารสนเทศไดม้าตรฐาน
ตามที่กำหนด (ตัวช้ีวัดที่ 37 ของคณะ
ตัวช้ีวัด 4.1.1 ประเด็นยุทธ์ที่ 5 ของ 
สบช) 
ตัวช้ีวัดที่ 05-42 
ระดับความสำเร็จของการพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร (ตัวช้ีวัดที่ 38 
ของคณะและตัวช้ีวัด 4.1.1 ประเด็น
ยุทธ์ที่ 5 ของ สบช) 

แผนงานท่ี 3  
พัฒนาระบบ
การจัดการ
ข้อมูลและ
เทคโนโลยีสาร 
สนเทศเพื่อ
การบริหาร
จัดการองค์กร 
และเอื้อต่อ
การเรยีนรู้ใน
ยุคดิจิทัล 

FON-
Adm-
S29 

SP05-12 โครงการพัฒนาระบบและการใช้
ฐานข้อมูลสารสนเทศในการตดัสินใจ
สำหรับผู้บรหิาร/ระบบสารสนเทศเพื่อ
การปฏิบัติงาน 

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ประชาสมัพันธ์ 
และงาน
ห้องสมุด 
ฝ่าย
อำนวยการ 
 

FON-
Edu-R09 

RP05-24 โครงการพัฒนาโสตทัศนูปกรณเ์พือ่
การศึกษา  
(โครงการเกีย่วกับการจดัหาวัสดุ 
ครุภณัฑ์เพื่อการจัดการเรียนการสอน
และบริการสำหรับนักศึกษาพยาบาล 
(ครุภัณฑ์การศึกษา หนังสือ ตำรา 
วารสาร ฐานข้อมูล สวสัดิการในหอพัก 
อุปกรณ์กีฬา) 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ แผนงาน 
รหัส 
คณะ 

รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการวิทยาลัยฯ  
(ชื่อโครงการตามรหัสคณะ) 

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

FON-
Edu-R09 

RP05-25 โครงการเกีย่วกับการจดัหาวัสดุ 
ครุภณัฑ์เพื่อการจัดการเรียนการสอน
และบริการสำหรับนักศึกษาพยาบาล  
(โครงการเกีย่วกับการจดัหาวัสดุ 
ครุภณัฑ์เพื่อการจัดการเรียนการสอน
และบริการสำหรับนักศึกษาพยาบาล 
(ครุภัณฑ์การศึกษา หนังสือ ตำรา 
วารสาร ฐานข้อมูล สวสัดิการในหอพัก 
อุปกรณ์กีฬา) 

เป้าประสงต์
5.4  
พัฒนาระบบ
บริหาร
วิทยาลัยโดย
ใช้หลัก 
ธรรมาภิบาล 
 

กลยุทธ์ที่ 05-6 
ขับเคลื่อน
วิทยาลัยตาม
เกณฑ์คณุภาพ
การศึกษาเพื่อการ
ดำเนินการที่เป็น
เลิศ 
  

ตัวช้ีวัดที่ 05-43 
ผลการประเมินตามเกณฑ์คณุภาพ
การศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เปน็เลิศ 
(ตัวช้ีวัดที่ 34 ของคณะ และตัวช้ีวัด 
2.1.2 ประเด็นยุทธ์ที่ 5  
ของ สบช) 
ตัวช้ีวัดที่ 05-44  
วิทยาลัยได้รับการรับรองจากสภาการ
พยาบาลเป็นระยะเวลา ๕ ปี (ตัวช้ีวัด
ที่ 35 ของคณะ และตัวช้ีวัด 2.1.2 
ประเด็นยุทธ์ท่ี 5 ของ สบช) 

แผนงานท่ี 4  
แผนงานการ
บริหารองค์กร 

FON-
Adm-
R19 

RP05-28 โครงการเตรยีมความพร้อมรับการ
ประเมินสภาการพยาบาล 
(โครงการบรหิารจดัการงานประกนั
คุณภาพการศึกษาภายในของวิทยาลัย/
คณะพยาบาลศาสตร์) 

งานประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 
ฝ่าย
อำนวยการ 

FON-
Adm-
R19 

RP05-29 โครงการบริหารจัดการงานประกนั
คุณภาพการศึกษาภายในของวิทยาลัย/
คณะพยาบาลศาสตร์  

กลยุทธ์ที่ 05-7  
ส่งเสริมการ
บริหารจดัการ
วิทยาลัยโดยใช้
หลักธรรมาภิบาล 

ตัวช้ีวัดที่ 05-45 
คะแนนการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ระดับวิทยาลัย 

FON-
Adm-
R26 

SP05-13 โครงการบริหารวิทยาลัยภายใต้หลักธรร
มาภิบาลมุ่งสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะ
สูง  

งานบริหาร
ทั่วไป 
งานทรัพยากร
บุคคลและ
ทำนุบำรุงศิลป 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ แผนงาน 
รหัส 
คณะ 

รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการวิทยาลัยฯ  
(ชื่อโครงการตามรหัสคณะ) 

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ตัวช้ีวัด 3.1.1 ประเด็นยุทธ์ที่ 5 ของ 
สบช) 
ตัวช้ีวัดที่ 05-46  
ระดับความสำเร็จของการควบคุม
ภายใน (ตัวช้ีวัด 3.2.1 ประเด็นยทุธ์ที่ 
5 ของ สบช) 
ตัวช้ีวัดที่ 05-47  
ระดับความสำเร็จของการดำเนินการ 
Green office (ตัวช้ีวัด 3.3.1 
ประเด็นยุทธ์ท่ี 5 ของ สบช) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัฒนธรรม 
ฝ่าย
อำนวยการ 

FON-
Adm-
R27 

 RP05-26 โครงการเกีย่วกับการพัฒนาองค์กร
สมรรถนะสูงตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์  
(โครงการเกีย่วกับการพัฒนาองค์กร
สมรรถนะสูงตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 
(ทำแผนยุทธศาสตร์ ยุทธ์เงิน 
แผนปฏิบัติการ)  

งาน
ยุทธศาสตร ์
ฝ่าย
อำนวยการ  
 
 

FON-
Adm-
R20 

RP05-27 โครงการบริหารจัดการความเสี่ยงและ
การควบคุมภายในของวิทยาลัย/คณะ
พยาบาลศาสตร ์

งาน
ยุทธศาสตร์
ฝ่าย
อำนวยการ  

FON-
Adm-
R21 

RP05-30 โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
(โครงการเกีย่วกับการพัฒนาศูนยศ์ึกษา
อาศัยเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
และการปฏิบัติงาน) 

งานบริหาร
ทั่วไป 
งานการเงิน  
และบัญชี   
งานพัสด ุ
ฝ่าย
อำนวยการ 
 

FON-
Adm-
R23 

RP05-31 โครงการเกีย่วกับการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
สาธารณูปโภค 

FON-
Adm-
R21 

RP05-32 โครงการสนับสนุนสิ่งอำนวยความ
สะดวกในการปฏิบัตริาชการ 
(โครงการเกีย่วกับการพัฒนาศูนยศ์ึกษา
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ แผนงาน 
รหัส 
คณะ 

รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการวิทยาลัยฯ  
(ชื่อโครงการตามรหัสคณะ) 

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาศัยเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
และการปฏิบัติงาน) 

FON-
Adm-
S28 

RP05-33 โครงการพัฒนาวิทยาลัยสีเขียว (Green 
Office) 
(โครงการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตรส์ู่
การเป็นหน่วยงานสีเขียวแห่งความสุข) 
(Green Office)  

งานบริหาร
ทั่วไป 
งานการเงิน  
และบัญชี   
งานทรัพยากร
บุคคลฯ 
ฝ่าย
อำนวยการ 
 

FON-
Adm-
R21 

RP05-34 โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย
ภายใน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
พุทธชินราช 
(โครงการเกีย่วกับการพัฒนาศูนยศ์ึกษา
อาศัยเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
และการปฏิบัติงาน) 

     FON-
Adm-
R21 

RP05-34 โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย
ภายใน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
พุทธชินราช 
(โครงการเกีย่วกับการพัฒนาศูนยศ์ึกษา
อาศัยเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
และการปฏิบัติงาน) 

งานบริหาร
ทั่วไป 
ฝ่าย
อำนวยการ 
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ชื่อแผนงาน ๑. แผนงานผลิตบณัฑติพยาบาล 
วัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 

1. เป็นกรอบในการดำเนินงานการบริหารงานการผลติบัณฑติพยาบาล 
2. เป็นแนวทางในการกำกับตดิตามการดำเนินงานการผลติบัณฑติพยาบาล 
3. เป็นแนวทางในการกำกับตดิตามการใช้งบประมาณและความสำเร็จของการดำเนินงาน 

ตัวชี้วัดแผนงาน 1. ร้อยละ 80 ของโครงการที่กำหนดตามแผนฯ สามารถดำเนินการได้ 
2. ร้อยละ 80 ของโครงการทีด่ำเนินการแล้วเสร็จสามารถเบิกจา่ยงบประมาณได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
3. ตัวช้ีวัดความสำเร็จระดับโครงการที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ บรรลไุม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
4. ตัวช้ีวัดความสำเร็จระดับโครงการของแผนปฏิบัติการประจำปี บรรลไุม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ความสอดคล้อง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และอัตลกัษณข์องสถาบนั เพ่ือบริหารจัดการสุขภาวะชมุชน และการพยาบาล 
ผู้ป่วยโรคเร้ือรัง 
เป้าประสงค์ที่ 1.1 บัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขาพยาบาลศาสตร์  
 กลยุทธ์ที่ 01-1 ยกระดับกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาให้บัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี/ปริญญาโทสาขาพยาบาลศาสตร์ 
  ตัวชี้วัดที่ 01-1 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขาพยาบาลศาสตร์ใน
ระดับดีขึ้นไป (คะแนนเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕)   
  ตัวชี้วัดที่ 01-2 ร้อยละของนักศึกษาที่ผลการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขาพยาบาลศาสตร์ในระดับดขีึ้น
ไป (คะแนนเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕)     
 กลยุทธ์ที่ 01-2 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษาเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิในการสอบรับใบประกอบวิชาชีพ 
  ตัวชี้วัดที่ 01-3 ร้อยละของผู้สอบความรู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ผ่านในครั้งแรก 
  กลยุทธ์ที่ 01-3 สนับสนุนการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 สู่การพยาบาลตามอัตลักษณ์ที่สถาบันกำหนดและการจัดการสุขภาวะชุมชนโรคเรื้อรัง 
   ตัวชี้วัดที่ 01-4 คะแนนเฉลี่ยทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ของนักศึกษาตามการรับรู้ของตนเองของนักศึกษาแต่ละชั้นปี  อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
(คะแนนเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕)  (ตัวช้ีวัด 6 ของคณะ และตัวช้ีวัดที่ 1.2.2 ประเด็นยุทธ์ที่ 1 ของ  สบช.) 



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๔๐ 

 

   ตัวชี้วัดที่ 01-5 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาท่ีมีผลการประเมินอัตลกัษณ์ของสถาบันในระดับดขีึ้นไป (คะแนนเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ ๓.๕๑ จาก
คะแนนเต็ม ๕) (ตัวช้ีวัด 8 ของคณะ และตัวช้ีวัดที่ 1.3.1 ประเด็นยุทธ์ที่ 1 ของ  สบช.) 
   ตัวชี้วัดที่ 01-6 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาท่ีมีผลการประเมินการบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ในระดับดีขึ้นไป (คะแนนเฉลี่ยมากกว่า
หรือเท่ากับ ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕)  (ตัวช้ีวัดที่ 12 ของคณะ ตัวช้ีวัด 1.3.2 ประเด็นยุทธ์ที่ 1 ของ สบช.) 
   ตัวชี้วัดที่ 01-7  ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลการสอบภาษาอังกฤษเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่สถาบันกำหนด (ตัวชี้วัดที่ 5 ของคณะ ตัวชี้วัด 
1.2.1 ประเด็นยุทธ์ที่ 1 ของ สบช.) 
   ตัวชี้วัดที่ 01-8 ร้อยละของนักศึกษาท่ีมีผลการประเมินทักษะศตวรรษที่ ๒๑ ในระดับดีขึ้นไป (คะแนนเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ ๓.๕๑ จากคะแนน
เต็ม ๕) (ตัวช้ีวัดที่ ๖ ของคณะ)  
   ตัวชี้วัดที่ 01-9 จำนวนผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรมของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ ( ระ ดับปริญญาตรีระดับ
บัณฑิตศึกษา) (ตัวช้ีวัดที่ 7 ของคณะ) 
   ตัวชี้วัดที่ 01-10 ร้อยละของนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายที่มีผลการประเมินสมรรถนะการบริหารจัดการสุขภาวะชุมชนในระดับดีขึ้นไป (ตัวช้ีวัดที่ 9 ของ
คณะ) 
   ตัวชี้วัดที่ 01-๑1 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการประเมินด้านการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ในระดับดีขึ้นไป (ประเมินโดยผู้ใช้
บัณฑิต) (ตัวช้ีวัดที่ 12 ของคณะ) 
   ตัวชี้วัดที ่01-12 ร้อยละของนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายท่ีมีผลการประเมินทักษะการพยาบาลผูป้่วยโรคเรื้อรังในระดับดขีึ้นไป (คะแนนเฉลี่ยมากกว่าหรือ
เท่ากับ ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕) 
  กลยุทธ์ที่ 01-4 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาสมรรถนะเชิงวิชาการ วิชาชีพของนักศึกษา 
   ตัวชี้วัดที่ 01-๑3 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาท่ีมีผลการประเมินสมรรถนะเชิงวิชาชีพในระดับดีขึ้นไป (ตัวช้ีวัดที่ 10 ของคณะ) 
เป้าประสงค์ที่  ๑.2 บริหารหลักสูตรอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
  กลยุทธ์ที่ 01-5 สนับสนุนการบริหารหลักสูตรเพื่อก้าวสู่การบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน AUN-QA  
   ตัวชี้วัดที่ 01-๑4 หลักสูตรการศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ AUN-QA ในการประกันคุณภาพหลักสูตรด้วยคะแนนตั้งแต่ ๓.๐๐ ข้ึนไป 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
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ลำดับที ่1 โครงการยกระดับการเรียนการสอนที่ส่งเสริมบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
พยาบาลศาสตร์ 
(โครงการเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบ/วิธีการจัดการเรียนการสอน และวัดและการประเมินผลการเรียนรู้
แบบใหม่ ๆ) 

รหัสโครงการวิทยาลัยฯ SP01-01 
รหัสโครงการคณะ FON-Edu-S13 
 

ส่วนราชการ  คณะพยาบาลศาสตร ์ หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ฝ่ายวิชาการ 
แผนงานตามพันธกจิ (เลือกได้เพียง 1 ข้อเท่านั้น)   
 ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากร  
ด้านการวิจัยและนวตักรรม 
 ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม    
 ด้านการส่งเสรมิและทะนุบำรงุศิลปะวัฒนธรรม  
 ด้านบริหารจัดการองค์กรสมรรถนะสูง  

ลักษณะ/ประเภทโครงการ 
◻ โครงการเชิงกลยุทธ์ สบช. ตามกลยุทธ์ที่ ........................................ 
ของแผนยุทธศาสตร์สบช./แผนกลยุทธ์ด้านการเงิน/บุคคล/สารสนเทศ 
 โครงการตามยุทธศาสตร์คณะ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที ่1.1 
 โครงการตามยุทธศาสตร์วิทยาลัยฯ พันธกิจที่ 1 ผลิตบัณฑิตพยาบาลและบุคลากรด้านสขุภาพที่มี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล 
 โครงการงานประจำตามพันธกิจ.............................................................. 
◻ โครงการตามนโยบาย เรื่อง.............................................................................. 

 
วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(วิธีดำเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ผลผลิต ระยะเวลา

ดำเนินการ 
แหล่งเงิน 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

๑.เพื่อยกระดับการผลิต
บัณฑิตใหม้ีคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ ของ
หลักสตูร 
2.เพื่อยกระดับการผลิต
บัณฑิตใหม้ีคุณภาพตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรีสาขา
พยาบาลศาสตร ์
3.เพื่อผลิตบณัฑติให้มี
คุณลักษณะตาม

ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิตต่อ
คุณลักษณะบณัฑติที่
พึงประสงค์ของ
หลักสตูร อยู่ใน
ระดับดีมาก (ค่า
เป้าหมายค่าคะแนน
เฉลี่ยมากกว่าหรือ
เท่ากับ 4.52 จาก
คะแนนเตม็ 5)  
 

กิจกรรมที่ 1 การเรียนการสอนที่ส่งเสริม
บัณฑิตตามกรอบแนวคิดการจัด
การศึกษาท่ีเน้นผลลัพธ ์
1.1 กำหนดนโยบาย การจดัการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมบณัฑิตตามกรอบแนวคิด
การจัดการ ศึกษาท่ีเน้นผลลัพธ์และจัดทำ
บันไดการพัฒนานักศึกษารายชั้นปี 
 
 
1.2 ดำเนินการจัดการเรยีนการสอนตาม
นโยบายที่กำหนดดังนี ้

 
 
 
1.1 
คณะกรรมการ
บริหาร
หลักสตูร 

 
 
1.2 นักศึกษา
ช้ันปีท่ี 1-4 

1.วิทยาลยัมี
นักศึกษาท่ีมี
คุณลักษณะที ่
พึงประสงค์ 
ตามหลักสูตร
กำหนด 
2. บัณฑติของ
วิทยาลัยได้รับ
การยอมรับ
จากสังคม 

 
 
 
1.1 
วันท่ี 12-
13 และ 
26 
มกราคม 
2566 
1.2 

 
 
 
กิจกรรมที่ 1.1 
- ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ 1.2 
- ไม่ใช้งบประมาณ 

อ.ดร.เบญจมาภรณ์ 
นาคามด ี
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วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

มาตราฐานการ
อุดมศึกษา พ.ศ. 2561 
(DOE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1.2.1 ในหมวดวิชาพย.ทุกราย วชิาให้มี
การจัดการเรยีนการสอนที่สร้าง
ประสบการณ์การเรียนการสอนตามกรอบ
แนวคิดการจดัการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์ที่
พัฒนา การบริหารสุขภาวะชุมชนและการ
พยาบาลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และ สบช.โมเดล 
อย่างต่อเนื่อง  
1.2.2  ในหมวดวิชาพย.ทุกรายวชิาจัดให้
มีรูปแบบการวดัประเมินผลตามกรอบ
แนวคิดการจดัการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์ เช่น 
MEQ ,OSCE, สถานการณ์เสมือนจริง ใน
รายวิชาทฤษฎี /ปฏิบตั ิ
1.3 ประเมินผลการจดัการเรียนการสอน
ในรายวิชาตามแผนท่ีกำหนด 
 
 
 
1.4 จดัเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ระหว่าง
ภาควิชาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
เรื่องการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้าง
ประสบการณ์การบริหารสุขภาวะชุมชน
และการพยาบาลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และ 
สบช.โมเดล เพื่อพัฒนาให้เป็น Good 
practice ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3 นักศึกษา
ช้ันปีท่ี 1-4 
 
 
 
1.4 อาจารย์
ประจำ
หลักสตูร  
 
 
 
 
 

3. วิทยาลัยมี
ช่ือเสียงเป็น
แหล่งอ้างอิง
การจัด
การศึกษาให้มี
คุณภาพ 
 
 
 
 

ปีการศึกษา 
2566 
(ตุลาคม 
2565 - 
กันยายน 
2566) 
 
 
 
 
 
 
1.3 
ปีการศึกษา 
2566 (ตุลาคม 
2565 – 
มิถุนายน 
2566) 
1.4 
วันท่ี 31 
พฤษภาคม 
2566 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ 1.3 
- ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
กิจกรรมที่ 1.4 
- ไม่ใช้งบประมาณ 
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วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.5 จดัเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ของ
นักศึกษาเรื่องสมรรถนะการบรหิารสุข
ภาวะชุมชนและการพยาบาลผู้ป่วยโรค
เรื้อรัง และสบช.โมเดล เพื่อพัฒนาให้เป็น 
Good practice ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 

1.5 นักศึกษา
ช้ันปีท่ี 1-4  

 

1.5 
อา. 28 
พฤษภาคม  
๒๕๖6 

กิจกรรมที่ 1.5 
- ไม่ใช้งบประมาณ 
 

 กิจกรรมที่ ๒ การแข่งขันวิชาการและ
ทักษะปฏิบัติการพยาบาล (new 
normal edutainment award)  
2.1 แข่งขันตอบปัญหาวิชาการพยาบาล 
8 สาขาท่ีสอบสภาการพยาบาล สำหรับ
นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 2 
2.1 นักศึกษา
ช้ันปีท่ี 4 
จำนวน 147 
คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักศึกษาได้รบั
การพัฒนา
ทักษะการ
เรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 

กิจกรรมที่ 
2  
2.1  
อา.25 
ธันวาคม 
2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 2 (เงิน
รายได้) 
กิจกรรมที่ 2.1 
- ค่าอาหารกลางวัน
สำหรับนักศึกษา 
จำนวน 147 คน x 
50 บาท x 1มื้อ 
เป็นเงิน 7,350 บาท 
- ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มสำหรบั
นักศึกษาจำนวน 147 
คน x 20บาท x 2 
มื้อ เป็นเงิน 5,880 
บาท 
- ค่าวัสดุและอุปกรณ์ 
เป็นเงิน 5,000 บาท 
รวม 2.1 จำนวน 
18,230 บาท 
 
 

อ.อวินนท์  
บัวประชุม 
และสโมสร
นักศึกษา 
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วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 จดัแข่งขันตอบปัญหาภาษาองักฤษใน
ทักษะ listening 
๒.3 จดัแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ 4 
รายวิชา ได้แก่ วิชากายวิภาคและ
สรีรวิทยา จุลชีววิทยาฯ วิชาเภสัชวิทยา 
และวิชาพยาธิสรีรวิทยา 
2.4 แข่งขันปฏิบตัิทักษะการพยาบาล 
แยกตามสาขา 5 ฐาน ได้แก่ 1) สาขาวิชา
การพยาบาลผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ 2) 
สาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวยัรุ่น 3) 
สาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารกและ
การผดุงครรภ์ 4) สาขาวิชาการพยาบาล
ชุมชน และ 5) สาขาวิชาการพยาบาล         
จิตเวชและสุขภาพจติ 
2.5 จดัเวทีวิชาการภายในวิทยาลยัที่เปิด
โอกาสให้นักศึกษานำเสนอผลงานการ
วิจัย/นวัตกรรมวิชาการ/นวัตกรรมเพื่อ
สร้างเสริมทักษะการเรียนรู้ที่ศตวรรษที่ 
21 ของนักศึกษา และร่วมประชุมวิชาการ
นำเสนอกรณีศึกษาที่น่าสนใจเรื่อง
สมรรถนะการบริหารจัดการสุขภาวะ
ชุมชนและสมรรถนะการพยาบาลผู้ป่วย
โรคเรื้อรัง 

กิจกรรมที่ 
2.2-2.7 
- นักศึกษา ปี 
1-3 จำนวน 
355 คน 
- อาจารย์
จำนวน 54 
คน 
 
 

2.2-2.7 
อา. 28 
พฤษภาคม  
๒๕๖6 
 

กิจกรรมที่ 2.2-2.7 
- ค่าอาหารกลางวัน
สำหรับนักศึกษา 355 
คน x 50 บาท x 1
มื้อ เป็นเงิน  17,750  
บาท 
- ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มสำหรบั
นักศึกษา 355 คน x 
20บาท x 2 มื้อ เป็น
เงิน  14,200 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน
สำหรับอาจารย์ 54 
คน x 50บาท x 1 
มื้อ เป็นเงิน 2,700 
บาท 
- ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มสำหรบั
อาจารย์ 54 คน x 
25 บาทx 2 มื้อ เป็น
เงิน 2,700 บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ 
2.2-2.7 
เป็นเงิน 37,350
บาท 
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วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

2.6 ถอดบทเรียนเกีย่วกับความสำเร็จของ
การพัฒนานักศึกษาที่ก่อเกิดประโยชน์
สร้างคณุค่าต่อตนเองและสถาบัน 
2.7 ประเมินนักศึกษาแต่ละชั้นปีเกี่ยวกับ
คุณสมบัติของนักสร้างสรรค์นวัตกรรม
โดยเฉพาะในเรื่องความคิด วิเคราะห์ ริเริ่ม
สร้างสรรค์ 

รวมเงินกิจกรรมที่ 2  
เป็นเงินทั้งสิ้น 
55,580บาท 
 
 

 กิจกรรมที ่ 3 การส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอนที่ส่งเสริมบัณฑิตตามกรอบ
แนวคิดการจัดการศึกษาท่ีเน้นผลลัพธ์ 
3.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัด
การศึกษาที ่เน้นผลลัพธ์ การออกแบบ
รายวิชา การจัดทำแผนการสอนและการ
วัดประเมินผล ตามกรอบแนวคิดการจัด
การศึกษาท่ีเน้นผลลัพธ์  
 ระยะที่ ๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัด
การศึกษาท่ีเน้นผลลัพธ์ การออกแบบ 
รายวิชา  การจัดทำแผนการสอนและการ
วัดประเมินผล  
  ระยะที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
เครื่องมือวัดและประเมินผล การตาม
กรอบแนวคิดการจดัการศึกษาที่เน้น
ผลลัพธ์(OBE) 
 
 

3.1-3.4 
อาจารย์
จำนวน 54 
คน 
 

วิทยาลัยได้แนว
ทางการจัดการ
เรียนการสอนที่
ส่งเสริมบณัฑิต
ตามกรอบ
แนวคิดการจดั
การศึกษาท่ีเน้น
ผลลัพธ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
3.1 
ระยะที่ ๑ 
วันท่ี 10-
11 
พฤศจิกายน
2565 
ระยะที่ 2 
วันท่ี 30
พฤศจิกายน
- 2 

กิจกรรมที่ 3 (เงิน
อุดหนุน) 
- ค่าตอบแทนวิทยากร
หน่วยงานเอกชน
จำนวน 7 ช่ัวโมงx 4 
วัน x ๑,๒๐๐ บาท  
เป็นเงิน 33,6๐๐ บาท 
- ค่าตอบแทนวิทยากร
หน่วยงานรัฐบาล
จำนวน 7 ช่ัวโมงx 5 
วัน x 6๐๐ บาท  
เป็นเงิน 21,0๐๐ บาท 
- ค่าเดินทางและค่า
พาหนะวิทยากร (ไป-
กลับ) เป็นเงิน  
11,79๐ บาท 
- ค่าที่พักวิทยากร 
๑,๒๐๐บาท x 4 คืนx 

อ.ดร.ทับทิม 
ปัตตะพงศ ์
และนางสาว 
ศรัญยาพร 
แกล้วกล้า 
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วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 3.2 ทุกสาขาวิชาจดัการเรียนการสอน
ตามกรอบแนวคดิการจดัการศึกษาที่เน้น
ผลลัพธ์ 
3.3 อาจารย์ทุกสาขาวิชามีแผนการสอนที่
เน้นผลลัพธ์ 
3.4 อาจารย์ทุกสาขาวิชามีเครื่องมือใน
การวัดประเมินผลการตามกรอบแนวคิด
การจัดการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์ 

ธันวาคม 
2565  
3.2-3.4 
ปีการศึกษา 
2566 
(ตุลาคม 
2565 – 
มิถุนายน 
2566) 
 

2 คน เป็นเงิน  9,6๐๐ 
บาทและค่าที่พัก
วิทยากร ๑,๒๐๐บาท x 
1 คืนx 1 คน เป็นเงิน  
1,2๐๐ บาท รวมค่าที่
พัก 10,800 บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ 3 
เป็นเงิน 77,190
บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาสื่อการจัดการ
เรียนการสอน เพื่อส่งเสริมบัณฑิตตาม
กรอบแนวคิดการจัดการศึกษาที ่ เน้น
ผลลัพธ์ 
4.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื ่อง การ
พัฒนาสื ่อการจัดการเรียนการสอนเพื่อ 
ส่งเสริมบัณฑิตตามกรอบแนวคิดการจัด
การศึกษาท่ีเน้นผลลัพธ์  
4.2 ทุกสาขาวิชา จัดทำสื่อการเรยีนการ
สอน สาขาวิชาละ 1 ช้ินงาน อาทิ การทำ 
scenario การทำสื่อ E-learning 
4.3 อาจารย์ในภาควิชานำสื่อที่พัฒนาขึ้น
ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
4.4 อาจารย์ในสาขาวิชาใช้สิ่งสนับสนุน
การเรยีนรู้ในห้อง ปฏิบัติการเสมือนจริงใน

อาจารย์
จำนวน 54 
คน 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยมสีื่อ
การจัดการ
เรียนการสอน 
เพื่อส่งเสริม
บัณฑิตตาม
กรอบแนวคิด
การจัด
การศึกษาท่ี
เน้นผลลัพธ์ 
 
 
 
 
 
 

วันท่ี 26-
27 
มกราคม 
2566 

 
 
 

 

กิจกรรมที่ 4 (เงิน
อุดหนุน) 
- ค่าตอบแทนวิทยากร
หน่วยงานรัฐบาล
จำนวน 7 ช่ัวโมงx 2 
วัน x600บาท x2 คน 
เป็นเงิน ๑๖,๘๐๐ บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ 4 
เป็นเงิน 17,800 
บาท 
 
 

อ.อัญชลี  
รุ่งฉาย 
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วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดการเรยีนการสอนทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบตั ิ
4.5 ประเมินผลการใช้สื่อ และสิ่งสนับสนุน
การเรยีนรู้พร้อมและนำผลการประเมินไป 
ปรับปรุง แก้ไข 

 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 5 การติดตามคุณภาพ
นักศึกษาตามคุณลกัษณะที่พึงประสงค์ 
ของหลักสูตร และอัตลักษณ์บัณฑิต 
(บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็น
มนุษย)์ และอัตลักษณ์คุณธรรม “วินัย 
หน้าท่ีสามัคคี เสียสละ สัจจะ กตเวที”
และ “มิตร” 
๕.1 ประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
หลักสตูรและอัตลักษณ์บณัฑติ ของ 
นักศึกษาทุกช้ันปี  
๕ .2  ร วบร วมผลการประ เม ิ นตาม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของหลักสูตร 
อัตลักษณ์บัณฑิต และอัตลักษณ์คุณธรรม 
“วิน ัย หน้าที ่สาม ัคคี เส ียสละ สัจจะ 
กตเวที”และรายงานผล 

นักศึกษาช้ันปี
ที่  
1-4 
 

วิทยาลัยมี
นักศึกษาท่ีมี
คุณลักษณะ 
เป็นไปตามอัต
ลักษณ ์
บริการสุขภาพ
ด้วยหัวใจความ
เป็นมนุษย์ 
และอัตลักษณ์
คุณธรรม “วินัย 
หน้าท่ีสามัคคี 
เสียสละ สัจจะ 
กตเวที”และ 
“มิตร” 

1 มีนาคม-
30เมษายน 
2566 

 

กิจกรรมที่ 5 
- ไม่ใช้งบประมาณ 
 

น.ส.พันธชา 
ไทยสังคม 

  กิจกรรมที่ 6 การติดตามคุณภาพบัณฑิต
จากผู้ใช้บัณฑิต  
6.1 ทบทวนเครื่องมือการตดิตามคุณภาพ
บัณฑิต และอัตลักษณ์บณัฑติ 

คณะกรรมการ
บริหาร
หลักสตูร 
ผู้สำเร็จ
การศึกษาปี

 วันท่ี 30 
เมษายน 
2566 
 

กิจกรรมที่ 6  
(เงินอุดหนุน) 
- ค่าซองจดหมายและ
แสตมป์ 177 คน x 
20 บาท เป็นเงิน 

น.ส.ศรญัยา
พร แกล้วกล้า 
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วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

6.2 สำรวจสถานท่ีทำงานและที่อยู่ที่เป็น
ปัจจุบันของบัณฑิต 
6.3 ดำเนินการเก็บข้อมูลโดย ส่งแบบสอบ 
ถามหรือ Google form ไปยังผู้ใช้บัณฑิต 
6.4 รวบรวมผลการประเมินคณุภาพ
บัณฑิตจากผูส้ำเร็จการศึกษาจากผู้ใช้
บัณฑิตและรายงานผล 
6.5 นำผลประเมินการดำเนินงานไปใช้ไป
วางแผนในปีการศึกษาต่อไป 

การศึกษา 
2564 (รุ่น 
70) จำนวน 
177 จากผู้ใช้
บัณฑิต 
 
 

3,540 บาท  
รวมเงินกิจกรรมที่ 6 
เป็นเงิน 3,540 บาท 

สรุปงบประมาณโครงการ SP01-01   154,070  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๔๙ 

 

ลำดับที ่2 โครงการการเตรียมความพร้อมสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชพีการพยาบาลและการผดุงครรภ์   
ปีการศึกษา 2565-2569 
(โครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือการเรียนรู้และก้าวสู่วิชาชีพ)   

รหัสโครงการวิทยาลัยฯ SP01-02 
รหัสโครงการคณะ FON-Edu-R07 
 

ส่วนราชการ  คณะพยาบาลศาสตร ์ หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ฝ่ายวิชาการ 
แผนงานตามพันธกจิ (เลือกได้เพียง 1 ข้อเท่านั้น)   
 ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากร  
ด้านการวิจัยและนวตักรรม 
 ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม    
 ด้านการส่งเสรมิและทะนุบำรงุศิลปะวัฒนธรรม  
 ด้านบริหารจัดการองค์กรสมรรถนะสูง  

ลักษณะ/ประเภทโครงการ 
◻ โครงการเชิงกลยุทธ์ สบช. ตามกลยุทธ์ที่ ........................................ 
ของแผนยุทธศาสตร์สบช./แผนกลยุทธ์ด้านการเงิน/บุคคล/สารสนเทศ 
 โครงการตามยุทธศาสตร์คณะ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่......กลยุทธ์ที่.....……………… 
 โครงการตามยุทธศาสตร์วิทยาลัยฯ พันธกิจที่ 1 ผลิตบัณฑิตพยาบาลและบุคลากรด้านสขุภาพที่มี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล 
 โครงการงานประจำตามพันธกิจ.............................................................. 
◻ โครงการตามนโยบาย เรื่อง.............................................................................. 

 
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(วิธีดำเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ผลผลิต ระยะเวลา

ดำเนินการ 
แหล่งเงิน 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

เพื่อยกระดับการ
สอบรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลและการ
ผดุงครรภ ์

ผลการสอบรับใบ
ประกอบวิชาชีพของ
บัณฑิตจากสภาการ
พยาบาลในครั้งแรก
อยู่ในอันดับ 1 ใน 3 
ของวิทยาลัยพยาบาล
ฯ ในสังกัดสถาบัน
พระบรมราชชนก (ค่า
เป้าหมายอันดับ 3) 
 
 
 

กิจกรรมที่ 1 วางแผนเตรียม
ความพร้อมสอบรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ 
1.1 ประชุมอาจารย์ เพื่อ
วิเคราะห์ การเตรียมความพร้อม
สอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ใน
ปีการศึกษาท่ีผ่านมา และถอด
บทเรียนการเตรียม ความพร้อมใน
ทุกรายวิชา ประชุมวิเคราะหผ์ล
การสอบสภาการพยาบาลของ

 
 
 
1.1 อาจารย์ประจำ
หลักสตูร 54 คน 
 
 
 
 
 
 

1. วิทยาลัยมี
นักศึกษาท่ีมีความ
พร้อมในการสอบรับ
ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ ์
2. บัณฑติสามารถ
สอบรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลและการ
ผดุงครรภ ์

 
 
 
12 ตลุาคม 
2565 

 
 
 
กิจกรรมที่ 1.1 
- ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 

อ.ดร.กีรติ 
กิจธีระวุฒิวงษ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๕๐ 

 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 

บัณฑิตที่จบการศึกษาในปี
การศึกษาท่ีผ่านมา นำผลการ
ประชุมมาวางแผนการเตรยีม
ความพร้อมสอบขึ้นทะเบียน 
1.2 ประชุมนักศึกษา เพื่อ
วิเคราะหต์นเอง และมีส่วนร่วมใน
การวางแผนการทบทวน 
1.3 วางแผนการเตรียมความพร้อม
สอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ ์

1.2 นักศึกษา
พยาบาลชั้นปีท่ี 
2-4 
1.3 
คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 

3. บัณฑติของ
วิทยาลัยเข้า
ปฏิบัติงานได้ใน
ตำแหน่งพยาบาล
วิชาชีพ 

 
กิจกรรมที่ 1.2 
- ไม่ใช้งบประมาณ 
กิจกรรมที่ 1.3 
- ไม่ใช้งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 2 การเตรียมความ
พร้อมสอบรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุง
ครรภ์ 
2.1  แตล่ะสาขาวิชาจัดทำสื่อการ
สอน ออนไลน์ เพื่อทบทวนความรู ้
ในแต่ละวิชา (8 รายวิชา) 
2.2 แต่ละสาขาวิชาจัดทำแบบ 
ทดสอบแบบออนไลน์ (8 รายวิชา) 
2.3 นักศึกษาเข้าทบทวนความรู้
ผ่านโปรแกรมออนไลน ์

 
 
 
2.1 อาจารย์แต่
ละภาควิชา 
 
2.2 อาจารย์แต่
ละภาควิชา 
2.3 นักศึกษา
พยาบาลชั้นปีท่ี 4 

  
 
 
ตุลาคม 
256๕ – 
กุมภาพันธ์ 
256๖ 

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

อ.ดร.กีรติ 
กิจธีระวุฒิวงษ ์

  กิจกรรมที่ 3 เสริมสร้างความ
เชื่อมั่นในการสอบรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ 

นักศึกษาพยาบาล
ศาสตร์ชั้นปีท่ี 4 
 

 วันท่ี 23 
มกราคม 
2566 

กิจกรรมที่ 3  
- ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

อ.ดร.กีรติ 
กิจธีระวุฒิวงษ ์



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๕๑ 

 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

3.1 จดัประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
เสรมิสร้างความเชื่อมั่นในการสอบ
รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ ์
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
อาจารย์ภายใน และภายนอก 
(Online) 
4.3 ทดสอบความรู้หลังการ 
ดำเนินการจัดการเสริมความรู ้
โดยอาจารย์ภายในและภายนอก 
4.4 วิเคราะห์ผลการสอบโดยนำ
ผลการสอบรวบยอดมาวางแผน

นักศึกษาพยาบาล
ช้ันปีท่ี 4 
 

 24 
มกราคม 
2566 – 
5 
กุมภาพันธ์ 
2566 
(สำเร็จ
การศึกษา 
10 
กุมภาพันธ์
2566) 

กิจกรรมที่ 4   
(เงินอุดหนุน) 
- ค่าตอบแทนวิทยากร
หน่วยงานรัฐบาล x 7 
ช่ัวโมงx 1 วันx 3 คนx 
600บาท เป็นเงิน  
12,600  บาท 
รวมกิจกรรมที่ 4 
เป็นเงิน 12,600 บาท 

อ.ดร.กีรติ 
กิจธีระวุฒิวงษ ์



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๕๒ 

 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

เสรมิความรู้ในปีการศึกษาต่อไป 
(สบช.) 

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

นักศึกษาพยาบาล
ศาสตร์ชั้นปีท่ี 4     
 
 
 

 ครั้งท่ี 1 
21-22
มกราคม 
2566 
ครั้งท่ี 2 
26-27
มกราคม 
2566 
สอบปาก
เปล่า 
28-31
มกราคม 
2566 

กิจกรรมที่ 5  
- ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ.จุฑามาศ  
รัตนอัมภา 

สรุปงบประมาณโครงการ SP01-02   12,600  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๕๓ 

 

ลำดับที ่๓ โครงการ SP01-03 โครงการพัฒนาสมรรถนะบัณฑิตวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช  
(เบนทุกา excellent) 
(โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสมรรถนะเชิงวิชาชีพ มีอัตลกัษณ์ สบช  
การให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนษุย์ และการบริหารจัดการสุขภาวะชมุชน)  

รหัสโครงการวิทยาลัยฯ SP01-03 
รหัสโครงการคณะ FON-Edu-S04.1 
 

ส่วนราชการ  คณะพยาบาลศาสตร ์ หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช  ฝ่ายวิชาการ 
แผนงานตามพันธกจิ (เลือกได้เพียง 1 ข้อเท่านั้น)   
 ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากร  
ด้านการวิจัยและนวตักรรม 
 ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม    
 ด้านการส่งเสรมิและทะนุบำรงุศิลปะวัฒนธรรม  
 ด้านบริหารจัดการองค์กรสมรรถนะสูง  

ลักษณะ/ประเภทโครงการ 
◻ โครงการเชิงกลยุทธ์ สบช. ตามกลยุทธ์ที่ ........................................ 
ของแผนยุทธศาสตร์สบช./แผนกลยุทธ์ด้านการเงิน/บุคคล/สารสนเทศ 
 โครงการตามยุทธศาสตร์คณะ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่......กลยุทธ์ที่.....……………… 
 โครงการตามยุทธศาสตร์วิทยาลัยฯ พันธกิจที่ 1 ผลิตบัณฑิตพยาบาลและบุคลากรด้านสขุภาพที่มี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล 
 โครงการงานประจำตามพันธกิจ.............................................................. 
◻ โครงการตามนโยบาย เรื่อง.............................................................................. 

 
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(วิธีดำเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ผลผลิต ระยะเวลา

ดำเนินการ 
แหล่งเงิน 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

1.เพื่อพัฒนาทักษะ
การเรยีนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ของ
นักศึกษาพยาบาล 
2.เพื่อพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษให้กับ
นักศึกษาพยาบาล
เป็นไปตามเกณฑ์
มาตราฐานท่ีสบช.
กำหนด 

1.ร้อยละของผูส้ำเร็จ
การศึกษาท่ีมีผลการ
สอบภาษาอังกฤษ
มากกว่าระดับ upper 
intermediate (ตัวช้ีวัด
กลยุทธ์คณะที่  2.1) 
(ค่าเป้าหมายร้อยละ 
100) 
2. ร้อยละ 2 ของ
นักศึกษามีผลงาน
สร้างสรรค์นวตักรรมที่

กิจกรรมที่ 1 พัฒนานักศึกษาให้มี
สมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ  
1.1 ทดสอบความรู้ด้าน
ภาษาอังกฤษก่อนเปิดภาคเรียน 
1.2 ส่งเสริมให้อาจารย์สอนโดยใช้
ภาษาอังกฤษในรายวิชาต่าง ๆ 
1.2.1 ในหมวดวิชาชีพกำหนดใหม้ี
การใช้ภาษาอังกฤษอย่างน้อย 1 
หัวข้อ  
1.2.2 ในหมวดวิชาชีพกำหนดใหม้ี
กิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 

อาจารย์จำนวน 54 
คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยมี
บัณฑิตที่มี
สมรรถนะด้าน
ภาษาอังกฤษ
ผ่านเกณฑ์ที่
กำหนด 
 

ตุลาคม 2565 
- กันยายน 
2566 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ.ดร.ชลลดา  
ติยะวิสทุธิ์ศร ี
(โครงการ) 
อ.จันทร์จิรา  
ขันทะยศ 
(กิจกรรมที่ 1) 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

3.เพื่อส่งเสรมิให้
นักศึกษาผลติผลงาน
สร้างสรรค์นวตักรรม 
4. เพื่อส่งเสริมการ
นำเสนอและหรือ
ประชุมทางด้าน
วิชาการ/นวัตกรรม/
งานวิจัยสำหรบั
นักศึกษาใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ 
5.เพื่อพัฒนา
นักศึกษาให้มีอัต
ลักษณ์บณัฑิตของ
สถาบัน 
6. เพื่อพัฒนา
นักศึกษาให้มี
สมรรถนะการ
บริหารจดัการสุข
ภาวะชุมชน  
7. เพื่อพัฒนา
นักศึกษาท่ีมี
สมรรถนะการ
พยาบาลผู้ป่วยโรค
เรื้อรัง 

ได้รับรางวัลใน
ระดับชาตหิรือ
นานาชาติ (ตัวช้ีวัด กล
ยุทธ์คณะที่ 2.2) 
3. ร้อยละ 75 ของ
ผู้สำเร็จการศึกษาที่มผีล
การประเมินดา้นการ
บริการด้วยหัวใจความ
เป็นมนุษย์และอัต
ลักษณ์คณุธรรม “วินัย 
หน้าท่ีสามัคคี เสียสละ 
สัจจะ กตเวที”อยู่ใน
ระดับดีมาก (ค่าคะแนน
เฉลี่ยมากกว่าหรือ
เท่ากับ 4.51 จาก
คะแนนเตม็ 5) 
4. ร้อยละ 75 ของ
ผู้สำเร็จการศึกษาที่มี
ผลการประเมิน
สมรรถนะการบริหาร
จัดการสุขภาวะชุมชน 
อยู่ในระดับดมีาก (ค่า
คะแนนเฉลีย่มากกว่า
หรือเท่ากับ 4.51 
จากคะแนนเตม็ 5) 

(journal club) อย่างน้อย 1 
รายวิชา/ภาควิชา 
1.3 อาจารยผ์ู้สอนจดัการเรียนการ
สอนตามแผนท่ีกำหนด 
1.4 จดัโครงการเสริมหลักสูตร
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
ทบทวนความรู้ภาษาอังกฤษของ
สบช. 
- วิเคราะห์ทักษะภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาเพื่อจัดกลุม่ทบทวน
(Grammar, Reading, Listening, 
Writing) 
-แบ่งกลุ่มทบทวนตามผลการ
วิเคราะห ์
-ดำเนินการทบทวน โดยอาจารย์
ผู้สอนภาษาอังกฤษภายใน/ภายนอก 
1.4.1 อาจารย์ภายใน 
โดยเสรมิทักษะ การใช้ภาษาอังกฤษ
ในชีวิตประจำวัน 
- อาจารย์วิทยาลัยจิตอาสาทบทวน
ให้นักศึกษา ช้ันปีท่ี 1 และ 2 ช้ัน
เรียนละ 30 คน (เดือนละ 1 ครั้ง) 
- อาจารย์ชาวต่างชาติทบทวน 
conversation และ speaking ช้ัน
เรียนละ 30 คนทุกวันพุธ สลับกลุม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4.1 ทบทวน
ความรู้โดยอาจารย์
ภายใน นักศึกษาช้ัน
ปีท่ี 2-4 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมที่  
1.4.1 
ทบทวนภาษา 
อังกฤษโดย
อาจารย์
ภายนอก 
วันพุธ ช่ัวโมง 
EQ-day ของ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ 1.4.1  
– ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อ.จันทร์จิรา  
ขันทะยศ 
และประธาน
ชมรมวิชาการ
ฯ  
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

 (ตัวช้ีวัดกลยุทธ์คณะที่  
2.4)  
5. ร้อยละ 75 ของ
ผู้สำเร็จการศึกษาที่มผีล
การประเมินสมรรถนะ
การพยาบาลผู้ป่วยโรค
เรื้อรัง อยู่ในระดับดีมาก 
(คา่คะแนนเฉลีย่
มากกว่าหรือเท่ากับ 
4.51 จากคะแนนเตม็ 
5) 

 
 
 
1.4.2 อาจารย์ภายนอก 
1) สอนเสริมรอบที่ 1 ให้กับ
นักศึกษาท่ีสอบไมผ่่านเกณฑ์แตล่ะ
ส่วน (ช้ันปีท่ี 3-4) 
2) สอนเสริมรอบที่ 2 (เก็บ
ค่าลงทะเบียนกรณีนักศึกษาท่ีไมไ่ด้
เข้าสอนเสริมรอบที่2และสอบไม่
ผ่านเกณฑ์)(ช้ันปีท่ี 3-4) 
1.5 ส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรูด้้วย
ตนเองจากสื่อ/โปรแกรม
ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ ผ่าน e-learning  
1.6 ทดสอบความรู้ด้าน
ภาษาอังกฤษหลังเรียน หากไมผ่่าน
นักศึกษาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
การทบทวนความรูภ้าษาอังกฤษ
ด้วยตนเอง 

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

ทุกเดือน แบ่ง
ตามกลุม่ชั้นปี 
4 
 

 
 
 
 
กิจกรรมที่ 1.4.2  
ทบทวนความรู้โดย
อาจารย์(ภายนอก) (เงิน
รายได้) 
- ค่าตอบแทนวิทยากร
หน่วยงานรัฐบาลจำนวน 
30ช่ัวโมงx ๖๐๐ บาท 
เป็นเงิน 18,๐๐๐ บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ 
1.4.3 เป็นเงิน  
18,๐๐๐ บาท 
 
รวมกิจกรรมที่ 1 
เป็นเงิน 18,๐๐๐ บาท 

 
 
 
 
อ.จันทร์จิรา  
ขันทะยศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  กิจกรรมที่ 2 
ทดสอบภาษาอังกฤษของสถาบัน 
พระบรมราชชนก  
2.1 จดัสอบภาษาอังกฤษ 2 รอบ 

นักศึกษาช้ันปีท่ี 1-
4 

 สอบครั้งละ ๑ 
วัน 
-ปีการศึกษา 
2565  (ครั้ง
ที่ 2)  วัน       

ปีการศึกษา 2565  
(เงินรายได้) 
- ค่าตอบแทนปฏิบัติงาน
นอกเวลาจำนวน7 
ช่ัวโมง x 9 คน x 1 วัน 

ดร.ศุภาณ์นาฏ 
สุวรรณกิจ 
น.ส.ศรญัยา
พร 
แกล้วกล้า 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ตามปฏิทินการศึกษาของโครงการ
จัดตั้งคณะพยาบาลศาสตรส์ถาบัน
พระบรมราชชนก 
2.2 สรุปผลการสอบ  
2.3 สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม
เพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุง 

เสาร์ที่ ๑9
พฤศจิกายน 
2565 
-ปีการศึกษา 
2566       
(ครั้งท่ี ๑) วัน 
เสาร์ที่ 15.
เดือน 
กรกฎาคม 
2566 

x 60 บาท เป็นเงิน 
3,780 บาท 
ปีการศึกษา 2566 
(เงินรายได้) 
- ค่าตอบแทนปฏิบัติงาน
นอกเวลาจำนวน 7 
ช่ัวโมง x 9 คน x 1 วัน 
x 60 บาท เป็นเงิน 
3,780 บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ 2  
เป็นเงิน 7,560 บาท 

 

  กิจกรรมที่ 3 พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมการ
ผลิตผลงานสร้างสรรค์นวัตกรรม  
3.1 กำหนดให้มีการจัดการเรยีน
การสอนที่ส่งเสรมิการผลติผลงาน
สร้างสรรค์นวตักรรม (อย่างน้อย
สาขาวิชาละ 1 ช้ิน ต่อปีการศึกษา) 
3.2 จดัอบรมให้ความรูเ้รื่อง 
นวัตกรรมให้แก่นักศึกษาและ
อาจารย ์
 
 
 
 

 
 
 
3.1 อาจารย์จำนวน 
54 คน 
 
 
3.2 นักศึกษาช้ันปีท่ี 
1-4 และ 
อาจารย์จำนวน 54 
คน 
 
 
 

วิทยาลัยมี
นักศึกษาท่ีมี
คุณสมบัติของ
นักสร้างสรรค์
นวัตกรรม
โดยเฉพาะของ
ในเรื่องความคิด 
วิเคราะห์ ริเริม่
สร้างสรรค ์
 
 
 
 
  

 
 
 
3.1  วันท่ี11
มกราคม 
2566 (ปี
การศึกษา
2565) 
3.2 วันพุธ
บ่ายที่12
กรกฎาคม 
2566 (ปี
การศึกษา 
2566) 

 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ 3.2 (เงิน
รายได้) 
- ค่าตอบแทนวิทยากร
หน่วยงานรัฐบาล 3
ช่ัวโมงx 1 วันx ๖๐๐ 

อ.ดร.ทับทิม 
ปัตตะพงศ ์
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
3.3 การออกแบบนวัตกรรม 
ระยะที่ 1 จัดประชุมเตรียมความ
พร้อมอาจารย์วิทยากรพี่เลี้ยงประจำ
กลุ่ม(อาจารย์จาก 5 สาขาวิชา) 
ระยะที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการครั้ง
ที่ 1 การค้นหาปญัหา 
3.3.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 
2 การทบทวนวรรณกรรม 
3.3.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 
3 การออกแบบนวัตกรรม  
3.4 ปฏิบัติการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
3.5 จดัเวทีประชุมนำเสนอ
นวัตกรรม โดยมีวิทยากรวิพากษ์
และให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง 
3.6 รวบรวมผลงานสร้างสรรค ์
นวัตกรรม 
3.7 สนับสนุนการผลิตผลงาน
สร้างสรรค์นวตักรรมของนักศึกษา
และช่วยเหลือการขอ รับจริยธรรม
ในมนุษย์ IRB 
 
 

 
 
 
ระยะที่ 1 อาจารย์
จำนวน 54 คน 
 

ระยะที่ 2 
นักศึกษาช้ันปีท่ี 2-
4 และ 
อาจารย์จำนวน 54 
คน 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ระยะที่ 1 
วันท่ี 9 
สิงหาคม 
2566 
ระยะที่ 2 
วันท่ี 16,23 
สิงหาคม 
2566 และ
วันท่ี 6 
กันยายน 
2566 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บาท เป็นเงิน 1,800 
บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ 3.2 
เป็นเงิน 1,800 บาท 
กิจกรรมระยะที่ 1 
- ค่าตอบแทนวิทยากร
หน่วยงานรัฐบาล 3 
ช่ัวโมงx 1 วันx ๖๐๐ 
บาท เป็นเงิน 1,800 
บาท 
รวมเงินกิจกรรมระยะที่ 
1 เป็นเงิน 1,800บาท 
 
กิจกรรมระยะที่ 2 
- ค่าตอบแทนวิทยากร
หน่วยงานรัฐบาล 3 
ช่ัวโมงx ๖๐๐ บาทx 3
วัน เป็นเงิน 5,400 
บาท 
รวมเงินกิจกรรมระยะที่ 
2 เป็นเงิน 5,400 
บาท 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

 
 

วันท่ี 8 
มีนาคม 2566 

กิจกรรมที่ 3.5 
- ค่าตอบแทนวิทยากร
หน่วยงานภาครัฐ 3 
ช่ัวโมง x 1 วัน x๖๐๐ 
บาท เป็นเงิน 1,800 
บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ 3.5 
เป็นเงิน 1,800 บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ 3 
เป็นเงิน 10,800 บาท 

 กิจกรรมที่ 4 เปิดบ้านวิชาการ 
นำเสนอผลงานวชิาการ 
นวัตกรรม  
4.1 วิเคราะห์ผลการดำเนินการ
และประชุมวางแผน 
4.2.ประสานสาขาวิชาเกี่ยวกับ
รายชื่อผลงานการวิจัย/นวัตกรรม
วิชาการนวัตกรรมเพื่อสร้างเสริม
ทักษะการเรยีนรู้ที่ศตวรรษท่ี 21
ของนักศึกษา 
4.3. จดัเวทีวิชาการภายใน
วิทยาลัยที่เปดิโอกาสให้นักศึกษา
นำเสนอผลงานการวิจยั/
นวัตกรรมวิชาการ นวัตกรรมของ
นักศึกษา ร่วมประชุมวิชาการ

นักศึกษาช้ันปีท่ี 1-
4 

1. วิทยาลัยมี
นักศึกษาท่ีมี
ทักษะการ
นำเสนอผลงาน
วิชาการ การ
วิจัยและ
นวัตกรรม 
2. วิทยาลัยมี
ผลงานของ
นักศึกษาในการ
นำเสนอผลงาน
ในเวทีวิชาการ
ระดับชาตหิรือ
นานาชาติ 

อา. 28 
พฤษภาคม  
๒๕๖6 
 

กิจกรรมที่ 4  
- ไม่ใช้งบประมาณ 
 

อ.ดร.เบญจมา
ภรณ์ นาคามด ี
อ.อวินนท์  
บัวประชุม 
และสโมสร
นักศึกษา 



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๕๙ 

 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

นำเสนอเคสที่น่าสนใจเรื่อง
สมรรถนะการบริหารจัดการสุข 
ภาวะชุมชนและสมรรถนะการ
พยาบาลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และการ
แข่งขันตอบปัญหาวิชาการ (8 
รายวิชา)( kahoot)  
4.4 ถอดบทเรียนเกีย่วกับ
ความสำเร็จของการพัฒนา
นักศึกษาท่ีก่อเกิดประโยชน์สรา้ง
คุณค่าต่อตนเองและสถาบัน 
4.5 ประเมินนักศึกษาแตล่ะชั้นปี
เกี่ยวกับคุณสมบตัิของนัก
สร้างสรรค์นวตักรรมโดยเฉพาะ
ของในเรื่องความคิด วิเคราะห์ 
ริเริม่สรา้งสรรค ์

 กิจกรรมที่ 5 พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมการ
บริการสุขภาพด้วยหัวใจความ
เป็นมนุษย์ และอัตลักษณ์
คุณธรรม “วินัย หน้าท่ีสามัคคี 
เสียสละ สจัจะ กตเวท”ี และ 
“มิตร” 
5.1 ประชุมเพื่อวิเคราะห์และ
กำหนดแผนพัฒนาจดัการเรียน
การสอนเพื่อส่งเสรมิการบริการ

นักศึกษาช้ันปีท่ี  
1-4 

วิทยาลัยมี
นักศึกษาท่ีมี
คุณลักษณะ 
เป็นไปตาม 
อัตลักษณ ์
บริการสุขภาพ
ด้วยหัวใจความ
เป็นมนุษย์ และ 
อัตลักษณ์
คุณธรรม “วินัย 

ตุลาคม 
2565 - 
กันยายน 
2566 

 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 5 
- ไม่ใช้งบประมาณ 

อ.ดร.สภุาณ ี
คลังฤทธิ์ 



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๖๐ 

 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

สุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
และอัตลักษณ์คณุธรรม “วินัย 
หน้าท่ีสามัคคี เสียสละ สัจจะ 
กตเวที” “มิตร”  
5.2 กำหนดรายวิชาที่จะจัดการ
เรียนการสอนเพื่อพัฒนาการ
บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็น
มนุษย์และอตัลักษณ์คุณธรรม 
“วินัย หน้าที่สามัคคี เสียสละ 
สัจจะ กตเวที” “มิตร” โดยวิธีการ
สอนแบบ authentic learning 
อย่างน้อยชั้นปีละ 1 รายวิชา 
(ภาคทฤษฎี) 
ช้ันปีท่ี 1 ตระหนักในอัตลักษณ์
คุณธรรม สบช. “วินัย หน้าท่ี
สามัคคี เสียสละ สัจจะ กตเวที”
ในวิชาเราคือสบช.  
ช้ันปีท่ี 2 อัตลักษณ์คณุธรรมสู่ 
humanized care โดยคำนึงถึง
ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง 
ช้ันปีท่ี 3 อัตลักษณ์คณุธรรมสู่ 
humanized care โดยคำนึงถึง
บุคคลเป็นศูนย์กลาง 

หน้าท่ีสามัคคี 
เสียสละ สัจจะ 
กตเวท”ีและ 
“มิตร” 

 
 

 
 
 
 
 

 



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๖๑ 

 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ช้ันปีท่ี 4 อัตลักษณ์คณุธรรมสู่ 
humanized care โดยคำนึงถึง
มวลมนุษยชาต ิ
5.3 จดัการเรียนการสอน
ภาคปฏิบตัิทุกรายวิชาชีพทุก
รายวิชาที่ให้บริการด้วยสุขภาพหัว
ใจความเป็นมนุษย์ และมติร 
รวมถึงการพัฒนาสมรรถนะจรยิ
ธรรรมทางการพยาบาล 
5.4 ประเมินผลการจดัการเรียน
การสอนที่พัฒนาอัตลักษณ์บณัฑิต
ในแต่ละรายวิชา 

  กิจกรรมที่ 6 เสริมหลักสูตรเพ่ือ
พัฒนานักศึกษาให้มีอัตลักษณ ์
“การบริการสุขภาพด้วยหัว
ใจความเป็นมนุษย”์ และอัต
ลักษณ์คุณธรรม “วินัย หน้าที่
สามัคคี เสียสละ สัจจะ กตเวที”
และ “มิตร” 
6.1 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
ให้มีอัตลักษณ์บัณฑติ การบริการ
สุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
ด้วยกระบวนการจิตปญัญา 
และอัตลักษณ์คณุธรรม “วินัย 
หน้าท่ีสามัคคี เสียสละ สัจจะ 

นักศึกษาช้ันปีท่ี  
1-4 
จำนวน 502 คน 

 ปีการศึกษา 
2566 
ปี 1 (รุ่น 75)  
5 ก.ค. 2566 
ปี 2 (รุ่น 74) 
21 มิ.ย. 
2566 
ปี 3 (รุ่น 73) 
22 มิ.ย. 
2566 
ปี 4 (รุ่น71) 
23 มิ.ย. 
2566 

กิจกรรมที่ 6 
- ไม่ใช้งบประมาณ 

อ.ดร.ปิยพงศ์
สอนลบ และ
สโมสร
นักศึกษา 



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๖๒ 

 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

กตเวท”ี “มิตร” ตามบันได
ความสำเร็จของอัตลักษณ์บณัฑิต
ในแต่ละชั้นป ี
6.2 จดัให้มีเวทีแลกเปลีย่นเรยีนรู้
เวทีนักศึกษาเรื่องคุณลักษณ
และอัตลักษณ์บณัฑิต “การ
บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็น
มนุษย์”และอัตลักษณค์ุณธรรม 
“วินัย หน้าที่สามัคคี เสียสละ 
สัจจะ กตเวที” และ “มิตร” 
6.3 ประเมินอัตลักษณ์บณัฑิต
“การบริการสุขภาพด้วยหัว
ใจความเป็นมนุษย์” และอัต
ลักษณ์คณุธรรม “วินัย หน้าท่ี
สามัคคี เสียสละ สัจจะ กตเวที” 

“มิตร” ของนักศึกษาแต่ละช้ันป ี
  กิจกรรมที่ 7 พัฒนาสมรรถนะ

การบริหารจัดการสุขภาวะชุมชน
และการพยาบาลผู้ป่วยโรคเร้ือรัง
ของนักศกึษา  
7.1 ประชุมเพื่อวิเคราะห์และ
กำหนดแผนพัฒนาจดัการเรียน
การสอนเพื่อพัฒนาสมรรถนะการ
บริหารจดัการสุขภาวะชุมชนและ
การพยาบาลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 

 
 
 
 
7.1 อาจารย์ประจำ
หลักสตูร 54 คน 
 
 
 

1. วิทยาลัยมี
นักศึกษาท่ีมี
สมรรถนะการ
บริหารจดัการ
สุขภาวะชุมชน 
2. วิทยาลัยมี
นักศึกษาท่ีมี
สมรรถนะการ

 
 

 
 

12 ตลุาคม 
2565 

 
 
 

 
 
 
 
กิจกรรมที่ 7.1 
- ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 

อ.ดร.กีรติ  
กิจธีระวุฒิวงษ ์
 



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๖๓ 

 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

7.2 ประชุมอาจารย์ เพื่อช้ีแจงทำ
ความเข้าใจเกี่ยวกับสมรรถนะการ
บริหารจดัการสุขภาวะชุมชนและ
การพยาบาลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
7.3 กิจกรรมพฒันาการจัดการ
เรียนการสอนที่ส่งเสรมิ การ
บริหารจดัการสุขภาวะชุมชนและ
การพยาบาลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
7.3.1 กำหนดรายวิชาที่จัด
ประสบการณ์การเรียนการสอน
การบริหารจัดการสุขภาวะชุมชน
และการพยาบาลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
(อย่างน้อยชั้นปีละ 1 รายวิชา เริม่
ปีการศึกษา2566) 
7.3.2 การบรูณาการการจัดการ
เรียนการสอนกับการ บริการ
วิชาการหรือบริการสุขภาพ 
7.4 กิจกรรมเสริมหลักสตูรเพื่อ
พัฒนาสุขภาวะชุมชนและการ
พยาบาลผู้ป่วยโรคเรื้อรังในภาคี
เครือข่าย 
7.4.1 กิจกรรมพัฒนาสุขภาวะ
ชุมชนผ่านการมสี่วนร่วมของภาคี
เครือข่ายในชุมชน 

7.2 อาจารย์ประจำ
หลักสตูร 54 คน 
 
 
7.3 อาจารย์ประจำ
หลักสตูร 54 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.4.1 - 7.4.3 
นักศึกษาช้ันปีท่ี 1-2 
 
 

พยาบาลผู้ป่วย
โรคเรื้อรัง 

19 ตลุาคม 
2565 

 
 
25-28
ตุลาคม 
2565  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันท่ี 13-14 
พฤศจิกายน 
256๕ 
 

กิจกรรมที่ 7.2 
- ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
กิจกรรมที่ 7.3 
- ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ 7.4.1 
- ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๖๔ 

 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

7.4.2 กิจกรรมจติอาสา เพื่อ
พัฒนาสุขภาวะชุมชน 
7.4.3 กิจกรรมส่งเสริมทักษะการ
พยาบาลโรคเรื้อรังกับศูนยส์ุขภาพ
ต่างๆ (ศูนย์ความเป็นเลศิทางด้าน
โรคเรื้อรัง) 
7.4.4 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้
ร่วมกันกับสหสาขาวิชาชีพเพื่อการ
บริหารจดัการสุขภาวะชุมชนและ
การพยาบาลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
7.4.5 จัดใหม้ีเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ของนักศึกษาเรื่องสมรรถนะ
การบริหารจัดการสุข ภาวะชุมชน
และสมรรถนะการพยาบาลผู้ป่วย
โรคเรื้อรัง (นำผลเคสที่น่าสนใจไป
นำเสนอในงานเปิดบ้านวิชาการ) 
7.6 การประเมินผลสัมฤทธ์ิของ
กิจกรรมตามแบบประเมินที่
กำหนด และนำไปพัฒนาและถอด
บทเรียนเพื่อจัดทำแนวปฏิบัติที่ดี  

 
 
 
 
 
7.4.4 นักศึกษาช้ัน
ปีท่ี 3 (รุ่น72 118
คน) 
 
7.4.5 นักศึกษาช้ันปี
ที่ 1-3 

ประสาน วสส.
พิษณุโลก 
มีนาคม-
เมษายน 256
๖ 
ปี 1 วันที่ 25 
ธันวาคม 
2565 
ปี 2 วันที่ 28 
พฤษภาคม 
2566 
ปี 3 วันที่ 28 
พฤษภาคม 
2566 

กิจกรรมที่ 7.4.2 
- ไม่ใช้งบประมาณ 
กิจกรรมที่ 7.4.3 
- ไม่ใช้งบประมาณ 
 
กิจกรรมที่ 7.4.4  
- ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
กิจกรรมที่ 7.4.5 
- ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ 7.6 
- ไม่ใช้งบประมาณ 
 

สรุปงบประมาณโครงการ S01-03   36,360  
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ลำดับที ่๔ โครงการยกระดับการบริหารหลักสูตรคุณภาพเพ่ือก้าวสู่คุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน AUN-QA 
ปีการศึกษา 2565-2569 
(โครงการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN QA)  
(คณะดำเนินการ)  

รหัสโครงการวิทยาลัยฯ SP01-04   
รหัสโครงการคณะ FON-Edu-S02.1 
 

ส่วนราชการ  คณะพยาบาลศาสตร ์ หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช  ฝ่ายวิชาการ 
แผนงานตามพันธกจิ (เลือกได้เพียง 1 ข้อเท่านั้น)   
 ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากร  
ด้านการวิจัยและนวตักรรม 
 ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม    
 ด้านการส่งเสรมิและทะนุบำรงุศิลปะวัฒนธรรม  
 ด้านบริหารจัดการองค์กรสมรรถนะสูง  

ลักษณะ/ประเภทโครงการ 
◻ โครงการเชิงกลยุทธ์ สบช. ตามกลยุทธ์ที่ ........................................ 
ของแผนยุทธศาสตร์สบช./แผนกลยุทธ์ด้านการเงิน/บุคคล/สารสนเทศ 
 โครงการตามยุทธศาสตร์คณะ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่......กลยุทธ์ที่.....……………… 
 โครงการตามยุทธศาสตร์วิทยาลัยฯ พันธกิจที่ 1 ผลิตบัณฑิตพยาบาลและบุคลากรด้านสขุภาพที่มี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล 
 โครงการงานประจำตามพันธกิจ.............................................................. 
◻ โครงการตามนโยบาย เรื่อง.............................................................................. 

 
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(วิธีดำเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ผลผลิต ระยะเวลา

ดำเนินการ 
แหล่งเงิน 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

หลักสตูรผ่านตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
AUN-QA 

1. ระดับคณุภาพการ
บริหารหลักสตูรตาม
เกณฑ์ประเมิน
คุณภาพการศึกษาของ
สถาบันพระบรมราช
ชนก (ค่าเป้าหมาย
มากกว่าหรือเท่ากับ 
3.51 จากคะแนนเตม็ 
5) 

กิจกรรมที่ 1 
รับการประเมินคุณภาพระดับ
หลักสูตรตามเกณฑ์ สบช. 
1.1 ประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร วิเคราะห์ผล
การประเมินคณุภาพระดับ
หลักสตูรปีการศึกษาที่ผ่านมา 
1.2 จดัทำแผนพัฒนาคณุภาพ
ตามตัวบ่งช้ีระดับหลักสูตรและ
มอบหมายผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี 

กลุ่มอาจารย์   
49 คน 
- กลุ่มสาย
สนับสนุน 44 
คน 
 

วิทยาลัยได้รับการ
เชื่อมั่นจากสังคม
ในคุณภาพของ
การผลิตบณัฑิต
พยาบาล 
 

๑8-๑9 
กรกฎาคม  
๒๕๖๖ 
(๒ วัน) 

 

กิจกรรมที่ 1 รับการ
ประเมินคุณภาพระดับ
หลักสูตรตามเกณฑ์ สบช. 
- ไม่ใช้งบประมาณ 

อ.จันทร์จิรา 
อินจีน 
อ.ดร.กีรต ิ
กิจธีระวุฒิวงษ ์
ฝ่ายวิจัยและ
บริการ
วิชาการ 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

2. ระดับคณุภาพการ
บริหารหลักสตูรตาม
ภาพรวมคะแนนเฉลีย่ 
AUN-QA 
3.ระดับความสำเร็จ
ของการเข้าสู่เกณฑ์
ประกันคณุภาพ
หลักสตูรAUN-QA 
เท่ากับ 1  (ค่า
เป้าหมายระดับ 1) มี
รายละเอียด ดังนี ้
ระดับ ๑ มีการจดั
ประชุมชี้แจงทำความ
เข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์
มาตรฐานAUN-QA 
และจัดทำคู่มือ 
ระดับ ๒ มีการจดัทำ
นโยบาย แผนงาน 
โครงการนำไปสู่การ
ปฏิบัติเกณฑ์มาตรฐาน
AUN-QA 
ระดับ ๓ มีการ
ดำเนินการตาม
แผนงานแผนงาน 
โครงการนำไปสู่การ

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 
1.8 รายงานผลการประเมิน
และเผยแพรผ่ลการประเมินกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
กิจกรรมที่ 2 เตรียมความ
พร้อมการบริหารหลักสูตรเพ่ือ
ก้าวสู่คุณภาพหลักสูตรตาม
เกณฑ์มาตรฐานAUN-QA 
2.1 เข้าร่วมประชุมชี้แจงทำ
ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์
มาตรฐานAUN-QA   

กิจกรรมที่ 2 
- กลุ่มอาจารย์ 
40 คน 
- กลุ่มสาย
สนับสนุน ๑๐ 
คน 
 

 ๑๐-๑๑ 
พฤษภาคม  
๒๕๖๖ 
(๒ วัน) 
 

กิจกรรมที่ 2 เตรียมความ
พร้อมการบริหารหลักสูตร
เพ่ือก้าวสู่คุณภาพหลักสูตร
ตามเกณฑ์มาตรฐานAUN-
QA 
- ไม่ใช้งบประมาณ 

อ.จันทร์จิรา 
อินจีน 
อ.ดร.กีรต ิ
กิจธีระวุฒิวงษ ์
ฝ่ายวิจัยและ
บริการ
วิชาการ 



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๖๗ 

 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ปฏิบัติเกณฑ์มาตรฐาน
AUN-QA 
ระดับ ๔ มีการติดตาม
ประเมินผลการ
ดำเนินงานตามตัวช้ีวัด
และจัดทำรายงานการ
ประเมินตนเองตาม
เกณฑ์มาตรฐานAUN-
QA 
ระดับ ๕ มีผลการ
ประเมินคุณภาพผ่าน
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
AUN-QA (2) 

๒.2 ดำเนินงานตามนโยบาย 
แผนงาน โครงการนำไปสู่การ
ปฏิบัติเกณฑ์มาตรฐานAUN-QA  
2.๓ ดำเนินการตามแผนงาน
แผนงาน โครงการนำไปสู่การ
ปฏิบัติเกณฑ์มาตรฐานAUN-QA 
2.4 กำกับติดตามผลการดำเนิน 
งานตามเกณฑ์มาตรฐานAUN-
QA 
2.5 จดัทำร่างรายงานการ
ประเมินตนเองตามเกณฑ์
มาตรฐานAUN-QA  
2.6 รับการประเมินคุณภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐานAUN-QA 

สรุปงบประมาณโครงการ S01-04   0  
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ลำดับที ่5 โครงการบริหารหลักสูตร 
(โครงการเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบ/วิธีการจัดการเรียนการสอน และวัดและการประเมินผลการ
เรียนรู้แบบใหม่ ๆ)  

รหัสโครงการวิทยาลัยฯ RP01-01 
รหัสโครงการคณะ FON-Edu-S13 
 

ส่วนราชการ  คณะพยาบาลศาสตร ์ หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ฝ่ายวิชาการ 
แผนงานตามพันธกจิ (เลือกได้เพียง 1 ข้อเท่านั้น)   
 ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากร  
 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
 ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม    
 ด้านการส่งเสรมิและทะนุบำรงุศิลปะวัฒนธรรม  
 ด้านบริหารจัดการองค์กรสมรรถนะสูง  

ลักษณะ/ประเภทโครงการ 
◻ โครงการเชิงกลยุทธ์ สบช. ตามกลยุทธ์ที่ ........................................ 
ของแผนยุทธศาสตร์สบช./แผนกลยุทธ์ด้านการเงิน/บุคคล/สารสนเทศ 
 โครงการตามยุทธศาสตร์คณะ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่......กลยุทธ์ที่.....……………… 
 โครงการงานประจำ วิทยาลัยฯ ตามพันธกิจที่ 1 ผลิตบัณฑิตพยาบาลและบุคลากรด้านสขุภาพที่
มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

◻ โครงการตามนโยบาย เรื่อง.............................................................................. 
 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

เพื่อบริหารจดัการ
หลักสตูรใหไ้ด้
มาตรฐานตาม
เกณฑ์ประกัน
คุณภาพของ
สถาบันพระบรม
ราชชนก 
 
 
 
 
 
 

1. ระดับคณุภาพ
การบริหารหลักสูตร
ตามเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาของ
สถาบันพระบรมราช
ชนก (ค่าเป้าหมาย
มากกว่าหรือเท่ากับ 
4.๑0 จากคะแนน
เต็ม 5) 
 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจง
หลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิตหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๕และจัดทำแผนการ
ศึกษาและตารางสอน 
๑.๑ ประชุมชี้แจงหลักสูตร 
1.๒ ประชุมจดัทำแผนการ
ศึกษา 
1.๓ ประชุมเพื่อจดัทำ
ตารางสอน 
 

1.1 อาจารย์
ประจำหลักสตูร 
จำนวน ๕๔ คน 
1.2 
คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 
หัวหน้างาน และ
หัวหน้าสาขาวิชา 

1. วิทยาลัยไดร้ับ
การยอมรับในด้าน
การจัดการเรยีน
การสอน 
2. อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูรและ
คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูรมี
ความมั่นใจในการ
ผลิตบัณฑติที่มี
คุณภาพ 

ครั้งท่ี 1  
พ. 1 กพ.2566 
ครั้งท่ี 2  
พ. 8 กพ.2566 
ครั้งท่ี 3  
พ. 15 กพ.
2566 
ครั้งท่ี 4  
พ. 22 กพ.
2566 
 
 

กิจกรรมที่ 1  
- ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ.ดร.สมาภรณ์  
เทียนขาว 
(โครงการ) 
อ.ดร.สมาภรณ์ 
เทียนขาว 
อ.ดร. 
จินดาวรรณ  
เงารัศม ี
(กิจกรรม1) 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 กิจกรรมที่ 2 ประชุมการ
กำหนดผู้สอนและมอบหมาย
ภาระงาน (ปีการศึกษา 256
๖) 
2.1 วางแผนการสรรหาอาจารย์
ผู้สอน 
2.2 ดำเนินการกำหนดผู้สอน 
- พิจารณากำหนดผูร้ับผดิชอบ
รายวิชา 
- พิจารณากำหนดภาระงานสอน
ของอาจารย์ประจำ และ
มอบหมายภาระงาน 
- พิจารณากำหนดอาจารย์ผูส้อน
ให้มีคุณสมบัตเิป็นไปตามเกณฑ์
ที่กำหนด 
2.3 คณะกรรมการบรหิาร
หลักสตูรพิจารณารายชื่อ
อาจารยผ์ู้สอน และเสนอ
ผู้อำนวยการผ่านรอง
ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เพื่อให้
ความเห็นชอบและอนุมัต ิ
2.4 จดัทำหนังสือเชิญสอน และ
คำสั่งแต่งตั้ง อาจารย์พเิศษสอน
ภาคปฏิบตั ิ

คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 
หัวหน้างาน และ
หัวหน้าสาขาวิชา
จำนวน ๓๐ คน 

3. สังคมมีความ
เชื่อมั่นในคุณภาพ
บัณฑิตของ
วิทยาลัย 
4. บัณฑติมี
คุณภาพตาม
มาตรฐานผลลัพธ์
การเรยีนรู้ตามที่
หลักสตูรกำหนด 

(4 วัน) 
พ. 1มี.ค.2566 
พ. 8 มีค.2566 
พ. 22 มีค.
2566 
พ. 29 มีค.
2566 
 
 

กิจกรรมที่ 2 
 - ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 

อ.ดร. 
จินดาวรรณ  
เงารัศม ี
อ.ดร.สมาภรณ์ 
เทียนขาว 



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๗๐ 

 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

2.5 ประเมินผลคณุภาพการ
สอนของอาจารย์ โดย
ผู้บังคับบัญชา และโดยนักศึกษา 
2.6 นำผลการประเมินคุณภาพ
การสอนไปปรับปรุงแก้ไข และ
เสนอผลการประเมินต่อคณะ
กรรมการบริหารวิทยาลัยฯ 

 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 3 กำกับ ติดตาม
และตรวจสอบการจัดทำ
แผนการเรียนรู้ (มคอ.3 มคอ.
4) และการจัดการเรียนการ
สอน 
3.1 วางแผนกำกับ ติดตามและ
ตรวจสอบการจัดทำแผนการ
เรียนรู้ (มคอ.3 มคอ.4 และการ
จัดการเรียนการสอน) 
3.2 ดำเนินการ กำกับ ติดตาม
และตรวจสอบการจัดทำ
แผนการเรียนรู้ (มคอ.3 มคอ.4 
และการจัดการเรยีนการสอน) 
3.3 ติดตามการจดัทำแผนการ
สอนรายบท 
3.4 ประเมินผลการดำเนินงาน
กำกับ ติดตามและตรวจสอบ
การจัดทำแผนการเรียนรู้ (มคอ.

อาจารย์ประจำ
หลักสตูร จำนวน 
๕๔ คน 

 ระยะที่ 1 ภาค
เรียนต้น (5 
วัน) 
๑7-21 
เมษายน 2566  
ระยะที่ 2 ภาค
เรียนปลายและ
ภาคฤดูร้อน
(5วัน) 
3-7 กรกฎาคม 
2566 
 

กิจกรรมที่ 3 (อุดหนุน) 
- ค่าถ่ายเอกสารและเข้า
เล่มคูม่ือบริหารหลักสูตร 
จำนวน 30 เล่ม เล่มละ 
100 บาท เป็นเงิน 
3,000 บาท 
- ค่าถ่ายเอกสารและเข้า
เล่มคูม่ือการจดัทำมคอ. 
และแผนการสอน จำนวน 
62 เล่ม เล่มละ 100 
บาท เป็นเงิน 6,200 
บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ 3  
เป็นเงิน 9,200 บาท 

อ.ดร.สมาภรณ์  
เทียนขาว 
อ.ดร.จินดา
วรรณ เงารัศม ี
อ.ดร.ทับทิม 
ปัตตะพงศ ์



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๗๑ 

 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

3 มคอ.4 และการจัดการเรียน
การสอน) 
3.5 นำผลการประเมิน ปญัหา
และข้อเสนอแนะไปปรับปรุง
แก้ไข 
3.6 รวบรวมผลการประเมิน
และแนวทางแก้ไขเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 

 กิจกรรมที่ 4 การกำกับติดตาม
การจัดการเรียนการสอนทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏบิัติ 
4.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการสอนของ
อาจารย ์
4.2 วางแผนการประเมิน
คุณภาพการสอนของอาจารย ์
- จัดทำแผนนิเทศ 
- ประชาสัมพันธ์แผนนเิทศให้
อาจารยผ์ู้สอนรับทราบ และนัด
วันนิเทศ 
- ผู้สอนส่งแผนการสอนรายบท
แก่ผู้ประเมินก่อนสอน 7 วัน 
4.3 ผู้ประเมินฯติดตามการ
จัดการเรียนการสอนทั้ง

อาจารย์ประจำ
หลักสตูร 54 คน  
 
 

 ระยะที่ 1 ภาค
เรียนต้น  
31 ตลุาคม 
2565 
ระยะที่ 2 ภาค
เรียนปลายและ
ภาคฤดูร้อน 
29 พฤษภาคม 
2566 
 

กิจกรรมที่ 4 การกำกับ
ติดตามการจัดการเรียน
การสอนทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัต ิ
-ไม่ใช้งบประมาณ 

อ.อัญชลี  
รุ่งฉาย 



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๗๒ 

 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติของ
อาจารยผ์ู้สอนตามแผนท่ีกำหนด 
4.4 ผู้ประเมินสรุปฯ ผลการ
ประเมินคุณภาพการสอนของ
อาจารย์เสนอต่อรอง
ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ 
4.5 สรุปผลการประเมิน
คุณภาพการสอนของอาจารย์
และเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารวิทยาลัย เพื่อ
พิจารณา ปรับปรุง แก้ไข 

 2. ร้อยละ 100 
ของรายวิชาที่เปิด
สอนในแต่ละ
สาขาวิชามีผลการ
ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ
โดยไม่มีข้อท้วงติง 

กิจกรรมที่ 5 การกำกับ 
ติดตามการประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษา 
วางแผนการกำกับ ตดิตามการ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามระบบ
และกลไกท่ีกำหนด โดย 
5.1 ทบทวนแนวทางการวัด
และประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้
ตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
และตามกรอบแนวคดิการจดั
การศึกษาท่ีเน้นผลลัพธ์ 
Outcome Based Education: 
OBE (PLOs) 

คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 
งานจัดการศึกษา 
และงานกิจการ
นักศึกษา จำนวน 
๓๐ คน 

 ระยะที่ 1 ภาค
เรียนต้น  
วันท่ี 1๔- 
1๘ พฤศจิกายน 
2565   
ระยะที่ 2 ภาค
เรียนปลาย 
๒4-๒8  
เมษายน 2566 
ระยะที่ 3 ภาค
ฤดูร้อน 
19-23 
มิถุนายน 
2566 

กิจกรรมที่ 5 การกำกับ 
ติดตามการประเมินผล
การเรียนรู้ของนักศึกษา 
- ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ.ดร.อัญชลี 
แก้วสระศร ี



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๗๓ 

 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

5.2 กำหนดหน่วยน้ำหนักและ
สัดส่วนการประเมินในแต่ละ
องค์ประกอบของการ
ประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ฯ 
5.3 ประกาศแนวทางการวดั
และประเมินผล และชี้แจงทำ
ความเข้าใจอาจารย์ผูส้อน 
- แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบ
ผลการเรยีน (เกรด) ของ
นักศึกษาแต่ละช้ันป ี
5.2 ดำเนินการกำกับ ติดตาม
การประเมินผลการเรยีนรู้ตาม
ระบบและกลไกท่ีกำหนด 
5.3 ดำเนินการทวนสอบผลการ
เรียน (เกรด) ของนักศึกษา 
5.4 ประเมินผลการกำกับ 
ติดตามการประเมินผลการ
เรียนรูต้ามระบบและกลไกท่ี
กำหนด 
5.5 หัวหนา้งานทะเบียน วัด
และประเมินผลฯ รายงานผล
การทวนสอบเกรดแก่ รอง
ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและ
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๗๔ 

 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

5.6 อาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
รายวิชานำผลไปพัฒนาและ
จัดทำมคอ 5,มคอ.6 
5.7 สรุปผลการประเมิน และ
ปัญหาอุปสรรค เสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารวิทยาลัย เพื่อ
พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 
5.8 นำผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแกไ้ข 

  กิจกรรมที่ 6 การกำกับติดตาม
การประเมินการจัดการเรียน
การสอน (มคอ.5 มคอ.6)  
และประเมินผลการบริหาร
หลักสูตร (5.4 มคอ.2 หมวด 
7 ข้อ 7 และจัดทำรายงานผล
การบริหารหลักสูตร มคอ.7) 
6.1 วางแผนกำกับติดตามการ
ประเมินการจดัการเรียนการ
สอน (มคอ.5 มคอ.6) และ
ประเมินผลการบริหารหลักสูตร 
(5.4 มคอ.2 หมวด 7 ข้อ 7 
และจัดทำรายงานผลการบริหาร
หลักสตูร มคอ.7) 

อาจารย์ประจำ
หลักสตูร 54 คน 

 ระยะที่ 1 ภาค
เรียนต้น  
วันท่ี 1๔- 
1๘ พฤศจิกายน 
2565   
ระยะที่ 2 ภาค
เรียนปลาย 
๒4-๒8  
เมษายน 2566 
ระยะที่ 3 ภาค
ฤดูร้อน 
19-23 
มิถุนายน 
2566 

กิจกรรมที่ 6  
- ไม่ใช้งบประมาณ 

-อ.ดร.ทับทิม 
ปัตตะพงศ ์
-อ.ดร.จินดาวรรณ 
เงารัศม ี
-อ.ดร.สมาภรณ์  
เทียนขาว 
 
 
 



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๗๕ 

 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

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 ประเมินผลการกำกับ
ติดตามการประเมินการจดัการ
เรียนการสอน (มคอ.5 มคอ.6) 
และผลการติดตามผลการ
บริหารหลักสตูร (5.4 มคอ.2 
หมวด 7 ข้อ 7  
6.5 จดัทำรายงานผลการ
บริหารหลักสตูร มคอ.7) 
6.6 สรุปผลการประเมิน และ
ปัญหาอุปสรรค เสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารวิทยาลัย เพื่อ
พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 
6.7 นำผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแกไ้ข 

 3. ร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอน
ในแต่ละปีการศึกษา
ได้รับการทวนสอบ

กิจกรรมที่ 7 การทวนสอบผล
การเรียนรู้ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ใน 
มคอ.3 และมคอ.4  

-ผู้รับผดิชอบ
รายวิชา 
-หัวหน้าสาขาวิชา 

 เดือน เมษายน - 
พฤษภาคม 
2566 
 

กิจกรรมที่ 7 
- ไม่ใช้งบประมาณ 
  

-อ.ดร.กีรต ิ
กิจธีรวุฒิวงษ ์
-อ.ดร.จินดา
วรรณ เงารังษี 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ผลการเรยีนรู้ของ
นักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการ
เรียนรู ้

7.3.1 แต่งตั้งกรรมการทวน
สอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ใน 
มคอ.3 และมคอ.4 
7.3.2 ดำเนินการทวนสอบผล
การเรยีนรู้ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ใน มคอ.
3 และมคอ.4 
7.3.3 รายงานการทวนสอบผล
การเรยีนรู้ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ใน มคอ.
3 และมคอ.4 แก่ อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และรองผู้อำนวยฝ่ายวิชาการ 
7.3.4 อาจารย์ผูร้ับผดิชอบ
หลักสตูรนำผลการทวนสอบไป
จัดทำมคอ. 7 และแผนการ
พัฒนา 

 -อ.ดร.เบญจมา
ภรณ์ นาคามด ี
-อ.ดร.ทับทิม 
ปัตตะพงษ ์
-อ.ดร.สมาภรณ์ 
เทียนขาว 
  
 

สรุปงบประมาณโครงการ RP01-0๑   9,200  
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ลำดับที ่6 โครงการรับนักศึกษาใหม ่
(โครงการเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต)  

รหัสโครงการวิทยาลัยฯ RP01-02 
รหัสโครงการคณะ FON-Edu-R04 

ส่วนราชการ  คณะพยาบาลศาสตร ์ หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช  ฝ่ายวิชาการ 
แผนงานตามพันธกจิ (เลือกได้เพียง 1 ข้อเท่านั้น)   
 ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากร  
ด้านการวิจัยและนวตักรรม 
 ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม    
 ด้านการส่งเสรมิและทะนุบำรงุศิลปะวัฒนธรรม  
 ด้านบริหารจัดการองค์กรสมรรถนะสูง  

ลักษณะ/ประเภทโครงการ 
◻ โครงการเชิงกลยุทธ์ สบช. ตามกลยุทธ์ที่ ........................................ 
ของแผนยุทธศาสตร์สบช./แผนกลยุทธ์ด้านการเงิน/บุคคล/สารสนเทศ 
 โครงการตามยุทธศาสตร์คณะ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่......กลยุทธ์ที่.....……………… 
 โครงการงานประจำวิทยาลัยฯ ตามพันธกิจที่ 1 ผลิตบัณฑิตพยาบาลและบุคลากรด้านสขุภาพที่มี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล 

◻ โครงการตามนโยบาย เรื่อง.............................................................................. 
 
