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แผนปฏิบัติการ  ปีงบประมาณ ๒๕60  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช  จัดท าขึ้นเพ่ือให้บุคลากรของวิทยาลัยใช้เป็นแนวทางในการ
ท างาน และน าไปวางแผนการปฏิบัติงานรายบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยน าแผนกลยุทธ์ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ประเด็น
หลัก 8 เป้าประสงค์ 19 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์  10 กลยุทธ์  7 แผนงาน  และได้ด าเนินการแปลงแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ  โดยจัดท าโครงการตามกลยุทธ์  จ านวน 14 
โครงการ โครงการตามพันธกิจ จ านวน 35 โครงการ และโครงการวิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ จ านวน 2 โครงการ ดังนั้นโครงการที่ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕60  มีจ านวนทั้งสิ้น 51 โครงการราย  ทั้งนี้มีการก าหนดผู้รับผิดชอบ กรอบระยะเวลาด าเนินการ การก ากับติดตามประเมินผล  เพ่ือให้บุคลากรทุก
ระดับใช้เป็นเครื่องมือในการด าเนินงานตามพันธกิจของวิทยาลัย บรรลุตามวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์และตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการประจ าปีแก่วิทยาลัยต่อไป 
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เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
 

“งานราชการนั้น คืองานของแผ่นดิน มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชน์ของบ้านเมืองและประชาชนทุกคน งานทุกอย่างจึงต้องมีผู้ปฏิบัติและมี
ผู้รับช่วง เพื่อให้ด าเนินต่อเนื่องไปไม่ขาดสาย ดังนั้น ผู้ปฏิบัติบริหารงานราชการทุกฝ่ายทุกระดับจึงไม่ควรยกเอาเรื่องใครเป็นผู้ท ามาก่อน หรือใครเป็น
ผู้รับช่วงงานขึ้นเป็นข้อส าคัญนัก จะต้องถือประโยชน์ท่ีจะเกิดจากงานเป็นหลักใหญ่ แล้วร่วมกันคิดร่วมกันท า ด้วยความอุตสาหะเสียสละและด้วยความ
สุจริตจริงใจ งานทุกอย่างจึงจะด าเนินไปได้อย่างราบร่ืน ไม่ติดขัด และส าเร็จผลเป็นประโยชน์ได้แท้จริงและยั่งยืนตลอดไป” 

 
 
 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช 
วันที่  ๓๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕8 
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ประกาศ 
 เรื่อง  นโยบายการบริหารให้เกิดประสิทธิภาพได้มาตรฐาน 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 
 

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

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

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

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

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

ด าเนินการให้เป็นไปตามระบบงานของงานวิจัยและนวัตกรรม) 
6. ก าหนดให้มีการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ของกลุ่มงาน อย่างน้อย ๑ เรื่องต่อปี จนเกิดเป็นBest Practice 
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7. ให้มีการด าเนินงานแบบองค์รวมและบูรณาการกิจกรรม/งาน ร่วมกันระหว่างกลุ่มงาน  งานและภาควิชา  ดังนี้ 
7.1 บูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ 
7.2 บูรณาการการวิจัยและนวัตกรรมกับการเรียนการสอน 
7.3 บูรณาการการเรียนการสอนกับการพัฒนานักศึกษาและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
7.4 บูรณาการการบริการวิชาการ การเรียนการสอน การพัฒนานักศึกษา และการวิจัย โดยก าหนดชุมชนต้นแบบผ่านระบบครอบครัว เพ่ือตอบสนอง 

นโยบายของสถาบันพระบรมราชชนกในการผลิตบัณฑิตให้เกิดสมรรถนะสูง 
8. พัฒนาฐานข้อมูลให้มีความทันสมัยอย่างเป็นรูปธรรม สามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจของทุกกลุ่มงาน งานและภาควิชา  และมีการรายงานข้อมูลประจ าเดือน   

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

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

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

            ประกาศ ณ วันที่    17       มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 

                                                                                 (นางเกษร   คงแขม) 
                                                     ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 



       แผนปฏิบัตกิาร  ปีงบประมาณ ๒๕60  หน้า 1 
 

ส่วนที่ ๑ 
ข้อมูลท่ัวไป 

 

 ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 
 

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

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

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

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

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

 
 



       แผนปฏิบัตกิาร  ปีงบประมาณ ๒๕60  หน้า 2 
 

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

 
 สภาพปัจจุบัน 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช จัดเป็นสถาบันอุดมศึกษากลุ่ม ค ๒  สถาบันเฉพาะทางที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี  ตามประกาศมาตรฐาน

สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ผลิตบัณฑิตพยาบาลตอบสนองความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข และประเทศ โดยมีหลักสูตรที่เปิดสอนใน
ปัจจุบัน จ านวน ๑ หลักสูตร  1  ฉบับ คือ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) จ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๑๔๔ หน่วยกิตเป็นหลักสูตรที่นักศึกษา
เรียนเต็มเวลา ๔ ปี  
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 โครงสร้างการบริหารงานของวิทยาลัย  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช   แบ่งโครงสร้างการบริหารงาน เป็น 3 กลุ่มงาน ดังนี้ 

๑. รองผู้อ านวยการกลุ่มงานอ านวยการ  ประกอบด้วย 4 งาน คือ  
- หัวหน้างานบริหารทั่วไป  
- หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล  และงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
- หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ 
- หัวหน้างานยุทธศาสตร์ และประกันคุณภาพ 

2. รองผู้อ านวยการกลุ่มงานวิชาการ ประกอบด้วย 3 งาน คือ  
-  อาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
-  หัวหน้างานจัดการศึกษาและงานทะเบียนนักศึกษา 
- หัวหน้าภาควิชา 6 ภาควิชา  ได้แก่  ภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช  ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  ภาควิชาการพยาบาลเด็ก

และวัยรุ่น  ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์   ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน  และภาควิชาบริหารการพยาบาลและพัฒนาวิชาชีพ   
- หัวหน้างานกิจการนักศึกษา  

3. รองผู้อ านวยการกลุ่มงานวิจัย  บริการวิชาการ ประกอบด้วย ๒ งาน คือ  
- หัวหน้างานวิจัย และศูนย์ความเป็นเลิศ   
- หัวหน้างานบริการวิชาการ 
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โครงสร้างการบริหารงานของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 

๑. หัวหน้างานบริหารท่ัวไป  
    (จ.ส.อ.สุชาติ  คอนแก้ว) 
   - งานบริหารทั่วไป 
   - งานธุรการและสารบรรณ 
   - งานการเงนิและบญัช ี
   - งานพัสด ุ
   - งานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอ้ม ยานพาหนะ  
     และซ่อมบ ารุง 
๒. หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล และงานท านุบ ารุง 
    ศลิปวฒันธรรม 
    (อ.อารีย์  กุลจู) 
   - งานบริหารและพัฒนาบุคลากร 
   - งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (บุคลากร) 
   - ประชาสัมพนัธ ์
   - วิเทศสมัพันธ ์
๓. หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ   
    และวิทยบริการ   
    (อ.อภิเชษฐ์   พูลทรัพย์) 
   - งานผลิตและบรกิารสือ่โสต 
   - งานห้องสมดุ 
   - งานฐานขอ้มูลและสารสนเทศ 
   - งานคอมพวิเตอรแ์ละสารสนเทศ  
   - งานห้องปฏิบัติการพยาบาล 
๔. หัวหน้างานยุทธศาสตร์และ ประกันคณุภาพ      
    (อ.ดร.รุ่งทิวา  หวังเรืองสถิตย์) 
  - งานนโยบาย แผน และการบริหารจดัการภาครฐั 
  - งานประกันคุณภาพการศกึษา 
  - งานบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน 
  

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

ผู้อ านวยการวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 
อ.เกษร คงแขม 

รองผู้อ านวยการ 
กลุ่มงานอ านวยการ  

อ.จารุวรรณ   รังสิยานนท ์
 

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

รองผู้อ านวยการ 
กลุ่มงานวิชาการ 

อ.ดร.วรรณภา  ประทุมโทน 
 

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

รองผู้อ านวยการ 
กลุ่มงานวิจยั บริการวชิาการ 

อ.ดร.อัศนี   วันชยั 
 

๒. หัวหน้าภาควิชา  
  - ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่  
    และผู้สูงอายุ     
    (อ.ดร.สายชล   จันทรว์ิจิตร) 
  - ภาควิชาการพยาบาลเด็ก  
    และวัยรุ่น  
    (อ.ยุคนธร ทองรัตน์) 
  - ภาควิชาการพยาบาลอนามัย   
    ชุมชน   
    (อ.ดร.กรีติ  กิจธีระวุฒิวงษ์) 
  - ภาควิชาสุขภาพจิตและการ  
    พยาบาลจิตเวช  
    (อ.อายุพร   กัยวิกัยโกศล) 
  - ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร ์
    (อ.นุโรม   จุ้ยพ่วง) 
  - ภาควิชาบริหารการพยาบาล    
    และพัฒนาวิชาชีพ  
    (อ.ดร.อญัชลี  แกว้สระศรี) 
 

๑. อาจารย์ประจ าหลักสูตร/   
    อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
    หลกัสูตร 
 - หลักสูตรพยาบาลศาสตร 
   บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง  
   พ.ศ. ๒๕๕๕) 
- หลักสูตรพยาบาลศาสตร    
   บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 
   พ.ศ.๒๕๖๐) 
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ส่วนที่ ๒ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช มีการบริหารงานโดยยึดตามปรัชญา  ปณิธาน  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  วัตถุประสงค์   ค่านิยมร่วม และในปีงบประมาณ ๒๕60   

มีการด าเนินการทบทวนวิสัยทัศน์   พันธกิจ  ค่านิยมร่วมเพ่ือใช้ในการก าหนดทิศทางในการจัดท าแผนกลยุทธ์  โดยบุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วม ดังนี ้

 ปรัชญา   

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

ส่งเสริมคุณธรรม  ก้าวน าวิชาการ   
ประสานสามัคคี   มีใจใฝ่พัฒนา 

 ดอกไม ้      
ดอกเหลืองอินเดีย มีการตั้งชื่อใหม่ว่า “ดอกเบนทุกา” เป็นอนุสรณ์ถึงคุณพ่อเบนทูล และคุณแม่ผกา บุญอิต ผู้ก่อตั้งวิทยาลัยฯ   

 สีประจ าวิทยาลัย      
สีฟ้า – ขาว 

 วิสัยทัศน์  
“เป็นผู้น าการผลิตบัณฑิตพยาบาล และพัฒนาก าลังคนด้านสาธารณสุข  ในการจัดการสุขภาพเขตภาคเหนือ ภายในปี 2563” 

 พันธกิจ  
๑. ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพ และมีคุณลักษณะเป็นนักจัดการสุขภาพ 
๒. วิจัย และสร้างผลงานวิชาการด้านสุขภาพที่ตอบสนองความต้องการของสังคม 
๓. บริการวิชาการด้านสุขภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม 
๔. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5. การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล 
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 ค่านิยมร่วม   
“มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีจิตอาสา พัฒนาคุณธรรม” 

 เอกลักษณ์สถาบัน    
สร้างคนจากชุมชนเพ่ือตอบสนองต่อระบบสุขภาพชุมชน 

 อัตลักษณ์บัณฑิต    
บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์  

 ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการการดูแลสุขภาพ (Excellent Center)    
การดูแลสุขภาพบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพเรื้อรัง:เบาหวาน 

 พฤติกรรมคุณธรรม ของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 
“ มีวินัย ซื่อสัตย์  เสียสละ  รับผิดชอบ ตรงเวลา”   

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

   ๑.๓ คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทั้งที่เก่ียวกับการปฏิบัติการพยาบาลและสถานการณ์ทั่วไป 
   ๑.๔ มีภาวะผู้น า สามารถบริหารจัดการตนเองและงานที่ได้รับผิดชอบ ตลอดจนท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   ๑.๕ มีสุขภาวะและวุฒิภาวะทางอารมณ์ 
   ๑.๖ แสวงหาความรู้และเรียนรู้ตลอดชีวิต 
   ๑.๗ มีทัศนคติที่ดีและมีศรัทธาต่อวิชาชีพการพยาบาล 

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

๖. พัฒนาศักยภาพของบุคคล ครอบครัว ชุมชนให้สามารถดูแลตนเองทางด้านสุขภาพตามบริบทและวิถีการด ารงชีวิตได้ 
  ๗. ท าวิจัยและเลือกใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยมาใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลได้ 

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

 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดมสมองของบุคลากรทุกระดับเพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบทั้งโดย

ทางตรง และโดยทางอ้อมต่อการท างานในปีที่ผ่านมา โดยใช้หลัก 7’S และ การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกองค์กรใช้ PEST Model  ซึ่งวิเคราะห์ตามบริบทของแต่ละกลุ่มงาน ทั้ง 3 
กลุ่มงาน คือ ๑) กลุ่มงานอ านวยการ  2) กลุ่มงานวิชาการ 3) กลุ่มงานวิจัย และบริการวิชาการ เพ่ือเป็นข้อมูลน าเข้าในการพัฒนาการท างานให้เกิดผลส าเร็จตามเป้าประสงค์ 
และวัตถุประสงค์ตามแผนกลยุทธ์ ปีงบประมาณ  ๒๕๕9-๒๕63  ผลการวิเคราะห์สรุปดังนี้   

 

จุดแข็ง (S : Strengths) 

S๑ 
S๒ 

โครงสร้างมีการก าหนดผู้รับผิดชอบครอบคลุมทุกพันธกิจ และแบ่งบทบาทหน้าที่ชัดเจน 
มีแผนกลยุทธ์ที่ชัดเจน มีลายลักษณ์อักษร และบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วม 

S3  
S4 

มีระบบและกลไกการท างานที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร 
ผู้บริหารและบุคลากรมีความมุ่งม่ัน ทุ่มเท ในการท างาน  

S5 บุคลากรยืดหยุ่นในการท างาน 
S6 มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างหลากหลายครอบคลุมทุกสาขาวิชาชีพทางกาพยาบาลและมีประสบการณ์ท างานสูง 
S7 มีประสบการณ์และความช านาญเฉพาะตามสาขาวิชาชีพพยาบาลที่หลากหลายเชี่ยวชาญในการสอนและสนับสนุนการเรียนรู้ 
S8 เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
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จุดอ่อน (W : Weakness)  
W๑ โครงสร้างไม่เอ้ือต่อการท างานเนื่องจากขนาดของโครงสร้างใหญ่ส่งผลให้ไม่สามารถท างานให้บรรลุเป้าหมาย 
W๒ การบริหารและการก ากับติดตามแผนงานโครงการยังไม่มีประสิทธิภาพ 
W๓ ระบบและกลไกในการท างานบางระบบมีขั้นตอนมาก แนวปฏิบัติค่อนข้างยุ่งยาก ซับซ้อน ท าให้ผู้ปฏิบัติไม่มีความสุขในการท างานตามระบบ 
W๔ ระบบการสื่อสารข้อมูลในองค์กรไม่มีประสิทธิภาพ    
W๕ บุคคลากรมีความม่ันใจในตนเองสูง ท าให้พลาดโอกาสในการพัฒนา 
W๖ การท างานเป็นทีมขาดประสิทธิภาพ ขาดความเหนียวแน่นของทีม 
W๗ มีความอ่อนไหวด้านขวัญ และก าลังใจในการท างาน 
W๘ มีภาระงานมาก ขาดโอกาสในการพัฒนาความเชี่ยวชาญของตนเอง  บุคลากรเหนื่อยล้าไม่มีความสุข และไม่สามารถท างานเชิงรุกได้ 
W๙ บุคลากรบางสายงานยังใช้ศักยภาพไม่เต็มความรู้ความสามารถ 

 W๑๐ ทักษะในการท างานเพ่ือสนับสนุนพันธกิจของบุคลากรสายสนับสนุนยังไม่เพียงพอ 
W๑๑ ขาดทักษะการจัดการความรู้เพ่ือการพัฒนางานโดยเฉพาะด้านการบริหารจัดการศึกษา การเงิน การพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง 

 โอกาส (O : Opportunities) 
O๑ นโยบายของกระทรวงสาธารณสุขที่ก าหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรและการผลิตบัณฑิตในศตวรรษท่ี ๒๑ 
O๒ 
O๓ 

กรอบวางแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี และพรบ.การศึกษาแห่งชาติ 
นโยบายสบช. คสช. AEC 

O๔ สภาวิชาชีพ (สภาการพยาบาล) 
O๕ นโยบายเขตบริการสุขภาพ  
O๖ มีหน่วยบริการทั้งในและนอกที่สนับสนุนทุนให้นักศึกษา 
O๗ โครงสร้างของประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นและมีโรคเรื้อรังเพ่ิมขึ้น  
O๘ มีเครือข่ายสถานบริการทั้งทางสุขภาพและบริการทางสังคม 
O๙ การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
O๑๐ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วยพัฒนาระบบการท างานให้สะดวกรวดเร็ว ส่งเสริมการเรียนรู้และการจัดการอย่างเป็นระบบ 
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 ภาวะคุกคาม (T : Threats) 
T๑ นโยบายจ ากัดอัตราก าลังคนด้านสาธารณสุข 
T๒ การขาดสภาพคล่องของหน่วยบริการเจ้าของทุน 
T๓ กฎหมายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ การสื่อสารข้อมูลรุนแรง ความปลอดภัยของข้อมูล 

 
 ผลการวิเคราะห์องค์กร ประกอบกับการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ภายในและภายนอกองค์กร พบว่าผลการวิเคราะห์ส่วนใหญ่ตกอยู่ที่จุดอ่อน (Weakness) และ            
ภัยคุกคาม (Threats) แสดงให้เห็นว่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราชควรด าเนินกลยุทธ์ ในลักษณะของการตั้งรับ  ด าเนินกลยุทธ์ระยะสั้นเพ่ือปกป้องจุดอ่อนที่จะ
น าไปสู่การถดถอย หรือมุ่งลดจุดอ่อนภายใน  และหลีกเลี่ยงภัยคุกคามจากภายนอก   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราชได้น าผลการวิเคราะห์ดังกล่าวประกอบการ
พิจารณาและก าหนดการด าเนินงานสรุปได้ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ประเด็นหลัก 8 เป้าประสงค์ 19 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์  10 กลยุทธ์ 7 แผนงาน  และได้ด าเนินการแปลงแผน    
กลยุทธ์สู่การปฏิบัติ  โดยจัดท าโครงการตามกลยุทธ์  จ านวน 17 โครงการ โครงการตามพันธกิจ จ านวน 32 โครงการ และโครงการวิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ จ านวน 2 
โครงการ รวมโครงการที่ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕60  ดังนั้นโครงการที่ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕60  มีจ านวนทั้งสิ้น 
51 โครงการ  ซึ่งจะได้กล่าวต่อไปในส่วนที่ ๓ 
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ส่วนที่ ๓ 
แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕60 

 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕60    โดยบุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ 

ผลการด าเนินงานขององค์กร และปัจจัยที่เก่ียวข้อง  ด าเนินการแปลงแผนกลยุทธ์ลงสู่การปฏิบัติเป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕60   ดังนี ้
 ประเด็นยุทธศาสตร์: มีการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ๕ ประเด็น โดยแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ประกอบด้วยเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ์  และแผนงาน ดังนี้ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  การผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพและมีคุณลักษณะเป็นนักจัดการสุขภาพ 

  เป้าประสงค์ที่ ๑.๑  
บัณฑิตมีสมรรถนะเชิงวิชาชีพและการจัดการสุขภาพบนพื้นฐานการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์    
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
๑. ร้อยละของบัณฑิตที่สอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผ่านครัง้แรก 
๒. ค่าเฉลี่ยคุณลักษณะของนักจัดการสุขภาพบนพื้นฐานการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ของผู้ส าเร็จการศึกษา (ประเมินโดยอาจารย์ผู้สอน) 
๓. ค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา (TQF) สาขาพยาบาลศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยระดับดี (ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิต) 
๔. ระดับความส าเร็จของคุณลักษณะบัณฑิตในศตวรรษที่ ๒๑ ของผู้ส าเร็จการศึกษามีค่าเฉลี่ยในระดับดี (ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิต) 
๕. ค่าคะแนนเฉลี่ยอัตลักษณ์บัณฑิตมีค่าเฉลี่ยในระดับดี (ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิต และบัณฑิต)  
กลยุทธ์ 
๑. สอนและพัฒนานักศึกษาพยาบาลให้มีสมรรถนะเชิงวิชาชีพ และการจัดการสุขภาพบนพื้นฐานการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์โดยการมีส่วนร่วมของ 

เครือข่ายบริการสุขภาพ  
๒. พัฒนาทีมเครือข่ายความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตพยาบาล  

 แผนงาน 
1.พัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้เป็นที่ยอมรับของสังคมในระดับประเทศ 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  วิจัยและสร้างผลงานวิชาการด้านสุขภาพที่ตอบสนองความต้องการของสังคม 
 เป้าประสงค์ที่ ๒.๑  วิทยาลัยฯมีองค์ความรู้/นวัตกรรมที่มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของสังคมและระบบบริการสุขภาพ   
  ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 

  1. ร้อยละของผลงานถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ 
2. ระดับความส าเร็จของผลงานทางวิจัยและวิชาการท่ีตีได้รับการพิมพ์ 
3. จ านวนแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการสุขภาพบุคคล 
กลยุทธ์ 
1.เร่งรัดการผลิต เผยแพร่ผลงานวิชาการท่ีตอบสนองความต้องการของสังคม 
แผนงาน 
1.สนับสนุนการผลิต เผยแพร่ผลงานวิจัย วิชาการ และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  บริการวิชาการด้านสุขภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม 
เป้าประสงค์ที ่๓.๑  พัฒนาความเชี่ยวชาญด้านบริการวิชาการในด้านการจัดการสุขภาพแก่บุคลากร 

 เป้าประสงค์ที่ ๓.๒  พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ 
 เป้าประสงค์ที ่๓.3  พัฒนาบุคลากรสาธารณสุขให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาพ  

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
  1. จ านวนหลักสูตรด้านการจัดการสุขภาพ (ท้ังระยะสั้น  และ/หรือระยะยาว)  
  2. จ านวนอาจารย์ที่ได้รับการยอมรับในการเป็นวิทยากรภายนอก  

3. ร้อยละของบุคลากรได้รับเชิญเป็นวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ /กรรมการวิชาชีพ/ที่ปรึกษา ตามความเชี่ยวชาญที่จัดโดยองค์กรวิชาชีพ หรือองค์กร 
วิชาการระดับชาติ  
 ๔. ร้อยละของผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรที่วิทยาลัยฯจัดบริการวิชาการมีสมรรถนะการจัดการสุขภาพ 

กลยุทธ์ 
1.ส่งเสริมการบริการวิชาการทางด้านสุขภาพที่ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม 
แผนงาน 
1.ส่งเสริมสมรรถนะบุคลากรในด้านการจัดการสุขภาพ (เป็นนักจัดการและเป็นวิทยากร)  
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔    ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญาท้องถิ่น    
เป้าประสงค์ที่ ๔.๑ บูรณาการการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการจัดการสุขภาพ    

 ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์  
1. ระดับความส าเร็จในการบูรณาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่น กับการจัดการสุขภาพ  
กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่น กับการจัดการสุขภาพ 
แผนงาน 
1.บูรณาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการจัดการสุขภาพ 

 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕  การพัฒนาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง 
 เป้าประสงค์ที่ ๕.๑ วิทยาลัยมีการบริหารจัดการที่ทันสมัย โดยใช้หลักธรรมาภิบาล และมีความผาสุกในการปฏิบัติงาน 
 ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์  
 1. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาองค์กรคุณธรรมและธรรมาภิบาล 
 2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
 3. จ านวนหน่วยงานภายนอกที่มาศึกษาดูงาน 
 ๔. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศ 

กลยุทธ์ 
 1. เร่งรัดการพัฒนาสถาบันให้เป็นองค์กรคุณธรรม 
 2. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
 3. พัฒนาระบบและเพ่ิมประสิทธิภาพเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการบริหารจัดการตามพันธกิจของวิทยาลัย  

แผนงาน 
1. แผนพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรธรรมภิบาล และองค์กรสีเขียว 
2.แผนพัฒนาระบบสารสนเทศ และเพ่ิมประสิทธิภาพเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการบริหารจัดการตามพันธกิจของวิทยาลัย 
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 เป้าประสงค์ที่ ๕.2 บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ โดดเด่นเฉพาะด้าน และเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
 ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์  
 1. จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนที่มีความเชี่ยวชาญ  และได้รับการยอมรับเป็นวิทยากร 
 2. จ านวนบุคลากรที่เป็นต้นแบบด้านการจัดการสุขภาพ 

กลยุทธ์ 
1. เพ่ิมความสามารถของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญโดดเด่นเฉพาะด้าน (การจัดการสุขภาพ)       
๒.พัฒนาบุคลากรให้สร้างผลงานที่มีคุณค่าต่อองค์กร 
แผนงาน 
1. แผนพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการสุขภาพ 
2. แผนพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการบริหารการศึกษาและบริหารหลักสูตร 
 

ทั้งนีเ้พ่ือให้การน าแผนกลยุทธ์ลงสู่การปฏิบัติทีมี่ประสิทธิภาพ มีการมอบหมายความรับผิดชอบหลักและความรับผิดชอบรอง ดังนี้ 
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กลยุทธ์ กลุ่มงานอ านวยการ กลุ่มงานวิชาการ 
กลุ่มงาน 

วิจัย บริการวชิาการ 

๑.๑ สอนและพัฒนานักศึกษาพยาบาลให้มีสมรรถนะเชิงวิชาชีพ และการจัดการสุขภาพ
บนพื้นฐานการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายบริการ
สุขภาพ 

   

๑.๒ พัฒนาทีมเครือข่ายความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตพยาบาล    
๒.๑ เร่งรัดการผลิต เผยแพร่ผลงานวิชาการท่ีตอบสนองความต้องการของสังคม    
๓.๑ ส่งเสริมการบริการวิชาการทางด้านสุขภาพที่ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคม 

   

๔.๑ ส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น กับการจัดการสุขภาพ 

   

๕.๑ เร่งรัดการพัฒนาสถาบันให้เป็นองค์กรคุณธรรม    
5.2 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรโดยใช้หลักธรรมาภิบาล    
5.3 พัฒนาระบบและเพ่ิมประสิทธิภาพเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการบริหารจัดการ
ตามพันธกิจของวิทยาลัย 

   

5.4 เพ่ิมความสามารถของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญโดดเด่นเฉพาะด้าน (การจัดการ
สุขภาพ) 

   

5.5 พัฒนาบุคลากรให้สร้างผลงานที่มีคุณค่าต่อองค์กร    
หมายเหตุ :           ผู้รับผิดชอบหลัก              ผู้รับผิดชอบรอง 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดหลัก กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ ตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕60  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 

 
ตามท่ีคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ และคณาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช รวมกันก าหนดวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้น าการผลิตบัณฑิ ตพยาบาล และ

พัฒนาก าลังคนด้านสาธารณสุข ในการจัดการสุขภาพในเขตภาคเหนือ ภายในปี 2563  จึงได้ก าหนดแผนกลยุทธ์ (5 ปี) พ.ศ. 25 59-2563   โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ 5 
ประเด็นหลัก 8 เป้าประสงค์ 19 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์  10 กลยุทธ์  7 แผนงาน  และได้ด าเนินการแปลงแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ  โดยจัดท าโครงการตามกลยุทธ์  จ านวน 14 
โครงการ โครงการตามพันธกิจ จ านวน 35 โครงการ และโครงการวิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ จ านวน 2 โครงการ ดังนั้นโครงการที่ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ ๒๕60  มีจ านวนทั้งสิ้น 51 โครงการ  รายละเอียดแสดงดังนี้ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด
เป้าประสงค์ 

กลยุทธ์ โครงการ 
ตามกลยุทธ์ 

โครงการ 
ตามพันธกิจ 

โครงการ
วิทยาลัย
เครือข่าย
ภาคเหนือ 

รวมจ านวน 
(โครงการ) 

1 การผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพและมี
คุณลักษณะเป็นนักจัดการสุขภาพ  

๑ 5 2  
 

3 10 2 15 

2 วิจัยและสร้างผลงานวิชาการด้านสุขภาพที่
ตอบสนองความต้องการของสังคม 

๑ 3 1 
 

2 2 0 4 

3 บริการวิชาการด้านสุขภาพให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชนและสังคม 

3 4 1 
 

3 4 0 7 

๔ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๑ ๑ 1 
 

1 1 0 2 

๕. การพัฒนาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง  2 6 5 5 18 0 23 
สรุปจ านวนทั้งหมด 8 19 10 14 35 2 51 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์  แผนงาน   โครงการ/กจิกรรม กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

1 การผลิต
บัณฑิตพยาบาลที่
มีคุณภาพและมี
คุณลักษณะเป็น
นักจัดการสุขภาพ 
(ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
สบช.) 

1.1 บัณฑิตมี
สมรรถนะเชิง
วิชาชีพและการ
จัดการสุขภาพบน
พื้นฐานการดูแล
ด้วยหัวใจ ความ
เป็นมนุษย์ 
(เป้าประสงค์ที่ ๑) 

๑. ร้อยละของบัณฑิตที่สอบใบ 
อนุญาตประกอบวิชาชีพผ่านครั้ง
แรก 
๒. ค่าเฉลี่ยคุณลักษณะของนัก
จัดการสุขภาพบนพื้นฐานการดูแล
ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา (ประเมินโดย
อาจารย์ผู้สอน) 
๓. ค่าเฉลี่ยผลการประเมิน
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา 
(TQF) สาขาพยาบาลศาสตร์ มี
ค่าเฉลี่ยระดับดี (ประเมินโดยผู้ใช้
บัณฑิต) 
๔. ระดับความส าเร็จของ
คุณลักษณะบัณฑิตในศตวรรษที่ 
๒๑ ของผู้ส าเร็จการศึกษามี
ค่าเฉลี่ยในระดับดี (ประเมินโดย
ผู้ใช้บัณฑิต) 
๕. ค่าคะแนนเฉลี่ยอัตลักษณ์
บัณฑิตมีค่าเฉลี่ยในระดับดี 
(ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิต และ
บัณฑิต) (สอดคล้อง ข้อที่ ๑ และ 
๒ สบช.) 

๑. สอนและพัฒนา
นักศึกษาพยาบาลให้มี
สมรรถนะเชิงวิชาชีพ 
และการจัดการสุขภาพ
บนพื้นฐานการดูแลด้วย
หัวใจความเป็นมนุษย์
โดยการมีส่วนร่วมของ
เครือข่ายบริการสุขภาพ  
(กลยุทธที่ ๒,๓ สบช.) 
๒. พัฒนาทีมเครือข่าย
ความร่วมมือในการ
ผลิตบัณฑิตพยาบาล 
(กลยุทธที่ ๘ สบช.) 

๑.1.ร้อยละของ
นักศึกษาแต่ละช้ันปีมี
สมรรถนะเชิงวิชาชีพ
ตามเกณฑ์ของแต่ละช้ัน
อยู่ในระดับดีขึ้นไป  
๑.๒. ร้อยละของ
นักศึกษาแต่ละช้ันปีมี
คุณลักษณะของนัก
จัดการสุขภาพบน
พื้นฐานการดูแลด้วยหัว
ใจความเป็นมนุษย์ อยู่
ในระดับดีขึ้นไป  
๑.3.ร้อยละของ
นักศึกษาแต่ละช้ันปีมี
ทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ ๒๑  
๒.๑.จ านวนเครือข่าย
ความร่วมมือที่ก่อ ให้เกิด
คุณค่าทางวิชาการและ
วิชาชีพ (วัดกลยุทธ์ท่ี ๒) 
  

1.พัฒนาคุณภาพ
บัณฑิตให้เป็นที่
ยอมรับของสังคม
ในระดับประเทศ 
 

1.โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ ๒๑ สู่นักจัดการสุขภาพ (โครงการ
ตามกลยุทธ์) 

กลุ่มงานวิชาการ 

2.โครงการการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (โครงการตามกลยุทธ์) 

กลุ่มงานวิชาการ 

3.โครงการประสานความร่วมมือเครือข่าย
สุขภาพเชิงรุกเพื่อผลิตบัณฑิตพยาบาลให้เป็น
นักจัดการสุขภาพ (โครงการตามกลยุทธ์) 

กลุ่มงานวิชาการ 

4.โครงการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมอัต
ลักษณ์บัณฑิต (งานประจ า) 

กลุ่มงานวิชาการ 

5.โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีเอกลักษณ์
สถาบัน (งานประจ า) 

กลุ่มงานวิชาการ 

6.โครงการเตรียมความพร้อมสอบขึ้น
ทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ (งานประจ า) 

กลุ่มงานวิชาการ 

7.โครงการส่งเสริมความภาคภูมิใจในวิชาชีพ
พยาบาล (งานประจ า) 

กลุ่มงานวิชาการ 

8.โครงการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์
(งานประจ า) 

กลุ่มงานวิชาการ 

9.โครงการพัฒนาผู้น าชมรมนักศึกษา
เครือข่ายภาคเหนือ (โครงการวิทยาลัย
เครือข่าย) 

กลุ่มงานวิชาการ 

10.โครงการพัฒนาบัณฑิตดีศรีพุทธชินราชสู่
อาชีพพยาบาล (งานประจ า) 

กลุ่มงานวิชาการ 
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     11.โครงการพัฒนาความร่วมมือระหว่าง
สถาบันกับหน่วยงานภายนอก (งานประจ า) 

กลุ่มงานวิชาการ 

12.โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของการ
ด าเนินกิจกรรมของสโมสรนักศึกษาโดยใช้การ
ประกันคุณภาพการศึกษา (งานประจ า) 

กลุ่มงานวิชาการ 

13.โครงการสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วม
ประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิชาการ
หรือนวัตกรรมทั้งในและนอกสถาบัน (งาน
ประจ า) 

กลุ่มงานวิชาการ 

14.โครงการพัฒนาความรู้และประสบการณ์
ให้ศิษย์เก่า (งานประจ า) 

กลุ่มงานวิชาการ 

      15.โครงการสร้างเสริมทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาวิทยาลัยเครือข่าย
ภาคเหนือ (โครงการวิทยาลัยเครือข่าย) 

กลุ่มงานวิชาการ 

2 วิจัยและสร้าง
ผลงานวิชาการ
ด้านสุขภาพที่
ตอบสนองความ
ต้องการของสังคม 

2.1 วิทยาลัยฯมี
องค์ความรู้/
นวัตกรรมที่มี
คุณภาพและ
ตอบสนองความ
ต้องการของ
สังคมและระบบ
บริการสุขภาพ   

1. ร้อยละของผลงานถ่วงน้ าหนัก 
ของผลงานวิชาการของอาจารย์ 
2. ระดับความส าเร็จ(คุณภาพ)  
ของผลงานทางวิจัยและวิชาการที่ตี
ได้รับการพิมพ์ 
3. จ านวนแนวปฏิบัติที่ดีในการ
จัดการสุขภาพบุคคล  

๑. เร่งรัดการผลิต 
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
ที่ตอบสนองความ
ต้องการของสังคม 

๑. ร้อยละของผลงาน
ถ่วงน้ าหนักของผลงาน
วิชาการของอาจารย์  
2. จ านวนบุคลากรที่
ผลิตผลงานที่มีคุณค่า
ต่อองค์กร (งานวิชาการ
ที่ได้รับการตีพิมพ์) 

1.สนับสนุนการ
ผลิต เผยแพร่
ผลงานวิจัย 
วิชาการ และ     
นวัตกรรมที่มี
คุณภาพ 

16.โครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์ (โครงการตามกลยุทธ์) 

กลุ่มงานวิจัย 
บริการวิชาการ 

17.โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการการเขยีนนิพนธ์
ต้นฉบบัเพื่อการตีพมิพ์(โครงการตามกลยุทธ์) 

กลุ่มงานวิจัย 
บริการวิชาการ 

18.โครงการสนับสนุนทุนทรัพยากรเพื่อ
ส่งเสริมการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัยและ
ผลงานวิชาการ  (งานประจ า) 

กลุ่มงานวิจัย 
บริการวิชาการ 

19.โครงการพัฒนากระบวนการจัดการ
ความรู้เพื่อสร้างแนวปฏิบัติที่ดีในองค์กร (งาน
ประจ า) 

กลุ่มงานวิจัย 
บริการวิชาการ 
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3 บริการวิชาการ
ด้านสุขภาพให้
สอดคล้องกับ
ความต้องการของ
ชุมชนและสังคม 

3.1 พัฒนาความ
เช่ียวชาญด้าน
บริการวิชาการใน
ด้านการจัดการ
สุขภาพแก่
บุคลากร 
3.2 พัฒนาศูนย์
ความเป็นเลิศด้าน
การจัดการสุขภาพ
ที่มีประสิทธิภาพ 
3.3 พัฒนา 
บุคลาการ
สาธารณสุขให้มี
ศักยภาพในการ
จัดการสุขภาพ 
 

1.จ านวนหลักสูตรด้านการจัดการ
สุขภาพ (ทั้งระยะสั้น  และ/หรือ
ระยะยาว) (ผู้รับผิดชอบกลุ่ม
งานวิจัย บริการวิชาการ และงาน
ทรัพยากรบุคคล กลุ่มงาน
อ านวยการ) 
2. จ านวนอาจารย์ที่ได้รับการ
ยอมรับในการเป็นวิทยากร
ภายนอก (ผู้รับผิดชอบกลุ่ม
งานวิจัย บริการวิชาการ และงาน
ทรัพยากรบุคคล กลุ่มงาน
อ านวยการ) 
3. ร้อยละของบุคลากรได้รับเชิญ
เป็นวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ /
กรรมการวิชาชีพ/ที่ปรึกษา ตาม
ความเช่ียวชาญที่จัดโดยองค์กร
วิชาชีพ หรือองค์กรวิชาการ
ระดับชาติ (ผู้รับผิดชอบกลุ่ม
งานวิจัย บริการวิชาการ และงาน
ทรัพยากรบุคคล กลุ่มงาน
อ านวยการ) 
๔. ร้อยละของผู้ผา่นการอบรม
หลักสตูรที่วิทยาลัยฯจดับริการ
วิชาการมีสมรรถนะการจดัการ
สุขภาพ 

1.ส่งเสริมการบริการ
วิชาการทางด้าน
สุขภาพที่ได้มาตรฐาน
และสอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคม 
 

1. ร้อยละของอาจารย์
ที่ได้รับการยอมรับใน
การเป็นวิทยากร
ภายนอก (อย่างน้อย
ร้อยละ ๑5) 
2. จ านวนหลักสูตร
ด้านการจัดการสุขภาพ
ทั้งระยะสั้นและระยะ
ยาว  (อย่างน้อยปีละ 
๑) หลักสูตร 
3.ร้อยละของบุคลากร
สาธารณสุขท่ีผ่านการ
อบรมมสีมรรถนะดา้น
การจัดการสุขภาพ
(ผ่านเกณฑ์อย่างน้อย
ร้อยละ ๘๐)  
4. ร้อยละความส าเร็จ
ของการด าเนินงานศูนย์
ความเป็นเลิศ 
Excellence Center ที่
ผ่านเกณฑ์ สบช. 
(เกณฑ์: การเป็น
วิทยากรด้านโรคเรื้อรัง
ที่เป็นที่ยอมรับ, เพิ่ม
จ านวนองค์ความรู้) 

1.ส่งเสริม
สมรรถนะบุคลากร
ในด้านการจัดการ
สุขภาพ (เป็นนัก
จัดการและเป็น
วิทยากร)  

20.โครงการสร้างความเข้มแข็งด้านการ
จัดการโรคเรื้อรังในชุมชนบ้านคลอง ปี 3 
(งานประจ า) 

กลุ่มงานวิจัย 
บริการวิชาการ 

21.โครงการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาการพยาบาลวิกฤตทารกแรกเกิด รุ่น 4 
(service plan สาขา Newborn ) (โครงการ
ตามกลยุทธ์) 

กลุ่มงานวิจัย 
บริการวิชาการ 

22.โครงการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาการพยาบาลวิกฤตทารกแรกเกิด รุ่น 5 
(service plan สาขา Newborn ) (โครงการ
ตามกลยุทธ์) 

กลุ่มงานวิจัย 
บริการวิชาการ 

23.โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการประจ าปี 
2560 เรื่อง การรักษาพยาบาลขั้นต้นในการ
ให้บริการในระดับปฐมภูมิ ) (โครงการตาม
กลยุทธ์) 

กลุ่มงานวิจัย 
บริการวิชาการ 

24.โครงการบูรณาการพันธกิจ 4 ด้าน (งาน
ประจ า) 

กลุ่มงานวิจัย 
บริการวิชาการ 

25.โครงการอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขา
เวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาเบื้องต้น) รุ่นที่ 16 
(service plan สาขา ปฐมภมูิ ) (งานประจ า) 

กลุ่มงานวิจัย 
บริการวิชาการ 

    

26.โครงการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยเหลือ
พยาบาล รุ่นที่ 1 (งานประจ า) 
 
 

กลุ่มงานวิจัย 
บริการวิชาการ 
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๔ ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4.1. บูรณาการ
การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม
สิ่งแวดล้อมและ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นกับการ
จัดการสุขภาพ 

1. ระดับความส าเร็จในการบูรณา
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
กับการจัดการสุขภาพ (ระดับ
ความส าเร็จดูจากหน้า 106 สกอ. 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 เกณฑ์มาตรฐาน 6 
ข้อ = 5 คะแนน) 

1.ส่งเสริมให้บุคลากร
และนักศึกษาท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม
สิ่งแวดล้อมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น กับการ
จัดการสุขภาพ 

1. จ านวนรายวิชาชีพ 
ที่บูรณาการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม
สิ่งแวดล้อม และภมูิ
ปัญญาท้องถิ่นกับการ
จัดการสุขภาพปี 
การศึกษาละ 1 ราย
วิชาชีพ 
2.มีนวัตกรรมท่าออก
ก าลังกายประกอบดนตรี
มังคละที่เป็นเอกลักษณ์
ของสถาบัน 

1.บูรณาการท านุ
บ ารุงศิลป 
วัฒนธรรม
สิ่งแวดล้อม และ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กับการจัดการ
สุขภาพ 
 

27.โครงการบูรณาการ  การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นกับการจัดการสุขภาพ  (โครงการตาม
กลยุทธ์) 

กลุ่มงานวิชาการ 

28.โครงการพุทธชินราชร่วมใจอนุรักษ์
พัฒนาและสร้างเสริมเอกลักษณ์
ศิลปวัฒนธรรม  (งานประจ า) 

กลุ่มงานอ านวยการ 

๕. การพัฒนา
วิทยาลัยให้เป็น
องค์กรสมรรถนะ
สูง (ย.2 สบช.) 

5.1. วิทยาลัยมี
การบริหารจัดการ
ที่ทันสมัย โดยใช้
หลัก    ธรรมาภิ
บาล และมีความ
ผาสุกในการ
ปฏิบัติงาน (ป.3 
สบช.) 

1. ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาองค์กรคุณธรรมและ 
ธรรมาภิบาล (KPI.9 สบช.)  
(ตามเกณฑ์) 
2. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการในการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน 
3. จ านวนหน่วยงานภายนอกที่มา
ศึกษาดูงาน 
๔. บุคลากรมีความพึงพอใจในการ
ใช้ระบบสารสนเทศในระดับ
มากกว่า 3.51 ขึ้นไป 

1. เร่งรัดการพัฒนา
สถาบันให้เป็นองค์กร
คุณธรรม 
2. พัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการองค์กร
โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
3. พัฒนาระบบและ
เพิ่มประสิทธิภาพ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ไปใช้ในการบริหาร
จัดการตามพันธกิจของ
วิทยาลัย 

1. ระดับความส าเร็จ
ของการพัฒนาองค์กร
คุณธรรม (KPI.9 สบช.) 
2. ระดับความส าเร็จ
ของการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศไปใช้ในการ
บริหารจัดการตาม 
พันธกิจของวิทยาลัย 

1. แผนพัฒนา
องค์กรให้เป็น
องค์กรธรรมภิบาล 
และองค์กรสีเขียว 
2.แผนพัฒนา
ระบบสารสนเทศ 
และเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
เทคโนโลยีสาร 
สนเทศไปใช้ใน
การบริหาร
จัดการตามพันธ
กิจของวิทยาลัย 

29.โครงการพัฒนาบุคลากรในการน าระบบ
และกลไกการบริหารจัดการองค์กรไปพัฒนา
งาน  (งานประจ า) 

กลุ่มงานอ านวยการ 

30.โครงการพัฒนาการท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพโดยการใช้แผนกลยุทธ์ และ
แผนปฏิบัติการ  (งานประจ า) 

กลุ่มงานอ านวยการ 

31.โครงการพัฒนาการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  (งาน
ประจ า) 

กลุ่มงานอ านวยการ 

32.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรด้านการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตรและสถาบัน 
(งานประจ า) 

กลุ่มงานอ านวยการ 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์  แผนงาน   โครงการ/กจิกรรม กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 

33.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากร
ด้านบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
(งานประจ า) 

กลุ่มงานอ านวยการ 

34.โครงการพัฒนาสารสนเทศและฐานข้อมูล 
(งานประจ า) 

กลุ่มงานอ านวยการ 

35.โครงการพัฒนาระบบโสตทัศนุปกรณ์เพื่อ
การศึกษา (งานประจ า) 

กลุ่มงานอ านวยการ 

36.โครงการพัฒนาการบริหารจัดการระบบ
สารสนเทศและห้องปฏิบัติการ (งานประจ า) 

กลุ่มงานอ านวยการ 

37.โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการพยาบาล
และการพยาบาลเสมือนจริง (งานประจ า) 

กลุ่มงานอ านวยการ 

38.โครงการการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
ห้องสมุด วพบ.พุทธชินราช (งานประจ า) 

กลุ่มงานอ านวยการ 

39.โครงการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรสี
เขียว  (โครงการตามกลยุทธ์) 

กลุ่มงานอ านวยการ 

40.โครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ซ้อมแผนการ
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและคุ้มครองภัย  
ภัยธรรมชาติและภัย (งานประจ า) 

กลุ่มงานอ านวยการ 

      41.โครงการพัฒนาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่ง
คุณธรรม (โครงการตามกลยุทธ์) 

กลุ่มงานอ านวยการ 

      42.โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรด้วย
ประชาสัมพันธ์ (งานประจ า) 
 
 

กลุ่มงานอ านวยการ 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์  แผนงาน   โครงการ/กจิกรรม กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

      43.โครงการพัฒนาบุคคลกรในการจัดการ
สุขภาพ และสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ 
(งานประจ า) 

กลุ่มงานอ านวยการ 

      44.แผนการใช้จ่ายการบริหารงานประจ า กลุ่มงานอ านวยการ 
 5.2. บุคลากรมี

ความเช่ียวชาญ 
โดดเด่นเฉพาะ
ด้าน และเป็น
ผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง (ป.
4 สบช.) 

1.จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนที่
มีความเช่ียวชาญ  และได้รับการ
ยอมรับเป็นวิทยากร 
2. จ านวนบุคลากรที่เป็นต้นแบบ
ด้านการจัดการสุขภาพ 

1.เพิ่มความสามารถ
ของบุคลากรให้มีความ
เช่ียวชาญ 
 โดดเด่นเฉพาะด้าน 
(การจัดการสุขภาพ) 
๒.พัฒนาบุคลากรให้
สร้างผลงานที่มีคุณค่า
ต่อองค์กร 

1. ร้อยละของบุคลากร
ได้รับการพัฒนาความ 
สามารถให้มีความ
เช่ียวชาญ โดดเด่นเฉพาะ
ด้าน (การจัดการสุขภาพ) 
 

1. แผนพัฒนา
บุคลากรให้มีความ
เช่ียวชาญด้านการ
จัดการสุขภาพ 
 
 

45.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกับการ
จัดการสุขภาพ  (โครงการตามกลยุทธ์) 

กลุ่มงานอ านวยการ 

46.โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และ
บุคคลากรสายสนับสนุนตามสมรรถนะความ
เช่ียวชาญ (งานประจ า) 

กลุ่มงานอ านวยการ 

47.โครงการพัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษ
ที่ ๒๑ (งานประจ า) 

กลุ่มงานอ านวยการ
และกลุม่งานวิชาการ 

48.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
ระบบทะเบียนและการประเมินผลการเรียนการ
สอนส าหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ (งานประจ า) 

กลุ่มงานวิชาการ 

51.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา    
องค์กรตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัยฯ(งานประจ า) 

กลุ่มงานอ านวยการ 

      2.แผนพัฒนาอาจารย์  
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจ า
หลักสูตรให้มีความ
เช่ียวชาญด้านการ
จัดการบรหิารการ 
ศึกษาและบริหาร
หลักสูตร 

49 .โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหาร
หลักสูตรพยาบาลพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ปรับปรุง ปีพ.ศ.๒๕๖๐ (โครงการตามกลยุทธ์) 

กลุ่มงานอ านวยการ
และกลุ่มงานวิชาการ 

50. โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหาร
การศึกษา และการบริหารหลักสูตรใน
ศตวรรษที่21  (โครงการตามกลยุทธ์) 

กลุ่มงานอ านวยการ
และกลุ่มงาน
วิชาการ 
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แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2560 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  การผลติบัณฑติพยาบาลที่มีคณุภาพและมีคุณลักษณะเป็นนักจัดการสุขภาพ 
เปูาประสงค์ : ๑.๑ บณัฑิตมีสมรรถนะเชิงวิชาชีพและการจดัการสุขภาพบนพื้นฐานการดูแลด๎วยหัวใจความเป็นมนษุย์ 
ตัวชี้วัดเปูาประสงค์ ๑. ร๎อยละของบัณฑติที่สอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผํานครั้งแรก 
 ๒. คําเฉลี่ยคณุลักษณะของนักจัดการสุขภาพบนพื้นฐานการดูแลด๎วยหัวใจความเป็นมนุษย์ของผู๎ส าเรจ็การศึกษา  
 ๓. คําเฉลี่ยผลการประเมินคณุภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิอุดมศึกษา (TQF) สาขาพยาบาลศาสตร์ มีคาํเฉลีย่ระดับดี  
 ๔. ระดับความส าเร็จของคุณลักษณะบณัฑิตในศตวรรษที่ ๒๑ ของผู๎ส าเร็จการศึกษา  
 ๕. คําคะแนนเฉลี่ยอตัลักษณ์บัณฑิตมีคําเฉลี่ยระดบัดี   
กลยุทธ ์ ๑. สอนและพัฒนานักศึกษาพยาบาลให๎มสีมรรถนะเชิงวิชาชีพ และการจัดการสุขภาพบนพื้นฐานการดูแลด๎วยหัวใจความเป็นมนุษย์โดยการมีสํวนรํวมของเครือขํายบรกิารสุขภาพ  
 ๒. พัฒนาทีมเครือขํายความรํวมมอืในการผลติบัณฑิตพยาบาล  
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ : ๑.๑  ร๎อยละของนักศึกษาแตลํะชัน้ปีมีสมรรถนะเชิงวิชาชีพตามเกณฑ์ที่ก าหนดของแตลํะชั้นอยูํในระดับดึขึ้นไป  
 ๑.๒. ร๎อยละของนักศึกษาแตํละช้ันปีมีคุณลักษณะของนักจัดการสุขภาพบนพ้ืนฐานการดูแลด๎วยหัวใจความเป็นมนุษย์อยูํในระดับดีขึ้นไป  
 ๑.๓  ร๎อยละของนักศึกษาแตลํะชัน้ปีมีทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ ๒๑  
 ๒.๑  จ านวนเครือขํายความรํวมมอืท่ีกํอให๎เกิดคุณคําทางวิชาการและวิชาชีพ  
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  รองผู๎อ านวยการกลุํมงานวิชาการ  
ชื่อแผนงาน ๑. พัฒนาคุณภาพบัณฑิตให๎เป็นทีย่อมรับของสังคมในระดับประเทศ 
วัตถุประสงค์ของแผนงาน ๑. เพื่อผลิตและพัฒนาบณัฑิตให๎มสีมรรถนะเชิงวิชาชีพและการจัดการสุขภาพบนพื้นฐานการดูแลด๎วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 
ตัวชี้วัดแผนงาน ๑. ร๎อยละของบัณฑติที่สอบใบประกอบวิชาชีพหรือข๎อสอบมาตรฐานผํานในครั้งแรก 
 ๒. คําเฉลี่ยผลการประเมินคณุลักษณะบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)  
 ๓. คําคะแนนเฉลี่ยคุณลักษณะบณัฑิตในศตวรรษที่ ๒๑ ของนักศึกษาทุกช้ันป ี
 ๔. ร๎อยละของบัณฑติมีคณุลักษณะของนักจัดการสุขภาพในระดับดขีึ้นไป  (วัดปีการศึกษา 2560) 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เปูาหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่ ๑ 
โครงการส่งเสริมทกัษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑  
สู่นักจัดการสุขภาพ  
(โครงการตามกลยุทธ)์ 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อพัฒนานักศึกษาให๎มีทักษะ
การเรยีนรู๎ในศตวรรษท่ี ๒๑ 
(ได๎แกํ ภาษาอังกฤษ  ความคิด
สร๎างสรรค์และนวตักรรม ไอที
และเทคโนโลยี  การพยาบาล)
ทํามกลางความหลากหลาย
วัฒนธรรมสูํการเป็นนักจัดการ
สุขภาพ 

๑. ร๎อยละ ๑๐๐ของ
นักศึกษาได๎รบัการสํงเสริม
ทักษะการเรยีนรู๎ในศตวรรษ
ที่ ๒๑ 
๒. คําเฉลี่ยความคิดเห็น 
นักศึกษาตํอกิจกรรมอยูํใน
ระดับดี(เทํากับหรือมากกวํา 
๓.๕๑) 
๓. ร๎อยละ๘๐ ของนักศึกษา
แตํละชั้นปีมีทักษะการ
เรียนรู๎ในศตวรรษที่ ๒๑ 
ตามระดับความสามารถของ
แตํละชั้นปีในระดับดีขึ้นไป 
๔. ร๎อยละ ๙๐ ของนักศึกษา 
มีคุณลักษณะของนักจัดการ
สุขภาพตามระดับความ 
สามารถของแตํละชั้นปีใน 
ระดับดีขึ้นไป (เริม่ประเมิน 
ปีการศึกษา ๒๕๕๙) 

กิจกรรมที่ ๑ 
การเตรียมความพรอ้ม 
สู่การเป็นนักจัดการ
สุขภาพ  
๑.๑ การเตรียมความพร๎อม
ของนักศึกษาช้ันปีที๑่  
๑.๒ การเตรียมความ
พร๎อมนักศึกษาช้ันปีท่ี ๒ 
๑.๓ การเตรียมความ
พร๎อมนักศึกษาช้ันปีท่ี ๓ 
๑.๔ การเตรียมความพรอ๎ม
นักศึกษาช้ันปีท่ี ๔  
(เตรยีมความพร๎อมเกีย่วกับ
นักจัดการสุขภาพ  
หลักสตูรความปลอดภัย 
ในผู๎ปุวย และรายวิชาที่จะ
เรยีนในปกีารศึกษา ๒๕60 
ไดแ๎กํ วิชาป.บริหารการ
พยาบาล วิชาป.การ
รักษาพยาบาลเบื้องต๎น 
วิชาป.การพยาบาล
ครอบครัวและชุมชน2 
วิชาป.การพยาบาลมารดาฯ
2) 

ช้ันปีท่ี ๑ (รุํน ๖๙) 
จ านวน ๑๔๐ คน 
ช้ันปีท่ี ๒ (รุํน ๖8) 
จ านวน ๑๓๗ คน 
ช้ันปีท่ี ๓ (รุํน ๖7) 
จ านวน ๑๔๖ คน 
ช้ันปีท่ี ๔ (รุํน ๖6) 
จ านวน  ๑๔๖  คน 

กิจกรรมที่ ๑ 
(งบประมาณของนักศกึษา 
ช้ันปีท่ี ๑ รวมอยูํในกิจกรรม
เส๎นทางสีขาวก๎าวสูํวิชาชีพ
พยาบาล) 
งบประมาณของนักศึกษา 
ช้ันปีท่ี ๒-๔  
๑.คําตอบแทนวิทยากร  
หนํวยงานเอกชน ๓ช่ัวโมงx  
ชม.ละ ๑,๒๐๐ บาท เป็นเงิน 
๓,๖๐๐ บาท 
๒.คําเดินทางวิทยากร  
เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท 
๓. คําที่พักวิทยากร จ านวน 1 คืน 
x ๑,๕๐๐ บาท เป็นเงิน 1,500 
บาท 
๔. คําอาหารเย็นวิทยากร  
๑ มื้อ x  ๑๓๐ บาท  
เป็นเงิน ๑๓๐ บาท 
๕. คําเอกสาร และวัสดุ 
อุปกรณ์ ๕,๐๐๐ บาท 
 
รวมเงินกิจกรรมที่ ๑  
เป็นเงิน ๑๖,๒๓๐ บาท 
 

ปีการศึกษา 
2560 
ช้ันปีท่ี ๑  
กํอนเปิดภาคเรียน 
๓ สัปดาห ์
ช้ันปีท่ี ๒  
กํอนเปิดภาคเรียน 
๑ สัปดาห ์
ช้ันปีท่ี ๓  
กํอนเปิดภาคเรียน 
๑ สัปดาห ์
ช้ันปีท่ี ๔  
กํอนเปิดภาคเรียน 
๑ สัปดาห ์

