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และวิเคราะห์โอกาศ ภยัคุกคาม และจดัทําแผนยทุธศาสตร์ที่สอดคล้องกบัแผนยทุธศาสตร์ของสถาบันบรมราชชนกฉบับประจําปีงบประมาณ 2563- 2567 
เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการดําเนินงานพัฒนาวิทยาลัยให้ครอบคลุมพันธกจิด้าน การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ ด้านการวิจยัด้านการบริการวิชาการ ด้านทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมและด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร และเมื่อได้มีการกํากบัติดตามการดําเนินงานในรอบ 6 เดือนแรกแล้ว เพื่อเป็นการพัฒนาวิทยาลัย
อยา่งต่อเนื่อง จงึได้มีการปรับปรุงแผนปฏบิัติการในรอบ 6 เดือนหลัง เพื่อให้สอดคล้องกบัประเด็นยทุธศาสตร์ ทั้งหมด 4 ประเด็นยทุธ์ เปูาประสงค์ทั้งหมด 6 
เปูาประสงค์ 8 กลยทุธ์ 9 แผนงานและตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนยทุธศาสตร์ทั้งหมด 18 ตัวชี้วัด ทั้งหมดนี้เพื่อให้วิทยาลัยกา้วสู่การเป็นสถาบันการศึกษาชั้น
นําทางการพยาบาล ที่ขบัเคล่ือนระบบสุขภาพชมุชนเป็นที่ยอมรับระดับสากล
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1. บริหารงานแบบมีส่วนร่วมด้วยหลักธรรมาภิบาล มุ่งผลสัมฤทธิ ์บํารุงขวัญกําลังใจแกบุ่คลากรและผู้มีผลงานเชิงประจกัษ์ทุกพนัธกจิ  และสร้างจติสานึกให้บุคลากรมี
ค่านิยมร่วมขององค์กร มีคุณธรรมจริยธรรมมุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก  
2. ส่งเสริมความเขม้แขง็ของเครือขา่ยและสร้างความร่วมมือด้านวิชาการ การวิจยั การพฒันานักศึกษา และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม กบัสถาบันอื่นๆทัง้ในและ
ต่างประเทศ 
3. ส่งเสริมการบริหารงบประมาณให้เกดิความคุ้มค่า คุ้มทุน โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจดัการเรียนการสอนและการจดักจิกรรมเสริมหลักสูตร เพือ่พฒันาศักยภาพของนักศึกษาให้มีสมรรถนะเชิงวิชาชีพบนพืน้ฐานการดูแลด้วย
หัวใจความเป็นมนุษย ์ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 โดยมีการบูรณาการกบัพนัธกจิด้านต่างๆ เพือ่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการจดัการเรียนการสอนเชิงสหสาขาวิชาชีพ (Inter-Professional Education) และการจดัการเรียนรู้ทีส่่งเสริมอตัลักษณ์นักศึกษาตามที่
วิทยาลัยกําหนด 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรของวิทยาลัยให้มีการพฒันาตนเองอยา่งต่อเนื่อง การพฒันาคุณวุฒิและสมรรถนะความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา และมีสมรรถนะการใช้
ภาษาองักฤษในการปฏิบัติงานและการส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ  
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรของวิทยาลัยปฏิบัติงานและดําเนินชีวิตตามจรรยาบรรณของขา้ราชการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และปฏิบัติงานภายใต้
หลักการวิทยาลัยคุณธรรมและค่านิยมร่วม MOPH 
3. ส่งเสริมการดําเนินงานวิทยาลัยคุณธรรม และพฒันาคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรของวิทยาลัยและนักศึกษาอยา่งต่อเนื่อง 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ทัง้การอนุรักษ์ การสืบสาน  และการเผยแพร่ ทัง้ภายในประเทศ
และต่างประเทศ 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานการบูรณาการการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่การจดัการเรียนการสอน การจดักจิกรรมเสริมหลัก
หลักสูตร และการสร้างเสริมสุขภาพ

นโยบายด้านการวจิัยและการผลิตผลงานวชิาการ

นโยบายการบริหารงานวทิยาลัย วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ปงีบประมาณ 2563

            วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา เป็นสถาบันการศึกษาระดับอดุมศึกษาชั้นนําทีมุ่่งบริหารจดัการแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ ์ เพือ่ให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพจงึได้
นโยบายด้านการบริหารจัดการ

นโยบายด้านการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษา

นโยบายด้านบคุลากร

นโยบายด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม
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1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของวิทยาลัยมีการพฒันาศักยภาพด้านการผลิตผลงานวิจยั นวตกรรม และผลงานวิชาการเพือ่สามารถขอรับทุนสนับสนุนจาก
ภายในวิทยาลัยและภายนอก 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของวิทยาลัยมีการเผยแพร่ผลงานวิจยั นวตกรรม และผลงานวิชาการทัง้ในระดับชาติและนานาชาติ 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรของวิทยาลัยมีการนําองค์ความรู้จากงานวิจยัและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในการพฒันาการจดัการเรียนการสอน  การพฒันาบุคลากร
  และการบริการวิชาการ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรของวิทยาลัยให้บริการวิชาการเชิงรุกเพือ่ตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม และเสริมสร้างความเขม้แขง็ให้กบัชุมชนอยา่ง
ต่อเนื่องและยั่งยนื 
2. ส่งเสริมการพฒันาศูนยก์ารพฒันาบุคลากรด้านสุขภาพทีต่อบสนองความต้องการของชุมชนและระบบสุขภาพของประเทศ และมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
3. ส่งเสริมการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาพฒันาการเรียนการสอนและการวิจยั 

1. เร่งรัดการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการบริหารจดัการของวิทยาลัย 
2. ส่งเสริมให้บุคลากรของวิทยาลัยใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการบริหารและตัดสินใจ และปฏิบัติงานทุกพนัธกจิอยา่งมีประสิทธิภาพ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการนําระบบการประกนัคุณภาพการศึกษามาใช้ในการบริหารจดัการองค์กรอยา่งต่อเนื่องและให้ความสําคัญกบัการประกนัคุณภาพการศึกษา
ทัง้ในระดับหลักสูตรและระดับสถาบัน 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของวิทยาลัยทุกระดับมีส่วนร่วมในการดําเนินงานตามพนัธกจิด้วยระบบคุณภาพ  
3. ส่งเสริมการสร้างเครือขา่ยการประกนัคุณภาพการศึกษา เพือ่การแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านประกนัคุณภาพการศึกษาเพือ่ให้เกดิแนวปฏิบัติทีดี่

นโยบายด้านการบริการวชิาการแก่สังคม

นโยบายด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ

นโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
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วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

แผนกลยทุธ์ปีงบประมาณ 2563-2567 สู่แผนปฎิบติัการ 2563
 วิสยัทศัน์ สถาบนัการศึกษาชัน้น าทางการพยาบาลท่ีขบัเคล่ือนระบบสขุภาพชมุชน เป็นท่ียอมรบัในระดบัสากล

ประเด็น

ยทุธศาสตร ์

Strategic Issues 

เป้าประสงค ์

Goal     

KPI 

เป้าประสงค1์  ผูส้ าเร็จ

การศกึษาทีม่คีณุภาพได ้

มาตรฐานสากลและมี

สมรรถนะเชงิวชิาชพีบน

พืน้ฐานการดแูลดว้ยหัว

ใจความเป็นมนุษย ์

เป้าประสงค2์  ผูส้ าเร็จ

การศกึษามสีมรรถนะดา้นการ
บรหิารจัดการดา้นสขุภาวะ
ชมุชนอยา่งยั่งยนื   

กลยทุธ3์  เสรมิสรา้งความเขม้แข็ง

ของความรว่มมอืกบัชมุชนและ

องคก์รภายนอกเพือ่รองรับสงัคม

ผูส้งูอาย ุ                                         

KPI 5  จ านวนผลงานวจิัยและผลงาน

วชิาการและนวตกรรมทีน่ า ไปใช ้

ประโยชนใ์นการพัฒนาสขุภาวะชอง

ชมุชนและ/หรอืสงัคม  

 KPI 6  สดัสว่นของเงนิทนุวจัิย

ภายนอกตอ่ทนุวจิัยภายใน 

 KPI 7  จ านวนผลงานวจัิย ผลงาน

วชิาการและนวตกรรม ทีท่ าร่วมกบั

มหาวทิยาลยั/หน่วยงานใน/และ/

หรอืตา่งประเทศ 

KPI 8  จ านวนผลงานวจิัยและผลงาน

วชิาการทีต่พีมิพใ์นวารสาร

ระดบัชาต/ินานาชาต ิ 

กลยทุธ ์

Strategic              

KPI 

 

 แผนงานที ่1 พัฒนา
สมรรถนะนักศกึษาใน
ศตวรรษที ่21และอตั
ลักษณ์บณัฑติ 
1.  โครงการพัฒนาการ
สง่เสรมิความคดิสรา้งสรรค์

และสนับสนุนการน าเสนอ
ผลงานวชิาการนักศกึษา 
2.โครงการเตรยีมพรอ้ม
นักศกึษาเพือ่การสอบวดั

ระดบัภาษาองักฤษ 
3. บรูณาการการจัดการ

เรยีนการสอนกบัพันธกจิ

วทิยาลยั  จ านวน 
5 รายวชิา 

แผนงาน/

โครงการ

ตอบสนอง

กลยทุธ ์

 

แผนงานที ่3 ยกระดับคณุภาพ

ผลงานวชิาการ วจัิยและนวตกรรม 

1.การพัฒนาศกัยภาพอาจารยเ์พือ่

การวจิัยและนวตักรรมทีม่ผีลกระทบ

สงู (Talent Researchers) / อาจารย์
นักวจิัยทีม่ศีกัยภาพสงู 

2.การพัฒนาสารสนเทศระบบบรหิาร

จัดการงานวจิัย 

แผนงานที ่4 สง่เสรมิการเผยแพร่

ผลงานงานวชิาการ  

1.สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวจิัย 

ผลงานวชิาการ และนวตักรรมใน

ระดบัชาตแิละนานาชาตจิัยและนว

ตกรรม 

ประเด็นยทุธศาสตร ์2   การสรา้ง

องคค์วามรูแ้ละนวตกรรมดา้น

สขุภาพเพือ่พัฒนาสขุภาวะของ

ชมุชนและสงัคมอาเซยีน 

ประเด็นยทุธศาสตร1์ การสรา้งก าลังคนดา้นสสขุภาพที่

มคีณุภาพตามมาตรฐานสากลสูช่มุชน 

 

 

  

ประเด็นยทุธศาสตร ์3  การพัฒนาศนูยก์ารเรยีนรู ้

ระดับสากลดา้นบรกิารวชิาการและใหบ้รกิาร

ทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุเพือ่สขุภาวะชมุชน

และสงัคมอาเซยีนทีย่ั่งยนื 

 
เป้าประสงค ์4 เป็น

ศนูยก์ลางการพัฒนา

บคุลากรดา้นสขุภาพ

ทีไ่ดรั้บการยอมรับ 

ระดับชาตหิรอื

นานาชาต ิ

 

กลยทุธ2์ พัฒนา

สมรรถนะนักศกึษาดา้น
การบรหิารจัดการดา้นสขุ
ภาวะชมุชน 

 
KPI4  รอ้ยละของผูส้ าเร็จ

การศกึษามผีลการการ
ประเมนิสมรรถนะดา้นการ

บรหิารจัดการดา้นสขุภาวะ
ชมุชนในระดบัดมีากขึน้ไป 

                                               

แผนงานที ่ 2 พัฒนา

สมรรถนะนักศกึษาดา้น

การบรหิารจัดการดา้นสขุ

ภาวะชมุชน     

 

1โครงการพัฒนาสมรรถนะ

นักศกึษาดา้นการบรหิาร

จัดการดา้นสขุภาวะชมุชน  

แผนงานที ่5 

ยกระดับคณุภาพการ

บรกิารวชิาการแก่

สงัคม 

1.พัฒนาศนูยก์าร

เรยีนรูแ้ละเครอืขา่ย

บรกิารวชิาการดา้น

สขุภาพ 

2.การพัฒนาสถาน

ประกอบการพยาบาล

และการผดงุครรภ ์

กลยทุธท์ี ่6  

ยกระดับ

คณุภาพระบบ

เทคโนโลยี

สารสนเทศเพือ่

การตัดสนิใจ 

 KPI 14 ระดบั

คณุภาพ

โครงสรา้งพืน้ฐาน

ไดม้าตรฐาน 

 KPI 15 ระดบั

คณุภาพ

เทคโนโลยี

สารสนเทศเพือ่ใช ้

ในการตดัสนิใจ

ของผูบ้รหิาร

สถาบนั 

แผนงานที ่7  

ยกระดับคณุภาพ

เทคโนโลยี

สารสนเทศเพือ่

การตัดสนิใจ 

1.โครงการพัฒนา/

ปรับปรุงระบบ

คอมพวิเตอร ์

กลยทุธท์ี ่7   

พัฒนาและ
ปรับปรงุ
วทิยาลัยสู ่
Green College 
 

KPI 16  ระดบั

ความส าเร็จของ

การพัฒนา

วทิยาลยัสูG่reen 

College 

 

 

 

 

 

กลยทุธ4์ ยกระดับ

คณุภาพการบรกิาร

วชิาการแกส่งัคม 

KPI 9  จ านวน

หลกัสตูรฝึกอบรมที่

ไดรั้บมาตรฐานและ

ตอบสนองความ

ตอ้งการระบบสขุภาพ

ระดบัชาต ิ

KPI 10  รอ้ยละ

หลกัสตูรฝึกอบรมทีม่ี

คา่ NPS มากกวา่ 7 

ขึน้ไป 

กลยทุธท์ ี ่8  

สง่เสรมิองคก์ร

แหง่ความสขุ 

KPI17  รอ้ยละ

ของบคุลากรทีม่ี
ผลการประเมนิ
ความสขุในการ

ท างานเพิม่ขึน้ 
 
KPI18  รอ้ยละ

ของ 
บคุลลากรทีม่ี
คณุภาพชวีติการ
ท างานในระดบัดี

ขึน้ไป 

 

 

                                       

เป้าประสงค5์ เป็น

ศนูยก์ลางการใหบ้รกิาร

ทางการแพทยแ์ละการ

สาธารณสขุทีไ่ด ้

มาตรฐานและเป็นที่

ยอมรับ ระดับชาตหิรอื

นานาชาต ิ       

แผนงานที ่8 

พัฒนาวทิยาลัยสู ่

Green College 

1.โครงการพัฒนา

วทิยาลยัสเีขยีว

(GreenCollege 

) 

 

แผนงานที ่9
สง่เสรมิองคก์รณ์
แหง่ความสขุ  
1.โครงการ

เสรมิสรา้งองคก์ร
แหง่ความสขุ
(Happy 

Workplace) 

2.โครงการขยับ
อกีนดิ ชวีติ

เปลีย่น  
3.โครงการ

ความสขุของการ
คดิบวกและ

เทคนคิการ

สือ่สารอยา่งมี
ความสขุใน

องคก์ร 

กลยทุธ1์ พัฒนา

สมรรถนะนักศกึษาใน

ศตวรรษที ่21และอตั

ลักษณ์บณัฑติ 

KPI1 รอ้ยละของผูส้ าเร็จ

การศกึษามผีลการสอบ

ภาษาองักฤษระดบัดขีึน้ไป  

KPI2 จ านวนผลงาน

นักศกึษาทีไ่ดรั้บรางวลัใน

ระดบัชาต/ินานาชาต ิ 

KPI3 รอ้ยละของบณัฑติทีม่ี

ผลการประเมนิคณุภาพ

บณัฑติดา้นการบรกิารดว้ย

หัวใจความเป็นมนุษยใ์น

ระดบัดมีากขึน้ไป 

เป้าประสงคุ6์ เป็นสถาบนัอดุมศกึษาทีม่คีณุภาพในการบรหิาร
จัดการภายใตห้ลักธรรมาภบิาล 

 

 

ประเด็นยทุธศาสตร ์4 การเป็นสถาบนัอดุมศกึษาทีม่คีณุภาพ

ในการบรหิารจัดการภายใตห้ลักธรรมาภบิาล    

 

เป้าประสงค ์3 มผีลงานวจัิย 

ผลงานวชิาการและ นวตกรรมทีม่ี

คณุภาพสามารถน าไปใชป้ระโยชน์

เพือ่พัฒนาสขุภาวะชมุชนและ

สงัคมอาเซยีน 

แผนงานที ่6  ยกระดับ

ศักยภาพอาจารยป์ระจ า

สูค่วามเชีย่วชาญ 

1.โครงการเสรมิสรา้ง

ความรู ้พัฒนาสมรรถนะ

ตามความเชีย่วชาญใน

สายงานวชิาการของ

อาจารย ์ใน 5 สาขาหลกั  

กลยทุธ5์  ยกระดับ

อาจารยป์ระจ าสูค่วาม

เชีย่วชาญ 

KPI 11   จ านวนบคุลากร

ทีไ่ดรั้บการยอมรับจาก

หน่วยงานภายนอก 

ระดบัชาต/ิอาเซยีน ใน

การพจิารณาผลงาน

วชิาการ  

KPI 12  รอ้ยละของ

บคุลากรทีไ่ดรั้บเชญิเป็น

วทิยากรจากนหน่วยงาน

ภายนอกระดบัชาต/ิ

อาเซยีน 

KPI 13 รอ้ยละของ

อาจารยป์ระจ าทีม่คีณุวฒุิ

ปรญิญาเอกตรงตาม

สาขาทีเ่ปิดการเรยีนการ

สอนหรอืสาขาที่

เกีย่วขอ้ง 
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กลุ่มงาน งบลงทะเบยีน งบจัดสรร

แผนงานที ่1  พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาในศตวรรษที ่21และอัตลักษณบ์ณัฑิต 110,400 5.45 18,400 1.25 92,000 16.52 2

แผนงานที ่2
พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาดา้นการบรหิารจัดการดา้นสุขภาวะ
ชมุชน

0 0.00 0 0.00 0 0.00 0

แผนประจ า งานประจ าหลักสูตรและ ทะเบยีนวัดผล 197,960 9.78 159,040 10.84 38,920 6.99 100,000.00     10
แผนประจ า กลุ่มการพยาบาลเดก็และบรหิารการพยาบาล 228,319 11.28 228,319 15.56 0 0.00 7
แผนประจ า กลุ่มการพยาบาลจิตเวชและการพยาบาลชมุชน 433,016 21.39 300,136 20.45 132,880 23.86 11
แผนประจ า กลุ่มการพยาบาลสูตศิาสตร์ 554,119 27.37 409,119 27.87 145,000 26.04 11
แผนประจ า กลุ่มการพยาบาลผู้ใหญแ่ละผู้สูงอายุ 402,710 19.89 352,710 24.03 50,000 8.98 8
แผนประจ า ท านุฯบ ารงุศิลป 35,578 1.76 0 0.00 35,578 6.39 3
แผนประจ า พัฒนานักศึกษา 62,440 3.08 0 0.00 62,440 11.21 2
แผนประจ า บรกิารนักศึกษา 0 0.00 0 0.00 0 0.00      133,650.00 1

รวมวิชาการ 2,024,542 100.00 1,467,724 100.00 556,818 100.00      233,650.00 55
แผนงานที ่3 ยกระดบัคุณภาพผลงานวิชาการ วิจัยและนวตกรรม 200,000 6.93 50,000 31.03 150,000 5.50 2
แผนงานที ่4 ส่งเสรมิการเผยแพรผ่ลงานงานวิชาการ วิจัยและนวตกรรม 1,775,000 61.50 0 0.00 1,775,000 65.14 1
แผนงานที ่5 ยกระดบัคุณภาพการบรกิารวิชาการแก่สังคม 76,290 2.64 76,290 47.34 0 0.00                  -   1
แผนประจ า วิจัยและผลงานสรา้งสรรค์ งานวิเทศสัมพันธ์ 824,855 28.58 24,855 15.42 800,000 29.36 3
แผนประจ า บรกิารวิชาการ 10,000 0.35 10,000 6.21 0 0.00 490,000.00     2

รวมวิจัย 2,886,145 100.00 161,145 100.00 2,725,000 100.00      490,000.00                    -   9
แผนงานที ่6  ยกระดบัศักยภาพอาจารย์ประจ าสู่ความเชีย่วชาญ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
แผนงานที ่7 ยกระดบัคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการตดัสินใจ 281,000 3.30 0 0.00 281,000 4.82 2
แผนงานที ่8 พัฒนาวิทยาลัยสู่ Green College 633,060 7.43 165,560 6.14 467,500 8.02 1
แผนงานที ่9 ส่งเสรมิองค์กรณแ์หง่ความสุข 31,610 0.37 4,755 0.18 26,855 0.46 3
แผนประจ า งานพัฒนาคุณภาพวารสารและโครงการต ารา 64,720 0.76 16,000 0.59 48,720 0.84      113,900.00 1
แผนประจ า งานพัฒนาองค์กรคุณธรรม 31,000 0.36 31,000 1.15 0 0.00 4
แผนประจ า งานนโยบายเพ่ือสังคม 0 0.00 0 0.00 0 0.00      826,960.00 2
แผนประจ า ประกันคุณภาพ การบรหิารความเสี่ยง และควบคุมภายใน 167,650 1.97 167,650 6.22 0 0.00 2
แผนประจ า งานบรหิารและพัฒนาทรพัยากรบคุคล 618,870 7.26 265,870 9.86 353,000 6.06 2
แผนประจ า เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบรกิาร 400,000 4.69 0 0.00 400,000 6.86 2
แผนประจ า สิ่งสนับสนุนการศึกษา 275,260 3.23 50,260 1.86 225,000 3.86 5
แผนประจ า หอ้งสมดุ 392,748 4.61 5,000 0.19 387,748 6.65 2
แผนประจ า งานยุทธศาสตรแ์ละแผน 30,000 0.35 30,000 1.11 0 0.00 1
แผนประจ า งานบรหิาร 4,065,573 47.70 1,960,132 72.70 2,105,442 36.13 1,232,500.00    6
แผนประจ า งานพัสดุ 1,531,661 17.97 0 0.00 1,531,661 26.29 1

รวมบรหิาร 8,523,153 100.00 2,696,227 100.00 5,826,926 100.00      940,860.00     1,232,500.00 34
3,107,360 23.13 315,005 7.28 2,792,355 30.66 0 0

10,326,480 76.87 4,010,091 92.72 6,316,389 69.34 1,664,510 1,232,500
13,433,840 100.00 4,325,096 100.00 9,108,744 100.00    1,664,510.00     1,232,500.00รวมงบแผนกลยุทธ์และ แผนประจ า

รวมงบประมาณแผนประจ า

จ านวน
โครงการแผนปฏบิตัทิีถ่่ายทอดจากแผนกลยุทธ์ และแผนงานประจ า

รวมใชง้บ
(อุดหนุน+รายได)้

รอ้ยละงบ
(อุดหนุน+รายได)้

ฝุายวจิัยและ
บริการ
วชิาการ

(7.67:33.45)
t=21.50

รวมงบประมาณแผนกลยุทธ์

ฝ่ายบรหิาร
(อุดหนุน:
รายได=้

65.15:59.37)
total=62.05

ฝุายวชิาการ
และกิจการ
นักศึกษา
(อุดหนุน:
รายได้=

27.18:7.18)
total=16.45

แผนงบประมาณ ปีงบประมาณ 2563 
ฝ่าย

งบอุดหนุนขอใช้
รอ้ยละ

งบอุดหนุน



งบรายไดข้อใช้

รอ้ยละงบ
รายได้

งบอ่ืนๆ
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แผนปฏิบัตกิารฝ่ายวิชาการตอบสนอง

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่ 1  การสร้างกําลังคนด้านสสุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลสู่ชุมชน
เป้าประสงค์1  ผู้สําเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลและมีสมรรถนะเชิงวิชาชีพบนพื้นฐานการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
กลยทุธ1์ พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาในศตวรรษที่ 21และอตัลักษณ์บัณฑิต
ตวัชี้วัดความส าเร็จของแผนกลยทุธ์

 KPI1 ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษามีผลการสอบภาษาองักฤษระดับดีขึ้นไป (ร้อยละ10)
 KPI2 จํานวนผลงานนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในระดับชาติ/นานาชาติ (1รางวัล)
 KPI3 ร้อยละของบัณฑิตที่มีผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตด้านการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ในระดับดีมากขึ้นไป (ร้อยละ10)

แผนงานที่  1 พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาในศตวรรษที่ 21และอตัลักษณ์บัณฑิต
PI 1 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะศตวรรษที่ 21และอตัลักษณ์บัณฑิตผ่านในระดับดีขึ้นไป (ร้อยละ 80)

วิธีประเมินความส าเร็จ  ประเมินตามตัวชี้วัดความสําเร็จเมื่อส้ินสุดปีการศึกษาหรือ ปีงบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม       จํานวนโครงการ 3 โครงการ

เป้าประสงค์2  ผู้สําเร็จการศึกษามีสมรรถนะด้านการบริหารจัดการด้านสุขภาวะชุมชนอย่างยัง่ยืน
กลยทุธ2์ พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาด้านการบริหารจัดการด้านสุขภาวะชุมชน

KPI4  ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษามีผลการการประเมินสมรรถนะด้านการบริหารจัดการด้านสุขภาวะชุมชนในระดับดีมากขึ้นไป (ร้อยละ10)
แผนงานที2่    พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาด้านการบริหารจัดการด้านสุขภาวะชุมชน

PI 1  ร้อยละบุคคลในชุมชนที่มีความพึงพอใจในการจัดกจิกรรมด้านการบริหารจัดการด้านสุขภาวะชุมชนของนักศึกษาอยูใ่นระดับดีขึ้นไป(ร้อยละ 80)
วิธีประเมินความส าเร็จ  ประเมินตามตัวชี้วัดความสําเร็จเมื่อส้ินสุดปีการศึกษาหรือ ปีงบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม       จํานวนโครงการ 1 โครงการ

พันธกิจที่ 1 ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกบัแนวนโยบายแห่งรัฐ เพื่อให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและทักษะในวิชาชีพ มีคุณธรรม 
จริยธรรม 
มีความสานึกต่อสังคมและเพื่อให้มีศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเอง

แผนปฏิบัตกิารฝ่ายวิชาการประจ าปีงบประมาณ 2563

พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมและทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ
1.  โครงการ
พัฒนาการส่งเสริม
ความคิด
สร้างสรรค์และ
สนบัสนนุการ
นําเสนอผลงาน
วิชาการนกัศึกษา
กลุ่มเปาูหมาย 
กจิกรรมที่1และ 2
 : นกัศึกษาที่
ลงทะเบยีนเรียน 
ใน 4 วิชา ที่
ดําเนนิการพัฒนา
นวัตกรรม
กลุ่มเปาูหมาย 
กจิกรรมที ่3 : 
นกัศึกษาจํานวน 
10 คน ทีไ่ด้รับ
คัดเลือกเปน็
ตัวแทนในการ
นําเสนอผลงาน
นวัตกรรม

1.เพือ่
ส่งเสริม
ทักษะ
ความคิด
สร้างสรรค์
ในนักศึกษา
2.พฒันา
ทักษะการ
นําเสนอ
ผลงาน 

1. บรูณาการส่งเสริม
นกัศึกษาในการ
พัฒนานวัตกรรม/
ผลงานสร้างสรรค์กบั
การเรียนการสอน 
(มอบหมายนกัศึกษา
ใหท้ํานวตกรรมใน
รายวิชา 4 รายวิชา 
จาก 4 กลุ่มรายวิชา 
2. จัดเวทกีาร
นําเสนอผลงาน
นวัตกรรม/งาน
สร้างสรรค์ใหก้บั
นกัศึกษา (ภายใน
วิทยาลัย) โดยเชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกมาวิพากษ์
3. จัดหาเวทนีําเสนอ
และสนบัสนนุการไป
นําเสนอผลงานนวตก
รรมนอกสถาบนั

1.จํานวนรายวิชา
วิชาทีจ่ัดการ
เรียนการสอนที่
ส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์
2.จํานวนผลงาน
นวัตกรรม
นกัศึกษาทีไ่ป
นําเสนอ ที่
นําเสนอเวที
ภายนอก และ
ได้รับรางวัล
3.จํานวน(จํานวน
รางวัล)นกัศึกษาที่
ได้รับรางวัล

1. มีอย่าง
น้อย 4 
รายวิชา 
(จาก 4 กลุ่ม
วิชา)
2. อย่างน้อย
 5 ผลงาน
3. จาํนวน
รางวัลที่
ได้รับ ≥ 3 
รางวัล

ตค. 2562- 
กย. 2563

0 0 52,000 40,000 กิจกรรมที ่1 และ 2
1. ค่าวัสดุสนบัสนนุการจัดทํานวัตกรรมนกัศึกษา 2,000
บ.*4 รายวิชา = 8,000 บ.
2.ค่าไวนลิในการนําเสนอผลงาน 400 บาท* 15 ผลงาน =
 6,000 บ
3.ค่าตอบแทนกรรมการวิพากษ์ผลงาน 400*3 ชม.*3 คน
 = 3,600 บาท
4.ค่าอาหารว่างอาจารยผู้์วิพากษ์และนกัศึกษา 100 คน*
35 บาท = 3,500 บาท รวมเงินกจิกรรม 1 และ 2 =  
21,100 บาท
กิจกรรมที ่3(รายได้)
1. ค่าลงทะเบยีน 3,000 บ.จํานวน 10 คน = 30,000
2. ค่าทีพ่ัก 1,500 บ.*5หอ้ง*3คืน = 22,500 บ. 
3. ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง 6,000  บ.
4. ค่าเบีย้เล้ียง 7,200 บ. (10คน*3วัน*240 บ.) 
5.ค่าเบีย้เล้ียงพขร.240บ.*3วัน=720 บ.
6.ค่าทีพ่ัก พขร. 800* 3 วัน=2,400 บาท
7.ค่าลงทะเบยีนอาจารย ์3.000 บ.จํานวน 2 คน =6,000
 บาท
8.ค่าทีพ่ักอาจารย ์1,500 บาท 3 คืน=4,500 บาท
9.ค่าเบีย้เล้ียงอาจารย ์1,440 บ. (2คน*3วัน*240 บ.)
รวมเงินกจิกรรมที ่3 = 21,060 (อุดหนนุ)+ 59,700 
(รายได้)=80,760 บาทรวม 3 กิจกรรม = 101,860 บ. 

92,000    0 ดร.ดลนภา

กลยุทธ1์พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาในศตวรรษที ่21และอัตลักษณ์บณัฑิต
    KPI1 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษามีผลการสอบภาษาอังกฤษระดบัดขีึน้ไป (ร้อยละ10)

แผนงานที่  1 พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาในศตวรรษที ่21และอัตลักษณ์บณัฑิต

    PI 1 ร้อยละของนักศึกษาทีไ่ดร้ับการพัฒนาสมรรถนะศตวรรษที ่21และอัตลักษณ์บณัฑิตผ่านในระดบัดขีึน้ไป (ร้อยละ 80)

โครงการ/
กลุม่เปา้หมาย

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตวัชีค้วามส าเร็จ เปา้หมาย
ความส าเร็จ

ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใชเ้งิน

    KPI2 จ านวนผลงานนักศึกษาทีไ่ดร้ับรางวัลในระดบัชาติ/นานาชาต ิ(1รางวัล)
    KPI3 ร้อยละของบณัฑิตทีม่ีผลการประเมินคุณภาพบณัฑิตดา้นการบริการดว้ยหวัใจความเปน็มนุษย์ในระดบัดมีากขึน้ไป (ร้อยละ10)

ผู้รับผิด
ชอบทีต่ัง้ไว้เบกิจ่ายตามไตรมาส รายการเบกิจ่าย หมวดงบประมาณ

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่1  การสร้างก าลังคนดา้นสสุขภาพทีม่ีคุณภาพตามมาตรฐานสากลสูช่มุชน
เปา้ประสงค์1  ผู้ส าเร็จการศึกษาทีม่ีคุณภาพไดม้าตรฐานสากลและมีสมรรถนะเชงิวิชาชพีบนพ้ืนฐานการดแูลดว้ยหวัใจความเปน็มนุษย์                                                                         

ac63-stg1-plan1main-1 
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ

โครงการ/
กลุม่เปา้หมาย

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตวัชีค้วามส าเร็จ เปา้หมาย
ความส าเร็จ

ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใชเ้งิน ผู้รับผิด
ชอบทีต่ัง้ไว้เบกิจ่ายตามไตรมาส รายการเบกิจ่าย หมวดงบประมาณ

2.โครงการ
เตรียมพร้อม
นักศึกษาเพือ่การ
สอบวัดระดับ
ภาษาอังกฤษ
กลุ่มเปูาหมาย.: 
นักศึกษาชัน้ปีที ่
1-4 ปีการศึกษา 
2562 จาํนวน 
451 คน

1.นักศึกษา 
ได้รับการ
ทดสอบ
ภาษาอังกฤษ
ตามที ่สบช. 
กําหนด
2.เพือ่เตรียม
ความพร้อม
นักศึกษา
ก่อนการสอบ

1.เตรียมความ
พร้อมในการสอบ
โดยเชิญวิทยากร
ภายนอกมาบรรยาย
ใหน้ักศึกษา 
 2.จัดดําเนินการ
สอบตามระยะเวลา
ที ่สบช. กําหนด 
(เสาร์สัปดาหแ์รก
ของเดือนกันยายน
และ เสาร์สุดท้าย
ของเดือน
กุมภาพนัธ์) 

1. ร้อยละ 
นักศึกษาของ
แต่ละชัน้ปี สอบ
ผ่าน
ภาษาอังกฤษ
ตามเกณฑ์ของ 
สบช. 
2.ร้อยละของ
นักศึกษาได้รับ
การเตรียม
ความพร้อม
ก่อนการสอบ 
จาํนวน 2 คร้ัง
ต่อภาคการศึกษา

1.ร้อยละ 40

2.ร้อยละ 
100

คร้ังที ่1
มค-กพ. 63
คร้ังที ่2 
สค-กย. 63

0 0 0 18,400  1) ค่าตอบแทนวิทยากร 400 บ.* 7ชม.* 4วัน(ชัน้ปี
ละ1วัน)* 2 คร้ัง = 22,400 บ.
2) ค่าตอบแทนอาจารย์ทํางานนอกเวลา(คุมสอบ) 
420 บ.* 10คน* 2 คร้ัง = 8,400 บ.
3) ค่าจ้างเหมาจ่ายถ่ายเอกสาร 3,000 บ.
รวมเงินโครงการ 33,800 บ.