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(วิธีดำเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ผลผลิต ระยะเวลา

ดำเนินการ 
แหล่งเงิน 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

1.  เพื่อให้การ
ดำเนินการรับ
นักศึกษามีความ
สอดคล้องกับ
นโยบายของสถาบัน
พระบรมราชชนก 
2. เพื่อให้เกิดสุจรติ
โปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ ของกระบวนการ
รับนักศึกษาใหม ่
3. เพื่อให้รับ
นักศึกษาใหม่ได้
จำนวนตามโควตา

1. จำนวนนักศึกษาผา่น
การคัดเลือกและขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษา
ใหม่ตามประกาศของ
สถาบันพระบรมราช
ชนก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
95 ตาม ของเป้าหมาย
ตามที่หลักสูตรกำหนด 
2. จำนวนนักศึกษาท่ี
รายงานตัวและ
ลงทะเบียนเรียน ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90 
จากเป้าหมายที่สถาบัน
พระบรมราชชนก

กิจกรรมที่ 1 สถาบันพระบรม
ราชชนกสัญจร การร่วมลงนาม
ความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างโรงเรียนและสถาบัน
พระบรมราชชนก (MOU) 
1.1 วางแผนการดำเนินงานรับ
นักศึกษาใหม่ 
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินการรับนักศึกษา 
คณะกรรมการรับสมัคร 
คณะกรรมการประมวลผลการ
รับสมคัร  
1.3 ประชุม วิเคราะหผ์ลการ
ดำเนินงานการรับสมัครและ

 
 
 
- คณะกรรมการ
ดำเนินการรับ
นักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสตูรพยาบาล
ศาสตร์มีนักศึกษา
เข้าลงทะเบียน
เรียนเป็นไปตาม
เป้าหมายที่
กำหนด 

30-31 
ตุลาคม 
2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 1 สถาบันพระ
บรมราชชนก สัญจร 
1) ค่าอาหารกลางวัน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม สบช.
สัญจร (80 บาท × 450 
คน × 1 มื้อ)=36,000บาท 
2) ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มสำหรบัผู้เข้าร่วม
กิจกรรม สบช. สัญจร 
(20 บาท × 450 คน × 1 
มื้อ)=9,000บาท 
3) ค่าอาหารกลางวัน
คณะกรรมการ(80 บาท × 

อ.จุฑามาศ  
รัตนอัมภา 
อ.พรพิมล  
ชัยสา 
นางสาว 
ศรัญยาพร 
แกล้วกล้า 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ของวิทยาลัยตามที่
สถาบันกำหนด 
4. เพื่อ
ประชาสมัพันธ์
หลักสตูรและการรับ
สมัครนักศึกษาใหม่ 
ประจำปีการศึกษา 
2566 

ประกาศใหผ้่านการ
คัดเลือกและขึ้น
ทะเบียนเรียน 
3. ไมม่ีข้อร้องเรียน
เกี่ยวกับการรับ
นักศึกษาใหม่จากผูม้ี
ส่วนไดส้่วนเสีย 
4. ระดับความพึงพอใจ
ของนักศึกษาใหม่ต่อ
ระบบการคัดเลือกเข้า
ศึกษาอยู่ในระดับ 
ค่าเฉลี่ย 3.51 ข้ึนไป 
5. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สถาบันพระบรมราช
ชนก สัญจร มีความ
เข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์
การรับสมัคร คณุสมบัต ิ
 ผู้สมัคร และการ
คัดเลือกนักศึกษาใหม่ 
ปีการศึกษา 2566 

ความพึงพอใจของผู้ดำเนินงาน 
และผู้ใช้บริการ นำมาวางแผน
และหาแนวทางการแกไ้ขการรับ
นักศึกษาใหม่ จากปีท่ีผ่านมา 
1.4 ทบทวนระบบการรับ
นักศึกษาของสถาบันพระบรม
ราชชนก 
1.5 ศึกษาแผนการรับนักศึกษา
ใน มคอ.2 จำนวนโควตาที่
วิทยาลัยได้รับจาก สบช. รวมทั้ง
ศึกษานโยบาย ระเบียบและ
ขั้นตอนในคู่มือรับนักศึกษาของ
สบช.  
1.6 ศึกษาเป้าหมายการผลติ
ตามที่หลักสูตรกำหนดและ
สถาบันพระบรมราชชนก
กำหนด 
1.7 ดำเนินการวางแผนการรับ
นักศึกษาร่วมกับคณะพยาบาล
ศาสตร์ สบช. โดยร่วมกับสบช 
1.7.1 ดำเนินจัดโครงการ
สถาบันพระบรมราชชนกสัญจร  
1.7.2 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งแต่ง
คณะกรรมการดำเนินงาน
โครงการสบช.สญัจรปี 2566 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- คณะกรรมการ
ดำเนินการรับ
นักศึกษา 60 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ 
1.7 .1 
วันท่ี 20 
ตุลาคม 
2565 

60 คน × 2 มื้อ)=9,600
บาท 
4) ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มสำหรบั
คณะกรรมการ(20 บาท × 
60 คน × 1 มื้อ)=1,200
บาท 
5) ค่าจ้างทำแผ่นพับ
ประชาสมัพันธ์หลักสูตร 
และวิทยาลัยฯ(7 บาท × 
1000 แผ่น)=7,000บาท 
4) ค่าจ้างทำกระเป๋าผ้าใส่
แผ่นพับ (17 บาท × 600 
ใบ)=10,200บาท 
5)ค่าวัสดุ อุปกรณ ์  
- ปากกาลงนาม (50 บาท 
× 100 ด้าม)=5,000บาท 
6) ค่าจ้างตกแต่งสถานท่ี=
12,000บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
90,000บาท 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

1.7.3 ประชุมช้ีแจงการรับ
นักศึกษาและวางแผนการ
ดำเนินงานตามโครงการ  
1.7.4 ดำเนินการรับนักศึกษา
ใหม่โครงการสถาบันพระบรม
ราชชนกสัญจร 
 - ดำเนินการสรุปรายชื่อ
โรงเรียนทีร่่วมลงนามความ
ร่วมมือทางวิชาการ mou  
- ดำเนินการวางแผนการรับ
นักศึกษารอบท่ี 1 ต่อไป  
1.8 ดำเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการโครงการรับ
นักศึกษาใหม่  
1.9 ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับ
โครงการรับนักศึกษาใหม ่

 - ผู้ร่วมกิจกรรม
สบช.สัญจร 350
คน 
 
 
 
 
 

 
 

  กิจกรรมที่ 2 การรับนักศึกษา
ใหม่  
รอบท่ี 1 รอบแฟ้มสะสมงาน 
(Portfolio) 
2. ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร
รอบที่ 1 รอบแฟ้มสะสมงาน 
(Portfolio) 

- คณะกรรม 
การดำเนินการ
สอบสัมภาษณ์ 
40 คน 
 – คณะกรรม 
การรับสมัคร
ตรวจสอบ
หลักฐาน 15 
 

 3 มกราคม 
2566-7 
กุมภาพันธ์ 
2566 

กิจกรรมที่ 2  
รอบท่ี 1 รอบแฟ้มสะสม
งาน (Portfolio) 
- ไม่ใช้งบประมาณ 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

2.1 ดำเนินการรับนักศึกษาใหม่
รอบที่ 1 ตามประกาศจาก
สถาบันพระบรมราชชนก  
2.2 ดำเนินการคัดเลือกตาม
ปฏิทิน  
- ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบ
สัมภาษณ ์
- ตรวจเอกสารหลักฐานต่างๆ 
และผลตรวจร่างกาย 
- ดำเนินการสอบสัมภาษณ ์
- ดำเนินการประมวลและบันทึก
ผล 
2.3 เลขานุการคณะกรรมการ
รับนักศึกษาใหม่จัดทำรายงาน
ผลการดำเนินงานเสนอต่อ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เพื่อ
ทราบ 
2.4 คณะกรรมการประมวลผล
บันทึก และลงรายงานผลการรบั
นักศึกษา ตามแบบฟอร์มของ
สถาบัน 
2.5 จดัทำรายงานเป็นหนังสือ
ราชการส่งคณบดี คณะพยาบาล
ศาสตร์ สบช. ผ่านระบบ e-mail 



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๘๑ 

 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

E-สารบรรณ และหนังสือ
ราชการ 

  รอบท่ี 2 รอบโควต้า (Quota) 
3. ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร
รอบที่ 2 รอบโควต้า (Quota) 
3.1 ดำเนินการรับนักศึกษาใหม่
รอบที่ 2 ตามประกาศจาก
สถาบันพระบรมราชชนก  
3.2 ดำเนินการคัดเลือกตาม
ปฏิทิน  
- ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบ
สัมภาษณ ์
- ตรวจเอกสารหลักฐานต่างๆ 
และผลตรวจร่างกาย 
- ดำเนินการสอบสัมภาษณ ์
- ดำเนินการประมวลและบันทึก
ผล 
3.3 เลขานุการคณะกรรมการ
รับนักศึกษาใหม่จัดทำรายงาน
ผลการดำเนินงานเสนอต่อ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เพื่อ
ทราบ 
3.4 คณะกรรมการประมวลผล
บันทึก และลงรายงานผลการรบั

- คณะกรรม 
การดำเนินการ
สอบสัมภาษณ์ 
40 คน  
- คณะกรรม 
การรับสมัคร
ตรวจสอบ
หลักฐาน 15 
 

 21 มีนาคม 
2566-4
พฤษภาคม 
2566 

กิจกรรมที่ 3 
รอบท่ี 2 รอบโควต้า 
(Quota)  
- ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

 



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๘๒ 

 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

นักศึกษา ตามแบบฟอร์มของ
สถาบัน 
3.5 จดัทำรายงานเป็นหนังสือ
ราชการส่งคณบดี คณะพยาบาล
ศาสตร์ สบช. ผ่านระบบ e-mail 
E-สารบรรณ และหนังสือ
ราชการ 

  รอบท่ี 3 Admission 
4. ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร
รอบที่ รอบที่ 3 Admission 
4.1 ดำเนินการรับนักศึกษาใหม่
รอบที่ 2 ตามประกาศจาก
สถาบันพระบรมราชชนก  
4.3 ดำเนินการคัดเลือกตาม
ปฏิทิน  
- ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบ
สัมภาษณ ์
- ตรวจเอกสารหลักฐานต่างๆ 
และผลตรวจร่างกาย 
- ดำเนินการสอบสัมภาษณ ์
- ดำเนินการประมวลและบันทึก
ผล 
4.4 เลขานุการคณะกรรมการ
รับนักศึกษาใหม่จัดทำรายงาน
ผลการดำเนินงานเสนอต่อ

 
 
 
 
 
- คณะกรรม 
การดำเนินการ
สอบสัมภาษณ์ 
40 คน - 
คณะกรรมการรับ
สมัครตรวจสอบ
หลักฐาน 15 

 7 - 26
พฤษภาคม 
2566 

กิจกรรมที่ 4 
รอบท่ี 3 Admission  
- ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

 



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๘๓ 

 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เพื่อ
ทราบ 
4.5 คณะกรรมการประมวลผล
บันทึก และลงรายงานผลการรบั
นักศึกษา ตามแบบฟอร์มของ
สถาบัน 
4.6 จดัทำรายงานเป็นหนังสือ
ราชการส่งคณบดี คณะพยาบาล
ศาสตร์ สบช. ผ่านระบบ e-mail 
E-สารบรรณ และหนังสือ
ราชการ 

  กิจกรรมที่ 5 รอบท่ี 4 Direct 
Admission  
5. ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร
รอบที่ รอบที่ 4 Direct 
Admission 
5.1 ดำเนินการรับนักศึกษาใหม่
รอบที่ 2 ตามประกาศจาก
สถาบันพระบรมราชชนก  
5.2 ดำเนินการคัดเลือกตาม
ปฏิทิน  
- ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบ
สัมภาษณ ์
- ตรวจเอกสารหลักฐานต่างๆ 
และผลตรวจร่างกาย 

 
 
 
 
 
 
- คณะกรรม 
การดำเนินการ
สอบสัมภาษณ์ 
40 คน  
– คณะกรรม 
การรับสมัคร
ตรวจสอบ
หลักฐาน 15 

 28 
พฤษภาคม 
2566 – 23 
มิถุนายน 
2566 

กิจกรรมที่ 5  
รอบท่ี 4 Direct 
Admission  
- ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

 



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๘๔ 

 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

- ดำเนินการสอบสัมภาษณ ์
- ดำเนินการประมวลและบันทึก
ผล 
5.4 เลขานุการคณะกรรมการ
รับนักศึกษาใหม่จัดทำรายงาน
ผลการดำเนินงานเสนอต่อ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เพื่อ
ทราบ 
5.5 คณะกรรมการประมวลผล
บันทึก และลงรายงานผลการรบั
นักศึกษา ตามแบบฟอร์มของ
สถาบัน 
5.6 จดัทำรายงานเป็นหนังสือ
ราชการส่งคณบดี คณะพยาบาล
ศาสตร์ สบช. ผ่านระบบ e-mail 
E-สารบรรณ และหนังสือ
ราชการ 

  กิจกรรมที่ 6  
รอบท่ี 5 รับอิสระ 
6. ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร 
รอบที่ 5 รับอิสระ 
6.1 ดำเนินการรับนักศึกษาใหม่
รอบที่ 2 ตามประกาศจาก
สถาบันพระบรมราชชนก  

  4 กรกฎาคม 
2566 

กิจกรรมที่ 6 
รอบท่ี 5 รับอิสระ 
- ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

 



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๘๕ 

 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

6.2 ดำเนินการคัดเลือกตาม
ปฏิทิน  
- ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบ
สัมภาษณ ์
- ตรวจเอกสารหลักฐานต่างๆ 
และผลตรวจร่างกาย 
- ดำเนินการสอบสัมภาษณ ์
- ดำเนินการประมวลและบันทึก
ผล 
6.3 เลขานุการคณะกรรมการ
รับนักศึกษาใหม่จัดทำรายงาน
ผลการดำเนินงานเสนอต่อ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เพื่อ
ทราบ 
7.ประเมินผลการรับนักศึกษา
ใหม่ตามตัวช้ีวัด พร้อมทั้งปัญหา
อุปสรรค รายงานเสนอต่อ
ผู้อำนวยการ คณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัยฯ และคณะ
พยาบาลศาสตร ์
8.นำผลการประเมินมาปรับปรุง
แก้ไข 

สรุปงบประมาณโครงการ RP๐๑-๐2   90,000  
 
 



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๘๖ 

 

ลำดับที ่7 โครงการบริหารการเรียนการสอนรายวิชา 
(โครงการบริหารจัดการด้านการจัดการเรียนการสอนรายวิชาในหลักสูตรปริญญาตรี) (ค่าสอน คา่เดินทาง 
เบ้ียเลี้ยง ที่พัก) 

รหัสโครงการวิทยาลัยฯ RP01-03 
รหัสโครงการคณะ FON-Edu-R01 
 

ส่วนราชการ  คณะพยาบาลศาสตร ์ หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ฝ่ายวิชาการ 
แผนงานตามพันธกจิ (เลือกได้เพียง 1 ข้อเท่านั้น)   
 ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากร  
ด้านการวิจัยและนวตักรรม 
 ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม    
 ด้านการส่งเสรมิและทะนุบำรงุศิลปะวัฒนธรรม  
 ด้านบริหารจัดการองค์กรสมรรถนะสูง  

ลักษณะ/ประเภทโครงการ 
◻ โครงการเชิงกลยุทธ์ สบช. ตามกลยุทธ์ที่ ........................................ 
ของแผนยุทธศาสตร์สบช./แผนกลยุทธ์ด้านการเงิน/บุคคล/สารสนเทศ 
 โครงการตามยุทธศาสตร์คณะ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่......กลยุทธ์ที่.....……………… 
 โครงการงานประจำวิทยาลัยฯ ตามพันธกิจที่ 1 ผลิตบัณฑิตพยาบาลและบุคลากรด้านสขุภาพที่มี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล 

◻ โครงการตามนโยบาย เรื่อง.............................................................................. 
 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

1. เพื่อบริหาร
งบประมาณการ
จัดการเรียนการ
สอนของรายวิชาที่
เปิดสอนใน
หลักสตูร 
 

๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของ
รายวิชาเบิกจ่าย
งบประมาณเป็นไป
ตามแผนที่กำหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ ๑ การบริหาร
งบประมาณรายวิชา  
๑.1 คณะกรรมการบรหิาร
หลักสตูรวิเคราะห์ผลการใช้
งบประมาณการจดัการเรียนการ
สอนปีการศึกษาท่ีผ่านมา และ
กำหนดแนวทางการบริหาร
งบประมาณการจดัการเรียนการ
สอนรายวิชาในปีการศึกษา 
๒๕๖๕ 
1.๒ หัวหนา้สาขาเผยแพร่แนว
ทางการบริหารงบประมาณเพื่อให้
ผู้รับผิดชอบรายวิชานำไปใช้ใน

-ผู้รับผดิชอบ
รายวิชา 
-หัวหน้า
สาขาวิชา 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยมี  
การบริหาร
งบประมาณการ
จัดการเรียนการ
สอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

1 ตุลาคม 
2565 
- 30 กันยายน
2566 
 

กิจกรรมที่ ๑ การบริหาร
งบประมาณรายวิชา  
(เงินอุดหนุนและงบ
ดำเนินงาน)  
๑) สาขาวิชาการพยาบาลสูติ
ศาสตร์ เป็นเงิน  ๑๙๙,๐๐๐
บาท                 
๒) สาขาวิชาการพยาบาล
ผู้ใหญ่ฯ เป็นเงิน ๒๖๑,๒๐๐ 
บาท       
๓) สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก
และวัยรุ่น เป็นเงิน ๑๔๑,๒๘๐ 
บาท          

อ.อายุพร 
กัยวิกัยโกศล 
(โครงการและ
กิจกรรม๑,๓) 



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๘๗ 

 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดทำงบประมาณการจดัการ
เรียนการสอนรายวิชา 
1.๓ ผู้รับผิดชอบรายวิชา
กำหนดการใช้งบประมาณในมคอ.
๓, มคอ.๔ 
1.๔ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
รวบรวมงบประมาณของรายวิชา
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ 
บริหารหลักสตูรเพื่อพิจารณา
เห็นชอบและเสนอผู้อำนวยการฯ  
ลงนามอนุมัต ิ
1.๕. ผู้รับผิดชอบรายวชิาจัดการ
เรียนการสอนตามแผนมคอ.๓
มคอ.๔ และเบิกจ่ายงบประมาณ
ค่าสอน ค่าเดินทาง เบีย้เลีย้ง ที่พัก 
เป็นรายเดือน พร้อมสรุปผลการใช้
จ่ายงบประมาณการจัดการเรียน
การสอนรายวิชา รายงานไว้ใน
มคอ.๕,มคอ.๖ พร้อมข้อเสนอแนว
ทางการบริหารงบประมาณในปี
การศึกษาถัดไป รายงานต่อ
หัวหน้าสาขาและคณะ
กรรมการบริหารหลักสตูร 
1.๖ หัวหนา้สาขาวิชา กำกับ 
ติดตามการใช้งบประมาณการ

๔) สาขาวิชาสุขภาพจิตและ
การพยาบาลจิตเวชเป็นเงิน 
๑๑๔,๙๐๐ บาท         
๕) สาขาวิชาการพยาบาล
อนามัยชุมชน เป็นเงิน  
๕๙๘,๗๐๐บาท          
๖) สาขาวิชาการบริหารและ
พัฒนาวิชาชีพการพยาบาล 
เป็นเงิน ๔๐,๒๐๐บาท 
๗) เงินตอบแทน พ.ต.ส.  
(งบดำเนินงาน) เป็นเงิน  
๔๖๘,๑๒๕ บาท 
รวมเงิน กิจกรรมที ่๑  
เป็นเงิน ๑,๘๒๓,๔๐๕บาท 



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๘๘ 

 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

จัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตาม
กำหนดที่ระบุใน มคอ.๓,มคอ.๔ 
และรายงานการใช้งบประมาณ
ต่อรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
1.๗ คณะกรรมการบรหิาร
หลักสตูรนำผลการดำเนินงานไป
ปรับปรุงการบริหารงบประมาณ
การจัดการเรยีนการสอนใน   แต่
ละรายวิชาในปีการศึกษาต่อไป 

๒. เพื่อเตรียม
ความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานใน
วิชาชีพพยาบาล
และเสรมิสร้าง
ประสบการณ์
เฉพาะให้นักศึกษา
ก่อนสำเร็จ
การศึกษา 

๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของ
นักศึกษามีระดับ
ความพึงพอใจในการ
เตรียมความพร้อมฯ 
อยู่ในระดับดี คา่
คะแนนเฉลีย่ ≥ 
๓.๕๑ จากคะแนน
เต็ม ๕ 
๓. ร้อยละ ๑๐๐ ของ
นักศึกษาผ่านการ
ประเมินทักษะการ
ปฏิบัติงานในวิชาชีพ
พยาบาล มากกว่า 
ร้อยละ ๗๐ 

กิจกรรมที่ ๒ ฝึกปฏิบัติเพ่ือ
เตรียมความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานก่อนสำเร็จการศึกษา 
(Elective practice)  
2.๑ จดัทำคู่มือและวัตถุประสงค์
โครงการกิจกรรมและแบบ
ประเมินต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
2.๒ ประสานงานกับรอง
ผู้อำนวยการกลุ่มงานการพยาบาล
และหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาล
พุทธชินราชในการประชุมวาง
แผนการส่งนักศึกษาเข้ารับการฝึก
ประสบการณ์และชี้แจงทำความ
เข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการ
เตรียมความพร้อมและอื่นๆตาม

นักศึกษาช้ันปีท่ี 
๔ (รุ่นที่ ๗๑)  
ปีการศึกษา 
๒๕๖๕ จำนวน 
๑๔๗ คน 
(รุ่นที่ ๗๒)  
ปีการศึกษา 
๒๕๖๖ จำนวน 
๑๑๘ คน 

วิทยาลัยมี
บัณฑิตพยาบาล
ที่มีความพร้อม
ในการ
ปฏิบัติงานด้าน
การพยาบาล
ก่อนสำเร็จ
การศึกษา  

๑ ต.ค.๖๕ - 15
ม.ค.๖๖ 

กิจกรรมที่ ๒ ฝึกปฏิบัติเพ่ือ
เตรียมความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานก่อนสำเร็จ
การศึกษา (Elective 
practice) (เงินอุดหนุน) 
๑) ค่าสมนาคุณภาคปฏบิัติ   
(ปีการศึกษา ๒๕๖๕)  
เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท 
๒) ค่าสมนาคุณภาคปฏบิัติ  
(ปีการศึกษา ๒๕๖๖)  
เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ ๒  
เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท 

อ.ดร.อัญชลี 
แก้วสระศร ี
อ.ดร.เบญจมา
ภรณ์ นาคามด ี
อ.ดร.ชลลดา 
ติยะวิสุทธ์ิศร ี



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๘๙ 

 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

คู่มือท่ีกำหนดพร้อมส่งมอบคู่มือ
ให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
2.๓ ปฐมนิเทศวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรมและแนวทางการฝึก
ปฏิบัติการพยาบาลแบบเข้มแก่
นักศึกษาพร้อมชี้แจงแบบประเมิน 
2.๔ ตรวจเยี่ยมการฝึกปฏิบัติการ
พยาบาลแบบเขม้ (Elective 
Practice) ของนักศึกษา  
2.๕ ติดตามการประเมินผลการฝกึ
ปฏิบัติการพยาบาลแบบเข้ม
(Elective Practice) 
2.๖ สัมมนาหลังฝึกปฏิบัตเิพื่อ
ประเมินผลกิจกรรมและโครงการ 
2.๗ จดัทำรายงานผลการ
ดำเนินงานของโครงการรายงานตอ่
ผู้เกี่ยวข้อง 
2.๘ วิเคราะห์ผลการประเมินและ
ดำเนินการซ่อมเสริม เติมเต็มให้กบั
นักศึกษาท่ีมีผลการประเมินไม่ถึง
ร้อยละ ๗๐ โดยส่งมอบให้อาจารย์ที่
ปรึกษาหรือจดัทำกิจกรรมเฉพาะ
(ถ้ามี) 
 



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๙๐ 

 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

3. เพื่อพัฒนา
คุณภาพการ
จัดการเรียนการ
สอนนักศึกษาให้มี
ผลลัพธ์การเรียนรู้
แต่ละรายวิชาตาม
กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรสีาขา
พยาบาลศาสตร์/
เชิงผลลัพธ์ 

4. นักศึกษาทุกช้ันปี
ได้รับการประเมิน 
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐาน
TQF/PLO ร้อยละ 
๑๐๐  
 
 

กิจกรรมที่ ๓ การทวนสอบ 
ผลสัมฤทธิ์ โดยการประเมิน
ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐาน TQF/PLO ระดับชั้นป ี
(YLO) 
3.๑ ประชุมวิเคราะหผ์ลการ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐาน TQF ระดับช้ันปี ในปี
การศึกษาท่ีผ่านมา และวางแผน
การดำเนินงาน 
3.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการจดัทำ
สถานการณ์จำลองและแบบ
ประเมินผล 
3.๓ ดำเนินการทวนสอบการ
เรียนรูต้ามกรอบมาตรฐาน
ระดับชั้นปีท่ี ๑ – ๔ 
3.๔ วิเคราะห์ผลการประเมินผล
การเรยีนรู้ตามกรอบมาตรฐาน 
TQF/PLO ระดบัช้ันปี (YLO) 
3.๕ นำผลการดำเนินงานไป
ปรับปรุง เพื่อพัฒนานักศึกษาในปี
การศึกษาต่อไป 
 
 

- นักศึกษา 
ช้ันปีท่ี ๑-๔  
จำนวน ๕๐๑ 
คน 

นักศึกษาและ
บัณฑิตของ
วิทยาลัยมี
คุณภาพ ผลการ
เรียนรู้เป็นเป็นไป
ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญา
ตรี สาขา
พยาบาล
ศาสตร์/เชิง
ผลลัพธ์ 

ปี ๑  
๖-๑๒ 
มี.ค.๖๖  
ปี ๒  
๒๙ พ.ค.๖๖ -๔ 
มิ.ย.๖๖ 
ปี ๓  
๒๙พ.ค.๖๖ -๔ 
มิ.ย.๖๖ 
ปี ๔  
๑๖ – ๒๒ ม.ค.
๖๖  
 

กิจกรรมที่ ๓ 
- ไม่ใช้งบประมาณ 

อ.อายุพร 
กัยวิกัยโกศล 
อ.สาวิตร ี
ลิ้มกมลทิพย ์



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๙๑ 

 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

๔. เพื่อพัฒนาผล
การเรยีนของ
นักศึกษาให้มีผล
การเรยีนสูงขึ้น 

5. ร้อยละ ๑๐๐ ของ
นักศึกษาท่ีมีผลการ
เรียนน้อยกว่า ๒.๕๐ 
ได้รับการพัฒนาให้มี
ผลการเรยีนสูงขึ้น 

กิจกรรมที่ ๔ พัฒนาและส่งเสริม
นักศึกษาให้สามารถสำเร็จ
การศึกษาตามเวลาท่ีกำหนด 
4.๑ งานทะเบียนวัดประเมินผลฯ 
รวบรวมผลการเรยีนตลอดปี
การศึกษา ๒๕๖๕ และแจ้งรายชื่อ
น.ศ.ที่มีผลการเรียนต่ำกว่า ๒.๕๐ 
ให้อาจารย์ ท่ีปรึกษาและ
คณะกรรมการบรหิารหลักสตูร
ทราบทุกภาคการศึกษา  
4.๒ คณะกรรมการบรหิารหลักสตูร 
ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาประชุม
วิเคราะหป์ัจจัยที่มผีลต่อผลการเรียน  
4.๓ คณะกรรมการบรหิาร
หลักสตูร กำหนดแนวทางการ
ช่วยเหลือนักศึกษาที่มีแนวโนม้ผล
การเรียนต่ำ  
4.๔ ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
ประสานงานกับงานบริหาร
หลักสตูรฯ อาจารย์ประจำช้ัน 
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในการจัด
กิจกรรม ดังน้ี 
4.๔.๑ ประสานงานกับอาจารย์
ผู้สอน/อาจารยจ์ิตอาสาเพื่อสอน

นักศึกษา 
ช้ันปีท่ี ๑-๔ ที่มี
ผลการเรยีนน้อย
กว่า ๒.๕๐ 
 

นักศึกษาของ
วิทยาลัยทุกคนมี
ผลการเรยีนเฉลีย่
ตลอดหลักสตูร
มากกว่า ๒.๕๐ 
เมื่อสิ้นสุดปี
การศึกษา ๒๕๖๕ 
 

๑ ต.ค.๖๕ -๓๐ 
ก.ย.๖๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ ๔ 
- ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ.สาวิตรี  
ลิ้มกมลทิพย ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๙๒ 

 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

เสรมิในรายวิชา/หัวข้อเพื่อพัฒนา
ผลการเรยีน 
4.๔.๒ สร้างห้องเรียนออนไลน์
โดยรวบรวมสื่อการสอน, ข้อสอบ 
เพื่อให้นักศึกษาได้ทบทวน เรียนรู้
ด้วยตนเอง และติดตามการพัฒนา
ตนเองของน.ศ.เป็นระยะๆ 
4.๔.๓ ประสานงานกับหัวหนา้
สาขาวิชาเพื่อติดตาม กำกับการ
ช่วยเหลือนักศึกษาโดยอาจารย์
ผู้สอนและอาจารย์ผูร้ับผดิชอบ
รายวิชา 
4.๕ ประสานงานกับงานบริหาร
หลักสตูรฯ ติดตาม รวบรวม
รายงานการช่วยเหลือนักศึกษา
จากอาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชา  
4.๖ เสนอผลการดำเนินงานให้แก่
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ,คณะ
กรรมการบริหารหลักสตูรเมื่อ
สิ้นสุดภาคเรียนต้นเพื่อให้
ข้อเสนอแนะและนำไปพัฒนาผล
การเรยีนของนักศึกษาในภาค
การศึกษาปลายต่อไป 
4.๗ สรุปผลการดำเนินงานปัญหา
อุปสรรคเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา  



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๙๓ 

 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

4.๘ สรุปรายงานการดำเนินการ
เสนอต่อรองผู้อำนวยการฝ่าย
วิชาการ,คณะกรรมการบริหาร
หลักสตูร เพื่อให้ข้อเสนอแนะและ
นำไปพัฒนาผลการเรียนของ
นักศึกษาในปีการศึกษาต่อไป 

สรุปงบประมาณโครงการ RP๐๑-๐๓   ๑,๘๓๕,๔๐๕  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๙๔ 

 

ลำดับที ่8 โครงการสัมมนาแหล่งฝึกเพ่ือประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัต ิ
(โครงการเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพอาจารย์พ่ีเลี้ยง สัมมนาแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ) 

รหัสโครงการวิทยาลัยฯ RP๐๑-๐4 
รหัสโครงการคณะ FON-Edu-R06 

ส่วนราชการ  คณะพยาบาลศาสตร ์ หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช  ฝ่ายวิชาการ 
แผนงานตามพันธกจิ (เลือกได้เพียง 1 ข้อเท่านั้น)   
 ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากร  
ด้านการวิจัยและนวตักรรม 
 ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม    
 ด้านการส่งเสรมิและทะนุบำรงุศิลปะวัฒนธรรม  
 ด้านบริหารจัดการองค์กรสมรรถนะสูง  

ลักษณะ/ประเภทโครงการ 
◻ โครงการเชิงกลยุทธ์ สบช. ตามกลยุทธ์ที่ ........................................ 
ของแผนยุทธศาสตร์สบช./แผนกลยุทธ์ด้านการเงิน/บุคคล/สารสนเทศ 
 โครงการตามยุทธศาสตร์คณะ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่......กลยุทธ์ที่.....……………… 
 โครงการงานประจำวิทยาลัยฯ ตามพันธกิจที่ 1 ผลิตบัณฑิตพยาบาลและบุคลากรด้านสขุภาพที่มี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล 

◻ โครงการตามนโยบาย เรื่อง.............................................................................. 
 
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ผลผลิต ระยะเวลา

ดำเนินการ 
แหล่งเงิน 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

1.เพื่อวางแผนการ
ฝึกปฏิบัติการ
พยาบาลระหว่าง
แหล่งฝึกและ
วิทยาลัย 
2.เพื่อ
ประชาสมัพันธ์ให้
พยาบาลพี่เลี้ยงใน
แหล่งฝึกของ
วิทยาลัย  
มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์ของ
หลักสตูรและ

1. คะแนนการ
ประเมินแหล่งฝึก
ปฏิบัติการพยาบาล
ตามเกณฑ์การ
รับรองสถาบันฯ 
ของสภาการ
พยาบาล พ.ศ.
2563 ได้คะแนน
เต็ม 10 คะแนน  
2. ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ มี
ความพึงพอใจ อยู่ใน
ระดับดี (ค่าเฉลีย่
มากกว่าหรือเท่ากับ 

กิจกรรมที่ 1 สัมมนาแหล่ง
ฝึก 
1.1 วางแผนการคัดเลือก
แหล่งฝึกปฏิบตัิการพยาบาล 
1.1.1 คณะกรรมการบริหาร
หลักสตูรประชุมร่วมกับ
ผู้รับผิดชอบโครงการเพื่อ
วิเคราะหผ์ลการดำเนินจากปี
การศึกษาท่ีผ่านมา  
1.1.2 คณะกรรมการบริหาร
หลักสตูรพิจารณาคัดเลือก
แหล่งฝึกปฏิบตัิการพยาบาล
ให้ครอบคลุมทุกสาขา และ
ได้รับการรับรองคุณภาพจาก

- ตัวแทนจาก
สถาบันการ 
ศึกษาที่
เกี่ยวข้อง ๓ คน 
- หัวหน้าหอ
ผู้ป่วย/ตัวแทน  
รพ.พุทธชินราช 
จำนวน  ๒๕ คน 
- หัวหน้าหอ
ผู้ป่วยรพท. ๑๐ 
คน 
- หัวหน้ากลุ่ม
การพยาบาล/
ตัวแทนรพช. 

1.วิทยาลยัมีแหล่ง
ฝึกภาคปฏิบัติที่มี
คุณภาพตาม
มาตราฐานเกณฑ์
สภาการพยาบาล
กำหนด 
2.วิทยาลยัมีแผน
บริหารความเสี่ยง
ในการดูแลความ
ปลอดภัยแก่
นักศึกษา 
3.การฝึก
ภาคปฏิบตัิของ
นักศึกษาวิทยาลัย

3 มีนาคม 
2566 
 

กิจกรรมที่ 1 สัมมนาแหล่งฝึก 
(ใช้เงินอุดหนุน) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
สำหรับผู้เข้าประชุม ๖๕ คน x 
๒๕ บาทx 2 มื้อ เป็นเงิน 
3,250 บาท 
- ค่าอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้า
ประชุม ๖๕ คน 50 x บาทx 1
มื้อ เป็นเงิน 3,250 บาท 
- ค่าถ่ายเอกสาร 1,000 บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ ๑ 
เป็นเงิน 7,500 บาท 
 
 

อ.ดร.ศุภาณ์
นาฏ 
สุวรรณกิจ 



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๙๕ 

 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

คุณลักษณะบณัฑติที่
พึงประสงค ์
3.เพื่อประเมิน
คุณภาพการจัดการ
การเรยีนการสอน
ภาคปฏิบตัิและ
คุณภาพแหล่งฝึก
ร่วมกัน 
 

3.51 จากคะแนน
เต็ม 5) 
3.มีแผนการบริหาร
แหล่งฝึกร่วมกัน
ระหว่างวิทยาลยักับ
แหล่งฝึก 
4.พยาบาลพี่เลีย้งใน
แหล่งฝึกมีความรู้
ความเข้าใจ
วัตถุประสงค์ของ
หลักสตูรและ
คุณลักษณะบณัฑติที่
พึงประสงค์อยู่ใน
ระดับดี ค่าเฉลี่ย 
3.51 จากคะแนน
เต็ม 5 
5.มีรายงานผลการ
ประเมินคุณภาพการ
จัดการการเรยีนการ
สอนภาคปฏิบัติและ
คุณภาพแหล่งฝึก 
6.มีแผนบริหาร
ความเสีย่งในการฝึก
ภาคปฏิบตัิสำหรับ

หน่วยงานระดับชาติ แหล่งฝึก
ฯ มีครอบคลุมทุกระดับท้ัง
ระดับปฐมภูมิ ทุตยิภูมิและ
ตติยภมู ิ
1.1.3 พิจารณา คดัเลือก
แหล่งฝึกฯ ให้มจีำนวน
ผู้รับบริการเพียงพอสำหรับ
การเรยีนรู้ของนักศึกษา 
1.2 ประสานงานแหล่งฝึก
ปฏิบัติฯ เพื่อ 
1.2.1 ช้ีแจงหลักสูตรทำความ
เข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร 
1.2.2 ส่งมอบใบสรุป
สาระสำคญัของหลักสตูรและ
แผนการฝึกภาคปฏิบัติ(block 
rotation) ของแผนแตล่ะ
รายวิชาภาคปฏิบัติ และคู่มือ
การฝึกภาคปฏิบตัิของรายวิชา
ต่างๆ 
1.2.3 ประชุมกลุม่
ผู้รับผิดชอบรายวิชาและ
พยาบาลพี่เลี้ยงในแหล่งฝึก
เพื่อประเมินผลการจดัการ
เรียนการสอนรายวิชา

และรพสต. 
จำนวน ๑๐ คน 
- สสจ.สสอ.
พิษณุโลก 
จำนวน ๒ คน 
- ทีมบริหาร
หลักสตูร ได้แก่ 
รองผู้อำนวยการ 
หน.งานบริหาร
หลักสตูร
อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร หน.
ภาคจำนวน ๑๕ 
คน 
รวมทั้งสิ้น ๖๕ 
คน 

ไม่ซ้อนทับกับ
สถาบันการ 
ศึกษาพยาบาลอื่น 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๙๖ 

 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

วิทยาลัยและแหล่ง
ฝึก 

ภาคปฏิบตัิและจัดทำแผน
บริหารความเสี่ยงในการฝึก
ภาคปฏิบตัิร่วมกัน 

4. เพื่อส่งเสริมให้
พยาบาลพี่เลี้ยงใน
แหล่งฝึกมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักสตูรพยาบาล 
ศาสตร์ฉบับปรับปรุง
ปี๒๕๖5 
5. เพื่อส่งเสริมให้
อาจารย์พี่เลี้ยงใน
แหล่งฝึก และ/หรือ
ผู้บริหารแหล่งฝึกมี
ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
กระบวนการจดัการ
เรียนการสอน  
การวัดประเมินผล
ภาคปฏิบตัิ  
6. เพื่อการเผยแพร่
หลักสตูรต่อผู้มสี่วน
ได้ส่วนเสีย 
(พยาบาลพี่เลี้ยง
แหล่งฝึก/ผู้ใช้
บัณฑิต) 

7.พยาบาลพี่เลีย้งใน
แหล่งฝึกมีความรู้
ความเข้าใจหลักสูตร
พยาบาลศาสตร
บัณฑิต กระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 
และการวดั
ประเมินผลภาคปฏิบัติ 
โดยมีคะแนนเฉลี่ย 
๓.๕๑ ข้ึนไปจาก
คะแนนเตม็ ๕ 
8.ระดับความพึง
พอใจของพยาบาลพี่
เลี้ยงท่ีเข้าร่วม
สัมมนาต่อกิจกรรม
ของโครงการอยู่ใน
ระดับดี มีค่าเฉลี่ย
มากกว่าหรือเท่ากับ 
3.51 จากคะแนน
เต็ม 5 
  

กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพ
ด้านการสอนสำหรับพยาบาล
พ่ีเลี้ยง 
๒.1  แต่งตั้งกรรมการ
โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการ
การพัฒนาศักยภาพด้านการ
สอนสำหรับพยาบาลพี่เลีย้ง  
๒.2 ประชุมวิเคราะหผ์ลการ
ดำเนินจากปีการศึกษาที่ผ่าน
มา และนำผลการประชุมมา
วางแผนดำเนินการประชุม 
๒.3 จดัทำหลักสูตรการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการฯและขอ
รับรองหน่วยCNEU จากสภา
การพยาบาล 
๒.4 ผู้รับผิดชอบจัดเตรียมวัสดุ
อุปกรณ์ สถานท่ี 
๒.5ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
และ 
ประสานงานกับแหล่งฝึกใน
การเชิญพยาบาลที่มีคณุสมบัติ

พยาบาลพี่เลี้ยง
จากแหล่งฝึก 
จำนวน 5๐ คน 
อาจารย์ 1๐ คน 

วิทยาลัยมี
พยาบาลพี่เลี้ยงท่ีมี
ศักยภาพและ
ทัศนคติที่ดีในการ
ฝึกภาคปฏิบัติของ
วิทยาลัยฯ 
 

21-25 
สิงหาคม 
2566 

กิจกรรมที่ 2 (เงินรายได้) 
- ค่าอาหารกลางวันสำหรับ
ผู้เข้าร่วมประชุม 60 คน x 50 
บาท x 5 วัน เป็นเงิน 15,000 
บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
สำหรับสำหรับผูเ้ข้าประชุม 60 
คน x 25 บาทx 2 มื้อx 5 วัน 
เป็นเงิน 15,000 บาท 
- ค่าเดินทางและค่าพาหนะ
วิทยากร (ไป-กลับ) เป็นเงิน 
5,000 บาท 
- ค่าที่พักวิทยากร 1,300 บาท
x ๓คืนx๑ คน เป็นเงิน 3,900 
บาท 
- ค่าตอบแทนวิทยากรหน่วยงาน
รัฐบาล 600 บาท x 20ช่ัวโมง  
เป็นเงิน 12,000 บาท 
- ค่าตอบแทนวิทยากรหน่วยงาน
เอกชน 1,200 บาท x 3.5
ช่ัวโมง เป็นเงิน 4,200 บาท 
-ค่าขอหน่วย CNEU 

อ.สาวิตรี  
ลิ้มกมลทิพย์   



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๙๗ 

 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

การเป็นพยาบาลพี่เลี้ยงตาม
เกณฑ์ทีส่ภาการพยาบาล
กำหนดเข้าร่วมประชุม 
๒.6 ดำเนินการจัดประชุมตาม
แผนที่กำหนด 
๒.7 ประเมินผลการประชุมฯ 
๒.8 ประเมินผลการ
ดำเนินงานและนำผลการ
ประเมินไปปรับปรุงในปี
การศึกษาต่อไป 

 เป็นเงิน 2,000 บาท 
- ค่าถ่ายเอกสาร เป็นเงิน 
2,100 บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ 2 
เป็นเงิน 59,200 บาท 

สรุปงบประมาณโครงการ RP๐๑-๐4   66,700  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๙๘ 

 

ลำดับที ่9 โครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือการเรียนรู้และก้าวสู่วิชาชีพ รหัสโครงการวิทยาลัยฯ  RP01-05 
รหัสโครงการคณะ FON-Edu-R07 

ส่วนราชการ  คณะพยาบาลศาสตร ์ หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช  ฝ่ายวิชาการ 
แผนงานตามพันธกจิ (เลือกได้เพียง 1 ข้อเท่านั้น)   
 ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากร  
ด้านการวิจัยและนวตักรรม 
 ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม    
 ด้านการส่งเสรมิและทะนุบำรงุศิลปะวัฒนธรรม  
 ด้านบริหารจัดการองค์กรสมรรถนะสูง  

ลักษณะ/ประเภทโครงการ 
◻ โครงการเชิงกลยุทธ์ สบช. ตามกลยุทธ์ที่ ........................................ 
ของแผนยุทธศาสตร์สบช./แผนกลยุทธ์ด้านการเงิน/บุคคล/สารสนเทศ 
 โครงการตามยุทธศาสตร์คณะ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่......กลยุทธ์ที่.....……………… 
 โครงการงานประจำวิทยาลัยฯ ตามพันธกิจที่ 1 ผลิตบัณฑิตพยาบาลและบุคลากรด้าน
สุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

◻ โครงการตามนโยบาย เรื่อง.............................................................................. 
 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

๑. เพื่อให้
นักศึกษาแต่ละช้ัน
ปีมีความเข้าใจใน
หลักสตูร/การ
จัดการเรียนการ
สอน การวัดและ
ประเมินผลในแต่
ละรายวิชา 
๒. เพื่อให้
นักศึกษามีความ
เข้าใจวิธีการ
เรียนรูผ้่านระบบ
คอมพิวเตอร์โดย
การเรยีนรู้ด้วย 

1. ร้อยละ 80 ของ
นักศึกษาแต่ละช้ันปีมี
ความเข้าใจใน
หลักสตูร/การจดัการ
เรียนการสอน การวดั
และประเมินผลในแต่
ละรายวิชาในระดับดี 
(ค่าเฉลี่ยมากกว่าหรือ
เท่ากับ 3.51 จาก
คะแนนเตม็ 5) 
2 ร้อยละ 80 ของ
นักศึกษามีความเข้าใจ
วิธีการเรียนรู้ผ่าน
ระบบคอมพิวเตอร์โดย

กิจกรรมที่ 1 การเตรียมความ
พร้อมก่อนเรียน  
กิจกรรมที่ 1.1 การเตรียมความ
พร้อมชั้นปีที่ ๑ (รุ่น ๗๔) 
ภาคปลาย (ปกศ.๖๕) 
วันท่ี ๑ (๒๔ ต.ค. ๖๕)   
- ประเมินผล และวิเคราะห์ถอด
บทเรียนประเด็นปญัหาในการ
เรียนการสอนในภาคต้น  
- ทบทวนระบบการเรยีนการ
สอน บทบาทและความ
รับผิดชอบของนักศึกษาท่ี
สอดคล้องกับรปูแบบการเรียน

 
 
นักศึกษาช้ันปีท่ี 
๑ (รุ่น 7๔)  
จำนวน ๑๕๐ 
คน  
 

นักศึกษาของ
วิทยาลัยมีความ
พร้อมก่อนการ
เรียนการสอนใน
รายวิชาภาคปลาย  
ปีการศึกษา 
๒๕๖๕  

 
 
วันท่ี ๒7-๒๘ 
ตุลาคม 256
๕  
 

 
 
กิจกรรม 1.1 
- ไม่ใช้งบประมาณ 

อ.ดร.สภุาณี  
คลังฤทธิ์ 
 



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๙๙ 

 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

Google 
Classroom และ
การสืบค้นข้อมลู
จากฐานข้อมูลของ
วิทยาลัยได ้
๓. เพื่อให้
นักศึกษามีความรู้ 
ความเข้าใจเรื่อง
หลัก 2Psafety 
4. เพื่อให้
นักศึกษามีทัศนคติ
ที่ดีต่อวิชาชีพ
พยาบาล 
5. เพื่อพัฒนา 
อัตลักษณ์บณัฑติ 
การบริการสุขภาพ
ด้วยหัวใจความ
เป็นมนุษย ์

การเรยีนรู้ด้วย 
Google Classroom
และการสืบค้นข้อมลู
จากฐานข้อมูลของ
วิทยาลัยในระดับดี 
(ค่าเฉลี่ยมากกว่าหรือ
เท่ากับ 3.51 จาก
คะแนนเตม็ 5) 
๓. ค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจของนักศึกษาแต่
ละชั้นปีต่อโครงการ
เตรียมความพร้อม
ก่อนเรียนในระดับดี 
(ค่าเฉลี่ยมากกว่าหรือ
เท่ากับ 3.51 จาก
คะแนนเตม็ 5) 
 

การสอนในแตล่ะรูปแบบ (How 
to learn) 
(โดย อาจารย์ประจำช้ัน และ
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบโครงการ) 
วันท่ี ๒ (๒๕ ต.ค. ๖๕)   
- แนะนำช่องทางการเรียนการ
สอนด้วยระบบ Google 
Classroom และตรวจสอบการ
เข้าระบบ ของนักศึกษาทุกคน  
(โดย เจ้าหนา้ที่งานเทคโนโลยี) 
วันท่ี ๓ (๒๖ ต.ค. ๖๕)   
- ช้ีแจงรายละเอียดของรายวิชา
ที่เปิดสอนในภาคปลาย (โดย
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชา) 
วันท่ี ๔ (๒๗ ต.ค. ๖๕)   
- ช้ีแจงรายละเอียดของรายวิชา
ที่เปิดสอนในภาคปลาย (โดย
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชา) 
วันท่ี ๕ (๒๘ ต.ค. ๖๕)   
- ทบทวนการใช้ระบบฐานข้อมูล
และสารสนเทศของวิทยาลัยฯ  
(โดย เจ้าหนา้ที่งานเทคโนโลยี) 
 



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๑๐๐ 

 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

 กิจกรรมที่ 1.๒ การเตรียม
ความพร้อมชั้นปีที่ 2 (รุ่น ๗๓) 
ภาคปลาย (ปกศ.๖๕) 
วันท่ี ๑ (๒๗ ต.ค. ๖๕)   
- ประเมินผล และวิเคราะห์
ประเด็นปัญหาในการเรยีนภาค
ต้น ปกศ.๖๕ 
- ทบทวนระบบการเรยีน
ออนไลน์ และการตรวจสอบการ
เข้าระบบ Google Classroom 
ของนักศึกษาทุกคน ในรายวิชา
ภาคปลาย 
(โดย เจ้าหนา้ที่งานเทคโนโลยี) 
- ทบทวนการใช้ระบบฐานข้อมูล
และสารสนเทศของวิทยาลัยฯ 
ในการเรียนออนไลน ์
(โดย เจ้าหนา้ที่งานเทคโนโลยี) 
- ทบทวนหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
และการเรียนรู้ด้วยตนเองของ
นักศึกษาในการเรียนด้วยระบบ
ออนไลน์  
(เชิญอาจารยภ์ายในวิทยาลยั) 
วันท่ี ๒ (๒๘ ต.ค. ๖๕)   

นักศึกษาช้ันปีท่ี 
2  (รุ่น 7๓)  
จำนวน ๘๗ คน  
 

นักศึกษาของ
วิทยาลัยมีความ
พร้อมก่อนการ
เรียนการสอนใน
รายวิชาภาคปลาย  
ปีการศึกษา 
๒๕๖๕  

วันท่ี 25-2๘ 
ตุลาคม 
2565  
(4 วัน) 

กิจกรรมที่ 1.๒ 
- ไม่ใช้งบประมาณ 

อ.ดร.สภุาณี  
คลังฤทธิ์ 



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๑๐๑ 

 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

- ช้ีแจงรายละเอียดของรายวิชาที่
เปิดสอนในภาคปลาย (โดย
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชา) 

 1. ร้อยละ 80 ของ
นักศึกษาแต่ละช้ันปีมี
ความเข้าใจใน
หลักสตูร/การจดัการ
เรียนการสอน การวดั
และประเมินผลในแต่
ละรายวิชาในระดับดี 
(ค่าเฉลี่ยมากกว่าหรือ
เท่ากับ 3.51 จาก
คะแนนเตม็ 5) 
2 ร้อยละ 80 ของ
นักศึกษาแต่ละช้ันปีมี
ความรู้ความเข้าใจ
เรื่องหลัก 2P safety 
๓. ค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจของนักศึกษาแต่
ละชั้นปีต่อโครงการ
เตรียมความพร้อม
ก่อนเรียนในระดับดี 
(ค่าเฉลี่ยมากกว่าหรือ
เท่ากับ 3.51 จาก
คะแนนเตม็ 5) 

กิจกรรมที่ 1.3 การเตรียมความ
พร้อมชั้นปีที่ 3 (รุ่น ๗2) ภาค
ปลายและภาคฤดูร้อน (ปกศ.
๖๕) 
วันท่ี ๑ (๒๔ ต.ค. ๖๕)   
- ช้ีแจงปฏิทินการจัดการเรียน
การสอนในรายวิชาที่เปดิสอน
ภาคปลาย (๓ วิชา) และภาคฤดู
ร้อน (๔ วิชา) รวม ๗ รายวิชา  
(โดยอาจารย์ผูร้ับผดิชอบ
รายวิชา) 
วันท่ี ๒ (๒๕ ต.ค. ๖๕) 
- ทบทวนความเข้าใจเรื่อง ๒P-
Safety และการป้องกันการ
แพร่กระจายเช้ือ  
(โดยวิทยากรภายใน) 
- วิเคราะห์ประเด็นสิทธิผูป้่วย 
การบริหารความเสี่ยงในการให้
การพยาบาล และความเสี่ยงต่อ
การฟ้องร้อง (โดยวิทยากร
ภายใน) 

นักศึกษาช้ันปีท่ี 
๓ (รุ่น 7๒)  
จำนวน 1๑8 
คน  
 

นักศึกษาของ
วิทยาลัยมีความ
พร้อมก่อนการฝึก
ภาคปฏิบตัิใน
รายวิชาภาคปลาย 
และภาคฤดูร้อน ปี
การศึกษา ๒๕๖๕  

ภาคปลาย 
ภาคฤดูร้อน 
๒5 - ๒๘
ตุลาคม 
2565 
(4 วัน) 
 
 
 

กิจกรรมที่ 1.3 
- ไม่ใช้งบประมาณ 

อ.ดร.สภุาณี  
คลังฤทธิ์ 



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๑๐๒ 

 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

๔. ค่าเฉลี่ยทัศนคตติ่อ
วิชาชีพพยาบาลของ
นักศึกษาอยู่ในระดับดี 
(ค่าเฉลี่ยมากกว่าหรือ
เท่ากับ 3.51 จาก
คะแนนเตม็ 5) 
๕. ค่าเฉลี่ยผลการ
ประเมินอัตลักษณ์
บัณฑิตอยู่ในระดับดี 
(ค่าเฉลี่ยมากกว่าหรือ
เท่ากับ 3.51 จาก
คะแนนเตม็ 5) 

- ทบทวนระบบการใช้ฐานข้อมูล
และการอ้างอิงเอกสารวิชาการ  
(โดยวิทยากรภายใน) 
- การบริการสุขภาพด้วยหัว
ใจความเป็นมนุษย์ (โดยวิทยากร
ภายใน) 
วันท่ี ๓ (๒๖ ต.ค. ๖๕)  
- ทบทวนการปฏิบัติหัตถการที่
สำคัญ (Pre-training) รายวิชา
ปฏิบัติสุขภาพจิตและการ
พยาบาลจติเวช (โดย ทีม
อาจารย์นิเทศ) 
วันท่ี ๔ (๒๗ ต.ค. ๖๕)  
- ทบทวนการปฏิบัติหัตถการที่
สำคัญ (Pre-training) รายวิชา
ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ ๑ 
(โดย ทีมอาจารย์นิเทศ) 
วันท่ี ๕ (๒๘ ต.ค. ๖๕)  
- ทบทวนการปฏิบัติหัตถการที่
สำคัญ (Pre-training) รายวิชา
ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและ
วัยรุ่น ๑ (โดย ทีมอาจารย์นิเทศ) 
***หมายเหตุ : จัด Pre-
trainning เฉพาะ ๓ รายวิชาใน



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๑๐๓ 

 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ภาคปลาย (ยกเว้นภาคฤดูร้อน
อีก ๔ รายวิชา) 

  กิจกรรมที่ 1.๔ การเตรียมความ
พร้อมชั้นปีที่ ๒ (รุ่น ๗๓) 
ภาคฤดูร้อน (ปกศ.๖๕) 
วันท่ี ๑ (๑ มี.ค. ๖๖)   
- ช้ีแจงรายละเอียดของรายวิชา
ที่เปิดสอนในภาคฤดูร้อน 
จำนวน ๒ รายวิชา (โดยอาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชา) 
- ทบทวนการนำกระบวนการ
พยาบาลลงสู่การปฏิบัต ิ
- ทบทวนบทบาทและความ
รับผิดชอบของนักศึกษาในการ
เรียนการสอนภาคปฏิบตัิ (How 
to learn) 
วันท่ี ๒ (๒ มี.ค. ๖๖)  
- ทบทวนการปฏิบัติหัตถการที่
สำคัญ (Pre-training) รายวิชา
ปฏิบัติหลักการและเทคนิคการ
พยาบาล ๑ และ ๒  
(โดย ทีมอาจารย์นิเทศ) 
วันท่ี ๓ (๓ มี.ค. ๖๖)   
- ทบทวนความเข้าใจเรื่องสิทธิ
ผู้ป่วย 

นักศึกษาช้ันปีท่ี 
2  (รุ่น 7๓)  
จำนวน ๘๗ คน  
 

นักศึกษาของ
วิทยาลัยมเีจคติที่ดี
และมีความพร้อม
ก่อนการฝึก
ภาคปฏิบตัิใน
รายวิชาภาคฤดู
ร้อน ปีการศึกษา 
๒๕๖๕  

วันท่ี ๑-๓ 
มีนาคม 256
๖  
(๓ วัน) 

กิจกรรมที่ 1.4 
- ไม่ใช้งบประมาณ 

อ.ดร.สภุาณี  
คลังฤทธิ์ 



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๑๐๔ 

 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

- ทบทวนความเข้าใจเรื่อง ๒P-
Safety และการป้องกันการ
แพร่กระจายเช้ือ 
(โดย เชิญอาจารย์ในวิทยาลยั) 
- กิจกรรมสร้างเสริมแรงบันดาล
ใจในการฝึกภาคปฏิบัตคิรั้งแรก 
(โดย เชิญอาจารย์ในวิทยาลยั) 
- กำหนดเป้าหมายการเรียน
ร่วมกันระหว่างนักศึกษาและ
อาจารย์นิเทศ 
- เตรียมความพร้อม ณ แหล่ง
ฝึก (อาจารย์นิเทศประจำกลุ่ม) 

 1. ร้อยละ 80 ของ
นักศึกษาแต่ละช้ันปีมี
ความเข้าใจใน
หลักสตูร/การจดัการ
เรียนการสอน การวดั
และประเมินผลในแต่
ละรายวิชาในระดับดี 
(ค่าเฉลี่ยมากกว่าหรือ
เท่ากับ 3.51 จาก
คะแนนเตม็ 5) 
2 ร้อยละ 80 ของ
นักศึกษามีความเข้าใจ
วิธีการเรียนรู้ผ่าน

กิจกรรมที่ 1.๕ การเตรียม
ความพร้อมชั้นปีที่ ๒ (รุ่น ๗๔) 
ภาคต้น (ปกศ.๖๖) 
วันท่ี ๑ (๑๓ มิ.ย. ๖๖)   
- ช้ีแจงหลักสูตรการจัดการเรียน
การสอน รายละเอียดของ
รายวิชาที่เปิดสอนตลอดปี
การศึกษา ๒๕๖๖ (โดย รองฯ
วิชาการ) 
- ช้ีแจงระบบการจัดการศึกษา 
และระบบการเรียนการสอน
ภาคทฤษฎี ทดลอง และ
ภาคปฏิบตัิ (แบบปกติ/

นักศึกษาช้ันปีท่ี 
๒  (รุ่น 7๔)  
จำนวน ๑๕๐ 
คน  
 

นักศึกษาของ
วิทยาลัยมีความ
เข้าใจในระบบการ
เรียนการสอน 
และมีความพร้อม
ก่อนการเรียนการ
สอนในรายวิชา
ภาคต้น ปี
การศึกษา ๒๕๖๖ 

๑๓ - ๑๖ 
มิถุนายน 
256๖ 
(๔ วัน)  

กิจกรรมที่ 1.5 
- ไม่ใช้งบประมาณ 

อ.ดร.สภุาณี  
คลังฤทธิ์ 



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๑๐๕ 

 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ระบบคอมพิวเตอร์โดย
การเรยีนรู้ด้วย 
Google Classroom
และการสืบค้นข้อมลู
จากฐานข้อมูลของ
วิทยาลัยในระดับดี 
(ค่าเฉลี่ยมากกว่าหรือ
เท่ากับ 3.51 จาก
คะแนนเตม็ 5) 
๓. ค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจของนักศึกษาแต่
ละชั้นปีต่อโครงการ
เตรียมความพร้อม
ก่อนเรียนในระดับดี 
(ค่าเฉลี่ยมากกว่าหรือ
เท่ากับ 3.51 จาก
คะแนนเตม็ 5) 
 

ออนไลน์) (โดย ประธาน
หลักสตูร) 
- ช้ีแจงระบบระบบทะเบียน 
การวัดและประเมินผล 
(โดย หน่วยงานจัดการศึกษา) 
- ช้ีแจงระบบการอุทรณ์ 
ร้องเรียน 
(โดย งานกิจการนักศึกษา) 
วันท่ี ๒ (๑๔ มิ.ย. ๖๖)   
- ทบทวนระบบการเรยีนการ
สอนผ่าน Google Classroom 
และตรวจสอบการเข้าระบบ 
ของ 
นักศึกษาทุกคน ในรายวิชาที่เปิด
สอนภาคต้น ปกศ.๖๖ 
(โดย เจ้าหนา้ที่งานเทคโนโลยี) 
- การใช้ระบบฐานข้อมูล และ
ระบบสารสนเทศของวิทยาลัยฯ 
- กระบวนการเรียนรูด้้วยตนเอง 
และการสืบค้นข้อมลู 
(โดย เจ้าหนา้ที่งานเทคโนโลยี) 
วันท่ี ๓ (๑๕ มิ.ย. ๖๖)   
- ช้ีแจงรายละเอียดของรายวิชา
ที่เปิดสอนในภาคต้น  



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๑๐๖ 

 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

(โดยอาจารย์ผูร้ับผดิชอบ
รายวิชา) 
วันท่ี ๔ (๑๖ มิ.ย. ๖๖) 
- ช้ีแจงรายละเอียดของรายวิชา
ที่เปิดสอนในภาคต้น  
(โดยอาจารย์ผูร้ับผดิชอบ
รายวิชา) 

  กิจกรรมที่ 1.๖ การเตรียมความ
พร้อมชั้นปีที่ ๓ (รุ่น ๗๓) 
ภาคต้น (ปกศ.๖๖) 
วันท่ี ๑ (๑๓ มิ.ย. ๖๖) 
- การใช้ระบบฐานข้อมูล และ
ระบบสารสนเทศของวิทยาลัยฯ 
- กระบวนการเรียนรูด้้วยตนเอง 
และการสืบค้นข้อมลู 
(โดย เจ้าหนา้ที่งานเทคโนโลยี) 
- ทบทวนระบบการเรยีนการ
สอนผ่าน Google Classroom 
และตรวจสอบการเข้าระบบ 
ของนักศึกษาทุกคน ในรายวิชา
ที่เปิดสอนภาคต้น ปกศ.๖๖ 
(โดย เจ้าหนา้ที่งานเทคโนโลยี) 
วันท่ี ๒ (๑๔ มิ.ย. ๖๖) 
- ช้ีแจงหลักสูตรการจัดการเรียน
การสอน รายละเอียดของ

นักศึกษาช้ันปีท่ี 
๓  (รุ่น 7๓)  
จำนวน ๘๗ คน  
 

นักศึกษาของ
วิทยาลัยมีความ
เข้าใจในระบบการ
เรียนการสอน 
และมีความพร้อม
ก่อนการเรียนการ
สอนในรายวิชา
ภาคต้น ปี
การศึกษา ๒๕๖๖ 

๑๓ - ๑๖ 
มิถุนายน 
256๖ 
(๔ วัน) 

กิจกรรมที่ 1.6 
- ไม่ใช้งบประมาณ 

อ.ดร.สภุาณี  
คลังฤทธิ์ 



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๑๐๗ 

 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

รายวิชาที่เปิดสอนตลอดปี
การศึกษา ๒๕๖๖ (โดย รองฯ
วิชาการ) 
- ช้ีแจงระบบการจัดการศึกษา 
และระบบการเรียนการสอน 
- ช้ีแจงระบบระบบทะเบียน 
การวัดและประเมินผล 
(โดย หน่วยงานจัดการศึกษา) 
- ช้ีแจงระบบการอุทรณ์ 
ร้องเรียน 
(โดย งานกิจการนักศึกษา) 
ภาคทฤษฎี ทดลอง และ
ภาคปฏิบตัิ (แบบปกติ/
ออนไลน์) 
(โดย ประธานหลักสูตร) 
- ช้ีแจงระบบระบบทะเบียน 
การวัดและประเมินผล 
(โดย หน่วยงานจัดการศึกษา) 
- ช้ีแจงระบบการอุทรณ์ 
ร้องเรียน(โดย งานกิจการ
นักศึกษา) 
วันท่ี ๓ (๑๕ มิ.ย. ๖๖) 
- ช้ีแจงรายละเอียดของรายวิชา
ที่เปิดสอนในภาคต้น  



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๑๐๘ 

 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

(โดยอาจารย์ผูร้ับผดิชอบ
รายวิชา) 
วันท่ี ๔ (๑๖ มิ.ย. ๖๖) 
- ช้ีแจงรายละเอียดของรายวิชา
ที่เปิดสอนในภาคต้น  
(โดยอาจารย์ผูร้ับผดิชอบ
รายวิชา) 

  กิจกรรมที่ 1.๗ การเตรียมความ
พร้อมชั้นปีที่ ๔ (รุ่น ๗๒) 
ภาคต้น (ปกศ.๖๖) 
วันที่ ๑ (๑๓ มิ.ย. ๖๖) 
- กระบวนการทำงานเป็นทีม 
และภาวะผู้นำ 
- การบริหารความเสี่ยงต่อ
อุบัติการณ์ฟ้องร้อง 
- สิทธิผู้ป่วย และการบริการด้วย
หัวใจความเป็นมนุษย ์
- กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจใน
การเตรียมความพร้อมก่อนจบ
การศึกษา 
วันที่ ๒ (๑๔ มิ.ย. ๖๖) 
- การใช้ระบบฐานข้อมูล และ
ระบบสารสนเทศของวิทยาลัยฯ 
- กระบวนการเรียนรูด้้วยตนเอง 
และการสืบค้นข้อมลู 

นักศึกษาช้ันปีท่ี 
๔  (รุ่น 7๒)  
จำนวน ๑๑8 
คน  
 

นักศึกษาของ
วิทยาลัยมีความ
เข้าใจในระบบการ
เรียนการสอนใน
ช้ันปีสุดท้าย มี
ความพร้อมก่อน
การเรยีนการสอน
ในรายวิชาภาคต้น 
ปีการศึกษา 
๒๕๖๖ รวมทั้ง
ตระหนักถึง
ความสำคญัในการ
เตรียมความพร้อม
ในการจบ
การศึกษา 

๑๓ - ๑๖ 
มิถุนายน 
256๖ (๔ 
วัน) 

กิจกรรมที่ 1.7 
- ไม่ใช้งบประมาณ 

อ.ดร.สภุาณี  
คลังฤทธิ์ 



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๑๐๙ 

 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

(โดย เจ้าหนา้ที่งานเทคโนโลยี) 
- ทบทวนระบบการเรยีนการ
สอนผ่าน Google Classroom 
และตรวจสอบการเข้าระบบ 
ของนักศึกษาทุกคน ในรายวิชา
ที่เปิดสอนภาคต้น ปกศ.๖๖ 
(โดย เจ้าหนา้ที่งานเทคโนโลยี) 
วันที่ ๓ (๑๕ มิ.ย. ๖๕) 
ช้ีแจงหลักสูตรการจดัการเรียน
การสอนรายละเอียดของ
รายวิชาที่เปิดสอนตลอดปี
การศึกษา ๒๕๖๖ (โดย รองฯ
วิชาการ) 
- ช้ีแจงการเตรียมตัวใน
การศึกษาช้ันปีสุดท้ายก่อนจบ
การศึกษา 
(โดย รองฯวิชาการ) 
- ช้ีแจงระบบการจัดการศึกษา 
และระบบการเรียนการสอน
ภาคทฤษฎี ทดลอง และ
ภาคปฏิบตัิ (แบบปกติ/
ออนไลน์)  
 (โดย ประธานหลักสูตร) 



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๑๑๐ 

 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

- ช้ีแจงระบบทะเบียน การวัด
และประเมินผล (โดย หน่วยงาน
จัดการศึกษา) 
วันท่ี ๔ (๑๖ มิ.ย. ๖๖) 
- ช้ีแจงรายละเอียดของรายวิชา
ที่เปิดสอนในภาคต้น  
(โดยอาจารย์ผูร้ับผดิชอบ
รายวิชา) 

 1. ร้อยละ 80 ของ
นักศึกษาแต่ละช้ันปีมี
ความเข้าใจใน
หลักสตูร/การจดัการ
เรียนการสอน การวดั
และประเมินผลในแต่
ละรายวิชาในระดับดี 
(ค่าเฉลี่ยมากกว่าหรือ
เท่ากับ 3.51 จาก
คะแนนเตม็ 5) 
2 ค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจของนักศึกษาแต่
ละชั้นปีต่อโครงการ
เตรียมความพร้อม
ก่อนเรียนในระดับดี 
(ค่าเฉลี่ยมากกว่าหรือ

กิจกรรมที่ 1.๘ การเตรียมความ
พร้อมชั้นปีที่ 4 (รุ่น ๗2)  
ภาคปลาย (ปกศ.๖6) 
วันท่ี ๑ (24 สิงหาคม ๖6)   
- เสริมสร้างความเช่ือมั่นในการ
สอบสภาการพยาบาล 
- ช้ีแจงปฏิทินการจัดการเรียน
การสอนในรายวิชาที่เปดิสอน
ภาคปลาย (5 วิชา)  
(โดยอาจารย์ผูร้ับผดิชอบ
รายวิชา) 
วันท่ี ๒ (25 สิงหาคม ๖6) 
- ทบทวนทักษะที่จำเป็นของ
รายวิชาปฏิบัติการพยาบาล
ผู้สูงอายุ, ปฏิบตัิการบริหารการ
พยาบาล ,ปฏิบตัิการพยาบาล
ชุมชน 2 , ปฏิบัติการพยาบาล

นักศึกษาช้ันปีท่ี 
4 (รุ่น 7๒)  
จำนวน 1๑8 
คน  
 

นักศึกษาของ
วิทยาลัยมีความ
พร้อมก่อนการฝึก
ภาคปฏิบตัิใน
รายวิชาภาคปลาย  
ปีการศึกษา ๒๕๖
6 

ภาคปลาย 
(ปกศ.๖6) 
24-25 
สิงหาคม 
2566  
 
 
 

กิจกรรมที่ 1.๘ 
- ไม่ใช้งบประมาณ 

อ.ดร.สภุาณี  
คลังฤทธิ์ 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

เท่ากับ 3.51 จาก
คะแนนเตม็ 5) 
๓. ค่าเฉลี่ยทัศนคตติ่อ
วิชาชีพพยาบาลของ
นักศึกษาอยู่ในระดับดี 
(ค่าเฉลี่ยมากกว่าหรือ
เท่ากับ 3.51 จาก
คะแนนเตม็ 5) 
๔. ค่าเฉลี่ยผลการ
ประเมินอัตลักษณ์
บัณฑิตอยู่ในระดับดี 
(ค่าเฉลี่ยมากกว่าหรือ
เท่ากับ 3.51 จาก
คะแนนเตม็ 5) 

มารดาทารกและการผดุงครรภ์ 
2,ปฏิบตัิการรักษาเบื้องต้น 
(โดยวิทยากรภายใน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อเป็นแนวทาง
ในการดำเนินการ
ให้นักศึกษาใหม่
สามารถปรับตัว 
ด้านวิชาการ ด้าน
การใช้ชีวิตในการ
ที่จะเข้ามาศึกษา
ในหลักสูตร
พยาบาลศาสตร์ 
พร้อมท่ีจะเรียน

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

กิจกรรมที่ 2 เตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าศึกษา 
๑.ขั้นวางแผนเตรียมความ
พร้อม 
1.1 คณะกรรมการบรหิาร
หลักสตูรประชุมคัดเลือก
อาจารย์ประจำหลักสตูรเพื่อให้
มาปฏิบัตหิน้าท่ีการดำเนินงาน
เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม ่
1.2 จดัทำคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการเตรียมความ

-อาจารย์
กรรมการ 
๑๐ คน 
-นักศึกษาช้ันปีท่ี 
๑ (รุ่นที่75) 
จำนวน 150 
คน 
-กรรมการ
สโมสรนักศึกษา 
๓๐ คน 
 

นักศึกษาใหม่ของ
วิทยาลัยสามารถ
ปรับตัว ด้าน
วิชาการ ด้านการ
ใช้ชีวิตในการที่จะ
เข้ามาศึกษาใน
หลักสตูรพยาบาล
ศาสตร์ พร้อมที่จะ
เรียนตามที่
หลักสตูรกำหนด 
และสำเรจ็

ปีการศึกษา 
2566 ก่อน
เปิดเรียน 1 
สัปดาห ์
วันท่ี 19-24 
มิถุนายน 
2566 

 
 

กิจกรรมที่ 2  
(เงินรายได้สถานศึกษา) 
ใช้ได้ 80 % เป็นเงิน  
๑20,000 บาท 
 
- ค่าอาหารมื้อกลางวันและ
เย็นสำหรับนักศึกษา จำนวน 
๑๕0 คน x 9 มื้อ x 50 บาท
เป็นเงิน ๖๗,500 บาท 
- ค่าอาหารมื้อกลางวันและ
เย็น วิทยากรและ

อ.ปิยะเนตร  
วิริยะปราโมทย ์
อ.อวินนท ์
บัวประชุม 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ตามที่หลักสูตร
กำหนด และ
สำเรจ็การศึกษา
ในระยะเวลาที่
กำหนด 

3. ร้อยละ 100 ของ
นักศึกษาแรกเข้าได้รับ
การเตรียมความพร้อม
ในการปรับตัว 
 
 

พร้อมก่อนเข้าศึกษาเพื่อปฏิบตัิ
หน้าท่ีดำเนินงานการเตรยีม
ความพร้อมนักศึกษาใหมเ่สนอ
ให้ผู้อำนวยการพิจารณาลงนาม 
1.3 คณะกรรมการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าศึกษาร่วมกับ
คณะกรรมการบรหิารหลักสตูร 
ร่วมกันวิเคราะห์ปัจจัยที่
เกี่ยวข้อง 
1.3.1 ปัญหาของนักศึกษาแรก
เข้าและกลยุทธ์ในการ
ดำเนินการแกไ้ขปัญหาตาม
วิธีการดำเนินการที่หลักสูตร
กำหนด 
1.3.2 คณุสมบัติของนักศึกษา
ที่รับใหม ่
1.3.3 ผลการดำเนินงานการ
เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่
ก่อนเข้าศึกษาในปีการศึกษาท่ี
ผ่านมา 
1.4 จดัทำแผนการเตรียมความ
พร้อมนักศึกษาใหม่ก่อนเข้า
ศึกษาตามผลการวิเคราะห์ซึ่ง
ประกอบด้วย 
1.4.1 กิจกรรมปฐมนิเทศ 

การศึกษาใน
ระยะเวลาที่
กำหนด 

คณะกรรมการ จำนวน ๒๐ 
คน x 9 มื้อ x 50 บาท เป็น
เงิน  ๙,๐00 บาท 
- ค่าตอบแทนวิทยากร
หน่วยงานรัฐบาล ชม.ละ 
๖๐๐ บาท จำนวน 1 คน x 
๒๐ ช่ัวโมง (คณติศาสตร์) เป็น
เงิน 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 
1,2๐๐ บาท จำนวน 1 คน x 
2 ชม. เป็นเงิน   2,400 บาท 
- ค่าถ่ายเอกสาร เป็นเงิน   
1,000 บาท 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นเงิน   
2,100 บาท 
- ค่าจ้างทำพิธีบายศรีสู่ขวัญ 
เป็นเงิน   5,000 บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ 2  
รวมเป็นเงิน 120,000 บาท  
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

1.4.2 การเตรยีมความพร้อม
ด้านวิชาการ และด้านการใช้
ชีวิต 
1.5 รองผู้อำนวยการฝ่าย
วิชาการเสนอแผนการเตรียม
ความพร้อมนักศึกษาใหม่ก่อน
เข้าศึกษาเข้ารับการพิจารณา
อนุมัติจากคณะกรรมบริหาร
วิทยาลัย 
1.6 คณะกรรมการเตรียมความ
พร้อมนักศึกษาใหม่ก่อนเข้า
ศึกษาจัดทำโครงการเพื่อขอ
อนุมัติและ จดัทำแบบประเมิน
ความพร้อมนักศึกษาใหม่ก่อน
เข้าศึกษา ได้แก่ แบบประเมิน
ทักษะการเรยีนในศตวรรษที่ 
21 ความสามารถในการ
ปรับตัว แบบทดสอบ
ภาษาอังกฤษ แบบทดสอบ
คณิตศาสตร ์
๒.ขั้นตอนดำเนินการเตรียม
ความพร้อม 
๒.1 ดำเนินการประเมินความ
พร้อมนักศึกษาใหม่ก่อนเข้า
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ศึกษาของนักศึกษาตามแบบ
ประเมินท่ีกำหนด(pre-test) 
๒.2 วิเคราะห์ตรวจสอบและ
สรุปผลการประเมินใน 2.2 มา
ประชุมออกแบบกิจกรรมการ
เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่
ก่อนเข้าศึกษาตามแผนท่ี
กำหนด 
๒.3 ดำเนินการเตรียมความ
พร้อมนักศึกษาใหม่ก่อนเข้า
ศึกษาตามกิจกรรมที่กำหนด 
๒.3.1 กิจกรรมการปฐมนิเทศ 
๒.3.2 กิจกรรมการเตรียม
ความพร้อมนักศึกษาใหม่ก่อน
เข้าศึกษา 
๒.4 ดำเนินการเตรียมความ
พร้อมของช้ันปีท่ี 1 ในเรื่องการ
ปรับตัว/การใช้ชีวิต /
ภาษาอังกฤษ/ทักษะศตวรรษที่ 
21 (การเรียนแบบ Active 
Learning)/หน่วยบริการนอก
หลักสตูรที่วิทยาลัยจัดให้ (๕ 
วัน) ทดสอบภาษาอังกฤษและ
คณิตศาสตร์ออนไลน์เมื่อได้ชื่อผู้
เข้าเรียน 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ 1  
ภาคเช้า รับมอบตัวและ
ปฐมนิเทศวิทยาลยัฯ/พบ
อาจารย์ที่ปรึกษา และประชุม
ผู้ปกครอง  
ภาคบ่าย การใช้ชีวิต การเรียนรู้
ในสังคมวิธีใหม่(new normal) 
ปรับทัศนคติต่อวิชาชีพและ
ลักษณะวิชาชีพ ใน
สถาบันการศึกษา และการเรยีน 
/การเรียนรู้วัฒนธรรมพื้นบ้าน
และทำนุบำรุงศลิปวัฒนธรรม
ไทยผ่านพิธีบายศรสีู่ขวัญ 
ภาคเย็น ทดสอบภาษาอังกฤษ
และคณิตศาสตร์ แบบประเมิน
ทักษะการเรยีนในศตวรรษที่ 
21 แบบประเมินความสุข 
วันที่ 2  
ภาคเช้า แนะนำการเรยีนแบบ 
Active Learning (overview, 
mapping, การเรียนรู้แบบ 
authentic, reflective 
thinking) และความรู้บริหาร
จัดการสุขภาวะชุมชนและการ
พยาบาลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ภาคบ่าย ปฐมนเิทศหลักสูตร
รายวิชา และชี้แจงรายวิชา 
ภาคเย็น ลงทะเบียน 
Computer notebook & 
Google classroom และการ
สืบค้นสารสนเทศ/ห้องสมุด 
วันที่ ๓-5 ภาคเช้า-บ่าย-เย็น 
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ/
คณิตศาสตร์(นักศึกษาที่มีผล
การสอบภาษาอังกฤษหรือ/และ
คณิตศาสตร์ไม่ผ่านเกณฑ์) โดย
แบ่งกลุ่มย่อย 
วันที่ ๖  
ภาคเช้า การใช้ชีวิตตามรอย
พุทธชินราชพยาบาล กลุ่ม
สัมพันธ์พี่น้องพุทธชินราช  
ภาคบ่าย ถอดบทเรียนการ
เรียนรู้และประเมินโครงการ
หลังเข้าร่วมเตรียมความพร้อม
นักศึกษาใหม่ ได้แก่ ทดสอบ
ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ 
แบบประเมินทักษะการเรียนใน
ศตวรรษที่ 21 
 



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๑๑๗ 

 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

๓. ขั้นประเมินผลการ
ดำเนินงาน 
๓.1 คณะกรรมการเตรียมความ
พร้อมนักศึกษาใหม่ก่อนเข้า
ศึกษา อาจารย์ผูร้ับผดิชอบ
หลักสตูร รองผู้อำนวยการฝ่าย
วิชาการ และผูเ้กี่ยวข้อง
รวบรวมผลการดำเนินงานการ
เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่
ก่อนเข้าศึกษาตามตัวช้ีวัด
ความสำเร็จของระบบได้แก ่
๓.1.1 อัตราคงอยู่ของนักศึกษา
ในช้ันปีท่ี 1 ร้อยละ 95 
๓.1.2 ร้อยละ 100 ของ
นักศึกษาใหม่มีความพึงพอใจต่อ
การเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษาอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ยมาก 
กว่าหรือเท่ากับ 3.51 จาก
คะแนนเตม็ 5 
๓.1.๓ ร้อยละ 100 ของ
นักศึกษาแรกเข้าได้รับการ
เตรียมความพร้อมในการ
ปรับตัว 



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๑๑๘ 

 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

๓.1.๔ ระดับความสุขของ
นักศึกษา มีค่าเฉลีย่มากกว่า 
3.51 จากคะแนนเตม็ 5 
๓.2 คณะกรรมการเตรียมความ
พร้อมนักศึกษาใหม่ก่อนเข้า
ศึกษา อาจารย์ผูร้ับผดิชอบ
หลักสตูร รองผู้อำนวยการฝ่าย
วิชาการ และผูเ้กี่ยวข้องร่วมกัน 
ประเมินกระบวนการเตรียม
ความพร้อมนักศึกษาใหม่ก่อน
เข้าศึกษาและจัดทำแนวทาง
พัฒนาตามผลการประเมิน 
๓.3 นำผลการประเมินในข้อ ๓.
1.1-๓.1.๔ และแนวทางการ
พัฒนาตามผลการประเมิน 
รายงานต่อคณะกรรมการ 
บริหารวิทยาลัยเพื่อรับ
ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 
๔.ขั้นนำผลการประเมินไป
ปรับปรุง 
๔.1 นำผลการประเมิน และ
ข้อเสนอ แนะจากคณะ
กรรมการบริหารวิทยาลัยไป
ปรับปรุงการดำเนินงานในปี
การศึกษาต่อไป 



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๑๑๙ 

 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

๔.2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ถอด
บทเรียน หรือเทยีบเคียงผลการ
ดำเนินงาน กับหน่วยงานที่คัด
สรร เพื่อการดำเนินงานสู่แนว
ปฏิบัติที่ด ี
๔.3 เผยแพร่แนวปฏิบัติทีด่ ี

วัตถุประสงค์ 
๑.เพื่อเตรียมความ
พร้อมนักศึกษา   
ก้าวสู่วิชาชีพ 
๒. เพื่อส่งเสริม
ความ                  
ภาคภูมิใจใน
วิชาชีพ 
๓.เพื่อสร้างความ
ตระหนักต่อความ
ความกตัญญู/รู้คุณ
ต่อแหล่งทุน 
ประชาชน บ้าน
เกิด/ วิทยาลัยฯ 
 
 
 
 

1. ร้อยละ 80 ของ
นักศึกษามีความพึง
พอใจต่อกิจกรรม 
เตรียมความพร้อม
นักศึกษาเพื่อก้าวสู่
วิชาชีพ 
ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย
มากกว่าหรือเท่ากับ 
3.51 จากคะแนนต็ม 
5) 
2. ค่าเฉลี่ยความ
คิดเห็นของนักศึกษาท่ี
มีทัศนคติต่อ
สถานการณ์ การ
ปฎิบัติงานวิชาชีพ ≥
๓.๕๑ 
3. ค่าเฉลี่ยความ
คิดเห็นของนักศึกษาท่ี

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมการ
เตรียมความพร้อมนักศึกษา
ก้าวสู่วิชาชีพ 
3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ
กิจกรรม 
เตรียมความพร้อมนักศึกษาก้าว
สู่วิชาชีพ 
3.2 วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน
ใน  
ปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
3.3 วางแผนกจิกรรมการเตรยีม
ความพร้อมเพื่อการเรยีนรู้และ
ก้าวสู่วิชาชีพ 
3.4 ดำเนินการตามแผนดังน้ี 
3.4.1 กิจกรรมการเตรียมความ
พร้อมเพื่อการเรียนรู้และก้าวสู่
วิชาชีพ 

นักศึกษาช้ันปี           
ที่ ๔ จำนวน  
147 คน (รุ่น
71) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักศึกษาของ
วิทยาลัยเกดิเกิด
ความภาคภูมิใจ       
ในวิชาชีพ                          
และสามารถ         
ทำงาน               
ได้อย่างมี                        
ประสิทธิภาพ 
 

4-9 
กุมภาพันธ ์
2566 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 3  
(เงินรายได้สถานศึกษา) 
รายรับ 
(กิจกรรมที่ 3 และ 4) 
 เงินลงทะเบียนนักศึกษา 
500บาท/คน จำนวน 
73,500 บาท 
รายจ่ายใช้เต็มงบประมาณ 
-ค่าตอบแทนวิทยากร
หน่วยงานภาครัฐบรรยาย 3 
คน x 2 ช่ัวโมง x 600 บาท
เป็นเงิน 3,600บาท 
-ค่าตอบแทนวิทยากร
หน่วยงานรัฐบาลอภิปลาย
กลุ่ม 4 คน x 2 ช่ัวโมง x 
600 บาทเป็นเงิน 4,800
บาท 
-ค่าตอบแทนวิทยากร
หน่วยงานเอกชนบรรยาย 1 

อ.ดร.ศุภาณ์
นาฏ 
สุวรรณกิจ 



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๑๒๐ 

 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

มีทัศนคติที่ดีต่อ
วิชาชีพ ≥ ๓.๕๑  
4. ค่าเฉลี่ยความ
คิดเห็นของนักศึกษาท่ี
มีต่อการกลับไป
ทำงานท่ีแหล่งทุน /
การบริการประชาชน/  
การรักบ้านเกดิ/ 
การเป็นสมาชิก              
สมาคมศิษย์เก่า 
พุทธชินราชพยาบาล 
≥๓.๕๑  

- ทักษะและความเข้าใจความ
ต่างทางวัฒนธรรมต่างกระบวน
ทัศน์  
 - โอกาสการบรรจุเข้ารับ
ราชการกับองค์การบริหารส่วน
จังหวัด/ส่วนท้องถิ่นเพื่อทำงาน
ในรพ.สต.ใกลบ้้านกับบทบาท
ของพยาบาลเชิงรุกในการเป็นผู้
ส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค                                                                
- อภิปรายกลุม่ประเด็นความ
คาดหวังของผู้ให้บริการต่อ
บัณฑิต - การคืนเงินกู้ยืม กยศ.                              
3.5 กิจกรรมพัฒนาบคุลิกภาพ 
3.6 จดักิจกรรมกลุ่มเพื่อความ
ผูกพันสถาบัน : พิธีอำลาสถาบัน
ของนักศึกษารุ่น 71 
3.7. ประเมินความสำเร็จของ
โครงการตามแบบประเมินความ
พึงพอใจต่อการรับบริการ
โครงการ 
5. วิเคราะหผ์ลการประเมิน  
เพื่อหาแนวทางการพัฒนา และ
รายงานผูเ้กี่ยวข้อง                             
3.8 นำข้อเสนอแนะจากการ
รายงานและการวิเคราะห์รายงาน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คน x 1 ช่ัวโมง x 1,200 
บาท เป็นเงิน 1,200บาท 
-ค่าถ่ายเอกสาร 600 บาท  
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
สำหรับนักศึกษา 147 คน x 
20บาท x 2 มื้อ x 2 วัน เป็น
เงิน 11,760บาท  
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
สำหรับวิทยากรและกรรมการ 
15 คน x 25 บาท x 2 มื้อ x 
2 วัน เป็นเงิน 1,500 บาท 
-ค่าอาหารกลางวันสำหรับ
วิทยากรและกรรมการ 15 
คน x 80บาท x 1 มื้อx 2 วัน 
เป็นเงิน 2,400 บาท 
-ค่าอาหารกลางวันสำหรับ
นักศึกษา 147 คน x 50บาท 
x 1 มื้อ x 2 วัน  
เป็นเงิน 14,700บาท 
รวมกิจกรรมที่ 3  
เป็นเงิน 40,560 บาท 



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๑๒๑ 

 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

การดำเนินงานไปพัฒนาปรับปรุง
ในปีการศึกษาต่อไป 

  กิจกรรมที่ 4 พิธีมอบสัมฤทธิ
บัตร 
4.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงานพิธีมอบสมัฤทธิบัตร 
4.2 วางแผนการจดัพิธีมอบ
สัมฤทธิบัตร 
4.3 ดำเนินการตามแผนเพื่อจัด 
พิธีมอบเอกสารสำคญัการสำเรจ็
การศึกษา 
4.4 ประเมินผลการดำเนินงาน 
 

นักศึกษาช้ันปี           
ที่ ๔ จำนวน  
147 คน   
(รุ่น71) 
 
 

บัณฑิตของ
วิทยาลัยเกดิความ
ภาคภูมิใจ และมี
ความมั่นใจในการ
สำเรจ็การศึกษา
เพื่อไปปฏิบตัิงาน
ในวิชาชีพพยาบาล 

วันมอบ
สัมฤทธิบัตร 
10 
กุมภาพันธ ์
2566 
 

กิจกรรมที่ 4  
(เงินรายได้สถานศึกษา) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
สำหรับนักศึกษา 147 คน x 
20 บาท x 1 มื้อ x 1 วัน 
เป็นเงิน 2,940บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
สำหรับอาจารยเ์จ้าหน้าท่ี 
ผู้ปกครองและแขกผู้มเีกียรติ  
250 คน x 25 บาท x 1 มื้อ         
x 1 วัน เป็นเงิน 6,250บาท 
- ค่าปกไหม 90 บาท x 160 
เล่ม (นศ.จำนวน ๑47 คน
และนักศึกษาเรียนเยี่ยม 13 
คน) เป็นเงิน 14,400 บาท 
- ค่าไวนิล  1,500 บาท x 2 
แผ่น  เป็นเงิน 3,000 บาท 
- ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ 
5,000 บาท 
รวมเงนิกจิกรรมที่ 4 
เป็นเงนิ 31,590บาท 

อ.ดร.ศุภาณ์
นาฏ 
สุวรรณกิจ 

สรุปงบประมาณโครงการ RP๐๑-๐5   192,150  
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ลำดับที ่10 โครงการพัฒนาการเรียนรู้ในยุคสังคมวิถีปกติใหม่ (New normal) 
 

รหัสโครงการวิทยาลัยฯ RP๐1-06 
รหัสโครงการคณะ FON-Edu-S14 

ส่วนราชการ  คณะพยาบาลศาสตร ์ หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ฝ่ายวิชาการ 
แผนงานตามพันธกจิ (เลือกได้เพียง 1 ข้อเท่านั้น)   
 ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากร  
ด้านการวิจัยและนวตักรรม 
 ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม    
 ด้านการส่งเสรมิและทะนุบำรงุศิลปะวัฒนธรรม  
 ด้านบริหารจัดการองค์กรสมรรถนะสูง  

ลักษณะ/ประเภทโครงการ 
◻ โครงการเชิงกลยุทธ์ สบช. ตามกลยุทธ์ที่ ........................................ 
ของแผนยุทธศาสตร์สบช./แผนกลยุทธ์ด้านการเงิน/บุคคล/สารสนเทศ 
 โครงการตามยุทธศาสตร์คณะ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่......กลยุทธ์ที่.....……………… 
 โครงการงานประจำวิทยาลัยฯ ตามพันธกิจที่ 1 ผลิตบัณฑิตพยาบาลและบุคลากรด้าน
สุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

◻ โครงการตามนโยบาย เรื่อง.............................................................................. 
 
วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(วิธีดำเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ผลผลิต ระยะเวลา

ดำเนินการ 
แหล่งเงิน 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

๑. เพื่อจัดหาสิ่ง
สนับสนุนการเรยีนรู้ที่
เอื้ออำนวยการต่อการ
จัดการเรียนการสอน 
๒. เพื่อพัฒนาห้อง
ปฏิบัติ การทางการ
พยาบาลให้เสมือนจริง 
สอดคล้องกับการจัด
การศึกษาในสตวรรษ
ที่ ๒๑ 

1. ค่าคะแนนผลการ
ประเมินห้อง 
ปฏิบัติการพยาบาลตาม
เกณฑ์การรับรอง
สถาบันการศึกษา
วิชาการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ พ.ศ.
2563 ท่ีสภาการ
พยาบาลกำหนด 
เท่ากับ 20 คะแนน  
2. ระดับความพึงพอใจ
ของนักศึกษา อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารย์ประจำ

กิจกรรมที่ ๑ จัดหาสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ของหลักสูตร 
1.1 รองผู้อำนวยการฝ่าย
อำนวยการ จัดทำรา่งนโยบาย
การจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
เสนอต่อผู้อำนวยการพิจารณา
เห็นชอบ 
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ทรัพยากร 
1.3 คณะกรรมการบรหิาร
ทรัพยากรจัดทำแผนจดัหาสิ่ง
สนับสนุนการเรยีนรู้และ
ทรัพยากรการศึกษาโดย 

นักศึกษาช้ันปี           
ที่ 1-๔ 
จำนวน  
502 คน   
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยมสีิ่ง
สนับสนุนการเรยีนรู้
ที่ทันสมัยเพียงพอ 
พร้อมใช้เอื้อต่อการ
จัดการเรียนการ
สอนส่งผลให้
นักศึกษามีผลลัพธ์
การเรยีนรู้อยู่ใน
ระดับดี และอาจารย์
มีสื่อการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ 
 

ตุลาคม 2565 
–กันยายน 25๖
6 
 

กิจกรรมที่ ๑  
- ไม่ใช้งบประมาณ 

อ.จุฑามาศ  
รัตนอัมภา 
(โครงการ) 
อ.พรพิมล  
ชัยสา 
(กิจกรรม) 
 



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๑๒๓ 

 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

หลักสตูรต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรยีนรู้อยู่
ในระดับดี มคี่าเฉลี่ย
มากกว่าหรือเท่ากับ 
3.51 จากคะแนนเตม็ 
5  

- วิเคราะหผ์ลการดำเนินงาน ผล
การประเมินสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ในปีท่ีผ่านมา 
- สำรวจความเพียงพอและพร้อม
ใช้ของวัสดุ ครุภัณฑ์
ห้องปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน 
และห้องปฏิบตัิการเสมือนจริง 
- สำรวจความต้องการวัสดุ 
ครุภณัฑ์ห้องปฏิบัติการพยาบาล
พื้นฐาน และห้องปฏิบัติการ
เสมือนจริงจากสาขาวิชา 
1.4 เสนอแผนฯต่อคณะ
กรรมการบริหารวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาอนุมัต ิ
1.5 ดำเนินการจัดหา วัสดุ 
ครุภณัฑ์ ให้พร้อมใช้เพียงพอ และ
มีประสิทธิ ภาพตามแผนท่ี
กำหนด  
1.6 จดัทำทะเบียนสิ่งสนับสนุน
การเรยีนรู้ในระบบสารสนเทศ 
1.7 ส่งมอบและควบคุมกำกับ
การใช้งานให้ถูกวิธี โดยระบุ
ขั้นตอนการปฏิบตัิการใช้อุปกรณ์ 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้, ขั้นตอน



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๑๒๔ 

 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

การซ่อมแซมเมื่อชำรดุทั้งในและ
นอกหน่วยงาน 
1.8 บำรุงรักษาตามแผนฯที่
กำหนด 
1.9 ประเมินผลการจดัหาส่ง
สนับสนุนการเรยีนรู้ตามตัวช้ีวัดที่
กำหนด 
1.10 สรุปรายงานการประเมิน
เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้
ข้อเสนอแนะ 
1.11 นำผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะมาปรับปรุง 

  กิจกรรมที่ 2 ซ่อมบำรุง
อุปกรณ์และครุภัณฑ์ทางการ
แพทย์  
 
    

นักศึกษาช้ันปี           
ที่ 1-๔ 
จำนวน  
502 คน   
 

 ตุลาคม 2565 
– กันยายน 
2566 

กิจกรรมที่ 2  
(เงินรายได้) 
ซ่อมบำรุงอุปกรณ์
และครุภัณฑ์ทางการ
แพทย์  
- ค่าบำรุงรักษาหุ่น 
SIM ขั้นสูง 3 ตัวๆละ 
45,000 บาท  
เป็นเงิน 135,000 
บาท 
 

อ.นุโรม จุ้ยพ่วง 
นายรณภพ  
อิ้มทับ 



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๑๒๕ 

 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

แหล่งเงิน 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

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

- อาจารย์
ประจำ
หลักสตูร 64 
คน 
- นักศึกษาช้ัน
ปีท่ี 1-4 
จำนวน  
502 คน 

  กิจกรรมที่ 3 
- ไม่ใช้งบประมาณ 

อ.พรพิมล  
ชัยสา 
 

สรุปงบประมาณโครงการที่ RP๐๑-06   135,000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๑๒๖ 

 

ลำดับที ่11 โครงการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขตามความต้องการของระบบสุขภาพและบริบทพ้ืนที่: การจัดการเรียน
การสอนหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่ 6  
(โครงการบริหารจัดการด้านการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล)  

รหัสโครงการวิทยาลัยฯ RP๐1-07 
รหัสโครงการคณะ FON-edu-R05 
 

ส่วนราชการ  คณะพยาบาลศาสตร ์ หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ฝ่ายวิชาการ 
แผนงานตามพันธกจิ (เลือกได้เพียง 1 ข้อเท่านั้น)   
 ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากร  
ด้านการวิจัยและนวตักรรม 
 ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม    
 ด้านการส่งเสรมิและทะนุบำรงุศิลปะวัฒนธรรม  
 ด้านบริหารจัดการองค์กรสมรรถนะสูง  

ลักษณะ/ประเภทโครงการ 
◻ โครงการเชิงกลยุทธ์ สบช. ตามกลยุทธ์ที่ ........................................ 
ของแผนยุทธศาสตร์สบช./แผนกลยุทธ์ด้านการเงิน/บุคคล/สารสนเทศ 
 โครงการตามยุทธศาสตร์คณะ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่......กลยุทธ์ที่.....……………… 
 โครงการงานประจำวิทยาลัยฯ ตามพันธกิจที่ 1 ผลิตบัณฑิตพยาบาลและบุคลากรด้าน
สุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

◻ โครงการตามนโยบาย เรื่อง.............................................................................. 
 
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(วิธีดำเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ผลผลิต ระยะเวลา

ดำเนินการ 
งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

๑. เพื่อให้ผู้เข้า
ศึกษามีความรู้ 
ความสามารถ และ
ช่วยการพยาบาลที่
ไม่ยุ่งยากซับซ้อน  
ดูแลช่วยเหลือข้ัน
พื้นฐานแก่บุคคลที่มี
ภาวะพึ่งพิง และ
สามารถช่วยเตรยีม
และดูแลรักษา 
วัสดุอุปกรณ์ทาง
การแพทย์ได ้

1. ร้อยละ ๙๕ ของ
นักศึกษาสำเร็จตาม
ระยะเวลาที่กำหนด 
 2. ร้อยละ ๑๐๐ ของ
นักศึกษามีความรูผ้่าน
ตามเกณฑ์ของ
วิทยาลัยฯ 

กิจกรรมที่ ๑ อบรมเตรียม
ความพร้อมนักศึกษา และการ
จัดการเรียนการสอนภาคเรียน
ที่ 1 
กิจกรรม ๑.๑ การอบรมเตรียม
ความพร้อมหลักสูตร
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 
รุ่นที่ ๖ 
 1.1.๑ ขั้นเตรียมการ (Plan) 
๑) ผู้รับผิดชอบโครงการ/
กิจกรรมและผู้เกี่ยวข้องประชุม
ร่วมกันเพื่อวางแผนจดัทำตาราง
การปฐมนิเทศและการเตรียม

นักศึกษา
หลักสตูร
ประกาศนียบตัร
ผู้ช่วยพยาบาล 
รุนที่ ๖ จำนวน 
๕๐ คน 

๑) ผู้เข้ารับ
การศึกษามีความรู้
ความสามารถใน
การดูแลบุคคลทีม่ี
ความต้องการการ
ดูแลขั้นพื้นฐาน
ตลอดจนการ
ส่งเสริมสุขภาพ 
ป้องกันโรค และ
ฟื้นฟูสภาพท่ีไม่
ยุ่งยากซับซ้อน
ภายใต้การควบคุม

ระหว่างวันท่ี 
๒๖ - ๓๐ 
กันยายน 
๒๕๖๕ 

กิจกรรม ๑.๑ การอบรม
เตรียมความพร้อมหลักสูตร
ประกาศนียบัตรผู้ช่วย
พยาบาลฯ 
-ไม่ใช้งบประมาณ 

นางสาวเกศ
กาญจน์ ทัน
ประภสัสร  
นางสาวสุทธา
มาศ อนุธาตุ  



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๑๒๗ 

 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

๒. เพื่อให้บริการ
วิชาการที่ตอบสนอง
ความต้องการของ
สังคมและเขต
บริการสุขภาพท่ี ๒ 

ความพร้อมก่อนการจดัการ
เรียนการสอนให้กับนักศึกษา
หลักสตูรประกาศนียบตัรผู้ช่วย
พยาบาล รุ่นที่ ๖ โดยนำแนว
ทางการพัฒนาท่ีได้มาจากการ
สรุปผลการดำเนินการ ปัญหา
อุปสรรคในการจัดโครงการ
อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร
ผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ ๕ มาใช้ใน
การวางแผนการจัดโครงการ
พัฒนาบุคลากรสาธารณสุขตาม
ความต้องการของระบบสุขภาพ
และบริบทพ้ืนท่ี: การจัดการ
เรียนการสอนหลักสตูร
ประกาศนียบตัรผู้ช่วยพยาบาล 
รุ่นที่ 6  
๒) ผู้รับผิดชอบโครงการเขียน
โครงการและจดัทำตารางการ
ปฐมนิเทศและการเตรียมความ
พร้อมก่อนการจัดการเรียนการ
สอน 
๓) ผู้รับผิดชอบกิจกรรมตดิต่อ
ประสานงานวิทยากรกิจกรรม
การอบรมเตรยีมความพร้อม
ก่อนการจัดการเรียนการสอน 

ของผู้ประกอบ
วิชาชีพพยาบาลได้  
๒) ประชาชน
ได้รับบริการด้าน
สุขภาพท่ีมี
ประสิทธิภาพที่
เพียงพอมากข้ึน
และระบบบริการ
สุขภาพมีบุคลากร
ในระดับผู้ช่วย
พยาบาลเพิ่มมาก
ขึ้น 



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๑๒๘ 

 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

หลักสตูรประกาศนียบตัรผู้ช่วย
พยาบาล รุ่นที่ ๖ ตามหัวข้อท่ี
กำหนด และประสานเจา้หน้าท่ี
จัดทำหนังสือเชิญวิทยากรตาม
วันและเวลาที่กำหนดในตาราง
การอบรมเตรยีมความพร้อม
ก่อนการจัดการเรียนการสอน  
1.๑.2 ขั้นดำเนินงาน (Do) 
๔) ดำเนินการอบรมเตรยีม
ความพร้อมก่อนการจดัการ
เรียนการสอนให้กับนักศึกษา 
หลักสตูรประกาศนียบตัรผู้ช่วย
พยาบาล รุ่นที่ ๖  ตามตาราง
การเตรียมความพร้อมก่อนการ
จัดการเรียนการสอนที่กำหนด 
1.๑.3 ขั้นการประเมินผล 
(Check) 
๕) ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
ประเมินผลวิทยากรและ
กิจกรรมการอบรมเตรียมความ 
พร้อมก่อนการจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้แบบประเมินของ
วิทยาลัยฯ 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

1.๑.4 ขั้นนำผลการประเมิน
ไปปรับปรุงพัฒนาโครงการ / 
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง (ACT) 
๖) ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
นำเสนอผลการดำเนินงานและ
แนวทางการพัฒนาต่อรอง
ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เพื่อ
เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัย เพื่อเป็นข้อมลูในการ
พิจารณาปรับปรุงแผนการ
ดำเนินกิจกรรมการอบรมเตรยีม
ความพร้อมก่อนการจดัการ
เรียนการสอนหลักสตูร
ประกาศนียบตัรผู้ช่วยพยาบาล
รุ่นที่ ๗ ต่อไป 

  กิจกรรม ๑.๒ การจัดการเรียน
การสอน 
กิจกรรม ๑.2.1 ภาคเรียนที่ 
1/๑ ปีการศึกษา 2565 
๑.ขั้นเตรียมการ (Plan) 
๑) ผู้รับผิดชอบโครงการ/
กิจกรรม รองผู้อำนวยการฝ่าย
วิชาการและหัวหนา้ 
สาขาวิชาประชุมร่วมกันเพื่อ
จัดแบ่งรายวิชาในหลักสูตร

นักศึกษา
หลักสตูร
ประกาศนียบตัร
ผู้ช่วยพยาบาล 
รุนที่ ๖ จำนวน 
๕๐ คน 

 ระหว่างวันท่ี 
๗ ตุลาคม - ๔ 
ธันวาคม 
๒๕๖๕ 

(เงินอุดหนุน) 
รายรับตามแผนฯ 
- ค่าลงทะเบียน จำนวน ๕๐ 
คน x ๔๕,๐๐๐ บาท รวม
เป็นเงิน ๒,๒๕๐,๐๐๐ บาท 
ใช้ได้ ๖๐% จะใช้ได้ 
๑,๓๕๐,๐๐๐ บาท  
       
กิจกรรมที่ ๑.2 การจัดการ
เรียนการสอน 

นางสาวเกศ
กาญจน ์
ทันประภสัสร 
นางสาวสุทธา
มาศ อนุธาต ุ
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

ประกาศนียบตัรผู้ช่วยพยาบาล 
รุ่นที่ ๖ และมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบรายวิชา เพื่อ
วางแผนจัดทำตารางการจดัการ
เรียนการสอนรายวิชาให้กับ
นักศึกษาหลักสตูร
ประกาศนียบตัรผู้ช่วยพยาบาล 
รุ่นที่ ๖ โดยนำแนวทางการ
พัฒนาท่ีได้มาจากการสรุปผล
การดำเนินการ ปัญหาอุปสรรค
ในการจัดการเรียนการสอนใน
โครงการอบรมหลักสูตร
ประกาศนียบตัรผู้ช่วยพยาบาล 
รุ่นที่ ๕ มาใช้ในการวางแผนการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชา
ภาคเรยีนที่ ๑/๑ ปีการศึกษา 
๒๕๖๕ หลักสตูร
ประกาศนียบตัรผู้ช่วยพยาบาล 
รุ่นที่ 6 
๒) ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
ประสานผู้รบัผิดชอบรายวิชา
เพื่อจัดทำประมวลรายวิชา ภาค
เรียนที่ 1/๑ ปีการศึกษา 
2565 จำนวน ๗ รายวิชา 
ได้แก่ ๑) ภาษาอังกฤษและศัพท์

กิจกรรม ๑.2.1 การจัดการ
เรียนการสอน ภาคเรียนที่ 
1/๑ ปีการศึกษา 2565 
1) ค่าตอบแทนการสอน 
(ทฤษฎี) 7 รายวิชา  
๑.๑ ค่าตอบแทนการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษและศัพท์
ทางการแพทย์  ๒ หน่วยกิต
 (๓๐ ช่ัวโมง x ๒๗๐ 
บาท x ๑ คน)=8,100บาท 
๑.๒ ค่าตอบแทนการสอนวิชา
พัฒนาการตามวัยกับความ
ต้องการของมนุษย์ ๒ หน่วย
กิต (๓๐ ช่ัวโมง x ๒๗๐ บาท 
x ๑ คน)=8,100 บาท 
๑.๓ ค่าตอบแทนการสอน
วิชาการสื่อสารและการ
ทำงานเป็นทีมในการ
ให้บริการสุขภาพ  ๒ หน่วย
กิต (๓๐ ช่ัวโมง x ๒๗๐ บาท 
x ๑ คน)=8,100บาท 
๑.๔ ค่าตอบแทนการสอนวิชา
หลักกฎหมาย ขอบเขต และ
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน  ๑ 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

ทางการแพทย์ ๒) พัฒนาการ
ตามวัยกับความต้องการของ
มนุษย์ ๓) การสื่อสารและการ
ทำงานเป็นทีมในการให้บริการ
สุขภาพ  ๔) กายวิภาคศาสตร์
และสรีรวิทยาเบื้องต้น ๕) หลัก
กฎหมาย ขอบเขต และ
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน ๖) 
สุขภาพอนามัยส่วนบุคคลและ
สิ่งแวดล้อม ๗) ระบบการ
จัดการอาหารสำหรับผู้ป่วย    
๓)ผู้รับผิดชอบรายวิชาติดต่อ
ประสานงานอาจารยผ์ู้สอนทั้ง
ภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ
ในการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาภาคเรียนที่ ๑/๑ ปี
การศึกษา ๒๕๖๕หลักสตูร
ประกาศนียบตัรผู้ช่วยพยาบาล 
รุ่นที่ ๖ ตามหัวข้อในรายวิชาที่
กำหนด และผู้รับผิดชอบ
กิจกรรมประสานเจ้าหน้าท่ี
จัดทำหนังสือเชิญสอนใน
รายวิชา สำหรับอาจารย์ภายใน
และภายนอกวิทยาลัยฯ 
 

หน่วยกิต (๑๕ ช่ัวโมง x ๒๗๐ 
บาท x ๑ คน)=4,050บาท 
๑.๕ ค่าตอบแทนการสอนวิชา
กายวิภาคศาสตร์และ
สรีรวิทยาเบื้องต้น  ๒ หน่วย
กิต(๓๐ ช่ัวโมง x ๒๗๐ บาท x 
๑ คน)=8,100บาท 
๑.๖ ค่าตอบแทนการสอนวิชา
สุขภาพอนามัยส่วนบุคคลและ
สิ่งแวดล้อม ๑ หน่วยกิต(๑๕ 
ช่ัวโมง x ๒๗๐ บาท x ๑ 
คน)=4,050บาท 
๑.๗ ค่าตอบแทนการสอนวิชา
ระบบการจัดการอาหาร
สำหรับผู้ป่วย  ๑ หน่วยกติ
(๑๕ ช่ัวโมง x ๒๗๐ บาท x ๑ 
คน)=4,050บาท 
2) ค่าถ่ายเอกสาร จำนวน ๗ 
รายวิชา วิชาละ 6,๐๐๐ บาท
(6,๐๐๐ บาท x ๗ รายวิชา)=
42,000 บาท 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

2. ขั้นดำเนินงาน (Do) 
๔) อาจารยผ์ู้สอนทั้งภายในและ
ภายนอกวิทยาลยัฯดำเนินการ
สอนภาคทฤษฎี  
จำนวน ๗ รายวิชา ตาม
แผนการจดัการเรียนการสอน
รายวิชาภาคเรียนที่ ๑/๑ ปี
การศึกษา ๒๕๖๕ 
๕) ผู้รับผิดชอบรายวิชาติดตาม
การเรยีนการสอนของนักศึกษา  
3.ขั้นการประเมินผล (Check) 
๖) ผู้รับผิดชอบรายวิชาให้
นักศึกษาประเมินผลการสอน
ของอาจารย์ผูส้อนและ 
ประเมินผลการจดัการเรียนการ
สอนในรายวิชา พร้อมสรุปผล
การประเมินในแตล่ะรายวิชา  
4.ขั้นนำผลการประเมินไป
ปรับปรุงพัฒนาโครงการ/
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง (ACT) 
๗) ผู้รับผิดชอบรายวิชานำเสนอ
ผลการจัดการเรยีนการสอนและ
แนวทางการพัฒนาต่อรอง
ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และ
เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร

๓) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลา (๖๐บาท x ๗ 
ช่ัวโมง x ๒๐ วัน)=8,40บาท 
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 
1.2.1 เป็นเงิน 94,950บาท 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

วิทยาลัย เพื่อเป็นข้อมลูในการ
ปรับปรุงพัฒนาการจดัการเรียน
การสอนทั้ง ๗ รายวิชาใน
หลักสตูรประกาศนียบตัรผู้ช่วย
พยาบาล รุ่นที่ ๗ ปีการศึกษา 
๒๕๖๖ ต่อไป 

  กิจกรรม ๑.2.2 ภาคเรียนที่ 
1/2 ปีการศึกษา 2565 
๑. ขั้นเตรียมการ (Plan) 
๑) ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
ประสานผู้รบัผิดชอบรายวิชา
เพื่อจัดทำประมวลรายวิชา ภาค
เรียนที่ 1/๒ ปีการศึกษา 
2565  จำนวน ๔ รายวิชาเพื่อ
วางแผนจัดทำประมวลรายวิชา 
ได้แก่ ๑) เทคนิคการช่วยเหลือ
ดูแลบุคคลขั้นพื้นฐาน  ๒) 
ระบบการทำงานหน่วยบริการ
สุขภาพและการบำรุงรักษา
อุปกรณ์ทางการแพทย์และการ
พยาบาล ๓) การช่วยเหลือดูแล
ผู้ใหญ่และผูสู้งอายุ  ๔) การ
อภิบาลทารกและช่วยเหลือดูแล
เด็ก    

นักศึกษา
หลักสตูร
ประกาศนียบตัร
ผู้ช่วยพยาบาล 
รุนที่ ๖ จำนวน 
๕๐ คน 

 ระหว่างวันท่ี 
๔ ธันวาคม 
๒๕๖๕ - ๑๒ 
กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๖ 

กิจกรรม ๑.2.2 การจัดการ
เรียนการสอน ภาคเรียนที่ 
1/2 ปีการศึกษา 2565 
1)ค่าตอบแทนการสอน
(ทฤษฎี)  ๔ รายวิชา  
๑.๑ ค่าตอบแทนการสอนวิชา
เทคนิคการช่วยเหลือดูแล
บุคคลขั้นพื้นฐาน ๓ หน่วยกติ  
(ทฤษฎี ๓๐ ช่ัวโมง x ๒๗๐ 
บาท x ๑ คน)=8,100 บาท 
(ทดลองปฏิบัติ ๓๐ ช่ัวโมง x 
๑๓๕ บาท x ๘ คน)32,400 
บาท 
๑.๒ ค่าตอบแทนการสอนวิชา
ระบบการทำงานหน่วยบริการ
สุขภาพและการบำรุงรักษา
อุปกรณ์ทางการแพทย์ และ
การพยาบาล ๒ หน่วยกิต

นางสาวเกศ
กาญจน ์
ทันประภสัสร 
นางสาวสุทธา
มาศ อนุธาต ุ
 



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๑๓๔ 

 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

๒) ผู้รับผิดชอบรายวิชาติดต่อ
ประสานงานอาจารยผ์ู้สอนทั้ง
ภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ
ในการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาภาคเรียนที่ 1/๒ ปี
การศึกษา 2565   หลักสูตร
ประกาศนียบตัรผู้ช่วยพยาบาล 
รุ่นที่ ๖ ตามหัวข้อในรายวิชาที่
กำหนด และผู้รับผิดชอบ
กิจกรรมประสานเจ้าหน้าท่ี
จัดทำหนังสือเชิญสอนใน
รายวิชา สำหรับอาจารย์ภายใน
และภายนอกวิทยาลัยฯ 
2.ขั้นดำเนินงาน (Do) 
๓) อาจารยผ์ู้สอนทั้งภายในและ
ภายนอกวิทยาลยัฯดำเนินการ
สอนภาคทฤษฎี  
จำนวน ๔ รายวิชา ตาม
แผนการจดัการเรียนการสอน
รายวิชาภาคเรียนที่ ๑/๒ ปี
การศึกษา ๒๕๖๕ 
๔) ผู้รับผิดชอบรายวิชาติดตาม
การเรยีนการสอนของนักศึกษา  
 
 

(ทฤษฎี ๓๐ ช่ัวโมง x ๒๗๐ 
บาท x ๑ คน)=8,100 บาท 
๑.๓ ค่าตอบแทนการสอน
วิชาการช่วยเหลือดูแลผู้ใหญ่
และผูสู้งอายุ ๓ หน่วยกติ
(ทฤษฎี ๔๕ ช่ัวโมง x ๒๗๐ 
บาท x ๑ คน)=12,150 
บาท 
๑.๔ ค่าตอบแทนการสอน
วิชาการอภิบาลทารกและ
ช่วยเหลือดูแลเด็ก ๒ หน่วย
กิต(ทฤษฎี ๓๐ ช่ัวโมง x ๒๗๐ 
บาท x ๑ คน)=8,100 บาท 
๒)ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลา (๔๒๐ บาท x ๒๐ 
วัน)=8,400บาท 
๓)ค่าถ่ายเอกสาร จำนวน ๔ 
รายวิชา วิชาละ 6,๐๐๐ บาท
(6,๐๐๐ บาท x ๔ รายวิชา)=
24,000 บาท 
๔)ค่าเวชภณัฑ์ที่ไม่ใช่ยา=
๒๐๐,๐๐๐บาท 
๕)ค่าพัสดุ =269,150บาท 



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๑๓๕ 

 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

3.ขั้นการประเมินผล (Check) 
๕) ผู้รับผิดชอบรายวิชาให้
นักศึกษาประเมินผลการสอน
ของอาจารย์ผูส้อนและ 
ประเมินผลการจดัการเรียนการ
สอนในรายวิชา พร้อมสรุปผล
การประเมินในแตล่ะรายวิชา  
4.ขั้นนำผลการประเมินไป
ปรับปรุงพัฒนาโครงการ/
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง (ACT) 
๖)ผู้รับผิดชอบรายวิชานำเสนอ
ผลการจัดการเรยีนการสอนและ
แนวทางการพัฒนาต่อรอง
ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และ
เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัย เพื่อเป็นข้อมลูในการ
ปรับปรุงพัฒนาการจดัการเรียน
การสอนทั้ง ๔ รายวิชาใน
หลักสตูรประกาศนียบตัรผู้ช่วย
พยาบาล รุ่นที่ ๗ ปีการศึกษา 
๒๕๖๖ ต่อไป 
 
 
 
 

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 
1.2.2 เป็นเงิน 570,400
บาท 



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๑๓๖ 

 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

  กิจกรรม ๒.๑ การอบรมเตรียม
ความพร้อมหลักสูตร
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
ฯ 
๑.ขั้นเตรียมการ (Plan) 
๑)ผู้รับผิดชอบกิจกรรมและ
ผู้เกี่ยวข้องประชุมร่วมกันเพื่อ
วางแผนจัดทำตารางการ 
เตรียมความพร้อมภาคเรียนที่ ๒ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ให้กับ
นักศึกษาหลักสตูร
ประกาศนียบตัรผู้ช่วยพยาบาล 
รุ่นที่ ๖ โดยนำแนวทางการ
พัฒนาท่ีได้มาจากการสรุปผล
การดำเนินการ ปัญหาอุปสรรค
ในการจัดโครงการอบรม
หลักสตูรประกาศนียบตัรผู้ช่วย
พยาบาล รุ่นที่ ๕ มาใช้ในการ
วางแผนเตรยีม 
ความพร้อมภาคเรยีนที่ ๒ ปี
การศึกษา ๒๕๖๕  
๒)ผู้รับผิดชอบกิจกรรมจดัทำ
ตารางการเตรยีมความพร้อม
ภาคเรยีนที่ ๒ ป ี
การศึกษา ๒๕๖๕ 

นักศึกษา
หลักสตูร
ประกาศนียบตัร
ผู้ช่วยพยาบาล 
รุนที่ ๖ จำนวน 
๕๐ คน 

 ระหว่างวันท่ี 
๖ - ๑๒ 
มีนาคม 
๒๕๖๖ 

กิจกรรมที่ 2 อบรมเตรียม
ความพร้อมนักศึกษาและ
การจัดการเรียนการสอนภาค
เรียนที่ 2  
กิจกรรม ๒.๑ อบรมเตรียม
ความพร้อมหลักสูตรผู้ช่วย
พยาบาลฯ 
1)ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
คณะกรรมการ คณาจารย์(๑๐ 
คน x ๒๕ บาท x ๒ มื้อ x ๕ 
วัน)=๒,๕๐๐บาท 
๒)ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ผู้เข้าอบรม(๕๐ คน x ๒๐ 
บาท x ๒ มื้อ x ๕ วัน)=
๑๐,๐๐๐ บาท 
๓)ค่าอาหารกลางวัน 
คณะกรรมการ คณาจารย์(๑๐ 
คน x ๘๐ บาท x ๑ มื้อ x ๕ 
วัน)=๔,๐๐๐บาท 
๔)ค่าอาหารกลางวัน ผู้เข้ารับ
การอบรม (๕๐ คน x ๕๐ บาท 
x ๑ มื้อ x ๕ วัน)=1๒,๕๐๐
บาท 
๕)ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน
ของวิทยาลัยฯ=0บาท 

นางสาวสุทธา
มาศ อนุธาตุ  
นางสาว
วิลาวัณย์  
สายสุวรรณ  



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๑๓๗ 

 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

๓)ผู้รับผิดชอบกิจกรรมติดต่อ
ประสานงานวิทยากรกิจกรรม
การอบรมเตรยีมความ 
พร้อมภาคเรียนท่ี ๒ ปี
การศึกษา ๒๕๖๕ หลักสูตร 
ประกาศนียบตัรผู้ช่วยพยาบาล 
รุ่นที่ ๖ ตามหัวข้อที่กำหนดและ
ประสานเจ้าหน้าที่จดัทำหนังสือ
เชิญวิทยากรตามวันและเวลาที่
กำหนดในตารางการอบรม
เตรียมความพร้อมภาคเรียนที่ ๒ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๕    
2.ขั้นดำเนินงาน (Do) 
๔) ดำเนินการอบรมเตรยีม
ความพร้อมให้กับนักศึกษา
หลักสตูรประกาศนียบตัร 
ผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ ๖  ตาม
ตารางการเตรยีมความพร้อม
ภาคเรยีนที่ ๒ ปีการศึกษา 
๒๕๖๕ ท่ีกำหนด 
3.ขั้นการประเมินผล (Check) 
๕) ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
ประเมินผลวิทยากรและ
กิจกรรมการอบรมเตรียมความ 

๖)ค่าถ่ายเอกสาร= ๓,๒0
บาท 
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 
2.1 เป็นเงิน ๓๒,๒๐๐ บาท 



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๑๓๘ 

 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

พร้อมโดยใช้แบบประเมินของ
วิทยาลัยฯ 
4.ขั้นนำผลการประเมินไป
ปรับปรุงพัฒนาโครงการ/
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง (ACT) 
๖) ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
นำเสนอผลการดำเนินงานและ
แนวทางการพัฒนาต่อรอง 
ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และ
เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัย เพื่อเป็นข้อมลูในการ
พิจารณาปรับปรุงแผนการ
ดำเนินกิจกรรมการอบรมเตรยีม
ความพร้อมภาคเรยีนที่ ๒ ปี
การศึกษา ๒๕๖๖ หลักสูตร
ประกาศนียบตัรผู้ช่วยพยาบาล
รุ่นที่ ๗ ต่อไป 

  กิจกรรม ๒.๒ เตรียมความ
พร้อมแหล่งฝึกในการจัดการ
เรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 
๑. ขั้นเตรียมการ (Plan) 
๑) วางแผนการเดินทางเพื่อไป
ประสานแหล่งฝึก 
2.ขั้นดำเนินงาน (Do) 

นักศึกษา
หลักสตูร
ประกาศนียบตัร
ผู้ช่วยพยาบาล 
รุนที่ ๖ จำนวน 
๕๐ คน 

 ระหว่างวันท่ี 
๑๓ มีนาคม - 
๗ กรกฎาคม 
๒๕๖๖ 

กิจกรรม ๒.๒ เตรียมความ
พร้อมแหล่งฝึกในการจัดการ
เรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 
๑)ค่าน้ำมันเช้ือเพลิง = 
๑๕,๐00บาท 
๒)ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์(๗ คน 
x 5 วัน x 240 บาท)=
๘,๔๐๐บาท 

นางสาวสุทธา
มาศ อนุธาต ุ
นางสาว
วิลาวัณย ์
สายสุวรรณ 



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๑๓๙ 

 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

๒) ผู้รับผิดชอบรายวิชาและ
กิจกรรมเดินทางไปประสาน
แหล่งฝึก พร้อมช้ีแจง
รายละเอียดเกี่ยวกับรายวิชาที่มี
การฝึกภาคปฏิบตัิ รับฟัง
ข้อเสนอแนะและวางแผน
ร่วมกับแหล่งฝึก 
3. ขั้นการประเมินผล 
(Check) 
๓) ผู้รับผิดชอบรายวิชาติดตาม
การฝึกภาคปฏิบตัิของนักศึกษา 
4. ขั้นนำผลการประเมินไป
ปรับปรุงพัฒนาโครงการ/
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง (ACT) 
๔) นำผลการประเมินการ
จัดการเรียนการสอนภาคปฏิบตัิ
ไปใช้ในการปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน ปีการศึกษา 
๒๕๖๖ หลักสตูร
ประกาศนียบตัรผู้ช่วยพยาบาล
รุ่นที่ ๗ ต่อไป 
 
 
 
 

๓)ค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับรถ(๑ คน 
x 5 วัน x 240 บาท)=
๑,๒๐๐บาท 
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 
2.2 เป็นเงิน 24,600บาท 



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๑๔๐ 

 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

  กิจกรรม ๒.๓ การจัดการเรียน
การสอน ภาคเรียนที่ 2 
๑. ขั้นเตรียมการ (Plan) 
๑) ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
ประสานผู้รบัผิดชอบรายวิชา
เพื่อจัดทำประมวลรายวิชา ภาค
เรียนที่ ๒ ปีการศึกษา 2565  
จำนวน ๕ รายวิชา ได้แก่ ๑) 
การช่วยเหลือดูแลสุขภาพบุคคล
ที่บ้านและในชุมชน ๒) การ
ช่วยเหลือดูแลบุคคลด้าน
สุขภาพจิต ๓) ปฏิบัติการ
ช่วยเหลือดูแลบุคคลขั้นพื้นฐาน  
๔) ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแล
ผู้ใหญ่และผูสู้งอายุ ๕) 
ปฏิบัติการอภิบาลทารกและ
ช่วยเหลือดูแลเด็ก  
๒) ผู้รับผิดชอบรายวิชาติดต่อ
ประสานงานอาจารยผ์ู้สอน
ภายในวิทยาลัยฯในการ 
จัดการเรียนการสอนรายวิชา
ภาคเรยีนที่ ๒ ปีการศึกษา 
2565  หลักสตูร
ประกาศนียบตัรผู้ช่วยพยาบาล 
รุ่นที ่๖ ตามหัวข้อในรายวิชาที่

นักศึกษา
หลักสตูร
ประกาศนียบตัร
ผู้ช่วยพยาบาล 
รุนที่ ๖ จำนวน 
๕๐ คน 

  กิจกรรม ๒.๓ การจัดการ
เรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2565 
1)ค่าตอบแทนการสอน 
(ทฤษฎี)  ๒ รายวิชา 
๑.๑) ค่าตอบแทนการสอน
วิชาการช่วยเหลือดูแลสุขภาพ
บุคคลที่บ้านและในชุมชน ๒ 
หน่วยกิต    
(๓๐ ช่ัวโมง x ๒๗๐ บาท)=
8,100บาท 
๑.๒) ค่าตอบแทนการสอน
วิชาการช่วยเหลือดูแลบุคคล
ด้านสุขภาพจิต ๑ หน่วยกติ
(๑๕ ช่ัวโมง x ๒๗๐ บาท)=
4,050บาท 
2)ค่าตอบแทนแหล่งฝึก
ภาคปฏิบตัิ ๓ รายวิชา 
๒.๑) ปฏิบตัิการช่วยเหลือ
ดูแลบุคคลขั้นพื้นฐาน ๓ 
หน่วยกิต     ๒.๑.๑) 
ค่าตอบแทนแหล่งฝึก
ภาคปฏิบตัิสำหรับพยาบาลที่
ขึ้นปฏิบัติบนหอผูป้่วย ช่วย
ดูแลนักศึกษาท่ีไม่มีอาจารย์

นางสาวสุทธา
มาศ อนุธาต ุ
นางสาว
วิลาวัณย ์
สายสุวรรณ 



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๑๔๑ 

 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

กำหนด และผู้รับผิดชอบ
กิจกรรมประสานเจ้าหน้าท่ี
จัดทำหนังสือเชิญสอนใน
รายวิชาสำหรับอาจารย์ภายใน
วิทยาลัยฯ 
2.ขั้นดำเนินงาน (Do) 
๓) อาจารยผ์ู้สอนทั้งภายในและ
ภายนอกวิทยาลยัฯดำเนินการ
สอนภาคทฤษฎี จำนวน ๕ 
รายวิชา ตามแผนการจดัการ
เรียนการสอนรายวิชาภาคเรียน
ที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
๔) ผู้รับผิดชอบรายวิชาติดตาม
การเรยีนการสอนของนักศึกษา  
3. ข้ันการประเมินผล (Check) 
๕) ผู้รับผิดชอบรายวิชาให้
นักศึกษาประเมินผลการสอน
ของอาจารย์ผูส้อนและ 
ประเมินผลการจดัการเรียนการ
สอนในรายวิชา พร้อมสรุปผล
การประเมินในแตล่ะรายวิชา 
 
  

ควบคุม อัตรา  ๓๐๐บาท/
คน/เดือน (๓๐๐บาท x ๕๐ 
คน x ๒๘ วัน)=1๔,๐๐0บาท 
๒.๑.๒) ค่าปฐมนเิทศแหล่งฝึก
(๒๖ แผนก  x ๑ ช่ัวโมง x 
๑๕๐ บาท)=3,900บาท 
๒.๑.๓) ค่าสอนในคลินิก 
จำนวน 26 แผนกๆ ละ 6 
ช่ัวโมงๆ ละ 150 บาท  
(๒๖ แผนก  x ๖ ช่ัวโมง x 
๑๕๐ บาท)=23,400บาท 
๒.๑.๔) ค่าตอบแทนแหล่งฝึก
ภาคปฏิบตัิสำหรับพยาบาลที่
ทำหน้าที่พยาบาลพี่เลี้ยง 
(Preceptor) ที่ข้ึนปฏิบัติงาน 
อัตราเหมาจ่าย ๓๐๐ บาท/
กลุ่ม/วัน จำนวน 28 วัน
(๓๐๐บาท x ๑๐ กลุ่ม x ๒๘ 
วัน )=84,000บาท 
๒.๒) ปฏิบตัิการช่วยเหลือ
ดูแลผู้ใหญ่และผูสู้งอายุ ๓ 
หน่วยกิต 
๒.๒.๑) ค่าตอบแทนแหล่งฝึก
ภาคปฏิบตัิสำหรับพยาบาลที่
ขึ้นปฏิบัติบนหอผูป้่วย ช่วย



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๑๔๒ 

 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

4. ขั้นนำผลการประเมินไป
ปรับปรุงพัฒนาโครงการ/
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง (ACT) 
๖) ผู้รับผิดชอบรายวิชานำเสนอ
ผลการจัดการเรยีนการสอนและ
แนวทางการพัฒนา 
ต่อรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
และเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารวิทยาลัย เพื่อ
เป็นข้อมูลในการปรับปรุง
พัฒนาการจัดการเรยีนการสอน
ทั้ง ๕ รายวิชาในหลักสตูร
ประกาศนียบตัรผู้ช่วยพยาบาล 
รุ่นที่ ๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 
ต่อไป 

ดูแลนักศึกษาท่ีไม่มีอาจารย์
ควบคุม อัตรา  ๓๐๐บาท/
คน/เดือน (๓๐๐บาท x ๕๐ 
คน x ๒๘ วัน)=1๔,๐๐0บาท 
๒.๒.๒) ค่าปฐมนเิทศแหล่งฝึก   
(๒๖ แผนก  x ๑ ช่ัวโมง x 
๑๕๐ บาท)=3,900บาท 
๒.๒.๓) ค่าสอนในคลินิก 
จำนวน 26 แผนกๆ ละ 6 
ช่ัวโมงๆ ละ 150 บาท(๒๖ 
แผนก  x ๖ ช่ัวโมง x ๑๕๐ 
บาท)=23,400บาท 
๒.๒.๔) ค่าตอบแทนแหล่งฝึก
ภาคปฏิบตัิสำหรับพยาบาลที่
ทำหน้าที่พยาบาลพี่เลี้ยง 
(Preceptor) ที่ข้ึนปฏิบัติงาน 
อัตราเหมาจ่าย ๓๐๐ บาท/
กลุ่ม/วัน จำนวน 28 วัน   
(๓๐๐บาท x ๑๐ กลุ่ม x ๒๘ 
วัน )=84,000บาท 
๒.๓) ปฏิบตัิการอภิบาลทารก
และช่วยเหลือดูแลเด็ก ๒ 
หน่วยกิต    
๒.๓.๑) ค่าตอบแทนแหล่งฝึก
ภาคปฏิบตัิสำหรับพยาบาลที่



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๑๔๓ 

 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

ขึ้นปฏิบัติบนหอผูป้่วย ช่วย
ดูแลนักศึกษาท่ีไม่มีอาจารย์
ควบคุม อัตรา  ๓๐๐ บาท/
คน/เดือน (๓๐๐บาท x ๕๐ 
คน x ๑๘ วัน)=๙,๐๐0บาท 
๒.๓.๒) ค่าปฐมนเิทศแหล่งฝึก   
(๒๖ แผนก  x ๑ ช่ัวโมง x 
๑๕๐ บาท)=3,900บาท 
๒.๓.๓) ค่าสอนในคลินิก 
จำนวน 26 แผนกๆ ละ 6 
ช่ัวโมงๆ ละ 150 บาท   
(๒๖ แผนก  x ๖ ช่ัวโมง x 
๑๕๐ บาท)=23,400บาท 
๒.๓.๔) ค่าตอบแทนแหล่งฝึก
ภาคปฏิบตัิสำหรับพยาบาลที่
ทำหน้าที่พยาบาลพี่เลี้ยง 
(Preceptor) ที่ข้ึนปฏิบัติงาน 
อัตราเหมาจ่าย ๓๐๐ บาท/
กลุ่ม/วัน จำนวน ๑8 วัน   
(๓๐๐บาท x ๑๐ กลุ่ม x ๑๘ 
วัน )=54,000บาท 
๔)ค่าถ่ายเอกสาร จำนวน ๕ 
รายวิชา วิชาละ 6,๐๐๐ บาท   
(6,๐๐๐ บาท x ๕ รายวิชา) 
=30,000บาท 



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๑๔๔ 

 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 
2.3 เป็นเงิน 3๘๓,๐๕๐ 
บาท 

  กิจกรรม 3.๑ การอบรมเตรียม
ความพร้อมหลักสูตร
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
ฯ 
๑.ขั้นเตรียมการ (Plan) 
๑) ผู้รับผิดชอบกิจกรรมและ
ผู้เกี่ยวข้องประชุมร่วมกันเพื่อ
วางแผนจัดทำตารางการเตรยีม
ความพร้อมภาคเรยีนที่ ๓ ปี
การศึกษา ๒๕๖๕ ให้กับ
นักศึกษาหลักสตูร
ประกาศนียบตัรผู้ช่วยพยาบาล 
รุ่นที ่๖ โดยนำแนวทางการ
พัฒนาท่ีได้มาจากการสรุปผล
การดำเนินการ ปัญหาอุปสรรค
ในการจัดโครงการอบรม
หลักสตูรประกาศนียบตัรผู้ช่วย
พยาบาล รุ่นที่ ๕ มาใช้ในการ
วางแผนเตรยีมความพร้อมภาค
เรียนที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๕  
๒) ผู้รับผิดชอบกิจกรรมจดัทำ
ตารางการเตรยีมความพร้อม

นักศึกษา
หลักสตูร
ประกาศนียบตัร
ผู้ช่วยพยาบาล 
รุนที่ ๖ จำนวน 
๕๐ คน 

 ระหว่างวันท่ี 
๑๕-๑๖ 
กรกฎาคม 
๒๕๖๖ 

กิจกรรม 3.๑ อบรมเตรียม
ความพร้อมก่อนขึน้ฝึก
ภาคปฏิบัติหลักสูตรผู้ช่วย
พยาบาลฯ 
-1) ค่าตอบแทนวิทยากร
ภายในของวิทยาลัยฯ=0บาท 
2) ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มคณะกรรมการ (๑๐ 
คน x ๒๕ บาท x ๒ มื้อ x ๑ 
วัน) =๕๐๐บาท 
3) ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ผูเ้ข้ารับการศึกษา
(๕๐ คน x ๒0 บาท x ๒ มื้อ 
x ๑ วัน)=2,๐00บาท 
๔)ค่าอาหารกลางวัน 
คณะกรรมการ (๑๐ คน x ๘๐ 
บาท x ๑ มื้อ x ๑ วัน)=๘๐๐
บาท 
๕)ค่าอาหารกลางวัน ผู้เข้ารับ
การอบรม (๕0 คน x ๕๐ บาท 
x ๑ มื้อ x ๑ วัน )= 2,๕00
บาท 

นางสาว
วิลาวัณย ์
สายสุวรรณ 
นางสาวเกศ
กาญจน ์
ทันประภสัสร 
 



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๑๔๕ 

 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

ภาคเรยีนที่ ๓ ปีการศึกษา 
๒๕๖๕ 
๓) ผู้รับผิดชอบกิจกรรมตดิต่อ
ประสานงานวิทยากรกิจกรรม
การอบรมเตรยีมความพร้อม
ภาคเรยีนที่ ๓ ปีการศึกษา 
๒๕๖๕ หลักสตูประกาศนียบตัร
ผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ ๖ ตาม
หัวข้อท่ีกำหนดและประสาน
เจ้าหน้าท่ีจัดทำหนังสือเชิญ
วิทยากรตามวันและเวลาที่
กำหนดในตารางการอบรม
เตรียมความพร้อมภาคเรียนที่ ๓ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๕    
2. ขั้นดำเนินงาน (Do) 
๔) ดำเนินการอบรมเตรยีม
ความพร้อมให้กับนักศึกษา
หลักสตูรประกาศนียบตัร 
ผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ ๖  ตาม
ตารางการเตรยีมความพร้อม
ภาคเรยีนที่ ๓ ปีการศึกษา 
๒๕๖๕ ท่ีกำหนด 
 
 

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 
3.1 เป็นเงิน ๕,๘00 บาท  



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๑๔๖ 

 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

3. ขั้นการประเมินผล 
(Check) 
๕)ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
ประเมินผลวิทยากรและ
กิจกรรมการอบรมเตรียมความ 
พร้อมโดยใช้แบบประเมินของ
วิทยาลัยฯ 
4. ขั้นนำผลการประเมินไป
ปรับปรุงพัฒนาโครงการ/
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง (ACT) 
๖) ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
นำเสนอผลการดำเนินงานและ
แนวทางการพัฒนาต่อรอง 
ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และ
เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัย เพื่อเป็นข้อมลูในการ
พิจารณาปรับปรุงแผนการ
ดำเนินกิจกรรมการอบรมเตรยีม
ความพร้อมภาคเรยีนที่ ๓ ปี
การศึกษา ๒๕๖๖ หลักสูตร
ประกาศนียบตัรผู้ช่วยพยาบาล
รุ่นที่ ๗ ต่อไป 
 
 



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๑๔๗ 

 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

  กิจกรรม 3.๒ การจัดการเรียน
การสอนภาคปฏบิัติ ภาคเรียน
ที่ ๓ ปีการศึกษา 2565 
๑. ขั้นเตรียมการ (Plan) 
๑) ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
ประสานผู้รบัผิดชอบรายวิชา
เพื่อจัดทำประมวลรายวิชา ภาค
เรียนที่ ๓ ปีการศึกษา 2565  
จำนวน ๒ รายวิชา ได้แก่ ๑) 
ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแล
สุขภาพบุคคลที่บ้านและใน
ชุมชน ๒) ปฏิบัติการช่วยเหลือ
ดูแลสุขภาพบุคคลในชุมชน 
๒) ผู้รับผิดชอบรายวิชาติดต่อ
ประสานงานอาจารยผ์ู้สอน
ภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ
ในการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาภาคเรียนที่ ๓ ปี
การศึกษา 2565   หลักสูตร
ประกาศนียบตัรผู้ช่วยพยาบาล 
รุ่นที่ ๖ ตามหัวข้อในรายวิชาที่
กำหนด และผู้รับผิดชอบ
กิจกรรมประสานเจ้าหน้าท่ี
จัดทำหนังสือเชิญสอนใน

นักศึกษา
หลักสตูร
ประกาศนียบตัร
ผู้ช่วยพยาบาล 
รุนที่ ๖ จำนวน 
๕๐ คน 

 ระหว่างวันท่ี 
๑๗ กรกฎาคม 
-๘ กันยายน 
๒๕๖๖ 

กิจกรรม 3.๒ การจัดการ
เรียนการสอนภาคปฏิบัติ 
ภาคเรียนที่ ๓ ปีการศึกษา 
2565 
1)ค่าตอบแทนการสอน
ภาคปฏิบตัิ  วิชาปฏิบัติการ
ช่วยเหลือดูแลสุขภาพบุคคลที่
บ้านและในชุมชน 2 หน่วยกิต 
๑) ค่าตอบแทนแหล่งฝึก
ภาคปฏิบตัิสำหรับพยาบาลที่  
ช่วยดูแลนักศึกษาท่ีไม่มี
อาจารย์ควบคมุ อัตรา  ๓๐๐
บาท/คน/เดือน จำนวน ๕0 
คนๆละ 20 วัน  
(๓๐๐บาท x ๕๐ คน x ๒๐ 
วัน)=1๐,000บาท 
๒) ค่าปฐมนิเทศแหล่งฝึก   
(๑๐ แห่ง  x ๑ ช่ัวโมง x 
๑๕๐ บาท)=1,500บาท 
๓) ค่าสอนในคลินิก จำนวน 
๑๐ แห่งๆ ละ 6 ช่ัวโมงๆ ละ 
150 บาท(๑0 แผนก  x ๖ 
ช่ัวโมง x ๑๕๐ บาท)=       
9,000 บาท 

นางสาว
วิลาวัณย์  
สายสุวรรณ 
นางสาวเกศ
กาญจน์  
ทันประภสัสร 



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๑๔๘ 

 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

รายวิชาสำหรับอาจารย์ภายใน
และภายนอกวิทยาลัยฯ 
2. ขั้นดำเนินงาน (Do) 
๓) อาจารยผ์ู้สอนทั้งภายในและ
ภายนอกวิทยาลยัฯดำเนินการ
สอนภาคทฤษฎี  
จำนวน ๒ รายวิชา ตาม
แผนการจดัการเรียนการสอน
รายวิชาภาคเรียนที่ ๓ ปี
การศึกษา ๒๕๖๕ 
๔) ผู้รับผิดชอบรายวิชาติดตาม
การเรยีนการสอนของนักศึกษา 
3. ขั้นการประเมินผล 
(Check) 
๕) ผู้รับผิดชอบรายวิชาให้
นักศึกษาประเมินผลการสอน
ของอาจารย์ผูส้อนและ 
ประเมินผลการจดัการเรียนการ
สอนในรายวิชา พร้อมสรุปผล
การประเมินในแตล่ะรายวิชา 
 
 
  

๔) ค่าตอบแทนแหล่งฝึก
ภาคปฏิบตัิสำหรับพยาบาลที่
ทำหน้าที่พยาบาลพี่เลี้ยง 
(Preceptor) ที่ข้ึนปฏิบัติงาน
จำนวน ๑0 แหล่งฝึก อัตรา
เหมาจ่าย ๓๐๐ บาท/กลุ่ม/
วัน จำนวน 20 วัน(๑0 แห่ง 
x 300 บาท/กลุม่/วัน x 20 
วัน)= 60,000 บาท 
๒)ค่าตอบแทนการสอน
ภาคปฏิบตัิ วิชาปฏิบัติการ
ช่วยเหลือดูแลสุขภาพบุคคล
ในชุมชน 2 หน่วยกิต  
๑) ค่าตอบแทนแหล่งฝึก
ภาคปฏิบตัิสำหรับพยาบาลที่  
ช่วยดูแลนักศึกษาท่ีไม่มี
อาจารย์ควบคมุ อัตรา  ๓๐๐
บาท/คน/เดือน จำนวน ๕0 
คนๆละ 20 วัน (๓๐๐บาท x 
๕๐ คน x ๒๐ วัน) = 
1๐,000 บาท 
๒) ค่าปฐมนิเทศแหล่งฝึก   
(๑๐ แห่ง  x ๑ ช่ัวโมง x 
๑๕๐ บาท)=1,500บาท 



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๑๔๙ 

 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

4. ขั้นนำผลการประเมินไป
ปรับปรุงพัฒนาโครงการ/
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง (ACT) 
๖) ผู้รับผิดชอบรายวิชานำเสนอ
ผลการจัดการเรยีนการสอนและ
แนวทางการพัฒนา 
ต่อรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
และเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารวิทยาลัย เพื่อ
เป็นข้อมูลในการปรับปรุง
พัฒนาการจัดการเรยีนการสอน
ทั้ง ๒ รายวิชาในหลักสตูร
ประกาศนียบตัรผู้ช่วยพยาบาล 
รุ่นที่ ๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 
ต่อไป 

๓) ค่าสอนในคลินิก จำนวน 
๑๐ แห่งๆ ละ 6 ช่ัวโมงๆ ละ 
150 บาท (๑0 แผนก  x ๖ 
ช่ัวโมง x ๑๕๐ บาท) =       
9,000 บาท 
๔) ค่าตอบแทนแหล่งฝึก
ภาคปฏิบตัิสำหรับพยาบาลที่
ทำหน้าที่พยาบาลพี่เลี้ยง 
(Preceptor) ที่ข้ึนปฏิบัติงาน
จำนวน ๑0 แหล่งฝึก อัตรา
เหมาจ่าย ๓๐๐ บาท/กลุ่ม/
วัน จำนวน 20 วัน (๑0 แห่ง 
x 300 บาท/กลุม่/วัน x 20 
วัน) =60,000บาท 
๓)ค่าถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ 
รายวิชา วิชาละ 6,๐๐๐ บาท   
(6,๐๐๐ บาท x ๒ รายวิชา)=
๑๒,000 บาท 
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 
3.2 เป็นเงิน 17๓,000 
บาท 
 
 
 



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๑๕๐ 

 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

  กิจกรรมที่ 4 อบรมเตรียม
ความพร้อมก่อนสำเร็จ
การศึกษาและพิธีสำเร็จ
การศึกษา 
๑. ขั้นเตรียมการ (Plan) 
๑) ผู้รับผิดชอบกิจกรรมและ
ผู้เกี่ยวข้องประชุมร่วมกันเพื่อ
วางแผนจัดทำตารางการเตรยีม
ความพร้อมก่อนสำเร็จ
การศึกษาและพิธีสำเร็จ
การศึกษาให้กับนักศึกษา
หลักสตูรประกาศนียบตัรผู้ช่วย
พยาบาล รุ่นท่ี ๖ โดยนำแนว
ทางการพัฒนาท่ีได้มาจากการ
สรุปผลการดำเนินการ ปัญหา
อุปสรรคในการจัดโครงการ
อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร
ผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ ๕ มาใช้ใน
การวางแผนเตรียมความพร้อม
ก่อนสำเร็จการศึกษาและพิธี
สำเรจ็การศึกษา 
๒) ผู้รับผิดชอบกิจกรรมจดัทำ
ตารางการเตรยีมความพร้อม
ก่อนสำเร็จการศึกษาและ 
พิธีสำเร็จการศึกษา 

นักศึกษา
หลักสตูร
ประกาศนียบตัร
ผู้ช่วยพยาบาล 
รุนที่ ๖ จำนวน 
๕๐ คน 
 

 ระหว่างวันท่ี 
๑๑ กันยายน 
๒๕๖๖ - ๓๐ 
กันยายน 
๒๕๖๖ 

กิจกรรมที่ 4 อบรมเตรียม
ความพร้อมก่อนสำเร็จ
การศึกษาและพิธีสำเร็จ
การศึกษา 
1)ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน
ของวิทยาลัยฯ=0บาท 
๒)ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
คณะกรรมการ คณาจารย ์  
(๑๐ คน x ๒๕ บาท x ๒ มื้อ x 
๕ วัน)=๒,๕๐๐บาท 
๓)ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ผู้เข้ารับการอบรม(๕0 คน x ๒
0 บาท x ๒ มื้อ x ๕ วัน )= 
1๐,000 บาท 
๔)ค่าอาหารกลางวัน 
คณะกรรมการ คณาจารย ์   
(๑๐ คน x ๘๐ บาท x ๑ มื้อ x 
๕ วัน  )=๔,๐๐๐บาท 
๕)ค่าอาหารกลางวัน ผู้เข้ารับ
การศึกษา  (๕0 คน x ๕๐ บาท 
x ๑ มื้อ x ๕ วัน)=1๒,500
บาท 
๖)ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
คณะกรรมการ คณาจารย์ แขก
ผู้มีเกียรติ และผูส้ำเร็จ

นางสาว 
เกศกาญจน ์
ทันประภสัสร 
นางสาวสุทธา
มาศ อนุธาต ุ
นางสาว
วิลาวัณย ์
สายสุวรรณ 



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๑๕๑ 

 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

๓) ผู้รับผิดชอบกิจกรรมตดิต่อ
ประสานงานวิทยากรกิจกรรม
การอบรมเตรยีมความพร้อม
ก่อนสำเร็จการศึกษาและพิธี
สำเรจ็การศึกษา หลักสตูร
ประกาศนียบตัรผู้ช่วยพยาบาล 
รุ่นที่ ๖ ตามหัวข้อที่กำหนดและ
ประสานเจ้าหน้าที่จดัทำหนังสือ
เชิญวิทยากรตามวันและเวลาที่
กำหนดในตารางการอบรม
เตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จ
การศึกษาและพิธีสำเร็จ
การศึกษา    
2.ขั้นดำเนินงาน (Do) 
๔) ดำเนินการอบรมเตรยีม
ความพร้อมให้กับนักศึกษา
หลักสตูรประกาศนียบตัร 
ผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ ๖  ตาม
ตารางการเตรยีมความพร้อม
ก่อนสำเร็จการศึกษาและพิธี
สำเรจ็การศึกษา 
3.ขั้นการประเมินผล (Check) 
๕)ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
ประเมินผลวิทยากรและ
กิจกรรมการอบรมเตรียมความ 

การศึกษา  (80 คน x ๒๕ บาท 
x ๑ มื้อ x ๑ วัน)=2,000บาท 
7)ค่าตกแต่งสถานท่ี =๑๐,
000บาท 
8)ค่าจ้างทำปกวุฒิบัตร= 
๕,000บาท 
9)ค่าวัสดุและอุปกรณ์=    
20,000 บาท 
รวมงบประมาณในกิจกรรมที่ 
4 เป็นเงิน ๖๖,๐00 บาท 
 
รวมงบประมาณในโครงการ 
เป็นเงิน ๑,๓๕๐,๐๐๐ บาท 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

พร้อมโดยใช้แบบประเมินของ
วิทยาลัยฯ 
4.ขั้นนำผลการประเมินไป
ปรับปรุงพัฒนาโครงการ/
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง (ACT) 
๖) ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
นำเสนอผลการดำเนินงานและ
แนวทางการพัฒนาต่อรอง 
ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และ
เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัย เพื่อเป็นข้อมลูในการ
พิจารณาปรับปรุงแผนการ
ดำเนินกิจกรรมการอบรมเตรยีม
ความพร้อมก่อนสำเร็จ
การศึกษาและพิธีสำเร็จ
การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 
หลักสตูรประกาศนียบตัรผู้ช่วย
พยาบาลรุ่นท่ี ๗ ต่อไป 

สรุปงบประมาณโครงการ RP01-07   ๑,๓๕๐,๐๐๐  
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ชื่อแผนงาน แผนงานพัฒนานักศึกษา 
วัตถุประสงค์ของ
แผนงาน 

1. เป็นกรอบในการดำเนินงานการบริหารงานการผลติบัณฑติพยาบาล 
2. เป็นแนวทางในการกำกับตดิตามการดำเนินงานการผลติบัณฑติพยาบาล 
3. เป็นแนวทางในการกำกับตดิตามการใช้งบประมาณและความสำเร็จของการดำเนินงาน 

ตัวชี้วัดแผนงาน 1. ร้อยละ 80 ของโครงการที่กำหนดตามแผนฯ สามารถดำเนินการได้ 
2. ร้อยละ 80 ของโครงการทีด่ำเนินการแล้วเสร็จสามารถเบิกจา่ยงบประมาณได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
3. ตัวช้ีวัดความสำเร็จระดับโครงการของแผนปฏิบัติการประจำปี บรรลไุม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ความสอดคล้อง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และอัตลกัษณข์องสถาบนั เพ่ือบริหารจัดการสุขภาวะชมุชน และการพยาบาล 
ผู้ป่วยโรคเร้ือรัง 
เป้าประสงค์ที่ 1.1 บัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขาพยาบาลศาสตร์  
 กลยุทธ์ที่ 01-1 ยกระดับกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาให้บัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี/ปริญญาโทสาขาพยาบาลศาสตร์ 
  ตัวชี้วัดที่ 01-1 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขาพยาบาลศาสตร์ใน
ระดับดีขึ้นไป (คะแนนเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕)   
  ตัวชี้วัดที่ 01-2 ร้อยละของนักศึกษาท่ีผลการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขาพยาบาลศาสตร์ในระดับดีขึ้นไป 
(คะแนนเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕)     
 กลยุทธ์ที่ 01-2 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษาเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิในการสอบรับใบประกอบวิชาชีพ 
  ตัวชี้วัดที่ 01-3 ร้อยละของผู้สอบความรู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ผ่านในครั้งแรก 
 กลยุทธ์ที่ 01-3 สนับสนุนการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 สู่การพยาบาลตามอัตลักษณ์ที่สถาบันกำหนดและการจัดการสุขภาวะชุมชนโรคเรื้อรัง 
  ตัวชี้วัดที่ 01-4 คะแนนเฉลี่ยทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ของนักศึกษาตามการรับรู้ของตนเองของนักศึกษาแต่ละชั้นปี  อยู่ในระดับดีขึ้นไป (คะแนน
เฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕)  (ตัวช้ีวัด 6 ของคณะ และตัวช้ีวัดที่ 1.2.2 ประเด็นยุทธ์ที่ 1 ของ  สบช.) 
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  ตัวชี้วัดที่ 01-5 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการประเมินอัตลักษณ์ของสถาบันในระดับดีขึ้นไป (คะแนนเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ ๓.๕๑ จากคะแนน
เต็ม ๕) (ตัวช้ีวัด 8 ของคณะ และตัวช้ีวัดที่ 1.3.1 ประเด็นยุทธ์ที่ 1 ของ  สบช.) 
  ตัวชี้วัดที่ 01-6 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษามีผลการประเมินการบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ในระดับดีขึ้นไป (คะแนนเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 
๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕) 
  ตัวชี้วัดที่ 01-7  ร้อยละของนักศึกษาท่ีมีผลการสอบภาษาอังกฤษเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่สถาบันกำหนด (ตัวช้ีวัดที่ 5 ของคณะ ตัวช้ีวัด 1.2.1 ประเด็น
ยุทธ์ที่ 1 ของ สบช.)      
  ตัวชี้วัดที่ 01-8 ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลการประเมินทักษะศตวรรษที่ ๒๑ ในระดับดีขึ้นไป (คะแนนเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕) 
(ตัวช้ีวัดที่ ๖ ของคณะ)  
  ตัวชี้วัดที่ 01-9 จำนวนผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรมของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ ( ระดับปริญญาตรีระดับบัณฑิตศึกษา) 
(ตัวช้ีวัดที่ 7 ของคณะ) 
  ตัวชี้วัดที่ 01-10 ร้อยละของนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายท่ีมีผลการประเมินสมรรถนะการบริหารจัดการสุขภาวะชุมชนในระดับดีขึ้นไป (ตัวช้ีวัดที่ 9 ของคณะ) 
  ตัวชี้วัดที่ 01-๑1 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาท่ีมีผลการประเมินด้านการบรกิารด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ในระดบัดีขึ้นไป (ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิต) (คะแนน
เฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕)  (ตัวช้ีวัดที่ 12 ของคณะ ตัวช้ีวัด 1.3.2 ประเด็นยุทธ์ที่ 1 ของ สบช.)  
  ตัวชี้วัดที่ 01-12 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีผลการประเมินทักษะการพยาบาลผู้ป่วยโรคเรื้อรังในระดับดีขึ้นไป (คะแนนเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 
๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕) 
 กลยุทธ์ที่ 01-4 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาสมรรถนะเชิงวิชาการ วิชาชีพของนักศึกษา 
  ตัวชี้วัดที่ 01-๑3 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาท่ีมีผลการประเมินสมรรถนะเชิงวิชาชีพในระดับดีขึ้นไป (ตัวช้ีวัดที่ 10 ของคณะ) 
เป้าประสงค์ที่  ๑.2 บริหารหลักสูตรอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
 กลยุทธ์ที่ 01-5 สนับสนุนการบริหารหลักสูตรเพื่อก้าวสู่การบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน AUN-QA  
  ตัวชี้วัดที่ 01-๑4 หลักสูตรการศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ AUN-QA ในการประกันคุณภาพหลักสูตรด้วยคะแนนตั้งแต่ ๓.๐๐ ข้ึนไป 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
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ลำดับที ่๑2 โครงการพัฒนานักศึกษาด้วยกิจกรรมเสริมหลักสูตร  
(โครงการพัฒนานักศึกษาด้วยกิจกรรมเสริมหลักสูตร (กฬีา ตรวจสุขภาพ)) 

รหัสโครงการวิทยาลัยฯ RP01-08 
รหัสโครงการคณะ FON-Edu-R08 

ส่วนราชการ  คณะพยาบาลศาสตร ์ หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ฝ่ายวิชาการ 
แผนงานตามพันธกจิ (เลือกได้เพียง 1 ข้อเท่านั้น)   
 ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากร  
ด้านการวิจัยและนวตักรรม 
 ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม    
 ด้านการส่งเสรมิและทะนุบำรงุศิลปะวัฒนธรรม  
 ด้านบริหารจัดการองค์กรสมรรถนะสูง  

ลักษณะ/ประเภทโครงการ 
◻ โครงการเชิงกลยุทธ์ สบช. ตามกลยุทธ์ที่ ........................................ 
ของแผนยุทธศาสตร์สบช./แผนกลยุทธ์ด้านการเงิน/บุคคล/สารสนเทศ 
 โครงการตามยุทธศาสตร์คณะ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่......กลยุทธ์ที่.....……………… 
 โครงการงานประจำวิทยาลัยฯ ตามพันธกิจที่ 1 ผลิตบัณฑิตพยาบาลและบุคลากรด้าน
สุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

◻ โครงการตามนโยบาย เรื่อง.............................................................................. 
 

 วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

1. เพื่อส่งเสริมให้
นักศึกษามีทักษะ
การเรยีนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21  
2. เพื่อส่งเสริม
คุณธรรมนักศึกษา
ด้านความ
รับผิดชอบ และ
ความซื่อสัตย ์
3. เพื่อพัฒนา
ทักษะด้าน
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

1. คะแนนเฉลีย่ทักษะ
การเรยีนรู้ในศตวรรษ
ที ่๒๑ ของนักศึกษา
ตามการรับรู้ของ
ตนเองของนักศึกษา
แต่ละชั้นปี อยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป (คะแนน
เฉลี่ยมากกว่าหรือ
เท่ากับ ๓.๕๑ จาก
คะแนนเตม็ ๕) 
(ตัวช้ีวัด 6 ของคณะ 

และตัวช้ีวัดที ่1.2.2 

ประเด็นยุทธ์ท่ี 1 ของ 

สบช.) 

กิจกรรมที่ 1 เบนทุกาเกมส ์
๑.ขั้นวางแผนการดำเนินงาน 
(Plan) 
1.1 จดัทำคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการดำเนินงาน
เสนอให้ผู้อำนวยการลงนาม
อนุมัต ิ
๑.๒ จดัประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินงานเพื่อวิเคราะห์
แนวทางและผลประเมินการ
ดำเนินงานในรอบ
ปีงบประมาณที่ผ่านมาร่วมกับ
ภาวะสุขภาพของ
กลุ่มเป้าหมายตามการ

กิจกรรมที่ 1 
ปีการศึกษา 2566 
นักศึกษาช้ันปี  
ที่ ๑-๔ 
จำนวน 503 คน  
อาจารย์ บุคลากร 
จำนวน 100 คน 
 
 
 
 

1.นักศึกษา
ของวิทยาลัย
ได้รับการ
ส่งเสริม
สุขภาพและ
สร้าง
สัมพันธภาพที่
ดีกับบุคลากร
ในวิทยาลัย  
2.เพื่อพัฒนา
นักศึกษาให้มี
สุขภาพท่ีดี ทั้ง
ด้านร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ 

กิจกรรมที่ 1 
ปีการศึกษา 
2566 
แข่งขันรอบ
คัดเลือก 
24 กรกฎาคม-
22 สิงหาคม 
2566 
แข่งขัน+พิธีเปิด 
ทั้งวัน 
23 สิงหาคม 
2565 
 

กิจกรรมที่ 1 
ปีการศึกษา 2566 
-ไม่ใช้งบประมาณ 
 

อ.ศักดา  
เปรมไทยสงค์    
น.ส.
กมลวรรณ  
ตาดา 
ประธานชมรม
กีฬาฯ  
ปีการศึกษา 
2566 



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๑๕๖ 

 

 วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

4.เพื่อพัฒนาทักษะ
ทางปัญญาในการใช้
ชีวิตตามแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  
5. ส่งเสริมให้
นักศึกษามีทักษะ
การวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี  
6.เพื่อเสริมสร้าง
ความเป็นพลเมือง
คุณภาพทั้งทางด้าน
ร่างกายและจิตใจ 
และความรู้ความ
เข้าใจท่ีถูกต้อง
เกี่ยวกับการ
ปกครองระบบ
ประชาธิปไตย 
7.เพื่อพัฒนา
คุณภาพระบบ
บริการ และการให้
คำปรึกษาแก่
นักศึกษา 

 2. ร้อยละ 

๑๐๐ ของนักศึกษาท่ีมี
ผลการประเมินทักษะ
ศตวรรษที ่๒๑ ใน
ระดับดีขึ้นไป (คะแนน
เฉลี่ยมากกว่าหรือ
เท่ากับ ๓.๕๑ จาก
คะแนนเตม็ ๕) 
(ตัวช้ีวัดที ่๖ ของคณะ) 
 3. ร้อยละ 

๑๐๐ ของผูส้ำเรจ็
การศึกษาท่ีมีผลการ
ประเมินด้านการ
บริการด้วยหัวใจความ
เป็นมนุษย์ในระดับดี
ขึ้นไป (ประเมินโดย
ผู้ใช้บัณฑิต) (ตัวช้ีวัดที ่
12 ของคณะ)  
 4. ร้อยละ 

๑๐๐ ของนักศึกษาท่ี
เข้าร่วมกิจกรรมมี
คุณลักษณะบณัฑติ
ตามมาตรฐานผลการ
เรียนรูต้ามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ

ประเมิน โดยใช้ปิงปองจราจร
ชีวิต 7 สี ของสบช.โมเดลเพื่อ
ออกแบบกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพ 
1.๓ สำรวจบญัชีรายชื่อ
นักศึกษาและอาจารย์ประจำ
กลุ่มสตี่างๆ 
๑.๔ ประชาสมัพันธ์กิจกรรม
ให้กลุ่มเป้าหมายทราบ 
๒. ข้ันดำเนินการ (Do) 
2.1 จดัประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินงานเพื่อออกแบบ
รายละเอียดกจิกรรมต่างๆโดย
ใช้ผลการผลประเมินการ
ดำเนินงานในรอบ
ปีงบประมาณที่ผ่านมาร่วมกับ
ภาวะสุขภาพของ
กลุ่มเป้าหมายเพื่อพัฒนา
นักศึกษาให้นักศึกษามีทักษะ
ทางปัญญา และทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และทักษะคณุธรรมจรยิธรรม 
และอัตลักษณ์ของสถาบันด้าน
วินัย หน้าท่ี เสียสละ สามัคคี
ได้แก ่

สังคม และจิต
วิญญาณ 
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 วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

8. เพื่อพัฒนา
นักศึกษาให้มีความ
ตระหนัก เห็น
คุณค่า อนุรักษ์และ
เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมไทย 
9. เพื่อพัฒนา
นักศึกษาพยาบาล
ให้มีสมรรถนะด้าน
จริยธรรม และสืบ
สานวัฒนธรรม
วิชาชีพ    

แห่งชาติ 5 ประการ 

(คุณธรรม จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทาง
ปัญญา ทักษะสัมพันธ์
ฯ ทักษะวิเคราะห์ทาง
ตัวเลขฯ) อยู่ในระดบัดี
ขึ้นไป (คะแนนเฉลี่ย
มากกว่าหรือเท่ากับ 

๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม 

๕) 
 5.ร้อยละ 

๑๐๐ ของนักศึกษาม ี

ทักษะทางปัญญาใน
การใช้ชีวิตตามแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง อยู่ในระดับดี
ขึ้นไป(คะแนนเฉลี่ย
มากกว่าหรือเท่ากับ 

๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม 

๕) 
6.ร้อยละ ๑๐๐ ของ
นักศึกษามีคุณลักษณะ
การเป็นพลเมือง
คุณภาพทั้งทางด้าน

- กำหนดชนิดกีฬาท่ีจะจัดการ
แข่งขัน 
- ร่างกำหนดการพิธีเปดิ-ปิด
การแข่งขันกีฬา 
- กำหนดธีมรูปแบบขบวนการ
และสปิริตเชียร์เพื่อรณรงค์
การสร้างเสริมสุขภาพ ตาม
กรอบแนวคิด สบช.โมเดล 
- กำหนดเกณฑ์การพิจารณา
ตัดสินรางวัลแตล่ะชนิดกีฬา
และเกณฑ์การตัดสินการแสดง
สปิริตเชียร์ตา่งๆ 
- มอบหมายงานตามหน้าท่ี
ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการดำเนินงานฝ่าย
ต่างๆ  
๒.2 จดัให้มีการประชุมกลุ่มสี
เพื่อดำเนินการคัดเลือกตัว
นักกีฬาและดำเนินการซักซ้อม
กีฬาชนิดต่างๆและการแสดง
สปิริตเชียร ์
๒.3 จดัการแข่งขันกีฬาสี
ภายในรอบคัดเลือกก่อนวัน
แข่งขันรอบชิงชนะเลิศและพิธี
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 วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

ร่างกายและจิตใจ  อยู่
ในระดับดีขึ้นไป
(คะแนนเฉลี่ยมากกว่า
หรือเท่ากับ ๓.๕๑ 

จากคะแนนเตม็ ๕) 
7. ร้อยละ ๑๐๐ ของ
นักศึกษามีความรู้
ความเข้าใจท่ีถูกต้อง
เกี่ยวกับการปกครอง
ระบบประชาธิปไตย 

และการต้านทุจรติ อยู่
ในระดับดีขึ้นไป
(คะแนนเฉลี่ยมากกว่า
หรือเท่ากับ ๓.๕๑ 

จากคะแนนเตม็ ๕) 
8. คะแนนเฉลีย่ของ
ความพึงพอใจต่อ
ระบบบริการ และการ
ให้คำปรึกษาแก่
นักศึกษา อยู่ในระดับ
ดีขึ้นไป(คะแนนเฉลี่ย
มากกว่าหรือเท่ากับ 

๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม 

๕) 

เปิด 2-4 สัปดาห์โดยจัด
ในช่วงเย็นของทุกวัน 
๒.4 จดัการแข่งขันกีฬาสี
ภายในรอบชิงชนะเลิศจดัใน
วันเดียวกับพิธีเปิดขบวนแห่
ด้วยดนตรีพื้นบ้านมังคละ
พร้อมจัดการแข่งขันกีฬา
พื้นบ้านและการแสดงสปิรติ
เชียร์ พร้อมท้ังมอบรางวัลและ
พิธีปิดการแข่งขัน  
3. ข้ันตรวจสอบ (Check)   
๓.๑ประเมินผลในระหว่างการ
ดำเนินงานถึงเรื่องระยะเวลา 
งบประมาณ ข้ันตอนกิจกรรม 
ปัญหาอุปสรรคต่างๆ และ
ดำเนินการแกไ้ขเพื่อให้
กิจกรรมบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 
๓.๒การตดิตามประเมินผล
การดำเนินงานตามแบบ
ประเมินกจิกรรมต่างๆดังนี้  
๓.๒.๑ ประเมินคณุลักษณะ
บัณฑิตตามมาตรฐานผลการ
เรียนรูต้ามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ 
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 วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

9. ร้อยละ ๑๐๐ ของ
นักศึกษาตระหนัก 

เห็นคุณคา่ อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

(คะแนนเฉลี่ยมากกว่า
หรือเท่ากับ ๓.๕๑ 

จากคะแนนเตม็ ๕) 
10. มีการเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมไทยต่อ
สาธารณชนโดย
นักศึกษาอย่างน้อย 2 

ครั้งต่อป ี

(คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 
ทักษะทางปัญญา ทักษะ
สัมพันธ์ฯ ทักษะวิเคราะห์ทาง
ตัวเลขฯ) 
๓.๒.๒ ประเมินความพึงพอใจ
ในการส่งเสริมสุขภาพทางด้าน
ร่างกายและจิตใจ และ 
๓.๒.๓ ประเมินโดยการถอด
บทเรียนเกี่ยวกับทักษะทาง
ปัญญาในการใช้ชีวิตและการ
ทำงานร่วมกับผู้อื่นตามแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
๓.๒.๔ ประเมินโดยการถอด
บทเรียนเกี่ยวกับความ
ตระหนักในคณุค่า
ศิลปวัฒนธรรมไทยของ
นักศึกษา 
๓.๓ สรุปผลการดำเนิน
กิจกรรมและสรุปผลการ
ประเมินกจิกรรมเสนอต่อ
หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา
และรองฝา่ยวิชาการ 
4. ข้ันนำผลการประเมินมาใช้
ในการปรับปรุง และพัฒนา 
(ACT)   
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 วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

4.1  นำผลการประเมินไป
ปรับปรุงกิจกรรมก่อนการ
ดำเนินกิจกรรมตาม ผลการ
ประเมินความสำเรจ็ของ
แผนงานการพัฒนานักศึกษา 
ประจำปีงบประมาณ ต่อไป 
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมสุขภาพ
กายและสขุภาพจิต 
๑.ขั้นวางแผนการดำเนินงาน 
(Plan) 
1.1 จดัประชุมอาจารย์งาน
กิจการนักศึกษาและ
คณะกรรมการสโมสรฯเพื่อ
วิเคราะห์แนวทางและผล
ประเมินการดำเนินงานในรอบ
ปีงบประมาณที่ผ่านมาร่วมกับ
นำข้อมูลภาวะสุขภาพของ
กลุ่มเป้าหมายตามการ
ประเมิน โดยใช้ปิงปองจราจร
ชีวิต 7 สี ของสบช.โมเดลเพื่อ
ออกแบบกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพ 
๑.๔ ประชาสมัพันธ์กิจกรรม
ให้กลุ่มเป้าหมายทราบ 
๒. ข้ันดำเนินการ (Do) 

กิจกรรมที่ 2 
ปีการศึกษา 2566 
นักศึกษาช้ันปีท่ี 1-
4 จำนวน 503 คน 
ค่าตรวจสุขภาพปี 
2-4 ยกเว้นปี 1 คน
ละ 500 บาทx 
(353) คน 

1. นักศึกษา
ของวิทยาลัยมี
สุขภาพ
แข็งแรงมีดัชนี
มวลกายและ
รอบเอว คงที่ 
หรือลดลง  
2. นักศึกษา
ของวิทยาลัยทุก
ช้ันปีมีการ
ส่งเสริมสุขภาพ
ด้วยการออก
กำลังกาย อย่าง
ต่อเนื่อง 

กิจกรรมที่ 2 
ปีการศึกษา 
2565 
1.ดำเนิน
กิจกรรมติดตาม
ผล และตดิตาม
ผลประเมิน 
สุขภาพ เดือน
ตุลาคม 2565-
เมษายน 2566 
-สรุปโครงการ 
พฤษภาคม66 
-วิเคราะหเ์พื่อ
พัฒนากิจกรรม 
พฤษภาคม 
2565 และ
วางแผนการ
จัดการตรวจ
สุขภาพประจำปี

กิจกรรมที่ 2 
ปีการศึกษา 2566 
ส่งเสริมสขุภาพกายและ
สุขภาพจิต 
 
ใช้ได้ 80 % เป็นเงิน
140,000บาท 
ค่าตรวจสุขภาพปี 2-4 ยกเว้นปี 
1 คนละ 396.60 บาทx 353  
คน เป็นเงิน 140,000 บาท 
 
รวมเงินกิจกรรมที่ 2  
เป็นเงิน 140,000 บาท  
 
 

อ.จันทร์จิรา 
ขันทะยศ  
น.ส.ภัทรลดา  
พลพันธ์
ประธานชมรม
กีฬาฯ ปี
การศึกษา 
2565 
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 วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

2.1 ด้านร่างกาย 
๒.๑.1. ตรวจสมรรถนะ
ร่างกาย (นักศึกษาช้ันปี1) 
-ประเมินสมรรถนะทางกายและ
รายงานผลการตรวจสมรรถนะ
ทางกาย 
๒.๑.2.วิเคราะห์ภาวะสุขภาพ
การเจ็บป่วยของนักศึกษาในปี
การศึกษาท่ีผ่านมาของนักศึกษา
ช้ันปีท่ี 2-4  
๒.๑.3.ส่งเสริมสุขภาพด้าน
ร่างกายโดยกิจกรรมออกกำลัง
กาย 
-ประเมินสุขภาพทางด้าน
ร่างกายของนักศึกษาช้ันปีท่ี 1-
ช้ันปีท่ี 4 ด้วยแนวคิดปิงปอง
จราจร ๗ สี ดังนี้ ดัชนี้มวลกาย 
รอบเอว พฤติกรรมการออก
กำลังกาย 
- การตรวจสุขภาพร่างกาย
ประจำปี นักศึกษาช้ันปีท่ี 2-4 
-วางแผนและจดักิจกรรมออก
กำลังกายเบนทุกาชาเล้นจ์ 
ได้แก่ เดิน-วิ่งเก็บระยะทาง, 
cover dance,tiktok dance 

การศึกษา 
2566 เดือน1
กรกฎาคม-31
สิงหาคม 2566 



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๑๖๒ 

 

 วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

 -ติดตามการดำเนินกิจกรรม
การออกกำลังกายของนักศึกษา
ทุกช้ันปี ทุก๓เดือน ดัชนีมวล
กาย รอบเอว พฤติกรรมการ
ออกกำลังกาย 
-ประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการดำเนิน
กิจกรรมและสรุปผล 
2.1.4.วิเคราะห์ผลการดำเนิน
กิจกรรมเพื่อพัฒนากิจกรรม 
2.2.ด้านสุขภาพจิต 
๒.๒.1.ประเมินภาวะ
สุขภาพจิตนักศึกษาทุกช้ันปี
โดยใช้เครื่องมือ Thai GHQ 
๒.๒.2.จดักิจกรรมแกไ้ข
ปัญหาสุขภาพจิตของนักศึกษา
ตามผลประเมินทีไ่ด้จาก
เครื่องมือ Thai GHQ 
๒.๒.3 รายงานผลสุขภาพกาย
และจิตของนักศึกษาให้แก่
อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์
ประจำช้ัน 
๒.๒.4 รายงานผลสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตของนักศึกษา
ทุกช้ันปีท่ีพบปัญหาให้กับ
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 วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

อาจารยผ์ู้เชี่ยวชาญการให้
คำปรึกษาและผู้บังคับบญัชา
เพื่อดำเนินการตามระบบการ
ให้คำปรึกษาต่อไป 
3. ข้ันตรวจสอบ (Check)   
๓.๑ประเมินผลในระหว่างการ
ดำเนินงานถึงเรื่องระยะเวลา 
งบประมาณ ข้ันตอนกิจกรรม 
ปัญหาอุปสรรคต่างๆ และ
ดำเนินการแกไ้ขเพื่อให้
กิจกรรมบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 
๓.๒การตดิตามประเมินผล
การดำเนินงานตามแบบ
ประเมินกจิกรรมต่างๆดังนี้  
๓.๒.๑ ประเมินคณุลักษณะ
บัณฑิตตามมาตรฐานผลการ
เรียนรูต้ามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ 

(คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 
ทักษะทางปัญญา ทักษะ
สัมพันธ์ฯ ทักษะวิเคราะห์ทาง
ตัวเลขฯ) 
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 วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

๓.๒.๒ ประเมินความพึงพอใจ
ในการส่งเสริมสุขภาพทางด้าน
ร่างกายและจิตใจ และ 
๓.๓ สรุปผลการดำเนิน
กิจกรรมและสรุปผลการ
ประเมินกจิกรรมเสนอต่อ
หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา
และรองฝา่ยวิชาการ 
4. ขั้นนำผลการประเมินมาใช้
ในการปรับปรุง และพัฒนา 
(ACT)   
4.1  นำผลการประเมินไป
ปรับปรุงกิจกรรมก่อนการ
ดำเนินกิจกรรมตาม ผลการ
ประเมินความสำเรจ็ของ 

  กิจกรรมที่ 3 เสริมสร้างความ
เป็นพลเมืองคุณภาพและ
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับการปกครองระบบ
ประชาธิปไตย 
1. ให้ความรูเ้กี่ยวกับการ
ต่อต้านทุจรติ 
2. การเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา 
- เลือกตั้งคณะกรรมการ 
สโมสรนักศึกษา 

กิจกรรมที่ 3 
- นักศึกษาช้ันปีท่ี 
๑-4 จำนวน502 
คน 
- คณะกรรมการ 
สโมสรนักศึกษา 
จำนวน ๔๐ คน 
- อาจารย์ ๕ คน 
 

1.นักศึกษา
ของวิทยาลัยมี
ความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับการ
ปกครองระบบ
ประชาธิปไตย 
2.วิทยาลัยมี
สโมสร
นักศึกษาที่มี

กิจกรรมที่ 3 
ปีการศึกษา 
2565 
เลือกตั้งวันพุธที่ 
25 มกราคม 
2566 
ประชุมคณะ
กรรม 
การสโมสร
นักศึกษา 

กิจกรรมที่ 3 
- ค่าถ่ายเอกสารจัดทำเล่ม
แผนพัฒนานักศึกษา จำนวน 
68เล่มๆละ50บาท เป็นเงิน 
3,400 บาท (แผนพัฒนา
นักศึกษาวิทยาลัยฯ 
แผนพัฒนานักศึกษา สบช.) 
รวมกิจกรรมที่ 3  
รวมเป็นเงิน 3,400 บาท 

อ.ศักดา  
เปรมไทยสงค์     
นายพงศธร  
อาจสมบรูณ์
นายกสโมสร
นักศึกษา   
ปีการศึกษา 
2565 
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 วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

3. ยกระดับความเข้มแข็ง
สโมสรนักศึกษา 
- จัดทำแผนพัฒนานักศึกษา
พยาบาลประจำปีงบประมาณ 
2566 
-  ดำเนินงานตามแผนที่
กำหนด 
- กำกับติดตามการดำเนิน งาน
ของสโมสรทุก 1 เดือน 
4. ประชุมคณะกรรมการ 
สโมสรนักศึกษาเพื่อวิเคราะห์
ผลการดำเนินงานแต่กิจกรรม
ที่ผ่านมาทุกรายไตรมาสและ
วางแผนปรับแก้ไขการดำเนิน
กิจกรรมอื่นต่อไป 
5. ประเมินความเสีย่งท่ีอาจ
เกิดขึ้นในวิทยาลัยกับนักศึกษา
และบุคลากร นำมาจัดทำแผน
บริหารความเสี่ยงดำเนินการ
ตามแผนและประเมินผลความ
เสี่ยง 
6. จัดสรรนักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมเฉพาะกิจที่ได้รับ
มอบหมายและตดิตาม
ประเมินผล 

การดำเนินงาน
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ปีการศึกษา 
2565 
5 ตุลาคม 
2565 
2 พฤศจิกายน
2565 
7 ธันวาคม
2565 
4 มกราคม 
2566 
1 กุมภาพันธ์ 
2566 
1 มีนาคม
2566 
5 เมษายน
2566 
3 พฤษภาคม
2566 
ปีการศึกษา 
2566 
7 มิถุนายน 
2566 
5 กรกฎาคม 
2566 
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 วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

7. สรปุรายงานกิจกรรม
โครงการทีส่โมสรนักศึกษา 
ดำเนินการเสร็จสิ้น ๒ สัปดาห์  
8. จัดประชุมวางแผนจดัทำ
แผนพัฒนานักศึกษาร่วมกับ
อาจารย์ในปีงบประมาณ 
2567ต่อไป 

9 สิงหาคม 
2566 
6 กันยายน 
2566 
สโมสรนักศึกษา
ร่วมทำ
แผนพัฒนา
นักศึกษา 
1มีนาคม2566 

  กิจกรรมที่ 4 อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ตามหลักแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
1. ขั้นเตรียมการ (plan)  
๑.๑ ประชุมนักศึกษาแกนนำ
ชมรม สมาชิกชมรม และ
อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม โดยนำ
รายงานสรุปการดำเนินกิจกรรม
ในปีท่ีผ่านมา วิเคราะห์ และ
กำหนดแนวทาง/แผนการจัด
กิจกรรม 
๑.๒ ประชุมแกนนำชมรม และ
อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม ร่วม
ประชุมเพื่อช้ีแจงการดำเนินงาน
และกำหนดรูปแบบการจัด
กิจกรรม 

กิจกรรมที่ 4.1  
กิจกรรมรักษ์บ้าน 
(พัฒนาสิ่งแวดล้อม
ในวิทยาลัย หอพัก 
พื้นที่ภายใน
วิทยาลัย) นักศึกษา
พยาบาลศาสตร์ชั้นปี
ที่ 1-4 จำนวน 
502 คน 
 
 

1. นักศึกษา
ของวิทยาลัยมี
จิตสำนึกด้าน
จิตอาสา และ
อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
ตามหลัก
แนวคิด
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

กิจกรรมที่ 4.1 
กิจกรรมรักษ์
บ้าน (พัฒนา
สิ่งแวดล้อมใน
วิทยาลัย หอพัก 
พื้นที่ภายใน
วิทยาลัย) 
-26 ตค.65 
-30 พย.65 
-28 ธค.65 
-25 มค.66 
-22 กพ.66 
-29 มีค.66 
-26 เมย.66 
-31 พค.66 
-28 มิย.66 

กิจกรรมที่ 4.1  
- ไม่ใช้งบประมาณ 

อ.อวินนท์  
บัวประชุม       
น.ส.กนกวรรณ  
อาจใจ        
ประธานชมรม
จิตอาสาฯ  
ปีการศึกษา 
2565 
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 วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

1.3 มอบหมายงานและแบ่ง
หน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีชัดเจน
ตามความสามารถและความ
รับผิดชอบ ของแต่ละฝ่ายใน
กิจกรรม 
1.4. จดัทำโครงการเสนอรอง
ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและ
เสนอผู้อำนวยการเพื่อพิจารณา
อนุมัติตามลำดบั 
1.5  สำรวจความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เหมาะสม
และจำเป็นต่อกลุม่เป้าหมาย
ออกมาเป็นสิ่งของที่ใช้ได้จริง 
๑.6 ประชาสมัพันธ์กับผู้เข้าร่วม
กิจกรรม และรบับริจาคสิ่งของ 
  ๒. ข้ันดำเนินการ (Do) 
กิจกรรมที่ 4.1 กิจกรรมรักษ์
บ้าน (พัฒนาสิ่งแวดล้อมใน
วิทยาลัย หอพัก พ้ืนท่ีภายใน
วิทยาลัย) 
- ดำเนินกิจกรรมพัฒนา
สิ่งแวดล้อมภายในวิทยาลัย 
หอพัก ลอกท่อ โดยแบ่ง
นักศึกษาเป็นกลุ่มๆ ละ 8-15 
คน ทำความสะอาดลอกท่อทุก

-26 กค.66 
-30 สค.66 
-27 กย.66 
 
 



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๑๖๘ 

 

 วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

วันเสาร์ พร้อมจัดดำเนินการ
ตรวจหอพักทุกสัปดาห ์
๓. ข้ันตรวจสอบ (Check) 
- ตรวจสอบแผนการดำเนินงาน
ว่าสำเรจ็ตามวตัถุประสงค์
หรือไม ่
- ให้นักศึกษาทำแบบสอบถาม 
หลังเข้าร่วมกจิกรรมเพื่อ
ประเมินผลโครงการ ดังน้ี 
- ประเมินทักษะการเรยีนรู้ใน
ศตวรรษที่ ๒๑ ในด้านทักษะ
เชิงวิชาชีพ ทักษะเชิงวิชาการ 
และทักษะชีวิต และมีอัตลักษณ์
บัณฑิตตามการรับรู้ของตนเอง 
- ประเมินคณุลักษณะบณัฑติที่
พึงประสงค์ด้านการคิดอยา่ง
เป็นระบบ ภาวะผู้นำ การ
ทำงานเป็นทีม การสื่อสาร และ
การดำรงชีวิตและจริยธรรมของ
วิทยาลัยในเรื่องซื่อสัตย์ สามัคคี 
มีความรับผิดชอบ พร้อมทั้งการ
ปลูกจิตสำนึกด้านจติอาสา 
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และบำเพ็ญ
ประโยชน ์
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 วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

- ถอดบทเรียนคุณลักษณะ
บัณฑิตตามมาตรฐานผลการ
เรียนรูร้ะดับอุดมศึกษา การ
สร้างเสริมทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21  คุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์  รวมทั้ง
การดำเนินกิจกรรมส่งเสรมิใน
เรื่องการใช้การประกันคุณภาพ
การศึกษา ถอดบทเรียนสิ่งที่ได้
เรียนรูจ้ากชุมชนเพื่อวิเคราะห์
ประโยชน์ท่ีได้รับและผลกระทบ 
และแนวทางการปรับปรุงในการ
ดำเนินกิจกรรมครั้งต่อไป 
- ประเมินความพึงพอใจต่อการ
จัดกิจกรรม 
- สรุปกิจกรรม 
4. ขั้นนำผลการประเมินมาใช้
ในการปรับปรุง และพัฒนา 
(ACT) 
-  นำผลการประเมินมา
วิเคราะหเ์พื่อนำไปปรับปรุงใน
การจัดกิจกรรมครั้งต่อไป 
 



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๑๗๐ 

 

 วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

  กิจกรรมที่ 5  พัฒนาระบบ
บริการและให้คำปรึกษาแก่
นักศึกษา(จัดเสวนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติ
ที่ดี 
ปีการศึกษา ๒๕๖6) 
๑.ขั้นวางแผนการดำเนินงาน 
1.1ศึกษาวเิคราะห์แนวทาง
และผลการดำเนินงานการให้
คำปรึกษาฯในรอบปีการศึกษา
ที่ผ่านมา  
1.2 ศึกษาเกณฑ์ประกัน
คุณภาพที่เกีย่วข้อง  
1.3 สำรวจบญัชีรายชื่อ
อาจารย์ประจำหลักสตูร 
1.4 จดัทำร่างคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการงานให้คำปรึกษา
และแนะแนว เสนอให้
ผู้อำนวยการลงนามอนุมัต ิ
1.5 วางแนวทางจัดทำคู่มือ
อาจารย์ที่ปรึกษา จดันักศึกษา
ให้กับอาจารย์ที่ปรึกษา 
1.6 จดัทำร่างคำสั่งร่างคำสั่ง
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
ประจำปีการศึกษา 

กิจกรรมที่ 5 
อาจารย์ที่ปรึกษา 
50 คน 
-คณะกรรมการที่
ปรึกษาระดับ
เชี่ยวชาญ 7 คน 

1.วิทยาลยัมี
ระบบอาจารย์
ที่ปรึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
2.นักศึกษา
ของวิทยาลัย 
ได้รับบริการ
การให้
คำปรึกษา 
บริการ
กิจกรรมพิเศษ
นอกหลักสูตร
ที่สร้างรายได้
แก่นักศึกษา 
และ
ทุนการศึกษา
๓. อัตราการ
คงอยู่ของ
นักศึกษาในแต่
ละปีการศึกษา
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 95  
 
 

กิจกรรมที่ 5 
วันท่ี 28 
มิถุนายน ๒๕๖
6 
 

กิจกรรมที่ 5   
1.ค่าตอบแทนวิทยากร
หน่วยงานรัฐบาล7ชม. x600
บาทเป็นเงิน4,200บาท 
รวมกิจกรรมที่ 5 เป็นเงิน
ทั้งสิ้น 4,200บาท 
 
 

อ.ดร.ปิยพงศ์ 
สอนลบ  
อ.จุฑามาศ 
แก่นมณี  
น.ส.อัฎฉรา
ภรณ์   
แสนอุบล 
หัวหน้าฝ่าย
วิชาการ ปี
การศึกษา 
2565  
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 วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

1.7 เผยแพร่คู่มือการให้
คำปรึกษาและประชุมช้ีแจงทำ
ความเข้าใจแก่อาจารย์ประจำ
หลักสตูรและบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง 
๑.๘ แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาฯ 
1.9 จดัทำข้อมูลหน่วยงานที่
ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอก
หลักสตูรที่สร้างรายได้แก่
นักศึกษา 
1.10 จัดทำรายชื่อแหล่ง
ทุนการศึกษาและแนวทางการ
ขอทุนการศึกษา 
๒. ขั้นดำเนินการให้
คำปรึกษา 
๒.1 ศึกษาคูม่ืออาจารย์ที่
ปรึกษา 
๒.2 ศึกษาข้อมลูที่เกี่ยวข้อง
ของนักศึกษาท่ีได้รับ
มอบหมาย 
๒.3 ดำเนินการใหค้ำปรึกษา
ตามตารางเวลาที่กำหนดใน
ปฏิทินการศึกษา 
๒.3.1 กรณีนักศึกษามีปญัหา
การเรยีนการใช้ชีวิตที่ไม่
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 วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

ซับซ้อน อาจารย์ที่ปรึกษาจะ
ดำเนินการตามคูม่ือท่ีกำหนด  
๒.3.2 กรณีนักศึกษามีปญัหา
ซับซ้อนรุนแรง หัวหน้างาน
กิจการนักศึกษาและอาจารย์ที่
ปรึกษารวมทั้งคณะกรรมการ 
จะประชุมมอบหมายให้กับ
อาจารย์ที่ปรึกษาระดบั
เชี่ยวชาญตามประเภทของ
ปัญหาและแจ้งผู้ปกครอง
ทราบเพื่อร่วมกันแกไ้ขปัญหา
ให้กับนักศึกษา 
๒.3.3 อาจารย์ที่ปรึกษาระดับ
เชี่ยวชาญจะดำเนินการให้
คำปรึกษาตามคู่มืออาจารย์ที่
ปรึกษาท่ีวิทยาลัยกำหนด 
๒.4 เมื่อสิ้นสุดการให้
คำปรึกษาแตล่ะครั้งอาจารย์ที่
ปรึกษาจะเขียนบันทึกรายงาน
การให้คำปรึกษาส่งหัวหน้า
งานกิจการนักศึกษาเพื่อเก็บ
รวบรวมข้อมลูเข้าแฟ้ม
นักศึกษา 
๒.5 กรณีการให้คำปรึกษา
ซับซ้อนรุนแรง เมื่อสิ้นสดุการ
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 วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

ให้คำปรึกษาแตล่ะครั้งจะ
รายงานผลการให้คำปรึกษา
ต่อหัวหน้างานกิจการ
นักศึกษาเพื่อรายงานรอง
ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ
และคณะกรรมการงานให้
คำปรึกษา 
๒.6 รองผู้อำนวยการกลุ่มงาน
วิชาการวิเคราะห์รายงานผล
การให้คำปรึกษาท่ีซับซ้อน 
รุนแรงและนำเสนอ
ความก้าวหน้าแก่
กรรมการบริหารเพื่อทราบ 
และขอข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
๒.7 รองผู้อำนวยการกลุ่มงาน
วิชาการแจ้งผลการดำเนินงาน
การให้คำปรึกษาซบัซ้อน 
รุนแรงและความก้าวหน้าต่อ
ผู้ปกครองและแหล่งทุน 
2.8 บริการให้ข้อมลู
หน่วยงานท่ีให้บริการกิจกรรม
พิเศษนอกหลักสตูรที่สร้าง
รายได้แก่นักศึกษา  
2.9 ให้บริการสนับสนุน
ทุนการศึกษา 



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๑๗๔ 

 

 วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

๓.ขั้นประเมินผล 
๓.1 หัวหนา้งานกิจการ
นักศึกษาและคณะกรรมการ
ดำเนินการประเมิน ผลลัพธ์
ของการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด
ที่กำหนด โดยออกแบบ
เครื่องมือเครื่องวัดประเมินผล
ดำเนินงาน ได้แก่แบบประเมิน
ความพึงพอใจของอาจารย์ที่
ปรึกษาและแบบปะเมินความ
พึงพอใจของนักศึกษา 2 ครั้ง
ต่อปีการศึกษา จัดทำรูปเล่ม
รายงานเมื่อครบปีการศึกษา 
๓.2 ประเมินผลสำเร็จของ
ระบบตามตัวช้ีวัดที่กำหนด 
ได้แก ่
๓.4  นำเสนอผลการประเมิน
ในข้อ 1, 2 และ3ต่อ
คณะกรรมการบรหิารวิทยาลัย
ฯ เพื่อพิจารณาให้
ข้อเสนอแนะ 
๔.ขั้นปรับปรุงผลการ
ดำเนินงาน 
๔.1 นำผลการประเมิน และ
ข้อเสนอแนะจากคณะ
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 วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

กรรมการบริหารวิทยาลัยไป
ปรับปรุงการดำเนินงานในปี
การศึกษาต่อไป 
๔.2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ถอด
บทเรียน หรือเทยีบเคียงผล
การดำเนินงาน กับหน่วยงาน
ที่คัดสรร เพื่อการดำเนินงานสู่
แนวปฏิบัติที่ด ี
๔.3 เผยแพร่แนวปฏิบัติทีด่ ี

  กิจกรรมที่ 6 เสริมสร้าง
ทักษะชีวิต และส่งเสริมพลัง
อำนาจ 
1.วิเคราะห์ทักษะชีวิตโดย
ประเมินความฉลาดทาง
อารมณ์และความแข็งแกร่งใน
ชีวิต 
2.จัดกลุ่มนักศึกษาตามผลการ
วิเคราะห ์
3.จัดประชุมเชิงปฏิบตัิการ
การเสริมสร้างทักษะชีวิตด้าน
ความฉลาดทางอารมณ์และ
ความแข็งแกร่งในชีวิต 
4.จัดกิจกรรมกลุ่มเพื่อ
เสรมิสร้างทักษะชีวิตสำหรับ
นักศึกษากลุ่มเสี่ยง(สุขภาพ

กิจกรรมที่ 6 
นักศึกษาช้ันปีท่ี1-4 
จำนวน 502 คน 
 
 
 
 

วิทยาลัยมี
อัตราการคง
อยู่ของ
นักศึกษา
เพิ่มขึ้น 

กิจกรรมที่ 6 
ปีการศึกษา 
2565 
คร้ังท่ี 1 พุธที่ 
16 พฤศจิกายน 
2565 
คร้ังท่ี 2 พุธที่ 
23 พฤศจิกายน 
2565 
คร้ังท่ี 3 พุธที่ 
21 ธันวาคม 
2565 
คร้ังท่ี 4 วันที่ 
18 มกราคม 
2566 

กิจกรรมที่ 6 
- ค่าตอบแทนวิทยากร
หน่วยงานรัฐบาลจำนวน3 
ช่ัวโมง x4ครั้งx2 คน x600
บาท เป็นเงิน 14,400 บาท  
รวมเงินกิจกรรมที่ 6  
เป็นเงิน 14,400 บาท 
 
 
 
 
 

อ.ดร.ปิยพงศ์ 
สอนลบ  
อ.จุฑามาศ 
แก่นมณี  
น.ส.อัฎฉรา
ภรณ์   
แสนอุบล 
หัวหน้าฝ่าย
วิชาการ ปี
การศึกษา 
2565  
 
 
 
 
 



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๑๗๖ 

 

 วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

กาย สุขภาพจติ และผลการ
เรียนมีแนวโน้มไม่ผ่านเกณฑ์) 
5.ติดตามประเมินผลการ
ดำเนินงาน 

 
 
 
 
 

  กิจกรรมที่ 7 การอนุรักษ์
ศิลปพื้นบ้านดนตรีมังคละ  
1. ขั้นวางแผน  (PLAN) 
- ประชุมวิเคราะห์ผลการ
ดำเนินงานกิจกรรมการ
อนุรักษ์ศิลปพ้ืนบ้านดนตรี
มังคละ และวางแผนการ
ดำเนินกิจกรรม 
2. ขั้นดำเนินการ (DO) 
2.1 ดำเนินกิจกรรมเสริม
หลักสตูร 
-เรียนดนตรีมังคละจาก
ปราชญ์ชาวบ้าน 
-เรียนรำมังคละ 
-เรียนดนตรไีทย 
-การแสดงดนตรีมังคละ 
๒.๒ การแสดงเผยแพร่การ
แสดงดนตรีและรำมังคละใน
เวทีต่างๆเพื่อสืบสานศลิปะ
และวัฒนธรรมท้องถิ่น 

กิจกรรมที่ 7 
-นักศึกษาช้ันปีท่ี ๑ 
จำนวน 150 คน 
-นักศึกษาชมรม
ศิลปะการแสดงฯ 
จำนวน 50 คน 
 
 
 
 
 
 

1.วิทยาลัยมี
การเผยแพร่ 
รักษา สืบสาน 
การทำนุบำรุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม
ดนตรีมังคละ
ต่อสาธารณชน 
2. วิทยาลัยได้
สืบสาน
ประเพณีสำคัญ
ทางศาสนาให้
เป้นที่ประจักษ์
แก่สังคม 

กิจกรรมที่ 7 
ปีการศึกษา 
2566 
1.เรียนดนตรี
และรำ มังคละ 
เดือนมิถุนายน-
สิงหาคม 2566 
2.เรยีนดนตรี
ไทย นักศึกษา
ชมรมฯ เพื่อ
เตรียมแสดงใน 
-วันสถาปนา
วิทยาลัย 
เมษายน-
พฤษภาคม
2566 
-วันไหว้คร ู
มิถุนายน-
กรกฎาคม
2566 

กิจกรรมที่ 7  
(ใช้เงินรายไดส้ถานศึกษา) 
ปีการศึกษา 2566 
- ค่าตอบแทนสอนรำมังคละ 
3 คน x 8 ช.ม.x 2 วัน x 
๒๐๐บาทเป็นเงิน 9,6๐๐ 
บาท  
- ค่าตอบแทนผู้สอนดนตรี
มังคละ ๒ คน x ๘ ช.ม. x ๔ 
วัน x ๒๐๐ บาท เป็นเงิน 
๑๒,๘๐๐ บาท 
- ค่าตอบแทนผู้สอนดนตรไีทย 
2 คน x 36 ช.ม x ๒๐๐ บาท 
เป็นเงิน 14,400 บาท  
-ค่าเช่าชุดเครื่องแต่งกายการ
แสดงดนตรีและรำมังคละ (ปี
การศึกษา ๒๕๖๕ และ 
๒๕๖๖) เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ 
บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ 7  

อ.อังคณา 
เรือนก้อน      
น.ส.สดุารตัน์  
คำวงค์  
ประธานชมรม
ศิลปะการแสด
งฯ  
ปีการศึกษา 
2565 



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๑๗๗ 

 

 วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

 
3. ขั้นตรวจสอบ (Check)   
3.1  มีการตรวจสอบระหว่าง
การดำเนินงานของกิจกรรม 
ระยะเวลา งบประมาณ พร้อม
ประเมินผลตามแบบประเมิน
และวิธีการที่กำหนดขึ้นเพือ่ให้
กิจกรรมทีด่ำเนินการเป็นไป
ตามแผน บรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของกิจกรรม  
3.2  มีการตรวจสอบ
ประเมินผลหลังสิ้นสุดกจิกรรม
ตามระยะเวลาที่กำหนด ตาม
แบบประเมินและการถอด
บทเรียนเพื่อเป็นแนวทาง
พัฒนากิจกรรมและรายงานผล
การดำเนินงานเสนอต่อ
หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา 
4. ขั้นนำผลการประเมินมา
ใช้ในการปรับปรุง และ
พัฒนา (ACT)   
4.1  มีการปรับปรงุกิจกรรม
ก่อนการดำเนินกิจกรรมตาม 
ผลการประเมินความสำเร็จ
ของแผนงานการพัฒนา

เป็นเงิน ๔6,800 บาท 
 



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๑๗๘ 

 

 วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

นักศึกษา ประจำปี
งบประมาณ ต่อไป 
4.2 ปรับปรุงผลการประเมิน
หลังสิ้นสุดกิจกรรมและนำผล
การประเมินเสนอต่อหัวหน้า
งานพัฒนานักศึกษา 

  กิจกรรมที่ 8.1 สืบสาน
วัฒนธรรมวิชาชีพ 
(พิธีไหว้ครู เลื่อนชั้นปี รับ
หมวก มอบสัญลกัษณ์)
วิชาชีพ 
1.ขั้นวางแผน (PLAN)   
1.1. นักศึกษาและอาจารย์ที่
เกี่ยวข้องวิเคราะหผ์ลการ
ประเมินโครงการ ปัญหา และ
อุปสรรค ศึกษาผลการ
ประเมินกจิกรรมที่ผ่านมาใน 
ประเด็นต่างๆ เพื่อออกแบบ
กิจกรรมพิธีไหว้ครู เลื่อนช้ันปี 
รับหมวก มอบสญัลักษณ์
วิชาชีพ 
1.2. งานพัฒนานักศึกษา
ร่วมกับสโมสรนักศึกษา 
ร่วมกันออกแบบกิจกรรม พิธี

กิจกรรมที่ 8.1 
-อาจารย์และแขกผู้
มีเกียรติจำนวน100
คน 
-นักศึกษาปี๑-๔ 
จำนวน 505 คน 
-นักศึกษาปี2 
จำนวน 150 คน 
-ผู้ปกครอง 150 
คน 
 
 

นักศึกษาของ
วิทยาลัยมี
ความกตัญญู
เคารพ ต่อครู
อาจารย ์
 

กิจกรรมที่ 8.1 
ปีการศึกษา 
2566 
20 กรกฎาคม 
2566 
  
 

กิจกรรมที่ 8.1  
(ใช้เงินรายไดส้ถานศึกษา) 
-ค่าตกแต่งสถานที่ เป็นเงิน 
3,000 บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ 8.1 
เป็นเงิน 3,000 บาท 

อ.อังคณา 
เรือนก้อน  
น.ส.รตัน ์
วรางค์   
สุขมากวัฒน์
พง   
นายกสโมสร
นักศึกษา  
ปีการศึกษา 
2566 



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๑๗๙ 

 

 วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

ไหว้ครู เลื่อนช้ันปี รับหมวก 
มอบสัญลักษณ์วิชาชีพ 
1.3. นักศึกษาเขียน
รายละเอียดโครงการและ
กิจกรรมการดำเนินงานตาม
แนว PDCA เสนอขอความ
เห็นชอบจากหัวหน้างาน
กิจการนักศึกษา และนำเข้า
แผนปฏิบัติการประจำปีของ
วิทยาลัย  
1.4 เตรยีมจัดหาวัสดุอุปกรณ์
ในการดำเนินโครงการ 
1.5 ประชาสมัพันธ์โครงการ  
2. ขั้นดำเนินการ (DO) 
2.1 ดำเนินการกจิกรรมตามที่
ได้ออกแบบไว้ในโครงการ  
2.1.1พิธีไหว้ครูและมอบแถบ
หมวกและเข็มสญัลักษณ์ช้ันป ี
2.1.2 กิจกรรมมอบ
สัญลักษณ์วิชาชีพ 
และกิจกรรมมอบหมวกแก่
นักศึกษาช้ันปีท่ี 2 
3. ขั้นตรวจสอบ (Check)   
3.1  มีการตรวจสอบระหว่าง
การดำเนินงานของกิจกรรม 



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๑๘๐ 

 

 วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลา งบประมาณ พร้อม
ประเมินผลตามแบบประเมิน
และวิธีการที่กำหนดขึ้นเพื่อให้
กิจกรรมทีด่ำเนินการเป็นไป
ตามแผน บรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของกิจกรรม  
 3.2  ประเมินความสำเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
วัดตัวชี้วัดโครงการที่กำหนด 
3.3 ถอดบทเรียนผลการ
ดำเนินงานวิเคราะห์ปญัหา
อุปสรรค และแนวทางการ
ปรับปรุง เสนอต่อหัวหน้างาน
พัฒนานักศึกษา เพื่อรับ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
และเป็นข้อมลูนำเข้าในการ
รายงานรองผู้อำนวยการฝา่ย
วิชาการเพื่อรายงานต่อคณะ
กรรมการบริหารวิทยาลัย
ต่อไป 
4. ขั้นนำผลการประเมินมา
ใช้ในการปรับปรุง และ
พัฒนา (ACT)   
- วิเคราะหผ์ลการดำเนิน
กิจกรรมจากการถอดบทเรียน



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๑๘๑ 

 

 วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

และข้อเสนอแนะจาก
ผู้เกี่ยวข้อง นำมาออกแบบ
กิจกรรมการดำเนินงาน เพื่อ
ปรับปรุงในปีต่อไป 

  กิจกรรมที่ 8.2 พัฒนา 
อัตลักษณ์คุณธรรมของ
นักศึกษาพยาบาล (บูรณา
การกับรายวิชาจริยศาสตร์
และกฎหมายวิชาชีพการ
พยาบาล ปีการศึกษา 
2565) 
1.ขั้นวางแผน (PLAN)   
- วางแผนการจัดกิจกรรม
ร่วมกับสาขาวิชาบริหารการ
พยาบาลและพัฒนาวิชาชีพ 
- ผู้รับผดิชอบรายวิชา 
จริยศาสตรฯ์ ดำเนินการ
ออกแบบการจัดการเรียนการ
สอนในรายวิชา และออกแบบ
กิจกรรมพัฒนาอัตลักษณ์
คุณธรรมของนักศึกษา
พยาบาล 
- ผู้รับผดิชอบรายวิชา 
จริยศาสตรฯ์ กำหนดตาราง
การจัดกิจกรรมพัฒนา 

นักศึกษาพยาบาล
ช้ันปีท่ี 2 รุ่น 73 
จำนวน 86 คน 
 

นักศึกษา
ตระหนักใน
หลักจรยิธรรม
วิชาชีพและมี
พฤติกรรม
จริยธรรม
วิชาชีพ 

กิจกรรมที่ 8.2 
วันที่ 4 
พฤศจิกายน 
2565 -  17 
กุมภาพันธ์
2566 

กิจกรรมที่ 8.2  
-ไม่ใช้งบประมาณ 

อ.ดร.อัญชลี  
แก้วสระศรี    
น.ส.สริินุช  
มั่นคง        
ประธาน 
ช้ันปีท่ี 2 



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๑๘๒ 

 

 วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

อัตลักษณ์คณุธรรมของ
นักศึกษาพยาบาลและกำหนด
แนวทางการประเมินผล
กิจกรรม 
- ผู้รับผดิชอบรายวิชา
ประสานงานกับประธาน
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปี
ที่ 2 
2. ข้ันดำเนินการ (DO)- 
ผู้รับผิดชอบรายวิชาและ
อาจารยผ์ู้สอนดำเนินการจดั
กิจกรรมตามแผนท่ีกำหนด 
- งานกิจการนักศึกษาอำนวย
ความสะดวกในเรื่องระยะเวลา
และอุปกรณ์ในการจดักิจกรรม 
3. ข้ันตรวจสอบ (Check) 
- ผู้รับผดิชอบรายวิชา
ดำเนินการติดตามประเมินผล
การดำเนินงาน 
- ถอดบทเรียนการเรียนรู้และ
ผลที่ได้จากการบูรณาการ 
4. ข้ันนำผลการประเมินมาใช้
ในการปรับปรุง และพัฒนา 
(ACT)   



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๑๘๓ 

 

 วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

- วิเคราะหผ์ลการดำเนิน
กิจกรรมจากการถอดบทเรียน
และข้อเสนอแนะจาก
ผู้เกี่ยวข้อง นำมาออกแบบ
กิจกรรมการดำเนินงาน เพื่อ
ปรับปรุงในปีต่อไป 

สรุปงบประมาณโครงการ  RP01-08   211,800  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๑๘๔ 

 

ลำดับที ่๑3 โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีผลลัพธ์การเรียนรู้และทักษะศตวรรษที่ 21 และมีความเป็นเลิศทาง
วิชาการ  
(โครงการพัฒนานักศึกษาแกนนำให้มีผลลัพธ์การเรียนรู้และทักษะศตวรรษที่ 21 และมีความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ) 

รหัสโครงการวิทยาลัยฯ RP01-09 
รหัสโครงการคณะ FON-Edu-S05.1 
 

ส่วนราชการ  คณะพยาบาลศาสตร ์ หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช  ฝ่ายวิชาการ 
แผนงานตามพันธกจิ (เลือกได้เพียง 1 ข้อเท่านั้น)   
 ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากร  
ด้านการวิจัยและนวตักรรม 
 ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม    
 ด้านการส่งเสรมิและทะนุบำรงุศิลปะวัฒนธรรม  
 ด้านบริหารจัดการองค์กรสมรรถนะสูง  

ลักษณะ/ประเภทโครงการ 
◻ โครงการเชิงกลยุทธ์ สบช. ตามกลยุทธ์ที่ ........................................ 
ของแผนยุทธศาสตร์สบช./แผนกลยุทธ์ด้านการเงิน/บุคคล/สารสนเทศ 
 โครงการตามยุทธศาสตร์คณะ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่......กลยุทธ์ที่.....……………… 
 โครงการงานประจำวิทยาลัยฯ ตามพันธกิจที่ 1 ผลิตบัณฑิตพยาบาลและบุคลากรด้าน
สุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

◻ โครงการตามนโยบาย เรื่อง.............................................................................. 
 
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ผลผลิต ระยะเวลา

ดำเนินการ 
งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

1. เพื่อส่งเสริมให้
นักศึกษามีทักษะ
การเรยีนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21  
2. เพื่อส่งเสริม
คุณธรรมนักศึกษา
ด้านความรบัผิดชอบ 
และความซื่อสัตย ์
3. เพื่อให้นักศึกษามี
ทักษะการประกัน
คุณภาพโดยใช้
ความรู้เกี่ยวกับการ

1. คะแนนเฉลี่ย
ทักษะการเรยีนรู้ใน
ศตวรรษที่ ๒๑ ของ
นักศึกษาตามการ
รับรู้ของตนเองของ
นักศึกษาแต่ละช้ันปี 
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
(คะแนนเฉลี่ย
มากกว่าหรือเท่ากับ 
๓.๕๑ จากคะแนน
เต็ม ๕) (ตัวช้ีวัด 6 
ของคณะ และ

กิจกรรมที่ 1 การให้ความรู้
ทักษะการประกนัคุณภาพ 
1. ข้ันเตรียมการ (plan)  
๑.1. วิเคราะห์ผลการ
ดำเนินงานในปีท่ีผ่านมา 
๑.๒ วางแผนการจดักิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ให้
ความรู้ทักษะการประกัน
คุณภาพแก่นักศึกษาทุกคน
และความรู้เกี่ยวกับการ
ประยุกตค์วามรู้การประกัน
คุณภาพกระบวนการ PDCA 

กิจกรรมที่ 1 
-ปีการศึกษา 2565
นักศึกษาทุกช้ันป ี
จำนวน 502 คน 
แกนนำนักศึกษา 
สโมสรนักศึกษา
จำนวน 40 คน 
-ปีการศึกษา 2566
นักศึกษาทุกช้ันป ี
จำนวน 503 คน 
 
 

1. นักศึกษาของ
วิทยาลัยสามารถ
ใช้ความรู้
เกี่ยวกับการใช้
ประกันคุณภาพ
มาใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

กิจกรรมที่ 1 
ครั้งท่ี 2 ของปี
การศึกษา ๒๕๖
5 
8 กุมภาพันธ์ 
2566 
 
ครั้งท่ี 1 ของปี
การศึกษา 
2566 
12 กรกฎาคม 
2566 

กิจกรรมที่ 1 
-ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ.จันทร์จิรา 
ขันทะยศ      
น.ส.ณัฐพัชญ์  
สุขอ้วน      
ประธานชมรม
วิชาการฯ 



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๑๘๕ 

 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

ประกันคณุภาพมา
ใช้ในชีวิตประจำวัน 
4. เพื่อพัฒนาทักษะ
ทางปัญญาในการใช้ 
สบช.โมเดล(ปิงปอง
7สี ในการดูแล
สุขภาพตนเองและ
ผู้อื่น) 
5. เพื่อพัฒนาทักษะ
ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
6. เพื่อส่งเสริมให้
นักศึกษามีทักษะ
การวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี  
7. เพื่อสร้างความ
ตระหนักใน 
อัตลักษณ์ของ
นักศึกษาของ
สถาบันพระบรมราช
ชนก (วินัย หน้าที่ 

ตัวช้ีวัดที่ 1.2.2 
ประเด็นยุทธ์ท่ี 1 
ของ สบช.)  
2. ร้อยละ ๑๐๐ 
ของนักศึกษาท่ีมีผล
การประเมินทักษะ
ศตวรรษที่ ๒๑ ใน
ระดับดีขึ้นไป 
(คะแนนเฉลี่ย
มากกว่าหรือเท่ากับ 
๓.๕๑ จากคะแนน
เต็ม ๕) (ตัวช้ีวัดที่ ๖ 
ของคณะ) 
3. ร้อยละ๑๐๐ ของ
ผู้สำเร็จการศึกษาที่
มีผลการประเมิน 
อัตลักษณ์ของ
สถาบันในระดับดีขึ้น
ไป (คะแนนเฉลี่ย
มากกว่าหรือเท่ากับ 
๓.๕๑ จากคะแนน
เต็ม ๕) (ตัวช้ีวัด 8 
ของคณะ และ
ตัวช้ีวัดที่ 1.3.1 

ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 
๑.๓ ประชาสมัพันธ์กิจกรรม 
๒. ข้ันดำเนินการ (Do) 
2.๑ จดัประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ให้ความรู้ทักษะการประกัน
คุณภาพแก่นักศึกษาทุกคน
และความรู้เกี่ยวกับการ
ประยุกตค์วามรู้การประกัน
คุณภาพกระบวนการ PDCA 
ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 
2.๑.๑ ทดสอบความรู้ก่อน
เรียนเรื่องประกันคณุภาพ
การศึกษาผ่านระบบ
เทคโนโลยีดิจิทลั 
2.๑.๒ บรรยายความรู้
เกี่ยวกับการประยุกตค์วามรู้
การประกันคณุภาพ
กระบวนการ PDCA ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
2.๑.3 มอบหมายให้นักศึกษา
นำทักษะการประกันคุณภาพ
มาจัดการปัญหาด้านการเรียน 
ด้านการใช้ชีวิตประจำวัน โดย

 
 
 
 
 
แกนนำนักศึกษา 
สโมสรนักศึกษา
จำนวน 40 คน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๑๘๖ 

 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

สามัคคี เสียสละ 
สัจจะ กตเวที) 
8. เพื่อเตรียมความ
พร้อมของนักศึกษา
ในการทำงานเมื่อ
สำเรจ็การศึกษา 

ประเด็นยุทธ์ท่ี 1 
ของ สบช.)  
4. ร้อยละ 100 
ของผู้สำเรจ็
การศึกษาท่ีมีผลการ
ประเมินการบริการ
สุขภาพด้วยหัว
ใจความเป็นมนุษย์
ในระดับดีขึ้นไป 
(คะแนนเฉลี่ย
มากกว่าหรือเท่ากับ 
๓.๕๑ จากคะแนน
เต็ม ๕) (ตัวช้ีวัดที่ 
12 ของคณะ 
ตัวช้ีวัด 1.3.2 
ประเด็นยุทธ์ท่ี 1 
ของ สบช.) 
5. ร้อยละ ๗๐ ของ
นักศึกษาท่ีมีผลการ
สอบภาษาอังกฤษ
เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานทีส่ถาบัน
กำหนด (ตัวช้ีวัดที่ 5 
ของคณะ ตัวช้ีวัด 

ผ่านครอบครัวเสมือนหรือ
รายบุคคล(ปรับตาม
สถานการณ์ที่เหมาะสม) โดย
ให้นักศึกษาร่วมกันคิดวางแผน
หาแนวทางในการแก้ปัญหา 
และบอกถึงผลกระทบจากการ
แก้ปัญหาได้และมีแนวทาง
ปฏิบัติตาม PDCA 
2.๑.4 ทดสอบความรูห้ลัง
เรียนเรื่องประกันคณุภาพ
การศึกษาผ่านระบบ
เทคโนโลยีดิจิทลั 
2.๑.5 ประเมินผลการดำเนิน
กิจกรรมกระบวนการประชุม
เชิงปฏิบัติการ 
2.๑.๖ สรุปผลการดำเนิน
กิจกรรม วางแผนนำ 
แนวทางมาพัฒนาปรับปรุงใน
การจัดกิจกรรมครั้งต่อไป 
๒.3.ประชุมเชิงปฏิบัติการ
นักศึกษาแกนนำนักศึกษาใน
การประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับ
การประกันคณุภาพมาใช้ใน
การทำแผนงาน/โครงการ  
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

1.2.1 ประเด็นยุทธ์
ที่ 1 ของ สบช.) 
6. จำนวน
ผลงานวิจัย/งาน
สร้างสรรค/์
นวัตกรรมของ
นักศึกษาท่ีได้รับ
รางวัลระดับชาติ
หรือนานาชาติ  
(ระดับปริญญาตรี
ระดับบณัฑติศึกษา) 
อย่างน้อย 1 ช้ิน 
(ตัวช้ีวัดที่ 7 ของ
คณะ) 
7. ร้อยละ ๑๐๐ 
ของผู้สำเรจ็
การศึกษาท่ีมีผลการ
ประเมินด้านการ
บริการด้วยหัว
ใจความเป็นมนุษย์
ในระดับดีขึ้นไป 
(ประเมินโดยผู้ใช้
บัณฑิต) (ตัวช้ีวัดที่ 
12 ของคณะ)  

และมอบหมายนักศึกษาท่ีเป็น
แกนนำฝึกการเขยีนโครงการ
โดยนำการประกันคุณภาพ
การศึกษามาใช้ในการดำเนิน
กิจกรรม/โครงการสโมสร
นักศึกษาและชมรม  
๓. ข้ันตรวจสอบ (Check) 
- ตรวจสอบปัญหาอุปสรรคใน
การดำเนินการตามแผนงาน
พร้อมหาวิธีการแกไ้ขเพื่อให้
สามารถดำเนินงานได้ตามแผน
และบรรลคุวามสำเรจ็ตาม
วัตถุประสงค์ 
- ตรวจสอบความรู้ของ
นักศึกษา ด้วยแบบทดสอบ
ก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรม 
- ให้นักศึกษาทำแบบสอบถาม 
หลังเข้าร่วมกจิกรรมเพื่อ
ประเมินผลโครงการ ดังน้ี 
- ประเมินทักษะการเรยีนรู้ใน
ศตวรรษที่ ๒๑ ในด้านทักษะ
การคิดวิเคราะห์ อย่างมี
วิจารณญาณและการ
แก้ปัญหา   
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

8. ร้อยละ ๑๐๐ 
ของนักศึกษาท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรมมี
คุณลักษณะบณัฑติ
ตามมาตรฐานผล
การเรยีนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ 5 ประการ 
(คุณธรรม จริยธรรม 
ความรู้ ทักษะทาง
ปัญญา ทักษะ
สัมพันธ์ฯ ทักษะ
วิเคราะห์ทางตัวเลข
ฯ) อยู่ในระดับดีขึ้น
ไป (คะแนนเฉลี่ย
มากกว่าหรือเท่ากับ 
๓.๕๑ จากคะแนน
เต็ม ๕) 
9. ร้อยละ 80 ของ
นักศึกษา มีสุขภาพดี
ตามกรอบแนวคดิ
ของ สบช.โมเดล  
(กลุ่มสีขาว) 
10. ร้อยละ 100 
ของนักศึกษาได้รับ

- ประเมินคณุลักษณะบณัฑติ
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ 5 ประการ ด้าน
คุณธรรม จรยิธรรม ความรู้ 
ทักษะทางปัญญาด้านการคิด
อย่างเป็นระบบ ทักษะ
ความสัมพันธ์ภาวะผู้นำและ
การทำงานเป็นทีม ทักษะด้าน
การสื่อสาร และการวเิคราะห์
ทางตัวเลข และจริยธรรมของ
วิทยาลัยในเรื่องซื่อสัตย์ 
สามัคคี มคีวามรับผิดชอบ  
- ถอดบทเรียนคุณลักษณะ
บัณฑิตตามมาตรฐานผลการ
เรียนรูร้ะดับอุดมศึกษา การ
สร้างเสริมทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21  คุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์  รวมทั้ง
การดำเนินกิจกรรมส่งเสรมิใน
เรื่องการใช้การประกัน
คุณภาพการศึกษา  
- ถอดบทเรียนการนำความรู้
เกี่ยวกับการใช้ประกันคณุภาพ
(PDCA)มาใช้ในชีวิตประจำวัน
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

การเตรียมความ
พร้อมในการทำงาน
เมื่อสำเร็จการศึกษา
จากการเข้าร่วม
กิจกรรม สบช. 
โมเดล 
11. จำนวน
ผลงานวิจัย/งาน
สร้างสรรค/์
นวัตกรรมของ
นักศึกษาท่ีได้รับ
รางวัลระดับชาติ
หรือนานาชาติ ( 
ระดับปริญญาตรี
ระดับบณัฑติศึกษา) 
อย่างน้อย 1 ช้ิน 
(ตัวช้ีวัดที่ 7 ของ
คณะ) 

และสิ่งทีไ่ด้เรียนรูเ้พื่อ
วิเคราะหป์ระโยชน์ท่ีไดร้ับและ
ผลกระทบ และแนวทางการ
ปรับปรุงในการดำเนิน
กิจกรรมครั้งต่อไป 
- ประเมินความพึงพอใจต่อ
การจัดกิจกรรม 
- สรุปผลการประเมินและสรุป
กิจกรรมรายงานต่อหัวหนา้
งานกิจการนักศึกษา และรอง
ฝ่ายวิชาการ  
4. ข้ันนำผลการประเมินมาใช้
ในการปรับปรุง และพัฒนา 
(ACT) 
-  นำผลการประเมินมา
วิเคราะหเ์พื่อนำไปปรับปรุงใน
การจัดกิจกรรมครั้งต่อไป 

 กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริม
ศักยภาพนักศกึษาในการ
สร้างสุขภาพโดยการใช้สบช.
โมเดล 
1. ข้ันเตรียมการ (plan)  
๑.๑ ประชุมรองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการ
งานกิจการนักศึกษาและ

ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
- นักศึกษา ช้ันปีท่ี 
๑ (รุ่นที่ 74) 
จำนวน 150 คน  
- นักศึกษา ช้ันปีท่ี 
๒ (รุ่นที่ 73) 
จำนวน 8๖ คน 

2. นักศึกษาของ
วิทยาลัยมี
สุขภาพด ี
3.วิทยาลยัมี
กิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพ ออก
กำลังกายอย่าง
ต่อเนื่องและเกดิ

ปีการศึกษา 
๒๕๖๕ 
เดือนตุลาคม  
256๕ 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 2 
- ไม่ใช้งบประมาณ 
 

อ.ปิยะเนตร 
วิริยะ
ปราโมทย์  
อ.อวินนท์   
บัวประชุม  
น.ส.วรดา  
ไชยมงคล  
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

สวัสดิการนักศึกษา มอบ
นโยบายการดำเนินกจิกรรมวัตุ
ประสงค์การจัดกิจกรรม และ
ประชุมร่วมกับวิทยากรเพื่อ
ออกแบบกิจกรรม 
๑.๒ มอบหมายอาจารย์
คณะกรรมการงานกิจการ
นักศึกษาเพื่อเป็นแกนนำการ
จัดกิจกรรม (TA) และอาจารย์
ประจำกลุ่ม 
1.3 วางแผนการกำหนด
สมรรถนะรายชั้นปีและ
มอบหมายหน้าที่ความ
รับผิดชอบท่ีชัดเจนตาม
ความสามารถและสมรรถนะ
ของช้ันปีเพื่อเตรียมความ
พร้อมให้นักศึกษาแต่ละชั้นปี
สามารถทำงานบริการทางการ
พยาบาลแก่ผูร้ับบริการด้วย 
สบช.โมเดลเมื่อสำเร็จ
การศึกษาโดย 
นักศึกษาช้ันปีท่ี ๑ มอบหมาย
ให้รับผิดชอบสร้างเสริม
สุขภาพและป้องกันการ

- นักศึกษา ช้ันปีท่ี 
3 (รุ่นที่ 72) 
จำนวน 118 คน 
- นักศึกษา ช้ันปีท่ี 
๔ (รุ่นที่ 7๑) 
จำนวน ๑๔๗ คน 
รวมท้ังสิ้น ๕๐๑ 
คน 
- อาจารย์วิทยากร
ประจำกลุ่มๆละ 2 
คน*5 กลุ่มจำนวน 
10 คน 
ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 
- นักศึกษา ช้ันปีท่ี 
๑ (รุ่นที่ 7๕) 
จำนวน 150 คน  
- นักศึกษา ช้ันปีท่ี 
๒ (รุ่นที ่7๔) 
จำนวน ๑๕๐ คน 
- นักศึกษา ช้ันปีท่ี 
3 (รุ่นที่ 7๓) 
จำนวน ๘6 คน 
- นักศึกษา ช้ันปีท่ี 
๔ (รุ่นที่ 7๒) 
จำนวน ๑๑7 คน 

สัมพันธภาพที่ดี
ของบุคลากรใน
วิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปีการศึกษา 
๒๕๖๖ 
เดือนมิถุนายน 
256๖ 
 
 

อุปนายกฝ่าย
กิจกรรม     
ปีการศึกษา 
2565 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

เจ็บป่วยของตนเองตาม
แนวคิด สบช.โมเดล 
นักศึกษาช้ันปีท่ี ๒ มอบหมาย
ให้รับผิดชอบสร้างเสริม
สุขภาพและป้องกันการ
เจ็บป่วยของตนเองและเพื่อน
นักศึกษาตามแนวคิด สบช.
โมเดล นักศึกษาช้ันปีท่ี ๓ 
มอบหมายใหร้ับผดิชอบสร้าง
เสรมิสุขภาพและป้องกันการ
เจ็บป่วยของตนเองและบคุคล
ใกล้ชิดในครอบครัวเสมือน
ตามแนวคิด สบช.โมเดล 
นักศึกษาช้ันปีท่ี ๔ มอบหมาย
ให้รับผิดชอบสร้างเสริม
สุขภาพและป้องกันการ
เจ็บป่วยของตนเองและฟื้นฟู
สุขภาพผู้ป่วยจริงในหอผู้ป่วย
หรือในชุมชนตามแนวคิด 
สบช.โมเดล 
1.4 วางแผนการจดักิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการการสรา้ง
ชุมชนสุขภาวะตาม  1 
วิทยาลัย 1 ชุมชน 
เทิดพระเกยีรติ

รวม ๕๐3 คน 
- อาจารย์วิทยากร
ประจำกลุ่มๆละ 2 
คน*5 กลุ่มจำนวน 
10 คน 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัวสู่การปฏิบตัิภายใต้ 
แนวคิด “นักศึกษาพยาบาล
สุขภาพดีและพร้อมในการ
ทำงาน ด้วย สบช.โมเดล” 
โดยมีขั้นตอนดังน้ี 
๑.๕ จดัทำโครงการ/กิจกรรม
เสนอรองผู้อำนวยการฝา่ย
วิชาการและเสนอผู้อำนวยการ
เพื่อพิจารณาอนุมัติตามลำดับ 
๑.๖ ประชาสมัพันธ์กับ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
๒. ข้ันดำเนินการ (Do) 
2.1 จดัประชุมวิชาการเชิง
ปฏิบัติการการสร้างชุมชนสุข
ภาวะด้วยการใช้ สบช. โมเดล 
2022 1 วิทยาลยั 1 ชุมชน 
เทิดพระเกยีรติ
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัวสู่การปฏิบตัิภายใต้
กรอบแนวคิด“นักศึกษา
พยาบาลสุขภาพดีและพร้อม
ในการทำงาน ด้วย สบช.
โมเดล” โดยให้ความรูเ้กี่ยวกับ
การประเมินและคัดกรอง
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

สุขภาพโดยใช้ปิงปองจราจร
ชีวิต 7 สี และสรา้งเสริม
สุขภาพและป้องกันการ
เจ็บป่วยของตนเอง ด้วยหลัก 
3 อ 3 ลด และบันทึกภาวะ
สุขภาพตนเองในสมุดสุขภาพ
ตามกิจกรรมในบัตรสร้าง
สุขภาพ 30 บาทป้องกันทุก
โรคแก่นักศึกษาพยาบาลช้ันปี
ที่ 1-4 ตามความสามารถและ
สมรรถนะของช้ันปีตามที่
วางแผนไว้เพื่อเตรียมความ
พร้อมให้นักศึกษาแต่ละชั้นปี
สามารถทำงานบริการทางการ
พยาบาลแก่ผูร้ับบริการด้วย 
สบช.โมเดลเมื่อสำเร็จ
การศึกษา  
2.2 ประเมินความรู้หลังเข้า
ร่วมกิจกรรมประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
2.3 มอบหมายให้นักศึกษานำ
ความรู้ที่ได้จากประชุมเชิง
ปฏิบัติการไปดำเนินการตาม
สมรรถนะชั้นปี ดังที่กำหนดไว้
ในแผน  



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๑๙๔ 

 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

๓. ข้ันตรวจสอบ (Check) 
- ตรวจสอบปัญหาอุปสรรคใน
การดำเนินการตามแผนงาน
พร้อมหาวิธีการแกไ้ขเพื่อให้
สามารถดำเนินงานได้ตามแผน
และบรรลคุวามสำเรจ็ตาม
วัตถุประสงค์ 
- ตรวจสอบความรู้ของ
นักศึกษา ด้วยแบบทดสอบ
ก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรม 
- ให้นักศึกษาทำแบบสอบถาม 
หลังเข้าร่วมกจิกรรมเพื่อ
ประเมินผลโครงการ ดังน้ี 
- ประเมินทักษะการเรยีนรู้ใน
ศตวรรษที่ ๒๑ ในด้านทักษะ
การคิดวิเคราะห์ อย่างมี
วิจารณญาณและการ
แก้ปัญหา และทักษะเชิง
วิชาชีพ ทักษะเชิงวิชาการ 
และทักษะชีวิต  
- ประเมินคณุลักษณะบณัฑติ
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ 5 ประการ ด้าน
คุณธรรม จรยิธรรม ความรู้ 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

ทักษะทางปัญญาด้านการคิด
อย่างเป็นระบบ ทักษะ
ความสัมพันธ์ภาวะผู้นำและ
การทำงานเป็นทีม ทักษะด้าน
การสื่อสาร และการวเิคราะห์
ทางตัวเลข และจริยธรรมของ
วิทยาลัยในเรื่องซื่อสัตย์ 
สามัคคี มคีวามรับผิดชอบ  
- ถอดบทเรียนคุณลักษณะ
บัณฑิตตามมาตรฐานผลการ
เรียนรูร้ะดับอุดมศึกษา การ
สร้างเสริมทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21  คุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์  รวมทั้ง
การดำเนินกิจกรรมส่งเสรมิใน
เรื่องการใช้การประกัน
คุณภาพการศึกษา  
- ถอดบทเรียนสิ่งที่ได้เรยีนรู้
เพื่อวิเคราะหป์ระโยชน์ท่ีไดร้ับ
และผลกระทบ และแนวทาง
การปรับปรุงในการดำเนิน
กิจกรรมครั้งต่อไป 
- ประเมินความพึงพอใจต่อ
การจัดกิจกรรม 



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๑๙๖ 

 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

- สรุปผลการประเมินและสรุป
กิจกรรมรายงานต่อหัวหนา้
งานกิจการนักศึกษา และรอง
ฝ่ายวิชาการ  
4. ขั้นนำผลการประเมินมาใช้
ในการปรับปรุง และพัฒนา 
(ACT) 
-  นำผลการประเมินมา
วิเคราะหเ์พื่อนำไปปรับปรุงใน
การจัดกิจกรรมครั้งต่อไป 

   กิจกรรมที่ 3 สนับสนนุให้
นักศึกษาเข้าร่วมประชุม
วิชาการและนำเสนอผลงาน
วิชาการหรือนวัตกรรมนอก
สถาบัน 
3.1วเิคราะห์ผลการดำเนินการ
และประชุมวางแผน 
3.2 ประสานภาควิชาเกีย่วกับ
รายชื่อผลงานวิชาการวจิัย/
นวัตกรรมของนักศึกษา 
3.3 แสวงหาเวทีวิชาการต่าง
สถาบันที่เปิดโอกาสให้
นักศึกษาไปนำเสนอ/อาจารย์,
นักศึกษาประชุมวิชาการและ

-นักศึกษาจำนวน 
40 คน  
-อาจารย์ 4 คน 

4.วิทยาลยัมีการ
เผยแพร่ ผลงาน
วิชาการและ
นวัตกรรมต่อ
สาธารณชน 
5. วิทยาลัย
ได้รับการ
ยอมรับและเป็น
ที่รู้จักของ
สาธารณชน 
 
 

ปีการศึกษา  
๒๕๖5-๒๕๖6 
เดือนตุลาคม 
๒๕๖5-
กันยายน ๒๕๖
6 

กิจกรรมที่ 3   
(ใช้เงินรายได้สถานศึกษา) 
ภายในประเทศ 
-ค่าลงทะเบียนค่าพาหนะ
ของนักศึกษา 2 เวทีๆละ 4 
คน 
- ค่าลงทะเบียน ๔๐๐ บาท 
x 4 คน x 2 เวที เป็นเงิน  
3,2๐๐ บาท 
- ค่าเบี้ยเลีย้งนักศึกษา ๑๘๐ 
บาท x ๒ วัน x 4 คน x 2 
เวที เป็นเงิน   
2,88๐ บาท 

อ.จุฑามาศ 
แก่นมณี       
นายพงศธร  
อาจสมบูรณ์       
นายกสโมสร
นักศึกษา    
ปีการศึกษา 
2565 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีดำเนนิการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วม
ประชุมวิชาการนอกสถาบัน   
และพัฒนาทักษะการวเิคราะห์
ข้อมูลสื่อสารทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
นำเสนอ                                                        
3.4 ส่งนักศึกษาเข้าร่วมประกวด
ผลงานทุกพันธกิจในเวที
ระดับชาติและนานาชาติ 
3.5 ถอดบทเรียนเกีย่วกับ
ความสำเร็จของการพัฒนา
นักศึกษาท่ีก่อเกิดประโยชน์
สร้างคณุค่าต่อสถาบันชุมชน 

- ค่าเบี้ยเลีย้งอาจารย์ ๒๔๐ 
x ๒ วัน x 1 คน x 2 เวที 
เป็นเงิน 960 บาท 
- ค่าเบี้ยเลีย้งพนักงานขับ
รถยนต์ ๒๔๐ x ๒ วัน x 1 
คน x 2 เวที เป็นเงิน 96๐ 
บาท 
- ค่าที่พักนักศึกษา ๑,๐๐๐ 
บาท x 2 ห้อง x 2 เวที x ๒ 
วัน เป็นเงิน  6,๐๐๐ บาท 
(8000) 
- ค่าที่พักอาจารย์ ๑,๐๐๐ 
บาท x 1 ห้อง x 2 เวที x ๒ 
วัน เป็นเงิน  4,๐๐๐ บาท 
- ค่าที่พักพนักงานขับ
รถยนต์ ๑,๐๐๐ บาท x 1 
ห้อง x 2เวที x ๒ วัน เป็น
เงิน  4,๐๐๐ บาท 
- ค่าจัดจ้างทำโปสเตอร์ เป็น
เงิน   2,000 บาท 
รวมกิจกรรมที่ 3 เป็นเงิน 
26,000 บาท 

สรุปงบประมาณโครงการ RP01-09   26,000  
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ชื่อแผนงาน แผนงานวิจัย  
วัตถุประสงค์ของแผนงาน 1. เป็นกรอบในการดำเนินงานการบริหารงานวิจัย 

2. เป็นแนวทางในการกำกับติดตามการดำเนินงานของงานวิจัย 
3. เป็นแนวทางในการกำกับติดตามการใช้งบประมาณและความสำเร็จของการดำเนินงาน 

ตัวชี้วัดแผนงาน 1. ร้อยละ 80 ของโครงการที่กำหนดตามแผนฯ สามารถดำเนินการได้ 
2. ร้อยละ 80 ของโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จสามารถเบิกจา่ยงบประมาณได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
3. ตัวช้ีวัดความสำเร็จระดับโครงการที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ บรรลุไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80 
4. ตัวช้ีวัดความสำเร็จระดับโครงการของแผนปฏิบัติการประจำปี บรรลุไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ความสอดคล้อง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านสุขภาพ เพ่ือพัฒนาสุขภาวะชมุชนและสังคม 
เป้าประสงค์ที่ 2.1 ผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและนวัตกรรมที่มีคุณภาพสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสขุภาวะของชุมชนหรือสังคม  
             กลยุทธ์ที่ 02-1 เร่งรัดการผลิตเผยแพร่ผลงานวิจัยผลงานวิชาการและนวตักรรมที่มีคณุภาพในระดับชาติและนานาชาติ 
                        ตัวชี้วัดที่ 02-15 ร้อยละของจำนวนผลงานวิจยัและผลงานวิชาการทีต่ีพิมพ์ต่อจำนวนอาจารย์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ (ตัวช้ีวัดที่ 14 ของคณะ) 
                        ตัวชี้วัดที่ 02-16 จำนวนผลงานวิจัย และผลงานวิชาการที่ถูกอ้างอิงในฐานข้อมูลที่ไดร้ับการยอมรับ  
                       ตัวชี้วัดที่ 02-17 จำนวนผลงานวิจัย ผลงานวชิาการและนวตักรรมที่ไดร้ับ สิทธิบัตรหรืออนสุิทธิบัตรหรือได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ (ตัวช้ีวัดที่ 17 
ของคณะ) 
                        ตัวชี้วัดที่ 02-18 จำนวนเงินทุนวิจัยภายนอก (ตัวช้ีวัดที่ 18 คณะ) 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

 
 
 



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๑๙๙ 

 

ลำดับที ่๑4 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการรับทุนวิจัยและนวัตกรรมภายนอก 
(โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจยัในการกำหนดโจทย์วิจัยในคลินกิ เพ่ือรับทุนวิจัยและนวัตกรรมภายนอก) 

รหัสโครงการวิทยาลัยฯ SP02-0๕ 
รหัสโครงการคณะ FON-Res-S15.1 

ส่วนราชการ  คณะพยาบาลศาสตร ์ หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ 
แผนงานตามพันธกจิ (เลือกได้เพียง 1 ข้อเท่านั้น)   
 ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากร  
 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
 ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม    
 ด้านการส่งเสรมิและทะนุบำรงุศิลปะวัฒนธรรม  
 ด้านบริหารจัดการองค์กรสมรรถนะสูง  

ลักษณะ/ประเภทโครงการ 
◻ โครงการเชิงกลยุทธ์ สบช. ตามกลยุทธ์ที่ ........................................ 
ของแผนยุทธศาสตร์สบช./แผนกลยุทธ์ด้านการเงิน/บุคคล/สารสนเทศ 
 โครงการตามยุทธศาสตร์คณะ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่......กลยุทธ์ที่.....……………… 
 โครงการตามยุทธศาสตร์ พันธกจิที่ 2 วิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการ
พยาบาลและสขุภาพ 
◻ โครงการตามนโยบาย เรื่อง.............................................................................. 

 

วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(วิธีดำเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ผลผลิต 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

1. เพื่อสนับสนุนให้
อาจารยไ์ด้รับ
สนับสนุนเงินทุนวิจัย
จากภายนอก 
2. เพื่อสนับสนุนให้
อาจารยผ์ลิตและ
เผยแพรผ่ลงานวิจยั
ผลงานวิชาการ 
นวัตกรรมทีม่ี
คุณภาพอย่าง
คล่องตัว 

3. เพื่อสนับสนุนให้
ผลงานวิจัย ผลงาน
วิชาการ นวัตกรรม

1. จำนวนทุนวิจัย
ภายนอก อย่างน้อย 
400,000 บาท 
2. จำนวนผลงานวิจัย 
ผลงานวิชาการและ
นวัตกรรมทีไ่ดร้ับการ
จดสิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตรหรือได้รับ
รางวัลระดับชาติหรือ
นานาชาติ อย่างน้อย 
1 เรื่อง 
3. ร้อยละของจำนวน
ผลงานวิจัย ผลงาน
วิชาการที่ตีพิมพ์ต่อ

กิจกรรมที่ 1 ประชุมทีมพัฒนา
นวัตกรรมร่วมกับทีมจาก
หน่วยงานภายนอก 
1. จัดประชุมร่วมระหว่างอาจารย์
และบุคลากรหน่วยงานภายนอก
เพื่อพัฒนาแผนงานและ
ดำเนินงานพัฒนานวัตกรรม
ร่วมกัน 
2. ทีมพัฒนานวัตกรรมดำเนินการ
พัฒนานวัตกรรมร่วมกัน 
3. ทีมผู้วิจยัดำเนินการขอจดอนุ
สิทธิบัตร/สิทธิบัตร  
4. สนับสนุนอาจารย์ในการ

อาจารย์ที่มี
ผลงานวิจัย/
วิชาการ ๑๕ 
คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บุคลากรทาง
สุขภาพ มี
นวัตกรรมที่
นำไปใช้ในการ
ดูแลสุขภาพ
ผู้รับบริการ  
 

8-9 ธันวาคม 
2565 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมทีม
พัฒนานวัตกรรมร่วมกับทีม
จากหน่วยงานภายนอก  
(เงินอุดหนุน) 
- ค่าอาหารกลางวัน 50 บาท 
x ๑5 คน X ๒ วัน เป็นเงิน 
1,500 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
25 บาท X ๑5 คน X ๔ มื้อ 
เป็นเงิน 1,500 บาท 
รวมเป็นเงิน 3,๐๐๐ บาท 
 

อ.จติติพร  
ศรีษะเกต ุ
ดร.เบญญาภา 
พรมพุก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๒๐๐ 

 

วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(วิธีดำเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ผลผลิต 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

ของอาจารย์ไดร้ับ
การจดสิทธิบัตรหรือ
อนุสิทธิบัตรหรือ
ได้รับรางวัล
ระดับชาตหิรือ
นานาชาติ 

จำนวนอาจารย์ใน
วารสารระดับชาติ
และนานาชาติ 
(50:8) 

เผยแพรผ่ลงานนวัตกรรมในเวที
ระดับชาติและนานาชาต ิ
5. สรปุและประเมินโครงการใน
ประเด็นการบรรลุวัตถุประสงค์ 
และตัวช้ีวดัที่กำหนด  
6. นำเสนอผลการดำเนินงานและ
แนวทางการพัฒนาต่อคณะ
กรรมการบริหารฯ เพื่อเป็นข้อมูล
ในการพิจารณาปรับปรุงแผนการ
ดำเนินโครงการในปีถัดไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปงบประมาณโครงการ SP02-0๕   3,๐๐๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๒๐๑ 

 

ลำดับที ่๑5 โครงการจัดต้ังศูนย์จริยธรรมวิจัยในคนเครือข่ายภูมิภาค: ภาคเหนือ 
(โครงการขับเคลื่อน/พัฒนาศูนยค์วามเป็นเลิศทางการพยาบาล) 

รหัสโครงการวิทยาลัยฯ RP02-10 
รหัสโครงการคณะ FON-Res-S16 

ส่วนราชการ  คณะพยาบาลศาสตร ์ หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ 
แผนงานตามพันธกจิ (เลือกได้เพียง 1 ข้อเท่านั้น)   
 ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากร  
 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
 ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม    
 ด้านการส่งเสรมิและทะนุบำรงุศิลปะวัฒนธรรม  
 ด้านบริหารจัดการองค์กรสมรรถนะสูง  

ลักษณะ/ประเภทโครงการ 
◻ โครงการเชิงกลยุทธ์ สบช. ตามกลยุทธ์ที่ ........................................ 
ของแผนยุทธศาสตร์สบช./แผนกลยุทธ์ด้านการเงิน/บุคคล/สารสนเทศ 
 โครงการตามยุทธศาสตร์คณะ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่......กลยุทธ์ที่.....……………… 
 โครงการงานประจำวิทยาลัยฯ ตามพันธกิจที่ 2 วิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม
ทางการพยาบาลและสุขภาพ 
◻ โครงการตามนโยบาย เรื่อง.............................................................................. 

 

วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(วิธีดำเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ผลผลิต 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

1. เพื่ออำนวยความ
สะดวกให้อาจารย์ใน
การผลิตผลงานวิจัย 
ผลงานวิชาการและ
นวัตกรรม 
ที่มีคุณภาพสูง
สามารถนำไปใช้
ประโยชน์ในการ
พัฒนาสุขภาวะของ
ชุมชนหรือสังคม 

1. ความพึงพอใจของ
อาจารย์ต่อระบบ
สนับสนุนการวิจัย
โดยรวมอยู่ในระดับ
คะแนน 3.51 ข้ึนไป  
2. ร้อยละ 100 
ของโครงการวิจัย
ของอาจารย์ในแต่
ละปีได้รับการ
รับรองจริยธรรมวจิัย
ในมนุษย์  

กิจกรรมที่ ๑ ประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
กรรมการพิจารณาจริยธรรมวิจัย
ในคน 
๑. ทำหนังสือแต่งตั้ง
คณะกรรมการฯ ระดับเครือข่าย
ภูมิภาค 
๒. ทำหนังสือเชิญทีมร่วมผู้วิจัย
จากหน่วยงานภายนอก 
๓. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการฯ
และฝึกปฏิบัติพิจารณา
โครงการวิจัยที่ขอรับรองฯ 
๔. สรปุและประเมินโครงการใน

อาจารย์  
จำนวน ๑๕ 
คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลงานวิจัย
อาจารย์มีคณุภาพ
เป็นที่ยอมรับ
ระดับชาติและ
นานาชาติ 
 
 

18-19 
มกราคม 2566 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพกรรมการ
พิจารณาจริยธรรมวิจัย
ในคน (เงินรายได้) 
- ค่าถ่ายเอกสาร เป็นเงิน 
2,000 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน 50 
บาท X 15 คน X 2 วัน 
เป็นเงิน 1,500 บาท 
- ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม 25 บาท X 15 
คน X 4 มื้อ  เป็นเงิน 
1,500 บาท 

ดร.เกศกาญจน์  
ทันประภสัสร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๒๐๒ 

 

วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(วิธีดำเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ผลผลิต 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

ประเด็นการบรรลุวัตถุประสงค์ 
และตัวช้ีวัดที่กำหนด  
5. นำเสนอผลการดำเนินงานและ
แนวทางการพัฒนาต่อคณะ
กรรมการบริหารฯ เพื่อเป็นข้อมูลใน
การพิจารณาปรับปรุงแผนการ
ดำเนินโครงการในปีถัดไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

- ค่าตอบแทนวิทยากร
หน่วยงานรัฐบาล 600 
บาท x ๑๔ ช.ม. x ๒ คน  
เป็นเงิน  16,800 บาท   
 - ค่าตอบแทนวิทยากร
หน่วยงานเอกชน 1,200 
บาท x ๑๔ ช.ม. x ๒ คน  
เป็นเงิน  33,600 บาท  
รวมกิจกรรมที่ 1 
เป็นเงิน  55,400 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 กิจกรรมที่ 2 ประชุม
คณะกรรมการศูนย์จริยธรรมวิจัย
ในคน 
 

อาจารย์  
จำนวน ๑๕ 
คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลงานวิจัย
อาจารย์มีคณุภาพ
เป็นที่ยอมรับ
ระดับชาติและ
นานาชาติ  
 
 
 

มกราคม 2566 
- กันยายน 

2566  
(ทุกวันพฤหัสบดี

สัปดาห์ที่ 1 
ของเดือน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ ๒ ประชุม
คณะกรรมการศูนย์
จริยธรรมวิจัยในคน  
(เงินรายได้) 
- ค่าอาหารกลางวัน 50 
บาท X15 คน X 9 วัน 
เป็นเงิน 6,750 บาท 
- ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม 25 บาท X 15 
คน X 18 มื้อ เป็นเงิน  
6,750 บาท 
- ค่าตอบแทนการประชุม
สำหรับกรรมการภายนอก 
1 คน x 1,000 บาท x 9 
ครั้ง เป็นเงิน 9,000 บาท 

ดร.เกศกาญจน์  
ทันประภสัสร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๒๐๓ 

 

วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(วิธีดำเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ผลผลิต 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

- ค่าตอบแทนผู้ทบทวน
โครงการวิจัยด้าน
จริยธรรมวิจัยในมนุษย์ 
ของบุคคลกรในวิทยาลัย 
โครงการแบบยกเว้น/
เร่งรัด 2 คน คนละ 150 
บาท x 24 โครงการ เป็น
เงิน 7,200 บาท  
รวมกิจกรรมที่ ๒   
เป็นเงิน 29,700 บาท 

 
 
 

สรุปงบประมาณโครงการที่ RP02-10   ๘๕,๑๐๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๒๐๔ 

 

ลำดับที ่๑6 โครงการพัฒนาวารสารวิชาการ 
(โครงการขับเคลื่อน/พัฒนาศูนยค์วามเป็นเลิศทางการพยาบาล) 

รหัสโครงการวิทยาลัยฯ RP02-11 
รหัสโครงการคณะ FON-Res-S16 

ส่วนราชการ  คณะพยาบาลศาสตร ์ หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช  ฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ 
แผนงานตามพันธกจิ (เลือกได้เพียง 1 ข้อเท่านั้น)   
 ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากร  
 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
 ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม    
 ด้านการส่งเสรมิและทะนุบำรงุศิลปะวัฒนธรรม  
 ด้านบริหารจัดการองค์กรสมรรถนะสูง  

ลักษณะ/ประเภทโครงการ 
◻ โครงการเชิงกลยุทธ์ สบช. ตามกลยุทธ์ที่ ........................................ 
ของแผนยุทธศาสตร์สบช./แผนกลยุทธ์ด้านการเงิน/บุคคล/สารสนเทศ 
 โครงการตามยุทธศาสตร์คณะ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่......กลยุทธ์ที่.....……………… 
 โครงการงานประจำวิทยาลัยฯ ตามพันธกิจที่ 2 วิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม
ทางการพยาบาลและสุขภาพ 
◻ โครงการตามนโยบาย เรื่อง.............................................................................. 

 

วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(วิธีดำเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ผลผลิต 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

1. เพื่อเป็นแหล่ง
สนับสนุนการ
เผยแพรผ่ลงานวิจยั 
ผลงานวิชาการและ
นวัตกรรมด้าน
สุขภาพของอาจารย์
และบุคลากรสุขภาพ 
2. เพื่อเป็นแหล่ง
เผยแพร่ข้อมลูเชิง
วิชาการ เพื่อการใช้
ประโยชน์แก่สังคม 
ชุมชน  
3. เพื่อเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่ฐาน TCI 

1. วารสารได้
มาตราฐานตามการ
รับรองมาตราฐาน 
TCI 
 

กิจกรรมที่ 1 
ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียม
ความพร้อมเข้าฐาน TCI 
๑. ประสานงานอาจารย์ทีมกอง
บรรณาธิการเตรยีมการเข้า
ประชุม 
๒. ทำหนังสือเชิญวิทยากร 
๓. จัดประชุมเชิงปฏิบตัิการ
วิธีการเตรยีมนำวารสารเข้าสู่
ฐานวารสารระดับชาต ิ
๔. สรปุและประเมินโครงการใน
ประเด็นการบรรลุวัตถุประสงค์ 
และตัวช้ีวัดที่กำหนด  

-อาจารย์  
จำนวน 8 คน 
-เจ้าหน้าท่ี 2 คน 

-บุคลากร
สาธารณสุข 
และอาจารย์มี
แหล่งตีพิมพ์
ผลงานทาง
วิชาการมากข้ึน 
-วารสารมีจำนวน
ผลงานวิจัยและ
ผลงานวิชาการ
ของอาจารย์และ
บุคลากรภายนอก
ที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพรต่ามที่
กำหนด 

1-2 มิถุนายน 
2566 

 
 
 
 
 
 

 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิง
ปฏิบัติการเตรียมความ
พร้อมเข้าฐาน TCI (เงิน
รายได้) 
- ค่าอาหารกลางวัน 50 
บาท X 10 คน X 2 วัน 
เป็นเงิน 1,000 บาท   
- ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม 25 บาท X 10 
คน X 4 มื้อ เป็นเงิน  
1,000 บาท 
- ค่าตอบแทนวิทยากร
หน่วยงานเอกชน 1,200 

ดร.วิสฎิฐ์ศรี 
เพ็งนุ่ม 



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๒๐๕ 

 

วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(วิธีดำเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ผลผลิต 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

7. นำเสนอผลการดำเนินงาน
และแนวทางการพัฒนาต่อคณะ
กรรมการบริหารฯ เพื่อเป็น
ข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุง
แผนการดำเนินโครงการในปี
ถัดไป 

-มีช่องทางในการ
ให้บริการแก่สังคม 
 

บาท x ๑๔ ช.ม. x 1 คน  
เป็นเงิน  16,800 บาท  
- ค่าเดินทางและค่าพาหนะ
วิทยากร (ไป-กลับ) เป็นเงิน 
5,000 บาท 
- ค่าที่พักวิทยากร 1,200 
บาท ๒ คืน เป็นเงนิ 2,400 
บาท 
- ค่าถ่ายเอกสาร 3,000 บาท 
รวมกิจกรรมที่ ๑  
เป็นเงิน 29,200 บาท 

  กิจกรรมที่ ๒  ควบคุมคุณภาพ
วารสารและดูแลระบบ
ฐานข้อมูล Thaijo 
๑. แต่งตั้งกรรมการวารสารฯ 
๒. ประสานงานกับผูดู้แลระบบ
ฐานข้อมูล Thajo เพื่อให้การ
ดำเนินการตีพิมพ์บทความ
วิชาการเป็นไปตามแผน 
3. ประสานงานกับผู้ทรงคุณวุฒิ
การพิจารณาคณุภาพบทความ
วิชาการ 
๓. ส่งผลการประเมินให้ผูเ้ขียน 
แก้ไข และตรวจสอบเพื่อนำ
บทความเผยแพร่ในวารสาร 

-อาจารย์  
จำนวน 30 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-บุคลากร
สาธารณสุข 
และอาจารย์มี
แหล่งตีพิมพ์
ผลงานทาง
วิชาการมากข้ึน 
 
 
 

วันท่ี 1-31 
ธันวาคม 
2565 
วันท่ี 1-31 
มีนาคม 
2566 
วันท่ี 1-30 
มิถุนายน
2566 
วันท่ี 1-30 
กันยายน
2566 
 
 

กิจกรรมที่ ๒  ควบคุม
คุณภาพวารสารและดูแล
ระบบฐานข้อมูล Thaijo 
(เงินรายได้) 
- ค่าบำรุงรักษาเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
(Sever), อุปกรณ์เครือข่าย
ข้อมูล (SAN Switch) และ
อุปกรณ์จดัเก็บข้อมูล 
(Storage) ของระบบ
ThaiJo เป็นเงิน  6,000 
บาท   
- ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินบทความ 30 คน x 

ดร.วิสฎิฐ์ศรี 
เพ็งนุ่ม 
 
 



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๒๐๖ 

 

วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(วิธีดำเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ผลผลิต 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

6. สรปุและประเมินโครงการใน
ประเด็นการบรรลุวัตถุประสงค์ 
และตัวช้ีวัดที่กำหนด  
7. นำเสนอผลการดำเนินงาน
และแนวทางการพัฒนาต่อคณะ
กรรมการบริหารฯ เพื่อเป็น
ข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุง
แผนการดำเนินโครงการในปี
ถัดไป 

 
 
 

500 บาท เป็นเงิน 
15,000 บาท 
รวมกิจกรรมที่ 2  
เป็นเงิน  21,000 บาท 

สรุปงบประมาณโครงการที่ RP02-11   50,200  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๒๐๗ 

 

ลำดับที ่๑7 โครงการเกี่ยวกับการสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ งานสร้างสรรค์ และการนำไปใช้
ประโยชน ์
(โครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือกับสถาบันในต่างประเทศเพ่ือการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัย) 

รหัสโครงการวิทยาลัยฯ RP02-๑2 
รหัสโครงการคณะ FON-Res-R12 
 

ส่วนราชการ  คณะพยาบาลศาสตร ์ หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ 
แผนงานตามพันธกจิ (เลือกได้เพียง 1 ข้อเท่านั้น)   
 ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากร  
 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
 ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม    
 ด้านการส่งเสรมิและทะนุบำรงุศิลปะวัฒนธรรม  
 ด้านบริหารจัดการองค์กรสมรรถนะสูง  

ลักษณะ/ประเภทโครงการ 
◻ โครงการเชิงกลยุทธ์ สบช. ตามกลยุทธ์ที่ ........................................ 
ของแผนยุทธศาสตร์สบช./แผนกลยุทธ์ด้านการเงิน/บุคคล/สารสนเทศ 
 โครงการตามยุทธศาสตร์คณะ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่......กลยุทธ์ที่.....……………… 
 โครงการงานประจำวิทยาลัยฯ ตามพันธกิจที่ 2 วิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม
ทางการพยาบาลและสุขภาพ 
◻ โครงการตามนโยบาย เรื่อง.............................................................................. 

