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1วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

แผนกลยทุธปี์งบประมาณ 2560-2563 สู่แผนปฎิบติัการ 2560

 วิสยัทศัน์ สถาบนัชัน้น าท่ีตอบสนองระบบสขุภาพเป็นท่ียอมรบัในระดบัสากล

ประเด็น

ยทุธศาสตร ์

Strategic Issues 

เป้าประสงค ์

Goal     

KPI 

เป้าประสงค1์  บณัฑติพยาบาลมคีณุภาพเป็นทีย่อมรับใน

ระดับชาตแิละนานาชาต ิ                                                                           

KPI.1 รอ้ยละ 85 ของนักศกึษาสอบผา่นเพือ่รับใบประกอบ

วชิาชพีในครัง้แรก 

                                 

เป้าประสงค2์  เป็นศนูยก์ลางการเรยีนรู ้มี
เครอืขา่ยความรว่มมอืทีเ่ขม้แข็ง ในการ
ผลติและพัฒนาก าลังคนดา้นสขุภาพ       
  KPI 2 จ านวนบคุลากรดา้นสขุภาพที่

มกีารน าความรูไ้ปใชแ้ละมผีลงานที่
ตอบสนองความตอ้งการของหน่วย
บรกิาร 
 KPI 3 ระดับการยอมรับการเป็นศนูย์

การเรยีนรู ้ในระดับชาต ิ 

กลยทุธ3์ พัฒนาศนูยก์ารเรยีนรูด้า้น

สขุภาพทีเ่นน้การดแูลดว้ยหวั

ใจความเป็นมนุษย ์ตอบสนองความ

ตอ้งการของแผนการพัฒนาระบบ

สขุภาพของประเทศ โดยมสีว่นรว่ม

จากองคก์รภายนอก   

KPI 11 ระดับความส าเร็จของการเป็น

ศนูยก์ารเรยีนรูด้า้นสขุภาพ LCC /AI                                                                                                                                   

กลยุทธ ์

Strategic              

KPI 

 

 1. โครงการสง่เสรมิการ

พัฒนาวชิาการและนวตักรรม 
และการน าเสนอผลงาน
นักศกึษา 

2. โครงการการจัดการเรยีนรู ้

เพือ่พัฒนาผลสมัฤทธิ์
ทางการเรยีนของนักศกึษา
รว่มกบัเครอืขา่ย
สถาบนัการศกึษาและชมุชน 
3.โครงการพัฒนาแนว
ปฏบิตัใินการเรยีนการ
สอนเพือ่สง่เสรมิผลลพัธ์
การเรยีนรูด้า้นปัญญา                 
4.โครงการพัฒนา
ภาษาองักฤษและ
แลกเปลีย่นนักศกึษากบั
สถาบนัการศกึษา
ตา่งประเทศ 

  

โครงการ

ตอบสนอง

กลยุทธ ์

 

 6.โครงการพัฒนาศนูยก์ารเรยีนรู ้

ดา้นสขุภาพ ทีเ่นน้การดแูลดว้ยหัว

ใจความเป็นมนุษย ์                                                                                                                  

ประเด็นยทุธศาสตร ์2  เรง่รัดพัฒนาผลงานวจิัย และนวตกรรม บรกิารวชิาการ ที่

สอดคลอ้งกบัปัญหาและความตอ้งการดา้นสขุภาพของประชาชน 

 

ประเด็นยทุธศาสตร1์ ขยายความรว่มมอื ดา้นการผลติ 

และ ท านุบ ารงุศลิปวัฒนธรรม กบัชมุชนและองคก์ร

ภายนอกทัง้ในและตา่งประเทศ                         

ประเด็นยทุธศาสตร ์3  ยกระดับการพัฒนาวทิยาลยัสูอ่งคก์รคณุภาพ พึง่พาตนเองได  ้ภายใต ้

วัฒนธรรมการท างานทีร่องรับการเปลีย่นแปลง 

 

เป้าประสงค4์ วทิยาลัยมคีวามเขม้แข็งในการบรหิารจัดการ 

ภายใตห้ลักธรรมาภบิาล                                                             

KPI 5 ระดับคะแนนคณุธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนนิงาน (ITA) 

ขององคก์ร 

 

เป้าประสงค ์3 ผลงานวจิัยและ    

นวตกรรมดา้นสขุภาพไดรั้บการ

ยอมรับในระดับชาตแิละนานาชาต ิ                               

KPI 4 จ านวนผลงานวชิาการ/นวตก

รรมไดรั้บรางวัลระดับชาตหิรอื

นานาชาต ิ

 

กลยทุธ2์ เสรมิสรา้ง
คณุภาพบณัฑติใหเ้ป็นคน
ด ีมจีติบรกิาร และด าเนนิ
ชวีติดว้ยความพอเพยีง  

KPI 10  รอ้ยละของ

นักศกึษาพยาบาลทีม่ี
ภาวะผูน้ า ด ีเกง่ กลา้
แสดงออก 

 
                                               

5. โครงการพัฒนา

นักศกึษา ใหเ้ป็นคนด ีเกง่ 

และมคีวามกลา้แสดงออก 

   

7.โครงการพัฒนาศักยภาพและ

เครอืขา่ยความรว่มมอืดา้นการวจิัย

ดา้นสขุภาพ การผลติผลงาน

วชิาการ และนวตกรรมแกอ่าจารย ์

บคุลากรและนักศกึษาทัง้ในและ

ตา่งประเทศ 

 

กลยทุธ ์5 พัฒนาระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศ

เพือ่การใชง้านอยา่งมี

ประสทิธภิาพและรองรับ

การเปลีย่นแปลง  

KPI 13  จ านวนฐานขอ้มลู

ทีพั่ฒนาขึน้ใหมน่ าไปใช ้

ไดจ้รงิและมี

ประสทิธภิาพ 

KPI 14 ระดับคณุภาพ

ฐานขอ้มลูเพือ่การ

ตัดสนิใจ และการศกึษา 

8.โครงการพัฒนา/

ปรับปรงุระบบสารสนเทศ 

ของวทิยาลัย เพือ่การ

ตัดสนิใจและเพือ่

การศกึษา 

กลยทุธท์ี ่6  เรง่รัด ปรับปรงุ
ระบบและกลไกการบรหิาร

จัดการภายในวทิยาลัยทกุ

ภารกจิภายใตห้ลักธรรมาภิ

บาลใหม้ปีระสทิธภิาพ  

KPI 15 ระดับความส าเร็จของ

การบรหิารจัดการภายในทกุ

หน่วยงานยอ่ยใหเ้กดิผลลัพธ์

ทีม่คีณุภาพ ประหยดั และ

พอเพยีง 

KPI 16 ความส าเร็จของบรูณากล

ยทุธก์ารเงนิเขา้ทกุพันธกจิ 

KPI 17 จ านวนอบุตักิารณ์/ขอ้

รอ้งเรยีน ความประพฤตมิิ

ชอบของบคุลากร 

 

 

 

กลยทุธ4์ สง่เสรมิสนับสนุนให ้

อาจารย ์บคุลากร และนักศกึษา 

ผลติผลงานวชิาการและนวัตกรรม 

และเผยแพรใ่นเวทรีะดับชาตหิรอื

นานาชาต ิ 

 KPI 12 จ านวนผลงานวจิัย/ผลงาน

วชิาการของอาจารยท์ีไ่ดรั้บการ

เผยแพรใ่นระดับชาตหิรอื

นานาชาต ิ 

กลยทุธท์ี ่7  พัฒนา
อาจารยแ์ละบคุลากรใหม้ี

ความเชีย่วชาญใน

วชิาชพี  มคีณุธรรมและ

จรยิธรรม มจีติส านกึทีด่ี

งาม ด าเนนิชวีติอยา่ง

พอเพยีง  

KPI 18  ระดับการผา่นการ

ประเมนิเป็นองคก์ร

คณุธรรม 

KPI 19 จ านวนผลงานที่

ไดรั้บรางวัลดา้นวชิาชพี 

ดา้นคณุธรรม จรยิธรรม

ระดับเขต/ชาต ิ

                                       

เป้าประสงค5์ วทิยาลัย

ไดรั้บการยอมรับการเป็น

องคก์รคณุธรรมระดับชาต ิ                                    

KPI 6  วทิยาลัยไดรั้บการ

ยอมรับการเป็นองคก์ร

คณุธรรมระดับจังหวัด 

ระดับเขต และระดับชาต ิ

  

9.โครงการเรง่รัดพัฒนา

ระบบบรหิารจัดการภายใน 
บรูณาการรว่มกบัแผนกล
ยทุธท์างการเงนิ ภายใต ้
หลัก  ธรรมาภบิาล 

 

10.โครงการยกระดับการ

พัฒนาสูอ่งคก์รคณุธรรม  

 

กลยทุธ1์ สรา้งความ
เขม้แข็งดา้นการผลติ   

รว่มกบัเครอืขา่ยทัง้ใน

และตา่งประเทศ                            

KPI 7  รอ้ยละ ของนักศกึษา

ของแตล่ะชัน้ปี สอบผา่น

ใภาษาองักฤษตาม

เกณฑข์อง สบช.                            

KPI 8   ระดับความพงึ

พอใจตอ่คณุภาพบณัฑติ

ตามกรอบมาตรฐาน

คณุวฒุอิดุมศกึษา

แหง่ชาต ิ                               

KPI 9 ระดับความส าเร็จ

ของนักศกึษาทีไ่ดรั้บ

รางวัลดา้นวชิาการ/วจัิย/

นวัตกรรม 



หน้าที่

การถ่ายทอดแผนกลยุทธ์สู่แผนปฏบิตักิาร 1,818,800 9.02 964,000 8.53 854,800 9.66 0 10 ค/12 ก 1

   แผนงานที่1 480,000 2.38 165,200 1.46 314,800 3.56 0 4 ค, 6 ก 3
   แผนงานที่2 40,000 0.20 0 0.00 40,000 0.45 0 1 ค 6
   แผนงานที่3 167,600 0.83 167,600 1.48 0 0.00 0 1 ค 7
   แผนงานที่4 650,000 3.22 150,000 1.33 500,000 5.65 0 1 ค 9
   แผนงานที่5 51,200 0.25 51,200 0.45 0 0.00 0 1 ค 10
   แผนงานที่6 21,200 0.11 21,200 0.19 0 0.00 0 1 ค 11
   แผนงานที่7 408,800 2.03 408,800 3.62 0 0.00 0 1 ค, 6 ก 12
แผนงานประจ าฝ่ายวิชาการ 3,967,648 19.68 3,552,668 31.42 414,980 4.69 0 17 ค/60 ก. 15
    วชิาการกลางและการเรียนการสอน งาน
ทะเบยีน

1,251,080 6.21 1,182,000 10.45 69,080 0.78 611,000 12 ค 16
    งานวเิทศสัมพนัธ์ 486,700 2.41 140,800 1.25 345,900 3.91 0 5 ค 21
    กลุ่มการสอน1 270,696 1.34 270,696 2.39 0 0.00 0 10 ก 24
    กลุ่มการสอน2 699,830 3.47 699,830 6.19 0 0.00 0 19 ก 26
    กลุ่มการสอน3 618,830 3.07 618,830 5.47 0 0.00 0 12 ก 31
    กลุ่มการสอน4 640,512 3.18 640,512 5.66 0 0.00 0 19 ก 36
แผนงานประจ ากลุ่มวิจัยและ บรกิารวิชาการ 2,449,480 21.66 723,480 6.40 1,726,000 19.50 4,675,000 12 ค 40
    วจิัยและ จัดการความรู้ 2,360,380 11.71 634,380 5.61 1,726,000 19.50 90,000 5 ค 41
    บริการวชิาการ 89,100 0.44 89,100 0.79 0 0.00 4,585,000 7 ค 47

แผนงานประจ าฝ่ายกิจการนักศึกษาและ ท านุ
บ ารงุศิลปวัฒนธรรม

933,100 4.63 212,100 1.88 721,000 8.14 233,500 14 ค/26 ก 54

    งานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 58,000 0.29 0 0.00 58,000 0.66 150,500 3 ค 7 ก 55
    งานบริการนักศึกษา 212,100 1.05 212,100 1.88 0 0.00 30,000 6 ค 7 ก 59
    งานพฒันานักศึกษา 663,000 3.29 0 0.00 663,000 7.49 53,000 5 ค 12 ก 64
แผนงานประจ าฝ่ายประกันคุณภาพ 1,921,800 9.53 1,321,800 11.69 600,000 6.78 0 11 ค/25 ก 70
    งานประกันคุณภาพการศึกษา บริหารความเส่ียง 194,820 0.97 194,820 1.72 0 0.00 0 2 ค 17 ก 71
    งานเทคโนโลยีทางการศึกษา 600,000 2.98 0 0.00 600,000 6.78 0 2 ค 76
    งานพฒันาทรัพยากรบคุคล 1,126,980 5.59 1,126,980 9.97 0 0.00 0 7 ค 8 ก 77
แผนงานประจ าฝ่ายบรหิารและยุทธศาสตร์ 9,068,469 44.98 4,533,039 40.09 4,535,430 51.24 0 8 ค/3 ก 82
    งานยุทธศาสตร์ 165,500 0.82 165,500 1.46 0 0.00 0 1 ค 3 ก 83
    งานบริหารทั่วไป 8,902,969 44.16 4,367,539 38.63 4,535,430 51.24 0 7 ค 86

รวมงบประมาณ แผนกลยุทธ์ 1,818,800 9.02 964,000 8.53 854,800 9.66 0
รวมงบประมาณ แผนงานประจ า 18,340,497 90.98 10,343,087 91.47 7,997,410 90.34 5,519,500

รวบงบประมาณทัง้สิ้น 20,159,297 100.00 11,307,087 100.00 8,852,210 100.00 5,519,500

รอ้ยละ
งบประมาณทัง้หมด

อุดหนุน รอ้ยละงบอุดหนุน รายได้
รอ้ยละ

งบรายได้ งบอ่ืนๆ

แผนการใชง้บประมาณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยาปงีบประมาณ60

ฝ่าย/งาน
จ านวน
โครงการ

งบประมาณทัง้ปี
(อุดหนุน+รายได)้



หน้าที่

การถ่ายทอดแผนกลยุทธ์สู่แผนปฏบิตักิาร 1,818,800 9.02 964,000 8.53 854,800 9.66 0 10 ค/12 ก 1

แผนงานที่1 480,000 2.38 165,200 1.46 314,800 3.56 0 4 ค, 6 ก 3
แผนงานที่2 40,000 0.20 0 0.00 40,000 0.45 0 1 ค 6
แผนงานที่3 167,600 0.83 167,600 1.48 0 0.00 0 1 ค 7
แผนงานที่4 650,000 3.22 150,000 1.33 500,000 5.65 0 1 ค 9
แผนงานที่5 51,200 0.25 51,200 0.45 0 0.00 0 1 ค 10
แผนงานที่6 21,200 0.11 21,200 0.19 0 0.00 0 1 ค 11
แผนงานที่7 408,800 2.03 408,800 3.62 0 0.00 0 1 ค, 6 ก 12
แผนงานประจ าฝ่ายวิชาการ 3,967,648 19.68 3,552,668 31.42 414,980 4.69 0 17 ค/60 ก. 15
    วชิาการกลางและการเรียนการสอน งาน
ทะเบยีน

1,251,080 6.21 1,182,000 10.45 69,080 0.78 611,000 12 ค 16
    งานวเิทศสัมพนัธ์ 486,700 2.41 140,800 1.25 345,900 3.91 0 5 ค 21
    กลุ่มการสอน1 270,696 1.34 270,696 2.39 0 0.00 0 10 ก 24
    กลุ่มการสอน2 699,830 3.47 699,830 6.19 0 0.00 0 19 ก 26
    กลุ่มการสอน3 618,830 3.07 618,830 5.47 0 0.00 0 12 ก 31
    กลุ่มการสอน4 640,512 3.18 640,512 5.66 0 0.00 0 19 ก 36
แผนงานประจ ากลุ่มวิจัยและ บรกิารวิชาการ 2,449,480 21.66 723,480 6.40 1,726,000 19.50 4,675,000 12 ค 40
    วจิัยและ จัดการความรู้ 2,360,380 11.71 634,380 5.61 1,726,000 19.50 90,000 5 ค 41
    บริการวชิาการ 89,100 0.44 89,100 0.79 0 0.00 4,585,000 7 ค 47

แผนงานประจ าฝ่ายกิจการนักศึกษาและ ท านุ
บ ารงุศิลปวัฒนธรรม

933,100 4.63 212,100 1.88 721,000 8.14 233,500 14 ค/26 ก 54

    งานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 58,000 0.29 0 0.00 58,000 0.66 150,500 3 ค 7 ก 55
    งานบริการนักศึกษา 212,100 1.05 212,100 1.88 0 0.00 30,000 6 ค 7 ก 59
    งานพฒันานักศึกษา 663,000 3.29 0 0.00 663,000 7.49 53,000 5 ค 12 ก 64
แผนงานประจ าฝ่ายประกันคุณภาพ 1,921,800 9.53 1,321,800 11.69 600,000 6.78 0 11 ค/25 ก 70
    งานประกันคุณภาพการศึกษา บริหารความเส่ียง 194,820 0.97 194,820 1.72 0 0.00 0 2 ค 17 ก 71
    งานเทคโนโลยีทางการศึกษา 600,000 2.98 0 0.00 600,000 6.78 0 2 ค 76
    งานพฒันาทรัพยากรบคุคล 1,126,980 5.59 1,126,980 9.97 0 0.00 0 7 ค 8 ก 77
แผนงานประจ าฝ่ายบรหิารและยุทธศาสตร์ 9,068,469 44.98 4,533,039 40.09 4,535,430 51.24 0 8 ค/3 ก 82
    งานยุทธศาสตร์ 165,500 0.82 165,500 1.46 0 0.00 0 1 ค 3 ก 83
    งานบริหารทั่วไป 8,902,969 44.16 4,367,539 38.63 4,535,430 51.24 0 7 ค 86

รวมงบประมาณ แผนกลยุทธ์ 1,818,800 9.02 964,000 8.53 854,800 9.66 0
รวมงบประมาณ แผนงานประจ า 18,340,497 90.98 10,343,087 91.47 7,997,410 90.34 5,519,500

รวบงบประมาณทัง้สิ้น 20,159,297 100.00 11,307,087 100.00 8,852,210 100.00 5,519,500

สารบญั
งบประมาณทัง้ปี
(อุดหนุน+รายได)้

รอ้ยละ
งบประมาณทัง้หมด

อุดหนุน รอ้ยละงบอุดหนุน รายได้
รอ้ยละ

งบรายได้

สรุปงบแผนกลยทุธ์

งบอ่ืนๆ
จ านวน
โครงการ
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ
 1. โครงการส่งเสริม
การพัฒนาวิชาการและ
นวัตกรรม และการ
นําเสนอผลงานนักศึกษา
กิจกรรมที่1 ส่งเสริม
การผลิตนวตกรรม
กิจกรรมที่ 2 สนับสนุน
การนําเสนอวิชาการ
นักศึกษา
กิจกรรมที่ 3 จัดเวที
เสนอผลงานนักศึกษา 

การส่งเสริมการพัฒนา
วิชาการและนวัตกรรม 
และการนําเสนอ   ผลงาน
นักศึกษาเป็นการพัฒนา
ความเป็นเลิศของนักศึกษา
โดยผ่านกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน เพื่อ
ตอบสนองเป้าหมายใน
การพัฒนาให้บัณฑิต
พยาบาลมีคุณภาพบัณฑิต
มีคุณภาพ และอัตลักษณ์
ที่พึงประสงค์ เป็นที่
ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต 
เพื่อการได้รับการยกย่อง 
โดยการได้รับ รางวัลใน
ระดับชาติ/นานาชาติ

1.ส่งเสริมให้นักศึกษา
มีการผลิตผลงาน
วิชาการ และ 
นวัตกรรม ผ่าน
กระบวนการเรียนการ
สอน          

2.นักศึกษาได้เข้าร่วม
ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ/นานาชาติ

1.1จํานวนผลงาน
ของนักศึกษาที่
ได้รับรางวัลด้าน
วิชาการ/วิจัย/
นวัตกรรม 
1.2 นักศึกษามี
ผลงานวิชาการ/
วิจัย/นวัตกรรมผ่าน
กระบวนการเรียน
การสอน
2.1 นักศึกษาเข้า
ร่วมการประชุม
วิชาการระดับชาติ/
นานาชาติ 
2.2 จัดวทีการ
ประชุมวิชาการ
นักศึกษา
ระดับชาติ/นานาชาติ

≥ 3  รางวัล          
                         
                         
                      
ทุกกลุ่มวิชามีการ
พัฒนาผลงาน
วิชาการนักศึกษา
อย่างน้อย 2 เรื่อง    

≥ 5 ครั้ง               
                         
                      
1 เวที

30,000 20,000 50,000 0

1.ค่าวัสดุ 20,000 บาท
2.ค่าลงทะเบียนประชุม 
10,000 บาท
3.ค่าเดินทางประชุม 
20,000 บาท
4. ค่าลงทะเบียนนักศึกษา
ในการจัดประชุมวิชาการ
ระดับชาติ/นานาชาติ 
50,000 บาท

20,000 80,000

หมวดงบประมาณ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  ขยายความร่วมมือ ด้านการผลิต และ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม กับชุมชนและองค์กรภายนอกทั้งในและต่างประเทศ

เป้าประสงค์ 1 บัณฑิตพยาบาลมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและ นานาชาติ

กลยุทธ์1 สร้างความเข้มแข็งด้านการผลิต ร่วมกับเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ
   KPI.7 ร้อยละ นักศึกษาของแต่ละชั้นปี สอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของ สบช.
   KPI 8   ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ

   KPI.1 ร้อยละของนักศึกษาสอบผ่านเพื่อรับใบประกอบวิชาชีพในครั้งแรก

   KPI 9 จํานวนผลงานของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลด้านวิชาการ/วิจัย/นวัตกรรม

แผนงานที่1  สร้างความเข้มแข็งด้านการผลิต ร่วมกับเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ

PI1 ร้อยละของกิจกรรมที่เกิดความร่วมมือกับเครื่อข่ายที่บรรลุเป้าหมายและส่งเสริมประสิทธิภาพความเข้มแข็งด้านการผลิต
โครงการ/กิจกรรม หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ตัวชี้ความสําเร็จ เป้าหมาย

ความสําเร็จ ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน

ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส
รายการ
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ

หมวดงบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ตัวชี้ความสําเร็จ เป้าหมาย
ความสําเร็จ ระยะเวลา

ดําเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน

ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส
รายการ

2. โครงการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรู้ของนักศึกษา  
2.1).โครงการเตรียม
ความพร้อมเพื่อ
ประกอบวิชาชีพ

องค์ความรู้และทักษะ
สําหรับประกอบวิชาชีพ
สามารถนําสู่ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้ส่งผลต่อ
การปฏิบัติการพยาบาล
ด้วยความมั่นใจ

เพื่อส่งเสริมการสอบ
ขึ้นทะเบียนประกอบ
วิชาชีพสําหรับนักศึกษา

นักศึกษาสามารถ
สอบผ่านการขึ้น
ทะเบียนประกอบ
วิชาชีพ

อย่างน้อยร้อยละ 90

1 มี.ค60-
ก.ค 2561 30000 100,000 70,000

1).ค่าวิทยากร  40 ชม*
600 = 24000    
2).ค่าเดินทางวิทยากร= 
27000 
3).ค่าที่พักวิทยากร =
12,000        
4).ค่าวัสดุ= 4520   
5).ค่าอาหารวิทยากร=
120*22*2=5280         
 6).ค่าอาหารว่า
นักศึกษา=40*106* 30วัน
 =127200

65,200 134,800

2.2).โครงการ
พัฒนาการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
(OSCE)

การวัดผลลัพธ์การเรียนรู้
เป็นสิ่งที่บ่งบอก
ความสําเร็จในการจัดการ
เรียนการสอนและ
คุณภาพการศึกษา
ระยะ 1 การจัดอบรม
อาจารย์   
ระยะ 2 การทวนสอบ
ผลลัพท์การเรียนรู้

เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธ์
การเรียนรู้สําหรับ
นักศึกษา

มีการทวนสอบผล
ลพธ์ครบ6ด้าน

อย่างน้อยร้อยละ 25
 รายวิชา

1 มี.ค60-
ก.ค 2561
23-24 ธค. 

59

0 40,000 0 0

ระยะ 1 
1).ค่าวัสดุ =3,000 
2) ค่าวิทยากร 1200*7=
9,600 บาท
3) ค่าเดินทาง 5000  บาท 
4) ค่าที่พัก 3000 บาท
5) ค่าอาหารอาหารว่าง 
120*50*2 บาท =12,000
ระยะ 2 
1) ค่าวัสดุ 2,880 บาท 
2).ค่าอาหารว่าง =40*12
 ครั้ง'*12 คน =5,760

40,000 0 0
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ

หมวดงบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ตัวชี้ความสําเร็จ เป้าหมาย
ความสําเร็จ ระยะเวลา

ดําเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน

ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส
รายการ

3.โครงการพัฒนาแนว
ปฏิบัติที่ดีในการเรียน
การสอนเพื่อส่งเสริม
ผลลัพธ์การเรียนรู้
กิจกรรมที่1 ส่งเสริม
การพัฒนานวัตกรรม
การจัดการเรียนการสอน
กิจกรรมที่ 2 เวที
แลกเปลี่ยนนวัตกรรม
การจัดการเรียนการสอน

วิธีการจัดการเรียนการ
สอนเป็นเป็นสิ่งที่ส่งผลต่อ
การพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษาจําเป็นที่ต้องมี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

เพื่อส่งเสริมการพัฒนา
แนวปฏิบัติในพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ทางปัญญา
สําหรับนักศึกษา

มีแนวปฏิบัติที่
ชัดเจนในการ
พัฒนาผลสัมฤทธ์
ทางปัญญา

อย่างน้อย1 แนว
ปฏิบัติ /กลุ่มการสอน

1 ตค. มี.ค
60-ก.ค 
2561

10,000 20,000 10,000

1).ค่าอาหารและอาหาร
ว่าง 40*120*3 = 14400 
2).ค่าวัสดุ=3400 
3).ค่าวิทยากร 1200*16=
9600 
4).ค่าเดินทาง=10,000 
5).ค่าที่พัก = 2,600

40,000 0 0

4.โครงการแลกเปลี่ยน
นักศึกษากับ
สถาบันการศึกษา
ต่างประเทศ

การได้เข้าไปอยู่ในบริบท
และสิ่งแวดล้อม จะช่วย
ส่งเสริมให้การเรียนรู้
ภาษาและวัฒนธรรมมี
ประสิทธิภาพ

1.นักศึกษาได้มี
ประสบการณ์
วัฒนธรรมที่แตกต่าง   
2.นักศึกษาได้เรียนรู้
และฝึกการให้ใช้ภาษา
กับชาวต่างชาติ 3.
นักศึกษาได้เรียนรู้
วิชาการการพยาบาล
ในบริบทที่แตกต่าง

นักศึกษาไดไ้ป
แลกเปลี่ยนใน
สถาบันการศึกษา
ในต่างประเทศที่มี
ความร่วมมือกับ
วิทยาลัยหรือ
เครือข่าย

นักศึกษาอย่างน้อย 2
 คน

มี.ค.-60 0 100,000 0 0

1.สนับสนุนค่าเดินทาง
นักศึกษา คนละ15000 
บาท จํานวน  5 คน เป็น
เงิน 75000 บาท  2. ค่า
เบี้ยเลี้ยง 25000 บาท

100,000

70,000 280,000 130,000 0 165,200 314,800 0รวมงบประมาณแผนที่ 1
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ
โครงการ พัฒนา
นักศึกษา ให้เป็นคน
ดี เก่ง และมีความ
กล้าแสดงออก

ในปัจจุบันพบว่านักศึกษามี
คุณลักษณะด้านการคิด
อย่างมีวิจารณญาณอยู่ใน
ระดับปานกลาง ซึ่ง
เป้าหมายของวิทยาลัยอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป นอกจากนั้น
การปฏิรูปการเรียนรู้โดยยึด
ผู้เรียนเป็นสําคัญ เพื่อให้ได้
ผู้เรียนที่เป็นคนดี คนเก่ง
และมีความสุข   การพัฒนา
นักศึกษาให้มีสมรรถนะ
ดังกล่าวจําเป็นต้องมีการจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่
สอดคล้องกับการพัฒนา
ด้านคุณธรรม จริยธรรมแก่
นักศึกษา  การจัดโครงการ
ดังกล่าวจึงเป็นส่วนหนึ่งของ
การพัฒนานักศึกษาให้มี
คุณลักษณะดังกล่าว

เพื่อให้นักศึกษามี
จิตบริการด้วยหัว
ใจความเป็นมนุษย์
 มีวินัย สามัคคี
และปฏิบัติอยู่ใน
ระเบียบของ
วิทยาลัย

1. ร้อยละนักศึกษา
ปฏิบัติตัวอยู่ใน
ระเบียบของสถาบัน 
2. คะแนนเฉลี่ยแบบ
วัดจิตบริการด้วยหัว
ใจความเป็นมนุษย์

ร้อยละ 100 

≥ 3.51 

22-มี.ค.-60

0 20,000 10,000 10,000

1. ค่าตอบแทน
วิทยากร 1,200 * 
16 เป็นเงิน 19,200 
 บาท 
2. ค่าเดินทาง
วิทยากร เป็นเงิน 
16,000 บาท       
3. ค่าวัสดุ 3,000 
บาท
4. ค่าถ่ายเอกสาร 
1,800 บาท

0 40,000 0

อ.นันทิกา
อ.ดลฤดี
อ.ปภัชญา

0 20,000 10,000 10,000 0 40,000 0

กลยุทธ์2 เสริมสร้างคุณภาพบัณฑิตให้เป็นคนดี มีจิตบริการ และดําเนินชีวิตด้วยความพอเพียง 
   KPI 10  ร้อยละของนักศึกษาพยาบาลที่มีภาวะผู้นํา ดี เก่ง กล้าแสดงออก