- นักศึกษา 
มีความพร๎อมใน
การเรยีน 
 

อ.ภุมรินทร ์
อ.จุฑามาศ 
อ.ปิยพงศ์ 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เปูาหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

 ๑. ร๎อยละ ๑๐๐ของ
นักศึกษาได๎รบัความรู๎การ
เป็นนักจัดการสุขภาพ 
๒. คําเฉลี่ยความคิดเห็น 
นักศึกษาตํอกิจกรรมอยูํใน
ระดับดี(เทํากับหรือมากกวํา 
๓.๕๑) 
 

กิจกรรมที่ ๒ 
การให้ความรู้เป็น 
นักจัดการสขุภาพ  
 

ช้ันปีท่ี ๑ (รุํน ๖๘) 
จ านวน ๑๔๐ คน 
ช้ันปีท่ี ๒ (รุํน 67) 
จ านวน ๑๓๗ คน 
ช้ันปีท่ี ๓ (รุํน 66)  
จ านวน ๑๔๖ คน 
ช้ันปีท่ี ๔ (รุํน 65) 
จ านวน  ๑๔๖  คน 

๑.คําตอบแทนวิทยากรจาก
หนํวยงานเอกชน 
6ช่ัวโมงxชม.ละ ๑,๒๐๐ บาท 
เป็นเงิน ๓,๖๐๐ บาท 
๒.คําเดินทางวิทยากร  
เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท 
๓. คําที่พักวิทยากร จ านวน 2 
คืน x ๑,๕๐๐ บาท เป็นเงิน 
3,000 บาท 
๔. คําอาหารเย็นวิทยากร 2 มื้อ x  
๑๓๐ บาท เป็นเงิน 26๐ บาท 
๕. คําอาหารวําง 1 มือ้ x 25 
บาท x 2 วัน เป็นเงิน 50 บาท  
6. คําเอกสาร 2,000 บาท 
7. วัสดุ อุปกรณ์ 3,๐๐๐ บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ ๒  
เป็นเงิน 17,910 บาท 

ปีการศึกษา 
2559 
ภาคเรยีนที่ 1 - 3 

-นักศึกษา 
มีความรู๎ความ
เข๎าใจเกี่ยวกับ 
นักจัดการ
สุขภาพ 

อ.ปิยะเนตร 
อ.จุฑามาศ 
อ.ปิยพงษ ์
 

 ๑. ร๎อยละ ๑๐๐ของ
นักศึกษาได๎รบัการสํงเสริม
ทักษะการเรยีนรู๎ในศตวรรษ
ที่ ๒๑ ด๎านภาษาอังกฤษ 
๒. คําเฉลี่ยความคิดเห็น 
นักศึกษาตํอกิจกรรมอยูํใน
ระดับดี(เทํากับหรือมากกวํา 
๓.๕๑) 

กิจกรรมที่ ๓ 
การเสริมทักษะการเรียนรู้ 
ภาษาอังกฤษ ใน ชม. 
Self Study หรือ EQ 
day 
 

นักศึกษาช้ัน ปีท่ี ๑  
จ านวน  ๑๓๗ คน 
นักศึกษาช้ัน ปีท่ี ๒ 
จ านวน ๑๔๖ คน 
นักศึกษาช้ัน ปีท่ี ๓ 
จ านวน  ๑๔๖ คน 
นักศึกษาช้ัน ปีท่ี ๔
จ านวน  ๑๕๖ คน 

กิจกรรมที่ 3 
๑. คําถํายเอกสาร ๒๐,๐๐๐ 
บาท  
๒.คําวัสดุ ๑๒,๐๐๐ บาท 
 
 
รวมเงินกิจกรรมที่ 3  
เป็นเงิน ๓๒,๐๐๐ บาท 

ช้ันปีท่ี ๑  
พุธที่ ๑ ของเดือน 
ช้ันปีท่ี ๒  
พุธที่ ๓ ของเดือน 
ช้ันปีท่ี ๓  
พุธที่ ๔ หรือ5 
ของเดือน 
 

นักศึกษาเกิด 
การเรยีนรู๎ และ
สื่อสารภาษา 
อังกฤษได๎ 
 

อ. ปิยะเนตร 
อ.จุฑากานต์ 
อ.จุฑามาศ 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เปูาหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

๓. นักศึกษาได๎รํวมประกวด
สุนทรพจน์อยํางน๎อย 1 
ครั้ง/ปีการศึกษา 
4. ร๎อยละ 80 นักศึกษาแตํ
ละชั้นมีคะแนนสอบภาษา 
อังกฤษของ สบช. เพิ่มขึ้น 

 ช้ันปีท่ี ๔  
พุธที่ ๔หรือ5 ของ
เดือน 
รํวมแขํงขันประกวด
สุนทรพจน์ 6-8 
ก.พ.60 

 ๑. ร๎อยละ ๑๐๐ ของ
นักศึกษาได๎รบัการสํงเสริม
ทักษะการเรยีนรู๎ในศตวรรษ 
ที่ ๒๑ ด๎านความคิดสร๎างสรรค์ 
และนวัตกรรม 
๒. คําเฉลี่ยความคิดเห็น 
นักศึกษาตํอกิจกรรมอยูํใน
ระดับดี(เทํากับหรือมากกวํา 
๓.๕๑) 
๓. ร๎อยละ๘๐ ของนักศึกษา
แตํละชั้นปีมีทักษะการ
เรียนรู๎ในศตวรรษที่ ๒๑ 
ตามระดับความสามารถของ
แตํละชั้นปีในระดับดีขึ้นไป 
 

กิจกรรมที่ ๔ 
กิจกรรมพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรม
ส าหรับนักศึกษาพยาบาล  
๓.๑ บรรยายให๎ความรูโ๎ดย
วิทยากรเกี่ยวกับพัฒนา
ความคิดสร๎างสรรค์ และ
นวัตกรรม และวิพากษ์
ผลงานนักศึกษา   
๓.๒ แบํงกลุมํนักศึกษาให๎
ออกแบบนวัตกรรมตาม
ความสนใจ 
๓.๓ น าเสนอผลงานนวัต 
กรรมที่ออกแบบไว ๎
๓.๔ วิพากษ์ผลงานโดย
วิทยากร 

นักศึกษาช้ัน ปีท่ี ๑  
จ านวน ๑42 คน 
นักศึกษาช้ัน ปีท่ี ๒ 
จ านวน ๑36 คน 
นักศึกษาช้ัน ปีท่ี ๓ 
จ านวน ๑๔๖ คน 
 

กิจกรรมที่ 4 
๑. คําตอบแทนวิทยากรจาก
หนํวยงานเอกชน ๖ ช่ัวโมงๆ 
ละ ๑,๒๐๐ บาท เป็นเงิน 
๗,๒๐๐ บาท 
๒. คําเดินทางวิทยากร 
๖,๐๐๐ บาท 
๓. คําที่พักวิทยากร จ านวน 1 
คืน x  ๑,๕๐๐ บาท เป็นเงิน 
1,500 บาท 
๔. คําอาหารวิทยากรมื้อ
กลางวัน มื้อเย็นจ านวน 2 มื้อ 
เป็นเงิน 210 บาท  
๕. คําถํายเอกสาร  
10,000 บาท  
6. วัสดุ อุปกรณ์ ๕,๐๐๐ บาท 
 
รวมเงินกิจกรรมที่ 4  
เป็นเงิน ๒๙,๙1๐ บาท 

ปีการศึกษา 
2559 
ภาคเรยีนที ่2 - 3 

นักศึกษา
พยาบาลได๎รับ
การพัฒนา  
เกิดความคดิ
สร๎างสรรค์และ
นวัตกรรม 
 

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

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เปูาหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

 ๑. ร๎อยละ ๑๐๐ของ
นักศึกษาได๎รบัการสํงเสริม
ทักษะการเรยีนรู๎ในศตวรรษ
ที่ ๒๑ 
๒. คําเฉลี่ยความคิดเห็น 
นักศึกษาตํอกิจกรรมอยูํใน
ระดับดี(เทํากับหรือมากกวํา 
๓.๕๑) 
 

กิจกรรมที่ ๕ 
พัฒนาความรู้ความเข้าใจ
และสร้างความตระหนักถึง
ความส าคัญของการพยาบาล 
ท่ามกลางความหลากหลาย
ของวัฒนธรรม 
๑) อบรมเชิงปฏิบตัิการให๎
ความรู๎ สร๎างความเข๎าใจ
เกี่ยวกับความแตกตําง
ทางด๎านชาติพันธุ์หลักสิทธิ
มนุษยชน เรียนรู ๎
วัฒนธรรมของประเทศ
ตํางๆเพื่อการอยูรํํวมกัน
ด๎วยความเข๎าใจกันของ
ประเทศในประชาคมโลก
อยํางยั่งยืน 
๒) อบรมเกี่ยวกับการ
พยาบาลทํามกลางความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม
โดยการบรรยายและ
วิเคราะหส์ถานการณ ์

 
 
 
 
 
 
นักศึกษาช้ัน ปีท่ี ๑  
จ านวน  ๑42 คน 
นักศึกษาช้ัน ปีท่ี ๒ 
จ านวน ๑3๖ คน 
นักศึกษาช้ัน ปีท่ี ๓ 
จ านวน ๑๔๖ คน 
 
 
 
 
นักศึกษาช้ัน ปีท่ี ๑  
จ านวน  ๑42 คน 
นักศึกษาช้ัน ปีท่ี ๒ 
จ านวน ๑3๖ คน 
นักศึกษาช้ัน ปีท่ี ๓ 
จ านวน ๑๔๖ คน 

 
 
 
 
 
 
กิจกรรม ๕ (๑)  
๑.คําตอบแทนวิทยากร จาก
หนํวยงานรัฐบาล 
๓ ช่ัวโมงๆละ ๖๐๐ บาท  
เป็นเงิน ๑,๘๐๐ บาท 
๒.คําถํายเอกสาร  ๕,๐๐๐ บาท 
 

รวมเงินกิจกรรม ๕ (1)  
เป็นเงิน ๖,๘๐๐ บาท 
 
กิจกรรม ๕ (๒) 
ไม่ใช้งบประมาณ  
 

 
 
 
 
 
 
กิจกรรม ๕ (๑) 
วันพุธที่  
15 มี.ค. 60  
(๑ วัน) 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรม ๕ (๒) 
วันพุธท่ี 3 พ.ค.
60  (๑ วัน) 
 
 

นักศึกษามี
ความรู๎ ความ
เข๎าใจและ
ตระหนักถึง
ความส าคญัของ
การพยาบาล 
ทํามกลางความ
หลากหลายของ
วัฒนธรรม 

อ.จุฑากานต์ 
อ.ปิยะเนตร 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เปูาหมาย 

แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

  ๓) คํายอาสาในพื้นที่ท่ีมี
ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม 
 

อาจารย์ ๕ คน 
นักศึกษา ๖๐ คน 
 

กิจกรรมที่ ๕.๓  
๑.คําวัสดุอุปกรณ์ ๕,๐๐๐บาท 
๒.คําเบีย้เลีย้งอาจารย์ ๕ คนๆ 
ละ ๒๔๐ บาท/วันจ านวน ๓ วัน 
เป็นเงิน ๓,๖๐๐ บาท 
๓.คําอาหารมื้อเช๎า, กลางวัน, 
เย็น จ านวน 10 คน x 3 มื้อ x 
1 วัน x 50 บาท เป็นเงิน 
1,500 บาท 
 ส ารวจค่ายอาสานักศึกษา  
๔.คําอาหารวํางส ารวจคําย  
อาสานักศึกษา จ านวน 10 คน x 
2 มื้อ x 1 วัน x 20 บาท เป็น
เงิน 400 บาท 
5. คําอาหารมื้อเช๎า, กลางวัน, 
เย็น จ านวน 60 คน x 3 มื้อ x 
1 วัน x 50 บาท เป็นเงิน 
9,000 บาท  
ออกค่ายอาสานักศึกษา  
6. คําอาหารวํางออกคํายอาสา
นักศึกษา จ านวน 60 คน x 2 
มื้อ x 1 วัน x 20 บาท เป็นเงิน 
2,400 บาท 
 

กิจกรรม ๕.๓ 
ส ารวจคําย 
วันท่ี ๑๖ ม.ค. 60  
(๑ วัน) 
ออกคําย 
วันท่ี ๑๓ - ๑๔ 
ก.พ. 60  (๒ วัน) 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เปูาหมาย 

แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

7.คําพาหนะเหมาจํายรถตู ๎
รวมคําน้ ามัน ไป-กลับ 
๓๐,๐๐๐บาท 
8.คําที่พักเหมาจําย  อาจารย ์
และนักศึกษา๖๕ คนๆละ  
๑๐๐บาท เป็นเงิน ๖,๕๐๐บาท 
 
รวมเงินกิจกรรมที่ ๕.๓  
เป็นเงิน 58,4๐๐ บาท 
 
รวมเงินกิจกรรมที่ ๕   
เป็นเงิน 65,2๐๐ บาท 

รวมเงินโครงการที่ ๑ 161,250    
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เปูาหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่ ๒ 
โครงการการจัดการเรียน 
การสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ ๒๑  
(โครงการตามกลยุทธ)์ 
 
วัตถุประสงค์ 
1. การบริหารหลักสูตรได๎
ประสิทธิภาพตามมาตรฐานผล
การเรยีนรู ๎
2. นักศึกษาได๎รับการพัฒนา
คุณลักษณะตามกรอบ
มาตรฐานการเรียนรู๎ TQF 
3. นักศึกษาเกิดทักษะการ
เรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 
 

๑. มีการประชุมเพื่อจัดท า
แผนการศึกษาประจ าปี
การศึกษาตลอดหลักสูตรที่
สอดคล๎องกับหลักการจดั
การศึกษา 
๒.มีการประชุมเพื่อจัดท า 
ตารางสอนทุกภาคการศึกษา
ประจ าปีการศึกษา 2560 
กํอนเปิดการศึกษา 

กิจกรรมที๑่ 
การจัดท าแผนการศึกษา 
ตลอดหลักสูตรและแผน 
การศึกษาประจ าปี ๒๕๖๐ 
และจัดท าตารางสอน 
 

บริหารหลักสตูร 
จ านวน 15 คน
ประกอบด๎วย
อาจารย์ประจ า
หลักสตูร หัวหน๎า
ภาคและหัวหน๎า
งาน 

กิจกรรมที่ ๑  
๑.คําอาหารกลางวันและ
อาหารวํางคณะกรรมการ  
(15คนx5วันx130บาท)  
เป็นเงิน 9,75๐ บาท 
 
รวมเงินกิจกรรมที่ ๑  
เป็นเงิน 9,75๐ บาท 

 

วันท่ี 6 ม.ค. 60 
วันท่ี 11 ม.ค. ๖๐ 
วันท่ี 13 ม.ค. 60 
วันท่ี 17 ม.ค. 60 
วันท่ี 20 ม.ค. 60 

1.มีแผนการศึกษา
ตลอดหลักสตูร
แผนการศึกษา
ประจ าปีการศึกษา 
2560และ
ตารางสอนปี
การศึกษา 2560 
ที่สอดคล๎องกับ
หลักการจดั
การศึกษา เป็น
แนวทางในการ
ปฏิบัติและสํงผลให๎
การบริหารหลักสูตร
มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตาม
มาตรฐานการเรียนรู ๎

อ.ดร.วรรณภา 
ดร. สิรีวัฒน์ 
อ.จุฑามาศ 

การบริหารหลักสูตรได๎
ประสิทธิภาพตามมาตรฐานผล
การเรยีนรู ๎

- ทุกรายวิชามีการก าหนด
อาจารยผ์ู๎สอนเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 
- อาจารย์ผูส๎อนภายในทุก
คนมีภาระงานเป็นไปเกณฑ์
ข๎อตกลงของวิทยาลัยฯ 

กิจกรรมที่ 2 ประชมุ
ก าหนดภาระงานการสอน 
ประจ าปีการศกึษา 
2560 
2.1 กรรมการบริหาร
วิชาการประชุมก าหนด
ความรับผิดชอบรายวิชา
ของแตํละภาควิชา การ

 
 
 
 
- คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 
จ านวน 15 คน 
 

 
 
 
 
กิจกรรมที่ 2.1 
คําอาหารกลางวัน (50บาท
ตํอคนตํอมื้อ)และอาหารวําง 
(25บาทตํอคนตํอมื้อ) (15 

 
 
 
 
15 ก.พ.60 

 
 
 

มีการก าหนด
อาจารยผ์ู๎สอนทั้ง
ภายในและภาย 
นอกท่ีเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 
- อาจารย์ผูส๎อนมี
ภาระงานสอน
เป็นไปตาม

อ.จุฑามาศ 
ดร.กีรต ิ
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เปูาหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

ก าหนดอาจารย์ผูส๎อน 
และ เกณฑ์ภาระงาน
ประจ าปีการศึกษา 2560 
2.2 อาจารยผ์ู๎สอนรํวม
พิจารณาและรับ
มอบหมายภาระงาน 
ประจ าปี 2560 

 
 
 
- อาจารย์จ านวน 
52 คน 

คน × 130 บาท × 1 วัน) 
เป็นเงิน 1,950บาท 
 
กิจกรรมที่ 2.2 
-คําอาหารกลางวันและอาหาร
วําง (52 คน × 130 บาท × 
2 วัน) เป็นเงิน 13,520 บาท 
 รวมเงินกิจกรรมที่ 2  
เป็นเงิน 15, 470 บาท 

 
 
 

23-24 ก.พ.60 

ข๎อตกลงที่ตรงตาม
ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ ์

1. ทุกรายวิชามีการจัดการ
เรียนการสอนที่สอดคล๎อง
กับผลการเรยีนรู๎ตามเกณฑ์ 
TQF,คุณลักษณะบณัฑติ,อัต
ลักษณ์บณัฑิตของรายวิชา 
2  มีรายวิชาที่มีการจัดการ
เรียนการสอนที่สํงเสรมิการ
เรียนรู๎ในศตวรรษที่ ๒๑ 
อยํางน๎อย 5รายวิชา 
3 ทุกรายวิชามีการ
ออกแบบการเรียนการสอน
โดยใช๎ผลการประเมินในปีท่ี
ผํานมาไปปรับ ปรุงการเรียน
การสอนอยํางเป็นรูปธรรม 

กิจกรรมที่ 3 ประชมุเชิง
ปฏิบัติการน าเสนอ 
course design 
 
 
 

อาจารย ์
จ านวน ๔๐ คน 

กิจกรรมที่ ๓ 
1  คําอาหารกลางวัน  ๔๐ คน 
x รวม 21 วัน x 80 บาท รวม 
67,200 บาท 
2. คําอาหารวําง   ๔๐ คน x 
รวม 21 วัน x 5๐ บาท รวม 
42,000 บาท 
หมายเหตุ ปีงบประมาณ 60 
 
รวมเงินกิจกรรมที่ 3 
เป็นเงิน ๑๐๙,๒๐๐ บาท 

เทอม ๒/๒๕๕๙ 
วันท่ี 22-24 ต.ค. 
๕๙ (๓ วัน) 
เทอม ๓/๒๕๕๙ 
วันท่ี ๒๓-๒๗ มค
๖๐ (5 วัน) 
เทอม 1/25๖๐ 
วันท่ี ๘-๑๒ พค 
๖๐ (๕ วัน) 
เทอม ๒/๒๕๖๐  
วันท่ี๒๑-๒๕ สค 
๖๐ (๕ วัน) 
เทอม ๓/๒๕๖๐  
วันท่ี๑๙-๒๑ ก.ย. 
๖๐ (๓ วัน) 

อาจารย์ของ
วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี 
พุทธชินราช มีการ
จัดการเรียนการ
สอนโดยเน๎น
ผู๎เรยีนเป็นส าคัญ 
มีการออกแบบ
การเรยีนการสอน
ที่หลากหลาย
รูปแบบ สํงเสริม
ให๎นักศึกษาเกิด
ทักษะการเรยีนรู๎
ในศตวรรษที่ 21 
รวมทั้งสํงเสริมให๎
นักศึกษาใฝุรู๎ และ

อ.วราภรณ ์
อ.นุโรม 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เปูาหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

มีทักษะการเรียนรู๎
ตลอดชีวิตสํงผล
ตํอการบรรลผุล
การเรยีนรู๎ตาม
กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษารายวิชา
และหลักสตูรอยําง
ครบถ๎วน ตลอด 
จนท าให๎นักศึกษา
มีอัตลักษณ์และ
คุณลักษณะที่           
พึงประสงค์            
มีทักษะวิชาชีพท่ี
ได๎มาตรฐานสากล
เป็นที่ยอมรับและ
สามารถตอบ 
สนองความต๎อง 
การสังคม 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เปูาหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. การบริหารหลักสูตรได๎
ประสิทธิภาพตามมาตรฐานผล
การเรยีนรู ๎
2. นักศึกษาได๎รับการพัฒนา
คุณลักษณะตามกรอบ
มาตรฐานการเรียนรู๎ TQF 
3. นักศึกษาเกิดทักษะการ
เรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 และ
คุณลักษณะการเป็นนักจดัการ
สุขภาพ 
 

- มีแผนการศึกษาตลอด
หลักสตูร ท่ีสอดคล๎องตาม
หลักการจดัการศึกษา 
- นักศึกษาแตํละช้ันปีมี
คุณลักษณะตามกรอบ
มาตรฐานการเรียน TQF อยูํ
ในระดับดีขึ้นไป 
- นักศึกษาแตํละช้ันปีมี
ทักษะการเรยีนรู๎ในศตวรรษ
ที่ 21 และคุณลักษณะการ
เป็นนักจัดการสุขภาพ อยูํใน
ระดับดีขึ้นไป 

กิจกรรมที่ 4 
การจัดการเรียนการสอน
ระดับรายวิชาท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ส่งเสริมศกัยภาพการ
เรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐาน TQF พัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 และ
คุณลักษณะการเป็นนัก
จัดการสขุภาพ 

- พยาบาลศาสตร
บัณฑิต จ านวน 
567 คน 
 

- ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ 
เป็นเงิน 514,800 บาท 
- ภาควิชาการพยาบาลผู๎ใหญํ
ฯ เป็นเงิน 103,900 บาท 
- ภาควิชาการพยาบาลเด็ก
และวัยรุํน เป็นเงิน 143,800 
บาท 
- ภาควิชาการพยาบาล
สุขภาพจิตและจติเวช 
เป็นเงิน 464,600 บาท 
- ภาควิชาการพยาบาล
ครอบครัวและชุมชน เป็นเงิน 
347,700 บาท 
ภาควิชาการบรหิารและ
พัฒนาวิชาชีพการพยาบาล 
เป็นเงิน 105,400 บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ 4 เป็นเงิน 
1,680,200 บาท 

ต.ค. 59 – 30 
ก.ย. 60 

 

มีการบริหาร
หลักสูตรอยํางมี
ประสิทธิภาพ และ
นักศึกษามี
คุณลักษณะตาม
กรอบมาตรฐานการ
เรียนรู๎
ระดับอุดมศึกษาที่
สอดคล๎องตาม 
มคอ.2 มีทักษะการ
เรียนรู๎ในศตวรรษที่ 
21 และมี
คุณลักษณะของ
การเป็นนักจัดการ
สุขภาพสอดคล๎อง
ตามที่ก าหนดของ
แตํละช้ันปี 

อ.จุฑามาศ 

๑. เพื่อประเมินผลลัพธ์การ
เรียนรูต๎ามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) 
ระดับชั้นปี และผลลัพธ์การ
เรียนรูต๎ามหลักสูตร  
๒. เพื่อเป็นแนวทางในการ
พัฒนาการจัดการเรยีนการ

1. อยํางน๎อยร๎อยละ ๒๕ 
ของนักศึกษาแตํละช้ันปี
ได๎รับการประเมินผลการ
เรียนรูต๎ามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
(TQF) และผลลัพธ์การ
เรียนรูต๎ามหลักสูตร 

กิจกรรมที่ 5 การ
ประเมินผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐาน 
TQF ระดับชั้นปี  
๑.ประชุมจัดท า Scenario 
และใบประเมินฯ 

 
 
 
 
๑.อาจารย ์
จ านวน 2๐ คน 

  
 
 
 

1. ค่าอาหารกลางวันและ
อาหารว่างส าหรับอาจารย์ 
130 บาท x ๒๐ คน  เป็นเงิน 
2,600 บาท 

 
 
 
 

10 ม.ค. 60 
 
 

นักศึกษาและ
บัณฑิตของสถาบัน
มีคุณภาพและมี
สมรรถนะเชิง
วิชาชีพเป็นไปตาม
กรอบมาตรฐาน 
คุณวุฒิ 

อ.อายุพร 
และ 
อ.ดร.ศุภาณ์นาฏ 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เปูาหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

สอนที่สํงเสริมให๎นักศึกษามี
สมรรถนะเป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษา (TQF)และผลลัพธ์ 

๒. คําคะแนนเฉลี่ยผลลัพธ์
การเรยีนรู๎ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา TQF แตํ 

2.ประเมินผลการเรียนรูฯ๎
นักศึกษาแตํละช้ันป ี
 

ช้ันปีท่ี 1 
จ านวน 40 คน 
 

๑. ค่าอาหารกลางวันและ
อาหารว่างส าหรับอาจารย ์
มื้อละ 130 บาท x๒๐ คน x 
๒ วัน เป็นเงิน 5,๒๐0 บาท 

17-18 ก.ค.60 
 

ระดับอุดมศึกษา 
(TQF) เป็นที่
ยอมรับของสังคม 

 

การเรยีนรู๎ตามหลักสูตร ละด๎านไมํน๎อยกวํา ๓.๕๑  
(คะแนนเต็ม ๕) 

 ช้ันปีท่ี 2 
จ านวน 40 คน 
 

๑. ค่าอาหารกลางวันและ
อาหารว่างส าหรับอาจารย ์
มื้อละ 130 บาท x๒๐ คน x 
๒ วัน เป็นเงิน 5,๒๐0 บาท 

3-4 ก.ค.60 
 

  

   ช้ันปีท่ี 3 
จ านวน 40 คน 
 

๑. ค่าอาหารกลางวันและ
อาหารว่างส าหรับอาจารย ์
มื้อละ 130 บาท x๒๐ คน x 
๒ วัน เป็นเงิน 5,๒๐0 บาท 

5-6 มิ.ย.60 
 

  

   ช้ันปีท่ี 4 
จ านวน 40 คน 
 

๑. ค่าอาหารกลางวันและ
อาหารว่างส าหรับอาจารย ์
มื้อละ 130 บาท x๒๐ คน x 
๒ วัน เป็นเงิน 5,๒๐0 บาท 
2. ค่าตอบแทนผู้ปุวยเสมือน 
(๔วิชา x ๑๕๐ บาท/ชม.x ๗ ชม. 
x ๒ คน) เปน็เงิน ๘,๔๐๐ บาท 
3. ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เป็นเงิน 
๕,๐๐๐ บาท  

27-28 ก.พ.60 
 

  

  3.การสอบวัดความรู๎ 
ทักษะภาษาอังกฤษและ
คอมพิวเตอร ์
3.1 การสอบวัดความรู๎

ช้ันปีท่ี 1  
จ านวน 142 คน 
ช้ันปีท่ี 2  
จ านวน 136 คน 

1.คําตอบแทนการปฏิบตัิงาน
นอกเวลาของคณะกรรมการ 
10 คนx2วันx420บาทเป็น
เงิน 8,400 บาท 

25 ก.พ.60 
2 ก.ย.60 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เปูาหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

ทักษะภาษาอังกฤษของ 
สบช. 
 

ช้ันปีท่ี 3 
จ านวน 146 คน 
ช้ันปีท่ี 4 
จ านวน 144 คน 

 

  3.2 การสอบวัดความรู๎
ทักษะภาษาอังกฤษ ของ 
มนเรศวร 
 

นศ. ช้ันปีท่ี 3 
จ านวน 146 ตน 
ช้ันปีท่ี 4 
จ านวน 144 คน 

ไมํใช๎งบประมาณ 
 

ตามประกาศ     
ม.นเรศวร
(ประมาณเดือน 
สิงหาคม 2560) 

  

  3.3 การสอบวัดความรู๎
ทักษะคอมพิวเตอร์ของม.
นเรศวร 

นศ.ช้ันปีท่ี3 
จ านวน 146 คน 

ไมํใช๎งบประมาณ 
 
 
รวมงบประมาณกจิกรรมที่ 5
เป็นเงินทั้งสิน 45,200 บาท 

ตามประกาศ  
ม.นเรศวร
(ประมาณเดือน 
กันยายน 2560) 
 

  

รวมเงินโครงการที่ ๒ 1,859,820    
โครงการที่ ๓ 
โครงการประสานความ
ร่วมมือเครือข่ายสขุภาพเชิง
รุกเพ่ือผลิตบัณฑิตพยาบาล
ให้เป็นนักจัดการสขุภาพ 
(โครงการตามกลยุทธ)์ 
วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อสํงเสริมความรู๎ความ
เข๎าใจเกี่ยวกับเปูาหมายการ
ผลิตบัณฑติพยาบาล แนว
ทางการจัดการศึกษา ของทีม

๑.ร๎อยละ ๘๐ ของทีม
บริหารจากแหลํงฝึกไดร๎ับ
ทราบเปูาหมายการผลติ
บัณฑิตพยาบาล แนวทาง 
การจัดการศึกษาของ
วิทยาลัย 
๒.มผีู๎มีประสบการณ์ทาง 
วิชาการหรือวิชาชีพมาจาก
ชุมชนและแหลํงฝึกมีสํวน
รํวมในกระบวนการเรยีน
การสอน 

กิจกรรมที่ ๑ 
ประชุมปฏบิัติการการ
พัฒนาศักยภาพทีม
บริหารแหล่งฝึกเพ่ือ
เสริมสร้างความร่วมมือ
ในการผลิตบัณฑิต
พยาบาล 

- หัวหน๎าหอผู๎ปุวย 
รพพ.จ านวน ๑๕ 
คน 
- หัวหน๎าหอผู๎ปุวย 
รพท.ได๎แกํ รพ.
ก าแพงเพชร,รพ.
แมํสอด รพ.พิจติร
,รพ.ตสม.รพ.
เพชรบูรณจ์ านวน 
๘ คน 
-หัวหน๎ากลุํมการ 

กิจกรรมที่ ๑ 
๑.คําตอบแทนวิทยากรหนํวย 
งานเอกชน 6 ชมๆละ 1,200 
บาทเป็นเงิน 7,200 บาท 
๒.คําอาหารกลางวัน  
(๘๐บาท/มื้อx๖๐คนx ๒ มื้อ) 
เป็นเงิน ๙,๖๐๐ บาท 
๓.คําอาหารวําง (๒๕ บาท/มื้อ 
x ๖๐ คนx ๔ มื้อ) เป็นเงิน 
๖,๐๐๐ บาท 
๔. คําวัสดุ อุปกรณ์  

๓๐-๓๑ มี.ค. ๖๐ 
 

๑.มีสัมพันธภาพ 
ที่ดีในการรํวมมือ
การจัดการเรียน
การสอน 
๒.ทีมบรหิารแตํละ
แหลํงฝึกมีความรู๎
ความเข๎าใจ
เกี่ยวกับเปูาหมาย
การผลิตบณัฑิต
พยาบาลแนวทาง 
การจัดการศึกษา 

อ ดร.กีรติ 
อ ยุคนธร 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เปูาหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

บริหารแตํละแหลํงฝึก 
๒. สํงเสริมการมสีํวนรํวมของ
ชุมชนและแหลํงฝึกในการ
จัดการเรียนการสอนที่สํงเสรมิ
การเรยีนรู๎ในศตวรรษท่ี ๒๑ 
 

๓.ได๎ข๎อเสนอแนะในการ
พัฒนาการจัดการเรยีนการ
สอนที่สํงเสริมการเรยีนรู๎ใน
ศตวรรษที่ ๒๑ จากทีม
บริหารแหลํงฝึก 
 

พยาบาลรพช. 
จ านวน ๑๐ คน
และรพสต. 
จ านวน ๑๐ คน 
-สสจ.สสอ.
พิษณุโลกจ านวน 
๒ คน 
-ทีมบริหาร
หลักสตูรได๎แกํ 
รองผู๎อ านวยการ, 
หน.งานบริหาร
หลักสตูรอาจารย์
ผู๎รับผิดชอบ
หลักสตูร,หน.ภาค
จากวิทยาลัย ๑๕ 
คน 
รวมทั้งสิ้น ๖๐ คน 

เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท 
รวมกจิกรรมที่ ๑  
เป็นเงิน ๒๗,๘๐๐บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. ผู๎เข๎ารับการอบรมมี
ความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับ
ระบบสุขภาพ  กระบวนการ
พยาบาล  และการเขียน
แผนการพยาบาล โดยมี
คะแนนเฉลีย่ ๓.๕๑ ขึ้นไป
จากคะแนนเตม็ ๕ 
2.ผูเ๎ข๎ารับการอบรมมี

กิจกรรมที่ ๒  
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
ด้านการสอนส าหรับ
พยาบาลพี่เลี้ยง 
1.การอบรมและการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
การจัดการเรยีนการสอน
โดยการมีสํวนรํวมของ

พยาบาลพี่เลี้ยง
จากแหลํงฝึก 
จ านวน ๗๖ คน 
อาจารย์ ๒๔ คน 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ ๒.๑ ปี กศษ ๕๙ 
1.คําอาหารและอาหารวําง 
๑๐๐ คนx5วันๆละ 130 
บาท เป็นเงิน ๖๕,๐๐๐ บาท 
2.คําเดินทาง/พาหนะวิทยากร
ไป-กลับ   6,000 บาท/คน x 
3 คน เป็นเงิน 18,000 บาท 
3.คําที่พัก 1,500 บาท x 3 

๑๗-๒๑ ตค ๕๙ 
(๕ วันตาม
หลักสตูรสภาฯ) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

อ.จันทร์จริา 
อ.มณฑนา 
อ.อภิชาต 
อ.วรรณภรณ์ 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เปูาหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

ความรู๎เกี่ยวกับแนวคดิการ
เรียนรู๎ หลักการจัดการเรยีน
การสอนในสถานการณจ์ริง
โดยมีคะแนนเฉลี่ย ๓.๕๑ 
ขึ้นไปจากคะแนนเต็ม ๕ 
3. ผู๎เข๎ารับการอบรมมี
ความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับ
หลักการประเมินผลการฝึก
ภาคปฏิบตัิโดยมีคะแนน
เฉลี่ย  ๓.๕๑ ขึ้นไปจาก
คะแนนเตม็ ๕ 
4.ผู๎เข๎ารับการอบรมสามารถ
เขียนแผนการสอนภาค 
ปฏิบัติได๎อยํางน๎อย 1 แผน 
5.ผูเ๎ข๎ารับการอบรมสามารถ
เขียนแผนการสอนในคลินิก
ได๎อยํางน๎อย 1 แผน 
6. ได๎ข๎อคดิเห็นแนวทางการ
แก๎ไขหรือปรับปรุงหรือ
พัฒนาการจัดการเรยีนการ
สอน จากการประชุม
ระหวํางคณาจารย์กับผู๎ที่เข๎า
รับการอบรม 

ชุมชนและแหลํงฝึก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พยาบาลพี่เลี้ยง
จากแหลํงฝึก 
จ านวน 5๐ คน 
อาจารย์ 2๐ คน 

คน เป็นเงิน 4,500 บาท 
4.คําตอบแทนวิทยากร ๓๕ชม 
x 1200 บาท เป็นเงิน 
๔๒,๐๐๐ บาท 
5.คํารับรองหลักสูตรพยาบาล 
(ขอหนํวย CNEU) เป็นเงิน 
2,000 บาท 
๖. คําถํายเอกสาร เป็นเงิน 
๕,๐๐๐ บาท 
๗.คําวัสดุอุปกรณ์ ๕,๐๐๐ บาท 
รวมกจิกรรมที่ 2.1 
เป็นเงิน ๑๔๑,๕๐๐ บาท 
 
กิจกรรมที่ ๒.๒ ปี กศษ ๖๐ 
1.คําอาหารและอาหารวําง 
70 คนx5วันๆละ 130 บาท 
เป็นเงิน 45,500 บาท 
2.คําเดินทาง/พาหนะวิทยากร 
6,000 บาท/คน x 3 คน 
เป็นเงิน 18,000 บาท 
3.คําที่พัก 1,500 บาท x 3 
คน เป็นเงิน 4,500 บาท 
4.คําตอบแทนวิทยากร 28 
ชม x 1200 บาท เป็นเงิน 
33,600 บาท 

 
 
 
 
 
26-30 มิ.ย. ๖๐ 
 (๕ วันตาม
หลักสตูรสภาฯ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑.  วิทยาลัย
พยาบาลฯและ
สถานบริการ
สุขภาพท่ีเป็นแหลํง
ฝึกของนักศึกษามี
สัมพันธภาพที่ดีใน
การรํวมมือการ
จัดการเรียนการ
สอน 
๒.  พยาบาลพี่
เลี้ยงมีศักยภาพ
และทัศนคติทีด่ีใน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อ.นุโรม 
อ.มณฑนา 
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5.คําขอหนํวย CNEU เป็นเงิน 
2,000 บาท 
๖. คําถํายเอกสาร เป็นเงิน 
๕,๐๐๐ บาท 
๗.คําวัสดุอุปกรณ์ ๕,๐๐๐ 
บาท 
รวมกจิกรรมที่ ๒.๒ 
เป็นเงิน ๑๑๓,๖๐๐ บาท 
 
รวมกจิกรรมที่ ๒ 
เป็นเงิน 255,10๐ บาท 

การฝึกภาคปฏิบตัิ
ของวิทยาลัยฯ 
๓.  ได๎แนวทาง
และความรํวมมือ
ในการผลติบัณฑิต
พยาบาล 

รวมเงินโครงการที่ ๓ 282,900    
โครงการที่ ๔ 
โครงการจัดการเรียน 
การสอนที่ส่งเสริมอัตลกัษณ์
บัณฑิต 
(งานประจ า) 
วัตถุประสงค์หลัก 
เพื่อพัฒนาอัตลักษณ์บณัฑติ 
ของนักศึกษา 
วัตถุประสงค์ย่อย 
๑.เพื่อได๎แนวทางการจัดการ
เรียนการสอนที่สํงเสรมิ 
อัตลักษณ์บณัฑติ 
๒.เพื่อประเมินอัตลักษณ์

๑. จ านวนรายวิชาภาคทฤษฎี 
มีการจัดการเรียนการสอนที่
สํงเสริมอัตลักษณ์บณัฑิต 
 (๕ รายวิชา) 
๒. ร๎อยละ๑๐๐ ของ 
นักศึกษาแตํละช้ันปไีด๎รบั
การพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิต 
๓. ร๎อยละ๘๐ ของบัณฑติที่
มีอัตลักษณ์บัณฑิตที ่
พึงประสงคร์ะดับ๓..๕๑ ขึ้นไป 

กิจกรรมที่ ๑ 
พัฒนาการจัดการเรียนการ 
สอนใน๕รายวิชาตามหลักการ 
-มนษย์และพฤติกรรม
สุขภาพ 
-การสร้างเสรมิสุขภาพ
และการป้องกันการ
เจ็บป่วย    
-มารดาทารกและผดุงครรภ ์
1 
-การสอนและให๎ค าปรึกษา 
-บริหารการพยาบาล 
 

 
 
นักศึกษาช้ันปีท่ี  
๑-๔ จ านวน
ประมาณ๕๖๘ คน 
 
 
 
 

 
 
กิจกรรมที่ ๑ 
ไมํใช๎งบประมาณ 
 

 
 

ต.ค. ๕๙ - พ.ค.๖๐ 

 
 
๑.วิทยาลยัได๎แนว 
ทางในการจดัการ
เรียนการสอนที่
สํงเสริมอัตลักษณ์
บัณฑิต 
๒.วิทยาลยัได๎รับการ
ยอมรบัวําสามารถ
ผลติบณัฑิตพยาบาล
ที่มีบริการสุขภาพ
ด๎วยหัวใจความเป็น
มนุษย ์

อ.ดร.สมาภรณ์ 
 
อ.มณฑนา 
อ.ดร.สายชล 
อ.มณฑณา 
อ.ดร.กีรต ิ
อ.จารุวรรณ 
อ.ชนานันท ์
อ.จิตติพร 
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บัณฑิตทุกช้ันป ี
๓.เพื่อติดตามคณุภาพบัณฑติ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาและอัต
ลักษณ์บณัฑิต 

กิจกรรมที่ ๒ 
ประเมินอตัลักษณ์บัณฑิต
ทุกช้ันป ี

ช้ันปีท่ี ๔ จ านวน 
๑๔๔ คน 
ช้ันปีท่ี ๑ – ช้ันปีท่ี 
๓ จ านวน 424 คน 

กิจกรรมที่ ๒ 
ไมํใช๎งบประมาณ 

เม.ย - ส.ค.๖๐  อ.ดร.สมาภรณ์
และอ.วราภรณ ์
 

กิจกรรมที่ ๓ 
การติดตามคณุภาพ
บัณฑิต (TQF) และ 
อัตลักษณ์บณัฑติ 
 
 

ผู๎ส าเร็จการศึกษา 
ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ 
จ านวน 144 คน  
รุํน 65 

กิจกรรมที่ ๓ 
๑.คําซองจดหมายพร๎อม 
แสตมป์ (๑๕บาทx๑44ชุด  
x๓ ชุด) เป็นเงิน6,480บาท 
๒.คําจดัสํงเอกสาร เป็นเงิน 
๑,๐๐๐ บาท 
รวมกจิกรรมที่ ๓ เป็นเงิน 
7,480 บาท 
 

มี.ค.-ก.ค.๖๐  อ.ดร.สมาภรณ์
และอ.วราภรณ ์
 

รวมเงินโครงการที่ ๔ 7,480    
โครงการที่ ๕ 
โครงการพัฒนานักศึกษา 
ให้มีเอกลักษณ์สถาบัน  
(งานประจ า) 
วัตถุประสงค์ 
1. คัดเลือกบุคคลที่มี
คุณลักษณะ และคณุสมบัติ
ตรงตามเกณฑ์การเข๎าศึกษา
หลักสตูรพยาบาลศาสตร ์
2. ส ารวจการได๎งานท าของ
บัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษาจาก

- วิทยาลัยฯ มีวิธีการ
คัดเลือกนักศึกษาสอดคล๎อง
ตามหลักเกณฑ์ของสถาบัน
พระบรมราชชนก 
- ร๎อยละ 100 ของ
นักศึกษาพยาบาลศาสตร
บัณฑิต ช้ันปีท่ี 1 ปี
การศึกษา 2560 มี
คุณลักษณะและคณุสมบัติ
ตรงตามเกณฑ์การเข๎าศึกษา
หลักสตูรพยาบาลศาสตร

การพัฒนานักศึกษาเพื่อ
สํงเสริมเอกลักษณ์ของ
สถาบัน (การรับสมัคร
นักศึกษาใหมํ) 
   - รับสมัครและคัดเลือก
บุคคลเข๎าศึกษาหลักสูตร
พยาบาลศาสตร ตาม
หลักเกณฑ์การรับสมัคร
บุคคลเข๎าศึกษาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
ประจ าปีการศึกษา 2560 

- คณะกรรมการ
ด าเนินการรับสมัคร 
ตรวจหลักฐาน และ
สัมภาษณ์  
   : ระบบคดัตรง
จากพ้ืนท่ี จ านวน 
40 คน 
 
 
 
 

1) ระบบคัดตรงจากพ้ืนที่ 
- คําอาหารกลางวันและ
อาหารวําง (ประชุมวางแผน)  
(20 คน × 130 บาท × 1 
วัน) เป็นเงิน 2,600 บาท 
- คําปฏิบัติงานนอกเวลา 
(ตรวจหลักฐานและสอบ
สัมภาษณ์)(40 คน × 420 
บาท × 2 วัน) เป็นเงิน 
33,600 บาท 
- คําเบี้ยประชุมกรรมการ

ตามก าหนดสบช.  วิทยาลัยรับ และ
พัฒนานักศึกษาที่
มีคุณสมบัตติรง
ตามหลักเกณฑ์
ของสถาบันพระ
บรมราชชนก และ
ตรงกับเอกลักษณ์
ของสถาบัน 

อ.จุฑามาศ  
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วิทยาลัย บัณฑิต (รอบคัดตรงจากพื้นที่ ,  
ระบบสอบตรง และระบบ
สอบกลาง) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- คณะกรรมการ
ด าเนินการรับสมัคร 
ตรวจหลักฐาน และ
สัมภาษณ์  
 
   : ระบบสอบตรง 
จ านวน 20 คน 
   : ระบบสอบกลาง 
จ านวน 20 คน 
 
 
 
 
 
 
 

ภายนอก (10 คน × 1,000 
บาท × 3 วัน) เป็นเงิน 
30,000 บาท 
- คําเบี้ยประชุมประธาน
กรรมการภายนอก (1 คน × 
1,200 บาท × 3 วัน) เป็น
เงิน 3,600 บาท 
- คําวัสดุ อุปกรณ์ เป็นเงิน 
3,000 บาท 
2) ระบบสอบตรง 
- คําอาหารกลางวันและ
อาหารวํางกรรมการ (20 คน 
× 130 บาท × 3 วัน) เป็น
เงิน 7,800 บาท 
- คําปฏิบัติงานนอกเวลา 
(ตรวจหลักฐานและสอบ
สัมภาษณ์ (20 คน × 420 
บาท × 3 วัน) เป็นเงิน 
25,200 บาท 
- คําตอบแทนคณะกรรมการ
สอบสัมภาษณ์ (20 คน × 
400 บาท × 1 วัน) เป็นเงิน 
8,000 บาท 
2) ระบบสอบกลาง 
- คําอาหารกลางวันและ
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อาหารวํางกรรมการ (20 คน 
× 130 บาท × 3 วัน) เป็น
เงิน 7,800 บาท 
- คําปฏิบัติงานนอกเวลา 
(ตรวจหลักฐานและสอบ
สัมภาษณ์ (20 คน × 420 
บาท × 3 วัน)เป็นเงิน 
25,200 บาท 
- คําตอบแทนคณะกรรมการ
สอบสัมภาษณ์ (20 คน × 
400 บาท × 1 วัน) เป็นเงิน 
8,000 บาท 

รวมเงินโครงการที่ ๕ ๑54,๘๐๐    
โครงการที่ ๖ 
โครงการเตรียมความพร้อม
สอบขึ้นทะเบียนใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ ์
(งานประจ า) 
วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อให้นักศึกษาพยาบาล
เกิดความเชื่อมั่นในความ 
สามารถของตนเองและรูส้ึกว่า
เมื่อจบการศึกษาจะสามารถ
สอบขึ้นทะเบียนใบอนุญาต

-ร๎อยละ 100 ของนักศึกษา
พยาบาลมรีะดบัความรูส้ึก
เชื่อมั่นในความสามารถว่า
เมื่อจบการศึกษาจะสามารถ
สอบขึ้นทะเบียนใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพการ
พยาบาล และสามารถ
ให้บริการผู้ป่วยตาม
มาตรฐาน  หลังเข้าร่วม
กิจกรรมสูงกว่าก่อนเข้าร่วม
กิจกรรม 
 

กิจกรรมที่ ๑ การ
เสริมสร้างความเชื่อมั่น
ในความสามารถของ
ตนเอง 
 

นักศึกษาช้ันปีท่ี ๔  
รุํนที่ ๖๕ 
จ านวน ๑๔๔ คน 
 

กิจกรรมที่ ๑  
๑. คําตอบแทนวิทยากร
หนํวยงานรัฐบาล ๗ ชม.X๖๐๐ 
บาท เป็นเงิน ๔,๒๐๐ บาท 
๒. คําเดินทางวิทยากรโดย
เครื่องบินไป-กลับ เป็นเงิน 
๖,๐๐๐ บาท 
๓. คําที่พักวิทยากร ๑ คืน  
เป็นเงิน ๑,๕๐๐ บาท  
๔. คําอาหารวิทยากร (กลางวัน 
และอาหารวาํง)จ านวน ๑ คน 
เป็นเงิน ๑๓๐บาท 

6,8 ม.ีค. 2560 
 
 
 
 
 

-นักศึกษา
พยาบาลมีความ
เชื่อมั่นในความ 
สามารถของ
ตนเองและรู้สึกว่า
เมื่อจบการศึกษา
จะสามารถสอบ
ขึ้นทะเบียน
ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
การพยาบาล และ
ให้บริการผู้ป่วย

อ.ดร.อัญชล ี
อ.ดร.อัญชล ี
อ.จิตติพร 
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ประกอบวิชาชีพการพยาบาล 
และให้บริการผู้ป่วยตาม
มาตรฐานวิชาชีพได ้
 

๕.คําอาหารกลางวัน
คณะกรรมการด าเนินการ 
จ านวน ๓ คนๆละ ๘๐ บาท  
x ๑ มื้อ เป็นเงิน ๒๔๐ บาท 
๖.คําอาหารวํางและเครื่องดืม่
คณะกรรมการด าเนินการ 
จ านวน ๓ คนๆละ ๒๕ บาท  
x ๒ มื้อ เป็นเงิน ๑๕๐ บาท 
7. คําอาหารวํางของนกัศึกษา  
มื้อละ ๒๐บาท x ๑๔๔ คน 
จ านวน 2มื้อเป็นเงิน2,880บาท 
รวมกจิกรรมที่ ๑   
เป็นเงิน ๑5,10๐ บาท 

ตามมาตรฐาน
วิชาชีพได้ 
 
 

1.เพื่อประเมินความรู๎และ
ความเข๎าใจในเนื้อหาของ
รายวิชาทางการพยาบาล 

- ร๎อยละ 100  ของ
นักศึกษาสอบผํานการวัด
ความรู๎รวบยอดทางการ
พยาบาลได๎แกํ สถาบันพระ
บรมราชชนกและมหาวิทยาลัย 
นเรศวร ในการสอบครั้งแรก 
 

กิจกรรมที่ 2 
การสอบรวบยอดของ 
สบช. และมหาวิทยาลัย
นเรศวร 
 

-อาจารย์ผู๎ควบคุม
สอบจ านวน ๑๕ 
คน 
-นักศึกษาช้ันปีท่ี 
๔ 
รุํน ๖๕ จ านวน  
๑๔๔ คน 

กิจกรรมที่ 2 
๑. คําอาหารวํางอาจารย์ 
(วันละ ๒มื้อ x ๒๕ บาทx8วันx
๑๕ คน) เป็นเงิน 6,000 บาท 
๒. คําอาหารกลางวันอาจารย์  
(วันละ ๑มื้อ x ๘๐ บาทx8วัน 
x๑๕ คน) เป็นเงิน 9,6๐๐ บาท  
 
รวมกจิกรรมที่ 2  
เป็นเงิน 15,600 บาท 
 
 

สบช. ครั้งท่ี 1   
9-10 มี.ค. 60 
สบช. ครั้งท่ี 2   
20-21 เม.ย. 60 
สอบ มน.   
ครั้งท่ี 1 = 2 วัน 
ครั้งท่ี 2 = 2 วัน 
 

- นักศึกษา
พยาบาลน าผลการ
ประเมินไปพัฒนา
ความรู๎และความ
เข๎าใจในเนื้อหา
ของรายวิชา
ทางการพยาบาล 

อ ดร.สายชล 
อ.มณฑนา 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เปูาหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

1เพื่อพัฒนาความรู๎และความ
เข๎าใจในเนื้อหาของรายวิชา
ทางการพยาบาล 

- ร๎อยละ 100 ของ
นักศึกษาพยาบาลมคีะแนน
สอบในแตํละรายวิชา
ทางการพยาบาลหลังเข๎า
รํวมกิจกรรมสูงกวํากํอนเข๎า
รํวมกิจกรรม 

กิจกรรมที่ 3 การทบทวน
ความรู้รายวิชา 
4.๑ Pre-test 
4.๒ทบทวนความรู๎
นักศึกษาช้ันปีท่ี ๔ โดย
วิทยากรภายใน 
4.๓ทบทวนความรู๎
นักศึกษาช้ันปีท่ี ๔ โดย
วิทยากรภายนอก 
4.๔ ประเมินผลการจดั
กิจกรรม 
4.๕ Post-test 
4.๖ ถอดบทเรียนนักศึกษา 
 

นักศึกษาช้ันปีท่ี ๔ 
รุํน ๖๕ จ านวน  
๑๔๔ คน 

กิจกรรมที่ 3 
๑. คําตอบแทนวิทยากรหนํวยงาน
รัฐบาล 
๙ รายวิชาๆ  ละ ๑๔ ชม.ๆ  ละ๖๐๐ 
บาท เป็นเงิน  ๗๕,๖๐๐ บาท 
๒. คําพาหนะ (๙ รายวิชาๆละ 
๖,๐๐๐ บาท)  
เป็นเงิน  ๕๔,๐๐๐ บาท 
๓. คําอาหารกลางวันและอาหาร
วํางวิทยากร (๑๓๐ บาท X ๙ 
รายวิชาๆละ ๒ วัน)  
เป็นเงิน  ๒,๓๔๐ บาท 
๔. คําอาหารวํางของนักศึกษา  
มื้อละ๒๐บาท x ๑๔๔ คน  
x ๑๘ วัน x วันละ ๒ มื้อ  
เป็นเงิน  ๑๐๓,๖๘๐ บาท 
๕.คําอาหารกลางวันของ
คณะกรรมการด าเนินการ 
รายวิชาละ ๑ คนๆละ ๘๐ บาท 
จ านวน ๙ รายวิชาๆละ ๒ วัน  
เป็นเงิน  ๑,๔๔๐ บาท 
๖. คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม
ของคณะกรรมการด าเนินการ
รายวิชาละ ๑ คนจ านวน ๑๘ 
วันๆละ ๒ มื้อๆละ ๒๕ บาท  

วันท่ี 13 มี.ค. – 
๕ พ.ค.๖๐ 
 

- นักศึกษา
พยาบาลมีความรู๎
และความเข๎าใจใน
เนื้อหาของ
รายวิชาทางการ
พยาบาล 

อ. ยุคนธร 
อ. ดร. อัญชล ี
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เปูาหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

เป็นเงิน  ๙๐๐ บาท 
๗.คําที่พักวิทยากร  
จ านวน ๙ คน x วันละ ๑,๕๐๐ 
บาท x ๒ วัน 
เป็นเงิน ๒๗,๐๐๐ บาท 
๘. คําเบี้ยเลีย้งพนักงานขับรถ 
๖ วัน x วันละ ๒๔๐ บาท 
เป็นเงิน ๑,๔๔๐ บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ 3 
เป็นเงิน ๒๖๖,๔๐๐บาท 

สรปุงบประมาณโครงการที่ ๖ 297,100    
โครงการที่ ๗ 
โครงการส่งเสริมความ        
ภาคภูมิใจในวิชาชีพพยาบาล 
(งานประจ า) 
วัตถุประสงค์ 
๑.เพื่อให๎นักศึกษามีทัศนคติ  
ที่ดีและศรัทธาตํอวิชาชีพ
พยาบาล 
๒. เพื่อสํงเสริมความภาค 
ภูมิใจในสถาบัน 
๓ เพื่อเตรียมความพร๎อม 
ในการเข๎าสูํวิชาชีพ 

๑.คําเฉลี่ยความคิดเห็น 
ของนักศึกษาท่ีมีทัศนคติ 
ที่ดีตํอวิชาชีพมากกวํา ๓.๕๑ 
๒.คําเฉลี่ยการประเมิน 
หลักสตูรพยาบาลศาสตร 
บัณฑิตหลักสูตรปรับปรุง  
๒๕๕๕ มากกวํา ๓.๕๑ 

กิจกรรมที่ ๑ 
ปัจฉิมนิเทศ และอ าลา 
สถาบันส าหรับนักศึกษา 
ช้ันปีท่ี ๔  
๑.๑ จดัประชุมวิชาการ 
๑.๒ จดักิจกรรมกลุํม
สัมพันธ์ 
๑.๓ พิธีส าเร็จการศึกษา
และอ าลาสถาบัน 

นักศึกษาช้ันปีท่ี ๔ 
จ านวน ๑๔๔ คน 
 

กิจกรรมที่ ๑ 
๑. คําตอบแทนวิทยากร
(ภาครัฐบาลช่ัวโมงละ ๑,๒๐๐ 
บาท x ๖ ชม.= ๗,๒๐๐ บาท 
และภาคเอกชน ช่ัวโมงละ 
๖๐๐บาทx๒๒ชม.= ๑๓,๒๐๐ 
บาท)รวมทั้งหมด๒๐,๔๐๐บาท 
๒.คําเดินทางวิทยากรเป็นเงิน 
๗,๓๐๐บาท 
๓. อาหารวํางนักศึกษา  
(๒๐บาทx๑๐มื้อx๑๔๔ คน)  
เป็นเงิน ๒๘,๘๐๐ บาท 
๔.คําอาหารกลางวัน อาหาร
วํางวิทยากรและคณะกรรมการ

๘-๑๒ พ.ค. ๖๐ ๑.นักศึกษามี
ทัศนคติที่ดีและ
ศรัทธาตํอวิชาชีพ
พยาบาล 
๒.นักศึกษามั่นใจ
และสามารถ
ท างานได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 
 

อ.ดร.นฤมล 
อ.ดร.ศุภาณ์นาฏ 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เปูาหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