 

วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(วิธีดำเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ผลผลิต 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

1. เพื่อสนับสนุน
ให้อาจารย์ผลิต
และเผยแพร่
ผลงานวิจัยผลงาน
วิชาการ และ
นวัตกรรมทีม่ี
คุณภาพอย่าง
คล่องตัว 
2. เพื่อเพิ่ม
ผลผลติการตีพมิพ์
เผยแพร่
ผลงานวิจัย 
ผลงานวิชาการ ใน

1. ร้อยละของ
จำนวนผลงานวิจัย
ผลงานวิชาการที่
ตีพิมพ์ต่อจำนวน
อาจารย์ในวารสาร
ระดับชาติและ
นานาชาติ (50:8) 
2. จำนวนงานวิจัย 
และผลงานวิชาการ
ที่ถูกอ้างอิงใน
ฐานข้อมูลที่ไดร้ับ
การยอมรับ อย่าง
น้อย 1 เรื่อง 

กิจกรรมที่ 1 พิจารณาโครงร่าง
การวิจัยและจัดสรรทุนวิจัย ฯ 
1. สำรวจความต้องการการ 
ดำเนินการวิจยัของอาจารย ์
2. ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการขอรบั
พิจารณาทุนวิจยั บทความวิชาการ 
ตำรา และงานสร้างสรรค ์
3. คณะกรรมการพิจารณาทุนตาม
นโยบายและระเบียบการเบิกจา่ย
การผลิตผลงานทางวิชาการ
สถานศึกษา 

อาจารย์ 30 คน 
 
 
 
 
 

-อาจารย์มีการ
ผลิตและเผยแพร่
ผลงานวิจัยมากขึ้น 
-อัตราการนำ
งานวิจัยไปอ้างอิง
เพิ่มขึ้น 
 

วันท่ี 1-31 
ธันวาคม 2565 
วันท่ี 1-31 
มีนาคม 2566 
วันท่ี 1-30 
มิถุนายน2566 
วันท่ี 1-30 
กันยายน2566 
 

 

กิจกรรมที่ 1 (เงินรายได้) 
- ค่าสนับสนุนการดำเนินงาน
ของคณะกรรมการจริยธรรม
วิจัยในมนุษย์เครือข่ายภูมภิาค  
เป็นเงิน 20,000 บาท 
(เนื่องจากคณะกรรมการฯ  
อยู่ในระหว่างการพัฒนาจึงยัง
ไม่สามารถพิจารณาโครงการ
แบบ Full board ได้) 
- ค่าสนับสนุนโครงร่างวิจัย 
บทความวิชาการ ตำรา  
เป็นเงิน 800,000 บาท 
 

อ.ดวงใจ 
พรหมพยัคฆ์  
 



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๒๐๘ 

 

วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(วิธีดำเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ผลผลิต 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

วารสารระดับชาติ
และนานาชาต ิ
3. เพื่อส่งเสิรมให้
ผลงานวิจัย 
ผลงานวิชาการ
ได้รับการอ้างอิงใน
ฐานข้อมูลที่
ยอมรับ 
4. เพื่อสนับสนุน
ให้อาจารย์ได้รับ
สนับสนุเงินทุน
วิจัยจากภายนอก 
5. เพื่อสนับสนุน
ให้มีการนำ
ผลงานวิจัยของ
อาจารยไ์ปใช้
ประโยชน ์
 

3. จำนวนทุนวิจัย
ภายนอก อย่างน้อย 
400,000 บาท 
4. จำนวน
ผลงานวิจัย ผลงาน
วิชาการ นวัตกรรม
ของอาจารย์นำไปใช้
ประโยชน์ในการ
พัฒนาสุขภาวะ
ชุมชน อย่างน้อย 1 
เรื่อง 

4. ประกาศผลการพิจารณาทุน 
ผู้รับทุนดำเนินการทำสัญญารับทุน
และเบิกจา่ยเงินตามระเบียบ 
5. สรปุและประเมินโครงการใน
ประเด็นการบรรลุวัตถุประสงค์ 
และตัวช้ีวัดที่กำหนด  
6. นำเสนอผลการดำเนินงานและ
แนวทางการพัฒนาต่อ 
คณะกรรมการบรหิารฯ เพื่อเป็น
ข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุง
แผนการดำเนินโครงการในปีถัดไป 

รวมกิจกรรมที่ 1 
เป็นเงิน 820,000 บาท 

กิจกรรมที่ ๒  
สนับสนุนการได้รับทุนการวิจัย
จากแหล่งทุนภายนอก 
1. สำรวจความต้องการการ 
ดำเนินการวิจยัของอาจารย ์
2. ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนวิจัยจาก
หน่วยงานภายนอก 
3. ประสานงานให้อาจารย์ในการ
เตรียมโครงร่างวิจัยเพื่อส่งขอรับ
การพิจารณาทุนจากแหล่งทุน
ภายนอก 
4. อำนวยความสะดวกในการส่ง
โครงร่างวิจัยของอาจารย์เพื่อส่ง

อาจารย์ 5 คน -ได้รับการยอมรับ
จากหน่วยงานที่
จัดสรรทุนวิจัย 

วันท่ี 1-31 
ธันวาคม 2565 
วันท่ี 1-31 
มีนาคม 2566 
วันท่ี 1-30 
มิถุนายน2566 
วันท่ี 1-30 
กันยายน2566 
 
 

กิจกรรมที่ ๒  
สนับสนุนการได้รับทุนการ
วิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 
- ไม่ใช้งบประมาณ 
 

อ.จิตติพร 
ศีรษะเกต ุ 



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๒๐๙ 

 

วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(วิธีดำเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ผลผลิต 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

ขอรับการพิจารณาทุนจากแหล่ง
ทุนภายนอก 
5. ติดตามผลการพิจารณาทุนวิจัย 
และแจ้งอาจารย์ในการเซ็นสญัญา
ทุนกับแหล่งทุนวิจัย 
6. ติดตามความก้าวหน้าของ
โครงการและอำนวยความสะดวก
ด้านต่างๆ  
7. สรปุและประเมินโครงการใน
ประเด็นการบรรลุวัตถุประสงค์ 
และตัวช้ีวัดที่กำหนด  
8. นำเสนอผลการดำเนินงานและ
แนวทางการพัฒนาต่อ 
คณะกรรมการบรหิารฯ เพื่อเป็น
ข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุง
แผนการดำเนินโครงการในปีถัดไป 

  กิจกรรมที่ 3 
สนับสนุนการนำผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน ์
1. วิเคราะหผ์ลงานวิจัย ผลงาน
วิชาการที่พร้อมในการนำไปใช้
ประโยชน ์
2. ประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ที่
พร้อมในการนำผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชนส์รุปผลการวิจัยสำหรับ

อาจารย์ 5 คน -วิทยาลัยมี
งานวิจัยท่ีมี
คุณภาพ สามารถ
นำไปใช้ประโยชน์
ได ้

วันท่ี 1-31 
ธันวาคม 2565 
วันท่ี 1-31 
มีนาคม 2566 
วันท่ี 1-30 
มิถุนายน2566 
วันท่ี 1-30 
กันยายน2566 
 

กิจกรรมที่ 3 สนับสนุนการ
นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน ์
- ไม่ใช้งบประมาณ 

ดร.กรวิกา  
พรมจวง 



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๒๑๐ 

 

วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(วิธีดำเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ผลผลิต 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

การนำไปใช้ประโยชน์ 
3. อาจารยบ์ันทึกข้อความขอ
ส่งผลงานวิจยัเพื่อนำไปใช้
ประโยชน์ถึงหน่วยงานเป้าหมาย  
และงานวิจัยฯดำเนินการตาม
ระบบและกลไกคุ้มครองสิทธ์ิ
ผลงานวิจัย 
4. กรณีที่มีหนังสือจากหน่วยงาน
ภายนอก ขอใช้ประโยชน์จาก
งานวิจัยของอาจารย์  งานวิจัยฯ
ดำเนินการตามระบบและกลไก
คุ้มครองสิทธ์ิผลงานวิจัย 
5. สรปุและประเมินโครงการใน
ประเด็นการบรรลุวัตถุประสงค์ 
และตัวช้ีวัดที่กำหนด  
6. นำเสนอผลการดำเนินงานและ
แนวทางการพัฒนาต่อคณะ
กรรมการบริหารฯ เพื่อเป็นข้อมูล
ในการพิจารณาปรับปรุงแผนการ
ดำเนินโครงการในปีถัดไป  

สรุปงบประมาณโครงการที่ RP02-๑2    820,000  
 

 
 
 



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๒๑๑ 

 

 
 

ชื่อแผนงาน แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม  
วัตถุประสงค์ของแผนงาน 1. เป็นกรอบในการดำเนินงานการบริหารงานบริการวิชาการและศนูย์ความเป็นเลิศ 

2. เป็นแนวทางในการกำกับตดิตามการดำเนินงานของงานบริการวชิาการและศูนย์ความเป็นเลศิ 
3. เป็นแนวทางในการกำกับตดิตามการใช้งบประมาณและความสำเร็จของการดำเนินงาน 

ตัวชี้วัดแผนงาน 1. ร้อยละ 80 ของโครงการที่กำหนดตามแผนฯ สามารถดำเนินการได ้
2. ร้อยละ 80 ของโครงการทีด่ำเนินการแล้วเสร็จสามารถเบิกจา่ยงบประมาณได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
3. ตัวช้ีวัดความสำเร็จระดับโครงการที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ บรรลไุม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
4. ตัวช้ีวัดความสำเร็จระดับโครงการของแผนปฏิบัติการประจำปี บรรลไุม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ความสอดคล้อง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการแก่สังคมเพ่ือตอบสนอง ความต้องการของระบบสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
เป้าประสงค์ที่ 3.1 ให้บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของสังคมและเขตบริการสุขภาพที ่2 
             กลยุทธ์ที่ 03-1 พัฒนาศูนย์บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของระบบสุขภาพของประเทศ 
                         ตัวชี้วัดที่ 03-19 วิทยาลัยมีระดับความสำเรจ็ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของศูนย์บริการวิชาการ ระดับ 5 (ตัวช้ีวัดที่ 21 ของคณะ) 
                         ตัวชี้วัดที่ 03-20 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับเชิญเป็นวิทยากร กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีปรึกษาเพิ่มขึ้นจากปีท่ีผา่นมาทั้งระดับชาติและนานาชาติ 
                         ตัวชี้วัดที่ 03-21 ร้อยละของอัตราเพิ่มของการพัฒนาหลักสูตรใหม่ที่นำไปใช้เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (ตัวช้ีวัดที่  22 ของคณะ) 
                         ตัวชี้วัดที่ 03-22 ร้อยละของหลักสูตรฝึกอบรมที่มีค่า NPS ระดับดีมากข้ึนไป (ตัวช้ีวัดที่ 1.3.3 ประเด็นยุทธ์ที่ 3 ของ สบช.) 
                         ตัวชี้วัดที่ 03-23 ร้อยละของอัตราเพิ่มของเงินรายได้จากการบริการวิชาการเทยีบกับปีท่ีผ่านมา 
เป้าประสงค์ที่ 3.๒ พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการจัดการโรคเร้ือรัง 
           กลยุทธ์ที่ 03-2 พัฒนาชุมชนเข้มแข็งด้านการจัดการโรคเรื้อรังที่ยั่งยืน  
                      ตัวชี้วัดที่ 03-24  ร้อยละของประชาชนท่ีอยู่ในชุมชนที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านสุขภาพด้วย สบช. โมเดล (ตัวช้ีวัดที ่1.3.2 ประเด็นยุทธ์ที่ 3 ของ สบช.) 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

 



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๒๑๒ 

 

ลำดับที ่๑8 โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการ 
(โครงการพัฒนา/จัดต้ังศูนย์ฝึกอบรมด้านวิชาการหรือวิชาชีพท่ีมีความเป็นเลิศในระดับภูมิภาคท่ี
ตอบสนองความต้องการของระบบสุขภาพของประเทศและอาเซียน) 

รหัสโครงการวิทยาลัยฯ SP๐๓-06 
รหัสโครงการคณะ FON-Ser-S21 
 

ส่วนราชการ  คณะพยาบาลศาสตร ์ หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ 
แผนงานตามพันธกจิ (เลือกได้เพียง 1 ข้อเท่านั้น)   
 ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากร  
 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
 ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม    
 ด้านการส่งเสรมิและทะนุบำรงุศิลปะวัฒนธรรม  
 ด้านบริหารจัดการองค์กรสมรรถนะสูง  

ลักษณะ/ประเภทโครงการ 
◻ โครงการเชิงกลยุทธ์ สบช. ตามกลยุทธ์ที่ ........................................ 
ของแผนยุทธศาสตร์สบช./แผนกลยุทธ์ด้านการเงิน/บุคคล/สารสนเทศ 
 โครงการตามยุทธศาสตร์คณะ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่......กลยุทธ์ที่.....……………… 
 โครงการตามยุทธศาสตร์วิทยาลัยฯ พันธกิจที่ 3 ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยเน้นความ
ร่วมมือกับชุมชน เพื่อสร้างเสรมิสขุภาวะชุมชน 
◻ โครงการตามนโยบาย เรื่อง.............................................................................. 

 
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(วิธีดำเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ผลผลิต ระยะเวลา

ดำเนินการ 
งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

1. เพื่อพัฒนา
หลักสตูรฝึกอบรม
ที่ได้มาตรฐานและ
ตอบสนองความ
ต้องการของระบบ
สุขภาพใน
ระดับประเทศ 2. 
เพื่อให้บริการ
วิชาการที่
ตอบสนองความ
ต้องการของสังคม
และเขตบริการ
สุขภาพ 

1. มีหลักสูตรที่นำไปใช้ 
อย่างน้อย 1 หลักสตูร 
2. หลักสูตรฝึกอบรมที่
มีความพึงพอใจและ
ความซื่อสัตย์ของผู้เข้า
อบรม (NPS: Net 
Promoter Score) 
ระดับดีมากข้ึนไป ร้อย
ละ 100 
3. อัตราเพิ่มของเงิน
รายได้จากการบริการ
วิชาการเมื่อเทียบกับปีที่

กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรอบรม
ระยะสั้น: โครงการการประชุมเชงิ
ปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรการ
ฟ้ืนฟูวิชาการการรักษาโรคเบื้องต้น 
ประจำปี 2566   
1. รวบรวมข้อมูลประเมินหลักสูตร
ที่ผ่านมา 
2. ประชุมกลุ่มเพื่อปรับปรุง/พัฒนา
หลักสตูร 
3. จัดทำหลักสตูรเสนอต่อสภาการ
พยาบาล เพื่อขออนุมัติหน่วย
คะแนน CNEU 
4. ไดร้ับอนุมัตจิากสภาการพยาบาล 

อาจารย์และ
วิทยากร
ภายนอก 10 
คน 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชาชนไดร้ับ
บริการดา้น
สุขภาพท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
มากขึ้น 

11 ตลุาคม-23 
ธันวาคม 2565 

(เงินรายได้) 
- ค่าอาหารกลางวันสำหรับ
อาจารย์และวิทยากร จำนวน 
1๐ คน x 80 บาท x  1 มื้อ 
เป็นเงิน  800  บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
สำหรับอาจารย์และวิทยากร 
จำนวน 1๐ คน x 25 บาท x 
1 มื้อ เป็นเงิน 250 บาท 
- ค่าธรรมเนยีมขอรับรอง
หลักสตูรจากสภาการพยาบาล 
จำนวน 2,000 บาท 

อ.เพ็ญนภา 
ดำมินเศก   
 



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๒๑๓ 

 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

ที่ 2  
3. เพื่อให้ผู้เข้า
อบรมมีความรู้ 
ความสามารถ 
ด้านการรักษาโรค
เบื้องต้น 
4. เพื่อส่งเสริม
การเป็นวิทยากร
มืออาชีพของ
อาจารย ์
5. เพื่อสร้าง
รายได้โดยการ
บริการวิชาการแก่
สังคมเพื่อความ
มั่นคงของวิทยาลัย
ฯ  
6. เพื่อส่งเสริมให้
อาจารย์นำความรู้
จากการบริการ
วิชาการไปใช้
ประโยชน์ในการ
พัฒนานักศึกษา 
 

ผ่านมา อย่างน้อยร้อย
ละ 5 
4. มีรายวิชาที่นำความรู้
จากการบริการวิชาการ
ไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาการจัดการเรยีน
สอนอย่างน้อย 1 
รายวิชา 
 

5. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและ
เตรียมความพร้อมเปิดหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าธรรมเนียมการรับรอง
สถาบันหลัก 5,000 บาท 
- ค่าตอบแทนวิทยากร
หน่วยงานรัฐบาล จำนวน 2 
คน x จำนวน 3 ช่ัวโมง ๆ ละ 
600 บาท เป็นเงิน 3,600 
บาท 
รวมเป็นเงิน 11,650 บาท 
  

สรุปงบประมาณโครงการ SP03-06   11,650  
 



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๒๑๔ 

 

ลำดับที ่๑9 โครงการพัฒนาศักยภาพของวิทยาลัยในการบริการวิชาการสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
(One College One Community) ตำบลสมอแข จังหวัดพิษณุโลก) 

รหัสโครงการวิทยาลัยฯ SP๐๓-๐7 
รหัสโครงการคณะ FON-Ser-S19 

ส่วนราชการ  คณะพยาบาลศาสตร ์ หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช  ฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ 
แผนงานตามพันธกจิ (เลือกได้เพียง 1 ข้อเท่านั้น)   
 ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากร  
 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
 ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม    
 ด้านการส่งเสรมิและทะนุบำรงุศิลปะวัฒนธรรม  
 ด้านบริหารจัดการองค์กรสมรรถนะสูง  

ลักษณะ/ประเภทโครงการ 
◻ โครงการเชิงกลยุทธ์ สบช. ตามกลยุทธ์ที่ ........................................ 
ของแผนยุทธศาสตร์สบช./แผนกลยุทธ์ด้านการเงิน/บุคคล/สารสนเทศ 
 โครงการตามยุทธศาสตร์คณะ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่......กลยุทธ์ที่.....……………… 
 โครงการตามยุทธศาสตร์วิทยาลัยฯ พันธกิจที่ 3 ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยเน้นความ
ร่วมมือกับชุมชน เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน 
◻ โครงการตามนโยบาย เรื่อง.............................................................................. 

 
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(วิธีดำเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ผลผลิต ระยะเวลา

ดำเนินการ 
งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

1. เพื่อพัฒนาศูนย์
ความเป็นเลิศทาง
วิชาการด้านการ
จัดการโรคเรื้อรัง  
2. เพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน (One 
College One 
Community) โดย
ใช้แนวคิด สบช.
โมเดล 
3. เพื่อพัฒนา
ศักยภาพในการ
บริการวิชาการใน

1. มีชุมชนเป้าหมายใน
การบริการวิชาการสู่การ
เสรมิสร้างความเขม้แข็ง
ของชุมชน (One 
College One 
Community) โดยใช้
แนวคิด สบช.โมเดล
จำนวน 8 หมู่บ้าน 
2. ร้อยละของการ  คัด
กรองประชาชนตาม
เกณฑส์บช.โมเดล ร้อย
ละ 95 ข้ึนไป 

1.ประสานงานการดำเนิน
โครงการร่วมกับเจ้าหน้าท่ี
สาธารณสุขและแกนนำชุมชน
ตำบลสมอแข   
2. ดำเนินการร่วมกับผู้นำชุมชน 
อสม.ในการคดักรองโรคเรื้อรัง
ประชาชนตามแนวคดิสบช.โมเดล
สำหรับประชาชนใน 8 หมู่บ้าน    
3. จัดการทำประชาคมในหมู่บ้าน 
คืนข้อมูลผลการคัดกรองโรคเรื้อรงั
ของประชาชน  เพื่อร่วมกับ
ประชาชนในการวางแผนการจัด
กิจกรรมเพื่อการแก้ปัญหาสุขภาพ 
กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มป่วย 

- อาจารย์ จำนวน 
10 คน 
- การคัดกรอง
สุขภาพ: ประชาชน
อายุ 15 ปีข้ึนไปใน
ตำบลสมอแขจำนวน 
4 หมู่บ้าน  
- การจัดกิจกรรม
สร้างเสริมสุขภาพ
ประกอบด้วย  
กลุ่มเสี่ยง และกลุ่ม
ป่วยโรคเรื้อรัง จาก 
8 หมู่บ้าน 
 

1. ตำบลสมอแข
เป็นชุมชน
เข้มแข็งด้านการ
จัดการโรคเรื้อรัง 
2. วิทยาลัยฯ 
เป็นศูนย์
รวบรวมความรู้
เกี่ยวกับการ
จัดการโรคเรื้อรัง
ที่นำไปใช้
ประโยชน์ในการ
ดูแลสุขภาพ
ผู้รับบริการ 

เดือนธันวาคม 
2565-
พฤษภาคม 
2566 

ใช้งบประมาณ
ดำเนินการจากกองทุน
สุขภาพประจำตำบล
สมอแข  

อ.สุรีรตัน ์
ณ วิเชียร 
  



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๒๑๕ 

 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

การเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
4.เพื่อนำองค์ความรู้
จากการบริการ
วิชาการในโครงการ
มาพัฒนาผลลัพธ์
การเรยีนรู้แก่
นักศึกษา 
 

3. จำนวน Incidence 
rate รายใหม่ของ
ประชาชนเป้าหมาย 
ไม่เกินร้อยละ 5 
4. จำนวนประชาชนราย
เก่าดีขึ้นไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 10 
5. จำนวนผลงานวิจัย
จากการดำเนินงานสบช.
โมเดล อย่างน้อย 1 
เรื่อง 
6. มีการผลติคู่มือ/
นวัตกรรม สำหรับ
ประชาชนจากสบช.
โมเดล  1 ช้ินงาน 
7. จำนวนหมู่บ้าน/
ชุมชน ท่ีนำสบช.โมเดล
ไปใช้ประโยชน์ในการ
สร้างสุขภาพประชาชน
ภายหลัง    1 ปี อย่าง
น้อย 1 ชุมชน 
8. อาจารย์อย่างน้อย
ร้อยละ 5 เข้าร่วมใน
การให้บริการวิชาการ

4. ประชาสัมพันธ์โครงการให้กับ
ประชาชนกลุ่มเสี่ยง กลุม่ป่วยเข้า
ร่วมโครงการ พร้อมทั้ง กระตุ้นให้
อาจารย์มสี่วนร่วมในการจัด
กิจกรรม  
5. ร่วมกับผู้นำชุมชนจัดกิจกรรม
ให้ความรู้ มุ่งเน้นการสร้างเสริม
สุขภาพป้องกันโรคการปรับเปลีย่น
พฤติกรรมในกลุ่มเสี่ยง และเฝ้า
ระวังภาวะแทรกซ้อนในกลุ่มป่วย    
6. กระตุ้นส่งเสรมิความต่อเนื่อง
ในการจัดกิจกรรมการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพในกลุม่เสี่ยงและ
กลุ่มป่วย 
7. การตดิตามและประเมิน
ความสำเร็จของการดำเนิน
กิจกรรมสร้างเสรมิสุขภาพโดย
ติดตามผลลัพธ์ดา้นสุขภาพของ
ประชาชนกลุ่มเสี่ยงและกลุม่ป่วย
โรคเรื้อรัง 
8. การถอดบทเรียนคณุค่า        
ที่ได้จากการดำเนินโครงการ
ร่วมกับผู้นำชุมชน อสม.เพื่อนำไป
ปรับปรุงการดำเนินการ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. นักศึกษา
รายวิชาการ
พยาบาลอนามยั
ชุมชนได้รับการ
พัฒนาด้าน
ผลลัพธ์การ
เรียนรูจ้าก
โครงการ(One 
College One 
Community)  



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๒๑๖ 

 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

ตามความต้องการของ
ชุมชน 
 

9. สรปุและประเมินโครงการใน
ประเด็นการบรรลุวัตถุประสงค์ 
และตัวช้ีวัดที่กำหนด  
9. นำเสนอผลการดำเนินงานและ
แนวทางการพัฒนาต่อคณะ
กรรมการบริหารฯ เพื่อเป็นข้อมูล
ในการพิจารณาปรับปรุงแผนการ
ดำเนินโครงการในปีถัดไป 

สรุปงบประมาณโครงการ SP03-07   0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๒๑๗ 

 

ลำดับที ่20 โครงการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขตามความต้องการของระบบสุขภาพและบริบทพ้ืนที่  
(หลักสูตรผู้บริหารสาธารณสุขระดับต้น ปีงบประมาณ 2566) 
(โครงการพัฒนาหลักสูตร ที่ตอบสนองระบบสขุภาพ หรือคลังหลกัสูตร 

รหัสโครงการวิทยาลัยฯ RP03-13 
รหัสโครงการคณะ FON-Ser-S20 
 

ส่วนราชการ  คณะพยาบาลศาสตร ์ หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช  ฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ 
แผนงานตามพันธกจิ (เลือกได้เพียง 1 ข้อเท่านั้น)   
 ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากร  
 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
 ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม    
 ด้านการส่งเสรมิและทะนุบำรงุศิลปะวัฒนธรรม  
 ด้านบริหารจัดการองค์กรสมรรถนะสูง  

ลักษณะ/ประเภทโครงการ 
◻ โครงการเชิงกลยุทธ์ สบช. ตามกลยุทธ์ที่ ........................................ 
ของแผนยุทธศาสตร์สบช./แผนกลยุทธ์ด้านการเงิน/บุคคล/สารสนเทศ 
 โครงการตามยุทธศาสตร์คณะ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่......กลยุทธ์ที่.....……………… 
 โครงการงานประจำวิทยาลัยฯ พันธกิจที่ 3 ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยเน้นความร่วมมือ
กับชุมชน เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน 
◻ โครงการตามนโยบาย เรื่อง.............................................................................. 

 
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(วิธีดำเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ผลผลิต ระยะเวลา

ดำเนินการ 
งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

1. เพื่อบริการ
วิชาการตามความ
ต้องการของ
หน่วยงานด้าน
สุขภาพและสังคม 
2. เพื่อให้ผู้เข้า
อบรมมีความรู้ 
ความ สามารถใน
การบริหาร 
3. สรา้งความตระหนัก
ถึงบทบาทหน้าที่ใน
การพัฒนาตนเอง งาน 

1. เป็นโครงการ
บริการวิชาการที่
ตอบสนองความ
ต้องการของหน่วยงาน
ด้านสุขภาพ 
2. บุคลากร
สาธารณสุข 
มีความรูต้ามเกณฑ์
อย่างน้อยร้อยละ 80 
3. ความพึงพอใจและ
ความซื่อสัตย์ของผู้เข้า
รับการอบรม (NPS: 
Net Promoter 

1. วางแผนดำเนินการจดัอบรม 
2. เตรียมการจัดอบรม 
3. ดำเนินการจัดอบรม 
4. สรปุและประเมินโครงการใน
ประเด็นการบรรลุวัตถุประสงค์ 
และตัวช้ีวัดที่กำหนด  
5. นำเสนอผลการดำเนินงาน
และแนวทางการพัฒนาต่อคณะ
กรรมการบริหารฯ เพื่อเป็น
ข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุง
แผนการดำเนินโครงการในปี
ถัดไป 
 

ผู้บริหาร
สาธารณสุข  
จำนวน 55 คน 

1. ระบบบริการ
สาธารณสุขมี
บุคลากรระดบั
ผู้บริหารเพิ่มขึ้น 
2. ประชาชน
ได้รับบริการด้าน
สุขภาพ ที่มี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

ช่วงเตรียมการ 
วันท่ี 24 -28 
เมษายน  
2566 
ช่วงดำเนินการ 
วันท่ี 22 
พฤษภาคม – 9 
มิถุนายน2566 
 
 

(เงินรายได้) 
รายรับตามแผนฯ 
-ค่าสนับสนุนการอบรมจาก
วิทยาลัยนักบรหิาร
สาธารณสุข 19,000 บาท 
x 55 คน  
รวมเป็นเงิน
1,045,000 บาท 
 
ได้รับจัดสรร 60%  
เป็นเงิน 627,000 บาท 
- ค่าตอบแทนวิทยากร
หน่วยงานเอกชน จำนวน 3 

อ.ดร.จิต
ตระการ  
ศุกร์ด ี
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

และการทำงานร่วมกับ
ผู้อื่น  

Score) อยู่ในกลุ่ม 3 
Promoter มากกว่า
ร้อยละ 60 
 

คน x จำนวน 6 ช่ัวโมง ๆ ละ 
1,200 บาท เป็นเงิน  
21,600 บาท 
- ค่าตอบแทนวิทยากร 
หน่วยงานรัฐบาล  
เป็นเงิน 215,400 บาท 
- ค่าเดินทางและค่าพาหนะ
วิทยากร (ไป-กลับ)  
เป็นเงิน 5,000 บาท 
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นเงิน 
5,000 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
สำหรับคณะกรรมการและ
วิทยากรช่วง Online (10 
วัน) จำนวน 10 คน x 35 x 
2 มื้อ x 10 วัน เป็นเงิน 
7,000 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
สำหรับผู้บรหิารสาธารณสุข
คณะกรรมการและวิทยากร
ช่วง Onsite (6 วัน) จำนวน 
70 คน x 35 x 2 มื้อ x 6 
วัน เป็นเงิน 29,400 บาท 
- ค่าอาหารกลางวันสำหรับ
คณะกรรมการและวิทยากร
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

ช่วง Online (10 วัน) 
จำนวน 10 คน x 90 บาท x 
10 วัน เป็นเงิน 9,000 บาท 
- ค่าอาหารกลางวันและเย็น
สำหรับผู้บรหิารสาธารณสุข
คณะกรรมการและวิทยากร
ช่วง Onsite (6 วัน) จำนวน 
70 คน x 350 บาท x 6 วัน 
เป็นเงิน 147,000 บาท 
- ค่าที่พักผู้เข้าอบรม จำนวน 
55 คน x 400 บาท x 6 วัน 
เป็นเงิน 132,000 บาท 
- ค่าถ่ายเอกสาร และจดัทำ
รูปเลม่ เป็นเงิน 23,100 
บาท 
- พัสดุสำหรับป้องกัน 
ควบคุมหรือรักษาโรคโควิด 
19 
เป็นเงิน 5,420 บาท 
- ค่าเข็มผบต. 55 x 90 
บาท เป็นเงิน 4,950 บาท 
- ค่ากระเป๋า จำนวน 55 ใบ 
ๆ ละ 250 บาท เป็นเงิน 
13,750 บาท 
 



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๒๒๐ 

 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

- ค่าจ้างทำวุฒิบัตรพร้อมปก
จำนวน 55 คน ๆ ละ 245 
บาท เป็นเงิน 13,475 
บาท 
- ค่าจ้างตกแต่งสถานท่ีงาน
มอบวุฒิบัตร จำนวน 
5,000 บาท 
- ค่ากรอบใส่วุฒิบัตรเรียนดี 
จำนวน 3 อันๆละ 250 
บาท เป็นเงิน 750 บาท 

สรุปงบประมาณโครงการ RP03-13                                          637,845  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๒๒๑ 

 

ลำดับที ่21 โครงการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขตามความต้องการของระบบสุขภาพและบริบทพ้ืนที่  
(หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติท่ัวไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) 
รุ่นที่ 20) 
(โครงการพัฒนาหลักสูตร ที่ตอบสนองระบบสขุภาพ หรือคลังหลกัสูตร) 

รหัสโครงการวิทยาลัยฯ RP๐๓-14 
รหัสโครงการคณะ FON-Ser-S20 
 

ส่วนราชการ  คณะพยาบาลศาสตร ์ หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช  ฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ 
แผนงานตามพันธกจิ (เลือกได้เพียง 1 ข้อเท่านั้น)   
 ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากร  
 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
 ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม    
 ด้านการส่งเสรมิและทะนุบำรงุศิลปะวัฒนธรรม  
 ด้านบริหารจัดการองค์กรสมรรถนะสูง  

ลักษณะ/ประเภทโครงการ 
◻ โครงการเชิงกลยุทธ์ สบช. ตามกลยุทธ์ที่ ........................................ 
ของแผนยุทธศาสตร์สบช./แผนกลยุทธ์ด้านการเงิน/บุคคล/สารสนเทศ 
 โครงการตามยุทธศาสตร์คณะ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่......กลยุทธ์ที่.....……………… 
 โครงการงานประจำวิทยาลัยฯ ตามพันธกิจที่ 3 ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยเน้นความ
ร่วมมือกับชุมชน เพื่อสร้างเสรมิสขุภาวะชุมชน 
◻ โครงการตามนโยบาย เรื่อง.............................................................................. 

 
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(วิธีดำเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ผลผลิต ระยะเวลา

ดำเนินการ 
งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

1. เพื่อให้บริการ
วิชาการที่ตอบสนอง
ความต้องการของ
สังคมและเขต
บริการสุขภาพ 
ที่ 2  
2. เพื่อให้ผู้เข้า
อบรมมีความรู้ 
ความ สามารถ ด้าน
การรักษาโรค
เบื้องต้น 

1. มีบุคลากรทาง
สุขภาพจากหน่วยงาน
ด้านสุขภาพจากเขต
สุขภาพท่ี 2 และ   
เขตสุขภาพอ่ืนๆจาก
ทั่วประเทศ ตั้งแต่ 2 
เขตสุขภาพข้ึนไปเข้า
รับการอบรม 
2. ผู้เข้าอบรมมคีวามรู้
ตามเกณฑ์อย่างน้อย
ร้อยละ 80 ข้ึนไป 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเตรียม
ความพร้อม 
1. วางแผนดำเนินการจดัอบรม 
2. เตรียมการจัดอบรม 
3. ประสานวิทยากรและจัดเตรียม
เอกสารประกอบการสอน 
4. จัดกิจกรรมการปฐมนเิทศ
เตรียมความพร้อมในการเรียน 
 
 
 
 

- พยาบาลวิชาชีพ  
จำนวน 48 คน 
และอาจารย์ใน
วิทยาลัยฯ จำนวน 
2 คน 
- วิทยากรและ 
คณะกรรมการ 
จำนวน 10 คน 
 
 
 
 

1. ระบบบริการ
สุขภาพปฐมภูมิ
มีบุคลากร  
พยาบาลเวช
ปฏิบัติทั่วไปเพิ่ม
มากขึ้น 
2. ประชาชน
ได้รับบริการด้าน
สุขภาพท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
มากขึ้น 

วันท่ี 6 มีนาคม 
2566 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(เงินรายได้) 
รายรับตามแผนฯ 
- ค่าลงทะเบียน  
55,000 บาท x 48 คน 
รวมเป็นเงิน 
2,640,000 บาท 
ได้รับจัดสรร 60%  
เป็นเงิน 1,584,000 
บาท 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรม
เตรียมความพร้อม  

อ.สุดาวรรณ 
สันหมอยา 
 
 
 



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๒๒๒ 

 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

3. เพื่อส่งเสริมการ
เป็นวิทยากรมือ
อาชีพของอาจารย์ 
4. เพื่อสร้างรายได้
โดยการบริการ
วิชาการแก่สังคม
เพื่อความมั่นคงของ
วิทยาลัยฯ  

3. ความพึงพอใจและ
ความซื่อสัตย์ของผู้เข้า
รับการอบรม (NPS: 
Net Promoter 
Score) อยู่ในกลุ่ม 3 
Promoter มากกว่า
ร้อยละ 60 
4. จำนวนบุคลากร
ของวิทยาลัยฯได้รับ
การเชิญเป็นวิทยากร
จากหน่วยงาน
ภายนอกอย่างน้อย 2 
คน 
5. จำนวนเงินรายได้
จากการบริการ
วิชาการหลังหัก
ค่าใช้จ่าย เท่ากับ 
650,000 บาทขึ้นไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ 2 
การจัดการอบรมภาคทฤษฎ ี
1. ดำเนินการจัดอบรมใน
ภาคทฤษฎี จำนวน 5 รายวิชา 
2. ประเมินผลการจัดการอบรม
ภาคทฤษฎ ี

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันท่ี 7 มีนาคม 
– 16 มิถุนายน 
2566 

- ค่ากระเป๋า จำนวน 48 
ใบ ๆละ 200 บาท เป็นเงิน 
9,600 บาท 
- ค่าตกแต่งสถานที่ เป็นเงิน 
3,000 บาท 
- ค่าจ้างทำปกวุฒิบัตร 
48*140บาท เป็นเงิน 
6,720 บาท 
- ค่าถา่ยเอกสารคู่มือพร้อม
เข้าเลม่ สำหรับกรรมการ
และผู้อบรม จำนวน 60 
เล่ม ๆ ละ 100 บาท เป็น
เงิน 6,000 บาท 
-ค่าตอบแทนวิทยากร
ภาครัฐ เป็นเงิน 5,400 
บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ 1 
เป็นเงิน 30,720 บาท 
 
กิจกรรมที่ 2 
การจัดการอบรม
ภาคทฤษฎ ี  
- ค่าตอบแทนวิทยากร
ภาครัฐ เป็นเงิน 569,400 
บาท 



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๒๒๓ 

 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ค่าตอบแทนวิทยากร
ภาคเอกชน เป็นเงิน 
43,200 บาท 
- ค่าที่พักวิทยากร เป็นเงิน 
3,600 บาท 
- ค่าพาหนะวิทยากร เป็น
เงิน8,000 บาท 
- ค่าอาหารกลางวันสำหรับ
วิทยากร คณะกรรมการ 
และ ผูเ้ข้าอบรม จำนวน 
60 คนๆ ละ 70 บาท x 
77 มื้อ เป็นเงิน 323,400 
บาท 
- ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มสำหรบัวิทยากร 
คณะกรรมการ และ ผู้เข้า
อบรม จำนวน 60 คนๆ ละ 
35 บาท x 2 มื้อ x 77 วัน 
เป็นเงิน 323,400 บาท 
- ค่าถ่ายเอกสารพร้อมเข้า
เล่ม จำนวน 5 รายวิชา ๆ 
ละ 200 บาท จำนวน 48 
ชุดเป็นเงิน 48,000 บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ 2 



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๒๒๔ 

 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

 
 
กิจกรรมที่ 3  
การอบรมภาคปฏิบัต ิ
1. ดำเนินการจัดอบรมใน
ภาคปฏิบตัิ จำนวน 2 รายวิชา 
2. สัมมนาการฝึกภาคปฏิบตั ิ
3. สอบภาคปฏิบตั ิ
4. ประเมินผลการจัดการอบรม
ภาคปฏิบตั ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นเงิน 1,319,000 
บาท 
กิจกรรมที่ 3  
การอบรมภาคปฏิบัต ิ
- ค่าตอบแทนภาครัฐ เป็น
เงิน207,600 บาท 
- ค่าตอบแทนภาคเอกชน 
เป็นเงิน 8,400 บาท 
- ค่าตอบแทนแหล่งฝึก เป็น
เงนิ 56,000 บาท 
- ค่าที่พักวิทยากร เป็นเงิน 
1,000 บาท 
- ค่าพาหนะวิทยากร เป็น
เงิน 1,000 บาท 
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นเงิน 
20,000 บาท  
- ค่าอาหารกลางวันสำหรับ
วิทยากร คณะกรรมการ 
และ ผูเ้ข้าอบรม จำนวน 
60 คนๆ ละ 70 บาท x 9 
มื้อ เป็นเงิน 37,800 บาท 
- ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มสำหรบัวิทยากร 
คณะกรรมการ และ ผู้เข้า
อบรม จำนวน 60 คนๆ ละ 



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๒๒๕ 

 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ 4 
สำเร็จการศึกษาและประเมนิผล 
1. สรปุและประเมินโครงการใน
ประเด็นการบรรลุวัตถุประสงค์ 
และตัวช้ีวัดที่กำหนด  
2. นำเสนอผลการดำเนินงานและ
แนวทางการพัฒนาต่อคณะ
กรรมการบริหารฯ เพื่อเป็นข้อมูล
ในการพิจารณาปรับปรุงแผนการ
ดำเนินโครงการในปีถัดไป 
 

35 บาท x 18 มื้อ เป็นเงิน
37,800 บาท 
- ค่าถ่ายเอกสารพร้อมเข้า
เล่ม จำนวน 2 รายวิชา ๆ 
ละ 80 บาท จำนวน 48 
ชุด เป็นเงิน7,680 บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ 3 
เป็นเงิน 377,280 บาท 
 
กิจกรรมที่ 4 สำเร็จ
การศึกษาและประเมินผล 
- ค่าจ้างจัดทำใบรายงาน
ผลการศึกษา เป็นเงิน 
3,000 บาท 
- ค่าตกแต่งสถานที่พิธีปิด
การอบรม 3,000 บาท 
- ค่าจ้างในการวิเคราะห์
ประเมินผลโครงการ เป็น
เงิน3,000 บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ 4 
เป็นเงิน 9,000 บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ 1 – 4 
เป็นเงิน 1,736,000 
บาท 

สรุปงบประมาณโครงการ RP03-14   1,736,000  



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๒๒๖ 

 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

ลำดับที่ ๒2 โครงการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขตามความต้องการของระบบสุขภาพและบริบทพ้ืนที่  
(อบรมฟื้นฟูวิชาการประจำปี 2566: การรักษาโรคเบื้องต้น) 
(โครงการพัฒนาหลักสูตร ที่ตอบสนองระบบสขุภาพ หรือคลังหลกัสูตร) 

รหัสโครงการวิทยาลัยฯ RP๐๓-15 
รหัสโครงการคณะ FON-Ser-S20 
 

ส่วนราชการ  คณะพยาบาลศาสตร ์ หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช  ฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ 
แผนงานตามพันธกจิ (เลือกได้เพียง 1 ข้อเท่านั้น)   
 ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากร  
 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
 ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม    
 ด้านการส่งเสรมิและทะนุบำรงุศิลปะวัฒนธรรม  
 ด้านบริหารจัดการองค์กรสมรรถนะสูง  

ลักษณะ/ประเภทโครงการ 
◻ โครงการเชิงกลยุทธ์ สบช. ตามกลยุทธ์ที่ ........................................ 
ของแผนยุทธศาสตร์สบช./แผนกลยุทธ์ด้านการเงิน/บุคคล/สารสนเทศ 
 โครงการตามยุทธศาสตร์คณะ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่......กลยุทธ์ที่.....……………… 
 โครงการงานประจำวิทยาลัยฯ ตามพันธกิจที่ 3 ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยเน้นความร่วมมือ
กับชุมชน เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน 
◻ โครงการตามนโยบาย เรื่อง.............................................................................. 

 
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(วิธีดำเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ผลผลิต ระยะเวลา

ดำเนินการ 
งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

1. เพื่อให้บริการ
วิชาการที่ตอบสนอง
ความต้องการของ
สังคมและเขต
บริการสุขภาพ 
ที่ 2  
2. เพื่อให้ผู้เข้า
อบรมมีความรู้ 
ความ สามารถ ด้าน
การรักษาโรค
เบื้องต้น 

1. ผู้เข้าอบรมมคีวามรู้
ตามเกณฑ์อย่างน้อย
ร้อยละ 80 ข้ึนไป 
2. ความพึงพอใจและ
ความซื่อสัตย์ของผู้เข้า
รับการอบรม (NPS: 
Net Promoter 
Score) อยู่ในระดับดี
มากขึ้นไป ร้อยละ 
100  

1. วางแผนดำเนินการจดัอบรม 
2. เตรียมการจัดอบรม 
3. ดำเนินการจัดอบรม 
4. สรปุและประเมินโครงการใน
ประเด็นการบรรลุวัตถุประสงค์ และ
ตวัช้ีวัดที่กำหนด  
5. นำเสนอผลการดำเนินงานและ
แนวทางการพัฒนาต่อคณะ
กรรมการบริหารฯ เพื่อเป็นข้อมูลใน
การพิจารณาปรับปรุงแผนการ
ดำเนินโครงการในปีถัดไป 

- พยาบาลวิชาชีพ  
จำนวน 200 คน  
- อาจารย์ในวิทยาลัยฯ 
จำนวน  
30 คน 
 
 
 
 
 
 

ประชาชน
ได้รับบริการ
ด้านสุขภาพใน
ระดับปฐมภูมิ
ที่มี
ประสิทธิภาพ 
มากขึ้น 

วันท่ี 19 – 
23 
ธันวาคม 
2565 (5 
วัน) 
 
 
 
 
 
 

(เงินรายได้) 
รายรับตามแผนฯ 
- ค่าลงทะเบียน อบรม
ออนไลน์ จำนวน 200 
คน  x 2,500 บาท   
เป็นเงิน 500,000 
บาท 
 
ได้รับจัดสรร 60%  
เป็นเงิน 300,000 
บาท 

อ.เพ็ญนภา 
ดำมินเศก 
 



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๒๒๗ 

 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

3. เพื่อส่งเสริมการ
เป็นวิทยากรมือ
อาชีพของอาจารย์ 
4. เพื่อสร้างรายได้
โดยการบริการ
วิชาการแก่สังคมเพื่อ
ความมั่นคงของ
วิทยาลัยฯ  
5. เพื่อส่งเสริมให้
อาจารย์นำความรู้
จากการบริการ
วิชาการไปใช้
ประโยชน์ในการ
พัฒนานักศึกษา 

3. จำนวนบุคลากร
ของวิทยาลัยฯได้รับ
การเชิญเป็นวิทยากร
จากหน่วยงาน
ภายนอกอย่างน้อย 2 
คน 
4. อัตราของเงิน
รายได้จากการบริการ
เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี
ที่ผ่านมา อย่างน้อย
ร้อยละ 5 
5. มีรายวิชาที่นำ
ความรู้จากการ
ให้บริการวิชาการไปใช้
ประโยชน์ในการ
พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนอย่าง
น้อย 1 รายวิชา 

  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
- ค่าตอบแทนวิทยากร
หน่วยงานภาครัฐ (27 
ช่ัวโมง x600 บาท) เป็น
เงิน 16,200 บาท 
- ค่าตอบแทนวิทยากร
หน่วยงานภาครัฐ (เสวนา
วิชาการ) (8 ช่ัวโมง 
x600 บาทx2คน) เป็น
เงิน 9,600 บาท 
- ค่าพาหนะวิยากร 
5,000 บาท 
- ค่าที่พักวิทยากร (1ห้อง
x1,100บาทx2คืน) เป็น
เงิน 2,200 บาท 
- ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มสำหรบัวิทยากร 
อาจารย์ที่เข้าอบรมและ
คณะทำงาน 35 บาท x 
40 คน  x 10 มื้อ เป็น
เงิน 14,000 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน
วิทยากร อาจารย์ที่เข้า
อบรมและคณะทำงาน 



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๒๒๘ 

 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

จำนวน 90 บาท x 40 
คน x 5 มื้อ  เป็นเงิน 
18,000 บาท 
- ถ่ายเอกสารและเข้าเลม่ 
จำนวน 200 บาทx 30 
เล่ม เป็นเงิน 6,000 
บาท 
- ค่าวัสดุและอุปกรณ์ 
เป็นเงิน 22,780 บาท 
- ค่าจ้างทำปกวุฒิบัตร 
จำนวน 100 บาท 
x230 คน เป็นเงิน 
23,000 บาท 
เป็นเงิน 116,780 
บาท 

สรุปงบประมาณโครงการ RP03-15   116,780  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๒๒๙ 

 

 
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(วิธีดำเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ผลผลิต ระยะเวลา

ดำเนินการ 
งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

1. เพื่อให้
ประชาชนมี     
ความรู้ความเข้าใจ
เรื่อง การป้องกัน
และควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า 
2. ประชาชนมี
ความพึงพอใจต่อ
การจัดบริการ
วิชาการ   
3.เพื่อให้นักศึกษา
เกิดผลลัพธ์การ
เรียนรู้ ในการ

1. ประชาชนมี     
ความรู้ความเข้าใจ
เรื่อง การป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
อยู่ในระดับดี ไม่น้อย
กว่า 80   
2. ค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจต่อการจัดบริการ
วิชาการของประชาชน
กลุ่มเป้าหมายมี 
ค่าเฉลี่ยของคะแนน
ประเมินไมต่่ำกว่า 
3.51 จากคะแนนเตม็ 
5 

ในการดำเน ิ นโครงการม ี ก ิ จกรรม                             
2 กิจกรรม ประกอบด้วย 1) กิจกรรมการ
ใช ้ประโยชน ์ของพ ันธก ิจการบร ิการ
วิชาการต่อการพัฒนานักศึกษา ในรายวิชา
ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น 2) กิจกรรม
บริการวิชาการประชาชนตำบลสมอแข    
มีรายละเอียด ดังนี้ 
กิจกรรมที่ 1  
การใช้ประโยชน์ของพันธกิจการบริการ
วิชาการต่อการพัฒนานักศึกษา ในราย
ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น (PMC) 
1)  ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมร่วมกับ
กองบริการวิชาการ สถาบันพระบรมราช

-ประชาชนท่ีเข้า
รับการตรวจรักษา
ที่โรงพยาบาล
ชุมชน แหล่งฝึก
วิชาปฏิบัติการ
รักษาโรคเบื้องต้น 
จำนวน 200 คน 
-นักศึกษา
พยาบาลศาสตร
บัณฑิต ช้ันปีท่ี 4 
จำนวน 147 คน 
- ประชาชนใน 
ตำบลสมอแข 
อำเภอเมือง 

1. โครงการ
สนองพระ
ปณิธานในการ
กำจัดโรคพิษ
สุนัขบ้าให้หมด
ไปจากประเทศ
ไทย 
2. ประชาชนใน
พื้นที่ปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัข
บ้า  
3. พ้ืนท่ีตำบล
สมอแข เป็น
พื้นที่ท่ีมีความ

วันท่ี 14 
พฤศจิกายน 
2565 – 28
เมษายน
2566 

งบประมาณสนับสนุน
จากสบช. 
กิจกรรมที่ 1  
การใช้ประโยชน์ของ
พันธกิจการบริการ
วิชาการต่อการพัฒนา
นักศึกษา ในราย
ปฏิบัติการรักษาโรค
เบื้องต้น (PMC) 
- ค่าถ่ายเอกสาร จำนวน 
200 ชุด ๆ ละ 5 บาท  
เป็นเงิน  1,000 บาท 
- ค่าวัสดุและอุปกรณ์      
เป็นเงิน  1,000 บาท 

ดร.วิภาพร   
สิทธิสาตร ์

ลำดับที ่๒๓ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
เจ้าฟ้า กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชนิราช 

รหัสโครงการวิทยาลัยฯ RP03-16 
รหัสโครงการคณะ FON-Ser-R15 

ส่วนราชการ  คณะพยาบาลศาสตร ์ หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ 
แผนงานตามพันธกจิ (เลือกได้เพียง 1 ข้อเท่านั้น)   
 ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากร  
 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
 ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม    
 ด้านการส่งเสรมิและทะนุบำรงุศิลปะวัฒนธรรม  
 ด้านบริหารจัดการองค์กรสมรรถนะสูง  

ลักษณะ/ประเภทโครงการ 
◻ โครงการเชิงกลยุทธ์ สบช. ตามกลยุทธ์ที่ ........................................ 
ของแผนยุทธศาสตร์สบช./แผนกลยุทธ์ด้านการเงิน/บุคคล/สารสนเทศ 
 โครงการตามยุทธศาสตร์คณะ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่......กลยุทธ์ที่.....……………… 
 โครงการงานประจำวิทยาลัยฯ ตามพันธกิจที่ 3 ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยเน้นความ
ร่วมมือกับชุมชน เพื่อสร้างเสรมิสขุภาวะชุมชน 
◻ โครงการตามนโยบาย เรื่อง.............................................................................. 



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๒๓๐ 

 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

ป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า 
4. เพื่อใช้
ประโยชน์ของพันธ
กิจการบริการ
วิชาการ ในการ
พัฒนานักศึกษา  
 
 

3. นักศึกษาพยาบาล
ศาสตร์ชั้นปีท่ี 4 มี
ความรู้ เรื่อง การ
ป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า อยู่ใน
ระดับดี ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80   
4.สาขาวิชามรีายวิชา
อย่างน้อย 1 รายวิชา 
ที่นำความรู้จากการ
บริการวิชาการในเรื่อง
การป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้าไปใช้ใน
การพัฒนานักศึกษา  
 

ชนกอาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา ปฏิบัติการ
รักษาโรคเบื้องต้น    
2)  ประสานงานการเตรียมดำเนินกิจกรรม
ร่วมกับ โรงพยาบาลชุมชนแหล่งฝึก
ภาคปฏิบัติ วิชา ปฏิบัติการรักษาโรค
เบื้องต้น     
3) ประชุมช้ีแจงปฐมนิเทศนักศึกษาฝึก
ภาคปฏิบัติ วิชา การรักษาโรคเบื้องต้น 
เกี่ยวกับความรู้เรื่อง การป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า และกระบวนการ
บริการวิชาการการป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
ที่มารับบริการที่ตึกผู้ป่วยนอกและแผนก
ฉุกเฉิน 
 4) จัดกิจกรรมบริการวิชาการการป้องกัน
และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า แก่ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย โดย อาจารย์นิเทศ
ภาคปฏิบัติ วิชา ปฏิบัติการรักษาโรค
เบื้องต้น จัดบริการวิชาการ เรื่อง การ
ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับ
ประชาชนที่เข้ารับการตรวจรักษาที่
โรงพยาบาลชุมชนทีต่ึกผู้ป่วยนอกและ
แผนกฉุกเฉิน ในโรงพยาบาลชุมชนที่เป็น
แหล่งฝึกจำนวน 5 โรงพยาบาลๆ ละ 2 

จังหวัดพิษณุโลก 
จำนวน 80 คน  
  
 
  

ครอบคลมุของ
การไดร้ับวัคซีน
โรคพิษสุนัขบ้า 

รวมเงินกิจกรรมที่ 1  
เป็นเงิน 2,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๒๓๑ 

 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

ครั้ง และนักศึกษาร่วมเรียนรู้ในกิจกรรม
บริการวิชาการดังกล่าว 
5) อาจารย์นิเทศและนักศึกษาร่วมกันสรุป
ถอดบทเรียนองค์ความรู้ ประสบการณ์ที่
ได้จากการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ 
กิจกรรมที่ 2 อบรม เร่ือง การป้องกัน
และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า สำหรับ
ประชาชนตำบลสมอแข 
1)  ประชุมวางแผน ประสานงาน 
เตรียมการดำเนินงานการจัดกิจกรรม
ร่วมกับชุมชนเป้าหมาย คือ ตำบลสมอแข 
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
2) ร่วมกับเทศบาลตำบลสมอแข จัด
กิจกรรมให้บริการทางวิชาการแก่
ประชาชน และอสม.  ในพื้นที่เป้าหมาย 
ให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง การป้องกัน
และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ใช้เวลา 1 วัน 
3) ประเมินผลการจัดกิจกรรมให้บริการ
ทางวิชาการในชุมชนเป้าหมาย 
 
 

 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ 2  
อบรม เร่ืองการป้องกัน
และควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้า สำหรับประชาชน
ตำบลสมอแข (เงิน
อุดหนุน) 
- ค่าตอบแทนวิทยากร
หน่วยงานรัฐบาล 
จำนวน 2 คน จำนวน 1 
วัน x จำนวน 5 ชม.ๆ 
ละ 600 บาท เป็นเงิน 
6,000 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน
สำหรับประชาชนใน
ชุมชนเป้าหมาย ต.สมอ
แข จ.พิษณุโลก จำนวน 
80 คน x 80 บาท  x 
1 มื้อ เป็นเงิน 6,400 
บาท 



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๒๓๒ 

 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

- ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มสำหรบั
ประชาชนในชุมชน
เป้าหมาย ต.สมอแข         
จ.พิษณุโลก จำนวน  
80 คน x 25 บาท x 
จำนวน 2 มื้อ เป็นเงิน 
4,000 บาท 
- ค่าถ่ายเอกสาร 
จำนวน 80 ชุด ๆ ละ       
20 บาท เป็นเงิน 
1,600 บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ 2  
เป็นเงิน 18,000 บาท  
รวมเงินกิจกรรม 1 
และ 2 เป็นเงิน  
(เงินอุดหนุน) 
20,000 บาท 

สรุปงบประมาณโครงการ RP03-16   20,000  
 
 
 
 
 
 



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๒๓๓ 

 

ลำดับที ่๒๔ โครงการป้องกันโรคเร้ือรังโดยใช้แนวคิดปิงปองจราจร 7 สี 
(โครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า/การใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ2/สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน) 

รหัสโครงการวิทยาลัยฯ R03-17 
รหัสโครงการคณะ FON-Ser-R14 
 

ส่วนราชการ  คณะพยาบาลศาสตร ์ หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช  ฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ 
แผนงานตามพันธกจิ (เลือกได้เพียง 1 ข้อเท่านั้น)   
 ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากร  
 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
 ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม    
 ด้านการส่งเสรมิและทะนุบำรงุศิลปะวัฒนธรรม  
 ด้านบริหารจัดการองค์กรสมรรถนะสูง  

ลักษณะ/ประเภทโครงการ 
◻ โครงการเชิงกลยุทธ์ สบช. ตามกลยุทธ์ที่ ........................................ 
ของแผนยุทธศาสตร์สบช./แผนกลยุทธ์ด้านการเงิน/บุคคล/สารสนเทศ 
 โครงการตามยุทธศาสตร์คณะ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่......กลยุทธ์ที่.....……………… 
 โครงการงานประจำวิทยาลัยฯ ตามพันธกิจที่ 3 ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยเน้นความ
ร่วมมือกับชุมชน เพื่อสร้างเสรมิสขุภาวะชุมชน 
◻ โครงการตามนโยบาย เรื่อง.............................................................................. 

 
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(วิธีดำเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ผลผลิต ระยะเวลา

ดำเนินการ 
งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

1. เพื่อให้ประชาชน
กลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง   
มีความรู้ความเข้าใจ
ในการป้องกันโรค
เรื้อรัง โดยใช้แนวคิด
ปิงปองจราจร 7 สี      
2. เพื่อให้นักศึกษา
เกิดผลลัพธ์การ
เรียนรู้ ในการ
ป้องกันโรคเรื้อรัง
โดยใช้แนวคิด
ปิงปองจราจร 7 สี  

1. ประชาชน               
กลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง   
มีความรูเ้รื่องการ
ป้องกันโรคเรื้อรัง
โดยใช้แนวคิด
ปิงปองจราจร 7 สี 
อยู่ในระดับดี ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80    
2. นักศึกษา
พยาบาลศาสตร์ชั้นปี
ที่ 4 มีความรูเ้รื่อง
การป้องกันโรค
เรื้อรังโดยใช้แนวคิด

1. ประชุมอาจารย์ในสาขาวิชา
การพยาบาลอนามัยชุมชน 
วิเคราะหค์วามต้องการการ
ใหบ้ริการวิชาการแกส่ังคมเพื่อ
วางแผนการจัดกจิกรรมการ
บริการวิชาการแกส่ังคมของ
สาขาวิชาฯ 
2. ร่วมกันจดัทำโครงการการใช้
ประโยชน์ของพันธกิจการบริการ
วิชาการต่อการพัฒนานักศึกษา  
3.ประชุมช้ีแจงนักศึกษาถึง
วัตถุประสงค์และรายละเอียด
ของกิจกรรมโครงการการใช้

- ประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงโรคเรื้อรัง                
ในตำบลสมอแข 
จำนวน 50 คน 
- นักศึกษาพยาบาล
ศาสตร์ ช้ันปีท่ี 4 
จำนวน 117 คน  
- อาจารย์ ใน
สาขาวิชาการ
พยาบาลอนามยั
ชุมชน จำนวน         
8 คน   
 

- ประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงโรคเรื้อรัง        
ในตำบลสมอแข  
ที่เข้าร่วมโครงการ
มีความรู้ความ
เข้าใจในการ
ป้องกันโรคเรื้อรัง
โดยใช้แนวคิด
ปิงปองจราจร 7 สี      
 - นักศึกษามี
ประสบการณ์จาก
การมีส่วนร่วมใน
การให้ บริการ

ระยะเวลาตาม
ตารางสอนใน
รายวิชา 
  

เงินรายได้สถานศึกษา 
- ค่าถ่ายเอกสาร จำนวน 
1,000 บาท 
- ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มสำหรบั อาจารย์ 
จำนวน 8 คน x 25 บาท 
จำนวน 2 มื้อ เป็นเงิน 
400 บาท 
- ค่าจ้างเหมารถรับ - ส่ง 
นักศึกษา จำนวน 5 คันๆ 
ละ 700 บาท เป็นเงิน 
3,500 บาท 
รวมเป็นเงิน 4900 บาท 

อ.ดร.กีรติ   
กิจธีระวุฒิวงษ ์



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๒๓๔ 

 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

3. เพื่อพัฒนาทักษะ
การเรยีนรู้ด้าน
ความรู้ และด้าน
ทักษะการเรยีนรู้ ใน
ศตวรรษที่ 21 
4. เพื่อให้เกิดการใช้
ประโยชน์ของพันธ
กิจการบริการ
วิชาการต่อการ
พัฒนานักศึกษา  
 

ปิงปองจราจร 7 สี 
อยู่ในระดับดี ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80   
3. ร้อยละ 80 ของ
นักศึกษาพยาบาล
ศาสตร์ชั้นปีท่ี 4 มี
ค่าเฉลี่ยคะแนน
ทักษะการเรยีนรู้
ด้านความรู้ และ
ด้านทักษะการ
เรียนรู้ ในศตวรรษที่ 
21 มากกว่า 3.51 
ขึ้นไป 
4. สาขาวิชามี
รายวิชาอย่างน้อย 1 
รายวิชา ท่ีนำความรู้
จากการบริการ
วิชาการในเรื่องการ
ป้องกันโรคเรื้อรัง 
โดยใช้แนวคิด
ปิงปองจราจร 7 สี 
ไปใช้ในการพัฒนา
นักศึกษา 

ประโยชน์ของพันธกิจการบริการ
วิชาการต่อการพัฒนานักศึกษา  
4. อาจารยด์ำเนินการจัด
กิจกรรมอบรมให้ความรู้
ประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง   
เรื่อง การป้องกันโรคเรื้อรังโดย
ใช้แนวคิดปิงปองจราจร  
7 สี    
5. ประเมินผลการดำเนิน
โครงการ ถอดบทเรียนคณุค่าที่
ได้จากการใช้ประโยชน์ของพันธ
กิจการบริการวิชาการต่อการ
พัฒนานักศึกษา  
6. สรปุและประเมินโครงการใน
ประเด็นการบรรลุวัตถุ ประสงค์
และตัวช้ีวัดที่กำหนด  
7. นำเสนอผลการดำเนินงาน
และแนวทางการพัฒนาต่อคณะ
กรรมการบริหารฯ เพื่อเป็น
ข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุง
แผนการดำเนินโครงการในปี
ถัดไป 

สถานท่ี โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลสมอแข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิชาการเรื่องการ
ป้องกันโรคเรื้อรัง
ในผู้สูงอายุ โดยใช้
แนวคิดปิงปอง
จราจร 7 สี    
- อาจารย์ใน
สาขาวิชาการ
พยาบาลอนามยั
ชุมชน สามารถนำ
ความรู้ที่ได้จาก
การใช้ประโยชน์
ของพันธกิจการ
บริการวิชาการ 
ต่อการพัฒนา
นักศึกษา อย่าง
เป็นรูปธรรม 
 

สรุปงบประมาณโครงการ RP 03-17   4,900  
 



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๒๓๕ 

 

ลำดับที ่๒๕ โครงการประเมินและส่งเสริมพัฒนาการในเด็ก 
(โครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า/การใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ 2/สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน) 

รหัสโครงการวิทยาลัยฯ RP03-18 
รหัสโครงการคณะ FON-Ser-R14 
 

ส่วนราชการ  คณะพยาบาลศาสตร ์ หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช  ฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ 
แผนงานตามพันธกจิ (เลือกได้เพียง 1 ข้อเท่านั้น)   
 ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากร  
 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
 ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม    
 ด้านการส่งเสรมิและทะนุบำรงุศิลปะวัฒนธรรม  
 ด้านบริหารจัดการองค์กรสมรรถนะสูง  

ลักษณะ/ประเภทโครงการ 
◻ โครงการเชิงกลยุทธ์ สบช. ตามกลยุทธ์ที่ ........................................ 
ของแผนยุทธศาสตร์สบช./แผนกลยุทธ์ด้านการเงิน/บุคคล/สารสนเทศ 
 โครงการตามยุทธศาสตร์คณะ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่......กลยุทธ์ที่.....……………… 
 โครงการงานประจำวิทยาลัยฯ ตามพันธกิจที่ 3 ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยเน้นความ
ร่วมมือกับชุมชน เพื่อสร้างเสรมิสขุภาวะชุมชน 
◻ โครงการตามนโยบาย เรื่อง.............................................................................. 

 
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(วิธีดำเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ผลผลิต ระยะเวลา

ดำเนินการ 
งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

1. เพื่อให้เด็ก อายุ 
3-6 ปี ได้รับการ
ประเมินและส่งเสริม
พัฒนาการ  
2. เพื่อให้นักศึกษา
พยาบาลชั้นปีท่ี 3 
ได้รับประสบการณ์
การเรยีนรู้จาก
สถานะการณ์จริงใน
การจัดกิจกรรม
บริการวิชาการเพื่อ
ส่งเสริมความรู้การ

1. เด็ก อายุ 3-6 ปี 
ได้รับการประเมิน
พัฒนาการ และ
ได้รับการส่งเสรมิ
พัฒนาการ ร้อยละ 
100     
2.นักศึกษาพยาบาล
ศาสตร์ชั้นปีท่ี 3 มี
ความรู้เรื่องการ
ประเมินและส่งเสริม
พัฒนาการในเด็กอยู่
ในระดับดี ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80   

1. ประชุมอาจารย์ในสาขาวิชา             
ในการจัดเตรียมการจัดการเรียน 
การสอนบูรณาการกิจกรรมอบรม
การประเมินและส่งเสริมพัฒนาการ
ในเด็ก 
2. เตรียมกิจกรรมและอุปกรณ์ใน
การประเมินและส่งเสรมิ
พัฒนาการในเด็ก  
3. ประชุมอาจารย์ผู้สอนในการ
ออกแบบการเรียนการสอนโดยใช้
กิจกรรมการประเมินและส่งเสริม
พัฒนาการในเด็ก ในรายวิชา                
การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น  

- เด็ก อายุ 3-6 ปี 
จำนวน 100 คน 
- นักศึกษาพยาบาล
ศาสตร์ ช้ันปีท่ี 3 
จำนวน 87 คน 
- อาจารย์ใน
สาขาวิชาการ
พยาบาลเด็กและ
วัยรุ่น จำนวน 6 คน 
 

- เด็ก อายุ 3-6 
ปี ได้รับการ
ประเมินพัฒนา 
การ และไดร้ับ
การส่งเสริม
พัฒนาการ 
- นักศึกษามี
ประสบการณ์
จากการมสี่วน
ร่วมในการให้ 
บริการวิชาการ
ในการประเมิน
พัฒนาการ และ

ระยะเวลาตาม
ตารางสอนใน
รายวิชา 
 

เงินรายได้สถานศึกษา 
- ค่าถ่ายเอกสาร จำนวน 
1,000 บาท 
- ค่าจ้างเหมารถ จำนวน 4  
คันๆ ละ 700 บาท x 
จำนวน 2 ครั้ง  
เป็นเงิน 5,600 บาท  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
สำหรับอาจารย์ จำนวน 6 
คน x จำนวน 25 บาท x 
จำนวน 2 มื้อ  

- เป็นเงิน 300 บาท 
รวมเป็นเงิน 6,900 บาท 

ดร.วิสฏิฐ์ศรี           
เพ็งนุ่ม 



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๒๓๖ 

 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

ประเมินและส่งเสรมิ
พัฒนาการในเด็ก 
3. เพื่อส่งเสริมให้
นักศึกษาพยาบาล
ช้ันปี ที่ 3 มีทักษะ
การเรยีนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21  
4. เพื่อส่งเสริมให้
นักศึกษาพยาบาลช้ัน
ปีท่ี 3 มีอัตลักษณ์ 
บัณฑิตของนักศึกษา
พยาบาลศาสตร์  
5. เพื่อใช้ประโยชน์
ของพันธกิจการบริการ
วิชาการในการพัฒนา
นักศึกษา  
6. เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการปฏิบตัิ
วิชาชีพก่อนเข้าเรียน
ในรายวิชาฝึกปฏิบตั ิ

3. ร้อยละ 80 ของ
นักศึกษาพยาบาล
ศาสตร์ชั้นปีท่ี 3 มี
ค่าเฉลี่ยคะแนน
ทักษะการเรยีนรู้
ด้านความรู้ และ
ด้านทักษะการ
เรียนรู้ ในศตวรรษที่ 
21 มากกว่า 3.51 
ขึ้นไป 
4. สาขาวิชามี
รายวิชาอย่างน้อย 1 
รายวิชา ท่ีนำความรู้
จากการบริการ
วิชาการในเรื่องการ
ประเมินและส่งเสริม
พัฒนาการในเด็กไป
ใช้ในการพัฒนา
นักศึกษา 
 
 
 
 
 
 

4. ดำเนินการวางแผนการเรียนรู้ 
กับนักศึกษาโดยประชุมช้ีแจง
วัตถุประสงค์และรายละเอียดของ
กิจกรรมบริการวิชาการในรายวิชา 
5. กำหนดวันเวลาและสถานท่ี 
6 ประสานกับโรงเรียนอนุบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข 
โดยชี้แจ้งทำความเข้าใจ 
กำหนดการการอบรมตามวันเวลา
ที่กำหนด  
7. ประสานช้ีแจงการขอใช้สถานที่
และโสตทัศนูปกรณ์ในการอบรบ 
8. ดำเนินการประเมินและ
ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กอนุบาล
ตามวันเวลาที่กำหนด โดยมี
อาจารย์ดำเนินการร่วมกับ
นักศึกษา  
9. ประเมินผลการประเมินและ
ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กอนุบาล 
10. ประชุมร่วมกับนักศึกษาและ
อาจารย์ที่เกี่ยวข้องในการถอด
บทเรียนองค์ความรู้ เรื่อง การ
ประเมินและส่งเสริมพัฒนาการ
เด็ก และประเมินผลลัพธ์การ

ได้รับการ
ส่งเสริม
พัฒนาการ 
- อาจารย์ใน
สาขาวิชาการ
พยาบาลเด็ก
และวัยรุ่น 
สามารถนำ
ความรู้ที่ได้จาก
การใช้ประโยชน์
ของพันธกิจการ
บริการวิชาการ 
ต่อการพัฒนา
นักศึกษา อย่าง
เป็นรูปธรรม 
 



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๒๓๗ 

 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 

เรียนรู้ ทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียน 
11. สรุปและประเมินโครงการใน
ประเด็นการบรรลุวัตถุประสงค์
และตัวช้ีวัดที่กำหนด  
12. นำเสนอผลการดำเนินงาน
และแนวทางการพัฒนาต่อคณะ
กรรมการบริหารฯ เพื่อเป็นข้อมูล
ในการพิจารณาปรับปรุงแผนการ
ดำเนินโครงการในปีถัดไป 

สรุปงบประมาณโครงการ RP 03-18   6,900  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๒๓๘ 

 

ลำดับที ่๒๖ โครงการหญิงต้ังครรภ์รู้เท่าทันโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์   
(โครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า/การใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ2/สร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน) 

รหัสโครงการวิทยาลัยฯ RP03-19 
รหัสโครงการคณะ FON-Ser-R14 
 

ส่วนราชการ  คณะพยาบาลศาสตร ์ หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ 
แผนงานตามพันธกจิ (เลือกได้เพียง 1 ข้อเท่านั้น)   
 ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากร  
 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
 ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม    
 ด้านการส่งเสรมิและทะนุบำรงุศิลปะวัฒนธรรม  
 ด้านบริหารจัดการองค์กรสมรรถนะสูง  

ลักษณะ/ประเภทโครงการ 
◻ โครงการเชิงกลยุทธ์ สบช. ตามกลยุทธ์ที่ ........................................ 
ของแผนยุทธศาสตร์สบช./แผนกลยุทธ์ด้านการเงิน/บุคคล/สารสนเทศ 
 โครงการตามยุทธศาสตร์คณะ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่......กลยุทธ์ที่.....……………… 
 โครงการงานประจำวิทยาลัยฯ ตามพันธกิจที่ 3 ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยเน้นความ
ร่วมมือกับชุมชน เพื่อสร้างเสรมิสขุภาวะชุมชน 
◻ โครงการตามนโยบาย เรื่อง.............................................................................. 

 
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(วิธีดำเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ผลผลิต ระยะเวลา

ดำเนินการ 
งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

1.เพื่อให้หญิง
ตั้งครรภ์ มีความรู้
ความเข้าใจท่ี
ถูกต้องในการดูแล
ตนเอง และ
ป้องกันภาวะเสี่ยง
ที่อาจจะเกิดขึ้น
ขณะตั้งครรภ์ 
ร่วมกับภาวะ
เบาหวานขณะ
ตั้งครรภ์  
๒. เพื่อให้
นักศึกษาพยาบาล

1. หญิงตั้งครรภ์ มี
ความรู้ความเข้าใจท่ี
ถูกต้องในการดูแล
ตนเอง และป้องกัน
ภาวะเสี่ยงท่ีอาจจะ
เกิดขึ้นขณะตั้งครรภ์ 
ร่วมกับภาวะเบาหวาน
ขณะตั้งครรภ์ อยู่ใน
ระดับดี ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
2. นักศึกษาพยาบาล
ศาสตร์ชั้นปีท่ี 4 มี
ความรู้เรื่องการคัด

1. ประชุมวางแผนจัดกิจกรรม
ร่วมกับอาจารย์ผู้สอน กำหนด
รูปแบบของการใช้ประโยชน์ของ
พันธกิจการบริการวิชาการและ
การวิจัยต่อการพัฒนานักศึกษา 
ใน มคอ.3 
2. เขียนและเสนอโครงการและ
โครงร่างวิจัย มาที่ฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ 
3. ขอรับรองจรยิธรรมวิจัยใน
มนุษย์ 
4. ประสานงานกับห้องตรวจ
ครรภโ์รงพยาบาลพุทธชินราช 

- หญิงตั้งครรภ์ 
จำนวน 30 คน  
-นักศึกษา
พยาบาลชั้นปีท่ี 4 
จำนวน 118 คน  
- อาจารย์ใน
สาขาวิชา การ
พยาบาลมารดา 
ทารกและการผดุง
ครรภ์ จำนวน 8 
คน  
 
 

1. หญิงตั้งครรภ์ 
มีความรู้ในการ
ดูแลตนเอง เพื่อ
ป้องกันภาวะเสี่ยง
ภาวะเบาหวานท่ี
อาจจะเกิดขึ้น
ขณะตั้งครรภไ์ด ้
๒. นักศึกษาได้รับ
ประสบการณ์จาก
การมีส่วนร่วมใน
การบริการ
วิชาการ 

ระยะเวลาตาม
ตารางสอนใน
รายวิชา  

ใช้งบประมาณจากการ
วิจัย 

อ.เพ็ญนภา  
ดำมินเศก 
อ.เบญจมาภรณ์ 
นาคามด ี
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

ช้ันปีท่ี 4 ได้รับ
ประสบการณ์การ
เรียนรูจ้าก
สถานะการณ์จริง
ในการจัดกิจกรรม
บริการวิชาการ
เพื่อส่งเสริมความรู้
การคัดกรองปัจจยั
เสี่ยงการเกิดภาวะ
เบาหวานขณะ
ตั้งครรภ์และ
ภาวะแทรกซ้อน
ของมารดาและ
ทารกท่ีมีภาวะ
เบาหวาน           
ขณะตั้งครรภ ์
3. เพื่อส่งเสริมให้
นักศึกษาพยาบาล
ช้ันปีท่ี 4 มีทักษะ
การเรยีนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21  
4. เพื่อส่งเสริมให้
นักศึกษาพยาบาล
ช้ันปีท่ี 4 มีอัต
ลักษณ์บณัฑิตของ

กรองปัจจัยเสีย่งการ
เกิดภาวะเบาหวาน
ขณะตั้งครรภ์และ
ภาวะแทรกซ้อนของ
มารดาและทารกที่มี
ภาวะเบาหวาน           
ขณะตั้งครรภไ์ม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 และมี
ความเห็นว่า พร้อมท่ี
จะเข้าเรียนในรายวิชา
ฝึกภาคปฏิบัติมารดา 
2 ในประเด็นการให้
การพยาบาลหญิง
ตั้งครรภ์ที่มีภาวะ
เบาหวานขณะ
ตั้งครรภ ์
3. ร้อยละ 80 ของ
นักศึกษาพยาบาล
ศาสตร์ชั้นปีท่ี 4 มี
ค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะ
การเรยีนรู้ด้านความรู้ 
และด้านทักษะการ
เรียนรู้ ในศตวรรษที่ 
21 มากกว่า 3.51 
ขึ้นไป 

เพื่อวางแผนการดำเนินการ
บริการวิชาการและเก็บรวบรวม
ข้อมูลวิจัย 
5. ประชุมช้ีแจงกระบวนการเรียน
การสอนร่วมกับนักศึกษา 
6. อาจารย์จัดกิจกรรมบริการ
วิชาการเพื่อส่งเสริมความรู้การคัด
กรองปัจจัยเสี่ยงการเกิดภาวะ
เบาหวานขณะตั้งครรภ์และ
ภาวะแทรกซ้อนของมารดาและ
ทารกที่มีภาวะเบาหวาน           
ขณะตั้งครรภ์ โดยให้นักศึกษามี
ส่วนร่วมในการเรียนรู้
กระบวนการ 
7. ถอดบทเรียนจากการใช้
ประโยชน์ของพันธกิจการบริการ
วิชาการและการวิจัย ต่อการ
พัฒนานักศึกษา  
8. สรุปและประเมินโครงการใน
ประเด็นการบรรลุวัตถุ ประสงค์
และตัวช้ีวัดที่กำหนด  
9. เขียนรายงานการวิจัย  
10. นำเสนอผลการดำเนินงาน
และแนวทางการพัฒนาต่อ
คณะกรรมการ บริหารฯ เพื่อ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. อาจารย์ใน
สาขาวิชาการ
พยาบาลมารดา 
ทารกและผดุง
ครรภ์ สามารถนำ
ความรู้ที่ได้จาก
การใช้ประโยชน์
ของพันธกิจการ
บริการวิชาการ 
ต่อการพัฒนา
นักศึกษา อย่าง
เป็นรูปธรรม 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

นักศึกษาพยาบาล
ศาสตร ์
5. เพื่อส่งเสริมให้
นักศึกษาพยาบาล
ช้ันปีท่ี 4 มีความรู้
เรื่อง
กระบวนการวิจยั
ในขั้นตอนของการ
ทบทวน
วรรณกรรม  
6. เพื่อใช้
ประโยชน์ของพันธ
กิจการบริการ
วิชาการและการ
วิจัยในการพัฒนา
นักศึกษา  
7. เพื่อเตรียม
ความพร้อมในการ
ปฏิบัติวิชาชีพก่อน
เข้าเรียนใน
รายวิชาฝึกปฏิบัติ  

4. สาขาวิชามรีายวิชา
อย่างน้อย 1 รายวิชา 
ที่นำความรู้จากการ
บริการวิชาการในเรื่อง 
ความรู้การคัดกรอง
ปัจจัยเสี่ยงการเกดิ
ภาวะเบาหวานขณะ
ตั้งครรภ์และ
ภาวะแทรกซ้อนของ
มารดาและทารกที่มี
ภาวะเบาหวาน           
ขณะตั้งครรภ์  
5. นักศึกษาพยาบาล
ช้ันปีท่ี 4 มีทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 อยู่ในระดับดี คา่
คะแนนเฉลีย่ มากกว่า
หรือเท่ากับ 3.51 
จากคะแนนเตม็ 5 
6. นักศึกษาพยาบาล
ช้ันปีท่ี 4 มีอัตลักษณ์
บัณฑิตของนักศึกษา
พยาบาลศาสตร์ อยู่ใน
ระดับดี ค่าคะแนน
เฉลี่ยมากกว่าหรือ

เป็นข้อมูลในการพิจารณา
ปรับปรุงแผนการดำเนิน
โครงการในปีถัดไป 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

เท่ากับ 3.51 จาก
คะแนนเตม็ 5 
7. นักศึกษาพยาบาล
ช้ันปีท่ี 4 มีความรู้
เรื่องกระบวนการวิจัย
ในขั้นตอนของการ
ทบทวนวรรณกรรม 
อยู่ในระดับดี คา่
คะแนนเฉลีย่มากกว่า
หรือเท่ากับ 3.51 
จากคะแนนเตม็ 5 
 

สรุปงบประมาณโครงการ RP 03-19   0  
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ลำดับที ่๒๗ โครงการป้องกันโรคเร้ือรังในผู้สูงอายุ โดยใช้แนวคิดปิงปองจราจร 7 สี 
(โครงการบริการวิชาการแบบใหเ้ปล่า/การใช้ประโยชน์จากการบรกิารวิชาการ2/สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน) 

รหัสโครงการวิทยาลัยฯ R03-20 
รหัสโครงการคณะ FON-Ser-R14 
 

ส่วนราชการ  คณะพยาบาลศาสตร ์ หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ 
แผนงานตามพันธกจิ (เลือกได้เพียง 1 ข้อเท่านั้น)   
 ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากร  
 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
 ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม    
 ด้านการส่งเสรมิและทะนุบำรงุศิลปะวัฒนธรรม  
 ด้านบริหารจัดการองค์กรสมรรถนะสูง  

ลักษณะ/ประเภทโครงการ 
◻ โครงการเชิงกลยุทธ์ สบช. ตามกลยุทธ์ที่ ........................................ 
ของแผนยุทธศาสตร์สบช./แผนกลยุทธ์ด้านการเงิน/บุคคล/สารสนเทศ 
 โครงการตามยุทธศาสตร์คณะ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่......กลยุทธ์ที่.....……………… 
 โครงการงานประจำวิทยาลัยฯ ตามพันธกิจที่ 3 ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยเน้นความ
ร่วมมือกับชุมชน เพื่อสร้างเสรมิสขุภาวะชุมชน 
◻ โครงการตามนโยบาย เรื่อง.............................................................................. 

 
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(วิธีดำเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ผลผลิต ระยะเวลา

ดำเนินการ 
งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

1. เพื่อให้ผูสู้งอายุ
ในตำบลสมอแข มี
ความรู้ ในการ
ป้องกันโรคเรื้อรังใน
ผู้สูงอายุ โดยใช้
แนวคิดปิงปอง
จราจร  
7 สี    
2. เพื่อให้นักศึกษา
เกิดผลลัพธ์การ
เรียนรู้ การป้องกัน
โรคเรื้อรังในผูสู้งอายุ 
โดยใช้แนวคิด

1. ผูสู้งอายุในตำบล
สมอแขที่เข้าร่วม
โครงการอย่างน้อย 
ร้อยละ 80 มีความรู้
ในการป้องกันโรค
เรื้อรังในผูสู้งอายุ โดย
ใช้แนวคิดปิงปอง
จราจร 7 สี                     
2.นักศึกษาทุกคนได้
ประสบการณ์การ
ให้บริการวิชาการใน
การป้องกันโรคเรื้อรัง
ในผู้สูงอายุ โดยใช้

1. ประชุมอาจารย์ในสาขาวิชาการ
พยาบาลผู้ใหญ่และผูสู้งอายุ 
วิเคราะหค์วามต้องการการ
ให้บริการวิชาการแกส่ังคมเพื่อวาง
แผนการจดักิจกรรมการบริการ
วิชาการแก่สังคมของภาควิชาฯ 
2. ร่วมกันจดัทำโครงการการใช้
ประโยชน์ของพันธกิจการบริการ
วิชาการต่อการพัฒนานักศึกษา กับ
งานบริการวิชาการในการอบรม
ประชาชนเรื่อง การป้องกันโรค
เรื้อรังในผูสู้งอายุ โดยใช้แนวคิด
ปิงปองจราจร 7 สี    

- ผู้สูงอายใุนตำบล
สมอแข จำนวน  
50 คน 
- นักศึกษา
พยาบาลศาสตร์ 
ช้ันปีท่ี 4 จำนวน 
118 คน  
- อาจารย์ ใน
สาขาวิชาการ
พยาบาลผู้ใหญ่
และผูสู้งอายุ 
จำนวน  8 คน   
 

- ผู้สูงอายุในตำบล
สมอแข ท่ีเข้าร่วม
โครงการมคีวามรู้
ในการป้องกันโรค
เรื้อรังโดยใช้
แนวคิดปิงปอง
จราจร 7 สี        
- นักศึกษามี
ประสบการณ์จาก
การมีส่วนร่วมใน
การให้ บริการ
วิชาการเรื่องการ
ป้องกันโรคเรื้อรัง

ระยะเวลาตาม
ตารางสอนใน
รายวิชา 
 

เงินรายได้สถานศึกษา 
- ค่าถ่ายเอกสาร เป็นเงิน 
1,000 บาท 
- ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มสำหรบัอาจารย์ 
จำนวน 8 คน x จำนวน 
25 บาท xจำนวน 2 มื้อ  
เป็นเงิน 400 บาท 
- ค่าจ้างเหมารถรับ-ส่ง 
นักศึกษา จำนวน 6 คันๆ
ละ 700 บาท เป็นเงิน 
4,200 บาท 

อ.จุฑามาศ          
รัตนอัมภา 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

ปิงปองจราจร 7 สี   
จากการ โครงการ
การใช้ประโยชน์ของ
พันธกิจการบริการ
วิชาการต่อการ
พัฒนานักศึกษา 
3. เพื่อพัฒนาทักษะ
การเรยีนรู้ด้าน
ความรู้ และด้าน
ทักษะวิชาชีพ ใน
ศตวรรษที่ 21 
4. เพื่อให้เกิดการใช้
ประโยชน์ของพันธ
กิจการบริการวิชาการ
ต่อการพัฒนานักศึกษา  

แนวคิดปิงปองจราจร 
7 สี    
3. ร้อยละ 80 ของ
นักศึกษามีค่าเฉลี่ย
คะแนนทักษะการ
เรียนรูด้้านความรู้ 
และด้านทักษะวิชาชีพ 
ในศตวรรษที่ 21 
มากกว่า 3.51 ข้ึนไป 
4. ภาควิชามสี่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรมการ
ใช้ประโยชน์ของพันธ
กิจการบริการวิชาการ
ต่อการพัฒนานักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

3.ประชุมช้ีแจงนักศึกษาถึง
วัตถุประสงค์และรายละเอียดของ
กิจกรรมการใช้ประโยชน์ของพันธ
กิจการบริการวิชาการต่อการพัฒนา
นักศึกษา  
4. อาจารยด์ำเนินการจัดกจิกรรม
อบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรค
เรื้อรังในผูสู้งอายุ โดยใช้แนวคิด
ปิงปองจราจร 7 สี    
5. ประเมินผลการดำเนินโครงการ 
ถอดบทเรียนคณุค่าที่ได้จากโครงการ
การใช้ประโยชน์ของพันธกิจการ
บริการวิชาการต่อการพัฒนานักศึกษา 
6. สรปุและประเมินโครงการใน
ประเด็นการบรรลุวัตถุ ประสงค์และ
ตัวช้ีวัดที่กำหนด  
7. นำเสนอผลการดำเนินงานและ
แนวทางการพัฒนาต่อคณะ
กรรมการบริหารฯ เพื่อเป็นข้อมูลใน
การพิจารณาปรับปรุงแผนการ
ดำเนินโครงการในปีถัดไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในผู้สูงอายุ โดยใช้
แนวคิดปิงปอง
จราจร 7 สี    
- อาจารย์ใน
สาขาวิชาการ
พยาบาลผู้ใหญ่
และผูสู้งอายุ 
สามารถนำความรู้
ที่ได้จากการใช้
ประโยชน์ของพันธ
กิจการบริการ
วิชาการต่อการ
พัฒนานักศึกษา 
อย่างเป็นรูปธรรม 

รวมเป็นเงิน 5,600 
บาท 

สรุปงบประมาณโครงการ RP 03-20   5,600  
 



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๒๔๔ 

 

 
 

ชื่อแผนงาน แผนงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและความเป็นไทย 
วัตถุประสงค์ของแผนงาน 1. เป็นกรอบในการดำเนินการบรหิารแผนงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภมูิปัญญาท้องถิ่นและความเป็นไทย 

2. เป็นแนวทางในการกำกับตดิตามการดำเนินงานของแผนทำนุบำรงุศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและความเป็นไทย 
3. เป็นแนวทางในการกำกับตดิตามการใช้งบประมาณและความสำเร็จของการดำเนินงาน 

ตัวชี้วัดแผนงาน 1. ร้อยละ 80 ของโครงการที่กำหนดตามแผนฯ สามารถดำเนินการได ้
2. ร้อยละ 80 ของโครงการทีด่ำเนินการแล้วเสร็จสามารถเบิกจา่ยงบประมาณได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
3. ตัวช้ีวัดความสำเร็จระดับโครงการที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ บรรลไุม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
4. ตัวช้ีวัดความสำเร็จระดับโครงการของแผนปฏิบัติการประจำปี บรรลไุม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ความสอดคล้อง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและความเป็นไทย 
เป้าประสงค์ที่ 4.1 บุคลากรทุกระดับและนกัศึกษา มีความภาคภมูิใจในการทำนุบำรุงและสืบสานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิน่และความเป็นไทย 

กลยุทธ์ที่ 04-1 ส่งเสริมความภาคภูมิใจของบุคลากรทุกระดับและนักศึกษาในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภมูิปัญญาท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 04-25 ร้อยละของบุคลากรทุกระดับและนักศึกษามีความภาคภูมิใจในการทำนุบำรงุและสืบสานศลิปวัฒนธรรม ภูมิปญัญาท้องถิ่นและความ

เป็นไทย อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ยมากกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  
 ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 04-26 ร้อยละของบุคลากรทุกระดับและนักศึกษา มีการเข้าร่วมทำนุบำรุงและสืบสานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญัญาท้องถิ่นและความเป็นไทย 

เป้าประสงค์ที่ 4.2 มีการนำศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและความเป็นไทยไปใช้ประโยชน์ในการสร้างเสริมและดูแลสขุภาพ 
กลยุทธ์ที่ 04-2 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ในการสร้างเสริมและดูแลสุขภาพด้วยศิลปวัฒนธรรม ภูมปิัญญาท้องถิ่นและความเปน็ไทย 

  ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 04-27 จำนวนผลงานท่ีมีการบูรณาการศิลปวัฒนธรรม ภมูิปัญญาท้องถิ่นและความเป็นไทยกับการพัฒนานักศึกษา และพันธกิจด้านอื่น 
(ตัวช้ีวัดที่  36 ของคณะ) 
  ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 04-28 มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือผลงานในการสร้างเสริมและดูแลสุขภาพ  ท่ีใช้ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญัญาท้องถิ่นและความเป็นไทยต่อ
สาธารณชน (ตัวช้ีวัดสภาการพยาบาล) 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด  รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ 
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ลำดับที ่๒๘ โครงการทำนุบำรุงและสืบสานศลิปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
(โครงการสร้างสรรค์ปัญญาสู่สังคมด้านศิลปวัฒนธรรมไทยเพ่ือส่งเสริมการบูรณาการศิลปวัฒนธรรม
และภูมปิัญญาไทยกับการพัฒนานักศึกษา)  

รหัสโครงการวิทยาลัยฯ SP04-08 
รหัสโครงการคณะ FON-Cul-S30 
 

ส่วนราชการ  คณะพยาบาลศาสตร ์ หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช  ฝ่ายอำนวยการ 
แผนงานตามพันธกจิ (เลือกได้เพียง 1 ข้อเท่านั้น)   
 ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากร  
 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
 ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม    
 ด้านการส่งเสรมิและทะนุบำรงุศิลปะวัฒนธรรม  
 ด้านบริหารจัดการองค์กรสมรรถนะสูง  

ลักษณะ/ประเภทโครงการ 
◻ โครงการเชิงกลยุทธ์ สบช. ตามกลยุทธ์ที่ ........................................ 
ของแผนยุทธศาสตร์สบช./แผนกลยุทธ์ด้านการเงิน/บุคคล/สารสนเทศ 
 โครงการตามยุทธศาสตร์คณะ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่......กลยุทธ์ที่.....……………… 
 โครงการตามยุทธศาสตร์วิทยาลัยฯ ตามพันธกิจที่ 4 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาไทย 
◻ โครงการตามนโยบาย เรื่อง.............................................................................. 

