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คํานํา

ด้านการเรียนการสอนการวิจัย การบริการวิชาการและ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม อีกทั้งเพื่อให้การพัฒนาวิทยาลัยมีความต่อเนื่องและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง

ทางสังคมเศรษฐกิจ การศึกษา การสาธารณสุขของประเทศ วิทยาลัยได้มีการดําเนินการตามแผนกลยุทธ์เข้าสู่ปีที่ 3 ของแผนกลยุทธ์ 4 ปี (ปีงบประมาณ 2560-2563) มี

การติดตามผลการดําเนินงานและ นําผลการประเมินติดตามวิเคราะห์ร่วมกันของบุคลากรในวิทยาลัย จึงได้มีการปรับปรุงกลยุทธ์ ที่จะนํามาถ่ายทอดสู่แผนปฏิบัติการในปี 

งบประมาณ 2562 มี ซึ่งประกอบด้วย 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 เป้าประสงค์ 9 กลยุทธ์และปรับปรุงตัวชี้วัดเพื่อให้เกิดการพลักดันและพัฒนางาน ตามสภาพจริงของ

วิทยาลัย ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 นี้มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติการทั้งสิ้น 11 แผนงานและ ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนกลยุทธ์ที่ถ่ายทอดสู่แผนปฏิบัติการมี

ทั้งสิ้น 18 ตัวชี้วัดโดยการจัดทําแผนเกิดจากการมีส่วนร่วมของคณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยฯ  ครอบคลุมด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ

วิชาการ การพัฒนานักศึกษาและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมการบริการงานองค์กร เพื่อให้วิทยาลัยก้าวสู่การเป็นสถาบันชั้นนําที่ตอบสนองระบบสุขภาพเป็นที่ยอมรับในระดับ

สากล โดยมุ่งสร้างคน สร้างปัญญา สุขภาพร่วมพัฒนาสุขภาพ ตามวิสัยทัศน์ปณิธานของวิทยาลัย ให้องค์กรพัฒนาไปข้างหน้า ให้เกิดประสิทธิผลที่มีประสิทธิภาพสูงสุดตาม

พนัธกิจของวิทยาลัยต่อไป
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1. บริหารงานแบบมีส่วนร่วมด้วยหลักธรรมาภิบาล มุ่งผลสัมฤทธิ์ บํารุงขวัญกําลังใจแก่บุคลากรและผู้มีผลงานเชิงประจักษ์ทุกพันธกิจ  และสร้างจิตสานึกให้บุคลากรมีค่านิยม

ร่วมขององค์กร มีคุณธรรมจริยธรรมมุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก 

2. ส่งเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายและสร้างความร่วมมือด้านวิชาการ การวิจัย การพัฒนานักศึกษา และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม กับสถาบันอื่นๆทั้งในและต่างประเทศ 

3. ส่งเสริมการบริหารงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่า คุ้มทุน โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้มีสมรรถนะเชิงวิชาชีพบนพื้นฐานการดูแลด้วยหัวใจความ

เป็นมนุษย์ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยมีการบูรณาการกับพันธกิจด้านต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเชิงสหสาขาวิชาชีพ (Inter-Professional Education) และการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมอัตลักษณ์นักศึกษาตามที่วิทยาลัยกําหนด 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรของวิทยาลัยให้มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือ่ง การพัฒนาคุณวุฒิและสมรรถนะความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา และมีสมรรถนะการใช้

ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรของวิทยาลัยปฏิบัติงานและดําเนินชีวิตตามจรรยาบรรณของข้าราชการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และปฏิบัติงานภายใต้หลักการ

วิทยาลัยคุณธรรมและค่านิยมร่วม MOPH 

3. ส่งเสริมการดําเนินงานวิทยาลัยคุณธรรม และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรของวิทยาลัยและนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งการอนุรักษ์ การสืบสาน  และการเผยแพร่ ทั้งภายในประเทศและ

ต่างประเทศ 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานการบูรณาการการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่การจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมเสริมหลักหลักสูตร 

และการสร้างเสริมสุขภาพ

นโยบายการบริหารงานวิทยาลัย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ปีงบประมาณ 2562

 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาชั้นนําที่มุ่งบริหารจัดการแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์  เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพจึงได้กําหนด

นโยบายการบริหารงาน ด้านการบริหารจัดการ ด้านการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษา  ด้านบุคลากร  ด้านการทานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ด้านการวิจัยและการผลิตผลงานวิชาการ 

 ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  และด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้

นโยบายด้านการบริหารจัดการ

นโยบายด้านการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษา

นโยบายด้านบุคลากร

นโยบายด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
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1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของวิทยาลัยมีการพัฒนาศักยภาพด้านการผลิตผลงานวิจัย นวตกรรม และผลงานวิชาการเพื่อสามารถขอรับทุนสนับสนุนจากภายในวิทยาลัย

และภายนอก 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของวิทยาลัยมีการเผยแพร่ผลงานวิจัย นวตกรรม และผลงานวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรของวิทยาลัยมีการนําองค์ความรู้จากงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  การพัฒนาบุคลากร  และการ

บริการวิชาการ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรของวิทยาลัยให้บริการวิชาการเชิงรุกเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างต่อเนื่องและ

ยั่งยืน 

2. ส่งเสริมการพัฒนาศูนย์การพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและระบบสุขภาพของประเทศ และมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

3. ส่งเสริมการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 

1. เร่งรัดการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการบริหารจัดการของวิทยาลัย 

2. ส่งเสริมให้บุคลากรของวิทยาลัยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารและตัดสินใจ และปฏิบัติงานทุกพันธกิจอย่างมปีระสิทธิภาพ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการนําระบบการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรอย่างต่อเนื่องและให้ความสําคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งในระดับ

หลักสูตรและระดับสถาบัน 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของวิทยาลัยทุกระดับมีส่วนร่วมในการดําเนินงานตามพันธกิจด้วยระบบคุณภาพ 

3. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดี

นโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

นโยบายด้านการวิจัยและการผลิตผลงานวิชาการ

นโยบายด้านการบริการวิชาการแก่สังคม

นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ



3 
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กลุ่มงาน งบ
ลงทะเบียน งบจัดสรร

แผนงานที่ 1 การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาให้โดดเด่น  70,100           1.77           32,920         4.16           103,020          2.17 2 

แผนงานที่ 2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือและพัฒนาทักษะสากล

แก่นักศึกษา  -                -           378,168  47.80           378,168          7.97 2 

แผนประจํา งานประจําวิชาการกลาง 343,340  8.68 -  -             343,340          7.24 263,000 594,000 11 

แผนประจํา แผนสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 250,000  6.32 250,000  31.60           500,000        10.54 1 

แผนประจํา ห้องสมุด 570,200  14.42 130,000  16.43           700,200        14.76 2 

แผนประจํา งานทะเบียนและวัดผล 260,000  6.58 -  -             260,000          5.48 2 

แผนประจํา งานวิเทศสัมพันธ์ 69,300  1.75  -               69,300          1.46 1 

แผนประจํา กลุ่มการสอน1 66,570  1.68                 -             -               66,570          1.40 1 

แผนประจํา กลุ่มการสอน2 628,220  15.89                 -             -             628,220        13.24 1 

แผนประจํา กลุ่มการสอน3 626,420  15.84                 -             -             626,420        13.20 1 

แผนประจํา กลุ่มการสอน4 1,069,682  27.05                 -             -           1,069,682        22.54 1 

รวมวิชาการ  3,953,832         38.34        791,088  5.09  4,744,920        18.34  263,000    594,000       25

แผนงานที่ 4 พัฒนาศูนย์การเรียนรู้และเครื่อข่ายด้านสุขภาพที่

รองรับระบบสุขภาพ  137,350          21.91                 -             -             137,350          3.06 1 

แผนงานที่ 5 เสริมสร้างความเข้มแข็งของความร่วมมือกับชุมชน

และองค์กรภายนอกเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต

ของประชาชน

 27,600           4.40                 -             -               27,600          0.61

1 

แผนงานที่ 6 ส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตผลงานวิชาการ/นวัตกรรม 

เพื่อเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ

 183,690          29.30       1,800,000       46.60         1,983,690        44.18
2 

แผนประจํา วิจัยและการจัดการความรู้ 238,200  38.00 2,063,000  53.40         2,301,200        51.25 4 

แผนประจํา วารสาร 40,000  6.38                 -             -               40,000          0.89 135,000 1 

แผนประจํา บริการวิชาการ  -                -                   -             -                     -              - 3,695,000 3 

รวมวิจัย  626,840.00           6.08      3,863,000      24.83  4,489,840        17.36  3,830,000            -         12

แผนงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562
ฝ่าย

งบอุดหนุนขอใช้ ร้อยละ
งบอุดหนุน

 

งบรายได้ขอใช้ ร้อยละงบ
รายได้

รวมใช้งบ
(อุดหนุน+รายได)้

งบอื่นๆ
จํานวน
โครงการ

ร้อยละงบ
(อุดหนุน+

รายได้)

วิชาการ

แผนปฏิบัติที่ถ่ายทอดจากแผนกลยุทธ์ และแผนงานประจํา

วิจัยและ

บริการ

วิชาการ
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กลุ่มงาน งบ
ลงทะเบียน งบจัดสรร

แผนงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562
ฝ่าย

งบอุดหนุนขอใช้ ร้อยละ
งบอุดหนุน

 

งบรายได้ขอใช้ ร้อยละงบ
รายได้

รวมใช้งบ
(อุดหนุน+รายได)้

งบอื่นๆ
จํานวน
โครงการ

ร้อยละงบ
(อุดหนุน+

รายได้)แผนปฏิบัติที่ถ่ายทอดจากแผนกลยุทธ์ และแผนงานประจํา

แผนงานที่ 3 เสริมสร้างคุณภาพนักศึกษาให้เป็นคนดี มีจิตบริการ

 การดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์  -                -             78,746         7.81             78,746          7.81 1 

แผนประจํา ทํานุฯบํารุงศิลป  -                - 338,600  33.56           338,600        33.56 6 

แผนประจํา พัฒนานักศึกษา  - 568,500  56.35           568,500        56.35        20,000 6 

แผนประจํา บริการนักศึกษา  -                - 23,000  2.28             23,000          2.28 89,000 4 

รวมกิจการ  -               -        1,008,846        6.49        1,008,846  3.90  109,000            -         17

แผนงานที่ 7 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการใช้

งานอย่างมีประสิทธิภาพและรองรับการ

เปลี่ยนแปลง Thailand 4.0

18,600  1.15           20,000         1.48             38,600          1.30

 2

แผนงานที่ 10 พัฒนาวิทยาลัยเข้าสู่การเป็นวิทยาลัยคุณธรรม  134,200           8.33           58,100         4.30           192,300          6.49  1

แผนงานที่ 11 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ  1,400           0.09                 -             -                1,400          0.05  1

แผนประจํา ประกันคุณภาพและความเสี่ยง 352,575  21.89                 -             -             352,575        11.91  2

แผนประจํา พัฒนาบุคลากร 1,104,056  68.54                 -             -           1,104,056        37.28  3

แผนประจํา เทคโนโลยีสารสนเทศ  -                - 1,272,300  94.22         1,272,300        42.97  4

รวมประกัน  1,610,831         15.62      1,350,400        8.68        2,961,231  11.45  -              -         13

แผนงานที่ 8 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ  18,800           0.46                 -             -               18,800          0.15 1 

แผนงานที่ 9 การประชาสัมพันธ์และการตลาด  62,000           1.50                 -             -               62,000          0.49 1 

แผนประจํา งานยุทธศาสตร์ 135,294  3.28                 -             -             135,294          1.07  1

แผนประจํา งานบริหาร 3,905,580  94.76 6,333,365  74.14       10,238,945        80.85 1,236,966 6 

แผนประจํา งานพัสดุ -  - 2,209,500  25.86         2,209,500        17.45 2 

 4,121,674         39.97      8,542,865      54.92      12,664,539  48.96  -    1,236,966  11

 653,740           6.34      2,367,934      15.22  3,021,674        11.68  -              -         15

 9,659,437         93.66    13,188,265      84.78  22,847,702        88.32  4,202,000  1,830,966  63

10,313,177 100.00 15,556,199 100.00  25,869,376      100.00 4,202,000 1,830,966 78 

รวมอํานวยการ

รวมงบแผนกลยุทธ์และ แผนประจํา

รวมงบประมาณแผนกลยุทธ์
รวมงบประมาณแผนประจํา

 

ฝ่าย

กิจการฯ

และทํานุฯ

ฝ่าย

ประกัน

คุณภาพ

การศึกษา

ฝ่าย

อํานวยการ
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1. แผนปฏิบัติงานที่ตอบสนองกลยุทธ์
พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนด้านสุขภาพเพื่อรองรับระบบสุขภาพของประเทศและชุมชนภาคเหนือ

เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

ตัวชี้วัดความสําเร็จของเป้าประสงค์
1. ร้อยละของนักศึกษาสอบผ่านเพื่อรับใบประกอบวิชาชีพทางการพยาบาลและผดุงครรภ์ในครั้งแรก เท่ากับร้อยละ 85

2. จํานวนเครือข่ายสถาบันต่างประเทศ อย่างน้อย 2 สถาบัน

กลยุทธ์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งด้านการผลิตร่วมกับเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ

ตัวชี้วัดความสําเร็จของกลยุทธ์
1. จํานวนผลงานของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลด้านวิชาการ/วิจัย/นวัตกรรม (ระดับชาติ/นานาชาติ 1 ผลงาน เครือข่าย/จังหวัด 4 ผลงาน) 

2. ร้อยละของนักศึกษาพยาบาลที่เป็นคนดี เก่ง มีความสุข เท่ากับร้อยละ 100

แผนงานที่ 1 การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาให้โดดเด่น

ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนงาน
1. จํานวนผลงานนวัตกรรมนักศกึษาที่ไปนําเสนอ และได้รับรางวัล อย่างน้อย 3 รางวัล 

วิธีประเมินความสําเร็จ ประเมินตามตัวชี้วัดความสําเร็จเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษาหรือปีงบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม จํานวนโครงการ 2 โครงการ 

แผนงานที่ 2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือและพัฒนาทักษะสากลแก่นักศึกษา

ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนงาน
1. จํานวนนักศึกษาที่ได้ไปแลกเปลี่ยนกับสถาบันต่างชาติ อย่างน้อย 5 คน

วิธีประเมินความสําเร็จ ประเมินตามตัวชี้วัดความสําเร็จเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษาหรือปีงบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม จํานวนโครงการ 2 โครงการ 

2. จํานวนประเทศที่มีความร่วมมือ อย่างน้อย 2 ประเทศ

แผนปฏิบัติการของฝ่ายวิชาการ ประจําปีงบประมาณ 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 1 บัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพ ขยายความร่วมมือด้านการผลิตและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับชุมชนและองค์กรภายนอก ทั้งในและต่างประเทศ
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ
1.  โครงการ

พัฒนาการ

ส่งเสริม

ความคิด

สร้างสรรค์และ

สนับสนุนการ

นําเสนอผลงาน

วิชาการ

นักศึกษา

1.เพื่อส่งเสริม

ทักษะความคิด

สร้างสรรค์ใน

นักศึกษา

2.พัฒนาทักษะ

การนําเสนอ

ผลงาน 

1. บูรณาการส่งเสริม

นักศึกษาในการพัฒนา

นวัตกรรม/ผลงาน

สร้างสรรค์กับการเรียน

การสอน (มอบหมาย

นักศึกษาให้ทํานวตกรรม

ในรายวิชา ได้แก่ 1)กาย

วิภาค 2)เทคโน 3)มารดา

ทารก 4)ชุมชน2 5)ป.

ปัญหา1)

2. จัดเวทีการนําเสนอ

ผลงานนวัตกรรม/งาน

สร้างสรรค์ให้กับนักศึกษา

 (ภายในวิทยาลัย)

3. จัดหาเวทีนําเสนอและ

สนับสนุนการไปนําเสนอ

ผลงานนวตกรรมนอก

สถาบัน

1.จํานวน

รายวิชาวิชาที่

จัดการเรียน

การสอนที่

ส่งเสริม

ความคิด

สร้างสรรค์

2.จํานวน

ผลงาน

นวัตกรรม

นักศึกษาที่ไป

นําเสนอ และ

ได้รับรางวัล

3.จํานวน

นักศึกษาที่

ได้รับรางวัล

1. มีอย่าง

น้อย 5 

รายวิชา

2.จํานวน

ผลงานที่

นําเสนอเวที

ภายนอก 

จํานวน 

อย่างน้อย 5 

ผลงาน

3. จํานวน

รางวัลที่ได้รับ

 3 รางวัล

พย. 2561 - 54,600 - - กิจกรรมที่ 1 และ 2
1. ค่าวัสดุสนับสนุนการ

จัดทํานวัตกรรมนักศึกษา

 1,000บ.*10กลุ่ม = 

10,000 บ.

กิจกรรมที่ 3
1. ค่าลงทะเบียน 3,000 

บ. จํานวน 6 คน = 

18,000 บ.

2. ค่าที่พัก 1,500 บ.*4

ห้อง*3คืน = 18,000 บ.

3. ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง 

5,000  บ.

4. ค่าเบี้ยเลี้ยง 2,880 บ. 

(6คน*3วัน*160 บ.)

5.ค่าเบี้ยเลี้ยงพขร.240

บ.*3วัน=720 บ.

รวม 44,600 บ.

21,680 32,920 ดร.ดลนภา

อ.จรรยา

ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส รายการเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ

 PI 1 จํานวนผลงานนวัตกรรมนักศึกษาที่ไปนําเสนอ และได้รับรางวัล (อย่างน้อย 3 รางวัล)

โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้
ความสําเร็จ

เป้าหมาย
ความสําเร็จ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบ

แผนงานที ่ 1 การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาให้โดดเด่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  บัณฑิตที่มีพยาบาลมีคุณภาพขยายความร่วมมือ ด้านการผลิต และ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม กับชุมชนและองค์กรภายนอกทั้งในและต่างประเทศ        ..

เป้าประสงค1์  บัณฑิตที่มีพยาบาลมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
 KPI.1 ร้อยละของนักศึกษาสอบผ่านเพื่อรับใบประกอบวิชาชีพทางการพยาบาลและผดุงครรภ์ในครั้งแรก(ร้อยละ85)

กลยุทธ์1 สร้างความเข้มแข็งด้านการผลิตและการสร้างเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ
 KPI2 จํานวนเครือข่ายความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ (อย่างน้อย 2 สถาบัน)

ac62-stg1-p1-1
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ
ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส รายการเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ

โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้
ความสําเร็จ

เป้าหมาย
ความสําเร็จ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบ

2. โครงการ

สร้างเสริม

สมรรถนะ

นักศึกษาเพื่อ

ความพร้อมใน

การก้าวสู่

วิชาชีพพยาบาล

1. นักศึกษามี

ความรู้และ

ทักษะในการ

ประกอบ

วิชาชีพเมื่อ

สําเร็จการศึกษา

2. นักศึกษา

สอบใบ

ประกอบ

วิชาชีพผ่าน

1. เชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ

สาขาวิชามาบรรยาย

เสริมความรู้ทางด้านการ

พยาบาล

2. ประเมินผลความ

พร้อมของนักศึกษาใน

ด้านความพร้อมในการ

ก้าวสู่วิชาชีพ

3. พัฒนานักศึกษาที่มี

แนวโน้มอ่อน

1.จํานวน

นักศึกษาที่

สอบผ่านครบ 

8 วิชา

ร้อยละ 85 ตค.61-พค.

62

- 48,420 - 1. ค่าวิทยากรภายนอก 

จํานวน 60 ชม.ๆ ละ 

400 บาท= 24,000 บาท

2. ค่าเดินทางวิทยากร 3

 คนๆ ละ 7,000 บาท=

21,000 บาท

3. ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง

รับส่งวิทยากรจาก

สนามบิน 3,420 บาท

รวม48,420

48,420 - อ.เฉลิมพล

- 54,600 48,420 - 70,100 32,920รวมงบประมาณแผนงานที่ 1

ac62-stg1-p1-2
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ
1. โครงการ

แลกเปลี่ยน

อาจารย์และ

นักศึกษากับ

เครือข่าย

นานาชาติ

1. เพื่อพัฒนา

สมรรถนะ

อาจารย์และ

นักศึกษาด้าน

การศึกษา

พยาบาล และ 

ภาษาอังกฤษ

1. อาจารย์ 2 

คนนํานักศึกษา

 5 คน เดินทาง

ไปแลกเปลี่ยน

กับ

สถาบันการศึกษ

าต่างประเทศ 

(ประเทศ

ฟิลิปปินส์ St 

Louise 

University, 

Philippines)

1.จํานวน

นักศึกษาที่

ไป

แลกเปลี่ยน

กับสถาบัน

ต่างชาติ

1.นักศึกษา

จํานวนอย่าง

น้อย 5 คน

2.อาจารย์

อย่างน้อย 2

 คน

1 มค. - 30 

กย. 62

- - - 199,928 ค่าใช้จ่ายต่างประเทศ 

1) ค่าเครื่องบินโดยสารไปต่างประเทศ 

20,000* 7 คน= 140,000 บ.

2) ค่าเบี้ยเลี้ยง

อาจารย์2คน*1000*7วัน=14,000 บ.

นศ.5คน*500*7วัน=17,500

3) ค่าเดินทางภายในต่างประเทศเหมา

จ่าย 7,000 บ.

รวม 178,500 บ.

ค่าใช้จ่ายในประเทศ 

1) ค่าที่พักในประเทศ 1,500 บ.* 4 

ห้อง* 1 คืน =6,000 บ.

2) ค่าเดินทางในประเทศ นศ. 500บ.* 5

 คน = 2500*2เที่ยว=5,000 บ.

อาจารย์ 767*2คน= 1,534*2เที่ยว=

3,068 บ.

ค่ารถtaxiคันล่ะ 500*2คัน*2เที่ยว=

2,000 บ.

3) ค่าเบี้ยเลี้ยงในประเทศ 240 บ.* 2 

วัน* 7 คน = 3,360 บ.

4) ค่าหนังสือเดินทางอาจารย์ 2คน*

1,000=2,000 บ.

รวม 21,428

199,928 ดร.ดลนภา/

ดร.พิมพิมล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  บัณฑิตที่มีพยาบาลมีคุณภาพขยายความร่วมมือ ด้านการผลิต และ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม กับชุมชนและองค์กรภายนอกทั้งในและต่างประเทศ        ..

เป้าประสงค1์  บัณฑิตที่มีพยาบาลมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
 KPI.1 ร้อยละของนักศึกษาสอบผ่านเพื่อรับใบประกอบวิชาชีพทางการพยาบาลและผดุงครรภ์ในครั้งแรก(ร้อยละ85)

กลยุทธ์1 สร้างความเข้มแข็งด้านการผลิตและการสร้างเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ

ผู้รับผิด
ชอบที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส รายการเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ

 PI 2 จํานวนประเทศที่มีความร่วมมือ (อย่างน้อย 2 ประเทศ)

แผนงานที ่ 2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือและพัฒนาทักษะสากลแก่นักศึกษา
 KPI2 จํานวนเครือข่ายความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ (อย่างน้อย 2 สถาบัน)

โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้
ความสําเร็จ

เป้าหมาย
ความสําเร็จ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน

 PI 1 .จํานวนนักศึกษาที่ไปแลกเปลี่ยนกับสถาบันต่างชาติ (จํานวนอย่างน้อย 5 คน )

ac62-stg1-p2-1
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ

ผู้รับผิด
ชอบที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส รายการเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ

โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้
ความสําเร็จ

เป้าหมาย
ความสําเร็จ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน

2. โครงการ

สร้างความ

ร่วมมือกับ

สถาบันการ 

ศึกษา

ต่างประเทศ

1. เพื่อ

เสริมสร้าง

ความร่วมมือ

กับ

สถาบันการศึกษ

าพยาบาลใน

ต่างประเทศ

1. นําคณะ

ผู้บริหารและ

อาจารย์

เดินทางไป

สร้างความ

ร่วมมือด้าน

วิชาการ การ

วิจัย และการ

พัฒนานักศึกษา

จาก

สถาบันการศึกษ

าต่างประเทศ 

(จีน/

ฟิลิปปินส/์

ประเทศ

อินโดนีเซีย)

1.มีการลง

นามความ

ร่วมมือกับ

สถาบันการศึก

ษา

ต่างประเทศ

2.เกิด

กิจกรรมที่

ดําเนินการ

ร่วมกับ

สถาบันการศึก

ษา

ต่างประเทศ

1. อย่างน้อย

 2 สถาบัน

2.อย่างน้อย 

2 กิจกรรม

1 มค. - 30 

กย. 62

- - 178,240 - ค่าใช้จา่ยต่างประเทศ 

1) ค่าเครื่องบินโดยสารไป

ต่างประเทศ 20,000* 5คน=

100,000 บาท

2) ค่าที่พักคืนละ 4,000 บาท* 2 

ห้อง* 3  คืน*= 24,000

3) ค่าเบี้ยเลี้ยง 1,000บาท* 4วัน* 

5คน = 20,000บ.

4) ค่าเดินทางในต่างประเทศเหมา

จ่าย 5,000 บ.

รวม 149,000

คา่ใช้จ่ายในประเทศ 

1) ค่าเครื่องบินโดยสาร

ภายในประเทศ เชียงราย-

กรุงเทพฯ 3,500*5=17,500 บ.

2) ค่าที่พักในประเทศ 1,500 บ* 3

 ห้อง* 1 คืน = 4,500 บ.

3) ค่าเดินทางในประเทศ 400 บ.*

 2เที่ยว = 800 บ.

4) ค่าเบี้ยเลี้ยงในประเทศ 240 บ.*

 1 วัน* 5 คน = 1,200 บ.

5) ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ 120

บ.* 1 คน* 2 วัน =240 บ.

6) ค่าหนังสือเดินทาง 1,000*5 

คน=5,000 รวม 29,240

178,240 ดร.ดลนภา/

ดร.พิมพิมล

178,240 199,928 378,168รวมงบประมาณแผนงานที่ 2

ac62-stg1-p2-2
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ
1. โครงการพัฒนา

ศักยภาพอาจารย์

ด้านการจัดการ

เรียนการสอนโดย

ใช้ ICT เพื่อ

ส่งเสริมทักษะทาง

ปัญญา

กลุ่มเป้าหมาย

-อาจารย์ประจํา 

จํานวน 44 คน

เพื่อพัฒนา

ทักษะการสอน

อาจารย์โดยใช้ 

ICT 

จัดการอบรม

อาจารย์โดยเป็น

สองกลุ่ม

1. อบรมการใช้ 

google form 

และ โปรแกรม

อื่นๆ ในการ

จัดการเรียนการ

สอน

จํานวน

อาจารย์ที่ใช้

โปรแกรม ICT

 ในการจัดการ

เรียนการสอน

อาจารย์ร้อย

ละ 80

กลุ่มที่ 1 

29ตค.61 

กลุ่มที่ 2 

23พย. 61

7,480 - - - 1. ค่าอาหารกลางวัน ผู้

เข้าอบรม 100 บ./คน 

จํานวน 44 คน=4,400 

บ.

2. ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม 35 บาท/คน/

มื้อ จํานวน 44*2 มื้อ 

คน =3080 บ.

รวมเงิน 7,480 บ.

7,480 - - ดร.ดลนภา

2.โครงการ

สัมมนาอาจารย์

พิเศษและ

อาจารย์พี่เลี้ยง 

กลุ่มเป้าหมาย 50

 คน 

1. อาจารย์พี่เลี้ยง

 30 คน

2.อาจารย์พิเศษ 

10 คน

3. อาจารย์จาก

วิทยาลัยฯ 10 คน

1.พัฒนา

อาจารย์พิเศษ

อาจารย์พิเศษ

และอาจารย์พี่

เลี้ยงด้าน

วิชาการและ

การจัดการ

เรียนการสอน

2.เพื่อสัมนา

แลกเปลี่ยน

ข้อคิดเห็นใน

การจัดการ

เรียนการสอน

1. 

ประชุมสัมมนา

ครูพี่เลี้ยง

2ประชุมกลุ่ม

ย่อยเพื่อ

แลกเปลี่ยน

ข้อคิดเห็น

3.สรุปประเด็น

แนวคิกการ

พัฒนาการ

จัดการเรียนการ

สอนโดยการมี

ส่วนร่วมของ

อาจารย์พี่เลี้ยง

1. ความพึง

พอใจต่อการ

จัดการอบรม

1. ผู้เข้าร่วม

อบรมร้อยละ

 80 

2.ความพึง

พอใจของ

อาจารย์และ

อาจารย์พิเศษ

 อยู่ในระดับดี

 ขึ้นไป

23-24 พค.

62

- - 148,100 - 1)ค่าอาหารกลุ่มเป้าหมาย

จํานวน 50 คน อาหารกลางวัน

จํานวน 2 มื้อๆละ 350 บ. และ

อาหารเย็น 1 มื้อๆละ 400 บ. 

((350*2)+(400*1))*50=55,000

 บ.

2)ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50

 คน * 3 มื้อ* 50 บ.=7,500บ. 

3)ค่าที่พัก 25 ห้องๆละ 1,500 

บ. จํานวน 1 คืน=37,500 บ.

4)ค่าวิทยากร จํานวน 8 ชม.ๆละ

 1,200 บาท=9,600 บ.

5)ค่าเดินทางวิทยากร 7,000 บ.

6)ค่าเช่าเหมารถตูโ้ดยสาร 

จํานวน 5 คันๆละ 3,000 บ. 

จํานวน 2 วัน= 30,000 บ.

7) ค่าวัสดุ 1500 บาท

กระดาษพรู๊ป 50 แผ่น*3=150 

ปากกาเคมี13บาท*10=130

กระดาษรีม2รีม*98=196

ใบประกาศ50ใบ*10=500

แฟ้มสอด50ใบ*5=250บ

รวมเงิน 148,100 บ.

148,100 - - อ.สุราง

คณา

และอ.วรา

ภรณ์

 แผนงานประจํา งานวิชาการและการเรียนการสอน
โครงการ/

กลุ่มเป้าหมาย
วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้

ความสําเร็จ
เป้าหมาย

ความสําเร็จ
ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส รายการเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ

ac62-main-1

ac62-main-2
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ

โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้
ความสําเร็จ

เป้าหมาย
ความสําเร็จ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส รายการเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ

3.โครงการพัฒนา

สมรรถนะ

นักศึกษาเพื่อมุ่ง

ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนการสอน

กลุ่มเป้าหมาย

นักศึกษาที่เข้า

แข่งขันทักษะทาง

วิชาการ

1. เพื่อพัฒนา

สมรรถนะ

นักศึกษาให้มี

ความพร้อมที่

เข้าแข่งขัน

ทักษะทาง

วิชาการ

1.จัดสอนเสริม

นอกเวลาโดย

อาจารย์ประจํา

และอาจารย์

พิเศษ

2.ฝึกซ้อมทักษะ

การปฏิบัติ

ทางการพยาบาล

โดยใช้หุ่น

เสมือนจริง

1.ร้อยละ

นักศึกษาที่มี

สมรรถนะ

ผ่านเกณฑ์

การประเมิน

ร้อยละ100 ทุกภาค

การศึกษา

16,000 - - - 1. ค่าสอน ชม.ละ 400

 บ. จํานวน 40 ชม.=

16,000 บ.

16,000 - - อ.ทิติยา

4. โครงการ

พัฒนา

ประสิทธิภาพการ

จัดการเรียนการ

สอน

กลุ่มเป้าหมาย 

จํานวน 44 คน

1.คณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร

2.อาจารย์ประจํา

ทุกคน

1.สนับสนุน

การวางแผน 

การกํากับ

ติดตาม และ

การประเมินผล

การจัดการ

เรียนการสอน

2.พัฒนา

ศักยภาพ

อาจารย์ด้าน

การสอน

ภาคทฤษฎี

และปฏิบัติ

1.จัดประชุมเพื่อ

วางแผน กํากับ

ติดตาม และ

ประเมินผลการ

จัดการเรียนการ

สอน

2.นิเทศการ

สอนภาคทฤษฎี

และปฏิบัติ

1.มีการ

ประชุมตาม

แผน

1.มีการ

ประชุมอย่าง

น้อยภาค

การศึกษาละ

 1 ครั้ง

2.มีการ

กํากับติดตาม

นิเทศ

อาจารย์ที่มี

ผลการ

ประเมินต่ํา

กว่า 3.5 ร้อย

ละ 100

ตค.61-กย. 

62

3,960 3,960 3,960 3,960 1. ค่าอาหารและ

อาหารว่างในการ

ประชุมและสัมนา

วิชาการ จํานวน 4 

ครั้งๆละ 100 บ. 

จํานวน 30 คน= 

12,000 บ.

2.ค่าเบี้ยเลี้ยงการออก

นิเทศการสอน จํานวน

 4 คนๆละ 240 บ.

จํานวน 4 วัน = 

3,840บ.

รวมเงิน 15,840 บ.

15,840 - - อ.วัชรี

ac62-main-3

ac62-main-4
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ

โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้
ความสําเร็จ

เป้าหมาย
ความสําเร็จ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส รายการเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ

5. โครงการ

ส่งเสริมการบูรณา

การความรู้สู่การ

ปฏิบัติของ

อาจารย์พยาบาล 

(พตส.)

1.เพื่อส่งเสริม

บูรณาความรู้ 

และการพัฒนา

ทักษะการ

ปฏิบัติการ

พยาบาล

การพัฒนาบูรณา

การความรู้สู่การ

ปฏิบัติ

กิจกรรม

พัฒนา

การบูรณา

การความรู้สู่

การปฏิบัติ

อย่างน้อย 8 

ชม.ต่อสัปดาห์

ตค.61-กย.62 - - - - ค่าตอบแทนวิชาชีพราย

เดือนของอาจารย์ที่

เป็นข้าราชการ 38 คน

เบิกจ่ายจาก

งบประมาณส่วนกลาง

- - - ดร.พิมพิมล

6. โครงการ

พัฒนานักศึกษา

เป็นนักปฏิบัติใน

คลีนิค

1. เพื่อทวน

สอบทักษะ

ปฏิบัติของ

นักศึกษา

2.เพื่อเตรียม

ความพร้อม

ทักษะก่อนการ

สําเร็จ

ระยะ 1ขั้น

เตรียมการ

ประสานงาน

ระยะ 2  ขั้น

การสอบทักษะ 

หลังการฝึก

ภาคปฏิบัติ ชั้นปี

 2 

ระยะ 2 ขั้นการ

สอบทักษะ

ทางการ

พยาบาลก่อน

สําเร็จการศึกษา

ระยะ 3 ขั้นการ

สอนทักษะบัติ

การพยาบาลใน

คลีนิคที่จําเป็น 

(หลังการฝึก

ภาคปฏิบัต)ิ

1.นศ.ทุกคน

ผ่านเกณฑ์

การประเมิน

ทักษะ

ปฏิบัติการ

ทาง่คลีนิคที่

กําหนด

2. นศ.ทุกคน

ผ่านเกณฑ์

การประเมิน

ด้านทักษะ

การเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21

1.นศ.ผ่าน

เกณฑ์การ

ประเมิน

ทักษะ

ปฏิบัติการ

ทาง่คลีนิคที่

กําหนด ไม่

น้อยกว่าร้อน

ละ60  2. 

นศ.ผ่าน

เกณฑ์การ

ประเมินด้าน

ทักษะการ

เรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21

 ร้อยละ100

ระยะ1 พย.

61-มีค.62 

ระยะ2 

วันที่ 28 

กพ.-1มีค.62

 

ระยะ 3 

ครั้งที่1วันที่

 21-28 

เมษายน

2562 

ครั้งที่ 2วันที่

 1-6 กค.

2562

- 6,440 5,240 5,240 ระยะ 1  ค่าอาหาร(100)*16

คน*2=3,200 บ.

อาหารว่างและเครื่องดื่ม 35

บ.*2มื้อ*2วัน=2,240บ.

ค่าเหมาจ่ายถ่ายเอกสาร 

1,000 

รวม 6,440 บ.

ระยะ2 

ค่าอาหารกลางวัน100 บ.*

20คน*2วัน=2,000 บ.

อาหารว่างและเครื่องดื่ม35

บาท*2มื้อ*2วัน=2240

ค่าเหมาจ่ายถ่ายเอกสาร 

1,000 บ.

รวม 5,240 บ.

ระยะ 3 

ค่าอาหาร100บ.*20คน*2

วัน=2,000 บ.

อาหารว่างและเครื่องดื่ม35

บาท*2มื้อ*2วัน=2,240 บ.

ค่าเหมาจ่ายถ่ายเอกสาร 

1,000 บ.

รวม 5,240 บ.

รวมทั้งโครงการ 16,920 บ.

16,920 - - อ.จรรยา 

และคณะ

ac62-main-5

ac62-main-6
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ

โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้
ความสําเร็จ

เป้าหมาย
ความสําเร็จ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส รายการเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ

7. บูรณาการการ

จัดการเรียนการ

สอนกับพันธกิจ

วิทยาลัย  จํานวน

5 รายวิชา คือ 

1.การ

รักษาพยาบาล

เบื้องต้น 

2.การพยาบาล

มารดาทารก 

3.รายวิชา

ปฏิบัติการ

พยาบาลบุคคลที่

มีปัญหา 1

4.รายวิชาเทคนิค

และหลักการ

ทางการพยาบาล

5.รายวิชาพืช

สมุนไพร

เพื่อจัดการ

เรียนการสอน

ให้มี

ประสิทธิภาพ

ผ่านการบูรณา

การการจัดการ

เรียนการสอน

กับการบริการ

วิชาการ การ

ทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม

และการวิจัย

1.จัดกิจกรรมบริการ

วิชาการโดยการบูรณา

การกับรายวิชาการ

รักษาพยาบาล

เบื้องต้นและราย

รายวิชาปฏิบัติการ

พยาบาลบุคคลที่มี

ปัญหา 1 รายวิชา

เทคนิคและหลักการ

ทางการพยาบาล และ

รายวิชาพืชสมุนไพร

2.จัดนิทรรศกาลเพื่อ

บริการวิชาการ

เกี่ยวกับการใช้ภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นในการ

ดูแลหญิงตั้งครรถ์และ

หลังคลอดโดยบูรณา

กับวิชาการพยาบาล

มารดาทารก

3.ศึกษาดูงานหน่วยไต

เทียมที่ รพ.พะเยา

และติดตามเยี่ยมและ

ให้คําแนะนําการ

ปฏิบัติตัวและการ

พยาบาลเบื้องต้นแก่

ผู้ป่วยที่ได้รับการฟอก

ไตที่บ้าน

1. การ

ดําเนินการ

ตามระบบ

และกลไก

การบูรณาการ

2.ผลลัพธ์การ

เรียนรู้ด้าน

ทักษะปัญญา

 อัตลักษณ์

บัณฑิต 

(SHAPE) 

และทักษะ

ศตวรรษที่ 21

1.การบรรลุ

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

การบูรณาการ

2.ระดับ

คะแนน

ผลลัพธ์การ

เรียนรู้ด้าน

ทักษะปัญญา

 อัตลักษณ์

บัณฑิต 

(SHAPE) 

และทักษะ

ศตวรรษที่ 21

30 ส.ค 61 -

 30  มี.ค 62

- 24,000 - - รายวิชาละ 8,000 

บาท =8,000*3 =

24,000 บาท 

**วิชาการพยาบาล

มารดาและมารกใช้

งบประมาณกิจการ

นักศึกษา

24,000 - - อ.อัมพร 

ยานะ

ac62-main-6
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ

โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้
ความสําเร็จ

เป้าหมาย
ความสําเร็จ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส รายการเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ

8.โครงการ

ปฐมนิเทศและ

เตรียมความ

พร้อมนักศึกษาใหม่

1.เตรียม

นักศึกษาด้าน

การปรับตัว 

และด้านวิชาการ

1.แนะนํา

หลักสูตร 

อาจารย์ การ

จัดการเรียนการ

สอน สถานที ่

2.จัดกิจกรรม

ส่งเสริมการ

ปรับตัว

3.ปรับพื้นฐาน

ภาษษอังกฤษ 

คณิตศษสตร ์

และวิทยาศาสตร์

1.จํานวน

นักศึกษาที่

ได้รับการ

เตรียมความ

พร้อม

2.คะแนน

อังกฤษ และ

คณิตศาตร์

3.คะแนน

ทัศนคติ

1.นักศึกษา

ร้อยละ 95 

ได้รับการ

เตรียมความ

พร้อม

2.คะแนน

อังกฤษและ

คณิตศษตร์

ผ่านเกณฑ์

ร้อยละ 50

ส.ค.-62 - 24,000 - 100,000 1). ค่าเหมารถไปปฐมนิเทศ

 มช.12,000 บ. จํานวน 2 

คัน เท่ากับ 24,000 บ.

2).ค่าอาหารว่างนักศึกษา 

100 คน*25บาท*2มื้อ=

5,000 บ.

3).ค่าวิทยากร 28 ชม.*

400บ.=11,200บ.(อังกฤษ

14ชม.คณิต14ชม.)

4.)ค่าเดินทาง 240*4ครั้ง=

960บ.

5).ค่าวัสดุ 2,000 บ.

-ปา้ยไวนิลชื่อโครงการ 

500 บ.

-ค่าอปุกรณ์ประจาํฐาน 

500บ.*3ฐาน=3,340 บ.

คา่อาหารเฟรชชี่ไนท์ 

1000บาท*45โต๊ะ=45,000

 บ.

ค่าอาหารเช้า(ไปวัด) 100

คน*50บ.=5,000 บ.

คา่อาหารกลางวันเฟรชชี่

เดย์ 100คน*50บาท=

5,000 รวม 100,000 บ.

- - 100000 

(ค่าลงทะเ

บียนคน

ละ 1000

 บาท)

อ.นงนุช 

และ

อาจารย์

ประจําชั้น

 ปีที่ 1 รุ่น

ที่ 30 

(ปกศ 

2562)

ac62-main-8
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ

โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้
ความสําเร็จ

เป้าหมาย
ความสําเร็จ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส รายการเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ

9.โครงการเตรียม

ความพร้อมเพื่อ

การรับรอง

สถาบันจากสภา

การพยาบาล

1. เพื่อขอ

รับรองสถาบัน

2.เพื่อเตรียม

ความพร้อมใน

การเขียน

รายงานการ

ขอรับรอง

สถาบัน

3.เพื่อเตรียม

ความพร้อมใน

การเตรียม

หลักฐาน

ประกอบการ

ขอรับรอง

สถาบัน

1.เขียน SAR

2.เตรียม

เอกสารหลักฐาน

3.ส่งหนังสือ

ขอรับรองสถาบัน

1. ความ

เรียบร้อย

สมบูรณ์ของ

SAR 

2.ความ

พร้อมของ

หลักฐาน

1.SAR 

สมบูรณ์

ภายในวันที่ 

15 ตค.61

2.หลักฐาน

สมบูรณ์

ภายใน 26 

พย.61

3.SAR ส่ง

สภาภายใน 

ธค. 61

ระยะที่ 1 

จัดทํา

หลักฐาน 

22-28 ตค 

61 

ระยะที่ 2 

จัดทํา

หลักฐาน 

26-2 ธค. 

61 

ส่งSAR 2 

มค.62

40,000 75,000 - - 1). ค่าขอรับรองสถาบัน 

75,000 บ.

2).ค่าอาหารกลางวัน

อาจารย์ 100บาท*46คน*

3วัน=13,800

อาหารว่างและเครื่องดื่ม 

35บาท*46คน*2มื้อ*3

วัน=9,660

อาหารว่างและเครื่องดื่ม 

35บาท*10คน*2มื้อ*7

วัน=4,900

3). ค่าวัสดุ 10,735 บ.

-คา่จ้างเหมาถ่ายเอกสาร

และเข้ารูปเล่ม 100บาท*

50เล่ม=5,000 บ.

-คา่จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 

3,000 บ.

-กระดาษ 10รีม*98บาท=

980 บ.

-index พลาสติก 50 

แพ๊ค*32บ.=1,600 บ.

-เทปใส1นิ้ว 5ม้วน*31

บาท=155 บ.

รวมทั้งโครงการ 115,000

 บ.

115,000 - - ดร.พิมพิมล

ac62-main-9
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ

โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้
ความสําเร็จ

เป้าหมาย
ความสําเร็จ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส รายการเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ

10. โครงการรับ

สมัครและ

คัดเลือกบุคลลคล

เข้าศึกษา

หลักสูตรต่างๆ 

(สบช.) 

งบประมาณจาก 

สบช.

1.เพื่อเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์

ระบบการรับ

สมัตรนักศึกษา

 คัดเลือก ตรวจ

รับหลักฐาน

และการ

สัมภาษณ์ได้

ครบถ้วน 

สมบูรณ์ของผู้มี

สิทธิเข้า

สัมภาษณ์ตาม

ประกาศของ

กระทรวง

สาธารณสุข 

ประจําปี

การศึกษา 2562

2.การคัดเลือก

เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ

กิจกรรมสมัคร

และคัดเลือกบุ

คลลคลเข้า

ศึกษาหลักสูตร

-.ดําเนินการ

ประกาศ

เผยแพร่

ประชาสัมพันธ์

ระบบการรับ

สมัครนักศึกษา

-.ดําเนินการ

ตรวจสอบ

หลักฐานและ

สัมภาษณ์

-.รายงานผลต่อ

ผู้บริหาร

ข้อร้องเรียน

ของผู้ผ่าน

การคัดเลือก

เข้าสัมภาษ์

ข้อร้องเรียน 0 ธ.ค 60 -ส.ค

 61

- - - - งบประมาณจาก สบช. - - - อ.สมศรี 

สัจจะสกุล

รัตน์ac62-main-10
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ

โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้
ความสําเร็จ

เป้าหมาย
ความสําเร็จ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส รายการเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ

11.พัฒนา

ภาษาอังกฤษภาค

ฤดูร้อนสําหรับ

นักศึกษาชั้นปีที่ 1

 จํานวน 163 คน 

(ค่าลงทะเบียน

คนละ 1,000 บาท)

1.เพื่อพัฒนา

ทักษะ

ภาษาอังกฤษ 

ทั้งพูด ฟัง อ่าน 

เขียน

1.ออกแบบ

หลักสูตร

2.ประสานผู้สอน

3.แบ่งนักศึกษา

เป็น 3 กลุ่มๆละ 

 54-55 คน

4.จัดการเรียน

การสอนวันละ 5

 ชม. กลุ่มละ 4 

สัปดาห์

1.ความพึง

พอใจของ

นักศึกษา

2.คะแนน

ประเมิน

ทักษะ

ภาษาอังกฤษ

1.ความพึง

พอใจอยู่ใน

ระดับดี

2.ร้อยละ 80

 ของนักศึกษา

 มีคะแนน

ทดสอบหลัง

เรียนมากกว่า

เกณฑ์ร้อยละ

 60

29 เม.ย-21

 ก.ค 62

- - 163,000 - 1). ค่าวิทยากรชม.ละ 

400 บ* วันละ 5 ชม. 

จํานวน 20 วันต่อกลุ่ม 

(400*5*20) = 4,000

 บ* จํานวน 3 กลุ่ม 

(40,000*3) = 

120,000 บ*

2).ค่าเอกสาร

ประกอบการสอน 

นักศึกษา230 บ*163 

เล่ม=37,490 บ

3).ค่าอาหารว่างคณะ

ดําเนินงาน มื้อละ 35 

บ.* 2 มื้อ*60 วัน 

(35*2*60) =4,200 บ.

4).ค่าวัสดุ 1,310 บ.

(กระดาษฟรูค/ปากกา

เคมี)

- - 163,000 ดร.ดลนภา

67,440 133,400 320,300 109,200 343,340 263,000รวมงบประมาณแผนประจําวิชาการและ การเรียนการสอน

ac62-main-11
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ
1.โครงการ

จัดหาหุ่นและ

อุปกรณ์

ห้องปฏิบัติการ

พยาบาลและ

ห้องปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร์

เพื่อจัดหา

หุ่น 

ครุภัณฑ์

การแพทย์ 

และวัสดุ

อุปกรณ์ให้

เพียงพอ

และพร้อมใช้

1. ค่าสอบเทียบ

ครุภัณฑ์

การแพทย์ 

2. ค่าซ่อมบํารุง

กล้องจุลทรรศน ์

3. น้ํายาทดลอง

วิชาชีวเคม ี

4. ชุดตรวจ

อาหารปลอดภัย

5. ค่าเติมก๊าซ

ออกซิเจน 

6. อุปกรณ์ทาง

การแพทย์และค่า

เปลี่ยนอะไหล่

7. ครุภัณฑ์ทาง

การแพทย์ 

1.ระดับความ

พึงพอใจของ

นักศึกษาและ

อาจารย์ต่อสิ่ง

สนับสนุนการ

เรียนรู้ 

ประจําปี

การศึกษา 2561

2.อุบัติการณ์

ความไม่

เพียงพอ พร้อม

ใช้ของ

ห้องปฏิบัติการ

ฯ มีหุ่น 

ครุภัณฑ์

การแพทย์และ

วัสดุอุปกรณ์

1.ไม่ต่ํากว่า 

3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5

2. 0 

อุบัติการณ์

1 ต.ค.61 -31

 ส.ค.62

50,000 200,000 200,000 50,000 1. ค่าสอบเทียบ

ครุภัณฑ์การแพทย์

 2,000 บ. 

2. ค่าซ่อมบํารุง

กล้องจุลทรรศน ์

100,000 บ.

3. น้ํายาทดลอง

วิชาชีวเคมี 20,000

 บ.

4. ค่าเติมก๊าซ

ออกซิเจน 3,000 บ.

6. อุปกรณ์ทาง

การแพทย์และค่า

เปลี่ยนอะไหล่

125,000 บ.

7. ครุภัณฑ์ทาง

การแพทย์ 

250,000 บ.

