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ค ำน ำ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยาได้จัดท าแผนปฏิบัติการ 2564 ซ่ึงถ่ายทอดมาจากยุทธศาสตร์ประจ าปีงบประมาณ 2563- 2567

                                                                                             ...........................................................................
                                                                                           (นายธานี  กล่อมใจ)

                                                                                               ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
                                                                                          20-ก.ย.-2566

และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันบรมราชชนกฉบับประจ าปีงบประมาณ 2563- 2567 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานพัฒนาวิทยาลัยให้ครอบคลุม
พันธกิจด้าน การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ ด้านการวิจัยด้านการบริการวิชาการ ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร ท้ังเป็นการพัฒนา
วิทยาลัยอย่างต่อเน่ืองสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจการศึกษา การสาธารณสุขของประเทศ เพ่ือให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ท้ังหมด 4 
ประเด็นยุทธ์ เป้าประสงค์ท้ังหมด 6 เป้าประสงค์ 8 กลยุทธ์ 9 แผนงานและตัวช้ีวัดความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์ท้ังหมด 18 ตัวช้ีวัด ท้ังหมดน้ีเพ่ือให้วิทยาลัยก้าวสู่
การเป็นสถาบันการศึกษาช้ันน าทางการพยาบาล ท่ีขับเคล่ือนระบบสุขภาพชุมชนเป็นท่ียอมรับระดับสากล
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83แผนปฏิบัติและแผนงำนประจ ำฝ่ำยบริหำร

ค ำน ำ
สำรบัญ

แผนท่ียุทธศำสตร์ แผนกลยุทธ์ปีงบประมำณ 2563-2567 สู่แผนปฏิบัติกำร 2565
แผนงบประมำณปีงบประมำณ 2565
แผนปฏิบัติและแผนงำนประจ ำฝ่ำยวิชำกำร
แผนปฏิบัติและแผนงำนประจ ำฝ่ำยวิจัย



ค

1. บริหารงานแบบมีส่วนร่วมด้วยหลักธรรมาภิบาล มุ่งผลสัมฤทธ์ิ บ ารุงขวัญก าลังใจแก่บุคลากรและผู้มีผลงานเชิงประจักษ์ทุกพันธกิจ  และสร้างจิตสานึกให้บุคลากรมีค่านิยม
ร่วมขององค์กร มีคุณธรรมจริยธรรมมุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก  
2. ส่งเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายและสร้างความร่วมมือด้านวิชาการ การวิจัย การพัฒนานักศึกษา และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม กับสถาบันอ่ืนๆท้ังในและต่างประเทศ 
3. ส่งเสริมการบริหารงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่า คุ้มทุน โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้มีสมรรถนะเชิงวิชาชีพบนพ้ืนฐานการดูแลด้วยหัวใจความ
เป็นมนุษย์ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยมีการบูรณาการกับพันธกิจด้านต่างๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเชิงสหสาขาวิชาชีพ (Inter-Professional Education) และการจัดการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมอัตลักษณ์นักศึกษาตามท่ีวิทยาลัยก าหนด 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรของวิทยาลัยให้มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง การพัฒนาคุณวุฒิและสมรรถนะความเช่ียวชาญเฉพาะสาขา และมีสมรรถนะการใช้
ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานและการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ  
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรของวิทยาลัยปฏิบัติงานและด าเนินชีวิตตามจรรยาบรรณของข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และปฏิบัติงานภายใต้หลักการ
วิทยาลัยคุณธรรมและค่านิยมร่วม MOPH 
3. ส่งเสริมการด าเนินงานวิทยาลัยคุณธรรม และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรของวิทยาลัยและนักศึกษาอย่างต่อเน่ือง 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน ท้ังการอนุรักษ์ การสืบสาน  และการเผยแพร่ ท้ังภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานการบูรณาการการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน สู่การจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมเสริมหลักหลักสูตร 
และการสร้างเสริมสุขภาพ

นโยบำยด้ำนกำรวิจัยและกำรผลิตผลงำนวิชำกำร

นโยบำยกำรบริหำรงำนวิทยำลัย วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ ปีงบประมำณ 2565

            วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาช้ันน าท่ีมุ่งบริหารจัดการแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ  เพ่ือให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพจึงได้ก าหนด
นโยบายการบริหารงาน ด้านการบริหารจัดการ ด้านการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษา  ด้านบุคลากร  ด้านการทานุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ด้านการวิจัยและการผลิตผลงานวิชาการ นโยบำยด้ำนกำรบริหำรจัดกำร

นโยบำยด้ำนกำรเรียนกำรสอนและพัฒนำนักศึกษำ

นโยบำยด้ำนบุคลำกร

นโยบำยด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม



ค

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของวิทยาลัยมีการพัฒนาศักยภาพด้านการผลิตผลงานวิจัย นวตกรรม และผลงานวิชาการเพ่ือสามารถขอรับทุนสนับสนุนจากภายในวิทยาลัย
และภายนอก 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของวิทยาลัยมีการเผยแพร่ผลงานวิจัย นวตกรรม และผลงานวิชาการท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรของวิทยาลัยมีการน าองค์ความรู้จากงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  การพัฒนาบุคลากร  และการ
บริการวิชาการ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรของวิทยาลัยให้บริการวิชาการเชิงรุกเพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างต่อเน่ืองและ
ย่ังยืน 
2. ส่งเสริมการพัฒนาศูนย์การพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพท่ีตอบสนองความต้องการของชุมชนและระบบสุขภาพของประเทศ และมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
3. ส่งเสริมการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 

1. เร่งรัดการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการบริหารจัดการของวิทยาลัย 
2. ส่งเสริมให้บุคลากรของวิทยาลัยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารและตัดสินใจ และปฏิบัติงานทุกพันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการน าระบบการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรอย่างต่อเน่ืองและให้ความส าคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษาท้ังใน
ระดับหลักสูตรและระดับสถาบัน 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของวิทยาลัยทุกระดับมีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามพันธกิจด้วยระบบคุณภาพ  
3. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือให้เกิดแนวปฏิบัติท่ีดี

นโยบำยด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม

นโยบำยด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ

นโยบำยด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ



ง

วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

แผนกลยทุธปี์งบประมาณ 2563-2567 สู่แผนปฎิบติัการ 2563

 วิสยัทศัน์ สถาบนัการศึกษาชัน้น าทางการพยาบาลท่ีขบัเคล่ือนระบบสขุภาพชมุชน เป็นท่ียอมรบัในระดบัสากล

ประเด็น

ยทุธศาสตร ์

Strategic Issues

เป้าประสงค์

Goal

KPI

เป้าประสงค1์ ผูส้ ำเร็จกำรศกึษำ

ทีม่คีณุภำพไดม้ำตรฐำนสำกล

และมสีมรรถนะเชงิวชิำชพีบน

พืน้ฐำนกำรดแูลดว้ยหัวใจควำม

เป็นมนุษย์

เป้าประสงค2์ ผูส้ ำเร็จ

กำรศกึษำมสีมรรถนะดำ้นกำร
บรหิำรจัดกำรดำ้นสขุภำวะ
ชมุชนอยำ่งยั่งยนื  

กลยทุธ3์ เสรมิสรำ้งควำมเขม้แข็ง

ของควำมรว่มมอืกบัชมุชนและ

องคก์รภำยนอกเพือ่รองรับสงัคม

ผูส้งูอำยุ

KPI 5  จ ำนวนผลงำนวจิัยและผลงำน

วชิำกำรและนวตกรรมทีน่ ำ ไปใช ้

ประโยชนใ์นกำรพัฒนำสขุภำวะชอง

ชมุชนและ/หรอืสงัคม 

KPI 6  สดัสว่นของเงนิทนุวจัิยภำยนอก

ตอ่ทนุวจิัยภำยใน

KPI 7  จ ำนวนผลงำนวจิัย ผลงำน

วชิำกำรและนวตกรรม ทีท่ ำร่วมกบั

มหำวทิยำลยั/หน่วยงำนใน/และ/หรอื

ตำ่งประเทศ

KPI 8  จ ำนวนผลงำนวจิัยและผลงำน

วชิำกำรทีต่พีมิพใ์นวำรสำรระดบัชำต/ิ

นำนำชำต ิ

กลยทุธ ์

Strategic 

KPI

แผนงานที ่1 พัฒนำ
สมรรถนะนักศกึษำใน
ศตวรรษที ่21และอตัลักษณ์
บณัฑติ

1.  โครงกำรพัฒนำกำร
สง่เสรมิควำมคดิสรำ้งสรรค์

และสนับสนุนกำรน ำเสนอ
ผลงำนวชิำกำรนักศกึษำ

2.โครงกำรเตรยีมพรอ้ม
นักศกึษำเพือ่กำรสอบวดัระดบั

ภำษำองักฤษ

3. บรูณำกำรกำรจัดกำรเรยีน

กำรสอนกบัพันธกจิวทิยำลยั

จ ำนวน
5 รำยวชิำ

แผนงาน/

โครงการ

ตอบสนอง

กลยทุธ์

แผนงานที ่3 ยกระดับคณุภำพ

ผลงำนวชิำกำร วจัิยและนวตกรรม

1.กำรพัฒนำศกัยภำพอำจำรยเ์พือ่กำร

วจิัยและนวตักรรมทีม่ผีลกระทบสงู

(Talent Researchers) / อำจำรยนั์กวจิัยทีม่ี
ศกัยภำพสงู

2.กำรพัฒนำสำรสนเทศระบบบรหิำร

จัดกำรงำนวจิัย

แผนงานที ่4 สง่เสรมิกำรเผยแพร่

ผลงำนงำนวชิำกำร 

1.สนับสนุนกำรเผยแพร่ผลงำนวจิัย 

ผลงำนวชิำกำร และนวตักรรมใน

ระดบัชำตแิละนำนำชำตจิัยและนวตก

รรม

ประเด็นยทุธศาสตร ์2 กำรสรำ้ง

องคค์วำมรูแ้ละนวตกรรมดำ้นสขุภำพ

เพือ่พัฒนำสขุภำวะของชมุชนและ

สงัคมอำเซยีน

ประเด็นยทุธศาสตร1์ กำรสรำ้งก ำลังคนดำ้นสสขุภำพทีม่ี

คณุภำพตำมมำตรฐำนสำกลสูช่มุชน

ประเด็นยทุธศาสตร ์3 กำรพัฒนำศนูยก์ำรเรยีนรูร้ะดับ

สำกลดำ้นบรกิำรวชิำกำรและใหบ้รกิำรทำงกำรแพทย์

และสำธำรณสขุเพือ่สขุภำวะชมุชนและสงัคมอำเซยีนที่

ยั่งยนื

เป้าประสงค์4 เป็น

ศนูยก์ลำงกำรพัฒนำ

บคุลำกรดำ้นสขุภำพที่

ไดรั้บกำรยอมรับ 

ระดับชำตหิรอื

นำนำชำติ

กลยทุธ2์ พัฒนำสมรรถนะ
นักศกึษำดำ้นกำรบรหิำร
จัดกำรดำ้นสขุภำวะชมุชน

KPI4  รอ้ยละของผูส้ ำเร็จ

กำรศกึษำมผีลกำรกำร
ประเมนิสมรรถนะดำ้นกำร

บรหิำรจัดกำรดำ้นสขุภำวะ
ชมุชนในระดบัดมีำกขึน้ไป

แผนงานที ่ 2 พัฒนำ

สมรรถนะนักศกึษำดำ้นกำร

บรหิำรจัดกำรดำ้นสขุภำวะ

ชมุชน    

1โครงกำรพัฒนำสมรรถนะ

นักศกึษำดำ้นกำรบรหิำร

จัดกำรดำ้นสขุภำวะชมุชน 

แผนงานที ่5 

ยกระดับคณุภำพกำร

บรกิำรวชิำกำรแก่

สงัคม

1.พัฒนำศนูยก์ำรเรยีนรู ้

และเครอืขำ่ยบรกิำร

วชิำกำรดำ้นสขุภำพ

2.กำรพัฒนำสถำน

ประกอบกำรพยำบำล

และกำรผดงุครรภ์

กลยทุธท์ี ่6

ยกระดับคณุภำพ

ระบบเทคโนโลยี

สำรสนเทศเพือ่

กำรตัดสนิใจ

KPI 14 ระดบั

คณุภำพโครงสรำ้ง

พืน้ฐำนไดม้ำตรฐำน

KPI 15 ระดบั

คณุภำพเทคโนโลยี

สำรสนเทศเพือ่ใช ้

ในกำรตดัสนิใจของ

ผูบ้รหิำรสถำบนั

แผนงานที ่7  

ยกระดับคณุภำพ

เทคโนโลยี

สำรสนเทศเพือ่กำร

ตัดสนิใจ

1.โครงกำรพัฒนำ/

ปรับปรุงระบบ

คอมพวิเตอร์

กลยทุธท์ี ่7 

พัฒนำและ
ปรับปรงุวทิยำลัย
สู ่Green College

KPI 16 ระดบั

ควำมส ำเร็จของ

กำรพัฒนำ

วทิยำลยัสูG่reen 

College

กลยทุธ4์ ยกระดับ

คณุภำพกำรบรกิำร

วชิำกำรแกส่งัคม

KPI 9  จ ำนวนหลกัสตูร

ฝึกอบรมทีไ่ดรั้บ

มำตรฐำนและ

ตอบสนองควำม

ตอ้งกำรระบบสขุภำพ

ระดบัชำติ

KPI 10  รอ้ยละ

หลกัสตูรฝึกอบรมทีม่ี

คำ่ NPS มำกกวำ่ 7 ขึน้

ไป

กลยทุธท์ ี่ 8

สง่เสรมิองคก์ร

แหง่ควำมสขุ

KPI17  รอ้ยละของ

บคุลำกรทีม่ผีลกำร
ประเมนิควำมสขุใน

กำรท ำงำนเพิม่ขึน้

KPI18  รอ้ยละของ

บคุลลำกรทีม่ี

คณุภำพชวีติกำร
ท ำงำนในระดบัดี

ขึน้ไป

เป้าประสงค5์ เป็น

ศนูยก์ลำงกำรใหบ้รกิำร

ทำงกำรแพทยแ์ละกำร

สำธำรณสขุทีไ่ดม้ำตรฐำน

และเป็นทีย่อมรับ 

ระดับชำตหิรอื

นำนำชำติ

แผนงานที ่8 

พัฒนำวทิยำลัยสู่

Green College

1.โครงกำรพัฒนำ

วทิยำลยัสเีขยีว

(GreenCollege )

แผนงานที่ 9สง่เสรมิ
องคก์รณ์แหง่ควำมสขุ 
1.โครงกำรเสรมิสรำ้ง
องคก์รแหง่ควำมสขุ

(Happy Workplace)

2.โครงกำรขยับอกีนดิ
ชวีติเปลีย่น 

3.โครงกำรควำมสขุ
ของกำรคดิบวกและ

เทคนคิกำรสือ่สำร
อยำ่งมคีวำมสขุใน

องคก์ร

กลยทุธ1์ พัฒนำสมรรถนะ

นักศกึษำในศตวรรษที ่21

และอตัลักษณ์บณัฑติ

KPI1 รอ้ยละของผูส้ ำเร็จ

กำรศกึษำมผีลกำรสอบ

ภำษำองักฤษระดบัดขีึน้ไป

KPI2 จ ำนวนผลงำนนักศกึษำ

ทีไ่ดรั้บรำงวลัในระดบัชำต/ิ

นำนำชำติ

KPI3 รอ้ยละของบณัฑติทีม่ี

ผลกำรประเมนิคณุภำพ

บณัฑติดำ้นกำรบรกิำรดว้ยหัว

ใจควำมเป็นมนุษยใ์นระดบัดี

มำกขึน้ไป

เป้าประสงคุ6์ เป็นสถำบนัอดุมศกึษำทีม่คีณุภำพในกำรบรหิำร
จัดกำรภำยใตห้ลักธรรมำภบิำล

ประเด็นยทุธศาสตร ์4 กำรเป็นสถำบนัอดุมศกึษำทีม่คีณุภำพใน

กำรบรหิำรจัดกำรภำยใตห้ลักธรรมำภบิำล   

เป้าประสงค์3 มผีลงำนวจัิย ผลงำน

วชิำกำรและ นวตกรรมทีม่คีณุภำพ

สำมำรถน ำไปใชป้ระโยชนเ์พือ่

พัฒนำสขุภำวะชมุชนและสงัคม

อำเซยีน

แผนงานที ่6  ยกระดับ

ศักยภำพอำจำรยป์ระจ ำสู่

ควำมเชีย่วชำญ

1.โครงกำรเสรมิสรำ้ง

ควำมรู ้พัฒนำสมรรถนะ

ตำมควำมเชีย่วชำญในสำย

งำนวชิำกำรของอำจำรย ์

ใน 5 สำขำหลกั 

กลยทุธ5์ ยกระดับ

อำจำรยป์ระจ ำสูค่วำม

เชีย่วชำญ

KPI 11  จ ำนวนบคุลำกรที่

ไดรั้บกำรยอมรับจำก

หน่วยงำนภำยนอก 

ระดบัชำต/ิอำเซยีน ในกำร

พจิำรณำผลงำนวชิำกำร 

KPI 12  รอ้ยละของ

บคุลำกรทีไ่ดรั้บเชญิเป็น

วทิยำกรจำกนหน่วยงำน

ภำยนอกระดบัชำต/ิ

อำเซยีน

KPI 13 รอ้ยละของอำจำรย์

ประจ ำทีม่คีณุวฒุปิรญิญำ

เอกตรงตำมสำขำทีเ่ปิดกำร

เรยีนกำรสอนหรอืสำขำที่

เกีย่วขอ้ง



จ

แผนปฏิบัติกำรฝ่ำยวิชำกำรตอบสนอง

ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 1  การสร้างก าลังคนด้านสุขภาพท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลสู่ชุมชน
เป้ำประสงค์1  ผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐานสากลและมีสมรรถนะเชิงวิชาชีพบนพ้ืนฐานการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
กลยุทธ์1 พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาในศตวรรษท่ี 21และอัตลักษณ์บัณฑิต
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จของแผนกลยุทธ์

 KPI1 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษามีผลการสอบภาษาอังกฤษระดับดีข้ึนไป (ร้อยละ10)
 KPI2 จ านวนผลงานนักศึกษาท่ีได้รับรางวัลในระดับชาติ/นานาชาติ (1รางวัล)
 KPI3 ร้อยละของบัณฑิตท่ีมีผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตด้านการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ในระดับดีมากข้ึนไป (ร้อยละ10)

แผนงำนท่ี  1 พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาในศตวรรษท่ี 21และอัตลักษณ์บัณฑิต
PI 1 ร้อยละของนักศึกษาท่ีได้รับการพัฒนาสมรรถนะศตวรรษท่ี 21และอัตลักษณ์บัณฑิตผ่านในระดับดีข้ึนไป (ร้อยละ 80)

วิธีประเมินควำมส ำเร็จ  ประเมินตามตัวช้ีวัดความส าเร็จเม่ือส้ินสุดปีการศึกษาหรือ ปีงบประมาณ

ล ำดับท่ี 1

ล ำดับท่ี 2

เป้ำประสงค์2  ผู้ส าเร็จการศึกษามีสมรรถนะด้านการบริหารจัดการด้านสุขภาวะชุมชนอย่างย่ังยืน
กลยุทธ์2 พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาด้านการบริหารจัดการด้านสุขภาวะชุมชน

KPI4  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษามีผลการการประเมินสมรรถนะด้านการบริหารจัดการด้านสุขภาวะชุมชนในระดับดีมากข้ึนไป (ร้อยละ10)
แผนงำนท่ี2    พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาด้านการบริหารจัดการด้านสุขภาวะชุมชน

PI 1  ร้อยละบุคคลในชุมชนท่ีมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมด้านการบริหารจัดการด้านสุขภาวะชุมชนของนักศึกษาอยู่ในระดับดีข้ึนไป(ร้อยละ 80)
วิธีประเมินควำมส ำเร็จ  ประเมินตามตัวช้ีวัดความส าเร็จเม่ือส้ินสุดปีการศึกษาหรือ ปีงบประมาณ

ล ำดับท่ี 3

แผนปฏิบัติกำรฝ่ำยวิชำกำรประจ ำปีงบประมำณ 2566

พันธกิจท่ี 1 ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐ เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและทักษะในวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
มีความสานึกต่อสังคมและเพ่ือให้มีศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเองพันธกิจท่ี 4 ส่งเสริมและทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

โครงกำรพัฒนำกำรส่งเสริมควำมคิดสร้ำงสรรค์และสนับสนุนกำรน ำเสนอผลงำน
วิชำกำรนักศึกษำ

รหัสโครงกำร FON-Edu-S05.2-4

โครงกำรเตรียมพร้อมนักศึกษำเพ่ือกำรสอบวัดระดับภำษำอังกฤษ รหัสโครงกำร FON-Edu-S05.2-3

โครงกำรกำรพัฒนำสมรรถนะนักศึกษำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรสุขภำวะชุมชน รหัสโครงกำร FON-Edu-S04.1-1



จ

แผนปฏิบัติกำรฝ่ำยวิจัยและบริกำรวิชำกำรตอบสนอง

ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 2  การสร้างองค์ความรู้และนวตกรรมด้านสุขภาพเพ่ือพัฒนาสุขภาวะของชุมชนและสังคมอาเซียน
เป้ำประสงค์ 3 มีผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและ นวตกรรมท่ีมีคุณภาพสามารถน าไปใช้ประโยชน์เพ่ือพัฒนาสุขภาวะชุมชนและสังคมอาเซียน
กลยุทธ์ 3  ยกระดับคุณภาพผลงานวิชาการ วิจัยและนวตกรรม 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จของแผนกลยุทธ์

KPI 5  จ านวนผลงานวิจัยและผลงานวิชาการและนวตกรรม ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสุขภาวะชองชุมชนและ/หรือสังคม (1)
KPI 6  สัดส่วนของเงินทุนวิจัยภายนอกต่อทุนวิจัยภายใน (10:90)
KPI 7  จ านวนผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและนวตกรรม ท่ีท าร่วมกับมหาวิทยาลัย/หน่วยงานใน/และ/หรือต่างประเทศ (1)

แผนงำนท่ี 3  ยกระดับคุณภาพผลงานวิชาการ วิจัยและนวตกรรม
 PI จ านวนผลงานวิจัยท่ีเกิดจากความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชน (1)

วิธีประเมินควำมส ำเร็จ  ประเมินตามตัวช้ีวัดความส าเร็จเม่ือส้ินสุดปีการศึกษาหรือ ปีงบประมาณ

ล ำดับท่ี 
15

กลยุทธ์ 3  ยกระดับคุณภาพผลงานวิชาการ วิจัยและนวตกรรม
KPI 8  จ านวนผลงานวิจัยและผลงานวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ/นานาชาติ (22)

แผนงำนท่ี 4    ส่งเสริมกำรเผยแพร่ผลงำนงำนวิชำกำร วิจัยและนวตกรรม
PI จ านวนผลงานวิจัยและ ผลงานวิชาการท่ีเผยแพร่มีการน ามาใช้ประโยชน์ต่อ วิทยาลัย/ชุมชน/สังคม (1)

วิธีประเมินควำมส ำเร็จ  ประเมินตามตัวช้ีวัดความส าเร็จเม่ือส้ินสุดปีการศึกษาหรือ ปีงบประมาณ

ล ำดับท่ี 
16

ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 3 การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ระดับสากลด้านบริการวิชาการและให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขเพ่ือสุขภาวะชุมชนและสังคมอาเซียนท่ีย่ังยืน
เป้ำประสงค์ 4  เป็นศูนย์กลางการพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพท่ีได้รับการยอมรับ ระดับชาติหรือนานาชาติ

โครงกำรเร่งรัดกำรผลิตผลงำนวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำ รหัสโครงกำร FON-Res-R12.2

แผนปฏิบัติกำรฝ่ำยวิจัยและบริกำรวิชำกำรประจ ำปีงบประมำณ 2566

พันธกิจท่ี 5 ส่งเสริมให้เกิดโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตามความต้องการของชุมชน

โครงกำรพัฒนำศักยภำพอำจำรย์ด้ำนกำรวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือเสริมสร้ำงสุขภำวะ
ชุมชน

รหัสโครงกำร FON-Res-R12.1



จ

กลยุทธ์ท่ี 4  ยกระดับคุณภาพการบริการวิชาการแก่สังคม
kPI 9 จ านวนหลักสูตรการฝึกอบรมใหม่ท่ีได้มาตรฐานและตอบสนองความต้องการระบบสุขภาพระดับชาติ (1)
kPI 10 ร้อยละหลักสูตรการฝึกอบรมท่ีมีค่า NPS มากกว่า 7 ข้ึนไป (ร้อยละ 20)

แผนงำนท่ี 5 ยกระดับคุณภาพการบริการวิชาการแก่สังคม
PI  ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามหลักสูตรฝึกอบรมของวิทยาลัยอยู่ในระดับดีข้ึนไป

วิธีประเมินควำมส ำเร็จ  ประเมินตามตัวช้ีวัดความส าเร็จเม่ือส้ินสุดปีการศึกษาหรือ ปีงบประมาณ

ล ำดับท่ี 
17

แผนปฏิบัติกำรฝ่ำยบริหำรตอบสนอง

ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 3 กำรพัฒนำศูนย์กำรเรียนรู้ระดับสำกลด้ำนบริกำรวิชำกำรและให้บริกำรทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุขเพ่ือสุขภำวะชุมชนและสังคมอำเซียนท่ีย่ังยืน                
เป้ำประสงค์ 5 เป็นศูนย์กลางการให้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขท่ีได้มาตรฐานและเป็นท่ียอมรับ ระดับชาติหรือนานาชาติ
กลยุทธ์ท่ี 5 ยกระดับศักยภาพอาจารย์ประจ าสู่ความเช่ียวชาญ 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จของแผนกลยุทธ์

KPI 12 ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับเชิญเป็นวิทยากรจากนหน่วยงานภายนอก ระดับชาติ/อาเซียน(ร้อยละ5)
KPI 13 ร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกตรงตามสาขาท่ีเปิดการเรียนการสอนหรือสาขาท่ีเก่ียวข้อง(ร้อยละ20)

แผนงำนท่ี 6  ยกระดับศักยภาพอาจารย์ประจ าสู่ความเช่ียวชาญ
 PI  จ านวนสาขาหลักของอาจารย์ท่ีได้รับการพัฒนาความเช่ียวชาญ(5 สาขา)

วิธีประเมินควำมส ำเร็จ  ประเมินตามตัวช้ีวัดความส าเร็จเม่ือส้ินสุดปีการศึกษาหรือ ปีงบประมาณ

ล ำดับท่ี 
31

โครงกำรยกระดับควำมเข้มแข็งของศูนย์บริกำรวิชำกำร รหัสโครงกำร FON-Res-S16

โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรในกำรสร้ำงควำมร่วมมือเพ่ือเพ่ิมควำมเช่ียวชำญกำร
ปฏิบัติกำรพยำบำลของอำจำรย์กับหน่วยงำนบริกำรภำยนอก

รหัสโครงกำร FON-Adm-R24.2

พันธกิจท่ี 6 พัฒนาสถาบันสู่ สถาบันการศึกษาช้ันน าทางการพยาบาลท่ีขับเคล่ือนระบบสุขภาพชุมชน

KPI 11 จ านวนบุคลากรท่ีได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภายนอก ระดับชาติ/อาเซียน ในการพิจารณาผลงานวิชาการ (สกอ./องค์กรวิชาชีพ /หน่วยงาน
ภายนอก/ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ reviewer วารสารTCI1 เท่าน้ัน)(จ านวน 5)

แผนปฏิบัติกำรฝ่ำยบริหำร ประจ ำปีงบประมำณ 2566

พันธกิจท่ี 5 ส่งเสริมให้เกิดโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตามความต้องการของชุมชน



จ

ล ำดับท่ี 
32

ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 4 กำรเป็นสถำบันอุดมศึกษำท่ีมีคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรภำยใต้หลักธรรมำภิบำล               
เป้ำประสงค์ 6 เป็นสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีคุณภาพในการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ท่ี  6 ยกระดับคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ

KPI 14 ระดับคุณภาพโครงสร้างพ้ืนฐานได้มาตรฐาน
KPI 15 ระดับคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหารสถาบัน

แผนงำนท่ี 7  ยกระดับคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ
PI ระดับความพึงพอใจผู้บริหารในการใช้งานตามมาตรฐานโครงสร้างพ้ืนฐาน 7 ด้าน (มากกว่า 4.00)

วิธีประเมินควำมส ำเร็จ  ประเมินตามตัวช้ีวัดความส าเร็จเม่ือส้ินสุดปีการศึกษาหรือ ปีงบประมาณ

ล ำดับท่ี 
33

ล ำดับท่ี 
34

ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 4 กำรเป็นสถำบันอุดมศึกษำท่ีมีคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรภำยใต้หลักธรรมำภิบำล               
เป้ำประสงค์ 6 เป็นสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีคุณภาพในการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ท่ี 7 พัฒนาและปรับปรุงวิทยาลัยสู่ Green College

 KPI 16 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาวิทยาลัยสู่ Green College
แผนงำนท่ี8  พัฒนาวิทยาลัยสู่ Green College

PI  ร้อยละกิจกรรมการพัฒนาวิทยาลัยสีเขียว(GreenCollege )ท่ีบรรลุเป้าหมายตามท่ีวางไว้ (ร้อยละ90)
วิธีประเมินควำมส ำเร็จ  ประเมินตามตัวช้ีวัดความส าเร็จเม่ือส้ินสุดปีการศึกษาหรือ ปีงบประมาณ

พันธกิจท่ี 6 พัฒนาสถาบันสู่ สถาบันการศึกษาช้ันน าทางการพยาบาลท่ีขับเคล่ือนระบบสุขภาพชุมชน
พันธกิจท่ี 5 ส่งเสริมให้เกิดโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตามความต้องการของชุมชน

 โครงกำร กำรพัฒนำกำรปฏิบัติกำรพยำบำลของอำจำรย์ (Faculty practice) รหัสโครงกำร FON-Adm-R24.3

โครงกำรพัฒนำ/ปรับปรุงโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ รหัสโครงกำร FON-Adm-S29.1

 โครงกำรพัฒนำ/ปรับปรุงระบบสำรสนเทศของวิทยำลัย รหัสโครงกำร FON-Adm-S29.2



จ

ล ำดับท่ี 
35

เป้ำประสงค์ 6 เป็นสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีคุณภาพในการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสริมองค์กรณ์แห่งความสุข

 KPI 17 ร้อยละของบุคลากรท่ีมีผลการประเมินความสุขในการท างานเพ่ิมข้ึน
 KPI 18 ร้อยละของบุคลากรท่ีมีคุณภาพชีวิตการท างานในระดับดีข้ึนไป

แผนงำนท่ี 9 ส่งเสริมองค์กรณ์แห่งความสุข
PI  ร้อยละของระดับความสุขตามตัวช้ีวัดท่ีเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ80)

วิธีประเมินควำมส ำเร็จ  ประเมินตามตัวช้ีวัดความส าเร็จเม่ือส้ินสุดปีการศึกษาหรือ ปีงบประมาณ

ล ำดับท่ี 
44

ล ำดับท่ี 
45

 โครงกำรพัฒนำวิทยำลัยสีเขียวและสถำนศึกษำปลอดภัยสู่ควำมย่ังยืน รหัสโครงกำร FON-Adm-R21.1

โครงกำรเสริมสร้ำงบรรยำกำศแห่งควำมสุขของบุคลำกร รหัสโครงกำร FON-Adm-S24.1

โครงกำรอบรมคุณธรรมจริยธรรมส ำหรับอำจำรย์และบุคลำกร รหัสโครงกำร FON-Adm-R26.2



1

ล ำดับท่ี 1

งบ
ด ำเนินงำ

น

งบเงินอุดหนุน งบลงทุน

กิจกรรมท่ี 1-พัฒนาอาจารย์ (อุดหนุน) = 
17,710 บาท
1. ค่าตอบแทนวิทยากร (600 บาท*7 ชม.) =
 4,200 บาท (สอน online)
2. ค่าอาหารกลางวัน (49 คน * 120 บาท) =
 10,080 บาท
3. ค่าอาหารว่างอาจารย์ ( 49 คน* 2 ม้ือ *
35 บาท) =3,430 บาท

       17,710.00      17,710.00 ดร.ดลนภา

กิจกรรมท่ี 2 และ 3(อุดหนุน) =67,705 บาท
 1. ค่าวัสดุสนับสนุนการจัดท านวัตกรรม
นักศึกษา ( 5,000 บ.*4 รายวิชา) = 20,000
 บ. 
 2. ค่าไวนิลในการน าเสนอผลงาน (600 
บาท*10 ผลงาน*4 รายวิชา) = 24,000 
 3. ค่าตอบแทนกรรมการวิพากษ์ผลงาน 
(400 บาท*3 ชม.*2 คน* 4 รายวิชา) = 
9,600 บาท
 4. ค่าอาหารว่างนักศึกษา 403 คน*35 บาท
 = 14,105 บาท 
รวมเงินกิจกรรม 2 และ 3 = 67,705 บ.

       67,705.00      67,705.00

1. อบรมเพ่ือพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ใน
การสอนเพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรมในนักศึกษา 
 2. บูรณาการส่งเสริมนักศึกษาในการ
พัฒนานวัตกรรม/ผลงานสร้างสรรค์กับ
การเรียนการสอน (มอบหมายนักศึกษา
ให้ท านวตกรรมในรายวิชา 4 รายวิชา 
จาก 4 กลุ่มรายวิชา
 3. จัดเวทีการน าเสนอผลงานนวัตกรรม/
งานสร้างสรรค์ให้กับนักศึกษา (ภายใน
วิทยาลัย) โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
มาวิพากษ์
 4. จัดหาเวทีน าเสนอและสนับสนุน
นักศึกษาเพ่ือน าเสนอผลงานนวัตกรรม
นอกสถาบัน

กิจกรรมท่ี 1 
อาจารย์ทุกคน
ในวิทยาลัย 
กิจกรรมท่ี 2 
และ 3 : 
นักศึกษาท่ี
ลงทะเบียนเรียน
 ใน 4 วิชา ท่ี
ด าเนินการ
พัฒนา
นวัตกรรม
กลุ่มเป้าหมาย 
กิจกรรมท่ี 4 : 
นักศึกษาจ านวน
 10 คน ท่ีได้รับ
คัดเลือกเป็น
ตัวแทนในการ
น าเสนอผลงาน
นวัตกรรม

1.อาจารย์อย่าง
น้อยร้อยละ 80
2. มีอย่างน้อย 4
 รายวิชา (กาย
วิภาค 2, พืช
สมุนไพร, ท.
หลักการและ
เทคนิคการ
พยาบาล1, ป.
ชุมชน2,เราคือ 
สบช.)
3. อย่างน้อย 5 
ผลงาน 
4. จ านวนรางวัล
ท่ีได้รับ ≥ 2 
รางวัล

ต.ค.2565-
ก.ย.2566

แผนงำนตำมพันธกิจ
• ด้ำนกำรผลิตและพัฒนำบุคลำกร

ลักษณะ/ประเภทโครงกำร
• โครงกำรตำมยุทธศำสตร์คณะ ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ 1 กำรผลิตบัณฑิตพยำบำลท่ีมีคุณภำพฯ

ตัวช้ีวัดโครงกำรวัตถุประสงค์

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2566 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
รหัสโครงกำร FON-Edu-S05.2-4

ส่วนรำชกำร คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ งำนหลักสูตรและกำรเรียนกำรสอน ฝ่ำยวิชำกำร
โครงกำรพัฒนำกำรส่งเสริมควำมคิดสร้ำงสรรค์และสนับสนุนกำรน ำเสนอผลงำนวิชำกำรนักศึกษำ

รวม ผู้รับผิดชอ
บ

รำยละเอียดกำรเบิกจ่ำย แหล่งเงิน
งบประมำณ

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

ผลผลิตกลุ่มเป้ำหมำย
เงินรำยได้ เงินจำก

หน่วยงำน
ภำยนอก

กิจกรรม/กำรด ำเนินงำน

1. เพ่ือส่งเสริมทักษะ
ความคิดสร้างสรรค์ใน
นักศึกษา 
2.เพ่ือพัฒนาสมรรถนะ
อาจารย์ในการสอน
เพ่ือส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์และ
นวัตกรรมในนักศึกษา
 3.พัฒนาทักษะการ
น าเสนอผลงาน
สร้างสรรค์/นวัตกรรม
ให้กับนักศึกษา

1.จ านวนอาจารย์ท่ี
ได้รับการพัฒนา
สมรรถนะในการสอน
เพ่ือส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์และ
นวัตกรรมในนักศึกษา
2.จ านวนรายวิชา
วิชาท่ีจัดการเรียน
การสอนท่ีส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์
3.จ านวนผลงาน
นวัตกรรมนักศึกษาท่ี
ไปน าเสนอเวที
ภายนอกและได้รับ
รางวัล
4.จ านวน (จ านวน
รางวัล) นักศึกษาท่ี
ได้รับรางวัล



2

ล ำดับท่ี 1

งบ
ด ำเนินงำ

น

งบเงินอุดหนุน งบลงทุน

แผนงำนตำมพันธกิจ
• ด้ำนกำรผลิตและพัฒนำบุคลำกร

ลักษณะ/ประเภทโครงกำร
• โครงกำรตำมยุทธศำสตร์คณะ ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ 1 กำรผลิตบัณฑิตพยำบำลท่ีมีคุณภำพฯ

ตัวช้ีวัดโครงกำรวัตถุประสงค์

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2566 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
รหัสโครงกำร FON-Edu-S05.2-4

ส่วนรำชกำร คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ งำนหลักสูตรและกำรเรียนกำรสอน ฝ่ำยวิชำกำร
โครงกำรพัฒนำกำรส่งเสริมควำมคิดสร้ำงสรรค์และสนับสนุนกำรน ำเสนอผลงำนวิชำกำรนักศึกษำ

รวม ผู้รับผิดชอ
บ

รำยละเอียดกำรเบิกจ่ำย แหล่งเงิน
งบประมำณ

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

ผลผลิตกลุ่มเป้ำหมำย
เงินรำยได้ เงินจำก

หน่วยงำน
ภำยนอก

กิจกรรม/กำรด ำเนินงำน

กิจกรรมท่ี 4 (รายได้) = 75,360 บาท (เอา
รายการท่ีเหมือนกันมารวมกัน)
 1. ค่าลงทะเบียน 3,000 บ.จ านวน 10 คน
 = 30,000
 2. ค่าท่ีพัก 1,200 บ.*5 ห้อง*3 คืน = 
18,000 บ. 
 3. ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง 6,000 บ.
 4. ค่าเบ้ียเล้ียง 7,200 บ. (10คน*3วัน*240
 บ.) 
 5. ค่าเบ้ียเล้ียงพขร. 240 บ.*3 วัน=720 บ.
 6. ค่าท่ีพัก พขร. 800 บ.*3 วัน=2,400 บาท
 7. ค่าลงทะเบียนอาจารย์ 3,000 บ.จ านวน 
2 คน =6,000 บ.
 8. ค่าท่ีพักอาจารย์ 1,200 บ.*3 คืน=3,600
 บาท
 9. ค่าเบ้ียเล้ียงอาจารย์ 1,440 บ. (2คน*3
วัน*240 )
 รวมเงินกิจกรรมท่ี 3 = 75,360

   75,360.00      75,360.00

                -   
1 2 3 4                 -   

   35,785.00    52,280.00    54,845.00         17,865.00                 -   
       85,415.00           -      75,360.00    160,775.00

1. อบรมเพ่ือพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ใน
การสอนเพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรมในนักศึกษา 
 2. บูรณาการส่งเสริมนักศึกษาในการ
พัฒนานวัตกรรม/ผลงานสร้างสรรค์กับ
การเรียนการสอน (มอบหมายนักศึกษา
ให้ท านวตกรรมในรายวิชา 4 รายวิชา 
จาก 4 กลุ่มรายวิชา
 3. จัดเวทีการน าเสนอผลงานนวัตกรรม/
งานสร้างสรรค์ให้กับนักศึกษา (ภายใน
วิทยาลัย) โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
มาวิพากษ์
 4. จัดหาเวทีน าเสนอและสนับสนุน
นักศึกษาเพ่ือน าเสนอผลงานนวัตกรรม
นอกสถาบัน

กิจกรรมท่ี 1 
อาจารย์ทุกคน
ในวิทยาลัย 
กิจกรรมท่ี 2 
และ 3 : 
นักศึกษาท่ี
ลงทะเบียนเรียน
 ใน 4 วิชา ท่ี
ด าเนินการ
พัฒนา
นวัตกรรม
กลุ่มเป้าหมาย 
กิจกรรมท่ี 4 : 
นักศึกษาจ านวน
 10 คน ท่ีได้รับ
คัดเลือกเป็น
ตัวแทนในการ
น าเสนอผลงาน
นวัตกรรม

1.อาจารย์อย่าง
น้อยร้อยละ 80
2. มีอย่างน้อย 4
 รายวิชา (กาย
วิภาค 2, พืช
สมุนไพร, ท.
หลักการและ
เทคนิคการ
พยาบาล1, ป.
ชุมชน2,เราคือ 
สบช.)
3. อย่างน้อย 5 
ผลงาน 
4. จ านวนรางวัล
ท่ีได้รับ ≥ 2 
รางวัล

ต.ค.2565-
ก.ย.2566

รวมงบประมำณ

งบประมำณท่ีต้ังไว้เบิกจ่ำยตำมไตรมำส

1. เพ่ือส่งเสริมทักษะ
ความคิดสร้างสรรค์ใน
นักศึกษา 
2.เพ่ือพัฒนาสมรรถนะ
อาจารย์ในการสอน
เพ่ือส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์และ
นวัตกรรมในนักศึกษา
 3.พัฒนาทักษะการ
น าเสนอผลงาน
สร้างสรรค์/นวัตกรรม
ให้กับนักศึกษา

1.จ านวนอาจารย์ท่ี
ได้รับการพัฒนา
สมรรถนะในการสอน
เพ่ือส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์และ
นวัตกรรมในนักศึกษา
2.จ านวนรายวิชา
วิชาท่ีจัดการเรียน
การสอนท่ีส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์
3.จ านวนผลงาน
นวัตกรรมนักศึกษาท่ี
ไปน าเสนอเวที
ภายนอกและได้รับ
รางวัล
4.จ านวน (จ านวน
รางวัล) นักศึกษาท่ี
ได้รับรางวัล
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ล ำดับท่ี 2

งบ
ด ำเนินงำน

งบเงินอุดหนุน งบลงทุน
1. เพ่ือให้นักศึกษา
ได้รับการเตรียมความ
พร้อม ส าหรับการ
ทดสอบภาษาอังกฤษ
ของสถาบัน 
2. เพ่ือให้นักศึกษาช้ัน
ปีท่ี 4 สอบผ่านเกณฑ์
วัดระดับความรู้
ภาษาอังกฤษของ
สถาบัน

1. ร้อยละของ
นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 ท่ี
สอบผ่าน
2. ร้อยละของ
นักศึกษาท่ีได้รับการ
เตรียมความพร้อม

นักศึกษาช้ันปีท่ี
 1-4 ปี
การศึกษา 2565
 จ านวน 402 คน

1. นศ. ช้ันปีท่ี 4 
 ร้อยละ 100 
2. ร้อยละ 100 
ของ นศ. ช้ันปีท่ี 
1 และ 2  
3. ร้อยละ 100 
ของ นศ. ปี 3 
และ ปี 4 ท่ีไม่
ผ่านเกณฑ์

คร้ังท่ี 1 - มิย
 -กค.65 
(สอบ 9  กค.
 65)
คร้ังท่ี 2 - 
ตค.-พย. 65 
(สอบ 19  
พย. 65)

1) ค่าตอบแทนวิทยากร 400 บ.* 7 ชม.* 4
วัน (ช้ันปีละ1วัน)* 2 คร้ัง = 22,400 บ. 
 3) ค่าตอบแทนอาจารย์ท างานนอกเวลา(คุม
สอบ) 420 บ.* 10 คน* 3 คร้ัง = 8,400 บ.
 4) ค่าเดินทางวิทยากร 200 บ.* 2 คร้ัง* 2 
วัน* 2 คน = 1,600 บ.
 5) ค่าจ้างเหมาจ่ายถ่ายเอกสาร 3,000 บ.

        32,400.00   32,400.00 ดร.ดลนภา

            -   

1 2 3 4             -   

   16,200.00 0 0       16,200.00             -   

        32,400.00           -               -     32,400.00

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2566 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
โครงกำรเตรียมพร้อมนักศึกษำเพ่ือกำรสอบวัดระดับภำษำอังกฤษ รหัสโครงกำร FON-Edu-S05.2-3

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ งำนหลักสูตรและกำรเรียนกำรสอน ฝ่ำยวิชำกำร
ลักษณะ/ประเภทโครงกำร
• โครงกำรตำมยุทธศำสตร์คณะ ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ 1 กำรผลิตบัณฑิตพยำบำลท่ีมีคุณภำพฯ

ส่วนรำชกำร คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
แผนงำนตำมพันธกิจ
• ด้ำนกำรผลิตและพัฒนำบุคลำกร

งบประมำณท่ีต้ังไว้เบิกจ่ำยตำมไตรมำส

รวมงบประมำณ

รำยละเอียดกำรเบิกจ่ำย แหล่งเงิน รวม ผู้รับผิดชอ
บงบประมำณ เงินจำก

หน่วยงำน
ภำยนอก

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงกำร
เงินรำยได้

1. ประชุมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการ
เตรียมความพร้อมในการสอบภาษาอังกฤษ
2.จัดด าเนินการสอบตามระยะเวลาท่ี สบช.
 ก าหนด (2 คร้ัง/ปี - 9 กค., 18 พย. 65)

กิจกรรม/กำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย ผลผลิต
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ล ำดับท่ี 3

งบ
ด ำเนินงำน

งบเงินอุดหนุน งบลงทุน
1. เพ่ือพัฒนา
สมรรถนะ นักศึกษา
ด้านการจัดการสุข
ภาวะชุมชน

1. ร้อยละของผู้ส าเร็จ
การศึกษามีผลการ
ประเมินสมรรถนะ
ด้านการบริหาร
จัดการด้านสุขภาวะ
ชุมชนในระดับดีมาก
ข้ึนไป
 2.ความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้เข้าร่วม
โครงการ 3.จ านวน
กิจกรรมโครงการใน
การส่งเสริมสุขภาพ
ส าหรับประชาชนใน
ชุมชน

1.นักศึกษาช้ัน
ปีท่ี 4 จ านวน 
99 คน         
2. อาจารย์  6 
คน    
3. ประชาชน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 
จ านวน 50 คน

1. ร้อยละ 20 
2. ค่าเฉล่ีย 
มากกว่า 3.51
3. 5 กิจกรรม

1 ต.ค 65 - 4
 ม.ค 66

1. ค่าวัสดุ  5,000 บาท       
     
2. ค่าอาหารว่าง 35 บาท * 
105 คน* เป็นเงิน 3,675 
บาท     3. ค่าป้ายไวนิล 
(600*13 กลุ่ม) 7,800  
รวมเป็น 16,475  บาท

       16,475.00       16,475.00 อ. อัมพร

                 -   
1 2 3 4                  -   
0 16,475 0 0                  -   

     16,475.00         -                   -         16,475.00

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2566 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
โครงกำรกำรพัฒนำสมรรถนะนักศึกษำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรสุขภำวะชุมชน รหัสโครงกำร FON-Edu-S04.1-1

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ งำนหลักสูตรและกำรเรียนกำรสอน ฝ่ำยวิชำกำร
ลักษณะ/ประเภทโครงกำร
• โครงกำรตำมยุทธศำสตร์คณะ ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ 1 กำรผลิตบัณฑิตพยำบำลท่ีมีคุณภำพฯ

ส่วนรำชกำร คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
แผนงำนตำมพันธกิจ
• ด้ำนกำรผลิตและพัฒนำบุคลำกร

งบประมำณท่ีต้ังไว้เบิกจ่ำยตำมไตรมำส

รวมงบประมำณ

รำยละเอียดกำรเบิกจ่ำย แหล่งเงิน รวม ผู้รับผิดชอบ
งบประมำณ เงินจำก

หน่วยงำน
ภำยนอก

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงกำร
เงินรำยได้

1. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในการพัฒนา
สมรรถนะด้านการส่งเสริมสุขภาวะชุมชน
 2.จัดประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการส่งเสริม
สุขภาวะชุมชน
3. จัดนิทรรศการแสดงผลงานการส่งเสริมสุข
ภาวะชุมชน

กิจกรรม/กำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย ผลผลิต
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ล ำดับท่ี 4

งบ
ด ำเนินงำน

งบเงินอุดหนุน งบลงทุน
 ระยะท่ี 1  
1. เพ่ือให้อาจารย์มี
ความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับการน า
หลักสูตรพยาบาล
ศาสตร์(ฉบับปรับปรุง 
2565)ไปใช้ในการ
เรียนการสอน วิธีการ
จัดการเรียนการสอน 
การวัดผลลัพธ์การ
เรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับ
การจัดการเรียนรู้ท่ี
มุ่งเน้นผลลัพธ์ (OBE)

ระยะท่ี 1.  
1.  ร้อยละของอาจารย์
ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายเข้า
รับการอบรม
2.   ร้อยละของ
อาจารย์มีความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับการเรียน
การสอน วิธีการจัดการ
เรียนการสอน ท่ี
สอดคล้องกับการจัดการ
เรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นผลลัพธ์ 
(OBE)
3. ร้อยละของอาจารย์ 
มีความรู้ ความเข้าใจ
การวัดผลลัพธ์การ
เรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับ
การจัดการเรียนรู้ท่ี
มุ่งเน้นผลลัพธ์ (OBE)

ระยะท่ี 1 
1. ร้อยละ 90
2. ร้อยละ 90
3. ร้อยละ 90

ระยะท่ี 1            
1. ค่าวิทยากรบรรยาย จ านวน 2 คน จ านวน
 14 ชม. ชม. ละ 600 บาท =16,800 บาท
2. ค่าเดินทางวิทยากร  10,000    บาท
3. ค่าท่ีพักวิทยากร จ านวน 2 คืน * 2 ห้อง
 = 5,600 บาท 
4.ค่าอาหารกลางวัน ผู้เข้าอบรมและคณะ
ด าเนินการ = 150 บ.* 50 คน* 2 วัน = 
15,000 บาท
5. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 35*บ.* 50
คน* 4 ม้ือ = 7,000 บาท
6. ค่าวัสดุ 3,000 บาท 
7. ค่าถ่ายเอกสาร 4,000 บาท ( 50 คน*80 
บาท)        

       61,400.00       61,400.00 ดร. วรา
ภรณ์

ดร. ณัฐติ
พร

อ. วริ
นทร์ธร

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

1.อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 5 คน
2. อาจารย์
ประจ าหลักสูตร
 43 คน

1 ต.ค.65 - 
31 ก.ย.66

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2566 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
 โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรน ำสูตรพยำบำลศำสตร์บัณฑิต ฉบับปรับปรุง 2565 สู่กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวัดประเมินผล และกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ ระดับหลักสูตรในระบบ AUN-QA

รหัสโครงกำร FON-Edu-S02

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ งำนหลักสูตรและกำรเรียนกำรสอน ฝ่ำยวิชำกำร
ลักษณะ/ประเภทโครงกำร
• โครงกำรตำมยุทธศำสตร์คณะ ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ 1 กำรผลิตบัณฑิตพยำบำลท่ีมีคุณภำพฯ

ส่วนรำชกำร คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
แผนงำนตำมพันธกิจ
• ด้ำนกำรผลิตและพัฒนำบุคลำกร

รำยละเอียดกำรเบิกจ่ำย แหล่งเงิน รวม ผู้รับผิดชอ
บงบประมำณ เงินจำก

หน่วยงำน
ภำยนอก

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงกำร
เงินรำยได้

ระยะท่ี 1.                        
1. ประชุมเชิงปฏิบัติวิธีการสอน/กลยุทธ์
การสอน การวัดผลลัพธ์การเรียนรู้แบบ
ต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ท่ี
มุ่งเน้นผลลัพธ์ (OBE)
       

กิจกรรม/กำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย ผลผลิต
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ล ำดับท่ี 4

งบ
ด ำเนินงำน

งบเงินอุดหนุน งบลงทุน

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2566 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
 โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรน ำสูตรพยำบำลศำสตร์บัณฑิต ฉบับปรับปรุง 2565 สู่กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวัดประเมินผล และกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ ระดับหลักสูตรในระบบ AUN-QA

รหัสโครงกำร FON-Edu-S02

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ งำนหลักสูตรและกำรเรียนกำรสอน ฝ่ำยวิชำกำร
ลักษณะ/ประเภทโครงกำร
• โครงกำรตำมยุทธศำสตร์คณะ ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ 1 กำรผลิตบัณฑิตพยำบำลท่ีมีคุณภำพฯ

ส่วนรำชกำร คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
แผนงำนตำมพันธกิจ
• ด้ำนกำรผลิตและพัฒนำบุคลำกร

รำยละเอียดกำรเบิกจ่ำย แหล่งเงิน รวม ผู้รับผิดชอ
บงบประมำณ เงินจำก

หน่วยงำน
ภำยนอก

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงกำร
เงินรำยได้

กิจกรรม/กำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย ผลผลิต

ระยะท่ี 2            
 1.เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์
 ช่องว่างในการด าเนินการ 
(GAP analysis)  ของผล
การด าเนินงานระดับ
หลักสูตร  เพ่ือเตรียม
ความพร้อมในการประกัน
คุณภาพการศึกษา ระบบ 
AUN-QA            
 2.เพ่ือให้สามารถเขียน
รายผลการด าเนินงานประ
ก้นคุณภาพการศึกษา 
ระดับหลักสูตร ระบบ 
AUN-QA

 ระยะท่ี 2           
 1. ร้อยละของอาจารย์ท่ี
เป็นกลุ่มเป้าหมายมีความรู้
และสามารถวิเคราะห์ 
ช่องว่างในการด าเนินการ 
(GAP analysis)  ของผล
การด าเนินงานระดับ
หลักสูตร  เพ่ือเตรียมความ
พร้อมในการประกัน
คุณภาพการศึกษา ระบบ 
AUN-QA            
2. ร้อยละของอาจารย์ท่ีเป็น
กลุ่มเป้าหมายได้สามารถ
เขียนรายผลการด าเนินงาน
ประก้นคุณภาพการศึกษา 
ระดับหลักสูตร ระบบ 
AUN-QA 
3. ร้อยละของอาจารย์ท่ีมี
ความพึงพอใจต่อการจัด
กิจกรรม

ระยะท่ี 2 
1. ร้อยละ 90
2. ร้อยละ 90
3. ร้อยละ 90

ระยะท่ี 2                      
1. ค่าวิทยากรบรรยาย จ านวน 1 คน จ านวน
 14 ชม. ชม. ละ 600 บาท =8,400บาท
2. ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง  2,500 บาท
3. ค่าท่ีพักวิทยากร จ านวน 2 คืน * 1 ห้อง
 = 2,800 บาท 
4.ค่าอาหารกลางวัน ผู้เข้าอบรมและคณะ
ด าเนินการ = 150 บ.* 50 คน* 2 วัน = 
15,000 บาท
5. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 35*บ.* 50
คน* 4 ม้ือ = 7,000 บาท
6. ค่าวัสดุ 2,000 บาท 
7. ค่าถ่ายเอกสาร 3,000 บาท

       38,200.00

              -   
1 2 3 4               -   

61,400 38,200               -   
       99,600.00         -          -         99,600.00

ระยะท่ี 2 
1.ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ ช่องว่าง
ในการด าเนินการ (GAP analysis)  ของ
ผลการด าเนินงานระดับหลักสูตร  เพ่ือ
เตรียมความพร้อมในการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระบบ AUN-QA            
 2.ประชุมเชิงปฏิบัติการเขียนรายผลการ
ด าเนินงานประก้นคุณภาพการศึกษา 
ระดับหลักสูตร ระบบ AUN-QA

1.อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 5 คน
2. อาจารย์
ประจ าหลักสูตร
 43 คน

1 ต.ค.65 - 
31 ก.ย.66

งบประมำณท่ีต้ังไว้เบิกจ่ำยตำมไตรมำส

รวมงบประมำณ
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ล ำดับท่ี 5

งบ
ด ำเนินงำน

งบเงินอุดหนุน งบลงทุน
เพ่ือพัฒนาความรู้ความ
เข้าใจการน าหลักฐาน
เชิงประจักษ์มาใช้ใน
การจัดการเรียนการ
สอน  การปฏิบัติการ
พยาบาล

1.ร้อยละของอาจารย์ท่ี
เป็นกลุ่มเป้าหมายเข้า
รับการอบรม
2.   ร้อยละของ
อาจารย์มีความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับการ
เรียนการสอน การ
ปฏิบัติการพยาบาลโดย
ให้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ 
3. ร้อยละของอาจารย์
ท่ีน าหลักฐานเชิง
ประจักษ์มาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน  
การปฏิบัติการพยาบาล

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 48 คน

1. ร้อยละ 90
2. ร้อยละ 90
3.  ร้อยละ 80

วันท่ี 23-25 
ธันวาคม 
2565

1. ค่าวิทยากร จ านวน 2 คน จ านวน 21 
ชมๆ ละ 600 บาท =12,600 บาท
2. ค่าท่ีพักวิทยากร จ านวน 2 คืน * 2 ห้อง =
 5,600 บาท 
3.ค่าอาหารกลางวัน ผู้เข้าอบรมและคณะ
ด าเนินการ = 150 บ.* 50 คน* 2 วัน = 
15,000 บาท
4. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 35*บ.* 50
คน* 4 ม้ือ = 7,000 บาท
5. ค่าวัสดุ 2,000 บาท
6. ค่าถ่ายเอกสาร 2,000 บาท

       44,200.00    44,200.00 ดร. ณัฐติพร
ดร. วรา
ภรณ์

              -   

1 2 3 4               -   

44,200               -   

       44,200.00           -                -      44,200.00

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2566 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเร่ืองหลักฐำนเชิงประจักษ์มำใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรปฏิบัติกำรพยำบำล รหัสโครงกำร FON-Edu-S13.2

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ งำนหลักสูตรและกำรเรียนกำรสอน ฝ่ำยวิชำกำร
ลักษณะ/ประเภทโครงกำร
• โครงกำรตำมยุทธศำสตร์คณะ ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ 1 กำรผลิตบัณฑิตพยำบำลท่ีมีคุณภำพฯ

ส่วนรำชกำร คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
แผนงำนตำมพันธกิจ
• ด้ำนกำรผลิตและพัฒนำบุคลำกร

งบประมำณท่ีต้ังไว้เบิกจ่ำยตำมไตรมำส

รวมงบประมำณ

รำยละเอียดกำรเบิกจ่ำย แหล่งเงิน รวม ผู้รับผิดชอบ
งบประมำณ เงินจำก

หน่วยงำน
ภำยนอก

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงกำร
เงินรำยได้

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ืองหลักฐานเชิง
ประจักษ์มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
 การปฏิบัติการพยาบาล

กิจกรรม/กำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย ผลผลิต
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ล ำดับท่ี 6

งบ
ด ำเนินงำน

งบเงินอุดหนุน งบลงทุน
เพ่ือพัฒนาทักษะการ
สอนของอาจารย์โดยใช้
 ICT

1)อาจารย์เข้าอบรบ
ครบทุกคน 
2)อาจารย์สามารถใช้
 ICT ในการจัดการ
เรียนการสอน

อาจารย์ 50 คน 1) ร้อยละ 100 
2)ร้อยละ 50

มิถุนายน 
2566

1.ค่าอาหารกลางวันม้ือละ
120 บาทจ านวน 51คน*2
คร้ัง=12,240 บาท 
2.ค่าอาหารว่างม้ือละ35 
บาทจ านวน51 คนจ านวน 2
ม้ือ*2คร้ัง=7,140 บาท  
3. ค่าวิทยากร คร้ังท่ี 1 (6 
ชม.*1คน*1200 บ) จ านวน 
7,200 บาท 
4. ค่าวิทยากร คร้ังท่ี 2 
จัดท าส่ือ (6 ชม*2คน*1200)
 จ านวน 14,400 บาท

        40,980.00          40,980.00 อ. อรทัย

                 -   
1 2 3 4                  -   

      40,980                  -   
               -           -           40,980.00          40,980.00

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2566 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
โครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพอำจำรย์ในกำรประยุกต์ใช้ ICT ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน รหัสโครงกำร FON-Adm-R24.4

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ งำนหลักสูตรและกำรเรียนกำรสอน ฝ่ำยวิชำกำร
ลักษณะ/ประเภทโครงกำร
• โครงกำรงำนประจ ำตำมพันธกิจด้ำนกำรผลิตบัณฑิต

ส่วนรำชกำร คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
แผนงำนตำมพันธกิจ
 ด้ำนกำรผลิตและพัฒนำบุคลำกร

งบประมำณท่ีต้ังไว้เบิกจ่ำยตำมไตรมำส

รวมงบประมำณ

รำยละเอียดกำรเบิกจ่ำย แหล่งเงิน รวม ผู้รับผิดชอบ
งบประมำณ เงินจำก

หน่วยงำน
ภำยนอก

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงกำร
เงินรำยได้

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผลิตส่ือการเรียน
การสอน

กิจกรรม/กำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย ผลผลิต



ล ำดับท่ี 7

งบ
ด ำเนินงำน

งบเงินอุดหนุน งบลงทุน
1. มีความรู้เก่ียวกับระบบ
สุขภาพ แนวคิดเก่ียวข้อง
กับการศึกษาพยาบาล 
และหลักสูตร
2. มีทักษะการสอนและ
การประเมินผลในคลินิก
3. มีทักษะในการ
แสวงหาความรู้พัฒนา
ตนเองอย่างต่อเน่ืองและ
ทันต่อการเปล่ียนแปลง
ของสังคม
4. ตระหนักถึงคุณค่าของ
ความเป็นพยาบาลพ่ีเล้ียง
 ท่ีมีจรรยาบรรณวิชาชีพ
ครูและจรรยาบรรณ
วิชาชีพพยาบาล

1. ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
2. จ านวนของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

พยาบาลพ่ีเล้ียง
จาก
โรงพยาบาล
แหล่งฝึก 
อาจารย์
พยาบาล และ
บุคลากร 
จ านวน 60 คน

1. มีผลการ 
ประเมินความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ > 3.51
 จากคะแนนเต็ม
 5 
2. จ านวนของ 
ผู้เข้าร่วม
โครงการตาม
แผนท่ีก าหนด
อย่างน้อยร้อยละ
 80 

24-28 ม.ค. 
66

1. ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 60 คนๆ ละ 150
 บาท/วัน จ านวน 5 วัน        45,000.00 บาท
2. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 60 คน 
จ านวน 2 ม้ือๆ ละ 35 บาท จ านวน 5 วัน       
 21,000.00 บาท
3. ค่าวิทยากรบรรยาย 8 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท
 เป็นเงิน 4,800.00  บาท
4. ค่าวิทยากร(อภิปรายกลุ่ม) จ านวน 3 ช่ัวโมง 
ช่ัวโมงละ 400 บาท จ านวน 4 คนๆ เป็นเงิน 
4,800.00 บาท
5. ค่าเดินทางวิทยากร  3,000.00 บาท
6. ค่าขอหน่วย CNEU จากสภาการพยาบาล    
     2,000.00 บาท
7. ค่าวัสดุ 5,000 บาท
8. ค่าเหมาบริการถ่ายเอกสาร     3,000.00  
บาท
รวมเงิน 88,600.00 บาท

       88,600.00      88,600.00 อ.สมศรี ทา
ทาน

                -   

1 2 3 4                 -   

0 88,600 0                 -   

       88,600.00           -            -        88,600.00

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2566 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
โครงกำรอบรมกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำคปฏิบัติส ำหรับครูพ่ีเล้ียง รหัสโครงกำร FON-Edu-R06

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ งำนหลักสูตรและกำรเรียนกำรสอน ฝ่ำยวิชำกำร
ลักษณะ/ประเภทโครงกำร
• โครงกำรงำนประจ ำตำมพันธกิจด้ำนกำรผลิตบัณฑิต

ส่วนรำชกำร คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
แผนงำนตำมพันธกิจ
 ด้ำนกำรผลิตและพัฒนำบุคลำกร

งบประมำณท่ีต้ังไว้เบิกจ่ำยตำมไตรมำส

รวมงบประมำณ

รำยละเอียดกำรเบิกจ่ำย แหล่งเงิน รวม ผู้รับผิดชอบ
งบประมำณ เงินจำก

หน่วยงำน
ภำยนอก

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงกำร
เงินรำยได้

1. จัดประชุม/อบรม 
 

กิจกรรม/กำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย ผลผลิต
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ล ำดับท่ี 8

งบ
ด ำเนินงำน

งบเงินอุดหนุน งบลงทุน
1. เพ่ือสนับสนุนการ
วางแผน การก ากับ
ติดตาม และการ
ประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอน
 2. เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์ด้าน
การสอนภาคทฤษฎี
และปฏิบัติ

1.จ านวนคร้ังของ
การประชุม/สัมมนา
การเรียนการสอน 
 2. ร้อยละของ
อาจารย์ได้รับการ
นิเทศ

อาจารย์ จ านวน
 47 คน
 1) 
คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร
 2) อาจารย์
ประจ าหลักสูตร
    3) อาจารย์
ประจ า