(๑๓๐บาทx๔วันx๑๕คน) 
เป็นเงิน ๗,๘๐๐ บาท 
๕.คําอาหารวํางวันปัจฉิมนิเทศ
(๒๕บาทx๘๐คน) เป็นเงิน 
๒,๐๐๐ บาท 
6. คําจา๎งเหมา (คําตกแตํง
สถานที่) เป็นเงิน 3,๐๐๐ บาท 
7. คําวัสดุ เป็นเงิน 5,๐๐๐ บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ 1 เป็นเงิน 
74,300 บาท 

รวมเงินโครงการที่ ๗ ๗๔,๓๐๐      
โครงการที่ ๘ 
โครงการพัฒนาหลักสตูร
พยาบาลศาสตร ์(งานประจ า) 
 
วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อพัฒนาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิตให๎ได๎
มาตรฐานสากลและเป็นที่
ยอมรับของสังคม 
๒. เพื่อจัดท ามคอ.๓ และมคอ.
๔ ให๎เสร็จสมบูรณ์กํอนเปิด
การเรยีนการสอน 
 

๑. หลักสูตรมีมาตรฐานไดร๎ับ
การยอมรับจากสภาการ
พยาบาลตามก าหนด 
๒. มีรูปเลมํ มคอ ๓ และ 
มคอ ๔ ทุกรายวิชากํอนเปิด
การเรยีนการสอน 
 

๑. คณะกรรมการพัฒนา
หลักสตูรราํงโครงสร๎าง
หลักสตูร (รําง มคอ.๒) 
๒. คณะกรรมการพัฒนา
หลักสตูรเสนอรํางโครงสร๎าง
หลักสตูร (รําง มคอ.๒) สํง
ให๎กับกรรมการพิจารณา
หลักสตูรของมหาวิทยาลัย
นเรศวร สภาการพยาบาล 
และสบช 
๓. คณะกรรมการบริหาร
หลักสตูรประชุมชี้แจงการ
น าหลักสตูรสูํการปฏิบัติ 
ให๎แกํอาจารย์ประจ า

คณะกรรมการ
พัฒนาหลักสตูร
วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี 
พุทธชินราช  
 

๑. คําอาหารกลางวันกรรมการ
พัฒนาหลักสตูรกรรมการ 
บริหารหลักสตูร และอาจารย์
(๘๐ บาทx ๑๕ คนx ๑๕ วัน) 
เป็นเงิน๑๘,๐๐๐ บาท 
๒. คําอาหารวํางกรรมการ
พัฒนาหลักสตูรกรรมการ 
บริหารหลักสตูรและอาจารย ์
(๒๕ บาทx ๑๕ คนx ๒ มื้อx 
๑๕ วัน) เป็นเงิน๑๑,๒๕๐ 
บาท 
๓. คํารับรองหลักสูตร เป็นเงิน
๑๐,๐๐๐ บาท 
๔. คําถํายเอกสาร เข๎าเลมํเป็น

วันท่ี ๕ มกราคม
๒๕๖๐ 
วันท่ี ๙-๑๐, ๑๖-
๑๗, ๒๓-๒๔ 
มีนาคม๒๕๖๐ 
 วันท่ี ๒๗เมษายน
๒๕๖๐ 
วันท่ี๑๓มิถุนายน 
๒๕๖๐ และ วันท่ี 
๖ กรกฎาคม 
๒๕๖๐ 
 

วิทยาลัยฯได๎
หลักสตูรที่ทันสมัย
และสอดคล๎องกับ
ภาวะสุขภาพของ
ประเทศและ
การศึกษาของ
ประเทศ 
 

อ.ดร.สริีวัฒน์  
อ.ดร.วรรณภา 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เปูาหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

หลักสตูรทุกคนในวิทยาลยั
รับทราบ  
๔. ประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร เพื่อ
กระจายรายวิชา
มอบหมายให๎ภาควิชา
เขียนมคอ. ๓ และมคอ. ๔ 
๕. ภาควิชาประชุมเชิง
ปฏิบัติการเขียนมคอ. ๓ 
และมคอ. ๔ ตามทีไ่ดร๎ับ
มอบหมาย สํงภายในเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ (๖ 
ภาควิชาๆ ละ ๑ วัน) 
๖. คณะกรรมการพัฒนา
หลักสตูร ประชุมเพื่อ
วิพากษ์การเขียน มคอ. ๓ 
และ มคอ. ๔  
ครั้งที่ ๑ วันที่ ๙-๑๐ มีนาคม 
๒๕๖๐ 
ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๖-๑๗ มีนาคม 
๒๕๖๐ 
ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๓-๒๔ มีนาคม 
๒๕๖๐ 
๗. ปรับแก๎มคอ. ๓ และ
มคอ. ๔ ตามผลการ
วิพากษ์ 

เงิน๑๐,๐๐๐ บาท 
๕. คําวัสดุ เป็นเงิน ๕,๐๐๐ 
บาท 
รวมเป็นเงินโครงการทั้งสิ้น
๕๔,๒๕๐ บาท 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เปูาหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

๘. จัดท ารปูเลมํ มคอ. ๓ 
และ มคอ. ๔ วันท่ี ๒๗ 
เมษายน ๒๕๖๐ 
๙. ก ากับติดตามการน า
หลักสตูรไปใช๎ ๑๓ 
มิถุนายน ๒๕๖๐ 
๑๐. ประเมินผลการน า
หลักสตูรไปใช๎ วันท่ี ๖ 
กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

รวมเงินโครงการที่ ๘ 5๗,5๐๐    
โครงการที่ 9 
โครงการพัฒนาผู้น าชมรม
นักศึกษาเครือข่ายภาคเหนือ
วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อพัฒนาผู๎น านักศึกษาให๎
มีภาวะผู๎น าและเกิดทักษะการ
บริหารจดัการ 
2. เพื่อสร๎างความรํวมมือของ
นักศึกษาในการบริการ
วิชาการที่สํงผลตํอการพัฒนา
คุณภาพบณัฑิตแลคณุภาพ
ชีวิตของประชาชน 
 

1. 1.ร๎อยละ ๑๐๐ ของผู๎น า
นักศึกษาเครือขํายภาคเหนือ
มีภาวะผู๎น า 
2. มีการประชุมตามที่
วางแผนร๎อยละ ๑๐๐ 
๒. คําเฉลี่ยความคิดเห็นของ
นักศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรม
โครงการอยูํในระดับดี
มากกวําหรือเทํากับ 3.51 
 
 

กิจกรรมที่ 1 การจัดท า
แผนและการประชมุติด 
ตามการด าเนินงานชมรมฯ 
- ประชุมผู๎น านักศึกษา 2 
เดือน/ครั้ง ท้ังหมด ๖ ครั้ง 
1) ประชุมที่ วพบ.แพรํ ๓ 
ครั้ง 
๒) ประชุม
teleconference 3 ครั้ง 

ตัวแทนนักศึกษา
วิทยาลัยเครือขําย
ภาคเหนือ แหํงละ 
๙ คน รวม ๘ แหํง
เป็น ๗๒ คน 
อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยาลัยละ ๑ คน 
รวม ๘ คน 
คณะกรรมการ
ด าเนินงานนศ. 
และอาจารย์ ๑๐ 
คน 
 

กิจกรรมที่ 1  
๑.คําอาหารวํางอาจารย์ ๒๕ 
บาท x ๑๓ คน x ๒ มื้อ x ๖ 
วัน เป็นเงิน 3,900 บาท 
๒. คําอาหารกลางวัน อาจารย์ 
๘๐ บาท x ๑๓ คน x 1 มื้อ x 
๖ วัน เป็นเงิน 6,240 บาท 
๓.คําอาหารวํางนักศึกษา ๒๐ 
บาท x ๙๐ คน x ๒ มื้อ x ๖ 
วัน เป็นเงิน 21,600 บาท 
๔. คําอาหารกลางวัน นักศึกษา 
๕๐ บาท x ๙๐ คน x 1 มื้อ x  
๖ วัน เป็นเงิน 27,000 บาท 
๕. คําพาหนะในการเดินทาง
ของแตํละวิทยาลยัไปประชุม 

29 ต.ค. 59 
21 ม.ค. 60 
25 มี.ค. 60 
 3 มิ.ย. 60 
 8 ก.ค. 60 
 2 ก.ย. 60  
 

ผู๎น าชมรมนักศึกษา
เครือขํายภาคเหนือ
ได๎รับการพัฒนา
คุณภาพบณัฑิต 

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

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เปูาหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

วพบ.แพรํ ๒,๕๐๐ บาท x 3 
ครั้ง เป็นเงิน 7,5๐๐ บาท 
๖. คําถํายเอกสาร ๓,๐๐๐ บาท 
 

รวมเงินกิจกรรมที่ ๑  
เป็นเงิน ๖9,24๐ บาท 

1.ร๎อยละ ๑๐๐ ของผู๎น า
นักศึกษาเครือขํายภาคเหนือ
มีภาวะผู๎น าและเกิดทักษะ
การเรยีนรู๎ในศตวรรษท่ี ๒๑ 
2.คําเฉลี่ยความคิดเห็นของ
นักศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรม
โครงการของชมรมนักศึกษา
เครือขํายภาคเหนือระดับดี
(มากกวํา ๓.๕๑) 
๓.มีการด าเนินโครงการ
กิจกรรมของนักศึกษา
เครือขํายภาคเหนืออยําง
น๎อย 1 กิจกรรม/โครงการ 
4. คําเฉลี่ยความคิดเห็นของ
นักเรียนเกี่ยวกับกิจกรรม
โครงการอยูํในระดับดี
มากกวําหรือเทํากับ 3.51 

กิจกรรมที่ 2 เครือข่าย
ภาคเหนือร่วมใจแนะน้อง
วัยใสใส่ใจเพศศึกษาและ
เส้นทางสู่วิชาชีพ 
1.ด าเนินกิจกรรมตาม
แผนในประเด็นที่สนใจ
รํวมกัน 
2.ประเมินผลส าเร็จและ
รํวมกันพัฒนาในสิ่งท่ีควร
ปรับปรุง 
3.สรุปน าเสนอผลการ
ด าเนินงาน 
 

ตัวแทนนักศึกษา
วิทยาลัยเครือขําย
ภาคเหนือ แหํงละ 
๙ คน รวม ๘ แหํง
เป็น ๗๒ คน 
อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยาลัยละ ๑ คน 
รวม ๘ คน 
คณะกรรมการ
ด าเนินงานนศ. 
๑๘ คน อาจารย์ 
๕ คน 
นักเรียนมัธยม 6 
จ านวน 100 คน 
 

กิจกรรมที่ 2 (งบประมาณ
สนับสนุนจากสมาคมศิษย์เกํา
กระทรวงสาธารณสุข จ านวน 
๒๐,๐๐๐ บาท) 
1. คําอาหารวํางนักเรียน ม.6 
จ านวน 100 คน x 20 บาท 
x 2 มื้อ เป็นเงิน 4,000 บาท 
2. คําอาหารกลางวันนักเรียน 
ม.6จ านวน 100คน x 50 
บาทx1 มื้อเป็นเงิน5,000 
บาท 
3. คําถํายเอกสาร ๒,๐๐๐ บาท 
4. คํากระเป๋ารณรงค์
ประชาสมัพันธ์ ๑๐๐ ใบx 
๑๐๐ บาท จ านวนเงิน    
๑๐,๐๐๐ บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ 2  
เป็นเงิน ๒1,๐๐๐  บาท 

ม.ค. 60 เครือขําย
ภาคเหนือมภีาวะ
ผู๎น าและเกิด
ทักษะการเรยีนรู๎
ในศตวรรษที่ ๒๑ 

อ.ปิยะเนตร 
อ.อวินนท์ 

สรุปงบประมาณโครงการที่ 9 90,240    
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เปูาหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่ ๑0 
โครงการพัฒนาบัณฑิตดี 
ศรีพุทธชินราชสู่อาชีพยาบาล  
(งานประจ า) 
วัตถุประสงค์               
๑.เพื่อปลูกฝังให๎นักศึกษาเป็น
คนดี มีพฤติกรรมคณุธรรม
ชองวิทยาลัย 
 
๒.เพื่อปลูกฝังอัตลักษณบ์ริการ
สุขภาพด๎วยหัวใจความเป็น
มนุษย ์
๓.เพื่อเตรียมนักศึกษาสูํอาชีพ
พยาบาล 
 

๑.คําเฉลี่ยความคิดเห็นของ
นักศึกษาการให๎ดูแล
ครอบครัวของอาจารย์
(มากกวํา ๓.๕๑) 
๒.ร๎อยละ ๘๐ ของนักศึกษา
ทั้งหมดไดร๎ับการปลูกฝังการ
เป็นคนดี มีพฤติกรรม
คุณธรรมของวิทยาลัย อัต
ลักษณ์ และการเตรยีมสูํ
อาชีพพยาบาล โดยพบ
อาจารย์ประจ าครอบครัว
ภาคการศึกษาละ ๒ ครั้ง 

กิจกรรมที ่๑  
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
นักศึกษาสู่บรกิารสุขภาพ
ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 
๑) เสวนาอาจารย์และ
เจ๎าหน๎าท่ีประจ าครอบครัว 
ในปีการศึกษาท่ีผํานมา
และเสนอแนวทางพัฒนา
ระบบครอบครัว 
๒) พบครอบครัว 
พุทธชินราชทุกวันพุธท่ี๒ 
ของเดือน 
๓) ประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาตํอการให๎
ดูแลครอบครัวของ
อาจารย์ทุก ๖ เดือน 

 
 
 
 
อาจารย์ บุคลากร 
ของวิทยาลัย 
จ านวน ๘๐ คน 
 
 
 
อาจารย์ บุคลากร 
ของวิทยาลัย 
จ านวน ๑๐๐ คน 
 
นักศึกษาช้ันปีท่ี 
๑-๔ 
จ านวน ๕๖๘ คน 
 

 
 
 
 
๑.คําวัสด ุ๑,๕๐๐ บาท 
๒.คําถํายเอกสาร ๑,๐๐๐ บาท 
รวมเป็นเงิน ๒,๕๐๐ บาท 
 
 
 
ไมํมีคําใช๎จําย 
 
 
 
ไมํมีคําใช๎จําย 
 
รวมเงินกิจกรรมที ่๑  
เป็นเงิน ๒,๕๐๐ บาท 

 
 
 
 
อาจารย ์
วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ 
ธ.ค. 59 
เจ๎าหน๎าท่ี  
วันท่ี ๗ ธ.ค. 59 
ทุกวันพุธท่ี ๒ 
ของเดือน 
 
 
ธ.ค.๕๙ 
ส.ค.๖๐ 
 
 

นักศึกษาได๎รบัการ
ปลูกฝังให๎เป็นคน 
ดีมีอัตลักษณ ์
บริการสุขภาพด๎วย
หัวใจความเป็น
มนุษย์และมี
พฤติกรรม 
คุณธรรมของ
สถาบัน 

อ.พรพิมล 
อ.จันทิมา 
 
 

 ๑. นักศึกษาช้ันปีท่ี ๑ มีคํา
คะแนนเฉลีย่ด๎านพฤติกรรม
คุณธรรมของสถาบัน ระดับ
ด ี(คําเฉลี่ย≥๓.๕๑) 
๒.คําเฉลี่ยคณุลักษณะบณัฑติ
ของนักศึกษาช้ันปีท่ี ๑ 
๓.คําเฉลี่ยความคิดเห็นของ

กิจกรรมที่ ๒  
๒.๑เส้นทางสีขาวก้าวสู่
วิชาชีพวิชาชีพพยาบาล 
๒.๑.๑การปรับตัวและการ
อยูํรํวมกันในวิทยาลัย 
๒.๑.๒ สร๎างเจตคติที่ดตีํอ
วิชาชีพพยาบาล 

อาจารย์กรรมการ
กิจการนักศึกษา 
๑๐ คน 
นักศึกษาช้ันปีท่ี ๑ 
จ านวน ๑๔๐ คน 
กรรมการสโมสร
นักศึกษา ๓๐ คน 

กิจกรรมที ่๒ (ส่วนนักศึกษา
ใหม่)เงินลงทะเบียนคนละ 
๑,๕๐๐บาทx๑๔๐คน เป็นเงิน
๒๑๐,๐๐๐บาท และ
งบประมาณของวิทยาลัย 
กิจกรรมที่ ๒.๑ 
 

 
 
 
 

 
 
 
นักศึกษาใหมํ
ปรับตัวได๎และมี
ทัศนคติที่ด ี
ตํอวิชาชีพ 

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

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เปูาหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

นักศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรม
โครงการพัฒนาบณัฑิตด ี
ศรีพุทธชินราช สูํอาชีพ
พยาบาล(มากกวํา ๓.๕๑) 

๒.๑.๓สร๎างสมัพันธภาพ 
ระหวํางนักศึกษาอาจารย์ 
สายสนบัสนุน 

1. คําอาหารมื้อกลางวัน มื้อ
เย็นนศ.พยบ.1 จ านวน 140 
คน x 2 มื้อ x 5 วัน x 50 
บาท เป็นเงิน 70,000 บาท 
2. คําอาหารวําง นศ.พยบ.1 
จ านวน 140 คน x 2 มื้อ x 
5 วัน x 20 บาท เป็นเงิน 
28,000 บาท 
๓. คําตอบแทนวิทยากรจาก
หนํวยงานรัฐบาล (๖ชมx๖๐๐
บาท) เป็นเงิน ๓,๖๐๐ บาท  
๔. คําพาหนะเดนิทาง วทิยากร
ไปกลบั เปน็เงิน ๕๐๐ บาท 
๕. คําอาหาร วิทยากร ๒ คน 
x 80 บาท x 1 มื้อ เป็นเงิน 
160 บาท  
6. คําอาหารวํางวิทยากร ๒ 
คน x 25 บาท x 1 มื้อ เป็น
เงิน 50 บาท  
7. คําอาหารมื้อกลางวัน มื้อ
เย็น กรรมการสโมสรนกัศึกษา 
จ านวน 30 คน x 2 มื้อ x 5 
วัน x 50 บาท เป็นเงิน 
15,000 บาท  
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เปูาหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

8. คําอาหารวํางกรรมการ สโมสร
นักศึกษา จ านวน 30 คน x 2 
มื้อ x 5 วัน x 20 บาท เป็นเงิน 
6,000 บาท 
9. คําจ๎างเหมาจัดท าบายศรี 
เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท 
10. คําจ๎างท าปูายเวที เป็นเงิน
๑,๕๐๐ บาท 
๑1.คาํถํายเอกสาร เป็นเงิน
2,5๐๐ บาท 
12. คําวัสดุ อุปกรณ์ เป็นเงิน 
2,500 บาท 
๑3. คําจ๎างรถรางคันละ 
๑,๒๐๐ บาท x ๕ คัน เป็นเงิน
๖,๐๐๐ บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ ๒.๑  
เป็นเงิน 140,810 บาท 

 ๑. นักศึกษาช้ันปีท่ี ๑ มีคํา
คะแนนเฉลีย่ด๎านพฤติกรรม
คุณธรรมของสถาบัน ระดับ
ด ี(คําเฉลี่ย≥๓.๕๑) 
๒.คําเฉลี่ยคณุลักษณะบณัฑติ
ของนักศึกษาช้ันปีท่ี ๑ 
๓.คําเฉลี่ยความคิดเห็นของ
นักศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรม

กิจกรรมที ่๒.๒ 
๒.๒ ปรับฐานความรู้วิชา 
คณิตศาสตร์ อังกฤษ
ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ 

อาจารย์กรรมการ
กลุํมวิชาการ ๑๐ 
คน  
นักศึกษาช้ันปีท่ี ๑ 
จ านวน ๑๔๐ คน 

กิจกรรมที ่๒.๒ 
๑. คําอาหารมื้อกลางวัน 
พยบ.1 จ านวน 140 คน x 1 
มื้อ x ๕๐บาท x ๑๐วัน  
เป็นเงิน ๗๐,๐๐๐ บาท 
๒. คําอาหารวําง พยบ.1 
จ านวน 140 คน x 2 มื้อ x 
20 บาท x 10 วัน เป็นเงิน 

31 กค – 11 สค 
60 

 

นักศึกษาใหมํมี
ความรู๎วิชาพื้นฐาน
ในระดับด ี

 

อ.จุฑามาศ 
อ.ดร.นฤมล 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เปูาหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการพัฒนาบณัฑิตด ี
ศรีพุทธชินราช สูํอาชีพ
พยาบาล(มากกวํา ๓.๕๑) 
 

56,000 บาท 
๓. คําตอบแทนวิทยากรจาก
หนํวยงานรัฐบาล ชม.ละ๖๐๐
บาท x ๓ คน x ๗ ชม.  
เป็นเงิน ๑๒,๖๐๐ บาท 
๔. คําที่พักวิทยากร ๑วัน x 
๑,5๐๐บาท เป็นเงิน ๑,5๐๐ 
บาท 
๕. คําพาหนะเหมาจาํย 
๔,๐๐๐ บาท 
๖. คําอาหารมื้อกลางวัน มื้อ
เย็นวิทยากร จ านวน 3 คน x 
2 วัน x 2 มื้อ x 80 บาท 
เป็นเงิน 960 บาท 
7. คําอาหารวํางวิทยากร 
จ านวน 3 คน x ๒ วัน x 25 
บาท เป็นเงิน 150 บาท 
 

กิจกรรมที ่๒.๒ 
เป็นเงิน 145,210 บาท 
 

รวมเงินกิจกรรมที่ ๒  
เป็นเงิน 286,020 บาท 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เปูาหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

 ๑. นักศึกษาช้ันปทีี่ ๒ มีคํา
คะแนนเฉลีย่ด๎านพฤติกรรม
คุณธรรมของสถาบัน ระดับ
ด ี(คําเฉลี่ย≥๓.๕๑) 
๒.คําเฉลี่ยคณุลักษณะบณัฑติ
ของนักศึกษาช้ันปีท่ี ๒   
๓.คําเฉลี่ยความคิดเห็นของ
นักศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรม
โครงการพัฒนาบณัฑิตด ี
ศรีพุทธชินราช สูํอาชีพ
พยาบาล(มากกวํา ๓.๕๑) 
 
 

กิจกรรมที่ ๓  
ธรรมะกับบรกิาร 
สุขภาพด้วยหัวใจความ
เป็นมนุษย์ 
  ๑) บรรยาย 
  ๒) ปฏิบัติธรรม 
  ๓) บ าเพ็ญประโยชน ์
 

อาจารย์ กรรมการ 
และวิทยากร ๕คน 
นักศึกษาปี ๒ 
จ านวน ๑๓๖ คน 
 

กิจกรรมที่ ๓  
๑.คําตอบแทนวิทยากรจาก
หนํวยงานรัฐบาล ๒ คน x 
๑๒ ชม. X ชม.ละ๖๐๐ บาท  
เป็นเงิน ๑๔,๔๐๐ บาท 
2. คําตอบแทนวิทยากร๒คนx 
๑8ชม.x๖๐๐บาท เป็นเงิน 
21,600 บาท 
3. คําอาหาร กลางวัน เย็น
กรรมการและวิทยากร ๕คนx 
๘๐บาทx3มื้อx3วัน เป็นเงิน 
3,2๐๐ บาท   
4.คําอาหารวําง กรรมการและ
วิทยากร ๕คนx2๕บาทx2มื้อ   
x 3 วัน เป็นเงิน 75๐ บาท 
5. คําอาหารเช๎า กลางวัน   
จ านวน 136 คน x 50 บาท   x 
2 มื้อx3วัน เป็นเงิน 40,800 
บาท 
6. คําอาหารเย็น    
จ านวน 136 คน x 50 บาท   x 
2 มื้อx3วัน เป็นเงิน 13,600 
บาท 
4. คําอาหารวํางนักศึกษา 
จ านวน 136 คน x 20 บาท   x 

21 - 23 พย. 59 นักศึกษาได๎รบัการ 
พัฒนาอัตลักษณ์
และพฤติกรรม 
คุณธรรม 
 

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

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เปูาหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

2 มื้อx3วัน เป็นเงิน 16,320 
บาท  
7. วัสดุอุปกรณ์ ๒,๐๐๐ บาท 
 

รวมเงินกิจกรรมที่ ๓  
เป็นเงิน 112,670 บาท 

 ๑. นักศึกษาช้ันปทีี่ ๓ มีคํา
คะแนนเฉลีย่ด๎านพฤติกรรม
คุณธรรมของสถาบัน ระดับ
ด ี(คําเฉลี่ย≥๓.๕๑) 
๒.คําเฉลี่ยคณุลักษณะบณัฑติ
ของนักศึกษาช้ันปีที่ ๓   
๓.คําเฉลี่ยความคิดเห็นของ
นักศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรม
โครงการพัฒนาบณัฑิตด ี
ศรีพุทธชินราช สูํอาชีพ
พยาบาล(มากกวํา ๓.๕๑) 
 

กิจกรรมที ่๔ 
สุนทรียสนทนาสู่บริการ 
สุขภาพด้วยหัวใจความ
เป็นมนุษย์ 
๔.๑ บรรยาย 
๔.๒ กิจกรรมจิตปญัญา 
๔.๓ ติดตามประเมิน 
พฤติกรรมคณุธรรม 

คณะกรรมการ
และวิทยากร ๕ 
คน 
นักศึกษาช้ันปีท่ี ๓ 
จ านวน ๑๔๖ คน 
 

กิจกรรมที ่๔ 
๑.คําอาหารกลางวัน เย็น น.ศ. 
๑๔6คนx๕๐บาทx2มื้อx 2 
วัน เป็นเงิน   ๒9,2๐๐ บาท 
๒. คําอาหารวํางน.ศ. ๑๔6คน
x๒๐บาทx2มื้อ x 2 วัน  
เป็นเงิน ๑๑,68๐ บาท 
๓.คําอาหารกลางวัน เย็น
กรรมการและวิทยากร 5คนx
๘๐บาทx2มื้อ 
x 2 วัน เป็นเงิน 1,6๐๐ บาท 
๔.คําอาหารวํางกรรมการ และ
วิทยากร 5คนx๒๕บาทx2มื้อ
x 2 วัน เป็นเงิน 5๐๐ บาท   
๕.คําถํายเอกสาร 1,000 
บาท 
6.คําวัสดุ อุปกรณ์ ๓,๐๐๐ 
บาท 
 

12 - 13 พย 59 
 

นักศึกษาเข๎าใจ
ความคิดความ 
รู๎สึกของตนเองและ
ผู๎อื่น รู๎จักฟังอยําง
ใครํครวญ 

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

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เปูาหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

รวมเงินกิจกรรมที่ ๔   
เป็นเงิน ๔6,๙๘๐บาท 

 ๑. นักศึกษาช้ันปีท่ี ๔ มีคํา
คะแนนเฉลีย่ด๎านพฤติกรรม
คุณธรรมของสถาบัน ระดับ
ด ี(คําเฉลี่ย≥๓.๕๑) 
๒.คําเฉลี่ยคณุลักษณะบณัฑติ
ของนักศึกษาช้ันปีท่ี ๔    
๓.คําเฉลี่ยความคิดเห็นของ
นักศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรม
โครงการพัฒนาบณัฑิตด ี
ศรีพุทธชินราช สูํอาชีพ
พยาบาล(มากกวํา ๓.๕๑) 
๔.คําเฉลี่ยผลการประเมิน
คุณภาพบณัฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ อุดมศึกษา 
(TQF)  สาขาพยาบาล
ศาสตร์  มีคําเฉลี่ยระดับดี  
(ประเมินโดยผู๎ใช๎บัณฑติ) 
๕.คําคะแนนเฉลีย่อัตลักษณ์
บัณฑิตมีคําระดับเฉลี่ยดี  
(ประเมินโดยผู๎ใช๎บัณฑติและ
บัณฑิต)  (สอดคล๎องข๎อที่ ๑ 
และ ๒ สบช.) 
 

กิจกรรมที่ ๕     
เสริมสร้างศักยภาพการ
ดูแลผู้ปุวยระยะสุดท้าย
ด้วยหัวใจความเป็น
มนุษย ์
๕.๑ บรรยาย 
๕.๒ ฝึกปฏิบตัิ/Role Play 
การดูแลผู๎ปุวยระยะ
สุดท๎าย 

คณะกรรมการ
และวิทยากร ๕คน 
นักศึกษาช้ันปีท่ี ๔ 
จ านวน ๑๔๔ คน 

กิจกรรมที่ ๕    
๑.คําตอบแทนวิทยากรจาก
หนํวยงานเอกชน ๒ คน 
X ๗ ชม.x ๑,๒๐๐บาท  
เป็นเงิน ๑๖,๘๐๐ บาท   
๒.คําอาหารวํางน.ศ. ๑44คน
x๒๐บาทx2มื้อx2 วัน เป็น
เงิน 11,520 บาท  
๓.คําอาหารกลางวัน เย็น      
๑44 คนx๓ มื้อ x๕๐ บาท 
เป็นเงิน 21,600 บาท 
๔. คําอาหารกลางวัน อาหาร
เย็นคณะกรรมการและ
วิทยากร ๕ คนx๓ มื้อx๘๐ 
บาทเป็นเงิน ๑,๒๐๐ บาท 
๕. คําอาหารวําง
คณะกรรมการและวิทยากร ๕ 
คนx๔ มื้อx 2 วัน x๒๕ บาท  
เป็นเงิน 1,0๐๐ บาท 
๖.คําถํายเอกสาร 1,500 บาท 
7.คําวัสดุอุปกรณ์ 1,500 บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ ๕   
เป็นเงิน 55,120 บาท 

4 – 5  มี.ค.60 
 

นักศึกษามีความรู๎
ความเข๎าใจ
เกี่ยวกับการดูแล
ผู๎ปุวยระยะ
สุดท๎าย 

อ.จุฑากานต ์
อ.จันทิมา 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เปูาหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

๔. เพื่อพัฒนาสมรรถนะทาง
วิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล
กํอนจบการศึกษา 

๑. ร๎อยละ ๑๐๐ ของ
นักศึกษามีคะแนนการ
ประเมินสมรรถนะทาง
วิชาชีพ ≥ ร๎อยละ ๖๐ 

กิจกรรมที่ 6 ฝึกปฏิบัติ
เตรียมความพร้อมเพ่ือ
การท างานเมื่อส าเร็จ
การศึกษาแก่นักศกึษา 

นักศึกษาช้ันปีท่ี ๔ 
จ านวน ๑๔๔ คน 

๑. คําปฐมนิเทศ ๑๘ กลุํมๆละ 
๑๕๐ บาท เป็นเงิน ๒๗๐๐ บาท 
๒. คําตอบแทนแหลํงฝึก 
เป็นเงิน ๑๕,๔๒๘.๒๗ บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ 6  
เป็นเงิน 18,128.27 บาท 

๑๔-๒๔ กพ. ๖๐ นักศึกษาพยาบาล
ทุกคนมีสมรรถนะ
ทางวิชาชีพการ
พยาบาล  

อ.ดร.อัญชล ี
อ.ดร.อัศนี 

สรุปงบประมาณโครงการที่ ๑0 521,418.27    
โครงการที่ ๑1 
โครงการพัฒนาความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันกับหน่วยงาน
ภายนอก (งานประจ า) 
 
วัตถุประสงค์ 
๑.เพื่อเสริมสร๎างความรํวมมือ 
ในการพัฒนานักศึกษาระหวําง
สถาบัน 
๒.เพื่อสํงเสรมินักศึกษาให๎
สร๎างเครือขํายในการ
ด าเนินงานกิจกรรมนักศึกษา 
๓.เพื่อให๎ผู๎น านักศึกษามีสํวน
รํวมในการน าการประกัน  
คุณภาพการศึกษาไปใช๎ 
๔. เพื่อประสานความ 
รํวมมือกับหนํวยงาน  
ภายนอกสถาบัน                                                                                                                                                            

๑.มีการลงนามข๎อตกลง 
รํวมกันระหวํางสถาบัน 
การศึกษา 
 

กิจกรรมที่ ๑  
ประชุมสํงเสรมิความ
รํวมมือระหวํางสถาบัน 

นักศึกษา ๑๐ คน 
อาจารย์ ๒ คน 

กิจกรรมที่ ๑    
๑.คําเบีย้เลีย้งนักศึกษา  
๑๐คนx๑๘๐บาทx๒ วัน 
เป็นเงิน ๓,๖๐๐ บาท  
๒.คําเชํารถตู๎ วันละ๒,๐๐๐บาท  
x๒ วัน เปน็เงิน ๔,๐๐๐ บาท 
๓.คําน้ ามันรถ ๒,๕๐๐ บาท 
๔.คําวสัด ุ๑,๐๐๐ บาท 
๕.คําเบี้ยเลีย้งอาจารย์๒๔๐บาท x 
๒วัน x ๒คน เป็นเงิน ๙๖๐ บาท 
 
รวมเงินกิจกรรมที่ ๑  
เป็นเงิน ๑๒,๐๖๐ บาท 

ภาคเรยีนที่ ๒ 
และ ๓ 

นักศึกษามี
เครือขํายในการ
ด าเนินกิจกรรม
นักศึกษาเกิด ความ
รํวมมือระหวําง
สถาบัน อุดมศึกษา
ในจังหวัดพิษณุโลก
และภาคเหนือ 

อ.ปิยะเนตร 
อ.ภุมรินทร ์

๒. มีกิจกรรมรํวมกัน 
ระหวํางถาบันอุดมศึกษา 
อยํางน๎อย ๑กิจกรรม/ 
โครงการ 

กิจกรรมที่ ๒ 
สํงเสริมความรํวมมือ
ระหวํางสถาบันอดุมศึกษา 
ในจังหวัดพิษณุโลก 
กิจกรรมแขํงขันกีฬา 

๑. อาจารยผ์ู๎
ฝึกสอน 
กีฬาจ านวน ๔ คน 
๒.นกัศึกษาช้ันปีท่ี  
๑-๓ จ านวน๒๐๐

กิจกรรมที่ ๒   
ชํวงฝึกซ๎อม 
เงินลงทะเบียนสถาบันละ 
๒๐,๐๐๐บาท  
  

ภาคเรยีนที่ ๑ ปี
การศึกษา 2560  

นักศึกษามี
เครือขํายในการ
ด าเนินกิจกรรม
นักศึกษาเกิด ความ
รํวมมือระหวําง

อ.พรพิมล 
อ.อวินนท์ 



       แผนปฏิบัตกิาร  ปีงบประมาณ ๒๕60  หน๎า 57 
 

โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เปูาหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

(กีฬาอุดมศึกษา  
จ.พิษณุโลก) 

คน 
๓. คณาจารย ์
จ านวน ๒๐ คน 

๑.คําตอบแทนผู๎ฝึกซ๎อม  
๔ คนx๒๐๐บาทx๒๐วัน  
เป็นเงิน ๑๖,๐๐๐ บาท 
๒.คําอาหารวํางนักศึกษา  
๖๐คนx๒๐บาทx๒๐วัน 
(นักกีฬา)  
เป็นเงิน ๒๔,๐๐๐ บาท  
๓.คําอาหารวํางนักศึกษา 
๑๔๐คนx๒๐บาทx๑๐วัน 
(กองเชียร์)  
เป็นเงิน ๒๘,๐๐๐ บาท 
วันแขํงขัน   
๔.คําอาหารกลางวัน เย็น
อาจารย์ เจ๎าหน๎าท่ี ๒๐ คน x 
๒ มื้อ x ๘๐บาท x ๒ วัน  
เป็นเงิน ๖,๔๐๐ บาท  
๕.คําอาหารวํางอาจารย์ และ
เจ๎าหน๎าท่ี ๒๐คนx25บาทx2 
มื้อ x ๒วัน รวมเป็นเงิน 
๒,๐๐๐ บาท  
๖.คําอาหารมื้อกลางวัน เย็น 
นักศึกษา ๒๐๐คนx๕๐บาท 
x3 มื้อ x ๒ วัน เป็นเงิน 
๖๐,๐๐๐ บาท 
 

สถาบัน อุดมศึกษา
ในจังหวัดพิษณุโลก
และภาคเหนือ 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เปูาหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

๗.คําอาหารวํางนักศึกษา 
๒๐๐คนx2๐บาทx2 มื้อ x   
๒ วัน เป็นเงิน ๑๖,๐๐๐ บาท  
๘.คําอาหารกลางวัน เย็น      
ผู๎ฝึกซ๎อม ๔คน x 80 บาท x 
2 มื้อ x ๒ วัน เป็นเงิน 
๑,๒๘๐ บาท   
๙.คําอาหารวํางผูฝ๎ึกซ๎อม ๔ 
คน x 25 บาท x 2 มื้อ x    
๒ วัน เป็นเงิน ๔๐๐ บาท 
๑๐. คําจ๎างเหมาเชําชุด 
แตํงหน๎า เหมาจําย เป็นเงิน
๕,๐๐๐ บาท 
๑๑. คําวัสดุ อุปกรณ์ ๕,๐๐๐ บาท 
๑๒. คําจัดจ๎าง ๕,๐๐๐ บาท 
 
รวมเงินกิจกรรมที่ ๒ 
เป็นเงิน ๑๘๙,๐๘๐ บาท 

 1. มีกิจกรรมรํวมกัน 
ระหวํางถาบันอุดมศึกษา 
อยํางน๎อย ๑กิจกรรม/ 
โครงการ 

กิจกรรมที่ ๓ 
กิจกรรมสํงเสรมิความรํวมมือ
ด๎านการประกันคณุภาพ
การศึกษาของนักศึกษา 
ระหวาํงสถาบันอุดมศึกษาเขต
ภาคเหนือตอนลาํง 

ตัวแทนนักศึกษา กิจกรรมที่ ๓   
๑. คําถํายเอกสาร 1,000 บาท 
2. คําวัสดุอุปกรณ์ 1,000 บาท 
 
รวมเงินกิจกรรมที่ ๓ 
เป็นเงิน  ๒,๐๐๐ บาท 

ต.ค 59- ก.ย. 60  อ.ปิยะเนตร 

รวมเงินโครงการที ่๑1 ๒๐๓,๑๔๐    
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เปูาหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่ ๑2 
โครงการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของการด าเนิน
กิจกรรมของสโมสรนักศึกษา
โดยใช้การประกันคุณภาพ
การศึกษา (งานประจ า) 
วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อสนับสนุนสโมสร
นักศึกษาในการด าเนินงานโดย
ใช๎กระบวนการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
๒. เพื่อเสริมสร๎างนักศึกษาให๎มี
การด าเนินกิจกรรมครบถ๎วน
และสอดคล๎องกับคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์  ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ และอัต
ลักษณ์ของบัณฑิต 
๓.สํงเสริมให๎นักศึกษาน า
ความรู๎ด๎านการประกันคุณภาพ
ไปใช๎ในการด าเนินกิจกรรม ๕ 
ประเภท และนโยบาย ๓ ดี คือ 
๓.๑ กิจกรรมวิชาการที่ 
สํงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที ่
พึงประสงค์  
๓.๒ กิจกรรมกีฬาหรือการ 

๑.มีการด าเนินกิจกรรมที่น า
การประกันคุณภาพการศึกษา
มาใช๎ในการด าเนินงานของ
นักศึกษาด๎านวิชาการฯ ด๎าน
กีฬา อยํางน๎อย 1 กิจกรรม 
๒. ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินงานกิจกรรม
ครบถ๎วนและสอดคล๎องกับ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิและอัตลักษณ์ของ
บัณฑิต 

 

กิจกรรมสํงเสริมให ๎
นักศึกษาด าเนินกิจกรรม 
ครอบคลมุ ๕ ประเภท   
TQF นโยบาย ๓ ดีโดยใช๎
การประกันคณุภาพฯ 
กิจกรรมที ่๑ 
๑.ชมรมวิชาการและ
ประกันคุณภาพการศกึษา 
กิจกรรมวิชาการที่สํงเสริม
คุณลักษณะบณัฑติฯ 
กิจกรรมที่ 1.1 
แนะแนววิชาชีพพยาบาล 
(แนะแนวสัญจร) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นักเรียนม.๖ 
จ านวน ๔๐๐คน 
ที่โรงเรียน 
อาจารย์กรรมการ 
นักศึกษาสโมสร
นักศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมที ่๑.๑  
๑.คําจดัท าปูายประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยฯ ๑,๕๐๐ บาท 
๒.คําจดัท าบอร์ดการเรียน
วิชาชีพพยาบาล ๒,๐๐๐ บาท 
x๒ อัน เป็นเงิน ๔,๐๐๐ บาท 
๓.จัดจา๎งท าแผํนพับ
ประชาสมัพันธ์ ๕,๐๐๐ บาท  
๔.คําอาหารกลางวัน อาจารย์
และพนักงานขับรถ ๓ คนx๘๐
บาทx๓ครั้งเป็นเงิน ๗๒๐ บาท 
๕.คําอาหารวํางอาจารย์และ
พนักงานขับรถ ๓ คนx๓ครั้งx คน
ละ ๒๕ บาท เป็นเงิน ๒๒๕ บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาคเรยีนที่ ๒-๓ 
ปีการศึกษา 
๒๕๕๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นักศึกษาชมรม
วิชาการฯมีทักษะ
ในการบริหาร
จัดการโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อ.จันทร์จิรา 
อ.ปิยพงษ ์
ชมรมวิชาการฯ 
นักศึกษาช้ันปีท่ี 
1 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เปูาหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

สํงเสริมสุขภาพ  
๓.๓ กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 
หรือรักษาสิ่งแวดล๎อม  
๓.๔ กิจกรรมเสริมสร๎าง 
คุณธรรมและจริยธรรม 
๓.๕ กิจกรรมสํงเสริมศิลปะ 
และวัฒนธรรม 
๓.๖ กิจกรรมสํงเสริม 
ประชาธิปไตย 
๓.๗ กิจกรรมสร๎างภูมิคุ๎มกัน 
ในการด าเนินชีวิต 
๔.๔ บูรณาการกิจกรรม 
นักศึกษากับพันธกิจหลักของ 
วิทยาลัยฯ 
 

๖.คําอาหารนักศึกษา  
๕คนx๕๐บาทx ๓ครั้ง 
 เป็นเงิน ๗๕๐ บาท 
๗.คําอาหารวํางนักศึกษา  
๕ คนx๓ครั้งxคนละ๒๐ บาท  
เป็นเงิน ๓๐๐ บาท  
๘.คําวัสด ุอุปกรณ์  
เป็นเงิน ๒,๐๐๐  บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ ๑.๑  
เป็นเงิน  ๑๔,๔๙๕ บาท 

๑.มีการด าเนินกิจกรรมที่น า
การประกันคุณภาพการศึกษา
มาใช๎ในการด าเนินงานของ
นักศึกษาด๎านวิชาการฯ ด๎าน
กีฬา อยํางน๎อย 1 กิจกรรม 
๒. ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินงานกิจกรรม
ครบถ๎วนและสอดคล๎องกับ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิและอัตลักษณ์ของ
บัณฑิต 
 
 
 

กิจกรรมที่ ๑.2 ประกัน
คุณภาพสูํกิจการนักศึกษา 
(บรรยาย,เป็นที่ปรึกษา) 

นักศึกษาทุกช้ันป ี
จ านวน ๕๘๖ คน 

กิจกรรมที่ ๑.2  
๑. คําถํายเอกสาร 500 บาท 
2. คําวัสดุอุปกรณ์ 500 บาท 
รวมเงินกิจกรรม ๑.2  
เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท 
 
รวมเงินกิจกรรมที ่๑  
เป็นเงิน ๓๕,7๑๕ บาท 

วันท่ี 13 ก.ย.60 
ปีการศึกษา  
๒๕60 
 
 
 
 
 
 

นักศึกษาสามารถ
ประยุกตค์วามรู๎
เกี่ยวกับการใช๎
ประกันคณุภาพมา
ใช๎ใน
ชีวิตประจ าวัน 

อ.ภุมรินทร ์
อ.ดร.ชลลดา  
อ.ดร.รุํงทิวา 
ชมรมวิชาการฯ 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เปูาหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

 ๑.มีการด าเนินกิจกรรมที่น า
การประกันคุณภาพการศึกษา
มาใช๎ในการด าเนินงานของ
นักศึกษาที ่ด๎าน 
คุณธรรมและด๎านศลิปะและ
วัฒนธรรม  และสรา๎ง
ภูมิคุ๎มกันในการด าเนินชีวิต 
๒. ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินงานกิจกรรม
ครบถ๎วนและสอดคล๎องกับ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิและอัตลักษณ์ของ
บัณฑิต 

๒.ชมรมกีฬาและ  
To be ๑  กิจกรรมกีฬา
หรือการสํงเสริมสุขภาพ 
๒.๑ เบนทุกากล๎าใหม ํ
ไร๎อบายมุข (กีฬาสี) 

นักศึกษาช้ันป ี 
ที ่๑-๔ 
จ านวน ๕68 คน 
อาจารย์ บุคลากร 
จ านวน ๘๐ คน 

กิจกรรมที่ ๒ 
กิจกรรมที่ ๒.๑ 
1.คําอาหารนักศึกษา 
๕68คนx๕๐บาทx๒ มื้อ x 2 
วัน เป็นเงิน 113,600 บาท 
๓.คําอาหารวาํงนักศกึษา ๕68 
คนx ๒มือ้xคนละ๒๐ บาท x 2 
วัน เป็นเงิน 45,440 บาท   
๔.คําอาหารอาจารย์๘๐ คน  
x๘๐บาทx๒ มื้อ x 2 วัน 
เป็นเงิน 25,6๐๐ บาท 
๕. คําอาหารวํางอาจารย์ ๘๐ 
คนx๒๕บาทx๒ มื้อ x 2 วัน 
เป็นเงิน 8,๐๐๐ บาท 
๖.คําวัสดุอุปกรณ์กีฬา 
เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท 
๗.คําวัสด ุ๓,๐๐๐ บาท 
๘.คําจ๎างท าปูายเวท ี  
เป็นเงิน ๑,๕๐๐ บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ ๒.๑ 
เป็นเงิน  217,14๐ บาท 

- แขํงขัน 
กีฬาสีประจ าปี
การศึกษา 2559 
วันท่ี 28-29 ม.ค 
60 

นักศึกษาได๎มี
กิจกรรม สํงเสริม
สุขภาพและสร๎าง
สัมพันธภาพที่ดี
กับบุคลากรใน
องค์กร เป็นการ
สร๎างภมูิคุ๎มกันใน
การด าเนินชีวิต 

อ.พรพิมล 
อ.อวินนท ์
ชมรมกีฬาฯ 
 

 ๑.มีการด าเนินกิจกรรมที่น า
การประกันคุณภาพการศึกษา
มาใช๎ในการด าเนินงานของ
นักศึกษาที ่ด๎าน 

๒.๒ กิจกรรมรณรงค์งด
สูบบุหรี่วันเอดสโ์ลก 
วันวาเลนไทน ์

นักศึกษาในชมรม
ฯ 
จ านวน 50 คน 

กิจกรรมที่ ๒.๒ 
๑.คําวัสดุ อุปกรณ์ 3,000บาท
2.คําจดัท าปูายไวนลิ2,000บาท  
3.คําอาหารกลางวัน เย็น

ต.ค 59- ก.ย. 60
วันพุธ 30 พ.ย. 
59 
วันพุธ 8 ก.พ. 60 

นักศึกษาได๎
บ าเพ็ญประโยชน์
ตํอสังคม 

อ.จันทร์จิรา 
อ.จันทิมา 
ชมรมกีฬาฯ 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เปูาหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

คุณธรรมและด๎านศลิปะและ
วัฒนธรรม  และสรา๎ง
ภูมิคุ๎มกันในการด าเนินชีวิต 
๒. ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินงานกิจกรรม
ครบถ๎วนและสอดคล๎องกับ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิและอัตลักษณ์ของ
บัณฑิต 

นักศึกษา ๕๐คนx๕๐บาทx      
๓มื้อ  เป็นเงิน ๗,๕๐๐ บาท   
4.คําอาหารวํางนักศึกษา  
๕๐ คนx๓มื้อx คนละ ๒๐ บาท 
เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท  
รวมเงินกิจกรรม ๒.๒  
เป็นเงิน ๑๕,๕๐๐ บาท 
 
รวมเงินกิจกรรมที่ ๒  
เป็นเงิน ๑๙3,12๐ บาท 

วันพุธ 31 พ.ค. 
60 
 
 

 

 ๑.มีการด าเนินกิจกรรมที่น า
การประกันคุณภาพการศึกษา
มาใช๎ในการด าเนินงานของ
นักศึกษาด๎านบ าเพ็ญ
ประโยชน์ และสร๎าง
ภูมิคุ๎มกันในการด าเนินชีวิต 
๒. ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินงานกิจกรรม
ครบถ๎วนและสอดคล๎องกับ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิและอัตลักษณ์ของ
บัณฑิต 

๓. ชมรมจิตอาสาและ 
พัฒนาสิ่งแวดล้อม 
๓.๑ พุทธชินราชร่วมใจ
ฟื้นฟูอนามัยสิ่งแวดล๎อม  
สร๎างจิตส านึกแยกขยะ
รักษ์โลก 
๑) ให๎ความรู๎เรื่อง ๗ R 
๒) แกนน านักศึกษาศึกษา 
ดูงาน รพ.พุทธชินราช 
๓) กิจกรรม ๕ ส. 
๔) รับซื้อคัดแยกและ 
จ าหนํายขยะ 
๕) ประกวดห๎องพัก 
ห๎องเรยีน   

นักศึกษาช้ันป ี 
ที ่๑-๔ 
จ านวน ๕68 คน 
อาจารย์ บุคลากร 
จ านวน ๘๐ คน 

กิจกรรมที่ ๓   
กิจกรรมที่ ๓.๑   
๑.คําตอบแทนวิทยากรจาก
หนํวยงานรัฐบาล๖ ชม.x๖๐๐ 
บาท เป็นเงิน ๓,๖๐๐บาท 
๒.คําอาหารวําง นักศึกษา  
๕68 คนxคนละ๒๐ บาท x     
1มื้อ เป็นเงิน ๑๑,36๐ บาท 
๓.คําอาหารวํางอาจารย ์
๘๐ คน x ๒๕บาท x 1 มื้อ  
เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท 
๔.คําวัสดุ เป็นเงิน ๕,๐๐๐ 
บาท 
รวมเงินกิจกรรม ๓.๑  
เป็นเงิน 21,96๐ บาท 

ต.ค 59- ก.ย. 60 
(กิจกรรมที3่ ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันพุธท่ี ๔หรือ 5 
ของทุกเดือน 
(กิจกรรม ๕ ส.) 