250,000 250,000 - อ.สมศรี 

 ทาทาน 

 อ.นงนุช 

ปัญจธรรม

เจริญ 

อ.วราภรณ์ 

 ศรีจันทร์

พาล

50,000 200,000 200,000 50,000 250,000 250,000รวมงบประมาณแผนงานประจําสิ่งสนัยสนุนการเรียนการสอน

แผนงานประจํา สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน
งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด

ชอบที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส รายการเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ
ระยะเวลา
ดําเนินการ

โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้
ความสําเร็จ

เป้าหมาย
ความสําเร็จ

ac62-edc-1
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ
1.โครงการ

จัดหา

ทรัพยากร

สารสนเทศ

เพื่อจัดหา

ทรัพยากร

สารสนเทศที่

ทันสมัยให้

เพียงพอและ

พร้อมใช้

1.  จัดซื้อหนังสือ

ตําราเข้า

ห้องสมุดทั้ง

ภาษาไทย

ภาษาต่างประเทศ

และสื่อการศึกษา

อื่นๆ

2. จัดซื้อ

สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

ไทย ได้แก่

วารสารวิชาชีพ

นิตยสาร 

หนังสือพิมพ์

3. จัดซื้อวารสาร

วิชาชีพ

ต่างประเทศ

4. จัดซื้อ

ฐานข้อมูล

ออนไลน์

(e-book+e-

journal)

1.ผลการ

ประเมินความ

พึงพอใจของ

นักศึกษาและ

อาจารย์ต่อสิ่ง

สนับสนุนการ

เรียนรู้ด้าน

ห้องสมุด

ประจําปี

การศึกษา 

2561 

2.ห้องสมุดมี

ทรัพยากร

สารสนเทศที่

ทันสมัย

เพียงพอพร้อม

ใช้

1.ความพึง

พอใจของ

นักศึกษา

และอาจารย์

ต่อสิ่ง

สนับสนุนการ

เรียนรู้ไม่ต่ํา

กว่า 3.51 

จากคะแนน

เต็ม 5

1 ต.ค.61 -

31 ส.ค.62

68,800 218,800 68,800 333,800 1.  จัดซื้อหนังสือ ตําราเข้า

ห้องสมุด ทั้งภาษาไทย 

ภาษาต่างประเทศและ

สื่อการศึกษาอื่นๆ รวม 

254,200 บาท ( อุดหนุน 

124,200 (ไตร 1-4) 31,050/

ไตร รายได้ 130,000 (ไตร 

1-4) 32,500/ไตร

2. จัดซื้อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องไทย 

ได้แก่วารสารวิชาชีพนิตยสาร

 หนังสือพิมพ์  เงินอุดหนุน 

21,000 (ไตร 1-4) 5,250/ไตร

3. จัดซื้อวารสารวิชาชีพ

ต่างประเทศ 150,000 บาท 

(เงินอุดหนุน) (ไตร 2) 

4. จัดซื้อฐานข้อมูลออนไลน์ 

e-book+e-journal) (เงิน

อุดหนุน) 265,000 บาท (ไตร

 4) 

รวมเงิน 690,200 บาท

560,200 130,000 - สุพิชญา 

เสมอเชื้อ 

นันท์นภัส 

 ทาลายา 

อ.สมศรี 

ทาทาน อ.

นงนุช 

ปัญจธรรม

เจริญ 

อ.วราภรณ์ 

 ศรีจันทร์

พาล

ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส รายการเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

แผนงานประจํา ห้องสมุด

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบ

โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้
ความสําเร็จ

เป้าหมาย
ความสําเร็จ

ac62-lib-1
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ

ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส รายการเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบ

โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้
ความสําเร็จ

เป้าหมาย
ความสําเร็จ

2. บํารุงรักษา

ทรัพยากร

สารสนเทศ

และบริการ

งานห้องสมุด

1.เพื่อยืดอายุ

ทรัพยาการ

สารสนเทศ

2. เพื่อให้การ

บริการและ

การทํางาน

เป็นไปอย่าง

ต่อเนื่อง มี

ประสิทธิภาพ

3.ห้องสมุดมี

ทรัพยากร

สารสนเทศที่

แข็งแรงกว่าเดิม

1.จัดซื้อวัสดุงาน

ซ่อมหนังสือ หุ้ม

ปกหนังสือ และ 

วัสดุสํานักงาน

1.ความพึง

พอใจของ

นักศึกษาและ

อาจารย์ต่อสิ่ง

สนับสนุนการ

เรียนรู้ด้าน

ห้องสมุด 

ประจําปี

การศึกษา 

2561 

1.มีผลการ

ประเมินผล

การประเมิน

ความพึง

พอใจของ

นักศึกษา

และอาจารย์

ต่อสิ่ง

สนับสนุนการ

เรียนรู้ไม่ต่ํา

กว่า 3.51 

จากคะแนน

เต็ม 5

1 ต.ค.61 -

31 ส.ค.62

5,000 5,000 - - 1.จัดซื้อวัสดุงานซ่อมหนังสือ

 หุ้มปกหนังสือ และ วัสดุ

สํานักงานได้แก่ หมึกพิมพ์ 2

 หลอด กระดาษA4 1กล่อง 

กาวลาเท็กซ์ 12 กระปุก หมึก

 ตรายาง  แผ่นพลาสติก

เคลือบงาน  ใส้แม็ก ใบมีดคัด

เตอร์  ลวดหนีบกระดาษ 

ปากกาไวท์บอร์ด ปากกาเคมี

 สก๊อตเทปใส แรคซีนเทป 

กาว2หน้า เชือกฟาง

10,000 - - สุพิชญา 

เสมอเชื้อ 

อํานวยปิง

เทพ

73,800 223,800 68,800 333,800 570,200 130,000 -รวมงบประมาณแผนประจํางานห้องสมุด

ac62-lib-2
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ
1.โครงการจัดซื้อ

ครุภัณฑ์ระบบ

ตรวจและ

วิเคราะห์แบบอัป

เกรด 1 เครื่อง

เพื่อทดแทนเครื่อง

ตรวจข้อสอบที่

หมดอายุการใช้งาน

เมื่อ 30 กย.60 ทํา

ให้มีปัญหา

กระดาษติด 

ความเร็วในการ

ตรวจไม่ได้ (เครื่อง

เดิมซื้อเมื่อ 

15/12/51) ขณะนี้

มีมูลค่า1บาท

กําหนด

คุณสมบัติ 

ของครุภัณฑ์

-จัดซื้อ

ครุภัณฑ์ 

ตรวจและ

วิเคราะห์

แบบอัปเกรด

จํานวน

ครุภัณฑ์

ตรวจและ

วิเคราะห์

ข้อสอบ 1 

เครื้อง

การตรวจ

วิเคราะห์

ข้อสอบได้

ถูกต้องรวดเร็ว

ทันสมัย

เดือน มค-

มีค 62

260,000 - - - ค่าซื้อเครื่องตรวจและ

วิเคราะห์ข้อสอบพร้อม

โปรแกรม 260,000 บ.

260,000 - - อ.สมศรี 

สัจจะสกุล

รัตน์/ 

อ.วรรณิภา

 เวียงคํา

260,000 - - - 260,000 - -รวมงบประมาณแผนประจํางานทะเบียนและวัดผล

 แผนงานประจํา งานทะเบียน วัดและประมวลผลการศึกษา

โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้
ความสําเร็จ

เป้าหมาย
ความสําเร็จ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส รายการเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ

งบประมาณ

ac62-reg-1
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ
1.โครงการ

เตรียมพร้อม

นักศึกษาเพื่อ

การสอบวัด

ระดับ

ภาษาอังกฤษ

1.นักศึกษา ได้รับ

การทดสอบ

ภาษาอังกฤษ

ตามที่ สบช. 

กําหนด

2.เพื่อเตรียม

ความพร้อม

นักศึกษาก่อน

การสอบ

1.เตรียมความ

พร้อมในการสอบ

โดยเชิญวิทยากร

ภายนอกมาบรรยาย

ให้นักศึกษา 

 2.จัดดําเนินการ

สอบตามระยะเวลา

ที่ สบช. กําหนด 

(เสาร์สัปดาห์แรก

ของเดือนกันยายน

และ เสาร์สุดท้าย

ของเดือน

กุมภาพันธ)์ 

1. ร้อยละ 

นักศึกษาของ

แต่ละชั้นปี 

สอบผ่าน

ภาษาอังกฤษ

ตามเกณฑ์ของ

 สบช. 

2.ร้อยละของ

นักศึกษาได้รับ

การเตรียม

ความพร้อม

ก่อนการสอบ 

จํานวน 2 ครั้ง

ต่อภาค

การศึกษา

1.ร้อยละ 60

2.ร้อยละ 100

ครั้งที่ 1

มค-กพ. 62

ครั้งที่ 2 สค-

กย. 62

- 16,900 - 16,900 1) ค่าตอบแทนวิทยากร 

400 บ.* 7ชม.* 4วัน(ชั้น

ปีละ1วัน)* 2 ครั้ง = 

22,400 บ.

2) ค่าตอบแทนอาจารย์

ทํางานนอกเวลา(คุมสอบ)

 420 บ.* 10คน* 2 ครั้ง

 = 8,400 บ.

3) ค่าจ้างเหมาจ่ายถ่าย

เอกสาร 3,000 บ.

รวมเงินโครงการ 33,800

 บ.

33,800 - - ดร.ดลนภา

 แผนงานประจํา งานวิเทศสัมพันธ์

โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้
ความสําเร็จ

เป้าหมาย
ความสําเร็จ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบ

ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส รายการเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ

ac62-inter-1
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ

โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้
ความสําเร็จ

เป้าหมาย
ความสําเร็จ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบ

ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส รายการเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ

2.พัฒนา

เครือข่ายความ

ร่วมมือกับ

ต่างประเทศใน

การผลิตเพื่อ

พัฒนาสถาบัน

ในการก้าวสู่

สากล

1.เพื่อ

แลกเปลี่ยน

ความรู้วิชาการที่

เกี่ยวข้องกับการ

จัดการศึกษา

พยาบาลกับ

อาจารย์พยาบาล

จากสถาบันการ 

ศึกษา

ต่างประเทศ และ

 นักวิชาการ

ต่างชาติ

2. เพื่อเสริมสร้าง

ความร่วมมือกับ

สถาบันการศึกษา

พยาบาลใน

ต่างประเทศ

1. เชิญอาจารย์/

นักวิชาการจาก

ต่างประเทศมา

แลกเปลี่ยน 

(Visiting scholar) 

ความรู้วิชาการที่

เกี่ยวข้องกับการจัด

การศึกษาพยาบาล

กับอาจารย์

2. ดําเนินกิจกรรม

ร่วมมือกับอาจารย์/

นักวิชาการชาว

ต่างประเทศ เช่น 

การวางแผนทําวิจัย

3.นิเทศนักศึกษา

จาก

สถาบันการศึกษา

ชาวต่างประเทศ

 1.มีกิจกรรม

ความร่วมมือ

กับสถาบัน

การศึกษา

ต่างประเทศ

≥ 3 ครั้ง 1 ตค.61 -30

 กย. 62

- 17,750 17,750 - 1) ค่าตอบแทนวิทยากร 

1,200 บ.* 12 ชม.= 

14,400 บ.

2) ค่าที่พักวิทยากร  800

 บ.* 6 วัน = 4,800 บ. 

 

3) ค่าอาหาร 100 บ. * 

30 คน * 3 วัน = 9,000 

บ.

4) ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม 35 บ. * 2 มื้อ

 *30 คน* 3 ครั้ง= 6,300

 บ.

5) ค่าจ้างเหมาถ่าย

เอกสาร 1,000   บ.

รวมเงินทั้งโครงการ 

35,500 บ.

35,500 - - ดร.ดลนภา

- 34,650 17,750 16,900 69,300 - - -รวมงบประมาณแผนประจํางานวิเทศสัมพันธ์

ac62-inter-2
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ
1. วิชา

ปฏิบัติการ

บริหารการ

พยาบาล/

นักศึกษา

พยาบาลศา

สตรบัณฑิต 

รุ่นที่ 26 

จํานวน 89 คน

เพื่อให้นักศึกษามี

ความรู้ และทักษะ

ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ

ฝึกปฏิบัติบทบาท 

หัวหน้าทีม  หัวหน้า

เวร  และการเป็น

ผู้นําทางการพยาบาล

ในสถานบริการ

สุขภาพ สามารถ

ทํางานเป็นทีมกับสห

สาขาวิชาชีพ   เป็น

สมาชิกที่ดีของ

วิชาชีพและสถาบัน 

บนพื้นฐานการดูแล

ด้วยความเอื้ออาทร

และการบรกิารด้วย

หัวใจความเป็นมนุษย์

โดยยึดหลักจริยธรรม

และสิทธิมนุษยชน

1. จัดทํา มคอ.4และวิพากษ์ 

มคอ.4 

2. ประสานโรงพยาบาล/หอ

ผู้ป่วยแหล่งฝึก

3. ดําเนินการจัดการเรียนการ

สอน

4. ประเมินผลการเรียนรู้

5. พิจารณาผลการเรียนรู้ผ่าน

คณะกรรมการทวนสอบ

Research base

1. ทบทวนวรรณกรรม

2. สร้างแบบบันทึกอุบัติการณ์

ความเสี่ยง

3. ตรวจสอบความครอบคลุม

ของเนื้อหา

4. ทําการรวบรวมข้อมูล

อุบัติการณ์ความเสี่ยง

5. วิเคราะห์ข้อมูลอุบัติการณ์

ความเสี่ยง

6. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลที่ได้

จากการวิจัยโดยสัมมนาความ

เสี่ยง 

7. วัดและประเมินผลการเรียนรู้

ร้อยละ 100

 ของ

นักศึกษา

ผ่านการ

ประเมินผล

การเรียนรู้

ร้อยละ 100

 ของ

นักศึกษา

ผ่านการ

ประเมินผล

การเรียนรู้

 5 พย. 61

 - 18 พย.

62 

 17 

ธค. 61 - 

30 ธค.61 

 

10 มีค 62

 - 29 มีค.

62

- - 25,650 - 1. ค่าปฐมนิเทศของฝ่ายการ

พยาบาล (นโยบาย/การ

ควบคุมการติดเชื้อ/การ

บริหารความเสี่ยง)ชั่วโมงละ 

150 บาท* 4  ชั่วโมง จํานวน 

3 ครั้ง=1,800บ.

2. ค่าปฐมนิเทศของหอผู้ป่วย 

ชั่วโมงละ 150 บ.*2ชม. 

จํานวน 3 ครั้ง*4หอผู้ป่วย=

3,600บ.

3. ค่าสอนในคลินิกของหอ

ผู้ป่วยชั่วโมงละ 150 บ.*2ชม*

 3ครั้ง* 4 หอผู้ป่วย =3,600 บ

4. ค่าตอบแทนแหล่งฝึกคนละ

 50 บ*89คน  =4,450บ.

5. ค่าสอนพิเศษในการสัมมนา

ความเสี่ยง ชั่วโมงละ 150 บ*

4คน*4ชั่วโมง*3ครั้ง=7,200 บ

6. ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร

และทําเล่ม  5,000 บ.

25,650 - - อ.ดร.

โสภาพร

 พันธุ

ลาวัณย์

แผนงานประจํา กลุ่มการสอน 1

โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้
ความสําเร็จ

เป้าหมาย
ความสําเร็จ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส รายการเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ

ac62-tgroup1
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ

โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้
ความสําเร็จ

เป้าหมาย
ความสําเร็จ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส รายการเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ

2. วิชาปฏิบัติ

หลักการและ

เทคนิคการ

พยาบาล/

นักศึกษา

พยาบาลศา

สตรบัณฑิต 

รุ่นที่ 28 

จํานวน 92คน

เพื่อให้นักศึกษามี

ความรู้ และทักษะ

ปฏิบัติการพยาบาล

และให้การดูแลบุคล

ทุกช่วงวัยของชีวิตที่มี

ภาวะสุขภาพปกติและ

เบี่ยงเบนใน

สถานการณ์จริง  โดย

ใช้กระบวนการ

พยาบาลในการดูแล

สุขภาพแบบองค์รวม

บนพื้นฐานการดูแล

ด้วยความเอื้ออาทร

โดยคํานึงถึงความเป็น

มนุษย์และความ

ปลอดภัยของ

ผู้รับบริการภายใต้

ขอบเขตของกฎหมาย

และจรรยาบรรณ

วิชาชีพยึดหลัก

จริยธรรมและสิทธิ

มนุษยชน

1. จัดทํา มคอ.4และ

วิพากษ์ มคอ.4

2. ประสานโรงพยาบาล/

หอผู้ป่วยแหล่งฝึก

3. ดําเนินการจัดการเรียน

การสอน

4. ประเมินผลการเรียนรู้

5. พิจารณาผลการเรียนรู้

ผ่านคณะกรรมการทวนสอบ

1. ความพึง

พอใจของ

นักศึกษาต่อ

ประสิทธิภาพ

การสอน

ของอาจารย์ 

 

2. ความพึง

พอใจของ

นักศึกษาต่อ

การจัดการ

เรียนการสอน

1. > 3.51

 

2. > 3.51

3 ธ.ค. 61

 -13 ม.ค.62

1 ก.พ. -2 

มี.ค.62 

- 36,600 - - 1. ค่าปฐมนิเทศของฝ่ายการ

พยาบาล (นโยบาย/การ

ควบคุมการติดเชื้อ/การ

บริหารความเสี่ยง)ชั่วโมงละ 

150 บ.*4 ชั่วโมงจํานวน 2 

ครั้ง=1,200บ.

2. ค่าปฐมนิเทศของหอผู้ป่วย 

ชั่วโมงละ 150 บ.*2 ชั่วโมง 

จํานวน 6 ครั้ง*6หอผู้ป่วย =

10,800 บ. 

3. ค่าสอนในคลินิกของหอ

ผู้ป่วยชั่วโมงละ 150 บ.*2

ชั่วโมงจํานวน 6 ครั้ง*6 หอ

ผู้ป่วย=10,800 บ.

4. ค่าตอบแทนแหล่งฝึก คนละ

 150 บาท(6 สป.)*92คน =

13,800   บ.

36,600 - - อ.วัชรี 

ไชยจันดี
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ

โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้
ความสําเร็จ

เป้าหมาย
ความสําเร็จ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส รายการเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ

3.วิชาการ

บริหารการ

พยาบาล 

(ทฤษฎ)ี

เพื่อให้นักศึกษามี

ความรู้ ความเข้าใจ

ต่อแนวคิดทฤษฏีการ

บริหารการพยาบาล 

การบริหารหอผู้ป่วย 

การบริหารพัสดุ 

การเงินและ

งบประมาณ การ

บริหารทรัพยากร

บุคคล การบริหาร

คุณภาพ  การบริหาร

ความเสี่ยงและทคนิ

คการบริหาร

1.จัดทํามคอ. 3 

2.วิเพากษ์ มคอ.3 

3. แก้ไข ตามผลการ

วิพากษ ์

4. ชี้แจ้งนักศึกษา 

5. ดําเนินการสอน 

6. วัดและประเมินผล 

7. จัดทํา มคอ 5

1.ความพึง

พอใจของ

นักศึกษาต่อ

ประสิทธิภาพ

การสอน

ของอาจารย์ 

2. ความพึง

พอใจของ

นักศึกษาต่อ

การจัดการ

เรียนการสอน

1. > 3.51 

 

2. > 3.51

1 สค. 

2562-30 

ก.ย. 2562

- - - 4,320 1.ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ 

จํานวน 6 ชม.ๆ ละ 400 บ. =

2,400 บ.

2. ค่าเดินทางของอาจารย์

พิเศษ 960*2ครั้ง = 1,920 บ.

4,320 - - อ. พร 
บุญมี

- 36,600 25,650 4,320 66,570 - -รวมงบประมาณแผนประจํากลุ่มการสอน 1  (วิชาการ) 
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ
1.แนวคิด

ศาสนาและ

ปรัชญา 

2(2-0-4)

เพื่อจัดการ

เรียนการสอน

เป็นไปตาม

กรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ

1.จัดทํา มคอ.

3และวิพากษ์

 มคอ.3

2. ดําเนินการ

จัดการเรียน

การสอน

3.ประเมินผล

การเรียนรู้

1. ค่าเฉลี่ย

ประสิทธิภาพ

การสอน

อาจารย์ผู้สอน

2.ประสิทธิภาพ

การจัดการ

เรียนการสอน

1. 

ประสิทธิภาพ

การสอนอาจารย์

ผู้สอน>  3.5 

2.ประสิทธิภาพ

การจัดการเรียน

การสอน >3.5

17 ธ.ค 61 

 -12 เม.ย 62

- 8,000 10,000 - 1. ค่าสอน 27 *400 =

10,800 บ.

2.ค่าสัมนา 3*400*3=

3,600 บ.

2.ค่าเดินทาง240*15=

3,600 บ.

18,000 - - ดร.สมศรี 

ส./ดร.

อรัญญา

2.วิชามนุษย์

สุขภาพและ

สิ่งแวดล้อม 

 2(2-0-4)

เพื่อจัดการ

เรียนการสอน

เป็นไปตาม

กรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ

1.จัดทํา มคอ.

3และวิพากษ์

 มคอ.3

2. ดําเนินการ

จัดการเรียน

การสอน

3.ประเมินผล

การเรียนรู้

1. ค่าเฉลี่ย

ประสิทธิภาพ

การสอน

อาจารย์ผู้สอน

2.ประสิทธิภาพ

การจัดการ

เรียนการสอน

1. 

ประสทิธิภาพ

การสอนอาจารย์

ผู้สอน>  3.5 

2.ประสิทธิภาพ

การจัดการเรียน

การสอน >3.5

6 ส.ค - 2 

ธ.ค 61

- 12,800 - - 1. ค่าสอน 20ชม.*400

บ. =8,000  บ.

2. ค่าเดินทาง 240 บ.*

20= 4,800 บ.

12,800 - - อ.หทัย

รัตน์/เอก

พันธ์

แผนงานประจํา กลุ่มการสอน 2

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส

รายการ
หมวดงบประมาณ

โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้ความสําเร็จ เป้าหมาย
ความสําเร็จ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ac62-tgroup2
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส

รายการ
หมวดงบประมาณ

โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้ความสําเร็จ เป้าหมาย
ความสําเร็จ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

3.จิตวิทยา

พัฒนาการ 

2(2-0-4)

เพื่อจัดการ

เรียนการสอน

เป็นไปตาม

กรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ

1.จัดทํา มคอ.

3และวิพากษ์

 มคอ.3

2. ดําเนินการ

จัดการเรียน

การสอน

3.ประเมินผล

การเรียนรู้

1. ค่าเฉลี่ย

ประสิทธิภาพ

การสอน

อาจารย์ผู้สอน

2.ประสิทธิภาพ

การจัดการ

เรียนการสอน

1. 

ประสิทธิภาพ

การสอนอาจารย์

ผู้สอน>  3.5 

2.ประสิทธิภาพ

การจัดการเรียน

การสอน >3.5

17 ธ.ค 61 -

 12 เม.ย 62

- 5,000 7,800 - 1.ค่าสอนทฤษฎี 30*400

 = 12,000บ. 

2.ค่าเดินทาง 800บ.

12,800 - - อ.พัชร

บูรณ์/อ.คอย

4.พยาธิ

สรีรวิทยา 

3(3-0-6)

เพื่อจัดการ

เรียนการสอน

เป็นไปตาม

กรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ

1.จัดทํา มคอ.

3และวิพากษ์

 มคอ.3

2. ดําเนินการ

จัดการเรียน

การสอน

3.ประเมินผล

การเรียนรู้

1. ค่าเฉลี่ย

ประสิทธิภาพ

การสอน

อาจารย์ผู้สอน

2.ประสิทธิภาพ

การจัดการ

เรียนการสอน

1. 

ประสิทธิภาพ

การสอนอาจารย์

ผู้สอน>  3.5 

2.ประสิทธิภาพ

การจัดการเรยีน

การสอน >3.5

30 ก.ค.-16

 พ.ย.62

- 22,200 - - 1.ค่าสอนทฤษฎี 45 

ชม.*400 บ. =18,000 บ

2.ค่าเดินทาง

= 4,200 บ. 

22,200 - - ดร.

อรัญญา/

ดร.สมศรี ส.

5.ปฏิบัติการ

พยาบาล

ครอบครัว1 

2(0-8-0)

เพื่อจัดการ

เรียนการสอน

เป็นไปตาม

กรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ

1.จัดทํา มคอ.

4และวิพากษ์

 มคอ.4

2. ดําเนินการ

จัดการเรียน

การสอน

3.ประเมินผล

การเรียนรู้

1. ค่าเฉลี่ย

ประสิทธิภาพ

การสอน

อาจารย์ผู้สอน

2.ประสิทธิภาพ

การจัดการ

เรียนการสอน

1. 

ประสิทธิภาพ

การสอนอาจารย์

ผู้สอน>  3.5 

2.ประสิทธิภาพ

การจัดการเรียน

การสอน >3.5

30 ก.ค.  -30

 ก.ย 62 และ

 1 ตค 61- 

23 พ.ย. 61

20,000 13,900 - - 1.ค่าควบคุมการฝึก99

คน*100 บ.= 9,900บ.

2.ค่าปฐมนิเทศ = 4,800

 บ. 

3.ค่าสอนในคลินิก=

19,200 บ.

33,900 - - อ.วรัญญา

กรณ์/อ.

อัมพร
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส

รายการ
หมวดงบประมาณ

โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้ความสําเร็จ เป้าหมาย
ความสําเร็จ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

6.การ

รักษาพยาบาล

เบื้องต้น 

2(2-0-4)

เพื่อจัดการ

เรียนการสอน

เป็นไปตาม

กรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ

1.จัดทํา มคอ.

3และวิพากษ์

 มคอ.3

2. ดําเนินการ

จัดการเรียน

การสอน

3.ประเมินผล

การเรียนรู้

1. ค่าเฉลี่ย

ประสิทธิภาพ

การสอน

อาจารย์ผู้สอน

2.ประสิทธิภาพ

การจัดการ

เรียนการสอน

1. 

ประสิทธิภาพ

การสอนอาจารย์

ผู้สอน>  3.5 

2.ประสิทธิภาพ

การจัดการเรียน

การสอน >3.5

30 ก.ค.-19 

ต.ค.62

- - - 19,400 1).ค่าสอน 

ทฤษฎี 15ชม.*400 บ.=

6,000 บ.

ทดลอง 32 ชม*200 

บ.=6,400 บ.

2).ค่าเดินทาง =7,000 บ.

19,400 - - อ.เอก

พันธ์/อ.

อัมพร

7.การเตรียม

ความพร้อม

รายวิชาการ

รักษาพยาบาล

เบื้องต้น

เพื่อให้นักศึกา

มีความมั่นใจใน

การปฏิบัติงาน

1.วางแผน

และ

ประสานงาน

กับผู้ร่วสอน

และวิทยากร

2.แบ่งนัก

นักศึกษา

3.ดําเนินการ

เตรียม

นักศึกษาตาม

ฐานพัฒนา

ทักษะ

จํานวน

นักศึกษาผ่าน

การเตรียม

ทักษะทุกฐาน

ร้อยละ 100 29 ต.ค-4 

พ.ย.61

- 12,540 - - 1).ค่าสอนทฤษฎี 4ชม.*

400บ*6 =9,600 บ.

2).ค่าเดินทาง =2,940 บ.

12,540 - - อ.อัมพร/อ.

เอกพันธ์
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส

รายการ
หมวดงบประมาณ

โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้ความสําเร็จ เป้าหมาย
ความสําเร็จ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

8. การ

พยาบาล

ครอบครัวและ

ชุมชน2 

3(3-0-6)

เพื่อจัดการ

เรียนการสอน

เป็นไปตาม

กรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ

1.จัดทํา มคอ.

3และวิพากษ์

 มคอ.3

2. ดําเนินการ

จัดการเรียน

การสอน

3.ประเมินผล

การเรียนรู้

1. ค่าเฉลี่ย

ประสิทธิภาพ

การสอน

อาจารย์ผู้สอน

2.ประสิทธิภาพ

การจัดการ

เรียนการสอน

1. 

ประสิทธิภาพ

การสอนอาจารย์

ผู้สอน>  3.5 

2.ประสิทธิภาพ

การจัดการเรียน

การสอน >3.5

30 ก.ค.-19 

ต.ค.61

- 12,540 - 2,400 1.ค่าสอนทฤษฎี 6ชม.*

400 บ. = 2,400 บ.

2,400 - - ดร.ดลนภา

 /อ.แดนชัย

9. จุลชีวและ

ปรสิตวิทยา

เพื่อจัดการ

เรียนการสอน

เป็นไปตาม

กรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ

1.จัดทํา มคอ.

3และวิพากษ์

 มคอ.3

2. ดําเนินการ

จัดการเรียน

การสอน

3.ประเมินผล

การเรียนรู้

1. ค่าเฉลี่ย

ประสิทธิภาพ

การสอน

อาจารย์ผู้สอน

2.ประสิทธิภาพ

การจัดการ

เรียนการสอน

1. 

ประสิทธิภาพ

การสอนอาจารย์

ผู้สอน>  3.5 

2.ประสิทธิภาพ

การจัดการเรียน

การสอน >3.5

17 ธ.ค. 61 -

 12  เม.ย.62

- - 25,000 7,880 1).ค่าสอนทฤษฎี 

30ชม*400บาท=

12,000 บ.

ทดลอง 30ชม.*3 กลุ่ม*

200 บาท=18,000 บ.

2).ค่าเดินทาง 240บาท*

12 ครั้ง=2,880 บ.

32,880 - - อ.เฉลิม

พล/อ.หทัย

รัตน์
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส

รายการ
หมวดงบประมาณ

โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้ความสําเร็จ เป้าหมาย
ความสําเร็จ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

10. การ

พยาบาล

บุคคลที่มี

ปัญหาทางจิต

 พย.1219 

3(3-0-6)

(รุ่นที่ 28)

เพื่อจัดการ

เรียนการสอน

เป็นไปตาม

กรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ

1.จัดทํา มคอ.

3และวิพากษ์

 มคอ.3

2. ดําเนินการ

จัดการเรียน

การสอน

3.ประเมินผล

การเรียนรู้

1. ค่าเฉลี่ย

ประสิทธิภาพ

การสอน

อาจารย์ผู้สอน

2.ประสิทธิภาพ

การจัดการ

เรียนการสอน

1. 

ประสิทธิภาพ

การสอนอาจารย์

ผู้สอน>  3.5 

2.ประสิทธิภาพ

การจัดการเรียน

การสอน >3.5

16 มี.ค. - 

29 มิ.ย. 62

- - 1,600 - ค่าสอนทฤษฎ ี

4ชม.*400 บ. = 1,600 

บ.

 

1,600 - - อ.คอย/ดร.

นันทิกา

11. การ

พยาบาล

บุคคลที่มี

ปัญหาทางจิต

 พย.1319 

3(3-0-6)

(รุ่นที่ 27)

เพื่อจัดการ

เรียนการสอน

เป็นไปตาม

กรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ

1.จัดทํา มคอ.

3และวิพากษ์

 มคอ.3

2. ดําเนินการ

จัดการเรียน

การสอน

3.ประเมินผล

การเรียนรู้

1. ค่าเฉลี่ย

ประสิทธิภาพ

การสอน

อาจารย์ผู้สอน

2.ประสิทธิภาพ

การจัดการ

เรียนการสอน

1. 

ประสิทธิภาพ

การสอนอาจารย์

ผู้สอน>  3.5 

2.ประสิทธิภาพ

การจัดการเรียน

การสอน >3.5

5 ธ.ค.60 - 

25 กพ. 61

- - 1,600 0 ค่าสอนทฤษฎ ี

4 ชม.*400 บาท= 

1,600 บ.

 

1,600 - - อ.คอย/ดร.

นันทิกา
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส

รายการ
หมวดงบประมาณ

โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้ความสําเร็จ เป้าหมาย
ความสําเร็จ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

12. 

ปฏิบัติการ

รักษาพยาบาล

เบื้องต้น 

2(0-8-0)

เพื่อจัดการ

เรียนการสอน

เป็นไปตาม

กรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ

1.จัดทํา มคอ.

4และวิพากษ์

 มคอ.4

2. ดําเนินการ

จัดการเรียน

การสอน

3.ประเมินผล

การเรียนรู้

1. ค่าเฉลี่ย

ประสิทธิภาพ

การสอน

อาจารย์ผู้สอน

2.ประสิทธิภาพ

การจัดการ

เรียนการสอน

1. 

ประสิทธิภาพ

การสอนอาจารย์

ผู้สอน>  3.5 

2.ประสิทธิภาพ

การจัดการเรียน

การสอน >3.5

1 ต.ค.61 -

12  เม.ย. 62

- 100,000 113,400 - 1.ค่าตอบแทนการฝึก 89 

คน*100 บ.=8,900 บ.

2.ค่าปฐมนิเทศ 30กลุ่ม*

300บ. =9,000 บ.

3.ค่าสอนในคลีนิค 30 

กลุ่ม*4 ครั้ง* 300 บ.=

36,000 บ.

4.ค่าเบี้ยเลี้ยง = 71,280 บ.

5.ค่าเดินทาง 62,720  บ.

6.ค่าที่พัก 25,500  บ.

213,400 - - อ.อัมพร/

อ.พัชรบูรณ์

13. ปฎิบัติ

การพยาบาล

ครอบครัวและ

ชุมชน2 พย.

1427  2(0-8-

0)

เพื่อจัดการ

เรียนการสอน

เป็นไปตาม

กรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ

1.จัดทํา มคอ.

4และวิพากษ์

 มคอ.4

2. ดําเนินการ

จัดการเรียน

การสอน

3.ประเมินผล

การเรียนรู้

1. ค่าเฉลี่ย

ประสิทธิภาพ

การสอน

อาจารย์ผู้สอน

2.ประสิทธิภาพ

การจัดการ

เรียนการสอน

1. 

ประสิทธิภาพ

การสอนอาจารย์

ผู้สอน>  3.5 

2.ประสิทธิภาพ

การจัดการเรียน

การสอน >3.5

5 พย.60 -

22  มีค. 62

- 10,000 21,400 - 1.ค่าปฐมนิเทศที่ สสอ. 

6กลุ่ม*300 บ.=1,800 บ.

 -ค่าปฐมนิเทศที่ รพ.สต

 12กลุ่ม*300 บ.=3,600

 บ. 

2.ค่าสอนในคลินิก 12 

กลุ่ม*4 ครั้ง*300 บ.

= 14,400บ.

3.ค่าตอบแทนวิทยากร

ในการนําเสนอโครงการ

 3 ครั้ง* 3 คน*300 

บ.=2,700 บ.

4 .ค่าควบคุมการฝึก 89

คน*100 บ.= 8,900บ.

31,400 - - อ.แดนชัย/

ดร.

กนกวรรณ
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส

รายการ
หมวดงบประมาณ

โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้ความสําเร็จ เป้าหมาย
ความสําเร็จ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

14. วิชาปฏิบัติ

โครงงาน 

1(0-4-0)

เพื่อจัดการ

เรียนการสอน

เป็นไปตาม

กรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ

1.จัดทํา มคอ.

4และวิพากษ์

 มคอ.4

2. ดําเนินการ

จัดการเรียน

การสอน

3.ประเมินผล

การเรียนรู้

1. ค่าเฉลี่ย

ประสิทธิภาพ

การสอน

อาจารย์ผู้สอน

2.ประสิทธิภาพ

การจัดการ

เรียนการสอน

1. 

ประสิทธิภาพ

การสอนอาจารย์

ผู้สอน>  3.5 

2.ประสิทธิภาพ

การจัดการเรียน

การสอน >3.5

25 มี.ค- 5 

เม.ย 62

- - 8,400 - 1.ค่าสอน = 1,200 บ.

2, ค่าวัสดุ 600 บ*12 

กลุ่ม = 7,200  บ. 

8,400 - - อ.เอก

พันธ์/อัมพร

15. 

ปฏิบัติการ

พยาบาล

บุคคลที่มี

ปัญหา

สุขภาพจิต 

2(0-8-0)

เพื่อจัดการ

เรียนการสอน

เป็นไปตาม

กรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ

1.จัดทํา มคอ.

4และวิพากษ์

 มคอ.4

2. ดําเนินการ

จัดการเรียน

การสอน

3.ประเมินผล

การเรียนรู้

1. ค่าเฉลี่ย

ประสิทธิภาพ

การสอน

อาจารย์ผู้สอน

2.ประสิทธิภาพ

การจัดการ

เรียนการสอน

1. 

ประสิทธิภาพ

การสอนอาจารย์

ผู้สอน>  3.5 

2.ประสิทธิภาพ

การจัดการเรียน

การสอน >3.5

11 มีค - 

30 มิ.ย.62

- - 170,100 - 1. ค่าตอบแทนแหล่งฝึก 

99 คน*100 บ.=9,900 บ.

2.ค่าปฐมนิเทศฝ่ายการ

พยาบาล 18 กลุ่ม*300 

บ.=5,400 บ.

- ค่าปฐมนิเทศฝ่ายการ

พยาบาล 36 กลุ่ม*300 

บ.=10,800 บ.

3. การสอนในคลีนิค 36 

กลุ่ม*2 ครั้ง*300 บ.=

21,600 บ.

2.ค่าที่พัก=54,000 บ.

3. ค่าเบี้ยเลี้ยง= 57,600

 บ.

4. ค่าเดินทาง  10,800 บ.

170,100 - - อ.เฉลิมพล/

 ดร.พิมพิมล
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส

รายการ
หมวดงบประมาณ

โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้ความสําเร็จ เป้าหมาย
ความสําเร็จ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

16. 

ภาษาอังกฤษ

ชั้นสูง 3(2-2-5)

เพื่อจัดการ

เรียนการสอน

เป็นไปตาม

กรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ

1.จัดทํา มคอ.

3และวิพากษ์

 มคอ.3

2. ดําเนินการ

จัดการเรียน

การสอน

3.ประเมินผล

การเรียนรู้

1. ค่าเฉลี่ย

ประสิทธิภาพ

การสอน

อาจารย์ผู้สอน

2.ประสิทธิภาพ

การจัดการ

เรียนการสอน

1. 

ประสิทธิภาพ

การสอนอาจารย์

ผู้สอน>  3.5 

2.ประสิทธิภาพ

การจัดการเรียน

การสอน >3.5

3 ธ.ค.61 - 

10 มี.ค. 62

- 34,800 - - 1. ค่าสอนทฤษฎี 30 ชม.*

400 บ. =12,000 บ.

2. ค่าสอนทดลอง 30 

ชม.*2 กลุ่ม*200บ. =

12,000บ.

3. ค่าเดินทาง  240บ.*3 

ครั้ง/สป.*15สป.=10,800

 บ.

34,800 - - อ.พิมพิมล/

อ.เฉลิมพล

17.การเรียนรู้

ผ่านกิจกรรม 

พย. 1101 

2(0-6-0)

เพื่อจัดการ

เรียนการสอน

เป็นไปตาม

กรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ

1.จัดทํา มคอ.

3และวิพากษ ์

มคอ.3

2. ดําเนินการ

จัดการเรียน

การสอน

3.ประเมินผล

การเรียนรู้

1. ค่าเฉลี่ย

ประสิทธิภาพ

การสอน

อาจารย์ผู้สอน

2.ประสิทธิภาพ

การจัดการเรียน

การสอน

1.  ประสิทธิภาพ

การสอนอาจารย์

ผู้สอน>  3.5 

2.ประสิทธิภาพ

การจัดการเรียน

การสอน >3.5

6 ส.ค - 25 

พ.ย 61

- - - - ใช้งบกิจการนักศึกษา - - - อ.นันทิกา/

อ.ดลฤดี

18.  สถิติและ

ระบาดวิทยา 

2(2-0-4)

เพื่อจัดการ

เรียนการสอน

เป็นไปตาม

กรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ

1.จัดทํา มคอ.

3และวิพากษ ์

มคอ.3

2. ดําเนินการ

จัดการเรียน

การสอน

3.ประเมินผล

การเรียนรู้

1. ค่าเฉลี่ย

ประสิทธิภาพ

การสอน

อาจารย์ผู้สอน

2.ประสิทธิภาพ

การจัดการเรียน

การสอน

1.  ประสิทธิภาพ

การสอนอาจารย์

ผู้สอน>  3.5 

2.ประสิทธิภาพ

การจัดการเรียน

การสอน >3.5

3 ธ.ค.61 - 

10 มี.ค. 62

- - - - ไม่ใช้งบประมาณ - - - ดร.

กนกวรรณ/

อ.แดนชัย

20,000 231,780 359,300 29,680 628,220 - -รวมงบประมาณแผนประจํากลุ่มการสอน 2  (วิชาการ) 
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ
1. ภาษาไทย

เชิงวิชาการ

2(2-0-4)

1.เพื่อจัดการ

เรียนการสอนให้

ได้ผลลัพธ์ตาม

กรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิ

2.เพื่อส่งเสริม

การเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่21(

ด้านการสื่อสาร)

บรรยาย/

อภิปราย/

มอบหมาย

งาน

1.นศ.ผ่านเกณฑ์

การประเมินผลตาม

 LO ที่กําหนด 

2. ความพึงพอใจ

ของนักศึกษาต่อ

ประสิทธิภาพการ

สอน 

3. ความพึงพอใจ

ต่อประสิทธิภาพ

การจัดการเรียน

การสอนรายวิชา

1.นศ.ผ่านเกณฑ์การ

ประเมินผล มากกว่า

ร้อยละ 60

2. ความพึงพอใจต่อ

ประสิทธิภาพการ

สอนของอาจารย์ 

มากกว่า 3.5 

3.  ความพึงพอใจ

ต่อประสิทธิภาพการ

จัดการเรียนการสอน

 มากกว่า 3.5

6 สค.-2 

ธค.61

5,600 - - 6,400 1.ค่าสอน 30ชม.

x400 บ.=12,000บ.

12,000 - - อ.ทิติยา, 

อ.วรินทร์ธร

2.วิทยาศาสตร์

เพื่อการ

ดํารงชีวิต 

2(2-0-4)

1.เพื่อจัดการ

เรียนการสอนให้

ได้ผลลัพธ์ตาม

กรอบมาตรฐาน

คุณวุมิ

บรรยาย/

อภิปราย/

มอบหมาย

งาน

1.นศ.ผ่านเกณฑ์

การประเมินผล

ตาม LO ที่กําหนด

 2. ความพึง

พอใจของ

นักศึกษาต่อ

ประสิทธิภาพการ

สอน      3. 

ความพึงพอใจต่อ

ประสิทธิภาพการ

จัดการเรียนการ

สอนรายวิชา

1.นศ.ผ่านเกณฑ์

การประเมินผล 

มากกว่าร้อยละ 60 

 2. ความ

พึงพอใจต่อ

ประสิทธิภาพการ

สอนของอาจารย ์

มากกว่า 3.5 3. 

ความพึงพอใจต่อ

ประสิทธิภาพการ

จัดการเรียนการ

สอน มากกว่า 3.5

30 ก.ค. -2

 ธ.ค. 62

7,340 - - 8,320 1.ค่าสอนทฤษฎี 30

ชม.x400 บ.= 

12,000บ.

2.ค่าเดินทาง 3,660

 บ. 

15,660 - - อ.ทิติยา, 

อ. บําเพ็ญ

แผนงานประจํา กลุ่มการสอน 3

โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้ความสําเร็จ เป้าหมาย
ความสําเร็จ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ 2562 รายละเอียดการใช้เงิน
ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส รายการเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ

ผู้รับผิด
ชอบ

ac62-tgroup3



37 

1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ

โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้ความสําเร็จ เป้าหมาย
ความสําเร็จ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ 2562 รายละเอียดการใช้เงิน
ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส รายการเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ

ผู้รับผิด
ชอบ

3. คณิตศาตร์

สําหรับยุค

เทคโนโลยี 

2(2-0-4)

1.เพื่อจัดการ

เรียนการสอนให้

ได้ผลลัพธ์ตาม

กรอบมาตรฐาน

คุณวุมิ

2.เพื่อส่งเสริม

การเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่21

บรรยาย/

อภิปราย/

มอบหมาย

งาน

1. ความพึงพอใจ

ของนักศึกษาต่อ

ประสิทธิภาพการ

สอน

2. ความพึงพอใจ

ต่อประสิทธิภาพ

การจัดการเรียน

การสอนรายวิชา

1. ความพึงพอใจต่อ

ประสิทธิภาพการ

สอนของอาจารย์ 

มากกว่า 3.5

2. ความพึงพอใจต่อ

ประสิทธิภาพการ

จัดการเรียนการสอน

 มากกว่า 3.5

30 ก.ค. -2

 ธ.ค. 62

7,400 - - 8,200 1.ค่าสอน 30ชม.

x400=12,000 

2.ค่าเดินทาง 240 

บาท* 15 ครั้ง= 

3,600 บาท

15,600 - - อ.ฐิติพร

อ.วรินทร์ธร

4. เภสัชวิทยา 

3(3-0-6)

1.เพื่อจัดการ

เรียนการสอนให้

ได้ผลลัพธ์ตาม

กรอบมาตรฐาน

คุณวุมิ

บรรยาย/

อภิปราย/

มอบหมาย

งาน/

วิเคราะห์

กรณีศึกษา

1. ความพึงพอใจ

ของนักศึกษาต่อ

ประสิทธิภาพการ

สอน      2. 

ความพึงพอใจต่อ

ประสิทธิภาพการ

จัดการเรียนการ

สอนรายวิชา

1. ความพงึพอใจ

ต่อประสิทธิภาพ

การสอนของ

อาจารย์ มากกว่า 

3.5 

2.  ความพึงพอใจ

ต่อประสิทธิภาพ

การจัดการเรียน

การสอน มากกว่า 

3.5

6 สค.-2 

ธค.61

8,800 - - 9,200 1.ค่าสอนทฤษฎี 45

 ชม.x400บ=

18,000 บ.

18,000 - - อ.อรทัย 

 อ.ฐิติพร
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ

โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้ความสําเร็จ เป้าหมาย
ความสําเร็จ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ 2562 รายละเอียดการใช้เงิน
ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส รายการเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ

ผู้รับผิด
ชอบ

5. การสื่อสาร 

การสอนและ

การให้

คําปรึกษาด้าน

สุขภาพ 

2(1-2-3)

1.เพื่อจัดการ

เรียนการสอนให้

ได้ผลลัพธ์ตาม

กรอบมาตรฐาน

คุณวุมิ 

 2.เพื่อ

ส่งเสริมการ

เรียนรู้ใน

ศตวรรษที่21 

 (ด้านการสื่อสาร)

บรรยาย/

อภิปราย/

มอบหมาย

งาน

1.นศ.ผ่านเกณฑ์

การประเมินผล

ตาม LO ที่กําหนด

 2. ความพึง

พอใจของ

นักศึกษาต่อ

ประสิทธิภาพการ

สอน      3. 

ความพึงพอใจต่อ

ประสิทธิภาพการ

จัดการเรียนการ

สอนรายวิชา

1.นศ.ผ่านเกณฑ์การ

ประเมินผล มากกว่า

ร้อยละ 60 

2. ความพึงพอใจต่อ

ประสิทธิภาพการ

สอนของอาจารย์ 

มากกว่า 3.5 

3.  ความพึงพอใจ

ต่อประสิทธิภาพการ

จัดการเรียนการสอน

 มากกว่า 3.5

30กค.-18

พย.61

- - - - ไม่ใช้งบ - - - อ.วรรณิภา

 อ.บําเพ็ญ

6.

ภาษาอังกฤษ

เพื่อการสื่อสาร

2   3(3-0-6)

1.เพื่อจัดการ

เรียนการสอนให้

ได้ผลลัพธ์ตาม

กรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิ

2.เพื่อส่งเสริม

การเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่21(

ด้านการสื่อสาร)

บรรยาย/

อภิปราย/

มอบหมาย

งาน

1.นศ.ผ่านเกณฑ์

การประเมินผล

ตาม LO ที่กําหนด

2. ความพึงพอใจ

ของนักศึกษาต่อ

ประสิทธิภาพการ

สอน

3. ความพึงพอใจ

ต่อประสิทธิภาพ

การจัดการเรียน

การสอนรายวชิา

1.นศ.ผ่านเกณฑ์การ

ประเมินผล มากกว่า

ร้อยละ 60

2. ความพึงพอใจต่อ

ประสิทธิภาพการ

สอนของอาจารย์ 

มากกว่า 3.5 

3. ความพึงพอใจต่อ

ประสิทธิภาพการ

จัดการเรียนการสอน

 มากกว่า 3.5

17 ธค.-7 

เมย.62

7,200 43,200 3,600 - 1.ค่าสอนทฤษฎ.ี45

ชม.x400 บ*3 

กลุ่ม=54,000บ.

54,000 - - อ.สุภาภรณ์

 อ.อรทัย
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ

โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้ความสําเร็จ เป้าหมาย
ความสําเร็จ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ 2562 รายละเอียดการใช้เงิน
ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส รายการเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ

ผู้รับผิด
ชอบ

7. พืชและ

สมุนไพร 

2(2-0-4)

1.เพื่อจัดการ

เรียนการสอนให้

ได้ผลลัพธ์ตาม

กรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิ

2.เพื่อบูรณา

การการเรียน

การสอนกับการ

ทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม

และภูมิปัญญา

บรรยาย/

อภิปราย/

มอบหมาย

งาน

1.นศ.ผ่านเกณฑ์

การประเมินผล

ตาม LO ที่กําหนด

2. ความพึงพอใจ

ของนักศึกษาต่อ

ประสิทธิภาพการ

สอน

3. ความพึงพอใจ

ต่อประสิทธิภาพ

การจัดการเรียน

การสอนรายวิชา

1.นศ.ผ่านเกณฑ์การ

ประเมินผล มากกว่า

ร้อยละ 60

2. ความพึงพอใจต่อ

ประสิทธิภาพการ

สอนของอาจารย์ 

มากกว่า 3.5 

3.  ความพึงพอใจ

ต่อประสิทธิภาพการ

จัดการเรียนการสอน

 มากกว่า 3.5

30 กค.-9 

พย.61

6,940 - - 10,400 1.ค่าสอนทฤษฎี 30

ชม.x400 บ= 

12,000บ.

2.ค่าเดินทาง 

(2ท่าน) = 5,340 บ.

17,340 - - อ.สุภาภรณ์

อ.ทิติยา

8.รัฐศาศตร์

และการ

ปกครองไทย 

2(2-0-4)

1.เพื่อจัดการ

เรียนการสอนให้

ได้ผลลัพธ์ตาม

กรอบมาตรฐาน

คุณวุมิ

บรรยาย/

อภิปราย/

มอบหมาย

งาน/

วิเคราะห์

กรณีศึกษา

1.นศ.ผ่านเกณฑ์

การประเมินผล

ตาม LO ที่กําหนด

 2. ความพึง

พอใจของ

นักศึกษาต่อ

ประสิทธิภาพการ

สอน      3. 

ความพึงพอใจต่อ

ประสิทธิภาพการ

จัดการเรียนการ

สอนรายวิชา

1.นศ.ผ่านเกณฑ์

การประเมินผล 

มากกว่าร้อยละ 60 

 2. ความ

พึงพอใจต่อ

ประสิทธิภาพการ

สอนของอาจารย ์

มากกว่า 3.5 3. 