1. อย่างน้อย
ภาคการศึกษาละ
 1 คร้ัง
  2.ร้อยละ 80

ต.ค.65-ก.ย.
66

กิจกรรมท่ี 1 จัดประชุม/สัมมนา
1. ค่าอาหารกลางวันจ านวน 47 คนๆละ 120 
บ.จ านวน 3 คร้ัง = 16,920 บ.
2. ค่าอาหารว่าง 2 ม้ือต่อวัน จ านวน 47 คนๆ
ละ 70 บ.จ านวน 3 คร้ัง = 9,870 บ.
3.ค่าเหมาบริการถ่ายเอกสารและเข้าเล่มคู่มือ 
14,810 บาท 
กิจกรรมท่ี2. นิเทศการสอนภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติ
 1. ค่าเบ้ียเล้ียงการติดตามนิเทศการสอน 
จ านวน 4 คน * 240 บ.* 5 วัน = 4,800 บ.
กิจกรรมท่ี 3. การประสานแผนการฝึกภาค
ปฎิบัติ
1.ค่าเบ้ียเล้ียงการประสานแผนฝึก จ านวน 8 
คน * 240 บ.จ านวน 5 วัน = 9,600 บ. 
  รวมเงิน 56,000 บาท

       56,000.00   56,000.00 ดร. 
อุทัยวรรณ์ 

 นุกาศ

            -   

1 2 3 4             -   

10,000 10,000 26,000 10,000             -   

       56,000.00           -               -     56,000.00

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2566 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอน รหัสโครงกำร FON-Edu-S13.1

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ งำนหลักสูตรและกำรเรียนกำรสอน ฝ่ำยวิชำกำร
ลักษณะ/ประเภทโครงกำร
• โครงกำรตำมยุทธศำสตร์คณะ ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ 1 กำรผลิตบัณฑิตพยำบำลท่ีมีคุณภำพฯ

ส่วนรำชกำร คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
แผนงำนตำมพันธกิจ
• ด้ำนกำรผลิตและพัฒนำบุคลำกร

งบประมำณท่ีต้ังไว้เบิกจ่ำยตำมไตรมำส

รวมงบประมำณ

รำยละเอียดกำรเบิกจ่ำย แหล่งเงิน รวม ผู้รับผิดชอบ
งบประมำณ เงินจำก

หน่วยงำน
ภำยนอก

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงกำร
เงินรำยได้

กิจกรรมท่ี1. จัดประชุม/สัมมนา การ
วางแผน ก ากับติดตาม และประเมินผล
การจัดการเรียนการสอน
 กิจกรรมท่ี 2. นิเทศการสอนภาคทฤษฎี
และปฏิบัติ
 กิจกรรมท่ี 3. การประสานแผนการฝึก
ภาคปฎิบัติ

กิจกรรม/กำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย ผลผลิต
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ล ำดับท่ี 9

งบด ำเนินงำน งบเงิน
อุดหนุน

งบลงทุน

1. เพ่ือส่งเสริมบูรณา
ความรู้และการพัฒนา
ทักษะการปฏิบัติการ
พยาบาล

จ านวนการ
ปฏิบัติการพยาบาล
ในคลีนิคและชุมชน

อาจารย์ 50 คน อย่างน้อย 8 ชม.
ต่อสัปดาห์

ตค. 65 - กย.
 66

1. ค่าตอบแทนวิชาชีพเพ่ิม
รายเดือน(พตส)ของอาจารย์ท่ี
เป็นข้าราชการ เป็นเงิน 
784500 บาท(เบิกจ่ายตรง
จากเงินงบประมาณ)
2. ค่าตอบแทนวิชาชีพเพ่ิม
รายเดือน(พพส)ของอาจารย์
ท่ีเป็นข้าราชการ เป็นเงิน 
52000 บาท(เบิกจ่ายตรงจาก
เงินรายได้สถานศึกษา)

       784,500.00         52,000.00         836,500.00

                 -   
1 2 3 4                  -   

197,000 193,500 199,000 195,000                  -   
       784,500.00             -             -           52,000.00         836,500.00

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2566 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
โครงกำรค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนพิเศษ (พตส. พพศ.) รหัสโครงกำร FON-Adm-R18.5

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ งำนหลักสูตรและกำรเรียนกำรสอน ฝ่ำยวิชำกำร
ลักษณะ/ประเภทโครงกำร
 แผนงำนบุคลำกร

ส่วนรำชกำร คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
แผนงำนตำมพันธกิจ
• ด้ำนบริหำรจัดกำรองค์กรสมรรถนะสูง

งบประมำณท่ีต้ังไว้เบิกจ่ำยตำมไตรมำส

รวมงบประมำณ

รำยละเอียดกำรเบิกจ่ำย แหล่งเงิน รวม ผู้รับผิดชอบ
งบประมำณ เงินจำก

หน่วยงำน
ภำยนอก

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงกำร
เงินรำยได้

1.การปฏิบัติการพยาบาลในคลีนิคและ
ชุมชน
 2. การก ากับติดตามการปฏิบัติการ
พยาบาลในคลีนิคและชุมชนของผู้บริหาร

กิจกรรม/กำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย ผลผลิต
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ล ำดับท่ี 10

งบ
ด ำเนินงำน

งบเงินอุดหนุน งบลงทุน
1. เพ่ือเตรียมความ
พร้อมด้านความรู้/ทักษะ
และทวนสอบความรู้/
ทักษะปฏิบัติของนักศึกษา
 2. เพ่ือเตรียมความ
พร้อมทักษะก่อนการ
ส าเร็จ

1. นศ.ทุกคนผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
ความรู้/ทักษะ
ปฏิบัติการทางคลินิก
ท่ีก าหนด

นักศึกษา
หลักสูตร
พยาบาลศาสตร
บัณฑิต ช้ันปีท่ี 1-
 4จ านวน 403 คน

1. นศ.ผ่านเกณฑ์
การประเมิน
ความรู้/ทักษะ
ปฏิบัติการทาง
คลินิก/เกณฑ์วิชา
ท่ีจ าเป็นท่ีก าหนด 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ
 60

ระยะ1 วันท่ี 
16-20มค.66(
ปี4)             
   27-31 กพ.
66(ปี1)

ระยะ2 9ธค.
65/27มค.65

 ระยะ 3 วันท่ี
 5-11มิย. 66

ระยะ1 
  1. ค่าอาหารกลางวัน 120 บ.*16 คน*4 วัน =
 7,680 บ.
  2.ค่าจ้างเหมาจ่ายถ่ายเอกสาร 1,000 บ.
  3. ค่าวิทยากร วิชากายวิภาคศาสตร์ 10 ชม.*
400บาท (ปี1) 4000 บาท
รวม 12,680 บาท
ระยะท่ี 2 
 1. ค่าอาหารกลางวัน 120 บ.*12 คน*2 วัน =
 2,880 บาท
 2.ค่าจ้างเหมาจ่ายถ่ายเอกสาร  500 บาท
  รวม 3,380 บาท
 ระยะ 3 
  ค่าอาหารกลางวัน 120 บาท* 15 คน*4 วัน =
 7200 บาท
  ค่าจ้างเหมาจ่ายถ่ายเอกสาร 1,000 บ.
  รวม 8200 บาท
  รวมท้ังโครงการ 24,260 บาท

       24,260.00      24,260.00 อ. จรรยา

             -   
1 2 3 4              -   

16,060 8,200              -   
       24,260.00           -              -        24,260.00

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2566 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
โครงกำรพัฒนำนักศึกษำสู่กำรเป็นนักปฏิบัติในคลินิก รหัสโครงกำร FON-Edu-S05.2-1

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ งำนหลักสูตรและกำรเรียนกำรสอน ฝ่ำยวิชำกำร
ลักษณะ/ประเภทโครงกำร
• โครงกำรตำมยุทธศำสตร์คณะ ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ 1 กำรผลิตบัณฑิตพยำบำลท่ีมีคุณภำพฯ

ส่วนรำชกำร คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
แผนงำนตำมพันธกิจ
• ด้ำนกำรผลิตและพัฒนำบุคลำกร

งบประมำณท่ีต้ังไว้เบิกจ่ำยตำมไตรมำส

รวมงบประมำณ

รำยละเอียดกำรเบิกจ่ำย แหล่งเงิน รวม ผู้รับผิดชอ
บงบประมำณ เงินจำก

หน่วยงำน
ภำยนอก

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงกำร
เงินรำยได้

การทวนสอบความรู้/ทักษะทางการพยาบาล 
แบ่งเป็น 3 ระยะ ดังน้ี
ระยะท่ี 1
1.ข้ันการสอบทักษะทางการพยาบาลก่อน
ส าเร็จการศึกษาช้ันปี 4 (วันท่ี 16 - 20 มค.66)
2.ประชุม/อบรมเตรียมความพร้อมด้านความรู้
และการสอบความรู้/ทักษะ  ช้ันปี 1 (วันท่ี 6-12
 มี.ค.66)
ระยะท่ี 2  
1. ประชุมเตรียมการด าเนินกิจกรรมทวนสอบ
ความรู้/ทักษะการพยาบาล
2. การสอบทักษะ หลังการฝึกปฏิบัติ ช้ันปี 2 
(วันท่ี 9 ธ.ค.65 และ 27 ม.ค.66)
ระยะท่ี 3  
1.C10ข้ันการสอนทักษะปฏิบัติการพยาบาลใน
คลีนิคท่ีจ าเป็น (หลังการฝึกภาคปฏิบัติ) ช้ันปี 3 
(วันท่ี 5-11 มิย.66)
2. สรุปผลการด าเนินการ

กิจกรรม/กำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย ผลผลิต



13

ล ำดับท่ี 11

งบ
ด ำเนินงำน

งบเงินอุดหนุน งบลงทุน
1. เพ่ือเตรียมนักศึกษา
ใหม่เก่ียวกับการปรับตัว 
และการอยู่ร่วมกันใน
สังคมและการใช้
ชีวิตประจ าวัน
 2. เพ่ือเตรียมความ
พร้อมด้านวิชาการ
เก่ียวกับทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษและ
คณิตศาสตร์ท่ีจ าเป็น
ส าหรับการเรียน

1.ร้อยละของนักศึกษา
ใหม่ท่ีได้รับการเตรียม
ความพร้อม
  2.ร้อยละของ
นักศึกษาท่ีมีผลการ
ประเมินด้าน
ภาษาอังกฤษผ่าน
เกณฑ์ท่ีก าหนด 
  3.ร้อยละของ
นักศึกษาท่ีมีผลการ
ประเมินด้าน
คณิตศาสตร์ผ่าน
เกณฑ์ท่ีก าหนด

นักศึกษาช้ันปีท่ี 1
 จ านวน 120 คน
  (ค่าลงทะเบียน
คนละ 1000 บาท)

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

20-25 มิ.ย. 
2566

1)ค่าอาหารว่างนักศึกษา 120 
คน* 35บาท*10 ม้ือ= 42,000
 บ.                                
2)ค่าอาหารกลางวันนักศึกษา  
120คน*100บาท*5ม้ือ=
60,000บาท
  2).ค่าวิทยากร 19 ชม.*600
บ.=11,400บ.(อังกฤษ15ชม.
คณิต4ชม.)
 3.)ค่าเดินทางวิทยากร 240*3
 คร้ัง = 720 บาท
  4).ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร 
และค่าวัสดุ 5,880บ.  
  รวม 120,000บ.

      120,000.00         120,000.00 อ. พงศ์พัชรา

                    -   

1 2 3 4                     -   

   120,000.00                     -   

               -           -         120,000.00         120,000.00

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2566 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
โครงกำรปฐมนิเทศและเตรียมควำมพร้อมนักศึกษำใหม่ รหัสโครงกำร FON-Edu-R07.1

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ งำนหลักสูตรและกำรเรียนกำรสอน ฝ่ำยวิชำกำร
ลักษณะ/ประเภทโครงกำร
• โครงกำรงำนประจ ำตำมพันธกิจด้ำนกำรผลิตบัณฑิต

ส่วนรำชกำร คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
แผนงำนตำมพันธกิจ
 ด้ำนกำรผลิตและพัฒนำบุคลำกร

งบประมำณท่ีต้ังไว้เบิกจ่ำยตำมไตรมำส

รวมงบประมำณ

รำยละเอียดกำรเบิกจ่ำย แหล่งเงิน รวม ผู้รับผิดชอบ
งบประมำณ เงินจำก

หน่วยงำน
ภำยนอก

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงกำร
เงินรำยได้

1.การจัดประชุม/อบรม
 2.การจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
 3.กิจกรรมการสอนเสริมปรับพ้ืนฐานด้าน
ภาษาอังกฤษและ คณิตศาสตร์

กิจกรรม/กำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย ผลผลิต
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ล ำดับท่ี 12

งบ
ด ำเนินงำน

งบเงินอุดหนุน งบลงทุน
1. เพ่ือเผยแพร่การรับ
สมัครบุคคลเพ่ือเข้า
ศึกษาหลักสูตรต่างๆ 
ของสถาบันพระบรมราช
ชนก
2. เพ่ือด าเนินการ
คัดเลือกและสอบ
สัมภาษณ์
3. ตรวจสอบเอกสาร
และรับหลักฐานให้
ครบถ้วน สมบูรณ์ของผู้
มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์
4. เพ่ือเตรียมความ
พร้อมของผู้ท่ีมีส่วน
เก่ียวข้องในการรับสมัคร
และคัดเลือกบุคคลท่ีเข้า
ศึกษาหลักสูตรต่างๆ

1. จ านวนช่อง
ทางการประชาสัมพันธ์
2. ร้อยละของผู้มีสิทธิ
มาสัมภาษณ์ 
3. จ านวนอุบัติการณ์
ของความผิดพลาด
จากการตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานและ
การสัมภาษณ์

1. อย่างน้อย 3 
ช่องทาง
2. ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80
3. ไม่เกิน 1 ราย
ของผู้เข้ารับการ
สัมภาษณ์

ธ.ค. 65 - มิ.ย.
 66

เงินสนับสนุนจากสถาบันพระบรมราชชนก
1. ค่าตอบแทนเหมาจ่ายหน่วยงานอ่ืน 5 คนๆ 
ละ 1,000 บาท = 5,000 บาท
2. ค่าอาหารว่าง 30 คนๆ ละ 35 บาท จ านวน 
5 คร้ัง = 5,250 บาท
3. ค่าอาหารอาหารกลางวัน 30 คนๆ ละ 150 
บาท จ านวน 5 คร้ัง = 22,500 บาท
4. ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ จ านวน 20 
คนๆ ละ 420 บาท
 จ านวน 3 คร้ัง = 25,200 บาท
5. ค่าจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร = 4,000 
บาท 
6. ค่าวัสดุ = 7,050 บาท
 รวม 69,000 บาท

       69,000.00      69,000.00 อ. พงศ์พัช
รา

             -   
1 2 3 4              -   
0 34,500 34,500 0              -   

       69,000.00           -             -        69,000.00

ส่วนรำชกำร คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
แผนงำนตำมพันธกิจ
 ด้ำนกำรผลิตและพัฒนำบุคลำกร

เงินรำยได้

1. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ระบบการรับ
สมัครนักศึกษา การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
หลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก
 ในหลายๆ ช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์, page 
facebook, line, สถานีวิทยุกระจายเสียง 
เป็นต้น
2. ด าเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
ตรวจสอบคุณสมบัติ สัมภาษณ์ และผลตรวจ
ร่างกาย
3. บันทึกผลการมารายงานตัว และผล
คะแนนสัมภาษณ์ พร้อมท้ังรายงานผลต่อ
สถาบันพระบรมราชชนก
4. ด าเนินการรับและพิจารณาผลตรวจ
ร่างกาย บันทึก จัดท าประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ
 เพ่ือช าระเงิน ยืนยันการช าระเงิน และ
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าศึกษา

กิจกรรม/กำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย ผลผลิต ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

งบประมำณท่ีต้ังไว้เบิกจ่ำยตำมไตรมำส

รวมงบประมำณ

รวม

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2566 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
โครงกำรรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำหลักสูตรต่ำงๆ ของสถำบันพระบรมรำชชนก รหัสโครงกำร FON-Edu-R04

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ งำนหลักสูตรและกำรเรียนกำรสอน ฝ่ำยวิชำกำร
ลักษณะ/ประเภทโครงกำร
• โครงกำรงำนประจ ำตำมพันธกิจด้ำนกำรผลิตบัณฑิต

รำยละเอียดกำรเบิกจ่ำย แหล่งเงิน ผู้รับผิดชอบ
งบประมำณ เงินจำก

หน่วยงำน
ภำยนอก

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงกำร
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ล ำดับท่ี 13

งบ
ด ำเนินงำน

งบเงิน
อุดหนุน

งบลงทุน
เพ่ือพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษด้านการพูด
 ฟัง อ่าน เขียน

1. ร้อยละของ
นักศึกษาท่ีมีคะแนน
ทดสอบภาษาอังกฤษ
หลังการอบรมเพ่ิมข้ึน
2. ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจของนักศึกษาต่อ
การจัดกิจกรรม

นักศึกษา
หลักสูตร
พยาบาลศาสตร
บัณฑิต ช้ันปีท่ี 1
 ปีการศึกษา 
2565 จ านวน 
120 คน

1. มากกว่า ร้อยละ
 85
2. ค่าเฉล่ียมากกว่า
 3.50

 8 สัปดาห์ ( 6
 มีค. - 30 
เมย. 2566

1. ค่าวิทยากรชม.ละ400บาท* 100 
ชม. = 40,000 บาท
 รวมท้ังส้ิน = 40,000บาท

        40,000.00          40,000.00 อ. ดลนภา

                 -   
1 2 3 4                  -   

   20,000.00    20,000.00                  -   
          -           -           40,000.00          40,000.00

เงินจำก
หน่วยงำน
ภำยนอก

แผนงำนตำมพันธกิจ
• ด้ำนกำรผลิตและพัฒนำบุคลำกร

ลักษณะ/ประเภทโครงกำร
• โครงกำรตำมยุทธศำสตร์คณะ ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ 1 กำรผลิตบัณฑิตพยำบำลท่ีมีคุณภำพฯ

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2566 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
 โครงกำรพัฒนำภำษำอังกฤษภำคฤดูร้อน รหัสโครงกำร FON-Edu-S05.2-5

ส่วนรำชกำร คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ งำนหลักสูตรและกำรเรียนกำรสอน ฝ่ำยวิชำกำร

1. จัดการอบรมภาษาอังกฤษ (online)

งบประมำณท่ีต้ังไว้เบิกจ่ำยตำมไตรมำส

รวมงบประมำณ

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงกำร กิจกรรม/กำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย ผลผลิต ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

รำยละเอียดกำรเบิกจ่ำย แหล่งเงิน รวม ผู้รับผิดชอบ
งบประมำณ เงินรำยได้
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ล ำดับท่ี 14

งบ
ด ำเนินงำน

งบเงินอุดหนุน งบลงทุน
1. นักศึกษามีความรู้
และทักษะในการ
ประกอบวิชาชีพเม่ือ
ส าเร็จการศึกษา
 2. นักศึกษาสอบใบ
ประกอบวิชาชีพผ่าน

ร้อยละของนักศึกษาท่ี
สอบผ่านการสอบสภา
การพยาบาลในคร้ังแรก

มากกว่าร้อยละ 80 1 ตค.65 - 31
 มี.ค.66

1. ค่าวิทยากร จ านวน 224 ชม.ๆ ละ 600 
บาท= 134,400 บาท 
 2. ค่าเดินทางวิทยากร 10 คนๆ ละ 7,000 
บาท=70,000 บาท 
 3.ค่าท่ีพักวิทยากร 16 คืน ๆ ละ 1,200 บาท =
 19,200 บาท 
รวม = 160,600 บาท

      160,600.00  160,600.00 อ. เฉลิม
พล

             -   

1 2 3 4              -   

   160,600.00              -   

      160,600.00           -                -    160,600.00

เงินจำก
หน่วยงำน
ภำยนอก

แผนงำนตำมพันธกิจ
 ด้ำนกำรผลิตและพัฒนำบุคลำกร

ลักษณะ/ประเภทโครงกำร
• โครงกำรงำนประจ ำตำมพันธกิจด้ำนกำรผลิตบัณฑิต

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2566 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
 โครงกำรสร้ำงเสริมสมรรถนะนักศึกษำเพ่ือควำมพร้อมในกำรก้ำวสู่วิชำชีพพยำบำล รหัสโครงกำร FON-Edu-R07.5

ส่วนรำชกำร คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ งำนหลักสูตรและกำรเรียนกำรสอน ฝ่ำยวิชำกำร

1. จัดประชุมวิชาการสร้างเสริมสมรรถนะ
นักศึกษาเพ่ือเข้าสู่วิชาชีพพยาบาล

งบประมำณท่ีต้ังไว้เบิกจ่ำยตำมไตรมำส

รวมงบประมำณ

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงกำร กิจกรรม/กำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย ผลผลิต ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

รำยละเอียดกำรเบิกจ่ำย แหล่งเงิน รวม ผู้รับผิดช
อบงบประมำณ เงินรำยได้
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ล ำดับท่ี 54

งบ
ด ำเนินงำ

งบเงินอุดหนุน งบลงทุน
เพ่ือจัดการเรียนการสอน
เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร

 ปีการศึกษา 
2565/1
  นักศึกษา
  พยาบาล 
ศาสตรบัณฑิต 
ช้ันปีท่ี 1 รุ่นท่ี 33
 จ านวน 120 คน

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

ปีการศึกษา 
2565/1 1-16
 ต.ค.65 

ปีการศึกษา 2564/1 
   1.ค่าสอนทฤษฎีจ านวน2สัปดาห์*2ชม *2 
กลุ่ม *400 บาท =3,200บาท 2. ค่าสอน
ทดลองจ านวน2สัปดาห์*2ชม *2 กลุ่ม *400 
บาท =1,600บาท
  2.ค่าเดินทางอาจารย์ ไป-กลับวพบ พะเยา-ม.
พะเยา 2 สัปดาห์*2เท่ียว* เท่ียวละ 200 บาท 
 =800 บาท รวมท้ังหมด 5,600 บาท

         4,800.00         800.00       5,600.00 อ. บัวบาน
อ. กันติยา

ปีการศึกษา 
2566/1
  นักศึกษา
  พยาบาล 
ศาสตรบัณฑิต 
ช้ันปีท่ี 1 รุ่นท่ี 34
 จ านวน 120 คน

ปีการศึกษา
2566/1 20 
มิย.-30 ก.ย.66

 1.ค่าสอนทฤษฎีจ านวน15สัปดาห์*2ชม *2 
กลุ่ม *400 บาท =24,000บาท 
2. ค่าสอนทดลองจ านวน15สัปดาห์*2ชม *2 
กลุ่ม *400 บาท =12,000บาท
 3.ค่าเดินทางอาจารย์ ไป-กลับวพบ พะเยา-ม.
พะเยา 15 สัปดาห์*2เท่ียว* เท่ียวละ 200 บาท
  =6,000 บาท

       36,000.00       6,000.00     42,000.00 อ. บัวบาน
อ. กันติยา

นักศึกษา
  พยาบาล 
ศาสตรบัณฑิต 
ช้ันปีท่ี 4 รุ่นท่ี 30
 จ านวน 99 คน

ปีการศึกษา 
2566/1
 19 มิ.ย 66 -
27ส.ค. 66

1.ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ จ านวน 6 ชม.ๆ 
ละ 400 บ. =2,400 บ.
  2. ค่าเดินทางของอาจารย์พิเศษ 1256*2คร้ัง
 = 2,512 บ.
  รวมท้ังหมด 4,912 บาท

         2,400.00       2,512.00       4,912.00 อ. พร
อ. โสภาพร

               -   

1 2 3 4                -   

    5,600.00              -                -           46,912.00                -   

       43,200.00           -         9,312.00     52,512.00

กิจกรรมท่ี 3 วิชาการบริหารการ
พยาบาลพย.1428 2(2-0-4)

งบประมำณท่ีต้ังไว้เบิกจ่ำยตำมไตรมำส

รวมงบประมำณ

รำยละเอียดกำรเบิกจ่ำย แหล่งเงิน รวม ผู้รับผิดชอบ
งบประมำณ เงินจำก

หน่วยงำน
ภำยนอก

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงกำร
เงินรำยได้

กิจกรรมท่ี 1 การจัดการเรียนการสอน
วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร GE 102
 3(2-2-5) 
  

กิจกรรม/กำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย ผลผลิต ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2566 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
โครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำคทฤษฎี ประจ ำปีงบประมำณ 2566 ภำควิชำกำรพยำบำลเด็กและกำรบริหำรกำรพยำบำล รหัสโครงกำร  FON-Edu-R01.1-1

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ ภำควิชำกำรพยำบำลเด็กและกำรบริหำรกำรพยำบำล ฝ่ำยวิชำกำร

ลักษณะ/ประเภทโครงกำร
• โครงกำรงำนประจ ำตำมพันธกิจด้ำนกำรผลิตบัณฑิต

ส่วนรำชกำร คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก

แผนงำนตำมพันธกิจ
 ด้ำนกำรผลิตและพัฒนำบุคลำกร

กิจกรรมท่ี 2 การจัดการเรียนการสอน
วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร GE.102
 3(2-2-5)

1. ร้อยละของ
นักศึกษาได้รับการ
จัดการเรียนการ
สอนตาม
วัตถุประสงค์รายวิชา
 2. ร้อยละของ
นักศึกษาท่ีมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนผ่านเกณฑ์ท่ี
ก าหนด
 3.ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจของนักศึกษา
ต่อประสิทธิภาพการ
สอน
 4. ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจต่อ
ประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการสอน
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ล ำดับท่ี 55

งบ
ด ำเนินงำน

งบเงินอุดหนุน งบลงทุน
เพ่ือจัดการเรียนการ
สอนเป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ

1. ร้อยละของ
นักศึกษาได้รับการฝึก
ประสบการณ์ตาม
วัตถุประสงค์รายวิชา
 2. ร้อยละของ
นักศึกษาท่ีมีผลการ
ประเมินผ่านเกณฑ์ท่ี
ก าหนด
 3.ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจของนักศึกษาต่อ
ประสิทธิภาพการสอน
 4. ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจต่อประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนการ
สอน

นักศึกษา
  พยาบาล 
ศาสตรบัณฑิต 
ช้ันปีท่ี 2 รุ่นท่ี 
32 จ านวน 105
 คน

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

ปีการศึกษา 
2565/2
  กลุ่ม1 
  31 ต.ค.-11
 ธ.ค.65 
  กลุ่ม2 
  19 ธ.ค.65
 -29 ม.ค. 66

1. ค่าปฐมนิเทศของฝ่ายการพยาบาล
(นโยบาย/การควบคุมการติดเช้ือ/การ
บริหารความเส่ียง)ช่ัวโมงละ150 บ.*4 
ช่ัวโมง 2 คร้ัง=1,200บ.(รพ.พะเยา)
  2. ค่าปฐมนิเทศของหอผู้ป่วยช่ัวโมงละ150
 บ.*2 ช่ัวโมง 4 คร้ัง*5 หอผู้ป่วย=6,000 บ.
  3. ค่าสอนในคลินิกของหอผู้ป่วยช่ัวโมงละ
150 บ.*2ช่ัวโมง 4 คร้ัง*5 หอผู้ป่วย=6,000
 บ.
  4. ค่าตอบแทนแหล่งฝึกคนละ150 บาท(6
 สป.)*105 คน=15,750 บ.
  รวมท้ังหมด 28,950 บาท

       28,950.00       28,950.00 อ. วัชรี

              -   
1 2 3 4               -   

   28,950.00               -   
       28,950.00           -              -         28,950.00

งบประมำณท่ีต้ังไว้เบิกจ่ำยตำมไตรมำส

รวมงบประมำณ

รำยละเอียดกำรเบิกจ่ำย แหล่งเงิน รวม ผู้รับผิดชอบ
งบประมำณ เงินจำก

หน่วยงำน
ภำยนอก

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงกำร
เงินรำยได้

1. จัดการเรียนการสอนตามวัตถุประสงค์
รายวิชา

กิจกรรม/กำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย ผลผลิต ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2566 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
 โครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำคปฏิบัติ ประจ ำปีงบประมำณ 2566 ภำควิชำกำรพยำบำลเด็กและกำรบริหำรกำรพยำบำล
กิจกรรมท่ี 1 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำคปฏิบัติวิชำปฏิบัติหลักกำรและเทคนิคกำรพยำบำล พย .1203 4(0-12-0)

รหัสโครงกำร FON-Edu-R01.1-2.1

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ ภำควิชำกำรพยำบำลเด็กและกำรบริหำรกำรพยำบำล ฝ่ำยวิชำกำร

ลักษณะ/ประเภทโครงกำร
• โครงกำรงำนประจ ำตำมพันธกิจด้ำนกำรผลิตบัณฑิต

ส่วนรำชกำร คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก

แผนงำนตำมพันธกิจ
 ด้ำนกำรผลิตและพัฒนำบุคลำกร
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ล ำดับท่ี 56

งบ
ด ำเนินงำน

งบเงินอุดหนุน งบลงทุน
เพ่ือจัดการเรียนการสอน
เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ

1. ร้อยละของ
นักศึกษาได้รับการฝึก
ประสบการณ์ตาม
วัตถุประสงค์รายวิชา
 2. ร้อยละของ
นักศึกษาท่ีมีผลการ
ประเมินผ่านเกณฑ์ท่ี
ก าหนด
 3.ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจของนักศึกษาต่อ
ประสิทธิภาพการสอน
 4. ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจต่อประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนการ
สอน

 นักศึกษา
  พยาบาล 
ศาสตรบัณฑิต 
ช้ันปีท่ี3รุ่นท่ี 32
จ านวน 105 คน

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

วันท่ี 26 มิย 
66 - 28 ตค 
66  
  

ปีงบประมาณ 66 ไตรมาส 3
 1. ค่าปฐมนิเทศหอผู้ป่วยชม.ละ150 บ.*2
ชมจ านวน 8 คร้ัง.= 1,800
 2. ค่าสอนในคลินิกของหอผู้ป่วย6คร้ังๆละ2
 ชมๆ.ละ150 บ.=1,800บ.
3.ค่าตอบแทนแหล่งฝึก 78 คนๆละ75 บาท=
 5,850บ
 4. ค่าปฐมนิเทศของศูนย์รับเล้ียงเด็ก
กลางวัน 6คร้ังๆ ละ 2 ชมๆ .ละ 150 บ. 
จ านวน 2 แห่ง = 3,600บ.
 5. ค่าสอนบรรยายพิเศษในการศึกษาดูงาน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ 6กลุ่มๆ ละ 2 ชมๆ ละ
 150 บ. จ านวน 2 คน = 3,600บ รวมเป็น
เงิน 16,650 บาท

         16,650.00       16,650.00 อ.กันติยา

             -   
1 2 3 4              -   

   16,650.00              -   
       16,650.00           -              -       16,650.00

งบประมำณท่ีต้ังไว้เบิกจ่ำยตำมไตรมำส

รวมงบประมำณ

รำยละเอียดกำรเบิกจ่ำย แหล่งเงิน รวม ผู้รับผิดชอบ
งบประมำณ เงินจำก

หน่วยงำน
ภำยนอก

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงกำร
เงินรำยได้

1. จัดการเรียนการสอนตามวัตถุประสงค์
รายวิชา

กิจกรรม/กำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย ผลผลิต ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2566 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
 โครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำคปฏิบัติ ประจ ำปีงบประมำณ 2566 ภำควิชำกำรพยำบำลเด็กและกำรบริหำรกำรพยำบำล
กิจกรรมท่ี 2 โครงกำรฝึกปฏิบัติวิชำปฏิบัติกำรพยำบำลเด็กและวัยรุ่น 1 พย.1307 2( 0-6-0)

รหัสโครงกำร FON-Edu-R01.1-2.2

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ ภำควิชำกำรพยำบำลเด็กและกำรบริหำรกำรพยำบำล ฝ่ำยวิชำกำร

ลักษณะ/ประเภทโครงกำร
• โครงกำรงำนประจ ำตำมพันธกิจด้ำนกำรผลิตบัณฑิต

ส่วนรำชกำร คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก

แผนงำนตำมพันธกิจ
 ด้ำนกำรผลิตและพัฒนำบุคลำกร
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ล ำดับท่ี 57

งบ
ด ำเนินง

งบเงินอุดหนุน งบลงทุน
เพ่ือจัดการเรียนการ
สอนเป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ

1. ร้อยละของ
นักศึกษาได้รับการฝึก
ประสบการณ์ตาม
วัตถุประสงค์รายวิชา
 2. ร้อยละของ
นักศึกษาท่ีมีผลการ
ประเมินผ่านเกณฑ์ท่ี
ก าหนด
 3.ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจของนักศึกษาต่อ
ประสิทธิภาพการสอน
 4. ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจต่อประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนการ
สอน

ปีการศึกษา 
2565/3
นักศึกษา
พยาบาล 
ศาสตรบัณฑิต 
ช้ันปีท่ี3รุ่นท่ี 
31จ านวน 79 
คน

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

ปีการศึกษา 
2565/3
13 กพ.66- 
7พค.66

1. ค่าปฐมนิเทศของฝ่ายการพยาบาลช่ัวโมงละ 150 บาท*2 
ชม*3 กลุ่ม*3 คร้ัง= 2,700 บ.
2. ค่าปฐมนิเทศของหอผู้ป่วยช่ัวโมงละ 150 บาท*2 ชม*24 
คร้ัง= 7,200 บ.
3. ค่าสอนในคลินิกของหอผู้ป่วยช่ัว โมงละ 150 บาท*2 ชม.*24
 คร้ัง= 7,200 บ.
4. ค่าสอนพิเศษในการศึกษาดูงาน 150 บาท*2 ชม*24 คร้ัง= 
7,200 บ.
5. ค่าตอบแทนแหล่งฝึก (เชียงราย) คนละ 75 บาท*37 คน= 
2,775 บ.
6. ค่าตอบแทนแหล่งฝึก (พะเยา) คนละ 75 บาท*42 คน= 
3,150บ.    
7. ค่าเบ้ียเล้ียงอาจารย์ 240 บาท*61 วัน*2คน = 29,280 บ.    
          
8. ค่าท่ีพัก 4,500 บาท*2 คน*3 เดือน = 27,000 บาท
9. ค่าพาหนะเดินทาง ประมาณ 950 บาท*2 คน*3 เท่ียว = 
5,700 บาท
 รวมท้ังหมด 92,205 บาท

     92,205.00  92,205.00 อ. สุทธินี

          -   
1 2 3 4           -   

   92,205.00           -   
     92,205.00           -           -    92,205.00

งบประมำณท่ีต้ังไว้เบิกจ่ำยตำมไตรมำส

รวมงบประมำณ

รำยละเอียดกำรเบิกจ่ำย แหล่งเงิน รวม ผู้รับผิดชอ
บงบประมำณ เงินจำก

หน่วยงำน
ภำยนอก

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงกำร
เงินรำยได้

1. จัดการเรียนการสอนตามวัตถุประสงค์
รายวิชา

กิจกรรม/กำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย ผลผลิต ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2566 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
 โครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำคปฏิบัติ ประจ ำปีงบประมำณ 2566 ภำควิชำกำรพยำบำลเด็กและกำรบริหำรกำรพยำบำล
กิจกรรมท่ี 3 โครงกำรฝึกปฏิบัติวิชำปฏิบัติกำรพยำบำลเด็กและวัยรุ่น 2 พย.1308 2(0-6-0)

รหัสโครงกำร FON-Edu-R01.1-2.3

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ ภำควิชำกำรพยำบำลเด็กและกำรบริหำรกำรพยำบำล ฝ่ำยวิชำกำร

ลักษณะ/ประเภทโครงกำร
• โครงกำรงำนประจ ำตำมพันธกิจด้ำนกำรผลิตบัณฑิต

ส่วนรำชกำร คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก

แผนงำนตำมพันธกิจ
 ด้ำนกำรผลิตและพัฒนำบุคลำกร



21

ล ำดับท่ี 58

งบ
ด ำเนินงำน

งบเงินอุดหนุน งบลงทุน
เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้
และทักษะปฏิบัติท่ี
เก่ียวข้องกับการฝึก
ปฏิบัติบทบาทหัวหน้าทีม
 หัวหน้าเวรและการเป็น
ผู้น าทางการพยาบาลใน
สถานบริการสุขภาพ 
ท างานเป็นทีมกับสห
สาขาวิชาชีพ

1. ร้อยละของ
นักศึกษาได้รับการฝึก
ประสบการณ์ตาม
วัตถุประสงค์รายวิชา
 2. ร้อยละของ
นักศึกษาท่ีมีผลการ
ประเมินผ่านเกณฑ์ท่ี
ก าหนด
 3.ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจของนักศึกษาต่อ
ประสิทธิภาพการสอน
 4. ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจต่อประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนการ
สอน

1.อาจารย์ผู้นิเทศ
วิชาปฏิบัติการ
บริหารการ
พยาบาลและ
พนักงานขับ
รถยนต์ 3 คน  2. 
นักศึกษา
พยาบาลศาสตร
บัณฑิต รุ่นท่ี 30 
จ านวน 99 คน 
 3. พยาบาล
ผู้สอนภาคปฏิบัติ 
(ปฏิบัติงานประจ า
ขณะท่ีสอน) 
จ านวน 14 คน

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

5 ธค - 25 ธค
 65

1.ค่าปฐมนิเทศของฝ่ายการพยาบาล (นโยบาย/การควบคุมการ
ติดเช้ือ/การบริหารความเส่ียง)ช่ัวโมงละ 150 บาท* 4 ช่ัวโมง* 
จ านวน 6 คร้ัง = 3,600 บาท 2.ค่าปฐมนิเทศของหอผู้ป่วย 
ช่ัวโมงละ 150 บาท* 2ชม จ านวน 14 หอผู้ป่วย= 4,200 บาท 
3.ค่าตอบแทนพยาบาลผู้สอนภาคปฏิบัติ(ปฏิบัติงานประจ า
ขณะท่ีสอน) 225 บาท*นศ. 99 คน= 22,275 บาท (300บ/คน/
เดือน กรณีฝึก 3สัปดาห์=225บ) 4.ค่าสอนในคลินิกของหอ
ผู้ป่วยช่ัวโมงละ 150 บาท*2ชม* 3 คร้ัง *14 หอผู้ป่วย = 
12,600 บาท 5.ค่าเบ้ียเล้ียงส าหรับอาจารย์และพนักงานขับ
รถยนต์เพ่ือไปนิเทศ 240บาท*2คน*7 วัน =3,360 บาท 6.ค่า
เบ้ียเล้ียงส าหรับอาจารย์และพนักงานขับรถยนต์เพ่ือไปประสาน
แผน 240บาท*2คน*5 วัน =2,400 บาท รวม 48,435 บาท

      81,600.00   81,600.00 ดร.โสภาพร

         -   
1 2 3 4          -   

   81,600.00          -   
    81,600.00           -              -   ########

งบประมำณท่ีต้ังไว้เบิกจ่ำยตำมไตรมำส

รวมงบประมำณ

รำยละเอียดกำรเบิกจ่ำย แหล่งเงิน รวม ผู้รับผิดชอ
บงบประมำณ เงินจำก

หน่วยงำน
ภำยนอก

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงกำร
เงินรำยได้

1. จัดการเรียนการสอนตามวัตถุประสงค์
รายวิชา

กิจกรรม/กำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย ผลผลิต ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2566 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
 โครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำคปฏิบัติ ประจ ำปีงบประมำณ 2566 ภำควิชำกำรพยำบำลเด็กและกำรบริหำรกำรพยำบำล
กิจกรรมท่ี 4 โครงกำรฝึกปฏิบัติวิชำปฏิบัติกำรบริหำรกำรพยำบำล พย .1429 2(0-6-0)

รหัสโครงกำร FON-Edu-R01.1-2.4

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ ภำควิชำกำรพยำบำลเด็กและกำรบริหำรกำรพยำบำล ฝ่ำยวิชำกำร

ลักษณะ/ประเภทโครงกำร
• โครงกำรงำนประจ ำตำมพันธกิจด้ำนกำรผลิตบัณฑิต

ส่วนรำชกำร คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก

แผนงำนตำมพันธกิจ
 ด้ำนกำรผลิตและพัฒนำบุคลำกร
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ล ำดับท่ี 59

งบ
ด ำเนินงำน

งบเงินอุดหนุน งบลงทุน
เพ่ือจัดการเรียนการสอน
เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร

นักศึกษาช้ันปี 1
 รุ่นท่ี 33 
จ านวน 120 คน

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

31 ตค- 28 
กพ.65

 (กศษ 65) 
ภาค

การศึกษาท่ี 2

1.ศึกษาดูงาน 2 คร้ัง15,000*2=30,000 
2.ค่าตอบแทน 3*4*400=4,800 
3.ค่าเหมาจ่ายถ่ายเอกสาร 2,000 บาท
รวมเงิน 36,800

       36,800.00       36,800.00 อ.เฉลิมพล/
ดร.ชุลีพร

นักศึกษาช้ันปี 1 รุ่นท่ี
 33 จ านวน 120 คน

31 ตค- 28 
กพ.65

 (กศษ 65) 
ภาค

การศึกษาท่ี 2

1).ค่าสอนทฤษฎี 30 ชม*400บาท=12,000
 บ.
 2).ค่าเดินทาง 200*15 คร้ัง=3,000

       12,000.00       3,000.00       15,000.00 อ.เฉลิมพล/
อ.นันทิกา

นักศึกษา
  พยาบาล 
ศาสตรบัณฑิต 
ช้ันปีท่ี 4 รุ่นท่ี 30
 จ านวน 99 คน

ปีการศึกษา 
2566/1
 19 มิ.ย 66
 -27ส.ค. 66

1.ค่าสอน(ทฤษฎี) 15 ชม*400  = 6,000 
บาท 
2.ค่าสอน(ทดลอง) 30 ชม*200 = 6,000 
บาท 
3.ค่าเดินทาง 200*15 คร้ัง=3,000

       12,000.00       3,000.00       15,000.00 อ.พัชร
บูรณ์./อ.คอย

ช้ันปี 1 รุ่น 33
จ านวน 120 คน

31 ตค- 28 
กพ.65

 (กศษ 65) 
ภาค

การศึกษาท่ี 2

1.ค่าสอน(ทดลอง) 60 ชม*200  = 12,000
 บาท 
2.ค่าสอน(แบ่งกลุ่มย่อย  5 กลุ่ม *200*2 
คร้ัง)  = 2,000 บาท 
 3.ค่าเดินทาง 20 กม * 2 * 4 บาท *15 
คร้ัง=2,400  
4.ค่าวัสดุ = 3,000 บาท

       17,000.00       2,400.00       19,400.00 อ.เฉลิมพล/
ดร.นันทิกา

กิจกรรมท่ี4.การออกก าลังกายเพ่ือสร้าง
เสริมสุขภาพ 120300041 2(1-2-3)

ผลผลิต ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2566 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
โครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำคทฤษฎี ประจ ำปีงบประมำณ 2566 ภำควิชำกำรพยำบำลจิตเวชและกำรพยำบำลชุมชน รหัสโครงกำร FON-Edu-R01.2-1

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ ภำควิชำกำรพยำบำลจิตเวชและกำรพยำบำลชุมชน ฝ่ำยวิชำกำร

ลักษณะ/ประเภทโครงกำร
• โครงกำรงำนประจ ำตำมพันธกิจด้ำนกำรผลิตบัณฑิต

ส่วนรำชกำร คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก

แผนงำนตำมพันธกิจ
 ด้ำนกำรผลิตและพัฒนำบุคลำกร

กิจกรรมท่ี 2 จุลชีวและปรสิตวิทยา 
2(2-0-4) 
 120300101

1. ร้อยละของ
นักศึกษาได้รับการ
จัดการเรียนการ
สอนตาม
วัตถุประสงค์รายวิชา
 2. ร้อยละของ
นักศึกษาท่ีมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนผ่านเกณฑ์ท่ี
ก าหนด
 3.ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจของนักศึกษา
ต่อประสิทธิภาพการ
สอน
 4. ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจต่อ
ประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการสอน

กิจกรรมท่ี3.จิตวิทยาพัฒนาการ 2(1-2-3) 
 120300104

รำยละเอียดกำรเบิกจ่ำย แหล่งเงิน รวม ผู้รับผิดชอบ
งบประมำณ เงินจำก

หน่วยงำน
ภำยนอก

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงกำร
เงินรำยได้

กิจกรรมท่ี 1 .เราคือ สบช 3(2-2-5) GE 
201
  

กิจกรรม/กำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย
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ล ำดับท่ี 59

งบ
ด ำเนินงำน

งบเงินอุดหนุน งบลงทุน

ผลผลิต ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2566 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
โครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำคทฤษฎี ประจ ำปีงบประมำณ 2566 ภำควิชำกำรพยำบำลจิตเวชและกำรพยำบำลชุมชน รหัสโครงกำร FON-Edu-R01.2-1

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ ภำควิชำกำรพยำบำลจิตเวชและกำรพยำบำลชุมชน ฝ่ำยวิชำกำร

ลักษณะ/ประเภทโครงกำร
• โครงกำรงำนประจ ำตำมพันธกิจด้ำนกำรผลิตบัณฑิต

ส่วนรำชกำร คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก

แผนงำนตำมพันธกิจ
 ด้ำนกำรผลิตและพัฒนำบุคลำกร

รำยละเอียดกำรเบิกจ่ำย แหล่งเงิน รวม ผู้รับผิดชอบ
งบประมำณ เงินจำก

หน่วยงำน
ภำยนอก

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงกำร
เงินรำยได้

กิจกรรม/กำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย

นักศึกษาปี 3 
รุ่น 31 จ านวน 
79 คน

14 พย. 65 
 - 29 มค. 66 
 (กศษ 65) 

ภาค
การศึกษาท่ี 2

ไม่ใช้งบประมาณ                 -   อ. วรัญ ญา
กรณ์/อ.หทัย
รัตน์

นักศึกษาปี 3 
รุ่น 31 จ านวน 
79 คน

14 พย. 65 
 - 29 มค. 66 
 (กศษ 65) 

ภาค
การศึกษาท่ี 2

1.ค่าสอนทฤษฎี 30 ชม. 2 กลุ่ม = 400*
30*2 = 24,000 baht
2.ค่าสอนปฏิบัติ 30 ชม. 2 กลุ่ม = 200*
30*2 = 12,000 baht
3.ค่าเดินทางมาสอน 4 คร้ังต่อสัปดาห์ คร้ัง
ละ =200*2*4*10 = 8,000 baht

       36,000.00       8,000.00       44,000.00 ดร.ชุลีพร/ อ.
เฉลิมพล

นักศึกษา ปี 2 
รุ่น 32 จ านวน 
105 คน

6 ก.พ. 66 - 4
 มิ.ย. 66

 (กศษ 65) 
ภาค

การศึกษาท่ี 3

ค่าสอนทฤษฎี 4 ชม.*400 บ.= 1,600 บ.(อ.
รพ.พะเยา)

         1,600.00         1,600.00 อ.คอย/ดร.
นันทิกา

นักศึกษาปี4 รุ่น
 31 จ านวน 79
 คน ภาค
การศึกษาท่ี 1/
กศษ 66

19 มิ.ย. 66 -
 30 กย.66 
(กศษ 66 ) 

ภาค
การศึกษาท่ี 1

1. ค่าสอนทฤษฎี (อภิปรายกลุ่ม) 
    3 ชม.* 400 บ.*3 คน =3600 บ. 
2. ค่าเดินทาง รพสต บ้านสาง 10 *2*4 บ.=
 80 บาท 
3.ค่าเดินทางสสอ.แม่ใจ 25 กม*2*4*2 บ.=
400 บาท

         3,600.00         480.00         4,080.00 ดร.ดลนภา /
อ.พัชรบูรณ์

กิจกรรมท่ี8. การพยาบาลชุมชน 2 
 พย.1417
 3(3-0-6)

กิจกรรมท่ี5.การพยาบาล ชุมชน 1 
3(3-0-6) 
 พย.1315

กิจกรรมท่ี6.ภาษาอังกฤษเชิงวิชาชีพ 
3(2-2-5) 
 ภ.1305

กิจกรรมท่ี7. สุขภาพจิตและการพยาบาล
จิตเวชพย.1219 3(3-0-6)



22

ล ำดับท่ี 59

งบ
ด ำเนินงำน

งบเงินอุดหนุน งบลงทุน

ผลผลิต ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2566 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
โครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำคทฤษฎี ประจ ำปีงบประมำณ 2566 ภำควิชำกำรพยำบำลจิตเวชและกำรพยำบำลชุมชน รหัสโครงกำร FON-Edu-R01.2-1

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ ภำควิชำกำรพยำบำลจิตเวชและกำรพยำบำลชุมชน ฝ่ำยวิชำกำร

ลักษณะ/ประเภทโครงกำร
• โครงกำรงำนประจ ำตำมพันธกิจด้ำนกำรผลิตบัณฑิต

ส่วนรำชกำร คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก

แผนงำนตำมพันธกิจ
 ด้ำนกำรผลิตและพัฒนำบุคลำกร

รำยละเอียดกำรเบิกจ่ำย แหล่งเงิน รวม ผู้รับผิดชอบ
งบประมำณ เงินจำก

หน่วยงำน
ภำยนอก

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงกำร
เงินรำยได้

กิจกรรม/กำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย

นักศึกษาปี 4 
รุ่น 31 จ านวน 
79 คน ภาค
การศึกษาท่ี 1/
กศษ 66

19 มิ.ย. 66 -
 30 กย.66 
(กศษ 66 ) 

ภาค
การศึกษาท่ี 1

1).ค่าสอนทฤษฎี 15 ชม*400 บ.=6,000 บ.
2).ค่าสอนทดลอง 30 ชม*200 บ.=6,000 บ.
3).ค่าเดินทาง=5,000 บ. จ านวน 15 คร้ัง 
 (โรงพยาบาลปง จุน ดอกค าใต้ แม่ใจ พาน)

       12,000.00       5,000.00       17,000.00 อ.เอกพันธ์/
ดร.อุทัยวรรณ

นักศึกษาปี 1 
รุ่น 34 จ านวน 
120 คน ภาค
การศึกษาท่ี 1/
กศษ 66

19 มิ.ย. 66 -
 30 กย.66 
(กศษ 66 ) 

ภาค
การศึกษาท่ี 1

1).ค่าสอนทฤษฎี 30 ชม*400 บ.=12,000 บ.
2).ค่าสอนทดลอง 30 ชม*200 บ.=6,000 บ.
3).ค่าเดินทาง=2400 บ. จ านวน 15 คร้ัง
      (20 กม*2*4*15) (ต.ห้วยแก้ว)

       18,000.00       2,400.00       20,400.00 ดร.
กนกวรรร/อ.

แดนชัย

              -   
1 2 3 4               -   

32,000 78,800 21,000 41,480               -   
      149,000.00           -       24,280.00           -       173,280.00

กิจกรรมท่ี10.พลเมืองวิวัฒน์ GE 209 
3(2-2-5)

กิจกรรมท่ี9.การรักษาพยาบาลเบ้ืองต้น 
2(1-2-3) 
 พย.1426

งบประมำณท่ีต้ังไว้เบิกจ่ำยตำมไตรมำส

รวมงบประมำณ
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ล ำดับท่ี 60

งบ
ด ำเนินงำน

งบเงินอุดหนุน งบลงทุน
เพ่ือจัดการเรียนการ
สอนเป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ

1. ร้อยละของนักศึกษา
ได้รับการฝึกประสบการณ์
ตามวัตถุประสงค์รายวิชา
 2. ร้อยละของนักศึกษาท่ีมี
ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ท่ี
ก าหนด
 3.ค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
ของนักศึกษาต่อ
ประสิทธิภาพการสอน
 4. ค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
ต่อประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนการสอน

นักศึกษาปี 3 
รุ่น 31 จ านวน 
79 คน

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

6 ก.พ 66 -
 11 มิ.ย 66
 (กศษ 65) 
ภาค
การศึกษาท่ี 3

1.ค่าควบคุมการฝึก = 7,900 บ. ( 79 คน*
100 บ.)
 2.ค่าปฐมนิเทศ = 3,600 บาท  (150*2 
ชม*12กลุ่ม )
 3.ค่าสอนในคลินิก = 14,400 บาท.  (150*
2 *4 คร้ัง *12กลุ่ม)

       25,900.00       25,900.00 ดร.
อุทัยวรรณ์

              -   
1 2 3 4               -   

   25,900.00               -   
       25,900.00           -                -         25,900.00

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2566 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
 โครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำคปฏิบัติ ประจ ำปีงบประมำณ 2566 ภำควิชำกำรพยำบำลจิตเวชและกำรพยำบำลชุมชน
กิจกรรมท่ี 1 โครงกำรฝึกปฏิบัติวิชำปฏิบัติกำรพยำบำลชุมชน 1 พย.1316 2(0-9-0)

รหัสโครงกำร FON-Edu-R01.2-2.1

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ ภำควิชำกำรพยำบำลจิตเวชและกำรพยำบำลชุมชน ฝ่ำยวิชำกำร

ลักษณะ/ประเภทโครงกำร
• โครงกำรงำนประจ ำตำมพันธกิจด้ำนกำรผลิตบัณฑิต

ส่วนรำชกำร คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก

แผนงำนตำมพันธกิจ
 ด้ำนกำรผลิตและพัฒนำบุคลำกร

งบประมำณท่ีต้ังไว้เบิกจ่ำยตำมไตรมำส

รวมงบประมำณ

รำยละเอียดกำรเบิกจ่ำย แหล่งเงิน รวม ผู้รับผิดชอบ
งบประมำณ เงินจำก

หน่วยงำน
ภำยนอก

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงกำร
เงินรำยได้

1. จัดการเรียนการสอนตามวัตถุประสงค์
รายวิชา

กิจกรรม/กำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย ผลผลิต
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ล ำดับท่ี 61

งบ
ด ำเนินงำ

งบเงินอุดหนุน งบลงทุน
เพ่ือจัดการเรียนการ
สอนเป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ

1. ร้อยละของ
นักศึกษาได้รับการฝึก
ประสบการณ์ตาม
วัตถุประสงค์รายวิชา
 2. ร้อยละของ
นักศึกษาท่ีมีผลการ
ประเมินผ่านเกณฑ์ท่ี
ก าหนด
 3.ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจของนักศึกษาต่อ
ประสิทธิภาพการสอน
 4. ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจต่อประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนการ
สอน

นักศึกษาปี 4 
รุ่น 30 

 จ านวน 67 คน 
 (2 กลุ่ม)

 ภาคารศึกษาท่ี
 2/2565

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

1 ต.ค 65 - 4
 ม.ค. 66

 (กศษ 65) 
ภาค

การศึกษาท่ี 2

1).ค่าควบคุมการฝึก = 6,700 บ. (67 คน*100 )
 2).ค่าปฐมนิเทศ= 9,000 บ (150*2 ชม*3 แผนก*10 กลุ่ม)
 3).ค่าสอนในคลินิก =24,000 บาท.(150*2 ชม*4 คร้ัง*2 
แผนก*10 กลุ่ม)
 4).ท่ีพักอาจารย์ = 6,750 (2250*3 กลุ่ม) * พาน จุน เชียง
ม่วน
 5).ท่ีพักอาจารย์ = 27,000 (4500*6 กลุ่ม) * พาน จุน 
เชียงม่วน
 5).ค่าเบ้ียเล้ียงอาจารย์ =  56,160 บาท (รพแม่ใจดอกค าใต้
 120*45 วัน*2 กลุ่ม) =10,800 (จุน พาน เชียงม่วน 240* 
63 วัน*3 กลุ่ม= 45,360
 6).ค่าเดินทาง = 16,120 (รพ.แม่ใจ 23.5*2*4*2=
8,460)+(รพ.ดอกค าใต้ 19.4*2*4*45=6,984)+ (รพ.พาน 
43.2*4=173)+ ( รพ.จุน 45.1*2*4=181)+ (รพ.เชียงม่วน 
80.4*4=322)
รวม 145,730 บาท
 

      145,730.00  145,730.00 อ. อัมพร

            -   
1 2 3 4             -   

   145,730.00             -   
      145,730.00           -           -    145,730.00

ผลผลิต ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2566 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
 โครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำคปฏิบัติ ประจ ำปีงบประมำณ 2566 ภำควิชำกำรพยำบำลจิตเวชและกำรพยำบำลชุมชน
กิจกรรมท่ี 2 โครงกำรฝึกปฏิบัติวิชำปฏิบัติกำรรักษำพยำบำลเบ้ืองต้น 2(0-8-0)  พย.1427 ปีกำรศึกษำ 2565

รหัสโครงกำร FON-Edu-R01.2-2.2

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ ภำควิชำกำรพยำบำลจิตเวชและกำรพยำบำลชุมชน ฝ่ำยวิชำกำร

ลักษณะ/ประเภทโครงกำร
• โครงกำรงำนประจ ำตำมพันธกิจด้ำนกำรผลิตบัณฑิต

ส่วนรำชกำร คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก

แผนงำนตำมพันธกิจ
 ด้ำนกำรผลิตและพัฒนำบุคลำกร

งบประมำณท่ีต้ังไว้เบิกจ่ำยตำมไตรมำส

รวมงบประมำณ

รำยละเอียดกำรเบิกจ่ำย แหล่งเงิน รวม ผู้รับผิดชอบ
งบประมำณ เงิน

จำก
หน่ว

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงกำร
เงินรำยได้

1. จัดการเรียนการสอนตามวัตถุประสงค์
รายวิชา

กิจกรรม/กำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย
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ล ำดับท่ี 62

งบ
ด ำเนิน

งบเงินอุดหนุน งบลงทุน
เพ่ือจัดการเรียนการ
สอนเป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ

นักศึกษาปี 4 
รุ่น 31 

 จ านวน 54 คน
 (2 กลุ่ม) 

 ภาคการศึกษา
 ท่ี 2/กศษ 66

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

1 สค 66
 - 30 กย.66

 ภาค
การศึกษาท่ี 2
 / กศษ 66

1).ค่าควบคุมการฝึก = 2,400 บ. (24 คน*100 )
 2).ค่าปฐมนิเทศ= 4,500 บ (150*2 ชม*3 แผนก*5 กลุ่ม)
 3).ค่าสอนในคลินิก =12,000 บาท.(150*2 ชม*4 คร้ัง*2 
แผนก*5 กลุ่ม)
 4).ท่ีพักอาจารย์ = 13,500 (4500*3 กลุ่ม) * พาน จุน 
เชียงม่วน*
 5).ค่าเบ้ียเล้ียงอาจารย์ =
 24,240 บาท (รพแม่ใจดอกค าใต้ 120*20 วัน*2 กลุ่ม) =
4,800 (จุน พาน เชียงม่วน 240* 27 วัน*3กลุ่ม=19,440)
 6).เบ้ียเล้ียงประสานแผน =1,920 (240*2 วัน*4 คน)
 6).ค่าเดินทาง = 8,251 (รพ.แม่ใจ 23.5*2*4*20 =
3,760)+(รพ.ดอกค าใต้ 19.4*2*4*20 =3,104)+
 (รพ.พาน 43.2*2*4 = 346)+ ( รพ.จุน 45.1*2*4 =361)+
 (รพ.เชียงม่วน 80.4*2*4*2=644)
 
 รวม 66,811 บาท

       66,811.00    66,811.00 อ. อัมพร

นักศึกษาปี 4 
รุ่น 31 

 จ านวน 79 คน
 ภาคารศึกษาท่ี

 2/2566

1-5 สค.66 
ภาคการ
 ศึกษาท่ี
 2/กศษ 66

1).ค่าสอนทักษะปฏิบัติหัตถการฉุกเฉิน = 5,400 บาท 
 (6 ชม.*150 บ*6 กลุ่ม
 2).ค่าเดินทาง = 1,503 บาท.อาจารย์ผู้สอน 6 คน 
 (รพ.ดอกค าใต้ 19.4*2*4*3 = 466) + (รพ.พาน 43.2*2*
4*3=1,037)
 รวม 6,903 บาท

         5,400.00   1,503.00     6,903.00

           -   
1 2 3 4            -   

        73,714.00            -   
       72,211.00           -     1,503.00    73,714.00

กิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนฝึก
ภาคปฏิบัติ
รายปฏิบัติการรักษาพยาบาลเบ้ืองต้น

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2566 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
 โครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำคปฏิบัติ ประจ ำปีงบประมำณ 2566 ภำควิชำกำรพยำบำลจิตเวชและกำรพยำบำลชุมชน
กิจกรรมท่ี 3 โครงกำรฝึกปฏิบัติวิชำปฏิบัติกำรรักษำพยำบำลเบ้ืองต้น 2(0-8-0)  พย.1427 ปีกำรศึกษำ 2566

รหัสโครงกำร FON-Edu-R01.2-2.3

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ ภำควิชำกำรพยำบำลจิตเวชและกำรพยำบำลชุมชน ฝ่ำยวิชำกำร

ลักษณะ/ประเภทโครงกำร
• โครงกำรงำนประจ ำตำมพันธกิจด้ำนกำรผลิตบัณฑิต

ส่วนรำชกำร คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก

แผนงำนตำมพันธกิจ
 ด้ำนกำรผลิตและพัฒนำบุคลำกร

1. ร้อยละของ
นักศึกษาได้รับการ
ฝึกประสบการณ์ตาม
วัตถุประสงค์รายวิชา
 2. ร้อยละของ
นักศึกษาท่ีมีผลการ
ประเมินผ่านเกณฑ์ท่ี
ก าหนด
 3.ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจของนักศึกษา
ต่อประสิทธิภาพการ
สอน
 4. ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจต่อ
ประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการสอน

งบประมำณท่ีต้ังไว้เบิกจ่ำยตำมไตรมำส

รวมงบประมำณ

รำยละเอียดกำรเบิกจ่ำย แหล่งเงิน รวม ผู้รับผิดชอ
บงบประมำณ เงิน

จำก
หน่ว

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงกำร
เงินรำยได้

1. จัดการเรียนการสอนตามวัตถุประสงค์
รายวิชา

กิจกรรม/กำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย ผลผลิต
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ล ำดับท่ี 63

งบ
ด ำเนิน

งบเงินอุดหนุน งบลงทุน
เพ่ือจัดการเรียนการ
สอนเป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ

1. ร้อยละของ
นักศึกษาได้รับการฝึก
ประสบการณ์ตาม
วัตถุประสงค์รายวิชา
 2. ร้อยละของ
นักศึกษาท่ีมีผลการ
ประเมินผ่านเกณฑ์ท่ี
ก าหนด
 3.ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจของนักศึกษาต่อ
ประสิทธิภาพการสอน
 4. ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจต่อประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนการ
สอน

นักศึกษาปี 4 
รุ่น 30 

 จ านวน 67 คน 
 (2 กลุ่ม)

 ภาคารศึกษาท่ี
 2/2565

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

1 ต.ค 65 
 - 4 ม.ค. 66
 (กศษ 65) 

ภาค
การศึกษาท่ี 2

1).ค่าปฐมนิเทศ สสอ.
 = 600 บาท (150*2 ชม.2 กลุ่ม)
 2).ค่าปฐมนิเทศ รพสต = 2,700 บาท 
 (150*2 ชม*9 กลุ่ม).
 3).ค่าสอนในคลินิก 
 = 10,800 บาท.
 (150*2*4*9 กลุ่ม )
 4).ค่าควบคุมการฝึก
 =6,700 บ. 
 (67 คน*100 บาท.)
 5). หรือเบิก OT  วันราชการ ไม่เกิน 4 ชม. (50*4 ชม) 
วันหยุด 420 บาท
 (420*2 วัน *5 คน*2 กลุ่ม) = 8,400 บาท

 รวมเป็น 29,200 บาท

       29,200.00  29,200.00 อ. แดนชัย
ดร. 