นักศึกษาได๎
บ าเพ็ญประโยชน์
ตํอสถาบันและ
สังคมในการรักษา
สิ่งแวดล๎อม 

อ.จันทิมา 
อ.พรพิมล 
ชมรมจิตอาสาฯ 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เปูาหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

 ๑.มีการด าเนินกิจกรรมที่น า
การประกันคุณภาพการศึกษา
มาใช๎ในการด าเนินงานของ
นักศึกษาด๎านบ าเพ็ญ
ประโยชน์ และสร๎าง
ภูมิคุ๎มกันในการด าเนินชีวิต 
๒. ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินงานกิจกรรมครบถ๎วน
และสอดคล๎องกับคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิและอัต
ลักษณ์ของบัณฑิต 

๓.๒ จิตอาสา 
(1) รักษ์บ๎าน รักคนไข ๎
ปลอดภัยในการใช๎ชีวิต 
(2) บูรณาการการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชาจริย
ศาสตร์และกฎหมาย
วิชาชีพพยาบาลกับการ
พัฒนานักศึกษาและวิจัย 
เรื่องการพัฒนาคณุธรรม 
จริยธรรม 3 ประการของ
วิทยาลัย 
(3) นักศึกษามีสํวนรํวม
สร๎างหอพักนําอยู ํ
 

นักศึกษาชมรมจิต
อาสาฯ 
ผู๎ปุวยใน
โรงพยาบาล
โรงพยาบาลพุทธชิน
ราช  
นักศึกษาช้ันปีท่ี 1-
4 
 

กิจกรรมที่ ๓.๒   
๑.คําวัสดุ  10,๐๐๐  บาท 
2.คําจ๎างท าสมุดสุขภาพ  
๘,๐๐๐ บาท 
3.เวชภัณฑ์ยาและวสัดุอุปกรณ์
การพยาบาล ๒๐,๐๐๐ บาท 
4. คําหนังสือสวดมนต์ เป็นเงิน 
15,000 บาท 
 
รวมเงินกิจกรรม ๓.๒  
เป็นเงิน 53,๐๐๐ บาท 
 
รวมเงินกิจกรรมที่ ๓  
เป็นเงิน 74,96๐ บาท 

ต.ค 59- ก.ย. 60 
 

นักศึกษาได๎บ าเพ็ญ
ประโยชน์ตํอ
สถาบันและสังคมมี
จิตอาสาพัฒนา
คุณธรรมในการ
ด าเนินชีวิต 

อ.จันทิมา 
อ.พรพิมล 
ชมรมจิตอาสาฯ 

 ๑.มีการด าเนินกิจกรรมที่น า
การประกันคุณภาพการศึกษา
มาใช๎ในการด าเนินงานของ
นักศึกษาทีด่๎าน 
คุณธรรมและด๎านศลิปะและ
วัฒนธรรม   
๒. ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินงานกิจกรรม
ครบถ๎วนและสอดคล๎องกับ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ ตามกรอบมาตรฐาน

๔.ชมรมศิลปการแสดง 
และอนุรักษ์วัฒนธรรม
ไทย  
กิจกรรมส่งเสริมศลิปะ
และวัฒนธรรม 
๑) เรียนดนตรมีังคละ 
จากปราชญ์ชาวบ๎าน 
๒) เรียนดนตรไีทย 
๓) จัดหาเครื่องดนตรีไทย
สากล และมังคละ 
4)ปรับปรุงห๎องซ๎อมดนตรี

 
 
 
 
นักศึกษาในชมรมฯ 

กิจกรรมที่ ๔   
๑.คําตอบแทนผู๎สอนดนตรี
มังคละ๒คนx24 ช.ม.x๒๐๐
บาท เป็นเงิน 9,6๐๐ บาท 
๒.คําตอบแทนผู๎สอนดนตรี
ไทย ๑คนx๒๔ช.มx๒๐๐บาท  
เป็นเงิน ๔,๘๐๐ บาท 
๓.คําจ๎างแตํงหน๎า และ เชําชุด
เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท 
4.คําวัสดุอุปกรณ์(เครื่องดนตรี  
และปรับปรุงห๎องซ๎อมดนตรี

ทุกวันพุธ 
สัปดาห์ ๑,๓ 
 

นักศึกษารํวมท านุ
บ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมดนตรี
มังคละและ
เผยแพรตํํอ
สาธารณชน 

อ.อังคณา 
อ.เกศกาญจน ์
ชมรม
ศิลปการแสดงฯ 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เปูาหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

คุณวุฒิและอัตลักษณ์ของ
บัณฑิต 

ไทย ไทย) เป็นเงิน 200,000 
บาท 
หมายเหต-ุการปรับปรุงห๎อง
ดนตรีและซื้อเครื่องดนตร ี    
ใช๎งบอ านวยการ แผนงาน 
ประจ า   
รวมเงินกิจกรรมที่๔   
เป็นเงิน 54,4๐๐ บาท 

 ๑.มีการด าเนินกิจกรรมที่น า
การประกันคุณภาพการศึกษา
มาใช๎ในการด าเนินงานของ
นักศึกษาด๎านการสํงเสริม
ประชาธิปไตย  
๒. ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินงานกิจกรรม
ครบถ๎วนและสอดคล๎องกับ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิและอัตลักษณ์ของ
บัณฑิต 

๕. สโมสรนักศึกษา 
๕.๑ ส่งเสรมิการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย 
เลือกตั้งคณะกรรมการ 
สโมสรนักศึกษา 

นักศึกษาช้ันปีท่ี  
๑-๓จ านวน422
คน 

กิจกรรมที่ ๕.๑ 
ไมํใช๎งบประมาณ 
 
 

วันพุธท่ี 12 ก.ค. 
60 

นักศึกษาแสดง
ความเป็น
ประชาธิปไตย 

อ.ปิยะเนตร 
อ.จุฑากานต์
สโมสรฯ 
 

 ๑.มีการด าเนินกิจกรรมที่น า
การประกันคุณภาพการศึกษา
มาใช๎ในการด าเนินงานของ
นักศึกษาด๎าน 
คุณธรรมและด๎านศลิปะและ

๕.๒ ท านุบ ารุงศิลปะฯ 
(1)  พิธีไหว๎คร ูเลื่อนช้ัน 

อาจารย์และ 
แขกผู๎มีเกียรต ิ
จ านวน๕๐คน 
นักศึกษาป๑ี-๔ 
จ านวน ๕68 คน 

๑.คําตกแตํงสถานที ่๑,๕๐๐ บาท 
๒.คําอาหารวํางอาจารย ์
แขกผู๎มีเกียรติ  
๘๐ คนx ๒๕บาทx 1 มื้อ  
เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท 

วันท่ี ๑3 ก.ย.60 
ปีการศึกษา  
๒๕60 

นักศึกษาแสดงถึง
ความกตัญญู
เคารพ ตํอครู
อาจารย ์

อ.อังคณา 
อ.อวินนท ์
สโมสรฯ 
 



       แผนปฏิบัตกิาร  ปีงบประมาณ ๒๕60  หน๎า 65 
 

โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เปูาหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

วัฒนธรรม   
๒. ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินงานกิจกรรม
ครบถ๎วนและสอดคล๎องกับ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิและอัตลักษณ์ของ
บัณฑิต 

๓.คําอาหารวํางของนักศึกษา 
๕68คน x ๒๐ บาท x 1 มื้อ 
เป็นเงิน ๑๑,36๐ บาท 
4. คําจ๎างท าปูายเวที  
1,500 บาท  
5. คําถํายเอกสาร 5,000 บาท
6. คําวัสดุอุปกรณ์ 5,000 บาท  
รวมเงินกิจกรรมที่ ๕.๒  (1) 
เป็นเงิน 26,360 บาท 

 ๑.มีการด าเนินกิจกรรมที่น า
การประกันคุณภาพการศึกษา
มาใช๎ในการด าเนินงานของ
นักศึกษาด๎าน 
คุณธรรมและด๎านศลิปะและ
วัฒนธรรม   
๒. ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินงานกิจกรรม
ครบถ๎วนและสอดคล๎องกับ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิและอัตลักษณ์ของ
บัณฑิต 

(2)  รับหมวกและเข็มช้ัน
ปี 

อาจารย์และ 
แขกผู๎มีเกียรต ิ
จ านวน๕๐คน 
นักศึกษาป๑ี-๔ 
จ านวน ๕๘๖ คน 

๑.คําตกแตํงสถานที ่๑,๕๐๐ บาท 
๒.คําอาหารวํางอาจารย ์
๕๐ คนx๒๕บาทx1 มื้อ 
เป็นเงิน ๑,๒๕๐ บาท 
๓.คําอาหารวํางของนักศึกษา  
๕68คน x ๒๐ บาท x 1 มื้อ  
เป็นเงิน ๑๑,36๐ บาท 
๔.คําวัสดุ อุปกรณ์ (ปักเทียน
รูปสว.)เป็นเงิน 30,000 บาท 
(คําตะเกียงมสิฟลอเรนส ์
๑ อัน) เป็นเงิน ๑,๒๐๐  บาท 
5. คําจ๎างท าปูายเวที ๑,๕๐๐ บาท 
6. คําวัสดุ ๑๐,๐๐๐ บาท 
7. คําจ๎างจัดท าตราสัญลักษณ์ 
สว. 30,000 บาท 
8. คําจ๎างตดัชุดมิสฟลอเรนส์ 

วันพุธที่  
5 ต.ค.๕9 
ปีการศึกษา 
2559 

นักศึกษามี 
ทัศนคติที่ดีตํอ
วิชาชีพพยาบาล 

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

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เปูาหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

๕,๐๐๐บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ 5.2 (2)   
เป็นเงิน 91,81๐ บาท 

 ๑.มีการด าเนินกิจกรรมที่น า
การประกันคุณภาพการศึกษา
มาใช๎ในการด าเนินงานของ
นักศึกษาด๎านคุณธรรมและ
ด๎านศิลปะและวัฒนธรรม  
และสร๎างภูมคิุ๎มกันในการ
ด าเนินชีวิต 
๒. ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินงานกิจกรรม
ครบถ๎วนและสอดคล๎องกับ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิและอัตลักษณ์ของ
บัณฑิต 

(3)  วัฒนธรรมเชื่อมสาย
สัมพันธ์พี่น๎องกํอนอ าลา
สถาบัน (Good bye 
senior) 

อาจารย์และ 
แขกผู๎มีเกียรต ิ
จ านวน ๓๐คน 
นักศึกษาป๑ี-๔ 
จ านวน ๕68 คน 

งบประมาณของนักศึกษา 
ปี ๑-๓ และสโมสรนักศึกษา
รํวมกับวิทยาลยัพยาบาลฯ   
๑.คําตกแตํงสถานที๑่,๕๐๐บาท 
๒.คําอาหารกลางวันอาจารย์
แขกผู๎มีเกียรติ ๓๐ คนx๘๐บาท 
X1 มื้อ เป็นเงิน ๒,๔๐๐ บาท 
๓. คําอาหารของนักศึกษา  
๕68คนx๕๐ บาท x 1 มื้อ  
เป็นเงิน ๒8,4๐๐ บาท 
๔.คําจ๎างท าปูายเวท ี ๑,๕๐๐ บาท 
๕.คําวัสด ุ๓,๐๐๐ บาท 
 
รวมเงินกิจกรรมที่ 5.2 (3)  
เป็นเงิน ๓6,8๐๐ บาท 

วันศุกร์ที่ 28 
เม.ย. 60 

เกิดสายสัมพันธ์
อันดีระหวําง
บุคลากรและ
นักศึกษาของ
วิทยาลัย สํงผลให๎
ครอบครัวพุทธชิน
ราชมีความ
เข๎มแข็ง 

อ.จันทร์จิรา 
อ.ภุมรินทร์
สโมสรฯ 
 

 ๑.มีการด าเนินกิจกรรมที่น า
การประกันคุณภาพการศึกษา
มาใช๎ในการด าเนินงานของ
นักศึกษาด๎านคุณธรรมและ
ด๎านศิลปะและวัฒนธรรม   
๒. ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินงานกิจกรรม

(4)  สงกรานต ์
1) มุทิตาจิตผูส๎ูงอาย ุ
๒) แสดงดนตรีมังคละ 

อาจารย์และ 
แขกผู๎มีเกียรต ิ
จ านวน๕๐คน 
นักศึกษาป๑ี-๔ 
จ านวน ๕68 คน 

๑.คําตกแตํงสถานที๑่,๕๐๐ บาท 
๒.คําอาหารวํางอาจารย์และ
แขกผู๎มีเกียรติ ๕๐ คน  
๒๕ บาทx 1 มื้อ เป็นเงิน 
๑,๒๕๐ บาท 
๓.คําอาหารวํางของนักศึกษา  
๕68 คน x ๒๐ บาท x 1 มื้อ 

วันอังคารที่  
๕ เม.ย.60 

นักศึกษารํวมท านุ
บ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม แสดง
ความกตัญญูตํอ
ผู๎สูงอาย ุ

อ.อังคณา 
อ.เกศกาญจน ์
สโมสรฯ 
ชมรมศิลปฯ 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เปูาหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

ครบถ๎วนและสอดคล๎องกับ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิและอัตลักษณ์ของ
บัณฑิต 

เป็นเงิน ๑๑,36๐ บาท 
๔.คําถํายเอกสาร 2,000 บาท 
5.คําวัสดุอุปกรณ์ 3,000 บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ 5.2 (4)  
เป็นเงิน ๑๙,11๐ บาท 

 ๑.มีการด าเนินกิจกรรมที่น า
การประกันคุณภาพการศึกษา
มาใช๎ในการด าเนินงานของ
นักศึกษาด๎านคุณธรรมและ
ด๎านศิลปะและวัฒนธรรม   
๒. ระดับความส าเร็จของการ 
ด าเนินงานกิจกรรมครบถ๎วน
และสอดคล๎องกับคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิและอัตลักษณ์
ของบัณฑิต 

(5) ถวายเทียนพรรษา  
และผา๎อาบน้ าฝน 

นักศึกษา 
ช้ันปีท่ี ๑,๒,๓ 
และบุคลากร 
จ านวน ๔๐๐ คน 

๑.คําวัสดุ ๑๐,๐๐๐ บาท  
 
รวมเงินกิจกรรมที่ 5.2 (5)   
เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท 

วันพุธท่ี 5 ก.ค. 
60 

นักศึกษารํวม 
สืบสานประเพณี
ถวายเทียนจ าน า
พรรษา 

อ.เกศกาญจน ์
อ.จันทิมา 
สโมสรฯ 
ชมรมศิลปฯ 

 ๑.มีการด าเนินกิจกรรมที่น า
การประกันคุณภาพการศึกษา
มาใช๎ในการด าเนินงานของ
นักศึกษาด๎านคุณธรรมและ
ด๎านศิลปะและวัฒนธรรม  
และสร๎างภูมคิุ๎มกันในการ
ด าเนินชีวิต 
๒. ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินงานกิจกรรมครบถ๎วน

(6) สานใจพี่สูํใจน๎อง   
ปรองดองพุทธชินราช 
ก๎าวสูํวิชาชีพพยาบาล 
ตามเส๎นทางปลอด
อบายมุข (รับน๎องเข๎าเถา) 

อาจารย์และ 
แขกผู๎มีเกียรต ิ
จ านวน๕๐คน 
นักศึกษาป๑ี-๔ 
จ านวน ๕68 คน 

๑.คําตกแตํงสถานที่ ๑,๕๐๐ บาท 
๒.คําอาหารวํางอาจารย์และ
แขกผู๎มีเกียรติ ๕๐ คนx   
๒๕ บาทx 1 มื้อ เป็นเงิน 
๑,๒๕๐ บาท 
๓.คําอาหารวํางของนักศึกษา  
๕68 คนx๒๐ บาทx 1 มื้อ  
เป็นเงิน ๑1,36๐ บาท  
๔.คําถํายเอกสาร 5๐๐ บาท 

วันศุกร์ที่ 25 ส.ค. 
60  
(ปีการศึกษา 
2560) 

เกิดสายสัมพันธ์
อันดีระหวําง
บุคลากรและ
นักศึกษาของ
วิทยาลัย สํงผลให๎
ครอบครัวพุทธชิน
ราชมีความ
เข๎มแข็ง 

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

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เปูาหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

และสอดคล๎องกับคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิและอัต
ลักษณ์ของบัณฑิต 

5.คําวัสดุอุปกรณ์ 500 บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ 5.2 (6)   
เป็นเงิน ๑๕,11๐ บาท 
 

 ๑.มีการด าเนินกิจกรรมที่น า
การประกันคุณภาพการศึกษา
มาใช๎ในการด าเนินงานของ
นักศึกษาด๎านคุณธรรมและ
ด๎านศิลปะและวัฒนธรรม  
และสร๎างภูมคิุ๎มกันในการ
ด าเนินชีวิต 
๒. ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินงานกิจกรรม
ครบถ๎วนและสอดคล๎องกับ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิและอัตลักษณ์ของ
บัณฑิต 

(7) พุทธชินราชรํวมใจ 
สานใยรักสัมพันธ์พี่น๎อง 
(ขอบคุณพี่) 

อาจารย์ จ านวน 
50 คน 
นักศึกษาช้ันปี 1 
– 4 จ านวน 568 
คน 

1. คําตกแตํงสถานที่ 1,500 บาท 
2. คําอาหารวํางอาจารย์และ
เจ๎าหน๎าที่ 50 คน x 25 บาท x 1 
มื้อ เป็นเงิน 1,250 บาท 
3. คําอาหารวํางของนักศึกษา  568 
คน x 20 บาท x 1 มื้อ เป็นเงิน 
11,360 บาท 
4. คําวัสดุอุปกรณ์  1,000 บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ 5.2 (7)   
เป็นเงิน ๑๕,11๐ บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ ๕.๒  
เป็นเงิน 214,300 บาท 

28 ม.ค. 60 เกิดสายสัมพันธ์
อันดีระหวําง
บุคลากรและ
นักศึกษาของ
วิทยาลัย สํงผลให๎
ครอบครัวพุทธชิน
ราชมีความ
เข๎มแข็ง 

อ.อังคณา 
อ.จุฑากานต ์

 ๑.มีการด าเนินกิจกรรมที่น า
การประกันคุณภาพการศึกษา
มาใช๎ในการด าเนินงานของ
นักศึกษา การสํงเสริม
ประชาธิปไตย และสรา๎ง
ภูมิคุ๎มกันในการด าเนินชีวิต 
๒. ระดับความส าเร็จของ

๕.๓ ด้านบริหารจัดการ 
๑)  ประชุมคณะกรรมการ 
สโมสรนักศกึษาเพื่อวางแผน
ก ากับตดิตามการด าเนินงาน
ของสโมสรทุก ๔ เดือน 
๒) ประเมินความเสีย่งที่อาจ
เกิดขึน้ในวิทยาลัยกบั

คณะกรรมการ 
สโมสรนักศึกษา 
จ านวน ๔๐ คน 
อาจารย์ ๕ คน 

๑.คําอาหารวํางอาจารย ์
๕คนๆละ๒๕บาทx1 มื้อ x 3 
วัน เป็นเงิน ๓๗๕ บาท 
๒.คําอาหารวํางของนักศึกษา 
๔๐ คน x ๒๐ บาท x 1 มื้อ x 
3 วัน เป็นเงิน ๒,๔๐๐ บาท 
๓.คําอาหารกลางวันอาจารย์  

ภาคเรยีนละ ๑ 
ครั้ง 

สํงเสริมให๎สโมสร
นักศึกษาใช๎
กระบวนการ
ประกันคณุภาพ
การศึกษามาใช๎ใน
โครงการและ
กิจกรรม 

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

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เปูาหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

การด าเนินงานกิจกรรม
ครบถ๎วนและสอดคล๎องกับ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิและอัตลักษณ์ของ
บัณฑิต 

นักศึกษาและบคุลากร 
๓) สรุปรายงานกิจกรรม 
โครงการทีส่โมสรนักศึกษา
ด าเนนิการหลังเสรจ็สิน้
กิจกรรม  ๒ สัปดาห ์
๔) จดัสรรนักศึกษาเขา๎รํวม 
กิจกรรมเฉพาะกจิที่ได๎รบั
มอบหมาย 

๕คนๆละ๘๐บาทจ านวน 1 มื้อ 
x 3 วัน เป็นเงิน๑,๒๐๐ บาท 
๔.คําอาหารของนักศึกษา  
๔๐ คนx๕๐บาทx1มื้อ x 3 วัน 
เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท 
๕.คําวัสดุ ๔,๐๐๐ บาท 
๖.คําถํายเอกสาร ๑,๐๐๐ บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ ๕.๓   
เป็นเงิน ๑๔,๙๗๕ บาท 

 ๑.มีการด าเนินกิจกรรมที่น า
การประกันคุณภาพการศึกษา
มาใช๎ในการด าเนินงานของ
นักศึกษา การสํงเสริม
ประชาธิปไตย และสรา๎ง
ภูมิคุ๎มกันในการด าเนินชีวิต 
๒. ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินงานกิจกรรม
ครบถ๎วนและสอดคล๎องกับ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิและอัตลักษณ์ของ
บัณฑิต 

5.4 พิธีมอบ
ทุนการศึกษา 

อาจารย์และแขกผู๎
มีเกียรติ จ านวน 
60 คน นักศึกษา
ที่ได๎รับทุนช้ันปีท่ี 
1,2,3,4 จ านวน 
100 คน 

1. คําอาหารวํางอาจารย์และ
แขกผู๎มีเกียรติ จ านวน 60  
คน x 25 บาท x 1 มื้อ เป็น
เงิน 1,500  บาท 
2. คําอาหารวํางนักศึกษาทุน 
จ านวน 100 คน x 20 บาท 
x 1 มื้อ เป็นเงิน 2,000 บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ ๕.4   
เป็นเงิน   3,500   บาท 

วันท่ี 21 ธ.ค. 59 เกิดสายสัมพันธ์
อันดีระหวํางผู๎
มอบทุนกับ
นักศึกษาผู๎รับทุน 

อ.ภุมรินทร ์
อ.ปิยพงษ ์

 ๑.มีการด าเนินกิจกรรมที่น า
การประกันคุณภาพการศึกษา
มาใช๎ในการด าเนินงานของ

5.5 พิธีมอบตะเกียง อาจารย์จ านวน 
50 คน นักศึกษา
ช้ันปี 1 – 4 

1. คําตกแตํงสถานที่ 1,500 บาท 
2. คําอาหารวํางอาจารย์และ
เจ๎าหน๎าที่ 50 คน x 25 บาท x  

วันท่ี 18 ม.ค. 60 เกิดความ
ภาคภูมิใจในการ
ก๎าวสูํวิชาชีพ

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

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เปูาหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

นักศึกษา การสํงเสริม
ประชาธิปไตย และสรา๎ง
ภูมิคุ๎มกันในการด าเนินชีวิต  
 
๒. ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินงานกิจกรรม
ครบถ๎วนและสอดคล๎องกับ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิและอัตลักษณ์ของ
บัณฑิต 

จ านวน 568 คน 1 มื้อ เป็นเงิน 1,250 บาท 
3. คําอาหารวํางของนักศึกษา  568 
คน x 20 บาท x 1 มื้อ เป็นเงิน 
11,360 บาท 
4. คําวัสดุอุปกรณ์  500 บาท 
5. คําตะเกียงเซรามิก 150 ช้ิน x 
40 บาท  เป็นเงิน 6,000 บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ ๕.5   
เป็นเงิน 20,610  บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ ๕   
เป็นเงิน 258,185 บาท 

พยาบาล 

สรุปงบประมาณโครงการที่ ๑2 630,880    
โครงการที่ ๑3 
โครงการสนับสนุนให้
นักศึกษาเข้าร่วมประชุม
วิชาการและน าเสนอผลงาน
วิชาการหรือนวัตกรรมทั้งใน
และนอกสถาบัน  
(งานประจ า) 
วัตถุประสงค์ 
๑.เพื่อเตรียมความพร๎อม 
นักศึกษาในการน าเสนอ 
ผลงานวิชาการและนวัตกรรม 
๒. เพื่อเปิดโอกาสให๎นักศึกษา 
ได๎พัฒนาความรู๎ ทักษะและ 

๑.นักศึกษาได๎รับรางวัล 
ด๎านคุณธรรมจริยธรรม 
อยํางน๎อย ๑ คน 
๒. นักศึกษาได๎รับรางวัล 
ด๎านวิชาการอยํางน๎อย  ๑คน 
๓. วิทยาลัยมีการเผยแพรํ 
กิจกรรมศลิปวัฒธรรม  
ตํอสาธารณชน                                                                                                                                      

๑.ประสานภาควิชาเกี่ยวกับ
รายชื่อผลงานวิชาการ วิจยั/
นวัตกรรมของนักศึกษา 
๒. แสวงหาเวทีวิชาการ
ตํางสถาบันท่ีเปิดโอกาสให๎
นักศึกษาไปน าเสนอ
วิชาการและสํงเสริมให๎
นักศึกษาเข๎ารํวมประชุม
วิชาการนอกสถาบัน 
๓. จัดเวทีวิชาการให๎
นักศึกษาแสดงผลงาน
วิชาการ วิจัย/นวัตกรรม 
ผลงานของแตํละชมรม

นักศึกษาทุกช้ันป ี 
จ านวน ๕68 คน 

๑.คําที่พัก เบี้ยเลี้ยง    
คําลงทะเบียน คําพาหนะ  
(นักศึกษา๕คน/เวที)เวทีละ
๑๐,๐๐๐บาทจ านวน ๕ เวท ี  
เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท 
2. คําจัดจ๎างท าโปสเตอร์  
เป็นเงิน 2,000 บาท 
3. คําวัสดุ อุปกรณ์ เป็นเงิน
4,000 บาท 
 

ต.ค 59- ก.ย. 60 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.นักศึกษาได๎รับ
รางวัลด๎าน
คุณธรรมจริยธรรม 
ด๎านวิชาการ 
๒.วิทยาลยัมีการ
เผยแพรํกจิกรรม
ศิลปวัฒนธรรมตํอ
สาธารณชน       
๓. วิทยาลัยไดร๎ับ
การยอมรับและ
เป็นที่รู๎จักของ
สาธารณชน 
 

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

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เปูาหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

มีสํวนรํวมในการท างาน 
กับหนํวยงานภายนอก 
๓. เพื่อเผยแพรํกิจกรรม 
ศิลปวัฒธรรมตํอสาธารณชน                                                                                                                                      

พร๎อมคัดเลือกผลงาน
น าเสนอภายนอก 

  ๔. น าศิลปวัฒนธรรมของ
วิทยาลัยเผยแพรตํํอสาธารณชน    
๕. สนับสนุนให๎นักศึกษามี
สํวนรํวมจดักิจกรรมกับ
หนํวยงานภายนอก 
๖. สํงนักศึกษาเข๎ารํวม
ประกวดผลงานทุกพันธกิจใน
เวทีระดับชาติและนานาชาติ 
๗. ถอดบทเรยีนเกี่ยวกับ
ความส าเร็จของการ
พัฒนานักศึกษาที่กํอเกิด
ประโยชนส์ร๎างคณุคําตํอ
สถาบัน ชุมชน 

สรุปงบประมาณโครงการที่ ๑3 ๕๖,๐๐๐    
โครงการที่ ๑4 
โครงการพัฒนาความรู้และ
ประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า 
(งานประจ า) 
 
วัตถุประสงค์ 
๑.เพื่อพัฒนาความรู๎และ 
ประสบการณ์ให๎ศิษย์เกํา 
๒.เพื่อพัฒนาระบบฐานข๎อมูล 

๑.ร๎อยละ๘๐ของศิษย์เกาํ 
ที่เข๎ารํวมโครงการมีคาํเฉลีย่
ความพึงพอใจภายหลังเข๎า
รํวมโครงการในระดับดี
(คําเฉลี่ยเทํากับหรือมากกวํา 
๓.๕๑) 
๒. ฐานข๎อมูลศิษย์เกําเป็น
ระบบและเป็นปัจจุบัน 
๓.สมาคมศิษยเ์กําฯ มีความ

กิจกรรมที ่1  
รํวมจัดการประชุมใหญํสามัญ
ประจ าปีของสมาคมศิษย์
เกําฯประจ าป ี๒๕๕9 
เรื่องพยาบาลกับการดูแลแบบ
ผสมผสานและโภชนบ าบัด 
๑.มุฑติาจิตคณุพํอเบนทลู 
คุณแมผํกา บุญอิต 
๒.บรรยายวิชาการ 

ศิษย์เกํา  
บุคลากร
สาธารณสุข 
จ านวน ๒๐๐ คน 
 

ใช๎งบประมาณจาก
คําลงทะเบียนของสมาคม 
ศิษย์เกําพุทธชินราชพยาบาล 

วันท่ี ๒๑ ม.ค.60
 
   

ศิษย์เกําได๎รับ
บริการดา๎น
วิชาการ วิชาชีพ
และมสีํวนรํวมใน
กิจกรรมของ
สถาบัน 

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

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เปูาหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

ศิษย์เกําให๎เป็นปัจจบุัน 
๓.เพื่อสร๎างเครือขํายสาน 
สัมพันธ์ศิษย์เกํา 
๔. เพื่อสํงเสริมให๎ศิษย์เกําม ี
สํวนรํวมในการจัดกิจกรรม 
วิชาการวิจัย นวัตกรรม 

เข๎มแข็งสนับสนุนกิจการของ
วิทยาลัยอยํางตํอเนื่อง 
๔.จ านวนของศิษย์เกําที่มี
สํวนรํวมในการจัดกิจกรรม
วิชาการ  วิจัย นวัตกรรม 

๓.แลกเปลี่ยนเรียนรู๎
ระหวํางศิษย์เกํา 

สรุปงบประมาณโครงการที่ ๑4 0    
โครงการที่ 15 
โครงการสร้างเสรมิทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของ
นักศึกษาวิทยาลัยเครือข่าย
ภาคเหนือ (โครงการ
เครือข่ายภาคเหนือ) 
วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อสํงเสริมให๎นักศึกษา
พัฒนาทักษะ 
-ด๎านการเรียนรู๎และนวัตกรรม 
-ด๎านสารสนเทศ สื่อและ
เทคโนโลย ี
-ด๎านชีวิตและอาชีพ 
2. เพื่อสร๎างความรํวมมือของ
นักศึกษาวิทยาลัยเครือขําย
ภาคเหนือ 

 

1. 1.ร๎อยละ ๑๐๐ ของผู๎น า
นักศึกษาเครือขํายภาคเหนือ
มีภาวะผู๎น า 
2. มีการประชุมตามที่
วางแผนร๎อยละ ๑๐๐ 
๒. คําเฉลี่ยความคิดเห็นของ
นักศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรม
โครงการอยูํในระดับดี
มากกวําหรือเทํากับ 3.51 
 
 

1. ประชุมเตรยีมความ
พร๎อมในการด าเนินการ 
จ านวน ๓ ครั้งๆละ 1 วัน 
2.จัดประชุมวิชาการ โดย
มีกิจกรรมการแขํงขัน 
2.1ตอบค าถามทาง
วิชาการ 8 รายวิชา 
2.2การแขํงขันทักษะ
ปฏิบัติการทางคลินิก 
2.3แขํงขันทักษะ
ภาษาอังกฤษ 
2.4ทักษะการใช๎
สารสนเทศ 
2.5การแขํงขัน
บาสเกตบอล วอลเลย์บอล 
ฟุตซอล กรีฑา 
 

นักศึกษาจ านวน 
๑๖๐ คน 
อาจารย์และเจา๎
หน๎าจ านวน ๒๐ 
คน 
 

ประชุมเตรียมความพร้อม 
1.คําเบีย้เลีย้งเดินทางอาจารย์
และพนักงานขับรถ 240 
บาทx 2 คนx 3 วัน เป็นเงิน
1,440 บาท 
2.คําเบีย้เลีย้งเดินทาง
นักศึกษา 180 บาทx 2 คนx 
3 วัน เป็นเงิน 1,080 บาท 
3.คําน้ ามันเชื้อเพลิง 1,000 
บาท x 3 วัน เป็นเงิน 3,000 
บาท 
ช่วงฝึกซ้อมกีฬา เชียร์และ
ทักษะวิชาการ 
๑.คําตอบแทนผู๎ฝึกซ๎อม 
2 คนx๒๐๐บาทx๒๐วัน  
เป็นเงิน 8,๐๐๐ บาท 
๒.คําอาหารวํางนักศึกษา  
๖๐คนx๒๐บาทx1มื้อ x๒๐

8 - 10 ก.พ.60 
 

นักศึกษาเครือขําย
ภาคเหนือได๎รับ
การพัฒนาทักษะ
การเรยีนรู๎ใน
ศตวรรษที่ 21 

อ.ปิยะเนตร 
อ.จุฑากานต ์
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โครงการ/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความ 
ส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 

กลุ่ม 
เปูาหมาย 

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

วัน (นักกีฬา)เป็นเงิน 
๒๔,๐๐๐ บาท  
๓.คําอาหารวํางนักศึกษา  
๑0๐คนx๒๐บาทx1มื้อx๑๐
วัน(กองเชียร์/ทักษะวิชาการ  
ตํางๆ) เป็นเงิน ๒0,๐๐๐ บาท 
จัดประชุมวชิาการ 
4.คําจ๎างเหมารถยนต์โดยสาร
พร๎อมน้ ามันเชื้อเพลิง จ านวน 
๔ วัน ๒ คันๆละ ๓๘,๐๐๐ 
บาท เป็นเงิน ๗๖,๐๐๐ บาท 
๕.คําน้ ามันเชื้อเพลิง 2 คันๆ 
ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 
๒,๐๐๐ บาท 
๖.คําเบีย้เลีย้งเดินทางอาจารย์ 
พนักงานขับรถ จ านวน ๒๐ 
คน x ๒๔๐ บาท x 1 วัน  
เป็นเงิน 4,800บาท  
7.คําเบีย้เลีย้งเดินทาง
นักศึกษา จ านวน ๑๖๐ คน x 
๑๘๐ บาท x 1 วัน เป็นเงิน 
28,800 บาท 
8.คําเชําชุด อุปกรณ๑์๐,๐๐๐ 
บาท 

สรุปงบประมาณโครงการที่ ๑5 179,120    
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แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕60 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  วิจัยและสร้างผลงานวิชาการด้านสุขภาพที่ตอบสนองความต้องการของสังคม  
เปูาประสงค์ : ๒.๑ วิทยาลัยมีองค์ความรู/๎นวัตกรรมที่มคีุณภาพและตอบสนองความต๎องการของสังคมและระบบบรกิารสุขภาพ   
ตัวชี้วัดเปูาประสงค์ ๑. ร๎อยละของผลงานถํวงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย ์ 
 ๒. ระดับความส าเร็จของผลงานทางวิจัยและวิชาการทีต่ีไดร๎ับการพมิพ์  
 ๓. จ านวนแนวปฏิบตัิที่ดีในการจดัการสุขภาพบุคคล 
กลยุทธ ์ ๑. เรํงรดัการผลติ เผยแพรผํลงานวิชาการที่ตอบสนองความต๎องการของสังคม 
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ : ๑. ร๎อยละของผลงานถํวงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย ์
 ๒. จ านวนบุคลากรที่ผลิตผลงานท่ีมีคุณคําตํอองค์กร  
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  รองผู๎อ านวยการกลุํมงานวิจัย บรกิารวิชาการ 
ชื่อแผนงาน ๑. สนับสนุนการผลติ เผยแพรํผลงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรมท่ีมีคุณภาพ 
วัตถุประสงค์ของแผนงาน ๑. เพื่อพัฒนาระบบและกลไกท่ีสนับสนุนการผลติและเผยแพรํผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของอาจารย์ 
ตัวชี้วัดแผนงาน ๑. จ านวนผลงานวิจัยและผลงานวิชาการที่เผยแพรํในเวทีวิชาการ/วารสารในระดับชาติและนานาชาติ   
 ๒. จ านวนเงินสนับสนุนผลงานวิจยัและนวัตกรรม  
 ๓. จ านวนผลงานวิจัยท่ีเกิดจากความรํวมมือระหวํางอาจารย์วิทยาลยักับบุคคลภายนอกองค์กร  
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความส าเร็จ

โครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เปูาหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่ 16 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
(โครงการตามกลยุทธ)์ 
 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให๎อาจารยม์ีความรู๎
ความเข๎าใจในหลักการ
จริยธรรมการวจิัยในมนุษย ์

ร๎อยละ 80 ของอาจารย์ที่
เข๎ารํวมโครงการมีความรู๎
ความเข๎าใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับ
จริยธรรมการวจิัยในมนุษย์  

ประชุมเชิงปฏิบัติการ:
จริยธรรมการวจิัยใน
มนุษย์  
- วิทยากรบรรยายเรื่อง
จริยธรรมการวจิัยใน
มนุษย ์
- ผู๎เข๎าประชุมฝึกปฏิบตัิ
กรณีศึกษาในลักษณะ
ตํางๆ 

อาจารย์  
จ านวน 40 คน 

- คําตอบแทนวิทยากรหนํวยงาน
รัฐบาล 2 คน  x  600 บาท  x 3 
ช.ม. เป็นเงิน ๓,๖๐๐ บาท 
- คําอาหารกลางวันอาจารย์และ
วิทยากร 80 บาท X 40 คน X 
1 วัน เป็นเงิน 3,200บาท   
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม
อาจารย์และวิทยากร 25 
บาท X 40 คน X 2 มื้อ เป็น
เงิน 2,000 บาท 
- คําถํายเอกสาร 2,000 บาท 
เป็นเงิน  10,8๐๐ บาท 

๒๘ พ.ย.59 อาจารยส์ามารถ
ปกปูองสิทธิของ
อาสาสมัครใน
การวิจัยได๎อยําง
ถูกต๎อง  

ดร.กรวิกา  
อ.ดวงใจ 

สรปุงบประมาณโครงการที่ 16 10,8๐๐    

โครงการที่ 17 
โครงการประชมุเชิงฏบิัติการ
การเขียนนิพนธ์ต้นฉบับเพ่ือ
การตีพิมพ์(โครงการตามกลยุทธ)์ 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อสนับสนุนให๎อาจารย์ที่
มีผลงานวิจยั/วิชาการไดร๎ับ
การตีพิมพ์เผยแพรผํลงานใน
ระดับชาต/ินานาชาต ิ

1. ร๎อยละ 80 ของอาจารย์
ที่เข๎ารํวมโครงการมี
ผลงานวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
เผยแพรํในระดับชาติ/
นานาชาติ 

1. ทบทวนแนวคิดในการ
เขียนนิพนธ์ต๎นฉบับ 
(วิทยากรภายใน) 
2. ผู๎เข๎าประชุมปฏิบัติการ
เขียนนิพนธ์ต๎นฉบับ 

อาจารย์ที่มี
ผลงานวิจัยแล๎วเสร็จ
จ านวน ๓๐ คน 

- คําอาหารกลางวัน 80 บาท 
X 30 คน X 2 วัน  
เป็นเงิน 4,800บาท   
- คําอาหารวําง 25 บาท X 
30 คน X 4 มื้อ  
เป็นเงิน 3,000 บาท 
- คําถํายเอกสาร 4,000 บาท 
เป็นเงิน  11,8๐๐ บาท 
 
 

๓๐-๓๑ ม.ค.๖๐ วิทยาลัยฯ 
มีผลงานการ
ตีพิมพ์เผยแพรํ
ผลงานวิจัย/
วิชาการสูงขึ้น 

อ.ดวงใจ  
อ.ชนกานต์ 

สรปุงบประมาณโครงการที่ 17 11,8๐๐    
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความส าเร็จ

โครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เปูาหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่ 18 
โครงการสนับสนุนทุน
ทรัพยากรเพ่ือส่งเสริมการ
ผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัย
และผลงานวิชาการ  (งาน
ประจ า) 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อสนับสนุนให๎อาจารย์
ผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคณุภาพ 
2. เพื่อให๎อาจารย์สามารถ
ผลิตผลงานวิจัยและผลงาน
วิชาการได๎อยํางคลํองตัว 
3. เพื่อสร๎างขวัญและก าลังใจ
ให๎อาจารย์ในการผลติ
ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ 

1. จ านวนผลงานวิจัยและ
ผลงานวิชาการของอาจารย์
ที่เผยแพรํในเวทีวิชาการ/
วารสารในระดับชาติและ
นานาชาติ 

1. พิจารณาโครงรํางการ
วิจัยและจดัสรรทุนวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
2. สนับสนุนคําใช๎จํายใน
การตีพิมพ์เผยแพรํวิจยั
และบทความวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 อาจารย์ 30 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
อาจารย์ 30 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- คําตอบแทนกรรมการ
ภายนอกพิจารณาโครงรําง
วิจัยและจริยธรรมฯ 3 คน x  
300 บาท x 20เรื่อง  
เป็นเงิน 18,000 บาท 
- คําเงินสนับสนุนโครงรํางวิจัย 
2๐ เรื่อง x  50,000 บาท 
เป็นเงิน1,000,000 บาท 
รวมเงิน 1,018,000 บาท 
- คําใช๎จํายในการตีพิมพ์
บทความวิจัย/วิชาการใน
วารสารระดับชาต1ิ5 เรื่องๆ
ละ 5,000 บาท  
เป็นเงิน 75,000 บาท 
- คําใช๎จํายในการตีพิมพ์
บทความวิจัย/วิชาการใน
วารสารนานาชาต3ิ เรื่องๆละ 
10,000 บาท  
เป็นเงิน 30,000 บาท 
- คําใช๎จํายในการเผยแพรํ
บทความวิจัยในเวทีวิชาการ
ระดับชาต1ิ0 เรื่องๆละ 
10,000 บาท  
เป็นเงิน 100,000 บาท 

- 1-31 ธ.ค.59 
- 1-31 มี.ค.60 
- 1-30 มิ.ย.60 
- 1-30 ก.ย.60 
 

 
 
 
 

- 1-31 ธ.ค.59 
- 1-31 มี.ค.60 
- 1-30 มิ.ย.60 
- 1-30 ก.ย.60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาจารย์มีการ
ผลิตและ
เผยแพรํ
ผลงานวิจัย 
มากขึ้น 

อ.ดวงใจ 
ดร.กรวิกา 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความส าเร็จ

โครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เปูาหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
3. พิจารณา “คนดีศรี
พุทธชิน (ด๎านการวิจัย)” 
 

 
 
 
 
 
 
 
อาจารย์  2 คน 

- คําใช๎จํายในการเผยแพรํ
บทความวิจัยในเวทีวิชาการ
ระดับนานาชาติ 2เรื่องๆละ 
50,000 บาท  
เป็นเงิน 100,000 บาท 
รวมเป็นเงิน  305,000 บาท 
- คําวัสดุอุปกรณ์ (โลเํกียรติยศ) 
จ านวน 2 โลํ   
เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐บาท 
รวมเป็นเงิน ๑๐,000 บาท 

 
 
 
 
 
 

 
๑ ส.ค. 60 

สรปุงบประมาณโครงการที่ 18 ๑,๓๓๓,๐๐๐    
โครงการที่ 19 
โครงการพัฒนากระบวนการ
จัดการความรู้เพ่ือสร้างแนว
ปฏิบัติท่ีดีในองค์กร(งาน
ประจ า) 
 
วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อสํงเสรมิให๎เกิดการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู๎กันในองค์กร
และน าความรู๎ที่ดไีป
ประยุกต์ใช๎ 
2.เพื่อสํงเสรมิให๎วิทยาลัยเป็น
องค์กรแหํงการเรยีนรู ๎

1. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎
ในทุกกลุํมงานตามโครงสร๎าง
การบริหารงานของวิทยาลัย 
 

กิจกรรมที่ 1 
ทุกกลุํมงานประชุมเพื่อ
ก าหนดประเด็นของการ
จัดการความรู๎  
กิจกรรมที่ 2 
กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรูค๎รั้งท่ี 1 
2.1 กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎กลุํมงานวิจัยและ
บริการวิชาการ และกลุมํ
งานวิชาการและพัฒนา
นักศึกษา 
 

อาจารย์ 60 คน กิจกรรมที่ 1 
ไมํมีคําใช๎จําย 
 
 
กิจกรรมที่ 2.1 
-คําตอบแทนวิทยากร
หนํวยงานรัฐบาล 2 คนๆละ 
600 บาท X3 ช่ัวโมง เป็น
เงิน 3,600 บาท 
- คําอาหารกลางวัน 80 บาท 
X 60 คน X 1 วัน  
เป็นเงิน 4,800บาท  
  

๑๗-๒๑ ต.ค.๕๙ 
 
 
 
 
 
 
๙ ม.ค.๖๐ 
 
 
 
 
 

เกิดการ
แลกเปลีย่น
เรียนรู๎กันใน
องค์กรและน า
ความรู๎ที่ดไีป
ประยุกต์ใช๎ 

อ.ชนกานต์ 
ดร.กรวิกา 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความส าเร็จ

โครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เปูาหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
2.2 กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎กลุํมงานอ านวยการ
และยุทธศาสตร ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ 3 
กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรูค๎รั้งท่ี ๒ อาจารย์
แลกเปลีย่นเรยีนรู๎ ทั้ง 3 
กลุํมงาน 
 

- คําอาหารวําง 25 บาท X 
60 คน X 2 มื้อ  
เป็นเงิน3,000 บาท 
- คําถํายเอกสาร 3,000 บาท 
รวมเป็นเงิน 14,400 บาท 
กิจกรรมที่ 2.2 
-คําตอบแทนวิทยากร
หนํวยงานรัฐบาล 1 คนๆละ 
600 บาท X3 ช่ัวโมง เป็น
เงิน 1,800 บาท 
- คําอาหารกลางวัน 80 บาท 
X 60 คน X 1 วัน  
เป็นเงิน 4,800บาท   
- คําอาหารวําง 25 บาท X 
60 คน X 2 มื้อ  
เป็นเงิน 3,000 บาท 
- คําถํายเอกสาร 3,000 บาท 
รวมเป็นเงิน 12,600 บาท 
กิจกรรมที่ 3 
- คําอาหารกลางวัน 80 บาท 
X 60 คน X 1 วัน  
เป็นเงิน 4,800บาท   
- คําอาหารวําง 25 บาท X 
60 คน X 2 มื้อ  

 
 
 
 
 
๑๐ ม.ค.๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 พ.ค.๖๐ 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความส าเร็จ

โครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เปูาหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
กิจกรรมที่ 4 
รวบรวมแนวปฏบิัติที่ดี
และการน าแนวปฏิบัติทีด่ี
ไปใช๎ 

เป็นเงิน 3,000 บาท 
- คําถํายเอกสาร 3,000 บาท 
รวมเป็นเงิน 10,800 บาท 
กิจกรรมที่ 4 
คําถํายเอกสารเข๎าเลํม  เป็น
เงิน 4,000 บาท 

 
 
 
๓-๔ ก.ค.๖๐ 

สรปุงบประมาณโครงการที่ 19 41,800    
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แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕60 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ บรกิารวชิาการด้านสุขภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม  
เปูาประสงค์ : ๓.๑ พัฒนาความเช่ียวชาญด๎านบริการวิชาการในด๎านการจดัการสุขภาพแกํบุคลากร 
 ๓.๒ พัฒนาศูนยค์วามเป็นเลิศด๎านการจัดการสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพ 
 ๓.๓ พัฒนาบุคลาการสาธารณสุขให๎มีศักยภาพในการจัดการสุขภาพ 
ตัวชี้วัดเปูาประสงค์ ๑. จ านวนหลักสูตรด๎านการจัดการสุขภาพ  
 ๒. จ านวนอาจารย์ที่ไดร๎ับการยอมรับในการเป็นวิทยากรภายนอก  
 ๓. ร๎อยละของบุคลากรได๎รับเชิญเป็นวิทยากร ผู๎ทรงคณุวุฒิ /กรรมการวิชาชีพ/ที่ปรึกษา ตามความเช่ียวชาญที่จัดโดยองค์กรวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาการระดับชาติ  
 ๔. ร๎อยละของผู๎ผาํนการอบรมหลกัสูตรที่วิทยาลัยฯจัดบริการวิชาการมีสมรรถนะการจัดการสุขภาพ 
กลยุทธ ์ ๑. สงํเสริมการบริการวิชาการทางด๎านสุขภาพท่ีได๎มาตรฐานและสอดคล๎องกับความต๎องการของสังคม 
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ : ๑. ร๎อยละของอาจารย์ทีไ่ดร๎ับการยอมรับในการเป็นวิทยากรภายนอก  
 ๒. จ านวนหลักสูตรด๎านการจัดการสุขภาพท้ังระยะสั้นและระยะยาว   
 ๓. ร๎อยละของบุคลากรสาธารณสขุท่ีผํานการอบรมมีสมรรถนะด๎านการจัดการสุขภาพผํานเกณฑ์ที่ก าหนด  
 ๔. ร๎อยละความส าเร็จของการด าเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศ (Excellence Center) ที่ผํานเกณฑ์ สบช.  
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  รองผู๎อ านวยการกลุํมงานวิจัย บรกิารวิชาการ 
ชื่อแผนงาน สํงเสริมสมรรถนะบุคลากรในด๎านการจัดการสุขภาพ : บริการวิชาการสญัจรด๎านการจดัการสุขภาพดว๎ยการวิจัย 
วัตถุประสงค์ของแผนงาน ๑.พัฒนาความเชี่ยวชาญในการบรกิารวิชาการด๎านการจัดการสุขภาพแกํบุคลากร   
 ๒ พัฒนาศูนย์ความเป็นเลศิด๎านการจัดการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ 
 ๓. สํงเสริมให๎อาจารยม์ีองค์ความรู๎ด๎านการดูแลผู๎ปุวยโรคเรื้อรัง 
 ๔. น าความรู๎ที่ไดจ๎ากการบริการวชิาการไปใช๎ประโยชน์ 
ตัวชี้วัดแผนงาน ๑. ระดับความส าเร็จของการบริการวิชาการด๎านสุขภาพใหส๎อดคล๎องกับความต๎องการของชุมชนและสังคม 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความส าเร็จ

โครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เปูาหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่ 20 
โครงการสร้างความเข้มแข็ง
ด้านการจัดการโรคเรื้อรัง           
ในชุมชนบ้านคลอง ปี 3 
(งานประจ า) 
 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อสร๎างความเข๎มแข็งดา๎น
การจัดการโรคเรื้อรังในชุมชน 
2. เพื่อน าความรู๎ที่ไดไ๎ปพัฒนา
และขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ศูนย์ความเป็นเลิศด๎านการ
จัดการสุขภาพโรคเรื้อรัง 

1. ระดับความส าเร็จของ
ชุมชนเข๎มแข็ง อยูใํนระดับด ี
(เกณฑ์การประเมิน
ความส าเร็จของการพัฒนา
ชุมชนจัดการสุขภาพเข๎มแข็ง
เมืองไทยแข็งแรง)  
2. เกิดองค์ความรู๎จากการ
ด าเนินงานโครงการสร๎าง
ความเข๎มแข็งด๎านการ
จัดการโรคเรื้อรัง อยํางน๎อย 
1 เรื่อง 
 
 

1. ประชุมรํวมกับ
คณะกรรมการจัดการ
โรคเรื้อรัง โดยใช๎แนวคิด
กระบวนการเสริมสร๎าง
สมรรถนะการบริหาร
จัดการสุขภาพ
อ าเภอ:DHML) เพื่อหา
แนวทางในการจัดการ
ปัญหาสุขภาพอยํางเป็น
เครือขําย 
2.เป็นที่ปรึกษาในการ
จัดกิจกรรมสร๎างเสริม 
ความเข๎มแข็งด๎านการ
จัดการสุขภาพรํวมกับ
ต าบลบ๎านคลอง   
3. รํวมด าเนินกิจกรรม
ชุมชนต๎นแบบการสร๎าง
เสรมิสุขภาพโรคเรื้อรัง
โดยใช๎หลักการมสีํวน
รํวมของชุมชนและ
ค านึงถึงบริบทของชุมชน
เป็นหลัก สํงเสรมิความ
ตํอเนื่อง ยั่งยืน 

ประชาชนต าบล 
บ๎านคลอง 

ใช๎และบริหารงบประมาณ 
โดยเทศบาลต าบลบ๎านคลอง  

1 ต.ค.59–  
30 ก.ย.60 

ประชาชนต าบล
บ๎านคลอง
สามารถจัดการ
ตนเองเพื่อ
ปูองกันการเกิด
โรคเรื้อรังได ๎

อ.วิภาพร 
อ.จันทร์จิรา  
อินจีน 

สรปุงบประมาณโครงการที่ 20 -    มี.ค.-ก.ค.59 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความส าเร็จ

โครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เปูาหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่ 21* 
โครงการอบรมการพยาบาล
เฉพาะทางสาขาการพยาบาล
วิกฤตทารกแรกเกิด รุ่น 4 
(service plan สาขา 
Newborn ) 
 
วัตถุประสงค์ 
1 บริการวิชาการตามความ
ต๎องการของหนํวยงานด๎าน
สุขภาพและสังคม 

1. เป็นโครงการบริการ
วิชาการที่ตอบสนองความ
ต๎องการของหนํวยงานด๎าน
สุขภาพ 
2. บุคลากรสาธารณสุขมี
ความรู๎ตามเกณฑ์อยํางน๎อย
ร๎อยละ90 
3. ผู๎เข๎าอบรมมคีะแนนเฉลี่ย
การประเมินสมรรถนะหลัง
ปฏิบัติงาน 6 เดือน 
4. มีการน าความรู๎ทีไ่ด๎จาก
การให๎บริการวิชาการใน
หัวข๎อ “การตรวจรํางกาย
ทารกแรกเกิด” มาใช๎ในการ
จัดการเรียนการสอนวิชา 
การประเมินภาวะสุขภาพ  

1. วางแผนด าเนินการ
จัดอบรม 
2. เตรียมการจัดอบรม 
3. ด าเนินการจัดอบรม 
4. ประเมินผลการจัด
อบรม 
5. ติดตามผลการ
ปฏิบัติงานหลังอบรม  
6 เดือน 
 

พยาบาลวิชาชีพ
จ านวน 32 คน 

คําสนับสนุนการอบรม 
40,000 บาท x 32 คน  
เป็นเงิน 1,280,000 บาท 

 

4 กันยายน-23 
ธันวาคม  2559 
(16 สัปดาห์) 
*เป็นโครงการ
ตํอเนื่องจาก
ปีงบประมาณ 
2559 และ 60  
นับเงินรายได๎เข๎า
เป็นของ
ปีงบประมาณ 
2559 
 

ผู๎ปุวยทารกแรก
เกิดในภาวะ
วิกฤตไดร๎ับการ
ดูแลที่มี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

อ.สาวิตรี  
 

สรปุงบประมาณโครงการที่ 21 1,280,000*  
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความส าเร็จ

โครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เปูาหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่ 22 
โครงการอบรมการพยาบาล
เฉพาะทางสาขาการพยาบาล
วิกฤตทารกแรกเกิด รุ่น 5 
(service plan สาขา 
Newborn ) 
 
วัตถุประสงค์ 
1 บริการวิชาการตามความ
ต๎องการของหนํวยงานด๎าน
สุขภาพและสังคม 

1. เป็นโครงการบริการ
วิชาการที่ตอบสนองความ
ต๎องการของหนํวยงานด๎าน
สุขภาพ 
2. บุคคลากรสาธารณสุขมี
ความรู๎ตามเกณฑ์อยํางน๎อย
ร๎อยละ90 
3. ผู๎เข๎าอบรมมคีะแนนเฉลี่ย
การประเมินสมรรถนะหลัง
ปฏิบัติงาน 6 เดือน 
4. มีการน าความรู๎ทีไ่ด๎จาก
การให๎บริการวิชาการใน
หัวข๎อ “หนํวยทารกแรก
เกิด” มาใช๎ในการจัดการ
เรียนการสอนวิชาการ
พยาบาลบุคคลที่มีปญัหา
สุขภาพ 1 

1. วางแผนด าเนินการ
จัดอบรม 
2. เตรียมการจัดอบรม 
3. ด าเนินการจัดอบรม 
4. ประเมินผลการจัด
อบรม 
5. ติดตามผลการ
ปฏิบัติงานหลังอบรม  
6 เดือน 
 

พยาบาลวิชาชีพ
จ านวน 32 คน 

คําสนับสนุนการอบรม 
40,000 บาท x 32 คน  
เป็นเงิน 1,280,000 บาท 

 

กค -กย 2560 
 (16 สัปดาห์) 
 

ผู๎ปุวยทารกแรก
เกิดในภาวะ
วิกฤตไดร๎ับการ
ดูแลที่มี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

อ.สาวิตรี  
ลิ้มกมลทิพย ์

สรปุงบประมาณโครงการที่ 22 1,280,000    
โครงการที่ 23 
โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการ
ประจ าปี 2560 เรื่อง การ
รักษาพยาบาลขั้นต้นในการ
ให้บริการในระดับปฐม
ภูม ิ(งานประจ า) 
 

1. เป็นโครงการบริการ
วิชาการที่ตอบสนองความ
ต๎องการของหนํวยงานด๎าน
สุขภาพ 
2. บุคลากรสาธารณสุข           
มีความรูต๎ามเกณฑ์อยําง
น๎อยร๎อยละ 90 

1. วางแผนด าเนินการ
จัดอบรม 
2. เตรียมการจัดอบรม 
3. ด าเนินการจัดอบรม 
4. ประเมินผลการจัด
อบรม 

พยาบาลเวชปฏิบตัิ
จ านวน 200คน 

คําสนับสนุนการอบรม 3,500 
บาท x 200 คน   
เป็นเงิน 700,000 บาท 

 

6-10 ก.พ. 60 
(5 วัน)  
 

ประชาชนไดร๎ับ
การวินิจฉัยและ
การตรวจรักษา
ที่ถูกต๎องมากขึ้น 
 

ดร.จิตตระการ 
ศุกร์ด ี
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความส าเร็จ

โครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เปูาหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ 
1 บริการวิชาการตามความ
ต๎องการของหนํวยงาน         
ด๎านสุขภาพและสังคม 

3. ความพึงพอใจของ 
ผู๎เข๎ารับการอบรมอยูํใน
ระดับดีไมตํ่ ากวําร๎อยละ 90 

สรปุงบประมาณโครงการที่ 23 700,000    
โครงการที่ 24 
โครงการบรูณาการพันธกิจ  
4 ด้าน (งานประจ า) 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให๎เกิดการบรูณาการพันธ
กิจของสถาบันอุดมศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.จ านวนโครงการ/กิจกรรม
บูรณาการการเรียนการสอน
กับพันธกิจตํางๆ  ท่ีมีจ านวน
มากกวําร๎อยละ ๑๐ ของราย
วิชาชีพ 
๒.อาจารย์มีการน าความรู๎ที่
ได๎จากจากการบูรณาการ
บริการวิชาการกับการเรียน
การสอนและหรือการวิจัยมา
ใช๎ประโยชน์อยํางเป็น
รูปธรรม 
๓.ภาควิชามีการจดักิจกรรม
การบูรณาการพันธกิจตํางๆ
อยํางน๎อย ๔ ภาควิชา 
๔.มผีลงานวิจัยท่ีเกดิจาก
การบูรณาการพันธกิจของ
วิทยาลัยฯ 

มีการบูรณาการพันธกิจ
ตํางของวิทยาลัยตาม 
ความต๎องการทางด๎าน
สุขภาพของประชาชน 
ในชุมชน จ านวน 5
กิจกรรม ประกอบด๎วย 

  1 ต.ค. 59 -  
30 ก.ย. 60 
 
 
 
 
 

-นักศึกษาและ
อาจารยไ์ด๎รับ
ประสบการณ์
ด๎านการบรูณา
การการบริการ
วิชาการ/วิจัย/ 
การเรยีนการ
สอน/ทะนุบ ารุง
เพิ่มมากข้ึน 
-ประชาชนใน
ชุมชนได๎รับ
ความรู๎ในการดูแล
ด๎านสุขภาพ 

อ.วรรณภรณ์   
วีระพงษ์ 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความส าเร็จ

โครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เปูาหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

 
 

 กิจกรรมที่ 1 วิชาการ
สอนและให๎ค าปรึกษา
ทางสุขภาพ (บูรณาการ
บริการวิชาการกับการ
เรียนการสอน)  
รายละเอียดกจิกรรม 
1. การประเมิน
สุขภาพจิตรายบุคคล 
2. การให๎ค าปรึกษา 
ทางสุขภาพรายบคุคล 
3. การสอนทางสุขภาพ 
 
 
 
 
 

นักศึกษาปี 2 
และผูต๎๎องขังหญิง 
จ านวน 136 คน 
 

- คําอาหารวํางนักศึกษา 
จ านวน 136 คน x 20 บาท  
เป็นเงิน 2,720บาท 
- คําอาหารวํางผู๎ต๎องขังหญิง 
จ านวน 136 คน x 25 บาท  
เป็นเงิน 3,400บาท 
- คําวัสดุ อุปกรณ์  
เป็นเงิน 5,000 บาท  
รวมเป็นเงิน 11,120 บาท 

1 ต.ค. - 30 
พ.ย. 59 
 

-นักศึกษาได๎รับ
ประสบการณ์
ด๎านการบริการ
วิชาการเพิ่ม
มากขึ้น 
-อาจารย์ของ
ภาควิชาการ
พยาบาลจติเวช
สามารถน า
ความรู๎ที่ได๎จาก
จากการบูรณา
การการบริการ
วิชาการมาใช๎
กับการเรยีนการ
สอนอยํางเป็น
รูปธรรม 

อ.ชนานันท ์
แสงปาก  
ภาควิชาการ
พยาบาล
สุขภาพจิตฯ 

 กิจกรรมที่ 2 
วิชาปัญหาสุขภาพ 2  
เรื่อง ประสบการณ์ของ
ผู๎ปกครองที่ดูแลเด็ก
โรคมะเร็งท่ีมภีาวะ 
Neutropenia และ 
ติดเชื้อ  
(บูรณาการการเรียนการ
สอนกับการวิจัย) 

นักศึกษาปี 3 
และผูป๎กครองที่ดูแล
เด็กโรคมะเร็ง 
จ านวน 20 คน 

เบิกจากงบประมาณงานวิจยัฯ 1 ต.ค. 59 -  
15 ก.ค. 60 
 

-นักศึกษาได๎รับ
ประสบการณ์
ด๎านการบริการ
วิชาการและ
การวิจัยเพิ่ม
มากขึ้น 
-เกิดผลงานวิจัย
ที่ได๎จากการ 
บูรณาการการ

อ.ยุคนธร  
ทองรัตน์  
ภาควิชาการ
พยาบาลเด็ก
และวัยรุํน 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความส าเร็จ

โครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เปูาหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

รายละเอียดกจิกรรม 
1. การท าวิจัยใน
บทเรียน เรื่องโรคมะเร็ง 
2. นักศึกษามีสํวนรํวม
ในการทบทวน
วรรณกรรมและค๎นหา
ผลงานวิจัยท่ีเกีย่วข๎อง 

บริการวิชาการ
กับการวิจัยของ
อาจารย์ภาค
วิชาการ
พยาบาลเด็ก
และวัยรุํน 

  กิจกรรมที่ 3 
วิชารักษาโรคเบื้องต๎น
(บูรณาการการเรียนการ
สอนกับบริการวิชาการ 
และการวจิัย) 
รายละเอียดกจิกรรม 
1. การตรวจคัดกรอง
มะเร็งเต๎านมและการให๎  
ให๎ค าแนะน า  
2. การพิจารณาสํงตํอ
ผู๎รับบริการ 
 

นักศึกษาปี 4 
และผูร๎ับบริการหญิง 
จ านวน 500 คน 

เบิกจากงบประมาณงานวิจยัฯ 1 ต.ค. 59 -  
15 ก.ค. 60 
 

-นักศึกษาได๎รับ
ประสบการณ์
ด๎านการบริการ
วิชาการและ
การวิจัยเพิ่ม
มากขึ้น 
-เกิดผลงานวิจัย
ที่ได๎จากการ 
บูรณาการการ
เรียนการสอน
กับการบริการ
วิชาการ และ
การวิจัยของ
อาจารย์ภาค
วิชาการ
พยาบาลอนามยั
ชุมชน 
 

อ.นิดา มีทิพย ์

ภาควิชาการ
พยาบาลอนามยั
ชุมชน 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความส าเร็จ

โครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เปูาหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

