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คํานํา 
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค เปนสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก มีการดําเนินงานตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาในปงบประมาณ 2564  
วิทยาลัยไดมีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2564 ข้ึน เพ่ือใหบุคลากรของวิทยาลัยใชเปนแนวทางในการดําเนินงานของหนวยงานและวางแผนการปฏิบัติงานรายบุคคลได อยางมีประสิทธิภาพ 
มีการแปลงกลยุทธสูการปฏิบัติ โดยมีแผนปฏิบัติการครอบคลุมการดําเนินงานตามพันธกิจท้ัง 5 พันธกิจ จํานวนท้ังสิ้น 64 โครงการ ใชงบประมาณท้ังสิ้น 56,125,000 บาท (หาสิบหกลานหนึ่งแสนสองหม่ืนหา
พันบาทถวน) ไดการอนุมัติตามมติคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งท่ี16/2563 วันท่ี 22 มิถุนายน 2563 ท้ังนี้มีการกําหนดผูรับผิดชอบ กรอบระยะเวลาดําเนินงาน การกํากับติดตามประเมินผลเพ่ือให
บุคลากร ทุกระดับใชเปนเครื่องมือในการดําเนินงานตามพันธกิจของวิทยาลัยฯ บรรลุตามวัตถุประสงค ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการประจําปของวิทยาลัยฯ 
  วิทยาลัยฯ หวังเปนอยางยิ่งวา บุคลากรจะไดนําไปใชในการกํากับติดตามผลการดําเนินงานดานตางๆ ตลอดจนการวางแผนการใชงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุตาม เปาประสงคของ
วิทยาลัยฯ ตอไป 
 

 
 
 
 
 

                นางสาวปทมา  ผองศิริ 
                ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค 
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร (Executive Summary) 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค มีปรัชญาเปนสถาบันการศึกษาท่ีผลิตและพัฒนาบุคลากรดานสุขภาพใหเปนคนเกง คนดี และมีความสุข สามารถ

ใหบริการไดตามมาตรฐานวิชาชีพ สอดคลองกับความตองการของสังคม โดยมีปณิธานในการมุงผลิตบัณฑิตทางการพยาบาลและบุคลากรดานสาธารณสุขท่ีมีความรู มีคุณธรรม นําไป

ปฏิบัติได อยูในสังคมอยางมีความสุข มีพันธกิจการดําเนินงานหลักของวิทยาลัยฯ 5 ดาน คือ 1) ผลิตบัณฑิตพยาบาลท่ีมีสมรรถนะทางวิชาชีพตามมาตรฐานสากล 2) วิจัยและสรางสรรค

นวตกรรม 3) บริการวิชาการแกสังคม 4) ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย 5) พัฒนาสถาบันใหเปนองคกรคุณธรรมท่ีมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือมุงสู

วิสัยทัศนของวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษาพยาบาลท่ีไดรับการยอมรับในระดับอาเซียน   

ในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2564 วิทยาลัยฯ ไดแปลงมาจากแผนยุทธศาสตรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค ปงบประมาณ 
2560 - 2564 (ฉบับปรับปรุง ปงบประมาณ 2563) และแผนกลยุทธทางการเงินปงบประมาณ 2560 - 2564 (ฉบับปรับปรุง ปงบประมาณ 2563) ใหมีความสอดคลองท้ังในดาน 
การบริหารองคกรและการบริหารงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาลใหการดําเนินงานของวิทยาลัยเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไว เพ่ือเปนแนวทางสําหรับหนวยงานและบุคลากรของ
วิทยาลัยในการดําเนินงานใหบรรลุผลสําเร็จเปนไปตามยุทธศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยการบูรณาการระบบประกันคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัยและ
ขับเคล่ือนการดําเนินงานตามทิศทางของแผนยุทธศาสตร นอกจากนี้ไดมีการวิเคราะหจากผลการดําเนินงานในปงบประมาณท่ีผานมา ตลอดจนผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางดาน
เศรษฐกิจ การเกิดโรคระบาดโควิด 19 ท่ีสงผลใหการดําเนินงานในบางโครงการ/กิจกรรมไมเปนไปตามแผนฯ หรือตองยกเลิก  มีผลตอการใชงบประมาณและการบรรลุผลตามตัวชี้วัด ซึ่ง
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ ไดมีขอเสนอแนะใหนําผลดังกลาวมาพิจารณาการใชงบประมาณและวางแผนการดําเนินกิจกรรมในแตละโครงการใหเหมาะสม 

โดยในแผนปฏิบัติการปงบประมาณ 2564 ประกอบดวย วิสัยทัศน พันธกิจ 5 ประเด็นยุทธศาสตร 11 เปาประสงค 14 กลยุทธ และมีแผนงานรองรับยุทธศาสตร 10 
แผนงาน  มีโครงการ/กิจกรรม ท้ังหมด 64 โครงการ/กิจกรรม แบงเปนโครงการตามยุทธศาสตร 38 โครงการ และโครงการประจํา จํานวน 26 โครงการ โดยใชงบประมาณท้ังส้ิน 
56,125,000 บาท (หาสิบหกลานหนึ่งแสนสองหมื่นหาพันบาทถวน) ซึ่งในแตละประเด็นยุทธศาสตรจะมีความเช่ือมโยงสอดคลองกับผลการประเมินคุณภาพภายใน ยุทธศาสตรของ
วิทยาลัยฯ นโยบายของสถาบันพระบรมราชชนก ยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุข แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กรอบแผนอุดมศึกษา ตลอดจนยุทธศาสตรชาติ อันจะเปน
เคร่ืองมือท่ีสําคัญท่ีใชเปนแนวทางในการขับเคล่ือนใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามประเด็นยุทธศาสตร ซึ่งประกอบดวย 
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 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1. การผลิตบัณฑิตพยาบาลท่ีมีสมรรถนะทางวิชาชีพตามมาตรฐานสากล ประกอบดวย 2 เปาประสงค 2 กลยุทธ 4 แผนงาน 32 โครงการ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2. การสรางผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ/นวตกรรมรวมกันระดับอาเซียนและระดับนานาชาติประกอบดวย 2 เปาประสงค 2 กลยุทธ 2 แผนงาน 3 

โครงการ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3. การบริการวิชาการดานสุขภาพท่ีตอบสนองความตองการของชุมชนระดับชาติ ระดับอาเซียนและระดับนานาชาติประกอบดวย 2 เปาประสงค 2 

กลยุทธ 1 แผนงาน 9 โครงการ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4. การทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยดานสุขภาพ ประกอบดวย 1 เปาประสงค 1 กลยุทธ 1 แผนงาน 4 โครงการ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5. การพัฒนาสถาบันใหเปนองคกรคุณธรรมท่ีมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ประกอบดวย 3 เปาประสงค 7 กลยุทธ 3 แผนงาน 16 

โครงการ 

ท้ังนี้ไดมีการกําหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรม ผูรับผิดชอบ กรอบระยะเวลาการดําเนินงาน และงบประมาณ เพ่ือใหมีการกํากับติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน/

โครงการและความสําเร็จของแตละโครงการ จึงจัดใหมีกลไกเพื่อควบคุมการปฏิบัติงานตามกลยุทธและมีการปรับปรุงอยางตอเนื่องโดยการกํากับติดตามและประเมินผลงาน การประเมิน

คุณภาพภายในประจําป  

ดวยความมุงมั่นของบุคลากรโดยหลักการบริหารแบบมุงเนนผลสัมฤทธ์ิ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค จะดําเนินการบริหารโครงการตางๆ ตาม

แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2564 ใหมีความสอดคลองตามหลักการบริหารของวิทยาลัยในการขับเคล่ือนวิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตรสูแผนปฏิบัติการประจําป 

ภายใตงบประมาณท่ีไดวางแผนไวใหการดําเนินงานของทุกพันธกิจบรรลุตามเปาประสงคขององคกรตอไป 
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ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการประจ าปีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค ์
 
ทั้งนี้เพ่ือให้การปฏิบัติตามแผนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์การโดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดท าแผนปฏิบัติการ ดังนี้  

1. เพ่ือแปลงกลยุทธ์ในการพัฒนาเป็นแผนงาน/โครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปีให้ครอบคลุมทุกพันธกิจของวิทยาลัย 
2. เพ่ือก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีให้เป็นไปตามกรอบเวลาที่ก าหนด 
3. เพ่ือก ากับติดตามและประเมินผลการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
4. เพ่ือก ากับติดตามและประเมินผลความส าเร็จตัวชี้วัดระดับวิทยาลัยที่ถ่ายทอดลงสู่ระดับฝ่าย หน่วยงาน และบุคคล  

 
โดยมีตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนปฏิบัติการ ประกอบด้วย 

1. ร้อยละของโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปีมีความสอดคล้องตามพันธกิจและแผนงานของวิทยาลัย (ร้อยละ 100) 
2. ร้อยละของโครงการด าเนินการแล้วเสร็จตามก าหนด (ร้อยละ 80) 
3. ร้อยละของโครงการตามแผนงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มีการด าเนินการแล้วเสร็จตามก าหนด (ร้อยละ 100) 
4. ร้อยละของโครงการมีการใช้งบประมาณตามแผน (ร้อยละ 80) 
5. ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปี (ร้อยละ 80) 
6. ร้อยละของโครงการมีการประเมินความส าเร็จตามตัวชี้วัดที่ก าหนด (ร้อยละ 100) 
7. ร้อยละของตัวชี้วัดแผนงานบรรลุผลส าเร็จตามเกณฑ์ที่ก าหนด (ร้อยละ 95) 
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 ตามที่คณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564   ได้ร่วมกันจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 ประกอบด้วย 5 
ประเด็นยุทธศาสตร์, 11 เป้าประสงค,์  14 กลยุทธ์, และมีแผนงานรองรับยุทธศาสตร์ 10 แผนงาน โดยมีการแปลงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ โดยจัดท าโครงการตามมีโครงการตามยุทธศาสตร์ จ านวน 38 โครงการ และ
โครงการ/แผนงาน/กิจกรรมงานประจ า จ านวน 26 โครงการ รวมเป็นโครงการที่ด าเนินการในปีงบประมาณ 2564 ทั้งสิ้น 64 โครงการ  ดังรายละเอียด  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ แผนงาน 
ตัวช้ีวัด
แผนงาน 

โครงการตาม
ยุทธศาสตร์ 

โครงการ
ประจ า 

รวมจ านวน 
(โครงการ) 

1. การผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีสมรรถนะทางวิชาชีพตาม
มาตรฐานสากล 

2 2 13 4 16 19 13 32 

2. การสร้างผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ/นวัตกรรมร่วมกัน
ระดับอาเซียนและระดับนานาชาติ 

2 2 6 1 3 3 0 3 

3.การบริการวิชาการด้านสุขภาพที่ตอบสนองความ
ต้องการของชุมชนระดับชาติ ระดับอาเซียน และระดับ
นานาชาติ 

2 2 7 1 7 5 4 9 

4. การท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยด้าน
สุขภาพ 

1 1 1 1 1 2 2 4 

5.การพัฒนาสถาบันให้เป็นองค์กรคุณธรรมที่มีการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

3 7 12 3 10 9 7 16 

รวม 10 14 39 10 37 38 26 64 
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แผนงบประมาณประจําปงบประมาณ 2564 