งบประมาณ

แผนงานที่ 2 เสริมสร้างคุณภาพบัณฑิตให้เป็นคนดีมีจิตบริการ และดําเนินด้วยความพอเพียง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  ขยายความร่วมมือ ด้านการผลิต และ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม กับชุมชนและองค์กรภายนอกทั้งในและต่างประเทศ

เป้าประสงค์ 1 บัณฑิตพยาบาล มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและ นานาชาติ
   KPI.1 ร้อยละของนักศึกษาสอบผ่านเพื่อรับใบประกอบวิชาชีพในครั้งแรก

รวมงบประมาณแผนที่

PI ร้อยละ 70 ของโครงการมีการพัฒนานักศึกษาด้านคุณธรรม จิตบริการและชีวิตพอเพียง
โครงการ/กิจกรรม หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ตัวชี้ความสําเร็จ เป้าหมาย

ความสําเร็จ
ระยะเวลา
ดําเนินการ

รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบ

ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส รายการ หมวดงบประมาณ
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ
1. มีการพัฒนา AI
 หรือ LCC เพื่อ
รองรับการบริหาร
จัดการระบบ
สุขภาพ 3 ข้อ ขึ้น
ไปตามเกณฑ์ 
สบช. 
2. บุคลากร
สุขภาพที่ผ่านการ
อบรมจากศูนย์ 10
 คนขึ้นไปมี
คุณภาพและมี
ผลงานที่
ตอบสนองความ
ต้องการของ
หน่วยบริการ

20,000

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2  เร่งรัดพัฒนาผลงานวิจัย และนวตกรรม บริการวิชาการ ที่มีคุณภาพสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการด้านสุขภาพของประชาชน
เป้าประสงค2์  เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ มีเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็ง ในการผลิตและพัฒนากําลังคนด้านสุขภาพ      
    KPI 2 จํานวนบุคลากรด้านสุขภาพมีคุณภาพและมีผลงานที่ตอบสนองความต้องการของหน่วยบริการ

กลยุทธ์3 พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านสุขภาพที่เน้นการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ตอบสนองความต้องการของแผนการพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศ โดยมีส่วนร่วมจากองค์กรภายนอก  
    KPI  11 ระดับความสําเร็จของการเป็นศูนย์การรียนรู้ด้านสุขภาพ LCC /AI

ระดับความสําเร็จ
ของการพัฒนา
ศูนย์การเรียนรู้ 3 
ข้อขึ้นไป

10 คน

 

แผนงานที่ 3 พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านสุขภาพ.ตอบสนองความต้องการของแผนการพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศ

PI ระดับความพึงพอใจของบุคลากรด้านสุขภาพที่ผ่านการอบรมจากศูนย์การเรียนรู้ด้านสุขภาพ
โครงการ/กิจกรรม หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ตัวชี้ความสําเร็จ เป้าหมาย

ความสําเร็จ
ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ

หัวหน้า
งาน
บริการ
วิชาการ

    KPI 3 ระดับการยอมรับการเป็นศูนย์การเรียนรู้ ในระดับชาติ

ต.ค. 59 - 
ก.ย. 60

27,600 60,000 60,000

1. ค่าอาหารและอาหาร
ว่างการจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพื้นที่
ของอาจารย์และทีมเรียนรู้ 
ได้แก่ กลางวัน 2 มื้อๆละ 
150=300 บาท และอาหาร
เย็น 2 มื้อๆละ 150 บาท =
 300 อาหารว่าง 4 มื้อๆละ
 35 บาท = 140 จํานวน 
50 คน เป็นเงิน 37,000 
2. ค่าที่พักเหมาจ่าย 1 คืน 
เป็นเงิน 25,000 บาท 
สําหรับทีมเรียนรู้ 50 คน 
3. ค่าตอบแทนวิทยากร 
ชม.ละ 1,200 จํานวน 14 
ชม 2 คน เป็นเงิน 33,600
 บาท 
4.ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง 
10,000 บาท
 5.ค่าจ้างเหมายานพาหนะ
 30,000 บาท

167,600

รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบ

ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส
รายการ

หมวดงบประมาณ

พัฒนาศูนย์การ
เรียนรู้ด้านสุขภาพ
ที่เน้นการดูแลด้วย
หัวใจความเป็น
มนุษย์

การพัฒนาศักยภาพ
สถาบันการศึกษา 
(Academic 
Institutions: AI) และ
ขยายเครือข่ายการ
สนับสนุนการบริหาร
จัดการระบบสุขภาพ
อําเภอของวิทยาลัย ใน
สังกัดสถาบันพระบรม
ราชชนกในบทบาทผู้
ประสานงานหลัก 
(Learning and 
Coordinating Center: 
LCC)  ป็นเรื่องที่สําคัญ
และเป็นสิ่งที่วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี 
พะเยา ต้องดําเนินการ
อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เพื่อเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนา
บุคลากรสุขภาพ

 1. เพื่อพัฒนาศูนย์การ
เรียนรู้ ( AI ด้าน
สุขภาพที่เน้นการดูแล
ด้วยหัวใจความเป็น
มนุษย์/ LCC) .
ตอบสนองการพัฒนา
บุคคลากรของเขตสุขภา
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ

โครงการ/กิจกรรม หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ตัวชี้ความสําเร็จ เป้าหมาย
ความสําเร็จ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบ

ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส
รายการ

หมวดงบประมาณ

 6. ค่าอาหารและอาหาร
ว่างการจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน
วิทยาลัยระหว่างทีม
เรียนรู้ จํานวน 50 คนๆ
ละ 120 บาท*2 วัน เป็น
เงิน 12,000 บาท 
7.ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
20,000 บาท

27,600 60,000 60,000 20,000 167,600รวมงบประมาณแผนที่ 3
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ
1.โครงการ
พัฒนาศักยภาพ
และเครือข่าย
ความร่วมมือ
ด้านการวิจัย
ด้านสุขภาพ 
การผลิตผลงาน
วิชาการ 
และนวตกรรม
แก่อาจารย์ 
บุคลากรและ
นักศึกษา

ในปีงบประมาณ 2560 วิทยาลัยฯโดย
งานวิจัยและบริการวิชาการ มีแผนงาน
ขายความร่วมมือในด้านการสร้าง
เครือข่ายการวิจัยด้านสุขภาพ การ
ผลิตผลงานวิชาการ นวตกรรม แก่
บุคลากรในระดับชาติและนานาชาติ 
โดยเริ่มจากหน่วยงานสาธารณสุขใน
ประเทศ และมหาวิทยาลัยอื่นๆทั้งใน
และต่างประเทศ ในการพัฒนาความ
ร่วมมือในการวิจัยร่วมกันระหว่าง
สถาบันในระยะยาว เพื่อพัฒนาสถาบัน
ให้เกิดความเข็มแข็งทางด้านวิชาการ 
และสามารถผลิตผลงานวิจัยและ
ผลงานวิชาการที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน
 สังคม และพัฒนาศักยภาพอาจารย์
ด้านการวิจัย เพื่อฟื้นความรู้ และ
ส่งเสริมการทําวิจัยโดยเฉพาะกลุ่ม
นักวิจัยเลือดใหม่ ที่สามารถพัฒนา
งานวิจัยจากการเรียนการสอนและการ
ปฏิบัติงานในคลินิก งานวิจัยและ
บริการวิชาการ

1. สร้างเครือข่ายการวิจัยและ
การบริการวิชาการในระดับ
นานาชาติ
 2. เพิ่มพูนความรู้และทกัษะ
การวิจัยทางการพยาบาลใน
ระดับสากลแก่อาจารย์ และ
นักวิจัยที่สนใจ
 3. สร้างผลงานวิจัยและ
ผลงานวิชาการที่เป็นที่ยอมรับ
ในระดับชาติและนานาชาติ
4. เพื่อเพิ่มพูนความรู้และ
ทักษะด้านการวิจัยและองค์
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
แก่อาจารย์และบุคลากร
 5. เป็นช่องทางในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ประสบการณ์ด้านการวิจัยที่
หลากหลายจากผู้ทรงคุณวุฒิ
จากทั้งภายในและต่างประเทศ

1.มีองค์กรหน่วยงาน
ภายนอกที่มีความ
ร่วมมือในการวิจัย 
2.จํานวนโครงการวิจัย
 นวัตกรรม ที่เกิดจาก
ความร่วมมือเครือข่าย
ภายนอกและทั้งใน
และต่างประเทศอย่าง
น้อย 1 โครงการ 3.
จํานวนผลงาน
วิชาการ/นวตกรรม
ของอาจารย์ บุคลากร
ได้รับรางวัลระดับชาติ
หรือนานาชาติอย่าง
น้อย 1 ชิ้น 4.จํานวน
ผลงานวิชาการ/นวตก
รรมของนักศึกษาได้รับ
รางวัลระดับชาติหรือ
นานาชาติอย่างน้อย 1
 ชิ้น

1.อย่างน้อย 1 
หน่วยงาน
2.จํานวน
โครงการวิจัย 
นวัตกรรม ที่เกิด
จากความร่วมมือ
เครือข่าย
ภายนอกและทั้ง
ในและ
ต่างประเทศ 3. 
จํานวนผลงาน
วิชาการ/นวตก
รรมได้รับรางวัล
ระดับชาติหรือ
นานาชาติ

ต.ค.59 - 
ก.ย.60

200,000   300,000   100,000   50,000   

1.ค่าเดินทางสร้างความ
ร่วมมือหรือพัฒนาผลงานวิจัย 
นวัตกรรมระหว่างประเทศตาม
ระเบียบการใช้เงินรายได้ 
500,000 บาท 
2.ค่าตอบแทนวิทยากรนอก
ระบบราชการ ชม ละ 1,200 
บาท จํานวน 28 ชม เป็นเงิน 
23,600 บาท 
3.ค่าตอบแทนวิทยากรใน
ระบบราชการ ชม ละ 600 
บาท จํานวน 14 ชม 2 คน 
เป็นเงิน 16,800 บาท
4. ค่าเดินทางวิทยากร 30,000
 บาท
5.ค่าอาหารกลางวันและ
อาหารว่าง วันละ 120 บาท 
จํานวน 12 วัน 39 คน เป็นเงิน
 56,160
6.ค่าวัสดุ 17,440 บาท 
7.ค่าที่พักวิทยากร 6,000 บาท

150,000 500,000

รอง
ผู้อํานวยกา
รฝ่ายวิจัย
และ
บริการ
วิชาการ

200,000 300,000  100,000 50,000  150,000 500,000

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2  เร่งรัดพัฒนาผลงานวิจัย และนวตกรรม บริการวิชาการ ที่มีคุณภาพสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการด้านสุขภาพของประชาชน

เป้าประสงค์ 3 ผลงานวิจัยและนวตกรรมด้านสุขภาพได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

     KPI 4 จํานวนผลงานวิชาการ/นวตกรรมได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ

กลยุทธ์4 ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ผลิตผลงานวิชาการและนวัตกรรม และเผยแพร่ในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติ 

     KPI 13 จํานวนผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการของอาจารย์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 

รวมงบประมาณแผนที่ 4

แผนงานที่4  ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ผลิตผลงานวิชาการและนวัตกรรม และเผยแพร่ในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติ

PI ร้อยละของอาจารย์ในวิทยาลัยที่มีผลงานวิชาการ/นวตกรรม
โครงการ/
กิจกรรม

หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ตัวชี้ความสําเร็จ เป้าหมาย
ความสําเร็จ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส

รายการ
หมวดงบประมาณ
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ

1.โครงการ
พัฒนา/ปรับปรุง
ระบบสารสนเทศ
 ของวิทยาลัย 
เพื่อการตัดสินใจ
ของผู้บริหารและ
การเรียนการสอน

การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารและการเรียนการสอน
ให้กับบุคลากรของวิทยาลัย โดย
ในทางปฏิบัติงาน 1) การปรับปรุง
แก้ไขข้อมูลและการส่งออก
รายงานผลเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจของผู้บริหารและการ
เรียนการสอน ยังพบปัญหาในการ
เปิดใช้งานและรูปแบบการรายงาน
ผลที่ยังไม่ตรงกับความต้องการใน
การนําไปประกอบเป็นหลักฐาน
ของการประกันคุณภาพการศึกษา 
 2) ระบบสารสนเทศยังไม่
ครอบคลุมการจัดเก็บข้อมูลเพื่อ
การตัดสินใจของผู้บริหารและการ
เรียนการสอนในทุกระบบ 
วิทยาลัยจําเป็นต้องมีการพัฒนา/
ปรับปรุงให้รองรับการดําเนินงาน
ของวิทยาลัย เพื่อให้สามารถ
นําไปใช้งานได้จริงอย่างมี
ประสิทธิภาพ

เพื่อพัฒนา/
ปรับปรุงระบบ
ฐานข้อมูลให้
ใช้งานจริง 
และนําไป
ประกอบการ
ตัดสินใจของ
ผู้บริหารและ
การเรียนการ
สอน

1.จํานวนสื่อ
การเรียนรู้ที่
พัฒนา
2. จํานวน
ระบบ
ฐานข้อมูลเพื่อ
การบริหาร
และตัดสินใจที่
พัฒนาขึ้นใหม่
3. ร้อยละ
กลุ่มเป้าหมายที่
ได้รับการ
ฝึกอบรมมี
ความสามารถ
ใช้งานระบบ
ฐานข้อมูลได้

1. > 2 
เรื่อง/ปี
2. จํานวน 3
 ระบบ
ฐานข้อมูล   
   3. ร้อยละ
 95

ต.ค.59-
ก.ย.60

0 20,000  20,000  11,200  

1.จ้างเหมาบริการ
เพื่อพัฒนาสื่อการ
เรียนรู้ของนักศึกษา
 > 2 เรื่อง /ปี 
จํานวน 20,000 บาท
2.จ้างเหมาบริการ
เพื่อพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบ
ริหาและตัดสินใจ 
จํานวน 
3 ระบบ จํานวน 
30,000 บาท
4. ค่าอาหารว่างมื้อ
ละ 20 บาท จํานวน
ครั้งละ 30 คน 
จํานวน 2 ครั้ง 1,200
 บาท

51,200 0 0

นายเอกชัย
 หมื่นขัติย์

-      20,000 20,000 11,200 51,200   -       รวมงบประมาณแผนที่5

ประเด็นยุทธศาสตร์ 3  ยกระดับการพัฒนาวิทยาลัยสู่องค์กรคุณภาพ พึ่งพาตนเองได้ ภายใต้วัฒนธรรมการทํางานที่รองรับการเปลี่ยนแปลง
เป้าประสงค์4 วิทยาลัยมีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมมาภิบาล
    KPI 5 ระดับคะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน (ITA) ขององค์กร
กลยุทธ์ 5 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพและรองรับการเปลี่ยนแปลง 
    KPI 13  จํานวนฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจที่ได้รับการพัฒนาขึ้นใหม่นําไปใช้ได้จริงและมีประสิทธิภาพ

ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส รายการ หมวดงบประมาณ

    KPI 14 ระดับคุณภาพฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจและ การศึกษา

PI : จํานวนฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจสําหรับผู้บริหารและการเรียนการสอนที่ได้นําไปใช้ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ (เป้าหมาย 3 ฐานข้อมูล)
โครงการ/กิจกรรม หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ตัวชี้

ความสําเร็จ
เป้าหมาย

ความสําเร็จ
ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบ

แผนงานที.่.5 การพัฒนา/ปรับปรุงระบบสารสนเทศของวิทยาลัย เพื่อการศึกษาและการบริหาร
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ
โครงการเร่งรัด
พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
ภายใน บูรณา
การร่วมกับแผน
กลยุทธ์ทาง
การเงินภายใต้
หลักธรรมาภิบาล

เพื่อพัฒนาการบริหาร
จัดการทุกหน่วยงานย่อย
ให้เป็นไปตามหลักธรร
มาภิบาลสอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์การเงิน เกิด
ประสิทธิผลคุ้มค่าคุ้มทุน

1.ร้อยละของหน่วยงานย่อย
มีการใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่า ประหยัดลดลงจาก
ปีงบประมาณที่ผ่านมา 
2.ทุกหน่วยงานย่อยมีการใช้
งบประมาณเป็นไปตามการ
แผนกลยุทธ์การเงินทุกพันธ
กิจ                
3.ไม่มีข้อร้องเรียนเรื่อง
ความประพฤติมิชอบของ
บุคลากร

1.มาdกว่าร้อยละ80    
                             
                             
                      
2.ร้อยละ 100           
              
                             
                
3. ไม่พบมีข้อร้องเรียน

ระยะที่ 1 เดือน
 มกราคม 2560
 ระยะที่ 2 
กํากับติดตาม
การบริหาร
จัดการทุกราย
ไตรมาส

0 21,800 0 0

1.ค่าตอบแทน
วิทยากร 7ชมๆละ 
600 บาทเป็นเงิน 
4,200 บาท     
2.ค่าอาหารและ
อาหารว่าง คนละ  
120 บาทจํานวน 80
 คนเป็นเงิน9,600 
บาท     
3.ค่าวัสดุ 5,000 
บาท            
4.ค่าพาหะนะรับส่ง
วิทยากรและค่า
เดินทาง  3,000 บาท

21,800 0 0

อ.พินทอง

0 21,800 0 0 21,800 0 0

ผู้รับผิด
ชอบ

ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส
รายการ

หมวดงบประมาณ

แผนงานที่ 6  การบริหารจัดการ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
PI จํานวนหน่วยงานย่อยตามโครงสร้างที่ เกิดผลผลลัพธ์ การบริหารงานที่มีคุณภาพ ประหยัด และพอเพียง

โครงการ/กิจกรรม

    KPI 17 จํานวนอุบัติการณ์/ข้อร้องเรียน ความประพฤติมิชอบของบุคลากร

ประเด็นยุทธศาสตร์ 3  ยกระดับการพัฒนาวิทยาลัยสู่องค์กรคุณภาพ พึ่งพาตนเองได้ ภายใต้วัฒนธรรมการทํางานที่รองรับการเปลี่ยนแปลง

เป้าประสงค์4 วิทยาลัยมีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

    KPI 5 ระดับคะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน (ITA) ขององค์กร

กลยุทธ์ที่ 6  เร่งรัด ปรับปรุงระบบและกลไกการบริหารจัดการภายในวิทยาลัยทุกภารกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลให้มีประสิทธิภาพ 

    KPI 15 ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการภายในทุกหน่วยงานย่อยให้เกิดผลลัพธ์ที่มีคุณภาพ ประหยัด และพอเพียง

    kPI 16 ระดับความสําเร็จของการบูรณาการ กลยุทธ์การเงินเข้าทุกพันธกิจ

รวมงบประมาณแผนที่ 6

รายละเอียดการใช้เงินวัตถุประสงค์ ตัวชี้ความสําเร็จ เป้าหมายความสําเร็จ ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ
โครงยกระดับการ
พัฒนาสู่องค์กร
คุณธรรม 108,800 100,000 100,000 100,000 408,800

1.กิจกรรมการสร้าง
สุขด้วยการคิดบวก
และจิตสํานึกรัก
องค์กรจิตสํานึกที่ดี
งาม

1. ค่าวิทยากร 7ชม
x1200 =8400
-600*7*1=4200
2.ค่าเดินทาง 10,000 
3.ค่าอาหาร อาหาร
ว่าง 120 x 100 = 
12,000
4 ค่าวัสด 3 000

35,600

1.2 การยกย่องคนดี
ศรีวิทยาลัย

1. ค่าวัสดุ 3,000 บาท

3,000

    KPI 19 จํานวนผลงานที่ได้รับรางวัลด้านวิชาชีพ ด้านคุณธรรม จริยธรรมระดับเขต/ชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ 3  ยกระดับการพัฒนาวิทยาลัยสู่องค์กรคุณภาพ พึ่งพาตนเองได้ ภายใต้วัฒนธรรมการทํางานที่รองรับการเปลี่ยนแปลง

เป้าประสงค์5 วิทยาลัยได้รับการยอมรับการเป็นองค์กรคุณธรรมระดับชาติ
    KPI 6  วิทยาลัยได้รับการยอมรับการเป็นองค์กรคุณธรรมระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับชาติ
กลยุทธ์ที่ 7  พัฒนาอาจารย์และบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ  มีคุณธรรมและจริยธรรม มีจิตสํานึกที่ดีงาม ดําเนินชีวิตอย่างพอเพียง 
    KPI 18  ระดับการผ่านการประเมินเป็นองค์กรคุณธรรม

ผู้รับผิด
ชอบ

ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส
รายการ หมวดงบประมาณ

แผนงานที่ 7   พัฒนาอาจารย์และบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ  มีคุณธรรมและจริยธรรม
PI  จํานวนกิจกรรมที่ดําเนินตามแผนและ มีประสิทธิผลในการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ  มีคุณธรรมและจริยธรรม

โครงการ/กิจกรรม

คณะกรรม
การ

วิทยาลัย
คุณธรรม

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน

ตามที่กระทรวงสาธารณสุขมี
นโยบายในการสนับสนุนให้
บุคลากรสาธารณสุขทุกระดับ
ได้รับการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมและดําเนินการ
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
บุคลากรปฏิบัติงานร่วมกัน
อย่างมีประสิทธิภาพสามารถ
นําหลักคุณธรรมและน้อมนํา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในการดําเนิน
ชีวิตอย่างถูกต้อง  วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
 เป็นสถาบันในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข มี
บทบาทสนับสนุนและส่งเสริม
ให้บุคลากรและนักศึกษา
ได้รับการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมอย่างต่อเนื่อง 
ส่งเสริมให้บุคลากรความสุข
ในการทํางาน

1พัฒนาวิทยาลัยสู่
การเป็นองค์กร
คุณธรรมที่ได้รับ
การยอมรับ
ระดับประเทศ

1วิทยาลัยได้รับ
การประเมินผ่าน
เกณ์การเป็น
องค์กรคุณธรรม 
1จาํนวนอาจารย์
และบุคลากรที่
ได้รับการยอมรับ
จากหน่วยงาน
ภายนอก 

ระดับ 5/ได้รับ
รางวัล
ระดับประเทศ

1คน

ต.ค. 59- 
ก.ย. 60

หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ตัวชี้ความสําเร็จ เป้าหมาย
ความสําเร็จ

ระยะเวลา
ดําเนินการ
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ

ผู้รับผิด
ชอบ

ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส
รายการ หมวดงบประมาณโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน
หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ตัวชี้ความสําเร็จ เป้าหมาย

ความสําเร็จ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

1.3 การฝึกการใช้
สุนทรียสนทนา

1)  ค่าวิทยาการ 
14,400
2) ค่าที่พัก 
1500x2x2 =6,000
3) ค่าเดินทาง
วิทยากร 10,000
4) ค่าอาหาร 300 x 3
 x 100 = 90,000
5) ค่าอาหารว่าง 70 x
 3 x 100 = 21,000 
6) ค่าที่พัก 1500 x 2
 x 50 = 150,000
7) ค่าเดินทาง 30,000
8) ค่าวัสดุ 3,000

324,400

2.กิจกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียง
2.1 สร้างจิตสํานึกที่ดี
งามของบุคลากร
น้อมนําปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

1) ค่าวิทยากร 1,800
 2) ค่า เดินทาง 1,200
3) ค่าอาหารว่าง 
14,000
4) ค่าวัสดุ 3,000 20,000

2.2 ศึกษาดูงาน
หมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง/สถานที่
ดําเนินโครงการใน
พระราชดําริ

1) ค่าเดินทาง 15,000
2) ค่าวิทยากร 1,800
 3)ค่าวัสดุ 3,000

19,800
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ

ผู้รับผิด
ชอบ

ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส
รายการ หมวดงบประมาณโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน
หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ตัวชี้ความสําเร็จ เป้าหมาย

ความสําเร็จ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

2.3 ส่งเสริมกิจกรรม
และให้บุคลากรเข้า
ร่วมโครงการจิต
อาสาหรืองาน
สาธารณประโยชน์
ต่างๆ

1) ค่าอาหารว่าง 
2,450
2) ค่าวัสดุ 1,550 
3) ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง
 2,000

6,000

108,800 100,000 100,000 100,000 408,800รวมงบประมาณแผนที่7



หน้าที่

   แผนงานประจ าฝ่ายวชิาการ 3,967,648 100.00 3,552,668 31.42 414,980 100.00 0 17 ค/60 ก. 15

    วชิาการกลางและการเรียนการสอน  
     งานทะเบียน

1,251,080 31.53 1,182,000 33.27 69,080 16.65 611,000 12 ค 16

    งานวเิทศสัมพนัธ์ 486,700 12.27 140,800 3.96 345,900 83.35 0 5 ค 21

    กลุ่มการสอน1 270,696 6.82 270,696 7.62 0 0.00 0 10 ก 24

    กลุ่มการสอน2 699,830 17.64 699,830 19.70 0 0.00 0 19 ก 26

    กลุ่มการสอน3 618,830 15.60 618,830 17.42 0 0.00 0 12 ก 31

    กลุ่มการสอน4 640,512 16.14 640,512 18.03 0 0.00 0 19 ก 36

สรุปงบแผนประจ าฝ่ายวิชาการ

ฝ่าย/งาน งบประมาณทัง้ปี
(อุดหนุน+รายได)้

รอ้ยละ
งบประมาณทัง้หมด

อุดหนุน รอ้ยละงบอุดหนุน รายได้
รอ้ยละ

งบรายได้ งบอ่ืนๆ
จ านวน
โครงการ
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ
1.โครงการสัมมนา
อาจารย์และ
อาจารย์พี่เลี้ยง  
ระยะ 1 
กลุ่มเป้าหมาย  
อาจารย์และ
อาจารย์พี่เลี้ยงใน
แหล่งฝึก 50 คน

การพัฒนาความรู้
ความใจความเข้าใจ
ในการจัดการเรียน
การสอน และ
สัมพันธภาพกับ
อาจารย์พี่เลี้ยงมี
ความสําคัญในการ
พัฒนาบัณฑิตข
พยาบาล

1.พัฒนาความรู้
ความใจความ
เข้าใจในการ
จัดการเรียนการ
สอนของอาจารย์
พี่เลี้ยงและ
อาจารย์พิเศษ
2.พัฒนา
สัมพันธภาพที่ดี
ระหว่างวิทยาลัย
กับอาจารย์พี่
เลี้ยงและ
อาจารย์พิเศษ

1.ความรู้และ
ทัศนคติของ
อาจารย์พี่เลี้ยงต่อ
การสอนนักศึกษา
พยาบาลด
 2.ความพึงพอใจ
ของอาจารย์พี่เลี้ยง

1..ความรู้และ
ทัศนคติของ
อาจารย์พี่เลี้ยง
ต่อการสอน
นักศึกษา
พยาบาลดีขึ้น
หลังการสัมนา
2.ความรู้และพึง
พอใจของผู้ร่วม
สัมนา >3.50

มิย.60

0 30,200 25,000 0

1.ค่าวัสดุ 3000  บาท 
2. ค่าอาหารและอาหาร
ว่าง 50คน*120*4วัน= 
24000 
3.ค่าตอบแทนวิทยากร 
600*8= 4800บาท
4.ค่าเดินทางวิทยากร 
8000 บาท
5.ค่าเดินทางศึกษาดูงาน
 13000 บาท
6. ค่าที่พักวิทยากร 
1200*2=2400 บาท

55,200 0 0

อ.สุราง
คณา

2. โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการ
สอน  -กิจกรรมการ
วางแผนการ
ดําเนินงานกํากับ
ติดตามกิจกรรม
การจัดการเรียน
การสอน การสอบ 
การวัดประเมินผล
การศึกษา  
กลุ่มเป้าหมาย  
อาจารย์

2.การพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการสอน
 มีความสําคัญใน
การสนับสนุน
แผนการจัดการ
ศึกษาให้เป็นไปตาม
แผนที่วางไว้และมุ่ง
สู่การพัฒนา
คุณภาพบัณฑิต

1. พัฒนา
ประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการ
สอน

1.ผลการ
ดําเนินการกํากับ
ติดตามกิจกรรม
การจัการเรียน
การสอน

1.กิจกรรม
การจัการเรียน
การสอนดําเนิน
ไปตามแผน
อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ตุลาคม 
2559 - 
กันยายน 
2560

5,000 10,000 10,000 5,000

1. ค่าวัสดุ 2520 บาท 
2. ค่าอาหารและอาหาร
ว่างอาจารย์ในการ
สัมนาวิชาการ 5 วัน *
40 คน*120 บาท = 
24000 บาท
3.ค่าเบี้ยเลี้ยงการออก
ประสานแผนร่วมกับ
แหล่งฝึกเชียงราย เชียง
คํา และนิเทศ
ต่างจังหวัด 4 คนๆละ 
240 จํานวน 4 วัน = 
3840 บาท

30,000 0 0

ดร.ดลนภา

 แผนงานวิชาการและ การเรียนการสอน ปีการศึกษา 2560

โครงการ/
กิจกรรม/

กลุ่มเป้าหมาย

หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ตัวชี้ความสําเร็จ เป้าหมาย
ความสําเร็จ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน
ผู้รับผิด
ชอบ

ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส รายการ หมวดงบประมาณ
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ

โครงการ/
กิจกรรม/

กลุ่มเป้าหมาย

หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ตัวชี้ความสําเร็จ เป้าหมาย
ความสําเร็จ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน
ผู้รับผิด
ชอบ

ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส รายการ หมวดงบประมาณ

3.โครงการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์
นักศึกษาที่มีผลการ
เรียนอ่อน : 
กิจกรรมสอนเสริม
นอกเวลา

3.การพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์นักศึกษา
ที่มีผลการเรียนอ่อน
เป็นแนวทางในการ
ช่วยเหลือให้
นักศึกษามีความรู้
ความเข้าใจใน
เนื้อหาการเรียนการ
สอนเพิ่มขึ้น