 

วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(วิธีดำเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ผลผลิต ระยะเวลา

ดำเนินการ 
งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

1. เพื่อใหบุ้คลากร
ทุกระดับและ
นักศึกษา มีความ
ภาคภูมิใจ 
ในการทำนุบำรุง
และสบืสาน
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย 

1. ร้อยละ80 ของ
บุคลากรทุกระดับและ
นักศึกษามีความ
ภาคภูมิใจในการทำนุ
บำรุงและสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย อยู่ใน
ระดับดี ค่าเฉลี่ย
มากกว่า 3.51 จาก
คะแนนเตม็ 5  
2. ร้อยละ 80 ของ
บุคลากรทุกระดับและ

๑. ประชุมคณะกรรมการทำนุบำรงุ
ศิลปวัฒนธรรมฯ วิเคราะหผ์ลการ
ดำเนินการในปีงบประมาณที่ผ่านมา 
เพื่อนำจัดทำแผนกิจกรรมส่งเสริม 
สนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษา มี
ส่วนร่วมในการทำนุบำรุงและสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญัญาท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย  
๒. เขียนโครงการเพื่ออนุมตั ิ
๓. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ กำหนดการ
เข้าร่วมกิจกรรมตามที่กำหนด 
พร้อมท้ังให้บุคลากร 

- อาจารย์และ
เจ้าหน้าที่จำนวน 
112 คน  
- นักศึกษา จำนวน 
501 คน  

บุคลากรทุกระดับ
และนักศึกษา มี
ความภาคภูมิใจ 
ในการทำนุบำรุง
และสบืสาน
ศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และความเป็นไทย
รวมทั้งได้
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบันชาติ 

ตุลาคม 
2565 – 
กันยายน 
2566 

กิจกรรมที่ 1 
วันสำคัญของชาติ ศาสน์ 
กษัตริย ์
(เงินรายได้สถานศึกษา) 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์  
เป็นเงิน 20,000 บาท 
- ค่าจ้างเหมาจัดทำพาน
ดอกไมส้ด พวงมาลา เป็น
เงิน 15,000 บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ 1 
เป็นเงิน 35,000 บาท 
 
 

อ.สุทธามาศ  
อนุธาตุ 
อ.อังคณา  
เรือนก้อน 
คุณชไมพร 
พาณิชสรรค ์
คุณศุภรศร ี
สุขป้อม 
คณะกรรมการ
ทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม
ฯ 
สโมสรนักศึกษา 
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วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(วิธีดำเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ผลผลิต ระยะเวลา

ดำเนินการ 
งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

นักศึกษา มีการเข้า
ร่วมทำนุบำรุงและสืบ
สาน ศิลปวัฒนธรรม  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย 
 

ลงช่ือเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญตาม
ปฏิทินภายนอกวิทยาลัย อย่างน้อย
คนละ 2 กิจกรรมต่อปี  
4. ประสานงานและอำนวยความ
สะดวกให้บุคลากร และนักศึกษาใน
การเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญตา่งๆ 
ตามที่กำหนด 
๕. รณรงค์การเข้าร่วมกจิกรรมวัน
สำคัญต่างๆ ตามที่กำหนด และ
ดำเนินการให้บคุลากรและนักศึกษา
เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี ้
  ๕.๑ กิจกรรมส่งเสริมการเข้าร่วม
พระราชพิธี งานรัฐพิธี งานศาสนพิธี
ตามวันสำคัญของชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย์ (เฉพาะบุคลากร) 
  ๕.๒ กิจกรรมสร้างเสริมวิถีชีวิต
ความเป็นไทย 
  ๕.๓ กิจกรรมวันสถาปนาวิทยาลยั  
  ๕.4 กิจกรรมวันพยาบาลสากล 
  5.5 กิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ 
  5.6 กิจกรรมวันสงกรานต ์
  5.7 กิจกรรมวันถวายเทยีนพรรษา
และ 
ผ้าอาบน้ำฝน  

ศาสนา และ
พระมหากษตัริย ์

กิจกรรมที่ 2  
สร้างเสริมวิถีชีวิตความ
เป็นไทย 
(เงินรายได้สถานศึกษา) 
- ค่าตอบแทนวิทยากรจาก
หน่วยงานราชการ  
จำนวน 4 คน x 3 ช่ัวโมง 
x 600 บาท เป็นเงิน 
7,200 บาท 
- ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มอาจารย์และ
เจ้าหน้าท่ี จำนวน 112 
คน x 25 บาท x 2 มื้อ 
เป็นเงิน 5,600 บาท 
- ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มนักศึกษา จำนวน 
501 คน x 20 บาท x 2
มื้อ เป็นเงิน 20,040บาท 
- ค่าอาหารกลางวันอาจารย์
และเจา้หน้าท่ี จำนวน 112 
คน x 50 บาท  x 1 มื้อ  
เป็นเงิน 5,600บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน
นักศึกษา จำนวน 501 คน 

ชมรมอนุรักษ์
ศิลปฯ 
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วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(วิธีดำเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ผลผลิต ระยะเวลา

ดำเนินการ 
งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บคุลากร
และนักศึกษาร่วมทำนุบำรุงและสบื
สานศิลปวัฒนธรรม และความเปน็
ไทย ได้แก่ กิจกรรมดังนี ้
  6.1 ส่งเสรมิการร่วมร้องเพลงชาติ 
สวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา ร้อง
เพลงสรรเสรญิพระบารมี เพื่อ
แสดงออกถึงความจงรักภักดี และ
ความสามัคค ี
  6.2 การแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยทุก
วันศุกร์ หรือตามวาระโอกาส
ประเพณีต่างๆ 
  6.3 ส่งเสรมิการใช้ของไทยๆ 
7. ยกย่องเชิดชูเกียรติ โดยการมอบ
รางวัลบุคคลตัวอย่างด้านการทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยฯสำหรับ
บุคลากรและนักศึกษา 
8. ติดตามประเมินผลการ
ดำเนินงาน กระบวนการทำงาน 
ตามวัตถุประสงค์และตัวช้ีวัด
ความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม 
9. วิเคราะหผ์ลการประเมิน
โครงการ/กิจกรรม ปัญหา อุปสรรค 
จุดแข็งจุดอ่อน เพื่อนำไปพัฒนาและ
ปรับปรุงต่อไป 

x 50 บาท x 1 มื้อ เป็นเงิน  
25,050 บาท                     
รวมเงินกิจกรรมที่ 2  
เป็นเงิน 63,490 บาท 
 
กิจกรรมที่ 3 
วันสถาปนาวิทยาลัย  
(เงินรายได้สถานศึกษา) 
- ค่าตอบแทนวิทยากรจาก
รัฐบาล จำนวน 2 คน x 3 
ช่ัวโมง x 600 บาท เป็น
เงิน 3,600 บาท 
- ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มอาจารย์และ
เจ้าหน้าท่ีจำนวน 112 
คน x 25 บาท x 2 มื้อ 
เป็นเงิน 5,600 บาท 
- ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มนักศึกษา จำนวน 
501 คน x 20 บาท x 2 
มื้อ เป็นเงิน 20,040บาท 
- ค่าอาหารกลางวันอาจารย์
และเจา้หน้าท่ี จำนวน 112
คน x 80 บาท  x 1 มื้อ  
เป็นเงิน 9,960 บาท 



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๒๔๘ 

 

วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(วิธีดำเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ผลผลิต ระยะเวลา

ดำเนินการ 
งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

- ค่าอาหารกลางวัน
นักศึกษา จำนวน 501 คน 
x 50 บาท x 1 มื้อ เป็นเงิน  
25,050 บาท  
- ค่าตกแต่งสถานที่ เป็นเงิน 
2,000 บาท 
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เป็นเงิน 
2,000 บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ 3  
เป็นเงิน 67,250 บาท   
 
กิจกรรมที่ 4  
วันพยาบาลสากล 
(เงินรายได้สถานศึกษา) 
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เป็นเงิน 
1,000 บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ 4  
เป็นเงิน 1,000 บาท 
 
กิจกรรมที่ 5  
วันพยาบาลแห่งชาติ 
(เงินรายได้สถานศึกษา) 
- ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มอาจารย์และ
เจ้าหน้าท่ีจำนวน 112 



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๒๔๙ 

 

วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(วิธีดำเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ผลผลิต ระยะเวลา

ดำเนินการ 
งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

คน x 25 บาท x 2 มื้อ 
เป็นเงิน 5,600 บาท 
- ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มนักศึกษา จำนวน 
501 คน x 20 บาท x 2 
มื้อ เป็นเงิน 20,040บาท 
- ค่าจ้างจัดทำป้ายเวที เป็น
เงิน 3,000 บาท 
- ค่าจ้างจัดสถานท่ี เป็นเงิน 
10,000 บาท 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นเงิน 
5,000 บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ 5  
เป็นเงิน 43,640 บาท 
 
กิจกรรมที่ 6  
วันสงกรานต์ 
(เงินรายได้สถานศึกษา) 
1. ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มอาจารย์
เจ้าหน้าท่ีและแขกผู้มี
เกียรตจิำนวน 140 คน
x25 บาทเป็นเงิน 3,500 
บาท 



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๒๕๐ 

 

วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(วิธีดำเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ผลผลิต ระยะเวลา

ดำเนินการ 
งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
นักศึกษาจำนวน 501 คนx20 
บาทเป็นเงิน 10,020 บาท 
3. ค่าวัสดุ จำนวน 
2,000 บาท 
4. ค่าจ้างจัดสถานท่ี เป็น
เงิน 1,000 บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ 6 
เป็นเงิน 16,520 บาท 
 
กิจกรรมที่ 7  
วันถวายเทียนพรรษาและ
ผ้าอาบน้ำฝน 
(เงินรายได้สถานศึกษา) 
๑.ค่าวัสดุ 5,๐๐๐ บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ 7 
เป็นเงิน 5,000 บาท 

สรุปงบประมาณโครงการ SP04-08       231,900  
 
 
 
 
 
 
 



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๒๕๑ 

 

ลำดับที ่๒9 โครงการบูรณาการศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและความเปน็ไทยกับการสร้างเสริมและดูแล
สุขภาพ 
(โครงการสร้างสรรค์ปัญญาสู่สังคมด้านศิลปวัฒนธรรมไทยเพ่ือส่งเสริมการบูรณาการศิลปวัฒนธรรม
และภูมปิัญญาไทยกับการพัฒนานักศึกษา) 

รหัสโครงการวิทยาลัยฯ SP04-09 
รหัสโครงการคณะ FON-Cul-S30 

ส่วนราชการ  คณะพยาบาลศาสตร ์ หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ฝ่ายอำนวยการ 
แผนงานตามพันธกจิ (เลือกได้เพียง 1 ข้อเท่านั้น)   
 ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากร  
 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
 ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม    
 ด้านการส่งเสรมิและทะนุบำรงุศิลปะวัฒนธรรม  
 ด้านบริหารจัดการองค์กรสมรรถนะสูง  

ลักษณะ/ประเภทโครงการ 
◻ โครงการเชิงกลยุทธ์ สบช. ตามกลยุทธ์ที่ ........................................ 
ของแผนยุทธศาสตร์สบช./แผนกลยุทธ์ด้านการเงิน/บุคคล/สารสนเทศ 
 โครงการตามยุทธศาสตร์คณะ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่......กลยุทธ์ที่.....……………… 
 โครงการตามยุทธศาสตร์วิทยาลัยฯ ตามพันธกิจที่ 4 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาไทย 
◻ โครงการตามนโยบาย เรื่อง.............................................................................. 

 

วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(วิธีดำเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ผลผลิต ระยะเวลา

ดำเนินการ 
งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

1. เพื่อส่งเสริมการ
ใช้ประโยชน์ในการ
สร้างเสริมและดูแล
สุขภาพด้วย
ศิลปวัฒนธรรมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย 
 

1. จำนวนผลงานท่ีมี
การบูรณาการ
ศิลปวัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับ
การพัฒนานักศึกษา 
และพันธกิจด้านอื่น 
อย่างน้อย 1 ผลงาน  
2. จำนวนการ
เผยแพร่กจิกรรมหรือ
ผลงานในการสร้าง
เสรมิและดูแลสุขภาพ
ที่ใช้ศิลปวัฒนธรรม 

1. คณะกรรมการทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมฯ ประชุมร่วมกับ
บุคลากรภายในวิทยาลัยและสโมสร
นักศึกษาพร้อมท้ังชมรม
ศิลปะการแสดงและอนุรักษ์
วัฒนธรรม ในการพัฒนาศักยภาพ
เพื่อการสร้างสรรค์ผลงาน/
นวัตกรรม ในการสร้างเสริมและ
ดูแลสุขภาพโดยใช้ศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและความเป็นไทย 
2. กำหนดประเด็นเกี่ยวกับการนำ
ศิลปวัฒนธรรมภูมปิัญญาท้องถิ่น

- อาจารย์และ
เจ้าหน้าที่จำนวน 
112 คน  
- นักศึกษา 
จำนวน 501 
คน 

บุคลากรทุก
ระดับและ
นักศึกษามีการ
ใช้ประโยชน์ใน
การสร้างเสริม
และดูแลสุขภาพ
ด้วย
ศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย 

ตุลาคม
2565– 
กันยายน 
2566 

(เงินรายได้สถานศึกษา) 
- ค่านวัตกรรมของนักศึกษา 
๑๐ ช้ิน x ๑,5๐๐ บาท  
เป็นเงิน ๑5,000 บาท 
- ค่านวัตกรรมของบุคลากร 
จำนวน ๒ ช้ิน X๑,5๐๐ บาท 
เป็นเงิน ๓,0๐๐ บาท 
รวมงบประมาณ  
18,๐๐๐ บาท 
 
 
 

อ.สุทธามาศ  
อนุธาตุ 
อ.อังคณา  
เรือนก้อน 
คุณชไมพร 
พาณิชสรรค ์
คุณศุภรศรี  
สุขป้อม 
คณะกรรมการ
ทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมฯ 
สโมสรนักศึกษา 



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๒๕๒ 

 

วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(วิธีดำเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ผลผลิต ระยะเวลา

ดำเนินการ 
งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
ความเป็นไทยต่อ
สาธารณชน (ตัวช้ีวัด
สภาการพยาบาล) 

และความเป็นไทย มาใช้ในการสรา้ง
เสรมิและดูแลสุขภาพ คือ ดนตรี
มังคละ ประกอบกับ สบช.โมเดล 
3. ใหแ้กนนำบุคลากรและนักศึกษา
ชมรมศิลปะการแสดงและอนุรักษ์
วัฒนธรรม วางแผนนำผลงานการ
ออกกำลังกายด้วยแอโรบิคประกอบ
ดนตรมีังคละ หรือมวยไทยประกอบ
ดนตรมีังคละ หรือพัฒนาสรา้งสรรค์
ผลงานนวัตกรรมในการสร้างเสริม
และดูแลสุขภาพด้วยดนตรมีังคละ  
4. นำผลงาน/นวัตกรรม มาใช้ใน
การสร้างเสริมและดูแลสุขภาพ ทุก
วันพุธช่วงบ่าย สำหรับบุคลากร 
และช่วงเย็นนอกเวลาสำหรับ
นักศึกษา โดยมีการประเมินสุขภาพ
ก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรม 
คือ ช่ังน้ำหนัก วัดความดันโลหติ วัด
รอบเอว และคำนวณค่า BMI 
5. ติดตามผลการดำเนินการสร้าง
เสรมิและดูแลสุขภาพด้วยดนตรี
มังคละ ทุก 3 เดือน 
6. ส่งเสริมและสนับสนุนใหม้ีการ
นำเสนอผลงาน/นวตักรรมในการ
สร้างเสริมและดูแลสุขภาพ โดยใช้

 
 
 
 

ชมรม
ศิลปะการแสดง
และอนุรักษ์
วัฒนธรรม 



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๒๕๓ 

 

วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(วิธีดำเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ผลผลิต ระยะเวลา

ดำเนินการ 
งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญัญาท้องถิ่น
และความเป็นไทย เพื่อเป็นการ
เผยแพรต่่อสาธารณชน 
7. รวบรวมจำนวนผลงาน/
นวัตกรรม การสร้างเสริมและดูแล
สุขภาพท่ีใช้ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและความเป็นไทย 
8. ติดตามประเมินผลการ
ดำเนินงาน กระบวนการทำงาน 
ตามวัตถุประสงค์และตัวช้ีวัด
ความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม 
9. วิเคราะหผ์ลการประเมิน
โครงการ/กิจกรรม ปัญหา 
อุปสรรค จดุแข็งจุดอ่อน เพื่อ
นำไปพัฒนาและปรับปรุงต่อไป 

สรุปงบประมาณโครงการ SP04-09   18,000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๒๕๔ 

 

ลำดับที่ ๓0 โครงการบูรณาการการเรียนการสอนวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชกับพันธกิจด้านทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมและภมูิปัญญาท้องถิ่น :การส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตผู้สูงอายุใส่ใจสุขภาพจิตโดย
การออกกำลังกายประกอบเพลงพ้ืนบ้านเมืองสองแคว 
(โครงการสร้างสรรค์ปัญญาสู่สังคมด้านศิลปวัฒนธรรมไทยเพ่ือส่งเสริมการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาไทยกับการพัฒนานักศกึษา)  

รหัสโครงการวิทยาลัยฯ RP04-21 
รหัสโครงการคณะ FON-Cul-S30 
 

ส่วนราชการ  คณะพยาบาลศาสตร ์ หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ฝ่ายอำนวยการ 
แผนงานตามพันธกจิ (เลือกได้เพียง 1 ข้อเท่านั้น)   
 ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากร  
 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
 ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม    
 ด้านการส่งเสรมิและทะนุบำรงุศิลปะวัฒนธรรม  
 ด้านบริหารจัดการองค์กรสมรรถนะสูง  

ลักษณะ/ประเภทโครงการ 
◻ โครงการเชิงกลยุทธ์ สบช. ตามกลยุทธ์ที่ ........................................ 
ของแผนยุทธศาสตร์สบช./แผนกลยุทธ์ด้านการเงิน/บุคคล/สารสนเทศ 
 โครงการตามยุทธศาสตร์คณะ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่......กลยุทธ์ที่.....……………… 
 โครงการงานประจำวิทยาลัยฯ ตามพันธกิจที่ 4 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 
◻ โครงการตามนโยบาย เรื่อง.............................................................................. 

 

วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(วิธีดำเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ผลผลิต ระยะเวลา

ดำเนินการ 
งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

1.  เพื่อบูรณาการ
พันธกิจด้านการ
เรียนการสอนวิชา
สุขภาพจิตและการ
พยาบาลจติเวชกับ
พันธกิจด้านทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรม
และภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 
2.  เพื่อสนับสนุน
การบูรณาการนำ
องค์ความรู้ของ

1. นักศึกษา
พยาบาลศาสตร์ชั้นปี
ที่ 3 มีความรูเ้รื่อง
บทบาทของ
พยาบาลจติเวชใน
การป้องกัน ส่งเสรมิ 
บำบัดรักษา การ
ฟื้นฟูสภาพท้ัง
รายบุคคล รายกลุ่ม
ในชุมชนไปใช้มีส่วน
ร่วมในการทำนุบำรุง
ศิลปะวัฒนธรรมอยู่

๑. ประชุมทมีอาจารยผ์ูส้อนใน
รายวิชา สุขภาพจติและการพยาบาล
จิตเวช เพื่อวางแผนการจดักิจกรรม
และร่วมกันวิเคราะห์ข้อมลูจากการ
สำรวจความต้องการการรับบริการ
วิชาการแก่สังคม   เพื่อบูรณาการพันธ
กิจด้านการเรียนการสอนวิชา
สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชกับ
พันธกิจด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
และภมูิปัญญาท้องถิ่น 

- นักศึกษา
พยาบาลศาสตร์ 
ช้ันปีท่ี 3 
จำนวน 87 คน 
- อาจารย์ใน
สาขาวิชา
สุขภาพจิตและ
การพยาบาลจิต
เวช จำนวน ๗ 
คน 

๑. ผูสู้งอายุไดร้ับ
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการส่งเสริม
ป้องกันปัญหา
สุขภาพจิตโดยการ
ออกกำลังกาย
ประกอบเพลงพ้ืนบ้าน
เมืองสองแคว  
๒. นักศึกษาได้รับ
ประสบการณ์จากการมี
ส่วนร่วมในการนำ
กระบวนการเรียนรู้จาก

วันท่ี ๑๑,๒๕ 
 กรกฎาคม 25
๖๖ 

เงินรายได้
สถานศึกษา 
- ค่าถ่ายเอกสาร 
จำนวน 800 บาท 
-ค่าจ้างเหมารถ 
จำนวน 2 คันๆ ละ 
700 บาท x จำนวน 
2 ครั้ง  
เป็นเงิน 2,800 บาท  
รวมเป็นเงิน 3,600 
บาท 
 

อ.ดร. 
สมาภรณ์  
เทียนขาว และ
อาจารย์
สาขาวิชา
สุขภาพจิตและ
การพยาบาล
จิตเวช 
 



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๒๕๕ 

 

วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(วิธีดำเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ผลผลิต ระยะเวลา

ดำเนินการ 
งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

นักศึกษาด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมา
พัฒนาการส่งเสริม
สุขภาพ 
3.  เพื่อสร้างความ
ตระหนักใน
ความสำคญัของการ
สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ให้กับนักศึกษา
พยาบาลศาสตร ์
4. เพื่อพัฒนา
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ด้านความคดิ
วิเคราะหบ์ูรณาการ
การเรยีนการสอน
กับการทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
การส่งเสริมสุขภาพ 

ในระดับดี ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80   
๒. สาขาวิชามี
รายวิชาอย่างน้อย 1 
รายวิชา ท่ีนำความรู้
ในเรื่องบทบาทของ
พยาบาลจติเวชใน
การป้องกัน ส่งเสรมิ 
บำบัดรักษา การ
ฟื้นฟูสภาพท้ัง
รายบุคคล รายกลุ่ม
ในชุมชนไปใช้มีส่วน
ร่วมในการทำนุบำรุง
ศิลปะวัฒนธรรมไป
ใช้ในการพัฒนา
นักศึกษา 
๓. ผูสู้งอายุไดร้ับ
การส่งเสริมสุขภาพ
ที่นักศึกษาร่วมกัน
ออกแบบท่าการ
ออกกำลังกาย
ประกอบเพลง
พื้นบ้านเมืองสอง
แคว 

๒. ผู้รบัผิดชอบรายวิชา วางแผน การ
จัดกิจกรรมนำนักศึกษาร่วมโครงการ
และเตรียมกิจกรรมและอุปกรณ ์
๓. กำหนดวันเวลาและสถานท่ี 
๔. ดำเนินการวางแผนการเรียนรู้กับ
นักศึกษาโดยประชุมนักศึกษาพยาบาล
ช้ันปีท่ี ๓ เพื่อช้ีแจงวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรม และแบ่งกลุม่นักศึกษา เพื่อ
เตรียมความพร้อมในการร่วมกิจกรรม
กับอาจารย์ประจำกลุ่ม  
๕.ดำเนินการอบรมตามวันเวลาที่
กำหนด โดยอาจารยเ์ป็นผูด้ำเนิน
กิจกรรมและนักศึกษามีส่วนร่วมใน
การดำเนินการบูรณาการจัดการเรยีน
การสอนกับการทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 
-ประเมินคดักรองความเครียด 
-ให้ความรู้และสาธติการส่งเสริม
ป้องกันปัญหาสุขภาพจติโดยการออก
กำลังกายประกอบเพลงพื้นบ้านเมอืง
สองแคว 
๖.ประเมินผลความพึงพอใจ ของ
ผู้สูงอายุและประเมินพฤติกรรมการให้
การดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ของ

-ผู้สูงอายุ ต.บ้าน
คลอง จำนวน 
๓๐ คน    
 

การเรยีนการสอนเรื่อง
บทบาทของพยาบาล 
จิตเวชในการป้องกัน 
ส่งเสริม บำบัดรักษา 
การฟื้นฟูสภาพทั้ง
รายบุคคล รายกลุ่มใน
ชุมชนผสมผสานกับภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นไปใช้ใน
การทำนุบำรุง
ศิลปะวัฒนธรรมและ
การเรยีนการสอนใน
วิชาสุขภาพจิตและการ
พยาบาล 
จิตเวช   ตลอดจน
นักศึกษามี
ประสบการณ์สร้าง
สัมพันธภาพและวิธีการ
สัมภาษณ์ ซักถามใน
การประเมินปญัหา
สุขภาพจิตได ้
๓. อาจารย์ของ
สาขาวิชาสุขภาพจติ
และการพยาบาลจิตเวช
สามารถใช้วิธีการเรียน
การสอนแบบสภาพจริง
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วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(วิธีดำเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ผลผลิต ระยะเวลา

ดำเนินการ 
งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

๔.นักศึกษามี
ประสบการณ์ในการ
นำกระบวนการ
เรียนรูจ้ากการเรียน
การสอน เรื่อง
บทบาทของ
พยาบาลจติเวชใน
การป้องกัน ส่งเสรมิ 
บำบัดรักษา การ
ฟื้นฟูสภาพท้ัง
รายบุคคล รายกลุ่ม
ในชุมชนไปใช้มีส่วน
ร่วมในการทำนุบำรุง
ศิลปะวัฒนธรรมได ้
๕.  นักศึกษามีความ
ตระหนักในความ 
สำคัญของการสืบ
สานศิลปวัฒนธรรม
และภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 

นักศึกษาพยาบาล โดยผูสู้งอายุและ
นักศึกษาพยาบาล 
๗. ประชุมร่วมกับนักศึกษาและอาจารย์
ที่เกี่ยวข้องในการถอดบทเรียนองค์
ความรู้ เรื่อง บทบาทของพยาบาลจิต
เวชในการป้องกัน ส่งเสริม บำบัดรักษา 
การฟื้นฟูสภาพทั้งรายบุคคล รายกลุ่มใน
ชุมชนไปใช้มีส่วนร่วมในการทำนุบำรุง
ศิลปะวัฒนธรรม 
๘. สรปุและประเมินโครงการในประเด็น
การบรรลุวัตถุ ประสงค์และตัวช้ีวัดที่
กำหนด  
๙. นำเสนอผลการดำเนินงานและแนว
ทางการพัฒนาต่อคณะ
กรรมการบริหารฯ เพื่อเป็นข้อมูลใน
การพิจารณาปรับปรุงแผนการดำเนิน
โครงการในปีถัดไป 
 

และนำความรู้ที่ได้จาก
การบูรณาการกับการ
ทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม มา
ประยุกต์ใช้กับการเรียน
การสอนอย่างเป็น
รูปธรรม 
๔ วิทยาลัยฯ มี
เครือข่ายความร่วมมือ
ในการดูแลสุขภาพจติ
และได้รับการยอมรับ
ในด้านการจัดการ
เรียนการสอน 

สรุปงบประมาณโครงการ RP04-21   3,600  
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ชื่อแผนงาน 1. แผนงานการบริหารการเงิน 
วัตถุประสงค์ของแผนงาน 1. เป็นกรอบในการดำเนินงานการบริหารการเงิน 

2. เป็นแนวทางในการกำกับตดิตามการดำเนินงานการบริหารการเงิน 
3. เป็นแนวทางในการกำกับตดิตามการใช้งบประมาณและความสำเร็จของการดำเนินงาน 

ตัวชี้วัดแผนงาน 1. ร้อยละ 80 ของโครงการที่กำหนดตามแผนฯ สามารถดำเนินการได้ 
2. ร้อยละ 80 ของโครงการทีด่ำเนินการแล้วเสร็จสามารถเบิกจา่ยงบประมาณได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
3. ตัวช้ีวัดความสำเร็จระดับโครงการที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ บรรลไุม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
4. ตัวช้ีวัดความสำเร็จระดับโครงการของแผนปฏิบัติการประจำปี บรรลไุม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ความสอดคล้อง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงภายใต้การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์ที่ 5.1 บริหารการเงินการคลังเพ่ือความโปร่งใสและก่อให้เกิดความมั่นคงในสถานะทางการเงินของวิทยาลัย 
 กลยุทธ์ที่ 05-1 ส่งเสริมการบริหารการเงินการคลังเพื่อความโปร่งใสและก่อให้เกิดความมั่นคงในสถานะทางการเงินของวิทยาลัย 
  ตัวชี้วัดที่ 05-29 สภาพคล่องทางการเงิน (financial liquidity ratio)  
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด  รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ  
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ลำดับที ่๓1 โครงการรณรงค์การบริหารจัดการเงินการคลังเพ่ือคงสภาพคล่องและความโปร่งใสขององค์กร 
(โครงการส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกของบุคลากรในการต่อต้านการทุจริตในกิจการของภาครัฐและ
ค่านิยม MOPH-ITA)  

รหัสโครงการวิทยาลัยฯ SP05-10 
รหัสโครงการคณะ FON-Adm-R26 
 

ส่วนราชการ  คณะพยาบาลศาสตร ์ หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ฝ่ายอำนวยการ 
แผนงานตามพันธกจิ (เลือกได้เพียง 1 ข้อเท่านั้น)   
 ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากร  
 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
 ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม    
 ด้านการส่งเสรมิและทะนุบำรงุศิลปะวัฒนธรรม  
 ด้านบริหารจัดการองค์กรสมรรถนะสูง  

ลักษณะ/ประเภทโครงการ 
◻ โครงการเชิงกลยุทธ์ สบช. ตามกลยุทธ์ที่ ........................................ 
ของแผนยุทธศาสตร์สบช./แผนกลยุทธ์ด้านการเงิน/บุคคล/สารสนเทศ 
 โครงการตามยุทธศาสตร์คณะ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่......กลยุทธ์ที่.....……………… 
 โครงการงานประจำวิทยาลัยฯ ตามพันธกิจที่ 5 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลสู่องค์กร
สมรรถนะสูง 
◻ โครงการตามนโยบาย เรื่อง.............................................................................. 

 

วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(วิธีดำเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ผลผลิต ระยะเวลา

ดำเนินการ 
งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

1.เพื่อรณรงค์การ
ประหยดัการใช้จ่าย
งบประมาณแผ่นดิน
ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 
2.เพื่อให้การใช้จ่าย
งบประมาณเป็นไป
ตามที่ได้รับจดัสรร
และถูกต้องตาม
ระเบียบและ
กฎหมายที่เกีย่วข้อง 
3.เพื่อให้เกิดมีสภาพ
คล่องทางการเงิน

1.ทุกพันธกิจใช้จ่าย
งบประมาณไม่ต่ำกว่า
งบประมาณที่ขอและ
ได้รับจัดสรรและ
ถูกต้องตามระเบียบ
และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 
2.สภาพคล่องทาง
การเงิน(Financial 
liquidity ratio ≥1) 
3. ร้อยละค่าใช้จ่าย
ต่อหัวในการผลิต
นักศึกษา (Cost 

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

1.รอง
ผู้อำนวยการ 3 
คน 
2.หัวหน้างาน15 
คน 
3.หัวหน้า
โครงการ 34 คน 
4.บุคลากรสาย
สนับสนุน 30 คน 

1.วิทยาลยัมีการใช้
ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่าคุ้มทนุของ
หน่วยงานอย่าง
สูงสุดและมี
ทรัพยากรที่ทำให้
เกิดรายไดสู้งสดุ 
2.ไม่มีข้อร้องเรยีน 
ท้วงติงจากสังคม 
3.รายงานการ
วิเคราะหค์่าใช้จ่าย
ประจำเดือน เช่น 
ค่าสาธารณูปโภค 

กิจกรรมที่ 1  
(ข้อ1.1-2.2) 
1-28 
ตุลาคม.
2565 
 
 
 
 
(ข้อ3-4) 
พฤศจิกายน 
2565-

กิจกรรมที่ 1  
-ไม่ใช้งบประมาณ 

อ.อภิเชษฐ์ 
พูลทรัพย ์
นางพชรพร 
เฟื่องปรางค ์
น.ส.กนกพรรณ 
เสือเหลือง 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๒๕๙ 

 

วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(วิธีดำเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ผลผลิต ระยะเวลา

ดำเนินการ 
งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

และมเีงินรายได้
เหลือจ่ายตาม
นโยบายคณะ
พยาบาลศาสตร์
กำหนด 
4.เพื่อให้มีค่าใช้จ่าย
ต่อหัวในการผลิต
นักศึกษา (Cost 
effectiveness) 
ของวทิยาลัย เป็นไป
ตามค่ากลางและมี
เงินรายได้สุทธิไม่ต่ำ
กว่าเกณฑ์ที่กำหนด 
5.บุคลากรมีให้
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการบรหิาร
จัดการดา้นการเงิน
งบประมาณ 
6.เพื่อพัฒนาระบบ
และกลไกการ
บริหารจดัการ
การเงิน 
7.เพื่อทบทวนระบบ
และกลไกบรหิาร

effectiveness) ของ
วิทยาลัย มากกว่าหรือ
น้อยกว่าเมื่อเทียบกับ
ค่ากลาง10% 
4. มากกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ15%
ของเงินรายไดสุ้ทธิต่อ
ปีไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่
กำหนด 
5. ร้อยละของ
ค่าใช้จ่าย ค่า
สาธารณูปโภคที่ลดลง
เท่ากับร้อยละ 5 
6.ร้อยละ100 ของ
การบริหาร
งบประมาณบรรลุ
เกณฑ์เป้าหมาย
คณะรัฐมนตร ี

สาธารณูปโภค เรื่องการใช้วัสดุ
อุปกรณ์ การจดัทำวัสดุสิ้นเปลืองให้
กลับมาใช้ใหม่ ลดการใช้พลังงาน
ทดแทน น้ำมันเชื้อเพลิง 
3.ดำเนินการตามแผน 
4.ประชาสัมพันธ์การดำเนินการลด
ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคและด้าน
อื่นๆ โดยทำกระดานข่าวติดไว้หนา้
ห้องปฏิบัติการหรือจุดทีส่แกนหนา้
เพื่อเข้าปฏิบัติงาน เพื่อสร้าง
แรงจูงใจและกระตุ้นให้เกดิความ
ตระหนักและภาคภมูิใจ 
5. ประเมินผลการดำเนินกจิกรรม 
รายงานในที่ประชุมอาจารย์
ประจำเดือนทุกเดือน และสรุป
รายงานการดำเนินกิจกรรม รายไตร
มาสเสนอผู้บริหารให้ข้อเสนอแนะ
นำผลไปปรับปรุงการดำเนินงานใน
ไตรมาสต่อไป 
 

 

ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 
 และอื่นๆในท่ี
ประชุมอาจารย์และ
ข้าราชการ
ประจำเดือน 
4.รายงานสรุป
ค่าใช้จ่ายการเงนิ
และงบประมาณ 
และพัสดุ และ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบภายใน
ของวิทยาลัย 
ประจำป ี
 

 

กันยายน 
2566 
 
 
 
(ข้อ5) 
พฤศจิกายน 
2565-
กันยายน 
2566 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๒๖๐ 

 

วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(วิธีดำเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ผลผลิต ระยะเวลา

ดำเนินการ 
งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

การบัญชี พัสดุ 
ครุภณัฑ ์
8. เพื่อสร้างความ
เข้าใจแก่บุคลากร
ด้านการจดัการ
งบประมาณ การ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ต่างๆในการปฏิบตัิ
ภาระกิจ 
9. เพื่อวิเคราะห์ 
ทบทวน จัดทำ
แบบฟอร์มต่างๆใน
การเบิกค่าใช้จ่าย 

 กิจกรรมที่ 2 สร้างรายได้จาก
บริหารสินทรัพย์ของวิทยาลัย 
1. จัดประชุมเชิงปฏิบตัิการให้
ความรู้และวางแผนการสร้างรายได้
ของวิทยาลัย 
2. ดำเนินการตามแผนฯ 
-รายได้จากร้านค้า 
-รายได้จากบริการวิชาการ 
-รายได้อื่น 
3. จัดทำงบดลุบัญชีการสรา้งรายได้ 
สรุปรายงานรายรับรายจ่าย ราย
เดือน และไตรมาส เสนอผู้บริหารให้
ข้อเสนอแนะการดำเนินงาน 
4. ประเมินผลการดำเนินงานและ
นำผลการดำเนินงานไปพัฒนาใน
วงรอบต่อไป 

 
 

 
 

กิจกรรมที่ 2  
(ข้อ 1) 
พฤศจิกายน 
2565 
(ข้อ 2) 
พฤศจิกายน 
2565-
กันยายน 
2566 
(ข้อ 3) 
เมษายน, 
กันยายน 
2566 

กิจกรรมที่ 2  
-ไม่ใช้งบประมาณ 

อ.อภิเชษฐ์ 
พูลทรัพย ์
นางพชรพร 
เฟื่องปรางค ์
น.ส.กนกพรรณ 
เสือเหลือง 
 
 
 
 
 

 กิจกรรมที่ 3 ยกระดับการบริหาร
การเงินและการงบประมาณ  
1 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
การเงิน และงบประมาณ พัสดุ และ
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ภายใน การบรหิารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายในของวิทยาลยั 
2 ทบทวนผลการดำเนินงาน 
การเงินการคลัง การจัดซื้อจัดจ้าง 

  กิจกรรมที่ 3  
(ข้อ1-2) 
1-28 ตุลาคม
2565 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 3 
-ไม่ใช้งบประมาณ 

นางพชรพร 
เฟื่องปรางค ์
น.ส.กนกพรรณ 
เสือเหลือง 
 



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๒๖๑ 

 

วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(วิธีดำเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ผลผลิต ระยะเวลา

ดำเนินการ 
งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

เป้าหมายการเบิกจา่ย ระเบียบ
ปฏิบัติ แนวปฏิบตัิการเงินและ
การงบประมาณ  การเบิกจ่ายพสัดุ  
3.สนับสนุนช่วยเหลือเป็นท่ีปรึกษา
ด้านระเบียบ การเบิกจ่าย
งบประมาณ การจดัซื้อจัดจา้งแก่
บุคลากรทุกพันธกิจ เพื่อการ
ดำเนินงานท่ีถูกต้องและรวดเร็ว 
4. จัดทำแบบฟอรม์การขอใช้
งบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ 
การขออนุมัติการจัดซื้อจดัจ้าง เปน็ต้น 
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 

 
 
 
(ข้อ3) 
ตุลาคม 
2565-
กันยายน 
2566 
(ข้อ4) 
1-28 ตุลาคม
2565 
 
 
(ข้อ 5-6) 
เมษายน, 
กันยายน 
2566 
 
 
 
(ข้อ 7) 
มกราคม,
เมษายน, 
กรกฎาคม, 
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วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(วิธีดำเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ผลผลิต ระยะเวลา

ดำเนินการ 
งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

8. ประเมินความโปร่งใสในการ
บริหารการเงินและงบประมาณ ตาม
เกณฑ์ ITA รอบ 6 และ 12 เดือน 
9. ประเมินผลการปฏิบตัิงานด้าน
บัญชีภาครัฐ  
10.วเิคราะห์ผลการดำเนินงาน และ
จัดทำข้อเสนอในการพัฒนา รายงาน
ต่อคณะกรรมการวิทยาลัย 
11. นำผลการประเมินไปปรบัปรงุ
ในปีต่อไป 

กันยายน 
2566 
(ข้อ 8) 
เมษายน,  
กันยายน 
2566 
(ข้อ 9-10) 
เมษายน,  
กันยายน 
2566 
(ข้อ 11) 
กันยายน 
2566 

สรุปงบประมาณโครงการ SP05-10   0  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๒๖๓ 

 

 
 

ชื่อแผนงาน 2. แผนงานการบริหาร และพัฒนาบุคลากร  
วัตถุประสงค์ของแผนงาน 1. เป็นกรอบในการดำเนินงานการบริหารและพัฒนาบุคลากร 

2. เป็นแนวทางในการกำกับตดิตามการดำเนินงานการบริหารและพฒันาบุคลากร 
3. เป็นแนวทางในการกำกับตดิตามการใช้งบประมาณและความสำเร็จของการดำเนินงาน 

ตัวชี้วัดแผนงาน 1 ร้อยละ 80 ของโครงการที่กำหนดตามแผนฯ สามารถดำเนินการได้ 
2. ร้อยละ 80 ของโครงการทีด่ำเนินการแล้วเสร็จสามารถเบิกจา่ยงบประมาณได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
3. ตัวช้ีวัดความสำเร็จระดับโครงการที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ บรรลไุม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
4. ตัวช้ีวัดความสำเร็จระดับโครงการของแผนปฏิบัติการประจำปี บรรลไุม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ความสอดคล้อง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงภายใต้การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์ที่ 5.2 พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานและมีจำนวนเพียงพอตามกรอบอัตรากำลังที่กำหนด 

กลยุทธ์ที่ 05-2 การบริหารอัตรากำลังบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการของวิทยาลัย และเกิดความผาสุข ความผูกผันต่อองค์กร 
ตัวชี้วัดที่ 05-30 อัตราส่วนจำนวนอาจารย์ประจำต่อนักศึกษา เต็มเวลาเทียบเท่า (ตัวช้ีวัดที่ 27 ของคณะ)  
ตัวชี้วัดที่ 05-31 ร้อยละของจำนวนบุคลากรสายสนับสนุนต่อจำนวนกรอบอัตรากำลัง (ตัวช้ีวัดที่ 28 ของคณะ) 
ตัวชี้วัดที่ 05-32 ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี 
ตัวชี้วัดที่ 05-33 ร้อยละของจำนวนอาจารย์ในวิทยาลัยที่มีตำแหน่งทางวิชาการ (ตัวช้ีวัดที่ 30 ของคณะ ตัวช้ีวัด 2.1.3 ประเด็นยุทธ์ท่ี 1 ของ สบช)   
ตัวชี้วัดที่ 05-34 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการ ท่ีมีคุณวุฒิ ป.เอก ในภาพรวมของวิทยาลัย (ตัวช้ีวัดที่ 31 ของคณะ ตัวช้ีวัด 2.1.4 ประเด็นยุทธ์ท่ี1 ของ สบช)   
ตัวชี้วัดที่ 05-35 ร้อยละของบุคลากรที่มีผลการประเมินความสุขในการทำงานเพิ่มขึ้น (ตัวช้ีวัดที่  29 ของคณะ) 
ตัวชี้วัดที่ 05-36 ร้อยละอัตราคงอยู่ของบุคลากร 
ตัวชี้วัดที่ 05-37 ร้อยละของบุคลากรมีทัศนคติต่อองค์กร อยู่ในระดับดีค่าเฉลี่ยมากกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
กลยุทธ์ที่ 05-3 ยกระดับความเช่ียวชาญของบุคลากรให้เป็นท่ียอมรับในระดับชาติหรืออาเซียน 
ตัวชี้วัดที่ 05-38 ร้อยละของอาจารย์ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ PSF ระดับ 2 ขึ้นไป (ตัวช้ีวัดที่ 13 ของคณะ ตัวช้ีวัดที่  
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2.1.2 ของ สบช.ประเด็นยุทธ์ที่ 1 ของ สบช.) 
  ตัวชี้วัดที่ 05-39 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการมีการเพิ่มพูนทักษะปฏิบัติในคลินิก (Faculty Practice) (ตัวช้ีวัดที่ 32 ของคณะ) 
  ตัวชี้วัดที่ 05-40 ร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกตรงตามสาขาท่ีเปิดการเรียนการสอน (ตัวช้ีวัดที่ 33 ของคณะ) 
  ตัวชี้วัดที่ 05-41 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับเชิญเป็นวิทยากร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีปรึกษา เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 1) ระดับชาติ  2) นานาชาติ  
(ตัวช้ีวัดที่ 1.2.1  ประเด็นยุทธ์ที่ 3  ของสบช)   
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด  รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ  
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ลำดับที ่๓2 โครงการบริหารบุคลากร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชนิราช 
(โครงการบริหารงานทรัพยากรบุคคล (บริหารภาระงาน บริหารอัตรากำลัง เพ่ิมวุฒิ และการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ) HRM & HRP) 

รหัสโครงการวิทยาลัยฯ SP05-11 
รหัสโครงการคณะ FON-Adm-R25 
 

ส่วนราชการ  คณะพยาบาลศาสตร ์ หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ฝ่ายอำนวยการ 
แผนงานตามพันธกจิ (เลือกได้เพียง 1 ข้อเท่านั้น)   
 ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากร  
 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
 ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม    
 ด้านการส่งเสรมิและทะนุบำรงุศิลปะวัฒนธรรม  
 ด้านบริหารจัดการองค์กรสมรรถนะสูง  

ลักษณะ/ประเภทโครงการ 
◻ โครงการเชิงกลยุทธ์ สบช. ตามกลยุทธ์ที่ ........................................ 
ของแผนยุทธศาสตร์สบช./แผนกลยุทธ์ด้านการเงิน/บุคคล/สารสนเทศ 
 โครงการตามยุทธศาสตร์คณะ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่......กลยุทธ์ที่.....……………… 
 โครงการงานประจำวิทยาลัยฯ ตามพันธกิจที่ 5 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลสู่
องค์กรสมรรถนะสูง 
◻ โครงการตามนโยบาย เรื่อง.............................................................................. 

 

วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(วิธีดำเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ผลผลิต ระยะเวลา

ดำเนินการ 
งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

1. เพื่อให้มี
บุคลากรเพียงพอ
และเป็นไปตาม
เกณฑ์การจัด
การศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 
2.  เพื่อให้
บุคลากรวิทยาลัย
พยาบาลบรมราช
ชนนี พุทธชินราช
ได้รับการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ

1.อัตราส่วนจำนวน
อาจารย์ประจำต่อ
นักศึกษา เต็มเวลา
เทียบเท่า  
2. ร้อยละของจำนวน
บุคลากรสายสนับสนุน
ต่อจำนวนกรอบ
อัตรากำลัง  
3.ร้อยละของบุคลากร
ที่ผ่านการประเมิน
สมรรถนะในการ 
ปฏิบัติงาน(JD)อยู่ใน
ระดับดี  

กิจกรรมที่ 1 การสรรรอัตรากำลัง 
ขั้นเตรียมการ (Plan) 
1.ทบทวนและวิเคราะห์กรอบ
อัตรากำลังของบุคคลากร 
3. สำรวจการเกษียณอายุราชการ/
การขอโอนย้าย ลาออก การลาศึกษา
ต่อ ของบุคลากร 
4. ขออนุมัติใช้ตำแหน่งจากสถาบนั
พระบรมราชชนก  
5. การดำเนินการสรรหาตามขั้นตอน  
6.  ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ตามระบบและ
กลไกและคู่มือที่กำหนด  
7.  ดำเนินการมอบหมายการปฏิบัติงาน  

กิจกรรมที่ 1 
พนักงานกระทรวง
สาธารณสุข ๓ คน 
ลูกจ้างช่ัวคราว ๒ 
คน 
พนักงานจ้างเหมา
บริการ ๑๐ คน 
อาจารย์พยาบาล ๕ 
คน 
สายสนับสนุน ๕ คน 
 
 

 

1.วิทยาลยัฯมี 
อัตรากำลัง
บุคลากรที่มี
จำนวนและ
เป็นไปตาม
กรอบมาตรฐาน
ที่กำหนด 
2.วิทยาลยั
สามารถ
ดำเนินงานตาม
พันธกิจได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

ตุลาคม256๕ 
-กันยายน 
256๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 1 
- ไม่ใช้งบประมาณ 

อ.ปานจันทร์ 
คนสูง 
นางศภุรศรี
สุขป้อม 
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วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(วิธีดำเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ผลผลิต ระยะเวลา

ดำเนินการ 
งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

อย่างมีมาตรฐาน 
โปร่งใสและเป็น
ธรรม 
4. เพื่อธำรงรักษา
บุคลากรไว้ใน
ระบบ 

 

4. ร้อยละของจำนวน
อาจารย์ในวิทยาลยัที่มี
ตำแหน่งทางวิชาการ  
5. ร้อยละของ
บุคลากรสายวิชาการ 
ที่มีคุณวุฒิ ป.เอก ใน 
ภาพรวมของวิทยาลัย  
6. ร้อยละของ
บุคลากรที่มผีลการ
ประเมินความสุขใน
การทำงานเพิ่มขึ้น  
7. ร้อยละของ
บุคลากรมีความผูกพัน
ต่อองค์กร อยู่ในระดับ
ดีค่าเฉลี่ยมากกว่า 
3.51 จากคะแนนเตม็ 
5 

8. ดำเนินการบรรจุแต่งตั้งตามระบบ และ
จัดทำทำสัญญาจ้าง 
 

3.บุคลากรของ
วิทยาลัยได้รับ
การดูแล ส่งผล
ให้เกิดขวัญและ
กำลังใจมีความ
รัก ความผูกผัน 
ต่อวิทยาลัย 

 
 
 
 

 

9. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ขั้นเตรียมการ (Plan) 
1 ทำคำสั่งแต่งตั้งกรรมการ
ประเมินผลราชการ 
2.ประชุมคณะกรรมการ เพื่อ 
     - ทบทวนและวิเคราะห์รูปแบบ
การประเมินผลปฏิบัติราชการในป ี
2564 
     - กำหนดนโยบายและวิธีการ
ประเมินผลราชการในปีงบประมาณ  
2565 และเผยแพร่ให้บุคลากรทกุคน
ในองค์กรรับทราบ  
     - ประชุมกำหนดตัววัดผลในแต่ละ
งานตามที่กำหนดในการประเมินผล
สมรรถนะและตามกำหนดของสถาบัน
พระบรมราชชนก 

- อาจารย์  ๕๔ คน 
- บุคลากรสาย
สนับสนุน ๕๘ คน 
รวม 1๑๒ คน 

 

1.วิทยาลยัมี
ระบบการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ  
2.บุคลากรมผีล
การประเมินท่ี
โปร่งใส 

 

ตุลาคม256๕ 
-กันยายน 
256๖ 
 

 

- ไม่ใช้งบประมาณ อ.ปานจันทร์ 
คนสูง 
นางศุภรศร ี
สุขป้อม 
คณะกรรม 
การประเมิน
ฯ 
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วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(วิธีดำเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ผลผลิต ระยะเวลา

ดำเนินการ 
งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

     - กำหนดเป็น PA แต่ละงาน แล้ว
ทำคำลงนามในคำรับรองการปฏบิตัิ
ราชการรายบุคคล 
- จัดทำแบบประเมินและการให้
น้ำหนักค่าคะแนนในแบบประเมิน
ตามที่กำหนด 
ขั้นดำเนินงาน (DO) 
ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามกำหนด คือ 2 รอบ 
2.1 จดัทำรายละเอียดตัวช้ีวัดและ
สมรรถนะในการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 
2.2 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมิน 
2.3 ประชาพิจารณ์ให้บุคลาการมสี่วน
ร่วมในการแสดงความคดิเห็นในท่ี
ประชุมประจำเดือน 
2.4 จดัทำประกาศรายละเอียดการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการให้
บุคลากรทราบ 
2.5 จดัทำแบบประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 
2.6 จดัทำคำรับรองรายบุคคล การ
ปฏิบัติราชการ 
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วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(วิธีดำเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ผลผลิต ระยะเวลา

ดำเนินการ 
งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

2.7 ส่งแบบประเมินผลการปฏิบตัิ
ราชการให้ผูเ้กี่ยวข้องดำเนินการ
ประเมินตามลำดับ 
2.8 คณะกรรมการบันทึกข้อมูลผล
การประเมินการปฏิบัตริาชการ 
2.9 คณะกรรมการกลั่นกรอง 
ตรวจสอบความถูกต้องการลงผลการ
ประเมิน 
2.11 คณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการดำเนินการประมวลผล 
2.12 เสนอผลการประมวลผลการ
ประเมินปฏิบัตริาชการเสนอ
คณะกรรมการบรหิารพิจารณา 
2.13 บริหารวงเงินในระบบระบบ
สารสนเทศ HROPS 
2.14 บันทึกผลการประเมินการ
ปฏิบัติราชการลงในระบบสารสนเทศ 
HROPS  
2.15 ประมวลผลการบรหิารวงเงนิใน
ระบบ HROPS 
2.16 เสนอผลการบริหารวงเงินตอ่
คณะกรรมการประเมินผลการปฏบิัติ
ราชการและคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยตามลำดับ 



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๒๖๙ 

 

วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(วิธีดำเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ผลผลิต ระยะเวลา

ดำเนินการ 
งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

2.17 ส่งผลการบริหารวงเงินให้
สถาบันพระบรมราชชนกเพ่ือจัดทำ
คำสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
ขั้นประเมนิผล (Check) 
3.1 ตรวจสอบฐานข้อมูล Hroph ของ
กระทรวงสาธารณสุข และแจ้งปรับปรงุ
หากมีข้อมูลคลาดเคลื่อน 
3.2 คณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการและผู้เกีย่วข้องรวมกัน
ประเมินกระบวนการประเมินผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการและ
จัดทำแนวทางการพัฒนาตามผลการ
ประเมิน 
3.3 นำเสนอผลการประเมินประเมิน
กระบวนการประเมินผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการและ
จัดทำแนวทางการพัฒนาเสนอต่อ
คณะกรรมการบรหิารวิทยาลัย เพือ่ให้
ข้อเสอแนะและแนวทางการปรับปรุง 
ขั้นปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา(Act) 
4.1 นำผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะจากคณะ
กรรมการบริหารวิทยาลัย มาปรับปรุง
และพัฒนาการประเมินผลการปฏบิัติ



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๒๗๐ 

 

วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(วิธีดำเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ผลผลิต ระยะเวลา

ดำเนินการ 
งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

ราชการในรอบท่ี 2 เพื่อความเป็น
ธรรมและโปร่งใส 

  10. การธำรงรักษาบุคลากรและใช้
ประโยชน ์
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
2. ประชุมวางแผนเกี่ยวกับธำรงรกัษา
บุคลากรคลากรของวิทยาลัย  
3. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร
รับทราบ 
4. ดำเนินการตามแผนงาน  
4.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มี
คุณค่าและรูส้ึกผูกพันต่อองค์กร เช่น 
ส่งเสริมการพัฒนาตนเองเพื่อสร้าง
อาชีพท่ียังยืน   
4.2 ส่งเสริมและสนบัสนุน
ความก้าวหน้าในตำแหน่งทางวิชาการ 
และสาขาอาชีพ 

     

  4.3  จัดสวัสดิการ เพื่อสร้างขวัญและ
กำลังใจให้กับบุคลากร เช่น  
4.3.1 การแสดงความยินดีในโอกาส
ต่างๆ และความอาลยั  
4.3.2 กิจกรรมยกย่องเชิดชู “คนดีศรี
พุทธชินราช” บุคลากรภายในวิทยาลัย 
ในวันสถาปนาสถาบัน 
 

กิจกรรมที่ 4.3.1-
4.3.2 
- อาจารย์  ๕๔ คน 
- บุคลากรสาย
สนับสนุน ๕๘ คน 
รวม 1๑2 คน 
 
 

๑. บุคลากรของ
วิทยาลัยมีขวญั
และกำลังใจใน
การปฏิบัติงาน 
๒. บุคลากรของ
วิทยาลัยมี
ความสุข 

กิจกรรมที่ 
4.3.1-4.3.2 
1 ตุลาคม 
2565 - 
30 กันยายน 
2566 
 
 

กิจกรรมที่ 4.3.1-4.3.2 
(เงินรายได้) 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์  
จำนวน 3๐,๐๐๐ บาท 
รวมกิจกรรมที่ 4.3.1-
4.3.2 เป็นเงิน 3๐,๐๐0 
บาท 

อ.ปานจันทร์ 
คนสูง 
นางศุภรศร ี
สุขป้อม 



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๒๗๑ 

 

วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(วิธีดำเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ผลผลิต ระยะเวลา

ดำเนินการ 
งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

  
 
 
 
 
 
 

และมีความรัก 
ความผูกพันใน
องค์กร            
๓. บุคลากรของ
วิทยาลัยมี            
สุขภาพท่ี
สมบูรณ์แข็งแรง
ทั้งร่างกายและ
จิตใจ 

 
 
 
 
 
 

  4.3.3 สร้างเสริมสุขภาพ โดยใช้ 
สบช.โมเดล เช่น 
4.3.3.1 เสริมสร้างสุขภาพให้
แข็งแรง 3 อ  อาหาร  ออกกำลัง
กาย  อารมณ์ (ปิงปอง๗สี) 

กิจกรรมที่ 
4.3.3.1 
- อาจารย์  ๕๔ คน 
- บุคลากรสาย
สนับสนุน 5๘ คน 
รวม 1๑๒ คน 
 

 ต.ค.25๖๕-
ก.ย. 256๖ 

กิจกรรมที่ 4.3.3.1 
(เงินรายได้สถานศึกษา) 
-ค่าจ้างจัดทำสมุดคู่มือ
สุขภาพประจำตัว จำนวน 
๑๑๒ เล่ม X ๕๐ บาท 
๕,๖๐๐ บาท 
-สื่อส่งเสริมการรับรู้ สบช 
โมเดล (ปิงปอง ๗สี)  
เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท 
รวมกิจกรรมที่ 4.3.3.1  
เป็นเงิน 25,600บาท 

อ.ปานจันทร์ 
คนสูง 
นางศุภรศร ี
สุขป้อม 

  4.3.3.2 ตรวจสุขภาพประจำปี กิจกรรมที่ 
4.3.3.2 
- อาจารย์  ๕๔ คน 
- บุคลากรสาย
สนับสนุน 5๘ คน 

 ต.ค.25๖๕-
ก.ย. 256๖ 

กิจกรรมที่ 4.3.3.2 
(เงินรายได้สถานศึกษา) 
- ค่าตรวจสุขภาพของ
ลูกจ้างช่ัวคราว จำนวน ๗ 

อ.ปานจันทร์ 
คนสูง 
นางศุภรศร ี
สุขป้อม 



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๒๗๒ 

 

วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(วิธีดำเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ผลผลิต ระยะเวลา

ดำเนินการ 
งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

รวม 1๑๒ คน 
 
 

คนx ๙๘๐บาท เป็นเงิน 
๖,๘๖๐บาท 
- ค่าตรวจสุขภาพของ
พนักงานกระทรวง
สาธารณสุข (อาจารย์
พยาบาลและเจา้หน้าท่ีสาย
สนับสนุน) จำนวน ๒๐ คน 
x 980บาทเป็นเงิน1๙,๖๐
0บาท 
- ค่าตรวจสุขภาพของ
ลูกจ้างเหมาบริการ 
(อาจารย์พยาบาลและ
เจ้าหน้าท่ีสายสนับสนุน) 
จำนวน ๘๕ คน x ๙๘๐ บาท  
เป็นเงิน ๘๓,๓๐๐บาท 
- ค่าอาหารว่างผู้ร่วม
โครงการ 1 มื้อ X 25 บาท 
X 1๑๒ คน เป็นเงิน ๒,
800 บาท 
- ค่าอาหารว่างเจ้าหน้าท่ี
โรงพยาบาลพุทธชินราช 
25 บาท X 10 คน เป็น
เงิน 250 บาท 
รวมกิจกรรมที่ 4.3.3.2 
เป็นเงิน ๑๑๒,๘๑๐  บาท 



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๒๗๓ 

 

วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(วิธีดำเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ผลผลิต ระยะเวลา

ดำเนินการ 
งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

  4.3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจำหลักสูตรมีตำแหน่ง
ทางวิชาการ 
4.3.4.1 เผยแพร่ความรู้เร่ืองการทำ
ผลงานวิชาการ(จัดประชุมภายใน) 
4.3.4.2 อบรมเชิงปฏิบัติการ
(ภายนอก) 

กิจกรรมที่ 4.3.4.1 
อาจารย์พยาบาล
ประจำหลักสูตร ๔๒ 
คน 

 ตุลาคม 
2565-
กันยายน 
2566 

กิจกรรมที่ 4.3.4.1 
-ไม่ใช้งบประมาณ 
กิจกรรมที่ 4.3.4.2 
- ค่าเดินทางเหมาจ่าย ครั้ง
ละ ๕,๐๐๐ บาท X ๕ ครั้ง 
เป็นเงิน ๒๕,๐๐๐บาท 
- ค่าที่พัก ๔๒ คน X ๑,๘๐๐ 
บาท X ๑ ครั้ง เป็นเงิน ๗๕,
6๐๐ บาท 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ๔๒ คน X 
๒๔๐ บาท X ๒ วัน เป็นเงิน 
๒๐,๑๖๐ บาท 
รวมกิจกรรมที่ 4.3.4.2 
เป็นเงิน ๑๒๐,๗๖๐ บาท 

อ.ปานจันทร์ 
คนสูง 
นางศุภรศร ี
สุขป้อม 

  4.3.5 สนับสนุนบุคลากรท่ี
เกษียณอายุราชการในการเตรียม
ความพร้อมเพ่ือความสุขหลัง
เกษียณอายุราชการ 
3.ขั้นประเมินผล (Check) 
3.1 ประเมินความสำเร็จตามตัวช้ีวัด
ของการดำเนินงาน 
3.2 จดัทำรายงานผลการดำเนิน 
วิเคราะหผ์ลการดำเนินการ และ
แนวทางการบริหารเสนอต่อคณะ

กิจกรรมที่ 4.3.5 
- อาจารย์  ๕๔ คน 
- บุคลากรสาย
สนับสนุน 5๘ คน 
รวม 1๑๒ คน 
 

 ก.ค-ก.ย. 
256๖ 

กิจกรรมที่ 4.3.5 
(เงินรายได้สถานศึกษา) 
- ค่าตอบแทนวิทยากร ๓ 
คนX๑,๒๐๐ X ๒ ชม.เป็น
เงิน ๗,๒๐๐ บาท 
- ค่าห้องพักวิทยากร ๑ 
คน X ๑ คืน X ๑,๘๐๐ 
บาท เป็นเงิน ๑,๘๐๐ 
บาท 

อ.ปานจันทร์ 
คนสูง 
นางศุภรศร ี
สุขป้อม 
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วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(วิธีดำเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ผลผลิต ระยะเวลา

ดำเนินการ 
งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

กรรมการบริหารวิทยาลัย และ
คณะกรรมการอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
4. ขั้นปรับปรุง (Act) 
นำผลการดำเนินงานมาปรับปรุงใน
รอบปีงบประมาณต่อไป 

- ค่าพาหนะเดินทางและ
น้ำมันเชื้อเพลิง(ไป-กลับ)
เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท  
-  ค่าอาหารกลางวัน
วิทยากร ๓ คนX1มื้อX
๘๐ บาท เป็นเงิน 240
บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน
อาจารย์และบุคลากร
๑๑๒ คน X ๑ มื้อ X๘๐ 
บาท เป็นเงิน 8,960 
บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ 4.3.5 
เป็นเงิน 23,200 บาท 

สรุปงบประมาณโครงการที่ SP05-11  312,370  
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ลำดับที ่๓3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาการและวิชาชีพ  
(โครงการส่งเสริม/พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ของคณะพยาบาลศาสตร์ให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาการและอาชีพ) 

รหัสโครงการวิทยาลัยฯ RP05-22 
รหัสโครงการคณะ FON-Adm-S23 
 

ส่วนราชการ  คณะพยาบาลศาสตร ์ หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ฝ่ายอำนวยการ 
แผนงานตามพันธกจิ (เลือกได้เพียง 1 ข้อเท่านั้น)   
 ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากร  
 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
 ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม    
 ด้านการส่งเสรมิและทะนุบำรงุศิลปะวัฒนธรรม  
 ด้านบริหารจัดการองค์กรสมรรถนะสูง  

ลักษณะ/ประเภทโครงการ 
◻ โครงการเชิงกลยุทธ์ สบช. ตามกลยุทธ์ที่ ........................................ 
ของแผนยุทธศาสตร์สบช./แผนกลยุทธ์ด้านการเงิน/บุคคล/สารสนเทศ 
 โครงการตามยุทธศาสตร์คณะ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่......กลยุทธ์ที่.....……………… 
 โครงการงานประจำวิทยาลัยฯ ตามพันธกิจที่ 5 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลสู่
องค์กรสมรรถนะสูง 
◻ โครงการตามนโยบาย เรื่อง.............................................................................. 

 
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

(วิธีดำเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ผลผลิต ระยะเวลา

ดำเนินการ 
งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

1.เพื่อพัฒนา
บุคลากรใหม้ี
สมรรถนะสูงขึ้นทั้ง
ด้านวิชาการและ
วิชาชีพ  
2. เพื่อสนับสนุน
การพัฒนาทักษะ
การปฏิบัติการ
พยาบาลตามความ
เชี่ยวชาญของ
อาจารย์พยาบาล
(Faculty practice) 
 

1. ร้อยละของ
อาจารย์ที่ผ่านการ
ประเมินสมรรถนะ
ตามกรอบมาตรฐาน
วิชาชีพ PSF ระดับ 
2 ขึ้นไป  
2. ร้อยละของ
บุคลากรสาย
วิชาการมีการ
เพิ่มพูนทักษะ 
ปฏิบัติในคลินิก 
(Faculty Practice)  

ขั้นวางแผน (Plan) 
1. ทบทวนระบบและกลไกและคูม่ือการ
พัฒนาบุคลากร 
2. สำรวจความต้องการพัฒนาตนเอง ใน 
ปีงบประมาณ 2566 
3. วิเคราะห์ รวบรวม ประเมินผลการ
พัฒนาบุคลากร ใน ปี 2567 
4. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรตามผลสำรวจ 
5. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์แผนพัฒนา
บุคลากรทุกระดับรับทราบ 
6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ประจำ
ได้รับการพัฒนา ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ 
(PSF) ดังนี้ 

- อาจารย์  54  คน 
- บุคลากรสาย
สนับสนุน 58 คน 
รวม 112 คน 

 

 ตุลาคม 
2565-
กันยายน 
2566 
 
 
 
 
 
 

 

ขั้นวางแผน (Plan) 
- ไม่ใช้งบประมาณ 

ดร.ปาน
จันทร์  
คนสูง 
นางสาวชไม
พร พาณิช
สรรค ์



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๒๗๖ 

 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

 3. ร้อยละของ
อาจารย์ประจำที่มี
คุณวุฒิปรญิญาเอก
ตรงตาม 
สาขาท่ีเปิดการเรียน
การสอน  
4. ร้อยละของ
บุคลากรทีไ่ด้รบัเชิญ
เป็นวิทยากร  
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ี
ปรึกษา  
5. ร้อยละ 100ของ
บุคลากรสาย
สนับสนุน ได้รับการ
พัฒนาด้านวิชาการ
หรือวิชาชีพ 

6.1 สนับสนุนการพัฒนาด้านคณุวุฒิ ระดับ
ปริญญาตรี และระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอก 

- อาจารย์ 2 คน 
 

 ตุลาคม 
2565-
กันยายน 
2566 
 

6.1 สนับสนนุการ
พัฒนาด้านคุณวุฒิ 
ระดับปริญญาเอก 
(ขอสนับสนุนทุนจาก 
กพ.หรือสบช.) 

อ.ปานจันทร์  
คนสูง 
นางสาวชไม
พร พาณิช
สรรค ์

6.2 สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรผู้บริหาร
การสาธารณสุขระดับต้น และระดบักลาง 
 

-อาจารย์  4 คน 
 

 ตุลาคม 
2565-
กันยายน 
2566 
 

6.2 สนับสนนุการ
พัฒนาหลักสูตร
ผู้บริหารการ 
สาธารณสุข ระดับต้น
และ 
ระดับกลาง  
(ใช้เงินรายได้
สถานศึกษา) 
-หลักสูตรผู้บริหาร
การสาธารณสุขระดับ
ต้น 
- ค่าพาหนะไป-กลับ 
คนละ 5,000บาท 
X1 คน เป็นเงิน 
5,000 บาท  
-หลักสูตรผู้บริหาร
การสาธารณสุข
ระดับกลาง 
- ค่าพาหนะไป-กลับ 
คนละ 5,000บาท 

อ.ปานจันทร์  
คนสูง 
นางสาวชไม
พร พาณิช
สรรค ์



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๒๗๗ 

 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

X1 คน เป็นเงิน 
5,000 บาท  
(ค่าลงทะเบียน 
อบรมฯผบก./ผบต. 
สนับสนุนจากคณะ
พยาบาลศาสตร์) 
รวมเงิน 3.2 เป็นเงิน 
10,000 บาท 

  6.3 อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
ภาวะวิกฤตโรคหัวใจ 
 

- อาจารย์  1 คน 
 

 ตุลาคม 
2565-
กันยายน 
2566 
 

6.3 อบรมหลักสูตร
การพยาบาลเฉพาะ
ทางภาวะวิกฤต
โรคหัวใจ  
100,000 บาท  
(ค่าลงทะเบียน/ 
ค่าที่พัก (6,000 
บาท/เดือน)/ค่าเบี้ย
เลี้ยง/คา่เดินทาง) 
รวมเงิน 3.4 เป็นเงิน 
100,000 บาท 

อ.ปานจันทร์  
คนสูง 
นางสาวชไม
พร  
พาณิชสรรค ์

  6.4 ประชุมเชิงปฏิบตัิการเพื่อ 
พัฒนาภาวะผู้นำของทีมบรหิารวิทยาลัย  
 

- กรรมการบริหาร
วิทยาลัย  20 คน 
 

 ตุลาคม 
2565-
กันยายน 
2566 
 

6.4 ประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา
ภาวะผู้นำของทีม
บริหารวิทยาลัย  
(ใช้เงินรายได้
สถานศึกษา) 

อ.ปานจันทร์  
คนสูง 
นางสาวชไม
พร  
พาณิชสรรค ์



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๒๗๘ 

 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

- ค่าที่พัก ค่าพานะ
เดินทาง (ไป-กลับ) ค่า
เบี้ยเลีย้ง และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ี
สามารถเบิกจ่ายไดต้า
ระเบียบการเงินและ
การคลังฯ เป็นเงิน 
100,000 บาท 
รวมเงิน 3.5 เป็นเงิน 
100,0๐๐  บาท 

  6.5 การพัฒนาตามความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ วิชาการ และตามโครงสรา้ง 

- อาจารย์ 54 คน 
- บุคลากรสาย
สนับสนุน 58 คน 

  3.5 การพัฒนาตาม
ความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ วิชาการ และ
ตามโครงสร้าง 
(ใช้เงินรายได้
สถานศึกษา) 
- อาจารย์ เป็นเงิน 
432,000 บาท 
- บุคลากรสาย
สนับสนุน จำนวน 40 
คน x 2,000 บาท 
เป็นเงิน 80,000บาท  
รวมเงิน 3.5 เป็นเงิน 
512,000 บาท 

อ.ปานจันทร์  
คนสูง 
นางสาวชไม
พร พาณิช
สรรค ์



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๒๗๙ 

 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

(หมายเหตุ: การ
พัฒนาตามความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
และวิชาการ  
อาจารย์ แตล่ะคน 
เบิกไดไ้ม่เกิน 8,000 
บาทต่อป)ี 

  6.6 พัฒนาทักษะการปฏิบัติการพยาบาล
ตามความเชี่ยวชาญของอาจารย ์
(Faculty practice) 
3.8.1. สนบัสนุน/อำนวยความสะดวก
บุคลากรในการไปพัฒนาตามความเช่ียวชาญ
ตามระบบ เช่น  1) การเขียนโครงการส่วน
บุคคลในการฝึกปฏิบตัิทางการพยาบาล ณ 
แหล่งฝึก 2) สรุปแหล่ง/หน่วยงานและ
จำนวนอาจารย์ที่จะฝึกปฏิบัติการพยาบาล  
3) การจัดทำบันทึกขออนุมัตไิปอบรม/
สัมมนา  
4) อำนวยความสะดวกในการทำข้อตกลง
การปฏิบัติการพยาบาล ระหว่างแหล่งฝึก
และวิทยาลัย และภาคสาขาวิชา 
5) อำนวยความสะดวกในการฝึกในการ
พยาบาลของอาจารย์พยาบาลประจำ
หลักสูตร เช่น การเบิกจ่ายค่าใช้จา่ย ในการ

- อาจารย์ 54 คน 
 

  3.6 การพัฒนาทักษะ
การปฏิบัติการ
พยาบาลตามความ
เชี่ยวชาญของ
อาจารย์พยาบาล
(Faculty practice) 
- ไม่ใช้งบประมาณ 

อ.ปานจันทร์  
คนสูง 
นางสาวชไม
พร พาณิช
สรรค ์



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๒๘๐ 

 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

เดินทาง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ในการฝกึปฏิบัติ
เป็นต้น 
3.8.2 แจงนับและรวบรวมผลการฝึก
ปฏิบัติการพยาบาลของอาจารย์ประจำ
หลักสตูร ได้แก่ จำนวนช่ัวโมง ในการฝึก 
ผลผลติของการฝึกตามที่กำหนดไว้ใน
โครงการของแตล่ะบุคคล 

  6.7 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสายสนบัสนนุเพ่ือส่งเสริมทักษะ
ในการบริการที่ดี  
6.7.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารแก่บคุลากร
สายสนับสนนุ (จัดอบรมเองโดยวทิยากร
ภายในวิทยาลัย) 
 
 
 
 
 
 

- บุคลากรสาย
สนับสนุน 58 คน 

  6.7 ประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
สายสนับสนนุเพ่ือ
ส่งเสริมทักษะในการ
บริการที่ดี  
6.7.1 ประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
สายสนับสนนุเพ่ือ
ส่งเสริมทักษะในการ
บริการที่ดี  

-ไม่ใช้งบประมาณ 

อ.ปานจันทร์  
คนสูง 
นางสาวชไม
พร พาณิช
สรรค ์

  6.7.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารแก่บคุลากร
สายสนับสนนุ 
สำรวจความต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษ 
6.7.2.1 เลือกคอร์สสำหรบัการจดัอบรม 

- บุคลากรสาย
สนับสนุน 58 คน 

  6.7.2 ประชุมเชิง
ปฏิบัติการเกี่ยวกับ
ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารแก่บุคลากร
สายสนับสนนุ 

อ.ปานจันทร์  
คนสูง 
นางสาวชไม
พร พาณิช
สรรค ์



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๒๘๑ 

 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

6.7.2.2 ทดสอบวดัความรู้ก่อนอบรม 
ทดสอบหลังฝึกอบรม วิเคราะห์ผลการอบรม 
และจัดสอบตาม สถาบันพระบรมราชชนก 
ประมวลผล และแจ้งบุคลากรทราบ 

-ไม่ใช้งบประมาณ 

  ขั้นประเมนิผล (Check) 
1. ประเมินความสำเร็จตามตัวช้ีวดัของการ
ดำเนินงาน และแผนงาน 
1.1. อาจารยผ์่านการประเมินสมรรถนะ
ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ PSF ระดับ 2 
ขึ้นไป  
1.2 บุคลากรสายวิชาการไดเ้พิ่มพนูทักษะ 
ปฏิบัติในคลินิก (Faculty Practice)  
1.3 อาจารย์ประจำมีคุณวุฒิปริญญาเอก
ตรงตามสาขาท่ีเปดิการเรียนการสอน  
1.4 บุคลากรทีไ่ดร้ับเชิญเป็นวิทยากร  
กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ ท่ีปรึกษา 
2. วิเคราะหผ์ลการดำเนินงาน และแนวทาง
การบริหาร 
3. จัดทำรายงานผลการดำเนิน เสนอต่อ
คณะกรรมการบรหิารวิทยาลัย และ
คณะกรรมการอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  
ขั้นปรับปรุง (Act) 
1.นำผลการดำเนินงานมาปรับปรงุในรอบ
ปีงบประมาณต่อไป 

   - ไม่ใช้งบประมาณ อ.ปานจันทร์  
คนสูง 
นางศุภรศร ี
สุขป้อม 

สรุปงบประมาณโครงการที่ RP05-22   722,000  



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๒๘๒ 

 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

ลำดับที่ 34 โครงการบริหารอัตรากำลังในวิทยาลัย และคณะพยาบาลศาสตร์สู่องค์กรสมรรถนะสูง 
 

รหัสโครงการวิทยาลัยฯ RP05-23 
รหัสโครงการคณะ FON-Adm-R18 

ส่วนราชการ  คณะพยาบาลศาสตร ์ หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ฝ่ายอำนวยการ 
แผนงานตามพันธกจิ (เลือกได้เพียง 1 ข้อเท่านั้น)   
 ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากร  
 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
 ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม    
 ด้านการส่งเสรมิและทะนุบำรงุศิลปะวัฒนธรรม  
 ด้านบริหารจัดการองค์กรสมรรถนะสูง  

ลักษณะ/ประเภทโครงการ 
◻ โครงการเชิงกลยุทธ์ สบช. ตามกลยุทธ์ที่ ........................................ 
ของแผนยุทธศาสตร์สบช./แผนกลยุทธ์ด้านการเงิน/บุคคล/สารสนเทศ 
 โครงการตามยุทธศาสตร์คณะ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่......กลยุทธ์ที่.....……………… 
 โครงการงานประจำวิทยาลัยฯ ตามพันธกิจที่ 5 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลสู่องค์กร
สมรรถนะสูง 
◻ โครงการตามนโยบาย เรื่อง.............................................................................. 

 

วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

(วิธีดำเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ผลผลิต 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

1.เพื่อสนับสนุนและ 
อำนวยความสะดวก
ในการ จ้างเหมา จัด
จ้างบุคลากร ในการ
ปฏิบัติงานของแต่ 
ละพันธกิจหลักของ 
วิทยาลัย 
2. เพื่อสนับสนุน
และ อำนวยความ
สะดวกในการ จดัหา
วัสดุ ครภุัณฑ์ 
อาคารสถานท่ี ใน

1.มีแผนการจ้างเหมา 
และประเมินบคุลากร 
จ้างเหมาบริการ 
2.ร้อยละ 80 ของ 
บุคลากรสายสนับสนุน 
มีผลการประเมินการ 
ทำงานตามเกณฑ์ของ 
วิทยาลัยฯ ผ่านเกณฑ ์
3.ร้อยละ 80 ของ 
บุคลากรที่เกีย่วข้อง
กับการจ้างมีความพึง

กิจกรรมที่ 1  
ค่าจ้างพกส จ้างเหมาบริการงาน
สนับสนุนด้านการผลติ-การเรียน
การสอนและกิจการนักศึกษา 

พกส. 10 คน 
จ้างเหมาบริการ 
15 คน 

ส่งผลให้แต่ละพันธกิจ 
สามารถดำเนินงานได ้
ตามเป้าหมายที ่
กำหนดไว้ใน 
แผนปฏิบัตปิระจำป ี
 

ตุลาคม2565- 
30 กันยายน 
2566 
 

กิจกรรมที่ 1 
- ค่าจ้าง พกส (รายได้) 
1,627,017.60 บาท 
-  ค่าสมทบประกันสังคม 
พกส.(เงินรายได้)    
70,560 บาท 
- ค่ากสจ.ของพกส.  
(เงินรายได้) 8,214.34 
บาท 
- ค่าจ้างเหมา (ตลอดปี) 
(เงินอุดหนุน)    
1,914,564 บาท 

ดร.พนารตัน์ 
เจนจบ 
นางศุภรศรี  
สุขป้อม 



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๒๘๓ 

 

วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

(วิธีดำเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ผลผลิต 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

การ ปฏิบัติงานของ
โครงการการบริหาร 
แต่ละพันธกิจหลัก
ของ วิทยาลัย  
3. เพื่อควบคุม
กำกับการ บริหาร
จัดการ การจัดซื้อ 
จัดจ้างบุคลากรและ
วัสดุ ครภุัณฑ์ในการ
ปฏิบัติงาน ให้เกิด
ประโยชนส์ุงสุด  
4. เพื่อประสิทธิภาพ
ของ การคำนวณการ
ปันส่วน ค่าใช้จ่ายต่อ
หัวในการ ดำเนินงาน
ตามพันธกิจ ของ
วิทยาลัย 

พอใจต่อผลการ
ปฏิบัติงาน 
 

 
 
รวมกิจกรรมที่ 1 เป็นเงิน   
3,620,355.94  
บาท 

 กิจกรรมที่ 2 ค่าจ้างพกส จ้าง
เหมาบริการสนับสนุนด้านวิจัย
นวัตกรรมและบริการวิชาการ 

จ้างเหมาบริการ 
2 คน 

 ตุลาคม2565- 
30 กันยายน 
2566 
 

- ค่าจ้างเหมา (ตลอดปี )
(เงินอุดหนุน)  387,324 
บาท 
รวมกิจกรรมที่ 2 เป็นเงิน  
387,324  บาท 

ดร.พนารตัน์ 
เจนจบ 
นางศุภรศรี  
สุขป้อม 

 กิจกรรมที่ 3 
ค่าจ้างพกส จ้างเหมาบริการงาน
สนับสนุนด้านบริการองค์กร
จัดการ-บรหิารทั่วไป คนสวน 
ทำความสะอาด  
 
 
 
 
 
 
 

- พกส.7 คน 
- ลูกจ้างช่ัวคราว 
7 คน 
- จ้างเหมา
บริการ 28 คน 
 

 ตุลาคม2565- 
30 กันยายน 
2566 
 

กิจกรรมที่ 3 
- ค่าจ้าง พกส. (เงินรายได้)  
570,211.20 บาท 
- ค่าสมทบประกันสังคม 
พกส. (เงินรายได้)    
29,052  บาท 
- ค่ากสจ.ของพกส.  
(เงินรายได้) 11,404.22  
บาท 
- ค่าจ้างลูกจ้างช่ัวคราว 
(เงินรายได้) 
1,263,388.80 บาท 
- ค่าสมทบประกันสังคม 
ลูกจ้างช่ัวคราว  
(เงินรายได้) 59,976 บาท 

ดร.พนารตัน์ 
เจนจบ 
นางศุภรศรี  
สุขป้อม 



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๒๘๔ 

 

วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

(วิธีดำเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ผลผลิต 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

- ค่าจ้างเหมา (ตลอดปี) 
(เงินอุดหนุน) 
2,526,816 บาท 
- ค่าสมทบประกันสังคม
พนักงานราชการ 
(งบดำเนินงาน) 
27,000.00 บาท 
- กองทุนเงินทดแทน 
พนักงานราชการ  
(งบดำเนินงาน) 
1,500.00 บาท 
รวมกิจกรรมที่ 3 
เป็นเงิน 4,489,348.22  
บาท 

  กิจกรรมที่ 4 
การสนับสนุนการ 
บริหารงานให้องค์กรจ้าง out 
source 
1. กำหนดขอบเขตหน้าที่งานแต ่
ละตำแหน่ง 
2. จัดหาตามระเบยีบ พัสด ุ
3. ทำสัญญาการจัดซื้อจดัจ้าง 
4. กำกับติดตามการดำเนินงาน 
5. ประเมินผลการปฏิบตัิงาน 

 มีบุคลากรสาย 
สนับสนุนเพยีงพอใน 
การสนับสนุนการ 
ดำเนินงานตามพันธ 
กิจ 
 

ตุลาคม2565- 
30 กันยายน 
2566 

กิจกรรมที่ 4 การ
สนับสนุนการบริหารงาน
ให้องค์กรจ้าง out 
Source 
- ค่าจ้างเหมาบริการรักษา
ความปลอดภัยจำนวน 4 
คน (เงินอุดหนุน) เป็นเงิน 
1,009,200 บาท 
รวมกิจกรรมที่ 4 
เป็นเงิน 1,009,200 
บาท 

ดร.พนารตัน์ 
เจนจบ 
นางศุภรศรี  
สุขป้อม 



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๒๘๕ 

 

วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

(วิธีดำเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ผลผลิต 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

      กิจกรรมที่ 5 สนับสนุน
การดำเนินงานตามพันธ
กิจและปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการของบุคลากร 
- ค่าตอบแทน พพศ. 
ผู้บริหาร (เงินรายได้) 
๒๔,๐๐๐ บาท 
- ค่าตอบแทน พพศ. ของ
อาจารย์พนักงานกระทรวง
สาธารณสุข (เงินรายได้) 
144,๐๐๐ บาท 
- ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ (เงินรายได้)  
300,๐๐๐ บาท 
- ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ (เงินอุดหนุน) 
๔๕๐,๐๐๐ บาท 
รวมกิจกรรมที่ 5 
เป็นเงิน 918,000 บาท 
 
รวมเงินอุดหนุน เป็นเงิน  
6,287,904 บาท  

ดร.พนารตัน์ 
เจนจบ 
นางศุภรศรี  
สุขป้อม 



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๒๘๖ 

 

วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

(วิธีดำเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ผลผลิต 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

รวมเงินรายได้สถานศึกษา 
เป็นเงิน 4,107,824.16 
บาท 
รวมงบดำเนินงาน เป็น
เงิน 28,500 บาท 
รวมงบประมาณใน
โครงการเป็นเงิน  
10,424,228.16 บาท 

สรุปงบประมาณโครงการ RP05-23   10,424,228.16   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๒๘๗ 

 

 
 

ชื่อแผนงาน 3. แผนพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กร และเอื้อต่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล 
วัตถุประสงค์ของแผนงาน 1. เป็นกรอบในการดำเนินการบรหิารแผนพัฒนาระบบการจัดการขอ้มูลและเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การบริหารจัดการองค์กร และเอือ้ต่อการ

เรียนรู้ในยคุดิจิทลั 
2. เป็นแนวทางในการกำกับตดิตามการดำเนินงานแผนพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบรหิารจดัการองค์กร และ
เอื้อต่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล 
3. เป็นแนวทางในการกำกับตดิตามการใช้งบประมาณและความสำเร็จของการดำเนินงาน 

ตัวชี้วัดแผนงาน 1. ร้อยละ 80 ของโครงการที่กำหนดตามแผนฯ สามารถดำเนินการได้ 
2. ร้อยละ 80 ของโครงการทีด่ำเนินการแล้วเสร็จสามารถเบิกจา่ยงบประมาณได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
3. ตัวช้ีวัดความสำเร็จระดับโครงการที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ บรรลไุม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
4. ตัวช้ีวัดความสำเร็จระดับโครงการของแผนปฏิบัติการประจำปี บรรลไุม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ความสอดคล้อง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงภายใต้การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์ที่ 5.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบริหารวิทยาลัยครบวงจร และเชื่อมต่อกับคณะพยาบาลศาสตร์  
 กลยุทธ์ที่ 05-4  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานและการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
  ตัวชี้วัดที่ 05-42 ร้อยละของวิทยาลัยมีโครงสร้าง พื้นฐานด้านเทคโนโลยี สารสนเทศได้มาตรฐาน (ตัวชี้วัดที่ 37 ของคณะตัวชี้วัด 4.1.1 ประเด็นยุทธ์ที่ 5 ของ 
สบช) 
  ตัวชี้วัดที่ 05-43 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหาร (ตัวช้ีวัดที่ 38 ของคณะและตัวช้ีวัด 4.1.1 ประเด็นยุทธ์ที่ 
5 ของ สบช) 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด  รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ  

 
 

 



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๒๘๘ 

 

ลำดับที ่๓5 โครงการพัฒนาระบบและการใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศในการตัดสนิใจสำหรับผู้บริหาร/ระบบสารสนเทศ
เพ่ือการปฏิบัติงาน 

รหัสโครงการวิทยาลัยฯ SP05-12 
รหัสโครงการคณะ FON-Adm-S29 

ส่วนราชการ  คณะพยาบาลศาสตร ์ หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ฝ่ายอำนวยการ 
แผนงานตามพันธกจิ (เลือกได้เพียง 1 ข้อเท่านั้น)   
 ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากร  
 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
 ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม    
 ด้านการส่งเสรมิและทะนุบำรงุศิลปะวัฒนธรรม  
 ด้านบริหารจัดการองค์กรสมรรถนะสูง  

ลักษณะ/ประเภทโครงการ 
◻ โครงการเชิงกลยุทธ์ สบช. ตามกลยุทธ์ที่ ........................................ 
ของแผนยุทธศาสตร์สบช./แผนกลยุทธ์ด้านการเงิน/บุคคล/สารสนเทศ 
 โครงการตามยุทธศาสตร์คณะ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่......กลยุทธ์ที่.....……………… 
 โครงการตามยุทธศาสตร์วิทยาลัยฯ ตามพันธกิจที่ 5 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลสู่องค์กร
สมรรถนะสูง 
◻ โครงการตามนโยบาย เรื่อง.............................................................................. 