 ในปงบประมาณ 2564 วิทยาลัย ฯ มีแหลงงบประมาณในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ประกอบดวย เงินงบประมาณแผนดิน(งบดําเนินงาน งบอุดหนุน) และเงินรายได
สถานศึกษา โดยเปนเงินงบประมาณแผนดิน จํานวนท้ังสิ้น 25,935,360 บาท และเงินรายไดสถานศึกษา จํานวนท้ังสิ้น 30,190,600 บาท รวมงบประมาณท้ังสิ้น 56,125,960 บาท วิทยาลัยฯ มีแผนงบประมาณ
ประจาํปงบประมาณ 2564 จํานวน 56,125,000 บาท เพ่ือใหการดําเนินงานของวิทยาลัยฯ มีประสิทธิภาพตามแนวทางการพัฒนาวิทยาลัยฯตอไป 
 

การจัดสรรงบประมาณจําแนกตามพันธกิจ ดังนี้  

หมวดอุดหนุน หมวดรายได รวม รอยละ หมวดอุดหนุน หมวดรายได รวม รอยละ หมวดอุดหนุน หมวดรายได รวม รอยละ

พันธกิจที่ 1 19 13 32 3,738,550      8,326,050      12,064,600    54.09 21.50 4,498,372 3,990,295 8,488,667 25.10 15.12 8,236,922 12,316,345 20,553,267 36.62

พันธกิจที่ 2 3 0 3 104,100        3,575,015      3,679,115      16.50 6.56 -             -             0 0.00 0.00 104,100 3,575,015 3,679,115 6.56

พันธกิจที่ 3 5 4 9 -               4,569,190      4,569,190      20.49 8.14 -             1,198,900    1,198,900 3.54 2.14 0 5,768,090 5,768,090 10.28

พันธกิจที่ 4 2 2 4 -               198,145        198,145        0.89 0.35 -             59,000        59,000 0.17 0.11 0 257,145 257,145 0.46

พันธกิจที่ 5 9 7 16 1,297,690      494,520        1,792,210      8.04 3.19 16,296,610  7,778,563    24,075,173 71.18 42.90 17,594,300 8,273,083 25,867,383 46.09

รวม 38 26 64 5,140,340      17,162,920    22,303,260    39.74    20,794,982 13,026,758 33,821,740 60.26 25,935,322 30,189,678 56,125,000

23.05        76.95        100           61.48 38.52 100 46.21 53.79 100

รอยละจาก

งบประมาณ

ทั้งหมด

คิดเปนรอยละ

สรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2564 ตามพันธกิจวิทยาลัย

พันธกิจ

โครงการ

ตาม

ยุทธศาสตร

โครงการ

ประจํา

โครงการตาม

ยุทธศาสตร

และประจํา

งบประมาณจําแนกตามหมวดงบประมาณ
รวมงบประมาณที่จัดสรรโครงการตามยุทธศาสตรและประจํา

งบประมาณที่จัดสรรโครงการตามยุทธศาสตร รอยละจาก

งบประมาณ

ทั้งหมด

งบประมาณที่จัดสรรโครงการประจํา
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การจัดสรรงบประมาณจําแนกตามโครงสราง 3 ฝาย ดังนี้  

หมวดอุดหนุน หมวดรายได รวม รอยละ หมวดอุดหนุน หมวดรายได รวม รอยละ หมวดอุดหนุน หมวดรายได รวม รอยละ

วิชาการ 14 12 26 846,910        5,872,845      6,719,755      30.13 11.97 4,138,372 3,089,295 7,227,667 21.37 12.88 4,985,282    8,962,140   13,947,422    24.85

วิจัยและบริการ

วิชาการ
8 4 12 104,100        8,144,205      8,248,305      36.98 14.70 -             1,198,900    1,198,900 3.54 2.14 104,100      9,343,105   9,447,205     16.83

บริหาร 16 10 26 4,189,330      3,145,870      7,335,200      32.89 13.07 16,656,610  8,738,563    25,395,173 75.09 45.25 20,845,940  11,884,433  32,730,373    58.32

รวม 38 26 64 5,140,340      17,162,920    22,303,260    39.74 20,794,982 13,026,758 33,821,740 60.26     25,935,322  30,189,678  56,125,000    

23.05        76.95        100           61.48 38.52 100 46.21 53.79 100

รอยละจาก

งบประมาณ

ทั้งหมด

งบประมาณที่จัดสรรโครงการประจํา
รอยละ

จาก

งบประมา

ณทั้งหมด

คิดเปนรอยละ

สรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2564 ตามโครงสรางวิทยาลัย

ฝาย

โครงการ

ตาม

ยุทธศาสตร

โครงการ

ประจํา

โครงการตาม

ยุทธศาสตร

และประจํา

งบประมาณจําแนกตามหมวดงบประมาณ
รวมงบประมาณที่จัดสรรโครงการตามยุทธศาสตรและประจํา

งบประมาณที่จัดสรรโครงการตามยุทธศาสตร
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การจัดสรรงบประมาณรายไตรมาส ดังนี้  

หมวดอุดหนุน หมวดรายได รวม หมวดอุดหนุน หมวดรายได รวม หมวดอุดหนุน หมวดรายได รวม หมวดอุดหนุน หมวดรายได รวม หมวดอุดหนุน หมวดรายได รวม รอยละตามพันธกิจ

พันธกิจที่ 1 2,009,873  2,580,240  4,590,113    2,226,043  3,799,935     6,025,978    2,090,553  3,518,538     5,609,091    1,910,453  2,417,633  4,328,086       8,236,922     12,316,345  20,553,267    36.62

พันธกิจที่ 2 25,200      697,525     722,725      25,200      1,172,855     1,198,055    25,200      829,875        855,075       28,500      874,760     903,260         104,100       3,575,015    3,679,115      6.56

พันธกิจที่ 3 -           464,940     464,940      -           1,019,000     1,019,000    -           1,540,050     1,540,050    -           2,744,100  2,744,100       -              5,768,090    5,768,090      10.28

พันธกิจที่ 4 -           4,125        4,125          -           63,125         63,125        -           32,570         32,570         -           157,325     157,325         -              257,145      257,145        0.46

พันธกิจที่ 5 4,093,178  1,919,641  6,012,818    4,903,548  2,217,211     7,120,758    4,304,648  1,980,191     6,284,838     4,292,928  2,156,041  6,448,968       17,594,300   8,273,083    25,867,383    46.09

รวม 6,128,251  5,666,471  11,794,721  7,154,791  8,272,126     15,426,916  6,420,401  7,901,223     14,321,624   6,231,881  8,349,858  14,581,739     25,935,322   30,189,678  56,125,000    

รอยละการจัดสรร

รายไตรมาส
46.21 53.7921.02 27.49 25.52 25.98

สรุปงบประมาณจัดสรรตามไตรมาส ประจําปงบประมาณ 2564 ตามพันธกิจ

พันธกิจ

การจัดสรรงบประมาณรายไตรมาส โครงการ/กิจกรรม/แผนงานตามยุทธศาสตรและประจํา 
งบประมาณที่จัดสรรรวมทุกไตรมาส

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
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สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของวิทยาลัย 

 

1.1 ขอมูลทั่วไปและประวัติวิทยาลัย 
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค ตั้งอยูบานเลขท่ี 224 ถนนพลแพน ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี บนเนื้อท่ี 16 ไร 23 ตารางวา ซ่ึงประทานโดย  
พลตรีพระเจาบรมวงศเธอกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค ขาหลวงตางพระองคประจํามณฑลอีสาน ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ในสวนของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  
สรรพสิทธิประสงค หมอมเจาหญิงบุญจิราธร(ชุมพล)จุฑาธุช ซ่ึงเปนธิดาของพระองคทานไดบริจาคทรัพยสินและใหความอุปการะคุณตอกิจการของวิทยาลัย รวมท้ังกิจการการแพทย-พยาบาลของ
หนวยงานอ่ืนๆ อยูเสมอ ดังนั้นเพ่ือเปนการระลึกถึงพระองคทาน หนวยงานราชการ พอคา ประชาชน ชาวจังหวัดอุบลราชธานี และพระประยูรญาติจึงพรอมใจกันสรางอนุสาวรีย หมอมเจาหญิง 
บุญจิราธร (ชุมพล) จุฑาธุช ไวในบริเวณวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค เพ่ือเปนท่ีเคารพสักการะและเปนอนุสรณแหงความดีงาม โดยทําพิธีเปดอนุสาวรียในวันท่ี 10 สิงหาคม 2525 
อันเปนวันคลายวันประสูติครบรอบ 85 ชันษา 
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  สรรพสิทธิประสงค เปนโรงเรียนผูชวยพยาบาลแหงแรกของกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุขตั้งข้ึนเม่ือเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2498 โดยการริเริ่มของบุคคล
ดังตอไปนี้ 
   1. พันโทนายแพทยหลวงนิตย เวชวิศิษฐ 
   2. นางสาวสงวนวรรณ เฟองเพชร 
   3. Miss Dorothy C. Hall 
   4. นายแพทยชลวิชย ชุติกร 

  เปดดําเนินการครั้งแรกใชเวลาศึกษา 1 ป ซ่ึงในระยะแรกยังไมมีอาคารเรียนและท่ีพักนักศึกษาจึงไดใชตึกสูติกรรมของโรงพยาบาลเปนท่ีพักและเปนหองเรียน จนกระท่ังป พ.ศ. 2501 จึงได
ยายมาท่ีอาคารใหมเปนท่ีตั้งของวิทยาลัยฯ ในปจจุบัน 

 พ.ศ. 2512 ไดขยายเวลาการศึกษาเปน 1 ป 6 เดือนโดยเพ่ิมวิชาผดุงครรภเขาในหลักสูตร 
 พ.ศ. 2513 ไดรับอนุมัติใหเปลี่ยนเปน โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภและอนามัยเปดหลักสูตรพยาบาลผดุงครรภและอนามัย โดยรับนักศึกษา ท่ีจบชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 
 พ.ศ. 2514 เปลี่ยนแปลงหลักสูตรใหม โดยรับนักศึกษาท่ีจบชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 ใชเวลาในการศึกษา 3 ป 6 เดือน และไดเปดอบรมวิชาผดุงครรภใหแกผูชวยพยาบาลหลักสูตร 1 ป ใชเวลา

อบรมรุนละ 6 เดือน 
 พ.ศ. 2517 มีการปรับปรุงโครงสรางของกระทรวงสาธารณสุขโรงเรียนพยาบาลในสังกัดกรม การแพทยไดเปลี่ยนไปสงักัดกองงานวิทยาลัยพยาบาลสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 พ.ศ. 2518 เปลี่ยนชื่อเปนวิทยาลัยพยาบาลสรรพสิทธิประสงคอุบลราชธานีและในปนี้ไดเปดสอนหลักสูตรผูชวยพยาบาลและผดุงครรภข้ึนเปนรุนแรก 
 พ.ศ. 2520 ไดขยายหลักสูตรการศึกษา จาก 3 ป 6 เดือน เปน 4 ปเรียกชื่อหลักสูตรนี้วา หลักสูตรพยาบาลศาสตรและผดุงครรภ 
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 พ.ศ. 2521 จัดใหมีการอบรมหลักสูตรวิชาการรักษาพยาบาลข้ันตนใหแกเจาหนาท่ีสาธารณสุขระดับตําบล ตามนโยบายของโครงการประชากร ใชเวลาศึกษา 4 เดือน 
 พ.ศ. 2523 ยุติการผลิตผูชวยพยาบาลและผดุงครรภ และจัดใหการศึกษาตอเนื่อง 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรพยาบาลและผดุงครรภ (เฉพาะกาล)โดยคัดเลือกจากผูชวยพยาบาลและผดุงครรภ