พัฒนาผลสัมฤทธิ์
นักศึกษาที่มีผล
การเรียนอ่อน

ร้อยละของ
นักศึกษาที่มีผล
การเรียนอ่อนและ
ได้รับการพัฒนา

นักศึกษาที่มีผล
การเรียนอ่อน
ร้อยละ 100 
ได้รับการพัฒนา

ตุลาคม 
2559 - 
กันยายน 
2560

2,500 2,500 2,500 2,500

1. ค่าวัสดุ 2,000 บาท
2. ค่าอาหารว่างและ
อาหารกลางวันอาจารย์
สอนนอกเวลา 10*10*
80 = 8000 บาท

10,000 0 0

อ.จรรยา

4.โครงการ
ปฐมนิเทศและ
เตรียมความพร้อม
นักศึกษาใหม่  
กลุ่มเป้าหมาย  
นักศึกษาปีที่ 1

4.การปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่เป็น
การช่วยให้นักศึกษา
ได้ปรับตัวในการ
เรียน และการใช้
ชีวิตในวิทยาลัย

1.นักศึกษามี
ความพร้อม
สําหรับการเรียนรู้
 2. นักศึกษาใหม่
ไม่มีปัญหาใน
การปรับตัวเข้า
กับ
สภาพแวดล้อม
ใหม่

1.ผ่านเกณฑ์
คะแนนวิชา
ภาษาอังกฤษและ
คณิตศาสตร์        
 2.ความพึงพอใจ
ในกิจกรรมการ
ปฐมนิเทศและการ
เตรียมความพร้อม

1.นักศึกษามี
ความพร้อมใน
การเรียนรู้ โดยมี
คะแนนวิชา
ภาษาอังกฤษ
และคณิตศาสตร์
ผ่านเกณฑ์ ร้อย
ละ 60 ของการ
สอบเพื่อหลัง
เตรียมความ
พร้อม
2.มีความพึง
พอใจในกิจกรรม
การปฐมนิเทศ
และการเตรียม
ความพร้อม >
3.50

ส.ค.-60

0 0 0 60,000

1. ค่าวัสดุ 7160 บ
2. ค่าอาหารและอาหาร
ว่างนักศึกษา 100 คน*
120 บาท = 12,000 บ
3.ค่าวิทยากร 400 
บาท* 20 ชม *2 คน =
16,000 บาท
4.ค่ารถเดินทางไป
ปฐมนิเทศ มช. 24,000
 บาท  
5. ค่าล่วงเวลาอาจารย์
นํานักศึกษาไป
ปฐมนิเทศที่ มช. 420*
2=840 บาท

0 0 60,000

อ.ประจํา
ชั้น -*
เก็บ

พร้อมค่า
เล่าเรียน

5.โครงการจัดหา
วัสดุ-ครุภัณฑ์
ห้องสมุด

5.ห้องสมุดเป็นแหล่ง
เรียนรู้จําเป็นต้องมี
วัสดุ เช่น หนังสือ 
และสื่ออิเล็คที่
ทันสมัยและพร้อม
ใช้แก่นักศึกษาและ
อาจารย์

1.จัดหาวัสดุ
ครุภัณฑ์ต่างๆ2.
ซ่อมแซมทํานุ
บํารุงให้พร้อมใช้

1.เกณฑ์มาตรฐาน 
 2.ความพึงพอใจ

1.มีหนังสือสื่อ
ต่างๆเป็นไปตาม
เกณฑ์2.ความ
พึงพอใจของผู้ใช้
อยู่ในระดับมาก

ตุลาคม 
2559 - 
กันยายน 
2560 200,000 200,000 200,000 100,000

1.'ฐานข้อมูล 250000 
2. ค่าหนังสือ 300000 
3.วารสาร และค่าซ่อม
บํารุง 150000 700,000 0 0

อ.สุพิชญา
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ

โครงการ/
กิจกรรม/

กลุ่มเป้าหมาย

หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ตัวชี้ความสําเร็จ เป้าหมาย
ความสําเร็จ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน
ผู้รับผิด
ชอบ

ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส รายการ หมวดงบประมาณ

6.โครงการบูรณา
การการบริการ
วิชาการแก่สังคม
และทํานุบํารุง
ศิลปะวัฒนธรรมกับ
การเรียนการสอน  
จํานวน 6 วิชา : 
1.มารดาและทารก1 
2.ปัญหาสุขภาพ1
3.ป.สร้างเสริม
สุขภาพปฏิบัติ 
4. ป.บริหาร 
5. ป.การพยาบาลผู้
มีปัญหาทางจิต 
6.ป.การพยาบาล
ครอบครัว 1

6.การบูรณาการการ
เรียนการสอนใน
รายวิชาต่างๆ เป็น
การสร้างเสริม
สมรรถนะให้
นักศึกษาในการ
พัฒนาคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ 
โดยการบูรณาการ
การบริการวิชาการ 
บูรณาการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม และ
 บูรณาการการวิจัย

1. พัฒนาผลลัพธ์
การเรียนรู้ของ
นักศึกษาโดย
บูรณาการการ
เรียนการสอนใน
รายวิชา
2.พัฒนาการ
จัดการเรียนการ
สอนให้มี
ประสิทธิภาพ
3.ให้บริการ
วิชาการแก่ชุมขน
 และทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม

1.วิชาที่มีการบูร
ณาการมีการ
พัฒนาผลลัพธ์การ
เรียนรู้ของ
นักศึกษา ด้าน-
ทักษะศตวรรษที่ 
21
-อัตลักษณ์การ
ดูแลด้วยหัว
ใจความเป็นมนุษย์
-ผลลัพธ์การ
เรียนรู้ด้านต่างๆ
2.มีการพัฒนาการ
เรียนการสอน ใน
รายวิชาที่มี
การบูณณาการ
3.มีผลกระทบต่อ
ชุมชนที่ให้บริการ
วิชาการ และการ
ทํานุศิลปวัฒนธรรม

วิชาที่มีการบูร
ณาการมีการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์
 ด้านต่อไปนี้อยู่
ในระดับดี 
1. ทักษะ
ศตวรรษที่ 21
2. อัตลักษณ์การ
ดูแลด้วยหัว
ใจความเป็น
มนุษย์
3.ผลลัพธ์การ
เรียนรู้ด้านต่างๆ

ตุลาคม 
2559 - 
กันยายน 
2560

0 20,000 20,000 8,000

 6 วิชาๆละ 8,000

48,000 0 0

อ.อัมพร

7.โครงการจัดการ
สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 
ประกอบด้วย 2 
กิจกรรมย่อย1.การ
จัดหาสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 2. การ
สอบเทียบอุปกรณ์

เนื่องจากการจัดการ
เรียนการสอนต้อง
อาศัยสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้อย่าง
เพียงพอ ทันสมัย 
และพร้อมใช้อยู่เสมอ

เพื่อบริหาร
จัดการสิ่ง
สนับสนุนการ
เรียนรู้ให้
ตอบสนองความ
ต้องการในการ
จัดการเรียนการ
สอน

1. มีสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ที่
เพียงพอ และ
พรอ้มใช้อยู่เสมอ 
 2. ความพึงพอใจ
ของผู้ผู้ใช้สิ่ง
สนับสนุนการ
เรียนรู้

1. จํานวนสิ่ง
สนับสนุนการ
เรียนรู้เป็นไปตาม
เกณฑ์กําหนด
ของสภาการ
พยาบาล 2.
ความพึงพอใจ
ต่อการใช้สิ่ง
สนับสนุนการ
เรียนรู้

1 ตุลาคม 
2559-30 
กันยายน 
2560

100,000 100,000 100,000 30,000

1.ค่าวัสดุ 250,000 บาท
2. ค่าคุรุภัณฑ์การแพทย์
 50,000 
 3. การสอบเทียบ
อุปกรณ์ =30,000 บาท

280,000 50,000 0

อ.สมศรี ท.
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ

โครงการ/
กิจกรรม/

กลุ่มเป้าหมาย

หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ตัวชี้ความสําเร็จ เป้าหมาย
ความสําเร็จ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน
ผู้รับผิด
ชอบ

ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส รายการ หมวดงบประมาณ

8. โครงการจัดทํา
คลังข้อสอบ

การจัดทําคลัง
ข้อสอบมี
ความสําคัญในการ
จัดระบบการเก็บ
ข้อสอบเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของ
ข้อสอบในการวัด
ประเมินผลนักศึกษา

จัดทําคลังข้อสอบ มีคลังข้อสอบ จํานวน 1 คลัง
ข้อสอบ

1 ตุลาคม-
31 ธันวาคม
 2559

0 40,000 0 0

1. ค่าจ้างเหมาจ่ายทํา
โปรแกรม 40000 บาท

40,000 0 0

ดร.โสภา
พร

9. โครงการรับ
สมัครและคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษา
หลักสูตรต่างๆ 
(สบช.)

 การรับสมัครและ
คัดเลือกบุคลลคล
เข้าศกึษาหลักสูตร
ต่างๆ ของ สบช.
เป็นขั้นตอนสําคัญ
ในการคัดเลือก
นักศึกษาที่มี
คุณสมบัติเหมาะสม
ตามเกณฑ์

จัดเตรียมการรับ
สมัครและ
คัดเลือกบุคคล
เข้าศึกษา
หลักสูตรต่างๆ 
(สบช.)

ความพึงพอใจของ
ผู้สมัครและ
คัดเลือกบุคคลเข้า
ศึกษาหลักสูตร
ต่างๆ (สบช.)

ผู้สมัครและ
คัดเลือกบุคคล
เข้าศึกษามี
ความพึงพอใจ
อย่างน้อยร้อยละ
 80

มีนาคม -
สิงหาคม 
2560

0 0 15,000 20,000

1. ค่าวัสดุ 9,800 บาท
2. ค่าอาหารและอาหาร
ว่างอาจารย์และ
เจ้าหน้าที่รับนักศึกษา 
30 คน*120*7 วัน บาท
 = 25,200 บาท

0 0 35,000

ดร.โสภา
พร    *
สบช.

สนับสนุน

10 โครงการ
ส่งเสริมการบูรณา
การความรู้สู่การ
ปฏิบัติของอาจารย์ 
(พตส.)

การส่งเสริมการบูร
ณาการความรู้สู่การ
ปฏิบัติของอาจารย์
เป็นการเพิ่มพูน
ทักษะเพื่อให้เกิด
สมรรถนะในการ
นิเทศนักศึกษามาก
ขึ้น

ส่งเสริมการบูร
ณาการความรู้สู่
การปฏิบัติของ
อาจารย์

จํานวนชั่วโมงของ
การดําเนิน
กิจกรรมการบูร
ณาการความรู้สู่
การปฏิบัติของ
อาจารย์

อย่างน้อย 8 ชม.
ต่อสับปดาห์

1 ตุลาคม 
2559-30 
กันยายน 
2560

129,000 129,000 129,000 129,000

ค่าตอบแทนอาจารย์  
516,000 บาท

0 0 516,000

ดร.พิม
พิมล  *
งบนอก
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ

โครงการ/
กิจกรรม/

กลุ่มเป้าหมาย

หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ตัวชี้ความสําเร็จ เป้าหมาย
ความสําเร็จ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน
ผู้รับผิด
ชอบ

ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส รายการ หมวดงบประมาณ

11.พัฒนานักศึกษา
ให้เป็นนัก
ปฏิบัติการในคลีนิค
 กิจกรรมการสอบ
ทักษะ

ทักษะปฏิบัติการทาง
คลีนิคเป็นส่วนสําคัญ
ในการปฏิบัติงานของ
นักศึกษาและ
พยาบาลวิชาชีพ
รวมถึงความปลอดภัย
ต่อการดูแล
ผู้รับบริการการ
พัฒนาทักษะดังกล่าว
จะต้องสร้างความ
มั่นใจในการ
ปฏิบัติงานของ
นักศึกษา และเตรียม
ความพร้อมด้าน
ทักษะก่อนสําเร้จการ
ศึกษา

พัฒนาทักษะการ
ปฏิบัติงานทใน
คลีนิคของ
นักศึกษา ปี 3 
และปี 4

ผลการสอบทักษะ
ปฏิบัติการในคลีนิค

นักศึกษาชั้นปี 3
 จํานวน 113 คน
 และนักศึกษา
ชั้นปี 4 จํานวน 
106 คน ทุกคน
ผ่านการสอบ
ทักษะ อย่างน้อย
ร้อยละ 60

มีนาคม 
2560 และ 
กรกฎาคม 
2560

ระยะ1 (ปี4)

เป้าหมายปี3
0 8,800 0 0

1.ค่าวัสดุ 2500 บาท2.
ค่าอาหารว่างและอาหาร
เย็น 6300

8,800 อ.จรรยา

เป้าหมายปี4

0 0 29,080 0

1.ค่าอาหารเย็นอาจารย์
 7500บาท   2.ค่าวัสดุ 
2500 บาท 3.ค่าอาหาร
และอาหารว่างนักศึกษา
 19080 บาท

10,000 19,080

12.แผนพัฒนา
อาจารย์ประจํา
หลักสูตรและ
กรรมการบริหาร
หลักสูตร

1. ค่าวิทยากร 16*600
 บาท=9600 บาท  
2. ค่าเดินทางวิทยากร 
10000 บาท  
3.ค่าอาหาร 120*40*
2=9600 บาท ค่าที่พัก 
1500*2= 3000 บาท

40000 (งบ
พัฒนา

บุคลากร)

436,500 540,500 530,580 354,500 0 1,182,000 69,080 611,000 0รวมแผนประจําวิชาการกลาง
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ

1.โครงการพัฒนา
สมรรถนะด้าน
ภาษาอังกฤษเพื่อ
ส่งเสริมความ
พร้อมของบัณฑิต
ในการก้าวสู่สากล

กฎบัตรอาเซียนข้อ 34 บัญญัติว่า 
“The working language of 
ASEAN shall be English” 
“ภาษาที่ใช้ในการทํางานของ
อาเซียน คือ ภาษาอังกฤษ” ใน
การประกอบวิชาชีพพยาบาล  มี
ความจําเป็นเป็นอย่างยิ่งสําหรับ
นักศึกษาพยาบาลต้องมีทักษะใน
การติดต่อสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลาง   
 ดังนั้นโครงการเป็นการพัฒนา
ทักษะด้านการติดต่อสื่อสารกับ
ผู้รับบริการชาวตา่งชาติต่อไป

1.นักศึกษา ให้มี
ความรู้และทักษะ
การใช้
ภาษาอังกฤษ       
 2.เพื่อพัฒนา
นักศึกษาให้มี
ทัศนคติ ที่ ดีต่อ
การใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อ
การติดต่อสื่อสาร  
    

1. ร้อยละ 
นักศึกษาของแต่
ละชั้นปี สอบ
ผ่าน
ภาษาอังกฤษตาม
เกณฑ์ของ สบช.  
2.นักศึกษาผ่าน
กิจกรรมพัฒนา
ภาษาอังกฤษ 
English camp 
3.มีการจัดการ
เรียนการสอนใน
วิชาการพยาบาล
เป็นภาษาอังกฤษ

ร้อยละ 50  

                 
  
                
 ร้อยละ 100 
   

≥ 3 วิชา

1 ตค.59 -30
 กย. 60

0 30,000 50,000 20,260

งบ = 100,260 บาท
1. ค่าวัสดุ 20,000 บาท 
2. ค่าอาหารและ
อาจารย์ว่างนักศึกษา 
40,900 บาท
3. ค่าอาหารและอาหาร
ว่างอาจารย์และ
คณะทํางาน 10,560 บาท
4. ค่าตอบแทนวิทยากร 
28,800 บาท

28,800 71,460 0

หัวหน้างาน
จัด
การศึกษา  
   งาน
วิเทศสัมพันธ์

2.โครงการ
เตรียมพร้อม
นักศึกษาเพื่อการ
สอบวัดระดับ
ภาษาอังกฤษ

การที่สบช. กําหนดมาตรฐานใน
การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
นักศึกษาปีละ 2 ครั้งในช่วงเดือน
กันยายนกับกุมภาพันธ์ดังนั้นเพื่อ
เป็นการเตรียมความพร้อม
นักศึกษาในการสอบวัดระดับจึง
ควรมีการเตรียมความพร้อมก่อน
สอบ และ ดําเนินการสอบให้
เป็นไปตามมาตรฐานที่ สบช.
กําหนด

1.นักศึกษา ได้รับ
การทดสอบ
ภาษาอังกฤษตามที่
 สบช. กําหนด
2.เพื่อเตรียมความ
พร้อมนักศึกษา
ก่อนการสอบ 

1. ร้อยละ 
นักศึกษาของแต่
ละชั้นปี สอบ
ผ่าน
ภาษาอังกฤษตาม
เกณฑ์ของ สบช. 
2.นักศึกษาได้รับ
การเตรียมความ
พร้อมก่อนการ
สอบ

ร้อยละ 50

ร้อยละ 100

1 ตค.59 -30
 กย. 60

0 11,000 0 11,000

งบ = 22,000 บาท      
 1. ค่าวัสดุ 4,000 บาท 
2. ค่าตอบแทนวิทยากร 
9,600 บาท  
3. ค่าตอบแทนนอกเวลา
อาจารย์คุมสอบ 8,400 
บาท

22,000 0 0

หัวหน้างาน
จัด
การศึกษา  
   งาน
วิเทศสัมพันธ์

 แผนงานประจําวิเทศสัมพันธ์

โครงการ/
กิจกรรม/

กลุ่มเป้าหมาย

หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ตัวชี้ความสําเร็จ เป้าหมาย
ความสําเร็จ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบ

ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส
รายการ

หมวดงบประมาณ
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ

โครงการ/
กิจกรรม/

กลุ่มเป้าหมาย

หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ตัวชี้ความสําเร็จ เป้าหมาย
ความสําเร็จ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบ

ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส
รายการ

หมวดงบประมาณ

3.พัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือกับ
ต่างประเทศในการ
ผลิตเพื่อพัฒนา
สถาบัน
ในการก้าวสู่สากล

การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
กับต่างประเทศในการผลิตเพื่อ
พัฒนาสถาบันในการก้าวสู่สากล 
เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ของ
อาจารย์พยาบาล และ บุคลากร 
ในมุมมองของการจัดการศึกษาใน
ต่างประเทศ มีโอกาสแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ที่หลากหลายจาก
อาจารย์พยาบาลจาก
สถาบันการศึกษาชั้นนําใน
ต่างประเทศ และความร่วมมือ
ทางด้านวิชาการกับ
สถาบันการศึกษาต่างประเทศ

1.เพื่อแลกเปลี่ยน
ความรู้วิชาการที่
เกี่ยวข้องกับการ
จัดการศึกษา
พยาบาลกับ
อาจารย์พยาบาล
จากสถาบันการ 
ศึกษาต่างประเทศ
 และ นักวิชาการ
ต่างชาติ
2. เพื่อเสริมสร้าง
ความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษา
พยาบาลใน
ต่างประเทศ

 1.มีกิจกรรม
ความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษา
ต่างประเทศ

≥ 3 กิจกรรม 1 ตค.59 -30
 กย. 60

20,000 20,000 20,000 20,000

งบ = 80,000 บาท
1. ค่าวัสดุ 8,000 บาท 
2. ค่าตอบแทนวิทยากร 
28,800 บาท  
3. ค่าอาหารและอาหาร
ว่าง 35,200 บาท 
4.ค่าที่พักวิทยากร 8,000
 บาท 80,000 0 0

งานวิเทศ
สัมพันธ์

4.ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศใน
การพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์
ในการจัด
การศึกษาแเอื้อ
อาทรและการดูแล
เชิงพหุวัฒนธรรม

วิทยาลัยมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยอัตลักษณ์
บัณฑิต คือ “จิตบริการด้วยหัว
ใจความเป็นมนุษย์” ( humanized 
health care )  ดังนั้น จึงได้เข้าร่วม
โครงการ ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในการพัฒนาศักยภาพ
อาจารย์ในการจัดการศึกษาแบบเอื้อ
อาทรและการดูแลเชิงพหุวัฒนธรรม 
ที่ วิทยาลัยเครือข่ายภาคกลาง 2 ได้
ประสานความร่วมมือเป็นผู้สนับสนุน
ร่วม (Co-sponsor) เพื่อพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์ในการบูรณาการ
ด้านการจัดการศึกษาแบบเอื้ออาทร
และการดูแลเชิงพหุวัฒนธรรมระดับ
นานาชาติ สนับสนุนอาจารย์สร้าง
และนําเสนอผลงานวิชาการและวิจัย
ที่มีคุณภาพ และ สร้างเครือข่ายและ
ติดตามความร่วมมือด้านวิชาการและ
การศึกษา

1. เพื่อพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์ใน
การจัดการศึกษา
แบบเอื้ออาทร และ 
การดูแลเชิงพหุ
วัฒนธรรมระดับ
นานาชาติ
2. เพื่อสนับสนุน
อาจารย์ในการ
นําเสนอผลงาน
วิชาการและ
ผลงานวิจัยด้วยการ
ดูแลแบบเอื้อาทร
และการดูแลเชิงพหุ
วัฒนธรรมระดับ
นานาชาติ
3. เพื่อสร้าง
เครือข่ายและ
ติดตามความร่วมมือ
ด้านวิชาการและ
การศึกษา

 1.จํานวน
ผู้บริหารและ
อาจารย์ ของ
วิทยาลัย
พยาบาลบรม
ราชชนนี พะเยา 
เข้าร่วมประชุม 
Global Human
 Caring 
Conference: 
East Meets 
West Soul and
 Science 
United in 
Human caring 
2.โครงการ
ต่อเนื่องในการ
พัฒนา
การจัดการศึกษา
ของวิทยาลัย

4 คน          
                 
                 
                 
                 
                 
                 

           

  1 โครงการ

13-18 ตค.59

274,440 0 0 0

งบ = 274,440 บาท
1. ค่าใช้จ่ายในประเทศ 
264,000    บาท 
2. ค่าใช้จ่ายต่างประเทศ 
 10,440 บาท

0 274,440 0

งานวิเทศ
สัมพันธ์
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ

โครงการ/
กิจกรรม/

กลุ่มเป้าหมาย

หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ตัวชี้ความสําเร็จ เป้าหมาย
ความสําเร็จ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบ

ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส
รายการ

หมวดงบประมาณ

5. เตรียมรับการ
ประเมินจาก 
Temasek 
Foundation และ
 Nanyang 
Polytechnic 
International 

ตามที่วิทยาลัยได้รับทุนการพัฒนา
ความเชี่ยวชาญด้านการจัด
การศึกษาพยาบาลในคลินิก
สําหรับ อาจารย์ และ อาจารย์พี่
เลี้ยงของวิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี พะเยา : ความร่วมมือกับ
 Temasek Foundation และ 
Nanyang Polytechnic 
International 
ประเทศสิงคโปร์  นั้น ซึ่งได้สิ้นสุด
การอบรมดังกล่าว ดังนั้น 
Temasek Foundation และ 
Nanyang Polytechnic 
International จึงได้ติดตามเพื่อ
ประเมินผลการดําเนินงาน

1.  เพื่อเตรียมรับ
การประเมินจาก 
Temasek 
Foundation และ
 Nanyang 
Polytechnic 
International
2. ให้อาจารย์และ
อาจารยืพี่เลี้ยงได้
นําเสนอผลงาน

 1.อาจารย์และ
อาจารย์พี่เลี้ยง
ได้นําเสนอ
ผลงานการ
พัฒนางานที่เกิด
จากการอบรม

 12 คน 1 ตค. - 30 
พย. 59

10,000 0 0 0

งบ = 55,060บาท
1. ค่าวัสดุ 5,000 บาท 
2.ค่าอาหารและอาหาร
ว่าง 3,300 บาท
3. ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปนําเสนอ
ผลงานของอาจารย์ 6 
คน 
4ค่าเดินทาง 5,000*7 =
35,000 บาท   
5ค่าที่พัก 1,200*7=
8,400 บาท 
6ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
480*7 คน =3,360 บาท

10,000 0 0

งานวิเทศ
สัมพันธ์

304,440 61,000 70,000 51,260 140,800 345,900 0
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ

1.คณิตศาสตร์ 
(รุ่นที่ 27) 
2(2-0-4)

1. ความพึง
พอใจของนัก
ศึกษต่อ
ประสิทธิภาพ
การสอน       
2. ความพึง
พอใจต่อ
ประสิทธิภาพก
สรจัดการ
เรียนการสอน

1. มากกว่า 3.5

  
2. มากกว่า 3.5 26 ธค 59 – 9 

เมย 60 0 19,140 0 0

1.ค่าสอน 32 ชม.ๆละ 400
 บาท =12800 
2. ค่าเดินทาง= 6340 บาท

19,140 0 0

อ.สุทธินี/อ.
กันติยา

2.กายวิภาค
ศาสตร์ 1 รุ่นที่ 
27  3(2-2-5)

22สค.-4ธค.58 14,660 0 0 46,450

1.ค่าสอนทฤษฏี 12000
2.ค่าสอนlab 17400
3.ค่าล่วงเวลาเจ้าหน้าที่ 
600 
4. ค่าเดินทางอาจารย์ 
11610 
 5.ค่าเช่าเหมารถนักศึกษา 
13000 บ
6. ค่าวัสดุอุปกรณ์ 6500 บ.

61,110 0 0

ดร.โสภา
พร/อ.กันติยา

3.กายวภิาค
ศาสตร์ 2 รุ่นที่ 
27  3(2-2-5)

26 ธค. 59-9
เมษ.60 0 68,896 0 0

1.ค่าสอนทฤษฏี 14,000. 
2.ค่าสอนlab 17,400  
3. ค่าเดินทางอาจารย์ 
15,996 
4. ค่าวัสดุอุปกรณ์ 6,500.
5. ค่าจ้างทําสื่อการสอน
ออนไลน์ 15000บ.

68,896 0 0

ดร.โสภาพร

แผนกลุ่มการสอน

หมวดงบประมาณ

เพื่อจัดการเรียน
การสอนให้
ได้ผลลัพธ์ตาม
กรอบมาตรฐาน
คุณวุมิ

โครงการ/
กิจกรรม

หลักการและ
เหตุผล

วัตถุประสงค์
โครงการ

ตัวชี้
ความสําเร็จ
ของโครงการ

เป้าหมาย
ความสําเร็จ
ของโครงการ

โครงการการเรียนการสอนกลุ่มการสอน 1

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบ

ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส รายการ
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ

หมวดงบประมาณ

โครงการ/
กิจกรรม

หลักการและ
เหตุผล

วัตถุประสงค์
โครงการ

ตัวชี้
ความสําเร็จ
ของโครงการ

เป้าหมาย
ความสําเร็จ
ของโครงการ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบ

ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส รายการ

4.การบริหาร
การพยาบาล 
2(2-0-4)

1สค.-30กย.60 0 0 0 0
ไม่ใช้งบประมาณ

0
อ.พร

5.ปฏิบัติการ
บริหารการ
พยาบาล 
1(0-4-0)

13 พย.59-26 
มีค.60 13,400 24,200 0 0

1.ค่าปฐมนิเทศ 6,300 
2.ค่าสอนในคลีนิค 4,500
3.ค่าตอบแทนแหล่งฝึก 
5,300 
4.ค่าตอบแทนอาจารย์พี่
เลี้ยง 10*600=6000  บาท
5.ค่าสอนพิเศษในการ
สัมมนา 12000 บ. 
6. ค่าวัสดุ 3,500 บ.