กนกวรรณ

          -   
1 2 3 4           -   

   29,200.00           -   
       29,200.00           -               -    29,200.00

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2566 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
 โครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำคปฏิบัติ ประจ ำปีงบประมำณ 2566 ภำควิชำกำรพยำบำลจิตเวชและกำรพยำบำลชุมชน
กิจกรรมท่ี 4 โครงกำรฝึกปฏิบัติวิชำปฎิบัติกำรพยำบำลชุมชน2  พย.1418 3(0-8-0) ปีกำรศึกษำ 2565

รหัสโครงกำร FON-Edu-R01.2-2.4

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ ภำควิชำกำรพยำบำลจิตเวชและกำรพยำบำลชุมชน ฝ่ำยวิชำกำร

ลักษณะ/ประเภทโครงกำร
• โครงกำรงำนประจ ำตำมพันธกิจด้ำนกำรผลิตบัณฑิต

ส่วนรำชกำร คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก

แผนงำนตำมพันธกิจ
 ด้ำนกำรผลิตและพัฒนำบุคลำกร

งบประมำณท่ีต้ังไว้เบิกจ่ำยตำมไตรมำส

รวมงบประมำณ

รำยละเอียดกำรเบิกจ่ำย แหล่งเงิน รวม ผู้รับผิดชอ
บงบประมำณ เงิน

จำก
หน่วย

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงกำร
เงินรำยได้

1. จัดการเรียนการสอนตามวัตถุประสงค์
รายวิชา

กิจกรรม/กำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย ผลผลิต
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ล ำดับท่ี 64

งบ
ด ำเนินง

งบเงินอุดหนุน งบลงทุน
เพ่ือจัดการเรียนการ
สอนเป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ

นักศึกษาปี 4 
รุ่น 31 

 จ านวน 54 คน
 (2 กลุ่ม) 

 ภาคการศึกษา
 ท่ี 2/กศษ 66

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

1 ส.ค 65 
 - 30 ก.ย. 66
 (กศษ 66) 

ภาค
การศึกษาท่ี 2

1).ค่าปฐมนิเทศ สสอ.
 = 600 บาท (150*2 ชม.2 กลุ่ม)
 2).ค่าปฐมนิเทศ รพสต = 2,700 บาท 
 (150*2 ชม*9 กลุ่ม).
 3).ค่าสอนในคลินิก = 10,800 บาท. 
 (150*2*4*9 กลุ่ม )
 4).ค่าควบคุมการฝึก =5,400 บ. 
 (54 คน*100 บาท.)
5). เบิก OT  วันราชการ ไม่เกิน 4 ชม. (50*4 ชม) วันหยุด 
420 บาท (420*2 วัน *5 คน*2 กลุ่ม) = 8,400 บาท
 รวมเป็น 27,900 บาท

       27,900.00  27,900.00 อ. แดนชัย
ดร. กนกวรรณ

1-5 สค.66 
ภาคการ
 ศึกษาท่ี
 2/กศษ 66

1).ค่าสอนทักษะการเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
ชุมชน 4 ชม.*150 บ =600 บ. 
 2).ค่าเดินทางอาจารย์พิเศษ = 300*2 = 600 บาท

            600.00   600.00    1,200.00

          -   
1 2 3 4           -   

        29,100.00           -   
       28,500.00           -     600.00  29,100.00

เตรียมความพร้อมก่อนฝึก
ภาคปฏิบัติรายวิชาปฏิบัติการพยาบาล
ชุมชน 2

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2566 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
 โครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำคปฏิบัติ ประจ ำปีงบประมำณ 2566 ภำควิชำกำรพยำบำลจิตเวชและกำรพยำบำลชุมชน
กิจกรรมท่ี 5 โครงกำรฝึกปฏิบัติวิชำปฎิบัติกำรพยำบำลชุมชน2  พย.1418 3(0-8-0) ปีกำรศึกษำ 2566

รหัสโครงกำร FON-Edu-R01.2-2.5

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ ภำควิชำกำรพยำบำลจิตเวชและกำรพยำบำลชุมชน ฝ่ำยวิชำกำร

ลักษณะ/ประเภทโครงกำร
• โครงกำรงำนประจ ำตำมพันธกิจด้ำนกำรผลิตบัณฑิต

ส่วนรำชกำร คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก

แผนงำนตำมพันธกิจ
 ด้ำนกำรผลิตและพัฒนำบุคลำกร

1. ร้อยละของ
นักศึกษาได้รับการ
ฝึกประสบการณ์ตาม
วัตถุประสงค์รายวิชา
 2. ร้อยละของ
นักศึกษาท่ีมีผลการ
ประเมินผ่านเกณฑ์ท่ี
ก าหนด
 3.ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจของนักศึกษา
ต่อประสิทธิภาพการ
สอน
 4. ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจต่อ
ประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการสอน

งบประมำณท่ีต้ังไว้เบิกจ่ำยตำมไตรมำส

รวมงบประมำณ

รำยละเอียดกำรเบิกจ่ำย แหล่งเงิน รวม ผู้รับผิดชอบ
งบประมำณ เงิน

จำก
หน่วย

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงกำร
เงินรำยได้

1. จัดการเรียนการสอนตามวัตถุประสงค์
รายวิชา

กิจกรรม/กำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย ผลผลิต
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ล ำดับท่ี 65

งบ
ด ำเนินงำ

งบเงินอุดหนุน งบลงทุน
เพ่ือจัดการเรียนการ
สอนเป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ

1. ร้อยละของ
นักศึกษาได้รับการฝึก
ประสบการณ์ตาม
วัตถุประสงค์รายวิชา
 2. ร้อยละของ
นักศึกษาท่ีมีผลการ
ประเมินผ่านเกณฑ์ท่ี
ก าหนด
 3.ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจของนักศึกษาต่อ
ประสิทธิภาพการสอน
 4. ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจต่อประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนการ
สอน

นักศึกษาปี 3 
รุ่น 31 

 จ านวน 27 คน 
 ภาคการศึกษา

ท่ี 1
 กศษ 65

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

1-30 ต.ค.65. 
 (กศษ 65)

 1 กลุ่มใหญ่ 
 (4 กลุ่มย่อย)

       48,588.00   48,588.00 ดร.นันทิกา1. ค่าควบคุมการฝึก= 2700 เดือนละ 100 บ.* 1 เดือน * 
27 คน 
 2. ค่าปฐมนิเทศหน.ตึก รพท(พะเยา,เชียงค า) 2 แห่ง*150 
บ.* 2 ชม.* 2 กลุ่มย่อย =1200
 3.. ค่าสอนในคลินิก รพท. 2 แห่ง*= 150 บ*2 ชม.*2 
คร้ัง*2 กลุ่มย่อย*2 แห่ง=2400
 4. ค่าปฐมนิเทศฝ่ายการ รพ.สวนปรุง 150 บ.* 2 ชม.* 2 
กลุ่มย่อย =600
 5. ค่าปฐมนิเทศ หน.ตึก รพ.สวนปรุง (1 แผนก) 150 บ.* 2
 ชม.* 2 กลุ่มย่อย =600
 6. ค่าสอนในคลินิก รพ.สวนปรุง (2 คร้ัง ECT+ 
กิจกรรมบ าบัด) 150 บ.* 2 ชม.* 2 คร้ัง* 2 กลุ่มย่อย =1200
 7. ค่าปฐมนิเทศฝ่ายการ รพ.น่าน 150 บ.* 2 ชม.* 2 กลุ่ม
ย่อย =600
 8. ค่าปฐมนิเทศ หน.ตึก รพ.น่าน (1 แผนก) 150 บ.* 2 
ชม.* 2 กลุ่มย่อย =600
 9. ค่าสอนในคลินิก รพ.น่าน (2 คร้ัง ECT+ กิจกรรมบ าบัด)
 150 บ.* 2 ชม.* 2 คร้ัง* 2 กลุ่มย่อย =1200 
 10.ค่าทีพัก (สวนปรุง,เชียงค า,น่าน) 3 เดือน*3 คน*5,000
 บาท=15000
 11. ค่าเดินทางไป-กลับ รพ.เชียงค า = 73 กม.*2*4 บาท*1
 คน =584
 12. ค่าเดินทางไป-กลับ รพ.สวนปรุง = 153 กม.*2*4 
บาท*1 คน =1224
 13. ค่าเดินทางไป-กลับ รพ.น่าน = 155 กม.*2*4 บาท*1 
คน =1240
 15.ค่าเบ้ียเล้ียงอาจารย์ 3 คน*82 วัน*240 บาท =19,440
 บาท
 รวม 48,588 บาท

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2566 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
 โครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำคปฏิบัติ ประจ ำปีงบประมำณ 2566 ภำควิชำกำรพยำบำลจิตเวชและกำรพยำบำลชุมชน
กิจกรรมท่ี 6 โครงกำรฝึกปฏิบัติวิชำปฏิบัติสุขภำพจิตและกำรพยำบำลจิตเวช พย . 1320 3(0-9-0) ปีกำรศึกษำ 2565

รหัสโครงกำร FON-Edu-R01.2-2.6

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ ภำควิชำกำรพยำบำลจิตเวชและกำรพยำบำลชุมชน ฝ่ำยวิชำกำร

ลักษณะ/ประเภทโครงกำร
• โครงกำรงำนประจ ำตำมพันธกิจด้ำนกำรผลิตบัณฑิต

ส่วนรำชกำร คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก

แผนงำนตำมพันธกิจ
 ด้ำนกำรผลิตและพัฒนำบุคลำกร

รำยละเอียดกำรเบิกจ่ำย แหล่งเงิน รวม ผู้รับผิดชอบ
งบประมำณ เงิน

จำก
หน่วยง

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงกำร
เงินรำยได้

1. จัดการเรียนการสอนตามวัตถุประสงค์
รายวิชา

กิจกรรม/กำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย ผลผลิต
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ล ำดับท่ี 65

งบ
ด ำเนินงำ

งบเงินอุดหนุน งบลงทุน

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2566 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
 โครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำคปฏิบัติ ประจ ำปีงบประมำณ 2566 ภำควิชำกำรพยำบำลจิตเวชและกำรพยำบำลชุมชน
กิจกรรมท่ี 6 โครงกำรฝึกปฏิบัติวิชำปฏิบัติสุขภำพจิตและกำรพยำบำลจิตเวช พย . 1320 3(0-9-0) ปีกำรศึกษำ 2565

รหัสโครงกำร FON-Edu-R01.2-2.6

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ ภำควิชำกำรพยำบำลจิตเวชและกำรพยำบำลชุมชน ฝ่ำยวิชำกำร

ลักษณะ/ประเภทโครงกำร
• โครงกำรงำนประจ ำตำมพันธกิจด้ำนกำรผลิตบัณฑิต

ส่วนรำชกำร คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก

แผนงำนตำมพันธกิจ
 ด้ำนกำรผลิตและพัฒนำบุคลำกร

รำยละเอียดกำรเบิกจ่ำย แหล่งเงิน รวม ผู้รับผิดชอบ
งบประมำณ เงิน

จำก
หน่วยง

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงกำร
เงินรำยได้

กิจกรรม/กำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย ผลผลิต

           -   
1 2 3 4            -   

   48,588.00            -   
       48,588.00           -             -     48,588.00

1. ค่าควบคุมการฝึก= 2700 เดือนละ 100 บ.* 1 เดือน * 
27 คน 
 2. ค่าปฐมนิเทศหน.ตึก รพท(พะเยา,เชียงค า) 2 แห่ง*150 
บ.* 2 ชม.* 2 กลุ่มย่อย =1200
 3.. ค่าสอนในคลินิก รพท. 2 แห่ง*= 150 บ*2 ชม.*2 
คร้ัง*2 กลุ่มย่อย*2 แห่ง=2400
 4. ค่าปฐมนิเทศฝ่ายการ รพ.สวนปรุง 150 บ.* 2 ชม.* 2 
กลุ่มย่อย =600
 5. ค่าปฐมนิเทศ หน.ตึก รพ.สวนปรุง (1 แผนก) 150 บ.* 2
 ชม.* 2 กลุ่มย่อย =600
 6. ค่าสอนในคลินิก รพ.สวนปรุง (2 คร้ัง ECT+ 
กิจกรรมบ าบัด) 150 บ.* 2 ชม.* 2 คร้ัง* 2 กลุ่มย่อย =1200
 7. ค่าปฐมนิเทศฝ่ายการ รพ.น่าน 150 บ.* 2 ชม.* 2 กลุ่ม
ย่อย =600
 8. ค่าปฐมนิเทศ หน.ตึก รพ.น่าน (1 แผนก) 150 บ.* 2 
ชม.* 2 กลุ่มย่อย =600
 9. ค่าสอนในคลินิก รพ.น่าน (2 คร้ัง ECT+ กิจกรรมบ าบัด)
 150 บ.* 2 ชม.* 2 คร้ัง* 2 กลุ่มย่อย =1200 
 10.ค่าทีพัก (สวนปรุง,เชียงค า,น่าน) 3 เดือน*3 คน*5,000
 บาท=15000
 11. ค่าเดินทางไป-กลับ รพ.เชียงค า = 73 กม.*2*4 บาท*1
 คน =584
 12. ค่าเดินทางไป-กลับ รพ.สวนปรุง = 153 กม.*2*4 
บาท*1 คน =1224
 13. ค่าเดินทางไป-กลับ รพ.น่าน = 155 กม.*2*4 บาท*1 
คน =1240
 15.ค่าเบ้ียเล้ียงอาจารย์ 3 คน*82 วัน*240 บาท =19,440
 บาท
 รวม 48,588 บาท

งบประมำณท่ีต้ังไว้เบิกจ่ำยตำมไตรมำส

รวมงบประมำณ
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งบ
ด ำเนินง

งบเงินอุดหนุน งบลงทุน
เพ่ือจัดการเรียนการ
สอนเป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ

นักศึกษาปี 3 
รุ่น 32 

 จ านวน105คน 
 ภาคการศึกษา

ท่ี 1/2566

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

      215,652.00         215,652.0020 มิ.ย.66 - 
30 ก.ย.66 
 (กศษ 66) 
 4 กลุ่มใหญ่ 
 (16 กลุ่ม
ย่อย)

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2566 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
 โครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำคปฏิบัติ ประจ ำปีงบประมำณ 2566 ภำควิชำกำรพยำบำลจิตเวชและกำรพยำบำลชุมชน
กิจกรรมท่ี 7 โครงกำรฝึกปฏิบัติวิชำปฏิบัติสุขภำพจิตและกำรพยำบำลจิตเวช พย . 1320 3(0-9-0) ปีกำรศึกษำ 2566

รหัสโครงกำร FON-Edu-R01.2-2.7

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ ภำควิชำกำรพยำบำลจิตเวชและกำรพยำบำลชุมชน ฝ่ำยวิชำกำร

ลักษณะ/ประเภทโครงกำร
• โครงกำรงำนประจ ำตำมพันธกิจด้ำนกำรผลิตบัณฑิต

ส่วนรำชกำร คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก

แผนงำนตำมพันธกิจ
 ด้ำนกำรผลิตและพัฒนำบุคลำกร

1. ค่าควบคุมการฝึก= 7,800 เดือนละ 100 บ.* 1
 เดือน * 78 คน 
 2. ค่าปฐมนิเทศหน.ตึก รพท(พะเยา,เชียงค า) 2 
แห่ง*150 บ.* 2 ชม.* 16 กลุ่มย่อย =7200
 3.. ค่าสอนในคลินิก รพท. 2 แห่ง*= 150 บ*2 
ชม.*2 คร้ัง*12 กลุ่มย่อย*2 แห่ง=19200
 4. ค่าปฐมนิเทศฝ่ายการ รพ.สวนปรุง 150 บ.* 2
 ชม.* 12 ย่อย =3600
 5. ค่าปฐมนิเทศ หน.ตึก รพ.สวนปรุง (1 แผนก) 
150 บ.* 2 ชม.* 12 กลุ่มย่อย =3600
 6. ค่าสอนในคลินิก รพ.สวนปรุง (2 คร้ัง ECT+ 
กิจกรรมบ าบัด) 150 บ.* 2 ชม.* 2 คร้ัง* 12 ย่อย
 =7200
 7. ค่าปฐมนิเทศฝ่ายการ รพ.น่าน 150 บ.* 2 
ชม.* 12 กลุ่มย่อย =3600
 8. ค่าปฐมนิเทศ หน.ตึก รพ.น่าน (1 แผนก) 150
 บ.* 2 ชม.* 12 กลุ่มย่อย =3600
 9. ค่าสอนในคลินิก รพ.น่าน (2 คร้ัง ECT+ 
กิจกรรมบ าบัด) 150 บ.* 2 ชม.* 2 คร้ัง* 12 
กลุ่มย่อย =7200 
 10.ค่าทีพัก (สวนปรุง,เชียงค า,น่าน) 3 เดือน*4 
คน*5,000 บาท=60000
 11. ค่าเดินทางไป-กลับ รพ.เชียงค า = 73 กม.*
2*4 บาท*4 คน =2336
 12. ค่าเดินทางไป-กลับ รพ.สวนปรุง = 153 
กม.*2*4 บาท*4 คน =4896
 13. ค่าเดินทางไป-กลับ รพ.น่าน = 155 กม.*2*
4 บาท*4 คน =4960
 14. ค่าประสานแผนโรงพยาบาลน่านและ
โรงพยาบาลสวนปรุง 2 วัน*240*3 คน = 
14401.ค่าเบ้ียเล้ียงอาจารย์ 4 คน*82 วัน*240 
บาท =78,720 บาท
 รวม 215,652 บาท

1. ร้อยละของ
นักศึกษาได้รับการฝึก
ประสบการณ์ตาม
วัตถุประสงค์รายวิชา
 2. ร้อยละของ
นักศึกษาท่ีมีผลการ
ประเมินผ่านเกณฑ์ท่ี
ก าหนด
 3.ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจของนักศึกษาต่อ
ประสิทธิภาพการสอน
 4. ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจต่อประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนการ
สอน

รำยละเอียดกำรเบิกจ่ำย แหล่งเงิน รวม ผู้รับผิดชอบ
งบประมำณ เงิน

จำก
หน่วยงำ

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงกำร
เงินรำยได้

1. จัดการเรียนการสอนตามวัตถุประสงค์
รายวิชา

กิจกรรม/กำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย ผลผลิต
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งบ
ด ำเนินง

งบเงินอุดหนุน งบลงทุน

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2566 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
 โครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำคปฏิบัติ ประจ ำปีงบประมำณ 2566 ภำควิชำกำรพยำบำลจิตเวชและกำรพยำบำลชุมชน
กิจกรรมท่ี 7 โครงกำรฝึกปฏิบัติวิชำปฏิบัติสุขภำพจิตและกำรพยำบำลจิตเวช พย . 1320 3(0-9-0) ปีกำรศึกษำ 2566

รหัสโครงกำร FON-Edu-R01.2-2.7

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ ภำควิชำกำรพยำบำลจิตเวชและกำรพยำบำลชุมชน ฝ่ำยวิชำกำร

ลักษณะ/ประเภทโครงกำร
• โครงกำรงำนประจ ำตำมพันธกิจด้ำนกำรผลิตบัณฑิต

ส่วนรำชกำร คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก

แผนงำนตำมพันธกิจ
 ด้ำนกำรผลิตและพัฒนำบุคลำกร

รำยละเอียดกำรเบิกจ่ำย แหล่งเงิน รวม ผู้รับผิดชอบ
งบประมำณ เงิน

จำก
หน่วยงำ

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงกำร
เงินรำยได้

กิจกรรม/กำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย ผลผลิต

                 -   
1 2 3 4                  -   

      215,652.00                  -   
      215,652.00         -             -           215,652.00

20 มิ.ย.66 - 
30 ก.ย.66 
 (กศษ 66) 
 4 กลุ่มใหญ่ 
 (16 กลุ่ม
ย่อย)

1. ค่าควบคุมการฝึก= 7,800 เดือนละ 100 บ.* 1
 เดือน * 78 คน 
 2. ค่าปฐมนิเทศหน.ตึก รพท(พะเยา,เชียงค า) 2 
แห่ง*150 บ.* 2 ชม.* 16 กลุ่มย่อย =7200
 3.. ค่าสอนในคลินิก รพท. 2 แห่ง*= 150 บ*2 
ชม.*2 คร้ัง*12 กลุ่มย่อย*2 แห่ง=19200
 4. ค่าปฐมนิเทศฝ่ายการ รพ.สวนปรุง 150 บ.* 2
 ชม.* 12 ย่อย =3600
 5. ค่าปฐมนิเทศ หน.ตึก รพ.สวนปรุง (1 แผนก) 
150 บ.* 2 ชม.* 12 กลุ่มย่อย =3600
 6. ค่าสอนในคลินิก รพ.สวนปรุง (2 คร้ัง ECT+ 
กิจกรรมบ าบัด) 150 บ.* 2 ชม.* 2 คร้ัง* 12 ย่อย
 =7200
 7. ค่าปฐมนิเทศฝ่ายการ รพ.น่าน 150 บ.* 2 
ชม.* 12 กลุ่มย่อย =3600
 8. ค่าปฐมนิเทศ หน.ตึก รพ.น่าน (1 แผนก) 150
 บ.* 2 ชม.* 12 กลุ่มย่อย =3600
 9. ค่าสอนในคลินิก รพ.น่าน (2 คร้ัง ECT+ 
กิจกรรมบ าบัด) 150 บ.* 2 ชม.* 2 คร้ัง* 12 
กลุ่มย่อย =7200 
 10.ค่าทีพัก (สวนปรุง,เชียงค า,น่าน) 3 เดือน*4 
คน*5,000 บาท=60000
 11. ค่าเดินทางไป-กลับ รพ.เชียงค า = 73 กม.*
2*4 บาท*4 คน =2336
 12. ค่าเดินทางไป-กลับ รพ.สวนปรุง = 153 
กม.*2*4 บาท*4 คน =4896
 13. ค่าเดินทางไป-กลับ รพ.น่าน = 155 กม.*2*
4 บาท*4 คน =4960
 14. ค่าประสานแผนโรงพยาบาลน่านและ
โรงพยาบาลสวนปรุง 2 วัน*240*3 คน = 
14401.ค่าเบ้ียเล้ียงอาจารย์ 4 คน*82 วัน*240 
บาท =78,720 บาท
 รวม 215,652 บาท

1. ร้อยละของ
นักศึกษาได้รับการฝึก
ประสบการณ์ตาม
วัตถุประสงค์รายวิชา
 2. ร้อยละของ
นักศึกษาท่ีมีผลการ
ประเมินผ่านเกณฑ์ท่ี
ก าหนด
 3.ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจของนักศึกษาต่อ
ประสิทธิภาพการสอน
 4. ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจต่อประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนการ
สอน

งบประมำณท่ีต้ังไว้เบิกจ่ำยตำมไตรมำส

รวมงบประมำณ
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งบ
ด ำเนินงำ

น

งบเงินอุดหนุน งบลงทุน

เพ่ือจัดการเรียนการสอน
เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร

ปี 1 รุ่น32
 (ตค.65-30 
พย.65)
 ภาคเรียนท่ี 1

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

ตค.65-30 
พย.65

1.ค่าสอน ทฤษฎี 4ชม.x400 บ.=1,600บ.
2. ค่าสอนทดลอง 4 x200 บ.x2กลุ่ม
= 1600 บ.
3. ค่าเดินทาง 4 คร้ังx200=800 บาท(ค่า
สอน 3,200 ค่าเดินทาง 800)
  รวมท้ังหมด 4,000 บาท

         3,200.00             800.00        4,000.00 อ. จรรยา

ปี 1 รุ่น33
  (มิย.66-ตค.66)
  ภาคเรียนท่ี 1

มิย.66-ตค.66 1.ค่าสอน ทฤษฎี 30 ชม.x400 บ.=12,000บ.
2. ค่าสอนทดลอง 30 x200 x2กลุ่ม
= 12,000 บ.
2. ค่าเดินทาง 30 คร้ังx200=6000 บาท(ค่า
สอน 24,000 ค่าเดินทาง 6,000)
  รวมท้ังหมด 30,000 บาท

       24,000.00          6,000.00      30,000.00 อ. จรรยา

ปี 1 รุ่น 33
 (27 มิ.ย.-16 
ต.ค. 65)
 ภาคเรียนท่ี 1

(27 มิ.ย.-16 
ต.ค. 65)
 ภาคเรียนท่ี 1

1.ค่าสอน 45 ชม.x400 บ.=18,000บ.
2. ค่าเดินทาง 15 คร้ังx200=3,000 บาท
  รวมท้ังหมด 21,000 บาท

       18,000.00          3,000.00      21,000.00 อ.ฐิติพร

ปี 1 รุ่น 33
  (31 ต.ค. 65 -
 กพ.66)
  ภาคเรียนท่ี 2

31 ต.ค. 65 -
 กพ.66

ช้ันปี1 รุ่น 33 (31 ต.ค. 65 - กพ.66)
  1.ค่าสอนภาคทฤษฎี 30 ชม.x400 บ.= 
12,000 บาท
2. ค่าสอนภาคทดลอง 60 ชม.x 200 บ. = 
12,000 บาท
3. ค่าเดินทาง 480 x 15 เท่ียว = 7,200 
บาท      รวมท้ังหมด 31,200 บาท

       24,000.00          7,200.00      31,200.00 อ.ฐิติพร

3.วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ใน
ชีวิตประจ าวัน
 GE305
 3(3-0-6)

1. ร้อยละของ
นักศึกษาได้รับการ
จัดการเรียนการสอน
ตามวัตถุประสงค์
รายวิชา
 2. ร้อยละของ
นักศึกษาท่ีมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนผ่านเกณฑ์ท่ี
ก าหนด
 3.ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจของนักศึกษาต่อ
ประสิทธิภาพการสอน
 4. ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจต่อประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนการ
สอน

รำยละเอียดกำรเบิกจ่ำย แหล่งเงิน รวม ผู้รับผิดชอบ
งบประมำณ เงินจำก

หน่วยงำน
ภำยนอก

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงกำร
เงินรำยได้

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

1. ภาษาไทยเชิงวิชาการ GE101 
  3(2-2-5) ปีการศึกษา 2565

กิจกรรม/กำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย ผลผลิต

2. ภาษาไทยเชิงวิชาการ GE101 
  3(2-2-5) ปีการศึกษา 2566

4. ผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล GE 301  
3(2-2-5)

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2566 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
โครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำคทฤษฎี ประจ ำปีงบประมำณ 2566 ภำควิชำกำรพยำบำลสูติศำสตร์ รหัสโครงกำร FON-Edu-R01.3-1

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ ภำควิชำกำรพยำบำลสูติศำสตร์ ฝ่ำยวิชำกำร

ลักษณะ/ประเภทโครงกำร
• โครงกำรงำนประจ ำตำมพันธกิจด้ำนกำรผลิตบัณฑิต

ส่วนรำชกำร คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก

แผนงำนตำมพันธกิจ
 ด้ำนกำรผลิตและพัฒนำบุคลำกร
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งบ
ด ำเนินงำ

น

งบเงินอุดหนุน งบลงทุน

รำยละเอียดกำรเบิกจ่ำย แหล่งเงิน รวม ผู้รับผิดชอบ
งบประมำณ เงินจำก

หน่วยงำน
ภำยนอก

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงกำร
เงินรำยได้

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

กิจกรรม/กำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย ผลผลิต

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2566 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
โครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำคทฤษฎี ประจ ำปีงบประมำณ 2566 ภำควิชำกำรพยำบำลสูติศำสตร์ รหัสโครงกำร FON-Edu-R01.3-1

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ ภำควิชำกำรพยำบำลสูติศำสตร์ ฝ่ำยวิชำกำร

ลักษณะ/ประเภทโครงกำร
• โครงกำรงำนประจ ำตำมพันธกิจด้ำนกำรผลิตบัณฑิต

ส่วนรำชกำร คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก

แผนงำนตำมพันธกิจ
 ด้ำนกำรผลิตและพัฒนำบุคลำกร

ปี 2 รุ่น32
 มิ.ย.65-30กย.
65

มิ.ย.65-30
กย.65

จัดการเรียนการสอนผ่านระบบ Cloud 
University

               -   ดร.บ าเพ็ญ

ปี 2 รุ่น33 มิ.ย.66-30
กย.66

จัดการเรียนการสอนผ่านระบบ Cloud 
University

               -   ดร.บ าเพ็ญ

ปี 2 รุ่น32
 มิ.ย.65-30กย.
65

ปี 2 รุ่น32
 มิ.ย.65-30

กย.65

               -   อ. เกศินี

ปี2รุ่น32
(20มิย.65-9ตค.
65)
 ภาคเรียนท่ี 1

ปี2รุ่น32
    (20มิย.

65-9ตค.65)

ปี2รุ่น32
(20มิย.65-9ตค.65) ต่อเน่ืองปีงบ 2565
  ภาคเรียนท่ี 1
1.ค่าสอนทฤษฎี 2ชม.x400 บ= 800บ
2.ค่าเดินทาง (2ท่าน)*1 คร้ัง = 356 บ
รวม 1,156 บาท
** บูรณาการ เบิกกับแผนปฏิบัติงานท านุฯ 
10,000 บาท **

            800.00             356.00        1,156.00 อ. สุภาภรณ์

ปี2รุ่น33
19มิย.66-25
กย.66"

ปี2รุ่น33
19มิย.66-25
กย.66

ปี2รุ่น33 (19มิย.66-25กย.66)
1.ค่าสอนทฤษฎี 28ชม.x400 = 11,200บ.
2.ค่าเดินทาง (2ท่าน)= 4,984 
รวม 16,184 บาท

       11,200.00          4,984.00      16,184.00 อ. สุภาภรณ์

8. พืชสมุนไพร
  E.1005
  2(2-0-4)
ปี2รุ่น32 
(20มิย.65-9ตค.65)
 ภาคเรียนท่ี 1
*ต่อเน่ืองปีงบ 2565

5. เภสัชวิทยา
  P.1207
  3(3-0-6)

6.เภสัชวิทยา
  P.1207
  2(2-0-4)

7. การส่ือสาร การสอนและการให้
ค าปรึกษาด้านสุขภาพ 
  Nu.1204
  2(1-2-3)

9. พืชสมุนไพร
E.1005
2(2-0-4)
ปี2รุ่น33
(19มิย.66-25กย.66)
ภาคเรียนท่ี 1
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ล ำดับท่ี 67

งบ
ด ำเนินงำ

น

งบเงินอุดหนุน งบลงทุน

รำยละเอียดกำรเบิกจ่ำย แหล่งเงิน รวม ผู้รับผิดชอบ
งบประมำณ เงินจำก

หน่วยงำน
ภำยนอก

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงกำร
เงินรำยได้

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

กิจกรรม/กำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย ผลผลิต

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2566 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
โครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำคทฤษฎี ประจ ำปีงบประมำณ 2566 ภำควิชำกำรพยำบำลสูติศำสตร์ รหัสโครงกำร FON-Edu-R01.3-1

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ ภำควิชำกำรพยำบำลสูติศำสตร์ ฝ่ำยวิชำกำร

ลักษณะ/ประเภทโครงกำร
• โครงกำรงำนประจ ำตำมพันธกิจด้ำนกำรผลิตบัณฑิต

ส่วนรำชกำร คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก

แผนงำนตำมพันธกิจ
 ด้ำนกำรผลิตและพัฒนำบุคลำกร

ปี 1 รุ่น 33
  (31 ต.ค. 65 -
 กพ.66)
  ภาคเรียนท่ี 2

31 ต.ค. 65 -
 กพ.66

1.ค่าสอน 45 ชม.x400 บ.= 18,000 บ.
2. ค่าเดินทาง 15 คร้ังx200 บาท = 3,000 
บาท               รวมท้ังหมด 21,000 บาท

       18,000.00          3,000.00      21,000.00

ปี4รุ่น30
ภาคเรียนท่ี 1
20มิย.65-28
สค.65

ปี4 รุ่น30 
20มิย.65-21

สค.65

1.ค่าสอนทฤษฎี 7ชม.x400 = 2,800บ.          2,800.00        2,800.00 ดร.บ าเพ็ญ

ปี2 รุ่น 32
  (6ก.พ.65-28
พ.ค.66)
  ภาคเรียนท่ี 3

ปี2 รุ่น 32
(6ก.พ.
65-28พ.ค.66)

อ. วรินทร์ธร

ปี4รุ่น30
ภาคเรียนท่ี 1
20มิย.65-28
สค.65

ปี4 รุ่น30 
20มิย.65-28
สค.65

อ. ดลฤดี

               -   

1 2 3 4                -   

32,296 25,060 0 69,984                -   

      102,000.00           -           25,340.00           -      127,340.00

12.การพยาบาลมารดาทารก1
พย.1221
3(3-0-6)

13. การพัฒนาบุคลิกภาพและวุฒิภาวะ
ทางอารมณ์ ล.1001

งบประมำณท่ีต้ังไว้เบิกจ่ำยตำมไตรมำส

รวมงบประมำณ

11.การพยาบาลมารดาทารก 2
พย.1423 
3(3-0-6)

10. วิชาชีวเคมีและโภชนศาสตร์ 
0120300103 (3-0-6)
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ล ำดับท่ี 68

งบ
ด ำเนินง

ำน

งบเงินอุดหนุน งบลงทุน

เพ่ือจัดการเรียนการ
สอนเป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ

1. ร้อยละของ
นักศึกษาได้รับการฝึก
ประสบการณ์ตาม
วัตถุประสงค์รายวิชา
 2. ร้อยละของ
นักศึกษาท่ีมีผลการ
ประเมินผ่านเกณฑ์ท่ี
ก าหนด
 3.ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจของนักศึกษาต่อ
ประสิทธิภาพการสอน
 4. ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจต่อประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนการ
สอน

(13กพ.-4มิย.66)
  ภาคเรียนท่ี 3
  ปี3รุ่น 31

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

ปี3รุ่น 31
 (13กพ.-4
มิย.66)

ปี3รุ่น 31 (13กพ.-4มิย.66)
1.ค่าตอบแทนแหล่งฝึก (75 บ.x 79 คน)=5,925  
2.ค่าปฐมนิเทศฝ่ายการพยาบาล (150 บ.X2ชม.X3กลุ่ม
X4รพ.)=3,600 บ.
3.ค่าปฐมนิเทศแผนก (150บ.x 2 ชมX 3 กลุ่ม x 1 แผนก
 x 4 รพ. ) = 3,600 บ.
4.ค่าสอนในคลินิก (150บ.x 2 ชม.X9 สัปดาห์x 1 แผนกx
 4 รพ.) =10,800 บ. 
5. ค่าท่ีพัก (4,500 บ.x 3 คนx3 กลุ่ม) =40,500 บ.
6.ค่าเบ้ียเล้ียงสอนภาคปฏิบัตินอกสถาบัน 240 บ.x 20 
วัน.x 3คน x3 กลุ่ม= 43,200 บ.
7.ค่าเดินทาง 1,000บ.x3คน x3 กลุ่ม= 9,000 
8.ค่าเบ้ียเล้ียงประสานแผน (240บx 7คน ) =1,680 บ.
รวม 118,305 บาท

      118,305.00  118,305.00 อ. วรรณิภา

             -   

1 2 3 4              -   

   118,305.00              -   

      118,305.00           -              -    118,305.00

งบประมำณท่ีต้ังไว้เบิกจ่ำยตำมไตรมำส

รวมงบประมำณ

รำยละเอียดกำรเบิกจ่ำย แหล่งเงิน รวม ผู้รับผิดชอบ
งบประมำณ เงิน

จำก
หน่วยง
ำนภำย
นอก

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงกำร
เงินรำยได้

กิจกรรม/กำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย ผลผลิต

1. จัดการเรียนการสอนตามวัตถุประสงค์
รายวิชา

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2566 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
 โครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำคปฏิบัติ ประจ ำปีงบประมำณ 2566 ภำควิชำกำรพยำบำลสูติศำสตร์
กิจกรรมท่ี 1 โครงกำรฝึกปฏิบัติกำรพยำบำลมำรดำทำรก1

รหัสโครงกำร FON-Edu-R01.3-2.1

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ ภำควิชำกำรพยำบำลสูติศำสตร์ ฝ่ำยวิชำกำร

ลักษณะ/ประเภทโครงกำร
• โครงกำรงำนประจ ำตำมพันธกิจด้ำนกำรผลิตบัณฑิต

ส่วนรำชกำร คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก

แผนงำนตำมพันธกิจ
 ด้ำนกำรผลิตและพัฒนำบุคลำกร
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ล ำดับท่ี 69

งบ
ด ำเนินงำน

งบเงินอุดหนุน งบลงทุน
เพ่ือจัดการเรียนการสอน
เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ

1. ร้อยละของ
นักศึกษาได้รับการฝึก
ประสบการณ์ตาม
วัตถุประสงค์รายวิชา
 2. ร้อยละของ
นักศึกษาท่ีมีผลการ
ประเมินผ่านเกณฑ์ท่ี
ก าหนด
 3.ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจของนักศึกษาต่อ
ประสิทธิภาพการสอน
 4. ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจต่อประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนการ
สอน

( 26 มิย.-30 
กย.66) 4กลุ่ม
  ภาคเรียนท่ี 1
  ปี3รุ่น 32

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

26 มิย.-30 
กย.66

1.ค่าตอบแทนแหล่งฝึก (75 บ.x 105 คน) =
7,875 บ. 
2.ค่าปฐมนิเทศฝ่ายการพยาบาล (150บX2ชม.
X4กลุ่มX2รพ.)=2,400บ.
3.ค่าปฐมนิเทศแผนก(150บ.X2ชม.X4กลุ่มX2 
แผนกX2รพ)=4,800บ. 
4.ค่าสอนในคลินิก (150 บ.x2ชม.x4กลุ่มX3 
สป.X2 แผนกx2รพ. )=14,400บ.
5.ค่าท่ีพัก (4,500 บ.x2 คนx4กลุ่ม) =27,000บ.
6.ค่าเบ้ียเล้ียงสอนภาคปฏิบัตินอกสถาบัน 240
บ.x20วันx2คนx4กลุ่ม=28,800 บ.
7.ค่าเดินทาง 1,000บ.X2 คนx4กลุ่ม =8,000 
บ. 
8.ค่าเบ้ียเล้ียงประสานแผน (240บx 3คน.) = 
720 บ.
รวมเป็นเงิน 93,995 บาท

       93,995.00      93,995.00 อ. วรรณิภา

               -   

1 2 3 4                -   

        93,995.00                -   

       93,995.00           -              -        93,995.00

งบประมำณท่ีต้ังไว้เบิกจ่ำยตำมไตรมำส

รวมงบประมำณ

รำยละเอียดกำรเบิกจ่ำย แหล่งเงิน รวม ผู้รับผิดชอบ
งบประมำณ เงินจำก

หน่วยงำน
ภำยนอก

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงกำร
เงินรำยได้

1. จัดการเรียนการสอนตามวัตถุประสงค์
รายวิชา

กิจกรรม/กำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย ผลผลิต ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2566 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
 โครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำคปฏิบัติ ประจ ำปีงบประมำณ 2566 ภำควิชำกำรพยำบำลสูติศำสตร์
กิจกรรมท่ี 2 โครงกำรฝึกปฏิบัติกำรพยำบำลมำรดำทำรก1

รหัสโครงกำร FON-Edu-R01.3-2.2

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ ภำควิชำกำรพยำบำลสูติศำสตร์ ฝ่ำยวิชำกำร

ลักษณะ/ประเภทโครงกำร
• โครงกำรงำนประจ ำตำมพันธกิจด้ำนกำรผลิตบัณฑิต

ส่วนรำชกำร คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก

แผนงำนตำมพันธกิจ
 ด้ำนกำรผลิตและพัฒนำบุคลำกร
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ล ำดับท่ี 70

งบ
ด ำเนินงำน

งบเงินอุดหนุน งบลงทุน

เพ่ือจัดการเรียนการสอน
เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ

1. ร้อยละของ
นักศึกษาได้รับการฝึก
ประสบการณ์ตาม
วัตถุประสงค์รายวิชา
 2. ร้อยละของ
นักศึกษาท่ีมีผลการ
ประเมินผ่านเกณฑ์ท่ี
ก าหนด
 3.ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจของนักศึกษาต่อ
ประสิทธิภาพการสอน
 4. ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจต่อประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนการ
สอน

ปี 4รุ่น30
  (12 ก.ย.-27 

พ.ย.65)

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

(12 ก.ย. 
65-27 พ.ย.
65) ภาค
เรียนท่ี 2
ปี 4รุ่น 30

   103,925.00  103,925.00 อ. ทิติยา

             -   

1 2 3 4              -   

             -   

   103,925.00           -              -    103,925.00

งบประมำณท่ีต้ังไว้เบิกจ่ำยตำมไตรมำส

รวมงบประมำณ

รำยละเอียดกำรเบิกจ่ำย แหล่งเงิน รวม ผู้รับผิดชอ
บงบประมำณ เงิน

จำก
หน่วย
งำน

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงกำร
เงินรำยได้

1. จัดการเรียนการสอนตามวัตถุประสงค์
รายวิชา

กิจกรรม/กำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย ผลผลิต ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2566 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
 โครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำคปฏิบัติ ประจ ำปีงบประมำณ 2566 ภำควิชำกำรพยำบำลสูติศำสตร์
กิจกรรมท่ี 3 โครงกำรฝึกปฏิบัติกำรพยำบำลมำรดำทำรก 2 พย.1224

รหัสโครงกำร FON-Edu-R01.3-2.3

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ ภำควิชำกำรพยำบำลสูติศำสตร์ ฝ่ำยวิชำกำร

ลักษณะ/ประเภทโครงกำร
• โครงกำรงำนประจ ำตำมพันธกิจด้ำนกำรผลิตบัณฑิต

ส่วนรำชกำร คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก

แผนงำนตำมพันธกิจ
 ด้ำนกำรผลิตและพัฒนำบุคลำกร

1. ค่าตอบแทนแหล่งฝึก 67คนx75 บ.=  5,025บ.
2.ค่าปฐมนิเทศฝ่ายการพยาบาล (150บ.x2ชม.x2กลุ่มx4รพ)
 =2,400บ.
3. ค่าปฐมนิเทศแต่ละแผนก (150บ.x2ชม.x2กลุ่มx4รพ.x2
แผนก)= 4,800บ. 
4.ค่าสอนในคลีนิคพย/แม่จัน,พาน/ชค/(150x2ชม.3คร้ัง.x2
กล่มx 3รพ) =. 5,400 บ
ค่าสอนในคลีนิคชร(150x2ชม.x3คร้ัง.x2กลุ่มx1รพx2แผนก)
 =3,600 บ
รวมค่าสอนในคลีนิค = 9,000 บาท
5.ค่าท่ีพัก (4,500 บ.x4คนx2กลุ่ม) =36,000 บ.
6.ค่าเดินทางกลุ่ม2(1,000x3คน)+(1,300x1คน)= 4,300 บาท 
7ค่าเดินทางกลุ่ม3(1,000x4คน)= 4,000 บาท 
8.  ค่าเบ้ียเล้ียงกลุ่ม2 ชค. แม่จัน (20วันx240x 2คนx1กลุ่ม)
 = 9,600 บ.
   .ค่าเบ้ียเล้ียงกลุ่ม2 ชร (20วันx240x 2คนx1กลุ่ม) = 9,600
 บ.
9.ค่าเบ้ียเล้ียงกลุ่ม3 ชค. พาน (20วันx240x 2คนx1กลุ่ม) = 
9,600 บ.
   .ค่าเบ้ียเล้ียงกลุ่ม2 ชร (20วันx240x 2คนx1กลุ่ม) = 9,600
 บ.
รวมท้ังหมด   103,925 บาท
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ล ำดับท่ี 71

งบ
ด ำเนินงำน

งบเงินอุดหนุน งบลงทุน

เพ่ือจัดการเรียนการ
สอนเป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ

1. ร้อยละของ
นักศึกษาได้รับการฝึก
ประสบการณ์ตาม
วัตถุประสงค์รายวิชา
 2. ร้อยละของ
นักศึกษาท่ีมีผลการ
ประเมินผ่านเกณฑ์ท่ี
ก าหนด
 3.ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจของนักศึกษาต่อ
ประสิทธิภาพการสอน
 4. ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจต่อประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนการ
สอน

ปี 4รุ่น31
 11กย.66-30

กย.66

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

( 11กย.
66-30กย.66)
 ภาคเรียนท่ี 2
 ปี 4รุ่น31

1. ค่าตอบแทนแหล่งฝึก31 คนx75 บ.= 2,325
 บ.
 2.ค่าปฐมนิเทศฝ่ายการพยาบาล (150บ.x2ชม.
x4รพ) =1,200 บ.
 3. ค่าปฐมนิเทศแต่ละแผนก (150บ.x2ชม.x4
รพ.x2แผนก)= 2,400บ. 
 4.ค่าสอนในคลีนิคพย/ชค/แม่จัน(150x2ชม.3
คร้ัง.x3รพ) =. 2,700 บ
 ค่าสอนในคลีนิคชร(150x2ชม.x3คร้ัง.x1รพx2
แผนก) =1800 บ
 รวมค่าสอนในคลีนิค = 4,500 บาท
 5.ค่าท่ีพัก (4,500 บ.x4 คนx1กลุ่ม) =18,000
 บ.
 6.ค่าเดินทาง (1000 x3คนx1กลุ่ม)+(1300 x1
คนx1กลุ่ม)= 4300 บาท 
7.ค่าเบ้ียเล้ียง (20วันx240x 4คนx1กลุ่ม) = 
19,200 บ.
 รวมท้ังหมด  51,925 บาท

       51,925.00       51,925.00 อ. ทิติยา

                -   

1 2 3 4                 -   

        51,925.00                 -   

       51,925.00           -                 -         51,925.00

งบประมำณท่ีต้ังไว้เบิกจ่ำยตำมไตรมำส

รวมงบประมำณ

รำยละเอียดกำรเบิกจ่ำย แหล่งเงิน รวม ผู้รับผิดชอบ
งบประมำณ เงินจำก

หน่วยงำน
ภำยนอก

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงกำร
เงินรำยได้

1. จัดการเรียนการสอนตามวัตถุประสงค์
รายวิชา

กิจกรรม/กำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย ผลผลิต ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2566 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
 โครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำคปฏิบัติ ประจ ำปีงบประมำณ 2566 ภำควิชำกำรพยำบำลสูติศำสตร์
กิจกรรมท่ี 4 โครงกำรฝึกปฏิบัติกำรพยำบำลมำรดำทำรก 2 พย.1224

รหัสโครงกำร FON-Edu-R01.3-2.4

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ ภำควิชำกำรพยำบำลสูติศำสตร์ ฝ่ำยวิชำกำร

ลักษณะ/ประเภทโครงกำร
• โครงกำรงำนประจ ำตำมพันธกิจด้ำนกำรผลิตบัณฑิต

ส่วนรำชกำร คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก

แผนงำนตำมพันธกิจ
 ด้ำนกำรผลิตและพัฒนำบุคลำกร
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งบ
ด ำเนินง

งบเงินอุดหนุน งบลงทุน
เพ่ือจัดการเรียนการสอน
เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร

นักศึกษาช้ันปีท่ี 1
 รุ่นท่ี 34 จ านวน
 120 คน

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

27 มิ.ย. -16 
ต.ค. 66

1. ค่าตอบการสอนภาคทฤษฎี 15 สป.30 ช่ัวโมงๆ ละ 400 
บาท = 12,000 บาท
2. ค่าตอบแทนการสอนภาคทดลอง 30 ช่ัวโมงๆ ละ 200 
บาท* 2 กลุ่ม* 2 คน = 24,000 บาท
3. ค่าพาหนะเดินทางอาจารย์พิเศษ 200 บาท จ านวน 15 
คร้ัง* 2 คน = 6,000 บาท
4. ค่าศึกษาดูงานท่ีมหาวิทยาลัยพะเยา(ค่าบ ารุงอุปกรณ์) 
2,000 บาท
5. ค่าเหมารถรับ-ส่ง นักศึกษาไปทดลองท่ีมหาวิทยาลัย
พะเยา 10 คันๆ ละ 1,000 บาท= 10,000 บาท
6. ค่าล่วงเวลาเจ้าหน้าท่ีห้องทดลองของมหาวิทยาลัยแม่
พะเยา 300 บาท* 2 คน = 600 บาท
7. ค่าตอบแทนการสอนภาคทดลองท่ีมหาวิทยาลัยพะเยา 4 
ช่ัวโมง*200*10 คน= 8,000 บาท
8. ค่าอุปกรณ์การแพทย์ภาคทดลองท่ีมหาวิทยาลัยพะเยา 
2,000 บาท
รวมเป็นเงิน 64,600 บาท

     64,600.00      64,600.00 อ. เปรมฤดี

ช้ันปีท่ี 2 รุ่นท่ี 32
 จ านวน 105 คน

20 มิ.ย.-9 
ต.ค.65

               -   อ. นงนุช

นักศึกษาช้ันปีท่ี 2
 รุ่นท่ี 32 จ านวน
 105 คน

24 ต.ค.65- 
29 ม.ค.66

1.ค่าตอบแทนการสอนภาคทฤษฎี 30 ช่ัวโมงๆ ละ 400 บาท
 * 2 กลุ่ม 24,000 บาท
2.ค่าตอบแทนการสอนภาคทดลอง 60 ช่ัวโมงๆ ละ 200 
บาท * 2 กลุ่ม 24,000 บาท 
3.ค่าพาหนะเดินทางอาจารย์พิเศษมา 6 สัปดาห์ๆ ละ 3 วัน 
มาท้ังหมด 2 กลุ่ม (18 * 200) * 2 กลุ่ม 7,200 บาท
  รวมเป็นเงิน 55,200 บาท

     48,000.00   7,200.00      55,200.00 อ. กาญจนา

ผลผลิต

1. ร้อยละของ
นักศึกษาได้รับการ
จัดการเรียนการ
สอนตาม
วัตถุประสงค์รายวิชา
 2. ร้อยละของ
นักศึกษาท่ีมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนผ่านเกณฑ์ท่ี
ก าหนด
 3.ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจของนักศึกษา
ต่อประสิทธิภาพการ
สอน
 4. ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจต่อ
ประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการสอน

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2566 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
โครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำคทฤษฎี ประจ ำปีงบประมำณ 2566 ภำควิชำกำรพยำบำลผู้ใหญ่และผู้สูงอำยุ รหัสโครงกำร FON-Edu-R01.4-1

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ ภำควิชำกำรพยำบำลผู้ใหญ่และผู้สูงอำยุ ฝ่ำยวิชำกำร

ลักษณะ/ประเภทโครงกำร
• โครงกำรงำนประจ ำตำมพันธกิจด้ำนกำรผลิตบัณฑิต

ส่วนรำชกำร คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก

แผนงำนตำมพันธกิจ
 ด้ำนกำรผลิตและพัฒนำบุคลำกร

กิจกรรมท่ี 2 การจัดการเรียนการสอน 
วิชามโนมติ ทฤษฎี และกระบวนการ
พยาบาล
  (2 หน่วยกิต)

กิจกรรมท่ี 3 การจัดการเรียนการสอน 
วิชาภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ(3 หน่วยกิต)

รำยละเอียดกำรเบิกจ่ำย แหล่งเงิน รวม ผู้รับผิดชอบ
งบประมำณ เงิน

จำก
หน่วยงำ

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงกำร
เงินรำยได้

กิจกรรมท่ี 1 การจัดการเรียนการสอน 
วิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา(3 
หน่วยกิต)

กิจกรรม/กำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย
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งบ
ด ำเนินง

งบเงินอุดหนุน งบลงทุน

ผลผลิต ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2566 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
โครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำคทฤษฎี ประจ ำปีงบประมำณ 2566 ภำควิชำกำรพยำบำลผู้ใหญ่และผู้สูงอำยุ รหัสโครงกำร FON-Edu-R01.4-1

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ ภำควิชำกำรพยำบำลผู้ใหญ่และผู้สูงอำยุ ฝ่ำยวิชำกำร

ลักษณะ/ประเภทโครงกำร
• โครงกำรงำนประจ ำตำมพันธกิจด้ำนกำรผลิตบัณฑิต

ส่วนรำชกำร คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก

แผนงำนตำมพันธกิจ
 ด้ำนกำรผลิตและพัฒนำบุคลำกร

รำยละเอียดกำรเบิกจ่ำย แหล่งเงิน รวม ผู้รับผิดชอบ
งบประมำณ เงิน

จำก
หน่วยงำ

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงกำร
เงินรำยได้

กิจกรรม/กำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย

ช้ันปีท่ี 2 รุ่นท่ี 32
 จ านวน 105 คน

6 ก.พ.-28 
พ.ค.65

1.ค่าตอบแทนการสอนภาคทฤษฎี 4 ช่ัวโมงๆละ 400 บาท =
 1,600 บาท
  รวมเป็นเงิน 1,600 บาท

       1,600.00       1,600.00 ดร. ปรัศนี

ช้ันปีท่ี 2 รุ่นท่ี 32
 จ านวน 105 คน

24 ต.ค.65 - 
29 ม.ค.66

1.ค่าตอบแทนการสอนภาคทฤษฎี 3 ช่ัวโมงๆ ละ 400 บาท *
 2 กลุ่ม 2,400 บาท
  2. ค่าพาหนะเดินทางอาจารย์พิเศษ 100 กิโลเมตร * 4 
กม.* 2 คร้ัง*2 รอบ 1,600 บาท 
  รวมเป๋นเงิน 4,000 บาท

       2,400.00   1,600.00       4,000.00 อ. สมศรี

ช้ันปีท่ี 2 รุ่นท่ี 32
 จ านวน 105 คน

21 ก.พ.-12 
มิ.ย.65

1. ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ (ค่าสอน 9 ช่ัวโมง ช่ัวโมงละ 
๔๐๐ บาท) เป็นเงิน 3,600 บาท
2. ค่าเดินทาง (89 (ไป-กลับ 178) กิโลเมตร * 4 บาท * 3 
คน) เป็นเงิน 2,136 บาท
 รวมเป็นเงินท้ังหมด 5,736 บาท (ห้าพันเจ็ดร้อยสามสิบหก
บาทถ้วน)

       3,600.00   2,136.00       5,736.00 อ. ชลธิมา

ช้ันปีท่ี 2 รุ่นท่ี 33
 จ านวน 120 คน

20 มิ.ย.-9 
ต.ค.66

1. ค่าตอบแทนการสอนภาคทฤษฎี 45 ชม.ๆละ 400 บาท =
18,000 บาท
 2. ค่าสอนนอกเวลา extra lecture จ านวน 9 ช่ัวโมงๆละ 
400 บาท = 3,600 บาท
 3. ค่าพาหนะเดินทางอาจารย์พิเศษ 
3.1 ค่าพาหนะเดินทางอาจารย์พิเศษ(ม.พะเยา)จ านวน 7 
คร้ังๆ ละ 25x2x4=200 เป็นเงิน 1,400 บาท  3.2 รพ.เชียง
ค า จ านวน 2 คร้ังๆละ 520x2=1,040 บาท
3.3 รพ.จุน จ านวน 1 คร้ังๆละ 480x1=480 บาท  รวม 
2,920 บาท
รวมเป็นเงิน 24,520 บาท

     21,600.00   2,920.00      24,520.00 ดร. อรัญญา

ช้ันปีท่ี 3 รุ่นท่ี 31
 จ านวน 79 คน

14 พ.ย.65- ุ22
 ม.ค.66

               -   ดร. กฤตพัทธ์กิจกรรมท่ี 8 การจัดการเรียนการสอน 
วิชาวิจัยทางการพยาบาล (2 หน่วยกิต)

กิจกรรมท่ี 4 การจัดการเรียนการสอน 
วิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ (2 หน่วยกิต)

กิจกรรมท่ี 5 การจัดการเรียนการสอน 
วิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 1(3 หน่วยกิต)

กิจกรรมท่ี 6 การจัดการเรียนการสอน 
วิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 2(2 หน่วยกิต)

กิจกรรมท่ี 7 การจัดการเรียนการสอน 
วิชาพยาธิสรีรวิทยา (3 หน่วยกิต)
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ล ำดับท่ี 72

งบ
ด ำเนินง

งบเงินอุดหนุน งบลงทุน

ผลผลิต ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2566 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
โครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำคทฤษฎี ประจ ำปีงบประมำณ 2566 ภำควิชำกำรพยำบำลผู้ใหญ่และผู้สูงอำยุ รหัสโครงกำร FON-Edu-R01.4-1

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ ภำควิชำกำรพยำบำลผู้ใหญ่และผู้สูงอำยุ ฝ่ำยวิชำกำร

ลักษณะ/ประเภทโครงกำร
• โครงกำรงำนประจ ำตำมพันธกิจด้ำนกำรผลิตบัณฑิต

ส่วนรำชกำร คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก

แผนงำนตำมพันธกิจ
 ด้ำนกำรผลิตและพัฒนำบุคลำกร

รำยละเอียดกำรเบิกจ่ำย แหล่งเงิน รวม ผู้รับผิดชอบ
งบประมำณ เงิน

จำก
หน่วยงำ

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงกำร
เงินรำยได้

กิจกรรม/กำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย

               -   

1 2 3 4                -   

79,720 4,000 7,336 64,600                -   

   141,800.00           -    13,856.00        -      155,656.00

งบประมำณท่ีต้ังไว้เบิกจ่ำยตำมไตรมำส

รวมงบประมำณ



41

ล ำดับท่ี 73

งบ
ด ำเนินงำ

งบเงินอุดหนุน งบลงทุน
เพ่ือจัดการเรียนการ
สอนเป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ

1. ร้อยละของ
นักศึกษาได้รับการฝึก
ประสบการณ์ตาม
วัตถุประสงค์รายวิชา
 2. ร้อยละของ
นักศึกษาท่ีมีผลการ
ประเมินผ่านเกณฑ์ท่ี
ก าหนด
 3.ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจของนักศึกษาต่อ
ประสิทธิภาพการสอน
 4. ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจต่อประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนการ
สอน

นักศึกษาช้ันปีท่ี
 3 รุ่นท่ี 32 
จ านวน 105 คน

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

26 มิ.ย.
66-30 ต.ค.66

1.โรงพยาบาลพะเยา ปฐมนิเทศกลุ่มใหญ่ 
ฝ่ายการโรงพยาบาลพะเยา 150 บาท*2 
ช่ัวโมง *4 กลุ่ม 1200 บาท 
2. แผนกผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง หอผู้ป่วย
นอกและรพ.สต. (1 สัปดาห์/กลุ่ม) 
  2.1) ค่าตอบแทนการปฐมนิเทศหอผู้ป่วย
อายุรกรรมหญิง อายุรกรรมชาย หอผู้ป่วย
นอก รพ.สต. 150 บาท* 1 ช่ัวโมง* 16 
กลุ่ม*4 แห่ง 9600 บาท 
  2.2) ค่าตอบแทนการสอนในคลินิกของหอ
ผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง หอผู้ป่วยนอก รพ.สต.
 150 บาท* 1 ช่ัวโมง* 16 กลุ่ม*4 แห่ง =
9600 บาท 
  2.3) ค่าตอบแทนแหล่งฝึก 105 คน*75
บาท 7,875 บาท
  รวมเป็นเงิน 28,275 บาท

       28,275.00        28,275.00 อ.สิริสุดา เต
ชะวิเศษ

               -   
1 2 3 4                -   

        28,275.00                -   
       28,275.00           -                -          28,275.00

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2566 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
 โครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำคปฏิบัติ ประจ ำปีงบประมำณ 2566 ภำควิชำกำรพยำบำลผู้ใหญ่และผู้สูงอำยุ
กิจกรรมท่ี 1 โครงกำรฝึกปฏิบัติวิชำปฏิบัติกำรพยำบำลผู้สูงอำยุ (2 หน่วยกิต)

รหัสโครงกำร FON-Edu-R01.4-2.1

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ ภำควิชำกำรพยำบำลผู้ใหญ่และผู้สูงอำยุ ฝ่ำยวิชำกำร

ลักษณะ/ประเภทโครงกำร
• โครงกำรงำนประจ ำตำมพันธกิจด้ำนกำรผลิตบัณฑิต

ส่วนรำชกำร คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก

แผนงำนตำมพันธกิจ
 ด้ำนกำรผลิตและพัฒนำบุคลำกร

งบประมำณท่ีต้ังไว้เบิกจ่ำยตำมไตรมำส

รวมงบประมำณ

รำยละเอียดกำรเบิกจ่ำย แหล่งเงิน รวม ผู้รับผิดชอบ
งบประมำณ เงินจำก

หน่วยงำน
ภำยนอก

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงกำร
เงินรำยได้

1. จัดการเรียนการสอนตามวัตถุประสงค์
รายวิชา

กิจกรรม/กำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย ผลผลิต
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ล ำดับท่ี 74

งบ
ด ำเนินง

งบเงินอุดหนุน งบลงทุน
เพ่ือจัดการเรียนการ
สอนเป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ

1. ร้อยละของ
นักศึกษาได้รับการฝึก
ประสบการณ์ตาม
วัตถุประสงค์รายวิชา
 2. ร้อยละของ
นักศึกษาท่ีมีผลการ
ประเมินผ่านเกณฑ์ท่ี
ก าหนด
 3.ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจของนักศึกษาต่อ
ประสิทธิภาพการสอน
 4. ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจต่อประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนการ
สอน

นักศึกษาช้ันปีท่ี
 3 รุ่น 32 
จ านวน 105 คน

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

26 มิ.ย.
66-30 ก.ย.66

1. ค่าตอบแทนการฝึกภาคปฏิบัติท่ีมีอาจารย์ควบคุม 100 บาท*
105 คน*1 เดือน 10,500 บาท 
 2.ค่าตอบแทนการปฐมนิเทศฝ่ายการพยาบาล 150 บาท*2 
ชม.* 4 กลุ่ม 1,200 บาท
 3.ค่าตอบแทนการปฐมนิเทศหอผู้ป่วย 150 บาท*2 ชม.* 32 
กลุ่ม 9,600 บาท
 4. ค่าตอบแทนการสอนในคลินิกของหอผู้ป่วย 300 บาท* 32 
กลุ่มๆ ละ 2 คร้ัง 19,200 บาท
 5. ค่าตอบแทนการศึกษาดูงานแผนกไตเทียมและ CAPD 150 
บาท*2 ชม 16 กลุ่ม 4,800 บาท
 6.ค่าตอบแทนการศึกษาดูงานแผนกศัลยกรรมกระดูก 150 
บาท*2 ชม* 16 กลุ่ม 4,800 บาท
 7.ค่าตอบแทนการศึกษาดูงานแผนก EENT 150 บาท*2 ชม*16
 กลุ่ม 4,800 บาท
 8.ค่าตอบแทนการศึกษาดูงานแผนกนรีเวช 150 บาท*2 ชม*16
 กลุ่ม 4,800 บาท
 รวมเป็นเงิน 59,700 บาท

       59,700.00   59,700.00 อ.ปภัชญา 
ธัญปานสิน

          -   
1 2 3 4           -   

        59,700.00           -   
       59,700.00           -             -     59,700.00

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2566 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
 โครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำคปฏิบัติ ประจ ำปีงบประมำณ 2566 ภำควิชำกำรพยำบำลผู้ใหญ่และผู้สูงอำยุ
กิจกรรมท่ี 2 โครงกำรฝึกปฏิบัติวิชำปฏิบัติกำรพยำบำลผู้ใหญ่ 1 (3 หน่วยกิต)

รหัสโครงกำร FON-Edu-R01.4-2.2

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ ภำควิชำกำรพยำบำลผู้ใหญ่และผู้สูงอำยุ ฝ่ำยวิชำกำร

ลักษณะ/ประเภทโครงกำร
• โครงกำรงำนประจ ำตำมพันธกิจด้ำนกำรผลิตบัณฑิต

ส่วนรำชกำร คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก

แผนงำนตำมพันธกิจ
 ด้ำนกำรผลิตและพัฒนำบุคลำกร

งบประมำณท่ีต้ังไว้เบิกจ่ำยตำมไตรมำส

รวมงบประมำณ

รำยละเอียดกำรเบิกจ่ำย แหล่งเงิน รวม ผู้รับผิดชอบ
งบประมำณ เงิน

จำก
หน่วยง

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงกำร
เงินรำยได้

1. จัดการเรียนการสอนตามวัตถุประสงค์
รายวิชา

กิจกรรม/กำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย ผลผลิต
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ล ำดับท่ี 75

งบ
ด ำเนิน

งบเงินอุดหนุน งบลงทุน
เพ่ือจัดการเรียนการ
สอนเป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ

1. ร้อยละของ
นักศึกษาได้รับการฝึก
ประสบการณ์ตาม
วัตถุประสงค์รายวิชา
 2. ร้อยละของ
นักศึกษาท่ีมีผลการ
ประเมินผ่านเกณฑ์ท่ี
ก าหนด
 3.ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจของนักศึกษาต่อ
ประสิทธิภาพการสอน
 4. ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจต่อประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนการ
สอน

นักศึกษาช้ันปีท่ี
 3 รุ่น 31 
จ านวน 79 คน

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

13 มี.ค.
66-4 มิ.ย.66

1.ค่าตอนแทนการปฐมนิเทศฝ่ายการพยาบาลรพ.พะเยา 150 
บาท*2 ชม.* 3 กลุ่ม =900 บาท
2.ค่าตอบแทนการฝึกภาคปฏิบัติท่ีมีอาจารย์ควบคุม 100 บาท*
79 คน* 1 เดือน = 7,900 บาท
3.ค่าตอบแทนการปฐมนิเทศหอผู้ป่วย 150 บาท*2 ชม.* 24 
กลุ่ม = 7,200 บาท
4. ค่าตอบแทนการสอนในคลินิกของหอผู้ป่วย 150 บาท*2 ชม.*
 24 กลุ่ม =7,200 บาท
5. ค่าศึกษาดูงาน CVT unit 150 บาท*3 ชม*6 กลุ่ม =2,700 
บาท
6. ค่าศึกษาดูงาน Cath Lab unit 150 บาท*3 ชม*12 กลุ่ม =
5,400 บาท
7. ค่าบรรยายพิเศษ IC, Stroke, High alert drug 3 หัวข้อ*3 
กลุม*2 ชม.*150 บาท =2,700 บาท
8. ค่าเบ้ียเล้ียงอาจารย์ 4 คน*28 วันๆละ 240 บาท*3 เดือน =
80,640 บาท
9. ค่าเดินทางอาจารย์ 750 * 24 =18,000 บาท
10. ค่าท่ีพัก 4,500 บาท 4 คน 3 เดือน =54,000 บาท
รวมเป็นเงิน 186,640 บาท

  186,640.00  186,640.00 อ.วราภรณ์ 
ศรีจันทร์พาล

             -   

1 2 3 4              -   

   186,640.00              -   

  186,640.00           -             -    186,640.00

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2566 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
 โครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำคปฏิบัติ ประจ ำปีงบประมำณ 2566 ภำควิชำกำรพยำบำลผู้ใหญ่และผู้สูงอำยุ
กิจกรรมท่ี 3 โครงกำรฝึกปฏิบัติวิชำปฏิบัติกำรพยำบำลผู้ใหญ่ 2 (3 หน่วยกิต)

รหัสโครงกำร FON-Edu-R01.4-2.3

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ ภำควิชำกำรพยำบำลผู้ใหญ่และผู้สูงอำยุ ฝ่ำยวิชำกำร

ลักษณะ/ประเภทโครงกำร
• โครงกำรงำนประจ ำตำมพันธกิจด้ำนกำรผลิตบัณฑิต

ส่วนรำชกำร คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก

แผนงำนตำมพันธกิจ
 ด้ำนกำรผลิตและพัฒนำบุคลำกร

งบประมำณท่ีต้ังไว้เบิกจ่ำยตำมไตรมำส

รวมงบประมำณ

รำยละเอียดกำรเบิกจ่ำย แหล่งเงิน รวม ผู้รับผิดชอบ
งบประมำณ เงิน

จำก
หน่วยง

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงกำร
เงินรำยได้

1. จัดการเรียนการสอนตามวัตถุประสงค์
รายวิชา

กิจกรรม/กำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย ผลผลิต
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ล ำดับท่ี 76