,ผดุงครรภและพนักงานอนามัยเขาศึกษาตอเปนเวลา 2 ป และหลักสูตรพยาบาลศาสตร (เสริม)โดยรับผูสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตร 3 ป 6 เดือน เขาศึกษาเพ่ิมเติมอีก 19 หนวยกิต 
 พ.ศ. 2524 รับฝกภาคปฏิบัติแกนักศึกษาหลักสูตรการสอนการพยาบาลในคลินิกจัดการอบรมโดยกองงานวิทยาลัยพยาบาล 
 พ.ศ. 2527 เปดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรและผดุงครรภ (โครงการเรงดวน) 
 พ.ศ. 2528 เปดรับหลักสูตรพยาบาลและผดุงครรภ (เฉพาะกาล) 
 พ.ศ. 2530 วิทยาลัยพยาบาลเปลี่ยนหลักสูตรพยาบาลศาสตรและผดุงครรภเปนหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร เปนหลักสูตรท่ีเนนชุมชนเพ่ือคุณภาพชีวิตมีกําหนดการเรียน 4 ป 
 พ.ศ. 2531 จัดใหมีการอบรมหลักสูตรหัวหนาสถานีอนามัย จนกระท่ังถึงป 2532 รวม 3 รุนๆ ละ3 สัปดาห 
 พ.ศ. 2535 เปดหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตรระดับตนและหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาลมารดาท่ีมีภาวะแทรกซอน 
 วันท่ี 26 กุมภาพันธ 2536 ไดมีพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขใหเปนสถาบันพัฒนากําลังคนดานสาธารณสุขเปนราชการบริหารสวนกลาง มีฐานะเปน

สํานักต่ํากวากรม สูงกวากองและใหวิทยาลัยพยาบาลเขามาสังกัดสถาบันพัฒนากําลังคนดานสาธารณสุข 
 พ.ศ. 2537 วิทยาลัยพยาบาลสรรพสิทธิประสงคอุบลราชธานีไดรับพระราชทานนามจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เปนวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงคและใน

วันท่ี 27 กันยายน พ.ศ. 2537 สถาบันพัฒนากําลังคนดานสาธารณสุขไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตอันเชิญพระนามาภิไธยสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก เปนชื่อ
สถานศึกษาวาสถาบันพระบรมราชชนก และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในเลม 112 ตอน 53 ก วันท่ี 25 ธันวาคม 2538 ดังนั้นวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค จึงไดสังกัดกับ
สถาบันพระบรมราชชนกจนถึงปจจุบัน 

 พ.ศ. 2540 มหาวิทยาลัยขอนแกน รับเปนสถาบันสมทบคณะพยาบาลศาสตร เม่ือวันท่ี 26 ธันวาคม 2540 
 พ.ศ. 2540 เปดรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สมทบกับมหาวิทยาลัยขอนแกน (รุนแรกตรงกับรุนท่ี 25) 

  พ.ศ. 2544 เปดรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (เวชกิจฉุกเฉิน) เม่ือเดือนตุลาคม 2544 และยุติการผลิตในป พ.ศ. 2553 มีท้ังหมด 8 รุน 
  พ.ศ. 2546 เปดรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2546) 
  พ.ศ. 2548 เปดรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่องภาคพิเศษ) 
  พ.ศ. 2549 เปดรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2545 (หลักสูตรเทียบโอนการศึกษาสําหรับเจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2549) ยุติการผลิตในป พ.ศ. 2556 
  พ.ศ. 2552 เปดรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552) 
  พ.ศ. 2555 เปดรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
  พ.ศ. 2560 – ปจจุบัน เปดรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
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  พ.ศ. 2562 วันท่ี 5 เมษายน 2562 ราชกิจจานุเบกษาไดเผยแพร พ.ร.บ.สถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2562 ประกาศใหสถาบันพระบรมราชชนก เปนสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางดาน
วิทยาศาสตรสุขภาพท่ีจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ มีฐานะเปนนิติบุคคลและเปนสวนราชการตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ อยูในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข 

 
1.2  
 

1. นายแพทยชลวิชย ชุติกร  พ.ศ. 2498 – 2509 
2. นายแพทยพิสุทธิ์  อุตตะโมท พ.ศ. 2410 – 2517 
3. นางประกอบ  สุขบุญสง พ.ศ. 2518 – 2527 
4. นางรสสคุนธ  วิวิธสุรการ พ.ศ. 2527 – 2533 
5. ดร.ปาริชาติ  มาลัย  พ.ศ. 2533 – 2540 
6. นางศรีสุมาลัย  นิ่มขุนทด พ.ศ. 2540 – 2547 
7. ดร.พรรณทิพา  แกวมาตย พ.ศ. 2547 – 2557 
8. ดร.ปทมา  ผองศิริ  พ.ศ. 2557 – ปจจุบัน 

 
1.3 สัญลักษณวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสทิธิประสงค 
 
 
 
 
 
 
  
 สัญลักษณช่ือวิทยาลัย คือ  “สว.”  มีตัวอักษร ส. เปนสีแดง ตัวอักษร ว.  เปนสีขาว มาจากคําวา สังวาล ซ่ึงไดรับพระราชทานมาจากพระนามของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
  

 

ทําเนียบผูอํานวยการวิทยาลัย 
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 ดอกไมประจําวิทยาลัย  คือ  ดอกบัวหลวง ซ่ึงเปนดอกไมสัญลักษณของจังหวัดอุบลราชธานี 
 สีประจําวิทยาลัย  คือ สชีมพูกลีบบัว  
 ธงประจาํวิทยาลัย ใชพ้ืนของธงเปนสีฟาขาว มีตราสัญลักษณวิทยาลัย ตรงกลาง เปนรูปพระนามยอ  “ สว”  

 

1.4. ปรัชญา ปณิธาน อัตลักษณ เอกลักษณ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค บทบาทหนาที่ของวิทยาลัย วัตถุประสงคของวิทยาลัย 

  ปรัชญาสถาบันพระบรมราชชนก (Philosophy) 

   “ความสําเร็จท่ีแทจริงอยูท่ีการนําความรูไปประยุกตใชเพ่ือประโยชนสุขแกมวลมนุษยชาติ”  
  “True success is not in the learning, but in its application to the benefit of mankind” 

 

  ปรัชญาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค 

    เปนสถาบันการศึกษาท่ีผลิตและพัฒนาบุคลากรดานสุขภาพใหเปนคนเกงคนดี และมีความสุข สามารถใหบริการไดมาตรฐานวิชาชีพ และสอดคลองกับความตองการของสังคม 

  คนเกง 
1. สอบผานเกณฑสภาการพยาบาลครั้งแรกรอยละ 80 ข้ึนไป 
2. แสวงหาความรูไดดวยตนเอง รอบรูทันโลกทันเหตุการณมีการฝกคิดวิเคราะห สามารถเชื่อมโยงความรู และสามารถแกไขปญหาได 
3. มีการทํางานเปนทีม มีความคิดสรางสรรค มีความเปนผูนําและผูตาม  
4. มีทักษะดานการปฏิบัติการพยาบาลประยุกตใชภูมิปญญาทองถ่ินอยางเหมาะสม  
5. มีการนําขอมูลตามหลักฐานเชิงประจักษ/เทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช 
6. มีการใชนวัตกรรมการเรียนการสอน: EBL (Evidence Based Learning), PBL (Problem Based Learning), SBL (Simulation Based Learning), CBL (Community 

Based Learning), PBL (Project Based Learning)  
   คนด ี

1. มีความรับผิดชอบ ขยัน มีวินัย 
2. มีความซ่ือสัตย มีคุณธรรมจริยธรรม 
3. มีจิตอาสาและเสียสละ 
4. มีความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน 
5. มีจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยยึดม่ันในความถูกตอง คํานึงถึงสิทธิผูปวย ใหบริการดวยหัวใจความเปนมนุษย 
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   มีความสุข 
1. นักศึกษายิ้มแยมแจมใส สามารถปรับตัว และมีวิธีผอนคลายความเครียดอยางสรางสรรค  
2. มีความรักและภาคภูมิใจในสถาบันและวิชาชีพ 
3. มีสิ่งอํานวยความสะดวกในดานเทคโนโลยี/กีฬา/ดนตรี 
4. มีระบบเตือนภัยท่ีมีมาตรฐาน 
5. มีความรูสึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
6. วัดดัชนีความสุขของบุคคลากรและนักศึกษาอยูในระดับรอยละ 80 ข้ึนไป 

   บริการไดมาตรฐานวิชาชีพ 
1. ใหบริการตามมาตรฐานวิชาชีพ มีจรรยาบรรณวิชาชีพ  
2. ไมถูกรองเรียนจากพฤติกรรมบริการ 

   สอดคลองกับความตองการของสังคม 
1. บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาวิทยาลัยฯ สามารถใชกระบวนการพยาบาลไดเหมาะสมกับบริบทของชุมชน มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสากับชุมชนและใหการบริการโดยใช 

หัวใจความเปนมนุษย 
2. มีศูนยสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ 
3. มีตัวแทนชุมชนเขารวมเปนคณะกรรมการสถานศึกษา 
4. จัดทําหลักสูตรตอบสนองความตองการของเขตสุขภาพ 
5. ผลิตนักศึกษาท่ีมีความสามารถในดานการดูแลผูปวยทุกกลุมวัย 
6. ผลิตพยาบาลกลับสูทองถ่ินเพ่ือผูใชบัณฑิตในทองถ่ิน  

 

  ปณิธานสถาบันพระบรมราชชนก (Determination) 
   ปญญาของชุมชน เพ่ือชุมชน   Wisdom of Community for Community 
 

  ปณิธานวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค 
   มุงผลิตบัณฑิตทางการพยาบาลและบุคลากรดานสาธารณสุขท่ีมีความรู มีคุณธรรม นําไปปฏิบัติได และอยูในสังคมอยางมีความสุข 
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อัตลักษณสถาบันพระบรมราชชนก(Identity) 

   มีวินัย (Discipline)รับผิดชอบ (Responsibility)เพียรพยายาม (Persevere) 

 

อัตลักษณทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค 

  อัตลักษณวิทยาลัย คือ การบริการสุขภาพดวยหัวใจความเปนมนุษยซ่ึงหมายถึง การใหบริการท่ีเปนมิตร มีความรัก ความเมตตา ใสใจในปญหาและความทุกขของผูรับบริการและ
ผูเก่ียวของ ใหบริการตามปญหาและความตองการของผูรับบริการท่ีเปนจริง โดยรับฟงความคิดเห็นของผูรับบริการเปนหลักโดยมีการกําหนดสมรรถนะบัณฑิตท่ีจะนําไปสูอัตลักษณ คือ SPS (Smart, 
Professional, Service mind) ซ่ึงมีความหมายดังนี้ 