18,400     0 0 ดร.ดลนภา

0 0 52,000 58,400 18,400 92,000 0รวมงบประมาณแผนงานที่1

ac63-stg1-plan1main-2 
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ
1. โครงการ
พฒันาศักยภาพ
อาจารยด้์าน
การจดัการ
เรียนการสอน
โดยใช้ ICT เพื่อ
ส่งเสริมทกัษะ
ทางปญัญา
กลุ่มเปาูหมาย
-อาจารยป์ระจํา
 จํานวน 48 คน

เพื่อพฒันา
ทกัษะการสอน
อาจารยโ์ดยใช้ 
ICT 

จดัการอบรม
อาจารยเ์ร่ือง
การใช้ google 
form และ 
โปรแกรมอื่นๆ 
ในการจดัการ
เรียนการสอน

จํานวน
อาจารยท์ี่ใช้
โปรแกรม ICT 
ในการจดัการ
เรียนการสอน

อาจารยร้์อย
ละ 80 ระยะที่
 2 มกราคม 
2563

ระยะที่ 1 
ตุลาคม 2562
ระยะที่ 2 
มกราคม 
2563

0 0 10,560 10,560 1. ค่าอาหารกลางวนั ผู้เข้าอบรม = 150 บ. * 48 
คน * 2 คร้ัง = 14,400 บ.
2. ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 35* บาท * 48 คน* 
2 มื้อ * 2 คร้ัง = 6,720 บ.
รวมเงิน 21,120 บ.

21,120 0 0 อ.วราภรณ์

2.โครงการ
พฒันา
สมรรถนะ
นกัศึกษาเพื่อมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
การสอน
กลุ่มเปาูหมาย
นกัศึกษาที่เข้า
แข่งขันทกัษะ
ทางวชิาการ

1. เพื่อพฒันา
สมรรถนะ
นกัศึกษาใหม้ี
ความพร้อมที่
เข้าแข่งขัน
ทกัษะทาง
วชิาการ

1.จดัสอนเสริม
นอกเวลาโดย
อาจารยป์ระจํา
และอาจารย์
พเิศษ
2.ฝึกซ้อม
ทกัษะการ
ปฏบิติัทางการ
พยาบาลโดยใช้
หุ่นเสมือนจริง

1.ร้อยละ
นกัศึกษาที่มี
สมรรถนะผ่าน
เกณฑ์การ
ประเมิน

ร้อยละ 100 ตค.62-กย. 
63

0 0 8,000 8,000 1. ค่าสอน ชม.ละ 400 บ. จํานวน 40 ชม.=16,000
 บ.

16,000 0 0 อ.วราภรณ์

ระยะเวลา
ด าเนินการ

 แผนงานประจ า งานวิชาการและการเรียนการสอน
โครงการ/

กลุ่มเปา้หมาย
งบประมาณ รายละเอียดการใชเ้งิน ผู้รับผิด

ชอบ
วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตวัชี้

ความส าเร็จ
เปา้หมาย

ความส าเร็จ ที่ตั้งไว้เบกิจ่ายตามไตรมาส รายการเบกิจ่าย หมวดงบประมาณ

ac63-main-1 

ac63-main-3 

ac63-main-1 

ac63-main-3 

ac63-main-1 

ac63-main-3 
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ

ระยะเวลา
ด าเนินการ

โครงการ/
กลุ่มเปา้หมาย

งบประมาณ รายละเอียดการใชเ้งิน ผู้รับผิด
ชอบ

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตวัชี้
ความส าเร็จ

เปา้หมาย
ความส าเร็จ ที่ตั้งไว้เบกิจ่ายตามไตรมาส รายการเบกิจ่าย หมวดงบประมาณ

3. โครงการ
พฒันา
ประสิทธภิาพ
การจดัการ
เรียนการสอน
กลุ่มเปาูหมาย 
จํานวน 48 คน
1.
คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร
2.อาจารย์
ประจําทกุคน

1.สนบัสนนุ
การวางแผน 
การกํากบั
ติดตาม และ
การ
ประเมินผล
การจดัการ
เรียนการสอน
2.พฒันา
ศักยภาพ
อาจารยด้์าน
การสอน
ภาคทฤษฎี
และปฏบิติั

1.จดัประชุม
เพื่อวางแผน 
กํากบัติดตาม 
และ
ประเมินผลการ
จดัการเรียน
การสอน
2.นเิทศการ
สอน
ภาคทฤษฎแีละ
ปฏบิติั
3.ประสาน
แผนการฝึก
ภาคปฎบิติั

1.มีการ
ประชุมตาม
แผน

1.มีการ
ประชุมอยา่ง
นอ้ยภาค
การศึกษาละ 
1 คร้ัง
2.มีการกํากบั
ติดตามนเิทศ
อาจารยท์ี่มี
ผลการ
ประเมินตํ่า
กวา่ 3.5 ร้อย
ละ 100

ตค.62-กย. 
63

0 0 18,000 20,250 1. ค่าอาหารกลางวนัในการประชุมและสัมนา
วชิาการ จํานวน 3 คร้ังๆละ 150 บ. จํานวน 49 
คน= 22,050 บ.
2.ค่าเบี้ยเล้ียงการประสานแผนฝึกและออกนเิทศ
การสอน จํานวน 6 คน * 240 บ.จํานวน 5 วนั = 
7,200 บ.
3. ค่าเหมาบริการถ่ายเอกสารเ  9,000 บาท
-เล่มคู่มือจดัการศึกษา 60 เล่ม*100 บาท = 6,000
 บาท
-เล่มคู่มือการปฏบิติังานวชิาการ 30 เล่ม*100 = 
3,000 บาท
รวมเงิน 38,250 บ.

38,250 0 0 ดร.ดลนภา

4. โครงการ
ส่งเสริมการบรู
ณาการความรู้สู่
การปฏบิติัของ
อาจารย์
พยาบาล (พตส.)

1.เพื่อส่งเสริม
บรูณาความรู้ 
และการ
พฒันาทกัษะ
การปฏบิติัการ
พยาบาล

จดัตารางการ
ขึ้นนเิทศที่ตรง
ตามสาขาและ
ความเชี่ยวชาญ

กจิกรรม
พฒันาการบรู
ณาการความรู้
สู่การปฏบิติั

อยา่งนอ้ย 8 
ชม.ต่อสัปดาห์

ตค.62-กย.63 0 0 0 0 ค่าตอบแทนวชิาชีพรายเดือนของอาจารยท์ี่เปน็
ข้าราชการ 38 คนเบกิจา่ยจากงบประมาณส่วนกลาง

0 0 0 อ.สมัยพร

ac63-main-4 

ac63-main-5 

ac63-main-4 

ac63-main-5 

ac63-main-4 

ac63-main-5 
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ

ระยะเวลา
ด าเนินการ

โครงการ/
กลุ่มเปา้หมาย

งบประมาณ รายละเอียดการใชเ้งิน ผู้รับผิด
ชอบ

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตวัชี้
ความส าเร็จ

เปา้หมาย
ความส าเร็จ ที่ตั้งไว้เบกิจ่ายตามไตรมาส รายการเบกิจ่าย หมวดงบประมาณ

5. โครงการ
พฒันานกัศึกษา
เปน็นกัปฏบิติั
ในคลินคิ
กลุ่มเปาูหมาย
นกัศึกษา
พยาบาลศาสตร์
 ชั้นปทีี่ 2- 4

1. เพื่อทวน
สอบทกัษะ
ปฏบิติัของ
นกัศึกษา
2.เพื่อเตรียม
ความพร้อม
ทกัษะกอ่นการ
สําเร็จ

ระยะ 1ขั้น
เตรียมการ
ประสานงาน
ระยะ 2  ขั้น
การสอบทกัษะ
 หลังการฝึก
ภาคปฏบิติั ชั้น
ป ี2 
ระยะ 2 ขั้น
การสอบทกัษะ
ทางการ
พยาบาลกอ่น
สําเร็จการศึกษา
ระยะ 3 ขั้น
การสอนทกัษะ
บติัการพยาบาล
ในคลีนคิที่
จําเปน็ (หลัง
การฝึก
ภาคปฏบิติั)

1.นศ.ทกุคน
ผ่านเกณฑ์
การประเมิน
ทกัษะ
ปฏบิติัการทาง่
คลีนคิที่กําหนด
2. นศ.ทกุคน
ผ่านเกณฑ์
การประเมิน
ด้านทกัษะการ
เรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21

1.นศ.ผ่าน
เกณฑ์การ
ประเมิน
ทกัษะ
ปฏบิติัการ
ทาง่คลีนคิที่
กําหนด ไม่
นอ้ยกวา่ร้อน
ละ60  2. นศ.
ผ่านเกณฑ์
การประเมิน
ด้านทกัษะการ
เรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21
 ร้อยละ100

ระยะ 3  
คร้ังที1่วนัที่ 
21-28 
เมษายน
2562
คร้ังที่ 2วนัที่
 1-6 กค.
2562

0 0 12,100 13,150 ระยะ 3 
ค่าอาหารกลางวนั 120 บาท* 25 คน * 3 วนั = 
9000 บาท
ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 2 มื้อ/วนั 35*2* 25 คน
 * 3 วนั = 5250 บาท
ค่าเหมาจา่ยถ่ายเอกสาร 1,000 บ.
รวม 15250 บาท

15,250 0 0 อ.บําเพญ็

ac63-main-6 ac63-main-6 ac63-main-6 
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ

ระยะเวลา
ด าเนินการ

โครงการ/
กลุ่มเปา้หมาย

งบประมาณ รายละเอียดการใชเ้งิน ผู้รับผิด
ชอบ

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตวัชี้
ความส าเร็จ

เปา้หมาย
ความส าเร็จ ที่ตั้งไว้เบกิจ่ายตามไตรมาส รายการเบกิจ่าย หมวดงบประมาณ

6.โครงการ
ปฐมนเิทศและ
เตรียมความ
พร้อมนกัศึกษา
ใหม่
กลุ่มเปาูหมาย
100
(ค่าลงทะเบยีน
คนละ 1000 
บาท)

1.เตรียม
นกัศึกษาด้าน
การปรับตัว 
และด้าน
วชิาการ

1.แนะนํา
หลักสูตร 
อาจารย ์การ
จดัการเรียน
การสอน 
สถานที่ 
2.จดักจิกรรม
ส่งเสริมการ
ปรับตัว
3.ปรับพื้นฐาน
ภาษษองักฤษ 
คณิตศษสตร์ 
และ
วทิยาศาสตร์

1.จํานวน
นกัศึกษาที่
ได้รับการ
เตรียมความ
พร้อม
2.คะแนน
องักฤษ และ
คณิตศาตร์
3.คะแนน
ทศันคติ

1.นกัศึกษา
ร้อยละ 95 
ได้รับการ
เตรียมความ
พร้อม
2.คะแนน
องักฤษและ
คณิตศษตร์
ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 50

สค.2563 0 0 0 100,000 1). ค่าเหมารถไปปฐมนเิทศ มช.12,000 บ. จํานวน 
2 คัน เทา่กบั 24,000 บ.
2).ค่าอาหารวา่งนกัศึกษา 100 คน*25บาท*2มื้อ=
5,000 บ.
3).ค่าวทิยากร 28 ชม.*400บ.=11,200บ.(องักฤษ
14ชม.คณิต14ชม.)
4.)ค่าเดินทาง 240*4คร้ัง=960บ.
5).ค่าวสัดุ 2,000 บ.
-ปาูยไวนลิชื่อโครงการ 500 บ.
-ค่าอปุกรณ์ประจําฐาน 500บ.*3ฐาน=3,340 บ.
ค่าอาหารเฟรชชี่ไนท ์1000บาท*45โต๊ะ=45,000 บ.
ค่าอาหารเช้า(ไปวดั) 100คน*50บ.=5,000 บ.
ค่าอาหารกลางวนัเฟรชชี่เดย ์100คน*50บาท=5,000
รวม 100,000 บ.

0 0 100,000 อาจารย์
ประจําชั้น
 ปทีี่ 1 

รุ่นที่ 30 
(ปกศ 
2563)

7. โครงการ
พฒันาศักยภาพ
อาจารยด้์าน
การวดัและ
ประเมินผล
กลุ่มเปาูหมาย
-อาจารยป์ระจํา
 จํานวน 48 คน

เพื่อพฒันาการ
จดัทําแบบ
ประเมินที่มี
ความ
เหมาะสมกบั
รายวชิา

จดัการอบรม
อาจารย์
พฒันาการ
จดัทําแบบ
ประเมินที่มี
ความเหมาะสม
กบัรายวชิา

จํานวน
รายวชิาที่มี
พฒันาการ
จดัทําแบบ
ประเมินที่มี
ความ
เหมาะสมกบั
รายวชิา

อยา่งนอ้ย 
40% ของ
รายวชิามีการ
พฒันาแบบ
ประเมิน

27-29 พ.ค.
 63

0 0 38,920 0 1. ค่าอาหารกลางวนั ผู้เข้าอบรม 150 บาท/คน * 
48 คน * 3 วนั = 21,600 บ.
2. ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 35 บาท*จํานวน 48*
 6 มื้อ คน = 10,080 บ.
3. ค่าจา้งเหมาบริการถ่ายเอกสาร = 3,240 บาท
4. ค่าวสัดุ = 4,000 บาท
รวมเงิน 38,920 บ.

0 38,920 0 อ.วรินทร์
ธร

ac63-main-7 

ac63-main-8 

ac63-main-7 

ac63-main-8 

ac63-main-7 

ac63-main-8 
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ

ระยะเวลา
ด าเนินการ

โครงการ/
กลุ่มเปา้หมาย

งบประมาณ รายละเอียดการใชเ้งิน ผู้รับผิด
ชอบ

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตวัชี้
ความส าเร็จ

เปา้หมาย
ความส าเร็จ ที่ตั้งไว้เบกิจ่ายตามไตรมาส รายการเบกิจ่าย หมวดงบประมาณ

8. โครงการรับ
สมัครและ
คัดเลือกบคุคล
เข้าศึกษา
หลักสูตรต่างๆ 
(สบช.)
งบประมาณจาก
 สบช.

1.เพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพนัธ์
ระบบการรับ
สมัตรนกัศึกษา
 คัดเลือก 
ตรวจรับ
หลักฐานและ
การสัมภาษณ์
ได้ครบถ้วน 
สมบรูณ์ของผู้
มีสิทธเิข้า
สัมภาษณ์ตาม
ประกาศของ
กระทรวง
สาธารณสุข 
ประจําปี
การศึกษา 
2562
2.การคัดเลือก
เปน็ไปอยา่งมี
ประสิทธภิาพ

กจิกรรมสมัคร
และคัดเลือกบุ
คลลคลเข้า
ศึกษาหลักสูตร
-.ดําเนนิการ
ประกาศ
เผยแพร่
ประชาสัมพนัธ์
ระบบการรับ
สมัครนกัศึกษา
-.ดําเนนิการ
ตรวจสอบ
หลักฐานและ
สัมภาษณ์
-.รายงานผลต่อ
ผู้บริหาร

ข้อร้องเรียน
ของผู้ผ่านการ
คัดเลือก
เข้าสัมภาษ์

ข้อร้องเรียน 0 ธ.ค 62 -ส.ค
 63

0 0 0 0 งบประมาณจาก สบช. 0 0 0 อ.พงศ์พชั
รา

ac63-main-9 ac63-main-9 ac63-main-9 
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ

ระยะเวลา
ด าเนินการ

โครงการ/
กลุ่มเปา้หมาย

งบประมาณ รายละเอียดการใชเ้งิน ผู้รับผิด
ชอบ

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตวัชี้
ความส าเร็จ

เปา้หมาย
ความส าเร็จ ที่ตั้งไว้เบกิจ่ายตามไตรมาส รายการเบกิจ่าย หมวดงบประมาณ

9.โครงการ
พฒันาการ
เรียนรู้นกัศึกษา
ด้านการคิด
อยา่งมี
วจิารณญาณ
และวเิคราะห์
อยา่งเปน็ระบบ
โดยใช้
สถานการณ์
จําลอง 
(Simulation)

1. เพื่อ
พฒันาการ
เรียนรู้
นกัศึกษาด้าน
ทกัษะปญัญา
(การคิดอยา่งมี
วจิารณญาณ
และวเิคราะห์
อยา่งเปน็
ระบบ)โดยใช้
สถานการณ์
จําลอง
2. เพื่อพฒันา
วธิกีารเรียน
การสอนโดย
ใช้สถานการณ์
จําลอง

ดําเนนิการตาม
แผนการจดัการ
เรียนการสอน
โดยใช้
สถานการณ์
จําลองในการ
พยาบาลบคุคล
ที่มีปญัหา
สุขภาพ 3 , 
การพยาบาล
ผู้ใหญ่ 1 และ 2
 และวชิาการ
พยาบาล
มารดาทารก
และการผดุง
ครรภ ์1, 2

1. ความพึง
พอใจของ
นักศึกษาและ
อาจารยต่์อการ
จดัการเรียน
การสอนโดยใช้
สถานการณ์
จําลอง
2. การเรียนรู้
โดยใช้
สถานการณ์
จําลองเสมอืน
จริง (SBL)
3.อตัลักษณ์การ
ให้บริการด้วย
หัวใจความเป็น
มนุษย ์SHaPE :
 Anlytical 
thinking
4.ทักษะทาง
ปัญญา(การคิด
อยา่งมี
วจิารณญาณ
และวเิคราะห์

1. ไม่ตํ่ากวา่ 
3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5
2. ไม่ตํ่ากวา่ 
3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5
ผลการ
ประเมินการ
เรียนรู้โดยใช้
สถานการณ์
จําลองเสมือน
จริง (SBL) 
ผ่านอยา่งนอ้ย
ร้อยละ 60
3. ไม่ตํ่ากวา่ 
3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5

1 ต.ค 
62-30 ก.ย.

63

0 0 10,000 10,000 ค่าปฎบิติังานล่วงเวลาของอาจารยแืละเจา้หนา้ที่
หอ้งปฏบิติัการ
วชิาปฏบิติัการการพยาบาลผู้ใหญ่1
1. กลุ่ม 1จํานวน 10 คนๆละ 4 ชม.*50 บาท*2 
คร้ัง= 4000 บาท
2.กลุ่ม 2จํานวน 10 คนๆละ 4 ชม.*50 บาท*2 
คร้ัง= 4000 บาท
วชิาปฏบิติัการการพยาบาลผู้ใหญ่2
1.กลุ่ม 1จํานวน 10 คนๆละ 4 ชม.*50 บาท*2 
คร้ัง= 4000 บาท
2.กลุ่ม 2จํานวน 10 คนๆละ 4 ชม.*50 บาท*2 
คร้ัง= 4000 บาท
วชิาการพยาบาลมารดาทารกและ การผดุงครรภ์
1.กลุ่ม 1จํานวน 10 คนๆละ 4 ชม.*50 บาท*2 
คร้ัง= 4000 บาท

20,000 0 0 อ.สมศรี 
ทาทาน
และ

อ.บําเพญ็
 คําดี

ac63-main-10 ac63-main-10 ac63-main-10 
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ

ระยะเวลา
ด าเนินการ

โครงการ/
กลุ่มเปา้หมาย

งบประมาณ รายละเอียดการใชเ้งิน ผู้รับผิด
ชอบ

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตวัชี้
ความส าเร็จ

เปา้หมาย
ความส าเร็จ ที่ตั้งไว้เบกิจ่ายตามไตรมาส รายการเบกิจ่าย หมวดงบประมาณ

10.โครงการ
สร้างเสริม
สมรรถนะ
นกัศึกษาเพื่อ
ความพร้อมใน
การกา้วสู่
วชิาชีพพยาบาล

1.นกัศึกษามี
ความรู้และ
ทกัษะในการ
ประกอบ
วชิาชีพเมื่อ
สําเร็จการศึกษา
2.นกัศึกษา
สอบใบ
ประกอบ
วชิาชีพผ่าน

1.เชิญ
ผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะ
สาขาวชิามา
บรรยาย
เสริมสร้าง
ความรู้ทางการ
พยาบาล
2.ประเมิน
ความพร้อม
นกัศึกษาใน
ด้านความ
พร้อมกา้วสู่
วชิาชีพ
3.พฒันา
นกัศึกษาที่มี
แนวโนม้ผลการ
เรียนออ่น

ร้อยละของ
นกัศึกษาที่
สอบผ่านการ
สอบสภาการ
พยาบาลใน
คร้ังแรก

มากกวา่ร้อย
ละ 85

ตค.62-พค.
63

0 0 48,420 0 1. ค่าวทิยากรภายนอก จํานวน 60 ชม.ๆ ละ  400 
บาท= 24,000 บาท 
2. ค่าเดินทางวทิยากร 3 คนๆ ละ 7,000 บาท=
21,000 บาท                  
3. ค่าน้าํมันเชื้อเพลิงรับส่งวทิยากรจากสนามบนิ 
3,420 บาท
รวม48,420

48,420 0 0 อ.สมัยพร

0 0 146,000 161,960 159,040 38,920 100,000รวมงบประมาณแผนประจ าวิชาการและ การเรียนการสอน

ac63-main-12 ac63-main-12 ac63-main-12 
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1 2 3 4 อุดหนุน ราย ได้ อ่ืนๆ

  1.
ภาษาองักฤษ
เพื่อการส่ือสาร
1  ภ.1102 
3(3-0-6) 
ปกีารศึกษา
2563/1
 นกัศึกษา
พยาบาล 
ศาสตรบณัฑิต 
ชั้นปทีี่ 1 รุ่นที่ 
31 จํานวน 100
 คน

เพื่อใหน้กัศึกษา
สามารถใช้
ภาษาองักฤษใน
การส่ือสารใน
บริบทต่างๆ การ
สนทนา การให้
ข้อมูล การแสดง
ความคิดเหน็ ที่
เหมาะสมกบั
สังคมและ
วฒันธรรม โดย
เนน้การฟงั การ
พดู และการออก
เสียงใหถู้กต้อง

1.จดัทํามคอ. 3 
2.วเิพากษ ์มคอ.
3 
3. แกไ้ข ตาม
ผลการวพิากษ ์
4. ชี้แจง้
นกัศึกษา 
5. ดําเนนิการ
สอน 
6. วดัและ
ประเมินผล 
7. จดัทํา มคอ 5

1.ความพงึ
พอใจของ
นกัศึกษาต่อ
ประสิทธภิาพ
การสอนของ
อาจารย ์
2. ความพงึ
พอใจของ
นกัศึกษาต่อ
การจดัการ
เรียนการสอน

1. > 3.51    
  

2. > 3.51

ปกีารศึกษา
2563/1   6 
ก.ค.-30 ก.ย.
63

0 0 0 20,880 ปกีารศึกษา 2563/1  
1.ค่าสอนจํานวน 45*ชม *400 บาท=18,000บาท 
2.ค่าเดินทางอาจารย ์ไป-กลับวพบ พะเยา-ม.พะเยา
 เที่ยวละ 192 บาท * 15 เที่ยว = 2,880 บาท   

20,880 0 0 อ.กันตยิา
 ลิ้ม

ประเสริฐ

2.ศิลปะ อารย
ธรรม และภมูิ
ปญัญาทอ้งถิ่น 
สม.1102 
2(2-0-4) 
ปกีารศึกษา
2563/1 
นกัศึกษา
พยาบาล 
ศาสตรบณัฑิต 
ชั้นปทีี่ 1 รุ่นที่ 
31 จํานวน 100
 คน

เพื่อใหผู้้เรียน
เกดิผลลัพธก์าร
เรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒิุ

1.จดัทํา มคอ.4
และวพิากษ ์
มคอ.4
2. ดําเนนิการ
จดัการเรียนการ
สอน
3.ประเมินผล
การเรียนรู้
4. พจิารณาผล
การเรียนรู้ผ่าน
คณะกรรมการ
ทวนสอบ

1.ความพงึ
พอใจของ
นกัศึกษาต่อ
ประสิทธภิาพ
การสอนของ
อาจารย ์
2. ความพงึ
พอใจของ
นกัศึกษาต่อ
การจดัการ
เรียนการสอน

1. > 3.51    
  

2. > 3.51

ปกีารศึกษา
2563/1    6
 ก.ค.- 30 

ก.ย.63

0 0 0 12,000 ปกีารศึกษา 2563/1     
1. ค่าสอนทฤษฎ ี30 ชม.*400 บ.=12,000 บ.
รวมทั้งหมด 17,600 บาท

12,000 0 0 อ.สุทธนิี

แผนงานประจ า กลุ่มวิชา การพยาบาลเดก็และการบริหารการพยาบาล  ปงีบประมาณ 2563

โครงการ/กลุ่ม
เปา้ หมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใชเ้งิน ผู้รับผิด
ชอบ

วัตถุประสงค์ กิจกรรม
ที่ตั้งไว้เบกิจ่ายตามไตรมาส รายการเบกิจ่าย หมวดงบประมาณ

ตวัชี้ ความ 
ส าเร็จ

เปา้หมาย 
ความ ส าเร็จ

ac63-gr1-1 

ac63-gr1-2 
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1 2 3 4 อุดหนุน ราย ได้ อ่ืนๆ

โครงการ/กลุ่ม
เปา้ หมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใชเ้งิน ผู้รับผิด
ชอบ

วัตถุประสงค์ กิจกรรม
ที่ตั้งไว้เบกิจ่ายตามไตรมาส รายการเบกิจ่าย หมวดงบประมาณ

ตวัชี้ ความ 
ส าเร็จ

เปา้หมาย 
ความ ส าเร็จ

3. การพยาบาล
เด็กและวยัรุ่น 
พย.1206 
3(3-0-6) 
นกัศึกษา
พยาบาล 
ศาสตรบณัฑิต 
ชั้นปทีี่ 2 รุ่นที่ 
29 จํานวน 
161คน

เพื่อใหผู้้เรียน
เกดิผลลัพธก์าร
เรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒิุ

1.จดัทํา มคอ.4
และวพิากษ ์
มคอ.4
2. ดําเนนิการ
จดัการเรียนการ
สอน
3.ประเมินผล
การเรียนรู้
4. พจิารณาผล
การเรียนรู้ผ่าน
คณะกรรมการ
ทวนสอบ

1. จํานวนนศ.
ผ่านเกณฑ์
การประเมนิผล
2. ความพึง
พอใจของนัก
ศึกษต่อ
ประสิทธภิาพ
การสอน
3. ความพึง
พอใจต่อ
ประสิทธภิาพก
สรจดัการ
เรียนการสอน

1มากกวา่
ร้อยละ 60
2.มากกวา่ 
3.5
3. มากกวา่ 
3.5

ปกีารศึกษา 
2562/3  
24 ก.พ.- 7 
มิ.ย. 63

0 0 4,752 0 1. ค่าทฤษฎ ี10 ชม.*400 บ. =4,000 บาท
2.ค่าเดินทางสําหรับอาจารยพืเิศษ 94 กม.*4 
บาท*2=752
รวมทั้งหมด 4,752 บาท

4,752 0 0 อ.สุรางคนา

4. วชิา
ปฏบิติัการ
พยาบาลเด็ก
และวยัรุ่น1 
พย.1307 2( 
0-6-0) 
ปกีารศึกษา 
2563/1
นกัศึกษา
พยาบาล 
ศาสตรบณัฑิต
ชั้นปทีี่ 3รุ่นที่ 
29 จํานวน 161
 คน

เพื่อให้นักศึกษามี
ความรู้ และ
ทักษะปฏบิัติการ
พยาบาลและให้
การดูแลเด็กที่
สุขภาพดี และเด็ก
ที่เจบ็ปุวยในสถาน
 การณ์จริง  โดย
ใชก้ระบวนการ
พยาบาลของ
วชิาชพีและ
ส่งเสริมให้เกดิ
อตัตลักษณ์สถาบัน
 บนพื้นฐานการ
ดูแลด้วยความเอื้อ
อาทรและการ
บริการด้วยหัว
ใจความเป็นมนุษย์
โดยยดึหลัก
จริยธรรมและ
สิทธมินุษยชน

1. จดัทํา มคอ.4
และวพิากษ ์
มคอ.4 
2. ประสาน
โรงพยาบาล/
หอผู้ปวุยแหล่งฝึก
3. ดําเนนิการ
จดัการเรียนการ
สอน
4. ประเมินผล
การเรียนรู้
5. พจิารณาผล
การเรียนรู้ผ่าน
คณะกรรมการ
ทวนสอบ

ร้อยละ ของ
นกัศึกษา
ผ่านการ
ประเมินผล
การเรียนรู้

ร้อยละ 100 ปกีารศึกษา 
2563/1กลุ่ม
 1 29มิ.ย.-
19 กค.6 3
กลุ่ม 2   
27ก.ค.-16
ส.ค.63     
กลุ่ม3    14
ก.ย.-4 ตค 63

0 0 0 30,075 ปีการศึกษา 2563/1     (รุ่น 29)
1. ค่าปฐมนิเทศของหอผู้ปุวยจํานวน  7 กลุ่มๆ ละ 2 
ชมๆ .ละ 150 บ.=2,100บ.
2. ค่าปฐมนิเทศของศูนยรั์บเล้ียงเด็กจํานวน  13 กลุ่มๆ
 ละ 2 ชมๆ ละ 150 บ  จํานวน 2  แหล่งฝึก =7,800
บ. 
3. ค่าสอนในคลินิกของหอผู้ปุวยจํานวน  7 กลุ่มๆ ละ 
2 ชมๆ .ละ 150 บ.=2,100บ.
4. ค่าสอนบรรยายพิเศษในการศึกษาดูงานศูนยศึ์กษา
พิเศษจํานวน  6 กลุ่มๆ ละ 2 ชมๆ ละ 150 บ. จํานวน
 2 คน =1,800.  
5.ค่าตอบแทนแหล่งฝึกคนละ 75บ* 161 คน  =
12,075 บ
รวมทั้งหมด 30,075 บาท

30,075 0 0 อ.พนิทอง

ac63-gr1-5 

ac63-gr1-6 
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1 2 3 4 อุดหนุน ราย ได้ อ่ืนๆ

โครงการ/กลุ่ม
เปา้ หมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใชเ้งิน ผู้รับผิด
ชอบ

วัตถุประสงค์ กิจกรรม
ที่ตั้งไว้เบกิจ่ายตามไตรมาส รายการเบกิจ่าย หมวดงบประมาณ

ตวัชี้ ความ 
ส าเร็จ

เปา้หมาย 
ความ ส าเร็จ

5. โครงการฝึก
ปฏบิติัวชิาการ
พยาบาลเด็ก
และวยัรุ่น 2  
พย.1308 
2(0-6-0)
นกัศึกษา
พยาบาล 
ศาสตรบณัฑิต 
ชั้นปทีี่ 3 รุ่นที่ 
28  จํานวน 92
 คน

เพื่อให้นักศึกษามี
ความรู้ และ
ทักษะปฏบิัติการ
พยาบาลเด็กและ
วยัรุ่นที่มปีัญหา
ด้านอายรุกรรม
และศัลยกรรมใน
ระยะวกิฤต เร้ือรัง
 และระยะสุดท้าย
 โดยใชก้ระบวน
การพยาบาลบน
พื้นฐานการดูแล
แบบองค์รวมด้วย
หัวใจความเป็น
มนุษย ์ความเอื้อ
อาทรและหลักฐาน
เชงิประจกัษ์ โดย
คํานึงถงึสิทธเิด็ก
และความ
ปลอดภยัของ
ผู้รับบริการ ภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น 
นวตักรรมสุขภาพ

1. จดัทํา มคอ.4
 และวพิากษ ์
มคอ.4 
2. ประสาน
โรงพยาบาล/
หอผู้ปวุยแหล่งฝึก
3. ดําเนนิการ
จดัการเรียนการ
สอน
4. ประเมินผล
การเรียนรู้
5. พจิารณาผล
การเรียนรู้ผ่าน
คณะกรรมการ
ทวนสอบ

ร้อยละ ของ
นกัศึกษา
ผ่านการ
ประเมินผล
การเรียนรู้

ร้อยละ 100 ปกีารศึกษา
2562/3
กลุ่ม1   2-22
 มี.ค 63
กลุ่ม2  30 
มี.ค - 19 
เม.ย 63
กลุ่ม3 11-31
 พ.ค 63

0 0 143,700 0 1. ค่าปฐมนเิทศของฝุายการพยาบาล ชั่วโมงละ 
150 บาท*2  ชั่วโมง จํานวน 6 คร้ัง=1,800 บาท
2. ค่าปฐมนเิทศของหอผู้ปวุย ชั่วโมงละ 150 บาท*
2 ชม.*30 คร้ัง=9,000 บาท
3. ค่าสอนในคลินกิของหอผู้ปวุยชั่วโมงละ 150 
บาท*2 ชม.*30 คร้ัง=9,000 บาท
4. ค่าตอบแทนแหล่งฝึก (เชียงราย) คนละ 50 
บาท*54 คน=2,700 
5. ค่าตอบแทนแหล่งฝึก (พะเยา) คนละ 75 บาท*
38 คน=2,850 บาท
6. ค่าสอนพเิศษในการศึกษาดูงาน ชั่วโมงละ 150 
บาท*2 ชม.*27 คร้ัง=8,100 บาท
7. ค่าจา้ง preceptor วนัละ 600 บาท*2 คน*15 
วนั=18,000 บาท    (กลุ่ม 1 และกลุ่ม 3)
8. ค่าเบี้ยเล้ียงอาจารย ์240 บาท*60 วนั*3 คน=
43,200 บาท
9. ค่าที่พกั 4,500 บาท*3 คน*3 เดือน=40,500 
บาท
10. ค่าพาหนะเดินทาง ประมาณ 950 บาท*3 คน*
3 เที่ยว=8,550 บาท
รวมทั้งหมด 143,700 บาท

143,700 0 0 อ.พงศ์พชั
รา พรหม

เผ่าac63-gr1-7 
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1 2 3 4 อุดหนุน ราย ได้ อ่ืนๆ

โครงการ/กลุ่ม
เปา้ หมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใชเ้งิน ผู้รับผิด
ชอบ

วัตถุประสงค์ กิจกรรม
ที่ตั้งไว้เบกิจ่ายตามไตรมาส รายการเบกิจ่าย หมวดงบประมาณ

ตวัชี้ ความ 
ส าเร็จ

เปา้หมาย 
ความ ส าเร็จ

6.วชิาการ
บริหารการ
พยาบาลพย.
1428 2(2-0-4)
 นกัศึกษา
พยาบาล 
ศาสตรบณัฑิต 
ชั้นปทีี่ 4 รุ่นที่ 
28  จํานวน 92
 คน

เพื่อใหน้กัศึกษา
มีความรู้ ความ
เข้าใจต่อแนวคิด
ทฤษฏกีาร
บริหารการ
พยาบาล การ
บริหารหอผู้ปวุย 
การบริหารพสัดุ 
การเงินและ
งบประมาณ 
การบริหาร
ทรัพยากรบคุคล
 การบริหาร
คุณภาพ  การ
บริหารความ
เส่ียงและทคนิ

1.จดัทํามคอ. 3 
2.วเิพากษ ์มคอ.
3 
3. แกไ้ข ตาม
ผลการวพิากษ ์
4. ชี้แจง้
นกัศึกษา 
5. ดําเนนิการ
สอน 
6. วดัและ
ประเมินผล 
7. จดัทํา มคอ 5

1.ความพงึ
พอใจของ
นกัศึกษาต่อ
ประสิทธภิาพ
การสอนของ
อาจารย ์
2. ความพงึ
พอใจของ
นกัศึกษาต่อ
การจดัการ
เรียนการสอน

1. > 3.51    
  

2. > 3.51

ปกีารศึกษา 
2563/1 
22 มิ.ย. -13
 ก.ย. 2563

0 0 0 4,912 1.ค่าตอบแทนอาจารยพ์เิศษ จํานวน 6 ชม.ๆ ละ 
400 บ. =2,400 บ.
2. ค่าเดินทางของอาจารยพ์เิศษ 1256*2คร้ัง = 
2,512 บ.
รวมทั้งหมด 4,912 บาท

4,912 0 0 อ. พร 
บญุมี

7.
เศรษฐศาสตร์
กบัระบบ
สุขภาพ 
พ.1409   
2(2-0-4)
นกัศึกษา
พยาบาล 
ศาสตรบณัฑิต 
ชั้นปทีี่ 4 รุ่นที่ 
28  จํานวน 92
 คน

เพื่อใหผู้้เรียน
เกดิผลลัพธก์าร
เรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒิุ

1.จดัทํา มคอ.4
และวพิากษ ์
มคอ.4
2. ดําเนนิการ
จดัการเรียนการ
สอน
3.ประเมินผล
การเรียนรู้
4. พจิารณาผล
การเรียนรู้ผ่าน
คณะกรรมการ
ทวนสอบ

1. จํานวนน
ศ.ผ่านเกณฑ์
การ
ประเมินผล
2. ความพงึ
พอใจของนกั
ศึกษต่อ
ประสิทธภิาพ
การสอน
3. ความพงึ
พอใจต่อ
ประสิทธภิาพ
กสรจดัการ
เรียนการสอน

1.มากกวา่
ร้อยละ 60
2. มากกวา่ 
3.5 
3.  มากกวา่
 3.5

ปกีารศึกษา
2563/1    
22 มิ.ย.-13 

ก.ย. 63

0 0 0 12,000 1) ค่าสอนทฤษฎ ี30 ชม.*400 บ.= 12,000 บ. 
รวมทั้งหมด 12,000 บาท

12,000 0 0 อ.นครินทร์

0 0 148,452 79,867 228,319 0 0รวมงบประมาณแผนประจ ากลุ่มการสอน 1  (วิชาการ) 

ac63-gr1-9 

ac63-gr1-10 
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ
1.วิชาชุมชน สังคม
และพหวุัฒนธรรม 
 3(3-0-6)         
นักศึกษาปี 1รุ่น 31
   จาํนวน 100 คน 
 ภาคการศึกษาที ่1

เพือ่จัดการเรียน
การสอนเป็นไป
ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ

1.จัดทํา มคอ.3และ
วิพากษ ์มคอ.3
2. ดําเนินการจัดการ
เรียนการสอน
3.ประเมินผลการ
เรียนรู้

1. ค่าเฉล่ีย
ประสิทธิภาพการ
สอนอาจารย์ผู้สอน
2.ประสิทธิภาพ
การจัดการเรียน
การสอน

1.  >  3.5 
2. >3.5

1 ก.ค. -30
 กย. 63  
(กศษ 63)

0 0 0 20,880 1. ค่าสอน 45 ชม*400 = 18000 
 บาท   2. ค่าเดินทางจาก
มหาวิทยาลัยพะเยา 15 คร้ัง x (24
 กม*4) *2 ไป-กลับ=2880 บ.