 

วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(วิธีดำเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ผลผลิต 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

1. เพื่อพัฒนาระบบ
สารสนเทศให้เป็น
ปัจจุบัน ครอบคลมุ
ทุกพันธกิจ 
2. เพื่อยกระดับ
การบูรณาการ ข้อมลู
และระบบสารสนเทศ 
ของวิทยาลัยในการ
เชื่อมต่อกับคณะ
พยาบาลศาสตร์3. 
เพื่อจัดหาสิ่งสนับสนุน
และสนบัสนุนให้
ผู้บริหารและบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องใช้ระบบ

ระดับความสำเร็จ
ของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการ
บริหารวิทยาลัยครบ
วงจร และเช่ือมต่อ
กับคณะพยาบาล
ศาสตร์ (ระดับ 5) 
ตามตัวชีวัดสภา 
 

วิธีการดำเนินการ 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ระบบสารสนเทศ 
2.วางแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ 
ทุกพันธกิจของวิทยาลัย เพื่อการใช้
งานในการตัดสินใจอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
3. วิเคราะห์วางแผนการจัดการหา
ปัจจัยสนับสนุนและระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
4.ดำเนินการตามแผนและรายงาน
ผลการ 
ดำเนินงานตามไตรมาส 

-อาจารย์ 69 
คน บุคลากร-
สายสนบัสนุน 
53 คน 
-นักศึกษา 533 
คน 

วิทยาลัยได้รับการ
ประเมินเพื่อการ
รับรองสถาบันจาก
สภาการพยาบาล
ตามตัวบ่งช้ีด้าน
ระบบสารสนเทศมี
ค่าคะแนน เท่ากับ 
5 คะแนน 
2. วิทยาลัย
สามารถรายงาน
ผลการดำเนินงาน
ต่อหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องอย่าง
รวดเร็วและ

ตุลาคม 2565 
– กันยายน 
2566 

กิจกรรมที่ ๑   
(เงินรายได้) 
-อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
ไรส้าย (Access Point) 
แบบท่ี 2 จำนวน 23 ตัว 
ตัวละ 21,000 บาท เป็น
เงิน 483,000 บาท                      
รวมกิจกรรมที่ ๑ เป็นเงิน 
48,300 บาท   
 
 
 
 
 

นายธีระพงศ ์
ลำน้อย 
อ.อภิเชษฐ์ 
พูลทรัพย ์
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วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(วิธีดำเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ผลผลิต 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

สารสนเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 4. เพื่อบำรุงรักษา
ระบบให้อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้ และทันสมยั 
 

  4.1 ประสานกับผู้บริหารระบบ
สารสนเทศ ของคณะพยาบาล
ศาสตร์ เพื่อการพัฒนาระบบ 
สารสนเทศท้ัง 5 พันธกิจ ได้แก่ 
ระบบด้านการเงินและงบประมาณ 
ระบบบรหิารงานบุคคล ระบบด้าน
ครุภณัฑ์ ระบบฐานข้อมูลด้านการ
จัดการเรียนการสอน ระบบ
ฐานข้อมูลด้านการวิจัย ระบบ
ฐานข้อมูลด้านบริการวิชาการ ระบบ
ฐานข้อมูลทำนุบำรุงศลิปวัฒนธรรม 
  4.2 สำรวจความต้องการความรู้
ความเข้าใจ ของบุคลากรในการใช้
ระบบสารสนเทศ  
  4.3 จัดประชุมเชิงปฏิบตัิการใช้
ระบบสารสนเทศในแตล่ะพันธกิจ 
  4.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล ให้มีความรู้
ความเข้าใจ สามารถบันทึกข้อมลูลง
ในระบบได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
และทันสมัย เพื่อส่งผลให้ระบบ
สามารถประมวลได้อย่างถูกต้อง 
  4.5 ดำเนินการตรวจสอบ 
ประเมิน การใช้งานและจดัทำ

ถูกต้องตามสภาพ
จริง 
 

กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การบริการและการ
ตัดสินใจ 
(เงินรายได้)  
-ค่าตอบแทนวิทยากร 
หน่วยงานราชการช่ัวโมง
ละ 600 บาท จำนวน ๒ 
คน x 6 วัน x 8 ชม. เป็น
เงิน 57,600 บาท 
- ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มจำนวน ๒๐ คน 
X 25 บาท X 2 มื้อ X 6 
วัน เป็นเงิน 6,0๐๐ บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน 
จำนวน ๒๐ คน X 80บาท 
X 6 วัน เป็นเงิน ๙,๖๐๐ 
บาท 
รวมกิจกรรมที่ 2 เป็นเงิน 
73,200 บาท 
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วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(วิธีดำเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ผลผลิต 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

แผนการบำรุงรักษาระบบ
สารสนเทศ ให้ทันสมยั และพร้อมใช้ 
5. กำกับ ติดตาม และประเมินผล
สำเรจ็ของโครงการ ตามตัวชีวัดที่
กำหนด 
6.นำผลการประเมินมาวเิคราะห์ 
และจัดทำรายงานแนวทางการ
พัฒนาเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารวิทยาลัย 
7.นำผลการประเมินไปปรับปรุงในปี
ต่อไป 

กิจกรรมที่ 3 ค่าวัสดุและ
ค่าบำรุงรักษา 
(เงินรายได้) 
-ซ่อมบำรุงอุปกรณ์และ
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 
200,000 บาท 
2. ค่า Maintenance 
Service Agreement wifi 
controller ต่อป ีเป็นเงิน 
200,000 บาท 
3. ค่า Maintenance 
Service Agreement Fire 
wall ต่อป ีเป็นเงิน 
170,000 บาท 
รวมกิจกรรมที่ 3 เป็นเงิน 
570,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปงบประมาณโครงการ SP05-12    1,126,200  
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ลำดับที ่๓6 โครงการพัฒนาโสตทัศนูปกรณ์เพ่ือการศึกษา  
(โครงการเกี่ยวกับการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์เพ่ือการจัดการเรียนการสอนและบริการสำหรับนักศกึษา
พยาบาล)  

รหัสโครงการวิทยาลัยฯ RP๐๕-24 
รหัสโครงการคณะ FON-Edu-R09 
 

ส่วนราชการ  คณะพยาบาลศาสตร ์ หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ฝ่ายอำนวยการ 
แผนงานตามพันธกจิ (เลือกได้เพียง 1 ข้อเท่านั้น)   
 ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากร  
 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
 ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม    
 ด้านการส่งเสรมิและทะนุบำรงุศิลปะวัฒนธรรม  
 ด้านบริหารจัดการองค์กรสมรรถนะสูง  

ลักษณะ/ประเภทโครงการ 
◻ โครงการเชิงกลยุทธ์ สบช. ตามกลยุทธ์ที่ ........................................ 
ของแผนยุทธศาสตร์สบช./แผนกลยุทธ์ด้านการเงิน/บุคคล/สารสนเทศ 
 โครงการตามยุทธศาสตร์คณะ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่......กลยุทธ์ที่.....……………… 
 โครงการงานประจำวิทยาลัยฯ ตามพันธกิจที่ 5 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลสู่องค์กร
สมรรถนะสูง 
◻ โครงการตามนโยบาย เรื่อง.............................................................................. 

 

วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(วิธีดำเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ผลผลิต 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

๑. เพื่อให้
โสตทัศนูปกรณเ์พื่อ
การศึกษา มีจำนวน
เพียงพอ ทันสมัย
และพร้อมใช้งานใน
การจัดการเรยีนการ
สอน 
๒. เพื่อให้บริการพึง
พอใจในการใช้
โสตทัศนูปกรณเ์พื่อ
การจัดการเรยีนการ
สอน 

1.ระดับความพึงพอใจ
ของนักศึกษาต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรยีนรู ้
ด้านโสตทัศนูปกรณ ์
อยู่ในระดับดีขึ้นไป  
(ค่าเฉลี่ย≥ ๓.๕๑ ข้ึน
ไป) 
2.ระดับความพึงพอใจ
ของอาจารย์ต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรยีนรู้
ด้านโสตทัศนูปกรณ ์
อยู่ในระดับดีขึ้นไป  

๑. นำผลการสำรวจความ 
พึงพอใจโสตทัศนูปกรณ์เพื่อการศกึษา
จากผู้ใช้บริการ และความต้องการ
การใช้/ปรับปรุง/ซ่อมแซมสื่อ
โสตทัศนูปกรณ์ทีไ่ด้มาวิเคราะห์และ
วางแผนการพัฒนาระบบโสตทัศน ู
ปกรณ์ และแผนการบำรุงรักษา
อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณเ์พื่อสนับสนุน
การจัดการเรยีนการสอนอย่าง
เพียงพอ 
๒. ดำเนินการจัดหา ติดตั้ง 
 อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ ์

อาจารย์และ 
นักศึกษา 
ช้ันปีท่ี 1 - 4 
จำนวน 502 
คน 

วิทยาลัยได้รับการ
ประเมินคุณภาพ
เพื่อรับรองสถาบัน
จากสภาการ
พยาบาลในตัวบ่งช้ี
ที่เกี่ยวกับ
โสตทัศนูปกรณม์ี
ค่าคะแนนเท่ากับ 
5 คะแนน 
2. อาจารย์และ
นักศึกษามีผลงาน
วิชาการอย่าง
ต่อเนื่อง 

คร้ังท่ี 1 
ตุลาคม  
25๖5 –
กันยายน  
25๖6 
 

กิจกรรมที่ 1 จัดหา
โสตทัศนูปกรณ์  
(ใช้เงินรายไดส้ถานศึกษา) 
- โปรแกรมประชุม หรือ 
เรียนออนไลน์ Zoom
สำหรับ 1 Host รองรับ
ผู้เรยีน/เข้าประชุม
300/1000 คน 
เป็นเงิน 185,000 บาท 
- โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA 
เป็นเงิน 40,500 บาท 

อ.รณภพ 
อิ้มทับ 
อ.อภิเชษฐ์ 
พูลทรัพย ์
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วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(วิธีดำเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ผลผลิต 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

(ค่าเฉลี่ย≥ ๓.๕๑ ข้ึน
ไป) 
 

3. ประสานงานอำนวยการจัดจ้าง
เหมาบริการพนักงานโสตทัศนูปกรณ ์
4. ให้บริการโสตทัศนูปกรณ ์
5. ดำเนินการบำรุงรักษาอุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ ์
6. กำกับติดตามตรวจสอบการ
ดำเนินการจัดหา ตดิตั้ง/ซ่อมบำรุง 
อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ ์
และการบำรุงรักษาอุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ ์
7.ประเมินผลความพึงพอใจจาก
ผู้ใช้บริการทุกภาคการศึกษา (เดือน 
มค. ,กค) 
8. สำรวจความต้องการการใช้/
ปรับปรุง/ซ่อมแซมสื่อ
โสตทัศนูปกรณเ์พื่อใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน ปีงบประมาณ 2566 
9.นำผลมาปรับปรุงและพัฒนาการ
ให้บริการ 

และเพียงพอต่อ 
ความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ 

- ชุดเครื่องขยายเสยีง
กลางแจ้ง 1 ชุด เป็นเงิน 
128,500 บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ 1 เป็น
เงิน 354,000 บาท 
 
กิจกรรมที่ 2 ดูแลรักษา 
ซ่อมบำรุง  
(ใช้เงินรายไดส้ถานศึกษา) 
- ซ่อมบำรุงอุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ เป็นเงิน 
100,000 บาท 
- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์  
เป็นเงิน 100,000 บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ 2 เป็น
เงิน 200,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปงบประมาณโครงการ RP05-24   554,000  
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ลำดับที ่๓7 โครงการเกี่ยวกับการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์เพ่ือการจัดการเรียนการสอนและบริการสำหรับนักศึกษา
พยาบาล  
(โครงการเกี่ยวกับการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์เพ่ือการจัดการเรียนการสอนและบริการสำหรับนักศกึษา
พยาบาล) 

รหัสโครงการวิทยาลัยฯ RP05-25 
รหัสโครงการคณะ FON-Edu-R09 
 

ส่วนราชการ  คณะพยาบาลศาสตร ์ หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช  ฝ่ายอำนวยการ 
แผนงานตามพันธกจิ (เลือกได้เพียง 1 ข้อเท่านั้น)   
 ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากร  
 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
 ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม    
 ด้านการส่งเสรมิและทะนุบำรงุศิลปะวัฒนธรรม  
 ด้านบริหารจัดการองค์กรสมรรถนะสูง  

ลักษณะ/ประเภทโครงการ 
◻ โครงการเชิงกลยุทธ์ สบช. ตามกลยุทธ์ที่ ........................................ 
ของแผนยุทธศาสตร์สบช./แผนกลยุทธ์ด้านการเงิน/บุคคล/สารสนเทศ 
 โครงการตามยุทธศาสตร์คณะ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่......กลยุทธ์ที่.....……………… 
 โครงการงานประจำวิทยาลัยฯ ตามพันธกิจที่ 5 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลสู่องค์กร
สมรรถนะสูง 
◻ โครงการตามนโยบาย เรื่อง.............................................................................. 

 
โครงการ/

วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(วิธีดำเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ผลผลิต 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

๑. เพื่อจัดหา
ทรัพยากร
สารสนเทศให้
เพียงพอ ทันสมัยมี
คุณภาพสอดคล้อง
กับความต้องการ
ของผู้ใช้ 
๒. เพื่อให้บริการ
ทรัพยากร
สารสนเทศท่ีมี
คุณภาพ ต่อการ
เรียนรู้ในยคุดิจิทลั 

๑. จำนวนหนังสือ/
ตำราหลักทางการ
พยาบาลไม่น้อยกว่า 5 
ช่ือเรื่องต่อสาขาวิชาใน 
๕ สาขาวิชาหลัก 
2. ร้อยละ ๘๐ ของ
ผู้ใช้บริการมีความพึง
พอใจต่อการบริการ
ห้องสมุดระดับดีขึ้นไป 
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับหรือ
มากกว่า ๓.๕๑ ข้ึนไป 

กิจกรรมที่ 1  
จัดหาทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดเพ่ือ
การเรียนรู้ 
๑. วิเคราะหผ์ลการดำเนินงาน ผลการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ในปี
การศึกษา 
ที่ผ่านมา 
๒. สำรวจความต้องการใช้หนังสือ ตำรา 
จากอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารย์ประจำหลักสตูร  นักศึกษาอย่าง
น้อยภาคการศึกษาละ ๑ ครั้ง 

- อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 
- อาจารย์
ประจำ
หลักสตูร 
- นักศึกษาช้ัน
ปี 
๑ - ๔ 
จำนวน 502 
คน 
 

1. มีทรัพยากร
สารสนเทศ
ห้องสมุด
เพียงพอพร้อม
ใช้ ทันสมัย 
สอดคล้องกับ
ความต้องการ
ของผู้รับบริการ 
2. เป็นแหล่ง
บริการทรัพยากร
สารสนเทศ

ต.ค. – ธ.ค.
๒๕๖๕ 
เม.ย.– มิ.ย.
๒๕๖๖ 
ต.ค. – ธ.ค.
๒๕๖๖ 
ม.ค.-มี.ค. 
2566 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 1  
จัดหาทรัพยากร
สารสนเทศห้องสมุด
เพ่ือการเรียนรู้ 
(ใช้เงินอุดหนุน) 
๑. หนังสือ/ตำรา/หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) 
ภาษาไทยและตา่งประเทศ
ทุกภาควิชา จำนวนเงิน  
5๐๐,๐๐๐ บาท 
๒. วารสารทางการ
พยาบาลต่างประเทศ 

นางดารุณ ี
กิตติเมธางกรู 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

3. มีหนังสือทางการ
พยาบาล และ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
ไม่น้อยกว่า 20 เล่มต่อ
นักศึกษา 1 คน  
4.มีฐานข้อมลู
อิเล็กทรอนิกส์ที่เข้าถึง
ง่าย จำนวน 1 
ฐานข้อมูล 
5. มีวารสารทางการ
พยาบาลในประเทศไม่
น้อยกว่า ๑๐ ช่ือเรื่อง 
โดยมีการรับอยา่ง
ต่อเนื่อง 
6. มีวารสารทางการ
พยาบาลต่างประเทศไม่
น้อยกว่า 5 ช่ือเรื่อง 
ครอบคลมุ 5 สาขาหลัก
ทางการพยาบาล 
7. มีระบบฐานข้อมูล
วารสารทางการ
พยาบาลอิเล็กทรอนิกส์
ฉบับเต็มเขา้ถึงง่าย 1 
ฐานข้อมูล 

๓. จัดทำแผนการจดัหาทรัพยากร
สารสนเทศ การบำรุงรักษา การอบรมการ
ใช้ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น การบริการ 
๔. ดำเนินการตามแผนท่ีกำหนด 
๕. จัดอบรมการใช้ฐานข้อมูลเพื่อการ
สืบค้น 
๖. ประเมินผลความพึงพอใจการ
ให้บริการห้องสมุดภาคการศึกษาละ ๑ 
ครั้ง 
๗. วิเคราะหผ์ลการประเมินและรายงาน
ผลต่อผู้บรหิาร 
๘. นำผลไปปรับปรุงการดำเนินงาน 
กิจกรรมที่ ๒ การอบรมการใช้และการ
เข้าถึงการบริการห้องสมุด 
๑. บรรณารักษ์จัดทำคูม่ือแนะนำการใช้บริการ
ห้องสมุดและฐานข้อมลูออนไลน์ โดย
ประชาสมัพันธ์ผ่านหน้าเว็บห้องสมุด
อัตโนมัติ ULIBM 
ได้แก ่
- การเปิดบริการ การยืมคืน และการบริการอื่น 
 ๆ

- การใช้ฐานข้อมูล CINAHL Complete  
- การใช้ฐานข้อมูล Clinicalkey for 
Nursing 
- การใช้ฐานข้อมูล ScienceDirect 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 
- อาจารย์
ประจำ
หลักสตูร 
- นักศึกษา 
ช้ันปี ๑-๔ 
จำนวน ๕๘๔ 
คน 
 

ครอบคลมุการ
เรียนรู้ในยคุดิจิทลั 

 
ต.ค.–ธ.ค. 
๒๕๖๕ 
 
 
 
 
ครั้งท่ี 1 ธ.ค.
256๕ 
ครั้งท่ี 2 มิ.ย.
256๖ 
 
ต.ค. ๒๕๖๕ – 
ก.ย. ๒๕๖๖ 
 

จำนวนเงิน๔๙๐,๐๐๐ 
บาท 
๓. วารสารทางการ
พยาบาลในประเทศ 
จำนวนเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท  
รวมงบประมาณกิจกรรม
ที่ 1  
เป็นเงิน ๑,0๐๒,๐๐๐  
บาท 
 
 
 
กิจกรรมที่ ๒  
การอบรมการใช้
ฐานข้อมูล 
- ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางดารุณ ี
กิตติเมธางกรู 
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โครงการ/
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

- การใช้ฐานข้อมูลวิจัย Thai LIS  
- การใช้ฐานข้อมูล Thai JO 
- การใช้ฐานข้อมูลเครือข่ายมหาวทิยาลัย
นเรศวร 
- การใช้ฐานข้อมูลสืบค้นหนังสือ UPAC 
๒. จัดทำสื่อวิดีโอแนะนำขั้นตอนการใช้
ฐานข้อมูลออนไลน์ ประชาสมัพันธ์ผ่าน
หน้าเว็บห้องสมดุอัตโนมตัิ ULIBM 
๓. ประชาสัมพันธ์แหล่งการเรียนรูแ้ละ
การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ให้อาจารย์และ
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีท่ี ๑ – ๔ 
รับทราบ 
ผ่านช่องทาง E-mail และหน้าเว็บ
ห้องสมุดอัตโนมัติ ULIBM 
3. ประเมินผลความพึงพอใจการแนะนำ
แหล่งการเรียนรู้ และการใช้ฐานข้อมูล
ออนไลน์และสรุปรายงาน 
4. เสนอผลความพึงพอใจการแนะนำ
แหล่งการเรียนรู้ และการใช้ฐานข้อมูล
ออนไลน์ต่อคณะกรรมการบรหิาร และนำ
ผลมาพัฒนาการดำเนินงานในปีตอ่ไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปงบประมาณโครงการที่ RP05-25   ๑,0๐๒,๐๐๐  
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ชื่อแผนงาน 4. แผนงานการบริหารองค์กร 
วัตถุประสงค์ของแผนงาน 1. เป็นกรอบในการดำเนินงานการบริหารองค์กร 

2. เป็นแนวทางในการกำกับตดิตามการดำเนินงานการบริหารองค์กร 
3. เป็นแนวทางในการกำกับตดิตามการใช้งบประมาณและความสำเร็จของการดำเนินงาน 

ตัวชี้วัดแผนงาน 1. ร้อยละ 80 ของโครงการที่กำหนดตามแผนฯ สามารถดำเนินการได้ 
2. ร้อยละ 80 ของโครงการทีด่ำเนินการแล้วเสร็จสามารถเบิกจา่ยงบประมาณได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
3. ตัวช้ีวัดความสำเร็จระดับโครงการที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ บรรลไุม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
4. ตัวช้ีวัดความสำเร็จระดับโครงการของแผนปฏิบัติการประจำปี บรรลไุม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ความสอดคล้อง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงภายใต้การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์ที่ 5.4 พัฒนาระบบบริหารวิทยาลัยโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
 กลยุทธ์ที่ 05-5 ขับเคลื่อนวิทยาลัยตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ    
  ตัวชี้วัดที่ 05-44 ผลการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (ตัวชี้วัดที่ 34 ของคณะ และตัวชี้วัด 2.1.2 ประเด็นยุทธ์ที่ 5 ของ สบช)
  ตัวชี้วัดที ่05-45 วิทยาลัยได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาลเป็นระยะเวลา ๕ ปี (ตัวช้ีวัดที่ 35 ของคณะ และตัวช้ีวัด 2.1.2 ประเด็นยุทธ์ท่ี 5 ของ สบช) 
 กลยุทธ์ที่ 05-5  ส่งเสริมการบริหารจัดการวิทยาลัยโดยใช้หลักธรรมาภิบาล  
  ตัวชี้วัดที่ 05-46 คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (OTA) ระดับวิทยาลัย (ตัวชี้วัด 3.1.1 ประเด็นยุทธ์ที่ 5 ของ 
สบช 
  ตัวชี้วัดที่ 05-47 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน (ตัวช้ีวัด 3.2.1 ประเด็นยุทธ์ท่ี 5 ของ สบช) 
  ตัวชี้วัดที่ 05-48 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการ Green office (ตัวช้ีวัด 3.3.1 ประเด็นยุทธ์ท่ี 5 ของ สบช) 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด  รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ  
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ลำดับที่ 38 โครงการบริหารวิทยาลัยภายใต้หลักธรรมาภบิาลมุ่งสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง  รหัสโครงการวิทยาลัยฯ SP05-13 
รหัสโครงการคณะ FON-Adm-R26 

ส่วนราชการ  คณะพยาบาลศาสตร์ หน่วยงาน วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ฝ่ายอำนวยการ 

แผนงานตามพันธกิจ (เลือกได้เพียง 1 ข้อเท่าน้ัน)   
 ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากร  
 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
 ด้านการบรกิารวิชาการแก่สังคม    
 ด้านการส่งเสริมและทะนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม  
 ด้านบริหารจัดการองค์กรสมรรถนะสูง  

ลักษณะ/ประเภทโครงการ 
◻ โครงการเชิงกลยุทธ์ สบช. ตามกลยุทธ์ที่ ........................................ 
ของแผนยุทธศาสตร์สบช./แผนกลยุทธด์้านการเงิน/บุคคล/สารสนเทศ 
 โครงการตามยุทธศาสตร์คณะ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่......กลยุทธ์ที่.....……………… 
 โครงการตามยุทธศาสตร์วิทยาลยัฯ ตามพันธกิจที่ 5 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลสู่องค์กรสมรรถนะสูง 
◻ โครงการตามนโยบาย เร่ือง.............................................................................. 

 

วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วดัความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

1. เพื่อบริหารวิทยาลยั
สู่การเป็นองค์กร
สมรรถนะสูงโดยใช้หลัก
ธรรมาภิบาล 
2. เพื่อสร้างจิตสำนึก
ของบุคลากรในการ
ต่อต้านการทุจริต 
3. เพื่อพัฒนาระบบ
และกลไกจริยธรรม
ทางการพยาบาล 
4. เพื่อพัฒนาสมรรถนะ
ทางจริยธรรมของ
อาจารย์และนกัศึกษา 
5. เพื่อส่งเสริมให้
บุคลากรมีความสุขใน
การทำงาน 
 

1. ระดับความสำเร็จของ
การบริหารวิทยาลยัสู่ความ
เป็นองค์กรสมรรถนะสูงโดย
ใช้หลักธรรมาภบิาล อยู่ใน
ระดับ 5 ระดับ 
2. ค่าคะแนนความ
โปร่งใสขององค์กร (ITA)  
= 85.0 (A) 
3.ร้อยละ 80 ของบุคลากร
มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกบัระเบียบและแนว
ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกบั
คุณธรรม จริยธรรมและการ
ปฏิบัติตามประมวลผล
จริยธรรมข้าราชการพล
เรือนในระดับดี 
4. ร้อยละ50ของ
บุคลากรที่มีความสุขใน
การทำงานเพิ่มขึ้น 

กิจกรรมที่ 1  
จัดทำระบบการบริหารจัดการมุ่งสู่การเป็น
องค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส 
๑.1 ประกาศนโยบายการบริหารองค์กรหลัก
ธรรมาภิบาล 6 ประการ คือ              1) 
หลักคุณธรรม 2) หลกันิติธรรม              3) 
หลักความโปร่งใส 4) หลักความมีส่วนรว่ม 5) 
หลักความรับผิดชอบ 
6) หลักความคุ้มค่า 
1.2 คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย หัวหน้า
งาน หัวหนา้สาขาวิชา และผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ร่วมประชุมวิเคราะห์การบริหาร
องค์กรฯ จัดทำระบบและกลไกการบริหาร
องค์กรตามหลักธรรมาภิบาล  และจัดทำคู่มือ
การบริหารองค์กรตามหลกัธรรมาภิบาล 
1.3 ประชาสัมพันธ์ชี้แจงแนวทางการบริหาร
องค์กรตามหลักธรรมาภิบาลให้บุคลากรทุก
ระดับรับทราบ และใช้เป็นแนวทางในการ
ดำเนินงาน 

อาจารย์ บุคลากร
สายสนับสนุน และ
นักศึกษา 
 
 
 
 
 

วิทยาลยัผ่านการ
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส
ในการดำเนินงาน
ของหน่วยงาน
ภาครัฐ ในระดับ
คะแนน 95-100 
(AA) 

ตุลาคม2565– 
กันยายน 2566 

กิจกรรมที่ ๑ 
(เงินอุดหนุน) 
1) ค่าอาหารกลางวัน
ผู้เข้าร่วมประชุม (๖0 บาท 
× ๒๕ คน × 1 มื้อ) = 
๑,๕๐๐บาท 
2) ค่าอาหารวา่งและ
เครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วม
ประชุม  
(2๕ บาท × ๒๕ คน × 1 
มื้อ) = 625บาท 
- ค่าถ่ายเอกสารคู่มือการ
บริหารองค์กรตามหลักธรร
มาภิบาล (๕๐ บาท x 25 
เล่ม เป็นเงิน ๑,๒๕๐ บาท 
- ค่าถ่ายเอกสาร
ประกอบการประชุม 
๑,๐๐๐ 
 

อ.อภิเชษฐ์ 
พูลทรัพย ์
อ.ดร.อัศนี 
วันชัย 
อ.ดร.ชลลดา 
ติยะวิสุทธิ์สร ี
นางพชรพร 
เฟื่องปรางค์ 
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วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วดัความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 

1.4 รองผู้อำนวยการทกุฝ่ายดำเนินการบริหาร
องค์กรตามระบบและกลไกทีก่ำหนด 
1.5 งานบริหารทั่วไป และงานทรัพยากรบุคคล
ฯ จัดทำแบบประเมินผลสำเร็จของการบริหาร
องค์กรตามระบบและกลไกทีก่ำหนด เช่น แบบ
ประเมินความโปร่งใสขององค์กร แบบประเมิน
องค์กรแห่งความสุข แบบประเมินความพึง
พอใจต่อการบริหารองค์กร เป็นต้น  
1.6 งานบริหารทั่วไป และงานทรัพยากรบุคคลฯ 
จัดให้มีการประเมินผลการดำเนินงานการบริหาร
องค์กรโดยบุคลากรทุกระดับทกุ 6 เดือน  
วิเคราะห์ผลการกำกับติดตาม และสรุปรายงาน
เสนอคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ เพื่อให้
ข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนา  และนำผลการ
ดำเนินงานมาปรับปรุงในวงรอบต่อไป 
1.7 นำผลการประเมินวิเคราะห์ เพือ่นำผลการ
ประเมินไปปรับปรุงในปีต่อไป 

รวมกิจกรรมที่ ๑ 
เป็นเงิน ๔,๓๗๕ บาท 
 
 
 

  กิจกรรมที่ ๒ สร้างจติสำนึกของบุคลากรใน
การต่อต้านการทุจริตในองค์กร 
๒.1. คณะกรรมการบริหารวิทยาลยั หวัหน้า
งาน หัวหนา้สาขาวิชา และผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ร่วมประชุมวิเคราะห์การดำเนินงาน
เกี่ยวกบัการบรหิารองค์กรในประเด็นคุณธรรม 
จริยธรรม ระเบยีบและกฎหมายในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร สรุปรายงาน และ
วางแผนการพัฒนา/ส่งเสริมสร้างจิตสำนึกของ
บุคลากรในการต่อต้านการทุจริตในองค์กร โดย
การจัดประชุมเชิงปฏิบัตกิารเรื่องคุณธรรม 
จริยธรรม ระเบยีบและกฎหมายในการ

- อาจารย ์49 คน 
- สายสนับสนุน 
44 คน 
 

 ตุลาคม2565– 
กันยายน 2566 

กิจกรรมที่ 2.๑  
(เงินอุดหนุน) 
1) ค่าอาหารกลางวัน
ผู้เข้าร่วมประชุม (๖0 บาท 
× ๒๕ คน × 1 มื้อ)=
๑,๕๐๐บาท 
2) ค่าอาหารวา่งและ
เครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วม
ประชุม  
(2๕ บาท × ๒๕ คน × 1 
มื้อ)= 625บาท 

อ.อภิเชษฐ์ 
พูลทรัพย ์
อ.ดร.อัศนี 
วันชัย 
อ.ดร.ชลลดา 
ติยะวิสุทธิ์สร ี
ดร.ปานจันทร์ 
คนสูง  
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วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วดัความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

ปฏิบัติงานของบุคลากร และรณรงค์การ
ต่อต้านการทุจริตในองค์กร 
2.๒.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องคุณธรรม 
จริยธรรม ระเบยีบและกฎหมายในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 
๒.2.1 ติดต่อวิทยากรและทำหนังสือเชญิฯ 
๒.2.2 ดำเนินการประชุม และจัดทำพนัธะ
สัญญาการทำงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม
ของแต่ละงานและสรุปเป็นพันธะสัญญาการ
ต่อต้านการทุจริตในองค์กร 
๒.2.3 ประเมินผลการประชุมฯ ประเมิน
กระบวนการ และสรุปรายงานการประชุม  
๒.2.4 จัดทำประกาศพันธะสัญญาการต่อต้าน
การทุจริตในองค์กร เสนอคณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัยฯ และประชาสัมพันธ์ให้
บุคลากรทราบ และยึดเป็นแนวปฏบิัต ิ
3. เผยแพร่ระเบียบและแนวปฏบิัติที่เกีย่วข้อง
กับคุณธรรม จริยธรรมกฎหมายและ
กฎระเบียบต่างๆเพื่อลดความเส่ียงในการเกิด
ทุจริตให้บุคลากรทราบ และยึดเป็นแนวปฏิบัต ิ
4. ติดประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตใน
องค์กร จัดทำโปสเตอร์รณรงค์การต่อต้านการ
ทุจริตตามสถานที่ต่างๆในองค์กร 
5. ประเมินผลลัพธ์การดำเนินกิจกรรม
ประเมินผลกระบวนการทำงาน 
5. นำเสนอผลการดำเนินงานและแนวทางการ
พัฒนาต่อคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อเป็น
ข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงแผนการดำเนิน
โครงการในปีถัดไป 

- ค่าถ่ายเอกสาร
ประกอบการประชุม 2000 
บาท 
รวมกิจกรรมที่ 2.๑  
เป็นเงิน ๔,๑๒๕ บาท 
 
กิจกรรมที่ ๒.๒ 
1) ค่าอาหารกลางวัน
ผู้เข้าร่วมประชุม (๖๐บาท × 
๙๓ คน × ๒ มือ้)=11,๑๖๐
บาท 
2) ค่าอาหารวา่งและ
เครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วม
ประชุม  
(2๕ บาท × ๙๓ คน × ๔ 
มื้อ)= ๙,๓๐๐บาท 
๓) ค่าตอบแทนวิทยากร 
(หน่วยงานเอกชน) จำนวน 
๑ คน x 7 ชม. x 1,200 
บาท x 2 วัน เป็นเงิน 
๑๖,๘๐๐ บาท 
๔) ค่าพาหนะวิทยากร/
น้ำมันเชื้อเพลิง  
(ไป-กลับ) เป็นเงิน 5,000 
บาท 
๕) ค่าที่พักวิทยากร จำนวน 
1 ห้อง x 2 วัน x 1,200 
บาท เป็นเงิน 2,400 บาท 
๖) ค่าถ่ายเอกสาร       
๒,๖๔๐ บาท 
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วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วดัความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผลผลิต 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

๗) ค่าจัดทำปา้ยประกาศ/ 
โปสเตอร์รณรงค์ ๔,000 
บาท 
รวมกิจกรรมที่ 2.2  
เป็นเงิน ๕๑,๓๐๐ บาท 
รวมงบประมาณในกิจกรรม
ที่ 2 เป็นเงิน 55,425 
บาท 

 5. มีระบบและกลไก
จริยธรรมทางการ
พยาบาล 
6. ร้อยละ 100 ของ
อาจารย์และนกัศึกษามี
สมรรถนะทางจริยธรรมอยู่
ในระดับดีขึ้นไป 

กิจกรรมที่ 3 พัฒนาระบบและกลไกจริยธรรม
ทางการพยาบาล 
3.1 จัดทำคำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนา
ระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาล 
3.2 ประกาศนโยบายส่งเสริมจริยธรรมและ
ส่งเสริมอัตลักษณ์จริยธรรมของวิทยาลยัฯ 
3.3 จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านจรยิธรรมแก่
อาจารย์และนกัศึกษา 
3.4 คัดเลือกบุคลากรดีเด่นด้านจริยธรรม 
3.5 สร้างเสริมบรรยายกาศทางจริยธรรม 
3.6 จัดการความเสี่ยงทางจริยธรรม 
3.7 พัฒนาแนวปฏบิัติทางจริยธรรม 

อาจารย์และ
นักศึกษา 501 คน 

วิทยาลยัมีระบบ
และกลไกจริยธรรม
ทางการพยาบาล
เป็นที่ยอมรับของ
หน่วยงานภายนอก 

-24-28 ตุลาคม 
2565 
-พฤษภาคม 
2566 
-30 มค6๗ – 3 
กพ. 67 

กิจกรรมที่ 3 
-ไม่ใช้งบประมาณ 

อ.ดร.ชลลดา 
ติยะวิสุทธิ์สร ี
อ.ดร.อัญชลี 
แก้วสระศรี   
อ.ดร.เบญจมา
ภรณ์ 
นาคามดี 
อ.ดร.จิตติพร 
ศรีษะเกษ 

สรุปงบประมาณโครงการที ่SP05-13   59,800  
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ลำดับที ่39 โครงการเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรสมรรถนะสูงตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์  รหัสโครงการวิทยาลัยฯ RP๐๕-26 
รหัสโครงการคณะ FON-Adm-R27 

ส่วนราชการ  คณะพยาบาลศาสตร ์ หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ฝ่ายอำนวยการ 
แผนงานตามพันธกจิ (เลือกได้เพียง 1 ข้อเท่านั้น)   
 ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากร  
 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
 ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม    
 ด้านการส่งเสรมิและทะนุบำรงุศิลปะวัฒนธรรม  
 ด้านบริหารจัดการองค์กรสมรรถนะสูง  

ลักษณะ/ประเภทโครงการ 
◻ โครงการเชิงกลยุทธ์ สบช. ตามกลยุทธ์ที่ ........................................ 
ของแผนยุทธศาสตร์สบช./แผนกลยุทธ์ด้านการเงิน/บุคคล/สารสนเทศ 
 โครงการตามยุทธศาสตร์คณะ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่......กลยุทธ์ที่.....……………… 
 โครงการงานประจำวิทยาลัยฯ ตามพันธกิจที่ 5 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลสู่องค์กร
สมรรถนะสูง 
◻ โครงการตามนโยบาย เรื่อง.............................................................................. 

 

วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(วิธีดำเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ผลผลิต 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

1.เพื่อให้บุคลากร
มีความรู้ความ
เข้าใจและมีส่วน
ร่วมในการจดัทำ
แผนปฏิบัติการ
ประจำปี
งบประมาณ  
256๗  
2.เพื่อให้บุคลากร
นำแผนปฏิบตัิการ
ประจำปี
งบประมาณ 
2567 ไปสู่การ
ปฏิบัต ิ

๑. บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจในการ
จัดทำแผนปฏิบัติการปี 
งบประมาณ ๒๕๖7 
และสามารถนำสู่การ
ปฏิบัติได ้
๒. ร้อยละ ๙๐ ของ
โครงการตาม
แผนปฏิบัติการ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖6 
มีการดำเนินการ ตาม
เวลาที่กำหนด 
3. ร้อยละ ๘๐ ของ
โครงการตามแผน มี

กิจกรรมที่ 1 การจัดทำแผนปฏิบัติ
การประจำปีงบประมาณ ๒๕๖7 
กิจกรรมที่ 1.1ประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖7 
๑. วิเคราะห์องค์กร (SWOT) แตล่ะ
ฝ่าย และวิทยาลยั 
1.1 แต่ละฝ่ายร่วมกันวิเคราะห์องค์กร 
(SWOT) ส่งข้อมูลให้งานยุทธศาสตร ์
1.2 งานยุทธศาสตร์รวบรวมและ
วิเคราะห์ (SWOT) ของแต่ละฝา่ย เพื่อ
จัดทำเป็นองค์กร (SWOT) วิทยาลัย 
1.3 เสนอคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยฯและนำเข้าสู่การจัดทำ

กิจกรรมที่ ๑.1 
- กรรมการจดัทำ
แผนปฏิบัติการฯ 
จำนวน 35 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยฯสามารถ
ดำเนินการตามพันธ
กิจ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับการ
ดำเนินงานตามพันธ
กิจของคณะ
พยาบาล 
รายงานประจำปี 
ปีงบประมาณ  
๒๕65 เผยแพร่การ
ดำเนินงานของ
วิทยาลัยฯ 
 

-SWOT แต่ละ
ฝ่าย 
วันท่ี 3 เมษายน 
2566 
 
-ประชุมครั้งที่ 1 
วันท่ี 1-3
พฤษภาคม
2566 
(3 วัน) 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ ๑.1 ประชุม
เชิงปฏิบัติการจัดทำ
แผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ 
๒๕๖7  
คร้ังท่ี 1 (เงินอุดหนุน) 
- ค่าอาหารกลางวัน 
วันละ 50 บาทx๓๕
คนx3วัน เป็นเงิน 
5,250 บาท 
- ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม มื้อละ 25
บาทx๓๕คนx๒มื้อ x3

อ.วิลาวัณย ์
สายสุวรรณ 
อ.ดร.สุวรรณ ี
สร้อยสงค์ 
นางปริศนา 
พุ่มบ้านเซ่า 
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วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(วิธีดำเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ผลผลิต 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

3.เพื่อกำกับ
ติดตามการ
ดำเนินงาน ตาม
แผนกลยุทธ์ พ.ศ.
๒๕๖6-๒๕70 
และแผนปฏิบัติ
การปีงบประมาณ 
๒๕๖๖ 
4. เพื่อจัดทำ
แผนปฏิบัติการปี 
งบประมาณ 
2567 
 

ผลการดำเนินงาน
บรรลตุามเป้าหมาย
และตัวช้ีวัด
ความสำเร็จของ
โครงการ 
4. ร้อยละ ๕๐ ของ 
ตัวช้ีวัดแผนกลยุทธ์และ
ตัวช้ีวัดแผนงาน ตาม
แผนปฏิบัติการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖6
บรรลตุามเป้าหมายที่
กำหนดใน ๖ เดือนแรก 
และร้อยละ ๘๐ บรรลุ
ตามเป้าหมายที่กำหนด
ใน ๑๒ เดือนแรก 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
๒๕๖7 
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผน
กลยุทธ์ พ.ศ. ๒๕๖5 – ๒๕๖9 และ
จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ   
๒๕๖7 (2ครั้ง) 
2.1 นำเสนอผลการวิเคราะห์องคก์ร 
(SWOT) วิทยาลัยและผลการ
ดำเนินงานตามตัวช้ีวัดฯรอบ 6 -12 
เดือน 
2.2 แต่ละฝ่ายนำผลข้อ 2.1 มาจดัทำ
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
๒๕๖7 
2.3 แต่ละฝ่ายนำเสนอแผน
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
๒๕๖7 ให้วิทยากรและคณะ
กรรมการฯวิพากษ์แตล่ะฝ่ายปรับแก้
ตามข้อเสนอแนะ 
2.4 งานยุทธศาสตร์รวบรวม
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
๒๕๖7ของแตล่ะฝ่ายเพื่อขออนุมตัิ
จากคณะกรรมการวิทยาลัยฯและ
เสนอต่อคณะพยาบาลศาสตร์ สบช. 
 

 
 
 
 
 
-ประชุมฯครั้งท่ี 
๒  
วันท่ี 26-27
มิถุนายน 
2566 
 
 
 
 
 
 
 

วัน เป็นเงิน 5,250 
บาท 
รวมเงินคร้ังท่ี 1 เป็น
เงิน 10,500 บาท 
 
คร้ังท่ี 2 (เงินอุดหนุน) 
- ค่าตอบแทนวิทยากร
หน่วยงานเอกชน 
๑,๒๐๐ บาทx 24 
ช่ัวโมงx ๑ คน เป็นเงิน 
28,80๐บาท 
- ค่าที่พักวิทยากร วัน
ละ ๑,20๐บาท x 5 
วัน เป็นเงิน 6,00๐
บาท 
- ค่าเดินทางวิทยากร 
ไป-กลับ/ค่าน้ำมัน
เชื้อเพลิง เป็นเงิน 
๕,๐๐๐ บาท  
-ค่าถ่ายเอกสาร จัดทำ
เล่มปรับแผนปฏิบัติ
การปีงบประมาณ    
๒๕๖6 จำนวน 65 
เล่มx 150 บาท เป็น
เงิน 9,750 บาท 
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วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(วิธีดำเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ผลผลิต 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

รวมเงินคร้ังท่ี 2 เป็น
เงิน 49,550 บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่  
๑.1 เป็นเงิน 
60,050 บาท 

  กิจกรรมที่ ๑.๒ ประชุมชี้แจงการนำ
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖7  
สู่การปฏิบัต ิ
1. ดำเนินการชี้แจงแผนปฏบิัติการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖7 ไปสู่งาน/ฝา่ย/
บุคคล เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ดำเนินงาน 
2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนปฏบิัติ
การปีงบประมาณ ๒๕๖7 และ
แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง ผ่านทาง Web 
วิทยาลัยฯและ Line ประชาสัมพนัธ ์
3.ผูร้ับผดิชอบโครงการจัดทำโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖
7 เพื่อเสนอขออนุมัตดิำเนินการตอ่ไป 

กิจกรรมที่ 1.2 
- อาจารย์ 46คน 
- งานการเงิน 
4 คน 
- ธุรการวิชาการ 
๔ คน 
- ธุรการวิจัยและ
บริการวิชาการ ๒ 
คน 
-ธุรการอำนวยการ 
7 คน 
- งานพัสดุ 4คน 
รวม 67 คน 

 กันยายน 2566 
(๑ วัน) 
 

 
 
 

 

กิจกรรมที่ 1.2 
-ไม่ใช้งบประมาณ 
 

อ.ดร.สุวรรณ ี
สร้อยสงค์ 
อ.วิลาวัณย ์
สายสุวรรณ 
นางปริศนา 
พุ่มบ้านเซ่า 
 

  กิจกรรมที่ 2 กำกับ ติดตาม และ
ประเมินผลการดำเนินงานตามแผน
ปีงบประมาณ2566 
๒.1 ติดตามการดำเนินงานแตล่ะ
โครงการ และดำเนินการขออนุมตัิ

กิจกรรมที่ ๒ 
-กรรมการ 
บริหารวิทยาลัย 
18 คน 

 ติดตาม 
๔ คร้ัง ได้แก่ 
คร้ังท่ี ๑ 
วันท่ี 15 
ธันวาคม 2565 
 

กิจกรรมที่ ๒ 
-ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 

อ.ดร.สุวรรณ ี
สร้อยสงค์ 
อ.วิลาวัณย ์
สายสุวรรณ 
 

 



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๓๐๔ 

 

วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(วิธีดำเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ผลผลิต 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

ผู้บริหารในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง
การดำเนินโครงการ 
2.2 ติดตามผูร้ับผดิชอบโครงการส่ง
สรุปโครงการ/รายงานความก้าวหน้า
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบตักิาร
ปีงบประมาณ ๒๕๖6 ทุก ๓ เดือน 
๒.3 ประสานรองผู้อำนวยการแตล่ะ
ฝ่าย เพื่อขอผลการดำเนินงานตาม
ตัวช้ีวัดฯตามแผนกลยุทธ์ พ.ศ. ๒๕๖5 
– ๒๕๖9 และแผนปฏิบัติการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖6 ทุก ๓ เดือน 
ผ่านทาง Google drive  
2.4 งานยุทธศาสตร์จัดทำสรุปรายงาน
ผลการประเมินการดำเนินงานและการ
กำกับติดตามตามแผนกลยุทธ์ พ.ศ. 
๒๕๖5 – ๒๕๖9 และแผน ปฏิบตัิการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖6 รายงานต่อ
ผู้อำนวยการและคณะกรรม การบริหาร
วิทยาลัยฯ ทุก 3 เดือน 

- คณะกรรมการ
จัดทำแผนปฏิบัติ
การ 35 คน 
 

คร้ังท่ี ๒ 
วันท่ี 15 
มีนาคม  
๒๕๖6 
คร้ังท่ี ๓ 
วันท่ี 15 
มิถุนายน 
๒๕๖6 
คร้ังท่ี ๔ 
วันท่ี 15
กันยายน 
๒๕๖6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  กิจกรรมที่ 3 ปรับแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ 2566 
(ปรับแผนกลางป)ี 
๓.1 ประสานรองผู้อำนวยการแตล่ะ
ฝ่าย เพื่อขอข้อมูลความต้องการปรับ

กิจกรรมที่ ๓  
- คณะกรรมการ
จัดทำแผนปฏิบัติ
การ 35 คน 
 

 4 เมษายน 
2566 

กิจกรรมที่ ๓  
(เงินอุดหนุน) 
- ค่าถ่ายเอกสาร 
จัดทำเลม่ปรับ
แผนปฏิบัติการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖6 

อ.ดร.สุวรรณ ี
สร้อยสงค์ 
อ.วิลาวัณย ์
สายสุวรรณ 
นางปริศนา 
พุ่มบ้านเซ่า 
 



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๓๐๕ 

 

วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(วิธีดำเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ผลผลิต 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
2566 (ปรับแผนกลางปี)  
๓.2 ดำเนินการประชุมปรับแผนปฏิบัติ
การประจำปีงบประมาณ 2566 
(ปรับแผนกลางปี)  
๓.3 สรุปผลการประชุมปรับแผนปฏิบัติ
การประจำปีงบประมาณ 2566 (ปรับ
แผนกลางปี) เสนอผู้อำนวยการ และ
คณะกรรมการบรหิารวิทยาลัยฯ 
๓.4 จดัทำเล่มแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ 2566 
(ปรับแผนกลางปี) 
๓.5 ประชาสมัพันธ์แผนปฏบิัติการ
ประจำปีงบประมาณ 2566 (ปรบัแผน
กลางปี)ให้บุคลากรในองค์กรทราบเพื่อ
นำสู่การปฏิบัต ิ

(ปรับแผนกลางปี) 
จำนวน 35 เล่มx 
150 บาท เป็นเงิน 
5,250 บาท  
รวมเงินกิจกรรมที่ ๓ 
เป็นเงิน 5,250 บาท 

  กิจกรรมที่ 4 จัดทำรายงานประจำปี 
ปีงบประมาณ ๒๕65 (Annual 
report) และเผยแพร่  
4.1 รวบรวมผลงานในแตล่ะพันธกิจ  
4.2 จดัทำรูปเล่มรายงาน 
4.3 ประชาสมัพันธ์หน้า web site 
วิทยาลัยฯ และแจกรายงานประจำปี 
ปีงบประมาณ ๒๕65 แก่ผูเ้กี่ยวขอ้ง 

กิจกรรมที่ 4  
- อาจารย์ จำนวน
๖๐ คนข้าราชการ 
เจ้าหน้าท่ีสาย
สนับสนุนจำนวน 
๖๐ คน 
(ประชาสัมพันธ์) 

  ตุลาคม 25๖5 กิจกรรมที่ 4 
- ค่าถ่ายเข้าเลม่
เอกสารรายงาน
ประจำปี 10 เล่ม x
๑๐๐ บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ 4
เป็นเงิน 1,000 บาท 
 

อ.ดร.สุวรรณ ี
สร้อยสงค์ 
นางปริศนา 
พุ่มบ้านเซ่า 
 

สรุปงบประมาณโครงการ RP05-26   66,300  



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๓๐๖ 

 

วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(วิธีดำเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ผลผลิต 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

ลำดับที ่๔0 โครงการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของวิทยาลัย/คณะพยาบาลศาสตร์ รหัสโครงการวิทยาลัยฯ RP๐๕-27 
รหัสโครงการคณะ FON-Adm-R20 

ส่วนราชการ  คณะพยาบาลศาสตร ์ หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ฝ่ายอำนวยการ 
แผนงานตามพันธกจิ (เลือกได้เพียง 1 ข้อเท่านั้น)   
 ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากร  
 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
 ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม    
 ด้านการส่งเสรมิและทะนุบำรงุศิลปะวัฒนธรรม  
 ด้านบริหารจัดการองค์กรสมรรถนะสูง  

ลักษณะ/ประเภทโครงการ 
◻ โครงการเชิงกลยุทธ์ สบช. ตามกลยุทธ์ที่ ........................................ 
ของแผนยุทธศาสตร์สบช./แผนกลยุทธ์ด้านการเงิน/บุคคล/สารสนเทศ 
 โครงการตามยุทธศาสตร์คณะ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่......กลยุทธ์ที่.....……………… 
 โครงการงานประจำวิทยาลัยฯ ตามพันธกิจที่ 5 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลสู่องค์กร
สมรรถนะสูง 
◻ โครงการตามนโยบาย เรื่อง.............................................................................. 

 

วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(วิธีดำเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ผลผลิต 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

๑. เพื่อให้บุคลากรมี
ความรู้ความเข้าใจ
และนำแผนการ
บริหารความเสี่ยง
และควบคมุภายใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖
7 ลงสู่การปฏิบตัิได ้
2.เพื่อจัดทำแผน
บริหารความเสี่ยง
และควบคมุภายใน
ประจำปีงบประมาณ 
2567 

1. ร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลากรที่ตอบแบบ 
สอบถามมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การบริหารความเสี่ยง 
และการควบคุม
ภายในอยู่ในระดับด ี
2.มีแผนบริหารความ
เสี่ยงครบทั้ง 5 พันธกิจ 
ครอบคลมุการการระบุ
ความเสีย่งครบทุก
องค์ประกอบ ได้แก่   

กิจกรรมที่ ๑ ประชาสัมพันธ์แผน
บริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖6 
๑. ดำเนินการชี้แจงแผนบรหิาร
ความเสีย่งและควบคุมภายใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖6 
ไปสู่งาน/ฝ่าย/บุคคล เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการดำเนินงาน 
2. ประชาสัมพันธ์แผนบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายใน 
ปีงบประมาณ ๒๕๖6 ผา่นช่องทาง
เว็บเพ็จวิทยาลยั และเอกสาร 

กิจกรรมที่ ๑ 
- คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
และควบคมุ
ภายใน 30 คน 
 
 
 

-วิทยาลัยมีคูม่ือ
การบริหารความ
เสี่ยงและควบคุม
ภายในประจำ 
ปีงบประมาณ 
๒๕๖6 
-วิทยาลัยไม่มีข้อ
ร้องเรียนหรือเกิด
ความเสยีหายจาก
อุบัติการณค์วาม
เสี่ยงท่ีไม่เป็นไป
ตามแผน 

ตุลาคม  
๒๕๖5-
กันยายน ๒๕๖
6 
-ติดตามรอบ ๖ 
เดือน ในเดือน 
มีนาคม 2566 
-รอบ ๑๒ เดือน 
ในเดือน
มิถุนายน๒๕๖6 

กิจกรรมที่ ๑ 
-ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 

อ.ศุภวรรน 
ยอดโปร่ง 
อ.ดร.รุ่งทิวา 
หวังเรือง
สถิตย ์
 
 



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๓๐๗ 

 

วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(วิธีดำเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ผลผลิต 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

3.สนบัสนุนให้
หน่วยงานตามพันธกจิ
ดำเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง 
4.เพื่อกำกับตดิตาม
การดำเนินงานของ
แผนบริหารความ
เสี่ยงและควบคุม
ภายใน 
ปีงบประมาณ ๒๕๖
6  
5.เพื่อรายงานผล
การบริหารความ
เสี่ยง และควบคุม
ภายในขององค์กร 
ตามมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน
สำหรับหน่วยงาน
ของรัฐ 
 

   ๑) ความเสี่ยงด้านกล
ยุทธ์ (Strategic Risk)  
   ๒) ความเสี่ยงด้าน
การปฏิบัติงาน 
(Operational Risk)  
   3) ความเสี่ยงด้าน
การปฏิบัตติามกฎหมาย
ระเบียบ และข้อบังคับ 
(Compliance Risk)  
    4) ความเสี่ยงด้าน
ภัยพิบัติ (Hazard Risk) 
3. ระดับความเสี่ยงสูงที่
เกิดขึ้นลดลงไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 40 หรือหมดไป 
4. มีรายงานการบริหาร
ความเสีย่งและควบคุม
ภายในเสนอต่อ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ตามระยะเวลาที่กำหนด 
 
 

 
กิจกรรมที่ 2 
ดำเนินการ และกำกับติดตาม
แผนการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายในปีงบประมาณ ๒๕๖
6 
1.ทบทวนและจดัทำคู่มือการบริหาร
ความเสีย่งและควบคุมภายในประจำ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖6 แจกจ่าย
ให้กับผู้เกี่ยวข้อง 
๒. ทุกฝ่ายงานดำเนินงานตาม
แผนการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖
6  
๓. กำกับติดตามการบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายใน ตามแผน
บริหารความเสี่ยง และควบคุม
ภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖6 และ
รายงานการควบคมุภายในโดยใหแ้ต่
ละกลุม่งานรายงานผลการ
ดำเนินงานทุก ๖ เดือน และ ๑๒ 
เดือน 
๔. สรปุรายงานผลการบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายใน ต่อประธาน
คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงฯ

กิจกรรมที่ 2 
- คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
และควบคมุ
ภายใน 30 คน 
 
 
 

-วิทยาลัยมีคูม่ือ
การบริหารความ
เสี่ยงและควบคุม
ภายในประจำ 
ปีงบประมาณ 
๒๕๖6 
-วิทยาลัยไม่มีข้อ
ร้องเรียนหรือเกิด
ความเสยีหายจาก
อุบัติการณค์วาม
เสี่ยงท่ีไม่เป็นไป
ตามแผน 

ตุลาคม  
๒๕๖5-
กันยายน ๒๕๖
6 
-ติดตามรอบ ๖ 
เดือน ในเดือน 
มีนาคม 2566 
-รอบ ๑๒ เดือน 
ในเดือน
มิถุนายน๒๕๖6 

กิจกรรมที่ 2 
-ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 

อ.ศุภวรรน 
ยอดโปร่ง 
อ.ดร.รุ่งทิวา 
หวังเรือง
สถิตย ์
 
 



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๓๐๘ 

 

วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(วิธีดำเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ผลผลิต 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

เพื่อให้ความเห็นชอบรอบ ๖ เดือน 
และ ๑๒ เดือน 
๕. นำเสนอต่อกรรมการบรหิารวิทยาลัย
ฯเพื่อให้ความเห็นชอบรอบ ๖ เดอืน 
และ ๑๒ เดือน 
กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏบิัติการ 
จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และ
ควบคุมภายในปีงบประมาณ ๒๕๖7 
และรายงานการควบคุมภายในของ
องค์กรตามมาตรฐานการควบคุม
ภายในสำหรับหน่วย งานของรัฐ
ปีงบประมาณ๒๕๖6 
1. วิเคราะหผ์ลการดำเนินงานตาม
ประเด็นต่างๆ ดังนี ้  
1.1 วิเคราะห์ผลการดำเนินงานตาม
แผนบริหารความเสี่ยง และควบคมุ
ภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖6 
1.2 วิเคราะห์Risk profile 
ปีงบประมาณ ๒๕๖6 
1.3 วิเคราะห์กระบวนการทำงาน
ตามระบบบริหารความเสีย่งฯ 
2. การนำผลการวิเคราะหม์า
ปรับปรุงการดำเนินงาน ดังนี ้
2.1 กำหนดนโยบายการบริหาร
ความเสีย่งปีงบประมาณ 2567 

กิจกรรมที่ 3 
- คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
และควบคมุ
ภายใน ๓๐ คน 
- อาจารย์ จำนวน  
54 คนข้าราชการ 
เจ้าหน้าท่ีสาย
สนับสนุนจำนวน 
58 คน 
(ประชาสัมพันธ)์ 

 วันท่ี ๒8
มิถุนายน๒๕๖6 
 
 

กิจกรรมที่ 3  
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 

อ.ดร.รุ่งทิวา 
หวังเรือง
สถิตย ์
อ.ศุภวรรน 
ยอดโปร่ง 
 
 



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๓๐๙ 

 

วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(วิธีดำเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ผลผลิต 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธ
ชินราช 
2.2 การวิเคราะห์ และระบุความ
เสี่ยง/ปจัจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 
(Risk Identification) โดยแต่ละ
กลุ่มงานมีการเก็บข้อมูลความเสี่ยง 
(Risk Profile) นำข้อมูลมาวิเคราะห์
เหตุการณ์หรือระบุปจัจัยที่ก่อให้เกิด
ความเสีย่ง โดยพิจารณาทั้งปัจจยั
ภายใน และปจัจัยภายนอก การะบุ
ความเสีย่งสามารถแบ่งออกเป็น
ความเสีย่งด้านกลยุทธ์ (Strategic 
Risk)  ความเสี่ยงดา้นการปฏิบัติงาน 
(Operational Risk)   ความเสี่ยง
ด้านการรายงาน (Reporting Risk) 
ความเสีย่งด้านการปฏิบัตติาม
กฎหมายระเบยีบ และข้อบังคับ 
(Compliance Risk)  
2.3 การประเมินความเสี่ยง (Risk 
Assessment) และจัดลำดับความ
เสี่ยง (Risk Measurement and 
Risk Prioritization) คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงร่วมกันประเมิน
โอกาส และผลกระทบ โดยแบ่ง
ความรุนแรงออกเป็น 



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๓๑๐ 

 

วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(วิธีดำเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ผลผลิต 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

- ระดับต่ำ (ระดับคะแนน  1-3) คือ 
ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมความ
เสี่ยงไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม  
- ระดับปานกลาง (ระดับคะแนน 4-
8) คือ ระดับที่พอยอมรับได้ แต่ตอ้ง
มีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้ความ
เสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับท่ียอมรับ
ไม่ได้   
- ระดับสูง (ระดับคะแนน  9-14)  
คือ ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้โดย
ต้องจัดการความเสีย่งเพื่อให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ต่อไป   
- ระดับสูงมาก (ระดับคะแนน 15-
25) คือ ระดับที่ไม่สามารถยอมรบั
ได้จำเป็นต้องเร่งจดัการแกไ้ขทันที 
นำมาจัดลำดับความเสี่ยง และ
ร่วมกันวิเคราะห์เพื่อวางแผน และ
ดำเนินการ การบริหารความเสีย่ง 
(Risk response) ทั้งในรูปของการ
หลีกเลี่ยง (Avoiding) การแบ่งปัน 
(Sharing) การลด (Reducing) การ
ยอมรับ (Accepting )  
3. จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง
และควบคมุภายใน ปีงบประมาณ 
๒๕๖7 



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๓๑๑ 

 

วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(วิธีดำเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ผลผลิต 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

4. จัดทำรายงานการควบคมุภายใน
ตามมาตรฐานการควบคุมภายใน
สำหรับหน่วยงานของรัฐ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖6 

  กิจกรรมที่ 4 เสริมสร้างความรู้
เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน  
๑.ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการ
บริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน การวิเคราะห์ ปัจจัยของ
ความเสีย่ง(Root Cause analysis) 
ผ่านช่องทาง 
แอพลิเคช่ัน ไลน์ เฟสบุ๊ค เว็บเพจ
วิทยาลัย ให้แก่บุคลากรและ
นักศึกษาทุกคน  
๒.เผยแพร่คูม่ือการบรหิารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายในปี 
งบประมาณ ๒๕๖6-๒๕๖7ผ่าน
ช่องทาง แอพลิเคช่ัน ไลน์ เฟสบุค๊ 
เว็บเพจวิทยาลยั ให้แก่บุคลากรและ
นักศึกษาทุกคนและแจกเอกสาร
คู่มือฯให้กับคณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่ง 

กิจกรรมที่ 4  
อาจารย์ จำนวน
54 คนข้าราชการ 
เจ้าหน้าท่ีสาย
สนับสนุนจำนวน 
58 คน และ
นักศึกษา จำนวน 
๕88 คน  

 ตุลาคม  
๒๕๖5-กันยายน 
๒๕๖6 
 

กิจกรรมที่   
- ไม่ใช้งบประมาณ 

อ.ศุภวรรน 
ยอดโปร่ง 
 
 

สรุปงบประมาณโครงการ RP05-27   0  
 



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๓๑๒ 

 

ลำดับที ่๔1 โครงการเตรียมความพร้อมรับการประเมินสภาการพยาบาล 
(โครงการบริหารจัดการงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของวิทยาลัย/คณะพยาบาลศาสตร์)  

รหัสโครงการวิทยาลัยฯ RP๐๕-28 
รหัสโครงการคณะ FON-Adm-R19 

ส่วนราชการ  คณะพยาบาลศาสตร ์ หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช  ฝ่ายอำนวยการ 
แผนงานตามพันธกจิ (เลือกได้เพียง 1 ข้อเท่านั้น)   
 ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากร  
 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
 ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม    
 ด้านการส่งเสรมิและทะนุบำรงุศิลปะวัฒนธรรม  
 ด้านบริหารจัดการองค์กรสมรรถนะสูง  

ลักษณะ/ประเภทโครงการ 
◻ โครงการเชิงกลยุทธ์ สบช. ตามกลยุทธ์ที่ ........................................ 
ของแผนยุทธศาสตร์สบช./แผนกลยุทธ์ด้านการเงิน/บุคคล/สารสนเทศ 
 โครงการตามยุทธศาสตร์คณะ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่......กลยุทธ์ที่.....……………… 
 โครงการงานประจำวิทยาลัยฯ ตามพันธกิจที่ 5 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลสู่องค์กร
สมรรถนะสูง 
◻ โครงการตามนโยบาย เรื่อง.............................................................................. 

 
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(วิธีดำเนินการ) 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต ระยะเวลา

ดำเนินการ 
งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

๑. เพื่อเตรียมความ
พร้อมรองรับการ
ประเมินจากสภา
การพยาบาล 
๒. เพื่อให้บุคลากร
สามารถวางแผนการ
ดำเนินงานตาม
เกณฑ์คณุภาพและ
ตัวบ่งช้ีประกัน
คุณภาพและ
สามารถนำสู่การ
ปฏิบัติได ้
๓. เพื่อให้บุคลากรมี
ความพร้อมรับการ

๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของ
บุคลากรมีความรู้ 
ความเข้าใจเกณฑ์การ
รับรองสถาบันของ
สภาการพยาบาล 
๒. ร้อยละ ๑๐๐  ของ
บุคลากรที่เกีย่วข้อง
สามารถดำเนินงาน
ตามเกณฑ์การรับรอง
สถาบันของสภาการ
พยาบาล 
๓. ร้อยละ ๑๐๐  ของ
บุคลากรมีความพร้อม

กิจกรรมที่ ๑ เตรียมความพร้อม
รับการประเมินสถาบันการศึกษา
วิชาการพยาบาลและการผดุง
ครรภ์ 
๑. ประชุมเชิงปฏิบัติการทำความ
เข้าใจตัวช้ีวัดและเกณฑ์การรับรอง
สถาบันของสภาการพยาบาลและ
ปฏิบัติการเขียนรายงานการ
ประเมินตนเอง 
๒. วิพากษ์รายงานการประเมิน
ตนเองและตรวจสอบประเมิน
หลักฐานการรายงานท่ีเกี่ยวข้อง 
๓. ประสานคณะพยาบาลศาสตร์ใน
การกำหนดและแต่งตั้ง

- กลุ่มอาจารย์ 
40 คน 
- กลุ่มสาย
สนับสนุน ๑๐ 
คน 
 

1.มีรายงานการ
ประเมินตนเอง 
(SAR) ของสภา
การพยาบาลรับ
การตรวจ 
2. วิทยาลัยไดร้ับ
การเช่ือมั่นจาก
สังคมในคุณภาพ
ของการผลิต
บัณฑิตพยาบาล 
 

วันท่ี 5- 7 
ตุลาคม
๒๕๖๕ 

กิจกรรมที่ ๑ (เงินอุดหนุน) 
๑. ค่าตอบแทนวิทยากรหน่วยงาน
เอกชน จำนวน ๑ คน x 6 ชม.x
ชม.ละ ๑,๒๐๐บาทx3วันเป็นเงิน 
21,6๐๐บาท 
๒. ค่าอาหารกลางวันจำนวน ๕๐ 
คน x ๘๐ บาทX ๓ มื้อ เป็นเงิน 
๑๒,๐๐๐ บาท 
๓. ค่าท่ีพักวิทยากร จำนวน ๕ 
วัน X วันละ ๑,๒๐๐ บาทx ๑ 
ห้อง เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท 
๔. ค่าเดินทางวิทยากร ไป-กลับ/
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นเงิน 
๕,๐๐๐ บาท 

ดร.สายชล 
จันทร์วิจิตร 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

ประเมินจากสภา
การพยาบาล 
๕. เพื่อพัฒนาผล
การประเมินคณุภาพ
การศึกษาตามผล
การประเมินจาก
สภาการพยาบาล 
๖.  เพื่อวเิคราะห์
จุดออ่น  ปัญหาและ
อุปสรรคในการ
ดำเนินงาน  พร้อมหา
แนวทางพัฒนาคณุภาพ
ตามผลการประเมิน 

รับการประเมินจาก
สภาการพยาบาล 
๔. ระดับคณุภาพการ
ประเมินการรบัรอง
สถาบันการศึกษาจาก
สภาการพยาบาล
รองรับ ๕ ป ี

คณะกรรมการผู้ประเมินจากสภา
การพยาบาล 
 

๕. ค่าถ่ายเอกสาร เป็นเงิน 
๒,๐๐๐ บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ ๑ 
เป็นเงิน ๔6,6๐0 บาท 

กิจกรรมที่ ๒ รับการประเมิน
สถาบันการศึกษาวิชาการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ 
๑. รับการประเมินจากคณะ
กรรมการฯ 
๒. รายงานผลการประเมินต่อคณะ
พยาบาลศาสตร ์
 

- กลุ่มอาจารย์   
49 คน 
- กลุ่มสาย
สนับสนุน 44 
คน 
 

 กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๖ 

 กิจกรรมที่ ๒  
(ใช้เงินอุดหนุน) 
๑. ค่ารับรองสถาบันการศึกษา 
เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท 
๒. ค่าตรวจเยีย่มและประเมิน
สถาบันการศึกษา เป็นเงิน  
4๐,๐๐๐ บาท 
๓. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จำนวน 93 คน x ๒๕ บาทX ๔ 
มื้อ เป็นเงิน 9,3๐๐ บาท 
๔. ค่าอาหารกลางวันจำนวน 
93 คน x ๘๐ บาทX ๒ มื้อ เป็น
เงิน ๑4,880 บาท 
5. ค่าถ่ายเอกสาร เป็นเงิน 6,
๐๐๐ บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ ๒ 
เป็นเงิน ๑10,180 บาท 

อ.จันทร์จิรา 
อินจีน 
ดร.สายชล 
จันทร์วิจิตร 
 

สรุปงบประมาณโครงการ RP05-28   159,160  
 
 
 



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๓๑๔ 

 

ลำดับที ่๔2 โครงการบริหารจัดการงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของวิทยาลัย/คณะพยาบาลศาสตร์ รหัสโครงการวิทยาลัยฯ RP๐๕-29 
รหัสโครงการคณะ FON-Adm-R19 

ส่วนราชการ  คณะพยาบาลศาสตร ์ หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช  ฝ่ายอำนวยการ 
แผนงานตามพันธกจิ (เลือกได้เพียง 1 ข้อเท่านั้น)   
 ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากร  
 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
 ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม    
 ด้านการส่งเสรมิและทะนุบำรงุศิลปะวัฒนธรรม  
 ด้านบริหารจัดการองค์กรสมรรถนะสูง  

ลักษณะ/ประเภทโครงการ 
◻ โครงการเชิงกลยุทธ์ สบช. ตามกลยุทธ์ที่ ........................................ 
ของแผนยุทธศาสตร์สบช./แผนกลยุทธ์ด้านการเงิน/บุคคล/สารสนเทศ 
 โครงการตามยุทธศาสตร์คณะ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่......กลยุทธ์ที่.....……………… 
 โครงการงานประจำวิทยาลัยฯ ตามพันธกิจที่ 5 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลสู่องค์กร
สมรรถนะสูง 
◻ โครงการตามนโยบาย เรื่อง.............................................................................. 

 
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(วิธีดำเนินการ) 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต ระยะเวลา

ดำเนินการ 
งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

๑. เพื่อให้บุคลากรมี
ความรู้ ความเข้าใจ
การประกันคณุภาพ
การศึกษาตามเกณฑ์
มาตรฐาน AUN-QA 
๒. เพื่อให้บุคลากร
สามารถวางแผนการ
ดำเนินงานการ
ประกันคณุภาพ
การศึกษาตามเกณฑ์
มาตรฐาน AUN-QA
และสามารถนำสู่
การปฏิบัตไิด ้

๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของ
บุคลากรมีความรู้ 
ความเข้าใจการ
ประกันคณุภาพ
การศึกษาตามเกณฑ์
มาตรฐาน AUN-QA 
๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของ
บุคลากรที่เกีย่วข้อง
สามารถดำเนินงาน
การประกันคณุภาพ
การศึกษาตามเกณฑ์
มาตรฐาน AUN-QA 
๓. ร้อยละ ๑๐๐ ของ
บุคลากรมีความพร้อม

กิจกรรมที่ 1 การควบคุมคุณภาพ 
(Quality Control) 
๑.๑ ทบทวนคณะกรรมการดำเนนิงาน
ประกันคณุภาพของวิทยาลัย 

กิจกรรมที่ ๑.๑ 
- คณะกรรมการ
ประกันคณุภาพ
ของวิทยาลัย 
จำนวน 3๐ คน 

วิทยาลัยได้รับ
การเช่ือมั่น
จากสังคมใน
คุณภาพของ
การผลิต
บัณฑิต
พยาบาล 

ตุลาคม  
256๕ 

กิจกรรมที่ ๑.๑ 
-ไม่ใช้งบประมาณ 
 

อ.จันทร์จิรา
อินจีน 

๑.๒ การประชุมคณะกรรมการประกัน
คุณภาพ วิเคราะห์และพิจารณาผลการ
ประเมินการประกันคณุภาพ แผนการ
พัฒนาคุณภาพ 

กิจกรรมที่ ๑.๒ 
- คณะกรรมการ
ประกันคณุภาพ
ของวิทยาลัย 
จำนวน ๒๐ คน 
 

2 พฤศจิกายน 
๒๕๖๕ 

กิจกรรมที่ ๑.๒  
(ใช้เงินรายได้
สถานศึกษา) 
๑. ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ๒๐คนx๑มื้อx
๒๕บาท เป็นเงิน ๕๐๐ 
บาท 
๒. ค่าตอบแทน
คณะกรรมการประกัน

อ.จันทร์จิรา
อินจีน 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

๓. เพื่อให้บุคลากรมี
ความพร้อมรับการ
ประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
AUN-QA 
๔. เพื่อพัฒนาผล
การประเมินคณุภาพ
การศึกษาตามเกณฑ์
มาตรฐานAUN-QA 
๕. เพื่อวิเคราะห์
จุดอ่อน ปัญหาและ
อุปสรรคในการ
ดำเนินงาน พร้อมหา
แนวทางพัฒนา
คุณภาพตามผลการ
ประเมิน 
 

รับการประเมินการ
ประกันคณุภาพ
การศึกษาตามเกณฑ์
มาตรฐาน AUN-QA 
๔. ระดับคณุภาพการ
บริหารหลักสตูรตาม
ภาพรวม คะแนน 
AUN-QA อยู่ในระดับ 
๓ 
๕. ระดับความสำเร็จ
ของการเข้าสู่เกณฑ์
ประกันคณุภาพ
หลักสตูร AUN-QA 
เท่ากับ ๒ (ค่า
เป้าหมายระดับ ๒) มี
รายละเอียด ดังนี ้
ระดับ ๑ มีการจดั
ประชุมชี้แจงทำความ
เข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์
มาตรฐานAUN-QA 
และจัดทำคู่มือ 
ระดับ ๒ มีการจดัทำ
นโยบาย แผนงาน 
โครงการนำไปสู่การ

คุณภาพของวิทยาลยัประชุม 
(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 

๑.๓ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
ประกันคณุภาพของวิทยาลัย  
- กำหนดนโยบาย แผนงานและ
โครงการ ประชุมช้ีแจงทำความเขา้ใจ
เกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐาน AUN-QA 
- ทบทวนระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย  

กิจกรรมที่ ๑.๓ 
- คณะกรรมการ
ดำเนินงานประกัน
คุณภาพจำนวน  
3๐ คน 
 

 26 ตลุาคม
๒๕๖๕ 
 
 

กิจกรรมที่ ๑.๓ การ
ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินงานประกัน
คุณภาพของวิทยาลัย  
(ใช้เงินอุดหนุน) 
๑. ค่าถ่ายเอกสาร เป็นเงิน 
๑,๐๐๐ บาท 
รวมกิจกรรมที่ ๑.๓  
เป็นเงิน ๑,0๐๐ บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ ๑  
เป็นเงิน 7,5๐๐ บาท 

อ.จันทร์จิรา
อินจีน 
ดร.สายชล 
จันทร์วิจิตร 
 

กิจกรรมที่ ๒  จัดประชุมการ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการ
ประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์
มาตรฐาน AUN-QA  
2.1 ดำเนินงานตามนโยบาย แผนงาน 
โครงการนำไปสู่การปฏิบตัิเกณฑ์

กิจกรรมที่ ๒ 
กิจกรรม 2.1 
- กลุ่มอาจารย์  
49 คน 
- กลุ่มสาย
สนับสนุน 44 คน 

 16-17 
พฤศจิกายน 
๒๕๖๕ 
 
 
 

กิจกรรมที่ ๒ 
กิจกรรม 2.1 
๑. ค่าถ่ายเอกสารคูม่ือ   
100 เล่มx 6๐ บาท เป็น
เงิน 6,000 บาท 
กิจกรรม 2.2 

อ.จันทร์จิรา
อินจีน 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

ปฏิบัติเกณฑ์มาตรฐาน 
AUN-QA 
ระดับ ๓ มีการ
ดำเนินการตาม
แผนงานแผนงาน 
โครงการนำไปสู่การ
ปฏิบัติเกณฑ์มาตรฐาน
AUN-QA 
ระดับ ๔ มีการติดตาม
ประเมินผลการ
ดำเนินงานตามตัวช้ีวัด
และจัดทำรายงานการ
ประเมินตนเองตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 
AUN-QA 
ระดับ ๕ มีผลการ
ประเมินคุณภาพผ่าน
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
AUN-QA 

มาตรฐาน AUN-QA (ปีการศึกษา 
256๕) 
2.2 พัฒนาความรู้ความสามารถของ
อาจารย์ที่เกี่ยวข้องอบรมเป็นผู้ประเมิน
การประกันคณุภาพการศึกษา (AUN-
QA Assessor) เพื่อถ่ายทอดความรู้
ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน 

 
 
กิจกรรม 2.2 
- อาจารย์ประจำ
หลักสตูร จำนวน 
10 คน 
 

ตุลาคม 256
๕ - กันยายน 
256๖ 
 

-ใช้งบประมาณการพัฒนา
ตนเองของงานทรัพยากร
บุคคล 
รวมเงินกิจกรรมที่ ๒  
เป็นเงิน 6,000 บาท 

กิจกรรมที่ ๓ การตรวจสอบคุณภาพ 
(Quality Auditing) 
๓.๑ จดัทำแผนการตรวจสอบคณุภาพ 
(Quality Auditing) พร้อม
ประชาสมัพันธ์สื่อสาร  
๓.๒ ดำเนินการตรวจสอบคณุภาพ
ตามแผน 
๓.๓ รายงานผลการตรวจสอบคณุภาพ
แก่คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 
๓.๔ ประเมินตัวชี้วัดความสำเร็จตาม
แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement 
plan) และรายงานต่อผูเ้กี่ยวข้องเพื่อ
การปรับปรุงและพัฒนา 
๓.5 รายงานผลการประเมิน
กระบวนการต่อคณะกรรมการบรหิาร
วิทยาลัยเพื่อแนวทางการปรับปรุงและ
พัฒนา 

กิจกรรมที่ ๓ 
- คณะกรรมการ
ดำเนินงานประกัน
คุณภาพจำนวน  
๒๐ คน 
 

 มกราคม 
๒๕๖๖ 

กิจกรรมที่ ๓  
(ใช้เงินอุดหนุน) 
กิจกรรมที่ ๓.๑ 
-ไม่ใช้งบประมาณ 
กิจกรรมที่ ๓.๒ 
-ไม่ใช้งบประมาณ 
กิจกรรมที่ ๓.๓ 
-ไม่ใช้งบประมาณ 
กิจกรรมที่ ๓.๔ 
-ไม่ใช้งบประมาณ 
กิจกรรมที่ ๓.๕ 
-ไม่ใช้งบประมาณ 
 

อ.จันทร์จิรา
อินจีน 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ ๔ การตรวจสอบคุณภาพ 
(Quality Assessment) 
กิจกรรมที่ ๔.๑ - จัดประชุมถอด
บทเรียนหรือเทียบเคยีงผลการ
ดำเนินงานในระบบกลไกท่ีกำหนดกับ
หน่วยงานท่ีคัดสรร นำผลการ
เทียบเคียงมาดำเนินงานสู่แนวปฏบิัติที่
ด ี

กิจกรรมที่ 4.1 
- คณะกรรมการ
ดำเนินงานประกัน
คุณภาพจำนวน  
๒๐ คน 
 
 
 

 21 ธันวาคม 
๒๕๖๕ 

กิจกรรมที่ ๔.1 
(ใช้เงินอุดหนุน) 
2. ค่าถ่ายเอกสาร เป็นเงิน 
๑,00๐ บาท 
รวมกิจกรรมที่ 4.1  
เป็นเงิน 1,00๐ บาท 

ดร.สายชล 
จันทร์วิจิตร 

  กิจกรรมที่ ๔.2   
- จัดประชุมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ทบทวน
คู่มือการบรหิารคณุภาพ (ฉบับปรบัปรุง 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕) พร้อมจดัทำ
แนวทางการพัฒนาเพื่อยกระดับ
ความสำเร็จของค่าเป้าหมายและ
ตัวช้ีวัดของระบบท่ีกำหนด 

กิจกรรมที่ 4.2 
- คณะกรรมการ
ดำเนินงานประกัน
คุณภาพจำนวน  
๒๐ คน 
 
 

 11 มกราคม 
๒๕๖6 

กิจกรรมที่ ๔.2 
(ใช้เงินอุดหนุน) 
2. ค่าถ่ายเอกสาร เป็นเงิน 
1,00๐ บาท 
รวมกิจกรรมที่ 4.2  
เป็นเงิน 1,00๐ บาท 

ดร.สายชล 
จันทร์วิจิตร 

  กิจกรรมที่ ๔.3 การประชุมเชิง
ปฏิบัตร่ิาง SAR ประเมินคุณภาพ
การศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน 
AUN-QA ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
๑. วิเคราะห์ช่องว่างในการดำเนินการ
ทั้ง 8 เกณฑ์ (Gap Analysis) 
๒. กำกับติดตามผลการดำเนิน งาน
ตามเกณฑ์มาตรฐาน AUN-QA 
๓. จัดทำรา่งรายงานการประเมิน
ตนเองตามเกณฑม์าตรฐาน AUN-QA 

กิจกรรมที่ ๔.3 
- กลุ่มอาจารย์ 40 
คน 
- กลุ่มสาย
สนับสนุน ๑๐ คน 
 

 ๑๐-๑๑ 
พฤษภาคม  
๒๕๖๖ 
(๒ วัน) 
 

กิจกรรมที่ ๔.3 
(ใช้เงินอุดหนุน) 
๑. ค่าตอบแทนวิทยากร
หน่วยงานเอกชน จำนวน ๑ 
คน x ๖ ชม.xชม.ละ 
๑,๒๐๐บาทx๒วันเป็นเงิน 
๑๔,๔๐๐บาท 
๒. ค่าท่ีพักวิทยากร 
จำนวน ๓ วัน X วันละ 

อ.จันทร์จิรา
อินจีน 
 



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๓๑๘ 

 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

๔. วิพากษ์ SAR และตรวจสอบ
หลักฐาน 
๕. ประสานคณะพยาบาลศาสตร์ใน
การกำหนดและแต่งตั้งคณะกรรมการผู้
ประเมินคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
AUN-QAของวิทยาลัย 

๑,๒๐๐ บาทx ๑ ห้อง เป็น
เงิน ๓,๖๐๐ บาท 
๓. ค่าเดินทางวิทยากร ไป-
กลับ/ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 
เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท 
๔. ค่าถ่ายเอกสาร เป็นเงิน 
๒,๐๐๐ บาท 
รวมกิจกรรมที่ ๔.3 
เป็นเงิน 30,000 บาท 

  กิจกรรม 4.4 ประชุมตรวจประเมิน
คุณภาพการจัดการศึกษาด้วยตนเอง 
(Pre assessment) 

กิจกรรมที่ ๔.4 
- กลุ่มอาจารย์ 40 
คน 
- กลุ่มสาย
สนับสนุน ๑๐ คน 

 20-21 
มิถุนายน 
๒๕๖6 

กิจกรรมที่ 4.4  
(ใช้เงินอุดหนุน) 
๑. ค่าถ่ายเอกสาร เป็นเงิน 
1,74๐ บาท 
รวมกิจกรรมที่ ๔.4 
เป็นเงิน 1,740 บาท 

ดร.สายชล 
จันทร์วิจิตร 

  กิจกรรมที่ ๔.5 เตรียมความพร้อม
รับการประเมินคุณภาพการศึกษา
จากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 
๑. รับการประเมินรบัการประเมิน
คุณภาพตามเกณฑม์าตรฐานAUN-QA 
๒. รายงานผลการประเมินต่อคณะ
พยาบาลศาสตร ์

กิจกรรมที่ ๔.5 
- กลุ่มอาจารย์   
49 คน 
- กลุ่มสาย
สนับสนุน 44 คน 
 

 17-18 
สิงหาคม 
๒๕๖๖ 
(๒ วัน) 
 

กิจกรรมที่ ๔.5  
(ใช้เงินอุดหนุน) 
๑. ค่าตอบแทนประธาน
กรรมการ เป็นเงิน ๙,๐๐๐ 
บาท 
๒. ค่าตอบแทนกรรมการ
ท่านละ ๗,๐๐๐ x ๒ คน  
เป็นเงิน ๑๔,๐๐๐ บาท 
๓. ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม จำนวน 93คน x 

อ.จันทร์จิรา
อินจีน 
ดร.สายชล 
จันทร์วิจิตร 
 



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๓๑๙ 

 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

๒๕ บาทX ๔ มื้อ เป็นเงิน 
9,3๐๐ บาท 
๔. ค่าอาหารกลางวัน
จำนวน 93 คน x ๘๐ 
บาทX ๒ มื้อ เป็นเงิน     
๑4,88๐ บาท 
๕. ค่าท่ีพักวิทยากร 
จำนวน ๓ ห้อง x๒วัน X 
วันละ ๑,๒๐๐บาท เป็น
เงิน ๗,๒๐๐ บาท 
๖. ค่าเดินทางวิทยากร ไป-
กลับ/ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 
เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท 
๗. ค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่ม 
รายงานการประเมินตนเอง 
จำนวน ๑๐๐ เลม่ X ๘๐ 
บาท เป็นเงิน ๘,๐๐๐ บาท 
รวมกิจกรรมที่ ๔.๓ 
เป็นเงิน ๘2,38๐  
รวมเงินกิจกรรมที่ ๔ 
เป็นเงิน ๑16,120  

สรุปงบประมาณโครงการ RP05-29   129,620  
 
 
 



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๓๒๐ 

 

ลำดับที ่๔3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
(โครงการเกีย่วกับการพัฒนาศูนยศ์ึกษาอาศัยเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน)  

รหัสโครงการวิทยาลัยฯ RP๐๕-30 
รหัสโครงการคณะ FON-Adm-R21 

ส่วนราชการ  คณะพยาบาลศาสตร ์ หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช  ฝ่ายอำนวยการ 
แผนงานตามพันธกจิ (เลือกได้เพียง 1 ข้อเท่านั้น)   
 ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากร  
 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
 ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม    
 ด้านการส่งเสรมิและทะนุบำรงุศิลปะวัฒนธรรม  
 ด้านบริหารจัดการองค์กรสมรรถนะสูง  

ลักษณะ/ประเภทโครงการ 
◻ โครงการเชิงกลยุทธ์ สบช. ตามกลยุทธ์ที่ ........................................ 
ของแผนยุทธศาสตร์สบช./แผนกลยุทธ์ด้านการเงิน/บุคคล/สารสนเทศ 
 โครงการตามยุทธศาสตร์คณะ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่......กลยุทธ์ที่.....……………… 
 โครงการงานประจำวิทยาลัยฯ ตามพันธกิจที่ 5 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลสู่องค์กร
สมรรถนะสูง 
◻ โครงการตามนโยบาย เรื่อง.............................................................................. 

 
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(วิธีดำเนินการ) 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต ระยะเวลา

ดำเนินการ 
งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

เพื่อให้บุคลากรและ
นักศึกษา 
๑.มีความรู้ความ
เข้าใจเรื่องการ
ป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัย 
๒.สามารถช่วยเหลือ
ตัวเองและผู้อื่นได ้

๑.ร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลากรและนักศึกษา 
มีความรู้ความเข้าใจ
เรื่องการบรรเทา 
สาธารณภัยภัย
ธรรมชาติและภัยพิบัต ิ
๒.ร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลากรและนักศึกษา
ที่เข้าร่วมอบรมมีความ
คิดเห็นว่าสามารถนำ
ความรู้ไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจำวันได ้

๑.อบรมให้ความรู้ และซ้อมแผนการ
ป้องกันอัคคีภัยและแนวทางการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและ
คุ้มครองภัย ภยัธรรมชาติและภยัพิบัติ
โดย วิทยากรจากป้องกันภัยจังหวัด
พิษณุโลก/หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
๒.การสาธิตและสาธิตย้อนกลับ  
การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ภยั
ธรรมชาติและภัยพิบัต ิ
 

๑.อาจารย์  
ข้าราชการ 
เจ้าหน้าท่ี  
120 คน 
๒.นักศึกษา 
ทุกช้ันปี  
502 คน 
(ปี1= 150,  
ปี2= 87, 
ปี3= 118,   
ปี4= 147) 
จำนวน  
502 คน 

วิทยาลัยมผีล
การ
ดำเนินงาน
ตามกฎหมาย
ว่าด้วยองค์กร
ที่มีอาคารสูง
เกิน 3 ช้ัน 
 

2๕ 
พฤศจิกายน
๒๕๖5 
(1/๒ วันบ่าย) 
 

(เงินอุดหนุน) 
๑.ค่าตอบแทนวิทยากร
หน่วยงานราชการ
(ภาคทฤษฎี)  
๓ ชม.x ชม.ละ 
๖๐๐บาท x ๒ คน 
เป็นเงิน ๓,๖๐๐ บาท 
๒.ค่าตอบแทนวิทยากร 
หน่วยงานราชการ 
(ภาคปฏิบัติ) 
๒ ชมx ชม.ละ ๓๐๐ บาทX 
๕ คนเป็นเงิน๓,๐๐๐ บาท 

อ.รณภพ 
อิ้มทับ 
 



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๓๒๑ 

 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

3.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
วิทยากร ๗ คน x ๒๕ บาท 
เป็นเงิน ๑๗๕ บาท 
4. ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
5,000 บาท 

สรุปงบประมาณโครงการ RP05-30   11,775  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๓๒๒ 

 

ลำดับที่ ๔4 โครงการเกี่ยวกับการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายสาธารณูปโภค รหัสโครงการวิทยาลัยฯ RP05-31 
รหัสโครงการคณะ FON-Adm-R23 

ส่วนราชการ  คณะพยาบาลศาสตร ์ หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช  ฝ่ายอำนวยการ 
แผนงานตามพันธกจิ (เลือกได้เพียง 1 ข้อเท่านั้น)   
 ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากร  
 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
 ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม    
 ด้านการส่งเสรมิและทะนุบำรงุศิลปะวัฒนธรรม  
 ด้านบริหารจัดการองค์กรสมรรถนะสูง  

ลักษณะ/ประเภทโครงการ 
◻ โครงการเชิงกลยุทธ์ สบช. ตามกลยุทธ์ที่ ........................................ 
ของแผนยุทธศาสตร์สบช./แผนกลยุทธ์ด้านการเงิน/บุคคล/สารสนเทศ 
 โครงการตามยุทธศาสตร์คณะ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่......กลยุทธ์ที่.....……………… 
 โครงการงานประจำวิทยาลัยฯ ตามพันธกิจที่ 5 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลสู่องค์กร
สมรรถนะสูง 
◻ โครงการตามนโยบาย เรื่อง.............................................................................. 