37,600 0 0

อ.โสภาพร

6.เศรษฐศาสตร์
กับระบบสุขภาพ
 (รุ่น 26) 
2(2-0-4)

30 มค.60 - 16
 เมย60 0 9,600 3,200 0

คา่สอน 32 ชม.ๆละ 400 
บาท

12,800 0 0

อ.นครินทร์

7.จิตวิทยาและ
พัฒนาการตาม
วัย รุ่นที่ 27  
3(3-0-6)

1ตค59.-4ธค.
59 18,324 0 12,216

1. ค่าสอน  18,000 
2.ค่าพาหนะ 12,540

30,540 0 0

อ.วัชรี

8.ปฏิบัติ
หลักการ
พยาบาล 
2(0-6-0)

5 ธค.59- 30 
มค.60 0 22,800 0 0

1.ค่าปฐมนิเทศ 8,100
2. ค่าสอนในคลีนิค 5,700
3.ค่าตอบแทนแหล่ง 9,000
 บาท

22,800 0 0

อ.วัชรี

9.หลักการและ
เทคนิคการ
พยาบาล 
3(2-2-5)

1 ตค.-13พย. 
59 0 0 0 0

ไม่ใช้งบประมาณ

0 0 0

อ.บัวบาน

10.การนวดแผน
ไทย 1 พค.60-25 

มิย 60 0 0 17,800 0
1.ค่าสอน 12,800 
2. ค่าวัสดุ 5,000 17,800 0 0

อ.สมศรี
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ

หมวดงบประมาณ

โครงการ/
กิจกรรม

หลักการและ
เหตุผล

วัตถุประสงค์
โครงการ

ตัวชี้
ความสําเร็จ
ของโครงการ

เป้าหมาย
ความสําเร็จ
ของโครงการ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบ

ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส รายการ

46,384 144,636 21,000 58,666 270,686

1. การเรียน
การสอนวิชา
ทฤษฎีและ 
ปฏิบัติกลุ่ม 2

เพื่อจัดการ
เรียนการสอน
ให้ได้ผลลัพธ์
ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุมิ

1. ความพึง
พอใจของนัก
ศึกษต่อ
ประสิทธิภาพ
การสอน       
2. ความพึง
พอใจต่อ
ประสิทธิภาพก
สรจัดการ
เรียนการสอน

1. มากกว่า 3.5

  
2. มากกว่า 3.5

1 ต.ค. 59 - 4
  ธค.59  
และ1 ส.ค - 
30 ก.ย 60

14,000 7,600

1ค่าสอน
15*400 = 6,000
30 * 2 * 200 = 
= 12,000 บาท
2.ค่าเดินทาง
(240*15) 
= 3,600 บาท

21,600

อ.พัชรบูรณ์

1 ต.ค. 59 - 
13 พย.59 
และ 1 ส.ค - 
30 ก.ย 60

10,000 9,200

ค่าสอน
48*400 = 19,200 19,200

อ.อรัญญา

1 พค. 60 - 
25 มิย.60 24,960

ค่าสอน
48*400 = 19,200
ค่าเดินทาง 5,760

24,960

อ.แดนชัย

โครงการการเรียนการสอนกลุ่มการสอน 2

1.1  ฟิสิกส์ 2(1-2-3)  =

1.2 พยาธิสรีรวิทยา 2(1-2-3)

1.3 มนุษย์กับสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)

รวมการใช้งบประมาณกลุ่มการสอน1
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ

หมวดงบประมาณ

โครงการ/
กิจกรรม

หลักการและ
เหตุผล

วัตถุประสงค์
โครงการ

ตัวชี้
ความสําเร็จ
ของโครงการ

เป้าหมาย
ความสําเร็จ
ของโครงการ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบ

ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส รายการ

1 สค. 59 - 
23 พย.59

ไม่ใช้งบประมาณ อ.พัชรบูรณ์

1 พค. 60 - 
25 มิย.60 1,200

ค่าสอน 
3*400 = 1,200 1,200

อ.วรัญญา
กรณ์

5 ธ.ค.59 - 
26 กพ. 60

อ.คอย

5 ธ.ค.59 - 
26 กพ. 60 6,400

ค่าสอน 
8*400 = 3,200
ค่าเดินทาง    (100*2*
4)*4 ครั้ง 
= 3,200 บาท

6,400

อ.คอย

5 ธ.ค.59 - 
26 กพ. 60

ไม่ใช้งบประมาณ ดร.
กนกวรรณ

1 ต.ค - 23 
ต.ค. 59 และ
1 ส.ค - 30 
กย.60

11,160 15,000

ค่าสอน              
16*400=6,400
32*2*200=12,800
ค่าเดินทาง
1740*4 =6,960

26,160

อ.อัมพร

1 ต.ค. - 16  
ต.ค. 59   
และ  1 ส.ค. -
 30 ก.ย.60

4,000

ค่าสอน10*400 = 4,000

4,000

ดร.ดลนภา1.10 การพยาบาลครอบครัว
และชุมชน2  3(3-0-6)

1.4  ท.การสร้างเสริมสุขภาพ
และการป้องกันการเจ็บป่วย 
2(2-0-4)

1.5 การพยาบาลครอบครัว
และชุมชน 1 3(3-0-6)

1.6 ภาษาอังกฤษชั้นสูง 
3(2-2-5)

1.7  การพยาบาลบุคคลที่มี
ปัญหาทางจิต 3(3-0-6)

1.8 สถิติและระบาดวิทยา 
2(2-0-4)

1.9 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น
 2(2-0-4)
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ

หมวดงบประมาณ

โครงการ/
กิจกรรม

หลักการและ
เหตุผล

วัตถุประสงค์
โครงการ

ตัวชี้
ความสําเร็จ
ของโครงการ

เป้าหมาย
ความสําเร็จ
ของโครงการ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบ

ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส รายการ

2 ม.ค. 60 -  
 29 ม.ค.60 6,500 15,000

1.ปฐมนิเทศ 300
*14 =4,200
2.ค่าสอนในคลินิก /150
 * 4 ชม *14 = 8,400
3.ค่าควบคุมการฝึก
ปฏิบัติ100/คน*89 =
8,900 บาท
รวม = 21,500

21,500

อ.หทัยรัตน์

20  มีค 60 - 
  9 กค.60 13,660 204,900

1. ค่าปฐมนิเทศ =9,600
บาท 
2.ค่าสอนในคลีนิค 
19,200บาท 
3.ค่าอาจารย์พี่เลี้ยง
(preceptor)=48,000
บาท
4.ค่าตอบแทนแหล่งฝึก
113*50*2=11,300 บาท 
5.ค่าที่พัก=52,000 บาท
6. ค่าเบี้ยเลี้ยง= 65,280
7. ค่าเดินทาง  13,180

218,560

ดร.พิมพิมล1.12 ป การพยาบาลบุคคลที่มี
ปัญหาสุขภาพจิต 2(0-8-0)

1.11 ป การสร้างเสริมสุขภาพ
และป้องกันการเจ็บป่วย 
1(0-4-0)
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ

หมวดงบประมาณ

โครงการ/
กิจกรรม

หลักการและ
เหตุผล

วัตถุประสงค์
โครงการ

ตัวชี้
ความสําเร็จ
ของโครงการ

เป้าหมาย
ความสําเร็จ
ของโครงการ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบ

ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส รายการ

3ต.ค.59 - 
27พ.ย.59 
และ1ส.ค.- 
30 ก.ย.60

18,600 17,900

1.ปฐมนิเทศ 300
*5 กลุ่ม*4 แห่ง =6000
2.ค่าสอน 300 *4 ครั้ง *
4 กลุ่ม *4 แห่ง =19,200
3. ค่าควบคุมการฝึกปฏิบัติ
113*100 =11,300

36,500

อ.วรัญญา
กรณ์

21 พย.59 - 
26  มีค. 60 97,580 105,670

ระยะที่ 1 
ค่าสอน =19,200 
ค่าเดินทาง = 2,500
อาหารและอาหารว่าง = 
2,250 
ค่าวัสดุ =3,500  รวม 
27,450 บาท 
ระยะที่ 2 
1.ค่าปฐมนิเทศ =9,000 
บาท
2.ค่าสอน = 36,000
3.ค่าเบี้ยเลี้ยง = 96,300 
4. ค่าที่พัก = 19,500   
6.ค่าควบคุมการฝึก =
15,000 บาท รวม 
175,800 บาท

203,250

อ.อัมพร

1.13  ป ครอบครัวและชุมชน 1

1.14  ป การรักษาพยาบาล
เบื้องต้น 2(0-8-0)
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ

หมวดงบประมาณ

โครงการ/
กิจกรรม

หลักการและ
เหตุผล

วัตถุประสงค์
โครงการ

ตัวชี้
ความสําเร็จ
ของโครงการ

เป้าหมาย
ความสําเร็จ
ของโครงการ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบ

ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส รายการ

10 พย.59 - 
27 มีค. 60 31,300 30,000

1.ค่าปฐมนิเทศ=4500 
บาท  
2.ค่าสอนในคลินิก 
= 18,000
3 .ค่าควบคุมการฝึก
= 14,800 บาท
4. ค่าเบี้ยเลี้ยง 
= 24,000 บาท

61,300

อ.แดนชัย

26 ธค 59  - 
  9  เมย.60 20,800 4,800

1.ค่าสอน
ท..32*400 = 12,800
ทดลอง (32*200)*2 กลุ่ม
 = 12,800

25,600

อ.อรัญญา

27 มี.ค - 16 
เม.ย 60 24,600

1. 1500*14 กลุ่ม = 
21,000  บาท       
2, ค่าสอน = 1600
3.ค่าวัสดุ = 2000

24,600

ดร.ดลนภา 

1 สค. 59 - 
22 พย.59 0

อ.นันทิกา

5 ธ.ค.59 - 
26 กพ. 60 5000 5000

อ.คอย

193,140 191,530 265,460 49,700 699,830

โครงการการเรียนการสอนกลุ่มการสอน 3

1.15 ป การพยาบาล
ครอบครัวและชุมชน2 2(0-8-0)

1.16 จุลชีววิทยา 3(2-2-5)

1.17 วิชาปฏิบัติโครงงาน 
1(0-4-0)

1.18  การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 
2(0-6-0)

1.19 การพยาบาลบุคคลที่มี
ปัญหาทางจิต

รวมงบประมาณกลุ่มการสอน 2
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ

หมวดงบประมาณ

โครงการ/
กิจกรรม

หลักการและ
เหตุผล

วัตถุประสงค์
โครงการ

ตัวชี้
ความสําเร็จ
ของโครงการ

เป้าหมาย
ความสําเร็จ
ของโครงการ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบ

ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส รายการ

1.วิชา
ภาษาไทย
3(3-0-6)

เพื่อจัดการ
เรียนการสอน
ให้ได้ผลลัพธ์
ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุมิ

1. ความพึง
พอใจของนัก
ศึกษต่อ
ประสิทธิภาพ
การสอน       
2. ความพึง
พอใจต่อ
ประสิทธิภาพก
สรจัดการ
เรียนการสอน

1. มากกว่า 3.5

  
2. มากกว่า 3.5

22 สค.-3 ธค.
 59 12,000 9,840 0 0

1. ค่าสอน 45*400=
18000    
2.ค่าเดินทาง 3840 บาท 
 รวม 21840 บาท

21,840 0 0

 อ.ทิติยา

2.  วิชา
วิทยาศาสตร์
ในชีวิต ประจํา
 วัน 2(1-2-3)

22 สค.-3 ธค.
 59 10,000 8,000 0 0

1. ค่าสอน ทษ. 6000 
 2.ค่าlab30ชม.2 กลุ่ม  
12,000 18,000 0 0

อ.ทิติยา

3.วิชาชีววิทยา
 2(1-2-3)

22 สค.-3 ธค.
 59 11,600 10,000 0 0

1.ค่าสอนทษ. 15*400 =
6000
2.ค่าสอน lab 30*200*2
 กลุ่ม=12000
3. ค่าเดินทาง 15 ครั้ง 
3600  บาท

21,600 0 0

อ.อรทัย
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ

หมวดงบประมาณ

โครงการ/
กิจกรรม

หลักการและ
เหตุผล

วัตถุประสงค์
โครงการ

ตัวชี้
ความสําเร็จ
ของโครงการ

เป้าหมาย
ความสําเร็จ
ของโครงการ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบ

ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส รายการ

4. วิชา
ปฏิบัติการ
พยาบาล
มารดาทารก
และการผดุง
ครรภ์ 1(ท.1) 
และการ
เตรียมความ
พร้อมก่อนฝึก
ภาคปฏิบัติ

3

8 สค.-27 พย.
 59 40,000 41,860 0 0

1. preceptors 16 
สัปดาห์ (วันละ600บาท) 
 48,000 บาท
2. ค่าควบคุมการฝึก
ภาคปฏิบัติ(100*113)  
11,300  บาท
3. ค่าปฐมนิเทศฝ่ายการ
พยาบาล(150*2*4กลุ่ม*
2แหล่งฝึก=2400 บาท
4. ค่าสอนในคลีนิค 
(150*2*16สป.*4แผนก=
19,200 บาท
5. ค่าเลียเลี้ยงประสาน
แผน(240*2คน*2ครั้ง) =
960 บาท

81,860 0 0

อ.เกศินี

5. วิชาการ
พยาบาล
มารดาทารก
และการผดุง
ครรภ์ 2

1 สค. - 16 
ตค. 59 2,800 0 0 0

1.ค่าสอนอาจารย์พิเศษ 7
 ชม.*400 รวม 2800 บาท

2,800 0 0

อ.บําเพ็ญ
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ

หมวดงบประมาณ

โครงการ/
กิจกรรม

หลักการและ
เหตุผล

วัตถุประสงค์
โครงการ

ตัวชี้
ความสําเร็จ
ของโครงการ

เป้าหมาย
ความสําเร็จ
ของโครงการ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบ

ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส รายการ

6. วิชา
ปฏิบัติการ
พยาบาล
มารดาทารก
และการผดุง
ครรภ์ 2 และ
การเตรียม
ความพร้อม
ก่อนฝึก
ภาคปฏิบัติ 
(รพท. รพศ. 3 
รพ. และ รพช.
 3 รพ. )

6 ธค. 59 - 
26 กพ. 60 237,740 0 0

การฝึก รพท.และรพศ. 
1.ค่าตอบแทนแหล่งฝึก
5400 บาท
2.ค่าปฐมนิเทศ 2700 
3. ค่าปฐมนิเทศของแผนก 
5400 บาท
4.ค่าสอนในคลีนิค10,800 
บาท
5.ค่าที่พัก 27,000  
6.ค่าเบี้ยเลี้ยง 40,320 บาท
7.ค่าเบี้ยเลี้ยงในการ
ประสานแผน 1,440 บาท
8.ค่าเดินทางอาจารย์ 5400
  บาท 

237,740 0 0

อ.จรรยา

การฝึก รพ.ชุมชน
1.ค่าตอบแทนแหล่งฝึกมี
อาจารย์ควบคุม 2600 บาท
 และไม่มีอาจารย์ควบคุม 
7800 บาท
2.ค่าปฐมนิเทศ 2700 3. 
ค่าปฐมนิเทศของแผนก 
5400 บาท
3.ค่าสอนในคลีนิค10,800 
4.ค่าที่พัก 72,000 บาท
5.ค่าเบี้ยเลี้ยง 34,560 บาท
6.ค่าเบี้ยเลี้ยงในการ
ประสานแผน 1,920 บาท
7.ค่าเดินทางอาจารย์ 15 
ครั้ง (3 แหล่งฝึก 3 กลุ่ม)  
13,500 บาท
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ

หมวดงบประมาณ

โครงการ/
กิจกรรม

หลักการและ
เหตุผล

วัตถุประสงค์
โครงการ

ตัวชี้
ความสําเร็จ
ของโครงการ

เป้าหมาย
ความสําเร็จ
ของโครงการ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบ

ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส รายการ

7. วิชาการ
พยาบาล
มารดาทารก
และการผดุง
ครรภ์ 1

15 กพ. - 3 
กค. 59 0 0 2,400 0

1.ค่าสอนอาจารย์พิเศษ 6
 ชม.* 400

2,400 0 0

อ.ดลฤดี

8. วิชาการ
สื่อสารและ
สารสนเทศ
ทางการ
พยาบาล

1 สค. - 13 
พย. 59 0 0 0 0

ไม่ใช้งบประมาณ

0 0 0

อ.วรรณิภา

9. วิชาการ
สอนและการ
ให้คําปรึกษา
ทางการ
พยาบาล

30 มค. - 16 
เมย. 60 0 0 0 0

ไม่ใช้งบประมาณ

0 0 0

อ.วรรณิภา

10. วิชาวิจัย
ทางการ
พยาบาล

5 ธค. - 26 
กพ.60 0 10,000 0 0

ไม่ใช้งบประมาณ
10,000 0 0

ดร.ปัณณธร
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ

หมวดงบประมาณ

โครงการ/
กิจกรรม

หลักการและ
เหตุผล

วัตถุประสงค์
โครงการ

ตัวชี้
ความสําเร็จ
ของโครงการ

เป้าหมาย
ความสําเร็จ
ของโครงการ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบ

ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส รายการ

11. วิชา
ปฏิบัติการ
พยาบาล
มารดาทารก
และการผดุง
ครรภ์ 1 และ
การเตรียม
ความพร้อม
ก่อนฝึก
ภาคปฏิบัติ

20 มีค.- 9 
กค. 60 0 0 54,260 150,000

1. ค่าตอบแทนแหล่งฝึก 
11300
2.ค่าตอบแทนการเตรียม
ความพร้อมนศ. (ในการ
ปฏิบัติทักษะเสี่ยง) 150*4*
4กลุ่ม*3แหล่งฝึก) 7200 
บาท  
3.ค่าปฐมนิเทศฝ่ายการ
พยาบาล 3600  
4.ค่าปฐมนิเทศแต่ละแผนก
 7200.
5.ค่าสอนในคลีนิค 28800 
6.ค่าที่พัก 54000  
7.ค่าเดินทาง  9600 
8.ค่าเบี้ยเลี้ยง 80640
9ค่าเบี้ยเลี้ยงประสานแผน 
1920 รวม  204,260

204,260 0 0

อ.เกศินี

12 เภสัชวิทยา
 3(3-0-6)

1 สค. - 13 
พย. 59 9,000 9,000 0 0

ค่าสอน 45 ชม.*400 

18,000 0 0

อ.อรทัย

85,400 326,440 56,660 150,000 618,500รวมการใช้งบประมาณกลุ่ม 3
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ

หมวดงบประมาณ

โครงการ/
กิจกรรม

หลักการและ
เหตุผล

วัตถุประสงค์
โครงการ

ตัวชี้
ความสําเร็จ
ของโครงการ

เป้าหมาย
ความสําเร็จ
ของโครงการ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบ

ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส รายการ

1.การ
พยาบาล
บุคคลที่มี
ปัญหาสุขภาพ3
  3(3-0-6)

เพื่อจัดการ
เรียนการสอน
ให้ได้ผลลัพธ์
ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุมิ

1. ความพึง
พอใจของนัก
ศึกษต่อ
ประสิทธิภาพ
การสอน

1. มากกว่า 3.5

10 สค.-15 
พย.60 0 0 0 8,000

1.ค่าสอน 4,800 
2.ค่าเดินทาง 3,200บาท

8,000 0 0

อ. สิริสุดา

2.ปฎิบัติการ
พยาบาลการ
พยาบาล
บุคคลที่มี
ปัญหาสุขภาพ 
1     3(0-12-0)

 2. ความพึง
พอใจต่อ
ประสิทธิภาพก
สรจัดการ
เรียนการสอน

2.  มากกว่า 3.5

10 สค.-15 
พย.59 56,000 0 0 0

1.ค่าตอบแทนแหล่งฝึก 
16,950  
2.ค่าปฐมนิเทศ 14,400  
3. ค่าสอนในคลีนิค 
24,650

56,000 0 0

ดร. กฤต
พัทธ์

3.การ
พยาบาล
บุคคลที่มี
ปัญหาสุขภาพ1
 4(4-0-8)

 

30 มค..-16
มิย.60 0 0 0 0

การบูรณาการวิชาการ 
7,000(งบวิชาการกลาง)

0 0 0

อ. สมศรี

5.ชีวเคมี 
3(2-2-5) 27 ธ.ค.59 - 

7 เม.ย.60 0 49,800 0 0

1.ค่าสอนทฤษฎี 12,800 
 2.ค่าสอน lab 11,600  
3. ค่าอุปกรณ์ 25,400

49,800 0 0

อ. เปรมฤดี

6.พลวัตกลุ่ม
และการทํางาน
เป็นทีม 
2(1-2-3)

22 ส.ค.      
 - 3 ธ.ค. 59 30,000 0 0 0

1.ค่าทฤษฎี 6000  
2.ทดลอง  12,000     
3.ค่าเดินทาง 7,000
4.ทําโครงการ 5000

30,000 0 0

อ. เปรมฤดี

7.ภาษาอังกฤษ
เชิงวิชาการ 
3(2-2-5)

22 ส.ค.      
 - 3 ธ.ค. 59 0 0 0 0

ไม่ใช้งบประมาณ

0 0 0

ดร.ปรัศนี

โครงการการเรียนการสอนกลุ่มการสอน 4
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ

หมวดงบประมาณ

โครงการ/
กิจกรรม

หลักการและ
เหตุผล

วัตถุประสงค์
โครงการ

ตัวชี้
ความสําเร็จ
ของโครงการ

เป้าหมาย
ความสําเร็จ
ของโครงการ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบ

ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส รายการ

8.แนวคิด 
ทฤษฎี และ
กระบวนการ
พยาบาล

1สค.59-11
พย.59 0 0 0 0

ไม่ใช้งบประมาณ

0 0 0

อ.นงนุช

9.การพูดและ
ฟัง
ภาษาอังกฤษ 
3(3-0-6)

22 ส.ค.      
 - 3 ธ.ค. 59 0 0 0 0

ไม่ใช้งบประมาณ

0 0 0

อ.ปรัศนี

10.พัฒนาการ
และแนวโน้ม
วิชาชีพ 
2(2-0-4)

5 ธ.ค.59-   
 -24 กพ.60 0 5,000 0 0

1.ค่าวัสดุ 5000 ในการ
สัมนา

5,000 0 0

อ.พินทอง

11.รัฐศาสตร์
และการ
ปกครอง 
2(2-0-4)

1 พ.ค - 23 
มิ.ย. 60 0 0 14,700 0

1.ค่าสอน 12800  
2.ค่าเดินทาง 1,900บาท

14,700 0 0

อ.วราภรณ์

12.การ
พยาบาล
บุคคลที่มีปัญ
สุขภาพ 2
3(3-0-6)

5 ธค 59-24
กพ.60 0 0 0 0

ไม่ใช้งบประมาณ

0 0 0

อ.นงนุช

13.ปฏิบัติการ
พยาบาล
บุคคลที่มีปัญ
สุขภาพ2 
3(0-12-0) 14 มีค.-9 

กค.60 0 28,500 199,040 9,000

1.ค่าปฐมนิเทศ 20,400 
2.ค่าสอนในคลีนิค 28,800
3.ค่าตอบแทนแหล่งฝึก 
16,950  
4.ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก 
เดินทาง 162, 890 
5.ค่าเอกสาร 7,500

236,540 0 0

อ.พงศ์พัชรา
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ

หมวดงบประมาณ

โครงการ/
กิจกรรม

หลักการและ
เหตุผล

วัตถุประสงค์
โครงการ

ตัวชี้
ความสําเร็จ
ของโครงการ

เป้าหมาย
ความสําเร็จ
ของโครงการ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบ

ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส รายการ

13.โครงการ
เตรียมความ
พร้อมด้าน
คลินิกก่อนการ
ออกฝึก
ภาคปฏิบัติ
วิชาการ
พยาบาลบุคคล
ที่มีปัญหา
สุขภาพ 3น.ศปี
4รุ่น 24

5 ต.ค.-3 
พ.ย.58 0 10,000 0 0

1.ค่าสอนอาจารย์พิเศษ
 =6,000 บ
2.ค่าวัสดุและอุปกรณ์ 
2,400 บ
 3.ค่าอาหารว่าง=800 บ
4.ค่าอาหารกลางวัน 2*
50=800 บ 10,000 0 0

อ.พงศ์พัชรา

14.ปฏิบัติการ
พยาบาล
บุคคลที่มีปัญ
สุขภาพ3   
3(0-12-0)

7 พย.59-12 
มีค.60 110,000 65,600 0 0

1.ค่าโครงการ preclinic 
10,000   
2. ค่าปฐมนิเทศ 18,000
 บาท      
3. ค่าmentor 16,200 
บาท       
4. ค่าสอนในคลีนิค 
16,200 บาท  
5. ค่าเดินทาง 21,600 
บาท         
6.ค่าเบี้ยเลี้ยง 93,600 
บาท

175,600 0 0

อ.ปภัชญา

15.โภชน
ศาสตร์ 
2(1-2-3)

1 พ.ค - 23 
มิ.ย. 60 0 0 19,140 0

1.คาสอนทษ. 12,800  
2. วัสดุ 2500 
3. ค่าเดินทาง 3,840 บาท

19,140 0 0
อ.ณัฐติพร

16.การ
ประเมินสุขภาพ

3 สค.-16พย.
59 0 0 0 0

ไม่ใช้งบประมาณ
0 0 0

อ.ชลธิมา
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หมวดงบประมาณ

โครงการ/
กิจกรรม

หลักการและ
เหตุผล

วัตถุประสงค์
โครงการ

ตัวชี้
ความสําเร็จ
ของโครงการ

เป้าหมาย
ความสําเร็จ
ของโครงการ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบ

ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส รายการ

17.การอ่าน
และการเขียน
ภาษาอังกฤษ 
3(3-0-6)

27 ธ.ค 59.-7
เมย.60 0 0 0 0

ไม่ใช้งบประมาณ

0 0 0

อ.วรางคณา

18.อารยธรรม
ท้องถิ่น2(2-0-4) 27 ธ.ค 59.-7

เมย.60 0 18,000 0 0

1.ค่าสอน 12,000 
2.ค่าเดินทาง 1,000
3. ค่าบูรณาการ 5,000 18,000 0 0

อ. สุทธินี

19.การ
พัฒนาการคิด
อย่างเป็น
ระบบ2(2-0-4)

27 ธ.ค 59.-7
เมย.60 0 0 17,732 0

1.ค่าสอน 10,400 
2.ค่าเดินทาง 7,332

17,732 0 0

อ.วรางคณา

196,000 176,900 250,612 17,000 640,512รวมงบประมาณกลุ่มการสอน4



หน้าที่

แผนงานประจ ากลุม่วจิัยและ บรกิาร
วชิาการ

2,449,480 100.00 723,480 6.40 1,726,000 100.00 4,675,000 12 ค 40

    วจิยัและ จดัการความรู้ 2,360,380 96.36 634,380 87.68 1,726,000 100.00 90,000 5 ค 41

    บริการวชิาการ 89,100 3.64 89,100 12.32 0 0.00 4,585,000 7 ค 47

ฝ่าย/งาน
งบประมาณทัง้ปี
(อุดหนุน+รายได)้

รอ้ยละ
งบประมาณ

ทัง้หมด
งบอ่ืนๆ

จ านวน
โครงการ

สรุปงบแผนประจ าฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

อุดหนุน
รอ้ยละ

งบอุดหนุน
รายได้

รอ้ยละ
งบรายได้
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ
1.ส่งเสริมการ จากผลการดําเนินงาน 1. เพื่อสนับสนุนทุนวิจัย 1. ร้อยละของอาจารย์ที่ 1. จํานวน ตุลาคม 59 - 400,000 500,000 500,000 85,100 1. ทุนวิจัยตามหลักเกณฑ์การ

่
129,100 1,356,000 หัวหน้า

ผลิตผลงานวิจัย ในปีงบประมาณที่ และผลงานวิชาการแก่ มีผลงานวิจัย/ผลงาน อาจารย์ที่มี ก.ย.-60 โดยใช้เงินรายได้ 1,356,000 บาท งานวิจัย
และผลงาน ผ่านมา พบว่าจํานวน อาจารย์บุคลากร 2. จํานวนทุนวิจัยภายใน ผลงานวิจัย 2. ค่าอาหาร อาหารว่างและ

ื่ ื่
และจัดการ

วิชาการเพื่อการ เงินทุนสนับสนุนการ 2. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และภายนอกต่อได้รับ 2. จํานวนทุน 4 วันๆ ละ 120 บาท จํานวน 39 ความรู้
ตีพิมพ์เผยแพร่ วิจัยต่อจํานวน และทักษะด้านการวิจัย อนุมัติจัดสรรไม่น้อยกว่า สนับสนุนการ = 18,720 บาท

อาจารย์ประจํายังต่ํา แก่อาจารย์ 35,000 บาทต่อคนต่อปี วิจัย 3. ค่าอาหารและอาหารว่างการจัด
กว่าเกณฑ์ และมี 3. เสริมสร้างความรู้ 3. จํานวนงานวิจัยไม่ 3. จํานวน ประชุมอบรมในสถานที่ 3 วันๆ ละ
จํานวนอาจารย์ที่มี ความเข้าใจแก่อาจารย์ น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ ผลงานวิจัยที่ 120 บาท จํานวน 39 คน = 
ผลงานวิจัยและ ในการจัดเตรียมผลงาน งานวิจัยที่ได้รับอนุมัติ แล้วเสร็จตาม 4. ค่าตอบแทนวิทยากร ชม.ละ
ผลงานวิชาการน้อย เพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ จัดสรรเงินสนับสนุนมี เวลาที่กําหนด 1,200 จํานวน 6 ชม 2 คน เป็นเงิน
กว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 4. สนับสนุนให้อาจารย์ ผลงานวิจัยแลว้เสร็จ 4. จํานวน 14,400 บาท
และได้รับข้อเสนอแนะ ได้จัดทํานิพนธ์ต้นฉบับ 4. ผลงานวิจัย/ผลงาน ผลงานวิจัยที่ 5. ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง 10,000 บาท
ให้สนับสนุนอาจารย์ เพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ วิชาการที่ได้รับการ ได้รับการ 6. ค่าวัสดุอุปกรณ์ 31,460 บาท
ให้ได้รับทุนการวิจัย ในวารสารระดับชาติ ตีพิมพ์เผยแพร่ใน ตีพิมพ์เผยแพร่ 7. ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ผลงาน

ใทั้งจากภายในและ และนานาชาติ ระดับชาติไม่น้อยกว่า 20 ในวารสาร วารสารระดับชาติและนานาชาติ
ภายนอก 5. เพื่อแลกเปลี่ยน

ี ้
เรื่อง ระดับชาติและ 30,000 บาท

เพื่อส่งเสริมการทํา ประสบการณ์ด้านการ 5. ผลงานวิจัย/ผลงาน นานาชาติ 8. ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญด้าน
วิจัยของอาจารย์และ วิจัย วิชาการที่ได้รับการ ภาษาต่างประเทศในการตรวจสอบ
บุคลากร ที่สามารถ ตีพิมพ์เผยแพร่ใน คุณภาพผลงาน 20,000 บาท
พัฒนางานวิจัยที่มี วารสารระดับชาติ
คุณภาพได้รับการ ไม่น้อยกว่า 3 เรื่อง
ตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารระดับชาติ
และนานาชาติ

แผนประจําวิจัย
งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด

ชอบ

รายการ
หมวดงบประมาณ

หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ตัวชี้ความสําเร็จ เป้าหมาย
ความสําเร็จ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส

โครงการ/
กิจกรรม/

กลุ่มเป้าหมาย
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งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบ

รายการ
หมวดงบประมาณ

หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ตัวชี้ความสําเร็จ เป้าหมาย
ความสําเร็จ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส

โครงการ/
กิจกรรม/

กลุ่มเป้าหมาย

2.สนับสนุนการ
นําเสนอเผยแพร่
ผลงานวิจัยใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ

ส่งเสริมให้อาจารย์ได้
มีการนําเสนอ
ผลงานวิจัยและ
ผลงานวิชาการ ใน
การประชุมวิชาการ 
และการลงตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ  จะทําให้
อาจารย์เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
และประสบการณ์ใน
การทําวิจัยตลอดจน
สร้างเครือข่ายการ
วิจัย เพื่อเป็นองค์
ความรู้ในการ
พัฒนาการ
ดําเนินงานของ
วิทยาลัยต่อไป

1. เพื่อส่งเสริมให้
อาจารย์ได้นําเสนอ
ผลงานวิจัยและผลงาน
วิชาการในการประชมุ
วิชาการในระดับชาติ
และนานาชาติ ทั้งใน
และต่างประเทศ 2. 
สร้างเครือข่ายการวิจัย
ในอนาคตและ
สนับสนุนให้อาจารย์ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ประสบการณ์ด้านการ
วิจัยกับหน่วยงาน
ภายนอก