ความพึงพอใจต่อ

ประสิทธิภาพการ

จัดการเรียนการ

สอน มากกว่า 3.5

26พย

61.-1มีค.62

10,000 - - - 1.ค่าสอนทฤษฎี 30

 ชม.x400บ*2กลุ่ม=

 24,000บ.

24,000 - - อ.วรินทร์

ธร  อ.

จรรยา
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ

โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้ความสําเร็จ เป้าหมาย
ความสําเร็จ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ 2562 รายละเอียดการใช้เงิน
ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส รายการเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ

ผู้รับผิด
ชอบ

9.การพยาบาล

มารดาและ

ทารก 1

1.เพื่อจัดการ

เรียนการสอนให้

ได้ผลลัพธ์ตาม

กรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิ

2.เพื่อบูรณา

การการเรียน

การสอนกับ

บริการวิชาการ

บรรยาย/

อภิปราย/

มอบหมาย

งาน

1.นศ.ผ่านเกณฑ์

การประเมินผล

ตาม LO ที่กําหนด

 2. ความพึง

พอใจของ

นักศึกษาต่อ

ประสิทธิภาพการ

สอน      3. 

ความพึงพอใจต่อ

ประสิทธิภาพการ

จัดการเรียนการ

สอนรายวิชา

1.นศ.ผ่านเกณฑ์

การประเมินผล 

มากกว่าร้อยละ 60 

 2. ความ

พึงพอใจต่อ

ประสิทธิภาพการ

สอนของอาจารย ์

มากกว่า 3.5 3. 

ความพึงพอใจต่อ

ประสิทธิภาพการ

จัดการเรียนการ

สอน มากกว่า 3.5

18 มีค.-30

 มิย.62

- - 1,600 - 1.ค่าสอน 4ชม.

x400บ= 1,600บ.

1,600 - - อ.ดลฤดี 

 อ.วรรณิภา

10. วิจัย

ทางการ

พยาบาล 

3(2-2-5)

1.เพื่อจัดการ

เรียนการสอนให้

ได้ผลลัพธ์ตาม

กรอบมาตรฐาน

คุณวุมิ

บรรยาย/

อภิปราย/

มอบหมาย

งาน

1. ความพึงพอใจ

ของนักศึกษาต่อ

ประสิทธิภาพการ

สอน      2. 

ความพึงพอใจต่อ

ประสิทธิภาพการ

จัดการเรียนการ

สอนรายวิชา

1. ความพึงพอใจ

ต่อประสิทธิภาพ

การสอนของ

อาจารย์ มากกว่า 

3.5 

2.  ความพึงพอใจ

ต่อประสิทธิภาพ

การจัดการเรียน

การสอน มากกว่า 

3.5

3 ธค.-3 

มีค.62

- 8,000 - - 1.ค่าเหมาจ่ายถ่าย

เอกสาร8 กลุ่ม*

1000บ.บาท=8,000

 บ.

8,000 - - ดร.ทักษิกา
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ

โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้ความสําเร็จ เป้าหมาย
ความสําเร็จ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ 2562 รายละเอียดการใช้เงิน
ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส รายการเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ

ผู้รับผิด
ชอบ

11.ปฏิบัติการ

พยาบาล

มารดาและ

ทารก 1 และ

การเตรียม

ความพร้อม

ก่อนฝึก

ภาคปฏิบัติ

1.เพื่อจัดการ

เรียนการสอนให้

ได้ผลลัพธ์ตาม

กรอบมาตรฐาน

คุณวุมิ

2.เพื่อส่งเสริม

การเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่21(

ด้านการคิด

อย่างมี

วิจารณญาณ)

ฝึกปฏิบัติ

ใน

สถานการณ์

จริง/

มอบหมาย

งาน

1.นศ.ผ่านเกณฑ์

การประเมินผล

ตาม LO ที่กําหนด

2. ความพึงพอใจ

ของนักศึกษาต่อ

ประสิทธิภาพการ

สอน

3. ความพึงพอใจ

ต่อประสิทธิภาพ

การจัดการเรียน

การสอนรายวิชา

1.นศ.ผ่านเกณฑ์

การประเมินผล 

มากกว่าร้อยละ 60 

2. ความพึงพอใจ

ต่อประสิทธิภาพ

การสอนของ

อาจารย์ มากกว่า 

3.5 

3.  ความพึงพอใจ

ต่อประสิทธิภาพ

การจัดการเรียน

การสอน มากกว่า 

3.5

6 สค.-25 

พย.61

60,520 - - - 1.ค่าตอบแทนแหล่งฝึก 

(100 บ.x 100 คน)= 

10,000  บ.

2.ค่าปฐมนิเทศฝ่ายการ

พยาบาล (150X2ชม.X4

กลุ่มX2รพ.)=2,400   บ.

3.ค่าปฐมนิเทศแผนก 

(150บ.x 2 ชมX 4 กลุ่ม) =

 1,200   บ.

4.ค่าสอนในคลินิก (150บ.x

 2 ชม.x 16 สัปดาห์x4 

แผนก) =19,200 บ.

5.ค่าตอบแทนPreceptor 

(20 วันx600บ.) =12,000 

 บ.

6. ค่าที่พัก (2,000 บ.x2 

สัปดาห์x2 กลุ่ม) =8,000 

บ.

7.ค่าเบี้ยเลี้ยงสอน

ภาคปฏิบัตินอกสถาบัน 

240บ.x 12วันx2กลุ่ม= 

5,760 บ.

8.ค่าเดินทาง 500บ.X2 

ครั้ง= 1,000 บ.

9.ค่าเบี้ยเลี้ยงประสานแผน 

(240บx 4คน)  =960  บ.

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60,520

บ. 

60,520 - - อ.เกศินี

อ.ดลฤดี
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ

โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้ความสําเร็จ เป้าหมาย
ความสําเร็จ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ 2562 รายละเอียดการใช้เงิน
ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส รายการเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ

ผู้รับผิด
ชอบ

12.ปฏิบัติการ

พยาบาล

มารดาและ

ทารก 1  และ

การเตรียม

ความพร้อม

ก่อนฝึก

ภาคปฏิบัต ิ

(ภาค

การศึกษาที่ 3)

1.เพื่อจัดการ

เรียนการสอนให้

ได้ผลลัพธ์ตาม

กรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิ

2.เพื่อส่งเสริม

การเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่21(

ด้านการคิด

อย่างมี

วิจารณญาณ)

ฝึกปฏิบัติ

ใน

สถานการณ์

จริง/

มอบหมาย

งาน

1.นศ.ผ่านเกณฑ์

การประเมินผล

ตาม LO ที่กําหนด

2. ความพึงพอใจ

ของนักศึกษาต่อ

ประสิทธิภาพการ

สอน

3. ความพึงพอใจ

ต่อประสิทธิภาพ

การจัดการเรียน

การสอนรายวิชา

1.นศ.ผ่านเกณฑ์

การประเมินผล 

มากกว่าร้อยละ 60

 2. ความพึงพอใจ

ต่อประสิทธิภาพ

การสอนของ

อาจารย์ มากกว่า 

3.5 

3.  ความพึงพอใจ

ต่อประสิทธิภาพ

การจัดการเรียน

การสอน มากกว่า 

3.5

11 มีค.-28

มิย.62

- - 187,600 - 1.ค่าตอบแทนแหล่งฝึก (100

 บ.x 100 คน) =10,000บ. 

2.ค่าปฐมนิเทศฝ่ายการ

พยาบาล (150บX2ชม.X4

กลุ่มX3รพ.)=3,600บ.

3.ค่าปฐมนิเทศแผนก

(150บ.X2ชม.X4กลุ่มX3รพ

X2แผนก)=7,200บ. 

4.ค่าสอนเตรียมความพร้อม

ทักษะเสี่ยง(150บ.X4ชม.X4

กลุ่มX3รพ)=7,200   บ.

5.ค่าสอนในคลินิก (150 บ.

x2ชม.x16 สป.x3รพ x2

แผนก)=28,800บ.

6.ค่าที่พัก (4,000 บ.x4

เดือนx3คน) =48,000บ.

7.ค่าเบี้ยเลี้ยงสอน

ภาคปฏิบัตินอกสถาบัน 240

บ.x26วันx3คนx4กลุ่ม=

74,880  บ.

8.ค่าเดินทาง 500บ.X4ครั้ง

x3 คน=6,000 บ. 

9.ค่าเบี้ยเลี้ยงประสานแผน 

(240บx 4คนx2 รพ.) =

1,920บ.  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

 187,600บ. 

187,600 - - อ.เกศินี 

 อ.ดลฤดี

13.การ

พยาบาล

มารดาและ

ทารก2 

3(3-0-6)

1.เพื่อจัดการ

เรียนการสอนให้

ได้ผลลัพธ์ตาม

กรอบมาตรฐาน

คุณวุมิ

บรรยาย/

อภิปราย/

มอบหมาย

งาน

1. ความพึงพอใจของ

นักศึกษาต่อ

ประสิทธิภาพการสอน

2. ความพึงพอใจต่อ

ประสิทธิภาพการ

จดัการเรยีนการสอน

รายวิชา

1. ความพึงพอใจต่อ

ประสิทธิภาพการสอน

ของอาจารย์ มากกว่า 

3.5 

2.  ความพึงพอใจต่อ

ประสิทธิภาพการจดัการ

เรียนการสอน มากกว่า

 3.5

30 กค.-14

 ตค.61

2,800 - - - 1.ค่าสอนทฤษฎี 7

ชม.x400=2,800 บ.

2,800 - - อ.บําเพ็ญ 

อ.วรินทร์ธร
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ

โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้ความสําเร็จ เป้าหมาย
ความสําเร็จ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ 2562 รายละเอียดการใช้เงิน
ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส รายการเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ

ผู้รับผิด
ชอบ

14.ปฏิบัติการ

พยาบาล

มารดาและ

ทารก2  และ

การเตรียม

ความพร้อม

ก่อนฝึก

ภาคปฏิบัต ิ

2(0-8-0)

1.เพื่อจัดการ

เรียนการสอนให้

ได้ผลลัพธ์ตาม

กรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิ

2.เพื่อส่งเสริม

การเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่21(

ด้านการคิด

อย่างมี

วิจารณญาณ)

ฝึกปฏิบัติ

ใน

สถานการณ์

จริง/

มอบหมาย

งาน

1.นศ.ผ่านเกณฑ์

การประเมินผล

ตาม LO ที่กําหนด

2. ความพึงพอใจ

ของนักศึกษาต่อ

ประสิทธิภาพการ

สอน

3. ความพึงพอใจ

ต่อประสิทธิภาพ

การจัดการเรียน

การสอนรายวิชา

1.นศ.ผ่านเกณฑ์

การประเมินผล 

มากกว่าร้อยละ 60 

2. ความพึงพอใจ

ต่อประสิทธิภาพ

การสอนของ

อาจารย์ มากกว่า 

3.5 

3.  ความพึงพอใจ

ต่อประสิทธิภาพ

การจัดการเรียน

การสอน มากกว่า 

3.5

3 ธค.-3 

มีค.62

- 209,300 - - 1. ค่าตอบแทนแหล่งฝึก

89 คน*100 บ.= 8,900 บ.

2.ค่าตอบแทนการเตรียม

ความพร้อมนศ. (ในการ

ปฏิบัติทักษะเสี่ยง) 150

บ.*6*4กลุ่ม*3แหล่งฝึก)=

 10,800 บ.

3.ค่าปฐมนิเทศฝ่ายการ

พยาบาล (150บ.x2ชม.

x3กลุ่มx4รพ) =3,600บ.

4. ค่าปฐมนิเทศแต่ละ

แผนก (150บ.x2ชม.x3

กลุ่มx4รพ.x2แผนก)= 

7,200บ. 

5.ค่าสอนในคลีนิค 

28,800 บ.

6.ค่าที่พัก 48,000 บ.

7.ค่าเดินทาง  12,000 บ.

8.ค่าเบี้ยเลี้ยง 80,640 บ.

9.ค่าเบี้ยเลี้ยงประสาน

แผน 2,160 

10. ค่าวัสดุจัดทํานวตก

รรม (กลุ่มละ 400 บ. x 

18กลุ่ม )= 7,200 บ.

รวมทั้งหมด  209,300บ.

209,300 - - อ.จรรยา

อ.อรทัย

116,600 260,500 192,800 42,520 626,420 - -รวมงบประมาณแผนประจํากลุ่มการสอน 3  (วิชาการ) 
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ
1.การพยาบาล

บุคคลที่มีปัญหา

สุขภาพ3 

3(3-0-6)

เพื่อให้ผู้เรียน

เกิดผลลัพธ์การ

เรียนรู้ตาม

กรอบ

มาตรฐานคุณวุมิ

1.จัดทํา มคอ.4

และวิพากษ์ 

มคอ.4

2. ดําเนินการ

จัดการเรียนการ

สอน

3.ประเมินผล

การเรียนรู้

4. พิจารณาผล

การเรียนรู้ผ่าน

คณะกรรมการ

ทวนสอบ

1. จํานวนนศ.

ผ่านเกณฑ์การ

ประเมินผล

2. ความพึงพอใจ

ของนักศึกษต่อ

ประสิทธิภาพ

การสอน

3. ความพึงพอใจ

ต่อ

ประสิทธิภาพก

สรจัดการเรียน

การสอน

1.นศ.ผ่านเกณฑ์การ

ประเมินผล มากกว่า

ร้อยละ 60

2. ความพึงพอใจต่อ

ประสิทธภิาพการ

สอนของอาจารย์ 

มากกว่า 3.5 

3.  ความพึงพอใจ

ตอ่ประสิทธิภาพการ

จดัการเรียนการสอน

 มากกว่า 3.5

30 ก.ค. –

14  ต.ค.61

9,200 - - - 1.ค่าตอบแทนการสอน

ภาคทฤษฑี 15 ชม.*400

บ.= 6,000 บ. 

2. ค่าเดินทางอ.พิเศษ

800 บ.*4ครั้ง= 3,200 บ.

9,200 - - อ. สิริสุดา

2. ปฎิบัติการ

พยาบาลการ

พยาบาลบุคคล

ที่มีปัญหา

สุขภาพ 1 

3(0-12-0)

เพื่อให้ผู้เรียน

เกิดผลลัพธ์การ

เรียนรู้ตาม

กรอบ

มาตรฐานคุณวุมิ

1.จัดทํา มคอ.4

และวิพากษ์ 

มคอ.4

2. ดําเนินการ

จัดการเรียนการ

สอน

3.ประเมินผล

การเรียนรู้

4. พิจารณาผล

การเรียนรู้ผ่าน

คณะกรรมการ

ทวนสอบ

1. จํานวน นศ.

ผ่านเกณฑ์การ

ประเมินผล

2. ความพึง

พอใจของนัก

ศึกษต่อ

ประสิทธิภาพ

การสอน

3. ความพึง

พอใจต่อ

ประสิทธิภาพก

สรจัดการเรียน

การสอน

1.นศ.ผ่านเกณฑ์

การประเมินผล 

มากกว่าร้อยละ 60

2. ความพึงพอใจ

ต่อประสิทธิภาพ

การสอนของ

อาจารย์ มากกว่า 

3.5 

3.  ความพึงพอใจ

ต่อประสิทธิภาพ

การจัดการเรียน

การสอน มากกว่า 

3.5

6 สค.-29 

พย.61

33,075 - - 33,075 1) ค่าตอบแทนแหล่งฝึก 150

 บ.(6 สป.)*99 คน=14,850บ.

2) ค่าปฐมนิเทศฝ่ายการ 150

 บ.*3 ชม.*2 ครั้ง= 900 บ.

3) ค่าสอนในคลินิก 21กลุ่ม*

300บ.*2ครั้ง*2ครั้ง=25,200

 บ.

4) ค่าปฐมนิเทศหอผู้ป่วย 21

กลุ่ม*300บาท*2ครั้ง=12,600

 บ.

5) ค่าตอบแทนการศึกษาดู

งาน 7กลุ่ม*300บาท*3ครั้ง*

2ครั้ง=12,600 บ.

66,150 - - ดร. กฤต

พัทธ์

แผนงานประจํา กลุ่มการสอน 4

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส รายการเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้
ความสําเร็จ

เป้าหมาย
ความสําเร็จ

ac62-tgroup4
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส รายการเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้
ความสําเร็จ

เป้าหมาย
ความสําเร็จ

3.อารยธรรม

และภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 2(2-0-4)

เพื่อให้ผู้เรียน

เกิดผลลัพธ์การ

เรียนรู้ตาม

กรอบ

มาตรฐาน

คุณวุฒิ

1.จัดทํา มคอ.4

และวิพากษ์ 

มคอ.4

2. ดําเนินการ

จัดการเรียนการ

สอน

3.ประเมินผล

การเรียนรู้

4. พิจารณาผล

การเรียนรู้ผ่าน

คณะกรรมการ

ทวนสอบ

1. จํานวนนศ.

ผ่านเกณฑ์การ

ประเมินผล

2. ความพึง

พอใจของนัก

ศกึษตอ่

ประสิทธิภาพ

การสอน

3. ความพึง

พอใจต่อ

ประสิทธิภาพก

สรจัดการเรียน

การสอน

1.นศ.ผ่านเกณฑ์การ

ประเมินผล มากกว่า

ร้อยละ 60

2. ความพึงพอใจต่อ

ประสิทธภิาพการ

สอนของอาจารย์ 

มากกว่า 3.5 

3.  ความพึงพอใจ

ตอ่ประสิทธิภาพการ

จดัการเรียนการสอน

 มากกว่า 3.5

6 สค.-25

พย. 61

- 13,920 - - 1) ค่าสอนทฤษฎ3ี0 

ชม.*400 บ.= 12,000 บ. 

2)ค่าเดินทางอ.พิเศษ 

240 บ.*8 ครั้ง= 1,920[. 

13,920 - - อ.สุทธินี

4.ชีวเคมี 

3(2-2-5)

เพื่อให้ผู้เรียน

เกิดผลลัพธ์การ

เรียนรู้ตาม

กรอบ

มาตรฐาน

คุณวุฒิ

1.จัดทํา มคอ.4

และวิพากษ์ 

มคอ.4

2. ดําเนินการ

จัดการเรียนการ

สอน

3.ประเมินผล

การเรียนรู้

4. พิจารณาผล

การเรียนรู้ผ่าน

คณะกรรมการ

ทวนสอบ

1. จํานวนนศ.

ผ่านเกณฑ์การ

ประเมินผล

2. ความพึง

พอใจของนัก

ศึกษต่อ

ประสิทธิภาพ

การสอน

3. ความพึง

พอใจต่อ

ประสิทธิภาพก

สรจัดการเรียน

การสอน

1.นศ.ผ่านเกณฑ์

การประเมินผล 

มากกว่าร้อยละ 60

2. ความพึงพอใจ

ต่อประสิทธิภาพ

การสอนของ

อาจารย์ มากกว่า 

3.5 

3.  ความพึงพอใจ

ต่อประสิทธิภาพ

การจัดการเรียน

การสอน มากกว่า 

3.5

17 ธ.ค.61-

 - 7 เม.ย.62

- 30,000 - - 1.ค่าสอนทฤษฎ3ี0 ชม.*

400 บ. =12,000  บ.

2.ค่าสอน lab 200 บ.*

30 ชม.*3 กลุ่ม=18,000

 บ.

30,000 - - อ. เปรมฤดี
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส รายการเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้
ความสําเร็จ

เป้าหมาย
ความสําเร็จ

5.ภาษาอังกฤษ

เพื่อการสื่อสาร1

 3(3-0-6)

เพื่อให้ผู้เรียน

เกิดผลลัพธ์การ

เรียนรู้ตาม

กรอบ

มาตรฐาน

คุณวุฒิ

1.จัดทํา มคอ.4

และวิพากษ์ 

มคอ.4

2. ดําเนินการ

จัดการเรียนการ

สอน

3.ประเมินผล

การเรียนรู้

4. พิจารณาผล

การเรียนรู้ผ่าน

คณะกรรมการ

ทวนสอบ

1. จํานวนนศ.

ผ่านเกณฑ์การ

ประเมินผล

2. ความพึง

พอใจของนัก

ศึกษต่อ

ประสิทธิภาพ

การสอน

3. ความพึง

พอใจต่อ

ประสิทธิภาพก

สรจัดการเรียน

การสอน

1.นศ.ผ่านเกณฑ์

การประเมินผล 

มากกว่าร้อยละ 60

2. ความพึงพอใจ

ต่อประสิทธิภาพ

การสอนของ

อาจารย์ มากกว่า 

3.5 

3.  ความพึงพอใจ

ต่อประสิทธิภาพ

การจัดการเรียน

การสอน มากกว่า 

3.5

6 สค.--29

 พย.61

28,800 - - 25,200 1.ค่าสอนทฤษฎี 45 ชม.*

 400 บ. * 3 กลุ่ม= 

54,000 บ.

54,000 - - ดร.ปรัศนี

6.ภาษาอังกฤษ

เพื่อการสื่อสาร 

2 3(3-0-6)

เพื่อให้ผู้เรียน

เกิดผลลัพธ์การ

เรียนรู้ตาม

กรอบ

มาตรฐาน

คุณวุฒิ

1.จัดทํา มคอ.4

และวิพากษ์ 

มคอ.4

2. ดําเนินการ

จัดการเรียนการ

สอน

3.ประเมินผล

การเรียนรู้

4. พิจารณาผล

การเรียนรู้ผ่าน

คณะกรรมการ

ทวนสอบ

1. จํานวนนศ.

ผ่านเกณฑ์การ

ประเมินผล

2. ความพึง

พอใจของนัก

ศึกษต่อ

ประสิทธิภาพ

การสอน

3. ความพึง

พอใจต่อ

ประสิทธิภาพก

สรจัดการเรียน

การสอน

1.นศ.ผ่านเกณฑ์

การประเมินผล 

มากกว่าร้อยละ 60

2. ความพึงพอใจ

ต่อประสิทธิภาพ

การสอนของ

อาจารย์ มากกว่า 

3.5 

3.  ความพึงพอใจ

ต่อประสิทธิภาพ

การจัดการเรียน

การสอน มากกว่า 

3.5

17 ธค..--

29 พย.61

- 54,000 - - 1.ค่าสอนทฤษฎี 45 ชม.*

 400 บ. * 3 กลุ่ม= 

54,000  บ.

54,000 - - อ.ดล

นภา/อ.

กาญจนา
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส รายการเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้
ความสําเร็จ

เป้าหมาย
ความสําเร็จ

7.แนวคิด ทฤษฎี

 และ

กระบวนการ

พยาบาล 

2(2-0-4)

เพื่อให้ผู้เรียน

เกิดผลลัพธ์การ

เรียนรู้ตาม

กรอบ

มาตรฐาน

คุณวุฒิ

1.จัดทํา มคอ.4

และวิพากษ์ 

มคอ.4

2. ดําเนินการ

จัดการเรียนการ

สอน

3.ประเมินผล

การเรียนรู้

4. พิจารณาผล

การเรียนรู้ผ่าน

คณะกรรมการ

ทวนสอบ

1. จํานวนนศ.

ผ่านเกณฑ์การ

ประเมินผล

2. ความพึง

พอใจของนัก

ศึกษต่อ

ประสิทธิภาพ

การสอน

3. ความพึง

พอใจต่อ

ประสิทธิภาพก

สรจัดการเรียน

การสอน

1.นศ.ผ่านเกณฑ์

การประเมินผล 

มากกว่าร้อยละ 60

2. ความพึงพอใจ

ต่อประสิทธิภาพ

การสอนของ

อาจารย์ มากกว่า 

3.5 

3.  ความพึงพอใจ

ต่อประสิทธิภาพ

การจัดการเรียน

การสอน มากกว่า 

3.5

30 ก.ค.-11

 พ.ย. 61

- - - - ไม่ใช้งบประมาณ - - - อ.นงนุช

8. พัฒนาการ

และแนวโน้ม

วิชาชีพ 2(2-0-4)

เพื่อให้ผู้เรียน

เกิดผลลัพธ์การ

เรียนรู้ตาม

กรอบ

มาตรฐาน

คุณวุฒิ

1.จัดทํา มคอ.4

และวิพากษ์ 

มคอ.4

2. ดําเนินการ

จัดการเรียนการ

สอน

3.ประเมินผล

การเรียนรู้

4. พิจารณาผล

การเรียนรู้ผ่าน

คณะกรรมการ

ทวนสอบ

1. จํานวนนศ.

ผ่านเกณฑ์การ

ประเมินผล

2. ความพึง

พอใจของนัก

ศึกษต่อ

ประสิทธิภาพ

การสอน

3. ความพึง

พอใจต่อ

ประสิทธิภาพก

สรจัดการเรียน

การสอน

1.นศ.ผ่านเกณฑ์

การประเมินผล 

มากกว่าร้อยละ 60

2. ความพึงพอใจ

ต่อประสิทธิภาพ

การสอนของ

อาจารย์ มากกว่า 

3.5 

3.  ความพึงพอใจ

ต่อประสิทธิภาพ

การจัดการเรียน

การสอน มากกว่า 

3.5

3 ธค.

61-24 กพ 

62

- - - - ไม่ใช้งบประมาณ - - - อ.พินทอง
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส รายการเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้
ความสําเร็จ

เป้าหมาย
ความสําเร็จ

9.การพยาบาล

บุคคลที่มีปัญ

สุขภาพ2 

3(3-0-6)

เพื่อให้ผู้เรียน

เกิดผลลัพธ์การ

เรียนรู้ตาม

กรอบ

มาตรฐาน

คุณวุฒิ

1.จัดทํา มคอ.4

และวิพากษ์ 

มคอ.4

2. ดําเนินการ

จัดการเรียนการ

สอน

3.ประเมินผล

การเรียนรู้

4. พิจารณาผล

การเรียนรู้ผ่าน

คณะกรรมการ

ทวนสอบ

1. จํานวนนศ.

ผ่านเกณฑ์การ

ประเมินผล

2. ความพึงพอใจ

ของนักศึกษต่อ

ประสิทธิภาพ

การสอน

3. ความพึงพอใจ

ต่อ

ประสิทธิภาพก

สรจัดการเรียน

การสอน

1.นศ.ผ่านเกณฑ์การ

ประเมินผล มากกว่า

ร้อยละ 60

2. ความพึงพอใจต่อ

ประสิทธิภาพการ

สอนของอาจารย์ 

มากกว่า 3.5 

3.  ความพึงพอใจต่อ

ประสิทธิภาพการ

จดัการเรยีนการสอน 

มากกว่า 3.5

 3 ธ.ค. 

61- 24 

ก.พ. 62

- - - - ไม่ใช้งบประมาณ - - - อ.ชลธิมา

10.ปฏิบัติการ

พยาบาลบุคคล

ที่มีปัญสุขภาพ2 

 3(0-12-0)

เพื่อให้ผู้เรียน

เกิดผลลัพธ์การ

เรียนรู้ตาม

กรอบ

มาตรฐาน

คุณวุฒิ

1.จัดทํา มคอ.4

และวิพากษ์ 

มคอ.4

2. ดําเนินการ

จัดการเรียนการ

สอน

3.ประเมินผล

การเรียนรู้

4. พิจารณาผล

การเรียนรู้ผ่าน

คณะกรรมการ

ทวนสอบ

1. จํานวนนศ.

ผ่านเกณฑ์การ

ประเมินผล

2. ความพึง

พอใจของนัก

ศึกษต่อ

ประสิทธิภาพ

การสอน

3. ความพึง

พอใจต่อ

ประสิทธิภาพก

สรจัดการเรียน

การสอน

1.นศ.ผ่านเกณฑ์

การประเมินผล 

มากกว่าร้อยละ 60

2. ความพึงพอใจ

ต่อประสิทธิภาพ

การสอนของ

อาจารย์ มากกว่า 

3.5 

3.  ความพึงพอใจ

ต่อประสิทธิภาพ

การจัดการเรียน

การสอน มากกว่า 

3.5

13 มีค.-30

 มิ.ย. 62

- - 250,810 - 1.ค่าปฐมนิเทศฝ่ายการ 4

กลุ่ม*300บ. = 1,200 บ.

2. ค่าปฐมนิเทศหอผู้ป่วย 42

กลุ่ม*300บ. = 12,600 บ.

3.ค่าสอนในคลินิก 84กลุ่ม*

300บ.= 25,200บ.

4. ค่าตอบแทนแหล่งฝึก 99

คน*150 (6สป.) บ.=14,850 

บ.

5. ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์นิเทศ 

240บ.*79วัน*6คน=113,760

 บ.

6. ค่าที่พัก 4000บ.*6คน*3

เดือน = 72,000บ.

7. ค่าเดินทางอาจารย์นิเทศ 

700บ.*8คน*2เที่ยว = 

11,200 บ.

250,810 - - อ.พงศ์พัช

รา
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส รายการเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้
ความสําเร็จ

เป้าหมาย
ความสําเร็จ

11. ปฏิบัติการ

พยาบาลบุคคล

ที่มีปัญสุขภาพ3 

 3(0-12-0)

เพื่อให้ผู้เรียน

เกิดผลลัพธ์การ

เรียนรู้ตาม

กรอบ

มาตรฐาน

คุณวุฒิ

1.จัดทํา มคอ.4

และวิพากษ์ 

มคอ.4

2. ดําเนินการ

จัดการเรียนการ

สอน

3.ประเมินผล

การเรียนรู้

4. พิจารณาผล

การเรียนรู้ผ่าน

คณะกรรมการ

ทวนสอบ

1. จํานวนนศ.

ผ่านเกณฑ์การ

ประเมินผล

2. ความพึง

พอใจของนัก

ศึกษต่อ

ประสิทธิภาพ

การสอน

3. ความพึง

พอใจต่อ

ประสิทธิภาพก

สรจัดการเรียน

การสอน

1.นศ.ผ่านเกณฑ์

การประเมินผล 

มากกว่าร้อยละ 60

2. ความพึงพอใจ

ต่อประสิทธิภาพ

การสอนของ

อาจารย์ มากกว่า 

3.5 

3.  ความพึงพอใจ

ต่อประสิทธิภาพ

การจัดการเรียน

การสอน มากกว่า 

3.5

5 พย.

61-17 มีค.

62

- 353,650 - - 1. ค่าปฐมนิเทศฝ่ายการ 

300บ.*3กลุ่ม=900 บ.

2. ค่าปฐมนิเทศหอผู้ป่วย

 300บ.*45กลุ่ม=13,500

 บ.

3. ค่าตอบแทนแหล่งฝึก 

89คน*150บ. =13,350 

บ.

4. ค่าสอนในคลินิก54

กลุ่ม*300บ.=  16,200 

บ. 

5.ค่าเดินทางอาจารย์ 

15,400บ.

6.ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์ 

172,800  บ. 

7. ค่าที่พักอาจารย์ 

108,000 บ.

8. ค่าศึกษาดูงาน 

13,500บ.

353,650 - - อ.ปภัชญา
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส รายการเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้
ความสําเร็จ

เป้าหมาย
ความสําเร็จ

12. โภชนศาสตร์

 2(2-0-4)

เพื่อให้ผู้เรียน

เกิดผลลัพธ์การ

เรียนรู้ตาม

กรอบ

มาตรฐาน

คุณวุฒิ

1.จัดทํา มคอ.4

และวิพากษ์ 

มคอ.4

2. ดําเนินการ

จัดการเรียนการ

สอน

3.ประเมินผล

การเรียนรู้

4. พิจารณาผล

การเรียนรู้ผ่าน

คณะกรรมการ

ทวนสอบ

1. จํานวนนศ.

ผ่านเกณฑ์การ

ประเมินผล

2. ความพึง

พอใจของนัก

ศึกษต่อ

ประสิทธิภาพ

การสอน

3. ความพึง

พอใจต่อ

ประสิทธิภาพก

สรจัดการเรียน

การสอน

1.นศ.ผ่านเกณฑ์

การประเมินผล 

มากกว่าร้อยละ 60

2. ความพึงพอใจ

ต่อประสิทธิภาพ

การสอนของ

อาจารย์ มากกว่า 

3.5 

3.  ความพึงพอใจ

ต่อประสิทธิภาพ

การจัดการเรียน

การสอน มากกว่า 

3.5

17 ธ.ค  - 7

 เม.ย. 62

- 15,600 - - 1. ค่าสอน 30ชม*400บ.

 = 12,000 บ.

2. ค่าเดินทาง 240บ.*15

ครั้ง =3,600 บ.

15,600 - - อ.ณัฐติพร

13. กายวิภาค

ศาสตร์และ

สรีรวิทยา 1 

3(2-2-5)

เพื่อให้ผู้เรียน

เกิดผลลัพธ์การ

เรียนรู้ตาม

กรอบ

มาตรฐาน

คุณวุฒิ

1.จัดทํา มคอ.4

และวิพากษ์ 

มคอ.4

2. ดําเนินการ

จัดการเรียนการ

สอน

3.ประเมินผล

การเรียนรู้

4. พิจารณาผล

การเรียนรู้ผ่าน

คณะกรรมการ

ทวนสอบ

1. จํานวนนศ.

ผ่านเกณฑ์การ

ประเมินผล

2. ความพึง

พอใจของนัก

ศึกษต่อ

ประสิทธิภาพ

การสอน

3. ความพึง

พอใจต่อ

ประสิทธิภาพก

สรจัดการเรียน

การสอน

1.นศ.ผ่านเกณฑ์

การประเมินผล 

มากกว่าร้อยละ 60

2. ความพึงพอใจ

ต่อประสิทธิภาพ

การสอนของ

อาจารย์ มากกว่า 

3.5 

3.  ความพึงพอใจ

ต่อประสิทธิภาพ

การจัดการเรียน

การสอน มากกว่า 

3.5

6 สค.-25

พย.61

73,280 - - - 1. ค่าสอนทฤษฎี 30

ชม.*400บ.=12,000 บ.

2. ค่าสอนทดลอง 30

ชม.*200บ.*3กลุ่ม*2คน

 = 36,000 บ. 

3. ค่าเดินทางอ.พิเศษ 

240บ.*2คน*15ครั้ง = 

7,200 บ.

4. ค่าศึกษาดูงาน มพ.=

18,000 บ.

73,280 - - อ.วราภรณ์
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส รายการเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้
ความสําเร็จ

เป้าหมาย
ความสําเร็จ

14.กายวิภาค

ศาสตร์และ

สรีรวิทยา 2 

3(2-2-5)

เพื่อให้ผู้เรียน

เกิดผลลัพธ์การ

เรียนรู้ตาม

กรอบ

มาตรฐาน

คุณวุฒิ

1.จัดทํา มคอ.4

และวิพากษ์ 

มคอ.4

2. ดําเนินการ

จัดการเรียนการ

สอน

3.ประเมินผล

การเรียนรู้

4. พิจารณาผล

การเรียนรู้ผ่าน

คณะกรรมการ

ทวนสอบ

1. จํานวนนศ.

ผ่านเกณฑ์การ

ประเมินผล

2. ความพึง

พอใจของนัก

ศึกษต่อ

ประสิทธิภาพ

การสอน

3. ความพึง

พอใจต่อ

ประสิทธิภาพก

สรจัดการเรียน

การสอน

1.นศ.ผ่านเกณฑ์

การประเมินผล 

มากกว่าร้อยละ 60

2. ความพึงพอใจ

ต่อประสิทธิภาพ

การสอนของ

อาจารย์ มากกว่า 

3.5 

3.  ความพึงพอใจ

ต่อประสิทธิภาพ

การจัดการเรียน

การสอน มากกว่า 

3.5

17 ธ.ค. 

61-25พย.

61

- 55,200 - - 1. ค่าสอนทฤษฎี 30

ชม.*400บ.=12,000 บ.

2. ค่าสอนทดลอง 30

ชม.*200บ.*3กลุ่ม*2คน

 = 36,000 บ.

3. ค่าเดินทางอ.พิเศษ 

240บ.*2คน*15ครั้ง = 

7,200 บ.

55,200 - - อ.เปรมฤดี

15.การพยาบาล

ผู้ใหญ2่   2 

(2-0-4)

เพื่อให้ผู้เรียน

เกิดผลลัพธ์การ

เรียนรู้ตาม

กรอบ

มาตรฐาน

คุณวุฒิ

1.จัดทํา มคอ.4

และวิพากษ์ 

มคอ.4

2. ดําเนินการ

จัดการเรียนการ

สอน

3.ประเมินผล

การเรียนรู้

4. พิจารณาผล

การเรียนรู้ผ่าน

คณะกรรมการ

ทวนสอบ

1. จํานวนนศ.

ผ่านเกณฑ์การ

ประเมินผล

2. ความพึง

พอใจของนัก

ศึกษต่อ

ประสิทธิภาพ

การสอน

3. ความพึง

พอใจต่อ

ประสิทธิภาพก

สรจัดการเรียน

การสอน

1.นศ.ผ่านเกณฑ์

การประเมินผล 

มากกว่าร้อยละ 60

2. ความพึงพอใจ

ต่อประสิทธิภาพ

การสอนของ

อาจารย์ มากกว่า 

3.5 

3.  ความพึงพอใจ

ต่อประสิทธิภาพ

การจัดการเรียน

การสอน มากกว่า 

3.5

18มีค.-23 

มิ.ย. 62

- - 4,800 - 1. ค่าตอบแทนการสอน

6ชม.*400บ. = 2,400 บ.

 

2. ค่าเดินทางอ.พิเศษ 

800บ.*3ครั้ง = 2,400 บ.

4,800 - - อ.สมัยพร



52 

1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส รายการเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้
ความสําเร็จ

เป้าหมาย
ความสําเร็จ

16.การพยาบาล

ผู้สูงอายุ 1    2 

(2-0-4)

เพื่อให้ผู้เรียน

เกิดผลลัพธ์การ

เรียนรู้ตาม

กรอบ

มาตรฐาน

คุณวุฒิ

1.จัดทํา มคอ.4

และวิพากษ์ 

มคอ.4

2. ดําเนินการ

จัดการเรียนการ

สอน

3.ประเมินผล

การเรียนรู้

4. พิจารณาผล

การเรียนรู้ผ่าน

คณะกรรมการ

ทวนสอบ

1. จํานวนนศ.

ผ่านเกณฑ์การ

ประเมินผล

2. ความพึง

พอใจของนัก

ศึกษต่อ

ประสิทธิภาพ

การสอน

3. ความพึง

พอใจต่อ

ประสิทธิภาพก

สรจัดการเรียน

การสอน

1.นศ.ผ่านเกณฑ์

การประเมินผล 

มากกว่าร้อยละ 60

2. ความพึงพอใจ

ต่อประสิทธิภาพ

การสอนของ

อาจารย์ มากกว่า 

3.5 

3.  ความพึงพอใจ

ต่อประสิทธิภาพ

การจัดการเรียน

การสอน มากกว่า 

3.5

29 พ.ย. 61

 .-3 มี.ค. 62

- 1,600 - - 1 ค่าตอบแทนการสอน4

ชม.*400บ. = 1,600 บ.

1,600 - - อ.สิริสุดา

17. การ

พัฒนาการคิด

อย่างเป็นระบบ

เพื่อให้ผู้เรียน

เกิดผลลัพธ์การ

เรียนรู้ตาม

กรอบ

มาตรฐาน

คุณวุฒิ

1.จัดทํา มคอ.4

และวิพากษ์ 

มคอ.4

2. ดําเนินการ

จัดการเรียนการ

สอน

3.ประเมินผล

การเรียนรู้

4. พิจารณาผล

การเรียนรู้ผ่าน

คณะกรรมการ

ทวนสอบ

1. จํานวนนศ.

ผ่านเกณฑ์การ

ประเมินผล

2. ความพึง

พอใจของนัก

ศึกษต่อ

ประสิทธิภาพ

การสอน

3. ความพึง

พอใจต่อ

ประสิทธิภาพก

สรจัดการเรียน

การสอน

1.นศ.ผ่านเกณฑ์

การประเมินผล 

มากกว่าร้อยละ 60

2. ความพึงพอใจ

ต่อประสิทธิภาพ

การสอนของ

อาจารย์ มากกว่า 

3.5 

3.  ความพึงพอใจ

ต่อประสิทธิภาพ

การจัดการเรียน

การสอน มากกว่า 

3.5

6 ส.ค. - 25

 พ.ย. 61

19,872 - - - 1. ค่าสอนทฤษฎี 30ชม*

400บ.=12,000 บ.

2. ค่าเดินทางอ.พิเศษ 

7,872 บ.

19,872 - - อ.ชลธิมา
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส รายการเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้
ความสําเร็จ

เป้าหมาย
ความสําเร็จ

18. การพยาบาล

เด็กและวัยรุ่น 

3(3-0-6)

เพื่อให้ผู้เรียน

เกิดผลลัพธ์การ

เรียนรู้ตาม

กรอบ

มาตรฐาน

คุณวุฒิ

1.จัดทํา มคอ.4

และวิพากษ์ 

มคอ.4

2. ดําเนินการ

จัดการเรียนการ

สอน

3.ประเมินผล

การเรียนรู้

4. พิจารณาผล

การเรียนรู้ผ่าน

คณะกรรมการ

ทวนสอบ

1. จํานวนนศ.

ผ่านเกณฑ์การ

ประเมินผล

2. ความพึงพอใจ

ของนักศึกษต่อ

ประสิทธิภาพ

การสอน

3. ความพึงพอใจ

ต่อ

ประสิทธิภาพก

สรจัดการเรียน

การสอน

1.นศ.ผ่านเกณฑ์การ

ประเมินผล มากกว่า

ร้อยละ 60

2. ความพึงพอใจต่อ

ประสิทธิภาพการ

สอนของอาจารย์ 

มากกว่า 3.5 

3.  ความพึงพอใจต่อ

ประสิทธิภาพการ

จดัการเรยีนการสอน 

มากกว่า 3.5

18 มี.ค.- 

23 มิ.ย. 62

- - - 1,600 1. ค่าทฤษฎี 4ชม.*400 

บ. = 1,600 บาท

1,600 - - อ.สุทธินี

19. ปฏิบัติการ

พยาบาลผู้ใหญ่ 1

เพื่อให้ผู้เรียน

เกิดผลลัพธ์การ

เรียนรู้ตาม

กรอบ

มาตรฐาน

คุณวุฒิ

1.จัดทํา มคอ.4

และวิพากษ์ 

มคอ.4

2. ดําเนินการ

จัดการเรียนการ

สอน

3.ประเมินผล

การเรียนรู้

4. พิจารณาผล

การเรียนรู้ผ่าน

คณะกรรมการ

ทวนสอบ

1. จํานวนนศ.

ผ่านเกณฑ์การ

ประเมินผล

2. ความพึง

พอใจของนัก

ศึกษต่อ

ประสิทธิภาพ

การสอน

3. ความพึง

พอใจต่อ

ประสิทธิภาพก

สรจัดการเรียน

การสอน

1.นศ.ผ่านเกณฑ์

การประเมินผล 

มากกว่าร้อยละ 60

2. ความพึงพอใจ

ต่อประสิทธิภาพ

การสอนของ

อาจารย์ มากกว่า 

3.5 

3.  ความพึงพอใจ

ต่อประสิทธิภาพ

การจัดการเรียน

การสอน มากกว่า 

3.5

30 กค-30

กค.62

- - - 36,600 1.ค่าปฐมนิเทศ=900

2.ค่าปฐมนิเทศหอผู้ป่วย 

24*300บ.=7,200 บ.

3.ค่าสอนในคลินิก 24*

600บ.=14,400 บ.

5.ค่าตอบแทนแหล่งฝึก 

92*75=6,900 บ.

6.ค่าศึกษาดูงาน 24*

300=7,200 บ.

36,600 - - ดร.กฤต

พัทธ์
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส รายการเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้
ความสําเร็จ

เป้าหมาย
ความสําเร็จ

20. ปฏิบัติการ

พยาบาลเด็ก 1

เพื่อให้ผู้เรียน

เกิดผลลัพธ์การ

เรียนรู้ตาม

กรอบ

มาตรฐาน

คุณวุฒิ

1.จัดทํา มคอ.4

และวิพากษ์ 

มคอ.4

2. ดําเนินการ

จัดการเรียนการ

สอน

3.ประเมินผล

การเรียนรู้

4. พิจารณาผล

การเรียนรู้ผ่าน

คณะกรรมการ

ทวนสอบ

1. จํานวนนศ.

ผ่านเกณฑ์การ

ประเมินผล

2. ความพึง

พอใจของนัก

ศึกษต่อ

ประสิทธิภาพ

การสอน

3. ความพึง

พอใจต่อ

ประสิทธิภาพก

สรจัดการเรียน

การสอน

1.นศ.ผ่านเกณฑ์

การประเมินผล 

มากกว่าร้อยละ 60

2. ความพึงพอใจ

ต่อประสิทธิภาพ

การสอนของ

อาจารย์ มากกว่า 

3.5 

3.  ความพึงพอใจ

ต่อประสิทธิภาพ

การจัดการเรียน

การสอน มากกว่า 

3.5

30 กค-30

กค.62

- - - 29,400 1.ค่าปฐมนิเทศ=900

2.ค่าปฐมนิเทศหอผู้ป่วย 

24กลุ่ม*300บ.=7,200 บ.

3.ค่าสอนในคลินิก 24

กลุ่ม*600บ.=14,400 บ.

5.ค่าตอบแทนแหฃ่งฝึก 

92*75=6,900 บ.

29,400 - - อ.สุรางคนา

21.ปฏิบัติการ

ผู้สูงอายุ

เพื่อให้ผู้เรียน

เกิดผลลัพธ์การ

เรียนรู้ตาม

กรอบ

มาตรฐาน

คุณวุฒิ

1.จัดทํา มคอ.4

และวิพากษ์ 

มคอ.4

2. ดําเนินการ

จัดการเรียนการ

สอน

3.ประเมินผล

การเรียนรู้

4. พิจารณาผล

การเรียนรู้ผ่าน

คณะกรรมการ

ทวนสอบ

1. จํานวนนศ.

ผ่านเกณฑ์การ

ประเมินผล

2. ความพึงพอใจ

ของนักศึกษต่อ

ประสิทธิภาพ

การสอน

3. ความพึงพอใจ

ต่อ

ประสิทธิภาพก

สรจัดการเรียน

การสอน

1.นศ.ผ่านเกณฑ์การ

ประเมินผล มากกว่า

ร้อยละ 60

2. ความพึงพอใจต่อ

ประสิทธิภาพการ

สอนของอาจารย์ 

มากกว่า 3.5 

3.  ความพึงพอใจต่อ

ประสิทธิภาพการ

จดัการเรยีนการสอน 

มากกว่า 3.5

30 กค-30

กค.62

- - - 29,400 1.ค่าปฐมนิเทศ=900

2.ค่าปฐมนิเทศหอผู้ป่วย 

24กลุ่ม*300บ.=7,200 บ.

3.ค่าสอนในคลินิก 24

กลุ่ม*600บ=14,400 บ.

5.ค่าตอบแทนแหล่งฝึก 

92*75=6,900 บ.

29,400 - - อ.สิริสุดา

164,227 523,970 255,610 155,275 1,099,082รวมงบประมาณแผนประจํากลุ่มการสอน 4  (วิชาการ) 



55 

1. แผนปฏิบัติงานที่ตอบสนองกลยุทธ์
พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนด้านสุขภาพเพื่อรองรับระบบสุขภาพของประเทศและชุมชนภาคเหนือ

เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

ตัวชี้วัดความสําเร็จของเป้าประสงค์
1. ร้อยละของนักศึกษาสอบผ่านเพื่อรับใบประกอบวิชาชีพทางการพยาบาลและผดุงครรภ์ในครั้งแรก เท่ากับร้อยละ 85

2. จํานวนเครือข่ายสถาบันต่างประเทศ อย่างน้อย 2 สถาบัน

กลยุทธ์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งด้านการผลิตร่วมกับเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ

ตัวชี้วัดความสําเร็จของกลยุทธ์
1. จํานวนผลงานของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลด้านวิชาการ/วิจัย/นวัตกรรม (ระดับชาติ/นานาชาติ 1 ผลงาน เครือข่าย/จังหวัด 4 ผลงาน) 

2. ร้อยละของนักศึกษาพยาบาลที่เป็นคนดี เก่ง มีความสุข เท่ากับร้อยละ 100

แผนงานที่ 3 เสริมสร้างคุณภาพนักศึกษาให้เป็นคนดี มีจิตบริการการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนงาน
1.ร้อยละของนักศึกษาที่มีจิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ มากกว่าร้อยละ 80

วิธีประเมินความสําเร็จ ประเมินตามตัวชี้วัดความสําเร็จเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษาหรือปีงบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม จํานวนโครงการ 1 โครงการ 

แผนปฏิบัติการของฝ่ายกิจการนักศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 1 บัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพ ขยายความร่วมมือด้านการผลิตและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับชุมชนและองค์กรภายนอก ทั้งในและต่างประเทศ
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ
1. โครงการ

เสริมสร้าง

สมรรถนะ

นักศึกษากับสห

วิชาชีพ

กลุ่มเป้าหมาย 

390 คน

1.นักศึกษา

วิทยาลัย

พยาบาลบรม

ราชชนนี พะเยา 

จํานวน 355 คน

2.นักศึกษาสห

วิชาชีพอื่น 

จํานวน30 คน

3.อาจารย์

เจ้าหน้าที่ 5 คน

1. เพื่อสร้าง

เครือข่ายการ

ทํางาน

ร่วมกับสห

สาขาวิชาชีพ

2. เพื่อพัฒนา

ทักษะ IPE

3. เพื่อบูรณา

การความรู้สู่

การปฏิบัติ

1.ประชุม

แลกเปลี่ยน

ความรู้กับ

นักศึกษาสห

วิชาชีพอื่นๆ 

จํานวน 2 ครั้ง

2. เข้าค่าย

อาสาพัฒนา

ชุมชน ทั้ง

ด้านสุขภาพ

และคุณภาพ

ชีวิต

1. จํานวนสหสาขา

วิชาชีพที่เข้าร่วมโครงการ

2. ร้อยละของนักศึกษา

ที่ถอดบทเรียนการเรียนรู้

เรื่องความร่วมมือ ความ

สามัคคี และการ

แลกเปลี่ยนระหว่างสห

สาขาวิชาชีพ

3. ร้อยละของนักศีกษา

ที่ถอดบทเรียนการเรียนรู้

เรื่องการบูรณาการ

ความรู้ระหว่างสขสาขา

วิชาชีพ

4. ร้อยละของนักศึกษา

ที่มีความฉลาดทาง

อารมณ์ (ด้านดี ด้านเก่ง

 ด้านมีความสุข ) อยู่ใน

เกณท์ปกติ 

1. ≥ 2 

สาขาวิชาชีพ

2. ≥80% 

3. ≥80%

4. ≥80%

 

ประชุม

ครั้งที่ 1 

วันที่ 25 

พฤษภาคม

 2562

ประชุม

ครั้งที่ 2 

วันที่ 22 

มิถุนายน 

2562

วันทํา

กิจกรรม 

วันที่ 5 -7 

กรกฏาคม 

2562

 -     - 13,246 65,500 กิจกรรมประชุม
1)ค่าอาหารว่าง 150 คน*25บ*2 มื้อ 7,500

 บ.