งบ
ด ำเนินง

งบเงิน
อุดหนุน

งบลงทุน
เพ่ือจัดการเรียนการสอน
เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ

1. ร้อยละของนักศึกษา
ได้รับการฝึก
ประสบการณ์ตาม
วัตถุประสงค์รายวิชา
 2. ร้อยละของ
นักศึกษาท่ีมีผลการ
ประเมินผ่านเกณฑ์ท่ี
ก าหนด
 3.ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจของนักศึกษาต่อ
ประสิทธิภาพการสอน
 4. ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจต่อประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนการสอน

นักศึกษาช้ันปีท่ี 4
 รุ่นท่ี 30 จ านวน
 99 คน

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

26 ธ.ค.
65-15 ม.ค.
66

1.ค่าปฐมนิเทศ ฝ่ายการพยาบาล จ านวน 4 ช่ัวโมง *150 บาท
 *6 โรงพยาบาล = 3600 บาท
2.ค่าตอบแทนการฝึกภาคปฏิบัติ(ไม่มีอาจารย์ควบคุม/
preceptor on duty) จ านวน 75 ต่อนักศึกษา 1 คนๆละ 3 
สัปดาห์ (75*3*99) เป็นเงิน 22,275 บาท
3. ค่าตอบแทน สอนในคลินิกช่ัวโมงละ 150 บาท จ านวน 2 
ช่ัวโมง ต่อสัปดาห์ (150*2*3*25) เป็นเงิน 22,500บาท
4. ค่าตอบแทนค่าปฐมนิเทศ ของหอผู้ป่วย ช่ัวโมงละ 150 บาท 
จ านวน 2 ช่ัวโมง จ านวน 25 หอผู้ป่วย เป็นเงิน 7,500 บาท
 5. ค่าเบ้ียเล้ียงอาจารย์และพขร. (อาจารย์ 2 คน และพนักงาน
ขับรถ) ประสานแผนฝึก จ านวน 3 วัน จ านวน 3 คน คนละ 240
 บาท เป็นเงิน 2,160 บาท
 6.ค่าเบ้ียเล้ียงอาจารย์และพขร. (อาจารย์ 2 คน และพนักงาน
ขับรถ) นิเทศแต่ละแหล่งฝึก จ านวน 3 วัน จ านวน 3 คน คนละ
 240 บาท เป็นเงิน 2,160 บาท 
 รวม เป็นเงิน ท้ังส้ิน 60,195 บาท

   60,195.00       60,195.00 อ.กานต์รวี กัน
ค า

                -   

1 2 3 4                 -   

   60,195.00                 -   

   60,195.00           -             -         60,195.00

ผลผลิต ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2566 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
 โครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำคปฏิบัติ ประจ ำปีงบประมำณ 2566 ภำควิชำกำรพยำบำลผู้ใหญ่และผู้สูงอำยุ
กิจกรรมท่ี 4 โครงกำรฝึกปฏิบัติวิชำ Professional Elective

รหัสโครงกำร FON-Edu-R01.4-2.4

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ ภำควิชำกำรพยำบำลผู้ใหญ่และผู้สูงอำยุ ฝ่ำยวิชำกำร

ลักษณะ/ประเภทโครงกำร
• โครงกำรงำนประจ ำตำมพันธกิจด้ำนกำรผลิตบัณฑิต

ส่วนรำชกำร คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก

แผนงำนตำมพันธกิจ
 ด้ำนกำรผลิตและพัฒนำบุคลำกร

งบประมำณท่ีต้ังไว้เบิกจ่ำยตำมไตรมำส

รวมงบประมำณ

รำยละเอียดกำรเบิกจ่ำย แหล่งเงิน รวม ผู้รับผิดชอบ
งบประมำณ เงิน

จำก
หน่วยง

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงกำร
เงินรำยได้

1. จัดการเรียนการสอนตามวัตถุประสงค์
รายวิชา

กิจกรรม/กำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย
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ล ำดับท่ี 77

งบ
ด ำเนินงำน

งบเงินอุดหนุน งบลงทุน
กิจกรรมท่ี 1 การ
เตรียมความพร้อม
ผู้ส าเร็จการศึกษา
 กลุ่มเป้าหมาย 
110 คน
 1. นักศึกษาช้ันปี
ท่ี 4= 99 คน
 2. อาจารย์และ
เจ้าหน้าท่ี 11 คน

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

7-10 มีค 66 กิจกรรมท่ี 1 การเตรียมความ
พร้อมผู้ส าเร็จการศึกษา
 1) ค่าตอบแทนวิทยากร(ภาค
ราชการ) จ านวน  16 ช่ัวโมง*600
 บาท = 9,600 บาท 
2. ค่าตอบแทนวิทยากร
(ภาคเอกชน) จ านวน  8 ช่ัวโมง*
1,200 บาท =9,600 บาท
 3) ค่าเดินทางวิทยากร = 6,000
 บาท
 4) ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
จ านวน 110 คน * 35 บาท* 6 
ม้ือ = 23,100 บาท
 5) ค่าอาหาร จ านวน 110 คน*
100 บาท*3 ม้ือ = 33,000 บาท
 รวม 81,300 บาท

        81,300.00          81,300.00

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2566 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
รหัสโครงกำร FON-Edu-R07.3

ส่วนรำชกำร คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ งำนพัฒนำนักศึกษำ ฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำและท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม
โครงกำรเตรียมควำมพร้อมนักศึกษำก่อนส ำเร็จกำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

แผนงำนตำมพันธกิจ
 ด้ำนกำรผลิตและพัฒนำบุคลำกร

ลักษณะ/ประเภทโครงกำร
• โครงกำรงำนประจ ำตำมพันธกิจด้ำนกำรผลิตบัณฑิต

ตัวช้ีวัดโครงกำรวัตถุประสงค์

1. จัดประชุม/อบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อน
ส าเร็จการศึกษา
 2. จัดพิธีส าเร็จการศึกษาและมอบใบสัมฤทธ์ิ
ผลทางการเรียน (Transcript)

1. เพ่ือให้นักศึกษาได้
แนวทางในการเตรียมตัว
เพ่ือท่ีจะไปการปฏิบัติงาน
 2. เพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพ
เชิงวิชาชีพและการดูแล
ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
 3. เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้
ตามกรอบTQF (2 ด้าน) 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม
ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
 4. เพ่ือเสริมสร้างความ
ผูกพันและสัมพันธภาพท่ีดี
ระหว่างนักศึกษา
คณาจารย์เจ้าหน้าท่ีของ
วิทยาลัยพยาบาลฯพะเยา

ดร. นันทิกา 
อนันต์ชัยพัทธ

นา

รวม ผู้รับผิดชอบรำยละเอียดกำรเบิกจ่ำย แหล่งเงิน
งบประมำณ

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

ผลผลิตกลุ่มเป้ำหมำย
เงินรำยได้ เงินจำก

หน่วยงำน
ภำยนอก

กิจกรรม/กำรด ำเนินงำน

1. คะแนนเฉล่ียความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ
 2. ร้อยละของผู้เข้าร่วม
โครงการได้แนวทางใน
การเตรียมตัวเพ่ือท่ีจะ
ไปการปฏิบัติงานและมี
การพัฒนาบุคลิกภาพ
เชิงวิชาชีพ
 3. คะแนนเฉล่ียการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตาม
กรอบTQF (2 ด้าน)
ด้านคุณธรรมจริยธรรม
ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
 4. ร้อยละของผู้เข้าร่วม
โครงการถอดบทเรียน
การเกิดประโยชน์และ
สร้างคุณค่าในเร่ือง
สร้างความผูกพันและ
สัมพันธภาพท่ีดีระหว่าง
นักศึกษาและคณาจารย์
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งบ
ด ำเนินงำน

งบเงินอุดหนุน งบลงทุน

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2566 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
รหัสโครงกำร FON-Edu-R07.3

ส่วนรำชกำร คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ งำนพัฒนำนักศึกษำ ฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำและท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม
โครงกำรเตรียมควำมพร้อมนักศึกษำก่อนส ำเร็จกำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

แผนงำนตำมพันธกิจ
 ด้ำนกำรผลิตและพัฒนำบุคลำกร

ลักษณะ/ประเภทโครงกำร
• โครงกำรงำนประจ ำตำมพันธกิจด้ำนกำรผลิตบัณฑิต

ตัวช้ีวัดโครงกำรวัตถุประสงค์ รวม ผู้รับผิดชอบรำยละเอียดกำรเบิกจ่ำย แหล่งเงิน
งบประมำณ

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

ผลผลิตกลุ่มเป้ำหมำย
เงินรำยได้ เงินจำก

หน่วยงำน
ภำยนอก

กิจกรรม/กำรด ำเนินงำน

 กิจกรรมท่ี 2 
พิธีส าเร็จ
การศึกษา
 กลุ่มเป้าหมาย 
170 คน
 1. นักศึกษา
ช้ันปีท่ี 4 
จ านวน 99 คน
 2. อาจารย์และ
เจ้าหน้าท่ี 
จ านวน 51 คน
 3. อาจารย์
พิเศษ จ านวน 
20 คน

กิจกรรมท่ี 2 พิธีส าเร็จการศึกษา
 1) ค่าตกแต่งสถานท่ี 12,000 
บาท
 2) ค่าอาหารผู้เข้าร่วมพิธี จ านวน
 170 คน*100 บาท*1 ม้ือ = 
17,000 บาท
 3) ค่าวัสดุ= 6,000 บาท 
 รวม 35,000 บาท

        35,000.00          35,000.00

                 -   
1 2 3 4                  -   

 116,300.00                  -   
               -           -         116,300.00         116,300.00

1. จัดประชุม/อบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อน
ส าเร็จการศึกษา
 2. จัดพิธีส าเร็จการศึกษาและมอบใบสัมฤทธ์ิ
ผลทางการเรียน (Transcript)

1. เพ่ือให้นักศึกษาได้
แนวทางในการเตรียมตัว
เพ่ือท่ีจะไปการปฏิบัติงาน
 2. เพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพ
เชิงวิชาชีพและการดูแล
ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
 3. เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้
ตามกรอบTQF (2 ด้าน) 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม
ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
 4. เพ่ือเสริมสร้างความ
ผูกพันและสัมพันธภาพท่ีดี
ระหว่างนักศึกษา
คณาจารย์เจ้าหน้าท่ีของ
วิทยาลัยพยาบาลฯพะเยา

ดร. นันทิกา 
อนันต์ชัยพัทธ

นา

รวมงบประมำณ

งบประมำณท่ีต้ังไว้เบิกจ่ำยตำมไตรมำส

1. คะแนนเฉล่ียความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ
 2. ร้อยละของผู้เข้าร่วม
โครงการได้แนวทางใน
การเตรียมตัวเพ่ือท่ีจะ
ไปการปฏิบัติงานและมี
การพัฒนาบุคลิกภาพ
เชิงวิชาชีพ
 3. คะแนนเฉล่ียการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตาม
กรอบTQF (2 ด้าน)
ด้านคุณธรรมจริยธรรม
ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
 4. ร้อยละของผู้เข้าร่วม
โครงการถอดบทเรียน
การเกิดประโยชน์และ
สร้างคุณค่าในเร่ือง
สร้างความผูกพันและ
สัมพันธภาพท่ีดีระหว่าง
นักศึกษาและคณาจารย์
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ล ำดับท่ี 78

งบ
ด ำเนินงำน

งบเงินอุดหนุน งบลงทุน
 1. เพ่ือเสริมสร้างความ
ผูกพันและสัมพันธภาพท่ีดี
ระหว่างนักศึกษา 
คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี
 2. เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้
ตามกรอบ TQF (2 ด้าน) 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
 3. เพ่ืออนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน

1. ร้อยละของนักศึกษาท่ี
ได้เข้าร่วมโครงการ แสดง
ความรู้สึก ความรักความ
ผูกพันระหว่างนักศึกษา 
และคณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี
2. คะแนนเฉล่ียผลการ
ประเมินความคิดเห็นต่อ
การได้รับการพัฒนา
คุณลักษณะตามกรอบ 
TQF ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
3. คะแนนเฉล่ียผลการ
ประเมินความคิดเห็นต่อ
การได้รับการพัฒนา
คุณลักษณะตามกรอบ 
TQF ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
4. ร้อยละของนักศึกษาท่ี
ได้เข้าร่วมโครงการ

กลุ่มเป้าหมาย 516
 คน
 1) นักศึกษา 
จ านวน 424 คน
 2) อาจารย์และ
เจ้าหน้าท่ี 92 คน

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

31 กค.66 - 6
 ส.ค.66

1) ค่าอาหาร 516 คน*100 
บ.*1 ม้ือ =51,600บาท
2) ค่าวัสดุ= 4,400 บ.

 รวมเงินโครงการ 56,000 บาท

        56,000.00          56,000.00 อ.กาญจนา  
สาใจ

                    -   

1 2 3 4                     -   

        56,000.00                     -   

               -           -           56,000.00          56,000.00

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2566 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
โครงกำรสำนสำยใยร้ัวร่มสัก รหัสโครงกำร FON-Edu-R07.2

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ งำนพัฒนำนักศึกษำ ฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำและท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม
ลักษณะ/ประเภทโครงกำร
• โครงกำรงำนประจ ำตำมพันธกิจด้ำนกำรผลิตบัณฑิต

ส่วนรำชกำร คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
แผนงำนตำมพันธกิจ
 ด้ำนกำรผลิตและพัฒนำบุคลำกร

งบประมำณท่ีต้ังไว้เบิกจ่ำยตำมไตรมำส

รวมงบประมำณ

รำยละเอียดกำรเบิกจ่ำย แหล่งเงิน รวม ผู้รับผิดชอบ
งบประมำณ เงินจำก

หน่วยงำน
ภำยนอก

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงกำร
เงินรำยได้

1.กิจกรรมพ่ีสอนน้อง (กฏระเบียบ มารยาทการ
อยู่ร่วมกัน)
2.กิจกรรมห่มผ้าพระธาตุ
3.กิจกรรม Freshy day & Night

กิจกรรม/กำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย ผลผลิต
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ล ำดับท่ี 79

งบ
ด ำเนินงำน

งบเงินอุดหนุน งบลงทุน
1. เพ่ือส่งเสริมการออก
ก าลังกายเพ่ือสุขภาพ
 2. เพ่ือเสริมสร้างความ
ผูกพันและสัมพันธภาพท่ีดี
ระหว่างนักศึกษา 
คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี
 3. เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้
ตามกรอบ TQF (2 ด้าน) 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
 4. เพ่ือส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
ด้านความคิดสร้างสรรค์

1. ร้อยละของนักศึกษาท่ี
เข้าร่วมโครงการสะท้อน
คิดเก่ียวกับการจัด
โครงการ การพัฒนาการ
ส่งเสริมสุขภาพ และ การ
พัฒนาสัมพันธภาพท่ีดี
ระหว่างนักศึกษา 
คณาจารย์ และเจ้าหน้าท่ี 
 2. คะแนนเฉล่ียการ
ได้รับการพัฒนาการ
เรียนรู้ตามกรอบ TQF (2
 ด้าน) ด้านคุณธรรม
จริยธรรม ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
 3. จ านวนผลงานท่ีแสดง
ถึงความคิดสร้างสรรค์

กลุ่มเป้าหมาย 516
 คน
 1) นักศึกษา 
จ านวน 424 คน
 2) อาจารย์และ
เจ้าหน้าท่ี 92 คน

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

31 กค.66 - 6
 ส.ค.66

1) ค่าอาหาร 516 คน*100 บ.*1
 ม้ือ = 51,600บาท
 2) ค่าอาหารว่าง 516 คน*35
บ.*2ม้ือ = 36,120 บาท
 3) ค่าอุปกรณ์กีฬา = 15,000 
บาท
4) ค่าวัสดุ = 4,280 บาท

 รวมเงินโครงการ 107,000 บาท

      107,000.00         107,000.00 อ.สุภาภรณ์ 
นันตา

                    -   

1 2 3 4                     -   

      107,000.00                     -   

               -           -         107,000.00         107,000.00

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2566 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
โครงกำรกีฬำเช่ือมสัมพันธ์ครอบครัวร้ัวร่มสัก รหัสโครงกำร  FON-Edu-R08.1

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ งำนพัฒนำนักศึกษำ ฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำและท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม
ลักษณะ/ประเภทโครงกำร
• โครงกำรงำนประจ ำตำมพันธกิจด้ำนกำรผลิตบัณฑิต

ส่วนรำชกำร คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
แผนงำนตำมพันธกิจ
 ด้ำนกำรผลิตและพัฒนำบุคลำกร

งบประมำณท่ีต้ังไว้เบิกจ่ำยตำมไตรมำส

รวมงบประมำณ

รำยละเอียดกำรเบิกจ่ำย แหล่งเงิน รวม ผู้รับผิดชอบ
งบประมำณ เงินจำก

หน่วยงำน
ภำยนอก

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงกำร
เงินรำยได้

1. จัดการแข่งขันกีฬาภายในสถาบันระหว่าง
อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และนักศึกษาพยาบาล
2. จัดประกวดความคิดสร้างสรรค์การออกแบบ
ขบวนนักกีฬาและกองเชียร์

กิจกรรม/กำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย ผลผลิต
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ล ำดับท่ี 80

งบ
ด ำเนินงำน

งบเงินอุดหนุน งบลงทุน
1. เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติ
การสโมสรนักศึกษา 
 2. เพ่ือให้ความรู้ด้านการ
น าประกันคุณภาพ
การศึกษามาใช้ในการ
บริหารงานสโมสรนักศึกษา
 3. เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 ด้านภาวะ
ผู้น าและความรับผิดชอบ

1. ร่างแผนปฏิบัติการ
สโมสรนักศึกษา 
 2. ร้อยละของ
นักศึกษาท่ีมีความรู้
เร่ืองการท าแผนและ
การประกันคุณภาพ
การศึกษาตามเกณฑ์
การประเมิน
 3. คะแนนเฉล่ียการ
ได้รับพัฒนาศักยภาพ
ทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 ด้าน
ภาวะผู้น าและความ
รับผิดชอบ

กลุ่มเป้าหมาย 42
 คน 
 1) สโมสร
นักศึกษา จ านวน 
15 คน
 2) ตัวแทนชมรม 
ชมรมละ 2 คน 
จ านวน 12 คน
 3) ประธานและ
รองประธานช้ันปี 
จ านวน 8 คน
 4) อาจารย์และ
เจ้าหน้าท่ี 7 คน

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

29-30 เม.ย. 
66

1) ค่าอาหาร 42 คน*100บ.* 2
 ม้ือ = 8,400 บาท 
 2) ค่าอาหารว่าง 42คน*35
บ.*4 ม้ือ= 5,880 บาท 
 3) ค่าวัสดุ= 1000 บาท
 
 รวมเงิน 15,280 บาท

        15,280.00          15,280.00

                    -   

1 2 3 4                     -   

   15,280.00                     -   

               -           -           15,280.00          15,280.00

ผลผลิต ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2566 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
โครงกำรพัฒนำแผนงำนสโมสรนักศึกษำ รหัสโครงกำร FON-Edu-R08.2

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ งำนพัฒนำนักศึกษำ ฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำและท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม
ลักษณะ/ประเภทโครงกำร
• โครงกำรงำนประจ ำตำมพันธกิจด้ำนกำรผลิตบัณฑิต

ส่วนรำชกำร คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
แผนงำนตำมพันธกิจ
 ด้ำนกำรผลิตและพัฒนำบุคลำกร

ดร. นันทิกา 
อนันต์ชัยพัทธ

นา

งบประมำณท่ีต้ังไว้เบิกจ่ำยตำมไตรมำส

รวมงบประมำณ

รำยละเอียดกำรเบิกจ่ำย แหล่งเงิน รวม ผู้รับผิดชอบ
งบประมำณ เงินจำก

หน่วยงำน
ภำยนอก

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงกำร
เงินรำยได้

1. ประชุมคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาในการ
จัดท าแผนงานสโมสรนักศึกษา

กิจกรรม/กำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย
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ล ำดับท่ี 81

งบ
ด ำเนินงำน

งบเงินอุดหนุน งบลงทุน
        56,400.00       56,400.00 อ. สุภาภรณ์ 

นันตา

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2566 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
โครงกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะนักศึกษำกับสหวิชำชีพ รหัสโครงกำร FON-Edu-S05.2-2

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ งำนพัฒนำนักศึกษำ ฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำและท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม
ลักษณะ/ประเภทโครงกำร
• โครงกำรงำนประจ ำตำมพันธกิจด้ำนกำรผลิตบัณฑิต

ส่วนรำชกำร คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
แผนงำนตำมพันธกิจ
 ด้ำนกำรผลิตและพัฒนำบุคลำกร

รำยละเอียดกำรเบิกจ่ำย แหล่งเงิน รวม ผู้รับผิดชอบ
งบประมำณ เงินจำก

หน่วยงำน
ภำยนอก

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงกำร
เงินรำยได้

กิจกรรม/กำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย ผลผลิต ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

7-9 กค. 66  -กิจกรรมประชุม
1.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
 40คน × 35 บาท × 2 ม้ือ=
2,400บาท
- กิจกรรมออกค่าย
1.ค่าหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
80คน × 35 บาท × 4 ม้ือ=
11,200บาท
2.ค่าอาหารกลางวันและ
อาหารเย็น 80คน × 100 
บาท  × 4 ม้ือ=32,000บาท
3 ค่ายานพาหนะ (เหมาเป็น
คัน คัน ละ 600 บาท*8 คัน)
 =  4,800 บาท
4.ค่าวัสดุ =6,000 บาท
รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 56,400 
บาท 

1.เพ่ือสร้างเครือข่าย
การท างานร่วมกับสห
สาขาวิชาชีพ
2. เพ่ือพัฒนาทักษะ 
TPE
3. เพ่ือส่งเสริมการ
เรียนรู้ตามกรอบ TQF 
และพัฒนาศักยภาพ
ทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 
และอัตลักษณ์ของ
นักศึกษา (SHAPE)     
     

1. จ านวนสหสาขา
วิชาชีพท่ีเข้าร่วม
โครงการ              
 2. ร้อยละของ
นักศึกษาท่ีถอด
บทเรียนการเรียนรู้
เร่ืองความร่วมมือ 
ความสามัคคี และ
การแลกเปล่ียน
ระหว่างสหสาขา
วิชาชีพ 
3. คะแนนเฉล่ียการ
ได้รับการพัฒนาการ
เรียนรู้ตามกรอบ 
TQFและพัฒนา
ศักยภาพทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 
21 และอัตลักษณ์
ของนักศึกษา
4. คะแนนเฉล่ีย
ความคิดเห็นของ
อาจารย์ต่อการ
พัฒนานักศึกษาผล
การเรียนรู้ตามกรอบ
 TQF และพัฒนา
ศักยภาพทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 
21 และอัตลักษณ์
ของนักศึกษา

1.จัดประชุมวางแผนการด าเนินงาน
2. จัดกิจกรรมการดูแลกลุ่มผู้สูงอายุติด
เตียงและกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งในชุมชน  โดย
มีการจัดกิจกรรมการให้ความรู้ในการ
ดูแลตนเองของผู้สูงอายุ และการลงชุมชน
เพ่ือติดตามเย่ียมและพัฒนานวัตกรรมใน
การดูแลกลุ่มผู้สูงอายุติดเตียงและกลุ่ม
ผู้ป่วยมะเร็งในชุมชน

1. นักศึกษาและ
อาจารย์วิทยาลัย
พยาบาลบรม
ราชชนนี พะเยา 
จ านวน 32 คน
2. นักศึกษาและ
อาจารย์คณะ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์และ
ศิลปกรรมศาสตร์
 มหาวิทยาลัย
พะเยา จ านวน 
12 คน
3. นักศึกษาและ
อาจารย์
คณะแพทย์
ศาสตร์ สาขา
การแพทย์แผน
ไทยประยุกต์ 
มหาวิทยาลัย
พะเยา จ านวน 
12 คน
4. นักศึกษาและ
อาจารย์คณะ
นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
พะเยา จ านวน 
12 คน
5. นักศึกษาและ
อาจารย์คณะ
วิศวกรรมศาสตร์
 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา 
เชียงรายจ านวน 
12 คน
  รวมท้ังส้ิน
จ านวน 80 คน

1.≥ 3 สาขา
วิชาชีพ
 2.≥ ร้อยละ 80 
 3.≥  3.51 
4.≥  3.51
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ล ำดับท่ี 81

งบ
ด ำเนินงำน

งบเงินอุดหนุน งบลงทุน

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2566 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
โครงกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะนักศึกษำกับสหวิชำชีพ รหัสโครงกำร FON-Edu-S05.2-2

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ งำนพัฒนำนักศึกษำ ฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำและท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม
ลักษณะ/ประเภทโครงกำร
• โครงกำรงำนประจ ำตำมพันธกิจด้ำนกำรผลิตบัณฑิต

ส่วนรำชกำร คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
แผนงำนตำมพันธกิจ
 ด้ำนกำรผลิตและพัฒนำบุคลำกร

รำยละเอียดกำรเบิกจ่ำย แหล่งเงิน รวม ผู้รับผิดชอบ
งบประมำณ เงินจำก

หน่วยงำน
ภำยนอก

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงกำร
เงินรำยได้

กิจกรรม/กำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย ผลผลิต ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

                 -   
1 2 3 4                  -   

        56,400.00                  -   
               -           -        56,400.00       56,400.00

งบประมำณท่ีต้ังไว้เบิกจ่ำยตำมไตรมำส

รวมงบประมำณ

7-9 กค. 66  -กิจกรรมประชุม
1.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
 40คน × 35 บาท × 2 ม้ือ=
2,400บาท
- กิจกรรมออกค่าย
1.ค่าหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
80คน × 35 บาท × 4 ม้ือ=
11,200บาท
2.ค่าอาหารกลางวันและ
อาหารเย็น 80คน × 100 
บาท  × 4 ม้ือ=32,000บาท
3 ค่ายานพาหนะ (เหมาเป็น
คัน คัน ละ 600 บาท*8 คัน)
 =  4,800 บาท
4.ค่าวัสดุ =6,000 บาท
รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 56,400 
บาท 

1.เพ่ือสร้างเครือข่าย
การท างานร่วมกับสห
สาขาวิชาชีพ
2. เพ่ือพัฒนาทักษะ 
TPE
3. เพ่ือส่งเสริมการ
เรียนรู้ตามกรอบ TQF 
และพัฒนาศักยภาพ
ทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 
และอัตลักษณ์ของ
นักศึกษา (SHAPE)     
     

1. จ านวนสหสาขา
วิชาชีพท่ีเข้าร่วม
โครงการ              
 2. ร้อยละของ
นักศึกษาท่ีถอด
บทเรียนการเรียนรู้
เร่ืองความร่วมมือ 
ความสามัคคี และ
การแลกเปล่ียน
ระหว่างสหสาขา
วิชาชีพ 
3. คะแนนเฉล่ียการ
ได้รับการพัฒนาการ
เรียนรู้ตามกรอบ 
TQFและพัฒนา
ศักยภาพทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 
21 และอัตลักษณ์
ของนักศึกษา
4. คะแนนเฉล่ีย
ความคิดเห็นของ
อาจารย์ต่อการ
พัฒนานักศึกษาผล
การเรียนรู้ตามกรอบ
 TQF และพัฒนา
ศักยภาพทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 
21 และอัตลักษณ์
ของนักศึกษา

1.จัดประชุมวางแผนการด าเนินงาน
2. จัดกิจกรรมการดูแลกลุ่มผู้สูงอายุติด
เตียงและกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งในชุมชน  โดย
มีการจัดกิจกรรมการให้ความรู้ในการ
ดูแลตนเองของผู้สูงอายุ และการลงชุมชน
เพ่ือติดตามเย่ียมและพัฒนานวัตกรรมใน
การดูแลกลุ่มผู้สูงอายุติดเตียงและกลุ่ม
ผู้ป่วยมะเร็งในชุมชน

1. นักศึกษาและ
อาจารย์วิทยาลัย
พยาบาลบรม
ราชชนนี พะเยา 
จ านวน 32 คน
2. นักศึกษาและ
อาจารย์คณะ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์และ
ศิลปกรรมศาสตร์
 มหาวิทยาลัย
พะเยา จ านวน 
12 คน
3. นักศึกษาและ
อาจารย์
คณะแพทย์
ศาสตร์ สาขา
การแพทย์แผน
ไทยประยุกต์ 
มหาวิทยาลัย
พะเยา จ านวน 
12 คน
4. นักศึกษาและ
อาจารย์คณะ
นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
พะเยา จ านวน 
12 คน
5. นักศึกษาและ
อาจารย์คณะ
วิศวกรรมศาสตร์
 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา 
เชียงรายจ านวน 
12 คน
  รวมท้ังส้ิน
จ านวน 80 คน

1.≥ 3 สาขา
วิชาชีพ
 2.≥ ร้อยละ 80 
 3.≥  3.51 
4.≥  3.51
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ล ำดับท่ี 82

งบ
ด ำเนินงำน

งบเงินอุดหนุน งบลงทุน
1.เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้
 ความเข้าใจ ในการเล้ียง
สุนัข ลดความเส่ียงต่อการ
เกิดโรคพิษสุนัขบ้า ท้ังใน
คนและสัตว์ กระตุ้นให้
ประชาชนต่ืนตัว ต่อการ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
และป้องกัน ควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า
2. เพ่ือให้เกิดเครือข่าย
ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายในและภายนอก เพ่ือ
ให้บริการวิชาการแก่สังคม 
ในการพัฒนาชุมชน ให้มี
ความเข้มแข็ง ปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้าอย่าง
ย่ังยืน

1. จ านวนรายวิชาท่ีมี
การบูรณาการเน้ือหาท่ี
ทันสมัย เร่ืองโรคพิษ
สุนัขบ้า
2. จ านวนกิจกรรมท่ีมี
การบูรณาการกับงาน
บริการวิชาการ
3. จ านวนชุมชน
เป้าหมายท่ีมีการจัด
โครงการ
4. จ านวนภาคี เครือข่าย
 / หน่วยงาน ความ
ร่วมมือในการบริการ
วิชาการ
 5. ร้อยละประชาชนท่ี
เข้าร่วมโครงการ มีความ
เข้าใจเก่ียวกับโรคพิษ
สุนัขบ้า

1. อาจารย์ 
เจ้าหน้าท่ี  วพบ 
พะเยา จ านวน 10
 คน
2. นักศึกษา วพบ
 พะเยา จ านวน 
150 คน
3. ประชาชนใน
ชุมชน เขตพ้ืนท่ี
จังหวัดพะเยา 
จ านวน 200 คน
รวม 360 คน

1. อย่างน้อย 1 
รายวิชา
2. อย่างน้อย 1 
กิจกรรม 
3. อย่างน้อย 1 
ชุมชน 
4. มากกว่าหรือ
เท่ากับ 2 หน่วยงาน
5. มากกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ 80

ต.ค. 65 ถึง 
ก.ย.66

1. ค่าอาหารว่าง และอาหาร
กลางวัน จ านวน 150 คน ม้ือ
ละ 100 บาท 1ม้ือ = 15,000 
บาท
2. ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าถ่าย
เอกสาร= 5,000 บาท
รวม 20,000 บาท

       20,000.00       20,000.00 อ.กาญจนา  
สาใจ

                 -   
1 2 3 4                  -   

   10,000.00    10,000.00                  -   
     20,000.00         -                   -         20,000.00

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2566 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
โครงกำรสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยตำมพระปณิธำณศำสตรจำรย์ ดร.สมเด็จพระน้องนำงเธอเจ้ำฟ้ำฐุฬำภรณวลัยลักษณ์ อัครำช
กุมำรี กรมพระศรีสว่ำงควัฒนวรขัติยรำชนำรี ผ่ำนกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ

รหัสโครงกำร FON-Ser-R15

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ งำนพัฒนำนักศึกษำ ฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำและท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม
ลักษณะ/ประเภทโครงกำร
• โครงกำรงำนประจ ำตำมพันธกิจด้ำนกำรผลิตบัณฑิต

ส่วนรำชกำร คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
แผนงำนตำมพันธกิจ
• ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม

งบประมำณท่ีต้ังไว้เบิกจ่ำยตำมไตรมำส

รวมงบประมำณ

รำยละเอียดกำรเบิกจ่ำย แหล่งเงิน รวม ผู้รับผิดชอบ
งบประมำณ เงินจำก

หน่วยงำน
ภำยนอก

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงกำร
เงินรำยได้

1. จัดกรรมเสริมหลักสูตรโดยบูรณาการกับการ
จัดการเรียนการสอน
2. กิจกรรมให้ความรู้เร่ืองโรคพิษสุนัขบ้า กับ
ประชาชน
3. จัดกิจกรรมบริการวิชาการร่วมกับหน่วยงาน
ปศุสัตว์ 

กิจกรรม/กำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย ผลผลิต
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ล ำดับท่ี 83

งบ
ด ำเนินงำน

งบเงินอุดหนุน งบลงทุน
        20,000.00       20,000.00 อ.สุภาภรณ์ 

นันตา

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2566 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
โครงกำรพัฒนำอัตลักษณ์จิตอำสำ รหัสโครงกำร FON-Edu-S04.1-2

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ งำนพัฒนำนักศึกษำ ฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำและท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม
ลักษณะ/ประเภทโครงกำร
 • โครงกำรตำมยุทธศำสตร์คณะ ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรผลิตบัณฑิตพยำบำลท่ีมีคุณภำพฯ 

ส่วนรำชกำร คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
แผนงำนตำมพันธกิจ
 ด้ำนกำรผลิตและพัฒนำบุคลำกร

รำยละเอียดกำรเบิกจ่ำย แหล่งเงิน รวม ผู้รับผิดชอบ
งบประมำณ เงินจำก

หน่วยงำน
ภำยนอก

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงกำร
เงินรำยได้

กิจกรรม/กำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย ผลผลิต ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

 ต.ค.65-มิ.ย.
66

1) ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน
  3 ช่ัวโมง*600 บาท  =1,800
 บาท 
 2) ค่าอาหารว่าง 448คน*35
บ.*1 ม้ือ =15,680 บาท 
 3) ค่าวัสดุ= 2,520 บาท
 
 รวมเงิน 20,000 บาท

กิจกรรมท่ี 1
1. คะแนนเฉล่ียการได้รับ
การพัฒนาการส่งเสริมการ
เรียนรู้ตามกรอบ TQF ด้าน
ความรู้ และด้านทักษะการ
คิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
ส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้า
ร่วมโครงการสะท้อนคิดถึง
ความคิดริเร่ิมในการท า
กิจกรรมจิตอาสา
กิจกรรมท่ี 2
1. คะแนนเฉล่ียการได้รับ
การพัฒนาการส่งเสริมการ
เรียนรู้ตามกรอบ TQF ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ด้าน
ทักษะทางปัญญา ด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
และด้านทักษะทางวิชาชีพ
2. คะแนนเฉล่ียการได้รับ
การพัฒนาส่งเสริมอัต
ลักษณ์บัณฑิต ด้านจิตอาสา
3. คะแนนเฉล่ียการได้รับ
การพัฒนาทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 ด้านด้าน
การเรียนรู้และนวัตกรรม 
และด้านทักษะชีวิตและอาชีพ
4. คะแนนเฉล่ียการได้รับ
การพัฒนาส่งเสริมการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ พ.ศ. 
2561 (ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน) 
ด้านการเป็นพลเมืองท่ี
เข้มแข็ง (A2) และมีความ
กล้าหาญทางจริยธรรมยึดม่ัน
ในความถูกต้อง (A1)
5. ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้า
ร่วมโครงการสะท้อนคิดถึง
ความคิดริเร่ิมในการท า
กิจกรรมจิตอาสา

1. เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้
ตามกรอบ TQF :
1.1 ด้านความรู้ : เพ่ือให้
นักศึกษามีความรู้ ความ
เข้าใจในเร่ืองจิตอาสา
1.2 ด้านทักษะการคิด
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
ส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ : 
โดยส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วม
ในการท ากิจกรรมการ
พัฒนาผลงาน
2. เพ่ือให้นักศึกษาเกิด
ความคิดริเร่ิมในการท า
กิจกรรมจิตอาสา

1.จัดกิจกรรมอบรมพัฒนานักศึกษาด้านจิตอาสา
2. ให้บริการด้านจิตอาสาโดยนักศึกษาชมรม
ต่างๆ 
3. จัดเวทีน าเสนอแลกเปล่ียนเรียนรู้เร่ืองการ
พัฒนาและบริการด้านจิตอาสา 

 1. นักศึกษา
วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี 
พะเยา จ านวน 
442คน
 2. อาจารย์
เจ้าหน้าท่ี 6 คน
 รวม 448 คน 

กิจกรรมท่ี 1
1. ≥  3.51
 2.  ≥ ร้อยละ 80
กิจกรรมท่ี 2
1. ≥  3.51
2. ≥  3.51
3. ≥  3.51
4. ≥  3.51 
5. ≥ ร้อยละ 80
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ล ำดับท่ี 83

งบ
ด ำเนินงำน

งบเงินอุดหนุน งบลงทุน

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2566 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
โครงกำรพัฒนำอัตลักษณ์จิตอำสำ รหัสโครงกำร FON-Edu-S04.1-2

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ งำนพัฒนำนักศึกษำ ฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำและท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม
ลักษณะ/ประเภทโครงกำร
 • โครงกำรตำมยุทธศำสตร์คณะ ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรผลิตบัณฑิตพยำบำลท่ีมีคุณภำพฯ 

ส่วนรำชกำร คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
แผนงำนตำมพันธกิจ
 ด้ำนกำรผลิตและพัฒนำบุคลำกร

รำยละเอียดกำรเบิกจ่ำย แหล่งเงิน รวม ผู้รับผิดชอบ
งบประมำณ เงินจำก

หน่วยงำน
ภำยนอก

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงกำร
เงินรำยได้

กิจกรรม/กำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย ผลผลิต ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

                 -   
1 2 3 4                  -   

   20,000.00                  -   
               -           -        20,000.00       20,000.00

งบประมำณท่ีต้ังไว้เบิกจ่ำยตำมไตรมำส

รวมงบประมำณ

 ต.ค.65-มิ.ย.
66

1) ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน
  3 ช่ัวโมง*600 บาท  =1,800
 บาท 
 2) ค่าอาหารว่าง 448คน*35
บ.*1 ม้ือ =15,680 บาท 
 3) ค่าวัสดุ= 2,520 บาท
 
 รวมเงิน 20,000 บาท

กิจกรรมท่ี 1
1. คะแนนเฉล่ียการได้รับ
การพัฒนาการส่งเสริมการ
เรียนรู้ตามกรอบ TQF ด้าน
ความรู้ และด้านทักษะการ
คิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
ส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้า
ร่วมโครงการสะท้อนคิดถึง
ความคิดริเร่ิมในการท า
กิจกรรมจิตอาสา
กิจกรรมท่ี 2
1. คะแนนเฉล่ียการได้รับ
การพัฒนาการส่งเสริมการ
เรียนรู้ตามกรอบ TQF ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ด้าน
ทักษะทางปัญญา ด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
และด้านทักษะทางวิชาชีพ
2. คะแนนเฉล่ียการได้รับ
การพัฒนาส่งเสริมอัต
ลักษณ์บัณฑิต ด้านจิตอาสา
3. คะแนนเฉล่ียการได้รับ
การพัฒนาทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 ด้านด้าน
การเรียนรู้และนวัตกรรม 
และด้านทักษะชีวิตและอาชีพ
4. คะแนนเฉล่ียการได้รับ
การพัฒนาส่งเสริมการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ พ.ศ. 
2561 (ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน) 
ด้านการเป็นพลเมืองท่ี
เข้มแข็ง (A2) และมีความ
กล้าหาญทางจริยธรรมยึดม่ัน
ในความถูกต้อง (A1)
5. ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้า
ร่วมโครงการสะท้อนคิดถึง
ความคิดริเร่ิมในการท า
กิจกรรมจิตอาสา

1. เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้
ตามกรอบ TQF :
1.1 ด้านความรู้ : เพ่ือให้
นักศึกษามีความรู้ ความ
เข้าใจในเร่ืองจิตอาสา
1.2 ด้านทักษะการคิด
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
ส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ : 
โดยส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วม
ในการท ากิจกรรมการ
พัฒนาผลงาน
2. เพ่ือให้นักศึกษาเกิด
ความคิดริเร่ิมในการท า
กิจกรรมจิตอาสา

1.จัดกิจกรรมอบรมพัฒนานักศึกษาด้านจิตอาสา
2. ให้บริการด้านจิตอาสาโดยนักศึกษาชมรม
ต่างๆ 
3. จัดเวทีน าเสนอแลกเปล่ียนเรียนรู้เร่ืองการ
พัฒนาและบริการด้านจิตอาสา 

 1. นักศึกษา
วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี 
พะเยา จ านวน 
442คน
 2. อาจารย์
เจ้าหน้าท่ี 6 คน
 รวม 448 คน 

กิจกรรมท่ี 1
1. ≥  3.51
 2.  ≥ ร้อยละ 80
กิจกรรมท่ี 2
1. ≥  3.51
2. ≥  3.51
3. ≥  3.51
4. ≥  3.51 
5. ≥ ร้อยละ 80
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ล ำดับท่ี 84

งบ
ด ำเนินงำน

งบเงินอุดหนุน งบลงทุน
1. เพ่ือส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการสืบสาน
อนุรักษ์และด ารงไว้ซ่ึง
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
ไทย
 2. เพ่ือส่งเสริมการ
แสดงถึงความส านึกและ
ความจงรักภักดีต่อ
สถาบัน ชาติ ศาสนา 
และพระมหากษัตริย์

1. จ านวนกิจกรรมท่ี
ส่งเสริมให้ อาจารย์ 
บุคลากรและนักศึกษา 
ได้มีส่วนร่วมในการสืบ
สาน อนุรักษ์และด ารง
ไว้ซ่ึงศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย และ
แสดงความส านึกและ
ความจงรักภักดีต่อ
สถาบัน 
 2. ร้อยละของอาจารย์
 บุคลากรและนักศึกษา
ได้เข้าร่วมกิจกรรม 
แสดงความส านึกและ
ความจงรักภักดีต่อ
สถาบันอย่างน้อย 1 
คร้ัง/ปี

1) อาจารย์และ
บุคลากร 92 คน
  2) นักศึกษา 
403 คน
รวม 495 คน

1. อย่างน้อยคนละ
 1 กิจกรรม 
 2. ร้อยละ100
3. ประเด็นการ
ถอดบทเรียน 1 
ประเด็น

ต.ค. 65- ก.ย.
66

กิจกรรมท่ี 1 อนุรักษ์ฟ้อนร า
ค่าตอบแทนการสอนเป็นเงิน 
20,000 บาท  
กิจกรรมท่ี 2 ร่วมกิจกรรมวัน
ส าคัญทางศาสนา ค่าวัสดุ 
20,000
   
 รวมเป็นเงิน 20,000บาท

       40,000.00       40,000.00 อ.กาญจนา สา
ใจ และ 

นางรัชนี ซาว
ค าเขต

                 -   
1 2 3 4                  -   

   25,000.00     5,000.00     5,000.00          5,000.00                  -   
     40,000.00         -                   -         40,000.00

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2566 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
โครงกำรสืบสำนอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมประเพณีไทย รหัสโครงกำร FON-Cul-R17.1

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ งำนพัฒนำนักศึกษำ ฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำและท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม
ลักษณะ/ประเภทโครงกำร
 • โครงกำรงำนประจ ำตำมพันธกิจด้ำนกำรส่งเสริมและทะนุบ ำรุงศิลปะวัฒนธรรม 

ส่วนรำชกำร คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
แผนงำนตำมพันธกิจ
• ด้ำนกำรส่งเสริมและทะนุบ ำรุงศิลปะวัฒนธรรม 

งบประมำณท่ีต้ังไว้เบิกจ่ำยตำมไตรมำส

รวมงบประมำณ

รำยละเอียดกำรเบิกจ่ำย แหล่งเงิน รวม ผู้รับผิดชอบ
งบประมำณ เงินจำก

หน่วยงำน
ภำยนอก

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงกำร
เงินรำยได้

1. ร่วมกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา ประเพณี
ไทย และวันส าคัญของชาติ

กิจกรรม/กำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย ผลผลิต
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ล ำดับท่ี 85

งบ
ด ำเนินงำน

งบเงินอุดหนุน งบลงทุน
1. เพ่ือสืบสานประเพณีปี
ใหม่เมือง
 2. เพ่ือแสดงความ
เคารพ กตัญญูต่อผู้สูงอายุ
 3.เพ่ือสร้างสัมพันธภาพ
ระหว่างอาจารย์อาวุโส 
อาจารย์ ศิษย์เก่า ศิษย์
ปัจจุบัน และผู้สูงอายุใน
ชุมชน

1. ร้อยละของ
บุคลากรและ
นักศึกษาท่ีมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม 
  2. ร้อยละของผู้ถอด
บทเรียนท่ีแสดงถึง
ความเคารพ กตัญญู
ต่อผู้สูงอายุ
 3. จ านวนประเด็นท่ี
ได้จากการถอด
บทเรียนความเคารพ 
กตัญญูต่อผู้สูงอายุ
น าไปสู่แนวปฏิบัติ

กลุ่มเป้าหมาย 
337 คน 
 1) นักศึกษา225
คน (นศ ช้ันปี1
และ2)
 2) อาจารย์และ
บุคลากร 92 คน 
 3) ศิษย์เก่า 10 
คน
 4) อาจารย์
อาวุโสและ
ผู้สูงอายุ 10 คน

1. อย่างน้อยร้อย
ละ 80 
2. อย่างน้อยร้อย
ละ 80
3. ประเด็นการ
ถอดบทเรียน 1 
ประเด็น

26เม.ย. 66 1) ค่าอาหารว่าง 35 บาท*320
 คน = 12,000 บ.
 2) ค่าวัสดุ = 3,000 บ

 รวมท้ังโครงการ 15,000 บาท

        15,000.00       15,000.00 อ.ดลฤดี
เพชรขว้าง

                 -   
1 2 3 4                  -   

   15,000.00                  -   
               -           -        15,000.00       15,000.00

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2566 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
โครงกำรสืบสำนประเพณี ป๋ีใหม่เมือง รหัสโครงกำร FON-Cul-R17.2

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ งำนพัฒนำนักศึกษำ ฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำและท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม
ลักษณะ/ประเภทโครงกำร
 • โครงกำรงำนประจ ำตำมพันธกิจด้ำนกำรส่งเสริมและทะนุบ ำรุงศิลปะวัฒนธรรม 

ส่วนรำชกำร คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
แผนงำนตำมพันธกิจ
• ด้ำนกำรส่งเสริมและทะนุบ ำรุงศิลปะวัฒนธรรม 

งบประมำณท่ีต้ังไว้เบิกจ่ำยตำมไตรมำส

รวมงบประมำณ

รำยละเอียดกำรเบิกจ่ำย แหล่งเงิน รวม ผู้รับผิดชอบ
งบประมำณ เงินจำก

หน่วยงำน
ภำยนอก

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงกำร
เงินรำยได้

1.กิจกรรมรดน้ า ขอพร อาจารย์และผู้อาวุโส

กิจกรรม/กำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย ผลผลิต



54

ล ำดับท่ี 86

งบ
ด ำเนินงำน

งบเงินอุดหนุน งบลงทุน
1. เพ่ือให้นักศึกษามีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์และสืบ
สานประเพณีของวิชาชีพ
 2. เพ่ือให้นักศึกษาได้
แสดงความเคารพนอบน้อม
 และความกตัญญู
กตเวทิตาต่อครู-อาจารย์
 3. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์
อันดีระหว่างครู-อาจารย์
กับลูกศิษย์
 4. เพ่ือสร้างจิตส านึกใน
การสืบสานประเพณีของ
วิชาชีพ ได้แก่ การมอบ
หมวก แถบหมวก เข็มช้ันปี
 และการมอบตะเกียง

1. ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ ท่ีได้
เข้าร่วมกิจกรรม
อนุรักษ์และสืบสาน
ประเพณีของวิชาชีพ
อย่างน้อย1 คร้ัง/ปี
 2. ร้อยละของผู้ถอด
บทเรียนท่ีแสดงถึง
ความภาคภูมิใจในการ
สืบสานประเพณีของ
วิชาชีพ
 3. จ านวนประเด็นท่ี
ได้จากการถอด
บทเรียนความ
ภาคภูมิใจในการสืบ
สานประเพณีของ
วิชาชีพน าไปสู่แนว
ปฏิบัติ

กลุ่มเป้าหมาย 
495คน 
 1) นักศึกษา 
424 คน 
 2) อาจารย์ 46 
คน
 3) อาจารย์พิเศษ
 20 คน 
 4) ศิษย์เก่า 5 คน

1. ร้อยละ 90
 2. อย่างน้อยร้อย
ละ 80
 3. ประเด็นการ
ถอดบทเรียน 1 
ประเด็น

20 ก.ค.66 1) ค่าอาหารว่าง 35 บาท*46 
คน = 1,610บาท
 2) ค่าอาหารกลางวัน 46 คน*
120 บาท = 5,520 บาท
 3) ค่าวัสดุ = 11,870 บาท 
 
  รวมท้ังโครงการ 19,000 บาท

       19,000.00       19,000.00 อ.ดลฤดี
เพชรขว้าง

                 -   
1 2 3 4                  -   

        19,000.00                  -   
     19,000.00         -                   -         19,000.00

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2566 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
โครงกำรสืบสำนประเพณีเชิงวิชำชีพ รหัสโครงกำร FON-Cul-R18.1

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ งำนพัฒนำนักศึกษำ ฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำและท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม
ลักษณะ/ประเภทโครงกำร
 • โครงกำรงำนประจ ำตำมพันธกิจด้ำนกำรส่งเสริมและทะนุบ ำรุงศิลปะวัฒนธรรม 

ส่วนรำชกำร คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
แผนงำนตำมพันธกิจ
• ด้ำนกำรส่งเสริมและทะนุบ ำรุงศิลปะวัฒนธรรม 

งบประมำณท่ีต้ังไว้เบิกจ่ำยตำมไตรมำส

รวมงบประมำณ

รำยละเอียดกำรเบิกจ่ำย แหล่งเงิน รวม ผู้รับผิดชอบ
งบประมำณ เงินจำก

หน่วยงำน
ภำยนอก

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงกำร
เงินรำยได้

1.กิจกรรม พิธีไหว้ครู
  - พิธีท าบุญอาจารย์ใหญ่
  - พิธีบายศรีสู่ขวัญ 
 2. กิจกรรม พิธีเล่ือนช้ันปี 
 3. กิจกรรม พิธีมอบตะเกียง
 4.กิจกรรม ประชุมถอดบทเรียนความภาคภูมิใจ
 ในการสืบสานประเพณีของวิชาชีพ
 น าไปสู่แนวปฏิบัติ

กิจกรรม/กำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย ผลผลิต
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งบ
ด ำเนินงำน

งบเงินอุดหนุน งบลงทุน
1. เพ่ือบูรณาการการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาไทย ด้วย
การใช้พืชสมุนไพรพ้ืนบ้าน
 มาใช้ในการจัดการเรียน
การสอนและการสร้าง
เสริมสุขภาพ 
 2.เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะ
บัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
TQF (3 ด้าน)ได้แก่
 ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ด้านทักษะทางปัญญา 
ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
 3.เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ ได้แก่ 
ทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรม ทักษะ
สารสนเทศ ส่ือและ
เทคโนโลยี
 4.เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะ
บัณฑิตตามอัตลักษณ์

1. จ านวนประเด็น
ถอดบทเรียนท่ีได้จาก
การบูรณาการการ
ท านุกับการเรียนการ
สอน
 2. จ านวนผลิตภัณฑ์
พืชสมุนไพรท่ีใช้ใน
การดูแลสุขภาพ
 3. คะแนนเฉล่ียการ
ส่งเสริมการเรียนรู้
ตามกรอบTQFและ
พัฒนาศักยภาพทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษ
ท่ี 21 และอัตลักษณ์
ของนักศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย 
120 คน 
 1)นักศึกษา 
จ านวน 105 คน 
 2) อาจารย์ 15 
คน

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

ส.ค. 2566 1) ค่าจ้างเหมาเช่ารถ คันละ 
600 บาท*7คัน จ านวน = 
4,200 บาท
 2) ค่าวัสดุเป็นเงิน =5200 
บาท 
 
 รวมเป็นเงิน 9,400 บาท

         9,400.00            9,400.00

                    -   

1 2 3 4                     -   

         9,400.00                     -   

               -           -            9,400.00            9,400.00

ส่วนรำชกำร คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
แผนงำนตำมพันธกิจ
• ด้ำนกำรส่งเสริมและทะนุบ ำรุงศิลปะวัฒนธรรม 

เงินรำยได้

1. บูรณาการการใช้พืชสมุนไพรในการดูแล
สุขภาพกับการเรียนการสอน
 2. พัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรในการดูแล
สุขภาพ 
 3. จัดนิทรรศการให้ความรู้เก่ียวกับการดูแล
สุขภาพด้วยพืชสมุนไพร

กิจกรรม/กำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย ผลผลิต ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

งบประมำณท่ีต้ังไว้เบิกจ่ำยตำมไตรมำส

รวมงบประมำณ

รวม

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2566 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
โครงกำรบูรณำกำร งำนท ำนุศิลปวัฒนธรรมกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน รหัสโครงกำร FON-Cul-S30

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ งำนพัฒนำนักศึกษำ ฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำและท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม
ลักษณะ/ประเภทโครงกำร
 • โครงกำรตำมยุทธศำสตร์คณะ ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 6 กำรทะนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม

รำยละเอียดกำรเบิกจ่ำย แหล่งเงิน ผู้รับผิดชอบ
งบประมำณ เงินจำก

หน่วยงำน
ภำยนอก

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงกำร
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งบ
ด ำเนินงำน

งบเงินอุดหนุน งบลงทุน
1. เพ่ือให้นักศึกษามี
ความรู้และได้รับข้อมูลท่ี
เป็นประโยชน์ในการ
เตรียมความพร้อมกับการ
เรียนวิชาชีพพยาบาล
 2. เพ่ือให้นักศึกษาได้รับ
ข้อมูลเก่ียวกับแหล่งงาน
และความก้าวหน้าใน
วิชาชีพพยาบาล
 3. เพ่ือปลูกฝังให้
นักศึกษาเกิดทัศนคติท่ีดี
ต่อวิชาชีพพยาบาล

1. ร้อยละของนักศึกษาท่ี
เป็นกลุ่มเป้าหมายมีผล
การประเมินการได้รับ
ความรู้และข้อมูลในการ
เตรียมความพร้อมเพ่ือ
ก้าวสู่การเรียนวิชาชีพ
พยาบาลในระดับมากข้ึนไป
 2. ร้อยละของนักศึกษาท่ี
เป็นกลุ่มเป้าหมายมีผล
การประเมินทัศนคติต่อ
การเรียนวิชาชีพพยาบาล
ในระดับมากข้ึนไป
 3. คะแนนความพึงพอใจ
ของนักศึกษาต่อการจัด
กิจกรรม≥ 3.51

กลุ่มเป้าหมาย
จ านวน 403 คน 
แบ่งเป็น 
 ปี 1จ านวน120
คน 
 ปี 2จ านวน 105
 คน 
 ปี 3 จ านวน 79
 คน 
 ปี 4 จ านวน 99
 คน

1. ร้อยละ 80 
2. ร้อยละ 80 
3. ≥ 3.51

ตค.65-ธค. 65 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

        10,000.00       10,000.00 อ. พัชรบูรณ์

                 -   
1 2 3 4                  -   

   10,000.00                  -   
               -           -        10,000.00       10,000.00

งบประมำณท่ีต้ังไว้เบิกจ่ำยตำมไตรมำส

รวมงบประมำณ

รำยละเอียดกำรเบิกจ่ำย แหล่งเงิน รวม ผู้รับผิดชอบ
งบประมำณ เงินจำก

หน่วยงำน
ภำยนอก

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงกำร
เงินรำยได้

กิจกรรมท่ี1.จัดประชุมเตรียมความพร้อม
นักศึกษาในการเข้าสู่วิชาชีพพยาบาล
กิจกรรมท่ี 2. พ่ีสอนน้อง
กิจกรรมท่ี 3 สร้างทัศนคติท่ีดีต่อวิชาชีพพยาบาล
กิจกรรมท่ี 4 ให้บริการปรึกษาในการศึกษาและ
การประกอบวิชาชีพ
กิจกรรมท่ี 5 ให้นักศึกษาเขียนบันไดอาชีพของ
ตนเอง

กิจกรรม/กำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย ผลผลิต ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2566 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
โครงกำร บันไดอำชีพ รหัสโครงกำร FON-Edu-R07.4

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ งำนบริกำรนักศึกษำ ฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำและท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม

ลักษณะ/ประเภทโครงกำร
• โครงกำรงำนประจ ำตำมพันธกิจด้ำนกำรผลิตบัณฑิต

ส่วนรำชกำร คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก

แผนงำนตำมพันธกิจ
 ด้ำนกำรผลิตและพัฒนำบุคลำกร



57

ล ำดับท่ี 89

งบ
ด ำเนินงำน

งบเงินอุดหนุน งบลงทุน
1. จัดอบรมฟ้ืนฟูความรู้
เพ่ือเตรียมสอบขอรับใบ
ประกอบวิชาชีพส าหรับ
ศิษย์เก่า

1. ร้อยละของศิษย์
เก่าท่ีผ่านเกณฑ์การ
สอบขอรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพของ
สภาการพยาบาล

กลุ่มเป้าหมาย 
ศิษย์เก่าท่ีส าเร็จ
การศึกษา ในปี
การศึกษา 2565
 จ านวน 99 คน  

1. ร้อยละ 80 5 - 12 ก.พ. 66 1. ค่าอาหารว่าง 35 บาท*2 ม้ือ*
8 วัน*99คน =55,440 บาท 
 2. ค่าเดินทางวิทยากร 17,000 
บาท
 3. ค่าท่ีพักอัตรา 1,200 บาท* 8
 คืน เป็นเงิน 9,600 บาท
 4. ค่าวิทยากร 600 บาท*10 
ชม.*8 วันเป็นเงิน 48,000 บาท
 5. ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง เป็นเงิน 
3,000 บาท
 6. ค่าเหมาจ่ายถ่ายเอกสาร เป็น
เงิน 9,900 บาท
 7. ค่าสมทบสมาคมศิษย์ เป็นเงิน
 5,560 บาท
 ใช้เงินจากการลงทะเบียน 99 
คน*1,500 บาท = 148,500 บาท

   148,500.00      148,500.00 อ.เกศินี

                 -   
1 2 3 4                  -   

   148,500.00                  -   
               -           -             -      148,500.00      148,500.00

งบประมำณท่ีต้ังไว้เบิกจ่ำยตำมไตรมำส

รวมงบประมำณ

รำยละเอียดกำรเบิกจ่ำย แหล่งเงิน รวม ผู้รับผิดชอบ
งบประมำณ เงินจำก

หน่วยงำน
ภำยนอก

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงกำร
เงินรำยได้

1. จัดสัมมนาวิชาการ
 2. อภิปรายแลกเปล่ียนเรียนรู้
 3. วิเคราะห์แนวทางการสอบเพ่ือข้ึนทะเบียนผู้
ประกอบวิชาชีพทางการพยาบาล

กิจกรรม/กำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย ผลผลิต ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2566 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
 โครงกำรอบรมฟ้ืนฟูควำมรู้และทักษะทำงกำรพยำบำลส ำหรับศิษย์เก่ำ ประจ ำปีงบประมำณ 2566 รหัสโครงกำร FON-Edu-R06.1

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ งำนบริกำรนักศึกษำ ฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำและท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม

ลักษณะ/ประเภทโครงกำร
• โครงกำรงำนประจ ำตำมพันธกิจด้ำนกำรผลิตบัณฑิต

ส่วนรำชกำร คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก

แผนงำนตำมพันธกิจ
 ด้ำนกำรผลิตและพัฒนำบุคลำกร
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ล ำดับท่ี 90

งบ
ด ำเนินงำ

น

งบเงิน
อุดหนุน

งบลงทุน

1. เพ่ือเพ่ิมพูนวิชาการ
ทางการพยาบาลส าหรับ
ศิษย์เก่าและแลกเปล่ียน
ความรู้ส าหรับศิษย์เก่า
 2. เพ่ือเป็นเวทีส าหรับ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ ใน
การปฏิบัติงานเชิง
วิชาชีพพยาบาลของศิษย์
เก่า
 3. เพ่ือเป็นช่องทางให้
ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์แก่
ศิษย์เก่า เพ่ือส่งเสริม
สัมพันธ์ภาพท่ีดีกับศิษย์
เก่า

1. ร้อยละของผู้ร่วม
โครงการท่ีเข้ารับ
ความรู้เพ่ิมข้ึน
 2. ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมได้รับ
ประโยชน์เพ่ิมข้ึน
 3. ร้อยละของศิษย์
เก่าท่ีมีพึงพอใจ

กลุ่มเป้าหมาย 
ศิษย์เก่าและผู้ท่ี
สนใจ จ านวน 
100 คน

1.ร้อยละ 80
2. ร้อยละ 80

16-18 ธค.65  1. ค่าวิทยากรกลุ่ม 600 บาท*3 ชม*3 วัน*
3คน เป็นเงิน 16,200 บาท 
 2.ค่าวิทยากร 1,200 บาท*8ชม.*3 วัน เป็น
เงิน 28,800 บาท 
 3. ค่าเดินทางวิทยากร 24,000 บาท 
 4. ค่าท่ีพักอัตรา 1,200 บาท*3 คืน*3 ห้อง 
เป็นเงิน 10,800 บาท 
 5. ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง เป็นเงิน 2,000 บ.
 6. ค่าอาหารและอาหารว่าง 270 บาท*3 
วัน*100 คน = 81,000 บาท 
 7. ค่าเหมาจ่ายถ่ายเอกสารเป็นเงิน 4,000 
บาท
 8. ค่าธรรมเนียม CNEU เป็นเงิน 2,000 
บาท 
 9. ค่าวัสดุ 17,200 บาท 
 10. ค่าบ ารุงสถานท่ี 5,000 บาท*3วัน เป็น
เงิน 15,000 บาท

      150,000.00    150,000.00 อ.เกศินี

               -   

1 2 3 4                -   

   150,000.00                -   

         -             -               -         150,000.00    150,000.00

เงินจำก
หน่วยงำน
ภำยนอก

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงกำร
เงินรำยได้

1. ประชุมวิชาการ
 2. อภิปรายแลกเปล่ียนเรียนรู้
 3. กิจกรรมสร้างสัมพันธ์ภาพ

กิจกรรม/กำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย ผลผลิต

งบประมำณท่ีต้ังไว้เบิกจ่ำยตำมไตรมำส

รวมงบประมำณ

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2566 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
โครงกำรประชุมวิชำกำรส ำหรับศิษย์เก่ำ ประจ ำปีงบประมำณ 2566 รหัสโครงกำร FON-Edu-R06.2

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ งำนบริกำรนักศึกษำ ฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำและท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม

ลักษณะ/ประเภทโครงกำร
• โครงกำรงำนประจ ำตำมพันธกิจด้ำนกำรผลิตบัณฑิต

ส่วนรำชกำร คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก

แผนงำนตำมพันธกิจ
 ด้ำนกำรผลิตและพัฒนำบุคลำกร

รำยละเอียดกำรเบิกจ่ำย แหล่งเงิน รวม ผู้รับผิดชอ
บงบประมำณ
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ล ำดับท่ี 91

งบ
ด ำเนินงำน

งบเงินอุดหนุน งบลงทุน
1. เพ่ือให้นักศึกษาท่ี
ได้รับเงินกู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา มีความ
ตระหนักและรับผิดชอบ
ในการช าระคืน
เงินกองทุนกู้ยืมเงินเพ่ือ
การศึกษา 
 2. เพ่ือให้นักศึกษามี
แนวทางในการบริหาร
การเงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 3. เพ่ือให้ให้มีความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับ
กฎหมายเบ้ืองต้นในการ
กู้ยืมและชดใช้ทุน

1. ร้อยละของ
นักศึกษาท่ีเป็น
กลุ่มเป้าหมายได้รับ
ความรู้เก่ียวกับการ
ชดใช้กองทุนเงินกู้ยืม
เพ่ือการศึกษาเพ่ิมข้ึน
 2. ร้อยละของ
นักศึกษาท่ีเป็น
กลุ่มเป้าหมายมี
ทัศนคติตลอดจนมี
จิตส านึกในการชดใช้
เงินกู้ยืมแก่กองทุนฯ
3.ร้อยละของ
นักศึกษาท่ีมีความพึง
พอใจต่อการจัด
กิจกรรมมากกว่า 3.51
 ข้ึนไป

นักศึกษาท่ีย่ืนกู้ 
กยศ.
ช้ันปีท่ี 2 จ านวน 
 40คน 
ช้ันปี 3 จ านวน 
35 คน 
ช้ันปี 4 จ านวน 
66 คน

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

ธ.ค. 2565  1. ค่าอาหารว่าง จ านวน 141 
คน *35 บาท รวมเป็นเงิน 
5,000บาท

  5,000.00         5,000.00 อ.นครินทร์

                 -   
1 2 3 4                  -   

    5,000.00                  -   
               -           -                   -       5,000.00         5,000.00