1. จํานวนอาจารย์ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 15 
ได้รับการสนุบสนุนให้
เผยแพร่ผลงานวิจัยใน
ระดับชาติหรือ
นานาชาติในประเทศ 
2.จํานวนอาจารย์ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 5 
ได้รับการสนุบสนุนให้
เผยแพร่ผลงานวิจัยใน
ระดับนานาชาติ
ต่างประเทศ

จํานวน
อาจารย์ที่
ได้รับการ
สนับสนุนให้
เผยแพร่
ผลงานวิจัยใน
และ
ต่างประเทศ

ตุลาคม 59 -
 กันยายน 60

100,000 200,000 150,000 50,000

1.ค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก เบี้ยเลี้ยง
 ค่าเดินทางการประชุมในประเทศ 
เบิกจ่ายตามระเบียบการเดินทาง
ไปประชุมอบรมในประเทศโดยใช้
เงินอุนหนุน จํานวน 200,000 บาท
2.ค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก เบี้ยเลี้ยง
 ค่าเดินทางการประชุมใน
ต่างประเทศ เบิกจ่ายตามระเบียบ
การเดินทางไปประชุมอบรม
ต่างประเทศโดยใช้เงินรายได้ 
จํานวน 300,000 บาท

200,000 300,000

หัวหน้า
งานวิจัย

และจัดการ
ความรู้
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งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบ

รายการ
หมวดงบประมาณ

หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ตัวชี้ความสําเร็จ เป้าหมาย
ความสําเร็จ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส

โครงการ/
กิจกรรม/

กลุ่มเป้าหมาย

3. พัฒนาวารสาร
การพยาบาล 
สาธารณสุข และ
การศึกษา

วารสารการพยาบาล 
สาธารณสุข และ
การศึกษา ของ
วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี พะเยา 
ได้ถูกพัฒนาขึ้นมา
ตามมาตรฐานที่
กําหนดในฐาน  TCI  
ระดับ 2 เพื่อพัฒนา
วารสารให้มีคุณภาพ
ยิ่งขึ้นและเป็นแหล่ง
เผยแพร่ผลงานวิจัย
และผลงานวิชาการ
ของนักวิชาการที่
สนใจที่จะเป็นแหล่ง
เรียนรู้สําหรับบุคคล
และหน่วยงานต่างๆ
ต่อไปจึงควรมีการ
พัฒนาวารสารอย่าง
ต่อเนื่อง

1. เพื่อพัฒนาวารสาร
ให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน  TCI 2. เพื่อ
ยกระดับคุณภาพ
วารสาร 3.เป็นช่องทาง
ในการเยแพร่
ผลงานวิจัย/ผลงาน
วิชาการของคณาจารย์
 นักวิจัย นักศึกษา 
และบุคคลที่สนใจทั้ง
ในและนอกสถาบัน

1. วารสารการพยาบาล
 สาธารณสุข และ
การศึกษา มีคุณสมบัติ
ครบตามเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพ 2. 
ได้รับการรับรองตาม
เกณฑ์คุณภาพ
มาตรฐาน TCI ในปี  
2560 อยู่ในกลุ่มที่ 1  
3.มีวารสารออนไลน์บน
ฐานข้อมูล ThaiJo ที่
สมบูรณ์

คุณภาพ
วารสารตาม
เกณฑ์การ
ประเมินของ 
TCI

ตุลาคม 59 -
 กันยายน 60

53,000 45,000 45,000 45,000

1. เงินค่าลงทะเบียนตีพิมพ์
บทความจากผู้ที่ขอรับการตีพิมพ์
เผยแพร่สําหรับค่าตอบแทน
ผู้ทรงคุณวุฒิในการอ่านนิพนธ์
ต้นฉบับ 1,000  บาท/เรื่อง เรื่องละ 
 2 ท่าน อัตราบทความละ 2,000 
บาท ฉบับละ 15  บทความ จํานวน
 3  ฉบับ/ปี รวมทั้งสิ้น 90,000 
บาท 
2.ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการ
การอ่านนิพนธ์ต้นฉบับที่ลงตีพิมพ์
โดยอาจารย์ของวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี พะเยาและวารสารที่
ปฏิเสธการลงตีพิมพ์ 30,000 บาท 
3.ค่าจัดทําวารสารสําหรับคณะ
บรรณาธิการและเผยแพร่ฉบับละ 
40 เล่มๆละ  150  บาท 18,000 
บาท 
4.ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายในการนํา
วารสารเข้าสู่ฐาน TCI 10,000 บาท
5.ค่าใช้จ่ายในการนําวารวารเข้าสู่
วารสารออนไลน์ (ThaiJo) 40,000
 บาท

68,000          30,000      90,000

หัวหน้า
สํานัก
วารสารฯ

4. การสนับสนุน วิทยาลัยพยาบาลบรม เพื่อพัฒนาบทความ 1. มีจํานวนตําราที่มี จํานวน ตุลาคม 59 - 1. ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ หัวหน้า

การพัฒนา ราชชนนี พะเยา เป็น วิชาการและตําราที่มี คุณภาพเป็นที่ยอมรับ วิชาการและ  กันยายน 60 บทความ ท่านละ 2,000 บาท 
ั

สํานัก

วิชาการ ตําราที่มี สถาบันอุดมศึกษา  ซึ่ง คุณภาพ อย่างน้อย 2 เรื่อง ตําราที่มี 2 ท่าน จํานวน 10 เรื่อง เป็นเงิน วารสารฯ
คุณภาพ จัดการศึกษาระดับสูง 2. มีบทความวิชาการที่มี คุณภาพ 40,000 บาท

ที่มุ่งพัฒนาคนเพื่อเข้าสู่ คุณภาพได้รับการตีพิมพ์ 2. ค่าจัดพิมพ์เล่ม 20,000 บาท
วิชาชีพ สาขาพยาบาล เผยแพร่อย่างน้อย 6 3. ค่าจัดอบรมการพัฒนาบทความ
ศาสตร์  ซึ่งเป็นพื้นฐาน เรื่อง วิชาการ ตําราที่มีคุณภาพ 20,000
ของการพัฒนาประเทศ บาท ประกอบด้วย
ที่สําคัญ รวมทั้งการ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
มุ่งเน้นที่จะพัฒนาองค์ 120x2x30 คน=7,200
ความรู้ใหม่ให้เกิดขึ้น ค่าวิทยากร 2 วัน 14,400
อันจะเป็นการเพิ่มพูน ค่าเดินทาง 10,000
ขีดความสามารถทาง ค่าที่พัก 3,400
วิชาการระดับสูงใน ค่าวัสดุ 5,000
สาขาวิชาการ เพื่อเป็น รวม 40,000 บาท
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบ

รายการ
หมวดงบประมาณ

หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ตัวชี้ความสําเร็จ เป้าหมาย
ความสําเร็จ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส

โครงการ/
กิจกรรม/

กลุ่มเป้าหมาย

เครื่องมือและฐานกําลัง
อํานาจทางความรู้
ความคิด และเทคโนโลยี
ระดับสูง ดังนั้นงานวิจัย
และผลิตผลงานวิชาการ
จึงจัดทําโครงการ
สนับสนุนการจัดทํา
ตําราและหนังสือที่มี
คุณภาพ เพื่อส่งเสริม
ให้อาจารย์สามารถ
จัดทําผลงานวิชาการ
และตําราที่มีคุณภาพ
ได้รับการยอมรับใน
การลงตีพิมพ์ในวารสาร
วิชาการทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ เพื่อเป็น
องค์ความรู้ในการ
พัฒนาการดําเนินงาน

40,00020,000 20,000 20,000 20,000 40,000
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบ

รายการ
หมวดงบประมาณ

หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ตัวชี้ความสําเร็จ เป้าหมาย
ความสําเร็จ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส

โครงการ/
กิจกรรม/

กลุ่มเป้าหมาย

5การจัดการ
ความรู้เพื่อ
พัฒนาอัตลักษณ์
บัณฑิตในการ
ให้บริการด้วยหัว
ใจความเป็นมนุษย์

การจัดการความรู้เป็น
เครื่องมือสําคัญใน
พัฒนาคนในองค์กรให้
เป็นผู้นําด้านการ
พัฒนาองค์กรให้เป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ 
ทําให้องค์กรมีการ
ขับเคลื่อนและพัฒนา 
องค์ความรู้ใหม่ๆอย่าง
ต่อเนื่อง นําสู่การ
ทํางานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
เสริมสร้างศักยภาพ
ขององค์กรให้มี

1. เพื่อส่งเสริมการ
จัดการความรู้ทั่วทั้ง
องค์กร นําองค์กรสู่การ
เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ด้วยหัวใจความ
เป็นมนุษย์
2. เพื่อบูรณาการ การ
จัดการความรู้การ
พัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิต
ในการให้บริการด้วยหัว
ใจความเป็นมนุษย์กับ
การจัดการเรียนการสอน
 การพัฒนานักศึกษา 
และการพัฒนาวิจัย 
3. เพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติ
ที่ดีของการจัดการเรียน
การสอน การพัฒนา
นักศึกษา การวิจัยบน
พื้นฐาน การพัฒนาอัต
ลักษณ์บัณฑิตในการ
ให้บริการด้วยหัวใจความ
เป็นมนุษย์
4. เพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติ
ที่ดีของบุคลากรสาย

1.มีแนวทางการจัดการ
เรียนการสอน และการ
พัฒนานักศึกษา เพื่อ
พัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิต
ให้มีสมรรถนะในการ
ให้บริการด้วยหัวใจความ
เป็นมนุษย์ 
2. ทุกกลุ่มการสอนมีแนว
ปฏิบัติที่ดีในการจัดการ
เรียนการสอนพัฒนาอัต
ลักษณ์บัณฑิตให้มี
สมรรถนะในการ
ให้บริการด้วยหัวใจความ
เป็นมนุษย์
3. มีแนวทางการ
สนับสนุนและพัฒนา
ผลงานวิจัยตามแนว
ทางการพัฒนาอัตลักษณ์
บัณฑิตให้มีสมรรถนะใน
การให้บริการด้วยหัว
ใจความเป็นมนุษย์
4. มีแนวปฏิบัติที่ดีในการ
ให้บริการด้วยหัวใจ

จํานวน 1 เรื่อง
                   
                   
                   
                   
    

 อย่างน้อย 4 
รายวิชา
                   
                   
                   
                

  จํานวน 1 เรื่อง
                   
                   
                   
                   
                   
    

่

1 ต.ค 59    
 -30 ก.ย. 60

50,000 50,000 50,000 47,280

ครั้งที่ 1
 1. ค่าตอบแทนวิทยากร12 *1,200 
บาท =14400
2. ค่าเดินทางวิทยากร         6,000 3.
 ค่าที่พักวิทยากรจํานวน 2 วันๆละ 
1500 บาท    3,000 บาท
4. ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน
อาจารย์ 42 คนๆละ 120 บาท 2 วัน  
10,080 บาท 5. ค่าวัสดุ   4,000 
ครั้งที่ 2 1. ค่าตอบแทนวิทยากรจํานวน
 12 ชั่วโมง* 1,200 บาท    14,400
2. ค่าเดินทางวิทยากร    6,000 บาท 
3. ค่าที่พักวิทยากรจํานวน 2 วันๆละ
1500 บาท   3,000 บาท 
4. ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน
อาจารย์และเจ้าหน้าที่ 80 คนๆละ 120
 บาท 2 วัน  19,200
5. ค่าวัสด 5,000 บาท  
ครั้งที่ 3 (การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน
ครั้งที่ 1) 1. ค่าอาหารว่างและอาหาร
กลางวันอาจารย์ 30 คนๆละ 120 บาท
 1 วัน3,600 บาท
 2. ค่าวัสดุ2,000 บาท

197,280

หัวหน้า
งานวิจัย
และจัดการ
ความรู้
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งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบ

รายการ
หมวดงบประมาณ

หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ตัวชี้ความสําเร็จ เป้าหมาย
ความสําเร็จ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส

โครงการ/
กิจกรรม/

กลุ่มเป้าหมาย

ครั้งที่ 4 (การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภายในครั้งที่ 2)
1. ค่าอาหารและอาหารว่างกลางวัน
อาจารย์ 30 คนๆละ 120 บาท 1 วัน
 3,600 บาท
 2. ค่าวัสดุ 2,000 บาท 
ครั้งที่ 5 (การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
ผู้เชี่ยวชาญภายนอก)
 1. ค่าตอบแทนวิทยากรจํานวน 6 
ชั่วโมงๆ ละ 1,200 บาท     7,200 
 2. ค่าเดินทางวิทยากร         6,00
3. ค่าที่พักวิทยากรจํานวน 1 วันๆละ
 1500 บาท  
 4. ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน
อาจารย์จํานวน 30 คนๆละ 120 
บาท 1 วัน  3,600 บาท
 5. ค่าวัสดุ     3,000 บาท
ครั้งที่ 6 (การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภายในครั้งที่ 3 มหกรรมการจัดการ
ความรู้สู่แนวปฏิบัติที่ดี)
1. ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน
อาจารย์ 30 คนๆละ 120 บาท 1 วัน 
  3,600 บาท
2. ค่าวัสดุ         5,000 บาท

623,000 815,000 765,000 247,380 634,380 1,726,000 90,000รวมงบประมาณ
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ
1.บริการ
วิชาการเพื่อ
เสริมสร้าง
ชุมชนเข้มแข็ง

ในปีงบประมาณ 2560 
วิทยาลัยฯ ได้กําหนดพื้นที่
ชุมชนเป้าหมายในการพัฒนา
ชุมชนเข้มแข็ง คือชุมชน ต.
บ้านต๋อม โรงเรียนสร้างสุขผู้
สูงวัยวัดร่องห้า และขยาย
ความเข็มแข็งสู่โรงเรียน
ผู้สูงอายุวัดต๋อมดง และ
โรงเรียนผู้สูงอายุตําบลสันป่า
ม่วง เพื่อให้ชุมชนเกิดการ
เรียนรู้และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ องค์ความรู้
ร่วมกัน โดยในปีงบประมาณ 
2560 นี้ ทางวิทยาลัยฯ โดย
งานบริการวิชาการมีเป้าหมาย
ในการพัฒนาต่อยอดให้ชุมชน
มีความเข้มแข็ง ยั่งยืน เป็นที่
พึ่งของชุมชนและชุมชนอื่น 
ตลอดจนเป็นแผล่งของการ
บริการวิชาการที่มีการบูรณา
การในระดับภาควิชา ให้
อาจารย์ทุกภาควิชา และ
นักศึกษาพยาบาล ได้มีส่วน
ร่วมในการให้บริการวิชาการ 
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้
ความชํานาญเชิงวิชาชีพให้

1. เพิ่มการสร้าง
ศักยภาพชุมชนใน
การดูแลตนเองและ
พึ่งตนเองอย่าง
เข้มแข็งและยั่งยืน 2.
 ส่งเสริมการ
ให้บริการวิชาการ
แก่ชุมชนที่
สอดคล้องและตรง
กับความต้องการ
และปัญหาชุมชน
เป้าหมาย 3. เป็น
ช่องทางให้อาจารย์
ในแต่ละกลุ่มวิชาได้
มีโอกาสประยุกต์ใช้
ความรู้ความชํานาญ
เชิงวิชาชีพในการ
ให้บริการวิชาการที่
เป็นประโยชน์แก่
ชุมชน

1.มีชุมชนเข็ม
แข็งที่ยั่งยืน 
เป้นที่พึ่งของคน
ในชุมชนและ
ชุมชนอื่น ชุมชน
 และขยายความ
เข็มแข็งไปยัง
ชุมชนอื่นอย่าง
2.มีเครือข่าย
ความร่วมมือกับ
หน่วยงาน
ภายนอก 
3.อาจารย์จาก
ทุกภาควิชา
อย่างน้อยรัอยละ
 5 ของอาจารย์
ทั้งหมดเข้าร่วม
กิจกรรมบริการ
วิชาการแก่ชุมชน
เป้าหมาย

1.อย่างน้อย 1

2. ตั้งแต่ 2 
สถาบันขึ้นไป

 3. จํานวน
อาจารย์จาก
กลุ่มวิชาที่เข้า
ร่วมกิจกรรม

ตุลาคม 59 -
 กันยายน 

60

30,000 30,000 20,000 9,100

1.ค่าอาหารว่าง 50 คน คนละ 35 
บาท จํานวน 12 วัน * 3 ชุมชน เป็น
เงิน 63,000 บาท 
2.ค่าอาหารว่าง 1 มื้อ และอาหาร
กลางวัน 1 มื้อ คณะทํางาน ผู้นํา
ชุมชน ในการประชุมวางแผนการ
ดําเนินงาน ถอดบทเรียนแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ คนละ 185 บาท 30 คน 2 
ครั้ง เป็นเงิน 11,100 บาท 
3. ค่าวัสดุอุปกรณ์ 10,000 บาท 
4.ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง 5,000 บาท

89,100

หัวหน้า
งาน
บริการ
วิชาการ

แผนงานบริการวิชาการ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส

รายการ
หมวดเงินหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์

โครงการ

ตัวชี้
ความสําเร็จของ

โครงการ

เป้าหมาย
ความสําเร็จ
ของโครงการ

ระยะเวลา
ดําเนินการโครงการ/

กิจกรรม
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งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส

รายการ
หมวดเงินหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์

โครงการ

ตัวชี้
ความสําเร็จของ

โครงการ

เป้าหมาย
ความสําเร็จ
ของโครงการ

ระยะเวลา
ดําเนินการโครงการ/

กิจกรรม

2.อบรม
พยาบาล 
เฉพาะทาง
หลักสูตร 
การ
พยาบาล
ผู้จัดการราย
กรณีโรค
เรื้อรัง 
(เบาหวาน
และความดัน
โลหิตสูง) 
กลุ่มเป้า
หมาย 
พยาบาล
วิชาชีพที่
ดูแลผู้ป่วย
เบาหวาน
และความดัน
โลหิตสูงใน
รพ.หรือ รพ.
สต.

โรคเรื้อรังเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูงเป็น
ปัญหาสาธารณสุขสําคัญ
ของประเทศและจังหวัด
พะเยา การดูแลแบบการ
จัดการรายกรณีเป็น
กระบวนการดูแลที่มี
หลักฐานเชิงประจักษ์ว่า
ช่วยลดความรุนแรงของ
โรคและเพิ่มพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้ป่วยได้

เพื่อพัฒนา
สมรรถนะบุคลากร
สาธารณสุขด้าน
การจัดการ
โรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง

1. จํานวนผู้เข้า
อบรมจํานวน 50
 คน 2.ผู้เข้า
อบรมมีความรู้
ในด้านการ
จัดการโรคเรื้อรัง
 3.จํานวนผู้ผ่าน
การอบรมที่มี
คุณาพและ
ผลงานเป็นที่
ยอมรับมากกว่า 
ร้อยละ 5 ของผู้
เข้าอรบรม
ทั้งหมด

1. จํานวน
มากกว่าร้อย
ละ 80 2. ผู้
เข้าอบรม
ผ่านการ
ประเมินทั้ง
ภาคทฤษฎี
และปฏิบัติใน
ระดับคะแนน
ร้อยละ 60 
3.จํานวนผู้
ผ่านการ
อบรมที่มี
คุณาพและ
ผลงานเป็นที่
ยอมรับ

ก.พ.-พ.ค. 60 0 0 1,500,000 0

เงินจากค่าลงทะเบียน คนละ 
30,000 บาท เพื่อใช้เป็น
ค่าตอบแทนวิทยากรภาคทฤษฎี 60
 ชม x 600 x 3 = 108,000 
ค่าตอบแทนวิทยากรภาคทดลอง 
21ชม*600*8 = 100,800 
ค่าตอบแทนอาจารย์นิเทศ 35*
600*12 = 252,000 ค่าเดินทาง
วิทยากร 50,000 ค่าอาหารว่างและ
ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าอบรม 50 
คน X 50 วัน X 220 บาท = 
550,000 บาท ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง 
70,000 บาท ค่าวัสดุอุปกรณ์ เช่น 
กระเป๋า กระดาษ ปากกา ป้าย
ประชาสัมพันธ์ หมึกพิมพ์ 69,200 
บาท ค่าบํารุงสถานที่ 281,800 บาท
 ค่าตอบแทนแหล่งฝึก 18,200 บาท

0 0 1,500,000

หัวหน้า
งาน
บริการ
วิชาการ
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส

รายการ
หมวดเงินหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์

โครงการ

ตัวชี้
ความสําเร็จของ

โครงการ

เป้าหมาย
ความสําเร็จ
ของโครงการ

ระยะเวลา
ดําเนินการโครงการ/

กิจกรรม

3.อบรมฟื้นฟู
เวช
ปฏิบัติการ
รักษาพยาบา
ลเบื้องต้น 
กลุ่มเป้าหมา
ย พยาบาล
เวชปฏิบัติ
ทั่วไป 
พยาบาลเวช
ปฏิบัติ
ครอบครัว 
และ
พยาบาล
วิชาชีพที่
สนใจทั่วไป 
จํานวน 150
 คน

ฟื้นฟูเวชปฏิบัติการ
รักษาพยาบาลเบื้องต้น 
ตามแนวทางใหม่ของการ
รักษา

เพื่อฟื้นฟูองค์
ความรู้ด้านเวช
ปฏิบัติการ
รักษาพยาบาล
เบื้องต้น

1. จํานวนผู้เข้า
อบรมจํานวน 
150 คน 2.ผู้เข้า
อบรมมีความรู้
ในด้านการรักษา
โรคเบื้องต้น 3.
จํานวนผู้ผ่าน
การอบรมที่มี
คุณาพและ
ผลงานเป็นที่
ยอมรับมากกว่า 
ร้อยละ 5 ของผู้
เข้าอรบรม
ทั้งหมด

1. จํานวนผู้
เข้าอบรม
มากกว่าร้อย
ละ 80 2.
จํานวนผู้ผ่าน
การอบรมที่มี
คุณาพและ
ผลงานเป็นที่
ยอมรับ

19-23 ธค 
59 0 525,000 0 0

เงินจากค่าลงทะเบียนคนละ 
3,500 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่า
วิทยากร 40ชม*1200*1 คน 
48,000 บาท  ค่าอาหารว่างและ
อาหารกลางวัน 150*5*220 คน 
165,000 บาท ค่าที่พักวิทยากร 
1200*6 คืน 7,200 บาท 
เดินทางวิทยากร 30,000 บาท 
ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง 40,000 บาท 
วัสดุ เช่น กระเป๋า กระดาษ 
ปากกา ป้ายประชาสัมพันธ์ หมึก
พิมพ์ 150,000 บาท ค่าบํารุง
สถานที่ 5 วัน 50,000 บาท ค่า
ถ่ายเอกสาร 34,800 บาท

525,000

หัวหน้า
งาน
บริการ
วิชาการ
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส

รายการ
หมวดเงินหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์

โครงการ

ตัวชี้
ความสําเร็จของ

โครงการ

เป้าหมาย
ความสําเร็จ
ของโครงการ

ระยะเวลา
ดําเนินการโครงการ/

กิจกรรม

4.อบรม
เฉพาะทาง
หลักสูตร 
การพยาบาล
เวชปฏิบัติ
ทั่วไป (รักษา
โรคเบื้องต้น)
 
กลุ่มเป้าหมา
ย พยาบาล
วิชาชีพทั่วไป
 จํานวน 50
 คน

พยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป
มีความจําเป็นในการ
ขับเคลื่อนการดูแลรักษา
ผู้ป่วยในชุมชน ลดความ
เจ็บป่วยที่ซับซ้อน และ
ความคับคั่งของผู้ป่วยใน
โรงพยาบาล และสถาน
บริการ ตลอดจนช่วยลด
ค่าใช้จ่ายในการดูแล
รักษาทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม

เพื่อพัฒนา
สมรรถนะบุคลากร
สาธารณสุขด้าน
การพยาบาล
เวชปฏิบัตัทั่วไป 
(รักษาโรคเบื้องต้น)

1. หลักสูตรที่
ผ่านการรับรอง 

2.จํานวนผู้เข้า
อบรม
3.ระดับคะแนน
การผ่านเกณฑ์
การอบรมมี
ความรู้ในการ
รักษาโรคเบื้องต้น
4. ร้อยละผู้ผ่าน
การอบรมที่มี
คุณาพและ
ผลงานเป็นที่
ยอมรับ ของผู้
เข้าอรบรม
ทั้งหมด

1. ผ่านการ
รับรองจาก
สภาการ
พยาบาลเป็น
เวลา 5 ปี 
2.จํานวน 50
 คน 
3.ระดับ
คะแนนร้อย
ละ 60 

4.มากกว่า 
ร้อยละ 5

มิ.ย.-ก.ย.60
 (ภาคพิเศษ

 ศ ส อ)
0 1,500,000 0 0

ใช้เงินจากค่าลงทะเบียนคนละ 
30,000 บาท เพื่อเป็นค่าตอบแทน
วิทยากรภาคทฤษฎี 60 ชม x 600 x
 3 = 108,000 ค่าตอบแทน
วิทยากรภาคทดลอง 21ชม*600*8
 = 100,800 ค่าตอบแทนอาจารย์
นิเทศ 35*600*12 = 252,000 ค่า
เดินทางวิทยากร 50,000 ค่าอาหาร
ว่างผู้เข้าอบรม 50 คน x 50 วัน X 
100 บาท = 250,000 บาท 8
ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าอบรม 50 
คน X 50 วัน X 100 บาท = 
250,000 บาท ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง 
70,000 บาท ค่าตอบแทน
คณะทํางานนอกเวลาราชการ
จํานวน 50 วัน วันละ 420 บาท 3 
คน เปน็เงิน 63,000 บาท วัสดุ
อุปกรณ์ 37,000 บาท ค่าบํารุง
สถานที่ 300,000 บาท 
ค่าตอบแทนแหล่งฝึก 18,200 บาท

0 0 1,500,000

หัวหน้า
งาน
บริการ
วิชาการ



51

1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส

รายการ
หมวดเงินหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์

โครงการ

ตัวชี้
ความสําเร็จของ

โครงการ

เป้าหมาย
ความสําเร็จ
ของโครงการ

ระยะเวลา
ดําเนินการโครงการ/

กิจกรรม

5.พัฒนา
ศักยภาพ
บุคลากร
ผู้ดูแลผู้ป่วย
เรื้อรังด้วย
การจัดการ
รายกรณี

ผู้ป่วยเรื้อรังที่มีจํานวน
เพิ่มสูงขึ้นมีความ
จําเป็นต้องได้รับการ
ช่วยเหลือในทุกมิติ ตั้งแต่
การป้องกันการเจ็บป่วย 
การรักษาโรค การป้องกัน
โรคแทรกซ้อน ตลอดจน
การฟื้นฟูสภาพให้สามารถ
ดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
การจัดการรายกรณีเป้น
แนวคิดในการดูแลผู้ป่วย
เรื้อรังที่มีความซับซ้อน 
บุคลากรทางสุขภาพที่มี
ความรู้เรื่องการจัดการ
รายกรณี สามารถนํา
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
การบริการผู้ป่วยเรื้อรังได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อพัฒนา
สมรรถนะบุคลากร
สาธารณสุขด้าน
การจัดการโรค
เรื้อรัง

1. จํานวนผู้เข้า
อบรมจํานวน 60
 คน 2.ผู้เข้า
อบรมมีความรู้
ในด้านการ
จัดการโรคเรื้อรัง
 3.จํานวนผู้ผ่าน
การอบรมที่มี
คุณาพและ
ผลงานเป็นที่
ยอมรับมากกว่า 
ร้อยละ 5 ของผู้
เข้าอรบรม
ทั้งหมด

1. จํานวน
มากกว่าร้อย
ละ 80 2. ผู้
เข้าอบรม
ผ่านการ
ประเมินใน
ระดับคะแนน
ร้อยละ 60 
3.จํานวนผู้
ผ่านการ
อบรมที่มี
คุณาพและ
ผลงานเป็นที่
ยอมรับ

5 วัน วันที่ 
30 มค - 3 
กพ 60

0 240,000  0 0

เงินจากค่าลงทะเบียนคนละ 4,000
 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าวิทยากร 
28ชม*600*2 คน 33,600 บาท ค่า
วิทยากร 7 ชม*1200*2 คน 16,800
 บาท  ค่าอาหารว่างและอาหาร
กลางวัน 60*5*220 คน 66,000 
บาท ค่าที่พักวิทยากร 1200*4 คืน 
4,800 บาท เดินทางวิทยากร 
20,000 บาท ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง 
10,000 บาท ค่าวัสดุถ่ายเอกสาร 
38,800 บาท ค่าบํารุงสถานที่ 5 วัน
 50,000 บาท 0 0 240,000

หัวหน้า
งาน
บริการ
วิชาการ
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส

รายการ
หมวดเงินหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์

โครงการ

ตัวชี้
ความสําเร็จของ

โครงการ

เป้าหมาย
ความสําเร็จ
ของโครงการ

ระยะเวลา
ดําเนินการโครงการ/

กิจกรรม

6.บูรณาการ
การดูแล
ผู้ป่วยใน
ระดับปฐม
ภูมิ 
(Integrative 
Primary 
Care)

นโยบายการจัดกลุ่ม
หน่วยบริการสุขภาพปฐม
ภูมิหรือ Primary Care 
Cluster ของกระทรวง
สาธารณสุข มีเป้าหมาย
สําคัญคือให้คนในพื้นที่
ได้รับการดูแลอย่างมี
คุณภาพและทั่วถึง 
บุคลากรสุขภาพมีบทบาท
สําคัญในการขับเคลื่อน
การดําเนินงานให้
ประชาชนได้รับการดูแลที่
เป้นองค์รวม บูรณาการ
โดยไม่แยกส่วน