2)ค่าวัสดุ 946 บ.

- กระดาษ A4 (สีขาว) 5 รีม*98บ.=490 บ.

- กระดาษบรู๊ฟ 100 แผ่น*3บ.=300 บ.

- ปากกาเคมี 12 ด้าม*13 บ.=156 บ.

รวม 8,446 บ.

กิจกรรมออกค่ายใช้เงิน 

1)ค่าอาหารว่าง 150 คน*25บ*4 มื้อ15,000

 บ.

2)ค่าอาหาร 150 คน*50*6 มื้อ= 45,000 

 บ.

3)ค่าวิทยากร 8 ชั่วโมง* 600 บ= 4,800 บ

4)ค่ายานพาหนะ 150*30 (ไป-กลับ) =

4,500 บ.

5)ค่าวัสดุ 1000 บ.

- ไม้กวาดดอกหญ้า 5 ด้าม*50 บ.=250 บ.

- ไม้กวาดทางมะพร้าว 5 ด้าม*75=375 บ.

- น้ํายาล้างห้องน้ํา 5 ขวด*40=200 บ.

- แปรงขัดห้องน้ํา 5 อัน*30=150 บ.รวม
เงิน 70,300 บ.

- 78,746 - ดร.นันทิกา 

อนันต์

ชัยพัทธนา

อ.ดลฤดี

เพชรขว้าง

- - 13,246 65,500 - 78,746 -

แผนงานที ่3 เสริมสร้างคุณภาพนักศึกษาให้เป็นคนดี มีจิตบริการ การดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 บัณฑิตพยาบาลมีคุณภาพ ขยายความร่วมมือด้านการผลิตและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับชุมชนและองค์กรภายนอกทั้งในและต่างประเทศ
เป้าประสงค ์1 บัณทิตพยาบาลมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
 KPI.1 ร้อยละของนักศึกษาสอบผ่านเพื่อรับใบประกอบวิชาชีพทางการพยาบาลและผดุงครรภ์ในครั้งแรก(ร้อยละ85)

กลยุทธ์ที ่1 สร้างความเข้มแข็งด้านการผลิตร่วมกับเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ 

 KPI 9 ร้อยละของนักศึกษาพยาบาลที่เป็นคน ดี เก่ง มีความสุข (ร้อยละ 100)

รวมงบประมาณแผนงานที่ 3

 PI ร้อยละนักศึกษาที่มีจิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ (> ร้อยละ 80)

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้ความสําเร็จ เป้าหมาย
ความสําเร็จ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส

รายการ
หมวดงบประมาณ

ac62-stg1-p3-1
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ
1. โครงการ

พัฒนา

ความสามารถ

ด้าน

ศิลปวัฒนธรรม

กลุ่มเป้าหมาย 

100 คน 

1)นักศึกษา 

จํานวน 100 คน

1.เพื่อเป็นการ

อนุรักษ์และทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรม

ไทย

2. เพื่อเผยแพร่

ศิลปวัฒนธรรมไทย

ต่อหน้าสาธารณชน

1. พัฒนาความสามารถด้าน

ศิลปวัฒนธรรม เช่น ดนตรี

พื้นเมือง ฟ้อนรํา ตีกลอง

สะบัดชัย โดยเชิญวิทยากรมา

ให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฏี และ

ปฏิบัติ

2. สนับสนุนให้นักศึกษามีการ

เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ทั้งใน

และนอกสถาบัน เช่น รํา

บวงสรวงพ่อขุนงาํเมือง

1. มีชุดการแสดง

ประจําของ

วิทยาลัย

2. จํานวนครั้ง

ของการเผยแพร่

วัฒนธรรมไทย

ต่อหน้า

สาธารณชน 

อย่างน้อย 2 ครั้ง

1. ≥ 1ชุด

2. ≥ 2 ครั้ง

ต.ค.61 - 

ธ.ค.61

10,000 - - - 1)ค่าวิทยากร 400

 บาท/ชม. จํานวน

 25 ชม. 

รวมเงิน 10,000 

บาท 

- 10,000 - อ.ดลฤดี 

เพชรขว้าง

2. ภูมิปัญญาไทย

 ใส่ใจสุขภาพ

กลุ่มเป้าหมาย 

100 คน 

1)นักศึกษา 

จํานวน 92 คน

2) อาจารย์ 8 คน

1. เพื่อเป็นการอนุรักษ์

และทํานบุํารุง

ศิลปวัฒนธรรมไทย

2.พัฒนาคุณลักษณะ

บัณฑิตที่พึงประสงค์

ตาม TQF และพัฒนา

ศกัยภาพทักษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

 และอตัลักษณ์ของ

นกัศกึษา 

3.เพื่อบูรณาการ ทํานุ

บํารุงศลิปะและ

วัฒนธรรมและภมูิ

ปัญญาไทยมาใช้ในการ

จดัการเรียนการสอน

และการสร้างเสริม

สุขภาพ 

1.จัดกิจกรรมบูรณาการงาน

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับ

เรียนการสอนวชิาการ

พยาบาลมารดาทารกและ

การผดุงครรภ์1และการสรา้ง

เสริมสุขภาพโดยใช้ภมูิ

ปัญญาไทย

รายละเอียดกจิกรรม

1. จัดนิทรรศการให้ความรู้

ในการดูแลสุขภาพกบั

มารดาระยะตั้งครรภ์ ระยะ

คลอด และระยะหลังคลอด 

โดยใช้ภูมิปัญญาไทย

2. แลกเปลี่ยนภูมิปัญญาใน

การดูแลสุขภาพกับปราชณ์

ชาวบ้าน

1. จํานวนถอด

บทเรียนการเกิด

ประโยชน์และ

สร้างคุณค่า

2. คะแนนเฉลี่ย

การส่งเสริมการ

เรียนรู้ตามกรอบ

TQFและพฒันา

ศักยภาพทักษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษที่

 21 และอัตลักษณ์

ของนักศึกษา

3. มีการบูรณาการ

ทํานุกับการเรียน

การสอนและการ

สรา้งเสรมิสุขภาพ

1.  1 เล่ม

2.≥  3.51

3..มีการบูร

ณาการกับ

พันธกิจอื่น

อย่างน้อย 1

 พันธกิจ

มี.ค. -มิ.ย.

62

- - 18,500 - 1) ค่าวัสด1ุ0,000

 บาท(ค่าอุปกรณ์

จัดนิทรรศการ

จํานวน 10 กลุ่มๆ

ละ1000บาท)

2) ค่าอาหาร 50

บาท*100คน เป็น

เงิน5,000 บาท

3) ค่าอาหารว่าง 

50*25เป็นเงิน 

2,500 บาท

4) ค่าเหมาบริการ

ถ่ายเอกสาร 1000

 บาท

รวมเงิน 18500

- 18,500 - อ.ดลฤดี 

เพชรขว้าง

ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส
รายการ

หมวดเงิน

แผนงานประจํา งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้ความสําเร็จ เป้าหมาย

ความสําเร็จ

ระยะเวลา
ดําเนิน
การ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน
ผู้รับผิด
ชอบ

std62-cul-1

std62-cul-2
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ
ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส

รายการ
หมวดเงินโครงการ/

กลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้ความสําเร็จ เป้าหมาย
ความสําเร็จ

ระยะเวลา
ดําเนิน
การ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน
ผู้รับผิด
ชอบ

3. ดูแลสุขภาพ

ด้วยสมุนไพร

พื้นบ้าน

กลุ่มเป้าหมาย 

100 คน 

1)นักศึกษา 

จํานวน 92 คน

2) อาจารย์ 8 คน

1. เพื่อเป็นการ

อนุรักษ์และทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรม

ไทย

2.พัฒนา

คุณลักษณะบัณฑิต

ที่พึงประสงค์ตาม 

TQF และพัฒนา

ศักยภาพทักษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 

21 และอัตลักษณ์

ของนักศึกษา 

3.เพื่อบูรณาการ 

ทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญาไทยมาใช้ใน

การจัดการเรียนการ

สอนและการสร้าง

เสริมสุขภาพ 

1.จัดกิจกรรมบูรณาการ

งานทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมกับเรียน

การสอนวิชาพืชสมุนไพร

และการสร้างเสริม

สุขภาพโดยใช้ภูมิปัญญา

ไทย

รายละเอียดกิจกรรม

1. จัดนิทรรศการให้

ความรู้กับผู้รับบริการ

โรงพยาบาลแม่ใจ

2. จัดทํานวัตกรรมการ

ดูแลสุขภาพ ด้วยภูมิ

ปัญญาพื้นบ้าน

1. จํานวนถอด

บทเรียนการ

เกิดประโยชน์

และสร้างคุณค่า

2. คะแนนเฉลี่ย

การส่งเสริมการ

เรียนรู้ตาม

กรอบTQFและ

พัฒนา

ศักยภาพทักษะ

การเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21 

และอัตลักษณ์

ของนักศึกษา

3. มีการบูรณา

การทํานุกับการ

เรียนการสอน

และการสร้าง

เสริมสุขภาพ

1.  1 เล่ม

2.≥  3.51

3..มีการบูร

ณาการกับ

พันธกิจอื่น

อย่างน้อย 1

 พันธกิจ

ต.ค. -พ.ย.

61

5,000 - - - 1) ค่าจ้างเหมารถ 

40 บาท *100 คน

 = 4000 บาท

2) ค่าวัสดุ 1000 

บาท (ค่าวัสดุและ

อุปกรณ์สําหรับ

นวัตกรรมการดูแล

สุขภาพ ด้วยภูมิ

ปัญญาพื้นบ้าน)

- 5,000 - อ.สุภา

ภรณ์ นัน

ตาstd62-cul-3
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ
ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส

รายการ
หมวดเงินโครงการ/

กลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้ความสําเร็จ เป้าหมาย
ความสําเร็จ

ระยะเวลา
ดําเนิน
การ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน
ผู้รับผิด
ชอบ

4. โครงการ

พัฒนาคุณธรรม

จริยธรรมและ

เจตคติที่ดีต่อ

วิชาชีพพยาบาล

 1. เพื่อพัฒนาทักษะ

ทางความคิด สร้าง

ภูมิคุ้มกันทางร่างกาย

และจติใจ 

 2. เพื่อให้มีแนวทางใน

การพัฒนาศักยภาพของ

ตนและนําไปใช้

แก้ปัญหาในการทํางาน 

 3. เพื่อส่งเสริมการ

เรียนรู้ตามกรอบ TQF

และพฒันาศักยภาพ

ทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21 และอัต

ลักษณ์ของนักศึกษา

1. คะแนนเฉลี่ย

การส่งเสริมการ

เรียนรู้ตามกรอบ

 TQFและพัฒนา

ศักยภาพทักษะ

การเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21 

และอัตลักษณ์

ของนักศึกษา 

2. จํานวนถอด

บทเรียนการเกิด

ประโยชน์และ

สร้างคุณค่า

1.≥  3.51 

 2. 1 เล่ม

ดร.นันทิ

กา 

อนันต์

ชัยพัทธนา

กลุ่มเป้าหมาย 

103 คน น.ศ ป ี

1 รุ่น 30

1)นักศึกษา 

จํานวน 100 คน

2) อาจารย์ 

จํานวน 3 คน

ปฎิบัติธรรมนักศึกษาปี 1

 รุ่น 30

1. ถือศีล 8 

2. ปฏิบัติธรรม 

3. ฟังธรรม

4. กินเจ

26-28 

กรกฎาคม 

62

- - - 70,950 1) ค่าอาหาร 103 

คน*60บ.*4มื้อ =

24,720 บาท

2) ค่าอาหารว่าง 103

 คน*25บ.*6มื้อ= 

15,450บาท

3) ค่ายานพาหนะ 

103*60=  6,180 บาท

4) ค่าวิทยากร= 

18,600 บาท 

5) ค่าบํารุง

สาธารณูปโภค= 

6,000 บาท

รวมเงิน 70,950 บาท

- 70,950 -

std62-cul-4
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ
ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส

รายการ
หมวดเงินโครงการ/

กลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้ความสําเร็จ เป้าหมาย
ความสําเร็จ

ระยะเวลา
ดําเนิน
การ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน
ผู้รับผิด
ชอบ

กลุ่มเป้าหมาย 

166 คน น.ศ ป ี

1 รุ่น 29

1)นักศึกษา 

จํานวน 163 คน

2) อาจารย์ 

จํานวน 3 คน

ปฎิบัติธรรมนักศึกษาปี 1

 รุ่น 29

1. ถือศีล 8 

2. ปฏิบัติธรรม 

3. ฟังธรรม

4. กินเจ

2-4 

พฤศจิกายน

 2561

99,300 - - - 1) ค่าอาหาร 166 

คน*60บ.*4มื้อ =

39,840 บาท

2) ค่าอาหารว่าง 

166 คน*25บ.*6

มื้อ= 24,900 บาท

3) ค่ายานพาหนะ 

166*60=  9,960 

บาท

4) ค่าวิทยากร= 

18,600 บาท 

5) ค่าบํารุง

สาธารณูปโภค= 

6,000 บาท

รวมเงิน 99,300

- 99,300 -

กลุ่มเป้าหมาย 

95 คน น.ศ ปี 2 

 รุ่น 28

1)นักศึกษา 

จํานวน 92 คน

2) อาจารย์ 

จํานวน 3 คน

ปฎิบัติธรรมนักศึกษาปี 2

 รุ่น 28

1.ถือศีล 8 

2. ปฏิบัติธรรม 

3. ฟังธรรม

7-9 

มิถุนายน 62

- - 54,850 - 1) ค่าอาหาร 95 

คน*50บ.*4มื้อ =

19,900

2) ค่าอาหารว่าง 95

 คน*25บ.*6มื้อ= 

14,250 บาท

3) ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง

 =  3,000 บ

4) ค่าวิทยากร= 

18,600 บาท 

รวมเงิน 54,850

- 54,850 -
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ
ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส

รายการ
หมวดเงินโครงการ/

กลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้ความสําเร็จ เป้าหมาย
ความสําเร็จ

ระยะเวลา
ดําเนิน
การ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน
ผู้รับผิด
ชอบ

กลุ่มเป้าหมาย 

102 คน น.ศ ป ี

3  รุ่น 27 (ปี

การศึกษา 2561)

1)นักศึกษา 

จํานวน 99 คน

2) อาจารย์ 

จํานวน 3 คน

ปฎิบัติธรรมนักศึกษาปี 3

 รุ่น 27

1.ถือศีล 8 

2. ปฏิบัติธรรม 

3. ฟังธรรม

25-27 

มกราคม 62

- - - 59,300 1) ค่าอาหาร 102 

คน*50บ.*4มื้อ =

20,400

2) ค่าอาหารว่าง 

102 คน*25บ.*6

มื้อ= 15,300 บาท

3) ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง

 =  5,000 บ

4) ค่าวิทยากร= 

18,600 บาท 

รวมเงิน 59,300

- 59,300 -

กลุ่มเป้าหมาย 

102 คน น.ศ ป ี

4  รุ่น 27 (ปี

การศึกษา 2562)

1)นักศึกษา 

จํานวน 99 คน

2) อาจารย์ 

จํานวน 3 คน

ปฎิบัติธรรมนักศึกษาปี 4

 รุ่น 27

1.ถือศีล 8 

2. ปฏิบัติธรรม 

3. ฟังธรรม

4. กินเจ

10-11 

สิงหาคม 62

- - - 70,500 1) ค่าอาหาร 102 

คน*60บ.*4มื้อ =

24,480 บาท

2) ค่าอาหารว่าง 

102 คน*25บ.*6

มื้อ= 15,300 บาท

3) ค่ายานพาหนะ 

102*60=  6,120 

บาท

4) ค่าวิทยากร= 

18,600 บาท 

5) ค่าบํารุง

สาธารณูปโภค= 

6,000 บาท

รวมเงิน 70,500 บาท

- 70,500 -
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ
ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส

รายการ
หมวดเงินโครงการ/

กลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้ความสําเร็จ เป้าหมาย
ความสําเร็จ

ระยะเวลา
ดําเนิน
การ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน
ผู้รับผิด
ชอบ

5. โครงการไหว้

ครู

กลุ่มเป้าหมาย 

500 คน 

1)นักศึกษา  443

 คน 

2)อาจารย์

เจ้าหน้าที่ 52 

คน 

3) ศิษย์เก่า 5 คน

1. เพื่อสืบสาน

ศิลปวัฒนธรรมอันดี

งามของชาติ

1.พิธีทําบุญอาจารย์ใหญ่ 

 2.พิธี

บายศรีสู่ขวัญ 3. พิธีสงฆ์ 

 4.พิธีไหว้

1. ร้อยละ

นักศึกษามีส่วน

ร่วมในการ

อนุรักษ์

ศิลปวัฒนธรรม

ของชาติ 

2. จํานวนถอด

บทเรียนการ

เกิดประโยชน์

และสร้างคุณค่า

1. อย่าง

น้อยร้อยละ 

80   2. 1 

เล่ม

ส.ค.-62 - - - 15,950 1) ค่าอาหารว่าง 50 

คน*35บ. 1750บาท

2) ค่าอาหารกลางวัน 

50 คน*100 บาท 

5,000  บาท

3) ค่าตอบแทน

พระสงฆ์ 14 รูป*300

บาท 4,200 บาท

4) ค่าวัสดุ 5000 บาท 

-ค่าป้ายไวนิล 1ป้าย*

500บาท=500

-ดอกไม้สดแต่งเวที 

3000

-เทียนไนติงเกล 4ห่อ*

50บาท=200

-ค่าทําบายศรี 1000

รวมทั้งโครงการ 15950

- 15,950 - อ.ดลฤดี 

เพชรขว้าง

6. สระเกล้าดําหัว 

กลุ่มเป้าหมาย 

500 คน 

1)นักศึกษา  443

 คน 

2)อาจารย์

เจ้าหน้าที่ 52 คน

 3) ศิษย์เก่า 5 คน

1. เพื่อสืบสาน

ศิลปวัฒนธรรมอันดี

งามของชาติ

1.จัดพิธีรดน้ําดําหัว

ผู้อํานวยการ อดีต

ผู้อํานวยการและอาจารย์

เจ้าหน้าที่

1. ร้อยละ

นักศึกษามีส่วนร่วม

ในการอนุรักษ์

ศิลปวัฒนธรรม

ของชาติ 

2. จํานวนถอด

บทเรียนการเกิด

ประโยชน์และ

สร้างคุณค่า

1. อย่าง

น้อยร้อยละ 

80   2. 1 

เล่ม

เม.ย 62 - - 3,300 - 1) ค่าวัสดุ 500 บาท

-ค่าป้ายไวนิล 1

ป้าย*500=500

2)ค่าอาหารว่าง 35

บาท*80คน=2800

รวมทั้งโครงการ 

3300

- 3,300 - อ.ดลฤดี 

เพชรขว้าง

114,300 - 76,650 216,700 - 407,650 -รวมงบประมาณทํานุบํารุงฯ

std62-cul-5

std62-cul-6
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ

1.โครงการ

เตรียมความ

พร้อมก่อน

สําเร็จการศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย 

100คน

1)นักศึกษาชั้น

ปีที่ 4 จํานวน 

89 คน

2)อาจารย์ 11 

คน

1. เพื่อพัฒนาความฉลาด

ทางอารมณ์ของนักศึกษา

2.เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้

ตามกรอบ TQFและ

พัฒนาศักยภาพทักษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

และอัตลักษณ์ของนักศึกษา

3.เพื่อเสริมสร้างความ

ผูกพันและสัมพันธภาพที่

ดีระหว่างนักศึกษา 

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ของ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราช

ชนนี พะเยา

1. จัดอบรมเพื่อ

เตรียมความ

พร้องก่อน

สําเร็จการศึกษา

2. จัดพิธีสําเร็จ

การศึกษา

1.  คะแนน

เฉลี่ยการ

ส่งเสริมการ

เรียนรู้ตาม

กรอบ TQF

และพัฒนา

ศักยภาพ

ทักษะการ

เรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21 

และอัตลักษณ์

ของนักศึกษา

2.จํานวนถอด

บทเรียนการ

เกิดประโยชน์

และสร้างคุณค่า

1..≥  3.51 

 

2. 1 เล่ม 

พ.ค.-62 - - 93,800 - 1) ค่าตอบแทน

วิทยากรจํานวน

จํานวน 9วันๆละ 7 

ชม. 63 ชั่วโมง ๆ ละ 

600 บาท= 37,800 

2)ค่าเดินทางวิทยากร 

 เป็นเงิน 2,000 

-ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง 

3,000

3) ค่าจ้างเหมาบริการ

ถ่ายเอกสาร 1,000

4) ค่าตกแต่งสถานที่ 

10,000 

5) ค่าอาหารว่าง 

จํานวน 100 คน * 25

บาท* 10 มื้อ 25,000 

6) ค่าวัสดุ 15,000 

บาท 

-ค่าป้ายไวนิล1ป้าย 

500 บาท

-ค่าอปุกรณ์ซุ้ม 

10,000 (จํานวน5ซุ้ม)

รวมโครงการ 93,800

- 93,800 - ดร.นันทิกา

 อนันต์

ชัยพัทธนา

ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส
รายการ

หมวดเงิน

แผนงานประจํา งานพัฒนานักศึกษา

โครงการ/
กิจกรรม วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้

ความสําเร็จ

เป้าหมาย
ความสําเร็จ

ของ
โครงการ

ระยะเวลา
ดําเนิน
การ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบ

std62-dev-1
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ

ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส
รายการ

หมวดเงินโครงการ/
กิจกรรม วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้

ความสําเร็จ

เป้าหมาย
ความสําเร็จ

ของ
โครงการ

ระยะเวลา
ดําเนิน
การ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบ

2. โครงการกีฬา

เชื่อมสัมพันธ ์

ครอบครัวรั้วร่ม

สัก

กลุ่มเป้าหมาย 

500 คน

1)นักศึกษา 

จํานวน 443 คน

2)อาจารย์และ

เจ้าหน้าที่ 57 คน

1. เพื่อเสริมสร้างความ

ผูกพันและสัมพันธภาพที่

ดีระหว่างนักศึกษา 

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่

2.เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้

ตามกรอบ TQFและ

พัฒนาศักยภาพทักษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

และอัตลักษณ์ของนักศึกษา

1.แข่งกีฬา

ภายในสถาบัน

1.จํานวนถอด

บทเรียนการ

เกิดประโยชน์

และสร้าง

คุณค่า 

2.คะแนน

เฉลี่ยการ

ส่งเสริมการ

เรียนรู้ตาม

กรอบ TQF

และพัฒนา

ศักยภาพ

ทักษะการ

เรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21 

และอัตลักษณ์

ของนักศึกษา

1. 1 เล่ม 

 2.  ≥  3.51

1-6 

ตุลาคม 

2561

- 75,000 - - 1) ค่าอาหาร 500 

คน*50บ.*2 มื้อ 

50,000 บาท

2) ค่าอาหารว่าง 500

 คน*25บ.*2มื้อ 

25,000 บาท

รวมเงินโครงการ 

75,000

- 75,000 - อ.สุภาภรณ์

 นันตา
std62-dev-2
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ

ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส
รายการ

หมวดเงินโครงการ/
กิจกรรม วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้

ความสําเร็จ

เป้าหมาย
ความสําเร็จ

ของ
โครงการ

ระยะเวลา
ดําเนิน
การ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบ

3.โครงการ

พัฒนาบัณฑิตที่

พึงประสงค์ผ่าน

กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย 

450 คน 

1)นักศึกษา 

จํานวน 443 คน

 2) 

อาจารย์

เจ้าหน้าที่ 7 คน

1. เพื่อส่งเสริมการสร้าง

นวัตกรรมทางการ

พยาบาลของนักศึกษา

2.เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้

ตามกรอบ TQFและ

พัฒนาศักยภาพทักษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

และอัตลักษณ์ของนักศึกษา

1.จัดประกวด

นวัตกรรม

ทางการ

พยาบาลของ

นักศึกษาทั้ง 6 

ชมรม       2.

แลกเปลี่ยน

เรียนรู้ภายใน

ชมรมและนอก

ชมรม

1. จํานวน

นวัตกรรมทางการ

พยาบาลที่เกิดจาก

ชมรมต่างๆ

2. มีการส่งเสริมให้

นักศึกษานําความรู้

ด้านประกัน

คุณภาพการศึกษา

ไปใช้ในกิจกรรมที่

ดําเนินการโดย

นักศึกษาทั้ง 5 

ประเภท 

3. คะแนนเฉลี่ย

การส่งเสริมการ

เรียนรู้ตามกรอบ 

TQFและพัฒนา

ศักยภาพทักษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษที่

 21 และอัตลักษณ์

ของนักศึกษา

4.ถอดบทเรียนการ

เกิดประโยชน์และ

สร้างคุณค่า

1. ≥ 2 

นวัตกรรม 

 2.

โครงการที่

ดําเนินการ

โดย

นักศึกษา

ครบทั้ง 5 

ประเภท 

3.≥  3.51 

 

4.1 เล่ม

ต.ค.61-

ก.ย.62

- - - - ไม่ใช้งบประมาณ - - - อ.ชลธิมา 

ปิ่นสกุล
std62-dev-3
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ

ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส
รายการ

หมวดเงินโครงการ/
กิจกรรม วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้

ความสําเร็จ

เป้าหมาย
ความสําเร็จ

ของ
โครงการ

ระยะเวลา
ดําเนิน
การ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบ

4. โครงการ

หมวกขาว

สัมพันธ์

กลุ่มเป้าหมาย 

105 คน 1)

นักศึกษา 

จํานวน 100 คน

2) อาจารย์ 5 คน

1..เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้

ตามกรอบ TQFและ

พัฒนาศักยภาพทักษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

และอัตลักษณ์ของนักศึกษา

2.เพื่อเสริมสร้างความ

สามัคคีและสัมพันธภาพที่

ดีระหว่างอาจารย์ 

นักศึกษาภายในและ

ภายนอกสถาบันการศึกษา

1.เข้าค่าย

แลกเปลี่ยน

วิชาการ

ระหว่าง

สถาบัน

พยาบาลที่

สมทบกับ

มหาวิทยาลัยเชีย

งใหม่

1.  คะแนน

เฉลี่ยการ

ส่งเสริมการ

เรียนรู้ตาม

กรอบ TQF

และพัฒนา

ศักยภาพ

ทักษะการ

เรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21 

และอัตลักษณ์

ของนักศึกษา

2.จํานวนถอด

บทเรียนการ

เกิดประโยชน์

และสร้างคุณค่า

1.≥  3.51

3. 1 เล่ม 

18-20 

มกราคม 

2562

- 50,000 - - 1) ค่าอาหารว่าง 

จํานวน 105 คน * 30

 บาท*4มื้อ 12,600 

2)ค่าอาหาร จํานวน 

105 คน * 60 บาท *

 5 มื้อ เป็นเงิน 

31,500

3) ค่าเหมาบริการถ่าย

เอกสาร 2,000 บาท

4) ค่าวัสดุ 3,900

กแต่งเวที 3,000

-ค่าวัสดุออกบริการ

วิชาการ 900

- 50,000 - อ.ชลธิมา 

ปิ่นสกุล
std62-dev-4
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ

ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส
รายการ

หมวดเงินโครงการ/
กิจกรรม วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้

ความสําเร็จ

เป้าหมาย
ความสําเร็จ

ของ
โครงการ

ระยะเวลา
ดําเนิน
การ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบ

5. เชื่อมสัมพันธ์

วิทยาลัย

เครือข่าย

ภาคเหนือ

กลุ่มเป้าหมาย 

170 คน 

1)นักศึกษา 

จํานวน 150 คน

2) อาจารย์และ

เจ้าหน้าที่

จํานวน 20 คน

1..เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้

ตามกรอบ TQFและ

พัฒนาศักยภาพทักษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

และอัตลักษณ์ของนักศึกษา

2.เพื่อเสริมสร้างความ

สามัคคีและสัมพันธภาพที่

ดีระหว่างอาจารย์ 

นักศึกษาภายในและ

ภายนอกสถาบันการศึกษา

1.แข่งขันทักษะ

วิชาการและ

ทักษะทางด้าน

กีฬาระหว่าง

วิทยาลัยใน

สังกัดพระบรม

ราชชนก

เครือข่าย

ภาคเหนือ

1.  คะแนน

เฉลี่ยการ

ส่งเสริมการ

เรียนรู้ตาม

กรอบ TQF

และพัฒนา

ศักยภาพ

ทักษะการ

เรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21 

และอัตลักษณ์

ของนักศึกษา

2.จํานวนถอด

บทเรียนการ

เกิดประโยชน์

และสร้างคุณค่า

1.≥  3.51

3. 1 เล่ม 

ธ.ค.-61

324,000 0 - 0 1. ค่าที่พักเหมาจ่าย 

 64,000  บาท

2. ค่าเบี้ยเลี้ยง 

24,000  บาท

3. ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง 

8,000  บาท

4. ค่าจ้างเหมา

ยานพาหนะ 3คัน*

10000บาท*5วัน= 

150,000 บาท

5. ค่าฝึกสอนกีฬา 

48,000  บาท

6. ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

30,000  บาท

(วัสดุกีฬา)

รวมเงิน 324,000

- 324,000 0 ดร.นันทิกา

 อนันต์

ชัยพัทธนาstd62-dev-5
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ

ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส
รายการ

หมวดเงินโครงการ/
กิจกรรม วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้

ความสําเร็จ

เป้าหมาย
ความสําเร็จ

ของ
โครงการ

ระยะเวลา
ดําเนิน
การ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบ

6. โครงการ

พัฒนาการ

บริหารงาน

สโมสรนักศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย 

105 คน 

1)นักศึกษา 

จํานวน 100 คน

2) อาจารย์ 5 คน

1. เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติ

การสโมสรนักศึกษา

2. เพื่อให้ความรู้ด้านการ

นําประกันคุณภาพ

การศึกษามาใช้ในการ

บริหารงานสโมสรนักศึกษา

3. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้

ตามกรอบ TQFและ

พัฒนาศักยภาพทักษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

และอัตลักษณ์ของนักศึกษา

1.จัดประชุม

สรุปการ

ดําเนินงาน

ปีงบประมาณ

2561และ

จัดทําแผน

ปีงบประมาณ 

2562

1. แผนปฏิบัติ

การสโมสร

นักศึกษา 

2. คะแนน

เฉลี่ยการ

ส่งเสริมการ

เรียนรู้ตาม

กรอบ TQF

และพัฒนา

ศักยภาพ

ทักษะการ

เรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21 

และอัตลักษณ์

ของนักศึกษา 

 

3. จํานวน

ถอดบทเรียน

การเกิด

ประโยชน์และ

สร้างคุณค่า

1. 1 เล่ม 

 2.≥  3.51 

 3. 1 เล่ม

ก.ค.-62 - - - 25,700 1)ค่าอาหาร 105คน*

50บ.* 2 มื้อ =

10,500 บาท 

2)ค่าอาหารว่าง 105

 คน*25บ.*4 มื้อ= 

10,500 บาท

3) ค่าเหมาบริการถ่าย

เอกสารและเข้าเล่ม 

เล่มละ 40 บาท 105 

เล่ม= 4,200 บาท

4) ค่าวัสดุ 500 บาท

-กระดาษฟรู๊บ 100

แผ่น*3=300

-กระดาษปกสี 1รีม*

80บาท= 80

รวมเงินโครงการ 

25,700

- 25,700 - ดร.นันทิกา

 อนันต์

ชัยพัทธนา

324,000 125,000 93,800 25,700 568,500รวมงบประมาณพัฒนานักศึกษา

std62-dev-6
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2 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ
1. โครงการแนะ

แนวและให้

คําปรึกษา 

กลุ่มเป้าหมาย 

568 คน

1)นักศึกษา 443

 คน

2) อาจารย์ 48 

คน 3) เจ้าหน้าที่

 77 คน

1.เพื่อให้นักศึกษา

ทุกชั้นปีได้รับข้อมูล 

 ความรู้ที่เกี่ยวกับ

วิชาชีพพยาบาล 

เกิดทัศนคติที่ดีต่อ

วิชาชีพและเตรียม

ความพร้อมก่อนเข้า

สู่วิชาชีพพยาบาล 

 2.เพื่อให้นักศึกษา

ทุกคนได้รับการดูแล

ให้ครอบคลุมทั้งด้าน

วิชาการ ทักษะชีวิต 

และการเข้าสู่แหล่ง

งาน             3. 

เพื่อพัฒนานักศึกษา

ให้มีคุณลักษณะตาม

กรอบTQF

1.จัดกิจกรรม

เตรียมความพร้อม

เข้าสู่วิชาชีพฯโดย

ให้ศิษย์เก่าและรุ่น

พี่มาพูดคุย

ประสบการณ์แก่

รุ่นน้อง 

 2. ใช้ระบบ

ครอบครัวเสมือน

ในการดูแล

นักศึกษาให้เก่ง ดี 

มีความสุข 

นักศึกษาได้รับ

การดูแลอย่าง

ทั่วถึงและ

ครอบคลุมทั้ง4

ด้าน ทักษะชีวิต 

วิชาการ เข้าสู่

แหล่งงานและ

เศรษฐกิจ

1. ร้อยละของ

นักศึกษาที่เข้า

ร่วมกิจกรรมแนะ

แนวการศึกษา

ได้รับความรู้และ

เกิดทัศนคติที่ดีต่อ

วิชาชีพพยาบาล2.

 ร้อยละ ของ

นักศึกษาที่เข้า

ร่วมกิจกรรมแนะ

แนวการศึกษามี

ความพึงพอใจต่อ

การจัดกิจกรรม 

 3.ร้อยละของ

การพัฒนา

นักศึกษาตาม

กรอบTQF

1. ร้อยละ80 

 ในระดับ

≥4.00 

 2. ร้อยละ80

 ในระดับ≥4 

 3.ร้อยละ80 

ในระดับ ≥4

ต.ค. 61

-ก.ย.62

10,000 5,000 - - 1) ค่าตอบแทน

วิทยากรจํานวน 

18 ชั่วโมง ๆ ละ 

400 บาทเป็นเงิน 

7,200  บาท

2) ค่าเดินทาง

วิทยากร เป็นเงิน 

2,000 บาท

3) ค่าวัสดุ 5,800

 บาท

-ค่าแฟ้ม 45อัน

-ค่ากระดาษปกส ี

- 15,000 - อ.คอย 

ละออง

อ่อน

ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส
รายการ

หมวดเงิน

แผนงานประจํา งานบริการนักศึกษา

โครงการ/
กิจกรรม วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้ความสําเร็จ เป้าหมาย

ความสําเร็จ

ระยะเวลา
ดําเนิน
การ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน
ผู้รับผิด
ชอบ

std62-service-1
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2 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ
ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส

รายการ
หมวดเงินโครงการ/

กิจกรรม วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้ความสําเร็จ เป้าหมาย
ความสําเร็จ

ระยะเวลา
ดําเนิน
การ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน
ผู้รับผิด
ชอบ

2. โครงการฟื้นฟู

ความรู้และ

ทักษะการ

พยาบาลศิษย์เก่า

กลุ่มเป้าหมาย

ศิษย์เก่าจํานวน 

89 คน

1.จัดอบรมฟื้นฟู

ความรู้เพื่อเตรียม

สอบขอรับใบ

ประกอบวิชาชีพแก่

ศิษย์เก่า

1.เพื่อฟื้นฟูความรู้

และทักษะการ

พยาบาลศิษย์เก่า 

 2.เพื่อพัฒนา

ศักยภาพบัณฑิต

พยาบาลในการ

สอบขอรับใบ

ประกอบวิชาชีพ

1.ศิษย์เก่าสอบ

ผ่านสภาการ

พยาบาลอย่าง

น้อยร้อยละ90

1.อย่างน้อย

ร้อยละ 90

มิ.ย.-62 - - 89,000 - 1)ค่าวิทยากร 400 

x8 ชม x 8 วัน = 

25,600 

 2) ค่าเดินทาง

วิทยากร = 7000 

บาท 

3).ค่าอาหารว่าง

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

89 คน x 70 บาท x

 8 วัน = 49,840 

4.)ค่าที่พัก 800 

บาท x3 คืน= 

2,400 บาท 

 5)ค่าสมทบ

สมาคมศิษย์ 3% =

 2,670  บาท 

 6)ค่าน้ํามัน

เชื้อเพลิง 1,490 

บาท

- - 89,000 อ.เกศินี 

การสม

พจน์

3. โครงการ

หอพักน่าอยู่ 

กลุ่มเป้าหมาย 

1)นักศึกษา

พยาบาลศาสตร์

ชั้นปีที่ 1-4 

จํานวน 443 คน

1.เพื่อเป็นการ

พัฒนาความเป็นอยู่

ของหอพักให้สะอาด

เรียบร้อยและน่าอยู่ 

2. เพื่อส่งเสริม

ระเบียบวินัยในหอพัก

1.จัดประกวด

หอพัก

1.ความพึงพอใจ

ของนักศึกษาต่อ

ความเป็นอยู่ใน

หอพักนักศึกษา

1.คะแนน

เฉลี่ยของ

ความพึงพอใจ

ของนักศึกษา

ต่อความ

เป็นอยู่ใน

หอพัก

นักศึกษา 

≥3.51

ต.ค.61-

มิ.ย. 62

1,000 1,000 1,000 1,000 1.ค่าวัสดุ 4,000 

บาท

(วัสดุสํานักงาน-

เครื่องเขียน

สําหรับเป็นรางวัล

การประกวด

หอพัก)

- 4,000 - อ.ว

รินทร์ธร

 สุขกาย

std62-service-2

std62-service-3



71 

2 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ
ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส

รายการ
หมวดเงินโครงการ/

กิจกรรม วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้ความสําเร็จ เป้าหมาย
ความสําเร็จ

ระยะเวลา
ดําเนิน
การ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน
ผู้รับผิด
ชอบ

4. โครงการ

จิตสํานึกรักบ้าน

เกิด 

กลุ่มเป้าหมาย

1)นักศึกษาชั้นปี

ที่ 2 จํานวน 92 

คน

1.เพื่อส่งเสริมอัต

ลักษณ์บัณฑิตคือ

บริการสุขภาพด้วย

หัวใจความเป็นมนุษย์

2. เพื่อให้นักศึกษา

เกิดทัศนคติที่ดีต่อ

วิชาชีพและมี

จิตสํานึกรักบ้านเกิด

3. เพื่อพัฒนา

นักศึกษาให้มี

คุณลักษณะตาม

กรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิการศึกษา

(TQF)

4. พัฒนาเอกลักษณ์

ของสถาบันคือการ

สร้างคนจากชุมชน

เพื่อตอบสนองระบบ

สุขภาพของชุมชน

1.นักศึกษาชั้นปีที่

2ช่วยงานรพ.สต.

ประจําพื้นที่ของ

ตนเอง ในช่วงปิด

ภาคการศึกษา 

เป็นเวลา 2 สัปดาห์

1.คะแนนเฉลี่ย

พฤติกรรมบริการ

ด้วยหัวใจความ

เป็นมนุษย์ของ

นักศึกษาอาจารย์

พี่เลี้ยง และ

ผู้รับบริการ

2. คะแนนเฉลี่ย

คุณภาพของ

บัณฑิตตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ

แห่งชาติโดย 

นักศึกษา 

อาจารย์พี่เลี้ยง 

และผู้รับบริการ

3. คะแนนเฉลี่ย

ความพึงพอใจ

1 ›3.51 

2.›3.51 

3 ›3.51

ก.ค.-ส.ค. 

62

- - - 4,000 1) ค่าวัสดุอุปกรณ์

จํานวน 2,000 

บาท 

-ซองกระดาษสี

น้ําตาลA4 500 

ซอง    -ซอง

จดหมายเบอร์

9/125AAครุฑ 

จํานวน  500 ซอง

2) ค่าเหมาจ่าย

ถ่ายเอกสาร 

จํานวน 2,000 

บาท

- 4,000 - อ.พัชร

บูรณ์ 

ศรีวิชัย

11,000 6,000 90,000 5,000 23,000 89,000รวมงบประมาณงานบริการนักศึกษา

std62-service-4
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1. แผนปฏิบัติงานที่ตอบสนองกลยุทธ์
พันธกิจที่ 2 วิจัยสร้างองค์ความรู้และบริการวิชาการด้านสุขภาพเพื่อนําพาสู่สังคมอุดมปัญญา

เป้าประสงค์ที่ 2 เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านสุขภาพ มีเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งในการผลิตและพัฒนากําลังคน

ตัวชี้วัดความสําเร็จของเป้าประสงค์
1. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาเพื่อตอบสนองตามระบบสุขภาพของประเทศ เท่ากับร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาศูนย์การเรียนรู้และเครือข่ายด้านสุขภาพที่รองรับระบบสุขภาพ (Cancer Center และสาขาอื่นๆ)

ตัวชี้วัดความสําเร็จของกลยุทธ์
1. จํานวนหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างเครือข่ายที่รองรับระบบบริการสุขภาพ จํานวน 2 หลักสูตร 

แผนงานที่ 4 พัฒนาศูนย์การเรียนรู้และเครือข่ายด้านสุขภาพที่รองรับระบบสุขภาพ

ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนงาน

วิธีประเมินความสําเร็จ ประเมินตามตัวชี้วัดความสําเร็จเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษาหรือปีงบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม จํานวนโครงการ 1 โครงการ 

กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งของความร่วมมือกับชุมชนและองค์กรภายนอกเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน

ตัวชี้วัดความสําเร็จของกลยุทธ์
1. ระดับความสําเร็จของชุมชนเข้มแข็ง

แผนงานที่ 5 เสริมสร้างความเข้มแข็งของความร่วมมือกับชุมชนและองค์กรภายนอกเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน

ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนงาน

วิธีประเมินความสําเร็จ ประเมินตามตัวชี้วัดความสําเร็จเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษาหรือปีงบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม จํานวนโครงการ 1 โครงการ 

แผนปฏิบัติการของฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ประจําปีงบประมาณ 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งรัดพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรม บริการวิชาการที่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการด้านสุขภาพของประชาชน
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แผนปฏิบัติการของฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ประจําปีงบประมาณ 2562

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุนให้อาจารย์และนักศึกษาผลิตผลงานวิชาการและนวัตกรรม และเผยแพร่ระดับชาติหรือนานาชาติ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของกลยุทธ์
1. ร้อยละของผลรวมจํานวนหน่วยน้ําหนักต่ออาจารย์ประจําที่มีผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ/ตํารา เท่ากับร้อยละ 30

แผนงานที่ 6 ส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตผลงานวิชาการ/นวัตกรรม เพื่อเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ

ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนงาน

วิธีประเมินความสําเร็จ ประเมินตามตัวชี้วัดความสําเร็จเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษาหรือปีงบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม จํานวนโครงการ 2 โครงการ 
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ
1.พัฒนาศูนย์

การเรียนรู้และ

เครือข่ายด้าน

สุขภาพที่

รองรับระบบ

สุขภาพ (สาขา

มะเร็งและ

สาขาอื่น)

1. เพื่อพัฒนาศูนย์การ

เรียนรู้และเครือข่าย

สุขภาพที่รองรับระบบ

บริการสุขภาพ 

(Cancer Center และ

สาขาอื่นๆ) 

2. เพื่อพัฒนาหลักสูตร

การพัฒนาบุคลากร

สาธารณสุขที่เกิดจาก

ความร่วมมือระหว่าง

เครือข่ายที่รองรับ

ระบบบริการสุขภาพ 

1. ประชุมจัดทํา

หลักสูตรการ

พยาบาลเฉพาะ

ทางระยะสั้น

สาขาโรคมะเร็ง

และการดูแล

ผู้ป่วยมะเร็งใน

ชุมชน

2. พัฒนาความ

เชี่ยวชาญของ

อาจารย์สาขา

โรคมะเร็งและ

สาขาอื่น

1.มีหลักสูตรการ

พัฒนาบุคลากร

สาธารณสุขที่เกิด

จากความร่วมมือ

ระหว่างเครือข่าย

ที่รองรับระบบ

บริการสุขภาพ

2.อาจารย์ที่ได้รับ

การพัฒนาความ

เชี่ยวชาญด้านการ

ดูแลผู้ป่วย

โรคมะเร็ง และ

สาขาอื่นที่รองรับ

ระบบบริการ

สุขภาพ

1. จํานวน

อย่างน้อย 1

 หลักสูตร

2. สาขา

มะเร็ง 1 คน

 และสาขา

อื่น 1 คน 

 

ต.ค. 61 - 

ธ.ค 61 

 

 

 

เม.ย. - 

ก.ย. 62 

(ใช้งบ

พัฒนา

บุคลากร)

23,600  -     -     - กิจกรรมที่ 1 ประชุมจัดทํา
หลักสูตร
1. ค่าอาหารกลางวันประชุม

จัดทําหลักสูตร 40 คน x 2 วัน

 x100 บ. =8,000  บ.

2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

มื้อละ 35 บาท จํานวน 40 คน

 x 4 มื้อ = 5,600 บ.

3. ค่าวัสดุและจ้างเหมาถ่าย

เอกสาร 5,000 บ.

4. ค่าธรรมเนียมขอรับรอง

หลักสูตรจากสภาการพยาบาล

 5,000 บ.

รวมเงิน 23,600 บ.

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาอาจารย์
รวมอยู่ในงบพัฒนาบุคลากร

23,600  -      - อ.สิริสุดา 

เตชะวิเศษ

แผนงานที4่ พัฒนาศูนย์การเรียนรู้และเครื่อข่ายด้านสุขภาพที่รองรับระบบสุขภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  เร่งรัดพัฒนาผลงานวิจัย และนวตกรรม บริการวิชาการ ที่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการด้านสุขภาพของประชาชน
เป้าประสงค ์2 เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านสุขภาพ มีเครื่อข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งในการผลิตและพัฒนากําลังคน
 KPI 3 ร้อยละของบุคคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาเพื่อตอบสนองระบบสุขภาพของประเทศ (ร้อยละ 80)

กลยุทธ์ที ่2 พัฒนาศูนย์การเรียนรู้และเครื่อข่ายด้านสุขภาพที่รองรับระบบสุขภาพ 

 KPI 10 จํานวนหลักสูตรของการพัฒนาบุคคลาการสาธารณสุขที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าเครื่อข่ายที่รองรับระบบบริการสุขภาพ(อย่างน้อย 2 สูตร)

 PI ระดับความพึงพอใจของบุคคลากรด้านสุขภาพที่ผ่านการอบรมจากศูนย์การเรียนรู้ด้านสุขภาพ (มากกว่า 3.50)

โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้ความสําเร็จ เป้าหมาย
ความสําเร็จ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส รายการเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ

 PI จํานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง และสาขาอื่นที่รองรับระบบบริการสุขภาพ (10)

re62-stg2-p4-1
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ

โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้ความสําเร็จ เป้าหมาย
ความสําเร็จ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส รายการเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ

3. เพื่อพัฒนาความ

เชี่ยวชาญอาจารย์ด้าน

การดูแลผู้ป่วย

โรคมะเร็ง และสาขา

อื่นที่รองรับระบบ

บริการสุขภาพ

4. บูรณาการการเรียน

การสอน ให้นักศึกษา

มีสมรรถนะด้านการ

ดูแลผู้ป่วยมะเร็ง

3. พัฒนา

อาจารย์พี่เลี้ยง

แหล่งฝึก 

(Preceptor) 

หลักสูตรเฉพาะ

ทางสาขา

โรคมะเร็ง

4. บูรณาการการ

เรียนการสอน 

เรื่องการดูแล

ผู้ป่วยมะเร็ง

อย่างน้อย 1 

รายวิชา

3.บุคลากรที่ผ่าน

การอบรม

หลักสูตรพัฒนา

อาจารย์พี่เลี้ยง

แหล่งฝึกหลักสูตร

เฉพาะทางสาขา

โรคมะเร็งรอง

4. จํานวนรายวิชา

ที่บูรณาการการ

พยาบาลผู้ป่วยมะเร็

3. บุคลากร

ผ่านการ

อบรมอย่าง

น้อย 20 คน 

 

 

4. จํานวน 1

 รายวิชา

 26 -30 

พ.ย. 61

113,750   -     -     - กิจกรรมที่ 3 อบรม 

Preceptor 

1. ค่าวิทยากรจํานวน 50 ชม.

 ชม.ละ 600 บ.= 30,000

2. ค่าเดินทางวิทยากร 

10,000 

3. ค่าที่พักวิทยากร คืนละ 

1,200 บ. จํานวน5 คืน = 

6,000 บ.

4. ค่าอาหารเช้า กลางวัน เย็น

 จํานวน 25 คน 7 วัน วันละ 

300 บ. = 52,500 บ.

6.  ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่มมื้อละ 35 บาท 

จํานวน 25 คน x 14 มื้อ = 

12,250บ.

7. ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร 

3,000 5,000 บ.

รวมเงิน 113,750 บ.

กิจกรรมที่ 4 ไม่ใช้
งบประมาณ

113,750      -      - 

137,350  -     -     - 137,350  -      - รวมงบประมาณแผนงานที่ 4
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ
1.เสริมสร้าง

ความเข้มแข็ง

ของความ

ร่วมมือกับ

ชุมชนและ

องค์กรภายนอก

เพื่อเสริมสร้าง

คุณภาพชีวิต

ของประชาชน

1. เพื่อเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งใน

การร่วมมือกับ

ชุมชนและองค์กร

ภายนอกเพื่อ

เสริมสร้างคุณภาพ

ชีวิตของประชาชน 

 2. เพื่อสร้างความ

ร่วมมือกับชุมชน

และหน่วยงาน

ภายนอกในการ

เสริมสร้างคุณภาพ

ชีวิตของประชาชน 

1. ประชุมจิต

อาสาผู้ดูแล

ผู้สูงอายุ ผู้นํา

ชุมชน ในการ

ขยายจํานวนจิต

อาสาและความ

ร่วมมือการดูแล

กลุ่มอื่น เช่น ผู้

พิการ

2. ฟื้นฟูความรู้

และทักษะของ

จิตอาสาจํานวน 2

 ครั้ง

1. จํานวนจิตอาสา

รายใหม่ (ขยายไป

กลุ่มวัยอื่นเช่นเด็ก

และวัยรุ่น) ในการ

ดูแลครอบครัวใน

ชุมชนเป้าหมาย

 2. จํานวนครอบครัว

ในชุมชนเป้าหมาย

ได้รับการดูแลอย่าง

ต่อเนื่องผ่านกิจกรรม

จิตอาสา 

3. มีความรู้ ทัศนคติ 

และทักษะ ในการ

ดูแลผู้สูงอายุ ติดบ้าน

 ติดเตียง

1. อย่างน้อย 20

 คน

2. จํานวนอย่าง

น้อย 20 

ครอบครัว

3. คะแนนการ

ประเมินความรู้ 

ทัศนคติ และ 

ทักษะ ในการ

ดูแลผู้สูงอายุ ติด

บ้าน ติดเตียง

อย่างน้อยร้อยละ

 60

ต.ค 61 

 

 

 

 

 

 

ครั้งที่ 1

ธ.ค.61 

ครั้งที่ 2

เม.ย.62

6,400    -   12,800      - กิจกรรมที่ 1 ประชุมจิตอาสา

1. ค่าอาหารกลางวัน 40 คน x

 1 วัน x 100 บาท =  4,000 

 บ.