งบประมำณท่ีต้ังไว้เบิกจ่ำยตำมไตรมำส

รวมงบประมำณ

รำยละเอียดกำรเบิกจ่ำย แหล่งเงิน รวม ผู้รับผิดชอบ
งบประมำณ เงินจำก

หน่วยงำน
ภำยนอก

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงกำร
เงินรำยได้

1.จัดประชุมให้ความรู้เก่ียวกับการช าระหน้ี
กองทุน กยศ.
 2. จัดกิจกรรมการบริหารจัดการเงินให้เกิด
ประโยชน์และมีความคุ้มค่า

กิจกรรม/กำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย ผลผลิต ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2566 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
โครงกำรเสริมสร้ำงจิตส ำนึกเพ่ือส่งต่อโอกำสทำงกำรศึกษำ รหัสโครงกำร FON-Edu-R06.3

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ งำนบริกำรนักศึกษำ ฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำและท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม

ลักษณะ/ประเภทโครงกำร
• โครงกำรงำนประจ ำตำมพันธกิจด้ำนกำรผลิตบัณฑิต

ส่วนรำชกำร คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก

แผนงำนตำมพันธกิจ
 ด้ำนกำรผลิตและพัฒนำบุคลำกร
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ล ำดับท่ี 92

งบ
ด ำเนินงำน

งบเงินอุดหนุน งบลงทุน
1. เพ่ือให้นักศึกษาได้มี
การทบทวนระเบียบวินัย
ร่วมกันในแต่ละช้ันปี
2. เพ่ือให้นักศึกษาได้มี
ส่วนร่วมในการก าหนด
ระเบียบวินัยในการอยู่
ร่วมกัน 
3. เพ่ือให้นักศึกษามี
ความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับระเบียบวินัยของ
วิทยาลัยน าสู่การปฏิบัติ
ในการอยู่ร่วมกัน

1. ร้อยละของ
นักศึกษามีความรู้และ
ความเข้าใจในการ
สร้างวินัยการอยู่
ร่วมกันในระดับท่ีมาก
ข้ึนไป
2. คะแนนความพึง
พอใจของนักศึกษาต่อ
การจัดกิจกรรม≥ 3.51

กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษา
พยาบาลทุกช้ันปี
ช้ันปีท่ี 1 จ านวน
 120 คน
ช้ันปีท่ี 2 จ านวน
 105 คน
ช้ันปีท่ี 3 จ านวน
 79 คน
ช้ันปีท่ี 4 จ านวน
 99 คน
รวมท้ังหมด 403
 คน

1. ร้อยละ 80
2. คะแนน ≥ 3.51 

มค.66-มีค66 1. ค่าเหมาจ่ายถ่ายเอกสาร 
1,000 บาท
2. ค่าอาหารว่าง จ านวน 403 
คน* 1 ม้ือๆ*35 บาท เป็นเงิน 
14,105 บาท 

 รวมเป็นเงิน 15,105 บาท

        15,105.00       15,105.00 อ. สุทธินี

                 -   
1 2 3 4                  -   

   15,105.00                  -   
               -           -        15,105.00       15,105.00

งบประมำณท่ีต้ังไว้เบิกจ่ำยตำมไตรมำส

รวมงบประมำณ

รำยละเอียดกำรเบิกจ่ำย แหล่งเงิน รวม ผู้รับผิดชอบ
งบประมำณ เงินจำก

หน่วยงำน
ภำยนอก

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงกำร
เงินรำยได้

1. จัดประชุมกลุ่มย่อย เพ่ือวิเคราะห์ปัญหา
ทางด้านวินัยนักศึกษา 
2. ทบทวนและก าหนดระเบียบวินัยในการ
ปฏิบัติตนของนักศึกษา
3. จัดกิจกรรม นักศึกษาร่วมใจเสริมสร้างวินัย
ให้กับตนเอง

กิจกรรม/กำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย ผลผลิต ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2566 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
 โครงกำรเสริมสร้ำงวินัยนักศึกษำพยำบำล รหัสโครงกำร FON-Edu-R08.3

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ งำนบริกำรนักศึกษำ ฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำและท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม

ลักษณะ/ประเภทโครงกำร
• โครงกำรงำนประจ ำตำมพันธกิจด้ำนกำรผลิตบัณฑิต

ส่วนรำชกำร คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก

แผนงำนตำมพันธกิจ
 ด้ำนกำรผลิตและพัฒนำบุคลำกร
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ล ำดับท่ี 93

งบ
ด ำเนินงำน

งบเงินอุดหนุน งบลงทุน
1) ค่าเบ้ียเล้ียง
  รวมเป็นเงิน 10,000 บาท

        10,000.00       10,000.00 อ. พัชรบูรณ์

                 -   
1 2 3 4                  -   

                 -   
               -           -        10,000.00       10,000.00

งบประมำณท่ีต้ังไว้เบิกจ่ำยตำมไตรมำส

รวมงบประมำณ

รำยละเอียดกำรเบิกจ่ำย แหล่งเงิน รวม ผู้รับผิดชอบ
งบประมำณ เงินจำก

หน่วยงำน
ภำยนอก

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงกำร
เงินรำยได้

กิจกรรม/กำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย ผลผลิต ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2566 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
โครงกำร ส ำนึกรักบ้ำนเกิด (นศ.ปี 1 ฝึกงำน รพ.สต.) รหัสโครงกำร FON-Edu-R08.5

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ งำนบริกำรนักศึกษำ ฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำและท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม

ลักษณะ/ประเภทโครงกำร
• โครงกำรงำนประจ ำตำมพันธกิจด้ำนกำรผลิตบัณฑิต

ส่วนรำชกำร คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก

แผนงำนตำมพันธกิจ
 ด้ำนกำรผลิตและพัฒนำบุคลำกร
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ล ำดับท่ี 94

งบ
ด ำเนินงำน

งบเงินอุดหนุน งบลงทุน
เพ่ือจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศท่ีทันสมัยให้
เพียงพอและพร้อมใช้

1ระดับความพึง
พอใจของนักศึกษา
และอาจารย์ต่อส่ิง
สนับสนุนการเรียนรู้
ด้านห้องสมุด
ประจ าปีการศึกษา 
2565
  2.ห้องสมุดมี
ทรัพยากร
สารสนเทศท่ีทันสมัย
เพียงพอพร้อมใช้

1ไม่ต่ ากว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5
  

2.ตามเกณฑ์สภา
การพยาบาล

1 ต.ค.65 -
 30 ก.ย.66

1. จัดซ้ือหนังสือ ต าราเข้า
ห้องสมุด ท้ังภาษาไทย 
ภาษาต่างประเทศและ
ส่ือการศึกษาอ่ืนๆ  450,000
 บาท 
  2. จัดซ้ือวารสารวิชาชีพไทย
  
       15,000 บาท
  3. จัดซ้ือวารสารวิชาชีพ
ต่างประเทศ 130,000 บาท  
 หมายเหตุ เพ่ือให้ได้ตาม
เกณฑ์สภา

      595,000.00         595,000.00 นนทิยา  เสมอ
เช้ือ  

นันท์นภัส  ทา
ลายา

                 -   
1 2 3 4                  -   

580,000 15,000                  -   
               -           -      595,000.00      595,000.00

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2566 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
โครงกำรจัดหำต ำรำและส่ือส่ิงพิมพ์ รหัสโครงกำร FON-Edu-R09.1

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ งำนห้องสมุด ฝ่ำยวิชำกำร

ลักษณะ/ประเภทโครงกำร
• โครงกำรงำนประจ ำตำมพันธกิจด้ำนกำรผลิตบัณฑิต

ส่วนรำชกำร คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก

แผนงำนตำมพันธกิจ
 ด้ำนกำรผลิตและพัฒนำบุคลำกร

งบประมำณท่ีต้ังไว้เบิกจ่ำยตำมไตรมำส

รวมงบประมำณ

รำยละเอียดกำรเบิกจ่ำย แหล่งเงิน รวม ผู้รับผิดชอบ
งบประมำณ เงินจำก

หน่วยงำน
ภำยนอก

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงกำร
เงินรำยได้

1. จัดซ้ือหนังสือต าราเข้าห้องสมุดท้ัง
ภาษาไทยภาษาต่างประเทศและ
ส่ือการศึกษาอ่ืนๆ
  2. จัดซ้ือส่ิงพิมพ์ต่อเน่ืองไทย ได้แก่
วารสารวิชาชีพนิตยสาร หนังสือพิมพ์
  3. จัดซ้ือวารสารวิชาชีพต่างประเทศ

กิจกรรม/กำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย ผลผลิต
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ล ำดับท่ี 95

งบ
ด ำเนินงำน

งบเงินอุดหนุน งบลงทุน
เพ่ือบริการสนับสนุน
การเรียนการสอนและ
วิจัยของวิทยาลัย

1. มีระบบห้องสมุด
ดิจิทัลให้บริการ

1.ตามเกณฑ์ 
AUN-QA

1 ต.ค.65 - 
30 ก.ย.66

1. ค่าบ ารุงรักษาระบบ(เงิน
อุดหนุน50,000)และพัฒนา
ระบบงานเสริมโปรแกรม
ห้องสมุด (เงินอุดหนุน
100,000)

      150,000.00         150,000.00 นนทิยา  เสมอ
เช้ือ  

นันท์นภัส  ทา
ลายา

                 -   
1 2 3 4                  -   

   150,000.00                  -   
               -           -      150,000.00      150,000.00

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2566 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
โครงกำรพัฒนำระบบบริกำรห้องสมุด รหัสโครงกำร FON-Edu-R09.2

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ งำนห้องสมุด ฝ่ำยวิชำกำร

ลักษณะ/ประเภทโครงกำร
• โครงกำรงำนประจ ำตำมพันธกิจด้ำนกำรผลิตบัณฑิต

ส่วนรำชกำร คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก

แผนงำนตำมพันธกิจ
 ด้ำนกำรผลิตและพัฒนำบุคลำกร

งบประมำณท่ีต้ังไว้เบิกจ่ำยตำมไตรมำส

รวมงบประมำณ

รำยละเอียดกำรเบิกจ่ำย แหล่งเงิน รวม ผู้รับผิดชอบ
งบประมำณ เงินจำก

หน่วยงำน
ภำยนอก

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงกำร
เงินรำยได้

1. บ ารุงรักษาโปรแกรมห้องสมุดและ
พัฒนาระบบการให้บริการ

กิจกรรม/กำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย ผลผลิต
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ล ำดับท่ี 96

งบ
ด ำเนินงำน

งบเงิน
อุดหนุน

งบลงทุน

เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีบริการ 1ระดับความพึง
พอใจของนักศึกษา
และอาจารย์ต่อส่ิง
สนับสนุนการเรียนรู้
ด้านห้องสมุด
ประจ าปีการศึกษา 
2565
 2.ห้องสมุดมีพ้ืนท่ี
น่ังอ่านเพียงพอ
พร้อมใช้

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

1 ต.ค.65 - 
30 ก.ย.66

1. โต๊ะน่ังอ่านหนังสือแบบเด่ียวมีท่ีก้ันมีโคม
ไฟ 12 ชุดๆละ 4,800 บาท = 57,600 บาท  
2. เก้าอ้ีบุนวมมีพนักพิง 12 ตัวๆละ 1,600 
บาท = 19,200 บาท 
3.โต๊ะบาร์ 9 ตัวๆละ 4300 บาท = 38,700 
บาท 
4.เก้าอ้ีบาร์ 18 ตัวๆละ 1800 บาท = 
32,400 บาท 
5. ผนังเบาอลูมิเนียมกระจก 12 ตาราง
เมตรๆละ 1,200 บาท = 14,400 บาท 
6. สติกเกอร์สูญญากาศติดกระจก (ฝ้า) ฝ่ัง
โรงพยาบาล 90 เมตร ๆละ 270 บาท = 
13,500 บาท รวมเงิน 175,800 บาท

      175,800.00   175,800.00 นนทิยา  
เสมอเช้ือ  
นันท์นภัส  
ทาลายา

            -   
1 2 3 4             -   

   175,800.00             -   
         -           -         175,800.00   175,800.00

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2566 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
โครงกำรปรับปรุงพัฒนำห้องสมุดมีชีวิต รหัสโครงกำร FON-Edu-R09.3

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ งำนห้องสมุด ฝ่ำยวิชำกำร

ลักษณะ/ประเภทโครงกำร
• โครงกำรงำนประจ ำตำมพันธกิจด้ำนกำรผลิตบัณฑิต

ส่วนรำชกำร คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก

แผนงำนตำมพันธกิจ
 ด้ำนกำรผลิตและพัฒนำบุคลำกร

งบประมำณท่ีต้ังไว้เบิกจ่ำยตำมไตรมำส

รวมงบประมำณ

รำยละเอียดกำรเบิกจ่ำย แหล่งเงิน รวม ผู้รับผิดชอบ
งบประมำณ เงินจำก

หน่วยงำน
ภำยนอก

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงกำร
เงินรำยได้

1.ปรับพ้ืนท่ีน่ังอ่าน และส่ิงแวดล้อม

กิจกรรม/กำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย ผลผลิต
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ล ำดับท่ี 97

งบ
ด ำเนินงำน

งบเงินอุดหนุน งบลงทุน
เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์
การแพทย์ และวัสดุ
อุปกรณ์ให้เพียงพอต่อ
การเรียนการสอน

1.ระดับความพึง
พอใจของนักศึกษา
ต่อส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู้ ประจ าปี
การศึกษา 2565
2.ข้อเรียกร้อง/
อุบัติการณ์ความไม่
เพียงพอ ของ
ห้องปฏิบัติการฯ มี
หุ่น ครุภัณฑ์
การแพทย์และวัสดุ
อุปกรณ์

นักศึกษา
พยาบาลศาสตร์
 ช้ันปีท่ี 1- 4

1.ไม่ต่ ากว่า 
3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5
2. ต่ ากว่า 5 
อุบัติการณ์ต่อปี

1 ต.ค.65 - 
31 ก.ย.66

 1.ค่าครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 
135,980 บาท

      135,980.00         135,980.00 อ.ปภัชญา

                 -   
1 2 3 4                  -   

 135,980.00                  -   
               -           -         135,980.00         135,980.00

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2566 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
โครงกำรจัดหำหุ่น ครุภัณฑ์และวัสดุทำงกำรแพทย์ส ำหรับห้องปฏิบัติกำร รหัสโครงกำร FON-Edu-S14.1

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ งำนห้องปฏิบัติกำร ฝ่ำยวิชำกำร

ลักษณะ/ประเภทโครงกำร
 • โครงกำรตำมยุทธศำสตร์คณะ ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรผลิตบัณฑิตพยำบำลท่ีมีคุณภำพฯ 

ส่วนรำชกำร คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก

แผนงำนตำมพันธกิจ
 ด้ำนกำรผลิตและพัฒนำบุคลำกร

งบประมำณท่ีต้ังไว้เบิกจ่ำยตำมไตรมำส

รวมงบประมำณ

รำยละเอียดกำรเบิกจ่ำย แหล่งเงิน รวม ผู้รับผิดชอบ
งบประมำณ เงินจำก

หน่วยงำน
ภำยนอก

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงกำร
เงินรำยได้

1. ส ารวจวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์เพ่ือ
เตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการ
สอนให้เหมาะสมต่อจ านวนนักศึกษา
2. วางแผนการจัดหาวัสดุ ครุภัทณ์และ
ประเมินราคาโดยประมาณ
3.ประสานงานกับฝ่ายพัสดุเพ่ือ
ด าเนินการจัดหาต่างๆให้เหมาะสมตาม
ระเบียบราชการ
4.บริหารโครงการและตรวจสอบลงข้อมูล
การใช้เงินในการใช้งบประมาณ
5.ตรวจสอบวัสดุและครุภัณฑ์ทางการ
แพทย์ ท่ีได้รับ 
6. ประชาสัมพันธ์ครุภัณฑ์ใหม่ๆ 
7. สรุปโครงการ

กิจกรรม/กำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย ผลผลิต
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ล ำดับท่ี 98

งบ
ด ำเนินงำน

งบเงินอุดหนุน งบลงทุน
เพ่ือตรวจสอบและ
บ ารุงรักษาครุภัณฑใน
ห้องปฏิบัติการใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1. ร้อยละอุปกรณ์มี
การพร้อมใช้

นักศึกษา
พยาบาลศาสตร์
 ช้ันปีท่ี 1- 4

ร้อยละ 100 1 ต.ค.65 - 
31 ก.ย.66

1. ค่าสอบเทียบครุภัณฑ์
การแพทย์ 1,000 บ. 
 2.ค่าบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ เช่น
เคร่ืองวัดความดันโลหิต เคร่ือง
ช่ังน้ าหนัก เคร่ืองตรวจหู ตา คอ
 จมูก เป็นต้น 8,000 บาท
3. ค่าซ่อมหุ่นเชิงกรานคลอด
คร่ึงตัว 20,000 บาท
4. ค่าเติมก๊าซออกซิเจน 1,000 
บ.
  รวมท้ังส้ิน 30,000 บาท

       30,000.00          30,000.00 อ.ปภัชญา

                 -   
1 2 3 4                  -   

       20,000 1,000 9,000                  -   
     30,000.00         -                   -         30,000.00

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2566 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
โครงกำรบ ำรุงรักษำครุภัณฑ์ในห้องปฏิบัติกำร รหัสโครงกำร FON-Edu-S14.2

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ งำนห้องปฏิบัติกำร ฝ่ำยวิชำกำร

ลักษณะ/ประเภทโครงกำร
 • โครงกำรตำมยุทธศำสตร์คณะ ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรผลิตบัณฑิตพยำบำลท่ีมีคุณภำพฯ 

ส่วนรำชกำร คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก

แผนงำนตำมพันธกิจ
 ด้ำนกำรผลิตและพัฒนำบุคลำกร

งบประมำณท่ีต้ังไว้เบิกจ่ำยตำมไตรมำส

รวมงบประมำณ

รำยละเอียดกำรเบิกจ่ำย แหล่งเงิน รวม ผู้รับผิดชอบ
งบประมำณ เงินจำก

หน่วยงำน
ภำยนอก

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงกำร
เงินรำยได้

1. สอบเทียบครุภัณฑ์
 2. ซ่อมแซมอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ
 3. ประเมินและจัดหาก๊าซออกซิเจน
ส าหรับใช้ในการเรียนการสอน

กิจกรรม/กำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย ผลผลิต
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ล ำดับท่ี 15

งบ
ด ำเนินงำน

งบเงิน
อุดหนุน

งบลงทุน

1.อาจารย์
นักวิจัยหน้าใหม่
2.อาจารย์
นักวิจัย
ท่ีมีประสบการณ์

1. อย่าง
น้อยร้อยละ 
50
2. อย่าง
น้อยร้อยละ 5
3. ร้อยละ 
100  
4. อย่างน้อย
 1 ระบบ
และกลไล

1 ต.ค. 65- 
30 ก.ย. 66

 800,045.00    800,045.00 ดร.ปรัศนี 
ศรีกัน

1.ร้อยละ
โครงการวิจัยหรือ
นวัตกรรมของ
นักวิจัยรุ่นใหม่ท่ีเป็น
หัวหน้าโครงการและ
ได้รับการอนุมัติทุน
2.ร้อยละ
โครงการวิจัยหรือ
นวัตกรรมของ
อาจารย์ท่ีน าไปใช้
ประโยชน์
3.ร้อยละของ
โครงการวิจัยท่ีได้รับ
ทุนสนับสนุนท้ังจาก
แหล่งทุนภายในหรือ
ภายนอก 
4.จ านวนระบบและ
กลไกการน าผลงาน
นวัตกรรมจดลิขสิทธ์ิ
 สิทธิบัตร หรืออนุ
สิทธิบัตร

1.เพ่ือกระตุ้นและ
ส่งเสริมศักยภาพ
อาจารย์นักวิจัยในการ
พัฒนางานวิจัยหรือ
นวัตกรรมสุขภาพตาม
ความเช่ียวชาญเฉพาะ
สาขา
2.เพ่ือสนับสนุน
อาจารย์นักวิจัยในการ
ด าเนินโครงการวิจัย
เพ่ือการใช้ประโยชน์ใน
การเสริมสร้างสุขภาวะ
ชุมชน 
3.เพ่ือพัฒนาระบบ
และกลไกการน า
ผลงานนวัตกรรมจด
ลิขสิทธ์ิ สิทธิบัตร หรือ
อนุสิทธิบัตร
4. เพ่ือสนับสนุนทุน
วิจัยแก่อาจารย์ประจ า

กิจกรรมท่ี 1 จัดประชุม/สัมมนำในพัฒนำ
ศักยภำพอำจำรย์นักวิจัยรุ่นใหม่ในกำรพัฒนำ
งำนวิจัยหรือนวัตกรรมสุขภำพและกำรใช้
ประโยชน์ (ภำยนอกสถำบัน) 
-ค่าตอบแทนวิทยากร 8 ช่ัวโมงๆ ละ 1,200 
บาท จ านวน 9,600 บาท
-ค่าเดินทางวิทยากรไป-กลับ 8,000 บาท  
-ค่าอาหารว่าง 20 คน ม้ือละ 50 บาท*10 ม้ือ 
จ านวน 10,000 บาท 
-ค่าอาหารกลางวันและอาหารเย็น 20 คน ม้ือ
ละ 350 บาท * 10 ม้ือ จ านวน 70,000 บาท 
-ค่าท่ีพัก 1600 บาท/ห้อง* 10 ห้อง *5 วัน 
จ านวน 80,000 บาท
-ค่าเช่ารถ 9,000 บาท
-ค่าถ่ายเอกสาร 500 บาท  
รวมเป็นเงิน 187,100 บำท
กิจกรรมท่ี 2 จัดประชุมแลกเปล่ียนองค์
ควำมรู้ด้ำนกำรวิจัยกับผู้ทรงคุณวุฒิ (ภำยใน
สถำบัน)
-ค่าตอบแทนวิทยากร 4 ช่ัวโมงๆ ละ 1,200 
บาท จ านวน 4,800 บาท
-ค่าเดินทางวิทยากร 3,000 บาท 
-ค่าอาหารว่าง 49 คน ม้ือละ 35 บาท*1 ม้ือ 
จ านวน 1,715 บาท 
รวมเป็นเงิน 9,515 บำท
กิจกรรมท่ี 3 ประชุมติดตำม กำรน ำเสนอ
กำรด ำเนินกำรวิจัยท่ีได้รับกำรอนุมัติทุนจำก
ภำยในและภำยนอก (ภำยในสถำบัน)
-ค่าอาหารว่าง 49 คน ม้ือละ 35 บาท*2 คร้ัง 
จ านวน 3,500 บาท   
รวมเป็นเงิน 3,430 บำท
กิจกรรมท่ี 4 สนับสนุนทุนกำรผลิต
ผลงำนวิจัยแก่อำจำรย์ประจ ำท่ีพัฒนำโครง
ร่ำงวิจัย เขียนบทควำมวิชำกำร และต ำรำ
- สนับสนุนทุนการผลิตผลงานวิจัยแก่อาจารย์
ประจ าท่ีพัฒนาโรงร่างวิจัย  เขียนบทความ
วิชาการ และต ารา 600,000 บาท 
รวมเป็นเงิน 600,000 บำท
รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 800,045 บำท

1. จัดประชุม/สัมมนาในพัฒนาศักยภาพอาจารย์
นิกวิจัยรุ่นใหม่ในการพัฒนางานวิจัยหรือนวัตกรรม
สุขภาพและการใช้ประโยชน์ 
2. จัดประชุมแลกเปล่ียนองค์ความรู้ด้านการวิจัย
กับผู้ทรงคุณวุฒิ 3. ติดตามการด าเนินการวิจัยท่ี
ได้รับการอนุมัติทุนจากภายในและภายนอก 4. 
สนับสนุนทุนการผลิตผลงานวิจัยแก่อาจารย์ประจ า
ท่ีพัฒนาโรงร่างวิจัย  เขียนบทความวิชาการ และ
ต ารา

รำยละเอียดกำรเบิกจ่ำย แหล่งเงิน รวม ผู้รับผิดชอบ
งบประมำณ เงินจำก

หน่วยงำน
ภำยนอก

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงกำร
เงินรำยได้

กิจกรรม/กำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย ผลผลิต ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2566 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
โครงกำรพัฒนำศักยภำพอำจำรย์ด้ำนกำรวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือเสริมสร้ำงสุขภำวะชุมชน รหัสโครงกำร FON-Res-R12.1

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ งำนวิจัย นวัตกรรม ฝ่ำยวิจัยและบริกำรวิชำกำร

ลักษณะ/ประเภทโครงกำร
 • โครงกำรงำนประจ ำตำมพันธกิจพันธกิจด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำนวตกรรม

ส่วนรำชกำร คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก

แผนงำนตำมพันธกิจ
 • ด้ำนกำรวิจัยและนวัตกรรม
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ล ำดับท่ี 15

งบ
ด ำเนินงำน

งบเงิน
อุดหนุน

งบลงทุน

รำยละเอียดกำรเบิกจ่ำย แหล่งเงิน รวม ผู้รับผิดชอบ
งบประมำณ เงินจำก

หน่วยงำน
ภำยนอก

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงกำร
เงินรำยได้

กิจกรรม/กำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย ผลผลิต ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2566 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
โครงกำรพัฒนำศักยภำพอำจำรย์ด้ำนกำรวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือเสริมสร้ำงสุขภำวะชุมชน รหัสโครงกำร FON-Res-R12.1

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ งำนวิจัย นวัตกรรม ฝ่ำยวิจัยและบริกำรวิชำกำร

ลักษณะ/ประเภทโครงกำร
 • โครงกำรงำนประจ ำตำมพันธกิจพันธกิจด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำนวตกรรม

ส่วนรำชกำร คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก

แผนงำนตำมพันธกิจ
 • ด้ำนกำรวิจัยและนวัตกรรม

               -   

1 2 3 4                -   

        300,045         200,000         200,000          100,000                -   

           -           -    800,045.00    800,045.00

1.ร้อยละ
โครงการวิจัยหรือ
นวัตกรรมของ
นักวิจัยรุ่นใหม่ท่ีเป็น
หัวหน้าโครงการและ
ได้รับการอนุมัติทุน
2.ร้อยละ
โครงการวิจัยหรือ
นวัตกรรมของ
อาจารย์ท่ีน าไปใช้
ประโยชน์
3.ร้อยละของ
โครงการวิจัยท่ีได้รับ
ทุนสนับสนุนท้ังจาก
แหล่งทุนภายในหรือ
ภายนอก 
4.จ านวนระบบและ
กลไกการน าผลงาน
นวัตกรรมจดลิขสิทธ์ิ
 สิทธิบัตร หรืออนุ
สิทธิบัตร

1.เพ่ือกระตุ้นและ
ส่งเสริมศักยภาพ
อาจารย์นักวิจัยในการ
พัฒนางานวิจัยหรือ
นวัตกรรมสุขภาพตาม
ความเช่ียวชาญเฉพาะ
สาขา
2.เพ่ือสนับสนุน
อาจารย์นักวิจัยในการ
ด าเนินโครงการวิจัย
เพ่ือการใช้ประโยชน์ใน
การเสริมสร้างสุขภาวะ
ชุมชน 
3.เพ่ือพัฒนาระบบ
และกลไกการน า
ผลงานนวัตกรรมจด
ลิขสิทธ์ิ สิทธิบัตร หรือ
อนุสิทธิบัตร
4. เพ่ือสนับสนุนทุน
วิจัยแก่อาจารย์ประจ า

กิจกรรมท่ี 1 จัดประชุม/สัมมนำในพัฒนำ
ศักยภำพอำจำรย์นักวิจัยรุ่นใหม่ในกำรพัฒนำ
งำนวิจัยหรือนวัตกรรมสุขภำพและกำรใช้
ประโยชน์ (ภำยนอกสถำบัน) 
-ค่าตอบแทนวิทยากร 8 ช่ัวโมงๆ ละ 1,200 
บาท จ านวน 9,600 บาท
-ค่าเดินทางวิทยากรไป-กลับ 8,000 บาท  
-ค่าอาหารว่าง 20 คน ม้ือละ 50 บาท*10 ม้ือ 
จ านวน 10,000 บาท 
-ค่าอาหารกลางวันและอาหารเย็น 20 คน ม้ือ
ละ 350 บาท * 10 ม้ือ จ านวน 70,000 บาท 
-ค่าท่ีพัก 1600 บาท/ห้อง* 10 ห้อง *5 วัน 
จ านวน 80,000 บาท
-ค่าเช่ารถ 9,000 บาท
-ค่าถ่ายเอกสาร 500 บาท  
รวมเป็นเงิน 187,100 บำท
กิจกรรมท่ี 2 จัดประชุมแลกเปล่ียนองค์
ควำมรู้ด้ำนกำรวิจัยกับผู้ทรงคุณวุฒิ (ภำยใน
สถำบัน)
-ค่าตอบแทนวิทยากร 4 ช่ัวโมงๆ ละ 1,200 
บาท จ านวน 4,800 บาท
-ค่าเดินทางวิทยากร 3,000 บาท 
-ค่าอาหารว่าง 49 คน ม้ือละ 35 บาท*1 ม้ือ 
จ านวน 1,715 บาท 
รวมเป็นเงิน 9,515 บำท
กิจกรรมท่ี 3 ประชุมติดตำม กำรน ำเสนอ
กำรด ำเนินกำรวิจัยท่ีได้รับกำรอนุมัติทุนจำก
ภำยในและภำยนอก (ภำยในสถำบัน)
-ค่าอาหารว่าง 49 คน ม้ือละ 35 บาท*2 คร้ัง 
จ านวน 3,500 บาท   
รวมเป็นเงิน 3,430 บำท
กิจกรรมท่ี 4 สนับสนุนทุนกำรผลิต
ผลงำนวิจัยแก่อำจำรย์ประจ ำท่ีพัฒนำโครง
ร่ำงวิจัย เขียนบทควำมวิชำกำร และต ำรำ
- สนับสนุนทุนการผลิตผลงานวิจัยแก่อาจารย์
ประจ าท่ีพัฒนาโรงร่างวิจัย  เขียนบทความ
วิชาการ และต ารา 600,000 บาท 
รวมเป็นเงิน 600,000 บำท
รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 800,045 บำท

งบประมำณท่ีต้ังไว้เบิกจ่ำยตำมไตรมำส

รวมงบประมำณ
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ล ำดับท่ี 16

งบ
ด ำเนินงำน

งบเงิน
อุดหนุน

งบลงทุน

  386,550.00    386,550.00 ดร.ปรัศนี 
ศรีกัน

รวม ผู้รับผิดชอ
บ

รำยละเอียดกำรเบิกจ่ำย แหล่งเงิน
งบประมำณ

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

ผลผลิตกลุ่มเป้ำหมำย
เงินรำยได้ เงินจำก

หน่วยงำน
ภำยนอก

กิจกรรม/กำรด ำเนินงำน

1. เพ่ือส่งเสริมอาจารย์
ประจ าในการพัฒนา
นิพนธ์ต้นฉบับเพ่ือ
เผยแพร่ในระดับชาติ
หรือนานาชาติ   
2. เพ่ือสนับสนุนการ
ตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัย/ผลงาน
วิชาการในระดับชาติ
หรือนานาชาติ           
                             
                             
                         

1. ร้อยละของ
ผลงานวิจัยและ
ผลงานวิชาการท่ี
ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ใน
วารสารวิชาการ
ระดับชาติ/นานาชาติ
2. ร้อยละของ
อาจารย์ประจ าท่ีมี
ผลงานวิจัย หนังสือ 
ต ารา นวัตกรรมที
ได้รับการเผยแพร่

แผนงำนตำมพันธกิจ
 • ด้ำนกำรวิจัยและนวัตกรรม

ลักษณะ/ประเภทโครงกำร
 • โครงกำรงำนประจ ำตำมพันธกิจพันธกิจด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำนวตกรรม

ตัวช้ีวัดโครงกำรวัตถุประสงค์

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2566 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
รหัสโครงกำร FON-Res-R12.2

ส่วนรำชกำร คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ งำนวิจัย นวัตกรรม ฝ่ำยวิจัยและบริกำรวิชำกำร

โครงกำรเร่งรัดกำรผลิตผลงำนวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำ

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียน
บทความวิจัย บทความวิชาการ และ
หนังสือ/ต ารา
2. สนับสนุนแหล่งเผยแพร่ตีพิมพ์
บทความวิจัยบทความวิชาการและ
หนังสือ/ต ารา

อาจารย์ประจ า
ของวิทยาลัย
พยาบาล
บรมราชชนนี 
พะเยา จ านวน 
49 คน

1. ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 30 ของ
หน่วยน้ าหนักต่อ
อาจารย์ประจ า
ท้ังหมด
2. ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 20 

1 ต.ค. 65-
  ก.ย. 66

กิจกรรมท่ี 1 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรเขียน
บทควำมวิจัย บทควำมวิชำกำร และหนังสือ/
ต ำรำ (นอกสถำบัน)
 -ค่าตอบแทนวิทยากร 4 ช่ัวโมงๆ ละ 1,200 
บาท จ านวน 4,800 บาท 
-ค่าอาหารว่าง 49 คน ม้ือละ 50 บาท*10 ม้ือ 
จ านวน 24,500 บาท
-ค่าอาหารกลางวัน-เย็น 49 คน ม้ือละ 350 
บาท *5 ม้ือ จ านวน 85,750 บาท 
-ค่าท่ีพัก 25 ห้อง*1600 บาท*5 วัน จ านวน 
200,000 บาท 
-ค่าเดินทางและเช่ารถตู้ 15,000 บาท 
-ค่าวัสดุ 1,000 บาท 
-ค่าเหมาจ่ายถ่ายเอกสาร 500 บาท
รวมเป็นเงิน 331,550 บำท 
กิจกรรมท่ี 2 สนับสนุนแหล่งเผยแพร่ตีพิมพ์
บทควำมวิจัยบทควำมวิชำกำรและหนังสือ/
ต ำรำ
- สนับสนุนค่าธรรมเนียมตีพิมพ์เผยแพร่ ท้ังใน
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ จ านวน 40,000
 บาท 
– สนับสนุนค่าจ้างแปลนิพนธ์ต้นฉบับเป็น
ภาษาอังกฤษ และตรวจสอบความถูกต้องของ
ภาษา 5,000 บาท 
– ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิอ่านต ารา 10,000 
บาท 
รวมเป็นเงิน 55,000 บำท 
รวมเป็นเงินท้ังหมด 386,550 บำท
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ล ำดับท่ี 16

งบ
ด ำเนินงำน

งบเงิน
อุดหนุน

งบลงทุน

รวม ผู้รับผิดชอ
บ

รำยละเอียดกำรเบิกจ่ำย แหล่งเงิน
งบประมำณ

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

ผลผลิตกลุ่มเป้ำหมำย
เงินรำยได้ เงินจำก

หน่วยงำน
ภำยนอก

กิจกรรม/กำรด ำเนินงำน

แผนงำนตำมพันธกิจ
 • ด้ำนกำรวิจัยและนวัตกรรม

ลักษณะ/ประเภทโครงกำร
 • โครงกำรงำนประจ ำตำมพันธกิจพันธกิจด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำนวตกรรม

ตัวช้ีวัดโครงกำรวัตถุประสงค์

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2566 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
รหัสโครงกำร FON-Res-R12.2

ส่วนรำชกำร คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ งำนวิจัย นวัตกรรม ฝ่ำยวิจัยและบริกำรวิชำกำร

โครงกำรเร่งรัดกำรผลิตผลงำนวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำ

                -   

1 2 3 4                 -   

20,000 331,550 20,000 15,000                 -   

          -           -     386,550.00    386,550.00รวมงบประมำณ

งบประมำณท่ีต้ังไว้เบิกจ่ำยตำมไตรมำส

1. เพ่ือส่งเสริมอาจารย์
ประจ าในการพัฒนา
นิพนธ์ต้นฉบับเพ่ือ
เผยแพร่ในระดับชาติ
หรือนานาชาติ   
2. เพ่ือสนับสนุนการ
ตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัย/ผลงาน
วิชาการในระดับชาติ
หรือนานาชาติ           
                             
                             
                         

1. ร้อยละของ
ผลงานวิจัยและ
ผลงานวิชาการท่ี
ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ใน
วารสารวิชาการ
ระดับชาติ/นานาชาติ
2. ร้อยละของ
อาจารย์ประจ าท่ีมี
ผลงานวิจัย หนังสือ 
ต ารา นวัตกรรมที
ได้รับการเผยแพร่

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียน
บทความวิจัย บทความวิชาการ และ
หนังสือ/ต ารา
2. สนับสนุนแหล่งเผยแพร่ตีพิมพ์
บทความวิจัยบทความวิชาการและ
หนังสือ/ต ารา

อาจารย์ประจ า
ของวิทยาลัย
พยาบาล
บรมราชชนนี 
พะเยา จ านวน 
49 คน

1. ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 30 ของ
หน่วยน้ าหนักต่อ
อาจารย์ประจ า
ท้ังหมด
2. ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 20 

1 ต.ค. 65-
  ก.ย. 66

กิจกรรมท่ี 1 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรเขียน
บทควำมวิจัย บทควำมวิชำกำร และหนังสือ/
ต ำรำ (นอกสถำบัน)
 -ค่าตอบแทนวิทยากร 4 ช่ัวโมงๆ ละ 1,200 
บาท จ านวน 4,800 บาท 
-ค่าอาหารว่าง 49 คน ม้ือละ 50 บาท*10 ม้ือ 
จ านวน 24,500 บาท
-ค่าอาหารกลางวัน-เย็น 49 คน ม้ือละ 350 
บาท *5 ม้ือ จ านวน 85,750 บาท 
-ค่าท่ีพัก 25 ห้อง*1600 บาท*5 วัน จ านวน 
200,000 บาท 
-ค่าเดินทางและเช่ารถตู้ 15,000 บาท 
-ค่าวัสดุ 1,000 บาท 
-ค่าเหมาจ่ายถ่ายเอกสาร 500 บาท
รวมเป็นเงิน 331,550 บำท 
กิจกรรมท่ี 2 สนับสนุนแหล่งเผยแพร่ตีพิมพ์
บทควำมวิจัยบทควำมวิชำกำรและหนังสือ/
ต ำรำ
- สนับสนุนค่าธรรมเนียมตีพิมพ์เผยแพร่ ท้ังใน
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ จ านวน 40,000
 บาท 
– สนับสนุนค่าจ้างแปลนิพนธ์ต้นฉบับเป็น
ภาษาอังกฤษ และตรวจสอบความถูกต้องของ
ภาษา 5,000 บาท 
– ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิอ่านต ารา 10,000 
บาท 
รวมเป็นเงิน 55,000 บำท 
รวมเป็นเงินท้ังหมด 386,550 บำท
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ล ำดับท่ี 17

งบ
ด ำเนินงำน

งบเงินอุดหนุน งบลงทุน
1. เพ่ือพัฒนาศูนย์
ความเป็นเลิศด้านโรค
เร้ือรัง 
2. เพ่ือพัฒนาหลักสูตร
ท่ีตอบสนองความ
ต้องการของระบบ
สุขภาพ และส่งเสริม
ความเช่ียวชาญด้านโรค
เร้ือรัง ของอาจารย์

อาจารย์
พยาบาล 
จ านวน 40 คน

ตค 65- กย 
66

กิจกรรมท่ี 1 ประชุมจัดต้ัง
ศูนย์เกิดจำกกระบวนกำรมี
ส่วนร่วมของบุคลำกรใน 
วิทยำลัย
1. ค่าอาหารกลางวัน 50 คน x
 150 บาท x 2 วัน = 15,000 บ
2 .ค่าอาหารว่าง 50 คน X 35 
บาท x 4 ม้ือ =  7,000 บ
3. ค่าวัสดุ         =  3,000 บ
รวม 25,000 บำท. 
 

       25,000.00          25,000.00 อ.สิริสุดา1. จัดต้ังศูนย์เกิดจากกระบวนการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรในวิทยาลัย และท าเป็น
ประกาศวิทยาลัย
2. จัดแผนงานการด าเนินงานท่ีเป็น
รูปธรรมชัดเจน ด้านการวิจัย  ด้านการ
บริการวิชาการ ด้านการผลิตนวัตกรรม 
และด้านการพัฒนา บุคลากรให้มีความ
เช่ียวชาญท่ีสอดคล้องกับความเช่ียวชาญ
ของศูนย์
3. จัดท าหลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน/
ระยะยาวท่ีสอดคล้องกับความ เช่ียวชาญ
ของศูนย์ท่ีพัฒนามาแล้วไม่เกิน 2 ปี(ต้องมี
เล่มหลักสูตร) 
4. จัดการอบรม/บริการวิชาการรูปแบบ
อ่ืน ท่ีสอดคล้องกับความ เช่ียวชาญของ
ศูนย์ในรอบปีท่ีผ่านมา
5. สนับสนุนให้บุคลากรของวิทยาลัย (ท่ี
ไม่ใช่ สมาชิกของศูนย์) ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพท่ีสอดคล้องกับความ เช่ียวชาญ
ของศูนย์

1. คะแนนประเมิน
ความส าเร็จของศูนย์
2. ร้อยละของ
หลักสูตรฝึกอบรมท่ี
มีค่าคะแนน NPS  
70 คะแนนข้ึนไป
3. ร้อยละระดับ
ความส าเร็จในการ
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของ
ศูนย์บริการวิชาการ
 ระดับ 5
4. ร้อยละของ
บุคลากรท่ีได้รับเชิญ
เป็นวิทยากร 
กรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ี
ปรึกษาเพ่ิมข้ึนจาก
ปีท่ีผ่านมา 
ระดับชาติ และ
นานาชาติ
5. ร้อยละของอัตรา
เพ่ิมของการพัฒนา
หลักสูตรใหม่ท่ี
น าไปใช้เทียบกับปี
ท่ีผ่านมา
6. ร้อยละของผู้ท่ี
ได้รับการพัฒนา
สมรรถนะด้าน
สุขภาพด้วย สบช.
โมเดล บุคลากร
ด้านสุขภาพ และ
ชุมชน

1. คะแนนประเมิน
ความส าเร็จของศูนย์
2. ร้อยละของ
หลักสูตรฝึกอบรมท่ีมี
ค่าคะแนน NPS  70 
คะแนนข้ึนไป
3. ร้อยละระดับ
ความส าเร็จในการ
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของ
ศูนย์บริการวิชาการ 
ระดับ 5
4. ร้อยละของ
บุคลากรท่ีได้รับเชิญ
เป็นวิทยากร กรรมการ
 ผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ี
ปรึกษาเพ่ิมข้ึนจากปีท่ี
ผ่านมา ระดับชาติ 
และนานาชาติ
5. ร้อยละของอัตรา
เพ่ิมของการพัฒนา
หลักสูตรใหม่ท่ีน าไปใช้
เทียบกับปีท่ีผ่านมา
6. ร้อยละของผู้ท่ี
ได้รับการพัฒนา
สมรรถนะด้านสุขภาพ
ด้วย สบช.โมเดล 
บุคลากรด้านสุขภาพ 
และชุมชน

รำยละเอียดกำรเบิกจ่ำย แหล่งเงิน รวม ผู้รับผิดชอบ
งบประมำณ เงินจำก

หน่วยงำน
ภำยนอก

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงกำร
เงินรำยได้

กิจกรรม/กำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย ผลผลิต ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2566 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
โครงกำรยกระดับควำมเข้มแข็งของศูนย์บริกำรวิชำกำร รหัสโครงกำร FON-Res-S16

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ งำนบริกำรวิชำกำร ฝ่ำยวิจัยและบริกำรวิชำกำร

ลักษณะ/ประเภทโครงกำร
 • โครงกำรตำมประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 2 กำรสร้ำงองค์ควำมรู้และนวตกรรมด้ำนสุขภำพ

ส่วนรำชกำร คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก

แผนงำนตำมพันธกิจ
• ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม
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ล ำดับท่ี 17

งบ
ด ำเนินงำน

งบเงินอุดหนุน งบลงทุน

รำยละเอียดกำรเบิกจ่ำย แหล่งเงิน รวม ผู้รับผิดชอบ
งบประมำณ เงินจำก

หน่วยงำน
ภำยนอก

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงกำร
เงินรำยได้

กิจกรรม/กำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย ผลผลิต ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2566 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
โครงกำรยกระดับควำมเข้มแข็งของศูนย์บริกำรวิชำกำร รหัสโครงกำร FON-Res-S16

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ งำนบริกำรวิชำกำร ฝ่ำยวิจัยและบริกำรวิชำกำร

ลักษณะ/ประเภทโครงกำร
 • โครงกำรตำมประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 2 กำรสร้ำงองค์ควำมรู้และนวตกรรมด้ำนสุขภำพ

ส่วนรำชกำร คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก

แผนงำนตำมพันธกิจ
• ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม

                    -   

1 2 3 4                     -   

   12,000.00     7,000.00     6,000.00                     -   

       25,000.00           -                     -            25,000.00

1. จัดต้ังศูนย์เกิดจากกระบวนการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรในวิทยาลัย และท าเป็น
ประกาศวิทยาลัย
2. จัดแผนงานการด าเนินงานท่ีเป็น
รูปธรรมชัดเจน ด้านการวิจัย  ด้านการ
บริการวิชาการ ด้านการผลิตนวัตกรรม 
และด้านการพัฒนา บุคลากรให้มีความ
เช่ียวชาญท่ีสอดคล้องกับความเช่ียวชาญ
ของศูนย์
3. จัดท าหลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน/
ระยะยาวท่ีสอดคล้องกับความ เช่ียวชาญ
ของศูนย์ท่ีพัฒนามาแล้วไม่เกิน 2 ปี(ต้องมี
เล่มหลักสูตร) 
4. จัดการอบรม/บริการวิชาการรูปแบบ
อ่ืน ท่ีสอดคล้องกับความ เช่ียวชาญของ
ศูนย์ในรอบปีท่ีผ่านมา
5. สนับสนุนให้บุคลากรของวิทยาลัย (ท่ี
ไม่ใช่ สมาชิกของศูนย์) ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพท่ีสอดคล้องกับความ เช่ียวชาญ
ของศูนย์

1. คะแนนประเมิน
ความส าเร็จของศูนย์
2. ร้อยละของ
หลักสูตรฝึกอบรมท่ี
มีค่าคะแนน NPS  
70 คะแนนข้ึนไป
3. ร้อยละระดับ
ความส าเร็จในการ
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของ
ศูนย์บริการวิชาการ
 ระดับ 5
4. ร้อยละของ
บุคลากรท่ีได้รับเชิญ
เป็นวิทยากร 
กรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ี
ปรึกษาเพ่ิมข้ึนจาก
ปีท่ีผ่านมา 
ระดับชาติ และ
นานาชาติ
5. ร้อยละของอัตรา
เพ่ิมของการพัฒนา
หลักสูตรใหม่ท่ี
น าไปใช้เทียบกับปี
ท่ีผ่านมา
6. ร้อยละของผู้ท่ี
ได้รับการพัฒนา
สมรรถนะด้าน
สุขภาพด้วย สบช.
โมเดล บุคลากร
ด้านสุขภาพ และ
ชุมชน

1. คะแนนประเมิน
ความส าเร็จของศูนย์
2. ร้อยละของ
หลักสูตรฝึกอบรมท่ีมี
ค่าคะแนน NPS  70 
คะแนนข้ึนไป
3. ร้อยละระดับ
ความส าเร็จในการ
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของ
ศูนย์บริการวิชาการ 
ระดับ 5
4. ร้อยละของ
บุคลากรท่ีได้รับเชิญ
เป็นวิทยากร กรรมการ
 ผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ี
ปรึกษาเพ่ิมข้ึนจากปีท่ี
ผ่านมา ระดับชาติ 
และนานาชาติ
5. ร้อยละของอัตรา
เพ่ิมของการพัฒนา
หลักสูตรใหม่ท่ีน าไปใช้
เทียบกับปีท่ีผ่านมา
6. ร้อยละของผู้ท่ี
ได้รับการพัฒนา
สมรรถนะด้านสุขภาพ
ด้วย สบช.โมเดล 
บุคลากรด้านสุขภาพ 
และชุมชน

งบประมำณท่ีต้ังไว้เบิกจ่ำยตำมไตรมำส

รวมงบประมำณ
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ล ำดับท่ี 18

งบ
ด ำเนินงำน

งบเงินอุดหนุน งบลงทุน
1. เพ่ือเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนและ
เครือข่ายในการดูแล
สุขภาวะชุมชน 
2. เพ่ือสร้างความ
ร่วมมือกับชุมชนและ
หน่วยงานภายนอกใน
การเสริมสร้างสุขภาวะ
ชุมชน 

1.จ านวนจิตอาสา
รายใหม่
2.จ านวน
กลุ่มเป้าหมายใหม่
3.จ านวนชุมชนใหม่

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

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

ต.ค 65 -ก.ย.
 66

กิจกรรมท่ี 1 ประชุมแกนน าจิต
อาสาและผู้เก่ียวข้อง 
1.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
35 บาท x 40 คน= 1,400 
บาท รวม 1,400 บาท
 กิจกรรมท่ี 2 ประชุมเชิง
ปฏิบัติการฟ้ืนฟูทักษะจิตอาสา
ด้านโรคเร้ือรัง 2 คร้ัง
 1.ค่าอาหารกลางวัน 40 คน x
 150 บ. x 2 คร้ัง = 12,000 
บาท
 2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
35 บาท x 40 คน x 4 ม้ือ = 
5,600 บ 
3. ค่าอินเตอร์เน็ท 500 บาท x
 2 คร้ัง = 1,000   

รวม 18,600 บาท

 รวมท้ังส้ิน 20,000 บาท

       20,000.00          20,000.00 อ.สิริสุดา

                 -   
1 2 3 4                  -   

20,000                  -   
       20,000.00           -                     -            20,000.00

งบประมำณท่ีต้ังไว้เบิกจ่ำยตำมไตรมำส

รวมงบประมำณ

รำยละเอียดกำรเบิกจ่ำย แหล่งเงิน รวม ผู้รับผิดชอบ
งบประมำณ เงินจำก

หน่วยงำน
ภำยนอก

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงกำร
เงินรำยได้

1.ประชุมจิตอาสาผู้ดูแลผู้สูงอายุและผู้มี
ส่วนเก่ียวข้องในรูปแบบ New normal 
ในการวางแผนและก าหนดเป้าหมายการ
ดูแลสุขภาวะของชุมชน 
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการฟ้ืนฟูความรู้และ
ทักษะการดูแลผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยโรคเร้ือรัง/
ผู้พิการ/ผู้ป่วยจิตเวชของจิตอาสา ใน
รูปแบบ New normal  อย่างน้อยจ านวน
 2 คร้ัง/ปี 
3. ติดตามผลการด าเนินงานของจิตอาสา
ในการด าเนินกิจกรรม

กิจกรรม/กำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย ผลผลิต ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2566 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
 โครงกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน เพ่ือสุขภำวะชุมชน รหัสโครงกำร FON-Ser-R14.2

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ งำนบริกำรวิชำกำร ฝ่ำยวิจัยและบริกำรวิชำกำร

ลักษณะ/ประเภทโครงกำร
• โครงกำรงำนประจ ำตำมพันธกิจด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร

ส่วนรำชกำร คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก

แผนงำนตำมพันธกิจ
• ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม
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ล ำดับท่ี 19

งบ
ด ำเนินงำน

งบเงิน
อุดหนุน

งบลงทุน

1.ร้อยละของผู้เข้า
รับการอบรม
 2.ระดับความพึง
พอใจของผู้เข้า
อบรมต่อการจัดการ
อบรมในระดับดีข้ึนไป

1.ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย
 2.อย่างน้อยร้อย
ละ 80 มีความ
พึงพอใจต่อการ
จัดการอบรมใน
ระดับดีข้ึนไป

9-13 
มกราคม 
2566

   400,000.00     400,000.001.ฟ้ืนฟูความรู้ 
หลักการวินิจฉัยโรค 
การส่งตรวจ และ
แนวทางปฏิบัติ
เก่ียวกับการรักษาโรค
เบ้ืองต้นท่ีพบบ่อย
รวมท้ังการใช้ยาอย่าง
สมเหตุผลในการดูแล
รักษาเบ้ืองต้น
 2.ทบทวนความรู้ด้าน
กฎหมายเวชปฏิบัติ
รักษาเบ้ืองต้น และ
ความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงานเวชปฏิบัติ
 3.สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างผู้ปฏิบัติ
ในวิชาชีพ และ
สถาบันการศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย
พยาบาล
วิชาชีพท่ีผ่าน
การอบรม
หลักสูตรการ
พยาบาลเฉพาะ
ทางสาขาเวช
ปฏิบัติท่ัวไป
(การรักษาโรค
เบ้ืองต้น)
พยาบาล
วิชาชีพอ่ืนๆท่ี
สนใจ ท่ี
ปฏิบัติงานใน
สถานบริการ
สุขภาพท้ังใน
ระดับตติยภูมิ
ระดับทุติยภูมิ
และระดับปฐม
ภูมิ online 150
 คน on-site 50
 คน

ค่าลงทะเบียน (รายรับ)
อบรมแบบon-siteคนละ 4000 บาท x 100 คน
 = 400,000 รวมเป็นเงิน 400,000
(รายจ่าย)
1) ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 40 ช่ัวโมง 
ช่ัวโมงละ 1,200 บ.=48,800 บ.
 2) ค่าเช้ือเพลิงรับ-ส่งวิทยากร= 20,000 บ.
 3) ค่าเดินทางวิทยากร =30,000 
 4) ค่าท่ีพักวิทยากรจ านวน5คืน*1,600 บ.=
8,000 บ.
 5) ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างผู้เข้าร่วม
ประชุมจ านวน 50 คน* 220 บ.* 5 วัน = 
55,000 
6) ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง
คณะท างานจ านวน10 คน*220 บ.* 5 วัน = 
11,000 บ.
7) ค่าธรรมเนียมการขอหน่วยกิตการศึกษา
ต่อเน่ือง=2,000 บ.
8) ค่าใช้ห้องประชุมและสนับสนุนสาธาณนูป
โภค จ านวน 5 วัน*10,000 บ.= 50,000 บ.(เงิน
เหลือ)
9) ค่าจ้างเหมาซักรีด =10,000 บ
10) ค่าวัสดุอุปกรณ์ ต ารา =50,000 บ.
11) ค่าถ่ายเอกสาร = 45,800 บ.
12) ค่าจ้างเหมาดูแลระบบประชุม online   = 
100,000 บ    
13) ค่าประชาสัมพันธ์และลงทะเบียน online
 = 48,000 บ 
14) ค่าท างานนอกเวลาราชการ 420*2*10 คน
 =8,400 บ 
15) ค่าท างานล่วงเวลา ชม.ละ50 บาท *2 ชม. 
5วัน*4คน = 5,000 บ
16) ค่าจัดท าใบประกาศนียบัตร 30*200  = 
6,000 บ        
17) ค่าจัดส่งใบประกาศนียบัตร = 5,000 บาท 

รำยละเอียดกำรเบิกจ่ำย แหล่งเงิน รวม ผู้รับผิดชอบ
งบประมำณ เงินจำก

หน่วยงำน
ภำยนอก

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงกำร
เงินรำยได้

จัดประชุม/อบรม ในรูปแบบ New 
normal มีการอบรม 2 รูปแบบ คือ 
1. online (2000 บาท)
2. On-site (4000 บาท)

กิจกรรม/กำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย ผลผลิต ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2566 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
โครงกำรอบรมฟ้ืนฟูเวชปฏิบัติท่ัวไป(กำรรักษำโรคเบ้ืองต้น) รหัสโครงกำร FON-Ser-S20.1

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ งำนบริกำรวิชำกำร ฝ่ำยวิจัยและบริกำรวิชำกำร

ลักษณะ/ประเภทโครงกำร
 • โครงกำรตำมประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 3 กำรพัฒนำกำรให้บริกำรด้วยกำรสำนพลังของทุกภำคส่วนเพ่ือสุขภำวะชุมชนฯ

ส่วนรำชกำร คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก

แผนงำนตำมพันธกิจ
• ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม
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ล ำดับท่ี 19

งบ
ด ำเนินงำน

งบเงิน
อุดหนุน

งบลงทุน

รำยละเอียดกำรเบิกจ่ำย แหล่งเงิน รวม ผู้รับผิดชอบ
งบประมำณ เงินจำก

หน่วยงำน
ภำยนอก

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงกำร
เงินรำยได้

กิจกรรม/กำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย ผลผลิต ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2566 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
โครงกำรอบรมฟ้ืนฟูเวชปฏิบัติท่ัวไป(กำรรักษำโรคเบ้ืองต้น) รหัสโครงกำร FON-Ser-S20.1

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ งำนบริกำรวิชำกำร ฝ่ำยวิจัยและบริกำรวิชำกำร

ลักษณะ/ประเภทโครงกำร
 • โครงกำรตำมประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 3 กำรพัฒนำกำรให้บริกำรด้วยกำรสำนพลังของทุกภำคส่วนเพ่ือสุขภำวะชุมชนฯ

ส่วนรำชกำร คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก

แผนงำนตำมพันธกิจ
• ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม

                -   

1 2 3 4                 -   

400,000                 -   

      -           -      400,000.00     400,000.00

1.ฟ้ืนฟูความรู้ 
หลักการวินิจฉัยโรค 
การส่งตรวจ และ
แนวทางปฏิบัติ
เก่ียวกับการรักษาโรค
เบ้ืองต้นท่ีพบบ่อย
รวมท้ังการใช้ยาอย่าง
สมเหตุผลในการดูแล
รักษาเบ้ืองต้น
 2.ทบทวนความรู้ด้าน
กฎหมายเวชปฏิบัติ
รักษาเบ้ืองต้น และ
ความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงานเวชปฏิบัติ
 3.สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างผู้ปฏิบัติ
ในวิชาชีพ และ
สถาบันการศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย
พยาบาล
วิชาชีพท่ีผ่าน
การอบรม
หลักสูตรการ
พยาบาลเฉพาะ
ทางสาขาเวช
ปฏิบัติท่ัวไป
(การรักษาโรค
เบ้ืองต้น)
พยาบาล
วิชาชีพอ่ืนๆท่ี
สนใจ ท่ี
ปฏิบัติงานใน
สถานบริการ
สุขภาพท้ังใน
ระดับตติยภูมิ
ระดับทุติยภูมิ
และระดับปฐม
ภูมิ online 150
 คน on-site 50
 คน

ค่าลงทะเบียน (รายรับ)
อบรมแบบon-siteคนละ 4000 บาท x 100 คน
 = 400,000 รวมเป็นเงิน 400,000
(รายจ่าย)
1) ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 40 ช่ัวโมง 
ช่ัวโมงละ 1,200 บ.=48,800 บ.
 2) ค่าเช้ือเพลิงรับ-ส่งวิทยากร= 20,000 บ.
 3) ค่าเดินทางวิทยากร =30,000 
 4) ค่าท่ีพักวิทยากรจ านวน5คืน*1,600 บ.=
8,000 บ.
 5) ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างผู้เข้าร่วม
ประชุมจ านวน 50 คน* 220 บ.* 5 วัน = 
55,000 
6) ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง
คณะท างานจ านวน10 คน*220 บ.* 5 วัน = 
11,000 บ.
7) ค่าธรรมเนียมการขอหน่วยกิตการศึกษา
ต่อเน่ือง=2,000 บ.
8) ค่าใช้ห้องประชุมและสนับสนุนสาธาณนูป
โภค จ านวน 5 วัน*10,000 บ.= 50,000 บ.(เงิน
เหลือ)
9) ค่าจ้างเหมาซักรีด =10,000 บ
10) ค่าวัสดุอุปกรณ์ ต ารา =50,000 บ.
11) ค่าถ่ายเอกสาร = 45,800 บ.
12) ค่าจ้างเหมาดูแลระบบประชุม online   = 
100,000 บ    
13) ค่าประชาสัมพันธ์และลงทะเบียน online
 = 48,000 บ 
14) ค่าท างานนอกเวลาราชการ 420*2*10 คน
 =8,400 บ 
15) ค่าท างานล่วงเวลา ชม.ละ50 บาท *2 ชม. 
5วัน*4คน = 5,000 บ
16) ค่าจัดท าใบประกาศนียบัตร 30*200  = 
6,000 บ        
17) ค่าจัดส่งใบประกาศนียบัตร = 5,000 บาท 

งบประมำณท่ีต้ังไว้เบิกจ่ำยตำมไตรมำส

รวมงบประมำณ
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1.ร้อยละของผู้เข้า
รับการอบรม
 2.ระดับความพึง
พอใจของผู้เข้า
อบรมต่อการจัดการ
อบรมในระดับดีข้ึนไป

1.ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย
 2.อย่างน้อยร้อย
ละ 80 มีความ
พึงพอใจต่อการ
จัดการอบรมใน
ระดับดีข้ึนไป

กลุ่ม 1 วันท่ี 
8-26 พ.ค. 
2566 กลุ่ม 2
 วันท่ี 5-23 
มิถุนายน 
2566

   1,900,000.00   1,900,000.00เพ่ือพัฒนาผู้เข้ารับการ
อบรมให้มีความรู้ 
ทักษะ สมรรถนะ
ทางการบริหารท่ี
เหมาะสมกับ
สถานการณ์การพัฒนา
ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
ตลอดจนมีคุณธรรม 
ความพร้อมของ
ร่างกายและจิตใจท่ีจะ
ท างานบริการ
ประชาชนร่วมกับ
เครือข่ายสุขภาพอย่าง
มีประสิทธิภาพ

เป็นผู้ปฏิบัติ
หน้าท่ีทางการ
บริหารต าแหน่ง
 ผู้อ านวยการ
 ผู้ช่วย
สาธารณสุข
อ าเภอ หัวหน้า
ฝ่ายหรือ
หัวหน้ากลุ่มงาน
 หัวหน้างาน
ย่อย
โรงพยาบาลใน
สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข

(รายรับ)
1.งบด าเนินการจากค่าลงทะเบียนของผู้เข้า
อบรม 50 คน ๆ ละ 19,000 บ.*2รุ่น =
1,900,000 บ.                            เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายดังน้ี
(รายจ่าย)
1.ค่าตอบแทน
1.1ค่าตอบแทนวิทยากรในระบบราชการ 
จ านวน 40 ช่ัวโมง x 600 บาท x 2 รุ่น เป็นเงิน 
    48,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนวิทยากรนอกระบบราชการ 
จ านวน 60 ช่ัวโมง x 1,200 บาท x 2 รุ่น เป็น
เงิน    144,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนวิทยากรพ่ีเล้ียงประจ ากลุ่ม 10
 คน x 30 ช่ัวโมง x 600 บาทx 2 รุ่น เป็นเงิน   
 360,000 บาท
1.4 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเจ้าหน้าท่ีนอก
เวลาราชการ 14 คนx 2วันx420บาทx2รุ่น  เป็น
เงิน      23,520 บาท
1.5 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี
ล่วงเวลาราชการ 8 คนx 5 วันx 2 ช่ัวโมง x50
บาทx2รุ่น           เป็นเงิน      8,000 บาท
1.6 ค่าเบ้ียเล้ียง พนักงานขับรถยนต์ จ านวน 1 
คนx 5 วันx 240 บาท เป็นเงิน       1,200 บาท 
1.7 ค่าอาหาร และอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ผู้
เข้าอบรม และคณะด าเนินการ
1.7.1ค่าอาหาร 3 ม้ือ/วัน
        - ผู้เข้าอบรม จ านวน  60 คนx 5 วันx 
600 บาทx2 รุ่น     เป็นเงิน  360,000 บาท
        - คณะท างาน จ านวน 10 คนx  5 ม้ือ x 
200 บาทx2 รุ่น   เป็นเงิน    20,000 บาท
1.7.2 อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
         - ผู้เข้ารับการอบรม จ านวน  60 คนx 5
 วัน x35 บาทx2 ม้ือ x 2 รุ่น เป็นเงิน 21,000 
บาท
        - คณะท างาน จ านวน 10 คนx 5 วัน x35
 บาทx2 ม้ือx 2 รุ่น  เป็นเงิน 7,000  บาท
1.8 ค่าใช้สถานท่ี อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 5 วัน
x5,000 บาทx2 รุ่นเป็นเงิน 25,000 บาท
1.9 ค่าวัสดุอุปกรณ์ 279,390 บาท x 2 รุ่น เป็น
เงิน 558,780  บาท
1.10 ค่าจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 20,000 
บาทx2 รุ่นเป็นเงิน  40,000   บาท
1.11 ค่ากระเป๋าเอกสารผู้เข้าอบรม 60 คนx 
300 บาท x2 รุ่นเป็นเงิน  36,000   บาท
14.7 ค่าโทรศัพท์ประสานงาน 1,500 บาทx2 
รุ่นเป็นเงิน    3,000  บาท
14.8 ค่าจ้างเหมาบริการซักรีด 15,000 บาทx2 
รุ่นเป็นเงิน  30,000  บาท
14.9 ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง                             
                            เป็นเงิน  2,000  บาท
14.10 ค่าท่ีพักผู้เข้าอบรม 60 คนx 5 คืนx 200
 บาทx2 รุ่นเป็นเงิน 120,000 บาท
14.11 ค่าผู้ควบคุมการประชุม online จ านวน 
1 ห้องๆ ละ 20,000 บาท จ านวน 10 วันเป็น
เงิน  200,000   บาท
14.12 ค่าผู้ควบคุมการประชุมกลุ่มย่อย online
 จ านวน 5 ห้องๆ ละ 10,000 บาท จ านวน 5 
วันเป็นเงิน  250,000   บาท
14.13 ค่าปกใบประกาศนียบัตร จ านวน 60 
อันๆ ละ 210 บาทเป็นเงิน  12,600   บาท
14.14 ค่าใบประกาศนียบัตร จ านวน 60 ใบๆ 
ละ 35 บาท                เป็นเงิน  2,100   บาท 
14.15 ค่าเข็มวิทยฐานะ จ านวน 60 อันๆ ละ 
100 บำท                    เป็นเงิน  6,000   
บำท  
14.16 ค่าจัดส่งใบประกาศนียบัตรทางไปรษณีย์
 จ านวน 60 ใบๆละ 30 บาท                       
                                     เป็นเงิน  1,800  
 บาท                                                   
                        

