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และสอดคล้องกบัแผนยทุธศาสตร์ของสถาบันบรมราชชนกฉบับประจ าปีงบประมาณ 2563- 2567 เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินงานพัฒนาวิทยาลัยให้ครอบคลุม
พันธกจิด้าน การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ ด้านการวิจยัด้านการบริการวิชาการ ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร ทั้งเป็นการพัฒนา
วิทยาลัยอยา่งต่อเนื่องสอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงทางสังคม เศรษฐกจิการศึกษา การสาธารณสุขของประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกบัประเด็นยทุธศาสตร์ ทั้งหมด 4 
ประเด็นยทุธ์ เป้าประสงค์ทั้งหมด 6 เป้าประสงค์ 8 กลยทุธ์ 9 แผนงานและตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนยทุธศาสตร์ทั้งหมด 18 ตัวชี้วัด ทั้งหมดนี้เพื่อให้วิทยาลัยกา้วสู่
การเป็นสถาบันการศึกษาชั้นน าทางการพยาบาล ที่ขบัเคล่ือนระบบสุขภาพชมุชนเป็นที่ยอมรับระดับสากล
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1. บริหารงานแบบมีส่วนร่วมด้วยหลักธรรมาภิบาล มุ่งผลสัมฤทธิ ์บ ารุงขวัญก าลังใจแกบุ่คลากรและผู้มีผลงานเชิงประจักษ์ทุกพันธกจิ  และสร้างจิตสานึกให้บุคลากรมีค่านิยม
ร่วมขององค์กร มีคุณธรรมจริยธรรมมุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก  
2. ส่งเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายและสร้างความร่วมมือด้านวิชาการ การวิจัย การพัฒนานักศึกษา และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม กบัสถาบันอื่นๆทั้งในและต่างประเทศ 
3. ส่งเสริมการบริหารงบประมาณให้เกดิความคุ้มค่า คุ้มทุน โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการจัดกจิกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้มีสมรรถนะเชิงวิชาชีพบนพื้นฐานการดูแลด้วยหัวใจความ
เป็นมนุษย์ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยมีการบูรณาการกบัพันธกจิด้านต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเชิงสหสาขาวิชาชีพ (Inter-Professional Education) และการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมอตัลักษณ์นักศึกษาตามที่วิทยาลัยก าหนด 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรของวิทยาลัยให้มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาคุณวุฒิและสมรรถนะความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา และมีสมรรถนะการใช้
ภาษาองักฤษในการปฏิบัติงานและการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ  
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรของวิทยาลัยปฏิบัติงานและด าเนินชีวิตตามจรรยาบรรณของข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และปฏิบัติงานภายใต้หลักการ
วิทยาลัยคุณธรรมและค่านิยมร่วม MOPH 
3. ส่งเสริมการด าเนินงานวิทยาลัยคุณธรรม และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรของวิทยาลัยและนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิป๎ญญาท้องถิ่น ทั้งการอนุรักษ์ การสืบสาน  และการเผยแพร่ ทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานการบูรณาการการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิป๎ญญาท้องถิ่น สู่การจัดการเรียนการสอน การจัดกจิกรรมเสริมหลักหลักสูตร 
และการสร้างเสริมสุขภาพ

นโยบายดา้นการวิจยัและการผลติผลงานวิชาการ

นโยบายการบริหารงานวิทยาลยั วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ปีงบประมาณ 2565

            วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา เป็นสถาบันการศึกษาระดับอดุมศึกษาชั้นน าที่มุ่งบริหารจัดการแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ ์ เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพจึงได้ก าหนด
นโยบายการบริหารงาน ด้านการบริหารจัดการ ด้านการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษา  ด้านบุคลากร  ด้านการทานุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ด้านการวิจัยและการผลิตผลงานวิชาการ นโยบายดา้นการบริหารจดัการ

นโยบายดา้นการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษา

นโยบายดา้นบุคลากร

นโยบายดา้นการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
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1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของวิทยาลัยมีการพัฒนาศักยภาพด้านการผลิตผลงานวิจัย นวตกรรม และผลงานวิชาการเพื่อสามารถขอรับทุนสนับสนุนจากภายในวิทยาลัย
และภายนอก 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของวิทยาลัยมีการเผยแพร่ผลงานวิจัย นวตกรรม และผลงานวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรของวิทยาลัยมีการน าองค์ความรู้จากงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  การพัฒนาบุคลากร  และการ
บริการวิชาการ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรของวิทยาลัยให้บริการวิชาการเชิงรุกเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กบัชุมชนอย่างต่อเนื่องและ
ยัง่ยืน 
2. ส่งเสริมการพัฒนาศูนย์การพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและระบบสุขภาพของประเทศ และมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
3. ส่งเสริมการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 

1. เร่งรัดการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการบริหารจัดการของวิทยาลัย 
2. ส่งเสริมให้บุคลากรของวิทยาลัยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารและตัดสินใจ และปฏิบัติงานทุกพันธกจิอย่างมีประสิทธิภาพ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการน าระบบการประกนัคุณภาพการศึกษามาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรอย่างต่อเนื่องและให้ความส าคัญกบัการประกนัคุณภาพการศึกษาทั้งในระดับ
หลักสูตรและระดับสถาบัน 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของวิทยาลัยทุกระดับมีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามพันธกจิด้วยระบบคุณภาพ  
3. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการประกนัคุณภาพการศึกษา เพื่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านประกนัคุณภาพการศึกษาเพื่อให้เกดิแนวปฏิบัติที่ดี

นโยบายดา้นการบริการวิชาการแก่สงัคม

นโยบายดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ

นโยบายดา้นการประกันคุณภาพการศึกษา
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วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

แผนกลยทุธปี์งบประมาณ 2563-2567 สู่แผนปฎิบติัการ 2563

 วิสยัทศัน์ สถาบนัการศึกษาชัน้น าทางการพยาบาลท่ีขบัเคล่ือนระบบสขุภาพชมุชน เป็นท่ียอมรบัในระดบัสากล

ประเด็น

ยทุธศาสตร ์

Strategic Issues 

เป้าประสงค ์

Goal     

KPI 

เป้าประสงค1์  ผูส้ าเร็จการศกึษา

ทีม่คีณุภาพไดม้าตรฐานสากล

และมสีมรรถนะเชงิวชิาชพีบน

พืน้ฐานการดแูลดว้ยหัวใจความ

เป็นมนุษย ์

เป้าประสงค2์  ผูส้ าเร็จ

การศกึษามสีมรรถนะดา้นการ
บรหิารจัดการดา้นสขุภาวะ
ชมุชนอยา่งยั่งยนื   

กลยทุธ3์  เสรมิสรา้งความเขม้แข็ง

ของความรว่มมอืกบัชมุชนและ

องคก์รภายนอกเพือ่รองรับสงัคม

ผูส้งูอาย ุ                                         

KPI 5  จ านวนผลงานวจิัยและผลงาน

วชิาการและนวตกรรมทีน่ า ไปใช ้

ประโยชนใ์นการพัฒนาสขุภาวะชอง

ชมุชนและ/หรอืสงัคม  

 KPI 6  สดัสว่นของเงนิทนุวจิัยภายนอก

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 พัฒนา
สมรรถนะนักศกึษาใน
ศตวรรษที ่21และอตัลักษณ์
บณัฑติ 
1.  โครงการพัฒนาการ
สง่เสรมิความคดิสรา้งสรรค์
และสนับสนุนการน าเสนอ
ผลงานวชิาการนักศกึษา 
2.โครงการเตรยีมพรอ้ม
นักศกึษาเพือ่การสอบวดัระดบั

ภาษาองักฤษ 
3. บรูณาการการจัดการเรยีน

การสอนกบัพันธกจิวทิยาลยั  
จ านวน 
5 รายวชิา 

แผนงาน/

โครงการ

ตอบสนอง

กลยทุธ ์

 

แผนงานที ่3 ยกระดับคณุภาพ

ผลงานวชิาการ วจัิยและนวตกรรม 

1.การพัฒนาศกัยภาพอาจารยเ์พือ่การ

วจัิยและนวตักรรมทีม่ผีลกระทบสงู 

(Talent Researchers) / อาจารยนั์กวจิัยทีม่ี
ศกัยภาพสงู 

2.การพัฒนาสารสนเทศระบบบรหิาร

จัดการงานวจัิย 

แผนงานที ่4 สง่เสรมิการเผยแพร่

ผลงานงานวชิาการ  

1.สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวจัิย 

ผลงานวชิาการ และนวตักรรมใน

ระดบัชาตแิละนานาชาตจิัยและนวตก

รรม 

ประเด็นยทุธศาสตร ์2   การสรา้ง

องคค์วามรูแ้ละนวตกรรมดา้นสขุภาพ

เพือ่พัฒนาสขุภาวะของชมุชนและ

สงัคมอาเซยีน 

ประเด็นยทุธศาสตร1์ การสรา้งก าลังคนดา้นสสขุภาพทีม่ี

คณุภาพตามมาตรฐานสากลสูช่มุชน 

 

 

  

ประเด็นยทุธศาสตร ์3  การพัฒนาศนูยก์ารเรยีนรูร้ะดับ

สากลดา้นบรกิารวชิาการและใหบ้รกิารทางการแพทย์

และสาธารณสขุเพือ่สขุภาวะชมุชนและสงัคมอาเซยีนที่

ยั่งยนื 

 
เป้าประสงค ์4 เป็น

ศนูยก์ลางการพัฒนา

บคุลากรดา้นสขุภาพที่

ไดรั้บการยอมรับ 

ระดับชาตหิรอื

นานาชาต ิ

 

กลยทุธ2์ พัฒนาสมรรถนะ
นักศกึษาดา้นการบรหิาร
จัดการดา้นสขุภาวะชมุชน 

 
KPI4  รอ้ยละของผูส้ าเร็จ

การศกึษามผีลการการ
ประเมนิสมรรถนะดา้นการ

บรหิารจัดการดา้นสขุภาวะ
ชมุชนในระดบัดมีากขึน้ไป 

                                               

แผนงานที ่ 2 พัฒนา

สมรรถนะนักศกึษาดา้นการ

บรหิารจัดการดา้นสขุภาวะ

ชมุชน     

 

1โครงการพัฒนาสมรรถนะ

นักศกึษาดา้นการบรหิาร

จัดการดา้นสขุภาวะชมุชน  

แผนงานที ่5 

ยกระดับคณุภาพการ

บรกิารวชิาการแก่

สงัคม 

1.พัฒนาศนูยก์ารเรยีนรู ้

และเครอืขา่ยบรกิาร

วชิาการดา้นสขุภาพ 

2.การพัฒนาสถาน

ประกอบการพยาบาล

และการผดงุครรภ ์

กลยทุธท์ี ่6  

ยกระดับคณุภาพ

ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเพือ่

การตัดสนิใจ 

 KPI 14 ระดบั

คณุภาพโครงสรา้ง

พืน้ฐานไดม้าตรฐาน 

 KPI 15 ระดบั

คณุภาพเทคโนโลยี

สารสนเทศเพือ่ใช ้

ในการตดัสนิใจของ

ผูบ้รหิารสถาบนั 

แผนงานที ่7  

ยกระดับคณุภาพ

เทคโนโลยี

สารสนเทศเพือ่การ

ตัดสนิใจ 

1.โครงการพัฒนา/

ปรับปรุงระบบ

คอมพวิเตอร ์

กลยทุธท์ี ่7   

พัฒนาและ
ปรับปรงุวทิยาลัย
สู ่Green College 
 

KPI 16  ระดบั

ความส าเร็จของ

การพัฒนา

วทิยาลยัสูG่reen 

College 

 

 

 

 

 

กลยทุธ4์ ยกระดับ

คณุภาพการบรกิาร

วชิาการแกส่งัคม 

KPI 9  จ านวนหลกัสตูร

ฝึกอบรมทีไ่ดรั้บ

มาตรฐานและ

ตอบสนองความ

ตอ้งการระบบสขุภาพ

ระดบัชาต ิ

KPI 10  รอ้ยละ

หลกัสตูรฝึกอบรมทีม่ี

คา่ NPS มากกวา่ 7 ขึน้

ไป 

กลยทุธท์ ี ่8  

สง่เสรมิองคก์ร

แหง่ความสขุ 

KPI17  รอ้ยละของ

บคุลากรทีม่ผีลการ
ประเมนิความสขุใน
การท างานเพิม่ขึน้ 

 
KPI18  รอ้ยละของ 

บคุลลากรทีม่ี

คณุภาพชวีติการ
ท างานในระดบัดี

ขึน้ไป 

 

 

                                       

เป้าประสงค5์ เป็น

ศนูยก์ลางการใหบ้รกิาร

ทางการแพทยแ์ละการ

สาธารณสขุทีไ่ดม้าตรฐาน

และเป็นทีย่อมรับ 

ระดับชาตหิรอื

นานาชาต ิ       

แผนงานที ่8 

พัฒนาวทิยาลัยสู ่

Green College 

1.โครงการพัฒนา

วทิยาลยัสเีขยีว

(GreenCollege ) 

 

แผนงานที ่9สง่เสรมิ
องคก์รณ์แหง่ความสขุ  
1.โครงการเสรมิสรา้ง
องคก์รแหง่ความสขุ
(Happy Workplace) 

2.โครงการขยับอกีนดิ 
ชวีติเปลีย่น  
3.โครงการความสขุ
ของการคดิบวกและ
เทคนคิการสือ่สาร
อยา่งมคีวามสขุใน

องคก์ร 

กลยทุธ1์ พัฒนาสมรรถนะ

นักศกึษาในศตวรรษที ่21

และอตัลักษณ์บณัฑติ 

KPI1 รอ้ยละของผูส้ าเร็จ

การศกึษามผีลการสอบ

ภาษาองักฤษระดบัดขีึน้ไป  

KPI2 จ านวนผลงานนักศกึษา

ทีไ่ดรั้บรางวลัในระดบัชาต/ิ

นานาชาต ิ 

KPI3 รอ้ยละของบณัฑติทีม่ี

ผลการประเมนิคณุภาพ

บณัฑติดา้นการบรกิารดว้ยหัว

ใจความเป็นมนุษยใ์นระดบัดี

มากขึน้ไป 

เป้าประสงคุ6์ เป็นสถาบนัอดุมศกึษาทีม่คีณุภาพในการบรหิาร
จัดการภายใตห้ลักธรรมาภบิาล 

 

 

ประเด็นยทุธศาสตร ์4 การเป็นสถาบนัอดุมศกึษาทีม่คีณุภาพใน

การบรหิารจัดการภายใตห้ลักธรรมาภบิาล    

 

เป้าประสงค ์3 มผีลงานวจัิย ผลงาน

วชิาการและ นวตกรรมทีม่คีณุภาพ

สามารถน าไปใชป้ระโยชนเ์พือ่

พัฒนาสขุภาวะชมุชนและสงัคม

อาเซยีน 

แผนงานที ่6  ยกระดับ

ศักยภาพอาจารยป์ระจ าสู่

ความเชีย่วชาญ 

1.โครงการเสรมิสรา้ง

ความรู ้พัฒนาสมรรถนะ

ตามความเชีย่วชาญในสาย

งานวชิาการของอาจารย ์

ใน 5 สาขาหลกั  

กลยทุธ5์  ยกระดับ

อาจารยป์ระจ าสูค่วาม

เชีย่วชาญ 

KPI 11   จ านวนบคุลากรที่

ไดรั้บการยอมรับจาก

หน่วยงานภายนอก 

ระดบัชาต/ิอาเซยีน ในการ

พจิารณาผลงานวชิาการ  

KPI 12  รอ้ยละของ

บคุลากรทีไ่ดรั้บเชญิเป็น

วทิยากรจากนหน่วยงาน

ภายนอกระดบัชาต/ิ

อาเซยีน 

KPI 13 รอ้ยละของอาจารย์

ประจ าทีม่คีณุวฒุปิรญิญา

เอกตรงตามสาขาทีเ่ปิด

การเรยีนการสอนหรอืสาขา

ทีเ่กีย่วขอ้ง 



4

กลุ่มงาน งบลงทะเบียน งบจดัสรร งบด าเนินงาน
แผนงานที่ 1 พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาในศตวรรษที่ 21และอัตลักษณ์บัณฑิต 200,065 5.48 124,705 4.33 75,360 9.80 2

แผนงานที่ 2 พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาด้านการบรหิารจดัการด้านสุขภาวะชุมชน 20,500 0.56 20,500 0.71 1

แผนประจ า งานประจ าหลักสูตรและ ทะเบียนวัดผล 428,650 11.74 376,650 13.07 52,000 0.00 784,500.00 11

แผนประจ า กลุ่มการพยาบาลเด็กและบรหิารการพยาบาล 431,712 11.82 411,400 14.27 20,312 10

แผนประจ า กลุ่มการพยาบาลจติเวชและการพยาบาลชุมชน 1,087,757 29.79 1,054,171 36.58 33,586 18

แผนประจ า กลุ่มการพยาบาลสูติศาสตร์ 775,998 21.25 739,550 25.66 36,448 19

แผนประจ า กลุ่มการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 955,231 26.16 886,075 30.74 69,156 19

แผนประจ า ท านุฯบ ารงุศิลป 62,000 1.70 0.00 62,000 8.06 4

แผนประจ า พัฒนานักศึกษา 353,480 9.68 0.00 353,480 45.96 8

แผนประจ า บรกิารนักศึกษา 29,470 0.81 0.00            29,470 3.83 326,000.00 7,000.00 5

แผนประจ า ห้องปฏิบัติการ 1,242,731 6.72 40,000 0.72 1,202,731 9.271 2

แผนประจ า ห้องสมุด 1,080,000 5.84 0.00       1,080,000 8.325 2

รวมวิชาการ ที่ขอจดั 6,667,594 132 3,653,051 126 3,014,543 85 326,000 7,000 784,500 101

แผนงานที่ 3 ยกระดับคุณภาพผลงานวิชาการ วิจยัและนวตกรรม 33,420 0.34 0.00 33,420 1
แผนงานที่ 4 ส่งเสรมิการเผยแพรผ่ลงานงานวิชาการ วิจยัและนวตกรรม 950,000 9.65 0.00 950,000 10.14 1

แผนงานที่ 5 ยกระดับคุณภาพการบรกิารวิชาการแก่สังคม 119,470 1.21 119,470 25.32 0.00 1

แผนประจ า วิจยัและผลงานสรา้งสรรค์ งานวิเทศสัมพันธ์ 188,070 1.91 68,070 14.43 120,000 1.28 3

แผนประจ า บรกิารวิชาการ 7,435,000 75.53 45,000 9.54       7,390,000 78.85

แผนประจ า งานพัฒนาคุณภาพวารสารและโครงการต ารา 36,000 0.19 12,000 0.22 24,000 0.185 90,000.00 1

รวมวิจยั 8,761,960 89 244,540 50 8,517,420 90 90,000 0 0 7

แผนงานที่ 6  ยกระดับศักยภาพอาจารยป์ระจ าสู่ความเชี่ยวชาญ 128,300 0.69 128,300 2.32 1

แผนงานที่ 7 ยกระดับคุณภาพเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ 450,000 2.43 0.00 450,000 3.469 1

แผนงานที่ 8 พัฒนาวิทยาลัยสู่ Green College 925,420 5.00 34,420.00 0.62 891,000 6.868 1

แผนงานที่ 9 ส่งเสรมิองค์กรแห่งความสุข 182,700 0.99 182,700 3.30 0.000 1

แผนประจ า ประกันคุณภาพ การบรหิารความเสี่ยง และควบคุมภายใน 267,630 1.45 267,630 4.84 0.000 2

แผนประจ า งานบรหิารและพัฒนาทรพัยากรบุคคล 998,950 5.40 348,950 6.31 650,000 5.010 3

แผนประจ า เทคโนโลยสีารสนเทศและวิทยบรกิาร 700,000 3.78 0 0.00 700,000 5.396 2

แผนประจ า งานยทุธศาสตรแ์ละแผน 54,130 0.29 54,130 0.98 0.000 1

แผนประจ า งานบรหิาร 8,797,295 47.54 4,134,978 74.74 4,662,317 35.938 850,000.00 7

แผนประจ า งานพัสดุ 450,000 2.43 0.00 450,000 3.469 16

แผนประจ า องค์กรแห่งความสุข 31,750 0.17 31,750 0.57 0.000 3

แผนประจ า งานพัฒนาองค์กรคุณธรรม 20,850 0.11 20,850 0.38 0.000 4

แผนประจ า นโยบายรบัใช้สังคม 50,000 0.27 30000 0.54 20,000 0.154 100,000 3

รวมบรหิาร 13,057,025 71 5,233,708 95 7,823,317 60 0 100,000 850,000 45
3,009,875 26 610,095 37 2,399,780 30 0 0 0 10

25,476,704 265 8,521,204 234 16,955,500 206 416,000 107,000 1,634,500 143
28,486,579 291 9,131,299 270 19,355,280 236 416,000 107,000 1,634,500 153

แผนงบประมาณ ปีงบประมาณ 2565
ฝ่าย

งบอุดหนุนขอใช้ รอ้ยละงบอุดหนุน



งบรายได้ขอใช้
รอ้ยละงบ

รายได้

รวมงบแผนกลยทุธ์และ แผนประจ า
รวมงบประมาณแผนประจ า

จ านวน
โครงการแผนปฏิบัติที่ถ่ายทอดจากแผนกลยทุธ์ และแผนงานประจ า

รวมใช้งบ
(อุดหนุน+รายได้)

รอ้ยละงบ
(อุดหนุน+รายได้)

ฝุายวจิัยและ
บริการวชิาการ
(5.31:40.55)

t=30.76

รวมงบประมาณแผนกลยทุธ์

ฝ่ายบรหิาร
(อุดหนุน:
รายได้=

62.23:56.13)
total=57.82

ฝุายวชิาการ
และกจิการ
นักศึกษา
(อดุหนุน:
รายได้=

32.42:3.33)
total=11.41

งบอ่ืนๆ
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แผนปฏิบตัิการฝ่ายวิชาการตอบสนอง

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1  การสร้างก าลังคนด้านสสุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลสู่ชุมชน
เปา้ประสงค์1  ผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลและมีสมรรถนะเชิงวชิาชีพบนพื้นฐานการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
กลยุทธ1์ พฒันาสมรรถนะนักศึกษาในศตวรรษที่ 21และอัตลักษณ์บัณฑิต
ตัวชี้วัดความส าเรจ็ของแผนกลยุทธ์

 KPI1 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษามีผลการสอบภาษาอังกฤษระดับดีขึ้นไป (ร้อยละ10)
 KPI2 จ านวนผลงานนักศึกษาที่ได้รับรางวลัในระดับชาติ/นานาชาติ (1รางวลั)
 KPI3 ร้อยละของบัณฑิตที่มีผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตด้านการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษยใ์นระดับดีมากขึ้นไป (ร้อยละ10)

แผนงานที่  1 พฒันาสมรรถนะนักศึกษาในศตวรรษที่ 21และอัตลักษณ์บัณฑิต
PI 1 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการพฒันาสมรรถนะศตวรรษที่ 21และอัตลักษณ์บัณฑิตผ่านในระดับดีขึ้นไป (ร้อยละ 80)

วิธีประเมินความส าเรจ็  ประเมินตามตัวชี้วดัความส าเร็จเมื่อส้ินสุดปีการศึกษาหรือ ปีงบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม       จ านวนโครงการ 3 โครงการ

เปา้ประสงค์2  ผู้ส าเร็จการศึกษามีสมรรถนะด้านการบริหารจัดการด้านสุขภาวะชุมชนอยา่งยัง่ยนื
กลยุทธ2์ พฒันาสมรรถนะนักศึกษาด้านการบริหารจัดการด้านสุขภาวะชุมชน

KPI4  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษามีผลการการประเมินสมรรถนะด้านการบริหารจัดการด้านสุขภาวะชุมชนในระดับดีมากขึ้นไป(ร้อยละ10)
แผนงานที2่    พฒันาสมรรถนะนักศึกษาด้านการบริหารจัดการด้านสุขภาวะชุมชน

PI 1  ร้อยละบุคคลในชุมชนที่มีความพงึพอใจในการจัดกิจกรรมด้านการบริหารจัดการด้านสุขภาวะชุมชนของนักศึกษาอยูใ่นระดับดีขึ้นไป(ร้อยละ 80)
วิธีประเมินความส าเรจ็  ประเมินตามตัวชี้วดัความส าเร็จเมื่อส้ินสุดปีการศึกษาหรือ ปีงบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม       จ านวนโครงการ 1 โครงการ

พันธกิจที่ 1 ผลิตบัณฑิตและพฒันาบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐ เพื่อให้มีความรู้ความสามารถทางวชิาการและทักษะในวชิาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
มีความสานึกต่อสังคมและเพื่อให้มีศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเอง

แผนปฏิบตัิการฝ่ายวิชาการประจ าปงีบประมาณ 2565

พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมและทะนุบารุงศิลปะและวฒันธรรม
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ
1. โครงการ
พฒันาการ
ส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์และ
สนับสนุนการ
น าเสนอผลงาน
วิชาการนักศึกษา
(รหสั 
ac65-stg1-plan
1-1)
คณะ S27 
(FON-Edu-S03)

กิจกรรมที่ 1 
และ 2 : 
นักศึกษาที่
ลงทะเบยีนเรียน 
ใน 4 วิชา ที่
ด าเนินการ
พฒันานวัตกรรม
กลุ่มเปาูหมาย 
กิจกรรมที่ 3 : 
นักศึกษาจ านวน
 10 คน ที่ได้รับ
คัดเลือกเปน็
ตัวแทนในการ
น าเสนอผลงาน
นวัตกรรม

1. เพือ่ส่งเสริม
ทกัษะความคิด
สร้างสรรค์ใน
นักศึกษา
 2.พฒันาทกัษะ
การน าเสนอ
ผลงาน

1. บรูณาการส่งเสริมนักศึกษาใน
การพฒันานวัตกรรม/ผลงาน
สร้างสรรค์กับการเรียนการสอน 
(มอบหมายนักศึกษาใหท้ านวตก
รรมในรายวิชา 4 รายวิชา จาก 4
 กลุ่มรายวิชา 
 2. จัดเวทกีารน าเสนอผลงาน
นวัตกรรม/งานสร้างสรรค์ใหก้ับ
นักศึกษา (ภายในวิทยาลัย) โดย
เชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมา
วิพากษ์
 3. จัดหาเวทนี าเสนอและ
สนับสนุนการไปน าเสนอผลงาน
นวัตกรรมนอกสถาบนั

1.จ านวนรายวิชาวิชาที่
จัดการเรียนการสอนที่
ส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์
 2.จ านวนผลงาน
นวัตกรรมนักศึกษาที่ไป
น าเสนอเวทภีายนอก
และได้รับรางวัล
 3.จ านวน (จ านวน
รางวัล) นักศึกษาที่
ได้รับรางวัล

1. มีอย่างน้อย 4 รายวิชา 
(กายวิภาค 2, พชืสมุนไพร, ท.
เด็ก1, ป.ชุมชน2)
 2. อย่างน้อย 5 ผลงาน 
 3. จ านวนรางวัลที่ได้รับ ≥ 2
 รางวัล

ต.ค.2564-ก.ย.
2565

18,075 57,680 54,845 17865 กจิกรรมที่ 1 และ 2 (อดุหนุน)
 1. ค่าวสัดุสนับสนุนการจดัท านวตักรรมนักศึกษา ( 6,000 บ.*4 รายวชิา)
 = 24,000 บ.
 2. ค่าไวนิลในการน าเสนอผลงาน (600 บาท*10 ผลงาน*4 รายวชิา) = 
24,000 
 3. ค่าตอบแทนกรรมการวพิากษ์ผลงาน (400 บาท*3 ชม.*2 คน* 4 
รายวชิา) = 9,600 บาท
 4. ค่าอาหารวา่งนักศึกษา 443 คน*35 บาท = 15,505 บาท 
รวมเงินกจิกรรม 1 และ 2 = 73,105 บ.
กจิกรรมที่ 3 (รายได้)
 1. ค่าลงทะเบียน 3,000 บ.จ านวน 10 คน = 30,000
 2. ค่าที่พัก 1,200 บ.*5 หอ้ง*3 คืน = 18,000 บ. 
 3. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 6,000 บ.
 4. ค่าเบี้ยเล้ียง 7,200 บ. (10คน*3วนั*240 บ.) 
 5. ค่าเบี้ยเล้ียงพขร. 240 บ.*3 วนั=720 บ.
 6. ค่าที่พัก พขร. 800 บ.*3 วนั=2,400 บาท
 7. ค่าลงทะเบียนอาจารย์ 3,000 บ.จ านวน 2 คน =6,000 บ.
 8. ค่าที่พักอาจารย์ 1,200 บ.*3 คืน=3,600 บาท
 9. ค่าเบี้ยเล้ียงอาจารย์ 1,440 บ. (2คน*3วนั*240 )
 รวมเงินกจิกรรมที่ 3 = 75,360 
 รวม ทั้งส้ิน 73,105 + 75,360 = 148,465 บาท

73,105 75,360 0 ดร.ดลนภา
อ.อัมพร

2. โครงการ
เตรียมพร้อม
นักศึกษาเพือ่
การสอบวัด
ระดับ
ภาษาอังกฤษ
(รหสั 
ac65-stg1-plan
1-2)
คณะ S26.1 
(FON-Edu-S03)

นักศึกษาชั้นปทีี่ 
1-4 ปกีารศึกษา 
2564 จ านวน 
443 คน

1. เพือ่ให้
นักศึกษาได้รับ
การเตรียมความ
พร้อม ส าหรับ
การทดสอบ
ภาษาอังกฤษ
ของสถาบนั 
2. เพือ่ให้
นักศึกษาชั้นปทีี่ 
4 สอบผ่าน
เกณฑ์วัดระดับ
ความรู้
ภาษาอังกฤษ
ของสถาบนั

1. ประชุมพฒันาศักยภาพ
นักศึกษาในการเตรียมความ
พร้อมในการสอบภาษาอังกฤษ
2.จัดด าเนินการสอบตาม
ระยะเวลาที่ สบช. ก าหนด (3 
คร้ัง/ป ี- 31 กค, 2 ตค., 18 ธค.)

1. ร้อยละของนักศึกษา
ชั้นปทีี่ 4 ที่สอบผ่าน
2. ร้อยละของนักศึกษา
ที่ได้รับการเตรียมความ
พร้อม

1. นศ. ชั้นปทีี่ 4  ร้อยละ 100 

2. ร้อยละ 100 ของ นศ. ชั้น
ปทีี่ 1 และ 2  
3. ร้อยละ 100 ของ นศ. ป ี3
 และ ป ี4 ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 

คร้ังที่ 1 - ตค.64 
(สอบ 2 ตค. 64)
คร้ังที่ 2 - พย.-
ธค. 64 (สอบ 18
 ธค. 64)
คร้ังที่ 3 - สค-
กย. 64 (สอบ 31
 กค. 65)

34400 0 0 17,200 1) ค่าตอบแทนวิทยากร 400 บ.* 7 ชม.* 4วัน (ชั้นปลีะ1วัน)* 3 คร้ัง
 = 33,600 บ. 
 3) ค่าตอบแทนอาจารย์ท างานนอกเวลา(คุมสอบ) 420 บ.* 10คน* 3
 คร้ัง = 12,600 บ.
 4) ค่าเดินทางวิทยากร 200 บ.* 3 คร้ัง* 2 วัน* 2 คน = 2,400 บ.
 5) ค่าจ้างเหมาจ่ายถ่ายเอกสาร 3,000 บ.
  รวมเงินโครงการ 51,600 บาท

51,600 0 0 ดร.ดลนภา

52,475 57,680 54,845 35,065 124,705 75,360 0

KPI3 ร้อยละของบณัฑิตที่มีผลการประเมินคุณภาพบณัฑิตดา้นการบริการดว้ยหัวใจความเปน็มนุษยใ์นระดบัดมีากขึน้ไป (ร้อยละ30)
แผนงานที่ 1 พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาในศตวรรษที่ 21และอัตลักษณ์บณัฑิต
PI 1 ร้อยละของนักศึกษาที่ไดร้ับการพัฒนาสมรรถนะศตวรรษที่ 21และอัตลักษณ์บณัฑิตผ่านในระดบัดขีึน้ไป (ร้อยละ 80)

ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใชเ้งิน

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่ 1 การสร้างก าลังคนดา้นสสุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลสู่ชุมชน
เปา้ประสงค์1 ผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพไดม้าตรฐานสากลและมีสมรรถนะเชิงวิชาชีพบนพ้ืนฐานการดแูลดว้ยหัวใจความเปน็มนุษย์
กลยทุธ์1พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาในศตวรรษที่ 21และอัตลักษณ์บณัฑิต
KPI1 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษามีผลการสอบภาษาอังกฤษระดบัดขีึน้ไป (ร้อยละ20)
KPI2 จ านวนผลงานนักศึกษาที่ไดร้ับรางวัลในระดบัชาต/ินานาชาต ิ(2รางวัล)

รวมงบประมาณแผนงานที่1

โครงการ กลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตวัชี้วัดความส าเรจ็ เป้าหมายความส าเรจ็
ผู้รบัผิด
 ชอบ

ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส
รายการเบิกจ่าย

หมวดงบประมาณ
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2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ
1. โครงการ
การพฒันา
สมรรถนะ
นักศึกษาด้าน
การบริหาร
จัดการสุข
ภาวะชุมชน
(รหัส 
ac65-stg2-pla
n2-1)
คณะ S24 
(FON-Edu-
S02)

1.นักศึกษาชั้น
ปีที ่4 จ านวน 
160 คน          
   2. ประชาชน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 
จ านวน 200  ตน

1. เพือ่พฒันา
สมรรถนะ 
นักศึกษาด้าน
การจดัการสุข
ภาวะชุมชน

1. จดักจิกรรมเสริมหลักสูตรในการ
พฒันาสมรรถนะด้านการส่งเสริม
สุขภาวะชุมชน
 2.จดัประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
การส่งเสริมสุขภาวะชุมชน
3. จดันิทรรศการแสดงผลงานการ
ส่งเสริมสุขภาวะชุมชน

1. ร้อยละของ
ผู้ส าเร็จ
การศึกษามีผล
การประเมิน
สมรรถนะด้าน
การบริหาร
จดัการด้านสุข
ภาวะชุมชนใน
ระดับดีมากขึ้นไป
 2.ความพงึ
พอใจของ
ประชาชน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 3.
จ านวนกจิกรรม
โครงการในการ
ส่งเสริมสุขภาพ
ส าหรับ
ประชาชนใน
ชุมชน

1. ร้อยละ 20 
2. ค่าเฉล่ีย 
มากกวา่ 3.51   
  3. 5 กจิกรรม

1 ต.ค 64 - 4 
ม.ค 65

0 20,500 0 0 1. ค่าวสัดุ 3,000 บาท     
       
2. ค่าอาหารวา่ง 35 บาท
 * 50 คน* 10 คร้ัง เป็น
เงิน 17,500 บาท 
รวมเป็น 20,500  บาท

20,500 0 0 อ.อมัพร/ดร.ดล
นภา

0 20,500 9 0 20,500 0 0

PI 1 ระดับความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพด้านการจัดการสุขภาวะชุมชนของนักศึกษา มีค่าเฉลีย่อยูใ่นระดับดีขึน้ไป

ระยะเวลา
ด าเนินการ

ประเด็นยทุธศาสตร์ที ่1 การสร้างก าลังคนด้านสสุขภาพทีม่ีคุณภาพตามมาตรฐานสากลสูชุ่มชน
เปา้ประสงค์2 ผู้ส าเร็จการศึกษามีสมรรถนะด้านการบริหารจัดการด้านสุขภาวะชุมชนอยา่งยัง่ยนื
กลยทุธ์2 พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาด้านการบริหารจัดการด้านสุขภาวะชุมชน
KPI4 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษามีผลการการประเมินสมรรถนะด้านการบริหารจัดการด้านสุขภาวะชุมชนในระดับดีมากขึน้ไป (ร้อยละ20)

แผนงานที ่2 พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาด้านการบริหารการจัดการด้านสุขภาวะชุมชน

รวมงบประมาณแผนงานที่2

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน

ผู้รับผิด
  ชอบ

ทีต่ัง้ไว้เบกิจ่ายตามไตรมาส
รายการเบกิจ่าย

หมวดงบประมาณ
โครงการ กลุม่เปา้หมาย วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชีค้วามส าเร็จ

เปา้หมาย
ความส าเร็จ
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ
1. โครงการประชุมเชิง
ปฏบิัติการเตรียมความ
พร้อมของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารยป์ระจ า
หลักสูตรส าหรับ
หลักสูตรพยาบาล
ศาสตร์บัณฑิต ฉบับ
ปรับปรุง 2565
(รหัส ac65-main-1)
คณะS29.1 
(FON-Edu-S08)

1.อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 5 
คน            
               
             2.
 อาจารย์
ประจ า
หลักสูตร 46
 คน

 ระยะที่ 1                         
       1. เพื่อให้อาจารยม์ี
ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบั
แนวคิดแนวคิดการจดั
การศึกษาที่มุง่ผลลัพธ์ 
(Outcome Based 
Education : OBE)และ
AUN-QA Model and 
Concept         เพื่อให้
อาจารย ์มีความรู้ ความเข้าใจ
หลักสูตรพยาบาลศาสตร์
บัณฑิต ฉบับปรับปรุง 2565   
  
 ระยะที่ 2            
 1.เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ
ในการวัดและประเมินผลใน
การองิความรู้ของผู้เรียน        
    
 2.เพื่อสร้างแนวทางการ
ประเมินที่เหมาะสมในการ
จดัการเรียนรู้ที่มุง่เน้นผลลัพธ์

ระยะที่ 1.                     
   
1. ประชุมเชิงปฏบิติัเตรียม
ความพร้อมอาจารย์เกี่ยวกับ
แนวคิดการจดัการศึกษาที่
มุ่งผลลัพธ ์(Outcome 
Based Education : OBE)
และAUN-QA Model and
 Concept 
       
ระยะที่ 2 
1. ประชุมเชิงปฏบิติัการ
การประเมินผลตามผลลัพท์
การเรียนรู้แนวคิดการจดั
การศึกษาที่มุ่งผลลัพธ ์
(Outcome Based 
Education : OBE)และ
AUN-QA Model and 
Concept 

ระยะที่ 1.  
1.  ร้อยละของอาจารย์เข้า
รับการอบรม                 
   2.   ร้อยละของอาจารย์
มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกบัแนวคิดแนวคิด
การจดัการศึกษาที่มุ่ง
ผลลัพธ ์(Outcome 
Based Education : 
OBE)และAUN-QA 
Model and Concept 
3. ร้อยละของอาจารย์ มี
ความรู้ ความเข้าใจ
หลักสูตรพยาบาลศาสตร์
บัณฑิต ฉบับปรับปรุง 2565
 ระยะที่ 2           
 1. ร้อยละของอาจารย์ที่
เป็นกลุ่มเปูาหมายมีความรู้
และได้รับข้อมูลในการวดั
และประเมินผลในการองิ
ความรู้ของผู้เรียนเพิ่มขึ้น    
2. ร้อยละของอาจารย์ที่
เป็นกลุ่มเปูาหมายได้
แนวทางในการวดัและ
ประเมินผลในการองิ
ความรู้ของผุ้เรียนที่
สามารถน าไปใช้ได้จริง     

ระยะที่ 1 
1. ร้อยละ 90
2. ร้อยละ 90
3. ร้อยละ 90
ระยะที่ 2 
1. ร้อยละ 90
2. ร้อยละ 90
3. ร้อยละ 90

ระยะที่ 1.    
18-19 
เมษายน 
2565          
    ระยะที่ 2 
           6-7
 มิถุนายน 
2565

81,630 ระยะที่ 1            
1. ค่าวทิยากรบรรยาย จ านวน 1 คน จ านวน 7 ชม. ชม. ละ 600 
บาท =4,200 บาท
2. น้ ามันเชื้อเพลิง 2,000 บาท 
3. ค่าที่พักวทิยากร จ านวน 1 คืน * 1 หอ้ง = 1,450 บาท 
4.ค่าอาหารกลางวนั ผู้เข้าอบรม = 150 บ.* 51 คน* 2 วนั = 
15,300 บาท
5. ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 35*บ.* 51คน* 4 มื้อ = 7,140 บาท
6. ค่าวสัดุ 3,000 บาท 
7. ค่าถ่ายเอกสาร 4,000 บาท
  รวมเงิน 37,090 บ.            
ระยะที่ 2                      
1. ค่าวทิยากร 6 ชม*600 บาท*2 วนั=7,200 บาท 
2. ค่าที่พักวทิยากร 1,450 บาท* 2 คืน=2,900บาท 
3. ค่าเดินทางวทิยากร 7,000 บาท 
4. ค่าอาหารกลางวนั ผู้เข้าอบรม 150 บาท* 51 คน* 2 วนั =
15,300 บ. 
5. ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 35 บาท*51 คน* 4 มื้อ =7,140 บ. 
6. ค่าวสัดุอปุกรณ์ 2,000 บาท 
7. ค่าถ่ายเอกสาร 3,000 บาท
รวมเงิน 44,540 บาท              
รวมเงินทั้งส้ิน 81,630 บาท

81,630 0 0 อ.บ าเพ็ญ

2. โครงการเพิ่มประ
สิทธภาพอาจารย์ใน
การประยุกข์ใชI้CTใน
การจดัการเรียนการ
สอน
(รหสั ac65-main-2)
คณะS29.2 
(FON-Edu-S08)

กลุ่มเปาูหมาย
อาจารย์
ประจ า51 คน

เพื่อพัฒนาทักษะการสอน
อาจารย์โดยใช้ICT

1. ประชุม/อบรมการ
ใช้โปรแกรมต่างๆในการ
จดัการเรียนการสอน

จ านวนอาจารย์
ที่ใช้โปรแกรม
ICT ในการ
จดัการเรียน
การสอน

1.อาจารย์ร้อย
ละ 100 เข้ารับ
การอบรม
2. อาจารย์ร้อย
ละ 50 สามารถ
ใชI้CT ในการ
จดัการเรียนการ
สอน

ระยะที1่ 
มกราคม 

2565          
             
ระยะที่ 2 
กุมภาพันธ ์

2565

0 19,380 1. ค่าอาหารกลางวัน ผู้เข้าอบรม = 120 บ.* 51 คน* 2 คร้ัง =
 12,240 บ.
2. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม35*บ.* 51 คน* 2 มือ้ * 2 คร้ัง
 = 7,140 บ.
รวมเงิน 19,380 บ

19,380

3. โครงการอบรมการ
พัฒนาศักยภาพด้าน
การจดัการเรียนการ
สอนภาคปฏบิติัส าหรับ
ครูพี่เล้ียง
(รหสั ac65-main-3)
คณะ R17 
(FON-Edu-R06)

ครูพี่เล้ียงจาก
โรงพยาบาล
แหล่งฝึก 
จ านวน 60 คน

1. มีความรู้เกี่ยวกับระบบ
สุขภาพ แนวคิดเกี่ยวข้องกับ
การศึกษาพยาบาล และ
หลักสูตร
2. มีทักษะการสอนและการ
ประเมินผลในคลินิก
3. มีทักษะในการแสวงหา
ความรู้พัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องและทันต่อการ
เปล่ียนแปลงของสังคม
4. ตระหนักถึงคุณค่าของ
ความเปน็พยาบาลพี่เล้ียง ที่
มีจรรยาบรรณวชิาชีพครู
และจรรยาบรรณวชิาชีพ
พยาบาล

1. จดัประชุม/อบรม 
 

1. ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
2. จ านวนของผู้เข้าร่วม
โครงการ

1. มีผลการ 
ประเมินความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ > 3.51
 จากคะแนนเต็ม
 5 
2. จ านวนของ 
ผู้เข้าร่วม
โครงการตาม
แผนที่ก าหนด
อย่างน้อยร้อยละ
 80 

24-28 ม.ค. 
65

0 88,600 0 0 1. ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 60 คนๆ ละ 150 บาท/วัน 
จ านวน 5 วัน        45,000 บาท
2. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 60 คน จ านวน 2 มือ้ๆ 
ละ 35 บาท จ านวน 5 วัน        21,000 บาท
3. ค่าวิทยากรบรรยาย 8 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 
4,800  บาท
4. ค่าวิทยากร(อภปิรายกลุ่ม) จ านวน 3 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 400
 บาท จ านวน 4 คนๆ เป็นเงิน 4,800 บาท
5. ค่าเดินทางวิทยากร  3,000 บาท
6. ค่าขอหน่วย CNEU จากสภาการพยาบาล         2,000 บาท
7. ค่าวัสดุ 5,000 บาท
8. ค่าเหมาบริการถ่ายเอกสาร     3000  บาท
รวมเงิน 88,600 บาท

88,600 0 0 อ.สมศรี 
ท./อ.จรรยา

แผนงานประจ า งานวิชาการและการเรยีนการสอน

ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน

ผู้รับผิด
  ชอบ

ที่ตั้งไว้เบกิจ่ายตามไตรมาส

รายการเบกิจ่าย

หมวดงบประมาณเปา้หมาย
ความส าเร็จ

โครงการ/
กลุ่มเปา้หมาย กลุ่มเปา้หมาย วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตวัชี้ความส าเร็จ
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน

ผู้รับผิด
  ชอบ

ที่ตั้งไว้เบกิจ่ายตามไตรมาส

รายการเบกิจ่าย

หมวดงบประมาณเปา้หมาย
ความส าเร็จ

โครงการ/
กลุ่มเปา้หมาย กลุ่มเปา้หมาย วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตวัชี้ความส าเร็จ

4. โครงการพัฒนา
ประสิทธภิาพการ
จดัการเรียนการสอน
(รหสั ac65-main-4)
คณะ S31 
(FON-Edu-S10)

อาจารย์ 
จ านวน 51 คน
 1) 
คณะกรรมการ
บริหาร
หลักสูตร
 2) อาจารย์
ประจ า
หลักสูตร

1. เพื่อสนับสนุนการวางแผน
 การก ากับติดตาม และการ
ประเมินผลการจดัการเรียน
การสอน
 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพ
อาจารย์ด้านการสอน
ภาคทฤษฎแีละปฏบิติั

กิจกรรมที่1. จดัประชุม/
สัมมนา การวางแผน ก ากับ
ติดตาม และประเมินผลการ
จดัการเรียนการสอน
 กิจกรรมที่ 2. นิเทศการ
สอนภาคทฤษฎแีละปฏบิติั
 กิจกรรมที่ 3. การประสาน
แผนการฝึกภาคปฎบิติั

1.จ านวนคร้ังของการ
ประชุม/สัมมนาการ
เรียนการสอน 
 2. ร้อยละของอาจารย์
ได้รับการนิเทศ

1. อย่างน้อย
ภาคการศึกษา
ละ 1 คร้ัง
  2.ร้อยละ 80

ตค.63-กย.64 8,000 8,000 16,000 12,750 กิจกรรมที่ 1 จดัประชุม/สัมมนา
1. ค่าอาหารกลางวนัจ านวน 51 คนๆละ 120 บ.จ านวน 3 
คร้ัง = 18,360 บ.
2. ค่าเหมาบริการถ่ายเอกสาร 11,000 บาท
  
กิจกรรมที่2. นิเทศการสอนภาคทฤษฎแีละปฏบิติั
 1. ค่าเบีย้เล้ียงการติดตามนิเทศการสอน จ านวน 3 คน * 
240 บ.* 5 วนั = 3,600 บ.

กิจกรรมที่ 3. การประสานแผนการฝึกภาคปฎบิติั
1.ค่าเบีย้เล้ียงการประสานแผนฝึก จ านวน 6 คน * 240 บ.
จ านวน 5 วนั = 7,200 บ. 
 
  รวมเงิน 40,160 บาท

40,160 0 0 อ.สมัยพร

5. โครงการส่งเสริม
การบรูณาการความรู้สู่
การปฏบิติัของ
อาจารย์พยาบาล 
(พตส.)
(รหสั ac65-main-5)
คณะ R40 
(FON-Adm-R18)

1. เพื่อส่งเสริมบรูณาความรู้
และการพัฒนาทักษะการ
ปฏบิติัการพยาบาล

1.การปฏบิติัการพยาบาลใน
คลีนิคและชุมชน
 2. การก ากับติดตามการ
ปฏบิติัการพยาบาลในคลีนิค
และชุมชนของผู้บริหาร

จ านวนการปฏบิติัการ
พยาบาลในคลีนิคและ
ชุมชน

อย่างน้อย 8 
ชม.ต่อสัปดาห์

ตค.63-กย.64 197,000 193,500 199,000 195,000 1. ค่าตอบแทนวชิาชีพเพิ่มรายเดือน(พตส)ของอาจารย์ที่
เปน็ข้าราชการ เปน็เงิน 784500 บาท(เบกิจา่ยตรงจากเงิน
งบประมาณ)
2. ค่าตอบแทนวชิาชีพเพิ่มรายเดือน(พพส)ของอาจารย์ที่
เปน็ข้าราชการ เปน็เงิน 52000 บาท(เบกิจา่ยตรงจากเงิน
รายได้สถานศึกษา)

52000 784,500 อ.สมัยพร

6. โครงการพัฒนา
นักศึกษาสู่การเปน็นัก
ปฏบิติัในคลินิก
(รหสั ac65-main-6)
คณะ S25.1 
(FON-Edu-S03)

นักศึกษา
หลักสูตร
พยาบาลศา
สตรบณัฑิต 
ชั้นปทีี่ 1- 4
จ านวน 443 
คน

1. เพื่อเตรียมความพร้อม
ด้านความรู้/ทักษะและทวน
สอบความรู้/ทักษะปฏบิติั
ของนักศึกษา
 2. เพื่อเตรียมความพร้อม
ทักษะก่อนการส าเร็จ

การทวนสอบความรู้/ทักษะ
ทางการพยาบาล แบ่งเป็น 3 
ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1  
1. ประชุมเตรียมการด าเนิน
กจิกรรมทวนสอบความรู้/ทักษะ
การพยาบาล
2. การสอบทักษะ หลังการฝึก
ปฏบิัติ ชั้นปี 2 
ระยะที่ 2 
1.ขั้นการสอบทักษะทางการ
พยาบาลกอ่นส าเร็จการศึกษาชั้น
ปี 4 (วนัที่ 14 - 18 กพ.65)
2.ประชุม/อบรมเตรียมความ
พร้อมด้านความรู้และการสอบ
ความรู้/ทักษะ  ชั้นปี 1 (วนัที่ 
21-25 มีค.65) 
ระยะที่ 3  
1.C10ขั้นการสอนทักษะ
ปฏบิัติการพยาบาลในคลีนิคที่
จ าเป็น (หลังการฝึกภาคปฏบิัติ) 
ชั้นปี 3 
(วนัที่ 13-19 มิย.65)
2. สรุปผลการด าเนินการ

1. นศ.ทุกคนผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
ความรู้/ทักษะ
ปฏบิติัการทางคลินิกที่
ก าหนด
 2. นศ.ทุกคนผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
ด้านทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21

1. นศ.ผ่าน
เกณฑ์การ
ประเมินความรู้/
ทักษะ
ปฏบิติัการทาง
คลินิก/เกณฑ์
วชิาที่จ าเปน็ที่
ก าหนด ไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 60 
2. นศ.ผ่าน
เกณฑ์การ
ประเมินด้าน
ทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21
 ร้อยละ 100

ระยะ1 24
ธค.64/11
กพ.65
ระยะ2 วนัที่ 
14-18กพ.
65(ป4ี)
                
21-25 มีค.
65(ป1ี)
 ระยะ 3 
คร้ังที่1 วนัที่ 
13-19มิย. 65

20,080 8,200 ระยะที่ 1 
 1. ค่าอาหารกลางวนั 120 บ.*12 คน*2 วนั = 2,880 บาท
 2.ค่าจา้งเหมาจา่ยถ่ายเอกสาร1,000 บาท
  รวม 3,880 บาท
 
ระยะ2 
  1. ค่าอาหารกลางวนั 120 บ.*15 คน*4 วนั = 7200 บ.
  2.ค่าจา้งเหมาจา่ยถ่ายเอกสาร 1,000 บ.
  3. ค่าวทิยากร 20 ชม.*400บาท (ป1ี) 8000 บาท
รวม 16,200 บาท
 
ระยะ 3 
  ค่าอาหารกลางวนั 120 บาท* 15 คน*4 วนั = 7200 บาท
  ค่าจา้งเหมาจา่ยถ่ายเอกสาร 1,000 บ.
  รวม 8200 บาท
  รวมทั้งโครงการ 28,280 บาท

28,280 0 0 อ.จรรยา/
อ.วชัรี
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน

ผู้รับผิด
  ชอบ

ที่ตั้งไว้เบกิจ่ายตามไตรมาส

รายการเบกิจ่าย

หมวดงบประมาณเปา้หมาย
ความส าเร็จ

โครงการ/
กลุ่มเปา้หมาย กลุ่มเปา้หมาย วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตวัชี้ความส าเร็จ

7. โครงการปฐมนิเทศ
และเตรียมความพร้อม
นักศึกษาใหม่
(รหสั ac65-main-7)
คณะ R18.1 
(FON-Edu-R07)

นักศึกษาชั้นปี
ที่ 1 จ านวน 
100 คน
  
(ค่าลงทะเบยีน
คนละ 1000 
บาท)

1. เพื่อเตรียมนักศึกษาใหม่
เกี่ยวกับการปรับตัว และ
การอยู่ร่วมกันในสังคมและ
การใช้ชีวติประจ าวนั
 2. เพื่อเตรียมความพร้อม
ด้านวชิาการเกี่ยวกับทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษและ
คณิตศาสตร์ที่จ าเปน็ส าหรับ
การเรียน

1.การจดัประชุม/อบรม
 2.การจดักิจกรรมกลุ่ม
สัมพันธ์
 3.กิจกรรมการสอนเสริม
ปรับพื้นฐานด้าน
ภาษาอังกฤษและ 
คณิตศาสตร์

1.ร้อยละของนักศึกษา
ใหม่ที่ได้รับการเตรียม
ความพร้อม
  2.ร้อยละของ
นักศึกษาที่มีผลการ
ประเมินด้าน
ภาษาอังกฤษผ่าน
เกณฑ์ที่ก าหนด 
  3.ร้อยละของ
นักศึกษาที่มีผลการ
ประเมินด้าน
คณิตศาสตร์ผ่าน
เกณฑ์ที่ก าหนด

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

19-30 ก.ค. 
2564

0 0 0 105,000 1).ค่าอาหารวา่งนักศึกษา 105 คน* 35บาท*22 มื้อ= 
80,850 บ.
  2).ค่าวทิยากร 32 ชม.*400บ.=12,800บ.(อังกฤษ24ชม.
คณิต8ชม.)
 3.)ค่าเดินทางวทิยากร 240*4คร้ัง=1,680บ.
  4).ค่าจา้งเหมาถ่ายเอกสาร และค่าวสัดุ 9,670 บ. 
  