2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

มื้อละ 35 บ. จํานวน 40 คน x

 1 มื้อ = 1,400 บ.

3. ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร 

1,000 บ.

รวมเงิน 6,400 บ.

กิจกรรมที่ 2 ฟื้นฟูความรู้และ

ทักษะของจติอาสา

1. ค่าอาหารกลางวัน40 คนx 2

 วัน x 100 บ. =  8,000  บ.

2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

มื้อละ 35 บาท จํานวน 40 คน

 x 2 มื้อ = 2,800 บ.

3. ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร 

2,000 บ.

รวมเงิน 12,800  บ.

19,200     -      -   อ.สิริสุดา 

 เตชะ

วิเศษ

แผนงานที ่5 เสริมสร้างความเข้มแข็งของความร่วมมือกับชุมชนและองค์กรภายนอกเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  เร่งรัดพัฒนาผลงานวิจัย และนวตกรรม บริการวิชาการ ที่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการด้านสุขภาพของประชาชน
เป้าประสงค ์2 เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านสุขภาพ มีเครื่อข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งในการผลิตและพัฒนากําลังคน
 KPI 3 ร้อยละของบุคคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาเพื่อตอบสนองระบบสุขภาพของประเทศ (ร้อยละ 80)

กลยุทธ์ที ่3 เสริมสร้างความเข้มแข็งของความร่วมมือกับชุมชนและองค์กรภายนอกเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 KPI 11 จํานวนชุมชนและองค์กรภายนอกที่สร้างความร่วมมือในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน (อย่างน้อย 1 ชุมชน)

 PI มีการบูรนาการการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม (1 โครงการ)
 PI  มีการใช้ประโยชน์จากงานบริการวิชาการ มาใช้ในการพัฒนานักศึกษา ชุมชน และสังคม (1 โครงการ)

โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้ความสําเร็จ เป้าหมาย
ความสําเร็จ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบ

ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส รายการเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ

re62-stg2-p5-1
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ

โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้ความสําเร็จ เป้าหมาย
ความสําเร็จ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบ

ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส รายการเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ

3. ติดตามเยี่ยม

จิตอาสาในการ

ดูแลครอบครัว

จํานวน 2 ครั้ง

4. สรุป

ประเมินผลและ

ถอดบทเรียน

 4. จํานวนชุมชน/

องค์กรภายนอกที่เข้า

มาศึกษาเรียนรู้ในการ

เสริมสร้างคุณภาพ

ชีวิตของประชาชนเ

5.ระดับคุณภาพชีวิต

ของประชาชน

6. มีโมเดลของจิต

อาสาในชุมชนในการ

ดูแลประชาชนใน

ชุมชน

4. จํานวนอย่าง

น้อย 1 ชุมชน/

องค์กรภายนอก

5. คุณภาพชีวิต

ของประชาชนใน

ระดับดีขึ้นไป

6. จํานวน 1 

โมเดล 

ครั้งที่ 1

ม.ค.62 

ครั้งที่ 2 

 พ.ค.62 

 

 ส.ค. 

62

 -      - 2,000 6,400 กิจกรรมที่ 3 ติดตาม
เยี่ยมจิตอาสา
1.ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร

2,000บ.

รวมเงิน 2,000 บ.

กิจกรรมที่ 4 ถอดบทเรียน 

1. ค่าอาหารกลางวัน 40 

คน x 1 วัน x 100 บ.= 

4,000  บ.

2. ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่มมื้อละ 35 บ. 

จํานวน 40 คน x 1 มื้อ = 

1,400 บ.

3.ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร 

1,000 บ.

8,400  -      - 

6,400  -   14,800 6,400 27,600  -      - รวมงบประมาณแผนงานที่ 5
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ
1.ส่งเสริมการ

ผลิตผล

งานวิจัย/

ผลงานวิชาการ

 เพื่อเผยแพร่

ในระดับชาติ

หรือนานาชาติ

1. สร้าง

ผลงานวิจัย /

ผลงานวิชาการ/

ตําราที่เป็นที่

ยอมรับใน

ระดับชาติ/

นานาชาติ 

 2. เพิ่มพูน

ความรู้และ

ทักษะการวิจัย

และองค์ความรู้

ด้านการวิจัยแก่

อาจารย์นักวิจัย

หน้าใหม่ 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมที่1 :

กิจกรรมเสวนาการ

เตรยีมนักวิจัยหน้า

ใหม่จากพีสู่่น้อง-

แลกเปลี่ยนความรู้

ประสบการณ์การ

ทําวิจัยของนักวิจัย

รุ่นพี่  - ทีมวิจัยรุ่น

พี่ช่วยกําหนด

ประเด็นการทําวิจัย

ในปีงบประมาณ 62 

กิจกรรมที่ 2 : 

กิจกรรมพฒันา

ความรู้และทักษะ

การวิจัยของนักวิจัย

หน้าใหม่นอก

สถานที่ 

1. จํานวน

ผลงานวิจัย/

ผลงานวิชาการ/

นวัตกรรมของ

อาจารย์ที่ได้รับการ

เผยแพร่ใน

วารสารวิชาการ

ระดับชาติหรอื

นานาชาติ 

2. ร้อยละของ

อาจารย์ที่เป็น

นักวิจยัหน้าใหม่

ได้รับพัฒนา

ความรู้และทักษะ

การทําวิจัย

3. ร้อยละอาจารย์

นักวิจัยหน้าใหม่ที่

มีผลงานวิจัย

1. อาจารย์มี

ผลงานวิจัย/

วิชาการที่ตีพิมพ์

เผยแพร่ใน

วารสาร

ระดับชาติ/

นานาชาติ อย่าง

น้อย 18 เรื่อง

2. อาจารย์

นักวิจยัหน้าใหม่

มีผลงานวิจัย/

โครงร่างวิจัยใหม่

ร้อยละ 80 3. 

รอ้ยละอาจารย์

นักวิจยัหน้าใหม่มี

โอกาสเป็นทีม

วิจยัร่วมกับ

นักวิจัยพี่เลี้ยง 

 

 

 

กิจกรรมที่

 1จัดวันที่

 28 พ.ย. 

2561

 กิจกรรม

ที่ 2 จัด 

21-22 

ก.พ. 2562

 นอก

สถานที่

7,820 171,760 - - กิจกรรมที่ 1 :กิจกรรมเสวนาการเตรียม

นักวิจัยหน้าใหม่

1) ค่าอาหารกลางวัน  วันละ 100  บาท* 1

มือ*46 คน = 4,600  บาท 

2)อาหารว่างและเครื่องดื่ม    46คน*35

บาท*2มือ=3,220

รวมเงิน 7,820

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพัฒนาความรู้และ

ทักษะการวิจัยของนักวิจัยหน้าใหม่นอก

สถานที่

1). ค่ารถจ้างเหมารถตู้คันละ 3,000 บาท/

วัน3 5 คัน(รถวิทลัย2คน)*2 วัน = 18,000 

 บาท

2). ค่าที่พักนอกสถานที่ (มีวิทยากร) 1,600

 * 24 ห้อง* 2 คืน = 76,800 บาท

3). ค่าวิทยากร 1 คน ชม. ละ 1,200 บาท*

7ชม ง(อีก1วันอาจารย์นั่งทําผลงานด้วย

ตนเอง) = 8,400 

4). ค่าอาหารกลางวัน2มื้อ/เย็น1มื้อ)350*3

มื้อ*46คน=48,300

อาหารว่างและเครื่องดื่ม 50บาท*4มื้อ*46

คน=9,200 5). ค่าเดินทางวิทยากร 5,000 

บาท* 1 ครั้ง= 5,000 บาท 

6)น้ํามันเชื้อเพลิง 6,000

รวมเงิน 171,760 

179,580 - - ดร. 

อรัญญา

แผนงานที ่6 ส่งเสริมให้อาจารผลิตผลงานวิชาการ/นวัตกรรม เพื่อเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งรัดพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรม บริการวิชาการที่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการด้านสุขภาพของประชาชน 

เป้าประสงค ์3 ผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
 kPI ที่ 4 จํานวนผลงานวิชาการ/นวัตกรรมของอาจารย์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ผลิตผลงานวิชาการและนวัตกรรม เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ
 KPI 12 ร้อยละของผลรวมจํานวนหน่วยน้ําหนักต่ออาจารย์ประจําที่มีผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ/ตํารา (ร้อยละ 30) 

 PI  ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ/ตํารา (ร้อยละ 60)

ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส
โครงการ/

กลุ่มเป้าหมาย
วัตถุประสงค์ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด

ชอบรายการเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ
กิจกรรม ตัวชี้ความสําเร็จ เป้าหมาย

ความสําเร็จ
ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ

re62-stg2-p6-1



79 

1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ
ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส

โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบรายการเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ

กิจกรรม ตัวชี้ความสําเร็จ เป้าหมาย
ความสําเร็จ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ

3.  พัฒนา

ศักยภาพนักวิจัย

หน้าใหม่ให้มี

ผลงานวิจัยร่วมกับ

นักวิจัยพี่เลี้ยงและ 

visiting professor

กิจกรรมที่ 3: 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

การทําวิจัยและ

ติดตาม

ความก้าวหน้าการ

ทําวิจัย

กิจกรรมที่

 3 จัดวันที่

 26 มิ.ย.

 2562

- - 4,110 - กิจกรรมที่ 3กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ

ทําวิจัยและติดตามความก้าวหน้าการทํา

วิจัย  

1)ค่าอาหารว่าง 35 บาท*46 คน = 1,610

2) ค่าเหมาบริการถ่ายเอกสาร = 2,500 

รวมเงิน 4,110  รวมเงินทั้งโครงการ 

183,690 

4,110 - -

2.โครงการ

พัฒนาอาจารย์

เพื่อเพิ่มความ

เชี่ยวชาญด้าน

วิชาการ การ

วิจัยและ

บริการวิชาการ

 การพัฒนา

นักศึกษากับ

เครื่อข่าย

ต่างประเทศ

1.เพื่อพัฒนา

สมรรถนะ

อาจารย์ด้าน

การศึกษา การ

วิจัย และการ

บริการวิชาการ

จาก

สถาบันการศึกษา

ต่างประเทศ

2. เพื่อ

เสริมสร้างความ

ร่วมมือกับ

สถาบันการศึกษา

พยาบาลใน

ต่างประเทศ

การศึกษาดูงาน

ด้านวิชาการ การ

วิจัยและบริการ

วิชาการ การ

พัฒนานักศึกษา 

ณ 

สถาบันการศึกษา

และสถานบริการ

สุขภาพประเทศส

ก๊อตแลนด์

1)จํานวน

เครื่อข่ายการ

แลกเปลี่ยนด้าน

วิชาการ การ

วิจัยและบริการ

วิชาการ การ

พัฒนานักศึกษา 

2)แนวทางการ

พัฒนาด้าน

วิชาการ การ

วิจัยและบริการ

วิชาการ การ

พัฒนานักศึกษา

1)จํานวน1

เครื่อข่าย

2)จํานวน4

แนวทางการ

พัฒนาด้าน

วิชาการ การ

วิจัยและ

บริการวิชาการ

 การพัฒนา

นักศึกษา

กค.2562 -  - - 1,800,000 ค่าใช้จ่ายต่างประเทศ

1) ค่าเครื่องบินโดยสารไปต่างประเทศ 

กรุงเทพฯ-ลอนดอน-Scotland 40,000*

20คน=800,000 บ.

2) ค่าที่พักคืนละ 5,650 บาท* 10 ห้อง 

จํานวน 6  คืน =339,000 บ.

3) ค่าเบี้ยเลี้ยง 1,500 บาท*7วัน*20คน =

210,000 บ.

4) ค่าเดินทางในต่างประเทศเหมาจ่ายวันละ

 1,500 บาท* 7 วัน*20คน =210,000 บ.

 รวม1,559,000

ค่าใช้จ่ายในประเทศ

1) ค่าเครื่องบินโดยสารภายในประเทศ 

เชียงราย-กรุงเทพฯ 3,500*20= 70,000 บ.

2) ค่าที่พัก1,500 บาท*10 ห้อง*2 คืน = 

30,000 บ.

3) ค่าเดินทาง 400 บาท* 20 คน = 8,000

 บ.

4) ค่าเบี้ยเลี้ยง240 บาท* 2 วัน*20 คน =

9,600 บ.

5) ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ 240 บ.*2 

คน* 4 วัน =1920 บ.

6) ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง 11,480 บ.

7) ค่าหนังสือเดินทาง 1,000 บ.*20 คน=

20,000 บ.

8) ค่า VISA 4,500 บ.*20 คน=90,000 บ.

รวม 241,000 บ.

- 1,800,000 -

7,820 171,760 4,110 1,800,000 183,690 1,800,000 -รวมงบประมาณแผนงานที่6

re62-stg2-p6-2



80 

1 2 3  4.00 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ
1. ส่งเสริม

การผลิตผล

งานวิจัยและ

ผลงาน

วิชาการ/ 

อาจารย์และ

บุคลากร

1. เพื่อสนับสนุน

ทุนวิจัยและ

ผลิตผลงาน

วิชาการแก่

อาจารย์และ

บุคลากร

2.สนับสนุนให้ได้

จัดทํานิพนธ์

ต้นฉบับบทความ

วิชาการ ตํารา 

เพื่อเผยแพร่ใน

ระดับชาติหรือ

นานาชาติ

1.พิจารณา

โครงร่างการ

วิจัยเพื่อ

สนับสนุนทุน

วิจัย

2. แต่งตั้งพี่

เลี้ยงที่มี

ประสบการณ์

ช่วยเป็นที่

ปรึกษา

ในการจัดทํา

นิพนธ์ต้นบับ

ทั้งภายใน

และภายนอก

องค์การ

ผลงาน

ตลอดจนหา

แหล่งเผยแพร่

1.ร้อยละของ

อาจารย์ที่มี

ผลงานวิจัย

2. จํานวนทุน

วิจัยภายใน

และภายนอกที่

ได้รับนุมัติ

จัดสรรไม่น้อย

กว่า 35,000 

บาทต่อคนต่อปี

3. จํานวน

งานวิจัยไม่น้อย

กว่าร้อยละ 80

 ของงานวิจัยที่

ได้รับอนุมัติ

จัดสรรเงิน

สนับสนุนมี

ผลงานวิจัยแล้ว

เสร็จทันเวลา

1. นักวิจัย

หน้าใหม่มี

โครงรา่งวิจัย

เพิ่มขึ้น

2. จํานวน

เงินทุน

สนับสนุน

การวิจัยเพิ่ม

มากขึ้น

3 .มี

ผลงานวิจัยที่

แล้วเสร็จ

ทันเวลา 

ร้อยละ 80

1-30 ต.ค.

 61

1-30 ธ.ค.

61

กันยายน 

62

 400,000 405,000 500,000  405,000 1. ทุนวิจัยตาม

หลักเกณฑ์การเบิกจ่าย

โดยใช้เงินรายได ้

1,610,000 บ.

(46 คน*35,000 บ.)

2. ค่าธรรมเนียมการ

ตีพิมพ์ผลงานในวารสาร

ระดับชาติและนานาชาติ

 35,000 บ.

3. ค่าตอบแทน

ผู้เชี่ยวชาญด้าน

ภาษาต่างประเทศใน

การตรวจสอบคุณภาพ

ผลงาน 20,000 บ.

4. ค่าตอบแทน

ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านตํารา

20,000 บ.

5.ค่าจัดพิมพ์เล่มตํารา 

20,000 บ.

6. ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

5,000 บาท

รวมเงิน1,710,000 บาท

 5,000  1,705,000        -   ดร.ปรัศนี

แผนงานประจํา งานวิจัยและการจัดการความรู้ 

โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้
ความสําเร็จ

เป้าหมาย
ความสําเร็จ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส

รายการ
หมวดงบประมาณ

re62-rekm-1
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1 2 3  4.00 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ

โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้
ความสําเร็จ

เป้าหมาย
ความสําเร็จ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส

รายการ
หมวดงบประมาณ

2. สนับสนุน

การนําเสนอ

เผยแพร่

ผลงานวิจัยใน

ระดับชาติ

และนานาชาติ

1. เพื่อส่งเสริมให้

อาจารย์ได้

นําเสนอ

ผลงานวิจัยและ

ผลงานวิชาการ

ในการประชุม

วิชาการใน

ระดับชาติและ

นานาชาติ ทั้งใน

และต่างประเทศ

2. สร้าง

เครือข่ายการวิจัย

ในอนาคตและ

สนับสนุนให้

อาจารย์ได้

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

 ประสบการณ์

ด้านการวิจัยกับ

หน่วยงาน

ภายนอก

1.หาเวที

นําเสนอ

ผลงานวิจัยทั้ง

ในระดับชาติ

และนานาชาติ

2.สนับสนุน

และให้

คําปรึกษาใน

การจัดทํา

นิพนธ์

ต้นฉบับแก่

นักวิจัย

3. สนับสนุน

และหาแหล่ง

ตีพิมพ์ใน

วารสารทั้ง

ระดับชาติ

และ

นานาชาติ

หลังจากไป

นําเสนอใน

ระดับชาติ

และนานาชาติ

1. จํานวน

อาจารย์ไม่น้อย

กว่าร้อยละ 15 

ได้รับ

การสนุบสนุน

ให้เผยแพร่

ผลงานวิจัยใน

ระดับชาติหรือ

นานาชาติใน

ประเทศ 

2. จํานวน

อาจารย์ไม่น้อย

กว่าร้อยละ 5 

ได้รับ

การสนุบสนุน

ให้เผยแพร่

ผลงานวิจัยใน

ระดับ

นานาชาติ

ต่างประเทศ

จํานวน

อาจารย์ที่

ได้รับการ

สนับสนุนให้

เผยแพร่

ผลงานวิจัย

ในและ

ต่างประเทศ

พ.ย.-ส.ค.

61

100,000 100,000 150,000 55,000 1.ค่าลงทะเบียน ค่าที่

พัก เบี้ยเลี้ยง ค่า

เดินทางการประชุมใน

ประเทศ เบิกจ่ายตาม

ระเบียบการเดินทาง

ไปประชุมอบรมใน

ประเทศโดยใช้เงิน

อุนหนุน จํานวน 

200,000 บ.

2.ค่าลงทะเบียน ค่าที่

พัก เบี้ยเลี้ยง ค่า

เดินทางการประชุมใน

ต่างประเทศ เบิกจ่าย

ตามระเบียบการ

เดินทางไปประชุม

อบรมต่างประเทศโดย

ใช้เงินรายได้จํานวน 

200,000 บ. 

3. ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

5,000 บ.

205,000 200,000 - อ. เปรม

ฤดี

re62-rekm-2
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1 2 3  4.00 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ

โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้
ความสําเร็จ

เป้าหมาย
ความสําเร็จ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส

รายการ
หมวดงบประมาณ

3. การจัดการ

ความรู้สู่แนว

ปฏิบัติที่ดีทั่ว

ทั้งองค์กร โดย

เน้นการดูแล

ด้วยหัวใจ

ความเป็น

มนุษย์

1. เพื่อส่งเสริม

การจัดการ

ความรู้ทั่วทั้ง

องค์กร 

2. เพื่อบูรณาการ

 การจัดการ

ความรู้การสู่การ

พัฒนาการจัดการ

เรียนการสอน 

การพัฒนา

นักศึกษา และ

การพัฒนาวิจัย 

3. เพื่อพัฒนา

แนวปฏิบัติที่ดี

ของการจัดการ

เรียนการสอน 

การพัฒนา

นักศึกษา และ

การวิจัย โดยเน้น 

การดูแล

ให้บริการด้วยหัว

ใจความเป็นมนุษย์

กิจกรรมครั้งที่

 1 จัดเวที

แลกเปลี่ยน

เรียนรู้ภายใน

วิทยาลัยครั้ง

ที่1  30 ม.ค 

62 

กิจกรรมครั้งที่

 2  จัดเวที

แลกเปลี่ยน

เรียนรู้ภายใน

วิทยาลัย 

ครั้งที่ 2  24 

ก.ค 62

1. มีแนวทางการ

จัดการเรียนการสอน

 และการพัฒนา

นักศึกษา เพื่อ

พัฒนาการเรียนการ

สอนด้วยการ

ให้บริการด้วยหัว

ใจความเป็นมนุษย์ 

2. ทุกฝ่ายตาม

โครงสร้าง วพบ.

จํานวน 5 ฝ่ายมี

วิชาการมีแนวปฏิบัติ

ที่ดีในการทํางานแต่

ละฝ่ายโดยมุ่งเน้น

การพัฒนาบัณฑิตให้

มีสมรรถนะในการ

ให้บริการด้วยหัว

ใจความเป็นมนุษย์

3. มีแนวปฏิบัติการ

พัฒนานักวิจัยให้ผลิต

ผลงานวิจัยเพิ่มขึ้น 

4. มีแนวปฏิบัติที่ดีใน

การดูแลด้วยหัว

ใจความเป็นมนุษย์ 

5. มีแนวทางบริการ

ด้วยหัวใจความเป็น

มนุษย์สอดคล้องกับ

องค์กรคุณธรรม

จํานวน 1 

เรื่อง 

 

 

 

 

อย่างน้อย 4 

รายวิชา

 

 

 

 

 

จํานวน 1 

เรื่อง 

 

จํานวน 1 

เรื่อง

จํานวน 1 

เรื่อง

1 ต.ค 61 

 -30 ก.ย.

 62

 -      13,600    14,600  ครั้งที่ 1 จดัเวที

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน

วิทยาลัย ครั้งที่ 1

1. ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม 80*35*2มื้อ = 

5,600

2.อาหารกลางวนัอาจารย์

เจ้าหน้าที่ 80 คนๆละ 

100 บาท 1 มื้อ = 8,000

รวม 13,600

 ครั้งที่ 2 (การแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ภายในครั้งที่ 2) 

1. ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม 80*35*2มื้อ = 

5,600 บ.

2.อาหารกลางวนัอาจารย์

เจ้าหน้าที่ 80 คนๆละ 

100 บาท 1 มื้อ = 8,000

 บ.

3.ค่าจ้างเหมาจัดทํา

โปสเตอร์ 3,000 บาท

-โปสเตอร์ 1,000 บ. *3 

เรื่อง

รวม 14,600 บ.

28,200 - - อ. 

วรัญญา

กรณ์
re62-rekm-3
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1 2 3  4.00 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ

โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้
ความสําเร็จ

เป้าหมาย
ความสําเร็จ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส

รายการ
หมวดงบประมาณ

4.โครงการ

พัฒนา

ศักยภาพใน

การ

สร้างสรรค์

นวัตกรรมของ

อาจารย์

เครือข่าย

ภาคเหนือ

1. เพื่อพัฒนา

ความรู้อาจารย์

วิทยาลัย

เครือข่าย

ภาคเหนือในการ

สร้างสรรค์

นวัตกรรมด้านการ

เรียนการสอน

หรือการดูแล

สุขภาพ

2. เพื่อพัฒนา

ความร่วมมือของ

อาจารย์วิทยาลัย

เครือข่าย

ภาคเหนือในการ

สร้างสรรค์

นวัตกรรมด้านการ

เรียนการสอน

หรือการดูแล

สุขภาพ ที่มี

คุณภาพพร้อมใช้

1.ประชุมเชิง

ปฏิบัติการ 

ระดมสมอง

พัฒนาโครง

ร่างนวัตกรรม

ด้านการเรียน

การสอนและ

การดูแล

สุขภาพ

2.ศึกษาอบรม

การพัฒนา

นวัตกรรม

ด้านการเรียน

การสอนและ

การดูแล

สุขภาพ

ร่วมกับ

มหาวิทยาลัย

 Nanyang 

Technologic

al 

University, 

Singapore 

1. ร้อยละของ

อาจารย์ที่เข้า

รับการประชุม

เชิงปฏิบัติการ

2. ร้อยละของ

อาจารย์ที่ได้

เข้าอบรมการ

ทํานวัตกรรมที่

ประเทศสิงคโปร์

3. จํานวน

นวัตกรรมที่

เป็นผลงานของ

อาจารย์

1. ร้อยละ 80

2. ร้อยละ 80

3.  20 ชิ้น

1. วันที่ 

14 - 16 

พ.ย. 61 

 

 

70,760 - -  - ครั้งที่ 1 

1.ค่าอาหารกลางวัน

และอาหารเย็น  120 

บ.*4มื้อ จํานวน 32 = 

15,360บ.

2. ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม 35 บ*5มื้อ*

32 คน = 5,600 บ.

3. ค่าที่พักคืนละ 

1,300 บ.*2 คืน * 14 

ห้อง= 36,400 บ.

4. ค่าตอบแทน

วิทยากรนอกระบบ

ราชการชั่วโมงละ 

1,200 บ.* 4 ชั่วโมง= 

4,800 บ.

5. ค่าเดินทางวิทยากร

 = 5,000 บ.

6. ค่าถ่ายเอกสารเหมา

จ่ายเป็นเงิน 3,600 บ.

รวม 70,760 บ.

- 158,000 100,000 อ.

อรัญญา

re62-rekm-4
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1 2 3  4.00 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ

โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้
ความสําเร็จ

เป้าหมาย
ความสําเร็จ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส

รายการ
หมวดงบประมาณ

3.ทดสอบ

และรายงาน

ผลการ

พัฒนา

นวัตกรรม

ด้านการ

เรียนการ

สอนและการ

ดูแลสุขภาพ

2. วันที่ 

22  - 26 

เม.ย. 62

3. วันที่ 

11 - 12 

ก.ค. 62

- - 158,000 29,240 ครั้งที่ 2  ค่าพาหนะเดินทาง 

ค่าที่พักและเบี้ยเลี้ยงเดินทาง

ต่างประเทศเบิกจ่ายหมวดเงิน

รายได้ของต้นสังกัด คนละ 

39,500 บ.

1).ค่าพาหนะเดินทาง

ต่างประเทศ คนละ 9,000บ.

จํานวน 32 คน=288,000 บ.

2).ค่าลงทะเบียน (รวมอาหาร

ว่างและอาหารกลางวัน) คนละ

 10,000 บ. จํานวน 32 คน =

320,000 บ.

3).ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง

ต่างประเทศคนละ1,400 บาท 

5 วัน 32 คน = 224,000 บ.

4). ค่าที่พักต่างประเทศคืนละ 

2,250 บาทต่อคน 6 คืน 32 

คน= 432,000 บ

ครั้งที่ 3

1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

35 บ* 3 มื้อ 32 คน = 3,360 

บาท

2. ค่าอาหารกลางวันและ

อาหารเย็น 120 บ*2มื้อ*32 

คน=7,680 บาท

3. ค่าที่พักคืนละ 1,300 บ*1 

คืน * 14 ห้อง = 18,200 บาท

- - -

570,760 518,600 822,600 489,240 238,200 2,063,000 100,000รวมงบประมาณแผนประจําวิจัย



85 

1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ
1. พัฒนา

วารสารการ

พยาบาล การ

สาธารณสุข 

และการศึกษา

1. จัดลําดับบทความใน

การลงวตีพิมพ์ในวารส่าร

แต่ละฉบับ

2.ประเมินคุณภาพ

วารสารขั้นต้นและส่ง

ปรับปรุงแก้ไขก่อนส่ง

ผู้ทรงคุณวุฒิ

3. ส่งผู้ทรงคุณวุฒิ

ประเมินคุณภาพ

4. ส่งผู้นิพนธ์แก้ไขตาม

ข้อเสนอแนะ

5. ตรวจสอบการแก้ไข

ให้ครบถ้วนตาม

ข้อเสนอแนะ

6. ตรวจคําผิดและ

รูปแบบเพื่อเตรียมส่ง

โรงพิพ์

7. จัดส่งโรงพิมพ์เพื่อทํา

เล่ม

8. จัดเตรียมการนํา

วารสารเข้ารับการ

ประเมนิเข้าสู้ฐาน TCI 

กลุ่ม, 1

1. เพื่อพัฒนา

วารสารให้มี

คุณภาพตาม

มาตรฐาน  TCI 

2. เพื่อ

ยกระดับ

คุณภาพ

วารสาร 

3.เป็นช่องทาง

ในการเยแพร่

ผลงานวิจัย/

ผลงานวิชาการ

ของคณาจารย์

 นักวิจัย 

นักศึกษา และ

บุคคลที่สนใจ

ทั้งในและนอก

สถาบัน

1. วารสารการ

พยาบาล 

สาธารณสุข 

และการศึกษา 

มีคุณสมบัติ

ครบตามเกณฑ์

การประเมิน

คุณภาพ 

2. ได้รับการ

รับรองตาม

เกณฑ์คุณภาพ

มาตรฐาน TCI 

อยู่ในกลุ่มที่ 1 

3. มีวารสาร

ออนไลน์บน

ฐานข้อมูล 

ThaiJo2 ที่

สมบูรณ์

คุณภาพ

วารสารตาม

เกณฑ์การ

ประเมิน

คุณภาพของ

 TCI

ต.ค. 61 - 

ก.ย. 62

65,000 - 55,000 55,000 1. เงินค่าลงทะเบียน

ตีพิมพ์บทความจากผู้ที่

ขอรับการตีพิมพ์

เผยแพร่สําหรับ

ค่าตอบแทน

ผู้ทรงคุณวุฒิในการ

อ่านนิพนธ์ต้นฉบับ 

อัตราบทความละ 

3,000 บาท ฉบับละ 

15  บทความ จํานวน 

3  ฉบับ/ปี รวมทั้งสิ้น 

135,000 บาท 

2. ค่าจัดทําวารสาร

สําหรับคณะ

บรรณาธิการและ

เผยแพร่ฉบับละ 

10,000 บาท 

รวม 3 ฉบับ

3.ค่าวัสดุเตรียมขอรับ

การประเมินเข้าฐานTCI

 10,000

40,000 - 135,000 ดร.ทักษิกา 

ชัชวรัตน์

65,000 - 55,000 55,000 40,000 - 135,000

ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส
รายการ

หมวดงบประมาณ

รวมงบประมาณแผนวารสาร

แผนงานประจํา วารสาร

โครงการ/
กิจกรรม/

กลุ่มเป้าหมาย

กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้
ความสําเร็จ

เป้าหมาย
ความสําเร็จ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบ

re62-journal-1
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ

1.อบรมฟื้นฟูเวช

ปฏิบัติการ

รักษาพยาบาล

เบื้องต้น/ พยาบาล

วิชาชีพที่ผ่านการ

อบรมหลักสูตรการ

พยาบาลเฉพาะทาง

 สาขาเวชปฏิบัติ

ทั่วไป (การรักษาโรค

เบื้องต้น)พยาบาล

วิชาชีพอื่นๆที่สนใจ

 ที่ปฏิบัติงานใน

สถานบริการ

สุขภาพทั้งในระดับ 

ตติยภูมิ ระดับทุติย

ภูมิ และระดับปฐม

ภูมิและสมาชิก

ชมรมศิษย์ วพบ.

พะเยาจํานวน 150 

คน

1. ฟื้นฟูความรู้ 

หลักการวินิจฉัยโรค

 การส่งตรวจ และ

แนวทางปฏิบัติ

เกี่ยวกับการรักษา

โรคเบื้องต้นที่พบ

บ่อยรวมทั้งการใช้

ยาอย่างสมเหตุผล

ในการดูแลรักษา

เบื้องต้น

2. ทบทวนความรู้

ด้านกฎหมายเวช

ปฏิบัติรักษาเบื้องต้น

 และความปลอดภัย

ในการปฏิบัติงาน

เวชปฏิบัติ

3. สร้างเครือข่าย

ความร่วมมือ

ระหว่างผู้ปฏิบัติใน

วิชาชีพ และ

สถาบันการศึกษา

1. ประชุม

ปฏิบัติการ

2. อภิปราย

3. เข้ากลุ่ม

1.จํานวนผู้

เข้ารับการ

อบรม

2. ระดับ

ความพึง

พอใจของผู้

เข้าอบรม

ต่อการ

จัดการอบรม

ในระดับดีขึ้น

ไป

1.ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 

ของ

กลุ่มเป้าหมาย

2. อย่างน้อย

ร้อยละ 80 มี

ความพึง

พอใจต่อการ

จัดการอบรม

ในระดับดีขึ้น

ไป

17-21

ธันวาคม 

2561

525,000 - - -  1) ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย 

จํานวน 24 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 

1,200 บ.=28,800 บ.

 2) ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย 

จํานวน 16 ชั่วโมง* 600 บ.= 

9,600 บ

.3) ค่าเชื้อเพลิงรับ-ส่งวิทยากร= 

20,000 บ.

4) ค่าเดินทางวิทยากร =30,000 บ.

 5) ค่าที่พักวิทยากรจํานวน5คืน*

1,600 บ.=8,000 บ.

6) ค่าอาหารกลางวันและอาหาร

ว่างผู้เข้าร่วมประชุมจํานวน 150 

คน* 220 บ.* 5 วัน = 165,000 บ.

7) ค่าอาหารกลางวันและอาหาร

ว่างคณะทํางานจาํนวน10 คน*220

 บ.* 5 วัน  = 11,000 บ.

8) ค่าธรรมเนียมการขอหน่วยกิต

การศึกษาต่อเนื่อง=2,000 บ.

9) ค่าใช้ห้องประชุม จํานวน 5 

วัน*10,000 บ.  50,000 บ.

10) ค่าวัสดุอุปกรณ์ ตํารา =

150,000 บ.

11) ค่าถ่ายเอกสาร = 50,600 บ.

- - 525,000 อ.สิริสุดา

 แผนงานประจํา งานบริการวิชาการ
โครงการ/

กลุ่มเป้าหมาย
วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้

ความสําเร็จ
เป้าหมาย

ความสําเร็จ
ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบ

ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส รายการเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ

re62-acserv1-1
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ

โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้
ความสําเร็จ

เป้าหมาย
ความสําเร็จ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบ

ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส รายการเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ

2.การปฐมนิเทศ

ข้าราชการใหม ่

หลักสูตรการเป็น

ข้าราชการที่ดี

 (7 วัน)/ข้าราชการ

ใหม่ของหน่วยงาน

สังกัดกระทรวง

สาธารณสุข จํานวน

 60 คน

 เพื่อพัฒนา

ข้าราชการพลเรือน

ที่บรรจุใหม่ให้

ความรู้ 

ความสามารถ 

จิตสํานึกในการ

ปฏิบัติราชการ

1. ประชุม

ปฏิบัติการ 

 2. 

อภิปราย 

 3. เข้า

กลุ่ม 

4. ศึกษาดู

งาน

1.จํานวนผู้

เข้ารับการ

อบรม

2. ระดับ

ความพึง

พอใจของผู้

เข้าอบรม

ต่อการ

จัดการอบรม

ในระดับดีขึ้น

ไป

1.ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 

ของ

กลุ่มเป้าหมาย

2. อย่างน้อย

ร้อยละ 80 มี

ความพึง

พอใจต่อการ

จัดการอบรม

ในระดับดีขึ้น

ไป

1-7 

สิงหาคม 

2562

420,000  1. ค่าอาหารเช้ากลางวันเย็น70 คนx 7 

วันx 400 บ.=196,000 บ.

- วิทยากรและผู้ดําเนินการ10 คนx7 X 

400 บ.= 28,000 บ.

 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม- ผู้เข้ารับ

การอบรม70คนx 7 วันๆละx2 มื้อ*35 

บ.= 34,300 บ.

- วิทยากรและผู้ดําเนินการ10 คนx 7 

วันๆละ2มื้อ* 35 บาท=4900 บ.

3. ค่าตอบแทนวิทยากร- ค่าตอบแทน

วิทยากร1,200บ. x 14ชั่วโมง=16,800 บ.

 - ค่าตอบแทนวิทยากร600บ.x 35 

ชั่วโมง= 21,000 บ.

 4. ค่าที่พักผู้เข้ารับการอบรม70 คนx 150

 บ. x 7 คืน=73,500 บ.

5. ค่าใช้จ่ายเดินทางและที่พักวิทยากร

30,000 บ.

6. ค่าเช่าห้องประชุมพร้อมเครื่องมือ

โสตทัศนูปกรณ์7วันx 10,000 บ.=70000

 บ.

7. ค่าวัสดุอุปกรณ์

8. ค่าถ่ายเอกสาร

9. ค่าจ้างเหมายานพาหนะพร้อมพนักงาน

ขับรถและน้ํามันเชื้อเพลิงจํานวน7 คันๆ*

3,000 บ.=21,000 บ. 

10. ค่าบริการจ้างเหมาซักรีด=5,000 บ.

 11. ค่าที่พักวิทยากร1,400 บ.x 2 คืนx 2

 คน= 5,600 บ.

 12. ค่าตอบแทนสถานที่ดูงาน1,500 บ. x

 2 แห่ง= 3,000 บ.

- - 420,000 อ.สิริสุดา

re62-acserv1-2
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ

โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้
ความสําเร็จ

เป้าหมาย
ความสําเร็จ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบ

ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส รายการเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ

3.หลักสูตรผู้บริหาร

การสาธารณสุข

ระดับต้น รุ่นที่ 29 

จํานวน 2 รุ่นๆ ละ 

55 คน /เป็นผู้

ปฏิบัติหน้าที่

ทางการบริหาร

ตําแหน่ง 

ผู้อํานวยการ

ผู้ช่วยสาธารณสุข

อําเภอ หัวหน้าฝ่าย

หรือหัวหน้ากลุ่มงาน

 หัวหน้างานย่อย

โรงพยาบาลใน

สังกัดกระทรวง

สาธารณสุข 

เพื่อพัฒนาผู้เข้ารับ

การอบรมให้มี

ความรู้  ทักษะ 

สมรรถนะทางการ

บริหารที่เหมาะสม

กับสถานการณ์การ

พัฒนาตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจ

พอเพียง ตลอดจน

มีคุณธรรม ความ

พร้อมของร่างกาย

และจิตใจที่จะ

ทํางานบริการ

ประชาชนร่วมกับ

เครือข่ายสุขภาพ

อย่างมีประสิทธิภาพ

1. ประชุม

ปฏิบัติการ

2. อภิปราย

3. PBL

4. ศึกษาดู

งาน

1.จํานวนผู้

เข้ารับการ

อบรม

2. ระดับ

ความพึง

พอใจของผู้

เข้าอบรม

ต่อการ

จัดการอบรม

ในระดับดีขึ้น

ไป

1.ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 

ของ

กลุ่มเป้าหมาย

2. อย่างน้อย

ร้อยละ 80 มี

ความพึง

พอใจต่อการ

จัดการอบรม

ในระดับดีขึ้น

ไป

รุ่นที่ 1 

7-25 

มกราคม 

2562  รุ่น

ที่ 2 4-22 

กุมภาพันธ์

 2562

2,750,000 1. งบดําเนินการจากค่าลงทะเบียนของผู้

เข้าอบรม 2 รุ่นละ 55 คน ๆ ละ 22,770 

บ. =2,504,700 บ.เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้

1.1 ค่าตอบแทนวิทยากรในระบบราชการ

 จํานวน 40 ชั่วโมง x 600 บ.=48,000 บ.

1.2 ค่าตอบแทนวิทยากรนอกระบบ

ราชการ จํานวน60ชั่วโมงx 1,200บ.x 2 

รุ่น=144,000 บ.

1.3 ค่าตอบแทนวิทยากรพี่เลี้ยงประจํา

กลุ่ม6กลุ่มx 12 ชั่วโมงx 600 บ.x 2 รุ่น= 

86,400 บ.

1.4 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของ

เจ้าหน้าที่นอกเวลาราชการ 4 คน x6วัน

x420บ.x 2 รุ่น=86,400 บ.

1.5 ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายพนักงานขับรถ

จํานวน 2 คนx 5วันx 240 บ.=2,400 บ.

2. ค่าอาหารผู้เข้าอบรมจํานวน 55คนx19

วันx 600 บ.(3 มื้อ/วัน)x2 รุ่น=1,254,000

 บ.

 - คณะทํางาน จํานวน10คนx15 มื้อ

x150บ.x2 รุ่น= 45,000 บ.

 2.2 อาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้ารับการ

อบรม จํานวน 55 คนx 19 วัน x35 บ.x2

 มื้อ x 2 รุ่น=73150 บ.

 - คณะทํางาน จํานวน10คนx15 วันx35 

บ.x2 มื้อx 2รุ่น=   21,000  บ.

3. ค่าใช้สถานที่ อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 

15 วันx5,000 บ.x2รุ่น =150,000 บ.

- - 2,750,000 ดร.กฤต

พัทธ์ 

อ.สิริสุดาre62-acserv1-3
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ

โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้
ความสําเร็จ

เป้าหมาย
ความสําเร็จ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบ

ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส รายการเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ

4. ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง 15,000 บ. 

x2รุ่น=30,000  บ.

5. ค่าเดินทางวิทยากร 15,000 บ.

x2รุ่น =30,000 บ.

6. ค่าที่พักวิทยากรคืนละ 1,600 

บ.x2 คืนx2คนx 2รุ่น=12,800 บ.

7. ค่าที่พัก พขร เหมาจ่าย 1 คืนx 

800บ.x2รุ่น =1,600 บ.

8. ค่าวัสดุอุปกรณ์ 66,900 บ. x 2 

รุ่น=133,800 บ.

9.ค่าจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 

15,000 บ.x2 รุ่น=30,000  บ.

10. ค่ากระเป๋าเอกสารผู้เข้าอบรม 

55 คนx 300 บ. x2 รุ่น= 33,000 

 บ.

11.ค่าโทรศัพท์ประสานงาน 1,000

 บ.x2 รุ่น =2,000  บ.

12. ค่าจ้างเหมาบริการซักรีด 

10,000 บาทx2รุ่น=20,000 บ

13. ค่าจ้างเหมารถบัสศึกษาดูงาน 

วันละ 15,000 บ. x 2 รุ่น = 

30,000 บ.

14. ค่าที่พักผู้เข้าอบรม 55 คนx 

18 คืนx 100 บ.x2 รุ่น = 198,000

 บ.

525,000 2,750,000 420,000 3,695,000 3,695,000รวมงบประมาณแผนประจําบริการวิชาการ 
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1. แผนปฏิบัติงานที่ตอบสนองกลยุทธ์
พันธกิจที่ 4 การพัฒนาสู่สถาบันอุดมศึกษาชั้นนําที่มีสมรรถนะสูง เข้มแข็งและมุ่งสู่ท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับการพัฒนาวิทยาลัยสู่องค์กรคุณภาพ ภายใต้วัฒนธรรมการทํางานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

เป้าประสงค์ที่ 4 วิทยาลัยมีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดความสําเร็จของเป้าประสงค์
1. วิทยาลัยเป็นองค์กรสมรรถนะสูงภายใต้หลักธรรมาภิบาล เท่ากับ 5 ข้อ

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพและรองรับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ THailand 4.0

ตัวชี้วัดความสําเร็จของกลยุทธ์
1. ระดับคุณภาพฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจและการศึกษา เท่ากับ 5 ข้อ

แผนงานที่ 7 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพและรองรับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ Thailand 4.0

ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนงาน
1. มีระบบสารสนเทศมีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนและสามารถนําไปใช้ในการตัดสินใจได้ (ระบบสารสนเทศ 5 ด้าน) 

วิธีประเมินความสําเร็จ ประเมินตามตัวชี้วัดความสําเร็จเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษาหรือปีงบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม จํานวนโครงการ 2 โครงการ 

เป้าประสงค์ที่ 5 วิทยาลัยได้รับการยอมรับการเป็นองค์กรคุณธรรมระดับชาติ

ตัวชี้วัดความสําเร็จของเป้าประสงค์
1. วิทยาลัยได้รับการยอมรับการเป็นองค์กรคุณธรรมระดับจังหวัด ระดับเขตและระดับชาติ เท่ากับ 5 ข้อ

กลยุทธ์ที่ 8 เร่งรัดการพัฒนาวิทยาลัยเข้าสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม

ตัวชี้วัดความสําเร็จของกลยุทธ์
1. ระดับคุณภาพการพัฒนาบุคลากรเข้าสู่คุณธรรมขององค์กร พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา เท่ากับ 5 ข้อ

2. ผ่านระดับการประเมินเป็นองค์กรคุณธรรม (องค์กรคุณธรรมต้นแบบ)

3. จํานวนผลงานที่ได้รับรางวัลด้านวิชาชีพ ด้านคุณธรรม จริยธรรมรระดับจังหวัด/เครือข่าย/เขต/ชาติ (≥ 1 ผลงาน)

แผนงานที่ 10 ยกระดับพัฒนาวิทยาลัยเข้าสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนงาน
1. วิทยาลัยผ่านการประเมินเป็นองค์กรคุณธรรม เท่ากับระดับ 5

วิธีประเมินความสําเร็จ ประเมินตามตัวชี้วัดความสําเร็จเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษาหรือปีงบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม จํานวนโครงการ 1 โครงการ 

แผนปฏิบัติการของฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2562
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แผนปฏิบัติการของฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2562

กลยุทธ์ที่ 9 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ/นานาชาติ

ตัวชี้วัดความสําเร็จของกลยุทธ์
1. จํานวนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับ จํานวน 5 คน

แผนงานที่ 11 พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ

ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนงาน
1. บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับในระดับจังหวัด/เครือข่าย/เขต จํานวน 5 คน

วิธีประเมินความสําเร็จ ประเมินตามตัวชี้วัดความสําเร็จเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษาหรือปีงบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม จํานวนโครงการ 1 โครงการ 
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เป้าประสงค์ที่
KPI

กลยุทธ์ที่
KPI

แผนงานที่
PI

1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ
1. โครงการ

พัฒนา/ปรับปรุง

ระบบสารสนเทศ

และสื่อการเรียน

การสอน

เพื่อพัฒนา/

ปรับปรุงระบบ

สารสนเทศและ

สื่อการสอนให้

มีประสิทธิภาพ

 พร้อมใช้งาน

และใช้

ประกอบการ

ตัดสินใจ

การพัฒนา/ปรับปรุงระบบ

สารสนเทศเพื่อใช้ในการเรียน

การสอน

 -ระบบ dashboard 

 -ระบบฐานข้อมูลอาจารย์พิเศษ

 -VDO 360 องศาเสริมการ

เรียนรู้ของนักศึกษา

 -คลังจัดเก็บและเผยแพร่สื่อ

การเรียนรู้ (Learn & Share)

1. จํานวนระบบ

สารสนเทศที่ได้

พัฒนา/ปรับปรุง

2.จํานวนสื่อที่

ได้พัฒนา/

ปรับปรุง

1. 2 ระบบ

(dashboard, 

ฐานขอ้มูล

อาจารย์พเิศษ)

2. 2 ชิ้น

(VDO 360 องศา,

 คลังจัดเก็บและ

เผยแพร่)

ม.ค.-มี.ค.62          -      20,000     -       -   1.ค่าจ้างที่ปรึกษา

 10,000 บ.

จํานวน 2 คน 

รวม 20,000  บาท

 -      20,000 - นายเอกชัย

 หมื่นขัติย์

2. โครงการ

พัฒนาทักษะ

เทคโนโลยี

สารสนเทศและ

การสื่อสาร (ICT)

 ของบุคลากร

1.เพื่อพัฒนา

ทักษะ

เทคโนโลยี

สารสนเทศและ

การสื่อสาร 

(ICT) ของ

บุคลากร ให้ได้

ตามมาตรฐาน

1.การประเมินสมรรถนะ

2.การวิเคราะห์

3.การจัดอบรม

1.ร้อยละของ

บุคลากรที่ได้รับ

การประเมิน

2.ร้อยละของ

บุคลากรที่ได้รบั

การพัฒนาตาม

ผลการประเมิน

1.ร้อยละ 100

2.ร้อยละ 80

1.ประเมิน 

พ.ย.61

2.อบรม

ธ.ค.61

 18,600    20,000     -       - กิจกรรมอบรม
พัฒนาทักษะ ICT 

จํานวน 2 กลุ่มๆละ 

1วัน (46 คน/กลุ่ม) 

1.ค่าอาหารกลางวัน 

46x100x2ครั้ง=

9,200

2.ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม 46x35*4

มือ=6,440

3.ค่าจ้างเหมาถา่ย

เอกสาร 3,000

รวม18,600

 18,600 - - อ.สุทธินี 

มหามิตร 

วงค์แสน

18,600 40,000 - - 18,600 20,000 - 

13  ระดับคุณภาพฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจและการศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 ยกระดับการพัฒนาวิทยาลัยสู่องค์กรคุณภาพ ภายใต้วัฒนธรรมการทํางานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
4   วิทยาลัยมีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
วิทยาลัยเป็นองค์สมรรถนะสูงภายใต้หลักธรรมาภิบาล
5   พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพและรองรับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ THailand 4.0

รวมงบประมาณแผนงานที่ 7

7  การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพและรองรับการเปลี่ยนแปลง Thailand 4.0

มีระบบสารสนเทศมีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนและสามารถนําไปใช้ในการตัดสินใจได้ (ระบบสารสนเทศ 5 ด้าน)

โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้ความสําเร็จ เป้าหมาย
ความสําเร็จ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส รายการเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ

qa62-stg3-p7-1

qa62-stg3-p7-2
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 KPI 18 จํานวนผลงานที่ได้รับรางวัลด้านวิชาชีพ ด้านคุณธรรม จริยธรรมรระดับจังหวัด/เครือข่าย/เขต/ชาติ(>=1ผลงาน )

1 ที่ตั้งไว้ 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ
1. โครงการ

พัฒนาวิทยาลัย

คุณธรรม

1.1. เพื่อให้

บุคลากรเกิด

การ

ปรับเปลี่ยน

ทัศนคติ

เกี่ยวกับ

พฤติกรรม

คุณธรรมองค์กร

1.2. เพื่อให้

บุคลากรมีส่วน

ร่วมในการ

กําหนด

พฤติกรรม

คุณธรรมร่วม

องค์กร

1.1. อบรมเชิง

ปฏิบัติการการ

กําหนดพฤติกรรม

คุณธรรมร่วมของ

องค์กรของอาจารย์

และบุคลากรและ 

นักศึกษา(พอเพียง มี

วินัย สุจริต จิตอาสา)

ระยะที่1 อาจารย์

และบุคลากร(วันศุกร์)

ระยะที่ 2 นักศึกษา 

(วันเสาร์และอาทิตย)ฺ

1.2 เวทีแลกเปลี่ยน

ผลงานการนํา

พฤติกรรมคุณธรรม

ร่วมองค์กรไปใช้

1. ร้อยละของ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

2.ร้อยละของ

บุคลากรที่มี

ทัศนคติต่อ

พฤติกรรม

คุณธรรมองค์กร

ระดับดี(ค่าเฉลี่ย

≥ 3.5)

3. จํานวน

พฤติกรรม

คุณธรรมร่วม

องค์กร

4. จํานวน

ผลงานด้านการ

พัฒนาคุณธรรม

1. ร้อยละ 80

2. ร้อยละ 80

3. 