SPS : ความรู  คูคุณธรรม  นําสูการปฏิบัต ิ
   S (Smart)   หมายถึง ฉลาดใฝรู บุคลิกภาพดี มีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาตางประเทศ 
   P (Professional) หมายถึง ปฏิบัติการพยาบาลดวยความเชี่ยวชาญอยางมืออาชีพ โดยคํานึงถึงสิทธิความเปนมนุษยและเปนท่ียอมรับของผูใชบัณฑิต 
   S (Service mind) หมายถึง มีจิตบริการ มีความออนนอมถอมตน มีความสุขท่ีไดชวยเหลือผูอ่ืน 
 

  ความเช่ือมโยงอัตลักษณสถาบันพระบรมราชชนกและอัตลักษณวิทยาลัย 
 
  
 

 

 
 
 

 
 
   

มีวินัย (Discipline) รับผิดชอบ (Responsibility) เพียรพยายาม(Persevere) 

 

S (Smart) P (Professional) S (Smart) 
P (Professional) 
S (Service mind) 
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  เอกลักษณของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค 
  สรางคนจากชุมชนเพ่ือตอบสนองระบบสุขภาพชุมชน (Community Health System) ตามเอกลักษณของสถาบันพระบรมราชชนก 
      สรางคน หมายถึง  การผลิตและพัฒนาบุคลากรดานสุขภาพ 
      ระบบสุขภาพชุมชน หมายถึง ระบบความสัมพันธท้ังปวงท่ีเก่ียวของกับสุขภาพ โดยมีความหมายและขอบเขตท่ีกวางขวางเก่ียวของกับเหตุและปจจัยตางๆ ท่ีมีผลกระทบกับสุขภาพหลายดานท้ังดาน
บุคคล ครอบครัว ชมุชน สภาพแวดลอมและระบบบริการสุขภาพ 
 

  คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 
  คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค หมายถึง การผลิตบัณฑิตพยาบาลตามวัตถุประสงคของหลักสูตร ใหมีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพ่ึงประสงค ตาม มคอ.2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ดังนี้ 

 1. มีความรอบรูในศาสตรทางการพยาบาล การผดุงครรภและศาสตรอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 
 2. สามารถปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภภายใตกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 3. สามารถคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ มีวิจารณญาณ มีมุมมองเชิงบวก มีเหตุผลและแกปญหาอยางสรางสรรค 
 4. มีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ 
 5. มีภาวะผูนํา สามารถบริหารจัดการตนเองและงานท่ีไดรับผิดชอบ และสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 6. สามารถบริหารจัดการในการบริการสุขภาพ ทํางานเปนทีมและสรางเครือขายในการทํางานได 

     7. ใฝรู และเรียนรูตลอดชีวิต มีทักษะการใชชีวิตและมีการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง 
 8. สามารถสืบคนขอมูลและใชเทคโนโลยีสารสนเทศได  
 9. รวมศึกษาวิจัย และประยุกตผลการวิจัยมาใชในการปฏิบัติการพยาบาล รวมถึงการสรางสรรคนวต-กรรมดานสุขภาพ 
 10. ยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตย มีพระมหากษัตริยเปนประมุข และการเปนพลเมืองดี 
 
 

  ทักษะศตวรรษที่ 21 
  ทักษะศตวรรษท่ี 21 หมายถึง นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ไดรับการพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ คือ 3R8C 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
      3R คือ 1. Reading คือ สามารถอานออก 
       2. (W)Riting คือ สามารถเขียนไดและ  
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       3. (A)Rithmatic คือ มีทักษะในการคํานวณ 
     8C คือ  1. Critical Thinking and Problem Solving คือ ทักษะดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ และทักษะในการแกปญหา 
       2. Creativity and Innovation คือ ทักษะดานการสรางสรรคและนวัตกรรม 
       3. Cross-cultural Understanding คือ ทักษะดานความเขาใจตางวัฒนธรรม ตางกระบวนทัศน     
       4. Collaboration Teamwork and Leadership คือ ทักษะดานความรวมมือ การทํางานเปนทีม และภาวะผูนํา 
       5. Communication, Information and Media Literacy คือ ทักษะดานการสื่อสาร สารสนเทศ และรูเทาทันสื่อ 
       6. Computing and ICT Literacy คือ ทักษะดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
       7. Career and Learning Skills คือ ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู 
       8. Compassion คือ มีความเมตตากรุณา คุณธรรม จริยธรรม 
 

  วัฒนธรรมองคกรสถาบันพระบรมราชชนก (Organization Culture)  
 

 
 
 P  = Participation B  = Bonding R  = Responsibility  I = Integrity  

 
  วัฒนธรรมองคกรของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค 
 

 

   
มีวินัย เสียสละ เสมอภาค สุจริต พอเพียง 
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  บทบาทหนาที่ของสถาบันพระบรมราชชนก มีหนาท่ีตามกฎหมาย ดังนี ้
 (1) ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับแนวนโยบายแหงรัฐ เพ่ือใหมีความรู ความสามารถทาง วิชาการและทักษะในวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสํานึกตอสังคม และ

เพ่ือใหมีศักยภาพในการเรียนรูดวยตัวเอง  
 (2) จัดการศึกษา วิจัย สงเสริม สนับสนุนการวิจัย เพ่ือสรางหรือพัฒนาองคความรูและนําความรูนั้นไปใช เพ่ือประโยชนในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ  
 (3) พัฒนาองคความรูดานวิทยาศาสตรสุขภาพใหมีมาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการใหเปนท่ียอมรับใน ระดับประเทศและนานาชาติ  
 (4) สงเสริมใหเกิดโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตามลวามตองการของชุมชน  
 (5) ใหบริการทางวิชาการแกสังคมโดยเนนความรวมมือกับชุมชน  
 (6) ใหบริการดานการแพทยและการสาธารณสุข  
 (7) สงเสริมและทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
 

  บทบาทหนาที่ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค 
 หมายความวา สวนราชการในสังกัดคณะ มีหนาท่ีจัดการเรียนการสอน การวิจัย การใหบริการทางวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 
 วัตถุประสงคของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค 
  1. พัฒนาวิทยาลัยฯ ใหเปนสถาบันอุดมศึกษาพยาบาลท่ีไดรับการยอมรับในระดับชาติ ระดับอาเซียนและระดับนานาชาติ 

  2. ผลิตบัณฑิตพยาบาลและบุคลากรดานสุขภาพใหมีคุณภาพและสมรรถนะทางวิชาชีพตามมาตรฐานสากลรวมถึงมีอัตลักษณและคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคของสถาบัน เปนท่ียอมรับ
และเชื่อม่ันจากสังคมท้ังในระดับชาติ ระดับอาเซียน และระดับนานาชาติ 

 3. สรางงานวิจัย ผลงานวิชาการ/นวัตกรรม องคความรูท่ีรับใชสังคมท่ีไดรับการยอมรับเปนแหลงอางอิงทางวิชาการท้ังในระดับชาติ ระดับอาเซียน และระดับนานาชาติ 
 4. พัฒนาศูนยการเรียนรูทางสุขภาพ มีความเปนเลิศดานผูสูงอายุ การบริการวิชาการท่ีตอบสนองความตองการของชุมชนเปนแหลงเรียนรูระดับชาติ ระดับอาเซียน และระดับนานาชาติสราง

ความรวมมือดานวิชาการและวิชาชีพกับเครือขายระดับชาติ ระดับอาเซียน และระดับนานาชาติ 
 5. สรางความรวมมือดานวิชาการและวิชาชีพกับเครือขายระดับชาติ ระดับอาเซียน และระดับนานาชาติ 
 6. บุคลากรและนักศึกษามีสวนรวมในการทํานุบํารุง เผยแพรศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาไทยและพหุวัฒนธรรมดานสุขภาพ  
            7. พัฒนาวิทยาลัยฯ ใหเปนองคกรคุณธรรม มีระบบบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพยึดหลักธรรมาภิบาลบนพ้ืนฐานวัฒนธรรมและคานิยมรวมขององคกรใหมีความเขมแข็ง 
            8. พัฒนาระบบบริหารและพัฒนาบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญดานวิชาการและวิชาชีพ มีสมรรถนะสากล มีคุณธรรมจริยธรรม ทํางานไดอยางเต็มศักยภาพ 
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  นโยบายวทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสทิธิประสงค 
  เพ่ือใหการดําเนินงานของวิทยาลัย เปนไปดวยความเรียบรอยและเกิดประโยชนสูงสุด จึงขอประกาศนโยบายวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงคดังนี้ 

 1.การบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพท่ีมุงเนนการมีสวนรวมโดยยึดหลักธรรมาภิบาล บนพ้ืนฐานวัฒนธรรมและคานิยมรวมขององคกรใหมีความเขมแข็งและพ่ึงตนเองได 
  2. พัฒนาวิทยาลัยใหเปนสถาบันอุดมศึกษาท่ีผลิตบัณฑิตพยาบาลท่ีมีความเชี่ยวชาญดานปฏิบัติการพยาบาล มีสมรรถนะทางวิชาชีพตามมาตรฐานสากลเปนท่ียอมรับและเชื่อม่ันจากสังคมท้ังใน
 ระดับชาติ ระดับอาเซียน และระดับนานาชาติ 
   3. มุงเนนผลิตบัณฑิตพยาบาลใหมีอัตลักษณและคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคของสถาบัน มีความรู คูคุณธรรม นําสูการปฏิบัติได 
  4. พัฒนาระบบบริหารและพัฒนาบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญดานวิชาการและวิชาชีพ มีสมรรถนะสากล มีคุณธรรมจริยธรรม และมีผลงานวิชาการท่ีไดรับการยอมรับในระดับชาติ ระดับอาเซียน 
 และระดับนานาชาติ 

  5. สงเสริมการวิจัย ผลงานวิชาการ/นวตกรรมท่ีรับใชสังคมและไดรับการยอมรับ เปนแหลงอางอิงทางวิชาการท้ังในระดับชาติ ระดับอาเซียน และระดับนานาชาติ 
  6. พัฒนาศูนยการเรียนรูทางสุขภาพ การบริการวิชาการแกสังคม การพัฒนาบุคลากรดานสุขภาพใหไดรับการยอมรับในระดับชาติ ระดับอาเซียน และระดับนานาชาติ 
  7. ทะนุบํารุง เผยแพรศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาไทยและพหุวัฒนธรรมดานสุขภาพ  
  8. สรางความรวมมือดานวิชาการและวิชาชีพกับเครือขายระดับชาติ ระดับอาเซียน และระดับนานาชาติ 
  9. ยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานระดับชาติและระดับอาเซียนและนําระบบการประกันคุณภาพการศึกษามาใชในการพัฒนางานใหเกิดวัฒนธรรมคุณภาพการ
ทํางาน 
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สวนท่ี 2 ขอมลูแผนยุทธศาสตรปงบประมาณ 2560-2564 (ปรับปรุงปงบประมาณ 2563)  
 

แผนที่ยุทธศาสตรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค ปงบประมาณ 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง ปงบประมาณ 2563) 
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วิสัยทัศน (Vision) 
  : สถาบันอุดมศึกษาพยาบาลท่ีไดรับการยอมรับในระดับอาเซียน 
  สถาบันอุดมศึกษาพยาบาลหมายถึง  