20,880 0 0 ดร.
กนกวรรณ/
อ.แดนชัย

2.การเรียนรู้ผ่าน
กิจกรรม พย. 1101
 2(0-6-0)  
นักศึกษาปี 1 รุ่น 
30   จาํนวน 100 
คน ภาคการศึกษา
ที ่1

เพือ่จัดการเรียน
การสอนเป็นไป
ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ

1.จัดทํา มคอ.3และ
วิพากษ ์มคอ.3
2. ดําเนินการจัดการ
เรียนการสอน
3.ประเมินผลการ
เรียนรู้

1. ค่าเฉล่ีย
ประสิทธิภาพการ
สอนอาจารย์ผู้สอน
2.ประสิทธิภาพ
การจัดการเรียน
การสอน

1.  >  3.5 
2. >3.5

 1.มิ.ย.-30
 กย 63 
(กศษ63)

0 0 0 0 ใช้งบกิจการนักศึกษา 0 0 0 อ.นันทิกา/
อ.ดลฤดี

3.ศาสนาและ
ปรัชญาเพือ่การ
ดําเนินชีวิต2(2-0-4)
  ส.1104    
นักศึกษา ปี 1   รุ่น
 30   จาํนวน 100
 คน  ภาค
การศึกษาที ่2

เพือ่จัดการเรียน
การสอนเป็นไป
ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ

1.จัดทํา มคอ.3และ
วิพากษ ์มคอ.3
2. ดําเนินการจัดการ
เรียนการสอน
3.ประเมินผลการ
เรียนรู้

1. ค่าเฉล่ีย
ประสิทธิภาพการ
สอนอาจารย์ผู้สอน
2.ประสิทธิภาพ
การจัดการเรียน
การสอน

1.  >  3.5 
2. >3.5

16 ธ.ค 62
  -12 เม.ย

 63   
(กศษ 62)

0 0 15,264 0 1. ค่าสอน 30 *400 =12,000 บ. 
2.ค่าเดินทางอาจารย์ผู้สอน (24 * 4
 )* 2 *14 คร้ัง = 2,688 บาท 
3. ค่าเดินทางวิทยากรสัมมนา (24*
4)*2*3 ท่าน=576)
รวมค่าเดินทาง 3,264  บาท.

15,264 0 0 ดร.สมศรี 
ส./ดร.
อรัญญา

เพือ่จัดการเรียน
การสอนเป็นไป
ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ

1.จัดทํา มคอ.3และ
วิพากษ ์มคอ.3
2. ดําเนินการจัดการ
เรียนการสอน
3.ประเมินผลการ
เรียนรู้

1. ค่าเฉล่ีย
ประสิทธิภาพการ
สอนอาจารย์ผู้สอน
2.ประสิทธิภาพ
การจัดการเรียน
การสอน

1.  >  3.5 
2. >3.5

16 ธ.ค 62
  -12 เม.ย

 63   
(กศษ 62)

0 0 8,880 0 1).ค่าสอนทฤษฎ ี 
30 ชม*400บาท=12,000 บ.
ทดลอง 30 ชม.*2 กลุ่ม*200 บาท
 =12,000 บ.
2).ค่าเดินทาง( 24*4)* *2*15 
คร้ัง=2,880

8,880 0 0 อ.เฉลิมพล/
ดร.อรัญญา

4. จุลชีวและปรสิต
วิทยา 3(2-2-5)     
 พ.1101 -นักศึกษา
 ปี 1   รุ่น 30   
จาํนวน 100 คน 
(การทดลอง
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม) 
ภาคการศึกษาที ่2
จุลชีวและปรสิต
วิทยา 3(2-2-5)     
 พ.1101  -
นักศึกษา ปี 1   รุ่น
 31  จาํนวน 100 
คน (การทดลอง
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม) 

แผนงานประจ า กลุม่การสอน 2
โครงการ/

กลุม่เปา้หมาย
ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใชเ้งิน ผู้รับผิด
ชอบ

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตวัชีค้วามส าเร็จ เปา้หมาย
ความส าเร็จ ทีต่ัง้ไว้เบกิจ่ายตามไตรมาส

รายการ
หมวดงบประมาณ

ac63-gr2-1 

ac63-gr2-2 

ac63-gr2-3 

ac63-gr2-4 

ac63-gr2-1 

ac63-gr2-2 

ac63-gr2-3 

ac63-gr2-4 
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ

โครงการ/
กลุม่เปา้หมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใชเ้งิน ผู้รับผิด
ชอบ

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตวัชีค้วามส าเร็จ เปา้หมาย
ความส าเร็จ ทีต่ัง้ไว้เบกิจ่ายตามไตรมาส

รายการ
หมวดงบประมาณ

เพือ่จัดการเรียน
การสอนเป็นไป
ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ

1.จัดทํา มคอ.4และ
วิพากษ ์มคอ.4
2. ดําเนินการจัดการ
เรียนการสอน
3.ประเมินผลการ
เรียนรู้

1. ค่าเฉล่ีย
ประสิทธิภาพการ
สอนอาจารย์ผู้สอน
2.ประสิทธิภาพ
การจัดการเรียน
การสอน

1.  >  3.5 
2. >3.5

16 ธ.ค 62
  -12 เม.ย

 63   
(กศษ 62)

0 0 14,880 0 1).ค่าสอนทฤษฎ ี 15 ชม*400
บาท=6,000 บ.ทดลอง 30 ชม.*2 
กลุ่ม*200 บาท =6,000 บ. 2).ค่า
เดินทาง( 24*4)* *2*15 คร้ัง=
2,880

14,880 0 0 อ.เฉลิมพล/
ดร.อรัญญา

5.จิตวิทยา
พฒันาการ 
2(2-0-4)  พ.1104 
 นักศึกษา ปี 1 รุ่น 
30   จาํนวน 100 
คน  ภาค
การศึกษาที ่2

เพือ่จัดการเรียน
การสอนเป็นไป
ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ

1.จัดทํา มคอ.3และ
วิพากษ ์มคอ.3
2. ดําเนินการจัดการ
เรียนการสอน
3.ประเมินผลการ
เรียนรู้

1. ค่าเฉล่ีย
ประสิทธิภาพการ
สอนอาจารย์ผู้สอน
2.ประสิทธิภาพ
การจัดการเรียน
การสอน

1.  >  3.5 
2. >3.5

16 ธ.ค 62
  -12 เม.ย

 63   
(กศษ 62)

0 0 7,900 0 1.ค่าสอนทฤษฎ ี30*400 = 
12,000บ. 
2.ค่าเดินทาง จากวิทยาลัยเทคนิค
พะเยา      ( 50 บาท*2*15 คร้ัง) =
 1,500

7,900 0 0 อ.พชัร
บูรณ์/อ.คอย

6.พยาธิสรีรวิทยา 
3(3-0-6) พ.1208 
 ปี2 รุ่น 30   
จาํนวน 100  คน  
ภาคการศึกษาที ่1

เพือ่จัดการเรียน
การสอนเป็นไป
ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ

1.จัดทํา มคอ.3และ
วิพากษ ์มคอ.3
2. ดําเนินการจัดการ
เรียนการสอน
3.ประเมินผลการ
เรียนรู้

1. ค่าเฉล่ีย
ประสิทธิภาพการ
สอนอาจารย์ผู้สอน
2.ประสิทธิภาพ
การจัดการเรียน
การสอน

1.  >  3.5 
2. >3.5

มิ.ย-30 กย
 63       
(กศษ 63)

0 0 0 23,920 1.ค่าสอนทฤษฎ ี45 ชม.*400 บ. =
18,000 บ 
2.  ค่าเดินทาง (โรงพยาบาลแม่ใจ 
จุน เชียงคํา ) 1 คร้ัง/สป.*15สป.=
 =5,920 บ.                   

23,920 0 0

7. การพยาบาล
บุคคลทีม่ีปัญหา
ทางจิต พย.1219  
 3(3-0-6)     
นักศึกษาปี2 รุ่น 
29จาํนวน 161  
คน ภาคการศึกษา
ที ่3

เพือ่จัดการเรียน
การสอนเป็นไป
ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ

1.จัดทํา มคอ.3และ
วิพากษ ์มคอ.3
2. ดําเนินการจัดการ
เรียนการสอน
3.ประเมินผลการ
เรียนรู้

1. ค่าเฉล่ีย
ประสิทธิภาพการ
สอนอาจารย์ผู้สอน
2.ประสิทธิภาพ
การจัดการเรียน
การสอน

1.  >  3.5 
2. >3.5

24 ก.พ. - 
7 มิ.ย. 63

0 0 1,600 0 ค่าสอนทฤษฎ ี  
4ชม.*400 บ. = 1,600 บ.           
             (อาจารย์จาก รพ.พะเยา)
 

1,600 0 0 อ.คอย/ดร.
นันทิกา

8. การพยาบาล
ครอบครัวและ
ชุมชน 2  3(3-0-6) 
     พย.1417  
นักศึกษาปี4  รุ่น 
28   จาํนวน 92  
คน ภาคการศึกษา
ที ่1

เพือ่จัดการเรียน
การสอนเป็นไป
ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ

1.จัดทํา มคอ.4และ
วิพากษ ์มคอ.4
2. ดําเนินการจัดการ
เรียนการสอน
3.ประเมินผลการ
เรียนรู้

1. ค่าเฉล่ีย
ประสิทธิภาพการ
สอนอาจารย์ผู้สอน
2.ประสิทธิภาพ
การจัดการเรียน
การสอน

1.  >  3.5 
2. >3.5

1 ก.ค.-30
 กย.63  
(กศษ 63 )

0 0 0 2,600 1.ค่าสอนทฤษฎ ี4 ชม.*400บ. =
1,600 บ.   2. ค่าเดินทาง 1000 
บาท

2,600 0 0 ดร.ดลนภา
 /อ.พชัร
บูรณ์

4. จุลชีวและปรสิต
วิทยา 3(2-2-5)     
 พ.1101 -นักศึกษา
 ปี 1   รุ่น 30   
จาํนวน 100 คน 
(การทดลอง
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม) 
ภาคการศึกษาที ่2
จุลชีวและปรสิต
วิทยา 3(2-2-5)     
 พ.1101  -
นักศึกษา ปี 1   รุ่น
 31  จาํนวน 100 
คน (การทดลอง
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม) 

ac63-gr2-5 

ac63-gr2-5 

ac63-gr2-7 

ac63-gr2-9 

ac63-gr2-11 
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ

โครงการ/
กลุม่เปา้หมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใชเ้งิน ผู้รับผิด
ชอบ

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตวัชีค้วามส าเร็จ เปา้หมาย
ความส าเร็จ ทีต่ัง้ไว้เบกิจ่ายตามไตรมาส

รายการ
หมวดงบประมาณ

9.การ
รักษาพยาบาล
เบือ้งต้น 2(1-2-3) 
พย.1426    
นักศึกษาปี4 รุ่น 28
 จาํนวน 92  คน 
ภาคการศึกษาที ่1

เพือ่จัดการเรียน
การสอนเป็นไป
ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ

1.จัดทํา มคอ.4และ
วิพากษ ์มคอ.4
2. ดําเนินการจัดการ
เรียนการสอน
3.ประเมินผลการ
เรียนรู้

1. ค่าเฉล่ีย
ประสิทธิภาพการ
สอนอาจารย์ผู้สอน
2.ประสิทธิภาพ
การจัดการเรียน
การสอน

1.  >  3.5 
2. >3.5

1 ก.ค.-30
 กย.63  
(กศษ 63 )

0 0 0 19,000 1). ค่าสอนทฤษฎ1ี5 ชม. *400 
บ.=6,000 บ.
ค่าสอนทดลอง 30 ชม *200 บ.=
6,000 บ.
2).ค่าเดินทาง=7,000 บ. จาํนวน 
15 คร้ัง ( โรงพยาบาลแม่ใจ จุน 
เชียงคํา)  

19,000 0 0 อ.เอกพนัธ/์
อ.อัมพร

0 0 48,524 66,400 0 114,924 0 0 0

10.ปฏบิติัการ
พยาบาลครอบครัว1
 2(0-8-0)       พย.
1316  นกัศึกษาป ี3 
 รุ่น 28   จํานวน 92
  คน ภาคการศึกษา
ที ่3

เพือ่จัดการเรียน
การสอนเป็นไป
ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ

1.จัดทํา มคอ.4และ
วิพากษ ์มคอ.4
2. ดําเนินการจัดการ
เรียนการสอน
3.ประเมินผลการ
เรียนรู้

1. ค่าเฉล่ีย
ประสิทธิภาพการ
สอนอาจารย์ผู้สอน
2.ประสิทธิภาพ
การจัดการเรียน
การสอน

1.  >  3.5 
2. >3.5

24 ก.พ.  -
17 พ.ค 63
  (กศษ 62)

0 0 20,000 0 1.ค่าควบคุมการฝึก 92 คน*100 
บ.= 9,200บ.
2.ค่าปฐมนิเทศ=150*2 ชม*3 กลุ่ม
 * 4 แหล่งฝึก = 3,600 บ
3.ค่าสอนในคลินิก =150*2 *2 คร้ัง
 *3 กลุ่ม * 4 แหล่งฝึก = 7200
บาท.

20,000 0 0 อ.หทัยรัตน์
 /อ.วรัญญา
กรณ์

11. ปฏบิัติการ
พยาบาลบุคคลทีม่ี
ปัญหาสุขภาพจิต 
พย. 1320 
2(0-8-0)  
นักศึกษาปี 3 รุ่น 
29 จาํนวน 161  
คน   ภาค
การศึกษาที ่1

เพือ่จัดการเรียน
การสอนเป็นไป
ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ

1.จัดทํา มคอ.3และ
วิพากษ ์มคอ.3
2. ดําเนินการจัดการ
เรียนการสอน
3.ประเมินผลการ
เรียนรู้

1. ค่าเฉล่ีย
ประสิทธิภาพการ
สอนอาจารย์ผู้สอน
2.ประสิทธิภาพ
การจัดการเรียน
การสอน

1.  >  3.5 
2. >3.5

1 มิ.ย. - 
30 ก.ย.63
 (กศษ 63)

0 0 165,212    132,880    1. ค่าตอบแทนแหล่งฝึก 100 บ/ 
161 คน.=16,100 บ. 
2. ค่าตอบแทนการฝึก (ไม่มี
อาจารย์สอนภาคปฏบิัติ)  20 วัน *
300 = 6,000  บ.         3. ค่า
ปฐมนิเทศ 42 กลุ่ม*300 บ.=
12,600 บ.
4. การสอนในคลีนิค 42 กลุ่ม * 2 
คร้ัง 2 *150 บ.=25,200 บ.
5. ค่าทีพ่กั=63,000 บ.
6. ค่าเบีย้เล้ียง= 142,200 บ.
7. ค่าเดินทาง  32,922 บ.

165,212  132,880   0

0 0 185,212 132,880 0 185,212 132,880 0 0

0 0 233,736 199,280 0 300,136 132,880 0 0

รวมงบประมาณภาคทฤษฎี

รวมงบประมาณภาคปฏบิตัิ

รวมงบประมาณแผนประจ ากลุม่การสอน 2  (วิชาการ) 

ac63-gr2-12 

ac63-gr2-13 

ac63-gr2-17 ac63-gr2-17 
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ
1. ภาษาไทย
เชิงวิชาการ
L.1101
2(2-0-4) 

ปี 1 รุ่น31
(สค.-กย.63)
ภาคเรียนที ่1

1.เพือ่จัดการ
เรียนการสอนให้
ได้ผลลัพธ์ตาม
กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ
2.เพือ่ส่งเสริม
การเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่21(
ด้านการส่ือสาร)

บรรยาย/
อภปิราย/
มอบหมายงาน

1.นศ.ผ่านเกณฑ์
การประเมินผล
ตาม LO ทีก่ําหนด
2. ความพงึพอใจ
ของนักศึกษาต่อ
ประสิทธิภาพ
การสอน  
3. ความพงึพอใจ
ต่อประสิทธิภาพ
การจัดการเรียน
การสอนรายวิชา

1.ร้อยละ 60
2. มากกว่า 
3.5 
3.มากกว่า 3.5

มิย.63-
กย.63

0 0 0 24,200 1.ค่าสอน 30ชม.x400 บ.=12,000บ.
2. ค่าเดินทาง 16 คร้ังx200=3200  บาท
(ค่าสอน 12,000 ค่าเดินทาง 3,200)
ภาคทดลอง 1.ค่าสอน 30 ชม.x200บ.=
6,000บ.
2. ค่าเดินทาง 15 คร้ังx200=3,000  บาท
(ค่าสอน 6,000 ค่าเดินทาง 3,000)
รวมทัง้หมด ค่าสอน 18,000 ค่าเดินทาง 
6,200)

24,200 0 0 อ.ทิติยา, 
อ.วรินทร์ธร

2.วิทยาศาสตร์
เพือ่การ
ดํารงชีวิต  
Sc.1102
ปี 1 รุ่น31
(สค.-กย.63)
ภาคเรียนที ่1

1.เพือ่จัดการ
เรียนการสอนให้
ได้ผลลัพธ์ตาม
กรอบมาตรฐาน
คุณวุมิ

บรรยาย/
อภปิราย/
มอบหมายงาน

1.นศ.ผ่านเกณฑ์
การประเมินผล
ตาม LO ที่
กําหนด  
2. ความพงึพอใจ
ของนักศึกษาต่อ
ประสิทธิภาพ
การสอน  3. 
ความพงึพอใจ
ต่อประสิทธิภาพ
การจัดการเรียน
การสอนรายวิชา

1.ร้อยละ 60
2. มากกว่า 
3.5 
3.มากกว่า 3.5

มิย.63-
กย.63

0 0 0 14,760 ชัน้ปี1 รุ่น 31 (สค.63-กย.63)
1.ค่าสอน 30ชม.x400 บ.=12,000บ.
2. ค่าเดินทาง 9 คร้ัง x 200= 1800บ
3.ค่าเดินทาง 6 คร้ัง X 160 บ.=960 บ
(ค่าสอน 12,000 ค่าเดินทาง 5,810 )

14,760 0 0 อ.ทิติยา, อ.
 บําเพญ็

แผนงานประจ า กลุม่การสอน 3
โครงการ/

กลุม่เปา้หมาย
ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ 2562 รายละเอียดการใชเ้งิน ผู้รับผิด
ชอบทีต่ัง้ไว้เบกิจ่ายตามไตรมาส รายการเบกิจ่าย หมวดงบประมาณ

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตวัชีค้วามส าเร็จ เปา้หมาย
ความส าเร็จ

ac63-gr3-3 
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ

โครงการ/
กลุม่เปา้หมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ 2562 รายละเอียดการใชเ้งิน ผู้รับผิด
ชอบทีต่ัง้ไว้เบกิจ่ายตามไตรมาส รายการเบกิจ่าย หมวดงบประมาณ

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตวัชีค้วามส าเร็จ เปา้หมาย
ความส าเร็จ

3. คณิตศาตร์
สําหรับยุค
เทคโนโลยี
Sc.1101
  2(2-0-4)
ปี 1 รุ่น30
(ตค.-พย.62
ปี 1 รุ่น31
(สค.-กย.63)
ภาคเรียนที ่1

1.เพือ่จัดการ
เรียนการสอนให้
ได้ผลลัพธ์ตาม
กรอบมาตรฐาน
คุณวุมิ
2.เพือ่ส่งเสริม
การเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่21 
(ด้านการคิด  )

บรรยาย/
อภปิราย/
มอบหมายงาน

1. ความพงึพอใจ
ของนักศึกษาต่อ
ประสิทธิภาพ
การสอน
2. ความพงึพอใจ
ต่อประสิทธิภาพ
การจัดการเรียน
การสอนรายวิชา

1. ความพงึ
พอใจต่อ
ประสิทธิภาพ
การสอนของ
อาจารย์ 
มากกว่า 3.5
2. ความพงึ
พอใจต่อ
ประสิทธิภาพ
การจัดการ
เรียนการสอน
 มากกว่า 3.5

มิย.63-
กย.63

0 0 0 15,200 ชัน้ปี1 รุ่น 31 (สค.63-กย.63)
1.ค่าสอน 30ชม.x400 บ.=12,000บ.
2. ค่าเดินทาง 3,200  บาท

15,200 0 0 อ.ฐิติพร
อ.วรินทร์ธร

4. เภสัชวิทยา
P.1207
 3(3-0-6)
ปี 2 รุ่น29
(ตค.-พย.62
ปี 2 รุ่น30
(สค.-กย.63)
ภาคเรียนที ่1

1.เพือ่จัดการ
เรียนการสอนให้
ได้ผลลัพธ์ตาม
กรอบมาตรฐาน
คุณวุมิ

บรรยาย/
อภปิราย/
มอบหมายงาน/
วิเคราะห์
กรณีศึกษา

1. ความพงึพอใจ
ของนักศึกษาต่อ
ประสิทธิภาพ
การสอน
2. ความพงึพอใจ
ต่อประสิทธิภาพ
การจัดการเรียน
การสอนรายวิชา

1. ความพงึ
พอใจต่อ
ประสิทธิภาพ
การสอนของ
อาจารย์ 
มากกว่า 3.5
2. ความพงึ
พอใจต่อ
ประสิทธิภาพ
การจัดการ
เรียนการสอน
 มากกว่า 3.5

มิย.63-
กย.63

0 0 2,400 15,600 ชัน้ปี2 รุ่น 30 (มิย.62-กย.62)
1.ค่าสอนทฤษฎ ี45 ชม.x400บ=18000 บาท

18,000 0 0

ac63-gr3-5 

ac63-gr3-7 
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ

โครงการ/
กลุม่เปา้หมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ 2562 รายละเอียดการใชเ้งิน ผู้รับผิด
ชอบทีต่ัง้ไว้เบกิจ่ายตามไตรมาส รายการเบกิจ่าย หมวดงบประมาณ

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตวัชีค้วามส าเร็จ เปา้หมาย
ความส าเร็จ

5. 
ภาษาอังกฤษ
เพือ่การ
ส่ือสาร2
L.1103
   3(3-0-6)
ปี 1 รุ่น30
ภาคเรียนที ่2
ป ี1

1.เพือ่จัดการ
เรียนการสอนให้
ได้ผลลัพธ์ตาม
กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ
2.เพือ่ส่งเสริม
การเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่21(
ด้านการส่ือสาร)

บรรยาย/
อภปิราย/
มอบหมายงาน

1.นศ.ผ่านเกณฑ์
การประเมินผล
ตาม LO ที่
กําหนด       2. 
ความพงึพอใจ
ของนักศึกษาต่อ
ประสิทธิภาพ
การสอน      3. 
ความพงึพอใจ
ต่อประสิทธิภาพ
การจัดการเรียน
การสอนรายวิชา

1มากกว่า
ร้อยละ 60 
2. มากกว่า 
3.5 
3.   มากกว่า
 3.5

16 ธค.-7 
เมย.63

0 0 42,000 0 1.ค่าสอนทฤษฎ.ี45ชม.x400 บ*2 กลุ่ม=
36000 บ.
2.ค่าเดินทาง 200 *15 คร้ัง*2กลุ่ม=6000 
บาท

42,000 0 0 อ.สุภาภรณ์
 อ.อรทัย

6. พชืและ
สมุนไพร
E.1005
 2(2-0-4)
ปั2รุ่น30
(กค.63-กย.63)
ภาคเรียนที ่1
ป ี2

1.เพือ่จัดการ
เรียนการสอนให้
ได้ผลลัพธ์ตาม
กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ
2.เพือ่บูรณา
การการเรียน
การสอนกับการ
ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
และภมูิปัญญา

บรรยาย/
อภปิราย/

มอบหมายงาน

1.นศ.ผ่านเกณฑ์
การประเมินผล
ตาม LO ที่
กําหนด      
2. ความพงึพอใจ
ของนักศึกษาต่อ
ประสิทธิภาพ
การสอน
3. ความพงึพอใจ
ต่อประสิทธิภาพ
การจัดการเรียน
การสอนรายวิชา

1มากกว่า
ร้อยละ 60 
2. มากกว่า 
3.5 
3.   มากกว่า
 3.5

ปี2รุ่น30
กค.63-
กย.63

0 0 0 27,340 ปี2รุ่น30 (กค.-กย.63)
1.ค่าสอนทฤษฎ ี30ชม.x400 = 12,000บ.
2.ค่าเดินทาง (2ท่าน) = 5,340 บ.
3. โครงการบูรณาการงานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมกับการส่งเสริมสุขภาพ
- ค่าจ้างเหมารถ 7200  บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์สําหรับนวัตกรรมการดูแล
สุขภาพ ได้แก่ ผ้าดิบ  พชืสมุนไพร ไวนิล
นําเสนอ ฯลฯ 2800 บาท

27,340 0 0 อ.สุภาภรณ์
อ.ทิติยา

ac63-gr3-9 
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ

โครงการ/
กลุม่เปา้หมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ 2562 รายละเอียดการใชเ้งิน ผู้รับผิด
ชอบทีต่ัง้ไว้เบกิจ่ายตามไตรมาส รายการเบกิจ่าย หมวดงบประมาณ

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตวัชีค้วามส าเร็จ เปา้หมาย
ความส าเร็จ

7.รัฐศาศตร์
และการ
ปกครองไทย
E.1002
 2(2-0-4)
ปี2รุ่น30
(กค.-กย.63)
ภาคเรียนที ่1
ป ี2

1.เพือ่จัดการ
เรียนการสอนให้
ได้ผลลัพธ์ตาม
กรอบมาตรฐาน
คุณวุมิ

บรรยาย/
อภปิราย/
มอบหมายงาน/
วิเคราะห์
กรณีศึกษา

1.นศ.ผ่านเกณฑ์
การประเมินผล
ตาม LO ทีก่ําหนด
2. ความพงึพอใจ
ของนักศึกษาต่อ
ประสิทธิภาพ
การสอน   3. 
ความพงึพอใจ
ต่อประสิทธิภาพ
การจัดการเรียน
การสอนรายวิชา

1มากกว่า
ร้อยละ 60 
2. มากกว่า 
3.5 
3.   มากกว่า
 3.5

ปี2รุ่น30
(กค.-กย.

63)

0 0 1,000 14,000 ปี2รุ่น 30 (กค.-กย.63)
1.ค่าสอนทฤษฎ ี30 ชม.x400บ= 12,000บ. 
2.ค่าเดินทาง 15 คร้ัง x 200 บาท = 3,000
 บาท
(ค่าสอน 800 บาท ค่าเดินทาง 200 บาท )
(ค่าสอน 11200 บาท ค่าเดินทาง 1400 บาท)

15,000 0 0 อ.วรินทร์ธร
  อ.จรรยา

8.การ
พยาบาล
มารดาและ
ทารก 1
Nu.1221
3(3-0-6)
ปี2 รุ่น 29
(กพ.-มิย.63)
ภาคเรียนที ่3
ป ี2

1.เพือ่จัดการ
เรียนการสอนให้
ได้ผลลัพธ์ตาม
กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ
2.เพือ่บูรณา
การการเรียน
การสอนกับ
บริการวิชาการ

บรรยาย/
อภปิราย/
มอบหมายงาน

1.นศ.ผ่านเกณฑ์
การประเมินผล
ตาม LO ทีก่ําหนด
2. ความพงึพอใจ
ของนักศึกษาต่อ
ประสิทธิภาพ
การสอน   3. 
ความพงึพอใจ
ต่อประสิทธิภาพ
การจัดการเรียน
การสอนรายวิชา

1มากกว่า
ร้อยละ 60 
2. มากกว่า 
3.5 
3.   มากกว่า
 3.5

24 กพ.-30
 มิย.63

0 0 1,600 0 1.ค่าสอน 4ชม.x400บ= 1,600บ. 1,600 0 0 อ.ดลฤดี    
 อ.วรรณิภา

ac63-gr3-9 

ac63-gr3-10 
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ

โครงการ/
กลุม่เปา้หมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ 2562 รายละเอียดการใชเ้งิน ผู้รับผิด
ชอบทีต่ัง้ไว้เบกิจ่ายตามไตรมาส รายการเบกิจ่าย หมวดงบประมาณ

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตวัชีค้วามส าเร็จ เปา้หมาย
ความส าเร็จ

9. การ
พยาบาล
มารดาทารก
และการผดุง
ครรภ ์2

1.เพือ่จัดการ
เรียนการสอนให้
ได้ผลลัพธ์ตาม
กรอบมาตรฐาน
คุณวุมิ
2.เพือ่ส่งเสริม
การเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่21(
ด้านการคิด
อย่างมี
วิจารณญาณ)

ฝึกปฏบิัติใน
สถานการณ์จริง/
มอบหมายงาน

1.นศ.ผ่านเกณฑ์
การประเมินผล
ตาม LO ทีก่ําหนด
2. ความพงึพอใจ
ของนักศึกษาต่อ
ประสิทธิภาพ
การสอน   3. 
ความพงึพอใจ
ต่อประสิทธิภาพ
การจัดการเรียน
การสอนรายวิชา

1มากกว่า
ร้อยละ 60 
2. มากกว่า 
3.5 
3.   มากกว่า
 3.5

ปี 4 รุ่น 28
 (กค. - กย

 63)

0 0 0 2,800 ปี 4 รุ่น 28 (กค. - กย 63)             1.ค่า
สอน 7ชม.x400บ= 2800 บ.

2,800 อ.บําเพญ็   
 อ. วรินทร์

ธร

10.ปฏบิัติการ
พยาบาล
มารดาและ
ทารก 1 
N.1322
ปี3รุ่น 
29/2563
(,มิย.-กย.63)

ภาคเรียนที ่1
ป ี3 รุ่น 29 
(161คน)
ปกีารศึกษา 
2563

1.เพือ่จัดการ
เรียนการสอนให้
ได้ผลลัพธ์ตาม
กรอบมาตรฐาน
คุณวุมิ
2.เพือ่ส่งเสริม
การเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่21(
ด้านการคิด
อย่างมี
วิจารณญาณ)

ฝึกปฏบิัติใน
สถานการณ์จริง/
มอบหมายงาน

1.นศ.ผ่านเกณฑ์
การประเมินผล
ตาม LO ทีก่ําหนด
2. ความพงึพอใจ
ของนักศึกษาต่อ
ประสิทธิภาพ
การสอน   3. 
ความพงึพอใจ
ต่อประสิทธิภาพ
การจัดการเรียน
การสอนรายวิชา

1มากกว่า
ร้อยละ 60 
2. มากกว่า 
3.5 
3.   มากกว่า
 3.5

ปี3รุ่น 29
(20กค.-6
กย.63)

0 0 147,299    100,000    ปี3รุ่น 29(กค.-กย.63)
1.ค่าตอบแทนแหล่งฝึก (75 บ.x 161 คน)= 
12,075  
2.ค่าปฐมนิเทศฝุายการพยาบาล (150 บ.X2
ชม.X3กลุ่มX4รพ.)=3,600   บ.
3.ค่าปฐมนิเทศแผนก (150บ.x 2 ชมX 3 
กลุ่ม x 3 แผนก x 4 รพ. ) = 10,944   บ.
4.ค่าสอนในคลินิก (150บ.x 2 ชม.x3กลุ่มX3
 สัปดาหx์ 3 แผนกx 4 รพ.) =32,400 บ. 
5. ค่าทีพ่กั (4,500 บ.x 2 คนx3 รพ. x3 
กลุ่ม) =81,000  บ.
6.ค่าเบีย้เล้ียงสอนภาคปฏบิัตินอกสถาบัน 
240 บ.x 20 วัน.x 2คน x3รพ.x3 กลุ่ม=  
86,400 บ.
7.ค่าเดินทาง 1,000บ.x2คน x3รพ.x3 กลุ่ม=
 18,000 
9.ค่าเบีย้เล้ียงประสานแผน (240บx 4คน x 
3 รพ.)  =2,880  บ.

147,299     100,000   0 อ.เกศินี
อ.ดลฤดี

ac63-gr3-12 

ac63-gr3-13 
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ

โครงการ/
กลุม่เปา้หมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ 2562 รายละเอียดการใชเ้งิน ผู้รับผิด
ชอบทีต่ัง้ไว้เบกิจ่ายตามไตรมาส รายการเบกิจ่าย หมวดงบประมาณ

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตวัชีค้วามส าเร็จ เปา้หมาย
ความส าเร็จ

11. 
ปฏบิัติการ
พยาบาล
มารดาและ
ทารก 1 
N.1322
 ( มีค.63-มิย.
63)
ภาคเรียนที ่3
ป3ีรุ่น 28

1.เพือ่จัดการ
เรียนการสอนให้
ได้ผลลัพธ์ตาม
กรอบมาตรฐาน
คุณวุมิ
2.เพือ่ส่งเสริม
การเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่21(
ด้านการคิด
อย่างมี
วิจารณญาณ)

ฝึกปฏบิัติใน
สถานการณ์จริง/
มอบหมายงาน

1.นศ.ผ่านเกณฑ์
การประเมินผล
ตาม LO ทีก่ําหนด
2. ความพงึพอใจ
ของนักศึกษาต่อ
ประสิทธิภาพ
การสอน   3. 
ความพงึพอใจ
ต่อประสิทธิภาพ
การจัดการเรียน
การสอนรายวิชา

1มากกว่า
ร้อยละ 60 
2. มากกว่า 
3.5 
3.   มากกว่า
 3.5

23 มีค.-7
มิย.63

0 0 100,920    45,000     1.ค่าตอบแทนแหล่งฝึก (75 บ.x 92 คน) =
6,900บ. 
2.ค่าปฐมนิเทศฝุายการพยาบาล (150บX2
ชม.X3กลุ่มX3รพ.)=2,700บ.
3.ค่าปฐมนิเทศแผนก(150บ.X2ชม.X3กลุ่ม
X3รพ)=2,700บ.  
4.ค่าสอนในคลินิก (150 บ.x2ชม.x3กลุ่มX3
 สป.x3รพ. )=8,100บ.
5.ค่าทีพ่กั (4,500 บ.x4 คนx3กลุ่ม) =
54,000บ.
6.ค่าเบีย้เล้ียงสอนภาคปฏบิัตินอกสถาบัน 
240บ.x20วันx4คนx3กลุ่ม=57,600  บ.
7.ค่าเดินทาง 1,000บ.X2 รพ.x4 คนx3กลุ่ม
 =12,000 บ.  
8.ค่าเบีย้เล้ียงประสานแผน (240บx 4คนx2 
รพ.) =1,920บ.  
  

100,920     45,000     0 0

0 0 295,219 258,900 409,119 145,000 0 0รวมงบประมาณแผนประจ ากลุม่การสอน 3  (วิชาการ)

ac63-gr3-14 
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ

1.วิชากายวิภาค
ศาสตร์และ
สรีรวิทยา 1(3 
หนว่ยกติ)
 ชัน้ปทีี่ 1 รุ่นที่ 
31

เพื่อให้
นกัศึกษามึ
ความรู้ความ
เข้าใจในวิชา
กายวิภาค
ศาสตร์และ
สรีรวิทยา 1

จัดการเรียน
การสอน
ภาคทฤษฎี
และภาค
ทดลอง

1. การ
ประสิทธิภาพ
การสอน
รายวิชา
2. 
ประสิทธิภาพ
การสอนของ
อาจารย ์   

>3.51        
          > 
3.51

 13 ก.ค.-30
 ก.ย.63

0 0 0 62,000       ๑. ค่าตอบการสอนภาคทฤษฎ ี30 ชั่วโมงๆ ละ ๔๐๐ 
บาท  12,0๐๐   บาท
๒. ค่าตอบแทนการสอนภาคทดลอง 30 ชั่วโมงๆ ละ 
๒๐๐ บาท * ๒ กลุ่ม * ๒ คน 24,0๐๐ บาท
๓. ค่าพาหนะเดินทางอาจารยพ์ิเศษ ๒0๐ บาท จํานวน
 15 คร้ัง * ๒ คน 6,00๐  บาท
๔. ค่าศึกษาดูงานทีม่หาวิทยาลัยพะเยา (ค่าบํารุง
อปุกรณ์)  ๒,๐๐๐   บาท
๕. ค่าเหมารถรับ-ส่ง นักศึกษาไปทดลองที่
มหาวิทยาลัยพะเยา ๔ คันๆละ ๒,๒๕๐ บาท  ๙,๐๐๐ 
บาท
๖. ค่าล่วงเวลาเจา้หน้าทีห่อ้งทดลองของมหาวิทยาลัย
แมพ่ะเยา ๓๐๐ บาท* ๒ คน  ๖๐๐ บ
๗. ค่าตอบแทนการสอนภาคทดลองทีม่หาวิทยาลัย
พะเยา ๔ ชั่วโมง*๒๐๐*๘ คน ๖,๔๐๐
๘. ค่าอปุกรณ์การแพทยภ์าคทดลองทีม่หาวิทยาลัย
พะเยา  ๒,๐๐๐   บาท

62,000 อ.วราภรณ์ 
 ศรีจันทร์
พาล

2.วิชากายวิภาค
ศาสตร์และ
สรีรวิทยา 2(3 
หนว่ยกติ)
ชัน้ปทีี่ 1 รุ่นที่ 
30

เพื่อให้
นกัศึกษามึ
ความรู้ความ
เข้าใจในวิชา
กายวิภาค
ศาสตร์และ
สรีรวิทยา 2

จัดการเรียน
การสอน
ภาคทฤษฎี
และภาค
ทดลอง

1. การ
ประสิทธิภาพ
การสอน
รายวิชา
2. 
ประสิทธิภาพ
การสอนของ
อาจารย ์   

>3.51        
          > 
3.51

16 ธ.ค.
62-5 เม.ย.
63

0 0 8,400         0 1. ค่าตอบแทนการสอนภาคทฤษฎ ี๓๐ ชัว่โมงๆ ละ
 ๔๐๐ บาท 12,000 บาท
2. ค่าตอบแทนการสอนภาคทดลอง ๓๐ ชัว่โมงๆ 
ละ ๒๐๐ บาท * ๒ กลุ่ม  * ๒ คน 24,000 บาท
3. ค่าพาหนะเดินทางอาจารยพ์เิศษ 20๐ บาท 
จํานวน ๑5 คร้ัง * ๒ คน  6,000 บาท                
        

8,400 อ.เปรมฤดี 
 ศรีวิชัย

3.วิชามโนมติ 
ทฤษฎ ีและ
กระบวนการ
พยาบาล
(2 หนว่ยกติ)
ชัน้ปทีี่ 2 รุ่นที่ 
29

เพื่อให้
นกัศึกษามึ
ความรู้ความ
เข้าใจในวิชา
มโนมติ ทฤษฎี
 และ
กระบวนการ
พยาบาล

จัดการเรียน
การสอน
ภาคทฤษฎี

1. การ
ประสิทธิภาพ
การสอน
รายวิชา
2. 
ประสิทธิภาพ
การสอนของ
อาจารย ์   

>3.51        
          > 
3.51

1-27 ต.ค.63 0 0 0 0 ไม่ใช้งบประมาณ 0 0 0 อ.นงนชุ 
ปญัจธรรม
เจริญ

 แผนงานการเรียนการสอน การพยาบาลผู้ใหญแ่ละผู้สูงอายปุกีารศึกษา 2563

โครงการ/
กลุม่เปา้หมาย

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตวัชี้
ความส าเร็จ

เปา้หมาย
ความส าเร็จ

ระยะเวลา
ด าเนินการ

รายละเอียดการใชเ้งิน ผู้รับผิด
ชอบที่ตัง้ไว้เบกิจ่ายตามไตรมาส รายการเบกิจ่าย

งบประมาณ

กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎี

ac63-gr4-2 

ac63-gr4-3 

ac63-gr4-5 



32

1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ

โครงการ/
กลุม่เปา้หมาย

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตวัชี้
ความส าเร็จ

เปา้หมาย
ความส าเร็จ

ระยะเวลา
ด าเนินการ

รายละเอียดการใชเ้งิน ผู้รับผิด
ชอบที่ตัง้ไว้เบกิจ่ายตามไตรมาส รายการเบกิจ่าย

งบประมาณ

4.วิชาการ
พยาบาล
ผู้สูงอาย ุ(2 
หนว่ยกติ)
ชัน้ปทีี่ 2 รุ่นที่ 
29

เพื่อให้
นกัศึกษามึ
ความรู้ความ
เข้าใจใน
วิชาการ
พยาบาล
ผู้สูงอายุ

จัดการเรียน
การสอน
ภาคทฤษฎี

1. การ
ประสิทธิภาพ
การสอน
รายวิชา
2. 
ประสิทธิภาพ
การสอนของ
อาจารย ์   

>3.51        
          > 
3.51

24 ก.พ.-7 
มิ.ย.63

0 0 1,600         0 1. ค่าตอบแทนการสอนภาคทฤษฎ ี  4 ชม.ๆละ 
400 บาท

1,600 0 0 ดร.ปรัศน ี
 ศรีกนั

5.วิชาการ
พยาบาลผู้ใหญ่ 
1(3 หนว่ยกติ)
ชัน้ปทีี่ 2 รุ่นที่ 
29

เพื่อให้
นกัศึกษามึ
ความรู้ความ
เข้าใจใน.
วิชาการ
พยาบาลผู้ใหญ่
 1

จัดการเรียน
การสอน
ภาคทฤษฎี

1. การ
ประสิทธิภาพ
การสอน
รายวิชา
2. 
ประสิทธิภาพ
การสอนของ
อาจารย ์   

>3.51        
          > 
3.51

ไม่ใช้งบประมาณ

6.วิชาการ
พยาบาลผู้ใหญ่ 
2(2 หนว่ยกติ)
 ชัน้ปทีี่ 2 รุ่นที่ 
29

เพื่อให้
นกัศึกษามึ
ความรู้ความ
เข้าใจใน
วิชาการ
พยาบาลผู้ใหญ่
 2

จัดการเรียน
การสอน
ภาคทฤษฎี

1. การ
ประสิทธิภาพ
การสอน
รายวิชา
2. 
ประสิทธิภาพ
การสอนของ
อาจารย ์   

>3.51        
          > 
3.51

24 ก.พ.-7 
มิ.ย.63

0 0 4,800         0 1.ค่าตอบแทนการสอนภาคทฤษฎ ี6 ชัว่โมงๆ ละ 
๔๐๐ บาท 2,400 บาท
2. ค่าพาหนะเดินทางอาจารยพ์เิศษ 100  กโิลเมตร
 * 4 กม.* 3 คร้ัง*๒ รอบ  2,400 บาท

4,800 0 0 อ.ชลธิมา 
ปิ่นสกลุ

0 0 14,800 62,000 76,800 0 0รวมงบประมาณวิชาทฤษฎี

ac63-gr4-8 

ac63-gr4-9 

ac63-gr4-10 
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ

โครงการ/
กลุม่เปา้หมาย

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตวัชี้
ความส าเร็จ

เปา้หมาย
ความส าเร็จ

ระยะเวลา
ด าเนินการ

รายละเอียดการใชเ้งิน ผู้รับผิด
ชอบที่ตัง้ไว้เบกิจ่ายตามไตรมาส รายการเบกิจ่าย

งบประมาณ

7.วิชา
ปฏบิติัการ
พยาบาลผู้ใหญ่ 
1 (3 หนว่ยกติ)
ชัน้ปทีี่ 3 รุ่น 29

เพื่อให้
นกัศึกษามึ
ความรู้ความ
เข้าใจในวิชา
ปฏบิติัการ
พยาบาลผู้ใหญ่
 1

จัดการเรียน
การสอน
ภาคปฏบิติั

1. การ
ประสิทธิภาพ
การสอน
รายวิชา
2. 
ประสิทธิภาพ
การสอนของ
อาจารย ์   

>3.51        
          > 
3.51

22 มิ.ย.-30
 ก.ย.63

0 0 0 138,000 1. ค่าตอนแทนการปฐมนิเทศฝุายการพยาบาลรพ.
พะเยา ๑๕๐ บาท*๒ ชม.* 3 กลุ่ม 900 บาท
2. ค่าตอนแทนการปฐมนิเทศฝุายการพยาบาลรพศ.
เชียงราย ๑๕๐ บาท*๒ ชม.* 3 กลุ่ม 900 บาท
3. ค่าตอบแทนการปฐมนิเทศหอผู้ปุวย ๑๕๐ บาท*๒ 
ชม.* 42 กลุ่ม 12,600 บาท
4. ค่าตอบแทนการสอนในคลินิกของหอผู้ปุวย 1๕๐ 
บาท*๒ ชม.* 42 กลุ่ม 12,600 บาท
5. ค่าตอบแทนการฝึกภาคปฏบิัติทีม่อีาจารยค์วบคุม 
๑๐๐ บาท*161 คน* ๑ เดือน 16,100 บาท
6. ค่าตอบแทนการศึกษาดูงานแผนกไตเทียม 150 
บาท*2 ชม*17 กลุ่ม 5,100 บาท
7.ค่าตอบแทนการศึกษาดูงานแผนก CAPD 150 บาท*
2 ชม*17 กลุ่ม 5,100 บาท
8.ค่าตอบแทนการศึกษาดูงานแผนกศัลยกรรมกระดูก 
150 บาท*2 ชม*17 กลุ่ม 5,100 บาท
9.ค่าตอบแทนการศึกษาดูงานแผนก EENT 150 บาท*2
 ชม*17 กลุ่ม 5,100 บาท
10. ค่าเบีย้เล้ียง 80 วัน*240 บาท*2 คน 38,400 บาท
11. ค่าเดินทางอาจารย ์750 บาท*2 คน* 3 คร้ัง 4,500
 บาท
12.ค่าทีพ่ัก 4,500 บาท*2 คน*3 เดือน 27,000 บาท

138,000 0 0 ดร.กฤต
พทัธ์  ฝึกฝน

ac63-gr4-16 
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ

โครงการ/
กลุม่เปา้หมาย

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตวัชี้
ความส าเร็จ

เปา้หมาย
ความส าเร็จ

ระยะเวลา
ด าเนินการ

รายละเอียดการใชเ้งิน ผู้รับผิด
ชอบที่ตัง้ไว้เบกิจ่ายตามไตรมาส รายการเบกิจ่าย

งบประมาณ

8.วิชา
ปฏบิติัการ
พยาบาลผู้ใหญ่ 
2 (พย.1312)  
(3 หนว่ยกติ)
ชัน้ปทีี่ 3 รุ่นที่ 
28

เพื่อให้
นกัศึกษามึ
ความรู้ความ
เข้าใจในวิชา
ปฏบิติัการ
พยาบาลผู้ใหญ่
 2

จัดการเรียน
การสอน
ภาคปฏบิติั

1. การ
ประสิทธิภาพ
การสอน
รายวิชา
2. 
ประสิทธิภาพ
การสอนของ
อาจารย ์   

>3.51        
          > 
3.51

24 ก.พ.-7 
มิ.ย.63

0 0 137,910    50,000     1. ค่าการปฐมนิเทศฝุายการพยาบาลรพ.พะเยา ๑๕๐ 
บาท*4ชม.* 3 กลุ่ม 1,800 บาท
2. ค่าการปฐมนิเทศฝุายการพยาบาลรพศ.เชียงราย 
๑๕๐ บาท*4ชม.* 3 กลุ่ม 1,800 บาท
3. ค่าการปฐมนิเทศหอผู้ปุวย ๑๕๐ บาท*๒ ชม.* 30 
กลุ่ม 9,000 บาท
3. ค่าการสอนในคลินิกของหอผู้ปุวย ๑๕๐ บาท*๒ 
ชม.* 30 กลุ่ม 9,000 บาท
4. ค่าฝึกภาคปฏบิัติทีม่อีาจารยค์วบคุม ๑๐๐ บาท*92 
คน* ๑ เดือน 9,200 บาท
5. ค่าศึกษาดูงาน Cath Lab. 150 บาท*2 ชม.*12 
กลุ่ม 5,400 บาท
6.ค่าศึกษาดูงานแผนก CVT 150 บาท*2 ชม.*12 กลุ่ม
 5,400 บาท
7.ค่าศึกษาดูงานแผนก SICU ICU พย. 150 บาท*2 
ชม.*6 กลุ่ม 1,800 บาท 8. ค่าสอน stroke 150 บาท*
3 ชม*3 กลุ่ม = 1,350 บาท
9. ค่าเบีย้เล้ียง 76 วัน*240 บาท*4 คน 72,960 บาท
10. ค่าเดินทางอาจารย ์750 บาท* 19 คร้ัง 15,000 
บาท
11.ค่าทีพ่ัก 4,500 บาท*4 คน*3 เดือน 54,000 บาท
12. ค่าเบีย้เล้ียงเดินทางประสานแผน 5 คนๆละ 240 
บาท 1,200 บาท

137,910  50,000    0 อ.สมัยพร 
 อาขาล

0 0 137,910 188,000 275,910 50,000 0

0 0 152,710 250,000 352,710 50,000 0

รวมงบประมาณวิชาปฎบิตัิ

รวมงบประมาณการพยาบาลผู้ใหญแ่ละผู้สูงอายุ

ac63-gr4-17 
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ

1.โครงการเตรียม
ความพร้อมกอ่น
สําเร็จการศึกษา
การเตรียมความ
พร้อมก่อนส าเร็จ
การศึกษา(ออนไลน์)
กลุ่มเปูาหมาย 105 คน
1. นักศึกษาชั้นปีที ่4=
 99
2. อาจารยแ์ละจํา
หน้าทีง่านพฒันา
นักศึกษา  6 คน

1. เพือ่พัฒนาความ
ฉลาดทางอารมณ์
ของนักศึกษาใน
การทํางาน
2.เพือ่ส่งเสริมการ
เรียนรู้ตามกรอบ 
TQFและพัฒนา
ศักยภาพทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่
 21 และอตัลักษณ์
ของนักศึกษา
3.เพือ่เสริมสร้าง
ความผูกพันและ
สัมพันธภาพทีดี่
ระหว่างนักศึกษา 
คณาจารย ์
เจา้หน้าทีข่อง
วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี พะเยา

1. จดัอบรม
เพือ่เตรียม
ความพร้อง
กอ่นสําเร็จ
การศึกษา
2. จดัพิธี
สําเร็จ
การศึกษา

1. ร้อยละของผู้เขา้ร่วม
โครงการมีคะแนนเฉล่ียความ
ฉลาดทางอารมณ์อยู่ในเกณฑ์
ปกติ
2. คะแนนเฉล่ียการส่งเสริมการ
เรียนรู้ตามกรอบ TQFและ
พฒันาศักยภาพทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที ่21 และอตั
ลักษณ์ของนักศึกษา
3. ร้อยละของผู้เขา้ร่วม
โครงการถอดบทเรียนการเกดิ
ประโยชน์และสร้างคุณค่าใน
เร่ืองสร้างความผูกพนัและ
สัมพนัธภาพทีดี่ระหว่าง
นักศึกษา และคณาจารย์

1. ≥    
ร้อยละ 80
2.   ≥  3.51
3.   ≥    
ร้อยละ 80

พค 63 0 0 5,400 0  ค่าตอบแทนวิทยากรจํานวนจํานวน9 ชั่วโมง x 600 
บาท เป็นเงิน 5,400 บาท

0 5,400 0 ดร.นันทิ
กา 

อนันต์
ชัยพัทธนา

วตัถุประสงค์

ระยะเวลา
ด าเนิน
การ

แผนงานประจ า งานพัฒนานักศึกษา

โครงการ/กิจกรรม กิจกรรม ตวัชีค้วามส าเร็จของโครงการ

เป้าหมาย
ความส าเร็จ

ของ
โครงการ

งบประมาณ รายละเอียดการใชเ้งิน ผู้รับผิด
ชอบทีต่ัง้ไวเ้บิกจา่ยตามไตรมาส

รายการ
หมวดเงิน

std63-dev-1 std63-dev-1 
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ

วตัถุประสงค์

ระยะเวลา
ด าเนิน
การ

โครงการ/กิจกรรม กิจกรรม ตวัชีค้วามส าเร็จของโครงการ

เป้าหมาย
ความส าเร็จ

ของ
โครงการ

งบประมาณ รายละเอียดการใชเ้งิน ผู้รับผิด
ชอบทีต่ัง้ไวเ้บิกจา่ยตามไตรมาส

รายการ
หมวดเงิน

2. โครงการทํา
แผนงานสโมสร
นักศึกษา 
ปีงบประมาณ 2564
กลุ่มเปูาหมาย 106 
คน 
1)นักศึกษา จํานวน 
100 คน
2) อาจารย ์6 คน

1. เพือ่จดัทํา
แผนปฏบิัติการ
สโมสรนักศึกษา
2. เพือ่ใหค้วามรู้
ด้านการนําประกนั
คุณภาพการศึกษา
มาใช้ในการ
บริหารงานสโมสร
นักศึกษา
3. เพือ่ส่งเสริมการ
เรียนรู้ตามกรอบ 
TQFและพัฒนา
ศักยภาพทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่
 21

1.จดัประชุม
สรุปการ
ดําเนินงาน
ปีงบประมาณ
 2562 และ
จดัทําแผน
ปีงบประมาณ
 2563

1. ร่างแผนปฏิบัติการสโมสร
นักศึกษา     
2.คะแนนเฉล่ียการได้รับการ
พฒันาการเรียนรู้ตามกรอบ 
TQFและพฒันาศักยภาพทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 
3. คะแนนเฉล่ียความคิดเห็น
ของอาจารยต่์อการพฒันา
นักศึกษาผลการเรียนรู้ตาม
กรอบ TQF และพฒันา
ศักยภาพทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที ่21 
4. ร้อยละของนักศึกษาทีเ่ขา้
ร่วมโครงการสะท้อนคิดการ
ได้รับการพฒันาผลลัพธ์การ
เรียนรู้ตามTQF และพฒันา
ศักยภาพทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที ่21 
5. ร้อยละของนักศึกษาทีเ่ขา้
ร่วมโครงการสะท้อนคิดการใช้
ความรู้ด้านการประกนัคุณภาพ
การศึกษามาใชใ้นการ
บริหารงานสโมสรนักศึกษา 

1. 1 เล่ม    
2.≥  3.51 
3. ≥  3.51 
4.  ≥ ร้อย
ละ 80     
5. ≥ ร้อย
ละ 80

กค 63 0 0 0 37,040 1)ค่าอาหาร 106 คน*100บ.* 2 มือ้ เป็นเงิน 21,200
 บาท 
2)ค่าอาหารว่าง 106 คน*35บ.*4 มือ้ เป็นเงิน 14,840
 บาท 
3)  ค่าวัสดุ 1000 บาท
-กระดาษฟรู๊บ 
-กระดาษปกสี
- ปากกาเมจกิ  
รวมเงิน 37,040 บาท

0 37,040 0 ดร.นันทิ
กา 

อนันต์
ชัยพัทธนา

std63-dev-6 std63-dev-6 
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ

วตัถุประสงค์

ระยะเวลา
ด าเนิน
การ

โครงการ/กิจกรรม กิจกรรม ตวัชีค้วามส าเร็จของโครงการ

เป้าหมาย
ความส าเร็จ

ของ
โครงการ

งบประมาณ รายละเอียดการใชเ้งิน ผู้รับผิด
ชอบทีต่ัง้ไวเ้บิกจา่ยตามไตรมาส

รายการ
หมวดเงิน

3. โครงการพัฒนา
ความสามารถด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
กลุ่มเปูาหมาย  100
 คน 
1)นักศึกษา จํานวน 
100 คน

1.เพือ่เป็นการ
อนุรักษ์และทํานุ
บํารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย
2. เพือ่เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมไทย
ต่อหน้าสาธารณชน

1. พฒันา
ความสามารถ
ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 
เชน่ ดนตรี
พืน้เมือง ฟอูน
รํา ตีกลอง
สะบัดชยั โดย
เชญิวิทยากรมา
ให้ความรู้ทัง้
ภาคทฤษฏี 
และปฏิบัติ
2. สนับสนุนให้
นักศึกษามีการ
เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม
 ทัง้ในและนอก
สถาบัน เชน่ 
รําบวงสรวงพอ่
ขนุงําเมือง

1. มชีุดการแสดงประจําของ
วิทยาลัย
2. ร้อยละของนักศึกษาทีเ่ขา้
ร่วมโครงการสะท้อนคิดการ
อนุรักษ์และทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย
3. จํานวนคร้ังของการ
เผยแพร่วัฒนธรรมไทยต่อ
หน้าสาธารณชน อยา่งน้อย 2
 คร้ัง

1. ≥ 1ชุด
2.  ≥ ร้อย
ละ 80     
3. ≥ 2 คร้ัง

ต.ค.62 - 
เม.ย.63

0 0 10,000 10,000 1)ค่าวิทยากร 400 บาท/ชม. จํานวน 50 ชม. 
รวมเงิน 20,000 บาท  

0 20,000 0 ดร.นันทิ
กา 

อนันต์
ชัยพัทธนา

0 0 15,400 47,040 0 0 62,440 0รวมงบประมาณแผนประจ างานพัฒนานักศึกษา

std63-dev-7 std63-dev-7 
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ
1. โครงการสืบ
สานอนุรักษ์
ศิลปะและ
วัฒนธรรม
ประเพณีไทย
กลุ่มเปูาหมาย  
1) อาจารย์และ
บุคลากร   
2) นักศึกษา

1. เพือ่ส่งเสริมให้
อาจารย์ บุคลากร
และนักศึกษาได้มี
ส่วนร่วมในการสืบ
สานอนุรักษแ์ละ
ดํารงไว้ซ่ึง
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีไทย
2. เพือ่ส่งเสริมให้
อาจารย์ บุคลากร
และนักศึกษาได้
แสดงความสํานึก
และความ
จงรักภกัดีต่อ
สถาบัน

1.สนบัสนนุอาจารยบ์คุลากร และนกัศึกษา 
ได้มีส่วนร่วมในการสืบสานอนรัุกษ์และดํารง
ไว้ซ่ึงศิลปวัฒนธรรมไทยใหแ้กชุ่มชนและ
หนว่ยงานทีเ่กีย่วข้องตามปฏทินิงานทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมและทีห่นว่ยงานต่างๆ
ขอมา เช่น กจิกรรมบวงสรวงพ่อขุนงําเมือง
 กจิกรรมวันพระราชสมภพของสมเด็จพระ
ศรีนครินทราบรมราชชนน ี(วันพยาบาล
แหง่ชาติ) กจิกรรมประเพณีต้ังธรรมหลวง 
(เทศนม์หาชาติ) เปน็ต้น  
2.สนบัสนนุอาจารยบ์คุลากร และนกัศึกษา 
ได้มีส่วนร่วมกจิกรรมส่งเสริมใหอ้าจารย ์
บคุลากรและนกัศึกษาได้แสดงความสํานกึ
และความจงรักภกัดีต่อสถาบนัเช่น 
กจิกรรมตักบาตร พิธีวางพวงมาลาและพิธี
จุดเทยีนชัย  เนือ่งในวันสวรรคต รัชกาลที ่9
 กจิกรรม พิธีตักบาตร พิธีวางพวงมาลา
และพิธีจุดเทยีนและถวายบงัคม เนือ่งใน
วันปยิะมหาราช เปน็ต้น

1.จํานวนกจิกรรมที่
ส่งเสริมให ้อาจารย ์
บคุลากรและนกัศึกษา 
ได้มีส่วนร่วมในการ 
สืบสาน อนรัุกษ์และ
ดํารงไว้ซ่ึงศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย    
2.จํานวนกจิกรรมที่
ส่งเสริมให ้อาจารย ์
บคุลากรและนกัศึกษา 
ได้เข้าร่วมแสดงความ
สํานกึและความ
จงรักภกัดีต่อสถาบนั  
3.ร้อยละของอาจารย ์
บคุลากรและนกัศึกษา
ได้เข้าร่วมกจิกรรม 
แสดงความสํานกึและ
ความจงรักภกัดีต่อ
สถาบนัอยา่งนอ้ย 1 
คร้ัง/ปี

1.≥ 2 
กิจกรรม 
2.≥ 2 
กิจกรรม   
    
3.100 %

1 ต.ค 
62-31
ก.ย.63

0 0 8,038    8,000 1) ค่าวัสดุ
-พวงมาลา จาํนวน 4 งาน*1,000 = 
4,000 บาท
-พานดอกไม้ จาํนวน 7งาน*500 = 3500
 บาท
-ค่าอาหารแหง้ใส่บาตร จาํนวน 10งาน*
1000=10000 บาท
-ค่าวัสดุงานพธิีศาสนา = 3000 บาท (เชิง
เทียนจาํนวน 10 อัน เนือ่งจากของเก่า
ชาํรุด เทียนไข)
รวมเป็นเงิน 20500 บาท

0 16,038      0 อ.
กาญจนา
 สาใจ

และคุณ
รัชนี 

ซาวคําเขต

วัตถุประสงค์

แผนงานประจ า งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

โครงการ/
กลุม่เปา้หมาย

กิจกรรม ตวัชีค้วามส าเร็จ
เปา้หมาย
ความส าเร็

จ

ระยะเวลา
ด าเนิน
การ

งบประมาณ รายละเอียดการใชเ้งิน
ผู้รับผิด
ชอบ

ทีต่ัง้ไว้เบกิจ่ายตามไตรมาส
รายการ

หมวดเงิน

std63-cul-1 std63-cul-1 std63-cul-1 std63-cul-1 
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ
วัตถุประสงค์

โครงการ/
กลุม่เปา้หมาย

กิจกรรม ตวัชีค้วามส าเร็จ
เปา้หมาย
ความส าเร็

จ

ระยะเวลา
ด าเนิน
การ

งบประมาณ รายละเอียดการใชเ้งิน
ผู้รับผิด
ชอบ

ทีต่ัง้ไว้เบกิจ่ายตามไตรมาส
รายการ

หมวดเงิน

2. โครงการ
อนุรักษแ์ละสืบ
สานประเพณี
ของวิชาชีพ
กลุ่มเปูาหมาย  
527 คน 
1)นักศึกษา 452
 คน 
2) อาจารย์ 
อาจารย์พเิศษ
และบุคลากร 70
 คน            
3) ศิษย์เก่า 5 คน

1. เพือ่ใหน้กัศึกษา
มีส่วนร่วมในการ
อนรัุกษ์และสืบสาน
ประเพณีของวิชาชีพ
2.เพือ่ใหน้กัศึกษา
ได้แสดงความ
เคารพนอบนอ้ม 
และความกตัญญู
กตเวทติาต่อครู-
อาจารย์
3.เพือ่สร้าง
ความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างครู-อาจารย์
กบัลูกศิษย์
4.เพือ่สร้างจิตสํานกึ
ในการสืบสาน
ประเพณีของวิชาชีพ
 ได้แก ่การมอบ
หมวก แถบหมวก 
เข็มชั้นป ีและการ
มอบตะเกยีง

1.กิจกรรม ไหว้ครู
- พธิีทําบุญอาจารย์ใหญ่
- พธิีบายศรีสู่ขวัญ 
2. กิจกรรม มอบหมวก แถบหมวกและ
เข็มชัน้ปี   
3. กิจกรรม มอบตะเกียง

1. ร้อยละนักศึกษามี
ส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมของ
ชาติ    
2. จาํนวนถอด
บทเรียนการเกิด
ประโยชน์และสร้าง
คุณค่า