รวมท้ังส้ินเป็นเงิน  2,280,000 บาท (สองล้าน
สองแสนแปดหม่ืนบาทถ้วน)

จัดประชุม/อบรมแบบผสมผสาน 2 รูปแบบ
 1. online 2 สัปดาห์ 2. On-site 1 สัปดาห์

รำยละเอียดกำรเบิกจ่ำย แหล่งเงิน รวม ผู้รับผิดชอบ
งบประมำณ เงินจำก

หน่วยงำน
ภำยนอก

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงกำร
เงินรำยได้

กิจกรรม/กำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย ผลผลิต ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2566 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
โครงกำรอบรมหลักสูตรผู้บริหำรกำรสำธำรณสุขระดับต้น รุ่นท่ี 32 จ ำนวน 2 รุ่นละ 50 คน รหัสโครงกำร FON-Ser-S20.2

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ งำนบริกำรวิชำกำร ฝ่ำยวิจัยและบริกำรวิชำกำร

ลักษณะ/ประเภทโครงกำร
 • โครงกำรตำมประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 3 กำรพัฒนำกำรให้บริกำรด้วยกำรสำนพลังของทุกภำคส่วนเพ่ือสุขภำวะชุมชนฯ

ส่วนรำชกำร คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก

แผนงำนตำมพันธกิจ
• ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม
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รำยละเอียดกำรเบิกจ่ำย แหล่งเงิน รวม ผู้รับผิดชอบ
งบประมำณ เงินจำก

หน่วยงำน
ภำยนอก

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงกำร
เงินรำยได้

กิจกรรม/กำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย ผลผลิต ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2566 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
โครงกำรอบรมหลักสูตรผู้บริหำรกำรสำธำรณสุขระดับต้น รุ่นท่ี 32 จ ำนวน 2 รุ่นละ 50 คน รหัสโครงกำร FON-Ser-S20.2

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ งำนบริกำรวิชำกำร ฝ่ำยวิจัยและบริกำรวิชำกำร

ลักษณะ/ประเภทโครงกำร
 • โครงกำรตำมประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 3 กำรพัฒนำกำรให้บริกำรด้วยกำรสำนพลังของทุกภำคส่วนเพ่ือสุขภำวะชุมชนฯ

ส่วนรำชกำร คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก

แผนงำนตำมพันธกิจ
• ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม

เพ่ือพัฒนาผู้เข้ารับการ
อบรมให้มีความรู้ 
ทักษะ สมรรถนะ
ทางการบริหารท่ี
เหมาะสมกับ
สถานการณ์การพัฒนา
ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
ตลอดจนมีคุณธรรม 
ความพร้อมของ
ร่างกายและจิตใจท่ีจะ
ท างานบริการ
ประชาชนร่วมกับ
เครือข่ายสุขภาพอย่าง
มีประสิทธิภาพ

เป็นผู้ปฏิบัติ
หน้าท่ีทางการ
บริหารต าแหน่ง
 ผู้อ านวยการ
 ผู้ช่วย
สาธารณสุข
อ าเภอ หัวหน้า
ฝ่ายหรือ
หัวหน้ากลุ่มงาน
 หัวหน้างาน
ย่อย
โรงพยาบาลใน
สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข

(รายรับ)
1.งบด าเนินการจากค่าลงทะเบียนของผู้เข้า
อบรม 50 คน ๆ ละ 19,000 บ.*2รุ่น =
1,900,000 บ.                            เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายดังน้ี
(รายจ่าย)
1.ค่าตอบแทน
1.1ค่าตอบแทนวิทยากรในระบบราชการ 
จ านวน 40 ช่ัวโมง x 600 บาท x 2 รุ่น เป็นเงิน 
    48,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนวิทยากรนอกระบบราชการ 
จ านวน 60 ช่ัวโมง x 1,200 บาท x 2 รุ่น เป็น
เงิน    144,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนวิทยากรพ่ีเล้ียงประจ ากลุ่ม 10
 คน x 30 ช่ัวโมง x 600 บาทx 2 รุ่น เป็นเงิน   
 360,000 บาท
1.4 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเจ้าหน้าท่ีนอก
เวลาราชการ 14 คนx 2วันx420บาทx2รุ่น  เป็น
เงิน      23,520 บาท
1.5 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี
ล่วงเวลาราชการ 8 คนx 5 วันx 2 ช่ัวโมง x50
บาทx2รุ่น           เป็นเงิน      8,000 บาท
1.6 ค่าเบ้ียเล้ียง พนักงานขับรถยนต์ จ านวน 1 
คนx 5 วันx 240 บาท เป็นเงิน       1,200 บาท 
1.7 ค่าอาหาร และอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ผู้
เข้าอบรม และคณะด าเนินการ
1.7.1ค่าอาหาร 3 ม้ือ/วัน
        - ผู้เข้าอบรม จ านวน  60 คนx 5 วันx 
600 บาทx2 รุ่น     เป็นเงิน  360,000 บาท
        - คณะท างาน จ านวน 10 คนx  5 ม้ือ x 
200 บาทx2 รุ่น   เป็นเงิน    20,000 บาท
1.7.2 อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
         - ผู้เข้ารับการอบรม จ านวน  60 คนx 5
 วัน x35 บาทx2 ม้ือ x 2 รุ่น เป็นเงิน 21,000 
บาท
        - คณะท างาน จ านวน 10 คนx 5 วัน x35
 บาทx2 ม้ือx 2 รุ่น  เป็นเงิน 7,000  บาท
1.8 ค่าใช้สถานท่ี อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 5 วัน
x5,000 บาทx2 รุ่นเป็นเงิน 25,000 บาท
1.9 ค่าวัสดุอุปกรณ์ 279,390 บาท x 2 รุ่น เป็น
เงิน 558,780  บาท
1.10 ค่าจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 20,000 
บาทx2 รุ่นเป็นเงิน  40,000   บาท
1.11 ค่ากระเป๋าเอกสารผู้เข้าอบรม 60 คนx 
300 บาท x2 รุ่นเป็นเงิน  36,000   บาท
14.7 ค่าโทรศัพท์ประสานงาน 1,500 บาทx2 
รุ่นเป็นเงิน    3,000  บาท
14.8 ค่าจ้างเหมาบริการซักรีด 15,000 บาทx2 
รุ่นเป็นเงิน  30,000  บาท
14.9 ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง                             
                            เป็นเงิน  2,000  บาท
14.10 ค่าท่ีพักผู้เข้าอบรม 60 คนx 5 คืนx 200
 บาทx2 รุ่นเป็นเงิน 120,000 บาท
14.11 ค่าผู้ควบคุมการประชุม online จ านวน 
1 ห้องๆ ละ 20,000 บาท จ านวน 10 วันเป็น
เงิน  200,000   บาท
14.12 ค่าผู้ควบคุมการประชุมกลุ่มย่อย online
 จ านวน 5 ห้องๆ ละ 10,000 บาท จ านวน 5 
วันเป็นเงิน  250,000   บาท
14.13 ค่าปกใบประกาศนียบัตร จ านวน 60 
อันๆ ละ 210 บาทเป็นเงิน  12,600   บาท
14.14 ค่าใบประกาศนียบัตร จ านวน 60 ใบๆ 
ละ 35 บาท                เป็นเงิน  2,100   บาท 
14.15 ค่าเข็มวิทยฐานะ จ านวน 60 อันๆ ละ 
100 บำท                    เป็นเงิน  6,000   
บำท  
14.16 ค่าจัดส่งใบประกาศนียบัตรทางไปรษณีย์
 จ านวน 60 ใบๆละ 30 บาท                       
                                     เป็นเงิน  1,800  
 บาท                                                   
                        

รวมท้ังส้ินเป็นเงิน  2,280,000 บาท (สองล้าน
สองแสนแปดหม่ืนบาทถ้วน)
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รำยละเอียดกำรเบิกจ่ำย แหล่งเงิน รวม ผู้รับผิดชอบ
งบประมำณ เงินจำก

หน่วยงำน
ภำยนอก

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงกำร
เงินรำยได้

กิจกรรม/กำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย ผลผลิต ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2566 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
โครงกำรอบรมหลักสูตรผู้บริหำรกำรสำธำรณสุขระดับต้น รุ่นท่ี 32 จ ำนวน 2 รุ่นละ 50 คน รหัสโครงกำร FON-Ser-S20.2

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ งำนบริกำรวิชำกำร ฝ่ำยวิจัยและบริกำรวิชำกำร

ลักษณะ/ประเภทโครงกำร
 • โครงกำรตำมประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 3 กำรพัฒนำกำรให้บริกำรด้วยกำรสำนพลังของทุกภำคส่วนเพ่ือสุขภำวะชุมชนฯ

ส่วนรำชกำร คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก

แผนงำนตำมพันธกิจ
• ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม

(รายรับ)
1.งบด าเนินการจากค่าลงทะเบียนของผู้เข้า
อบรม 50 คน ๆ ละ 19,000 บ.*2รุ่น =
1,900,000 บ.                            เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายดังน้ี
(รายจ่าย)
1.ค่าตอบแทน
1.1ค่าตอบแทนวิทยากรในระบบราชการ 
จ านวน 40 ช่ัวโมง x 600 บาท x 2 รุ่น เป็นเงิน 
    48,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนวิทยากรนอกระบบราชการ 
จ านวน 60 ช่ัวโมง x 1,200 บาท x 2 รุ่น เป็น
เงิน    144,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนวิทยากรพ่ีเล้ียงประจ ากลุ่ม 10
 คน x 30 ช่ัวโมง x 600 บาทx 2 รุ่น เป็นเงิน   
 360,000 บาท
1.4 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเจ้าหน้าท่ีนอก
เวลาราชการ 14 คนx 2วันx420บาทx2รุ่น  เป็น
เงิน      23,520 บาท
1.5 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี
ล่วงเวลาราชการ 8 คนx 5 วันx 2 ช่ัวโมง x50
บาทx2รุ่น           เป็นเงิน      8,000 บาท
1.6 ค่าเบ้ียเล้ียง พนักงานขับรถยนต์ จ านวน 1 
คนx 5 วันx 240 บาท เป็นเงิน       1,200 บาท 
1.7 ค่าอาหาร และอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ผู้
เข้าอบรม และคณะด าเนินการ
1.7.1ค่าอาหาร 3 ม้ือ/วัน
        - ผู้เข้าอบรม จ านวน  60 คนx 5 วันx 
600 บาทx2 รุ่น     เป็นเงิน  360,000 บาท
        - คณะท างาน จ านวน 10 คนx  5 ม้ือ x 
200 บาทx2 รุ่น   เป็นเงิน    20,000 บาท
1.7.2 อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
         - ผู้เข้ารับการอบรม จ านวน  60 คนx 5
 วัน x35 บาทx2 ม้ือ x 2 รุ่น เป็นเงิน 21,000 
บาท
        - คณะท างาน จ านวน 10 คนx 5 วัน x35
 บาทx2 ม้ือx 2 รุ่น  เป็นเงิน 7,000  บาท
1.8 ค่าใช้สถานท่ี อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 5 วัน
x5,000 บาทx2 รุ่นเป็นเงิน 25,000 บาท
1.9 ค่าวัสดุอุปกรณ์ 279,390 บาท x 2 รุ่น เป็น
เงิน 558,780  บาท
1.10 ค่าจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 20,000 
บาทx2 รุ่นเป็นเงิน  40,000   บาท
1.11 ค่ากระเป๋าเอกสารผู้เข้าอบรม 60 คนx 
300 บาท x2 รุ่นเป็นเงิน  36,000   บาท
14.7 ค่าโทรศัพท์ประสานงาน 1,500 บาทx2 
รุ่นเป็นเงิน    3,000  บาท
14.8 ค่าจ้างเหมาบริการซักรีด 15,000 บาทx2 
รุ่นเป็นเงิน  30,000  บาท
14.9 ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง                             
                            เป็นเงิน  2,000  บาท
14.10 ค่าท่ีพักผู้เข้าอบรม 60 คนx 5 คืนx 200
 บาทx2 รุ่นเป็นเงิน 120,000 บาท
14.11 ค่าผู้ควบคุมการประชุม online จ านวน 
1 ห้องๆ ละ 20,000 บาท จ านวน 10 วันเป็น
เงิน  200,000   บาท
14.12 ค่าผู้ควบคุมการประชุมกลุ่มย่อย online
 จ านวน 5 ห้องๆ ละ 10,000 บาท จ านวน 5 
วันเป็นเงิน  250,000   บาท
14.13 ค่าปกใบประกาศนียบัตร จ านวน 60 
อันๆ ละ 210 บาทเป็นเงิน  12,600   บาท
14.14 ค่าใบประกาศนียบัตร จ านวน 60 ใบๆ 
ละ 35 บาท                เป็นเงิน  2,100   บาท 
14.15 ค่าเข็มวิทยฐานะ จ านวน 60 อันๆ ละ 
100 บำท                    เป็นเงิน  6,000   
บำท  
14.16 ค่าจัดส่งใบประกาศนียบัตรทางไปรษณีย์
 จ านวน 60 ใบๆละ 30 บาท                       
                                     เป็นเงิน  1,800  
 บาท                                                   
                        

รวมท้ังส้ินเป็นเงิน  2,280,000 บาท (สองล้าน
สองแสนแปดหม่ืนบาทถ้วน)
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รำยละเอียดกำรเบิกจ่ำย แหล่งเงิน รวม ผู้รับผิดชอบ
งบประมำณ เงินจำก

หน่วยงำน
ภำยนอก

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงกำร
เงินรำยได้

กิจกรรม/กำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย ผลผลิต ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2566 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
โครงกำรอบรมหลักสูตรผู้บริหำรกำรสำธำรณสุขระดับต้น รุ่นท่ี 32 จ ำนวน 2 รุ่นละ 50 คน รหัสโครงกำร FON-Ser-S20.2

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ งำนบริกำรวิชำกำร ฝ่ำยวิจัยและบริกำรวิชำกำร

ลักษณะ/ประเภทโครงกำร
 • โครงกำรตำมประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 3 กำรพัฒนำกำรให้บริกำรด้วยกำรสำนพลังของทุกภำคส่วนเพ่ือสุขภำวะชุมชนฯ

ส่วนรำชกำร คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก

แผนงำนตำมพันธกิจ
• ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม

              -   
1 2 3 4               -   

   1,900,000               -   
         -           -      1,900,000.00   1,900,000.00

(รายรับ)
1.งบด าเนินการจากค่าลงทะเบียนของผู้เข้า
อบรม 50 คน ๆ ละ 19,000 บ.*2รุ่น =
1,900,000 บ.                            เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายดังน้ี
(รายจ่าย)
1.ค่าตอบแทน
1.1ค่าตอบแทนวิทยากรในระบบราชการ 
จ านวน 40 ช่ัวโมง x 600 บาท x 2 รุ่น เป็นเงิน 
    48,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนวิทยากรนอกระบบราชการ 
จ านวน 60 ช่ัวโมง x 1,200 บาท x 2 รุ่น เป็น
เงิน    144,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนวิทยากรพ่ีเล้ียงประจ ากลุ่ม 10
 คน x 30 ช่ัวโมง x 600 บาทx 2 รุ่น เป็นเงิน   
 360,000 บาท
1.4 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเจ้าหน้าท่ีนอก
เวลาราชการ 14 คนx 2วันx420บาทx2รุ่น  เป็น
เงิน      23,520 บาท
1.5 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี
ล่วงเวลาราชการ 8 คนx 5 วันx 2 ช่ัวโมง x50
บาทx2รุ่น           เป็นเงิน      8,000 บาท
1.6 ค่าเบ้ียเล้ียง พนักงานขับรถยนต์ จ านวน 1 
คนx 5 วันx 240 บาท เป็นเงิน       1,200 บาท 
1.7 ค่าอาหาร และอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ผู้
เข้าอบรม และคณะด าเนินการ
1.7.1ค่าอาหาร 3 ม้ือ/วัน
        - ผู้เข้าอบรม จ านวน  60 คนx 5 วันx 
600 บาทx2 รุ่น     เป็นเงิน  360,000 บาท
        - คณะท างาน จ านวน 10 คนx  5 ม้ือ x 
200 บาทx2 รุ่น   เป็นเงิน    20,000 บาท
1.7.2 อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
         - ผู้เข้ารับการอบรม จ านวน  60 คนx 5
 วัน x35 บาทx2 ม้ือ x 2 รุ่น เป็นเงิน 21,000 
บาท
        - คณะท างาน จ านวน 10 คนx 5 วัน x35
 บาทx2 ม้ือx 2 รุ่น  เป็นเงิน 7,000  บาท
1.8 ค่าใช้สถานท่ี อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 5 วัน
x5,000 บาทx2 รุ่นเป็นเงิน 25,000 บาท
1.9 ค่าวัสดุอุปกรณ์ 279,390 บาท x 2 รุ่น เป็น
เงิน 558,780  บาท
1.10 ค่าจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 20,000 
บาทx2 รุ่นเป็นเงิน  40,000   บาท
1.11 ค่ากระเป๋าเอกสารผู้เข้าอบรม 60 คนx 
300 บาท x2 รุ่นเป็นเงิน  36,000   บาท
14.7 ค่าโทรศัพท์ประสานงาน 1,500 บาทx2 
รุ่นเป็นเงิน    3,000  บาท
14.8 ค่าจ้างเหมาบริการซักรีด 15,000 บาทx2 
รุ่นเป็นเงิน  30,000  บาท
14.9 ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง                             
                            เป็นเงิน  2,000  บาท
14.10 ค่าท่ีพักผู้เข้าอบรม 60 คนx 5 คืนx 200
 บาทx2 รุ่นเป็นเงิน 120,000 บาท
14.11 ค่าผู้ควบคุมการประชุม online จ านวน 
1 ห้องๆ ละ 20,000 บาท จ านวน 10 วันเป็น
เงิน  200,000   บาท
14.12 ค่าผู้ควบคุมการประชุมกลุ่มย่อย online
 จ านวน 5 ห้องๆ ละ 10,000 บาท จ านวน 5 
วันเป็นเงิน  250,000   บาท
14.13 ค่าปกใบประกาศนียบัตร จ านวน 60 
อันๆ ละ 210 บาทเป็นเงิน  12,600   บาท
14.14 ค่าใบประกาศนียบัตร จ านวน 60 ใบๆ 
ละ 35 บาท                เป็นเงิน  2,100   บาท 
14.15 ค่าเข็มวิทยฐานะ จ านวน 60 อันๆ ละ 
100 บำท                    เป็นเงิน  6,000   
บำท  
14.16 ค่าจัดส่งใบประกาศนียบัตรทางไปรษณีย์
 จ านวน 60 ใบๆละ 30 บาท                       
                                     เป็นเงิน  1,800  
 บาท                                                   
                        

รวมท้ังส้ินเป็นเงิน  2,280,000 บาท (สองล้าน
สองแสนแปดหม่ืนบาทถ้วน)

งบประมำณท่ีต้ังไว้เบิกจ่ำยตำมไตรมำส

รวมงบประมำณ
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1.ร้อยละของผู้เข้า
รับการอบรม
 2.ระดับความพึง
พอใจของผู้เข้า
อบรมต่อการจัดการ
อบรมในระดับดีข้ึนไป

กลุ่มเป้าหมาย
พยาบาลวิชาชีพ
จ านวน 20 คน 
(40,000/คน)

1.ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย
 2.อย่างน้อยร้อย
ละ 80 มีความ
พึงพอใจต่อการ
จัดการอบรมใน
ระดับดีข้ึนไป

30 ม.ค. - 31
 พค 2566

   600,000.00    600,000.00 อ.สมศรี ทา
ทาน

เพ่ือให้ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้ความ
เข้าใจในระบบสุขภาพ
และนโยบายสุขภาพใน
การดูแลผู้ป่วยมะเร็ง 
สามารถประเมินคัด
กรองภาวะสุขภาพท่ี
เก่ียวข้องกับโรคมะเร็ง
และการตัดสินทาง
คลินิกได้ เข้าใจ
โรคมะเร็ง และ
ผลกระทบท่ีเกิดจาก
โรคกระบวนการรักษา 
และให้การพยาบาล
ผู้ป่วยโรคมะเร็งท่ีได้รับ
การรักษาด้วยการผ่าตัด
 เคมีบ าบัด รังสีบ าบัด 
และผู้ดูแลรวมท้ังการ
ดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะ
สุดท้ายให้อยู่ใกล้ชิดกับ
ครอบครัวและชุมชนท่ี
ตนเองคุ้นเคยได้อย่างมี
คุณภาพ และเสียชีวิต
อย่างมีศักด์ิศรี

1.งบด าเนินการจากค่าลงทะเบียนของผู้เข้า
อบรม15คน ๆ ละ 40,000 บ. =600,000 บ.เพ่ือ
เป็นค่าใช้จ่ายดังน้ี
 1.1ค่าตอบแทนวิทยากรในระบบราชการ 
จ านวน 210 ช่ัวโมง x 600 บ.=126,000 บ.
 1.2ค่าตอบแทนวิทยากรนอกระบบราชการ 
จ านวน60ช่ัวโมงx 1,200บ =72,000 บ.
 1.3 ค่าตอบแทนอาจารย์พ่ีเล้ียง 250 ช่ัวโมงx 
600 บ.= 150,000 บ.
 1.4ค่าเบ้ียเล้ียงอาจารย์นิเทศ 4คน x4วันx240
บ.=3,840 บ.
 1.5 ค่าตอบแทน พขร 2 คนx 240 x 5 วัน = 
2,400 บ
 2.ค่าตอบแทนแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ 5 แห่ง 
6,000=30,000 บ
 3.ค่าใช้สถานท่ี อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 30 วัน
x3,000 บ. 90,000 บ.                               
                         4.ค่าจัดซ้ือต าราและส่ือ
การสอน 50,000 บ.            5.ค่าจ้างเหมาซัก
รีด 10,000 บ.                           6.ค่าท่ีพัก
อาจารย์ติดตามนิเทศคืนละ 1,600 บ. x 4 คืนx 
2 ห้อง = 12,800 บ.                                 
            7.ค่าจ้างเหมารถรับจ้าง 4,000 x 4 
วัน = 16,000 บ. 8.ค่าอาหารกลางวัน 150 บาท
 x 25 คน x 30 ม้ือ = 112,500 บ  8.ค่าอาหาร
ว่าง 35 บาท x 25 คน x 60 ม้ือ = 52,500 บ 
9.ค่าถ่ายเอกสาร 30,000 บ.                       
                   10) ค่าจ้างเหมาดูแลระบบ
ประชุม online   = 50,000 บ    11) ค่า
ประชาสัมพันธ์และลงทะเบียนonline =10,000
 บ  12) ค่าวัสดุ 11,960 บ

รำยละเอียดกำรเบิกจ่ำย แหล่งเงิน รวม ผู้รับผิดชอบ
งบประมำณ เงินจำก

หน่วยงำน
ภำยนอก

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงกำร
เงินรำยได้

1.การจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎี 2 
เดือน มีการจัดอบรมแบบผสมผสาน 2 
รูปแบบ 1.1. online  1.2. On-site 
ประกอบด้วยการบรรยาย อภิปราย ฝึก
ปฏิบัติในห้องปฏิบัติ 2.การจัดการเรียน
การสอนภาคปฏิบัติ 2 เดือน 
ประกอบด้วยการปฏิบัติ สัมมนา ศึกษาดู
งาน

กิจกรรม/กำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย ผลผลิต ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2566 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
โครงกำรอบรมระยะส้ันกำรพยำบำลเฉพำะทำงสำขำกำรพยำบำลผู้ป่วยมะเร็ง รหัสโครงกำร FON-Ser-S20.3

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ งำนบริกำรวิชำกำร ฝ่ำยวิจัยและบริกำรวิชำกำร

ลักษณะ/ประเภทโครงกำร
 • โครงกำรตำมประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 3 กำรพัฒนำกำรให้บริกำรด้วยกำรสำนพลังของทุกภำคส่วนเพ่ือสุขภำวะชุมชนฯ

ส่วนรำชกำร คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก

แผนงำนตำมพันธกิจ
• ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม
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ล ำดับท่ี 21

งบ
ด ำเนินงำ

น

งบเงิน
อุดหนุน

งบลงทุน

รำยละเอียดกำรเบิกจ่ำย แหล่งเงิน รวม ผู้รับผิดชอบ
งบประมำณ เงินจำก

หน่วยงำน
ภำยนอก

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงกำร
เงินรำยได้

กิจกรรม/กำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย ผลผลิต ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2566 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
โครงกำรอบรมระยะส้ันกำรพยำบำลเฉพำะทำงสำขำกำรพยำบำลผู้ป่วยมะเร็ง รหัสโครงกำร FON-Ser-S20.3

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ งำนบริกำรวิชำกำร ฝ่ำยวิจัยและบริกำรวิชำกำร

ลักษณะ/ประเภทโครงกำร
 • โครงกำรตำมประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 3 กำรพัฒนำกำรให้บริกำรด้วยกำรสำนพลังของทุกภำคส่วนเพ่ือสุขภำวะชุมชนฯ

ส่วนรำชกำร คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก

แผนงำนตำมพันธกิจ
• ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม

               -   

1 2 3 4                -   

0 300,000 300,000 0                -   

          -           -      600,000.00    600,000.00

เพ่ือให้ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้ความ
เข้าใจในระบบสุขภาพ
และนโยบายสุขภาพใน
การดูแลผู้ป่วยมะเร็ง 
สามารถประเมินคัด
กรองภาวะสุขภาพท่ี
เก่ียวข้องกับโรคมะเร็ง
และการตัดสินทาง
คลินิกได้ เข้าใจ
โรคมะเร็ง และ
ผลกระทบท่ีเกิดจาก
โรคกระบวนการรักษา 
และให้การพยาบาล
ผู้ป่วยโรคมะเร็งท่ีได้รับ
การรักษาด้วยการผ่าตัด
 เคมีบ าบัด รังสีบ าบัด 
และผู้ดูแลรวมท้ังการ
ดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะ
สุดท้ายให้อยู่ใกล้ชิดกับ
ครอบครัวและชุมชนท่ี
ตนเองคุ้นเคยได้อย่างมี
คุณภาพ และเสียชีวิต
อย่างมีศักด์ิศรี

1.งบด าเนินการจากค่าลงทะเบียนของผู้เข้า
อบรม15คน ๆ ละ 40,000 บ. =600,000 บ.เพ่ือ
เป็นค่าใช้จ่ายดังน้ี
 1.1ค่าตอบแทนวิทยากรในระบบราชการ 
จ านวน 210 ช่ัวโมง x 600 บ.=126,000 บ.
 1.2ค่าตอบแทนวิทยากรนอกระบบราชการ 
จ านวน60ช่ัวโมงx 1,200บ =72,000 บ.
 1.3 ค่าตอบแทนอาจารย์พ่ีเล้ียง 250 ช่ัวโมงx 
600 บ.= 150,000 บ.
 1.4ค่าเบ้ียเล้ียงอาจารย์นิเทศ 4คน x4วันx240
บ.=3,840 บ.
 1.5 ค่าตอบแทน พขร 2 คนx 240 x 5 วัน = 
2,400 บ
 2.ค่าตอบแทนแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ 5 แห่ง 
6,000=30,000 บ
 3.ค่าใช้สถานท่ี อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 30 วัน
x3,000 บ. 90,000 บ.                               
                         4.ค่าจัดซ้ือต าราและส่ือ
การสอน 50,000 บ.            5.ค่าจ้างเหมาซัก
รีด 10,000 บ.                           6.ค่าท่ีพัก
อาจารย์ติดตามนิเทศคืนละ 1,600 บ. x 4 คืนx 
2 ห้อง = 12,800 บ.                                 
            7.ค่าจ้างเหมารถรับจ้าง 4,000 x 4 
วัน = 16,000 บ. 8.ค่าอาหารกลางวัน 150 บาท
 x 25 คน x 30 ม้ือ = 112,500 บ  8.ค่าอาหาร
ว่าง 35 บาท x 25 คน x 60 ม้ือ = 52,500 บ 
9.ค่าถ่ายเอกสาร 30,000 บ.                       
                   10) ค่าจ้างเหมาดูแลระบบ
ประชุม online   = 50,000 บ    11) ค่า
ประชาสัมพันธ์และลงทะเบียนonline =10,000
 บ  12) ค่าวัสดุ 11,960 บ

งบประมำณท่ีต้ังไว้เบิกจ่ำยตำมไตรมำส

รวมงบประมำณ
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ล ำดับท่ี 22

งบ
ด ำเนินงำน

งบเงิน
อุดหนุน

งบลงทุน
เพ่ืออบรมความรู้ทักษะ
วิชาการด้านการ
พยาบาลเวชปฏิบัติ
ท่ัวไป (รักษาโรค
เบ้ืองต้น)

1.ร้อยละของผู้เข้า
รับการอบรม
 2.ระดับความพึง
พอใจของผู้เข้า
อบรมต่อการจัดการ
อบรมในระดับดีข้ึนไป

กลุ่มเป้าหมาย
พยาบาลวิชาชีพ
จ านวน 40 คน 
(40,000/คน)

1.ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย
 2.อย่างน้อยร้อย
ละ 80 มีความ
พึงพอใจต่อการ
จัดการอบรมใน
ระดับดีข้ึนไป

30 ม.ค. - 31
 พค 2566

 1,600,000.00   1,600,000.00 อ. 
อุทัยวรรณ์ 

 นุกาศ

1.งบด าเนินการจากค่าลงทะเบียนของผู้เข้า
อบรม40 คน ๆ ละ 40,000 บ. =1,600,000 บ.
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายดังน้ี
 1.1ค่าตอบแทนวิทยากรในระบบราชการ 
จ านวน 210 ช่ัวโมง x 600 บ.=126,000 บ.
 1.2ค่าตอบแทนวิทยากรนอกระบบราชการ 
จ านวน60ช่ัวโมงx 1,200บ =72,000 บ.
 1.3ค่าตอบแทนอาจารย์พ่ีเล้ียง 360 ช่ัวโมงx 
600 บ.= 216,000 บ.
 1.4ค่าเบ้ียเล้ียงอาจารย์นิเทศ4คน x12วัน
x240บ.=11,520 บ.
 1.5ค่าเบ้ียเล้ียงเหมาจ่ายพนักงานขับรถจ านวน
 2 คนx 5วันx 240 บ.=2,400 บ.
 2.ค่าตอบแทนแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ 10 แห่ง 
6,000=60,000 บ
 3.ค่าใช้สถานท่ี อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 30 วัน
x3,000 บ. 90,000 บ. 
4.ค่าจัดซ้ือต าราและส่ือการสอน 250,000 บ. 
5.ค่าจ้างเหมาซักรีด 10,000 บ. 
6.ค่าท่ีพักอาจารย์ติดตามนิเทศคืนละ 1,600 บ.
 x 16 คืนx 2 ห้อง = 51,200 บ. 
7.ค่าจ้างเหมารถรับจ้าง 4,000 x 16 วัน = 
64,000 บ. 
8.ค่าอาหารว่าง 35 บาท x 30 คน x 60 ม้ือ =
 63,000 บ 
9.ค่าถ่ายเอกสาร 36,280 บ.
10) ค่าจ้างเหมาดูแลระบบประชุม online   =
 100,000 บ    
11) ค่าประชาสัมพันธ์และลงทะเบียน online
 = 50,000 บ

รำยละเอียดกำรเบิกจ่ำย แหล่งเงิน รวม ผู้รับผิดชอ
บงบประมำณ เงินจำก

หน่วยงำน
ภำยนอก

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงกำร
เงินรำยได้

1.การจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎี 2 
เดือน ในวันศุกร์ -เสาร์-อาทิตย์ มีการจัด
อบรมแบบผสมผสาน 2 รูปแบบ 1. 
online  2. On-site ประกอบด้วยการ
บรรยาย อภิปราย ฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติ
 2.การจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ 2 
เดือน ประกอบด้วยการปฏิบัติ สัมมนา 
ศึกษาดูงาน

กิจกรรม/กำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย ผลผลิต ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2566 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
โครงกำรอบรมระยะส้ันกำรพยำบำลเฉพำะทำงสำขำกำรพยำบำลเวชปฏิบัติท่ัวไป รหัสโครงกำร FON-Ser-S20.4

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ งำนบริกำรวิชำกำร ฝ่ำยวิจัยและบริกำรวิชำกำร

ลักษณะ/ประเภทโครงกำร
 • โครงกำรตำมประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 3 กำรพัฒนำกำรให้บริกำรด้วยกำรสำนพลังของทุกภำคส่วนเพ่ือสุขภำวะชุมชนฯ

ส่วนรำชกำร คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก

แผนงำนตำมพันธกิจ
• ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม
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ล ำดับท่ี 22

งบ
ด ำเนินงำน

งบเงิน
อุดหนุน

งบลงทุน

รำยละเอียดกำรเบิกจ่ำย แหล่งเงิน รวม ผู้รับผิดชอ
บงบประมำณ เงินจำก

หน่วยงำน
ภำยนอก

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงกำร
เงินรำยได้

กิจกรรม/กำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย ผลผลิต ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2566 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
โครงกำรอบรมระยะส้ันกำรพยำบำลเฉพำะทำงสำขำกำรพยำบำลเวชปฏิบัติท่ัวไป รหัสโครงกำร FON-Ser-S20.4

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ งำนบริกำรวิชำกำร ฝ่ำยวิจัยและบริกำรวิชำกำร

ลักษณะ/ประเภทโครงกำร
 • โครงกำรตำมประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 3 กำรพัฒนำกำรให้บริกำรด้วยกำรสำนพลังของทุกภำคส่วนเพ่ือสุขภำวะชุมชนฯ

ส่วนรำชกำร คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก

แผนงำนตำมพันธกิจ
• ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม

              -   
1 2 3 4               -   

800,000 800,000               -   
           -           -    1,600,000.00   1,600,000.00

งบประมำณท่ีต้ังไว้เบิกจ่ำยตำมไตรมำส

รวมงบประมำณ
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ล ำดับท่ี 23

งบด ำเนินงำน งบเงิน
อุดหนุน

งบลงทุน

เพ่ืออบรมความรู้ทักษะ
วิชาการด้านการ
พยาบาลและการผดุง
ครรภ์

1.ร้อยละของผู้เข้า
รับการอบรม
 2.ระดับความพึง
พอใจของผู้เข้า
อบรมต่อการจัดการ
อบรมในระดับดีข้ึนไป

กลุ่มเป้าหมาย
พยาบาลวิชาชีพ
จ านวน 15 คน 
(40,000/คน)

1.ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
ของ
กลุ่มเป้าหมาย
 2.อย่างน้อย
ร้อยละ 80 มี
ความพึง
พอใจต่อการ
จัดการอบรม
ในระดับดีข้ึน
ไป

30 ม.ค.- 31
 ม.ค. 66

  600,000.00    600,000.00  1.1ค่าตอบแทนวิทยากรในระบบราชการ จ านวน 
210 ช่ัวโมง x 600 บ.=126,000 บ.
 1.2ค่าตอบแทนวิทยากรนอกระบบราชการ จ านวน
60ช่ัวโมงx 1,200บ =72,000 บ.
 1.3 ค่าตอบแทนอาจารย์พ่ีเล้ียง 250 ช่ัวโมงx 600 
บ.= 150,000 บ.
 1.4ค่าเบ้ียเล้ียงอาจารย์นิเทศ 4คน x4วันx240บ.=
3,840 บ.
 1.5 ค่าตอบแทน พขร 2 คนx 240 x 5 วัน = 2,400
 บ
 2.ค่าตอบแทนแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ 5 แห่ง 6,000=
30,000 บ
 3.ค่าใช้สถานท่ี อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 30 วัน
x3,000 บ. 90,000 บ.                                      
                  4.ค่าจัดซ้ือต าราและส่ือการสอน 
50,000 บ.            5.ค่าจ้างเหมาซักรีด 10,000 บ.  
                         6.ค่าท่ีพักอาจารย์ติดตามนิเทศ
คืนละ 1,600 บ. x 4 คืนx 2 ห้อง = 12,800 บ.        
                                     7.ค่าจ้างเหมารถ
รับจ้าง 4,000 x 4 วัน = 16,000 บ. 8.ค่าอาหาร
กลางวัน 150 บาท x 25 คน x 30 ม้ือ = 112,500 บ 
 8.ค่าอาหารว่าง 35 บาท x 25 คน x 60 ม้ือ = 
52,500 บ 9.ค่าถ่ายเอกสาร 30,000 บ.                 
                         10) ค่าจ้างเหมาดูแลระบบ
ประชุม online   = 50,000 บ    11) ค่า
ประชาสัมพันธ์และลงทะเบียนonline =10,000 บ  
12) ค่าวัสดุ 11,960 บ

รำยละเอียดกำรเบิกจ่ำย แหล่งเงิน รวม ผู้รับผิดชอ
บงบประมำณ เงินจำก

หน่วยงำน
ภำยนอก

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงกำร
เงินรำยได้

1.การจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎี 2 
เดือน มีการจัดอบรมแบบผสมผสาน 2 
รูปแบบ 1. online  2. On-site 
ประกอบด้วยการบรรยาย อภิปราย ฝึก
ปฏิบัติในห้องปฏิบัติ 2.การจัดการเรียน
การสอนภาคปฏิบัติ 2 เดือน 
ประกอบด้วยการปฏิบัติ สัมมนา ศึกษาดู
งาน

กิจกรรม/กำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย ผลผลิต ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2566 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
โครงกำรอบรมระยะส้ันกำรพยำบำลเฉพำะทำงสำขำกำรพยำบำลผดุงครรภ์ รหัสโครงกำร FON-Ser-S20.5

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ งำนบริกำรวิชำกำร ฝ่ำยวิจัยและบริกำรวิชำกำร

ลักษณะ/ประเภทโครงกำร
 • โครงกำรตำมประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 3 กำรพัฒนำกำรให้บริกำรด้วยกำรสำนพลังของทุกภำคส่วนเพ่ือสุขภำวะชุมชนฯ

ส่วนรำชกำร คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก

แผนงำนตำมพันธกิจ
• ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม
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ล ำดับท่ี 23

งบด ำเนินงำน งบเงิน
อุดหนุน

งบลงทุน

รำยละเอียดกำรเบิกจ่ำย แหล่งเงิน รวม ผู้รับผิดชอ
บงบประมำณ เงินจำก

หน่วยงำน
ภำยนอก

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงกำร
เงินรำยได้

กิจกรรม/กำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย ผลผลิต ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2566 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
โครงกำรอบรมระยะส้ันกำรพยำบำลเฉพำะทำงสำขำกำรพยำบำลผดุงครรภ์ รหัสโครงกำร FON-Ser-S20.5

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ งำนบริกำรวิชำกำร ฝ่ำยวิจัยและบริกำรวิชำกำร

ลักษณะ/ประเภทโครงกำร
 • โครงกำรตำมประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 3 กำรพัฒนำกำรให้บริกำรด้วยกำรสำนพลังของทุกภำคส่วนเพ่ือสุขภำวะชุมชนฯ

ส่วนรำชกำร คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก

แผนงำนตำมพันธกิจ
• ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม

             -   
1 2 3 4              -   

600,000              -   
           -              -           -     600,000.00    600,000.00

งบประมำณท่ีต้ังไว้เบิกจ่ำยตำมไตรมำส

รวมงบประมำณ
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ล ำดับท่ี 24

งบ
ด ำเนินงำน

งบเงิน
อุดหนุน

งบลงทุน

เพ่ืออบรมความรู้ทักษะ
วิชาการด้านการ
พยาบาลผู้ป่วยวิกฤต

1.ร้อยละของผู้เข้า
รับการอบรม
 2.ระดับความพึง
พอใจของผู้เข้า
อบรมต่อการจัดการ
อบรมในระดับดีข้ึนไป

กลุ่มเป้าหมาย
พยาบาลวิชาชีพ
จ านวน 40 คน 
(45,000/คน)

1.ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
ของ
กลุ่มเป้าหมาย
 2.อย่างน้อย
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ
ต่อการจัดการ
อบรมในระดับ
ดีข้ึนไป

30 มค-31 
พค 2565

   1,800,000.00   1,800,000.001.งบด าเนินการจากค่าลงทะเบียนของผู้เข้า
อบรม40 คน ๆ ละ 45,000 บ. =1,800,000 บ.
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายดังน้ี
1.ค่าตอบแทนวิทยากรนอกระบบราชการ100
ชม.x1,200=120,000บ.                             
           
 2.ค่าตอบแทนวิทยากรในระบบราชการ40ชม.
600=24,000บ.                                        
 3.ค่าตอบแทนสถานท่ีดูงาน 4 แห่งX5,000=
20,000 บ                                        
 4.ค่าใช้จ่ายสถานท่ีอุปกรณ์โสต20วันx5,000=
10,000                                        
 5.ค่ากระเป๋าเอกสาร 300 บx 30 ใน=9,000 บ 
                                       
 6.ค่าจ้างเหมารถตู้ 4 คันx4,000 บx5 วัน=
80,000 บ                                        
 7.ค่าท่ีพักศึกษาดูงาน4 คืนx1,800 บx 20 
ห้อง=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                      
                   
 12.ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 150,000 บ         
                                
 13.ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร 40,000 บ           
                             
 14.ค่าจ้างท าใบประกาศ 30 บx20 คน= 1200
 บ                                        
 15. ค่าวัสดุ 90,300 บาท                          
              
16. ค่าลงทะเบียน ALS 20x5000=200000 บ  
                                      
17. ค่าควบคุมระบบ online =100000 บ       
                                 
18. ค่า ปชส online =50000 บ                  
                      
19. ค่าตอบแทนแหล่งฝึก =40000 บ             
                           
20. ค่าตอบแทนอาจารย์พ่ีเล้ียงแหล่งฝึก 360 
x600 = 216000  บ                                 
       

รำยละเอียดกำรเบิกจ่ำย แหล่งเงิน รวม ผู้รับผิดชอบ
งบประมำณ เงินจำก

หน่วยงำน
ภำยนอก

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงกำร
เงินรำยได้

1.การจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎี 2 เดือน มี
การจัดอบรมแบบผสมผสาน 2 รูปแบบ 1. online 
 2. On-site ประกอบด้วยการบรรยาย อภิปราย 
ฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติ 2.การจัดการเรียนการสอน
ภาคปฏิบัติ 2 เดือน ประกอบด้วยการปฏิบัติ 
สัมมนา ศึกษาดูงาน

กิจกรรม/กำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย ผลผลิต ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2566 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
โครงกำรอบรมระยะส้ันกำรพยำบำลเฉพำะทำงสำขำกำรพยำบำลผู้ป่วยวิกฤต รหัสโครงกำร FON-Ser-S20.6

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ งำนบริกำรวิชำกำร ฝ่ำยวิจัยและบริกำรวิชำกำร

ลักษณะ/ประเภทโครงกำร
 • โครงกำรตำมประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 3 กำรพัฒนำกำรให้บริกำรด้วยกำรสำนพลังของทุกภำคส่วนเพ่ือสุขภำวะชุมชนฯ

ส่วนรำชกำร คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก

แผนงำนตำมพันธกิจ
• ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม
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ล ำดับท่ี 24

งบ
ด ำเนินงำน

งบเงิน
อุดหนุน

งบลงทุน

รำยละเอียดกำรเบิกจ่ำย แหล่งเงิน รวม ผู้รับผิดชอบ
งบประมำณ เงินจำก

หน่วยงำน
ภำยนอก

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงกำร
เงินรำยได้

กิจกรรม/กำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย ผลผลิต ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2566 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
โครงกำรอบรมระยะส้ันกำรพยำบำลเฉพำะทำงสำขำกำรพยำบำลผู้ป่วยวิกฤต รหัสโครงกำร FON-Ser-S20.6

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ งำนบริกำรวิชำกำร ฝ่ำยวิจัยและบริกำรวิชำกำร

ลักษณะ/ประเภทโครงกำร
 • โครงกำรตำมประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 3 กำรพัฒนำกำรให้บริกำรด้วยกำรสำนพลังของทุกภำคส่วนเพ่ือสุขภำวะชุมชนฯ

ส่วนรำชกำร คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก

แผนงำนตำมพันธกิจ
• ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม

              -   
1 2 3 4               -   

900,000 900,000               -   
           -           -      1,800,000.00   1,800,000.00

1.งบด าเนินการจากค่าลงทะเบียนของผู้เข้า
อบรม40 คน ๆ ละ 45,000 บ. =1,800,000 บ.
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายดังน้ี
1.ค่าตอบแทนวิทยากรนอกระบบราชการ100
ชม.x1,200=120,000บ.                             
           
 2.ค่าตอบแทนวิทยากรในระบบราชการ40ชม.
600=24,000บ.                                        
 3.ค่าตอบแทนสถานท่ีดูงาน 4 แห่งX5,000=
20,000 บ                                        
 4.ค่าใช้จ่ายสถานท่ีอุปกรณ์โสต20วันx5,000=
10,000                                        
 5.ค่ากระเป๋าเอกสาร 300 บx 30 ใน=9,000 บ 
                                       
 6.ค่าจ้างเหมารถตู้ 4 คันx4,000 บx5 วัน=
80,000 บ                                        
 7.ค่าท่ีพักศึกษาดูงาน4 คืนx1,800 บx 20 
ห้อง=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                      
                   
 12.ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 150,000 บ         
                                
 13.ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร 40,000 บ           
                             
 14.ค่าจ้างท าใบประกาศ 30 บx20 คน= 1200
 บ                                        
 15. ค่าวัสดุ 90,300 บาท                          
              
16. ค่าลงทะเบียน ALS 20x5000=200000 บ  
                                      
17. ค่าควบคุมระบบ online =100000 บ       
                                 
18. ค่า ปชส online =50000 บ                  
                      
19. ค่าตอบแทนแหล่งฝึก =40000 บ             
                           
20. ค่าตอบแทนอาจารย์พ่ีเล้ียงแหล่งฝึก 360 
x600 = 216000  บ                                 
       งบประมำณท่ีต้ังไว้เบิกจ่ำยตำมไตรมำส

รวมงบประมำณ



77

ล ำดับท่ี 25

งบ
ด ำเนินงำน

งบเงิน
อุดหนุน

งบลงทุน
1. เพ่ือให้ผู้ประกอบ
วิชาชีพมีความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับ
กฏหมายและระเบียบท่ี
เก่ียวข้อง
2. เพ่ือแลกเปล่ียน
ประสบการณ์เก่ียวกับ
ปัญหาในการประกอบ
วิชาชีพ

1. ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจต่อคุณภาพการ
ให้ความรู้

พยาบาล
วิชาชีพท่ัวไปท่ี
สนใจ

1. ≥ 3.51 กพ 66 รายรับ 
1.ค่าลงทะเบียน  100 คน*200 บาท  รวมเป็น
เงินท้ังส้ิน  20,000 บาท
รายจ่าย 
1. ค่าธรรมเนียมการขอหน่วยกิตการศึกษา
ต่อเน่ือง = 1,000 บาท 
2. ค่าตอบ แทนวิทยากรบรรยาย  จ านวน 7  
ช่ัวโมง * 600 = 4,200   บาท  
3..ค่าสาธารณูปโภค 4,000 บาท 
4. ค่าวัสดุ 4,800 บาท
5. ค่าจ้างเหมาดูแลระบบ online  6,000 บ.

        20,000.00      20,000.00 อ. วัชรี

             -   
1 2 3 4              -   

20,000              -   
           -           -           20,000.00      20,000.00รวมงบประมำณ

ผู้รับผิดชอ
บงบประมำณ เงินรำยได้ เงินจำก

หน่วยงำน
ภำยนอก1.บรรยายเน้ือหา

 2.วิเคราะห์กรณีศึกษา  3. ถาม-ตอบประเด็นปัญหา

งบประมำณท่ีต้ังไว้เบิกจ่ำยตำมไตรมำส

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงกำร กิจกรรม/กำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย ผลผลิต ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

รำยละเอียดกำรเบิกจ่ำย แหล่งเงิน รวม

แผนงำนตำมพันธกิจ
• ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม

ลักษณะ/ประเภทโครงกำร
 • โครงกำรตำมประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 3 กำรพัฒนำกำรให้บริกำรด้วยกำรสำนพลังของทุกภำคส่วนเพ่ือสุขภำวะชุมชนฯ

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2566 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
โครงกำรอบรมกฏหมำยวิชำชีพพยำบำลด้วยวิธีเรียบง่ำย รหัสโครงกำร FON-Ser-S20.7

ส่วนรำชกำร คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ งำนบริกำรวิชำกำร ฝ่ำยวิจัยและบริกำรวิชำกำร
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ล ำดับท่ี 26

งบ
ด ำเนินงำน

งบเงินอุดหนุน งบลงทุน
      100,000.00

                 -   
1 2 3 4                  -   

                 -   
      100,000.00           -                     -           100,000.00

งบประมำณท่ีต้ังไว้เบิกจ่ำยตำมไตรมำส

รวมงบประมำณ

รำยละเอียดกำรเบิกจ่ำย แหล่งเงิน รวม ผู้รับผิดชอบ
งบประมำณ เงินจำก

หน่วยงำน
ภำยนอก

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงกำร
เงินรำยได้

กิจกรรม/กำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย ผลผลิต ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2566 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
โครงกำร สบช โมเดล รหัสโครงกำร FON-Ser-S19

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ งำนบริกำรวิชำกำร ฝ่ำยวิจัยและบริกำรวิชำกำร

ลักษณะ/ประเภทโครงกำร
 • โครงกำรตำมประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 3 กำรพัฒนำกำรให้บริกำรด้วยกำรสำนพลังของทุกภำคส่วนเพ่ือสุขภำวะชุมชนฯ

ส่วนรำชกำร คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก

แผนงำนตำมพันธกิจ
• ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม
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ล ำดับท่ี 27

งบ
ด ำเนินงำน

งบเงินอุดหนุน งบลงทุน
1. ส่งเสริมอาจารย์ใน
การน าเสนอผลงานใน
การประชุมวิชาการใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ 
2. สนับสนุนอาจารย์ได้
แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
ประสบการณ์ด้านการ
วิจัยกับหน่วยงาน
ภายนอก 
3. เพ่ือเป็นชวัญ
ก าลังใจแก่อาจารย์ท่ี
ท าผลงานวิจัย 
นวัตกรรมประสบ
ผลส าเร็จ

1.ร้อยละของ
อาจารย์ประจ าท่ี
น าเสนอผลงานวิจัย
ในเวทีระดับชาติ
หรือนานาชาติแบบ 
onsite 
2.ร้อยละของ
อาจารย์ประจ าท่ี
น าเสนอผลงานวิจัย
ในเวทีนานาชาติใน
รูปแบบออนไลน์

อาจารย์ประจ า 
จ านวน 49 คน

1. ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 3 
2. อย่างน้อย
ร้อยละ 5

1 ต.ค. 65
  ก.ย. 66

1.ค่าลงทะเบียน ค่าท่ีพัก เบ้ียเล้ียง ค่าเดินทาง
การประชุมในประเทศ เบิกจ่ายตามระเบียบการ
เดินทางไปประชุมอบรมในประเทศโดยใช้เงิน
อุดหนุน จ านวน 20,000 บาท
2.ค่าลงทะเบียน การประชุม ออนไลน์ เบิกจ่าย
ตามระเบียบการประชุมอบรมในประเทศโดยใช้
เงินอุดหนุน จ านวน 20,000 บาท
 3.ค่าลงทะเบียน ค่าท่ีพัก เบ้ียเล้ียง ค่าเดินทาง
การประชุมในต่างประเทศและรูปแบบออนไลน์ 
เบิกจ่ายตามระเบียบการเดินทางไปประชุม
อบรมต่างประเทศโดยใช้เงินรายได้จ านวน  
100,000 บาท
 4.ค่าวัสดุอุปกรณ์ส าหรับจัดท าไวนิล โปสเตอร์
น าเสนอผลงาน 5,000 บาท
 รวมเป็นเงิน 145,000   บาท

       45,000.00    100,000.00    145,000.00 อ.เปรมฤดี 
ศรีวิชัย

             -   
1 2 3 4              -   

30,000 55,000 30,000 30,000              -   
       45,000.00           -      100,000.00    145,000.00

งบประมำณท่ีต้ังไว้เบิกจ่ำยตำมไตรมำส

รวมงบประมำณ

รวม

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2566 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
โครงกำรสนับสนุนกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัย ผลงำนวิชำกำร และนวัตกรรมในเวทีระดับชำติและนำนำชำติ รหัสโครงกำร FON-Res-R12.3

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ งำนวิจัย นวัตกรรม ฝ่ำยวิจัยและบริกำรวิชำกำร

ลักษณะ/ประเภทโครงกำร
 • โครงกำรงำนประจ ำตำมพันธกิจพันธกิจด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำนวตกรรม

รำยละเอียดกำรเบิกจ่ำย แหล่งเงิน ผู้รับผิดชอบ
งบประมำณ เงินจำก

หน่วยงำน
ภำยนอก

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงกำร

ส่วนรำชกำร คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก

แผนงำนตำมพันธกิจ
 • ด้ำนกำรวิจัยและนวัตกรรม

เงินรำยได้

1. หาเวทีน าเสนอผลงานวิจัยท้ังในระดับชาติ
และนานาชาติในรูปแบบออนไลน์ เและรูปแบบ
 on site 
2. สนับสนุนและให้ค าปรึกษาในการจัดท า
โปสเตอร์ หรือ PPT เพ่ือเตรียมน าเสนอ

กิจกรรม/กำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย ผลผลิต ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร
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ล ำดับท่ี 28

งบ
ด ำเนินงำน

งบเงินอุดหนุน งบลงทุน
1. เพ่ือสร้างความ
ร่วมมือด้านวิชาการ
และการวิจัยกับสถาบัน
ในต่างประเทศ 
2. เพ่ือสนับสนุนการ
แลกเปล่ียนความรู้ด้าน
วิชาการและการวิจัย
ของอาจารย์กับ
บุคลากรของ
สถาบันการศึกษาใน
ต่างประเทศ
3. เพ่ือเผยแพร่ข้อมูล
การด าเนินงานของ
สถาบันสู่ระดับ
นานาชาติ 

1. จ านวนสถาบันใน
ต่างประเทศท่ีมีการ
แลกเปล่ียนด้านวิชาการ
วิจัยร่วมกับวิทยาลัย
2. ร้อยละของอาจารย์ท่ี
ได้แลกเปล่ียนองค์
ความรู้ด้านวิชาการหรือ
การวิจัยกับสถาบันใน
ต่างประเทศ
3. จ านวน Visiting 
Professors/visiting 
scholars จาก
สถาบันการศึกษา
ต่างประเทศท่ีร่วม
แลกเปล่ียนองค์ความรู้
ด้านวิชาการ การวิจัย 
ศิลปวัฒนธรรมกับ
วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี พะเยา

อาจารย์ประจ า 
จ านวน 49 คน

1. อย่างน้อย 1 
สถาบัน 
2. อย่างน้อยร้อย
ละ 50 ของ
อาจารย์ทุกคน
3. อย่างน้อย 1 
คน

1 ต.ค. 65-
 30 ก.ย. 66 

1.ค่าอาหารกลางวัน 1 ม้ือ 
อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 2 ม้ือ
แก่อาจารย์และ visiting 
prfoessors 49 คน  คนละ 
190 บาท จ านวน 9,310 บาท 
 2.ค่าของท่ีระลึก visiting 
professor 690 บาท

       10,000.00          10,000.00 อ.กานต์รวี 
กันค า

                    -   

1 2 3 4                     -   

   10,000.00                     -   

       10,000.00           -                     -             -            10,000.00

กิจกรรมท่ี 1 แสวงหาเครือข่ายความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษา/หน่วยงานต่างประเทศ
กิจกรรมท่ี 2 จัดประชุมร่วมกับ
สถาบันการศึกษา/หน่วยงานในต่างประเทศผ่าน
ระบบออนไลน์ และ onsite ณ วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมแลกเปล่ียนองค์ความรู้
ด้านวิชาการและการวิจัยกับบุคลากรของ
สถาบันต่างประเทศ 

งบประมำณท่ีต้ังไว้เบิกจ่ำยตำมไตรมำส

รวมงบประมำณ

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงกำร กิจกรรม/กำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย ผลผลิต ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

รำยละเอียดกำรเบิกจ่ำย แหล่งเงิน รวม ผู้รับผิดชอบ
งบประมำณ เงินรำยได้ เงินจำก

หน่วยงำน
ภำยนอก

แผนงำนตำมพันธกิจ
 • ด้ำนกำรวิจัยและนวัตกรรม

ลักษณะ/ประเภทโครงกำร
 • โครงกำรตำมประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 2 กำรสร้ำงองค์ควำมรู้และนวตกรรมด้ำนสุขภำพ

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2566 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
 โครงกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับสถำบันกำรศึกษำและหน่วยงำนต่ำงประเทศ รหัสโครงกำร FON-Res-S18

ส่วนรำชกำร คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ งำนวิจัย นวัตกรรม ฝ่ำยวิจัยและบริกำรวิชำกำร
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ล ำดับท่ี 29

งบ
ด ำเนินงำน

งบเงินอุดหนุน งบลงทุน
1.เพ่ือสนับสนุนการ
จัดการความรู้ท่ัวท้ัง
องค์กร 
2.เพ่ือเป็นช่องทางใน
การแลกเปล่ียนความรู้
จากการจัดการความรู้
ภายในและภายนอก
สถาบัน

1. จ านวนองค์ความรู้
2. จ านวนแนว
ปฏิบัติท่ีดี

1. อาจารย์
ท้ังหมด จ านวน
 49 คน
2. เจ้าหน้าท่ี
สายสนับสนุน 
ท้ังหมด

1.อย่างน้อย 1
 เร่ือง
2.อย่างน้อย  
1 แนวปฏิบัติ

คร้ังท่ี 1 ม.ค 
66 
คร้ังท่ี 2 ก.ค 
66

       10,000.00      10,000.00 ดร.กฤตพัทธ์ 
ฝึกฝน

1. กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ คร้ังท่ี 1 
มกรำคม 66  
   1.1 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมบุคลากร 
เจ้าหน้าท่ีสายสนับสนุน 50 คนๆ ละ 35 บาท 1
 ม้ือ เป็นเงิน 1,750 บาท                
   1.2 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมอาจารย์ 49 
คนๆ ละ 35 บาท เป็นเงิน 1,715 บาท           
     
   1.3 ค่าถ่ายเอกสารประกอบการประชุม  เป็น
เงิน 500 บาท 
   รวมงบประมาณแลกเปล่ียนเรียนรู้ คร้ังท่ี 1 
เป็นเงิน 3,965 บาท 
2. กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ คร้ังท่ี 2 
กรกฎำคม 2566 
   2.1 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมบุคลากร 
เจ้าหน้าท่ีสายสนับสนุน 50 คนๆ ละ 35 บาท 1
 ม้ือ เป็นเงิน 1,750 บาท                
   2.2 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมอาจารย์ 49 
คนๆ ละ 35 บาท เป็นเงิน 1,715 บาท           
     
   2.3 ค่าถ่ายเอกสารประกอบการประชุม  เป็น
เงิน 570 บาท  
   2.4 ค่าจัดท าโล่ห์รางวัลจ านวน 4 ช้ินๆละ 
500 บาท เป็นเงิน 2,000 บาท
   รวมงบประมาณแลกเปล่ียนเรียนรู้ คร้ังท่ี 2 
เป็นเงิน 6,035 บาท รวมงบประมาณท้ังส้ิน 
10,000 บาท

1. ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้
2. จัดเวทีประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายใน
วิทยาลัยท้ังอาจารย์ และเจ้าหน้าท่ีสายสนับสนุน

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงกำร กิจกรรม/กำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย ผลผลิต ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

รำยละเอียดกำรเบิกจ่ำย แหล่งเงิน รวม ผู้รับผิดชอบ
งบประมำณ เงินรำยได้ เงินจำก

หน่วยงำน
ภำยนอก

แผนงำนตำมพันธกิจ
 • ด้ำนกำรวิจัยและนวัตกรรม

ลักษณะ/ประเภทโครงกำร
 • โครงกำรงำนประจ ำตำมพันธกิจพันธกิจด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำนวตกรรม

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2566 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
โครงกำรจัดกำรควำมรู้สู่แนวปฏิบัติท่ีดีท่ัวท้ังองค์กร รหัสโครงกำร FON-Res-R11

ส่วนรำชกำร คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ งำนวิจัย นวัตกรรม ฝ่ำยวิจัยและบริกำรวิชำกำร
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ล ำดับท่ี 29

งบ
ด ำเนินงำน

งบเงินอุดหนุน งบลงทุน

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงกำร กิจกรรม/กำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย ผลผลิต ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

รำยละเอียดกำรเบิกจ่ำย แหล่งเงิน รวม ผู้รับผิดชอบ
งบประมำณ เงินรำยได้ เงินจำก

หน่วยงำน
ภำยนอก

แผนงำนตำมพันธกิจ
 • ด้ำนกำรวิจัยและนวัตกรรม

ลักษณะ/ประเภทโครงกำร
 • โครงกำรงำนประจ ำตำมพันธกิจพันธกิจด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำนวตกรรม

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2566 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
โครงกำรจัดกำรควำมรู้สู่แนวปฏิบัติท่ีดีท่ัวท้ังองค์กร รหัสโครงกำร FON-Res-R11

ส่วนรำชกำร คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ งำนวิจัย นวัตกรรม ฝ่ำยวิจัยและบริกำรวิชำกำร

                -   

1 2 3 4                 -   

      5,000.00          5,000.00                 -   

       10,000.00           -             -        10,000.00

1. กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ คร้ังท่ี 1 
มกรำคม 66  
   1.1 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมบุคลากร 
เจ้าหน้าท่ีสายสนับสนุน 50 คนๆ ละ 35 บาท 1
 ม้ือ เป็นเงิน 1,750 บาท                
   1.2 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมอาจารย์ 49 
คนๆ ละ 35 บาท เป็นเงิน 1,715 บาท           
     
   1.3 ค่าถ่ายเอกสารประกอบการประชุม  เป็น
เงิน 500 บาท 
   รวมงบประมาณแลกเปล่ียนเรียนรู้ คร้ังท่ี 1 
เป็นเงิน 3,965 บาท 
2. กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ คร้ังท่ี 2 
กรกฎำคม 2566 
   2.1 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมบุคลากร 
เจ้าหน้าท่ีสายสนับสนุน 50 คนๆ ละ 35 บาท 1
 ม้ือ เป็นเงิน 1,750 บาท                
   2.2 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมอาจารย์ 49 
คนๆ ละ 35 บาท เป็นเงิน 1,715 บาท           
     
   2.3 ค่าถ่ายเอกสารประกอบการประชุม  เป็น
เงิน 570 บาท  
   2.4 ค่าจัดท าโล่ห์รางวัลจ านวน 4 ช้ินๆละ 
500 บาท เป็นเงิน 2,000 บาท
   รวมงบประมาณแลกเปล่ียนเรียนรู้ คร้ังท่ี 2 
เป็นเงิน 6,035 บาท รวมงบประมาณท้ังส้ิน 
10,000 บาท

งบประมำณท่ีต้ังไว้เบิกจ่ำยตำมไตรมำส

รวมงบประมำณ
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ล ำดับท่ี 30

งบ
ด ำเนินงำ

น

งบเงิน
อุดหนุน

งบลงทุน

1. เพ่ือเผยแพร่ผลงาน
วิชาการ และวิจัยของ
บุคลากรของวิทยาลัย 
นักวิชาการและนักวิจัย
ภายนอกสถาบัน
2. เพ่ือสนับนนุนการ
น าผลงานวิชาการไปใช้
ให้เป็นประโยชน์ในเชิง
ปฏิบัติการ
3. เพ่ือตอบสนองพันธ
กิจการบริการวิชาการ
แก่สังคม และชุมชน
4. เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ของวารสารให้ได้รับ
การยอมรับจาก
ฐานข้อมูลของศูนย์
ดัชนีการอ้างอิงวารสาร
ไทยกลู่ม 1 (TCI)

1. วารสารวิจัยการ
พยาบาล และ
สุขภาพ มีคุณสมบัติ
ครบตามเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพ 
2. จัดเตรียมการ
ข้อมูลเพ่ือปรับปรุง
วารสารให้ได้รับการ
รับรองตามเกณฑ์
คุณภาพมาตรฐาน 
TCI อยู่ในกลุ่มท่ี 1 

นักวิชาการ 
อาจารย์ 
นักวิจัย 
และ ผู้สนใจ

คุณภาพวารสาร
ตามเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพ
ของ TCI

ต.ค. 65 ก.ย.
 66

รายรับจาก เงินค่าธรรมเนียมตีพิมพ์บทความจากผู้ท่ี
ขอรับการตีพิมพ์เผยแพร่สาหรับค่าตอบแทน
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ อัตราบทความละ 
3,500 บาท ฉบับละ 12  บทความ จ านวน 3 ฉบับ/ปี
 รวมเป็นเงิน (3500*12*3) รวม 126,000  บาท     
   