  รวม 105,000 บ.

0 0 105,000 อ.คอย/
อ.พินทอง

8. โครงการรับสมัคร
และคัดเลือกบคุคลเข้า
ศึกษาหลักสูตรต่างๆ 
ของสถาบนัพระบรม
ราชชนก
(รหสั ac65-main-8)
คณะ R15 
(FON-Edu-R04)

1. เพื่อเผยแพร่การรับสมัคร
บุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตร
ต่างๆ ของสถาบันพระบรม
ราชชนก
2. เพื่อด าเนินการคัดเลือกและ
สอบสัมภาษณ์
3. ตรวจสอบเอกสารและรับ
หลักฐานให้ครบถ้วน สมบูรณ์
ของผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์
4. เพื่อเตรียมความพร้อมของ
ผู้ที่มีส่วนเกีย่วข้องในการรับ
สมัครและคัดเลือกบุคคลที่เข้า
ศึกษาหลักสูตรต่างๆ

1. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ระบบการรับสมัครนักศึกษา 
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
หลักสูตรต่างๆ ของสถาบัน
พระบรมราชชนก ในหลายๆ 
ช่องทาง ได้แก ่เว็บไซต์, page
 facebook, line, สถานี
วิทยกุระจายเสียง เป็นต้น
2. ด าเนินการตรวจสอบ
เอกสารหลักฐาน ตรวจสอบ
คุณสมบัติ สัมภาษณ์ และผล
ตรวจร่างกาย
3. บันทึกผลการมารายงานตัว
 และผลคะแนนสัมภาษณ์ 
พร้อมทั้งรายงานผลต่อ
สถาบันพระบรมราชชนก
4. ด าเนินการรับและพิจารณา
ผลตรวจร่างกาย บันทึก 
จดัท าประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ 
เพื่อช าระเงิน ยนืยนัการช าระ
เงิน และประกาศรายชื่อผู้มี
สิทธิเข้าศึกษา

1. จ านวนช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์
2. ร้อยละของผู้มีสิทธิ
มาสัมภาษณ์ 
3. จ านวนอุบติัการณ์
ของความผิดพลาด
จากการตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานและ
การสัมภาษณ์

1. อย่างน้อย 3 
ช่องทาง
2. ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 80
3. ไม่เกิน 1 ราย
ของผู้เข้ารับการ
สัมภาษณ์

ธ.ค. 64 - 
มิ.ย. 65

0 34,500 34,500 0 เงินสนับสนุนจากสถาบนัพระบรมราชชนก
1. ค่าตอบแทนเหมาจา่ยหน่วยงานอื่น 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. ค่าจา้งเหมาบริการถ่ายเอกสาร = 4,000 บาท 
6. ค่าวสัดุ = 7,050 บาท
 รวม 69,000 บาท

0 0 69,000 อ.พงศ์พัชรา

9. โครงการพัฒนา
ภาษาอังกฤษภาคฤดู
ร้อน
(รหสั ac65-main-9)
คณะ S26.2 
(FON-Edu-S03)

นักศึกษา
หลักสูตร
พยาบาลศา
สตรบณัฑิต 
ชั้นปทีี่ 1 ปี
การศึกษา 
2564 จ านวน
 105 คน  
(ค่าลงทะเบยีน
คนละ 420 
บาท)

เพื่อพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษด้านการพูด ฟ๎ง
 อ่าน เขียน

1. จดัการอบรมภาษาอัง
อังกฤษ (online)

1. ร้อยละของ
นักศึกษาที่มีคะแนน
ทดสอบภาษาอังกฤษ
หลังการอบรมเพิ่มขึ้น
2. ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจของนักศึกษาต่อ
การจดักิจกรรม

1. มากกวา่ ร้อย
ละ 85
2. ค่าเฉล่ีย
มากกวา่ 3.50

 8 สัปดาห ์( 
21 กพ. - 17 
เมย. 2565

0 44100 0 0 1). ค่าวทิยากรชม.ละ400บาท* 100 ชม. = 40000 บาท
 2).ค่าอาหารวา่งอาจารย์ 35* 1 มื้อ *50 วนั = 1,750 บาท
 3).ค่าถ่ายเอกสาร  ..............บาท
 รวมทั้งส้ิน = 52500บาท

0 0 44,100 ดร.ดลนภา
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน

ผู้รับผิด
  ชอบ

ที่ตั้งไว้เบกิจ่ายตามไตรมาส

รายการเบกิจ่าย

หมวดงบประมาณเปา้หมาย
ความส าเร็จ

โครงการ/
กลุ่มเปา้หมาย กลุ่มเปา้หมาย วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตวัชี้ความส าเร็จ

10. โครงการสร้าง
เสริมสมรรถนะ
นักศึกษาเพื่อความ
พร้อมในการก้าวสู่
วชิาชีพพยาบาล
(รหสั ac65-main-10)
คณะ R19.1 
(FON-Edu-R07)

1. นักศึกษามีความรู้และ
ทักษะในการประกอบวชิาชีพ
เมื่อส าเร็จการศึกษา
 2. นักศึกษาสอบใบ
ประกอบวชิาชีพผ่าน

1. จดัประชุมการสร้างเสริม
สมรรถนะสู่วชิาชีพพยาบาล

ร้อยละของนักศึกษาที่
สอบผ่านการสอบสภา
การพยาบาลในคร้ังแรก

มากกวา่ร้อยละ 
85

1 ตค.63 - 31
 พค.64

0 0 94,600 1. ค่าวทิยากร จ านวน 96 ชม.ๆ ละ 600 บาท= 57,600 
บาท 
 2. ค่าเดินทางวทิยากร 5 คนๆ ละ 5,000 บาท=25,000 
บาท 
 3.ค่าที่พักวทิยากร 10 คืน ๆ ละ 1,200 บาท = 12,000 
บาท 
รวม = 94,600 บาท

94,600 0 0 อ.เฉลิมพล

11. โครงการบรูณา
การการจดัการเรียน
การสอนกับพันธกิจ
วทิยาลัย
(รหสั ac65-main-11)
คณะ R11 
(FON-Edu-R02)

นักศึกษา
หลักสูตร
พยาบาลศา
สตรบณัฑิต 
ชั้นปทีี่ 1- 4
จ านวน 443 
คน

เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการ
จดัการเรียนการสอนผ่าน
การบรูณาการกับพันธกิจ
ด้านการบริการวชิาการ การ
ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม
และการวจิยั

1. จดักจิกรรมเสริมหลักสูตร
การบูรณาการพันธกจิของ
วิทยาลัยกบัการเรียนการสอน 
ในรายวิชา จ านวน 4 รายวิชา
  คือ 
  1) วิชาศิลปะ อารยธรรม 
และภมูิป๎ญญาท้องถิ่น บูรณา
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
(กลุ่ม 1อ.วัชรี)
  2) วิชาการพยาบาล
ครอบครัวและชุมชน 1 บูรณา
การกระบวนการวิจยัและการ
บริการวิชาการ (กลุ่ม 2 อ.
อมัพร)
  3) วิชาพิชสมุนไพร บูรณา
การการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและการวิจยั 
(กลุ่ม 3 อ.จรรยา)
  4) วิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 1
 บูรณาการกบับริการวิชาการ 
(กลุ่ม 4 อ.สมศรี ทาทาน)

1. ร้อยละของบณัฑิต
ที่มีผลการประเมิน
คุณภาพบณัฑิตด้าน
การบริการด้วยหวั
ใจความเปน็มนุษย์ใน
ระดับดีมากขึ้นไป

1.ร้อยละ 80
 2.มากกวา่4.01

1 ต.ค.64 - 
30 ก.ย. 64

0 8,000 8,000 8,000 - ค่าจา้งเหมาเช่ารถ 10 คันๆละ 600 บาท*3วชิา =18000
บาท 
 - ค่าเหมาจา่ยถ่ายเอกสาร 2,000*3วชิา บาท = 6000 บาท
เปน็เงิน 24,000 บาท
 ** วชิาพืชสมุนไพร ใช้งบประมาณจากงานกิจการนักศึกษา

24,000 0 0 อ.อัมพร 
ยานะ

205,000 416,160 347,330 415,350 376,650 52,000 1,002,600รวมงบประมาณแผนประจ าวิชาการและ การเรียนการสอน
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1 2 3 4 อุดหนุน ราย ได้ อ่ืนๆ

กจิกรรมที ่1 การ
จดัการเรียนการ
สอนวชิา
ภาษาองักฤษเพือ่
การส่ือสาร1 ภ.
1102 3(3-0-6) 
  

 ปีการศึกษา 
2564/1
  นักศึกษา
  พยาบาล 
ศาสตรบัณฑิต 
ชั้นปีที ่1 รุ่นที ่32
 จ านวน 105 คน

เพือ่จดัการเรียน
การสอนเป็นไป
ตามวตัถุประสงค์
ของหลักสูตร

1. จดัการเรียน
การสอน
ภาคทฤษฎ ีรุ่นที ่
32

1. ร้อยละของ
นักศึกษาได้รับการ
จดัการเรียนการสอน
ตามวตัถุประสงค์
รายวชิา
 2. ร้อยละของ
นักศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนด
 3.ค่าเฉล่ียความพงึ
พอใจของนักศึกษา
ต่อประสิทธภิาพการ
สอน
 4. ค่าเฉล่ียความพงึ
พอใจต่อ
ประสิทธภิาพการ
จดัการเรียนการสอน

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

ปีการศึกษา 
2564/1 1 ต.ค.- 
7 พย 64 

16,800 0 0 ปีการศึกษา 2564/1 
   1.ค่าสอนจ านวน6สัปดาห์*3
ชม *2 กลุ่ม *400 บาท =
14,400บาท 
  2.ค่าเดินทางอาจารย์ ไป-
กลับวพบ พะเยา-ม.พะเยา 6 
สัปดาห*์2เทีย่ว* เทีย่วละ 200
 บาท  =2,400 บาท รวม
ทัง้หมด 16,800 บาท

14,400 2,400 0 อ.กันติยา ลิม้
ประเสริฐ

กจิกรรมที ่2 การ
จดัการเรียนการ
สอนวชิา
ภาษาองักฤษเพือ่
การส่ือสาร 
GE.102 3(2-2-5)

ปีการศึกษา 
2565/1
  นักศึกษา
  พยาบาล 
ศาสตรบัณฑิต 
ชั้นปีที ่1 รุ่นที ่33
 จ านวน 100 คน

เพือ่จดัการเรียน
การสอนเป็นไป
ตามวตัถุประสงค์
ของหลักสูตร

2. จดัการเรียน
การสอน
ภาคทฤษฎ ีรุ่นที ่
31

1. ร้อยละของ
นักศึกษาได้รับการ
จดัการเรียนการสอน
ตามวตัถุประสงค์
รายวชิา
 2. ร้อยละของ
นักศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนด
 3.ค่าเฉล่ียความพงึ
พอใจของนักศึกษา
ต่อประสิทธภิาพการ
สอน
 4. ค่าเฉล่ียความพงึ
พอใจต่อ
ประสิทธภิาพการ
จดัการเรียนการสอน

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

ปีการศึกษา
2565/1 20 มิย.-
30 ก.ย.65

42,000 ปีการศึกษา 2565/1 
1.ค่าสอนจ านวน15 สัปดาห์*3
ชม*2กลุ่ม*400 บาท=36,000
บาท 
  2.ค่าเดินทางอาจารย์ ไป-
กลับวพบ พะเยา-ม.พะเยา 15 
สัปดาห*์2เทีย่ว* 200 บาท  = 
6,000บาท รวมทัง้หมด 42,000
 บาท

36,000 6,000 อ.บวับาน  ยะนา

1.โครงการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎ ีประจ าปงีบประมาณ 2565 ภาควิชาการพยาบาลเด็กและการบริหารการพยาบาล รหสั ac65-gr1-1 คณะ R10.1 (FON-Edu-R01)

แผนงานประจ า กลุม่วิชา การพยาบาลเด็กและการบริหารการพยาบาล ปงีบประมาณ 2565

ระยะเวลา
ด าเนินการ

เปา้หมาย ความ
 ส าเร็จกลุม่เปา้ หมาย วัตถุประสงค์ กิจกรรม

ตัวชี ้ความ 
ส าเร็จ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน

ผู้รับผิด
  ชอบ

ทีต่ัง้ไว้เบกิจ่ายตามไตรมาส
รายการเบกิจ่าย

หมวดงบประมาณ
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1 2 3 4 อุดหนุน ราย ได้ อ่ืนๆ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

เปา้หมาย ความ
 ส าเร็จกลุม่เปา้ หมาย วัตถุประสงค์ กิจกรรม

ตัวชี ้ความ 
ส าเร็จ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน

ผู้รับผิด
  ชอบ

ทีต่ัง้ไว้เบกิจ่ายตามไตรมาส
รายการเบกิจ่าย

หมวดงบประมาณ

3. การจดัการ
เรียนการสอน
วชิาศิลปะ อารย
ธรรม และภมูิ
ป๎ญญาท้องถิ่น 
สม.1102 
2(2-0-4)

ปีการศึกษา 
2564/1นักศึกษา
 พยาบาล 
ศาสตรบัณฑิต 
ชั้นปีที ่1 รุ่นที ่
32จ านวน 100 
คน 

เพือ่จดัการเรียน
การสอนเป็นไป
ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒิุ

1. จดัการเรียน
การสอนตาม
วตัถุประสงค์
รายวชิา

1. ร้อยละของ
นักศึกษาได้รับการ
จดัการเรียนการสอน
ตามวตัถุประสงค์
รายวชิา
 2. ร้อยละของ
นักศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนด
 3.ค่าเฉล่ียความพงึ
พอใจของนักศึกษา
ต่อประสิทธภิาพการ
สอน
 4. ค่าเฉล่ียความพงึ
พอใจต่อ
ประสิทธภิาพการ
จดัการเรียนการสอน

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

ปีการศึกษา 
2564/1 
 1 ตค.64-
 7 พย.64

 

4,800 0 0 ปีการศึกษา 2564/1 
1.ค่าสอนจ านวน 15 สัปดาห์* 
2ชม *400 บาท =12,000บาท
2. ค่าเดินทางอาจารย์พเิศษ 
200 บาท*8 คร้ัง = 1,600 บาท
  
 รวมทัง้หมด13,600 บาท

4,800 0 0 อ.บัวบาน

4. โภชนศาสตร์
และสุขภาพ 
  พ.1106 
2(2-0-4)

นักศึกษา
  พยาบาล 
ศาสตรบัณฑิต 
ชั้นปีที ่1 รุ่นที ่32
 จ านวน 100 คน

เพือ่จดัการเรียน
การสอนเป็นไป
ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒิุ

1. จดัการเรียน
การสอนตาม
วตัถุประสงค์
รายวชิา

1. ร้อยละของ
นักศึกษาได้รับการ
จดัการเรียนการสอน
ตามวตัถุประสงค์
รายวชิา
 2. ร้อยละของ
นักศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนด
 3.ค่าเฉล่ียความพงึ
พอใจของนักศึกษา
ต่อประสิทธภิาพการ
สอน
 4. ค่าเฉล่ียความพงึ
พอใจต่อ
ประสิทธภิาพการ
จดัการเรียนการสอน

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

ปีการศึกษา 
2564/2   22 

พ.ย 64 - 13 ม.ีค
 65

6,000 9,000 0 0 1. ค่าสอน 30ชม*400บ. = 
12,000 บ.
  2. ค่าเดินทาง 200บ.*15คร้ัง
 =3,000 บ.
  รวมทัง้หมด 15,000 บาท

12,000 3000 0 อ.กนัติยา
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1 2 3 4 อุดหนุน ราย ได้ อ่ืนๆ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

เปา้หมาย ความ
 ส าเร็จกลุม่เปา้ หมาย วัตถุประสงค์ กิจกรรม

ตัวชี ้ความ 
ส าเร็จ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน

ผู้รับผิด
  ชอบ

ทีต่ัง้ไว้เบกิจ่ายตามไตรมาส
รายการเบกิจ่าย

หมวดงบประมาณ

5. วชิาการ
บริหารการ
พยาบาลพย.
1428 2(2-0-4)

นักศึกษา
  พยาบาล 
ศาสตรบัณฑิต 
ชั้นปีที ่4 รุ่นที ่30
 จ านวน 99 คน

เพือ่จดัการเรียน
การสอนเป็นไป
ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒิุ

1. จดัการเรียน
การสอนตาม
วตัถุประสงค์
รายวชิา

1. ร้อยละของ
นักศึกษาได้รับการ
จดัการเรียนการสอน
ตามวตัถุประสงค์
รายวชิา
 2. ร้อยละของ
นักศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนด
 3.ค่าเฉล่ียความพงึ
พอใจของนักศึกษา
ต่อประสิทธภิาพการ
สอน
 4. ค่าเฉล่ียความพงึ
พอใจต่อ
ประสิทธภิาพการ
จดัการเรียนการสอน

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

ปีการศึกษา 
2565/1
 5 ก.ค 65 -3 
ก.ย. 2565

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

2,400 2,512 0 อ. พร บุญมี

6. เศรษฐศาสตร์
กบัระบบสุขภาพ 
  พ.1409 
2(2-0-4)

นักศึกษา
  พยาบาล 
ศาสตรบัณฑิต 
ชั้นปีที ่4 รุ่นที ่30
 จ านวน 99 คน

เพือ่จดัการเรียน
การสอนเป็นไป
ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒิุ

1. จดัการเรียน
การสอนตาม
วตัถุประสงค์
รายวชิา

1. ร้อยละของ
นักศึกษาได้รับการ
จดัการเรียนการสอน
ตามวตัถุประสงค์
รายวชิา
 2. ร้อยละของ
นักศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนด
 3.ค่าเฉล่ียความพงึ
พอใจของนักศึกษา
ต่อประสิทธภิาพการ
สอน
 4. ค่าเฉล่ียความพงึ
พอใจต่อ
ประสิทธภิาพการ
จดัการเรียนการสอน

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

ปีการศึกษา
2565/1 

 20 มิย.-21 ส.ค.
 65

0 0 0 18,400 1) ค่าสอนทฤษฎ ี30 ชม.*400 
บ.= 12,000 บ. 
  รวมทัง้หมด 12,000 บาท
2) ค่าเดินทาง เทีย่วละ 800 
บาท (ไป-กลับ)จ านวน 8 คร้ัง 
รวมทัง้หมด 6,400 บาท 
(จ านวนอาจารย์ผุุ้สอน 2 คน)

12,000 6400 0 อ.นครินทร์

27,600 9000 0 65,312 81,600 20,312 0รวมงบประมาณภาคทฤษฎี
2. โครงการจัดการเรียนการสอนภาคปฏบิตัิประจ าปงีบประมาณ 2565 ภาควิชาการพยาบาลเด็กและการบริหารการพยาบาล รหสั ac65-gr1-2 คณะ R10.1 (FON-Edu-R01)
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1 2 3 4 อุดหนุน ราย ได้ อ่ืนๆ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

เปา้หมาย ความ
 ส าเร็จกลุม่เปา้ หมาย วัตถุประสงค์ กิจกรรม

ตัวชี ้ความ 
ส าเร็จ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน

ผู้รับผิด
  ชอบ

ทีต่ัง้ไว้เบกิจ่ายตามไตรมาส
รายการเบกิจ่าย

หมวดงบประมาณ

กจิกรรมที ่1 การ
จดัการเรียนการ
สอนภาคปฏบิัติ
วชิาปฏบิัติ
หลักการและ
เทคนิคการ
พยาบาล พย.
1203 4(0-12-0)
รหสั 
ac65-gr1-2.1

นักศึกษา
  พยาบาล 
ศาสตรบัณฑิต 
ชั้นปีที ่2 รุ่นที ่31
 จ านวน 79 คน

เพือ่จดัการเรียน
การสอนเป็นไป
ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒิุ

1. จดัการเรียน
การสอนตาม
วตัถุประสงค์
รายวชิา

1. ร้อยละของ
นักศึกษาได้รับการฝึก
ประสบการณ์ตาม
วตัถุประสงค์รายวชิา
 2. ร้อยละของ
นักศึกษาที่มีผลการ
ประเมินผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนด
 3.ค่าเฉล่ียความพงึ
พอใจของนักศึกษา
ต่อประสิทธภิาพการ
สอน
 4. ค่าเฉล่ียความพงึ
พอใจต่อ
ประสิทธภิาพการ
จดัการเรียนการสอน

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

ปีการศึกษา 
2564/2
  กลุ่ม1 
  15 พ.ย.-26 
ธ.ค.64 
  กลุ่ม2 
  3 ม.ค. -13 
ก.พ. 65

0 25,050 0 0 1. ค่าปฐมนิเทศของฝุายการ
พยาบาล(นโยบาย/การควบคุม
การติดเชื้อ/การบริหารความ
เส่ียง)ชั่วโมงละ150 บ.*4 ชั่วโมง
 2 คร้ัง=1,200บ.(รพ.พะเยา)
  2. ค่าปฐมนิเทศของหอผู้ปุวย
ชั่วโมงละ150 บ.*2 ชั่วโมง 4 
คร้ัง*5 หอผู้ปุวย=6,000 บ.
  3. ค่าสอนในคลินิกของหอ
ผู้ปุวยชั่วโมงละ150 บ.*2ชั่วโมง
 4 คร้ัง*5 หอผู้ปุวย=6,000 บ.
  4. ค่าตอบแทนแหล่งฝึกคนละ
150 บาท(6 สป.)*79 คน=
11,850 บ.
  รวมทัง้หมด 25,050 บาท

25,050 0 0 อ.วชัรี ไชยจนัดี

8. โครงการฝึก
ปฏบิัติวชิา
ปฏบิัติการ
พยาบาลเด็กและ
วยัรุ่น 1 พย.
1307 2( 0-6-0)
รหสั 
ac65-gr1-2.2

ปีการศึกษา 
2564/1 
ปีงบประมาณ 
2565 ไตรมาสที ่
1 นักศึกษา
  พยาบาล 
ศาสตรบัณฑิต 
ชั้นปีที่3รุ่นที ่30
จ านวน 99 คน
และ

เพือ่จดัการเรียน
การสอนเป็นไป
ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒิุ

1. จดัการเรียน
การสอนตาม
วตัถุประสงค์
รายวชิา

1. ร้อยละของ
นักศึกษาได้รับการฝึก
ประสบการณ์ตาม
วตัถุประสงค์รายวชิา
 2. ร้อยละของ
นักศึกษาที่มีผลการ
ประเมินผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนด
 3.ค่าเฉล่ียความพงึ
พอใจของนักศึกษา
ต่อประสิทธภิาพการ
สอน
 4. ค่าเฉล่ียความพงึ
พอใจต่อ
ประสิทธภิาพการ
จดัการเรียนการสอน

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

ปีงบประมาณ 
2565 ไตรมาสที ่
1และ 2 จ านวน 
99 คน ฝึก
ระหวา่งวนัที ่4 
ตค64 - 6 กพ 65
  
  

13,275 13,350 ปีงบประมาณ65 ไตรมาส1และ
 2
 1. ค่าปฐมนิเทศหอผู้ปุวยชม.
ละ150 บ.*2ชมจ านวน 8 
คร้ัง.= 4,800
 2. ค่าสอนในคลินิกของหอ
ผู้ปุวย8คร้ังๆละ2 ชมๆ.ละ150 
บ.=4,800บ.                       
                  3.ค่าตอบแทน
แหล่งฝึก 99 คนๆละ75 บาท= 
7,425บ
 4. ค่าปฐมนิเทศของศูนย์รับ
เล้ียงเด็กกลางวนั 8คร้ังๆ ละ 2 
ชมๆ .ละ 150 บ. จ านวน 2 
แหง่ = 4,800บ.
 5. ค่าสอนบรรยายพเิศษใน
การศึกษาดูงานศูนย์ศึกษา
พเิศษจ านวน 8กลุ่มๆ ละ 2 
ชมๆ ละ 150 บ. จ านวน 2 คน
 = 4,800บ รวมเป็นเงิน 
26,625 บาท

26,625 0 0 อ.พนิทอง
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1 2 3 4 อุดหนุน ราย ได้ อ่ืนๆ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

เปา้หมาย ความ
 ส าเร็จกลุม่เปา้ หมาย วัตถุประสงค์ กิจกรรม

ตัวชี ้ความ 
ส าเร็จ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน

ผู้รับผิด
  ชอบ

ทีต่ัง้ไว้เบกิจ่ายตามไตรมาส
รายการเบกิจ่าย

หมวดงบประมาณ

9. โครงการฝึก
ปฏบิัติวชิา
ปฏบิัติการ
พยาบาลเด็กและ
วยัรุ่น 1 พย.
1307 2( 0-6-0)
รหสั 
ac65-gr1-2.3

ปีการศึกษา 
2565/1
นักศึกษา
พยาบาล ศาสตร
บัณฑิต ชั้นปีที่3
รุ่นที ่31จ านวน 
79 คน

เพือ่จดัการเรียน
การสอนเป็นไป
ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒิุ

1. จดัการเรียน
การสอนตาม
วตัถุประสงค์
รายวชิา

1. ร้อยละของ
นักศึกษาได้รับการฝึก
ประสบการณ์ตาม
วตัถุประสงค์รายวชิา
 2. ร้อยละของ
นักศึกษาที่มีผลการ
ประเมินผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนด
 3.ค่าเฉล่ียความพงึ
พอใจของนักศึกษา
ต่อประสิทธภิาพการ
สอน
 4. ค่าเฉล่ียความพงึ
พอใจต่อ
ประสิทธภิาพการ
จดัการเรียนการสอน

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

 ปีการศึกษา 
2565/1 
นักศึกษาชั้นปีที ่3
 รุ่นที ่31 จ านวน
 79 คน  แบ่งฝึก 
(3) กลุ่มๆละ 
40(20)  ฝึก
ระหวา่งวนัที ่ 27
 มิย  - 30  กย 
65 รวม 40(60) 
คน

13,500 ปีงบประมาณ 65ไตรมาสที ่4 
ปีการศึกษา 2565/1 (รุ่น 31) 
 1.ค่าปฐมนิเทศหอผู้ปุวยชม.ละ
 150บ*2ชมจ านวน 3คร้ัง.= 
900บ.
 2. ค่าสอนในคลินิกของหอ
ผู้ปุวย 3 คร้ังๆละ2 ชมๆ .ละ 
150 บ.= 900.บ
 3.ค่าตอบแทนแหล่งฝึก  60 
คนๆละ75 บาทช= 4,500บ
 4. ค่าปฐมนิเทศของศูนย์รับ
เล้ียงเด็กกลางวนั 6 คร้ังๆ ละ 2
 ชมๆ .ละ 150 บ. จ านวน 2 
แหง่ = 3,600บ.
 5. ค่าสอนบรรยายพเิศษใน
การศึกษาดูงานศูนย์ศึกษา
พเิศษจ านวน 3 กลุ่มๆ ละ 2 
ชมๆ ละ 150 บ. จ านวน 2 คน
 = 3,600บ.
 รวมเป็นเงิน 13,500 บาท

13,500

ปีการศึกษา 
2564/3
 นักศึกษา
พยาบาล ศาสตร
บัณฑิต ชั้นปีที ่3
 รุ่นที ่30 จ านวน
 99 คน

1. ร้อยละของ
นักศึกษาได้รับการ
จดัการเรียนการสอน
ตามวตัถุประสงค์
รายวชิา
2. ร้อยละของ
นักศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนด
3. ค่าเฉล่ียความพงึ
พอใจของนักศึกษา
ต่อประสิทธภิาพการ
สอน
4. ค่าเฉล่ียความพงึ
พอใจต่อ
ประสิทธภิาพการ
จดัการเรียนการสอน

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

ปีการศึกษา 
2564/3
  28 กพ-5 มิย 65

0 0 123,025 0 1. ค่าปฐมนิเทศของฝุายการ
พยาบาลชั่วโมงละ 150 บาท*2
 ชม*4 กลุ่ม*4 คร้ัง= 4,800 บ.
2. ค่าปฐมนิเทศของหอผู้ปุวย
ชั่วโมงละ 150 บาท*2 ชม*32 
คร้ัง= 9,600 บ.
3. ค่าสอนในคลินิกของหอ
ผู้ปุวยชั่วโมงละ 150 บาท*2 
ชม.*32 คร้ัง= 9,600 บ.
4. ค่าสอนพเิศษในการศึกษาดู
งาน 150 บาท*2 ชม*32 คร้ัง=
 9,600 บ.
5. ค่าตอบแทนแหล่งฝึก 
(เชียงราย) คนละ 75 บาท*48 
คน= 3,600 บ.
6. ค่าตอบแทนแหล่งฝึก 
(พะเยา) คนละ 75 บาท*51 
คน= 3,825 บ.

123,025 0 0 อ.สุทธนิี นันทฤทธิ์10. โครงการฝึก
ปฏบิัติวชิา
ปฏบิัติการ
พยาบาลเด็กและ
วยัรุ่น 2 พย.
1308 2(0-6-0)
รหสั 
ac65-gr1-2.4

เพือ่จดัการเรียน
การสอนเป็นไป
ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒิุ

1. จดัการเรียน
การสอนตาม
วตัถุประสงค์
รายวชิา
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1 2 3 4 อุดหนุน ราย ได้ อ่ืนๆ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

เปา้หมาย ความ
 ส าเร็จกลุม่เปา้ หมาย วัตถุประสงค์ กิจกรรม

ตัวชี ้ความ 
ส าเร็จ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน

ผู้รับผิด
  ชอบ

ทีต่ัง้ไว้เบกิจ่ายตามไตรมาส
รายการเบกิจ่าย

หมวดงบประมาณ

7. ค่าเบีย้เล้ียงอาจารย์ 240 
บาท*80 วนั*2คน = 38,400 
บ.                
8. ค่าทีพ่กั 4,500 บาท*2 คน*
4 เดือน = 36,000 บาท         
               
9. ค่าพาหนะเดินทาง ประมาณ
 950 บาท*2 คน*4 เทีย่ว = 
7,600 บาท
 รวมทัง้หมด 123,025 บาท

11. โครงการฝึก
ปฏบิัติวชิา
ปฏบิัติการ
บริหารการ
พยาบาล พย.
1429 2(0-6-0)
รหสั 
ac65-gr1-2.5

นักศึกษา
พยาบาลชั้นปีที ่4
 รุ่นที ่29 จ านวน
 159คน

เพือ่จดัการเรียน
การสอนเป็นไป
ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒิุ

1. จดัการเรียน
การสอนตาม
วตัถุประสงค์
รายวชิา

1. ร้อยละของ
นักศึกษาได้รับการฝึก
ประสบการณ์ตาม
วตัถุประสงค์รายวชิา
 2. ร้อยละของ
นักศึกษาที่มีผลการ
ประเมินผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนด
 3.ค่าเฉล่ียความพงึ
พอใจของนักศึกษา
ต่อประสิทธภิาพการ
สอน
 4. ค่าเฉล่ียความพงึ
พอใจต่อ
ประสิทธภิาพการ
จดัการเรียนการสอน

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

ปีการศึกษา 
2564/2 20ก.ย-
30 ธค 64

81,600 1. ค่าปฐมนิเทศของฝุายการ
พยาบาล ชั่วโมงละ 150 บาท*4
 ชั่วโมง จ านวน 13 คร้ัง=7800
 บาท
 2. ค่าปฐมนิเทศของหอผู้ปุวย 
ชั่วโมงละ 150 บาท*2 ชม.*3 
คร้ัง* 10 หอผู้ปุวย = 9,000 
บาท
 3. ค่าตอบแทน mentor 225
 บาท *นศ4 คน*10 หอผู้ปุวย*
3คร้ัง=27,000 บาท 
 4. ค่าสอนในคลินิก 150บาท*
2ชม.*3คร้ัง*10 หอผู้ปุวย*3
คร้ัง=27,000 บาท
 5.ค่าเบีย้เล้ียงเดินทางนิเทศ 3
คน*240บ*5วนั*3คร้ัง=
10,800บ
  รวมทัง้หมด 81,600 บาท

81,600 0 0 อ.ดร.โสภาพร 
พนัธลุาวณัย์

94,875 38,400 136,525 0 0 269,800 0 0รวมงบประมาณภาคปฏบิตัิ

10. โครงการฝึก
ปฏบิัติวชิา
ปฏบิัติการ
พยาบาลเด็กและ
วยัรุ่น 2 พย.
1308 2(0-6-0)
รหสั 
ac65-gr1-2.4

เพือ่จดัการเรียน
การสอนเป็นไป
ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒิุ

1. จดัการเรียน
การสอนตาม
วตัถุประสงค์
รายวชิา
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1 2 3 4 อุดหนุน ราย ได้ อ่ืนๆ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

เปา้หมาย ความ
 ส าเร็จกลุม่เปา้ หมาย วัตถุประสงค์ กิจกรรม

ตัวชี ้ความ 
ส าเร็จ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน

ผู้รับผิด
  ชอบ

ทีต่ัง้ไว้เบกิจ่ายตามไตรมาส
รายการเบกิจ่าย

หมวดงบประมาณ

3. โครงการ
ประชุมเชิง
ปฏบิัติการพฒันา
คุณภาพเทคนิค
ปฏบิัติการ
พยาบาล
รหสั ac65-gr1-3

1.อาจารย์
พยาบาล จ านวน
 30 คน 
2. บุคลากรจาก
โรงพยาบาล 
จ านวน 20 คน

1. เพือ่พฒันา
คุณภาพเทคนิค
ปฏบิัติการ
พยาบาลใหไ้ด้
ตามมาตรฐาน
การพยาบาล
 2. เพือ่จดัท า
คู่มือเทคนิคการ
พยาบาล เพือ่ใช้
เป็นแนวทางใน
การจดัการเรียน
การสอน และการ
ใหก้ารพยาบาล
ผู้รับบริการ

1.จดัประชุมเชิง
ปฏบิัติการ

ค่าเฉล่ียของ
ความพงึพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ

1. ≥ 3.51 ต.ค. 64- ม.ีค. 65 60,000 1.ค่าอาหารกลางวนัและอาหาร
วา่ง จ านวน 50 คน *190*4 วนั
 =38,000 บาท 2.ค่าเดินทาง
ของผู้เข้าร่วมประชุม 6,000 
บาท 3.ค่าวสัดุและอปุกรณ์ = 
10,000 บาท 4.ค่าเหมาจา่ย
ถ่ายเอกสาร = 6,000 บาท รวม
เงินทัง้ส้ิน 60,000 บาท

60,000

122,475 107,400 136,525 65,312 411,400 20,312 0รวมงบประมาณแผนประจ ากลุม่การสอน 1 (วิชาการ)
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ

1.วิชามนุษย์
สุขภาพและ
ส่ิงแวดล้อม 
2(2-0-4)

นักศึกษาชั้นป ี1 
รุ่นที่ 33 จ านวน 
80 คน

เพือ่จดัการเรียน
การสอนเปน็ไป
ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ

1. จดัการเรียน
การสอนตาม
วัตถุประสงค์
รายวิชา

1. ร้อยละของ
นักศึกษาได้รับการ
จัดการเรียนการสอน
ตามวัตถุประสงค์
รายวิชา
 2. ร้อยละของ
นักศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนด
 3.ค่าเฉล่ียความพงึ
พอใจของนักศึกษา
ต่อประสิทธิภาพการ
สอน
 4. ค่าเฉล่ียความพงึ
พอใจต่อ
ประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการสอน

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

19 กค- 30 กย.65
  (กศษ 65) ภาค
การศึกษาที่ 1

6,400 0 0 1.ค่าสอน 8 ชม*400 
 = 3,200 บาท 
 2.ค่าเดินทางอาจารย์พิเศษจากเชียงราย
 4 คร้ัง x 800 =3,200 บ.

3,200 3200 0 ดร.กนกวรรณ/
อ.แดนชัย

2.การเรียนรู้ผ่าน
กจิกรรม พย. 
1101 2(0-6-0) 
ภาคการศึกษาที่ 
1 ชั้นป ี1 รุ่น 32
 จ านวน 105 คน
 และรุ่นที่ 33 
จ านวน 80 คน

ชั้นป ี1 รุ่น 32 
จ านวน 105 คน 
และรุ่นที่ 33 
จ านวน 80 คน

เพือ่จดัการเรียน
การสอนเปน็ไป
ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ

1. จดัการเรียน
การสอนตาม
วัตถุประสงค์
รายวิชา

1. ร้อยละของ
นักศึกษาได้รับการ
จัดการเรียนการสอน
ตามวัตถุประสงค์
รายวิชา
 2. ร้อยละของ
นักศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนด
 3.ค่าเฉล่ียความพงึ
พอใจของนักศึกษา
ต่อประสิทธิภาพการ
สอน
 4. ค่าเฉล่ียความพงึ
พอใจต่อ
ประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการสอน

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

1ตค.- 7 พย.64 
 (กศษ 64)        

  งบ 65 
 

 19 กค- 30 กย.
65 

  (กศษ 65)

0 0 0 0 ใช้งบกจิการนักศึกษา

0

0 0 อ.นันทิกา/อ.ดล
ฤดี

3.ศาสนาและ
ปรัชญาเพือ่การ
ด าเนินชีวิต 
2(2-0-4) 
 ส.1104

ชั้นป ี1 รุ่น 32 
จ านวน 100 คน

เพือ่จดัการเรียน
การสอนเปน็ไป
ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ

1. จดัการเรียน
การสอนตาม
วัตถุประสงค์
รายวิชา

1. ร้อยละของ
นักศึกษาได้รับการ
จัดการเรียนการสอน
ตามวัตถุประสงค์
รายวิชา
 2. ร้อยละของ
นักศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนด
 3.ค่าเฉล่ียความพงึ
พอใจของนักศึกษา
ต่อประสิทธิภาพการ
สอน
 4. ค่าเฉล่ียความพงึ
พอใจต่อ
ประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการสอน

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

22 พย 63 - 13 
มีค. 64 

 (กศษ 64) ภาค
การศึกษาที่ 2

0 15,000 0 0 1. ค่าสอน 30 *400 =12,000 บ. 
 2.ค่าเดินทาง มจร 200 (25 กม*4 บาท
 *2 ) * 15 คร้ัง = 3,000 บาท 
 
  รวม 15,000 บาท. ผศ.ดร.ชูชาติ สุทธะ

12,000 3000 0 ดร.สมศรี ส./ดร.
อรัญญา

แผนงานประจ า กลุ่มการสอน 2 การพยาบาลจิตเวชและการพยาบาลชมุชน

ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ

1.โครงการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎ ีประจ าปงีบประมาณ 2565 ภาควิชาการพยาบาลจิตเวชและการพยาบาลชุมชน รหสั ac65-gr2-1 คณะ R10.2 (FON-Edu-R01)

รายละเอียดการใชเ้งิน

ผู้รบัผิด
  ชอบ

ทีต่ั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส
รายการ

หมวดงบประมาณ
โครงการ

เป้าหมาย
ความส าเรจ็กลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชีค้วามส าเรจ็
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใชเ้งิน

ผู้รบัผิด
  ชอบ

ทีต่ั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส
รายการ

หมวดงบประมาณ
โครงการ

เป้าหมาย
ความส าเรจ็กลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชีค้วามส าเรจ็

4.จลุชีวและ
ปรสิตวิทยา 
3(2-2-5) 
 พ.1101

ชั้นปทีี่ 1 รุ่น 32 
จ านวน 105 คน 
(การทดลอง
แบง่เปน็ 2 กลุ่ม)
 ภาคการศึกษาที่
 2

เพือ่จดัการเรียน
การสอนเปน็ไป
ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ

1. จดัการเรียน
การสอนตาม
วัตถุประสงค์
รายวิชา

1. ร้อยละของ
นักศึกษาได้รับการ
จัดการเรียนการสอน
ตามวัตถุประสงค์
รายวิชา
 2. ร้อยละของ
นักศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนด
 3.ค่าเฉล่ียความพงึ
พอใจของนักศึกษา
ต่อประสิทธิภาพการ
สอน
 4. ค่าเฉล่ียความพงึ
พอใจต่อ
ประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการสอน

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

22 พย 64 - 13 
มีค. 65 

 (กศษ 64)      
ภาคการศึกษาที่ 

 2

0 27,000 0 0 1).ค่าสอนทฤษฎ ี
  30 ชม*400บาท=12,000 บ.
  ทดลอง 30 ชม.*2 กลุ่ม*200 บาท =
12,000 บ.
  2).ค่าเดินทาง 200*15 คร้ัง=3,000

24,000 3,000 0 อ.เฉลิมพล/อ.พิกลุ

5.จติวิทยา
พัฒนาการ 
2(2-0-4) 
 พ.1104

ชั้นป ี1 รุ่น 32 
จ านวน 105 คน

เพือ่จดัการเรียน
การสอนเปน็ไป
ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ

1. จดัการเรียน
การสอนตาม
วัตถุประสงค์
รายวิชา

1. ร้อยละของ
นักศึกษาได้รับการ
จัดการเรียนการสอน
ตามวัตถุประสงค์
รายวิชา
 2. ร้อยละของ
นักศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนด
 3.ค่าเฉล่ียความพงึ
พอใจของนักศึกษา
ต่อประสิทธิภาพการ
สอน
 4. ค่าเฉล่ียความพงึ
พอใจต่อ
ประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการสอน

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

22 พย 63 - 13 
มีค. 64 

(กศษ 64)         
              ภาค
การศึกษาที่ 2

0 15,000 0 0 1.ค่าสอนทฤษฎ ี30*400 = 12,000บ. 2.
 ค่าเดินทาง 200*15 =3,000  บาท

12,000 3000 0 อ.พัชรบรูณ์/อ.
คอย

6.ภาษาองักฤษ
เชิงวิชาชีพ 
3(2-2-5) 
 ภ.1305

นักศึกษาป ี3 รุ่น
 30 จ านวน 99 
คน

เพือ่จดัการเรียน
การสอนเปน็ไป
ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ

1. จดัการเรียน
การสอนตาม
วัตถุประสงค์
รายวิชา

1. ร้อยละของ
นักศึกษาได้รับการ
จัดการเรียนการสอน
ตามวัตถุประสงค์
รายวิชา
 2. ร้อยละของ
นักศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนด
 3.ค่าเฉล่ียความพงึ
พอใจของนักศึกษา
ต่อประสิทธิภาพการ
สอน
 4. ค่าเฉล่ียความพงึ
พอใจต่อ
ประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการสอน

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

29 พย. 64 
 - 6 กพ. 65      
 (กศษ 64)    

ภาคการศึกษาที่ 2

0 44,000 0 1.ค่าสอนทฤษฎ ี30 ชม. 2 กลุ่ม          = 
400*30*2 = 24,000 baht
2.ค่าสอนปฏบิัติ  30 ชม. 2 กลุ่ม             =
 200*30*2 = 12,000 baht
3.ค่าเดินทางมาสอน 4 คร้ังต่อสัปดาห์ คร้ัง
ละ 400 บาท=200*4*10           =  8,000 
 baht
                                                        
                                          Total    
= 44,000 baht

36,000 8000 0 ดร.พิมพิมล/ อ.
เฉลิมพล
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใชเ้งิน

ผู้รบัผิด
  ชอบ

ทีต่ั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส
รายการ

หมวดงบประมาณ
โครงการ

เป้าหมาย
ความส าเรจ็กลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชีค้วามส าเรจ็

7. สุขภาพจติ
และการพยาบาล
จติเวชพย.1219 
3(3-0-6)

นักศึกษา ป ี2 รุ่น
 31 จ านวน 79 
คน

เพือ่จดัการเรียน
การสอนเปน็ไป
ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ

1. จดัการเรียน
การสอนตาม
วัตถุประสงค์
รายวิชา

1. ร้อยละของ
นักศึกษาได้รับการ
จัดการเรียนการสอน
ตามวัตถุประสงค์
รายวิชา
 2. ร้อยละของ
นักศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนด
 3.ค่าเฉล่ียความพงึ
พอใจของนักศึกษา
ต่อประสิทธิภาพการ
สอน
 4. ค่าเฉล่ียความพงึ
พอใจต่อ
ประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการสอน

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

21 ก.พ. 65 - 12
 ม.ิย. 65

 (กศษ 64)       
 ภาคการศึกษาที่

 3

0 0 1,600 0 ค่าสอนทฤษฎี4ชม.*400 บ.= 1,600 บ.(อ.
รพ.พะเยา)

1,600 0 0 อ.คอย/ดร.นันทิ
กา

8.การพยาบาล
ชุมชน 1 
3(3-0-6) 
  พย.1315

นักศึกษาป ี3 รุ่น
 30 จ านวน 99 
คน

เพือ่จดัการเรียน
การสอนเปน็ไป
ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ

1. จดัการเรียน
การสอนตาม
วัตถุประสงค์
รายวิชา

1.ร้อยละของนักศึกษา
ได้รับการเรียนการ
สอนตามวัตถุประสงค์
รายวิชา
2.ร้อยละของ
นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนผ่าน
เกณฑ์ที่ก าหนด
3.ค่าเฉล่ียความพงึ
พอใจของนักศึกษา
ต่อประสิทธิภาพการ
สอน
4.ค่าเฉล่ียความพงึ
พอใจต่อ
ประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการสอน

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

29 พย. 64 
 - 6 กพ. 65 

 (กศษ 64)      
ภาคการศึกษาที่ 2

0 1,440 0 0 1.ค่าสอนทฤษฎ ี3 ชม.*400 บ. =1,200 บ. 
2.ค่าเดินทาง 30กม*4บาท*2เที่ยว=240 
บาท 
(รพสต.เจริญราษฎ ์อ.แม่ใจ)

1,200 240 0 อ. วรัญญากรณ์/
อ.หทัยรัตน์

9. การพยาบาล
ชุมชน 2           
   พย.1417 
3(3-0-6)

นักศึกษาป4ี รุ่น 
30 จ านวน 99 
คน ภาค
การศึกษาที่ 1/
กศษ 65

เพือ่จดัการเรียน
การสอนเปน็ไป
ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ

1. จดัการเรียน
การสอนตาม
วัตถุประสงค์
รายวิชา

1. ร้อยละของ
นักศึกษาได้รับการ
จัดการเรียนการสอน
ตามวัตถุประสงค์
รายวิชา
 2. ร้อยละของ
นักศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนด
 3.ค่าเฉล่ียความพงึ
พอใจของนักศึกษา
ต่อประสิทธิภาพการ
สอน
 4. ค่าเฉล่ียความพงึ
พอใจต่อ
ประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการสอน

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

 20 ม.ิย 65 -     
 30 ก.ย.  65     
          (กศษ 65

 )         ภาค
การศึกษาที่ 1

0 0 0 3,880 1. ค่าสอนทฤษฎ ี
 (อภปิรายกลุ่ม) 
 3 ชม.* 400 บ.*3 คน 
 =3600 บ. 
 2. ค่าเดินทาง รพสต บา้นสาง 10 *2*4 
บ.= 80 บาท                    3. ค่า
เดินทาง สสอ.แม่ใจ 25  กม*2*4 บ.=200
  บาท

3,600 280 0 ดร.ดลนภา /อ.
พัชรบรูณ์
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใชเ้งิน

ผู้รบัผิด
  ชอบ

ทีต่ั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส
รายการ

หมวดงบประมาณ
โครงการ

เป้าหมาย
ความส าเรจ็กลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชีค้วามส าเรจ็

10.การ
รักษาพยาบาล
เบือ้งต้น 2(1-2-3)
 พย.1426

นักศึกษาป ี4 รุ่น
 30 จ านวน 99 
คน ภาค
การศึกษาที่ 1/
กศษ 65

เพือ่จดัการเรียน
การสอนเปน็ไป
ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ

1. จดัการเรียน
การสอนตาม
วัตถุประสงค์
รายวิชา

1. ร้อยละของ
นักศึกษาได้รับการ
จัดการเรียนการสอน
ตามวัตถุประสงค์
รายวิชา
 2. ร้อยละของ
นักศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนด
 3.ค่าเฉล่ียความพงึ
พอใจของนักศึกษา
ต่อประสิทธิภาพการ
สอน
 4. ค่าเฉล่ียความพงึ
พอใจต่อ
ประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการสอน

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

1 ก.ค. 65         
  - 30 กย.65     
     (กศษ 65 )   

         ภาค
การศึกษาที่ 1

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

12,000 5000 0 อ.เอกพันธ/์ดร.
อทุัยวรรณ

11.การออก
ก าลังกายเพือ่

สุขภาพ ล.1004 
2(0-6-0)

นักศึกษาป ี2 รุ่น
 31 จ านวน 79 
คน ภาค
การศึกษาที่ 1/
กศษ 64

เพือ่จดัการเรียน
การสอนเปน็ไป
ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ

1. จดัการเรียน
การสอนตาม
วัตถุประสงค์
รายวิชา

1.ร้อยละของนักศึกษา
ได้รับการเรียนการ
สอนตามวัตถุประสงค์
รายวิชา
2.ร้อยละของ
นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนผ่าน
เกณฑ์ที่ก าหนด
3.ค่าเฉล่ียความพงึ
พอใจของนักศึกษา
ต่อประสิทธิภาพการ
สอน
4.ค่าเฉล่ียความพงึ
พอใจต่อ
ประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการสอน

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

1 ตค- 30  ตค. 
64 (กศษ 64)

7,840 1. ค่าสอนภาคทดลอง 32*200 =7,200 
2. ค่าเดินทาง  20 กม*2 *4*4 เที่ยว = 
640 บาท (อ.ดอกค าใต้ )

7,200 640 อ.อมัพร/อ.พิกลุ

12.การออก
ก าลังกายเพือ่

สุขภาพ ล.1004 
2(0-6-0)

นักศึกษาป ี2 รุ่น
 32 จ านวน 105
 คน ภาค
การศึกษาที่ 1/
กศษ 65

เพือ่จดัการเรียน
การสอนเปน็ไป
ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ

1. จดัการเรียน
การสอนตาม
วัตถุประสงค์
รายวิชา

1.ร้อยละของนักศึกษา
ได้รับการเรียนการ
สอนตามวัตถุประสงค์
รายวิชา
2.ร้อยละของ
นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนผ่าน
เกณฑ์ที่ก าหนด
3.ค่าเฉล่ียความพงึ
พอใจของนักศึกษา
ต่อประสิทธิภาพการ
สอน
4.ค่าเฉล่ียความพงึ
พอใจต่อ
ประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการสอน

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

1 กค- 30  กย 
65                  

    ภาค
การศึกษาที่ 1/

กศษ 65

17,400 1. ค่าสอนภาคทดลอง 60*200 =12,000
 2. ค่าเดินทาง  20 กม*2 *4*15 เที่ยว =
2,400 บาท* (อ.ดอกค าใต้ ) 3. ค่าวัสดุ 

3000 บาท

15,000 2400 อ.อมัพร/อ.พิกลุ
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใชเ้งิน

ผู้รบัผิด
  ชอบ

ทีต่ั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส
รายการ

หมวดงบประมาณ
โครงการ

เป้าหมาย
ความส าเรจ็กลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชีค้วามส าเรจ็

13.พลเมือง
วิวัฒน์ GE 209 
3(2-2-5)

นักศึกษาป ี1 รุ่น
 33       จ านวน
 105 คน      
ภาคการศึกษาที่ 
1/กศษ 65

เพือ่จดัการเรียน
การสอนเปน็ไป
ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ

1. จดัการเรียน
การสอนตาม
วัตถุประสงค์
รายวิชา

1.ร้อยละของ
นักศึกษาได้รับการ
เรียนการสอนตาม
วตัถปุระสงค์
รายวชิา
2.ร้อยละของ
นักศึกษามี
ผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนด
3.ค่าเฉล่ียความ
พงึพอใจของ
นักศึกษาต่อ
ประสิทธภิาพการ
สอน
4.ค่าเฉล่ียความ
พงึพอใจต่อ
ประสิทธภิาพการ
จัดการเรียนการ
สอน

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

1 กค- 30  กย 
65                  

    ภาค
การศึกษาที่ 1/

กศษ 65

20,400 1. ค่าสอนทฤษฎ ี400*30 =12,000 2.
ค่าสอนภาคทดลอง 32*200 =6,000 3. 
ค่าเดินทาง  20 กม*2 *4*15 เที่ยว =

2400 บาท* (ต.หว้ยแกว้ )

18,000 2400 ดร.กนกวรรร

6,400 102,440 1,600 66,520 0 145,800 31,160 0 0

14.โครงการฝึก
ปฏบิติัวิชา
ปฏบิติัการ
พยาบาลชุมชน 1
 พย.1316 
2(0-8-0)
รหสั 
ac65-gr2-2.1
คณะ R10.2

นักศึกษาป ี3 รุ่น
 30 จ านวน 99  
คน

เพือ่จดัการเรียน
การสอนเปน็ไป
ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ

1. จดัการเรียน
การสอนตาม
วัตถุประสงค์
รายวิชา

1. ร้อยละของ
นักศึกษาได้รับการ
จัดการเรียนการสอน
ตามวัตถุประสงค์
รายวิชา
 2. ร้อยละของ
นักศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนด
 3.ค่าเฉล่ียความพงึ
พอใจของนักศึกษา
ต่อประสิทธิภาพการ
สอน
 4. ค่าเฉล่ียความพงึ
พอใจต่อ
ประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการสอน

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

21 ก.พ 65 -
12 ม.ิย 65
 (กศษ 64)   
ภาคการศึกษาที่ 3

0 0 33,900 0 1.ค่าควบคุมการฝึก
 = 9,900 บ.
 ( 99 คน*100 บ.)
 2.ค่าปฐมนิเทศ 
 = 4,800 บ 
 (150*2 ชม*16กลุ่ม )
 3.ค่าสอนในคลินิก 
 = 19,200 บาท. 
 (150*2 *4 คร้ัง *16 กลุ่ม)

33,900 0 0 อ.หทัยรัตน์ /
อ.วรัญญากรณ์

รวมงบประมาณภาคทฤษฎี
2. โครงการจัดการเรียนการสอนภาคปฏบิตัิประจ าปงีบประมาณ 2565 ภาควิชาการพยาบาลจิตเวชและการพยาบาลชุมชน รหสั ac65-gr2-2 คณะ R10.1 (FON-Edu-R01)
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใชเ้งิน

ผู้รบัผิด
  ชอบ

ทีต่ั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส
รายการ

หมวดงบประมาณ
โครงการ

เป้าหมาย
ความส าเรจ็กลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชีค้วามส าเรจ็

15. โครงการฝึก
ปฏบิติัวิชา
ปฏบิติัการ
รักษาพยาบาล
เบือ้งต้น 2(0-8-0) 
 พย.1427
รหสั 
ac65-gr2-2.2
คณะ R10.2

นักศึกษาป ี4 รุ่น
 29 จ านวน 160
 คน ภาค
การศึกษาที่ 2 /
2564

เพือ่จดัการเรียน
การสอนเปน็ไป
ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ

1. จดัการเรียน
การสอนตาม
วัตถุประสงค์
รายวิชา

1. ร้อยละของ
นักศึกษาได้รับการ
จัดการเรียนการสอน
ตามวัตถุประสงค์
รายวิชา
 2. ร้อยละของ
นักศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนด
 3.ค่าเฉล่ียความพงึ
พอใจของนักศึกษา
ต่อประสิทธิภาพการ
สอน
 4. ค่าเฉล่ียความพงึ
พอใจต่อ
ประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการสอน

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

1 ต.ค 64 - 
 9 ม.ค. 65

 (กศษ 64)     
ภาคการศึกษาที่ 2

200,000 98,440 0 0 1.ค่าควบคุมการฝึก= 12,800 บ.(128 คน*
100 =12,800.)  **ฝึกปง  32  คน เบิก 
preceptor
2.ค่าปฐมนิเทศ=3,600บ (150*2 ชม*2 
แผนก * 4 กลุ่ม*6 แหล่งฝึก)
3.ค่าสอนในคลินิก=48,000 บาท.(150*2 
ชม*4 คร้ัง*2 แผนก*4 กลุ่ม*5 แหล่งฝึก)
4.ค่าที่พกัอาจารย ์= 54,000 (4500*3 
แห่ง*4 กลุ่ม) * พาน จุน เชยีงม่วน
5.ค่าเบี้ยเล้ียง=99,120 (รพแม่ใจ ดอกค าใต้ 
120*20วนั*4 กลุ่ม*2แหล่ง=19,200) + (จุน
 พาน เชยีงม่วน 240*27 วนั*4 *3 แห่ง =
77,760)+(ประสานแผน 240*3 วนั*3 คน =
2,160)
6.ค่าเดินทาง= 32,920 (รพ.แม่ใจ 23.5*2*
4*20*4=15,040)+(รพ.ดอกค าใต้ 19.4*2*
4*20*4=12.480)+(รพ.พาน 43.2*4*2*4=
1383)+ ( รพ.จุน 45.1*4*2*4=1,444)+ 
(รพ.เชยีงม่วน 80.4*2*4*4=2,573)           
                                                       
  7.ค่าตอบแทน preceptor รพ.ปง = 
48,000 (600 บาท/วนั *20 วนั*4 กลุ่ม)

298,440 0 0 อ.พิกลุ/อ.อมัพร

16. โครงการการ
ฝึกปฏบิติัวิชา
ปฏบิติัการ
รักษาพยาบาล
เบือ้งต้น 2(0-8-0) 
 พย.1427  
รหสั 
ac65-gr2-2.3
คณะ R10.2

นักศึกษาป ี4 รุ่น
 31 จ านวน 25 
คน ภาค
การศึกษาที่ 2/
กศษ 65

เพือ่จดัการเรียน
การสอนเปน็ไป
ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ

1. จดัการเรียน
การสอนตาม
วัตถุประสงค์
รายวิชา

1. ร้อยละของ
นักศึกษาได้รับการ
จัดการเรียนการสอน
ตามวัตถุประสงค์
รายวิชา
 2. ร้อยละของ
นักศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนด
 3.ค่าเฉล่ียความพงึ
พอใจของนักศึกษา
ต่อประสิทธิภาพการ
สอน
 4. ค่าเฉล่ียความพงึ
พอใจต่อ
ประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการสอน

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

1-30 กย.65      
 ภาคการศึกษาที่

 2 / กศษ 65

51,271 1.ค่าควบคุมการฝึก = 2,500 บ. (25 คน*
100 =2,500.)
2.ค่าปฐมนิเทศ= 2,400บ (150*2 ชม*2 
แผนก*1 กลุ่ม *4 แหล่งฝึก )
3.ค่าสอนในคลินิก=9,600 บาท.(150*2 
ชม*4 คร้ัง*2 แผนก*1 กลุ่ม *4 แหล่งฝึก)
4.ค่าที่พักอาจารย์ = 9,000 (4500*2 
แหง่ ) * พาน จนุ 
5.ค่าเบีย้เล้ียง=20,200 (รพแม่ใจ ดอก
ค าใต้ 120*20วัน*2แหล่ง=4,800) + (จนุ
 พาน  240*27 วัน*2 แหง่ =12,960)+(
ประสานแผน 240*2 วัน*3 คน =1,440)
6.ค่าเดินทาง = 7,571 (รพ.แม่ใจ 23.5*
2*4*20=3,760)+(รพ.ดอกค าใต้ 19.4*2*
4*20=3,104)+ (รพ.พาน 43.2*4*2=
346)+ (รพ.จนุ 45.1*4*2 =361)

51,271
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใชเ้งิน

ผู้รบัผิด
  ชอบ

ทีต่ั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส
รายการ

หมวดงบประมาณ
โครงการ

เป้าหมาย
ความส าเรจ็กลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชีค้วามส าเรจ็

การเตรียมความ
พร้อมกอ่นฝึก
ภาคปฏบิติั
รายวิชา
ปฏบิติัการ
รักษาพยาบาล
เบือ้งต้น

นักศึกษาป ี4 รุ่น
 30 จ านวน 99 
คน ภาค
การศึกษาที่ 1/
กศษ 65

เพือ่จดัการเรียน
การสอนเปน็ไป
ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ

1. จดัการเรียน
การสอนตาม
วัตถุประสงค์
รายวิชา

1. ร้อยละของ
นักศึกษาได้รับการ
จัดการเรียนการสอน
ตามวัตถุประสงค์
รายวิชา
 2. ร้อยละของ
นักศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนด
 3.ค่าเฉล่ียความพงึ
พอใจของนักศึกษา
ต่อประสิทธิภาพการ
สอน
 4. ค่าเฉล่ียความพงึ
พอใจต่อ
ประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการสอน

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

5-11 ก.ย. 65    
  ภาคการศึกษาที่
 1/กศษ 65

0 0 7,228 1).ค่าสอนทักษะปฏบิติัหตัถการฉุกเฉิน 6 
ชม.*150 บ * 6 กลุ่ม=5,400 บ.            
      2).ค่าเดินทางอาจารย์ผู้สอน 6 คน =
 1,828 บ. (รพ.ดอกค าใต้ 19.4*2*4*3=
466) +( รพ ปง 73.3*2*4*2 = 1,174)+ 
(รพ.แม่ใจ 23.5*2*4 =188 )

5,400 1826 0 อ.พิกลุ/อ.อมัพร

17. โครงการฝึก
ปฏบิติัวิชาปฎบิติั
การพยาบาล
ชุมชน2 พย.
1418 3(0-8-0)
รหสั 
ac65-gr2-2.4
คณะ R10.2

นักศึกษาป ี4 รุ่น
 29 จ านวน 159
 คน ภาค
การศึกษาที่ 
2/2564

เพือ่จดัการเรียน
การสอนเปน็ไป
ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ

1. จดัการเรียน
การสอนตาม
วัตถุประสงค์
รายวิชา

1. ร้อยละของ
นักศึกษาได้รับการ
จัดการเรียนการสอน
ตามวัตถุประสงค์
รายวิชา
 2. ร้อยละของ
นักศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนด
 3.ค่าเฉล่ียความพงึ
พอใจของนักศึกษา
ต่อประสิทธิภาพการ
สอน
 4. ค่าเฉล่ียความพงึ
พอใจต่อ
ประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการสอน

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

20 ก.ย. 64 - 
9 ม.ค. 65

112,000 0 0 0 1.ค่าปฐมนิเทศที่ สสอ. 4 กลุ่ม*150*2 
ชม.= 1,200 บ
 2.ค่าปฐมนิเทศที่ รพสต 20 กลุ่ม (150*2
 ชม)= 6,000 บ.
 3.ค่าสอนในคลินิก (150*2*16 กลุ่ม*4 
คร้ัง).
  = 19,200 บ.
 4.ค่าควบคุมการฝึก 160 คน*100 บ.= 
16,000 บ.
 5.ค่าเบีย้เล้ียงอาจารย์ 120*4*3 *4*3 =
 17,280 บาท
 6.ค่าเบีย้เล้ียงพนักงานขับรถ 120*3*4*
3= 4,320 บาท
 7.ค่าตอบแทน preceptor  = 48,000 
(600 บาท/วัน *20 วัน*4 กลุ่ม)   
รวมเปน็เงิน   112,000 บาท

112,000 0 0 อ.แดนชัย/ดร.
กนกวรรณ

18. โครงการฝึก
ปฏบิติัวิชาปฎบิติั
การพยาบาล
ชุมชน2 พย.
1418 3(0-8-0)
รหสั 
ac65-gr2-2.5
คณะ R10.2

นักศึกษาป ี4 รุ่น
 30 จ านวน 25 
คน ภาค
การศึกษาที่ 
2/2565

เพือ่จดัการเรียน
การสอนเปน็ไป
ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ

1. จดัการเรียน
การสอนตาม
วัตถุประสงค์
รายวิชา

1. ร้อยละของ
นักศึกษาได้รับการ
จัดการเรียนการสอน
ตามวัตถุประสงค์
รายวิชา
 2. ร้อยละของ
นักศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนด
 3.ค่าเฉล่ียความพงึ
พอใจของนักศึกษา
ต่อประสิทธิภาพการ
สอน
 4. ค่าเฉล่ียความพงึ
พอใจต่อ
ประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการสอน

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

12-30 ก.ย. 65  
 ภาคการศึกษาที่

 2/2565  

0 0 14,560 1.ค่าปฐมนิเทศที่ สสอ. 1 กลุ่ม*150*2 
ชม.= 300 บ
 2.ค่าปฐมนิเทศที่ รพสต 4 กลุ่ม (150*2 
ชม)= 1,200 บ.
 3.ค่าสอนในคลินิก (150*2*4 กลุ่ม*4 
คร้ัง).
  = 4,800 บ.
 4.ค่าควบคุมการฝึก 25 คน*100 บ.= 
2,500 บ.
 5.ค่าเบีย้เล้ียงอาจารย์ 120*4  คน *3 วัน
 *4 สป= 5,760 บาท
 

14,560 0 0 อ.แดนชัย/ดร.
กนกวรรณ
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใชเ้งิน

ผู้รบัผิด
  ชอบ

ทีต่ั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส
รายการ

หมวดงบประมาณ
โครงการ

เป้าหมาย
ความส าเรจ็กลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชีค้วามส าเรจ็

เตรียมความ
พร้อมกอ่นฝึก
ภาคปฏบิติั
รายวิชา
ปฏบิติัการ
พยาบาลชุมชน 2

นักศึกษาป ี4 รุ่น
 29 จ านวน 159
 คน ภาค
การศึกษาที่ 
2/2565

เพือ่จดัการเรียน
การสอนเปน็ไป
ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ

1. จดัการเรียน
การสอนตาม
วัตถุประสงค์
รายวิชา

1. ร้อยละของ
นักศึกษาได้รับการ
จัดการเรียนการสอน
ตามวัตถุประสงค์
รายวิชา
 2. ร้อยละของ
นักศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนด
 3.ค่าเฉล่ียความพงึ
พอใจของนักศึกษา
ต่อประสิทธิภาพการ
สอน
 4. ค่าเฉล่ียความพงึ
พอใจต่อ
ประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการสอน

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

5 -11 ก.ย. 65 0 0 1200 1).ค่าสอนทักษะการเกบ็ข้อมูลและการ
วิเคราะหข์้อมูลชุมชน 4 ชม.*150 บ =
600 บ. 
2).ค่าเดินทางอาจารย์พิเศษ =  300*2 = 
600 บาท

600 600 0 อ.แดนชัย/ดร.
กนกวรรณ

19.โครงการฝึก
ปฏบิติัวิชาปฏบิติั
สุขภาพจติและ
การพยาบาลจติ
เวช พย. 1320  
 3(0-9-0) 
รหสั 
ac65-gr2-2.6
คณะ R10.2

นักศึกษาป ี3 รุ่น
 30 จ านวน 99 
คน ภาค
การศึกษาที่ 1

เพือ่จดัการเรียน
การสอนเปน็ไป
ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ

1. จดัการเรียน
การสอนตาม
วัตถุประสงค์
รายวิชา

1. ร้อยละของ
นักศึกษาได้รับการ
จัดการเรียนการสอน
ตามวัตถุประสงค์
รายวิชา
 2. ร้อยละของ
นักศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนด
 3.ค่าเฉล่ียความพงึ
พอใจของนักศึกษา
ต่อประสิทธิภาพการ
สอน
 4. ค่าเฉล่ียความพงึ
พอใจต่อ
ประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการสอน

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

4 ต.ค.64. - 
 14 พย.64 
 (กศษ 64)
  1 กลุ่มใหญ่ (4 
กลุ่มย่อย)

204,236 0 0 0 1. ค่าควบคุมการฝึกเดือนละ 100 บ.* 1 เดือน * 99
 คน 9,900 บาท 
2. ค่าปฐมนิเทศวอร์ด รพท. 2 รพ.* 150 บ.* 2 ชม.*
 8 กลุ่มยอ่ย 4,800 บาท 
3. ค่าปฐมนิเทศฝุายการ รพ.สวนปรุง 150 บ.* 2 
ชม.* 8 กลุ่มยอ่ย 2,400 บาท
 4. ค่าปฐมนิเทศวอร์ด รพ.สวนปรุง 2 วอร์ด* 150 
บ.* 2 ชม.* 8 กลุ่มยอ่ย 4,800 บาท 
5. ค่าสอนในคลินิก รพ.สวนปรุง (ECT) 2 วอร์ด* 
150บ* 2 ชม.* 8 กลุ่มยอ่ย 4,800 บาท 
6. ค่าสอนในคลินิก รพ.สวนปรุง (กจิกรรมบ าบดั) 
150บ* 2 ชม.* 8 กลุ่มยอ่ย 2,400 บาท 
7. ค่าสอนในคลินิก รพท. 2 รพ.* 2 คร้ัง*150บ*2
ชม.* 8 กลุ่มยอ่ย 9,600 บาท 
8. ค่าที่พกัรวมทั้งแหล่งฝึกแม่สรวยและสวนปรุง =4 
เดือน*4 คน * 4500 72,000 บาท 
9. ค่าเดินทางไป-กลับ รพ.แม่สรวย = 97 กม.*2*4 
บาท*4 คน 3,104 บาท 
10. ค่าเดินทางไป-กลับ รพ.สวนปรุง จ.เชียงใหม่ = 
153 กม.*2*4 บาท*8คน 9,792 บาท 
11. ค่าเบีย้เล้ียง 110 วัน* 240 บ.*3 คน 79,200 
บาท
12.ค่าประสานแผนแม่สรวยและสวนปรุง 2 วัน*
240*3 คน 1,440 บาท

204,236 0 อ.ชุลีพร/ ดร.
นันทิกา
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใชเ้งิน

ผู้รบัผิด
  ชอบ

ทีต่ั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส
รายการ

หมวดงบประมาณ
โครงการ

เป้าหมาย
ความส าเรจ็กลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชีค้วามส าเรจ็

20.โครงการฝึก
ปฏบิติัวิชาปฏบิติั
สุขภาพจติและ
การพยาบาลจติ
เวช พย. 1320 
  3(0-9-0)
รหสั 
ac65-gr2-2.7
คณะ R10.2

นักศึกษาป ี3 รุ่น
 31 จ านวน 79 
คน ภาค
การศึกษาที่ 
1/2565

เพือ่จดัการเรียน
การสอนเปน็ไป
ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ

1. จดัการเรียน
การสอนตาม
วัตถุประสงค์
รายวิชา

1. ร้อยละของ
นักศึกษาได้รับการ
จัดการเรียนการสอน
ตามวัตถุประสงค์
รายวิชา
 2. ร้อยละของ
นักศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนด
 3.ค่าเฉล่ียความพงึ
พอใจของนักศึกษา
ต่อประสิทธิภาพการ
สอน
 4. ค่าเฉล่ียความพงึ
พอใจต่อ
ประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการสอน

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

20 ม.ิย.65 - 30 
ก.ย.65 
 (กศษ 65) 
 4 กลุ่มใหญ่ 
 (16 กลุ่มย่อย)

0 0 0 187,964 1. ค่าควบคุมการฝึกเดือนละ 100 บ.* 1 
เดือน * 79 คน  7,900 บาท                    
            2. ค่าปฐมนิเทศวอร์ด รพท. 2 
รพ.* 150 บ.* 2 ชม.* 8 กลุ่มยอ่ย 4,800 
บาท                      3. ค่าปฐมนิเทศฝุาย
การ รพ.สวนปรุง  150 บ.* 2 ชม.* 8 กลุ่ม
ยอ่ย 2,880 บาท                 4. ค่า
ปฐมนิเทศวอร์ด รพ.สวนปรุง 2 วอร์ด* 150
 บ.* 2 ชม.* 8 กลุ่มยอ่ย 4,800 บาท          
 5. ค่าสอนในคลินิก รพ.สวนปรุง (ECT) 2 
วอร์ด* 150บ* 2 ชม.*8 กลุ่มยอ่ย 4,800 
บาท   6. ค่าสอนในคลินิก รพ.สวนปรุง 
(กจิกรรมบ าบัด) 150บ* 2 ชม.* 8 กลุ่มยอ่ย
 2,880 บาท  
 7. ค่าสอนในคลินิก รพท. 2 รพ.* 2 คร้ัง*
150บ*2ชม.* 8 กลุ่มยอ่ย        9,600 บาท  
    8. ค่าที่พกัรวมทั้งแหล่งฝึกเชยีงค าและ
สวนปรุง = 4 เดือน*3 คน * 4500 = 
54,000 บาท
9. ค่าเดินทางไป-กลับ รพ.เชยีงค า = 80 
กม.*2*4 บาท*4 คน  2,560 บาท             
            10. ค่าเดินทางไป-กลับ รพ.สวน
ปรุง จ.เชยีงใหม่ = 153 กม.*2*4 บาท*6 คน

187,964 0 0 อ.ชุลีพร/ ดร.
นันทิกา

516,236 98,440 33,900 262,223 0 908,371 2,426 0 0
522,636 200,880 35,500 328,743 0 1,054,171 33,586 0 0

รวมงบประมาณภาคปฏบิัติ
รวมงบประมาณแผนประจ ากลุ่มการสอน 2 (วิชาการ)
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ

1. ภาษาไทยเชิง
วชิาการ
  L.1101
  2(2-0-4)

ปี 1 รุ่น32
 (ตค.64-30 พย.64)
 ภาคเรียนที่ 11.เพื่อจัดการ
เรียนการสอนให้
ได้ผลลัพธต์าม
กรอบมาตรฐาน
คุณวฒิุ
  2.เพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้ใน
ศตวรรษที2่1(
ด้านการส่ือสาร)

จัดการเรียน
การสอนจัดการ
เรียนการสอน
ตาม
วตัถุประสงค์
รายวชิา

1. ร้อยละของ
นักศึกษาได้รับการ
จดัการเรียนการสอน
ตามวตัถุประสงค์
รายวชิา
 2. ร้อยละของ
นักศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนด
 3.ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจของนักศึกษา
ต่อประสิทธภิาพการ
สอน
 4. ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจต่อ
ประสิทธภิาพการ
จดัการเรียนการสอน

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

ตค.64-30 พย.64 0 0 0 5,000 1.ค่าสอน 10ชม.x400 บ.=4,000บ.
  2. ค่าเดินทาง 5 คร้ังx200=1000 บาท
(ค่าสอน 4,000 ค่าเดินทาง 1,000)
  รวมทั้งหมด 5,000 บาท

4,000 1,000 0 อ.ทิติยา, 
 อ.วรินทร์ธร

2. ภาษาไทยเชิง
วชิาการ
  L.1101
  2(2-0-4) 

ปี 1 รุ่น33
  (มิย.65-ตค.65)
  ภาคเรียนที่ 1

1.เพื่อจัดการ
เรียนการสอนให้
ได้ผลลัพธต์าม
กรอบมาตรฐาน
คุณวฒิุ
  2.เพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้ใน
ศตวรรษที2่1(
ด้านการส่ือสาร)

จัดการเรียน
การสอนจัดการ
เรียนการสอน
ตาม
วตัถุประสงค์
รายวชิา

1. ร้อยละของ
นักศึกษาได้รับการ
จดัการเรียนการสอน
ตามวตัถุประสงค์
รายวชิา
 2. ร้อยละของ
นักศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนด
 3.ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจของนักศึกษา
ต่อประสิทธภิาพการ
สอน
 4. ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจต่อ
ประสิทธภิาพการ
จดัการเรียนการสอน

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

มิย.65-ตค.65 0 0 2000 13,000 1.ค่าสอน 30ชม.x400 บ.=12,000บ.
  2. ค่าเดินทาง 15 คร้ังx200=3000 
บาท(ค่าสอน 12,000 ค่าเดินทาง 3,000)
  รวมทั้งหมด 15,000 บาท

12,000 3,000 0 อ.ทิติยา, 
  อ.วรินทร์ธร

3..วทิยาศาสตร์
 เพื่อการ
 ด ารงชีวติ
 Sc.1102
 2(2-0-4)

ปี 1 รุ่น32
 (ตค.64-30 พย.64)
 ภาคเรียนที่ 11.เพื่อจัดการ
เรียนการสอนให้
ได้ผลลัพธต์าม
กรอบมาตรฐาน
คุณวมุิ

จัดการเรียน
การสอนจัดการ
เรียนการสอน
ตาม
วตัถุประสงค์
รายวชิา

1. ร้อยละของ
นักศึกษาได้รับการ
จดัการเรียนการสอน
ตามวตัถุประสงค์
รายวชิา
 2. ร้อยละของ
นักศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนด
 3.ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจของนักศึกษา
ต่อประสิทธภิาพการ
สอน
 4. ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจต่อ
ประสิทธภิาพการ
จดัการเรียนการสอน

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

(ตค.64-30 พย.64) 0 0 0 5,000 1.ค่าสอน 10ชม.x400 บ.=4,000บ.
  2. ค่าเดินทาง 5 คร้ังx200=1000 บาท
  รวมทั้งหมด 5,000 บาท

4,000 1,000 0 อ.ทิติยา, อ. บ าเพ็ญ

แผนงานประจ า กลุ่มการสอน 3

ระยะเวลา
ด าเนินการ

1.โครงการจดัการเรยีนการสอนภาคทฤษฎี ประจ าปีงบประมาณ 2565 ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร ์รหัส ac65-gr3-1 คณะ R10.3 (FON-Edu-R01)

งบประมาณ 2565 รายละเอียดการใช้เงนิ

ผู้รบัผิด
  ชอบ

ที่ตั้งไว้เบิกจา่ยตามไตรมาส
รายการเบิกจา่ย

หมวดงบประมาณ
โครงการ

เป้าหมาย
ความส าเรจ็กลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้ความส าเรจ็
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ 2565 รายละเอียดการใช้เงนิ

ผู้รบัผิด
  ชอบ

ที่ตั้งไว้เบิกจา่ยตามไตรมาส
รายการเบิกจา่ย

หมวดงบประมาณ
โครงการ

เป้าหมาย
ความส าเรจ็กลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้ความส าเรจ็

4..วทิยาศาสตร์
 เพื่อการ
 ด ารงชีวติ
 Sc.1102
 2(2-0-4)

ปี 1 รุ่น33
  (มิย.65-กย.65)
  ภาคเรียนที่ 1

1.เพื่อจัดการ
เรียนการสอนให้
ได้ผลลัพธต์าม
กรอบมาตรฐาน
คุณวมุิ

จัดการเรียน
การสอนจัดการ
เรียนการสอน
ตาม
วตัถุประสงค์
รายวชิา

1. ร้อยละของ
นักศึกษาได้รับการ
จดัการเรียนการสอน
ตามวตัถุประสงค์
รายวชิา
 2. ร้อยละของ
นักศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนด
 3.ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจของนักศึกษา
ต่อประสิทธภิาพการ
สอน
 4. ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจต่อ
ประสิทธภิาพการ
จดัการเรียนการสอน

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

(มิย.65-กย.65) 0 0 0 15,000 1.ค่าสอน 30ชม.x400 บ.=12,000บ.
2. ค่าเดินทาง 15 คร้ังx200=3000 บาท
  รวมทั้งหมด 15,000 บาท

12,000 3000 0 อ.ทิติยา, อ. 
บ าเพ็ญ

5. คณิตศาสตร์
ส าหรับยคุ
เทคโนโลยี
  Sc.1101
  2(2-0-4)

ปี 1 รุ่น 32
  (พ.ย.- ม.ีค. 65)
  ภาคเรียนที่ 2

1.เพื่อจัดการ
เรียนการสอนให้
ได้ผลลัพธต์าม
กรอบมาตรฐาน
คุณวฒิุ
  2.เพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้ใน
ศตวรรษที2่1 
(ด้านการคิด )

จัดการเรียน
การสอนจัดการ
เรียนการสอน
ตาม
วตัถุประสงค์
รายวชิา

1. ร้อยละของ
นักศึกษาได้รับการ
จดัการเรียนการสอน
ตามวตัถุประสงค์
รายวชิา
 2. ร้อยละของ
นักศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนด
 3.ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจของนักศึกษา
ต่อประสิทธภิาพการ
สอน
 4. ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจต่อ
ประสิทธภิาพการ
จดัการเรียนการสอน

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

พ.ย. 64 - ม.ีค.65 0 26,040 0 0 ชั้นปี1 รุ่น 32 (ม.ิย.-ต.ค.64)
  1.ค่าสอน 30 ชม.x400 บ.=12,000บ.
  2. ค่าเดินทาง 936 x 15 เที่ยว = 
14,040 บาท

12,000 14,040 0 อ.ฐิติพร
  อ.ดลฤดี

6. เภสัชวทิยา
  P.1207
  3(3-0-6)
ป2ีรุ่น31 
(1ตค.64-31
ต.ค.64)
 ภาคเรียนที่ 1
*ต่อเนื่องปีงบ 
2564

ปี 2 รุ่น31
1ตค.64-31ต.ค.
64

1.เพื่อจัดการ
เรียนการสอนให้
ได้ผลลัพธต์าม
กรอบมาตรฐาน
คุณวมุิ

จัดการเรียน
การสอนจัดการ
เรียนการสอน
ตาม
วตัถุประสงค์
รายวชิา

1. ร้อยละของ
นักศึกษาได้รับการ
จดัการเรียนการสอน
ตามวตัถุประสงค์
รายวชิา
 2. ร้อยละของ
นักศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนด
 3.ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจของนักศึกษา
ต่อประสิทธภิาพการ
สอน
 4. ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจต่อ
ประสิทธภิาพการ
จดัการเรียนการสอน

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

1ตค.64-31ต.ค.64 4800 0 0 ชั้นปี2 รุ่น 31 (1ตค.64-31ต.ค.64)
  1.ค่าสอนทฤษฎี 12 ชม.x400บ=
4,800 บ.

4800 0 0 อ.อรทัย ,อ.ฐิติ
พร
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ 2565 รายละเอียดการใช้เงนิ

ผู้รบัผิด
  ชอบ

ที่ตั้งไว้เบิกจา่ยตามไตรมาส
รายการเบิกจา่ย

หมวดงบประมาณ
โครงการ

เป้าหมาย
ความส าเรจ็กลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้ความส าเรจ็

7. เภสัชวทิยา
  P.1207
  3(3-0-6)

ปี 2 รุ่น32
 ม.ิย.65-30กย.
65

1.เพื่อจัดการ
เรียนการสอนให้
ได้ผลลัพธต์าม
กรอบมาตรฐาน
คุณวมุิ

จัดการเรียน
การสอนจัดการ
เรียนการสอน
ตาม
วตัถุประสงค์
รายวชิา

1. ร้อยละของ
นักศึกษาได้รับการ
จดัการเรียนการสอน
ตามวตัถุประสงค์
รายวชิา
 2. ร้อยละของ
นักศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนด
 3.ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจของนักศึกษา
ต่อประสิทธภิาพการ
สอน
 4. ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจต่อ
ประสิทธภิาพการ
จดัการเรียนการสอน

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

ม.ิย.65-30กย.65 0 0 18,000 ชั้นปี2 รุ่น 32 (ม.ิย.65-30กย.65)
  1.ค่าสอนทฤษฎี 45 ชม.x400บ=
18,000 บ.

18000 0 0 อ.อรทัย ,อ.ฐิติ
พร

8. การส่ือสาร 
การสอนและ
การให้
ค าปรึกษาด้าน
สุขภาพ 
  Nu.1204
  2(1-2-3)

ปี 2 รุ่น32
 ม.ิย.65-30กย.
65

1.เพื่อจัดการ
เรียนการสอนให้
ได้ผลลัพธต์าม
กรอบมาตรฐาน
คุณวฒิุ 2.เพื่อ
ส่งเสริมการ
เรียนรู้ใน
ศตวรรษที2่1 
(ด้านการส่ือสาร)

จัดการเรียน
การสอนจัดการ
เรียนการสอน
ตาม
วตัถุประสงค์
รายวชิา

1. ร้อยละของ
นักศึกษาได้รับการ
จดัการเรียนการสอน
ตามวตัถุประสงค์
รายวชิา
 2. ร้อยละของ
นักศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนด
 3.ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจของนักศึกษา
ต่อประสิทธภิาพการ
สอน
 4. ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจต่อ
ประสิทธภิาพการ
จดัการเรียนการสอน

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

ปี 2 รุ่น32
 ม.ิย.65-30กย.65

0 0 0 0 ไม่ใช้งบ

0

0 0 อ.เกศินี 
อ.บ าเพ็ญ

9. ภาษาองักฤษ
เพื่อการส่ือสาร2
  L.1103
  3(3-0-6)
ป2ีรุ่น31
  (1ตค.64-31
ต.ค.64)
  ภาคเรียนที่ 2

ปี 1 รุ่น32
  ภาคเรียนที่ 2
 22พย..64-13
มีค.65

1.เพื่อจัดการ
เรียนการสอนให้
ได้ผลลัพธต์าม
กรอบมาตรฐาน
คุณวฒิุ
  2.เพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้ใน
ศตวรรษที2่1(
ด้านการส่ือสาร)

จัดการเรียน
การสอนจัดการ
เรียนการสอน
ตาม
วตัถุประสงค์
รายวชิา

1. ร้อยละของ
นักศึกษาได้รับการ
จดัการเรียนการสอน
ตามวตัถุประสงค์
รายวชิา
 2. ร้อยละของ
นักศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนด
 3.ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจของนักศึกษา
ต่อประสิทธภิาพการ
สอน
 4. ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจต่อ
ประสิทธภิาพการ
จดัการเรียนการสอน

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

 22พย..64-13มีค.65 42,000 ปี 1 รุ่น32(25ตค.64-6กพ.65)
 1.ค่าสอนทฤษฎี.45ชม.x400 บ*2 
กลุ่ม=36,000 บ.
  2.ค่าเดินทาง 200 *15 คร้ัง*2กลุ่ม=
6,000 บาท

36,000 6000 0 อ.สุภาภรณ์ 
 อ.อรทัย
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ 2565 รายละเอียดการใช้เงนิ

ผู้รบัผิด
  ชอบ

ที่ตั้งไว้เบิกจา่ยตามไตรมาส
รายการเบิกจา่ย

หมวดงบประมาณ
โครงการ

เป้าหมาย
ความส าเรจ็กลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้ความส าเรจ็

10. พืชและ
สมุนไพร
  E.1005
  2(2-0-4)

ป2ีรุ่น31 
(1ตค.64-31
ต.ค.64)
 ภาคเรียนที่ 1
*ต่อเนื่องปีงบ 
2564

ป2ีรุ่น31
(1ตค.64-31
ต.ค.64)
 ภาคเรียนที่ 1

1.เพื่อจัดการ
เรียนการสอนให้
ได้ผลลัพธต์าม
กรอบมาตรฐาน

คุณวฒิุ
  2.เพื่อบูรณา
การการเรียน

การสอนกบัการ
ท านุบ ารุง

ศิลปวฒันธรรม
และภูมิป๎ญญา

จัดการเรียน
การสอนจัดการ
เรียนการสอน
ตาม
วตัถุประสงค์
รายวชิา

1. ร้อยละของ
นักศึกษาได้รับการ
จดัการเรียนการสอน
ตามวตัถุประสงค์
รายวชิา
 2. ร้อยละของ
นักศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนด
 3.ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจของนักศึกษา
ต่อประสิทธภิาพการ
สอน
 4. ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจต่อ
ประสิทธภิาพการ
จดัการเรียนการสอน

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

ป2ีรุ่น31
    (1ตค.64-31

ต.ค.64)

3,468 0 0 0 ป2ีรุ่น31
(1ตค.64-31ต.ค.64)
  ภาคเรียนที่ 1
1.ค่าสอนทฤษฎี 6ชม.x400 บ= 2,400บ
2.ค่าเดินทาง (2ท่าน)= 1,068 บ
รวม 3,468 บาท
3. โครงการบูรณาการงานท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรมกบัการส่งเสริมสุขภาพ
(10,000บ.) เบิกในแผนงานท านุฯ

2,400 1,068 0 อ.สุภาภรณ์
  อ.ทิติยา

11. พืชและ
สมุนไพร
E.1005
2(2-0-4)

ป2ีรุ่น32
(20มิย.65-9ตค.
65)
ภาคเรียนที่ 1

ป2ีรุ่น32
20มิย.65-9ตค.
65

1.เพื่อจัดการ
เรียนการสอนให้
ได้ผลลัพธต์าม
กรอบมาตรฐาน

คุณวฒิุ
  2.เพื่อบูรณา
การการเรียน

การสอนกบัการ
ท านุบ ารุง

ศิลปวฒันธรรม
และภูมิป๎ญญา

จัดการเรียน
การสอนจัดการ
เรียนการสอน
ตาม
วตัถุประสงค์
รายวชิา

1. ร้อยละของ
นักศึกษาได้รับการ
จดัการเรียนการสอน
ตามวตัถุประสงค์
รายวชิา
 2. ร้อยละของ
นักศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนด
 3.ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจของนักศึกษา
ต่อประสิทธภิาพการ
สอน
 4. ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจต่อ
ประสิทธภิาพการ
จดัการเรียนการสอน

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

ป2ีรุ่น32
20มิย.65-9ตค.65

0 0 0 17,340 ป2ีรุ่น32 (20มิย.65-9ตค.65)
1.ค่าสอนทฤษฎี 30ชม.x400 = 12,000
บ.
2.ค่าเดินทาง (2ท่าน)= 5,340 บ
รวม 17,340 บาท

12,000 5,340 อ.สุภาภรณ์ นัน
ตา

12.การ
พยาบาลมารดา
ทารก 2
พย.1423 
3(3-0-6)

ป4ีรุ่น30
ภาคเรียนที่ 1
20มิย.65-21
สค.65

1.เพื่อจัดการ
เรียนการสอนให้
ได้ผลลัพธต์าม
กรอบมาตรฐาน
คุณวมุิ

จัดการเรียน
การสอนจัดการ
เรียนการสอน
ตาม
วตัถุประสงค์
รายวชิา

1. ร้อยละของ
นักศึกษาได้รับการ
จดัการเรียนการสอน
ตามวตัถุประสงค์
รายวชิา
 2. ร้อยละของ
นักศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนด
 3.ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจของนักศึกษา
ต่อประสิทธภิาพการ
สอน
 4. ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจต่อ
ประสิทธภิาพการ
จดัการเรียนการสอน

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

ป4ี รุ่น30 
20มิย.65-21สค.65

2,800 1.ค่าสอนทฤษฎี 7ชม.x400 = 2,800บ. 2,800 อ.วรินทร์ธร อ.
จรรยา
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ 2565 รายละเอียดการใช้เงนิ

ผู้รบัผิด
  ชอบ

ที่ตั้งไว้เบิกจา่ยตามไตรมาส
รายการเบิกจา่ย

หมวดงบประมาณ
โครงการ

เป้าหมาย
ความส าเรจ็กลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้ความส าเรจ็

13.การ
พยาบาลมารดา
ทารก1
พย.1221
3(3-0-6)

ป2ี รุ่น 31
  (กพ.-มิย.65)
  ภาคเรียนที่ 3

1.เพื่อจัดการ
เรียนการสอนให้
ได้ผลลัพธต์าม
กรอบมาตรฐาน
คุณวฒิุ
  2.เพื่อบูรณา
การการเรียน
การสอนกบั
บริการวชิาการ

จัดการเรียน
การสอนจัดการ
เรียนการสอน
ตาม
วตัถุประสงค์
รายวชิา

1. ร้อยละของ
นักศึกษาได้รับการ
จดัการเรียนการสอน
ตามวตัถุประสงค์
รายวชิา
 2. ร้อยละของ
นักศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนด
 3.ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจของนักศึกษา
ต่อประสิทธภิาพการ
สอน
 4. ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจต่อ
ประสิทธภิาพการ
จดัการเรียนการสอน

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

ป2ี รุ่น 31
(กพ.-มิย.65)

0 0 2,000 0 1.ค่าสอนทฤษฎี 5ชม.x400 = 2,000บ. 2,000 0 0 อ.ดลฤดี 
อ.วรรณิภา

14. การพัฒนา
บุคลิกภาพและ
วฒิุภาวะทาง
อารมณ์ ล.1001

ป4ีรุ่น30
ภาคเรียนที่ 1
20มิย.65-28
สค.65

1.เพื่อจัดการ
เรียนการสอนให้
ได้ผลลัพธต์าม
กรอบมาตรฐาน
คุณวมุิ

จัดการเรียน
การสอนจัดการ
เรียนการสอน
ตาม
วตัถุประสงค์
รายวชิา

1. ร้อยละของ
นักศึกษาได้รับการ
จดัการเรียนการสอน
ตามวตัถุประสงค์
รายวชิา
 2. ร้อยละของ
นักศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนด
 3.ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจของนักศึกษา
ต่อประสิทธภิาพการ
สอน
 4. ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจต่อ
ประสิทธภิาพการ
จดัการเรียนการสอน

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

ป4ี รุ่น30 
20มิย.65-28สค.65

14,000 1.ค่าสอน 30ชม.x400 บ.=12,000บ.
  2. ค่าเดินทาง 10 คร้ังx200=2000 
บาท
  รวมทั้งหมด 14,000 บาท

12,000 2,000 อ.วรินทรุ์ธร อ.
จรรยา

8,268 68,040 4,000 90,140 0 134,000 36,448 0รวมงบประมาณภาคทฤษฎี
2.โครงการจดัการเรยีนการสอนภาคปฏิบัติ ประจ าปีงบประมาณ 2565 ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร ์รหัส ac65-gr3-2 คณะ R10.3 (FON-Edu-R01)
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ 2565 รายละเอียดการใช้เงนิ

ผู้รบัผิด
  ชอบ

ที่ตั้งไว้เบิกจา่ยตามไตรมาส
รายการเบิกจา่ย

หมวดงบประมาณ
โครงการ

เป้าหมาย
ความส าเรจ็กลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้ความส าเรจ็

15.ปฏิบัติการ
พยาบาลมารดา
ทารก1
 พย.1222 
 รหัส 
ac65-gr3-2.1 
 คณะ R10.3

(1พย.64-6กพ.
65)
 ภาคเรียนที่ 1
 ป3ีรุ่น 30 (4 
กลุ่ม)

1.เพื่อจัดการ
เรียนการสอนให้
ได้ผลลัพธต์าม
กรอบมาตรฐาน
คุณวฒิุ
 2.เพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้ใน
ศตวรรษที2่1(
ด้านการคิด
อยา่งมี
วจิารณญาณ)

จัดการเรียน
การสอน
ภาคปฏิบัติ
 โรงพยาบาล
พะเยา,เชียงค า 
4 กลุ่มๆละ 25 
คน รวม 99 คน

1. ร้อยละของ
นักศึกษาได้รับการฝึก
ปฏบิัติการพยาบาล
มารดาทารกและการ
ผดุงครรภ1์ ตาม
วตัถุประสงค์รายวชิา
 2. ร้อยละของ
นักศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนด
 3.ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจของนักศึกษา
ต่อประสิทธภิาพการ
สอน
 4. ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจต่อ
ประสิทธภิาพการ
จดัการเรียนการสอน

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

ป3ีรุ่น 30
 (1พย.64-6กพ.65)

110,545 0 0 0 ป3ีรุ่น 30 
 (1พย.64-6กพ.65)
 1.ค่าตอบแทนแหล่งฝึก (75 บ.x 99 คน)= 
7,425 บ.
 2.ค่าปฐมนิเทศฝุายการพยาบาล (150 บ.X2
ชม.X4กลุ่มX2รพ.)=2,400 บ.
 3.ค่าปฐมนิเทศแผนก (150บ.x 2 ชมX 4 
กลุ่ม x 2 แผนก x 2 รพ. ) = 4,800 บ.
 4.ค่าสอนในคลินิก (พย.ชค) (150บ.x 2 ชม.x
 3 สัปดาหx์4 กลุ่ม x 2 แผนกx 2 รพ.) =
14,400 บ.
 5. ค่าที่พัก (4,500 บ.x2 คน x4 กลุ่ม) = 
36,000 บ.
 6.ค่าเบีย้เล้ียงสอนภาคปฏบิติันอกสถาบนั 
240 บ.x 20 วนั.x2 คน x4กลุ่ม= 38,400 บ.
 7.ค่าเดินทาง 800 บ.x2 คน x4 กลุ่ม= 6,400
 8.ค่าเบีย้เล้ียงประสานแผน (240บx 3คน.) =
 720 บ. 
 รวม 110,545 บาท

110,545 0 0 อ.วรรณิภา
 อ.ดลฤดี

16.ปฏิบัติการ
พยาบาลมารดา
ทารก1
รหัส 
ac65-gr3-2.2
คณะ R10.3

(21กพ.-5มิย.65)
  ภาคเรียนที่ 3
  ป3ีรุ่น 30

1.เพื่อจัดการ
เรียนการสอนให้
ได้ผลลัพธต์าม
กรอบมาตรฐาน
คุณวมุิ
  2.เพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้ใน
ศตวรรษที2่1(
ด้านการคิด
อยา่งมี
วจิารณญาณ)

จัดการเรียน
การสอน
ภาคปฏิบัติ
 โรงพยาบาล
พะเยา ,รพ.
เชียงราย และ
รพ.เชียงค า 
จ านวน 4 กลุ่ม 
 รวม 99 คน

1. ร้อยละของ
นักศึกษาได้รับการฝึก
ปฏบิัติการพยาบาล
มารดาทารกและการ
ผดุงครรภ1์ ตาม
วตัถุประสงค์รายวชิา
 2. ร้อยละของ
นักศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนด
 3.ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจของนักศึกษา
ต่อประสิทธภิาพการ
สอน
 4. ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจต่อ
ประสิทธภิาพการ
จดัการเรียนการสอน

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

ป3ีรุ่น 30
 (28กพ.-5มิย.65)

0 0 150,705 0 ป3ีรุ่น 30 (21กพ.-5มิย.65)
1.ค่าตอบแทนแหล่งฝึก (75 บ.x 99 คน)=
7,425  
2.ค่าปฐมนิเทศฝุายการพยาบาล (150 บ.X2
ชม.X4กลุ่มX3รพ.)=3,600 บ.
3.ค่าปฐมนิเทศแผนก (150บ.x 2 ชมX 4 กลุ่ม
 x 1 แผนก x 3 รพ. ) = 3,600 บ.
4.ค่าสอนในคลินิก (150บ.x 2 ชม.X12 
สัปดาหx์ 1 แผนกx 3 รพ.) =10,800 บ. 
5. ค่าที่พัก (4,500 บ.x 3 คนx4 กลุ่ม) =
54,000 บ.
6.ค่าเบีย้เล้ียงสอนภาคปฏบิติันอกสถาบนั 240
 บ.x 20 วนั.x 3คน x4 กลุ่ม= 57,600 บ.
7.ค่าเดินทาง 1,000บ.x3คน x4 กลุ่ม= 
12,000 
8.ค่าเบีย้เล้ียงประสานแผน (240บx 7คน ) =
1,680 บ.
รวม 150,705 บาท

150,705 0 0 อ.วรรณิภา
  อ.ดลฤดี
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ 2565 รายละเอียดการใช้เงนิ

ผู้รบัผิด
  ชอบ

ที่ตั้งไว้เบิกจา่ยตามไตรมาส
รายการเบิกจา่ย

หมวดงบประมาณ
โครงการ

เป้าหมาย
ความส าเรจ็กลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้ความส าเรจ็

17.ปฏิบัติการ
พยาบาลมารดา
ทารก1
รหัส 
ac65-gr3-2.3
คณะ R10.3

( 25 กค.-30 
ตค.65) 4กลุ่ม
  ภาคเรียนที่ 1
  ป3ีรุ่น 31

1.เพื่อจัดการ
เรียนการสอนให้
ได้ผลลัพธต์าม
กรอบมาตรฐาน
คุณวมุิ
  2.เพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้ใน
ศตวรรษที2่1(
ด้านการคิด
อยา่งมี
วจิารณญาณ)

จัดการเรียน
การสอน
ภาคปฏิบัติ
 โรงพยาบาล
พะเยา 
เชียงรายจ านวน
 4กลุ่มๆ ละ 
19-20 คน รวม
 79 คน

1. ร้อยละของ
นักศึกษาได้รับการฝึก
ปฏบิัติการพยาบาล
มารดาทารกและการ
ผดุงครรภ1์ ตาม
วตัถุประสงค์รายวชิา
 2. ร้อยละของ
นักศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนด
 3.ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจของนักศึกษา
ต่อประสิทธภิาพการ
สอน
 4. ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจต่อ
ประสิทธภิาพการ
จดัการเรียนการสอน

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

25 กค.64-30 ตค.65 0 0 0 90,045 1.ค่าตอบแทนแหล่งฝึก (75 บ.x 79 คน)
 =5,925 บ. 
2.ค่าปฐมนิเทศฝุายการพยาบาล (150บ
X2ชม.X4กลุ่มX2รพ.)=2,400บ.
3.ค่าปฐมนิเทศแผนก(150บ.X2ชม.X4
กลุ่มX2 แผนกX2รพ)=4,800บ. 
4.ค่าสอนในคลินิก (150 บ.x2ชม.x4กลุ่ม
X3 สป.X2 แผนกx2รพ. )=14,400บ.
5.ค่าทีพ่ัก (4,500 บ.x2 คนx3กลุ่ม) =
27,000บ.
6.ค่าเบีย้เล้ียงสอนภาคปฏบิัตินอกสถาบัน 
240บ.x20วนัx2คนx3กลุ่ม=28,800 บ.
7.ค่าเดินทาง 1,000บ.X2 คนx3กลุ่ม =
6,000 บ. 
8.ค่าเบีย้เล้ียงประสานแผน (240บx 3คน.)
 = 720 บ.

90,045 0 0 อ.วรรณิภา
  อ.ดลฤดี

18.ปฏิุบัติการ
พยาบาลมารดา
ทารก 2
พย.1224
รหัส 
ac65-gr3-2.4
คณะ R10.3

(20 กย.64-9 
มค.65)
  ภาคเรียนที่ 2
  ปี 4รุ่น29

1.เพื่อจัดการ
เรียนการสอนให้
ได้ผลลัพธต์าม
กรอบมาตรฐาน
คุณวมุิ
  2.เพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้ใน
ศตวรรษที2่1(
ด้านการคิด
อยา่งมี
วจิารณญาณ)

จัดการเรียน
การสอน
ภาคปฏิบัติ
 โรงพยาบาล
พะเยา น่าน 
เชียงค า แม่จัน 
เชียงราย 
จ านวน 4 กลุ่มๆ
 ละ 40 คน รวม
 159 คน

1. ร้อยละของ
นักศึกษาได้รับการฝึก
ปฏบิัติการพยาบาล
มารดาทารกและการ
ผดุงครรภ1์ ตาม
วตัถุประสงค์รายวชิา
 2. ร้อยละของ
นักศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนด
 3.ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจของนักศึกษา
ต่อประสิทธภิาพการ
สอน
 4. ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจต่อ
ประสิทธภิาพการ
จดัการเรียนการสอน

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

ปี 4รุ่น29
  (20 กย.64-9 มค.

65)

212,900 0

0

0 1. ค่าตอบแทนแหล่งฝึก 120 คนx75 บ.= 9,000 บ.
2.ค่าปฐมนิเทศฝุายการพยาบาล (150บ.x2ชม.x3กลุ่ม
x5รพ) =4,500บ.
3. ค่าปฐมนิเทศแต่ละแผนก (150บ.x2ชม.x3กลุ่มx5
รพ.x2แผนก)= 9,000บ. 
4.ค่าสอนในคลีนิคพย/พาน/ชค/มจ(150x2ชม.4คร้ัง.
x3กล่มx 4รพ) =. 14,400 บ
ค่าสอนในคลีนิคชร(150x2ชม.x3คร้ัง.x3กลุ่มx1รพx2
แผนก) =5,400 บ
รวมค่าสอนในคลีนิค = 19,800 บาท
5.ค่าที่พัก (4,500 บ.x5 คนx3กลุ่ม) =67,500 บ.
6.ค่าเดินทางกลุ่ม1(450x2คน)+(500x2คน)+
(580x1คน) 
= 2,480 บาท 
7ค่าเดินทางกลุ่ม2-4(900x2คนx3กลุ่ม)+(1000x2คน
x3กลุ่ม)+ (1,180x1คนx3กลุ่ม)= 14,940 บาท 
8.  ค่าเบี้ยเล้ียงกลุ่ม1 ชค. แม่จนั พาน (9วนัx240x 3
คนx1กลุ่ม) = 6,480 บ.
   .ค่าเบี้ยเล้ียงกลุ่ม1 ชร (15วนัx240x 2คนx1กลุ่ม) 
= 7,200 บ.
9.ค่าเบี้ยเล้ียงกลุ่ม2-4 (20วนัx240x 5คนx3กลุ่ม) = 
72,000 บ.
รวมทั้งหมด 212,900บ.

212,900 0 0 อ.จรรยา
  อ.อรทัย
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ 2565 รายละเอียดการใช้เงนิ

ผู้รบัผิด
  ชอบ

ที่ตั้งไว้เบิกจา่ยตามไตรมาส
รายการเบิกจา่ย

หมวดงบประมาณ
โครงการ

เป้าหมาย
ความส าเรจ็กลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้ความส าเรจ็

19.ปฏิุบัติการ
พยาบาลมารดา
ทารก 2
 พย.1224
รหัส 
ac65-gr3-2.5
คณะ R10.3

( 1กย.65-30กย.65)
 ภาคเรียนที่ 2
 ปี 4รุ่น301.เพื่อจัดการ
เรียนการสอนให้
ได้ผลลัพธต์าม
กรอบมาตรฐาน
คุณวมุิ
  2.เพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้ใน
ศตวรรษที2่1(
ด้านการคิด
อยา่งมี
วจิารณญาณ)

จัดการเรียน
การสอน
ภาคปฏิบัติ
 โรงพยาบาล
พะเยา  เชียงค า
  เชียงราย 
จ านวน 4 กลุ่มๆ
 ละ 25 คน รวม
 99 คน

1. ร้อยละของ
นักศึกษาได้รับการฝึก
ปฏบิัติการพยาบาล
มารดาทารกและการ
ผดุงครรภ1์ ตาม
วตัถุประสงค์รายวชิา
 2. ร้อยละของ
นักศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนด
 3.ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจของนักศึกษา
ต่อประสิทธภิาพการ
สอน
 4. ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจต่อ
ประสิทธภิาพการ
จดัการเรียนการสอน

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

ปี 4รุ่น30
 1กย.65-30กย.60

0 41,355 0 1. ค่าตอบแทนแหล่งฝึก25 คนx75 บ.= 1,875
 บ.
 2.ค่าปฐมนิเทศฝุายการพยาบาล (150บ.x2
ชม.x3รพ) =900 บ.
 3. ค่าปฐมนิเทศแต่ละแผนก (150บ.x2ชม.x3
รพ.x2แผนก)= 1,800บ. 
 4.ค่าสอนในคลีนิคพย/ชค(150x2ชม.4คร้ัง.x2
รพ) =. 2400 บ
 ค่าสอนในคลีนิคชร(150x2ชม.x3คร้ัง.x1รพ
x2แผนก) =1800 บ
 รวมค่าสอนในคลีนิค = 4,200 บาท
 5.ค่าที่พัก (4,500 บ.x3 คนx1กลุ่ม) =13,500
 บ.
 6.ค่าเดินทาง (1000 x3คนx1กลุ่ม= 3000 
บาท 
7.ค่าเบีย้เล้ียง (20วนัx240x 3คนx1กลุ่ม) = 
14,400 บ.
 8.ค่าเบีย้เล้ียงประสานแผน 1,680 บาท
 รวมทั้งหมด 41,355บ.