พฤติกรรม

คุณธรรมร่วม

ขององค์กร

กลุ่มละอย่าง

น้อย 4 

พฤติกรรม

4. อย่างน้อย

 3 ผลงาน

พ.ย. 61

มี.ค. 62

มิ.ย. 62

96,500 - - - กิจกรรมที่1 อบรมเชิงปฏิบัติการ 

(ของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา)

1)ค่าวิทยากรอบรม 21*600 =12600

 บ. (อาจารย์ 7 ชม., นักศึกษา 14 

ชม.)

2) ค่าเดินทางวิทยากร 5,000  บ.

3) ค่าอาหารกลางวัน (อาจารย์และ

บุคลากร) 80คน*100บ.= 8,000 บ.

4)ค่าอาหารกลางวัน (นักศึกษา) 355

 คน*50บาท*2วัน=35,500 บ.

5. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

(อาจารย์และบุคลากร) 80คน*35บ.*

2มื้อ*=5,600 บ.

6.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

(นักศึกษา) 355 คน*25บ.*4มื้อ=

35,500บ.

6. ค่าจ้างเหมาทําป้ายไวนิล 2,000 บ.

7. ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร 1,000 บ.

8.ค่าวัสดุ 

-กระดาษพรู๊ฟ 200 แผ่น*3 บ.=600 

บ.

-สีเทียน  45กล่อง*80บ.=3,600 บ. 

รวมเงิน 96,500 บ.

38,400 58,100 - อ.แดนชัย

 ชอบจิตร

อ.บัวบาน

 ยะนา

อ.สมัยพร

 อาขาล

 kPI 17   ระดับการประเมินเป็นองค์กรคุณธรรม(องค์กรคุณธรรมต้นแบบ)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับการพัฒนาวิทยาลัยสู่องค์กรคุณภาพ ภายใต้วัฒนธรรมการทํางานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
เป้าประสงค ์ 5 วิทยาลัยได้รับการยอมรับการเป็นองค์กรคุณธรรมระดับชาติ
 KPI 6 วิทยาลัยได้รับการยอมรับการเป็นองค์กรคุณธรรมระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับชาติ (5 ข้อ)

กลยุทธ์ที่  8  เร่งรัดการ พัฒนาวิทยาลัยเข้าสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม
 KPI 16  ระดับคุณภาพการพัฒนาบุคลากรเข้าสู่คุณธรรมขององค์กร พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา(5ข้อ)

แผนงานที ่10 พัฒนาวิทยาลัยเข้าสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม
 PI  วิทยาลัยผ่านการประเมินเป็นองค์กรคุณธรรม (ระดับ 5)

โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้ความสําเร็จ เป้าหมาย
ความสําเร็จ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส รายการเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ

ad62-stg3-p10-
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1 ที่ตั้งไว้ 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ

โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้ความสําเร็จ เป้าหมาย
ความสําเร็จ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส รายการเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ

2. เพื่อ

เสริมสร้าง

คุณธรรม 

จริยธรรมของ

บุคลากรใน

วิทยาลัย

2.1 บรรยายธรรมะ

เพื่อพัฒนาจิต

2.2 สนทนา

แลกเปลี่ยนความรู้

เกี่ยวกับคุณธรรม

จริยธรรมกับพระ

วิทยากร

3.3 ฝึกปฏิบัติการ

ภาวนาจิตให้เกิดสมาธิ

3.4 จัดเวทีเล่าเรื่อง

ความดีที่อยากทํา

1. ร้อยละของผู้

เข้ารับฟังการ

บรรยาย

2. จํานวน

อุบัติการณ์ของ

การประพฤติผิด

คุณธรรม

จริยธรรม

3. จํานวนเรื่อง

เล่าการทําความดี

1. ร้อยละ 80

2. 0 

อุบัติการณ์

3. 12 เรื่อง

กพ. 62

พ.ค. 62

ก.ค. 62

- 6,600 6,600 6,600 1. ค่าวิทยากรบรรยายธรรมะ 

3 ชม.*1,200บาท*3 ครั้ง = 

10,800 บ.

3. ค่าเดินทางวิทยากร 3,000

 บ.*3 ครั้ง= 9000 บ.

รวมเป็นเงิน 19,800 บ.

19,800 -

3. เพื่อ

ประชาสัมพันธ์

และกระตุ้น

การนํา

พฤติกรรม

คุณธรรมร่วม

ขององค์กรไปใช้

ในช่องทางที่

หลากหลาย

3. กิจกรรม

ประชาสัมพันธ์ และ

กระตุ้นการนํา

พฤติกรรมคุณธรรม

ร่วมขององค์กรไปใช้

ในการดําเนินชีวิต

1. จํานวนช่อง

ทางการ

ประชาสัมพันธ์

และกระตุ้นของ

สื่อ

2. ระดับความ

พึงพอใจต่อผล

ของสื่อแต่ละ

ชนิดที่มีต่อการ

ปรับเปลี่ยนวิธี

คิดและ

พฤติกรรม

คุณธรรม

1. อย่างน้อย

 2 ช่องทาง

2. ≥ 3.5

ธ.ค. 61 - 

มี.ค. 62

2,500 2,500 - - 1. ค่าจ้างเหมาจัดทําสื่อ

ประชาสัมพันธ์ 5,000 บ.

5,000 -
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โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้ความสําเร็จ เป้าหมาย
ความสําเร็จ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส รายการเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ

4. เพื่อยกระดับ

วิทยาลัยให้

ได้รับการ

ยอมรับการเป็น

องค์กรต้นแบบ

คุณธรรม

4. 1 กํากับติดตาม 

ประเมินผลการ

ดําเนินงานวิทยาลัย

คุณธรรม

4.2 รวบรวมผลงาน

การดําเนินงาน

วิทยาลัยคุณธรรมเพื่อ

การเผยแพร่ผลงาน

4.3 เตรียมการ

นําเสนอวิทยาลัยเพื่อ

ส่งประกวดองค์กร

คุณธรรมระดับจังหวัด

 เขต และระดับชาติ

1. ระดับการ

ประเมินองค์กร

คุณธรรม

2. จํานวนรางวัล

ระดับจังหวัด 

เครือข่าย เขต 

และระดับชาติ

1.ระดับ

องค์กร

ต้นแบบ

คุณธรรม

2. ≥ 1 รางวัล

มิ.ย.-62 - - 5,000 - 1. ค่าจ้างเหมาจัดทําสื่อ

นําเสนอผลงาน 5,000 บ.

5,000 - -

5 เพื่อ

แลกเปลี่ยน

เรียนรู้

ประสบการณ์

ในการพัฒนา

องค์กร

คุณธรรมและ

นํามาใช้ในการ

พัฒนาองค์กรได้

5.1 ศึกษาดูงาน

องค์กรที่มีความโดด

เด่นด้านการพัฒนา

องค์กรคุณธรรม(รร.

บางมูลนากภูมิ

วิทยาคม จ. พิจิตร)

5.2 สรุปความรู้จาก

การศึกษาดูงานและ

สังเคราะห์แนวทาง

การพัฒนาองค์กร

คุณธรรม

1. รายงานสรุป

ความรู้จาก

การศึกษาดูงาน

2. แนวทางการ

พัฒนาองค์กร

คุณธรรมของ

บุคลากรที่ไป

ศึกษาดูงาน

1. ≥5

2.  ≥5

พ.ย. - ธ.ค.

 61

66,000 - - - 1. ค่าวิทยากรชม. ละ 600 

บ.*4ชม.= 2400 บ.

2. ค่าเช่าเหมารถวันละ 5,000

 บ.*2 คัน *2 วัน = 20,000 

บ. 

3. ค่าที่พัก คืนละ 850 บ.*20

คน*2 คืน  = 34,000 บ.

4. ค่าเบี้ยเลี้ยง คนละ 240 

บ.*2 วัน*20 คน = 9,600 บ.

รวมเงิน 66,000 บ.

66,000 - -

165,000 9,100 11,600 6,600 134,200 58,100 -รวมงบประมาณแผนงานที่ 10
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1. โครงการ

ส่งเสริมการ

พัฒนาศักยภาพ

บุคลากรให้มี

ความเชี่ยวชาญ

1. เพื่อพัฒนา

ศักยภาพ

บุคลากรให้มี

เชี่ยวชาญ

1. สํารวจและวางแผนการพัฒนา

ศักยภาพของบุคลากร

2. กระตุ้นและผลักดันให้บุคลากร

มีการพัฒนาศักยภาพให้มีความ

เชี่ยวชาญตามแผนการพัฒนา

ตนเอง

3.เวทีการนําเสนอเพื่อคัดเลือก

บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญให้ไป

เข้ารับการคัดเลือกและแข่งขัน

ระดับจังหวัด/เครือข่าย/เขต/ชาติ

และนานาชาติ

4. กระตุ้นและผลักดันให้บุคลากร

ที่มีความเชี่ยวชาญได้ไปแสดง

ศักยภาพในระดับจังหวัด/

เครือข่าย/เขต/ชาติและนานาชาติ

5. ส่งเสริมให้บุคลากรที่มีความ

เชี่ยวชาญได้รับการคัดเลือก/

แข่งขันในระดับจังหวัด/เครือข่าย/

เขต/ชาติและนานาชาติ

1.จํานวนอาจารย์ได้รับการ

อบรมหลักสูตรระยะสั้นใน

ประเทศและต่างประเทศ

2. จํานวนอาจารย์ที่ศึกษาต่อ

ระดับปริญญาเอก

3. ร้อยละของบุคลากรที่นํา

ผลการพัฒนาศักยภาพมาใช้

4. จํานวนบุคลากรที่มีความ

เชี่ยวชาญได้ไปแสดงศักยภาพ

ในระดับจังหวัด/เครือข่าย/

เขต/ชาติและนานาชาติ

5. จํานวนบุคลากรที่มีความ

เชี่ยวชาญได้รับการคัดเลือก/

แข่งขันในระดับจังหวัด/

เครือข่าย/เขต/ชาติและ

นานาชาติ

1. 2 คน

2.  3 คน

3. ร้อยละ 

100

4. ≥ 10 คน

5.   ≥ 1 คน

ต.ค. 61-

ก.ย. 62

1,400 - - - 1. ค่าอาหารว่าง 

40คน*35บาท= 

1,400 บ.

1,400 - - งาน

บริหาร

และ

พัฒนา

ทรัพยากร

บุคคล

1,400 - - - 1,400 - -

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับการพัฒนาวิทยาลัยสู่องค์กรคุณภาพ ภายใต้วัฒนธรรมการทํางานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
เป้าประสงค ์5 วิทยาลัยได้รับการยอมรับการเป็นองค์กรคุณธรรมระดับชาติ
 KPI 6 วิทยาลัยได้รับการยอมรับการเป็นองค์กรคุณธรรมระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับชาติ (5 ข้อ)

กลยุทธ์ที่ 9  พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ/ นานาชาติ
 KPI 16 จํานวนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ/ นานาชาติ(5คน)

รวมงบประมาณแผนงานที่ 11

ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตร
มาส

รายการเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ

แผนงานที ่11 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
 PI  จํานวนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับในระดับจังหวัด/เครือข่าย/เขต (5คน)

โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้ความสําเร็จ เป้าหมาย
ความสําเร็จ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบ

qa62-stg3-p11-1
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1.กิจกรรม

วิพากษ์

รายงาน

ประเมิน

ตนเองและ

ตรวจสอบ

หลักฐานตัว

บ่งชี ้

ตามเกณฑ์การ

รับรอง

สถาบันการศึก

ษาของสภา

การพยาบาล

1. เพื่อให้

รายงานประเมิน

ตนเอง (SAR) มี

ความสมบูรณ์

สอดคล้องกับ

เกณฑ์รับรอง

สถาบันการศึกษา

ของสภาการ

พยาบาล

2. เพื่อให้การ

จัดทําหลักฐานมี

ความสอดคล้อง

ตามเกณฑ์

คุณภาพที่สภา

การพยาบาล

กําหนด

1. ประสาน

ผู้รับผิดชอบ

ดําเนินการจัดทํา SAR

 และจัดทําแฟ้ม

หลักฐานประกอบตัว

บ่งชี้

2. จัดเวทีนําเสนอ

และวิพากษ์และ

ตรวจสอบหลักฐาน

โดยผู้ทรงคุณวุฒิ

3. ผู้รับผิดชอบตัว

บ่งชี้ดําเนินการ

ปรับปรุงแก้ไขตามข้อ

วิพากษ์

4. จัดทํารายงาน

ประเมินตนเองฉบับ

สมบูรณ์ 

5. จัดทําแฟ้ม

หลักฐานที่สมบูรณ์

6. รายงานผลการ

วิพากษ์ SAR ต่อ

คณะกรรมการบริหาร

1. ร้อยละตัว

บ่งชี้คุณภาพ

ตามเกณฑ์

รับรอง

สถาบันการศึก

ษาวิชาการ

พยาบาลและ

การผดุงครรภ์

ไดร้ับการ

จัดทํา SAR 

และวิพากษ์ 

มีความ

สอดคล้องกับ

เกณฑ์คุณภาพ

ร้อยละ 100 พ.ย.-61  49,400  -  -  - 1. ค่าตอบแทน

วิทยากรชั่วโมงละ 

1,200 บ. จํานวน 12

 ชม=14,400 บ.

2. ค่าที่พักวิทยากร 

1,500/คืน จํานวน 2

 คืน=3,000 บ.

3. ค่าเดินทาง

วิทยากร 10,000 บ. 

4. ค่าอาหารกลางวัน

 มื้อละ 100 บ.*50

คน*2 มื้อ=10,000 บ.

5. ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม มื้อละ 35 

บ. จํานวน 50 คน 4 

มื้อ

=7,000 บ.

6.ค่าจ้างเหมาถ่าย

เอกสาร 5,000

=49,400 บ.

 49,400  -  - อ.บําเพ็ญ

อ.ณัฐติพร 

ดร.โสภา

พร

แผนงานประจํา งานประกันคุณภาพการศึกษาและความเสี่ยง

โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ

เป้าหมาย
ความสําเร็จ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

 งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบ ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส รายการเบิกจ่าย  หมวดงบประมาณ

1. โครงการยกระดับคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษา

qa62-qa-1
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โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ

เป้าหมาย
ความสําเร็จ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

 งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบ ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส รายการเบิกจ่าย  หมวดงบประมาณ

2.กิจกรรม

ประชุมเชิง

ปฏิบัติการเพื่อ

การประเมิน

และรับรอง

สถาบันการศึก

ษาวิชาการ

พยาบาลและ

การผดุงครรภ์

จากสภาการ

พยาบาล

เพื่อให้วิทยาลัย

ได้รับการ

ประเมินและ

รับรอง

สถาบันการศึกษา

วิชาการ

พยาบาลและกร

ผดุงครรภ์อย่าง

ต่อเนื่อง

1. เสนอแต่งตั้ง

คณะทํางานเตรียมรับ

การประเมินและ

รับรอง

สถาบันการศึกษา

วิชาการพยาบาลและ

การผดุงครรภ์จากสภา

การพยาบาล

2. ประชุมชี้แจง

มอบหมายหน้าที่ความ

รับผิดชอบ

3. ติดตามการเตรียม

ความพร้อมรับการ

ประเมินของ

คณะทํางาน

4.รับรอง

คณะกรรมการ

ประเมินจากสภาการ

พยาบาล

5. ประเมินผลการรับ

การประเมินและ

รับรอง

สถาบันการศึกษา

1.ร้อยละของ

คณะทํางานมี

ความพร้อม

รับการ

ประเมิน 

2. ร้อยละของ

ตัวชี้วัดผ่าน

เกณฑ์

ประเมินตาม

เป้าหมายที่

กําหนด

1.ร้อยละ 

100

 2. ร้อยละ 

100

มีนาคม  -  53,000  -  - 1. ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่มมื้อละ 35 

บาท/คน จํานวน 100

 คน  4 ครั้งรวม 

14,000 บาท 

2. ค่าอาหารกลางวัน

จํานวน 120 บาท/

คน/มื้อ จํานวน 100 

คน จํานวน 3 มื้อ 

จํานวน 36,000  บาท

8.ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง 

3000 รวมทั้งหมด 

53,000 บาท

 53,000  -  - อ.พร 

อ.ณัฐติพร

 ดร.โสภา

พร
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โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ

เป้าหมาย
ความสําเร็จ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

 งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบ ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส รายการเบิกจ่าย  หมวดงบประมาณ

3. กิจกรรม

การวิพากษ ์

ติดตามการ

ดําเนินงาน

และ

ประเมินผล

การ

ดําเนินงานตาม

 

Improvement

 plan ของ

ระดับ

หลักสูตรและ

สถาบัน

เพื่อนําข้อเสนอ 

แนะและแนว

ทางการ

ปรับปรุงของ ปี

การศึกษา 2560

 มาปรับปรุง

แก้ไขให้เกิด

คุณภาพที่ต่อเนื่อง

1. สรุปข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในและ

แนวทางการปรับปรุง ปี

การศึกษา 2560 

2. ประชุมชี้แจงและเผยแพร่

ข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในและ

แนวทางการปรับปรุง ปี

การศึกษา 2560 ให้

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้นําไป

จัดทําแผนปรับปรุงแก้ไข

3. จัดเวทีนําเสนอและวิพากษ์

แผนปรับปรุงแก้ไข

4. จัดทําแผนปรับปรุงแก้ไข 

ประจําปี 2562

5. เสนอแผนปรับปรุงแก้ไข 

ประจําปี 2562 ต่อ

คณะกรรมการบริหาร

พิจารณาให้ความเห็นชอบ

6. นําแผนปรับปรุงแก้ไขไปสู่

การปฏิบัติ

7. ดําเนินการกํากับติดตาม

การดําเนินการตามแผนทุก 6 

เดือน

8. รายงานผลการกํากับ

ติดตามการดําเนินการตาม

แผนต่อคณะกรรมการบริหาร

 ทุก 6 เดือน

1. ร้อยละตัว

บ่งชี้ตาม

เกณฑ์

คุณภาพของ

หลักสูตรและ

สถาบันได้รับ

การวิพากษ์

ผลการ

ดําเนินงาน

ร้อยละ 90 1. ต.ค. 61

2. เม.ย 62

3. ส.ค. 62

 2,400  -  1,400        2,400 1.ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่มมื้อละ 35

บ.* 40 คน* 3 ครั้ง=

 4,200 บ.

2.ค่าถ่ายเอกสาร 

2,000 บ. 

รวมทั้งหมด 6,200 บ.

 6,200  -  - ดร.โสภา

พร

อ.ณัฐติพร

อ.บําเพ็ญ
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 1           2            3  4  อุดหนุน  รายได้ อื่นๆ

โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ

เป้าหมาย
ความสําเร็จ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

 งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบ ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส รายการเบิกจ่าย  หมวดงบประมาณ

4. กิจกรรม

การประชุม

คณะกรรมการ

ประกัน

คุณภาพ

การศึกษาของ

สถาบัน

1. เพื่อรายงาน

ผลการ

ดําเนินการ

ประกันคุณภาพ

ต่อคณะกรรมการ

2. เพื่อรับฟัง

ข้อเสนอแนะ

และข้อคิดเห็น

ต่อการ

พัฒนาการ

ประกันคุณภาพ

การศึกษาจาก

คณะกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

1. จัดเตรียมวาระและ

เอกสารการประชุม

คณะกรรมการ

ประกันคุณภาพ

การศึกษาของสถาบัน

2. ประสานคณะ

กรรมการฯ เพื่อ

กําหนดวัน เวลาใน

การประชุม

3. ดําเนินการประชุม

ตามวันเวลาที่กําหนด

4. สรุปรายงานการ

ประชุมเพื่อนํา

ข้อคิดเห็นไปวางแผน

ดําเนินการ

5. นําเสนอผลการ

ประชุมต่อ

คณะกรรมการเพื่อ

พิจารณานํา

ข้อเสนอแนะมาพัฒนา

1.จํานวนครั้ง

ของการประชุม

2. ร้อยละของ

คณะกรรมการ

ที่เข้าร่วม

ประชุม

1. ≥ 1 

 

2. ≥ ร้อยละ

 80

ม.ค 62  -        5,700  -             - 1. ค่าเดินทาง

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

 3,000 บ. 

2. ค่าอาหารกลางวัน

 มื้อละ 100 บ.* 20 

คน =2,000 บ.

3. ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม มื้อละ 35 

บ*20 คน= 700 บ.

รวมทั้งหมด 5,700 บ.

 5,700  -   - อ.พร 

อ.ณัฐติพร

ดร.โสภา

พร
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 1           2            3  4  อุดหนุน  รายได้ อื่นๆ

โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ

เป้าหมาย
ความสําเร็จ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

 งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบ ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส รายการเบิกจ่าย  หมวดงบประมาณ

5 กิจกรรม

การประชุม

เชิงปฏิบัติการ

จัดทํา SAR 0 

ระดับ

หลักสูตรและ

ระดับสถาบัน 

 ปีการศึกษา 

2561

เพื่อให้การจัดทํา

 SAR มีความ

สอดคล้องกับ

เกณฑ์คุณภาพ

และมีการ

วางแผน

ดําเนินการให้ได้

ตามเกณฑ์

คุณภาพที่กําหนด

1. ผู้รับผิดชอบตัว

บ่งชี้ระดับหลักสูตร

และระดับสถาบัน

และทีมงานประกัน

คุณภาพร่วมกันจัดทํา

 SAR 0

2. วิพากษ์ SAR 0 

โดยคณะกรรมการ

วิพากษ์ SAR 0

3. จัดทํา SAR 0 

ฉบับสมบูรณ์

1. ร้อยละของ

ตัวบ่งชี้ใน

ระดับ

หลักสูตรและ

ระดับสถาบัน

มีการจัดทํา 

SAR 0 ตาม

เวลาที่กําหนด

2. ร้อยละของ

ตัวบ่งชี้ใน

ระดับ

หลักสูตรและ

ระดับสถาบัน

มีความ

สอดคล้องตาม

เกณฑ์

คุณภาพที่

กําหนด

1. ร้อยละ 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ร้อยละ 

100

ต.ค-ธ.ค.61  11,500  -              -              -   1. ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม มื้อละ 35 

บ.* 10 คน 2 มื้อ*5 

วัน= 3,500 บ.

2. ค่าอาหารกลางวัน

 มื้อละ 100 บ. *10 

คน 5 วัน = 5,000 บ.

3. ค่าจ้างเหมาถ่าย

เอกสาร= 3,000 บ.

รวม11,500 บ.

 11,500  -       -   อ.พร

อ.ณัฐติพร

ดร.โสภา

พร
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 1           2            3  4  อุดหนุน  รายได้ อื่นๆ

โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ

เป้าหมาย
ความสําเร็จ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

 งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบ ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส รายการเบิกจ่าย  หมวดงบประมาณ

6. กิจกรรม

ควบคุม

คุณภาพ

การศึกษา

ภายใน

เพื่อให้มีการนํา

มาตรฐาน 

องค์ประกอบ 

และตัวบ่งชี้ไปใช้

ในการ

ดําเนินการ

ประกันคุณภาพ

ภายใน ปี

การศึกษา 2561

1. ทบทวนองค์ประกอบ

 มาตรฐาน ตัวบ่งชี้

ระดับหลักสูตรและ

ระดับสถาบัน 

2. นําเสนอ

คณะกรรมการบรหิาร

วิทยาลัยพิจารณา 

3. จัดทําคู่มือประกัน

คณุภาพระดบัหลักสูตร

และระดับสถาบัน 

4. ประกาศและ

เผยแพร่คู่มือประกัน

คุณภาพ มาตรฐาน ตัว

บ่งชี้ประกันคุณภาพ 

5. มอบหมายให้มี

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 

เกณฑ์คุณภาพ และ

ออกคําสั่งโดย

ผู้อํานวยการ 

6. ผู้รับผิดชอบ

ดาํเนนิการกิจกรรมตาม

เกณฑ์คุณภาพที่กาํหนด

1. ร้อยละตัว

บ่งชี้คุณภาพ

ระดับ

หลักสูตรและ

ระดับสถาบัน

มีผู้รับผิดชอบ

ดําเนินการ

พัฒนาตาม

เกณฑ์

1. ร้อยละ 

100

1 ตค.-30 

พ.ย.2561

 3,000  -  -  - 1. ค่าจ้างเหมาจัดทํา

เล่มคู่มือประกัน

คุณภาพระดับ

หลักสูตรและระดับ

สถาบัน =3,000 บ.

 3,000  -  - อ.พร
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 1           2            3  4  อุดหนุน  รายได้ อื่นๆ

โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ

เป้าหมาย
ความสําเร็จ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

 งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบ ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส รายการเบิกจ่าย  หมวดงบประมาณ

7. กิจกรรม

ตรวจสอบ

คุณภาพ

เพื่อติดตาม

ตรวจสอบการ

ดําเนินการตาม

เกณฑ์ประกัน

คุณภาพระดับ

หลักสูตรและ

ระดับสถาบัน

1. จัดทําแบบตรวจสอบ

2. แต่งตั้ง

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

3. ประชาสัมพันธ์แผน

ตรวจสอบ 

4. ดําเนินการ

ตรวจสอบคุณภาพ 

5. จัดทํารายงานผล

การตรวจสอบ 

6. นําผลการตรวจสอบ

เข้าคณะกรรมการ

บริหาร

1. ร้อยละของ

ตัวบ่งชี้ได้รับ

การตรวจสอบ

คุณภาพ 

2. จํานวนครั้ง

ของการ

ตรวจสอบ

1. ร้อยละ 

100

2. ≥ 1 ครั้ง

15-16 

พ.ค.2562

 -            -        16,600  -   1. ค่าจ้างเหมาถ่าย

เอกสารจํานวน

3,000บ.

2. ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม 40คน*35 

บาท*4 มื้อ = 5,600

 บ.

3. ค่าอาหารกลางวัน

 40คน*100บ.*2 ครั้ง

 = 8,000 บ.

รวม 16,600 บ.

 16,600  -       -   อ.พร

8. กิจกรรม

ประเมิน

คุณภาพ

ภายใน

คณะกรรมการ

ประเมิน

ภายในของ

วิทยาลัยปี

การศึกษา 

2561

เพื่อให้การ

ดําเนินงาน

ประกันคุณภาพ

เป็นไปตาม

ระบบและกลไก

ที่กําหนดไว้

1. แต่งตั้ง

คณะกรรมการ

ตรวจสอบคุณภาพ

ภายในทั้งในระดับ

หลักสูตรและสถาบัน

2. รวบรวมเล่ม SAR 

0 เพื่อเตรียมรับตรวจ

3. ตรวจสอบคุณภาพ

ภายในระดับ

หลักสูตรและสถาบัน

โดยคณะกรรมการ

ภายใน

1. คะแนน

เฉลี่ยผลการ

ประเมินคุณ

ภายใน ระดับ

หลักสูตร

2. คะแนน

เฉลี่ยผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ภายในระดับ

สถาบัน

1. > 3.85 

2. > 4.50

พ.ค.-62  -            -         9,800  -   1. ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่มมื้อละ 35 

บาท* 20 คน 2 มื้อ 2

 วัน= 2,800  บ.

2. ค่าอาหารกลางวัน

 100 บ. *20 คน 2 

วัน=4,000 บ.

3. ค่าจ้างเหมา

บริการถ่ายเอกสาร 

3,000 บ.

รวม 9,800 บ.

 9,800  -       -   อ.พร 

อ.ณัฐติพร

ดร.โสภา

พร 

อ.บําเพ็ญ
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 1           2            3  4  อุดหนุน  รายได้ อื่นๆ

โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ

เป้าหมาย
ความสําเร็จ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

 งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบ ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส รายการเบิกจ่าย  หมวดงบประมาณ

9. กิจกรรม

ประเมิน

คุณภาพ

ภายใน

คณะกรรมการ

ประเมิน

ภายนอก

วิทยาลัยปี

การศึกษา 

2561 (Pre-

assessement)

1. จัดเตรียมSAR 

2. จัดเตรียม

แฟ้มหลักฐาน

3. แต่งตั้ง

คณะกรรมการ

ประเมิน

คุณภาพภายใน 

โดยวิทยาลัย

4. open 

metting 

5. closed 

metting

เพื่อประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน

ระดับสถาบันและ

ระดับหลักสูตรก่อน

รับการประเมิน

คุณภาพภายในจาก

คณะกรรมการระดับ

เครือข่าย

1. > 3.85

2. > 4.50

มิ.ย 62  -            -        63,200  - 1. ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม มื้อละ 35 

บ.*50 คน 2 มื้อ *2 

วัน = 7,000 บ.

2. ค่าอาหารกลางวัน 

มื้อละ 100 บ. * 50 

คน 2 วัน=10,000 บ. 

3. ค่าจ้างเหมาบริการ

ถ่ายเอกสาร 3,000 บ.

4. ค่าตอบแทนผู้

ประเมิน 600 บ.* *7 

ชั่วโมง 2 วัน *3 คน= 

25,200 บ.

5. ค่าที่พักผู้ประเมิน 

1,500 บ.* 2 คืน 3 

คน=9,000 บ.

6. ค่าเดินทางผู้

ประเมิน 3,000 บ.* 

จํานวน 3 คน = 

9,000 บ.

รวมทั้งหมด 63,200 บ.

 63,200  -       -   อ.พร บุญมี

อ.ณัฐติพร

 อ้นด้วง

ดร.โสภา

พร พันธุ

ลาวัณย์

อ.บําเพ็ญ

 คําดี
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 1           2            3  4  อุดหนุน  รายได้ อื่นๆ

โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ

เป้าหมาย
ความสําเร็จ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

 งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบ ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส รายการเบิกจ่าย  หมวดงบประมาณ

10. กิจกรรม

ประชุมเชิง

ปฏิบัติการ

การพัฒนา

คุณภาพ

การศึกษาเพื่อ

ประเมิน

คุณภาพภายใน

โดย

คณะกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

และจาก

เครือข่าย ปี

การศึกษา 

2561

1. เพื่อให้

วิทยาลัยได้รับ

การประเมิน

คุณภาพภายใน

ตามระบบและ

กลไกที่กําหนด

2. เพื่อรับ

ข้อเสนอแนะ

จาก

คณะกรรมการ

ประเมิน

คุณภาพภายใน

เพื่อการพัฒนา

คุณภาพ

การศึกษาอย่าง

ต่อเนื่อง

1. เสนอแต่งตั้ง

คณะทํางานเตรียมรับ

การประเมิน

2. จัดเตรียมหลักฐาน

เพื่อลงระบบ CHEQA

 

3. ประชุมชี้แจง

มอบหมายหน้าที่

ความรับผิดชอบ 

4. ติดตามการเตรียม

ความพร้อมรับการ

ประเมินของ

คณะทํางาน 

5.รับรอง

คณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพ

ภายใน 

6. ประเมินผลการรับ

การประเมินคุณภาพ

ภายใน (AAR)

1. คะแนน

เฉลี่ยผลการ

ประเมินคุณ

ภายใน ระดับ

หลักสูตร

2. คะแนน

เฉลี่ยผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ภายในระดับ

สถาบัน

1. > 3.85

2. > 4.68

ก.ค 62  -            -              -      102,200 1. ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม มื้อละ 35 

บ.*  80คน*4ครั้ง=

11,200 บ. 

2. ค่าอาหารกลางวัน 

มื้อละ 100 บ.จํานวน 

80คน* 3 มื้อ= 

24,000 บ.

3. ค่าเดินทางวิทยากร

 จํานวน 15,000 บาท

4. ค่าที่พักวิทยากร 

1,500 บ* 4 ห้อง *2 

คืน = 12,000 บ.

5. ค่าตอบแทน

วิทยากร 30,000 บ.

6. ค่าวัสดุ=1,000 บ.

7. ค่าจ้างเหมาถ่าย

เอกสารเข้าเล่ม4,000

 บ.

8. ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง 

5,000  บ.

รวม102,200 บ.

 102,200  -       -   อ.พร บุญมี

อ.ณัฐติพร

 อ้นด้วง

ดร.โสภา

พร พันธุ

ลาวัณย์

อ.บําเพ็ญ

 คําดี
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 1           2            3  4  อุดหนุน  รายได้ อื่นๆ

โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ

เป้าหมาย
ความสําเร็จ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

 งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบ ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส รายการเบิกจ่าย  หมวดงบประมาณ

11. กิจกรรม

ให้ความรู้และ

ทักษะประกัน

คุณภาพแก่

นักศึกษา

1. เพื่อให้

นักศึกษามี

ความรู้ ความ

เข้าใจเกี่ยวกับ

การประกัน

คุณภาพ

การศึกษา

2. เพื่อให้

คณะกรรมการ

สโมสรนักศึกษา

และตัวแทน

นักศึกษามี

ความรู้ ความ

เข้าใจและมี

ทักษะเกี่ยวกับ

การประกัน

คุณภาพ

การศึกษา

1. จัดเตรียมเอกสาร

2. ประสานการอบรม

3. จัดเตรียมสถานที่

4. ดําเนินการอบรม

5. สรุปประเมินผล

1. คะแนน

ความรู้ของ

นักศึกษาต่อ

การประกัน

คุณภาพ

การศึกษา

หลังการอบรม

เพิ่มขึ้น พ.ย.-61 2,750  -              -              -   1. ค่าวัสดุ จํานวน 

500 บ. 

-ค่าสมุดบันทึก 

2. ค่าจ้างเหมา

บริการถ่ายเอกสาร 

1,500 บ.

3.ค่าอาหารว่างแกน

นํา 30คน*25บ.=

750บ

รวมทั้งหมด  2,750 บ.

 2,750  -       -   อ.พร บุญมี

อ.ณัฐติพร

 อ้นด้วง

ดร.โสภา

พร พันธุ

ลาวัณย์

อ.บําเพ็ญ

 คําดี

69,050 58,700 91,000 104,600 323,350  -       - รวมงบประมาณแผนประจํางานประกันคุณภาพ 
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 1           2            3  4  อุดหนุน  รายได้ อื่นๆ

โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ

เป้าหมาย
ความสําเร็จ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

 งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบ ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส รายการเบิกจ่าย  หมวดงบประมาณ

2.1 กิจกรรม

ซักซ้อมแผน

อัคคีภัยและ

แผ่นดินไหว

เพื่อเตรียมความ

พร้อมรับ

สถานการณ์

ฉุกเฉินด้าน

อัคคีภัยและ

แผ่นดินไหว

1. ประสานผู้เกี่ยวข้อง 

2. จัดเตรียมเอกสาร 

สถานที่ อุปกรณ์ 

3. ดําเนินการซ้อม

แผน 

4. ประเมินและสรุปผล

1. ร้อยละของ

อาจารย์และ

บุคลากรเข้า

ร่วมโครงการ 

2. ร้อยละ

นักศึกษาเข้า

ร่วมโครงการ

1. >90%

2. > 95%

เม.ย.-61 - - 20,075 - 1. ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่มนักศึกษา

มื้อละ25 บ.*443 คน

 = 11,075 บ.

ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่มอาจารย์และ

เจ้าหน้าที่ มื้อละ  25 

บ.*80 คน=2,000 บ.

2. ค่าจ้างเหมาถ่าย

เอกสาร 1,000 บ.

3. ค่าวัสดุ 2,000 บ.

(-ค่ากล่องไม้อัด 2,000

 บ.)

4. ค่าจ้างเหมาทําผัง

หนีไฟ 40 จุด*100 บ.

 = 4,000 บ.

**บันไดสไลด์หนีไฟ

รวมทั้งหมด 20,075 บ.

20,075 - - อ.พร 

อ.ณัฐติพร

 ดร.

โสภาพร 

อ.บําเพ็ญ

2.2 กิจกรรม

ประชุม

คณะกรรมการ

บริหารความ

เสี่ยง

เพื่อให้การดําเนิน

งานบริหารความ

เสี่ยงได้ตามเกณฑ์

คุณภาพในระดับ

หลักสูตรและ

สถาบัน

1. จัดเตรียมเอกสาร

การประชุม

2. ประสานผู้เกี่ยวข้อง

3. จัดเตรียมสถานที่

4. ดําเนินการประชุม

1. จํานวนครั้ง

ของการประชุม

2. จํานวน

คณะกรรมการ

ผู้เข้าร่วม

ประชุม

1. 2 ครั้ง/ปี

 

2. > 80%

ต.ค.-61 775 - - 775 1. ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม มื้อละ 35 

บ.*15 คน *2 ครั้ง =

 1,050 บ.

2.ค่าเหมาบริการถ่าย

เอกสาร 500บ.

1,550 - - อ.พร 

อ.ณัฐติพร

 ดร.

โสภาพร

อ.บําเพ็ญ

2. โครงการยกระดับคุณภาพการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

qa62-qa-2
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 1           2            3  4  อุดหนุน  รายได้ อื่นๆ

โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ

เป้าหมาย
ความสําเร็จ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

 งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบ ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส รายการเบิกจ่าย  หมวดงบประมาณ

2.3 กิจกรรม

จัดทําแผน

บริหารความ

เสี่ยงและ

กํากับติดตาม

แผนบริหาร

ความเสี่ยง

เพื่อลดโอกาส

และผลกระทบ

ต่อการ

ดําเนินงานของ

วิทยาลัยและ

การบรรลุ

เป้าหมายของ

องค์กร

1. วิเคราะห์ปัจจัย

ภายในและภายนอก 

ค้นหาความเสี่ยงระดับ

องค์กร 

2. จัดทําร่างรายการ

ความเสี่ยง และเสนอต่อ

คณะกรรมการบริหาร

3. ประสานผู้เกี่ยวข้อง

เพื่อจัดทํารา่งแผน

บรหิารความเสี่ยง

4. รวบรวมและจัดทํา

แผนบริหารความเสี่ยง

ฉบับสมบูรณ์และเสนอ

ต่อคณะกรรมการ

บริหารพจิารณาเห็นชอบ

5. ดําเนินการตาม

แผนการบริหารความ

เสี่ยง

6. กํากับติดตามการ

ดําเนินงานตามแผน ทุก 

6 เดือน

7. รายงานผลการกํากับ

ติดตามการดําเนินงาน

ตามแผน ทุก 6 เดือน 

ต่อคณะกรรมการบรหิาร

1. ร้อยละ

รายการความ

เสี่ยงที่มีการ

ดําเนินงาน

ตามแผนและ

ความเสี่ยง

ลดลง

1. ≥ ร้อยละ 8ตค 61

เมย 62

สค 62

250 - - 250 1.ค่าเหมาบริการถ่าย

เอกสารและเข้าเล่ม

จํานวน 500 บ.

500 - - อ.พร บุญ

มี อ.ณัฐติ

พร อ้น

ด้วง 

ดร.โสภา

พร พันธุ

ลาวัณย์

อ.บําเพ็ญ

 คําดี
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 1           2            3  4  อุดหนุน  รายได้ อื่นๆ

โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ

เป้าหมาย
ความสําเร็จ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

 งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบ ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส รายการเบิกจ่าย  หมวดงบประมาณ

2.4 กิจกรรม

ประชุมเชิง

ปฏิบัติการการ

ควบคุม

ภายใน/การ

วิพากษ/์

ติดตาม

ประเมินผล

การ

ดําเนินงาน

ควบคุมภายใน

หน่วยงานย่อย

1. เพื่อให้ทุก

หน่วยงานมีการ

ดําเนินการ

ดําเนินงาน

ควบคุมภายใน

เพื่อให้การ

ดําเนินงานใน

หน้าที่มี

ประสิทธิภาพ

1. จัดเตรียมเอกสาร 

2. ประสานการอบรม 

3. จัดเตรียมสถานที่ 

4. ดําเนินการอบรม 

5. ออกแบบการ

ควบคุมภายใน

6. จัดทํารายงานการ

ควบคุมภายใน

7. ตรวจสอบภายใน

8. สรุปประเมินผล

การควบคุมภายใน

9. รายงานผลควบคุม

ภายในต่อคณะ

กรรมการบริหาร

1. ร้อยละ

ของหน่วยงาน

ย่อยตาม

โครงสร้างมี

การ

ดําเนินการ

ควบคุม

ภายในตาม

ระบบและ

กลไกที่กําหนด

2. ร้อยละ 

ปย.2 ได้รับ

การ

ดําเนินงาน

ตามแผนที่

กําหนด

1. ร้อยละ 

90

2. ร้อยละ 

100

มิย 62 - - 7,100 - 1. ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่มอาจารย์และ

เจ้าหน้าที่ มื้อละ 35 

บ. *80 คน *2 ครั้ง

 =5,600 บ.

2. ค่าจ้างเหมาถ่าย

เอกสาร 1,500 บ. 

รวมทั้งหมด 7,100 บ.

7,100 - - อ.พร บุญ

มี อ.ณัฐติ

พร อ้น

ด้วง 

ดร.โสภา

พร พันธุ

ลาวัณย์

อ.บําเพ็ญ

 คําดี

1,025 - 27,175 1,025 29,225 - - 

70,075 58,700 118,175 105,625 352,575 - -รวมงบประมาณแผนประจํางานประกันคุณภาพและความเสี่ยงปีงบประมาณ 2562

รวมงบประมาณแผนประจํางานความเสี่ยง
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ

1.1 กิจกรรม

ปฐมนิเทศอาจารย์

ประจํา  อาจารย์

ประจําหลักสูตร 

และบุคลากรสาย

สนับสนุน

1.เพื่อพัฒนาทักษะการ

ปฏิบัติการพยาบาล

2.เพื่อเตรียมความ

พร้อมในการเป็น

อาจารย์พยาบาล

3.  เพื่อเตรียมความ

พร้อมในการเป็น

อาจารย์ประจําหลักสูตร 

4 . เพื่อเตรียมความ

พร้อมในการปฏิบัติงาน

ของสายสนับสนุน

1. กิจกรรมปฐมนิเทศ

อาจารย์ประจําหลักสูตร

และอาจารย์ประจําใหม่ 

2. กิจกรรมปฐมนิเทศ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรใหม่ 

3. กิจกรรมปฐมนิเทศ

บุคลากรสายสนับสนุนใหม่ 

4. กํากับติดตามทุกไตร

มาศเพื่อรับทราบปัญหา

และให้กําลังใจ

1. ร้อยละ 

100

ต.ค61-ก.ย

 62

9,776 - - - 1. ค่าเช่าที่พัก เดือนละ

4000  บาท 1 เดือน = 

4,000บาท 

2. ค่าเบี่ยเลี้ยง วันละ 240 

บาท 22วัน = 5,280 บาท 

3. ค่าเดินทาง เชียงราย 

พะเยา 248 บาท จํานวน 2

 เที่ยว = 496 บาท 

รวม 9776 บาท

 (ส่วนของ นส. กาญจนา 

สาใจ ที่จะไปฝึกที่เชียงราย

 ตั้งแต่วันที่ 5 พ.ย. 61 - 15

 มี.ค. 62)

9,776 - - อ.บัวบาน

คุณรัชนี

คุณอัญชลี

1.2 โครงการ

สนับสนุนการไป

พัฒนาศักยภาพ

ตามสมรรถนะของ

อาจารย์

ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร

เพื่อพัฒนาความรู้

ความสามารถเกี่ยวกับ

การบริหารหลักสูตร

ของอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1. กิจกรรมสนับสนุนให้

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรไปรับการประชุม

 อบรม สัมมนา ตามคําสั่ง

และในหน้าที่ 

2. กิจกรรมกิจกรรมจัดทํา

รายงานผลการไปพัฒนา

ตนเอง การไปประชุม 

อบรม ประชุมสัมมนา 

อาจารย์ประจําหลักสูตร

1.ร้อยละ 100

2. ≥ 4.00

ม.ค. - มี.ค.

 62

- 50,000 - - อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 5 คน คนละ 

10,000 บาท รวม 50,000

 บาท

50,000 - - อ.บําเพ็ญ 

คําดี

1.โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนประจําปีงบประมาณ 2561

แผนงานประจํา งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย
ความสําเร็จ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบ

ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส รายการเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ

qa62-hrd-1
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ

โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย
ความสําเร็จ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบ

ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส รายการเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ

1.3 กิจกรรม

สนับสนุนการไป

พัฒนาศักยภาพ

ตามสมรรถนะของ

อาจารย์และ

ข้าราชการ

1.เพื่อพัฒนาความรู้

ความสามารถทางวิชาการ

 วิชาชีพของอาจารย์ 

(10000 x 48 คน)

2.เพื่อเสริมสร้าง

สมรรถนะและ

ประสิทธิภาพการทาํงาน

ของบุคลากรสายสนบัสนนุ

 ข้าราชการ คนละ  7500 

 จํานวน 5 คน 

ลูกจา้งประจําพนกังาน

ราชการ พกส. จ้างเหมา

บริการ คนละ 7000 บาท

 จํานวน 10 คน 

1. กิจกรรมสนับสนุนให้

อาจารย์ประจําหลักสูตรและ

อาจารย์ประจํา ไปรับการ

ประชุม อบรม สัมมนา ตาม

คําสั่งและในหน้าที่ 

2. กิจกรรมส่งเสริมให้อาจารย์

ประจําหลักสูตรและอาจารย์

ประจํา ไปพัฒนาตนเองตาม

ความเชี่ยวชาญตามแผน 

3. กิจกรรมจัดทํารายงานผล

การไปพัฒนาตนเอง การไป

ประชุม อบรม ประชุมสัมมนา

 อาจารย์ประจําหลักสูตร 

อาจารย์ประจาํ

1.มากกว่า 

ร้อยละ 80

2.มากกว่า 

ร้อยละ 80

ต.ค61-ก.ย

 62

141,875 141,875 141,875 141,875 อาจารย์ (10000 x46  คน)

บุคลากรสายสนับสนุน 

ข้าราชการ คนละ  7500 

จํานวน 5 คน 

ลูกจ้างประจําพนักงาน

ราชการ พกส. จ้างเหมา

บริการ คนละ 7000 บาท

 จํานวน 10 คน

รวม 567500

567,500 - - อ.แดนชัย 

ชอบจิตร

คุณอัญชลี 

รัตนสุวรรณ

1.4 โครงการ

ศึกษาดูงานพัฒนา

สมรรถนะตาม

ความเชี่ยวชาญใน

สายงาน บุคลากร

สายสนับสนุน

เพื่อพัฒนาสมรรถนะ

ตามความเชี่ยวชาญใน

สายงาน บุคลากรสาย

สนับสนุน 1.งาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

จํานวน 5 คน 2.งานทํา

ความสะอาด/แม่บ้าน 

จํานวน 10 คน 3.งาน

สํานักงาน จํานวน 15 

คน 4.งานอาคารสถานที่

 4 คน

1. สนับสนุนให้บุคลากร

สายสนับสนุนไปศึกษาดู

งานเพื่อพัฒนาความ

เชี่ยวชาญตามสายงาน 

2. จัดทํารายงานผลการ

ไปพัฒนาตนเอง การไป

ประชุม อบรม 

ประชุมสัมมนา บุคลากร

สายสนับสนุน 

3. อบรมเชิงปฏิบัติการ

เพื่อพัฒนาสมรรถนะ

1. ร้อยละ100

2.ร้อยละ 80

พ.ค.-62 - - 20,760 - 1. ค่าตอบแทนวิทยากร

บรรยายรวมกลุ่ม 6 ชม.ๆ 

ละ 600 บาทเป็นเงิน 

3,600 บาท 

2. ค่าเบี้ยเลี้ยง วันละ 240 

บาท *34 คน เป็นเงิน 

8,160 บาท

4. ค่าจ้างเหมารถจํานวน 3

 คัน (รถวิทยาลัย 1 คัน) 

วันละ 3,000 *3 คัน =

9,000บาท รวม 20760

20,760 - - อ.บัวบาน

คุณรัชนี

คุณอัญชลี
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ

โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย
ความสําเร็จ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบ

ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส รายการเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ

1.5 กิจกรรมการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

จากการไปพัฒนา

ตนเองของบุคลากร

1. เพื่อเผยแพร่องค์

ความรู้

2. เพื่อเป็นการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

3.เพื่อติดตามการนํา

ความรู้ประสบการณ์ไป

พัฒนางาน

1.สรุปผลการไปพัฒนา

ตนเองของอาจารย์ประจํา

หลักสูตรและอาจารย์

ประจํา และบุคลากรสาย

สนับสนุน

2. กิจกรรมจัดเวที

แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการ

ไปพัฒนาตนเองของ

อาจารย์ประจําหลักสูตร

และอาจารย์ประจํา และ

บุคลากรสายสนับสนุนใน

วันพุธสัปดาหท์ี่ 3 ของ

เดือน

1.มากกว่า

ร้อยละ 80

2 .มากกว่า

ร้อยละ 90

ต.ค61-ก.ย

 62

3,150 3,150 3,150 3,150 1.ค่าอาหารว่าง 35  บาท*

30 คนจํานวน 12  ครั้ง 

12,600 - - อ.บัวบาน

ยะนา

คุณอัญชลี

1.6 กิจกรรรม

พัฒนาสมรรถนะ

ด้านภาษาอังกฤษ

ให้กับอาจารย์

1.เพื่อพัฒนาความรู้ 

ทักษะ ภาษาอังกฤษ 

ด้าน การอ่าน การเขียน

 การฟัง

1. จัดการอบรมเชิง

ปฏิบัติการเพื่อพัฒนา

ศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ

 เพื่อเตรียมสอบ สัปดาห์

ละ 1 ครั้ง จํานวน 6 

สัปดาห์

1.> ร้อยละ 

95%  2. > 

ร้อยละ 85%

ต.ค.-61 25,250 3,150 - - 1. ค่าอาหารว่าง 35  * 45 

คน  เป็นเงิน1,575 บาท * 

6 ครั้ง = 9,450 

2. ค่าเดินทางวิทยากร 

2000 บาท 

3. ค่าตอบแทนวิทยากร 

600บาท*3 ชม= 1800 

บาท * 6 ครั้ง = 10800

4. ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร

 3000 บาท รวม 25,250

25,250 - - อ.บัวบาน

ยะนา

คุณอัญชลี
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ

โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย
ความสําเร็จ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบ

ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส รายการเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ

1.7 กิจกรรมการ

ส่งเสริมการเข้ารับ

การอบรมพัฒนา

สมรรถนะผู้บริหาร

ตามหลักสูตรการ

อบรมผู้บริหาร

สาธารณสุข

เพื่อเร่งรัดและส่งเสริม

ให้อาจารย์ระดับ รอง

ผู้อํานวยการและ

หัวหน้างานที่ผ่านการ

อบรมหลักสูตรผู้บริหาร

สาธารณสุขระดับต้น/

ระดับกลาง

1. ตรวจสอบข้อมูลประวัติ

การไปอบรมหลักสูตร 

ผบต. ผบก. ของรอง

ผู้อํานวยการและหัวหน้า

งาน

2. ประกาศรับสมัคร

3. เสนอรายชื่อต่อ กกบ. 