ค่าใช้จ่ายจากเงินธรรมเนียม 
1. ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความของ
บุคคลภายนอกและบุคลากรของวิทลัย จ านวน 3 
คน/บทความ คนละ 600 บาท*36 บทความ/ปี เป็น
เงิน = 64,800 บาท
 2. ค่าจ้างเหมาจัดท าเล่มวารสารแบบออนไลน์ฉบับ
ละ 4000 บาท จ านวน 3 ฉบับ/ปี รวมท้ังส้ิน 12,000
 บาท 
 3.ค่าจัดส่งไปรษณีย์ส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิ  5,000บาท 
 4.ค่าวัสดุ 12,000 บาท 
 5.ค่าท างานล่วงเวลาของผู้ดูแลฐาน ThaiJo 20 
วันๆละ 420 บาท (20*420) = 8400 บาท           
 6. ค่าใช้จ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษาส าหรับ
ค่าลงทะเบียนตีพิมพ์ของบุคลากรภายในวิทยาลัย ปี
ละ 8 เร่ืองๆ ละ 1,800 บาท รวม 14,400     บาท  
    
รวมท้ังหมด 140,400     บาท

     14,400.00   126,000.00     140,400.00

              -   
1 2 3 4               -   

46,800 46,800 46,800               -   
        -           -        14,400.00   126,000.00     140,400.00

แผนงำนตำมพันธกิจ
 • ด้ำนกำรวิจัยและนวัตกรรม

ลักษณะ/ประเภทโครงกำร
 • โครงกำรงำนประจ ำตำมพันธกิจพันธกิจด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำนวตกรรม

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2566 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
โครงกำรวำรสำรวิจัยกำรพยำบำล และสุขภำพ รหัสโครงกำร FON-Res-R12.4

ส่วนรำชกำร คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ งำนวิจัย นวัตกรรม ฝ่ำยวิจัยและบริกำรวิชำกำร

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงกำร กิจกรรม/กำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย ผลผลิต ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

รำยละเอียดกำรเบิกจ่ำย แหล่งเงิน รวม

รวมงบประมำณ

ผู้รับผิดชอบ
งบประมำณ เงินรำยได้ เงินจำก

หน่วยงำน
ภำยนอก

1. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนการตีพิมพ์เผยแพร่
บทความวิชาการในวารสารวิจัยการพยาบาลและ
สุขภาพ
2. ด าเนินการพิจารณาบทความวิชาการตาม
เกณฑ์คุณภาพของวารสาร
3. เผยแพร่บทความวิชาการในรูปแบบออนไลน์
ในเวปไซต์ THAIJO
4. เป็นช่องทางในการเผยแพร่ผลงานวิชาการของ
อาจารย์และบุคลากรในวิทยาลัย
5. พัฒนาคุณภาพวารสารเพ่ือเตรียมเข้าสู่การ
ประเมินรับรองคุณภาพวารสารรอบท่ี 5

งบประมำณท่ีต้ังไว้เบิกจ่ำยตำมไตรมำส



83

ล ำดับท่ี 31

งบ
ด ำเนินงำน

งบเงินอุดหนุน งบลงทุน
1.เพ่ือช้ีแจงแผนปฏิบัติ
การพยาบาลในการ
เพ่ิมความเช่ียวชาญ
ของอาจารย์
2.เพ่ือให้มีเวที
แลกเปล่ียนเรียนรู้
3.เพ่ือให้เกิดข้อตกลง
ร่วมกันระหว่าง
อาจารย์กับหน่วยงาน
บริการภายนอกในการ
เพ่ิมความเช่ียวชาญ
ของอาจารย์

1.ร้อยละของ
อาจารย์ท่ีเข้าร่วม
โครงการ
2.จ านวนของหน่วย
บริการภายนอกท่ีท า
บันทึกข้อตกลง

1.อาจารย์
พยาบาลจ านวน
 51 คน
2.ทีมครูพ่ีเล้ียง
ท่ีมีความ
เช่ียวชาญจาก
หน่วยงาน
บริการภายนอก
 จ านวน 30 คน

1.ร้อยละ 100

2.จ านวน > 5 
หน่วยงาน

 

 
 

ม.ค.-66 1.ค่าอาหารกลางวันอาจารย์ 50*120* 1 
วัน= 6,000 บาท
ครูพ่ีเล้ียง 20*120* 1 วัน = 2,400 บาท 
บุคลากร/ทีมงาน 8*120*1วัน= 960 บาท
2.ค่าอาหารว่างอาจารย์ 50*35* 2 ม้ือ=
3,500 บาท
ครูพ่ีเล้ียง 50*35* 2 ม้ือ =3,500 บาท
บุคลากร/ทีมงาน 8*35*2 ม้ือ= 560 บาท
3.ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร = 3,000 บาท
รวมท้ังส้ิน 19,920 บาท

       19,920.00   19,920.00 อ. เอกพันธ์
อ. วรรณิภา
อัญชลี

            -   
1 2 3 4             -   

19,920             -   
     19,920.00         -             -           -     19,920.00

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2566 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรในกำรสร้ำงควำมร่วมมือเพ่ือเพ่ิมควำมเช่ียวชำญกำรปฏิบัติกำรพยำบำลของอำจำรย์กับหน่วยงำนบริกำร
ภำยนอก

รหัสโครงกำร FON-Adm-R24.2

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ งำนบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ฝ่ำยบริหำร

ลักษณะ/ประเภทโครงกำร
• โครงกำรงำนประจ ำตำมพันธกิจด้ำนบริหำรองค์กร

ส่วนรำชกำร คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก

แผนงำนตำมพันธกิจ
• ด้ำนบริหำรจัดกำรองค์กรสมรรถนะสูง

งบประมำณท่ีต้ังไว้เบิกจ่ำยตำมไตรมำส

รวมงบประมำณ

รำยละเอียดกำรเบิกจ่ำย แหล่งเงิน รวม ผู้รับผิดชอ
บงบประมำณ เงินจำก

หน่วยงำน
ภำยนอก

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงกำร
เงินรำยได้

1.รวบรวม วิเคราะห์และสรุปแผนพัฒนา
ปฏิบัติการพยาบาลอาจารย์ (Faculty 
Practice)
2.จัดเวทีในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่าง
อาจารย์กับครูพ่ีเล้ียงจากหน่วยงาน
บริการภายนอกในการเพ่ิมความ
เช่ียวชาญของอาจารย์
3.สรุปผลและบันทึกข้อตกลงร่วมกัน

กิจกรรม/กำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย ผลผลิต
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ล ำดับท่ี 32

งบ
ด ำเนินงำน

งบเงินอุดหนุน งบลงทุน
1.เพ่ือให้อาจารย์
น าเสนอผลการพัฒนา
ปฏิบัติการพยาบาล 
2.เพ่ือให้มีเวทีในการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้
3.เพ่ือให้มีการถอด
บทเรียนและได้แนว
ปฏิบัติท่ีดีเพ่ือให้เกิด
การพัฒนาอย่างต่อเน่ือง

1.ร้อยละของ
อาจารย์ท่ีเข้าร่วม
น าเสนอผลการ
ปฏิบัติการพยาบาล
2.ร้อยละของ
อาจารย์ท่ีได้
ปฏิบัติการพยาบาล
ครบ 80 ชม./ปี
3.จ านวนคร้ังของ
การจัดเวที
แลกเปล่ียนเรียนรู้
และได้สรุปผลการ
เรียนรู้หรือถอด
บทเรียน

อาจารย์
พยาบาลจ านวน
 51 คน

1.ร้อยละ 100

2.ร้อยละ 100

 

3. จ านวน 2 
คร้ัง/ปี
 
 

6-10 มิ.ย. 
2566

1.ค่ำอำหำรกลำงวันอำจำรย์ 50*120* 1
 วัน= 6,000 บำท
บุคลำกร/ทีมงำน 8*120*1วัน= 960 บำท
2.ค่ำอำหำรว่ำงอำจำรย์ 50*35* 2 ม้ือ=
 3,500 บำท
บุคลำกร/ทีมงำน 8*35*2 ม้ือ= 560 บำท
3.ค่ำจ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำร = 4,000 บำท
รวมท้ังส้ิน 15,020 บำท

       15,020.00       15,020.00 อ. เอกพันธ์
อ. วรรณิภา
อัญชลี

              -   
1 2 3 4               -   

   15,020.00               -   
       15,020.00           -                     -         15,020.00

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2566 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
 โครงกำร กำรพัฒนำกำรปฏิบัติกำรพยำบำลของอำจำรย์ (Faculty practice) รหัสโครงกำร FON-Adm-R24.3

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ งำนบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ฝ่ำยบริหำร
ลักษณะ/ประเภทโครงกำร
• โครงกำรงำนประจ ำตำมพันธกิจด้ำนบริหำรองค์กร

ส่วนรำชกำร คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
แผนงำนตำมพันธกิจ
• ด้ำนบริหำรจัดกำรองค์กรสมรรถนะสูง

งบประมำณท่ีต้ังไว้เบิกจ่ำยตำมไตรมำส

รวมงบประมำณ

รำยละเอียดกำรเบิกจ่ำย แหล่งเงิน รวม ผู้รับผิดชอ
บงบประมำณ เงินจำก

หน่วยงำน
ภำยนอก

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงกำร
เงินรำยได้

1.รวบรวมแผนพัฒนาปฏิบัติการพยาบาล 
วิเคราะห์ และสรุปแผนปฏิบัติการพยาบาล
2.จัดเวทีในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่าง
3.สรุปผลการพัฒนา ปัญหาอุปสรรค แนว
ทางการปรับปรุงแก้ไข
4.ถอดบทเรียนแนวปฏิบัติท่ีดี และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์"

กิจกรรม/กำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย ผลผลิต
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ล ำดับท่ี 33

งบ
ด ำเนินงำน

งบเงินอุดหนุน งบลงทุน
1.เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภำพในกำร
ให้บริกำรโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ

1.ร้อยละของ
ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ท่ีเป็น
กลุ่มเป้ำหมำยมี
กำรพัฒนำ/ปรับปรุง
2.ควำมพึงพอใจ
ของกำรให้บริกำร
ระบบเครือข่ำยของ
วิทยำลัย

1.นักศึกษำช้ัน
ปีท่ี 1 - 4  
จ ำนวน  402 
คน
2.อำจำรย์ 
จ ำนวน  50  คน
3.ข้ำรำชกำร 
และเจ้ำหน้ำท่ี 
จ ำนวน 45  คน
รวม  497 คน

1.ร้อยละ 100
2.ค่ำเฉล่ีย
มำกกว่ำ 3.51

ต.ค.65-ก.ย.
66

#การจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์              
  
1. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) 
ขนาด 24 ช่อง จ านวน 2 เคร่ืองๆ ละ 
110,000x2=220,000 บาท ติดต้ังทดแทน 
ณ ห้องเซิร์ฟเวอร์กลาง
2. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 24 ช่อง แบบท่ี 2 จ านวน 5 เคร่ืองๆ 
ละ 18,000x5=90,000 บาท ติดต้ังทดแทน
 ณ อาคาร 1, อาคาร 2, อาคาร 3 จ านวน 2
 เคร่ือง, และหอพัก 1
3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (PoE L2 
Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบท่ี 2 จ านวน 2 
เคร่ืองๆ ละ 25,000x2=50,000 บาท 
ติดต้ังทดแทน ณ หอพัก1, หอพัก2
4. เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบท่ี 1 
จ านวน 1 เคร่ืองๆ ละ 130,000 บาท ติดต้ัง
ทดแทน ณ Web Server เว็บไซต์วิทยาลัย

      490,000.00    490,000.00 เอกชัย

               -   

1 2 3 4                -   

 490,000.00                -   

            -           -      490,000.00    490,000.00

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2566 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
โครงกำรพัฒนำ/ปรับปรุงโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ รหัสโครงกำร FON-Adm-S29.1

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ งำนเทคโลโลยีดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำและวิทยบริกำร ฝ่ำยบริหำร
ลักษณะ/ประเภทโครงกำร
 • โครงกำรตำมยุทธศำสตร์คณะ ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 5 กำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ในยุคดิจิทัล

ส่วนรำชกำร คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
แผนงำนตำมพันธกิจ
• ด้ำนบริหำรจัดกำรองค์กรสมรรถนะสูง

งบประมำณท่ีต้ังไว้เบิกจ่ำยตำมไตรมำส

รวมงบประมำณ

รำยละเอียดกำรเบิกจ่ำย แหล่งเงิน รวม ผู้รับผิดชอ
บงบประมำณ เงินจำก

หน่วยงำน
ภำยนอก

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงกำร
เงินรำยได้

#การจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์               
1. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) 
ขนาด 24 ช่อง จ านวน 2 เคร่ือง
2. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 24 ช่อง แบบท่ี 2 จ านวน 5 เคร่ือง
3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (PoE L2 Switch)
 ขนาด 24 ช่อง แบบท่ี 2 จ านวน 2 เคร่ือง
4. เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบท่ี 1 จ านวน 
1 เคร่ือง

กิจกรรม/กำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย ผลผลิต
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ล ำดับท่ี 34

งบ
ด ำเนินงำน

งบเงิน
อุดหนุน

งบลงทุน

1.เพ่ือคุณภำพ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
เพ่ือใช้ในกำรตัดสินใจ
ของผู้บริหำรสถำบัน

1.ควำมพึงพอใจ
ของกำรให้บริกำร
ข้อมูลสำรสนเทศ
ของวิทยำลัย

1.อำจำรย์ 
จ ำนวน  49  คน
2.ข้ำรำชกำร 4
 คน 
พนักงำน
รำชกำร 3 คน 
พนักงำน
กระทรวง
สำธำรณสุข 17
 คน 
รวมจ ำนวน 73
  คน

1.ค่ำเฉล่ีย
มำกกว่ำ 3.51

ต.ค.65-ก.ย.
66

1.ค่าวิทยากร 3 คน (14,700)
2.ค่าท่ีพัก 1 คืน (1,450+1,800=3,250)
3.ค่าเคร่ืองบิน (5,400*3=16,200)
4.ค่าแท๊กซ่ี ไป-กลับ (500*2=1,000)
5.อาหาร (150*73=10,950)
6.อาหารว่าง (70*73=5,110)
7.ค่าถ่ายเอกสารคู่มือ 3,000
รวมท้ังหมด 54,210 บาท

        54,210.00   54,210.00 เอกชัย

             -   

1 2 3 4              -   

   54,210.00              -   

         -           -        54,210.00   54,210.00

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2566 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
 โครงกำรพัฒนำ/ปรับปรุงระบบสำรสนเทศของวิทยำลัย รหัสโครงกำร FON-Adm-S29.2

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ งำนเทคโลโลยีดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำและวิทยบริกำร ฝ่ำยบริหำร
ลักษณะ/ประเภทโครงกำร
 • โครงกำรตำมยุทธศำสตร์คณะ ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 5 กำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ในยุคดิจิทัล

ส่วนรำชกำร คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
แผนงำนตำมพันธกิจ
• ด้ำนบริหำรจัดกำรองค์กรสมรรถนะสูง

งบประมำณท่ีต้ังไว้เบิกจ่ำยตำมไตรมำส

รวมงบประมำณ

รำยละเอียดกำรเบิกจ่ำย แหล่งเงิน รวม ผู้รับผิดช
อบงบประมำณ เงินจำก

หน่วยงำน
ภำยนอก

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงกำร
เงินรำยได้

1.วิทยากรให้ความรู้และติดต้ังระบบสารสนเทศ
เพ่ือแสดงรายงานข้อมูลสารสนเทศและใช้งาน
ระบบสารเทศให้ได้ข้อมูลเป็นปัจจุบันและใช้
ตอบเกณฑ์สภาการพยาบาล

กิจกรรม/กำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย ผลผลิต
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ล ำดับท่ี 35

งบ
ด ำเนินงำน

งบเงินอุดหนุน งบลงทุน
1.ร้อยละกิจกรรมท่ี
ก ำหนดได้
ด ำเนินกำรตำมแผน

อำจำรย์ 
บุคลำกรและ
นักศึกษำ

1.ร้อยละ 80 ต.ค.65-ก.ย.
66

20,000.00       20,000.00 อ. แดนชัย

5,000.00         5,000.00

200,000.00      200,000.00

70,000.00       70,000.00

15,000.00       15,000.00

150,000.00      150,000.00

200,000.00      200,000.00

30,000.00       30,000.00

10,000.00       10,000.00

1.2.6 จ้างเหมาจัดท าปรับปรุงภูมิทัศน์โรง
จอดรถนักศึกษาพร้อมฝาปิดท่อระบาย
น้ าหลังหอพัก 1

3.2 กิจกรรมบ ารุงรักษาเฝ้าระวัง
ประสิทธิภาพระบบบ่อบ าบัด

3.3 กิจกรรม ติดตาม ตรวจสอบ 
ประสิทธิภาพ และซ่อมแซม ระบบบ่อดัก
ไขมัน ของผู้ประกอบการ

1.1.5 ปรับปรุงสวนหย่อมหน้าหอพัก 2

1.2.1 ปรับปรุงพ้ืนหลังกว้านโดยการเท
คอนกรีตพิมพ์ลาย

1.2.2 ปรับปรุงหน้าต่าง บานเล่ือน อาคาร
 2 ช้ัน 2 เพ่ือลดการสูญเสียความเย็นของ
เคร่ืองปรับอากาศ

1.2.3 ปรับปรุง ป้าย สัญลักษณ์ ระบบ
จราจร ในวิทยาลัย

1.2..4 ปรับปรุงห้องอาบน้ าหอพัก
นักศึกษา 2

ผลผลิต ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2566 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
 โครงกำรพัฒนำวิทยำลัยสีเขียวและสถำนศึกษำปลอดภัยสู่ควำมย่ังยืน รหัสโครงกำร FON-Adm-R21.1

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ งำนบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ฝ่ำยบริหำร
ลักษณะ/ประเภทโครงกำร
• โครงกำรงำนประจ ำตำมพันธกิจด้ำนบริหำรองค์กร

ส่วนรำชกำร คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
แผนงำนตำมพันธกิจ
• ด้ำนบริหำรจัดกำรองค์กรสมรรถนะสูง

เพ่ือพัฒนำให้วิทยำลัย
ให้มีสภำพแวดล้อมท่ี
น่ำอยู่เป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม และ
ปลอดภัยเป็นตำม
เกณฑ์กำร
มหำวิทยำลัยสีเขียว 
และสถำนศึกษำ
ปลอดภัย

รำยละเอียดกำรเบิกจ่ำย แหล่งเงิน รวม ผู้รับผิดชอบ
งบประมำณ เงินจำก

หน่วยงำน
ภำยนอก

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงกำร
เงินรำยได้

1.1.4 ปรับปรุงภูมิทัศน์หลังอาคารเรียน 1

กิจกรรม/กำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย
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ล ำดับท่ี 35

งบ
ด ำเนินงำน

งบเงินอุดหนุน งบลงทุน

ผลผลิต ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2566 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
 โครงกำรพัฒนำวิทยำลัยสีเขียวและสถำนศึกษำปลอดภัยสู่ควำมย่ังยืน รหัสโครงกำร FON-Adm-R21.1

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ งำนบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ฝ่ำยบริหำร
ลักษณะ/ประเภทโครงกำร
• โครงกำรงำนประจ ำตำมพันธกิจด้ำนบริหำรองค์กร

ส่วนรำชกำร คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
แผนงำนตำมพันธกิจ
• ด้ำนบริหำรจัดกำรองค์กรสมรรถนะสูง

รำยละเอียดกำรเบิกจ่ำย แหล่งเงิน รวม ผู้รับผิดชอบ
งบประมำณ เงินจำก

หน่วยงำน
ภำยนอก

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงกำร
เงินรำยได้

กิจกรรม/กำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย

1. ค่าน้ าหมักชีวภาพและ
กากน้ าตาล

3,000.00         3,000.00

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

1,000.00         1,000.00

1.ค่าดิน 2.ค่ากล้าไม้ 4. 
ค่าปุ๋ย 5. ค่ากระถาง

3,000.00         3,000.00

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

420.00            420.00

                 -   
1 2 3 4                  -   

                 -   
               -           -      707,420.00         -        707,420.00

6.3 กิจกรรมเรียนรู้การเพาะกล้าไม้และ
เล้ียงไม้ใบประดับส าหรับใช้ในงานต่าง ๆ

6.4 กิจกรรมการเรียนรู้การพัฒนา
สถานศึกษาปลอดภัย

6.1 การเรียนรู้วิธีการก าจัดขยะเศษ
อาหารเพ่ือบ ารุงรักษาดิน

6.2 กิจกรรมการเรียนรู้การจัดท าปุ๋ยหมัก
จากใบไม้แห้งและเศษวัสดุต่าง ๆ

งบประมำณท่ีต้ังไว้เบิกจ่ำยตำมไตรมำส

รวมงบประมำณ
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งบ
ด ำเนินงำน

งบเงินอุดหนุน งบลงทุน
เพ่ือยกระดับกำร
ด ำเนินงำนประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ
ของแต่ละฝ่ำย/งำนให้
มีประสิทธิภำพเพ่ิมข้ึน

1. ร้อยละของฝ่ำย/
งำนมีกำรจัดท ำ
improvement 
plan ตำม
ข้อเสนอแนะของ
กรรมกำรประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำ
ภำยใน

-อำจำรย์ 
เจ้ำหน้ำท่ี
ผู้รับผิดชอบ
ตัวบ่งช้ี

ร้อยละ 100 1. มิย. 65
2. กค. 65

คร้ังท่ี 1
 1.ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืมม้ือละ 35
บ.* 25 คน* = 875 บำท
  2.ค่ำถ่ำยเอกสำร 800 
คร้ังท่ี 2 
 1.ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม ม้ือละ 35
บ* 25 คน = 875 บำท
 2.ค่ำอำหำรกลำงวัน ม้ือละ 150 บ* 25 
คน = 3,750 บำท
 3.ค่ำถ่ำยเอกสำร 1,000 บ.  

 รวมท้ังหมด 7,300 บ.

         7,300.00     7,300.00 อ. โสภา
พร

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2566 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
 โครงกำรยกระดับคุณภำพกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ รหัสโครงกำร FON-Adm-R19

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ งำนบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ฝ่ำยบริหำร
ลักษณะ/ประเภทโครงกำร
• โครงกำรงำนประจ ำตำมพันธกิจด้ำนบริหำรองค์กร

ส่วนรำชกำร คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
แผนงำนตำมพันธกิจ
• ด้ำนบริหำรจัดกำรองค์กรสมรรถนะสูง

รำยละเอียดกำรเบิกจ่ำย แหล่งเงิน รวม ผู้รับผิดชอ
บงบประมำณ เงินจำก

หน่วยงำน
ภำยนอก

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงกำร
เงินรำยได้

1. กิจกรรมประชุมจัดท า Improvement plan
 ระดับหลักสูตรและระดับวิทยาลัย
1. สรุปข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและแนว
ทางการปรับปรุง ปีการศึกษา 2563
  2. ประชุมช้ีแจงและเผยแพร่ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในและแนวทางการปรับปรุง ปีการศึกษา 
2563 ให้ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ีน าไปจัดท าแผน
ปรับปรุงแก้ไข
  3. จัดเวทีน าเสนอและวิพากษ์แผนปรับปรุง
แก้ไข โดยผู้อ านวยการเป็นวิทยากรวิพากษ์
  4.จัดท าแผนปรับปรุงแก้ไขประจ าปี 2564
  5. เสนอแผนปรับปรุงแก้ไข ประจ าปี 2564 
ต่อคณะกรรมการบริหารพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ
  6. น าแผนปรับปรุงแก้ไขไปสู่การปฏิบัติ
  7. ด าเนินการก ากับติดตามการด าเนินการตาม
แผนทุก 6 เดือน
  8. รายงานผลการก ากับติดตามการด าเนินการ
ตามแผนต่อคณะกรรมการบริหาร ทุก 6 เดือน

กิจกรรม/กำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย ผลผลิต
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งบ
ด ำเนินงำน

งบเงินอุดหนุน งบลงทุน

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2566 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
 โครงกำรยกระดับคุณภำพกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ รหัสโครงกำร FON-Adm-R19

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ งำนบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ฝ่ำยบริหำร
ลักษณะ/ประเภทโครงกำร
• โครงกำรงำนประจ ำตำมพันธกิจด้ำนบริหำรองค์กร

ส่วนรำชกำร คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
แผนงำนตำมพันธกิจ
• ด้ำนบริหำรจัดกำรองค์กรสมรรถนะสูง

รำยละเอียดกำรเบิกจ่ำย แหล่งเงิน รวม ผู้รับผิดชอ
บงบประมำณ เงินจำก

หน่วยงำน
ภำยนอก

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงกำร
เงินรำยได้

กิจกรรม/กำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย ผลผลิต

1. เพ่ือรำยงำนผลกำร
ด ำเนินกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ
  2. เพ่ือรับฟัง
ข้อเสนอแนะและ
ข้อคิดเห็นต่อกำร
พัฒนำกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ

1.จ ำนวนคร้ังของ
กำรประชุม
  2. จ ำนวน
ประเด็นกำรพัฒนำ
จำกข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมกำร

-ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภำยนอก
-อำจำรย์ 
เจ้ำหน้ำท่ี

1. อย่ำงน้อย1 
ต่อปี
  
  
  2. อย่ำงน้อย 2
 ประเด็น

พ.ย. 65 1. ค่ำเดินทำงผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก 3,000
 บ. 
 2. ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม ม้ือละ 35 
บ*35 คน= 1225 บ.
 4. ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร คนละ
1000*6 คน = 6000
 รวมท้ังหมด 10225 บ.

       10,225.002. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา(มี
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
1. ประสานคณะกรรมการฯ เพ่ือ
ก าหนดวัน เวลาในการประชุม
  2. ด าเนินการประชุม
คณะกรรมการตามวันเวลาท่ีก าหนด
  3. สรุปรายงานการประชุมเพ่ือน า
ข้อคิดเห็นไปวางแผนด าเนินการ
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งบ
ด ำเนินงำน

งบเงินอุดหนุน งบลงทุน

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2566 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
 โครงกำรยกระดับคุณภำพกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ รหัสโครงกำร FON-Adm-R19

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ งำนบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ฝ่ำยบริหำร
ลักษณะ/ประเภทโครงกำร
• โครงกำรงำนประจ ำตำมพันธกิจด้ำนบริหำรองค์กร

ส่วนรำชกำร คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
แผนงำนตำมพันธกิจ
• ด้ำนบริหำรจัดกำรองค์กรสมรรถนะสูง

รำยละเอียดกำรเบิกจ่ำย แหล่งเงิน รวม ผู้รับผิดชอ
บงบประมำณ เงินจำก

หน่วยงำน
ภำยนอก

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงกำร
เงินรำยได้

กิจกรรม/กำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย ผลผลิต

1.เพ่ือจัดท ำ SAR 0 
ท่ีมีควำมสอดคล้องกับ
เกณฑ์คุณภำพ
 2. เพ่ือวำงแผน
ด ำเนินกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำให้
เป็นไปตำมเกณฑ์
คุณภำพ

1. ร้อยละของตัว
บ่งช้ีในระดับ
หลักสูตรและระดับ
คณะมีกำรจัดท ำ 
SAR 0 ตำมเวลำท่ี
ก ำหนด

-อำจำรย์ 
เจ้ำหน้ำท่ี
ผู้รับผิดชอบ
ตัวบ่งช้ี

1. ร้อยละ 100 ก.ย.65 1. ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม ม้ือละ 35 
บ.* 15 คน 2 ม้ือ*3 วัน= 3,150 บ.
2. ค่ำอำหำรกลำงวัน ม้ือละ 150 บำท *
15 คน 3 วัน = 6,750 บ.
3. ค่ำจ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำร= 1,000 บ.
  รวมท้ังส้ิน 10,900 บ.

       10,900.00   10,900.003 กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดท า SAR 0 ระดับหลักสูตรและ
ระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564
1. จัดประชุมวิพากษ์ SAR 0 ระดับ
หลักสูตรและระดับวิทยาลัย โดย
ผู้อ านวยการเป็นวิทยากรวิพากษ์
 2. จัดท า SAR 0 ฉบับสมบูรณ์
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งบ
ด ำเนินงำน

งบเงินอุดหนุน งบลงทุน

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2566 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
 โครงกำรยกระดับคุณภำพกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ รหัสโครงกำร FON-Adm-R19

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ งำนบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ฝ่ำยบริหำร
ลักษณะ/ประเภทโครงกำร
• โครงกำรงำนประจ ำตำมพันธกิจด้ำนบริหำรองค์กร

ส่วนรำชกำร คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
แผนงำนตำมพันธกิจ
• ด้ำนบริหำรจัดกำรองค์กรสมรรถนะสูง

รำยละเอียดกำรเบิกจ่ำย แหล่งเงิน รวม ผู้รับผิดชอ
บงบประมำณ เงินจำก

หน่วยงำน
ภำยนอก

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงกำร
เงินรำยได้

กิจกรรม/กำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย ผลผลิต

เพ่ือควบคุม ก ำกับ 
ติดตำม กำร
ด ำเนินกำรของ
มำตรฐำน 
องค์ประกอบ และตัว
บ่งช้ีของกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ ปี
กำรศึกษำ 2564

1. ร้อยละตัวบ่งช้ี
คุณภำพระดับ
หลักสูตรและระดับ
วิทยำลัยมี
ผู้รับผิดชอบ
ด ำเนินกำรพัฒนำ
ตำมเกณฑ์

-อำจำรย์ 
เจ้ำหน้ำท่ี
ผู้รับผิดชอบ
ตัวบ่งช้ี

1. ร้อยละ 100 ก.ค. 65 1. ค่ำจ้ำงเหมำจัดท ำเล่มคู่มือประกัน
คุณภำพระดับหลักสูตรและระดับวิทยำลัย
 จ ำนวน 30 เล่ม*100 บำท=3,000 บ.

         3,000.004. กิจกรรมควบคุมคุณภาพ
การศึกษาภายใน
1. ทบทวนองค์ประกอบ มาตรฐาน 
ตัวบ่งช้ีระดับหลักสูตรและระดับ
วิทยาลัย
  2. น าเสนอองค์ประกอบ มาตรฐาน
 ตัวบ่งช้ีระดับหลักสูตรและระดับ
วิทยาลัย ต่อคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยพิจารณา 
  3. จัดท าคู่มือประกันคุณภาพ
ระดับหลักสูตรและระดับวิทยาลัย
  4. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา 
มาตรฐาน ตัวบ่งช้ีประกันคุณภาพ 
  5. ก าหนดผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี 
เกณฑ์คุณภาพ 
  6. ผู้รับผิดชอบด าเนินการกิจกรรม
ตามเกณฑ์คุณภาพท่ีก าหนด
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ล ำดับท่ี 36

งบ
ด ำเนินงำน

งบเงินอุดหนุน งบลงทุน

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2566 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
 โครงกำรยกระดับคุณภำพกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ รหัสโครงกำร FON-Adm-R19

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ งำนบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ฝ่ำยบริหำร
ลักษณะ/ประเภทโครงกำร
• โครงกำรงำนประจ ำตำมพันธกิจด้ำนบริหำรองค์กร

ส่วนรำชกำร คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
แผนงำนตำมพันธกิจ
• ด้ำนบริหำรจัดกำรองค์กรสมรรถนะสูง

รำยละเอียดกำรเบิกจ่ำย แหล่งเงิน รวม ผู้รับผิดชอ
บงบประมำณ เงินจำก

หน่วยงำน
ภำยนอก

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงกำร
เงินรำยได้

กิจกรรม/กำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย ผลผลิต

เพ่ือตรวจสอบผลกำร
ด ำเนินกำรตำมเกณฑ์
ประกันคุณภำพ
กำรศึกษำระดับ
หลักสูตรและระดับ
วิทยำลัย

1. ร้อยละของตัว
บ่งช้ีได้รับกำร
ตรวจสอบคุณภำพ

-อำจำรย์ 
เจ้ำหน้ำท่ี
ผู้รับผิดชอบ
ตัวบ่งช้ี

1. ร้อยละ 100 ธค.65,พค.66 1. ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม 25คน*35 
บำท*4 ม้ือ = 3,500 บ
 2. ค่ำอำหำรกลำงวัน ม้ือละ 120 บ*25
คน*2 ม้ือ = 6,000 บ.
 3. ค่ำจ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำรจ ำนวน1,000บ.
  รวม 10,500 บำท

       10,500.005. กิจกรรมประชุมตรวจสอบ
คุณภาพการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
1.วางแผนการตรวจสอบ(audit)
 2.แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ
 3.ประชาสัมพันธ์แผนการตรวจสอบ
 4.ด าเนินการตรวจสอบคุณภาพ
 5.จัดท ารายงานผลการตรวจสอบ
 6.น าผลการตรวจสอบเสนอ
คณะกรรมการ
 บริหารเพ่ือพิจารณา
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ล ำดับท่ี 36

งบ
ด ำเนินงำน

งบเงินอุดหนุน งบลงทุน

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2566 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
 โครงกำรยกระดับคุณภำพกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ รหัสโครงกำร FON-Adm-R19

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ งำนบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ฝ่ำยบริหำร
ลักษณะ/ประเภทโครงกำร
• โครงกำรงำนประจ ำตำมพันธกิจด้ำนบริหำรองค์กร

ส่วนรำชกำร คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
แผนงำนตำมพันธกิจ
• ด้ำนบริหำรจัดกำรองค์กรสมรรถนะสูง

รำยละเอียดกำรเบิกจ่ำย แหล่งเงิน รวม ผู้รับผิดชอ
บงบประมำณ เงินจำก

หน่วยงำน
ภำยนอก

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงกำร
เงินรำยได้

กิจกรรม/กำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย ผลผลิต

เพ่ือประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน
คณะกรรมกำร
ประเมินคุณภำพของ
วิทยำลัย(pre 
assessment) ปี
กำรศึกษำ 2564

1. ร้อยละของ
ตัวช้ีวัดท่ีได้รับกำร
ประเมิน

-กรรมกำรผู้
ประเมิน
คุณภำพ
กำรศึกษำ
ภำยในและ
อำจำรย์ 
เจ้ำหน้ำท่ี
ผู้รับผิดชอบ
ตัวบ่งช้ี

1. ร้อยละ 100 พ.ค.65 1. ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม ม้ือละ 35 
บำท* 25 คน 2 ม้ือ 2 วัน= 3,500 บ.
  2. ค่ำอำหำรกลำงวัน 120 บ *25 คน 2
 วัน=6,000 บ.
  3. ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรถ่ำยเอกสำร 2,000
 บ.
  รวม 11,500 บ

       11,500.006. กิจกรรมประชุมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
คณะกรรมการประเมินคุณภาพของ
วิทยาลัยปีการศึกษา 2564 
(pre-assessment)
1. แต่งต้ังคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในท้ังในระดับหลักสูตร
และคณะ
  2. จัดประชุมคณะกรรมการเพ่ือ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
คณะกรรมการประเมินคุณภาพของ
วิทยาลัย(pre assessment) ปี
การศึกษา 2563 
  3. สรุปผลการประเมิน และจัดท า
รูปเล่ม เสนอคณะกรรมการบริหาร
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ล ำดับท่ี 36

งบ
ด ำเนินงำน

งบเงินอุดหนุน งบลงทุน

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2566 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
 โครงกำรยกระดับคุณภำพกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ รหัสโครงกำร FON-Adm-R19

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ งำนบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ฝ่ำยบริหำร
ลักษณะ/ประเภทโครงกำร
• โครงกำรงำนประจ ำตำมพันธกิจด้ำนบริหำรองค์กร

ส่วนรำชกำร คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
แผนงำนตำมพันธกิจ
• ด้ำนบริหำรจัดกำรองค์กรสมรรถนะสูง

รำยละเอียดกำรเบิกจ่ำย แหล่งเงิน รวม ผู้รับผิดชอ
บงบประมำณ เงินจำก

หน่วยงำน
ภำยนอก

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงกำร
เงินรำยได้

กิจกรรม/กำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย ผลผลิต

1. เพ่ือพัฒนำกำร
ด ำเนินงำนกำร
ประกันคุณภำพ
กำรศึกษำระดับ
หลักสูตรและระดับ
คณะ 
  2. เพ่ือรับกำร
ประเมินกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ
ภำยในโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
 3. เพ่ือวำงแผนกำร
พัฒนำกำรด ำเนินงำน
กำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำตำม
ข้อเสนอแนะของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

1. ร้อยละของตัว
บ่งช้ีท่ีได้รับกำร
ประเมินจำก
ผู้ทรงคุณวุฒิ
 2. คะแนนเฉล่ียผล
กำรประเมินคุณ
ภำยใน ระดับ
หลักสูตร
 3. คะแนนเฉล่ียผล
กำรประเมิน
คุณภำพภำยใน
ระดับคณะ

-คณะกรรมกำร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
-อำจำรย์ 
เจ้ำหน้ำท่ี

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

ก.ค 65 1. ค่ำตอบแทนวิทยำกร(ท่ีไม่ใช่
ข้ำรำชกำร) จ ำนวน 1 คน* 7 ชม.* 2 
วัน*1,200 บำท= 16,800 บ.
 2. ค่ำตอบแทนวิทยำกร(ข้ำรำชกำร) 
จ ำนวน 5 คน* 7 ชม.* 2 วัน*600 บำท=
 42,000 
 3. ค่ำเดินทำงวิทยำกร 13,000 บ
 4. ค่ำท่ีพักวิทยำกร 1,450 บ* 4 ห้อง*2 
คืน= 11,600 บ.
 5. ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม ม้ือละ 35 
บ.* 80คน*4ม้ือ=11,200 บ. 
 6. ค่ำอำหำรกลำงวัน ม้ือละ 150 บ.
จ ำนวน 80คน* 3 ม้ือ= 36,000 บ.
  7. ค่ำวัสดุ(วัสดุเคร่ืองเขียน)=1,000 บ
 8. ค่ำจ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำร 3,000
  9. ค่ำน้ ำมันเช้ือเพลิง 5,000 บ.
  รวม 139,600 บ.

      139,600.007. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ 
การพัฒนาการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
ประจ าปีการศึกษา 2564
1. แต่งต้ังคณะท างานเพ่ือวางแผน
รับการประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
  2. จัดเตรียมหลักฐานเพ่ือลงระบบ
 CHEQA 
  3. จัดประชุมผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี
และผู้เก่ียวข้องเพ่ือช้ีแจงมอบหมาย
หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
 4.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
ประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
  5. ประเมินผลการรับการประเมิน
คุณภาพภายใน (AAR)
 6. สรุปผลการประเมิน และจัดท า
รูปเล่ม เสนอคณะกรรมการบริหาร
และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
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ล ำดับท่ี 36

งบ
ด ำเนินงำน

งบเงินอุดหนุน งบลงทุน

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2566 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
 โครงกำรยกระดับคุณภำพกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ รหัสโครงกำร FON-Adm-R19

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ งำนบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ฝ่ำยบริหำร
ลักษณะ/ประเภทโครงกำร
• โครงกำรงำนประจ ำตำมพันธกิจด้ำนบริหำรองค์กร

ส่วนรำชกำร คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
แผนงำนตำมพันธกิจ
• ด้ำนบริหำรจัดกำรองค์กรสมรรถนะสูง

รำยละเอียดกำรเบิกจ่ำย แหล่งเงิน รวม ผู้รับผิดชอ
บงบประมำณ เงินจำก

หน่วยงำน
ภำยนอก

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงกำร
เงินรำยได้

กิจกรรม/กำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย ผลผลิต

1. เพ่ือให้นักศึกษำมี
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
เก่ียวกับกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ
 2. เพ่ือให้นักศึกษำมี
ทักษะเก่ียวกับกำร
ประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ

1. ร้อยละของ
นักศึกษำท่ีเข้ำร่วม
กิจกรรม 
 2. ร้อยละของ
นักศึกษำท่ีมีควำมรู้
ด้ำนกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ
ตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด 
 3. ร้อยละของ
นักศึกษำ
กลุ่มเป้ำหมำยมี
ทักษะด้ำนกำร
ประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ

นักศึกษำ 1.ร้อยละ100
 2. ร้อยละ 80 
ข้ึนไป
 3. ร้อยละ 80

พ.ค.65

             -   
1 2 3 4              -   

   15,475.00              -      18,425.00       159,125.00              -   
   193,025.00         -             -    193,025.00

8. กิจกรรมให้ความรู้และทักษะ
ประกันคุณภาพแก่นักศึกษา
1. ประสานงานผู้เก่ียวข้องในการ
จัดการอบรมเพ่ือให้ความรู้ด้าน
ประกันคุณภาพการศึกษา
  2. จัดประชุม/อบรม/สัมมนา 
เพ่ือให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพ
การศึกษา
  3. จัดสัมมนากลุ่มย่อยเพ่ือให้
นักศึกษาฝึกการท าแผนโดยใช้
หลักการวงจรคุณภาพ(PDCA)

งบประมำณท่ีต้ังไว้เบิกจ่ำยตำมไตรมำส

รวมงบประมำณ
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ล ำดับท่ี 37

งบ
ด าเนินงาน

งบเงินอุดหนุน งบลงทุน

เพ่ือเตรียมความ
พร้อมบุคลากร
และนักศึกษาของ
วิทยาลัยในการ
เผชิญสถานการณ์
ฉุกเฉินด้านอัคคีภัย

1. ร้อยละของ
บุคลากรท่ีเข้าร่วม
โครงการ 
  2. ร้อยละของ
นักศึกษาเข้าร่วม
โครงการ
 3. ร้อยละของ
บุคลากรและ
นักศึกษา
กลุ่มเป้าหมายท่ีมี
ความรู้/ทักษะด้าน
การเผชิญ
สถานการณ์ฉุกเฉิน
ด้านอัคคีภัยและ
แผ่นดินไหว

-วิทยากร
-อาจารย์และ
เจ้าหน้าท่ี 
-นักศึกษา

1. ร้อยละ
 80ข้ึนไป
  2. ร้อย
ละ 80 ข้ึน
ไป
 3.ร้อยละ
 80ข้ึนไป

พ.ย.65 1. ค่าวิทยากร ชม.ละ 600 บาท * 3 ชม.*
3คน =5,400 บาท
 2. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมนักศึกษา
ม้ือละ35 บ.*442 คน = 15,470 บ.
  3.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมอาจารย์
และเจ้าหน้าท่ี ม้ือละ 35 บ.*80 คน=
2,800 บ.
  4. ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร 1,000บ.
  5. ค่าวัสดุ 3,000 บ. (ค่าถุงพลาสติก ค่า
แก๊ส ค่าน้ ามันเบนซิน)
 
  รวมท้ังหมด 27,670 บ.

       27,670.00    27,670.00 อ. กันติ
ยา

เพ่ือวิเคราะห์
ปัจจัยภายในและ
ภายนอกท่ีมีผลต่อ
ความเส่ียงในการ
ด าเนิน
  งาน

1. ร้อยละของงาน
ตามโครงสร้าง
องค์กรท่ีมีการจัดท า
แผนบริหารความ
เส่ียง

-อาจารย์ 
เจ้าหน้าท่ี ท่ี
เป็น
กรรมการบริห
ารความเส่ียง

1. ร้อยละ
 100

ตค 65
 สค 66

1. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ม้ือละ 35 
บ.*15 คน *2 คร้ัง = 1,050 บ.
  2.ค่าเหมาบริการถ่ายเอกสาร 1,000บ.
 รวมท้ังส้ิน 2,050 บาท

         2,050.00

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
 โครงกำรยกระดับคุณภำพกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ัวท้ังองค์กร รหัสโครงกำร FON-Adm-R20

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ งำนบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ฝ่ำยบริหำร
ลักษณะ/ประเภทโครงกำร
• โครงกำรงำนประจ ำตำมพันธกิจด้ำนบริหำรองค์กร

ส่วนรำชกำร คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
แผนงำนตำมพันธกิจ
• ด้ำนบริหำรจัดกำรองค์กรสมรรถนะสูง

2 กิจกรรมประชุม
  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง
1. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความ
เส่ียง
 2. จัดท าแผนบริหารความเส่ียงและ
ก ากับติดตามแผนบริหารความเส่ียง

รายละเอียดการเบิกจ่าย แหล่งเงิน รวม ผู้รับผิดช
อบงบประมาณ เงินจาก

หน่วยงาน
ภายนอก

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ
เงินรายได้

กิจกรรมอบรมการดับเพลิงเบ้ืองต้นและ
การฝึกซ้อมดับเพลิง การอพยพหนีไฟ
1. ประสานงานผู้เก่ียวข้องในการจัด
กิจกรรมอบรมการดับเพลิงเบ้ืองต้นและ
การฝึกซ้อมดับเพลิง การอพยพหนีไฟ
  2. จัดกิจกรรมอบรมการดับเพลิง
เบ้ืองต้นและการฝึกซ้อมดับเพลิง การ
อพยพหนีไฟ
 3. ประเมินและสรุปผลการจัดกิจกรรม

กิจกรรม/การด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต ระยะเวลา
ด าเนินการ
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งบ
ด าเนินงาน

งบเงินอุดหนุน งบลงทุน

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
 โครงกำรยกระดับคุณภำพกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ัวท้ังองค์กร รหัสโครงกำร FON-Adm-R20

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ งำนบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ฝ่ำยบริหำร
ลักษณะ/ประเภทโครงกำร
• โครงกำรงำนประจ ำตำมพันธกิจด้ำนบริหำรองค์กร

ส่วนรำชกำร คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
แผนงำนตำมพันธกิจ
• ด้ำนบริหำรจัดกำรองค์กรสมรรถนะสูง

รายละเอียดการเบิกจ่าย แหล่งเงิน รวม ผู้รับผิดช
อบงบประมาณ เงินจาก

หน่วยงาน
ภายนอก

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ
เงินรายได้

กิจกรรม/การด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต ระยะเวลา
ด าเนินการ

1. เพ่ือให้ทุก
หน่วยงานย่อยตาม
โครงสร้างของ
วิทยาลัยมีการ
ด าเนินการด้าน
การควบคุมภายใน

1. ร้อยละของ
หน่วยงานย่อยตาม
โครงสร้างมีการ
ด าเนินการควบคุม
ภายในตามระบบ
และกลไกท่ีก าหนด
  2. ร้อยละ ปย.2 
ได้รับการด าเนินงาน
ตามแผนท่ีก าหนด

-อาจารย์ 
เจ้าหน้าท่ีท่ี
เป็น
กรรมการ
ควบคุมภายใน

1. ร้อยละ
100
  2. ร้อย
ละ 100

ส.ค. 65 1. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมม้ือละ 35 
บาท*80 คน*2 ม้ือ = 5600 บาท
 2. ค่าอาหารกลางวัน ม้ือละ 120 บ.
จ านวน 80 คน* 1 ม้ือ= 9,600 บ.
 3.ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร 1,000 บ. 
รวมท้ังหมด=16,200 บาท

       16,200.00    16,200.00

เพ่ือติดตามการ
ประเมินผลการ
ควบคุมภายในของ
องค์กร

ร้อยละของ
หน่วยงานย่อยตาม
โครงสร้างมีการ
รายงานผลการ
ติดตามการ
ประเมินผลการ
ควบคุมภายในตาม
แบบติดตาม ปค.5

-อาจารย์ 
เจ้าหน้าท่ีท่ี
เป็น
กรรมการ
ควบคุมภายใน

ร้อยละ 100 มี.ค.65 1. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมม้ือละ 35 
บาท*80 คน*2 ม้ือ = 5600 บาท
 2. ค่าอาหารกลางวัน ม้ือละ 150 บ.
จ านวน 80 คน* 1 ม้ือ= 12,000 บ.
 3.ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร 1,000 บ. 
รวมท้ังหมด=18,600 บาท

       18,600.00

3 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติจัดท าระบบ
การควบคุมภายในขององค์กร
1. จัดประชุมผู้เก่ียวข้องในการ
ด าเนินการควบคุมภายในของวิทยาลัย
 2. ออกแบบการควบคุมภายใน
 3. จัดท ารายงานการควบคุมภายใน
 4. ตรวจสอบภายใน
  5. สรุปประเมินผลการควบคุมภายใน
  6. รายงานผลควบคุมภายในต่อคณะ
กรรมการบริหาร

4 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ ติดตาม
 ปค.5 และจัดท าเล่มรายงานควบคุม
ภายใน
1. จัดประชุมผู้เก่ียวข้องในการ
ด าเนินการควบคุมภายในของวิทยาลัย
2. ติดตามการประเมินผลการควบคุม
ภายในขององค์กร
3. จัดท าแบบรายงานการประเมินผลการ
ควบคุมภายใน (แบบ ปค.5)
4. รายงานผลควบคุมภายในต่อคณะ
กรรมการบริหาร
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งบ
ด าเนินงาน

งบเงินอุดหนุน งบลงทุน

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
 โครงกำรยกระดับคุณภำพกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ัวท้ังองค์กร รหัสโครงกำร FON-Adm-R20

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ งำนบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ฝ่ำยบริหำร
ลักษณะ/ประเภทโครงกำร
• โครงกำรงำนประจ ำตำมพันธกิจด้ำนบริหำรองค์กร

ส่วนรำชกำร คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
แผนงำนตำมพันธกิจ
• ด้ำนบริหำรจัดกำรองค์กรสมรรถนะสูง

รายละเอียดการเบิกจ่าย แหล่งเงิน รวม ผู้รับผิดช
อบงบประมาณ เงินจาก

หน่วยงาน
ภายนอก

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ
เงินรายได้

กิจกรรม/การด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต ระยะเวลา
ด าเนินการ

เพ่ือเพ่ิมทักษะการ
ปฏิบัติการช่วยฟ้ืน
คืนชีพแก่บุคลากร
ในองค์กรช่วยฟ้ืน
คืนชีพ

ร้้อยละของบุคลากร
ในวิทยาลัยได้รับการ
อบรมปฏิบัติการฟ้ืน
คืนชีพ

-อาจารย์ 
เจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบ
ตัวบ่งช้ี

ร้้อยละ 100 มิ.ย. 65 1.ค่าวิทยากร 600บ*3ชม.*2คน=3600บ
2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ม้ือละ 35 
บาท*80 คน*1 ม้ือ = 2800 บาท
รวมท้ังหมด=6,400บาท

         6,400.00

1.เพ่ือทบทวน
อุบัติการณ์ความ
เส่ียงจากการฝึก
ปฏิบัติ
2.เพ่ือหาแนวทาง
ป้องกันการเกิด
อุบัติการณ์ความ
เส่ียงซ  า

1.ร้้อยละของ
อาจารย์ท่ีนิเทศการ
ฝึกภาคปฏิบัติ
2.แนวทางป้องกัน
ไม่ให้เกิดอุบัติการณ์
ความเส่ียงซ  า

-กรรมการผู้
ประเมิน
คุณภาพ
การศึกษา
ภายในและ
อาจารย์ 
เจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบ
ตัวบ่งช้ี

1.ร้อยละ 
80
2.1 
แนวทาง

ตค.65 1.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ม้ือละ 35 
บาท*51 คน*1 ม้ือ = 1,785 บาท
2. ค่าเดินทางวิทยากร 700 บ. 
3. ค่าตอบแทนวิทยากร ชม.ละ 600บาท*
2 ช่ัวโมง = 1,200 
รวมท้ังหมด=3,685 บาท

         3,685.00

             -   
1 2 3 4              -   

  32,380.00   18,600.00    6,400.00    17,225.00              -   
       74,605.00           -             -      74,605.00

งบประมาณท่ีต้ังไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส

รวมงบประมาณ

5 กิจกรรมอบรบฟ้ืนฟูทักษะการช่วยฟ้ืน
คืนชีพและการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น 
1.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการช่วย
ฟ้ืนคืนชีพข้ันสูงให้แก่อาจารย์ในวิทยาลัย
2.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการช่วย
ฟ้ืนคืนชีพและการปฐมพยาบาลข้ัน
พ้ืนฐานให้แก่เจ้าหน้าท่ีในวิทยาลัย

6 กิจกรรมประชุมวิเคราะห์อุบัติการณ์
ความเส่ียงจากการฝึกปฏิบัติงานของ
นักศึกษา
1.อบรมให้ความรู้เร่ืองการบริหารความ
เส่ียง
2.จัดสัมมนาอาจารย์ท่ีนิเทศการฝึก
ภาคปฏิบัติ
3.หาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติการณ์
ความเส่ียงซ  า
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งบ
ด ำเนินงำน

งบเงินอุดหนุน งบลงทุน
เพ่ือให้มีอาจารย์ใหม่ท่ี
เพียงพอในการจัดการ
เรียนการสอน

1.จ านวนคร้ังของ
การประกาศสรรหา
อาจารย์ใหม่
 2. จ านวนนักเรียน
พยาบาลท่ีรับ
ทุนการศึกษา

1.อาจารย์ใหม่
2.นักเรียนทุน

1)  1 คร้ัง/
ปีงบประมาณ

2)  จ านวน 1 คน

ต.ค65-ก.ย 66 ไม่ใช้งบประมาณ                  -   อ. เอก
พันธ์
อ. วรรณิ
ภา
รัชนี

1.เพ่ือให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
มีต าแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 2.เพ่ือให้อาจารย์
ประจ าหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ ามี
ต าแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

1.จ านวนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 อาจารย์ประจ า
หลักสูตร และ
อาจารย์ประจ า มี
ต าแหน่งทางวิชาการ
 ต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
 

1.อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
อาจารย์ประจ า
หลักสูตร และ
อาจารย์ประจ า

1.  จ านวน 2 คน ต.ค65-ก.ย 66 1.ค่าวิทยากร จ านวน 6 ชม.ๆละ 1,200 
บาท 2 วัน =14,400 บาท
2.ค่าเดินทางวิทยากร 5,000 บาท
3.ค่าอาหารกลางวันม้ือละ 150 บาท * 50 
คน*2 วัน= 15,000 บาท
4.ค่าอาหารว่างม้ือละ 35 บาท* 2 ม้ือ * 50
 คน*2 วัน =7,000 บาท
5.ค่าท่ีพักวิทยากร 1450 บาท *2 คืน=
2900 บาท
6.ค่าจ้างเหมาจ่ายถ่ายเอกสาร 3,000 บาท
รวม 47,300บาท

     47,300.00       47,300.003.กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริม
อาจารย์จัดท าผลงานวิชาการเพ่ือเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ 
(การจัดท าเอกสารประกอบการสอนและ 
อวช.)
1.จัดต้ังคณะท างานเพ่ือรวบรวมข้อ
2. กิจกรรมกระตุ้น ส่งเสริมให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ า
หลักสูตร และอาจารย์ประจ า จัดท า
ผลงานวิชาการเพ่ือเล่ือนต าแหน่งเป็น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
3.จัดท าประชุมเชิงปฎิบัติการโดยมี
วิทยากรบรรยาย

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2566 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
 โครงกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ประจ ำปีงบประมำณ 2566 รหัสโครงกำร FON-Adm-R25

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ งำนบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ฝ่ำยบริหำร
ลักษณะ/ประเภทโครงกำร
• โครงกำรงำนประจ ำตำมพันธกิจด้ำนบริหำรองค์กร

ส่วนรำชกำร คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
แผนงำนตำมพันธกิจ
• ด้ำนบริหำรจัดกำรองค์กรสมรรถนะสูง

1. กิจกรรมสรรหาอาจารย์ใหม่
1.ประกาศสรรหาอาจารย์ใหม่ระดับ ป.โท
 2. ให้ทุนการศึกษานักเรียนพยาบาล
 3.ประกาศรับโอนย้าย

กิจกรรม/กำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย ผลผลิต ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

รำยละเอียดกำรเบิกจ่ำย แหล่งเงิน รวม ผู้รับผิดช
อบงบประมำณ เงินจำก

หน่วยงำน
ภำยนอก

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงกำร
เงินรำยได้
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งบ
ด ำเนินงำน

งบเงินอุดหนุน งบลงทุน

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2566 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
 โครงกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ประจ ำปีงบประมำณ 2566 รหัสโครงกำร FON-Adm-R25

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ งำนบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ฝ่ำยบริหำร
ลักษณะ/ประเภทโครงกำร
• โครงกำรงำนประจ ำตำมพันธกิจด้ำนบริหำรองค์กร

ส่วนรำชกำร คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
แผนงำนตำมพันธกิจ
• ด้ำนบริหำรจัดกำรองค์กรสมรรถนะสูง

กิจกรรม/กำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย ผลผลิต ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

รำยละเอียดกำรเบิกจ่ำย แหล่งเงิน รวม ผู้รับผิดช
อบงบประมำณ เงินจำก

หน่วยงำน
ภำยนอก

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงกำร
เงินรำยได้

เพ่ือเสริมสร้างขวัญ
ก าลังใจและการคงอยู่
ของบุคลากรสาย
วิชาการและสาย
สนับสนุน

1.จ านวนบุคลากรท่ี
ได้รับรางวัล
2.จ านวนคร้ังของ
การประกาศยกย่อง

1.ผู้ได้รับการ
คัดเลือกเชิดชู 
(อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 
อาจารย์ประจ า 
และบุคลากร
สายสนับสนุน)

1. > 5 คน 

 2. จ ำนวน 2 
คร้ัง

พ.ค.-65 1) ค่าวัสดุ 20,000บาท      20,000.00

เพ่ือให้อาจารย์และ
บุคลากรได้ทราบ
สภาวะสุขภาพของ
ตนเองและปรับเปล่ียน
พฤติกรรมด้านสุขภาพ

ร้อยละของ
กลุ่มเป้าหมายท่ีแจ้ง
ความประสงค์เข้า
ได้รับการตรวจ
สุขภาพประจ าปี

อาจารย์และ
บุคลากรท่ีแจ้ง
ความประสงค์
เข้าได้รับการ
ตรวจสุขภาพ
ประจ าปี

1.>100% ก.ค. - ส.ค. 66 ใช้งบประมาณจากส่วนกลาง

4. กิจกรรมยกย่องเชิดชูบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน 
1. คัดเลือกและสรรหา
 2. ประกาศยกย่อง
 3.มอบโล่ในวันไหว้ครู
 4. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์

5. กิจกรรมตรวจสุขภาพประจ าปี
1.ประกาศประชาสัมพันธ์แจ้งความประส่ง
เข้ารับการตรวจสุขภาพ
2.รวบรวมข้อมูลและประสานโรงพยาบาล
3.แจ้งข้อมูลและข้ันตอนการเข้ารับการ
ตรวจสุขภาพ
4.บุคลากรเข้ารับการการตรวจสุขภาพ
5.จัดท ารายงานผลการเข้ารับการตรวจ
สุขภาพประจ าปี
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งบ
ด ำเนินงำน

งบเงินอุดหนุน งบลงทุน

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2566 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
 โครงกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ประจ ำปีงบประมำณ 2566 รหัสโครงกำร FON-Adm-R25

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ งำนบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ฝ่ำยบริหำร
ลักษณะ/ประเภทโครงกำร
• โครงกำรงำนประจ ำตำมพันธกิจด้ำนบริหำรองค์กร

ส่วนรำชกำร คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
แผนงำนตำมพันธกิจ
• ด้ำนบริหำรจัดกำรองค์กรสมรรถนะสูง

กิจกรรม/กำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย ผลผลิต ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

รำยละเอียดกำรเบิกจ่ำย แหล่งเงิน รวม ผู้รับผิดช
อบงบประมำณ เงินจำก

หน่วยงำน
ภำยนอก

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงกำร
เงินรำยได้

เพ่ือให้มีเกณฑ์ท่ีใช้ใน
การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากรทุกระดับท่ี
ชัดเจนเหมาะสมกับ
สายงานและได้รับการ
เล่ือนข้ันเงินเดือน/
ค่าจ้าง

1.อาจารย์ จ านวน 
51 คน
2.สายสนับสนุน 
จ านวน 20 คน
3.คณะกรรมการ
รับรองผลการ
ประเมิน จ านวน 15
 คน

1.จ านวนคร้ัง
ด าเนินการ
ทบทวนเกณฑ์
ประเมินผลงาน
และวิพากษ์โดย
บุคลากรสาย
อาจารย์และ
สายสนับสนุน 
และน าผลไป
ปรับปรุงแก้ไข

2.จ านวนคร้ังใน
การประชุม
คณะกรรมการ
รับรองผลการ
ประเมิน

1)  ระดับอาจารย์
 2 คร้ัง/ปี        
2)  ระดับสาย
สนับสนุน 2 

คร้ัง/ปี             
                     
                     
                   

2)  2 คร้ัง/ปี

ต.ค.-65 และ
 ก.ย. 66

การทบทวนเกณฑ์ PA สายวิชาการ
1) ค่าอาหารกลางวันส าหรับอาจารย์ จ านวน 
50 คน×120บาท = 6,000 บาท
2) ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมส าหรับอาจารย์ 
จ านวน 50 คน×35บาท*2 ม้ือ = 3,500บาท
การทบทวนเกณฑ์ PA สายสนับสนุน
3) ค่าอาหารกลางวันส าหรับสายสนับสนุน
จ านวน 20คน×120บาท = 2,400 บาท
4) ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมส าหรับสาย
สนับสนุน จ านวน 20 คน×35บาท*2 ม้ือ= 
1,400 บาท 
การประชุมกล่ันกรอง
5) ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมส าหรับ
คณะกรรมการ จ านวน 15 คน×35บาท*2 ม้ือ
 = 1,050บาท
6) ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารและท ารูปเล่ม 
3,000 บาท แยกตามการทบทวน
รวม 21950 บาท * จ านวน 2 คร้ัง = 43,900 
บาท

     43,900.006.กิจกรรมประชุมจัดท าเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน(PA) 
1. ด าเนินการทบทวนเกณฑ์ประเมินผล
งานโดยบุคลากรสายอาจารย์และสาย
สนับสนุน
2. วิพากษ์เกณฑ์การประเมินผลงานโดย
บุคลากรสายอาจารย์และสายสนับสนุน
3. ปรับปรุงแก้ไขตามการวิพากษ์ 
4. รวบรวมเข้าเล่มประชาสัมพันธ์แล
เผยพร่ะประกาศใช้
5. ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด
6. ประชุมคณะกรรมการรับรองผลการ
ประเมิน
7. ส่งผลการประเมินให้หน่วยงานต้น
สังกัด ด าเนินการเล่ือนข้ันเงินเดือน/ค่าจ้าง
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งบ
ด ำเนินงำน

งบเงินอุดหนุน งบลงทุน

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2566 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
 โครงกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ประจ ำปีงบประมำณ 2566 รหัสโครงกำร FON-Adm-R25

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ งำนบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ฝ่ำยบริหำร
ลักษณะ/ประเภทโครงกำร
• โครงกำรงำนประจ ำตำมพันธกิจด้ำนบริหำรองค์กร

ส่วนรำชกำร คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
แผนงำนตำมพันธกิจ
• ด้ำนบริหำรจัดกำรองค์กรสมรรถนะสูง

กิจกรรม/กำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย ผลผลิต ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

รำยละเอียดกำรเบิกจ่ำย แหล่งเงิน รวม ผู้รับผิดช
อบงบประมำณ เงินจำก

หน่วยงำน
ภำยนอก

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงกำร
เงินรำยได้

1.เพ่ือทบทวนและ
ติดตามแผนกลยุทธ์
ด้านทรัพยากรบุคคล 
ปีงบประมาณ 2565

ร้อยละความ
ครอบคลุมของแผน
กลยุทธ์ด้าน
ทรัพยากรบุคคลมี
ความสอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ของ
วิทยาลัยและคณะ

บุคลากรฝ่าย
บริหารและ
พัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

ร้อยละ 100 ต.ค. 66 ระยะท่ี 1 ทบทวนแผนกลยุทธ์จัดท าและ ด้าน
ทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2566
1.อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 5 คน * 35
 บาท * 2 ม้ือ * 1 คร้ัง= 350
2.ค่าอาหารกล่างวัน จ านวน 5 คน * 120 บาท
 * 1 คร้ัง = 600 
3.ค่าถ่ายเอกสาร 1,000 บาท 
ระยะท่ี 2 สรุปผลการด าเนินงานแผนกลยุทธ์
ด้านทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2566
1.อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 5 คน * 35
 บาท * 2 ม้ือ * 2 คร้ัง = 700
2.ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 5 คน * 120 บาท
 * 2 คร้ัง = 1200 
3. ค่าถ่ายเอกสาร 1,000 บาท 
รวมท้ังส้ิน 3,850 บาท

       4,850.00

                 -   
1 2 3 4                  -   

 23,900.00  48,750.00  41,950.00         1,450.00                  -   
     68,750.00           -        47,300.00     116,050.00

งบประมำณท่ีต้ังไว้เบิกจ่ำยตำมไตรมำส

รวมงบประมำณ

7.กิจกรรมทบทวนและติดตามแผนกล
ยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล ประมาณ 2565
1.กิจกรรมทบทวนแผนกลยุทธ์ด้าน
ทรัพยากรบุคคล
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งบ
ด ำเนินงำน

งบเงินอุดหนุน งบลงทุน
1.เพ่ือพัฒนาทักษะ
การปฏิบัติการพยาบาล
 2.เพ่ือเตรียมความ
พร้อมในการเป็น
อาจารย์พยาบาล
 3. เพ่ือเตรียมความ
พร้อมในการเป็น
อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 
 4 . เพ่ือเตรียมความ
พร้อมในการ
ปฏิบัติงานของสาย
สนับสนุน

ร้อยละของ
กลุ่มเป้าหมายได้รับ
การปฐมนิเทศตาม
หลักสูตรก าหนด

ปฐมนิเทศ
อาจารย์ประจ า 
อาจารย์ประจ า
หลักสูตร และ
บุคลากรสาย
สนับสนุน ใหม่ 
และกลับจากลา
ศึกษาต่อ

ร้อยละ 100 ต.ค 65-ก.ย 
66

               -   อ. เอกพันธ์
อ. วรรณิภา
อัญชลี

เพ่ือพัฒนาความรู้
ความสามารถเก่ียวกับ
การบริหารหลักสูตร
ของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.ร้อยละอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ได้รับการพัฒนา
สมรรถนะครบทุก
หน้าท่ี

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร  
จ านวน 6 คน

1.ร้อยละ 100 ต.ค.65-พ.ค.
66

1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/../...
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 6 คน คน
ละ 15,000 บาท รวม 90,000 บาท

   90,000.00      90,000.002. กิจกรรมสนับสนุนการไปพัฒนา
ศักยภาพตามสมรรถนะของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1. กิจกรรมสนับสนุนให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไปรับการประชุม 
อบรม สัมมนา ตามค าส่ังและในหน้าท่ี 
 2. กิจกรรมจัดท ารายงานผลการไป
พัฒนาตนเอง การไปประชุม อบรม 
ประชุมสัมมนา อาจารย์ประจ าหลักสูตร

รำยละเอียดกำรเบิกจ่ำย แหล่งเงิน รวม ผู้รับผิดชอ
บงบประมำณ เงินจำก

หน่วยงำน
ภำยนอก

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงกำร
เงินรำยได้

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2566 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
 โครงกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ประจ ำปีงบประมำณ 2566 รหัสโครงกำร FON-Adm-R24.1

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ งำนบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ฝ่ำยบริหำร
ลักษณะ/ประเภทโครงกำร
• โครงกำรงำนประจ ำตำมพันธกิจด้ำนบริหำรองค์กร

ส่วนรำชกำร คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
แผนงำนตำมพันธกิจ
• ด้ำนบริหำรจัดกำรองค์กรสมรรถนะสูง

1. กิจกรรมปฐมนิเทศอาจารย์ประจ า  
และบุคลากรสายสนับสนุน
1. กิจกรรมปฐมนิเทศอาจารย์ประจ า
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าใหม่ 
2. กิจกรรมปฐมนิเทศอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใหม่ 
3. กิจกรรมปฐมนิเทศบุคลากรสาย
สนับสนุนใหม่ 
4. ก ากับติดตามทุกไตรมาสเพ่ือรับทราบ
ปัญหาและให้ก าลังใจ

กิจกรรม/กำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย ผลผลิต ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร
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งบ
ด ำเนินงำน

งบเงินอุดหนุน งบลงทุน

รำยละเอียดกำรเบิกจ่ำย แหล่งเงิน รวม ผู้รับผิดชอ
บงบประมำณ เงินจำก

หน่วยงำน
ภำยนอก

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงกำร
เงินรำยได้

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2566 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
 โครงกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ประจ ำปีงบประมำณ 2566 รหัสโครงกำร FON-Adm-R24.1

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ งำนบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ฝ่ำยบริหำร
ลักษณะ/ประเภทโครงกำร
• โครงกำรงำนประจ ำตำมพันธกิจด้ำนบริหำรองค์กร

ส่วนรำชกำร คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
แผนงำนตำมพันธกิจ
• ด้ำนบริหำรจัดกำรองค์กรสมรรถนะสูง

กิจกรรม/กำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย ผลผลิต ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

1.เพ่ือพัฒนาความรู้
ความสามารถทาง
วิชาการ วิชาชีพของ
อาจารย์ 
 2.เพ่ือเสริมสร้าง
สมรรถนะและ
ประสิทธิภาพการ
ท างานของบุคลากร
สายสนับสนุน 
ข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ าพนักงาน
ราชการ พกส. จ้าง
เหมาบริการ

1.ร้อยละอาจารย์
และบุคลากรสาย
สนับสนุนท่ีไปพัฒนา
ตนเองตามแผน

อาจารย์  
ข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ า 
พนักงาน
ราชการ และ
พนักงาน
กระทรวง
สาธารณสุข

1. ร้อยละ 100 ต.ค65-ก.ย 66 1) งบพัฒนาอาจารย์รายละไม่เกิน 10,000บ
 *48  คน =  480,000 บาท
2) งบพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
(ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ
 และพกส.) รายละไม่เกิน 5,000 บ * 24 
คน เป็นเงิน 120,000 บาท
3) การไปพัฒนาตนเองตามค าส่ังและใน
หน้าท่ี เป็นเงิน 400,000 บาท 
  รวม 1,000,000 บาท

      167,337.00  657,300.00    824,637.00

1. เพ่ือเผยแพร่องค์
ความรู้
 2. เพ่ือเป็นการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้
 3.เพ่ือติดตามการน า
ความรู้ประสบการณ์
ไปพัฒนางาน

1.ร้อยละของ
อาจารย์ และ
บุคลากรสาย
สนับสนุนท่ีไปพัฒนา
มีการน าองค์ความรู้
จากการไปพัฒนามา
เผยแพร่ และจัดเก็บ
ในคลังความรู้ 

อาจารย์และ
บุคลากรสาย
สนับสนุน ท่ี
ได้รับการพัฒนา
 ตามส่ังการ
และความ
ต้องการของ
ตนเอง

1.ร้อยละ 100 ต.ค.65-ก.ย.
66

ไม่ใช้งบประมาณ                -   

3. กิจกรรมสนับสนุนการไปพัฒนา
ศักยภาพตามสมรรถนะของอาจารย์ 
ข้าราชการ และบุคลากรสายสนับสนุน
1. กิจกรรมสนับสนุนให้อาจารย์ไปรับ
การประชุม อบรม สัมมนา ตามค าส่ังและ
ในหน้าท่ี 
2. กิจกรรมส่งเสริมให้อาจารย์ไปพัฒนา
ตนเองตามความเช่ียวชาญตามแผน 
3. กิจกรรมจัดท ารายงานผลการไป
พัฒนาตนเอง การไปประชุม อบรม 
ประชุมสัมมนาอาจารย์

4. กิจกรรมติดตามและจัดท าคลังความรู้
จากการไปพัฒนาตนเองของบุคลากร
1.จัดท าคลังความรู้จากการไปพัฒนา
ตนเองของอาจารย์ และบุคลากรสาย
สนับสนุนโดยรวบรวมไว้ในคลังความรู้ใน
เว็บไซด์ของวิทยาลัย
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งบ
ด ำเนินงำน

งบเงินอุดหนุน งบลงทุน

รำยละเอียดกำรเบิกจ่ำย แหล่งเงิน รวม ผู้รับผิดชอ
บงบประมำณ เงินจำก

หน่วยงำน
ภำยนอก

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงกำร
เงินรำยได้

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2566 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
 โครงกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ประจ ำปีงบประมำณ 2566 รหัสโครงกำร FON-Adm-R24.1

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ งำนบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ฝ่ำยบริหำร
ลักษณะ/ประเภทโครงกำร
• โครงกำรงำนประจ ำตำมพันธกิจด้ำนบริหำรองค์กร

ส่วนรำชกำร คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
แผนงำนตำมพันธกิจ
• ด้ำนบริหำรจัดกำรองค์กรสมรรถนะสูง

กิจกรรม/กำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย ผลผลิต ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

เพ่ือเร่งรัดและส่งเสริม
ให้อาจารย์ระดับ รอง
ผู้อ านวยการและ
หัวหน้างานท่ีผ่านการ
อบรมหลักสูตร
ผู้บริหารสาธารณสุข
ระดับต้น/ระดับกลาง

1. จ านวนผู้เข้า
อบรมหลักสูตร
ผู้บริหารสาธารณสุข
ระดับต้น
 2. จ านวนผู้เข้า
อบรมหลักสูตร
ผู้บริหารสาธารณสุข
ระดับกลาง

อาจารย์ 
บุคลากรสาย
สนับสนุนท่ี
ได้รับการ
พิจารณาให้เข้า
รับการอบรม 
หลักสูตร 
ผู้บริหารการ
สาธารณสุขระ
ต้น/กลาง

1.ผบต. จ านวน 2
 คน

1.ผบก. จ านวน 2
 คน

รอการ
ประกาศจาก

 วนส.