1.เพิ่มพูนองค์
ความรู้ด้านการ
ดูแลผู้ป่วยใน
ระดบัปฐมภูมิ 2.
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
การดูแลในระดับ
ปฐมภูมิ 3.สร้าง
เครือข่ายการดูแล
ผู้ป่วยร่วมกัน
ระหว่างทีมสุขภาพ

1. จํานวนผู้เข้า
อบรมจํานวน 80
 คน 2.ผู้เข้า
อบรมมีความรู้
ในด้านการดูแล
ผู้ป่วยปฐมภูมิ 
3.จํานวนผู้ผ่าน
การอบรมที่มี
คุณาพและ
ผลงานเป็นที่
ยอมรับมากกว่า 
ร้อยละ 5 ของผู้
เข้าอรบรม
ทั้งหมด

1. จํานวน
มากกว่าร้อย
ละ 80 2. ผู้
เข้าอบรม
ผ่านการ
ประเมินใน
ระดับคะแนน
ร้อยละ 60 
3.จํานวนผู้
ผ่านการ
อบรมที่มี
คุณาพและ
ผลงานเป็นที่
ยอมรับ

24-28 เมย 
60 0 0     320,000 0

เงินจากค่าลงทะเบียนคนละ 
4,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่า
วิทยากร 28ชม*600*2 คน 
33,600 บาท ค่าวิทยากร 7 ชม*
1200*3 คน 25,200 บาท  
ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน
 60*5*220 คน 66,000 บาท 
ค่าที่พักวิทยากร 1500*4 คืน 
6,000 บาท เดินทางวิทยากร 
50,000 บาท ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง 
30,000 บาท ค่าวัสดุถ่ายเอกสาร
 59,200 บาท ค่าบํารุงสถานที่ 5
 วัน 50,000 บาท

0 0 320,000  

หัวหน้า
งาน
บริการ
วิชาการ
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส

รายการ
หมวดเงินหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์

โครงการ

ตัวชี้
ความสําเร็จของ

โครงการ

เป้าหมาย
ความสําเร็จ
ของโครงการ

ระยะเวลา
ดําเนินการโครงการ/

กิจกรรม

7.การ
พัฒนา
ศักยภาพ
บุคลากร
สาธารณสุข
เพื่อรองรับ
การ
เปลี่ยนแปลง

บุคลากรด้านการ
สาธารณสุขถือเป็นบุคคล
สําคัญที่มีส่วนผลักดัน
นโยบายสู่การปฏิบัติ องค์
ความรู้ทางการบริหาร
จัดการทางการสาธารณสุข
เป้นสิ่งจําเป็น โดยเฉพาะ
เรื่องที่มีความทันยุคสมัย
ต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและสุขภาพโลก 
การพัฒนาบุคลากรจึงมี
ความจําเป็นเพื่อเตรียม
ความพร้อมรองรับการ
เปลี่ยนในทุกด้านให้
บุคลากรมีคุณภาพ และ
สุขภาพของประชาชนก็จะ
ได้รับผลกระทบที่ดี
ตามมาด้วยเช่นกนั

เพื่อพัฒนาผู้เข้า
อบรมให้มีความรู้
ความสามารถด้าน
การบริหารจัดการ
สาธารณสุขที่
เหมาะสมกับยุค
ของการ
เปลี่ยนแปลง 
เตรียมความพร้อม
ในการรองรับการ
เปลี่ยนแปลง
เชิงนดยบายและ
สุขภาพที่
เปลี่ยนแปลงของ
ประชาชนตามยุค
สมัย

1. จํานวนผู้เข้า
อบรมจํานวน 80
 คน 2.ผู้เข้า
อบรมมีความรู้
ในด้านการการ
บริหารจัดการ
สาธารณสุข 3.
จํานวนผู้ผ่าน
การอบรมที่มี
คุณาพและ
ผลงานเป็นที่
ยอมรับมากกว่า 
ร้อยละ 5 ของผู้
เข้าอรบรม
ทั้งหมด

1. จํานวน
มากกว่าร้อย
ละ 50 2. ผู้
เข้าอบรม
ผ่านการ
ประเมินทั้ง
ภาคทฤษฎี
และปฏิบัติใน
ระดับคะแนน
ร้อยละ 60 
3.จํานวนผู้
ผ่านการ
อบรมที่มี
คุณาพและ
ผลงานเป็นที่
ยอมรับ

3-14 กค 60 0 0 0 500,000

เงินจากค่าลงทะเบียนคนละ 
10,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ค่าวิทยากร 49ชม*600*2 คน 
58,800 บาท ค่าวิทยากร 21 
ชม*1200*1 คน 25,200 บาท  
ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน
 50*10*220 คน 110,000 บาท
 ค่าที่พักวิทยากร 1200*10 คืน 
12,000 บาท เดินทางวิทยากร 
50,000 บาท ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง 
50,000 บาท ค่าวัสดุถ่ายเอกสาร
 94,000 บาท ค่าบํารุงสถานที่ 
10 วัน 100,000 บาท

0 0 500,000  

หัวหน้า
งาน
บริการ
วิชาการ

30,000 2,295,000 1,840,000 509,100 89,100 0 4,585,000รวมงบประมาณ



หน้าที่

การถ่ายทอดแผนกลยทุธส์ูแ่ผนปฏบิตัิ 1,818,800 9.02 964,000 8.53 854,800 9.66 0 10 ค/12 ก 1

แผนงานประจ าฝ่ายกิจการนักศึกษา
และ ท านุบ ารงุศิลปวฒันธรรม

933,100 100.00 212,100 1.88 721,000 100.00 233,500 14 ค/26 ก 54

    งานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 58,000 6.22 0 0.00 58,000 8.04 150,500 3 ค 7 ก 55

    งานบริการนักศึกษา 212,100 22.73 212,100 100.00 0 0.00 30,000 6 ค 7 ก 59

    งานพฒันานักศึกษา 663,000 71.05 0 0.00 663,000 91.96 53,000 5 ค 12 ก 64

แผนงานประจ าฝ่ายประกันคุณภาพ 1,921,800 9.53 1,321,800 11.69 600,000 6.78 0 11 ค/25 ก 70

สรุปงบแผนประจ าฝ่ายกิจการนักศึกษา
และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

ฝ่าย/งาน
จ านวน
โครงการ

งบประมาณทัง้ปี
(อุดหนุน+รายได)้

รอ้ยละ
งบประมาณ

ทัง้หมด

อุดหนุน
รอ้ยละ

งบอุดหนุน
รายได้

รอ้ยละ
งบรายได้ งบอ่ืนๆ
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ
1. โครงการ
ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
อันดีงาม
1.1 พัฒนา
ความสามารถ
ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
กลุ่มเป้าหมาย  
100 คน 
1)นักศึกษา 
จํานวน 100 คน

ธ.ค.59 - 
ก.ค.60

2,500 2,500 2,500 2,500

1)ค่าสอน 400 
บาท/ชม. จํานวน 
20 ชม. เป็นเงิน 
8,000 บาท  
2) ค่าวัสดุ 2,000 
บาท

0 10,000 0

อ.ฐิติพร

1.2 ภูมิปัญญา
ไทย ใส่ใจสุขภาพ
          
กลุ่มเป้าหมาย  
89 คน 
1)นักศึกษา 
จํานวน 115 คน

ม.ค. - มิ.ย.
59

0 5,000 5000 0

1) ค่าวัสดุ 10000 
บาท

0 10,000 0

อ.ดลฤดี

วิทยาลัยเป็น
สถาบันการศึกษาที่
มีพันธกิจหลักใน
ด้านการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมอันดี
งามของชาติจึงต้อง
มีการบูรณาการ
ทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาไทยมาใช้
ในการจัดการเรียน
การสอนอย่างเป็น
ระบบและการบูร
ณาการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาไทยมาใช้
ในกิจกรรมเสริม
หลักสูตรและการ
สร้างเสริมสุขภาพ
อย่างเป็นระบบ

1. เพื่อเป็นการ
อนุรักษ์และทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม
ไทย
2. เพื่อสร้างเสริม
สุขภาพนักศึกษา 
อาจารย์และเจ้าหน้าที่ 
3.  นักศึกษาได้
พัฒนาคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์
ตาม TQF และ
พัฒนาศักยภาพ
ทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 
และอัตลักษณ์ของ
นักศึกษา      
4.เพื่อบูรณาการ 
ทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาไทยมาใช้ใน
การจัดการเรียนการ
สอนและการสร้าง
เสริมสุขภาพ

1. นักศึกษามีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมของ
ชาติ 2.ถอดบทเรียน
การเกิดประโยชน์และ
สร้างคุณค่า3. ร้อยละ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 4. 
คะแนนเฉลี่ยการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตาม
กรอบTQFและพัฒนา
ศักยภาพทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
 และอัตลักษณ์ของ
นักศึกษา    
5. คะแนนความพึง
พอใจ
6.มีการบูรณาการทํานุ
กับการเรียนการสอน
และการสร้างเสริม
สุขภาพ

1. อย่างน้อย 
1 ชุด

 2.ถอด
บทเรียน 1 
เล่ม            
3.≥ 80   

4.≥  3.51    

5.≥  3.51

6.มีการบูรณา
การกับพันธ
กิจอื่นอย่าง
น้อย 1 พันธกิจ

แผนงานทํานุบํารุงศิลปและ วัฒนธรรม

โครงการ/
กิจกรรม

หลักการและ
เหตุผล วัตถุประสงค์ ตัวชี้ความสําเร็จ เป้าหมาย

ความสําเร็จ

ระยะเวลา
ดําเนิน
การ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน
ผู้รับผิด
ชอบที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส

รายการ
หมวดเงิน
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ

โครงการ/
กิจกรรม

หลักการและ
เหตุผล วัตถุประสงค์ ตัวชี้ความสําเร็จ เป้าหมาย

ความสําเร็จ

ระยะเวลา
ดําเนิน
การ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน
ผู้รับผิด
ชอบที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส

รายการ
หมวดเงิน

2.โครงการ
พัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมและ
เจตคติที่ดี
กลุ่มเป้าหมาย  
220 คน
1)นักศึกษา 
จํานวน 215 คน
2) อาจารย์ 
จํานวน 5 คน

 เพื่อให้สามารถ
นําไปพัฒนา
ตนเองให้เป็นคน
เก่งที่มีคุณภาพ 
เป็นคนดีที่มี
คุณธรรม 
จริยธรรม เมื่อ
สําเร็จการศึกษา
ไปเป็นพยาบาล
วิชาชีพเต็มตัว
สามารถ
ช่วยเหลือผู้อื่นได้
อย่างมีเมตตา
และกรุณาในหัวใจ

1. เพื่อใพัฒนาทักษะ
ทางความคิด สร้าง
ภูมิคุ้มกันทางร่างกาย
และจิตใจ 
 2.. เพื่อให้มีแนวทาง
ในการพัฒนา
ศักยภาพของตนและ
นําไปใช้แก้ปัญหาใน
การทํางาน 
 3. เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ตามกรอบ 
TQFและพัฒนา
ศักยภาพทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 และอัตลักษณ์
ของนักศึกษา

1. ร้อยละผู้เข้าร่วม
โครงการ      
2. คะแนนเฉลี่ยการ
ส่งเสริมการเรียนรู้
ตามกรอบ TQFและ
พัฒนาศักยภาพ
ทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 
และอัตลักษณ์ของ
นักศึกษา  
3. คะแนนความพึง
พอใจ

1.≥ 80      
2.≥  3.51   
 3.≥  3.51

ส.ค. -ก.ย.60

0 0 0 150,500

1) ค่าอาหาร 215 
คน*60บ.*4มื้อ 
51,600 บาท
2) ค่าอาหารว่าง 
215 คน*35บ.*6มื้อ
 45,150 บาท
3) ค่าวัสดุ 3,200 
4) ค่าวิทยากร 
21,600 บาท 
5) ค่าสถานที่ 
16,000 บาท         
6) ค่ายานพาหนะ 
12,950 บาท

0 0 150,500

อ.ฐิติพร
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ

โครงการ/
กิจกรรม

หลักการและ
เหตุผล วัตถุประสงค์ ตัวชี้ความสําเร็จ เป้าหมาย

ความสําเร็จ

ระยะเวลา
ดําเนิน
การ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน
ผู้รับผิด
ชอบที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส

รายการ
หมวดเงิน

3. โครงการ
อนุรักษ์
วัฒนธรรมอันดี
ของชาติและ
ท้องถิ่น

ปัจจุบันสังคมไทยมี
การเปลี่ยนแปลงใน
ยุคโลกาภิวัฒน์มี
การตื่นตัวทางด้าน
สังคมและยังมีการ
นําเอาศิลปะชาติ
ตะวันตกเข้ามา ทํา
ให้เยาวชนของ
ประเทศไทยขาด
การรักษาและ
มองข้ามศิลปะไทย
ที่ดี  วพบ.พะเยาจึง
ได้จัดให้มีโครงการ
อนุรักษ์วัฒนธรรม
อันดีของชาติและ
ท้องถิ่นขึ้น เพื่อให้
นักศึกษาได้
ตระหนักถึงการ
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ที่ที่ดีงามนี้มากขึ้น 
มีความอ่อนน้อม 
อ่อนหวาน มีความ
อดทน และยังเป็น

1. เพื่อสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมอันดี
งามของชาติ

1. ร้อยละนักศึกษามี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมของ
ชาติ    

1. อย่างน้อย
ร้อยละ 70

3.1 ไหว้ครู
กลุ่มเป้าหมาย 
500 คน   
1)นักศึกษา 
จํานวน 409 คน 
2) อาจารย์ 
จํานวน 91 คน

ส.ค.-60

0 0 0 20,000

1) ค่าอาหารว่าง 91
 คน*20บ. 1,820 
บาท 2) ค่าอาหาร
กลางวัน 91 คน*80
 บาท 7,280  บาท
3) ค่าตอบแทน
พระสงฆ์ 14 รูป*
300บาท 4200 บาท
 4) วัสดุ 6,700 บาท

0 20,000 0

อ.ดลฤดี
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ

โครงการ/
กิจกรรม

หลักการและ
เหตุผล วัตถุประสงค์ ตัวชี้ความสําเร็จ เป้าหมาย

ความสําเร็จ

ระยะเวลา
ดําเนิน
การ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน
ผู้รับผิด
ชอบที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส

รายการ
หมวดเงิน

3.2 สระเกล้า  
ดําหัว 
กลุ่มเป้าหมาย  
500 คน 
1)นักศึกษา 
จํานวน 409 คน 
2)อาจารย์และ
เจ้าหน้าที่ 91 คน

เม.ย 60

0 0 13,000 0

1) ค่าอาหารว่าง 
500 คน*20 บ.  
10,000 บาท 
2) ค่าของที่ระลึก 
1500 บาท      
3) ค่าวัสดุ 1,500 
บาท

0 13,000 0

อ.ดลฤดี

3.3 เทศน์  
มหาชาติ
กลุ่มเป้าหมาย 
100 คน   
1)นักศึกษา 
จํานวน 90 คน  
2) อาจารย์ 
จํานวน 10 คน

พ.ย.-60

5,000 0 0 0

1)ค่าวัสดุ 5,000 
บาท 

0 5,000 0

อ.นันทิกา

7,500 7,500 20,500 173,000 0 58,000 150,500รวมงบประมาณทํานุบํารุงฯ
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ
1.โครงการ
พัฒนาอัต
ลักษณ์บัณฑิต
วิทยาลัย      
1.1กิจกรรม
แนะแนว
การศึกษา     
1.2ครอบครัว
เสมือน
กลุ่มเป้าหมาย

การเตรียมความ
ในการเป็น
นักศึกษาที่เก่ง ดี 
มีความสุข เป็น
พยาบาลวิชาชีพที่
ให้บริการด้วยหัว
ใจความเป็นมนุษย์

1.เพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้ของ
นักศึกษาตาม
กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
2. เพื่อส่งเสริม
คุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึง
ประสงค์ของ
วิทยาลัย
3. เพื่อสร้าง
สัมพันธภาพที่ดี
ของนักศึกษา 
อาจารย์และ
เจ้าหน้าที่

1. ร้อยละ 60 
ของนักศึกษาที่
ได้รับการพัฒนา
ผลการเรียนรู้
ตามกรอบ
คุณวุฒิ
อุดมศึกษา
แห่งชาติ
2. ร้อยละ ของ
นักศึกษาที่ได้รับ
การพัฒนา
คุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึง
ประสงค์ของ
วิทยาลัย  

1. มีระดับ
ความพึง
พอใจระดับ≥ 
 3.51          
      

2. ≥80%      
                 
       ส.ค. - ก.ย. 0 0 0 40,000

1) ค่าตอบแทน
วิทยากรจํานวน 12 
ชั่วโมง ๆ ละ 400 บาท 
 เป็นเงิน 7,200  บาท 
2) ค่าเดินทางวิทยากร 
เป็นเงิน 3,000 บาท  3)
 ค่าเบี้ยเลี้ยง 240*2*
12=5,760 บาท 
4)ค่าวัสดุ 4,040 บาท

40,000 0 0 อ.พัชร
บูรณ์

แผนประจํางานบริการนักศึกษา

โครงการ/
กิจกรรม

หลักการและ
เหตุผล วัตถุประสงค์ ตัวชี้ความสําเร็จ เป้าหมาย

ความสําเร็จ

ระยะเวลา
ดําเนิน
การ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน
ผู้รับผิด
ชอบที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส

รายการ
หมวดเงิน
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ

โครงการ/
กิจกรรม

หลักการและ
เหตุผล วัตถุประสงค์ ตัวชี้ความสําเร็จ เป้าหมาย

ความสําเร็จ

ระยะเวลา
ดําเนิน
การ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน
ผู้รับผิด
ชอบที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส

รายการ
หมวดเงิน

2.โครงการ
พัฒนา
คุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึง
ประสงค์ผ่าน
ระบบการให้
คําปรึกษา
กลุ่มเป้าหมาย

การปฏิรูปการ
เรียนรู้โดยยึดผู้เรียน
เป็นสําคัญ เพื่อให้
ได้ผู้เรียนที่เป็นคนดี
 คนเก่งและมี
ความสุข   ดังนั้น
การจัดการเรียน
การสอนทั้ง
ภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติจึงบูรณาการ
ทั้งในและนอกเวลา
เรียน มีการจัด
กิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่ครบถ้วน
และสอดคล้องกับ
การพัฒนา
คุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ของ
นักศึกษา  การ
พัฒนานักศึกษาให้
มีสมรรถนะดังกล่าว

1. เพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้ของ
นักศึกษาตาม
กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
2. เพื่อส่งเสริม
คุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึง
ประสงค์ของ
วิทยาลัย
3. เพื่อสร้าง
สัมพันธภาพที่ดี
ของนักศึกษา 
อาจารย์และ
ข้าราชการ

1.ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
2. คะแนนเฉลี่ย
ผลการประเมิน
ความคิดเห็นต่อ
การได้รับการ
พัฒนา
คุณลักษณะตาม
กรอบ TQF 
และอัตลักษณ์
ของนักศึกษา

1. ≥80%     
    2.ระดับ  
≥  3.51

ต.ค. - ก.ย. 24,000 24,000 24,000 24,600

1) ค่าเวรจํานวน 483 
เวร ๆ ละ 200 บาท  
เป็นเงิน  96,600 บาท

96,600 0 0 อ.นันทิกา
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ

โครงการ/
กิจกรรม

หลักการและ
เหตุผล วัตถุประสงค์ ตัวชี้ความสําเร็จ เป้าหมาย

ความสําเร็จ

ระยะเวลา
ดําเนิน
การ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน
ผู้รับผิด
ชอบที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส

รายการ
หมวดเงิน

3.โครงการ
คัดเลือก
นักศึกษาเพื่อ
รับทุน
งบ กยศ.
กลุ่มเป้าหมาย

เนื่องจากวิทยาลัย
ได้รับการจัดสรร
เงินทุนการศึกษา
จากมูลนิธิ

1) เพื่อพัฒนา
ระบบและกลไก
ให้คําปรึกษาของ
วิทยาลัย 2)เพื่อ
พัฒนาสมรรถนะ
ของอาจารย์ที่
ปรึกษาในการ
ปฏิบัติหน้าที่

1.มีระบบและ
กลไกการให้
คําปรึกษา และ
ดําเนินการตาม
ระบบที่กําหนด 
2.ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วมอบรม
3.หลักฐานการ
ให้คําปรึกษาแก่
นักศึกษา

1)คู่มือการใช้
ระบบและ
กลไกการให้
คําปรึกษา
 2)มีระดับ
ความพึง
พอใจระดับ≥ 
 3.51
 3) 3 ครั้ง/
ภาคการศึกษา

     ม.ค. 2500 2,500 2,500 2,500

1) ค่าเบี้ยเลี้ยง 3,600 
บาท
2) ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง 
6,000 บาท
3)ค่าวัสดุ 400

0 0 10,000 อ.เกศินี

4.โครงการ
ฟื้นฟูความรู้
และทักษะการ
พยาบาลศิษย์
เก่า
กลุ่มเป้าหมาย

เนื่องจากศิษย์เก่า
ต้องสอบสภาการ
พยาบาลดังนั้นจึง
ต้องมีการฟื้นฟู
ความรู้และทักษะ
การพยาบาลศิษย์
เก่า

เพื่อฟื้นฟูความรู้
และทักษะการ
พยาบาลศิษย์เก่า

1.ศิษย์เก่าสอบ
ผ่านสภาการ
พยาบาลอย่าง
น้อยร้อยละ90 
2.ศิษย์เก่ามี
ความพึงพอใจใน
การทบทวน
ความรู้ในระดับดี
ขึ้นไป

1.อย่างน้อย
ร้อยละ 90  
2.อยู่ใน
ระดับดีขี้นไป

ก.ค.59 0 0 0 15,500

1)ค่าอาหารและอาหาร
ว่างอาจารย์ 120*8*16
 = 15,360               
 2) ค่าวัสดุ 140

15,500 0 0 อ.เกศินี
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ

โครงการ/
กิจกรรม

หลักการและ
เหตุผล วัตถุประสงค์ ตัวชี้ความสําเร็จ เป้าหมาย

ความสําเร็จ

ระยะเวลา
ดําเนิน
การ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน
ผู้รับผิด
ชอบที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส

รายการ
หมวดเงิน

5.โครงการ
สร้างเสริม
กําลังใจศิษย์
เก่า(เยี่ยมศิษย์
เก่า)
กลุ่มเป้าหมาย

เพิ่มความผูกพันธ์
ของศิษย์เก่าและ
ศิษย์ปัจจุบันต่อ
สถาบันการศึกษา
และนอกจากนั้นยัง
เป็นการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
ผลงานของศิษย์ที่
สร้างชื่อสียงให้แก่
สถาบันการศึกษา
โดยมีงานบริการ
นักศึกษาและศิษย์
เก่าสัมพันธ์ กลุ่ม
งานกิจการ
นักศึกษา 
วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี 
พะเยาเป็น
ผู้รับผิดชอบ

1)เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์อัน
ดีระหว่างศิษย์
เก่า/ศิษย์ปัจจุบัน
 กับคณาจารย์
และสถาบัน
2)เพื่อ
ประชาสัมพันธ์
และให้ข้อมูล
ข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์ต่อ
ศิษย์เก่า       
3).ให้สถาบัน
เป็นที่รู้จักของ
ชุมชน

1.ร้อยละ ของ
ศิษย์เก่าที่เข้า
ร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจใน
ระดับมากความ
พึงพอใจของศิษย์
เก่า
2.สื่อวีดีทัศน์
3Clip เผยแพร่
ทาง Social 
media

ร้อยละ 80   
                
            

 

1 ชิ้น     
1 ชิ้น

ต.ค. - ธ.ค. 20,000 0 0 0

1) ค่าเบี้ยเลี้ยง         
240 บ.*5 คน*5 วัน= 
6,000 บาท 
2) ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง  
10,000 บาท        
3) ค่าตัดต่อวีดีทัศน์ 
9,000 บาท

0 0 20,000 อ.เกศินี
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ

โครงการ/
กิจกรรม

หลักการและ
เหตุผล วัตถุประสงค์ ตัวชี้ความสําเร็จ เป้าหมาย

ความสําเร็จ

ระยะเวลา
ดําเนิน
การ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน
ผู้รับผิด
ชอบที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส

รายการ
หมวดเงิน

6.โครงการ
หอพักน่าอยู่  
กลุ่มเป้าหมาย
 นักศึกษา
พยาบาล
ศาสตร์ชั้นปีที่ 
1-4  จํานวน 
402 คน

การที่หอพักให้
สะอาดและมี
ระเบียบ ทําให้
ผู้เรียนสามารถอยู่
อย่างมีความสุข
และปราศจาก
โรคภัย ทําให้
คุณภาพชีวิตของ
นักศึกษาดีขึ้น 
ตลอดจนเป็นการ
สร้างเสริมสุขนิสัย
ที่ดีในการทํางาน
ภายในอนาคต

1.เพื่อเป็นการ
พัฒนาความ
เป็นอยู่ของ
หอพักให้สะอาด
เรียบร้อยและน่า
อยู่ 2. เพื่อ
ส่งเสริมการวิ
ระเบียบวินัยใน
หอพัก

1.ความพึงพอใจ
ของนักศึกษาตอ่
ความเป็นอยู่ใน
หอพักนักศึกษา

1.คะแนน
เฉลี่ยของ
ความพึง
พอใจของ
นักศึกษาต่อ
ความเป็นอยู่
ในหอพัก
นักศึกษา  ≥
๓.๕๑

ต.ค.59-
มิ.ย. 60

50,000 10,000 0 0

1.ค่าเครื่องต้มน้ําร้อน 
12,000 บาท 2.ค่าตู้
พลาสติกลิ้นชัก 4 ช่อง 
จํานวน 30 ตู้ๆละ 600
 บาท = 18,000 บาท  
  3. ค่าเวชภัณฑ์และยา
 12*1,000 = 12,000  
 4. ค่าวัสดุอื่น ๆ 
18,000 บาท 60,000 0 0

อ.ปภัชญา

96,500 36,500 26,500 82,600 212,100 0 30,000รวมงบประมาณ
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ
1.โครงการ
ปัจฉิมนิเทศและ
เตรียมความ
พร้อมเข้าสู่
วิชาชีพ    
กลุ่มเป้าหมาย 
 120 คน 
1)นักศึกษาชั้น
ปีที่ 4 จํานวน 
106 คน        
2)อาจารย์ 14คน

เตรียมความพร้อม
ให้แก่ผู้สําเร็จ
การศึกษาสําหรับ
การประกอบอาชีพ

1.เพื่อเสริมสร้าง
ทักษะการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ
ของนักศึกษา
2.เพื่อส่งเสริมคุณ
ลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค์ทางที่
วิทยาลัยกําหนด

1. ร้อยละผู้เข้าร่วม
โครงการ       
2. คะแนนเฉลี่ย
การส่งเสริมการ
เรียนรู้ตามกรอบ 
TQFและพัฒนา
ศักยภาพทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่
 21 และอัตลักษณ์
ของนักศึกษา       
3. คะแนนความ
พึงพอใจ

1.≥ 80     

2.≥  3.51 

   
3.≥  3.51 พ.ค.-60 0 0 73,000 0

1) ค่าตอบแทนวิทยากร
จํานวน 10 ชั่วโมง ๆ ละ
 600 บาท= 6,000 บาท
2) ค่าตอบแทนวิทยากร 
จํานวน  4 ชั่วโมง ๆ ละ 
1,200 บาท =4,800บาท
3) ค่าเดินทางวิทยากร  
เป็นเงิน 3,000 บาท
4) ค่าถ่ายเอกสาร 3,400 
5) ค่าอาหารว่าง จํานวน
 120 คน * 20บาท* 7 
มื้อ 16,800 บาท     
6)ค่าอาหาร จํานวน 120
 คน * 50 บาท*4 มื้อ 
เป็นเงิน 24,000 บาท   
7) ค่าตกแต่งสถานที่ 
15,000

0 20,000 53,000

อ.นันทิกา

แผนประจํางานพัฒนานักศึกษา

โครงการ/
กิจกรรม

หลักการและ
เหตุผล

วัตถุประสงค์
โครงการ

ตัวชี้ความสําเร็จ
ของโครงการ

เป้าหมาย
ความสําเร็จของ

โครงการ

ระยะเวลา
ดําเนิน
การ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส

รายการ
หมวดเงิน
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ

โครงการ/
กิจกรรม

หลักการและ
เหตุผล

วัตถุประสงค์
โครงการ

ตัวชี้ความสําเร็จ
ของโครงการ

เป้าหมาย
ความสําเร็จของ

โครงการ

ระยะเวลา
ดําเนิน
การ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส

รายการ
หมวดเงิน

2. โครงการ
ส่งเสริม
สัมพันธภาพที่ดี
2.1.กีฬาเชื่อม
สัมพันธ์
ครอบครัวรั้วร่ม
สัก
กลุ่มเป้าหมาย 
 500 คน 
1)นักศึกษา 
จํานวน 403 คน
2)อาจารย์และ
เจ้าหน้าที่ 97 
คน

1.≥ 80     
2.≥  3.51    
3.≥  3.51

ก.ย.-60 0 0 0 85,000

1) ค่าอาหาร 500 คน*
50บ.*2มื้อ 50,000 บาท
2) ค่าอาหารว่าง 500 
คน*20บ.*2มื้อ 20,000 
บาท
3) ค่าเวทีและเครื่องเสียง
 7,000 บาท  
4) ค่ายานพาหนะ  
2,000 5) ค่าตอบแทนวง
โยธวาธิต  3,000 บาท  
6) ค่าวัสดุ 3,000 บาท

0 85,000 0

อ.ชลธิมา

2.2.รับน้องใหม่ 
 สานสายใยรั้ว
ร่มสัก
กลุ่มเป้าหมาย 
 450 คน 1)
นักศึกษา 
จํานวน 409 คน
2)อาจารย์และ
เจ้าหน้าที่ 41 
คน

ส.ค.-60 0 0 0 30,000

1) ค่าอาหาร 450 คน*
50บ.*1มื้อ 22,500 บาท
 2) ค่าวัสดุ 4,500 บาท 
3) ค่ายานพาหนะ  
3,000 บาท         

30,000

อ.ดลฤดี

2.3 พี่อําลา  
น้องอาลัย  
กลุ่มเป้าหมาย 
 450 คน 1)
นักศึกษา 
จํานวน 409 คน
2)อาจารย์และ
เจ้าหน้าที่ 41 
คน

พ.ค.-60 0 0 35,000 0

1) ค่าอาหาร 450 คน*
50บ.*1มื้อ 22,500 บาท
 2) ค่าวัสดุ 5,500 บาท 
3)  ค่าเวทีและเครื่อง
เสียง 7,000 บาท         
  

0 35,000 0

อ.ดลฤดี

โครงการส่งเสริม
สัมพันธภาพที่ดีจัด
ขึ้นเพื่อให้
นักศึกษาอาจารย์
และเจ้าหน้าที่ ได้
ออกกําลังกาย ใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ สร้าง
ความรักความ
สามัคคี เสริมสร้าง
สุขภาพให้แข็งแรง 
 และส่งเสริม
พฤติกรรม
คุณธรรม
จริยธรรมที่
ต้องการส่งเสริม
ให้นักศึกษา 
ส่งเสริมการเรียนรู้
ตามกรอบ TQF
และพัฒนา
ศักยภาพทักษะ
การเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 
และอัตลักษณ์ของ
นักศึกษา

1. เพื่อสาน
ความสัมพันธ์อัน
ดีระหว่างอาจารย์
 เจ้าหน้าที่และ
นักศึกษา   
2. ความพึงพอใจ
ต่อการเข้าร่วม
โครงการ

1. ร้อยละผู้เข้าร่วม
โครงการ      
2. คะแนนเฉลี่ย
การส่งเสริมการ
เรียนรู้ตามกรอบ 
TQFและพัฒนา
ศักยภาพทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่
 21 และอัตลักษณ์
ของนักศึกษา      
3. คะแนนความ
พึงพอใจ
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ

โครงการ/
กิจกรรม

หลักการและ
เหตุผล

วัตถุประสงค์
โครงการ

ตัวชี้ความสําเร็จ
ของโครงการ

เป้าหมาย
ความสําเร็จของ

โครงการ

ระยะเวลา
ดําเนิน
การ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส

รายการ
หมวดเงิน

3.โครงการ
พัฒนาบัณฑิตที่
พึงประสงค์
ผ่านกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย 
 403 คน 
1)นักศึกษา 
จํานวน 403 คน

การพัฒนา
นักศึกษาให้
คุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึง
ประสงค์
จําเป็นต้องมีการ
จัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่
ครบถ้วน ซึ่งการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา
ของสํานักงาน
คณะกรรมการ
อุดมศึกษา(สกอ.) 
ได้กําหนดการ
พัฒนา
คุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึง
ประสงค์ 5ด้าน 
ทางวิทยาลัยจึง
ให้นศ.จัดตั้งชมรม
 ทั้ง5 ด้านขึ้น

1.เพื่อเสริมสร้าง
ทักษะการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ
ของนักศึกษา
2.เพื่อส่งเสริมคุณ
ลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค์
3. เพื่อส่งเสริม
สมรรถนะรายชั้น
ปีในด้านการ
เข้าถึงบุคคล การ
ทํางานเป็นทีม
การควบคุม
อารมณ์ การ
ป้องกันความ
เจ็บป่วย  

1. มีการส่งเสริมให้
นักศึกษานําความรู้
ด้านประกัน
คุณภาพการศึกษา
ไปใช้ในกิจกรรมที่
ดําเนินการโดย
นักศึกษาทั้ง 5 
ประเภท 
2. ร้อยละผู้เข้าร่วม
โครงการ      
3. คะแนนเฉลี่ย
การส่งเสริมการ
เรียนรู้ตามกรอบ 
TQFและพัฒนา
ศักยภาพทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่
 21 และอัตลักษณ์
ของนักศึกษา      
4. คะแนนความ
พึงพอใจ

1. โครงการที่
ดําเนินการโดย
นักศึกษาครบทั้ง
 5 ประเภท  

 
2.≥ 80    
  
3.≥  3.51    

4.≥  3.51

ต.ค.- ธ.ค.
ม.ค.- มี.ค.
เม.ย.-มิ.ย. 25,000 50,000 25,000 0

1)ค่าบรรยาย จํานวน 14
 ชั่วโมง ๆ ละ 400 บาท 
เป็นเงิน 5,600 บาท 
2)ค่าวัสดุ 81,400 บาท 
3)ค่าเวที 7,000 บาท 
4)ค่าเดินทาง 6,000 บาท

0 100,000 0

อ.นันทิกา
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ

โครงการ/
กิจกรรม

หลักการและ
เหตุผล

วัตถุประสงค์
โครงการ

ตัวชี้ความสําเร็จ
ของโครงการ

เป้าหมาย
ความสําเร็จของ

โครงการ

ระยะเวลา
ดําเนิน
การ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส

รายการ
หมวดเงิน

4. โครงการ
ส่งเสริม
กิจกรรมภาคี
เครือข่าย
4.1 หมวกขาว
สัมพันธ์
กลุ่มเป้าหมาย 
 52 คน 
1)นักศึกษา 
จํานวน 50 คน  
2) อาจารย์ 2 
คน

เพื่อเชื่อม
ความสัมพันธ์อันดี
และสร้าง
เครือข่ายพยาบาล
ที่เข้มแข็งใน
อนาคต รวมทั้ง
การพัฒนา
คุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึง
ประสงค์ ทําให้
นักศึกษา มีโอกาส
ฝึกฝนการทํางาน
ร่วมกันเป็นทีม 
เกิดการช่วยเหลือ
เกื้อกูลกัน และ
การบําเพ็ญ
ประโยชน์แก่สังคม
ในรูปแบบ
เครือข่ายองค์กร
นักศึกษา

1. เพื่อเสริมสร้าง
ทักษะการคิด
อย่างมี
วิจารณญาณของ
นักศึกษา      
2. เพื่อพัฒนา
ทักษะการทํางาน
เป็นทีม

1. ร้อยละผู้เข้าร่วม
โครงการ       
2. คะแนนเฉลี่ย
การส่งเสริมการ
เรียนรู้ตามกรอบ 
TQFและพัฒนา
ศักยภาพทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่
 21 และอัตลักษณ์
ของนักศึกษา       
3. คะแนนความ
พึงพอใจ

1.≥ 80    
 
2.≥  3.51    

3.≥  3.51 ม.ค.-60 0 63,000 0 0

1) ค่าสมทบลงทะเบียน 
15,000 บาท 
2) ค่าที่พักนศ.คนละ 50
 บ/คืน จํานวน 2 คืน 
5,000 บาท  
3) ค่าที่พักอาจารย์ ห้อง
ละ 1200บ/คืน จํานวน 2
 คืน 2,400 บาท
4) ค่ายานพาหนะ 
36,000 บาท 
5)  ค่าวัสดุ 4,600 บาท

0 63,000 0

อ.ดลฤดี

4.2 พัฒนาอัต
ลักษณ์บัณฑิต
ร่วมกับ 3
สถาบันพยาบาล
เครือข่าย
ภาคเหนือ 
กลุ่มเป้าหมาย 
105 คน 
1)นักศึกษา  
100 คน  
2) อาจารย์ 5 
คน

ธค.59
40,000 0 0 0

1 ) ค่าวัสดุ  5,000 บาท
2) ค่าอาหารว่าง จํานวน
 100 คน * 20บาท* 5 
มื้อ 10,000 บาท     
3)ค่าอาหาร จํานวน 100
 คน * 50 บาท*4 มื้อ 
เป็นเงิน 20,000 บาท    
 4) ค่ายานพาหนะ 
5,000 บาท  

0 40,000 0

อ.ชลธิมา
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ

โครงการ/
กิจกรรม

หลักการและ
เหตุผล

วัตถุประสงค์
โครงการ

ตัวชี้ความสําเร็จ
ของโครงการ

เป้าหมาย
ความสําเร็จของ

โครงการ

ระยะเวลา
ดําเนิน
การ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส

รายการ
หมวดเงิน

4.3 โครงการ
ประชุมวิชาการ
นักศึกษาเครือ
ค่ายภาคเหนือ
เพื่อพัฒนา
ทักษะการ
เรียนรู้ใน
ศตวรรษที่21 
กลุ่มเป้าหมาย 
170 คน 
1)นักศึกษา 
จํานวน 150 คน
2)อาจารย์และ
เจ้าหน้าที่ 20 
คน

ก.พ. 60 250,000 0 0 0

 1) ค่าฝึกสอนกีฬาและ
การแสดง 24,000   บาท
2) ค่าที่พักนศ.150 คน 
คนละ 100 บ/คืน 
จํานวน 2 คืน 30,000 
บาท  
3) ค่าที่พักอาจารย์ 10
ห้องละ 1500บ/คืน 
จํานวน 2 คืน 30,000 
บาท
4) ค่ายานพาหนะ 
120,000 บาท    
5)ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์
เจ้าหน้าที่ 10,400บาท 
6) ค่าน้ํามันเชื้อเพลงิ 
10,000 บาท            
7) ค่าวัสดุ 25,600 บาท 
        

0 250,000 0

อ.ดลฤดี

4.4 พัฒนาอัต
ลักษณ์บัณฑิต 
ร่วมกับสถาบัน
เครือข่าย
อุดมศึกษา

ตุลาคม 59
 – กันยายน

 60 5,000 5,000 10,000 10,000

1) ค่าเบี้ยเลี้ยง 8,000 
บาท 
2) ค่าที่พัก 15,000 บาท 
3) ค่าวัสดุ 2,000 บาท   
4) ค่ายานพาหนะ 5,000
 บาท

30,000

อ.ชลธิมา



หน้าที่

แผนงานประจ าฝ่ายประกันคุณภาพ 1,921,800 100.00 1,321,800 100.00 600,000 100.00 0 11 ค/25 ก 70

    งานประกนัคุณภาพการศึกษา 
บริหารความเส่ียง 194,820 10.14 194,820 14.74 0 0.00 0 2 ค 17 ก

71

    งานเทคโนโลยทีางการศึกษา 600,000 31.22 0 0.00 600,000 0 2 ค
76

    งานพฒันาทรัพยากรบุคคล 1,126,980 58.64 1,126,980 85.26 0 0.00 0 7 ค 8 ก 77

ฝ่าย/งาน
รายได้

รอ้ยละ
งบรายได้

สรุปงบแผนประจ าฝ่ายประกันคุณภาพ

งบประมาณทัง้ปี
(อุดหนุน+รายได)้

รอ้ยละ
งบประมาณ

ทัง้หมด

อุดหนุน
รอ้ยละ

งบอุดหนุน งบอ่ืนๆ
จ านวน
โครงการ
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ
1.โครงการ
ยกระดับ
คุณภาพการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 
1.1 กิจกรรม
การทบทวน
ระบบและกลไก
การประกัน
คุณภาพภายใน
ปีการศึกษา2560

การประกันคุณภาพ
การศึกษามีความสําคัญต่อ
การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของ
สถาบันการศึกษาที่ต้องมี
การดําเนินการสู่การทํางาน
ประจําและเป็น
หลักประกันคุณภาพให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียมั่นใจว่า
บัณฑิตของ
สถาบันการศึกษามีคุณภาพ

1.เพื่อให้การ
ดําเนินงานประกัน
คุณภาพเป็นไป
ตามระบบและ
กลไกที่กําหนดไว้  
        2. เพื่อนํา
ผลการประเมนิ
คุณภาพภายในมา
ปรับปรุงแก้ไข
อย่างต่อเนื่อง

1. ร้อยละ
ขั้นตอนตาม
ระบบและ
กลไกการ
ประกัน
คุณภาพมีการ
ดําเนินการ
2. ร้อยละของ
ฝ่ายที่มีผลการ
ประเมิน
คุณภาพภายใน
 > 3.78

1. > 95 %    
 2. 100 %

ต.ค.59-ก.ย.
60

อ.พร บุญมี
 อ.ณัติพร 
อุ้นด้วง     
 อ. บําเพ็ญ
 คําดี

1.2 กิจกรรม
จัดทําแผน 
วิพากษ์แผน
และติดตาม
แผนปรับปรุง
แก้ไข 
(Improvement 
Plan)

14 ต.ค59
15 ก.พ59
14 มิ.ย59

800 800 800 0

1. ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มมื้อละ 20 
บาท/คน จํานวน 40 
คน รวม 800 บาท/
ครั้งจํานวน 3 ครั้งรวม
 2,400 บาท

2,400 0 0

1.3 กิจกรรม
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการการ
พัฒนาตัวบ่งชี้
คุณภาพภายใน
ระดับหน่วยงาน
ย่อยและระดับ
ฝ่าย

20 -21 ต.ค59 4,200 0 0 0

1. ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มมื้อละ 20 
บาท/คน จํานวน 80 
คน รวม 1600บาท/
ครั้งจํานวน 2 ครั้งรวม
 3,200 บาท
2. ค่าจ้างเหมาถ่าย
เอกสาร 1,000 บาท

4,200 0 0

 แผนงานฝ่ายประกันคุณภาพ
PI1  คะแนนผลการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน (เป้าหมาย > 3.78 )

PI 2 คะแนนผลการประเมินการบริหารจัดการด้านการดําเนินการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน (เป้าหมาย 1 คะแนน)
โครงการ/
กิจกรรม/

กลุ่มเป้าหมาย

หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ตัวชี้
ความสําเร็จ

เป้าหมาย
ความสําเร็จ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส รายการ หมวดงบประมาณ
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ

โครงการ/
กิจกรรม/

กลุ่มเป้าหมาย

หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ตัวชี้
ความสําเร็จ

เป้าหมาย
ความสําเร็จ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส รายการ หมวดงบประมาณ

1.4 กิจกรรม
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการการ
ทบทวนและ
ปรับปรุงระบบ
กลไก การ
วิพากษ์และการ
ติดตามผลการ
นําระบบและ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ

26 ต.ค59
9 พ.ย 59
17 พ.ค59

1,600 1,600 1,600 0

1. ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มมื้อละ 20
บาท/คน จํานวน 80 
คน รวม 1600บาท/
ครั้ง จํานวน 3 ครั้งรวม
 4,800 บาท

4,800 0 0

1.5 กิจกรรม
การจัดทําคู่มือ
ประกันคุณภาพ
ภายในปี
การศึกษา 2560

14 พ.ย 59 3,000 0 0 0

1. ค่าจ้างเหมาถ่าย
เอกสารเข้าเล่ม 3,000
 บาท

3,000 0 0

1.6 กิจกรรม
การประชุมเชิง
ปฏิบัติการการ
จัดทํา SAR 0 
และติดตามการ
จัดทํา SAR ปี
การศึกษา 2560

9 พ.ย 59
17 ก.พ 59 3,800 0 800 0

1. ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มมื้อละ 20 
บาท/คน จํานวน 40 
คน รวม 800 บาท/
ครั้งจํานวน 2 ครั้งรวม
ทั้งหมด 1,600 บาท 
2.ค่าวัสดุ 3000 บาท

4,600 0 0
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ

โครงการ/
กิจกรรม/

กลุ่มเป้าหมาย

หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ตัวชี้
ความสําเร็จ

เป้าหมาย
ความสําเร็จ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส รายการ หมวดงบประมาณ

1.7 กิจกรรม
การประชุมคณะ
กรรม การ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาของ
สถาบัน

15 พ.ค 59
17 ม.ค 60 4,500 0 4,500 0

1. ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มมื้อละ 20 
บาท/คน จํานวน 20 
คน รวม 400 บาท/
ครั้งจํานวน 2 ครั้งรวม
 800 บาท 
2. ค่าอาหารกลางวัน
จํานวน 80 บาท/คน/
มื้อ จํานวน 20 คน 
จํานวน 2 มื้อ จํานวน 
3,200 บาท
3. ค่าเดินทาง
คณะกรรมการ จํานวน
 3,000 บาท 
4. ค่าวัสดุจํานวน 
2,000 บาท

9,000

1.8 กิจกรรม
การติดตามและ
ตรวจสอบ
คุณภาพระดับ
ฝ่าย

20 ธ.ค 59
17 พ.ค.60 0 1,050 1,050 0

1. ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มมื้อละ 20 
บาท/คน จํานวน 40 
คน รวม 800บาท/ครั้ง
 จํานวน 2 ครั้งรวม 
1,600 บาท 
3. ค่าจ้างเหมาบริการ
ถ่ายเอกสาร 500 บาท

2,100 0 0
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ

โครงการ/
กิจกรรม/

กลุ่มเป้าหมาย

หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ตัวชี้
ความสําเร็จ

เป้าหมาย
ความสําเร็จ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส รายการ หมวดงบประมาณ

1.9 กิจกรรม
การประเมิน
คุณภาพภายใน
ระดับฝ่ายปี
การศึกษา 2560
 โดยผู้ประเมิน
ภายในเครือข่าย

14-15 ก.พ 
60 0 26,800 0 0

1. ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มมื้อละ 20 
บาท/คน จํานวน 40 
คน รวม 800บาท/ครั้ง 
จํานวน 2 ครั้งรวม 
1600 บาท 
2.ค่าอาหารกลางวัน 80
 บาท/มื้อ/คน จํานวน 
40 คน จํานวน 1 มื้อ 
รวม 3,200 บาท  
3. ค่าจ้างเหมาบริการ
ถ่ายเอกสาร 1,000 
บาท 
4. ค่าเดินทางผู้ประเมิน
 5,000 บาท 
5. ค่าที่พัก1500 บาท/
ห้อง/วัน จํานวน 2 ห้อง
 3,000 บาท 
6.ค่าตอบแทนผู้ประเมิน
 10,000  บาท  
7. ค่าวัสดุ 3000 บาท

26,800 0 0

1.10 กิจกรรม
ประเมิน
คุณภาพภายใน
คณะกรรมการ
ประเมินภายใน
ของวิทยาลัยปี
การศึกษา 2560

20-21 มิ.ย 60 0 0 9,000 0

1. ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มมื้อละ 20 
บาท/คน จํานวน 40 
คน รวม 800บาท 
2.ค่าอาหารกลางวัน 80
 บาท/มื้อ/คน จํานวน 
40  รวม 3,200 บาท  
3. ค่าจ้างเหมาบริการ
ถ่ายเอกสาร 2,000 
บาท 
4. ค่าวัสดุ 3000 บาท

9,000
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ

โครงการ/
กิจกรรม/

กลุ่มเป้าหมาย

หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ตัวชี้
ความสําเร็จ

เป้าหมาย
ความสําเร็จ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส รายการ หมวดงบประมาณ

1.11 กิจกรรม
การประเมิน
คุณภาพภายใน
โดย
คณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
และจาก สบช. 
ปีการศึกษา 
2560

26-27 ก.ค 60 0 0 0 74,600

1. ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มมื้อละ 20 
บาท/คน จํานวน 80 
คน รวม 1,600 บาท/
ครั้งจํานวน 4 ครั้งรวม 
6,400 บาท 
2. ค่าอาหารกลางวัน
จํานวน 80 บาท/คน/
มื้อ จํานวน 80 คน 
จํานวน 3 มื้อ จํานวน 
19,200  บาท
3. ค่าเดินทางวิทยากร 
จํานวน 7,000 
4. ค่าที่พักวิทยากร 
1,500 บาท/คืน/ห้อง 
จํานวน 3 ห้อง จํานวน 
2 คืน จํานวน 9,000 
บาท 
5.ค่าตอบแทนวิทยากร 
27,000 บาท
6.ค่าวัสดุจํานวน 3,000
 7.ค่าจ้างเหมาถ่าย
เอกสารเข้าเล่ม 3,000 

74,600 0 0

1.12 กิจกรรม
ให้ความรู้และ
ทักษะประกัน
คุณภาพแก
นักศึกษา

1,500 0 1,500 0

1.ค่าวัสดุ จํานวน 
2,000 บาท 
2.ค่าจ้างเหมาบริการ
ถ่ายเอกสาร 1,000 บาท

3,000

1.13 กิจกรรม
จัดทํารายงาน
ประจําปี
งบประมาณ 
2559

25,000 0 0 0 25,000

44,400 30,250 19,250 74,600 168,500รวม
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ

โครงการ/
กิจกรรม/

กลุ่มเป้าหมาย

หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ตัวชี้
ความสําเร็จ

เป้าหมาย
ความสําเร็จ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส รายการ หมวดงบประมาณ

2.โครงการ
ยกระดับ
คุณภาพการ
บริหารความ
เสี่ยงทั่วทั้ง
องค์กร

1. > 80 %

ต.ค.59-ก.ย.
60

อ.พร บุญมี
 อ.ณัติพร 
อุ้นด้วง     
 อ. บําเพ็ญ
 คําดี

2.1 กิจกรรม
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการการ
การจัดทําแผน /
วิพากษ์/ติดตาม
ประเมินผลการ
บริหารความ
เสี่ยงระดับ
วิทยาลัย

240 0 240 240

1. ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มมื้อละ 20 
บาท/คน จํานวน 12 
คน รวม 240 บาท/
ครั้งจํานวน 3 ครั้งรวม
ทั้งหมด 720 บาท

720 0 0

2.2 กิจกรรม
ซักซ้อมแผน
อัคคีภัยและ
แผ่นดินไหว

0 0 12,800 0

1. ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มอาจารย์และ
เจ้าหน้าที่มื้อละ 20 
บาท/คน จํานวน 90 
คน รวม 1,800 บาท/
ครั้ง
2.ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มนักศึกษามื้อ
ละ 20 บาท/คน 
จํานวน 400 คน 
จํานวน 8,000 บาท 
3.ค่าวัสดุ  3,000 บาท
 รวมทั้งหมด 23,150 
บาท

12,800 0 0

การบริหารความเสี่ยงเป็น
เครื่องมือของการบริหาร
จัดการเพื่อลดโอกาสและ
ผลกระทบของความเสี่ยงที่
ผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
ขององค์กรและให้การ
ดําเนินงานในทุกหน่วยงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

1.เพื่อให้ดําเนิน
ตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงที่เป็น
ผลมาจากการ
วิเคราะห์และระบุ
ปัจจัยเสี่ยงที่เกิด
จากปัจจัย
ภายนอกและ
ปัจจัยที่ควบคุม
ไม่ได้ที่ส่งผล
กระทบต่อการ
ดําเนินงานตาม
พันธกิจของ
วิทยาลัยและให้
ระดับความเสี่ยง
ลดลงจากเดิม

1.ร้อยละของ
รายการความ
เสี่ยงระดับ
วิทยาลัยมีการ
ดําเนินการ
ตามแผนและ
ระดับความ
เสี่ยงลดลงจาก
เดิม
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ

โครงการ/
กิจกรรม/

กลุ่มเป้าหมาย

หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ตัวชี้
ความสําเร็จ

เป้าหมาย
ความสําเร็จ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส รายการ หมวดงบประมาณ

2.3กิจกรรม
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการการ
จัดทําแผน
บริหารความ
เสี่ยงวิพากษ์/
ติดตาม
ประเมินผลการ
บริหารความ
เสี่ยงระดับฝ่าย

2.เพื่อให้ทุกฝ่ายมี
การดําเนินการ
บริหารความเสี่ยงที่
เป็นผลจากการ
วิเคราะห์ปัจจัย
ภายในและปัจจัย
ที่ควบคุมไม่ได้ที่
ส่งผลกระทบต่อ
การดําเนินงาน
ของฝ่าย

2.จํานวนฝ่าย
งานตาม
โครงสร้างมี
การ
ดําเนินการ
บริหารความ
เสี่ยงตาม
ระบบและ
กลไกที่กําหนด

2. จํานวน 5 
ฝ่าย

25ต.ค.59
28 มี.ค..60
11 ก.ค 60

500 0 500 1,500

1. ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มอาจารย์และ
เจ้าหน้าที่มื้อละ 20 
บาท/คน จํานวน  25 
คน รวม 500 บาท/ครั้ง
 จํานวน 3 ครั้ง รวม 
1,500
2.ค่าวัสดุ  500 บาท 
3.ค่าจ้างเหมาถ่าย
เอกสาร 500 บาท 
รวมทั้งหมด 5,700 บาท

2,500 0 0

2.4 กิจกรรม
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการการ
ควบคุมภายใน/
การวิพากษ์/
ติดตาม
ประเมินผลการ
ดําเนินงาน
ควบคุมภายใน
หน่วยงานย่อย

3.เพื่อให้ทุก
หน่วยงานมีการ
ดําเนินการ
ดําเนินงานควบคุม
ภายในเพื่อให้การ
ดําเนินงานใน
หน้าที่มี
ประสิทธิภาพ

3. ร้อยละของ
หน่วยงานย่อย
ตามโครงสร้าง
มีการ
ดําเนินการ
ควบคุมภายใน
ตามระบบและ
กลไกที่กําหนด

3. ร้อยละ 100

9 พ.ย 60
19 ก.ค 60 2,850 0 2,850 0

1. ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มอาจารย์และ
เจ้าหน้าที่มื้อละ 20 
บาท/คน จํานวน  80 
คน จํานวน 2 ครั้ง รวม
 3,200 บาท
2.ค่าวัสดุ  1,500 บาท
 3.ค่าจ้างเหมาถ่าย
เอกสาร 1,000 บาท 
รวมทั้งหมด 11,950 
บาท

5,700 0 0
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ

โครงการ/
กิจกรรม/

กลุ่มเป้าหมาย

หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ตัวชี้
ความสําเร็จ

เป้าหมาย
ความสําเร็จ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส รายการ หมวดงบประมาณ

2.5 กิจกรรม
การจัดการขยะ

วิทยาลัยเป็นชุมชนที่อยู่ใน
เขตชุมชนบ้านต๋อมซึ่งเป็น
ชุมชนเป้าหมายของ
การพํฒนาความเข้มแข็ง
ของชุมชนซึ่งมีปัญหาเรื่อง
ปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้น จาก
การประชุมผู้นําชุมชนของ
ตําบลบ้านต๋อมมีความ
ต้องการให้วิทยาลัยฯ 
ดําเนินการจัดการขยะให้
ครบวงจรและ ลดปริมาณ
ขยะในชุมชนตําบลบ้านต๋อม
 ทางวิทยาลัยตระหนักใน
ปัญหาจึงมีการดําเนินการ
พัฒนาความเข้มแข็งของ
ชุมชนเป้าหมายในวิทยาลัย
ฯและนักศึกษาเป็น
กลุ่มเป้าหมายในการพัฒนา

1.เพื่อพัฒนาแกน
นํานักศึกษาให้มี
ความสามารถใน
การจัดการขยะ
2.เพื่อสร้างการมี
ส่วนร่วมของ
อาจารย์ เจ้าหน้าที่
 และนักศึกษา ใน
การจัดการขยะ

1.จํานวน
นักศึกษาที่
ได้รับการ
พัฒนามี
ความสามารถ
ในการจัดการ
ขยะ  
2.มูลค่าจาก
การจัดการขยะ
เพิ่มขึ้น
3.ปริมาณขยะ
ลดลงจากเดิม
4.ร้อยละของ
อาจารย์ที่มี
ส่วนร่วมใน
การจัดการขยะ

1. 20 คน

2. มากกว่า 
5000 บาท

3.ลดลงร้อย
ละ50
4.มากกว่า
ร้อยละ 5

2 พ.ย59
7 ธ.ค59
1 มี.ค60
7 มิ.ย60
6 ก.ย60

4,600 0 0 0

1. ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มอาจารย์และ
เจ้าหน้าที่มื้อละ 20 
บาท/คน จํานวน  80 
คน รวม 1,600 บาท/
ครั้ง
2. ค่าวัสดุ  3,000 บาท
  รวมทั้งหมด 4600  
บาท

4,600 0 0

2.6 กิจกรรม
ฟื้นฟู ความรู้ 
patient safety

ความปลอดภัยของผู้ป่วย
เป็นเป้าหมายของการ
บริการพยาบาลและ การ
ฝึกปฏิบัติของนักศึกษาซึ่ง
ในระบบริการจะมีการ
เปลี่ยนแปลงและมีการ
พัฒนาแนวปฏิบัติที่ป้องกัน
การเกิดความผิดผลาดได้
ตลอดเวลา

1.เพื่อให้อาจารย์มี
ความรู้ ความ
เข้าใจในเรื่อง
ความปลอดภัย
ของผู้ป่วย
2.เพื่อให้อาจารย์
นําความรู้ไปบูรณา
การกับการจัดการ
เรียนการสอน

1.ร้อยละ
อาจารย์ที่เข้า
รับการฟื้นฟู
ความรู้
2.ร้อยละของ
รายววิชาการ
พยาบาลมี
การบูรณาการ
ด้านความ
ปลอดภัยผู้ป่วย

1.มากกว่า
หรือเท่ากับ
ร้อยละ 80

2.มากกว่า
หรือเท่ากับ
ร้อยละ 80

19 ก.ค 60 0 0 13,700 0

1.ค่าอาหารว่าง 20 
บาท* 40 คน* 2 ครั้ง=
1,600 บาท
2.ค่าตอบแทนวิทยากร
 600*6 =3600 บาท
3.ค่าที่พักวิทยากร=
1500 บาท
4.ค่าเดินทางวิทยากร
= 800 บาท
5.ค่าอาหาร 80*40 =
3200 บาท
6.ค่าวัสดุและเหมาจ่าย
ถ่ายเอกสาร 3000 บาท

13,700 0 0

8,190 0 16,390 1,740 26,320

52,590 30,250 35,640 76,340 194,820

รวม

รวมทั้งหมด
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ
1.โครงการ
พัฒนา/
ปรับปรุง
โครงสร้าง
พื้นฐานทางด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

การเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ตที่มี
ประสิทธิภาพและ
ปลอดภัย 
จําเป็นต้องมี
โครงสร้างพื้นฐาน
ทางด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศที่
จําเป็นในการ
รองรับการใช้งาน

1.เพื่อจ้างเหมา
บริการระบบ
อินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง 1 ปี
2.เพื่อจ้างเหมา
บริการบํารุงรักษา
ระบบป้องกัน
ความปลอดภัย
และพิสูจน์ตัวตน 1
 ปี
3.เพื่อจดัซื้อ
โปรแกรมป้องกัน
ไวรัส 1 ปี

มีโครงสร้าง
พื้นฐานทางด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ ที่
รองรับการ
เชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ต
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
และปลอดภัย

1.มีระบบ
อินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง 1 ปี
2.มีระบบ
ป้องกันความ
ปลอดภัยและ
พิสูจน์ตัวตน 1 ปี
3.มีโปรแกรม
ป้องกันไวรัส 1 ปี

ต.ค.59-
ก.ย.60

265,000 75,000 75,000 75,000

1.การจ้างเหมาบริการ
ระบบอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง 1 ป ี
(300,000)
2.การจ้างเหมาบริการ
บํารุงรักษาระบบ
ป้องกันความปลอดภัย
และพิสูจน์ตัวตน 1 ปี 
(120,000)
3.การจัดซื้อโปรแกรม
ป้องกันไวรัส 1 ปี 
(70,000)

0     490,000 0

อ.สุทธินี 
มหามิตร 
วงค์แสน

2.โครงการ
บํารุงรักษา
ระบบ
คอมพิวเตอร์
และ
โสตทัศนูปกรณ์

ระบบคอมพิวเตอร์
และ
โสตทัศนูปกรณ์ 
ชํารุดและ
หมดอายุการใช้งาน

เพื่อจัดหาทดแทน/
ซ่อมบํารุงระบบ
คอมพิวเตอร์และ
โสตทัศนูปกรณ์ ที่
ชํารุดและหมดอายุ
การใช้งาน

มีระบบ
คอมพิวเตอร์
และ
โสตทัศนูปกรณ์
ที่พร้อมใช้งาน

มีการจัดหา
ทดแทน/ซ่อม
บํารุงระบบ
คอมพิวเตอร์และ
โสตทัศนูปกรณ์ 
ที่ชํารุดและ
หมดอายุการใช้
งาน

ต.ค.59-
ก.ย.60

         -      35,000    35,000    40,000

การจัดหาทดแทน/
ซ่อมบํารุงระบบ
คอมพิวเตอร์และ
โสตทัศนูปกรณ์ ที่
ชํารุดและหมดอายุการ
ใช้งาน 0     110,000 0

อ.สุทธินี 
มหามิตร 
วงค์แสน

265,000 110,000 110,000 115,000 600,000รวมงบประมาณ

 แผนงานกลุ่มพัฒนาคุณภาพ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
PI มีโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่รองรับการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย (เป้าหมาย มีครบตามมาตรฐาน IT)

PI จํานวนอุบัติการณ์ความไม่พร้อมใช้งาน ของระบบคอมพิวเตอร์และโสตทัศนูปกรณ์ ( ≤ 1 ครั้ง)
โครงการ/
กิจกรรม/

กลุ่มเป้าหมาย

หลักการและ
เหตุผล

วัตถุประสงค์ ตัวชี้ความสําเร็จ เป้าหมาย
ความสําเร็จ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส รายการ หมวดงบประมาณ
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1 2 3 4

1. โครงการ
ปฐมนิเทศ
อาจารย์ประจํา 
 อาจารย์ประจํา
หลักสูตร  และ
บุคลาการสาย
สนับสนุน

อาจารย์และ
บุคลากรสาย
สนับสนุบที่กลับ
จากลาศึกษาต่อ 
รับย้ายจาก
หน่วยงานอื่น 
และและอาจารย์
และบุคลากรใหม่ 
นับว่าเป็น
ทรัพยากรบุคคลที่
สําคัญยิ่ง การเริ่ม
ทํางานใหม่ 
จําเป็นต้องปรับตัว
ให้ทํางานอย่างมี
ประสิทธิภาพใน
องค์กรใหม่ 
วิทยาลัยฯจึงได้ให้
ความ สําคัญ   ใน
การให้เตรียม
ความพร้อมทั้ง
ด้านการบริหาร
จัดการขององค์กร
 หน้าที่ตามพันธ
กิจขององค์กร

1.เพื่อพัฒนา
ทักษะการ
ปฏิบัติการ
พยาบาล
2.เพื่อเตรียม
ความพร้อมใน
การเป็นอาจารย์
พยาบาล
3.  เพื่อเตรียม
ความพร้อมใน
การเป็นอาจารย์
ประจําหลักสูตร 
4 . เพื่อเตรียม
ความพร้อมใน
การปฏิบัติงาน
ของสายสนับสนุน

1. ร้อยละความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการมีระดับดีขึ้นไป
2. ระดับความพึง
พอใจจากอาจารย์พี่
เลี้ยง 
3. ระดับความพึง
พอใจจากหัวหน้างาน
และผู้เกี่ยวข้อง

1. ร้อยละ 80

2. มากกว่า 
3.51   

3. มากกว่า 3.51

ต.ค59-ก.ย
 60

0 0 0 0

ไม่ใช้งบประมาณ

0 0 0

งานบริหาร
และพัฒนา
บุคลากร

แผนงานประจํา แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

PI ร้อยละของตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลบรรลุตามเป้าหมาย (มากกว่าร้อยละ 95)
โครงการ/
กิจกรรม

หลักการและ
เหตุผล

วัตถุประสงค์ ตัวชี้ความสําเร็จ เป้าหมาย
ความสําเร็จ

ระยะเวลา
ดําเนิน
การ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน

แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ผู้รับผิด
ชอบ

ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส
รายการ อุดหนุน รายได้ อื่นๆ
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1 2 3 4

โครงการ/
กิจกรรม

หลักการและ
เหตุผล

วัตถุประสงค์ ตัวชี้ความสําเร็จ เป้าหมาย
ความสําเร็จ

ระยะเวลา
ดําเนิน
การ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบ

ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส
รายการ อุดหนุน รายได้ อื่นๆ

2.โครงการ
สนับสนุนการ
ไปพัฒนา
ศักยภาพตาม
สมรรถนะของ
อาจารย์ประจํา
หลักสูตร

อาจารย์ประจํา
หลักสูตรต้องมี
ความรู้ในการ
บริหารจัดการ
หลักสูตรและ
พัฒนาหลักสูตร
ให้ทันสมัยทันกับ
การเปลี่ยนแปลง
และมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องจึงมี
ความจําเป็นที่ต้อง
เร่งรัดให้อาจารย์มี
องค์ความรู้เหล่านี้

เพื่อพัฒนา
ความรู้
ความสามารถ
เกี่ยวกับการ
บริหารหลักสูตร
ของอาจารย์
ประจําหลักสูตร

ร้อยละอาจารย์
ประจําหลักสูตรได้รับ
การพัฒนาสมรรถนะ
ครบทุกหน้าที่

ร้อยละ 100 ต.ค59-ก.ย
 60

9,500 9500 8,000 8,000

1.กําหนดเพิ่มเติมจากงบ
การพัฒนาตนเองคนละ 
5000 บาท/คน*7 คน=
35000 บาท

35,000 0 0

งานบริหาร
และพัฒนา
บุคลากร

3.โครงการ
สนับสนุนการ
ไปพัฒนา
ศักยภาพตาม
สมรรถนะของ
อาจารย์และ
ข้าราชการ

อาจารย์และ
ข้าราชการ  จะ
ทํางานให้มี
ประสิทธิภาพและ
มีคุณภาพเพื่อ
พัฒนาองค์กรให้
ก้าวทันต่อพันธกิจ
ขององค์กร  ควร
ได้รับการพัฒนา
ในด้านวิชาการ 
วิชาชีพและ
พัฒนาการทํางาน
ของตนเอง ทั้ง
ภายในและ
ภายนอกองค์กร

1.เพื่อพัฒนา
ความรู้
ความสามารถทาง
วิชาการ  วิชาชีพ
ของอาจารย์ 
(10000 x 43 คน)
2.เพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะและ
ประสิทธิภาพการ
ทํางานของ
บุคลากรสาย
สนับสนุน 
(ข้าราชการ 5 x 
8000 )

1.ร้อยละอาจารย์และ
ข้าราชการที่ไปพัฒนา
ตนเองตามแผน
2..ร้อยละอาจารย์และ
ข้าราชการที่ไปพัฒนา
ตนเองนําความรู้
ประสบการณ์มา
พัฒนางานเชิงประจักษ์

1.มากกว่า ร้อย
ละ 80

2.มากกว่า ร้อย
ละ 80

ต.ค59-ก.ย
 60

117,500 117,500 117,500 117,500

1.ค่าลงทะเบียน
2.ค่าพาหนะ
3.ค่าที่พัก

470,000 0 0

งานบริหาร
และพัฒนา
บุคลากร

3.สนับสนุน
อาจารย์ร่วม
ประชุมตาม
นโยบายส่วนกลาง

100,000 100,000 100,000 100,000 400,000 0 0
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1 2 3 4

โครงการ/
กิจกรรม

หลักการและ
เหตุผล

วัตถุประสงค์ ตัวชี้ความสําเร็จ เป้าหมาย
ความสําเร็จ

ระยะเวลา
ดําเนิน
การ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบ

ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส
รายการ อุดหนุน รายได้ อื่นๆ

4.โครงการ
จัดทําแผนการ
พัฒนาตนเอง
ของบุคลากร
ตามสมรรถนะ

การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
นับว่าเป็นหัวใจ
สําคัญของการ
เปลี่ยนแปลง  
การพัฒนา
ศักยภาพของ
บุคลากรนั้น
จะต้องมีการ
พัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องให้
สอดคล้องกับ Gap
 Competency

1.พัฒนาคู่มือ
สมรรถนะของ
บุคลากร
2.เพื่อให้
บุคลากรมีแผน
ในการพัฒนา
ตนเองตาม
สมรรถนะ

1. คู่มือสมรรถนะของ
บุคลากร
2.ร้อยละของบุคลากร
ที่ได้รับการพัฒนา
สมรรถนะหลักและ
สมรรถนะในหน้าที่
3.ร้อยละของบุคลากร
มีแผนพัฒนาบุตาม
Gap Competency

1. คู่มือ

2.ร้อยละ 100

3.ร้อยละ 100

ต.ค59-ก.ย
 60

4,780 0 0 0

1.ค่าอาหารว่าง 1 * 20 * 89
  คน  เป็นเงิน 1780 บาท
2.ค่าจัดทําเอกสารและวัสดุที่
ใช้ในการจัดประชุม/อบรม  
เป็น 3000  บาท

4,780 0 0

งานบริหาร
และพัฒนา
บุคลากร

5.โครงการ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้จากการ
ไปพัฒนาตนเอง
ของบุคลากร

วิทยาลัยได้มีการ
กําหนดให้
บุคลากรทุกคน
ของวิทยาลัยได้
สร้างองค์ความรู้
และนวัตกรรม
ด้านสุขภาพที่
สามารถนําสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างเป็น
รูปธรรมงาน
พัฒนาบุคลากร   
จึงได้จัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
และเผยแพร่
ความรู้ที่ได้รับจาก
การไปพัฒนา
ตนเองภายใน
วิทยาลัยใน
ลักษณะของการ
เล่าสู่กันฟัง และ
เสวนาวิชาการ

1. เพื่อเผยแพร่
องค์ความรู้
2. เพื่อเป็นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
3.เพื่อติดตาม
การนําความรู้
ประสบการณ์ไป
พัฒนางาน

1.ร้อยละของอาจารย์
ข้าราชการที่ไปพัฒนา
มีการนําองค์ความรู้
จากการไปพัฒนามา
เผยแพร่ 
2. ร้อยละของอาจารย์
ข้าราชการที่ไปพัฒนา
ตนเองมานําเสนอ
ความรู้ประสบการณื
การพัฒนางาน

1.มากกว่าร้อย
ละ 80

2 .มากกว่าร้อย
ละ 90

ต.ค59-ก.ย
 60

1,800 1,800 1,800 1,800

1.ค่าอาหารว่างครั้งละ   20 
บาท*30 คนบาทจํานวน 12 
 ครั้ง 

7,200 0 0

งานบริหาร
และพัฒนา
บุคลากร
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1 2 3 4

โครงการ/
กิจกรรม

หลักการและ
เหตุผล

วัตถุประสงค์ ตัวชี้ความสําเร็จ เป้าหมาย
ความสําเร็จ

ระยะเวลา
ดําเนิน
การ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบ

ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส
รายการ อุดหนุน รายได้ อื่นๆ

6. โครงการ
พัฒนาความ
เชี่ยวชาญด้าน
วิชาชีพ และ
เฉพาะด้าน  
พัฒนาภาษา 
และด้านภาวะ
ผู้นํา ของ
บุคลากร

ในศตวรรษที่ 21 
องค์กรที่ผลิต
บุคลากรเพื่อดูแล
ด้านสุขภาพ ใน
การจัดการเรียน
การสอน อาจารย์
และบุคลากรใน
องค์กรจําเป็นต้อง
พัฒนาตนเองให้มี
คุณภาพ และ
ประสิทธิภาพให้
ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 
องค์กรจึงต้อง
พัฒนาตนเองทั้ง
ด้านวิชาชีพ ภาวะ
ผู้นํา และภาษา ให้
เชี่ยวชาญมากขึ้น

1. เพื่อพัฒนา
บุคลากรให้
เชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางการพยาบาล
ระยะสั้น 
2. เพื่อพัฒนา
บุคลากรให้
เชี่ยวชาญเฉพาะ
ทาง
ภาษาอังกฤษ
ระยะสั้น   
3. เพื่อพัฒนา
บุคลากรให้มี
ภาวะผู้นํา

1.จํานวนอาจารย์
ได้รับการอบรม
หลักสูตรระยะสั้น
ทางการพยาบาล
2.จํานวนอาจารย์
ได้รับการอบรม
ภาษาอังกฤษ
3. .จํานวนอาจารย์
ได้รับการอบรม
หลักสูตรการบริหาร
จัดการระยะสั้น

1.จํานวน2 คน

2.จํานวน2 คน

3.จํานวน2 คน

1.การ
พยาบาล 4 
เดือน
2. 
ภาษาอังกฤ
ษ 7 สป.   
3.ผบต 
ผบก 5 สป

60,000 60,000 40,000 0

1) เฉพาะทางการพยาบาล  
ลงทะเบียน 40,000x2  คน 
2) ภาษาอังกฤษ1 คน
3) ผบก 40,000 บาท

160,000 0 0

อ.บัวบาน
อัญชลี/อ.
สมัยพร
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1 2 3 4

โครงการ/
กิจกรรม

หลักการและ
เหตุผล

วัตถุประสงค์ ตัวชี้ความสําเร็จ เป้าหมาย
ความสําเร็จ

ระยะเวลา
ดําเนิน
การ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบ

ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส
รายการ อุดหนุน รายได้ อื่นๆ

7.โครงการ
พัฒนา
สมรรถนะความ
เชี่ยงชาญของ
บุคลากรสาย
สนับสนุนให้มี
ความเชี่ยวชาญ
ในงาน

สมรรถนะการ
ทํางานของ
บุคลากรเป็น
ปัจจัยสําคัญต่อ
การทํางานให้มี
คุณภาพ อันจะมี
ผลต่อการพัฒนา
งานให้มี
ประสิทธิภาพ
ต่อไป

1.เพื่อพัฒนา
สมรรถนะที่
จําเป็นของสาย
สนับสนุนให้มี
ความเชี่ยวชาญ
ในงาน

1.จํานวนสาย
สนับสนุนที่ได้รับการ
พัฒนาสมรรถนะใน
หน้าที่และ สมรรถนะ
เฉพาะ
1.1เทคนิคการถ่ายภาพ
1.2เทคนิคการส่ง
หนังสือราชการ
1.3เทคนิคการจัดทํา
เอกสาร QA และการ 
สแกนหลักฐาน
1.4เทคนิคการจัดโต๊ะ
อาหาร
1.5เทคนิคการทํา
น้ํายาล้างมือ /น้ํายา
ล้างห้องน้ํา
1.6เทคนิคการทําน้ํา
หมัก/การจัดสวน
1.7เทคนิคการจัดทํา
สมรรถนะบุคลากร

 

1.1จํานวน 4คน

1.2 จํานวน 8คน
1.3จํานวน7 คน

1.4จํานวน8 คน

1.5จํานวน8คน

1.6จํานวน3คน

1.7จํานวน1คน

ต.ค59-ก.ย
 60

50,000 0 0 0

1.1ค่าอาหารอาหารว่าง120*8
คน=960
ค่าวิทยากร1200*6=7200 ค่า
น้ํามัน 2000ค่าจ้างเหมาถ่าย
เอกสาร500รวม =10660
1.2 ค่าอาหารว่าง20*10คน=
200วิทยากร600*3=1800 
1.3 ค่าอาหารอาหารว่าง120*
10คน*2=400
1.4ค่าอาหารอาหารว่าง120*
10คน=1200วิทยากร600*6*
2=7200ค่าวัสดุ= 2000 รวม 
10400 บาท
1.5ค่าอาหารว่าง20*10คน=
200วิทยากร600*3=1800ค่า
วัสดุ= 3000 รวม 5000 บาท
1.6ค่าวิทยากร600*6=3600
ค่าวัสดุ= 3000 น้ํามันเชื้อเพลิง
 2000 ค่าเบี้ยเลี้ยง 720 รวม 
9320 บาท
1.7ค่าลงทะเบียน 4500 ค่า
พาหนะ 1680 ค่าเบี้ยเลี้ยง 
560รวม6740

50,000

343,580 288,800 267,300 227,300 1,126,980รวมงบประมาณพัฒนาบุคลากร



หน้าที่

การถ่ายทอดแผนกลยุทธ์สู่แผนปฏบิตักิาร 1,818,800 9.02 964,000 8.53 854,800 9.66 0 10 ค/12 ก 1

แผนงานประจ าฝ่ายบรหิารและ
ยทุธศาสตร์

9,068,469 100.00 4,533,039 100.00 4,535,430 100.00 0 8 ค/3 ก 82

    งานยทุธศาสตร์ 165,500 1.83 165,500 3.65 0 0.00 0 1 ค 3 ก 83

    งานบริหารทัว่ไป 8,902,969 98.17 4,367,539 96.35 4,535,430 100.00 0 7 ค
86

ฝ่าย/งาน
งบประมาณทัง้ปี
(อุดหนุน+รายได)้

รอ้ยละ
งบประมาณทัง้หมด

อุดหนุน รอ้ยละงบอุดหนุน

สรุปงบแผนประจ าฝ่ายบริหารและยทุธศาสตร์

รอ้ยละ
งบรายได้

รายได้
งบอ่ืนๆ

จ านวน
โครงการ
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ

 อ.หทัยรัตน์
อ.พงศ์พัชรา

1. จํานวนครั้ง
ของติดตามการ
รายงานผลการ
ดําเนินงานตาม
แผน
ปีงบประมาณ
2560

4 ครั้ง

1,500 1,500 1,500 1,500

ค่าวัสดุ 6,000 
(เอกสารสรุปแต่ละ
ไตรมาส)

6,000 0 0

2. จํานวนครั้ง
ของการติดตาม
ความก้าวหน้า
ของ KPI และPI
 ตามแผน

2 ครั้ง มี.ค 60    
ก.ย. 60

3. ร้อยละของ
ตัวบ่งชี้ KPI 
ของแผนกลยุทธ์
 บรรลุตาม
เป้าหมาย
ปีงบประมาณ 
2560

ร้อยละ 100

การบริหารจัดการที่
ดีและมี
ประสิทธิภาพนั้น
เกิดจากองค์กรมี
การวางแผน
ยุทธศาสตร์มาเป็น
กระบวนการตัดสิน
ในการกําหนด
ทิศทางอนาคตของ
องค์กรทั้งนี้
วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนีพะเยา

เพื่อยกระดับ
คุณภาพ
กระบวนการ 
พัฒนาแผนให้สู่
แนวปฏิบัติที่ดี

1. โครงการ
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
ยกระดับ
กระบวนการ
 พัฒนาแผน
1.1 กิจกรรม
การกํากับ
ติดตามแผน
ยุทธศาสตร์
และแผน 
ปฏิบัติการ
ประจําปี
งบประมาณ 
2560

PI ร้อยละการบรรลุความสําเร็จตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ (มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ80 )

แผนงานประจํา แผนกลยุทธ์ งบประมาณ 60

โครงการ/
กิจกรรม

หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ตัวชี้ความสําเร็จ เป้าหมาย
ความสําเร็จ

ระยะเวลา
ดําเนิน
การ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบ

ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส รายการ หมวดงบประมาณ
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ

โครงการ/
กิจกรรม

หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ตัวชี้ความสําเร็จ เป้าหมาย
ความสําเร็จ

ระยะเวลา
ดําเนิน
การ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบ

ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส รายการ หมวดงบประมาณ

4. ร้อยละของ
ตัวบ่งชี้ PI ตาม
แผนปฏิบัติการ
บรรลุตาม
เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 
2560

ร้อยละ 90

1.2 กิจกรรม
การถ่ายทอด
และเผยแพร่
แผนกลยุทธ์
และแผน 
ปฏิบัติการ
ปีงบประมาณ
 2560

เพื่อสร้างความ
เข้าใจแผนกล
ยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการ
ให้แก่อาจารย์ 
บุคลากรและ
นักศึกษาพยาบาล

1. ร้อยละความ
พึงพอใจของ
อาจารย์ 
บุคลากรต่อ
ความรู้ความ
เข้าใจแผนกล
ยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการ 
ปีงบ ประมาณ 
2560

ร้อยละ 80 พ.ย 59

0 0 3,000 0

1)  ค่าจ้างเหมา
บริการถ่ายเอกสาร 
2,600
2) ค่าอาหารว่าง 35*
80=2400

3,000 0 0
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1 2 3 4 อุดหนุน รายได้ อื่นๆ

โครงการ/
กิจกรรม

หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ตัวชี้ความสําเร็จ เป้าหมาย
ความสําเร็จ

ระยะเวลา
ดําเนิน
การ

งบประมาณ รายละเอียดการใช้เงิน ผู้รับผิด
ชอบ

ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส รายการ หมวดงบประมาณ

1.3 กิจกรรม
การทบทวน
และพัฒนา
แผนกลยุทธ์
ปีงบประมาณ
 2561

เพื่อให้อาจารย์ 
บุคลากรได้มีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
แผนกลยุทธ์และ
แผน ปฏิบัติการ
ปีงบประมาณ 
2561

ระดับคุณภาพ
ของการพัฒนา
แผน

 7 ข้อ 5 
คะแนน

14-15 ก.ค.
 60

0 0 0 156,500

1)ค่าที่พัก 1,500*
25=37,500 บาท
2)ค่าวิทยากร 1200*
10=12,000 บาท
3)ค่าอาหารวันที่1 
การประชุม 700*
50=35,000 บาท
วันที่ 2 การประชุม 
400*50=20,000บาท
4)อาหารว่าง
=100*50*2=10,000
5)ค่าเหมารถ 3,000*
2*4=24,000 บาท
6)ค่าจ้างเหมาบรกิาร
ถ่ายเอกสาร (120*40
 เล่ม) 7,000
7)ค่าวัสดุ =3,000บาท
8) ค่าเบี้ยเลี้ยง 160*
50
=8,000 บาท

156,500 0 0

1,500 1,500 4,500 158,000 165,500 0 0รวมงบประมาณ
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รวม

งปม. เงินอุดหนุน รายได้ อื่นๆระบุ

1      

 แผนการใช้งบ
บุคลากรหมวด
เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจํา (FIX
 COST)

 เงินเดือน

22,507,410.00     22,507,410.00     

 งานบุคลากร นางรัชนี

 เงินประจําตําแหน่ง 2,086,700.00      2,086,700.00       นางรัชนี
 ค่าจ้างประจํา 3,239,640.00      3,239,640.00       นางรัชนี
 ค่าจ้างเหมาอาจารย์พยาบาล 236,160.00       236,160.00         
 ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน 1,999,200.00      1,999,200.00       นางรัชนี
 ค่าจ้างเหมา 1,393,220.00    1,393,220.00       
 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 504,790.00         504,790.00         นางรัชนี
 เงินสมทบประกันสังคม 206,198.00       206,198.00         นางรัชนี
 ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน 21,790.00          21,790.00          
 ค่าจ้างชั่วคราว พกส. 3,619,160.00    3,619,160.00       นางรัชนี
 ค่าจ้างอ.ต่างประเทศ 308,400.00       308,400.00         
 ค่ากองทุนพกส. 67,672.00        67,672.00          นางรัชนี
 เงิน พพศ 84,000.00        84,000.00          นางรัชนี
 ทุนการศึกษาอาจารย์ 250,000.00       250,000.00         

 รวมงบบุคลากร 30,359,530.00    1,629,380.00   4,535,430.00   -              36,524,340.00    
2       ค่าสอนพิเศษ

 ครูพี่เลี้ยงในแหล่งฝึก

 ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้นลูกจ้าง -                   
 ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้น
ข้าราชการ -                   
 เงิน พตส.
 คณะกรรมการตรวจรับ

 งานที่
รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ

     กรอบการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2560  งานบริหารงานทั่วไป

 กิจกรรม โครงการ ประเภทค่าใช้จ่าย ชื่อแผน ลําดับ
 ประมาณการใช้งบและแหล่งงบประมาณ

 แผนการใช้
งบดําเนินการ
หมวดค่าตอบแทน
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รวม

งปม. เงินอุดหนุน รายได้ อื่นๆระบุ

 งานที่
รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม โครงการ ประเภทค่าใช้จ่าย ชื่อแผน ลําดับ

 ประมาณการใช้งบและแหล่งงบประมาณ

 คณะกรรมการเปิดซอง 15,000.00        15,000.00          
 ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงาน 10,000.00        10,000.00          
 เงินพพศ.
 อื่นๆ

 รวมค่าตอบแทน -                   25,000.00       25,000.00          
3       ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ

 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปสัมมนา
 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ 300,000.00       300,000.00         
 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
 เงินสบทบประกันสังคม
 ค่าจ้างเหมาดูแลลิฟท์ 50,000.00        50,000.00          
 ค่าจ้างเหมาบริการทําระบบไฟ+
ระบบป้องกันฯคอมฯ
 ค่าบริการเก็บขยะ 12,000.00        12,000.00          
 ค่าอาหารว่างประชุมประจําเดือน 42,000.00        42,000.00          วัลลภา
 ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร 70,000.00        70,000.00          วัลลภา
 ปรับปรุงอาคารสถานที่ 854,800.00       854,800.00         วัลลภา

 รวมค่าใช้สอย 1,328,800.00   -                 1,328,800.00      
4       ค่าวัสดุสํานักงาน        240,651.00 240,651.00         อภิชญารักษ์

 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 16,520.00        16,520.00          อภิชญารักษ์
 ค่าวัสดุโฆนาและเผยแพร่
 ค่าวัสดุการเกษตร 198,540.00       198,540.00         อภิชญารักษ์
 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 404,268.00       404,268.00         อภิชญารักษ์
 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 174,380.00       174,380.00         อภิชญารักษ์
 ค่าวัสดุกีฬา

 ค่าวัสุดเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 300,000.00       300,000.00         จันทรา

 แผนการใช้
งบดําเนินการ
หมวดค่าใช้สอย

 แผนการใช้
งบดําเนินการ
หมวดค่าวัสดุ
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รวม

งปม. เงินอุดหนุน รายได้ อื่นๆระบุ

 งานที่
รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม โครงการ ประเภทค่าใช้จ่าย ชื่อแผน ลําดับ

 ประมาณการใช้งบและแหล่งงบประมาณ

 ค่าวัสดุก่อสร้าง 50,000.00        50,000.00          อภิชญารักษ์
 รวมค่าวัสดุ 1,384,359.00   1,384,359.00      

5       ค่าน้ําประปา 50,000.00          50,000.00           การเงิน กนกวรรณ
 ค่าไฟฟ้า 1,900,000.00      1,900,000.00       
 ค่าไปรษณีย์ 70,000.00          70,000.00          
 ค่าโทรศัพท์ 50,000.00          50,000.00          
 ค่าบริการอินเตอร์เนต 310,000.00       310,000.00         

 รวมค่าสาธารณูปโภค 2,070,000.00     310,000.00      2,380,000.00      
6       ครุภัณฑ์สํานักงาน 45,734.00        45,734.00          

 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ

 ครภุัณฑ์การศึกษา

 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ

 ครุภัณฑ์มูลค่าต่ํากว่าเกณฑ์

 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

 ครุภัณฑ์การเกษตร
 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
 ครุภัณฑ์โรงงาน

 ครุภัณฑ์กีฬา

 ครุภัณฑ์ดนตรี

 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์

 รวมค่าครุภัณฑ์
45,734.00       45,734.00          

7       ครุภัณฑ์สํานักงาน

 แผนการใช้งบค่า
ครภุัณฑ์

 แผนการใช้งบค่า
ครภัณฑ์ค่าสี่ง

 แผนการใช้งบค่า
สาธารณูปโภค
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งปม. เงินอุดหนุน รายได้ อื่นๆระบุ

 งานที่
รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม โครงการ ประเภทค่าใช้จ่าย ชื่อแผน ลําดับ

 ประมาณการใช้งบและแหล่งงบประมาณ

 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
 ครุภัณฑ์การเกษตร 107,400.00       107,400.00         
 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์
 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

 ครุภัณฑ์การศึกษา

 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 49,580.00        49,580.00          
 ครุภัณฑ์กีฬา

 ครุภัณฑ์โรงงาน 12,000.00        12,000.00          
 ครุภัณฑ์ดนตรี

 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ

 โปรแกรมคอมฯ

 รวมค่าครุภัณฑ์ต่ํากว่าเกณฑ์ 168,980.00      168,980.00        
 รวมยอดเบิกจ่าย 32,429,530.00    4,582,253.00   4,845,430.00   -              41,857,213.00    

 Fix cost 32,429,530.00    4,367,539.00   4,535,430.00   41,332,499.00    

ครุภณฑคาสง
ก่อสร้างต่ํากว่า
เกณฑ์ 5,000  บาท
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