  กิจกรรมที่ 4 
วิชาการพยาบาลมารดา
ทารกแรกเกิดและ 
ผดุงครรภ์ 1 
(บูรณาการการเรียนการ
สอน บริการวิชาการ 
และพัฒนานักศึกษา) 
รายละเอียดกจิกรรม 
1.วางแผนด าเนินการ 
ประชุมรํวมกันในภาควิชา 
กพยบ.สูติศาสตร์ และ
แผนกสูติกรรมหลังคลอด 
รพ.พุทธชินราช เพื่อ
ด าเนินกิจกรรม “อาหาร
สมุนไพรเพิ่มน้ านมใน
มารดาหลังคลอด”  
2.การเตรยีมการ 

-ประชุมชี้แจงกับ
นักศึกษา เรื่อง 
วัตถุประสงค์ การ
ด าเนินการและการ
ประเมินผล 

-มอบหมายหน๎าที่ และ
แบํงงานความรับผดิชอบ
แกํนักศึกษา 

- นักศึกษาพยาบาล
ช้ันปีท่ี 3 จ านวน 
146 คน 
- มารดาหลังคลอด
แผนกสูติกรรมหลัง
คลอด 30 คน 

- คําอาหารวํางนักศึกษา 
จ านวน 146 คน x 20 บาท   
เป็นเงิน 2,920บาท 
- คําอาหารวํางผู๎เข๎ารํวม
โครงการ จ านวน 30 คน x 
25 บาท x 4 ครั้ง  
เป็นเงิน 3,000บาท 
- คําวัสดุ อุปกรณ์  
เป็นเงิน 5,500 บาท 
รวมเป็นเงิน 11,420 บาท 

1 ตุลาคม ถึง       
30 ธันวาคม 59 

 

-นักศึกษาได๎รับ
ประสบการณ์
ด๎านการบริการ
วิชาการเพิ่ม
มากขึ้น 
-อาจารย์ของ
ภาควิชาการ
พยาบาลสูติ
ศาสตร์ สามารถ
น าความรู๎ที่ได๎
จากจากการ 
บูรณาการการ
บริการวิชาการ
มาใช๎กับการ
เรียนการสอน
อยํางเป็น
รูปธรรม 
 

อ.ดร.จิตตระการ 
ศุกร์ด ี
ภาควิชาการ
พยาบาลสูติ
ศาสตร ์
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความส าเร็จ

โครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เปูาหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

-ทบทวนความรู๎เกี่ยวกับ
การดูแลสุขภาพหลัง
คลอด และอาหารสํงเสริม
สุขภาพหลังคลอด 

-เตรียมอุปกรณ์ ในการให๎
ความรู๎ และอุปกรณ์ใน
การปรุงอาหารเสริม
น้ านมในมารดาหลังคลอด 

3.การด าเนินการ 

-ให๎ความรู๎เกี่ยวกับการ
ดูแลสุขภาพหลังคลอด 
และอาหารสํงเสรมิ
สุขภาพหลังคลอด 

-สาธิตวิธีการปรุงอาหาร 
อาหารเสริมน้ านมใน
มารดาหลังคลอด 

4.ประเมินผล 

-ประเมินความรูเ๎กี่ยวกับ
อาหารสมุนไพรที่
สํงเสริมสุขภาพในมารดา
หลังคลอด 

-ประเมินความรูเ๎กี่ยวกับ
การดูแลสุขภาพหลัง
คลอด และอาหารสํงเสริม
สุขภาพหลังคลอดใน
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความส าเร็จ

โครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เปูาหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

นักศึกษาพยาบาลศาสตร์
ช้ันปีท่ี 3 

-ประเมินความพึงพอใจ
ตํอการจัดกิจกรรมของ
มารดาหลังคลอด 

-ถอดบทเรียนนักศึกษา
พยาบาลกับกิจกรรมที่
จัดกับมารดาหลังคลอด 

  กิจกรรมที่ 5 วิชาการ
สร๎างเสริมสุขภาพและ
การปูองกันการเจ็บปุวย
ทางสุขภาพ 
(บูรณาการบริการ
วิชาการกับการเรียน 
การสอน) 
รายละเอียดกจิกรรม 
1. การตรวจพัฒนาการ 
2. การจดัโครงการ
สํงเสริมสุขภาพ 

นักศึกษาปี 2 
และนักเรียนอนุบาล 
จ านวน 60 คน 

- คําอาหารวํางนักศึกษา 
จ านวน 136 คน x 20 บาท  
เป็นเงิน 2,720บาท 
- คําอาหารวํางอาจารย์  
จ านวน 10 คนx 25 บาท  
เป็นเงิน 250บาท 
- คําวัสดุ อุปกรณ์  
เป็นเงิน 3,000 บาท 
- คําถํายเอกสาร 
เป็นเงิน 2,000 บาท 
รวมเป็นเงิน 7,970 บาท 
 

4 ม.ค. 60– 
31 มี.ค.60 
 

-นักศึกษาได๎รับ
ประสบการณ์
ด๎านการบริการ
วิชาการเพิ่ม
มากขึ้น 
-อาจารย์ของ
ภาควิชาการ
พยาบาลอนามยั
ชุมชนสามารถ
น าความรู๎ที่ได๎
จากการบูรณา
การการบริการ
วิชาการมาใช๎
กับการเรยีนการ
สอนอยํางเป็น
รูปธรรม 

อ.ดร.กีรติ  
กิจธีระวุฒิวงษ ์
ภาควิชาการ
พยาบาลอนามยั
ชุมชน 
 

สรปุงบประมาณโครงการที่ 24 30,510    
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความส าเร็จ

โครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เปูาหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่ 25 
โครงการอบรมการพยาบาล
เฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติ
ทั่วไป (การรักษาเบื้องต้น) 
รุ่นที่ 16 (service plan 
สาขา ปฐมภูม ิ) 
วัตถุประสงค์ 
1 บริการวิชาการตามความ
ต๎องการของหนํวยงานด๎าน
สุขภาพและสังคม 

1. เป็นโครงการบริการ
วิชาการที่ตอบสนองความ
ต๎องการของหนํวยงานด๎าน
สุขภาพ 
2. บุคคลากรสาธารณสุขมี
ความรู๎ตามเกณฑ์อยํางน๎อย
ร๎อยละ90 
3. ความพึงพอใจของ         
ผู๎เข๎ารับการอบรมอยูํใน
ระดับดีไมตํ่ ากวําร๎อยละ90 
4. มีการน าความรู๎ทีไ่ด๎จาก
การให๎บริการวิชาการใน
หัวข๎อ “หนํวยทารกแรก
เกิด” มาใช๎ในการจัดการ
เรียนการสอนวิชาการ
พยาบาลบุคคลที่มีปญัหา
สุขภาพ 1 

1. วางแผนด าเนินการ
จัดอบรม 
2. เตรียมการจัดอบรม 
3. ด าเนินการจัดอบรม 
4. ประเมินผลการจัด
อบรม 

- พยาบาลวิชาชีพ 
จ านวน60 คน 

คําสนับสนุนการอบรม
35,000บาท x 60 คน 
เป็นเงิน 2,100,000  บาท 

 

6 มี.ค.-23 มิ.ย.60   
(16 สัปดาห์) 

 

ประชาชน ได๎รบั
บริการดา๎น
สุขภาพท่ีม ี
ประสิทธิภาพ 
มากขึ้น 

อ.นิดา มีทิพย์   

สรปุงบประมาณโครงการที่ 25 2,100,000      

โครงการที่ ๒6 
โครงการอบรมหลักสูตรผู้
ช่วยเหลือพยาบาล รุ่นที่ ๑ *
(งานประจ า) 
วัตถุประสงค์ 
บริการวิชาการตามความ
ต๎องการของหนํวยงานด๎าน

๑. เป็นโครงการบริการ
วิชาการที่ตอบสนองความ
ต๎องการของหนํวยงานด๎าน
สุขภาพ 
๒. ผู๎เข๎ารับการอบรม
(บุคลากรสาธารณสุข) 
มีความรูต๎ามเกณฑ์อยําง

๑. วางแผนด าเนินการ 
จัดอบรม 
๒. เตรียมการจัดอบรม 
๓. ด าเนินการจัดอบรม 
๔. ประเมินผลการจัด
อบรม 

ผู๎ชํวยเหลือคนไข๎ 
จ านวน ๕๐ คน 

คําสนับสนุนการอบรม 
๔๐,๐๐๐ บาท x ๕๐ คน  
เป็นเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
*เป็นโครงการตํอเนื่องจาก
ปีงบประมาณ 2559  แตํเงิน
รายได๎เข๎าเป็นของ
ปีงบประมาณ 2560 

ส.ค.๕๙-ก.ค.๖๐ ประชาชนได ๎
รับบริการด๎าน
สุขภาพ 
ที่มีประสิทธิ 
ภาพมากขึ้น 

อ.ชนานันท ์
ดร.รุํงทิวา 
ดร.วิภาพร 
อ. จิตตระการ 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความส าเร็จ

โครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เปูาหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

สุขภาพและสังคม น๎อยร๎อยละ๙๐  
๓. ร๎อยละของผู๎เข๎ารับการ
อบรมที่มีคําเฉลี่ยความ    
พึงพอใจในระดับดี(คําเฉลี่ย
เทํากับหรือมากกวํา๓.๕๑) 
(ไมํน๎อยกวําร๎อยละ๙๐) 
๔. มีการน าความรูจ๎ากการ
อบรมในหัวข๎อ “ลักษณะ
งานของผู๎ชํวยพยาบาล”         
ไปใช๎ในการจัดการเรียนการ
สอนวิชา การรักษาพยาบาล
เบื้องต๎น       

 
 

สรปุงบประมาณโครงการที่ 26 ๒,๐๐๐,๐๐๐    
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แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษส์ิ่งแวดล้อม และภมูิปัญญาท้องถิ่น 
เปูาประสงค์ : ๔.๑ บรูณาการการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมสิ่งแวดล๎อมและภูมิปัญญาท๎องถิ่นกับการจัดการสุขภาพ 
ตัวชี้วัดเปูาประสงค์ ๑. ระดับความส าเร็จในการบรูณาการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมสิ่งแวดล๎อมและภมูิปัญญาท๎องถิ่น กับการจัดการสุขภาพ 
กลยุทธ ์ ๑. สํงเสริมให๎บคุลากรและนักศึกษาท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมสิ่งแวดล๎อมและภมูิปัญญาท๎องถิ่น กับการจัดการสุขภาพ 
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ : ๑. จ านวนรายวิชาชีพท่ีบูรณาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมสิ่งแวดลอ๎ม และภูมิปญัญาท๎องถิ่นกับการจดัการสุขภาพ    
 ๒. มีนวัตกรรมทําออกก าลังกายประกอบดนตรีมังคละที่เป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  รองผู๎อ านวยการกลุํมงานวิชาการ 
ชื่อแผนงาน ๑. บูรณาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมสิ่งแวดล๎อม และภูมิปัญญาท๎องถิ่นกับการจัดการสุขภาพ 
วัตถุประสงค์ของแผนงาน ๑. บูรณาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมสิ่งแวดล๎อมและภูมิปญัญาทอ๎งถิ่น กับการจัดการสุขภาพ 
 ๒. สร๎างนวัตกรรมทําออกก าลังกายประกอบดนตรีมังคละที่เป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน 
ตัวชี้วัดแผนงาน ๑.ร๎อยละของโครงการบูรณาการการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมสิ่งแวดล๎อมและภมูิปัญญาท๎องถิ่นกับการจัดการสุขภาพทีม่ีความส าเร็จในการด าเนินงานโดยบรรลุวัตถุประสงค์ของ

โครงการร๎อยละ ๘๐ 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เปูาหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่ 27 
โครงการบรูณาการ  
การท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 
สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นกับการจัดการสขุภาพ 
(โครงการตามกลยุทธ)์  
 
วัตถุประสงค์ 
๑.เพื่อสืบสาน อนุรักษ ์
และพัฒนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
และภมูิปัญญาท๎องถิ่น 
๒.เพื่อสํงเสรมิให๎นักศึกษา 
เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ด๎านการประยุกตห์รือเลือกใช๎ 
นวัตกรรม/ภมูิปัญญาท๎องถิ่น 
มาใช๎ในการปฏิบัติการพยาบาล 
๓.เพื่อเผยแพรํศลิปวัฒนธรรม
และนวัตกรรมทางสุขภาพของ
วิทยาลัยสูรํะดับชาติและ
อาเซียน 

๑.ระดับความส าเร็จของ 
การบูรณาการ (อยํางน๎อย ๔ 
ข๎อ) 
๒.ระดับความส าเร็จของ 
การด าเนินงาน 
 

กิจกรรม การบรูณาการ 
การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมกับการ
เรียนการสอนรายวิชาการ
พยาบาลบุคคลที่มีปญัหา
สุขภาพ ๑ 
กิจกรรมการออกก าลังกาย
ของผู๎สูงอายุประกอบ
ดนตรีพื้นบ๎านมังคละ
จังหวัดพิษณุโลก 
(ด าเนินการในวันท า
กิจกรรมชมรมผู๎สูงอายุ) 

นักศึกษาช้ันปีท่ี ๒ 
จ านวน ๑36 คน 
 

กิจกรรม 
๑.คําตอบแทนวิทยากรจาก 
หนํวยงานรัฐบาล  
จ านวน ๖ ชม.ๆละ ๖๐๐ บาท  
เป็นเงิน ๓,๖๐๐ บาท 
๒.คําตกแตํงสถานท่ี เป็นเงิน   
1,5๐๐ บาท 
๓.คําวัสดุเป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท 
4.คําจ๎างแตํงหน๎า + เชําชุด  
เป็นเงิน 2,000 บาท 
 
รวมเงินกิจกรรม  
เป็นเงิน 9,1๐๐ บาท 
 

วันพุธท่ี 7 ธ.ค.
๕๙  
วันพุธท่ี 14 ธ.ค.
๕๙ 
วันพุธท่ี 28 ธ.ค.
๕๙ 
วันพุธท่ี 11 ม.ค.
60  
 

เกิดนวัตกรรม
ทางสุขภาพของ 
วิทยาลัย 
 

อ.พรพิมล 
อ.เกศกาญจน ์

สรุปงบประมาณโครงการที่ 27 9,๑0๐    
โครงการที่ 28 
โครงการพุทธชินราชร่วมใจ
อนุรักษ์พัฒนาและสร้างเสริม
เอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม 

1.ระดับความส าเร็จของ 
การด าเนินงาน 
(ร๎อยละ ๑๐๐) 
2.ร๎อยละ ๘๐ของผู๎เข๎า 

กิจกรรมที่ ๑ 
ร่วมกจิกรรมวันส าคัญ
ของชาติ 
๑.ประชาสัมพันธ์ให๎

กิจกรรมที่ 1 
๑.อาจารย์  ๕6 คน 
๒.สายสนับสนุน๕2 
คน 

กิจกรรมที่ 1 
1.คําวัสดุอุปกรณ์  
เป็นเงิน10,000 บาท 
2.คําจ๎างเหมาจดัท าพาน

กิจกรรมที่ 1 
ทุกไตรมาสตาม
ปฏิทิน 
ตค.59 – กย 60 

กิจกรรมที่ 1 
บุคลากรและ
นักศึกษาได๎
แสดงออกถึง

อ.อารีย ์
ดร.ดวงพร 
นางศุภรศร ี
นางสาวชไมพร 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เปูาหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

(งานประจ า) 
วัตถุประสงค์ 
๑.เพื่อสืบสานอนุรักษ ์
และพัฒนาศลิปะวัฒนธรรม 
และภมูิปัญญาท๎องถิ่น 
๓.เพื่อเผยแพรํศลิปวัฒนธรรม
และนวัตกรรมทางสุขภาพของ
วิทยาลัยสูรํะดับชาติและ
อาเซียน 
4.เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่ง 
ความจงรักภักดีตํอสถาบันชาติ
ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 
5.เพื่อเป็นการสืบทอดศิลปะ 
วัฒนธรรมและประเพณีของชาติ 

รํวมกิจกรรมมีความพึง 
พอใจเห็นวําการเข๎ารํวม 
กิจกรรมแสดงออกซึ่ง 
ความจงรักภักดีตํอสถาบัน 
ชาติศาสนาและพระมหา 
กษัตริย์และเพื่อเป็นการ 
สืบทอดศิลปวัฒนธรรม 
และประเพณีของชาติ 
อยูํในระดับดีขึ้นไปคําเฉลี่ย 
3.51 ข้ึนไป 
3.ร๎อยละ๘๐ของผูเ๎ข๎ารํวม
กิจกรรมมีความพึงพอใจเห็น
วํากิจกรรมนีส้ํงเสริมให๎เกดิ
ความเข๎าใจและภาคภูมิใจใน 
ประเพณีและวัฒนธรรม 
ของสถาบันในระดับด ี
คําเฉลี่ย๓.๕๑ขึ้นไป 

บุคลากรลงช่ือเข๎ารํวม
กิจกรรมวันส าคัญตาม
ปฏิทิน 
๒.ประสานงานและอ านวย
ความสะดวกให๎บุคลากร
เข๎ารํวมกิจกรรมอยาํงน๎อย 
๑ คน/กิจกรรม 
๓.ติดตามประเมินผล 
การเข๎ารํวมกิจกรรม 
 

- ข๎าราชการ 4 คน 
- ลูกจ๎างประจ า  
๑2 คน 
- พนักงานราชการ 
๒ คน 
- พนักงานกระทรวง   
สาธารณสุข ๙ คน 
- ลูกจ๎างช่ัวคราว 
๖ คน 
- ลูกจ๎างเหมา 
บริการ 19 คน 
รวม ๑08 คน 
3.นักศึกษาพยาบาล
ช้ันปีท่ี 1-4 จ านวน 
568 คน 

ดอกไมส๎ด พวงมาลา  
เป็นเงิน 10,000 บาท 
3.คําอาหารวําง ครั้งละ10 
คนๆละ 25 บาท x 5 ครั้ง 
เป็นเงิน 1,250 บาท 
 
รวมเงินกิจกรรมที่ 1 
เป็นเงิน 21,250 บาท 
 

ความจงรักภักดี
ตํอสถาบันชาติ 
ศาสนาและ
พระมหากษตัริย ์
และได๎สืบสาน
อนุรักษ ์
และพัฒนา 
ศิลปะวัฒนธรรม 
และภมูิปัญญา
ท๎องถิ่น 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.ระดับความส าเร็จของ 
การด าเนินงาน(ร๎อยละ ๑๐๐) 
2.ร๎อยละ๘๐ ของผู๎เข๎า 
รํวมกิจกรรมมีความพึง 
พอใจเห็นวํากิจกรรมนี ้
สํงเสริมให๎เกิดความเข๎าใจ 
และภาคภูมิใจในประเพณี 
และวัฒนธรรมของสถาบันใน

กิจกรรมที่ 2 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาบุคคลากรในวิถี
ชีวิตความเป็นไทย 
 (ปีใหม่) 
๑) ท าบุญตักบาตร  
ถวายภัคตหาร 
๒) ธรรมบรรยาย  

กิจกรรมที่ 2 
๑.อาจารย์  ๕6 คน 
๒.สายสนับสนุน๕2 
คน 
- ข๎าราชการ 4 คน 
- ลูกจ๎างประจ า  
๑2 คน 
- พนักงานราชการ 

กิจกรรมที่ 2 
1.คําตอบแทนวิทยากรเอกชน 
จ านวน 2ชม.ๆละ1,200 
บาทเป็นเงิน 2,400 บาท 
2.คําอาหารวํางและเครื่องดืม่
อาจารย์และเจา๎หน๎าท่ีจ านวน 
108 คนx25 บาท x 2 มื้อ 
เป็นเงิน 2,700 บาท 

กิจกรรมที่ 2 
1 ก.พ 60 

กิจกรรมที่ 2 
บุคลากรและ
นักศึกษาไดส๎ืบ
สานอนุรักษ ์
และพัฒนา 
ศิลปะวัฒนธรรม 
และภมูิปัญญา
ท๎องถิ่น 

อ.อารีย ์
ดร.ดวงพร 
นางศุภรศร ี
นางสาวชไมพร 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เปูาหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 

ระดับดีคําเฉลี่ย๓.๕๑ขึ้นไป 
 

๓) แลกเปลี่ยนเรียนรู๎การ
น าภูมิปัญญาไทยมาใช๎ใน
การด าเนินชีวิต 
๔) งานสังสรรค์
แลกเปลีย่นวัฒนธรรมไทย
ระหวําง ๔ คุ๎มส ี

๒ คน 
- พนักงานกระทรวง   
สาธารณสุข ๙ คน 
- ลูกจ๎างช่ัวคราว 
๖ คน 
- ลูกจ๎างเหมา 
บริการ 19 คน 
รวม ๑08 คน 
3.นักศึกษาพยาบาล
ช้ันปีท่ี 1-4 จ านวน 
568 คน 

3.คําอาหารวํางและเครื่องดืม่
นักศึกษาจ านวน 568 คนx20 
บาทเป็นเงิน 11,360 บาท 
4.คําอาหารกลางวันอาจารย์
และเจา๎หน๎าท่ี จ านวน 108 
คนx80 บาท 
เป็นเงิน 8,640 บาท 
5.คําอาหารกลางวันนักศึกษา 
จ านวน 568 คนx50 บาท 
เป็นเงิน 28,400 บาท 
6.คําอาหารเย็นอาจารย์และ
เจ๎าหน๎าท่ี จ านวน 108 คน
x130 บาท 
เป็นเงิน 14,040 บาท 
7.คําอาหารเย็นนักศึกษา 
จ านวน 568 คนx50 บาท 
เป็นเงิน 28,400 บาท 
8.คําตกแตํงสถานท่ี 
จ านวน3,500 บาท 
9.คําจ๎างท าปูายเวที 
จ านวน 1,500 บาท 
10.คาํวัสดุ 3,000 บาท 
9.คําเชําชุด 5,000 บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ 2 
เป็นเงิน 117,600 บาท 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เปูาหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

 1.ระดับความส าเร็จของ 
การด าเนินงาน 
(ร๎อยละ ๑๐๐) 
๑.ร๎อยละ ๘๐ของผู๎เข๎า 
รํวมกิจกรรมมีความพึง 
พอใจเห็นวําการเข๎ารํวม 
กิจกรรมเป็นการสืบทอด
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
ของสถาบันอยูํในระดับด ี
ขึ้นไป 
๒.ร๎อยละ๘๐ ของผู๎เข๎ารํวม 
กิจกรรมมีความพึงพอใจเห็น
วํากิจกรรมนีส้ํงเสริมให๎เกดิ
ความเข๎าใจและภาคภูมิใจใน 
ประเพณีและวัฒนธรรม 
ของสถาบันในระดับด ี
คําเฉลี่ย๓.๕๑ขึ้นไป 
 

กิจกรรมที่ 3  
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
สร้างเสริมคุณธรรม 
จรรยาบรรณของ
บุคลากร 
๑.ถวายภตัตาหารเช๎า 
๒.ธรรมบรรยาย 
๓.สํงเสรมิจรรยาบรรณ 
อาจารย์บุคลากรสาย
สนับสนุน 
 

กิจกรรมที่ 3 
๑.อาจารย์  ๕6 คน 
๒.สายสนับสนุน๕2 
คน 
- ข๎าราชการ 4 คน 
- ลูกจ๎างประจ า  
๑2 คน 
- พนักงานราชการ 
๒ คน 
- พนักงานกระทรวง   
สาธารณสุข ๙ คน 
- ลูกจ๎างช่ัวคราว 
๖ คน 
- ลูกจ๎างเหมา 
บริการ 19 คน 
รวม ๑08 
3.นักศึกษาพยาบาล
ช้ันปีท่ี 1-4 จ านวน 
568 คน 

กิจกรรมที่ 3 
1.1.คําตอบแทนวิทยากร
เอกชน จ านวน 2ชม.ๆ 
ละ 1,200 บาท 
เป็นเงิน 2,400 บาท 
2.คําอาหารกลางวันอาจารย์
และเจา๎หน๎าท่ี จ านวน 108 
คนx80 บาท 
เป็นเงิน 8,640 บาท 
3.คําอาหารกลางวันนักศึกษา 
จ านวน 568 คนx50 บาท 
เป็นเงิน 28,400 บาท 
4.คําอาหารวํางและเครื่องดืม่
อาจารย์และเจา๎หน๎าท่ีจ านวน 
108 คนx25 บาท x 2 มื้อ 
เป็นเงิน 5,400 บาท 
5.คําอาหารวํางและเครื่องดืม่
นักศึกษาจ านวน 568 คน
x20 บาท x 2มื้อ 
เป็นเงิน 22,720 บาท 
6.คําตกแตํงสถานท่ี 
จ านวน 3,500 บาท 
7.คําจ๎างท าปูายเวที 
จ านวน 1,500 บาท 
8.คําวัสดุ  3,000 บาท 

16 พค.60 บุคลากรและ
นักศึกษาได๎
แสดงออกถึง
ความรักและ
ความภาคภูมิใจ
ตํอสถาบัน 

อ.อารีย ์
ดร.ดวงพร 
นางศุภรศร ี
นางสาวชไมพร 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เปูาหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

รวมเงินกิจกรรมที่ 3 
เป็นเงิน 75,560 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ระดับความส าเร็จของ 
การด าเนินงาน 
(ร๎อยละ ๑๐๐) 
๑.ร๎อยละ ๘๐ของผู๎เข๎ารํวม 
กิจกรรมมีความพึงพอใจเห็น
วําการเข๎ารํวมกิจกรรมเป็น
การสืบทอดศลิปวัฒนธรรม
และประเพณีของสถาบันอยูํ
ในระดับดีขึ้นไป 
 
๒.ร๎อยละ๘๐ ของผู๎เข๎า 
รํวมกิจกรรมมีความพึง 
พอใจเห็นวํากิจกรรมนี ้
สํงเสริมให๎เกิดความเข๎า 
ใจและภาคภูมิใจใน 
ประเพณีและวัฒนธรรม 
ของสถาบันในระดับด ี
คาํเฉลี่ย๓.๕๑ขึ้นไป 

กิจกรรมที่ 4 วัน
สงกรานต์วิทยาลัยฯ 
1.มุทิตาจิตผูส๎ูงอายุและ
บุคลากรอาวโุส 
2.แสดงดนตรีมังคละ 
 

กิจกรรมที่ 4 
๑.อาจารย์  ๕6 คน 
๒.สายสนับสนุน๕2 
คน 
- ข๎าราชการ 4 คน 
- ลูกจ๎างประจ า ๑2 
คน 
- พนักงานราชการ 
๒ คน 
- พนักงานกระทรวง   
สาธารณสุข ๙ คน 
- ลูกจ๎างช่ัวคราว๖ คน 
- ลูกจ๎างเหมาบริการ 
19 คน 
รวม ๑08 
3.นักศึกษาพยาบาล
ช้ันปีท่ี 1-4 จ านวน 
568 คน 
4.แขกผู๎มีเกียรติ 
จ านวน 40 คน 
 
 
 

กิจกรรมที่ 4 
1.คําอาหารวํางและเครื่องดืม่
อาจารย์และเจา๎หน๎าท่ีแขกผู๎มี
เกียรตจิ านวน 148 คนx25 
บาท 
เป็นเงิน 3,700 บาท 
2. คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม
นักศึกษาจ านวน 568 คน
x20 บาท เป็นเงิน 11,360 
บาท 
3.คําจ๎างตกแตํงสถานท่ี 
จ านวน 3,500 บาท 
4.คําจ๎างจดัท าปูายเวท ี
จ านวน 1,500 บาท 
 
รวมเงินกิจกรรมที่ 4 
เป็นเงิน 20,110 บาท 
 

ไตรมาส 2 
12 เมย.60 
 

บุคลากรและ
นักศึกษารํวม
ท านุบ ารุงศิลป
และวัฒนธรรม
แสดงความ
กตัญญูตํอ
ผู๎สูงอาย ุ

อ.อารีย ์
ดร.ดวงพร 
นางศุภรศร ี
นางสาวชไมพร 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เปูาหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ระดับความส าเร็จของ 
การด าเนินงาน 
๑.ร๎อยละ ๘๐ของผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรมมีความพึงพอใจเห็น
วําการเข๎ารํวมกิจกรรมเป็น
การสืบทอดศลิปวัฒนธรรม
และประเพณีของชาติอยูํใน
ระดับดีขึ้นไป 
๒.ร๎อยละ๘๐ ของผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรมมีความพึงพอใจเห็น
วํากิจกรรมนีส้ํงเสริมให๎เกดิ
ความเข๎าใจและภาคภูมิใจใน 
ประเพณีและวัฒนธรรม 
ของสถาบันในระดับด ี
คําเฉลี่ย๓.๕๑ขึ้นไป 

กิจกรรมที่ 5 วันพยาบาล
สากล 
1.มอบรางวัลพยาบาล
ดีเดํน 
2.นิทรรศการแดสงผลงาน
วิชาการ/นวัตกรรมทาง
สุขภาพ 
 

กิจกรรมที่ 5 
๑.อาจารย์  40 คน 
๒.สายสนับสนุน 40 
คน 
3.นักศึกษาพยาบาล
ช้ันปีท่ี 1-4 จ านวน 
300 คน 

กิจกรรมที่ 5 
งบประมาณบางสํวนใช๎ของ
หนํวยงานในจังหวัดพิษณุโลก 
1.คําอาหารวํางและเครื่องดืม่
เจ๎าหน๎าท่ี จ านวน 53 คน
x25บาท 
เป็นเงิน 1,325 บาท 
1.คําจ๎างตกแตํงสถานท่ี 
จ านวน 10,000 บาท 
2.คําจ๎างจดัท าปูายเวท ี
จ านวน 3,000 บาท 
3.คําวัสดุ  3,000 บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ 5 
เป็นเงิน 17,325  บาท  

ไตรมาส 3 
12 พค.60 

บุคลากรและ
นักศึกษามี
ทัศนคติที่ดีตํอ
วิชาชีพพยาบาล
นักศึกษาได๎
แสดงผลงาน
นวัตกรรมทาง
สุขภาพ 

อ.อารีย ์
ดร.ดวงพร 
นางศุภรศร ี
นางสาวชไมพร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ระดับความส าเร็จของ 
การด าเนินงาน 
(ร๎อยละ ๑๐๐) 
๑.ร๎อยละ ๘๐ของผู๎เข๎า 
รํวมกิจกรรมมีความพึง 
พอใจเห็นวําการเข๎ารํวม 
กิจกรรมเป็นการสืบทอด
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
ของชาติอยูํในระดับดีขึ้นไป 
๒.ร๎อยละ๘๐ ของผู๎เข๎า 

กิจกรรมที่ 6 วันพยาบาล
แห่งชาติ 
1. เดินเทิดพระเกียรต ิ
2. พิธีอาเศียรวาท 
3. นิทรรศการแสดงผล
งานวิชาการ/นวัตกรรม
ทางสุขภาพ 
 
 

กิจกรรมที่ 6 
๑.อาจารย์  ๕6 คน 
๒.สายสนับสนุน๕2 คน 
- ข๎าราชการ 4 คน 
- ลูกจ๎างประจ า  
๑2 คน 
- พนักงานราชการ 
๒ คน 
- พนักงานกระทรวง   
สาธารณสุข ๙ คน 

กิจกรรมที่ 6 
ใช้งบประมาณบางส่วนของ 
หน่วยงานในจังหวัด
พิษณุโลก 
1. คําอาหารเย็นเจ๎าหน๎าที่
เตรียมสาถนท่ี จ านวน 52 คน 
x 80 บาท 
เป็นเงิน  4,160 บาท 
2.คําจ๎างจดัท าปูายเวท ี
จ านวน 5,000 บาท 

ไตรมาส 1 
21 ตค. 59 

บุคลากรและ
นักศึกษามี
ทัศนคติที่ดีตํอ
วิชาชีพพยาบาล
นักศึกษาได๎
แสดงผลงาน
นวัตกรรมทาง
สุขภาพ 

อ.อารีย ์
ดร.ดวงพร 
นางศุภรศร ี
นางสาวชไมพร 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เปูาหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 

รํวมกิจกรรมมีความพึง 
พอใจเห็นวํากิจกรรมนี ้
สํงเสริมให๎เกิดความเข๎า 
ใจและภาคภูมิใจใน 
ประเพณีและวัฒนธรรม 
ของสถาบันในระดับด ี
คําเฉลี่ย๓.๕๑ขึ้นไป 
 

- ลูกจ๎างช่ัวคราว 
๖ คน 
- ลูกจ๎างเหมา 
บริการ 19 คน 
รวม ๑08 
3.นักศึกษาพยาบาล
ช้ันปีท่ี 1-4 จ านวน 
568 คน 
4. พยาบาลใน
จังหวัดพิษณุโลก
และประชาชน
จ านวน 200 คน 

3.คําวัสดุอุปกรณ์  
เป็นเงิน 45,000 บาท 
 
รวมเงินกิจกรรมที่ 6 
เป็นเงิน 54,160 บาท  
 
 

สรุปงบประมาณโครงการที่ 28 306,005    
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แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕60 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕  การพัฒนาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง  
เปูาประสงค์ : ๕.๑ วิทยาลัยมีการบรหิารจดัการที่ทันสมัย โดยใช๎หลักธรรมาภิบาล และมีความผาสุกในการปฏิบัติงาน  
 ๕.๒ บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ โดดเดํนเฉพาะด๎าน และเป็นผู๎น าการเปลี่ยนแปลง  
ตัวชี้วัดเปูาประสงค์ ๑. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาองค์กรคุณธรรมและธรรมาภิบาล  
 ๒. ระดับความพึงพอใจของผู๎ใช๎บริการในการปฏิบตัิงานของหนํวยงาน 
 ๓. จ านวนหนํวยงานภายนอกท่ีมาศึกษาดูงาน 
 ๔. บุคลากรมีความพึงพอใจในการใช๎ระบบสารสนเทศในระดับดี  
กลยุทธ ์ ๑. เรํงรัดการพัฒนาสถาบันให๎เป็นองค์กรคุณธรรม 
 ๒. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรโดยใช๎หลักธรรมาภิบาล 
 ๓. พัฒนาระบบและเพิ่มประสิทธิภาพเทคโนโลยสีารสนเทศไปใช๎ในการบริหารจัดการตามพันธกิจของวิทยาลัย 
 ๔. เพิ่มความสามารถของบุคลากรให๎มีความเชี่ยวชาญ โดดเดํนเฉพาะด๎าน (การจดัการสุขภาพ) 
 ๕. พัฒนาบุคลากรให๎สร๎างผลงานท่ีมีคุณคําตํอองค์กร 
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ : ๑. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาองค์กรคุณธรรม   
 2. ระดับความส าเร็จของการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศไปใช๎ในการบรหิารจัดการตามพันธกิจของวิทยาลัย 
 3. ร๎อยละของบุคลากรได๎รับการพัฒนาความสามารถให๎มีความเช่ียวชาญโดดเดํนเฉพาะด๎าน (การจดัการสุขภาพ) 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  รองผู๎อ านวยการกลุํมงานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ และรองผูอ๎ านวยการกลุมํงานอ านวยการ 
ชื่อแผนงาน ๑. แผนพัฒนาองค์กรให๎เป็นองค์กรคุณธรรม และองค์กรสีเขียว 
 ๒. แผนพัฒนาระบบสารสนเทศ และเพิ่มประสิทธภิาพเทคโนโลยสีารสนเทศไปใช๎ในการบริหารจัดการตามพันธกิจของวิทยาลัย 
 ๓. แผนพัฒนาบุคลากรใหม๎ีความเช่ียวชาญด๎านการจดัการสุขภาพ  

4. แผนพัฒนาอาจารย์  ผูร๎ับผดิชอบหลักสตูรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรให๎มีความเช่ียวชาญดา๎นการจัดการบริหารการ ศึกษาและบรหิารหลักสูตร 
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วัตถุประสงค์ของแผนงาน ๑. เพื่อพัฒนาองค์กรให๎เป็นองค์กรคุณธรรม และพัฒนาองค์กรเป็นองค์กรสีเขียว (Green & Clean College)   
 ๒. เพื่อพัฒนาองค์กรให๎เป็นองค์กรแหํงความสุข  
 ๓. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศและเพิ่มประสิทธิภาพเทคโนโลยสีารสนเทศไปใช๎ในการบริหารจัดการตามพันธกิจของวิทยาลัย  
 ๔. เพื่อพัฒนาการบุคลากร และการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให๎มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  
ตัวชี้วัดแผนงาน ๑. ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานองค์กรคุณธรรม  
 ๒. ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานระบบสารสนเทศท่ีน าไปใช๎ในการบริหารจัดการตามพันธกิจของวิทยาลัย  (ระดับ ๓) 
 ๓.  ระดบัความส าเรจ็ของการด าเนินงานพัฒนาการบุคลากร และการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เปูาหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่ 29 
โครงการพัฒนาบุคลากรใน
การน าระบบและกลไกการ
บริหารจัดการองค์กรไป
พัฒนางาน  (งานประจ า) 
 
วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อเสริมสร๎างความรู๎
บุคลากร และตดิตามการน า
ระบบและกลไกการบริหาร
จัดการองค์กรไปสูํการปฏิบตั ิ
 ๒. เพื่อพัฒนา/ปรับปรุง
ระบบและกลไกการบริหาร
จัดการของทุกกลุํมงาน/งาน 
 

1. มีการน าระบบและกลไก
การบริหารจัดการองค์กรไป
ใช๎พัฒนาการด าเนินงาน
อยํางเป็นรูปธรรมอยํางน๎อย 
๒ เรื่องตํอกลุมํงาน 
2. ร๎อยละ๘๐ ของบุคลากร
ที่เกี่ยวข๎องมีการน าระบบ
และกลไกการบริหารจัดการ
องค์กรไปสูํการปฏิบตั ิ
3. ร๎อยละ๘๐ ของบุคลากร
ที่เกี่ยวข๎องมีความเข๎าใจใน
การน าระบบและกลไกการ
บริหารจดัการ (ปรบัปรุง) ไป
ใช๎อยูํในระดับดี (คําเฉลี่ย
เทํากับหรือมากกวํา ๓.๕๑) 
4. มีคูมํือระบบและกลไกการ
บริหารจดัการองค์กร  
(ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 
๒๕60) 
 

๑.ทบทวนค าสั่งแตํงตั้ง
คณะกรรมการพัฒนา
ระบบและกลไกการ
บริหารจดัการองค์กร 
ปีงบประมาณ ๒๕60 

-อาจารย์พยาบาล 
57 คน 
-ข๎าราชการ 4 คน 
-พนักงานกระทรวง
สาธารณสุข 2 คน 
-พนักงานราชการ ๒ 
คน  
-ธุรการแตลํะกลุมํ
งาน ๕ คน 
รวม 70 คน 

ไมํใช๎งบประมาณ  บุคลากรของ
วิทยาลัยทุกกลุมํ
งานมีการพัฒนา
และปรับปรุง
ระบบและกลไก
การบริหาร
จัดการใน
กระบวนการ
ปฏิบัติงานอยําง
ตํอเนื่อง   
 

อ.ดร.กาญจนา 
อ. ดร.รุํงทิวา 
อ. จารุวรรณ 
 

2 ประชาสัมพันธ์การน า
ระบบและกลไกการ
บริหารจดัการองค์กรไปใช๎
พัฒนาการด าเนินงาน  

ไมํใช๎งบประมาณ ตุลาคม 2559 –
มกราคม 2560 

3 ประเมินการน าระบบ
และก ล ไ ก กา รบ ริ ห า ร
จัดการองค์กรไปใช๎  โดย
แจกแบบสอบถามในการ
ประชุมประจ าเดือน 

-คําถํายเอกสารและเข๎าเลํม 
50 บาทx25 เลํม เป็นเงิน 
1,250 บาท 
 
รวมเป็นเงิน 1,250 บาท 

กุมภาพันธ์ 2560 

4.พัฒนาและปรับปรุ ง
ร ะ บ บ แ ล ะ ก ล ไ ก ก า ร
บริหารจัดการองค์กรของ
ทุกกลุํมงาน และจัดเวที
น าเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู๎
ร ะ บ บ แ ล ะ ก ล ไ ก ก า ร
บริหารจัดการองค์กร 
 
 
 

- คําอาหารกลางวัน 
70 คน x ๑ มื้อ x ๘๐ บาท x 
2 วัน เป็นเงิน 11,20๐ บาท 
- คําอาหารวําง 70 คน x ๒ 
มื้อ X ๒๕ บาท x 2 วัน เป็น
เงิน 7,00๐ บาท 
- คําถํายเอกสาร เข๎าเลมํ 
จ านวน ๗๕ เลํม x ๘๐ บาท 
เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท  
- คําวัสดุ ๕,๐๐๐ บาท 

วันท่ี 29-30  
พ.ค. 2560 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เปูาหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- คําตอบแทนวิทยากร
หนํวยงานเอกชน 6 ชม.x
๑,๒๐๐ บาท x 2 วัน เป็นเงิน 
14,๔๐๐ บาท 
- คําพาหนะวิทยากร เป็นเงิน 
๕,๐๐๐ บาท 
- คําที่พักวิทยากร วันละ 
๑,๒๐๐บาท x ๒วัน 
เป็นเงิน ๒,๔๐๐ บาท 
 
รวมเป็นเงิน 51,000 บาท 

5.จัดท าเลํมระบบและ
กลไกการบริหารจัดการ
องค์กร(ปรับปรุง) 
ปีงบประมาณ ๒๕60 

ไมํใช๎งบประมาณ 

6. ประชาสัมพันธ์การน า
ระบบและกลไกการ
บริหารจดัการองค์กร
(ปรับปรุง) ปีงบประมาณ 
๒๕60 - 2561 
ไปใช๎พัฒนาการด าเนินงาน 
 
 

ไมํใช๎งบประมาณ 

สรปุงบประมาณโครงการที่ 29 52,250    
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เปูาหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่ 30 
โครงการพัฒนาการท างาน
อย่างมีประสิทธิภาพโดยการใช้
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
การ    
(งานประจ า) 
วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อจัดท าแผนปฏิบตัิการ
ปีงบประมาณ ๒๕61 
๒ เพื่อให๎บุคลากรมีความรู๎
ความเข๎าใจและน าแผนกล
ยุทธ์  และแผนปฏิบัติการ
ปีงบประมาณ ๒๕60ไปใช๎
เพื่อพัฒนางาน 

๑. บุคลากรมีความรู ๎
ความเข๎าใจในแผนปฏิบัติ
การ ปีงบประมาณ ๒๕60  
สามารถน าแผนปฏิบัติการ
ปีงบประมาณ ๒๕60 ลงสูํการ
ปฏิบัติอยํางเป็นรูปธรรม 
ระดับดีขึ้นไป (คะแนนเฉลี่ย
เทํากับหรือมากกวํา ๓.๕๑ 

กิจกรรมที่ 1 
ประชุมชี้แจงการน า
แผนปฏิบัติการ
ปีงบประมาณ ๒๕60 ไป
ใช๎ในการปฏิบัติงาน 

-อาจารย์ 57 คน 
-ข๎าราชการ 4 คน 
-พนักงานกระทรวง
สาธารณสุข 2 คน 
รวม 63 คน 
- กรรมการบริหาร
วิทยาลัยฯ จ านวน 
16คน 

กิจกรรมที่ 1 
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 
จ านวน 63คนx ๒๕บาทx๑
มื้อ 
เป็นเงิน ๑,57๕ บาท 
 
รวมเงินกิจกรรมที่ 1 
เป็นเงิน ๑,57๕ บาท 

ต.ค. 2559 
 

บุคลากรทุก
ระดับของ
วิทยาลัยมี
แนวทางในการ
ปฏิบัติงานแบบ
บูรณาการที่มุํง
ผลสัมฤทธ์ิ และ
เปูาหมายของ
องค์กร 

อ. ดร.ศิรริัชส ์
อ.ดร.รุํงทิวา 
อ. จารุวรรณ 
 

๒. ร๎อยละ ๙๐ ของโครงการ
ตามแผนปฏิบัตกิาร 
ปีงบประมาณ ๒๕60  
มีการด าเนินการ  
๓. ร๎อยละ ๑๐๐ ของกลุํมงาน
มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ และ
แผนปฏิบัติการปีงบ ประมาณ 
๒๕60 ตามเวลาที่ก าหนดทุก
ไตรมาส 

กิจกรรมที่ ๒ 
1.ประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนกล
ยุทธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ – 
๒๕๖๓ และแผนปฏิบตัิ
การปีงบประมาณ ๒๕60  
และการก ากับติดตาม
ประเมินการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการ
ปีงบประมาณ ๒๕60 
ทุก ๓ เดือน (4 ครั้ง) 4 

 
-กรรมการ 
บริหารวิทยาลัยฯ  
๑๖ คน 
 

กิจกรรมที่ ๒ 
- ใช๎งบประชุม กกบ. 

ครั้งท่ี ๑ 
วันท่ี ๔ มค.60 
ครั้งท่ี ๒ 
วันท่ี 3 เมย.60 
ครั้งท่ี ๓ 
วันท่ี 5 กค.60 
ครั้งท่ี ๔ 
วันท่ี 27 กย.60 
 

 อ. ดร. รุํงทิวา 
อ. ดร.ศิรริัชส ์
อ. จารุวรรณ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔. ร๎อยละ๕๐ ของตัวช้ีวัด 
แผนกลยุทธ์และตัวช้ีวัด
แผนปฏิบัติการปีงบ ประมาณ 
๒๕60บรรลุตามเปูาหมายที่
ก าหนดใน ๖ เดือนแรก และ

2. การทบทวนและปรับ
แผนปฏิบัติการ
ปีงบประมาณ ๒๕60 
(กลางปี) 

-กรรมการ 
บริหารวิทยาลัยฯ  
๑๖ คน 

- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 
๒0 คนx๒๕ บาทx๑มื้อ เป็น
เงิน 5๐๐ บาท 
- คําถํายเอกสาร จดัท าเลํม 
จ านวน ๓๐ เลํมx๘๐ บาท 

วันท่ี 4 เม.ย. 60  อ. ดร.ศิรริัชส ์
อ.ดร.รุํงทิวา 
อ. จารุวรรณ 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เปูาหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

ร๎อยละ ๘๐ บรรลุตาม
เปูาหมายที่ก าหนดใน ๑๒ 
เดือนแรก 

เป็นเงิน ๒,๔๐๐ บาท  
รวมเป็นเงิน ๒,๙๐๐ บาท 

 3.มีรายงานประจ าปี 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
 
 
 

3. จัดท ารายงานประจ าปี 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

-กรรมการ 
บริหารวิทยาลัยฯ  
18 คน 
 

- คําถํายเอกสาร เข๎าเลมํ  
๒๕ เลํมx๑๐๐ บาท  
เป็นเงิน ๒,๕๐๐ บาท 
รวมเป็นเงิน ๒,5๐๐ บาท 
 
รวมเงินกิจกรรมที่ 2 
เป็นเงิน 5,400 บาท 

ก.ย.60  อ. ดร.ศิรริัชส ์
อ.ดร.รุํงทิวา 
อ. จารุวรรณ 
 

 ๖. ร๎อยละ ๙๐ ของบุคลากร
ทุกกลุํมงานมีสํวนรํวมในการ
ปรับแผนปฏิบัติการ
ปีงบประมาณ ๒๕60 (กลาง
ปี) 
๗. บุคลากรมสีํวนรํวมใน
การวิเคราะห์องค์กร และ
จัดท าแผนปฏิบัติการ
ปีงบประมาณ ๒๕61 
๘. มีการจัดท าแผนปฏิบัติ
การปีงบประมาณ ๒๕61 
๙. ร๎อยละ ๑๐๐ ของ
โครงการ/กิจกรรมได๎รับการ
อนุมัติให๎ด าเนินการ 
๑๐. ผลการด าเนินงานตาม

กิจกรรมที่ 3 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดท าแผนปฏิบัติการ 
ปีงบประมาณ ๒๕61 
-จัดท าเลมํแผนปฏิบัติการ 
ปีงบประมาณ ๒๕61 
 - ขออนุมัติด าเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการ 
ปีงบประมาณ ๒๕61 
 

-กรรมการจัดท า
แผนปฏิบัติการฯ 
จ านวน 35 คน 
-ข๎าราชการ 4 คน 
-พนักงานกระทรวง
สาธารณสุข 2 คน 
รวม ๔1 คน 
 
 

กิจกรรมที่ 3  
ครั้งท่ี 1 (ในวิทยาลัย) 
๑.คําอาหารวํางและ 
อาหารกลางวัน  
41 คน x ๑วัน x ๑๓๐บาท
เป็นเงิน ๕,33๐ บาท 
๒.คําถํายเอกสาร ๓,๐๐๐บาท 
 กิจกรรมที่ 3 (ครั้งท่ี1) 
รวมเป็นเงิน ๘,๓๓๐ บาท 
 
ครั้งท่ี 2 (นอกสถานท่ี)  
ประชุมเชิงปฏิบัติการจดัท า
แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 
๒๕61  
 

กิจกรรมที่ 2  
ครั้งท่ี๑ 
มิถุนายน-
กรกฎาคม ๒๕60 
กิจกรรมที่ 2 
ครั้งท่ี ๒ 
สิงหาคม ๒๕60 
 
 

 อ. ดร.ศิรริัชส ์
อ.ดร.รุํงทิวา 
อ. จารุวรรณ 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เปูาหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการ/กิจกรรม
ปีงบประมาณ ๒๕60 
ครอบคลมุทุกพันธกิจ 
1๑.ร๎อยละ ๘๐ ของ
โครงการตามแผน มีผลการ
ด าเนินงานบรรลตุาม
เปูาหมายและตัวช้ีวัด
ความส าเร็จของโครงการ 

๑.คําอาหารเช๎า กลางวัน  
และเย็น  วันละ ๙๕๐ บาท 
x๔๕คนx๒วัน  
เป็นเงิน ๘๕,๕๐๐ บาท 
๒.คําอาหารวําง มื้อละ 50
บาทx๔๕คนx๒มื้อ x๒วัน เป็น
เงิน 9,0๐๐ บาท 
๓.คําที่พัก ๔๕ คนx๒วันxวันละ
900บาท เป็นเงิน 81,๐๐๐ 
บาท 
๔.คําวัสดุ อุปกรณ์  
เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท 
๕.คําน้ ามันเชื้อเพลิง  
เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐บาท 
๖.คําเชําสถานท่ีห๎องประชุม
พร๎อมอุปกรณ์ โสตทัศนปูกรณ์ 
๒,5๐๐บาท x ๒วัน  
เป็นเงิน 5,๐๐๐ บาท  
7.คําเชําอุปกรณ์ 
โสตทัศนูปกรณ์ ๒,5๐๐บาท x 
๒วัน เป็นเงิน 5,๐๐๐ บาท  
8.คําถํายเอกสารในการ
ประชุม เป็นเงิน 3,00๐ บาท 
9. คําถํายเอกสาร จดัท าเลมํ 
จ านวน 65 เลํมx130 บาท 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เปูาหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

เป็นเงิน 8,45๐ บาท  
10. คําตอบแทนวิทยากร
หนํวยงานเอกชน 8 ชม.x
๑,๒๐๐ บาท x 2 วัน เป็นเงิน 
19,2๐๐ บาท 
11. คําพาหนะวิทยากร เป็น
เงิน 8,๐๐๐ บาท 
12.คาํที่พักวิทยากร วันละ 
๑,๒๐๐บาท x ๒วัน 
เป็นเงิน ๒,๔๐๐ บาท 
 
กิจกรรมที่ 3 (ครั้งท่ี2) 
รวมเป็นเงิน 241,55๐บาท 
 
รวมเงินกิจกรรมที่ 3  
เป็นเงิน 249,88๐ บาท 

สรปุงบประมาณโครงการที่ 30 256,855    
โครงการที่ 31 
โครงการพัฒนาการด าเนิน 
งานประกันคุณภาพการ 
ศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  
(งานประจ า) 
วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อให๎บุคลากรมีความรู๎ 
ความเข๎าใจเกณฑ์ประกัน

๑.1 ได๎ข๎อเสนอแนะการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพ
ของวิทยาลัย 
1.2 อาจารย์ ข๎าราชการทุก
คนมีสํวนรํวมรับผิดชอบตัว
บํงช้ีคุณภาพ อยํางน๎อยคน
ละ ๑ ตัวบํงช้ี 
 

กิจกรรมที่ ๑  
การประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพ
ของวิทยาลัย และ
คณะกรรมการประกัน
คุณภาพของวิทยาลยั 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

อาจารย์ และ
บุคลากรของ
วิทยาลัยฯ มี
ความรู๎ ความ
เข๎าใจเกี่ยวกับตัว
บํงช้ีและเกณฑ์
การประเมิน  
สามารถน าไป

อ.ดร.ชลลดา 
อ. จารุวรรณ 
อ.ดร.รุํงทิวา 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เปูาหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

คุณภาพการศึกษา 
๒. เพื่อให๎บุคลากรสามารถ
วางแผนการด าเนินงานตาม
เกณฑ์คณุภาพและตัวบํงช้ี
ประกันคณุภาพและสามารถ
น าสูํการปฏิบัตไิด ๎
๓. เพื่อให๎บุคลากรเกิดความ
พร๎อมรับการประเมินคณุภาพ
การศึกษาภายในระดับ
หลักสตูร และสถาบันจาก
วิทยาลัยเครือขํายภาคเหนือ/
สถาบันพระบรมราชชนก 
4. เพื่อรับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสตูร และสถาบัน
จากวิทยาลัยเครือขําย
ภาคเหนือ/สถาบันพระบรม
ราชชนก 
5. เพื่อวิเคราะห์จดุอํอน  
ปัญหาและอุปสรรคพร๎อมหา
แนวทางพัฒนาคุณภาพตาม
ผลการประเมิน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 1.1  
การประชุมคณะกรรมการ
ประกันคณุภาพ 
(ครั้งท่ี1-2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ ๑.2  
การประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพ
ของวิทยาลัย 
 
 

กิจกรรมที่ 1.1 
- คณะกรรมการ
ประกันคณุภาพของ
วิทยาลัย จ านวน 
๒๐ คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ ๑.2 
- คณะกรรมการ
ด าเนินการประกัน
คุณภาพจ านวน 2๐ 
คน 
 

กิจกรรมที่ 1.1 การประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพ  
๑.คําอาหารวํางและเครื่องดืม่ 
๒๐คนx๑มื้อx๒๕บาทx๒ ครั้ง
เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท 
๒.คําตอบแทนคณะกรรมการ
ประกันคณุภาพของวิทยาลัย
ประชุม (กรรมการภายนอก  
๔ คน) จ านวน ๔ คนxครั้งละ
๑,๐๐๐ บาทx๒ ครั้งเป็นเงิน 
๘,๐๐๐ บาท 
๓.คําถํายเอกสาร เป็นเงิน 
๒,๐๐๐ บาท 
รวมกจิกรรมที่ 1.1 เป็นเงิน 
11,000 บาท 
กิจกรรมที่ ๑.2 การประชุม
คณะกรรมการด าเนินงาน
ประกันคณุภาพของวิทยาลัย 
๑.คําอาหารวํางและเครื่องดืม่
๒๐คนx๑มื้อx๒๕บาทx๒ ครั้ง
เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท 
๒.คําถํายเอกสาร เป็นเงิน 
๑,๐๐๐ บาท 
รวมกจิกรรมที่ 1.2 เป็นเงิน 
2,000 บาท 

กิจกรรมที่ ๑.1  
ครั้งท่ี ๑  เดือน 
มกราคม 2560 
ครั้งท่ี ๒  เดือน 
พฤษภาคม 
2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ ๑.2  
-  เดือน มกราคม 
2560 
 

ประยุกต์ใช๎ใน
ภารกิจท่ี
รับผิดชอบโดยใช๎
กระบวนการ 
PDCA  ได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล   
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เปูาหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

รวมเงินกิจกรรมที่ ๑ เป็นเงิน 
๑๓,๐๐๐ บาท 

1 ร๎อยละ ๑๐๐ ของ
บุคลากรไดร๎ับคูํมือประกัน
คุณภาพการศึกษา 
2 ร๎อยละ ๘๐ ของบุคลากร
มีความเข๎าใจในตัวบํงช้ีและ
เกณฑ์ประกันคณุภาพระดับ
ดีขึ้นไป (คําเฉลี่ย≥๓.๕๑) 
3 ร๎อยละ 80 ของบุคลากรมี
สํวนรํวมในการท ารายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) 
และเตรียมหลักฐานประกอบ
รายงานประเมินตนเองใน
งานท่ีรับผิดชอบ 
4  ไดร๎ายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร 
และสถาบัน และหลักฐาน
ประกอบรายงานประเมิน
ตนเอง 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ ๒  การ
เสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
กิจกรรมที่ ๒.๑  
จัดท าคูํมือประกันคุณภาพ
การศึกษา ปีการศึกษา 
๒๕๕๙ 
 
 
กิจกรรมที่ ๒.๒  
การประชุมเชิงปฏิบัติการ
การน าตัวบํงช้ีประกัน
คุณภาพสูํการปฏิบัต ิและ
การเขียนรายงานการ
ประเมินตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
กิจกรรมที่ ๒.๑ 
- บุ ค ล า ก ร ข อ ง
วิทยาลัย (อาจารย์ 
ข๎าราชการ) จ านวน 
70 คน 
 
กิจกรรมที่ ๒.๒  
- กลุํมอาจารย์ 50 
คน 
- กลุํมสายสนับสนุน
65 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ ๒   
 
 
 