ใช้งบประมาณจาก สบช                -   

เพ่ือพัฒนาอาจารย์ให้มี
ความเช่ียวชาญในแต่
ละสาขา

จ านวนอาจารย์ท่ีเข้า
รับการอบรมเฉพาะ
ทาง

อาจารย์ผู้ได้รับ
การพิจารณา
ผ่าน กกบ

1.จ านวน
อาจารย์ท่ีเข้ารับ
การอบรมเฉพาะ
ทางอย่างน้อย 2 

สาขา

ต.ค65-ก.ย 66 1.ค่าลงทะเบียนเฉพาะทาง4 สาขาละ 
40,000บาท*2 สาขา=80,000 บาท
 
 รวม 80,000บาท

       80,000.00      80,000.00

5. กิจกรรมการส่งเสริมการเข้ารับการ
อบรมพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารตาม
หลักสูตรการอบรมผู้บริหารสาธารณสุข
1.ส ารวจความต้องการไปอบรมหลักสูตร 
ผบต. ผบก. ของรองผู้อ านวยการและ
หัวหน้างาน
 2. ก าหนดคุณสมบัติและประกาศรับสมัคร
 3. เสนอรายช่ือต่อ กกบ. เพ่ือคัดเลือก
 4. ส่งรายช่ือผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการ
อบรม
 5. ส่งผู้เข้ารับการอบรมตามแผน
 6. ติดตามประเมินผล

6. กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรเพ่ือความ
เชียวชาญเฉพาะสาขา จ านวน 2 สาขา
1. ประกาศรับสมัคร
 2. เสนอรายช่ือต่อ กกบ. เพ่ือคัดเลือก
 3. ส่งรายช่ือผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการ
อบรม
 4. ส่งผู้เข้ารับการอบรมตามแผน
 5. ติดตามประเมินผล
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งบ
ด ำเนินงำน

งบเงินอุดหนุน งบลงทุน

รำยละเอียดกำรเบิกจ่ำย แหล่งเงิน รวม ผู้รับผิดชอ
บงบประมำณ เงินจำก

หน่วยงำน
ภำยนอก

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงกำร
เงินรำยได้

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2566 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
 โครงกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ประจ ำปีงบประมำณ 2566 รหัสโครงกำร FON-Adm-R24.1

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ งำนบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ฝ่ำยบริหำร
ลักษณะ/ประเภทโครงกำร
• โครงกำรงำนประจ ำตำมพันธกิจด้ำนบริหำรองค์กร

ส่วนรำชกำร คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
แผนงำนตำมพันธกิจ
• ด้ำนบริหำรจัดกำรองค์กรสมรรถนะสูง

กิจกรรม/กำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย ผลผลิต ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

1.เพ่ือเสริมสร้าง
ความรู้และพัฒนา
สมรรถนะตามความ
เช่ียวชาญในสายงาน 
(สายสนับสนุน)

1.ร้อยละของ
บุคลากรสาย
สนับสนุน
กลุ่มเป้าหมายได้รับ
การพัฒนาความ
เช่ียวชาญตามสาย
งาน

1.งานอาคาร
สถานท่ี จ านวน
 5 คน 
2.เจ้าหน้าท่ีท า
ความสะอาด 
จ านวน 11 คน 
3.เจ้าหน้าท่ี
รักษาความ
ปลอดภัย 
จ านวน 3 คน
4.พนักงานขับ
รถ จ านวน 3 คน

1. ร้อยละ 100 ต.ค 65.-ธ.ค.
66

1.อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 18 คน *
 35 บาท * 2 ม้ือ = 1,260 
2.ค่าอาหารกล่างวัน จ านวน 18 คน * 120 
บาท *  1 คร้ัง = 2,160
3.ค่าวิทยากร 1 คน * 6 ช่ัวโมง * 600 บาท
 * 2 คร้ัง = 3,600 บาท
4.ค่าเดินทางวิทยากร 1000 บาท
รวม 8,020 บาท * 2 คร้ัง เป็นเงินท้ังส้ิน  
16,040  บาท

       16,040.00      16,040.00

               -   
1 2 3 4                -   

200,000.00 222,657.00 330,000.00 258,020.00                -   
      263,377.00           -    747,300.00           -    1,010,677.00

7.กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ
เสริมสร้างความรู้ พัฒนาสมรรถนะตาม
ความเช่ียวชาญในสายงาน (สายสนับสนุน)
1.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้าง
ความรู้ พัฒนาสมรรถนะตางความ
เช่ียวชาญในสายงานของบุคลากรสาย
สนับสนุน โดยวิทยากรภายนอก
2.แบ่งกลุ่มตามความเช่ียวชาญ เพ่ือฝึก
ทักษะโดยการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี
3.ก ากับติดตามความรู้และทักษะจากการ
น ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
4.น าความรู้และทักษะท่ีได้มาแลกเปล่ียน
เรียนรู้ในกลุ่มตามความเช่ียวชาญในสาย
งานเพ่ือพัฒนาเป็นแนวปฏิบัติ 

งบประมำณท่ีต้ังไว้เบิกจ่ำยตำมไตรมำส

รวมงบประมำณ
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ล ำดับท่ี 40

งบ
ด ำเนินงำน

งบเงิน
อุดหนุน

งบลงทุน

1. เพ่ือบ ารุงรักษา
ระบบคอมพิวเตอร์และ
โสตทัศนูปกรณ์ให้
พร้อมใช้งานและมี
ประสิทธิภาพ
 2. เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์
โฆษณาและเผยแพร่/
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ทดแทนเคร่ืองเดิมท่ี
ช ารุด และการจัดหา
วัสดุคอมพิวเตอร์/วัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่/
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุท่ี
หมดอายุการใช้งาน

1.จ านวนอุบัติการณ์
การระบาดของไวรัส
ในระบบเครือข่าย
วิทยาลัย
2.ความพึงพอใจของ
การใช้บริการระบบ
คอมพิวเตอร์และ
โสตทัศนูปกรณ์

1.นักศึกษาช้ัน
ปีท่ี 1 - 4  
จ านวน  402 คน
2.อาจารย์ 
จ านวน  50  คน
3.ข้าราชการ 
และเจ้าหน้าท่ี 
จ านวน 45  คน
รวม  497 คน

1.น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 4
2.ค่าเฉล่ียของ
ความพึงพอใจ
มากกว่าหรือ
เท่ากับ 3.51

ต.ค.65-ก.ย.
66

1. การจัดซ้ือโปรแกรมสแกนไวรัส 1 ปี 
จ านวน 101 License รวม 45,000 บ.
2. การจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์
โฆษณาและเผยแพร่/ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ทดแทนเคร่ืองเดิมท่ีช ารุด และการจัดซ้ือวัสดุ
คอมพิวเตอร์/วัสดุโฆษณาและเผยแพร่/วัสดุ
ไฟฟ้าและวิทยุ ท่ีหมดอายุการใช้งาน 
355,000 บาท
  รวมท้ังส้ิน 400,000 บาท

      400,000.00   400,000.00 เอกชัย

              -   
1 2 3 4               -   

250,000 100,000 50,000               -   
            -             -         400,000.00   400,000.00

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2566 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
 โครงกำรบ ำรุงรักษำระบบคอมพิวเตอร์และโสตทัศนูปกรณ์ รหัสโครงกำร  FON-Adm-S29.3

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ งำนเทคโลโลยีดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำและวิทยบริกำร ฝ่ำยบริหำร
ลักษณะ/ประเภทโครงกำร
 • โครงกำรตำมยุทธศำสตร์คณะ ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 5 กำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ในยุคดิจิทัล

ส่วนรำชกำร คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
แผนงำนตำมพันธกิจ
• ด้ำนบริหำรจัดกำรองค์กรสมรรถนะสูง

งบประมาณท่ีต้ังไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส

รวมงบประมาณ

รำยละเอียดกำรเบิกจ่ำย แหล่งเงิน รวม ผู้รับผิดชอ
บงบประมำณ เงินจำก

หน่วยงำน
ภำยนอก

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงกำร
เงินรำยได้

1. การจัดซ้ือโปรแกรมสแกนไวรัส 1 ปี 
จ านวน 101 License
2. การจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทน
เคร่ืองเดิมท่ีช ารุด และการจัดซ้ือวัสดุ
คอมพิวเตอร์/วัสดุโฆษณาและเผยแพร่/
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ท่ีหมดอายุการใช้งาน

กิจกรรม/กำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย ผลผลิต
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งบ
ด ำเนินงำน

งบเงิน
อุดหนุน

งบลงทุน
1. เพ่ือปรับปรุง
โสตทัศนูปกรณ์ประจ า
ห้องประชุมและพ้ืนท่ี
บริการส่วนกลางให้มี
ความพร้อมในการใช้
งาน

1.ร้อยละของ
ห้องเรียน ห้อง
ประชุมและพ้ืนท่ี
บริการส่วนกลางท่ี
เป็นพ้ืนท่ีเป้าหมาย
ได้รับการปรับปรุง
ให้พร้อมใช้งาน
2.ความพึงพอใจของ
การใช้บริการ
โสตทัศนูปกรณ์

1.นักศึกษาช้ัน
ปีท่ี 1 - 4  
จ านวน  402 คน
2.อาจารย์ 
จ านวน  50  คน
3.ข้าราชการ 
และเจ้าหน้าท่ี 
จ านวน 45  คน
รวม  497 คน

1. ร้อยละ 
100
2. ค่าเฉล่ีย
ของความพึง
พอใจ
มากกว่าหรือ
เท่ากับ 3.51

ต.ค.65-ก.ย.
66

#การจัดซ้ือครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ            
    
1.ชุดไมค์ประชุม (เอ้ืองผ้ึง) พร้อมติดต้ัง 
จ านวน 1 ระบบ รวม 300,000 บาท โดย
แยกเป็นชุดควบคุม 1 เคร่ือง ไมค์ประธาน 1
 เคร่ือง และไมค์ผู้เข้าร่วมประชุม 19 เคร่ือง 
เคร่ืองขยายสัญญาณเสียง 1 เคร่ือง และ
ล าโพงติดผนัง 2 เคร่ือง
#การจัดซ้ือครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่     
           
2.จอภาพแบบมอเตอร์ไฟฟ้า พร้อมติดต้ัง 
ขนาด 150 น้ิว  จ านวน 6 จอ และขนาด 
200 น้ิว จ านวน 1 จอ รวม 200,000 บาท 
ติดต้ัง ณ 1) Slope 2/3 2) เอ้ืองจ าปา 3) 
เอ้ืองเทียน 4) Slope 1/3 5) เอ้ืองพร้าว 6) 
เอ้ืองฟ้ามุ่ย 7) เอ้ืองค า

      500,000.00   500,000.00 เอกชัย

              -   
1 2 3 4               -   

 500,000.00               -   
             -             -         500,000.00   500,000.00

ส่วนรำชกำร คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
แผนงำนตำมพันธกิจ
• ด้ำนบริหำรจัดกำรองค์กรสมรรถนะสูง

เงินรำยได้

#การจัดซ้ือครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ           
    
1.ชุดไมค์ประชุม (เอ้ืองผ้ึง) พร้อมติดต้ัง 
จ านวน 1 ระบบ

#การจัดซ้ือครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่    
           
2.จอภาพแบบมอเตอร์ไฟฟ้า พร้อมติดต้ัง 
ขนาด 150 น้ิว  จ านวน 6 จอ และขนาด 
200 น้ิว จ านวน 1 จอ

กิจกรรม/กำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย ผลผลิต ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

งบประมาณท่ีต้ังไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส

รวมงบประมาณ

รวม

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2566 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
โครงกำรพัฒนำ/ปรับปรุงโสตทัศนูปกรณ์ประจ ำห้องเรียน ห้องประชุมและพ้ืนท่ีบริกำรส่วนกลำง รหัสโครงกำร FON-Adm-S29.4

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ งำนเทคโลโลยีดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำและวิทยบริกำร ฝ่ำยบริหำร
ลักษณะ/ประเภทโครงกำร
 • โครงกำรตำมยุทธศำสตร์คณะ ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 5 กำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ในยุคดิจิทัล

รำยละเอียดกำรเบิกจ่ำย แหล่งเงิน ผู้รับผิดชอ
บงบประมำณ เงินจำก

หน่วยงำน
ภำยนอก

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงกำร
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งบ
ด ำเนินงำน

งบเงินอุดหนุน งบลงทุน
ร้อยละบุคลากรและ
เจ้าหน้าท่ีมีความ
เข้าใจในแผน
ยุทธศาสตร์ พ.ศ.
2563-2567
แผนปฏิบัติการ
ปีงบประมาณ 2565

บุคลากร
วิทยาลัยฯ 50 
คน

ร้อยละ 80 ต.ค 65 ไม่ใช้งบประมาณ                -   อ. ชลธิมา

1. จ านวนคร้ังของ
ติดตามการรายงาน
ผลการด าเนินงาน
ตามแผน 
ปีงบประมาณ 2566
  2. จ านวนคร้ังของ
การติดตาม
ความก้าวหน้าของ 
KPI และPI ตามแผน
  3. ร้อยละของตัว
บ่งช้ี KPI ของ
แผนกลยุทธ์ บรรลุ
ตามเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 2566
  4. ร้อยละของตัว

4 คร้ัง
  
  
  
  

  2 คร้ัง
  
  
  

  ร้อยละ 100
  
  
  
  

  ร้อยละ 90

ม.ค 66
  เม.ย 66
  ก.ค 66
  ต.ค 66

  
  

  มี.ค 66
  ก.ย 66

1. ค่าเหมาบริการถ่ายเอกสาร 1,500
 บาท*2 ไตรมาส = 3,000 บาท

         3,000.00       3,000.00

จ านวนคร้ังการปรับ
แผน 2566

1 คร้ัง พุธ 23 มี.ค 
66

1) ค่าอาหารกลางวัน 120บ*55คน=
6,600 บ.
  และอาหารว่าง 35 บ.* 55คน*2 
ม้ือ=3,850
  2). ค่าเหมาบริการถ่ายเอกสาร 

       13,450.00      13,450.00

1.เพ่ือพัฒนางาน
ภายในวิทยาลัยโดยมี
แผนปฏิบัติการเป็น
แนวทางในการ
ด าเนินงานภายใน
วิทยาลัย
 2.เพ่ือให้บุคลากรทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนปฏิบัติการ
ของวิทยาลัย
 3.เพ่ือให้เกิดการ
บริหารจัดการท่ีดีและ
มีประสิทธิภาพ

2. กิจกรรมการก ากับติดตามแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ 2566

3. กิจกรรมปรับแผนคร่ึงปี

1. กิจกรรมการถ่ายทอดและเผยแพร่
แผนกลยุทธ์ 2563-2567 
และแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2566 
วาระของการประชุมประจ าเดือนอาจารย์

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงกำร กิจกรรม/กำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย ผลผลิต ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

รำยละเอียดกำรเบิกจ่ำย แหล่งเงิน รวม ผู้รับผิดชอบ
งบประมำณ เงินรำยได้ เงินจำก

หน่วยงำน
ภำยนอก

แผนงำนตำมพันธกิจ
• ด้ำนบริหำรจัดกำรองค์กรสมรรถนะสูง

ลักษณะ/ประเภทโครงกำร
• โครงกำรงำนประจ ำตำมพันธกิจด้ำนบริหำรองค์กร

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2566 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรทบทวนกลยุทธ์และจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี รหัสโครงกำร FON-Adm-R27.1

ส่วนรำชกำร คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ งำนยุทธศำสตร์และแผนงำน ฝ่ำยบริหำร



94

ล ำดับท่ี 42

งบ
ด ำเนินงำน

งบเงินอุดหนุน งบลงทุน

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงกำร กิจกรรม/กำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย ผลผลิต ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

รำยละเอียดกำรเบิกจ่ำย แหล่งเงิน รวม ผู้รับผิดชอบ
งบประมำณ เงินรำยได้ เงินจำก

หน่วยงำน
ภำยนอก

แผนงำนตำมพันธกิจ
• ด้ำนบริหำรจัดกำรองค์กรสมรรถนะสูง

ลักษณะ/ประเภทโครงกำร
• โครงกำรงำนประจ ำตำมพันธกิจด้ำนบริหำรองค์กร

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2566 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรทบทวนกลยุทธ์และจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี รหัสโครงกำร FON-Adm-R27.1

ส่วนรำชกำร คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ งำนยุทธศำสตร์และแผนงำน ฝ่ำยบริหำร

ระดับคุณภาพของ
การพัฒนาแผน

7 ข้อ 5 คะแนน พฤหัสบดี19-
ศุกร์ 20 พ.ค.

 66

  1) ค่าวิทยากร Online 3 ชม.ๆละ 
600 บาท=1,800
  2) ค่าอาหารกลางวัน 120 บาท* 55
 คน*3 ม้ือ = 19,800 บาท
  3)อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 35 
บาท*55คน*6 ม้ือ = 11,550 บาท
  4) ค่าจัดท าเล่มแผนปฏิบัติการ 150
 บาท *30 เล่ม=4,500 บาท

       37,650.00      37,650.00

               -   
1 2 3 4                -   

            -    14,950.00             -         39,150.00                -   
       54,100.00           -                 -             -        54,100.00รวมงบประมำณ

งบประมำณท่ีต้ังไว้เบิกจ่ำยตำมไตรมำส

4. กิจกรรมการทบทวนและพัฒนาแผน
กลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2566  
  1) ฟังบรรยาย Online การก ากับ
ติดตามและประเมินความคุ้มค่าคุ้มทุน
ของแผนฯโดยใช้ Balance scorecard
  2) วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน
ปีงบประมาณ 2566
  3) ทบทวนแผนกลยุทธ์ จัดท าแผนงาน
ตอบแผนกลยุทธ์2566
  4) จัดท าปฏิบัติการปีงบประมาณ 2566
  5) รวบรวมแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ
 2566 เพ่ือขออนุมัติแผนต่อ สบช. 
  6) ลงข้อมูลแผนสู่ระบบ SFS
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ล ำดับท่ี 43

งบ
ด ำเนินงำน

งบเงินอุดหนุน งบลงทุน
1. เพ่ือก ากับติดตาม
การลงข้อมูลในระบบ
ฐานข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบัน
2. เพ่ือเป็นการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร
ในการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล SFS

1. ร้อยละของ
โครงการ/กิจกรรมท่ี
มีการลงฐานข้อมูล
2. จ านวนคร้ังของ
การประชุมก ากับ
ติดตาม

1. รอง
ผู้อ านวยการ
2. หัวหน้างาน
จ านวน
3. บุคลากรสาย
สนับสนุนท่ี
เก่ียวข้อง 
รวมจ านวน 30 
คน

1. ร้อยละ
 90
2. 4 คร้ัง

ธ.ค. 65 ,
 มี.ค. , 
มิ.ย. , 
ก.ย. 66

1. ค่าอาหารกลางวัน 30*
120*4 = 13,440 บาท
2. ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม 30*70*4 = 7,840
 บาท

       21,280.00   21,280.00 อ. ชลธิมา

            -   

1 2 3 4             -   

5,320 5,320 5,320 5,320             -   

       21,280.00           -             -     21,280.00

เงินจำก
หน่วยงำน
ภำยนอก

แผนงำนตำมพันธกิจ
• ด้ำนบริหำรจัดกำรองค์กรสมรรถนะสูง

ลักษณะ/ประเภทโครงกำร
• โครงกำรงำนประจ ำตำมพันธกิจด้ำนบริหำรองค์กร

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
โครงกำรก ำกับติดตำมและปรับปรุงกำรบันทึกข้อมูลในระบบฐำนข้อมูล SFS รหัสโครงกำร FON-Adm-R27.2

ส่วนรำชกำร คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ งำนยุทธศำสตร์และแผนงำน ฝ่ำยบริหำร

1. ประชุมติดตามผลการลงข้อมูลในระบบ
ฐานข้อมูล SFS ทุกไตรมาส

งบประมำณท่ีต้ังไว้เบิกจ่ำยตำมไตรมำส

รวมงบประมำณ

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงกำร กิจกรรม/กำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย ผลผลิต ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

รำยละเอียดกำรเบิกจ่ำย แหล่งเงิน รวม ผู้รับผิดชอบ
งบประมำณ เงินรำยได้
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ล ำดับท่ี 99

งบด ำเนินงำน งบเงิน
อุดหนุน

งบลงทุน

เพ่ือให้บุคลากร
ได้รับค่าตอบแทน
ท่ีเป็นไปตาม
เกณฑ์ท่ีต้ังไว้

ร้อยละบุคลากร
ทุกระดับได้รับ
ค่าตอบแทนตาม
ระเบียบ

อาจารย์และ
บุคลากร

1.ร้อยละ 100

 

ต.ค.65-ก.ย.
66

6.ค่าจ้าง พกส. จ านวน 12 คน      2,038,080  2,038,080.00 รัชนี

7. เงินสมทบประกันสังคมพนักงานราชการ 5%
      43,236.00

      43,236.00

8.เงินสมทบประกันสังคม พกส. 5 %    101,904.00     101,904.00

9 เงินกองทุน พกส. 2%      40,761.60       40,761.60

10.เงินกองทุนทดแทนประกันสังคม 0.20 % ของ
ค่าจ้าง พ.ราชการ ท้ังปี

        2,000.00

       2,000.00

11.เงินกองทุนทดแทนประกันสังคม 0.20 % ของ
ค่าจ้าง พกส. ท้ังปี

       4,500.00        4,500.00

                -   
1 2 3 4                 -   

 562,495.40  555,995.40  555,995.40     555,995.40                 -   
      45,236.00            -             -    2,185,245.60          -    2,230,481.60

งบประมาณท่ีต้ังไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส

รวมงบประมาณ

รำยละเอียดกำรเบิกจ่ำย แหล่งเงิน รวม ผู้รับผิดชอ
บงบประมำณ เงินจำก

หน่วยงำน
ภำยนอก

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงกำร
เงินรำยได้

กิจกรรม/กำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย ผลผลิต ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2566 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
แผนงำนกำรใช้งบบุคลำกรหมวดเงินเดือนและค่ำจ้ำงประจ ำ (Fix cost) รหัสโครงกำร FON-Adm-R18.1

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ งำนบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ฝ่ำยบริหำร
ลักษณะ/ประเภทโครงกำร
 • โครงกำรงำนประจ ำตำมแผนงำนบุคลำกร

ส่วนรำชกำร คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
แผนงำนตำมพันธกิจ
• ด้ำนบริหำรจัดกำรองค์กรสมรรถนะสูง
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ล ำดับท่ี 100

งบ
ด ำเนินงำน

งบเงินอุดหนุน งบลงทุน

เพ่ือให้บุคลากร
ได้รับค่าตอบแทน
ท่ีเป็นไปตาม
เกณฑ์ท่ีต้ังไว้

ร้อยละบุคลากร
ทุกระดับได้รับ
ค่าตอบแทนตาม
ระเบียบ

อาจารย์และ
บุคลากร

1.ร้อยละ 100

 

ต.ค.65-ก.ย.
66

1. ค่าตอบแทนการท างานล่วงเวลา 24,000.00      24,000.00 รัชนี

2. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (อยู่เวร) 96,000.00      96,000.00

3. ค่าตอบแทนการควบคุมงาน                 -   

4. ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการ (เปิดซอง 
กรรมการวิทยาลัย กรรมการตรวจรับงาน)

11,700.00      11,700.00

                -   
1 2 3 4                 -   

   33,900.00    37,800.00    30,000.00       30,000.00                 -   
            -          35,700.00         -       96,000.00         -       131,700.00รวมงบประมาณ

งบประมาณท่ีต้ังไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส

รำยละเอียดกำรเบิกจ่ำย แหล่งเงิน รวม ผู้รับผิดชอ
บงบประมำณ เงินจำก

หน่วยงำ
นภำย
นอก

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงกำร
เงินรำยได้

กิจกรรม/กำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย ผลผลิต ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2566 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
แผนงำนกำรใช้ค่ำตอบแทน รหัสโครงกำร FON-Adm-R18.3

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ งำนบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ฝ่ำยบริหำร
ลักษณะ/ประเภทโครงกำร
 • โครงกำรงำนประจ ำตำมแผนงำนบุคลำกร

ส่วนรำชกำร คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
แผนงำนตำมพันธกิจ
• ด้ำนบริหำรจัดกำรองค์กรสมรรถนะสูง
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ล ำดับท่ี 101

งบด ำเนินงำน งบเงินอุดหนุน งบลงทุน
อาจารย์และ
บุคลากร

1.ร้อยละ 100

 

ต.ค.65-ก.ย.
66

1. ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าท่ี จ านวน  23คน       2,502,680.00   2,502,680.00 รัชนี

2. ค่าจ้างเหมาอาจารย์พยาบาล ตามกรอบ
อัตรา จ านวน  2 คน  สรรหาใหม่ จ านวน 1
 คน

                 -   

3 ทุนการศึกษาอาจารย์ท่ีประสงค์ลาศึกษา
ต่อ ป.เอก จ านวน 1 คน

   100,000.00      100,000.00

4. ทุนการศึกษานักศึกษาช้ันปี 4  จ านวน 1 
คน (ศึกษา วพบ.พะเยา)

     30,000.00       30,000.00

                 -   
1 2 3 4                  -   

 675,670.00  625,670.00  705,670.00     625,670.00                  -   
                 -         2,502,680.00           -      130,000.00           -     2,632,680.00รวมงบประมาณ

งบประมาณท่ีต้ังไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส

รำยละเอียดกำรเบิกจ่ำย แหล่งเงิน รวม ผู้รับผิดชอ
บงบประมำณ เงินจำก

หน่วยงำน
ภำยนอก

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงกำร
เงินรำยได้

กิจกรรม/กำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย ผลผลิต ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2566 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
แผนกำรใช้งบประมำณค่ำใช้สอยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำร รหัสโครงกำร FON-Adm-R18.2

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ งำนบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ฝ่ำยบริหำร
ลักษณะ/ประเภทโครงกำร
 • โครงกำรงำนประจ ำตำมแผนงำนบุคลำกร

ส่วนรำชกำร คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
แผนงำนตำมพันธกิจ
• ด้ำนบริหำรจัดกำรองค์กรสมรรถนะสูง

เพ่ือให้มี
เจ้าหน้าท่ี
เพียงพอและ
พร้อม
ด าเนินงานต่างๆ

มีจ านวน
อาจารย์และ
เจ้าหน้าท่ี
เพียงพอ
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ล ำดับท่ี 102

งบด ำเนินงำน งบเงินอุดหนุน งบลงทุน
ต.ค.65-ก.ย.
66

1. ค่าน้ าประปา 20,000.00         20,000.00 กาญจนา

2. ค่าไฟฟ้า 850,000.00
   750,000.00    1,600,000.00

3. ค่าไปรษณีย์ 36,000.00         36,000.00

4. ค่าโทรศัพท์ 28,800.00         28,800.00

5. ค่าบริการอินเตอร์เนต 420,000.00       420,000.00

                  -   
1 2 3 4                   -   

 526,200.00  526,200.00  526,200.00     526,200.00                   -   
      850,000    834,800.00           -       420,000.00           -      2,104,800.00รวมงบประมาณ

เพ่ือใช้ช าระค่า
สาธารณูปโภค
ต่างๆ

ค่าสาธารณูปโภค
เพียงพอหรือ
ลดลงจากเดิม

สาธารณูปโภ
คเพียงพอ
และพร้อมใช้

งบประมาณท่ีต้ังไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส

รำยละเอียดกำรเบิกจ่ำย แหล่งเงิน รวม ผู้รับผิดชอบ
งบประมำณ เงินจำก

หน่วยงำน
ภำยนอก

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงกำร
เงินรำยได้

กิจกรรม/กำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย ผลผลิต ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2566 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
แผนกำรใช้งบค่ำสำธำรณูปโภค รหัสโครงกำร FON-Adm-R23

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ งำนกำรเงินและกำรบัญชี ฝ่ำยบริหำร
ลักษณะ/ประเภทโครงกำร
• โครงกำรงำนประจ ำตำมพันธกิจด้ำนบริหำรองค์กร

ส่วนรำชกำร คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
แผนงำนตำมพันธกิจ
• ด้ำนบริหำรจัดกำรองค์กรสมรรถนะสูง
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ล ำดับท่ี 103

งบด ำเนินงำน งบเงินอุดหนุน งบลงทุน
อาจารย์และ
บุคลากร

1.ร้อยละ 100 ต.ค.65-ก.ย.
66

1. ค่าจ้างเหมาดูแลลิฟท์        38,520.00             38,520.00 อภิชญารักษ์

2. ค่าจ้างเหมาเก็บขยะ        36,000.00             36,000.00

3. ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร        72,000.00             72,000.00

                       -   
1 2 3 4                        -   

   36,630.00    36,630.00    36,630.00       36,630.00                        -   
                 -         146,520.00           -                 -             -              146,520.00

รำยละเอียดกำรเบิกจ่ำย แหล่งเงิน รวม ผู้รับผิดชอบ
งบประมำณ เงินจำก

หน่วยงำน
ภำยนอก

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด
โครงกำร เงินรำยได้

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

รวมงบประมาณ

เพ่ือให้มี
ครุภัณฑ์ท่ี

เพียงพอและ
พร้อมใช้

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2566 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
แผนกำรใช้เงินค่ำครุภัณฑ์ รหัสโครงกำร FON-Adm-R21.2

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ งำนพัสดุและยำนพำหนะ ฝ่ำยบริหำร
ลักษณะ/ประเภทโครงกำร
• โครงกำรงำนประจ ำตำมพันธกิจด้ำนบริหำรองค์กร

ส่วนรำชกำร คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
แผนงำนตำมพันธกิจ
• ด้ำนบริหำรจัดกำรองค์กรสมรรถนะสูง

กิจกรรม/กำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย

งบประมาณท่ีต้ังไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส

ผลผลิต
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งบ
ด ำเนินงำน

งบเงินอุดหนุน งบลงทุน
อาจารย์และ
บุคลากร

ต.ค.65-ก.ย.
66

1. วัสดุส านักงาน       150,000.00            150,000.00 อภิชญารักษ์

2. วัสดุงานบ้านงานครัว       110,000.00            110,000.00

3. วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
(บ่อบ าบัดน้ าเสีย)

       30,000.00             30,000.00

4. วัสดุคอมพิวเตอร์       200,000.00            200,000.00

5. วัสดุยานพาหนะ       130,000.00            130,000.00

6. วัสดุก่อสร้าง        50,000.00             50,000.00

7. วัสดุน้ ามันเช้ือเพลิง        70,000.00      100,000.00            170,000.00

8. เคร่ืองแสกนลงเวลาปฏิบัติงาน        10,000.00             10,000.00
1 2 3 4                        -   

 397,500.00  227,500.00  127,500.00       97,500.00                        -   
             -         740,000.00           -        110,000.00           -              850,000.00รวมงบประมาณ

รำยละเอียดกำรเบิกจ่ำย แหล่งเงิน รวม ผู้รับผิดชอบ
งบประมำณ เงินจำก

หน่วยงำน
ภำยนอก

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงกำร
เงินรำยได้

กิจกรรม/กำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย ผลผลิต ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2566 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
แผนกำรจัดซ้ือวัสดุ รหัสโครงกำร FON-Adm-R21.3

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ งำนพัสดุและยำนพำหนะ ฝ่ำยบริหำร
ลักษณะ/ประเภทโครงกำร
• โครงกำรงำนประจ ำตำมพันธกิจด้ำนบริหำรองค์กร

ส่วนรำชกำร คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
แผนงำนตำมพันธกิจ
• ด้ำนบริหำรจัดกำรองค์กรสมรรถนะสูง

เพ่ือให้มีวัสดุ
เพียงพอ

มีวัสดุเพียงพอ
ต่อการใช้งาน

ไม่มีข้อ
ร้องเรียน
เร่ืองการ
เบิกจ่ายวัสดุ

งบประมาณท่ีต้ังไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส
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งบด ำเนินงำน งบเงินอุดหนุน งบลงทุน
เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์
หน่วยงาน

ต.ค.65-ก.ย.
66

              -   กณิกนันต์

              -   
1 2 3 4               -   

              -   
              -                  -           -                     -           -                 -   

เงินจำก
หน่วยงำน
ภำยนอก

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงกำร
เงินรำยได้

กิจกรรม/กำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย ผลผลิต ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

1.จัดท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ 
2.จัดซ้ืออุปกรณ์ในการจัดท าต้ังโต๊ะพิธีลงนาม
ถวายพระพร
3.จัดซ้ือป้ายไฟ LED ยินดีต้อนรับ ในกิจกรรม
ต่างๆ
ติดต้ังบริเวณหน้าอาคารเรียน 3

งบประมำณท่ีต้ังไว้เบิกจ่ำยตำมไตรมำส

รวมงบประมำณ

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2566 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
กิจกรรมประชำสัมพันธ์หน่วยงำนและวันพิธีกำรส ำคัญแห่งชำติ รหัสโครงกำร FON-Adm-S25

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ งำน
ลักษณะ/ประเภทโครงกำร
• โครงกำรตำมยุทธศำสตร์คณะ ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 4 กำรเป็นองค์กรสมรรถนะสูงภำยในโดยใช้หลักธรรมำภิบำล

ส่วนรำชกำร
แผนงำนตำมพันธกิจ
• ด้ำนบริหำรจัดกำรองค์กรสมรรถนะสูง

รำยละเอียดกำรเบิกจ่ำย แหล่งเงิน รวม ผู้รับผิดชอบ
งบประมำณ
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งบ
ด ำเนินงำน

งบเงินอุดหนุน งบลงทุน

เพ่ือให้โครงสร้าง
พ้ืนฐานของวิทยาลัยอยู่
ในสภาพท่ีพร้อมใช้งาน
และ มีอายุการใช้งาน
ท่ียาวนาน เอ้ือต่อการ
ด ารงอยู่ของบุคลากร 
นักศึกษาของวิทยาลัย

ต.ค.65-ก.ย.
66

      730,000.00     1,536,424.00   2,266,424.00 อภิชญารักษ์

                -   
1 2 3 4                 -   

500,000 633,424 633,000 500,000                 -   
      730,000.00           -       1,536,424.00   2,266,424.00

งบประมำณท่ีต้ังไว้เบิกจ่ำยตำมไตรมำส

รวมงบประมำณ

รำยละเอียดกำร
เบิกจ่ำย

แหล่งเงิน รวม ผู้รับผิดชอบ
งบประมำณ เงินจำก

หน่วยงำน
ภำยนอก

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด
โครงกำร เงินรำยได้

1. ปรับปรุงและซ่อมแซม อาคาร สถานท่ี

กิจกรรม/กำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย ผลผลิต ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
 แผนปรับปรุงและซ่อมแซม อำคำรสถำนท่ี รหัสโครงกำร FON-Adm-R21.4

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ งำนพัสดุและยำนพำหนะ ฝ่ำยบริหำร
ลักษณะ/ประเภทโครงกำร
• โครงกำรงำนประจ ำตำมพันธกิจด้ำนบริหำรองค์กร

ส่วนรำชกำร คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
แผนงำนตำมพันธกิจ
• ด้ำนบริหำรจัดกำรองค์กรสมรรถนะสูง
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งบ
ด ำเนินงำน

งบเงินอุดหนุน งบลงทุน
1.เพ่ือสร้างบรรยากาศ
แห่งความสุขในการ
ท างาน
  2. เพ่ือส่งเสริมการ
แบ่งปัน ความมีเอ้ือ
อาทรในการท างาน
  3.เพ่ือเสริมขวัญ
ก าลังใจและความ
ผูกพันในองค์กร

ร้อยละของบุคลากร
ท่ีมีความสุขในการ
ท างานอยู่ในระดับดี

อาจารย์และ
เจ้าหน้าท่ี

1.มากกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ 80

1ตค65-30
กย66

       10,000.00       10,000.00 อ. นงนุช

                 -   
1 2 3 4                  -   
0 5,000 5000 0                  -   

     10,000.00         -                   -         10,000.00

งบประมำณท่ีต้ังไว้เบิกจ่ำยตำมไตรมำส

รวมงบประมำณ

รำยละเอียดกำรเบิกจ่ำย แหล่งเงิน รวม ผู้รับผิดชอบ
งบประมำณ เงินจำก

หน่วยงำน
ภำยนอก

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงกำร
เงินรำยได้

1. กิจกรรมจัดตู้ส าหรับแบ่งปันอาหารหรือของใช้
 2. กิจกรรมน าเสนอภาพและประวัติในวัน
ส าคัญของบุคลากร
 3. กิจกรรมตลาดนัด online แลกเปล่ียนของ
กินของใช้
 4. กิจกรรมเย่ียมบ้าน
 5.การวัดประเมินความสุขของบุคลากรในองค์กร

กิจกรรม/กำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย ผลผลิต ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2566 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
โครงกำรเสริมสร้ำงบรรยำกำศแห่งควำมสุขของบุคลำกร รหัสโครงกำร FON-Adm-S24.1

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ งำนองค์กรแห่งควำมสุข ฝ่ำยบริหำร

ลักษณะ/ประเภทโครงกำร
 • โครงกำรตำมประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 4 กำรเป็นองค์กรสมรรถนะสูงภำยในโดยใช้หลักธรรมำภิบำล

ส่วนรำชกำร คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก

แผนงำนตำมพันธกิจ
• ด้ำนบริหำรจัดกำรองค์กรสมรรถนะสูง
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งบ
ด ำเนินงำน

งบเงินอุดหนุน งบลงทุน
1.เพ่ือฝึกสมาธิ สติ
ให้แก่อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี

1. จ านวนบุคลากรท่ี
เข้าร่วม
 โครงการ

คณาจารย์ 
เจ้าหน้าท่ี รวม 
90 คน

 1.ร้อยละ  70 
บุคลากรเข้าร่วม

กลุ่มท่ี1 
3-5 ก.พ 66
กลุ่มท่ี2
30 ก.ค- 1 
ส.ค.66

 1.ค่าตอบแทนวิทยากร  จ านวน 22 
ช่ัวโมงๆละ1200 บาท   2รุ่น =
52,800 บาท
 2. ค่าเดินทางวิทยากร 2,500*2คร้ัง
 =5,000 บาท
 3. ค่าอาหาร   90 คน*150บ * 2 
ม้ือ* 3 วัน =81,000 บ 
 4. ค่าอาหารว่าง 90 คน*35 บ*6 ม้ือ
 = 18,900 บาท 
 5. ค่าสนับสนุนสาธารณูปโภค 
10,000 บาท
 6. ค่าวัสดุ 5,000 บาท
    รวมท้ังส้ิน 172,700 บาท

      172,700.00    172,700.00 อ.บัวบาน
อ.หทัยรัตน์

               -   
1 2 3 4                -   

 86,350.00       86,350.00                -   
      172,700.00           -                -      172,700.00รวมงบประมำณ

รวม ผู้รับผิดชอบรำยละเอียดกำรเบิกจ่ำย แหล่งเงิน
งบประมำณ

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

ผลผลิตกลุ่มเป้ำหมำย
เงินรำยได้ เงินจำก

หน่วยงำน
ภำยนอก

กิจกรรม/กำรด ำเนินงำน

งบประมำณท่ีต้ังไว้เบิกจ่ำยตำมไตรมำส

 1. ฟังธรรมบรรยาย และปฏิบัติธรรม 3 
วัน  (2 รุ่น)

แผนงำนตำมพันธกิจ
• ด้ำนบริหำรจัดกำรองค์กรสมรรถนะสูง

ลักษณะ/ประเภทโครงกำร
 • โครงกำรงำนประจ ำตำมพันธกิจด้ำนบริหำรองค์กร

ตัวช้ีวัดโครงกำรวัตถุประสงค์

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2566 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
รหัสโครงกำร FON-Adm-R26.2

ส่วนรำชกำร คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ งำนนโยบำยและองค์กรคุณธรรม ฝ่ำยวิจัยและบริกำรวิชำกำร
โครงกำรอบรมคุณธรรมจริยธรรมส ำหรับอำจำรย์และบุคลำกร
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งบ
ด ำเนินงำน

งบเงินอุดหนุน งบลงทุน
วัตถุประสงค์
 1. เพ่ือเป็นการน้อม
ร าลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณสมเด็จย่าเ 
ทรงบ าเพ็ญพระราช
กรณียกิจอันเป็น
คุณประโยชน์แก่
บ้านเมือง

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
 1. ร้อยละ
ความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผน 
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80)
 2. ร้อยละของ
บุคลากรท่ีมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมตามแผน

อาจารย์และ
เจ้าหน้าท่ี

1.ร้อยละ 80
 2.ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

19 ตค 65 1.ค่าวัสดุ 5000          5,000.00            5,000.00 อ. นงนุช

                    -   

1 2 3 4                     -   

    5,000.00 0 0                     -   

         5,000.00           -                     -              5,000.00

งบประมำณท่ีต้ังไว้เบิกจ่ำยตำมไตรมำส

รวมงบประมำณ

รำยละเอียดกำรเบิกจ่ำย แหล่งเงิน รวม ผู้รับผิดชอบ
งบประมำณ เงินจำก

หน่วยงำน
ภำยนอก

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงกำร
เงินรำยได้

1.ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง
 2.วางพานพุ่มดอกไม้หน้าอนุสาวรีย์สมเด็จย่า

กิจกรรม/กำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย ผลผลิต ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2566 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
โครงกำรสืบสำนปณิธำน สมเด็จย่ำ วันพยำบำลแห่งชำติ รหัสโครงกำร FON-Cul-R18.2

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ งำนองค์กรแห่งควำมสุข ฝ่ำยบริหำร

ลักษณะ/ประเภทโครงกำร
• โครงกำรงำนประจ ำตำมพันธกิจพันธกิจด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะฯ

ส่วนรำชกำร คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก

แผนงำนตำมพันธกิจ
• ด้ำนกำรส่งเสริมและทะนุบ ำรุงศิลปะวัฒนธรรม
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ล ำดับท่ี 47

งบ
ด ำเนินงำน

งบเงินอุดหนุน งบลงทุน
วัตถุประสงค์
 1.เพ่ือเป็นการน้อม
ร าลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ
 2.ถวายสัตย์ปฏิญาณ
เพ่ือเป็นข้าราชการท่ีดี

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
 1. ร้อยละ
ความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผน 
 2. ร้อยละของ
บุคลากรท่ีมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมตามแผน

อาจารย์และ
เจ้าหน้าท่ี

1.ร้อยละ 80
 2.ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

27 กค 2566 1.ค่าวัสดุ 3000          3,000.00         3,000.00 อ. นงนุช

                 -   
1 2 3 4                  -   

3,000                  -   
      3,000.00         -                   -           3,000.00

งบประมำณท่ีต้ังไว้เบิกจ่ำยตำมไตรมำส

รวมงบประมำณ

รำยละเอียดกำรเบิกจ่ำย แหล่งเงิน รวม ผู้รับผิดชอบ
งบประมำณ เงินจำก

หน่วยงำน
ภำยนอก

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงกำร
เงินรำยได้

1.ถวายสัตย์ปฏิญาณเพ่ือเป็นข้าราชการท่ีดี

กิจกรรม/กำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย ผลผลิต ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2566 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
โครงกำรกำรเป็นข้ำรำชกำรท่ีดีเน่ืองในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รหัสโครงกำร FON-Cul-R17.3

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ งำนองค์กรแห่งควำมสุข ฝ่ำยบริหำร

ลักษณะ/ประเภทโครงกำร
• โครงกำรงำนประจ ำตำมพันธกิจพันธกิจด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะฯ

ส่วนรำชกำร คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก

แผนงำนตำมพันธกิจ
• ด้ำนกำรส่งเสริมและทะนุบ ำรุงศิลปะวัฒนธรรม
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ล ำดับท่ี 48

งบ
ด ำเนินงำน

งบเงินอุดหนุน งบลงทุน
1.เพ่ือเสริมสร้างการเรียนรู้
 ต่อนักศึกษา ชุมชน ใน
การน านวัตกรรมสุขภาพไป
ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการ
จัดการเรียนการสอน และ
ผู้รับบริการท้ังในสถาน
บริการ ครอบครัวและ
ชุมชน 2. เพ่ือเป็นแหล่ง
เรียนรู้เก่ียวกับนวัตกรรม
สุขภาพ และองค์ความรู้ให้
นักศึกษาและชุมชนเกิด
การเรียนรู้ และสามารถ
น าไปปรับใช้ 3.เพ่ือให้
ชุมชนได้เข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารจากศูนย์เรียนรู้ 4.
เพ่ือเป็นพ้ืนท่ีเรียนรู้แก่
คนท างานและดูแลสุขภาพ
เชิงรุกเพ่ือสร้างความสุข
ของประชาชน ด้วย
นวัตกรรมสุขภาพ

1.ร้อยละของผู้เข้า
รับการอบรม
 2.ระดับความพึง
พอใจของผู้เข้า
อบรมต่อการจัดการ
อบรมในระดับดีข้ึนไป

1.ค่าจ้างเหมาจัดท าบอร์ด
แสดงนวตกรรม เป็นเงิน
10,000 บาท
 2.ค่าวัสดุ 10,000 บาท

รวมเป็นเงิน 20,000 บาท

       20,000.00       20,000.00 ดร.กนกวรรณ

                 -   
1 2 3 4                  -   

20,000                  -   
     20,000.00         -                   -         20,000.00

งบประมำณท่ีต้ังไว้เบิกจ่ำยตำมไตรมำส

รวมงบประมำณ

รำยละเอียดกำรเบิกจ่ำย แหล่งเงิน รวม ผู้รับผิดชอบ
งบประมำณ เงินจำก

หน่วยงำน
ภำยนอก

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงกำร
เงินรำยได้

1.ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายต่างๆ 
ได้แก่ภาคีวิชาการ ภาคีภาคราชการ ภาคีภาค
ประชาสังคมและส่ือ ภาคีภาคเอกชนและภาคี
ภาคประชาชน เป็นต้น ในการถ่ายทอดองค์
ความรู้ เทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมสุขภาพแก่
ชุมชนและสังคม
 2. ให้บริการวิชาการในลักษณะวิชาการรับใช้
สังคม โดยก าหนดขอบเขตของการบริการ
วิชาการสู่ชุมชนและสังคม ในลักษณะการ
เสริมสร้างศักยภาพแก่คน ครอบครัวและชุมชน
ท่ีเก่ียวข้องด้วยนวัตกรรมสุขภาพ
 3.พัฒนาระบบและกลไกภาคีเครือข่ายจากทุก
ภาคส่วนในการให้บริการวิชาการรับใช้สังคม 
โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม
 4.พัฒนาระบบ กลไก และทรัพยากรในการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีนวัตกรรม
สุขภาพให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนและ
การวิจัย ท่ีสอดคล้องกับบริบทของผู้รับบริการ
 5.จัดต้ังศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมสุขภาพใน
วิทยาลัย 1 แห่ง ในชุมชน 1 แห่ง

กิจกรรม/กำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย ผลผลิต ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2566 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
โครงกำรพัฒนำศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมสุขภำพชุมชน ประจ ำปีงบประมำณ 2566 รหัสโครงกำร FON-Ser-R14.1

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ งำนนโยบำยและองค์กรคุณธรรม ฝ่ำยวิจัยและบริกำรวิชำกำร

ลักษณะ/ประเภทโครงกำร
• โครงกำรงำนประจ ำตำมพันธกิจด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร

ส่วนรำชกำร คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก

แผนงำนตำมพันธกิจ
• ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม
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ล ำดับท่ี 49

งบ
ด ำเนินงำน

งบเงินอุดหนุน งบลงทุน
1. เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ
ของอาจารย์และ
เจ้าหน้าท่ีท่ีออกปฏิบัติ
หน้าท่ีหน่วยแพทย์ 
พอ.สว.
 2. เพ่ือสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายในและ
ภายนอกเพ่ือน า
นโยบายไปรับใช้สังคม 
ในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน

ร้อยละของจ านวน
คร้ังของการออก
หน่วยบริการ

อาจารย์ 50 คน
เจ้าหน้าท่ี 10 คน

ร้อยละ 50 ตุลาคม 2564
 - กันยายน 

2565

1. ค่าวัสดุในการเย่ียมบ้าน
คร้ังละ 2 ครอบครัวๆ ละ 
500 บาท 12 คร้ัง เป็นเงิน 
12,000 บาท
2. ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง  3,000
 บาท 

 รวมเป็น 15,000 บาท

       15,000.00       15,000.00 ดร. กนกวรรณ

                 -   
1 2 3 4                  -   

5,000.00   5,000.00   5,000.00                         -   
     15,000.00         -                   -         15,000.00

งบประมำณท่ีต้ังไว้เบิกจ่ำยตำมไตรมำส

รวมงบประมำณ

รำยละเอียดกำรเบิกจ่ำย แหล่งเงิน รวม ผู้รับผิดชอบ
งบประมำณ เงินจำก

หน่วยงำน
ภำยนอก

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงกำร
เงินรำยได้

ปฏิบัติหน้าท่ีหน่วยแพทย์ พอ.สว.

กิจกรรม/กำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย ผลผลิต ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2566 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
โครงกำรรับใช้สังคมปฏิบัติกำรบริกำรหน่วยแพทย์เคล่ือนท่ีสมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี (พอ.สว.) รหัสโครงกำร FON-Adm-R28

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ งำนนโยบำยและองค์กรคุณธรรม ฝ่ำยวิจัยและบริกำรวิชำกำร

ลักษณะ/ประเภทโครงกำร
 • โครงกำรงำนประจ ำตำมพันธกิจด้ำนบริหำรองค์กร

ส่วนรำชกำร คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก

แผนงำนตำมพันธกิจ
• ด้ำนบริหำรจัดกำรองค์กรสมรรถนะสูง
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ล ำดับท่ี 50

งบ
ด ำเนินงำน

งบเงินอุดหนุน งบลงทุน
1.เพ่ือส่งเสริมให้
บุคลากรมีความ
เสียสละ และลดความ
ตระหน่ี  
2 เพ่ือส่งเสริมการเป็น
พุทธศาสนิกชนท่ีดี เปิด
โอกาสสร้างกุศลธรรม

1. ร้อยละบุคลากร
เข้าร่วมโครงการ

คณาจารย์ 
เจ้าหน้าท่ี รวม 
90 คน 
นักศึกษา รวม 
180 คน รวม
ท้ังส้ิน 270 คน

 เท่ากับหรือ
มากกว่าร้อยละ 
80

ตค65-กย.66 1.ค่าวัสดุ 2,000 บาท          2,000.00         2,000.00 อ.บัวบาน
อ.หทัยรัตน์

                 -   
1 2 3 4                  -   

2000                  -   
      2,000.00         -                   -           2,000.00

งบประมำณท่ีต้ังไว้เบิกจ่ำยตำมไตรมำส

รวมงบประมำณ

รำยละเอียดกำรเบิกจ่ำย แหล่งเงิน รวม ผู้รับผิดชอบ
งบประมำณ เงินจำก

หน่วยงำน
ภำยนอก

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงกำร
เงินรำยได้

 1. ตักบาตรในวันส าคัญ  2 วัน คือวัน
พยาบาลแห่งชาติและ วันปีใหม่ 
 2. มอบส่ิงของให้ผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน
 3. ฟังธรรม

กิจกรรม/กำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย ผลผลิต ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2566 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
โครงกำรคุณธรรมน ำจิต รหัสโครงกำร FON-Adm-R26.1

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ งำนนโยบำยและองค์กรคุณธรรม ฝ่ำยวิจัยและบริกำรวิชำกำร

ลักษณะ/ประเภทโครงกำร
 • โครงกำรงำนประจ ำตำมพันธกิจด้ำนบริหำรองค์กร

ส่วนรำชกำร คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก

แผนงำนตำมพันธกิจ
• ด้ำนบริหำรจัดกำรองค์กรสมรรถนะสูง
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ล ำดับท่ี 51

งบ
ด ำเนินงำน

งบเงินอุดหนุน งบลงทุน
1.เพ่ือส่งเสริมให้
อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี 
และนักศึกษา
ด าเนินการตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการปลูกผัก
ปลอดสารพิษ 

1.ระดับความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ

คณาจารย์ 
เจ้าหน้าท่ี รวม 
90 คนนักศึกษา
 รวม 280 คน 
รวมท้ังส้ิน  270
 คน

1ร้อยละ 80 
ของบุคลากรมี
ระดับความพึง
พอใจในระดับดี

ตค65-กย.66 1. ค่าดินปลูก 2,000
 2. ค่าเมล็ดพันธ์ุ 2,000
 3. ค่าปุ๋ยคอก 1,000 
 
  รวม 5,000 บาท

         5,000.00         5,000.00 อ.บัวบาน
อ.หทัยรัตน์

                 -   
1 2 3 4                  -   

2,500 2,500                  -   
      5,000.00         -                   -           5,000.00

งบประมำณท่ีต้ังไว้เบิกจ่ำยตำมไตรมำส

รวมงบประมำณ

รำยละเอียดกำรเบิกจ่ำย แหล่งเงิน รวม ผู้รับผิดชอบ
งบประมำณ เงินจำก

หน่วยงำน
ภำยนอก

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงกำร
เงินรำยได้

1. ประชาสัมพันธ์โครงการให้สมาชิกใน
วิทยาลัย 
 2. เตรียมพ้ืนท่ีและกล้าพันธ์ุ
 3. ด าเนินการสนับสนุนให้บุคลากรปลูก
ผักริมร้ัว สวนครัวพอเพียง ในพ้ืนท่ีท่ี
ก าหนด
 4.จัดกิจกรรมการแลกเปล่ียนผลผลิตจาก
แปลงสวนผัก
 5.ประเมินผลการด าเนินโครงการ

กิจกรรม/กำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย ผลผลิต ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2566 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
โครงกำรปลูกผักสวนครัว ตำมปรัชญำพอเพียง รหัสโครงกำร FON-Adm-S24.3

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ งำนนโยบำยและองค์กรคุณธรรม ฝ่ำยวิจัยและบริกำรวิชำกำร

ลักษณะ/ประเภทโครงกำร
 • โครงกำรตำมประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 4 กำรเป็นองค์กรสมรรถนะสูงภำยในโดยใช้หลักธรรมำภิบำล

ส่วนรำชกำร คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก

แผนงำนตำมพันธกิจ
• ด้ำนบริหำรจัดกำรองค์กรสมรรถนะสูง
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ล ำดับท่ี 52

งบ
ด ำเนินงำน

งบเงิน
อุดหนุน

งบลงทุน

1. เพ่ือบูรณาการ
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่
การเรียนการสอน
2. เพ่ือสร้างการรับรู้
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงแก่
นักศึกษาพยาบาล
3.เพ่ือให้นักศึกษาได้
น าแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันของ
ตนเอง

1.ร้อยละของ
นักศึกษามีความรู้
ความเข้าใจในหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงระดับดีข้ึนไป
2.ร้อยละการด าเนิน
กิจกรรมตาม
แผนงานโครงการ
3.จ านวนบทเรียนสู่
การเรียนการสอน
และ บทเรียนท่ี
น ามาใช้ในชีวิตจริง

นักศึกษา
พยาบาลปี 1 
จ านวน 120 คน
อาจารย์
เจ้าหน้าท่ี 10 
คน

1.ร้อยละ80
2.ร้อยละ100
3.2 บทเรียน

ม.ค-ก.พ 66 กิจกรรมท่ี1=10,150 บาท
1.ค่าวิทยากร 3 ชม.ๆละ1,200 บาท
=3,600 บาท
2.ค่าเดินทางวิทยากร 2,000 บาท
3.ค่าอาหารว่าง น.ศและบุคลากร 35 บาท 
จ านวน
130 =4,550  บาท
กิจกรรมท่ี 2=46,150 บาท
1.ค่าพาหนะเหมาะจ่ายรับส่งนักศึกษา 12 
คัน/1,000 บาทจ านวน 2คร้ัง=24,000  บาท
2.ค่าวิทยากรโครงการทหารพันธ์ดี 400 
บาท/ชม.จ านวน 4 ฐาน*8กลุ่ม=12,800 บาท
   ค่าวิทยากร วิถีพุทธสู่การด าเนินชีวิต 1,200
 บาท/ชม.จ านวน 2 ชม.*2คร้ัง=4,800บาท
3.ค่าอาหารว่าง น.ศ.และบุคลากร 35 บาท
จ านวน 130 คน=4,550 บาท
กิจกรรมท่ี 3 ไม่ใช้งบประมาณ

  56,300.00     56,300.00 อ.บัวบาน
อ.หทัยรัตน์

               -   

1 2 3 4                -   

56,300                -   

         -           -           -     56,300.00     56,300.00

งบประมำณท่ีต้ังไว้เบิกจ่ำยตำมไตรมำส

รวมงบประมำณ

รำยละเอียดกำรเบิกจ่ำย แหล่งเงิน รวม ผู้รับผิดชอบ
งบประมำณ เงินจำก

หน่วยงำน
ภำยนอก

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงกำร
เงินรำยได้

1.จัดอบรมให้ความรู้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
2.ศึกษาดูงาน โครงการทหารพันธ์ดี
จ านวน 4 ฐาน (ฐานละ 15 คนคร้ังละ 60
 คน*2 วัน=120คน)
และการดูงานวิถีพุทธสู่การด าเนินชีวิต 1 
ฐาน(60 คน* 2 วัน=120)
3.ถอดบทเรียนและน าไปประยุกต์ใช้ใน
การเรียนการสอน
4. ส่งผลงานเข้าประกวดในระดับชาติ

กิจกรรม/กำรด ำเนินงำน กลุ่มเป้ำหมำย ผลผลิต ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2566 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก
โครงกำรบูรณำกำรหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรเรียนกำรสอนของนักศึกษำพยำบำล รหัสโครงกำร FON-Edu-S04.1-3

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ งำนนโยบำยและองค์กรคุณธรรม ฝ่ำยวิจัยและบริกำรวิชำกำร

ลักษณะ/ประเภทโครงกำร
 • โครงกำรตำมประเด็นยุทธศำสตร์ 1 กำรผลิตบัณฑิตพยำบำลท่ีมีคุณภำพฯ

ส่วนรำชกำร คณะพยำบำลศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก

แผนงำนตำมพันธกิจ
• ด้ำนกำรผลิตและพัฒนำบุคลำกร



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