เพื่อคัดเลือก

4. ส่งรายชื่อผู้ได้รับ

คัดเลือกเข้ารับการอบรม

5. ส่งผู้เข้ารับการอบรม

ตามแผน

6. ติดตามประเมินผล

1. 2 คน

2. 2 คน

รอการ

ประกาศ

จาก วนส.

- - 84,000 - 1. ค่าลงทะเบียน ผบต. 

24000*1 = 24000 บาท

2. ค่าลงทะเบียน ผบก. 

30000*2= 60000 บาท

84,000 - - อ.แดนชัย 

ชอบจิตร

คุณอัญชลี

1.8 กิจกรรมการ

พัฒนาบุคลากร

เพื่อความเชียวชาญ

เฉพาะสาขา

-สาขามะเร็ง

-สาขาอื่นๆ

1. ประกาศรับสมัคร

2. เสนอรายชื่อต่อ กกบ. 

เพื่อคัดเลือก

3. ส่งรายชื่อผู้ได้รับ

คัดเลือกเข้ารับการอบรม

4. ส่งผู้เข้ารับการอบรม

ตามแผน

5. ติดตามประเมินผล

ต.ค61-ก.ย

 62

- - - 80,000 ค่าลงทะเบียนสาขาละ 

40000บาท*2สาขา=

80000

80,000 - - อ.แดนชัย 

ชอบจิตร

คุณอัญชลี
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ

โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย
ความสําเร็จ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบ

ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส รายการเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ

2.โครงการพัฒนา

องค์กรสู่สมรรถนะ

สูง

1. เพื่อการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ประสบการณ์ใน

การพัฒนาองค์กรและ

นํามาใช้ในการพัฒนา

องค์กรได้

1.ศึกษาดูงานองค์กรที่มี

ความโดดเด่นด้านการ

พัฒนาองค์กร

2. สรุปความรู้จาก

การศึกษาดูงาน

3. อบรมตามหลักสูตรการ

เป็นข้าราชการที่ดี ครอง

ตน ครองคน ครองงาน วิถี

ธรรม วิถีไทย

4. ถอดบทเรียนที่ได้จาก

การอบรมหลักสูตรการ

เป็นข้าราชการที่ดี ครอง

ตน ครองคน ครองงาน วิถี

ธรรม วิถีไทย

เมย - พค 62 - - 244,600 - 1. ค่าวิทยากรศึกษาดูงาน

 ชม. ละ 600 บาท*4 = 

2,400 บาท 

ค่าวิทยากรอบรม 1200*6

ชม. =7,200  บาท

2. ค่าเดินทางวิทยากร 

3,000 บาท 

3. ค่าเช่าเหมารถ วันละ 

12,000 บาท*4วัน = 

48,000 บาท 

4. ค่าที่พัก คืนละ 1,800 

บาท*2*25 = 90,000 

บาท 

5. ค่าอาหารวันละ 700

บาท *2วัน*50คน = 

70,000 บาท 

6. ค่าอาหารว่าง มื้อละ 50

 บาท*4มื้อ*50คน = 

10,000 บาท 

7. ค่าเบี้ยเลี้ยง คนละ 

240*50คน = 12,000 

บาท 

8.ค่าวัสดุ 2,000 บาท

รวมเงิน 244,600

244,600 - - อ.แดนชัย 

ชอบจิตร

อ.บังบาน 

ยะนา

คุณอัญชลี 

รัตนสุวรรณ

คุณรัชนี 

ซาวคําเขต

qa62-hrd-2
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ

โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย
ความสําเร็จ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบ

ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส รายการเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ

3. โครงการ

บริหารบุคลากร

สายวิชาการและ

สายสนับสนุน

ประจําปี

งบประมาณ 2561

3.1 กิจกรรม

กระตุ้น ส่งเสริมให้

อาจารย์

ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร อาจารย์

ประจําหลักสูตร 

และอาจารย์

ประจําจัดทํา

ผลงานวิชาการเพื่อ

เลื่อนตําแหน่งเป็น

ชํานาญการพิเศษ

1. เพื่อให้อาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มี

ตําแหน่งทางวิชาการ

ชํานาญการพิเศษ

2. เพื่อให้อาจารย์

ประจําหลักสูตรและ

อาจารย์ประจํามี

ตําแหน่งทางวิชาการ

ชํานาญการพิเศษ

3. เพื่อให้บุคลากรสาย

สนับสนุน มีตําแหน่งที่

สูงขึ้น

1. กิจกรรมกระตุ้น 

ส่งเสริมให้อาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารย์ประจําหลักสูตร 

และอาจารย์ประจํา จัดทํา

ผลงานวิชาการเพื่อเลื่อน

ตําแหน่งเป็นชํานาญการ

พิเศษ 2. กิจกรรมกระตุ้น 

ส่งเสริมให้บุคลากรสาย

สนับสนุน จัดทําผลงาน

เพื่อเลื่อนตําแหน่งที่สูงขึ้น

1 100 % 2. 

≥ 60 % 3. 

100 %

ต.ค61-ก.ย

 62

- - - - อ.แดนชัย 

ชอบจิตร

คุณรัชนี 

ซาวคําเขต

qa62-hrd-3
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ

โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย
ความสําเร็จ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบ

ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส รายการเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ

3.2 กิจกรรมการ

รักษาการคงอยู่

ของอาจารย์

ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร อาจารย์

ประจําหลักสูตร 

อาจารย์ประจํา 

และบุคลากรสาย

สนับสนุน

เพื่อรักษาการคงอยู่ของ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรอาจารย์

ประจําหลักสูตร

อาจารย์ประจําและ

บุคลากรสายสนับสนุน

1. กิจกรรมการสร้างขวัญ

และกําลังใจปฏิบัติงาน 

และการยกย่องเชิดชู

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร อาจารย์ประจํา

หลักสูตรและอาจารย์

ประจํา และบุคลากรสาย

สนับสนุน

1. ร้อยละ 
100 

2. ร้อยละ 
100    3. 

>90%

พค. 62 - - 3,000 - 1. ค่าวัสดุ 3,000 บาท 3,000 - - อ.แดนชัย 

ชอบจิตร

คุณรัชนี 

ซาวคําเขต

3.3 กิจกรรมตรวจ

สุขภาพประจําปี

เพื่อตรวจสุขภาพ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร อาจารย์

ประจําหลักสูตรและ

อาจารย์ประจํา  และ

บุคลากรสายสนับสนุน

1.ตรวจสุขภาพ อาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารย์ประจําหลักสูตร

และอาจารย์ประจํา  และ

บุคลากรสายสนับสนุน

ก.ค. - ส.ค.

 62

- - - - ไม่ใช้งบประมาณ - - - คุณรัชนี 

ซาวคําเขต

3.4 กิจกรรม

ทบทวนและจัดทํา

แบบพรรณนางาน

ระดับฝ่าย/

หน่วยงานและ

ระดับบุคคล

เพื่อให้แบบพรรณนา

งานระดับฝ่าย/งาน/

บุคคลมีความเป็น

ปัจจุบัน

1.ทบทวนJD 

2.ประชาสัมพันธ์ให้

ผู้เกี่ยวข้องดําเนินการ

ทบทวนและจัดทํา JD 

ของฝ่าย/หนน่วยงาน/

บุคคล 

3. รวบรวม JD 

4. ตรวจสอบ/วิพากษ์ JD 

5. จัดพิมพ์เข้าเล่ม 

6. เผยแพร่ประกาศใช้

1.ร้อยละ 

100  2. 

ร้อยละ 100 

3. ร้อยละ 

100

1 ต.ค.-31 

ต.ค.2561

6,570 - - - 1.ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม 102คน ×35 =

3,570 บาท 

2.ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร

และทํารูปเล่ม 3,000 บาท 

รวม 6,570 บาท

6,570 - - อ.แดนชัย 

ชอบจิตร

คุณรัชนี 

ซาวคําเขต

คุณอัญชลี 

รัตนสุวรรณ

186,621 198,175 497,385 225,025 1,104,056รวมงบประมาณแผนประจํางานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ

1. โครงการ

พัฒนา/ปรับปรุง

ระบบคอมพิวเตอร์

1.เพื่อให้ระบบ

คอมพิวเตอร์ที่

ให้บริการบน

ระบบเครือข่าย

วิทยาลัยมี

สถานะพร้อม

ใช้งาน

1.จัดซื้อเครื่อง

คอมพิวเตอร์สําหรับ

งานประมวลผล 

แบบที่ 1 จํานวน 17

 เครื่อง

2.จัดซื้อเครื่อง

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก

สําหรับงาน

ประมวลผล จํานวน

 5 เครื่อง

3.จัดซื้อเครื่องพิมพ์

เลเซอร์ขาว-ดํา ชนิด

 Network แบบที่ 2

 จํานวน 5 เครื่อง 

4.จัดซื้อเครื่องพิมพ์

 Multifucion แบบ

ฉีดหมึก จํานวน 1 

เครื่อง 

5.จัดซื้อเครื่อง

สแกนเนอร์สําหรับ

งานเก็บเอกสาร

ระดับศูนย์บริการ 

จํานวน 1 เครื่อง 

6.จัดซื้อโปรแกรม

สแกนไวรัส 1 ปี

1.จํานวน

อุบัติการณ์

ความไม่

พร้อมใช้งาน

ของระบบ

คอมพิวเตอร์

2. ความพึง

พอใจของ

การใช้

บรกิารระบบ

คอมพิวเตอร์

และ

โสตทัศนูปกร

ณ์

1. ≤ 4 ครั้ง/ปี

2. ≥ 3.51

ม.ค.-มี.ค.62  -  661,900  -  - 1.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์

สําหรับงานประมวลผล แบบที่

 1 จํานวน 17 เครื่อง*

22,000=374,000  บ. 

(สนับสนุนการเรียนการสอน

ห้องเรียน)

2.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์

โน๊ตบุ๊กสําหรับงานประมวลผล

 จํานวน 5 เครื่อง*21,000 บ.

 105,000.00 บ.

3.จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์

ขาว-ดํา ชนิด Network แบบ

ที่ 2 จํานวน 5 เครื่อง*15,000

 บ. =  75,000  บ.

4.จัดซื้อเครื่องพิมพ ์

Multifucion แบบฉีดหมึก 

จํานวน  1 เครื่อง*8,900 บาท

5.จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์

สําหรับงานเก็บเอกสารระดับ

ศูนย์บริการ จํานวน 1 เครื่อง 

29,000 บ.

6.จัดซื้อโปรแกรมสแกนไวรัส 

 70,000 บาท รวมเป็นเงิน 

661,900

 -        661,900 - อ.สุทธินี 

 วงค์แสน

 แผนงานประจํา งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้
ความสําเร็จ

เป้าหมาย
ความสําเร็จ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส รายการเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ

qa62-it-1
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ

โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้
ความสําเร็จ

เป้าหมาย
ความสําเร็จ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส รายการเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ

2. โครงการ

พัฒนา/ปรับปรุง

ระบบเครือข่ายไร้

สาย

1.เพื่อเพิ่มจุด

บริการ

เครือข่ายไร้สาย

1.จัดซื้ออุปกรณ์

กระจายสัญญาณไร้

สาย แบบที่ 2  จํานวน

 10 เครื่อง  พร้อม

ติดตั้ง

2.จัดซื้ออุปกรณ์

กระจายสัญญาณมีสาย

 แบบ POE 8 ports 

จํานวน 3 เครื่อง 

พรอ้มติดตั้ง

1.จํานวน

อุบัติการณ์ความ

ไม่พร้อมใช้งาน

ของระบบ

คอมพิวเตอร์

2. ความพึง

พอใจของการใช้

บริการระบบ

คอมพิวเตอร์และ

โสตทัศนูปกรณ์

1. ≤ 4 ครั้ง/ปี

2. ≥ 3.51

ม.ค.-มี.ค.62  -  298,000  -  - 1.จัดซื้ออุปกรณ์กระจาย

สัญญาณไร้สาย แบบที่ 2 

จํานวน 10 เครื่อง *24,550 

บาท =  245,500 บาท

2.จัดซื้ออุปกรณ์กระจาย

สัญญาณมีสาย แบบ POE 8 

ports  จํานวน 3 เครื่อง * 

17,500 บาท=  52,500 บาท

 -        298,000 - อ.สุทธินี 

 วงค์แสน

3. โครงการ

บํารุงรักษาระบบ

คอมพิวเตอร์และ

โสตทัศนูปกรณ์

1. เพื่อให้ระบบ

คอมพิวเตอร์ที่

ให้บริการบน

ระบบเครือข่าย

วิทยาลัยมี

สถานะพร้อมใช้

งาน

2. เพื่อให้

โสตทัศนูปกรณ์

ภายในห้องเรียน

 หอ้งประชมุ

และพื้นที่ใช้งาน

อื่นๆ ของ

วิทยาลัยอยู่ใน

สถานะพร้อมใช้

งาน

# ระบบคอมพิวเตอร์

1. การจ้างเหมาบริการ/

บํารุงรักษา เช่น การ

ซ่อมสายไฟเบอร์ ค่า

โดเมนเนม การเดินสาย

แลน

2. การจัดซื้อทดแทน

ของครุภัณฑ์ที่ต่ํากว่า

เกณฑ์และวัสดุที่เสีย

และหมดอายุการใช้งาน

# โสตทัศนูปกรณ์

3. การจ้างเหมาบริการ/

บํารุงรักษา เช่น การเดิน

สายสัญญาณภาพและ

เสียง

4. การจัดซื้อวัสดุ

ทดแทนที่เสียและ

หมดอายุการใช้งาน

1.จํานวน

อุบัติการณ์

ความไม่

พร้อมใช้งาน

ของระบบ

คอมพิวเตอร์

และ

โสตทัศนูปกร

ณ์

2. ความพึง

พอใจของ

การใช้

บริการระบบ

คอมพิวเตอร์

และ

โสตทัศนูปกร

ณ์

1. ≤ 4 ครั้ง/ปี

2. ≥ 3.51

ต.ค.61-

ก.ย.62

 30,000  30,000  30,000   30,000 # ระบบคอมพิวเตอร์

1. การจ้างเหมาบริการ/

บํารุงรักษา 10,000 บาท 

2. การจัดซื้อทดแทนของ

ครุภัณฑ์ที่ต่ํากว่าเกณฑ์และ

วัสดุที่เสียและหมดอายุการใช้

งาน 70,000 บาท 

# โสตทัศนูปกรณ์

3. การจ้างเหมาบริการ/

บํารุงรักษา 10,000 บาท

4. การจัดซื้อวัสดุทดแทนที่

เสียและหมดอายุการใช้งาน 

30,000 บาท

 -        120,000 - อ.สุทธินี 

 วงค์แสน

qa62-it-2

qa62-it-3
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ

โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้
ความสําเร็จ

เป้าหมาย
ความสําเร็จ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส รายการเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ

4. โครงการ

พัฒนา/ปรับปรุง

โสตทัศนูปกรณ์

1. เพื่อให้

โสตทัศนูปกรณ์

ที่ให้บริการ

ส่วนกลางของ

วิทยาลัยอยู่ใน

สถานะพร้อม

ใช้งาน

การจัดซื้อ

โสตทัศนูปกรณ ์ดังนี้

1.โปรเจคเตอร ์

3000 ANSI 

LUMENs จํานวน 4 

เครื่อง 

2.เครื่องฉายภาพ 3 

มิติ จํานวน 2 เครื่อง 

3.กล้อง 360 องศา 

(Samsung Gear 

360) จํานวน 1 

เครื่อง 

4.กล้องถ่ายรูป

ดิจิตอล จํานวน 1 

เครื่อง

1.จํานวน

อุบัติการณ์

ความไม่

พร้อมใช้งาน

ของ

โสตทัศนูปกร

ณ์

2. ความพึง

พอใจของ

การใช้

บริการระบบ

คอมพิวเตอร์

และ

โสตทัศนูปกร

ณ์

1. ≤ 4 ครั้ง/ปี

2. ≥ 3.51

ต.ค.-ธ.ค.61   192,400 การจัดซื้อโสตทัศนูปกรณ์ ดังนี้

1.โปรเจคเตอร์ 3000 ANSI 

LUMENs จํานวน 4 เครื่อง*

28,000 บาท = 112,800 บาท

2.เครื่องฉายภาพ 3 มิติ 

จํานวน 2 เครื่อง *20,800 

บาท = 41,600 บาท

3.กล้อง 360 องศา 

(Samsung Gear 360) 

จํานวน 1 เครื่อง  8,000  บาท

4.กล้องถ่ายรูปดิจิตอล จํานวน

 1 เครื่อง  30,000  บาท

 -        192,400 - นายเอก

ชัย หมื่น

ขัติย์

222,400 989,900 30,000 30,000 - 1,272,300 - รวมงบประมาณแผนงานประจํางานเทคโนฯ

qa62-it-4
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1. แผนปฏิบัติงานที่ตอบสนองกลยุทธ์
พันธกิจที่ 4 การพัฒนาสู่สถาบันอุดมศึกษาชั้นนําที่มีสมรรถนะสูง เข้มแข็งและมุ่งสู่ท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับการพัฒนาวิทยาลัยสู่องค์กรคุณภาพ ภายใต้วัฒนธรรมการทํางานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

เป้าประสงค์ที่ 4 วิทยาลัยมีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ที่ 6 วิทยาลัยเป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่มีสมรรถนะสูงภายใต้หลักธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดความสําเร็จของกลยุทธ์
1. ร้อยละของหน่วยงานย่อยมีการบริหารจัดการที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ เท่ากับร้อยละ 100

ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนงาน
1. ร้อยละของหน่วยงานย่อยมีการบริหารจัดการที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ เท่ากับร้อยละ 100

วิธีประเมินความสําเร็จประเมินตามตัวชี้วัดความสําเร็จเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษาหรือปีงบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม จํานวนโครงการ 1 โครงการ 

กลยุทธ์ที่ 7 เร่งรัดการประชาสัมพันธ์และการตลาด

ตัวชี้วัดความสําเร็จของกลยุทธ์
1. ระดับความสําเร็จของการประชาสัมพันธ์และการตลาดเท่ากับ 5 ระดับ

เป้าหมาย วิทยาลัยมีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนงาน
1. ระดับความสําเร็จของการประชาสัมพันธ์และการตลาดเท่ากับ 5 ระดับ

วิธีประเมินความสําเร็จ ประเมินตามตัวชี้วัดความสําเร็จเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษาหรือปีงบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม จํานวนโครงการ 1 โครงการ 

แผนปฏิบัติการของฝ่ายอํานวยการ ประจําปีงบประมาณ 2562
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ
1. โครงการ

พัฒนาคุณภาพ

การบริหารจัดการ

ด้านการเงินและ

พัสดุหน่วยงาน

ย่อยฝ่ายต่าง ๆ

เพื่อพัฒนาบุคลากร

ในหน่วยงานได้รับรู้

และยึดถือเป็นแนว

ปฏิบัติเดียวกันในด้าน

การเงินและพัสดุ

1. อบรมให้ความรู้

ด้านการเงินและพัสดุ

2. สนับสนุนบุคลากร

เข้าร่วมการจัดทําคู่มือ

ปฏิบัติงานด้าน

การเงินและพัสดุของ

เครือข่าย

3.หน่วยงานย่อยนํา

คู่มือไปปฏิบัติ

4.กํากับและติดตาม

ผลการดําเนินงานตาม

คู่มือ โดยใช้แบบ

ประเมินองค์กรธรร

มาภิบาล

5.สรุปประเมินผลการ

ดําเนินงาน

1.ร้อยละของ

บุคลากรที่มีความรู้

เด้านการเงินและ

พัสดุเพิ่มขึ้น

ภายหลังการอบรม

2.ร้อยละของ

หน่วยงานย่อย

ผ่านการประเมิน

องค์กรธรรมาภิบาล

1.ร้อยละ 80

2.ร้อยละ 100

ม.ค 62

ม.ค-มี.ค 62

- 18,800 - - กิจกรรมที่ 1

1. ค่าวิทยากร จํานวน 6 

ชม.ๆ ละ 600 บาท = 

3,600

2. ค่าอาหารกลางวันผู้เข้า

อบรม 60คนๆ ละ 100 

บาท = 6,000 บาท

3. ค่าอาหารว่าง และ

เครื่องดื่ม       60 คนๆ ละ

 35 บาท * 2 มื้อ = 4,200

4. ค่าถ่ายเอกสารและทํา

รูปเล่ม = 5,000

รวม = 18,800 บาท

18,800 - - อ.พินทอง 

ปินใจ

นส.

กนกวรณ 

ปันภู

- 18,800 - - 18,800 - -รวมงบประมาณแผนงานที่ 8

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส รายการเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ

แผนงานที ่8 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
 KPI 14  ร้อยละของหน่วยงานย่อยมีการบริหารจัดการที่โปร่งใส  เป็นธรรม  ตรวจสอบได้ (ร้อยละ 100)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับการพัฒนาวิทยาลัยสู่องค์กรคุณภาพภายใต้วัฒนธรรมการทํางานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
เป้าประสงค์ 4 วิทยาลัยมีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล
 KPI5 วิทยาลัยเป็นองค์สมรรถนะสูงภายใต้หลักธรรมาภิบาล (5ข้อ)

กลยุทธ์ที่ 6  วิทยาลัยเป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่มีสมรรถนะสูงภายใต้หลักธรรมาภิบาล

 PI  จํานวนแนวปฏิบัติด้านการบริหารจัดการที่ดี (1 ด้าน)

โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้ความสําเร็จ เป้าหมาย
ความสําเร็จ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ad62-stg3-p8-1
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ
โครงการพัฒนา

ระบบการสื่อสาร

และการ

ประชาสัมพันธ์

เพื่อพัฒนา

ระบบการ

สื่อสารและการ

ประชาสัมพันธ์

ให้มี

ประสิทธิภาพ

มากขึ้น

1.เพิ่มช่องทางการ

ประชาสัมพันธ์เป็น

แบบจอ LED 

2.ออกสื่อวิทยุ อส

มท.พย ทุกสัปดาห์

3.การออกบุธ

กิจกรรมวิทยาลัย/

กิจกรรมทางสุขภาพ 

- งานฤดูหนาว / 

กาชาด

- งานวันเด็ก

- งานพ่อขุน

4. จัดทําสื่อ

ประชาสัมพันธ์

ระดับ

ความสําเร็จ

ของการ

ประชาสัมพัน

ธ์และ

การตลาด

ระดับ 5 ต.ต.61 - ธ.ค. 62

พ.ย. 61 - ก.ย.62

พ.ย.61

ม.ค.62

พ.ค.62

พ.ย. - ธ.ค 61

62,000 - - - 1. ค่าระบบติดตั้งจอ LED 

25,000 บ.

2. ค่าจ้างเหมาจัดทํา

โปสเตอร์เพื่อจัดนิทรรศการ

 เป็นเงิน 5,000 บ.

4. ค่าตอบแทนออก

รายการสถานีวิทยุ 12 

ครั้งๆ ละ 1,000=12,000บ.

5.ค่าจ้างเหมาจัดทําสื่อ

แผ่นพับประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยเป็นเงิน 20,000 บ.

รวม 62,000 บ.

62,000 - - คุณชนิดาพา

62,000 - 62,000 - -รวมงบประมาณแผนงานที่ 9

ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส รายการเบิกจ่าย หมวดงบประมาณ

แผนงานที ่9 การประชาสัมพันธ์และ การตลาด
 PI  ร้อยละความสําเร็จของกิจกรรมการการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ (ร้อยละ 80)

โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้
ความสําเร็จ

เป้าหมาย
ความสําเร็จ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับการพัฒนาวิทยาลัยสู่องค์กรคุณภาพภายใต้วัฒนธรรมการทํางานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
เป้าประสงค4์ วิทยาลัยมีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

 KPI 5 วิทยาลัยเป็นองค์สมถรรนะสูงภายใต้หลักธรรมมาภิบาล 

กลยุทธ์ที ่7 เร่งรัดการประชาสัมพันธ์และการตลาด
 KPI 15 ระดับความสําเร็จของการประชาสัมพันธ์และการตลาด 

ad62-stg3-p9-1
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ

1. โครงการ

ประชุมเชิง

ปฏิบัติการ

ยกระดับ

กระบวนการ 

พัฒนาแผน

เพื่อให้เกิดการ

บริหารจัดการที่ดี

และมี

ประสิทธิภาพ

1. กิจกรรมการ

ถ่ายทอดและเผยแพร่

แผนกลยุทธ์และแผน 

ปฏิบัติการ

ปีงบประมาณ 2562

ร้อยละ 80 ต.ค 61 - - - - - - -  อ.หทัยรัตน์

อ.พงศ์พัชรา

2. กิจกรรมการกํากับ

ติดตามแผน

ยุทธศาสตร์และ

แผนปฏิบัติการ 

ประจําปีงบประมาณ 

2562

1. จํานวนครั้งของ

ติดตามการรายงาน

ผลการดําเนินงาน

ตามแผน 

ปีงบประมาณ 2562

2. จํานวนครั้งของ

การติดตาม

ความก้าวหน้าของ 

KPI และPI ตามแผน

3. ร้อยละของตัว

บ่งชี้ KPI ของ

แผนกลยุทธ์ บรรลุ

ตามเปา้หมาย 

ปีงบประมาณ 2562

4. ร้อยละของตัว

บ่งชี้ PI ตาม

แผนปฏิบัติการ

บรรลุตามเป้าหมาย

 ปีงบประมาณ 2562

4 ครั้ง

2 ครั้ง

ร้อยละ 100

ร้อยละ 90

ม.ค 62

เม.ย 62

ก.ค 62

ต.ค 62

มี.ค 62

ก.ย 62

- 1,500 - 1,500 1. ค่าเหมาบริการถ่าย

เอกสาร 1,500 บาท*2 

ไตรมาส = 3,000 บาท

 3,000 - -

3. กิจกรรมปรับแผน

ครึ่งปี

สป.3-4 

มี.ค 62

- - - - - - -

วัตถุประสงค์
งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน

โครงการ/
กิจกรรม กิจกรรม ตัวชี้ความสําเร็จ เป้าหมาย

ความสําเร็จ

แผนงานประจํา งานยุทธศาสตร์และแผนงาน

ผู้รับผิดชอบที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส รายการ หมวดงบประมาณ
ระยะเวลา
ดําเนิน
การ

ad62-plan-1
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ
วัตถุประสงค์

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน
โครงการ/
กิจกรรม กิจกรรม ตัวชี้ความสําเร็จ เป้าหมาย

ความสําเร็จ ผู้รับผิดชอบที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส รายการ หมวดงบประมาณ
ระยะเวลา
ดําเนิน
การ

4. กิจกรรมการ

ทบทวนและพัฒนา

แผนกลยุทธ์ 

ปีงบประมาณ 2563

1) ศึกษาดูงาน

2) ถอดบทเรียน

3) ฟื้นฟูความรู้

4) ทบทวนแผนกลยุท์

และจัดทําแผนปฏิบัติ

การ ปีงบประมาณ 63

ระดับคุณภาพ

ของการพัฒนา

แผน

 7 ข้อ 5 

คะแนน

18-19 

ก.ค. 62

- - - 132,294 1. ค่าที่พัก 750 บาท*50

 คน = 37,500 บาท

2. ค่าวิทยากร 1,200 

บาท*3 ชม. = 3,600 บาท

3. ค่าอาหารกลางวันและ

อาหารเย็น 350 บาท* 50

 คน*3 มื้อ = 52,500 บาท

4. อาหารว่างและ

เครื่องดื่ม 50 บาท*50

คน*4 มื้อ = 10,000 บาท

5. ค่าเหมารถ 3,000

บาท*2วัน*3คัน = 

18,000 บาท

6. ค่าจ้างเหมาบริการถ่าย

เอกสารและทําเล่ม 

(120บาท*20 เล่ม) =

2,400 บาท

7. ค่าวัสดุ (กระดาษ 3 

รีม*98 บาท) = 294 บาท

8. ค่าเบี้ยเลี้ยง 160 

บาท*50 คน = 8,000 

บาท

รวมทั้งหมด 132,294 บาท

132,294 - -

1,500 133,794 135,294 135,294รวมงบประมาณงานแผนและยุทธศาสตร์
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รายการเบิกจ่าย ผู้รับผิด
1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ งบประมาณ ชอบ

1. จ่ายค่า

เงินเดือน

2. จ่ายเงิน

ประจําตําแหน่ง

3. จ่ายเงิน

ค่าจ้างประจํา

4. จ่ายเงิน

สมทบ

ประกันสังคม 

พนักงานราชการ

9,241.50 9,241.50 9,241.50 9,241.50 - - 36,966

5. จ่ายเงินค่าจ้าง

 พกส.

788,520 788,520 788,520 788,520 - 3,154,080 -

6. จ่ายเงิน

สมทบ

ประกันสังคม 

พกส.

39,426 39,426 39,426 39,426 - 157,704 -

7. จ่ายค่ากองทุน

 พกส. 20 คน

15,770.25 15,770.25 15,770.25 15,770.25 - 63,081 -

8. จ่ายเงิน พพศ. 57,000 15,770.25 57,000 57,000 - 114,000 114,000

9. จ่าย

ค่าตอบแทน

นอกเหนือจาก

เงินเดือน

คุณ

กนกวรรณ

บุคลากร

ได้รับเงิน

ตามเวลา

และ

ครบถ้วน

บุคลากร

ทุกคนมี

ความพึง

พอใจต่อ

การได้รับ

ค่าตอบแทน

ต.ค 

61-

ก.ย 62

1. แผนงาน

การใช้งบ

บุคลากร

หมวด

เงินเดือนและ

ค่าจ้างประจํา 

(Fix cost)

เพื่อให้

บุคลากร

ได้รับ

ค่าตอบแทน

ที่เป็นไปตาม

เกณฑ์ที่ตั้งไว้

งบแระมาณจ่ายตรง

งบแระมาณจ่ายตรง

งบแระมาณจ่ายตรง

แผนงานประจํา งานบริหาร
แผนงาน/

โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์ กิจกรรม
ตัวชี้วัด
ความ
สําเร็จ

เป้าหมาย
ความ
สําเร็จ

ระยะ
เวลา

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน
หมวดงบประมาณที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส

ad62-gen-1
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รายการเบิกจ่าย ผู้รับผิด
1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ งบประมาณ ชอบ

แผนงาน/

โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์ กิจกรรม
ตัวชี้วัด
ความ
สําเร็จ

เป้าหมาย
ความ
สําเร็จ

ระยะ
เวลา

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน
หมวดงบประมาณที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส

10. 

ค่าตอบแทน

พนักงานราชการ

 3 คน

909,957.75 868,728 909,957.75 909,957.75 3,598,601.25 - 3,488,865 150,966 

1. ค่าตอบแทน

การทํางาน

ล่วงเวลา

10,000 60,000 60,000 10,000 - 140,000 - คุณวัลภา

2. ค่าปฏิบัติงาน

นอกเวลา

ราชการ (อยู่เวร)

25,000 25,000 25,000 25,000 - 100,000 -

3. ค่าตอบแทน

การควบคุมงาน

10,000 - - - - 10,000 -

4. ค่าเบี้ย

ประชุม

คณะกรรมการ 

(เปิดซอง 

กรรมการ

วิทยาลัย 

กรรมการตรวจ

รับงาน)

19,500 - - - - 19,500 -

64,500 85,000 85,000 35,000 269,500 - 269,500 - 

รวมงบประมาณแผนการใช้งบบุคลากรหมวดเงินเดือนค่าจ้าง

2.ค่าตอบแทน

รวมงบประมาณแผนการหมวดค่าตอบแทน

ad62-gen-2
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รายการเบิกจ่าย ผู้รับผิด
1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ งบประมาณ ชอบ

แผนงาน/

โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์ กิจกรรม
ตัวชี้วัด
ความ
สําเร็จ

เป้าหมาย
ความ
สําเร็จ

ระยะ
เวลา

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน
หมวดงบประมาณที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส

1. ค่าจ้างเหมา

เจ้าหน้าที่ทํา

ความสะอาด

มีจํานวน

เจ้าหน้าที่

เพียงพอ

1. อาคาร

สถานที่

สะอาด

พร้อมใช้

363,960 363,960 363,960 363,960 1,455,840 - - คุณจันทรา

2. ค่าจ้างเหมา

อาจารย์พยาบาล

มีจํานวน

อาจารย์

เพียงพอ

2. มี

อาจารย์

เหมาะสม

เพียงพอ

เป็นไปตาม

เกณฑ์

128,910 128,910 128,910 128,910 515,640 - -

3. ค่าจ้างเหมา

ดูแลลิฟท์

13,250 13,250 13,250 13,250 53,000 - -

4. ค่าจ้างเหมา

เก็บขยะ

15,000 15,000 15,000 15,000 60,000 - -

5. ค่า

ทุนการศึกษา 

(อจ. 4 คน นศ. 

2 คน)

260,000 - 200,000 - - 460,000 - คุณ

กนกวรรณ

6. ค่าจ้างเหมา

ถ่ายเอกสาร

12,500 12,500 12,500 12,500 50,000 - -
คุณวัลลภา

7. ค่าซ่อมแซม

อาคารสถานที่

และครุภัณฑ์

ประจําอาคาร

50,000 50,000 50,000 50,000 200,000 - -

843,620 583,620 783,620 583,620 2,794,480 2,334,480 460,000 - 

เพื่อให้มี

เจ้าหน้าที่

เพียงพอ

และพร้อม

ดําเนินงาน

ต่างๆ

รวมงบประมาณแผนการใช้งบประมาณค่าใช้สอยเปน็ค่าจ้างเหมาบริการ

3. แผนการ

ใช้บประมาณ

ค่าใช้สอย

เป็นค่าจ้าง

เหมาบริการ

ad62-gen-3
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รายการเบิกจ่าย ผู้รับผิด
1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ งบประมาณ ชอบ

แผนงาน/

โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์ กิจกรรม
ตัวชี้วัด
ความ
สําเร็จ

เป้าหมาย
ความ
สําเร็จ

ระยะ
เวลา

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน
หมวดงบประมาณที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส

1. ค่าน้ําประปา 1,775 1,775 1,775 1,775 1,100 - 6,000 

2. ค่าไฟฟ้า 375,000 375,000 375,000 375,000 - 500,000 1,000,000

3. ค่าไปรษณีย์ 12,500 12,500 12,500 12,500 10,000 - 40,000 

4. ค่าโทรศัพท์ 12,500 12,500 12,500 12,500 10,000 - 40,000 

5. ค่าบริการ

อินเตอร์เนต

75,000 75,000 75,000 75,000 - 300,000 -

476,775 476,775 476,775 476,775 1,907,100 21,100 800,000 1,086,000 

1. ครุภัณฑ์

สํานักงาน

2,500 2,500 2,500 2,500 - 10,000 -
คุณวัลลภา

2. ครุภัณฑ์

ยานพาหนะ

1,300,000 - - - - 1,300,000 -
คุณจันทรา

4.ครุภัณฑ์สนาม 

(เครื่องตัดหญ้า)

- 5,000 - - - 5,000 -

1,302,500 7,500 2,500 2,500 1,315,000 - 1,315,000 - 

1. วัสดุสํานักงาน 75,000 75,000 75,000 75,000 300,000 - - คุณวัลลภา

2. วัสดุการเกษตร 10,000 10,000 10,000 10,000 40,000 - -

3. วัสดุ

วิทยาศาสตร์

การแพทย์ (บ่อ

บําบัดน้ําเสีย)

5,000 5,000 5,000 5,000 20,000 - -

4. วัสดุ

คอมพิวเตอร์

100,000 100,000 100,000 100,000 400,000 - -

ต.ค. 

61 -

ก.ย 62

คุณ

กนกวรรณ

มีครุภัณฑ์ที่

เหมาะสม

กับการใช้

งาน

งบประมาณ

มีเพียงพอ

หรือใช้

ประหยัด

ต.ค. 

61 -

ก.ย 62

รวมงบประมาณแผนการใช้เงินค่าครุภัณฑ์

6. แผนการ

จัดซื้อวัสดุ

เพื่อให้มีวัสดุ

เพียงพอ

และพร้อมใช้

งาน

ไม่มีข้อ

ร้องเรียน

เรื่องการ

เบิกจ่ายวัสดุ

รวมงบประมาณแผนการใช้งบค่าสาธารณูปโภค

5. แผนการใช้

เงินค่าครุภัณฑ์

เพื่อให้มี

ครุภัณฑ์ที่

เพยีงพอ

และพร้อมใช้

4. แผนการใช้

งบค่า

สาธารณูปโภค

มีวัสดุ

เพียงพอต่อ

การใช้งาน

เพื่อใช้ชําระ

ค่าสาธารณูป

โภคต่างๆ

ค่าสาธารณูป

โภค

เพียงพอ

หรือลดลง

จากเดิม

สาธารณูป

โภค

เพียงพอ

และพร้อมใช้

ต.ค. 

61 -

ก.ย 62

ad62-gen-4

ad62-gen-5

ad62-gen-6
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รายการเบิกจ่าย ผู้รับผิด
1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ งบประมาณ ชอบ

แผนงาน/

โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์ กิจกรรม
ตัวชี้วัด
ความ
สําเร็จ

เป้าหมาย
ความ
สําเร็จ

ระยะ
เวลา

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน
หมวดงบประมาณที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส

5. วัสดุงานบ้าน

งานครัว

35,000 35,000 35,000 35,000 140,000 - -

6. วัสดุ

ยานพาหนะ

75,000 75,000 75,000 75,000 300,000 - -

7. วัสดุน้ํามัน

เชื้อเพลิง

75,000 75,000 75,000 75,000 300,000 - -

8. วัสดุก่อสร้าง 12,500 12,500 12,500 12,500 50,000 - -

387,500 387,500 387,500 387,500 1,550,000 1,550,000 - - 

3,984,852.75 2,409,123 2,645,352.75 2,395,352.75 11,434,681.25 3,905,580 6,333,365 1,236,966 

รวมงบประมาณแผนการจัดซื้อวัสดุ

รวมทั้งหมด
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1 2 3 4

1. ค่าทําประตูและถนนทางออกไป

โรงพยาบาลพะเยา

ต.ค -ธ.ค 61 66,000 - - - - 66,000 -

2. ค่าจ้างเหมาต่อเติมโรงอาหาร ต.ค -ธ.ค 61 247,550 - - - - 247,500 -

3. ค่าจ้างเหมาปรับพื้นปูนเก่าพร้อมเท

ปูนใหม่ข้างโรงอาหาร

ต.ค -ธ.ค 61 60,000 - - - - 60,000 -

4. ค่าจ้างเหมาสร้างโรงรถแฟลต

อาจารย์และเจ้าหน้าที่ (อาคาร 4 ชั้น)

ต.ค -ธ.ค 61 270,000 - - - - 270,000 -

5. ค่าจ้างเหมาสร้างโรงเก็บของพัสดุ ต.ค -ธ.ค 61 150,000 - - - - 150,000 -

6. งานปรับปรุงหอพักเวรอาจารย์ ต.ค -ธ.ค 61 50,000 - - - - 50,000 -

7. ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมหลังคารั่ว 

ห้องน้ําชํารุด (หอพัก 1 และ 2)

ต.ค 61-

ก.ย 62

75,000 75,000 75,000 75,000 - 300,000 -

8. ค่าจ้างเหมาปูกระเบื้องแกรนิโต

และทาสีห้องสมุด

ต.ค -ธ.ค 61 200,000 75,000 - - - 200,000 -

9. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ (เครื่องออก

กําลังกาย เครื่องปรับอากาศ)

50,000 50,000 50,000 50,000 - 200,000 -

10. ค่าปรับปรุงห้องน้ําหอประชุม

เอื้องคํา

50,000 - - - - 50,000 -

รวมค่าใช้สอย 1,218,550 200,000 125,000 125,000 1,668,550 - 1,593,500 -

1. โต๊ะหมู่บูชาพร้อมแจกันทองเหลือง 20,000 - - - - 20,000 -

2. ซื้อครุภัณฑ์ต่ํากว่าเกณฑ์ (พัดลม

หอพัก ห้องเรียน ห้องพักอาจารย์)

100,000 - - - - 100,000 -

3. ค่าก่อสร้างห้องน้ําอาคารเรียน 1 

่

496,000 - - - - 496,000 -

รวมค่าครุภัณฑ์ 616,000 - - - 616,000 - 616,000 - 

1,834,550 200,000 125,000 125,000 2,284,550 - 2,209,500 - รวมงบประมาณทั้งหมด

1. แผนการใช้

งบดําเนินการ

หมวดค่าใช้สอย

เพื่อให้มี

ครุภัณฑ์ที่

เพียงพอและ

พร้อมใช้

 คุณ

จันทรา

2. แผนการใช้

งบค่าครุภัณฑ์

เพื่อให้มี

ครุภัณฑ์ที่

เพียงพอและ

พร้อมใช้

 คุณ

จันทรา

แผนงานประจํา งานพัสดุ
แผนงาน/

โครงการ/
กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุ
ประสงค์ กิจกรรม

ตัวชี้วัด
ความ
สําเร็จ

เป้าหมาย
ความ
สําเร็จ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน
ผู้รับผิด
ชอบที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส รายการ

เบิกจ่าย อุดหนุน รายได้ งบ
ประมาณ

ad62-gen-7

ad62-gen-8
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ภาคผนวก ก   คําอธบิายตัวชี้วัดสําคัญ 
(KPI Template) 
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ชื่อตัวชี้วัดสําคัญที่ 1 ร้อยละของนักศึกษาสอบผ่านเพื่อรับใบประกอบวิชาชีพทางการพยาบาลและ ผดุงครรภ์ในครั้งแรก 
ประเภทตัวชี้วัด: ผลผลิต 
 

องค์ประกอบ คําอธบิาย 
ความหมาย วิทยาลัยมีบัณฑิตพยาบาลที่สอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้ครั้งแรกในแต่ละปีการศึกษาตามประกาศของสภาการพยาบาล 
สูตรในการคํานวณ จํานวนบัณฑิตพยาบาลที่สอบผ่านได้ครั้งแรก100 

จํานวนบัณฑิตพยาบาลที่สอบครั้งแรกทั้งหมด 
หน่วยวัด ร้อยละ 
ข้อมูลที่ต้องการ หนังสือสภาการพยาบาลแจ้งผลการสอบใบอนุญาตได้ครั้งแรก 
เป้าหมาย ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90  
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล นําจํานวนบัณฑิตพยาบาลที่สอบได้ครั้งแรกทั้งหมด คูณด้วย 100 หารด้วยจํานวนบัณฑิตพยาบาลที่เข้าสอบครั้งแรกทั้งหมด 
ฝ่ายที่รับผิดชอบ ฝ่ายวิชาการ 
ผู้รายงานและกํากับติดตาม รองฝ่ายวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบบริหารตัวชี้วัด หัวหน้างานกลุ่มการสอนทุกงาน 
ผู้รับผิดชอบร่วม หัวหน้าจัดการศึกษา  และอาจารย์ทุกคน 
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ชื่อตัวชี้วัดสําคัญที่ 2 จํานวนเครือข่ายสถาบันต่างประเทศ  
ประเภทตัวชี้วัด: ผลผลิต 
 

องค์ประกอบ คําอธบิาย 
ความหมาย วิทยาลัยมีการขยายและ เสริมสร้างความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนความรู้วิชาการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาพยาบาลกับอาจารย์

พยาบาลกับสถาบันการศึกษาพยาบาลต่างประเทศ และ นักวิชาการต่างชาติ 
สูตรในการคํานวณ ไม่ม ี
หน่วยวัด จํานวน 
ข้อมูลที่ต้องการ หนังสือการทํา MOU 

กิจกรรมที่ทําร่วมกัน 
เป้าหมาย ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

- - มากกว่าหรือเท่ากับ2 สถาบัน มากกว่าหรือเท่ากับ2 สถาบัน  
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ไม่ม ี
ฝ่ายที่รับผิดชอบ ฝ่ายวิชาการ 
ผู้รายงานและกํากับติดตาม รองฝ่ายวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบบริหารตัวชี้วัด หัวหน้างานจัดการศึกษาและอาจารย์ที่อยู่ในกลุ่มวิชาการทํางานด้าน วิเทศน์สัมพันธ์ 
ผู้รับผิดชอบร่วม หัวหน้าจัดการศึกษา  และอาจารย์ทุกคน 
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ชื่อตัวชี้วัดสาํคัญที่ 3  ร้อยละของบุคลากรด้านสุขภาพตามเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาเพื่อตอบสนองตามระบบสุขภาพของประเทศ 
ประเภทตัวชี้วัด: ผลผลิต 
 

องค์ประกอบ คําอธบิาย 
ความหมาย วิทยาลัยฯพัฒนาศูนย์กลางการเรียนรู้ ในการผลิตและพัฒนากําลังคนด้านสุขภาพมีการสนับสนุนการการให้บริหารวิชาการพัฒนาบุคลากร

สุขภาพโดยมีการกําหนดแผนตามความต้องการของระบบบริการสุขภาพ 
สูตรในการคํานวณ จํานวนบุคลากรด้านสุขภาพที่ได้รับการพัฒนา X100 

จํานวนบุคลากรด้านสุขภาพกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ตามแผนปฏิบัติการแต่ละปีงบประมาณ 
หน่วยวัด ร้อยละ 
ข้อมูลที่ต้องการ จํานวนบุคลากรด้านสุขภาพมีคุณภาพและมีผลงานที่ตอบสนองความต้องการของหน่วยบริการ 
เป้าหมาย ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

- - 80 85  
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล นับจํานวนจํานวนบุคลากรด้านสุขภาพที่ได้รับการพัฒนา คูณด้วยร้อยหารด้วยจํานวนบุคลากรด้านสุขภาพกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ตามแผนปฏิบัติ

การแต่ละปีงบประมาณ 
ฝ่ายที่รับผิดชอบ ฝ่ายวิจัยบริการวิชาการ 
ผู้รายงานและกํากับติดตาม รองฝ่ายวิจัยบริการวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบบริหารตัวชี้วัด หัวหน้างานบริการวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบร่วม หัวหน้างานวิจัยและจัดการความรู้ 
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ชื่อตัวชี้วัดสาํคัญที่ 4  จํานวนผลงานวิชาการ/ นวตกรรมได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ 
ประเภทตัวชี้วัด: ผลผลิต 
 

องค์ประกอบ คําอธบิาย 
ความหมาย วิทยาลัย มีการสนับสนุนการพัฒนาสถาบันให้เกิดความเข็มแข็งทางด้านวิชาการ และสามารถผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการที่เป็น

ประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการวิจัยนวัตกรรม ที่เกิดจากความร่วมมือเครือข่าย 
สูตรในการคํานวณ ไม่ม ี
หน่วยวัด จํานวน 
ข้อมูลที่ต้องการ จํานวนผลงานวิชาการ/ นวตกรรมได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ 
เป้าหมาย ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

1 2 2 4  
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล นับจํานวนผลงานวิชาการ/ นวัตกรรม 
ฝ่ายที่รับผิดชอบ ฝ่ายวิจัยบริการวิชาการ 
ผู้รายงานและกํากับติดตาม รองฝ่ายวิจัยบริการวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบบริหารตัวชี้วัด หัวหน้างานวิจัยและจัดการความรู้ 
ผู้รับผิดชอบร่วม หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ 
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ชื่อตัวชี้วัดสาํคัญที่ 5 วิทยาลัยเป็นองค์กรสมรรถนะสูงภายใต้หลักธรรมมาภิบาล 
ประเภทตัวชี้วัด: กระบวนการ 
 

องค์ประกอบ คําอธบิาย 
ความหมาย วิทยาลัยมีระบบและกลไกการบริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักธรรมมาภิบาล 
สูตรในการคํานวณ ไม่ม ี
หน่วยวัด ระดับคุณภาพ มีดังนี้ 

ระดับ1 กําหนดระบบและกลไกการบริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักธรรมมาภิบาลคู่มือการดําเนินงาน 
ระดับ 2 มีการประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักธรรมมาภิบาลในการดําเนินงาน 
ระดับ 3  ทุกหน่วยงานย่อยมีการนําระบบและกลไกการบริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักธรรมมาภิบาลไปดําเนินการ 
ระดับ 4  มีการประเมินผลลัพธ์การพัฒนาการบริหารจัดการตามข้อ 3 
ระดับ 5 ผลการประเมินภายใต้หลักธรรมมาภิบาลในการดําเนินงานอยู่ในระดับดีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 80 

ข้อมูลที่ต้องการ หลักฐานผลการดําเนินงานตามระดับคุณภาพดังนี้ 
 1 ระบบและกลไกการบริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักธรรมมาภิบาลในการดําเนินงาน 
 2 รายงานการประเมินการบริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักธรรมมาภบิาลในการดําเนินงาน 
 3 สรุปรายงานผลการประเมินองค์กรภายใต้หลักธรรมมาภิบาลในการดําเนินงาน 
 4 รายงานผลการประเมินองค์กรจากหน่วยงานภายนอกและแผนปรับปรุงแก้ไขตามผลการประเมินจากหน่วยงานภายนอก 

เป้าหมาย ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
- - ระดับ 5 ระดับ 5  

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล นําผลการดําเนินงานมาเทียบกับเกณฑ์ 