1. เปนสถาบันอุดมศึกษาท่ีผลิตบัณฑิตพยาบาลใหมีความเชี่ยวชาญดานปฏิบัติการพยาบาล มีสมรรถนะทางวิชาชีพตามมาตรฐานสากลเปนท่ียอมรับและเชื่อม่ันจากสังคมท้ังในระดับชาติ ระดับ
อาเซียน และระดับนานาชาติ 
2. เปนสถาบันอุดมศึกษาท่ีมุงเนนการผลิตบัณฑิตพยาบาลใหมีอัตลักษณและคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคของสถาบัน มีความรู คูคุณธรรม นําสูการปฏิบัติได 
3. มีระบบบริหารและพัฒนาบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญดานวิชาการและวิชาชีพ มีสมรรถนะสากล มีคุณธรรมจริยธรรม และมีผลงานวิชาการท่ีไดรับการยอมรับในระดับชาติ ระดับอาเซียน 
และระดับนานาชาติ 
4. เปนสถาบันท่ีมีการวิจัย ผลงานวิชาการ/นวตกรรมท่ีรับใชสังคมและไดรับการยอมรับ เปนแหลงอางอิงทางวิชาการท้ังในระดับชาติ ระดับอาเซียน และระดับนานาชาติ 
5. เปนศูนยการเรียนรูทางสุขภาพ การบริการวิชาการแกสังคม การพัฒนาบุคลากรดานสุขภาพท่ีไดรับการยอมรับในระดับชาติ ระดับอาเซียน และระดับนานาชาติ 
6. มีการทํานุ บํารุง เผยแพรศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาไทยและพหุวัฒนธรรมดานสุขภาพ  
7. มีระบบการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพดวยหลักธรรมาภิบาล บนพ้ืนฐานวัฒนธรรมและคานิยมรวมขององคกรใหมีความเขมแข็งและพ่ึงตนเองได 

  การยอมรับในระดับอาเซียนหมายถึง 
1. มีการสรางเครือขายกับประเทศระดับอาเซียนและระดับนานาชาติ โดยการทําบันทึกความรวมมือดานวิชาการและวิชาชีพรวมกัน 
2. มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาดานวิชาการและวิชาชีพกับระดับอาเซียน และระดับนานาชาติ 
3. มีการแลกเปลี่ยนบุคลากรดานวิชาการและวิชาชีพระดับอาเซียน และระดับนานาชาติ 
4. มีการวิจัยดานวิชาการและวิชาชีพรวมกับสถาบันการศึกษาระดับอาเซียน และระดับนานาชาติ 
5. มีเวทีการประชุมวิชาการระดับชาติ ระดับอาเซียนและระดับนานาชาติและ/หรือเปนเจาภาพรวมในการจัดการประชุม 
6. เปนศูนยการเรียนรูและการบริการวิชาการดานการพยาบาลและสุขภาพระดับอาเซียน 
7. อาจารยมีผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ/นวตกรรมท่ีไดรับการเผยแพรหรือไดรับรางวัลในระดับชาติและนานาชาติ  
8. นักศึกษามีผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ/นวตกรรมท่ีไดรับการเผยแพรหรือไดรับรางวัลในระดับชาติและนานาชาติ  
9. วิทยาลัยมีคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับชาติและ/หรือระดับอาเซียน 
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พันธกิจ (Mission) 

1. ผลิตบัณฑิตพยาบาลท่ีมีสมรรถนะทางวิชาชีพตามมาตรฐานสากล 

2. วิจัยและสรางสรรคนวตกรรม 

3. บริการวิชาการแกสังคม 

4. ทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย 

5. พัฒนาสถาบันใหเปนองคกรคุณธรรมท่ีมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 ประเด็นยุทธศาสตร(Strategic Issues) 

    ในการดําเนินงานตามกรอบแผนท่ียุทธศาสตรวิทยาลัยบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงคปงบประมาณ 2560 - 2564 (ปรับปรุง ปงบประมาณ 2562)  ประกอบดวย 5 ประเด็นยุทธศาสตร ท่ีเปน

วิธีการในการดําเนินงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนดไวในวิสัยทัศน ดังนี้  

1. การผลิตบัณฑิตพยาบาลท่ีมีสมรรถนะทางวิชาชีพตามมาตรฐานสากล  

2. การสรางผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ/นวตกรรมรวมกันระดับอาเซียนและระดับนานาชาติ 

3. การบริการวิชาการดานสุขภาพท่ีตอบสนองความตองการของชุมชนระดับชาติ ระดับอาเซียนและระดับนานาชาติ 

4. การทํานุบํารุง เผยแพรศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาไทยและพหุวัฒนธรรมดานสุขภาพ 

5. การพัฒนาสถาบันใหเปนองคกรคุณธรรมท่ีมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  

 

  เปาประสงค(Goal) 

  เปนผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตรซ่ึงแบงได 11 เปาประสงค  โดยในแตละเปาประสงคไดมีการกําหนดความมุงหมายในผลสัมฤทธิ์ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย กลยุทธ แผนงาน

และโครงการเพ่ือเปนแนวทางในการแปลงผลสัมฤทธิ์สูผลการปฏิบัติ ดังรายละเอียดสูการปฏิบัติ ดังนี้  

  1. บัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

  2. อาจารยมีคุณภาพและสมรรถนะดานวิชาการและวิชาชีพ 

  3. นักศึกษามีอัตลักษณและคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
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  4. มีผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ/นวตกรรมท่ีตีพิมพ/เผยแพรระดับนานาชาติ  

  5. มีวิจัยรวมกันระหวางประเทศ 

  6. มีศูนยการเรียนรู/ศูนยความเปนเลิศทางวิชาการดานสุขภาพท่ีไดรับการยอมรับในระดับชาติระดับอาเซียน และระดับนานาชาติ 

  7. มีบริการวิชาการแกสังคมท่ีสอดคลองกับความตองการของชุมชนในระดับชาติ ระดับอาเซียน และระดับนานาชาติ 

  8. วิทยาลัยมีการทํานุบํารุง เผยแพรศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาไทยและพหุวัฒนธรรมดานสุขภาพ 

  9. วิทยาลัยเปนองคกรคุณธรรมตนแบบ  

  10. วิทยาลัยมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

  11. วิทยาลัยมีคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับชาติและ/หรือระดับอาเซียน 

  
กลยุทธ (Strategy) 

1. พัฒนาบัณฑิตและอาจารยใหมีความรูดานวิชาการและวิชาชีพตามมาตรฐานสากล 

2. เสริมสรางอัตลักษณและคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
3. พัฒนาระบบการจัดการผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ/นวตกรรมใหไดรับการตีพิมพ/เผยแพรระดับชาติและระดับนานาชาติ และมีการทําวิจัยรวมกันระดับอาเซียนและระดับนานาชาต ิ

4. แสวงหาแหลงทุนภายในและภายนอกสนับสนุนผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ/นวตกรรม 

5. พัฒนาศูนยความเปนเลิศดานผูสูงอายุท่ีไดรับการยอมรับในระดับชาติ ระดับอาเซียน และระดับนานาชาต ิ

6. พัฒนาบริการวิชาการ ศูนยการเรียนรูดานสุขภาพท่ีตอบสนองความตองการของชุมชนระดับชาติ ระดับอาเซียนและระดับนานาชาต ิ

7. เสริมสรางความรวมมือดานวิชาการและวิชาชีพระดับชาติ ระดับอาเซียน และระดับนานาชาต ิ

8. สงเสริมการทํานุบํารุง เผยแพรศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาไทยและพหุวัฒนธรรมดานสุขภาพ 

9. พัฒนาวิทยาลัยใหเปนองคกรคุณธรรมตนแบบ 

10. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลใหมีประสิทธิภาพ 

11. เรงรัดพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน สิ่งสนับสนุนและสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู การทํางานและท่ีอยูอาศัย  

12. เพ่ิมประสิทธิภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 

13. พัฒนาบุคลากรทุกระดับใหมีสมรรถนะความเชี่ยวชาญและคุณวุฒิตามเกณฑคุณสมบัติท่ีกําหนด มีสมรรถนะสากลและทํางานไดอยางเต็มศักยภาพ 

14. ยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานระดับชาติและ/หรือระดับอาเซียน 
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การแปลงแผนยุทธศาสตรและการถายทอดแผนยุทธศาสตรสูการปฏิบัต ิ

  การแปลงแผนยุทธศาสตรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค ปงบประมาณ 2560 - 2564 (ฉบับปรับปรุงปงบประมาณ 2563) ไปสูการปฏิบัติเปนการดําเนินการตามประเด็น

ยุทธศาสตร ท้ัง 5 ประเด็นยุทธศาสตร คือ  
   ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1  การผลิตบัณฑิตพยาบาลท่ีมีสมรรถนะทางวิชาชีพตามมาตรฐานสากล  
   ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2  การสรางผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ/นวตกรรมรวมกันระดับอาเซียนและระดับนานาชาติ 
   ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3  การบริการวิชาการดานสุขภาพท่ีตอบสนองความตองการของชุมชนระดับชาติระดับอาเซียนและระดับนานาชาติ 
   ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4  การทํานุบํารุง เผยแพรศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาไทยและพหุวัฒนธรรมดานสุขภาพ 
   ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5   การพัฒนาสถาบันใหเปนองคกรคุณธรรมท่ีมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
 

   แผนงานหลัก 
   ในการนี้วิทยาลัยไดกําหนดแผนงานเพ่ือเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร สูการปฏิบัติท่ีมีคุณภาพจํานวน 10 แผนงาน ดังนี้ 
  แผนงานท่ี 1 พัฒนานักศึกษาใหมีสมรรถนะทางวิชาชีพและทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 (Smart Nursing Student) 
  แผนงานท่ี 2 พัฒนาอาจารยใหคุณภาพและมีการจัดการเรียนการสอนเพ่ือใหนักศึกษามีสมรรถนะทางวิชาชีพและทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 (Smart teacher) 
  แผนงานท่ี 3 จัดหาทรัพยากรและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูเพ่ือใหนักศึกษาพยาบาลมีคุณภาพและทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  

  แผนงานท่ี 4 การพัฒนานักศึกษาใหมีอัตลักษณและคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค  
   แผนงานท่ี 5 พัฒนาการสรางผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ/นวตกรรม ใหมีการตีพิมพหรือเผยแพรระดับชาติและระดับนานาชาติ รวมถึงการทําวิจัยรวมกันระดับอาเซียนและระดับนานาชาติ  

 และการแสวงหาแหลงทุนภายนอกเพ่ือสนับสนุนผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ/นวตกรรม 
  แผนงานท่ี 6 พัฒนาศูนยความเปนเลิศ ศูนยการเรียนรูดานสุขภาพ บริการวิชาการท่ีตอบสนองความตองการของชุมชนในระดับประเทศ ระดับอาเซียนและระดับนานาชาติ 
  แผนงานท่ี 7 สงเสริมการทํานุบํารุง เผยแพรศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาไทยและพหุวัฒนธรรมดานสุขภาพ 
  แผนงานท่ี 8 พัฒนาวิทยาลัยใหเปนองคกรคุณธรรมท่ีมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลอยางมีประสิทธิภาพ 
  แผนงานท่ี 9 พัฒนาระบบการบริหารและพัฒนาบุคลากรทุกระดับใหมีสมรรถนะความเชี่ยวชาญและคุณวุฒิตามเกณฑคุณสมบัติท่ีกําหนด มีสมรรถนะสากลและทํางานไดอยางเต็มศักยภาพ 

   แผนงานท่ี 10 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับชาติและ/หรือระดับอาเซียน 
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สวนท่ี 3 รายละเอียดแผนปฏบิัติการประจําปงบประมาณ 2563 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