กิจกรรมที่ ๒.๑  
๑.คําถํายเอกสารและเข๎าเลํม/
จัดซื้อเอกสาร 70 เลํมx๑๐๐ 
บาท เป็นเงิน 7,0๐๐ บาท
รวมเงินกิจกรรมที่ 2.๑ เป็น
เงิน 7,๐๐๐ บาท 
กิจกรรมที่ ๒.๒  
- กลุํมอาจารย์ 50 คน (2 วัน) 
๑.คําอาหารวําง 50 คนx๒๕
บาทx 4 มื้อเป็นเงิน  5,000 
บาท 
๒. คําอาหารกลางวัน 50คนx
๘๐บาทx2มื้อเป็นเงิน8,00๐ 
บาท    
3. คําตอบแทนวิทยากร
หนํวยงานเอกชน จ านวน 1 
คน x 16 ชม.xชม.ละ 1,2๐๐
บาท เป็นเงิน 19,200 บาท 
4. คําที่พักวิทยากร จ านวน 2 

 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ ๒.๑ 
ม.ค.60 
 
 
 
กิจกรรมที่ ๒.๒ 
18-19 ม.ค. 60 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
อ.ดร.ชลลดา 
 
 
 
 
อ.ดร.ชลลดา 
อ.ดร.รุํงทิวา 
อ.จารุวรรณ 
 



       แผนปฏิบัตกิาร  ปีงบประมาณ ๒๕60  หน๎า 110 
 

โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เปูาหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ ๒.3  
การประชุมก ากับติดตาม
ผลการด าเนินงานในการ
จัดท ารายงานการประเมิน 
ต น เ อ ง แ ล ะ จั ด เ ก็ บ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ ๒.3  
- บุคลากรของ
วิทยาลัย จ านวน 
65 คน 
 

วัน X วันละ ๑,2๐๐บาท เป็น
เงิน   2,4๐๐ บาท 
5. คําเดินทางวิทยากร ไป-
กลับ/คําน้ ามันเชื้อเพลิง เป็น
เงิน   6,000 บาท 
6. คําวัสดุอุปกรณ์  เป็นเงิน   
5,000 บาท 
7. คําถํายเอกสาร เป็นเงิน 
10,000 บาท 
- กลุํมสายสนับสนุน 65 คน 
(1 วัน) 
๑. คําอาหารวําง 65 คนx๒๕
บาทx 1 มื้อเป็นเงิน   1,625 
บาท 
๒. คําอาหารกลางวัน 65 คน
x๘๐บาท เป็นเงิน   5,20๐ 
บาท    
รวมเงินกิจกรรมที่๒.๒ เป็น
เงิน 62,425 บาท 
 
กิจกรรมที่ ๒.3  
๑. คําอาหารวําง 65คนx๒๕
บาทx๑มื้อเป็นเงิน 1,6๒๕ บาท 
๒. คําอาหารกลางวัน 65คนx
๘๐บาทx๑มื้อเป็นเงิน 5,20๐ 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เปูาหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

หลักฐานของแตํละกลุํม
งาน และจัดเก็บเอกสารใน
ระบบ CHE QA online 
 
 
 

 บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ ๒.๓    
เป็นเงิน 6,82๕ บาท 
 
รวมเงินกิจกรรมที่ ๒  เป็น
เงิน 76,250บาท 

1.ร๎อยละ ๘๐ ของบุคลากร
มีความเข๎าใจในตัวบํงช้ีและ
เกณฑ์ประกันคณุภาพระดับ
ดีขึ้นไป (คําเฉลี่ย≥๓.๕๑) 
๔.อาจารย์ ข๎าราชการ 
ทุกคนมีสํวนรํวมรับผดิชอบ
ตัวบํงช้ีคุณภาพ อยํางน๎อย 
คนละ ๑ ตัวบํงช้ี 
๕. ร๎อยละ ๘๐ ของบุคลากร
มีสํวนรํวมในการท า SAR 
และเตรียมหลักฐาน 
 

กิจกรรมที่ ๓  
ก า ร พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ
บุคลากรด๎านทักษะการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
( ก า รประ เมิ นคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับ
ภาควิชา และระดับกลุํม
งาน ปีการศึกษา ๒๕๕9) 
 

- อาจารย์ และ
บุคลากรสาย
สนับสนุน 115 คน 
 

กิจกรรมที่ ๓  
1.คําตอบวิทยากรหนํวยงาน
รัฐบาล จ านวน 5 คน x 14 
ชม. xชม.ละ ๖๐๐บาทเป็น
เงิน 42,000 บาท 
2.คําถํายเอกสาร รายงานการ
ประเมินตนเองระดับหลักสตูร 
30 ชุด x100บาท เป็นเงิน   
3,00๐ บาท 
3.คําถํายเอกสาร รายงานการ
ประเมินตนเองระดับกลุมํงาน 
๒๕ ชุดx๕๐ บาทx3ชุดเป็น
เงิน  3,7๕๐ บาท 
4.คําอาหารวําง 115คนx25
บาทx4มื้อ เป็นเงิน 11,50๐ 
บาท  
5.คําอาหารกลางวัน 115คน
x80บาทx2มื้อ เป็นเงิน 
18,40๐ บาท  

 
-ระดับหลักสู ตร
เดื อน มิ ถุนายน 
2560  
-ระดับกลุํมงาน   
เดือน มิถุนายน 
2560 
 

ภาควิชา/กลุมํ
งานของ
วิทยาลัยได๎รับ
ข๎อเสนอแนะ
และแนวทาง 
การพัฒนาการ
ด าเนินงาน
ประกันคณุภาพ
การศึกษา
ภายในจาก
คณะกรรมการ
ประกันคณุภาพ
และบุคลากรใน
สถาบัน 
 

อ.ดร.ชลลดา 
อ.ดร.รุํงทิวา 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เปูาหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

6.คําอาหารเย็น 5คนx130
บาทx1มื้อ เป็นเงิน65๐ บาท  
7.คําที่พักวิทยากร จ านวน 4 
ห๎อง x2วัน X วันละ ๑,0๐๐
บาท เป็นเงิน   8,0๐๐ บาท 
8.คําเดินทางวิทยากร ไป-
กลับ/คําน้ ามันเชื้อเพลิง เป็น
เงิน   6,000 บาท 
9. คําวัสดุอุปกรณ์  เป็นเงิน  
10,000 บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ ๓  เป็น
เงิน 103,30๐บาท 

 1. อาจารย์ ข๎าราชการทุก
คนมีสํวนรํวมรับผิดชอบตัว
บํงช้ีคุณภาพอยํางน๎อยคน
ละ ๑ ตัวบํงช้ี 
2 ร๎อยละ ๘๐ ของบุคลากร
มีความเข๎าใจในตัวบํงช้ีและ
เกณฑ์ประกันคณุภาพระดับ
ดีขึ้นไป (คําเฉลี่ย≥๓.๕๑) 
 3 ร๎อยละ 80 ของบุคลากร
มีสํวนรํวมในการท ารายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) 
และเตรียมหลักฐานประกอบ
รายงานประเมินตนเองใน

กิจกรรมที่ ๔ 
การเตรียมความพร๎อม 
เพื่อรับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับสถาบันจากเครือขําย
ภาคเหนือ/สถาบันพระบรม
ราชชนกปีการศึกษา2559 

- อาจารย์ และ
บุคลากรสาย
สนับสนุน 115 คน 
 

กิจกรรมที่ ๔ 
๑. คําอาหารวําง ๑15 คน x ๒๕
บาท x 6 มื้อเป็นเงิน 17,25๐
บาท 
๒.คําอาหารกลางวัน ๑15 คน 
x ๘๐บาท x 3มื้อ เป็นเงิน 
27,60๐ บาท    
รวมเงินกิจกรรมที่ ๔ 
เป็นเงิน 44,85๐ บาท 

- เดือน สิงหาคม 
2560 
 

ภาควิชา/กลุมํ
งานของ
วิทยาลัยได๎รับ
ข๎อเสนอแนะ
และแนวทาง 
การพัฒนาการ
ด าเนินงาน
ประกันคณุภาพ
การศึกษา
ภายในจาก
คณะกรรมการ
ประกันคณุภาพ
และบุคลากรใน

อ.ดร.ชลลดา 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เปูาหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

งานท่ีรับผิดชอบ 
4  ไดร๎ายงานการประเมิน
ตนเอง ระดับหลักสูตร และ
สถาบันและหลักฐานประกอบ
รายงานประเมินตนเอง 

สถาบัน 
 

 

1. อาจารย์ ข๎าราชการทุก
คนมีสํวนรํวมรับผิดชอบตัว
บํงช้ีคุณภาพอยํางน๎อยคน
ละ ๑ ตัวบํงช้ี 
2 ร๎อยละ ๘๐ ของบุคลากร
มีความเข๎าใจในตัวบํงช้ีและ
เกณฑ์ประกันคณุภาพระดับ
ดีขึ้นไป (คําเฉลี่ย≥๓.๕๑) 
 3 ร๎อยละ 80 ของบุคลากร
มีสํวนรํวมในการท ารายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) 
และเตรียมหลักฐานประกอบ
รายงานประเมินตนเองใน
งานท่ีรับผิดชอบ 
4  ไดร๎ายงานการประเมิน
ตนเอง ระดับหลักสูตร และ
สถาบันและหลักฐานประกอบ
รายงานประเมินตนเอง 

กิจกรรมที่ ๕ 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด๎านทักษะการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
ปีการศึกษา ๒๕๕9 (การ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในปีการศึกษา ๒๕๕9 
โดยเครือขําย/สถาบันพระ
บรมราชชนก/กรรมการ
ประเมินภายนอก) 

 
อาจารย์ และ
บุคลากรสาย
สนับสนุน 115 คน 
และคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพ 
จ านวน 10 คน   
รวม 125 คน 

กิจกรรมที่ ๕ 
๑.คําตอบแทนวิทยากร
หนํวยงานเอกชน จ านวน 1 
คน x 13 ชม.xชม.ละ 1,2๐๐
บาท เงิน 15,600 บาท 
2.คําตอบวิทยากรหนํวยงาน
รัฐบาล จ านวน 5 คน x 5 
ชม.xชม.ละ ๖๐๐บาท เป็น
เงิน 15,000 บาท 
3. คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 
จ านวน 125 คน x ๒๕ บาท
X6 มื้อ  เป็นเงิน 18,75๐ 
บาท 
4. คําอาหารกลางวันจ านวน 
125คน x 80 บาทX 3 มื้อ 
เป็นเงิน 30,0๐๐ บาท 
5. คําอาหารเย็นวิทยากร  
จ านวน 15 คน X 130 บาท
X 2 มื้อเป็นเงิน 3,900 บาท 
6.คําที่พักวิทยากร จ านวน 5 

- เดือน สิงหาคม 
2560 

-
 
เ
ดื
อ
น
 
สิ
ง
ห
า
ค
ม
 
2
5
6
0 

วิทยาลัยได๎รับ
ข๎อเสนอแนะ
และแนวทาง 
การพัฒนาการ
ด าเนินงาน
ประกันคณุภาพ
การศึกษา
ภายในจาก
คณะกรรมการ
ตรวจประเมิน
คุณภาพ 

อ.ดร.ชลลดา 
อ. จารุวรรณ 
อ.ดร.รุํงทิวา 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เปูาหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

ห๎อง x3วัน X วันละ ๑,๕๐๐
บาท เป็นเงิน 22,5๐๐ บาท 
7.คําเดินทางวิทยากร ไป-
กลับ/คําน้ ามันเชื้อเพลิง เป็น
เงิน 5,000 บาท 
8.คําถํายเอกสารเข๎าเลํม 
รายงานการประเมินตนเอง
ระดับหลักสตูร  
จ านวน 125 เลํม X 100 
บาท เป็นเงิน 12,500 บาท 
9.คําถํายเอกสารเข๎าเลํม 
รายงานการประเมินตนเอง
ระดับสถาบัน  
จ านวน 125 เลํม X 100 
บาท เป็นเงิน 12,500 บาท 
10. คําวัสดุ อุปกรณ์ เป็นเงิน 
25,000 บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ 5       
เป็นเงิน 160,75๐    บาท   

 

 1. มีโครงการ/กจิกรรม/
แนวทางด าเนินการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามผลการประเมิน  

กิจกรรมที่ ๖ 
การจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพตามผลการ
ประเมิน 
 

- คณะกรรมการ 
บริหารวิทยาลัย 
จ านวน ๑๖ คน 
 

กิจกรรมที่ ๖ 
ไมํใช๎งบประมาณ 
 
 

  อ.ดร.ชลลดา 
 

สรปุงบประมาณโครงการที่ 31 398,150    
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เปูาหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่ 32 
โครงการประชมุเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรด้านการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตรและ
สถาบัน 
 
วัตถุประสงค์ 
๑.  เพื่อให๎ผู๎เข๎าอบรมมีความรู๎
เรื่องการประเมินคณุภาพ
ภายในระดับหลักสูตรและ
ระดับสถาบัน วิทยาลยั
พยาบาลบรมราชชนนี  
พุทธชินราช     
๒. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ผล
การประเมินคณุภาพ และ
จัดท าแผนพัฒนาคณุภาพจาก
คณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพ 

ร๎อยละ๘๐ของบุคลากร 
ที่เข๎ารํวมโครงการมีความรู๎
ความเข๎าใจเกี่ยวกับทักษะ
การประเมินคณุภาพภายใน
ระดับหลักสตูรและสถาบัน 

๑ เขียนโครงการและเสนอ
โครงการเพื่อขออนุมัติ
โครงการ 
๒ ประสานงานกับ
ผู๎เกี่ยวข๎องและจัดท า
หนังสือราชการเชิญ
ประธานและคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในวิทยาลัยเครือขําย
ภาคเหนือ  
๓ เตรียมความพร๎อม
บุคลากรและนักศึกษาเพื่อ
รับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับ
หลักสตูรและระดับสถาบัน 
๔ ด าเนินโครงการ 
กิจกรรมตามแผนท่ีก าหนด
ไว๎ โดยคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพวิทยาลยั
เครือขํายภาคเหนือ  
๑) การประเมินคณุภาพ
ภายในระดับหลักสูตร 
๒) การประเมินคณุภาพ
ภายในระดับสถาบัน๕ 
ประเมินผลการด าเนินงาน

อาจารย์ ข๎าราชการ 
จ านวน ๖๘ คน 
บุคลากรสาย
สนับสนุน ๕๐ คน  
ประธานการ
ประเมินคุณภาพ 
จ านวน  1 คน  
คณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพ 
จ านวน 6  คน  
รวม ๑๒5 คน 

๑.คําตอบแทนวิทยากร
หนํวยงานเอกชน จ านวน 1 คน 
x 13 ชม.xชม.ละ 1,2๐๐บาท 
เป็นเงิน 15,600 บาท 
2.คําตอบวิทยากรหนํวยงาน
รัฐบาล จ านวน 5 คน x 5 ชม.x
ชม.ละ ๖๐๐บาท เป็นเงิน 
15,000 บาท 
3. คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 
จ านวน 125 คน x ๒๕ บาท
X6 มื้อ เป็นเงิน 18,75๐ บาท 
4. คําอาหารกลางวันจ านวน 
125คน x 80 บาทX 3 มื้อ 
เป็นเงิน 30,0๐๐ บาท 
5. คําอาหารเย็นวิทยากร  
จ านวน 15 คน X 130 บาทX 
2 มื้อ เป็นเงิน 3,900 บาท 
6.คําที่พักวิทยากร จ านวน 5 
ห๎อง x3วัน X วันละ ๑,๕๐๐
บาท เป็นเงิน 22,5๐๐ บาท 
7.คําเดินทางวิทยากร ไป-กลับ/
คําน้ ามันเช้ือเพลิง เป็นเงิน 
5,000 บาท 
8.คําถํายเอกสารเข๎าเลํม 
รายงานการประเมินตนเอง

วันท่ี 7-9 พ.ย.59 บุคลากรของ
วิทยาลัย มี
ความรู๎ ความ
เข๎าใจเกี่ยวกับ
ตัวบํงช้ีและ
เกณฑ์การ
ประเมิน  
สามารถน าไป
ประยุกต์ใช๎ใน
ภารกิจท่ี
รับผิดชอบโดย
ใช๎กระบวนการ 
PDCA  ได๎อยําง
มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล                                            

ดร.รุํงทิวา 
อ.ดร.ชลลดา 
อ. จารุวรรณ 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เปูาหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

ภายหลังจากเสร็จสิ้น
กิจกรรม โครงการและ
สรุปผลการด าเนินงาน
เสนอผู๎บริหาร/ผู๎เกี่ยวข๎อง 
๖ จัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพตามผลการ
ประเมิน 

ระดับหลักสูตร จ านวน 125 
เลํม X 100 บาท เป็นเงิน 
12,500 บาท 
9.คําถาํยเอกสารเข๎าเลมํ รายงาน
การประเมินตนเองระดับสถาบัน 
จ านวน 125 เลมํ X 100 บาท 
เป็นเงิน 12,500 บาท 
10. คําวัสดุ อุปกรณ์  จ านวน 
25,000 บาท 

สรปุงบประมาณโครงการที่ 32 160,750    
โครงการที่ ๓3 
โครงการประชมุเชิง
ปฏิบัตกิารพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายใน 
(งานประจ า) 
 
วัตถุประสงค์ 
๑ เพื่อทบทวนความรู๎ ความ  
เข๎าใจเกีย่วกับการบริหารความ
เสีย่งและการควบคุมภายใน 
๒ เพื่อพัฒนาคูํมือการบริหาร
ความเสีย่งและการควบคุม
ภายใน 
๓ เพื่อให๎บุคลากรมีความรู๎ 

๑. มีคูํมือการบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุม
ภายในฯประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕9 และทุกกลุมํงานมี
การจัดท าแผนบริหารความ
เสี่ยงสูงท่ีเป็นลายลักษณ์
อักษร 
๒. ร๎อยละ ๘๐ ของบุคลากร
ทุกกลุํมงาน มีสํวนรํวมใน 
การประเมินโอกาสและการ
วิเคราะหค์วามเสี่ยง 
ผลกระทบและมสีํวนรํวมใน
การจัดท าแผนการบริหาร
ความเสีย่งสูงระดับองค์กร 
๓. ร๎อยละ ๘๐ ของบุคลากร

1. ทบทวนนโยบายและ 
แตํงตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง 
 

- อาจารย์และคณะ
กรรมการฯ 
จ านวน ๒๐ คน 
- อาจารย์ จ านวน 
57 คน 
- ข๎าราชการและ
สายสนบัสนุน 9 คน 
รวม 86 คน 

-ไมํใช๎งบประมาณ 
 
 
 

วันที่ ๑5 พย.๕9 
 

วิทยาลัยมีคูมํือ
การบริหารความ
เสี่ยงและ
ควบคุมภายใน
ประจ าปี
การศึกษา 
๒๕๕๘ และทุก
กลุํมงานมีการ
จัดท าแผน
บริหารความ
เสี่ยงสูงท่ีเป็น  
ลายลักษณ์
อักษร รวมทั้งมี
สํวนรํวมในการ
จัดท าแผนการ

ดร.รุํงทิวา 
อ.สุรีย ์
อ.อภิชาติ 
 

2.การประชุมเชิง
ปฏิบัติการการบรหิาร
ความเสีย่งและควบคุม
ภายใน   
 

อาจารย์ บุคลากร
ของวิทยาลัย 
จ านวน 111 คน 

- คําอาหารวําง๑๑1คนx๒๕
บาทx๔มื้อ เป็นเงิน ๑๑,1๐๐ 
บาท 
- คําอาหารกลางวัน  
๑๑1คนx๘๐บาทx๒มื้อ  
เป็นเงิน ๑7,7๖๐ บาท   
- คําตอบแทนวิทยากร

ม.ค.-มี.ค. 60 ดร.รุํงทิวา 
อ.สุรีย ์
อ.อภิชาติ 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เปูาหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

ความเข๎าใจเกี่ยวกับการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในและน าไปปฏิบัติในงานที่
ได๎รัมอบหมายได๎ 
๔ เพื่อรายงานผลการควบคุม
ภายในตามระเบียบของ
คณะกรรมการตรวจเงิน
แผํนดินวํา ด๎วยการก าหนด
มาตรการการควบคุมภายใน 
 

มีความรู๎ความเข๎าใจเกีย่วกับ
การบริหารความเสี่ยง และ
การควบคุมภายใน 
๔.มีรายงานการควบคมุ
ภายในตามระเบียบของ
คณะกรรมการตรวจเงิน
แผํนดินวําด๎วยการก าหนด
มาตรฐานการควบคมุ 
ภายในฯ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕9 

หนํวยงานเอกชน 1 คนxวันละ 
๗ ชม.xชม.ละ 1,2๐๐ บาท x๒
วัน  เป็นเงิน 16,8๐๐ บาท   
- คําพาหนะวิทยากรไปกลับ/
คําเดินทาง เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ 
บาท   
- คําที่พักวิทยากร  
1 คนxวันละ ๑,๒๐๐ บาท 
x๒ วันเป็นเงิน 2,4๐๐ บาท 
รวมเป็นเงิน 58,0๖๐ บาท 

บริหารความ
เสี่ยงสูงระดับ
องค์กร  มีการ
ก ากับติดตาม
การด าเนินงาน
ตามแผนและ
อุบัติการความ
เสี่ยงสูงท่ี
ก าหนดของ
องค์กรลดลง 

3. พัฒนา/ปรับปรุงคูํมือ
การบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน 
 

- อาจารย์และคณะ
กรรมการฯ 
จ านวน ๒๐ คน 
- อาจารย์ จ านวน 
57 คน 
- ข๎าราชการและ
สายสนบัสนุน 9 คน 
รวม 86 คน 

-คําถํายเอกสาร และจดัท าเลํม
คูํมือการบรหิารความเสีย่งและ
การควบคุมภายในจ านวน 7๐ 
เลํมxเลํมละ 10๐ บาท  
เป็นเงิน 7,000 บาท 

ม.ค.-มี.ค60  ดร.รุํงทิวา 
อ.สุรีย ์
อ.อภิชาติ 
 

4.ติดตามผลการด าเนินงาน
ตามแผนการบรหิารความ
เสี่ยงและควบคุมภายในของ
ทุกกลุํมงาน 

คณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัยฯ 
จ านวน 18 คน 

- ไมํใช๎งบประมาณ ครั้งท่ี ๑   
วันท่ี ๓๐ เม.ย.60  
ครั้งท่ี ๒   
วันท่ี ๒๓มิ.ย.60 

ดร.รุํงทิวา 
อ.สุรีย ์
อ.อภิชาติ 
 

5.จัดท ารายงานการควบคุม
ภายในตามระเบียบของ
คณะกรรมการตรวจเงิน

คณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัยฯ 
จ านวน 18 คน 

- คําถํายเอกสาร และจัดท าเลํม 
จ านวน30 เลํมxเลํมละ 12๐ 
บาท เป็นเงิน 3,6๐๐ บาท 

วันท่ี ๑-30 
ก.ค.60 
 

ดร.รุํงทิวา 
อ.สุรีย ์
อ.อภิชาติ 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เปูาหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

แผํนดินวําด๎วยการก าหนด
มาตรฐานการควบคมุ
ภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ 

 

สรปุงบประมาณโครงการที่ ๓3 68,660    
โครงการที่ 34 
โครงการพัฒนาสารสนเทศ
และฐานข้อมูล 
    

- ร๎อยละ 60 ของผู๎ใช๎มี
ความพึงพอใจการใช๎
สารสนเทศและคอมพิวเตอร์
ระดับดีขึ้นไป 
- ร๎อยละ 60 ของ
สารสนเทศและคอมพิวเตอร์
พร๎อมใช๎และเพียงพอ 
- ร๎อยละ 60 ของฐานข๎อมูล
มีการใช๎งานอยํางครบถ๎วน 
ถูกต๎อง เป็นปัจจุบัน 

พัฒนาสารสนเทศและ
ฐานข้อมูล 
๑. ส ารวจความเพียงพอ
และพร๎อมใช๎ของ
สารสนเทศ คอมพิวเตอร์
และฐานข๎อมลู 
๒. จัดท าแผนการจดัหา
,บ ารุงรักษา และปรับปรุง
สารสนเทศ คอมพิวเตอร์
และฐานข๎อมลูให๎พร๎อมใช๎
เพียงพอ และมี
ประสิทธิภาพ 
๓.ก าหนดผู๎รับผิดชอบและ
จัดท าคูํมือการใช๎ระบบ
สารสนเทศคอมพิวเตอร์
และฐานข๎อมลู 
๔.จัดท าทะเบียนควบคมุ
สารสนเทศและ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ตํอพวง 
๕. ติดตามประเมินผล

 
อาจารย์ 56 คน
จนท.สายสนับสนุน 
52 คนและ
นักศึกษาพยาบาล 
568 คน 
  

1.อุปกรณ์กระจายสัญญาณ 
(L๒ Switch) ขนาด ๒๔  
ชํอง จ านวน ๔ ตัว ตัวละ 
24,000 บาท รวมเป็นเงิน  
๙๖,๐๐๐ บาท  
2.ตู๎ส าหรับจัดเก็บอุปกรณ ์
เครือขํายอินเตอร์เนต็  
ขนาด ๖Uจ านวน 3 ตัว  
ตัวละ 4,000 บาท 
รวมเป็นเงิน  12,๐๐๐ บาท  
3.เครื่องคอมพิวเตอร ์
โน๎ตบุ๏คส าหรับงานส านัก 
งานจ านวน ๕ เครื่อง  
เครื่องลํะ 21,000 บาท 
รวมเป็นเงิน  ๑๐๕,๐๐๐ บาท 
4.คอมพิวเตอร์ ส าหรับ
ส านักงาน (จอขนาด 18.5 
นิ้ว) ๓๐ เครื่อง เครื่องลํะ
16,000 บาท รวมเป็นเงิน ๔
8๐,000 บาท 
5. เครื่องพิมพ์ชนิด 

 
 
-ขั้นส ารวจ 
ต.ค. 59  
 
 
-จัดท าแผนจัดท า
แผนการจดัหา
,บ ารุงรักษา และ
ปรับปรุง 
ต.ค. ๕๙ –ส.ค.
๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ติดตาม

๑. อาจารย์ จนท 
และนักศึกษามี
ความพึงพอใจ
การใช๎
สารสนเทศและ
คอมพิวเตอร ์
๒. สารสนเทศ
และคอมพิวเตอร์
พร๎อมใช๎และ
เพียงพอ 
๓. ฐานข๎อมูลมี
การใช๎งานอยําง
ครบถ๎วน ถูกต๎อง 
เป็นปัจจุบัน 

อ.อภิเชษฐ์ 
อ.อัญชลี 
คุณกฤศ 
คุณธีระพงศ ์
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เปูาหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

ประสิทธิภาพการใช๎
สารสนเทศและ
คอมพิวเตอร์ในงานประจ า 
ตลอดจนปญัหาและ
อุปสรรคในการใช๎งาน 
๖. น าผลการประเมินมา
พัฒนาการด าเนินงาน    
 
 
 
 
 
 
 

เลเซอร์/ ชนิดLED ขาวด า 
แบบ Networkแบบท่ี ๑ (๓๕ 
หน๎า/นาที)จ านวน 10 เครื่อง 
เครื่องลํะ 16,0๐๐ บาท 
รวมเป็นเงิน  160,0๐๐ บาท 
๖.อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร๎
สาย (Access point) จ านวน 
๒๕ ตัว ตัวลํะ 5,800 บาท 
รวมเป็นเงิน ๑๔๕,๐๐๐ บาท  
๗.สาย LAN จ านวน ๒ กลํอง 
กลํองลํะ 4,000บาท รวม
เป็นเงิน 8,000 บาท  
๘.หัว RJ ๔๕ จ านวน ๑ กลํอง 
กลํองละ 5,00 บาท รวมเป็น
เงิน ราคา ๕๐๐ บาท 
๙. หูฟังพร๎อมไมค์ จ านวน ๖๐ 
ตัว ตัวลํะ 1,000 บาท รวม
เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท  
๑0. สแกนเนอร์ ส าหรับงาน
เก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ 
แบบท่ี ๒ จ านวน ๒ เครื่อง 
เครื่องลํะ 29,000 บาท รวม
เป็นเงิน 58,๐๐๐ บาท  
๑1.คําซํอมบ ารุง ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

ประเมินผล
ประสิทธิภาพ 
ก.ย ๖๐ 

สรปุงบประมาณโครงการที่ 34 ๑,324,5๐๐  
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เปูาหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่ 35 
โครงการพัฒนาระบบโสต 
ทัศนุปกรณ์เพ่ือการศึกษา 

- ร๎อยละ 60 ของผู๎ใช๎มี
ความพึงพอใจการใช๎
โสตทัศนูปกรณ์ 
ประชาสมัพันธ์และเผยแพรํ
ระดับดีขึ้นไป 
- ร๎อยละ 60 ของ
โสตทัศนูปกรณ์
ประชาสมัพันธ์และเผยแพรํ
พร๎อมใช๎และเพียงพอ 

พัฒนาระบบโสตทัศนุ
ปกรณ์เพ่ือการศกึษา 
๑. ส ารวจความเพียงพอ
และพร๎อมใช๎ของ
โสตทัศนูปกรณ ์
๒. จัดท าแผนการจดัหา 
บ ารุงรักษา และปรับปรุง
โสตทัศนูปกรณ์ ให๎พร๎อม
ใช๎เพียงพอ และมี
ประสิทธิภาพ 
๓. ก าหนดผู๎รับผิดชอบ
และจัดท าคูํมือการใช๎
ระบบโสตทัศนูปกรณ์  
๔.จัดท าทะเบียนควบคมุ
โสตทัศนูปกรณ์  อุปกรณ์
ตํอพวง 
5. ติดตามประเมินผล 
ประสิทธิภาพการใช๎
โสตทัศนูปกรณ์ ในงาน
ประจ า ตลอดจนปญัหา
และอุปสรรคในการใช๎งาน 
6. น าผลการประเมินมา
พัฒนาการด าเนินงาน 
 

อาจารย์ 56 คน
และนักศึกษา
พยาบาล 568 คน 
 

๑. เครื่องโปรเจคเตอร์ จ านวน ๑ 
ตัว ตัวละ ๒๕,๐๐๐ บาท  
รวมเป็นเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท 
๒.หลอดโปรเจคเตอร์     
จ านวน ๕ หลอด หลอดละ 
15,000 บาท เป็นเงิน 
๗๕,๐๐๐ บาท  
๓.ไมค์โครโฟน ๑๐ ตัว ตัวลํะ
6,000 บาท เป็นเงิน 
๖๐,๐๐๐ บาท  
๔.ชุดประชุมไมค์ไร๎สายชดุ 
 5 ตัว   ๒ ตัว  
ตัวลํะ 20,000บาท รวมเป็น
เงิน ๔๐,๐๐๐ บาท  
๕.คําซํอมบ ารุง  ๒๐๐,๐๐๐ 
บาท  
 

ต.ค.59-ส.ค.60 ผู๎ใช๎มีความพึง
พอใจการใช๎
โสตทัศนูปกรณ์ 
ประชา- 
สัมพันธ์และ
เผยแพร ํ
โสตทัศนูปกรณ์
ประชาสมัพันธ์
และเผยแพรํ
พร๎อมใช๎และ
เพียงพอ 

อ.อภิเชษฐ์ 
อ.อัญชลี 
คุณรณภพ 
คุณธีรารัตน ์

สรปุงบประมาณโครงการที่ 35 ๔๐๐,๐๐๐    
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เปูาหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่ 36 
โครงการพัฒนาการบริหาร
จัดการระบบสารสนเทศและ
ห้องปฏิบัติการ  
 
 

1. ร๎อยละ 60 ของผู๎ใช๎มีใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศไปใช๎
ในการบริหารจัดการตาม 
พันธกิจของวิทยาลัย 
2. ร๎อยละ 60 มีการใช๎ 
ฐานข๎อมูลเพื่อการบริหาร
จัดการ 
3. จ านวน ๓ รายวิชาที่
จัดการเรียนการสอนโดยใช๎ 
E learning (ภาคเรียนละ ๑ 
วิชา) 
 
 

กิจกรรมที่ ๑ พัฒนา
ความรู้เกี่ยวกับการการใช๎
ฐานข๎อมูลสื่อโสต 
๑.ส ารวจทักษะความรู๎ 
บุคลากร เกีย่วกับการการ
ใช๎ฐานข๎อมูลเพื่อการ
บริหารจดัการ 
๒.จัดท าตารางการจัด
อบรมเรื่องการใช๎
ฐานข๎อมลูเพื่อการบริหาร
จัดการ 
๓.จัดอบรมเรื่องการใช๎สื่อ
โสตคอมพิวเตอร์ ในการ
จัดการฐานข๎อมลูเพื่อการ
บริหารจดัการ 
4.ก าหนดเปูาหมายเมื่อสิ้น
ปีสุด 3 ภาคเรียน มีการ
จัดการเรียนการสอนบน
เครือขํายอินเตอร์เนต็ E-
learning  อยํางน๎อย ๒ 
วิชา 
กิจกรรมที่ ๒ พัฒนา
ศักยภาพบุคลากรและ
ระบบบริหารจัดการ
ห้องปฏิบัติการ  

 
อาจารย์และ
เจ๎าหน๎าท่ีสาย
สนับสนุน จ านวน 
๖๐ คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อาจารย์ และ
เจ๎าหน๎าท่ี ๘ คน  
 

กิจกรรมที่ ๑ ฐานข้อมูลเพ่ือ
การบริหารจัดการ 
๑) คําอาหารวําง ๒๕ บาท X 
๒ มื้อ X ๒ วัน X ๖๐ คน รวม
เป็นเงิน ๖,๐00 บาท 
๒) คําอาหารกลางวันมื้อละ 
๘๐ บาท X ๒ วัน X ๖๐ คน 
รวมเป็นเงิน ๙,๖๐๐ บาท 
๓) คําถํายเอกสาร ๒,๐๐๐ 
บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ 1 
เป็นเงิน ๑๗,๖๐๐ บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ ๒ 
๑ ) คําอาหารวําง ๒๕ บาท X 
๒ มื้อ X ๑  วัน X ๘ คน รวม
เป็นเงิน ๔00 บาท 

วันท่ี 16 - 17 
ก.พ. 59 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ก.พ.60 

ผู๎ใช๎สามารถใช๎
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
น าไปใช๎ในการ
ในการท างาน
และการเรียน
การสอนได ๎
 

อ.อภิเชษฐ์ 
อ.อัญชลี 
คุณกฤศ 
คุณธีระพงศ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อ.จินดาวรรณ 
คุณรณภพ 
คุณปนัดดา 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เปูาหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

๑.ศึกษาดูงานเกีย่วกบัการ
ใช๎ระบบ Simulation 
และห๎องปฏิบตัิการ ณ 
มหาวิทยาลยันเรศวร 
๒.ทบทวนการบรหิาร
จัดการห๎องปฏิบตัิการ
ทางการพยาบาลและ
แตํงตั้งคณะกรรมการ 
๓.พัฒนาคูํมือบรหิาร
จัดการห๎องปฏิบตัิการ
ทางการ 

๒) คําอาหารกลางวันมื้อละ 
๘๐ บาท X ๑ วัน X ๘ คน 
รวมเป็นเงิน ๖๔๐บาท 
๓) คําถํายเอกสาร ๑,๐๐๐ 
บาท 
๔) คําตอบแทนวิทยากร
หนํวยงานรัฐบาลชม.ละ ๖๐๐ 
บาท* ๓ ชม เป็นเงิน ๑,๘๐๐ 
บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ 2 
เป็นเงิน  ๓,๘๔๐ บาท 

 
 

สรปุงบประมาณโครงการที่  36 ๒๑,๔๔๐  
โครงการที่ 37 
โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการ
พยาบาลและการพยาบาล
เสมือนจริง 

- ร๎อยละ 60 ของผู๎ใช๎มี
ความพึงพอใจการใช๎
ห๎องปฏิบัติการพยาบาลและ
การพยาบาลเสมือนจริง
ระดับดีขึ้นไป 
- ร๎อยละ 60 ของ
ห๎องปฏิบัติการพยาบาลและ
การพยาบาลเสมือนจริง
พร๎อมใช๎และเพียงพอ 
 

กิจกรรมที่ ๑ จัดหาวัสดุ 
ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ
พยาบาลและการพยาบาล
เสมือนจริง 
 
๑ ส ารวจความต๎องการวัสดุ
ครุภณัฑ์ เพื่อใช๎ในห๎อง
ปฏิบัติ การพยาบาลและ
การพยาบาลเสมือนจริง 
๒ จัดหา/บ ารุงรักษา วัสดุ
ครุภณัฑ์ ในห๎องปฏิบัติการ
พยาบาลและการพยาบาล
เสมือนจริงให๎พร๎อมใช๎

อาจารย์ 56 คน
และนักศึกษา
พยาบาล 568 คน 
  
 

๑.คําวัสดุสิ้นเปลือง 
๑๐๐,๐๐๐ บาท 
๒.งบซํอมบ ารุงครุภณัฑ์ทาง
การแพทย์ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
๓.คําครุภณัฑ์    
-รถเข็นล๎อ Emergency 
๓๕,๐๐๐ บาท x 1 คัน 
๓๕,๐๐๐ บาท 
-รถเข็นใสํอุปกรณ์ข๎างเตียง 
๓๕,๐๐๐ บาท x 1 คัน
๓๕,๐๐๐ บาท 
-เครื่องตรวจหู ตา ๘,๐๐๐ 
บาท x ๓ ชุด ๒๔,๐๐๐บาท 

ตุลาคม 2559-
กันยายน 
๒๕๖๐ 

มีห๎องปฏิบัติการ
พยาบาลและ
การพยาบาล
เสมือนจริง
พร๎อมใช๎งาน 

อ.จินดาวรรณ 
คุณรณภพ 
คุณปนัดดา 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เปูาหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

เพียงพอ และมี
ประสิทธิภาพ 
๓ ติดตามประเมินผล
ประสิทธิภาพการใช๎
ห๎องปฏิบัติการพยาบาลและ
การพยาบาลเสมือนจริง 
๔ น าผลการประเมินมา
พัฒนาการด าเนินงาน 
๕ สรุปโครงการ 

-กระเป๋าเยี่ยม Denver ชุด
ห๎อง Lab 2,500 บาท x 20 
ชุด50,000บาท 
-หุํนผู๎ใหญํฝึกปฏิบัติการขั้น
พื้นฐานหุํนคลอด๓,๐๐๐,๐๐๐
บาท 
-หุํนฝึกปฏิบัติการชํวยชีวิต
ทารกขั้นสูง๒๖๐,๐๐๐บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ 1   
เป็นเงิน ๓,๖๐๔,๐๐๐ บาท  

  กิจกรรมที่ ๒ ปรับปรุง
ห๎องปฏิบัติการให๎เป็น
ห๎องปฏิบัติการทางการ
พยาบาลเสมือนจริง 

อาจารย์ 56 คน
และนักศึกษา
พยาบาล 568 คน 
 

๑. คําจ๎างก้ันหอ๎งพร๎อม
ครุภณัฑ์และวัสดุอุปกรณ์
๘๐๐,๐๐๐ บาท 
๒.คําตกแตํงภายในห๎อง 
control พร๎อมครภุัณฑ์และ
วัสดุอุปกรณ์ ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ ๒  เป็น
เงิน ๙๐๐,๐๐๐ บาท   

เดือนธันวาคม 
๒๕๕๙–สิงหาคม 
๒๕๖๐ 

 

สรปุงบประมาณโครงการที่ 37 4,504,๐๐๐    
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เปูาหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่ 38 
โครงการการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศห้องสมุด วพบ. 
พุทธชินราช 
 
วัตถุประสงค์ 
๑.เพื่อจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศห๎องสมุดส าหรับ
การบริการศึกษาอยําง
เพียงพอ ทันสมัยมีคณุภาพ
สอดคล๎อง 
กับความต๎องการของผู๎ใช๎ 

๑. ร๎อยละ ๘๐ ความพึง
พอใจของผู๎ใช๎บริการ
ห๎องสมุดตํอการบริการ
ห๎องสมุดในระดับ ๓.๕๑ 
ขึ้นไป 
๒.  มีหนังสือหลักทางการ
พยาบาลไมํน๎อยกวํา ๑๐ 
ช่ือเรื่องตํอสาขาวิชาใน ๕ 
สาขาวิชาหลัก 
๓.มีหนังสือจ านวน-เลมํ
พอเพียง 
๔. มีวารสารทางการพยาบาล
ในและตํางประเทศไมํน๎อย
กวําอยํางละ๑๐ช่ือเรื่อง 
๕.มีฐานข๎อมลูอยําน๎อย 2 
 ฐานข๎อมูล 
๖. อาจารย์และนักศึกษา 
มีความรู๎ และสามารถเข๎าถึง 
ฐานข๎อมูลออนไลน์ได๎อยําง 
ถูกต๎อง สะดวกและรวดเร็ว 
บุคคล 

กิจกรรมที่ ๑ 
๑.๑ ส ารวจจ านวนหนังสือ
ทางการพยาบาลและ
วิทยาศาสตร์สุขภาพใน
ห๎องสมุดประจ าปี  
๑.๒ ส ารวจความต๎องการ
หนังสือทางการพยาบาล
และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 กิจกรรมที่ ๑ 
ไมํใช๎งบประมาณ 

 
เดือน พ.ค. ๖๐ 
 
 
 
ส ารวจ ๒ ครั้ง 
ครั้งท่ี ๑/พ.ค./๖๐ 
ครั้งท่ี ๒/ส.ค./๖๐ 

 คุณดารุณ ี

กิจกรรมที่ ๒ 
จัดซื้อหนังสือการพยาบาล
และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
วารสารในประเทศและ 
ตํางประเทศ 

 กิจกรรมที่ ๒ 
คําจดัซื้อหนังสือ ต าราฯ 
๑. สิ่งตีพมิพ ์
๑.๑ หนังสือ/ต าราทางการ 
พยาบาลและวิทยาศาสตร์
สุขภาพตํางประเทศ  
๑๐๐,๐๐๐ บาท 
๑.๓ หนังสือ/ต าราทางการ
พยาบาลในประเทศ  
๙๐๐,๐๐๐ บาท 
๑.๒ วารสารพยาบาลในประเทศ  
๖,๐๐๐ บาท 
๑.๓ วารสารการพยาบาลตําง 
พยาบาลตาํงประเทศ  
๓๗๐,๐๐๐ บาท 
๑.๔ หนังสือพิมพ์วารสาร/ 
นิตยสารทั่วไป๔๐,๐๐๐ บาท 

ครั้งท่ี ๑/ธ.ค./๕๙ 
ครั้งท่ี ๒/ส.ค./๖๐ 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เปูาหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

๒. ฐานข๎อมลูตาํงประเทศ 
CINAHL Plus with full text 
๓๒๐,๐๐๐ บาท 
๓.คําบ ารุงรกัษาโปรแกรมL– 
Spider ๑๐,๐๐๐ บาท 
 
รวมกจิกรรมที่ ๒ เป็นเงิน 
๑,746,00๐ บาท 

กิจกรรมที่ ๓ 
อบรมการใช๎ฐานข๎อมูล
ออนไลน์ตํางๆให๎กับ
คณาจารย์และนักศึกษา
พยาบาลทุกช้ันป ี

 1.คําตอบแทนการปฏบิัติงาน
นอกเวลาราชการ ในวันอาทติย์ 
รวมเวลา 7 ชม x 200 บาท x 
51 วัน เป็นเงิน 10,000 บาท 
 
รวมกจิกรรมที่ 3 เป็นเงิน 
10,000 บาท 

เดือน ต.ค. ๕๙ 
ถึง ก.ย. ๖๐ 

  

กิจกรรมที่ 4 
การปรับปรุงการให๎บริการ
ห๎องสมุดในเวลาและนอก
เวลา 
 
 
 
 

 1. ตู๎หนังสือ 6 ตู๎ ตูล๎ะ 10,000 
บาท เป็นเงิน 60,00.0 บาท 

ครั้งท่ี ๑/พ.ค.๖๐ 
ครั้งท่ี ๒/ส.ค.๖๐ 

  

สรปุงบประมาณโครงการที่ 38 ๑,๘๑๖,๐๐๐    
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เปูาหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่ ๓9 
โครงการพัฒนาองค์กรให้เป็น
องค์กรสีเขียว 
(โครงการตามกลยุทธ)์ 
 
วัตถุประสงค์เพื่อใหบุคลากร
และนักศึกษา 
๑. มีความรู และมีพฤติกรรม
ในการใช๎พลังงานอยําง
ประหยดั 
๒. มีสํวนรํวมในการพัฒนา
องค์กรให๎เป็นองค์กรสีเขยีว 

๑.ร๎อยละ ๕ ของปริมาณ
การใชน้ าประปาลดลง  
๒.ร๎อยละ ๕ ของปริมาณ
การใชไฟฟาลดลง และ      
คาไฟฟาลดลง  
๓.ร๎อยละ ๕ ของปริมาณ
การใชกระดาษในวิทยาลัยฯ
ลดลงเมื่อเทียบกับ
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
๔.ร๎อยละ ๘๐ ของบุคลากร 
และนักศึกษา มีความรู๎เรื่อง
การพัฒนาองค์กรให๎เป็น
องค์กรสีเขียว และจัดท า
ระบบงานเพื่อการประหยัด
พลังงาน 
๔.ร๎อยละ ๘๐ ของบุคลากร 
และนักศึกษามีการแยกขยะ  
๕.ร๎อยละ ๘๐ ของบุคลากร 
และนักศึกษาเขารวมงานBig 
cleaning day 

๑.แตํงตั้งคณะกรรมการ 
ด าเนินงานพัฒนาองค์กร 
สีเขียว 

 
ไมํใช๎งบประมาณ 

 
๑.บุคลากรและ
นักศึกษา  
มีความรู  
มีจิตส านึกและ 
มีพฤติกรรมใน
การใช๎ พลังงาน
อยํางประหยดั 
๒.เพื่อให๎
วิทยาลัย 
มีคุณภาพ 
สิ่งแวดลอมท่ีดี 

จ.ส.อ.สุชาต ิ
คุณศุภรศร ี
คุณเอกอนงค ์
อ.จารุวรรณ 
คุณชุลีพร 
 

๒.อบรมให๎ความรู๎ แกํ
บุคลากรและอาจารย์และ
สายสนบัสนุน ในเรื่องการ
พัฒนาองค์กรให๎เป็น
องค์กรสีเขียว และจัดท า
ระบบงานเพื่อการ
ประหยดัพลังงาน 
 

อาจารย์และ
เจ๎าหน๎าท่ี จ านวน 
๑๑๓ คน 
 

๑.คําตอบแทนวิทยากร
หนํวยงานราชการ จ านวน 2 
คน x ชม.ละ๖๐๐บาท x ๓ 
ช่ัวโมงเป็นเงิน 3,6๐๐ บาท 
๒.คําวัสดุ เป็นเงิน 3,๐๐๐บาท 
3. คําอาหารวําง 1 มื้อ X ๒๕ 
บาท X ๑13 คน เป็นเงิน   
2,825 บาท 
4. คําอาหารกลางวัน 1 มื้อ X 
80 บาท X ๑13 คน  
เป็นเงิน   9,040 บาท 
รวมเป็นเงิน 18,465 บาท 

มี.ค-เม.ย 60 
 

 3.อบรมให๎ความรู๎ แกํ
นักศึกษาในเรื่องการ
พัฒนาองค์กรให๎เป็น
องค์กรสีเขียว และจัดท า
ระบบงานเพื่อการ
ประหยดัพลังงาน 

นักศึกษาทุกช้ันปี  
(ปี1=143, ปี2= 
136,ปี3=146,   
ปี4=144) 
จ านวน ๕69 คน 
 

๑.คําตอบแทนวิทยากร
หนํวยงานราชการ จ านวน  
2 คน x ชม.ละ๖๐๐บาท x  
๓ ช่ัวโมงเป็นเงิน 3,6๐๐ บาท 
๒.คําวสัดุ เป็นเงิน 3,๐๐๐ บาท 
3. คําอาหารวําง 1 มื้อ X ๒๕ 
บาท X 569 คน เป็นเงิน   
14,225 บาท 
 
รวมเป็นเงิน 39,290 บาท 

ก.พ-มี.ค 60 (ของ
นักศึกษา)  (1/2วัน
บําย EQ day) 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เปูาหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

  4.ประชาสัมพันธ์ รณรงค์
และด าเนินการคดัแยก
ขยะ ประหยัดน้ า-ไฟฟูา  
 

อาจารย์และ
เจ๎าหน๎าท่ี จ านวน 
๑๑๓ คน 
นักศึกษาทุกช้ันปี  
(ปี1=143, ปี2= 
136,ปี3=146,   
ปี4=144) 
จ านวน ๕69 คน 

ไมํใช๎งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 

ต.ค 59-ก.ย. 60 
(๕ ส.) 
 

  

  6. Big cleaning day  
กิจกรรม ๕ ส.และ
ประกวดห๎องท างาน 
ห๎องเรียน หอพักนักศึกษา 
และร๎านค๎าของวิทยาลัยฯ 
(10 รางวัล) 

อาจารย์และ
เจ๎าหน๎าท่ี จ านวน 
๑๑๓ คน 
นักศึกษาทุกช้ันปี  
(ปี1=143, ปี2 = 
136,ปี3=146,   
ปี4=144) 
จ านวน ๕69 คน 

1. คําอาหารวํางผู๎รํวม
โครงการ  2 มื้อ X ๒๕ บาท 
X 682 คน เป็นเงิน   
34,100 บาท 
2. คําอาหารกลางวัน 1 มื้อ  
X 80 บาท X 682คน  
เป็นเงิน   54,560 บาท 
3.คําวัสดุ เป็นเงิน 3,๐๐๐ 
บาท 
 
รวมเป็นเงิน 91,660 บาท 

ก.พ 60 
(Big cleaning 
day) 
 

  

สรปุงบประมาณโครงการที่ ๓9 149,415    
โครงการที่ 40 
โครงการอบรมเผยแพร่
ความรู้ซ้อมแผนการปูองกัน
บรรเทาสาธารณภัยและ
คุ้มครองภัย ภัยธรรมชาติ

๑.ร๎อยละ ๘๐ ของบุคลากร
และนักศึกษา มีความรู๎ความ
เข๎าใจเรื่องการบรรเทา 
สาธารณภัย ภัยธรรมชาติ
และภยัพิบัต ิ

๑.อบรมความรู๎ และ 
ซ๎อมแผนการปูองกัน 
บรรเทาสาธารณภยัและ 
คุ๎มครองภัย ภยัธรรมชาติ
และภยัพิบัต ิ

๑.อาจารย์  ๕๗ คน 
๒.สายสนับสนุน 
๕๖ คน 
-ข๎าราชการ ๖ คน 
-ลูกจ๎างประจ า๑๔ คน 

๑.คําตอบแทนวิทยากร 
หนํวยงานราชการ  
(ภาคทฤษฎี) ๓ ชม.ๆละ 
๖๐๐บาท x ๒คน  
เป็นเงิน ๓,๖๐๐ บาท 

15 ก.พ. 60 
 

บุคลากรและ
นักศึกษามี
ความรู๎ความ
เข๎าใจเรื่องการ
ปูองกันบรรเทา

อ.รณภพ 
นายกฤศ 
คุณพัชรพร 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เปูาหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

และภัย (งานประจ า) 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให๎บุคลากรและนักศึกษา 
๑.มีความรู๎ความเข๎าใจเรื่องการ
ปูองกันบรรเทาสาธารณภัย 
๒.สามารถชํวยเหลือตัวเอง
และผู๎อื่นได ๎

๒.ร๎อยละ ๑๐๐ ของ
บุคลากรและนักศึกษาที่เข๎า
รํวมอบรมสามารถน าความรู๎
ไปปรับใช๎ในชีวิตประจ าวัน
ได ๎

๒.ฝึกการสาธติย๎อนกลับ 
การปูองกันบรรเทา 
สาธารณภัย ภัยธรรมชาติ
และภยัพิบัต ิ
 
 

-พนักงานราชการ ๒ 
คน 
-พนักงานกระทรวง   
สาธารณสุข ๙ คน 
-ลูกจ๎างช่ัวคราว๖
คน 
-ลูกจ๎างเหมาบริการ 
๑๙ คน 
รวม ๑๑๓ คน 
-นักศึกษาทุกช้ันปี  
(ปี1=143, ปี2= 
136,ปี3=146,   
ปี4=144) 
จ านวน ๕69 คน 

๒.คําตอบแทนวิทยากร 
หนํวยงาน (ภาคปฏิบัติ) 
๒ ชมๆละ๓๐๐ บาท x๕คน  
เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท 
3.คําอาหารวํางวิทยากร 
๗ คนx๒๕ บาท  
เป็นเงิน ๑๗๕ บาท 
 

สาธารณภัย 
และสามารถ
ชํวยเหลือตัวเอง
และผู๎อื่นได๎ใน
กรณีที่เกดิ 
สาธารณภัย  
ภัยธรรมชาติ
และภยัพิบัต ิ
 

สรปุงบประมาณโครงการที่ 40 6,775    
โครงการที่ 41 
พัฒนาวิทยาลัยให้เป็นองค์กร
แห่งคุณธรรม 
(งานตามยุทธศาสตร์ที่ 5) 
 
วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อพัฒนาวิทยาลัยตาม
แนวทางการพัฒนาวิทยาลัย
คุณธรรม  
๒. เพื่อให๎บุคลากรมสีํวนรํวม

๑. ร๎อยละ ๘๐ บุคลากรมี
สํวนรํวมในการพัฒนา
วิทยาลัยคณุธรรมและมี
ทัศนคติที่ดีตํอการท างาน 
พัฒนาองค์กรให๎เป็นองค์กร
แหํงความสุข 
๒. ร๎อยละ ๘๐ บุคลากร
ปฏิบัติงานด๎วยจติอาสา  
มีความสามัคคี ในการ
ปฏิบัติงาน 

กิจกรรมที่  ๑   
ใต้ร่มเบนทุกา น าพา
คุณธรรม   
๑. แตํงตั้งคณะท างานการ
ด าเนินการพัฒนาคณุธรรม
ภายในองค์กร  
๒. ประชุมเชิงปฏิบัติการ(ให๎
ความรู๎โดยวิทยากรเพื่อให๎
เกิดความรู๎ ความเข๎าใจการ
น ามาประยุกต์ ใช๎) 

กิจกรรมที่  ๑   
๑.อาจารย์  ๕6 คน 
๒.สายสนับสนุน๕2 
คน 
- ข๎าราชการ 4 คน 
- ลูกจ๎างประจ า  
๑2 คน 
- พนักงานราชการ 
๒ คน 
- พนักงานกระทรวง   

กิจกรรมที่  ๑   
1.คําเดินทาง/คําพาหนะ
วิทยากร จ านวน 3 คน
x2,000 บาท เป็นเงิน 6,
๐๐๐บาท 
2.คําที่พักวิทยากรจ านวน 2 
คืนx2 ห๎อง x๑,2๐๐บาท 
เป็นเงิน 4,8๐๐ บาท 
3.คําตอบแทนวิทยากร
หนํวยงานเอกชนจ านวน 3 

เม.ย-มิ.ย 60 วิทยาลัยมีการ
ด าเนินการตาม
แนวทางการ
พัฒนาองค์กร
คุณธรรมและ
บุคลากรมีสํวน
รํวมในการ
ด าเนินการ 
 

อ.อารีย ์
อ.สุทธามาศ 
นางศุภรศรี
นางสาวชไมพร 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เปูาหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

ในการก าหนดพฤติกรรม
คุณธรรมและสามารถน าไป
ประยุกต์ใช๎ตามบริบทของ
วิทยาลัย 
๓. เพื่อให๎บุคลากรมีความ
ตระหนักถึงการบริการด๎วย
หัวใจของความเป็นมนุษย ์

3. ร๎อยละ 80 ของบุคลากร
ในวิทยาลัยฯมคีวามรู๎และมี
พฤติกรรมของคณุธรรมด๎าน
ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ 
และความสามคัคีอยูํใน
ระดับมาก 
 

๓. ประชาคมบุคลากรใน
องค์กร เพื่อก าหนด
พฤติกรรมคณุธรรม
(ก าหนดตัวบํงช้ีพฤติกรรม) 
๔. จัดท าแผนการด าเนิน 
งานและด าเนินงานตาม
แผนที่ก าหนด 
๕. ประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนการ
พัฒนาวิทยาลัยคณุธรรม 
 

สาธารณสุข ๙ คน 
- ลูกจ๎างช่ัวคราว 
๖ คน 
- ลูกจ๎างเหมา 
บริการ 19 คน 
รวม ๑08คน 

คนx1,200 บาท x 7 ชม. 
เป็นเงิน 25,200 บาท 
4.คําอาหารวํางและเครื่องดืม่
อาจารย์และเจา๎หน๎าท่ีจ านวน 
108 คนx25 บาทx2มื้อ 
เป็นเงิน 5,400 บาท 
5.คําอาหารกลางวันอาจารย์
และเจา๎หน๎าท่ีจ านวน 108 
คนx80 บาทx1มื้อ 
เป็นเงิน 8,640 บาท 
6.คําวัสดุอุปกรณ ์
จ านวน 3,000 บาท 
 
รวมเงินกิจกรรมที่ 1 
เป็นเงิน 53,040 บาท 

 ๑. ร๎อยละ ๘๐ บุคลากรมี
สํวนรํวมในการพัฒนา
วิทยาลัยคณุธรรมและมี
ทัศนคติที่ดีตํอการท างาน 
พัฒนาองค์กรให๎เป็นองค์กร
แหํงความสุข 
๒. ร๎อยละ ๘๐ บุคลากร
ปฏิบัติงานด๎วยจติอาสา  
มีความสามัคคี ในการ
ปฏิบัติงาน 