41,355 0 0 อ.จรรยา
 อ.อรทัย

323,445 0 192,060 90,045 0 605,550 0 0
331,713 68,040 196,060 180,185 0 739,550 36,448 0 0

รวมงบประมาณภาคปฏิบัตื
รวมงบประมาณแผนประจ ากลุ่มการสอน 3 (วิชาการ)
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ

กจิกรรมที่ 1 
การจัดการเรียน
การสอน วชิา
กายวภิาคศาสตร์
และสรีรวทิยา 1 
(3 หน่วยกติ)

นักศึกษาชั้นปีที่ 
1 รุ่นที่ 32 
จ านวน 105 คน

เพื่อจัดการเรียน
การสอนเป็นไป
ตาม
วตัถุประสงค์
ของหลักสูตร

จัดการเรียนการ
สอนภาคทฤษฎี 
นักศึกษาชั้นปีที่ 
1 รุ่นที่ 32

1. ร้อยละของนักศึกษา
ได้รับการจัดการเรียน
การสอนตาม
วตัถุประสงค์รายวชิา 
 2. ร้อยละของ
นักศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนด 
 3.ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจของนักศึกษาต่อ
ประสิทธภิาพการสอน 
 4. ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจต่อประสิทธภิาพ
การจัดการเรียนการ
สอน

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

1 ต.ค. -7
 พ.ย. 64

22,600 0 0  1. ค่าศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัย
พะเยา(ค่าบ ารุงอปุกรณ์) 2,000 บาท
 2. ค่าเหมารถรับ-ส่ง นักศึกษาไป
ทดลองที่มหาวิทยาลัยพะเยา 10 คันๆ
 ละ 1,000 บาท= 10,000 บาท
 3. ค่าล่วงเวลาเจ้าหน้าที่ห้องทดลอง
ของมหาวิทยาลัยแม่พะเยา 300 
บาท* 2 คน = 600 บาท
 4. ค่าตอบแทนการสอนภาคทดลอง
ที่มหาวิทยาลัยพะเยา 4 ชั่วโมง*200*
10 คน= 8,000 บาท
 5. ค่าอปุกรณ์การแพทยภ์าคทดลอง
ที่มหาวิทยาลัยพะเยา 2,000 บาท
 รวมเป็นเงิน 22,600 บาท

12,600 10,000 0 อ.สมัยพร  อาขาล

กจิกรรมที่ 2 
การจัดการเรียน
การสอน วชิา
กายวภิาคศาสตร์
และสรีรวทิยา 
1(3 หน่วยกติ)

นักศึกษาชั้นปีที่ 
1 รุ่นที่ 33 
จ านวน 100 คน

เพื่อจัดการเรียน
การสอนเป็นไป
ตาม
วตัถุประสงค์
ของหลักสูตร

จัดการเรียนการ
สอนภาคทฤษฎี 
นักศึกษาชั้นปีที่ 
1 รุ่นที่ 33

1. ร้อยละของนักศึกษา
ได้รับการจัดการเรียน
การสอนตาม
วตัถุประสงค์รายวชิา 
 2. ร้อยละของ
นักศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนด 
 3.ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจของนักศึกษาต่อ
ประสิทธภิาพการสอน 
 4. ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจต่อประสิทธภิาพ
การจัดการเรียนการ
สอน

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

20 ม.ิย.-
30 ก.ย.65

0 0 0 64,600 1. ค่าตอบการสอนภาคทฤษฎี 15 สป.30 
ชั่วโมงๆ ละ 400 บาท = 12,000 บาท
 2. ค่าตอบแทนการสอนภาคทดลอง 30 
ชั่วโมงๆ ละ 200 บาท* 2 กลุ่ม* 2 คน = 
24,000 บาท
 3. ค่าพาหนะเดินทางอาจารยพ์เิศษ 200 
บาท จ านวน 15 คร้ัง* 2 คน = 6,000 บาท
 4. ค่าศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยพะเยา(ค่า
บ ารุงอปุกรณ์) 2,000 บาท
 5. ค่าเหมารถรับ-ส่ง นักศึกษาไปทดลองที่
มหาวิทยาลัยพะเยา 10 คันๆ ละ 1,000 
บาท= 10,000 บาท
 6. ค่าล่วงเวลาเจ้าหน้าที่ห้องทดลองของ
มหาวิทยาลัยแม่พะเยา 300 บาท* 2 คน =
 600 บาท
 7. ค่าตอบแทนการสอนภาคทดลองที่
มหาวิทยาลัยพะเยา 4 ชั่วโมง*200*10 
คน= 8,000 บาท
 8. ค่าอปุกรณ์การแพทยภ์าคทดลองที่
มหาวิทยาลัยพะเยา 2,000 บาท
 รวมเปน็เงิน 64,600 บาท

48,600 16,000 อ.สมัยพร  อาขาล

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชีค้วามส าเร็จ
เป้าหมาย

ความส าเร็จ

แผนงานการเรียนการสอน การพยาบาลผู้ใหญแ่ละผู้สูงอายปุีการศึกษา 2564

ระยะเวลา
ด าเนินกา

ร

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน

ผู้รับผิด
 ชอบ

ทีต่ั้งไว้เบิกจา่ยตามไตรมาส
รายการเบิกจา่ย

1. โครงการจดัการเรียนการสอนภาคทฤษฎี ประจ าปีงบประมาณ 2565 ภาควิชา การพยาบาลผู้ใหญแ่ละผู้สูงอาย ุรหัส ac65-gr4-1 คณะ R10.4 (FON-Edu-R01)
โครงการ กลุ่มเป้าหมาย
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆวัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชีค้วามส าเร็จ
เป้าหมาย

ความส าเร็จ

ระยะเวลา
ด าเนินกา

ร

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน

ผู้รับผิด
 ชอบ

ทีต่ั้งไว้เบิกจา่ยตามไตรมาส
รายการเบิกจา่ยโครงการ กลุ่มเป้าหมาย

กจิกรรมที่ 3 
การจัดการเรียน
การสอน วชิา
กายวภิาคศาสตร์
และสรีรวทิยา 
2(3 หน่วยกติ)

นักศึกษาชั้นปีที่ 
1 รุ่นที่ 32 
จ านวน 105 คน

เพื่อจัดการเรียน
การสอนเป็นไป
ตาม
วตัถุประสงค์
ของหลักสูตร

จัดการเรียนการ
สอนภาคทฤษฎี 
นักศึกษาชั้นปีที่ 
1 รุ่นที่ 32

1. ร้อยละของนักศึกษา
ได้รับการจัดการเรียน
การสอนตาม
วตัถุประสงค์รายวชิา 
 2. ร้อยละของ
นักศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนด 
 3.ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจของนักศึกษาต่อ
ประสิทธภิาพการสอน 
 4. ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจต่อประสิทธภิาพ
การจัดการเรียนการ
สอน

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

22 พ.ย.
64-13 
ม.ีค.65

64,600 1. ค่าตอบการสอนภาคทฤษฎี 15 สป.30 
ชั่วโมงๆ ละ 400 บาท = 12,000 บาท
 2. ค่าตอบแทนการสอนภาคทดลอง 30 
ชั่วโมงๆ ละ 200 บาท* 2 กลุ่ม* 2 คน = 
24,000 บาท
 3. ค่าพาหนะเดินทางอาจารยพ์เิศษ 200 
บาท จ านวน 15 คร้ัง* 2 คน = 6,000 บาท
 4. ค่าศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยพะเยา(ค่า
บ ารุงอปุกรณ์) 2,000 บาท
 5. ค่าเหมารถรับ-ส่ง นักศึกษาไปทดลองที่
มหาวิทยาลัยพะเยา 10 คันๆ ละ 1,000 
บาท= 10,000 บาท
 6. ค่าล่วงเวลาเจ้าหน้าที่ห้องทดลองของ
มหาวิทยาลัยแม่พะเยา 300 บาท* 2 คน =
 600 บาท
 7. ค่าตอบแทนการสอนภาคทดลองที่
มหาวิทยาลัยพะเยา 4 ชั่วโมง*200*10 
คน= 8,000 บาท
 8. ค่าอปุกรณ์การแพทยภ์าคทดลองที่
มหาวิทยาลัยพะเยา 2,000 บาท
 รวมเปน็เงิน 64,600 บาท

48,600 16,000 อ.เปรมฤดี ศรีวชิัย

กจิกรรมที่ 4 
การจัดการเรียน
การสอน วชิา
ชีวเคม(ี3 หน่วย
กติ)

นักศึกาชั้นปีที่ 1 
รุ่นที่ 32 จ านวน
 105 คน

เพื่อจัดการเรียน
การสอนเป็นไป
ตาม
วตัถุประสงค์
ของหลักสูตร

จัดการเรียนการ
สอนภาคทฤษฎี 
นักศึกษาชั้นปีที่ 
1 รุ่นที่ 32

1. ร้อยละของนักศึกษา
ได้รับการจัดการเรียน
การสอนตาม
วตัถุประสงค์รายวชิา 
 2. ร้อยละของ
นักศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนด 
 3.ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจของนักศึกษาต่อ
ประสิทธภิาพการสอน 
 4. ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจต่อประสิทธภิาพ
การจัดการเรียนการ
สอน

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

22 พ.ย.
64-13 
ม.ีค.65

0 24,000 0 0 1. ค่าตอบแทนการสอนภาคทฤษฎี 30 
ชั่วโมงๆ ละ 400 บาท = 12,000 บาท 
 2.ค่าตอบแทนการสอนภาคทดลอง 30 
ชั่วโมงๆ ละ 200 บาท * 2 กลุ่ม =
12,000 บาท
 รวมเป็นเงนิ 24,000 บาท

24,000 0 0 อ.เปรมฤดี ศรีวชิัย
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆวัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชีค้วามส าเร็จ
เป้าหมาย

ความส าเร็จ

ระยะเวลา
ด าเนินกา

ร

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน

ผู้รับผิด
 ชอบ

ทีต่ั้งไว้เบิกจา่ยตามไตรมาส
รายการเบิกจา่ยโครงการ กลุ่มเป้าหมาย

กจิกรรมที่ 5 
การจัดการเรียน
การสอน วชิา
มโนมติ ทฤษฎี 
และ
กระบวนการ
พยาบาล
 (2 หน่วยกติ)

ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 
31 จ านวน 79 
คน

เพื่อจัดการเรียน
การสอนเป็นไป
ตาม
วตัถุประสงค์
ของหลักสูตร

จัดการเรียนการ
สอนภาคทฤษฎี 
นักศึกษาชั้นปีที่ 
2 รุ่นที่ 31

1. ร้อยละของนักศึกษา
ได้รับการจัดการเรียน
การสอนตาม
วตัถุประสงค์รายวชิา 
 2. ร้อยละของ
นักศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนด 
 3.ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจของนักศึกษาต่อ
ประสิทธภิาพการสอน 
 4. ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจต่อประสิทธภิาพ
การจัดการเรียนการ
สอน

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

5 ก.ค.-24
 ต.ค.64

0 0 0 0 ไม่ใช้งบประมาณ 0 0 0 อ.นงนุช ป๎ญจ
ธรรมเจริญ

กจิกรรมที่ 6 
การจัดการเรียน
การสอน วชิา
ภาษาองักฤษเชิง
วชิาการ(3 
หน่วยกติ)

นักศึกษาชั้นปีที่ 
2 รุ่นที่ 31 
จ านวน 79 คน

เพื่อจัดการเรียน
การสอนเป็นไป
ตาม
วตัถุประสงค์
ของหลักสูตร

จัดการเรียนการ
สอนภาคทฤษฎี 
นักศึกษาชั้นปีที่ 
2 รุ่นที่ 31

1. ร้อยละของนักศึกษา
ได้รับการจัดการเรียน
การสอนตาม
วตัถุประสงค์รายวชิา 
 2. ร้อยละของ
นักศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนด 
 3.ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจของนักศึกษาต่อ
ประสิทธภิาพการสอน 
 4. ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจต่อประสิทธภิาพ
การจัดการเรียนการ
สอน

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

8 พ.ย.
64-13 
ก.พ.65

55,200 0 0 0 1.ค่าตอบแทนการสอนภาคทฤษฎี 30 
ชั่วโมงๆ ละ 400 บาท * 2 กลุ่ม 24,000
 บาท
 2.ค่าตอบแทนการสอนภาคทดลอง 60 
ชั่วโมงๆ ละ 200 บาท * 2 กลุ่ม 24,000
 บาท 
 3.ค่าพาหนะเดินทางอาจารยพ์ิเศษมา 6
 สัปดาห์ๆ ละ 3 วนั มาทั้งหมด 2 กลุ่ม 
(18 * 200) * 2 กลุ่ม 7,200 บาท
 รวมเป็นเงนิ 55,200 บาท

48,000 7,200 0 อ.กาญจนา สาใจ

กจิกรรมที่ 7 
การจัดการเรียน
การสอน 
วชิาการ
พัฒนาการคิด
อยา่งเป็นระบบ 
(2 หน่วยกติ)

นักศึกษาชั้นปีที่ 
1 รุ่นที่ 32 
จ านวน 105 คน

เพื่อจัดการเรียน
การสอนเป็นไป
ตาม
วตัถุประสงค์
ของหลักสูตร

จัดการเรียนการ
สอนภาคทฤษฎี 
นักศึกษาชั้นปีที่ 
1 รุ่นที่ 32

1. ร้อยละของนักศึกษา
ได้รับการจัดการเรียน
การสอนตาม
วตัถุประสงค์รายวชิา 
 2. ร้อยละของ
นักศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนด 
 3.ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจของนักศึกษาต่อ
ประสิทธภิาพการสอน 
 4. ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจต่อประสิทธภิาพ
การจัดการเรียนการ
สอน

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

19 ก.ค.
64-7 พ.ย.
64

24480 0 0 0 1. ค่าตอบแทนการสอนภาคทฤษฎี 
30 ชั่วโมงๆ ละ 400 บาท = 12,000
 บาท
 2. ค่าพาหนะเดินทางอาจารยพ์ิเศษ
มา 15 สัปดาห์ๆ ละ 1 วัน 104 กม *
 4 บาท *15 คร้ัง*2 = 12,480 บาท
 รวมเป็นเงิน 24,480 บาท 

12,000 12,480 0 อ.กาญจนา สาใจ
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆวัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชีค้วามส าเร็จ
เป้าหมาย

ความส าเร็จ

ระยะเวลา
ด าเนินกา

ร

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน

ผู้รับผิด
 ชอบ

ทีต่ั้งไว้เบิกจา่ยตามไตรมาส
รายการเบิกจา่ยโครงการ กลุ่มเป้าหมาย

กจิกรรมที่ 8 
การจัดการเรียน
การสอน 
วชิาการพยาบาล
ผู้สูงอาย ุ(2 
หน่วยกติ)

ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 
31 จ านวน 79 
คน

เพื่อจัดการเรียน
การสอนเป็นไป
ตาม
วตัถุประสงค์
ของหลักสูตร

จัดการเรียนการ
สอนภาคทฤษฎี 
นักศึกษาชั้นปีที่ 
2 รุ่นที่ 31

1. ร้อยละของนักศึกษา
ได้รับการจัดการเรียน
การสอนตาม
วตัถุประสงค์รายวชิา 
 2. ร้อยละของ
นักศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนด 
 3.ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจของนักศึกษาต่อ
ประสิทธภิาพการสอน 
 4. ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจต่อประสิทธภิาพ
การจัดการเรียนการ
สอน

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

21 ก.พ.-
12 ม.ิย.65

0 0 1,600 0 1.ค่าตอบแทนการสอนภาคทฤษฎี  4 
ชั่วโมงๆละ 400 บาท = 1,600 บาท
 รวมเป็นเงนิ 1,600 บาท

1,600 0 0 ดร.ปรัศนี ศรีกนั

กจิกรรมที่ 9 
การจัดการเรียน
การสอน 
วชิาการพยาบาล
ผู้ใหญ่ 1(3 
หน่วยกติ)

ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 
31 จ านวน 79 
คน

เพื่อจัดการเรียน
การสอนเป็นไป
ตาม
วตัถุประสงค์
ของหลักสูตร

จัดการเรียนการ
สอนภาคทฤษฎี 
นักศึกษาชั้นปีที่ 
2 รุ่นที่ 31

1. ร้อยละของนักศึกษา
ได้รับการจัดการเรียน
การสอนตาม
วตัถุประสงค์รายวชิา 
 2. ร้อยละของ
นักศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนด 
 3.ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจของนักศึกษาต่อ
ประสิทธภิาพการสอน 
 4. ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจต่อประสิทธภิาพ
การจัดการเรียนการ
สอน

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

8 พ.ย.
64-13 
ก.พ.65

4,000 1.ค่าตอบแทนการสอนภาคทฤษฎี 3 
ชั่วโมงๆ ละ 400 บาท * 2 กลุ่ม 2,400 
บาท
 2. ค่าพาหนะเดินทางอาจารยพ์ิเศษ 
100 กโิลเมตร * 4 กม.* 2 คร้ัง*2 รอบ 
1,600 บาท 
 รวมเป๋นเงิน 4,000 บาท

2,400 1,600 0 อ.สมศรี ทาทาน

กจิกรรมที่ 10 
การจัดการเรียน
การสอน 
วชิาการพยาบาล
ผู้ใหญ่ 2(2 
หน่วยกติ)

ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 
31 จ านวน 79 
คน

เพื่อจัดการเรียน
การสอนเป็นไป
ตาม
วตัถุประสงค์
ของหลักสูตร

จัดการเรียนการ
สอนภาคทฤษฎี 
นักศึกษาชั้นปีที่ 
2 รุ่นที่ 31

1. ร้อยละของนักศึกษา
ได้รับการจัดการเรียน
การสอนตาม
วตัถุประสงค์รายวชิา 
 2. ร้อยละของ
นักศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนด 
 3.ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจของนักศึกษาต่อ
ประสิทธภิาพการสอน 
 4. ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจต่อประสิทธภิาพ
การจัดการเรียนการ
สอน

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

21 ก.พ.-
12 ม.ิย.65

0 0          5,736 0 1. ค่าตอบแทนอาจารยพ์ิเศษ (ค่าสอน 9
 ชั่วโมง ชั่วโมงละ ๔๐๐ บาท) เป็นเงิน 
3,600 บาท
2. ค่าเดินทาง (89 (ไป-กลับ 178) 
กโิลเมตร * 4 บาท * 3 คน) เป็นเงิน 
2,136  บาท
รวมเป็นเงินทั้งหมด 5,736 บาท (ห้าพัน
เจ็ดร้อยสามสิบหกบาทถ้วน)

3,600 2,136 0 อ.ชลธมิา ปิ่นสกลุ
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆวัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชีค้วามส าเร็จ
เป้าหมาย

ความส าเร็จ

ระยะเวลา
ด าเนินกา

ร

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน

ผู้รับผิด
 ชอบ

ทีต่ั้งไว้เบิกจา่ยตามไตรมาส
รายการเบิกจา่ยโครงการ กลุ่มเป้าหมาย

กจิกรรมที่ 11 
การจัดการเรียน
การสอน วชิา
พยาธสิรีรวทิยา 
(3 หน่วยกติ)

ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 
31 จ านวน 79 
คน

เพื่อจัดการเรียน
การสอนเป็นไป
ตาม
วตัถุประสงค์
ของหลักสูตร

จัดการเรียนการ
สอนภาคทฤษฎี 
นักศึกษาชั้นปีที่ 
2 รุ่นที่ 31

1. ร้อยละของนักศึกษา
ได้รับการจัดการเรียน
การสอนตาม
วตัถุประสงค์รายวชิา 
 2. ร้อยละของ
นักศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนด 
 3.ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจของนักศึกษาต่อ
ประสิทธภิาพการสอน 
 4. ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจต่อประสิทธภิาพ
การจัดการเรียนการ
สอน

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

1.-24 
ต.ค.64

22,920 0 0 0 1. ค่าตอบแทนการสอนภาคทฤษฎี 45 
ชม.ๆละ 400 บาท =18,000 บาท
2. ค่าสอนนอกเวลา extra lecture จ านวน
 8 ชั่วโมงๆละ 400 บาท = 3,200 บาท
3. ค่าพาหนะเดินทางอาจารยพ์เิศษ 1,520
 บาท
4. ค่าเดินทางอาจารยพ์เิศษ ม.พะเยา 200 
บาท
 รวมเปน็เงิน 22,820 บาท

21,100 1,720 0 ดร.อรัญญา นาม
วงศ์

กจิกรรมที่ 12 
การจัดการเรียน
การสอน วชิา
พยาธสิรีรวทิยา 
(3 หน่วยกติ)

ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 
32 จ านวน 105 
คน

เพื่อจัดการเรียน
การสอนเป็นไป
ตาม
วตัถุประสงค์
ของหลักสูตร

จัดการเรียนการ
สอนภาคทฤษฎี 
นักศึกษาชั้นปีที่ 
2 รุ่นที่ 33

1. ร้อยละของนักศึกษา
ได้รับการจัดการเรียน
การสอนตาม
วตัถุประสงค์รายวชิา 
 2. ร้อยละของ
นักศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนด 
 3.ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจของนักศึกษาต่อ
ประสิทธภิาพการสอน 
 4. ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจต่อประสิทธภิาพ
การจัดการเรียนการ
สอน

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

20 ม.ิย.-
30 ก.ย. 65

0 0 0 22,820 1.ค่าตอบแทนการสอนภาคทฤษฎี 45 
ชม.ๆละ 400 บาท =18,000 บาท
 2.ค่าสอนนอกเวลา extra lecture 
จ านวน 7 ชั่วโมงๆละ 400 บาท = 
2,800 บาท
 3.ค่าพาหนะเดินทางอาจารยพ์ิเศษ 
2,020 บาท
 รวมเป็นเงนิ 22,820 บาท

20,800 2,020 0 ดร.อรัญญา นาม
วงศ์
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆวัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชีค้วามส าเร็จ
เป้าหมาย

ความส าเร็จ

ระยะเวลา
ด าเนินกา

ร

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน

ผู้รับผิด
 ชอบ

ทีต่ั้งไว้เบิกจา่ยตามไตรมาส
รายการเบิกจา่ยโครงการ กลุ่มเป้าหมาย

กจิกรรมที่ 13 
การจัดการเรียน
การสอน วชิา
วจิัยทางการ
พยาบาล (2 
หน่วยกติ)

ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 
31 จ านวน 79 
คน

เพื่อจัดการเรียน
การสอนเป็นไป
ตาม
วตัถุประสงค์
ของหลักสูตร

จัดการเรียนการ
สอนภาคทฤษฎี 
นักศึกษาชั้นปีที่ 
3 รุ่นที่ 30

1. ร้อยละของนักศึกษา
ได้รับการจัดการเรียน
การสอนตาม
วตัถุประสงค์รายวชิา 
 2. ร้อยละของ
นักศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนด 
 3.ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจของนักศึกษาต่อ
ประสิทธภิาพการสอน 
 4. ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจต่อประสิทธภิาพ
การจัดการเรียนการ
สอน

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

5 ก.ค.- ุ12
 ก.ย.65

0 0 0 0 ไม่ใช้งบประมาณ

0

0 0 ดร.กฤตพัทธ ์
ฝึกฝน

125,200 92,600 7,336 87,420 312,556 243,300 69,156 0 312,456

14.โครงการฝึก
ปฏิบัติวชิา
ปฏิบัติการ
พยาบาลผู้สูงอายุ
 (2 หน่วยกติ)
รหัส 
ac65-gr4-2.1
คณะ R10.4

นักศึกษาชั้นปีที่ 
3 รุ่นที่ 31 
จ านวน 79 คน

เพื่อให้นักศึกษา
ฝึกปฏิบัติการ
พยาบาลผู้สูงอายุ

จัดการเรียนการ
สอนภาคปฏิบัติ
 โรงพยาบาล
พะเยา จ านวน 
12 กลุ่มๆ ละ 
6-7 คน รวม 96
 คน
 รพ.สต. จ านวน
 12 กลุ่มๆ ละ 8
 คน รวม 96 คน

1. ร้อยละของนักศึกษา
ได้รับการฝึก
ปฏิบัติการพยาบาล
ผู้สูงอายตุาม
วตัถุประสงค์รายวชิา
 2. ร้อยละของ
นักศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนด
 3.ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจของนักศึกษาต่อ
ประสิทธภิาพการสอน
 4. ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจต่อประสิทธภิาพ
การจัดการเรียนการ
สอน

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

4 ต.ค.
64-9 ม.ค.
65

35,925 0 0 0 1.โรงพยาบาลพะเยา ปฐมนิเทศกลุ่ม
ใหญ่ ฝุายการโรงพยาบาลพะเยา 150 
บาท*2 ชั่วโมง *4 กลุ่ม 1,200 บาท      
           2. แผนกผู้ปุวยนอกและรพ.สต.
 (1 สัปดาห/์กลุ่ม) 
 2.1) ค่าตอบแทนการปฐมนิเทศหอ
ผู้ปุวยนอก  รพ.สต. 150 บาท* 1 
ชั่วโมง* 16 กลุ่ม*4 แห่ง 14,400 บาท 
 2.2) ค่าตอบแทนการสอนในคลินิกของ
หอผู้ปุวยนอก รพ.สต. 150 บาท* 1 
ชั่วโมง* 16 กลุ่ม*4 แห่ง =14,400 บาท 
 2.3) ค่าตอบแทนแหล่งฝึก 79 คน*75
บาท 5,925 บาท
 รวมเป็นเงนิ 35,925 บาท

35,925 0 0 อ.สิริสุดา เตชะ
วเิศษ

2. โครงการจดัการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ ประจ าปีงบประมาณ 2565 ภาควิชา การพยาบาลผู้ใหญแ่ละผู้สูงอาย ุรหัส ac65-gr4-2 คณะ R10.4 (FON-Edu-R01)
รวมงบประมาณวิชาทฤษฎี
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆวัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชีค้วามส าเร็จ
เป้าหมาย

ความส าเร็จ

ระยะเวลา
ด าเนินกา

ร

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน

ผู้รับผิด
 ชอบ

ทีต่ั้งไว้เบิกจา่ยตามไตรมาส
รายการเบิกจา่ยโครงการ กลุ่มเป้าหมาย

15.โครงการฝึก
ปฏิบัติวชิา
ปฏิบัติการ
พยาบาลผู้สูงอายุ
 (2 หน่วยกติ)
รหัส 
ac65-gr4-2.2
คณะ R10.4

นักศึกษาชั้นปีที่ 
3 รุ่นที่ 30 
จ านวน 99 คน

เพื่อให้นักศึกษา
ฝึกปฏิบัติการ
พยาบาลผู้สูงอายุ

จัดการเรียนการ
สอนภาคปฏิบัติ
 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. ร้อยละของนักศึกษา
ได้รับการฝึก
ปฏิบัติการพยาบาล
ผู้สูงอายตุาม
วตัถุประสงค์รายวชิา
 2. ร้อยละของ
นักศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนด
 3.ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจของนักศึกษาต่อ
ประสิทธภิาพการสอน
 4. ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจต่อประสิทธภิาพ
การจัดการเรียนการ
สอน

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

4 ตค64 -
 6 กพ 65

        66,225 0 0 1.โรงพยาบาลพะเยา ปฐมนิเทศกลุ่ม
ใหญ่ ฝุายการโรงพยาบาลพะเยา 150 
บาท*2 ชั่วโมง *4 กลุ่ม 1,200 บาท      
           2. แผนกผู้ปุวยนอกและรพ.สต.
 (1 สัปดาห/์กลุ่ม) 
 2.1) ค่าตอบแทนการปฐมนิเทศหอ
ผู้ปุวยนอก  รพ.สต. 150 บาท* 1 
ชั่วโมง* 48 กลุ่ม*4 แห่ง 28,800 บาท 
 2.2) ค่าตอบแทนการสอนในคลินิกของ
หอผู้ปุวยนอก รพ.สต. 150 บาท* 1 
ชั่วโมง* 48 กลุ่ม*4 แห่ง =28,800 บาท 
 2.3) ค่าตอบแทนแหล่งฝึก 99 คน*75
บาท 7,425 บาท
 รวมเป็นเงิน 66,225 บาท

66,225 0 0

16.โครงการฝึก
ปฏิบัติวชิา
ปฏิบัติการ
พยาบาลผู้ใหญ่ 
1(3 หน่วยกติ)  
รหัส 
ac65-gr4-2.3
คณะ R10.4

นักศึกษาชั้นปีที่ 
3 รุ่น 31 จ านวน
 79 คน

เพื่อให้นักศึกษา
ฝึกปฏิบัติวชิา
ปฏิบัติการ
พยาบาลผู้ใหญ่ 1

จัดการเรียนการ
สอนภาคปฏิบัติ
 โรงพยาบาล
พะเยา จ านวน 
12 กลุ่มๆ ละ 8 
คน รวม 96 คน

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

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

27 ม.ิย.
65-30 
ต.ค.65

0 0 64,725 1.ค่าตอบแทนการฝึกภาคปฏิบัติที่มี
อาจารยค์วบคุม100 บาท*59 คน* 1
เดือน 5,900 บาท
2.ค่าตอนแทนการปฐมนิเทศฝุายการ
พยาบาลรพ.พะเยา150 บาท*2 ชม.* 
43กลุ่ม 900 บาท
3. ค่าตอบแทนการปฐมนิเทศหอผู้ปุวย 
150 บาท*2 ชม.* 24 กลุ่ม 7,200 บาท
4. ค่าตอบแทนการสอนในคลินิกของหอ
ผู้ปุวย 24 หอผู้ปุวยๆละ 300 บาท*2 
คร้ัง 14,400 บาท
5. ค่าตอบแทนการศึกษาดูงานแผนกไต
เทียม 150 บาท*2 ชม*12 กลุ่ม 3,600 
บาท
6.ค่าตอบแทนการศึกษาดูงานแผนก
CAPD 150 บาท*2 ชม*12 กลุ่ม 3,600
 บาท
7.ค่าตอบแทนการศึกษาดูงานแผนก
ศัลยกรรมกระดูก 150 บาท*2 ชม*12 
กลุ่ม 3,600 บาท
8.ค่าตอบแทนการศึกษาดูงานแผนก
EENT 150 บาท*2 ชม*12 กลุ่ม 3,600 
บาท 

64,725 0 0 อ.ปภัชญา ธญั
ปานสิน
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆวัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชีค้วามส าเร็จ
เป้าหมาย

ความส าเร็จ

ระยะเวลา
ด าเนินกา

ร

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน

ผู้รับผิด
 ชอบ

ทีต่ั้งไว้เบิกจา่ยตามไตรมาส
รายการเบิกจา่ยโครงการ กลุ่มเป้าหมาย

17.โครงการฝึก
ปฏิบัติวชิา
ปฏิบัติการ
พยาบาลผู้ใหญ่ 1
 (3 หน่วยกติ)
หมายเหตุ 
รหัส 
ac65-gr4-2.4
คณะ R10.4

นักศึกษาชั้นปีที่ 
3 รุ่น 30 จ านวน
 99 คน

เพื่อให้นักศึกษา
ฝึกปฏิบัติวชิา
ปฏิบัติการ
พยาบาลผู้ใหญ่ 1

จัดการเรียนการ
สอนภาคปฏิบัติ
 โรงพยาบาล
พะเยา จ านวน 
13 กลุ่มๆ ละ7-8
 คน รวม 99 คน

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

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

4 ต.ค.
64-6 ก.พ.
65

63,900 0 0 0 1. ค่าตอบแทนการฝึกภาคปฏิบัติที่มี
อาจารยค์วบคุม 100 บาท*99 คน*1 
เดือน 9,900 บาท 
2.ค่าตอบแทนการปฐมนิเทศฝุายการ
พยาบาล 150 บาท*2 ชม.* 8 กลุ่ม 
2,400 บาท
3.ค่าตอบแทนการปฐมนิเทศหอผู้ปุวย 
150 บาท*2 ชม.* 32 กลุ่ม 9,600 บาท
4. ค่าตอบแทนการสอนในคลินิกของหอ
ผู้ปุวย 300 บาท* 32 กลุ่มๆ ละ 2 คร้ัง 
19,200 บาท
 5. ค่าตอบแทนการศึกษาดูงานแผนกไต
เทียม 150 บาท*2 ชม16 กลุ่ม 4,800 
บาท
 6.ค่าตอบแทนการศึกษาดูงานแผนก 
CAPD 150 บาท*2 ชม*16 กลุ่ม 4,800
 บาท
 7.ค่าตอบแทนการศึกษาดูงานแผนก
ศัลยกรรมกระดูก 150 บาท*2 ชม*16 
กลุ่ม 4,800 บาท
 8.ค่าตอบแทนการศึกษาดูงานแผนก 
EENT 150 บาท*2 ชม*16 กลุ่ม 4,800 
บาท

63,900 0 0 อ.ปภัชญา ธญั
ปานสิน

18.โครงการฝึก
ปฏิบัติวชิา
ปฏิบัติการ
พยาบาลผู้ใหญ่ 
2(3 หน่วยกติ)
รหัส 
ac65-gr4-2.5
คณะ R10.4

นักศึกษาชั้นปีที่ 
3 รุ่น 30 จ านวน
 99 คน

เพื่อให้นักศึกษา
ฝึกปฏิบัติวชิา
ปฏิบัติการ
พยาบาลผู้ใหญ่ 2

จัดการเรียนการ
สอนภาคปฏิบัติ
 โรงพยาบาล
เชียงราย จ านวน
 40 กลุ่มๆ ละ 5
 คน รวม 99 คน

1. ร้อยละของนักศึกษา
ได้รับการฝึก
ปฏิบัติการพยาบาล
ผู้ใหญ่ตาม
วตัถุประสงค์รายวชิา
 2. ร้อยละของ
นักศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนด
 3.ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจของนักศึกษาต่อ
ประสิทธภิาพการสอน
 4. ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจต่อประสิทธภิาพ
การจัดการเรียนการ
สอน

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

31 ม.ค.
65-22 
พ.ค.65

0 0 407,500 0 1.ค่าตอนแทนการปฐมนิเทศฝุายการ
พยาบาลรพ.พะเยา 150 บาท*2 ชม.* 4 
กลุ่ม =1,200 บาท
2.ค่าตอบแทนการฝึกภาคปฏิบัติที่มี
อาจารยค์วบคุม 100 บาท*99 คน* 1 
เดือน = 9,900 บาท
3. ค่าตอบแทนการปฐมนิเทศหอผู้ปุวย 150
 บาท*2 ชม.* 40 กลุ่ม = 12,000 บาท
4. ค่าตอบแทนการสอนในคลินิกของหอ
ผู้ปุวย 150 บาท*2 ชม.* 40 กลุ่ม =
12,000 บาท
5. ค่าศึกษาดูงาน stroke unit และ OPD 
heart 150 บาท*3ชม*40 กลุ่ม =18,000 
บาท
6. ค่าเบี้ยเล้ียงอาจารย ์5 คน*28 วันๆละ 
240 บาท*4 เดือน =134,400 บาท
6. ค่าเดินทางอาจารย ์750 * 40 =30,000
 บาท
 ึ7.ค่าที่พกั 4,500 บาท 5 คน 4 เดือน =
90,000 บาท
8. ค่าตอบแทน Preceptor 600 บาท/
วัน 100,000 บาท (เบกิจากงบทุนวิจัย
ภายนอก)
 รวมเปน็เงิน 407,500 บาท

307,600 100,000 อ.วราภรณ์  ศรี
จันทร์พาล
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆวัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชีค้วามส าเร็จ
เป้าหมาย

ความส าเร็จ

ระยะเวลา
ด าเนินกา

ร

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน

ผู้รับผิด
 ชอบ

ทีต่ั้งไว้เบิกจา่ยตามไตรมาส
รายการเบิกจา่ยโครงการ กลุ่มเป้าหมาย

19.โครงการฝึก
ปฏิบัติวชิา 
Professional 
Elective
รหัส 
ac65-gr4-2.6
คณะ R10.4

นักศึกษาชั้นปีที่ 
4 รุ่นที่ 29 
จ านวน 160 คน

เพื่อให้นักศึกษา
ฝึกปฏิบัติ 
Professional 
Elective

จัดการเรียนการ
สอนภาคปฏิบัติ
ในจังหวดัพะเยา
 :  โรงพยาบาล
พะเยาจ านวน 4 
กลุ่มๆ ละ 4 คน,
โรงพยาบาล
เชียงค า จ านวน 
4 กลุ่มๆ ละ 4 
คน, โรงพยาบาล
ดอกค าใต้ 
จ านวน 1กลุ่มๆ
ละ 4คน 
 ในจังหวดั
เชียงราย:  
โรงพยาบาล
เชียงราย จ านวน
 17 กลุ่มๆ ละ 4
 คน,โรงพยาบาล
เชียงแสน  
จ านวน 2 กลุ่มๆ
ละ 4คน,
โรงพยาบาลแม่

1. ร้อยละของนักศึกษา
ได้รับการฝึกปฏิบัติ
ProfessionalElective
ตามวตัถุประสงค์
รายวชิา
 2. ร้อยละของ
นักศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนด
 3.ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจของนักศึกษาต่อ
ประสิทธภิาพการสอน
 4. ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจต่อประสิทธภิาพ
การจัดการเรียนการ
สอน

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

17ม.ค.-6 
ก.พ.65

0 104400 0 0 1.ค่าปฐมนิเทศ ฝุายการพยาบาล จ านวน 4
 ชั่วโมง *150 บาท *10 โรงพยาบาล =  
6,000 บาท
2.ค่าตอบแทนการฝึกภาคปฏิบัติ(ไม่มี
อาจารยค์วบคุม/preceptor on duty) 
จ านวน 75 ต่อนักศึกษา 1 คนๆละ 3 
สัปดาห์   (75*3*160) เป็นเงิน 36,000 
บาท
3. ค่าตอบแทน สอนในคลินิกชั่วโมงละ 150
 บาท จ านวน 2 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ (150*
2*3*40) เป็นเงิน 36,000บาท
4. ค่าตอบแทนค่าปฐมนิเทศ ของหอผู้ปุวย 
ชั่วโมงละ 150 บาท จ านวน 2 ชั่วโมง 
จ านวน 40 หอผู้ปุวย เป็นเงิน 12,000 บาท
5. ค่าเบี้ยเล้ียงอาจารยแ์ละพขร. (อาจารย ์2
 คน และพนักงานขับรถ)  ประสานแผนฝึก
 จ านวน 10 วัน จ านวน 3 คน คนละ 240
 บาท เป็นเงิน  7,200 บาท
6.ค่าเบี้ยเล้ียงอาจารยแ์ละพขร. (อาจารย ์2
 คน และพนักงานขับรถ) นิเทศแต่ละแหล่ง
ฝึก จ านวน 10 วัน จ านวน 3 คน คนละ 
240 บาท เป็นเงิน7,200 บาท 
รวม เป็นเงิน ทั้งส้ิน 104,400 บาท

104,400 0 ดร.วาสนา กนัค า

166,050 104,400 407,500 64,725 742,675 642,775 0 100,000 742,775

291,250 197,000 414,836 152,145 1,055,231 886,075 69,156 100,000 1,055,231
รวมงบประมาณวิชาปฎิบัติ

รวมงบประมาณการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ
1. โครงการเตรียม
ความพร้อม
นักศึกษากอ่น
ส าเร็จการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา
 2564
(รหัส 
ac65-std.dev-1)
คณะ R19 
(FON-Edu-R07)

กจิกรรมที ่1 การเตรียมความ
พร้อมผู้ส าเร็จการศึกษา
 กลุ่มเปูาหมาย 170 คน
 1. นักศึกษาชั้นปีที ่4= 160 คน
 2. อาจารย์และเจา้หน้าที ่10 คน
 กจิกรรมที ่2 พธิสี าเร็จการศึกษา
 กลุ่มเปูาหมาย 230 คน
 1. นักศึกษาชั้นปีที ่4 จ านวน 
160 คน
 2. อาจารย์วทิยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี พะเยา จ านวน 50
 คน
 3. อาจารย์พเิศษ จ านวน 20 คน

1. เพือ่ให้นักศึกษา
ได้แนวทางในการ
เตรียมตัวเพือ่ทีจ่ะ
ไปการปฏิบัติงาน
 2. เพือ่พฒันา
บุคลิกภาพเชิง
วชิาชีพและการ
ดูแลด้วยหัว
ใจความเป็นมนุษย์
 3. เพือ่ส่งเสริม
การเรียนรู้ตาม
กรอบTQF (2 
ด้าน) ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม
ด้านทักษะ
ความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
 4. เพือ่เสริมสร้าง
ความผูกพนัและ
สัมพนัธภาพทีดี่
ระหวา่งนักศึกษา
คณาจารย์

1. จดัประชุม/
อบรมเพือ่เตรียม
ความพร้อมกอ่น
ส าเร็จการศึกษา
 2. จดัพธิสี าเร็จ
การศึกษาและมอบ
ใบสัมฤทธิผ์ล
ทางการเรียน 
(Transcript)

1. ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
 2. ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้แนวทางในการ
เตรียมตัวเพือ่ทีจ่ะ
ไปการปฏิบัติงาน
และมีการพฒันา
บุคลิกภาพเชิง
วชิาชีพ
 3. คะแนนเฉล่ีย
การส่งเสริมการ
เรียนรู้ตามกรอบ
TQF (2 ด้าน)ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม
ด้านทักษะ
ความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
 4. ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ถอดบทเรียนการ
เกดิประโยชน์และ

1. ร้อยละ 100
 2. ร้อยละ 100
 3. ≥ 3.51
 4. ≥ ร้อยละ 80

28กพ.-4มีค 65 0 119,800 0 0 กจิกรรมที ่1 การเตรียมความพร้อม
ผู้ส าเร็จการศึกษา
 1) ค่าตอบแทนวทิยากร(ภาคราชการ) 
จ านวน  24 ชั่วโมง*600 บาท เป็นเงิน
 =14,400 บาท 
2. ค่าตอบแทนวทิยากร(ภาคเอกชน) 
จ านวน  8 ชั่วโมง*1,200 บาท เป็นเงิน
 =9,600 บาท
 3) ค่าเดินทางวทิยากร เป็นเงิน = 
5,000 บาท
 4) ค่าอาหารวา่ง จ านวน 170 คน * 35
 บาท* 8 มื้อ เป็นเงิน = 47,600 บาท
 5) ค่าจา้งเหมาบริการถ่ายเอกสาร 
1,000 บาท 
 รวม 77,600 บาท
กจิกรรมที ่2 พธิสี าเร็จการศึกษา
 1) ค่าตกแต่งสถานที ่12,000 บาท
 2) ค่าอาหารผู้เข้าร่วมพธิ ีจ านวน 210 
คน*120 บาท*1 มื้อ เป็นเงิน 25,200 
บาท
 3) ค่าวสัดุ 5,000 บาท 
 รวม 42,200 บาท
 รวมป็นเงินทัง้หมด 119,800 บาท

0

119,800 0 ดร.นันทิกา 
อนันต์ชัยพทัธนา

2. โครงการกฬีา
เชื่อมสัมพนัธ์
ครอบครัวร้ัวร่มสัก
(รหัส 
ac65-std.dev-2)
คณะ R20 
(FON-Edu-R08)

กลุ่มเปูาหมาย 537คน
 1) นักศึกษา จ านวน 442 คน
 2) อาจารย์และเจา้หน้าที ่95 คน

1. เพือ่ส่งเสริม
การออกก าลังกาย
เพือ่สุขภาพ
 2. เพือ่เสริมสร้าง
ความผูกพนัและ
สัมพนัธภาพทีดี่
ระหวา่งนักศึกษา 
คณาจารย์ 
เจา้หน้าที่
 3. เพือ่ส่งเสริม
การเรียนรู้ตาม
กรอบ TQF (2 
ด้าน) ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม
 ด้านทักษะ
ความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 
 4. เพือ่ส่งเสริม
ทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที ่21 
ด้านความคิด
สร้างสรรค์

1. จดัการแข่งขัน
กฬีาภายใน
สถาบันระหวา่ง
อาจารย์ เจา้หน้าที่
 และนักศึกษา
พยาบาล
2. จดัประกวด
ความคิด
สร้างสรรค์การ
ออกแบบขบวน
นักกฬีาและกอง
เชียร์

1. ร้อยละของ
นักศึกษาทีเ่ข้าร่วม
โครงการสะท้อน
คิดเกี่ยวกบัการจดั
โครงการ การ
พฒันาการส่งเสริม
สุขภาพ และ การ
พฒันา
สัมพนัธภาพทีดี่
ระหวา่งนักศึกษา 
คณาจารย์ และ
เจา้หน้าที ่
 2. คะแนนเฉล่ีย
การได้รับการ
พฒันาการเรียนรู้
ตามกรอบ TQF (2
 ด้าน) ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม
 ด้านทักษะ
ความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
 3. จ านวนผลงาน

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

20-26 ธ.ค.64 110,000 0 0 0 1) ค่าอาหาร 537 คน*100 บ.*1 มื้อ 
53700บาท
 2) ค่าอาหารวา่ง 537 คน*35บ.*2มื้อ 
37590 บาท
 3) ค่าอปุกรณ์กฬีา 15000 บาท
4) ค่าวสัดุ 3710 บาท

 รวมเงินโครงการ 110,000 บาท

0

110,000 0 อ.สุภาภรณ์ 
 นันตา

แผนงานประจ า งานพัฒนานักศึกษา

ระยะเวลาด าเนิน
 การ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน
ผู้รบัผิด
 ชอบ

ที่ตัง้ไว้เบกิจ่ายตามไตรมาส
รายการ

หมวดเงิน
กลุม่เปา้หมาย

เปา้หมาย
ความส าเรจ็ของ

โครงการ
โครงการ/
กิจกรรม วัตถุประสงค์ กิจกรรม

ตวัชี้
ความส าเรจ็ของ

โครงการ
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ
ระยะเวลาด าเนิน

 การ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน
ผู้รบัผิด
 ชอบ

ที่ตัง้ไว้เบกิจ่ายตามไตรมาส
รายการ

หมวดเงิน
กลุม่เปา้หมาย

เปา้หมาย
ความส าเรจ็ของ

โครงการ
โครงการ/
กิจกรรม วัตถุประสงค์ กิจกรรม

ตวัชี้
ความส าเรจ็ของ

โครงการ
3. โครงการ
พฒันาอตัลักษณ์
จติอาสา
(รหัส 
ac65-std.dev-3)
คณะ S25.2 
(FON-Edu-S03)

 1. นักศึกษาวทิยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี พะเยา จ านวน 
442คน
 2. อาจารย์เจา้หน้าที ่6 คน
 รวม 448 คน 

1. เพือ่ส่งเสริมการ
เรียนรู้ตามกรอบ 
TQF :
1.1 ด้านความรู้ : 
เพือ่ให้นักศึกษามี
ความรู้ ความ
เข้าใจในเร่ืองจติ
อาสา
1.2 ด้านทักษะ
การคิดวเิคราะห์
เชิงตัวเลข การ
ส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ : โดย
ส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีเข้ามามี
ส่วนร่วมในการท า
กจิกรรมการ
พฒันาผลงาน
2. เพือ่ให้นักศึกษา
เกดิความคิดริเร่ิม
ในการท ากจิกรรม
จติอาสา

1.จดักจิกรรม
อบรมพฒันา
นักศึกษาด้านจติ
อาสา
2. ให้บริการด้าน
จติอาสาโดย
นักศึกษาชมรม
ต่างๆ 
3. จดัเวทีน าเสนอ
แลกเปล่ียนเรียนรู้
เร่ืองการพฒันา
และบริการด้าน
จติอาสา 

กจิกรรมที ่1
1. คะแนนเฉล่ีย
การได้รับการ
พฒันาการส่งเสริม
การเรียนรู้ตาม
กรอบ TQF ด้าน
ความรู้ และด้าน
ทักษะการคิด
วเิคราะห์เชิง
ตัวเลข การส่ือสาร
 และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
2. ร้อยละของ
นักศึกษาทีเ่ข้าร่วม
โครงการสะท้อน
คิดถึงความคิด
ริเร่ิมในการท า
กจิกรรมจติอาสา
กจิกรรมที ่2
1. คะแนนเฉล่ีย
การได้รับการ
พฒันาการส่งเสริม
การเรียนรู้ตาม

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

 ต.ค.64-ม.ิย.65 0 0 20,000 1) ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน  3 
ชั่วโมง*600 บาท เป็นเงิน =1,800 
บาท 
 2) ค่าอาหารว่าง 448คน*35บ.*1 
มือ้ เป็นเงิน 15,680 บาท 
 3) ค่าวัสดุ 2,520 บาท
 
 รวมเงิน 20,000 บาท

0

20,000 0 อ.ชลธิมา ปิ่นสกลุ

4. โครงการ
พฒันาภาวะผู้น า
นักศึกษาร่วมกบั
คณะพยาบาล
ศาสตร์สถาบัน
พระบรมราชชนก
(รหัส 
ac65-std.dev-4)
คณะ S25.3 
(FON-Edu-S03)

1. กจิกรรมประชุมพฒันาภาวะ
ผู้น านักศึกษากลุ่มเปูาหมาย1. 
นักศึกษาวพบ.พะเยา3 คน
อาจารย1์ คน
 2. กจิกรรมเวทีวชิาการ
กลุ่มเปูาหมาย1. นักศึกษาวพบ.
พะเยา50 คนอาจารย2์
 3. กจิกรรมถอดบทเรียนด้าน
การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม
กลุ่มเปูาหมาย1. นักศึกษาวพบ.
พะเยา จ านวน 2 คน
 2. อาจารย์งานพฒันานักศึกษา 
จ านวน 1

1. เพือ่ส่งเสริม
สมรรถนะทักษะ
การเรียนรู้ใน
ศตวรรษที ่21 
และอตัลักษณ์
บัณฑิตคณะ
พยาบาลศาสตร์
 2. เพือ่พฒันา
ภาวะผู้น าของ
นักศึกษา
 3. เพือ่สร้าง
เครือข่าย
นักศึกษาพยาบาล
ร่วมกบัคณะ
พยาบาลศาสตร์
 4. เพือ่สังเคราะห์
องค์ความรู้ทีไ่ด้
จากการท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม

1. กจิกรรม
ประชุมพฒันา
ภาวะผู้น านักศึกษา
2. กจิกรรมเวที
วชิาการและการ
ถอดบทเรียน

1. คะแนนเฉล่ีย
การได้รับการ
พฒันาการเรียนรู้
ตามกรอบ TQF 
และพฒันา
ศักยภาพทักษะ
การเรียนรู้ใน
ศตวรรษที ่21 
 2.ร้อยละของ
นักศึกษาทีเ่ข้าร่วม
โครงการสะท้อน
คิดการได้รับการ
พฒันาภาวะผู้น า
 3. ร้อยละของ
นักศึกษาทีเ่ข้าร่วม
โครงการสะท้อน
คิดการได้รับการ
พฒันา
สัมพนัธภาพทีดี่ระ
หวา่นักศึกษาะ
ภายนอก
สถาบันการศึกษา
 4. ร้อยละของ
นักศึกษาทีเ่ข้าร่วม

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

เม.ย.-ม.ิย.
 2565

0 0 38,400 0 1. ค่าที่พกัอาจารย ์3 คืน คืนละ 
1,600 บาท จ านวน 1 ห้อง เป็นเงิน 
4,800 บาท
 2. ค่าที่พกันักศึกษา 3 คืน คืนละ 
500 บาท*8 คน เป็นเงิน 12,000 
บาท
 3. ค่าเหมารถตู้ คันละ 3,000 บาท 
จ านวน 1 คัน จ านวน 4 วัน เป็นเงิน
 12,000 บาท
 4. ค่าเบี้ยเล้ียงอาจารยแ์ละนักศึกษา
 วันละ 240 บาท จ านวน 4 วัน 
จ านวน 10 คน เป็นเงิน 9,600 บาท
 รวมเป็นเงิน 38,400 บาท

0

38,400 0 ดร.นันทิกา 
อนันต์ชัยพทัธนา
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ
ระยะเวลาด าเนิน

 การ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน
ผู้รบัผิด
 ชอบ

ที่ตัง้ไว้เบกิจ่ายตามไตรมาส
รายการ

หมวดเงิน
กลุม่เปา้หมาย

เปา้หมาย
ความส าเรจ็ของ

โครงการ
โครงการ/
กิจกรรม วัตถุประสงค์ กิจกรรม

ตวัชี้
ความส าเรจ็ของ

โครงการ
5.รับน้องใหม่ 
สานสายใยร้ัวร่มสัก
(รหัส 
ac65-std.dev-5)
คณะ R18.2 
(FON-Edu-R07)

กลุ่มเปูาหมาย 450คน
 1) นักศึกษา จ านวน 383 คน
 2) อาจารย์และเจา้หน้าที ่67 คน

 1. เพือ่เสริมสร้าง
ความผูกพนัและ
สัมพนัธภาพทีดี่
ระหวา่งนักศึกษา 
คณาจารย์ 
เจา้หน้าที่
 2. เพือ่ส่งเสริม
การเรียนรู้ตาม
กรอบ TQF (2 
ด้าน) ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม
 ด้านทักษะ
ความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 
 3. เพือ่อนุรักษ์
ศิลปวฒันธรรม
ท้องถิ่น

1.กจิกรรมพีส่อน
น้อง (กฏระเบียบ 
มารยาทการอยู่
ร่วมกนั)
2.กจิกรรมออก
ก าลังกาย
3.กจิกรรมห่มผ้า
พระธาตุ
4.กจิกรรม Freshy
 day & Night

23 ก.ค.65 50,000 1) ค่าอาหาร 450 คน*100 บ.*1 มือ้
 45,000บาท
2) ค่าวัสดุ 5,000 บ.

 รวมเงินโครงการ 50,000 บาท

50,000 อ.กาญจนา สาใจ

6. โครงการพฒันา
แผนงานสโมสร
นักศึกษา
(รหัส 
ac65-std.dev-6)
คณะ R20.2 
(FON-Edu-R08)

กลุ่มเปูาหมาย 42 คน 
 1) สโมสรนักศึกษา จ านวน 15 
คน
 2) ตัวแทนชมรม ชมรมละ 2 
คน จ านวน 12 คน
 3) ประธานและรองประธานชั้น
ปี จ านวน 8 คน
 4) อาจารย์ 7 คน

1. เพือ่จดัท า
แผนปฏิบัติการ
สโมสรนักศึกษา 
 2. เพือ่ให้ความรู้
ด้านการน า
ประกนัคุณภาพ
การศึกษามาใช้ใน
การบริหารงาน
สโมสรนักศึกษา
 3. เพือ่พฒันา
ศักยภาพทักษะ
การเรียนรู้ใน
ศตวรรษที ่21 
ด้านภาวะผู้น า
และความ
รับผิดชอบ

1. ประชุม
คณะกรรมการ
สโมสรนักศึกษาใน
การจดัท าแผนงาน
สโมสรนักศึกษา

1. ร่างแผนปฏิบัติ
การสโมสร
นักศึกษา 
 2. ร้อยละของ
นักศึกษาทีม่ีความรู้
เร่ืองการท าแผน
และการประกนั
คุณภาพการศึกษา
ตามเกณฑ์การ
ประเมิน
 3. คะแนนเฉล่ีย
การได้รับพฒันา
ศักยภาพทักษะ
การเรียนรู้ใน
ศตวรรษที ่21 
ด้านภาวะผู้น า
และความ
รับผิดชอบ

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

26-27ก.พ. 65 0 0 15,280 0 1) ค่าอาหาร 42 คน*100บ.* 2 มือ้ 
เป็นเงิน 8,400 บาท 
 2) ค่าอาหารว่าง 42คน*35บ.*4 มือ้ 
เป็นเงิน 5,880 บาท 
 3) ค่าวัสดุ 1000 บาท
 
 รวมเงิน 15,280 บาท

0

15,280 0 ดร.นันทิกา 
อนันต์ชัยพทัธนา



48

1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ
ระยะเวลาด าเนิน

 การ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน
ผู้รบัผิด
 ชอบ

ที่ตัง้ไว้เบกิจ่ายตามไตรมาส
รายการ

หมวดเงิน
กลุม่เปา้หมาย

เปา้หมาย
ความส าเรจ็ของ

โครงการ
โครงการ/
กิจกรรม วัตถุประสงค์ กิจกรรม

ตวัชี้
ความส าเรจ็ของ

โครงการ
7.โครงการสัตว์
ปลอดโรคคน
ปลอดภัยตามพระ
ปณิธาณศาสตร
จารย์ ดร.สมเด็จ
พระน้องนางเธอ
เจา้ฟาูฐฬุาภรณ
วลัยลักษณ์ อคั
ราชกมุารี กรม
พระศรี
สวา่งควฒันวร
ขัติยราชนารี ผ่าน
กจิกรรมพฒันา
นักศึกษา
(รหัส 
ac65-std.dev-7)
คณะ S37.2 
(FON-Ser-S16)

1. อาจารย์ เจา้หน้าที ่ วพบ 
พะเยา จ านวน 10 คน
2. นักศึกษา วพบ พะเยา จ านวน
 150 คน
3. ประชาชนในชุมชน เขตพืน้ที่
จงัหวดัพะเยา จ านวน 200 คน
รวม 360 คน

1.เพือ่ให้
ประชาชนมี่ความรู้
 ความเข้าใจ ใน
การเล้ียงสุนัข ลด
ความเส่ียงต่อการ
เกดิโรคพษิสุนัขบ้า
 ทัง้ในคนและสัตว์
 กระตุ้นให้
ประชาชนต่ืนตัว 
ต่อการควบคุม
โรคพษิสุนัขบ้า 
และปูองกนั 
ควบคุมโรคพษิ
สุนัขบ้า
2. เพือ่ให้เกดิ
เครือข่ายความ
ร่วมมือกบั
หน่วยงานภายใน
และภายนอก เพือ่
ให้บริการวชิาการ
แกสั่งคม ในการ
พฒันาชุมชน ให้มี
ความเข้มแข็ง 
ปลอดภัย จากโรค

1. จดักรรมเสริม
หลักสูตรโดย
บูรณาการกบัการ
จดัการเรียนการ
สอน
2. กจิกรรมให้
ความรู้เร่ืองโรค
พษิสุนัขบ้า กบั
ประชาชน
3. จดักจิกรรม
บริการวชิาการ
ร่วมกบัหน่วยงาน
ปศุสัตว ์

1. จ านวนรายวชิา
ทีม่ีการบูรณาการ
เนือ้หาทีท่ันสมัย 
เร่ืองโรคพษิสุนัขบ้า
2. จ านวน
กจิกรรมทีม่ี
การบูรณาการกบั
งานบริการวชิาการ
3. จ านวนชุมชน
เปูาหมายทีม่ีการ
จดัโครงการ
4. จ านวนภาคี 
เครือข่าย / 
หน่วยงาน ความ
ร่วมมือในการ
บริการวชิาการ
 5. ร้อยละ
ประชาชนทีเ่ข้า
ร่วมโครงการ มี
ความเข้าใจ
เกี่ยวกบัโรคพษิ
สุนัขบ้า

1. อยา่งน้อย 1 
รายวิชา
2. อยา่งน้อย 1 
กจิกรรม 
3. อยา่งน้อย 1 
ชุมชน 
4. มากกว่าหรือ
เท่ากบั 2 
หน่วยงาน
5. มากกว่าหรือ
เท่ากบัร้อยละ 80

ต.ค. 64 ถึง ก.ย.
65

0 0 0 1. ค่าอาหารว่าง และอาหารกลางวัน
 จ านวน 150 คน มือ้ละ 100 บาท 1
มือ้ เป็นเงิน 15000 บาท
2. ค่าวัสดุอปุกรณ์ และค่าถ่าย
เอกสาร เป็นเงิน 5000 บาท
รวม 20000 บาท

0 20000 อ.ชลธิมา ปิ่นสกลุ

110,000 119,800 73,680 0 303,480 0 353,480 0รวมงบประมาณแผนประจ างานพัฒนานักศึกษา

std63-dev-7 



49

1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ
1. โครงการสืบสาน
อนุรักษ์ศิลปะและ
วัฒนธรรมประเพณีไทย
(รหัส 
ac65-std.cul-1)
คณะ R30 
(FON-Cul-R16)

1) อาจารย์และ
บุคลากร 95 คน
  2) นักศึกษา 
442 คน
รวม 537 คน

1. เพื่อส่งเสริม
การมีส่วนร่วมใน
การสืบสาน
อนุรักษ์และด ารง
ไว้ซ่ึง
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีไทย
 2. เพื่อส่งเสริม
การแสดงถึง
ความส านึกและ
ความจงรักภกัดี
ต่อสถาบัน ชาติ 
ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์

1. ร่วมกิจกรรม
วันส าคัญทาง
ศาสนา ประเพณี
ไทย และวัน
ส าคัญของชาติ

1. จ านวน
กิจกรรมทีส่่งเสริม
ให ้อาจารย์ 
บุคลากรและ
นักศึกษา ได้มีส่วน
ร่วมในการสืบสาน
 อนุรักษ์และด ารง
ไวซ่ึ้งศิลปะและ
วฒันธรรมไทย 
และแสดงความ
ส านึกและความ
จงรักภกัดีต่อ
สถาบัน 
 2. ร้อยละของ
อาจารย์ บุคลากร
และนักศึกษาได้
เข้าร่วมกิจกรรม 
แสดงความส านึก
และความ
จงรักภกัดีต่อ
สถาบันอย่างน้อย 
1 คร้ัง/ปี

1. อย่างน้อยคน
ละ 1 กิจกรรม 
 2. ร้อยละ100
3. ประเด็นการ
ถอดบทเรียน 1 
ประเด็น

ต.ค. 64- ก.ย.65 20,000 0 0 0 1) ค่าวัสดุ  เป็น
เงิน 20,000 บาท
   
 รวมเป็นเงิน 
20,000บาท

0 20,000 0 อ.กาญจนา สาใจ
 และคุณรัชนี 

ซาวค าเขต

2. โครงการสืบสาน
ประเพณีเชิงวิชาชีพ
(รหัส 
ac65-std.cul-2)
คณะ R31 
(FON-Cul-R17)

กลุ่มเปูาหมาย 
518 คน 
 1) นักศึกษา 
442 คน 
 2) อาจารย์ 51 
คน
 3) อาจารย์พิเศษ
 20 คน 
 4) ศิษย์เก่า 5 คน

1. เพือ่ให้
นักศึกษามีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์
และสืบสาน
ประเพณีของ
วชิาชีพ
 2. เพือ่ให้
นักศึกษาได้แสดง
ความเคารพนอบ
น้อม และความ
กตัญํูกตเวทิตา
ต่อครู-อาจารย์
 3. เพือ่สร้าง
ความสัมพันธอ์ันดี
ระหวา่งครู-
อาจารย์กับลูกศิษย์
 4. เพือ่สร้าง
จติส านึกในการ
สืบสานประเพณี
ของวชิาชีพ ได้แก่
 การมอบหมวก 
แถบหมวก เข็ม
ชั้นปี และการ
มอบตะเกียง

1.กิจกรรม พิธี
ไหว้ครู
  - พิธีท าบุญ
อาจารย์ใหญ่
  - พิธีบายศรีสู่
ขวัญ 
 2. กิจกรรม พิธี
เล่ือนชั้นปี 
 3. กิจกรรม พิธี
มอบตะเกียง
 4.กิจกรรม 
ประชุมถอด
บทเรียนความ
ภาคภมูิใจ
 ในการสืบสาน
ประเพณีของ
วิชาชีพ
 น าไปสู่แนว
ปฏบิัติ

1. ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ ที่ได้
เข้าร่วมกิจกรรม
อนุรักษ์และสืบ
สานประเพณี
ของวิชาชีพอย่าง
น้อย1 คร้ัง/ปี
 2. ร้อยละของผู้
ถอดบทเรียนที่
แสดงถึงความ
ภาคภมูิใจในการ
สืบสานประเพณี
ของวิชาชีพ
 3. จ านวน
ประเด็นที่ได้จาก
การถอด
บทเรียนความ
ภาคภมูิใจในการ
สืบสานประเพณี
ของวิชาชีพ
น าไปสู่แนวปฏบิัติ

1. ร้อยละ 90
 2. อย่างน้อย
ร้อยละ 80
 3. ประเด็นการ
ถอดบทเรียน 1 
ประเด็น

7 ก.ค.65 0 0 0 19,000 1) ค่าอาหารว่าง
 35 บาท*51 คน
 = 1,785บาท
 2) ค่าอาหาร
กลางวัน 51 คน*
120 บาท = 
6,120 บาท
 3) ค่าวัสดุ = 
11,095 บาท 
 
  รวมทั้งโครงการ
 19,000 บาท

0

19,000 0 อ.ดลฤดี เพชร
ขว้าง

แผนงานประจ า งานท านุบ ารงุศิลปวัฒนธรรม

ระยะเวลาด าเนิน
  การ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน

ผู้รบัผิด
  ชอบ

ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส
รายการ

หมวดเงิน
กลุ่มเป้าหมายโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้ความส าเรจ็

เป้าหมาย
ความส าเรจ็
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ระยะเวลาด าเนิน

  การ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน

ผู้รบัผิด
  ชอบ

ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส
รายการ

หมวดเงิน
กลุ่มเป้าหมายโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้ความส าเรจ็

เป้าหมาย
ความส าเรจ็

3. โครงการสืบสาน
ประเพณี ปี๋ใหม่เมือง
(รหัส 
ac65-std.cul-3)
คณะ R30.2 
(FON-Cul-R16)

กลุ่มเปูาหมาย 
300 คน 
 1) นักศึกษา
184คน (นศ ชั้น
ปี1และ2)
 2) อาจารย์และ
บุคลากร 95 คน 
 3) ศิษย์เก่า 10 
คน
 4) อาจารย์
อาวุโสและ
ผู้สูงอายุ 11 คน

1. เพื่อสืบสาน
ประเพณีปีใหม่
เมือง
 2. เพื่อแสดง
ความเคารพ 
กตัญํูต่อผู้สูงอายุ
 3.เพื่อสร้าง
สัมพันธภาพ
ระหว่างอาจารย์
อาวุโส อาจารย์ 
ศิษย์เก่า ศิษย์
ป๎จจุบัน และ
ผู้สูงอายุในชุมชน

1.กิจกรรมรดน้ า
 ขอพร อาจารย์
และผู้อาวุโส

1. ร้อยละของ
บุคลากรและ
นักศึกษาที่มีส่วน
ร่วมในกิจกรรม 
  2. ร้อยละของ
ผู้ถอดบทเรียนที่
แสดงถึงความ
เคารพ กตัญํู
ต่อผู้สูงอายุ
 3. จ านวน
ประเด็นที่ได้จาก
การถอด
บทเรียนความ
เคารพ กตัญํู
ต่อผู้สูงอายุ
น าไปสู่แนวปฏบิัติ

1. อย่างน้อย
ร้อยละ 80 
2. อย่างน้อย
ร้อยละ 80
3. ประเด็นการ
ถอดบทเรียน 1 
ประเด็น

27เม.ย. 65 0 0 13,000 0 1) ค่าอาหารว่าง
 35 บาท*279 
คน = 9,765 บ.
 2) ค่าวัสดุ = 
3,235 บ

 รวมทั้งโครงการ
 13000 บาท

0

13,000 0 อ.ดลฤดี เพชร
ขว้าง

4. โครงการบูรณาการ
การท านุ
ศิลปวัฒนธรรมกับ
การจัดการเรียนการ
สอน
(รหัส 
ac65-std.cul-4)
คณะ S38 
(FON-Cul-S20)

กลุ่มเปูาหมาย 
94 คน 
 1)นักศึกษา 
จ านวน 79 คน 
 2) อาจารย์ 15 
คน

1. เพือ่บูรณาการ
การท านุบ ารุง
ศิลปะและ
วฒันธรรมและภมูิ
ป๎ญญาไทย ด้วย
การใช้พืช
สมุนไพรพืน้บ้าน 
มาใช้ในการจดัการ
เรียนการสอนและ
การสร้างเสริม
สุขภาพ 
 2.เพือ่พัฒนา
คุณลักษณะ
บัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒิุ
ระดับอุดมศึกษา
แหง่ชาติ TQF (3 
ด้าน)ได้แก่
 ด้านคุณธรรม
จริยธรรม ด้าน
ทักษะทางป๎ญญา 
ด้านความสัมพันธ์
ระหวา่งบุคคล
และความ

1. บูรณาการการ
ใช้พืชสมุนไพรใน
การดูแลสุขภาพ
กับการเรียนการ
สอน
 2. พัฒนา
ผลิตภณัฑ์จาก
พืชสมุนไพรใน
การดูแลสุขภาพ 
 3. จัด
นิทรรศการให้
ความรู้เกี่ยวกับ
การดูแลสุขภาพ
ด้วยพืชสมุนไพร

1. จ านวน
ประเด็นถอด
บทเรียนที่ได้จาก
การบูรณาการ
การท านุกับการ
เรียนการสอน
 2. จ านวน
ผลิตภณัฑ์พืช
สมุนไพรที่ใช้ใน
การดูแลสุขภาพ
 3. คะแนนเฉล่ีย
การส่งเสริมการ
เรียนรู้ตามกรอบ
TQFและพัฒนา
ศักยภาพทักษะ
การเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 
และอัตลักษณ์
ของนักศึกษา

1. อย่างน้อย 1 
ประเด็น
 2. อย่างน้อย 
กลุ่มละ 1 ชนิด
 3. ≥ 3.51

18-24 ต.ค.64 10,000 0 0 0 1) ค่าจ้างเหมา
เช่ารถ คันละ 
600 บาท*7คัน 
จ านวน = 4,200
 บาท
 2) ค่าวัสดุเป็น
เงิน =5800 บาท 
 
 รวมเป็นเงิน 
10,000 บาท

10,000 อ.สุภาภรณ์ นันตา

30,000 0 13,000 19,000 0 0 62,000 0รวมงบประมาณท านุบ ารงุฯ
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1. โครงการ 
บันไดอาชีพ
(รหัส 
ac65-std.ser-1)
คณะ R19.3 
(FON-Edu-R07)

กลุ่มเปูาหมาย
จ านวน 443 คน
 แบ่งเป็น 
 ปี 1จ านวน105
คน 
 ปี 2จ านวน 79 
คน 
 ปี 3 จ านวน 99
 คน 
 ปี 4 จ านวน 
160 คน

1. เพื่อให้
นักศึกษามี
ความรู้และได้รับ
ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ในการ
เตรียมความ
พร้อมกับการ
เรียนวิชาชีพ
พยาบาล
 2. เพื่อให้
นักศึกษาได้รับ
ข้อมูลเกี่ยวกับ
แหล่งงานและ
ความก้าวหน้าใน
วิชาชีพพยาบาล
 3. เพื่อปลูกฝ๎ง
ให้นักศึกษาเกิด
ทัศนคติที่ดีต่อ
วิชาชีพพยาบาล

กิจกรรมที่1.จัด
ประชุมเตรียม
ความพร้อม
นักศึกษาในการ
เข้าสู่วิชาชีพ
พยาบาล
กิจกรรมที่ 2. พี่
สอนน้อง
กิจกรรมที่ 3 
สร้างทัศนคติที่ดี
ต่อวิชาชีพ
พยาบาล
กิจกรรมที่ 4 
ให้บริการปรึกษา
ในการศึกษาและ
การประกอบ
วิชาชีพ
กิจกรรมที่ 5 ให้
นักศึกษาเขียน
บันไดอาชีพของ
ตนเอง

1. ร้อยละของ
นักศึกษาที่เป็น
กลุ่มเปูาหมายมี
ผลการประเมิน
การได้รับความรู้
และข้อมูลในการ
เตรียมความ
พร้อมเพื่อก้าวสู่
การเรียนวิชาชีพ
พยาบาลใน
ระดับมากขึ้นไป
 2. ร้อยละของ
นักศึกษาที่เป็น
กลุ่มเปูาหมายมี
ผลการประเมิน
ทัศนคติต่อการ
เรียนวิชาชีพ
พยาบาลใน
ระดับมากขึ้นไป
 3. คะแนน
ความพึงพอใจ
ของนักศึกษาต่อ
การจัดกิจกรรม≥

1. ร้อยละ 80 
2. ร้อยละ 80 
3. ≥ 3.51

ตค.64-มค. 
65

0 10,000 0 0 1) ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 3
 คน* 3 ชม.*600 = 5,400 บาท
 2) ค่าเดินทางวิทยากร เป็นเงิน 
4,000 บาท
 3) ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร 600 
บาท
  รวมเป็นเงิน 10,000 บาท

0 10,000 0 อ.พัชรบูรณ์

2. โครงการ
อบรมฟื้นฟู
ความรู้และ
ทักษะทางการ
พยาบาลส าหรับ
ศิษย์เก่า 
ประจ าปี
งบประมาณ 
2565
(รหัส 
ac65-std.ser-2)
คณะ R27.1

กลุ่มเปูาหมาย 
ศิษย์เก่าที่ส าเร็จ
การศึกษา ในปี
การศึกษา 2564
 จ านวน 160 คน
  

1. จัดอบรมฟื้นฟู
ความรู้เพื่อ
เตรียมสอบขอรับ
ใบประกอบ
วิชาชีพส าหรับ
ศิษย์เก่า

1. จัดสัมมนา
วิชาการ
 2. อภปิราย
แลกเปล่ียนเรียนรู้
 3. วิเคราะห์
แนวทางการสอบ
เพื่อขึ้นทะเบียน
ผู้ประกอบ
วิชาชีพทางการ
พยาบาล

1. ร้อยละของ
ศิษย์เก่าที่ผ่าน
เกณฑ์การสอบ
ขอรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
ของสภาการ
พยาบาล

1. ร้อยละ 80 14 - 21 มี.ค.
 65

0 176,000 0 0 1. ค่าอาหารว่าง 35 บาท*2 มื้อ*8
 วัน*160 คน =89,600 บาท 
 2. ค่าเดินทางวิทยากร 17,000 
บาท
 3. ค่าที่พักอัตรา 1,200 บาท* 8 
คืน เป็นเงิน 9,600 บาท
 4. ค่าวิทยากร 600 บาท*10 
ชม.*8 วันเป็นเงิน 48,000 บาท
 5. ค่าน้ ามันเชื้อ้เพลิง เป็นเงิน 
2,000 บาท
 6. ค่าเหมาจ่ายถ่ายเอกสาร เป็น
เงิน 1,800 บาท
 7. ค่าสมทบสมาคมศิษย์ เป็นเงิน
 8,000 บาท
 ใช้เงินจากการลงทะเบียน 160 
คน*1,100 บาท = 176,000 บาท

0

0 176,000 อ.เกศินี การสม
พจน์

งานบรกิารนักศึกษา

โครงการ กลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กิจกรรม
ผู้รบัผิด
  ชอบ

ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส
รายการ

หมวดเงิน
รายละเอียดการใช้เงิน

ตัวชี้ความส าเรจ็
เป้าหมาย

ความส าเรจ็

ระยะเวลา
ด าเนิน
  การ

งบประมาณ
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โครงการ กลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กิจกรรม
ผู้รบัผิด
  ชอบ

ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส
รายการ

หมวดเงิน
รายละเอียดการใช้เงิน

ตัวชี้ความส าเรจ็
เป้าหมาย

ความส าเรจ็

ระยะเวลา
ด าเนิน
  การ

งบประมาณ

3. โครงการ
ประชุมวิชาการ
ส าหรับศิษย์เก่า 
ประจ าปี
งบประมาณ 
2565
(รหัส 
ac65-std.ser-3)
คณะ R27.2

กลุ่มเปูาหมาย 
ศิษย์เก่าและผู้ที่
สนใจ จ านวน 
100 คน

1. เพื่อเพิ่มพูน
วิชาการทางการ
พยาบาลส าหรับ
ศิษย์เก่าและ
แลกเปล่ียน
ความรู้ส าหรับ
ศิษย์เก่า
 2. เพื่อเป็นเวที
ส าหรับ
แลกเปล่ียน
เรียนรู้ ในการ
ปฏบิัติงานเชิง
วิชาชีพพยาบาล
ของศิษย์เก่า
 3. เพื่อเป็น
ช่องทางให้
ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์แก่ศิษย์
เก่า เพื่อส่งเสริม
สัมพันธ์ภาพที่ดี
กับศิษย์เก่า

1. ประชุมวิชาการ
 2. อภปิราย
แลกเปล่ียนเรียนรู้
 3. กิจกรรม
สร้างสัมพันธ์ภาพ

1. ร้อยละของผู้
ร่วมโครงการที่
เข้ารับความรู้
เพิ่มขึ้น
 2. ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมได้รับ
ประโยชน์เพิ่มขึ้น
 3. ร้อยละของ
ศิษย์เก่าที่มีพึง
พอใจ

1.ร้อยละ 80
2. ร้อยละ 80

16-18 ธค.64 150,000 0 0 0 รายรับ
 1. ค่าลงทะเบียน 100 คน*1,500 
บาท เป็นเงินทัง้ส้ิน 150,000 บาท
รายจา่ย
 1. ค่าวทิยากรกลุ่ม 600 บาท*3 
ชม*3 วนั*3คน เป็นเงิน 16,200 
บาท 
 2.ค่าวทิยากร 1,200 บาท*8ชม.*3 
วนั เป็นเงิน 28,800 บาท 
 3. ค่าเดินทางวทิยากร 24,000 บาท 
 4. ค่าทีพ่ักอัตรา 1,200 บาท*3 
คืน*3 หอ้ง เป็นเงิน 10,800 บาท 
 5. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง เป็นเงิน 
2,000 บ.
 6. ค่าอาหารและอาหารวา่ง 270 
บาท*3 วนั*100 คน = 81,000 บาท 
 7. ค่าเหมาจา่ยถ่ายเอกสารเป็นเงิน 
4,000.บาท
 8.ค่าธรรมเนียม CNEU เป็นเงิน 
2,000 บาท 
 9. ค่าวสัดุ 17,200 บาท 
 10. ค่าบ ารุงสถานที ่5,000 บาท*3
วนั เป็นเงิน 15,000 บาท

0 0 150,000 อ.เกศินี การสม
พจน์

4. โครงการ
เสริมสร้าง
จิตส านึกเพื่อส่ง
ต่อโอกาสทาง
การศึกษา
(รหัส 
ac65-std.ser-4)
คณะ R27.3

นักศึกษาที่ยื่นกู้ 
กยศ.
ชั้นปีที่ 2 จ านวน
 28 คน 
ชั้นปี 3 จ านวน 
63 คน 
ชั้นปี 4 จ านวน 
90 คน

1. เพื่อให้
นักศึกษาที่ได้รับ
เงินกู้ยืมเพื่อ
การศึกษา มี
ความตระหนัก
และรับผิดชอบ
ในการช าระคืน
เงินกองทุนกู้ยืม
เงินเพื่อการศึกษา 
 2. เพื่อให้
นักศึกษามี
แนวทางในการ
บริหารการเงิน
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 3. เพื่อให้ให้มี
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมายเบื้องต้น
ในการกู้ยืมและ
ชดใช้ทุน

1.จัดประชุมให้
ความรู้เกี่ยวกับ
การช าระหนี้
กองทุน กยศ.
 

1. ร้อยละของ
นักศึกษาที่เป็น
กลุ่มเปูาหมายมี
ความรู้และได้รับ
ข้อมูลในการ
ชดใช้กองทุนเงิน
กู้ยืมเพื่อ
การศึกษาเพิ่มขึ้น
 2. ร้อยละของ
นักศึกษาที่เป็น
กลุ่มเปูาหมายมี
ทัศนคติและ
ได้รับข้อมูลใน
การชดใช้กองทุน
เงินกู้ยืมเพื่อ
การศึกษาเพิ่มขึ้น
 3. ร้อยละของ
นักศึกษาที่มี
ความพึงพอใจ
ต่อการจัด
กิจกรรม< 3.51 
ขึ้นไป

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

6 ต.ค. 64 7,000 0 0 รายรับ
 1. งบประมาณการ กยศ. 
 
 รายจ่าย
 1. ค่าอาหารว่าง จ านวน 181 คน
 *35 บาท รวมเป็นเงิน 7000บาท

0 0 7,000 อ.นครินทร์
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โครงการ กลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กิจกรรม
ผู้รบัผิด
  ชอบ

ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส
รายการ

หมวดเงิน
รายละเอียดการใช้เงิน

ตัวชี้ความส าเรจ็
เป้าหมาย

ความส าเรจ็

ระยะเวลา
ด าเนิน
  การ

งบประมาณ

5. โครงการ
เสริมสร้างวินัย
นักศึกษาพยาบาล
(รหัส 
ac65-std.ser-5)
คณะ R20 
(FON-Edu-R08)

กลุุุ่มเปูาหมาย
นักศึกษา
พยาบาลทุกชั้นปี
ชั้นปีที่ 1 จ านวน
 105 คน
ชั้นปีที่ 2 จ านวน
 79 คน
ชั้นปีที่ 3 จ านวน
 99 คน
ชั้นปีที่ 4 จ านวน
 1160 คน
รวมทั้งหมด 443
 คน

1. เพื่อให้
นักศึกษาได้มี
การทบทวน
ระเบียบวินัย
ร่วมกันในแต่ละ
ชั้นปี
2. เพื่อให้
นักศึกษาได้มี
ส่วนร่วมในการ
ก าหนดระเบียบ
วินัยในการอยู่
ร่วมกัน 
3. เพื่อให้
นักศึกษามี
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
ระเบียบวินัยของ
วิทยาลัยน าสู่
การปฏบิัติใน
การอยู่ร่วมกัน

1. จัดประชุม
กลุ่มย่อย เพื่อ
วิเคราะห์ป๎ญหา
ทางด้านวินัย
นักศึกษา 
2. ทบทวนและ
ก าหนดระเบียบ
วินัยในการ
ปฏบิัติตนของ
นักศึกษา
3. จัดท าคู่มือ
นักศึกษา
4.จัดกิจกรรม 
นักศึกษาร่วมใจ
เสริมสร้างวินัย
ให้กับตนเอง

1. ร้อยละของ
นักศึกษามี
ความรู้และความ
เข้าใจในการ
สร้างวินัยการอยู่
ร่วมกันในระดับ
ที่มากขึ้นไป
2. คะแนนความ
พึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการ
จัดกิจกรรม≥ 
3.51

1. ร้อยละ 80
2. คะแนน ≥ 
3.51 

ตค.64-มค.65 19,470 0 0 0 1.ค่าเหมาจ่ายถ่ายเอกสาร 1000 
บาท
2. ค่าอาหารว่าง จ านวน 442 
คน* 1 มื้อๆ*35 บาท เป็นเงิน 
15,470 บาท 
3. ค่าคู่มือ 100 บาท*30 เล่ม เป็น
เงิน 3,000 บาท
 รวมเป็นเงิน 19470 บาท

19,470 0 อ.สุทธินี นันทฤทธิ์

169,470 193,000 0 0 0 0 29,470 333,000รวมงบประมาณงานบรกิารนักศึกษา
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ
1.โครงการจัดหา
หุ่น ครุภัณฑ์และ
วสัดุทาง
การแพทย์
ส าหรับ
ห้องปฏิบัติการ
(รหัส 
ac65-lab-1)
คณะ R13.1 
(FON-Edu-S11)

นักศึกษา
พยาบาลศาสตร์ 
ชั้นปีที่ 1- 4

เพื่อจัดหา
ครุภัณฑ์
การแพทย ์
และวสัดุ
อปุกรณ์ให้
เพียงพอต่อการ
เรียนการสอน

1. ส ารวจวัสดุครุภัณฑ์
ทางการแพทยเ์พื่อ
เตรียมความพร้อมใน
การจัดการเรียนการ
สอนให้เหมาะสมต่อ
จ านวนนักศึกษา
2. วางแผนการจัดหา
วัสดุ ครุภัทณ์และ
ประเมินราคา
โดยประมาณ
3.ประสานงานกบัฝุาย
พสัดุเพื่อด าเนินการ
จัดหาต่างๆให้
เหมาะสมตามระเบียบ
ราชการ
4.บริหารโครงการและ
ตรวจสอบลงข้อมูลการ
ใช้เงินในการใช้
งบประมาณ
5.ตรวจสอบวัสดุและ
ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
 ที่ได้รับ 
6. ประชาสัมพนัธ์
ครุภัณฑ์ใหม่ๆ 
7. สรุปโครงการ

1.ระดับความพึง
พอใจของ
นักศึกษาต่อส่ิง
สนับสนุนการ
เรียนรู้ ประจ าปี
การศึกษา 2564
2.ข้อเรียกร้อง/
อบุัติการณ์ความ
ไม่เพียงพอ ของ
ห้องปฏิบัติการฯ
 มีหุ่น ครุภัณฑ์
การแพทยแ์ละ
วสัดุอปุกรณ์

1.ไม่ต่ ากวา่ 3.51
 จากคะแนนเต็ม
 5

2. ต่ ากวา่ 5 
อบุัติการณ์ต่อปี

1 ต.ค.64 - 31 
ก.ย.65

 1.ค่าครุภัณฑ์ทาง
การแพทย ์995,602 บาท
 2. ค่าวสัดุทางการแพทย์
และวสัดุส านักงาน 
185,879 บาท
3. น้ ายาเคมี 17,150 บ. 
4. ค่าจ้างเหมาบริการตัด
เยบ็ผ้า 4,100 บ.

รวม 1,202,731 บาท

1,202,731 อ.อรทัย แซ่ต้ัง /
 คุณมณีรัตน์ มี
เมล์

2. โครงการ
บ ารุงรักษา
ครุภัณฑ์ใน
ห้องปฏิบัติการ
(รหัส 
ac65-lab-2)
คณะ R13.2 
(FON-Edu-S11)

นักศึกษา
พยาบาลศาสตร์ 
ชั้นปีที่ 1- 4

เพื่อตรวจสอบ
และ
บ ารุงรักษาครุ
ภัณฑใน
ห้องปฏิบัติการ
ใช้งานได้อยา่ง
มีประสิทธภิาพ

1. สอบเทียบครุภัณฑ์
 2. ซ่อมแซมอปุกรณ์
ในห้องปฏิบัติการ
 3. ประเมินและจัดหา
กา๊ซออกซิเจนส าหรับใช้
ในการเรียนการสอน

1. ร้อยละ
อปุกรณ์มีการ
พร้อมใช้

ร้อยละ 100 1 ต.ค.64 - 31 
ก.ย.65

0 1,000 39,000 0 1. ค่าสอบเทียบครุภัณฑ์
การแพทย ์1,000 บ. 
 2. ค่าซ่อมแซมอปุกรณ์ใน
ห้องปฏิบัติการ 38000 บ. 
                 - ชุดสวติช์
ควบคุมการปรับเตียงคลอด
 6,800 บาท                 
         -หุ่นเด็ก 1000 
บาท                    - หุ่น
เชิงกรานคลอดคร่ึงตัว  
20,000 บาท                
                      - หุ่น
ปลอกแขนให้น้ าเกลือ  
3,500 บาท                  
                    -  ค่า
บ ารุงรักษาเคร่ืองมือ เช่น
เคร่ืองวดัความดันโลหิต 
เคร่ืองชั่งน้ าหนัก 
เคร่ืองตรวจหู ตา คอ จมูก 
เป็นต้น 6,700 บาท
  3. ค่าเติมกา๊ซออกซิเจน 
1,000 บ.
  รวมทั้งส้ิน 40,000 บาท

40,000 0 0

0 40,000 1,202,731 0

แผนงานประจ า งานห้องปฏิบัติการ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

รวมงบประมาณงานห้องปฏิบัติการ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงนิ ผู้รบัผิด
  ชอบที่ตั้งไว้เบิกจา่ยตามไตรมาส รายการเบิกจา่ย หมวดงบประมาณ

โครงการ กลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้ความส าเรจ็ เป้าหมาย
ความส าเรจ็
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ
1.โครงการจัดหา
ต าราและส่ือ
ส่ิงพิมพ์
(รหัส 
ac65-lib-1)
คณะ R13.3 
(FON-Edu-S11)

เพื่อจัดหา
ทรัพยากร
สารสนเทศที่
ทันสมัยให้
เพียงพอและ
พร้อมใช้

1. จัดซ้ือหนังสือ
ต าราเข้า
ห้องสมุดทั้ง
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
และ
ส่ือการศึกษาอืน่ๆ
  2. จัดซ้ือ
ส่ิงพิมพ์ต่อเนื่อง
ไทย ได้แก่
วารสารวชิาชีพ
นิตยสาร 
หนังสือพิมพ์
  3. จัดซ้ือ
วารสารวชิาชีพ
ต่างประเทศ

1ระดับความพงึ
พอใจของ
นักศึกษาและ
อาจารยต่์อส่ิง
สนับสนุนการ
เรียนรู้ด้าน
ห้องสมุดประจ าปี
การศึกษา 2564 
  2.ห้องสมุดมี
ทรัพยากร
สารสนเทศที่
ทันสมัยเพยีงพอ
พร้อมใช้

1ไม่ต่ ากวา่ 3.51
 จากคะแนนเต็ม
 5
  2.ตามเกณฑ์
สภาการพยาบาล

1 ต.ค.64 -
 30 ก.ย.65

154,500 266,500 254,500 4,500 1. จัดซ้ือหนังสือ ต าราเข้า
ห้องสมุด ทั้งภาษาไทย 
ภาษาต่างประเทศและ
ส่ือการศึกษาอืน่ๆ รวม 
502,000 บาท เงินรายได้ 
(ไตร2) 252,000 และ (ไตร 
3) 250,000) 
  2. จัดซ้ือส่ิงพมิพต่์อเนื่อง
ไทย ได้แกว่ารสารวิชาชีพ
นิตยสาร หนังสือพมิพ ์เงิน
รายได้27,000 (ไตร 1-4) 
4,535/ไตร และ (ไตร2,3) 
4,430/ไตร
  3. จัดซ้ือวารสารวิชาชีพ
ต่างประเทศ 150,000 บาท 
(เงินรายได้) (ไตร 2) 
  รวมทั้งส้ิน 680,000 บาท

680,000 0 นนทิยา เสมอเชื้อ 
 นันท์นภัส ทา
ลายา

2. โครงการ
พัฒนาระบบ
บริการห้องสมุด 
(รหัส ac65-lib-2)
คณะ R13.4 
(FON-Edu-S11)

เพื่อบริการ
สนับสนุนการ
เรียนการสอน
และวจิัยของ
วทิยาลัย

1. จัดหา
โปรแกรม
ห้องสมุดทดแทน
โปรแกรมUlibm

1.ระดับความพงึ
พอใจของอาจารย์
ต่อส่ิงสนับสนุน
การเรียนรู้ด้าน
ห้องสมุด ประจ าปี
การศึกษา 2564 
 2. ห้องสมุดมี
ฐานข้อมูลวารสาร
และหนังสือ
ออนไลน์
ภาษาต่างประเทศ 
  3. มีโปรแกรม
ห้องสมุดทดแทน
โปรแกรมUlibm

1.ระดับคะแนน
ไม่ต่ ากวา่ 3.51 
จากคะแนนเด็ม 
5 คะแนน  2. มี
ฐานข้อมูล
วารสารและ
หนังสือออนไลน์
(e-journal,e-bo
ok)ไม่น้อยกวา่ 1
 ฐาน  3.มี
โปรแกรม
ห้องสมุดที่มี
ระบบปฏิบัติการ
รองรับการ
สืบค้นฐานข้อมูล
หนังสือออนไลน์
(e-book)ภาษาไท
ย

1 ต.ค.64 - 30 
ก.ย.65

400,000 0 0 1. โปรแกรมห้องสมุดไตร
มาส1  (เงินรายได ้
400,000)

0

400,000 0 นนทิยา เสมอเชื้อ 
 นันท์นภัส ทา
ลายา

554,500 266,500 254,500 4,500 0 0 1,080,000 0

แผนงานประจ า ห้องสมุด
ระยะเวลา
ด าเนินการ

รวมงบประมาณแผนประจ างานห้องสมุด

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงนิ ผู้รบัผิด
  ชอบที่ตั้งไว้เบิกจา่ยตามไตรมาส รายการเบิกจา่ย หมวดงบประมาณ

โครงการ กลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้ความส าเรจ็ เป้าหมาย
ความส าเรจ็
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แผนปฏิบตัิการฝ่ายบรหิารตอบสนอง

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 2  การสร้างองค์ความรู้และนวตกรรมด้านสุขภาพเพื่อพฒันาสุขภาวะของชุมชนและสังคมอาเซียน
เปา้ประสงค์ 3 มีผลงานวจิัย ผลงานวชิาการและ นวตกรรมที่มีคุณภาพสามารถน าไปใช้ประโยชน์เพื่อพฒันาสุขภาวะชุมชนและสังคมอาเซียน
กลยุทธ์ 3  ยกระดับคุณภาพผลงานวชิาการ วจิัยและนวตกรรม

ตัวชี้วัดความส าเรจ็ของแผนกลยุทธ์

KPI 5  จ านวนผลงานวจิัยและผลงานวชิาการและนวตกรรม ที่น าไปใช้ประโยชน์ในการพฒันาสุขภาวะชองชุมชนและ/หรือสังคม (1)
KPI 6  สัดส่วนของเงินทุนวจิัยภายนอกต่อทุนวจิัยภายใน (10:90)
KPI 7  จ านวนผลงานวจิัย ผลงานวชิาการและนวตกรรม ที่ท าร่วมกับมหาวทิยาลัย/หน่วยงานใน/และ/หรือต่างประเทศ (1)

แผนงานที่ 3  ยกระดับคุณภาพผลงานวชิาการ วจิัยและนวตกรรม
 PI จ านวนผลงานวจิัยที่เกิดจากความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการพฒันาชุมชน (1)

วิธีประเมินความส าเรจ็  ประเมินตามตัวชี้วดัความส าเร็จเมื่อส้ินสุดปีการศึกษาหรือ ปีงบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม       จ านวนโครงการ 2 โครงการ
กลยุทธ์ 3  ยกระดับคุณภาพผลงานวชิาการ วจิัยและนวตกรรม

KPI 8  จ านวนผลงานวจิัยและผลงานวชิาการที่ตีพมิพใ์นวารสารระดับชาติ/นานาชาติ (22)
แผนงานที่ 4    ส่งเสรมิการเผยแพรผ่ลงานงานวิชาการ วิจัยและนวตกรรม

PI จ านวนผลงานวจิัยและ ผลงานวชิาการที่เผยแพร่มีการน ามาใช้ประโยชน์ต่อ วทิยาลัย/ชุมชน/สังคม (1)
วิธีประเมินความส าเรจ็  ประเมินตามตัวชี้วดัความส าเร็จเมื่อส้ินสุดปีการศึกษาหรือ ปีงบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม       จ านวนโครงการ 1 โครงการ

ประเด็นยุทธศาสตร ์3 การพฒันาศูนยก์ารเรียนรู้ระดับสากลด้านบริการวชิาการและให้บริการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขเพื่อสุขภาวะชุมชนและสังคมอาเซียนที่ยัง่ยนื
เปา้ประสงค์ 4  เป็นศูนยก์ลางการพฒันาบุคลากรด้านสุขภาพที่ได้รับการยอมรับ ระดับชาติหรือนานาชาติ
กลยุทธ์ที่ 4  ยกระดับคุณภาพการบริการวชิาการแก่สังคม

kPI 9 จ านวนหลักสูตรการฝึกอบรมใหม่ที่ได้มาตรฐานและตอบสนองความต้องการระบบสุขภาพระดับชาติ (1)
kPI 10 ร้อยละหลักสูตรการฝึกอบรมที่มีค่า NPS มากกวา่ 7 ขึ้นไป (ร้อยละ 20)

แผนงานที่ 5 ยกระดับคุณภาพการบริการวชิาการแก่สังคม
PI  ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามหลักสูตรฝึกอบรมของวทิยาลัยอยูใ่นระดับดีขึ้นไป

วิธีประเมินความส าเรจ็  ประเมินตามตัวชี้วดัความส าเร็จเมื่อส้ินสุดปีการศึกษาหรือ ปีงบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม       จ านวนโครงการ 2 โครงการ

แผนปฏิบตัิการฝ่ายวิจัยและบรกิารวิชาการประจ าปงีบประมาณ 2565

พันธกิจที่ 5 ส่งเสริมให้เกิดโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตามความต้องการของชุมชน
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ
1.โครงการพัฒนาศักยภาพ
อาจารย์ด้านการวิจยัและ
นวัตกรรมเพือ่เสริมสร้างสุข
ภาวะชุมชน
(รหสั re65-stg3-plan3-1)
คณะ S32 (FON-Res-S13)

1.อาจารย์
นักวิจยัหน้าใหม่
2.อาจารย์
นักวิจยั
ที่มีประสบการณ์

1.เพือ่กระตุ้น
และส่งเสริม
ศักยภาพ
อาจารย์นักวิจยั
หน้าใหม่ เพือ่
สร้างความ
เชี่ยวชาญ
เฉพาะสาขา
2.เพือ่สนับสนุน
อาจารย์นักวิจยั
ที่มี
ประสบการณ์
ในการพัฒนา
และด าเนิน
โครงการวิจยัที่
มีผลกระทบสูง
เพือ่เสริมสร้าง
สุขภาวะชุมชน 
3.เพือ่สร้าง
เครือข่ายความ
ร่วมมือด้านการ
วิจยัและการ

1.จดัประชุม/สัมมนา
ในพัฒนาศักยภาพ
อาจารย์นักวิจยัหน้า
ใหม่ เพือ่สร้างความ
เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา
2.จดัประชุม/สัมมนา
 อาจารย์นักวิจยัที่มี
ประสบการณ์ในการ
พัฒนาและด าเนิน
โครงการวิจยัที่มี
ผลกระทบสูงด้าน
การจดัการโรคเร้ือรัง
และด้านอื่นๆที่
เกี่ยวข้องเพือ่
เสริมสร้างสุขภาวะ
ชุมชน 
3.พัฒนาระบบก ากบั
ติดตามการ
ด าเนินงาน การ
พัฒนาศักยภาพ
อาจารย์นักวิจยัหน้า
ใหม่ และอาจารย์

1.จ านวน
โครงการวิจยั
หรือนวัตกรรม
ของนักวิจยัหน้า
ใหม่ 
2.จ านวน
โครงการวิจยั
หรือนวัตกรรม
ของอาจารย์ที่มี
ประสบการณ์
ในการวิจยัที่มี
ผลกระทบสูง
ด้านการจดัการ
โรคเร้ือรังและ
ด้านอื่นๆ 
3.จ านวนร้อย
ละของ
โครงการวิจยัที่
ได้รับทุน
สนับสนุนทั้ง
จากแหล่งทุน
ภายในหรือ

1.จ านวน
นักวิจยัหน้า
ใหม่ที่เปน็
หวัหนุ้าโครงการ
 (อย่างน้อย
ภาควิชาละ 1 
เร่ือง)
2.จ านวน
อาจารย์ที่มี
ประสบการณ์ที่
เปน็หวัหน้า
โครงการวิจยัที่
มีผลกระทบสูง 
(1)
3.จ านวนร้อย
ละของ
โครงการวิจยัที่
ได้รับทุน
สนับสนุนทั้ง
จากแหล่งทุน
ภายในหรือ
ภายนอก (1)

1 ต.ค. 64- 30 
ก.ย. 65

19,020 0 14,400 0 กจิกรรมที่ 1 การประชุม อบรมการพฒันา
ศักยภาพอาจารย์นักวิจยัหน้าใหม่
ตอบแทนวิทยากร 8 ชั่วโมงๆ ละ 1,200 
บาท จ านวน 9,600 บาท 
ค่าอาหารว่าง  36 คน มื้อละ 35 บาท*2 
มื้อ จ านวน 2,520 บาท 
ค่าอาหารกลางวัน  36 คน มื้อละ 150 
บาท จ านวน  5,400 บาท 
ค่าเหมาจา่ยถ่ายเอกสาร 1,500 บาท 
รวมเปน็เงิน 19,020 บาท 
กจิกรรมที่ 2 การประชุม อบรม อาจารย์
นักวิจยัที่มีประสบการณ์
ตอบแทนวิทยากร 8 ชั่วโมงๆ ละ 1,200 
บาท จ านวน 9,600 บาท 
ค่าอาหารว่าง  15 คน มื้อละ 35 บาท*2 
มื้อ จ านวน 1,050 บาท 
ค่าอาหารกลางวัน  15 คน มื้อละ 150 
บาท จ านวน  2,250 บาท 
ค่าเหมาจา่ยถ่ายเอกสาร 1,500 บาท 
รวมเปน็เงิน 14,400 บาท
 

รวมเปน็เงินทั้งหมด 33,420 บาท 

33,420 0 ดร.ปรัศนี

19,020 0 14,400 0 33,420 0

แผนงานที ่3 เรง่รดัการผลิต เผยแพรผ่ลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และนวัตกรรมการเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ชมุชนเพ่ือพัฒนาสุขภาวะชมุชน
PI จ านวนผลงานวิจัยทีเ่กิดจากความรว่มมือกับหน่วยงานภายนอกและสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในการพัฒนาชมุชน (1)

ผู้รบัผิด
  ชอบ

ประเด็นยทุธศาสตร ์2 การสรา้งองค์ความรูแ้ละนวัตกรรมด้านสุขภาพเพ่ือพัฒนาสุขภาวะของชมุชนและสังคมอาเซียน
เป้าประสงค์ 3 มีผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและ นวัตกรรมทีม่ีคุณภาพสามารถน าไปใชป้ระโยชน์เพ่ือพัฒนาสุขภาวะชมุชนและสังคมอาเซียน
กลยทุธท์ี ่3 เรง่รดัการผลิต เผยแพรผ่ลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และนวัตกรรมการเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ชมุชนเพ่ือพัฒนาสุขภาวะชมุชน
KPI 5 จ านวนผลงานวิจยัและผลงานวิชาการและนวัตกรรม ที่น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสุขภาวะของชุมชนและ/หรือสังคม (1)
KPI 7 จ านวนผลงานวิจยั ผลงานวิชาการและนวัตกรรม ที่ท าร่วมกบัมหาวิทยาลัย/หน่วยงานใน/และ/หรือต่างประเทศ (2)

รายการเบิกจ่าย
หมวดงบประมาณระยะเวลา

ด าเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใชเ้งิน
ทีต่ั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส

รวมงบประมาณแผนงานที่3

เป้าหมาย
ความส าเรจ็โครงการ กลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชีค้วามส าเรจ็
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ
1.โครงการเร่งรัดการ
ผลิตผลงานวิชาการ
ประจ าปงีบประมาณ 
2565
(รหสั 
re65-stg3-plan4-1)
คณะ S34 
(FON-Res-S13)

อาจารย์ และ
นักวิจยัของ
วิทยาลัย
พยาบาล
บรมราชชนนี 
พะเยา จ านวน 
51 คน

1. เพือ่
สนับสนุนทุน
วิจยัแกอ่าจารย์
ประจ า
2. เพือ่จดัหา
ผู้ทรงคุณวุฒิใน
การช่วยเหลือ
นักวิจยัในการ
พัฒนานิพนธ์
ต้นฉบบั เพือ่
เผยแพร่ใน
ระดับชาติหรือ
นานาชาติ

1. สนับสนุน
ทุนการผลิต
ผลงานวิจยัแก่
อาจารย์ประจ า
ที่มีการเสนอ
โครงร่างวิจยัที่
ได้รับการ
พิจารณา
2. สนับสนุน
ค่าธรรมเนียม
ตีพิมพ์เผยแพร่
 ทั้งในระดับชาติ
 และระดับ
นานาชาติ
3. สนับสนุน
ค่าจา้งแปล
นิพนธ์ต้นฉบบั
เปน็
ภาษาองักฤษ 
และตรวจสอบ
ความถูกต้อง
ของภาษา

1. จ านวนเงินที่
รับการจดัสรร
เพือ่ผลิตผล
งานวิจยัภายใน
หรือภายนอก
2. ร้อยละของ
อาจารย์ประจ า
ที่มีผลงานวิจยั 
หนังสือ ต ารา ที
ได้รับการ
เผยแพร่
3. จ านวน
ผลงานวิจยัและ
ผลงานวิชาการ
ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่
ใน
วารสารวิชาการ
ระดับชาติ/
นานาชาติ

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

1 ต.ค. 64-
  ก.ย. 65

200,000 200,000 200,000 350000 กจิกรรมที่1.        สนับสนุนทุนการผลิต
ผลงานวิจยัแกอ่าจารย์ประจ าที่มีการเสนอโครง
ร่างวิจยัที่ได้รับการพิจารณา 
1.1        ทุนสนับสนุนการผลิตผลงานวิจยั เปน็
เงิน 800,000 บาท
1.2        ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิอา่นต ารา 
20,000  บาท
รวมเปน็เงิน 820,000 บาท
กจิกรรมที่ 2. สนับสนุนค่าธรรมเนียมตีพิมพ์
เผยแพร่ ทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
 2.1 ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์เผยแพร่จ านวน  
เปน็เงิน 110,000 บาท
รวมเปน็เงิน 110,000 บาท
กจิกรรมที่3. สนับสนุนค่าจา้งแปลนิพนธ์ต้นฉบบั
เปน็ภาษาองักฤษ และตรวจสอบความถูกต้อง
ของภาษา
3.1 ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญด้าน
ภาษาต่างประเทศในการตรวจสอบคุณภาพ
ผลงาน เปน็เงิน 20,000 บาท
รวมเปน็เงินทั้งหมด   950,000 บาท

950,000 - ดร.ปรัศนี

200,000 200,000 200,000 350000 950,000

แผนงานที ่4 ส่งเสรมิการเผยแพรผ่ลงานงานวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม
PI จ านวนผลงานวิจยัและ ผลงานวิชาการที่เผยแพร่มีการน ามาใช้ประโยชน์ต่อ วิทยาลัย/ชุมชน/สังคม (1)

ผู้รบัผิด
  ชอบ

หมวดงบประมาณ

ประเด็นยทุธศาสตร ์2 การสรา้งองค์ความรูแ้ละนวัตกรรมด้านสุขภาพเพ่ือพัฒนาสุขภาวะของชมุชนและสังคมอาเซียน
เป้าประสงค์ 3 มีผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และนวัตกรรมทีม่ีคุณภาพสามารถน าไปใชป้ระโยชน์เพ่ือพัฒนาสุขภาวะชมุชนและสังคมอาเซียน
กลยทุธท์ี ่3 เรง่รดัการผลิต เผยแพรผ่ลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และนวัตกรรมการเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ชมุชนเพ่ือพัฒนาสุขภาวะชมุชน
KPI 6 สัดส่วนของเงินทุนวิจยัภายนอกต่อทุนวิจยัภายใน(20:80)
KPI 8 จ านวนผลงานวิจยัและผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ/นานาชาติ (22)

ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใชเ้งิน
ทีต่ั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส

รายการเบิกจ่าย

รวมงบประมาณแผนงานที่4

กลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชีค้วามส าเรจ็
เป้าหมาย

ความส าเรจ็โครงการ
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ
1.โครงการ
ยกระดับ
คุณภาพการ
บริการวิชาการ
แก่สังคม
(รหสั 
re65-stg4-pla
n5-1)
คณะ S36 
(FON-Ser-S17)

1.พยาบาล
วิชาชีพที่
ปฏบิติังานใน
ต าแหน่ง
ผู้บริหาร
ทางการ
พยาบาล 
จ านวน 40 คน 
2. 
คณะกรรมการ
พัฒนา
หลักสูตรฌฉพาะ
ทางสาขา
บริหารการ
พยาบาลจ านวน
 20 คน 3. 
อาจารย์ในกลุ่ม
วิชาบริหารการ
พยาบาล  
จ านวน 10 คน  
 รวมเปน็ 70 คน

1. เพื่อพัฒนา
ศูนย์การเรียนรู้
และเครือข่าย
บริการวิชาการ 
2. เพื่อพัฒนา
หลักสูตรที่เกิด
จากความ
ร่วมมือระหว่าง
เครือข่าย
บริการที่รองรับ
ระบบบริการ
สุขภาพ และสุข
ภาวะชุมชน
3. เพื่อพัฒนา
หลักสูตรที่
ตอบสนอง
ความต้องการ
ของระบบ
สุขภาพ และ
ส่งเสริมความ
เชี่ยวชาญของ
อาจารย์

1. ประชุม 
online 
คณะกรรมการ
เพื่อพัฒนา
หลักสูตรการ
อบรมระยะส้ัน
2. พัฒนา
หลักสูตรการ
อบรมระยะส้ัน 
จ านวน 1 สาขา
 คือ การ
พยาบาลเฉพาะ
ทางสาขา
บริหารการ
พยาบาล
3. จัดอบรมครูพี่
เล้ียงสาขา
บริหารการ
พยาบาล แบบ 
New normal 
แบบผสมผสาน 
Blended 2 

1. จ านวน
หลักสูตรการ
อบรมระยะส้ัน 
2. จ านวนครูพี่
เล้ียง การ
พยาบาลเฉพาะ
ทางสาขา
บริหารการ
พยาบาล 
3. ผลสัมฤทธิ์
ของหลักสูตร
เฉพาะทาง
สาขาการ
พยาบาลผู้ปวุย
มะเร็ง, สาขา
การพยาบาล
ผู้ปวุยวิกฤต 
สาขาการ
พยาบาลผดุง
ครรภ ์และ
สาขาการ
พยาบาลเวช

1.อย่างน้อย  1
 หลักสูตร 
2.อย่างน้อย 20
 คน 
3.ทกุหลักสูตร 
ในระดับดี ขึ้นไป

ตค 64- กย 65 119,470 0 0 0 กิจกรรมที่ 1 ประชมุพัฒนา
หลักสูตรการอบรมระยะสั้น
- 
 1. ค่ารับรองหลักสูตรสภาการ
พยาบาลจ านวน 1 หลักสูตร 5,000
 บ
 2. ค่าอาหารว่าง 20 คน*35บาท =
 700 บาท
 3. ค่าจ้างเหมาพิมพ์เอกสาร 5,000
 บาท 
 4.ค่าจ้างเหมาจัดท ารูปเล่มเอกสาร
หลักสูตร 5 เล่ม 250 บาท 1,250 
บาท 
5. ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ 15,000
 บาท          
รวม 26,950 บาท. 
 
กิจกรรมที่ 2 ประชมุ อบรมครพ่ีู
เลี้ยงหลักสูตรการอบรมระยะสั้น
สาขาบรหิารการพยาบาล
 1.ค่าวิทยากรจ านวน 30 ชม x 600
 บ = 18,000บาท 

119,470 0 0 อ.สิริสุดา

งบประมาณ รายละเอียดการใชเ้งนิ

ผู้รบัผิด
 ชอบ

ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส
รายการเบิกจ่าย

หมวดงบประมาณ

ประเดน็ยุทธศาสตร ์3 การพัฒนาศูนย์การเรยีนรูร้ะดบัสากลดา้นบรกิารวิชาการและให้บรกิารทางการแพทย์และสาธารณสุขเพ่ือสุขภาวะชมุชนและสังคมอาเซียนที่ยั่งยืน

เป้าประสงค์ 4 เป็นศูนย์กลางการพัฒนาบุคลากรดา้นสุขภาพที่ไดร้บัการยอมรบั ระดบัชาตหิรอืนานาชาติ
กลยุทธ์ที่ 4 ยกระดบัคุณภาพการบรกิารวิชาการแก่สังคม
kPI 9 จ านวนหลักสูตรการฝึกอบรมใหม่ที่ได้มาตรฐานและตอบสนองความต้องการระบบสุขภาพระดับชาติเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะชุมชน(1)
kPI 10 ร้อยละหลักสูตรการฝึกอบรมที่มีค่า NPS มากกว่า 7 ขึ้นไป (ร้อยละ 40)

โครงการ กลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตวัชี้ความส าเรจ็
เป้าหมาย

ความส าเรจ็

แผนงานท่ี 5 ยกระดับคุณภาพการบริการวิชาการแก่สังคม
PI ระดบัความส าเรจ็ของการด าเนินงานตามหลักสูตรฝึกอบรมของวิทยาลัยอยู่ในระดบัดขีึ้นไป

ระยะเวลา
ด าเนินการ
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งบประมาณ รายละเอียดการใชเ้งนิ

ผู้รบัผิด
 ชอบ

ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส
รายการเบิกจ่าย

หมวดงบประมาณ
โครงการ กลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตวัชี้ความส าเรจ็

เป้าหมาย
ความส าเรจ็

ระยะเวลา
ด าเนินการ

(เพิ่มเติม).
โครงการ
ยกระดับ
คุณภาพการ
บริการวิชาการ
แก่สังคม

3.ค่าอาหารกลางวัน 50 คน x 150 
บาท x 5 วัน = 37,500 บ
4.ค่าอาหารว่าง 50 คน X 35 บาท x
 10 มื้อ =  17,500 บ
5.ค่าเบี้ยเล้ียงอาจารย์นิเทศการ
สอนภาคปฏบิติัแหล่งฝึก 240 บาท 
x 6 วัน x 2 คน = 2,880บาท 
6.ค่าเบี้ยเล้ียงพนักงานขับรถ 240 
บาท x 6 วัน x 1 คน = 1,440 บาท 
7.ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 6,000 บาท 
8.ค่าจ้างเหมาจัดท าใบประกาศ
พร้อมปก 40 คนX 80 บาท = 3200
 บาท 
9.ค่าถ่ายเอกสาร 3,000 บาท 
        รวม 92,520 บาท
 
 รวมทิ้งสิ้น 119,470 บาท

119,470 0 0 0 119,470 0 0รวมงบประมาณแผนงานที่ 5
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ
1.โครงการ
สนับสนุนการ
เผยแพร่
ผลงานวจิัย 
ผลงานวชิาการ 
และนวตักรรม
ในเวที
ระดับชาติและ
นานาชาติ
(รหัส 
re65-int-1)
คณะ S33.1 
(FON-Res-S14)

อาจารยป์ระจ า 
จ านวน 51 คน

1. ส่งเสริม
อาจารยใ์นการ
น าเสนอผลงาน
ในการประชุม
วชิาการใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ 
2. สนับสนุน
อาจารยไ์ด้
แลกเปล่ียน
เรียนรู้ 
ประสบการณ์
ด้านการวจิัยกบั
หน่วยงาน
ภายนอก 
3. เพื่อเป็นชวญั
ก าลังใจแก่
อาจารยท์ี่ท า
ผลงานวจิัย 
นวตักรรม
ประสบผลส าเร็จ

1. หาเวทีน าเสนอ
ผลงานวจิัยทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ
ในรูปแบบออนไลน์ 
เและรูปแบบ on site 
2. สนับสนุนและให้
ค าปรึกษาในการจัดท า
โปสเตอร์ หรือ PPT เพื่อ
เตรียมน าเสนอ

1.ร้อยละของ
อาจารยป์ระจ า
ที่น าเสนอ
ผลงานวจิัยใน
เวทีระดับชาติ
หรือนานาชาติ
ในประเทศ 
2.จ านวน
อาจารยป์ระจ า
ที่น าเสนอ
ผลงานวจิัยใน
เวทีนานาชาติ
ในรูปแบบ
ออนไลน์

1. ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 3 
2. จ านวนอยา่ง
น้อย 5 คน

1 ต.ค. 64-
  ก.ย. 65

30,000 55,000 30,000 30,000 1.ค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก เบี้ยเล้ียง ค่า
เดินทางการประชุมในประเทศ 
เบิกจ่ายตามระเบียบการเดินทางไป
ประชุมอบรมในประเทศโดยใช้เงิน
อดุหนุน จ านวน 20,000 บาท
2.ค่าลงทะเบียน การประชุม ออนไลน์ 
เบิกจ่ายตามระเบียบการประชุมอบรม
ในประเทศโดยใช้เงินอดุหนุน จ านวน 
20,000 บาท
 3.ค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก เบี้ยเล้ียง ค่า
เดินทางการประชุมในต่างประเทศและ
รูปแบบออนไลน์ เบิกจ่ายตามระเบียบ
การเดินทางไปประชุมอบรม
ต่างประเทศโดยใช้เงินรายได้จ านวน  
100,000 บ.
 3.ค่าวสัดุอปุกรณ์ส าหรับจัดท าไวนิล 
โปสเตอร์น าเสนอผลงาน 5,000 บ.
 รวมเป็นเงิน 145,000 บาท

45,000 100,000 - อ.เปรมฤดี

2.โครงการ
สร้างความ
ร่วมมือกบั
สถาบันการศึกษ
าและหน่วยงาน
ต่างประเทศ
(รหัส 
re65-int-2)
คณะ S30 
(FON-Res-S15)

อาจารยป์ระจ า 
จ านวน 51 คน

1. เพื่อสร้าง
ความร่วมมือ
ด้านวชิาการ 
การวจิัยกบั
สถาบันใน
ต่างประเทศ 
2. เพื่อ
สนับสนุนการ
แลกเปล่ียน
ความรู้ด้าน
วชิาการ การ
วจิัย ของ
อาจารย ์กบั
สถาบันการศึกษ
าในต่างประเทศ
3. เพื่อเผยแพร่
ข้อมูลการ
ด าเนินงานของ
สถาบันสู่ระดับ
นานาชาติ 
4. เพื่อพัฒนา
ทักษะภาษษ

กจิกรรมที1่. สรรหา
เครือข่ายความร่วมมือ
กบัสถาบันการศึกษา/
หน่วยงานต่างประเทศ
กจิกรรมที่ 2. จัดประชุม
ร่วมกบั
สถาบันการศึกษา/
หน่วยงานในต่างประเทศ
 ผ่านระบบออนไลน์
กจิกรรมที่ 3 พัฒนา เวป
ไซต์ ของวทิยาลัยเป็น
เวอร์ชั่นภาษาองักฤษ

1. พัฒนาความรุ้ด้าน
ภาษาองักฤษออนไลน์ 
เช่น website, 
webpage ของวทิยาลัย
เป็นภาษาองักฤษ

1. จ านวน
อาจารยท์ี่เข้า
ร่วมพัฒนา
ความรู้ด้าน
ภาษาองักฤษ
2. จ านวน
อาจารยท์ี่ได้
แลกเปล่ียนองค์
ความรู้ด้าน
วชิาการ/การ
วจิัยกบัสถาบัน
ในต่างประเทศ
3. จ านวน
สถาบันใน
ต่างประเทศที่มี
การแลกเปล่ียน
ด้านวชิาการ
วจิัยร่วมกบั
วทิยาลัย
4. เวปไซต์
ภาษาองักฤษ 
ของวทิยาลัย

1. อยา่งน้อย 
ร้อยละ 20 
2. อยา่งน้อย 3 
คน
3. อยา่งน้อย 1 
สถาบัน

1 ต.ค. 64-
 30 ก.ย. 65 
กจิกรรมที่ 1 
พัฒนาความรุ้
ด้าน
ภาษาองักฤษ
ออนไลน์ ไตร
มาสที่ 1 วนัที่ 
27 ตุลาคม 
2564 ไตรมาสที่
 2 วนัที่ 9 
กมุภาพันธ ์
2565 และไตร
มาสที่ 3 วนัที่ 
17 สิงหาคม 
2565
กจิกรรมที่ 2 
ในช่วงระหวา่ง
วนัท่ี 1 ตุลาคม 
2564 ถึง 30 
กนัยายน 2565
กจิกรรมที่ 3 

0 20,000 0 1.ค่าจ้างเหมาในการออกแบบwebsite
 ภาษาองักฤษ เป็นเงิน 20,000 บาท

20,000 - อ.วาสนา/ดร.
ปรัศนี

แผนงานประจ า งานวิจยัและวิเทศสัมพันธ์

ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงนิ

ผู้รบัผิด
  ชอบ

ที่ตั้งไว้เบิกจา่ยตามไตรมาส
รายการ

หมวดงบประมาณ
โครงการ กลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้ความส าเรจ็

เป้าหมาย
ความส าเรจ็
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ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงนิ

ผู้รบัผิด
  ชอบ

ที่ตั้งไว้เบิกจา่ยตามไตรมาส
รายการ

หมวดงบประมาณ
โครงการ กลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้ความส าเรจ็

เป้าหมาย
ความส าเรจ็

3.โครงการ
จัดการความรู้สู่
แนวปฏิบัติที่ดี
ทั่วทั้งองค์กร
(รหัส 
re65-km-1)
คณะ R24 
(FON-Res-R11)

1. อาจารย์
ทั้งหมด จ านวน
 51 คน
2. เจ้าหน้าที่
สายสนับสนุน 
ทั้งหมด

1.เพื่อส่งเสริม
การจัดการ
ความรู้ทั่วทั้ง
องค์กร 
2.เพื่อพัฒนา
แนวปฏิบัติที่ดี
ด้านการผลิต
บัณฑิต และ 
การวจิัย

1. ประชุมคณะกรรมการ
 KM 
2. ประชุมแลกเปล่ียน
เรียนรู้ภายในวทิยาลัย
ทั้งอาจารย ์และ
เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน
3. ประชุมถอดบทเรียน
เพื่อจัดท าเป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีของชุมชนนัก
ปฏิบัติ (COP)

1. จ านวนองค์
ความรู้
2.จ านวนแนว
ปฏิบัติที่ดี

1.อยา่งน้อย
copละ 1 เร่ือง
2.อยา่งน้อย
copละ 1 แนว
ปฏิบัติ

คร้ังที่ 1 ธ.ค 
64-ก.พ 65 
คร้ังที่ 2 ม.ิย-
ก.ค 65

0 18,535 4,535 0 1. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ ครั้งที่ 
1 ธันวาคม 64 -กุมภาพันธ์ 65 
 1.1 เจา้หน้าที่สายสนับสนุน
(9,250บาท)
   1.1.1 ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 
50 คนๆ ละ 35 บาท 1 มื้อ เป็นเงิน 
1,750 บาท                
   1.1.2 ค่าเดินทางวทิยากร 1 คน  
เป็นเงิน 2,000 บาท
   1.1.3 ค่าที่พักวทิยากร 1 คน*1 
คืนๆ ละ 1,400 บาท เป็นเงิน  1,400 
บาท
   1.1.4 ค่าตอบแทนวทิยากร 3 ชมๆ 
ละ 1,200 บาท เป็นเงิน  3,600 บาท 
   1.1.5 ค่าถ่ายเอกสาร  เป็นเงิน  500
 บาท
  1.2 อาจารย ์(9,285 บาท)
   1.2.1 ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 
51 คนๆ ละ 35 บาท เป็นเงิน  1,785
 บาท                
   1.2.2 ค่าเดินทางวทิยากร  เป็นเงิน 
 2,000 บาท 

23,070 - - ดร.อรัญญา

30,000 93,535 34,535 30,000 0 68,070 120,000 0รวมงบประมาณแผนประจ าวิจยั
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1 2 3 4 อุดหนุน  รายได้ อ่ืนๆ
1.โครงการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน เพือ่สุข
ภาวะชุมชน
(รหสั re65-acserv-1)
คณะ S37.1 (FON-Ser-S16)

1. CG ต าบล
บา้นต๋อม 
จ านวน 12 คน 
2. อาจารย์
พยาบาล 
จ านวน อย่าง
น้อย 3 คน

1. เพือ่
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชนและ
เครือข่ายใน
การดูแลสุข
ภาวะชุมชน 
2. เพือ่สร้าง
ความร่วมมือ
กบัชุมชนและ
หน่วยงาน
ภายนอกในการ
เสริมสร้างสุข
ภาวะชุมชน 

1.ประชุมจติอาสาผู้ดูแล
ผู้สูงอายุและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในรูปแบบ New
 normal ในการวางแผน
และก าหนดเปาูหมายการ
ดูแลสุขภาวะของชุมชน 
2. ประชุมเชิงปฏบิติัการ
ฟืน้ฟูความรู้และทักษะ
การดูแลผู้สูงอาย/ุผู้ปวุย
โรคเร้ือรัง/ผู้พิการ/ผู้ปวุย
จติเวชของจติอาสา ใน
รูปแบบ New normal  
อย่างน้อยจ านวน 2 คร้ัง/
ป ี
3. ติดตามผลการ
ด าเนินงานของจติอาสา
ในการด าเนินกจิกรรม

1.จ านวนจติ
อาสารายใหม่
2.จ านวน
กลุ่มเปาูหมาย
ใหม่
3.จ านวนชุมชน
ใหม่

1.อย่างน้อย 2 
คน
2.อย่างน้อย 1 
กลุ่ม
3.อย่างน้อย 1 
ชุมชน

ต.ค 64 -ก.ย. 65 0 0 20,000 0 กจิกรรมที่ 1 ประชุมแกนน าจติอาสาและ
ผู้เกีย่วข้อง 
1.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 35 บาท x 40 คน=
 1,400 บาท รวม 1,400 บาท
 กจิกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏบิติัการฟืน้ฟทูกัษะจติ
อาสาด้านโรคเร้ือรัง 2 คร้ัง
 1.ค่าอาหารกลางวัน 40 คน x 150 บ. x 2 คร้ัง =
 12,000 บาท
 2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 35 บาท x 40 คน 
x 4 มื้อ = 5,600 บ 
3. ค่าอินเตอร์เน็ท 500 บาท x 2 คร้ัง = 1,000   

รวม 18,600 บาท

 รวมทั้งส้ิน 20,000 บาท

20,000               -   อ.สิริสุดา

2.โครงการอบรมฟืน้ฟูเวช
ปฏบิติัทั่วไป(การรักษาโรค
เบือ้งต้น)
(รหสั re65-acserv-2)
คณะ S36.2 (FON-Ser-S17)

กลุ่มเปาูหมาย
พยาบาล
วิชาชีพที่ผ่าน
การอบรม
หลักสูตรการ
พยาบาลเฉพาะ
ทางสาขาเวช
ปฏบิติัทั่วไป
(การรักษาโรค
เบือ้งต้น)
พยาบาล
วิชาชีพอื่นๆที่
สนใจ ที่
ปฏบิติังานใน
สถานบริการ
สุขภาพทั้งใน
ระดับตติยภมูิ
ระดับทุติยภมูิ
และระดับปฐม
ภมูิ online 
150 คน 
on-site 50 คน

1.ฟืน้ฟูความรู้ 
หลักการ
วินิจฉัยโรค 
การส่งตรวจ 
และแนวทาง
ปฏบิติัเกี่ยวกบั
การรักษาโรค
เบือ้งต้นที่พบ
บอ่ยรวมทั้งการ
ใช้ยาอย่างสม
เหตุผลในการ
ดูแลรักษา
เบือ้งต้น
 2.ทบทวน
ความรู้ด้าน
กฎหมายเวช
ปฏบิติัรักษา
เบือ้งต้น และ
ความปลอดภยั
ในการ
ปฏบิติังานเวช
ปฏบิติั

จดัประชุม/อบรม ใน
รูปแบบ New normal มี
การอบรม 2 รูปแบบ คือ 
1. online (2000 บาท)
2. On-site (4000 บาท)

1.ร้อยละของผู้
เข้ารับการอบรม
 2.ระดับความ
พึงพอใจของผู้
เข้าอบรมต่อ
การจดัการ
อบรมในระดับ
ดีขึ้นไป

1.ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเปาูหมาย
 2.อย่างน้อย
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ
ต่อการจดัการ
อบรมในระดับ
ดีขึ้นไป

10-14 มกราคม
 2565

0 500,000 0 0 ค่าลงทะเบยีน (รายรับ)
1.อบรมแบบonlineคนละ 2000 บาท x 150คน
 = 300,000 บาท 
2. อบรมแบบon-siteคนละ 4000 บาท x 50 คน
 = 200,000 รวมเปน็เงิน 500,000  

 (รายจา่ย)
1) ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 40 ชั่วโมง 
ชั่วโมงละ 1,200 บ.=48,800 บ.
 2) ค่าเชื้อเพลิงรับ-ส่งวิทยากร= 20,000 บ.
 3) ค่าเดินทางวิทยากร =30,000 
 4) ค่าที่พกัวิทยากรจ านวน5คืน*1,600 บ.=8,000
 บ.
 5) ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างผู้เข้าร่วม
ประชุมจ านวน 50 คน* 220 บ.* 5 วัน = 55,000 
6) ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างคณะท างาน
จ านวน10 คน*220 บ.* 5 วัน = 11,000 บ.
7) ค่าธรรมเนียมการขอหน่วยกติการศึกษา
ต่อเนื่อง=2,000 บ.
8) ค่าใช้หอ้งประชุมและสนับสนุนสาธาณนูปโภค 
จ านวน 5 วัน*10,000 บ.= 50,000 บ.(เงินเหลือ)
9) ค่าจา้งเหมาซักรีด =10,000 บ
10) ค่าวัสดุอุปกรณ์ ต ารา =50,000 บ.

0      500,000 อ.วรัญญากรณ์

แผนงานบรกิารวิชาการ ปีงบประมาณ 2565

ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใชเ้งิน

ผู้รบัผิด
 ชอบ

ทีต่ั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส
รายการเบิกจ่าย

หมวดงบประมาณ
โครงการ กลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชีค้วามส าเรจ็

เป้าหมาย
ความส าเรจ็
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1 2 3 4 อุดหนุน  รายได้ อ่ืนๆ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใชเ้งิน

ผู้รบัผิด
 ชอบ

ทีต่ั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส
รายการเบิกจ่าย

หมวดงบประมาณ
โครงการ กลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชีค้วามส าเรจ็

เป้าหมาย
ความส าเรจ็

3.โครงการอบรมหลักสูตร
ผู้บริหารการสาธารณสุข
ระดับต้น รุ่นที่ 31 จ านวน 2
 รุ่นละ 60 คน
(รหสั re65-acserv-3)
คณะ S36.3 (FON-Ser-S17)

เปน็ผู้ปฏบิติั
หน้าที่ทางการ
บริหารต าแหน่ง
 ผู้อ านวยการ
 ผู้ช่วย
สาธารณสุข
อ าเภอ หวัหน้า
ฝุายหรือ
หวัหน้ากลุ่มงาน
 หวัหน้างาน
ย่อย
โรงพยาบาลใน
สังกดักระทรวง
สาธารณสุข

เพือ่พัฒนาผู้เข้า
รับการอบรมให้
มีความรู้ ทักษะ
 สมรรถนะ
ทางการบริหาร
ที่เหมาะสมกบั
สถานการณ์
การพัฒนาตาม
ปรัชญาของ
เศรษฐกจิ
พอเพียง 
ตลอดจนมี
คุณธรรม ความ
พร้อมของ
ร่างกายและ
จติใจที่จะ
ท างานบริการ
ประชาชน
ร่วมกบั
เครือข่าย
สุขภาพอย่างมี
ประสิทธิภาพ

จดัประชุม/อบรมแบบ
ผสมผสาน 2 รูปแบบ
 1. online 2 สัปดาห ์2.
 On-site 1 สัปดาห์

1.ร้อยละของผู้
เข้ารับการอบรม
 2.ระดับความ
พึงพอใจของผู้
เข้าอบรมต่อ
การจดัการ
อบรมในระดับ
ดีขึ้นไป

1.ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเปาูหมาย
 2.อย่างน้อย
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ
ต่อการจดัการ
อบรมในระดับ
ดีขึ้นไป

กลุ่ม 1 วันที่ 
9-27 พ.ค. 
2565 กลุ่ม 2 
วันที่ 6-24 
มิถุนายน 2564

0 0 2,280,000 0 (รายรับ)
1.งบด าเนินการจากค่าลงทะเบยีนของผู้เข้าอบรม 
60 คน ๆ ละ 19,000 บ.*2รุ่น =2,280,000 บ.   
                         เพือ่เปน็ค่าใช้จา่ยดังนี้
(รายจา่ย)
1.ค่าตอบแทน
1.1ค่าตอบแทนวิทยากรในระบบราชการ จ านวน 
40 ชั่วโมง x 600 บาท x 2 รุ่น เปน็เงิน     
48,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนวิทยากรนอกระบบราชการ 
จ านวน 60 ชั่วโมง x 1,200 บาท x 2 รุ่น เปน็เงิน 
   144,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนวิทยากรพีเ่ล้ียงประจ ากลุ่ม 10 
คน x 30 ชั่วโมง x 600 บาทx 2 รุ่น เปน็เงิน    
360,000 บาท
1.4 ค่าตอบแทนการปฏบิติังานเจา้หน้าที่นอก
เวลาราชการ 14 คนx 2วันx420บาทx2รุ่น  เปน็
เงิน      23,520 บาท
1.5 ค่าตอบแทนการปฏบิติังานของเจา้หน้าที่
ล่วงเวลาราชการ 8 คนx 5 วันx 2 ชั่วโมง x50
บาทx2รุ่น           เปน็เงิน      8,000 บาท
1.6 ค่าเบี้ยเล้ียง พนักงานขับรถยนต์ จ านวน 1 
คนx 5 วันx 240 บาท เปน็เงิน       1,200 บาท 

   2,280,000 อ.สิริสุดา

4.โครงการอบรมระยะส้ัน
การพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาการพยาบาลผู้ปวุย
มะเร็ง
(รหสั re65-acserv-4)
คณะ S36.4 (FON-Ser-S17)

กลุ่มเปาูหมาย
พยาบาล
วิชาชีพจ านวน 
20 คน 
(40,000/คน)

เพือ่ใหผู้้เข้ารับ
การอบรมมี
ความรู้ความ
เข้าใจในระบบ
สุขภาพและ
นโยบายสุขภาพ
ในการดูแล
ผู้ปวุยมะเร็ง 
สามารถ
ประเมินคัด
กรองภาวะ
สุขภาพที่
เกี่ยวข้องกบั
โรคมะเร็งและ
การตัดสินทาง
คลินิกได้ เข้าใจ
โรคมะเร็ง และ
ผลกระทบที่
เกดิจากโรค
กระบวนการ
รักษา และให้
การพยาบาล

1.การจดัการเรียนการ
สอนภาคทฤษฎ ี2 เดือน 
มีการจดัอบรมแบบ
ผสมผสาน 2 รูปแบบ 1.1.
 online  1.2. On-site 
ประกอบด้วยการบรรยาย
 อภปิราย ฝึกปฏบิติัใน
หอ้งปฏบิติั 2.การจดัการ
เรียนการสอนภาคปฏบิติั 
2 เดือน ประกอบด้วย
การปฏบิติั สัมมนา ศึกษา
ดูงาน

1.ร้อยละของผู้
เข้ารับการอบรม
 2.ระดับความ
พึงพอใจของผู้
เข้าอบรมต่อ
การจดัการ
อบรมในระดับ
ดีขึ้นไป

1.ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเปาูหมาย
 2.อย่างน้อย
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ
ต่อการจดัการ
อบรมในระดับ
ดีขึ้นไป

6 กพ - 26 พค 
2565

0 800,000 0 0 1.งบด าเนินการจากค่าลงทะเบยีนของผู้เข้าอบรม
20 คน ๆ ละ 40,000 บ. =800,000 บ.เพือ่เปน็
ค่าใช้จา่ยดังนี้
 1.1ค่าตอบแทนวิทยากรในระบบราชการ จ านวน
 210 ชั่วโมง x 600 บ.=126,000 บ.
 1.2ค่าตอบแทนวิทยากรนอกระบบราชการ 
จ านวน60ชั่วโมงx 1,200บ =72,000 บ.
 1.3 ค่าตอบแทนอาจารย์พีเ่ล้ียง 250 ชั่วโมงx 
600 บ.= 150,000 บ.
 1.4ค่าเบี้ยเล้ียงอาจารย์นิเทศ 4คน x4วันx240
บ.=3,840 บ.
 1.5 ค่าตอบแทน พขร 2 คนx 240 x 5 วัน = 
2,400 บ
 2.ค่าตอบแทนแหล่งฝึกภาคปฏบิติั 5 แหง่ 
6,000=30,000 บ
 3.ค่าใช้สถานที่ อุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์ 30 วัน
x3,000 บ. 90,000 บ.                                 
                       4.ค่าจดัซ้ือต าราและส่ือการ
สอน 50,000 บ.            5.ค่าจา้งเหมาซักรีด 
10,000 บ.                           6.ค่าที่พกั
อาจารย์ติดตามนิเทศคืนละ 1,600 บ. x 4 คืนx 2
 หอ้ง = 12,800 บ.                                     
        7.ค่าจา้งเหมารถรับจา้ง 4,000 x 4 วัน = 

0      800,000 อ.กาญจนา
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1 2 3 4 อุดหนุน  รายได้ อ่ืนๆ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใชเ้งิน

ผู้รบัผิด
 ชอบ

ทีต่ั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส
รายการเบิกจ่าย

หมวดงบประมาณ
โครงการ กลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชีค้วามส าเรจ็

เป้าหมาย
ความส าเรจ็

5.โครงการอบรมระยะส้ัน
การพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาการพยาบาลเวชปฏบิติั
ทั่วไป
(รหสั re65-acserv-5)
คณะ S36.5 (FON-Ser-S17)

กลุ่มเปาูหมาย
พยาบาล
วิชาชีพจ านวน 
40 คน 
(40,000/คน)

เพือ่อบรม
ความรู้ทักษะ
วิชาการด้าน
การพยาบาล
เวชปฏบิติัทั่วไป 
(รักษาโรค
เบือ้งต้น)

1.การจดัการเรียนการ
สอนภาคทฤษฎ ี2 เดือน 
ในวันศุกร์ -เสาร์-อาทิตย์ 
มีการจดัอบรมแบบ
ผสมผสาน 2 รูปแบบ 1. 
online  2. On-site 
ประกอบด้วยการบรรยาย
 อภปิราย ฝึกปฏบิติัใน
หอ้งปฏบิติั 2.การจดัการ
เรียนการสอนภาคปฏบิติั 
2 เดือน ประกอบด้วย
การปฏบิติั สัมมนา ศึกษา
ดูงาน

1.ร้อยละของผู้
เข้ารับการอบรม
 2.ระดับความ
พึงพอใจของผู้
เข้าอบรมต่อ
การจดัการ
อบรมในระดับ
ดีขึ้นไป

1.ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเปาูหมาย
 2.อย่างน้อย
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ
ต่อการจดัการ
อบรมในระดับ
ดีขึ้นไป

6 กพ - 26 พค 
2565

0 1,200,000 0 0 1.งบด าเนินการจากค่าลงทะเบยีนของผู้เข้าอบรม
30 คน ๆ ละ 40,000 บ. =1,200,000 บ.เพือ่เปน็
ค่าใช้จา่ยดังนี้
 1.1ค่าตอบแทนวิทยากรในระบบราชการ จ านวน
 210 ชั่วโมง x 600 บ.=126,000 บ.
 1.2ค่าตอบแทนวิทยากรนอกระบบราชการ 
จ านวน60ชั่วโมงx 1,200บ =72,000 บ.
 1.3ค่าตอบแทนอาจารย์พีเ่ล้ียง 360 ชั่วโมงx 600
 บ.= 216,000 บ.
 1.4ค่าเบี้ยเล้ียงอาจารย์นิเทศ4คน x12วันx240
บ.=11,520 บ.
 1.5ค่าเบี้ยเล้ียงเหมาจา่ยพนักงานขับรถจ านวน 2
 คนx 5วันx 240 บ.=2,400 บ.
 2.ค่าตอบแทนแหล่งฝึกภาคปฏบิติั 10 แหง่ 
6,000=60,000 บ
 3.ค่าใช้สถานที่ อุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์ 30 วัน
x3,000 บ. 90,000 บ. 4.ค่าจดัซ้ือต าราและส่ือ
การสอน 250,000 บ. 5.ค่าจา้งเหมาซักรีด 
10,000 บ. 6.ค่าที่พกัอาจารย์ติดตามนิเทศคืนละ 
1,600 บ. x 16 คืนx 2 หอ้ง = 51,200 บ. 7.
ค่าจา้งเหมารถรับจา้ง 4,000 x 16 วัน = 64,000
 บ. 8.ค่าอาหารว่าง 35 บาท x 30 คน x 60 มื้อ =
 63,000 บ 9.ค่าถ่ายเอกสาร 36,280 บ.10) 

0    1,200,000 อ.เอกพันธ์

6.โครงการอบรมระยะส้ัน
การพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาการพยาบาลผดุงครรภ์
(รหสั re65-acserv-6)
คณะ S36.6 (FON-Ser-S17)

กลุ่มเปาูหมาย
พยาบาล
วิชาชีพจ านวน 
20 คน 
(40,000/คน)

เพือ่อบรม
ความรู้ทักษะ
วิชาการด้าน
การพยาบาล
และการผดุง
ครรภ์

1.การจดัการเรียนการ
สอนภาคทฤษฎ ี2 เดือน 
มีการจดัอบรมแบบ
ผสมผสาน 2 รูปแบบ 1. 
online  2. On-site 
ประกอบด้วยการบรรยาย
 อภปิราย ฝึกปฏบิติัใน
หอ้งปฏบิติั 2.การจดัการ
เรียนการสอนภาคปฏบิติั 
2 เดือน ประกอบด้วย
การปฏบิติั สัมมนา ศึกษา
ดูงาน

1.ร้อยละของผู้
เข้ารับการอบรม
 2.ระดับความ
พึงพอใจของผู้
เข้าอบรมต่อ
การจดัการ
อบรมในระดับ
ดีขึ้นไป

1.ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเปาูหมาย
 2.อย่างน้อย
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ
ต่อการจดัการ
อบรมในระดับ
ดีขึ้นไป

2 สค.- 19 พย.
65

0 0 800,000 0 1.งบด าเนินการจากค่าลงทะเบยีนของผู้เข้าอบรม
20 คน ๆ ละ 40,000 บ. =800,000 บ.เพือ่เปน็
ค่าใช้จา่ยดังนี้
 1.1ค่าตอบแทนวิทยากรในระบบราชการ จ านวน
 210 ชั่วโมง x 600 บ.=126,000 บ.
 1.2ค่าตอบแทนวิทยากรนอกระบบราชการ 
จ านวน60ชั่วโมงx 1,200บ =72,000 บ.
 1.3 ค่าตอบแทนอาจารย์พีเ่ล้ียง 250 ชั่วโมงx 
600 บ.= 150,000 บ.
 1.4ค่าเบี้ยเล้ียงอาจารย์นิเทศ 4คน x4วันx240
บ.=3,840 บ.
 1.5 ค่าตอบแทน พขร 2 คนx 240 x 5 วัน = 
2,400 บ
 2.ค่าตอบแทนแหล่งฝึกภาคปฏบิติั 5 แหง่ 
6,000=30,000 บ
 3.ค่าใช้สถานที่ อุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์ 30 วัน
x3,000 บ. 90,000 บ.                                 
                       4.ค่าจดัซ้ือต าราและส่ือการ
สอน 50,000 บ.            5.ค่าจา้งเหมาซักรีด 
10,000 บ.                           6.ค่าที่พกั
อาจารย์ติดตามนิเทศคืนละ 1,600 บ. x 4 คืนx 2
 หอ้ง = 12,800 บ.                                     
        7.ค่าจา้งเหมารถรับจา้ง 4,000 x 4 วัน = 

0      800,000 อ.บ าเพ็ญ
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1 2 3 4 อุดหนุน  รายได้ อ่ืนๆ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใชเ้งิน

ผู้รบัผิด
 ชอบ

ทีต่ั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส
รายการเบิกจ่าย

หมวดงบประมาณ
โครงการ กลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชีค้วามส าเรจ็

เป้าหมาย
ความส าเรจ็

7.โครงการอบรมระยะส้ัน
การพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาการพยาบาลผู้ปวุยวิกฤต
(รหสั re65-acserv-7)
คณะ S36.7 (FON-Ser-S17)

กลุ่มเปาูหมาย
พยาบาล
วิชาชีพจ านวน 
40 คน 
(45,000/คน)

เพือ่อบรม
ความรู้ทักษะ
วิชาการด้าน
การพยาบาล
ผู้ปวุยวิกฤต

1.การจดัการเรียนการ
สอนภาคทฤษฎ ี2 เดือน 
มีการจดัอบรมแบบ
ผสมผสาน 2 รูปแบบ 1. 
online  2. On-site 
ประกอบด้วยการบรรยาย
 อภปิราย ฝึกปฏบิติัใน
หอ้งปฏบิติั 2.การจดัการ
เรียนการสอนภาคปฏบิติั 
2 เดือน ประกอบด้วย
การปฏบิติั สัมมนา ศึกษา
ดูงาน

1.ร้อยละของผู้
เข้ารับการอบรม
 2.ระดับความ
พึงพอใจของผู้
เข้าอบรมต่อ
การจดัการ
อบรมในระดับ
ดีขึ้นไป

1.ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเปาูหมาย
 2.อย่างน้อย
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ
ต่อการจดัการ
อบรมในระดับ
ดีขึ้นไป

2 สค-19 พย 
2565

0 0 1800000 0 1.ค่าตอบแทนวิทยากรนอกระบบราชการ100ชม.
x1,200=120,000บ.                                    
    
 2.ค่าตอบแทนวิทยากรในระบบราชการ40ชม.
600=24,000บ.                                        
 3.ค่าตอบแทนสถานที่ดูงาน 4 แหง่X5,000=
20,000 บ                                        
 4.ค่าใช้จา่ยสถานที่อุปกรณ์โสต20วันx5,000=
10,000                                        
 5.ค่ากระเปา๋เอกสาร 300 บx 30 ใน=9,000 บ   
                                     
 6.ค่าจา้งเหมารถตู้ 4 คันx4,000 บx5 วัน=
80,000 บ                                        
 7.ค่าที่พกัศึกษาดูงาน4 คืนx1,800 บx 20 หอ้ง=
144,000 บ                                        
 8.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 35 คนx70x25 
วัน=61,250                                         
 9.ค่าอาหารกลางวัน 35 คนx200x25 วัน=
175,000                                        
 10.ค่าซักรีด 15000 บ                                
         
 11.ค่าวัสดุคอมฯ 150,000 บ                        
                 

   1,800,000 อ.วราภรณ์

8.โครงการประชุมเชิง
ปฏบิติัการพัฒนาสมรรถนะ
อาจารย์ในการผลิตส่ือใน
การบริการวิชาการผ่านส่ือ
ออนไลน์
 (รหสั re65-acserv-8) 
คณะ S36.8 (FON-Ser-S17)

กลุ่มเปาูหมาย
อาจารย์
พยาบาลที่สนใจ
 จ านวน 20 คน
 และเจา้หน้าที่
โสต 4 คน

เพือ่ใหบ้ริการ
วิชาการด้าน
สุขภาพส าหรับ
ประชาชนทั่วไป
ผ่านส่ือออนไลน์

ประชุมปฏบิติัการ การ
ท าสกู๊ปวีดีโอหรือ VDO 
clip, YouTuber บริการ
วิชาการด้านสุขภาพ
ส าหรับประชาชนทั่วไป
ผ่านส่ือ online 2 คร้ังๆ
ละ 1 วัน

1.ร้อยละของผู้
เข้ารับการอบรม
2.จ านวน
ผลงานสกู๊ปวีดี
โอ หรือ วีดีโอค
ลิบบริการ
วิชาการด้าน
สุขภาพส าหรับ
ประชาชนทั่วไป
ผ่านส่ือออนไลน์

1.ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเปาูหมาย
 2.อย่างน้อย 1
 ผลงาน/กลุ่ม
การสอน

 มค 2565 0 25,000 0 1.ค่าตอบแทนวิทยากรนอกระบบราชการ 12 ชม.
x1,200 x 1 คน =14,400 บ.
2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 24 คนx35 บาท* 2
มื้อ x 2 วัน =2,400 บ. 
3.ค่าอาหารกลางวัน 24 คนx150 x 2 วัน = 
7,200 บ.
4.ค่าวัสดุ  1,000 บ.
 รวมเปน็เงิน 25,000   บาท

25,000 ดร.กฤตพัทธ์

9.โครงการอบรมกฏหมาย
วิชาชีพพยาบาลด้วยวิธีเรียบ
ง่าย
(รหสั re65-acserv-9) 
คณะ S36.9 (FON-Ser-S17)

พยาบาล
วิชาชีพทั่วไปที่
สนใจ

1. เพือ่ใหผู้้
ประกอบ
วิชาชีพมีความรู้
ความเข้าใจ
เกี่ยวกบั
กฏหมายและ
ระเบยีบที่
เกี่ยวข้อง
2. เพือ่
แลกเปล่ียน
ประสบการณ์
เกี่ยวกบัปญ๎หา
ในการประกอบ
วิชาชีพ

1.บรรยายเนื้อหา
 2.วิเคราะหก์รณีศึกษา  
3. ถาม-ตอบประเด็น
ปญ๎หา

1. ค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจ
ต่อคุณภาพการ
ใหค้วามรู้

1. ≥ 3.51 กพ 65 0 10,000 0 0 รายรับ 
1.ค่าลงทะเบยีน  100 คน*100 บาท  รวมเปน็
เงินทั้งส้ิน  10,000 บาทหกัค่าค่าตอบแทน
สมาคมศิษย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  
พะเยา  300 บาท คงเหลือ  9,700 บาท 
รายจา่ย 
1. ค่าธรรมเนียมการขอหน่วยกติการศึกษา
ต่อเนื่อง = 1,000 บาท 
2. ค่าตอบ แทนวิทยากรบรรยาย  จ านวน 7  
ชั่วโมง * 600 = 4,200   บาท  
3..ค่าสาธารณูปโภค 4,000 บาท 
4. ค่าวัสดุ 500 บาท

0 10,000       กลุ่มการสอน 1

0 2,535,000 4,900,000 0 0 45,000   7,390,000รวมงบประมาณแผนประจ างานบรกิารวิชาการ
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้

อ่ืนๆ 
(ค่าธรรมเนียม
ตีพิมพ์)

1. โครงการ
วารสารวิจัย
การพยาบาล 
และสุขภาพ
(รหัส 
re65-journal-1
)
คณะ S33.2 
(FON-Res-S14)

นักวิชาการ 
อาจารย ์
นักวิจัย 
และ ผู้สนใจ

1. เพือ่เผยแพร่
ผลงานวิชาการ
 และวิจัยของ
บุคลากรของ
วิทยาลัย 
นักวิชาการและ
นักวิจัย
ภายนอกสถาบัน
2. เพือ่สนับน
นุนการน า
ผลงานวิชาการ
ไปใช้ให้เป็น
ประโยชน์ใน
เชิงปฏิบัติการ
3. เพือ่
ตอบสนองพันธ
กจิการบริการ
วิชาการแก่
สังคม และชุมชน
4. เพือ่พัฒนา
คุณภาพของ
วารสารให้ได้รับ

1. 
ประชาสัมพันธ์
เชิญชวนการ
ตีพิมพ์เผยแพร่
บทความ
วิชาการใน
วารสารวิจัย
การพยาบาล
และสุขภาพ
2. ด าเนินการ
พิจารณา
บทความ
วิชาการตาม
เกณฑ์คุณภาพ
ของวารสาร
3. เผยแพร่
บทความ
วิชาการใน
รูปแบบ
ออนไลน์ในเวป
ไซต์ THAIJO
4. เป็นช่องทาง

1. วารสาร
กวารสารวิจัย
การพยาบาล 
และสุขภาพ มี
คุณสมบัติครบ
ตามเกณฑ์การ
ประเมิน
คุณภาพ 
2. จัด
เตรียมการ
ขอ้มูลเพือ่
ปรับปรุง
วารสารให้ได้รับ
การรับรองตาม
เกณฑ์คุณภาพ
มาตรฐาน TCI 
อยู่ในกลุ่มที่ 1 

คุณภาพ
วารสารตาม
เกณฑ์การ
ประเมิน
คุณภาพของ TCI

ต.ค. 64 - ก.ย. 
65

36,000 12000 30,000 36,000 1. ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินบทความของ
บุคคลภายนอกและบุคลากร
ของวิทลัย จ านวน 3 คน/
บทความ คนละ 600 บาท*
30 บทความ/ปี เป็นเงิน = 
54,000 บาท
 2. ค่าจ้างเหมาจัดท าเล่ม
วารสารแบบออนไลน์ฉบับละ
 4000 บาท จ านวน 3 
ฉบับ/ปี รวมทั้งส้ิน 12,000 
บาท 
 3.ค่าจัดส่งไปรษณียส์ าหรับ
ผู้ทรงคุณวุฒิ  5,000บาท 
 4.ค่าวัสดุ 12,000 บาท 
 5.ค่าท างานล่วงเวลาของ
ผู้ดูแลฐาน ThaiJo 20 วันๆ
ละ 420 บาท (20*420) = 
8400 บาท 
6. ค่าบริการระบบวารสาร
ออนไลน์ เป็นเงิน 12000 
บาท

12,000 24,000 90,000 ดร.พิมพิมล

36,000 12000 30,000 36,000 12,000 24,000 90,000

แผนประจ าวารสารและต ารา

ระยะเวลา
ด าเนินการ

รวมงบประมาณแผนวารสารและต ารา

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน

ผู้รับผิด
  ชอบ

ทีต่ั้งไว้เบิกจา่ยตามไตรมาส

รายการ

หมวดงบประมาณ

โครงการ/
กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชีค้วามส าเร็จ

เป้าหมาย
ความส าเร็จ
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แผนปฏิบตัิการฝ่ายบรหิารตอบสนอง

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพัฒนาศูนย์การเรยีนรูร้ะดับสากลด้านบรกิารวิชาการและให้บรกิารทางการแพทย์และสาธารณสุขเพ่ือสุขภาวะชุมชนและสังคมอาเซียนที่ยั่งยืน               

เปา้ประสงค์ 5 เป็นศูนยก์ลางการให้บริการทางการแพทยแ์ละการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ ระดับชาติหรือนานาชาติ
กลยุทธ์ที่ 5 ยกระดับศักยภาพอาจารยป์ระจ าสู่ความเชี่ยวชาญ

ตัวชี้วัดความส าเรจ็ของแผนกลยุทธ์

KPI 12 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับเชิญเป็นวทิยากรจากนหน่วยงานภายนอก ระดับชาติ/อาเซียน(ร้อยละ5)
KPI 13 ร้อยละของอาจารยป์ระจ าที่มีคุณวฒิุปริญญาเอกตรงตามสาขาที่เปิดการเรียนการสอนหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง(ร้อยละ20)

แผนงานที่ 6  ยกระดับศักยภาพอาจารยป์ระจ าสู่ความเชี่ยวชาญ
 PI  จ านวนสาขาหลักของอาจารยท์ี่ได้รับการพฒันาความเชี่ยวชาญ(5 สาขา)

วิธีประเมินความส าเรจ็  ประเมินตามตัวชี้วดัความส าเร็จเมื่อส้ินสุดปีการศึกษาหรือ ปีงบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม       จ านวนโครงการ 1โครงการ

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 4 การเปน็สถาบนัอุดมศึกษาที่มีคุณภาพในการบรหิารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล               
เปา้ประสงค์ 6 เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่  6 ยกระดับคุณภาพเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ

KPI 14 ระดับคุณภาพโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐาน
KPI 15 ระดับคุณภาพเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหารสถาบัน

แผนงานที่ 7  ยกระดับคุณภาพเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
PI ระดับความพงึพอใจผู้บริหารในการใช้งานตามมาตรฐานโครงสร้างพื้นฐาน 7 ด้าน (มากกวา่ 4.00)

วิธีประเมินความส าเรจ็  ประเมินตามตัวชี้วดัความส าเร็จเมื่อส้ินสุดปีการศึกษาหรือ ปีงบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม       จ านวนโครงการ 1 โครงการ

แผนปฏิบตัิการฝ่ายบรหิาร ประจ าปงีบประมาณ 2563

พันธกิจที่ 5 ส่งเสริมให้เกิดโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตามความต้องการของชุมชน
พันธกิจที่ 6 พฒันาสถาบันสู่ สถาบันการศึกษาชั้นน าทางการพยาบาลที่ขับเคล่ือนระบบสุขภาพชุมชน

KPI 11 จ านวนบุคลากรที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภายนอก ระดับชาติ/อาเซียน ในการพจิารณาผลงานวชิาการ (สกอ./องค์กรวชิาชีพ /หน่วยงาน
ภายนอก/ที่ปรึกษาวทิยานิพนธ ์reviewer วารสารTCI1 เท่านั้น)(จ านวน 5)
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แผนปฏิบตัิการฝ่ายบรหิารตอบสนอง

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 4 การเปน็สถาบนัอุดมศึกษาที่มีคุณภาพในการบรหิารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล               
เปา้ประสงค์ 6 เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 7 พฒันาและปรับปรุงวทิยาลัยสู่ Green College

 KPI 16 ระดับความส าเร็จของการพฒันาวทิยาลัยสู่ Green College
แผนงานที8่  พฒันาวทิยาลัยสู่ Green College

PI  ร้อยละกิจกรรมการพฒันาวทิยาลัยสีเขียว(GreenCollege )ที่บรรลุเปูาหมายตามที่วางไว ้(ร้อยละ90)
วิธีประเมินความส าเรจ็  ประเมินตามตัวชี้วดัความส าเร็จเมื่อส้ินสุดปีการศึกษาหรือ ปีงบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม       จ านวนโครงการ 2 โครงการ

เปา้ประสงค์ 6 เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 8 ส่งเสริมองค์กรณ์แห่งความสุข

 KPI 17 ร้อยละของบุคลากรที่มีผลการประเมินความสุขในการท างานเพิ่มขึ้น
 KPI 18 ร้อยละของบุคลากรที่มีคุรภาพชีวติการท างานในระดับดีขึ้นไป

แผนงานที่ 9 ส่งเสริมองค์กรณ์แห่งความสุข
PI  ร้อยละของระดับความสุขตามตัวชี้วดัที่เพิ่มขึ้น (ร้อยละ80)

วิธีประเมินความส าเรจ็  ประเมินตามตัวชี้วดัความส าเร็จเมื่อส้ินสุดปีการศึกษาหรือ ปีงบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม       จ านวนโครงการ 3 โครงการ

พันธกิจที่ 6 พฒันาสถาบันสู่ สถาบันการศึกษาชั้นน าทางการพยาบาลที่ขับเคล่ือนระบบสุขภาพชุมชน

แผนปฏิบตัิการฝ่ายบรหิาร ประจ าปงีบประมาณ 2563

พันธกิจที่ 5 ส่งเสริมให้เกิดโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตามความต้องการของชุมชน
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ
1. โครงการ
อบรมเชิง
ปฏบิติัการใน
การสร้างความ
ร่วมมือเพือ่เพิม่
ความเชี่ยวชาญ
การปฏบิติัการ
พยาบาลของ
อาจารย์กบั
หน่วยงาน
บริการภายนอก
(รหสั 
ad65-stg5-pla
n6-1)
คณะ S29.3 
(FON-Edu-
S08)

1.อาจารย์
พยาบาลจ านวน
 51 คน
2.ทีมครูพีเ่ล้ียงที่
มีความ
เชี่ยวชาญจาก
หน่วยงาน
บริการภายนอก
 จ านวน 30 คน

1.เพือ่ชี้แจง
แผนปฏบิติัการ
พยาบาลในการ
เพิม่ความ
เชี่ยวชาญของ
อาจารย์
2.เพือ่ใหม้ีเวที
แลกเปล่ียน
เรียนรู้
3.เพือ่ใหเ้กดิ
ข้อตกลงร่วมกนั
ระหว่าง
อาจารย์กบั
หน่วยงาน
บริการภายนอก
ในการเพิม่ความ
เชี่ยวชาญของ
อาจารย์

1.รวบรวม วิเคราะห์
และสรุปแผนพัฒนา
ปฏบิติัการพยาบาล
อาจารย์ (Faculty 
Practice)
2.จดัเวทีในการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้
ระหว่างอาจารย์กบั
ครูพีเ่ล้ียงจาก
หน่วยงานบริการ
ภายนอกในการเพิม่
ความเชี่ยวชาญของ
อาจารย์
3.สรุปผลและบนัทึก
ข้อตกลงร่วมกนั

1.ร้อยละของ
อาจารย์ที่เข้า
ร่วมโครงการ
2.จ านวนของ
หน่วยบริการ
ภายนอกที่ท า
บนัทึกข้อตกลง

1.ร้อยละ 100

2.จ านวน > 5 
หน่วยงาน

 

 
 

1-7 พ.ย.64 37,910 จ านวนค่าใช้จา่ยทั้งหมด = 37,910 บาท
1.ค่าอาหารกลางวันอาจารย์และครูพีเ่ล้ียง 
81*120* 1 วัน= 9,720 บาท
    บคุลากร/ทีมงาน  8*120*1วัน= 960 บาท
2.ค่าอาหารว่างอาจารย์และครูพีเ่ล้ียง 81*35*
 2 มื้อ= 5,670  บาท
    บคุลากร/ทีมงาน 8*35*2 มื้อ= 560 บาท
3.ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 1,000 บาท
4.ค่าใช้หอ้งประชุม 1 วัน*10,000 = 10,000 
บาท
5.ค่าจา้งเหมาถ่ายเอกสาร = 10,000 บาท

37,910 อ.พิกลุ
อ.วรรณิภา
 คุณรัชนี
 คุณอญัชลี

2. โครงการ 
การพัฒนาการ
ปฏบิติัการ
พยาบาลของ
อาจารย์ 
(Faculty 
practice)
(รหสั 
ad65-stg5-pla
n6-2)
คณะ S23 
(FON-Edu-
S08)

อาจารย์
พยาบาลจ านวน
 51 คน

1.เพือ่ให้
อาจารย์
น าเสนอผลการ
พัฒนา
ปฏบิติัการ
พยาบาล 
2.เพือ่ใหม้ีเวที
ในการ
แลกเปล่ียน
เรียนรู้
3.เพือ่ใหม้ีการ
ถอดบทเรียน
และได้แนว
ปฏบิติัที่ดีเพือ่ให้
เกดิการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง

1.รวบรวม
แผนพัฒนา
ปฏบิติัการพยาบาล 
วิเคราะห ์และสรุป
แผนปฏบิติัการ
พยาบาล
2.จดัเวทีในการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้
ระหว่าง
3.สรุปผลการพัฒนา
 ปญ๎หาอปุสรรค 
แนวทางการ
ปรับปรุงแกไ้ข
4.ถอดบทเรียนแนว
ปฏบิติัที่ดี และ
เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์"

1.ร้อยละของ
อาจารย์ที่เข้า
ร่วมน าเสนอผล
การปฏบิติัการ
พยาบาล
2.ร้อยละของ
อาจารย์ที่ได้
ปฏบิติัการ
พยาบาลครบ 
80 ชม./ปี
3.จ านวนคร้ัง
ของการจดัเวที
แลกเปล่ียน
เรียนรู้และได้
สรุปผลการ
เรียนรู้หรือถอด
บทเรียน

1.ร้อยละ 100

2.ร้อยละ 100

 

3. จ านวน 2 
คร้ัง/ปี
 
 

คร้ังที่ 1 
10-14 ม.ค. 
2565 
คร้ังที่ 2
6-10 ม.ิย. 2565

59,180 31,210 คร้ังที่ 1 =59,180 บาท
 1.ค่าวิทยากร 1200*7*1 วัน = 8,400 บาท
 2.ค่าเดินทางวิทยากร = 15,000 บาท
 3.ค่าที่พัก1,800*1วัน= 1,800 บาท
 4.ค่าอาหารกลางวันอาจารย ์51*150* 1 วัน= 7,650
 บาท
    บุคลากร/ทีมงาน  8*150*1วัน= 1,200 บาท
 5.ค่าอาหารว่างอาจารย ์51*35* 2 มื้อ= 3,570  บาท
    บุคลากร/ทีมงาน 8*35*2 มื้อ= 560 บาท
 6.ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  1,000 บาท
 7.ค่าใช้หอ้งประชุม 1 วัน*10,000 = 10,000 บาท
 8.ค่าจ้างเหมาถา่ยเอกสาร = 10,000 บาท
 คร้ังที่ 2 = 31,210 บาท
 1.ค่าอาหารกลางวันอาจารย ์51*120* 1 วัน= 6,120
 บาท
    บุคลากร/ทีมงาน  8*120*1วัน= 960 บาท
 2.ค่าอาหารว่างอาจารย ์51*35* 2 มื้อ= 3,570  บาท
    บุคลากร/ทีมงาน 8*35*2 มื้อ= 560 บาท
 3.ค่าใช้หอ้งประชุม 1 วัน*10,000 = 10,000 บาท
 4.ค่าจ้างเหมาถา่ยเอกสาร = 10,000 บาท

90,390 อ.พิกลุ
อ.วรรณิภา
 คุณรัชนี
 คุณอญัชลี

37,910 59,180 31,210 0 128,300 0 0 0

KPI 13 รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าทีม่ีคุณวุฒิปรญิญาเอกตรงตามสาขาทีเ่ปิดการเรยีนการสอนหรอืสาขาทีเ่ก่ียวขอ้ง (รอ้ยละ22)
แผนงานที ่6 ยกระดับศักยภาพอาจารยป์ระจ าสู่ความเชีย่วชาญ
PI รอ้ยละของอาจารยท์ีม่ีผลงานปฏบิัติการพยาบาลทีเ่ป็นทีป่ระจักษ์ (> 80%)

ผู้รบัผิด
 ชอบ

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่3 การพัฒนาศูนยก์ารเรยีนรูร้ะดับสากลด้านบรกิารวิชาการและให้บรกิารทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขเพ่ือสุขภาวะชมุชนและสังคมอาเซียนทีย่ั่งยนื
เป้าประสงค์ 5 เป็นศูนยก์ลางการให้บรกิารทางการแพทยแ์ละการสาธารณสุขทีไ่ด้มาตรฐานและเป็นทีย่อมรบั ระดับชาติหรอืนานาชาติ
กลยทุธท์ี ่5 ยกระดับศักยภาพอาจารยป์ระจ าสู่ความเชีย่วชาญ
KPI 11 จ านวนบุคลากรทีไ่ด้รบัการยอมรบัจากหน่วยงานภายนอก ระดับชาติ/อาเซียน ในการพิจารณาผลงานวิชาการ (สกอ./องค์กรวิชาชพี /หน่วยงานภายนอก/ทีป่รกึษาวิทยานิพนธ ์reviewer วารสารTCI1 เท่าน้ัน)(จ านวน 5)
KPI 12 รอ้ยละของบุคลากรทีไ่ด้รบัเชญิเป็นวิทยากรจากหน่วยงานภายนอก ระดับชาติ/อาเซียน(รอ้ยละ5)

ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใชเ้งิน
ทีต่ั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส รายการเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ

รวมงบประมาณแผนงานที ่6

โครงการ กลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กิจกรรม

ตัวชีค้วามส าเรจ็ เป้าหมาย
ความส าเรจ็
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ
1.โครงการ
พัฒนา/ปรับปรุง
โครงสร้าง
พื้นฐานด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(รหสั 
ad65-stg6-pla
n7-1)
คณะ S40.1 
(FON-Adm-
S25)

1.นกัศึกษาชัน้
ปทีี่ 1 - 4  
จ านวน  337 
คน (ขาดป ี1)
2.อาจารย์ 
จ านวน  50  คน
3.ข้าราชการ 
และเจ้าหนา้ที่ 
จ านวน 45  คน
รวม  432 คน

1.เพื่อเพิ่ม
ประสิทธภิาพ
ในการใหบ้ริการ
โครงสร้าง
พื้นฐานด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1.จัดซ้ือเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ 
All In One 
ส าหรับงาน
ประมวลผล 
จ านวน 11 
เคร่ือง
2.จัดซ้ือ
คอมพิวเตอร์
แทป็แล็ต แบบ
ที่ 2 จ านวน 1 
เคร่ือง
3.จัดซ้ือ
อุปกรณ์
กระจาย
สัญญาณแบบ 
PoE (L2 
Switch) ขนาด 
24 ports 
จ านวน 2 เคร่ือง
4.จัดซ้ือ
อุปกรณ์

1.ร้อยละของ
ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ที่
เปน็
กลุ่มเปาูหมายมี
การพัฒนา/
ปรับปรุง
2.ความพึง
พอใจของการ
ใหบ้ริการระบบ
เครือข่ายไร้สาย

1.ร้อยละ 100
2.ค่าเฉล่ีย
มากกวา่3.51

ต.ค.64-ก.ย.65 420,000 1.จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One 
ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 11 เคร่ืองๆ
ละ 23,000 บาท รวม 253,000 บาท
2.จดัซ้ือคอมพิวเตอร์แท็ปแล็ต แบบที่ 2 
จ านวน 1 เคร่ืองๆละ 20,000 บาท  รวม 
20,000 บาท
3.จดัซ้ืออปุกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE 
(L2 Switch) ขนาด 24 ports จ านวน 2 
เคร่ืองๆละ 30,250 บาท รวม 60,500 บาท
4.จดัซ้ืออปุกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 
Switch) ขนาด 24 ports แบบที่ 2 จ านวน 
1 เคร่ืองๆละ 21,000  บาท รวม 21,000 
บาท
5.จดัซ้ือสแกนเนอร์ ส าหรับงานเกบ็เอกสาร
ระดับศูนยบ์ริการ แบบที่ 2 จ านวน 2 
เคร่ืองๆละ 29,000 บาท  รวม 58,000 บาท
 ุ6.จดัซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จ านวน 1 เคร่ืองๆละ 7,500 บาท 
รวม 7,500 บาท
 รวมทั้งหมด 420,000 บาท

420,000 อ.สุทธนิ ีมหา
มิตร วงค์แสน

2.โครงการ
พัฒนา/
ปรับปรุงระบบ
สารสนเทศและ
ส่ือการเรียนรู้
(รหสั 
ad65-stg6-pla
n7-2)
คณะ S40.2 
(FON-Adm-
S25)

1.นกัศึกษาชัน้
ปทีี่ 1 - 4  
จ านวน  337 
คน (ขาดป ี1)
2.อาจารย์ 
จ านวน  50  คน
3.ข้าราชการ 
และเจ้าหนา้ที่ 
จ านวน 45  คน
รวม  432 คน

1.เพื่อพัฒนา/
ปรับปรุงระบบ
สารสนเทศให้
สามารถน าไปใช้
ในการตัดสินใจ
2.เพื่อพัฒนา/
ปรับปรุงส่ือการ
เรียนรู้

1.ค่าจ้างที่
ปรึกษา

1.จ านวนระบบ
สารสนเทศที่
พัฒนา/ปรับปรุง
2.จ านวนส่ือการ
เรียนรู้ที่
พัฒนา/ปรับปรุง

1. 3 ระบบ

2. 2 เร่ือง

ต.ค.64-ก.ย.65 30,000 1.ค่าจ้างที่ปรึกษา 15,000 บาท 
จ านวน 2 คน รวม 30,000 บาท

30,000 นายเอกชัย  
หมืน่ขัติย์

0 0 420,000 30,000 0 450,000 0

แผนงานที่ 7 ยกระดับคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ
PI ระดับความพึงพอใจผู้บริหารในการใชง้านตามมาตรฐานโครงสร้างพ้ืนฐาน 7 ด้าน (มากกว่า 4.00)

ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใชเ้งิน

ผู้รับผิด
 ชอบ

ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส
รายการเบิกจ่าย

หมวดงบประมาณ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มคุีณภาพในการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภบิาล
เป้าประสงค์ 6 เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มคุีณภาพในการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภบิาล
กลยุทธ์ที่ 6 ยกระดับคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ
KPI 14 ระดับคุณภาพโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้ตามมาตรฐาน (7ขอ้)
KPI 15 ระดับคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใชใ้นการตัดสินใจของผู้บริหารสถาบัน (ระดับ 5)

รวมงบประมาณแผนงานที่ 7

ตัวชีค้วามส าเร็จ
เป้าหมาย

ความส าเร็จโครงการ กลุม่เป้าหมาย วัตถุประสงค์ กิจกรรม
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ
1. โครงการพฒันา
วทิยาลัยสีเขียว
และสถานศึกษา
ปลอดภยัสู่ความ
ยัง่ยืน (Green 
College)
(รหสั 
ad65-stg7-plan8
-1)
คณะ R32 
(FON-Adm-R21)

อาจารย์ 
บคุลากรและ
นักศึกษา

เพื่อพฒันาให้
วทิยาลัยใหม้ี
สภาพวแดล้อม
ที่น่าอยูเ่ปน็
มิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม 
และปลอดภยั
เปน็ตามเกณฑ์
การ
มหาวทิยาลัยสี
เขียว และ
สถานศึกษา
ปลอดภยั

1. ด้านที่ตั้งและโครงสรา้งพ้ืนฐาน 1.ร้อยละ
กิจกรรมที่
ก าหนดได้
ด าเนินการตาม
แผน

1.ร้อยละ 80

1.1 กิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในวทิยาลัย
1.1.2 จดักระถางไม้ประดับตามอาคารเรียน 6,000.00 1. กระถาง จ านวน 20 ใบ

ๆ ละ 150 บาท รวม 3,000 บาท
2. หนิโรยกระถาง จ านวน 20 กิโลๆละ
 50 บาท รวม 1,000 บาท 
3. ตะกร้าหวายใส่กระถาง จ านวน 10 
ใบๆละ 150 บาทรวม 1,500 บาท  
4. ดิน จ านวน 20 ถุง ๆ ละ 25 บาท 
รวม 500 บาท 
รวมทั้งหมด 6,000 บาท

6,000.00

1.1.3 ปรับปรุงภมูิทศัน์รอบหอประชุมเอื้องค า 30,000.00 30,000.00
1.1.4 ปรับปรุงภมูิทศัน์หลังอาคารเรียน 1 20,000.00 20,000.00
1.1.5 ปรับปรุงสวนหย่อมหน้าหอพกั 2 5,000.00 5,000.00
1.16. กิจกรรมปรับปรุงสวนสมุนไพรหลังกวา้น
พะเยา

15,000.00 15,000.00

1.1.7 ปรับปรุงภมูิทศัน์หลังบา้นพกัผู้อ านวยการ
และอาจารย์

5,000.00

1.2 กิจกรรมปรบัปรงุโครงสรา้งพ้ืนที่ฐาน 

1.2.1 ปรับปรุงปกูระเบื้องหลังกวา้น 200,000.00 200,000.00

1.2.2 ปรับปรุงหน้าต่าง บานเล่ือน อาคาร 1 ชัน้ 2 
เพื่อลดการสูญเสียความเย็นของเคร่ืองปรับอากาศ

70,000.00 70,000.00

1.2.3 ปรับปรุง ปาูย สัญลักษณ์ ระบบจราจร ใน
วทิยาลัย

15,000.00 15,000.00

1.2..4 ปรับปรุงหอ้งน้ าอาคารเรียนและหอพกั 150,000.00 150,000.00

1.2.6 จา้งเหมาจดัท าโรงจอดรถนักศึกษาพร้อมฝา
ปดิทอ่ระบายน้ าหลังหอ 1

200,000.00 200,000.00

1.2.11 จา้งเหมาต่อเติมหลังคาหลังหอ 2 เชือ่มต่อ
หอพกันักศึกษาชาย

15,000.00 15,000.00

1.2.12 มุงหลังคาเชือ่มระหวา่งหลังหอประชุมเอื้อง
ค ากับหลังหอพกั 1 และหอ้งสมุด

50,000.00 50,000.00

2. ด้านการจัดการพลังงานและการปรบัเปลีย่น
สภาพภมูอิากาศ

บรูณาการ
ร่วมกับ

งบประมาณ
ซ่อมแซม

2.1 บ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ
2.2 ตรวจสอบและซ่อมแซมพดัลมระบายอากาศ

PI 1. ระดับความพึงพอใจของอาจารย์ บคุลากรและนักศึกษาต่อสภาพแวดล้อม ภมูทิัศน์ ความปลอภยั ของวิทยาลัย (> 3.51) 2. ระดับคุณภาพการเปน็สถานศึกษาปลอดภยั (ผ่านเกณฑ์และได้รบัใบรบัรองเปน็สถานศึกษาปลอดภยั )
ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 4 การเปน็สถาบนัอุดมศึกษาที่มคุีณภาพในการบรหิารจัดการภายใต้หลักธรรมาภบิาล
เปา้ประสงค์ 6เปน็สถาบนัอุดมศึกษาที่มคุีณภาพในการบรหิารจัดการภายใต้หลักธรรมาภบิาล
กลยุทธ์ที่ 7. พัฒนาและปรบัปรงุวิทยาลัยสู ่Green College
KPI 16 ระดับความส าเรจ็ของการพัฒนาวิทยาลัยสู ่Green College ((ระดับ 4)กระบวนการ)
แผนงานที่8 พัฒนาวิทยาลัยสู ่Green College

รายละเอียดการใชเ้งนิ ผู้รบัผิด
  ชอบที่ตั้งไว้เบกิจ่ายตามไตรมาส รายการเบกิจ่าย หมวดงบประมาณ

โครงการ กลุม่เปา้หมาย วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชีค้วามส าเรจ็ เปา้หมาย
ความส าเรจ็
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ

ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใชเ้งนิ ผู้รบัผิด
  ชอบที่ตั้งไว้เบกิจ่ายตามไตรมาส รายการเบกิจ่าย หมวดงบประมาณ

โครงการ กลุม่เปา้หมาย วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชีค้วามส าเรจ็ เปา้หมาย
ความส าเรจ็

2.3. รณรงค์การลดการใช้ลิฟท์

2.4 ปรับเปล่ียนการหลอดแบบประหยัดไฟทดแทน
ของเดิม

2.5 ก าหนดนโยบายการซ้ืออุปกรณ์ไฟฟาูให้
เคร่ืองหมายประหยัดไฟเบอร์5
3. ด้านการจัดการของเสีย 0.00
3.1 กิจกรรมจดัการขยะแบบครบวงจร

3.2 กิจกรรมบ ารุงรักษาเฝูาระวงัประสิทธภิาพ
ระบบบอ่บ าบดั

30,000.00 30,000.00

3.3 กิจกรรม ติดตาม ตรวจสอบ ประสิทธภิาพ และ
ซ่อมแซม ระบบบอ่ดักไขมัน ของผู้ประกอบการ

10,000.00 10,000.00

4.ด้านการจัดการน้ า (Water)
4.1 กิจกรรมการรณรงค์การประหยัดน้ า
4.2กิจกรรมการบ ารุงรักษาระบบบทอ่น้ าบาดาล 20,000.00

4.3 กิจกรรมการตรวจสอบ ร่ัวไหลของระบบทอ่น้ า
ทกุอาคาร
4.4 กิจกรรมการใช้สปริงเกอร์ในการรดน าุต้นไม้

4.5 กิจกรรมส ารวจ ตรวจสอบ และท าการเปล่ียน
หรือซ่อมแซม ก๊อกน้ า และระบบสุขภณัฑ์ใหม้ี
สภาพพร้อมใช้งาน

4.6 ปรับระดับลูกลอยเพื่อควบคุมปริมาณน้ าในชัก
โครกใหเ้หมาะสม

4.7 กิจกรรมบ ารุงรักษาเคร่ืองกรองน้ าและเปล่ียน
สารกรองน้ า

50,000.00

5.ด้านการขนส่ง (Transportation) 
5.1 ก าหนดมาตรการควบคุมการใช้รถยนต์ 
5.2กิจกรรมการบ ารุงรักษารถยนต์ของราชการ    
5.3 กิจกรรมติดตามตรวจสอบปริมาณการใช้น าุมัน
เชือ้เพลิง

6.ด้านการศึกษาของหน่วยงาน (Education)
6.1 การเรียนรู้วธิกีารก าจดัขยะเศษอาหารเพื่อ
บ ารุงรักษาดิน

3,000.00 1. ค่าน้ าหมักชีวภาพและ
กากน้ าตาล

30,000.00

6.2 กิจกรรมการเรียนรู้การจดัท าปุ๋ยหมักจากใบไม้
แหง้และเศษวสัดุต่าง ๆ

1,000.00 1.ค่ายูเรีย  2. น้ าหมัก 3. แสลม 
คลุม 4. ปุ๋ยคอก

1,000.00

6.3 กิจกรรมเรียนรู้การเพาะกล้าไม้และเล้ียงไม้ใบ
ประดับส าหรับใช้ในงานต่าง ๆ

3,000.00 1.ค่าดิน 2.ค่ากล้าไม้ 4. ค่าปุ๋ย 5. 
ค่ากระถาง

3,000.00

6.4 กิจกรรมการเรียนรู้การพฒันาสถานศึกษา
ปลอดภยั

420.00 1. ค่าอาหารวา่ง จ านวน 35 บาท
 *6 คน*2 คร้ัง รวม 420 บาท

420.00

403,420.00 420,000.00 0.00 0.00 34,420.00 891,000.00 0รวมงบประมาณแผนงานที่ 8
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ

1. กจิกรรม
ประชุมจัดท า 
Improvement
 plan ระดับ
หลักสูตรและ
ระดับวทิยาลัย

-อาจารย ์
เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบตัว
บ่งชี้

เพื่อยกระดับ
การด าเนินงาน
ประกนัคุณภาพ
การศึกษาของ
แต่ละฝุาย/งาน
ให้มี
ประสิทธภิาพ
เพิ่มขึ้น

1. สรุป
ข้อเสนอแนะ
ของ
คณะกรรมการ
การประเมิน
คุณภาพ
การศึกษา
ภายในและแนว
ทางการ
ปรับปรุง ปี
การศึกษา 2563
  2. ประชุม
ชี้แจงและ
เผยแพร่
ข้อเสนอแนะ
ของ
คณะกรรมการ
การประเมิน
คุณภาพ
การศึกษา
ภายในและแนว
ทางการ

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

ร้อยละ 100 1. มิย. 65
2. กค. 65

0 0 1675 5,625 คร้ังที่ 1
 1.ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมมื้อละ 35
บ.* 25 คน* = 875 บาท
  2.ค่าถ่ายเอกสาร 800 
คร้ังที่ 2 
 1.ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม มื้อละ 35
บ* 25 คน = 875 บาท
 2.ค่าอาหารกลางวนั มื้อละ 150 บ* 25 
คน = 3,750 บาท
 3.ค่าถ่ายเอกสาร 1,000 บ.  

 รวมท้ังหมด 7,300 บ.

7300 0 0 ดร.โสภาพร อ. 
พร
  อ.ทิติยา
  อ.กนัติยา

2. กจิกรรม
ประชุม
คณะกรรมการ
ประกนัคุณภาพ
การศึกษา(มี
ผู้ทรงคุณวฒิุ
ภายนอก)

-ผู้ทรงคุณวฒิุ
ภายนอก
-อาจารย ์
เจ้าหน้าที่

1. เพื่อรายงาน
ผลการ
ด าเนินการ
ประกนัคุณภาพ
การศึกษา
  2. เพื่อรับฟ๎ง
ข้อเสนอแนะ
และข้อคิดเห็น
ต่อการ
พัฒนาการ
ประกนัคุณภาพ
การศึกษา

1. ประสาน
คณะกรรมการฯ
 เพื่อก าหนดวนั 
เวลาในการ
ประชุม
  2. ด าเนินการ
ประชุม
คณะกรรมการ
ตามวนัเวลาที่
ก าหนด
  3. สรุป
รายงานการ
ประชุมเพื่อน า
ข้อคิดเห็นไป
วางแผน
ด าเนินการ

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

1. อยา่งน้อย1 
ต่อปี
  
  
  2. อยา่งน้อย 
2 ประเด็น

พ.ย. 64 10,225 0 0 0 1. ค่าเดินทางผู้ทรงคุณวฒิุภายนอก 3,000
 บ. 
 2. ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม มื้อละ 35
 บ*35 คน= 1225 บ.
 4. ค่าตอบแทนคณะกรรมการ คนละ
1000*6 คน = 6000
 รวมท้ังหมด 10225 บ.

10,225 0 0 ดร.โสภาพร อ. 
พร
  อ.ทิติยา
  อ.กนัติยา

รายละเอียดการใช้เงนิ ผู้รบัผิด
  ชอบที่ตั้งไว้เบิกจา่ยตามไตรมาส รายการเบิกจา่ย หมวดงบประมาณ

1. โครงการยกระดับคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษา (รหัส ad65-it-1) คณะ S40.3 (FON-Adm-R19)

โครงการ กลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้วัด
ความส าเรจ็

เป้าหมาย
ความส าเรจ็

แผนงานประจ า งานประกันคุณภาพการศึกษาและความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2565
ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ

รายละเอียดการใช้เงนิ ผู้รบัผิด
  ชอบที่ตั้งไว้เบิกจา่ยตามไตรมาส รายการเบิกจา่ย หมวดงบประมาณ

โครงการ กลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้วัด
ความส าเรจ็

เป้าหมาย
ความส าเรจ็

ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ

3 กจิกรรมการ
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดท า
 SAR 0 ระดับ
หลักสูตรและ
ระดับวทิยาลัย 
ปีการศึกษา 
2564

-อาจารย ์
เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบตัว
บ่งชี้

1.เพื่อจัดท า 
SAR 0 ที่มี
ความสอดคล้อง
กบัเกณฑ์
คุณภาพ
 2. เพื่อ
วางแผน
ด าเนินการ
ประกนัคุณภาพ
การศึกษาให้
เป็นไปตาม
เกณฑ์คุณภาพ

1. จัดประชุม
วพิากษ์ SAR 0 
ระดับหลักสูตร
และระดับ
วทิยาลัย โดย
ผู้อ านวยการ
เป็นวทิยากร
วพิากษ์
 2. จัดท า SAR 
0 ฉบับสมบูรณ์

1. ร้อยละของ
ตัวบ่งชี้ในระดับ
หลักสูตรและ
ระดับคณะมี
การจัดท า SAR 
0 ตามเวลาที่
ก าหนด

1. ร้อยละ 100 ก.ย.65 0 0 0 10,900 1. ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม มื้อละ 35 
บ.* 15 คน 2 มื้อ*3 วนั= 3,150 บ.
2. ค่าอาหารกลางวนั มื้อละ 150 บาท *
15 คน 3 วนั = 6,750 บ.
3. ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร= 1,000 บ.
  รวมท้ังส้ิน 10,900 บ.

10,900 0 0 ดร.โสภาพร อ. 
พร
  อ.ทิติยา
  อ.กนัติยา

4. กจิกรรม
ควบคุมคุณภาพ
การศึกษาภายใน

-อาจารย ์
เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบตัว
บ่งชี้

เพื่อควบคุม 
ก ากบั ติดตาม 
การด าเนินการ
ของมาตรฐาน 
องค์ประกอบ 
และตัวบ่งชี้ของ
การประกนั
คุณภาพ
การศึกษา ปี
การศึกษา 2564

1. ทบทวน
องค์ประกอบ 
มาตรฐาน ตัว
บ่งชี้ระดับ
หลักสูตรและ
ระดับวทิยาลัย
  2. น าเสนอ
องค์ประกอบ 
มาตรฐาน ตัว
บ่งชี้ระดับ
หลักสูตรและ
ระดับวทิยาลัย 
ต่อ
คณะกรรมการ
บริหารวทิยาลัย
พิจารณา 
  3. จัดท าคู่มือ
ประกนัคุณภาพ
ระดับหลักสูตร
และระดับ
วทิยาลัย
  4. 

1. ร้อยละตัว
บ่งชี้คุณภาพ
ระดับหลักสูตร
และระดับ
วทิยาลัยมี
ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ
พัฒนาตามเกณฑ์

1. ร้อยละ 100 ก.ค. 65 0 0 0 3000 1. ค่าจ้างเหมาจัดท าเล่มคู่มือประกนั
คุณภาพระดับหลักสูตรและระดับวทิยาลัย
 จ านวน 30 เล่ม*100 บาท=3,000 บ.

3000 0 0 ดร.โสภาพร    
 อ. พร
  อ.ทิติยา
  อ.กนัติยา
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ

รายละเอียดการใช้เงนิ ผู้รบัผิด
  ชอบที่ตั้งไว้เบิกจา่ยตามไตรมาส รายการเบิกจา่ย หมวดงบประมาณ

โครงการ กลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้วัด
ความส าเรจ็

เป้าหมาย
ความส าเรจ็

ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ

5. กจิกรรม
ประชุม
ตรวจสอบ
คุณภาพการ
ประกนัคุณภาพ
การศึกษาภายใน

-อาจารย ์
เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบตัว
บ่งชี้

เพื่อตรวจสอบ
ผลการ
ด าเนินการตาม
เกณฑ์ประกนั
คุณภาพ
การศึกษา
ระดับหลักสูตร
และระดับ
วทิยาลัย

1.วางแผนการ
ตรวจสอบ
(audit)
 2.แต่งต้ัง
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
 3.
ประชาสัมพันธ์
แผนการ
ตรวจสอบ
 4.ด าเนินการ
ตรวจสอบ
คุณภาพ
 5.จัดท า
รายงานผลการ
ตรวจสอบ
 6.น าผลการ
ตรวจสอบเสนอ
คณะกรรมการ
 บริหารเพื่อ
พิจารณา

1. ร้อยละของ
ตัวบ่งชี้ได้รับ
การตรวจสอบ
คุณภาพ

1. ร้อยละ 100 ธค.64,พค.65 5,250 0 5,250 0 1. ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 25คน*35 
บาท*4 มื้อ = 3,500 บ
 2. ค่าอาหารกลางวนั มื้อละ 120 บ*25
คน*2 มื้อ = 6,000 บ.
 3. ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารจ านวน1,000บ.
  รวม 10,500 บาท

10,500 0 0 ดร.โสภาพร     
    อ. พร
  อ.ทิติยา
  อ.กนัติยา

6. กจิกรรม
ประชุมการ
ประเมิน
คุณภาพ
การศึกษา
ภายใน
คณะกรรมการ
ประเมิน
คุณภาพของ
วทิยาลัยปี
การศึกษา 2564
 (pre-
assessment)

-กรรมการผู้
ประเมิน
คุณภาพ
การศึกษา
ภายในและ
อาจารย ์
เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบตัว
บ่งชี้

เพื่อประเมิน
คุณภาพ
การศึกษา
ภายใน
คณะกรรมการ
ประเมิน
คุณภาพของ
วทิยาลัย(pre 
assessment) 
ปีการศึกษา 
2564

1. แต่งต้ัง
คณะกรรมการ
ประเมิน
คุณภาพภายใน
ทั้งในระดับ
หลักสูตรและ
คณะ
  2. จัดประชุม
คณะกรรมการ
เพื่อประเมิน
คุณภาพ
การศึกษา
ภายใน
คณะกรรมการ
ประเมิน
คุณภาพของ
วทิยาลัย(pre 
assessment) 
ปีการศึกษา 
2563 
  3. สรุปผล
การประเมิน 

1. ร้อยละของ
ตัวชี้วดัที่ได้รับ
การประเมิน

1. ร้อยละ 100 พ.ค.65 0 0 11,500 0 1. ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม มื้อละ 35 
บาท* 25 คน 2 มื้อ 2 วนั= 3,500 บ.
  2. ค่าอาหารกลางวนั 120 บ *25 คน 2 
วนั=6,000 บ.
  3. ค่าจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 2,000
 บ.
  รวม 11,500 บ

11,500 0 0 ดร.โสภาพร อ. 
พร
  อ.ทิติยา
  อ.กนัติยา
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ

รายละเอียดการใช้เงนิ ผู้รบัผิด
  ชอบที่ตั้งไว้เบิกจา่ยตามไตรมาส รายการเบิกจา่ย หมวดงบประมาณ

โครงการ กลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้วัด
ความส าเรจ็

เป้าหมาย
ความส าเรจ็

ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ

7. กจิกรรม
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ การ
พัฒนาการ
ประกนัคุณภาพ
การศึกษา
ภายใน โดย
ผู้ทรงคุณวฒิุ 
ประจ าปี
การศึกษา 2564

-คณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวฒิุ
-อาจารย ์
เจ้าหน้าที่

1. เพื่อ
พัฒนาการ
ด าเนินงานการ
ประกนัคุณภาพ
การศึกษา
ระดับหลักสูตร
และระดับคณะ 
  2. เพื่อรับการ
ประเมินการ
ประกนัคุณภาพ
การศึกษา
ภายในโดย
ผู้ทรงคุณวฒิุ
 3. เพื่อวาง
แผนการ
พัฒนาการ
ด าเนินงานการ
ประกนัคุณภาพ
การศึกษาตาม
ข้อเสนอแนะ
ของผู้ทรงคุณวฒิุ

1. แต่งต้ัง
คณะท างานเพื่อ
วางแผนรับการ
ประเมินการ
ประกนัคุณภาพ
การศึกษา
ภายในโดย
ผู้ทรงคุณวฒิุ
  2. จัดเตรียม
หลักฐานเพื่อลง
ระบบ CHEQA 
  3. จัดประชุม
ผู้รับผิดชอบตัว
บ่งชี้และ
ผู้เกีย่วข้องเพื่อ
ชี้แจง
มอบหมาย
หน้าที่ความ
รับผิดชอบ 
 4.จัดประชุม
เชิงปฏิบัติการ
เพื่อประเมิน

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

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

ก.ค 65 0 0 0 139,600 1. ค่าตอบแทนวทิยากร(ที่ไม่ใช่ข้าราชการ)
 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. ค่าท่ีพักวทิยากร 1,450 บ* 4 ห้อง*2 
คืน= 11,600 บ.
 5. ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม มื้อละ 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 0 ดร.โสภา อ. พร
  อ.ทิติยา
  อ.กนัติยา

8. กจิกรรมให้
ความรู้และ
ทักษะประกนั
คุณภาพแก่
นักศึกษา

นักศึกษา 1. เพื่อให้
นักศึกษามี
ความรู้ ความ
เข้าใจเกีย่วกบั
การประกนั
คุณภาพ
การศึกษา
 2. เพื่อให้
นักศึกษามี
ทักษะเกีย่วกบั
การประกนั
คุณภาพ
การศึกษา

1. ประสานงาน
ผู้เกีย่วข้องใน
การจัดการ
อบรมเพื่อให้
ความรู้ด้าน
ประกนัคุณภาพ
การศึกษา
  2. จัด
ประชุม/อบรม/
สัมมนา เพื่อให้
ความรู้ด้าน
ประกนัคุณภาพ
การศึกษา
  3. จัดสัมมนา
กลุ่มยอ่ยเพื่อให้
นักศึกษาฝึก
การท าแผนโดย
ใช้หลักการ
วงจรคุณภาพ
(PDCA)

1. ร้อยละของ
นักศึกษาที่เข้า
ร่วมกจิกรรม 
 2. ร้อยละของ
นักศึกษาที่มี
ความรู้ด้านการ
ประกนัคุณภาพ
การศึกษาตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 
 3. ร้อยละของ
นักศึกษา
กลุ่มเปูาหมายมี
ทักษะด้านการ
ประกนัคุณภาพ
การศึกษา

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

พ.ค.65 0 0 0 0 0 ดร.โสภา อ. พร
  อ.ทิติยา
  อ.กัุนติยา

15,475 0 18,425 159,125 0 193,025 0รวมงบประมาณแผนประจ างานประกันคุณภาพ
2. โครงการยกระดับคุณภาพการบรหิารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร(รหัส ad65-risk-1)คณะ R41 (FON-Adm-R20)
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ

รายละเอียดการใช้เงนิ ผู้รบัผิด
  ชอบที่ตั้งไว้เบิกจา่ยตามไตรมาส รายการเบิกจา่ย หมวดงบประมาณ

โครงการ กลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้วัด
ความส าเรจ็

เป้าหมาย
ความส าเรจ็

ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ

2.1 กจิกรรม
อบรมการ
ดับเพลิง
เบื้องต้นและ
การฝึกซ้อม
ดับเพลิง การ
อพยพหนีไฟ

-วทิยากร
-อาจารยแ์ละ
เจ้าหน้าที่ 
-นักศึกษา

เพื่อเตรียม
ความพร้อม
บุคลากรและ
นักศึกษาของ
วทิยาลัยในการ
เผชิญ
สถานการณ์
ฉุกเฉินด้าน
อคัคีภัย

1. ประสานงาน
ผู้เกีย่วข้องใน
การจัดกจิกรรม
อบรมการ
ดับเพลิง
เบื้องต้นและ
การฝึกซ้อม
ดับเพลิง การ
อพยพหนีไฟ
  2. จัด
กจิกรรมอบรม
การดับเพลิง
เบื้องต้นและ
การฝึกซ้อม
ดับเพลิง การ
อพยพหนีไฟ
 3. ประเมิน
และสรุปผลการ
จัดกจิกรรม

1. ร้อยละของ
บุคลากรที่เข้า
ร่วมโครงการ 
  2. ร้อยละของ
นักศึกษาเข้า
ร่วมโครงการ
 3. ร้อยละของ
บุคลากรและ
นักศึกษา
กลุ่มเปูาหมายที่
มีความรู้/ทักษะ
ด้านการเผชิญ
สถานการณ์
ฉุกเฉินด้าน
อคัคีภัยและ
แผ่นดินไหว

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

พ.ย.64 27,670 0 0 0 1. ค่าวทิยากร ชม.ละ 600 บาท * 3 ชม.*
3คน =5,400 บาท
 2. ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมนักศึกษา
มื้อละ35 บ.*442 คน = 15,470 บ.
  3.ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมอาจารย์
และเจ้าหน้าที่ มื้อละ 35 บ.*80 คน=
2,800 บ.
  4. ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร 1,000บ.
  5. ค่าวสัดุ 3,000 บ. (ค่าถุงพลาสติก ค่า
แกส๊ ค่าน้ ามันเบนซิน)
 
  รวมท้ังหมด 27,670 บ.

27,670 0 0 ดร.โสภาพร 
อ. พร 
อ.กนัติยา 
อ.ทิติยา

2.2 กจิกรรม
ประชุม
  
คณะกรรมการ
บริหารความ
เส่ียง

-อาจารย ์
เจ้าหน้าที่ ที่
เป็น
กรรมการบริหาร
ความเส่ียง

เพื่อวเิคราะห์
ป๎จจัยภายใน
และภายนอกที่
มีผลต่อความ
เส่ียงในการ
ด าเนิน
  งาน

1. จัดประชุม
คณะกรรมการ
บริหารความ
เส่ียง
 2. จัดท าแผน
บริหารความ
เส่ียงและก ากบั
ติดตามแผน
บริหารความ
เส่ียง

1. ร้อยละของ
งานตาม
โครงสร้าง
องค์กรที่มีการ
จัดท าแผน
บริหารความ
เส่ียง

1. ร้อยละ 100 ตค 64
 สค 65

1,025 0 0 1,025 1. ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม มื้อละ 35 
บ.*15 คน *2 คร้ัง = 1,050 บ.
  2.ค่าเหมาบริการถ่ายเอกสาร 1,000บ.
 รวมท้ังส้ิน 2,050 บาท

2,050 0 0 ดร.โสภาพร 
อ. พร 
อ.กนัติยา 
อ.ทิติยา
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ

รายละเอียดการใช้เงนิ ผู้รบัผิด
  ชอบที่ตั้งไว้เบิกจา่ยตามไตรมาส รายการเบิกจา่ย หมวดงบประมาณ

โครงการ กลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้วัด
ความส าเรจ็

เป้าหมาย
ความส าเรจ็

ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ

2.3 กจิกรรม
ประชุมเชิง
ปฏิบัติจัดท า
ระบบการ
ควบคุมภายใน
ขององค์กร

-อาจารย ์
เจ้าหน้าที่ที่เป็น
กรรมการ
ควบคุมภายใน

1. เพื่อให้ทุก
หน่วยงานยอ่ย
ตามโครงสร้าง
ของวทิยาลัยมี
การด าเนินการ
ด้านการ
ควบคุมภายใน

1. จัดประชุม
ผู้เกีย่วข้องใน
การด าเนินการ
ควบคุมภายใน
ของวทิยาลัย
 2. ออกแบบ
การควบคุม
ภายใน
 3. จัดท า
รายงานการ
ควบคุมภายใน
 4. ตรวจสอบ
ภายใน
  5. สรุป
ประเมินผลการ
ควบคุมภายใน
  6. รายงานผล
ควบคุมภายใน
ต่อ
คณะกรรมการ
บริหาร

1. ร้อยละของ
หน่วยงานยอ่ย
ตามโครงสร้างมี
การด าเนินการ
ควบคุมภายใน
ตามระบบและ
กลไกที่ก าหนด
  2. ร้อยละ 
ปย.2 ได้รับการ
ด าเนินงานตาม
แผนที่ก าหนด

1. ร้อยละ100
  2. ร้อยละ 100

ส.ค. 65 0 0 0 16,200 1. ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมมื้อละ 35 
บาท*80 คน*2 มื้อ = 5600 บาท
 2. ค่าอาหารกลางวนั มื้อละ 120 บ.
จ านวน 80 คน* 1 มื้อ= 9,600 บ.
 3.ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร 1,000 บ. 
รวมท้ังหมด=16,200 บาท

16,200 0 0 ดร.โสภาพร 
อ. พร 
อ.กนัติยา 
อ.ทิติยา

2.4 กจิกรรม
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
ติดตาม ปค.5 
และจัดท าเล่ม
รายงานควบคุม
ภายใน

-อาจารย ์
เจ้าหน้าที่ที่เป็น
กรรมการ
ควบคุมภายใน

เพื่อติดตามการ
ประเมินผลการ
ควบคุมภายใน
ขององค์กร

1. จัดประชุม
ผู้เกีย่วข้องใน
การด าเนินการ
ควบคุมภายใน
ของวทิยาลัย
2. ติดตามการ
ประเมินผลการ
ควบคุมภายใน
ขององค์กร
3. จัดท าแบบ
รายงานการ
ประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 
(แบบ ปค.5)
4. รายงานผล
ควบคุมภายใน
ต่อ
คณะกรรมการ
บริหาร

ร้อยละของ
หน่วยงานยอ่ย
ตามโครงสร้างมี
การรายงานผล
การติดตามการ
ประเมินผลการ
ควบคุมภายใน
ตามแบบติดตาม
 ปค.5

ร้อยละ 100 ม.ีค.65 0 18,600 0 0 1. ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมมื้อละ 35 
บาท*80 คน*2 มื้อ = 5600 บาท
 2. ค่าอาหารกลางวนั มื้อละ 150 บ.
จ านวน 80 คน* 1 มื้อ= 12,000 บ.
 3.ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร 1,000 บ. 
รวมท้ังหมด=18,600 บาท

18,600 0 0 อ.พร
อ.โสภาพร
อ.ทิติยา
อ.กนัติยา
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ

รายละเอียดการใช้เงนิ ผู้รบัผิด
  ชอบที่ตั้งไว้เบิกจา่ยตามไตรมาส รายการเบิกจา่ย หมวดงบประมาณ

โครงการ กลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้วัด
ความส าเรจ็

เป้าหมาย
ความส าเรจ็

ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ

2.5 กจิกรรมอบ
รบฟื้นฟูทักษะ
การช่วยฟื้นคืน
ชีพและการ
ปฐมพยาบาล
เบื้องต้น

เพื่อเพิ่มทักษะ
การปฏิบัติการ
ช่วยฟื้นคืนชีพ
แกบุ่คลากรใน
องค์กรช่วยฟื้น
คืนชีพ

1.จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ
ทักษะการช่วย
ฟื้นคืนชีพขั้นสูง
ให้แกอ่าจารย์
ในวทิยาลัย
2.จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ
ทักษะการช่วย
ฟื้นคืนชีพและ
การปฐม
พยาบาลขั้น
พื้นฐานให้แก่
เจ้าหน้าที่ใน
วทิยาลัย

รุ้อยละของ
บุคลากรใน
วทิยาลัยได้รับ
การอบรม
ปฏิบัติการฟื้น
คืนชีพ

รุ้อยละ 100 ม.ิย. 65 0 0 6,400 0 1.ค่าวทิยากร 600บ*3ชม.*2คน=3600บ
2.ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม มื้อละ 35 
บาท*80 คน*1 มื้อ = 2800 บาท
รวมท้ังหมด=6,400บาท

6,400 อ.พร
อ.โสภาพร
อ.ทิติยา
อ.กนัติยา

2.6 กจิกรรม
ประชุม
วเิคราะห์
อบุัติการณ์ความ
เส่ียงจากการ
ฝึกปฏิบัติงาน
ของนักศึกษา

อาจารยท์ี่นิเทศ
การฝึก
ภาคปฏิบัติ

1.เพื่อทบทวน
อบุัติการณ์ความ
เส่ียงจากการ
ฝึกปฏิบัติ
2.เพื่อหา
แนวทางปูองกนั
การเกดิ
อบุัติการณ์ความ
เส่ียงซ๊ า

1.อบรมให้
ความรู้เร่ืองการ
บริหารความ
เส่ียง
2.จัดสัมมนา
อาจารยท์ี่นิเทศ
การฝึก
ภาคปฏิบัติ
3.หาแนวทาง
ปูองกนัไม่ให้
เกดิอบุัติการณ์
ความเส่ียงซ๊ า

1.รุ้อยละของ
อาจารยท์ี่นิเทศ
การฝึก
ภาคปฏิบัติ
2.แนวทาง
ปูองกนัไม่ให้
เกดิอบุัติการณ์
ความเส่ียงซ๊ า

1.รุ้อยละ 80
2.1 แนวทาง

ตค.64 3,685 0 0 0 1.คุ่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม มื้อละ 35 
บาท*51 คน*1 มื้อ = 1,785 บาท
2. ค่าเดินทางวทิยากร 700 บ. 
3. ค่าตอบแทนวทิยากร ชม.ละ 600บาท*
2 ชั่วโมง = 1,200 
รวมท้ังหมด=3,685 บาท

3,685 0 0 ดร.โสภาพร 
อ. พร 
อ.กนัติยา 
อ.ทิติยา

32,380 18,600 6,400 17,225 74,605 0 0
47,855 18,600 24,825 176,350 267,630 0 0

รวมงบประมาณแผนประจ างานความเสี่ยง
รวมงบประมาณแผนประจ างานประกันคุณภาพและความเสี่ยงปีงบประมาณ 2564
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ

1. กจิกรรมสรรหาอาจารย์
ใหม่

1.อาจารยใ์หม่
2.นักเรียนทุน

เพือ่ให้มีอาจารย์
ใหม่ที่เพยีงพอใน
การจดัการเรียน
การสอน

1.ประกาศสรร
หาอาจารยใ์หม่
ระดับ ป.โท
 2. ให้
ทุนการศึกษา
นักเรียน
พยาบาล
 3.ประกาศรับ
โอนยา้ย

1.จ านวนคร้ังของ
การประกาศสรรหา
อาจารยใ์หม่
 2. จ านวนนักเรียน
พยาบาลที่รับ
ทุนการศึกษา

1)  1 คร้ัง/
ปีงบประมาณ

2)  จ านวน 1 
คน

ต.ค64-ก.ย 65 0 0 0 0 ไม่ใชง้บประมาณ อ.พกิลุ คุณรัชนี
 ซาวค าเขต

2. กจิกรรมเตรียมผู้
เกษียณอายรุาชการ

1.ผู้เกษียณ
ราชการใน
ปีงบประมาณ 
2565

เพือ่เตรียมความ
พร้อมบุคคลากรมที่
จะเกษียณอายุ
ราชการ

1. ประสานกบั
งานบุคลากรใน
การเตรียม
เอกสารเพือ่รับ
สิทธิประโยชน์
หลัง
เกษียณอายุ
ราชการ
 2. 
ประสานงานส่ง
ผู้เกษียณอายุ
ราชการเขา้รับ
การอบรม
เตรียมตัวกอ่น
เกษียณอายุ
 3. จดัหา
ขอ้มูลการ
อบรมสัมมนา 
เพือ่เตรียมการ
เกษียณ

1.ร้อยละของ
บุคลากรที่จะ
เกษียณอายรุาชการ
ได้เขา้รับการเตรียม
ความพร้อมกอ่นการ
เกษียณ

ร้อยละ 100 ก.ค.-ก.ย.65 0 0 0 0 ใชง้บพฒันาตนเอง อ.พกิลุ คุณรัชนี
 ซาวค าเขต

ตวัชี้ความส าเร็จ
เปา้หมาย

ความส าเร็จ

แผนงานประจ า งานพัฒนาทรัพยากรบคุคล

ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน
ผู้รับผิด
 ชอบที่ตั้งไวเ้บกิจา่ยตามไตรมาส

รายการเบกิจา่ย
หมวดงบประมาณ

1.โครงการบริหารทรัพยากรบคุคล ประจ าปงีบประมาณ 2565 (รหัส ad65-hrd-1) คณะ S39.1,R39 (FON-Adm-S22)

โครงการ กลุ่มเปา้หมาย วตัถุประสงค์ กิจกรรม
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ
ตวัชี้ความส าเร็จ

เปา้หมาย
ความส าเร็จ

ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน
ผู้รับผิด
 ชอบที่ตั้งไวเ้บกิจา่ยตามไตรมาส

รายการเบกิจา่ย
หมวดงบประมาณโครงการ กลุ่มเปา้หมาย วตัถุประสงค์ กิจกรรม

3.กจิกรรมประชมุเชงิ
ปฏิบัติการส่งเสริมอาจารย์
จดัท าผลงานวิชาการเพือ่
เขา้สู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
(การจดัท าเอกสาร
ประกอบการสอนและ 
อวช.) s39

1.อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
อาจารยป์ระจ า
หลักสูตร และ
อาจารยป์ระจ า

1.เพือ่ให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร มี
ต าแหน่งทาง
วิชาการผู้ชว่ย
ศาสตราจารย์
 2.เพือ่ให้อาจารย์
ประจ าหลักสูตร
และอาจารยป์ระจ า
มีต าแหน่งทาง
วิชาการผู้ชว่ย
ศาสตราจารย์

1.จดัต้ัง
คณะท างาน
เพือ่รวบรวมขอ้
2. กจิกรรม
กระตุ้น ส่งเสริม
ให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
อาจารยป์ระจ า
หลักสูตร และ
อาจารยป์ระจ า
 จดัท าผลงาน
วิชาการเพือ่
เล่ือนต าแหน่ง
เป็นผู้ชว่ย
ศาสตราจารย์
3.จดัท าประชมุ
เชงิปฎิบัติการ
โดยมีวิทยากร
บรรยาย

1.จ านวนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 อาจารยป์ระจ า
หลักสูตร และ
อาจารยป์ระจ า มี
ต าแหน่งทางวิชาการ
 ต าแหน่งผู้ชว่ย
ศาสตราจารย์
 

1.  จ านวน 2 
คน 

ต.ค64-ก.ย 65 0 28,620 0 0 1.ค่าวิทยากร จ านวน 7ชม.ๆ
ละ 1,200 บาท=8,400 บาท
 2.ค่าเดินทางวิทยากร 5,000 
บาท
 3.ค่าอาหารกลางวันมื้อละ 
150 บาท * 51 คน=7,650 
บาท
 4.ค่าอาหารว่างมื้อละ 35 
บาท* 2 มื้อ * 51 คน=3,570 
บาท
 5.ค่าที่พกัวิทยากร 1500 บาท
 *2 คืน=3000 บาท
 6.ค่าจา้งเหมาจา่ยถา่ยเอกสาร
 1,000 บาท
 รวม 28,620 บาท

28,620 0 0 อ.พกิลุ  อทุธิยา
 คุณรัชนี ซาวค า

เขต

4 กจิกรรมยกยอ่งเชดิชู
บุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน 

1.ผู้ได้รับการ
คัดเลือกเชดิช ู
(อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
อาจารยป์ระจ า
หลักสูตร 
อาจารยป์ระจ า
 และบุคลากร
สายสนับสนุน)

เพือ่เสริมสร้างขวัญ
ก าลังใจและการคง
อยู่ของบุคลากร
สายวิชาการและ
สายสนับสนุน

1. คัดเลือก
และสรรหา
 2. ประกาศยก
ยอ่ง
 3.มอบโล่ในวัน
ไหว้ครู
 4. เผยแพร่
และ
ประชาสัมพนัธ์

1.จ านวนบุคลากรที่
ได้รับรางวัล
2.จ านวนคร้ังของ
การประกาศยกยอ่ง

1. > 5 คน 

 2. จ านวน 2 
ครั้ง

พ.ค.-65 0 0 20,000 0 1) ค่าวัสดุ 20,000บาท 20,000 0 0 อ.พกิลุ  อทุธิยา
 คุณรัชนี ซาวค า

เขต
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ
ตวัชี้ความส าเร็จ

เปา้หมาย
ความส าเร็จ

ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน
ผู้รับผิด
 ชอบที่ตั้งไวเ้บกิจา่ยตามไตรมาส

รายการเบกิจา่ย
หมวดงบประมาณโครงการ กลุ่มเปา้หมาย วตัถุประสงค์ กิจกรรม

5. กจิกรรมตรวจสุขภาพ
ประจ าปี

อาจารยแ์ละ
บุคลากรที่แจง้
ความประสงค์
เขา้ได้รับการ
ตรวจสุขภาพ
ประจ าปี

เพือ่ให้อาจารยแ์ละ
บุคลากรได้ทราบ
สภาวะสุขภาพของ
ตนเองและ
ปรับเปล่ียน
พฤติกรรมด้าน
สุขภาพ

1.ประกาศ
ประชาสัมพนัธ์
แจง้ความประ
ส่งเขา้รับการ
ตรวจสุขภาพ
2.รวบรวม
ขอ้มูลและ
ประสาน
โรงพยาบาล
3.แจง้ขอ้มูล
และขั้นตอนการ
เขา้รับการ
ตรวจสุขภาพ
4.บุคลากรเขา้
รับการการ
ตรวจสุขภาพ
5.จดัท า
รายงานผลการ
เขา้รับการ
ตรวจสุขภาพ
ประจ าปี

ร้อยละของ
กลุ่มเปูาหมายที่แจง้
ความประสงค์เขา้
ได้รับการตรวจ
สุขภาพประจ าปี

1.>100% ก.ค. - ส.ค. 65 0 0 0 0 ใชง้บประมาณจากส่วนกลาง 0 0 0 คุณรัชนี ซาวค า
เขต

6.กจิกรรมประชมุจดัท า
เกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน(PA) 
R35

1.อาจารย ์
จ านวน 51 คน
2.สายสนับสนุน
 จ านวน 20 คน
3.
คณะกรรมการ
รับรองผลการ
ประเมิน จ านวน
 15 คน

เพือ่ให้มีเกณฑ์ที่ใช้
ในการประเมินผล
การปฏิบัติงานของ
บุคลากรทุกระดับที่
ชดัเจนเหมาะสม
กบัสายงานและ
ได้รับการเล่ือนขั้น
เงินเดือน/ค่าจา้ง

1. ด าเนินการ
ทบทวนเกณฑ์
ประเมินผลงาน
โดยบุคลากร
สายอาจารย์
และสาย
สนับสนุน
2. วิพากษ์
เกณฑ์การ
ประเมินผลงาน
โดยบุคลากร
สายอาจารย์
และสาย
สนับสนุน
3. ปรับปรุง
แกไ้ขตามการ
วิพากษ์ 
4. รวบรวมเขา้
เล่ม
ประชาสัมพนัธ์
แลเผยพร่ะ
ประกาศใช้

1.จ านวนคร้ัง
ด าเนินการทบทวน
เกณฑ์ประเมินผล
งานและวิพากษ์โดย
บุคลากรสายอาจารย์
และสายสนับสนุน 
และน าผลไป
ปรับปรุงแกไ้ข

2.จ านวนคร้ังในการ
ประชมุ
คณะกรรมการ
รับรองผลการประเมิน

1)  ระดับ
อาจารย ์2 

คร้ัง/ปี        
2)  ระดับสาย
สนับสนุน 2 

คร้ัง/ปี           
                  
                  
                  

         

2)  2 คร้ัง/ปี

ต.ค.-64 และ 
ก.ย. 65

17,840 0 17840 0 1) ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
ส าหรับอาจารย ์จ านวน 51 
คน×35บาท*2 มื้อ*2 คร้ัง = 
7,140 บาท
2) ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
ส าหรับสายสนับสนุน จ านวน 
20 คน×35บาท*2 มื้อ*2 คร้ัง
 = 2800 บาท    
3) ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
ส าหรับคณะกรรมการ จ านวน
 15 คน×35บาท*2 มื้อ*2 คร้ัง
 = 2100  บาท

4) ค่าอาหารกลางวันส าหรับ
อาจารย ์จ านวน 51 คน × 
120 บาท*1 มื้อ*2 คร้ัง = 
12,240 บาท
5) ค่าอาหารกลางวันส าหรับ
สายสนับสนุน จ านวน 20 คน
 × 120 บาท*1 มื้อ*2 คร้ัง = 
 4800 บาท
6) ค่าอาหารกลางวันส าหรับ

35,680 0 0 อ.พกิลุ       
อ.วรรณิภา คุณ
อญัชลี คุณรัชนี
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ
ตวัชี้ความส าเร็จ

เปา้หมาย
ความส าเร็จ

ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน
ผู้รับผิด
 ชอบที่ตั้งไวเ้บกิจา่ยตามไตรมาส

รายการเบกิจา่ย
หมวดงบประมาณโครงการ กลุ่มเปา้หมาย วตัถุประสงค์ กิจกรรม

7.กจิกรรมทบทวนและ
ติดตามแผนกลยทุธ์ด้าน
ทรัพยากรบุคคล ประมาณ 
2565

บุคลากรฝุาย
บริหารและ
พฒันา
ทรัพยากรบุคคล

1.เพือ่ทบทวนและ
ติดตามแผนกลยทุธ์
ด้านทรัพยากร
บุคคล 
ปีงบประมาณ 2565

1.กจิกรรม
ทบทวนแผนกล
ยทุธ์ด้าน
ทรัพยากรบุคคล

ร้อยละความ
ครอบคลุมของแผน
กลยทุธ์ด้าน
ทรัพยากรบุคคลมี
ความสอดคล้องกบั
แผนกลยทุธ์ของ
วิทยาลัยและคณะ

ร้อยละ 100 ต.ค. 65 1,500 1175 1175 ระยะที่ 1 จดัท าและทบทวน
แผนกลยทุธ์ ด้านทรัพยากร
บุคคล ปีงบประมาณ 2565
1.อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
จ านวน 5 คน * 35 บาท * 2 
มื้อ * 1 คร้ัง= 350
2.ค่าอาหารกล่างวัน จ านวน 5
 คน * 120 บาท * 1 คร้ัง = 
600 
3. ค่าถา่ยเอกสาร 500 บาท 

ระยะที่ 2 ติดตามแผนกลยทุธ์
ด้านทรัพยากรบุคคล 
ปีงบประมาณ 2565
1.อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
จ านวน 5 คน * 35 บาท * 2 
มื้อ * 2 คร้ัง   = 700
2.ค่าอาหารกล่างวัน จ านวน 5
 คน * 120 บาท * 2 คร้ัง = 
1200 
3. ค่าถา่ยเอกสาร 500 บาท 

3,850 อ.พกิลุ       
อ.วรรณิภา คุณ
อญัชลี คุณรัชนี

19,340 29,795 39,015 0 0 88,150 0

1. กจิกรรมปฐมนิเทศ
อาจารยป์ระจ า  และ
บุคลากรสายสนับสนุน

ปฐมนิเทศ
อาจารยป์ระจ า
 อาจารย์
ประจ าหลักสูตร
 และบุคลากร
สายสนับสนุน 
ใหม่ และกลับ
จากลาศึกษาต่อ

1.เพือ่พฒันาทักษะ
การปฏิบัติการ
พยาบาล
 2.เพือ่เตรียมความ
พร้อมในการเป็น
อาจารยพ์ยาบาล
 3. เพือ่เตรียม
ความพร้อมในการ
เป็นอาจารยป์ระจ า
หลักสูตร 
 4 . เพือ่เตรียม
ความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานของสาย
สนับสนุน

1. กจิกรรม
ปฐมนิเทศ
อาจารยป์ระจ า
หลักสูตรและ
อาจารยป์ระจ า
ใหม่ 
2. กจิกรรม
ปฐมนิเทศ
อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรใหม่ 
3. กจิกรรม
ปฐมนิเทศ
บุคลากรสาย
สนับสนุนใหม่ 
4. ก ากบั
ติดตามทุกไตร
มาสเพือ่
รับทราบป๎ญหา
และให้ก าลังใจ

ร้อยละของ
กลุ่มเปูาหมายได้รับ
การปฐมนิเทศตาม
หลักสูตรก าหนด

1. ร้อยละ 100 ต.ค 64-ก.ย 65 21,072 0 0 0 1. ค่าเชา่ที่พกั เดือนละ 4,500
บาท *2 คน= 9,000 บาท
 2. ค่าเบี่ยเล้ียง วันละ 240 
บาท 22 วัน = 5,280*2 คน=
10,560 บาท 
 3. ค่าเดินทาง เชยีงราย 
พะเยา 378 บาท จ านวน 2 
เที่ยว 2 คน = 378*2*2 = 
1,512บาท 
 รวม 21,072 บาท

21,072 0 0 อ.พกิลุ       
อ.วรรณิภา

2.โครงการพัฒนาทรัพยากรบคุคล ประจ าปงีบประมาณ 2565 (รหัส ad65-hrd-2) คณะ S39.2,R38 (FON-Adm-S21)



85

1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ
ตวัชี้ความส าเร็จ

เปา้หมาย
ความส าเร็จ

ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน
ผู้รับผิด
 ชอบที่ตั้งไวเ้บกิจา่ยตามไตรมาส

รายการเบกิจา่ย
หมวดงบประมาณโครงการ กลุ่มเปา้หมาย วตัถุประสงค์ กิจกรรม

2. กจิกรรมสนับสนุนการไป
พฒันาศักยภาพตาม
สมรรถนะของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ร้อยละอาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร  
จ านวน 6 คน

เพือ่พฒันาความรู้
ความสามารถ
เกี่ยวกบัการ
บริหารหลักสูตร
ของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1. กจิกรรม
สนับสนุนให้
อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรไปรับ
การประชมุ 
อบรม สัมมนา 
ตามค าส่ังและ
ในหน้าที่ 
 2. กจิกรรม
จดัท ารายงาน
ผลการไป
พฒันาตนเอง 
การไปประชมุ 
อบรม 
ประชมุสัมมนา
 อาจารย์
ประจ าหลักสูตร

1.ร้อยละอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ได้รับการพฒันา
สมรรถนะครบทุก
หน้าที่

1.ร้อยละ 100 ต.ค.64-พ.ค.65 0 60,000 0 0 1.อาจารยผู้์รับผิดชอบหลักสูตร
 6 คน คนละ 10,000 บาท 
รวม 60,000 บาท

60,000 0 0 อ.พกิลุ        อุ
ทธิยา

3. กจิกรรมสนับสนุนการไป
พฒันาศักยภาพตาม
สมรรถนะของอาจารย ์
ขา้ราชการ และบุคลากร
สายสนับสนุน

อาจารย ์ 
ขา้ราชการ 
ลูกจา้งประจ า 
พนักงาน
ราชการ และ
พนักงาน
กระทรวง
สาธารณสุข

1.เพือ่พฒันา
ความรู้
ความสามารถทาง
วิชาการ วิชาชพี
ของอาจารย ์
 2.เพือ่เสริมสร้าง
สมรรถนะและ
ประสิทธิภาพการ
ท างานของ
บุคลากรสาย
สนับสนุน 
ขา้ราชการ 
ลูกจา้งประจ า
พนักงานราชการ 
พกส. จา้งเหมา
บริการ

1. กจิกรรม
สนับสนุนให้
อาจารยไ์ปรับ
การประชมุ 
อบรม สัมมนา 
ตามค าส่ังและ
ในหน้าที่ 
2. กจิกรรม
ส่งเสริมให้
อาจารยไ์ป
พฒันาตนเอง
ตามความ
เชี่ยวชาญตาม
แผน 
3. กจิกรรม
จดัท ารายงาน
ผลการไป
พฒันาตนเอง 
การไปประชมุ 
อบรม 
ประชมุสัมมนา
อาจารย์

1.ร้อยละอาจารย์
และบุคลากรสาย
สนับสนุนที่ไปพฒันา
ตนเองตามแผน

1. ร้อยละ 100 ต.ค64-ก.ย 65 100,000 200,000 100,000 200,000 1) งบพฒันาอาจารยร์ายละไม่
เกนิ 12,000บ เป็นเงิน 
250,000 บาท
2) งบพฒันาบุคลากรสาย
สนับสนุน (ขา้ราชการ 
ลูกจา้งประจ า พนักงาน
ราชการ และพกส.) รายละไม่
เกนิ 8,000 บ เป็นเงิน 50,000
 บาท
3) การไปพฒันาตนเองตาม
ค าส่ังและในหน้าที่ เป็นเงิน 
300,000 บาท 
         รวม 600,000 บาท

88,928 650,000 0 คุณอญัชลี รัตน
สุวรรณ
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ
ตวัชี้ความส าเร็จ

เปา้หมาย
ความส าเร็จ

ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน
ผู้รับผิด
 ชอบที่ตั้งไวเ้บกิจา่ยตามไตรมาส

รายการเบกิจา่ย
หมวดงบประมาณโครงการ กลุ่มเปา้หมาย วตัถุประสงค์ กิจกรรม

4. กจิกรรมติดตามและ
จดัท าคลังความรู้จากการ
ไปพฒันาตนเองของบุคลากร

อาจารยแ์ละ
บุคลากรสาย
สนับสนุน ที่
ได้รับการพฒันา
 ตามส่ังการ
และความ
ต้องการของ
ตนเอง

1. เพือ่เผยแพร่องค์
ความรู้
 2. เพือ่เป็นการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้
 3.เพือ่ติดตามการ
น าความรู้
ประสบการณ์ไป
พฒันางาน

1.จดัท าคลัง
ความรู้จากการ
ไปพฒันา
ตนเองของ
อาจารย ์และ
บุคลากรสาย
สนับสนุนโดย
รวบรวมไว้ใน
คลังความรู้ใน
เว็บไซด์ของ
วิทยาลัย

1.ร้อยละของอาจารย์
 และบุคลากรสาย
สนับสนุนที่ไปพฒันา
มีการน าองค์ความรู้
จากการไปพฒันามา
เผยแพร่ และจดัเกบ็
ในคลังความรู้ 

1.มากกว่าร้อย
ละ 100

ต.ค.64-ก.ย.65 0 0 0 0 ไม่ใชง้บประมาณ 0 0 0 อ.วรรณิภา
 คุณอญัชลี

5. กจิกรรมการส่งเสริมการ
เขา้รับการอบรมพฒันา
สมรรถนะผู้บริหารตาม
หลักสูตรการอบรมผู้บริหาร
สาธารณสุข

อาจารย ์
บุคลากรสาย
สนับสนุนที่
ได้รับการ
พจิารณาให้เขา้
รับการอบรม 
หลักสูตร 
ผู้บริหารการ
สาธารณสุขระ
ต้น/กลาง

เพือ่เร่งรัดและ
ส่งเสริมให้อาจารย์
ระดับ รอง
ผู้อ านวยการและ
หัวหน้างานที่ผ่าน
การอบรมหลักสูตร
ผู้บริหาร
สาธารณสุขระดับ
ต้น/ระดับกลาง

1.ส ารวจความ
ต้องการไป
อบรมหลักสูตร
 ผบต. ผบก. 
ของรอง
ผู้อ านวยการ
และหัวหน้างาน
 2. ก าหนด
คุณสมบัติและ
ประกาศรับ
สมัคร
 3. เสนอ
รายชื่อต่อ 
กกบ. เพือ่
คัดเลือก
 4. ส่งรายชื่อผู้
ได้รับคัดเลือก
เขา้รับการอบรม
 5. ส่งผู้เขา้รับ
การอบรมตาม
แผน
 6. ติดตาม

1. จ านวนผู้เขา้อบรม
หลักสูตรผู้บริหาร
สาธารณสุขระดับต้น
 2. จ านวนผู้เขา้
อบรมหลักสูตร
ผู้บริหารสาธารณสุข
ระดับกลาง

1.ผบต. จ านวน
 2 คน

1.ผบก. จ านวน
 2 คน

รอการประกาศ
จาก วนส.

0 0 0 0 ใชง้บประมาณจาก สบช 0 0 0 อ.พกิลุ
 คุณอญัชลี

6. กจิกรรมการพฒันา
บุคลากรเพือ่ความเชยีวชาญ
เฉพาะสาขา จ านวน 2 สาขา
 

อาจารยผู้์ได้รับ
การพจิารณา
ผ่าน กกบ

เพือ่พฒันาอาจารย์
ให้มีความเชี่ยวชาญ
ในแต่ละสาขา

1. ประกาศรับ
สมัคร
 2. เสนอ
รายชื่อต่อ 
กกบ. เพือ่
คัดเลือก
 3. ส่งรายชื่อผู้
ได้รับคัดเลือก
เขา้รับการอบรม
 4. ส่งผู้เขา้รับ
การอบรมตาม
แผน
 5. ติดตาม
ประเมินผล

จ านวนอาจารยท์ี่เขา้
รับการอบรมเฉพาะ
ทาง

1.จ านวน
อาจารยท์ี่เขา้
รับการอบรม
เฉพาะทาง

อยา่งน้อย 2 
สาขา

ต.ค64-ก.ย 65 0 0 80,000 0 1.ค่าลงทะเบียนเฉพาะทาง4 
สาขาละ 40,000บาท*2 
สาขา=80,000 บาท
 
 รวม 80,000บาท

80,000 0 0 อ.วรรณิภา
 คุณอญัชลี
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ
ตวัชี้ความส าเร็จ

เปา้หมาย
ความส าเร็จ

ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน
ผู้รับผิด
 ชอบที่ตั้งไวเ้บกิจา่ยตามไตรมาส

รายการเบกิจา่ย
หมวดงบประมาณโครงการ กลุ่มเปา้หมาย วตัถุประสงค์ กิจกรรม

7.กจิกรรมประชมุเชงิ
ปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้
 พฒันาสมรรถนะตามความ
เชี่ยวชาญในสายงาน (สาย
สนับสนุน)

1.งานอาคาร
สถานที่ จ านวน
 5 คน 
2.เจา้หน้าที่ท า
ความสะอาด 
จ านวน 11 คน 
3.เจา้หน้าที่
รักษาความ
ปลอดภัย 
จ านวน 3 คน
4.พนักงานขบั
รถ จ านวน 3 คน

1.เพือ่เสริมสร้าง
ความรู้และพฒันา
สมรรถนะตามความ
เชี่ยวชาญในสาย
งาน (สายสนับสนุน)

1.จดัประชมุ
เชงิปฏิบัติการ
การเสริมสร้าง
ความรู้ พฒันา
สมรรถนะตาง
ความเชี่ยวชาญ
ในสายงานของ
บุคลากรสาย
สนับสนุน โดย
วิทยากร
ภายนอก
2.แบ่งกลุ่มตาม
ความเชี่ยวชาญ
 เพือ่ฝึกทักษะ
โดยการศึกษาดู
งานนอกสถานที่
3.ก ากบัติดตาม
ความรู้และ
ทักษะจากการ
น ามา
ประยกุต์ใชใ้น
การปฏิบัติงาน

1.ร้อยละของ
บุคลากรสาย
สนับสนุน
กลุ่มเปูาหมายได้รับ
การพฒันาความ
เชี่ยวชาญตามสายงาน

1. ร้อยละ 100 ต.ค 64.-ธ.ค.65 0 21140 0 21,140 1.อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
จ านวน 5 คน * 35 บาท * 2 
มื้อ * 2 คร้ัง= 1,400 
2.ค่าอาหารกล่างวัน  จ านวน 5
 คน * 120 บาท * 2 คร้ัง = 
1200
3.ค่าวิทยากร 1 คน * 6 ชั่วโมง
 * 600 บาท * 2 คร้ัง = 7,200
 บาท
4.ค่าเดินทางวิทยากร 1000 
บาท
 รวมทั้งส้ิน 10,800 บาท

รวมทั้งส้ิน 4 กลุ่ม 42,280 บาท

10,800 0 0 อ.พกิลุ  อทุธิยา
 คุณรัชนี ซาวค า

เขต
 คุณอญัชลี 
รัตนสุวรรณ

121,072 281140 180000 221140 0 260,800 650000
140,412 310,935 219,015 221,140 0 348,950 650,000 0รวมงบประมาณแผนประจ างานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบคุคล
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ
1.โครงการ
บ ารุงรักษา
ระบบ
คอมพิวเตอร์
และ
โสตทัศนูปกรณ์
(รหัส 
ad65-it-1)
คณะ S40.3 
(FON-Edu-
S11)

1.นักศึกษาชั้น
ปีที่ 1 - 4  
จ านวน  337 
คน (ขาดปี 1)
2.อาจารย ์
จ านวน  50  คน
3.ขา้ราชการ 
และเจ้าหน้าที่ 
จ านวน 45  คน
รวม  432 คน

1. เพือ่
บ ารุงรักษา
ระบบ
คอมพิวเตอร์
และ
โสตทัศนูปกรณ์
ให้พร้อมใช้งาน
และมี
ประสิทธิภาพ
 2. เพือ่จัดหา
ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์/
ครุภัณฑ์
โฆษณาและ
เผยแพร่/
ครุภัณฑ์ไฟฟูา
และวิทยุ
ทดแทนเคร่ือง
เดิมที่ช ารุด 
และการจัดหา
วัสดุ
คอมพิวเตอร์/

1. การแยก
ระบบไฟฟูา
ส าหรับ
โสตทัศนูปกรณ์
ในห้องเรียน
และห้องประชุม
 จ านวน 5 ห้อง
2. การจัดซ้ือ
โปรแกรมสแกน
ไวรัส 1 ปี 
จ านวน 101 
License
3. การจัดซ้ือ
ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์
ทดแทนเคร่ือง
เดิมที่ช ารุด 
และการจัดซ้ือ
วัสดุ
คอมพิวเตอร์/
วัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่/วัสดุ

1.ร้อยละของ
อปุกรณ์
คอมพิวเตอร์
และ
โสตทัศนูปกรณ์
ที่เป็น
กลุ่มเปูาหมายมี
การบ ารุงรักษา
2.จ านวน
อบุัติการการ
ระบาดของไวรัส
ในระบบ
เครือขา่ย
อนิเตอร์เน็ต
3.ความพึง
พอใจของการ
ใช้บริการระบบ
คอมพิวเตอร์
และ
โสตทัศนูปกรณ์

1.ร้อยละ 100
2.น้อยกว่าหรือ
เท่ากบั1
3.ค่าเฉล่ียของ
ความพึงพอใจ
มากกว่าหรือ
เท่ากบั 3.51

ต.ค.64-ก.ย.65 150,000 50,000 1. การแยกระบบไฟฟูา
ส าหรับโสตทัศนูปกรณ์
ในห้องเรียนและห้อง
ประชุม จ านวน 5 ห้องๆ
 ละ  6,000 รวม 30,000
 บ.
2. การจัดซ้ือโปรแกรม
สแกนไวรัส 1 ปี จ านวน
 101 License รวม 
45,000 บ.
3. การจัดซ้ือครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์
โฆษณาและเผยแพร่/
ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ
ทดแทนเคร่ืองเดิมที่
ช ารุด และการจัดซ้ือ
วัสดุคอมพิวเตอร์/วัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่/
วัสดุไฟฟูาและวิทย ุที่
หมดอายกุารใช้งาน 
125,000 บาท
  รวมทั้งส้ิน 200,000 

400,000 อ.สุทธินี มหา
มิตร วงค์แสน

2.โครงการ
พัฒนา/ปรับปรุง
โสตทัศนูปกรณ์
ประจ าห้องเรียน
 ห้องประชุม
และพืน้ที่
บริการส่วนกลาง
(รหัส 
ad65-it-1)
คณะ S40.4 
(FON-Edu-
S11)

1.นักศึกษาชั้น
ปีที่ 1 - 4  
จ านวน  337 
คน (ขาดปี 1)
2.อาจารย ์
จ านวน  50  คน
3.ขา้ราชการ 
และเจ้าหน้าที่ 
จ านวน 45  คน
รวม  432 คน

1. เพือ่ปรับปรุง
โสตทัศนูปกรณ์
ประจ าห้อง
ประชุมและ
พืน้ที่บริการ
ส่วนกลางให้มี
ความพร้อมใน
การใช้งาน

#การจัดซ้ือ
โสตทัศนูปกรณ์
ประจ าห้อง
ประชุมและ
พืน้ที่บริการ
ส่วนกลาง 
พร้อมติดต้ัง ดังนี้
 1) เคร่ือง
มัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ 
ความสว่าง 
5000 ANSI 
LUMEN 
จ านวน 1 
เคร่ือง 
(หอประชุม
เอื้องค า, เคร่ือง
เกา่จัดซ้ือ ธ.ค.
57)
 2) โทรทัศน์ 
แอล อ ีดี (LED
 TV) แบบ 

1.ร้อยละของ
ห้องประชุม
และพืน้ที่
บริการ
ส่วนกลางที่
เป็นพืน้ที่
เปูาหมายได้รับ
การปรับปรุงให้
พร้อมใช้งาน
2.ความพึง
พอใจของการ
ใช้บริการระบบ
คอมพิวเตอร์
และ
โสตทัศนูปกรณ์

1. ร้อยละ 100
2. ค่าเฉล่ียของ
ความพึงพอใจ
มากกว่าหรือ
เท่ากบั 3.51

ต.ค.64-ก.ย.65 300,000 #การจัดซ้ือ
โสตทัศนูปกรณ์ประจ า
ห้องเรียน ห้องประชุม
และพืน้ที่บริการ
ส่วนกลาง พร้อมติดต้ัง 
ดังนี้
 1) เคร่ืองมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ ความสว่าง
 5000 ANSI LUMEN 
จ านวน 1 เคร่ือง 82,000
 บาท (หอประชุมเอื้องค า
, เคร่ืองเกา่จัดซ้ือ ธ.ค.57)
 2) โทรทัศน์ แอล อ ีดี 
(LED TV) แบบ Smart 
TV ขนาด 55 นิ้ว ความ
ละเอยีด 3840x2160 
พิกเซล พร้อมขาต้ังทีวี
แบบต้ังพืน้มีล้อเล่ือน 
จ านวน 2 ชุด 
25,000x2=50,000 บาท
 (ชุดบริการเคล่ือนที่ 
(Mobile))

300,000 อ.สุทธินี มหา
มิตร วงค์แสน

0 150,000 300,000 50,000 0 700,000 0

แผนงาน..เทคโนโลยสีารสนเทศ ปีการศึกษา 2565
ระยะเวลา
ด าเนินการ

รวมงบประมาณแผนประจ างานเทคโนโลยสีารสนเทศ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
  ชอบทีต่ั้งไว้เบิกจา่ยตามไตรมาส รายการเบิกจา่ย หมวดงบประมาณ

โครงการ กลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชีค้วามส าเร็จ เป้าหมาย
ความส าเร็จ
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ
1. โครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการ
ทบทวนกลยทุธ์
และจัดท า
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 
(รหัส 
ad65-s.plan-1)
คณะ S42.1 
(FON-Adm-S28)

บุคลากร
วทิยาลัยฯ 50 
คน

1. กจิกรรมการถ่ายทอดและ
เผยแพร่แผนกลยทุธ ์2563-2567 
และแผนปฏิบัติการ
ปีงบประมาณ 2565 วาระของ
การประชุมประจ าเดือนอาจารย์

ร้อยละบุคลากร
และเจ้าหน้าท่ีมี
ความเข้าใจใน
แผนยทุธศาสตร์
 พ.ศ.
2563-2567
แผนปฏิบัติการ
ปีงบประมาณ 
2565

ร้อยละ 80 ต.ค 64 0 0 0 0 ไม่ใช้งบประมาณ 0 0 0

2. กจิกรรมการก ากบัติดตาม
แผนยทุธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
การ ประจ าปีงบประมาณ 2565

1. จ านวนคร้ัง
ของติดตามการ
รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
แผน 
ปีงบประมาณ 
2565
  2. จ านวนคร้ัง
ของการติดตาม
ความกา้วหน้า
ของ KPI และPI
 ตามแผน
  3. ร้อยละของ
ตัวบ่งชี้ KPI 
ของแผนกลยทุธ์
 บรรลุตาม
เปูาหมาย 
ปีงบประมาณ 
2565
  4. ร้อยละของ
ตัวบ่งชี้ PI ตาม
แผนปฏิบัติการ

4 คร้ัง
  
  
  
  

  2 คร้ัง
  
  
  

  ร้อยละ 100
  
  
  
  

  ร้อยละ 90

ม.ค 65
  เม.ย 65
  ก.ค 65
  ต.ค 65

  
  

  ม.ีค 65
  ก.ย 65

0 1,500 0 1,500 1. ค่าเหมาบริการถ่าย
เอกสาร 1,500 บาท*2
 ไตรมาส = 3,000 บาท

3,000 0 0

(เพิ่มเติม)โครงการ
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
ยกระดับ
กระบวนการ 
พัฒนาแผน

3. กจิกรรมปรับแผนคร่ึงปี จ านวนคร้ังการ
ปรับแผน 2564

1 คร้ัง พุธ 23 ม.ีค 65 0 13,450 0 0 1) ค่าอาหารกลางวนั 
120บ*55คน=6,600 บ.
  และอาหารวา่ง 35 
บ.* 55คน*2 มื้อ=3,850
  2). ค่าเหมาบริการ
ถ่ายเอกสาร 150*30
เล่ม = 3,000 บาท

13,450 0 0

เป้าหมาย
ความส าเรจ็

แผนงานประจ า งานยทุธศาสตรแ์ละแผนงาน ปีงบประมาณ 65
ผู้รบัผิด
 ชอบ

อ.หทัยรัตน์
  อ.แดนชัย

 อ.สุทธนิี นันท
ฤทธิ์

1.เพื่อพัฒนา
งานภายใน
วทิยาลัยโดยมี
แผนปฏิบัติการ
เป็นแนวทางใน
การด าเนินงาน
ภายในวทิยาลัย
 2.เพื่อให้
บุคลากรทุก
ฝุายมีส่วนร่วม
ในการจัดท า
แผนปฏิบัติการ
ของวทิยาลัย
 3.เพื่อให้เกดิ
การบริหาร
จัดการที่ดีและ
มีประสิทธภิาพ

โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้ความส าเรจ็ ระยะเวลา
ด าเนิน
  การ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงนิ
ที่ตั้งไว้เบิกจา่ยตามไตรมาส รายการ หมวดงบประมาณ
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ

เป้าหมาย
ความส าเรจ็

ผู้รบัผิด
 ชอบ

โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้ความส าเรจ็ ระยะเวลา
ด าเนิน
  การ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงนิ
ที่ตั้งไว้เบิกจา่ยตามไตรมาส รายการ หมวดงบประมาณ

(เพิ่มเติม)โครงการ
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
ยกระดับ
กระบวนการ 
พัฒนาแผน

4. กจิกรรมการทบทวนและ
พัฒนาแผนกลยทุธ ์
ปีงบประมาณ 2565  
  1) ฟ๎งบรรยาย Online การ
ก ากบัติดตามและประเมินความ
คุ้มค่าคุ้มทุนของแผนฯโดยใช้ 
Balance scorecard
  2) วเิคราะห์ผลการด าเนินงาน
ปีงบประมาณ 2565
  3) ทบทวนแผนกลยทุธ ์จัดท า
แผนงานตอบแผนกลยทุธ์2565
  4) จัดท าปฏิบัติการ
ปีงบประมาณ 2565
  5) รวบรวมแผนปฏิบัติการ
ปีงบประมาณ 2565 เพื่อขอ
อนุมัติแผนต่อ สบช. 
  6) ลงข้อมูลแผนสู่ระบบ SFS

ระดับคุณภาพ
ของการพัฒนา
แผน

7 ข้อ 5 คะแนน พฤหัสบดี19-
ศุกร์ 20 พ.ค. 65

0 0 0 37,680   1) ค่าวทิยากร 
Online 3 ชม.ๆละ 
600 บาท=1,800
  2) ค่าอาหารกลางวนั
 120 บาท* 55 คน*3 
มื้อ = 19,800 บาท
  3)อาหารวา่งและ
เคร่ืองด่ืม 35 บาท*55
คน*6 มื้อ = 11,550 
บาท
  4) ค่าจัดท าเล่ม
แผนปฏิบัติการ 150 
บาท *30 เล่ม=4,500 
บาท

37,680 0 0

2. โครงการก ากบั
ติดตามและ
ปรับปรุงการบันทึก
ข้อมูลในระบบ
ฐานข้อมูล SFS
(รหัส 
ad65-s.plan-2)
คณะ S42.2 
(FON-Adm-S28)

1. รอง
ผู้อ านวยการ
2. หัวหน้างาน
จ านวน
3. บุคลากรสาย
สนับสนุนที่
เกีย่วข้อง 
รวมจ านวน 30 
คน

1. เพื่อก ากบั
ติดตามการลง
ข้อมูลในระบบ
ฐานข้อมูลให้
เป็นป๎จจุบัน
2. เพื่อเป็นการ
พัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรใน
การพัฒนา
ระบบฐานข้อมูล
 SFS

1. ประชุมติดตามผลการลง
ข้อมูลในระบบฐานข้อมูล SFS 
ทุกไตรมาส

1. ร้อยละของ
โครงการ/
กจิกรรมที่มีการ
ลงฐานข้อมูล
2. จ านวนคร้ัง
ของการประชุม
ก ากบัติดตาม

1. ร้อยละ 90
2. 4 คร้ัง

ธ.ค. 64 , ม.ีค. ,
 ม.ิย. , ก.ย. 65

5,320 5,320 5,320 5,320 1. ค่าอาหารกลางวนั 
30*120*4 = 13,440 
บาท
2. ค่าอาหารวา่งและ
เคร่ืองด่ืม 30*70*4 = 
7,840 บาท

          21,280 อ. แดนชัย  
ชอบจิตร

5,320 20,270 5,320 44,500 54,130 0 0

อ.หทัยรัตน์
  อ.แดนชัย

 อ.สุทธนิี นันท
ฤทธิ์

รวมงบประมาณงานแผนและยทุธศาสตร ์งบประมาณ 2565



ผู้รับผิด
1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ งบด าเนินงาน ชอบ

1. เงินเดือนขา้ราชการ 7,218,106.25 7,218,106.25 7,218,106.25 7,218,106.25 28,872,425.00 คุณรัชนี
2. เงินประจ าต าแหน่ง 771,400.00 771,400.00 771,400.00 771,400.00 3,085,600.00
3. ค่าตอบแทนนอกเหนือเงินเดือน 554,400.00 554,400.00 554,400.00 554,400.00 2,217,600.00
4. ค่าจา้งประจ า 391,725.00 391,725.00 391,725.00 391,725.00 1,566,900.00
5. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 3 คน 207,855.00 207,855.00 207,855.00 207,855.00 831,420.00
6. เงินสมทบประกนัสังคมพนักงานราชการ 
5% 10,392.75 10,392.75 10,392.75 10,392.75 41,571.00
รวมหมวดงบประมาณ 9,153,879.00 9,153,879.00 9,153,879.00 9,153,879.00 36,615,516.00
8.ค่าจา้ง พกส. จ านวน 12 คน (R 40) 480,669.00 480,669.00 480,669.00 480,669.00 1,922,676.00
9.เงินสมทบประกนัสังคม พกส. 5 % 24,033.45 24,033.45 24,033.45 24,033.45 96,133.80
10 เงินกองทุน พกส. 2% 9,613.38 9,613.38 9,613.38 9,613.38 38,453.52

11. เงินกองทุนประกนัสังคม 0.20 % ของ
ค่าจา้ง พ.ราชการ+พกส. ทั้งปี 5,508.19 5,508.19

519,824.02 514,315.83 514,315.83 514,315.83 0.00 2,062,771.51 0.00
1. ค่าตอบแทนการท างานล่วงเวลา 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 80,000.00
2. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (อยู่เวร) 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 100,000.00
3. ค่าตอบแทนการควบคุมงาน 5,000 5,000 10,000.00
4. ค่าเบี้ยประชมุคณะกรรมการ (เปิดซอง 
กรรมการวิทยาลัย กรรมการตรวจรับงาน)

10,000 10,000 20,000.00

45,000.00 45,000.00 60,000.00 60,000.00 110,000.00 100,000.00 0.00 269,500
1. ค่าจา้งเหมาเจา้หน้าที่ จ านวน  22 คน มีจ านวน

เจา้หน้าที่
เพยีงพอ

1. อาคาร
สถานที่สะอาด
พร้อมใชแ้ละ
อื่นๆ

557,736.00 557,736.00 557,736.00 557,736.00 2,230,944.00 รัชนี

2. ค่าจา้งเหมาอาจารยพ์ยาบาล ตามกรอบ
อตัรา จ านวน  2 คน  สรรหาใหม่ จ านวน 1 
คน

มีจ านวน
อาจารยเ์พยีงพอ

2. มีอาจารย์
เหมาะสม
เพยีงพอเป็นไป
ตามเกณฑ์

209,678.50 209,678.50 209,678.50 209,678.50 838,714.00 รัชนี

3. ค่าจา้งเหมาดูแลลิฟท์ 9,630.00 9,630.00 9,630.00 9,630.00 38,520.00
4. ค่าจา้งเหมาเกบ็ขยะ 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 36,000.00
5 ทุนการศึกษาอาจารย ์จ านวน 2 คน 100,000.00 0 0 100,000.00 200,000.00 รัชนี
6 ทุนการศึกษานักศึกษา จ านวน 3 คน 90,000.00 0 0 0 90,000.00
7. ค่าจา้งเหมาถา่ยเอกสาร 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 72,000.00 คุณจนัทรา
8. ค่าซ่อมแซมอาคารสถานที่และครุภัณฑ์
ประจ าอาคาร 300,000.00 300,000.00 150,000.00 118,545.00 868,545.00

1,294,044.50 1,104,044.50 954,044.50 1,022,589.50 3,216,178.00 1,158,545.00 0
1. ค่าน้ าประปา

2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 4,000.00 6,000.00 คุณกนกวรรณ

2. ค่าไฟฟาู 390,000.00 390,000.00 390,000.00 390,000.00 500,000.00 800,000.00

รวมงบประมาณแผนการหมวดค่าตอบแทน
3. แผนการใช้
งบประมาณค่า

ใชส้อยเป็น
ค่าจา้งเหมา

บริการ
คณะ 

(FON-Adm-
R18.1)

เพือ่ให้มี
เจา้หน้าที่

เพยีงพอและ
พร้อม

ด าเนินงานต่างๆ

รวมงบประมาณแผนการใช้งบประมาณค่าใช้สอยเปน็ค่าจา้งเหมาบริการ
4. แผนการใช้
งบค่า
สาธารณูปโภค
คณะ R 42 
(FON-Adm-
R23)

เพือ่ใชช้ าระค่า
สาธารณูปโภค
ต่างๆ

ค่า
สาธารณูปโภค
เพยีงพอหรือ
ลดลงจากเดิม

สาธารณูปโภค
เพยีงพอและ
พร้อมใช้

ต.ค. 64 -ก.ย 65

ร้อยละ 100 ต.ค 64-ก.ย 65

รวมงบประมาณแผนการใช้งบบคุลากรหมวดเงินเดอืนค่าจา้ง
2. ค่าตอบแทน

แผนงานบริหารยทุธศาสตร์ ปงีบประมาณ 2565
แผนงาน/
โครงการ/

กลุ่มเปา้หมาย

วตัถุประสงค์ กิจกรรม ตวัชี้วดั
ความส าเร็จ

เปา้หมาย
ความส าเร็จ

ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน
ที่ตั้งไวเ้บกิจา่ยตามไตรมาส หมวดงบประมาณ

1. แผนงานการ
ใชง้บบุคลากร
หมวดเงินเดือน
และค่าจา้ง
ประจ า (Fix 
cost)

เพือ่ให้บุคลากร
ได้รับ
ค่าตอบแทนที่
เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ต้ังไว้

ร้อยละ
บุคลากรทุก
ระดับได้รับ
ค่าตอบแทน
ตามระเบียบ



ผู้รับผิด
1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ งบด าเนินงาน ชอบ

แผนงาน/
โครงการ/

กลุ่มเปา้หมาย

วตัถุประสงค์ กิจกรรม ตวัชี้วดั
ความส าเร็จ

เปา้หมาย
ความส าเร็จ

ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน
ที่ตั้งไวเ้บกิจา่ยตามไตรมาส หมวดงบประมาณ

3. ค่าไปรษณีย์ 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 10,000.00 20,000.00
4. ค่าโทรศัพท์

7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 4,800.00 24,000.00
5. ค่าบริการอนิเตอร์เนต

105,000.00 105,000.00 105,000.00 105,000.00 420,000.00
512,200.00 512,200.00 512,200.00 512,200.00 18,800.00 920,000.00 850,000.00

เพือ่ให้มี
ครุภัณฑ์ที่
เพยีงพอและ
พร้อมใช้

1. ครุภัณฑ์กอ่สร้าง (สว่านแบตเตอร่ี 1 ชดุ) มีครุภัณฑ์ที่
เหมาะสมกบั
การใชง้าน

งบประมาณมี
เพยีงพอหรือใช้
ประหยดั

ต.ค. 64 -ก.ย 65 30,000.00 30,000.00 คุณจนัทรา

2. ครูภัณฑ์งานบ้านงานครัว(แปรงป๎ดฝุุนทรง
สามเหล่ียม) 15,000.00 15,000.00
3. ชดุเคร่ืองกรองน้ าด่ืมทดแทนของเดิมที่
ช ารุด จ านวน 3 ชดุ 20,000.00 20,000.00
4. เคร่ืองปรับอากาศ 226,000.00

65,000.00 0 0 0 0.00 291,000.00 0
1. วัสดุส านักงาน 85,000.00 85,000.00 20,000.00 20,000.00 210,000.00 คุณจนัทรา
2. วัสดุงานบ้านงานครัว 45,000.00 45,000.00 10,000.00 10,000.00 110,000.00
3. วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย ์(บ่อบ าบัดน้ า
เสีย) 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 30000
4. วัสดุคอมพวิเตอร์ 100,000.00 100,000.00 30,000.00 30,000.00 260,000.00
5. วัสดุยานพาหนะ 50,000.00 50,000.00 15,000.00 15,000.00 130,000.00
6. วัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง 75,000.00 75,000.00 10,000.00 10,000.00 70,000.00 100000

362,500.00 362,500.00 92,500.00 92,500.00 780,000.00 130,000.00 0
7. กจิกรรม
ประชาสัมพนัธ์
หน่วยงานและ
วันพธิีการ
ส าคัญแห่งชาติ
R37 (FON-
Adm-S26)

เพือ่
ประชาสัมพนัธ์
หน่วยงาน

1.จดัท าปูายไวนิลประชาสัมพนัธ์ 
2.จดัซ้ืออปุกรณ์ในการจดัท าต้ังโต๊ะพธิีลง
นามถวายพระพร
3.จดัซ้ือปูายไฟ LED ยนิดีต้อนรับ ใน
กจิกรรมต่างๆ
ติดต้ังบริเวณหน้าอาคารเรียน 3 

1.งบประมาณ ตค.64-กย65 10,000.00 10,000.00 งาน
ประชาสัมพนัธ์

2,808,568.52 2,538,060.33 2,133,060.33 2,201,605.33 4,134,978.00 4,662,316.51 850,000.00

รวมงบประมาณแผนการใช้งบค่าสาธารณปูโภค
5. แผนการใช้
เงินค่าครุภัณฑ์
R33.1 (FON-
Adm-R21)

4. แผนการใช้
งบค่า
สาธารณูปโภค
คณะ R 42 
(FON-Adm-
R23)

เพือ่ใชช้ าระค่า
สาธารณูปโภค
ต่างๆ

ค่า
สาธารณูปโภค
เพยีงพอหรือ
ลดลงจากเดิม

สาธารณูปโภค
เพยีงพอและ
พร้อมใช้

ต.ค. 64 -ก.ย 65

รวมงบประมาณแผนการจดัซ้ือวสัดุ

รวมงบประมาณแผนการใช้เงินค่าครุภัณฑ์
6. แผนการ
จดัซ้ือวัสดุ
R33.2 (FON-
Adm-R21)

เพือ่ให้มีวัสดุ
เพยีงพอ

มีวัสดุเพยีงพอ
ต่อการใชง้าน

ไม่มีขอ้ร้องเรียน
เร่ืองการ
เบิกจา่ยวัสดุ

ต.ค. 64 -ก.ย 65
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ งบประมาณ
1. ปรับปรุงและ
ซ่อมแซม อาคาร
 สถานที่

100,000 100,000 100,000 150,000 450,000

100,000 100,000 100,000 150,000 450,000 0รวมงบประมาณทัง้หมด

แผนงาน/
โครงการ

กลุ่มเปา้หมาย วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตวัชีว้ัด
ความส าเรจ็

เปา้หมาย
ความส าเรจ็

แผนปรับปรุง
และซ่อมแซม 
อาคารสถานที่
R32 (FON-
Adm-R21)

เพือ่ให้
โครงสร้าง
พืน้ฐานของ
วทิยาลัยอยู่ใน
สภาพที่พร้อมใช้
งานและ มีอายุ
การใช้งานที่
ยาวนาน เอื้อ
ต่อการด ารงอยู่
ของบคุลากร 

คุณจันทรา

แผนงานประจ าพัสด ุปงีบประมาณ 2565
ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใชเ้งนิ ผู้รับผิดชอบ
ทีต่ัง้ไว้เบกิจ่ายตามไตรมาส หมวดงบประมาณ
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ
1.โครงการ
เสริมสร้าง
บรรยากาศแห่ง
ความสุขของ
บุคลากร
(รหัส 
ad65-stg8-pla
n9-1)
คณะ  R 36.1 
(FON-Adm-
S22)

อาจารย์และ
เจ้าหน้าที่

1.เพือ่สร้าง
บรรยากาศแห่ง
ความสุขในการ
ท างาน
 2. เพือ่ส่งเสริม
การแบ่งป๎น ความ
มีเอื้ออาทรในการ
ท างาน
 3.เพือ่เสริมขวญั
ก าลังใจและความ
ผูกพันในองค์กร

1. กจิกรรมจัด
ตู้ส าหรับ
แบ่งป๎นอาหาร
หรือของใช้
2. กจิกรรม
น าเสนอภาพ
และประวติัใน
วนัส าคัญของ
บุคลากร
3. กจิกรรม
ตลาดนัด 
online 
แลกเปล่ียนของ
กนิของใช้
4.กจิกรรม
แข่งขันกฬีา
พืน้บ้าน
5. กจิกรรม
เยี่ยมบ้าน
6.การวดั
ประเมิน
ความสุขของ

 ร้อยละของ
บุคลากรที่มี
ความสุขในการ
ท างานอยู่ใน
ระดับดี

1.มากกวา่หรือ
เท่ากบัร้อยละ 
80

1ตค64-30กย65 0 10,000 0 0 กจิกรรมที่ 1-3 ไม่ใช้
งบประมาณ
กจิกรรมที่ 4 ใช้งบประมาณ
 10000  บาท เป็นค่าวสัดุ
ในการจัดการแข่งขันกฬีา

10,000 0 0 อ.นงนุช

ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี่ 4 การเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพในการบรหิารจัดการภายใตห้ลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์ 6 เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพในการบรหิารจัดการภายใตห้ลักธรรมาภิบาล
กลยทุธ์ที่ 8 ส่งเสรมิองค์กรแห่งความสุข
KPI 17 รอ้ยละของบุคลากรที่มีผลการประเมินความสุขในการท างานเพ่ิมขึ้น (มากกว่าหรอืเท่ากับรอ้ยละ 70)
แผนงานที่ 9 ส่งเสรมิองค์กรแห่งความสุข
PI รอ้ยละของระดบัความสุขตามตวัชี้วัดที่เพ่ิมขึ้น (รอ้ยละ80)

โครงการ กลุ่มเปูาหมาย วตัถุประสงค์ กจิกรรม ตัวชี้ความส าเร็จ ค่าเปูาหมาย
ความส าเร็จ

ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
  ชอบที่ต้ังไวเ้บิกจ่ายตามไตรมาส รายการเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ
1.โครงการ
เสริมสร้าง
บรรยากาศแห่ง
ความสุขของ
บุคลากร
(รหัส 
ad65-stg8-pla
n9-1)
คณะ  R 36.1 
(FON-Adm-
S22)

อาจารย์และ
เจ้าหน้าที่

1.เพือ่สร้าง
บรรยากาศแห่ง
ความสุขในการ
ท างาน
 2. เพือ่ส่งเสริม
การแบ่งป๎น ความ
มีเอื้ออาทรในการ
ท างาน
 3.เพือ่เสริมขวญั
ก าลังใจและความ
ผูกพันในองค์กร

1. กจิกรรมจัด
ตู้ส าหรับ
แบ่งป๎นอาหาร
หรือของใช้
2. กจิกรรม
น าเสนอภาพ
และประวติัใน
วนัส าคัญของ
บุคลากร
3. กจิกรรม
ตลาดนัด 
online 
แลกเปล่ียนของ
กนิของใช้
4.กจิกรรม
แข่งขันกฬีา
พืน้บ้าน
5. กจิกรรม
เยี่ยมบ้าน
6.การวดั
ประเมิน
ความสุขของ

 ร้อยละของ
บุคลากรที่มี
ความสุขในการ
ท างานอยู่ใน
ระดับดี

1.มากกวา่หรือ
เท่ากบัร้อยละ 
80

1ตค64-30กย65 0 10,000 0 0 กจิกรรมที่ 1-3 ไม่ใช้
งบประมาณ
กจิกรรมที่ 4 ใช้งบประมาณ
 10000  บาท เป็นค่าวสัดุ
ในการจัดการแข่งขันกฬีา

10,000 0 0 อ.นงนุช

2.โครงการ
ปฏิบัติธรรม 
(รหัส 
ad65-stg8-pla
n9-2)
คณะ R 36.5  
(FON-Adm-
S22)

คณาจารย์ 
เจ้าหน้าที่ รวม 

90 คน

1.เพือ่ฝึกสมาธ ิสติ
ให้แกอ่าจารย์ 
เจ้าหน้าที่

 1. ฟ๎งธรรม
บรรยาย และ
ปฏิบัติธรรม 3 
วนั  (2 รุ่น)

1. จ านวน
บุคลากรเข้าร่วม

 1.ร้อยละ  70 
บุคลากรเข้าร่วม

กลุ่ม1 มค65 
กลุ่ม 2 มิย65

0 86,350 86,350 0  1.ค่าตอบแทนวทิยากร  
จ านวน 22 ชั่วโมงๆละ
1200 บาท   2รุ่น =52,800
 บาท
 2. ค่าเดินทางวทิยากร 
2,500*2คร้ัง =5,000 บาท
 3. ค่าอาหาร   90 คน*
150บ * 2 มื้อ* 3 วนั =
81,000 บ 
 4. ค่าอาหารวา่ง 90 คน*
35 บ*6 มื้อ = 18,900 
บาท 
 5. ค่าสนับสนุน
สาธารณูปโภค 10,000 บาท
 6. ค่าวสัดุ 5,000 บาท
    รวมทั้งส้ิน 172,700 บาท

172,700 0 0 อ.บัวบาน

0 96,350 86,350 0 182,700 0 0รวมงบประมาณแผนงานที่ 9

โครงการ กลุ่มเปูาหมาย วตัถุประสงค์ กจิกรรม ตัวชี้ความส าเร็จ ค่าเปูาหมาย
ความส าเร็จ

ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้รับผิด
  ชอบที่ต้ังไวเ้บิกจ่ายตามไตรมาส รายการเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ



1 2 3 4 อุดหนนุ รายได้ อืน่ๆ
โครงการอบรม
เพิ่มศักยภาพ
การท างานด้วย
ความคิดบวก
(รหสั 
ad65-HP-1)
คณะ R36.2 
(FON-Adm-
S24)

อาจารย์และ
เจ้าหนา้ที่

เพื่อเสริมสร้าง 
 Happy Soul 
และ Happy 
Brain

การอบรมโดย
วทิยากร
เกีย่วกับเทคนคิ
การส่ือสารและ
การคิดบวก

บคุลากรมีระดับ
 Happy Soul 
และ Happy 
Brain เพิ่มขึน้

 ไม่นอ้ยกวา่
ร้อยละ 80

มิย 65 8000 1.ค่าวทิยากร 
3,600บาท
2.ค่าอาหารวา่ง
 3150 บาท
3.ค่าเดินทาง
วทิยากร 640 
บาท
4.ค่าจ้างเหมา
ถ่ายเอกสาร 
610 บาท

8,000 คณะกรรมการ
งานองค์กรแหง่
ความสุข

2.โครงการสืบ
สานปณิธาน 
สมเด็จย่า วนั
พยาบาล
แหง่ชาติ
(รหสั 
ad65-HP-2)
คณะ R31.2 
(FON-Cul-R16)

อาจารย์และ
เจ้าหนา้ที่

วตัถุประสงค์
 1. เพื่อเปน็
การนอ้มร าลึก
ในพระมหา
กรุณาธคุิณ
สมเด็จย่าเ ทรง
บ าเพ็ญพระ
ราชกรณียกิจอัน
เปน็
คุณประโยชน์
แก่บา้นเมือง

1.ตักบาตร
ข้าวสาร 
อาหารแหง้
 2.วางพานพุ่ม
ดอกไม้หนา้
อนสุาวรีย์
สมเด็จย่า

ตัวชีว้ดัเชิง
ปริมาณ 
 1. ร้อยละ
ความส าเร็จ
ของการ
ด าเนนิงานตาม
แผน (ไม่นอ้ย
กวา่ร้อยละ 80)
 2. ร้อยละของ
บคุลากรที่มี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรมตาม
แผน

1.ร้อยละ 80
 2.ไม่นอ้ยกวา่
ร้อยละ 80

21 ตค 64 0 0 0 1.ค่าวสัดุ 5000
 2.ค่าอาหารวา่ง
 12600

17,600.00 0 0 คณะกรรมการ
งานองค์กรแหง่
ความสุข

3.โครงการการ
เปน็ข้าราชการ
ที่ดีเนือ่งใน
โอกาสวนัเฉลิม
พระ
ชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่วั 
(รหสั 
ad65-HP-3)
คณะ R31.3  
(FON-Cul-R16)

อาจารย์และ
เจ้าหนา้ที่

วตัถุประสงค์
 1.เพื่อเปน็การ
นอ้มร าลึกใน
พระมหา
กรุณาธคุิณ
 2.ถวายสัตย์
ปฏญิาณเพื่อ
เปน็ข้าราชการ
ที่ดี

1.ตักบาตร
ข้าวสาร 
อาหารแหง้
 2.ถวายสัตย์
ปฏญิาณเพื่อ
เปน็ข้าราชการ
ที่ดี

ตัวชีว้ดัเชิง
ปริมาณ 
 1. ร้อยละ
ความส าเร็จ
ของการ
ด าเนนิงานตาม
แผน 
 2. ร้อยละของ
บคุลากรที่มี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรมตาม
แผน

1.ร้อยละ 80
 2.ไม่นอ้ยกวา่
ร้อยละ 80

28 กค 2564 0 0 0 6150.00 1.ค่าวสัดุ 3000
 2.ค่าอาหารวา่ง
 3150

6,150.00 0 0 คณะกรรมการ
งานองค์กรแหง่
ความสุข

0 0 8000 6,150 31,750 0 0

แผนงานองค์กรแหง่ความสุข 2565
ระยะเวลา
ด าเนนิการ

รวมงบประมาณ องค์กรแหง่ความสุข

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
 ชอบที่ต้ังไวเ้บกิจ่ายตามไตรมาส รายการเบกิจ่าย หมวดงบประมาณ

โครงการ กลุ่มเปาูหมาย วตัถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชีค้วามส าเร็จ ค่าเปาูหมาย
ความส าเร็จ
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ
1.โครงการ
คุณธรรมน าจิต
(รหัส 
ad65-mor-1)
คณะ R36.3 
(FON-Adm-
S23)

คณาจารย ์
เจ้าหน้าที่ รวม 
90 คน 
นักศึกษา รวม 
180 คน รวม
ทั้งส้ิน 270 คน

1.เพื่อส่งเสริม
ให้บุคลากรมี
ความเสียสละ 
และลดความ
ตระหนี่  
2 เพื่อส่งเสริม
การเป็น
พุทธศาสนิกชน
ที่ดี เปิดโอกาส
สร้างกศุลธรรม

 1. ตักบาตรใน
วนัส าคัญ  2 วนั
 คือวนัพยาบาล
แห่งชาติ วนัปี
ใหม่ 
 2. มอบส่ิงของ
ให้ผู้ปุวยติดเตียง
ในชุมชน
 3. ฟ๎งธรรม

1. ร้อยละ
บุคลากรเข้าร่วม
โครงการ

 เท่ากบัหรือ
มากกวา่ร้อยละ
 80

ตค64-กย.65 15,850 0 0 0 กจิกรรมที3่ ฟ๎งธรรม
 1.ค่าตอบแทนวทิยากร 1200 บาทX2 ชม.
 =2,400 บาท
2 ค่าเดินทาง =2,000   บาท
 3. ค่าอาหารวา่ง 270 คน*35บ= 9,450 บาท
4.ค่าวสัดุ 2,000 บาท

 รวมท้ังส้ิน 15,850 บาท

15,850

0

0 อ.บัวบาน

2.โครงการปลูก
ผักสวนครัว 
ตามปรัชญา
พอเพียง
(รหัส 
ad65-mor-2)
คณะ R36.4 
(FON-Adm-
S23)

คณาจารย ์
เจ้าหน้าที่ รวม 
90 คนนักศึกษา
 รวม 280 คน 
รวมทั้งส้ิน  270
 คน

1.เพื่อส่งเสริม
ให้อาจารย ์
เจ้าหน้าที่ และ
นักศึกษา
ด าเนินการตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกจิ
พอเพียงในการ
ปลูกผักปลอด
สารพิษ 

1. 
ประชาสัมพันธ์
โครงการให้
สมาชิกใน
วทิยาลัย 
 2. เตรียมพื้นที่
และกล้าพันธุ์
 3. ด าเนินการ
สนับสนุนให้
บุคลากรปลูก
ผักริมร้ัว สวน
ครัวพอเพียง 
ในพื้นที่ที่ก าหนด
 4.จัดกจิกรรม
การแลกเปล่ียน
ผลผลิตจาก
แปลงสวนผัก
 5.ประเมินผล
การด าเนิน
โครงการ

1.ระดับความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

1ร้อยละ 80 
ของบุคลากรมี
ระดับความพึง
พอใจในระดับดี

ตค64-กย.65 0 2,500 2,500 0 1. ค่าดินปลูก 2,000
 2. ค่าเมล็ดพันธุ ์2,000
 3. ค่าปุ๋ยคอก 1,000 
 
  รวม 5,000 บาท

5,000 0 0 อ.บัวบาน

15,850 2,500 2,500 0 0 20,850 0 0

แผนงานคุณธรรม ปีงบประมาณ 2565
ระยะเวลา
ด าเนินการ

รวมงบประมาณแผนประจ าคุณธรรม

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงนิ

ผู้รบัผิด
  ชอบ

ที่ตั้งไว้เบิกจา่ยตามไตรมาส
รายการเบิกจา่ย

หมวดงบประมาณ
โครงการ กลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้ความส าเรจ็ เป้าหมาย

ความส าเรจ็
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1.โครงการ
พัฒนาศูนย์
เรียนรู้
นวตักรรม
สุขภาพชุมชน 
ประจ าปี
งบประมาณ.
2565
(รหสั 
ad65-csr-1)
คณะ R37.4 
(FON-Ser-S16)

1.เพื่อ
เสริมสร้างการ
เรียนรู้ ต่อ
นกัศึกษา ชุมชน
 ในการน า
นวตักรรม
สุขภาพไปใช้ให้
เกิดประโยชน์
ต่อการจัดการ
เรียนการสอน 
และ
ผู้รับบริการทั้ง
ในสถานบริการ
 ครอบครัวและ
ชุมชน 2. เพื่อ
เปน็แหล่งเรียนรู้
เกีย่วกับ
นวตักรรม
สุขภาพ และ
องค์ความรู้ให้
นกัศึกษาและ
ชุมชนเกิดการ

1.ประสาน
ความร่วมมือ
กับภาคี
เครือข่ายต่างๆ 
ได้แก่ภาคี
วชิาการ ภาคี
ภาคราชการ 
ภาคีภาค
ประชาสังคม
และส่ือ ภาคี
ภาคเอกชนและ
ภาคีภาค
ประชาชน เปน็
ต้น ในการ
ถ่ายทอดองค์
ความรู้ 
เทคโนโลยี ด้าน
นวตักรรม
สุขภาพแก่
ชุมชนและสังคม
 2. ใหบ้ริการ
วชิาการใน

ร้อยละของผู้
เข้ารับการ
อบรมมีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจ
มากกวา่ 3.5

ร้อยละ 80 ตุลาคม64-
กันยายน65

0 0 0 20,000 1.ค่าจ้างเหมาจัดท าบอร์ด
แสดงนวตกรรม เปน็เงิน10,000 
บาท
 2.ค่าวสัดุ 10,000 บาท

รวมเปน็เงิน 20,000 บาท

0

20000 ดร. กนกวรรณ 
เอีย่มชัย

2. โครงการรับ
ใช้สังคม
ปฏบิติัการ
บริการหนว่ย
แพทย์เคล่ือนที่
สมเด็จพระศรี
นครินทราบรม
ราชชนน ี
(พอ.สว.)
(รหสั 
ad65-csr-2)
คณะ R45 
(FON-Adm-
R24)

อาจารย์ 50 คน
เจ้าหนา้ที่ 10 คน

1. เพื่อเพิ่มพูน
ทกัษะของ
อาจารย์และ
เจ้าหนา้ที่ที่
ออกปฏบิติั
หนา้ที่หนว่ย
แพทย์ พอ.สว.
 2. เพื่อสร้าง
เครือข่ายความ
ร่วมมือกับ
หนว่ยงาน
ภายในและ
ภายนอกเพื่อ
น านโยบายไป
รับใช้สังคม ใน
การพัฒนา
คุณภาพชีวติ
ของประชาชน

ปฏบิติัหนา้ที่
หนว่ยแพทย์ 
พอ.สว.

จ านวนคร้ังของ
การออกหนว่ย
บริการ

ร้อยละ 50 ตุลาคม 2564 -
 กันยายน 2565

5,000 5,000 5,000 1. ค่าวสัดุในการเยีย่มบา้นคร้ังละ
 2 ครอบครัวๆ ละ 500 บาท 12
 คร้ัง เปน็เงิน 12,000 บาท
2. ค่าน้ ามันเชือ้เพลิง  3,000 
บาท 

 รวมเปน็ 15,000 บาท

15,000

แผนงานนโยบายรับใชส้ังคม 2565

ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใชเ้งิน

ผู้รับผิด
  ชอบ

ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส
รายการเบิกจ่าย

หมวดงบประมาณ
โครงการ กลุม่เป้าหมาย วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชีค้วามส าเร็จ

เป้าหมาย
ความส าเร็จ
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แผนงานนโยบายรับใชส้ังคม 2565

ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใชเ้งิน

ผู้รับผิด
  ชอบ

ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส
รายการเบิกจ่าย

หมวดงบประมาณ
โครงการ กลุม่เป้าหมาย วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชีค้วามส าเร็จ

เป้าหมาย
ความส าเร็จ

3. โครงการ
สัตวป์ลอดโรค 
คนปลอดภยั
จากโรคพิษ
สุนขับา้ตาม
พระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระ
นอ้งนางเธอเจ้า
ฟูาจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี 
กรมพระศรี
สวา่งควฒันวร
ขัติยราชนารี 
(รหสั 
ad65-csr-3)
คณะ R37.3 
(FON-Ser-R14)

ประชาชนใน
พื้นที่เปาูหมาย 
ที่ได้รับการ
เยีย่มบา้น

1. เพื่อให้
ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
ดูแลสุนขั ลด
ความเส่ียงต่อ
การเกิดโรคพิษ
สุนขับา้ทั้งใน
คนและสัตว ์
กระตุ้นให้
ประชาชน
ต่ืนตัวต่อการ
ควบคุมโรคพิษ
สุนขับา้ และ
ปอูงกันควบคุม
โรคพิษสุนขับา้  
        2. เพื่อ
สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือ
กับหนว่ยงาน
ภายในและ
ภายนอกเพื่อ

ติดตามผลการ
เยีย่มบา้น 
วดัผลการ
เปล่ียนแปลง
ความรอบรู้ด้าน
สุขภาพ
เกีย่วกับการ
ปอูงกันโรคพิษ
สุนขับา้

จ านวน
ครอบครัวที่
ได้รับการเยีย่ม
บา้น คะแนน
ความรอบรู้ด้าน
สุขภาพของ
ประชาชน

ร้อยละ80 ตุลาคม 2564 -
 สิงหาคม 2565

0 5000 15,000 15000 1. ค่าถ่ายเอกสารและจัดท า
รูปเล่ม เปน็เงิน 5,000 บาท
2. ค่าวสัดุ 5,000 บาท
3. ค่าน้ ามันเชือ้เพลิง 3,000 บาท
4.ค่าจ้างพิมพ์งานและการแก้ไข  
เปน็เงิน 2,000 บาท
รวมเปน็เงิน

15000 0 ดร. กนกวรรณ 
เอีย่มชัย

5000 10000 15000 40,000 0 30000 20000 0รวมงบประมาณแผนงานนโยบายรับใชส้ังคม