พันธกิจท่ี 1 ผลิตบัณฑิตพยาบาลท่ีมีสมรรถนะทางวิชาชพีตามมาตรฐานสากล 
 
 
 
 
 

 



พันธกิจที่ 1 ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีสมรรถนะทางวิชาชีพตามมาตรฐานสากล 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1. การผลิตบัณฑิตพยาบาลท่ีมีสมรรถนะทางวิชาชีพตามมาตรฐานสากลประกอบไปดวย 4 แผนงาน ดังนี้  

 แผนงานท่ี 1 พัฒนานักศึกษาใหมีสมรรถนะทางวิชาชีพและทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 (Smart Nursing Student) 

  วัตถุประสงคแผนงาน : 

  1. เพ่ือบริหารหลักสูตรใหไดคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานประกันคุณภาพการศึกษา 

  2. เพ่ือใหนักศึกษามีสมรรถนะทางวิชาชีพและทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

  ตัวช้ีวัดแผนงาน :  

  P1 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทายท่ีมีตอคุณภาพหลักสูตร (เฉลี่ยไมนอยกวา 3.51) 

  P2 รอยละของรายวิชาท่ีมีการออกแบบการเรียนรูเพ่ือพัฒนาใหนักศึกษามีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 (รอยละ 85) 

  P3 รอยละรายวิชาท่ีมีการวัดผลสัมฤทธิ์ทักษะการเรียนรูของนักศึกษาในศตวรรษท่ี 21 (รอยละ 85) 

  P4 รอยละของผูสอบความรูขอข้ึนทะเบียนรับใบประกอบวิชาชีพพยาบาลและผดุงครรภผานในปแรก (รอยละ 100) 

  P5 จํานวนผลงานวิจัย/นวตกรรมท่ีนักศึกษาท่ีไดรับการนําเสนอหรือเผยแพรในเวทีระดับชาติและนานาชาติ (20 เรื่อง/ป) 

  P6 จํานวนสหสาขาวิชาชีพท่ีมีการเรียนรูรวมกัน (IPE) (3 สาขา) 

  P7 จํานวนเครือขายสถาบันการศึกษาตางประเทศท่ีมีการแลกเปลี่ยนอาจารยและนักศึกษาทางวิชาการ วัฒนธรรมและกีฬา (6 เครือขาย) 

แผนงานท่ี 2 พัฒนาอาจารยใหคุณภาพและมีการจัดการเรียนการสอนเพ่ือใหนักศึกษามีสมรรถนะทางวิชาชีพและทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 (Smart teacher) 

  วัตถุประสงคของแผนงาน: 

  1. เพ่ือใหการบริหารหลักสูตรมีประสิทธิภาพ มีการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลใหสอดคลองกับทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑ และผลการเรียนรูท่ีกําหนดใน

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตรอยางมีประสิทธิภาพ  

  2. เพ่ือพัฒนาอาจารยใหมีสมรรถนะความเชี่ยวชาญดานวิชาชีพและวิชาการ ทักษะการจัดการเรียนการสอน ทักษะภาษาอังกฤษ การใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  3. เพ่ือพัฒนาอาจารยใหมีคุณวุฒิและคุณสมบัติอาจารยประจํา อาจารยประจําหลักสูตรใหเปนตามเกณฑคุณสมบัติท่ีกําหนด 

  ตัวช้ีวัดแผนงาน:  

  P8 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของอาจารย (เฉลี่ยไมนอยกวา 3.51) 



  P9 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรไดรับการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรูสูการเปลี่ยนแปลง (รอยละ 80) 

  P10 รอยละอาจารยอาจารยไดรับการพัฒนาในดานวิชาการและวิชาชีพไมนอยกวา 15 ชั่วโมงตอปการศึกษา (รอยละ 100) 

  P11 รอยละของอาจารยท่ีมีการพัฒนาทักษะปฏิบัติการพยาบาล (Faculty Practice) อยางนอย 80ชม./ป (รอยละ 100) 

แผนงานท่ี 3 จัดหาทรัพยากรและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูเพ่ือใหนักศึกษาพยาบาลมีคุณภาพและทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

  วัตถุประสงคของแผนงาน: 

   1. เพ่ือจัดหาทรัพยากรทางการศึกษาและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีเพียงพอทันสมัย พรอมใชงาน 

  2. เพ่ือมีระบบการดูแลการใชทรัพยากรทางการศึกษาและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพและตอเนื่อง 

  ตัวช้ีวัดแผนงาน :  

  P12 มีหองปฏิบัติการและอุปกรณท่ีไดมาตรฐาน   

  P13 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู (เฉลี่ยไมนอยกวา 3.51) 

แผนงานท่ี 4 การพัฒนานักศึกษาใหมีอัตลักษณและคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 

  วัตถุประสงคของแผนงาน: 

  1. เพ่ือเสริมสรางใหนักศึกษาเกิดอัตลักษณและคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามท่ีสถาบันกําหนด 

  2. เพ่ือสรางบรรยากาศใหกับนักศึกษาไดอยูในสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไดอยางมีความสุข 

  ตัวช้ีวัดแผนงาน :  

   P14 รอยละของนักศึกษาท่ีมีผลการประเมินอัตลักษณอยูในระดับดีข้ึนไป (รอยละ 100) 

  P15 รอยละของนักศึกษาท่ีมีผลการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคอยูในระดับดีข้ึนไป (รอยละ 100)  

  P16 ระดับความสําเร็จของระบบการดูแลและใหคําปรึกษา (ระดับ5) 

 
 



ลําดับที่ รหัส โครงการ
งบประมาณ

(บาท)

งบรายได

(บาท)

งบ

ดําเนินงาน

งบสนับสนุน

จากภายนอก
รวมทั้งหมด ผูรับผิดชอบ

1 ย.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนการศึกษา ออกแบบการเรียนการสอน 

และวัดประเมินผลการเรียนรู เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูศตวรรษที่ 21

128,940 128,940 ฝายวิชาการ

กิจกรรมที1่ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนแมบทและแผนฝกปฏิบัติ ปการศึกษา 

2564

11,400 11,400

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาอาจารยในการจัดการศึกษาที่มุงผลลัพธ Outcome Based 

Education (OBE)เพื่อเตรียมความพรอมรับรองเครือขายการประกันคุณภาพ

มหาวิทยาลัยอาเซียน (AUNQA)

50,240 50,240

กิจกรรมที่ 3 ออกแบบการเรียนการสอน 21,800 21,800

กิจกรรมที่ 4 ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพเครื่องมือการวัดและประเมินผล

การสงเสริมศตวรรษที่ 21 และการจัดการศึกษาแบบOutcome Based Education 

(OBE)

45,500 45,500

2 ย.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูสูการเปนพยาบาล

วิชาชีพและกลยุทธการพิชิตขอสอบสภาการพยาบาลปงบประมาณ 2564

135,600 135,600 ฝายวิชาการ

3 ย.3 โครงการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ สาขา พยาบาล

ศาสตรและทักษะศตวรรษที่21

32,220 32,220 ฝายวิชาการ

4 ย.4 โครงการพัฒนานักศึกษาใหทักษะศตวรรษที่ 21 131,710 131,710 ฝายวิชาการ

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ดวยเทคนิคคุณลิขิต 23,630 23,630

พันธกิจผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพฯ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค

แผนปฏิบัติงานประจําปและแผนการจัดสรรงบประมาณรายโครงการแยกตามพันธกิจ  ประจําปงบประมาณ 2564



ลําดับที่ รหัส โครงการ
งบประมาณ

(บาท)

งบรายได

(บาท)

งบ

ดําเนินงาน

งบสนับสนุน

จากภายนอก
รวมทั้งหมด ผูรับผิดชอบ

กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาทักษะการแกปญหาทางการพยาบาลโดยใชหลักฐานเชิงประจักษ 27,950 27,950

กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาทักษะดานการสื่อสารสารสนเทศ 30,450 30,450

กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาทักษะดานการคิดสรางสรรคและนวตกรรม 49,680 49,680

5 ย.5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษของนักศึกษา

พยาบาล

256,500 256,500 ฝายวิชาการ

6 ย.6 โครงการพัฒนานักศึกษาในการประชุมวิชาการ นําเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรม

และศิลปวัฒนธรรม

992,200 992,200 ฝายวิชาการ

7 ย.7 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักศึกษาผานการเรียนรูระหวางสหสาขา

วิชาชีพ (IPE)

109,400 109,400 ฝายวิชาการ

8 ย.8 โครงการแลกเปลี่ยนอาจารยและนักศึกษาทางวิชาการ วัฒนธรรมและกีฬากับ

สถาบันการศึกษาตางประเทศ

640,800 640,800 ฝายบริหาร

กลุมที่ 1

กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรมกับ

สถาบันการศึกษาตางประเทศ สถาบันที่ 1

132,500 132,500

กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรมและกีฬา

กับสถาบันการศึกษาประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

131,300 131,300

กลุมที่ 2

กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรมกับ

สถาบันการศึกษาตางประเทศ สถาบันที่ 2

95,900 95,900

กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรมและกีฬา

กับสถาบันการศึกษาตางประเทศ สถาบันที่ 2

124,600 124,600



ลําดับที่ รหัส โครงการ
งบประมาณ

(บาท)

งบรายได

(บาท)

งบ

ดําเนินงาน

งบสนับสนุน

จากภายนอก
รวมทั้งหมด ผูรับผิดชอบ

กลุมที่ 3

กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรมกับ

สถาบันการศึกษาตางประเทศสถาบันที่ 3

119,500 119,500

กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรมและกีฬา

กับสถาบันการศึกษาตางประเทศ สถาบันที่ 3

37,000 37,000

9 ย.9 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการออกแบบและการจัดกระบวนการเรียนรูสูการ

เปลี่ยนแปลงในชั้นเรียน (Designand Facilitation of Transformative 

learning in Classroom)

52,540 52,540 ฝายวิชาการ

10 ย.10 โครงการพัฒนาหองเรียนและหองปฏิบัติการพยาบาลสําหรับการจัดการเรียนการ

สอน

1,490,600 1,490,600 ฝายวิชาการ

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาหองเรียนมาตรฐาน 812,000 812,000

กิจกรรมที่ 2 การปรับปรุงซอมแซมหองปฏิบัติการพยาบาล 678,600 678,600

11 ย.11 โครงการจัดหาครุภัณฑสําหรับหองปฏิบัติการพยาบาล 2,957,000 2,957,000 ฝายวิชาการ

12 ย.14 โครงการหองสมุดในยุคดิจิตอล 1,350,000 300,000 1,650,000 ฝายบริหาร

13 ย.15 โครงการพัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน 540,850 540,850 ฝายบริหาร

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาหองผลิตสื่อการสอน       120,000 120,000

กิจกรรมที่ 2 จัดหาเครื่องมือสนับสนุนการผลิตสื่อ       157,850 157,850

กิจกรรมที่ 3 พัฒนาระบบภาพและเสียงหองเรียนและหองประชุม.       263,000 263,000

14 ย.18 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศสนับสนุนการเรียนการสอนและ

การทํางาน

1,000,000 1,000,000 ฝายบริหาร

15 ย.22 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักศึกษาดานจิตอาสา : เถาวอาสา เอื้ออาทร