ฝ่ายที่รับผิดชอบ ฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ 
ผู้รายงานและกํากับติดตาม ผู้อํานวยการ 
ผู้รับผิดชอบบริหารตัวชี้วัด ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบร่วม รองฝ่ายทุกฝ่าย 
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ชื่อตัวชี้วัดสาํคัญที่ 6 วิทยาลัยได้รับการยอมรับการเป็นองค์กรคุณธรรมระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับชาติ 
ประเภทตัวชี้วัด : ผลผลิต 

องค์ประกอบ คําอธบิาย 
ความหมาย วิทยาลัยคุณธรรม หมายถึง วิทยาลัยที่มีการบริหารจัดการด้วยความโปร่งใส  ซื่อสัตย์  ประหยัด  ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องบนพื้นฐาน ทางศีลธรรม  วัฒนธรรม  และหลัก

กฎหมาย  ตลอดจนให้บริการด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ  ด้วยความมีน้ําใจ  เคารพในศักดิ์ศรีคุณค่าของผู้รับบริการ  และบุคคลอื่น  ปฏิบัติงานด้วยความสุขเพื่อ
ประโยชน์ของส่วนรวม 

สูตรในการคํานวณ ไม่ม ี
หน่วยวัด ระดับคุณภาพ มีดังนี้ 

ระดับที่ 1 มีการกําหนดนโยบายและแผนพฒันาวิทยาลัยคุณธรรม 
ระดับที่ 2 มีการดําเนินกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมภิบาลแก่บุคลากร 
ระดับที่ 3 มีการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ดี โดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพยีง และใช้หลักธรรมภิบาล 
ระดบัที่ 4 มีผลงานด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในและภายนอกองค์กร 
ระดับที่ 5 ได้รบัการประเมินผ่านเกณฑ์ให้เป็นองค์กรคุณธรรม ระดับเขต/จังหวัด/ประเทศ 

ข้อมูลที่ต้องการ หลักฐานผลการดําเนินงานตามระดับคุณภาพ มีดังนี้ 
ระดับที่ 1 มีนโยบายและแผนพัฒนาวิทยาลัยคุณธรรม 
ระดับที่ 2 มีโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมภิบาลแก่บุคลากร 
ระดับที่ 3 มีโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ดี โดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง และใช้หลักธรรมภิบาล 
ระดับที่ 4 มีการสรุปผลงานด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในและภายนอกองค์กร 
ระดับที่ 5 ได้รบัประกาศเกียรติบัตร/รางวัล และผลการประเมินผ่านเกณฑ์ให้เป็นองค์กรคุณธรรม ระดับเขต/จังหวัด/ประเทศ 

เป้าหมาย  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
ระดับ 3  ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 5 

 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล นําผลการดําเนินงานมาเทียบเกณฑ์ 
ฝ่ายที่รับผิดชอบ ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
ผู้รายงานและกํากับติดตาม รองฯฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบบริหารตัวชี้วัด งานพัฒนาบุคลากร 



 139 

 

 

 
ชื่อตัวชี้วัดสาํคัญที่ 7 จํานวนผลงานของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลด้านวิชาการ/วิจัย/นวัตกรรม (ระดับชาต/ินานาชาติ/1 ระดับเครือขา่ย/จังหวัด 4) 
ประเภทตัวชี้วัด: ผลผลิต 
 

องค์ประกอบ คําอธบิาย 
ความหมาย วิทยาลัยมีการส่งเสริมการพัฒนาวิชาการและนวัตกรรม และการนําเสนอ   ผลงานนักศึกษา ในเวทีต่างๆ เพื่อพัฒนานักศึกษา โดยผ่าน

กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
สูตรในการคํานวณ ไม่ม ี
หน่วยวัด จํานวน 
ข้อมูลที่ต้องการ หลักฐานการได้รับรางวัลรางวัลผลงานวิชาการและนวตกรรมระดับชาติหรือนานาชาติ 
เป้าหมาย ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

3 4 5 6  
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล นับจํานวนผลงานของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลด้านวิชาการ/วิจัย/นวัตกรรม 
ฝ่ายที่รับผิดชอบ ฝ่ายวิชาการ 
ผู้กํากับติดตาม รองฝ่ายวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบบริหารตัวชี้วัด หัวหน้างานกลุ่มการสอนทุกงาน 
ผู้รับผิดชอบร่วม - หัวหน้างานพัฒนานักศึกษาและทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

-หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ 
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ชื่อตัวชี้วัดสาํคัญที่ 8 ร้อยละของนักศึกษาพยาบาลที่เป็นคนดี เก่ง มีความสุข 
ประเภทตัวชี้วัด: ผลผลิต 
 

องค์ประกอบ คําอธบิาย 
ความหมาย วิทยาลัยมีการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาให้ปฏิบัติตัวมีคุณลักษณะดี เก่ง มีความสุข และ ให้จิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 
สูตรในการคํานวณ จํานวนนักศึกษาให้ปฏิบัติตัวอยู่ในระเบียบของสถาบันและ ให้จิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์100 

จํานวนนักศึกษาพยาบาลทั้งหมด 
หน่วยวัด ร้อยละ 
ข้อมูลที่ต้องการ รายงานผลการวิเคราะห์คุณลักษณะนักศึกษาให้ปฏิบัติตัวมีคุณลักษณะดี เก่ง มีความสุข และ ให้จิตบรกิารด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 
เป้าหมาย ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ100 ร้อยละ 100  
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จํานวนนักศึกษาให้ปฏิบัติตัวอยู่ในระเบียบของสถาบันและ ให้จิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์100 หารด้วยจํานวนนักศึกษาพยาบาล

ทั้งหมด 
ฝ่ายที่รับผิดชอบ ฝ่ายกิจการและพัฒนานักศึกษาและ ฝ่ายวิชาการ 
ผู้รายงานและกํากับติดตาม รองฝ่ายกิจการและพัฒนานกัศึกษาและรองฝ่ายวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบบริหารตัวชี้วัด หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา 
ผู้รับผิดชอบร่วม หัวหน้างานกลุ่มการสอนทุกงาน และอาจารย์ทุกคน 
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ชื่อตัวชี้วัดสาํคัญที่ 9 จํานวนหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างเครือข่ายที่รองรับระบบบริการสุขภาพ 
ประเภทตัวชี้วัด: ผลผลิต 
 

องค์ประกอบ คําอธบิาย 
ความหมาย วิทยาลัยมีการดําเนินงานการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการสาธารณสุขร่วมกับเครือข่ายที่รองรับระบบบริการ

สุขภาพ (Service plan) ทั้ง 5 สาขาหลักได้แก่ สาขาหัวใจหลอดเลือด สาขามะเร็ง สาขาทารกแรกเกดิ สาขาปลูกถา่ยอวัยวะ สาขาอุบัติเหตุ และ
สาขารองอืน่ๆ เป็นต้น และได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล 

สูตรในการคํานวณ ไม่ม ี

หน่วยวัด จํานวนของหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น 

ข้อมูลที่ต้องการ จํานวนของหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นที่รองรับ service plan ที่ผ่านการรับรองจากสภาการพยาบาล 

เป้าหมาย ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
0 1 2 2  

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล นับจํานวนหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นที่รองรับ service plan ที่ผ่านการรับรองจากสภาการพยาบาล 

ฝ่ายที่รับผิดชอบ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

ผู้รายงานและกํากับติดตาม รองฝ่ายวิจัยบริการวิชาการ 

ผู้รับผิดชอบบริหารตัวชี้วัด หัวหน้างานบริการวิชาการ 

ผู้รับผิดชอบร่วม ไม่ม ี
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ชื่อตัวชี้วัดสาํคัญที่ 10 ระดบัความสําเร็จของชุมชนเข้มแข็ง 
ประเภทตัวชี้วัด: กระบวนการ 
 

องค์ประกอบ คําอธบิาย 
ความหมาย วิทยาลัยมีการให้บริการความรู้แก่ชุมชนและสร้างความร่วมมือ เสรมิสร้างความเข้มแข็งกับชุมชนและองค์กรภายนอก ในการเสรมิสร้างคุณภาพ

ชีวิตของประชาชน 
สูตรในการคํานวณ ไม่ม ี

หน่วยวัด ระดับคุณภาพ มีดังนี้ 
ระดับที่ 1 - มีความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายตั้งแต่ 1 หน่วยงานขึ้นไป และมีการดําเนินงานต่อเนื่อง 
ระดับที่ 2 - มีความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายตั้งแต่ 1 หน่วยงานขึ้นไป และมีการดําเนินงานต่อเนื่อง 
 - มีการเรียนรู้ภายใน และภายนอกชุมชน 
ระดับที่ 3- มีความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายตั้งแต่ 1 หน่วยงานขึ้นไป และมีการดําเนินงานต่อเนื่อง 
 - มีการเรียนรูภ้ายใน และภายนอกชุมชน 
 - มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานอื่น หรือเป็นแบบอย่างในการเรียนรู้แก่ชุมชน/พื้นที่อื่น 
ระดับที่ 4- มีความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายตั้งแต่ 1 หน่วยงานขึ้นไป และมีการดําเนินงานต่อเนื่อง 
 - มีการเรียนรู้ภายใน และภายนอกชุมชน 
 - มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานอื่น หรือเป็นแบบอย่างในการเรียนรู้แก่ชุมชน/พื้นที่อื่น 
 - แกนนําหรือผลการดําเนินงานได้รับการยอมรับในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค ประเทศหรือนานาชาติ 

ข้อมูลที่ต้องการ หลักฐานระดบัระดับคุณภาพ มีดังนี้ 
ระดับที่ 1 - มีแผนในการดําเนินงานที่ชัดเจนต่อเนื่อง 
ระดับที่ 2 –มีการดําเนินงานตามแผนที่วางไว้ร่วมกับเครือข่าย 
ระดับที่ 3- มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานอื่น หรือเป็นแบบอย่างในการเรียนรู้แก่ชุมชน/พื้นที่อื่น 
ระดับที่ 4- มีแกนนําหรือผลการดําเนินงานได้รับการยอมรับในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค ประเทศหรือนานาชาติ 

เป้าหมาย ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
- - 2 3  
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องค์ประกอบ คําอธบิาย 
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล นับจํานวนหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นที่รองรับ service plan ที่ผ่านการรับรองจากสภาการพยาบาล 
ฝ่ายที่รับผิดชอบ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

ผู้รายงานและกํากับติดตาม รองฝ่ายวิจัยบริการวิชาการ 

ผู้รับผิดชอบบริหารตัวชี้วัด หัวหน้างานบริการวิชาการ 

ผู้รับผิดชอบร่วม ไม่ม ี
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ชื่อตัวชี้วัดสาํคัญที่ 11 ร้อยละของผลรวมจํานวนหน่วยน้ําหนักจากผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และตําราของอาจารย์ประจํา 
ประเภทตัวชี้วัด: ผลผลิต 
 

องค์ประกอบ คําอธบิาย 
ความหมาย ร้อยละของจํานวนรวมของคะแนนหน่วยน้ําหนักจากผลงานวิจัย บทความวิชาการ และตําราของอาจารย์ที่ได้รับการเผยแพร่ตีพิมพ์ทั้งในและ

ต่างประเทศ ตามเกณฑ์การให้คะแนนหน่วยน้ําหนักของ สกอ. 
สูตรในการคํานวณ (จํานวนรวมค่าหน่วยน้ําหนักผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ ตํารา x 100) / จํานวนอาจารย์ประจํา 

หน่วยวัด ร้อยละ 

ข้อมูลที่ต้องการ ร้อยละของจํานวนรวมของคะแนนหน่วยน้ําหนักจากผลงานวิจัย บทความวิชาการ และตําราของอาจารย์ที่ได้รับการเผยแพร่ตีพิมพ์ทั้งในและ
ต่างประเทศ ตามเกณฑ์การให้คะแนนหน่วยน้ําหนักของ สกอ. 

เป้าหมาย 
 
 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
20 30* 30* 30* 

    
*ตามเกณฑ์ขั้นต่ําของ สกอ. 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล นับจํานวนผลงานและค่าหน่วยน้ําหนัก 

ฝ่ายที่รับผิดชอบ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

ผู้รายงานและกํากับติดตาม รองฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบบริหารตัวชี้วัด หัวหน้างานวิจัยและจัดการความรู้ 
ผู้รับผิดชอบร่วม - 
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ชื่อตัวชี้วัดสาํคัญที่ 12 ระดับคุณภาพฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจและ การศึกษา 
ประเภทตัวชี้วัด: กระบวนการ 
 

องค์ประกอบ คําอธบิาย 
ความหมาย วิทยาลัยมีการดําเนินงานการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการบริหารเพื่อการตัดสินใจและการศึกษา ได้เกณฑ์คุณภาพที่กําหนด 
สูตรในการคํานวณ ไม่ม ี
หน่วยวัด ข้อ มีดังนี้ 

ข้อ 1 มีการพฒันาสื่อการเรียนรู้ เพื่อการศึกษา > 2 เรื่อง/ปี 
ข้อ 2 มีการพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการบริหารเพื่อการตัดสินใจ > 3 ฐานข้อมูล 
ข้อ 3 มีการพัฒนา อาจารย์/เจ้าหน้าที่ ให้สามารถใช้ฐานขอ้มูลเพื่อการบริหารและการตัดสินใจได้ 
ข้อ 4 ฐานข้อมูลเพื่อการบริหารเพื่อการตัดสินใจได้นําไปใช้จริงและมีประสิทธิภาพ 
ข้อ 5 สื่อการเรียนรู้เพื่อการศึกษาได้นําไปใช้จริงและเกิดผลลัพธ์การเรยีนรู้ในนักศึกษาเป้าหมาย 

ข้อมูลที่ต้องการ หลักฐานผลการดําเนินงานตามข้อดังนี ้
ข้อ 1 สื่อการเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนา 
ข้อ 2 ฐานข้อมูลเพื่อการบริหารเพื่อการตัดสินใจที่ได้พัฒนาขึ้น 
ข้อ 3 รายชื่ออาจารย์/เจ้าหน้าที่ที่เข้ารับการพัฒนาสามารถใช้ฐานข้อมูลเป้าหมายได้ 
ข้อ 4 รายงานสารสนเทศการบริหารเพื่อการตัดสินใจ 
ข้อ 5 รายงานสรุปผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในรายวิชาที่ได้ใช้สื่อการเรียนรู้ 

เป้าหมาย ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
3 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 

 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล นําผลการดําเนินงานมาเทียบกับเกณฑ์ 
ฝ่ายรับผิดชอบ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผู้รายงานและกํากับติดตาม รองผู้อํานวยการฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและ 
ผู้รับผิดชอบบริหารตัวชี้วัด นางสุทธินี มหามิตร วงค์แสน 
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ชื่อตัวชี้วัดสาํคัญที่ 13 ร้อยละของหน่วยงานย่อยมีการบริหารจัดการที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 
ประเภทตัวชี้วัด: ผลผลิต 
 

องค์ประกอบ คําอธบิาย 
ความหมาย วิทยาลัยมีระบบและกลไกการบริหารจัดการองค์กรหน่วยงานย่อยมีการบริหารจัดการที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ไม่มีข้อร้องเรียนในการ

บริหารจัดการ 
สูตรในการคํานวณ จํานวนหน่วยงานย่อยมีการบริหารจัดการที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได ้X100 

จํานวนหน่วยงานย่อยตามกลุ่มโครงสร้างการบริหารของวิทยาลัย 
หน่วยวัด ร้อยละ 
ข้อมูลที่ต้องการ รายงานผลการดําเนินงานของแต่ละหน่วยงาน 
เป้าหมาย ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

- - 100 100  
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จํานวนหน่วยงานย่อยมีการบริหารจัดการที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ X100 หารจาํนวนหน่วยงานย่อยตามกลุ่มโครงสร้างการบริหารของ

วิทยาลัย 
กลุ่มที่รับผิดชอบ ฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ 
ผู้รายงานและกํากับติดตาม ผู้อํานวยการ 
ผู้รับผิดชอบบริหารตัวชี้วัด ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบร่วม รองฝ่ายทุกฝ่าย 
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ชื่อตัวชี้วัดสําคัญที่ 14 ระดบัความสําเร็จของการประชาสัมพันธ์และการตลาด 
ประเภทตัวชี้วัด: กระบวนการ 
 

องค์ประกอบ คําอธบิาย 
ความหมาย การประชาสัมพันธ์และการตลาดบอกกล่าว  แนะนํา  ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง  และสร้างความเข้าใจอันดีเกี่ยวกับภาพลักษณ์ที่ดีของสถาบันแก่กลุ่มเป้าหมายและสาธารณชน

ทั่วไป  รวมทั้งให้เกิดความเชื่อมั่นต่อการดําเนินการของสถาบัน  เป็นการสร้างคุณค่าให้แก่สถาบันอันจะส่งผลให้มีการสนับสนุนให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการเพิ่มอัตรา
นักศึกษาพยาบาล  พร้อมทั้งเชื่อมั่นในการผลิตพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ  สามารถเป็นแรงกําลังที่สําคัญให้กับวิชาชีพพยาบาลได้อย่างยั่งยืน 

สูตรในการคํานวณ ไม่ม ี
หน่วยวัด ระดับคุณภาพ มีดังนี้ 

ระดับ  1  จัดทําแผนงานเพื่อการประชาสัมพันธ์ 
ระดับ  2  มีสื่อสําหรับการประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้น  อย่างน้อย  1  สื่อ 
ระดับ  3  มีการจัดบูทนิทรรศการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสถาบันในงานสําคัญต่าง ๆ ของจังหวัดพะเยา 
ระดับ  4  เพิ่มเครือข่ายองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์  อย่างน้อย 1 องค์กร 
ระดับ  5  จัดกิจกรรม หรือ เข้าร่วมกิจกรรม /การกระทํา ที่แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่จะช่วยสร้างชื่อเสียงที่ดีให้กับสถาบัน 

ข้อมูลที่ต้องการ หลักฐานผลการดําเนินงานตามระดับคุณภาพดังนี ้
 1 แผนงานเพื่อการประชาสัมพันธ์ 2. สื่อสําหรับการประชาสัมพันธ์ 
 2 เครือข่ายองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ 
 3 รายงานผลการจัดกิจกรรม หรือ เข้าร่วมกิจกรรม /การกระทํา ที่แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม 

เป้าหมาย ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
- - ระดับ 5 ระดับ 5  

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล นําผลการดําเนินงานมาเทียบกับเกณฑ ์
ฝ่ายที่รับผิดชอบ ฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ 
ผู้รายงานและกํากับติดตาม รองฯฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ 
ผู้รับผิดชอบบริหารตัวชี้วัด คุณชนิดาภา อินต๊ะมุด 
ผู้รับผิดชอบร่วม คุณวัลภา แก้วศรีเวียง 
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ชื่อตัวชี้วัดสาํคัญที่ 15 ระดบัคุณภาพการพัฒนาบุคลากรเข้าสู่คุณธรรมขององค์กร พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา 
ประเภทตัวชี้วัด : กระบวนการ 
 

องค์ประกอบ คําอธบิาย 
ความหมาย วิทยาลัยฯ ได้เข้าได้สร้างคุณธรรมองค์กร พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องบนพื้นฐานทางศีลธรรม วัฒนธรรมและหลัก 

กฎหมาย ตลอดจนให้บริการด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ด้วยความมีน้ําใจ เคารพในศักดิ์ศรีคุณค่า ของผู้รับบริการ และบุคคลอืน่ 
ปฏิบัติงานด้วยความสุขเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม 

สูตรในการคํานวณ ไม่ม ี
หน่วยวัด ระดับคุณภาพ มีดังนี้ 

ระดับที่ 1 มีแผนการพัฒนาบุคลากรด้านเข้าสู่คุณธรรมขององค์กร พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา 
ระดับที่ 2 มีการดําเนินงานตามแผนงานที่วางไว้อย่างน้อยร้อยละ 80 
ระดับที่ 3 มีผลงาน/ชิ้นงานด้าน พอเพียง มีวินัย สุจริต จติอาสา และมีส่วนร่วมกับกิจกรรมเพื่อสังคม 
ระดับที่ 4 ไม่เกิดข้อร้องเรียนหรือ ข้อพิพาทขึ้นในหน่วยงาน 
ระดับที่ 5 บุคลากรมีลักษณะที่สะท้อนการมีคุณธรรมขององค์กร พอเพียง มีวินัย สุจรติ จิตอาสามากขึ้น 

ข้อมูลที่ต้องการ หลักฐานผลการดําเนินงานตามระดับคุณภาพ มีดังนี้ 
1.มีแผนการพัฒนาบุคลากรด้านเข้าสู่คุณธรรมขององค์กร 
2.รายงานผลการดําเนินงานตามกิจกรรมที่วางไว้ 

เป้าหมาย  
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

- - ระดับ ระดับ 
 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล นําผลการดําเนินงานมาเทียบเกณฑ์ 
ฝ่ายที่รับผิดชอบ ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
ผู้รายงานและกํากับติดตาม รองฯฝ่ายประกันคุณภาพทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบบริหารตัวชี้วัด งานพัฒนาบุคลากร 
ผู้รับผิดชอบร่วม - 
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ชื่อตัวชี้วัดสาํคัญที่ 16 ระดับการผ่านการประเมินเป็นองค์กรคุณธรรม 
ประเภทตัวชี้วัด : กระบวนการ 
 

องค์ประกอบ คําอธบิาย 
ความหมาย การประเมินเป็นองค์กรคุณธรรม หมายถึง วิทยาลัยฯ ได้เข้ารับการประเมินให้เป็นองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส โดยคณะกรรมการ

ประเมินองค์กรคุณธรรม ภายใต้การดําเนินงานหน่วยงานคุณธรรม  ที่มีการบริหารจัดการ ด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย ์ประหยัด ยึดมั่นในสิ่งที่
ถูกต้องบนพื้นฐานทางศีลธรรม วัฒนธรรมและหลัก กฎหมาย ตลอดจนให้บริการด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ด้วยความมีน้ําใจ เคารพใน
ศักดิ์ศรีคุณค่า ของผู้รับบริการ และบุคคลอืน่ ปฏิบัติงานด้วยความสุขเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม 

สูตรในการคํานวณ ไม่ม ี
หน่วยวัด ระดับคุณภาพ มีดังนี้ 

ระดับที่ 1 คะแนนการประเมินองค์กรคุณธรรมอยู่ระหว่าง 0-1.99  คะแนน 
ระดับที่ 2 คะแนนการประเมินองค์กรคุณธรรมอยู่ระหว่าง 20-39.99  คะแนน 
ระดับที่ 3 คะแนนการประเมินองค์กรคุณธรรมอยู่ระหว่าง 40-59.99  คะแนน 
ระดับที่ 4 คะแนนการประเมินองค์กรคุณธรรมอยู่ระหว่าง 60-79.99  คะแนน 
ระดับที่ 5 คะแนนการประเมินองค์กรคุณธรรมอยู่ระหว่าง 80-100   คะแนน 

ข้อมูลที่ต้องการ หลักฐานผลการดําเนินงานตามระดับคุณภาพ มีดังนี้ 
เอกสาร/ข้อมูล ผลการประเมินเป็นองค์กรคุณธรรม 

เป้าหมาย  
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 

 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล นําผลการดําเนินงานมาเทียบเกณฑ์ 
ฝ่ายที่รับผิดชอบ ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
ผู้รายงานและกํากับติดตาม ผู้อํานวยการ 
ผู้รับผิดชอบบริหารตัวชี้วัด งานพัฒนาบุคลากร 
ผู้รับผิดชอบร่วม - 
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ชื่อตัวชี้วัดสาํคัญที่ 17 จํานวนผลงานที่ได้รับรางวัลด้านวิชาชีพ ด้านคุณธรรม จริยธรรมระดับจังหวัด /เครือข่าย/เขต/ชาติ 
ประเภทตัวชี้วัด: ผลผลิต 
 

องค์ประกอบ คําอธบิาย 
ความหมาย วิทยาลัยมีการพัฒนาและส่งเสริมให้บคุลากร จัดทําผลงาน ด้านวิชาชีพ ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
สูตรในการคํานวณ ไม่ม ี
หน่วยวัด จํานวน 
ข้อมูลที่ต้องการ หลักฐานชิ้นงานที่ได้รับรางวัลด้านวิชาชีพ ด้านคุณธรรม จริยธรรมระดับจังหวัด /เครือข่าย/เขต/ชาติ 
เป้าหมาย ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

- - มากกว่าหรือเท่ากับ 
1 

มากกว่าหรือเท่ากับ 
1  

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล นับจํานวนฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจที่ได้รบัการพัฒนาขึ้นใหม่ 
ฝ่ายที่รับผิดชอบ ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและ พัฒนาบุคลากร 
ผู้รายงานและกํากับติดตาม รองฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและ พฒันาบุคลากร 
ผู้รับผิดชอบบริหารตัวชี้วัด หัวหน้างานพัฒนาบุคลากร 
ผู้รับผิดชอบร่วม - 
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ชื่อตัวชี้วัดสาํคัญที่ 18 จํานวนบุคลากรที่มีความเชียวชาญเป็นที่ยอมรบั 
ประเภทตัวชี้วัด: ผลผลิต 
 

องค์ประกอบ คําอธบิาย 
ความหมาย วิทยาลัยมีการพัฒนาและส่งเสริมให้บคุลากร มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆที่สามารถเป็นที่ยอมรับของประชาชน องค์กรภายนอกจนสามารถ

ทํากิจกรรมร่วม เป็นวิทยากรหรือ มีผลงานจนเป็นที่ยอมรบัของชุมชนและ องค์กรภายนอก 
สูตรในการคํานวณ ไม่ม ี
หน่วยวัด จํานวน 
ข้อมูลที่ต้องการ หลักฐานชิ้นงานที่การเชิญร่วมกิจกรรมจากองค์กรภายนอก 
เป้าหมาย ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

- - มากกว่าหรือเท่ากับ 
5 

มากกว่าหรือเท่ากับ 
8  

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล นับจํานวนหลักฐานชิ้นงานที่การเชิญร่วมกิจกรรมจากองค์กรภายนอก 
ฝ่ายที่รับผิดชอบ ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและ พัฒนาบุคลากร 
ผู้รายงานและกํากับติดตาม รองฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและ พฒันาบุคลากร 
ผู้รับผิดชอบบริหารตัวชี้วัด หัวหน้างานพัฒนาบุคลากร 
ผู้รับผิดชอบร่วม - 
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ภาคผนวก ข  รายการตัวชี้วัดความสําเร็จ (PI: Performance Indicator) 
แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562 
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ชื่อแผนงานปีงบประมาณ 2562 ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
(PI: Performance Indicator) 

ค่าเป้าหมาย ระยะเวลาที่
รายงานผล 

ฝ่าย/งานที่
รับผิดชอบ 

ผู้รับผิดชอบบริหาร PI ผู้รายงานและ
กํากับติดตาม 

 
แผนปฏิบัติการที่ถ่ายทอดมาจากแผนกลยุทธ์ปีงบประมาณ 2562 มี 11 แผนงาน 
แผนงานที่  1 การพัฒนาสมรรถนะ
นักศึกษาให้โดดเด่น 

จํานวนผลงานนวัตกรรมนกัศึกษาที่ไป
นําเสนอ และได้รับรางวัล 

อย่างน้อย 3 
รางวัล 

มี.ค,ก.ย ฝ่ายวิชาการ หัวหน้างานจัดการศึกษา 
หัวหน้างานกลุ่มการสอน 
หัวหน้างานจัดการสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู ้

รองฝ่ายวิชาการ 

แผนงานที่  2 สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือและพัฒนาทักษะสากลแก่
นักศึกษา 

จํานวนนักศึกษาที่ไปแลกเปลี่ยนกับสถาบัน
ต่างชาติ 

จํานวนอย่าง
น้อย 5 คน 

มี.ค,ก.ย ฝ่ายวิชาการ งานวิเทศน ์ รองฝ่ายวิชาการ 

จํานวนประเทศที่มีความร่วมมือ อย่างน้อย 2 
ประเทศ 

 ฝ่ายวิชาการ งานวิเทศน ์ รองฝ่ายวิชาการ 

แผนงานที่ 3 เสริมสร้างคุณภาพ
นักศึกษาให้เป็นคนดี มีจิตบริการ 
การดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนษุย์ 

ร้อยละนักศึกษาที่มีจิตบริการด้วยหัวใจความ
เป็นมนุษย์ 

> ร้อยละ 80 มี.ค,ก.ย ฝ่ายกิจการและ
พัฒนานักศึกษา 

หัวหน้างานกิจการและ
พัฒนานักศึกษา 

รองฝ่ายกิจการ
และพัฒนา
นักศึกษา 

แผนงานที่4 พัฒนาศูนย์การเรียนรู้
และเครื่อข่ายด้านสุขภาพที่รองรับ
ระบบสุขภาพ 

ระดับความพึงพอใจของบุคคลากรด้าน
สุขภาพที่ผ่านการอบรมจากศูนย์การเรียนรู้
ด้านสุขภาพ 

มากกว่า 
3.50 

มี.ค,ก.ย ฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ 

หัวหน้างานบริการ
วิชาการ 

รองฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ 

จํานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความ
เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง และ
สาขาอื่นทีร่องรบัระบบบริการสุขภาพ 

10 คน มี.ค,ก.ย ฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ 

หัวหน้างานบริการ
วิชาการ 

รองฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ 

แผนงานที่ 5 เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของความร่วมมือกับชมุชน
และองค์กรภายนอกเพือ่เสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตของประชาชน 

มีการบรูนาการการเรียนการสอน การวิจัย
และการบริการวิชาการ ที่ตอบสนองความ
ต้องการของสังคม 

1 โครงการ มี.ค,ก.ย ฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ 

หัวหน้างานบริการ
วิชาการ 

รองฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ 

มีการใช้ประโยชน์จากงานบริการวิชาการ มา
ใช้ในการพัฒนานักศึกษา ชุมชน และสังคม 

1 โครงการ มี.ค,ก.ย ฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ 

หัวหน้างานบริการ
วิชาการ 

รองฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ 
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ชื่อแผนงานปีงบประมาณ 2562 ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
(PI: Performance Indicator) 

ค่าเป้าหมาย ระยะเวลาที่
รายงานผล 

ฝ่าย/งานที่
รับผิดชอบ 

ผู้รับผิดชอบบริหาร PI ผู้รายงานและ
กํากับติดตาม 

 
แผนงานที่ 6 สง่เสริมให้อาจาร
ผลิตผลงานวิชาการ/นวัตกรรม เพื่อ
เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 

ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีผลงานวิจัย 
ผลงานวิชาการ/ตํารา 

ร้อยละ 60 มี.ค,ก.ย ฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ 

หัวหน้างานวิจัยและ
จัดการความรู ้

รองฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ 

แผนงานที่ 7 การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการใช้
งานอย่างมีประสิทธิภาพและรองรับ
การเปลี่ยนแปลง Thailand 4.0 

มีระบบสารสนเทศมีข้อมูลถกูตอ้งครบถ้วน
และสามารถนําไปใช้ในการตัดสินใจได้ 

ระบบ
สารสนเทศ 5 

ด้าน 

มี.ค,ก.ย ฝ่ายประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

หัวหน้างานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

รองฝ่ายประกัน
คุณภาพการศึกษา 

แผนงานที่ 8 พัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการ 

จํานวนแนวปฏิบัติด้านการบริหารจัดการที่ดี 1 ด้าน มี.ค,ก.ย ฝ่ายบริหาร หัวหน้างานบรหิารทัว่ไป รองฝ่ายบริหาร 

แผนงานที่ 9 การประชาสัมพันธ์
และ การตลาด 

ร้อยละความสําเร็จของกิจกรรมการการ
สื่อสารและการประชาสัมพันธ์ 

ร้อยละ 80 มี.ค,ก.ย ฝ่ายบริหาร หัวหน้างานบรหิารทัว่ไป รองฝ่ายบริหาร 

แผนงานที่ 10 พัฒนาวิทยาลัยเข้าสู่
การเป็นองค์กรคุณธรรม 

วิทยาลัยผ่านการประเมินเป็นองค์กร
คุณธรรม 

ระดับ 5 มี.ค,ก.ย ฝ่ายประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

หัวหน้างานพัฒนา
บุคลากร 
 

รองฝ่ายประกัน
คุณภาพการศึกษา 

แผนงานที่ 11 พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ 

จํานวนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเป็นที่
ยอมรับในระดับจังหวดั/เครือข่าย/เขต 

5คน มี.ค,ก.ย ฝ่ายประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

หัวหน้างานพัฒนา
บุคลากร 
 

รองฝ่ายประกัน
คุณภาพการศึกษา 
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ภาคผนวก ค  ผลการวิเคราะห์ SWOT ทบทวนกลยุทธ ์
ปีงบประมาณ 2562 
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ผลการวิเคราะห์ SWOT การทบทวนกลยุทธ์ปีงบประมาณ 2562

การวิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กร
ปัจจัย การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strengths) น้ําหนัก คะแนน รวม

S1 มีอาจารย์ที่จบปริญญาเอกหลากหลายสาขาและ ครอบคลุมวิชาชีพหลักทางการพยาบาลซึ่งสามารถเป็นแกนนําในการพัฒนางานของแต่ละสาขาได้ 1.00 3.38 3.38

S2 นโยบายคณะกรรมการบริหารที่ส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากรได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นโดยมีทุนการศึกษาสนับสนุน ส่งผลให้บุคลากรได้รับการ

พัฒนาศักยภาพและเพิ่มวุฒิทางการศึกษาและ นําความรู้มาใช้ในการเรียนการสอน ตลอดจนสร้างขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน
1.00 3.81 3.81

S3 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ และความมุ่งมั่นพัฒนาให้เกิดความเข้มแข็งทั้งด้านคุณภาพนักศึกษาและความเชี่ยวชาญของอาจารย์ บุคลากรและการสร้าง

เครือข่ายในการทํางานร่วมกับสถาบันการอื่นๆ
0.50 3.81 1.91

S4 ผู้บริหารมีการสื่อสารนโยบายจากผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง สธ. สู่ผู้ปฎิบัติเพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและสามารถดําเนินงานตอบสนอง

นโยบายได้ทันเวลา
0.50 3.67 1.84

S5 อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนมีความตั้งใจและมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน และมีการใช้ KM มาพัฒนางาน 0.30 2.94 0.88

S6 มีการจัดส่งเสริมการทํางานดําเนินงานสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานครบทุกพันธกิจ 0.50 3.32 1.66

S7 มีนโยบายในการสนับสนุนการทําวิจัยให้แก่บุคลากรทุกระดับ 0.20 3.4 0.68

S8 มีสัดส่วนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อนักศึกษาในอัตรา 1:1.50 FTES (เกณฑ์ไม่เกิน 8) 0.30 3.25 0.98

S9 มีการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่างๆ 0.50 3.31 1.66

S10 วิทยาลัยมีระบบข้อมูลสารสนเทศ ทั้งด้านบริการ ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมครบตาม

เกณฑ์มาตรฐานตามตัวบ่งชี้ของสภาการพยาบาล
0.50 3.58 1.79

S11 วิทยาลัยมีการจัดทําข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและการวิจัยกับชุมชน (ตําบลบ้านตุ่น, ตําบลสนัป่าม่วง,มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

,มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัย เชียงใหม่)
0.50 3.39 1.70

S12 ผู้บริหารมีนโยบายใช้การประกันคุณภาพ เป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์กรและส่งเสริมให้บุคลากร นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา ส่งผล

ให้วิทยาลัยได้รับการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกในระดับ ดีถึงดีมากอย่างต่อเนื่องทั้งได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภายนอกอย่างต่อเนื่อง
0.50 3.42 1.71

S13 วิทยาลัยได้รับความร่วมมือจากชุมชน องค์กรท้องถิ่นในการมีส่วนร่วมดําเนินกิจกรรมต่างๆของวิทยาลัย ตามพันธกิจของวิทยาลัย ส่งผลต่อการ

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
0.50 3.58 1.79

S14 วิทยาลัยมีอัตลักษณ์บัณฑิตที่ชัดเจน SHAPE (Service mind, Humane, Analytical thinking, Professional skill, Engagement and 

Patients’right)  และเชื่อมโยงสอดคล้องกับ Core Value ของกระทรวงสาธารณสุข MOPH (Mastery หรือเป็นนายตนเอง, Originality หรือเร่งสร้าง

สิ่งใหม่, People centered หรือใส่ใจประชาชน และ Humility หรือถ่อมตนอ่อนน้อม คือมีสัมมาคารวะ มีน้ําใจ )

0.20 3.31 0.66

7.00 3.44 1.75

1.คน

2.เงิน

3.ทรัพยากร

4.วิธี
ปฏิบัติงาน
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การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกองค์กร
ปัจจัย การวิเคราะห์โอกาส (Opportunity) น้ําหนัก คะแนน รวม

1.นโยบาย O1 มีนโยบายที่สนับสนุนการจัดการศึกษาของวิทยาลัยให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ศตวรรษที่ 21 0.50 3.44 1.72

O2 มีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทุกระดับเพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญ 0.50 3.61 1.81

O3 มีความร่วมมือของชุมชนในการบริหารจัดการภารกิจของวิทยาลัย 1.00 3.06 3.06

O4 มีนโยบายเรื่องระบบการบริหารคุณภาพการจัดการศึกษาและการบริหารงาน (PMQA, สกอ., สภาการพยาบาล) 1.00 3.11 3.11

O5 มีนโยบายส่งเสริมให้สถาบันการศึกษามีการสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการ วิจัย บริการวิชาการ การพัฒนานักศึกษา และการทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรมกับเครือข่ายต่างประเทศ
0.50 3.25 1.63

O6 วิทยาลัยได้รับมอบหมายจากหน่วยงานภายนอกให้เป็นศูนย์ประสานงานการเรียนรู้ด้านสุขภาพของชุมชน และใช้ประโยชน์จากการ

พัฒนาความเชี่ยวชาญของอาจารย์หลากหลายสาขา
0.50 3.26 1.63

O7 สถาบันพระบรมราชชนกกําลังเร่งรัดการออกพรบ. เพื่อให้วิทยาลัยมีสถานะเป็นนิติบุคคล 0.50 3.42 1.71

O8 กระทรวงสาธารณสุข และ สถาบันพระบรมราชชนกมีนโยบายพัฒนาองค์กรคุณธรรม 0.50 3.17 1.59

2.ภาวะเศรษฐกิจ O9 สถาบันพระบรมราชชนกมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการดําเนินงานของวิทยาลัย 0.50 3.41 1.71

O10 สภาพการปัจจุบันระบบสุขภาพของประเทศยังขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพที่จะปฏิบัติงานในหน่วยงานบริการสุขภาพ 0.50 3.47 1.74

O11 องค์กรในชุมชนให้ความร่วมมือในการดําเนินกิจกรรมของวิทยาลัยเป็นอย่างดี 0.50 3.44 1.72

 4.เทคโนโลยี O12 มีระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สนับสนุนการดําเนินงานขงอวิทยาลัย เช่น เครือข่ายไร้สายและแอพพริเคชั่นต่างๆ 0.50 3.39 1.70

7.00 3.34 1.93

3.สภาพสังคมความเชื่อ
วัฒนธรรม
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ปัจจัย การวิเคราะห์จุดอ่อน (Weaknesses) น้ําหนัก คะแนน รวม

W1 อาจารย์และนักศึกษามีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับน้อย 0.50 3.39 1.70

W2 จํานวนอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 0.30 3.00 0.90

W3 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด (ใช้ 121,884.07 จากเป้าที่วางไว้ 102,880บาท/FTES 

(เกณฑ์ สมศ.) และค่าต้นทุนการผลิตที่สูงเป็นค่าแรง ค่าวัสดุและค่าสาธารณูปโภค
0.20 3.08 0.62

W4 การควบคุมการกํากับติดตามการใช้งบประมาณการดําเนินงานของผู้บริหารระดับกลางทําให้การใช้เงินและ การดําเนินงานและพัฒนา

ปรับปรุงต่อเนื่องส่งผลต่อ ประสิทธิภาพและความสําเร็จของแผน
0.50 3.36 1.68

3.ทรัพยากร W5 โครงสร้างพื้นฐานของวิทยาลัยที่สนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษายังไม่เพียงพอ 0.50 3.58 1.79

W6 การบริหารวิธีการทํางานยังไม่เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดี 0.20 3.44 0.69

W7 การเชื่อมต่อระบบเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ตยังไม่ครอบคุลมทุกพื้นที่ของวิทยาลัย 0.50 3.14 1.57

W8 ระบบการประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยยังขาดประสิทธิภาพ 0.30 3.11 0.93

3.00 3.26 1.24

2.เงิน

4.วิธีปฏบิัติงาน

1.คน
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ปัจจัย การวิเคราะห์ภัยคุกคาม (Threats) น้ําหนัก คะแนน รวม
1.นโยบาย T1 มีการเปิดสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตพยาบาลจํานวนมากขึ้น 0.60 3.91 2.35

T2 มีช่องว่างระหว่างบุคลากรด้านสุขภาพและความต้องการของประชาชนที่นําไปสู่ความขัดแย้งและการฟ้องร้องมากขึ้น 0.20 3.33 0.67

T3 สถานบริการด้านสุขภาพมีข้อจํากัดในการจ้างงานพยาบาลวิชาชีพ 0.50 3.77 1.89

2.สภาพสังคมความเชื่อ
วัฒนธรรม T4 มีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างชาติส่งผลให้มีแนวโน้มการเกิดโรคอุบัติการณ์ซ้ําและโรคอุบัติใหม่ขึ้น 0.30 3.03 0.91

3.ภาวะเศรษฐกิจ T5 แหล่งฝึกภาคปฏิบัติหลายแห่งมีข้อจํากัดในการใช้ทรัพยากรในแหล่งฝึกสําหรับการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา 0.30 3.29 0.99

4.ความเชื่อวัฒนธรรม T6 ประชาชนในชุมชนมีพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่ถูกต้อง เช่น รับประทานอาหารรสเค็ม ดื่มสุรา 0.50 3.42 1.71

5.เทคโนโลยี T7 ปัจจุบันประชาชนสามารถเข้าถึงเครือข่ายสังคมออนไลน์ได้ง่ายและรวดเร็ว 0.60 3.00 1.80

3.00 3.46 1.47
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Summary

Strength 1.75

Threat 1.47

Weakness 1.24

Opportunity 1.93

การทบทวน SWOT แผนกลยุทธ์วพบ.พะเยา ปีงบประมาณ 2562

 
 จากการวิเคราะห์และให้นําหนักปัจจัยต่างๆ ตามหลักการ

ของ The Boston Consult Group (มานพ ภาษิตวิไลและคณะ, 

2549 ) พบว่าในภาพรวมค่าเฉลี่ยจุดแข็งเท่ากับ 1.75 จุดอ่อน

เท่ากับ 1.24 อุปสรรคเท่ากับ 1.47 และโอกาสเท่ากับ 1.93  จึง

ได้นาํคา่เฉลี่ยสูงสุดของปัจจัยภายในและภายนอกมาหาคา่จุดตัด

พบว่า จุดแข็งและโอกาสมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ทิศทางการ

พัฒนายุทธ์ศาสตร์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา จึงมี

สถานการณ์อยู่ที่ ยุทธศาสตร์สภาพแวดล้อมที่เอื้ออํานวยต่อการ

ดําเนินงาน และตัวองค์กรมีข้อได้เปรียบที่เป็นจุดแข็งหลาย

ประการ กลยุทธ์การแตกตัวขยายขอบข่ายกิจการ 

(Diversification Strategy) เพื่อใช้ประโยชน์จากจุดแข็งที่มีสร้าง

โอกาสในระยะยาว

1.75

1.47

1.24

1.93

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00
Strength

Threat

Weakness

Opportunity
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TOWS Matrix

Strengths=S

S1 มีอาจารย์ที่จบปริญญาเอกหลากหลายสาขาและ ครอบคลุมวิชาชีพหลักทางการพยาบาลซึ่งสามารถเป็นแกนนําในการพัฒนางานของแต่ละสาขา

ได้

S2 นโยบายคณะกรรมการบริหารที่ส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากรได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นโดยมีทุนการศึกษาสนับสนุน ส่งผลให้บุคลากรได้รับ

การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มวุฒิทางการศึกษาและ นําความรู้มาใช้ในการเรียนการสอน ตลอดจนสร้างขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน

S3 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ และความมุ่งมั่นพัฒนาให้เกิดความเข้มแข็งทั้งด้านคุณภาพนักศึกษาและความเชี่ยวชาญของอาจารย์ บุคลากรและการสร้าง

เครือข่ายในการทํางานร่วมกับสถาบันการอื่นๆ

S4 มีนโยบายในการสนับสนุนการทําวิจัยให้แก่บุคลากรทุกระดับ

S5 วิทยาลัยมีระบบข้อมูลสารสนเทศ ทั้งด้านบริการ ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมครบตาม

เกณฑ์มาตรฐานตามตัวบ่งชี้ของสภาการพยาบาล

S6 วิทยาลัยมีการจัดทําข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและการวิจัยกับชุมชน (ตําบลบ้านตุ่น, ตําบลสันป่าม่วง,มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

,มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัย เชียงใหม่)

S7 วิทยาลัยได้รับความร่วมมือจากชุมชน องค์กรท้องถิ่นในการมีส่วนร่วมดําเนินกิจกรรมต่างๆของวิทยาลัย ตามพันธกิจของวิทยาลัย ส่งผลต่อการ

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

S8 วิทยาลัยมีอัตลักษณ์บัณฑิตที่ชัดเจน SHAPE (Service mind, Humane, Analytical thinking, Professional skill, Engagement and 

Patients’right)  และเชื่อมโยงสอดคล้องกับ Core Value ของกระทรวงสาธารณสุข MOPH (Mastery หรือเป็นนายตนเอง, Originality หรือเร่ง

สร้างสิ่งใหม,่ People centered หรือใส่ใจประชาชน และ Humility หรือถ่อมตนอ่อนน้อม คือมีสัมมาคารวะ มีน้ําใจ )

Weakness=W

W1 อาจารย์และนักศึกษามีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับน้อย

W2 จํานวนอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์

W3 การบริหารวิธีการทํางานยังไม่เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดี

W4  การเชื่อมต่อระบบเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ตยังไม่ครอบคุลมทุกพื้นที่ของวิทยาลัย

W5 ระบบการประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยยังขาดประสิทธิภาพ

SO strategy

 1)  S1, S3, O2, O3, O5, O17 และ O9 สร้างกลยุทธ์ ที ่2 พัฒนาศูนย์การเรียนรู้

และเครื่อข่ายด้านสุขภาพที่รองรับระบบสุขภาพ 

 2)  S6, S7, O3, O5 และ O8 สร้างกลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งของความ

ร่วมมือกับชุมชนและองค์กรภายนอกเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 3)  S3, S4, S5, S7, O1, และ O2 สร้างกลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ 

บุคลากร และนักศึกษา ผลิตผลงานวิชาการและนวัตกรรม เผยแพร่ในระดับชาติหรือ

นานาชาติ

 4)  S5 และ  O9 สร้างกลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการใช้

งานอย่างมีประสิทธิภาพและรองรับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ THailand 4.0

 5) S8 , O3, และ O6 สร้างกลยุทธ์ที่ 8 เร่งรัดการ พัฒนาวิทยาลัยเข้าสู่การเป็น

องค์กรคุณธรรม

 6)  S2, S3, S4, O2, O4 และ O5 สร้างกลยุทธ์ที่ 9 พัฒนาศักยภาพของบุคลากร

ให้มีความเชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ/ นานาชาติ

ST strategy

1) S1 ,S2 ,S3, T1, T2, T3 

และ T4

สร้างกลยุทธ์ที่ 1 สร้างความ

เข้มแข็งด้านการผลิตร่วมกับ

เครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ 

WO strategy

1) W3, O7 และ O9 สร้างกลยุทธ์ที่6 วิทยาลัยเป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่มี

สมรรถนะสูงภายใต้หลักธรรมาภิบาล

2) W3 และ O6 สร้างกลยุทธ์ที่ 7 เร่งรัดการประชาสัมพันธ์และการตลาด

Opportunity=O

O1 มีนโยบายที่สนับสนุนการจัดการศึกษาของวิทยาลัยให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงสู่

ศตวรรษที่ 21 

O2 มีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทุกระดับเพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญ

O3 มีความร่วมมือของชุมชนในการบริหารจัดการภารกิจของวิทยาลัย

O4 มีนโยบายส่งเสริมให้สถาบันการศึกษามีการสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการ 

วิจัย บริการวิชาการ การพัฒนานักศึกษา และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับ

เครือข่ายต่างประเทศ

O5 วิทยาลัยได้รับมอบหมายจากหน่วยงานภายนอกให้เป็นศูนย์ประสานงานการ

เรียนรู้ด้านสุขภาพของชุมชน และใช้ประโยชน์จากการพัฒนาความเชี่ยวชาญของ

อาจารย์หลากหลายสาขา

O6 กระทรวงสาธารณสุข และ สถาบันพระบรมราชชนกมีนโยบายพัฒนาองค์กร

คุณธรรม

O7 สภาพการปัจจุบันระบบสุขภาพของประเทศยังขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพที่จะ

ปฏิบัติงานในหน่วยงานบริการสุขภาพ

O8 องค์กรในชุมชนให้ความร่วมมือในการดําเนินกิจกรรมของวิทยาลัยเป็นอย่างดี

O9 มีระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สนับสนุนการดําเนินงานขงอวิทยาลัย เช่น เครือข่าย

ไร้สายและแอพพริเคชั่นต่างๆ

Threats=T

T1 มีการเปิดสถาบันการศึกษาที่

ผลิตบัณฑิตพยาบาลจํานวนมาก

ขึ้น

T2 มีช่องว่างระหว่างบุคลากร

ด้านสุขภาพและความต้องการ

ของประชาชนที่นําไปสู่ความ

ขัดแย้งและการฟ้องร้องมากขึ้น

T3 สถานบริการด้านสุขภาพมี

ข้อจํากัดในการจ้างงานพยาบาล

วิชาชีพ

T4 แหล่งฝึกภาคปฏิบัติหลาย

แห่งมีข้อจํากัดในการใช้

ทรัพยากรในแหล่งฝึกสําหรับการ

ฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา

T5 ปัจจุบันประชาชนสามารถ

เข้าถึงเครือข่ายสังคมออนไลน์ได้

ง่ายและรวดเร็ว

SWOT TOWs Matrix ทบทวน ปีงบประมาณ 2562



วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา


