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และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของสถาบนับรมราชชนกฉบบัประจ าปงีบประมาณ 2563- 2567 เพื่อใช้เปน็แนวทางในการด าเนนิงานพัฒนาวิทยาลัยใหค้รอบคลุมพันธกิจ
ด้าน การผลิตบณัฑิตใหม้ีคุณภาพ ด้านการวิจัยด้านการบริการวิชาการ ด้านท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรมและด้านการบริหารและพัฒนาบคุลากร ทั้งเปน็การพัฒนาวิทยาลัยอย่าง
ต่อเนือ่งสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจการศึกษา การสาธารณสุขของประเทศ และเมือ่ได้มีการก ากับติดตามการด าเนนิงานในรอบ 6 เดือนแรกแล้ว เพื่อ
เปน็การพัฒนาวิทยาลัยอย่างต่อเนือ่ง จึงได้มีการปรับปรุงแผนปฏบิติัการในรอบ 6 เดือนหลัง เพื่อใหส้อดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ทั้งหมด 4 ประเด็นยุทธ์ เปาูประสงค์
ทั้งหมด 6 เปาูประสงค์ 8 กลยุทธ์ 9 แผนงานและตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์ทั้งหมด 18 ตัวชี้วัด ทั้งหมดนีเ้พื่อใหว้ิทยาลัยก้าวสู่การเปน็สถาบนัการศึกษาชั้นน า
ทางการพยาบาล ที่ขับเคล่ือนระบบสุขภาพชุมชนเปน็ที่ยอมรับระดับสากล
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1. บริหารงานแบบมีส่วนร่วมด้วยหลักธรรมาภิบาล มุง่ผลสัมฤทธิ์ บ ารุงขวัญก าลังใจแกบุ่คลากรและผู้มีผลงานเชงิประจกัษ์ทุกพันธกจิ  และสร้างจติสานึกให้บุคลากรมีค่านิยม
ร่วมขององค์กร มีคุณธรรมจริยธรรมมุง่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก  
2. ส่งเสริมความเขม้แขง็ของเครือขา่ยและสร้างความร่วมมือด้านวิชาการ การวิจยั การพัฒนานักศึกษา และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม กบัสถาบันอื่นๆทัง้ในและต่างประเทศ 
3. ส่งเสริมการบริหารงบประมาณให้เกดิความคุ้มค่า คุ้มทุน โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจดัการเรียนการสอนและการจดักจิกรรมเสริมหลักสูตร เพือ่พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้มีสมรรถนะเชงิวิชาชพีบนพืน้ฐานการดูแลด้วยหัวใจความ
เป็นมนุษย ์ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 โดยมีการบูรณาการกบัพันธกจิด้านต่างๆ เพือ่ตอบสนองความต้องการของชมุชนและสังคม
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการจดัการเรียนการสอนเชงิสหสาขาวิชาชพี (Inter-Professional Education) และการจดัการเรียนรู้ทีส่่งเสริมอตัลักษณ์นักศึกษาตามทีว่ิทยาลัยก าหนด 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรของวิทยาลัยให้มีการพัฒนาตนเองอยา่งต่อเนือ่ง การพัฒนาคุณวุฒิและสมรรถนะความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา และมีสมรรถนะการใช้
ภาษาองักฤษในการปฏิบัติงานและการส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ  
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรของวิทยาลัยปฏิบัติงานและด าเนินชวีิตตามจรรยาบรรณของขา้ราชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และปฏิบัติงานภายใต้หลักการ
วิทยาลัยคุณธรรมและค่านิยมร่วม MOPH 
3. ส่งเสริมการด าเนินงานวิทยาลัยคุณธรรม และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรของวิทยาลัยและนักศึกษาอยา่งต่อเนือ่ง 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ทัง้การอนุรักษ์ การสืบสาน  และการเผยแพร่ ทัง้ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานการบูรณาการการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่การจดัการเรียนการสอน การจดักจิกรรมเสริมหลักหลักสูตร 
และการสร้างเสริมสุขภาพ

นโยบายดา้นการวจิยัและการผลติผลงานวชิาการ

นโยบายการบริหารงานวทิยาลยั วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ปีงบประมาณ 2564

            วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา เป็นสถาบันการศึกษาระดับอดุมศึกษาชั้นน าทีมุ่ง่บริหารจดัการแบบมุง่เน้นผลสัมฤทธิ์  เพือ่ให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพจงึได้ก าหนด
นโยบายการบริหารงาน ด้านการบริหารจดัการ ด้านการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษา  ด้านบุคลากร  ด้านการทานุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ด้านการวิจยัและการผลิตผลงานวิชาการ นโยบายดา้นการบริหารจดัการ

นโยบายดา้นการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษา

นโยบายดา้นบุคลากร

นโยบายดา้นการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม



1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของวิทยาลัยมีการพัฒนาศักยภาพด้านการผลิตผลงานวิจยั นวตกรรม และผลงานวิชาการเพือ่สามารถขอรับทุนสนับสนุนจากภายในวิทยาลัย
และภายนอก 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของวิทยาลัยมีการเผยแพร่ผลงานวิจยั นวตกรรม และผลงานวิชาการทัง้ในระดับชาติและนานาชาติ 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรของวิทยาลัยมีการน าองค์ความรู้จากงานวิจยัและนวัตกรรมไปใชป้ระโยชน์ในการพัฒนาการจดัการเรียนการสอน  การพัฒนาบุคลากร  และการ
บริการวิชาการ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรของวิทยาลัยให้บริการวิชาการเชงิรุกเพือ่ตอบสนองความต้องการของชมุชน สังคม และเสริมสร้างความเขม้แขง็ให้กบัชมุชนอยา่งต่อเนือ่งและ
ยั่งยนื 
2. ส่งเสริมการพัฒนาศูนยก์ารพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพทีต่อบสนองความต้องการของชมุชนและระบบสุขภาพของประเทศ และมุง่สู่ความเป็นเลิศ 
3. ส่งเสริมการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจยั 

1. เร่งรัดการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการบริหารจดัการของวิทยาลัย 
2. ส่งเสริมให้บุคลากรของวิทยาลัยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการบริหารและตัดสินใจ และปฏิบัติงานทุกพันธกจิอยา่งมีประสิทธิภาพ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการน าระบบการประกนัคุณภาพการศึกษามาใชใ้นการบริหารจดัการองค์กรอยา่งต่อเนือ่งและให้ความส าคัญกบัการประกนัคุณภาพการศึกษาทัง้ใน
ระดับหลักสูตรและระดับสถาบัน 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของวิทยาลัยทุกระดับมีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามพันธกจิด้วยระบบคุณภาพ  
3. ส่งเสริมการสร้างเครือขา่ยการประกนัคุณภาพการศึกษา เพือ่การแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านประกนัคุณภาพการศึกษาเพือ่ให้เกดิแนวปฏิบัติทีดี่

นโยบายดา้นการบริการวชิาการแก่สงัคม

นโยบายดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ

นโยบายดา้นการประกันคุณภาพการศึกษา



วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

แผนกลยุทธ์ปีงบประมาณ 2563-2567 สู่แผนปฎิบติัการ 2563

 วิสยัทศัน์ สถาบนัการศึกษาชัน้น าทางการพยาบาลท่ีขบัเคล่ือนระบบสุขภาพชุมชน เป็นท่ียอมรบัในระดบัสากล

ประเด็น

ยทุธศาสตร ์

Strategic Issues 

เป้าประสงค ์

Goal     

KPI 

เป้าประสงค1์  ผูส้ าเร็จการศกึษาทีม่ี

คณุภาพไดม้าตรฐานสากลและมสีมรรถนะ

เชงิวชิาชพีบนพืน้ฐานการดแูลดว้ยหวั

ใจความเป็นมนุษย ์

เป้าประสงค2์  ผูส้ าเร็จ

การศกึษามสีมรรถนะดา้น
การบรหิารจัดการดา้นสขุ
ภาวะชมุชนอยา่งยั่งยนื   

กลยทุธ3์  เรง่รัดการผลติ ผลงานวจัิย 

ผลงานวชิาการ และนวัตกรรมการ

เสรมิสรา้งความเขม้แข็งชมุชนเพือ่

พัฒนาสขุภาวะชมุชน 

KPI 5  จ านวนผลงานวจิัยและผลงาน

วชิาการและนวตกรรมทีน่ า ไปใช ้

ประโยชนใ์นการพัฒนาสขุภาวะชอง

ชมุชนและ/หรอืสงัคม  

 KPI 6  สดัสว่นของเงนิทนุวจัิยภายนอก

ตอ่ทนุวจิัยภายใน 

 KPI 7  จ านวนผลงานวจิัย ผลงาน

วชิาการและนวตกรรม ทีท่ าร่วมกบั

มหาวทิยาลยั/หน่วยงานใน/และ/หรอื

ตา่งประเทศ 

KPI 8  จ านวนผลงานวจิัยและผลงาน

วชิาการทีต่พีมิพใ์นวารสารระดบัชาต/ิ

นานาชาต ิ 

กลยทุธ ์

Strategic              

KPI 

 

 แผนงานที ่1 พัฒนาสมรรถนะ
นักศกึษาในศตวรรษที ่21และอตั
ลักษณ์บณัฑติ 
1.  โครงการพัฒนาการสง่เสรมิ
ความคดิสรา้งสรรคแ์ละสนับสนุนการ

น าเสนอผลงานวชิาการนักศกึษา 
2.โครงการเตรยีมพรอ้มนักศกึษาเพือ่
การสอบวดัระดบัภาษาองักฤษ 
 

แผนงาน/

โครงการ

ตอบสนอง

กลยทุธ ์

 

แผนงานที ่3  เรง่รัดการผลติ 

ผลงานวจัิย ผลงานวชิาการ และ

นวัตกรรมการเสรมิสรา้งความ

เขม้แข็งชมุชนเพือ่พัฒนาสขุภาวะ

ชมุชน 

1.โครงการพัฒนาศกัยภาพอาจารย์

ดา้นการวจัิยและนวตักรรมเพือ่

เสรมิสรา้งสขุภาวะชมุชน 

แผนงานที ่4  สง่เสรมิการเผยแพร่

ผลงานงานวชิาการ วจัิย และ

นวัตกรรม 

1.โครงการสง่เสรมิการผลติผลงาน

วชิาการเพือ่เขา้สูต่ าแหน่งทาง

วชิาการ 

ประเด็นยทุธศาสตร ์2   การ

สรา้งองคค์วามรูแ้ละนวตกรรม

ดา้นสขุภาพเพือ่พัฒนาสขุภาวะ

ของชมุชนและสงัคมอาเซยีน 

ประเด็นยทุธศาสตร1์ การสรา้งก าลังคนดา้นสสขุภาพทีม่คีณุภาพ

ตามมาตรฐานสากลสูช่มุชน 

 

 

  

ประเด็นยทุธศาสตร ์3  การพัฒนาศนูยก์ารเรยีนรูร้ะดับสากลดา้นบรกิาร

วชิาการและใหบ้รกิารทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุเพือ่สขุภาวะชมุชน

และสงัคมอาเซยีนทีย่ั่งยนื 

 

เป้าประสงค ์4 เป็นศนูยก์ลางการ

พัฒนาบคุลากรดา้นสขุภาพทีไ่ดรั้บการ

ยอมรับ ระดับชาตหิรอืนานาชาต ิ

 

กลยทุธ2์ พัฒนา

สมรรถนะนักศกึษาดา้น
การบรหิารจัดการดา้น
สขุภาวะชมุชน 

 
KPI4  รอ้ยละของผูส้ าเร็จ

การศกึษามผีลการการ
ประเมนิสมรรถนะดา้น

การบรหิารจัดการดา้นสขุ
ภาวะชมุชนในระดบัดี
มากขึน้ไป 

                                               

แผนงานที ่ 2 พัฒนา

สมรรถนะนักศกึษาดา้น

การบรหิารจัดการดา้น

สขุภาวะชมุชน     

 

1โครงการพัฒนา

สมรรถนะนักศกึษาดา้น

การบรหิารจัดการดา้นสขุ

ภาวะชมุชน  

แผนงานที ่5 ยกระดับคณุภาพการ

บรกิารวชิาการแกส่งัคม 

1.โครงการยกระดบัคณุภาพการบรกิาร

วชิาการแกส่งัคม 

กลยทุธท์ี ่6  

ยกระดับคณุภาพ

ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเพือ่การ

ตัดสนิใจ 

 KPI 14 ระดบัคณุภาพ

โครงสรา้งพืน้ฐานได ้

มาตรฐาน 

 KPI 15 ระดบัคณุภาพ

เทคโนโลยี

สารสนเทศเพือ่ใชใ้น

การตดัสนิใจของ

ผูบ้รหิารสถาบนั 

แผนงานที ่7  

ยกระดับคณุภาพ

เทคโนโลยี

สารสนเทศเพือ่การ

ตัดสนิใจ 

1.โครงการพัฒนา/

ปรับปรุงระบบ

เครอืขา่ยไรส้ายและ

โปรแกรมสแกน

ไวรัส 

กลยทุธท์ี ่7   

พัฒนาและ
ปรับปรงุวทิยาลัย
สู ่Green College 
 

KPI 16  ระดบั

ความส าเร็จของการ

พัฒนาวทิยาลยัสู่

Green College 

 

 

 

 

 

กลยทุธ4์ ยกระดับคณุภาพการบรกิาร

วชิาการแกส่งัคม 

KPI 9  จ านวนหลกัสตูรฝึกอบรมทีไ่ดรั้บ

มาตรฐานและตอบสนองความตอ้งการ

ระบบสขุภาพระดบัชาต ิ

KPI 10  รอ้ยละหลกัสตูรฝึกอบรมทีม่คีา่ 

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

สาธารณสขุทีไ่ดม้าตรฐาน

และเป็นทีย่อมรับ 

ระดับชาตหิรอื

นานาชาต ิ       

แผนงานที ่8 

พัฒนาวทิยาลัยสู ่

Green College 

1.โครงการอนุรักษ์

พลงังานและ

สิง่แวดลอ้ม 

แผนงานที ่9
สง่เสรมิองคก์ร
แหง่ความสขุ  
1.โครงการ

เสรมิสรา้ง
บรรยากาศแหง่
ความสขุของ
บคุลากร 

กลยทุธ1์ พัฒนาสมรรถนะ

นักศกึษาในศตวรรษที ่21และอตั

ลักษณ์บณัฑติ 

KPI1 รอ้ยละของผูส้ าเร็จการศกึษามี

ผลการสอบภาษาองักฤษระดบัดขี ึน้

ไป  

KPI2 จ านวนผลงานนักศกึษาทีไ่ดรั้บ

รางวลัในระดบัชาต/ินานาชาต ิ 

KPI3 รอ้ยละของบณัฑติทีม่ผีลการ

ประเมนิคณุภาพบณัฑติดา้นการ

บรกิารดว้ยหัวใจความเป็นมนุษยใ์น

ระดบัดมีากขึน้ไป 

เป้าประสงคุ6์ เป็นสถาบนัอดุมศกึษาทีม่คีณุภาพในการบรหิาร
จัดการภายใตห้ลักธรรมาภบิาล 

 

 

ประเด็นยทุธศาสตร ์4 การเป็นสถาบนัอดุมศกึษาทีม่คีณุภาพใน

การบรหิารจัดการภายใตห้ลักธรรมาภบิาล    

 

เป้าประสงค ์3 มผีลงานวจัิย 

ผลงานวชิาการและ นวตกรรมที่

มคีณุภาพสามารถน าไปใช ้

ประโยชนเ์พือ่พัฒนาสขุภาวะ

ชมุชนและสงัคมอาเซยีน 

แผนงานที ่6  ยกระดับ

ศักยภาพอาจารยป์ระจ าสู่

ความเชีย่วชาญ 

1.โครงการเสรมิสรา้ง

ความรู ้พัฒนาสมรรถนะ

ตามความเชีย่วชาญใน

สายงานวชิาการของ

อาจารย ์ใน 5 สาขาหลกั  

กลยทุธ5์  ยกระดับอาจารย์

ประจ าสูค่วามเชีย่วชาญ 

KPI 11   จ านวนบคุลากรทีไ่ดรั้บ

การยอมรับจากหน่วยงาน

ภายนอก ระดบัชาต/ิอาเซยีน ใน

การพจิารณาผลงานวชิาการ  

KPI 12  รอ้ยละของบคุลากรที่

ไดรั้บเชญิเป็นวทิยากรจากน

หน่วยงานภายนอกระดบัชาต/ิ

อาเซยีน 

KPI 13 รอ้ยละของอาจารย์

ประจ าทีม่คีณุวฒุปิรญิญาเอก

ตรงตามสาขาทีเ่ปิดการเรยีนการ

สอนหรอืสาขาทีเ่กีย่วขอ้ง 



7

กลุ่มงาน งบลงทะเบียน งบจัดสรร งบด าเนินงาน อุดหนุน+รายได้ อุดหนุน รายได้
แผนงานที่ 1 พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาในศตวรรษที่ 21และอัตลักษณ์บัณฑิต 137,023 7.29 56,263 3.55 80,760 27.22 2
แผนงานที่ 2 พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาดา้นการบริหารจดัการดา้นสุขภาวะชุมชน 0
แผนประจ า งานประจ าหลักสูตรและ ทะเบียนวัดผล 189,390 10.07 189,390 11.96 259,000.00 550,000.00 9
แผนประจ า กลุ่มการพยาบาลเด็กและบรหิารการพยาบาล 250,939 13.35 250,939 15.85 7
แผนประจ า กลุ่มการพยาบาลจิตเวชและการพยาบาลชุมชน 238,828 12.70 238,828 15.08 8
แผนประจ า กลุ่มการพยาบาลสูติศาสตร์ 395,325 21.03 395,325 24.97 11
แผนประจ า กลุ่มการพยาบาลการพยาบาลผู้ใหญแ่ละผู้สูงอายุ 432,505 23.01 432,505 27.32 7
แผนประจ า ท านุฯบ ารงุศิลป 47,515 2.53 47,515 6.18 3
แผนประจ า พัฒนานักศึกษา 188,400 10.02 20,000 1.26 168,400 21.90 4
แผนประจ า บรกิารนักศึกษา 150,000.00 1

รวมวิชาการ ที่ขอจัด 1,879,925 100 1,583,250 100 296,675 55 409,000 550,000 0 52 8.62 17.81 1.90
แผนงานที่ 3 ยกระดับคุณภาพผลงานวิชาการ วิจัยและนวตกรรม 61,775 0.84 61,775 27.25 1
แผนงานที่ 4 ส่งเสรมิการเผยแพรผ่ลงานงานวิชาการ วิจัยและนวตกรรม 1,092,600 14.92 56,600 24.97 1,036,000 14.59 1
แผนงานที่ 5 ยกระดับคุณภาพการบรกิารวิชาการแก่สังคม 1
แผนประจ า วิจัยและผลงานสรา้งสรรค์ งานวิเทศสัมพันธ์ 90,525 1.24 80,525 35.52 10,000 0.14 3

แผนประจ า บรกิารวิชาการ 6,080,150 83.00 27,800 12.26    6,052,350 85.26 6

รวมวิจัย 7,325,050 100 226,700 100 7,098,350 100 0 0 0 12 33.59 2.55 45.34
แผนงานที่ 6  ยกระดับศักยภาพอาจารย์ประจ าสู่ความเชี่ยวชาญ 50,000 0.40 50,000 1.15 1
แผนงานที่ 7 ยกระดับคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ 500,000 3.97 500,000 6.054 1
แผนงานที่ 8 พัฒนาวิทยาลัยสู่ Green College 80,000 0.63 80,000 0.969 1
แผนงานที่ 9 ส่งเสรมิองค์กรแห่งความสุข 1
แผนประจ า งานพัฒนาคุณภาพวารสารและโครงการต ารา 24,000 0.19 24,000 0.291 90,000.00 1
แผนประจ า งานพัฒนาองค์กรคุณธรรม 16,650 0.13 16,650 0.38 4
แผนประจ า นโยบายรบัใช้สังคม 72,680 0.58           62,680 1.44 10,000 0.121 100,000 4
แผนประจ า ประกันคุณภาพ การบรหิารความเสี่ยง และควบคุมภายใน 188,085 1.49 21,200 0.49       166,885 2.021 2
แผนประจ า งานบรหิารและพัฒนาทรพัยากรบุคคล 883,292 7.01 633,292 14.59 250,000 3.027 3
แผนประจ า เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบรกิาร 420,000 3.33 40,000 0.92 380,000 4.601 2
แผนประจ า สิ่งสนับสนุนการศึกษา 340,500 2.70 12,000 0.28 328,500 3.977 2
แผนประจ า ห้องสมุด 673,745 5.35       673,745 8.157 1
แผนประจ า งานยุทธศาสตรแ์ละแผน 46,500 0.37 46,500 1.07 1
แผนประจ า งานบรหิาร 6,883,541 54.63 3,450,156 79.47 3,433,385 41.569 155,714.24 7
แผนประจ า งานพัสดุ 2,413,000 19.15 2,413,000 29.215 7
แผนประจ า องค์กรแห่งความสุข 9,150 0.07 9,150 0.21 2

รวมบรหิาร 12,601,143 100 4,341,628 100 8,259,515 100 90,000 100,000 155,714 40 57.79 48.84 52.76
1,921,398 224,638 1,696,760 0 0 0 9

19,884,720 5,926,940 13,957,780 499,000 650,000 155,714 95
21,806,118 8,890,390 15,654,540      499,000.00    650,000.00      155,714.24   104.00 100.00 100.00 100.00รวมงบแผนกลยุทธ์และ แผนประจ า

รวมงบประมาณแผนประจ า

จ านวน
โครงการแผนปฏบิัติที่ถ่ายทอดจากแผนกลยุทธ์ และแผนงานประจ า

รวมใช้งบ
(อุดหนุน+รายได้)

รอ้ยละงบ
(อุดหนุน+รายได้)

ฝุายวิจัย
และบริการ
วิชาการ

(2.55:45.34)
t=33.59

รวมงบประมาณแผนกลยุทธ์

ฝ่ายบรหิาร
(อุดหนุน:
รายได้=

48.84:52.76)
total=57.79

ฝุายวิชาการ
และกิจการ
นักศึกษา
(อุดหนุน:
รายได้=

17.81:1.90)
total=8.62

งบอ่ืนๆ เปอร์เซ็นต์ภาพรวมของฝุาย
แผนงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564

ฝ่าย
งบอุดหนุนขอใช้

รอ้ยละ
งบอุดหนุน



งบรายได้ขอใช้

รอ้ยละงบ
รายได้



แผนปฏิบตักิารฝ่ายวชิาการตอบสนอง

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่ 1  การสร้างก าลังคนด้านสสุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลสู่ชมุชน
เปา้ประสงค์1  ผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลและมีสมรรถนะเชงิวิชาชพีบนพืน้ฐานการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
กลยทุธ์1 พฒันาสมรรถนะนักศึกษาในศตวรรษที่ 21และอตัลักษณ์บัณฑิต
ตวัชี้วดัความส าเร็จของแผนกลยทุธ์

 KPI1 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษามีผลการสอบภาษาองักฤษระดับดีขึ้นไป (ร้อยละ10)
                                                                                          1-ต.ค.-2563  KPI2 จ านวนผลงานนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในระดับชาติ/นานาชาติ (1รางวัล)

 KPI3 ร้อยละของบัณฑิตที่มีผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตด้านการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษยใ์นระดับดีมากขึ้นไป (ร้อยละ10)
แผนงานที่  1 พฒันาสมรรถนะนักศึกษาในศตวรรษที่ 21และอตัลักษณ์บัณฑิต

PI 1 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการพฒันาสมรรถนะศตวรรษที่ 21และอตัลักษณ์บัณฑิตผ่านในระดับดีขึ้นไป (ร้อยละ 80)
วธิีประเมินความส าเร็จ  ประเมินตามตัวชี้วัดความส าเร็จเมื่อส้ินสุดปีการศึกษาหรือ ปีงบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม       จ านวนโครงการ 1 โครงการ

เปา้ประสงค์2  ผู้ส าเร็จการศึกษามีสมรรถนะด้านการบริหารจดัการด้านสุขภาวะชมุชนอยา่งยั่งยนื
กลยทุธ์2 พฒันาสมรรถนะนักศึกษาด้านการบริหารจดัการด้านสุขภาวะชมุชน

KPI4  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษามีผลการการประเมินสมรรถนะด้านการบริหารจดัการด้านสุขภาวะชมุชนในระดับดีมากขึ้นไป(ร้อยละ10)
แผนงานที่2    พฒันาสมรรถนะนักศึกษาด้านการบริหารจดัการด้านสุขภาวะชมุชน

PI 1  ร้อยละบุคคลในชมุชนที่มีความพงึพอใจในการจดักจิกรรมด้านการบริหารจดัการด้านสุขภาวะชมุชนของนักศึกษาอยู่ในระดับดีขึ้นไป(ร้อยละ 80)
วธิีประเมินความส าเร็จ  ประเมินตามตัวชี้วัดความส าเร็จเมื่อส้ินสุดปีการศึกษาหรือ ปีงบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม       จ านวนโครงการ 1 โครงการ

พันธกิจที่ 1 ผลิตบัณฑิตและพฒันาบุคลากรให้สอดคล้องกบัแนวนโยบายแห่งรัฐ เพือ่ให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและทักษะในวิชาชพี มีคุณธรรม จริยธรรม 
มีความสานึกต่อสังคมและเพือ่ให้มีศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเอง

แผนปฏิบตักิารฝ่ายวชิาการประจ าปงีบประมาณ 2564

พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมและทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ
1. โครงการ
พฒันาการ
ส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์และ
สนบัสนนุการ
น าเสนอผลงาน
วชิาการนกัศึกษา
กลุ่มเปาูหมาย 
กจิกรรมที่ 1 และ 
2 : นกัศึกษาที่
ลงทะเบยีนเรียน 
ใน 4 วชิา ที่
ด าเนนิการพฒันา
นวตักรรม
กลุ่มเปาูหมาย 
กจิกรรมที่ 3 : 
นกัศึกษาจ านวน 
10 คน ที่ได้รับ
คัดเลือกเปน็
ตัวแทนในการ
น าเสนอผลงาน
นวตักรรม

1. เพื่อส่งเสริม
ทกัษะความคิด
สร้างสรรค์ใน
นกัศึกษา
2.พฒันาทกัษะ
การน าเสนอผลงาน

1. บรูณาการส่งเสริม
นกัศึกษาในการ
พฒันานวตักรรม/
ผลงานสร้างสรรค์กบั
การเรียนการสอน 
(มอบหมายนกัศึกษา
ใหท้ านวตกรรมใน
รายวชิา 4 รายวชิา 
จาก 4 กลุ่มรายวชิา 
2. จดัเวทกีาร
น าเสนอผลงาน
นวตักรรม/งาน
สร้างสรรค์ใหก้บั
นกัศึกษา (ภายใน
วทิยาลัย) โดยเชิญ
ผู้ทรงคุณวฒิุ
ภายนอกมาวพิากษ์
3. จดัหาเวทนี าเสนอ
และสนบัสนนุการไป
น าเสนอผลงาน
นวตกรรมนอกสถาบนั

1.จ านวน
รายวชิาวชิาที่
จดัการเรียน
การสอนที่
ส่งเสริม
ความคิด
สร้างสรรค์
2.จ านวน
ผลงาน
นวตักรรม
นกัศึกษาที่ไป
น าเสนอเวที
ภายนอกและ
ได้รับรางวลั
3.จ านวน 
(จ านวนรางวลั)
 นกัศึกษาที่
ได้รับรางวลั

1. มีอยา่ง
นอ้ย 4 
รายวชิา 
(กายวภิาค2,
 พชืสมุนไพร,
 ป.เด็ก1, ป.
ชุมชน2)
2. อยา่งนอ้ย
 5 ผลงาน
3. จ านวน
รางวลัที่ได้รับ
 ≥ 1 รางวลั

ต.ค.2563-
ก.ย.2564

80,760       34,323 กิจกรรมที่ 1 และ 2 (อุดหนุน)
1. ค่าวสัดุสนับสนุนการจัดท านวตักรรมนักศึกษา 
10,000 บ.*4 รายวชิา = 40,000 บ.
2. ค่าไวนิลในการน าเสนอผลงาน 600 บาท*15 ผลงาน
 = 9,000 
3. ค่าตอบแทนกรรมการวพิากษผ์ลงาน 400*3 ชม.*3
 คน = 3,600 บาท
4. ค่าอาหารวา่งนักศึกษา 100 คน*35 บาท = 3,500 
บาท รวมเงินกิจกรรม 1 และ 2 = 56,100 บ.
กิจกรรมที่ 3 (รายได้)
1. ค่าลงทะเบยีน 3,000 บ.จ านวน 10 คน = 30,000
2. ค่าที่พกั 1,500 บ.*5 หอ้ง*3 คืน = 22,500 บ. 
3. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 6,000 บ.
4. ค่าเบีย้เล้ียง 7,200 บ. (10คน*3วนั*240 บ.) 
5. ค่าเบีย้เล้ียงพขร. 240 บ.*3 วนั=720 บ.
6. ค่าที่พกั พขร. 800 บ.*3 วนั=2,400 บาท
7. ค่าลงทะเบยีนอาจารย์ 3,000 บ.จ านวน 2 คน =
6,000 บ.
8. ค่าที่พกัอาจารย์ 1,500 บ.*3 คืน=4,500 บาท
9. ค่าเบีย้เล้ียงอาจารย์ 1,440 บ. (2คน*3วนั*240 )
รวมเงินกิจกรรมที่ 3 = 80,760 
รวม ทั้งส้ิน 56,100 + 80,760 = 136,860 บาท

         34,323       80,760 0 ดร.ดลนภา

กลยทุธ์1พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาในศตวรรษที่ 21และอัตลักษณ์บณัฑิต

KPI1 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษามผีลการสอบภาษาอังกฤษระดบัดขีึ้นไป (ร้อยละ15)

แผนงานที่ 1 พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาในศตวรรษที่ 21และอัตลักษณ์บณัฑิต

PI 1 ร้อยละของนักศึกษาที่ไดร้ับการพัฒนาสมรรถนะศตวรรษที่ 21และอัตลักษณ์บณัฑิตผ่านในระดบัดขีึ้นไป (ร้อยละ 80)

โครงการ/
กลุ่มเปา้หมาย

วัตถุประสงค์ กิจกรรม
ตวัชี้วัด

ความส าเร็จ
เปา้หมาย

ความส าเร็จ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใชเ้งิน

KPI2 จ านวนผลงานนักศึกษาที่ไดร้ับรางวัลในระดบัชาติ/นานาชาต ิ(2รางวัล)

KPI3 ร้อยละของบณัฑิตที่มผีลการประเมนิคุณภาพบณัฑิตดา้นการบริการดว้ยหวัใจความเปน็มนุษยใ์นระดบัดมีากขึ้นไป (ร้อยละ20)

ผู้รับผิด
ชอบ

ที่ตั้งไว้เบกิจ่ายตามไตรมาส
รายการเบกิจ่าย

หมวดงบประมาณ

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่ 1 การสร้างก าลังคนดา้นสุขภาพที่มคุีณภาพตามมาตรฐานสากลสู่ชมุชน

เปา้ประสงค์1 ผู้ส าเร็จการศึกษาที่มคุีณภาพไดม้าตรฐานสากลและมสีมรรถนะเชงิวิชาชพีบนพ้ืนฐานการดแูลดว้ยหวัใจความเปน็มนุษย์

ac64-stg1-plan1-1 
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ

โครงการ/
กลุ่มเปา้หมาย

วัตถุประสงค์ กิจกรรม
ตวัชี้วัด

ความส าเร็จ
เปา้หมาย

ความส าเร็จ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใชเ้งิน
ผู้รับผิด
ชอบ

ที่ตั้งไว้เบกิจ่ายตามไตรมาส
รายการเบกิจ่าย

หมวดงบประมาณ

2.โครงการ
เตรียมพร้อม
นกัศึกษาเพื่อการ
สอบวดัระดับ
ภาษาองักฤษ
กลุ่มเปาูหมาย: 
นกัศึกษาชั้นปทีี่ 
1-4 ปกีารศึกษา 
2563 จ านวน 431
 คน

1. เพื่อให้
นกัศึกษาได้รับการ
เตรียมความพร้อม
 ส าหรับการ
ทดสอบ
ภาษาองักฤษของ
สถาบนั 2. เพื่อ
ช่วยเหลือ
นกัศึกษาที่มีผล
การเรียน
ภาษาองักฤษต่ า 
(ผลการสอบระดับ
 beginner)

1. เชิญวทิยากร
ภายนอกมาบรรยาย
ใหน้กัศึกษา ทกุชั้นปี
ในเวลา 2.เตรียม
นกัศึกษาที่มีผลการ
สอบในระดับต่ า 
(beginner) นอกเวลา
เรียน 
2. จดัด าเนนิการสอบ
ตามระยะเวลาที่ 
สบช. ก าหนด (เสาร์
สัปดาหแ์รกของเดือน
กนัยายนและ เสาร์
สุดทา้ยของเดือน
กมุภาพนัธ์)

1. ร้อยละของ
นกัศึกษาที่
ได้รับการ
เตรียมความ
พร้อม . 

1). ป ี1 ร้อย
ละ 100, 2). 
ป ี2 ร้อยละ 
100, 3). ป ี3
 ร้อยละ 100
 และคร้ังที่ 2
 ส าหรับ
ผู้สอบไม่ผ่าน
 4).ป ี4 
ส าหรับผู้ที่ยงั
สอบไม่ผ่าน 
5).Beginner 
ร้อยละ 100

คร้ังที่ 1
-มค-กพ. 
64 (สอบ 
27 กพ. 64)
คร้ังที่ 2 -
สค-กย. 64 
(สอบ 5 กย
 64)

0 0 21,940.00  1) ค่าตอบแทนวทิยากร 400 บ.* 7ชม.* 4วนั 
(ชั้นปลีะ1วนั)* 2 คร้ัง = 22,400 บ. 2. 
ค่าตอบแทนวทิยากรเตรียมเข้มนกัศึกษาระดับ 
beginner จ านวน 20 ชม.ๆละ 400 บาท = 
8,000 บาท 
3) ค่าตอบแทนอาจารยท์ างานนอกเวลา(คุมสอบ)
 420 บ.* 10คน* 2 คร้ัง = 8,400 บ.
4) ค่าเดินทางวทิยากร 200บ.*8คร้ัง = 1,600 บ.
5) ค่าจา้งเหมาจา่ยถ่ายเอกสาร 3,000 บ.
****รวมเงินโครงการ 43400 บ.

21,940.00     0 0 ดร.พมิ
พมิล

80,763 56,267 0 56,263 80,760 0รวมงบประมาณแผนงานที่1

ac64-stg1-plan1-2 
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ
1. โครงการ
พัฒนา
ประสิทธภิาพ
การจัดการ
เรียนการสอน
 กลุ่มเปูาหมาย
 อาจารย์ 
จ านวน 51 คน
1) 
คณะกรรมการ
บริหาร
หลักสูตร
2) อาจารย์
ประจ าหลักสูตร

1. เพือ่สนับสนุน
การวางแผน การ
ก ากับติดตาม และ
การประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอน
2. เพือ่พัฒนา
ศักยภาพอาจารย์
ด้านการสอน
ภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติ

1. จัดประชุม/สัมมนา การ
วางแผน ก ากับติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการเรียน
การสอน
2. นิเทศการสอนภาคทฤษฎี
และปฏิบัติ
3. การประสานแผนการฝึก
ภาคปฎิบัติ

1.จ านวนคร้ัง
ของการประชุม/
สัมมนาการเรียน
การสอน        
2. ร้อยละของ
อาจารย์ได้รับ
การนิเทศ

1. อย่างน้อย
ภาค
การศึกษาละ 
1 คร้ัง
 2.ร้อยละ 80

ตค.63-กย.64 21,000 17,750 1. ค่าอาหารกลางวนัจ านวน 51 
คนๆละ 150 บ.จ านวน 3 คร้ัง = 
22,950 บ.
2.ค่าเบีย้เล้ียงการประสานแผนฝึก
 จ านวน 6 คน * 240 บ.จ านวน 5
 วนั = 7,200 บ.  3. ค่าเบีย้เล้ียง
การติดตามนิเทศการสอน จ านวน
 3 คน * 240 บ.* 5 วนั = 3,600
 บ.
4. ค่าเหมาบริการถ่ายเอกสาร 
11,000 บาท
 -เล่มคู่มือจัดการศึกษา 80 เล่ม*
100 บาท = 8,000 บาท
 -เล่มคู่มือการปฏิบัติงานวชิาการ 
30 เล่ม*100 = 3,000 บาท
 รวมเงิน 44,750 บาท

38,750  0 0 อ.สมัยพร

2. โครงการ
ส่งเสริม
การบูรณาการ
ความรู้สู่การ
ปฏิบัติของ
อาจารย์
พยาบาล 
(พตส.)

1. เพือ่ส่งเสริม
บูรณาความรู้และ
การพัฒนาทักษะ
การปฏิบัติการ
พยาบาล

1.การปฏิบัติการพยาบาลใน
คลีนิคและชุมชน
2. การก ากับติดตามการ
ปฏิบัติการพยาบาลในคลีนิค
และชุมชนของผู้บริหาร

จ านวนการ
ปฏิบัติการ
พยาบาลใน
คลีนิคและชุมชน

อย่างน้อย 8 
ชม.ต่อสัปดาห์

ตค.63-กย.64    300,000        255,000 งบประมาณเบิกจ่ายตรงเป็น
ค่าตอบแทนวชิาชีพรายเดือนของ
อาจารย์ทีเ่ป็นข้าราชการ เป็นเงิน 
555000 บาท

0       555,000 อ.สมัยพร

ระยะเวลา
ด าเนินการ

แผนงานประจ า งานวชิาการและการเรยีนการสอน

โครงการ/
กลุม่เปา้หมาย

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงนิ
ผู้รบัผิด
 ชอบ

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชีค้วามส าเรจ็
เปา้หมาย

ความส าเรจ็
ทีต่ัง้ไว้เบกิจ่ายตามไตรมาส

รายการเบกิจ่าย
หมวดงบประมาณ

ac64-main-3 

ac64-main-4 
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ

ระยะเวลา
ด าเนินการ

โครงการ/
กลุม่เปา้หมาย

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงนิ
ผู้รบัผิด
 ชอบ

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชีค้วามส าเรจ็
เปา้หมาย

ความส าเรจ็
ทีต่ัง้ไว้เบกิจ่ายตามไตรมาส

รายการเบกิจ่าย
หมวดงบประมาณ

3. โครงการ
พัฒนา
นักศึกษาสู่การ
เป็นนักปฏิบัติ
ในคลินิก
 กลุ่มเปูาหมาย:
 นักศึกษา
หลักสูตร
พยาบาลศา
สตรบัณฑิต 
ชั้นปีที ่1- 4
จ านวน 431 
คน

1. เพือ่ทวนสอบ
ทักษะปฏิบัติของ
นักศึกษา
2. เพือ่เตรียมความ
พร้อมทักษะก่อน
การส าเร็จ

ระยะ 1 ขัน้เตรียมการ
ประสานงาน
ระยะ 2 ขัน้การสอบทักษะ 
หลังการฝึกภาคปฏิบัติ ชั้นปี
 2 
 ระยะ 2 ขัน้การสอบทักษะ
ทางการพยาบาลก่อนส าเร็จ
การศึกษา
 ระยะ 3 ขัน้การสอนทักษะ
บัติการพยาบาลในคลีนิคที่
จ าเป็น (หลังการฝึก
ภาคปฏิบัติ)และสอบวชิาที่
จ าเป็นทีเ่ป็นพืน้ฐานวชิาชีพ 
ส าหรับนักศึกษา ชั้นปีที ่1

1. นศ.ทุกคนผ่าน
เกณฑ์การ
ประเมินทักษะ
ปฏิบัติการทาง
คลินิกทีก่ าหนด
2. นศ.ทุกคนผ่าน
เกณฑ์การ
ประเมินด้าน
ทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที ่21

1. นศ.ผ่าน
เกณฑ์การ
ประเมิน
ทักษะ
ปฏิบัติการ
ทางคลินิก/
เกณฑ์วชิาที่
จ าเป็นที่
ก าหนด ไม่
น้อยกวา่ร้อย
ละ 60    2. 
นศ.ผ่าน
เกณฑ์การ
ประเมินด้าน
ทักษะการ
เรียนรู้ใน
ศตวรรษที ่21
 ร้อยละ 100

ระยะ1 พย.
63-กพ.64 
ระยะ2 วนัที ่
22-28 กพ.
64 
ระยะ 3 คร้ัง
ที1่ วนัที ่
15-21กพ. 64
คร้ังที ่2 วนัที่
 14-20 มิย.64

17,600 17,000 ระยะที ่1 
1. ค่าอาหารกลางวนั 120 บ.*12
 คน*2 วนั = 2,880 บาท
2.ค่าจ้างเหมาจ่ายถ่ายเอกสาร
1,000 บาท
 รวม 3,880 บาท
ระยะ2 
 1. ค่าอาหารกลางวนั 120 บ.*22
 คน*5 วนั = 15,600 บ.
 2.ค่าจ้างเหมาจ่ายถ่ายเอกสาร 
1,000 บ.
 รวม 16,600 บาท
ระยะ 3 
 ค่าอาหารกลางวนั 120 บาท* 22
 คน*5 วนั = 13,200 บาท
 ค่าจ้างเหมาจ่ายถ่ายเอกสาร 
1,000 บ.
 รวม 14,200 บาท
 รวมทัง้โครงการ 34,600 บาท

34,600 0 0 อ.
บ าเพ็ญ/
อ.วชัรีac64-main-5 
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ

ระยะเวลา
ด าเนินการ

โครงการ/
กลุม่เปา้หมาย

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงนิ
ผู้รบัผิด
 ชอบ

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชีค้วามส าเรจ็
เปา้หมาย

ความส าเรจ็
ทีต่ัง้ไว้เบกิจ่ายตามไตรมาส

รายการเบกิจ่าย
หมวดงบประมาณ

4. โครงการ
ปฐมนิเทศและ
เตรียมความ
พร้อม
นักศึกษาใหม่
 กลุ่มเปูาหมาย:
 นักศึกษาชั้น
ปีที ่1 จ านวน 
100 คน
 
(ค่าลงทะเบียน
คนละ 1000 
บาท)

1. เพือ่เตรียม
นักศึกษาใหม่
เกีย่วกับการปรับตัว
 และการอยูร่่วมกัน
ในสังคมและการใช้
ชีวติประจ าวนั
2. เพือ่เตรียมความ
พร้อมด้านวชิาการ
เกีย่วกับทักษะการ
ใช้ภาษาอังกฤษ
และคณิตศาสตร์ที่
จ าเป็นส าหรับการ
เรียน

1.การจัดอบรม
2.การจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
3.กิจกรรมการสอนเสริม
ปรับพืน้ฐานด้าร
ภาษาอังกฤษและ 
คณิตศาสตร์

1.ร้อยละของ
นักศึกษาใหม่ที่
ได้รับการเตรียม
ความพร้อม
 2.ร้อยละของ
นักศึกษาทีม่ีผล
การประเมินด้าน
ภาษาอังกฤษผ่าน
เกณฑ์ทีก่ าหนด 
 3.ร้อยละของ
นักศึกษาทีม่ีผล
การประเมินด้าน
คณิตศาสตร์ผ่าน
เกณฑ์ทีก่ าหนด

1.ร้อยละ 100
2. ร้อยละ 50
3. ร้อยละ 70

14-25 ม.ิย. 
2564

0 0 0 100,000  1).ค่าอาหารวา่งนักศึกษา 100 
คน* 25บาท*22 มือ้= 55,000 บ.
 2).ค่าวทิยากร 28 ชม.*400บ.=
11,200บ.(อังกฤษ14ชม.คณิต14
ชม.)
3.)ค่าเดินทาง 240*4คร้ัง=960บ.
 4).ค่าวสัดุ 8,840 บ. + 24000 
(ค่าเอกสาร ค่าบายศรี ค่าตกแต่ง
สถานที ่ค่าด้ายสายสิญจน์ 
อุปกรณ์กลุ่มสัมพันธ)์
 
 รวม 100,000 บ.

0 0 100,000 อ.พินทอง

ac64-main-6 
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ

ระยะเวลา
ด าเนินการ

โครงการ/
กลุม่เปา้หมาย

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงนิ
ผู้รบัผิด
 ชอบ

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชีค้วามส าเรจ็
เปา้หมาย

ความส าเรจ็
ทีต่ัง้ไว้เบกิจ่ายตามไตรมาส

รายการเบกิจ่าย
หมวดงบประมาณ

5. โครงการ
การวดั
ประเมินแบบ
อิงผลการ
เรียนรู้ของ
ผู้เรียน

กลุ่มเปูาหมาย:
-อาจารย์
ประจ า จ านวน
 51 คน

1.เพือ่ให้มีความรู้
ความเข้าใจในการ
วดัและประเมินผล
ในการอิงความรู้
ของผุ้เรียน
2. เพือ่สร้างแนว
ทางการประเมินที่
เหมาะสมกับการ
จัดการเรียนรู้ที่
มุง่เน้นผลลัพธ์

อบรมเชิงปฏิบัติการ 1. ร้อยละของ
อาจารย์ที่เปน็
กลุ่มเปาูหมายมี
ความรู้และได้รับ
ข้อมูลในการวดั
และประเมินผลใน
การอิงความรู้ของ
ผู้เรียนเพิม่ขึ้น
2. ร้อยละของ
อาจารย์ที่เปน็
กลุ่มเปาูหมายได้
แนวทางในการวดั
และประเมินผลใน
การอิงความรู้ของผุ้
เรียนที่สามารถ
น าไปใช้ได้จริง
3. ร้อยละของ
อาจารย์ที่มีความ
พงึพอใจต่อการจัด
กิจกรรม

1. ร้อยละ 100
2. อย่างน้อย 
1 แนวทาง
ต่อกลุ่มวชิา
2. 3.51 ขึน้ไป

14 - 15 ม.ิย.
 64

0 0 40,040 0 1. ค่าวทิยากร 6 ชม*600 บาท*2
 วนั=7,200 บาท
2. ค่าทีพ่ักวทิยากร 1,200บาท* 2
 คืน 2,400 บาท
3. ค่าเดินทางวทิยากร 7,000 บาท
4. ค่าอาหารกลางวนั ผู้เข้าอบรม 
150 บาท/คน * 51 คน * 2 วนั
 =15,300 บ.
5. ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 35
 บาท*จ านวน 51* 4 มือ้ คน =
7,140 บ.
6. ค่าวสัดุอุปกรณ์ 1,000 บาท
รวมเงนิ 40,040 บาท

40,040 0 0 อ.วรินทร์
ธร

ac64-main-7 
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ

ระยะเวลา
ด าเนินการ

โครงการ/
กลุม่เปา้หมาย

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงนิ
ผู้รบัผิด
 ชอบ

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชีค้วามส าเรจ็
เปา้หมาย

ความส าเรจ็
ทีต่ัง้ไว้เบกิจ่ายตามไตรมาส

รายการเบกิจ่าย
หมวดงบประมาณ

6. โครงการ
รับสมัครและ
คัดเลือกบุคคล
เข้าศึกษา
หลักสูตรต่างๆ
 ของสถาบัน
พระบรมราช
ชนก

1. เพือ่เผยแพร่การ
รับสมัครบคุคลเพือ่
เข้าศึกษาหลักสูตร
ต่างๆ ของสถาบนั
พระบรมราชชนก
2. เพือ่ด าเนินการ
คัดเลือกและสอบ
สัมภาษณ์
3. ตรวจสอบเอกสาร
และรับหลักฐานให้
ครบถ้วน สมบรูณ์
ของผู้มีสิทธเิข้า
สัมภาษณ์
4. เพือ่เตรียมความ
พร้อมของผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในการรับ
สมัครและคัดเลือก
บคุคลที่เข้าศึกษา
หลักสูตรต่างๆ

1. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ระบบการรับสมัครนักศึกษา 
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
หลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระ
บรมราชชนก ในหลายๆ 
ช่องทาง ได้แก่ เวบ็ไซต์, page 
facebook, line, สถานี
วทิยุกระจายเสียง เป็นต้น
2. ด าเนินการตรวจสอบ
เอกสารหลักฐาน ตรวจสอบ
คุณสมบัติ สัมภาษณ์ และผล
ตรวจร่างกาย
3. บันทึกผลการมารายงานตัว 
และผลคะแนนสัมภาษณ์ 
พร้อมทั้งรายงานผลต่อสถาบัน
พระบรมราชชนก
4. ด าเนินการรับและพิจารณา
ผลตรวจร่างกาย บันทึก จดัท า
ประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธ ิเพื่อ
ช าระเงิน ยืนยันการช าระเงิน 
และประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธเิข้า
ศึกษา

1. จ านวนช่อง
ทางการ
ประชาสัมพันธ์
2. ร้อยละของผู้มี
สิทธมิาสัมภาษณ์ 
3. จ านวน
อุบัติการณ์ของ
ความผิดพลาด
จากการ
ตรวจสอบ
เอกสารหลักฐาน
และการสัมภาษณ์

1. อย่างน้อย 
3 ช่องทาง
2. ไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 80
3. ไม่เกิน 1 
รายของผู้เข้า
รับการ
สัมภาษณ์

ธ.ค 63 - 
ม.ิย.64

0 34,500 34,500 เงินสนับสนุนจากสถาบันพระบรม
ราชชนก
1. ค่าตอบแทนเหมาจ่าย
หน่วยงานอืน่ 5 คนๆ ละ 1,000 
บาท = 5,000 บาท
2. ค่าอาหารวา่ง 30 คนๆ ละ 35
 บาท จ านวน 5 คร้ัง = 5,250 
บาท
3. ค่าอาหารอาหารกลางวนั 30 
คนๆ ละ 150 บาท จ านวน 5 คร้ัง
 = 22,500 บาท
4. ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ 
จ านวน 20 คนๆ ละ 420 บาท
จ านวน 3 คร้ัง = 25,200 บาท
5. ค่าจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร
 = 4,000 บาท 
6. ค่าวสัดุ = 7,050 บาท
รวม 69,000 บาท

0 0 69,000 อ.พงศ์
พัชรา

7. โครงการ
พัฒนา
ภาษาอังกฤษ
ภาคฤดูร้อน
กลุ่มเปูาหมาย
นักศึกษา
หลักสูตร
พยาบาลศา
สตรบัณฑิต 
ชั้นปีที ่1 
จ านวน  80 
คน 
(ค่าลงทะเบียน
คนละ 850 

เพือ่พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษด้าน
การพูด ฟัง อ่าน 
เขียน

1. จัดการอบรมเสริม
หลักสูตร 2. สัมมนากลุ่ม
ย่อย (กลุ่มละ 40 คน)

1. ค่าเฉล่ียความ
พึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการ
จัดกิจกรรม >
 2. ร้อยละของ
นักศึกษาทีม่ี
คะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษ
หลังการอบรม
เพิม่ขึน้

1. มากกวา่ 
3.50
2.ร้อยละ 80

5 เมย.- 30 
พค.  2564

0 0 85,000 0 1). ค่าวทิยากรชม.ละ 400 บ* 
วนัละ 5 ชม. จ านวน 20 วนัต่อ
กลุ่ม (400*5*20) = 4,000 บ* 
จ านวน 2 กลุ่ม (40,000*2) = 
80,000 บ*
2).ค่าอาหารวา่งอาจารย์ 35*2 มือ้
 *40 วนั = 2,800 บาท
3).ค่าวสัดุ 2,200 บ.(กระดาษ
พรูฟ/ปากกาเคม)ี
รวม = 85,000 บาท

0 0 85,000 ดร.พิม
พิมล

ac64-main-8 

ac64-main-9 
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ

ระยะเวลา
ด าเนินการ

โครงการ/
กลุม่เปา้หมาย

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงนิ
ผู้รบัผิด
 ชอบ

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชีค้วามส าเรจ็
เปา้หมาย

ความส าเรจ็
ทีต่ัง้ไว้เบกิจ่ายตามไตรมาส

รายการเบกิจ่าย
หมวดงบประมาณ

8. โครงการ
สร้างเสริม
สมรรถนะ
นักศึกษาเพือ่
ความพร้อมใน
การก้าวสู่
วชิาชีพ
พยาบาล

1. นักศึกษามี
ความรู้และทักษะ
ในการประกอบ
วชิาชีพเมือ่ส าเร็จ
การศึกษา
2. นักศึกษาสอบ
ใบประกอบวชิาชีพ
ผ่าน

1. เชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
สาขาวชิามาบรรยาย
เสริมสร้างความรู้ทางการ
พยาบาล
2. ประเมินความพร้อม
นักศึกษาในด้านความพร้อม
ก้าวสู่วชิาชีพ
3. พัฒนานักศึกษาทีม่ี
แนวโน้มผลการเรียนอ่อน

ร้อยละของ
นักศึกษาทีส่อบ
ผ่านการสอบ
สภาการพยาบาล
ในคร้ังแรก

มากกวา่ร้อย
ละ 85

1 ตค.63 - 
31 พค.64

0 0 60,000 0 1. ค่าวทิยากรภายนอก จ านวน 
49 ชม.ๆ ละ 600 บาท= 29,400
 บาท 
2. ค่าเดินทางวทิยากร 3 คนๆ ละ
 7,000 บาท=21,000 บาท 
3. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงรับส่ง
วทิยากรจากสนามบิน 2,400 บาท
                    4.ค่าทีพ่ัก
วทิยากร 6 คืน ๆ ละ  1,200 บาท
 = 7,200 บาท    รวม = 60,000
 บาท

60,000 0 0 อ.เฉลิม
พล

9. โครงการ
บูรณาการการ
จัดการเรียน
การสอนกับ
พันธกิจ
วทิยาลัย

เพือ่เพิม่
ประสิทธภิาพการ
จัดการเรียนการ
สอนผ่านการบูรณา
การกับพันธกิจด้าน
การบริการวชิาการ
 การท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรมและ
การวจิัย

1. จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนกับการบูรณาการ ใน
รายวชิา จ านวน 4 รายวชิา
 คือ 
 1) วชิาศิลปะ อารยธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิน่ 
บูรณาการท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม
 2) วชิาการพยาบาล
ครอบครัวและชุมชน 1 
บูรณาการกระบวนการวจิัย
 3) วชิาการพยาบาลมารดา
และทารก 1 บูรณาการกับ
การวจิัย
 4) วชิาการพยาบาลผู้ใหญ ่
1 บูรณาการกับบริการ
วชิาการ

1.  ร้อยละของ
บัณฑิตทีม่ีผล
การประเมิน
คุณภาพบัณฑิต
ด้านการบริการ
ด้วยหัวใจความ
เป็นมนุษย์ใน
ระดับดีมากขึน้ไป

1.ร้อยละ 80
2.มากกวา่
4.01

1 ต.ค.63 - 
30 ก.ย. 64

0 8,000 8,000 รายวชิาละ 8,000 บาท  
-ค่ายานพาหนะ 10 คันๆละ 600
 บาท =6,000 บาท 
-ค่าเหมาจ่ายถ่ายเอกสาร 2,000 
 บาท 
จ านวน 3 รายวชิา  
= 8,000*3 =24,000 บาท 
 **วชิาการพยาบาลมารดาและ
ทารก ใช้งบประมาณจากโครงร่าง
วจิัย  ฝุายวจิัย

16,000 0 0 อ.อัมพร 
ยานะ

0 0 566,140 432,250 189,390 0 809,000รวมงบประมาณแผนประจ าวิชาการและ การเรยีนการสอน

ac64-main-10 

ac64-main-11 
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1 2 3 4 อุดหนุน ราย ได้ อ่ืนๆ
1.ภาษาองักฤษ
เพื่อการส่ือสาร1
 ภ.1102 
3(3-0-6) 
 ปกีารศึกษา 
2563/1นกัศึกษา
 พยาบาล 
ศาสตรบณัฑิต 
ชั้นปทีี่ 1 รุ่นที่ 
31 จ านวน 80 
คน 
 ปกีารศึกษา
2564/1
  นกัศึกษา
 พยาบาล 
ศาสตรบณัฑิต 
ชั้นปทีี่ 1 รุ่นที่ 
32 จ านวน 100
 คน

เพือ่ใหน้กัศึกษา
สามารถใช้
ภาษาองักฤษในการ
ส่ือสารในบริบทต่างๆ
 การสนทนา การให้
ขอ้มลู การแสดง
ความคิดเหน็ ที่
เหมาะสมกบัสังคม
และวฒันธรรม โดย
เนน้การฟงั การพดู 
และการออกเสียงให้
ถกูต้อง

1. จดัการเรียน
การสอนตาม
วตัถปุระสงค์
รายวชิา

1. ร้อยละของ
นกัศึกษาได้รับการ
จดัการเรียนการ
สอนตาม
วตัถปุระสงค์รายวชิา
2. ร้อยละของ
นกัศึกษาทีม่ี
ผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนด
3.ค่าเฉล่ียความพงึ
พอใจของนกัศึกษา
ต่อประสิทธภิาพการ
สอน
4. ค่าเฉล่ียความพงึ
พอใจต่อ
ประสิทธภิาพการ
จดัการเรียนการสอน

1. ร้อยละ 100
2. ร้อยละ 100
3.> 3.51
  
4. > 3.51

ปกีารศึกษา 
2563/1       
        1 
ต.ค.- 6 พย 
63 
 ปกีารศึกษา
2564/1       
        28 
มยิ.-27 ก.ย.
64

0 0 0 36,400 ปกีารศึกษา 2563/1 
 1.ค่าสอนจ านวนกลุ่มละ 18 ชม*
400 บาท.*2 กลุ่ม =14,400บาท 
 2.ค่าเดินทางอาจารย ์ไป-กลับวพบ 
พะเยา-ม.พะเยา เทีย่วละ 200 บาท
 * 12 เทีย่ว = 2,400บาท รวม
ทัง้หมด 16,800 บาท 
 ปกีารศึกษา 2564/1  
 1.ค่าสอนจ านวน 39ชม *400 บาท*
2 กลุ่ม =31,200บาท 
 2.ค่าเดินทางอาจารย ์ไป-กลับวพบ 
พะเยา-ม.พะเยา เทีย่วละ 200 บาท
 * 26 เทีย่ว =5,200 บาท  รวม
ทัง้หมด 36,400 บาท

36,400 0 0 อ.กันตยิา
 ลิม้

ประเสรฐิ

แผนงานประจ า กลุม่วชิา การพยาบาลเดก็และการบรหิารการพยาบาล ปงีบประมาณ 2564

โครงการ/กลุม่
เปา้ หมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใชเ้งนิ
ผู้รบัผิด
 ชอบ

วตัถุประสงค์ กิจกรรม ทีต่ัง้ไวเ้บกิจา่ยตามไตรมาส
รายการเบกิจา่ย

หมวดงบประมาณตวัชี ้ความ ส าเรจ็
เปา้หมาย 

ความ ส าเรจ็

ac64-gr1-1 
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1 2 3 4 อุดหนุน ราย ได้ อ่ืนๆ

โครงการ/กลุม่
เปา้ หมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใชเ้งนิ
ผู้รบัผิด
 ชอบ

วตัถุประสงค์ กิจกรรม ทีต่ัง้ไวเ้บกิจา่ยตามไตรมาส
รายการเบกิจา่ย

หมวดงบประมาณตวัชี ้ความ ส าเรจ็
เปา้หมาย 

ความ ส าเรจ็

2.ศิลปะ อารย
ธรรม และภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น 
สม.1102 
2(2-0-4)
ปีการศึกษา 
2563/1นักศึกษา
พยาบาล ศาสตร
บัณฑิต ชั้นปีที่ 1
 รุ่นที่ 31จ านวน 
80 คน 
ปีการศึกษา
2564/1 
นักศึกษา
พยาบาล ศาสตร
บัณฑิต ชั้นปีที่ 1
 รุ่นที่ 32 จ านวน
 100 คน

เพือ่ใหน้กัศึกษามี
ความรู้ความเขา้ใจ
แนวคิดและ
ความส าคัญของ
ศิลปะ อารยธรรม
และภมูปิญัญา
ทอ้งถิน่ คุณค่าและ
ความภาคภมูใิจใน
ศิลปะ อารยธรรม
และภมูปิญัญา
ทอ้งถิน่ เพือ่สามารถ
น ามาประยกุต์ใชใ้น
การอยูร่่วมกนัของ
คนในสังคมอยา่ง
สันติสุข

1. จดัการเรียน
การสอนตาม
วตัถปุระสงค์
รายวชิา

1. ร้อยละของนักศึกษา
ได้รับการจดัการเรียน
การสอนตาม
วตัถปุระสงค์รายวชิา
2. ร้อยละของ
นักศึกษาที่มผีลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนผ่าน
เกณฑ์ที่ก าหนด
3.ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจของนักศึกษาต่อ
ประสิทธภิาพการสอน
4. ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจต่อประสิทธภิาพ
การจดัการเรียนการสอน

1. ร้อยละ 100
2. ร้อยละ 100
3.> 3.51
  
4. > 3.51

ปกีารศึกษา 
2563/1 
20กค.63-
8 พย.63

ปกีารศึกษา
2564/1 
28มยิ.64-
29กย.64

0 0 11,200 ปกีารศึกษา 2563/1 
1.ค่าสอนทฤษฎ ี10 ชม.*400 บ.=
4,000 บ. 
ปกีารศึกษา 2564/1 
1.ค่าสอนทฤษฎ ี24 ชม.*400 บ.= 
9,600 บ.
2.ค่าสอนทฤษฎ ี2 กลุ่ม กลุ่มละ 2 
ชม. *400 บ. =1,600 บ.

รวมทัง้หมด 15,200บาท

11,200 0 0 อ.สุทธนิี

ac64-gr1-
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1 2 3 4 อุดหนุน ราย ได้ อ่ืนๆ

โครงการ/กลุม่
เปา้ หมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใชเ้งนิ
ผู้รบัผิด
 ชอบ

วตัถุประสงค์ กิจกรรม ทีต่ัง้ไวเ้บกิจา่ยตามไตรมาส
รายการเบกิจา่ย

หมวดงบประมาณตวัชี ้ความ ส าเรจ็
เปา้หมาย 

ความ ส าเรจ็

3. การพยาบาล
เด็กและวยัรุ่น 
พย.1206 
 3(3-0-6) 
นกัศึกษา
 พยาบาล 
ศาสตรบณัฑิต 
ชัน้ปทีี ่2 รุ่นที ่
30 จ านวน 99
คน

เพือ่ใหผู้้เรียนมี
ความรู้ความเขา้ใจ 
แนวคิด หลักการ
พยาบาลเด็กและ
วยัรุ่น การประเมนิ 
การเจริญเติบโตและ
พฒันาการบคุคลวยั
เด็ก การสร้างเสริม
สุขภาพและการ
ปอูงกนัการเจบ็ปวุย 
การสร้างเสริม
ภมูคุ้ิมกนัโรค และ
การพยาบาลเมือ่มี
ภาวะเจบ็ปวุยและ
สุขภาพเบีย่งเบนใน
ระยะเฉยีบพลัน 
วกิฤต เร้ือรัง และ
ระยะสุดทา้ย

1. จดัการเรียน
การสอนตาม
วตัถปุระสงค์
รายวชิา

1. ร้อยละของ
นกัศึกษาได้รับการ
จดัการเรียนการ
สอนตาม
วตัถปุระสงค์รายวชิา
2. ร้อยละของ
นกัศึกษาทีม่ี
ผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนด
3.ค่าเฉล่ียความพงึ
พอใจของนกัศึกษา
ต่อประสิทธภิาพการ
สอน
4. ค่าเฉล่ียความพงึ
พอใจต่อ
ประสิทธภิาพการ
จดัการเรียนการสอน

1. ร้อยละ 100
2. ร้อยละ 100
3.> 3.51
  
4. > 3.51

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

0 0 4,752 0 1. ค่าทฤษฎ ี10 ชม.*400 บ. =4,000
 บาท
 2.ค่าเดินทางส าหรับอาจารยพืเิศษ 
94 กม.*4 บาท*2=752
 รวมทัง้หมด 4,752 บาท

4,752 0 0 อ.
สุรางคนา

ac64-gr1-5 
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1 2 3 4 อุดหนุน ราย ได้ อ่ืนๆ

โครงการ/กลุม่
เปา้ หมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใชเ้งนิ
ผู้รบัผิด
 ชอบ

วตัถุประสงค์ กิจกรรม ทีต่ัง้ไวเ้บกิจา่ยตามไตรมาส
รายการเบกิจา่ย

หมวดงบประมาณตวัชี ้ความ ส าเรจ็
เปา้หมาย 

ความ ส าเรจ็

ปีการศึกษา 2563/1 (รุ่น 29) 
ปีงบประมาณ64 ไตรมาส1
1. ค่าปฐมนิเทศหอผู้ปุวยชม.ละ150 บ.*
2ชมจ านวน6คร้ัง.= 1,800
2. ค่าสอนในคลินิกของหอผู้ปุวย6คร้ังๆ
ละ2 ชมๆ.ละ150 บ.=1,800บ.3.
ค่าตอบแทนแหล่งฝึก 96 คนๆละ75 
บาทช= 7,200บ
4. ค่าปฐมนิเทศของศูนยรั์บเล้ียงเด็ก
กลางวนั 6คร้ังๆ ละ 2 ชมๆ .ละ 150 บ. 
จ านวน 2 แห่ง = 3,600บ.
5. ค่าสอนบรรยายพิเศษในการศึกษาดู
งานศูนยศึ์กษาพิเศษจ านวน 6กลุ่มๆ ละ 
2 ชมๆ ละ 150 บ. จ านวน 2 คน = 
3,600บ รวมเป็นเงิน 18,000 บาท

ปีการศึกษา 2564/1 (รุ่น 30) 
ปีงบประมาณ64 ไตรมาส3
1.ค่าปฐมนิเทศหอผู้ปุวยชม.ละ 150บ*
2ชมจ านวน4คร้ัง.= 1,200บ.
2. ค่าสอนในคลินิกของหอผู้ปุวย 4
คร้ังๆละ2 ชมๆ .ละ 150 บ.=1,200.
3.ค่าตอบแทนแหล่งฝึก 49คนๆละ75 
บาทช= 3,675บ
4. ค่าปฐมนิเทศของศูนย์รับเล้ียงเด็ก
กลางวนั 4คร้ังๆ ละ 2 ชมๆ .ละ 150 บ.
 จ านวน 2 แห่ง = 2,400บ.
5. ค่าสอนบรรยายพิเศษในการศึกษาดู
งานศูนย์ศึกษาพิเศษจ านวน 4กลุ่มๆ ละ
 2 ชมๆ ละ 150 บ. จ านวน 2 คน = 
2400บ.
รวมเป็นเงิน 10,875 บาท

4. โครงการฝึก
ปฏิบัติวชิา
ปฏิบัติการ
พยาบาลเด็ก
และวยัรุ่น1 พย.
1307 2( 0-6-0) 
 ปีการศึกษา 
2563/1นักศึกษา
 พยาบาล 
ศาสตรบัณฑิต 
ชั้นปีที่3รุ่นที ่29
จ านวน 160 คน 
 ปีการศึกษา 
2564/1นักศึกษา
 พยาบาล 
ศาสตรบัณฑิต
ชั้นปีที ่3รุ่นที ่30
 จ านวน  99 คน

(ตามรายวชิา)เพือ่ให้
นกัศึกษามคีวามรู้ 
และทกัษะ
ปฏบิติัการพยาบาล
และใหก้ารดูแลเด็กที่
สุขภาพดี และเด็กที่
เจบ็ปวุยในสถาน 
การณ์จริง โดยใช้
กระบวนการ
พยาบาลของวชิาชพี
และส่งเสริมใหเ้กดิ
อตัตลักษณ์สถาบนั 
บนพืน้ฐานการดูแล
ด้วยความเอือ้อาทร
และการบริการด้วย
หวัใจความเปน็มนษุย์
โดยยดึหลัก
จริยธรรมและสิทธิ
มนษุยชน

1. ร้อยละของ
นกัศึกษาได้รับการ
ฝึกประสบการณ์
ตามวตัถปุระสงค์
รายวชิา
2. ร้อยละของ
นกัศึกษาทีม่ผีลการ
ประเมนิผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนด
3.ค่าเฉล่ียความพงึ
พอใจของนกัศึกษา
ต่อประสิทธภิาพการ
สอน
4. ค่าเฉล่ียความพงึ
พอใจต่อ
ประสิทธภิาพการ
จดัการเรียนการสอน

1.จดัการเรียน
การสอน
ภาคปฏบิติัใน
โรงพยาบาล/
สถานบริการ
สุขภาพทีเ่ปน็
แหล่งฝึก
-โรงพยาบาล
พะเยา
-ศูนยรั์บเล้ียงเด็ก

1. ร้อยละ 100
2. ร้อยละ 100
3.> 3.51
  
4. > 3.51

10,875 0 0 อ.พนิทอง1. ปี
การศึกษา 
2563/1 
27กค.-6 ธค
63 (งบ63
ไตรมาส4)
 27กค-6กย
(2กลุ่ม)

(งบ 64ไตร
มาสที ่1 )
28กย-6ธค63
 (3กลุ่ม)

0 10875

ac64-gr1-6 
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1 2 3 4 อุดหนุน ราย ได้ อ่ืนๆ

โครงการ/กลุม่
เปา้ หมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใชเ้งนิ
ผู้รบัผิด
 ชอบ

วตัถุประสงค์ กิจกรรม ทีต่ัง้ไวเ้บกิจา่ยตามไตรมาส
รายการเบกิจา่ย

หมวดงบประมาณตวัชี ้ความ ส าเรจ็
เปา้หมาย 

ความ ส าเรจ็

5. โครงการฝึก
ปฏบิติัวชิา
ปฏบิติัการ
พยาบาลเด็ก
และวยัรุ่น 2 
พย.1308 
2(0-6-0)
  ปกีารศึกษา 
2563/3
นกัศึกษา
พยาบาล 
ศาสตรบณัฑิต 
ชัน้ปทีี ่3 รุ่นที ่
29 จ านวน 160
 คน

เพื่อให้นักศึกษามคีวามรู้
 และทักษะปฏบิัติการ
พยาบาลเด็กและวยัรุ่น
ที่มปีัญหาด้านอายรุก
รรมและศัลยกรรมใน
ระยะวกิฤต เร้ือรัง และ
ระยะสุดท้าย โดยใช้
กระบวนการพยาบาล
บนพื้นฐานการดูแล
แบบองค์รวมด้วยหัว
ใจความเป็นมนุษย ์
ความเอื้ออาทรและ
หลักฐานเชงิประจกัษ์ 
โดยค านึงถงึสิทธเิด็ก
และความปลอดภยัของ
ผู้รับบริการ ภมูปิัญญา
ท้องถิ่น นวตักรรม
สุขภาพ และเสริมสร้าง
ศักยภาพครอบครัวใน
การดูแลภายใต้ขอบเขต
ของกฎหมายและ
จรรยาบรรณวชิาชพี

1. จดัการเรียน
การสอน
ภาคปฏบิติัใน
โรงพยาบาล/
สถานบริการ
สุขภาพทีเ่ปน็
แหล่งฝึก
- โรงพยาบาล
พะเยา
- โรงพยาบาล
เชยีงราย
- โรงพยาบาล
เชยีงค า

1. ร้อยละของ
นกัศึกษาได้รับการ
จดัการเรียนการ
สอนตาม
วตัถปุระสงค์รายวชิา
2. ร้อยละของ
นกัศึกษาทีม่ี
ผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนด
3.ค่าเฉล่ียความพงึ
พอใจของนกัศึกษา
ต่อประสิทธภิาพการ
สอน
4. ค่าเฉล่ียความพงึ
พอใจต่อ
ประสิทธภิาพการ
จดัการเรียนการสอน

1. ร้อยละ 100
2. ร้อยละ 100
3.> 3.51
  
4. > 3.51

ปกีารศึกษา 
2563/3
 22 กพ- 6 
มยิ 64

0 0 170,800 0 1. ค่าปฐมนเิทศของฝุายการ
พยาบาลชัว่โมงละ150 บาท*2 ชม*3
 กลุ่ม*4 คร้ัง= 3,600 บ.
2. ค่าปฐมนเิทศของหอผู้ปวุยชัว่โมง
ละ150 บาท*2 ชม*40 คร้ัง= 
12,000 บ.
3. ค่าสอนในคลินกิของหอผู้ปวุย
ชัว่โมงละ150 บาท*2 ชม.*40 คร้ัง=
 12,000 บ.
4. ค่าสอนพเิศษในการศึกษาดูงาน
150 บาท*2 ชม*32 คร้ัง= 9,600 บ.
5. ค่าตอบแทนแหล่งฝึก(เชยีงราย) 
คนละ75 บาท*64 คน= 4,800 บ.
6. ค่าตอบแทนแหล่งฝึก(พะเยา) คน
ละ75 บาท*64 คน= 4,800 บ.

170,800 0 0 อ.พงศ์พชั
รา พรหม

เผ่าac64-gr1-7 
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1 2 3 4 อุดหนุน ราย ได้ อ่ืนๆ

โครงการ/กลุม่
เปา้ หมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใชเ้งนิ
ผู้รบัผิด
 ชอบ

วตัถุประสงค์ กิจกรรม ทีต่ัง้ไวเ้บกิจา่ยตามไตรมาส
รายการเบกิจา่ย

หมวดงบประมาณตวัชี ้ความ ส าเรจ็
เปา้หมาย 

ความ ส าเรจ็

 (เพิม่เติม)5. 
โครงการฝึก
ปฏบิติัวชิา
ปฏบิติัการ
พยาบาลเด็ก
และวยัรุ่น 2 
พย.1308 
2(0-6-0)

7. ค่าตอบแทนแหล่งฝึก(นา่น) คนละ
75 บาท*32 คน= 2,400 บ.
8. ค่าจา้งpreceptor (นา่น) วนัละ
600 บาท*15 วนั*4 กลุ่ม= 36,000 
บ.
9. ค่าเบีย้เล้ียงอาจารย ์240 บาท*80
 วนั*2คน = 38,400 บ.
10. ค่าทีพ่กั 4,500 บาท*2 คน*4 
เดือน = 36,000 บาท
11. ค่าพาหนะเดินทาง ประมาณ 
950 บาท*2 คน*4 เทีย่ว = 7,600 
บาท
12. ค่าเบีย้เล้ียงประสานแผนและ
ติดตามเยีย่ม (นา่น) 240 บาท*3 
คน*5 คร้ัง = 3,600 บ
รวมทัง้หมด 170,800 บาท
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1 2 3 4 อุดหนุน ราย ได้ อ่ืนๆ

โครงการ/กลุม่
เปา้ หมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใชเ้งนิ
ผู้รบัผิด
 ชอบ

วตัถุประสงค์ กิจกรรม ทีต่ัง้ไวเ้บกิจา่ยตามไตรมาส
รายการเบกิจา่ย

หมวดงบประมาณตวัชี ้ความ ส าเรจ็
เปา้หมาย 

ความ ส าเรจ็

6.วชิาการ
บริหารการ
พยาบาลพย.
1428 2(2-0-4)
 นกัศึกษา
 พยาบาล 
ศาสตรบณัฑิต 
ชัน้ปทีี ่4 รุ่นที ่
29 จ านวน 160
 คน

เพือ่ใหน้กัศึกษามี
ความรู้ ความเขา้ใจ
ต่อแนวคิดทฤษฏี
การบริหารการ
พยาบาล การบริหาร
หอผู้ปวุย การ
บริหารพสัดุ การเงิน
และงบประมาณ 
การบริหาร
ทรัพยากรบคุคล 
การบริหารคุณภาพ 
การบริหารความ
เส่ียงและทคนิ
คการบริหาร

1. จดัการเรียน
การสอนตาม
วตัถปุระสงค์
รายวชิา

1. ร้อยละของ
นกัศึกษาได้รับการ
จดัการเรียนการ
สอนตาม
วตัถปุระสงค์รายวชิา
2. ร้อยละของ
นกัศึกษาทีม่ี
ผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนด
3.ค่าเฉล่ียความพงึ
พอใจของนกัศึกษา
ต่อประสิทธภิาพการ
สอน
4. ค่าเฉล่ียความพงึ
พอใจต่อ
ประสิทธภิาพการ
จดัการเรียนการสอน

1. ร้อยละ 100
2. ร้อยละ 100
3.> 3.51
  
4. > 3.51

ปกีารศึกษา 
2564/1 
 28 มยิ. -12
 ก.ย. 2564

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

4,912 0 0 อ. พร 
บญุมี

ac64-gr1-9 
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1 2 3 4 อุดหนุน ราย ได้ อ่ืนๆ

โครงการ/กลุม่
เปา้ หมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใชเ้งนิ
ผู้รบัผิด
 ชอบ

วตัถุประสงค์ กิจกรรม ทีต่ัง้ไวเ้บกิจา่ยตามไตรมาส
รายการเบกิจา่ย

หมวดงบประมาณตวัชี ้ความ ส าเรจ็
เปา้หมาย 

ความ ส าเรจ็

7.
เศรษฐศาสตร์
กบัระบบ
สุขภาพ 
 พ.1409 
2(2-0-4)
นกัศึกษา
 พยาบาล 
ศาสตรบณัฑิต 
ชัน้ปทีี ่4 รุ่นที ่
29 จ านวน 160
 คน

เพือ่เปน็แนวทางใน
การจดัการเรียนการ
สอน ใหน้กัศึกษามี
ความรู้ความเขา้ใจ
เกีย่วกบั แนวคิด
และหลักการพืน้ฐาน
เกีย่วกบั
เศรษฐศาสตร์ กลไก
เศรษฐกจิพืน้ฐาน 
ปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพยีง อปุสงค์ 
อปุทานของระบบ
สุขภาพ ระบบ
บริการสุขภาพ การ
ปฏรูิประบบสุขภาพ
ไทย ต้นทนุของการ
บริการสุขภาพและ
การบริการสุขภาพ
เชงิธรุกจิ

1. จดัการเรียน
การสอนตาม
วตัถปุระสงค์
รายวชิา

1. ร้อยละของ
นกัศึกษาได้รับการ
จดัการเรียนการ
สอนตาม
วตัถปุระสงค์รายวชิา
2. ร้อยละของ
นกัศึกษาทีม่ี
ผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนด
3.ค่าเฉล่ียความพงึ
พอใจของนกัศึกษา
ต่อประสิทธภิาพการ
สอน
4. ค่าเฉล่ียความพงึ
พอใจต่อ
ประสิทธภิาพการ
จดัการเรียนการสอน

1. ร้อยละ 100
2. ร้อยละ 100
3.> 3.51
  
4. > 3.51

ปกีารศึกษา
2564/1 

 28 มยิ.-12 
ก.ย. 64

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

12,000 0 0 อ.
นครินทร์

0 0 186,427 64,512 250,939 0 0รวมงบประมาณแผนประจ ากลุม่การสอน 1 (วชิาการ)

ac64-gr1-10 
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ
1.วิชามนุษย์
สุขภาพและ
ส่ิงแวดล้อม 
2(2-0-4) ภาค
การศึกษาที่ 1 
  ชั้นปี 1  รุ่นที่
 32 จ านวน 80
 คน

เพื่อจัดการ
เรียนการสอน
เป็นไปตาม
กรอบ
มาตรฐาน
คุณวุฒิ

1. จัดการ
เรียนการ
สอนตาม
วัตถุประสงค์
รายวิชา

1. ร้อยละของนักศึกษา
ได้รับการจดัการเรียน
การสอนตาม
วตัถปุระสงค์รายวชิา
2. ร้อยละของนักศึกษา
ที่มผีลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด
3.ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจของนักศึกษาต่อ
ประสิทธภิาพการสอน
4. ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจต่อประสิทธภิาพ
การจดัการเรียนการสอน

1. ร้อยละ 100
2. ร้อยละ 100
3.> 3.51
4. > 3.51

1 กค- 30 
กย.64 

 (กศษ 64)

15,000 1.ค่าสอน 30 ชม*400 = 12,000 
บาท 
2.ค่าเดินทางจากมหาวิทยาลัย
พะเยา 15 คร้ัง x 200 =3,000 บ.

15,000

2.การเรียนรู้
ผ่านกิจกรรม 
พย. 1101 
2(0-6-0) ภาค
การศึกษาที่ 1 
  ชั้นปี 1   รุ่น
 32 จ านวน 80
 คน  และรุ่นที่
 33 จ านวน 80
 คน

เพื่อจัดการ
เรียนการสอน
เป็นไปตาม
กรอบ
มาตรฐาน
คุณวุฒิ

1. จัดการ
เรียนการ
สอนตาม
วัตถุประสงค์
รายวิชา

1. ร้อยละของนักศึกษา
ได้รับการจดัการเรียน
การสอนตาม
วตัถปุระสงค์รายวชิา
2. ร้อยละของนักศึกษา
ที่มผีลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด
3.ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจของนักศึกษาต่อ
ประสิทธภิาพการสอน
4. ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจต่อประสิทธภิาพ
การจดัการเรียนการสอน

1. ร้อยละ 100
2. ร้อยละ 100
3.> 3.51
4. > 3.51

1ตค.- 6 
พย.63    
(กศษ 63) 

1 กค- 30 
กย.64 

 (กศษ 64)

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

แผนงานประจ า กลุ่มการสอน 2 การพยาบาลชุมชนและการพยาบาลจิตเวช

โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน
ผู้รับผิด
 ชอบ

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้ความส าเร็จ
เป้าหมาย

ความส าเร็จ
ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส

รายการ
หมวดงบประมาณ

ac64-gr2-2 

ac64-gr2-3 
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ

โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน
ผู้รับผิด
 ชอบ

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้ความส าเร็จ
เป้าหมาย

ความส าเร็จ
ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส

รายการ
หมวดงบประมาณ

3.การนวดแผน
ไทย  2(1-2-3)
 ล1007 ภาค
การศึกษาที่ 1 
  ชั้นปี 2    
รุ่นที่ 31 
จ านวน 80 คน

เพื่อจัดการ
เรียนการสอน
เป็นไปตาม
กรอบ
มาตรฐาน
คุณวุฒิ

1. จัดการ
เรียนการ
สอนตาม
วัตถุประสงค์
รายวิชา

1. ร้อยละของนักศึกษา
ได้รับการจดัการเรียน
การสอนตาม
วตัถปุระสงค์รายวชิา
2. ร้อยละของนักศึกษา
ที่มผีลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด
3.ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจของนักศึกษาต่อ
ประสิทธภิาพการสอน
4. ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจต่อประสิทธภิาพ
การจดัการเรียนการสอน

1. ร้อยละ 100
2. ร้อยละ 100
3.> 3.51
4. > 3.51

14 มิย - 3 
ตค 64

(กศษ 64)

0 0 0 29,796 กศษ 64 งบ64 
1.ค่าสอน ทฤษฎี 15*400 =6,000 
บ.
2.ค่าสอน lab 30*2*200=12,000
 บ.
3.ค่าเดินทาง  
ปง 73.3กม*2*15 สป*4บ 
= 8,796 บ
4.ค่าวัสดุ3,000 บ   
รวม  29,796 บาท

29,796 อ.สมศรี 
ส./ดร.
อุทัยวรรณ์

4. สุขภาพจิต
และการ
พยาบาลจิต
เวชพย.1219  
3(3-0-6) 
นักศึกษา ปี 2 
รุ่น 30 จ านวน
 99 คน ภาค
การศึกษาที่ 3

เพื่อจัดการ
เรียนการสอน
เป็นไปตาม
กรอบ
มาตรฐาน
คุณวุฒิ

1. จัดการ
เรียนการ
สอนตาม
วัตถุประสงค์
รายวิชา

1. ร้อยละของนักศึกษา
ได้รับการจัดการเรียน
การสอนตาม
วัตถุประสงค์รายวิชา
2. ร้อยละของนักศึกษา
ทีม่ีผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนผ่านเกณฑ์ทีก่ าหนด
3.ค่าเฉล่ียความพงึพอใจ
ของนักศึกษาต่อ
ประสิทธิภาพการสอน
4. ค่าเฉล่ียความพงึ
พอใจต่อประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนการสอน

1. ร้อยละ 100
2. ร้อยละ 100
3.> 3.51
4. > 3.51

15 ก.พ. 64
 -  6 มิ.ย. 64

(กศษ 63)

0 0 5,760 0 ค่าสอนทฤษฎี4ชม.*400 บ.= 1,600 
บ.(อ.รพ.พะเยา)
2.ค่าตอบแทนวทิยากรศึกษาดูงาน
ศุนยบ์ าบัดยาเสพติด4*400=1600
3.ค่าเบี้ยเล้ียงอาจารย์240-2*2 =960
4.ค่าทีพัก 1600 บ.

5,760 0 0 อ.คอย/
ดร.นันทิกา

ac64-gr2-8 

ac64-gr2-10 
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ

โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน
ผู้รับผิด
 ชอบ

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้ความส าเร็จ
เป้าหมาย

ความส าเร็จ
ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส

รายการ
หมวดงบประมาณ

5. การ
พยาบาลชุมชน
 2 พย.1417  
3(3-0-6)  
นักศึกษาปี4 
รุ่น 29 จ านวน
 160 คน ภาค
การศึกษาที่ 1

เพื่อจัดการ
เรียนการสอน
เป็นไปตาม
กรอบ
มาตรฐาน
คุณวุฒิ

1. จัดการ
เรียนการ
สอนตาม
วัตถุประสงค์
รายวิชา

1. ร้อยละของนักศึกษา
ได้รับการจัดการเรียน
การสอนตาม
วัตถุประสงค์รายวิชา
2. ร้อยละของนักศึกษา
ทีม่ีผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนผ่านเกณฑ์ทีก่ าหนด
3.ค่าเฉล่ียความพงึพอใจ
ของนักศึกษาต่อ
ประสิทธิภาพการสอน
4. ค่าเฉล่ียความพงึ
พอใจต่อประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนการสอน

1. ร้อยละ 100
2. ร้อยละ 100
3.> 3.51
4. > 3.51

1 ก.ค. 64 - 
   30 กย.64
        (กศษ
 64 )

0 0 0 3,200 1. ค่าสอนทฤษฎี 
(อภิปรายกลุ่ม) 
3 ชม.*400บ.*2 คน 
=2,400 บ. 
2. ค่าเดินทาง 200*2*2  =800  
บาท

3,200 0 0 ดร.ดลนภา
 /อ.พัชร
บูรณ์

6.การ
รักษาพยาบาล
เบื้องต้น 
2(1-2-3) พย.
1426 
นักศึกษาปี 4 
รุ่น 29 จ านวน
 160 คน ภาค
การศึกษาที่ 1

เพื่อจัดการ
เรียนการสอน
เป็นไปตาม
กรอบ
มาตรฐาน
คุณวุฒิ

1. จัดการ
เรียนการ
สอนตาม
วัตถุประสงค์
รายวิชา

1. ร้อยละของนักศึกษา
ได้รับการจัดการเรียน
การสอนตาม
วัตถุประสงค์รายวิชา
2. ร้อยละของนักศึกษา
ทีม่ีผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนผ่านเกณฑ์ทีก่ าหนด
3.ค่าเฉล่ียความพงึพอใจ
ของนักศึกษาต่อ
ประสิทธิภาพการสอน
4. ค่าเฉล่ียความพงึ
พอใจต่อประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนการสอน

1. ร้อยละ 100
2. ร้อยละ 100
3.> 3.51
4. > 3.51

1 ก.ค. 64 - 
   30 กย.64
        (กศษ
 64 )

0 0 0 17,000 1). ค่าสอนทฤษฎี15 ชม*400 บ.=
6,000 บ.
 ค่าสอนทดลอง 30 ชม*200 บ.=
6,000 บ.
 2).ค่าเดินทาง=5,000 บ. จ านวน 
15 คร้ัง 
( โรงพยาบาลปง จุน ดอกค าใต้ ภู
กามยาว)

17,000 0 0 อ.เอก
พันธ์/อ.
อัมพร

0 0 5,760 64,996 0 70,756 0 0 0รวมงบประมาณภาคทฤษฎี

ac64-gr2-12 

ac64-gr2-13 
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ

โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน
ผู้รับผิด
 ชอบ

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้ความส าเร็จ
เป้าหมาย

ความส าเร็จ
ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส

รายการ
หมวดงบประมาณ

7.โครงการฝึก
ปฏิบัติวิชา
ปฏิบัติการ
พยาบาลขุมชน
 1 พย.1316  
2(0-8-0)  
นักศึกษาปี 3 
รุ่น 29 จ านวน
 160 คน ภาค
การศึกษาที่ 3

เพื่อจัดการ
เรียนการสอน
เป็นไปตาม
กรอบ
มาตรฐาน
คุณวุฒิ

1. จัดการ
เรียนการ
สอนตาม
วัตถุประสงค์
รายวิชา

1. ร้อยละของนักศึกษา
ได้รับการจดัการเรียน
การสอนตาม
วตัถปุระสงค์รายวชิา
2. ร้อยละของนักศึกษา
ที่มผีลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด
3.ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจของนักศึกษาต่อ
ประสิทธภิาพการสอน
4. ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจต่อประสิทธภิาพ
การจดัการเรียนการสอน

1. ร้อยละ 100
2. ร้อยละ 100
3.> 3.51
4. > 3.51

22 ก.พ. 64 -
13 มิ.ย 64 
(กศษ 63)

0 0 46,000 0 1.ค่าควบคุมการฝึก
= 16,000 บ.
( 160 คน*100 บ.)
2.ค่าปฐมนิเทศ 
= 6,000 บ 
(150*2 ชม*4 กลุ่ม * 5 แหล่งฝึก )
3.ค่าสอนในคลินิก 
= 24,000 บาท. 
(150*2 *4 คร้ัง *4 กลุ่ม * 5 แหล่ง
ฝึก)

46,000 0 0 อ.หทัยรัตน์
 /
อ.วรัญญา
กรณ์

ac64-gr2-14 
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ

โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน
ผู้รับผิด
 ชอบ

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้ความส าเร็จ
เป้าหมาย

ความส าเร็จ
ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส

รายการ
หมวดงบประมาณ

8.โครงการฝึก
ปฏิบัติวิชา
ปฏิบัติ
สุขภาพจิต
และการ
พยาบาลจิตเวช
 พย. 1320 
 3(0-9-0) 
นักศึกษาปี 3  
รุ่น 30 จ านวน
 99 คน ภาค
การศึกษาที่ 1

เพื่อจัดการ
เรียนการสอน
เป็นไปตาม
กรอบ
มาตรฐาน
คุณวุฒิ

1. จัดการ
เรียนการ
สอนตาม
วัตถุประสงค์
รายวิชา

1. ร้อยละของนักศึกษา
ได้รับการจดัการเรียน
การสอนตาม
วตัถปุระสงค์รายวชิา
2. ร้อยละของนักศึกษา
ที่มผีลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด
3.ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจของนักศึกษาต่อ
ประสิทธภิาพการสอน
4. ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจต่อประสิทธภิาพ
การจดัการเรียนการสอน

1. ร้อยละ 100
2. ร้อยละ 100
3.> 3.51
4. > 3.51

122,072 0 028 ก.ค.64 -
 30 ก.ย.64 
(กศษ 64) 
3 กลุ่มใหญ่ 
(11 กลุ่ม
ย่อย)

0 0 0 122,072 1.ค่าควบคุมการฝึกเดือนละ100 บ.*1
เดือน* 78 คน= 7,800 บ
2.ค่าปฐมนิเทศวอร์ดรพช. 2 รพ. 150
 บ.*2 ชม.* 11 กลุ่มยอ่ย=3,300 บ
3.ค่าปฐมนิเทศฝุายการรพ.สวนปรุง
150 บ.*2 ชม.* 6 กลุ่มยอ่ย=1,800 บ
4. ค่าปฐมนิเทศวอร์ดรพ.สวนปรุง150
 บ.*2 ชม.* 11 กลุ่มยอ่ย=3,300 บ
5.ค่าสอนในคลินิกรพ.สวนปรุง(ECT) 
1คร้ัง*150บ*2ชม.*11 กลุ่มยอ่ย=
3,300 บ.
 6.ค่าสอนในคลินิกรพ.สวนปรุง
(กจิกรรมบ าบัด) 1คร้ัง*150บ*2ชม.*6
 กลุ่มยอ่ย=1,800 บ
7.ค่าสอนในคลินิกรพช. 2 รพ. 2 คร้ัง*
150บ*2ชม.*11 กลุ่มยอ่ย=6,600 บ.
8.ค่าที่พักรวมทั้งแหล่งฝึกเชยีงค าและ
สวนปรุง= 3 เดือน*3 คน* 4500 = 
40,500 บ.  
9.ค่าเดินทางไป-กลับ รพ.เชยีงค า = 
80 กม.*2*4 บาท*2 คน = 1,280 
บาท    10.ค่าเดินทางไป-กลับ รพ.
สวนปรุง จ.เชยีงใหม ่= 153 กม.*2*4
 บาท*3 คน = 3,672 บาท 
11.ค่าเบี้ยเล้ียง  3 เดือน = 27 วนั*
240 บาท *7คน = 45,360 บาท       
             12.ค่าเบี้ยเล้ียง 2 สัปดาห์
 =14 วนั*240 บาท *1คน = 3,360 
บาท

ac64-gr2-18 
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ

โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน
ผู้รับผิด
 ชอบ

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้ความส าเร็จ
เป้าหมาย

ความส าเร็จ
ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส

รายการ
หมวดงบประมาณ

0 0 46,000 122,072 168,072 0 0 0

0 0 51,760 187,068 238,828 0 0 0

8.โครงการฝึก
ปฏิบัติวิชา
ปฏิบัติ
สุขภาพจิต
และการ
พยาบาลจิตเวช
 พย. 1320 
 3(0-9-0) 
นักศึกษาปี 3  
รุ่น 30 จ านวน
 99 คน ภาค
การศึกษาที่ 1

รวมงบประมาณภาคปฏิบัติ

รวมงบประมาณแผนประจ ากลุ่มการสอน 2 (วิชาการ)

เพื่อจัดการ
เรียนการสอน
เป็นไปตาม
กรอบ
มาตรฐาน
คุณวุฒิ

1. จัดการ
เรียนการ
สอนตาม
วัตถุประสงค์
รายวิชา

1. ร้อยละของนักศึกษา
ได้รับการจดัการเรียน
การสอนตาม
วตัถปุระสงค์รายวชิา
2. ร้อยละของนักศึกษา
ที่มผีลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด
3.ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจของนักศึกษาต่อ
ประสิทธภิาพการสอน
4. ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจต่อประสิทธภิาพ
การจดัการเรียนการสอน

1. ร้อยละ 100
2. ร้อยละ 100
3.> 3.51
4. > 3.51

122,072 0 028 ก.ค.64 -
 30 ก.ย.64 
(กศษ 64) 
3 กลุ่มใหญ่ 
(11 กลุ่ม
ย่อย)

0 0 0 122,072 1.ค่าควบคุมการฝึกเดือนละ100 บ.*1
เดือน* 78 คน= 7,800 บ
2.ค่าปฐมนิเทศวอร์ดรพช. 2 รพ. 150
 บ.*2 ชม.* 11 กลุ่มยอ่ย=3,300 บ
3.ค่าปฐมนิเทศฝุายการรพ.สวนปรุง
150 บ.*2 ชม.* 6 กลุ่มยอ่ย=1,800 บ
4. ค่าปฐมนิเทศวอร์ดรพ.สวนปรุง150
 บ.*2 ชม.* 11 กลุ่มยอ่ย=3,300 บ
5.ค่าสอนในคลินิกรพ.สวนปรุง(ECT) 
1คร้ัง*150บ*2ชม.*11 กลุ่มยอ่ย=
3,300 บ.
 6.ค่าสอนในคลินิกรพ.สวนปรุง
(กจิกรรมบ าบัด) 1คร้ัง*150บ*2ชม.*6
 กลุ่มยอ่ย=1,800 บ
7.ค่าสอนในคลินิกรพช. 2 รพ. 2 คร้ัง*
150บ*2ชม.*11 กลุ่มยอ่ย=6,600 บ.
8.ค่าที่พักรวมทั้งแหล่งฝึกเชยีงค าและ
สวนปรุง= 3 เดือน*3 คน* 4500 = 
40,500 บ.  
9.ค่าเดินทางไป-กลับ รพ.เชยีงค า = 
80 กม.*2*4 บาท*2 คน = 1,280 
บาท    10.ค่าเดินทางไป-กลับ รพ.
สวนปรุง จ.เชยีงใหม ่= 153 กม.*2*4
 บาท*3 คน = 3,672 บาท 
11.ค่าเบี้ยเล้ียง  3 เดือน = 27 วนั*
240 บาท *7คน = 45,360 บาท       
             12.ค่าเบี้ยเล้ียง 2 สัปดาห์
 =14 วนั*240 บาท *1คน = 3,360 
บาท
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ
1. ภาษาไทยเชิง
วิชาการ
 L.1101
 2(2-0-4) 

 ปี 1 รุ่น32
 (28มิย.64-กย.
64)
 ภาคเรียนที่ 1

1.เพื่อจัดการ
เรียนการสอนให้
ได้ผลลัพธ์ตาม
กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ
 2.เพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้ใน
ศตวรรษที2่1(
ด้านการส่ือสาร)

จัดการเรียน
การสอนจัดการ
เรียนการสอน
ตาม
วัตถุประสงค์
รายวิชา

1. ร้อยละของนักศึกษา
ได้รับการจดัการเรียน
การสอนตาม
วตัถปุระสงค์รายวชิา
2. ร้อยละของนักศึกษา
ที่มผีลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด
3.ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจของนักศึกษาต่อ
ประสิทธภิาพการสอน
4. ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจต่อประสิทธภิาพ
การจดัการเรียนการสอน

1. ร้อยละ 100
2. ร้อยละ 100
3.> 3.51
4. > 3.51

28มิย.64-
กย.64

0 0 0 15,000 1.ค่าสอน 30ชม.x400 บ.=
12,000บ.
 2. ค่าเดินทาง 15 คร้ังx200=
3000 บาท(ค่าสอน 12,000 ค่า
เดินทาง 3,000)
 รวมทั้งหมด 15,000 บาท

15,000 0 0 อ.ทิติยา, 
 อ.วรินทร์

ธร

2.วิทยาศาสตร์
เพื่อการ
ด ารงชีวิต
Sc.1102
2(2-0-4)

 ปี 1 รุ่น32
 (28มิย.64-กย.
64)
 ภาคเรียนที่ 1

1.เพื่อจัดการ
เรียนการสอนให้
ได้ผลลัพธ์ตาม
กรอบมาตรฐาน
คุณวุมิ

จัดการเรียน
การสอนจัดการ
เรียนการสอน
ตาม
วัตถุประสงค์
รายวิชา

1. ร้อยละของนักศึกษา
ได้รับการจดัการเรียน
การสอนตาม
วตัถปุระสงค์รายวชิา
2. ร้อยละของนักศึกษา
ที่มผีลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด
3.ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจของนักศึกษาต่อ
ประสิทธภิาพการสอน
4. ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจต่อประสิทธภิาพ
การจดัการเรียนการสอน

1. ร้อยละ 100
2. ร้อยละ 100
3.> 3.51
4. > 3.51

(28มิย.64-
กย.64)

0 0 0 15,000 ชั้นปี1 รุ่น 32 (28มิย.64-กย.64)
 1.ค่าสอน 30ชม.x400 บ.=
12,000บ.
 2. ค่าเดินทาง 15 คร้ังx200=
3000 บาท(ค่าสอน 12,000 ค่า
เดินทาง 3,000)
 รวมทั้งหมด 15,000 บาท

15,000 0 0 อ.ทิติยา, 
อ. บ าเพ็ญ

แผนงานประจ า กลุ่มการสอน 3

โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ 2563 รายละเอียดการใช้เงิน
ผู้รับผิด
 ชอบ

ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส
รายการเบิกจ่าย

หมวดงบประมาณวัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้ความส าเร็จ
เป้าหมาย

ความส าเร็จ

ac64-gr3-2 

ac64-gr3-4 
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ

โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ 2563 รายละเอียดการใช้เงิน
ผู้รับผิด
 ชอบ

ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส
รายการเบิกจ่าย

หมวดงบประมาณวัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้ความส าเร็จ
เป้าหมาย

ความส าเร็จ

3. คณิตศาตร์
ส าหรับยุค
เทคโนโลยี
 Sc.1101
  2(2-0-4)

 ปี 1 รุ่น 32
 (มิ.ย.- ต.ค. 64)
 ภาคเรียนที่ 1

1.เพื่อจัดการ
เรียนการสอนให้
ได้ผลลัพธ์ตาม
กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ
 2.เพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้ใน
ศตวรรษที2่1 
(ด้านการคิด )

                   
                   
                   
                   
              1-
ต.ค.-2563

1. ร้อยละของนักศึกษา
ได้รับการจดัการเรียน
การสอนตาม
วตัถปุระสงค์รายวชิา
2. ร้อยละของนักศึกษา
ที่มผีลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด
3.ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจของนักศึกษาต่อ
ประสิทธภิาพการสอน
4. ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจต่อประสิทธภิาพ
การจดัการเรียนการสอน

1. ร้อยละ 100
2. ร้อยละ 100
3.> 3.51
4. > 3.51

มิ.ย.- ต.ค.
64

0 0 0 15,000 ชั้นปี1 รุ่น 32 (มิ.ย.-ต.ค.64)
 1.ค่าสอน 30ชม.x400 บ.=
12,000บ.
 2. ค่าเดินทาง 3,000 บาท

15,000 0 0 อ.ฐิติพร
 อ.ดลฤดี

4. เภสัชวิทยา
 P.1207
  3(3-0-6)

 ปี 2 รุ่น31
 (มิย.-กย.64)
 ภาคเรียนที่ 1

1.เพื่อจัดการ
เรียนการสอนให้
ได้ผลลัพธ์ตาม
กรอบมาตรฐาน
คุณวุมิ

จัดการเรียน
การสอนจัดการ
เรียนการสอน
ตาม
วัตถุประสงค์
รายวิชา

1. ร้อยละของนักศึกษา
ได้รับการจดัการเรียน
การสอนตาม
วตัถปุระสงค์รายวชิา
2. ร้อยละของนักศึกษา
ที่มผีลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด
3.ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจของนักศึกษาต่อ
ประสิทธภิาพการสอน
4. ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจต่อประสิทธภิาพ
การจดัการเรียนการสอน

1. ร้อยละ 100
2. ร้อยละ 100
3.> 3.51
4. > 3.51

มิย.64-กย.
64

0 0 0 18000 ชั้นปี2 รุ่น 31 (มิย.63-กย.63)
 1.ค่าสอนทฤษฎี 45 ชม.x400
บ=18000 บาท

18000 0 0 อ.อรทัย อ.
ฐิติพร

ac64-gr3-6 

ac64-gr3-8 
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ

โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ 2563 รายละเอียดการใช้เงิน
ผู้รับผิด
 ชอบ

ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส
รายการเบิกจ่าย

หมวดงบประมาณวัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้ความส าเร็จ
เป้าหมาย

ความส าเร็จ

5. การส่ือสาร 
การสอนและการ
ให้ค าปรึกษา
ด้านสุขภาพ 
 Nu.1204
  2(1-2-3)
 ภาคเรียนที่ 1 ปี
 2

1.เพื่อจัดการ
เรียนการสอนให้
ได้ผลลัพธ์ตาม
กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ 2.เพื่อ
ส่งเสริมการ
เรียนรู้ใน
ศตวรรษที2่1 
(ด้านการส่ือสาร)

จัดการเรียน
การสอนจัดการ
เรียนการสอน
ตาม
วัตถุประสงค์
รายวิชา

1. ร้อยละของนักศึกษา
ได้รับการจดัการเรียน
การสอนตาม
วตัถปุระสงค์รายวชิา
2. ร้อยละของนักศึกษา
ที่มผีลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด
3.ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจของนักศึกษาต่อ
ประสิทธภิาพการสอน
4. ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจต่อประสิทธภิาพ
การจดัการเรียนการสอน

1. ร้อยละ 100
2. ร้อยละ 100
3.> 3.51
4. > 3.51

14 มิ.ย.-10
 ตค.64

0 0 0 0 ไม่ใช้งบ 0 0 0 อ.วรรณิภา
 อ.บ าเพ็ญ

6. พืชและ
สมุนไพร
 E.1005
  2(2-0-4)
 
 ปี2รุ่น31
 (14มิย.64-30
กย.64)
 ภาคเรียนที่ 1
 ปี 2

1.เพื่อจัดการ
เรียนการสอนให้
ได้ผลลัพธ์ตาม
กรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิ
 2.เพื่อบูรณา
การการเรียน

การสอนกับการ
ท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญา

จัดการเรียน
การสอนจัดการ
เรียนการสอน
ตาม
วัตถุประสงค์
รายวิชา

1. ร้อยละของนักศึกษา
ได้รับการจดัการเรียน
การสอนตาม
วตัถปุระสงค์รายวชิา
2. ร้อยละของนักศึกษา
ที่มผีลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด
3.ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจของนักศึกษาต่อ
ประสิทธภิาพการสอน
4. ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจต่อประสิทธภิาพ
การจดัการเรียนการสอน

1. ร้อยละ 100
2. ร้อยละ 100
3.> 3.51
4. > 3.51

ปี2รุ่น31
 14มิย.

64-30กย.
64

0 0 0 27,340 ปี2รุ่น30 (มิย.-กย.64)
 1.ค่าสอนทฤษฎี 30ชม.x400 =
 12,000บ.
 2.ค่าเดินทาง (2ท่าน)= 5,340 
 3. โครงการบูรณาการงานท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับการ
ส่งเสริมสุขภาพ(10,000บ.)
 - ค่าจ้างเหมารถ 7200 บาท
 - ค่าวัสดุอุปกรณ์ส าหรับ
นวัตกรรมการดูแลสุขภาพ 
ได้แก่ ผ้าดิบ พืชสมุนไพร ไวนิล
น าเสนอ ฯลฯ 2800 บาท
รวมทั้งส้ิน 27,340 บาท

27,340 0 0 อ.สุภาภรณ์
 อ.ทิติยา

ac64-gr3-9 

ac64-gr3-12 
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ

โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ 2563 รายละเอียดการใช้เงิน
ผู้รับผิด
 ชอบ

ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส
รายการเบิกจ่าย

หมวดงบประมาณวัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้ความส าเร็จ
เป้าหมาย

ความส าเร็จ

7. การพัฒนา
บุคลิคภาพและ
วุฒิภาวะทาง
อารมณ์ E1101  
  2(2-0-4) ป4ี 
รุ่น 29 (มิย64-
กย.64)

1.เพื่อจัดการ
เรียนการสอนให้
ได้ผลลัพธ์ตาม
กรอบมาตรฐาน
คุณวุมิ

จัดการเรียน
การสอนจัดการ
เรียนการสอน
ตาม
วัตถุประสงค์
รายวิชา

1. ร้อยละของนักศึกษา
ได้รับการจดัการเรียน
การสอนตาม
วตัถปุระสงค์รายวชิา
2. ร้อยละของนักศึกษา
ที่มผีลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด
3.ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจของนักศึกษาต่อ
ประสิทธภิาพการสอน
4. ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจต่อประสิทธภิาพ
การจดัการเรียนการสอน

1. ร้อยละ 100
2. ร้อยละ 100
3.> 3.51
4. > 3.51

ปี4 รุ่น29  
(28มิย

64-12กย.
64)

2,840 ปี4รุ่น29 (มิย.-กย.64)
 1.ค่าสอนทฤษฎี (วิทยากร) 4
ชม.x400 = 1,600บ.
 2.ค่าเดินทาง ไป กลับ 
เชียงใหม่ 155x4= 1,240บ.
 3. รวมทั้งส้ิน 2,840 บาท

2,840 อ.วรินทร์
ธร อ.จรรยา

8.การพยาบาล
มารดาและทารก
 1
 Nu.1221
 3(3-0-6)
 ปี2 รุ่น 31
 (มค.-พค.64)
 ภาคเรียนที่ 3
 ปี 2

1.เพื่อจัดการ
เรียนการสอนให้
ได้ผลลัพธ์ตาม
กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ
 2.เพื่อบูรณา
การการเรียน
การสอนกับ
บริการวิชาการ

จัดการเรียน
การสอนจัดการ
เรียนการสอน
ตาม
วัตถุประสงค์
รายวิชา

1. ร้อยละของนักศึกษา
ได้รับการจดัการเรียน
การสอนตาม
วตัถปุระสงค์รายวชิา
2. ร้อยละของนักศึกษา
ที่มผีลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด
3.ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจของนักศึกษาต่อ
ประสิทธภิาพการสอน
4. ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจต่อประสิทธภิาพ
การจดัการเรียนการสอน

1. ร้อยละ 100
2. ร้อยละ 100
3.> 3.51
4. > 3.51

24มค.-15
พค.64)

0 0 1,600 0 1.ค่าสอน 4ชม.x400บ= 1,600
บ.

1,600 0 0 อ.ดลฤดี 
อ.วรรณิภา

ac64-gr3-13 

ac64-gr3-14 
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ

โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ 2563 รายละเอียดการใช้เงิน
ผู้รับผิด
 ชอบ

ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส
รายการเบิกจ่าย

หมวดงบประมาณวัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้ความส าเร็จ
เป้าหมาย

ความส าเร็จ

9. การพยาบาล
มารดาทารก
และการผดุง
ครรภ์ 2
ปี4รุ่น29 (28 
กค. 12 กย.64)

1.เพื่อจัดการ
เรียนการสอนให้
ได้ผลลัพธ์ตาม
กรอบมาตรฐาน
คุณวุมิ
 2.เพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้ใน
ศตวรรษที2่1(
ด้านการคิด
อย่างมี
วิจารณญาณ)

จัดการเรียน
การสอนจัดการ
เรียนการสอน
ตาม
วัตถุประสงค์
รายวิชา

1. ร้อยละของนักศึกษา
ได้รับการจดัการเรียน
การสอนตาม
วตัถปุระสงค์รายวชิา
2. ร้อยละของนักศึกษา
ที่มผีลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด
3.ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจของนักศึกษาต่อ
ประสิทธภิาพการสอน
4. ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจต่อประสิทธภิาพ
การจดัการเรียนการสอน

1. ร้อยละ 100
2. ร้อยละ 100
3.> 3.51
4. > 3.51

ป4ี รุ่น29 
 28 กค. 
12 กย.64

0 0 0 2800 ปี 4 รุ่น 29 (กค. - กย 64) 1.
ค่าสอน 7ชม.x400บ= 2800 บ.

2,800 อ.บ าเพ็ญ 
อ. วรินทร์

ธร

ac64-gr3-15 
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ

โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ 2563 รายละเอียดการใช้เงิน
ผู้รับผิด
 ชอบ

ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส
รายการเบิกจ่าย

หมวดงบประมาณวัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้ความส าเร็จ
เป้าหมาย

ความส าเร็จ

10.โครงการฝึก
ปฏิบัติวิชา
ปฏิบัติการ
พยาบาลมารดา
ทารก และการ
ผดุงครรภ์ 1 
 N.1322
  
 (22กพ.-6มิย.64)
 ภาคเรียนที่ 3
 ปี3รุ่น 29

1.เพื่อจัดการ
เรียนการสอนให้
ได้ผลลัพธ์ตาม
กรอบมาตรฐาน
คุณวุมิ
 2.เพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้ใน
ศตวรรษที2่1(
ด้านการคิด
อย่างมี
วิจารณญาณ)

จัดการเรียน
การสอน
ภาคปฏิบัติ
โรงพยาบาล
พะเยา ,
เชียงรายและ
เชียงค า จ านวน
 4กลุ่มๆ ละ 7 
คน รวม 160 
คน

1. ร้อยละของนักศึกษา
ได้รับการฝึกปฏิบัติการ
พยาบาลมารดาทารก
และการผดุงครรภ์1 
ตามวตัถปุระสงค์รายวชิา
2. ร้อยละของนักศึกษา
ที่มผีลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด
3.ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจของนักศึกษาต่อ
ประสิทธภิาพการสอน
4. ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจต่อประสิทธภิาพ
การจดัการเรียนการสอน

1. ร้อยละ 100
2. ร้อยละ 100
3.> 3.51
4. > 3.51

ปี3รุ่น 29
 (22กพ.-6
มิย.64)

0 0 210,880 0 ปี3รุ่น 29(22กพ.-6 มยิ.64)
1.ค่าตอบแทนแหล่งฝึก(75 บ.x 
160 คน)= 12,000
2.ค่าปฐมนิเทศฝุายการพยาบาล
(150 บ.X2ชม.X4กลุ่มX3รพ.)=
3,600 บ.
3.ค่าปฐมนิเทศแผนก(150บ.x 2 
ชมX 4 กลุ่มx 2 แผนกx 3 รพ. ) =
 7,200 บ.
4.ค่าสอนในคลินิก(150บ.x 2 ชม.
X12 สัปดาห์x 2 แผนกx 3 รพ.)
 =21,600 บ
5. ค่าที่พัก(4,500 บ.x 4 คนx4 
กลุ่ม) =72,000 บ.
6.ค่าเบี้ยเล้ียงสอนภาคปฏิบัตินอก
สถาบัน240 บ.x 20 วนั.x 4คนx4
 กลุ่ม= 75,840 บ.
7.ค่าเดินทาง1,000บ.x4คน x4 
กลุ่ม= 16,000 
9.ค่าเบี้ยเล้ียงประสานแผน(240บx
 10คน) =2,400 บ.

210,880 0 0 อ.เกศินี
 อ.ดลฤดี

ac64-gr3-17 
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ

โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ 2563 รายละเอียดการใช้เงิน
ผู้รับผิด
 ชอบ

ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส
รายการเบิกจ่าย

หมวดงบประมาณวัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้ความส าเร็จ
เป้าหมาย

ความส าเร็จ

11. โครงการฝีก
ภาคปฏิบัติการ
พยาบาลมารดา
ทารกและการ
ผดุงครรภ์ 1 
 N.1322
  ( 26 กค.64-30
 กย.64) 3กลุ่ม
แรก
 ภาคเรียนที่ 1
 ปี3รุ่น 30

1.เพื่อจัดการ
เรียนการสอนให้
ได้ผลลัพธ์ตาม
กรอบมาตรฐาน
คุณวุมิ
 2.เพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้ใน
ศตวรรษที2่1(
ด้านการคิด
อย่างมี
วิจารณญาณ)

จัดการเรียน
การสอน
ภาคปฏิบัติ
โรงพยาบาล
พะเยา 
เชียงรายจ านวน
 3กลุ่มๆ ละ 
21-28 คน รวม
 69 คน

1. ร้อยละของนักศึกษา
ได้รับการฝึกปฏิบัติการ
พยาบาลมารดาทารก
และการผดุงครรภ์1 
ตามวตัถปุระสงค์รายวชิา
2. ร้อยละของนักศึกษา
ที่มผีลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด
3.ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจของนักศึกษาต่อ
ประสิทธภิาพการสอน
4. ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจต่อประสิทธภิาพ
การจดัการเรียนการสอน

1. ร้อยละ 100
2. ร้อยละ 100
3.> 3.51
4. > 3.51

26 กค.
64-30 กย.

64

0 0 0 86,865 1.ค่าตอบแทนแหล่งฝึก (75 บ.x
 99 คน) =7,425บ. 
2.ค่าปฐมนิเทศฝุายการพยาบาล
 (150บX2ชม.X3กลุ่มX2รพ.)=
1,800บ.
3.ค่าปฐมนิเทศแผนก(150บ.X2
ชม.X3กลุ่มX2 แผนกX2รพ)=
3,600บ. 
4.ค่าสอนในคลินิก (150 บ.x2
ชม.x3กลุ่มX9 สป.X2 แผนกx2
รพ. )=10,800บ.
5.ค่าที่พัก (4,500 บ.x2 คนx3
กลุ่ม) =27,000บ.
6.ค่าเบี้ยเล้ียงสอนภาคปฏิบัติ
นอกสถาบัน 240บ.x20วันx2
คนx3กลุ่ม=28,800 บ.
7.ค่าเดินทาง 1,000บ.X2 คน
x3กลุ่ม =6,000 บ. 
8.ค่าเบี้ยเล้ียงประสานแผน 
(240บx 6คน.) =1,440บ.

86,865 0 0 0

0 0 212,480 182,845 395,325 0 0 0รวมงบประมาณแผนประจ ากลุ่มการสอน 3 (วิชาการ)

ac64-gr3-18 
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ

1.วิชากาย
วิภาคศาสตร์
และสรีรวิทยา 
1(3 หน่วยกิต)
ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 
32 จ านวน 
99100 คน

เพื่อให้
นักศึกษามึ
ความรู้ความ
เข้าใจในวิชา
กายวิภาค
ศาสตร์และ
สรีรวิทยา 1

จัดการเรียน
การสอนจัดการ
เรียนการสอน
ตาม
วัตถุประสงค์
รายวิชา

1. ร้อยละของ
นักศึกษาได้รับการ
จดัการเรียนการ
สอนตาม
วตัถปุระสงค์รายวชิา 
2. ร้อยละของ
นักศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนด 
3.ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจของนักศึกษา
ต่อประสิทธภิาพ
การสอน 
4. ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจต่อ
ประสิทธภิาพการ
จดัการเรียนการสอน

1. ร้อยละ 
100
2. ร้อยละ 
100
3.> 3.51
4. > 3.51

28 ก.ค.-30
 ก.ย.64

0 0 0 42,000 1. ค่าตอบการสอนภาคทฤษฎี 30 
ชั่วโมงๆ ละ 400 บาท = 12,000 บาท
2.ค่าตอบแทนการสอนภาคทดลอง 30
 ชั่วโมงๆ ละ 200 บาท * 2 กลุ่ม * 2 
คน = 24,000 บาท
3. ค่าพาหนะเดินทางอาจารยพ์ิเศษ 
200 บาท จ านวน 15 คร้ัง * 2 คน = 
6,000 บาท

รวมเป็นเงิน 42,000 บาท

42,000 อ.วราภรณ์
 ศรีจันทร์
พาล

แผนงานการเรียนการสอน การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุปีการศึกษา 2564

โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้ความส าเร็จ
เป้าหมาย

ความส าเร็จ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

รายละเอียดการใช้เงิน
ผู้รับผิด
ชอบ

ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส
รายการเบิกจ่าย

งบประมาณ

กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎี

ac64-gr4-2 
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ

โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้ความส าเร็จ
เป้าหมาย

ความส าเร็จ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

รายละเอียดการใช้เงิน
ผู้รับผิด
ชอบ

ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส
รายการเบิกจ่าย

งบประมาณ

กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎี2.วิชาการ
พยาบาล
ผู้สูงอายุ (2 
หน่วยกิต)
ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 
30 จ านวน 99
 คน

เพื่อให้
นักศึกษามึ
ความรู้ความ
เข้าใจใน
วิชาการ
พยาบาล
ผู้สูงอายุ

จัดการเรียน
การสอนจัดการ
เรียนการสอน
ตาม
วัตถุประสงค์
รายวิชา

1. ร้อยละของ
นักศึกษาได้รับการ
จัดการเรียนการ
สอนตาม
วัตถุประสงค์
รายวิชา 
2. ร้อยละของ
นักศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนด 
3.ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจของ
นักศึกษาต่อ
ประสิทธิภาพการ
สอน 
4. ค่าเฉล่ียความ
พึงพอใจต่อ
ประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการ
สอน

1. ร้อยละ 
100
2. ร้อยละ 
100
3.> 3.51
4. > 3.51

15 ก.พ.
64-6 มิ.ย.64

0 0 27,600 0 1.ค่าตอบแทนการสอนภาคทฤษฎี 4 
ชั่วโมงๆละ 400 บาท = 1,600 บาท
ค่าศึกษาดูงาน 
1.ค่าตอบแทนวทิยากรศึกษาดูงานวนั
ละ 400 *2 ชม. * *6 *4 กลุ่ม = 
19,200บาท
2เบี้ยเล้ียงอาจารย ์4 คน* 2 วน้* 240
 บาท =1,920 บาท 
3. ค่าเบี้ยเล้ียงพขร.1 คน* 2 วน้ = 
480 บาท
4.ค่าทั่2พักอาจารย ์2 ห้อง 1 คืนๆละ 
1600 บาท 
5.ค่าน้ ามนัเชื้อเพลิงรถตู้ 2000 บาท
6.ค่าเหมาจา่ยที่พัก พขร.1 คน* 800 
บาท
รวมเป็นเงิน 27,600 บาท

27,600 0 0 ดร.ปรัศนี 
ศรีกัน

ac64-gr4-8 
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ

โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้ความส าเร็จ
เป้าหมาย

ความส าเร็จ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

รายละเอียดการใช้เงิน
ผู้รับผิด
ชอบ

ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส
รายการเบิกจ่าย

งบประมาณ

กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎี3.วิชาการ
พยาบาลผู้ใหญ่
 2(2 หน่วยกิต)
ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 
30 จ านวน 99
 คน

เพื่อให้
นักศึกษามึ
ความรู้ความ
เข้าใจใน
วิชาการ
พยาบาลผู้ใหญ่
 2

จัดการเรียน
การสอนจัดการ
เรียนการสอน
ตาม
วัตถุประสงค์
รายวิชา

1. ร้อยละของ
นักศึกษาได้รับการ
จัดการเรียนการ
สอนตาม
วัตถุประสงค์
รายวิชา 
2. ร้อยละของ
นักศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนด 
3.ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจของ
นักศึกษาต่อ
ประสิทธิภาพการ
สอน 
4. ค่าเฉล่ียความ
พึงพอใจต่อ
ประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการ
สอน

1. ร้อยละ 
100
2. ร้อยละ 
100
3.> 3.51
4. > 3.51

15 ก.พ.
64-6 มิ.ย.64

0 0 4800 0 1.ค่าตอบแทนการสอนภาคทฤษฎี 6 
ชั่วโมงๆ ละ 400 บาท = 2,400 บาท
2. ค่าพาหนะเดินทางอาจารยพ์ิเศษ 
100 กโิลเมตร * 4 กม.* 3 คร้ัง*2 
รอบ = 2,400 บาท
รวมเป็นเงิน 4,800 บาท

4,800 0 0 อ.ชลธิมา 
ปิ่นสกุล

ac64-gr4-10 
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ

โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้ความส าเร็จ
เป้าหมาย

ความส าเร็จ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

รายละเอียดการใช้เงิน
ผู้รับผิด
ชอบ

ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส
รายการเบิกจ่าย

งบประมาณ

กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎี4.วิชาพยาธิ
สรีรวิทยา (3 
หน่วยกิต)ชั้นปี
ที่ 2 รุ่นที่ 31 
จ านวน 80 คน

เพื่อให้
นักศึกษามึ
ความรู้ความ
เข้าใจในวิชา
พยาธิสรีรวิทยา

จัดการเรียน
การสอนจัดการ
เรียนการสอน
ตาม
วัตถุประสงค์
รายวิชา

1. ร้อยละของ
นักศึกษาได้รับการ
จัดการเรียนการ
สอนตาม
วัตถุประสงค์
รายวิชา 
2. ร้อยละของ
นักศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนด 
3.ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจของ
นักศึกษาต่อ
ประสิทธิภาพการ
สอน 
4. ค่าเฉล่ียความ
พึงพอใจต่อ
ประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการ
สอน

1. ร้อยละ 
100
2. ร้อยละ 
100
3.> 3.51
4. > 3.51

14มิ.ย.-3 
ต.ค.64

0 0 0 22960 1.ค่าตอบแทนการสอนภาคทฤษฎี 45
 ชม.ๆละ 400 บาท =18,000 บาท
2.ค่าสอนนอกเวลา extra lecture 
จ านวน 5 ชั่วโมงๆละ 400 บาท = 
2,000 บาท
3.ค่าพาหนะเดินทางอาจารยพ์ิเศษ 
2,960 บาท
รวมเป็นเงิน 22,960 บาท

22,960 0 0 ดร.อรัญญา
 นามวงศ์

0 0 32,400 64,960 0 97,360 0 0รวมงบประมาณวิชาทฤษฎี

ac64-gr4-12 
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ

โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้ความส าเร็จ
เป้าหมาย

ความส าเร็จ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

รายละเอียดการใช้เงิน
ผู้รับผิด
ชอบ

ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส
รายการเบิกจ่าย

งบประมาณ

กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎี5.โครงการฝึก
ปฏิบัติวิชา
ปฏิบัติการ
พยาบาล
ผู้สูงอายุ (2 
หน่วยกิต)
ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 
30 จ านวน 99
 คน

เพื่อให้
นักศึกษาฝึก
ปฏิบัติการ
พยาบาล
ผู้สูงอายุ

จัดการเรียน
การสอน
ภาคปฏิบัติ
โรงพยาบาล
พะเยา จ านวน 
13 กลุ่มๆ ละ 
7-8 คน รวม 99
 คน
รพ.สต. จ านวน
 13 กลุ่มๆ ละ 
7-8 คน รวม 99
 คน

1. ร้อยละของ
นักศึกษาได้รับการ
ฝึกปฏิบัติการ
พยาบาลผู้สูงอายุ
ตามวตัถปุระสงค์
รายวชิา
2. ร้อยละของ
นักศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนด
3.ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจของนักศึกษา
ต่อประสิทธภิาพ
การสอน
4. ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจต่อ
ประสิทธภิาพการ
จดัการเรียนการสอน

1. ร้อยละ 
100
2. ร้อยละ 
100
3.> 3.51
4. > 3.51

2 ก.ค.
64-26 ก.ย.
64

0 0 23,025 1. โรงพยาบาลพะเยา ปฐมนิเทศกลุ่ม
ใหญ่ ฝุายการโรงพยาบาลพะเยา 150
 บาท*2 ชั่วโมง *4 กลุ่ม 1200 บาท
2. แผนกผู้ปุวยนอกและอายรุกรรม
รวม อายรุกรรมชาย รพสต (1 
สัปดาห์/กลุ่ม) 
1.1) ค่าตอบแทนการปฐมนิเทศหอ
ผู้ปุวยนอก อายรุกรรมหญิง อายรุก
รรมชาย รพสต 150 บาท* 1 ชั่วโมง* 
16 กลุ่ม*3 สป =7,200 บาท 
1.2) ค่าตอบแทนการสอนในคลินิก
ของหอผู้ปุวยนอก อายรุกรรมหญิง 
อายรุกรรมชาย รพสต 150 บาท* 1 
ชั่วโมง* 16 กลุ่ม *3 สป=7,200 บาท 
1.3) ค่าตอบแทนแหล่งฝึก 99 คน*75
บาท 7,425 บาท

รวมเป็นเงิน 23,025 บาท

23,025 0 0

ac64-gr4-15 
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ

โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้ความส าเร็จ
เป้าหมาย

ความส าเร็จ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

รายละเอียดการใช้เงิน
ผู้รับผิด
ชอบ

ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส
รายการเบิกจ่าย

งบประมาณ

กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎี6.โครงการฝึก
ปฏิบัติวิชา
ปฏิบัติการ
พยาบาลผู้ใหญ่
 1 (3 หน่วยกิต)
ชั้นปีที่ 3 รุ่น 
30 จ านวน 99
 คน

เพื่อให้
นักศึกษาฝึก
ปฏิบัติวิชา
ปฏิบัติการ
พยาบาลผู้ใหญ่
 1

จัดการเรียน
การสอน
ภาคปฏิบัติ
โรงพยาบาล
พะเยา จ านวน 
13 กลุ่มๆ ละ
7-8 คน รวม 99
 คน

1. ร้อยละของ
นักศึกษา
ได้รับการฝึก
ปฏิบัติการ
พยาบาลผู้ใหญ่
ตามวตัถุ
ประสงค์รายวชิา
2. ร้อยละของ
นักศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนผ่าน
เกณฑ์ที่ก าหนด
3.ค่าเฉล่ียความ
พึงพอใจของ
นักศึกษาต่อ
ประสิทธภิาพ
การสอน
4. ค่าเฉล่ียความ
พึงพอใจต่อ
ประสิทธภิาพ
การจดัการเรียน
การสอน

1. ร้อยละ 
100
2. ร้อยละ 
100
3.> 3.51
4. > 3.51

28 ก.ค.-7 
พ.ย.64

0 0 0 48,900 1.ค่าตอบแทนการฝึกภาคปฏิบัติที่มี
อาจารย์ควบคุม100 บาท*99 คน* 1 
เดือน9,900 บ.
2.ค่าตอนแทนการปฐมนิเทศฝุายการ
พยาบาลรพ.พะเยา150 บาท*2 ชม.* 4 
กลุ่ม1200 บ.
3. ค่าตอบแทนการปฐมนิเทศหอผู้ปุวย
150 บาท*2 ชม.* 28 กลุ่ม8,400 บ.
4. ค่าตอบแทนการสอนในคลินิกของหอ
ผู้ปุวย14 หอผู้ปุวยๆละ300 บาท*2 คร้ัง
8,400 บ.
5. ค่าตอบแทนการศึกษาดูงานแผนกไต
เทียม150 บาท*2 ชม*14 กลุ่ม4,200 
6.ค่าตอบแทนการศึกษาดูงานแผนก
CAPD 150 บาท*2 ชม*14 กลุ่ม4,200 
7.ค่าตอบแทนการศึกษาดูงานแผนก
ศัลยกรรมกระดูก 150 บาท*2 ชม*14 
กลุ่ม4,200 บ.
8.ค่าตอบแทนการศึกษาดูงานแผนก
EENT 150 บาท*2 ชม*14 กลุ่ม4,200 
9.ค่าตอบแทนการศึกษาดูงานแผนกนรี
เวช150 บาท*2 ชม*14 กลุ่ม4,200 บ.
รวมเป็นเงิน 48,900 บาท

48,900 0 0 อ.ปภัชญา 
ธัญปานสิน

ac64-gr4-17 
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ

โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้ความส าเร็จ
เป้าหมาย

ความส าเร็จ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

รายละเอียดการใช้เงิน
ผู้รับผิด
ชอบ

ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส
รายการเบิกจ่าย

งบประมาณ

กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎี7.โครงการฝึก
ปฏิบัติวิชา
ปฏิบัติการ
พยาบาลผู้ใหญ่
 2(3 หน่วยกิต)
ชั้นปีที่ 3 รุ่น 
29 จ านวน159
 คน

เพื่อให้
นักศึกษาฝึก
ปฏิบัติวิชา
ปฏิบัติการ
พยาบาลผู้ใหญ่
 2

จัดการเรียน
การสอน
ภาคปฏิบัติ
โรงพยาบาล
เชียงราย 
จ านวน 16 
กลุ่มๆ ละ 6-7 
คน รวม 111 
คน
โรงพยาบาล
พะเยา จ านวน 
8 กลุ่มๆ ละ 
6-7 คน รวม 48
 คน

1. ร้อยละของ
นักศึกษาได้รับการ
ฝึกปฏิบัติการ
พยาบาลผู้ใหญ่ตาม
วตัถปุระสงค์รายวชิา
2. ร้อยละของ
นักศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนด
3.ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจของนักศึกษา
ต่อประสิทธภิาพ
การสอน
4. ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจต่อ
ประสิทธภิาพการ
จดัการเรียนการสอน

1. ร้อยละ 
100
2. ร้อยละ 
100
3.> 3.51
4. > 3.51

22 ก.พ.-13
 มิ.ย.64

0 0 263,220 0 รพ พะเยา
1.ค่าตอนแทนการปฐมนิเทศฝุายการ
พยาบาลรพ.พะเยา 150 บาท*2 ชม.*
 4 กลุ่ม =1,200 บาท
2.ค่าตอบแทนการฝึกภาคปฏิบัติที่มี
อาจารยค์วบคุม 100 บาท*159 คน* 
1 เดือน = 15,900 บาท
3. ค่าตอบแทนการปฐมนิเทศหอผู้ปุวย
 150 บาท*2 ชม.* 16 กลุ่ม =4,800 
บาท
4. ค่าตอบแทนการสอนในคลินิกของ
หอผู้ปุวย 150 บาท*2 ชม.* 16 กลุ่ม
 =4,800 บาท
5. ค่าศึกษาดูงาน stroke unit และ 
OPD heart 150 บาท*3ชม*16 กลุ่ม
 =7,200 บาท
รพ เชยีงราย
1.ค่าตอนแทนการปฐมนิเทศฝุายการ
พยาบาลรพ.เชยีงราย 150 บาท*2 
ชม.* 4 กลุ่ม = 1,200 บาท

263,220 0 0 อ.สมัยพร 
อาขาล

ac64-gr4-18 
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ

โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้ความส าเร็จ
เป้าหมาย

ความส าเร็จ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

รายละเอียดการใช้เงิน
ผู้รับผิด
ชอบ

ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส
รายการเบิกจ่าย

งบประมาณ

กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎี(เพิ่มเติม )7.
โครงการฝึก
ปฏิบัติวิชา
ปฏิบัติการ
พยาบาลผู้ใหญ่
 2(3 หน่วยกิต)
ชั้นปีที่ 3 รุ่น 
29 จ านวน159
 คน

2. ค่าตอบแทนการปฐมนิเทศหอผู้ปุวย
 150 บาท*2 ชม.* 32 กลุ่ม = 9,600
 บาท
3. ค่าตอบแทนการสอนในคลินิกของ
หอผู้ปุวย 150 บาท*3 ชม* 32 กลุ่ม =
 9,600 บาท
4. ค่าศึกษาดูงาน CVT และ cath lab
 150 บาท* 3 ชม*32 กลุ่ม =14,400
 บาท
5.ค่าเบี้ยเล้ียงอาจารย ์4 คน*28 วนัๆ
ละ 240 บาท*4 เดือน =107,520 บาท
6. ค่าเดินทางอาจารย ์750 * 20 =
15,000 บาท
 ึ7.ค่าที่พัก 4500 บาท 4 คน 4 เดือน
 =72,000 บาท
รวมเป็นเงิน 263,220 บาท

0 0 263,220 71,925 335,145 0 0

0 0 295,620 136,885 432,505 0 0

รวมงบประมาณวิชาปฎิบัติ

รวมงบประมาณการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ
1. โครงการพฒันาอัต
ลักษณ์จิตอาสา
กิจกรรมที ่1 
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้
กลุ่มเปาูหมาย
1. นักศึกษาวทิยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี
 พะเยา จ านวน 431คน
2. อาจารย์เจ้าหน้าที่ 6
 คน
รวม 437 คน 
กิจกรรมที ่2 ค่ายปนั
สุข
1. นักศึกษาวทิยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี
 พะเยา จ านวน 50 คน
2. อาจารย์เจ้าหน้าที่ 6
 คน
3. ประชาชนและ
นักเรียน 100 คน
รวม 156 คน

1. เพือ่ใหน้ักศึกษาเกิด
จิตส านึกในการริเร่ิม
การท าจิตอาสา
2. เพือ่ส่งเสริมการ
เรียนรู้ตามกรอบ TQF 
(5 ด้าน) ด้านคุณธรรม
จริยธรรม ด้านความรู้ 
ด้านทักษะทางปญัญา 
ด้านทักษะความสัมพนัธ์
ระหวา่งบคุคลและความ
รับผิดชอบ ด้านทักษะ
การปฏบิติัทางวชิาชีพ 
และพฒันาศักยภาพ
ทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ด้าน
ทักษะการเรียนรู้ ด้าน
ทักษะชีวติและอาชีพ 
และอัตลักษณ์บณัฑิต 
ด้านจิตอาสาและ
สมรรถนะทางวชิาชีพ

1. จัดเวทีน าเสนอ
แลกเปล่ียนเรียนรู้
เร่ืองการพฒันาด้าน
จิตอาสา 
2. กิจกรรมออก
ค่ายปนัสุข 
3. บริการวชิาการ
ของชมรมต่างๆ ที่
สะท้อนถึงจิตอาสา

1. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการสะท้อนถึงการ
พฒันาเร่ืองจิตอาสา 
2. คะแนนเฉล่ียการได้รับการ
พฒันาการเรียนรู้ตามกรอบ 
TQF (5 ด้าน) ด้านคุณธรรม
จริยธรรม ด้านความรู้ ด้าน
ทักษะทางปญัญา ด้านทักษะ
ความสัมพนัธร์ะหวา่งบคุคล
และความรับผิดชอบ ด้าน
ทักษะการปฏบิติัทางวชิาชีพ 
และพฒันาศักยภาพทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้าน
ทักษะการเรียนรู้ ด้านทักษะ
ชีวติและอาชีพ และอัตลักษณ์
บณัฑิต ด้านจิตอาสาและ
สมรรถนะทางวชิาชีพ
3. คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจ
ของประชาชนในชุมชน
เปาูหมายต่อการจัดกิจกรรม
ค่ายปนัสุข

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

กิจกรรมที ่1
 ต.ค.63-
ม.ิย.64
กิจกรรมที ่2
 ม.ิย. 64

0 0 95,040 กิจกรรมที ่1 ไม่ใช้งบประมาณ
กิจกรรมที ่2 
1) ค่าอาหาร จ านวน 56 คน*
100 บาท* 6 มือ้ เป็นเงิน 
33,600 บาท
2) ค่าอาหารวา่ง จ านวน 56 
คน*35 บาท*4 มือ้ เป็นเงิน 
7,840 บาท
3) ค่าเหมารถบัส คันละ 12,000
 บาท*3 วนั เป็นเงิน 36,000 
บาท
4) ค่าเหมารถตู้ คันละ 3,000 
บาท จ านวน 1 คัน จ านวน 3 วนั
 เป็นเงิน 9,000 บาท
5) ค่าบ ารุงสถานที ่เป็นเงิน 
8,000 บาท
6) ค่าไวนิล (2*3 เมตร) 600 
บาท 
รวมเป็นเงิน 95,040 บาท

0 95,040 0 อ.ชลธมิา
 ปิน่สกุล

วัตถุประสงค์
ระยะเวลา

ด าเนิน
การ

แผนงานประจ า งานพัฒนานักศึกษา

โครงการ/กิจกรรม กิจกรรม
ตัวชีค้วามส าเรจ็ของ

โครงการ

เปา้หมาย
ความส าเรจ็
ของโครงการ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงนิ
ผู้รบัผิด
ชอบ

ทีต่ัง้ไว้เบกิจ่ายตามไตรมาส
รายการ

หมวดเงนิ

std64-dev-4 
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ

วัตถุประสงค์
ระยะเวลา

ด าเนิน
การ

โครงการ/กิจกรรม กิจกรรม
ตัวชีค้วามส าเรจ็ของ

โครงการ

เปา้หมาย
ความส าเรจ็
ของโครงการ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงนิ
ผู้รบัผิด
ชอบ

ทีต่ัง้ไว้เบกิจ่ายตามไตรมาส
รายการ

หมวดเงนิ

2. โครงการพัฒนา
ภาวะผู้น านักศึกษา
ร่วมกับคณะพยาบาล
ศาสตร์สถาบันพระบรม
ราชชนก
1. กิจกรรมประชุม
พัฒนาภาวะผู้น า
นักศึกษา
กลุ่มเปูาหมาย1. 
นักศึกษาวพบ.พะเยา3 
คนอาจารย1์ คน
2. กิจกรรมเวที
วิชาการกลุ่มเปูาหมาย
1. นักศึกษาวพบ.
พะเยา50 คนอาจารย2์
3. กิจกรรมถอด
บทเรียนด้านการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม
กลุ่มเปูาหมาย1. 
นักศึกษาวพบ.พะเยา 
จ านวน 2 คน
2. อาจารย์งานพัฒนา
นักศึกษา จ านวน 1

1. เพือ่ส่งเสริม
สมรรถนะทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
และอัตลักษณ์บณัฑิต
คณะพยาบาลศาสตร์
2. เพือ่พฒันาภาวะผู้น า
ของนักศึกษา
3. เพือ่สร้างเครือข่าย
นักศึกษาพยาบาล
ร่วมกับคณะพยาบาล
ศาสตร์
4. เพือ่สังเคราะหอ์งค์
ความรู้ที่ได้จากการ
ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม

1. กิจกรรมประชุม
พฒันาภาวะผู้น า
นักศึกษา
2. กิจกรรมเวที
วชิาการ
3. กิจกรรมถอด
บทเรียนด้านการ
ท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม

1. คะแนนเฉล่ียการได้รับการ
พฒันาการเรียนรู้ตามกรอบ 
TQF และพฒันาศักยภาพ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่
 21 
2.ร้อยละของนักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการสะท้อนคิดการ
ได้รับการพฒันาภาวะผู้น า
3. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการสะท้อนคิดการ
ได้รับการพฒันาสัมพนัธภาพ
ที่ดีระหวา่นักศึกษาะภายนอก
สถาบนัการศึกษา
4. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการสะท้อนคิดการ
การสร้างเครือข่ายพยาบาล
ร่วมกับสถาบนัพระบรมราช
ชนก

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

เม.ย.-ม.ิย.
2564

0 0 58,080 0 1. ค่าทีพ่ักอาจารย์ 3 คืน คืนละ
 1,600 บาท จ านวน 1 ห้อง เป็น
เงิน 4,800 บาท
2. ค่าทีพ่ักนักศึกษา 3 คืน คืนละ
 500 บาท*8 ห้อง เป็นเงิน 
12,000 บาท
3. ค่าเหมารถตู้ คันละ 3,000 
บาท จ านวน 2 คัน จ านวน 4 วนั
 เป็นเงิน 24,000 บาท
4. ค่าเบีย้เล้ียงอาจารย์และ
นักศึกษา วนัละ 240 บาท 
จ านวน 4 วนั จ านวน 18 คน 
เป็นเงิน 17,280 บาท
รวมเป็นเงิน 58,080 บาท

0 58,080 0 อ.ชลธมิา
 ปิน่สกุล

std64-dev-5 
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ

วัตถุประสงค์
ระยะเวลา

ด าเนิน
การ

โครงการ/กิจกรรม กิจกรรม
ตัวชีค้วามส าเรจ็ของ

โครงการ

เปา้หมาย
ความส าเรจ็
ของโครงการ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงนิ
ผู้รบัผิด
ชอบ

ทีต่ัง้ไว้เบกิจ่ายตามไตรมาส
รายการ

หมวดเงนิ

3. โครงการพฒันา
แผนงานสโมสร
นักศึกษา 
กลุ่มเปาูหมาย 42 คน 
1) สโมสรนักศึกษา 
จ านวน 15 คน
2) ตัวแทนชมรม 
ชมรมละ 2 คน จ านวน
 12 คน
3) ประธานและรอง
ประธานชั้นป ีจ านวน 
8 คน
4) อาจารย์ 7 คน

1. เพือ่จัดท าแผนปฏบิติั
การสโมสรนักศึกษา 
2. เพือ่ใหค้วามรู้ด้าน
การน าประกันคุณภาพ
การศึกษามาใช้ในการ
บริหารงานสโมสร
นักศึกษา
3. เพือ่พฒันาศักยภาพ
ทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ด้าน
ภาวะผู้น าและความ
รับผิดชอบ

                        
                        
                        
                  1-
ต.ค.-2563

1. ร่างแผนปฏบิติัการสโมสร
นักศึกษา 
2. ร้อยละของนักศึกษาที่มี
ความรู้เร่ืองการท าแผนและ
การประกันคุณภาพการศึกษา
ตามเกณฑ์การประเมิน
3. คะแนนเฉล่ียการได้รับ
พฒันาศักยภาพทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้าน
ภาวะผู้น าและความรับผิดชอบ

1. จ านวน 1 
เล่ม 
2. ≥ ร้อยละ 80
3. ≥ 3.51

12-13 ม.ิย 
64

0 0 15,280 0 1) ค่าอาหาร 42 คน*100บ.* 2 
มือ้ เป็นเงิน 8,400 บาท 
2) ค่าอาหารวา่ง 42คน*35บ.*4
 มือ้ เป็นเงิน 5,880 บาท 
3) ค่าวสัดุ 1000 บาท
-กระดาษพรู๊ฟ 
-กระดาษปกสี
-ปากกาเมจิก 
รวมเงิน 15,280 บาท

0 15,280 0 ดร.นันทิ
กา อนันต์
ชัยพัทธนา

4.โครงการสัตวป์ลอด
โรคคนปลอดภยัตาม
พระปณิธาณศาสตร
จารย์ ดร.สมเด็จพระ
น้องนางเธอเจ้า
ฟาูฐุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัคราชกุมารี 
กรมพระศรี
สวา่งควฒันวรขัติย
ราชนารี ผ่านกิจกรรม
พฒันานักศึกษา

1.เพือ่รณรงค์และ
ประชาสัมพนัธใ์ห้
ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจและตระหนักถึง
พษิภยัโรคพษิสุนัขบา้
2.เพือ่ส่งเสริม
สมรรถนะทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
และอัตลักษณ์บณัฑิต
คณะพยาบาลศาสตร์

1. กิจกรรมประชุม
การใหค้วามรู้ใน
การปอูงกันโรคพษิ
สุนัขบา้
2. กิจกรรมเวที
วชิาการ
3. กิจกรรมถอด
บทเรียน

1. ร้อยละประชาชนที่ร่วม
โครงการมีความรู้เพิม่ขึ้น
2. ระดับสมรรถนะทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
และอัตลักษณ์บณัฑิตคณะ
พยาบาลศาสตร์ ด้านจิตอาสา

1. ร้อยละ 80
2. มากกวา่ 3.51

ตุลาถึง 
ธนัวาคม

20,000 0 0 0 1ค่าอุปกรณ์ และวสัดุ 15000 
บาท
2.ค่าอาหาร อาหารวา่ง5000 
บาท

20,000 0

0

ดร.นันทิ
กา อนันต์
ชัยพัทธนา

20,000 0 168,400 0 20,000 168,400 0รวมงบประมาณแผนประจ างานพัฒนานักศึกษา

std64-dev-6 

std64-dev-7 
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ
1. โครงการสืบ
สานอนุรักษ์
ศิลปะและ
วฒันธรรม
ประเพณีไทย
 กลุ่มเปาูหมาย 
 1) อาจารย์
และบคุลากร 95
 คน
 2) นักศึกษา 
431 คน

1. เพือ่ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการสืบสานอนุรักษแ์ละด ารง
ไวซ่ึ้งศิลปวฒันธรรมประเพณี
ไทย
2. เพือ่ส่งเสริมการแสดงถงึ
ความส านึกและความ
จงรักภกัดีต่อสถาบนั ชาติ 
ศาสนา และพระมหากษตัริย์

1. ร่วมกจิกรรม
วนัส าคัญทาง
ประเพณีและวนั
ส าคัญของชาติ

1. จ านวนกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้ อาจารย ์
บุคลากรและนักศึกษา
 ได้มีส่วนร่วมในการ
สืบสาน อนุรักษ์และ
ด ารงไวซ่ึ้งศิลปะและ
วฒันธรรมไทย และ
แสดงความส านึกและ
ความจงรักภักดีต่อ
สถาบัน 
2. ร้อยละของอาจารย์
 บุคลากรและ
นักศึกษาได้เข้าร่วม
กิจกรรม แสดงความ
ส านึกและความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
อยา่งน้อย 1 คร้ัง/ปี

1. อยา่งน้อย
คนละ 2 
กจิกรรม 
2. ร้อยละ100

1 ต.ค 63-30 
ก.ย64

0 0 7500 7500 1) ค่าวสัดุ
 -พวงมาลา จ านวน 4
 งาน*1,000 = 4,000
 บาท
 -พานดอกไม้ จ านวน
 7 งาน*500 = 
3,500 บาท
 -ค่าอาหารแหง้ใส่
บาตร จ านวน 10 
งาน*1,000=10,000
 บาท
 - รวมเปน็เงิน 
17,500 บาท

0 15,000 0 อ.กาญจนา
 สาใจ

และคุณ
รัชนี ซาว
ค าเขต

วัตถุประสงค์

แผนงานประจ า งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

โครงการ/
กลุ่มเปา้หมาย

กิจกรรม ตวัชีค้วามส าเร็จ
เปา้หมาย

ความส าเร็จ
ระยะเวลาด าเนิน

 การ

งบประมาณ รายละเอียดการใชเ้งนิ
ผู้รับผิด
 ชอบทีต่ัง้ไว้เบกิจ่ายตามไตรมาส

รายการ
หมวดเงนิ

std64-cul-1 
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ
วัตถุประสงค์

โครงการ/
กลุ่มเปา้หมาย

กิจกรรม ตวัชีค้วามส าเร็จ
เปา้หมาย

ความส าเร็จ
ระยะเวลาด าเนิน

 การ

งบประมาณ รายละเอียดการใชเ้งนิ
ผู้รับผิด
 ชอบทีต่ัง้ไว้เบกิจ่ายตามไตรมาส

รายการ
หมวดเงนิ

2. โครงการ
ประเพณีเชิง
วชิาชีพ
กลุ่มเปาูหมาย  
507 คน 
1) นักศึกษา 
431 คน 
2) อาจารย ์ 51
 คน
3) อาจารยพ์เิศษ
 20 คน            
4) ศิษยเ์กา่ 5 คน

1. เพือ่ให้นักศึกษามีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์และสืบสานประเพณี
ของวชิาชีพ
2. เพือ่ให้นักศึกษาได้แสดงความ
เคารพนอบน้อม และความ
กตัญญูกตเวทิตาต่อครู-อาจารย์
3. เพือ่สร้างความสัมพันธอ์ันดี
ระหวา่งครู-อาจารยก์ับลูกศิษย์
4. เพือ่สร้างจติส านึกในการสืบ
สานประเพณีของวชิาชีพ ได้แก่ 
การมอบหมวก แถบหมวก เข็ม
ชั้นปี และการมอบตะเกียง

1.กจิกรรม พธิี
ไหวค้รู
 - พธิที าบญุ
อาจารยใ์หญ่
 - พธิบีายศรีสู่
ขวญั 
2. กจิกรรม พธิี
เล่ือนชั้นป ี
3. กจิกรรม พธิี
มอบตะเกยีง
4.กจิกรรม ถอด
บทเรียนความ
ภาคภมูิใจ
ในการสืบสาน
ประเพณีของ
วชิาชีพ
น าไปสู่แนวปฏบิติั

1. ร้อยละของ
ผู้เขา้ร่วมโครงการ ที่
ได้เขา้ร่วมกจิกรรม
อนุรักษแ์ละสืบสาน
ประเพณีของวชิาชีพ
อยา่งน้อย1 คร้ัง/ปี
2. ร้อยละของผู้ถอด
บทเรียนที่แสดงถงึ
ความภาคภมูิใจใน
การสืบสาน
ประเพณีของวชิาชีพ
3. จ านวนประเด็นที่
ได้จากการถอด
บทเรียนความ
ภาคภมูิใจในการสืบ
สานประเพณีของ
วชิาชีพน าไปสู่แนว
ปฏบิติั

1. ร้อยละ 90
2. อยา่งน้อย
ร้อยละ 80
3. อยา่งน้อย 2
 ประเด็น

ก.ค.64 0 0 0 19,000 1) ค่าอาหารวา่ง 35 
บาท*51 คน = 
1,785บาท
2) ค่าอาหารกลางวนั
 51 คน*150 บาท =
 7,650 บาท
3) ค่าวสัดุ = 9,565 
บาท 
 -ค่าปาูยไวนิลไหวค้รู
 2 ปาูย*500 บาท =
 1,000
 -ดอกไม้สดแต่งเวที
 = 6,000
 -เทียนไนติงเกล 6 
หอ่* 90 บาท = 540
 -ค่าท าบายศรี = 
1,500
 -ค่าด้ายสายสิญจน์ 
15 ม้วน*35 = 525
 รวมทั้งโครงการ 
19,000 บาท

0 19,000 0 อ.ดลฤดี 
เพชรขวา้ง

std64-cul-2 
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ
วัตถุประสงค์

โครงการ/
กลุ่มเปา้หมาย

กิจกรรม ตวัชีค้วามส าเร็จ
เปา้หมาย

ความส าเร็จ
ระยะเวลาด าเนิน

 การ

งบประมาณ รายละเอียดการใชเ้งนิ
ผู้รับผิด
 ชอบทีต่ัง้ไว้เบกิจ่ายตามไตรมาส

รายการ
หมวดเงนิ

3. โครงการสระ
เกล้าด าหวั 
กลุ่มเปาูหมาย  
299 คน 
1) นักศึกษา
179คน
2) อาจารยแ์ละ
บคุลากร 95 คน 
3) ศิษยเ์กา่ 10 
คน
4) อาจารย์
อาวโุสและ
ผู้สูงอาย ุ15 คน

1. เพือ่สืบสานประเพณีปใีหม่
เมือง
2. เพือ่แสดงความเคารพ 
กตัญญูต่อผู้สูงอายุ
3.เพือ่สร้างสัมพนัธภาพ
ระหวา่งอาจารยอ์าวโุส อาจารย์
 ศิษยเ์กา่ ศิษยป์จัจบุนั และ
ผู้สูงอายใุนชุมชน

1.กจิกรรมรดน้ า
ด าหวั ขอพร 
ผู้อ านวยการ 
อดีตผู้อ านวยการ
และผู้อาวโุส

1. ร้อยละของ
บคุลากรและ
นักศึกษาที่มีส่วน
ร่วมในกจิกรรม 
 2. ร้อยละของผู้
ถอดบทเรียนที่แสดง
ถงึความเคารพ 
กตัญญูต่อผู้สูงอายุ
3. จ านวนประเด็นที่
ได้จากการถอด
บทเรียนความเคารพ
 กตัญญูต่อผู้สูงอายุ
น าไปสู่แนวปฏบิติั

1. อยา่งน้อย
ร้อยละ 80 
2. อยา่งน้อย
ร้อยละ 80
3. อยา่งน้อย 2
 ประเด็น

22 เม.ย. 64 0 0 13,515 0 1) ค่าอาหารวา่ง 35 
บาท*274 คน = 
9,590 บ.
2) ค่าวสัดุ = 3,925 บ
- มาลัยคล้องคอ พวง
ละ 15 บาท*115 คน
 =1,725 บาท 
- ค่ามาลัยกร พวงละ
 80 บาท*15 พวง = 
1,200 บาท
- ค่าขมิ้น ส้มปอุย 
และดอกไม้ตกแต่ง
เวที = 1,000 บาท
รวมทั้งโครงการ 
13,515 บาท

0 13,515 0 อ.ดลฤดี 
เพชรขวา้ง

0 0 21,015 26,500 0 47,515 -รวมงบประมาณท านุบ ารุงฯ

std64-cul-3 
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1 2 3 4 รายการ อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ

1. โครงการ
ประชุม
วิชาการ
ส าหรับศิษย์
เก่า ประจ าปี
งบประมาณ 
2564

1. เพื่อเพิ่มพูน
วิชาการทางการ
พยาบาลส าหรับ
ศิษย์เก่าและ
แลกเปล่ียน
ความรู้ส าหรับ
ศิษย์เก่า
2. เพื่อเปู็นเวที
ส าหรับ
แลกเปล่ียนเรียนรู้
 ในการปฏิบัติงาน
เชิงวิชาชีพ
พยาบาลของศิษย์
เก่า
3. เพื่อเป็น
ช่องทางให้ข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์
แก่ศิษย์เก่า เพื่อ
ส่งเสริมสัมพันธ์
ภาพที่ดีกับศิษย์
เก่า

1. ประชุม
วิชาการ
2. อภิปราย
แลกเปล่ียน
เรียนรู้
3. กิจกรรม
สร้างสัมพันธ์ภาพ

1. ร้อยละของผู้ร่วม
โครงการที่เข้ารับ
ความรู้เพิ่มขึ้น
2. ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมได้รับ
ประโยชน์เพิ่มขึ้น
3. ร้อยละของศิษย์
เก่าที่มีพึงพอใจ

1.ร้อยละ 80
2. ร้อยละ 80

16-18 ธค.63 0 150000 0 รายรับ
1. ค่าลงทะเบียน 100 คน*1,500 บาท 
เป็นเงินทัง้ส้ิน 150,000 บาท
รายจ่าย
1. ค่าวิทยากรกลุ่ม 600 บาท*3 ชม*3 
วัน*3คน เป็นเงิน 16,200 บาท 
2.ค่าบรรยาย 1,200 บาท*8ชม.*3 วัน 
เป็นเงิน 28,800 บาท 
3. ค่าเดินทางวิทยากร 24,000 บาท 
4. ค่าทีพ่กัอัตรา 1,200 บาท*3 คืน*3 
หอ้ง เป็นเงิน 10,800 บาท 
5. ค่าน้ ามันรับส่งวิทยากร เป็นเงิน 
2,000 บ.
6. ค่าอาหารและอาหารว่าง 270 บาท*3
 วัน*100 คน = 81,000 บาท 
7. ค่าเหมาจ่ายถ่ายเอกสารเป็นเงิน 
4,000.
8.ค่าธรรมเนียม CNEU เป็นเงิน 1,000 
บาท 
9. ค่าวัสดุ 17,200 บาท 
10. ค่าบ ารุงสถานที ่5,000 บาท*3วัน 
เป็นเงิน 15,000 บาท

0 0 150,000 อ.เกศินี 
การสมพจน์

0 0 150,000 0 0 0 150,000รวมงบประมาณงานบริการนักศึกษา

งานบริการนักศึกษา

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงินโครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้ความส าเร็จ
เป้าหมาย

ความส าเร็จ

ระยะเวลา
ด าเนิน
 การ

ผู้รับผิด
 ชอบ

std64-ser-3 



52

แผนปฏบิตัิการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการตอบสนอง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างองค์ความรู้และนวตกรรมด้านสุขภาพเพื่อพฒันาสุขภาวะของชุมชนและสังคมอาเซียน
เปา้ประสงค์ 3 มีผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและ นวตกรรมที่มีคุณภาพสามารถน าไปใช้ประโยชน์เพื่อพฒันาสุขภาวะชุมชนและสังคมอาเซียน

ตัวชีว้ัดความส าเร็จของแผนกลยุทธ์
KPI 5  จ านวนผลงานวิจัยและผลงานวิชาการและนวตกรรม ที่น าไปใช้ประโยชน์ในการพฒันาสุขภาวะชองชุมชนและ/หรือสังคม (1)
KPI 6  สัดส่วนของเงินทนุวิจัยภายนอกต่อทนุวิจัยภายใน (10:90)
KPI 7  จ านวนผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและนวตกรรม ที่ท าร่วมกับมหาวิทยาลัย/หน่วยงานใน/และ/หรือต่างประเทศ (1)
แผนงานที่ 3  เร่งรัดการผลิต ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และนวัตกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนเพื่อพฒันาสุขภาวะชุมชน
 PI จ านวนผลงานวิจัยที่เกิดจากความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการพฒันาชุมชน (1)
วิธีประเมินความส าเร็จ  ประเมินตามตัวชี้วัดความส าเร็จเมื่อส้ินสุดปกีารศึกษาหรือ ปงีบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม       จ านวนโครงการ 1 โครงการ

KPI 8  จ านวนผลงานวิจัยและผลงานวิชาการที่ตีพมิพใ์นวารสารระดับชาติ/นานาชาติ (22)
แผนงานที่ 4    ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานงานวิชาการ วิจัยและนวตกรรม
PI จ านวนผลงานวิจัยและ ผลงานวิชาการที่เผยแพร่มีการน ามาใช้ประโยชน์ต่อ วิทยาลัย/ชุมชน/สังคม (1)
วิธีประเมินความส าเร็จ  ประเมินตามตัวชี้วัดความส าเร็จเมื่อส้ินสุดปกีารศึกษาหรือ ปงีบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม       จ านวนโครงการ 1 โครงการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 การพฒันาศูนย์การเรียนรู้ระดับสากลด้านบริการวิชาการและใหบ้ริการทางการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อสุขภาวะชุมชนและสังคมอาเซียนที่ยัง่ยืน
เปา้ประสงค์ 4  เปน็ศูนย์กลางการพฒันาบคุลากรด้านสุขภาพที่ได้รับการยอมรับ ระดับชาติหรือนานาชาติ
กลยุทธ์ที่ 4  ยกระดับคุณภาพการบริการวิชาการแก่สังคม
kPI 9 จ านวนหลักสูตรการฝึกอบรมใหม่ที่ได้มาตรฐานและตอบสนองความต้องการระบบสุขภาพระดับชาติ (1)
kPI 10 ร้อยละหลักสูตรการฝึกอบรมที่มีค่า NPS มากกว่า 7 ขึน้ไป (ร้อยละ 20)
แผนงานที่ 5 ยกระดับคุณภาพการบริการวิชาการแก่สังคม
PI  ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามหลักสูตรฝึกอบรมของวิทยาลัยอยูใ่นระดับดีขึน้ไป
วิธีประเมินความส าเร็จ  ประเมินตามตัวชี้วัดความส าเร็จเมื่อส้ินสุดปกีารศึกษาหรือ ปงีบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม       จ านวนโครงการ 2 โครงการ

พันธกิจที่ 5 ส่งเสริมใหเ้กิดโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตามความต้องการของชุมชน

กลยุทธ์ 3   เร่งรัดการผลิต ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และนวัตกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนเพื่อพฒันาสุขภาวะชุมชน


กลยุทธ์ 3   เร่งรัดการผลิต ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และนวัตกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนเพื่อพฒันาสุขภาวะชุมชน


แผนปฏบิตัิการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการประจ าปงีบประมาณ 2564
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ
1.โครงการ
พัฒนาศักยภาพ
อาจารย์ด้านการ
วิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อ
เสริมสร้างสุข
ภาวะชุมชน

1.เพื่อพัฒนา
ศักยภาพ
อาจารย์ด้านการ
วิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อ
เสริมสร้างสุข
ภาวะชุมชน      
 2.เพื่อพัฒนา
โครงการวิจัยที่มี
ผลกระทบสูงเพื่อ
เสริมสร้างสุข
ภาวะชุมชน  
3.เพื่อสร้าง
เครือข่ายความ
ร่วมมือด้านการ
วิจัยและการ
พัฒนานวัตกรรม
เพื่อเสริมสร้าง
สุขภาวะชุมชน

 1. ประชุม
คณะกรรมการ
ประเมิน
ศักยภาพ
นักวิจัยและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
2. ประชุม
พัฒนา
โครงการวิจัยที่
เสริมสร้างสุข
ภาวะชุมชน

1.จ านวน
โครงการวิจัย
หรือนวัตกรรม
เพื่อเสริมสร้าง
สุขภาวะชุมชน
2.ร้อยละของ
โครงการวิจัยที่
ได้รับทุน
สนับสนุนทั้ง
จากแหล่งทุน
ภายในหรือ
ภายนอก 
3.จ านวน
เครือข่ายการ
วิจัยจาก
หน่วยงาน
ภายนอก

1.อย่างน้อย 2 
โครงการ
2. ร้อยละ 100 
3.จ านวน
อย่างน้อย 3 
เครือข่าย

1 ต.ค. 63- 
30 ก.ย. 64

16,575 45,200 กิจกรรมที ่1 ประชุมคณะกรรมการ
และผุ้ทรงคุณวฒิุ
1. ค่าเดินทางคณะทีป่รึกษา จ านวน 5
 คนๆละ 1,000 บ. = 5,000*3= 
15,000 บ. 
2.ค่าอาหารวา่งทีป่รึกษาและ
คณะท างาน 15 คน มือ้ละ 35 บ.* 3 =
 1575 บาท  
 รวม 16,575 บาท
กิจกรรมที ่2 จ านวน 3 คร้ัง ค่าใช้จ่าย: 
1. ตอบแทนวทิยากรผู้ทรงคุณวฒิุ  ุ6 
คนๆ 5,000 บาท เป็นเงิน 30,000 บ.
2.ค่าอาหารกลางวนั ส าหรับอาจารย์
นักวจิัยและวทิยากร 20 คน มือ้ละ 
150 บ.*3 คร้ัง = 9,000 บ. 
3.ค่าอาหารวา่งส าหรับอาจารย์นักวจิัย
และวทิยากร 20 คน มือ้ละ 35 บ.*6 
มือ้ = 4,200 บ. 4.ค่าเหมาบริการถ่าย
เอกสาร 2,000 
รวม 45,200
 รวมเป็นเงิน 61,775 บาท

61,775 0 0 ดร.ปรัศนี

16,575 45,200 61,775 0 0รวมงบประมาณแผนงานที3่

ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน
ผู้รับผิด
 ชอบรายการเบกิจ่าย

หมวดงบประมาณ
โครงการ/

กลุ่มเปา้หมาย
วัตถุประสงค์ กิจกรรม

ตัวชี้
ความส าเร็จ

เปา้หมาย
ความส าเร็จ

PI จ านวนผลงานวิจัยที่เกิดจากความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชน (1)

ที่ตัง้ไว้เบกิจ่ายตามไตรมาส

KPI 7  จ านวนผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและนวัตกรรม ที่ท าร่วมกับมหาวิทยาลัย/หน่วยงานใน/และ/หรือต่างประเทศ (1)
แผนงานที่ 3  เร่งรัดการผลิต ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และนวัตกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนเพ่ือพัฒนาสุขภาวะชุมชน

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2  การสร้างองค์ความรูแ้ละนวัตกรรมด้านสุขภาพเพ่ือพัฒนาสุขภาวะของชุมชนและสังคมอาเซียน
เปา้ประสงค์ 3 มีผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและ นวัตกรรมที่มีคุณภาพสามารถน าไปใช้ประโยชน์เพ่ือพัฒนาสุขภาวะชุมชนและสังคมอาเซียน
กลยุทธ์ที่ 3  เร่งรัดการผลิต ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และนวัตกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนเพ่ือพัฒนาสุขภาวะชุมชน
KPI 5  จ านวนผลงานวิจัยและผลงานวิชาการและนวัตกรรม ที่น าไปใช้ประโยชน์ในการพฒันาสุขภาวะของชุมชนและ/หรือสังคม (1)

re64-stg3-plan3-1 
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KPI 6 สัดส่วนของเงินทุนวิจัยภายนอกต่อทุนวิจัยภายใน(15:85)
KPI 8 จ านวนผลงานวิจัยและผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ/นานาชาติ (22)

1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ

1.โครงการ
ส่งเสริมการ
ผลิตผลงาน
วิชาการเพื่อ
เข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการ

1. เพื่อส่งเสริม/
สนับสนุน 
อาจารย์ประจ า
ให้ผลิตผลง
นทางวิชาการ
(วิจัยและต ารา)
2.เพื่อสนับสนุน
ทุนวิจัยแก่
อาจารย์ประจ า
3.เพื่อสนับสนุน
ให้ได้จัดท า
นิพนธ์ต้นฉบับ
บทความวิชาการ
 ต ารา เพื่อ
เผยแพร่ใน
ระดับชาติหรือ
นานาชาติ

1. สนับสนุนทุน
การผลิตผล
งานวิจัยแก่
อาจารย์ประจ าที่
มีการเสนอโครง
ร่างวิจัยที่ได้รับ
การพิจารณา
2. จัดประชุมเพื่อ
ผลิตนิพนธ์ต้นฉบับ
3.สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
ตีพิมพ์เผยแพร่
4.จัดประชุม
ปฏบัติการพัฒนา
ผลงานวิจัย
หนังสือต าราเพื่อ
ใช้ขอต าแหน่ง
ทางวิชาการ(HR)

1.ร้อยละของ
อาจารย์ประจ า
ที่มีผลงานวิจัย
 หนังสือ ต ารา 
และนวัตกรรม
 2.จ านวนเงินที่
รับการจัดสรร
เพื่อผลิตผล
งานวิจัยภายใน
หรือภายนอก
 3.จ านวน
ผลงานวิจัย
และผลงาน
วิชาการที่ได้รับ
การตีพิมพ์
เผยแพร่ใน
วารสารวิชาการ
ระดับชาติ/
นานาชาติ

1.ไม่น้อยว่า
ร้อยละ 20 
 2.ไม่น้อยกว่า
 35,000
บาท/คน/ปี 
 3.ไม่น้อยกว่า
 22 เร่ือง

1 ต.ค. 63-
 ก.ย. 64

546300 546300 เงินรายได้สถานศึกษา
1.ทุนวจิยัตามหลักเกณฑ์การเบิกจา่ย49 คน*
35,000 บ. เป็นเงิน171,5000 
2.ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์เผยแพร่จ านวน22 
เร่ือง*5,000 บเป็นเงิน110,000 .
3.ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาต่างประเทศ
ในการตรวจสอบคุณภาพผลงาน20,000 
 4.ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวฒิุอ่านต ารา20,000 บ. 
 รวมงบรายได้ 1,865,000 
เงินอุดหนุน
 .1ค่าวทิยากร ชั่วโมงละ 1,200 บาท*14 ชม. 
เป็นเงิน 16,800 บ. 
 2.ค่าเดินทางวทิยากร 10,000 บ. 
 3.ค่าที่พักวทิยากร คืนละ 1,400 *2 คืน เป็น
เงิน 28,000 
 4.ค่าอาหารอาจารย์และวทิยากร จ านวน 50 
คน*150 บาท *2 วนั = 15,000 
5. อาหารวา่งอาจารย์และวทิยากร  50 คน*35 
บาท *4 มื้อ รวม 7,000 บาท
 6.ค่าเหมาบริการถ่ายเอกสาร 5,000
จ านวน 56,600 บาทรวมทั้งส้ิน 1,921,600

      56,600 1,036,000   - ดร.ปรัศนี

546,300 546,300 56,600 1,036,000รวมงบประมาณแผนงานที4่

รายละเอียดการใช้เงิน
ผู้รับผิด
 ชอบ

ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส
รายการเบิกจ่าย

หมวดงบประมาณวัตถุประสงค์ กิจกรรม
ตัวชี้

ความส าเร็จ
เป้าหมาย

ความส าเร็จ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2  การสร้างองค์ความรูแ้ละนวัตกรรมด้านสุขภาพเพ่ือพัฒนาสุขภาวะของชุมชนและสังคมอาเซียน

เป้าประสงค์ 3 มีผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และนวัตกรรมที่มีคุณภาพสามารถน าไปใช้ประโยชน์เพ่ือพัฒนาสุขภาวะชุมชนและสังคมอาเซียน
กลยุทธ์ที่ 3  เร่งรัดการผลิต ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และนวัตกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนเพ่ือพัฒนาสุขภาวะชุมชน

แผนงานที่ 4 ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานงานวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม

งบประมาณ
PI จ านวนผลงานวิจัยและ ผลงานวิชาการที่เผยแพร่มีการน ามาใช้ประโยชน์ต่อ วิทยาลัย/ชุมชน/สังคม (1)

โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย

re64-stg3-plan4-1 
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ
1.โครงการ
สนับสนุนการ
เผยแพร่
ผลงานวิจัย 
ผลงานวิชาการ
 และนวัตกรรม
ในเวที
ระดับชาติและ
นานาชาติ

1.ส่งเสริมอาจารย์
ในการน าเสนอ
ผลงานในการ
ประชมุวชิาการ
ในระดับชาติและ
นานาชาติ 
2.สนับสนุน
อาจารยไ์ด้
แลกเปล่ียนเรียนรู้
 ประสบการณ์
ด้านการวจิยักบั
หน่วยงาน
ภายนอก 
3.เพื่อเป็นชวญั
ก าลังใจแก่
อาจารยท์ี่ท า
ผลงานวจิยั 
นวตักรรมประสบ
ผลส าเร็จ

1.หาเวที
น าเสนอ
ผลงานวิจัยทั้ง
ในระดับชาติ
และนานาชาติ
2.สนับสนุนและ
ให้ค าปรึกษาใน
การจัดท า
นิพนธ์ต้นฉบับ
แก่นักวิจัย

1.ร้อยละของ
อาจารย์ประจ า
ที่น าเสนอ
ผลงานวิจัยใน
เวทีระดับชาติ
หรือนานาชาติ
ในประเทศ 
2.จ านวน
อาจารย์ประจ า
ที่น าเสนอ
ผลงานวิจัยใน
เวทีนานาชาติ

1.ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 15 
2.จ านวน
อย่างน้อย 1 
คน

1 ต.ค. 63-
 ก.ย. 64

30,000 35,000 1.ค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก เบี้ยเล้ียง ค่า
เดินทางเพื่อน าเสนอผลงานวจิยัในประเทศ 
เบิกจา่ยตามระเบียบการเดินทางไปประชมุ
อบรมในประเทศโดยใชเ้งินอดุหนุน จ านวน 
60,000 บ.
2.ค่าวสัดุอปุกรณ์ส าหรับจดัท าไวนิล 
โปสเตอร์น าเสนอผลงาน 5,000 บ.
รวมเป็นเงิน 65,000 บาท

65,000 - อ.เปรมฤดี

แผนงานประจ า งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส
โครงการ/

กลุ่มเป้าหมาย

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน
ผู้รับผิด
 ชอบรายการ

หมวดงบประมาณวัตถุประสงค์ กิจกรรม
ตัวชี้

ความส าเร็จ
เป้าหมาย

ความส าเร็จ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

re64-int-1 
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ
ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส

โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน
ผู้รับผิด
 ชอบรายการ

หมวดงบประมาณวัตถุประสงค์ กิจกรรม
ตัวชี้

ความส าเร็จ
เป้าหมาย

ความส าเร็จ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

2.โครงการ
สร้างความ
ร่วมมือด้าน
การวิจัยและ
บริการวิชาการ
กับสถาบัน/
หน่วยงาน
ต่างประเทศ

1.เพื่อสร้าง
ความร่วมมือ
ด้านวิชาการ 
การวิจัยกับ
สถาบันใน
ต่างประเทศ 
2.เพื่อสนับสนุน
การแลกเปล่ียน
ความรู้ด้าน
วิชาการ การ
วิจัย ของ
อาจารย์ 
นักศึกษากับ
สถาบันการศึกษา
ในต่างประเทศ

1.พัฒนาชอ่งทาง
บริการขอ้มลูเพื่อ
อ านวยความ
สะดวกในการ
ประสานงาน
ติดต่อสร้างความ
ร่วมมอืกบั
สถาบันใน
ต่างประเทศเชน่
 website, 
webpage ของ
วทิยาลัยเป็น
ภาษาองักฤษ
2.ประชมุ
แลกเปล่ียน
ความรู้ด้าน
วชิาการ การวจิยั
 ของอาจารย ์
นักศึกษากบั
สถาบันการศึกษา
ในต่างประเทศ 

1. จ านวนชอ่ง
ทางการบริการ
ขอ้มลูในการ
สร้างความร่วมมื็
กบัสถาบันใน
ต่างประเทศ
2.จ านวน
อาจารยห์รือ
นักศึกษาที่ได้
แลกเปล่ียนองค์
ความรู้ด้าน
วชิาการ/การ
วจิยักบัสถาบัน
ในต่างประเทศ
3.จ านวนสถาบัน
ในต่างประเทศที่
มกีาร
แลกเปล่ียนด้าน
วชิาการวจิยั
ร่วมกบัวทิยาลัย

1. อย่างน้อย
 1 ช่องทาง
2.อย่างน้อย 
3คน
3.อย่างน้อย1
 สถาบัน

1 ต.ค. 63-
 ก.ย. 64

0 10,000 หมวดเงินรายได้ 
1. ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญในการพิสูจน์
อกัาร website ภาษาต่างประเทศของ
วทิยาลัยฯ 10,000 บาท เหมาจา่ยรายไตร
มาส (ช าระตามไตรมาส 2 ไตรมาส)
รวม 10,000 บาท
2. การสร้างความร่วมมอื จดักจิกรรม
แลกเปล่ียนการด าเนินงานด้านวชิาการ วจิยั
 หรือการพัฒนานักศึกษาพยาบาล กบั
สถาบันในต่างประเทศผ่านระบบ online 
(ไมใ่ชง้บประมาณ)
รวมทั้งส้ิน 10,000 บาท

0 10,000 - อ.กันติ
ยา/ดร.
ปรัศนี

re64-int-2 
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ
ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส

โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน
ผู้รับผิด
 ชอบรายการ

หมวดงบประมาณวัตถุประสงค์ กิจกรรม
ตัวชี้

ความส าเร็จ
เป้าหมาย

ความส าเร็จ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

3.โครงการ
จัดการความรู้
สู่แนวปฏิบัติที่
ดีทั่วทั้งองค์กร

1.เพื่อส่งเสริม
การจัดการ
ความรู้ทั่วทั้ง
องค์กร  
2.เพื่อพัฒนา
แนวปฏิบัติที่ดี
ของการจัดการ
เรียนการสอน 
การพัฒนา
นักศึกษา การ
วิจัย และการ
บริการ

1. จัดประชุม
คณะกรรมการ
KM 
2.จัดประชุม
แลกเปล่ียน
เรียนรู้ภายใน
วิทยาลัยทั้งสาย
สนับสนุนและ
อาจารย์ 
3.ถอดบทเรียน
เพื่อจัดท าเป็น
แนวปฏิบัติที่ดี
ของcopต่างๆ

1. จ านวนองค์
ความรู้
2.จ านวนแนว
ปฏิบัติที่ดี       
                  

1.อย่างน้อย
copละ 1 
เร่ือง
2.อย่างน้อย
copละ 1 
แนวปฏิบัติ 

คร้ังที่ 1   
พ.ย-ธ.ค 63
              
              
              
              
              
              
     
คร้ังที่ 2  
มิ.ย-ก.ค 64
               
               
           

0 15,525 0 คร้ังที่ 1 ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายใน
วทิยาลัย  สายสนับสนุนและอาจารย์ 
1.ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม อาจารย์และสาย
สนับสนุน 95*35*1 มื้อ=3,325 บ
 คร้ังที่ 2 แลกเปล่ียนวทิยากรภายนอกของ
อาจารย์และสายสนับสนุน  
สายสนับสนุน  
1.ค่าตอบแทนวทิยากร จ านวน 3 ชม ชม ละ 
1200 บาท = 3,600 บาท
2.ค่าที่พักวทิยากร 1 คืน คืนละ 1450 บ
3.ค่าเดินทางวทิยากร จ านวน 1 คน จ านวน 
2,000 บาท 
4.ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม สายสนับสนุน 
45*35*1 มื้อ = 1,575 บาท
รวม 8,625 บาท
อาจารย์ 
1.ค่าตอบแทนวทิยากร จ านวน 3 ชม ชม ละ 
1200 บาท = 3,600 บาท
2.ค่าที่พักวทิยากร 1 คืน คืนละ 1450 บ
3.ค่าเดินทางวทิยากร จ านวน 1 คน จ านวน 
2,000 บาท 
4.ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม สายสนับสนุน 
51*35*1 มื้อ = 1,785 บาท
รวม 10,620 บาทรวมทั้งส้ิน   22,570 บาท

15,525 - - ดร.อรัญญา

0 0 55,525 35,000 80,525 10,000 0รวมงบประมาณแผนประจ าวิจัย

re64-int-3 
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ
1.โครงการ
เสริมสร้างความ
เขม้แขง็ของ
ชมุชนและ
เครือขา่ยเพื่อสุข
ภาวะชมุชน

1.เพื่อเสริมสร้างความ
เขม้แขง็ของชมุชนและ
เครือขา่ยในการดูแลสุข
ภาวะชมุชน 
2.เพื่อสร้างความร่วมมอื
กบัชมุชนและหน่วยงาน
ภายนอกในการ
เสริมสร้างสุขภาวะชมุชน 
3.เพื่อบรูณาการบริการ
วชิาการกบัการจดัการ
เรียนการสอนและการ
วจิยั
4. เพื่อแลกเปล่ียน
เรียนรู้การบริการ
วชิาการเพื่อเสริมสร้าง
สุขภาวะชมุชน

1.ประชมุจติอาสา
ผู้ดูแลผู้สูงอายแุละ
ผู้มส่ีวนเกี่ยวขอ้ง
ในการวางแผน
และก าหนด
เปูาหมายการดูแล
สุขภาวะของชมุชน 
2.จดัประชมุจติ
อาสาเพื่อฟื้นฟู
ความรู้และทักษะ
การดูแลผู้ปุวยโรค
เร้ือรัง จ านวน 2 
คร้ัง
3.บรูณาการบริการ
วชิาการกบัการ
จดัการเรียนการ
สอนและการวจิยั
4. จดัเวที
แลกเปล่ียนเรียนรู้
การบริการวชิาการ
เพื่อเสริมสร้างสุข
ภาวะชมุชน

1.จ านวนจติ
อาสารายใหม่
2.จ านวน
กลุ่มเปูาหมาย
ใหม่
3.จ านวน
ชมุชนใหม่
4.จ านวน
รายวชิาที่
บูรณาการ

1.อยา่งน้อย 
10 คน
2.อยา่งน้อย 
1 กลุ่ม
3.อยา่งน้อย 
1 ชมุชน
4.อยา่งน้อย 
1 รายวชิา

ต.ค 63 -ก.ย.
 64

0 0 27,800 0 กจิกรรมที่ 1 ประชมุแกนน าจติอาสาและ
ผู้เกี่ยวขอ้ง 
1..ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 35 บาท x 40 
คน= 1,400บ รวม 1,400 บาท
กจิกรรมที่ 2 ฟื้นฟูทักษะจติอาสาด้านโรคเร้ือรัง 2
 คร้ัง
1.ค่าอาหารกลางวนั 40 คน x 150 บ. x 2 คร้ัง =
 12,000 บาท
2.ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 35 บาท x 40 คน 
x 4 มื้อ = 5,600 บ รวม 17,600 บาท
กจิกรรมที่ 3 ประชมุถอดบทเรียนและแลกเปล่ียน
เรียนรู้ 
1.ค่าอาหารกลางวนั 40 คน x 150 บ. = 6,000 
บ. 
2.ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 35บาท x 40 คน*2
 มื้อ = 2,800 บ
รวม 8,800 บาท
รวมทั้งส้ิน 27,800 บาท

27,800 อ.สิริสุดา

แผนงานบริการวชิาการ ปีงบประมาณ 2564

โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย

วตัถุประสงค์ กิจกรรม
ตวัชี้

ความส าเร็จ
เป้าหมาย

ความส าเร็จ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน
ผู้รับผิด
ชอบที่ตั้งไวเ้บิกจา่ยตามไตรมาส

รายการเบิกจา่ย
หมวดงบประมาณ

re64-acserv-1 
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ

โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย

วตัถุประสงค์ กิจกรรม
ตวัชี้

ความส าเร็จ
เป้าหมาย

ความส าเร็จ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน
ผู้รับผิด
ชอบที่ตั้งไวเ้บิกจา่ยตามไตรมาส

รายการเบิกจา่ย
หมวดงบประมาณ

2.หลักสูตร
ผู้บริหารการ
สาธารณสุข
ระดับต้น รุ่นที่ 
30 จ านวน 1 รุ่น
 55 คน /เป็นผู้
ปฏบิัติหน้าที่
ทางการบริหาร
ต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการ
ผู้ชว่ย
สาธารณสุข
อ าเภอ หัวหน้า
ฝุายหรือหัวหน้า
กลุ่มงาน 
หัวหน้างานยอ่ย
โรงพยาบาลใน
สังกดักระทรวง
สาธารณสุข

เพื่อพัฒนาผู้เขา้รับการ
อบรมให้มคีวามรู้ ทักษะ
 สมรรถนะทางการ
บริหารที่เหมาะสมกบั
สถานการณ์การพัฒนา
ตามปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง 
ตลอดจนมคุีณธรรม 
ความพร้อมของร่างกาย
และจติใจที่จะท างาน
บริการประชาชนร่วมกบั
เครือขา่ยสุขภาพอยา่งมี
ประสิทธภิาพ

1.บรรยาย
2.อภปิราย
3.PBL
4.ศึกษาดูงาน

1.จ านวนผู้เขา้
รับการอบรม
2.ระดับความ
พึงพอใจของผู้
เขา้อบรมต่อ
การจดัการ
อบรมใน
ระดับดีขึ้นไป

1.ไมน่้อยกวา่
ร้อยละ 80 
ของ
กลุ่มเปูาหมาย
2.อยา่งน้อย
ร้อยละ 80 
มคีวามพึง
พอใจต่อการ
จดัการอบรม
ในระดับดีขึ้น
ไป

10-28 พ.ค. 
2564

0 0 1,252,350 0 1.งบด าเนินการจากค่าลงทะเบียนของผู้เขา้อบรม
 55 คน ๆ ละ 22,770 บ. =1,252,350 บ.เพื่อ
เป็นค่าใชจ้า่ยดังนี้
1.1 ค่าตอบแทนวทิยากรในระบบราชการ จ านวน
 40 ชั่วโมง x 600 บ=24,000 บ.
1.2 ค่าตอบแทนวทิยากรนอกระบบราชการ 
จ านวน60ชั่วโมงx 1,200บ.=72,000 บ.
1.3 ค่าตอบแทนวทิยากรพี่เล้ียงประจ ากลุ่ม6กลุ่ม
x 12 ชั่วโมงx 600 บ.= 43,200 บ.
1.4 ค่าตอบแทนการปฏบิัติงานของเจา้หน้าที่นอก
เวลาราชการ 4 คน x6วนัx420บ.=10,080 บ.
1.5 ค่าเบี้ยเล้ียงเหมาจา่ยพนักงานขบัรถจ านวน 2
 คนx 5วนัx 240 บ.=2,400 บ.
2.ค่าอาหารผู้เขา้อบรมจ านวน 55คนx19วนัx 
600 บ.(3 มื้อ/วนั)=627,000 บ.
2.1คณะท างานจ านวน10คนx15 มื้อx150บ.= 
22,500 บ.
2.2อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมผู้เขา้รับการอบรม 
จ านวน 55 คนx 19 วนั x35 บ.x2 มื้อ=73,150 บ
2.3คณะท างาน จ านวน10 คนx 15 วนัx 35 บ.x
 2 มื้อ= 10,500 บ.
3.ค่าใชส้ถานที่ อปุกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 15 วนั
x5,000 บ.=75,000 บ. 4.ค่าที่พักผู้เขา้อบรม 55

0 1,252,350 อ.สิริสุดา

re63-acserv-3 re64-acserv-3 
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ

โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย

วตัถุประสงค์ กิจกรรม
ตวัชี้

ความส าเร็จ
เป้าหมาย

ความส าเร็จ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน
ผู้รับผิด
ชอบที่ตั้งไวเ้บิกจา่ยตามไตรมาส

รายการเบิกจา่ย
หมวดงบประมาณ

3.ฝึกอบรมการ
พยาบาลเฉพาะ
ทางสาขาการ
พยาบาลผู้ปุวย
มะเร็ง/
กลุ่มเปูาหมาย
พยาบาลวชิาชพี
จ านวน 30 คน 
(40,000/คน)

เพื่อให้ผู้เขา้รับการ
อบรมมคีวามรู้ความ
เขา้ใจในระบบสุขภาพ
และนโยบายสุขภาพใน
การดูแลผู้ปุวยมะเร็ง 
สามารถประเมนิคัด
กรองภาวะสุขภาพที่
เกี่ยวขอ้งกบัโรคมะเร็ง
และการตัดสินทางคลินิก
ได้ เขา้ใจโรคมะเร็ง และ
ผลกระทบที่เกดิจากโรค
กระบวนการรักษา และ
ให้การพยาบาลผู้ปุวย
โรคมะเร็งที่ได้รับการ
รักษาด้วยการผ่าตัด 
เคมบี าบัด รังสีบ าบัด 
และผู้ดูแลรวมทั้งการ
ดูแลผู้ปุวยมะเร็งระยะ
สุดท้ายให้อยู่ใกล้ชดิกบั
ครอบครัวและชมุชนที่
ตนเองคุ้นเคยได้อยา่งมี
คุณภาพ และเสียชวีติ
อยา่งมศัีกด์ิศรี

1.ภาคทฤษฎ ี2 
เดือน 
ประกอบด้วยการ
บรรยาย อภปิราย 
ฝึกปฏบิัติในห้อง
ปฏบิัติ 2.
ภาคปฏบิัติ 2 เดือน
 ประกอบด้วยการ
ปฏบิัติ สัมมนา 
ศึกษาดูงาน

1.จ านวนผู้เขา้
รับการอบรม
2.ระดับความ
พึงพอใจของผู้
เขา้อบรมต่อ
การจดัการ
อบรมใน
ระดับดีขึ้นไป

1.ไมน่้อยกวา่
ร้อยละ 80 
ของ
กลุ่มเปูาหมาย
2.อยา่งน้อย
ร้อยละ 80 
มคีวามพึง
พอใจต่อการ
จดัการอบรม
ในระดับดีขึ้น
ไป

2 ส.ค. - 30 
พ.ย. 64

0 0 1,200,000 1.งบด าเนินการจากค่าลงทะเบียนของผู้เขา้อบรม
30 คน ๆ ละ 40,000 บ. =1,200,000 บ.เพื่อ
เป็นค่าใชจ้า่ยดังนี้
1.1 ค่าตอบแทนวทิยากรในระบบราชการ จ านวน
 210 ชั่วโมง x 600 บ.=126,000 บ.
1.2 ค่าตอบแทนวทิยากรนอกระบบราชการ 
จ านวน60ชั่วโมงx 1,200บ =72,000 บ.
1.3 ค่าตอบแทนอาจารยพ์ี่เล้ียง 360 ชั่วโมงx 
600 บ.= 216,000 บ.
1.4 ค่าเบี้ยเล้ียงอาจารยน์ิเทศ4คน x12วนัx240
บ.=11,520 บ.
1.5 ค่าเบี้ยเล้ียงเหมาจา่ยพนักงานขบัรถจ านวน 2
 คนx 5วนัx 240 บ.=2,400 บ.
2.ค่าตอบแทนแหล่งฝึกภาคปฏบิัติ 4 แห่ง 
6,000=24,000 บ
3.ค่าใชส้ถานที่ อปุกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 40 วนั
x3,000 บ. =120,000 บ. 
4.ค่าจดัซ้ือต าราและส่ือการสอน 400,000 บ. 
5.ค่าจา้งเหมาซักรีด 10,000 บ. 
6.ค่าที่พักอาจารยติ์ดตามนิเทศคืนละ 1,600 บ. x
 16 คืนx 2 ห้อง = 51,200 บ. 
7.ค่าจา้งเหมารถรับจา้ง 4,000 x 16 วนั = 
64,000 บ. 

0 1,200,000 อ.กาญจนา

4.ฝึกอบรมการ
พยาบาลเฉพาะ
ทางสาขาการ
พยาบาลเวช
ปฏบิัติทั่วไป/
กลุ่มเปูาหมาย
พยาบาลวชิาชพี
จ านวน 30 คน 

เพื่ออบรมความรู้ทักษะ
วชิาการด้านการ
พยาบาลเวชปฏบิัติทั่วไป
 (รักษาโรคเบื้องต้น)

1.ภาคทฤษฎ ี2 
เดือน 
ประกอบด้วยการ
บรรยาย อภปิราย 
ฝึกปฏบิัติในห้อง
ปฏบิัติ 2.
ภาคปฏบิัติ 2 เดือน
 ประกอบด้วยการ

1.จ านวนผู้เขา้
รับการอบรม
2.ระดับความ
พึงพอใจของผู้
เขา้อบรมต่อ
การจดัการ
อบรมใน
ระดับดีขึ้นไป

1.ไมน่้อยกวา่
ร้อยละ 80 
ของ
กลุ่มเปูาหมาย
2.อยา่งน้อย
ร้อยละ 80 
มคีวามพึง
พอใจต่อการ

2 ส.ค. - 30 
พ.ย. 64

0 0 1,200,000 1.งบด าเนินการจากค่าลงทะเบียนของผู้เขา้อบรม
30 คน ๆ ละ 40,000 บ. =1,200,000 บ.เพื่อ
เป็นค่าใชจ้า่ยดังนี้
1.1ค่าตอบแทนวทิยากรในระบบราชการ จ านวน
 210 ชั่วโมง x 600 บ.=126,000 บ.
1.2ค่าตอบแทนวทิยากรนอกระบบราชการ 
จ านวน60ชั่วโมงx 1,200บ =72,000 บ.
1.3ค่าตอบแทนอาจารยพ์ี่เล้ียง 360 ชั่วโมงx 600

0 1,200,000 อ.เอกพันธ์

re63-acserv-4 re64-acserv-4 
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ

โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย

วตัถุประสงค์ กิจกรรม
ตวัชี้

ความส าเร็จ
เป้าหมาย

ความส าเร็จ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน
ผู้รับผิด
ชอบที่ตั้งไวเ้บิกจา่ยตามไตรมาส

รายการเบิกจา่ย
หมวดงบประมาณ

5.ฝึกอบรมการ
พยาบาลเฉพาะ
ทางสาขาการ
พยาบาลผดุง
ครรภ/์
กลุ่มเปูาหมาย
พยาบาลวชิาชพี
จ านวน 30 คน 
(40,000/คน)

เพื่ออบรมความรู้ทักษะ
วชิาการด้านการ
พยาบาลและการผดุง
ครรภ์

ภาคทฤษี 1 เดือน
ประกอบด้วยการ
บรรยายฝึกปฎบิัติ
ในห้องปฎบิัติการ
2.ศึกษาดูงาน 1 
สัปดาห์

1.ร้อยละผู้เขา้
อบรม
2.ร้อยละของผู้
เขา้อบรมที่
ความพึงพอใจ
ระดับดีขึ้นไป

1ไมน่้อยกวา่
ร้อยละ 80 
2.มากกวา่
ร้อยละ 80

2 ส.ค. - 30 
พ.ย. 64

0 0 1,200,000 1. ค่าตอบแทนวทิยากรนอกระบบราชการ100
ชม.x1,200=120,000บ.
2.ค่าตอบแทนวทิยากรในระบบราชการ40ชม.
600=24,000บ.
3. ค่าตอบแทนสถานที่ดูงาน 4 แห่งX5,000=
20,000 บ
4.ค่าใชจ้า่ยสถานที่อปุกรณ์โสต20วนัx5,000=
10,000 บ
5.ค่ากระเป๋าเอกสาร 300 บx 30 ใน=9,000 บ
6.ค่าจา้งเหมารถตู้ 4 คันx4,000 บx5 วนั=
80,000 บ
7.ค่าที่พักศึกษาดูงาน4 คืนx1,800 บx 20 ห้อง=
144,000 บ
8. ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 35 คนx70x25 
วนั=61,250 
ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 35 คนx100x5 วนั=
17,500 บ
9. ค่าอาหารกลางวนั 35 คนx200x25 วนั=
175,000 บ
ค่าอาหารกลางวนั 35 คนx350x5 วนั=61,250 บ
10.ค่าซักรีด 15000 บ 
11.ค่าวสัดุคอมฯ 150,000 บ 
12.ค่าวสัดุงานบ้านงานครัว 150,000 บ 

0 1,200,000 อ.บ าเพ็ญ

re63-acserv-5 re64-acserv-5 
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ

โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย

วตัถุประสงค์ กิจกรรม
ตวัชี้

ความส าเร็จ
เป้าหมาย

ความส าเร็จ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน
ผู้รับผิด
ชอบที่ตั้งไวเ้บิกจา่ยตามไตรมาส

รายการเบิกจา่ย
หมวดงบประมาณ

6.ฝึกอบรมการ
พยาบาลเฉพาะ
ทางสาขาการ
พยาบาลผู้ปุวย
วกิฤต/
กลุ่มเปูาหมาย
พยาบาลวชิาชพี
จ านวน 30 คน 
(40,000/คน)

เพื่ออบรมความรู้ทักษะ
วชิาการด้านการ
พยาบาลผู้ปุวยวกิฤต

ภาคทฤษฎ ี2 
เดือนประกอบด้วย
การบรรยายฝึก
ปฎบิัติใน
ห้องปฎบิัติการ
ภาคปฏบิัติ 2 เดือน

1.ร้อยละผู้เขา้
อบรม
2.ร้อยละของผู้
เขา้อบรมที่
ความพึงพอใจ
ระดับดีขึ้นไป

1ไมน่้อยกวา่
ร้อยละ 80
2.มากกวา่
ร้อยละ 80

2 ส.ค. - 30 
พ.ย. 64

0 0 1,200,000 1.ค่าตอบแทนวทิยากรนอกระบบราชการ100ชม.
x1,200=120,000บ.
2.ค่าตอบแทนวทิยากรในระบบราชการ40ชม.
600=24,000บ.
3.ค่าตอบแทนสถานที่ดูงาน 4 แห่งX5,000=
20,000 บ
4.ค่าใชจ้า่ยสถานที่อปุกรณ์โสต20วนัx5,000=
10,000 บ
5.ค่ากระเป๋าเอกสาร 300 บx 30 ใน=9,000 บ
6.ค่าจา้งเหมารถตู้ 4 คันx4,000 บx5 วนั=
80,000 บ
7.ค่าที่พักศึกษาดูงาน4 คืนx1,800 บx 20 ห้อง=
144,000 บ
8.ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 35 คนx70x25 
วนั=61,250 
ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 35 คนx100x5 วนั=
17,500 บ
9.ค่าอาหารกลางวนั 35 คนx200x25 วนั=
175,000 บ
ค่าอาหารกลางวนั 35 คนx350x5 วนั=61,250 บ
10.ค่าซักรีด 15000 บ 
11.ค่าวสัดุคอมฯ 150,000 บ 
12.ค่าวสัดุงานบ้านงานครัว 150,000 บ 

0 1,200,000 อ.วราภรณ์

0 0 1,280,150 4,800,000 0 27,800 6,052,350 0รวมงบประมาณแผนประจ าบริการวชิาการ

re63-acserv-6 re64-acserv-6 
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แผนปฏิบตัิการฝ่ายบริหารตอบสนอง

ประเด็นยทุธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาศูนยก์ารเรียนรูร้ะดับสากลด้านบริการวชิาการและให้บริการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขเพ่ือสุขภาวะชุมชนและสังคมอาเซียนทีย่ั่งยนื               

เปา้ประสงค์ 5 เป็นศูนยก์ลางการให้บริการทางการแพทยแ์ละการสาธารณสุขทีไ่ด้มาตรฐานและเป็นทีย่อมรับ ระดับชาติหรือนานาชาติ
กลยทุธ์ที ่5 ยกระดับศักยภาพอาจารยป์ระจ าสู่ความเชี่ยวชาญ


ตัวชี้วดัความส าเร็จของแผนกลยทุธ์

                                                                                          1-ต.ค.-2563KPI 12 ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับเชิญเป็นวิทยากรจากนหน่วยงานภายนอก ระดับชาติ/อาเซียน(ร้อยละ5)
KPI 13 ร้อยละของอาจารยป์ระจ าทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอกตรงตามสาขาทีเ่ปิดการเรียนการสอนหรือสาขาทีเ่กี่ยวขอ้ง (ร้อยละ20)

แผนงานที ่6  ยกระดับศักยภาพอาจารยป์ระจ าสู่ความเชี่ยวชาญ
 PI  จ านวนสาขาหลักของอาจารยท์ีไ่ด้รับการพฒันาความเชี่ยวชาญ(5 สาขา)

วธิีประเมินความส าเร็จ  ประเมินตามตัวชี้วัดความส าเร็จเมื่อส้ินสุดปีการศึกษาหรือ ปีงบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม       จ านวนโครงการ 1โครงการ

ประเด็นยทุธศาสตร์ที ่4 การเปน็สถาบนัอุดมศึกษาทีม่ีคุณภาพในการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล               
เปา้ประสงค์ 6 เป็นสถาบันอดุมศึกษาทีม่ีคุณภาพในการบริหารจดัการภายใต้หลักธรรมาภิบาล
กลยทุธ์ที ่ 6 ยกระดับคุณภาพเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การตัดสินใจ

KPI 14 ระดับคุณภาพโครงสร้างพืน้ฐานได้มาตรฐาน
KPI 15 ระดับคุณภาพเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่ใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหารสถาบัน

แผนงานที ่7  ยกระดับคุณภาพเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การตัดสินใจ

PI ระดับความพงึพอใจผู้บริหารในการใช้งานตามมาตรฐานโครงสร้างพืน้ฐาน 7 ด้าน (มากกว่า 4.00)
วธิีประเมินความส าเร็จ  ประเมินตามตัวชี้วัดความส าเร็จเมื่อส้ินสุดปีการศึกษาหรือ ปีงบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม       จ านวนโครงการ 1 โครงการ

แผนปฏิบตัิการฝ่ายบริหาร ประจ าปงีบประมาณ 2564

พันธกิจที ่5 ส่งเสริมให้เกดิโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตามความต้องการของชุมชน
พันธกิจที ่6 พฒันาสถาบันสู่ สถาบันการศึกษาชั้นน าทางการพยาบาลทีข่บัเคล่ือนระบบสุขภาพชุมชน

KPI 11 จ านวนบุคลากรทีไ่ด้รับการยอมรับจากหน่วยงานภายนอก ระดับชาติ/อาเซียน ในการพจิารณาผลงานวิชาการ (สกอ./องค์กรวิชาชีพ /หน่วยงาน
ภายนอก/ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์ reviewer วารสารTCI1 เท่านั้น)(จ านวน 5)
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แผนปฏิบตัิการฝ่ายบริหารตอบสนอง

ประเด็นยทุธศาสตร์ที ่4 การเปน็สถาบนัอุดมศึกษาทีม่ีคุณภาพในการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล               
เปา้ประสงค์ 6 เป็นสถาบันอดุมศึกษาทีม่ีคุณภาพในการบริหารจดัการภายใต้หลักธรรมาภิบาล
กลยทุธ์ที ่7 พฒันาและปรับปรุงวิทยาลัยสู่ Green College

 KPI 16 ระดับความส าเร็จของการพฒันาวิทยาลัยสู่ Green College
แผนงานที8่  พฒันาวิทยาลัยสู่ Green College

PI  ร้อยละกจิกรรมการพฒันาวิทยาลัยสีเขยีว(GreenCollege )ทีบ่รรลุเปูาหมายตามทีว่างไว้ (ร้อยละ90)
วธิีประเมินความส าเร็จ  ประเมินตามตัวชี้วัดความส าเร็จเมื่อส้ินสุดปีการศึกษาหรือ ปีงบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม       จ านวนโครงการ 1 โครงการ

เปา้ประสงค์ 6 เป็นสถาบันอดุมศึกษาทีม่ีคุณภาพในการบริหารจดัการภายใต้หลักธรรมาภิบาล
กลยทุธ์ที ่8 ส่งเสริมองค์กรแห่งความสุข

 KPI 17 ร้อยละของบุคลากรทีม่ีผลการประเมินความสุขในการท างานเพิม่ขึ้น
 KPI 18 ร้อยละของบุคลากรทีม่ีคุรภาพชีวิตการท างานในระดับดีขึ้นไป

แผนงานที ่9 ส่งเสริมองค์กรณ์แห่งความสุข

PI  ร้อยละของระดับความสุขตามตัวชี้วัดทีเ่พิม่ขึ้น (ร้อยละ80)
วธิีประเมินความส าเร็จ  ประเมินตามตัวชี้วัดความส าเร็จเมื่อส้ินสุดปีการศึกษาหรือ ปีงบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม       จ านวนโครงการ 1 โครงการ

พันธกิจที ่6 พฒันาสถาบันสู่ สถาบันการศึกษาชั้นน าทางการพยาบาลทีข่บัเคล่ือนระบบสุขภาพชุมชน

แผนปฏิบตัิการฝ่ายบริหาร ประจ าปงีบประมาณ 2564

พันธกิจที ่5 ส่งเสริมให้เกดิโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตามความต้องการของชุมชน
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ

1.1 โครงการ
เสริมสร้าง
ความรู้ พฒันา
สมรรถนะตาม
ความเชีย่วชาญ
ในสายงาน
วชิาการ
อาจารยใ์น 5 
สาขาหลัก

1.เพือ่ใหอ้าจารย์
ทีส่อนวชิาการ
พยาบาลและ
วชิาการและ
วชิาการรักษาโรค
เบือ้งต้น 
ปฏบิติัการ
พยาบาลในหนว่ย
บริการสุขภาพใน
สาขาวชิาที่
รับผิดชอบ ได้รับ
การพฒันา
สมรรถนะทาง
คลินกิเพือ่ใหก้าร
สอนการพยาบาล
สอดคล้องกบัการ
ปฏบิติัการ
พยาบาลที่
ทนัสมยัและเปน็
ปจัจบุนั

1.จดัประชมุเชงิปฏบิัติการการพัฒนาอาจารยด้์าน
การปฏบิัติการพยาบาลของอาจารย ์(Faculty 
practice) ในหน่วยบริการสุขภาพในสาขาวชิาที่
รับผิดชอบ โดยวทิยากรภายนอก 
4.ติดตามและประเมนิผล
2.ส ารวจสาขาวชิาที่อาจารยพ์ยาบาลสอนวชิา
ทฤษฏ ีและวชิาปฏบิัติ ที่ระบุไวใ้น มคอ.3 และ
มคอ. 4
3. ส ารวจความต้องการการพัฒนาของอาจารย์
ด้านการปฏบิัติการพยาบาลของอาจารย ์(Faculty
 practice) ในหน่วยบริการสุขภาพในสาขาวชิาที่
รับผิดชอบ
4. จดัท าแผนการพัฒนาด้านการปฏบิัติการ
พยาบาลของอาจารย ์(Faculty practice) ใน
หน่วยบริการสุขภาพในสาขาวชิาที่รับผิดชอบและ
รูปแบบการขึ้นปฏบิัติการพยาบาลของอาจารย์
5.จดัท าตารางการขึ้นปฏบิัติการพยาบาลในหน่วย
บริการสุขภาพ ปีการศึกษา 2562
6. จดัท าหนังสือขอขึ้นปฏบิัติการพยาบาลใน
หน่วยบริการตามแผน
7. ติดตามประเมนิการพัฒนาอาจารยด้์านการ
ปฏบิัติการพยาบาลของอาจารยท์ุก 6 เดือน
แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัและถอดบทเรียน 

1.ร้อยละของ
อาจารยท์ีเ่ขา้
ร่วมการ
ประชมุเชงิ
ปฏบิติัการ
2.ร้อยละของ
อาจารยท์ีม่ี
แผนการ
พฒันาด้าน
การ
ปฏบิติัการ
พยาบาล
สอดคล้องกบั
สาขาวชิาการ
ทีรั่บผิดชอบ

1.ร้อยละ 80

2.ร้อยละ 80

ธ.ค 50,000 1.ค่าวยิากร1200*6*2 วนั= 14,400 บ.
2.ค่าเดินทางวทิยากร 10,000
3.ค่าที่พัก1,500*2 วนั= 3,000
4.ค่าอาหารกลางวนัอาจารย5์1*150* 2 
วนั= 15,300 
5.ค่าอาหารวา่งอาจารย ์51*35* 4 มื้อ= 
7,140 

50,000 อ.ณัฐติพร 
คุณรัชนี
คุณอญัชลี

0 0 50,000 0 50,000 0 0 0

1.โครงการเสรมิสรา้งความรู ้พัฒนาสมรรถนะตามความเชีย่วชาญในสายงานวชิาการอาจารยใ์น 5 สาขาหลกั

รวมงบประมาณแผนประจ างานบรหิารและพัฒนาทรพัยากรบคุคล

ทีต่ัง้ไวเ้บกิจา่ยตามไตรมาส รายการเบกิจา่ย หมวดงบประมาณ

KPI 13 รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าทีม่คุีณวฒิุปรญิญาเอกตรงตามสาขาทีเ่ปดิการเรยีนการสอนหรอืสาขาทีเ่ก่ียวขอ้ง(รอ้ยละ21)

PI จ านวนสาขาหลกัของอาจารยท์ีไ่ดร้บัการพัฒนาความเชีย่วชาญ(5 สาขา)
โครงการ/

กลุม่เปา้หมาย
วตัถุประสงค์ กิจกรรม ตวัชี้

ความส าเรจ็
เปา้หมาย

ความส าเรจ็
ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใชเ้งนิ ผู้รบัผิด
ชอบ

แผนงานที ่6  ยกระดบัศักยภาพอาจารยป์ระจ าสูค่วามเชีย่วชาญ

ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่3 การพัฒนาศูนยก์ารเรยีนรูร้ะดบัสากลดา้นบรกิารวชิาการและใหบ้รกิารทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุเพ่ือสขุภาวะชมุชนและสงัคมอาเซียนทีย่ัง่ยนื
เปา้ประสงค์ 5 เปน็ศูนยก์ลางการใหบ้รกิารทางการแพทยแ์ละการสาธารณสขุทีไ่ดม้าตรฐานและเปน็ทีย่อมรบั ระดบัชาตหิรอืนานาชาติ
กลยทุธท์ี ่5 ยกระดบัศักยภาพอาจารยป์ระจ าสูค่วามเชีย่วชาญ
KPI 11 จ านวนบคุลากรทีไ่ดร้บัการยอมรบัจากหน่วยงานภายนอก ระดบัชาต/ิอาเซียน ในการพิจารณาผลงานวชิาการ (สกอ./องค์กรวชิาชพี /หน่วยงานภายนอก/ทีป่รกึษาวทิยานิพนธ ์reviewer วารสารTCI1 เทา่น้ัน)(จ านวน 5)
KPI 12 รอ้ยละของบคุลากรทีไ่ดร้บัเชญิเปน็วทิยากรจากนหน่วยงานภายนอก ระดบัชาต/ิอาเซียน(รอ้ยละ5)

ad64-stg5-plan6-
hrd-1 
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ
1.โครงการ
พัฒนา/ปรับปรุง
ระบบเครือข่าย
ไร้สายและ
โปรแกรมสแกน
ไวรัส

1.เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพใน
การให้บริการ
ระบบเครือข่าย
อินเตอร์เนฺตไร้
สาย

1.จัดซ้ือระบบ
เครือข่ายไร้สาย
 จ านวน 1 
ระบบ พร้อม
ติดต้ัง
2.จัดซ้ือ
โปรแกรมสแกน
ไวรัส 1 ปี

1.จ านวนระบบ
เครือข่ายไร้สาย
ที่ได้พัฒนา/
ปรับปรุง
2.ความพึง
พอใจของการ
ให้บริการระบบ
เครือข่ายไร้สาย
3. จ านวน
อุบัติการการ
ระบาดของไวรัส
ในระบบ
เครือข่าย
อินเตอร์เน็ต

1.1 ระบบ
2.ค่าเฉล่ีย
มากกว่า3.51
3.น้อยกว่า
หรือเท่ากับ1

ต.ค.63-
มี.ค.64

0 500,000 0 0 1.จัดซ้ือระบบเครือข่ายไร้
สาย จ านวน 1 ระบบ 
พร้อมติดต้ัง รวม 455,000
 บาท
2.จัดซ้ือโปรแกรมสแกน
ไวรัส 1 ปี จ านวน 101 
License รวม 45,000 บ.
รวมทั้งหมด 500,000 บาท

0 500,000 0 อ.สุทธินี 
มหามิตร 
วงค์แสน

0 500,000 0 0 0 500,000 0

เป้าหมาย
ความส าเร็จ

ระยะเวลา
ด าเนินการ

โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

รวมงบประมาณแผนงานที่ 7

กิจกรรม ตัวชี้ความส าเร็จ

PI ระดับความพึงพอใจผู้บริหารในการใช้งานตามมาตรฐานโครงสร้างพ้ืนฐาน 7 ด้าน (มากกว่า 4.00)

KPI 15 ระดับคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหารสถาบัน (ระดับ 5)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์ 6 เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ที่ 6 ยกระดับคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ

KPI 14 ระดับคุณภาพโครงสร้างพ้ืนฐานได้มาตรฐาน(ระดับ7)

แผนงานที่ 7 ยกระดับคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน
ผู้รับผิด
ชอบ

ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส
รายการเบิกจ่าย

หมวดงบประมาณ

ad64-stg6-plan7-int-1 
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ
1.กิจกรรมเฝูาระวังประสิธิ
ภาพของระบบบ าบัดน้ าเสีย

ต.ค 63-ก.ย. 64 อ. พร 
บุญมี

2.กิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วย
การปลูกไม้ดอกและไม้ผลใน
พื้นที่วิทยาลัยและปรับภูมิ
ทัศน์หลังอาคาร 1

60,000 60,000

4.ติดต้ังเคร่ืองกรองน้ าสะอาด
ประจ าห้องอาหารหอ 1 และ2

5. กิจกรรมเปล่ียนหลอดไฟ 
เป็นหลอดประหยัดพลังงาน 
(LED)

20,000 20,000

0 0 60,000 0 0 0 80,000 0รวมงบประมาณแผนงานที่7

1.โครงการ
อนุรักษ์
พลังงานและ
ส่ิงแวดล้อม

1.เพื่อยกระดับ
เป็นหน่วยงาน
อนุรักษ์พลังงาน
และเพิ่มพื้นที่สี
เขียว
 2.เพื่อพัฒนา
ส่ิงแวดล้อมที่ส่
เสริมการเรียนรู้
ของนักศึกษา

1.จ านวนรางวัลที่
ได้รับการประกาศ
เป็นสถานศึกษา
ปลอดภัย
2. จ านวนพื้นที่สี
เขียวเพิ่มขึ้น
3. จ านวนอุปกรณ์
ไฟฟูาที่ปรับมาใช้
เป็นระบบพลังงาน

1. 1 รางวัล
2. มากกว่าและ
เท่ากับ 2 จุด
3. มากกว่าหรือ
เท่ากับ 2 จุด

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์ 6เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 7. พัฒนาและปรับปรุงวิทยาลัยสู่ Green College
KPI 16 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาวิทยาลัยสู่ Green College (ระดับ 2)
แผนงานที่8  พัฒนาวิทยาลัยสู่ Green College
PI ร้อยละกิจกรรมการพัฒนาวิทยาลัยสีเขียว(GreenCollege )ที่บรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ (ร้อยละ90)

โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้ความส าเร็จ เป้าหมาย
ความส าเร็จ

ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
 ชอบที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส รายการ

เบิกจ่าย
หมวดงบประมาณ

ad64-stg7-plan8-gc-1 
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อืน่ๆ
1.โครงการ
เสริมสร้าง
บรรยากาศแห่ง
ความสุขของ
บุคลากร

1.เพือ่สร้าง
บรรยากาศแห่ง
ความสุขในการ
ท างาน
2. เพือ่ส่งเสริม
การแบ่งปัน ความ
มีเอือ้อาทรในการ
ท างาน
3.เพือ่เสริมขวัญ
ก าลังใจและความ
ผูกพันในองค์กร

1. กิจกรรมเยีย่ม
บ้านบุคลากร
2. กิจกรรมจัดตู้
ส าหรับแบ่งปัน
อาหารหรือของใช้
3. กิจกรรม
น าเสนอภาพและ
ประวัติในวัน
ส าคัญของบุคลากร
4. กิจกรรมตลาด
นัดแลกเปล่ียนของ
กินของใช้

 1. ร้อยละของ
บุคลากรที่มี
ความสุขในการ
ท างานอยูใ่น
ระดับดี
 2. ร้อยละของ
บุคลากรที่มี
คุณภาพชีวิตอยู่
ในระดับดี

1.,มากกว่า
หรือเท่ากับ
ร้อยละ 60
 2.ร้อยละ20)

1ตค63-30
กย64

0 0 0 0 ไม่ใช้งบประมาณ 0 0 0 อ.นงนุช

0 0 0 0 0 0 0

กิจกรรม ตัวชีค้วามส าเร็จ ค่าเปูาหมาย
ความส าเร็จ

รวมงบประมาณแผนงานที ่9

ระยะเวลา
ด าเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4 การเป็นสถาบันอุดมศึกษาทีม่ีคุณภาพในการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์  6 เป็นสถาบันอุดมศึกษาทีม่ีคุณภาพในการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที ่8 ส่งเสริมองค์กรแห่งความสุข
KPI 17 ร้อยละของบุคลากรทีม่ีผลการประเมินความสุขในการท างานเพ่ิมขึน้ (มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60)

แผนงานที ่9 ส่งเสริมองค์กรแห่งความสุข
PI ร้อยละของระดับความสุขตามตัวชีว้ัดทีเ่พ่ิมขึน้ (ร้อยละ80)

KPI 18 ร้อยละของบุคลากรทีม่ีคุณภาพชีวิตการท างานในระดับดีขึน้ไป (ร้อยละ 20)

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
 ชอบ
ที่ต้ังไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส รายการเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ

โครงการ/
กลุ่มเปูาหมาย

วัตถุประสงค์

ad64-stg8-plan9-hap-1 

dir63-stg4-
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ

1. กิจกรรม
จัดท า 
Improvement
 plan ระดับ
หลักสูตรและ
ระดับคณะ

เพื่อยกระดับ
การด าเนินงาน
ประกันคุณภาพ
การศึกษาของ
แต่ละฝุาย/งาน
ให้มี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น

1. สรุปข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและแนว
ทางการปรับปรุง ปกีารศึกษา 2562
 2. ประชุมชี้แจงและเผยแพร่ข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในและแนวทางการปรับปรุง 
ปกีารศึกษา 2562 ใหผู้้รับผิดชอบตัวบง่ชี้
น าไปจัดท าแผนปรับปรุงแก้ไข
 3. จัดเวทีน าเสนอและวพิากษแ์ผนปรับปรุง
แก้ไข
 4.จัดท าแผนปรับปรุงแก้ไขประจ าป ี2563
 5. เสนอแผนปรับปรุงแก้ไข ประจ าป ี2563
 ต่อคณะกรรมการบริหารพจิารณาใหค้วาม
เหน็ชอบ
 6. น าแผนปรับปรุงแก้ไขไปสู่การปฏบิติั
 7. ด าเนินการก ากับติดตามการด าเนินการ
ตามแผนทุก 6 เดือน
 8. รายงานผลการก ากับติดตามการ
ด าเนินการตามแผนต่อคณะกรรมการบริหาร
 ทุก 6 เดือน

1. ร้อยละของ
ฝุาย/งานมีการ
จัดท า
improvement
 plan ตาม
ข้อเสนอแนะ
ของกรรมการ
ประเมิน
คุณภาพ
การศึกษา
ภายใน

ร้อยละ 100 1. พย. 63
 2. กค. 64

0 0 0 1,500 คร้ังที่ 1 
1.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม มือ้
ละ 35บ* 20 คน = 700 บาท
2.ค่าอาหารกลางวัน มือ้ละ 150 
บ* 20 คน = 3,000 บาท
3.ค่าถ่ายเอกสาร 1,000 บ. 
คร้ังที่ 2
1.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมมือ้
ละ 35บ.* 20 คน* = 700 บาท
 2.ค่าถ่ายเอกสาร 800 
รวมทั้งหมด 6,200 บ.

1,500        0 ดร.โสภา
พร อ. พร
 อ.ทิติยา
 อ.คอย

1. โครงการยกระดบัคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษา

แผนงานประจ า งานประกันคุณภาพการศึกษาและความเสี่ยง ปงีบประมาณ 2564

โครงการ/
กลุ่มเปา้หมาย

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตวัชี้วัด
ความส าเร็จ

เปา้หมาย
ความส าเร็จ

ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใชเ้งิน ผู้รับผิด
 ชอบที่ตั้งไว้เบกิจ่ายตามไตรมาส รายการเบกิจ่าย หมวดงบประมาณ

ad64-qa-1-1 



70

1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ

โครงการ/
กลุ่มเปา้หมาย

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตวัชี้วัด
ความส าเร็จ

เปา้หมาย
ความส าเร็จ

ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใชเ้งิน ผู้รับผิด
 ชอบที่ตั้งไว้เบกิจ่ายตามไตรมาส รายการเบกิจ่าย หมวดงบประมาณ

2. กิจกรรม
การประชุม
คณะกรรมการ
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา

1. เพื่อรายงาน
ผลการ
ด าเนินการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา
 2. เพื่อรับฟงั
ข้อเสนอแนะ
และข้อคิดเห็น
ต่อการ
พฒันาการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา

 1. ประสานคณะกรรมการฯ เพื่อ
ก าหนดวัน เวลาในการประชุม
 2. ด าเนินการประชุมคณะกรรมการ
ตามวันเวลาที่ก าหนด
 3. สรุปรายงานการประชุมเพื่อน า
ข้อคิดเห็นไปวางแผนด าเนินการ

1.จ านวนคร้ัง
ของการประชุม
 2. จ านวน
ประเด็นการ
พฒันาจาก
ข้อเสนอแนะ
ของ
คณะกรรมการ

1. อย่าง
น้อย1 ต่อปี
 
  
 2. อย่าง
น้อย 2 
ประเด็น

ม.ค 64 0 10,085 0 0 1. ค่าเดินทางผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 3,000 บ. 
2. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
มือ้ละ 35 บ*31 คน= 1085 บ.
4. ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
คนละ1000*6 คน = 6000
รวมทั้งหมด 10085 บ.

10,085       0 ดร.โสภา
พร อ. พร
 อ.ทิติยา
 อ.คอย

3. กิจกรรม
ตรวจสอบ
คุณภาพ

เพื่อตรวจสอบ
ผลการ
ด าเนินการตาม
เกณฑ์ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา
ระดับหลักสูตร
และระดับคณะ

1.วางแผนการตรวจสอบ(audit)
2.แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ
3.ประชาสัมพนั์แผนตรวจสอบ
4.ด าเนินการตรวจสอบคุณภาพ
5.จัดท ารายงานผลการตรวจสอบ
6.น าผลการตรวจสอบเสนอ
คณะกรรมการ
บริหารเพื่อพจิารณา

1. ร้อยละของ
ตัวบ่งชี้ได้รับ
การตรวจสอบ
คุณภาพ 

1. ร้อยละ 
100
 
 
 

กพ.63,พค.
63

0 0 4,900 0 1. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
20คน*35 บาท*4 มือ้ = 2,800 บ
2. ค่าอาหารกลางวัน มือ้ละ 150
 บ*20คน*2 มือ้ = 6,000 บ.
3. ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร
จ านวน1,000บ.
 รวม 9,800 บาท

4,900         0 ดร.โสภา
พร อ. พร
 อ.ทิติยา
 อ.คอย

4. กจิกรรม
ประเมิน
คุณภาพ
การศึกษา
ภายใน
คณะกรรมการ
ประเมิน
คุณภาพของ
วิทยาลัยปี
การศึกษา 2563

เพื่อประเมิน
คุณภาพ
การศึกษาภายใน
คณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพ
ของวิทยาลัย(pre
 assessment) 
ปกีารศึกษา 2563

1. แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในทั้งในระดับหลักสูตรและคณะ
 2. จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพของวิทยาลัย(pre 
assessment) ปกีารศึกษา 2563 
 3. สรุปผลการประเมิน และจัดท ารูปเล่ม 
เสนอคณะกรรมการบริหาร

1. ร้อยละของ
ตัวชี้วัดที่ได้รับ
การประเมิน

1. ร้อยละ 
100
 
 
 
 

มิย.64 0 0 10,800 0 1. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
มือ้ละ 35 บาท* 20 คน 2 มือ้ 2 
วัน= 2,800 บ.
 2. ค่าอาหารกลางวัน 150 บ *
20 คน 2 วัน=6,000 บ.
 3. ค่าจ้างเหมาบริการถ่าย
เอกสาร 2,000 บ.
 รวม 10,800 บ

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

ad64-qa-1-2 

ad64-qa-1-5 

ad64-qa-1-6 
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ

โครงการ/
กลุ่มเปา้หมาย

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตวัชี้วัด
ความส าเร็จ

เปา้หมาย
ความส าเร็จ

ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใชเ้งิน ผู้รับผิด
 ชอบที่ตั้งไว้เบกิจ่ายตามไตรมาส รายการเบกิจ่าย หมวดงบประมาณ

7. กิจกรรม
ประชุมเชิง
ปฏบิัติการการ
พฒันาคุณภาพ
การศึกษาเพื่อ
ประเมิน
คุณภาพภายใน
โดย
คณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ปี
การศึกษา 2563

1. เพื่อ
พฒันาการ
ด าเนินงานการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา
ระดับหลักสูตร
และระดับคณะ 
 2. เพื่อรับการ
ประเมินการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา
ภายในโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
3. เพื่อวาง
แผนการ
พฒันาการ
ด าเนินงานการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาตาม
ข้อเสนอแนะ
ของผู้ทรงคุณวุฒิ

1. แต่งต้ังคณะท างานเพื่อวางแผนรับ
การประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
 2. จัดเตรียมหลักฐานเพื่อลงระบบ 
CHEQA 
 3. จัดประชุมผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้และ
ผู้เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงมอบหมายหน้าที่
ความรับผิดชอบ 
4.จัดประชุมเชิงปฏบิัติการเพื่อประเมิน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
 5. ประเมินผลการรับการประเมิน
คุณภาพภายใน (AAR)
6. สรุปผลการประเมิน และจัดท า
รูปเล่ม เสนอคณะกรรมการบริหารและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. วางแผนการพฒันาการด าเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษาตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ

1. ร้อยละของ
ตัวบ่งชี้ที่ได้รับ
การประเมิน
จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ
2. คะแนน
เฉล่ียผลการ
ประเมินคุณ
ภายใน ระดับ
หลักสูตร
3. คะแนน
เฉล่ียผลการ
ประเมิน
คุณภาพภายใน
ระดับคณะ

1. ร้อยละ 
100
2. > 3.93
 
 
 
 
 3. > 4.36

ส.ค 64 0 0 0 139,600 1. ค่าตอบแทนวทิยากร(ที่ไม่ใช่
ข้าราชการ) จ านวน 1 คน* 7 ชม.*
 2 วนั*1,200 บาท= 16,800 บ.
2. ค่าตอบแทนวทิยากร
(ข้าราชการ) จ านวน 5 คน* 7 
ชม.* 2 วนั*600 บาท= 42,000 
3. ค่าเดินทางวทิยากร 13,000 บ
4. ค่าที่พกัวทิยากร 1,450 บ* 4 
หอ้ง*2 คืน= 11,600 บ.
5. ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม มื้อ
ละ 35 บ.* 80คน*4มื้อ=11,200 
บ. 
6. ค่าอาหารกลางวนั มื้อละ 150 
บ.จ านวน 80คน* 3 มื้อ= 36,000
 บ.
 7. ค่าวสัดุ(วสัดุเคร่ืองเขียน)=
1,000 บ
8. ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร 3,000
 9. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 5,000 บ.
 รวม 139,600 บ.

139,600      0 ดร.โสภา 
อ. พร
 อ.ฑิติยา
 อ.คอย

ad64-qa-1-7 
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ

โครงการ/
กลุ่มเปา้หมาย

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตวัชี้วัด
ความส าเร็จ

เปา้หมาย
ความส าเร็จ

ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใชเ้งิน ผู้รับผิด
 ชอบที่ตั้งไว้เบกิจ่ายตามไตรมาส รายการเบกิจ่าย หมวดงบประมาณ

8. กิจกรรมให้
ความรู้และ
ทักษะประกัน
คุณภาพแก่
นักศึกษา

1. เพื่อให้
นักศึกษามี
ความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
การประกัน
คุณภาพ
การศึกษา
2. เพื่อให้
นักศึกษามี
ทักษะเกี่ยวกับ
การประกัน
คุณภาพ
การศึกษา

1. ประสานงานผู้เกี่ยวข้องในการ
จัดการอบรมเพื่อให้ความรู้ด้านประกัน
คุณภาพการศึกษา
 2. จัดประชุม/อบรม/สัมมนา เพื่อให้
ความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา
 3. จัดสัมมนากลุ่มย่อยเพื่อให้นักศึกษา
ฝึกการท าแผนโดยใช้หลักการวงจร
คุณภาพ(PDCA)

1. ร้อยละของ
นักศึกษาที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 
2. ร้อยละของ
นักศึกษาที่มี
ความรู้ด้าน
การประกัน
คุณภาพ
การศึกษาตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 
3. ร้อยละของ
นักศึกษา
กลุ่มเปูาหมาย
มีทักษะด้าน
การประกัน
คุณภาพ
การศึกษา

1.ร้อยละ100
2. ร้อยละ 
80 ขึ้นไป
3. ร้อยละ 80

พย.63 0 0 0 0 0 0 ดร.โสภา 
อ. พร
 อ.ทิติยา
 อ.คอย

0 10,085 15,700 141,100 0 166,885 0รวมงบประมาณแผนประจ างานประกันคุณภาพ

2. โครงการยกระดบัคุณภาพการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

ad64-qa-1-8 
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ

โครงการ/
กลุ่มเปา้หมาย

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตวัชี้วัด
ความส าเร็จ

เปา้หมาย
ความส าเร็จ

ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใชเ้งิน ผู้รับผิด
 ชอบที่ตั้งไว้เบกิจ่ายตามไตรมาส รายการเบกิจ่าย หมวดงบประมาณ

2.1 กิจกรรม
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
การควบคุม
ภายในของ
องค์กร

เพื่อให้ทุก
หน่วยงานย่อย
ตามโครงสร้าง
ของวิทยาลัยมี
การด าเนินการ
ด้านการ
ควบคุมภายใน

1. จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องในการ
ด าเนินการควบคุมภายในของวิทยาลัย
2. ออกแบบการควบคุมภายใน
3. จัดท ารายงานการควบคุมภายใน
4. ตรวจสอบภายใน
5. สรุปประเมินผลการควบคุมภายใน
6. รายงานผลควบคุมภายในต่อคณะ
กรรมการบริหาร

1. ร้อยละ
ของหน่วยงาน
ย่อยตาม
โครงสร้างมี
การ
ด าเนินการ
ควบคุม
ภายในตาม
ระบบและ
กลไกที่ก าหนด
2. ร้อยละ 
ปย.2 ได้รับ
การ
ด าเนินงาน
ตามแผนที่
ก าหนด

1. ร้อยละ
100
2. ร้อยละ 
100



มิย 64

0 10,000 0 1. ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม มื้อละ 35 บ. *20 
คน *4 มื้อ* =2,800 บ.
2. ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 
150 บ.จ านวน 20 คน* 2 
มื้อ= 6,000 บ.
3.ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร 
1,200 บ. 
รวมทั้งส้ิน 10,000 บ.

10,000 0 0 อ.พร บุญมี

2.2 กิจกรรม
ติดตาม ปค.5 
เพื่อการ
ควบคุม
ภายในของ
องค์กร

เพื่อติดตาม
การ
ประเมินผล
การควบคุม
ภายในของ
องค์กร

1. จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องในการ
ด าเนินการควบคุมภายในของวิทยาลัย
2. ติดตามติดตามการประเมินผลการ
ควบคุมภายในขององค์กร
3. จัดท าแบบรายงานการประเมินผล
การควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5)
4. รายงานผลควบคุมภายในต่อคณะ
กรรมการบริหาร

ร้อยละของ
หน่วยงาน
ย่อยตาม
โครงสร้างมี
การรายงาน
ผลการ
ติดตามการ
ประเมินผล
การควบคุม
ภายในตาม
แบบติดตาม 
ปค.5

ร้อยละ100 เมย.64 5,600 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
มื้อละ 35 บ. *80 คน *2 
มื้อ* =5,600 บ.

5,600 อ.พร บุญ
มี อ.
โสภาพร 
อ.กันติยา

ad64-risk-1-2 

ad64-risk-1-1 
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ

โครงการ/
กลุ่มเปา้หมาย

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตวัชี้วัด
ความส าเร็จ

เปา้หมาย
ความส าเร็จ

ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใชเ้งิน ผู้รับผิด
 ชอบที่ตั้งไว้เบกิจ่ายตามไตรมาส รายการเบกิจ่าย หมวดงบประมาณ

2.3กิจกรรม
ปฏิบัติการ
ช่วยฟื้นคืนชีพ
เพื่อ
สถานศึกษา
ปลอดภัย

เพื่อเพิ่มทักษะ
การปฏิบัติการ
ช่วยฟื้นคืนชีพ
แก่บุคลากรใน
องค์กรช่วยฟื้น
คืนชีพ

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่บุคลากร
ในวิทยาลัยเพื่อให้มีทักษะในการช่วย
ฟื้นคืนชีพ

ร้อยละของ
บุคลากรใน
วิทยาลัยได้รับ
การอบรม
ปฏิบัติการ
ช่วยฟื้นคืนชีพ

ร้อยละ100 พค.64 5,600 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
มื้อละ 35 บ. *80 คน *2 
มื้อ* =5,600 บ.

5,600 อ.พร บุญ
มี อ.
โสภาพร 
อ.กันติยา

0 0 21,200 0 21,200 0 0

0 10,085 36,900 141,100 21,200 166,885 0

รวมงบประมาณแผนประจ างานความเสี่ยง

รวมงบประมาณแผนประจ างานประกันคุณภาพและความเสี่ยงปงีบประมาณ 2564

ad64-risk-1-3 
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ

1. กิจกรรมสรร
หาอาจารย์ใหม่

เพื่อให้มีอาจารย์
ใหม่ที่เพยีงพอ
ในการจัดการ
เรียนการสอน

1.ประกาศสรรหา
อาจารย์ใหม่ระดับ ป.
โท
2. ให้ทุนการศึกษา
นักเรียนพยาบาล
3.ประกาศรับโอนย้าย

1.จ านวนคร้ัง
ของการประกาศ
สรรหาอาจารย์
ใหม่
2. จ านวน
นักเรียน
พยาบาลที่รับ
ทุนการศึกษา

1. 4 คร้ังต่อปี
2. 2 คน

ต.ค63-ก.ย 64 0 0 0 0 ไม่ใช้งบประมาณ อ.ณัฐติพร
คุณรัชนี 
ซาวค าเขต

2. กิจกรรม
เตรียมผู้
เกษียณอายุ
ราชการ

เพื่อเตรียมความ
พร้อม
บุคคลากรมที่จะ
เกษียณอายุ
ราชการ

1. ประสานกับงาน
บุคลากรในการ
เตรียมเอกสารเพื่อ
รับสิทธิประโยชน์หลัง
เกษียณอายุราชการ
2. ประสานงานส่งผู้
เกษียณอายุราชการ
เข้ารับการอบรม
เตรียมตัวก่อน
เกษียณอายุ
3. จัดหาข้อมูลการ
อบรมสัมมนา เพื่อ
เตรียมการเกษียณ

1.ร้อยละของ
บุคลากรที่จะ
เกษียณอายุ
ราชการได้เข้ารับ
การเตรียมความ
พร้อมก่อนการ
เกษียณ

ร้อยละ 100 ก.ค.-ก.ย.64 0 0 0 0 ใช้งบพฒันาตนเอง อ.ณัฐติพร
คุณรัชนี 
ซาวค าเขต

หมวดงบประมาณ

1.โครงการบริหารทรัพยากรบคุคล ประจ าปงีบประมาณ 2564

แผนงานประจ า งานพัฒนาทรัพยากรบคุคล

โครงการ/
กลุ่มเปา้หมาย

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตวัชี้ความส าเร็จ
เปา้หมาย

ความส าเร็จ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใชเ้งิน
ผู้รับผิด
ชอบ

ที่ตั้งไว้เบกิจ่ายตามไตรมาส
รายการเบกิจ่าย

ad64-hrd-1-1 

ad64-hrd-1-2 
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ
หมวดงบประมาณ

1.โครงการบริหารทรัพยากรบคุคล ประจ าปงีบประมาณ 2564

โครงการ/
กลุ่มเปา้หมาย

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตวัชี้ความส าเร็จ
เปา้หมาย

ความส าเร็จ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใชเ้งิน
ผู้รับผิด
ชอบ

ที่ตั้งไว้เบกิจ่ายตามไตรมาส
รายการเบกิจ่าย

3.กิจกรรม 
กระตุ้น ส่งเสริม
ให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
อาจารย์ประจ า
หลักสูตร และ
อาจารย์ประจ า
จัดท าผลงาน
วิชาการเพื่อ
เล่ือนต าแหน่ง
เป็นผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

1.เพื่อให้
อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร มี
ต าแหน่งทาง
วิชาการผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
2.เพื่อให้
อาจารย์ประจ า
หลักสูตรและ
อาจารย์ประจ า
มีต าแหน่งทาง
วิชาการผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

1. จัดต้ังคณะท างาน
เพื่อรวบรวมข้อ

1 กิจกรรมกระตุ้น 
ส่งเสริมให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 อาจารย์ประจ า
หลักสูตร และ
อาจารย์ประจ า 
จัดท าผลงานวิชาการ
เพื่อเล่ือนต าแหน่ง
เป็นผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
2.จัดท าประชุมเชิง
ปฎบิัติการโดยมี
วิทยากรบรรยาย

1.ร้อยละอาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร มี
ต าแหนง่ทาง
วิชาการ ช านาญ
การพเิศษ 
2. เพื่อใหอ้าจารย์
ประจ าหลักสูตร 
และอาจารย์
ประจ า มีต าแหนง่
ทางวิชาการ 
ช านาญการพเิศษ 
3. ร้อยละ
บคุลากรสาย
สนบัสนนุ ที่มี
คุณสมบติัครบได้
จัดท าผลงานเพื่อ
เล่ือนไปสู่ต าแหนง่
ที่สูงขึน้

1. > 90 % 
2.> 60 % 3.

ต.ค63-ก.ย 64 0 0 28400 0 1.ค่าวิทยากร จ านวน
 7ชม.ๆละ 1,200 
บาท=8,400 บาท
2.ค่าเดินทางวิทยากร 
5,000 บาท
3.ค่าอาหารกลางวัน
มื้อละ 150 บาท
จ านวน 50 คน=
7,500บาท
4.ค่าอาหารว่างมื้อละ 
35 บาทจ านวน 2 มื้อ
 50 คน=3,500 บาท
5.ค่าที่พกัวิทยากร 
1500บ.2คืน=3000 
บาท
6.ค่าจ้างเหมาจ่ายถ่าย
เอกสาร 1,000 บาท
รวม 28,400 บาท

28,400 0 0 อ.ณัฐติพร
คุณรัชนี 
ซาวค าเขต

ad64-hrd1-3 
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ
หมวดงบประมาณ

1.โครงการบริหารทรัพยากรบคุคล ประจ าปงีบประมาณ 2564

โครงการ/
กลุ่มเปา้หมาย

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตวัชี้ความส าเร็จ
เปา้หมาย

ความส าเร็จ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใชเ้งิน
ผู้รับผิด
ชอบ

ที่ตั้งไว้เบกิจ่ายตามไตรมาส
รายการเบกิจ่าย

4 กิจกรรมยก
ย่องเชิดชู
บุคลากรสาย
วิชาการและ
สายสนับสนุน 
(อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 
อาจารย์ประจ า 
และบุคลากร
สายสนับสนุน)

เพื่อเสริมสร้าง
ขวัญก าลังใจ
และการคงอยู่
ของบุคลากร
สายวิชาการและ
สายสนับสนุน

1. คัดเลือกและสรรหา
2. ประกาศยกย่อง
3.มอบโล่ในวันไหว้ครู
4. เผยแพร่และ
ประชาสัมพนัธ์

1.ร้อยละการคง
อยู่ของบุคลากร
สายวิชาการและ
สายสนับสนุน
2. จ านวน
บุคลากรที่ได้รับ
รางวัล

1. > 5 คน 
2. ร้อยละ 100

พ.ค.-64 0 0 10,000 0 1) ค่าวัสดุ 10,000 
บาท

10,000 0 0 อ.ณัฐติพร 
อ้นด้วง
คุณรัชนี 
ซาวค าเขต

5. กิจกรรม
ตรวจสุขภาพ
ประจ าปี

เพื่อตรวจสุขภาพ
 อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
อาจารย์ประจ า
หลักสูตรและ
อาจารย์ประจ า 
และบุคลากร
สายสนับสนุน

                         
                         
                         
               1-ต.ค.-
2563

ร้อยละของ
กลุ่มเปูาหมาย
ได้รับการตรวจ
สุขภาพ

1.>80% ก.ค. - ส.ค. 63 0 0 0 0 ใช้งบประมาณจาก
ส่วนกลาง

0 0 0 คุณรัชนี 
ซาวค าเขต

ad64-hrd1-4 

ad64-hrd1-5 
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ
หมวดงบประมาณ

1.โครงการบริหารทรัพยากรบคุคล ประจ าปงีบประมาณ 2564

โครงการ/
กลุ่มเปา้หมาย

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตวัชี้ความส าเร็จ
เปา้หมาย

ความส าเร็จ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใชเ้งิน
ผู้รับผิด
ชอบ

ที่ตั้งไว้เบกิจ่ายตามไตรมาส
รายการเบกิจ่าย

6.กิจกรรม
ทบทวนเกณฑ์
ในการ
ประเมินผลการ
ปฏบิัติงานระดับ
อาจารย์และ
สายสนับสนุน

เพื่อให้มีเกณฑ์ที่
ใช้ในการ
ประเมินผลการ
ปฏบิัติงานของ
บุคลากรทุก
ระดับที่ชัดเจน
เหมาะสมกับ
สายงาน

1.แต่งต้ัง
คณะกรรมการ
ทบทวนเกณฑ์
ประเมินผลงาน
2.ด าเนินการทบทวน
เกณฑ์ประเมินผลงาน
โดยคณะกรรมการ
3.วิพากษ์เกณฑ์การ
ประเมินผลงานโดย
บุคลากรสายอาจารย์
และสายสนับสนุน
4. ปรับปรุงแก้ไข
ตามการวิพากษ์ 
5. รวบรวมเข้าเล่ม
ประชาสัมพนัธ์แล
เผยพร่ะประกาศใช้

.1.จ านวนคร้ัง
ด าเนินการ
ทบทวนเกณฑ์
ประเมินผลงาน
โดยคณะกรรมการ
และ.วิพากษ์
เกณฑ์การ
ประเมินผลงาน
โดยบุคลากรสาย
อาจารย์และสาย
สนับสนุน
2จ านวนการ 
ปรับปรุงแก้ไข
ตามการวิพากษ์

1. 1 คร้ัง
2. 1 คร้ัง

ต.ค.-63 0 0 0 7000 1)ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืมทีม
คณะกรรมการ 
จ านวน20 คน×35*2 
คร้ัง=1,400 บาท
2)ค่าอาหาร 
คณะกรรมการ 
จ านวน 20 คน × 80
 = 1,600 บาท
3) ค่าจ้างเหมาถ่าย
เอกสารและท ารูปเล่ม
 4,000 บาท
รวม 7,000 บาท

7,000 0 0 อ.ณัฐติพร 
อ.วรรณิภา 
คุณอัญชลี 
คุณรัชนี

0 38,400 7,000 0 45,400

2.โครงการพฒันาทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 2564

ad64-hrd1-6 
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ
หมวดงบประมาณ

1.โครงการบริหารทรัพยากรบคุคล ประจ าปงีบประมาณ 2564

โครงการ/
กลุ่มเปา้หมาย

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตวัชี้ความส าเร็จ
เปา้หมาย

ความส าเร็จ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใชเ้งิน
ผู้รับผิด
ชอบ

ที่ตั้งไว้เบกิจ่ายตามไตรมาส
รายการเบกิจ่าย

1. กิจกรรม
ปฐมนิเทศ
อาจารย์ประจ า 
อาจารย์ประจ า
หลักสูตร และ
บุคลากรสาย
สนับสนุน

1.เพื่อพฒันา
ทักษะการ
ปฏบิัติการ
พยาบาล
2.เพื่อเตรียม
ความพร้อมใน
การเป็นอาจารย์
พยาบาล
3. เพื่อเตรียม
ความพร้อมใน
การเป็นอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 
4 . เพื่อเตรียม
ความพร้อมใน
การปฏบิัติงาน
ของสายสนับสนุน

1. กิจกรรม
ปฐมนิเทศอาจารย์
ประจ าหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าใหม่ 
2. กิจกรรม
ปฐมนิเทศอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ใหม่ 
3. กิจกรรม
ปฐมนิเทศบุคลากร
สายสนับสนุนใหม่ 
4. ก ากับติดตามทุก
ไตรมาสเพื่อรับทราบ
ปัญหาและให้ก าลังใจ

ร้อยละของ
กลุ่มเปูาหมาย
ได้รับการ
ปฐมนิเทศตาม
หลักสูตรก าหนด

1. ร้อยละ 
100 2. ร้อย
ละ 100

ต.ค63-ก.ย 64 0 0 20072 0 1. ค่าเช่าที่พกั เดือน
ละ 4,000บาท *2 
คน= 8,000 บาท
2. ค่าเบี่ยเล้ียง วันละ 
240 บาท 22วัน = 
5,280*2 คน=10,560
 บาท 
3. ค่าเดินทาง 
เชียงราย พะเยา 378
 บาท จ านวน 2 เที่ยว
 2 คน = 378*2*2 = 
1,512บาท 
รวม 20072 บาท

20,072 0 0 อ.ณัฐติพร 
คุณรัชนี
คุณอัญชลีad64-hrd2-1 
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ
หมวดงบประมาณ

1.โครงการบริหารทรัพยากรบคุคล ประจ าปงีบประมาณ 2564

โครงการ/
กลุ่มเปา้หมาย

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตวัชี้ความส าเร็จ
เปา้หมาย

ความส าเร็จ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใชเ้งิน
ผู้รับผิด
ชอบ

ที่ตั้งไว้เบกิจ่ายตามไตรมาส
รายการเบกิจ่าย

2. กิจกรรม
สนับสนุนการไป
พฒันาศักยภาพ
ตามสมรรถนะ
ของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร

เพื่อพฒันา
ความรู้
ความสามารถ
เกี่ยวกับการ
บริหารหลักสูตร
ของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร

1. กิจกรรมสนับสนุน
ให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ไปรับการประชุม 
อบรม สัมมนา ตาม
ค าส่ังและในหน้าที่ 
2. กิจกรรมจัดท า
รายงานผลการไป
พฒันาตนเอง การไป
ประชุม อบรม 
ประชุมสัมมนา 
อาจารย์ประจ า
หลักสูตร

1.ร้อยละ
อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรได้รับ
การพฒันา
สมรรถนะครบ
ทุกหน้าที่

1.ร้อยละ 100
 2. ร้อยละ100

ต.ค.63-พ.ค.64 0 0 0 60000 1.อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
6 คน คนละ 10,000 
บาท รวม 60,000 บาท

60,000 0 0 อ.บ าเพญ็ 
ค าดี

ad64-hrd2-2 
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ
หมวดงบประมาณ

1.โครงการบริหารทรัพยากรบคุคล ประจ าปงีบประมาณ 2564

โครงการ/
กลุ่มเปา้หมาย

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตวัชี้ความส าเร็จ
เปา้หมาย

ความส าเร็จ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใชเ้งิน
ผู้รับผิด
ชอบ

ที่ตั้งไว้เบกิจ่ายตามไตรมาส
รายการเบกิจ่าย

3. กิจกรรม
สนับสนุนการไป
พฒันาศักยภาพ
ตามสมรรถนะ
ของอาจารย์
และข้าราชการ

1.เพื่อพฒันา
ความรู้
ความสามารถ
ทางวิชาการ 
วิชาชีพของ
อาจารย์ 
2.เพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะและ
ประสิทธิภาพ
การท างานของ
บุคลากรสาย
สนับสนุน 
ข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ า
พนักงานราชการ
 พกส. จ้างเหมา
บริการ

1. กจิกรรมสนบัสนนุ
ใหอ้าจารยป์ระจ า
หลักสูตรและอาจารย์
ประจ า ไปรับการ
ประชุม อบรม สัมมนา
 ตามค าส่ังและใน
หนา้ที่ 
2. กจิกรรมส่งเสริมให้
อาจารยป์ระจ า
หลักสูตรและอาจารย์
ประจ า ไปพฒันา
ตนเองตามความ
เชีย่วชาญตามแผน 
3. กจิกรรมจัดท า
รายงานผลการไป
พฒันาตนเอง การไป
ประชุม อบรม 
ประชุมสัมมนา 
อาจารยป์ระจ า
หลักสูตร อาจารย์
ประจ า

1.ร้อยละ
อาจารย์และ
บุคลากรสาย
สนับสนุนที่ไป
พฒันาตนเอง
ตามแผน
2..ร้อยละ
อาจารย์และ
บุคลากรสาย
สนับสนุนที่ไป
พฒันาตนเองน า
ความรู้
ประสบการณ์มา
พฒันางานเชิง
ประจักษ์

ต.ค63-ก.ย 64 378,000    250,000      1)อาจารย์ 12,000บ/
คน x51 คน=612,000
 บาท
2)บุคลากรสาย
สนับสนุน ข้าราชการ 
8,000 บ/คน x 4 คน
 =32,000 บาท 
3)ลูกจ้างประจ า 
7,000 บ/คน x 4 คน
 =28,000 บาท 
4)พนักงานราชการ 
7,000 บ/คน x 3 คน
 =21,000 บาท 
5) พกส. 7000*9= 
63000 บาท
6)การไปพฒันาตนเอง
ตามค าส่ังและใน
หน้าที่ 606500 บ.
รวม 1,362,050 บาท

378,000        250,000        0 อ.ณัฐติพร 
คุณอัญชลี 
รัตนสุวรรณ

ad64-hrd2-3 
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ
หมวดงบประมาณ

1.โครงการบริหารทรัพยากรบคุคล ประจ าปงีบประมาณ 2564

โครงการ/
กลุ่มเปา้หมาย

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตวัชี้ความส าเร็จ
เปา้หมาย

ความส าเร็จ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใชเ้งิน
ผู้รับผิด
ชอบ

ที่ตั้งไว้เบกิจ่ายตามไตรมาส
รายการเบกิจ่าย

4. กิจกรรม
ติดตามและ
จัดท าคลัง
ความรู้จากการ
ไปพฒันาตนเอง
ของบุคลากร

1. เพื่อเผยแพร่
องค์ความรู้
2. เพื่อเป็นการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้
3.เพื่อติดตาม
การน าความรู้
ประสบการณ์ไป
พฒันางาน

1.สรุปผลการไปพฒันา
ตนเองของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรและ
อาจารยป์ระจ า และ
บคุลากรสายสนบัสนนุ
2.จัดท าคลังความรู้
จากการไปพฒันา
ตนเองของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรและ
อาจารยป์ระจ า และ
บคุลากรสายสนบัสนนุ
โดยรวบรวมไว้ในคลัง
ความรู้ในเว็บไซด์ของ
วิทยาลัย 3. ติดตาม
การน าความรู้จากการ
ไปพฒันาตนเองไปใช้
ในการท างานหรือการ
จัดการเรียนการสอน

1.ร้อยละของ
อาจารย์
ข้าราชการและ
บุคลากรสาย
สนับสนุนที่ไป
พฒันามีการน า
องค์ความรู้จาก
การไปพฒันามา
เผยแพร่ 
2. ร้อยละของ
อาจารย์
ข้าราชการและ
บุคลากรสาย
สนับสนุนที่ไป
พฒันาตนเองมา
น าเสนอความรู้
ประสบการณ์
การพฒันางาน

1.มากกว่า
ร้อยละ 80
2 .มากกว่า
ร้อยละ 80 
3 .มากกว่า
ร้อยละ 80

ต.ค.63-ก.ย.64 0 0 0 0 ไม่ใช้งบประมาณ 0 0 0 อ.วรรณิภา
คุณอัญชลี

ad64-hrd2-4 
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ
หมวดงบประมาณ

1.โครงการบริหารทรัพยากรบคุคล ประจ าปงีบประมาณ 2564

โครงการ/
กลุ่มเปา้หมาย

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตวัชี้ความส าเร็จ
เปา้หมาย

ความส าเร็จ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใชเ้งิน
ผู้รับผิด
ชอบ

ที่ตั้งไว้เบกิจ่ายตามไตรมาส
รายการเบกิจ่าย

5. กิจกรรมการ
ส่งเสริมการเข้า
รับการอบรม
พฒันา
สมรรถนะ
ผู้บริหารตาม
หลักสูตรการ
อบรมผู้บริหาร
สาธารณสุข

เพื่อเร่งรัดและ
ส่งเสริมให้
อาจารย์ระดับ 
รองผู้อ านวยการ
และหัวหน้างาน
ที่ผ่านการอบรม
หลักสูตร
ผู้บริหาร
สาธารณสุข
ระดับต้น/
ระดับกลาง

1.ส ารวจความ
ต้องการไปอบรม
หลักสูตร ผบต. ผบก.
 ของรอง
ผู้อ านวยการและ
หัวหน้างาน
2. ก าหนดคุณสมบัติ
และประกาศรับสมัคร
3. เสนอรายชื่อต่อ 
กกบ. เพื่อคัดเลือก
4. ส่งรายชื่อผู้ได้รับ
คัดเลือกเข้ารับการ
อบรม
5. ส่งผู้เข้ารับการ
อบรมตามแผน
6. ติดตามประเมินผล

1. จ านวนผู้เข้า
อบรมหลักสูตร
ผู้บริหาร
สาธารณสุข
ระดับต้น
2. จ านวนผู้เข้า
อบรมหลักสูตร
ผู้บริหาร
สาธารณสุข
ระดับกลาง

2.ผบก. 
จ านวน 2 คน

รอการ
ประกาศจาก 

วนส.

0 0 77,920 0 1. ค่าลงทะเบียน 
ผบก. 40,000*2 = 
80,000 บาท
2. ค่าเดินทาง 4500
บาท * 2 คน = 9,000
 บาท
3. ค่าเบี้ยเล้ียง 240 
บาท * 2 วัน * 2 คน
 = 960 บาท
รวม 89,960 บาท

77,920 0 0 อ.ณัฐติพร
คุณอัญชลี

ad64-hrd2-5 
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ
หมวดงบประมาณ

1.โครงการบริหารทรัพยากรบคุคล ประจ าปงีบประมาณ 2564

โครงการ/
กลุ่มเปา้หมาย

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตวัชี้ความส าเร็จ
เปา้หมาย

ความส าเร็จ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใชเ้งิน
ผู้รับผิด
ชอบ

ที่ตั้งไว้เบกิจ่ายตามไตรมาส
รายการเบกิจ่าย

6. กิจกรรมการ
พฒันาบุคลากร
เพื่อความเชียว
ชาญเฉพาะสาขา
-สาขาเด็ก

เพื่อพฒันา
อาจารย์ให้มี
ความเชี่ยวชาญ
ในแต่ละสาขา

1. ประกาศรับสมัคร
2. เสนอรายชื่อต่อ 
กกบ. เพื่อคัดเลือก
3. ส่งรายชื่อผู้ได้รับ
คัดเลือกเข้ารับการ
อบรม
4. ส่งผู้เข้ารับการ
อบรมตามแผน
5. ติดตามประเมินผล

จ านวนอาจารย์ที่
เข้ารับการอบรม
เฉพาะทาง

1.จ านวน
อาจารย์ที่เข้า
รับการอบรม
เฉพาะทาง
อย่างน้อย 2 
สาขา

ต.ค63-ก.ย 64 0 0 40,000 0 1.ค่าลงทะเบียน
เฉพาะทางสาขาละ 
40,000บาท

40,000 0 0 อ.วรรณิภา
คุณอัญชลี

ad64-hrd2-6 
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ
หมวดงบประมาณ

1.โครงการบริหารทรัพยากรบคุคล ประจ าปงีบประมาณ 2564

โครงการ/
กลุ่มเปา้หมาย

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตวัชี้ความส าเร็จ
เปา้หมาย

ความส าเร็จ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใชเ้งิน
ผู้รับผิด
ชอบ

ที่ตั้งไว้เบกิจ่ายตามไตรมาส
รายการเบกิจ่าย

7.กิจกรรม
เสริมสร้าง
ความรู้ พฒันา
สมรรถนะตาม
ความเชี่ยวชาญ
ในสายงาน
อาคารสถานที่ 
เจ้าหน้าที่ท า
ความสะอาด 
เจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภยั 
และ พนักงาน
ขับรถ

1.เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้และ
พฒันา
สมรรถนะตาม
ความเชี่ยวชาญ
ในสายงาน งาน
อาคารสถานที่ 
เจ้าหน้าที่ท า
ความสะอาด 
เจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภยั 
และ พนักงาน
ขับรถ

1.เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้และพฒันา
สมรรถนะตามความ
เชี่ยวชาญในสายงาน 
งานอาคารสถานที่ 
จ านวน 4 คน 
เจ้าหน้าที่ท าความ
สะอาด 10 คน
เจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภยั 3 คน
 และ พนักงานขับรถ
 3 คน

1.ร้อยละของ
บุคลากรสาย
สนับสนุนกลุ่มจ้าง
เหมาบริการ
ได้รับการพฒันา
ความเชี่ยวชาญ
ตามสายงาน

1. > ร้อยละ 
80

ต.ค.-ธ.ค.63 0 0 0 6,800 6,800 0 0 อ.ณัฐติพร 
อ้นด้วง
คุณรัชนี 
ซาวค าเขต
คุณอัญชลี 
รัตนสุวรรณ

0 0 515,992 316,800 0 582,792 250,000 0

ad64-hrd2-7 
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ
หมวดงบประมาณ

1.โครงการบริหารทรัพยากรบคุคล ประจ าปงีบประมาณ 2564

โครงการ/
กลุ่มเปา้หมาย

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตวัชี้ความส าเร็จ
เปา้หมาย

ความส าเร็จ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใชเ้งิน
ผู้รับผิด
ชอบ

ที่ตั้งไว้เบกิจ่ายตามไตรมาส
รายการเบกิจ่าย

กิจกรรม
จัดบริการด้าน
สุขภาพและให้
ค าปรึกษา

1. เพื่อบริการ
ตรวจคัดกรอง
หรือประเมิน
สุขภาพเบื้องต้น
แก่บุคลากรและ
นักศึกษา
2.เพื่อให้
ค าปรึกษาแก่
บุคลากร และ
นักศึกษา 
3. ให้การ
พยาบาล
เบื้องต้นและส่ง
ต่อ

1.ปรับปรุงและ
จัดท าห้องปฐม
พยาบาลแก่อาจารย์
และเจ้าหน้าที่ 
นักศึกษา ที่เจ็บปุวย
2. จัดหายาและ
เวชภณัฑ์

1.ความพงึพอใจ
ของผู้ที่มาใช้
บริการ

1. ระดับ
ความพงึพอใจ
 > 3.5

1 ต.ค.63-
ก.ย.64

0 5100 0 1.จัดซ้ือยาและ
เวชภณัฑ์ 
2.จัดซ้ือเคร่ืองวัด
ความดันอัตโนมัติ 
3,000 บาท
3. เคร่ืองชั่งน้ าหนัก 
600 บาท
4. ปรอทวัดไข้ 250 * 
2 = 500 บาท 
5. แผ่นทึบติดกระจก
สูญยากาศ 1,000 
บาท 
รวม 5,100 บาท

5,100 0 0 อ.ณัฐติพร 
อ.วรรณิภา 
คุณอัญชลี 
คุณรัชนี

5100 5,100

559,492 323,800 0 633,292 250,000 0รวมงบประมาณแผนประจ างานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบคุคล

3.โครงการจัดบริการดา้นสุขภาพและให้ค าปรึกษา

ad64-hrd3 
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ
1.โครงการ
บ ารุงรักษาระบบ
คอมพวิเตอร์และ
โสตทศันปูกรณ์

1. เพื่อบ ารุงรักษา
ระบบคอมพิวเตอร์
และโสตทัศนูปกรณ์
ให้พร้อมใชง้านและ
มปีระสิทธภิาพ
2. เพื่อจดัหาวสัดุ
อปุกรณ์
คอมพิวเตอร์และ
โสตทัศนูปกรณ์
ทดแทน

1. การจา้งเหมาบริการ/
บ ารุงรักษาระบบคอมพวิเตอร์
และระบบโสตทศันปูกรณ์
2. การจดัซ้ือวสัดุอปุกรณ์
คอมพวิเตอร์และ
โสตทศันปูกรณ์ทดแทนในกรณี
ที่มีการช ารุดเสียหายหรือ
หมดอายกุารใช้งาน

1.ร้อยละของ
อปุกรณ์
คอมพิวเตอร์และ
โสตทัศนูปกรณ์มี
การบ ารุงรักษา
2.ความพึงพอใจ
ของการใชบ้ริการ
ระบบคอมพิวเตอร์
และโสตทัศนูปกรณ์

1. ร้อยละ 100
 2. ค่าเฉล่ีย
ของความพงึ
พอใจมากกวา่
หรือเทา่กบั 
3.51

ต.ค.63-ก.ย.
64

120,000  1. การจา้งเหมาบริการ/
บ ารุงรักษา 20,000 บ. 
 2. การจดัซ้ือวสัดุอปุกรณ์
คอมพวิเตอร์และโสตทศันปูกรณ์ 
100,000 บาท
 รวมทั้งส้ิน 120,000 บาท

40,000 80,000 0 อ.สุทธนิ ี
มหามิตร 
วงค์แสน

2.โครงการ
พฒันา/ปรับปรุง
ระบบเสียงใน
หอ้งเรียน หอ้ง
ประชุมและพื้นที่
บริการส่วนกลาง

1. เพื่อปรับปรุง
ระบบเสียงภายใน
หอ้งเรียน หอ้ง
ประชุมและพื้นที่
บริการส่วนกลาง
ใหม้ีการกระจาย
เสียงที่มี
ประสิทธภิาพ

#การจัดซ้ือโสตทัศนูปกรณ์ที่
เกี่ยวข้องกับระบบเสียงใน
หอ้งเรียนหอ้งประชุมและพืน้ที่
บริการส่วนกลางพร้อมติตต้ังโดย
แยกตามหอ้ง ดังนี้
1) หอ้งเรียน Slope 2/3 อาคาร1
 ชั้น3 
1.1 อุปกรณ์ผสมสัญญาณเสียง
(Mixer) 8 ช่องจ านวน1 เคร่ือง
1.2 อุปกรณ์ขยายสัญญาณเสียง
(Amp 1  เคร่ือง
1.3 ล าโพงติดผนัง4  ตู้
1.4 ไมโครโฟนไร้สาย2 ชุด
1.5 ไมโครโฟนมีสาย2 ตัว
1.6 ตู้Rack 15U พร้อมราง
ปล๊ักไฟ1 ตู้
2)หอ้งประชุมเอื้องพร้าวอาคาร1 
ชั้น3
2.1 ไมโครโฟนไร้สาย จ านวน 2 ชุด
 2.2 ไมโครโฟนมีสาย จ านวน 1 
ตัว    3) หอประชุมเอื้องค า        
   3.1 TV 55 นิ้ว จ านวน 1 เคร่ือง

1.ร้อยละของ
หอ้งเรียน หอ้ง
ประชุมและพื้นที่
บริการส่วนกลางที่
เปน็พื้นที่
เปาูหมายได้รับ
การปรับปรุงระบบ
เสียงใหม้ี
ประสิทธภิาพ 
 2.ความพงึพอใจ
ของการใช้บริการ
ระบบ
คอมพวิเตอร์และ
โสตทศันปูกรณ์

1. ร้อยละ 100
2. ค่าเฉล่ียของ
ความพงึพอใจ
มากกวา่หรือ
เทา่กบั 3.51

ต.ค.63-มี.ค.
64

0 300000 0 #การจดัซ้ือโสตทัศนูปกรณ์ที่
เกี่ยวขอ้งกบัระบบเสียงในห้องเรียน 
ห้องประชมุและพื้นที่บริการส่วนกลาง
 พร้อมติตต้ังโดยแยกตามห้อง ดังนี้
1) ห้องเรียน Slope 2/3 อาคาร 1 
ชั้น 3         
   1.1 อปุกรณ์ผสมสัญญาณเสียง 
(Mixer) 8 ชอ่ง จ านวน 1x15,000=
15,000
   1.2 อปุกรณ์ขยายสัญญาณเสียง 
(Amp) จ านวน 1x14,000=14,000  
1.3 ล าโพงติดผนัง จ านวน 
4x3,500=14,000                
   1.4 ไมโครโฟนไร้สาย จ านวน 
2x13,000=26,000                
   1.5 ไมโครโฟนมสีาย จ านวน 
2x2,500=2,500                
   1.6 ตู้ Rack 15U พร้อมรางปล๊ักไฟ
 จ านวน 1x7,500=7,500              
รวม 79,000 บาท                       
                                 

0 300,000 0 อ.สุทธนิ ี
มหามิตร 
วงค์แสน

แผนงาน..เทคโนโลยสีารสนเทศ ปกีารศึกษา 2564
โครงการ/

กลุ่มเปา้หมาย
วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตวัชี้ความส าเร็จ เปา้หมาย

ความส าเร็จ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใชเ้งิน ผู้รับผิด
 ชอบที่ตั้งไว้เบกิจ่ายตามไตรมาส รายการเบกิจ่าย หมวดงบประมาณ

ad64-int1 

ad64-int2 
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ

โครงการ/
กลุ่มเปา้หมาย

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตวัชี้ความส าเร็จ เปา้หมาย
ความส าเร็จ

ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใชเ้งิน ผู้รับผิด
 ชอบที่ตั้งไว้เบกิจ่ายตามไตรมาส รายการเบกิจ่าย หมวดงบประมาณ

0 0 420,000 0 0 40,000 380,000 0รวมงบประมาณแผนประจ างานเทคโนโลยสีารสนเทศ

2)ห้องประชุมเอือ้งพร้าว อาคาร 1 ชั้น 3 
   
2.1 ไมโครโฟนไร้สาย จ านวน 
2x13,000=26,000  
2.2 ไมโครโฟนมีสาย จ านวน 1x2,500=
2,500 3) หอประชุมเอือ้งค า        
   3.1 TV 55 นิ้ว จ านวน 1x20,000=
20,000
4) ห้องประชุมเอือ้งจ าปา อาคาร 3 ชั้น 3
     4.1 อุปกรณ์ผสมสัญญาณเสียง 
(Mixer) จ านวน 1x15,000=15,000      
          
   4.2 2.อุปกรณ์ขยายสัญญาณเสียง 
(Amp) จ านวน 1x14,000=14,000       
         
   4.3 ไมโครโฟนไร้สาย จ านวน 
2x13,000=26,000                
   4.4.ไมโครโฟนมีสาย จ านวน 
1x2,500=2,500     รวม 57,500 บาท  
5) ห้องเรียน 3 อาคาร 3 ชั้น 3      5.1 
อุปกรณ์ผสมสัญญาณเสียง (Mixer) 
จ านวน 1x15,000=15,000
   5.2 ไมโครโฟนไร้สาย จ านวน 
1x13,000=13,000                
   5.3 ไมโครโฟนมีสาย จ านวน 
1x2,500=2,500
   รวม 30,500 บาท                
6) ห้องปฏบิัติการคอมพวิเตอร์ อาคาร 3
 ชั้น 3   6.1 อุปกรณ์ผสมสัญญาณเสียง 
(Mixer) จ านวน 1x15,000=15,000      
  
7) ชุดเคร่ืองเสียงสนาม ขนาด 600 วตัต์ 
จ านวน 1x60,000=60,000        
8) ชุดล าโพงอเนกประสงค์ จ านวน 
1x9,500=9,500
รวมทั้งหมด 300,000 บาท

(เพิ่มเติม)
โครงการพฒันา/
ปรับปรุงระบบ
เสียงในหอ้งเรียน
 หอ้งประชุมและ
พื้นที่บริการ
ส่วนกลาง

4) ห้องประชมุเอื้องจ าปา อาคาร
 3 ชั้น 3         
   4.1 อปุกรณ์ผสมสัญญาณเสียง
 (Mixer) 1 เคร่ือง    4 2.
อปุกรณ์ขยายสัญญาณเสียง 
(Amp) 1 เคร่ือง   4.3 ไมโครโฟน
ไร้สาย จ านวน 2 ชดุ 
4.4 ไมโครโฟนมสีาย จ านวน 1 
ตัว  
5) ห้องเรียน 3 อาคาร 3 ชั้น 3    
 5.1 อปุกรณ์ผสมสัญญาณเสียง 
(Mixer) จ านวน 1 เคร่ือง
 5.2 ไมโครโฟนไร้สาย จ านวน 1
 ชดุ
5.3 ไมโครโฟนมสีาย จ านวน 1 
ตัว   
6) ห้องปฏบิัติการคอมพิวเตอร์ 
อาคาร 3 ชั้น 3       
 6.1 อปุกรณ์ผสมสัญญาณเสียง 
(Mixer) 1 เคร่ือง 
7) ชดุเคร่ืองเสียงสนาม ขนาด 
600 วตัต์  1 ชดุ    
8) ชดุล าโพงอเนกประสงค์ 
จ านวน 1 ชดุ              
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ

1. โครงการ
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
ยกระดับ
กระบวนการ 
พัฒนาแผน

1.เพื่อพัฒนางาน
ภายในวิทยาลัย
โดยมีแผนปฏิบัติ
การเป็นแนวทาง
ในการ
ด าเนินงาน
ภายในวิทยาลัย
2.เพื่อให้
บุคลากรทุกฝุาย
มีส่วนร่วมในการ

1. กิจกรรมการ
ถ่ายทอดและเผยแพร่
แผนกลยุทธ์ 
2563-2567 และ
แผนปฏิบัติการ
ปีงบประมาณ 2564 
วาระของการประชุม
ประจ าเดือนอาจารย์

ร้อยละบุคลากรและ
เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจ
ในแผนยุทธศาสตร์ 
พ.ศ.2563-2567
แผนปฏิบัติการ
ปีงบประมาณ 2564

ร้อยละ 80 ต.ค 63 0 0 0 0 ไม่ใช้งบประมาณ 0 0 0

2. กิจกรรมการก ากับ
ติดตามแผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ 
2564

1. จ านวนคร้ังของ
ติดตามการรายงานผล
การด าเนินงานตาม
แผน ปีงบประมาณ 
2564
 2. จ านวนคร้ังของ
การติดตาม
ความก้าวหน้าของ KPI
 และPI ตามแผน
 3. ร้อยละของตัวบ่งชี้
 KPI ของแผนกลยุทธ์ 
บรรลุตามเปูาหมาย 
ปีงบประมาณ 2564
 4. ร้อยละของตัวบ่งชี้
 PI ตามแผนปฏิบัติ
การบรรลุตาม
เปูาหมาย 
ปีงบประมาณ 2564

4 คร้ัง
 
 
 
 

 2 คร้ัง
 
 
 

 ร้อยละ 100
 
 
 
 

 ร้อยละ 90

ม.ค 64
 เม.ย 64
 ก.ค 64
 ต.ค 64

 
 

 มี.ค 64
 ก.ย 64

0 1,500 0 1,500 1. ค่าเหมาบริการ
ถ่ายเอกสาร 
1,500 บาท*2 
ไตรมาส = 3,000
 บาท

3,000 0 0

ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส รายการ หมวดงบประมาณ

แผนงานประจ า งานยุทธศาสตร์และแผนงาน ปีงบประมาณ 64

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้ความส าเร็จ เป้าหมาย
ความส าเร็จ

ระยะเวลา
ด าเนิน
 การ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบ

อ.หทัยรัตน์
 อ.แดนชัย
อ.สุทธินี 
นันทฤทธิ์ad64-s.plan1 
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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 ผู้รับผิด
ชอบ

(เพิ่มเติม)
โครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการ
ยกระดับ
กระบวนการ 
พัฒนาแผน

3. กิจกรรมปรับแผน
คร่ึงปี

จ านวนคร้ังการปรับ
แผน 2564

1 คร้ัง พุธ 17 มี.ค 64 0 12,000 0 0 1) ค่าอาหาร
กลางวัน 120บ*
50คน=6,000 บ.
 และอาหารว่าง 
30 บ.* 50คน*2 
มื้อ=3,000
 2). ค่าเหมา
บริการถ่ายเอกสาร
 150*30เล่ม = 
3,000 บาท

12,000 0 0

(เพิ่มเติม)
โครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการ
ยกระดับ
กระบวนการ 
พัฒนาแผน

4. กจิกรรมการทบทวน
และพัฒนาแผนกลยทุธ ์
ปีงบประมาณ 2565
 1) วเิคราะห์ผลการ
ด าเนินงานปีงบประมาณ 
2564
 2) ทบทวนแผนกลยทุธ ์
จดัท าแผนงานตอบแผน
กลยทุธ2์565
 3) จดัท าปฏิบัติการ
ปีงบประมาณ 2565
 4) รวบรวมแผนปฏิบัติ
การปีงบประมาณ 2565 
เพื่อขออนุมติัแผนต่อ 
สบช. 
 5) ลงขอ้มลูแผนสู่ระบบ 
SFS

ระดับคุณภาพของการ
พัฒนาแผน

7 ข้อ 5 
คะแนน

พุธ12-ศุกร์ 
14 พ.ค. 64

0 0 0 31,500 1) ค่าอาหาร
กลางวัน 120 
บาท* 50 คน*3 
มื้อ = 18,000 บาท
 2)อาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม 30 
บาท*50คน*6 มื้อ
 = 9,000 บาท
 3) ค่าจัดท าเล่ม
แผนปฏิบัติการ 
150 บาท *30 
เล่ม=4,500 บาท

31,500 0 0

0 13,500 0 33,000 0 46,500 0 0รวมงบประมาณงานแผนและยุทธศาสตร์ งบประมาณ 2564

อ.หทัยรัตน์
 อ.แดนชัย
อ.สุทธินี 
นันทฤทธิ์
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ

1.โครงการ
จัดหาหุ่น 
ครุภัณฑ์และ
วัสดุทาง
การแพทย์
ส าหรับ
ห้องปฏิบัติการ

เพื่อจัดหาหุ่น 
ครุภัณฑ์
การแพทย์ และ
วัสดุอุปกรณ์ให้
เพียงพอต่อการ
เรียนการสอน

1. จัดซ้ือจัดจ้าง
หุ่นจ าลองแขน
มนุษย์ส าหรับฉีด
ยาและให้สารน้ า
ทางหลอดเลือดด า
2. จัดซ้ือครุภัฑ์
และวัสดุทางการ
แพทย์ส าหรับ
ห้องปฏิบัติการ

1. อัตราส่วนหุ่น
แขนมนุษย์ต่อ
จ านวนนักศึกษา
2. จ านวนคร้ังของ
การร้องเรียนต่อ
การจัดหาครุภัณฑ์
และวัสดุทาง
แพทย์ที่ไม่เพียงพอ

1.ไม่เกิน 1: 5
 
 
 
2. ไม่เกิน 4
 คร้ังต่อปี

1 ต.ค.63 -
 31 ก.ย.64

328,500 0 เงินรายได้สถานศึกษา
1.ค่าหุ่นแขนฉีดยา จ านวน 1 
แขน 30,500 บาท 
2. CPR pocket mask จ านวน
 10 ชิ้น 3,500 บาท
3. infusion pump 64,300 
บาท
4. รถเข็นนอน 33,700 บาท
5. เปลยกผู้ปุวย 15,000 บาท
6.ค่าครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 
215,200 บาท
7. ค่าวัสดุทางการแพทย์ 
114,200 บาท
8. น้ ายาทดลองวิชาชีวเคมี 
8,800 บ.
 รวม 485,200 บาท

328,500 อ.อรทัย แซ่
ต้ัง / คุณชุลี
กรณ์ ศิริ
สวัสด์ิ

2. โครงการ
บ ารุงรักษา
ครุภัณฑ์ใน
ห้องปฏิบัติการ

เพื่อตรวจสอบ
และบ ารุงรักษา
ครุภัณฑใน
ห้องปฏิบัติการ
ใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

1. สอบเทียบ
ครุภัณฑ์
2. ซ่อมแซม
อปุกรณ์ใน
ห้องปฏิบัติการ
3. ประเมนิและ
จดัหากา๊ซ
ออกซิเจนส าหรับ
ใชใ้นการเรียนการ
สอน 

1. ร้อยละอุปกรณ์
มีการพร้อมใช้

ร้อยละ 100 1 ต.ค.63 -
 31 ก.ย.64

0 0 12,000 0 1. ค่าสอบเทียบครุภัณฑ์
การแพทย์ 1,000 บ. 
2. ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ใน
ห้องปฏิบัติการ 10,000 บ.
 3. ค่าเติมก๊าซออกซิเจน 1,000
 บ.
 รวม 12,000 บาท

12,000 0 0 อ.อรทัย แซ่
ต้ัง / คุณชุลี
กรณ์ ศิริ
สวัสด์ิ

0 0 340,500 0 12,000 328,500 0รวมงบประมาณสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน

แผนงานประจ า สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน

โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้ความส าเร็จ เป้าหมาย
ความส าเร็จ

ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
 ชอบที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส รายการเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ

ad64-edc1 

ad64-edc2 
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ

โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้ความส าเร็จ เป้าหมาย
ความส าเร็จ

ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
 ชอบที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส รายการเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ
1.โครงการ
จัดหาต าราและ
ส่ือส่ิงพมิพ์

เพื่อจัดหา
ทรัพยากร
สารสนเทศที่
ทันสมัยให้
เพยีงพอและ
พร้อมใช้

1. จัดซ้ือหนังสือ
ต าราเข้าห้องสมุด
ทั้งภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
และส่ือการศึกษา
อื่นๆ
 2. จัดซ้ือ
ส่ิงพมิพต่์อเนื่องไทย 
ได้แก่วารสาร
วิชาชีพนิตยสาร 
หนังสือพมิพ์
 3. จัดซ้ือวารสาร
วิชาชีพต่างประเทศ

1ระดับความพงึ
พอใจของนกัศึกษา
และอาจารยต่์อส่ิง
สนบัสนนุการ
เรียนรู้ด้าน
หอ้งสมุดประจ าปี
การศึกษา 2564 
 2.หอ้งสมุดมี
ทรัพยากร
สารสนเทศที่
ทนัสมัยเพยีงพอ
พร้อมใช้

1ไม่ต่ ากว่า 
3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5
 2.ตามเกณฑ์
สภาการ
พยาบาล

1 ต.ค.63 -
30 ก.ย.64

253,000 420,745 1. จัดซ้ือหนงัสือ ต าราเข้า
หอ้งสมุด ทั้งภาษาไทย 
ภาษาต่างประเทศและ
ส่ือการศึกษาอืน่ๆ รวม 503,000 
บาท  เงินอดุหนนุ (ไตร1) 
253,000 และ (ไตร 3) 250,000) 
 2. จัดซ้ือส่ิงพมิพต่์อเนือ่งไทย 
ได้แกว่ารสารวิชาชีพนติยสาร 
หนงัสือพมิพ ์เงินอดุหนนุ 27,000 
(ไตร 1-4) 4,535/ไตร และ (ไตร
2,3) 4,430/ไตร
 3. จัดซ้ือวารสารวิชาชีพ
ต่างประเทศ 150,000 บาท (เงิน
อดุหนนุ) (ไตร 2) 
 รวมทั้งส้ิน 680,000 บาท

673,745     0 นนทิยา 
เสมอเชื้อ 
นันท์นภสั 
ทาลายา

0 0 253,000 420,745 0 673,745 0รวมงบประมาณแผนประจ างานห้องสมุด

แผนงานประจ า ห้องสมุด
โครงการ/

กลุ่มเปา้หมาย
วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตวัชี้ความส าเร็จ เปา้หมาย

ความส าเร็จ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใชเ้งิน ผู้รับผิด
 ชอบที่ตั้งไว้เบกิจ่ายตามไตรมาส รายการเบกิจ่าย หมวดงบประมาณ

ad64-lib1 
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ผู้รบัผิด

1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ งบประมาณ ชอบ
1. เงินเดือนข้าราชการ 6,899,229.25 6,899,229.25 13,798,458.50 คุณรัชนี
2. เงินประจ าต าแหน่ง 602,700.00 602,700.00 1,205,400.00
3. ค่าตอบแทนนอกเหนือเงินเดือน 571,200.00 571,200.00 1,142,400.00
4. ค่าจ้างประจ า จ านวน 5 คน 392,332.00 392,332.00 784,664.00
5. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 3 คน

199,867.00 199,867.00 399,734.00
                                            
                                            
  1-ต.ค.-2563 9,993.35 9,993.35 19,986.70
รวมหมวดงบประมาณ 8,675,321.60 8,675,321.60 0.00 0.00 17,350,643.20
8.ค่าจ้าง พกส. 9 คน เพิม่ 4 คน 969,952.00 969,952.00 1,939,904       
9.เงินสมทบประกันสังคม 5 %  พกส.
 13 คน 37,094.14 37,094.14

74,188            

10 เงินกองทุน พกส. 2% = 13 คน 11,801.56 11,801.56 23,603            
11. เงินกองทุนประกันสังคม 0.20 %
 ของค่าจ้าง  พ.ราชการ+พกส. ทัง้ปี

0.00 680.00

680                

รวมหมวดงบอุดหนุนและรายได้ 1,018,847.70 1,019,527.70 0.00 2,038,375.40 0.00
9,694,169.30 9,694,849.30 0.00 2,038,375.40 17,350,643.20

1. ค่าตอบแทนการท างานล่วงเวลา 30,000.00 29,215.00 59,215.00          
2. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
(อยูเ่วร) 33,600.00 33,600.00

67,200.00       

4. ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการ   
(กรรมการตรวจรับหุน่) 7800

7,800.00           

71,400.00 62,815.00 67,015.00 67,200.00 0.00 269,500

แผนงานบรหิารยุทธศาสตร ์ปงีบประมาณ 2564
แผนงาน/
โครงการ/

กลุม่เปา้หมาย

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชีว้ัด
ความส าเรจ็

เปา้หมาย
ความส าเรจ็

ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงนิ
ทีต่ัง้ไว้เบกิจ่ายตามไตรมาส หมวดงบประมาณ

1. แผนงาน
การใช้งบ
บุคลากรหมวด
เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจ า 
(Fix cost)

เพือ่ให้
บุคลากร
ได้รับ
ค่าตอบแทนที่
เป็นไปตาม
เกณฑ์ทีต้ั่งไว้

ร้อยละ
บุคลากรทุก
ระดับได้รับ
ค่าตอบแทน
ตามระเบียบ

ร้อยละ 100 ต.ค 63-
ก.ย 64

รวมงบประมาณแผนการใช้งบบคุลากรหมวดเงนิเดือนค่าจ้าง
2. ค่าตอบแทน

รวมงบประมาณแผนการหมวดค่าตอบแทน
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ผู้รบัผิด

1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ งบประมาณ ชอบ

แผนงาน/
โครงการ/

กลุม่เปา้หมาย

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชีว้ัด
ความส าเรจ็

เปา้หมาย
ความส าเรจ็

ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงนิ
ทีต่ัง้ไว้เบกิจ่ายตามไตรมาส หมวดงบประมาณ

1. ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ มีจ านวน
เจ้าหน้าที่
เพียงพอ

1. อาคาร
สถานที่
สะอาด
พร้อมใช้

691,510.50 691,510.50

1,383,021.00      คุณรัชนี

2. ค่าจ้างเหมาอาจารย์พยาบาล มีจ านวน
อาจารย์
เพียงพอ

2. มี
อาจารย์
เหมาะสม
เพียงพอ
เป็นไปตาม
เกณฑ์ 174,340.00 174,340.00

348,680.00        รัชนี

3. ค่าจ้างเหมาดูแลลิฟท์ 12,840.00 12,840.00 25,680.00          
4. ค่าจ้างเหมาเก็บขยะ 12,000.00 12,000.00 24,000.00          
5 ทุนการศึกษาอาจารย์ จ านวน 5 คน        100,000.00       100,000.00 รัชนี

6 ทุนการศึกษานักศึกษา จ านวน 3 
คน

         90,000.00        90,000.00

7. ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร 24,000.00 24,000.00 48,000.00          คุณจันทรา

8. ค่าซ่อมแซมอาคารสถานทีแ่ละ
ครุภัณฑ์ประจ าอาคาร 200,000.00 374,000.00

574,000.00      

1,304,690.50 1,288,690.50 1,829,381.00 764,000.00 0.00
1. ค่าน้ าประปา

3,206.00 3,000.00
6,206.00          คุณ

กนกวรรณ
2. ค่าไฟฟูา 459,380.12 459,380.12 650,000.00        151,710.00      117,050.24       
3. ค่าไปรษณีย์ 5,500.00 56,081.00 11,081.00        
4. ค่าโทรศัพท์ 11,377.00 10,000.00 21,377.00        
5. ค่าบริการอินเตอร์เนต 140,000.00 140,000.00 280,000.00      

619,463.12 668,461.12 650,000.00 431,710.00 155,714.24
เพือ่ให้มี
ครุภัณฑ์ที่
เพียงพอและ
พร้อมใช้

1. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง (สวา่นแบตเตอร์
และชุดประแจปากตาย)

มีครุภัณฑ์ที่
เหมาะสม
กับการใช้งาน

งบประมาณ
มีเพียงพอ
หรือใช้
ประหยัด

ต.ค. 62 -
ก.ย 63

12000

12,000.00          คุณจันทรา

2. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
(เคร่ืองดูดฝุุน) 10000

10,000.00       

3.จัดซ้ือเคร่ืองขัดพืน้ 45000 45,000.00       

5. แผนการใช้
เงินค่าครุภัณฑ์

3. แผนการใช้
งบประมาณค่า

ใช้สอยเป็น
ค่าจ้างเหมา

บริการ

เพือ่ให้มี
เจ้าหน้าที่

เพียงพอและ
พร้อม

ด าเนินงาน
ต่างๆ

รวมงบประมาณแผนการใช้งบค่าสาธารณูปโภค

รวมงบประมาณแผนการใช้งบประมาณค่าใช้สอยเปน็ค่าจ้างเหมาบรกิาร

4. แผนการใช้
งบค่า
สาธารณูปโภค

เพือ่ใช้ช าระ
ค่า
สาธารณูปโภค
ต่างๆ

ค่า
สาธารณูปโภ
คเพียงพอ
หรือลดลง
จากเดิม

สาธารณูปโภ
คเพียงพอ
และพร้อมใช้

ต.ค. 62 -
ก.ย 63



131

ผู้รบัผิด

1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ งบประมาณ ชอบ

แผนงาน/
โครงการ/

กลุม่เปา้หมาย

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชีว้ัด
ความส าเรจ็

เปา้หมาย
ความส าเรจ็

ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงนิ
ทีต่ัง้ไว้เบกิจ่ายตามไตรมาส หมวดงบประมาณ

67,000.00 0.00 12,000.00 55,000.00 0.00
1. วสัดุส านักงาน 132,080.00 132,080.00 264,160.00        คุณจันทรา
2. วสัดุงานบ้านงานครัว 70,000.00 70,000.00 140,000.00        
3. วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ (บ่อ
บ าบัดน้ าเสีย) 10,000.00 11,600.00

21,600.00          

4. วสัดุคอมพิวเตอร์ 75,000.00 75,000.00 150,000.00
5. วสัดุยานพาหนะ 68,000.00 68,000.00 136,000.00 77100
6. วสัดุน้ ามันเชื้อเพลิง 85,000.00 85,000.00 170,000.00

440,080.00 441,680.00 881,760.00 77100 0
7. กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์
หน่วยงานและ
วนัพิธกีาร
ส าคัญแห่งชาติ

เพือ่
ประชาสัมพันธ์
หน่วยงาน

5,000 5000 10,000.00

12,201,802.92 12,161,495.92 3,450,156.00 3,433,385.40 17,506,357.44

รวมงบประมาณแผนการจัดซ้ือวัสดุ

รวมทัง้หมด

รวมงบประมาณแผนการใช้เงนิค่าครภุัณฑ์
6. แผนการ
จัดซ้ือวสัดุ

เพือ่ให้มีวสัดุ
เพียงพอ

มีวสัดุ
เพียงพอต่อ
การใช้งาน

ไม่มีข้อ
ร้องเรียน
เร่ืองการ
เบิกจ่ายวสัดุ

ต.ค. 62 -
ก.ย 63
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ งบประมาณ
1. ปรับปรุงระบบทอ่น้ าและหลังคากันฝนหอพกั 1 495,500    495,500    

2. ปรับปรุงพื้นและหลังคากันฝนเพื่อเปน็ที่อ่าน
หนังสือหน้าหอพกั1

 489,000    489,000    

3. ท าศาลาพกัผ่อนส าหรับนักศึกษาและผู้ปกครอง  290,000    290,000    

4.เปล่ียนหน้าต่างมุ้งลวดเปน็บานเล่ือนและประตู
เปน็ประตูเหล็กหอพกั 1 และหอพกั 2

300,000    300,000    

5. ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัว 500,000    500,000    
6.จ้างเหมาท าโต๊ะอ่านหนังสือ 88,500      88,500      
7. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ อาคาร 3 250,000    250,000    

0 0 0 2,413,000 0 2,413,000 0รวมงบประมาณทั้งหมด

แผนปรับปรุง
และซ่อมแซม
 อาคารสถานที่

เพื่อให้โครงสร้าง
พื้นฐานของ
วิทยาลัยอยู่ใน
สภาพที่พร้อมใช้
งานและ มีอายุ
การใช้งานที่
ยาวนาน เอื้อต่อ
การด ารงอยู่ของ
บุคลากร 
นักศึกษาของ
วิทยาลัย

คุณจันทรา

แผนงานประจ าพัสดุ ปีงบประมาณ 2564
แผนงาน/
โครงการ/

กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ

เป้าหมาย
ความส าเร็จ

ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิดชอบ
ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส หมวดงบประมาณ
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ
1. โครงการ
ร าลึกวันคล้าย
สวรรคตสมเด็จ
พระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนี

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการน้อม
ร าลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณสมเด็จย่า

 1.ตักบาตรข้าวสาร
 อาหารแห้ง
2.วางพานพุ่ม
ดอกไม้หน้า
อนุสาวรีย์สมเด็จย่า

ตัวชี้วัด
1. ร้อยละความส าเร็จของ
การด าเนินงานตามแผน 
2. ร้อยละของบุคลากรที่มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมตาม
แผน 
 

1.ร้อยละ 80
2.ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

18 กค 2564 3,000 1.ค่าวัสดุ 3,000 คณะกรรมการ
งานองค์กร

แห่งความสุข

2. โครงการการ
เป็นข้าราชการ
ที่ดี เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิม
พระ
ชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว

วัตถุประสงค์
1.เพื่อเป็นการน้อม
ร าลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ
2.ถวายสัตย์
ปฏิญาณเพื่อเป็น
ข้าราชการที่ดี

 1.ตักบาตรข้าวสาร
 อาหารแห้ง
2.ถวายสัตย์
ปฏิญาณเพื่อเป็น
ข้าราชการที่ดี

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
1. ร้อยละความส าเร็จของ
การด าเนินงานตามแผน 
2. ร้อยละของบุคลากรที่มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมตาม
แผน 
 

1.ร้อยละ 80
2.ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

28 กค 2564 6,150 1.ค่าวัสดุ 3000
2.ค่าอาหารว่าง 
3150

6,150 คณะกรรมการ
งานองค์กร

แห่งความสุข

9,150 9,150 0 0

ที่ต้ังไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส รายการเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ

 แผนงาน...องค์กรแห่งความสุข 2564
โครงการ/

กลุ่มเปูาหมาย
วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้ความส าเร็จ ค่าเปูาหมาย

ความส าเร็จ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบ

ad64-hap1 

ad64-hap3 
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ
1. พฒันา
วารสารการ
พยาบาล การ
สาธารณสุข 
และการศึกษา

1. เพือ่พฒันา
วารสารใหม้ี
คุณภาพตาม
มาตรฐาน TCI 
 2. เพือ่
ยกระดับ
คุณภาพ
วารสาร 
 3.เปน็ชอ่งทาง
ในการเยแพร่
ผลงานวจิยั/
ผลงาน
วชิาการของ
คณาจารย ์
นกัวจิยั 
นกัศึกษา และ
บคุคลทีส่นใจ
ทัง้ในและนอก
สถาบนั

1. จัดท าโครงการ  
2. จัดล าดับบทความในการลงวตีพิมพ์ใน
วารส่ารแต่ละฉบับ
3.ประเมินคุณภาพวารสารขัน้ต้นและส่ง
ปรับปรุงแก้ไขก่อนส่งผู้ทรงคุณวฒิุ 
4. ส่งผู้ทรงคุณวฒิุประเมินคุณภาพ 
5. ส่งผู้นิพนธแ์ก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
6. ตรวจสอบการแก้ไขให้ครบถ้วนตาม
ข้อเสนอแนะ 
7. ตรวจค าผิดและรูปแบบเพือ่เตรียมส่ง
โรงพิพ์ 
8. จัดส่งโรงพิมพ์เพือ่ท าเล่ม 
9. รับเงินค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์เพือ่
ประสานการเงินออกใบเสร็จรับเงินและน า
เงินเข้าเงินรายได้
10. ท าเร่ืองเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ
ส าหรับผู้ทรงคุณวฒิุ 
11.จัดท ารายงานการท างานล่วงเวลา
ส าหรับผู้ดูแลฐาน ThaiJo  
12. สรุปการเบิกจ่ายหลังการออก3 เล่ม  
13. สรุปโครงการเมือ่ส้ินสุดปีงบประมาณ

1. วารสารการ
พยาบาล 
สาธารณสุข และ
การศึกษา มี
คุณสมบติัครบตาม
เกณฑ์การประเมนิ
คุณภาพ 
 2. จดัเตรียมการ
ขอ้มลูเพือ่ปรับปรุง
วารสารใหไ้ด้รับ
การรับรองตาม
เกณฑ์คุณภาพ
มาตรฐาน TCI อยู่
ในกลุ่มที ่1 
 3. มวีารสาร
ออนไลนบ์น
ฐานขอ้มลู 
ThaiJo2 ทีส่มบรูณ์

คุณภาพ
วารสารตาม
เกณฑ์การ
ประเมนิ
คุณภาพของ 
TCI

ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63

0 0 57,000 57,000 1. เงินค่าลงทะเบียน
ตีพิมพ์บทความจากผู้ที่
ขอรับการตีพิมพ์เผยแพร่
ส าหรับค่าตอบแทน
ผู้ทรงคุณวฒิุในการอ่าน
นิพนธต้์นฉบับ อัตรา
บทความละ 3,000 บาท 
ฉบับละ 10 บทความ 
จ านวน 3 ฉบับ/ปี รวม
ทัง้ส้ิน 90,000 บาท 
2.เงินรายได้สถานศึกษา
ส าหรับค่าลงทะเบียนของ
บุคลากรวทิยาลัย 24,000
 บาท

0 24,000 90,000 ดร.พมิ
พมิล
ดร.ดลนภา

57,000 57,000 0 24,000 90,000

ทีต่ัง้ไวเ้บกิจา่ยตามไตรมาส
รายการ

หมวดงบประมาณ

รวมงบประมาณแผนวารสารและต ารา

แผนประจ าวารสารและต ารา

โครงการ/
กิจกรรม/

กลุม่เปา้หมาย
กิจกรรม ตวัชีค้วามส าเรจ็

เปา้หมาย
ความส าเรจ็

ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใชเ้งนิ
ผู้รบัผิด
 ชอบ

วตัถุประสงค์

ad61-Journal1 
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ
1.โครงการ
ส่งเสริมปญัญา
 พฒันาจติ

1.เพือ่ส่งเสริม
ปญัญา พฒันาจติ
ใหแ้กอ่าจารย ์
เจา้หนา้ที ่

1. กจิกรรมใส่บาตร
พระสงฆ ์
2. กจิกรรมสวดมนต์ 
และปฏบิติัธรรม 
3. กจิกรรมสนทนา
ธรรม/ฟงัธรรม

1. จ านวนคร้ัง
ของการใส่บาตร
2.จ านวนคร้ัง
ของการสวด
มนต์และปฏบิติั
ธรรม
3.จ านวนคร้ัง
ของการ
สนทนาธรรม/
ฟงัธรรม

1 เดือนละ 1 
คร้ัง
2. เดือนละ 1
 คร้ัง
3. ปลีะ 2 คร้ัง

ตค63-กย.
64

0 0 5,200 0 กจิกรรมสนทนาธรรม/ฟงั
ธรรม
1.ค่าตอบแทนวทิยากร 600
 บาทX2 ชม. =1,200 บาท
2. ค่าอาหารวา่ง 35*100 =
 3,500 บาท
3. ค่าจา้งเหมาถา่ยเอกสาร 
500 บาท 
รวมทัง้ส้ิน 5,200 บาท

5,200.00   0 0 อ.สมศรี ส. /
 อ.บวับาน

2.โครงการคัด
แยกขยะ "คิด
กอ่นทิง้ ชว่ย
ลดขยะ"

1. เพือ่ปลูก
จติส านกึในการคัด
แยกขยะต้นทาง
2. เพือ่ส่งเสริมวนิยั
ในการรักษาความ
สะอาดและลด
ปริมาณขยะ

1. พฒันาแกนน า
นกัศึกษาในการเฝูา
ระวงัการคัดแยกขยะ
ต้นทาง
2. จดัท าปาูย
ประชาสัมพนัธป์ลูก
จติส านกึการคัดแยก
ขยะต้นทาง
3. จดักจิกรรม
รณรงค์การคัดแยก
ขยะและลดการใช้
พลาสติก โฟม

1. จ านวน
นกัศึกษาทีเ่ปน็
แกนน าในเร่ือง
ของการคัด
แยกขยะ
2. จ านวน
สถานที ่ทีม่กีาร
ติดปาูย
ประชาสัมพนัธ์
3. จ านวน
กจิกรรมที่
รณรงค์

1. ชัน้ปลีะ 5 
คน
2. อยา่งนอ้ย
อาคารละ 1 
จดุ
3. จ านวน 2 
วธิี

ตค63-กย.
64

0 0 5,950 0 1.ค่าตอบแทนวทิยากร 600
 บาทX3 ชม. =1,800 บาท
2. ค่าอาหารวา่ง 35*90 = 
3,150 บาท
3. ค่าเดินทางวทิยากร 
1,000 บาท 
รวมทัง้ส้ิน 5,950 บาท

5,950.00   0 0 อ.สมศรี ส. /
 อ.บวับาน

แผนงานคุณธรรม ปกีารศึกษา 2563

โครงการ/
กลุม่เปา้หมาย

วตัถุประสงค์ กิจกรรม
ตวัชี้

ความส าเรจ็
เปา้หมาย

ความส าเรจ็
ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใชเ้งนิ
ผู้รบัผิด
 ชอบ

ทีต่ัง้ไวเ้บกิจา่ยตามไตรมาส
รายการเบกิจา่ย

หมวดงบประมาณ

ad64-moral1 

ad64-moral2 
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โครงการ/
กลุม่เปา้หมาย

วตัถุประสงค์ กิจกรรม
ตวัชี้

ความส าเรจ็
เปา้หมาย

ความส าเรจ็
ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใชเ้งนิ
ผู้รบัผิด
 ชอบ

ทีต่ัง้ไวเ้บกิจา่ยตามไตรมาส
รายการเบกิจา่ย

หมวดงบประมาณ

3.โครงการ
ปลูกผักริมร้ัว 
สวนครัว
พอเพยีง

1.เพือ่ส่งเสริมให้
อาจารย ์เจา้หนา้ที ่
และนกัศึกษา
ด าเนนิการตาม
หลักปรัชญาตาม
หลักเศรษฐกจิ
พอเพยีง 
2. เพือ่ใหอ้าจารย ์ 
เจา้หนา้ที ่และ
นกัศึกษามคีวามรู้ 
ความเขา้ใจ 
เกีย่วกบัวธิกีารปลูก
ผักปลอดสารพษิ
3. เพือ่ใหอ้าจารย ์
เจา้หนา้ที ่และ
นกัศึกษาสามารถ
น าวธิกีารปลูกผัก
ปฏบิติัได้จริงใน
ชวีติประจ าวนั

1. ประชาสัมพนัธ์
โครงการใหส้มาชกิใน
วทิยาลัย 
2. เตรียมพืน้ทีแ่ละ
กล้าพนัธุ์
3. ด าเนนิการ
สนบัสนนุใหบ้คุลากร
ปลูกผักริมร้ัว สวน
ครัวพอเพยีง ในพืน้ที่
ทีก่ าหนด
4.จดักจิกรรมการ
แลกเปล่ียนผลผลิต
จากแปลงสวนผัก
5.ประเมนิผลการ
ด าเนนิโครงการ

1.ร้อยละ
บคุลากรทีร่่วม
กจิกรรม     
2. จ านวนพืน้ที่
ทีด่ าเนนิการ
3. ระดับความ
พงึพอใจของ
ผู้เขา้ร่วม
โครงการ

1ร้อยละ70 
2. จ านวน 12
 แปลง 
3. ร้อยละ 70
 ของ
บคุลากรมี
ระดับความ
พงึพอใจใน
ระดับดี

ตค63-กย.
64

0 2,000 0 1. ค่าดินปลูก 2,000
2. ค่าเมล็ดพนัธ์็ 1,000
3. ค่าปุย๋คอก 1,000 
4. ค่าวสัดุท ากระโจมครอบ
พนัธ์็กล้า 1,000
   รวม 5,000 บาท

2,000.00   0 0  อ.บวับาน/ 
อสมศรี/ อพิ
นทอง

ad64-moral3 
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โครงการ/
กลุม่เปา้หมาย

วตัถุประสงค์ กิจกรรม
ตวัชี้

ความส าเรจ็
เปา้หมาย

ความส าเรจ็
ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใชเ้งนิ
ผู้รบัผิด
 ชอบ

ทีต่ัง้ไวเ้บกิจา่ยตามไตรมาส
รายการเบกิจา่ย

หมวดงบประมาณ

4.โครงการ
คัดเลือกคนดีศรี
 วพบ.พะเยา

1. เพือ่ยกยอ่ง
บคุลากรทีป่ระพฤติ
ดี มคุีณธรรม
2. เพือ่ส่งเสริมให้
บคุลากรกระท า
ความดี

1.คัดเลือกบคุลากร
และนกัศึกษาทีม่ี
ความประพฤติดี มี
คุณธรรม ตามเกณฑ์
ของคณะกรรมการ
วทิยาลัยคุณธรรม
2. จดัพธิมีอบ
ประกาศนยีบตัรยก
ยอ่งคนดี ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม 
3. จดักจิกรรม
แลกเปล่ียนเรียนรู้
จากการท าความดี
4. ส่งเสริมสนบัสนนุ
การส่งผลงานเขา้รับ
การพจิารณาใน
ระดับหนว่ยงาน   
ภมูภิาค  และประเทศ

1จ านวน
บคุลากรที่
ได้รับการ
คัดเลือกดนดีมี
คุณธรรม
2. จ านวนคร้ัง
ของการ
แลกเปล่ียน
เรียนรู้ 

1.1 บคุลากร
สายวชิาการ 
อยา่งนอ้ย 1 
คน
 1.2 
บคุลากรสาย
สนบัสนนุ 
อยา่งนอ้ย 1 
คน
1.3 นกัศึกษา
อยา่งนอ้ยชัน้
ปลีะ 1 คน
2. อยา่งนอ้ย 
1 คร้ัง/ปี

ตค63-กย.
64

0 3,500 0 1. ค่าวสัดุอปุกรณ์(โล่) 
จ านวน 7 โล่ห ์*500 บาท 
เปน็เงิน  3,500  บาท    

3,500.00   0 0  อ.บวับาน /
 อ พนิทอง/
 อ สมศรี

0 0 16,650 0 16,650 0 0

                          
                          
                          
            1-ต.ค.-
2563

รวมงบประมาณแผนประจ าคุณธรรม

ad64-moral4 
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1.โครงการ
พฒันาศูนย์
เรียนรู้
นวตักรรม
สุขภาพ 
ประจ าปี
งบประมาณ.
2564

1.เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้
 ต่อนักศึกษา ชมุชน ใน
การน านวตักรรมสุขภาพ
ไปใชใ้หเกดิประโยชน์ต่อ
การจดัการเรียนการสอน 
และผู้รับบริการทั้งใน
สถานบริการ ครอบครัว
และชมุชน 2. เพื่อเป็น
แหล่งเรียนรู้เกี่ยวกบั
นวตักรรมสุขภาพ และ
องค์ความรู้ให้นักศึกษา
และชมุชนเกดิการเรียนรู้ 
และสามารถน าไปปรับใช ้
3.เพื่อให้ชมุชนได้เขา้ถงึ
ขอ้มลูขา่วสารจากศูนย์
เรียนรู้  4.เพื่อเป็นพื้นที่
เรียนรู้แกค่นท างานและ
ดูแลสุขภาพเชงิรุกเพื่อ
สร้างความสุขของ
ประชาชน ด้วยนวตักรรม
สุขภาพ

1.ประสานความร่วมมอืกบัภาคีเครือขา่ยต่างๆ
  ได้แกภ่าคีวชิาการ ภาคีภาคราชการ ภาคี
ภาคประชาสังคมและส่ือ ภาคีภาคเอกชนและ
ภาคีภาคประชาชน เป็นต้น ในการถา่ยทอด
องค์ความรู้ เทคโนโลย ีด้านนวตักรรมสุขภาพ
แกช่มุชนและสังคม
2. ให้บริการวชิาการในลักษณะวชิาการรับใช้
สังคม โดยก าหนดขอบเขตของการบริการ
วชิาการสู่ชมุชนและสังคม ในลักษณะการ
เสริมสร้างศักยภาพแกค่น ครอบครัวและ
ชมุชนที่เกี่ยวขอ้งด้วยนวตักรรมสุขภาพ
3.พัฒนาระบบและกลไกภาคีเครือขา่ยจากทุก
ภาคส่วนในการให้บริการวชิาการรับใชสั้งคม 
โดยใชก้ระบวนการมส่ีวนร่วม
4.พัฒนาระบบ กลไก และทรัพยากรในการ
ถา่ยทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยนีวตักรรม
สุขภาพให้สอดคล้องกบัการเรียนการสอนและ
การวจิยั ที่สอดคล้องกบับริบทของผู้รับบริการ
5.จดัต้ังศูนยเ์รียนรู้นวตักรรมสุขภาพใน
วทิยาลัย 1 แห่ง ในชมุชน 1 แห่ง

ร้อยละของผู้
เข้ารับการ
อบรมมี
ค่าเฉล่ียความ
พงึพอใจ
มากกวา่ 3.5

ร้อยละ 80 ก.ค. - ก.ย.
 2564

0 0 0 10,000 0 10000 ดร. 
กนกวรรณ 
เอี่ยมชัย

2.โครงการ
พฒันาศักยภาพ
บคุลากรสุขภาพ
ในชุมชนเพื่อ
การดูแลสุข
ภาวะของชุมชน

เพื่อพฒันาสมรรถนะ
และศักยภาพของ
บคุลากรสุขภาพใน
ชุมชนสอดคล้องกบัสุข
ภาวะตามบริบทพื้นที่

1. จดัอบรมเชิงปฏบิติัการพฒันาศักยภาพ
บคุลากรสุขภาพในชุมชนเพื่อการดูแลสุข
ภาวะของชุมชน

ร้อยละของผู้
เข้ารับการ
อบรมมี
ค่าเฉล่ีย
ศักยภาพด้าน
ต่างๆ มากกวา่
 3.5

ร้อยละ 80 ม.ค. - มี.ค.
 2654

0 0 0 0 0 0 0 ดร. 
กนกวรรณ 
เอี่ยมชัย

แผนงานนโยบายรับใชส้ังคม

งบประมาณ รายละเอียดการใชเ้งิน
ผู้รับผิด
 ชอบ

ที่ตั้งไว้เบกิจ่ายตามไตรมาส
รายการเบกิจ่าย

หมวดงบประมาณ
โครงการ/

กลุ่มเปา้หมาย
วัตถุประสงค์ กิจกรรม

ตวัชี้
ความส าเร็จ

เปา้หมาย
ความส าเร็จ

ระยะเวลา
ด าเนินการ

ad64-CSR1 

ad64-CSR2 
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แผนงานนโยบายรับใชส้ังคม

งบประมาณ รายละเอียดการใชเ้งิน
ผู้รับผิด
 ชอบ

ที่ตั้งไว้เบกิจ่ายตามไตรมาส
รายการเบกิจ่าย

หมวดงบประมาณ
โครงการ/

กลุ่มเปา้หมาย
วัตถุประสงค์ กิจกรรม

ตวัชี้
ความส าเร็จ

เปา้หมาย
ความส าเร็จ

ระยะเวลา
ด าเนินการ

3. โครงการติด
ตามุผลการ
ด าเนนิงานตาม
ประเด็นการ
ตรวจราชการ 
เขตสุขภาพที่ 1
 การน าOKRsไป
ใช้ในพื้นที่ 8 
จงัหวดัภาคเหนอื

เพื่อใหก้ารรตรวจ
ราชการและการนเิทศ
งาน เปน็ไปอยา่งมี
ประสิทธภิาพ

ใช้กระบวนการวจิยัเชิงประเมิน IMpact 
Evaluaton และ 4th Generation 
Evaluation

รายงานวจิยั ร็้อยละ80 ตุลาคม 
2563 - 
สิงหาคม 

2564

0 0 100,000 0 0 0 100,000 ดร. 
กนกวรรณ 
เอี่ยมชัย

4. โครงการรับ
ใช้สังคม
ปฏบิติัการ
บริการหนว่ย
แพทยเ์คล่ือนที่
สมเด็จพระศรี
นครินทราบรม
ราชชนน ี
(พอ.สว.)

1. เพื่อเพิ่มพนูทกัษะ
ของอาจารยแ์ละ
เจา้หนา้ที่ที่ออกปฏบิติั
หนา้ที่หนว่ยแพทย ์
พอ.สว.
2. เพื่อการสนอง
พระราชด าริเพื่อรับใช้
สังคมและชุมชน

ปฏบิติัหนา้ที่หนว่ยแพทย ์พอ.สว. จ านวนคร้ัง
ของการออก
หนว่ยบริการ

ร้อยละ 50 ตุลาคม 
2563 - 
กนัยายน 

2564

20000 42680 62,680

0 0 120,000 52,680 0 62,680 10,000 100,000รวมงบประมาณแผนงานนโยบายรับใชส้ังคม

ad64-CSR3 