กิจกรรมที่  2 
ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและอัตลักษณ์
วิทยาลัย 
สํงเสริมคณุธรรม 
จริยธรรมและอัตลักษณ์
วิทยาลัย (สามัคคี ซื่อสตัย์ 
รับผิดชอบ) 
 - ท าบุญตักบาตรข๎าวสาร
อาหารแห๎ง เดือนละ 1 

กิจกรรมที่  2 
๑.อาจารย์  ๕6 คน 
๒.สายสนับสนุน ๕2 
คน 
- ข๎าราชการ 4 คน 
- ลูกจ๎างประจ า  
๑2 คน 
- พนักงานราชการ 
๒ คน 
- พนักงานกระทรวง   

กิจกรรมที่ 2 
2.1กิจกรรมไหว้พระ 9 วัด
(จังหวัดสุโขทัย) 
1.คําจ๎างรถพร๎อมน้ ามัน
เชื้อเพลิง จ านวน 1 คัน 
x1วันเป็นเงิน 20,000 บาท 
2.คําอาหารวํางและเครื่องดืม่
อาจารย์และเจา๎หน๎าท่ีจ านวน 
50 คนx25 บาทx2มื้อ 
เป็นเงิน 2,500 บาท 

ตค. 59 –กย.60 วิทยาลัยมีการ
ด าเนินการตาม
แนวทางการ
พัฒนาองค์กร
คุณธรรมและ
บุคลากรมีสํวน
รํวมในการ
ด าเนินการ 
 

อ.อารีย ์
อ.สุทธามาศ 
นางศุภรศรี
นางสาวชไมพร 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เปูาหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

3. ร๎อยละ 80 ของบุคลากร
ในวิทยาลัยฯมคีวามรู๎และมี
พฤติกรรมของคณุธรรมด๎าน
ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ 
และความสามคัคีอยูํใน
ระดับมาก 
 

ครั้ง 
- จัดกิจกรรมไหว๎พระ 9 
วัด 1 ครั้ง/ปี  
- จัดอบรมปฏิบตัิธรรม
ตามความสมัครใจ 
- จัดกิจกรรมจิตอาสา เชํน 
ปลูกต๎นไม๎  
- จัดกิจกรรมแขํงกีฬาเป
ตองเพื่อความสามคัค ี
- จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
สิ่งของ (Give and 
share) 

สาธารณสุข ๙ คน 
- ลูกจ๎างช่ัวคราว 
๖ คน 
- ลูกจ๎างเหมา 
บริการ 19 คน 
รวม ๑08คน 

3.คําอาหารกลางวันอาจารย์
และเจา๎หน๎าท่ีจ านวน 50 คน
x80 บาทx1มื้อ 
เป็นเงิน 4,000 บาท 
รวมเงินกิจกรรมที่ 2.1 
เป็นเงิน 26,500 บาท 
 
2.2กิจกรรมฝึกอบรมปฏิบัติ
ธรรม(ศูนย์วิปัสนาไร่เชิญ
ตะวัน) 
1.คําจ๎างรถพร๎อมน้ ามัน
เชื้อเพลิง จ านวน 1 คันx3วัน 
เป็นเงิน 60,000 บาท 
2.คําเบีย้เลีย้ง จ านวน 50 
คนx2วันx240 บาทเป็นเงิน 
24,000 บาท 
3.คําอาหารวํางและเครื่องดืม่
อาจารย์และเจา๎หน๎าท่ีจ านวน 
50 คนx25 บาทx2มื้อx2วัน 
เป็นเงิน 5,000 บาท 
4.คําอาหารกลางวันอาจารย์
และเจา๎หน๎าท่ีจ านวน 50 คน
x80 บาทx2มื้อ 
เป็นเงิน 8,000 บาท 
5.คําวัสดุ 3,000 บาท 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เปูาหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

รวมเงินกิจกรรมที่ 2.2 
เป็นเงิน 100,000 บาท 
 
รวมเงินกิจกรรมที่ 2 
เป็นเงิน 126,500 บาท 

 1. บุลากรที่เข๎ารํวมกิจกรรม
สามารถน าความรู๎มาพัฒนา
และประยุกต์ใช๎ในการ
ปฏิบัติงานด๎านคณุธรรมใน
องค์กร 
2. บุคลากรมสีํวนรํวมใน
การพัฒนาวิทยาลัยคณุธรรม
และมีทัศนคติที่ดีตํอการ
ท างานพัฒนาองค์กรให๎เป็น
องค์กรแหํงความสุข 

กิจกรรมที่  3 
ศึกษาดูงานแบบอย่าง
การด าเนินการด้าน
คุณธรรมในองค์กร  
ศึกษาดูงานแบบอยํางการ
ด าเนินการด๎านคณุธรรม
ในองค์กร ณ วพบ.
เชียงใหม ํ
เพื่อเรียนรู๎แนวทางการ
พัฒนางานคุณธรรมอยําง
เป็นรูปธรรม 
 

กิจกรรมที่  3 
๑.อาจารย์  ๕6 คน 
๒.สายสนับสนุน๕2 
คน 
- ข๎าราชการ 4 คน 
- ลูกจ๎างประจ า  
๑2 คน 
- พนักงานราชการ 
๒ คน 
- พนักงานกระทรวง   
สาธารณสุข ๙ คน 
- ลูกจ๎างช่ัวคราว 
๖ คน 
- ลูกจ๎างเหมา 
บริการ 19 คน 
รวม ๑08คน 

กิจกรรมที่  3 
1. คําตอบแทนวิทยากร
หนํวยงานราชการ 2คน x7
ชม.x600 บาท 
เป็นเงิน 8,400 บาท 
2. คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม
อาจารย์และเจา๎หน๎าท่ี 
จ านวน 8 คนx25 บาทx2มื้อ 
x3วัน เป็นเงิน 1,200 บาท 
3.คําอาหารกลางวันอาจารย์
และเจา๎หน๎าท่ีจ านวน 8 คน
x80 บาทx2มื้อ 
เป็นเงิน 1,280 บาท 
4.คําที่พัก จ านวน 4 ห๎องๆละ 
1,800บาท เป็นเงิน7,200บาท 
 
รวมเงินกิจกรรมที่ 3 
เป็นเงิน 18,080 บาท 
 
 

ไตรมาส 2 - 4  อ.อารีย ์
อ.สุทธามาศ 
นางศุภรศรี
นางสาวชไมพร 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เปูาหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

 - คัดเลือกบุคลากรที่มี
ผลงานเดํนด๎านพัฒนา
คุณธรรม จรยิธรรม เพื่อเป็น
คนดีพุทธชินราชต๎นแบบ 
- องค์กรสร๎างและพัฒนา
บุคลากรด๎านคณุธรรม 
จริยธรรม  ให๎เป็นแบบอยําง
ในการด าเนินชีวิต  

กิจกรรมที่  4 
คัดเลือกคนดีพุทธชินราช
ต้นแบบ 
- ก าหนด ทบทวน 
หลักเกณฑ์การคัดเลือกคน
ดีเพื่อเป็นต๎นแบบ 
- ประชาสัมพันธ์ให๎แกํ
บุคลากรของวิทยาลยัผําน
ชํองทางตํางๆ  
- ทบทวน จัดท า แนวทาง 
การคัดเลือก 
- จัดเวทีวิชาการน าเสนอ
ผลงาน 
- ติดตาม ประเมินผลการ
คัดเลือกคนด ี
- ประกาศยกยํองบุคลากร 
ที่ท าความด ี

กิจกรรมที่  4 
๑.อาจารย์  ๕6 คน 
๒.สายสนับสนุน๕2 
คน 
- ข๎าราชการ 4 คน 
- ลูกจ๎างประจ า  
๑2 คน 
- พนักงานราชการ 
๒ คน 
- พนักงานกระทรวง   
สาธารณสุข ๙ คน 
- ลูกจ๎างช่ัวคราว 
๖ คน 
- ลูกจ๎างเหมา 
บริการ 19 คน 
รวม ๑08คน 

กิจกรรมที่  4 คัดเลือกคนดี
พุทธชินราชต๎นแบบ 
1.คําวัสดุ 3,000 บาท 
2.คําจดัจ๎างท าโลเํกียรติคณุ 
จ านวน 5 อันๆละ1,000 
บาท เป็นเงิน 5,000 บาท 
 
รวมเงินกิจกรรมที่ 4 
เป็นเงิน 8,000 บาท 
 
 
 
 
 

ไตรมาส 2-3 
 

พัฒนาบุคลากร
ให๎เกิดผลการ
ด าเนินงานด๎าน
คุณธรรม 
จริยธรรมอยําง
ตํอเนื่อง
ตลอดจนสร๎าง
ขวัญและ
ก าลังใจให๎
บุคลากรมีการ
ปฏิบัติงานอยําง
มีประสิทธิภาพ 

อ.อารีย ์
อ.สุทธามาศ 
นางศุภรศรี
นางสาวชไมพร 

สรปุงบประมาณโครงการที่ 41 205,620    
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เปูาหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่ 42 
โครงการเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์องค์กรด้วย
ประชาสัมพันธ ์
 
วัตถุประสงค์ 
1.วางแผน ประชาสัมพนัธ์ให๎
วิทยาลัยเป็นทีรู่๎จักของ
หนํวยงานภายนอก 
2. ด าเนินการประชาสัมพนัธ์
วิทยาลัยฯ ใหห๎นํวยงาน
ภายนอกมีสวํนรวํม  
4. สํงเสรมิศักยภาพบคุลากรใน
การประชาสมัพันธ์องคก์ร 
5. สร๎างจติส านกึบุคลากรในการ
รักและการเผยแพรํชื่อเสยีงของ
องค์กร 
6. ประสานงานกิจกรรมภายใน
องค์กรให๎เปน็ที่รู๎จักและเป็นที่
ยอมรับของหนํวยงานภายนอก 
1. พัฒนาชํองทางการสื่อสารทั้ง
ภายในและภายนอกให๎มี
ประสทิธิภาพ 
2 สรา๎งเครอืขํายกับสือ่มวลชน
และหนวํยงานภายนอกองค์กร 

- ร๎อยละ100 มกีาร
ด าเนนิงานตามระบบงาน
ประชาสัมพันธ์ที่ก าหนด 
- ผลประเมินการด าเนินงาน 
ประชาสมัพันธ์ภายในองค์กรมี
คําเฉลี่ยอยูํในระดับดี
คะแนน 3.51 ข้ึนไปจาก
คะแนนเตม็ 5 
  
 
 

กิจกรรมที่ 1 
กิจกรรมพัฒนาระบบงาน
ประชาสัมพันธ ์
1. Work shop เกี่ยวกับการ
สื่อสารประชาสัมพนัธ์
องค์กรแนวทางการ
ประชาสมัพันธ์องค์กร 
๒. ก าหนดแผนการ
ประชาสมัพันธ์กิจกรรม
ตํางๆของวิทยาลัยตาม
ประเภทของสือ่ที่เหมาะสม 
๓. ด าเนินการตามแผนที่
ก าหนด 
๔. ประเมนิผลการด าเนนิงาน 
ประชาสมัพันธ์ภายในองค์กร  

-คณะผู๎บริหารและ
คณะท างานงาน
ทรัพยากรบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 1 
1.คําตอบแทนวิทยากหนํวยงาน
เอกชน จ านวน 5 คนx14 ชม.
x1,200บาทเป็นเงิน 84,000 
2.คําอาหารวํางและเครื่องดืม่ 
จ านวน 30 คนx25บาทx2
มื้อx2วันเป็นเงิน 3,000 บาท 
3.คําอาหารครบมื้อ จ านวน 
30 คนx950บาทx2วัน 
เป็นเงิน 57,000 บาท 
4. คําท่ีพักจ านวน 15 ห๎องๆ
ละ 1,800 บาท เป็นเงิน 
27,000 บาท 
5.คําวัสดุ 3,000 บาท 
 
รวมเงินกิจรรมที่ 1 
เป็นเงิน 174,000 บาท 

ไตรมาส 1 – 4 
ตค.59 –กย.60 

เพื่อให๎การ
ประชาสมัพันธ์
วิทยาลัย 
สามารถเผยแพรํ
ไปได๎ในหลาย
ชํองทาง และ
งาน
ประชาสมัพันธ์
สามารถ
ด าเนินการ
องค์กรได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 
และทั่วถึงทุก
พื้นที่ และ
สื่อมวลชนในทุก
แขนง 

ดร.ดวงพร 
คุณชุลีพร 
คุณชไมพร 

1.มีการประชาสมัพันธ์
กิจกรรมหนวํยงานมากกวํา 
15 ครั้ง/ป ี
5.ร๎อยละ 80 ของบุคลากรมี
ความพึงพอใจในระดับดี ตํอ
การสื่อสารภายในองค์กร 

กิจกรรมที่ 2   
สนับสนุนการขับเคลื่อน
ประชาสัมพันธ์เสรมิสร้าง
ภาพลักษณ์แก่องค์กร 
๑. จัดท าแผน
ประชาสมัพันธ์เชิงรกุกับ
องค์กรภายนอก 
๒. ด าเนินการตามแผน

-คณะผู๎บริหาร 
- คณะท างานงาน
ทรัพยากรบุคคล 
- สื่อมวลชนภายนอก 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 2 
1.คําตอบแทนวิทยากร 
หนํวยงานเอกชน จ านวน 5 
คนx7 ชม.x1,200บาท 
เป็นเงิน 42,000 บาท 
2.คําอาหารวํางและเครื่องดืม่ 
จ านวน 108 คนx25บาทx2
มื้อ เป็นเงิน 5,400 บาท 

ไตรมาส 1 – 4 
ตค.59 –กย.60 

เพื่อให๎การ
ประชาสมัพันธ์
วิทยาลัยสามารถ
เผยแพรไํปได๎ใน
หลายชํองทาง
และงาน
ประชาสมัพันธ์
สามารถด าเนิน 

ดร.ดวงพร 
คุณชุลีพร 
คุณชไมพร 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เปูาหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

 
 

ประชาสมัพันธ์เชิงรกุกับ
องค์กรภายนอก 
3. สร๎างสื่อส าหรับการ
ประชาสมัพันธ์ ได๎แกํ แผนํ
พับ วีดีทัศ สปอรต์แนะน า
วิทยาลัยส าหรบัองค์กร
ภายนอก 
4. ประเมินผลการด าเนิน
ประชาสมัพันธ์ภายนอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.คําอาหารกลางวัน 
จ านวน 108 คนx80 
เป็นเงิน 8,640 บาท 
4.คําวัสดุ 3,000 บาท 
5.คําจัดจ๎างท าปูายไวนิล 
1,500 บาท 
 
รวมเงินกิจรรมที่ 2 
เป็นเงิน 60,540 บาท 

การองค์กรได๎
อยํางมี
ประสิทธิภาพ 
และทั่วถึงทุก 
พื้นที่ และ
สื่อมวลชนในทุก
แขนง 

 1. มีจ านวนขาํว
ประชาสมัพันธ์เกีย่วกับองค์กร
มากกวํา 24 ครั้ง/ปี  
 

กิจกรรมที่ 3 
ส่งเสริมสื่อประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยฯ 
- จัดท าบอร์ด นิทรรศการ
จัดแสดงภาพ/ขําว 
กิจกรรมทีส่ าคัญ ณ 
บริเวณภายในวิทยาลัยฯ 
- เผยแพรํประชาสมัพันธ์
กิจกรรม/โครงการ ทาง
เว็บไซต์ Facebook, Line 
- ติดตาม ประเมินผลการ
ด าเนนิงาน สรุป รวบรวม 
และรายงานผลการ
ประชาสมัพันธ์ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 
 

กิจกรรมที่ 3 
- บุคลากรภายใน
วิทยาลัย 
- คณะท างานงาน
ทรัพยากรบุคคล 
- สื่อมวลชนภายนอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 3 
1.แผํนพับวิทยาลัยฯวิทยาลัย 
จ านวน 1000 แผํนx10บาท 
เป็นเงิน 10,000 บาท  
2.โปสเตอร์เดือนละ 3 แผํนๆ
ละ 30 บาทx12 เดือน  
เป็นเงิน 1,080 บาท 
3.ปูายไวนิลตํางๆ  ผืนละ 800
บาทx10ผืนเป็นเงิน 8,000 บาท 
4.ปูายชื่อบุคลกรหน๎าห๎องพัก 
จ านวน30แผํนๆละ250บาท 
เป็นเงิน 7,500 บาท 
5.กรอบใสํปาูยชื่อจ านวน5ชุด
x3,000 บาท เป็นเงิน 
15,000 บาท 
 

ไตรมาส 1 – 4 
ตค.59 –กย.60 

เพื่อให๎การ
ประชาสมัพันธ์
วิทยาลัย สามารถ
เผยแพรไํปได๎ใน
หลายชํองทาง 
และงาน
ประชาสมัพันธ์
สามารถ
ด าเนินการองค์กร
ได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 
และทั่วถึงทุกพื้นที่ 
และสื่อมวลชนใน
ทุกแขนง 

ดร.ดวงพร 
คุณชุลีพร 
คุณชไมพร 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เปูาหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

- มีการปรับปรุง ซํอม/บ ารุง 
สื่อและวัสดุอุปกรณ์ตาํงๆ ที่
ใช๎ในการประชาสัมพันธ์ 
และงานอื่นๆ ที่เกีย่วข๎อง 

 
 
 

6.ปูายชื่อประจ าห๎อง จ านวน 
5 แผํน x 250 บาท 
เป็นเงิน 1,250 บาท 
7.ปูายรณรงค์จ านวน 3 ปูาย
x6,500 บาท เป็นเงิน 
19,500 บาท 
8.ปูายโครงสร๎าง จ านวน 3 
ปูายx6,000บาท 
เป็นเงิน 18,000 บาท 
9.ปูายคล๎องคอ/หนีบช้ินละ 
100 บาทx111 ช้ิน  
เป็นเงิน 11,100 บาท 
 
รวมเงินกิจรรมที่ 3 
เป็นเงิน 91,430 บาท 

สรปุงบประมาณโครงการที่ 42 325,970    
โครงการที่ 43 
โครงการพัฒนาบคุลากรในการ
จัดการสุขภาพ และสร๎างความ
รํวมมือระหวํางประเทศ 
วัตถุประสงค์ 
1.แลกเปลี่ยนอาจารย์และ
นักศึกษา 
2.แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 
4.สร๎างเครือขํายวิชาการ 

- จ านวนอาจารย์และ
นักศึกษา แลกเปลีย่นทาง
วิชาการและวัฒนธรรม 
- จ านวนสถาบันการศึกษา
ของตํางประเทศท่ีมาอยําง 
น๎อย 1 สถาบัน 
- จัดน านักศึกษาและอาจารย์
ไปศึกษาแลกเปลี่ยนกับ
สถาบันการศึกษาอยาํงน๎อย  

1.กจิกรรมวิเทศสัมพันธ์
ภายนอก  
(ประเทศฟิลิปปินส์) 
 
 
 

- อาจารย์ 3คน 
- เจ๎าหน๎าท่ี 2คน 
- นักศึกษา 10 คน 
 
 
 

กิจกรรมที่ 1  
(7 วัน) จ านวน 15 คนๆละ 
50,000 บาท  
เป็นเงิน 750,000 บาท 
รวมเงินกิจรรมที่ 1 
เป็นเงิน 750,000  บาท 

เมย.-พค.60  ดร.พนารตัน ์
ดร.นุศรา 
นางสาวชไมพร 

กิจกรรมที่ 2 
กิจกรรมวิเทศสมัพันธ์
ภายนอก (ประเทศญี่ปุุน) 

 กิจกรรมที่ 2 
วิเทศสัมพนัธ์ (อาจารย)์ 
(7วัน) จ านวน 2 รุํนๆละ 28 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เปูาหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

 1 ครั้ง/ป ี  คนๆละ 65,000 บาท 
เป็นเงิน 3,640,000 บาท 
รวมเงินกิจรรมที่ 2 
เป็นเงิน 3,640,000 บาท 

สรปุงบประมาณโครงการที่ 43 4,390,000    
โครงการที่ 44 
แผนการใช้จ่ายการ
บริหารงานประจ า 
 
วัตถุประสงค์ 
๑.เพื่อการวางแผนการใช๎
จํายเงินงบประมาณประจ าปี
อยํางมีประสิทธ์ิ และ
ประสิทธิผล 
๒. เพื่อวิเคราะห์ต๎นทุนการ
ผลิต 

๑.มีการใช๎เงินเป็นไปตาม
เปูาหมายของจัดสรรเงิน
งบประมาณ ให๎เป็นไปตาม
นโยบายของรัฐบาลก าหนด 
 

๑.ส ารวจและวางแผน
ความต๎องการการใช๎
งบประมาณของบุคลากร
และหนํวยงาน 
๒.ด าเนินการก ากับ 
ติดตาม การใช๎จํายเงิน
งบประมาณให๎เป็นไปตาม
แผนของวิทยาลัยฯ  
๓.ติดตามการด าเนินงาน
เป็นไปตามแผนปฏิบัติ
ราชการ 
 

๑.อาจารย์  ๕๗ คน 
๒.สายสนับสนุน ๕๖ 
คน 
-ข๎าราชการ ๖ คน 
-ลูกจ๎างประจ า๑๔คน 
-พนักงานราชการ  
๒คน 
-พนักงานกระทรวง   
สาธารณสุข ๙ คน 
-ลูกจ๎างช่ัวคราว ๖
คน 
รวม ๙๔ คน 

๑.แผนคาํวัสดุและ
คําตอบแทน 
ใช๎สอย จ านวน 12,313,100 
บาท 
๒. แผนรายจํายครุภณัฑ์และ
สิ่งกํอสร๎างจ านวนเงิน 
5,809,000บาท 
3. แผนจํายคําสิ่งกํอสร๎าง* 
จ านวนเงิน 121,516,900
บาท (เป็นงบลงทุน
ปีงบประมาณ60-61) 
4.แผนรายจํายคําาธารณูปโภค 
จ านวนเงิน 2,630,000 บาท 
5.แผนปรับปรุงภมูิทัศน์และ
สิ่งแวดล๎อม เป็นเงิน 
130,000 บาท 
 
 
 

ตค.๕9-กย.60  อ.จารุวรรณ 
จ.ส.อ.สุชาต ิ
นส.เอกอนงค์ 
นส.เบญจวรรณ 
นส.ทัศนียา 
นางนกเล็ก 
นางพชรพร 
 

สรปุงบประมาณโครงการที่ 44 22,573,100 (ไมํรวมงบสิ่งกํอสร๎าง)   
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เปูาหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่ 45 
พัฒนาศักยภาพบุคลากรกับ
การจัดการสขุภาพ 
(โครงการตามกลยุทธ์ที่ ๕) 
วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อประเมินภาวะสุขภาพ
ของบุคลากรวิทยาลยัฯ การ
ค๎นหากลุํมเสี่ยงโรคเรื้อรังกลุมํ
ปุวยโรคเรื้อรังและเป็น
แนวทางในการปูองกันและ
ปรับเปลีย่นพฤติกรรมสุขภาพ 
2. เพื่อสํงเสริมให๎บคุลากรมี
การดูแลสุขภาพอยาํงถูกต๎อง
และเหมาะสม 
3. เกิดบุคคลต๎นแบบด๎าน
ปรับเปลีย่นพฤติกรรมสุขภาพ 
4. บุคลากรมีความรู๎ความ
เข๎าใจเกี่ยวกับการจดัการดูแล
สุขภาพ 
5. บุคลากรมีทัศนคติที่ดีใน
การดูแลสุขภาพ 
6.บุคลากรสามารถน าความรู๎
และทักษะไปจัดการดูแล
สุขภาพของตนเองได ๎
 

กิจกรรมที่ 1  
- ร๎อยละ 100 ของบุคลากร
ได๎รับการตรวจสมรรถนะ
รํางกายเพื่อแยกกลุมํโรค 
- ร๎อยละ 100 ของบุคลากร
ได๎รับการตรวจสุขภาพ
ประจ าป ี
- ร๎อยละ 50 ของบุคลากรมี
คํา BMI อยูํในเกณฑ์ปกต ิ
- บุคลากรในวิทยาลยัฯ มี
ภาวะสุขภาพ อยูํในระดบัดี
ขึ้นไป คําเฉลีย่ 3.51 
- บุคคลากรที่มีการจัดการ
สุขภาพของตนเองที่
เหมาะสม 
- บุคลากรสายสนับสนุนมี
ความรู๎ในเรื่องการจัดการ
สุขภาพ อยูํในระดับดีขึ้นไป 
คําเฉลี่ย 3.51 
 

กิจกรรมที่ 1  
ตรวจสขุภาพประจ าปี 
- ตรวจสมรรถนะรํางกาย
บุคลากรเพื่อแยกกลุํมโรค 
- รวบรวมข๎อมูลบคุลาจาก
การตรวจสุขภาพประจ าปี 
2559  
- มีการประเมินผล 
วิเคราะห์ แบํงกลุํมตาม
ข๎อมูลสุขภาพเป็น ๓ กลุํม
ได๎แก ํ
    1) กลุํมสุขภาพปกต ิ
    2) กลุํมเสี่ยงตํอการ
เกิดโรคเรื้อรัง 
    3) กลุํมมีโรคเรื้อรัง 
(ให๎ความรู๎เรื่องอาหาร
สุขภาพ) 
 

กิจกรรมที่ 1 
๑.อาจารย์  ๕6 คน 
๒.สายสนับสนุน๕2 
คน 
- ข๎าราชการ 4 คน 
- ลูกจ๎างประจ า  
๑2 คน 
- พนักงานราชการ 
๒ คน 
- พนักงานกระทรวง   
สาธารณสุข ๙ คน 
- ลูกจ๎างช่ัวคราว 
๖ คน 
- ลูกจ๎างเหมาบริการ 
19 คน 
รวม ๑08 
 

กิจกรรมที่ 1 
1.คําตรวจสมรรถนะ จ านวน 
108 คนๆละ 200บาท 
เป็นเงิน 21,600 บาท 
2.คําอาหารวํางผู๎รํวมโครงการ 
จ านวน ๑ มื้อ X 
2๕ บาท X ๑08 คน  
เป็นเงิน 2,700 บาท 
3.คําอาหารวํางเจ๎าหน๎าที ่
ศูนย์อนามัยที่ 9จ านวน 
2๕ บาท X ๑๐  คน  
เป็นเงิน 2๕๐ บาท 
4.คําตรวจสุขภาพของลูกจ๎าง
ช่ัวคราว จ านวน  
๖คนx ๙๘๐บาท 
เป็นเงิน ๕,๘๘๐  บาท 
5.คําตรวจสุขภาพของ 
ลูกจ๎างเหมาบริการ จ านวน19 
คน x ๙๘๐ บาท  
เป็นเงิน 18,620  บาท 
6.คําตรวจสุขภาพของพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข 
จ านวน ๙ คน x ๙๘๐บาท 
เป็นเงิน ๘,๘๒๐  บาท 
7.คําอาหารวํางผู๎รํวมโครงการ 

ไตรมาส 1 และ 3 
-ตรวจสมรรถนะ 
4 พย.59 
 
-ตรวจสุขภาพ
ประจ าป ี
5 มิย.60 

บุคลากร
สามารถดูแล
สุขภาพเกี่ยวกับ
การปูองกันการ
เจ็บปุวยด๎วยโรค
เรื้อรังอยําง
ถูกต๎อง
เหมาะสมและมี
การจัดการ
สุขภาพของ
ตนเองอยําง
เหมาะสม 
 

ดร.พนารตัน ์
อ.สุทธามาศ 
นางศุภรศร ี
นางสาวชไมพร 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เปูาหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

๑ มื้อ X 2๕ บาท X ๑08 คน 
เป็นเงิน  2,700 บาท 
8.คําอาหารวํางเจ๎าหนา๎ที่
โรงพยาบาลพุทธชินราช   
2๕ บาท X ๑๐  คน  
เป็นเงิน 2๕๐ บาท 
 
รวมเงินกิจกรรมที่ 1 
เป็นเงิน 60,820 บาท 

 กิจกรรมที่ 2 
- ร๎อยละ 70 ของบุคลากร 
ในวิทยาลัยฯภาวะสุขภาพด ี
- ร๎อยละ 60 ของบุคลากร
สามารถน าความรู๎และ
ทักษะไปจัดการดูแลสุขภาพ
ของตนเองได ๎
- บุคลากรมีทัศนคติที่ดีใน
การดูแลสุขภาพ 
 

กิจกรรมที่ 2 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สร้างเสริมสขุภาพ
ทางด้านร่างกายและ
จิตใจ 
-สนับสนุนบุคลากรใหม๎ี
การออกก าลังกายเพื่อ
สุขภาพ 
-ให๎ความรู๎ประชาสัมพันธ์ 
เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
และการปูองกันการ
เจ็บปุวยด๎วยโรคเรื้อรัง
รวมทั้งรณรงค์ปูองกัน
ควบคุมโรคเรื้อรัง เชํน 
ออกก าลังกาย เป็นต๎น 
- .ติดตาม วิเคราะห์ผล

กิจกรรมที่ 2 
๑.อาจารย์  ๕6 คน 
๒.สายสนับสนุน๕2 
คน 
- ข๎าราชการ 4 คน 
- ลูกจ๎างประจ า  
๑2 คน 
- พนักงานราชการ 
๒ คน 
- พนักงานกระทรวง   
สาธารณสุข ๙ คน 
- ลูกจ๎างช่ัวคราว 
๖ คน 
- ลูกจ๎างเหมา 
บริการ 19 คน 
รวม ๑08 

กิจกรรมที่ 2 
1.คําตอบแทนวิทยากรบรรยาย
หนํวยงานราชการ จ านวน 5 
คนx600 บาทx7 ชม.x2ครั้ง 
เป็นเงิน 42,000 บาท 
2.คําอาหารวํางและเครื่องดืม่
อาจารย์และเจา๎หน๎าท่ีจ านวน 
108 คนx25 บาทx4มื้อ 
เป็นเงิน 10,800 บาท 
3.คําอาหารกลางวันอาจารย์
และเจา๎หน๎าท่ีจ านวน108 คน
x80 บาทx2มื้อเป็นเงิน 
17,280 บาท 
4.คําจดัท าสมดุคูํมือสุขภาพ
จ านวน 120 เลํมๆละ 50 
บาท เป็นเงิน 6,000 บาท 

ไตรมาสที่ 1-2 
8 พย.59 และ  
28 กค.60 

บุคลากร
สามารถดูแล
สุขภาพเกี่ยวกับ
การปูองกันการ
เจ็บปุวยด๎วยโรค
เรื้อรังอยําง
ถูกต๎อง
เหมาะสมและมี
การจัดการ
สุขภาพของ
ตนเองอยําง
เหมาะสม 
 

ดร.พนารตัน ์
อ.สุทธามาศ 
นางศุภรศร ี
นางสาวชไมพร 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เปูาหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

การตรวจสุขภาพประจ าปี
ของบุคลากร และรายงาน 
- จัดมอบรางวัลให๎กับผู๎ที่
ดูแลปูองกันและควบคมุโรค
เรื้อรังของตนเอง ไดย๎อด
เยี่ยม ๓ รางวัล 

- จัดท าแผนพัฒนาสุขภาพ
ประจ าปตีํอไป 
 

 5.คําวิทยากรน าออกก าลังกาย
เอกชน จ านวน 1,200 บาทx3
ครั้งx48สัปดาห์ เป็นเงิน 
172,800 บาท 
6.คําน้ าดื่มสมุนไพร จ านวน 
50 คนx1มื้อ x3ครั้งx48
สัปดาหx์มื้อละ10บาท 
เป็นเงิน 72,000 บาท 
 
รวมเงินกิจกรรมที่ 2 
เป็นเงิน 320,880 บาท 

 กิจกรรมที่ 3 
- บุคลากรมีความรู๎ ความ
เข๎าใจเกี่ยวกับการจดัการ
ดูแลสุขภาพ 
- บุคลากรมีทัศนคติที่ดีใน
การดูแลสุขภาพ 
- บุคลากรสามารถน าความรู๎
และทักษะไปจัดการดูแล
สุขภาพของตนเองได ๎
-อาจารย์มีความรู๎เรื่องการ
เป็นนักจัดการสุขภาพ 
 

กิจกรรมที่ 3  
การเสริมสร้างความรู้
ระบบจัดการสุขภาพแก่
อาจารย์ในองค์กร 
- การอบรมให๎ความรู๎และ
ท าความเข๎าใจเกี่ยวกับนัก
จัดการสุขภาพ 
 

กิจกรรมที่ 3 
- อาจารย์  ๕6 คน 
 

กิจกรรมที่ 3 
1.คําเดินทาง/คําพาหนะ
วิทยากร เป็นเงิน ๕,๐๐๐บาท 
2.คําที่พักวิทยากร เป็นเงิน๑,
2๐๐บาทx2คืน เป็นเงิน 
 2,4๐๐ บาท 
- คําตอบแทนวิทยากร
หนํวยงานเอกชน เป็นเงิน 
๑,๒๐๐ บาท x 14 ชม. 
เป็นเงิน 16,๘๐๐ บาท 
- คําอาหารกลางวัน มื้อละ 
80 บาท x 56 คนx2มื้อ 
เป็นเงิน 8,960 บาท 
- คําอาหารวําง มื้อละ 25

ไตรมาสที่ 1 
 27 - 28 ตค.59 

บุคลากรมี
ความรู๎ความ
เข๎าใจเกี่ยวกับ
การจัดการดูแล
สุขภาพและ
สามารถน า
ความรู๎และ
ทักษะไปจัดการ
ดูแลสุขภาพของ
ตนเองได ๎
 

ดร.พนารตัน ์
อ.สุทธามาศ 
นางศุภรศร ี
นางสาวชไมพร 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เปูาหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

บาทx4มื้อ x56 คนเป็นเงิน 
5,600 บาท 
- คําวัสดุอุปกรณ ์
เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท 
- คําถํายเอกสาร เป็นเงิน 
3,000 บาท 
 
รวมกจิกรรมที่ 3 
เป็นเงิน 46,760 บาท 

สรปุงบประมาณโครงการที่ 45 428,460    
โครงการที่ 46 
โครงการพัฒนาศักยภาพ
อาจารย์และบุคคลากรสาย
สนับสนุนตามสมรรถนะ
ความเชี่ยวชาญ 
(ตามยุทธศาสตร์ที่ 5) 
วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อพัฒนาอาจารย์ ให๎มี
คุณวุฒิเพิ่มขึ้นและมีความ
เชี่ยวชาญ เฉพาะสาขา 
๒. เพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสายสนับสนุนตาม
พันธกิจ/ลักษณะ งานท่ี
รับผิดชอบ และตามความ
เชี่ยวชาญ 

กิจกรรมที่ 1  
-บุคลากรมสีํวนรํวมในการ
จัดท าแผนพัฒนารายบุคคล 
(Individual 
development Plan: IDP) 
 
 

กิจกรรมที่ 1 
จัดท าแผนการบริหารและ
แผนพัฒนาบุคลากร 
-ส ารวจความต๎องการพัฒนา
ตนเอง 
- วิเคราะห ์รวบรวม 
ประเมินผล 
- จัดท าแผนบริหาร และ
แผนพัฒนาบุคลากร 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรที่ 1 , 2 
๑.อาจารย์  ๕6 คน 
๒.สายสนับสนุน๕2 
คน 
- ข๎าราชการ 4 คน 
- ลูกจ๎างประจ า 
๑2 คน 
- พนักงานราชการ 
๒ คน 
- พนักงานกระทรวง   
สาธารณสุข ๙ คน 
- ลูกจ๎างช่ัวคราว 
๖ คน 
- ลูกจ๎างเหมาบริการ 
19 คน รวม ๑08คน 

กิจกรรมที่ ๑ 
ไมํใช๎งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไตรมาส 1 – 4 
ตค.59 –กย.60 

อาจารย์และ
บุคลากรสาย
สนับสามารถน า
ความรู๎ความ 
สามารถในงาน
ตามความ
เชี่ยวชาญและ
ตามพันธกิจของ
วิทยาลัยมาใช๎ใน
การพัฒนางาน
และองค์กร 
บุคลากรทีล่า
ศึกษาตํอ ไดร๎ับ
การสนับสนุน
ทุนการศึกษา 

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

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เปูาหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

๓. เพื่อเตรียมความพร๎อม
บุคลากรส าหรับการก าหนด
ทางเดินในสายอาชีพของ
ต าแหนํงงาน 
๔. เพื่อพัฒนาอาจารย์ และ
สายสนบัสนุน ให๎มีความรู๎ 
และทักษะด๎านภาษาอังกฤษ 

กิจกรรมที่ 2 
1. บุคลากรที่ได๎รับการ
พัฒนาสามารถน าความรูไ๎ป
ประยุกต์ใช๎ในการท างาน 
2.ร๎อยละ 10 ของจ านวน
บุคลากร ทีไ่ดร๎ับเชิญเป็น
กรรมการ/วิทยากร มสีํวน
รํวมกบัองค์กรภายนอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 2 
การพัฒนาคุณวุฒิ
บุคลากรระดับปริญญาตรี 
ปริญญาโทและปริญญา
เอก  
๑.ศึกษาตํอ ระดับปริญญา
ตรี ปรญิญาโทและ 
ปริญญาเอก ในและ
ตํางประเทศ(สนับสนุนเงิน
รายได๎สถานศึกษาเป็นน
การศึกษา) 
 

กิจกรรที่ 2 
-อาจารย์ที่มีคณุวุฒิ
ปริญญาตรี และ
ปริญญาโท ท่ี
ต๎องการศึกษาตํอ 
-อาจารย์ระดับ
หัวหน๎างาน 
- อาจารย์ระดับ
ปฏิบัติการ 
-อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 
-สายสนับสนุนท่ี
ต๎องการศึกษาตํอ 
 

กิจกรรมที่ ๒  
งบประมาณเงินรายได๎
สถานศึกษา 
 
ระดับปรญิญาตร ี
-ศึกษาระดับปริญญาตร ี
ปีท่ี 4 (บุคลากรสาย
สนับสนุน) จ านวน 1 คนxคน
ละ ๓๐,๐๐๐ บาท 
เป็นเงิน 30,000 บาท 
-ศึกษาระดับปริญญาตร ี
ปีท่ี 1 (ทุนอาจารย์) จ านวน 8 
คนxคนละ ๓๐,๐๐๐ บาท 
เป็นเงิน 24๐,๐๐๐ บาท 
-ศึกษาระดับปริญญาตรปี ี
ที่ 2 (ทุนอาจารย์) จ านวน 1 
คนxคนละ ๓๐,๐๐๐ บาท 
เป็นเงิน 3๐,๐๐๐ บาท 
- ศึกษาระดับปรญิญาตรีปีท่ี 3 
(ทุนวพบ.แพรํ) จ านวน 
๒ คนxคนละ๓๐,๐๐๐ บาท 
เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท 
ระดับปรญิญาโท 
- ระดับปรญิญาโท (ปี ๑)  
คนละ ๖๐,๐๐๐ บาท x ๓ คน 

ไตรมาส 1 – 4 
ตค.59 –กย.60 

อาจารย์และ
บุคลากรสาย
สนับสามารถน า
ความรู๎ความ 
สามารถในงาน
ตามความ
เชี่ยวชาญและ
ตามพันธกิจของ
วิทยาลัยมาใช๎ใน
การพัฒนางาน
และองค์กร 
บุคลากรทีล่า
ศึกษาตํอ ไดร๎ับ
การสนับสนุน
ทุนการศึกษา 
 

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

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เปูาหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นเงิน  ๑๘๐,๐๐๐  บาท 
- ระดับปรญิญาโท (ปี ๒)  
คนละ ๖๐,๐๐๐ บาท x ๓ คน  
เป็นเงิน๑๘๐,๐๐๐  บาท 
ระดับปรญิญาเอก 
- ระดับปรญิญาเอก (ปี ๓)  
คนละ๑๐๐,๐๐๐บาทx ๓ คน 
เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐  บาท 
รวมกจิกรรมที่ ๒  
เป็นเงิน 1,020,000 บาท 

 กิจกรรมที่ 3 
1.บุคลากรได๎รับการพัฒนา
สมรรถนะในการบริหารงาน
ตามภารกิจ และบทบาท
หน๎าท่ีรับผดิชอบ 
2.บุคลากรที่ได๎รับการ
พัฒนาสามารถน าความรูม๎า
ประยุกต์ใช๎ในการท างาน 
 

กิจกรรมที่ 3 
การพัฒนาศักยภาพ
ทางการบริหาร 
 

กิจกรรที่ 3 
3.1 
- หัวหน๎างาน 
- หัวหน๎าภาควิชา 
- หัวหน๎าฝุายฯ 
3.2 
- ข๎าราชการ 
3.3 
- รองผู๎อ านวยการ 
- หัวหน๎างาน 
- หัวหน๎าภาค 
- หัวหน๎าฝุาย 

กิจกรรมที่ ๓  
๓.๑ หลักสูตรผู้บริหารการ
สาธารณสขุระดับกลาง 
๑.คําลงทะเบียนคนละ 
๓๐,๐๐๐ บาท x ๓ คน 
เป็นเงิน ๙๐,๐๐๐  บาท 
๒.คําเบีย้เลีย้ง คนละ๒๔๐
บาทx๓คนx๒วัน เป็นเงิน 
๑,๔๔๐  บาท 
๓.คําพาหนะไป-กลับ คนละ
๑,๕๐๐บาทx๒วันX ๓คน เป็น
เงิน๙,๐๐๐ บาท 
รวมกจิกรรม ๓.๑ 
เป็นเงิน ๑๐๐,๔๔๐ บาท 
๓.๒หลักสูตรผู้บริหารการ

ไตรมาส 1 – 4 
ตค.59 –กย.60 

บุคลากรไดร๎ับ
การพัฒนา
สมรรถนะในการ
บริหารงานตาม
ภารกิจ และ
บทบาทหน๎าท่ี
รับผิดชอบและ
สามารถน า
ความรู๎มา
ประยุกต์ใช๎ใน
การท างาน 
 

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

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เปูาหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

สาธารณสขุ ระดับต้น 
๑.คําลงทะเบียน  
คนละ๒๖,๐๐๐ บาท x ๑ คน 
เป็นเงิน ๒๖,๐๐๐  บาท 
๒.คําเบีย้เลีย้ง  
คนละ๒๔๐บาทx๑คนx๒วัน 
เป็นเงิน  ๔๘๐  บาท 
๓.คําพาหนะไป-กลับ  
คนละ ๓,๐๐๐ บาท x ๑ คน
เป็นเงิน ๓,๐๐๐  บาท 
รวมกจิกรรม ๓.๒  
เป็นเงิน ๒๙,๔๘๐ บาท 
3.3 การพัฒนาศักยภาพรอง
ผู้อ านวยการ 
๓.๓การพัฒนาศักยภาพ 
รองผู้อ านวยการ 
๑.คําพาหนะไป-กลับx ๑ คน 
เป็นเงิน  ๓,๐๐๐  บาท 
๒.คําเบีย้เลีย้ง วันละ๒๔๐บาท 
x๒วันx๑คน เป็นเงิน๔๘๐บาท 
รวมกจิกรรมที่ ๓.๓ 
เป็นเงิน ๓,๔๘๐ 
 
รวมกจิกรรมที่ ๓  
เป็นเงิน  ๑๓๓,๔๐๐  บาท 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เปูาหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

 กิจกรรมที่ 4 
1. อาจารยไ์ดร๎ับการพัฒนา
ในด๎านวิชาการและวิชาชีพ
ไมํน๎อยกวํา ๑๕ ชม./ป ี
2. บุคลากรสายสนับสนุน 
ได๎รับการพัฒนาตรงตาม
ลักษณะงานท่ีรบัผิดชอบ 
ในแตํละปไีมํน๎อยกวํา ๑๐ 
ชม./ป ี
3. บุคลากรที่ได๎รับการ
พัฒนามีการน ามา
ประยุกต์ใช๎ในการท างาน 
4. อาจารยไ์ดร๎ับเชิญเป็น
วิทยากร/ผู๎ทรงคุณวุฒ/ิ
กรรมการวิชาชีพ/ที่ปรึกษา 

กิจกรรมที่ 4 
การพัฒนาตามความ
เชี่ยวชาญ 
4.1 ค่าใชจ้่ายในการอบรม
พัฒนาตามความต้องการ
ของตนเอง 

๑.อาจารย์  ๕6 คน 
๒.สายสนับสนุน๕2 
คน 
- ข๎าราชการ 4 คน 
- ลูกจ๎างประจ า  
๑2 คน 
- พนักงานราชการ 
๒ คน 
- พนักงานกระทรวง   
สาธารณสุข ๙ คน 
- ลูกจ๎างช่ัวคราว 
๖ คน 
- ลูกจ๎างเหมา 
บริการ 19 คน 
รวม ๑08คน 
 

กิจกรรมที่ 4 
การพัฒนาตามความเชีย่วชาญ 
4.1 ค่าใชจ้่ายในการอบรม
พัฒนาตามความต้องการของ
ตนเอง 
- อาจารย์คนละ๑๐,๐๐๐บาท 
x ๕6 คน  
เป็นเงิน ๕6๐,๐๐๐  บาท 
-ข๎าราชการคนละ๕,๐๐๐บาท 
x 4 คน 
เป็นเงิน 2๐,๐๐๐  บาท 
- ลูกจ๎างประจ า/พนักงาน
ราชการ/พนักงานกระทรวง
สาธารณสุขคนละ๕,๐๐๐บาท 
x ๒3 คน  
เป็นเงิน  11๕,๐๐๐  บาท 
-ลูกจ๎างช่ัวคราว  
คนละ๕,๐๐๐ บาท x ๖ คน   
เป็นเงิน  ๓๐,๐๐๐  บาท 
 
รวมกจิกรรมที่ ๔.๑  
เป็นเงิน 725,0๐๐ บาท 
๔.๒. ค่าใช้จ่ายในการอบรม
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะ 
ทาง 

ไตรมาส 1 – 4 
ตค.59 –กย.60 

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

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เปูาหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

๔.๒.๑.สาขาการจัดการผู้ปุวย
รายกรณีโรคเรื้อรัง (Nurse 
Case Management) 
๑.คําลงทะเบียน  
คนละ ๓๕,๐๐๐ บาท x ๒ คน  
เป็นเงิน   ๗๐,๐๐๐  บาท 
๒.คําเบีย้เลีย้งคนละ๒๔๐บาท 
x ๘๐วัน x ๒ คน  
เป็นเงิน  ๓๘,๔๐๐ บาท 
๓.*คําที่พัก *(เบิกตามจริงแตํ
ไมํเกิน ๖,๐๐๐ บาท/อบรม) 
คนละ ๖,๐๐๐ บาท x ๒ คน  
เป็นเงิน   ๑๒,๐๐๐  บาท 
๔.คําพาหนะไป-กลับ คนละ 
๓,๐๐๐ บาท x ๒ คน 
เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท  
รวมกจิกรรม๔.๒.๑  
เป็นเงิน ๑๒๖,๔๐๐ บาท 
๔.๒.๒. สาขาเวชปฏิบัติ
วิกฤตทารกแรกเกิด 
(วพบ.จัดเอง) 
๑.คําเบีย้เลีย้งวันละ๒๔๐ บาท 
x ๓๐วันเป็นเงิน๗,๒๐๐  บาท 
๒. *คําท่ีพักคนละ๖,๐๐๐บาท 
x ๑ คนเป็นเงิน ๖,๐๐๐  บาท 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เปูาหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

*(เบิกตามจริงแตไํมเํกิน 
๖,๐๐๐ บาท/อบรม) 
 
๓.คําพาหนะไป-กลับ  
คนละ ๓,๐๐๐ บาท x ๑ คน 
เป็นเงิน   ๓,๐๐๐  บาท 
รวมกจิกรรม ๔.๒.๒ 
เป็นเงิน ๑๖,๒๐๐ บาท 
 
รวมกจิกรรมที่ ๔ 
เป็นเงิน 867,600 บาท 

 กิจกรรมที่ 5 
การพัฒนาตามโครงสร้าง
งานที่รับผิดชอบ 
๒. อาจารยไ์ดร๎ับการพัฒนา
ในด๎านวิชาการและวิชาชีพ
ไมํน๎อยกวํา ๑๕ ชม./ป ี
๓. บุคลากรสายสนับสนุน 
ได๎รับการพัฒนาตรงตาม
ลักษณะงานท่ีรบัผิดชอบ 
ในแตํละปไีมํน๎อยกวํา ๑๐ 
ชม./ป ี
๕.บุคลากรที่ได๎รับการ
พัฒนา มีการน ามา
ประยุกต์ใช๎ในการท างาน 

กิจกรรมที่ 5 
การพัฒนาตามโครงสร้าง
งานที่รับผิดชอบ 

กิจกรรที่ 5 
๑.อาจารย์  ๕6 คน 
๒.สายสนับสนุน๕2 
คน 
- ข๎าราชการ 4 คน 
- ลูกจ๎างประจ า  
๑2 คน 
- พนักงานราชการ 
๒ คน 
- พนักงานกระทรวง   
สาธารณสุข ๙ คน 
- ลูกจ๎างช่ัวคราว 
๖ คน 
- ลูกจ๎างเหมา 

กิจกรรที่ 5 
๑.ผู้อ านวยการ๑๕ครั้งX ครั้ง
ละ๓วัน 
- คําเบี้ยเลีย้ง คนละ ๒๔๐
บาท x ๑๕ครั้งx ๓วัน 
เป็นเงิน  ๑๐,๘๐๐  บาท 
- คําเดินทางไป-กลับ  
คนละ ๓,๐๐๐ บาท x ๑๕ ครั้ง
เป็นเงิน ๔๕,๐๐๐  บาท 
-คําที่พัก ๑,๔๐๐ บาท 
X ๑๕ ครั้ง X ๓วัน  
เป็นเงิน ๖๓,๐๐๐บาท  
รวมเงินการพัฒนา
ผู้อ านวยการเป็นเงิน 

ไตรมาส 1 – 4 
ตค.59 –กย.60 

อาจารย์และ
บุคลากรสาย
สนับสามารถน า
ความรู๎ความ 
สามารถในงาน
ตามความ
เชี่ยวชาญและ
ตามพันธกิจของ
วิทยาลัยมาใช๎ใน
การพัฒนางาน
และองค์กร 
บุคลากรทีล่า
ศึกษาตํอ ไดร๎ับ
การสนับสนุน

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

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เปูาหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

๖. อาจารยไ์ดร๎ับเชิญเป็น
วิทยากร/ผู๎ทรงคุณวุฒ/ิ
กรรมการวิชาชีพ/ที่ปรึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริการ 19 คน 
รวม ๑08คน 
 

๑๑๘,๘๐๐ บาท 
 
๒.รองผู้อ านวยการ (3คน) 
๑๐ครั้ง x ครั้งละ ๓ วัน 
-คําเบี้ยเลีย้ง คนละ ๒๔๐บาทx 
3 คน x ๑๐ ครั้ง 
x ๓ วัน เปน็เงิน 21,6๐๐ บาท 
- คําเดินทางไป-กลับ  
คนละ ๓,๐๐๐ บาทx 3คน 
x ๑๐ ครั้ง 
เป็นเงิน 9๐,๐๐๐  บาท 
-คําที่พัก ๑,๔๐๐ บาท 
x 3คน X ๑๐ ครั้ง X ๓ วัน  
เป็นเงิน 126,๐๐๐ บาท  
รวมเงินการพัฒนา 
รองผู้อ านวยการ 
เป็นเงิน 237,600 บาท 
 
๓.หัวหน้างาน (8คน)/
หัวหน้าภาค (6คน) 
คนละ๕ ครั้ง X ครั้งละ ๓วัน  
-คําเบี้ยเลี้ยง คนละ ๒๔๐บาท 
x ๑4 คน x ๕ ครั้งx ๓ วัน
เป็นเงิน 50,400  บาท 
- คําเดินทางไป-กลับ  

ทุนการศึกษา 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เปูาหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

 
 

คนละ ๓,๐๐๐ บาท 
x ๑4คน x ๕ ครั้ง  
เป็นเงิน  210,๐๐๐ บาท 
-คําที่พัก ๑,๔๐๐ บาท 
x ๑4คน X ๕ ครั้ง X ๓ วัน  
เป็นเงิน 294,๐๐๐ บาท  
รวมเงินการพัฒนา 
หัวหน้าภาค/หัวหน้าฝุาย 
เป็นเงิน 554,400 บาท 
 
๔.อาจารย์ประจ า (๓๘คน) 
คนละ 2 ครั้งX ๓ วัน 
-คําเบี้ยเลี้ยง คนละ ๒๔๐บาท 
x ๓๘ คน x 2 ครั้ง 
x ๓ วันเป็นเงิน 54,72๐บาท 
- คําเดินทางไป-กลับ  
คนละ ๓,๐๐๐ บาทx ๓๘ คน x 2 
ครั้ง เป็นเงิน  228,๐๐๐  บาท 
-คําที่พัก ๑,๔๐๐ บาท  
x ๓๘ คน X 2 ครั้ง X ๓ วัน  
เป็นเงิน 319,20๐ บาท  
รวมเงินการพัฒนาอาจารย์
ประจ า เป็นเงิน 601,92๐ 
บาท 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เปูาหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

๕.บุคลากรสายสนับสนุน  
๕.๑ เจ้าหน้าท่ีการเงิน  
(๔ คน) คนละ 2 ครั้ง  
X ครั้งละ ๓ วัน 
-คําเบี้ยเลี้ยง คนละ ๒๔๐บาท 
x ๔ คน x 2 ครั้งx ๓ วัน 
เป็นเงิน  5,76๐  บาท 
-คําเดินทางไป-กลับ  
คนละ ๓,๐๐๐ บาทx ๔ คน  
x 2 ครั้ง เป็นเงิน 24,๐๐๐  
บาท 
-คําที่พัก ๑,๔๐๐บาท  
x ๔คน X 2ครั้ง X ๓วัน   
เป็นเงิน 33,6๐๐บาท 
รวมเงินการพัฒนาเจ้าหน้าท่ี
การเงิน เป็นเงิน63,36๐ บาท 
 
๖.เจ้าหน้าท่ีพัสดุ (3คน) 
2 ครั้ง X ครั้งละ ๓ วัน 
-คําเบี้ยเลี้ยง คนละ ๒๔๐บาท x 
3 คน x 2 ครั้งx ๓ วัน 
เป็นเงิน  4,320  บาท 
-คําเดินทางไป-กลับ  
คนละ ๓,๐๐๐ บาทx 3 คน 
x2ครั้งเป็นเงิน 18,๐๐๐  บาท 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เปูาหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

-คําที่พัก ๑,๔๐๐บาท x 3คน X 
2ครั้ง X ๓วัน   
เป็นเงิน 25,200บาท 
รวมเงินการพัฒนา 
เจ้าหน้าท่ีพัสดุ  
เป็นเงิน 47,520 บาท 
 
๗.นักทรัพยากรบุคคล (๑คน) 
2ครั้งX ครั้งละ ๓ วัน 
- คําเบี้ยเลีย้ง คนละ ๒๔๐
บาทx ๑ คน x 2 ครั้งx ๓ วัน 
เป็นเงิน  1,44๐  บาท 
- คําเดินทางไป-กลับ  
คนละ ๓,๐๐๐ บาทx ๑ คน  
X2ครั้งเป็นเงิน  6,๐๐๐  บาท 
-คําที่พัก ๑,๔๐๐บาท 
x ๑คน X 2ครั้ง X ๓วัน  เป็น
เงิน 8,4๐๐บาท 
รวมเงินการพัฒนา 
นักทรัพยากรบุคคล  
เป็นเงิน 15,84๐ บาท 
 

๘. ธุรการกลุ่มงาน (6คน) 
๒ ครั้ง X ๓วัน  
- คําเบี้ยเลีย้ง คนละ ๒๔๐
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เปูาหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

บาท x 6 คน x ๒ ครั้งx ๓ วัน 
เป็นเงิน  8,640 บาท 
- คําเดินทางไป-กลับ  
คนละ ๓,๐๐๐ บาทx 6 คน 
x๒ครั้งเป็นเงิน 36,๐๐๐  
บาท 
- คําที่พัก ๑,๔๐๐บาท  
x 6 คน X ๒ครั้ง X ๓วัน  เป็น
เงิน 50,400บาท 
รวมเงินการพัฒนาธรุการกลุม่งาน  
เป็นเงิน 95,040 บาท 
 
๙.งานเทคโนโลยีฯ (3คน)  
๒ ครั้ง X ๓ วัน 
- คําเบี้ยเลีย้ง คนละ ๒๔๐
บาทx 3 คน x ๒ ครั้งx ๓วัน 
เป็นเงิน  4,320  บาท 
- คําเดินทางไป-กลับ  
คนละ ๓,๐๐๐ บาทx 3 คน  
x๒ครั้ง 
เป็นเงิน 18,๐๐๐  บาท 
- คําที่พัก ๑,๔๐๐บาท  
x 3คน X ๒ครั้ง X ๓วัน  เป็น
เงิน 25,200 บาท 
รวมเงินการพัฒนา 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เปูาหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

งานเทคโนโลยีฯ 
เป็นเงิน 47,520 บาท 
 
รวมเงินพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน 
เป็นเงิน 269,280 บาท 
 