ผูปวยเรื้อรังรอบรั้ววิทยาลัย

74,800 74,800

16 ย.25 โครงการสงเสริมการบริการใหการปรึกษาแกนักศึกษา 0 ไมใชงบ 0 ฝายวิชาการ



ลําดับที่ รหัส โครงการ
งบประมาณ

(บาท)

งบรายได

(บาท)

งบ

ดําเนินงาน

งบสนับสนุน

จากภายนอก
รวมทั้งหมด ผูรับผิดชอบ

17 ย.26 โครงการฟาขาวนาอยู 329,800 329,800 ฝายวิชาการ

กิจกรรมที่ 1 การซอมบํารุงสาธารณูปโภค สิ่งแวดลอมที่พักนักศึกษา ใชรวมกับพัสดุ 0

กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการหอพักนาอยู ไมใชงบฯ 0

กิจกรรมที่ 3 การจัดหอพักนาอยูและประกวดหอพัก ไมใชงบฯ 0

กิจกรรมที่ 4 จัดหาอุปกรณ ครุภัณฑ สํานักงาน หอพัก ใชรวมกับพัสดุ 0

กิจกรรมที่ 5 สะสางพัสดุอุปกรณที่ชํารุดภายในหอพัก ไมใชงบฯ 0

กิจกรรมที่ 6 จัดซื้อยารักษาโรค/เวชภัณฑ 62,000 62,000

กิจกรรมที่ 7 ปรับปรุงอาคาร สถานที่และเพิ่มพื้นที่ใชสอยในหอพัก ใชรวมกับพัสดุ 0

กิจกรรมที่ 8 ตรวจสุขภาพประจําปนักศึกษาป 2-4 253,000 253,000

กิจกรรมที่ 9 เยี่ยมบานนักศึกษาทุน 14,800 14,800

18 ป.1 โครงการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาหลักสูตรตาง ๆ ของกระทรวง

สาธารณสุขประจําปการศึกษา 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรรพสิทธิ

ประสงค

51,060 51,060 ฝายวิชาการ

19 ป.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสวนาอาจารยพี่เลี้ยง 14,860 14,860 ฝายวิชาการ

20 ป.3 โครงการสงเสริมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 100,000 100,000 ฝายวิชาการ

21 ป.4 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักศึกษาดานการประกันคุณภาพการศึกษา 16,620 16,620 ฝายวิชาการ

22 ป.5 โครงการเตรียมความพรอมเพื่อกาวสูวิชาชีพพยาบาลสําหรับนักศึกษาใหม 141,330 141,330 ฝายวิชาการ

23 ป.6 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพรอมนักศึกษากอนสําเร็จการศึกษา 96,050 96,050 ฝายวิชาการ

24 ป.7 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแกนนําและจัดทําแผนสโมสรนักศึกษา 256,070 256,070 ฝายวิชาการ

25 ป.8 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักศึกษาดานกีฬา นันทนาการและสราง

สัมพันธภาพภายในสถาบัน

179,600 179,600 ฝายวิชาการ

26 ป.9 โครงการพัฒนานักศึกษาคายอาสาพัฒนาชุมชน 235,800 235,800 ฝายวิชาการ



ลําดับที่ รหัส โครงการ
งบประมาณ

(บาท)

งบรายได

(บาท)

งบ

ดําเนินงาน

งบสนับสนุน

จากภายนอก
รวมทั้งหมด ผูรับผิดชอบ

27 ป.10 กิจกรรม การจัดหาวัสดุอุปกรณเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนใน

ภาคทฤษฎี ทดลองและปฏิบัติสําหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

1,028,400 1,028,400 ฝายวิชาการ

28 ป.11 กิจกรรม คาใชจายในการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาพยาบาล

ศาสตรบัณฑิต ชั้นปที่ 1-4 ปงบประมาณ 2564

2,707,512 925,365 1,416,000 5,048,877 ฝายวิชาการ

1. คาสอนนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปที่ 1-4 1,694,600 1,694,600

2. คาใชจายในการเดินทางไปราชการในการศึกษาภาคปฏิบัติสําหรับอาจารยผูสอน

ภาคปฏิบัติ

714,932 714,932

3. คาใชจายคาที่พักในการศึกษาภาคปฏิบัตินอกสถาบันสําหรับนักศึกษาพยาบาล 351,500 351,500

4. คาใชจายคาน้ํามันเชื้อเพลิงในการไปฝกภาคปฏิบัตินอกสถาบันสําหรับนักศึกษา

พยาบาล

189,500 189,500

5. คาใชจายในการเดินทางไปราชการในการศึกษาภาคปฏิบัติสําหรับพนักงานขับรถ 108,480 108,480

5. คาตอบแทน พตส. พพศ. สําหรับอาจารย 72,000 1,416,000 1,488,000

6. คาใชจายอื่นๆ(คาประกันของเสียหาย,คาประกันอุบัติเหต,ุ คารับปริญญานักศึกษา,

 คาทําบัตรนักศึกษาใหม)

501,865 501,865

29 ย.47 โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อสงเสริมความเชี่ยวชาญเชิงวิชาชีพ วิชาการ

และภารกิจของวิทยาลัย

1,423,000 1,423,000 ฝายบริหาร

กิจกรรมที่ 1 การจัดทําแผนสงเสริม  สรรหา และพัฒนาบุคลากรอยางมีประสิทธิภาพ ไมใชงบ 0

กิจกรรม 2 วิเคราะหภาระงาน พัฒนาและปรับปรุงระบบฐานขอมูลการสงเสริมและ

พัฒนาบุคลากร

ไมใชงบ 0

กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาอาจารยใหมีสมรรถนะเชิงวิชาชีพ เชิงวิชาการ 500,000 500,000

กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาอาจารยเพื่อความชํานาญเฉพาะดานรองรับ Service Plan 

ตามนโยบายวิทยาลัย

200,000       200,000



ลําดับที่ รหัส โครงการ
งบประมาณ

(บาท)

งบรายได

(บาท)

งบ

ดําเนินงาน

งบสนับสนุน

จากภายนอก
รวมทั้งหมด ผูรับผิดชอบ

กิจกรรมที่ 5 การพัฒนาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 100,000       100,000

กิจกรรมที่ 6 การพัฒนาผูบริหาร 150,000 150,000

กิจกรรมที่ 7 การอบรมเฉพาะทางสําหรับอาจารย 150,000       150,000

กิจกรรมที่ 8 การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนตามภาระงานที่รับผิดชอบ  (งบพัฒนาตน 263,000 263,000

กิจกรรมที่ 9 การปฐมนิเทศอาจารย และบุคลากรใหม ไมใชงบ 0

กิจกรรมที่ 10 การพัฒนาความเชี่ยวชาญของบุคลากรในงานศูนยความเปนเลิศ 60,000        60,000

กิจกรรมที่ 11 การพัฒนาอาจารยใหมีทักษะการปฏิบัติการพยาบาล (Faculty 

Practice)

ไมใชงบ 0

30 ย.48 โครงการพัฒนาสมรรถนะสากลของบุคลากรมุงสูประชาคมอาเซียน ประจําป

งบประมาณ 2564

118,640 118,640 ฝายบริหาร

31 ป.12 กิจกรรมการพัฒนาอาจารยศึกษาตอระดับที่สูงขึ้น 600,000 600,000 ฝายบริหาร

32 ป.13 โครงการสรรหาบุคลากรจางเหมาบริการดานการเรียนการสอน 360,000 360,000 720,000 ฝายบริหาร

6,820,922 12,316,345 1,416,000 0 20,553,267รวม



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 

ล าดับที ่1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนการศึกษา ออกแบบการเรียนการสอน และวัดประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21  รหัสโครงการ ..........ย.1........... 

ฝ่าย/กลุ่มงาน ฝ่ายวิชาการ งาน วิชาการ ผู้รับผิดชอบหลัก ฝ่ายวิชาการ 
ประเภท
โครงการ 

โครงการตามยุทธศาสตร์สบชตอบตัวชี้วัดที่ .......................................................... 
โครงการตามยุทธศาสตร์คณะตอบตัวชี้วัดที่ .......................................................... 
โครงการตามยุทธศาสตร์วิทยาลัยตอบตัวชี้วัดที.่... S1,S2,S7,S8,P1,P2,P3,P4....... 
 โครงการงานประจ าตามพันธกิจ................................................................ .............. 
 โครงการตามนโยบาย.................................................................... ......................... 

 การประกนัคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ สกอ. ระดับ หลักสูตร องค์ประกอบที่....1,5.... 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 
 การประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ สภาการพยาบาล  ตัวบ่งชี้ที่ ....8,9........... 
 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม/การด าเนินงาน ตัวช้ีวัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ เงิน
รายได้ 

ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

ผลผลิต 
เริ่มต้น สิ้นสุด อุดหนุน ลงทุน ด าเนินงาน 

1.เพ่ือจัดท า
แผนการศึกษาภาค
ทฤษฏีและ
ภาคปฏิบัติ ปี
การศึกษา 2564 
2.เพ่ือประชุมและ
พัฒนาอาจารย์ใน
การวางแผนสถานที่
ฝึกปฏิบัติ การ
ออกแบบการเรียนรู้ 
การวัดและ
ประเมินผลการ
เรียนให้มีคุณภาพ
เพ่ิมข้ึนในปี 2564 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดท าแผนแม่บทและแผนฝึกปฏิบัติ ปี
การศึกษา 2564 
1.รายงานผลการประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอนปีการศึกษา 2563 
2. อาจารย์ร่วมกันจัดท าแผนการศึกษา
ภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ ปีการศึกษา 
2564 
รายละเอียดงบประมาณ 
1.  ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าร่วมประชุม
และคณะกรรมการ 80 คน x 80 บ. x 
1 วัน = 6,400  
2.  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ผู้เข้าร่วมประชุมและคณะ กรรมการ 
80 คนx 25 บx2 มื้อx 1 วัน = 4,000  
  

1.มีแผนแม่บท
ภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติชั้นปีที่ 1 -4 
2.มีแหล่งฝึกปฏิบัติตาม
เกณฑ์สภาวิชาชีพ 
วิธีการสอนที่หลากหลาย 
และมีเครื่องมือวัดและ
ประเมิน ผลที่มีคุณภาพ
ทุกวิชา 
 
 
 
 
 
 

อาจารย์ 
วพบ.สปส. 

 

30 
พ.ย.63 

- ไตรมาสที่ 
1 จ านวน
11,400 
บาท  

- - - อ.ดร.นุสรา 
อ.ไวยพร 

มีแผนการศึกษา
ที่มี
ประสิทธิภาพ 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม/การด าเนินงาน ตัวช้ีวัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
เงินรายได้ 

ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

ผลผลิต 
เริ่มต้น สิ้นสุด อุดหนุน ลงทุน ด าเนินงาน 

 
 
 
 

3. ค่าถ่ายเอกสาร ท าปก เย็บเล่ม 
1,000  
รวม 11,400 บาท 

          

1.เพ่ือให้อาจารย์มี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักสูตร 
OBE 
2.เพ่ือให้อาจารย์มี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัด
การศึกษาสอนแบบ 
OBE 
 

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาอาจารย์ในการ
จัดการศึกษาที่มุงผลลัพธ์ Outcome 
Based Education (OBE)เพ่ือเตรียม
ความพร้อมรับรองเครือข่ายการ
ประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน 
(AUNQA) 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
จัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ 
1.หลักสูตร OBE 
2. การจัดการศึกษาแบบ OBE 
3.การจัดประเมินผลการเรียนรู้แบบ 
OBE 
4.การประกันคุณภาพการศึกษา 
(AUNQA) 
รายละเอียดงบประมาณ 
1.ค่าสมนาคุณวิทยากร 7 ชม.X1 คน
x2วันx1,200บาท=16,800 บาท 
2.ค่าเดินทางวิทยากร=10,000 บาท 
3.ค่าท่ีพักวิทยากร=2,900 บาท 
4.ค่าอาหารกลางวันของผู้เข้าอบรม
และคณะกรรมการด าเนินงาน  

1.อาจารย์ร้อยละ 100 มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักสูตร OBE เพ่ิมข้ึนจาก
ก่อนการอบรม  
2. อาจารย์ร้อยละ 100 มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาแบบ 
OBE เพ่ิมข้ึนจากก่อนการ
อบรม  
3. อาจารย์มีความพึงพอใจ
ต่อกระบวนการอบรม 
ระดับดีข้ึนไป 

อาจารย์ 
วพบ.สปส. 