 
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(วิธีดำเนินการ) 
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต ระยะเวลา

ดำเนินการ 
งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

1. เพื่อสนับสนุน
และอำนวย 
ความสะดวกในการ 
ปฏิบัติงานของ 
แต่ละพันธกิจหลัก
ของ 
วิทยาลัย 
2. เพื่อรณรงค์การ
ประหยดัค่าใช้จ่าย
ด้านสาธารณูปโภค 

1. ร้อยละค่าใช้จ่าย 
สาธารณูปโภคลดลงไม่
น้อยกว่าร้อยละ 10 
2. ไมม่ีหนี้สินค้าง
ชำระกับหน่วยงาน
สาธารณูปโภค 
ในการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายด้าน
สาธารณูปโภค  
3. ไมม่ีข้อร้องเรียน
จากผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย
ในประเด็นการจ่ายค่า
สาธารณูปโภค 
 

1.วิเคราะห์ข้อมลูการใช้จ่าย
งบประมาณค่าสาธารณปูโภคย้อนหลัง 3 
ปี 
2. นำผลการวิเคราะห์ในข้อ 1 มา
จัดทำประมาณการค่าใช้จ่าย
สาธารณูปโภคประจำป ี
3. ดำเนินการทำสญัญาและเบิกจา่ย
ตามใบแจ้งหนี ้
4.จัดทำป้ายประกาศการรณรงค์เพื่อ
ประหยดัค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคติด
ในที่เปิดเผยในวิทยาลัยฯ 
5. ประเมินความสำเร็จของโครงการ
ตามวัตถุประสงค์และตัวช้ีวัดที่กำหนด
และวิเคราะห์ปญัหาอุปสรรคและแนว

อาจารย์และ 
บุคลากร 
รวมจำนวน 
112 คน 
นักศึกษา 
รวมจำนวน 502 
คน 
 
 
 
 
 
 
 

1. วิทยาลัย
สามารถ
บริหารจดัการ
ค่า
สาธารณูปโภค
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
และลดลง 
 

ตุลาคม 
2565- 
30 กันยายน 
2566 
 
 
 
 
 
 
 

1.ค่าจ้างเหมาบริการ
อินเตอร์เนต็ (เงินรายได้) 
360,000 บาท  
2.ค่าไฟฟ้า (งบดำเนินงาน)   
618,400 บาท  
(เงินอุดหนุน) 696,199 
บาท  
(เงินรายได้) 146,855 
บาท  
3.ค่าน้ำประปา  
(เงินอุดหนุน) 350,000 
บาท  
4. ค่าไปรษณยี ์

น.ส.ทัศนียา 
อ่ำพูล 
น.ส.กนก
พรรณ 
เสือเหลือง 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ 
สำเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
(วิธีดำเนินการ) 

กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 

ทางการพัฒนารายงานต่อผู้อำนวยการ
วิทยาลัย เพื่อรับข้อเสนอแนะ 
6. นำผลการวิเคราะห์การดำเนินงาน
และข้อเสนอแนะมาปรับปรุงโครงการ
ในปีต่อไป 
7. ประเมินผลกระบวนการ 
ดำเนินโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 

(เงินอุดหนุน) 40,000 
บาท 
5.ค่าโทรศัพท์ (เงินอุดหนุน) 
27,000 บาท 
รวมงบดำเนินงาน เป็นเงิน 
618,400 บาท 
รวมเงินอุดหนุน เป็นเงิน 
1,113,199 บาท 
รวมเงินรายได้ เป็นเงิน 
506,855 บาท 

สรุปงบประมาณโครงการ RP05-31   2,238,454  
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ลำดับที่ 45 
 โครงการสนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติราชการ 
(โครงการเกี่ยวกับการพัฒนาศูนย์ศึกษาอาศัยเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน) 

รหัสโครงการวิทยาลัยฯ RP05-32 
รหัสโครงการคณะ FON-Adm-R21 

ส่วนราชการ  คณะพยาบาลศาสตร ์ หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช  ฝ่ายอำนวยการ 
แผนงานตามพันธกจิ (เลือกได้เพียง 1 ข้อเท่านั้น)   
 ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากร  
 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
 ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม    
 ด้านการส่งเสรมิและทะนุบำรงุศิลปะวัฒนธรรม  
 ด้านบริหารจัดการองค์กรสมรรถนะสูง  

ลักษณะ/ประเภทโครงการ 
◻ โครงการเชิงกลยุทธ์ สบช. ตามกลยุทธ์ที่ ........................................ 
ของแผนยุทธศาสตร์สบช./แผนกลยุทธ์ด้านการเงิน/บุคคล/สารสนเทศ 
 โครงการตามยุทธศาสตร์คณะ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่......กลยุทธ์ที่.....……………… 
 โครงการงานประจำวิทยาลัยฯ ตามพันธกิจที่ 5 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลสู่องค์กร
สมรรถนะสูง 
◻ โครงการตามนโยบาย เรื่อง.............................................................................. 

 

วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(วิธีดำเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ผลผลิต 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

1. สนับสนุนและ
อำนวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติราชการ 
2. จัดหาวสัดุ 
ครุภณัฑ์ ในการ
สนับสนุน
ประสิทธิภาพการ
ทำงาน  
3. พัฒนาอาคาร
สถานท่ีและ
สิ่งแวดล้อมใหเ้อื้อ
ต่อการปฏิบตัิงาน

1. ระดับความพึง
พอใจของบุคลากรทุก
ระดับต่อการใช้สิ่ง
สนับสนุนในการปฏิบัติ
ราชการ อยู่ในระดับ
ค่าเฉลี่ย 3.51 จาก 5 
คะแนน 
2. ไมม่ีข้อท้วงติงใน
การดำเนินงานการ
จัดซื้อจดัจ้าง จดัหา
วัสดุครภุัณฑ์ อาคาร
สถานท่ีในการ
สนับสนุน

กิจกรรมที่ 1 การจัดหาครุภัณฑ์ 
1. สำรวจและตรวจสอบวัสดุ
คงเหลือประจำป ี
2. สำรวจความต้องการจัดหา/
จัดซื้อ/จดัจ้างปรับปรุง/
ซ่อมแซมครภุณัฑ์/สิ่งก่อสร้าง  
3.ประชุมคณะกรรมการบริหาร
ทรัพยากรฯ เพื่อพิจารณา
ต้องการจัดหา/ จัดซื้อวัสดุ 
ครุภณัฑ์ และการปรับปรุง/
ซ่อมแซมครภุณัฑ์/สิ่งก่อสร้าง 
4.จัดทำแผนการสนับสนุนการ
จัดหา/จัดจ้าง/จัดซื้อปรับปรุง/
ซ่อมแซมครภุณัฑ์/สิ่งก่อสร้าง 

๑.อาจารย์  54 คน 
๒.สายสนับสนุน 
๕8 คน 
รวม 112 คน 
๓.นักศึกษา รวม 
502 คน 
 

วิทยาลัยมี
บุคลากรและสิ่ง
สนับสนุนการ
ดำเนินงานท่ี
เพียงพอ พร้อม
ใช้ ส่งผลให้แต่
ละพันธกิจ
สามารถ
ดำเนินงานได้
ตามเป้าหมายที่
กำหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติ
ประจำป ี
 

ตุลาคม  
25๖5 
- กันยายน 
25๖6 

กิจกรรมที่ 1  
การจัดหาครุภัณฑ์ 
(เงินรายได้สถานศึกษา)  
1.1 วสัดุ/ครุภณัฑ์การแพทย์ต่ำ
กว่าเกิน/เวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา เป็น
เงิน 500,000 บาท  
1.2 จดัซื้อครภุัณฑ์สำนักงาน 
เป็นเงิน 286,000 บาท 
ประกอบด้วย 
- เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 40 ตัว 
ราคาตัวละ 1,900 บาท เป็น
เงิน 76,000 บาท  

น.ส.วิรัตน ์
อมกระโทก 
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วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(วิธีดำเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ผลผลิต 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

ที่มีประสทธิภาพ
ต่อบุคลากร 
4. เพื่อควบคุม
กำกับการบริหาร
จัดการ การจัดซื้อ
จัดจ้างวัสดุ
ครุภณัฑ์ในการ
ปฏิบัติงานให้เกิด
ประโยชนส์ุงสุด  
5. เพื่อบำรุงรักษา
อาคารสถานท่ี 
และสิ่งแวดล้อมให้
สวยงาม พร้อมใช้ 
 

ประสิทธิภาพในการ
ทำงาน 
 

5.รวบรวมแผนส่งขออนุมัติจาก
คณะพยาบาลศาสตร์และสถาบัน
พระบรมราชชนกและตรวจสอบ
ผลการพิจารณาเพื่อดำเนินการ
ต่อไป 
6. เมื่อได้รับการพิจารณา 
ดำเนินการจัดหา/จัดจา้ง/จัดซื้อ
ปรับปรุง/ซ่อมแซมครุภณัฑ/์
สิ่งก่อสร้าง ตามระเบียบการ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุฯ 
7. อำนวยความสะดวกในการ
ดำเนินการเบิกจ่ายวสัดุ ครภุณัฑ์ 
และอาคารสถานท่ี 
8. ดำเนินการตรวจสอบติดตาม
การปรับปรุง/ซ่อมแซมครภุัณฑ์/
สิ่งก่อสร้าง 
9.ติดตาม ควบคมุการดำเนินงาน 
และรายงานผลต่อกรรมการ 
บริหารเป็นระยะๆ 
10.ดำเนินการให้มีการเบิกจ่าย
งบประมาณตามเวลาที่กำหนด 
11.ติดตามให้มีการตรวจรับพัสดุ
ครุภณัฑ์ ตามระยะเวลาที่กำหนด 
และรายงานต่อผู้อำนวยการ
วิทยาลัยฯ  

- เก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน 100 
ตัว ราคาตัวละ 1,900 บาท 
เป็นเงิน 190,000 บาท  
- เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัด
ละเอียด ทำลายครั้งละ 10 แผ่น 
จำนวน 1 เครื่อง ราคา 
20,000 บาท  
1.3 จดัซื้อครภุัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว เป็นเงิน 495,000 บาท 
ประกอบด้วย 
- เครื่องกรองน้ำ จำนวน 11 
เครื่อง ราคาเครื่องละ 15,500 
บาท เป็นเงิน 170,500 บาท 
- ตู้น้ำสแตนเลส 3 หัวก๊อก 
จำนวน 11 เครื่อง ราคาเครื่อง
ละ 21,000 บาท เป็นเงิน 
231,000 บาท  
- ถังกรองน้ำหยาบ ขนาด 8*35 
นิ้ว จำนวน 11 ถัง ราคาถังละ 
8,500 บาท เป็นเงิน 93,500 
บาท  
1.4 จดัซื้อครภุัณฑ์งานสวนและ
สนาม เป็นเงิน 44,235 บาท 
ประกอบด้วย 
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วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(วิธีดำเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ผลผลิต 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

12. ประเมินผลความพึงพอใจ
ของบุคลากรต่อการสนับสนุน
วัสดุครภุัณฑ์ และสิ่งอำนวย
ความสะดวกในการปฏบิัติ
ราชการ 
13.ประเมินผลการดำเนินงาน 

- เครื่องตัดหญา้แบบเข็น จำนวน 
1 เครื่อง ราคา 13,900 บาท  
- เครื่องกวาดพื้นแบบเข็น
จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน
30,335 บาท  
รวมเงินกิจกรรมที่ 1 เป็นเงิน  
1,325,235 บาท 

  กิจกรรมที่ 2 การจัดซ้ือจัดจ้าง
วัสดุเพ่ือสนับสนนุการดำเนิน 
งานตามพันธกิจของวิทยาลัย 
1. สำรวจและตรวจสอบวัสดุ
คงเหลือประจำปี   
2. สำรวจความต้องการจัดหา/
จัดซื้อ/จดัจ้างปรับปรุง/
ซ่อมแซมครภุณัฑ์/สิ่งก่อสร้าง  
3.ประชุมคณะกรรมการบริหาร 
เพื่อพิจารณาต้องการจัดหา/ 
จัดซื้อวัสดุ ครุภณัฑ์ และการ
ปรับปรุง/ซ่อมแซมครุภณัฑ/์
สิ่งก่อสร้าง 
4.จัดทำแผนการสนับสนุนการ
จัดหา/จัดจ้าง/จัดซื้อปรับปรุง/
ซ่อมแซมครภุณัฑ์/สิ่งก่อสร้าง5.
รวบรวมแผนส่งขออนุมัติจาก
คณะพยาบาลศาสตร์และ

๑.อาจารย์  54 คน/
สายสนับสนุน 
๕8 คน  
รวม 112 คน 
2.นักศึกษา รวม 
502 คน 

 ตุลาคม 25๖
5 
- กันยายน 
25๖6 

กิจกรรมที่ 2 การจัดซ้ือจัดจ้าง
วัสดุเพ่ือสนับสนนุการ
ดำเนินงานตามพันธกจิของ
วิทยาลัย  
2.1.จัดซื้อวัสดุคงคลัง
สำนักงาน/งานบ้านงานครัว  
(เงินอุดหนุน) 800,000 บาท 
(เงินรายได้) 783,200 บาท 
2.2 จดัซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซม
บำรุงรักษา  
(เงินอุดหนุน) 297,471 บาท 
(เงินรายได้) 202,529 บาท 
2.3 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 
(เงินรายได้) 150,000 บาท  
2.4 ค่านำ้มันตดัหญ้ารายเดือน  
(เงินอุดหนุน) 21,600 บาท  
2.5 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 
(เงินรายได้) 200,000 บาท  
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วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(วิธีดำเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ผลผลิต 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

สถาบันพระบรมราชชนกและ
ตรวจสอบผลการพิจารณาเพื่อ
ดำเนินการต่อไป 
6. เมื่อได้รับการพิจารณา 
ดำเนินการจัดหา/จัดจา้ง/จัดซื้อ
ปรับปรุง/ซ่อมแซมครุภณัฑ/์
สิ่งก่อสร้าง ตามระเบียบการ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุฯ 
7. อำนวยความสะดวกในการ
ดำเนินการเบิกจ่ายวสัดุ การใช้คน 
ครุภณัฑ์ และสิ่งก่อสร้าง 
8. ดำเนินการตรวจสอบติดตาม
การปรับปรุง/ซ่อมแซมครภุัณฑ์/
สิ่งก่อสร้าง 
9.ติดตาม ควบคมุการ
ดำเนินงาน และรายงานผลต่อ
กรรมการ บริหารเป็นระยะๆ 
10.ดำเนินการให้มีการเบิกจ่าย
งบประมาณตามเวลาที่กำหนด 
11.ติดตามให้มีการตรวจรับงาน
ตามระยะเวลาที่กำหนด และ
รายงานต่อคณกรรมการบริหาร 
12. ประเมินผลความพึงพอใจ
ของบุคลากรต่อการจัดหา/

รวมเงินอุดหนุน 1,119,071 
บาท 
รวมเงินรายได้ 1,335,729 
บาท 
รวมกิจกรรมที่ 2 เป็นเงิน 
2,454,800 บาท 
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วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(วิธีดำเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ผลผลิต 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

ปรับปรุง/ซ่อมแซมครุภณัฑ/์
สิ่งก่อสร้าง 
13.ประเมินผลการดำเนินงาน 

  กิจกรรมที่ 3 จัดจ้างเหมา
ซ่อมแซม  
1. จ้างเหมาซ่อมแซม
ยานพาหนะ 
2. จ้างเหมาบริการเก็บขยะ 
3. ค่าจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 
4. ค่าจ้างกำจัดปลวก 
5. จ้างเหมาขยายสัญญาณ
ปรับปรุงกล้องวงจรปิด 
6. จ้างเหมาสูบสิ่งปฏิกูล 
7. จ้างเหมาทาสีอาคารเรยีน/
หอพัก 
8. จ้างเหมาซ่อมแซมสิ่งก่อสรา้ง
ที่ชำรุดเพื่อให้คงสภาพพร้อมใช้ 
9. จ้างเหมาเตมิน้ำยาเคมีถัง
ดับเพลิง  
10. จ้างเหมาล้าง
เครื่องปรับอากาศ  
11. จ้างเหมาเปลี่ยนไส้กรอง
เครื่องกรองน้ำ  
12. จ้างเหมาล้างถังเก็บ
น้ำประปา  

๑.อาจารย์  54 คน 
๒.สายสนับสนุน 
๕8 คน 
รวม 112 คน 
๓.นักศึกษา รวม 
502 คน 

 ตุลาคม  
25๖5 
-กันยายน 
25๖6 

กิจกรรมที่ 3 จัดจ้างเหมา
ซ่อมแซม 
3.1. จา้งเหมาซ่อมแซม
ยานพาหนะ (เงินอุดหนุน) 
140,401 บาท  
(เงินรายได้) 59,599 บาท  
3.2. จา้งเหมาบริการเก็บขยะ 
(เงินอุดหนุน) 18,000 บาท  
3.3. คา่จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 
(เงินรายได้) 250,000 บาท  
3.4 ค่าจ้างกำจัดปลวก  
(เงินรายได้) 100,000 บาท  
3.5 จ้างเหมาสูบสิ่งปฏิกลู 
(เงินรายได้) 200,000 บาท  
3.6 จ้างเหมาบริการอื่นๆและ
ซ่อมแซมครภุณัฑ์/สิ่งก่อสร้าง  
(เงินอุดหนุน) 605,425 บาท 
(เงินรายได้) 1,212,327.84 
บาท 
3.7 จ้างเหมาบริการบำรุงรักษา
หม้อแปลงไฟฟ้า (เงินรายได้)
300,000 บาท 

น.ส.ทัศนียา 
อ่ำพูล 
 



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๓๒๙ 

 

วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(วิธีดำเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ผลผลิต 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

13. จ้างเหมาบริการบำรุงรักษา
ลิฟท์  
14. จ้างเหมาบริการบำรุงรักษา
หม้อแปลงไฟฟ้า(อุปกรณ์ป้องกัน
สัตว์เลื้อยคลาน 
15. ประกันภยัรถยนต์จำนวน 
5 คัน  
16. จ้างเหมาบริการอาหารการ
ประชุมในวิทยาลยั 
17. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
18. ประเมินความสำเร็จของ
โครงการตามวัตถุประสงค์และ
ตัวช้ีวัดที่กำหนดและจัดทำ
รายงานการวิเคราหผ์ลการ
ดำเนินงานปัญหาอุปสรรค และ
แนวทางการแก้ไข รายงานต่อ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เพื่อรับ
ข้อเสนอแนะและนำมาปรับปรุง
ในปีต่อไป 

3.8 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม
แก้ไขเครื่องตรวจข้อสอบ  
(เงินรายได้) 45,475 บาท 
3.9 จ้างเหมาซ่อมแซมหม้อแปลง
ไฟฟ้า (เงินรายได้) 300,000 
บาท 
3.10 ประกันภัยรถยนต์จำนวน 5 
คัน (เงินรายได้) 115,000 บาท  
3.11 จ้างเหมาบริการอาหารการ
ประชุมในวิทยาลยั (เงินรายได้) 
100,000 บาท  
3.12 ค่าใช้จ่ายสำหรับรับการ
ตรวจราชการ (เงินอุดหนุน) 
53,800 บาท  
3.13 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
(ขาว/ดำ) (เงินอุดหนุน) 35,000 
บาท 
3.14 ค่าเดินทางไปราชการ  
(เงินรายได้) 100,000 บาท  
3.15 จ้างเหมาบริการบำรุงรักษา
ลิฟต์ จำนวน 4 ตัว (เงินอุดหนุน) 
82,200 บาท  
3.16 จ้างเหมาบริการซ่อมแซม
ลิฟท์ (เงินอุดหนุน) 200,000 
บาท (เงินรายได้) 50,000 บาท  
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วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(วิธีดำเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ผลผลิต 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

3.17 จ้างเหมาเปลี่ยนไส้กรอง
เครื่องกรองน้ำ (เงินรายได้) 
100,000 บาท  
รวมเงินอุดหนุน 2,253,897 
1,134,826 บาท 
รวมเงินรายได้ 2,932,401.84 
บาท 
รวมกิจกรรมที่ 3 
เป็นเงิน 4,067,227.84 บาท 

สรุปงบประมาณโครงการที่  RP05-32 7,847,262.84  
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ลำดับที ่๔6 โครงการพัฒนาวิทยาลัยสีเขียว (Green Office) 
(โครงการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตรสู่การเป็นหน่วยงานสีเขียวแห่งความสุข (Green Office)) 

รหัสโครงการวิทยาลัยฯ RP05-33 
รหัสโครงการคณะ   FON-Adm-S28 

ส่วนราชการ  คณะพยาบาลศาสตร ์ หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ฝ่ายอำนวยการ 
แผนงานตามพันธกจิ (เลือกได้เพียง 1 ข้อเท่านั้น)   
 ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากร  
 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
 ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม    
 ด้านการส่งเสรมิและทะนุบำรงุศิลปะวัฒนธรรม  
 ด้านบริหารจัดการองค์กรสมรรถนะสูง  

ลักษณะ/ประเภทโครงการ 
◻ โครงการเชิงกลยุทธ์ สบช. ตามกลยุทธ์ที่ ........................................ 
ของแผนยุทธศาสตร์สบช./แผนกลยุทธ์ด้านการเงิน/บุคคล/สารสนเทศ 
 โครงการตามยุทธศาสตร์คณะ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่......กลยุทธ์ที่.....……………… 
 โครงการงานประจำวิทยาลัยฯ ตามพันธกิจที่ 5 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลสู่องค์กร
สมรรถนะสูง 
◻ โครงการตามนโยบาย เรื่อง.............................................................................. 

 

วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(วิธีดำเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ผลผลิต 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

1. เพื่อให้บุคลากร
และนักศึกษามี
ความรู้ความเข้าใจ
การพัฒนาองค์กร
สีเขียว 
2.เพื่อให้บุคลากร
และนักศึกษามี
ส่วนร่วมในการ
พัฒนาองค์กรให้
เป็นองค์กรสี เขียว 
3. เพื่อให้บุคลากร
และนักศึกษา
แสดงออกถึงการมี
พฤติกรรมในการ

1. ระดับความสำเร็จ
วิทยาลัยต้องเข้าร่วม
หรือผ่านการพัฒนา
องค์กรให้เป็นองค์กรสี
เขียว (Green Office) 
2. ร้อยละ ๕ ของ
ปริมาณ การใช้
น้ำประปาลดลง 
3. ร้อยละ ๕ ของ
ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า
ลดลง 
4. ร้อยละ ๕ ของ
ปริมาณ การใช้กระดาษ
ในวิทยาลัยลดลงเมื่อ

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาองค์กรสีเขียว 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์กร
ให้เป็นองค์กร สีเขียว (Green Office) 
2. ประชุมคณะกรรมการ ทบทวน/
กำหนดนโยบายการพัฒนาองค์กรสี
เขียว 
3. จัดทำแผนการดำเนินงานและคู่มือ
การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรสเีขียว 
(ครอบคลุมการจัดการสิ่งแวดล้อม การ
ใช้ทรัพยากรและพลังงาน การจัดซื้อจัด
จ้าง การจัดการขยะ 5 ส) และเสนอ
คณะกรรมการบรหิารชองวิทยาลยัฯ 
4. ประชาสัมพันธ์ แผนการดำเนนิงาน
และคู่มือการพัฒนาองค์กรให้เป็น

บุคลากรภายใน
วิทยาลัยฯ 
จำนวน 101 
คน 

- บุคลากรภายใน
วิทยาลัยมีความรู้ 
มีจิตสำนึกและ
พฤติกรรมในการ
ใช้พลังงานอย่าง
ประหยดั และมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี
- วิทยาลัยมี
คุณภาพ
สิ่งแวดล้อมท่ีดี 
เอื้อต่อการ
ปฏิบัติงาน 
 
 

ตุลาคม 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 1 พัฒนา
องค์กรสีเขียว  
-ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายศักดิธัช 
ปลื้มวงศ์   
-นางศุภรศรี  
สุขป้อม 
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วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(วิธีดำเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ผลผลิต 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

ใช้พลังงานอย่าง
ประหยดั 

 

เทียบกับปีงบประมาณที่
แล้ว 
5. ร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลากร มคีวามรู้ 
ความเข้าใจ เรื่องการ
พัฒนาองค์กรให ้เป็น
องค์กรสีเขียว 
6. ร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลากรมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาองค์กรสีเขยีว 
(เช่น การแยกขยะ ลด
ปริมาณขยะ เข้าร่วม
กิจกรรม Big cleaning 
day ฯลฯ ) 
 
 
 

 

องค์กรสีเขียว (ครอบคลุมการจัดการ
สิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรและ
พลังงาน การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดการ
ขยะ 5 ส) ทาง website line ระบบ
สารบรรณ บอร์ดประชาสมัพันธ์ ของ
ทุกเดือน 
5. ดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์กรให้
เป็นองค์กรสีเขียว (Green Office) 
6. ตรวจ/ประเมินผลการดำเนินงาน
ตามแผนพัฒนาองค์กรสีเขียว 
7. วิเคราะหส์รุปผลการดำเนินงาน(ตาม
เกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขยีว 
(Green Office) 
กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏบิัติการ
พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรสีเขียว 
กิจกรรมที่ 2.1 อบรมให้ความรู้แก่
บุคลากรเร่ืองการพัฒนาองคก์รให้เปน็องค์กร
สีเขียว 
1. บรรยายให้ความรู้เรื่องความรู้แก่
บุคลากรเรื่องการพัฒนาองค์กรใหเ้ป็น
องค์กรสีเขียวโดยวิทยากร 
2. อภิปรายกลุ่มในประเด็นการพฒันา
องค์กรให้เป็นองค์กรสีเขยีว 
3. กำหนดเป้าหมายและแนวทางพัฒนา
องค์กรให้เป็นองค์กรสีเขยีว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พฤศจิกายน - 
ธันวาคม 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ 2.1 อบรม
ให้ความรู้แก่บุคลากร
เร่ืองการพัฒนาองค์กร
ให้เป็นองค์กรสีเขียว 
(เงินรายได้) 
2.1.1 ค่าตอบแทน
วิทยากรหน่วยงาน
ราชการ  
จำนวน 2 คน x ชม.ละ 
600 บาท x 7 ช่ัวโมง x 
2 วัน เป็นเงิน 16,800 
บาท 
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วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(วิธีดำเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ผลผลิต 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

4. ประเมินผลการประชุมแนวทาง
ปฏิบัติการพัฒนาองค์กรใหเ้ป็นองค์กรสี
เขียวและถอดบทเรียนแนวทาง  
5 ส (สะสาง สะดวก สะอาด 
สุขลักษณะ สร้างนิสัย) 
5. สรปุสรุปผลการดำเนินงานและ
รายงานผู้บริหาร 
กิจกรรมที่ 2.2 อบรมให้ความรู้แก่
นักศกึษาเร่ืองการพัฒนาองคก์รให้เป็น
องค์กรสีเขยีว (online และ onsite) 
1. บรรยายให้ความรู้เรื่องความรู้แก่
บุคลากรเรื่องการพัฒนาองค์กรใหเ้ป็น
องค์กรสีเขียวโดยวิทยากร 
2. อภิปรายกลุ่มในประเด็นการพฒันา
องค์กรให้เป็นองค์กรสีเขยีว 
3. กำหนดเป้าหมายและแนวทางพัฒนา
องค์กรให้เป็นองค์กรสีเขยีว 
4. ประเมินผลการประชุมแนวทาง
ปฏิบัติการพัฒนาองค์กรใหเ้ป็นองค์กรสี
เขียวและถอดบทเรียนแนวทาง 5 ส 
(สะสาง สะดวก สะอาด สขุลกัษณะ 
สร้างนิสัย) 
5. สรปุผลการดำเนินงานและรายงาน 
SAR แก่ผู้บริหาร เพื่อรับการประเมิน 
Green Office 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมกิจกรรมที่ 2.1 
เป็นเงิน 16,800 บาท 
 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ 2.2 อบรมให้
ความรู้แกน่กัศึกษาเร่ืองการ
พัฒนาองคก์รให้เปน็องคก์ร
สีเขียว 
-ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๓๓๔ 

 

วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(วิธีดำเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ผลผลิต 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 3 Big Cleaning Day 
1. จัดทำแผนการดำเนินงาน และ
กำหนดรับผิดชอบกิจกรรม 5 ส (สะสาง 
สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สรา้งนิสัย) 
ในบริเวณโดยรอบวิทยาลัย 
2. การประชาสมัพันธ์ และรณรงค์โดย
ใช้ ระบบสารบรรณ บอร์ด
ประชาสมัพันธ์  ป้าย Cut out กล่องรับ
ฟังความคิดเห็น โปสเตอร์ เสยีงตามสาย 
Social media, Facebook 
3. จัดกิจกรรม (Big cleaning day) ใน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชิน
ราช 
4. ประเมินผลการดำเนินงาน 
5. สรปุผลการดำเนินงานและรายงาน
ผู้บริหาร 
6. รายงานผลการดำเนินงานต่อ
ผู้บริหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตุลาคม 2565 
- กันยายน 
2566 (ทุกวัน
พุธ) 
 

 

กิจกรรมที่ 3 Big 
Cleaning Day 
-ไม่ใช้งบประมาณ 

สรุปงบประมาณโครงการที่  RP05-33 16,800  
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ลำดับที ่๔7 โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียภายใน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 
(โครงการเกี่ยวกับการพัฒนาศูนย์ศึกษาอาศัยเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน) 

รหัสโครงการวิทยาลัยฯ RP05-34 
รหัสโครงการคณะ   FON-Adm-R21  

ส่วนราชการ  คณะพยาบาลศาสตร ์ หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช  ฝ่ายอำนวยการ 
แผนงานตามพันธกจิ (เลือกได้เพียง 1 ข้อเท่านั้น)   
 ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากร  
 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
 ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม    
 ด้านการส่งเสรมิและทะนุบำรงุศิลปะวัฒนธรรม  
 ด้านบริหารจัดการองค์กรสมรรถนะสูง  

ลักษณะ/ประเภทโครงการ 
◻ โครงการเชิงกลยุทธ์ สบช. ตามกลยุทธ์ที่ ........................................ 
ของแผนยุทธศาสตร์สบช./แผนกลยุทธ์ด้านการเงิน/บุคคล/สารสนเทศ 
 โครงการตามยุทธศาสตร์คณะ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่......กลยุทธ์ที่.....……………… 
 โครงการงานประจำวิทยาลัยฯ ตามพันธกิจที่ 5 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลสู่องค์กร
สมรรถนะสูง 
◻ โครงการตามนโยบาย เรื่อง.............................................................................. 

 

วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(วิธีดำเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ผลผลิต 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

1. เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
บริหารจดัการและ
บำบัดน้ำเสียภายใน
วิทยาลัยฯ 
2.เพื่อส่งเสรมิและ
รักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมภายใน
วิทยาลัย 
3. เพื่อให้การ
ดำเนินการก่อสร้าง
ระบบบำบดัน้ำเสีย
ภายใน วิทยาลัย
พยาบาลบรมราช

มีการดำเนินการ
ตามแผนการ
ดำเนินงานจ้าง
ก่อสร้างด้วยวิธีทาง
อิเล็กทรอนิกส์  
(e-bidding) 

1.ประสานงานกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องในการประเมินงานก่อสรา้ง
ระบบบำบดัน้ำเสียภายใน วิทยาลยั
พยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 
2.เสนอความต้องการต่อสถาบันพระ
บรมราชชนก เพื่อขอรับงบประมาณ 
3.เมื่อไดร้ับการจดัสรรงบประมาณ 
จัดทำแผนการดำเนินการจ้างก่อสร้าง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
(e-bidding) 
4.ดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
จ้างก่อสร้างฯ 
5.ประเมินความสำเร็จของโครงการ
ตามวัตถุประสงค์และตัวช้ีวัดที่กำหนด

อาจารย์และ
นักศึกษาของ
วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี  พุทธ
ชินราช 

ระบบบำบดัน้ำเสีย
ภายในวิทยาลัยฯ มี
ประสิทธิภาพ รักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
และป้องกัน
ผลกระทบกับแหล่ง
น้ำธรรมชาติอื่น ๆ 

ตุลาคม.65 –  
เมษายน 66 

งบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2566 หมวดงบลงทุน ค่า
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของ
สถาบันพระบรมราชชนก 
รายการก่อสร้างระบบ
บำบัดน้ำเสียภายใน 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี พุทธชินราช จำนวน 
1 ระบบ  
รวมเป็นเงิน 
4,177,000 บาท 

น.ส.วิรัตน์  
อมกระโทก 
 



   

 

  
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช ๓๓๖ 

 

วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดความ 

สำเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

(วิธีดำเนินการ) 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ผลผลิต 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

ชนนี พุทธชินราช 
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
โปร่งใส และ
ตรวจสอบได ้

และจัดทำรายงานการวิเคราะหผ์ลการ
ดำเนินงาน รายงานต่อผู้อำนวยการ
วิทยาลัยฯ เพื่อรับข้อเสนอแนะและ
นำมาปรับปรุงในปีต่อไป 

สรุปงบประมาณโครงการที่  RP05-34   4,177,000  
 
 



ล ำดับ ประเภท งบประมำณท่ีได้รับ งบประมำณท่ีใช้
ในแผนปฏิบัติกำรฯ

หมำยเหตุ

1.1 รำยรับจำกกำรลงทะเบียนของนักศึกษำปีงบประมำณ 2566 13,858,200.00           17,390,330.00                   18,242,480.00

1.2 รำยรับค่ำหอพัก 4,334,400.00
1.3 รำยรับค่ำประกันสุขภำพ อุบัติเหตุ* 100,400.00

1.4 รำยรับค่ำตรวจสุขภำพประจ ำปี นักศึกษำปี 2-4 ปีกำรศึกษำ 2565 175,500.00
1.5 รำยรับค่ำใช้จ่ำยรับปริญญำ* 220,500.00
1.6 รำยรับค่ำประกันของเสียหำย* 75,000.00
1.7 ค่ำเตรียมควำมพร้อม จ ำนวน 150คน 150,000.00
1.8 ค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำ จ ำนวน 150คน 150,000.00
1.9 รำยรับอ่ืนๆ เช่น ค่ำเช่ำโรงอำหำร  ค่ำปรับ 100,000.00
2.0 รำยรับจำกกำรบริกำรวิชำกำร ปีงบประมำณ 2566 4,185,000.00

22,803,100.00 17,390,330.00

2.1 งบด ำเนินกำร 
1) ค่ำสำธำรณูปโภค 618,400.00
2) ค่ำตอบแทน พตส.                            -   
3) ประกันสังคม  พนักงำนรำชกำร กองทุนเงินทดแทน พนักงำนรำชกำร 0.00

รวมงบด ำเนินกำร 618,400.00
2.2 งบอุดหนุน

อุดหนุนปกติ  ผลิตนักศึกษำพยำบำลศำสตร์ 8,880,400.00
เงินงบประมำณปีงบประมำณ 2565 คงเหลือ (เงินอุดหนุน) 6,000,000.00

รวมงบอุดหนุน 14,880,400.00
สรุปงบประมำณจำกเงินอุดหนุน 14,880,400.00 15,060,400.00

2.3 งบลงทุน
รวมงบลงทุน 0.00

37,683,500.00 32,450,730.00

เงินงบประมำณแผ่นดิน ปีงบประมำณ 2566

สรุปงบประมำณท้ังหมด

2

3

15,060,400.00

1

สรุปงบประมำณจำกเงินรำยได้

ภำคผนวก ก.  ตำรำงสรุปงบประมำณด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2566 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พุทธชินรำช

แผนปฏิบัติการประจ าปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 337



ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
เงินงบอุดหนุน เงินรายได้ผลิต รายได้บริการ

วิชาการ และรายได้อ่ืนๆ
งบด าเนินการ งบลงทุน รวมงบบริหารจัดการตาม

พันธกิจ**
เงินอุดหนุน เงินรายได้ รวม

1 1 การผลิตบัณฑิต 5,761,784.00 4,101,931.94 468,125.00 10,331,840.94 31.84 41.32 23.59 32.45
2 2 สร้างองค์ความรู้ 390,324.00 955,300.00 1,345,624.00 4.15 2.80 5.49 4.15
3 3 บริการวิชาการ 20,000.00 2,519,675.00 2,539,675.00 7.83 0.14 14.49 7.32
4 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 0.00 253,500.00 253,500.00 0.78 0.00 1.46 0.73
5 5 5.1 การบริหารจัดการ 7,773,267.00 8,525,553.06                     646,900.00        -                 16,945,720.06 52.22 55.74 49.02 52.38

5.2 พัฒนาบุคลากร 0.00 1,034,370.00 1,034,370.00 3.19 0.00 5.95 2.97
รวม 13,945,375.00 17,390,330.00 1,115,025.00 0.00 32,450,730.00 100.00 100.00 100.00 100.00

รวมร้อยละ
การจัดสรร

ภาคผนวก ข.  ตารางสรุปการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2566  จ าแนกตามพันธกิจ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช

ล าดับ ประเด็นยุทธ์ท่ี พันธกิจ/แผนงาน แผนจัดสรรงบประมาณ จ าแนกตามประเภทเงิน

แผนปฏิบัติการประจ าปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 338



เงินงบประมาณ เงินรายได้
FON-Ser-S20 RP03-15 โครงการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขตามความต้องการของระบบสุขภาพและบริบทพ้ืนท่ี 

(อบรมฟ้ืนฟูวิชาการประจ าปี 2566: การรักษาโรคเบ้ืองต้น)
(โครงการพัฒนาหลักสูตร ท่ีตอบสนองระบบสุขภาพ หรือคลังหลักสูตร)

500,000.00              
FON-Ser-S20 RP03-14 โครงการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขตามความต้องการของระบบสุขภาพและบริบทพ้ืนท่ี 

(หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติท่ัวไป (การรักษาโรคเบ้ืองต้น) รุ่นท่ี
 20)
(โครงการพัฒนาหลักสูตร ท่ีตอบสนองระบบสุขภาพ หรือคลังหลักสูตร)

2,640,000.00        

FON-Ser-S20 RP03-13 โครงการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขตามความต้องการของระบบสุขภาพและบริบทพ้ืนท่ี 
(หลักสูตรผู้บริหารสาธารณสุขระดับต้น ปีงบประมาณ 2566)
(โครงการพัฒนาหลักสูตร ท่ีตอบสนองระบบสุขภาพ หรือคลังหลักสูตร)

1,045,000.00        

ภาคผนวก ค. ตารางสรุปเงินรายได้ (ร้อยละ 75) ตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2566

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 

4,185,000.00

รหัสคณะ โครงการ
งานบริการวิชาการ

รหัสโครงการ

แผนปฏิบัติการประจ าปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 339



ล ำดับ รหัสคณะ รหัส
โครงกำร

โครงกำร

เงินอุดหนุน งบด ำเนินงำน  เงินรำยได้  งบลงทุน เงินอุดหนุน  เงินรำยได้ เงินอุดหนุน งบด ำเนินงำน  เงินรำยได้  งบลงทุน

1 FON-Edu-S13 SP01-01 โครงกำรยกระดับกำรเรียนกำรสอนท่ีส่งเสริม
บัณฑิตตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับ
ปริญญำตรี สำขำพยำบำลศำสตร์
(โครงกำรเก่ียวกับกำรพัฒนำรูปแบบ/วิธีกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน และวัดและกำร
ประเมินผลกำรเรียนรู้แบบใหม่ ๆ)

98,640.00           -              55,430.00      154,070.00       

2 FON-Edu-R07 SP01-02 โครงกำรกำรเตรียมควำมพร้อมสอบรับ
ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพกำรพยำบำลและ
กำรผดุงครรภ์ ปีกำรศึกษำ 2565-2569
(โครงกำรเตรียมควำมพร้อมเพ่ือกำรเรียนรู้
และก้ำวสู่วิชำชีพ) 

12,600.00           -              -               12,600.00        

3 FON-Edu-S04.1 SP01-03 โครงกำรพัฒนำสมรรถนะบัณฑิตวิทยำลัย
พยำบำลบรมรำชชนนี พุทธชินรำช (เบนทุกำ
 excellent)
(โครงกำรพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ท่ีส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมีสมรรถนะเชิงวิชำชีพ  มีอัตลักษณ์
 สบช กำรให้บริกำรด้วยหัวใจควำมเป็น
มนุษย์ และกำรบริหำรจัดกำรสุขภำวะชุมชน)
(ทุกวิทยำลัย)

-                     0       36,360.00 36,360.00        

4 FON-Edu-S02.1 SP01-04 โครงกำรยกระดับกำรบริหำรหลักสูตรคุณภำพ
เพ่ือก้ำวสู่คุณภำพหลักสูตรตำมเกณฑ์
มำตรฐำน AUN-QA ปีกำรศึกษำ 2565-2569
(โครงกำรพัฒนำกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตร ตำมเกณฑ์ 
AUN QA) (คณะด ำเนินกำร) 

-                     -              -               -                 

 ฝ่ำยวิชำกำร
ภำคผนวก ง งบประมำณจัดสรรแผนปฏิบัติกำร ปีงบประมำณ 2566 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พุทธชินรำช

 ฝ่ำยวิจัย บริกำรวิชำกำรฯ  ฝ่ำยอ ำนวยกำร

 รวมงบประมำณ

ภำคผนวก ง. ตำรำงกำรจัดสรรงบประมำณตำมแผนปฏิบัติกำร ปีงบประมำณ 2566 (จ ำแนกตำมฝ่ำย)
วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พุทธชินรำช 

แผนปฏิบัติการประจ าปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 340



ล ำดับ รหัสคณะ รหัส
โครงกำร

โครงกำร

เงินอุดหนุน งบด ำเนินงำน  เงินรำยได้  งบลงทุน เงินอุดหนุน  เงินรำยได้ เงินอุดหนุน งบด ำเนินงำน  เงินรำยได้  งบลงทุน

 ฝ่ำยวิชำกำร  ฝ่ำยวิจัย บริกำรวิชำกำรฯ  ฝ่ำยอ ำนวยกำร

 รวมงบประมำณ

5 FON-Edu-S13 RP01-01 โครงกำรบริหำรหลักสูตร
(โครงกำรเก่ียวกับกำรพัฒนำรูปแบบ/วิธีกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน และวัดและกำร
ประเมินผลกำรเรียนรู้แบบใหม่ ๆ)

             9,200.00                -                    -   9,200.00          

6 FON-Edu-R04 RP01-02 โครงกำรรับนักศึกษำใหม่
(โครงกำรเก่ียวกับกำรคัดเลือกบุคคลเข้ำ
ศึกษำหลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต) 
(ระดับวิทยำลัย)

-                     -              -               -                 

7 FON-Edu-R01 RP01-03 โครงกำรบริหำรกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ
(โครงกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนรำยวิชำในหลักสูตรปริญญำตรี) (ค่ำ
สอน ค่ำเดินทำง เบ้ียเล้ียง ท่ีพัก)

1,367,280.00       468,125.00   1,835,405.00    

8 FON-Edu-R06 RP01-04 โครงกำรสัมมนำแหล่งฝึกเพ่ือประสิทธิภำพ
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำคปฏิบัติ
(โครงกำรเก่ียวกับกำรพัฒนำศักยภำพ
อำจำรย์พ่ีเล้ียง สัมมนำแหล่งฝึกภำคปฏิบัติ)

7,500.00             -              59,200.00      66,700.00        

9 FON-Edu-R07 RP01-05 โครงกำรเตรียมควำมพร้อมเพ่ือกำรเรียนรู้
และก้ำวสู่วิชำชีพ

0 0 192,150.00    192,150.00       

10 FON-Edu-S14 RP01-06 โครงกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ในยุคสังคมวิถีปกติ
ใหม่ (New normal)
(โครงกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ในยุคสังคมวิถี
ปกติใหม่ (New normal) เช่น พัฒนำคลัง
สถำนกำรณ์ พัฒนำศูนย์ SIM ของเครือข่ำย 
(คณะ)

-                     -              135,000.00    135,000.00       

11 FON-Edu-R05 RP01-07 โครงกำรพัฒนำบุคลำกรสำธำรณสุขตำม
ควำมต้องกำรของระบบสุขภำพและบริบท
พ้ืนท่ี: กำรจัดกำรเรียนกำรสอนหลักสูตร
ผู้ช่วยพยำบำลรุ่นท่ี 6
(โครงกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนหลักสูตรประกำศนียบัตรผู้ช่วย
พยำบำล)

1,350,000.00       -               1,350,000.00    

แผนปฏิบัติการประจ าปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 341



ล ำดับ รหัสคณะ รหัส
โครงกำร

โครงกำร

เงินอุดหนุน งบด ำเนินงำน  เงินรำยได้  งบลงทุน เงินอุดหนุน  เงินรำยได้ เงินอุดหนุน งบด ำเนินงำน  เงินรำยได้  งบลงทุน

 ฝ่ำยวิชำกำร  ฝ่ำยวิจัย บริกำรวิชำกำรฯ  ฝ่ำยอ ำนวยกำร

 รวมงบประมำณ

12 FON-Edu-R08 RP01-08 โครงกำรพัฒนำนักศึกษำด้วยกิจกรรมเสริม
หลักสูตร (กีฬำ ตรวจสุขภำพ)

-                     -              211,800.00    211,800.00       

13 FON-Edu-S05.1 RP01-09 โครงกำรพัฒนำนักศึกษำให้มีผลลัพธ์กำร
เรียนรู้และทักษะศตวรรษท่ี 21 และมีควำม
เป็นเลิศทำงวิชำกำร 
(โครงกำรพัฒนำนักศึกษำแกนน ำ  ให้มี
ผลลัพธ์กำรเรียนรู้และทักษะศตวรรษท่ี 21 

-                     -              26,000.00      26,000.00        

14 FON-Res-S15.1 SP02-05 โครงกำรพัฒนำศักยภำพนักวิจัยในกำรรับทุน
วิจัยและนวัตกรรมภำยนอก
(โครงกำรพัฒนำศักยภำพนักวิจัยในกำร
ก ำหนดโจทย์วิจัยในคลินิก เพ่ือรับทุนวิจัย
และนวัตกรรมภำยนอก) (คณะด ำเนินกำร)

3,000.00        3,000.00          

15 FON-Res-S16 RP02-10 โครงกำรจัดต้ังศูนย์จริยธรรมวิจัยในคน
เครือข่ำยภูมิภำค: ภำคเหนือ
(โครงกำรขับเคล่ือน/พัฒนำศูนย์ควำมเป็น
เลิศทำงกำรพยำบำล (ระดับคณะ)  

85,100.00       85,100.00        

16 FON-Res-S16 RP02-11 โครงกำรพัฒนำวำรสำรวิชำกำร
(โครงกำรขับเคล่ือน/พัฒนำศูนย์ควำมเป็น
เลิศทำงกำรพยำบำล (ระดับคณะและ
วิทยำลัย)

50,200.00       50,200.00        

17 FON-Res-R12 RP02-12 โครงกำรเก่ียวกับกำรสนับสนุนกำรผลิตผล
งำนวิจัย ผลงำนวิชำกำร งำนสร้ำงสรรค์ และ
กำรน ำไปใช้ประโยชน์
(โครงกำรเก่ียวกับกำรส่งเสริมควำมร่วมมือ
กับสถำบันในต่ำงประเทศเพ่ือกำรผลิตและ

820,000.00     820,000.00       

18 FON-Ser-S21 SP03-06 โครงกำรพัฒนำศูนย์ควำมเป็นเลิศด้ำนบริกำร
วิชำกำร
(โครงกำรพัฒนำ/จัดต้ังศูนย์ฝึกอบรมด้ำน
วิชำกำรหรือวิชำชีพท่ีมีควำมเป็นเลิศใน
ระดับภูมิภำคท่ีตอบสนองควำมต้องกำรของ
ระบบสุขภำพของประเทศและอำเซียน

11,650.00       11,650.00        

แผนปฏิบัติการประจ าปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 342



ล ำดับ รหัสคณะ รหัส
โครงกำร

โครงกำร

เงินอุดหนุน งบด ำเนินงำน  เงินรำยได้  งบลงทุน เงินอุดหนุน  เงินรำยได้ เงินอุดหนุน งบด ำเนินงำน  เงินรำยได้  งบลงทุน

 ฝ่ำยวิชำกำร  ฝ่ำยวิจัย บริกำรวิชำกำรฯ  ฝ่ำยอ ำนวยกำร

 รวมงบประมำณ

19 FON-Ser-S19 SP03-07 โครงกำรพัฒนำศักยภำพของวิทยำลัยในกำร
บริกำรวิชำกำรสู่กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ของชุมชน (One College One 
Community) ต ำบลสมอแข จังหวัด
พิษณุโลก)

-               -                -                 

20 FON-Ser-S20 RP03-13 โครงกำรพัฒนำบุคลำกรสำธำรณสุขตำม
ควำมต้องกำรของระบบสุขภำพและบริบท
พ้ืนท่ี 
(หลักสูตรผู้บริหำรสำธำรณสุขระดับต้น 
ปีงบประมำณ 2566)
(โครงกำรพัฒนำหลักสูตร ท่ีตอบสนองระบบ

637,845.00     637,845.00       

21 FON-Ser-S20 RP03-14 โครงกำรพัฒนำบุคลำกรสำธำรณสุขตำม
ควำมต้องกำรของระบบสุขภำพและบริบท
พ้ืนท่ี 
(หลักสูตรฝึกอบรมกำรพยำบำลเฉพำะทำง
สำขำกำรพยำบำลเวชปฏิบัติท่ัวไป (กำรรักษำ
โรคเบ้ืองต้น) รุ่นท่ี 20)
(โครงกำรพัฒนำหลักสูตร ท่ีตอบสนองระบบ

1,736,000.00  1,736,000.00    

22 FON-Ser-S20 RP03-15 โครงกำรพัฒนำบุคลำกรสำธำรณสุขตำม
ควำมต้องกำรของระบบสุขภำพและบริบท
พ้ืนท่ี 
(อบรมฟ้ืนฟูวิชำกำรประจ ำปี 2566: กำร
รักษำโรคเบ้ืองต้น)
(โครงกำรพัฒนำหลักสูตร ท่ีตอบสนองระบบ

-               116,780.00     116,780.00       

23 FON-Ser-R15 RP03-16 โครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จำก
โรคพิษสุนัขบ้ำตำมพระปณิธำนศำสตรำจำรย์
 ดร.สมเด็จเจ้ำฟ้ำ กรมพระศรีสวำงควัฒนวร
ขัตติยรำชนำรี วิทยำลัยพยำบำลบรมรำช

20,000.00      20,000.00        

24 FON-Ser-R14 RP03-17 โครงกำรป้องกันโรคเร้ือรังโดยใช้แนวคิด
ปิงปองจรำจร 7 สี
(โครงกำรบริกำรวิชำกำรแบบให้เปล่ำ/กำร
ใช้ประโยชน์จำกกำรบริกำรวิชำกำร2/สร้ำง
ควำมเข้มแข็งของชุมชน)

4,900.00        4,900.00          

แผนปฏิบัติการประจ าปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 343



ล ำดับ รหัสคณะ รหัส
โครงกำร

โครงกำร

เงินอุดหนุน งบด ำเนินงำน  เงินรำยได้  งบลงทุน เงินอุดหนุน  เงินรำยได้ เงินอุดหนุน งบด ำเนินงำน  เงินรำยได้  งบลงทุน

 ฝ่ำยวิชำกำร  ฝ่ำยวิจัย บริกำรวิชำกำรฯ  ฝ่ำยอ ำนวยกำร

 รวมงบประมำณ

25 FON-Ser-R14 RP03-18 โครงกำรประเมินและส่งเสริมพัฒนำกำรในเด็ก
(โครงกำรบริกำรวิชำกำรแบบให้เปล่ำ/กำร
ใช้ประโยชน์จำกกำรบริกำรวิชำกำร 2/สร้ำง
ควำมเข้มแข็งของชุมชน)

6,900.00        6,900.00          

26 FON-Ser-R14 RP03-19 โครงกำรหญิงต้ังครรภ์รู้เท่ำทันโรคเบำหวำน
ขณะต้ังครรภ์  
(โครงกำรบริกำรวิชำกำรแบบให้เปล่ำ/กำร
ใช้ประโยชน์จำกกำรบริกำรวิชำกำร2/สร้ำง
ควำมเข้มแข็งของชุมชน)

                 -   -                -                 

27 FON-Ser-R14 RP03-20 โครงกำรป้องกันโรคเร้ือรังในผู้สูงอำยุ โดยใช้
แนวคิดปิงปองจรำจร 7 สี
(โครงกำรบริกำรวิชำกำรแบบให้เปล่ำ/กำร
ใช้ประโยชน์จำกกำรบริกำรวิชำกำร2/สร้ำง
ควำมเข้มแข็งของชุมชน)

5,600.00        5,600.00          

28 FON-Cul-S30 SP04-08 โครงกำรท ำนุบ ำรุงและสืบสำน
ศิลปวัฒนธรรมและควำมเป็นไทย
(โครงกำรสร้ำงสรรค์ปัญญำสู่สังคมด้ำน
ศิลปวัฒนธรรมไทยเพ่ือส่งเสริมกำรบูรณำ
กำรศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำไทยกับกำร

231,900.00      231,900.00       

29 FON-Cul-S30 SP04-09  โครงกำรบูรณำกำรศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญำท้องถ่ินและควำมเป็นไทยกับกำรสร้ำง
เสริมและดูแลสุขภำพ
(โครงกำรสร้ำงสรรค์ปัญญำสู่สังคมด้ำน
ศิลปวัฒนธรรมไทยเพ่ือส่งเสริมกำรบูรณำ
กำรศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำไทยกับกำร
พัฒนำนักศึกษำ)

18,000.00        18,000.00        
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ล ำดับ รหัสคณะ รหัส
โครงกำร

โครงกำร

เงินอุดหนุน งบด ำเนินงำน  เงินรำยได้  งบลงทุน เงินอุดหนุน  เงินรำยได้ เงินอุดหนุน งบด ำเนินงำน  เงินรำยได้  งบลงทุน

 ฝ่ำยวิชำกำร  ฝ่ำยวิจัย บริกำรวิชำกำรฯ  ฝ่ำยอ ำนวยกำร

 รวมงบประมำณ

30 FON-Cul-S30 RP04-21 โครงกำรบูรณำกำรกำรเรียนกำรสอนวิชำ
สุขภำพจิตและกำรพยำบำลจิตเวชกับพันธ
กิจด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญำท้องถ่ิน :กำรส่งเสริมป้องกันปัญหำ
สุขภำพจิตผู้สูงอำยุใส่ใจสุขภำพจิตโดยกำร

              3,600 3,600.00          

31 FON-Adm-R26 SP05-
010

โครงกำรรณรงค์กำรบริหำรจัดกำรเงินกำร
คลังเพ่ือคงสภำพคล่องและควำมโปร่งใสของ
องค์กร
(โครงกำรส่งเสริมกำรสร้ำงจิตส ำนึกของ

-                    -                -                 -                 

32 FON-Adm-R25 SP05-11 โครงกำรบริหำรบุคลำกร วิทยำลัยพยำบำล
บรมรำชชนนี พุทธชินรำช
(โครงกำรบริหำรงำนทรัพยำกรบุคคล 
(บริหำรภำระงำน บริหำรอัตรำก ำลัง เพ่ิมวุฒิ
 และกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร) HRM
 & HRP)

-                    -                312,370.00      312,370.00       

33 FON-Adm-S23 RP05-22 โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกรให้มี
ควำมเช่ียวชำญทำงวิชำกำรและวิชำชีพ 
(โครงกำรส่งเสริม/พัฒนำบุคลำกรสำย
สนับสนุน ของคณะพยำบำลศำสตร์ให้มีควำม
เช่ียวชำญทำงวิชำกำรและอำชีพ(ประชุมเชิง
ปฏิบัติกำรพัฒำบุคลำกรด้ำนต่ำง ๆ ฝึกอบรม
ตำมควำมเช่ียวชำญ/ควำมต้องกำรตำมIDP)

-                    -                722,000.00      722,000.00       

34 FON-Adm-R18 RP05-23 โครงกำรบริหำรอัตรำก ำลังในวิทยำลัยและ
คณะพยำบำลศำสตร์สู่องค์กรสมรรถนะสูง 
(HRM ค่ำจ้ำงพกส ลูกจ้ำงช่ัวครำวเงินรำยได้ 
เงินชดเชย ค่ำตอบแทนต่ำง ๆ)

1,914,564.00       1,705,791.94  387,324.00    3,986,016.00      28,500.00       2,402,032.22   10,424,228.16  

35 FON-Adm-S29 SP05-12 โครงกำรพัฒนำระบบและกำรใช้ฐำนข้อมูล
สำรสนเทศในกำรตัดสินใจส ำหรับผู้บริหำร/
ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรปฏิบัติงำน

-                     -              1,126,200.00  1,126,200.00    

36 FON-Edu-R09 RP05-24 โครงกำรพัฒนำโสตทัศนูปกรณ์เพ่ือกำรศึกษำ 
(โครงกำรเก่ียวกับกำรจัดหำวัสดุ ครุภัณฑ์
เพ่ือกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและบริกำร
ส ำหรับนักศึกษำพยำบำล (ครุภัณฑ์กำรศึกษำ
 หนังสือ ต ำรำ วำรสำร ฐำนข้อมูล สวัสดิกำร

-                     -              554,000.00    554,000.00       
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ล ำดับ รหัสคณะ รหัส
โครงกำร

โครงกำร

เงินอุดหนุน งบด ำเนินงำน  เงินรำยได้  งบลงทุน เงินอุดหนุน  เงินรำยได้ เงินอุดหนุน งบด ำเนินงำน  เงินรำยได้  งบลงทุน

 ฝ่ำยวิชำกำร  ฝ่ำยวิจัย บริกำรวิชำกำรฯ  ฝ่ำยอ ำนวยกำร

 รวมงบประมำณ

37 FON-Edu-R09 RP05-25 โครงกำรเก่ียวกับกำรจัดหำวัสดุ ครุภัณฑ์เพ่ือ
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนและบริกำรส ำหรับ
นักศึกษำพยำบำล 
(โครงกำรเก่ียวกับกำรจัดหำวัสดุ ครุภัณฑ์
เพ่ือกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและบริกำร
ส ำหรับนักศึกษำพยำบำล (ครุภัณฑ์กำรศึกษำ
 หนังสือ ต ำรำ วำรสำร ฐำนข้อมูล สวัสดิกำร
ในหอพัก อุปกรณ์กีฬำ)

1,002,000.00       -              -               1,002,000.00    

38 FON-Adm-R26 SP05-13 โครงกำรบริหำรวิทยำลัยภำยใต้หลักธรรมำภิ
บำลมุ่งสู่กำรเป็นองค์กรสมรรถนะสูง

59,800.00           -                -                 59,800.00        

39 FON-Adm-R27  RP05-26 โครงกำรเก่ียวกับกำรพัฒนำองค์กรสมรรถนะ
สูงตำมยุทธศำสตร์และกลยุทธ์ 
(โครงกำรเก่ียวกับกำรพัฒนำองค์กร
สมรรถนะสูงตำมยุทธศำสตร์และกลยุทธ์ (ท ำ
แผนยุทธศำสตร์ ยุทธ์เงิน แผนปฏิบัติกำร)

66,300.00           -                -                 66,300.00        

40 FON-Adm-R20 RP05-27 โครงกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงและกำร
ควบคุมภำยในของวิทยำลัย/คณะพยำบำล
ศำสตร์

-                    -                -                 -                 

41 FON-Adm-R19 RP05-28 โครงกำรเตรียมควำมพร้อมรับกำรประเมิน
สภำกำรพยำบำล
(โครงกำรบริหำรจัดกำรงำนประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยในของวิทยำลัย/คณะพยำบำล
ศำสตร์)

159,160.00         -                -                 159,160.00       

42 FON-Adm-R19 RP05-29 โครงกำรบริหำรจัดกำรงำนประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยในของวิทยำลัย/คณะพยำบำล
ศำสตร์ 

123,120.00         -                6,500.00         129,620.00       

43 FON-Adm-R21 RP05-30 โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรป้องกัน
และบรรเทำสำธำรณภัย 
(โครงกำรเก่ียวกับกำรพัฒนำศูนย์ศึกษำอำศัย
เพ่ือสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนและกำร
ปฏิบัติงำน)

11,775.00           -                -                 11,775.00        

44 FON-Adm-R23 RP05-31 โครงกำรเก่ียวกับกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำย
สำธำรณูปโภค

1,113,199.00      618,400.00     506,855.00      -                 2,238,454.00    
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ล ำดับ รหัสคณะ รหัส
โครงกำร

โครงกำร

เงินอุดหนุน งบด ำเนินงำน  เงินรำยได้  งบลงทุน เงินอุดหนุน  เงินรำยได้ เงินอุดหนุน งบด ำเนินงำน  เงินรำยได้  งบลงทุน

 ฝ่ำยวิชำกำร  ฝ่ำยวิจัย บริกำรวิชำกำรฯ  ฝ่ำยอ ำนวยกำร

 รวมงบประมำณ

45 FON-Adm-R21 RP05-32 โครงกำรสนับสนุนส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกใน
กำรปฏิบัติรำชกำร
(โครงกำรเก่ียวกับกำรพัฒนำศูนย์ศึกษำอำศัย
เพ่ือสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนและกำร
ปฏิบัติงำน)

2,253,897.00      -                5,593,365.84   -                 7,847,262.84    

46 FON-Adm-S28 RP05-33 โครงกำรพัฒนำวิทยำลัยสีเขียว (Green 
Office)
(โครงกำรพัฒนำคณะพยำบำลศำสตร์สู่กำร
เป็นหน่วยงำนสีเขียวแห่งควำมสุข) (Green 
Office)

-                    -                16,800.00        16,800.00        

47 FON-Adm-R21 RP05-34 โครงกำรก่อสร้ำงระบบบ ำบัดน้ ำเสียภำยใน 
วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พุทธชินรำช
(โครงกำรเก่ียวกับกำรพัฒนำศูนย์ศึกษำอำศัย
เพ่ือสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนและกำร
ปฏิบัติงำน)

5,761,784.00       468,125.00   4,101,931.94  -               410,324.00    3,474,975.00  7,773,267.00      646,900.00     9,813,423.06   -                 

32,450,730.00
0.00รวมงบลงทุน

17,390,330.00
13,945,375.00
1,115,025.00รวมเงินงบด ำเนินงำน (บำท)

รวมงบประมำณท้ังหมดทุกฝ่ำย

รวมเงินงบประมำณด ำเนินงำนท้ังหมดตำมฝ่ำย จ ำแนกตำมแหล่งเงิน (บำท)
รวมเงินงบประมำณหมวดเงินรำยได้ท้ังหมดฝ่ำย (บำท)

รวมเงินงบประมำณหมวดเงินอุดหนุนท้ังหมดตำมฝ่ำย (บำท)
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งบอุดนหนุน งบด ำเนินกำร รำยได้ งบลงทุน งบอุดนหนุน รำยได้  งบอุดนหนุน รำยได้  งบอุดนหนุน รำยได้ งบประมำณ งบด ำเนินกำร รำยได้ งบลงทุน งบอุดนหนุน รำยได้
1 FON-Edu-S13 SP01-01 โครงกำรยกระดับกำรเรียนกำรสอนท่ีส่งเสริม

บัณฑิตตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับ
ปริญญำตรี สำขำพยำบำลศำสตร์
(โครงกำรเก่ียวกับกำรพัฒนำรูปแบบ/วิธีกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน และวัดและกำร
ประเมินผลกำรเรียนรู้แบบใหม่ ๆ)

98,640          -           55,430       

2 FON-Edu-R07 SP01-02 โครงกำรกำรเตรียมควำมพร้อมสอบรับ
ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพกำรพยำบำลและ
กำรผดุงครรภ์ ปีกำรศึกษำ 2565-2569
(โครงกำรเตรียมควำมพร้อมเพ่ือกำรเรียนรู้
และก้ำวสู่วิชำชีพ) 

          12,600              -                -   

3 FON-Edu-S04.1 SP01-03 โครงกำรพัฒนำสมรรถนะบัณฑิตวิทยำลัย
พยำบำลบรมรำชชนนี พุทธชินรำช (เบนทุกำ 
excellent)
(โครงกำรพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ท่ีส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมีสมรรถนะเชิงวิชำชีพ  มีอัตลักษณ์ 
สบช กำรให้บริกำรด้วยหัวใจควำมเป็นมนุษย์ 
และกำรบริหำรจัดกำรสุขภำวะชุมชน)(ทุก
วิทยำลัย)

                -                -          36,360

4 FON-Edu-S02.1 SP01-04 โครงกำรยกระดับกำรบริหำรหลักสูตรคุณภำพ
เพ่ือก้ำวสู่คุณภำพหลักสูตรตำมเกณฑ์
มำตรฐำน AUN-QA ปีกำรศึกษำ 2565-2569
(โครงกำรพัฒนำกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยในระดับหลักสูตร ตำมเกณฑ์ AUN QA) 
(คณะด ำเนินกำร) 

                -                -                -   

5 FON-Edu-S13 RP01-01 โครงกำรบริหำรหลักสูตร
(โครงกำรเก่ียวกับกำรพัฒนำรูปแบบ/วิธีกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน และวัดและกำร
ประเมินผลกำรเรียนรู้แบบใหม่ ๆ)

           9,200              -                -   

6 FON-Edu-R04 RP01-02 โครงกำรรับนักศึกษำใหม่
(โครงกำรเก่ียวกับกำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำ
หลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต) (ระดับ
วิทยำลัย)

-               -           -            

7 FON-Edu-R01 RP01-03 โครงกำรบริหำรกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ
(โครงกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนรำยวิชำในหลักสูตรปริญญำตรี) (ค่ำ
สอน ค่ำเดินทำง เบ้ียเล้ียง ท่ีพัก)

1,367,280      468,125     -            

รหัส
คณะ งบปะมำณผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภำพ งบประมำณกำรบริหำรจัดกำร

ภำคผนวก จ . ตำรำงกำรจัดสรรงบประมำณตำมแผนปฏิบัติกำร ปีงบประมำณ 2566 (จ ำแนกตำมพันธกิจ) วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พุทธชินรำช 
ล ำดับ รหัส

โครงกำร
โครงกำร งบประมำณ (บำท)

งบประมำณสร้ำงองค์ควำมรู้  งบประมำณบริกำรวิชำกำร  งบประมำณท ำนุบ ำรุง พัฒนำบุคลำกร

แผนปฏิบัติการประจ าปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 348



งบอุดนหนุน งบด ำเนินกำร รำยได้ งบลงทุน งบอุดนหนุน รำยได้  งบอุดนหนุน รำยได้  งบอุดนหนุน รำยได้ งบประมำณ งบด ำเนินกำร รำยได้ งบลงทุน งบอุดนหนุน รำยได้

รหัส
คณะ งบปะมำณผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภำพ งบประมำณกำรบริหำรจัดกำร

ภำคผนวก จ . ตำรำงกำรจัดสรรงบประมำณตำมแผนปฏิบัติกำร ปีงบประมำณ 2566 (จ ำแนกตำมพันธกิจ) วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พุทธชินรำช 
ล ำดับ รหัส

โครงกำร
โครงกำร งบประมำณ (บำท)

งบประมำณสร้ำงองค์ควำมรู้  งบประมำณบริกำรวิชำกำร  งบประมำณท ำนุบ ำรุง พัฒนำบุคลำกร

8 FON-Edu-R06 RP01-04 โครงกำรสัมมนำแหล่งฝึกเพ่ือประสิทธิภำพ
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำคปฏิบัติ
(โครงกำรเก่ียวกับกำรพัฒนำศักยภำพอำจำรย์
พ่ีเล้ียง สัมมนำแหล่งฝึกภำคปฏิบัติ)

7,500           -           59,200       

9 FON-Edu-R07 RP01-05 โครงกำรเตรียมควำมพร้อมเพ่ือกำรเรียนรู้และ
ก้ำวสู่วิชำชีพ

192,150      

10 FON-Edu-S14 RP01-06 โครงกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ในยุคสังคมวิถีปกติ
ใหม่ (New normal)
(โครงกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ในยุคสังคมวิถีปกติ
ใหม่ (New normal) เช่น พัฒนำคลัง
สถำนกำรณ์ พัฒนำศูนย์ SIM ของเครือข่ำย 
(คณะ)

-               -           135,000      

FON-Edu-R05 RP01-07 โครงกำรพัฒนำบุคลำกรสำธำรณสุขตำมควำม
ต้องกำรของระบบสุขภำพและบริบทพ้ืนท่ี: 
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนหลักสูตรผู้ช่วย
พยำบำลรุ่นท่ี 6
(โครงกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรจัดกำรเรียน

1,350,000      -           -            

12 FON-Edu-R08 RP01-08 โครงกำรพัฒนำนักศึกษำด้วยกิจกรรมเสริม
หลักสูตร (กีฬำ ตรวจสุขภำพ)

-               -           211,800      

13 FON-Edu-S05.1 RP01-09 โครงกำรพัฒนำนักศึกษำให้มีผลลัพธ์กำร
เรียนรู้และทักษะศตวรรษท่ี 21 และมีควำม
เป็นเลิศทำงวิชำกำร 
(โครงกำรพัฒนำนักศึกษำแกนน ำ  ให้มี
ผลลัพธ์กำรเรียนรู้และทักษะศตวรรษท่ี 21 
และมีควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร (คณะท ำ
โครงกำรใหญ่ ๆ)

-               -           26,000       

14 FON-Res-S15.1 SP02-05 โครงกำรพัฒนำศักยภำพนักวิจัยในกำรรับทุน
วิจัยและนวัตกรรมภำยนอก
(โครงกำรพัฒนำศักยภำพนักวิจัยในกำร
ก ำหนดโจทย์วิจัยในคลินิก เพ่ือรับทุนวิจัยและ
นวัตกรรมภำยนอก) (คณะด ำเนินกำร)

3,000         -                

15 FON-Res-S16 RP02-10 โครงกำรจัดต้ังศูนย์จริยธรรมวิจัยในคน
เครือข่ำยภูมิภำค: ภำคเหนือ
(โครงกำรขับเคล่ือน/พัฒนำศูนย์ควำมเป็นเลิศ
ทำงกำรพยำบำล (ระดับคณะ)  

-            85,100           

16 FON-Res-S16 RP02-11 โครงกำรพัฒนำวำรสำรวิชำกำร
(โครงกำรขับเคล่ือน/พัฒนำศูนย์ควำมเป็นเลิศ
ทำงกำรพยำบำล (ระดับคณะและวิทยำลัย)

-            50,200           

17 FON-Res-R12 RP02-12 โครงกำรเก่ียวกับกำรสนับสนุนกำรผลิตผล
งำนวิจัย ผลงำนวิชำกำร งำนสร้ำงสรรค์ และ
กำรน ำไปใช้ประโยชน์
(โครงกำรเก่ียวกับกำรส่งเสริมควำมร่วมมือกับ

-            820,000         

แผนปฏิบัติการประจ าปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 349



งบอุดนหนุน งบด ำเนินกำร รำยได้ งบลงทุน งบอุดนหนุน รำยได้  งบอุดนหนุน รำยได้  งบอุดนหนุน รำยได้ งบประมำณ งบด ำเนินกำร รำยได้ งบลงทุน งบอุดนหนุน รำยได้

รหัส
คณะ งบปะมำณผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภำพ งบประมำณกำรบริหำรจัดกำร

ภำคผนวก จ . ตำรำงกำรจัดสรรงบประมำณตำมแผนปฏิบัติกำร ปีงบประมำณ 2566 (จ ำแนกตำมพันธกิจ) วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พุทธชินรำช 
ล ำดับ รหัส

โครงกำร
โครงกำร งบประมำณ (บำท)

งบประมำณสร้ำงองค์ควำมรู้  งบประมำณบริกำรวิชำกำร  งบประมำณท ำนุบ ำรุง พัฒนำบุคลำกร

18 FON-Ser-S21 SP03-06 โครงกำรพัฒนำศูนย์ควำมเป็นเลิศด้ำนบริกำร
วิชำกำร
(โครงกำรพัฒนำ/จัดต้ังศูนย์ฝึกอบรมด้ำน
วิชำกำรหรือวิชำชีพท่ีมีควำมเป็นเลิศในระดับ
ภูมิภำคท่ีตอบสนองควำมต้องกำรของระบบ
สุขภำพของประเทศและอำเซียน

-                11,650       

19 FON-Ser-S19 SP03-07 โครงกำรพัฒนำศักยภำพของวิทยำลัยในกำร
บริกำรวิชำกำรสู่กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ของชุมชน (One College One 
Community) ต ำบลสมอแข จังหวัด
พิษณุโลก)

-                -            

20 FON-Ser-S20 RP03-13 โครงกำรพัฒนำบุคลำกรสำธำรณสุขตำมควำม
ต้องกำรของระบบสุขภำพและบริบทพ้ืนท่ี 
(หลักสูตรผู้บริหำรสำธำรณสุขระดับต้น 
ปีงบประมำณ 2566)

-                637,845      

21 FON-Ser-S20 RP03-14 โครงกำรพัฒนำบุคลำกรสำธำรณสุขตำมควำม
ต้องกำรของระบบสุขภำพและบริบทพ้ืนท่ี 
(หลักสูตรฝึกอบรมกำรพยำบำลเฉพำะทำง
สำขำกำรพยำบำลเวชปฏิบัติท่ัวไป (กำรรักษำ
โรคเบ้ืองต้น) รุ่นท่ี 20)

-                1,736,000   

22 FON-Ser-S20 RP03-15 โครงกำรพัฒนำบุคลำกรสำธำรณสุขตำมควำม
ต้องกำรของระบบสุขภำพและบริบทพ้ืนท่ี 
(อบรมฟ้ืนฟูวิชำกำรประจ ำปี 2566: กำรรักษำ
โรคเบ้ืองต้น)
(โครงกำรพัฒนำหลักสูตร ท่ีตอบสนองระบบ
สุขภำพ หรือคลังหลักสูตร)

-                116,780      

23 FON-Ser-R15 RP03-16 โครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จำกโรค
พิษสุนัขบ้ำตำมพระปณิธำนศำสตรำจำรย์ ดร.
สมเด็จเจ้ำฟ้ำ กรมพระศรีสวำงควัฒนวรขัตติย

20,000           -            

24 FON-Ser-R14 RP03-17 โครงกำรป้องกันโรคเร้ือรังโดยใช้แนวคิด
ปิงปองจรำจร 7 สี
(โครงกำรบริกำรวิชำกำรแบบให้เปล่ำ/กำรใช้
ประโยชน์จำกกำรบริกำรวิชำกำร2/สร้ำงควำม

-                4,900         

25 FON-Ser-R14 RP03-18 โครงกำรประเมินและส่งเสริมพัฒนำกำรในเด็ก
(โครงกำรบริกำรวิชำกำรแบบให้เปล่ำ/กำรใช้
ประโยชน์จำกกำรบริกำรวิชำกำร 2/สร้ำง
ควำมเข้มแข็งของชุมชน)

-                6,900         

26 FON-Ser-R14 RP03-19 โครงกำรหญิงต้ังครรภ์รู้เท่ำทันโรคเบำหวำน
ขณะต้ังครรภ์  
(โครงกำรบริกำรวิชำกำรแบบให้เปล่ำ/กำรใช้
ประโยชน์จำกกำรบริกำรวิชำกำร2/สร้ำงควำม
เข้มแข็งของชุมชน)

                  -   -            

แผนปฏิบัติการประจ าปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 350



งบอุดนหนุน งบด ำเนินกำร รำยได้ งบลงทุน งบอุดนหนุน รำยได้  งบอุดนหนุน รำยได้  งบอุดนหนุน รำยได้ งบประมำณ งบด ำเนินกำร รำยได้ งบลงทุน งบอุดนหนุน รำยได้

รหัส
คณะ งบปะมำณผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภำพ งบประมำณกำรบริหำรจัดกำร

ภำคผนวก จ . ตำรำงกำรจัดสรรงบประมำณตำมแผนปฏิบัติกำร ปีงบประมำณ 2566 (จ ำแนกตำมพันธกิจ) วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พุทธชินรำช 
ล ำดับ รหัส

โครงกำร
โครงกำร งบประมำณ (บำท)

งบประมำณสร้ำงองค์ควำมรู้  งบประมำณบริกำรวิชำกำร  งบประมำณท ำนุบ ำรุง พัฒนำบุคลำกร

27 FON-Ser-R14 RP03-20 โครงกำรป้องกันโรคเร้ือรังในผู้สูงอำยุ โดยใช้
แนวคิดปิงปองจรำจร 7 สี
(โครงกำรบริกำรวิชำกำรแบบให้เปล่ำ/กำรใช้
ประโยชน์จำกกำรบริกำรวิชำกำร2/สร้ำงควำม
เข้มแข็งของชุมชน)

-                5,600         

28 FON-Cul-S30 SP04-08 โครงกำรท ำนุบ ำรุงและสืบสำนศิลปวัฒนธรรม
และควำมเป็นไทย
(โครงกำรสร้ำงสรรค์ปัญญำสู่สังคมด้ำน
ศิลปวัฒนธรรมไทยเพ่ือส่งเสริมกำรบูรณำกำร
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำไทยกับกำร
พัฒนำนักศึกษำ)

231,900      

29 FON-Cul-S30 SP04-09 โครงกำรบูรณำกำรศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำ
ท้องถ่ินและควำมเป็นไทยกับกำรสร้ำงเสริม
และดูแลสุขภำพ
(โครงกำรสร้ำงสรรค์ปัญญำสู่สังคมด้ำน
ศิลปวัฒนธรรมไทยเพ่ือส่งเสริมกำรบูรณำกำร
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำไทยกับกำร
พัฒนำนักศึกษำ)

18,000       

30 FON-Cul-S30 RP04-21 โครงกำรบูรณำกำรกำรเรียนกำรสอนวิชำ
สุขภำพจิตและกำรพยำบำลจิตเวชกับพันธกิจ
ด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำ
ท้องถ่ิน :กำรส่งเสริมป้องกันปัญหำสุขภำพจิต
ผู้สูงอำยุใส่ใจสุขภำพจิตโดยกำรออกก ำลัง
กำยประกอบเพลงพ้ืนบ้ำนเมืองสองแคว
(โครงกำรสร้ำงสรรค์ปัญญำสู่สังคมด้ำน
ศิลปวัฒนธรรมไทยเพ่ือส่งเสริมกำรบูรณำกำร
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำไทยกับกำร
พัฒนำนักศึกษำ) 

3,600         

31 FON-Adm-R26 SP05-010 โครงกำรรณรงค์กำรบริหำรจัดกำรเงินกำรคลัง
เพ่ือคงสภำพคล่องและควำมโปร่งใสขององค์กร
(โครงกำรส่งเสริมกำรสร้ำงจิตส ำนึกของ
บุคลำกรในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตในกิจกำรของ
ภำครัฐและค่ำนิยม MOPH-ITA)

-                -              -              -              

32 FON-Adm-R25 SP05-11 โครงกำรบริหำรบุคลำกร วิทยำลัยพยำบำล
บรมรำชชนนี พุทธชินรำช
(โครงกำรบริหำรงำนทรัพยำกรบุคคล (บริหำร
ภำระงำน บริหำรอัตรำก ำลัง เพ่ิมวุฒิ และกำร

-              312,370         

แผนปฏิบัติการประจ าปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 351



งบอุดนหนุน งบด ำเนินกำร รำยได้ งบลงทุน งบอุดนหนุน รำยได้  งบอุดนหนุน รำยได้  งบอุดนหนุน รำยได้ งบประมำณ งบด ำเนินกำร รำยได้ งบลงทุน งบอุดนหนุน รำยได้

รหัส
คณะ งบปะมำณผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภำพ งบประมำณกำรบริหำรจัดกำร

ภำคผนวก จ . ตำรำงกำรจัดสรรงบประมำณตำมแผนปฏิบัติกำร ปีงบประมำณ 2566 (จ ำแนกตำมพันธกิจ) วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พุทธชินรำช 
ล ำดับ รหัส

โครงกำร
โครงกำร งบประมำณ (บำท)

งบประมำณสร้ำงองค์ควำมรู้  งบประมำณบริกำรวิชำกำร  งบประมำณท ำนุบ ำรุง พัฒนำบุคลำกร

33 FON-Adm-S23 RP05-22 โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกรให้มีควำม
เช่ียวชำญทำงวิชำกำรและวิชำชีพ 
(โครงกำรส่งเสริม/พัฒนำบุคลำกรสำย
สนับสนุน ของคณะพยำบำลศำสตร์ให้มีควำม
เช่ียวชำญทำงวิชำกำรและอำชีพ(ประชุมเชิง
ปฏิบัติกำรพัฒำบุคลำกรด้ำนต่ำง ๆ ฝึกอบรม
ตำมควำมเช่ียวชำญ/ควำมต้องกำรตำมIDP)

-              722,000         

FON-Adm-R18 RP05-23 โครงกำรบริหำรอัตรำก ำลังในวิทยำลัยและ
คณะพยำบำลศำสตร์สู่องค์กรสมรรถนะสูง 
(HRM ค่ำจ้ำงพกส ลูกจ้ำงช่ัวครำวเงินรำยได้ 
เงินชดเชย ค่ำตอบแทนต่ำง ๆ)

1,914,564      -           1,705,792   387,324      3,986,016       28,500         2,402,032     

35 FON-Adm-S29 SP05-12 โครงกำรพัฒนำระบบและกำรใช้ฐำนข้อมูล
สำรสนเทศในกำรตัดสินใจส ำหรับผู้บริหำร/
ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรปฏิบัติงำน

-               -           1,126,200   

36 FON-Edu-R09 RP05-24 โครงกำรพัฒนำโสตทัศนูปกรณ์เพ่ือกำรศึกษำ 
(โครงกำรเก่ียวกับกำรจัดหำวัสดุ ครุภัณฑ์เพ่ือ
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนและบริกำรส ำหรับ
นักศึกษำพยำบำล (ครุภัณฑ์กำรศึกษำ หนังสือ
 ต ำรำ วำรสำร ฐำนข้อมูล สวัสดิกำรในหอพัก
 อุปกรณ์กีฬำ)

-               -           554,000      

37 FON-Edu-R09 RP05-25 โครงกำรเก่ียวกับกำรจัดหำวัสดุ ครุภัณฑ์เพ่ือ
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนและบริกำรส ำหรับ
นักศึกษำพยำบำล 
(โครงกำรเก่ียวกับกำรจัดหำวัสดุ ครุภัณฑ์เพ่ือ
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนและบริกำรส ำหรับ
นักศึกษำพยำบำล (ครุภัณฑ์กำรศึกษำ หนังสือ
 ต ำรำ วำรสำร ฐำนข้อมูล สวัสดิกำรในหอพัก
 อุปกรณ์กีฬำ)

1,002,000      -           -            

38 FON-Adm-R26 SP05-13 โครงกำรบริหำรวิทยำลัยภำยใต้หลักธรรมำภิ
บำลมุ่งสู่กำรเป็นองค์กรสมรรถนะสูง

59,800           -              -              -              

39 FON-Adm-R27  RP05-26 โครงกำรเก่ียวกับกำรพัฒนำองค์กรสมรรถนะ
สูงตำมยุทธศำสตร์และกลยุทธ์ 
(โครงกำรเก่ียวกับกำรพัฒนำองค์กรสมรรถนะ
สูงตำมยุทธศำสตร์และกลยุทธ์ (ท ำแผน
ยุทธศำสตร์ ยุทธ์เงิน แผนปฏิบัติกำร)

66,300           -              -              -              

40 FON-Adm-R20 RP05-27 โครงกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงและกำร
ควบคุมภำยในของวิทยำลัย/คณะพยำบำล
ศำสตร์

-                -              -              -              

41 FON-Adm-R19 RP05-28 โครงกำรเตรียมควำมพร้อมรับกำรประเมิน
สภำกำรพยำบำล
(โครงกำรบริหำรจัดกำรงำนประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยในของวิทยำลัย/คณะพยำบำล
ศำสตร์)

159,160         -              -              -              

แผนปฏิบัติการประจ าปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 352



งบอุดนหนุน งบด ำเนินกำร รำยได้ งบลงทุน งบอุดนหนุน รำยได้  งบอุดนหนุน รำยได้  งบอุดนหนุน รำยได้ งบประมำณ งบด ำเนินกำร รำยได้ งบลงทุน งบอุดนหนุน รำยได้

รหัส
คณะ งบปะมำณผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภำพ งบประมำณกำรบริหำรจัดกำร

ภำคผนวก จ . ตำรำงกำรจัดสรรงบประมำณตำมแผนปฏิบัติกำร ปีงบประมำณ 2566 (จ ำแนกตำมพันธกิจ) วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พุทธชินรำช 
ล ำดับ รหัส

โครงกำร
โครงกำร งบประมำณ (บำท)

งบประมำณสร้ำงองค์ควำมรู้  งบประมำณบริกำรวิชำกำร  งบประมำณท ำนุบ ำรุง พัฒนำบุคลำกร

42 FON-Adm-R19 RP05-29 โครงกำรบริหำรจัดกำรงำนประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยในของวิทยำลัย/คณะพยำบำล
ศำสตร์ 

123,120         -              6,500           -              

43 FON-Adm-R21 RP05-30 โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัย 
(โครงกำรเก่ียวกับกำรพัฒนำศูนย์ศึกษำอำศัย
เพ่ือสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนและกำร
ปฏิบัติงำน)

11,775           -              -              -              

44 FON-Adm-R23 RP05-31 โครงกำรเก่ียวกับกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำย
สำธำรณูปโภค

1,113,199       618,400       506,855        -              

45 FON-Adm-R21 RP05-32 โครงกำรสนับสนุนส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกใน
กำรปฏิบัติรำชกำร
(โครงกำรเก่ียวกับกำรพัฒนำศูนย์ศึกษำอำศัย
เพ่ือสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนและกำร
ปฏิบัติงำน)

2,253,897       -              5,593,366     -              

46 FON-Adm-S28 RP05-33 โครงกำรพัฒนำวิทยำลัยสีเขียว (Green 
Office)
(โครงกำรพัฒนำคณะพยำบำลศำสตร์สู่กำร
เป็นหน่วยงำนสีเขียวแห่งควำมสุข) (Green 
Office)

-                -              16,800          -              

47 FON-Adm-R21 RP05-34 โครงกำรก่อสร้ำงระบบบ ำบัดน้ ำเสียภำยใน 
วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พุทธชินรำช
(โครงกำรเก่ียวกับกำรพัฒนำศูนย์ศึกษำอำศัย
เพ่ือสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนและกำร
ปฏิบัติงำน)

5,761,784      468,125     4,101,932   -            390,324      955,300         20,000           2,519,675   -              253,500      7,773,267       646,900       8,525,553     -              -              1,034,370      
253,500 16,945,720รวมเงินงบประมำณด ำเนินงำนท้ังหมดตำมพันธกิจรวม (บำท) 1,345,624 2,539,675

งบประมำณตำมพันธกิจจ ำแนกตำมแหล่งเงิน(บำท)
10,331,841 1,034,370

แผนปฏิบัติการประจ าปี ปีงบประมาณ 2566 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 353