1. อย่าง
น้อยร้อย
ละ 80  
2. 1 เล่ม

23 กค.63 0 0 0 19,540 1) ค่าอาหารว่าง 35บาท*75 คน = 2625
 บาท
2) ค่าอาหารกลางวัน 75 คน*100 บาท =
 7500  บาท
3)  ค่าวัสดุ =  8,375 บาท 
-ค่าปูายไวนิลไหว้ครู 2 ปูาย*500 บาท =
 1000
-ดอกไม้สดแต่งเวที = 5500
-เทียนไนติงเกล 6 หอ่* 90 บาท = 540
-ค่าทําบายศรี = 1500
-ค่าด้ายสายสิญจน์ 15 ม้วน *35 = 525
รวมทัง้โครงการ 19540

0 19,540 0 อ.ดลฤดี 
เพชรขว้าง

0 0 8,038 27,540 0 35,578 -รวมงบประมาณท านุบ ารุงฯ

std63-cul-2 std63-cul-2 
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ
1.โครงการฟื้นฟู
ความรู้และทักษะ
การพยาบาลศิษย์
เกา่ วทิยาลัย
พยาบาลบรมราช
ชนนี พะเยา 
กลุ่มเปูาหมายศิษย์
เกา่ รุ่นที่ 27 
จาํนวน 99 คน

2.จดัอบรมฟื้นฟูความรู้
เพื่อเตรียมสอบขอรับใบ
ประกอบวชิาชพีแกศิ่ษยเ์กา่

1.เพื่อฟื้นฟู
ความรู้และ
ทักษะการ
พยาบาลแก่
ศิษยเ์กา่2. 
เพื่อพัฒนา
ศักยภาพ
บัณฑิต
พยาบาลใน
การสอบขอรับ
ใบอนุญาต
ประกอบวชิาชพี

1.ศิษยเ์กา่สอบ
ผ่านสภาการ
พยาบาลอยา่ง
น้อยร้อยละ90

1.อยา่งน้อย
ร้อยละ 90

11-18 
มยิ.63

0 0 133,650 0 1. ค่าอาหารวา่ง 70 บาท * 8 วนั* 99 
คน =55,440 บาท 2. ค่าเดินทาง
วทิยากร 17,200 บาท
3. ค่าที่พักอตัรา 800 บาท* 6 คืน เป็น
เงิน 4,800 บาท
4.ค่าบรรยาย 600 บาท*10 ชม.*8 วนั
เป็นเงิน 48,000 บาท
5. ค่าน้ํามนัรับส่งวทิยากร เป็นเงิน 
2,000 บาท
6. ค่าเหมาจา่ยถา่ยเอกสาร เป็นเงิน 
2,200 บาท
7.ค่าสมทบสมาคมศิษย ์3% เป็นเงิน 
4,010 บาท
**ใชเ้งินจากการลงทะเบียน 99 คน*
1,350บาท =133,650

0 0 133,650 อ.เกศินี การ
สมพจน์

0 0 133,650 0 0 0 133,650รวมงบประมาณแผนบริการนักศึกษา

หมวดเงินวตัถุประสงค์

แผนงานประจ า งานบริการนักศึกษา

โครงการ/กิจกรรม กจิกรรม ตวัชี้ความส าเร็จ
เป้าหมาย

ความส าเร็จ

ระยะเวล
าด าเนิน

การ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน
ผู้รับผิด
ชอบ

ที่ตั้งไวเ้บิกจา่ยตามไตรมาส
รายการ

std63-ser-2 
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แผนปฏิบัติการฝ่ายบริหารตอบสนอง

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 2  การสร้างองค์ความรู้และนวตกรรมด้านสุขภาพเพื่อพัฒนาสุขภาวะของชุมชนและสังคมอาเซียน
เป้าประสงค์ 3 มีผลงานวิจยั ผลงานวิชาการและ นวตกรรมที่มีคุณภาพสามารถนําไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาสุขภาวะชุมชนและสังคมอาเซียน
กลยทุธ์ 3  ยกระดับคุณภาพผลงานวิชาการ วิจยัและนวตกรรม

ตัวชีว้ดัความส าเร็จของแผนกลยทุธ์

KPI 5  จํานวนผลงานวิจยัและผลงานวิชาการและนวตกรรม ที่นําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสุขภาวะชองชุมชนและ/หรือสังคม (1)
KPI 6  สัดส่วนของเงินทุนวิจยัภายนอกต่อทุนวิจยัภายใน (10:90)
KPI 7  จํานวนผลงานวิจยั ผลงานวิชาการและนวตกรรม ที่ทําร่วมกบัมหาวิทยาลัย/หน่วยงานใน/และ/หรือต่างประเทศ (1)

แผนงานที่ 3  ยกระดับคุณภาพผลงานวิชาการ วิจยัและนวตกรรม
 PI จํานวนผลงานวิจยัที่เกดิจากความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอกและสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชน (1)

วธิีประเมินความส าเร็จ  ประเมินตามตัวชี้วัดความสําเร็จเมือ่ส้ินสุดปีการศึกษาหรือ ปีงบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม       จํานวนโครงการ 2 โครงการ
กลยทุธ์ 3  ยกระดับคุณภาพผลงานวิชาการ วิจยัและนวตกรรม

KPI 8  จํานวนผลงานวิจยัและผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ/นานาชาติ (22)
แผนงานที่ 4    ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานงานวชิาการ วจิัยและนวตกรรม

PI จํานวนผลงานวิจยัและ ผลงานวิชาการที่เผยแพร่มีการนํามาใช้ประโยชน์ต่อ วิทยาลัย/ชุมชน/สังคม (1)
วธิีประเมินความส าเร็จ  ประเมินตามตัวชี้วัดความสําเร็จเมือ่ส้ินสุดปีการศึกษาหรือ ปีงบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม       จํานวนโครงการ 1 โครงการ

ประเด็นยทุธศาสตร์ 3 การพัฒนาศูนยก์ารเรียนรู้ระดับสากลด้านบริการวิชาการและให้บริการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขเพื่อสุขภาวะชุมชนและสังคมอาเซียนที่ยั่งยนื
เป้าประสงค์ 4  เป็นศูนยก์ลางการพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพที่ได้รับการยอมรับ ระดับชาติหรือนานาชาติ
กลยทุธ์ที่ 4  ยกระดับคุณภาพการบริการวิชาการแกสั่งคม

kPI 9 จํานวนหลักสูตรการฝึกอบรมใหม่ที่ได้มาตรฐานและตอบสนองความต้องการระบบสุขภาพระดับชาติ (1)
kPI 10 ร้อยละหลักสูตรการฝึกอบรมที่มีค่า NPS มากกว่า 7 ขึ้นไป (ร้อยละ 20)

แผนงานที่ 5 ยกระดับคุณภาพการบริการวิชาการแกสั่งคม
PI  ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามหลักสูตรฝึกอบรมของวิทยาลัยอยู่ในระดับดีขึ้นไป

วธิีประเมินความส าเร็จ  ประเมินตามตัวชี้วัดความสําเร็จเมือ่ส้ินสุดปีการศึกษาหรือ ปีงบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม       จํานวนโครงการ 2 โครงการ

แผนปฏิบัติการฝ่ายบริหารประจ าปีงบประมาณ 2563

พันธกิจที่ 5 ส่งเสริมให้เกดิโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตามความต้องการของชุมชน
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ
1.การพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์
เพือ่การวจิัยและ
นวตักรรมทีม่ี
ผลกระทบสูง 
(Talent 
Researchers) /
 อาจารย์นักวจิัย
ทีม่ีศักยภาพสูง

1.พัฒนา
โครงการวจิัยทีม่ี
ผลกระทบสูง
เพือ่ขอรับทุน
สนับสนุนการ
วจิัยภายนอก 2.
สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือ
ด้านการวจิัยและ
การพัฒนา
นวตักรรมที่
ตอบสนอง
ปัญหาสังคม

1.จัดประชุม
ปฏบิติัการพฒันา
อาจารย์ด้านการ
ออกแบบและพฒันา
ชุดโครงการวจิัยที่ตอบ
โจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ
เพือ่รับใช้สังคมและ
ชุมชน
2.แสวงหาเครือข่าย
ความร่วมมือด้านการ
วจิัยระหวา่ง
สถาบนัการศึกษา /
หน่วยงานภายนอก 
ด้านการวจิัยและการ
พฒันานวตักรรม 
3.สนับสนุนการวจิัยที่
ตอบโจทย์ปญัหาสังคม
เพือ่ขอรับทุน
สนับสนุนภายนอกทั้ง
แบบ extra-funding 
100% และ 
matching fund

1.จํานวนชุด
โครงการ/
แผนงาน/
โครงการ ทีส่่ง
ขอรับทุน
สนับสนุนจาก
หน่วยงาน
ภายนอก 
2.จํานวนทุน
วจิัยภายนอกที่
ได้รับการ
สนับสนุน 
3.จํานวน
เครือข่ายการ
วจิัยจาก
หน่วยงาน
ภายนอก

1.อย่างน้อย 3 
ชุดโครงการ/
แผนงาน/
โครงการ 
2.ทุนวจิัย
ภายนอกอย่าง
น้อย 2.5 ล้าน
บาท/ปี 
3.เครือข่าย
วจิัยต้ังแต่ 3 
สถาบันขึน้ไป

1 ต.ค.- 30
 ก.ย. 63

0 0 25,000 25,000 กิจกรรมประชุมนอกสถานที่คร้ังที่ 1 
1.ค่าตอบแทนวทิยากรผู้ทรงคุณวฒิุ ชม. ละ 
1,200 บ.* 3 ท่าน* 21 ชม. เปน็เงิน 75,600 บ. 
2.ค่าเดินทางวทิยากร 3 ท่าน 15,000 บ. 
3.ค่าที่พกัวทิยากร คืนละ 1,450 บ.* 2 คืน* 3 
หอ้ง 8,700 บ.
4.ค่าที่พกัอาจารย์นักวจิัยจํานวน 15 คน 8 
หอ้ง*2 คืน* 1,450 บ. เปน็เงิน 23,200 บ. 
5.ค่าจ้างเหมารถตู้คันละ 3000 บ.* 2 วนั เปน็
เงิน 6,000 บาท
6.ค่าอาหารกลางวนั อาหารเย็นสําหรับอาจารย์
นักวจิัยและวทิยากร 18 คน มื้อละ 350 บ.*5 
มื้อ เปน็เงิน 31,500 บ. 
7.ค่าอาหารวา่งสําหรับอาจารย์นักวจิัยและ
วทิยากร 18 คน มื้อละ 50 บ.*6 มื้อ เปน็เงิน 
5,400 บ. 
8.ค่าวสัดุอุปกรณ์ ได้แก่ กระดาษรีม หมึกพมิพ ์
6,000 บ. รวมเปน็เงนิ 171,400 บาท

50,000 0 0 ดร.ปรัศนี

รายละเอียดการใช้เงนิ ผู้รบัผิด
ชอบทีต่ัง้ไว้เบกิจ่ายตามไตรมาส รายการเบกิจ่าย หมวดงบประมาณ

     KPI 7  จํานวนผลงานวจิัย ผลงานวชิาการและนวตกรรม ทีท่ําร่วมกับมหาวทิยาลัย/หน่วยงานใน/และ/หรือต่างประเทศ (1)

ประเด็นยุทธศาสตร ์2   การสร้างองค์ความรู้และนวตกรรมด้านสุขภาพเพือ่พัฒนาสุขภาวะของชุมชนและสังคมอาเซียน

เปา้ประสงค์ 3 มีผลงานวจิัย ผลงานวชิาการและ นวตกรรมทีม่ีคุณภาพสามารถนําไปใช้ประโยชน์เพือ่พัฒนาสุขภาวะชุมชนและสังคมอาเซียน

กลยุทธ์ที ่3 เสริมสร้างความเข้มแข็งของความร่วมมือกับชุมชนและองค์กรภายนอกเพือ่รองรับสังคมผู้สูงอายุ                                          

     KPI 5  จํานวนผลงานวจิัยและผลงานวชิาการและนวตกรรม ทีน่ําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสุขภาวะชองชุมชนและ/หรือสังคม (1)

แผนงานที ่3 ยกระดับคุณภาพผลงานวชิาการ วจิัยและนวตกรรม

    PI จ านวนผลงานวิจัยทีเ่กิดจากความรว่มมือกับหน่วยงานภายนอกและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชน (1)

โครงการ/
กลุม่เปา้หมาย

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชีค้วามส าเรจ็ เปา้หมาย
ความส าเรจ็

ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ

     KPI 6  สัดส่วนของเงินทุนวจิัยภายนอกต่อทุนวจิัยภายใน (10:90)

re63-stg2-plan3-1 
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ

รายละเอียดการใช้เงนิ ผู้รบัผิด
ชอบทีต่ัง้ไว้เบกิจ่ายตามไตรมาส รายการเบกิจ่าย หมวดงบประมาณ

โครงการ/
กลุม่เปา้หมาย

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชีค้วามส าเรจ็ เปา้หมาย
ความส าเรจ็

ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ

(ต่อ).การพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์
เพือ่การวจิัยและ
นวตักรรมทีม่ี
ผลกระทบสูง 
(Talent 
Researchers) /
 อาจารย์นักวจิัย
ทีม่ีศักยภาพสูง

กิจกรรมประชุมนอกสถานที่คร้ังที่ 2
1.ค่าตอบแทนวทิยากรผู้ทรงคุณวฒิุ ชม. ละ 
1,200 บ.* 3 ท่าน* 21 ชม. เปน็เงิน 75,600 บ. 
2.ค่าเดินทางวทิยากร 3 ท่าน 15,000 บ. 
3.ค่าที่พกัวทิยากร คืนละ 1,450 บ.* 2 คืน* 4 
หอ้ง 8,700 บ.
4..ค่าอาหารกลางวนั อาหารเย็นสําหรับอาจารย์
นักวจิัยและวทิยากร 18 คน มื้อละ 150 บ.*5 
มื้อ เปน็เงิน 13,500 บ.
7.ค่าอาหารวา่งสําหรับอาจารย์นักวจิัยและ
วทิยากร 18 คน มื้อละ 35 บ.*6 มื้อ เปน็เงิน 
3,780 บ. 
รวมเปน็เงิน 116,480 บาท

2.การพัฒนา
สารสนเทศระบบ
บริหารจัดการ
งานวจิัย

พัฒนาระบบ
สารสนเทศการ
บริหารจัดการ
งานวจิัย

1.พัฒนาและ
ทดสอบระบบ
สารสนเทศการ
บริหารจัดการ
งานวจิัย โดยการขอ
ใช้ระบบสารสนเทศ
ของสํานักงานการ
วจิัยแห่งชาติ 2.จัด
อบรมทําความ
เข้าใจแก่อาจารย์
ของวทิยาลัยในการ
ใช้ระบบสารสนเทศ
เพือ่การบริหาร
จัดการงานวจิัย

ได้ระบบ
สารสนเทศ
บริหารจัดการ
งานวจิัยทีเ่ป็น
ระบบ 
paperless ใน
การส่งผลงาน
และการติดตาม
การดําเนินงาน

ระบบ
สารสนเทศ
บริหารจัดการ
งานวจิัยทีพ่ร้อม
ใช้ และ
สามารถ
นํามาใช้ในการ
ตัดสินใจ
ทางการบริหาร
และการ
ประเมิน
สมรรถนะส่วน
บุคคล

1 ต.ค.- 30
 ก.ย. 63

0 0 150,000 0 1.ค่าจัดซ้ือ server ของ window 150,000 
บาท 2.ค่าอาหารวา่งในการจัดอบรมการใช้
ระบบสารสนเทศแก่อาจารย์จํานวน 48 คน 
แบ่งเป็น 2 รุ่นๆละ 24 คน คนละ 35 บาท 
เป็นเงิน 1,680 บาท 3.ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานล่วงเวลานอกวนัทําการ เพือ่
ปรับปรุงและทดสอบ program จํานวน 8 
วนั*420 บ. เป็นเงิน 3,360 บ.

0 150,000 ดร.ปรัศนี

0 0 175,000 25,000 50,000 150,000 0รวมงบประมาณแผนงานที3่

re63-stg2-plan3-2 
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ
1.ส่งเสริมการ
ผลิตผลงาน
วชิาการเพือ่
เข้าสู่ตําแหน่ง
ทางวชิาการ

1.เพือ่สนับสนุนทุน
วจิัยแก่อาจารย์
2.สนับสนุนให้ได้
จัดทํานิพนธ์
ต้นฉบับบทความ
วชิาการ ตํารา เพือ่
เผยแพร่ใน
ระดับชาติหรือ
นานาชาติ
3.เพิม่พนูความรู้
ด้านการวจิัยและ
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
กับการวจิัยแก่
อาจารย์

1.พจิารณาโครง
ร่างการวจิัยเพือ่
สนับสนุนทุนวจิัย
2.จัดประชุม
ปฏบัติการพฒันา
ผลงานวจิัย 
หนังสือตํารา เพือ่
ใช้ขอตําแหน่งทาง
วชิาการ 
3.พฒันาระบบ
กลไกลการ
ดําเนินงาน
มาตรฐาน
จริยธรรมการวจิัย
ในมนุษย์

1.จํานวน
อาจารย์ที่มี
ผลงานวจิัย 
หนังสือ ตํารา 
และนวตักรรม
2.จํานวนทุน
วจิัยภายในและ
ภายนอกที่
ได้รับนุมัติ
จัดสรรไม่น้อย
กวา่ 35,000 
บาทต่อคนต่อปี
3.จํานวน
งานวจิัยที่ได้รับ
การตีพมิพ์
เผยแพร่ใน
วารสารวชิาการ
ระดับชาติ

1.นักวจิัยหน้า
ใหม่ที่เป็น
หัวหน้า
โครงการวจิัย 
การผลิต
หนังสือ ตํารา
 และ
นวตักรรมไม่
น้อยวา่ร้อยละ
 20 ของ
จํานวน
นักวจิัยหน้า
ใหม่ทั้งหมด
2.จํานวน
เงินทุน
สนับสนุนการ
วจิัยเพิม่มาก
ขึ้นเมื่อเทียบ
กับปี
การศึกษา 
2561
3ไม่น้อยกวา่ 

1 ต.ค. 62-
ก.ย. 63

             -   -              1,000,000              775,000 การใช้จ่ายเงินรายได้จํานวน 
1,775,000 บาท 
1.ทนุวิจัยตามหลักเกณฑ์การเบกิจ่าย
โดยใช้เงินรายได้ 1,680,000 บ. (48
 คน*35,000 บ.)
 2.ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ผลงาน
ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ 
(22 เร่ือง*5,000 บ)110,000 .
3.ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญด้าน
ภาษาต่างประเทศในการตรวจสอบ
คุณภาพผลงาน 20,000 บ. 
4.ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิอ่านตํารา
 20,000 บ. 
5.ค่าจัดพิมพ์เล่มตํารา 20,000 บ.

            -        1,775,000          -   ดร.ปรัศนี

-           -              1,000,000    775,000        -           1,775,000    -       

ประเด็นยุทธศาสตร ์2   การสร้างองค์ความรู้และนวตกรรมด้านสุขภาพเพือ่พฒันาสุขภาวะของชุมชนและสังคมอาเซียน

เปา้ประสงค์ 3 มีผลงานวจิัย ผลงานวชิาการและ นวตกรรมที่มีคุณภาพสามารถนําไปใช้ประโยชน์เพือ่พฒันาสุขภาวะชุมชนและสังคมอาเซียน

กลยุทธ์ที่ 3  ยกระดับคุณภาพผลงานวชิาการ วจิัยและนวตกรรม

     KPI 8  จํานวนผลงานวจิัยและผลงานวชิาการที่ตีพมิพใ์นวารสารระดับชาติ/นานาชาติ (22)

แผนงานที่ 4 ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานงานวชิาการ วจิัยและนวตกรรม

รวมงบประมาณแผนงานที4่

    PI จํานวนผลงานวจิัยและ ผลงานวชิาการที่เผยแพร่มีการนํามาใช้ประโยชน์ต่อ วทิยาลัย/ชุมชน/สังคม (1)

โครงการ/
กลุ่มเปา้หมาย

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้ความส าเรจ็ เปา้หมาย
ความส าเรจ็

ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงนิ ผู้รบัผิด
ชอบที่ตั้งไว้เบกิจ่ายตามไตรมาส รายการเบกิจ่าย หมวดงบประมาณ

re63-stg2-plan4-1 
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ
1.พฒันาศูนย์
การเรียนรู้และ
เครือข่าย
บริการวชิาการ
ด้านสุขภาพ

1. เพือ่พฒันา
ศูนย์การเรียนรู้
และเครือข่ายสุ
บริการวชิาการ
ด้านสุขภาพ 
2. เพือ่พฒันา
หลักสูตรการ
พฒันาบุคลากร
สาธารณสุขที่
เกิดจากความ
ร่วมมือระหวา่ง
เครือข่ายที่
รองรับระบบ
บริการสุขภาพ 

1. ประชุม
จัดทําหลักสูตร
การพยาบาล
เฉพาะทางระยะ
ส้ัน
2. พฒันาความ
เชี่ยวชาญของ
อาจารย์สาขา
โรคมะเร็งและ
สาขาอื่น

1.มีหลักสูตรการ
พฒันาบุคลากร
สาธารณสุขที่เกิด
จากความร่วมมือ
ระหวา่ง
เครือข่ายที่
รองรับระบบ
บริการสุขภาพ 
2.อาจารย์ที่ได้รับ
การพฒันาความ
เชี่ยวชาญที่
รองรับระบบ
บริการสุขภาพ

1. จํานวน
อย่างน้อย 1
 หลักสูตร

2. สาขา
มะเร็ง 1 คน
 และสาขา
อื่น 1 คน    
               

ตค 62- กย
 63

76,290   กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร 
1. ค่ารับรองหลักสูตรสภาการพยาบาลจํานวน 3 หลักสูตร 
15,000 บ
2. ค่าอาหารกลางวนั 1 มื้อ และอาหารวา่ง 1 มื้อ ประชุมความ
ร่วมมือหลักสูตร จํานวน 20 คนๆ ละ 185 บาท 3,700 บาท 
3. ค่าจ้างเหมาพมิพ ์3 หลักสูตรๆละ 5,000 บาท รวม 15,000 
บาท
4.ค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่มหลักสูตร 6,000 บาท                       
      5.ค่าเบี้ยเล้ียงอาจารย์ประสานหลักสูตร 240 บาท x 1 วนั x
 7 คน = 1,440 บาท 
6.ค่าเบี้ยเล้ียงพนักงานขับรถ 240 บาท x 1 วนั x 1 คน = 240 
บาท  รวม 41,380 บาท.                                               
                     กิจกรรมพัฒนา preceptor 3 หลักสูตร 
(วิกฤต ผดุงครรภ์ เวชปฏิบตั)ิ 36 คน 
1.ค่าเบี้ยเล้ียงอาจารย์นิเทศการสอนภาคปฏิบัติแหล่งฝึก 240 บาท
 x 6 วนั x 6 คน = 8,640 บาท 
2.ค่าเบี้ยเล้ียงพนักงานขับรถ 240 บาท x 6 วนั x 1 คน = 1,440
 บาท 3.ค่าน้าํมันเชื้อเพลิง 6,000 บาท 
4.ค่าจ้างเหมาจัดทําใบประกาศ 60 คนX 20 บาท = 1200 บาท 
5.ค่าถ่ายเอกสาร 10,630 บาท 
6.ค่าวสัดุ 7,000 บาท

76,290        อ.สิริสุดา

0 0 76,290 0 76,290 0 0

หมวดงบประมาณ

ประเดน็ยทุธศาสตร์ 3 การพัฒนาศูนยก์ารเรียนรู้ระดับสากลด้านบริการวชิาการและให้บริการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขเพื่อสุขภาวะชมุชนและสังคมอาเซียนที่ยั่งยนื
เป้าประสงค์ 4  เป็นศูนยก์ลางการพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพที่ได้รับการยอมรับ ระดับชาติหรือนานาชาติ

    kPI 9 จาํนวนหลักสูตรการฝึกอบรมใหมท่ี่ได้มาตรฐานและตอบสนองความต้องการระบบสุขภาพระดับชาติ (1)

รวมงบประมาณแผนงานที่ 5			

กลยทุธท์ี่ 4  ยกระดับคุณภาพการบริการวชิาการแกสั่งคม

    kPI 10 ร้อยละหลักสูตรการฝึกอบรมที่มค่ีา NPS มากกวา่ 7 ขึ้นไป (ร้อยละ 20)

แผนงานที่ 5 ยกระดับคุณภาพการบริการวชิาการแกสั่งคม

    PI  ระดบัความส าเร็จของการด าเนินงานตามหลกัสตูรฝึกอบรมของวทิยาลยัอยู่ในระดบัดขีึ้นไป

โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย

วตัถุประสงค์ กิจกรรม ตวัชี้ความส าเร็จ เป้าหมาย
ความส าเร็จ

ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบที่ตั้งไวเ้บิกจา่ยตามไตรมาส รายการเบิกจา่ย

re63-stg3-plan5-1 re63-stg3-plan5-1 



46

1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ
1.สนับสนุน
การเผยแพร่
ผลงานวจิยั 
ผลงาน
วชิาการ 
และ
นวตักรรมใน
ระดับชาติ
และนานาชาติ

1.ส่งเสริม
อาจารย์ในการ
นําเสนอผลงาน
ในการประชุม
วชิาการใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ 
2.สนับสนุน
อาจารย์ได้
แลกเปล่ียน
เรียนรู้ 
ประสบการณ์
ด้านการวจิยักับ
หน่วยงาน
ภายนอก 
3.เพื่อเป็นชวญั
กําลังใจแก่
อาจารย์ที่ทํา
ผลงานวจิยั 
นวตักรรม
ประสบผลสําเร็ง

1.หาเวทีนําเสนอ
ผลงานวจิยัทั้งใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ
2.สนับสนุนและ
ให้คําปรึกษาใน
การจดัทํานิพนธ์
ต้นฉบับแกน่ักวจิยั
3. สนับสนุนและ
หาแหล่งตีพิมพ์
ในวารสารทั้ง
ระดับชาติและ
นานาชาติ
หลังจากไป
นําเสนอใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ

1.จํานวน
อาจารยท์ี่ได้รับ
การสนุบสนุนให้
เผยแพร่
ผลงานวจิยัใน
ระดับชาติหรือ
นานาชาติใน
ประเทศ 
2.จํานวน
อาจารยท์ี่ได้รับ
การสนุบสนุนให้
เผยแพร่
ผลงานวจิยัใน
ระดับนานาชาติ
ต่างประเทศ

1.ไมน่้อยกวา่
ร้อยละ 15 
2ไมน่้อยกวา่
ร้อยละ 5

1 ต.ค. 62-
ก.ย. 63

150,000  150,000     1.ค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก เบี้ยเล้ียง ค่าเดินทาง
การประชมุในประเทศ เบิกจา่ยตามระเบียบ
การเดินทางไปประชมุอบรมในประเทศโดยใช้
เงินอนุหนุน จํานวน 200,000 บ.
2.ค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก เบี้ยเล้ียง ค่าเดินทาง
การประชมุในต่างประเทศ เบิกจา่ยตาม
ระเบียบการเดินทางไปประชมุอบรม
ต่างประเทศโดยใชเ้งินรายได้จํานวน 600,000
 บ.
3.ค่าวสัดุอปุกรณ์สําหรับจดัทําไวนิล โปสเตอร์
นําเสนอผลงาน 5,000 บ.

-           300,000      -    อ.เปรมฤดี

แผนงานประจ า งานวจิยัและวเิทศสมัพันธ์

ที่ตั้งไวเ้บิกจา่ยตามไตรมาส

โครงการ/
กลุ่มเป้าหมา

ย

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบ

รายการ
หมวดงบประมาณ

วตัถุประสงค์ กิจกรรม ตวัชี้ความส าเร็จ เป้าหมาย
ความส าเร็จ

ระยะเวลา
ด าเนินการ

re63-int-1 

re63-int-2 
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ

ที่ตั้งไวเ้บิกจา่ยตามไตรมาส

โครงการ/
กลุ่มเป้าหมา

ย

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบ

รายการ
หมวดงบประมาณ

วตัถุประสงค์ กิจกรรม ตวัชี้ความส าเร็จ เป้าหมาย
ความส าเร็จ

ระยะเวลา
ด าเนินการ

2.สร้างความ
ร่วมมอืด้าน
การวจิยัและ
บริการ
วชิาการกบั
สถาบัน
หน่วยงาน
ต่างประเทศ

1.เพื่อสนับสนุน
การแลหเปล่ียน
อาจารยด้์าน
การวจิยัและ
บริการวชิาการ
กบัสถาบันใน
ต่างประเทศ 
2.เพื่อ
แลกเปล่ียน
นักศึกษากบั
สถาบันการศึกษ
าในต่างประเทศ

1.แลกเปล่ียน
อาจารย์และ
นักศึกษา กับ 
St.Loius 
University, 
Phillippines 
2.แลกเปล่ียน
ความรู้ด้าน
วชิาการ วจิยั และ
การบริการ
วชิาการกับ 
University of 
Edinburg, 
Scotland 3.
แลกเปล่ียน
อาจารย์กับ Penn
 State 
University, USA, 
University of 
Newcastle, 
Australia, 
Nanyang 

1.จํานวน
อาจารยท์ี่ได้รับ
การสนับสนุนให้
แลกเปล่ียนกบั
สถาบันใน
ต่างประเทศ 
2.จํานวน
นักศึกษาที่ได้รับ
การสนับสนุนให้
แลกเปล่ียนกบั
สถาบันใน
ต่างประเทศ 
3.จํานวนสถาบัน
ในต่างประเทศที่
มกีารดําเนินงาน
ด้านวชิาการ วจิยั
 บริการวชิาการ 
และการพัฒนา
นักศึกษาร่วมกบั
วทิยาลัย

1.อาจารยอ์ยา่ง
น้อยร้อยละ 5 
2.นักศึกษาอยา่ง
น้อย 5 คน 
3.จํานวนสถาบัน
ในต่างประเทศ
ในความร่วมมอื
มากกวา่ 1 
สถาบัน

1 ต.ค. 62-
ก.ย. 63

-            -           250,000  250,000    ค่าต๋ัวเคร่ืองบินระหวา่งประเทศ ค่าที่พัก
ต่างประเทศ ค่าธรรมเนียมการขอวซ่ีา การเบี้ย
เล้ียงเดินทางในต่างประเทศ ค่าธรรมเนียม
พาสปอร์ต ค่าประกนัชวีติ ตามระเบียบการใช้
เงินรายได้้ ของกระทรวงสาธารณสุข

-           500,000      -    ดร.ปรัศนีre63-int-2 

re63-int-2 
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ

ที่ตั้งไวเ้บิกจา่ยตามไตรมาส

โครงการ/
กลุ่มเป้าหมา

ย

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบ

รายการ
หมวดงบประมาณ

วตัถุประสงค์ กิจกรรม ตวัชี้ความส าเร็จ เป้าหมาย
ความส าเร็จ

ระยะเวลา
ด าเนินการ

3.การจดัการ
ความรู้สู่แนว
ปฏบิัติที่ดีทั่ว
ทั้งองค์กร

1.เพื่อส่งเสริม
การจดัการ
ความรู้ทั่วทั้ง
องค์กร 
2.เพื่อบูรณาการ
 การจดัการ
ความรู้การสู่การ
พัฒนาการจดัการ
เรียนการสอน 
การพัฒนา
นักศึกษา และ
การพัฒนาวจิยั 
3.เพื่อพัฒนา
แนวปฏิบัติที่ดี
ของการจดัการ
เรียนการสอน 
การพัฒนา
นักศึกษา และ
การวจิยั โดยเน้น
 การดูแล
ให้บริการด้วยหัว
ใจความเป็นมนุษย์

1.จดัเวที
แลกเปล่ียน
เรียนรู้ภายใน
วทิยาลัยทั้งสาย
สนับสนุนและ
อาจารย ์
2.เวทีวชิาการ 
KM พัฒนาจติ
บริการด้วยหัวใจ
ในสายสนับสนุน 
3.เวทีแลกเปล่ียน
เรียนรู้การ
จดัการความรู้ทั่ว
ทั้งองค์กรของ
อาจารย ์ 4.KM 
Show and 
Share ทั้งสาย
สนับสนุนและ
อาจารย์

1.มแีนวทางการ
จดัการเรียนการ
สอน และการ
พัฒนานักศึกษา 
เพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน
ด้วยการ
ให้บริการด้วยหัว
ใจความเป็น
มนุษย ์
2.แนวปฏบิัติการ
บริหารงานวจิยัที่
ดี   3.มแีนว
ปฏบิัติการ
บริการด้วยหัว
ใจความเป็น
มนุษย ์ของสาย
สนับสนุน

1.อยา่งน้อย 4 
เร่ือง               
                    
                   

2จํานวน 1 เร่ือง  

3.อยา่งน้อย 
จํานวน 1 เร่ือง

คร้ังที่ 1 
วนัที่ 18 
ธ.ค.62    
  คร้ังที่ 2
 วนัที่ 1 
เม.ย. 63 
คร้ังที่ 3 
วนัที่ 10 
ม.ิย. 63

    10,000 14855  คร้ังที่ 1 แลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในวทิยาลัย คร้ังที่
 1 สายสนับสนุนและอาจารย์ 
1.ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม อาจารย์ 48*35*1 
มือ้ = 1,680 
2.ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม สายสนับสนุน 45*
35*1 มือ้ = 1,575 
คร้ังที่ 2 เวทีวชิาการ KM กิจกรรมสายสนับสนุน 
มี.ค. 63  1.ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม สาย
สนับสนุน  45*35*1 มือ้ = 1,575 2.ค่าเดินทาง
วทิยากร  จํานวน 1 คน จํานวน 2,000 บาท  
ค่าที่พักวทิยากร 1 คืน คืนละ 1400 บาท  
ค่าตอบแทนวทิยากร จํานวน 3 ชม ชม ละ 1200
 บาท = 3,600 บาท กิจกรรมอาจารย์ เมย 63 1.
 ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม อาจารย์ 48*35*1 
มือ้ = 1,680 2ค่าเดินทางวทิยากร  จํานวน 1 คน
 จํานวน 2,000 บาท  ค่าที่พักวทิยากร 1 คืน คืน
ละ 1400 บาท  ค่าตอบแทนวทิยากร จํานวน 3 
ชม ชม ละ 1200 บาท = 3,600 บาท 
คร้ังที่ 3 จดัเวที show and share รวมอาจารย์
และสายสนับสนุน วนั KM day แลกเปล่ียน
เรียนรู้ภายในวทิยาลัย 1.ค่าอาหารวา่งและ
เคร่ืองด่ืม 93*35*1 มือ้ = 3,255 บาท 2.ค่าวสัดุ 
อุปกรณ์ ถ่ายเอกสาร 3,000 บาท

24,855       -             -    ดร.อรัญญา

0 0 410,000 414,855 0 24,855 800,000 0รวมงบประมาณแผนประจําวจิยั

re63-int-3 
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ

1.เสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของความ
ร่วมมือกบั
ชุมชนและ
องค์กรภายนอก
เพื่อเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิต
ของประชาชน

1. เพือ่เสริมสร้างความ
เขม้แขง็ในการร่วมมอื
กบัชุมชนและองค์กร
ภายนอกเพือ่เสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน  2. เพือ่สร้าง
ความร่วมมอืกบัชุมชน
และหน่วยงานภายนอก
ในการเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

1. ประชุมจติ
อาสาผู้ดูแล
ผู้สูงอาย ุผู้นํา
ชุมชน ในการ
ขยายจํานวน
จติอาสาและ
ความร่วมมอื
การดูแลกลุ่ม
อืน่ เช่น ผู้
พิการ
2. ฟืน้ฟู
ความรู้และ
ทักษะของจติ
อาสาจํานวน 2
 คร้ัง

1. จํานวนจติ
อาสารายใหม ่
(ขยายไปกลุ่ม
วัยอืน่เช่นเด็ก
และวัยรุ่น) ใน
การดูแล
ครอบครัวใน
ชุมชนเปูาหมาย
 2. จํานวน
ครอบครัวใน
ชุมชน
เปูาหมาย
ได้รับการดูแล
อยา่งต่อเนือ่ง
ผ่านกจิกรรม
จติอาสา 
3.จํานวน
ชุมชนใหม่

1. อยา่งน้อย 
20 คน
2. จํานวน
อยา่งน้อย 20
 ครอบครัว
3. มชีุมชนที่
ได้รับการ
ขยายการ
พัฒนาจติ
อาสาเพิม่ขึน้
อย้้างน้อย 1 
ชุมชน

ต.ค 62     
              
              
              
              
              

         
คร้ังที่ 1 

ธ.ค.62     
คร้ังที่ 2 
เม.ย.63

5,000 5,000 กจิกรรมที ่1 ประชุมแกนนําจติอาสาเพือ่ขยายพืน้ที่
การดําเนินงาน 
1.ค่าอาหารกลางวัน 40 คน x 150 บ. = 6,000 .
2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 35 บาท x 40 คน= 
1,400บ 
3.ค่าจา้งเหมาถา่ยเอกสาร 1,000 บ 
กจิกรรมที ่2 ฟืน้ฟูทักษะจติอาสาดูแลผู้สูงอายทุีบ่้าน 
2 คร้ัง เป็นค่าอาหารกลางวัน 40 คน x 150 บ. x 2 
คร้ัง = 12,000
2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 35 บาท x 40 คน x 2 
คร้ัง = 2,800 บ 
3.ค่าจา้งเหมาถา่ยเอกสาร 2,000 
กจิกรรมที ่3 ติดตามการดําเนินงานของจติอาสา
แลกเปล่ียนเรียนรู้กบัชุมชนอืน่/องค์กรภายนอก 40 
คน x 150 บ. = 6,000 บ. 2.ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม 35 บาท x 40 คน = 1,400 บ ค่าเหมารถ
รับจา้ง 3 คัน x 4,000 = 12,000 บ. กจิกรรมที ่4 
ประชุมถอดบทเรียนร่วมกบัแกนนําจติอาสาเพือ่
ขยายพืน้ทีก่ารดําเนินงาน 1.ค่าอาหารกลางวัน 40 
คน x 150 บ. = 6,000 บ. 
2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 35 บาท x 40 คน= 
1,400 บ

    10,000 0 0 อ.สิริสุดา

 แผนงานบริการวิชาการ ปงีบประมาณ 2563

โครงการ/
กลุม่เปา้หมาย

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตวัชี้
ความส าเร็จ

เปา้หมาย
ความส าเร็จ

ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใชเ้งิน ผู้รับผิด
ชอบที่ตัง้ไว้เบกิจ่ายตามไตรมาส รายการเบกิจ่าย หมวดงบประมาณ

re63-acserv-1 



50

1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ

โครงการ/
กลุม่เปา้หมาย

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตวัชี้
ความส าเร็จ

เปา้หมาย
ความส าเร็จ

ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใชเ้งิน ผู้รับผิด
ชอบที่ตัง้ไว้เบกิจ่ายตามไตรมาส รายการเบกิจ่าย หมวดงบประมาณ

2.การ
ปฐมนเิทศ
ข้าราชการใหม่ 
หลักสูตรการ
เปน็ข้าราชการ
ที่ดี
 (7 วัน)/
ข้าราชการใหม่
ของหนว่ยงาน
สังกดักระทรวง
สาธารณสุข 
จํานวน 70 คน
(7000บาท/คน)

 เพื่อพฒันาข้าราชการ
พลเรือนที่บรรจุใหม่ให้
ความรู้ ความสามารถ 
จิตสํานกึในการปฏบิติั
ราชการ

1. บรรยาย   
         2. 
อภปิราย      
      3. เข้า
กลุ่ม           
  4. ศึกษาดู
งาน

1.จํานวนผู้
เข้ารับการ
อบรม
2. ระดับ
ความพงึ
พอใจของผู้
เข้าอบรมต่อ
การจัดการ
อบรมใน
ระดับดีขึน้ไป

1.ไม่นอ้ยกว่า
ร้อยละ 80 
ของ
กลุ่มเปาูหมาย
2. อยา่งนอ้ย
ร้อยละ 80 มี
ความพงึ
พอใจต่อการ
จัดการอบรม
ในระดับดีขึน้
ไป

5-11 
สิงหาคม 
2563

0 0 0 490,000  1. ค่าอาหารเช้ากลางวันเยน็ 70 คนx 7 วัน x 500 
บ.=245,000 บ.
-วิทยากรและผู้ดําเนินการ 10 คนx 7 X 150 บ.=
10,500 บ.
 2. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม- ผู้เขา้รับการอบรม 
70 คน x 7 วันๆละx2 มือ้*35 บ.= 34,300 บ.
- วิทยากรและผู้ดําเนินการ 10 คนx 7 วันๆละ2มือ้* 
35 บาท=4,900 บ.
3. ค่าตอบแทนวิทยากร- ค่าตอบแทนวิทยากร 
1,200บ. x 14ชั่วโมง=16,800 บ.
 - ค่าตอบแทนวิทยากร 600บ.x 35 ชั่วโมง= 21,000
 บ.
 4.ค่าทีพ่ักผู้เขา้รับการอบรม 70 คนx 100บ.x 7คืน=
49,000บ.
5. ค่าใช้จา่ยเดินทางและทีพ่ักวิทยากร 15,000 บ.
6. ค่าเช่าหอ้งประชุมพร้อมเคร่ืองมอืโสตทัศนูปกรณ์ 5
 วัน x 5,000 บ.=25,000 บ.
7. ค่ากระเป๋าเอกสาร 21,000 บ.
8. ค่าถา่ยเอกสาร 11,500 บ.
9. ค่าจา้งเหมายานพาหนะพร้อมพนักงานขบัรถและ
น้ํามนัเชื้อเพลิงจํานวน7 คันๆ*4,000 บ.=28,000 บ. 
10.ค่าบริการจา้งเหมาซักรีด=5,000 บ.
11.ค่าตอบแทนสถานทีดู่งาน1,500 บ.x2แหง่= 3,000
 บ

0 0 490,000 อ.สิริสุดา

0 0 5,000 495,000 10,000  0 490,000รวมงบประมาณแผนประจ างานบริการวิชาการ

re63-acserv-3 
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แผนปฏิบัตกิารฝ่ายบริหารตอบสนอง

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศูนยก์ารเรียนรูร้ะดบัสากลดา้นบริการวิชาการและให้บริการทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุเพ่ือสขุภาวะชมุชนและสงัคมอาเซียนที่ยั่งยนื               

เป้าประสงค์ 5 เป็นศูนย์กลางการให้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ ระดับชาติหรือนานาชาติ
กลยทุธ์ที่ 5 ยกระดับศักยภาพอาจารย์ประจําสู่ความเชี่ยวชาญ

ตวัชี้วัดความส าเร็จของแผนกลยทุธ์

KPI 12 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับเชิญเป็นวิทยากรจากนหน่วยงานภายนอก ระดับชาติ/อาเซียน(ร้อยละ5)
KPI 13 ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกตรงตามสาขาที่เปิดการเรียนการสอนหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง(ร้อยละ20)

แผนงานที่ 6  ยกระดับศักยภาพอาจารย์ประจําสู่ความเชี่ยวชาญ
 PI  จํานวนสาขาหลักของอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาความเชี่ยวชาญ(5 สาขา)

วิธีประเมินความส าเร็จ  ประเมินตามตัวชี้วัดความสําเร็จเมื่อส้ินสุดปีการศึกษาหรือ ปีงบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม       จํานวนโครงการ 1โครงการ

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่ 4 การเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพในการบริหารจดัการภายใตห้ลกัธรรมาภิบาล               
เป้าประสงค์ 6 เป็นสถาบันอดุมศึกษาที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล
กลยทุธ์ที่  6 ยกระดับคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ

KPI 14 ระดับคุณภาพโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐาน
KPI 15 ระดับคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหารสถาบัน

แผนงานที่ 7  ยกระดับคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
PI ระดับความพึงพอใจผู้บริหารในการใช้งานตามมาตรฐานโครงสร้างพื้นฐาน 7 ด้าน (มากกว่า 4.00)

วิธีประเมินความส าเร็จ  ประเมินตามตัวชี้วัดความสําเร็จเมื่อส้ินสุดปีการศึกษาหรือ ปีงบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม       จํานวนโครงการ 1 โครงการ

แผนปฏิบัตกิารฝ่ายบริหาร ประจ าปีงบประมาณ 2563

พันธกิจที่ 5 ส่งเสริมให้เกดิโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตามความต้องการของชุมชน
พันธกิจที่ 6 พัฒนาสถาบันสู่ สถาบันการศึกษาชั้นนําทางการพยาบาลที่ขับเคล่ือนระบบสุขภาพชุมชน

KPI 11 จํานวนบุคลากรที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภายนอก ระดับชาติ/อาเซียน ในการพิจารณาผลงานวิชาการ (สกอ./องค์กรวิชาชีพ /
หน่วยงานภายนอก/ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ reviewer วารสารTCI1 เท่านั้น)(จํานวน 5)
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แผนปฏิบัตกิารฝ่ายบริหารตอบสนอง

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่ 4 การเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพในการบริหารจดัการภายใตห้ลกัธรรมาภิบาล               
เป้าประสงค์ 6 เป็นสถาบันอดุมศึกษาที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล
กลยทุธ์ที่ 7 พัฒนาและปรับปรุงวิทยาลัยสู่ Green College

 KPI 16 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาวิทยาลัยสู่ Green College
แผนงานที8่  พัฒนาวิทยาลัยสู่ Green College

PI  ร้อยละกจิกรรมการพัฒนาวิทยาลัยสีเขียว(GreenCollege )ที่บรรลุเปูาหมายตามที่วางไว้ (ร้อยละ90)
วิธีประเมินความส าเร็จ  ประเมินตามตัวชี้วัดความสําเร็จเมื่อส้ินสุดปีการศึกษาหรือ ปีงบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม       จํานวนโครงการ 2 โครงการ

เป้าประสงค์ 6 เป็นสถาบันอดุมศึกษาที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล
กลยทุธ์ที่ 8 ส่งเสริมองค์กรณ์แห่งความสุข

 KPI 17 ร้อยละของบุคลากรที่มีผลการประเมินความสุขในการทํางานเพิ่มขึ้น
 KPI 18 ร้อยละของบุคลากรที่มีคุรภาพชีวิตการทํางานในระดับดีขึ้นไป

แผนงานที่ 9 ส่งเสริมองค์กรณ์แห่งความสุข
PI  ร้อยละของระดับความสุขตามตัวชี้วัดที่เพิ่มขึ้น (ร้อยละ80)

วิธีประเมินความส าเร็จ  ประเมินตามตัวชี้วัดความสําเร็จเมื่อส้ินสุดปีการศึกษาหรือ ปีงบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม       จํานวนโครงการ 3 โครงการ

พันธกิจที่ 6 พัฒนาสถาบันสู่ สถาบันการศึกษาชั้นนําทางการพยาบาลที่ขับเคล่ือนระบบสุขภาพชุมชน

แผนปฏิบัตกิารฝ่ายบริหาร ประจ าปีงบประมาณ 2563

พันธกิจที่ 5 ส่งเสริมให้เกดิโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตามความต้องการของชุมชน
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ
1.โครงการ
จัดหาครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์
ทดแทน
ของเดิม และ
ของการจัดการ
เรียนการสอน
และการจัดเก็บ
 Log File

1.เพื่อให้ระบบ
คอมพวิเตอร์ที่
ให้บริการบน
ระบบเครือข่าย
วิทยาลัยมี
สถานะพร้อมใช้
งาน

1) จัดซ้ือเคร่ืองพมิพ์
เลเซอร์ หรือ LED 
ขาวดํา ชนิด 
Network แบบที่ 2 
(38 หน้า) จํานวน 6
 เคร่ือง
2) จัดซ้ือเคร่ืองพมิพ์
 Multifunction 
แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดต้ังถังหมึกพมิพ ์
(Ink Tank Printer)
 จํานวน 7 เคร่ือง
3) จัดซ้ือเคร่ือง
คอมพวิเตอร์ All In
 One สําหรับงาน
สํานักงาน
4) จัดซ้ืออุปกรณ์

1.จํานวน
อุบัติการณ์ความ
ไม่พร้อมใช้งาน
ของระบบ
คอมพวิเตอร์
2. ความพงึ
พอใจของการ
ใช้บริการระบบ
คอมพวิเตอร์
และ
โสตทัศนูปกรณ์

1. ≤ 4 
คร้ัง/ปี
2. ≥ 4.00

เม.ย.-มิ.ย.63 0 0 281,000         0 1) จัดซ้ือเคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ 
หรือ LED ขาวดํา ชนิด 
Network แบบที่ 2 (38 หน้า) 
จํานวน 6 เคร่ืองๆละ 15,000 
บาท = 90,000 บาท
2) จัดซ้ือเคร่ืองพมิพ ์
Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดต้ังถังหมึกพมิพ ์(Ink 
Tank Printer) จํานวน 7 
เคร่ืองๆละ 8,000 บาท = 
56,000 บาท
3) จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ All 
In One สําหรับงานสํานักงาน 
จํานวน 5 เคร่ืองๆละ 17,000 
บาท = 85,000 บาท
4) จัดซ้ืออุปกรณ์จัดเก็บ Log 
File ระบบเครือข่าย แบบที่ 1 

0 281,000       0 อ.สุทธินี 
มหามิตร 
วงค์แสน

0 0 281,000 0 0 281,000 0รวมงบประมาณแผนงานที่ 7

งบประมาณ รายละเอียดการใชเ้งิน ผู้รับผิด
ชอบที่ตั้งไว้เบกิจ่ายตามไตรมาส รายการเบกิจ่าย หมวดงบประมาณ

โครงการ/
กลุ่มเปา้หมาย

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตวัชี้ความส าเร็จ เปา้หมาย
ความส าเร็จ

ระยะเวลา
ด าเนินการ

    PI ระดบัความพึงพอใจผู้บริหารในการใชง้านตามมาตรฐานโครงสร้างพ้ืนฐาน 7 ดา้น (มากกว่า 4.00)

    KPI 15 ระดบัคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใชใ้นการตดัสินใจของผู้บริหารสถาบนั

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเปน็สถาบนัอุดมศึกษาที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการภายใตห้ลักธรรมาภบิาล               

เปา้ประสงค์ 6เปน็สถาบนัอุดมศึกษาที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการภายใตห้ลักธรรมาภบิาล

กลยุทธ์ที่  6 ยกระดบัคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการตดัสินใจ

    KPI 14 ระดบัคุณภาพโครงสร้างพ้ืนฐานไดม้าตรฐาน

แผนงานที่ 7  ยกระดบัคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการตดัสินใจ

ad63-stg4-plan6it-1 ad63-stg4-plan6it-1 ad63-stg4-plan6it-1 ad63-stg4-plan6it-1 
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ
ปรับสนามสวนพกัผ่อน
หลังหอ 2

ต.ค -ธ.ค 62 -          0

165,560        
0

165,560      
0

ปรับบริเวณด้านหน้า
ลานมรกต อาคาร 3

ต.ค -ธ.ค 62 -          0

100,000        
0

100,000       
0

เคร่ืองออกกําลังกาย
กลางแจ้ง

ม.ค. - 
มี.ค.63

0 -          122,500          122,500         0

ปรับปรุงที่นั่งอ่าน
หนังสือและทีพกัผ่อน 
ริมกว๊าน

พ.ย.62-
กย.63

0 0 200,000          0 200,000         0

ศาลาไม้สําหรับ
นักศึกษานั่งพกัผ่อน

0 0 45,000           45,000           

0 0 633,060 0 165,560 467,500 0

อ. พร บญุมี

รวมงบประมาณแผนงานที7่

1.โครงการ
พฒันา

วิทยาลัยสี
เขียว

(GreenColle
ge )

1.เพื่อพฒันา
สภาพแวดล้อม

ภายในวิทยาลัยมี
ความปลอดภยัและ

ได้มาตรฐานที่
กําหนดเปน็องค์กร
ที่นา่อยูป่ลอดภยั

2.เพื่อใหม้ี
ส่ิงแวดล้อมที่

ส่งเสริมใหอ้าจารย ์
บคุลากรและ

นกัศึกษา ปฏบิติั
หนา้ที่ได้อยา่งมี

ได้รับการ
ยกยอ่งเปน็

องค์กร
ปลอดภยั

และ 
อนรัุกษ์

ส่ิงแวดล้อม

1.วิทยาลัยได้รับการประกาศ
เปน็องค์กรแหง่ความ
ปลอดภยัและ อนรัุกษ์

ส่ิงแวดล้อม

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่ 4 การเปน็สถาบนัอุดมศึกษาที่มคุีณภาพในการบริหารจัดการภายใตห้ลักธรรมาภบิาล               
เปา้ประสงค์ 6เปน็สถาบนัอุดมศึกษาที่มคุีณภาพในการบริหารจัดการภายใตห้ลักธรรมาภบิาล
กลยทุธ์ที่ 7. พัฒนาและปรับปรุงวิทยาลัยสู ่Green College
    KPI 16 ระดบัความส าเร็จของการพัฒนาวิทยาลัยสู ่Green College
แผนงานที8่  พัฒนาวิทยาลัยสู ่Green College
    PI  ร้อยละกิจกรรมการพัฒนาวิทยาลัยสีเขยีว(GreenCollege )ที่บรรลุเปา้หมายตามที่วางไว้ (ร้อยละ90)

โครงการ/
กลุม่เปา้หมา

ย

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตวัชีค้วามส าเร็จ เปา้หมาย
ความส าเร็จ

ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใชเ้งิน ผู้รับผิด
ชอบที่ตัง้ไว้เบกิจ่ายตามไตรมาส รายการเบกิจ่าย หมวดงบประมาณ

ad63-stg4-plan7GC-1 
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1 2 3 4 อดุหนุน รายได้ อืน่ๆ
1.โครงการ
เสริมสร้าง
องค์กรแหง่
ความสุข
(Happy 
Workplace)

วตัถุประสงค์
1. เพือ่เป็นกรอบและ
แนวทางในการ
ดําเนินงานเพือ่สร้าง
องค์กรแห่งความสุข
2. เพือ่กําหนด
รูปแบบกิจกรรมของ
โครงการองค์กรแห่ง
ความสุข (Happy 
Workplace)
3. เพือ่สร้าง
กระบวนการมีส่วน
ร่วมของบุคลากร
4. เพือ่ให้มีการ
ติดตามผลและนําไป
ปรับปรุง
 ตัวชี้วดั ค่าเปูาหมาย
ให้สอดคล้องกับ
โครงการ

 1.การวเิคราะห์
ค่าคะแนนเฉล่ีย
ความสุขบคุลากร
Happinometer)
2.การค้นหา Pain
 Points 
3.จดักลุ่ม Pain 
Points ไม่มี
ความสุข วา่
ปญัหาดังกล่าว 
อยูใ่นประเด็น
ความสุขในมิติใด 
4.คัดเลือก Pain 
Pointsมา
วางแผนสร้างสุข 
 5.ออกแบบและ
ทดสอบกจิกรรม

ตัวชี้วดัเชิง
ปริมาณ 
1. ร้อยละ
ความสําเร็จ
ของการ
ดําเนินงาน
ตามแผน (ไม่
น้อยกวา่ร้อย
ละ 80)
2. ร้อยละของ
บคุลากรที่มี
ส่วนร่วมใน
กจิกรรมตาม
แผน 
1. บคุลากรมี
ความพงึพอใจ
ต่อการ
ดําเนินงาน 

1.ร้อยละ 80
2.(ไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 
80)
ตัวชี้วดัเชิง
คุณภาพ 
3.ไม่น้อยกวา่
 3.51 คะแนน
 (ระดับดี)

1ตค
62-30กย63

0 0 0 0 ไม่ใช้งบประมาณ 0 0 0 คณะกรรมกา
รงานองค์
กรแหง่
ความสุข

โครงการ/
กลุ่มเปาูหมาย

วตัถปุระสงค์ กจิกรรม ตัวชี้ความสําเร็จ ค่าเปาูหมาย
ความสําเร็จ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่4 การเปน็สถาบนัอุดมศึกษาทีม่คุีณภาพในการบริหารจัดการภายใตห้ลักธรรมาภบิาล               

เปา้ประสงค์  6 เปน็สถาบนัอุดมศึกษาทีม่คุีณภาพในการบริหารจัดการภายใตห้ลักธรรมาภบิาล

กลยทุธท์ี ่8 ส่งเสริมองค์กรณแ์หง่ความสุข

    KPI 17 ร้อยละของบคุลากรทีม่ผีลการประเมนิความสุขในการท างานเพ่ิมขึน้

แผนงานที ่9 ส่งเสริมองค์กรแหง่ความสุข

    PI  ร้อยละของระดบัความสุขตามตวัชีว้ัดทีเ่พ่ิมขึน้  (ร้อยละ80)

    KPI 18 ร้อยละของบคุลากรทีม่คุีรภาพชวีิตการท างานในระดบัดขีึน้ไป

งบประมาณ รายละเอยีดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบที่ต้ังไวเ้บกิจา่ยตามไตรมาส รายการเบกิจา่ย หมวดงบประมาณ

dir63-stg4-plan8.hap-1 
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1 2 3 4 อดุหนุน รายได้ อืน่ๆ

โครงการ/
กลุ่มเปาูหมาย

วตัถปุระสงค์ กจิกรรม ตัวชี้ความสําเร็จ ค่าเปาูหมาย
ความสําเร็จ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ รายละเอยีดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบที่ต้ังไวเ้บกิจา่ยตามไตรมาส รายการเบกิจา่ย หมวดงบประมาณ

2. โครงการตู้
แบง่ปนั

เพือ่เสริมสร้าง 
ความมีน้ําใจและ
เอือ้อาทรกนั

จดัทําตู้แบง่ปนัใน
สถานที่ต่างๆ

ระดับความสุข
ของบคุลากร
เพิม่ขึน้

เพิม่ขึน้จาก
กอ่นดําเนิน
โครงการ

1-มิ.ย.-63 0 0 4,755 0 1. ค่าวสัดุ 4755บาท 4,755 0 0 คณะกรรมกา
รงานองค์
กรแหง่
ความสุข

3.โครงการ
ความสุขของ
การคิดบวก
และเทคนิค
การส่ือสาร
อยา่งมี
ความสุขใน
องค์กร

สร้างแผนปฏบิติั
การสร้างสุข Happy
 Soul และ Happy
 Brain 
ใหแ้นวคิดกบั
เทคนิคการส่ือสาร
และการคิดบวก

การอบรมโดย
วทิยากรเกีย่วกบั
เทคนิคการ
ส่ือสารและการ
คิดบวก

บคุลากรมี
ระดับ Happy 
Soul และ 
Happy Brain 
เพิม่ขึน้

ระดับ Happy
 Soul และ 
Happy Brain
 เพิม่ขึน้

พ.ค.-63 0 0 26,855     0 กิจกรรมที1่ สําหรับ อาจารย์
1.ค่าวทิยากร 1200บ*12 
ชม.=16,800 บ
2.ค่าที่พักวทิยากร 1,500บ*2=
3,000 บ
3.ค่าอาหารกลางวนั 48 คน*
120 บ*2 มื้อ=11520
4. ค่าอาหารวา่งเคร่ืองด่ืม 48 
คน*35 บ*4 มื้อ=13440
5.ค่าเดินทาง=5240 บ
กิจกรรมที2่ สําหรับ เจา้หน้าที่
1.ค่าวทิยากร 1200บ*12 
ชม.=16,800 บ
2.ค่าที่พักวทิยากร 1,500บ*2=
3,000 บ
3.ค่าอาหารกลางวนั 48 คน*
120 บ*2 มื้อ=11520
4. ค่าอาหารวา่งเคร่ืองด่ืม 48 
คน*35 บ*4 มื้อ=13440
5.ค่าเดินทาง=5240 บ

0 26,855   0 คณะกรรมกา
รงานองค์
กรแหง่
ความสุข

0 0 31,610 0 4,755 26,855 0รวมงบประมาณแผนงานที ่9

dir63-stg4-plan8hap-2 

dir63-stg4-plan8hap-3 dir63-stg4-plan8hap-3 
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1 2 3 4  อุดหนุน  รายได้ อ่ืนๆ

1. กจิกรรม
การวพิากษ์ 
ติดตามการ
ดําเนินงาน
และ
ประเมนิผล
การ
ดําเนินงาน
ตามแผน 
Improvement
 plan ของ
ระดับ
หลักสูตรและ
สถาบัน

เพื่อนําขอ้เสนอ
 แนะและแนว
ทางการ
ปรับปรุงของ ปี
การศึกษา 
2561 มา
ปรับปรุงแกไ้ข
ให้เกดิคุณภาพ
ที่ต่อเนื่อง

1. สรุปข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
และแนวทางการปรับปรุง ปีการศึกษา 
2561
2. ประชุมชี้แจงและเผยแพร่
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและ
แนวทางการปรับปรุง ปีการศึกษา 2561
 ให้ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้นําไปจัดทําแผน
ปรับปรุงแก้ไข
3. จัดเวทีนําเสนอและวพิากษ์แผน
ปรับปรุงแก้ไข
4. จัดทําแผนปรับปรุงแก้ไข ประจําปี 
2563
5. เสนอแผนปรับปรุงแก้ไข ประจําปี 
2562 ต่อคณะกรรมการบริหารพจิารณา
ให้ความเห็นชอบ
6. นําแผนปรับปรุงแก้ไขไปสู่การปฏิบัติ
7. ดําเนินการกํากับติดตามการ
ดําเนินการตามแผนทุก 6 เดือน
8. รายงานผลการกํากับติดตามการ
ดําเนินการตามแผนต่อคณะ
กรรมการบริหาร ทุก 6 เดือน

1. ร้อยละตัว
บ่งชี้ตามเกณฑ์
คุณภาพของ
หลักสูตรและ
สถาบันได้รับ
การวพิากษ์ผล
การดําเนินงาน

ร้อยละ 90 1. ต.ค. 62
2. เม.ย 63
3. ส.ค. 63

              -   0            4,430 1.ค่าอาหารวา่งและ
เคร่ืองด่ืมมื้อละ 35บ.* 
30 คน* 2 คร้ัง= 2,100
 บ.
2.ค่าถา่ยเอกสาร 2,330
 บ. 
รวมทั้งหมด 4,430 บ.

        4,430 0 0 ดร.โสภา
พร อ. พร
อ.ทิติยา
อ.คอย

 ที่ตั้งไวเ้บิกจา่ยตามไตรมาส รายการเบิกจา่ย  หมวดงบประมาณ

1. โครงการยกระดบัคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษา

แผนงานประจ า งานประกันคุณภาพการศึกษาและความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2563 

โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย

วตัถุประสงค์ กิจกรรม ตวัชี้วดั
ความส าเร็จ

เป้าหมาย
ความส าเร็จ

ระยะเวลา
ด าเนินการ

 งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบ

ad63-qa-1-1 ad63-qa-1-1 
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1 2 3 4  อุดหนุน  รายได้ อ่ืนๆ
 ที่ตั้งไวเ้บิกจา่ยตามไตรมาส รายการเบิกจา่ย  หมวดงบประมาณ

โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย

วตัถุประสงค์ กิจกรรม ตวัชี้วดั
ความส าเร็จ

เป้าหมาย
ความส าเร็จ

ระยะเวลา
ด าเนินการ

 งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบ

2. กจิกรรม
การประชมุ
คณะกรรมการ
ประกนั
คุณภาพ
การศึกษาของ
สถาบัน

1. เพื่อรายงาน
ผลการ
ดําเนินการ
ประกนั
คุณภาพต่อ
คณะกรรมการ
2. เพื่อรับฟัง
ขอ้เสนอแนะ
และขอ้คิดเห็น
ต่อการ
พัฒนาการ
ประกนั
คุณภาพ
การศึกษาจาก
คณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวฒิุ

1. จดัเตรียมวาระและเอกสารการ
ประชมุคณะกรรมการประกนั
คุณภาพการศึกษาของสถาบัน
2. ประสานคณะกรรมการฯ เพื่อ
กาํหนดวนั เวลาในการประชมุ
3. ดําเนินการประชมุตามวนัเวลาที่
กาํหนด
4. สรุปรายงานการประชมุเพื่อนํา
ขอ้คิดเห็นไปวางแผนดําเนินการ
5. นําเสนอผลการประชมุต่อ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณานํา
ขอ้เสนอแนะมาพัฒนา

1.จาํนวนคร้ัง
ของการประชมุ
2. ร้อยละของ
คณะกรรมการที่
เขา้ร่วมประชมุ

1. ≥ 1      

 
2. ≥ ร้อย
ละ 80

ม.ค 62 0          -   0 6,700 1. ค่าเดินทาง
ผู้ทรงคุณวฒิุภายนอก 
3,000 บ. 
2. ค่าอาหารกลางวนั 
มื้อละ 150 บ* 20 คน 
3,000 บ.
3. ค่าอาหารวา่งและ
เคร่ืองด่ืม มื้อละ 35 บ*
20 คน= 700 บ.
รวมทั้งหมด 6,700 บ.

        6,700 0 0 ดร.โสภา
พร อ. พร
อ.ทิติยา
อ.คอย

3. กจิกรรม
ตรวจสอบ
คุณภาพ

เพื่อติดตาม
ตรวจสอบการ
ดําเนินการตาม
เกณฑ์ประกนั
คุณภาพระดับ
หลักสูตรและ
ระดับสถาบัน

1. จดัเตรียมแบบตรวจสอบ
2. แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ 
3. ประชาสัมพันธแ์ผนตรวจสอบ 
4. ดําเนินการตรวจสอบคุณภาพ 
5. จดัทํารายงานผลการตรวจสอบ 
6. นําผลการตรวจสอบเขา้
คณะกรรมการบริหาร

1. ร้อยละของ
ตัวบ่งชี้ได้รับ
การตรวจสอบ
คุณภาพ  
2. จาํนวนคร้ัง
ของการ
ตรวจสอบ

1. ร้อยละ 
100

2. ≥ 1 คร้ัง

กพ.63,
พค.63

0 0     7,600 0 1. ค่าจา้งเหมาถา่ย
เอกสารจาํนวน2,000บ.
2. ค่าอาหารวา่งและ
เคร่ืองด่ืม 40คน*35 
บาท*4 มื้อ = 5,600 บ.
รวม 7,600 บาท

        7,600 0 0 ดร.โสภา
พร อ. พร
อ.ทิติยา
อ.คอย

4. กจิกรรม
ประเมนิ
คุณภาพ
ภายใน
คณะกรรมการ
ประเมนิ
ภายในของ
วทิยาลัยปี
การศึกษา 
2562

เพื่อให้การ
ดําเนินงาน
ประกนัคุณภาพ
เป็นไปตาม
ระบบและ
กลไกที่กาํหนด
ไว้

1. แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ
คุณภาพภายในทั้งในระดับหลักสูตร
และสถาบัน
2. รวบรวมเล่ม SAR 0 เพื่อเตรียมรับ
ตรวจ
3. ตรวจสอบคุณภาพภายในระดับ
หลักสูตรและสถาบันโดย
คณะกรรมการภายใน

1. คะแนน
เฉล่ียผลการ
ประเมนิคุณ
ภายใน ระดับ
หลักสูตร
2. คะแนน
เฉล่ียผลการ
ประเมนิ
คุณภาพภายใน
ระดับสถาบัน

1. > 3.93

2. > 4.36

พ.ค.-62 0 0    10,800 0 1. ค่าอาหารวา่งและ
เคร่ืองด่ืมมื้อละ 35 
บาท* 20 คน 2 มื้อ 2 
วนั= 2,800  บ.
2. ค่าอาหารกลางวนั 
150 บ *20 คน 2 วนั=
6,000 บ.
3. ค่าจา้งเหมาบริการ
ถา่ยเอกสาร 2,000 บ.
รวม 10,800 บ

       10,800 0 0 ดร.โสภา
พร อ. พร
อ.ทิติยา
อ.คอย

ad63-qa-1-2 

ad63-qa-1-5 

ad63-qa-1-6 

ad63-qa-1-2 

ad63-qa-1-5 

ad63-qa-1-6 
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1 2 3 4  อุดหนุน  รายได้ อ่ืนๆ
 ที่ตั้งไวเ้บิกจา่ยตามไตรมาส รายการเบิกจา่ย  หมวดงบประมาณ

โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย

วตัถุประสงค์ กิจกรรม ตวัชี้วดั
ความส าเร็จ

เป้าหมาย
ความส าเร็จ

ระยะเวลา
ด าเนินการ

 งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบ

5. กจิกรรม
ประชมุเชงิ
ปฏิบัติการ
การพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษาเพื่อ
ประเมนิ
คุณภาพ
ภายในโดย
คณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวฒิุ
และจาก
เครือขา่ย ปี
การศึกษา 
2562

1. เพื่อให้
วทิยาลัยได้รับ
การประเมนิ
คุณภาพภายใน
ตามระบบและ
กลไกที่กาํหนด
2. เพื่อรับ
ขอ้เสนอแนะ
จาก
คณะกรรมการ
ประเมนิ
คุณภาพภายใน
เพื่อการพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษาอยา่ง
ต่อเนื่อง

1. เสนอแต่งต้ังคณะทํางานเตรียมรับ
การประเมนิ
2. จดัเตรียมหลักฐานเพื่อลงระบบ 
CHEQA  
3. ประชมุชี้แจงมอบหมายหน้าที่
ความรับผิดชอบ 
4. ติดตามการเตรียมความพร้อมรับ
การประเมนิของคณะทํางาน    
5.รับรองคณะกรรมการประเมนิ
คุณภาพภายใน 
6. ประเมนิผลการรับการประเมนิ
คุณภาพภายใน (AAR)

1. คะแนน
เฉล่ียผลการ
ประเมนิคุณ
ภายใน ระดับ
หลักสูตร
2. คะแนน
เฉล่ียผลการ
ประเมนิ
คุณภาพภายใน
ระดับสถาบัน

1. > 3.93

2. > 4.36

ก.ค 63 0 0 0          102,200 1. ค่าอาหารวา่งและ
เคร่ืองด่ืม มื้อละ 35 บ.*
  80คน*4คร้ัง=11,200
 บ. 
2. ค่าอาหารกลางวนั 
มื้อละ 150 บ.จาํนวน 
80คน* 3 มื้อ= 36,000
 บ.
3. ค่าเดินทางวทิยากร 
จาํนวน 15,000 บาท
4. ค่าที่พักวทิยากร 
1,500 บ* 4 ห้อง *2 คืน
 = 12,000 บ.
5. ค่าตอบแทนวทิยากร
 36,000 บ.
6. ค่าวสัดุ=1,000 บ.
7. ค่าจา้งเหมาถา่ย
เอกสาร 4,000 บ.
8. ค่าน้ํามนัเชื้อเพลิง 
5,000  บ.
รวม120,200 บ.

     102,200 0 0 ดร.โสภา 
อ. พร
อ.ฑิติยา
อ.คอย

-            -       18,400  113,330      -                       131,730    -      -    รวมงบประมาณแผนประจ างานประกันคุณภาพ 

ad63-qa-1-7 ad63-qa-1-7 
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ

1.1 กจิกรรม
ปฐมนิเทศ
อาจารยป์ระจาํ 
 อาจารย์
ประจาํหลักสูตร
  และบุคลากร
สายสนับสนุน

1.เพื่อพัฒนาทักษะ
การปฏิบัติการ
พยาบาล
2.เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการเป็น
อาจารยพ์ยาบาล
3.  เพื่อเตรียม
ความพร้อมในการ
เป็นอาจารยป์ระจาํ
หลักสูตร 
4 . เพื่อเตรียม
ความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานของสาย
สนับสนุน

1. กจิกรรม
ปฐมนิเทศอาจารย์
ประจาํหลักสูตร
และอาจารยป์ระจาํ
ใหม ่
2. กจิกรรม
ปฐมนิเทศอาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรใหม ่
3. กจิกรรม
ปฐมนิเทศบุคลากร
สายสนับสนุนใหม ่
4. กาํกบัติดตามทุก
ไตรมาสเพื่อ
รับทราบปัญหาและ
ให้กาํลังใจ

ร้อยละของ
กลุ่มเปูาหมาย
ได้รับการ
ปฐมนิเทศตาม
หลักสูตรกาํหนด

1. ร้อยละ 
100           
 2. ร้อยละ 
100

ต.ค62-
ก.ย 63

0 0 0 0 ไมใ่ชง้บประมาณ 0 0 0 อ.ณัฐติพร 
คุณรัชนี
คุณอญัชลี

แผนงานประจ า งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
โครงการ/

กลุ่มเป้าหมาย
วตัถุประสงค์ กิจกรรม ตวัชี้ความส าเร็จ เป้าหมาย

ความส าเร็จ
ระยะเวล
าด าเนินก

าร

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบที่ตั้งไวเ้บิกจา่ยตามไตรมาส รายการเบิกจา่ย หมวดงบประมาณ

1.โครงการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 2563

ad63-hrd-1-1 ad63-hrd-1-1 
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ

โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย

วตัถุประสงค์ กิจกรรม ตวัชี้ความส าเร็จ เป้าหมาย
ความส าเร็จ

ระยะเวล
าด าเนินก

าร

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบที่ตั้งไวเ้บิกจา่ยตามไตรมาส รายการเบิกจา่ย หมวดงบประมาณ

1.2 กจิกรรม
การรักษาการ
คงอยู่ของ
อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
อาจารยป์ระจาํ
หลักสูตร 
อาจารยป์ระจาํ
 และบุคลากร
สายสนับสนุน

เพื่อรักษาการคงอยู่
ของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรอาจารย์
ประจาํหลักสูตร
อาจารยป์ระจาํและ
บุคลากรสาย
สนับสนุน

1. กจิกรรมการ
สร้างขวญัและ
กาํลังใจปฏิบัติงาน 
และการยกยอ่งเชดิ
ชอูาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร อาจารย์
ประจาํหลักสูตร
และอาจารยป์ระจาํ
 และบุคลากรสาย
สนับสนุน

1.ร้อยละการคง
อยู่ของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรอยู่
ตลอดหลักสูตร  
2. ร้อยละการคง
อยู่ของอาจารย์
ประจาํหลักสูตร 
และอาจารย์
ประจาํ 3. 
จาํนวนตําแหน่ง
สายงาน
สนับสนุนที่
จาํเป็นและ
สําคัญมี
ขา้ราชการ/
พนักงานราชการ
ดํารงตําแหน่งอยู่

1. > 5 คน   
2. ร้อยละ 100

พ.ค.63 0 0 10,000 2,600 1) ค่าวสัดุ 12,600 บาท 12,600 0 0 อ.ณัฐติพร
 อน้ด้วง
คุณรัชนี 
ซาวคําเขต

1.3 กจิกรรม
ตรวจสุขภาพ
ประจาํปี

เพื่อตรวจสุขภาพ
อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร อาจารย์
ประจาํหลักสูตร
และอาจารยป์ระจาํ
 และบุคลากรสาย
สนับสนุน

1.ตรวจสุขภาพ 
อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร อาจารย์
ประจาํหลักสูตร
และอาจารยป์ระจาํ 
 และบุคลากรสาย
สนับสนุน

ร้อยละของ
กลุ่มเปูาหมาย
ได้รับการตรวจ
สุขภาพ

1.>80% ก.ค. - 
ส.ค. 63

0 0 0 0 ใชง้บประมาณจากส่วนกลาง 0 0 0 คุณรัชนี 
ซาวคําเขต

ad63-hrd1-3 

ad63-hrd1-4 

ad63-hrd1-3 

ad63-hrd1-4 
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ

โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย

วตัถุประสงค์ กิจกรรม ตวัชี้ความส าเร็จ เป้าหมาย
ความส าเร็จ

ระยะเวล
าด าเนินก

าร

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบที่ตั้งไวเ้บิกจา่ยตามไตรมาส รายการเบิกจา่ย หมวดงบประมาณ

1.4 กจิกรรม
ทบทวนและ
จดัทําแบบ
พรรณนางาน
ระดับฝุาย/
หน่วยงานและ
ระดับบุคคล

เพื่อให้แบบ
พรรณนางานระดับ
ฝุาย/งาน/บุคคลมี
ความเป็นปัจจบุัน

1.ทบทวนJD 
2.ประชาสัมพันธใ์ห้
ผู้เกี่ยวขอ้ง
ดําเนินการทบทวน
และจดัทํา JD ของ
ฝุาย/หนน่วยงาน/
บุคคล 
3. รวบรวม JD 
4. ตรวจสอบ/
วพิากษ์ JD 
5. จดัพิมพ์เขา้เล่ม 
6. เผยแพร่
ประกาศใช้

1.ร้อยละของ
ฝุายม ีJD ที่เป็น
ปัจจบุัน
2. ร้อยละ
หน่วยงานที่ม ีJD
 ที่เป็นปัจจบุัน 
3. ร้อยละ
บุคลากรมี่ JD ที่
เป็นปัจจบุัน

1.ร้อยละ 100
                 
 2. ร้อยละ 

100

ต.ค..62-
ธ.ค.62

0 0 0 3,000 ค่าจา้งเหมาถา่ยเอกสารและ
ทํารูปเล่ม 3,000 บาท

3,000 0 0 อ.ณัฐติพร
 อน้ด้วง
คุณรัชนี 
ซาวคําเขต
คุณอญัชลี
 รัตน
สุวรรณ

1.5 กจิกรรม
ทบทวนเกณฑ์
ในการ
ประเมนิผลการ
ปฏิบัติงาน
ระดับอาจารย์
และสาย
สนับสนุน

เพื่อให้มเีกณฑ์ที่ใช้
ในการประเมนิผล
การปฏิบัติงานของ
บุคลากรทุกระดับที่
ชดัเจนเหมาะสม
กบัสายงาน

1.แต่งต้ัง
คณะกรรมการ
ทบทวนเกณฑ์
ประเมนิผลงาน
2.ดําเนินการ
ทบทวนเกณฑ์
ประเมนิผลงานโดย
คณะกรรมการ
3.วพิากษ์เกณฑ์การ
ประเมนิผลงานโดย
บุคลากรสาย
อาจารยแ์ละสาย
สนับสนุน
4. ปรับปรุงแกไ้ข
ตามการวพิากษ์ 
5. รวบรวมเขา้เล่ม
ประชาสัมพันธแ์ล
เผยพร่ะประกาศใช้

.1.จาํนวนคร้ัง
ดําเนินการ
ทบทวนเกณฑ์
ประเมนิผลงาน
โดยคณะกรรมการ
และ.วพิากษ์
เกณฑ์การ
ประเมนิผลงาน
โดยบุคลากรสาย
อาจารยแ์ละสาย
สนับสนุน
2จาํนวนการ 
ปรับปรุงแกไ้ข
ตามการวพิากษ์

1. 1 คร้ัง
2. 1 คร้ัง

 ต.ค.62 0 0        7,515 0 1) ค่าอาหารวา่งและ
เคร่ืองด่ืมทีมคณะกรรมการ 
จาํนวน 20 คน×35*2 คร้ัง=
1,400 บาท  2)ค่าอาหาร 
จาํนวน 20 คน ×45*2 คร้ัง=
1,800 บาท
3) ค่าจา้งเหมาถา่ยเอกสาร
และทํารูปเล่ม 4,300 บาท
รวม 7,500 บาท

       7,515 0 0 อ.ณัฐติพร 
   
อ.วรรณิภา
 คุณอญัชลี
   คุณรัชนี

ad63-hrd1-5 

ad63-hrd1-7 

ad63-hrd1-5 

ad63-hrd1-7 
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ

โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย

วตัถุประสงค์ กิจกรรม ตวัชี้ความส าเร็จ เป้าหมาย
ความส าเร็จ

ระยะเวล
าด าเนินก

าร

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบที่ตั้งไวเ้บิกจา่ยตามไตรมาส รายการเบิกจา่ย หมวดงบประมาณ

1.6 กจิกรรม
สายใยรักของ
ครอบครัวร้ัวร่ม
สัก   /อาจารย์
และบุคลากร
สายสนับสนุน
ทุกระดับ

1.เพื่อสร้างความรัก
 ความใส่ใจและ
ความสามคัคีให้แก่
อาจารยแ์ละ
บุคลากรที่ทํางาน
ในวพบ.พะเยา
2.เพื่อให้การดูแล
และให้คําปรึกษา
แกบุ่คลากรทุก
ระดับทางด้าน
สุขภาพร่างกาย
และด้านจติใจ

1. รับสมคัรจติอาสา
เพื่อร่วมสร้างสุข
ให้แกอ่าจารยแ์ละ
บุคลากรทุกระดับ 
2. กจิกรรมคัดกรอง
สุขภาพและ
ความเครียดสัปดาห์
ละ 1 คร้ัง   
3.กจิกรรมให้
คําปรึกษาและรับ
ปรึกษาปัญหา
สุขภาพกายและจติ
โดยอาจารยท์ี่เป็น
จติอาสา
4.ปรับปรุงและ
จดัทําห้องปฐม
พยาบาลแกอ่าจารย์
และเจา้หน้าที่ที่
เจบ็ปุวย

1.ระดับความพึง
พอใจของาจารย์
และบุคลากร
สายสนับสนุนทุก
ระดับ

1. > 3.51
2. 0 คร้ัง

1 ต.ค.
62-ก.ย.

63

0 0 0 0 1)ค่าอาหารวา่งและ
เคร่ืองด่ืมทีมคณะกรรมการ 
จาํนวน20 คน×35*2 คร้ัง=
1,400 บาท

0 0 0 อ.ณัฐติพร 
   
อ.วรรณิภา
 คุณอญัชลี
   คุณรัชนี

1.7 กจิกรรม
เสริมสร้างความ
ความรู้สิทธิ
ประโยชน์
ประกนัสังคม
และสิทธิ
ขา้ราชการ

1.เพื่อให้บุคลากร
ทราบถงึสิทธิ
ประโยชน์
ประกนัสังคมและ
สิทธปิระโยชน์ของ
ขา้ราชการ

1. จดักจิกรรมให้
ความรู้เร่ืองสิทธิ
ประโยชน์ 
ประกนัสังคม และ
สิทธปิระโยชน์ของ
ขา้ราชการ

1.ร้อยละของ
บุคลากรที่ร่วม
กจิกรรม
2.ระดับความพึง
พอใจของ
บุคลากรที่ร่วม
กจิกรรม

1. ร้อยละ 80
2. > 4.00

ธ.ค 62 0 0 0 0 ไมใ่ชง้บประมาณ 0 0 0 อ.ณัฐติพร
 อน้ด้วง
คุณรัชนี 
ซาวคําเขต
คุณอญัชลี
 รัตน
สุวรรณ

ad63-hrd1-8 

ad63-hrd1-9 

ad63-hrd1-8 

ad63-hrd1-9 
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ

โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย

วตัถุประสงค์ กิจกรรม ตวัชี้ความส าเร็จ เป้าหมาย
ความส าเร็จ

ระยะเวล
าด าเนินก

าร

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบที่ตั้งไวเ้บิกจา่ยตามไตรมาส รายการเบิกจา่ย หมวดงบประมาณ

1.8 กจิกรรม
ประชาสัมพันธ์
ให้ความรู้แก่
บุคลากรเร่ือง 
การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 
2019 (โควดิ - 
19)

เพื่อให้บุคลากรมี
ความรุ้ความเขา้ใจ
เร่ือง การแพร่
ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควดิ - 19)

1. จดัทําปูายไวนิล
ประชาสัมพันธใ์ห้
ความรุ้

1. ร้อยละของ
บุคลากรมี
ความรู้ความ
เขา้ใจเร่ือง การ
แพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 
(โควดิ - 19)

1. ร้อยละ 80 เม.ย 63 0 0 3,000 0 1. ค่าวสัดุ 3,000 บาท 3,000 งาน
ประชาสัมพั
นธ์

2.1 กจิกรรม
สนับสนุนการ
ไปพัฒนา
ศักยภาพตาม
สมรรถนะของ
อาจารยแ์ละ
ขา้ราชการ

1.เพื่อพัฒนา
ความรู้
ความสามารถทาง
วชิาการ  วชิาชพี
ของอาจารย ์
2.เพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะและ
ประสิทธภิาพการ
ทํางานของ
บุคลากรสาย
สนับสนุน 
ขา้ราชการ 
ลูกจา้งประจาํ
พนักงานราชการ 
พกส. จา้งเหมา
บริการ 

1. กิจกรรมสนับสนุน
ให้อาจารย์ประจํา
หลักสูตรและอาจารย์
ประจํา ไปรับการ
ประชุม อบรม 
สัมมนา ตามคําส่ังและ
ในหน้าที่ 
2. กิจกรรมส่งเสริมให้
อาจารย์ประจํา
หลักสูตรและอาจารย์
ประจํา ไปพฒันา
ตนเองตามความ
เชี่ยวชาญตามแผน 
3. กิจกรรมจัดทํา
รายงานผลการไป
พฒันาตนเอง การไป
ประชุม อบรม 
ประชุมสัมมนา 
อาจารย์ประจํา
หลักสูตร อาจารย์
ประจํา

1.ร้อยละ
อาจารยแ์ละ
บุคลากรสาย
สนับสนุนที่ไป
พัฒนาตนเอง
ตามแผน
2..ร้อยละ
อาจารยแ์ละ
บุคลากรสาย
สนับสนุนที่ไป
พัฒนาตนเองนํา
ความรู้
ประสบการณ์มา
พัฒนางานเชงิ
ประจกัษ์

2 ต.ค62-
ก.ย 63

0 0    194,755 350,000  1)อาจารย ์12,000บ/คน x20
 คน=240,000 บาท
2)การไปพัฒนาตนเองตาม
คําส่ังและในหน้าที่ 310,000
 บ.
รวม  550,000 บาท

   194,755 350,000      0 อ.ณัฐติพร 
คุณอญัชลี
 รัตน
สุวรรณ

2.พัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 2563

ad63-hrd1-12 

ad63-hrd2-2 ad63-hrd2-2 

ad63-hrd1-12 

ad63-hrd2-2 ad63-hrd2-2 
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ

โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย

วตัถุประสงค์ กิจกรรม ตวัชี้ความส าเร็จ เป้าหมาย
ความส าเร็จ

ระยะเวล
าด าเนินก

าร

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบที่ตั้งไวเ้บิกจา่ยตามไตรมาส รายการเบิกจา่ย หมวดงบประมาณ

2.2 กจิกรรม
ติดตามและ
จดัทําคลัง
ความรู้จากการ
ไปพัฒนา
ตนเองของ
บุคลากร

1. เพื่อเผยแพร่องค์
ความรู้
2. เพื่อเป็นการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้
3.เพื่อติดตามการ
นําความรู้
ประสบการณ์ไป
พัฒนางาน

1.สรุปผลการไป
พัฒนาตนเองของ
อาจารยป์ระจาํ
หลักสูตรและ
อาจารยป์ระจาํ 
และบุคลากรสาย
สนับสนุน
2.จดัทําคลังความรู้
จากการไปพัฒนา
ตนเองของอาจารย์
ประจาํหลักสูตร
และอาจารยป์ระจาํ
 และบุคลากรสาย
สนับสนุนโดย
รวบรวมไวใ้นคลัง
ความรู้ในเวบ็ไซด์
ของวทิยาลัย        
 3. ติดตามการนํา
ความรู้จากการไป
พัฒนาตนเองไปใช้
ในการทํางานหรือ
การจดัการเรียนการ

1.ร้อยละของ
อาจารย์
ขา้ราชการและ
บุคลากรสาย
สนับสนุนที่ไป
พัฒนามกีารนํา
องค์ความรู้จาก
การไปพัฒนามา
เผยแพร่ 
2. ร้อยละของ
อาจารย์
ขา้ราชการและ
บุคลากรสาย
สนับสนุนที่ไป
พัฒนาตนเองมา
นําเสนอความรู้
ประสบการณ์
การพัฒนางาน

1.มากกวา่
ร้อยละ 80
2 .มากกวา่
ร้อยละ 80 
3 .มากกวา่
ร้อยละ 80    
     

ต.ค.62-
ก.ย.63

0 0 0 0 ไมใ่ชง้บประมาณ 0 0 0 อ.วรรณิภา
คุณอญัชลีad63-hrd2-4 ad63-hrd2-4 
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ

โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย

วตัถุประสงค์ กิจกรรม ตวัชี้ความส าเร็จ เป้าหมาย
ความส าเร็จ

ระยะเวล
าด าเนินก

าร

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบที่ตั้งไวเ้บิกจา่ยตามไตรมาส รายการเบิกจา่ย หมวดงบประมาณ

2.3 กจิกรรม
การส่งเสริมการ
เขา้รับการ
อบรมพัฒนา
สมรรถนะ
ผู้บริหารตาม
หลักสูตรการ
อบรมผู้บริหาร
สาธารณสุข

เพื่อเร่งรัดและ
ส่งเสริมให้อาจารย์
ระดับ รอง
ผู้อาํนวยการและ
หัวหน้างานที่ผ่าน
การอบรมหลักสูตร
ผู้บริหาร
สาธารณสุขระดับ
ต้น/ระดับกลาง

1.สํารวจความ
ต้องการไปอบรม
หลักสูตร ผบต. 
ผบก. ของรอง
ผู้อาํนวยการและ
หัวหน้างาน
2. กาํหนด
คุณสมบัติและ
ประกาศรับสมคัร
3. เสนอรายชื่อต่อ 
กกบ. เพื่อคัดเลือก
4. ส่งรายชื่อผู้ได้รับ
คัดเลือกเขา้รับการ
อบรม
5. ส่งผู้เขา้รับการ
อบรมตามแผน
6. ติดตามประเมนิผล

1. จาํนวนผู้เขา้
อบรมหลักสูตร
ผู้บริหาร
สาธารณสุข
ระดับต้น
2. จาํนวนผู้เขา้
อบรมหลักสูตร
ผู้บริหาร
สาธารณสุข
ระดับกลาง

1.ผบต.จาํนวน
 2 คน
2.ผบก. 
จาํนวน 2 คน

รอการ
ประกาศ
จาก วนส.

0 0 48,000 0 1. ค่าลงทะเบียน ผบต. 
24,000*2 = 48,000 บาท
2. ค่าลงทะเบียน ผบก. 
30,000*2= 60,000 บาท
รวม 108,000 บาท

48,000 0 0 อ.ณัฐติพร
คุณอญัชลี

ad63-hrd2-6 ad63-hrd2-6 
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ

โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย

วตัถุประสงค์ กิจกรรม ตวัชี้ความส าเร็จ เป้าหมาย
ความส าเร็จ

ระยะเวล
าด าเนินก

าร

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบที่ตั้งไวเ้บิกจา่ยตามไตรมาส รายการเบิกจา่ย หมวดงบประมาณ

2.4 กจิกรรม
เสริมสร้าง
ความรู้ พัฒนา
สมรรถนะตาม
ความเชี่ยวชาญ
ในสายงาน
อาคารสถานที่ 
เจา้หน้าที่ทํา
ความสะอาด 
เจา้หน้าที่รักษา
ความปลอดภัย 
และ พนักงาน
ขบัรถ

1.เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้และพัฒนา
สมรรถนะตามความ
เชี่ยวชาญในสาย
งาน งานอาคาร
สถานที่ เจา้หน้าที่
ทําความสะอาด
เจา้หน้าที่รักษา
ความปลอดภัย และ
 พนักงานขบัรถ

1.เพือ่เสริมสร้าง
ความรู้และพฒันา
สมรรถนะตามความ
เชี่ยวชาญในสายงาน 
งานอาคารสถานที่ 
จํานวน 4 คน 
เจ้าหน้าที่ทําความ
สะอาด 10 คน
เจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัย 3 คน และ
 พนักงานขับรถ 3 คน
 กิจกรรมฝึกความ
เชี่ยวชาญในการขัด
และทําความสะอาด
พืน้
2.กิจกรรมฝึกความ
เชี่ยวชาญในการดูแล
รักษาบ่อบําบัดน้าํเสีย
และท่อน้าํโดย
การศึกษาดูงาน

1. > ร้อยละ 
80

ต.ค.-
ธ.ค.62

0 0 0 0 ไมใ่ชง้บประมาณ 0 0 0 อ.ณัฐติพร
 อน้ด้วง
คุณรัชนี 
ซาวคําเขต
คุณอญัชลี
 รัตน
สุวรรณ

2.5 กจิกรรม
การวเิคราะห์
งานเพื่อ
วางแผน
อตัรากาํลังสาย
สนับสนุน

เพื่อให้ตําแหน่ง
บุคลากรสาย
สนับสนุนมคีวาม
เพียงพอสอดคล้อง
กบัการพัฒนา

1.ทบทวน
รายละเอยีดงาน
ตามตําแหน่งงาน
2.วเิคราะห์ภาระ
งานและเวลาที่ใช้
3.จดัทําแผน
อตัรากาํลัง/
ตําแหน่งงานของ
สายสนับสนุน

1.ได้คู่มอื Job 
descriptiom 
ของงานสาย
สนับสนุนที่ชดัเจน
2.ร้อยละ
บุคลากรสาย
สนับสนุนที่มี
การวเืคราะห์งาน
3.มแีผน
อตัรากาํลังสาย
สนับสนุน

1.คู่มอื 1 เล่ม

2. ร้อยละ 100

3.แผน 1ฉบับ

ต.ค 62-
พ.ย 63

0 0 0 0 ไมใ่ชง้บประมาณ 0 0 0 อ.พร บุญมี

0 0 263,270 355,600 265,870 353,000 0 0รวมงบประมาณแผนประจ างานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ad63-hrd2-9 

ad63-hrd2-10 

ad63-hrd2-9 

ad63-hrd2-10 
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ

1.โครงการ
บํารุงรักษา
ระบบ
คอมพิวเตอร์
และ
โสตทัศนูปกรณ์ 
(รอบ 6 เดือน
หลัง)

1. เพื่อให้ระบบ
คอมพิวเตอร์ที่
ให้บริการบน
ระบบเครือข่าย
วิทยาลัยมี
สถานะพร้อมใช้
งาน
2. เพื่อให้
โสตทัศนูปกรณ์
ภายใน
ห้องเรียน ห้อง
ประชุมและ
พื้นที่ใช้งานอื่นๆ
 ของวิทยาลัย
อยู่ในสถานะ
พร้อมใช้งาน

# ระบบคอมพิวเตอร์
1. การจ้างเหมาบริการ/
บํารุงรักษา เช่น การซ่อม
สายไฟเบอร์ ค่าโดเมน
เนม การเดินสายแลน
2. การจัดซ้ือทดแทนของ
ครุภัณฑ์ที่ตํ่ากว่าเกณฑ์
และวัสดุที่เสียและ
หมดอายุการใช้งาน
# โสตทัศนูปกรณ์
3. การจ้างเหมาบริการ/
บํารุงรักษา เช่น การเดิน
สายสัญญาณภาพและ
เสียง
4. การจัดซ้ือวัสดุ
ทดแทนที่เสียและ
หมดอายุการใช้งาน

1.จํานวน
อุบัติการณ์ความ
ไม่พร้อมใช้งาน
ของระบบ
คอมพิวเตอร์และ
โสตทัศนูปกรณ์
2. ความพึง
พอใจของการใช้
บริการระบบ
คอมพิวเตอร์และ
โสตทัศนูปกรณ์

1. ≤ 4 
คร้ัง/ปี
2. ≥ 4.00

ต.ค.62-
ก.ย.63

0 0 80,000 20,000 # ระบบคอมพิวเตอร์
1. การจ้างเหมาบริการ/
บํารุงรักษา 10,000 บ. 
2. การจัดซ้ือทดแทนของ
ครุภัณฑ์ที่ตํ่ากว่าเกณฑ์
และวัสดุที่เสียและ
หมดอายุการใช้งาน 
60,000 บ.
# โสตทัศนูปกรณ์
3. การจ้างเหมาบริการ/
บํารุงรักษา 10,000 บ.
4. การจัดซ้ือวัสดุทดแทนที่
เสียและหมดอายุการใช้
งาน 20,000 บ.

0 100,000 0 อ.สุทธินี 
มหามิตร 
วงค์แสน

2. โครงการ
พัฒนา/
ปรับปรุงระบบ
ส่งสัญญาณ
มัลติมีเดียความ
ละเอียดสูง 
(HDMI) ใน
ห้องเรียนและ
ห้องประชุม

1. เพื่อปรับปรุง
ระบบสัญญาณ
ภาพเป็นแบบ 
HDMI ที่มี
คมชัดมากกว่า
แบบ VGA ใน
ห้องเรียน/ห้อง
ประชุม

การพัฒนา/ปรับปรุง
ระบบสัญญาณภาพเป็น
แบบ HDMI ที่มีคมชัด
มากกว่าแบบ VGA ใน
ห้องเรียน/ห้องประชุม 
จํานวน 8 ห้อง

1.จํานวน
อุบัติการณ์ความ
ไม่พร้อมใช้งาน
ของ
โสตทัศนูปกรณ์
2. ความพึง
พอใจของการใช้
บริการระบบ
คอมพิวเตอร์และ
โสตทัศนูปกรณ์

1. ≤ 4 
คร้ัง/ปี
2. ≥ 4.00

เม.ย.-
ก.ย.62

0 0 0 300,000 การพัฒนา/ปรับปรุงระบบ
สัญญาณภาพเป็นแบบ 
HDMI ที่มีคมชัดมากกว่า
แบบ VGA ในห้องเรียน/
ห้องประชุม จํานวน 8 ห้อง
 รวม 300,000 บาท

0 300,000 0 อ.สุทธินี 
มหามิตร 
วงค์แสน

0 0 80,000 320,000 0 400,000 0รวมงบประมาณแผนประจ างานเทคโนโลยีสารสนเทศ

 แผนงาน..เทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2563
โครงการ/

กลุ่มเป้าหมาย
วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้ความส าเร็จ เป้าหมาย

ความส าเร็จ
ระยะเวลา
ด าเนินกา

ร

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส รายการเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ

ad63-it-1 

ad63-it-2 

ad63-it-1 

ad63-it-2 
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ
เพื่อให้เกิด
การบริหาร
จัดการที่ดี
และมี
ประสิทธิภาพ

2. กิจกรรมการ
กํากับติดตามแผน
ยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการ 
ประจําปี
งบประมาณ 2563

1. จํานวนคร้ังของ
ติดตามการรายงาน
ผลการดําเนินงาน
ตามแผน 
ปีงบประมาณ 2563
2. จํานวนคร้ังของ
การติดตาม
ความก้าวหน้าของ 
KPI และPI ตามแผน
3. ร้อยละของตัวบ่งชี้
 KPI ของแผนกล
ยุทธ์ บรรลุตาม
เปูาหมาย 
ปีงบประมาณ 2563
4. ร้อยละของตัวบ่งชี้
 PI ตามแผนปฏิบัติ
การบรรลุตาม
เปูาหมาย 
ปีงบประมาณ 2563

4 คร้ัง

2 คร้ัง

ร้อยละ 100

ร้อยละ 90

ม.ค 63
เม.ย 63
ก.ค 63
ต.ค 63

มี.ค 63
ก.ย 63

0 0 0 2,000 1. ค่าเหมาบริการถ่ายเอกสาร 
2,000 บาท

    2,000 0 0  อ.หทัยรัตน์

เพื่อให้เกิด
การบริหาร
จัดการที่ดี
และมี
ประสิทธิภาพ

3. กิจกรรมปรับ
แผนคร่ึงปี

จํานวนคร้ังการปรับ
แผน 2563

1 คร้ัง พุธ 25 มี.ค 
63

0 0 14,000 0 1) ค่าอาหารกลางวัน 150บ*50
คน=7,500 บ.
และอาหารว่าง 35 บ.* 50คน*2
 มื้อ=3,500
2). ค่าเหมาบริการถ่ายเอกสาร 
150*30เล่ม = 3,000 บาท
รวมเป็นเงิน 14,000บาท

14,000 0 0  อ.หทัยรัตน์

ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส รายการ หมวดงบประมาณ

แผนงานประจ า งานยุทธศาสตร์และแผนงาน ปีงบประมาณ 63

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้ความส าเร็จ
เป้าหมาย

ความส าเร็จ

ระยะเวลา
ด าเนิน
การ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน
ผู้รับผิดชอบ

1. โครงการ
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
ยกระดับ

กระบวนการ
 พัฒนาแผน
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ
ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส รายการ หมวดงบประมาณ

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้ความส าเร็จ
เป้าหมาย

ความส าเร็จ

ระยะเวลา
ด าเนิน
การ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน
ผู้รับผิดชอบ

เพื่อให้เกิด
การบริหาร
จัดการที่ดี
และมี
ประสิทธิภาพ

4. กิจกรรมการ
ทบทวนและ
พัฒนาแผนกลยุทธ์
 ปีงบประมาณ 
2564
1) ศึกษาดูงาน
2) ถอดบทเรียน
3) ฟื้นฟูความรู้
4) ทบทวนแผนกล
ยุท์และจัดทํา
แผนปฏิบัติการ 
ปีงบประมาณ 64

ระดับคุณภาพของ
การพัฒนาแผน

 7 ข้อ 5 
คะแนน

 พฤหัสบดี
16-ศุกร์ 17
 ก.ค. 63

0 0 14,000 0 1) ค่าอาหารกลางวัน 150บ*50
คน=7,500 บ.
และอาหารว่าง 35 บ.* 50คน*2
 มื้อ=3,500
2). ค่าเหมาบริการถ่ายเอกสาร 
150*30เล่ม = 3,000 บาท
รวมเป็นเงิน 14,000บาท

14,000 0 0  อ.หทัยรัตน์

0 0 28,000 2,000 30,000 0 0รวมงบประมาณงานแผนและยุทธศาสตร์ งบประมาณ 2563

1. โครงการ
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
ยกระดับ

กระบวนการ
 พัฒนาแผน
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ
1.โครงการ
จดัหาหุ่นและ
อปุกรณ์
ห้องปฏิบัติการ
พยาบาลและ
ห้องปฏิบัติการ
วทิยาศาสตร์

เพื่อจดัหาหุ่น 
ครุภัณฑ์
การแพทย ์
และวสัดุ
อปุกรณ์ให้
เพียงพอและ
พร้อมใช้

1. ค่าสอบเทียบครุภัณฑ์
การแพทย์ 
2. ค่าซ่อมบํารุงกล้อง
จุลทรรศน์  
3. น้าํยาทดลองวชิาชีวเคมี 
4. ชุดตรวจอาหารปลอดภัย
5. ค่าเติมก๊าซออกซิเจน 
6. อุปกรณ์ทางการแพทย์และ
ค่าเปล่ียนอะไหล่
7. ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 
8. ปรับปรุงฉากกั้นพืน้ที่
สําหรับสอบosce

1.ระดับความพึง
พอใจของนักศึกษา
และอาจารยต่์อส่ิง
สนับสนุนการ
เรียนรู้ ประจาํปี
การศึกษา 2561
2.อบุัติการณ์ความ
ไมเ่พียงพอ พร้อม
ใชข้อง
ห้องปฏิบัติการฯ มี
หุ่น ครุภัณฑ์
การแพทยแ์ละวสัดุ
อปุกรณ์

1.ไมตํ่่ากวา่ 
3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5

2. 0 
อบุัติการณ์

1 ต.ค.62 -
31 ก.ย.63

0 0 50,260    215,000   1. ค่าสอบเทียบครุภัณฑ์การแพทย์
 1,000 บ. 
2. ค่าซ่อมบํารุงกล้องจุลทรรศน์  
70,000 บ.
3. น้าํยาทดลองวชิาชีวเคมี 
20,000 บ.
4. ค่าเติมก๊าซออกซิเจน 3,000 บ.
6. วสัดุทางการแพทย์และค่า
เปล่ียนอะไหล่106,000 บ.(ลูกสูบ
เคร่ืองวดัความดันชํารุดทั้งหมด 16
 อัน และ cuff พนัแขนชํารุด 5 
อัน)
7.ครุภัณฑ์ทางการแพทย์400,000
 บ.
8.ค่าจ้างเหมาปรับปรุงฉากกั้น
พืน้ที่สําหรับสอบosce 15,000บ.

50,260   215,000   0 อ. สมศรี   
 ทาทาน /
อ.อรทัย  
แซ่ต้ัง

แผนงานประจ า สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน

โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย

วตัถุประสงค์ กิจกรรม ตวัชี้ความส าเร็จ เป้าหมาย
ความส าเร็จ

ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบที่ตั้งไวเ้บิกจา่ยตามไตรมาส รายการเบิกจา่ย หมวดงบประมาณ

ad63-edc-1 
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ

โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย

วตัถุประสงค์ กิจกรรม ตวัชี้ความส าเร็จ เป้าหมาย
ความส าเร็จ

ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบที่ตั้งไวเ้บิกจา่ยตามไตรมาส รายการเบิกจา่ย หมวดงบประมาณ

2. โครงการ
พัฒนา
ห้องปฏิบัติการ
มชีวีติ

1.เพื่อสร้าง
ความรู้ความ
เขา้ใจ
เกี่ยวกบั
ห้องปฏิบัติการ
พยาบาลที่
ถกูต้อง
2.เพื่อสร้างส่ือ
แบบ VDO 
ในการ
ส่งเสริมการ
เรียนรู้หุ่น
ตรวจครรภ์
ไฟฟูาและ
เร่ืองการ
ตรวจครรภ์
กบัหุ่นสาธติ

1.การวางโครงร่างเนื้อหา 
Script เพื่อประกอบการตัด
ต่อ VDO
2.การนําเสนอเนื้อหา Script
 ให้ผู้ทรงคุณวฒิุตรวจสอบ
3.การสร้างและตัดต่อ VDO
   3.1 VDO แนะนําการใช้
งานห้องปฏิบัติการ เวอร์ชั่น
 Original
   3.2 VDO แนะนําการใช้
งานห้องปฏิบัติการ เวอร์ชั่น
 Student
   3.3 VDO แนะนําการใช้
หุ่นตรวจครรภ์ไฟฟูา
   3.3 VDO สอนและสาธติ
การตรวจครรภ์กบัหุ่นสาธติ
4.การเผยแพร่ส่ือ VDO ที่
ได้พัฒนาบนเวบ็ไซต์ 
Leannshare
5.การประเมนิความพึงพอใจ

1.จาํนวนส่ือแบบ 
VDO ที่ได้พัฒนา
2.จาํนวนผู้เขา้ชมส่ือ
3.ผลประเมนิ
≥-3.51

จาํนวน 4 ชิ้น ม.ค.63-
ม.ิย.63

0 0 5,000 5000 1.ค่าจา้งเหมาตัดต่อ VDO ชิ้น
ละ 2,500 บาท รวม 10,000  
บาท

รวมทั้งหมด 10,000 บาท

0 10,000 0 อ.อรทัย  
แซ่ต้ัง

3. โครงการ
จดัต้ังเครือขา่ย
การเรียนรู้ด้าน 
SBL

เพื่อสร้าง
เครือขา่ยการ
เรียนรู้ 
ส่งเสริมและ
พัฒนาการ
เรียนการสอน
แบบ SBL ใน
วทิยาลัย

1.ประชมุวางแผนการจดัต้ัง
เวปเครือขา่ยการจดัการ
เรียนการสอน SBL ร่วมกบั
ทีม
2. จดัต้ังเวปการเรียนการ
สอนโดยใช ้SBL
3. ทดลองใชแ้ละพัฒนาเว
ปเครือขา่ย
4. แลกเปล่ียนเรียนรู้ผ่าน
เครือขา่ยเวปวทิยาลัย

1. จาํนวนเวปเครือ
ขา่ย 
2. จาํนวนรายวชิา
การจดัการเรียน
การสอนโดยใช ้SBL
3. จาํนวนคร้ังใน
การแลกเปล่ียน
แสดงความคิดเห็น

1. เวป 1 
เครือขา่ย
การเรียนรู้
2. จาํนวน 6
  รายวชิา
3. จาํนวน 2
  คร้ัง

0 0 0 0 0 ไมใ่ชง้บประมาณ 0 0 0 อ.อรทัย 
แซ่ต้ัง

0 0 55,260 220,000 50,260 225,000 0   รวมงบประมาณสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน

ad63-edc-2 

ad63-edc-3 

ad63-edc-4 
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ
1.โครงการ
จัดหา
ทรัพยากร
สารสนเทศ

เพื่อจัดหา
ทรัพยากร
สารสนเทศที่
ทันสมัยให้
เพียงพอและ
พร้อมใช้

1.  จัดซ้ือหนังสือ
ตําราเข้า
ห้องสมุดทั้ง
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
และส่ือการศึกษา
อื่นๆ
2. จัดซ้ือ
ส่ิงพิมพ์ต่อเนื่อง
ไทย ได้แก่
วารสารวิชาชีพ
นิตยสาร 
หนังสือพิมพ์
3. จัดซ้ือวารสาร
วิชาชีพ
ต่างประเทศ
4. จัดซ้ือ
ฐานข้อมูล

1ระดับความ
พึงพอใจของ
นักศึกษาและ
อาจารย์ต่อส่ิง
สนับสนุนการ
เรียนรู้ด้าน
ห้องสมุด
ประจาํปี
การศึกษา 
2562 
2.ห้องสมุดมี
ทรัพยากร
สารสนเทศที่
ทันสมัย
เพียงพอพร้อม
ใช้

1ไม่ตํ่ากว่า 
3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5
2.ตามเกณฑ์
สภาการ
พยาบาล

1 ต.ค.62
 -31 ส.ค.
63

0 0 212,048 175,700 1.  จัดซ้ือหนังสือ ตําราเข้า
หอ้งสมุด ทัง้ภาษาไทย 
ภาษาต่างประเทศและ
ส่ือการศึกษาอืน่ๆ รวม 370,048
 บาท (ไตร 3 = 200,048  ไตร 4
 = 170,000  ) 
2. จัดซ้ือส่ิงพมิพต่์อเนือ่งไทย 
ได้แก่วารสารวิชาชีพนิตยสาร 
หนังสือพมิพ ์ เงินรายได้ 17,700
 (ไตร 3 = 12,000 ,ไตร 4 = 
5,700) 

รวมเงิน 990,000 บาท

0 387,748     0 สุพิชญา  
เสมอเชื้อ  
นันท์นภัส 
 ทาลายา

2. บํารุงรักษา
ทรัพยากร
สารสนเทศ
และบริการงาน
ห้องสมุด

1.เพื่อยืดอายุ
ทรัพยาการ
สารสนเทศ
2. เพื่อให้การ
บริการและการ
ทํางานเป็นไป
อย่างต่อเนื่อง มี
ประสิทธิภาพ
3.ห้องสมุดมี
ทรัพยากร
สารสนเทศที่
แข็งแรงกว่าเดิม

1.จัดซ้ือวัสดุงาน
ซ่อมหนังสือ หุ้ม
ปกหนังสือ และ 
วัสดุสํานักงาน

1.ความพึง
พอใจของ
นักศึกษาและ
อาจารย์ต่อส่ิง
สนับสนุนการ
เรียนรู้ด้าน
ห้องสมุด 
ประจาํปี
การศึกษา 
2561   

1.มีผลการ
ประเมินผล
การประเมิน
ความพึงพอใจ
ของนักศึกษา
และอาจารย์
ต่อส่ิง
สนับสนุนการ
เรียนรู้ไม่ตํ่ากว่า
 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5

1 ต.ค.62
 -31 ส.ค.
63

0 0 5000 0 1.จัดซ้ือวัสดุงานซ่อมหนังสือ 
หุ้มปกหนังสือ และ วัสดุ
สํานักงาน

5,000 0 0 สุพิชญา  
เสมอเชื้อ  
อาํนวยปิง
เทพ

0 0 217,048 175,700 5,000 387,748 0รวมงบประมาณแผนประจ างานห้องสมุด

แผนงานประจ า ห้องสมุด
โครงการ/

กลุ่มเป้าหมาย
วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้

ความส าเร็จ
เป้าหมาย

ความส าเร็จ
ระยะเวลา
ด าเนินกา

ร

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส รายการเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ

ac63-lib-2 

ac63-lib-1 

ac63-lib-2 ac63-lib-2 

ac63-lib-1 

ac63-lib-2 
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ผู้รบัผิด
1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ งบประมาณ ชอบ

1. จ่ายค่าเงินเดือน 25,647,190.92 25,647,191.00 คุณรัชนี
2. จ่ายเงินประจําตําแหน่ง 2,394,000.00 2,394,000.00
3. ค่าตอบแทนนอกเหนือเงินเดือน 2,352,000.00 2,352,000.00
4. ค่าจ้างประจํา จํานวน 9 คน 2,717,755.20 2,717,755.20
5. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 3 คน 783,552.00 783,552.00
6.เงินสมทบประกันสังคม พ.ราชการ 3 คน

39,177.60 13,500           

7. เงินกองทุนทดแทน 1,428.00 0.00
รวมหมวดงบประมาณ 33,933,675.72 33,907,998.20

8.ค่าจ้าง พกส. 9 คน เพิม่ 5 คน 526,625.00 526,625.00 526,625.00 526,625.00 692,868      
9.เงินสมทบประกันสังคม พกส. 9 คน 18,625.00 18,625.00 18,625.00 18,625.00 39,844        
10เงินกองทุนทดแทน พกส 3,000.00
11. จ่ายเงินสมทบประกันสังคม พกส. 39,426.00 39,426.00 39,426.00 39,426.00 123,048      
12. ค่ากองทุน พกส. 9 คน 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 16,143        
13.ทุนการศึกษาของอาจารย์ ป.โ ป.เอก 4 
คน 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 110,000      
14.ค่าวสัดุพธิกีารต่างๆ 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 15,539        

รวมหมวดงบอุดหนุนและรายได้ 700,176.00 697,176.00 697,176.00 697,176.00 0.00 997,441.55 0.00
34,633,851.72 697,176.00 697,176.00 697,176.00 0.00 997,441.55 33,907,998.20

1. ค่าตอบแทนการทํางานล่วงเวลา 10,000.00 60,000.00 60,000.00 10,000.00 30,000         
2. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (อยู่เวร)

25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 50,000        
3. ค่าตอบแทนการควบคุมงาน 10,000.00 5,000           
4. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ (เปิดซอง 
กรรมการวทิยาลัย กรรมการตรวจรับงาน) 19,500.00

10,700         
64,500.00 85,000.00 85,000.00 35,000.00 45,700.00 50,000.00 0.00 95,700        

1. ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ มีจํานวน
เจ้าหน้าที่
เพียงพอ

1. อาคาร
สถานที่
สะอาด

525,240.00 525,240.00 525,240.00 525,240.00
1,030,000     

คุณรัชนี

2. ค่าจ้างเหมาอาจารย์พยาบาล มีจํานวน
อาจารย์
เพียงพอ

2. มีอาจารย์
เหมาะสม
เพียงพอ
เป็นไปตาม
เกณฑ์

139,920.00 139,920.00 139,920.00 139,920.00

232,000       
3. ค่าจ้างเหมาดูแลลิฟท์ 13,250.00 13,250.00 13,250.00 13,250.00 32,432         
4. ค่าจ้างเหมาเก็บขยะ 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 21,000         

รวมงบประมาณแผนการใช้งบบคุลากรหมวดเงนิเดือนค่าจ้าง
2. ค่าตอบแทน

รวมงบประมาณแผนการหมวดค่าตอบแทน
3. แผนการใช้
งบประมาณค่า

ใช้สอยเป็น
ค่าจ้างเหมา

บริการ

เพือ่ให้มี
เจ้าหน้าที่

เพยีงพอและ
พร้อม

ดําเนินงาน
ต่างๆ

1. แผนงานการ
ใช้งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน

และค่าจ้าง
ประจํา (Fix 

cost)

เพือ่ให้
บุคลากร
ได้รับ

ค่าตอบแทนที่
เป็นไปตาม

เกณฑ์ที่ต้ังไว้

ร้อยละ
บุคลากร
ทุกระดับ
ได้รับ
ค่าตอบแทน
ตามระเบียบ

ร้อยละ 100 ต.ค 62-
ก.ย 63

แผนงานบรหิารยุทธศาสตร ์ปงีบประมาณ 2563
แผนงาน/
โครงการ/

กลุ่มเปา้หมาย
วัตถุประสงค์ กิจกรรม

ตัวชี้วัด
ความส าเรจ็

เปา้หมาย
ความส าเรจ็

ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้เบกิจ่ายตามไตรมาส หมวดงบประมาณ

รายละเอียดการใช้เงนิ

ad63-gen-1 

ad63-gen-2 

ad63-gen-3 
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ผู้รบัผิด
1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ งบประมาณ ชอบ

แผนงาน/
โครงการ/

กลุ่มเปา้หมาย
วัตถุประสงค์ กิจกรรม

ตัวชี้วัด
ความส าเรจ็

เปา้หมาย
ความส าเรจ็

ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้เบกิจ่ายตามไตรมาส หมวดงบประมาณ

รายละเอียดการใช้เงนิ

5. ค่าทุนการศึกษา (อจ. 4 คน นศ. 2 คน) 260,000.00 0.00 200,000.00 0.00 -              260,000      
6. ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 36,000         คุณจันทรา

7. ค่าซ่อมแซมอาคารสถานที่และครุภัณฑ์
ประจําอาคาร 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 97,000         310,000.00

1,065,910.00 805,910.00 1,005,910.00 805,910.00 1,448,431.90 260,000.00 310,000.00 2,018,431.90        

1. ค่าน้าํประปา 1,775.00 1,775.00 1,775.00 1,775.00 5,000          9,000            คุณกนกวรรณ

2. ค่าไฟฟาู 375,000.00 375,000.00 375,000.00 375,000.00 810,000         
3. ค่าไปรษณีย์ 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 18,000           
4. ค่าโทรศัพท์ 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,000           
5. ค่าบริการอินเตอร์เนต 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 240,000      

491,775.00 491,775.00 491,775.00 491,775.00 0.00 245,000.00 849,000.00

1. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 40,000.00 26,000           คุณจันทรา
2. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 10,000.00 40,000          
3.ครุภัณฑ์เก้าอี้สําหรับนักศึกษา โรงอาหาร

350,000         
4. ครุภัณฑ์ โต๊ะ เก้าอิ้ สําหรับอ่านหนังสือ
ระเบียบหน้าห้อง หอ1 ทุกชั้น 20,000          

5. รถเข็นเก้าอี-้โต๊ะ 15,000          
6. เคร่ืองตัดหญ้าพร้อมชุดปูองกัน 13,000          
7.  จัดหาครุภัณฑ์ เช็ดกระจก รถเข็นทํา
ความสะอาด กรรไกรตัดกิ่งไม้ใบเล่ือย 20,000          

8. โต๊ะ เก้าอี้ชุด สําหรับห้องอาหาร หอ 1
15,000          

9. ตู้ไม่โครเวฟ  สําหรับห้องอาหาร หอ 1
50,000          

10. ตู้เย็น  สําหรับห้องอาหาร หอ 1 30,000          

50,000.00 0.00 0.00 0.00 26,000.00 553,000.00 0.00

1. วสัดุสํานักงาน 75,000.00 75,000.00 0.00 0.00 75,000         คุณจันทรา

2. วสัดุงานบ้านงานครัว 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 100,000       

3. วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ (บ่อบําบัดน้าํเสีย) 7,500.00 7,500.00 0.00 0.00 20,000         

4. วสัดุคอมพวิเตอร์ 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 100,000       50,000

6. วสัดุยานพาหนะ 75,000.00 75,000.00 0.00 0.00 50,000         

7. วสัดุน้าํมันเชื้อเพลิง 66,000.00 66,000.00 36,500.00 36,500.00 95,000         10,000

363,500.00 363,500.00 36,500.00 36,500.00 440,000.00 0.00 60,000.00รวมงบประมาณแผนการจัดซ้ือวัสดุ

เพือ่ให้มีวสัดุ
เพยีงพอ

รวมงบประมาณแผนการใช้งบค่าสาธารณูปโภค

5. แผนการใช้
เงินค่าครุภัณฑ์

เพือ่ใหม้ี
ครุภณัฑ์ที่
เพียงพอและ

มีครุภัณฑ์ที่
เหมาะสม
กับการใช้

งบประมาณ
มีเพยีงพอ
หรือใช้

ต.ค. 62 -
ก.ย 63

รวมงบประมาณแผนการใช้เงนิค่าครภุัณฑ์

6. แผนการ
จัดซ้ือวสัดุ

มีวสัดุ
เพยีงพอต่อ
การใช้งาน

ไม่มีข้อ
ร้องเรียน
เร่ืองการ
เบิกจ่ายวสัดุ

ต.ค. 62 -
ก.ย 63

รวมงบประมาณแผนการใช้งบประมาณค่าใช้สอยเปน็ค่าจ้างเหมาบรกิาร
4. แผนการใช้
งบค่า
สาธารณูปโภค

เพือ่ใช้ชําระ
ค่า
สาธารณูปโภค
ต่างๆ

ค่า
สาธารณูปโภ
คเพยีงพอ
หรือลดลง
จากเดิม

สาธารณูปโภ
คเพยีงพอ
และพร้อมใช้

ต.ค. 62 -
ก.ย 63

ad63-gen-4 

ad63-gen-5 

ad63-gen-6 
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ผู้รบัผิด
1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ งบประมาณ ชอบ

แผนงาน/
โครงการ/

กลุ่มเปา้หมาย
วัตถุประสงค์ กิจกรรม

ตัวชี้วัด
ความส าเรจ็

เปา้หมาย
ความส าเรจ็

ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้เบกิจ่ายตามไตรมาส หมวดงบประมาณ

รายละเอียดการใช้เงนิ

2,735,861.00 2,443,361.00 2,316,361.00 2,066,361.00 1,960,131.90 2,105,441.55 1,232,500.00

36,669,536.72 2,443,361.00 2,316,361.00 2,066,361.00 1,960,131.90

รวมงบหมวดรายไดแ้ละอุดหนุน

รวมทั้งหมด
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ งบประมาณ
1. สร้างโรงรถหนา้แฟลตอาจารย์/
เจ้าหนา้ที่

ร้อยละ 90 ต.ค -ธ.ค 62
239,881           

2. ปรับปรุงหอ้งพักอาจารยเ์วร 50,000            
3.ปรับปรุงโรงอาหาร (ปรับปรุงโต๊ะ
 เกา้อี้ชุด ติดต้ังระบบไฟและพัดลม
 ทําร้ัว)

ต.ค -ธ.ค 62
100,000           

4. ค่าจ้างเหมาล้างบอ่บาดาลปลีะ
คร้ัง

ต.ค -ธ.ค 62
35,000            

5. ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมระบบบอ่
บําบดัน้ําเสีย

ต.ค -ธ.ค 62
10,000            

6. ค่าจ้างเหมาปรับปรุงเรือนเพาะ
ชํา

ต.ค 62-ก.ย 63
18,750            18,750           

50,000            
7. ปรับปรุงระบบทอ่ระบายทกุ
พืน้ทีข่องวิทยาลัย

ต.ค -ธ.ค 62
100,000           

8.ปรับปรุงพืน้ทีอ่่านหนงัสือ และ
จัดหาโต๊ะเกา้อี้สําหรับนกัศึกษา 
ประจําหอพัก 2

ม.ค-ม.ีค63
250,000           

9. ซ่อมแซมมุ้งลวด หนา้ต่าง ประตู
 หอ 2

ม.ค-ม.ีค63
150,000           

10. ปรับปรุงหอ้งอาหารสําหรับ
นกัศึกษา หอ 1

เม.ย-มิ.ย63
100,000 100,000           

11. ซ่อมแซมโรงพัสดุ ต.ค 62-ก.ย 63
50,000            50,000           100,000           

12. ซ่อมแซมพืน้หอ้งพักนกัศึกษา 
หอ2

ต.ค -ธ.ค 62
5,000              

13.ซ่อมหอพระ ต.ค -ธ.ค 62 17,000            
14.ปรับปรุงลานผักสวนครัวข้าง
บอ่บําบดั 5,000              

15. ซ่อมแซมร้ัวข้างวิทยาลัย 200,000           
16.ซ่อมฝาปดิรางระบายน้ํารอบ 
วพบ. 100,000           
17. ติดเหล็กดัดหนา้ต่าง 19,780            

-                -                 168,750.00      68,750.00      -          1,531,661.25     -         รวมงบประมาณทัง้หมด

คุณจันทราแผนปรับปรุง
และซ่อมแซม
 อาคาร
สถานที่
ปีงบประมาณ
 2563

เพือ่ให้
โครงสร้าง
พืน้ฐานของ
วิทยาลัยอยูใ่น
สภาพทีพ่ร้อมใช้
งานและ มีอายุ
การใช้งานที่
ยาวนาน เอือ้
ต่อการดํารงอยู่
ของบุคลากร 
นักศึกษาของ
วิทยาลัย

ร้อยละ
กิจกรรมทีบ่บร
ลุความสําเร็จมี
อุปกร
สนับสนุน
กิจกรรมต่างๆ
ของวิทยาลัย

แผนงานประจ าพัสด ุปงีบประมาณ 2563
แผนงาน/
โครงการ/

กลุม่เปา้หมาย
วัตถุประสงค์ กิจกรรม

ตวัชีว้ัด
ความส าเร็จ

เปา้หมาย
ความส าเร็จ

ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใชเ้งิน

ผู้รับผิดชอบทีต่ัง้ไว้เบกิจ่ายตามไตรมาส หมวดงบประมาณ

ad63-gen-8 
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ

1. พฒันาวารสาร
การพยาบาล การ
สาธารณสุข และ
การศึกษา

1. จดัลําดับบทความ
ในการลงวตีพมิพใ์น
วารส่ารแต่ละฉบบั
2.ประเมินคุณภาพ
วารสารขัน้ต้นและ
ส่งปรับปรุงแกไ้ข
กอ่นส่งผู้ทรงคุณวฒิุ 
3. ส่งผู้ทรงคุณวฒิุ
ประเมินคุณภาพ 
 4. ส่งผู้นิพนธแ์กไ้ข
ตามขอ้เสนอแนะ 
 5. ตรวจสอบการ
แกไ้ขใหค้รบถว้น
ตามขอ้เสนอแนะ 
6. ตรวจคําผิดและ
รูปแบบเพือ่เตรียมส่ง
โรงพพิ ์ 
7. จดัส่งโรงพมิพ์
เพือ่ทําเล่ม

1. เพือ่พฒันา
วารสารใหม้ี
คุณภาพตาม
มาตรฐาน  TCI 
2. เพือ่ยกระดับ
คุณภาพวารสาร 
3.เปน็ช่องทางใน
การเยแพร่
ผลงานวจิยั/
ผลงานวชิาการ
ของคณาจารย ์
นักวจิยั นักศึกษา 
และบคุคลที่สนใจ
ทั้งในและนอก
สถาบนั

1. วารสารการ
พยาบาล 
สาธารณสุข 
และการศึกษา 
มีคุณสมบติั
ครบตามเกณฑ์
การประเมิน
คุณภาพ 
2. ได้รับการ
รับรองตาม
เกณฑ์คุณภาพ
มาตรฐาน TCI 
อยูใ่นกลุ่มที่ 1 
3. มีวารสาร
ออนไลน์บน
ฐานขอ้มูล 
ThaiJo2 ที่
สมบรูณ์

คุณภาพ
วารสารตาม
เกณฑ์การ
ประเมิน
คุณภาพของ
 TCI

ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63

0 0 89,310 89,310 1. เงินค่าลงทะเบียน
ตีพมิพบ์ทความจากผู้ที่
ขอรับการตีพมิพ์
เผยแพร่สําหรับ
ค่าตอบแทน
ผู้ทรงคุณวุฒิในการอ่าน
นิพนธ์ต้นฉบับ อัตรา
บทความละ 4,000 บาท
 ฉบับละ 15  บทความ 
จํานวน 3  ฉบับ/ปี รวม
ทั้งส้ิน 164,000 บาท 
2. ค่าจัดทําวารสาร
สําหรับคณะ
บรรณาธิการและ
เผยแพร่ฉบับละ 6,000 
บาท 
รวม 3 ฉบับ

16,000  48,720    113,900     ดร.ทักษกิา
 ชัชวรัตน์

0 0 89,310 89,310 16,000 48,720 113,900

ทีต่ัง้ไว้เบกิจ่ายตามไตรมาส
รายการ

หมวดงบประมาณ

รวมงบประมาณแผน

แผนประจ าวารสารและต ารา

โครงการ/
กิจกรรม/

กลุ่มเปา้หมาย

กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตวัชี้
ความส าเร็จ

เปา้หมาย
ความส าเร็จ

ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใชเ้งนิ ผู้รับผิด
ชอบ

dir63-Journal-1 
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ
1.โครงการ แต่ง
จริต วิถีกล้า นํา
เมตตา 
กลุ่มเปูาหมาย 
อาจารย์ 
เจ้าหน้าที่ 
นักศึกษา 547

เพื่อกล่อมเกลาจิตใจให้
บุคลากรเป็นผู้มีความเมตตา 
เอื้อเฟื้อ และแบ่งปัน และ
เพื่อให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ 
และนักศึกษาได้พัฒนาชีวิต
ตามหลักไตรสิกขา (ศีล สมาธิ
 ปัญญา)

ใสบาตร 1 คร้ัง/
เดือน  สวดมนต์ 1
คร้ัง/สัปดาห์

จํานวนคร้ัง 1 คร้ัง/คน/ปี ตค62-กย.
63

0 0 1,500 1,500 ไวนิล     1000 บาท    
  ค่าจ้างเหมาถ่าย
เอกสาร       2000  
บาท

3,000 0 0 อ.สมศรี ส.
 /อ.บัวบาน

2.โครงการคัด
แยกขยะ 
(ปัญหาที่อยาก
แก้ ความดีที่
อยากทํา) 
กลุ่มเปูาหมาย 
อาจารย์ 
เจ้าหน้าที่ 
นักศึกษา 547

1. เพื่อพัฒนาคณาจารย์ 
เจ้าหน้าที่และนักศึกษาให้มี
ความรู้ด้านการคัดแยกขยะ
ต้นทาง                          
        2. เพื่อส่งเสริม 
สนับสนุนให้คณาจารย์ 
เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เกิด
ความร่วมมือกันในการสร้าง
วัฒนธรรม คัดแยกขยะต้นทาง

กําหนดบริเวณและ
ดําเนินการคัดแยก
ขยะต้นทาง

จํานวนผู้เข้า
อบรม

ร้อยละ50ผู้
เข้าอบรม

ตค62-กย.
63

0 0 1,500 1,500 ค่าทําปูายคัดแยกขยะ
ต้นทาง

3,000     0 0 อ.สมศรี ส.
 /   อ.บัว
บาน

 แผนงานวิทยาลัยคุณธรรม ปีการศึกษา 2563
โครงการ/

กลุ่มเปูาหมาย
วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้

ความสําเร็จ
เปูาหมาย

ความสําเร็จ
ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบที่ต้ังไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส รายการเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ

dir63-mor-1 

dir63-mor-2 

dir63-mor-1 

dir63-mor-2 
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ

โครงการ/
กลุ่มเปูาหมาย

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้
ความสําเร็จ

เปูาหมาย
ความสําเร็จ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบที่ต้ังไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส รายการเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ

3.โครงการรอบ
ร้ัวริมกว๊านน่า
มอง

เพื่อสนับสนุนให้เกิดกิจกรรม
สร้างสุขร่วมกันด้วยกิจกรรม 
ปลูกผัก

1.สมัครจิตอาสา
ปลูกผัก  รอบร้ัวริม
กว๊าน
2.แบ่งปันผลผลิต
แก่บุคลากรภายใน
วิทยาลัย

ร้อยละ
บุคลากรที่
ร่วมกิจกรรม

ร้อยละ50 ตค62-กย.
63

0 3,000 2,000 วัสดุ     5,000 5,000     0 0 อ.บัวบาน /
   อ.สมศรี
 ส

4.โครงการ3M 
(Dhamma , 
Market, 
Human)

เพื่อกระตุ้นและส่งเสริม ยก
ย่องบุคลที่ทําความดี

เล่าความดี        
ยกย่องคนดี      
นําเสนอผลงาน

1จํานวนเร่ือง
ความดี
2จํานวน
ผลงานความ
ดีที่ส่งประกวด

1. 10 เร่ือง

2.4 เร่ือง

ตค62-กย.
63

0 0 10,000 10,000 วัสดุ      20,000 20,000   0 0 อ.บัวบาน.
 /   อ.
สมศรี ส

0 3,000 15,000 13,000 31,000 0 0รวมงบประมาณแผนประจ าคุณธรรม

dir63-mor-3 

dir63-mor-4 

dir63-mor-3 

dir63-mor-4 
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1 2 3 4 อดุหนนุ รายได้ อื่นๆ
1.โครงการอบรม
เชิงปฏบิติัการ
หลักสูตรพฒันา
ศักยภาพทมี
คณะกรรมการ
พฒันาคุณภาพ
ชีวติระดับอําเภอ.
(พชอ.) ประจําปี
งบประมาณ.
2563

เพื่อพฒันา
สมรรถนะทมี
คณะกรรมการ
พฒันาคุณภาพ
ชีวติระดับอําเภอ
(พชอ.) ให้
สามารถ
ขับเคล่ือนงาน
จดัการประเด็นที่
ส่งผลต่อภาวะ
สุขภาพที่
สอดคล้องกบั
บริบทพื้นที่

1. จดัอบรมเชิง
ปฏบิติัการ
หลักสูตรพฒันา
ศักยภาพทมี
คณะกรรมการ
พฒันาคุณภาพ
ชีวติระดับอําเภอ 
(พชอ.)

ร้อยละของผู้
เข้ารับการ
อบรมมี
ค่าเฉล่ีย
ศักยภาพ
ด้านต่างๆ 
มากกวา่ 3.5

ร้อยละ 80 ก.ค. - ก.ย.
 2564

0 0 0 500,000 1.ค่าตอบแทนวทิยากร เปน็เงิน  68,100
 บ
2.ค่าใช้จา่ยในการเดินทางและที่พกั
วทิยากร เปน็เงิน  22,695 บาท
3.ค่าอาหารกลางวนั 2 มื้อๆละ 200 บาท
 278 คน เปน็เงิน  111,200 บาท
4. ค่าอาหารวา่ง 4 มื้อๆละ 35 บาท 278
 คน   เปน็เงิน  38,920 บาท
5. ค่าที่พกัผู้เข้าอบรมนอกหนว่ยงาน
กระทรวงสาธารณสุข เปน็เงิน  84,000 
บาท
6. ค่าใช้จา่ยในการเดินทางของผู้เข้า
อบรมนอกหนว่ยงานกระทรวงฯ    เปน็
เงิน  73,877  บาท
7. ค่าพมิพใ์บประกาศนยีบตัร 236 ใบๆ
ละ 25 บาท เปน็เงิน 5,900 บาท
8.ค่าน้าํมันเชื้อเพลิง เปน็เงิน  2,440 บาท
9.ค่าวสัดุ เปน็เงิน  58,584 บาท
10.ค่าเช่าอปุกรณ์โสต ทศันปูกรณ์ในการ
อบรม เปน็เงิน  25,000  บาท
11.ค่าถ่ายเอกสาร เปน็เงิน  9,290 บาท

0 0 500,000     ดร. 
กนกวรรณ 
เอี่ยมชัย

2. โครงการ
พฒันารูปแบบ
การตรวจ
ราชการและการ
นเิทศงาน เขต
สุขภาพที่ 1

เพื่อใหก้ารรตรวจ
ราชการและการ
นเิทศงาน เปน็ไป
อยา่งมี
ประสิทธภิาพ

0 0 326,960    0 0 0 326,960     ดร. 
กนกวรรณ 
เอี่ยมชัย

0 0 326,960 500,000 0 0 826,960

แผนงานนโยบายและการรับใช้สังคม

รวมงบประมาณแผนงานนโยบายพฒันาชุมชน

งบประมาณ รายละเอยีดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบที่ต้ังไวเ้บกิจา่ยตามไตรมาส รายการเบกิจา่ย หมวดงบประมาณ

โครงการ/
กลุ่มเปาูหมาย

วตัถุประสงค์ กจิกรรม ตัวชี้
ความสําเร็จ

เปาูหมาย
ความสําเร็จ

ระยะเวลา
ดําเนนิการ

dir63-polc-1 