รวมกจิกรรมที่ ๕  
เป็นเงิน 1,782,000 บาท 

 กิจกรรมที่ 6 
การพัฒนาภาษาอังกฤษ 
1.อาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนได๎รบัการพัฒนา
ด๎านภาษาอังกฤษ/ภาษา
อาเซียน 
2. อาจารย์ และบุคคลากร
สายสนบัสนุนที่ได๎รับการ
พัฒนาด๎านภาษาอังกฤษ/
ภาษาอาเซียนมีทักษะ การ
อําน ฟัง พูด 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 6 
การพัฒนาภาษาอังกฤษ 
กิจกรรมที่ 6.๑  
การพัฒนาภาษาอังกฤษ
ของสถาบันพระบรมราช 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรที่ 6 
๑.อาจารย์  ๕6 คน 
๒.สายสนับสนุน๕2 
คน 
- ข๎าราชการ 4 คน 
- ลูกจ๎างประจ า  
๑2 คน 
- พนักงานราชการ 
๒ คน 
- พนักงานกระทรวง   
สาธารณสุข ๙ คน 
- ลูกจ๎างช่ัวคราว 
๖ คน 
- ลูกจ๎างเหมา 
บริการ 19 คน 
รวม ๑08คน 

กิจกรรที่ 6 
กิจกรรมที่ ๖.๑  
การพัฒนาภาษาอังกฤษ 
ของสถาบันพระบรมราชชนก 
- คําเบี้ยเลีย้ง  ๒๔๐บาท  
x ๓๕ วัน x ๔ คน 
เป็นเงิน ๓๓,๖๐๐  บาท 
- คําที่พัก (เบิกจํายตามจริง 
แตํไมเํกินคนละ๖,๐๐๐ บาท) 
x๔ คน 
เป็นเงิน๒๔,๐๐๐  บาท 
- คําพาหนะ  ๓,๐๐๐ บาท 
x ๔คนเป็นเงิน๑๒,๐๐๐  บาท 
รวมกจิกรรมที่ ๖.๑ 
เป็นเงิน  ๖๙,๖๐๐  บาท 
 

ไตรมาส 1 – 4 
ตค.59 –กย.60 

อาจารย์และ
บุคลากรสาย
สนับสามารถน า
ความรู๎ความ 
สามารถในงาน
ตามความ
เชี่ยวชาญและ
ตามพันธกิจของ
วิทยาลัยมาใช๎ใน
การพัฒนางาน
และองค์กร 
บุคลากรทีล่า
ศึกษาตํอ ไดร๎ับ
การสนับสนุน
ทุนการศึกษา 
 

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

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เปูาหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 6.๒  
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เพ่ือพัฒนาทักษะ การฟัง 
อ่าน พูด และเขียน โดย 
แบํงออกเป็น ๓ กลุํม  
กลุํม ๑ English as a 
Second Language 
standard Test  
(ส าหรับอาจารย์ที่ต๎องการ
ศึกษาตํอ)กลุํม ๒ English 
for Visitor Reception 
(ส าหรับอาจารย์ทั่วไป)  
กลุํม ๓ English for 
supporting Staff’s 
Office Skills (ส าหรับ
บุคลากรสายสนับสนุน)  
 
 

 กิจกรรมที่ ๖.๒  
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือ
พัฒนาทักษะ การฟัง อ่าน 
พูด และเขียน  
- คําตอบแทนวิทยากร
ภาษาอังกฤษ 
รุํนที่ ๑ 
English as a Second 
Language standard Test 
(ส าหรบัอาจารย์ที่ตอ๎งการศกึษา
ตํอ)ช่ัวโมงละ๖๐๐บาท X ๔๕
ช่ัวโมง เป็นเงิน ๒๗,๐๐๐บาท 
รุํนที่ ๒ 
English for Visitor 
Reception (ส าหรับอาจารย์
ทั่วไป) ช่ัวโมงละ ๖๐๐ บาท  
X๔๕ ช่ัวโมง เป็นเงิน 
๒๗,๐๐๐ บาท 
รุํนที่ ๓ 
English for supporting 
Staff’s Office Skills  
(ส าหรับบุคลากรสาย
สนับสนุน) ช่ัวโมงละ ๖๐๐ 
บาท X ๔๕ ช่ัวโมง  
เป็นเงิน ๒๗,๐๐๐ บาท 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เปูาหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

- คําถํายเอกสารรุํน 1, 2, 3 
เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท 
รวมกจิกรรมที่ ๖.๒ 
เป็นเงิน ๘๒,๐๐๐ บาท 
รวมกจิกรรมที่ ๖ 
เป็นเงิน 151,600  บาท 

สรปุงบประมาณโครงการที่ 46 3,954,600    
โครงการที่ 47 
โครงการพัฒนาทักษะการ
สอนในศตวรรษที่ ๒๑  (งาน
ประจ า) 
วัตถุประสงค์ 
๑.เพื่อให๎อาจารย์มีทักษะการ
สอนในศตวรรษที่ ๒๑ ที่เน๎น 
เรื่องการเขียนแผนการสอน
และทักษะการวดัและ
ประเมินผล 

๑.ทุกรายวิชามีแผนการสอน
ทุกหนํวยการเรยีนทั้ง
ภาคทฤษฎี  ทดลองปฏิบตัิ
และปฏิบตัิ รวมถึงแผนการ
นิเทศท่ีมีความสอดคล๎องกับ 
OLE ผลการเรยีนรู๎ตาม 
TQF คุณลักษณะบณัฑิต อัต
ลักษณ์บณัฑิตของรายวิชา 
๒. มีคูํมือการวัดและ
ประเมินผล 
๓. มีรายวิชาที่มีการจดัการ
เรียนการสอนที่สํงเสรมิการ
เรียนรู๎ในศตวรรษที่ ๒๑ 
อยํางน๎อย ๒ รายวิชา 
 

กิจกรรมที่ ๑ การประชุม
เชิงปฏิบัติการเรื่องการ
เขียนแผนการสอนและ
ทักษะการวัดและ
ประเมินผล 
 

อาจารย์ในวิทยาลยั
ฯ จ านวน  ๖๒ คน 
 

กิจกรรมที่ ๑ 
๑ คําตอบแทนวิทยากร
ข๎าราชการบ านาญและ
หนํวยงานเอกชนจ านวน  ๒๔ 
ชม ๆ ละ ๑,๒๐๐ บาท เป็นเงิน 
๒๘,๘๐๐ บาท 
๒ คําเดินทางวิทยากร ไป-กลับ 
จ านวน ๒ คน ๆ ละ๖,๐๐๐ 
เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท 
๓ .คําที่พักวิทยากร จ านวน ๔ 
คืน ๆ ละ๑,๕๐๐ บาท เป็นเงิน 
๖, ๐๐๐ บาท 
๔ .คําอาหารกลางวันและ
อาหารวํางของวิทยากรและ
กรรมการด าเนินการ   ๔ วัน x 
วันละ ๑๓๐ บาท x ๓ คน 
เป็นเงิน  ๑,๕๖๐ บาท 
๕  คําอาหารวํางและอาหาร

พย -ธค ๕๙ 
(๔ วัน) 

อาจารย์มีความรู๎
ความเข๎าใจ
เกี่ยวกับทักษะ
การสอนใน
ศตวรรษที่  ๒๑ 
และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช๎เพื่อ
การเขียนแผนการ
สอนและการวัด
และประเมินผลได๎
อยํางเหมาะสม 
 

อ.ดร นฤมล 
อ จุฑามาศ 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เปูาหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

กลางวันของอาจารย์ 
๑๓๐ บาท x ๖๒ คน ๔ วัน 
เป็นเงิน ๓๒,๒๔๐ บาท 
๖. คําถํายเอกสาร เป็นเงิน
๒,๐๐๐ บาท 
๗. คําวัสดุ อุปกรณ์ เป็นเงิน 
๓,๐๐๐ บาท 
รวมกจิกรรม ๑ เป็นเงิน 
๘๕,๖๐๐ บาท 

สรปุงบประมาณโครงการที่ 47 ๘๕,๖๐๐    
โครงการที่ 48 
โครงการประชมุเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนาระบบ
ทะเบียนและการประเมินผล
การเรียนการสอนส าหรับ
อาจารย์และเจ้าหน้าท่ี (งาน
ประจ า) 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให๎อาจารย์และ
เจ๎าหน๎าท่ีมีความรู๎ ความ
เข๎าใจเกี่ยวกับระบบทะเบียน 
และการประเมินผลการเรยีน
การสอน 
2. พัฒนาศักยภาพเจ๎าหน๎าที่
และนักวิชาการศึกษาใหม๎ี

- อาจารย์และเจ๎าหน๎าท่ีมี
ความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับ
ระบบทะเบยีนและการ
ประเมินผลการเรียนการ
สอนอยูํในระดับดีขี้นไป 
- เจ๎าหน๎าท่ีและนักวิชาการ
ศึกษาสามารถจัดการ
ระบบงานทะเบยีนและการ
ประเมินผลการเรียนการ
สอนได๎อยาํงมีประสิทธิภาพ 
ทันตํอเวลาและไมํเกิดความ
ผิดพลาด 

- ให๎ความรู๎และท าความ
เข๎าใจเกี่ยวกับระบบ
ทะเบียนและระบบ
ประเมินผลการเรียนการ
สอนให๎กับอาจารย์และ
เจ๎าหน๎าท่ีที่เกี่ยวข๎อง 
- ฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับ
ระบบทะเบยีนและระบบ
ประเมินผลการเรียนการ
สอนให๎กับอาจารย์และ
เจ๎าหน๎าท่ีที่เกี่ยวข๎อง 
 

- อาจารย์จ านวน 
30 คน 
- เจ๎าหน๎าท่ี
คอมพิวเตอร์ 
เจ๎าหน๎าท่ีทะเบยีน
และนักวิชาการ
ศึกษา จ านวน 10 
คน 

1) - คําอาหารกลางวันและ
อาหารวําง ส าหรับอาจารย์  
(30 คน × 130 บาท × 1 
วัน) เป็นเงิน 3,900 บาท 
 2) - คําอาหารกลางวันและ
อาหารวําง ส าหรับเจ๎าหนา๎ที ่
(10 คน × 130 บาท × 3 
วัน) เป็นเงิน 3,900 บาท 
 

11 – 13  
มกราคม 2560 

- อาจารย์และ
เจ๎าหน๎าท่ีมี
ความรู๎ความ
เข๎าใจเกี่ยวกับ
ระบบทะเบยีน
และระบบการ
ประเมินผลการ
เรียนการสอน
เกิดความรํวมมือ
ในการให๎ข๎อมูล 
และความ
รวดเร็วในการ
ด าเนินการ
เกี่ยวกับระบบ
ทะเบียนและ

อ.จุฑามาศ  
 



       แผนปฏิบัตกิาร  ปีงบประมาณ ๒๕60  หน๎า 156 
 

โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เปูาหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

ความสามารถในการจดัการ
ระบบงานทะเบยีนและการ
ประเมินผลการเรียนการสอน
อยํางมีประสิทธิภาพ 

ระบบการ
ประเมินผลการ
เรียนการสอน 
- เจ๎าหน๎าท่ี
ทะเบียนและ
นักวิชาการศึกษา
มีความสามารถใน
การจัดการระบบ
ทะเบียนและ
ระบบการ
ประเมินผลการ
เรียนการสอนได๎
อยํางมี
ประสิทธิภาพและ
รวดเร็ว โดยไมํ
เกิดความ
ผิดพลาด 

สรปุงบประมาณโครงการที่ 48 7,800    
โครงการที่ 49  
โครงการพัฒนาศักยภาพการ
บริหารหลักสตูรพยาบาล
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ปรับปรุง ปีพ.ศ.๒๕๖๐ 
วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อพัฒนาศักยภาพ

- มีคูํมือการบริหารหลักสูตร
พยาบาลพยาบาลศาสตร
บัณฑิตปรับปรุง ปีพ.ศ.๒๕๖๐ 

 

๑. ขั้นเตรียม: ประสานงาน
กับคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ํ
๒. ขั้นด าเนินการ: ศึกษาดู
งานการบริหารหลักสูตร
ทั้งด๎านการจัดการ การ
ด าเนินงาน การควบคมุ

ผู๎รับผิดชอบและที่
ปรึกษา หลักสูตร
พยาบาลพยาบาลศา
สตรบณัฑติปรับปรุง 
ปีพ.ศ.๒๕๖๐ 
จ านวน 6 คน 
 

1 คําเดินทาง 8,๐๐๐บาท 
๓ .คําที่พัก จ านวน 1 คืน ๆ ละ
7๐๐ บาท x 7 คน เป็นเงิน  
4,9๐๐ บาท 
๔ .คําเบี้ยเลี้ยง2 วัน x วันละ 
24๐ บาท x 7 คน 
เป็นเงิน  3,3๖๐ บาท 

ม.ค- กพ.60 อาจารย์ผูร๎ับผิดชอบ
หลักสตูรพยาบาล
พยาบาลศาสตร
บัณฑิตปรับปรุง 
ปีพ.ศ.๒๕๖๐ มี
ความรู๎และ
ความสามารถใน

ดร.ดวงพร   
ดร.สริีวัฒน์  
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เปูาหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรพยาบาล
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ปรับปรุง ปีพ.ศ.๒๕๖๐ 

 

ก ากับงาน และการ
ประกันคณุภาพการศึกษา 
๓. ขั้นสรุป: ประชุมเพื่อ
สรุปผลการศึกษาดูงาน 
สะท๎อนคิด และท าความ
เข๎าใจรํวมกันเกี่ยวกับ
แนวทางในการบริหาร
หลักสตูร 
๔. จัดท ารปูเลมํคูํมือการ
บริหารหลักสตูรพยาบาล
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ปรับปรุง ปีพ.ศ.๒๕๖๐ 
๕. เผยแพรํคูํมือให๎แกํ
อาจารย์ประจ าหลักสตูร
ทั้งวิทยาลัย 

๕   คําถํายเอกสาร เป็นเงิน
๒,๐๐๐ บาท 
๗. คําวัสดุ อุปกรณ์ เป็นเงิน 
๓,๐๐๐ บาท 
 

การบริหาร
หลักสตูรให๎มี
ประสิทธิภาพตาม
กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษา
แหํงชาติ 

 

สรปุงบประมาณโครงการที ่49 21,260    
โครงการที่ 50  
โครงการพัฒนาศักยภาพการ
บริหารการศึกษา และการ
บริหารหลกัสูตรในศตวรรษที่
21  
วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อพัฒนาให๎ผู๎รับผิดชอบ
หลักสตูรหรืออาจารยป์ระจ า
หลักสตูร และอาจารย์ประจ า

- ร๎อยละ 80 ของผู๎รับผิดชอบ
หลักสตูรหรืออาจารยป์ระจ า
หลักสตูร และอาจารย์ประจ า
ให๎มีความรู๎และความเช่ียวชาญ
เรื่องการบริหารการศึกษา และ
การบริหารหลักสูตรอยูํใน
ระดับมาก 

 

๑ เขียนโครงการและเสนอ
โครงการเพื่อขออนุมัติ
โครงการ 
๒ ประสานงานกับวิทยากร  
๓ ด าเนินโครงการ 
กิจกรรมตามแผนท่ีก าหนด 
4.ประเมินผล 

อาจารย์ จ านวน ๖5 
คน 
 

1. คําตอบวิทยากรหนํวยงาน
เอกชน จ านวน 1 คน x 14 
ชม.xชม.ละ 12๐๐บาท เป็น
เงิน 16,800 บาท 
2. คําถํายเอกสาร เป็นเงิน 
5,00๐ บาท 
3. คําอาหารวําง 65คนx25
บาทx4มื้อ เป็นเงิน 6,50๐ 
บาท  

มี.ค 60 ผู๎รับผิดชอบ
หลักสตูรหรือ
อาจารย์ประจ า
หลักสตูร และ
อาจารย์ประจ าให๎
มีความรูเ๎รื่องการ
บริหารการศึกษา 
และ การบรหิาร
หลักสตูร อยูํใน

อ.อารีย์  
อ.จุฑามาศ  
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เปูาหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

ให๎มีความรู๎และความ
เชี่ยวชาญเรื่องการบริหาร
การศึกษา และการบรหิาร
หลักสตูรในศตวรรษท่ี21 
๒. เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรหรือ
อาจารย์ประจ าหลักสตูร และ
อาจารย์ประจ าให๎มผีลการ
ด าเนินการบริหารหลักสูตรมี
คุณภาพเพิ่มขึ้น 

4.คําอาหารกลางวัน 65คน
x80บาทx2มื้อ เป็นเงิน 
10,40๐ บาท  
5.คําที่พักวิทยากร จ านวน 1 
ห๎อง x2วัน X วันละ ๑,0๐๐
บาท เป็นเงิน 2,0๐๐ บาท 
8.คําเดินทางวิทยากร ไป-
กลับ/คําน้ ามันเชื้อเพลิง เป็น
เงิน 6,000 บาท 
 

ระดับมาก 
 

 

สรปุงบประมาณโครงการที ่ 50 46,70๐    
โครงการที่ 51  
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
องค์กรคุณธรรมตามอัต
ลักษณ์ของวิทยาลัยฯ 
 
 

๑. ร๎อยละ ๘๐ บุคลากรมี
สํวนรํวมในการพัฒนา
วิทยาลัยคณุธรรมและมี
ทัศนคติที่ดีตํอการท างาน 
พัฒนาองค์กรให๎เป็นองค์กร
แหํงความสุข 
2. ร๎อยละ 80 ของบุคลากร
ในวิทยาลัยฯมคีวามรู๎และมี
พฤติกรรมของคณุธรรมด๎าน
ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ 
และความสามคัคีอยูํใน
ระดับมาก 
3. ดัชนีความสุขและความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงาน

 ๑.อาจารย์  ๕6 คน 
๒.สายสนับสนุน๕2 
คน 
- ข๎าราชการ 4 คน 
- ลูกจ๎างประจ า  
๑2 คน 
- พนักงานราชการ 
๒ คน 
- พนักงานกระทรวง   
สาธารณสุข ๙ คน 
- ลูกจ๎างช่ัวคราว 
๖ คน 
- ลูกจ๎างเหมา 
บริการ 19 คน 

๑.คําตอบแทนวิทยากรหนํวยงาน
ราชการ ๓คน x ๗ ช่ัวโมง X ๖๐๐ 
บาท x ๒วันเป็นเงิน ๒๕,๒๐๐ 
บาท 
๒.คําพาหนะวิทยากร 
ไป-กลับเครื่องบินเป็นเงิน  
๑5,๐๐๐บาท 
๓.คําอาหารกลางวัน๑08คนx
๙๕๐บาทx๓วันเป็นเงิน 
307,800 บาท 
๔.คําอาหารวํางและเครื่องดืม่ 
จ านวน ๑08คนx25บาทx๒
มื้อx๓วัน เป็นเงิน  16,200 
บาท 

ไตรมาส 2 
มค. –มีค.60 

บุคลากร
วิทยาลัยมี
ความรู๎ความ
ความเข๎าใจใน
คํานิยมรํวมของ
องค์กรและมี
สํวนรํวมในการ
ก าหนดแนวทาง
ปฏิบัติตาม
คํานิยมของ
องค์กร 

อ.อารีย ์
อ.สุทธามาศ 
นางศุภรศรี
นางสาวชไมพร 
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โครงการ/วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จของโครงการ 
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม(วิธีด าเนินการ) 
กลุ่ม 

เปูาหมาย 
แหล่งเงินรายจ่าย (บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

ของอาจารย์และบคุลากรใน
วิทยาลัยฯ อยํางน๎อย 3.51 
จากคะแนนเตม็ 5 
4. ร๎อยละ 70 ของ
ผู๎เข๎ารํวมโครงการมีความรู๎ 
ความเข๎าใจและมสีํวนรํวมใน
การพัฒนาองค์กรตามอตั
ลักษณ ์
3. มีการก าหนดพฤติกรรมทํ
สะท๎อนคํานิยมและ
วัฒนธรรมขององค์กร 

 

รวม ๑08คน ๕.คําที่พัก๑,๘๐๐บาท 
x๒คืนX ๕4ห๎อง 
เป็นเงิน 194,400 บาท 
๖.คําจ๎างเหมารถ  
เป็นเงิน ๙๘,๐๐๐ บาท 
๗.คําของที่ระลึก๑,๕๐๐บาทx 
๒ ช้ิน เป็นเงิน ๓,๐๐๐บาท 
๘.คําน้ ามันเชื้อเพลิง เป็นเงิน 
๗๖,๐๐๐ บาท 
๙.คําจดัท าปูายไวนลิ 
๒,๕๐๐บาทx ๒ผืน เป็นเงิน 
๕,๐๐๐ บาท 
๑๐.คาํวัสดุอุปกรณ ์
เป็นเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท 
๑๑.คาํเชําสถานท่ีพร๎อม
อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ ์
๑๒,๐๐๐x๒ครั้งx๒วัน 
เป็นเงิน ๔๘,๐๐๐ บาท 

สรปุงบประมาณโครงการที ่ 51 813,600    
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ภาคผนวก 



ล าดับ ประเภท งบประมาณ งบประมาณทีใ่ช้ในแผนปฏิบัติการ
1

รายรับจากการลงทะเบียนของนักศึกษา ปีงบประมาณ
 2559

11,393,000.00

6,115,510.00 6,115,510.00

เงินงบลงทุน ซ่อมแซมหอพัก 1,461,900.00           1,461,900.00                      

2
งบอุดหนุน 12,472,320.00 27,701,005.00

งบด าเนินการ (ค่าเช่าบ้าน) 48,000.00                48,000.00                           
ค่าใช้สอยวสัดุ และค่าสาธารณูปโภค 1,700,000.00 1,700,000.00

เงินงบลงทุนสร้างตึก 8 ชั้น* 
จ านวนเงิน 121,516,900บาท (เป็นงบลงทุน
ปีงบประมาณ60-61)

100,619,100.00 100,619,100.00

เงินงบลงทุนครุภัณฑ์การศึกษา (หุน่ผู้ใหญ่ฝึกพยาบาล
ขั้นพืน้ฐานหุน่คลอด1ตัว 3,000,000บาท หุน่ทารก1
ตัว 260,000บาท)*

3,260,000.00 3,260,000.00

3 เงินงบประมาณปีงบประมาณ ๒๕๕9 คงเหลือ 3,048,369.29
รวม 34,777,199.29 56,432,418.27 เงินเกนิดุล25415080.71 บาท

หมายเหตุ
เงินรายได้

เงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2560
เงินอุดหนุนทั่วไปจัดสรรคร้ังที่ 1 จ านวน 8,730,624  บาท  คร้ังที่ 2 
จ านวน 3,741,696  บาท

ค่าใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภคคร้ังที่ 1 จ านวน1,530,000  บาท  
คร้ังที่ 2 จ านวน 170,000 บาท

หมายเหตุ  
ไม่รวม งบลงทุน จ านวน105,341,000 บาท
1)เงนิงบลงทุนสร้างตึก 8 ชั้น* จ านวนเงนิ 121,516,900บาท (เป็นงบลงทุนปีงบประมาณ60-61) 
2)เงนิงบลงทุนครุภัณฑ์การศึกษา (หุน่ผู้ใหญ่ฝึกพยาบาลขั้นพ้ืนฐานหุน่คลอด1ตัว 3,000,000บาท หุน่ทารก1ตัว 260,000บาท)
3)เงนิงบลงทุน ซ่อมแซมหอพัก  1,461,900 บาท

รายรับจากการบริการวชิาการ ปีงบประมาณ 2560

25,827,903.27

*งบลงทุน

*งบลงทุน

*งบลงทุน

ภาคผนวก ก.  ตารางสรุปงบประมาณด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕60 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2560 ๑๖๑



เงินงบประมาณ เงินรายได้ รวม ร้อยละ
1 การผลิตบัณฑิต 6,982,550.00 2,097,398.27 9,079,948.27 16.96
2 สร้างองค์ความรู้ 52,600.00 1,344,800.00 1,397,400.00 2.61
3 บริการวชิาการ 30,510.00 6,080,000.00 6,110,510.00 11.42
4 การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 0.00 315,105.00 315,105.00 0.59
5 5.1 การบริหารจัดการ 17,221,625.00 10,580,600.00 27,802,225.00 51.94

5.2 พัฒนาบุคลากร 3,413,720.00 5,410,000.00 8,823,720.00 16.48
รวม 27,701,005.00 25,827,903.27 53,528,908.27 100.00

หมายเหตุ : งบประมาณ หมายรวมถึง 1. งบด าเนินการ 2. งบลงทุน 3. งบอุดหนุน

ประเภท
ล าดับ พันธกิจ/แผนงาน

ภาคผนวก ข.  ตารางสรุปการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕60 จ าแนกตามพันธกิจ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2560 ๑๖๒



งบประมาณ รายได้ งบประมาณ รายได้ งบประมาณ รายได้ งบประมาณ รายได้ งบประมาณ รายได้ งบประมาณ รายได้
1

         16,230.00

         17,910.00

         32,000.00

         29,910.00

         65,200.00

2

           9,750.00

         15,470.00กจิกรรมที่ ๒ ประชมุก าหนดขอ้ตกลง 
ขอ้ก าหนดภาระงานภาพรวม

 ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม

กจิกรรมที่ ๑ การเตรียมความพร้อม
สู่การเป็นนักจดัการสุขภาพ 

กจิกรรมที่ ๒ การให้ความรู้เป็นนักจดัการ
สุขภาพ แกน่ักศึกษาชั้นปีที่ ๑-๔

กจิกรรมที่ 3 การเสริมทักษะการเรียนรู้ 
ภาษาองักฤษ ใน ชม. Self Study หรือ EQ 
day

โครงการการจดัการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 

กจิกรรมที่ 4 กจิกรรมพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์และนวตักรรมส าหรับนักศึกษา
พยาบาล 

กจิกรรมที่ ๕ พัฒนาความรู้ความเขา้ใจและ
สร้างความตระหนักถงึความส าคัญของการ
พยาบาล ท่ามกลางความหลากหลายของ
วฒันธรรม

กจิกรรมที่๑
การจดัท าแผนการศึกษาตลอดหลักสูตรและ
แผนการศึกษาประจ าปี ๒๕๖๐ และจดัท า
ตารางสอน

โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่
 ๒๑ สู่นักจดัการสุขภาพ (โครงการตามกลยทุธ)์

ภาคผนวก ฉ. ตารางการจดัสรรงบประมาณตามแผนปฏบิตักิาร ปงีบประมาณ ๒๕60 (จ าแนกตามพันธกิจ)
วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช

ล าดบั โครงการ งบประมาณ (บาท)

ผลติบณัฑิตที่มีคุณภาพ การบริหารจดัการ พัฒนาบคุลากร บริการวชิาการสร้างองค์ความรู้

แผนปฏบิัติการ ปีงบประมาณ 2560 ๑๗๒



งบประมาณ รายได้ งบประมาณ รายได้ งบประมาณ รายได้ งบประมาณ รายได้ งบประมาณ รายได้ งบประมาณ รายได้
 ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม

ล าดบั โครงการ งบประมาณ (บาท)

ผลติบณัฑิตที่มีคุณภาพ การบริหารจดัการ พัฒนาบคุลากร บริการวชิาการสร้างองค์ความรู้

       109,200.00

    1,680,200.00

          45,200.00

3

         27,800.00

       255,100.00

4

                      -   

                      -   

7,480.00           

กจิกรรมที่ ๒ 
กจิกรรมพัฒนาศักยภาพด้านการสอน
ส าหรับพยาบาลพี่เล้ียง

กจิกรรมที่ ๑ พัฒนาการจดัการเรียนการ
สอนใน ๕ รายวชิาตามหลักการ

กจิกรรมที่ ๒ ประเมนิอตัลักษณ์บัณฑิตทุก
ชั้นปี

กจิกรรมที่ ๑ ประชมุปฏบิัติการการพัฒนา
ศักยภาพทีมบริหารแหล่งฝึกเพื่อเสริมสร้าง
ความร่วมมอืในการผลิตบัณฑิตพยาบาล

กจิกรรมที่ ๓ การติดตามคุณภาพบัณฑิต
(TQF) และอตัลักษณ์บัณฑิต

กจิกรรมที่ ๔ จดัการเรียนการสอนระดับ
รายวชิาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและส่งเสริม
ศักยภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาตาม
มาตรฐาน TQFและทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ ๒๑

กจิกรรมที่ ๕
การประเมนิผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐาน TQF ระดับชั้นปี 

โครงการจดัการเรียนการสอนที่ส่งเสริมอตั
ลักษณ์บัณฑิต

โครงการประสานความร่วมมอืเครือขา่ยสุขภาพ
เชงิรุกเพื่อผลิตบัณฑิตพยาบาลให้เป็นนัก
จดัการสุขภาพ (โครงการตามกลยทุธ)์

กจิกรรมที่๓ น าเสนอ course design

แผนปฏบิัติการ ปีงบประมาณ 2560 ๑๗๓



งบประมาณ รายได้ งบประมาณ รายได้ งบประมาณ รายได้ งบประมาณ รายได้ งบประมาณ รายได้ งบประมาณ รายได้
 ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม

ล าดบั โครงการ งบประมาณ (บาท)

ผลติบณัฑิตที่มีคุณภาพ การบริหารจดัการ พัฒนาบคุลากร บริการวชิาการสร้างองค์ความรู้

5        154,800.00

6

     15,100.00

     15,600.00

   266,400.00

7 74,300.00     

8 ๕๗,๕๐๐

9

69,240.00     

21,000.00     

10

       2,500.00

๒.๑เส้นทางสีขาวกา้วสู่วชิาชพีวชิาชพี
พยาบาล

   140,810.00

โครงการเตรียมความพร้อมสอบขึ้นทะเบียน
ใบอนุญาตประกอบวชิาชพีการพยาบาลและ
การผดุงครรภ ์(งานประจ า)

กจิกรรมที่ ๑ การเสริมสร้างความเชื่อมั่นใน
ความสามารถของตนเอง

โครงการพัฒนาผู้น าชมรมนักศึกษาเครือขา่ย
ภาคเหนือ

โครงการพัฒนาบัณฑิตดีศรีพุทธชนิราช (งาน
ประจ า)

กจิกรรมที่ ๒ การสอบรวบยอดของ
สบช. และมหาวทิยาลัยนเรศวร

กจิกรรมที่ ๓ การทบทวนความรู้รายวชิา

โครงการส่งเสริมความภาคภมูใิจในวชิาชพี
พยาบาล (งานประจ า)

กจิกรรมที่ 1 การจดัท าแผนและการประชมุ
ติดตามการด าเนินงานชมรมฯ

กจิกรรมที่ 2 เครือขา่ยภาคเหนือร่วมใจแนะ
น้องวยัใสใส่ในเพศศึกษาและเส้นทางสู่วชิาชพี

โครงการพัฒนานักศึกษาให้มเีอกลักษณ์สถาบัน
 (งานประจ า)

โครงการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์

กจิกรรมที่ ๑ กจิกรรมส่งเสริมคุณธรรม
นักศึกษาสู่บริการสุขภาพด้วยหัวใจความ
เป็นมนุษย์

กจิกรรมที่ ๒ 

แผนปฏบิัติการ ปีงบประมาณ 2560 ๑๗๔



งบประมาณ รายได้ งบประมาณ รายได้ งบประมาณ รายได้ งบประมาณ รายได้ งบประมาณ รายได้ งบประมาณ รายได้
 ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม

ล าดบั โครงการ งบประมาณ (บาท)

ผลติบณัฑิตที่มีคุณภาพ การบริหารจดัการ พัฒนาบคุลากร บริการวชิาการสร้างองค์ความรู้

๒.๒ ปรับฐานความรู้วชิาคณิตศาสตร์ 
องักฤษ
ภาษาไทย วทิยาศาสตร์

   145,210.00

   112,670.00

     46,980.00

     55,120.00

     18,128.27

11

     12,060.00

   189,080.00

       2,000.00

12

กจิกรรมที่ ๓ กจิกรรมส่งเสริมความร่วมมอื
ด้านการประกนัคุณภาพการศึกษาของ นศ.
ระหวา่งสถาบันอดุมศึกษาเขตภาคเหนือ
ตอนล่าง

กจิกรรมที่ ๕ เสริมสร้างศักยภาพการดูแล
ผู้ปุวยระยะสุดท้ายด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

โครงการพัฒนาความร่วมมอืระหวา่งสถาบัน
กบัหน่วยงานภายนอก (งานประจ า)

กจิกรรมที่ ๑ ประชมุส่งเสริมความร่วมมอื
ระหวา่งสถาบัน

กจิกรรมที่ ๒ ส่งเสริมความร่วมมอืระหวา่ง
สถาบันอดุมศึกษาในจงัหวดัพิษณุโลก
กจิกรรมแขง่ขนักฬีา

โครงการเสริมสร้างความเขม้แขง็ของการ
ด าเนินกจิกรรมของสโมสรนักศึกษาโดยใชก้าร
ประกนัคุณภาพการศึกษา (งานประจ า)

กจิกรรมที่ ๑ ชมรมวชิาการ
กจิกรรมวชิาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตฯ

กจิกรรมที่ 6 ฝึกปฏบิัติเตรียมความพร้อม
เพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่
นักศึกษา

กจิกรรมที่ ๓ ธรรมะกบับริการสุขภาพด้วย
หัวใจความเป็นมนุษย์

กจิกรรมที่ ๔ สุนทรียสนทนาสู่บริการ
สุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

แผนปฏบิัติการ ปีงบประมาณ 2560 ๑๗๕



งบประมาณ รายได้ งบประมาณ รายได้ งบประมาณ รายได้ งบประมาณ รายได้ งบประมาณ รายได้ งบประมาณ รายได้
 ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม

ล าดบั โครงการ งบประมาณ (บาท)

ผลติบณัฑิตที่มีคุณภาพ การบริหารจดัการ พัฒนาบคุลากร บริการวชิาการสร้างองค์ความรู้

กจิกรรมที่ 1.1 แนะแนววชิาชพีพยาบาล 
(แนะแนวสัญจร)

     14,495.00

กจิกรรมที่ ๑.2 ประกนัคุณภาพสู่กจิการ
นักศึกษา (บรรยาย,เป็นที่ปรึกษา)

       1,000.00

กจิกรรมที่ ๒.๑ เบนทุกากล้าใหม่
ไร้อบายมขุ (กฬีาสี)

   217,140.00

กจิกรรม ๒.๒ กจิกรรมรณรงค์งดสูบบุหร่ี
วนัเอดส์โลกวนัวาเลนไทน์

     15,500.00

กจิกรรมที่ ๓.๑  พุทธชนิราชร่วมใจฟื้นฟู
อนามยัส่ิงแวดล้อม สร้างจติส านึกแยก
ขยะรักษ์โลก

     21,960.00

กจิกรรมที่ 3.2 จติอาสารักษ์บ้าน รัก
คนไข ้ปลอดภยัในการใชช้วีติบูรณาการ
กบัวชิาจริยศาสตร์ชั้นปีที่ ๓

     53,000.00

     54,400.00

กจิกรรมที่ ๕.๑ ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธปิไตย

                   -   

กจิกรรมที่ 5.2 ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม
ไทย

กจิกรรมที่ ๒ ชมรมกฬีาและ To be ๑
กจิกรรมกฬีาหรือการส่งเสริมสุขภาพ

กจิกรรมที่ ๓ ชมรมจติอาสาและพัฒนา
ส่ิงแวดล้อม

กจิกรรมที่ ๔ ชมรมศิลปการแสดงและ
อนุรักษ์วฒันธรรมไทย กจิกรรมส่งเสริม
ศิลปะและวฒันธรรม

กจิกรรมที่ 5 สโมสรนักศึกษา

แผนปฏบิัติการ ปีงบประมาณ 2560 ๑๗๖



งบประมาณ รายได้ งบประมาณ รายได้ งบประมาณ รายได้ งบประมาณ รายได้ งบประมาณ รายได้ งบประมาณ รายได้
 ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม

ล าดบั โครงการ งบประมาณ (บาท)

ผลติบณัฑิตที่มีคุณภาพ การบริหารจดัการ พัฒนาบคุลากร บริการวชิาการสร้างองค์ความรู้

(1)  พิธไีหวค้รู เล่ือนชั้น      26,360.00

2.รับหมวกและเขม็ชั้นปี      91,810.00

(3)  วฒันธรรมเชื่อมสายสัมพันธพ์ี่น้อง
กอ่นอ าลาสถาบัน (Good bye senior)

     36,800.00

(4)  สงกรานต์
1) มทุิตาจติผู้สูงอายุ
๒) แสดงดนตรีมงัคละ

     19,110.00

(5) ถวายเทียนพรรษา 
และผ้าอาบน้ าฝน

     10,000.00

(6) สานใจพี่สู่ใจน้อง  
ปรองดองพุทธชนิราช
กา้วสู่วชิาชพีพยาบาล
ตามเส้นทางปลอดอบายมขุ (รับน้องเขา้
เถา)

     15,110.00

(7) พุทธชนิราชร่วมใจ สานใยรักสัมพันธ์
พี่น้อง (ขอบคุณพี)่

     15,110.00

14,975.00     

3,500.00       

20,610.00     

13      56,000.00

14                    -   โครงการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์
เกา่ (งานประจ า)

กจิกรรมที่ ๕.๓ ด้านบริหารจดัการ

โครงการสนับสนุนให้นักศึกษาเขา้ร่วมประชมุ
วชิาการและน าเสนอผลงานวชิาการหรือ
นวตักรรมทั้งในและนอกสถาบัน (งานประจ า)

กจิกรรมที่ ๕.4 พิธมีอนทุนการศึกษา

กจิกรรมที่ ๕.5 พิธมีอบตะเกยีง

แผนปฏบิัติการ ปีงบประมาณ 2560 ๑๗๗



งบประมาณ รายได้ งบประมาณ รายได้ งบประมาณ รายได้ งบประมาณ รายได้ งบประมาณ รายได้ งบประมาณ รายได้
 ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม

ล าดบั โครงการ งบประมาณ (บาท)

ผลติบณัฑิตที่มีคุณภาพ การบริหารจดัการ พัฒนาบคุลากร บริการวชิาการสร้างองค์ความรู้

15 179,120.00   

16          10,800.00

17          11,800.00

18     1,333,000.00

19

                      -   

2.1 กจิกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้กลุ่ม
งานวจิยัและบริการวชิาการ และกลุ่มงาน
วชิาการและพัฒนานักศึกษา

         14,400.00

2.2 กจิกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้กลุ่มงาน
อ านวยการและยทุธศาสตร์

         12,600.00

         10,800.00

โครงการสนับสนุนทุนทรัพยากรเพื่อส่งเสริม
การผลิตและเผยแพร่ผลงานวจิยัและผลงาน
วชิาการ  (งานประจ า)

โครงการพัฒนากระบวนการจดัการความรู้เพื่อ
สร้างแนวปฏบิัติที่ดีในองค์กร(งานประจ า)

กจิกรรมที่ 2
กจิกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้คร้ังที่ 1

กจิกรรมที่ 1
ทุกกลุ่มงานประชมุเพื่อก าหนดประเด็นของ
การจดัการความรู้ 

โครงการประชมุเชงิปฏบิัติการการเขยีนนิพนธ์
ต้นฉบับเพื่อการตีพิมพ(์โครงการตามกลยทุธ)์

โครงการอบรมเชงิปฏบิัติการจริยธรรมการวจิยั
ในมนุษย(์โครงการตามกลยทุธ)์

กจิกรรมที่ 3
กจิกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้คร้ังที่ ๒ อาจารย์
แลกเปล่ียนเรียนรู้ ทั้ง 3 กลุ่มงาน

โครงการสร้างเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 ของนักศึกษาวทิยาลัยเครือขา่ยภาคเหนือ

แผนปฏบิัติการ ปีงบประมาณ 2560 ๑๗๘



งบประมาณ รายได้ งบประมาณ รายได้ งบประมาณ รายได้ งบประมาณ รายได้ งบประมาณ รายได้ งบประมาณ รายได้
 ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม

ล าดบั โครงการ งบประมาณ (บาท)

ผลติบณัฑิตที่มีคุณภาพ การบริหารจดัการ พัฒนาบคุลากร บริการวชิาการสร้างองค์ความรู้

           4,000.00

20 -                

21 -                

22 1,280,000.00    

23 700,000.00  

24

11,120.00       

-              

-              

กจิกรรมที่ 1 วชิาการสอนและให้ค าปรึกษา
ทางสุขภาพ (บูรณาการวชิาการกบัการเรียน
การสอน)

โครงการสร้างความเขม้แขง็ด้านการจดัการโรค
เร้ือรังในชมุชนบ้านคลอง ปี 3

โครงการอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขา
การพยาบาลวกิฤตทารกแรกเกดิ รุ่น 5
(service plan สาขา Newborn )

โครงการอบรมฟื้นฟูวชิาการประจ าปี 2560 
เร่ือง การรักษาพยาบาลขั้นต้นในการให้บริการ
ในระดับปฐมภมู ิ(งานประจ า)

โครงการบูรณาการการบริการวชิาการกบัการ
เรียนการสอนและ/หรือวจิยั (งานประจ า)

กจิกรรมที่ 2
วชิาปัญหาสุขภาพ 2 เร่ือง ประสบการณ์
ของผู้ปกครองที่ดูแลเด็กโรคมะเร็งที่มภีาวะ 
Neutropenia และติดเชื้อ (บูรณาการ
วชิาการกบัการวจิยั)

กจิกรรมที่ 3
วชิารักษาโรคเบื้องต้น(บูรณาการวชิาการกบั
บริการวชิาการและการวจิยั)

โครงการอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขา
การพยาบาลวกิฤตทารกแรกเกดิ รุ่น 4
(service plan สาขา Newborn )

กจิกรรมที่ 4
รวบรวมแนวปฏบิัติที่ดีและการน าแนว
ปฏบิัติที่ดีไปใช้

แผนปฏบิัติการ ปีงบประมาณ 2560 ๑๗๙



งบประมาณ รายได้ งบประมาณ รายได้ งบประมาณ รายได้ งบประมาณ รายได้ งบประมาณ รายได้ งบประมาณ รายได้
 ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม

ล าดบั โครงการ งบประมาณ (บาท)

ผลติบณัฑิตที่มีคุณภาพ การบริหารจดัการ พัฒนาบคุลากร บริการวชิาการสร้างองค์ความรู้

11,420.00   

7,970.00     

25 2,100,000.00    

26 2,000,000.00    

27           9,100.00

28

       21,250.00

117,600.00     
       75,560.00

       20,110.00

       17,325.00

กจิกรรมที่ ๓ วนัสถาปนาวทิยาลัยฯ

กจิกรรมที่ ๔ วนัสงกรานต์วทิยาลัยฯ

กจิกรรมที่ 2  การส่งเสริมความเขา้ใจ
ความภาคภมูใิจในวถิชีวีติภมูปิัญญาไทย (ปี
ใหม)่

โครงการอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขา
เวชปฏบิัติทั่วไป (การรักษาเบื้องต้น) รุ่นที่ 16 
(service plan สาขา ปฐมภมู ิ)

กจิกรรมที่ 5 วนัพยาบาลสากล

โครงการบูรณาการ  การท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม ส่ิงแวดล้อมและภมูปิัญญา
ท้องถิ่นกบัการจดัการสุขภาพ  (โครงการตาม
กลยทุธ)์

โครงการพุทธชนิราชร่วมใจอนุรักษ์พัฒนาและ
สร้างเสริมเอกลักษณ์ศิลปวฒันธรรม (งาน
ประจ า)

กจิกรรมที่ ๑ วนัส าคัญของชาติ

กจิกรรมที่ 5 วชิาการสร้างเสริมสุขภาพและ
การปูองกนัการเจบ็ปุวยทางสุขภาพ
(บูรณาการบริการวชิาการกบัการเรียน การ
สอน)

โครงการอบรมหลักสูตรผู้ชว่ยเหลือพยาบาล 
รุ่นที่ ๑

กจิกรรมที่ 4
วชิาการพยาบาลมารดาทารกแรกเกดิและ
ผดุงครรภ ์1(บูรณาการการเรียนการสอน 
บริการวชิาการ และพัฒนานักศึกษา)

แผนปฏบิัติการ ปีงบประมาณ 2560 ๑๘๐



งบประมาณ รายได้ งบประมาณ รายได้ งบประมาณ รายได้ งบประมาณ รายได้ งบประมาณ รายได้ งบประมาณ รายได้
 ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม

ล าดบั โครงการ งบประมาณ (บาท)

ผลติบณัฑิตที่มีคุณภาพ การบริหารจดัการ พัฒนาบคุลากร บริการวชิาการสร้างองค์ความรู้

       54,160.00

29            52,250.00

30

             1,575.00

             5,400.00

249,880.00         

31

๑๓,๐๐๐.๐๐

กจิกรรมที่ 6 วนัพยาบาลแห่งชาติ

โครงการพัฒนาบุคลากรในการน าระบบและ
กลไกการบริหารจดัการองค์กรไปพัฒนางาน  
(งานประจ า)

โครงการพัฒนาการท างานอยา่งมปีระสิทธภิาพ
โดยการใชแ้ผนกลยทุธ ์และแผนปฏบิัติการ  
(งานประจ า)

กจิกรรมที่ ๑ ประชมุชี้แจงการน า
แผนปฏบิัติการปีงบประมาณ ๒๕60 ไปใช้
ในการปฏบิัติงาน

กจิกรรมที่ ๒ ประเมนิผลการด าเนินงานตาม
แผนกลยทุธ ์พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ และ
แผนปฏบิัติการปีงบประมาณ ๒๕60  และ
การก ากบัติดตามประเมนิการด าเนินงาน
ตามแผนปฏบิัติการปีงบประมาณ ๒๕60

กจิกรรมที่ ๓ - ประชมุเชงิปฏบิัติการจดัท า
แผนปฏบิัติการปีงบประมาณ ๒๕61
-จดัท าเล่มแผนปฏบิัติการ
ปีงบประมาณ ๒๕61
 - ขออนุมติัด าเนินการตามแผนปฏบิัติการ 
ปีงบประมาณ ๒๕61

โครงการพัฒนาการด าเนินงานประกนัคุณภาพ
การศึกษาให้มปีระสิทธภิาพ  (งานประจ า)

กจิกรรมที่ ๑ การประชมุคณะกรรมการ
ด าเนินงานประกนัคุณภาพของวทิยาลัย 
และคณะกรรมการประกนัคุณภาพของ
วทิยาลัย

แผนปฏบิัติการ ปีงบประมาณ 2560 ๑๘๑



งบประมาณ รายได้ งบประมาณ รายได้ งบประมาณ รายได้ งบประมาณ รายได้ งบประมาณ รายได้ งบประมาณ รายได้
 ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม

ล าดบั โครงการ งบประมาณ (บาท)

ผลติบณัฑิตที่มีคุณภาพ การบริหารจดัการ พัฒนาบคุลากร บริการวชิาการสร้างองค์ความรู้

76,250.00

๑๐๓,๓๐๐.๐๐

๔๔,๘๕๐.๐๐

๑๖๐,๗๕๐.๐๐

                        -   

32          160,750.00

33 68,660.00           

กจิกรรมที่ ๕ การประชมุเชงิปฏบิัติการการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านทักษะการ
ประเมนิคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 
๒๕๕9 (การประเมนิคุณภาพการศึกษา
ภายในปีการศึกษา ๒๕๕9 โดยเครือขา่ย/
สถาบันพระบรมราชชนก/กรรมการประเมนิ
ภายนอก)

กจิกรรมที่ 6 การจดัท าแผนพัฒนาคุณภาพ
ตามผลการประเมนิ

กจิกรรมที่ ๓การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านทักษะการประกนัคุณภาพการศึกษา
(การประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
ภาควชิา และระดับกลุ่มงาน ปีการศึกษา 
๒๕๕9)

กจิกรรมที่ ๔ การเตรียมความพร้อม
เพื่อรับการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับสถาบันจากเครือขา่ยภาคเหนือ/
สถาบันพระบรมราชชนกปีการศึกษา2559

กจิกรรมที่ ๒  
การเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจการประกนั
คุณภาพการศึกษา

โครงการประชมุเชงิปฏบิัติการเพื่อพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรด้านการประเมนิคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตรและสถาบัน

โครงการประชมุเชงิปฏบิัติการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านบริหารความเส่ียงและควบคุม
ภายใน

แผนปฏบิัติการ ปีงบประมาณ 2560 ๑๘๒



งบประมาณ รายได้ งบประมาณ รายได้ งบประมาณ รายได้ งบประมาณ รายได้ งบประมาณ รายได้ งบประมาณ รายได้
 ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม

ล าดบั โครงการ งบประมาณ (บาท)

ผลติบณัฑิตที่มีคุณภาพ การบริหารจดัการ พัฒนาบคุลากร บริการวชิาการสร้างองค์ความรู้

34       1,324,500.00

35          400,000.00

36

           17,600.00

             3,840.00

37 ๔,๕๐๔,๐๐๐

38

                        -   

      1,746,000.00

           10,000.00

กจิกรรมที่ ๑
๑.๑ ส ารวจจ านวนหนังสือทางการพยาบาล
และวทิยาศาสตร์สุขภาพในห้องสมดุประจ าปี 
๑.๒ ส ารวจความต้องการหนังสือทางการ
พยาบาลและวทิยาศาสตร์สุขภาพ

กจิกรรมที่ ๓ อบรมการใชฐ้านขอ้มลู
ออนไลน์ต่างๆให้กบัคณาจารยแ์ละนักศึกษา
พยาบาลทุกชั้นปี

โครงการพัฒนาการบริหารจดัการระบบ
สารสนเทศและห้องปฏบิัติการ

กจิกรรมที่ ๒ ๒ พัฒนาศักยภาพบุคลากร
และระบบบริหารจดัการห้องปฏบิัติการ

โครงการพัฒนาระบบโสตทัศนุปกรณ์เพื่อ
การศึกษา

กจิกรรมที่ ๒ จดัซ้ือหนังสือการพยาบาลและ
วทิยาศาสตร์สุขภาพ วารสารในประเทศและ
ต่างประเทศ

กจิกรรมที่ ๑ พัฒนาความรู้เกี่ยวกบัการการ
ใชฐ้านขอ้มลูส่ือโสต

โครงการพัฒนาสารสนเทศและฐานขอ้มลู

โครงการพัฒนาห้องปฏบิัติการพยาบาลและ
การพยาบาลเสมอืนจริง

โครงการการจดัหาทรัพยากรสารสนเทศ
ห้องสมดุ วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธ
ชนิราช (งานประจ า)

แผนปฏบิัติการ ปีงบประมาณ 2560 ๑๘๓



งบประมาณ รายได้ งบประมาณ รายได้ งบประมาณ รายได้ งบประมาณ รายได้ งบประมาณ รายได้ งบประมาณ รายได้
 ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม

ล าดบั โครงการ งบประมาณ (บาท)

ผลติบณัฑิตที่มีคุณภาพ การบริหารจดัการ พัฒนาบคุลากร บริการวชิาการสร้างองค์ความรู้

           60,000.00

39          149,415.00

40              6,775.00

41

           53,040.00

         126,500.00

        18,080.00

             8,000.00

42

174,000.00         

60,540.00           

91,430.00           
43

กจิกรรมที่ 2 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และอตัลักษณ์วทิยาลัย

โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรด้วย
ประชาสัมพันธ์

โครงการพัฒนาบุคคลกรในการจดัการสุขภาพ 
และสร้างความร่วมมอืระหวา่งประเทศ

กจิกรรมที่  3 ศึกษาดูงานแบบอยา่งการ
ด าเนินการด้านคุณธรรมในองค์กร 

กจิกรรมที่  4 คัดเลือกคนดีพุทธชนิราช
ต้นแบบ

กจิกรรมที่ 4 การปรับปรุงการให้บริการ
ห้องสมดุในเวลาและนอกเวลา

กจิกรรมที่ 1 พัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ์

กจิกรรมที่ 2  สนับสนุนการขบัเคล่ือน
ประชาสัมพันธเ์สริมสร้างภาพลักษณ์แก่
องค์กร

กจิกรรมที่ 3 ส่งเสริมส่ือประชาสัมพันธ์
วทิยาลัยฯ

กจิกรรมที่ 1 ใต้ร่มเบนทุกา น าพาคุณธรรม

โครงการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรสีเขยีว

โครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ซ้อมแผนการ
ปูองกนับรรเทาสาธารณภยัและคุ้มครองภยั ภยั
ธรรมชาติและภยั (งานประจ า)

โครงการพัฒนาวทิยาลัยให้เป็นองค์กรแห่ง
คุณธรรม

แผนปฏบิัติการ ปีงบประมาณ 2560 ๑๘๔



งบประมาณ รายได้ งบประมาณ รายได้ งบประมาณ รายได้ งบประมาณ รายได้ งบประมาณ รายได้ งบประมาณ รายได้
 ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม

ล าดบั โครงการ งบประมาณ (บาท)

ผลติบณัฑิตที่มีคุณภาพ การบริหารจดัการ พัฒนาบคุลากร บริการวชิาการสร้างองค์ความรู้

     750,000.00

     3,640,000.00

44 12,053,320.00    10,519,780.00   

45

60,820.00           

320,880.00      

46,760.00        

46

                     -   

     1,020,000.00

      133,400.00

867,600.00      

     1,782,000.00

151,600.00      

แผนการใชจ้า่ยการบริหารงานประจ า

กจิกรรมที่ 1 วเิทศสัมพันธภ์ายนอก 
(ประเทศฟิลิปปินส์)

กจิกรรมที่ 2 วเิทศสัมพันธภ์ายนอก 
(ประเทศญี่ปุุน)

กจิกรรมที่ 3 การพัฒนาศักยภาพทางการ
บริหาร

กจิกรรมที่ 4 การพัฒนาตามความเชี่ยวชาญ

กจิกรรมที่ 5 การพัฒนาตามโครงสร้างงานที่
รับผิดชอบ

กจิกรรมที่ 6 การพัฒนาภาษาองักฤษ

กจิกรรมที่ 1 ตรวจสุขภาพประจ าปี

กจิกรรมที่ 2 ประชมุเชงิปฏบิัติการสร้าง
เสริมสุขภาพทางด้านร่างกายและจติใจ

กจิกรรมที่ 2 การพัฒนาคุณวฒิุบุคลากร
ระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก 

โครงการพัฒนาความสามารถของบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญตามสมรรถนะ  (งานประจ า)

กจิกรรมที่ 1 จดัท าแผนการบริหารและ
แผนพัฒนาบุคลากร

กจิกรรมที่ 3 การเสริมสร้างความรู้ระบบ
จดัการสุขภาพแกอ่าจารยใ์นองค์กร

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกบัการ
จดัการสุขภาพ

แผนปฏบิัติการ ปีงบประมาณ 2560 ๑๘๕



งบประมาณ รายได้ งบประมาณ รายได้ งบประมาณ รายได้ งบประมาณ รายได้ งบประมาณ รายได้ งบประมาณ รายได้
 ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม

ล าดบั โครงการ งบประมาณ (บาท)

ผลติบณัฑิตที่มีคุณภาพ การบริหารจดัการ พัฒนาบคุลากร บริการวชิาการสร้างองค์ความรู้

-                   

-                   

47 85,600.00        

48 7,800.00      

49

21,260
50

๔๖,๗๐๐
51

813,600
6,982,550.00      2,097,398.27    52,600.00        1,344,800.00   30,510.00   6,080,000.00   -               315,105.00       17,221,625.00      10,580,600.00     3,413,720.00    5,410,000.00    รวมงบประมาณทั้งสิ้น 

กจิกรรมที่ 7 การบริหารความเส่ียงด้าน
บุคลากรวทิยาลัยฯ

กจิกรรมที่ 8  การจดัการความรู้ของกลุ่ม
งานทรัพยากรบุคคล

โครงการพัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษที่ ๒๑

โครงการประชมุเชงิปฏบิัติการการพัฒนาระบบ
ทะเบียนและการประเมนิผลการเรียนการสอน
ส าหรับอาจารยแ์ละเจา้หน้าที่

โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารหลักสูตร
พยาบาลพยาบาลศาสตรบัณฑิตปรับปรุง ปี
พ.ศ.๒๕๖๐

 โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารการศึกษา
 และการบริหารหลักสูตรในศตวรรษที2่1

ประชมุเชงิปฏบิัติการพัฒนาองค์กรตามอตั
ลักษณ์ของวทิยาลัยฯ

แผนปฏบิัติการ ปีงบประมาณ 2560 ๑๘๖



แผนปฏบิัติการ ปีงบประมาณ 2560 ๑๘๗



แผนปฏบิัติการ ปีงบประมาณ 2560 ๑๘๘



แผนปฏบิัติการ ปีงบประมาณ 2560 ๑๘๙



แผนปฏบิัติการ ปีงบประมาณ 2560 ๑๙๐



แผนปฏบิัติการ ปีงบประมาณ 2560 ๑๙๑



แผนปฏบิัติการ ปีงบประมาณ 2560 ๑๙๒



แผนปฏบิัติการ ปีงบประมาณ 2560 ๑๙๓



แผนปฏบิัติการ ปีงบประมาณ 2560 ๑๙๔



แผนปฏบิัติการ ปีงบประมาณ 2560 ๑๙๕



แผนปฏบิัติการ ปีงบประมาณ 2560 ๑๙๖



แผนปฏบิัติการ ปีงบประมาณ 2560 ๑๙๗



แผนปฏบิัติการ ปีงบประมาณ 2560 ๑๙๘



แผนปฏบิัติการ ปีงบประมาณ 2560 ๑๙๙



แผนปฏบิัติการ ปีงบประมาณ 2560 ๒๐๐



แผนปฏบิัติการ ปีงบประมาณ 2560 ๒๐๑