ก.พ. 
64 

- ไตรมาสที่ 
2 จ านวน
50,240 
บาท 

- - - อ.วิมลพรรณ 
อ.ไวยพร 

อาจารย์ 
สามารถจัด
การศึกษาแบบ 
OBE ได ้



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม/การด าเนินงาน ตัวช้ีวัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
เงินรายได้ 

ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

ผลผลิต 
เริ่มต้น สิ้นสุด อุดหนุน ลงทุน ด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 

(80 บาท x79 คน x 2 วัน) =12,640 
บาท 
5. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ส าหรับผู้เข้าอบรมและคณะกรรมการ
ด าเนินงาน (25 บาท x 2 มื้อ x 79 
คน x 2 วัน)= 7,900 บาท 
รวม 50,240 บาท 
 

          

1. เพ่ือให้อาจารย์
เข้าใจวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร และ 
นโยบายการจัด
การศึกษาตาม
พระราชบัญญัติ 
การศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพ่ิมเติม เกณฑ์
ประกันคุณภาพ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 และฉบับที่ 3 
พ.ศ. 2553 เกณฑ์
ประกันคุณภาพ
การศึกษาและ
สามารถออกแบบ 

กิจกรรมที่ 3 การออกแบบการเรียน
การสอน  
1.หัวหน้าสาขาวิชาและอาจารย์
ประจ าหลักสูตรร่วมประชุมร่าง
แผนการจัด การเรียนการสอนปี
การศึกษา 2564 
2.รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการชี้แจง
นโยบาย 
3.น าเสนอผลการวิเคราะห์การจัดการ
เรียนการสอนในปีการศึกษา 2563 
4.ทีป่ระชุมร่วมกันพิจารณาร่างแผน 
การจัดการเรียนการสอนปีการศึกษา 
2564 
5.เสนอคู่มือการจัดท า มคอ.และแฟ้ม
รายวิชา 
6.ออกแบบการจัดการเรียนการสอน  
ปีการศึกษา 2564 

1. รูปแบบการจัดการเรียน
การสอนหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ได้รับการพัฒนาปรับปรุง
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
ของหลักสูตรนโยบายการ
จัดการศึกษา เกณฑ์
ประกันคุณภาพการศึกษา
และมีรายวิชาที่จัดการ
เรียนการสอนที่ส่งเสริม
ทักษะการเรียนรู้ศตวรรษ
ที่ 21 ร้อยละ 85 
2. อาจารย์มีความพึงพอใจ
ในการเข้าร่วมประชุม 
คะแนนเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป 

อาจารย์ 
วพบ.สปส. 

16 เม.ย. 
64 

19 เม.ย. 
64 

ไตรมาสที่ 
3 จ านวน 
21,800 
บาท 

- - - อ.วิมลพรรณ 
อ.ไวยพร 

อาจารย์
สามารถ
ออกแบบการ
เรียนการสอน
ให้นักศึกษามี
ทักษะศตวรรษ
ที่ 21และการ
จัดการศึกษา
แบบ OBE 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม/การด าเนินงาน ตัวช้ีวัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
เงินรายได้ 

ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

ผลผลิต 
เริ่มต้น สิ้นสุด อุดหนุน ลงทุน ด าเนินงาน 

การจัดการเรียนการ
สอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2.เพ่ือพัฒนารูป 
แบบการจัดการ
เรียนการสอน
หลักสูตรพยาบาล 
ศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง
2561) ที่ส่งเสริม
ทักษะการเรียนรู้
ศตวรรษท่ี 21 และ
การจัดการศึกษา
แบบ OBE 

รายละเอียดงบประมาณ 
1.  ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าประชุม 
80 คน x 80 บ. x 2 วัน = 12,800 
บ.  
2.  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 80 
คนx 25 บx2 มื้อx 2 วัน = 8,000 บ.  
3. ค่าถ่ายเอกสาร ท าปก เย็บเล่ม 
1,000 บ. 
รวม 21,800 บาท 
 
 
 
 

          

เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
เครื่องมือการวัด
และประเมินผลการ
เรียนที่ส่งเสริม
ทักษะการเรียนรู้
ศตวรรษท่ี 21และ
การจดัการศึกษา
แบบ Outcome 
Based Education 
(OBE) 

กิจกรรมที่ 4 ประชุมเชิงปฏิบัติ การ
การพัฒนาคุณภาพเครื่อง มือการวัด
และประเมินผลการส่งเสริมศตวรรษที่ 
21 และการจัดการศึกษาแบบ
Outcome Based Education 
(OBE) 
รายละเอียดงบประมาณ 
1.ค่าสมนาคุณวิทยากร(1 คน X 
1,200บาทX 7 ชั่วโมงX2วัน)=
16,800บาท  
2.ค่าที่พักวิทยากร (1,450 บาท X 2 

มีเครื่องมือวัดและ 
ประเมินผลการเรียนรู้ 
ที่ส่งเสริมทักษะการ 
เรียนรู้ศตวรรษที่21และ
Outcome Based 
Education(OBE) 

อาจารย์ 
วพบ.สปส 

เม.ย.64 พ.ค.64 ไตรมาสที่ 
3 จ านวน
45,500 
บาท 

- - - 

 

อ.จิณวัตร  
อ.ภาวิณี  
 

ทุกรายวิชามี
เครื่องมือ 
วัดและ
ประเมินผล
ส าหรับการ 
เรียนรู้ที่
ส่งเสริมทักษะ
ศตวรรษท่ี 21 
 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม/การด าเนินงาน ตัวช้ีวัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
เงินรายได้ 

ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

ผลผลิต 
เริ่มต้น สิ้นสุด อุดหนุน ลงทุน ด าเนินงาน 

 วัน )=2,900 บาท 
3.ค่าเดินทางวิทยากร =5,000บาท 
4.ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าประชุม 
(80บาทX80 คนX2วัน)=12,800 
บาท (ผู้เข้าประชุมและคณะกรรมการ
ด าเนินงาน) 
5. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้า
ประชุม(25บาทX80คน X4มื้อ) 
=8,000 บาท 
(ผู้เข้าประชุมแลคณะกรรมการ
ด าเนินงาน) 
รวม 45,500 บาท 
 

  

       

และการจัดการ 
ศึกษาแบบ 
Outcome 
Based 
Education 
(OBE) 

รวมทั้งสิ้น 128,940 - - -   
 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 

ล าดับที ่2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้สู่การเป็นพยาบาลวิชาชีพและกลยุทธ์การพิชิตข้อสอบสภาการพยาบาลปีงบประมาณ 2564 รหัสโครงการ ........ย.2................ 

ฝ่าย/กลุ่มงาน กรรมการหลักสูตรและการเรียนการสอน งาน ......งานวชิาการ.............................................. ผู้รับผิดชอบหลัก อ.ไวยพร พรมวงค์ และ อ.วิมลพรรณ สังข์สกุล 

ประเภทโครงการ โครงการตามยุทธศาสตร์สบชตอบตัวชี้วัดที่ .......................................................... 
โครงการตามยุทธศาสตร์คณะตอบตัวชี้วัดที่ .......................................................... 
โครงการตามยุทธศาสตร์วิทยาลัยตอบตัวชี้วัดที.่.... S1,P4...................................... 
 โครงการงานประจ าตามพันธกิจ................................................................ .............. 
 โครงการตามนโยบาย.................................................................... ......................... 

การประกันคุณภาพการศกึษาตามเกณฑ์ สกอ. ระดับ..................... องค์ประกอบที.่..........ตัวบ่งช้ีที.่.............. 
การประกันคุณภาพการศกึษาตามเกณฑ์ สภาการพยาบาล  ตัวบ่งชี้ที่.........14................................................ 
 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม/การด าเนินงาน ตัวช้ีวัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
เงินรายได้ 

ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

ผลผลิต 
เริ่มต้น สิ้นสุด อุดหนุน ลงทุน ด าเนินงาน 

1.เพ่ือให้ผู้สอบความรู้ขอขึ้น
ทะเบียนรับใบประกอบวิชาชีพ
พยาบาลและผดุงครรภ์ผ่าน
ร้อยละ 85 ขึ้นไปในครั้งแรก 
2.เพ่ือให้ผู้สอบความรู้ขอขึ้น
ทะเบียนใบประกอบวิชาชีพ
พยาบาลและการผดุงครรภ์
ผ่านร้อยละ 100 ในปีแรก 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ระยะที่ 1 
กิจกรรมสอบ  
1. Pre- test 8 วิชา 
2.ส ารวจความต้องการการเตรียมการ
สอบขึ้นทะเบียนฯ 
3. สร้างแรงบันดาลใจในการเตรียม
ความรู้ในการสอบขึ้นทะเบียนฯ 
4.ทบทวนความรู้ในการสอบข้ึน
ทะเบียนฯโดยอาจารย์ทั้ง 5 สาขาวิชา 
5.ให้ฝึกปฏิบัติท าข้อสอบเสมือนจริง
และอาจารย์ทั้ง 5 สาขาวิชาเฉลยพร้อม
ค าอธิบาย 
 

1.ผู้สอบความรู้ขอขึ้น
ทะเบียนรับใบประกอบ
วิชาชีพพยาบาลและผดุง
ครรภ์ผ่านในครั้งแรก 
ร้อยละ 85 
2.ผู้สอบความรู้ขอขึ้น
ทะเบียนรับใบประกอบ
วิชาชีพพยาบาลและผดุง
ครรภ์ผ่านในปีแรก  
ร้อยละ 85 
3. ผู้สอบมีความพึงพอใจ
ต่อโครงการระดับดีขึ้นไป 
3.ผู้สอบร้อยละ 100 มี 

นักศึกษาชั้นปี
ที่ 4 รุ่นที่ 48 
จ านวน 175 

คน 
 

อาจารย์ทั้ง 5 
สาขาวิชา 

 

ระยะที่1 
ห้อง A 
28ก.ย.- 
2ต.ค.63, 

5-9 
ต.ค.63 

 
ห้อง B 
เลขที่ 
1-48 
5-9 

ต.ค.63, 
2-6 

พ.ย.63 
 
 

 
 
9 ต.ค.63 
 
 
 
 
 
 
 
6 พ.ย63 
 
 
 

ไตรมาสที่ 
1 จ านวน 
6,800 
บาท 

   อ.ไวยพร 
อ.วิมลพรรณ 

บัณฑิตใหม่มี
ความรู้พร้อม
ในการ
ปฏิบัติงานใน
วิชาชีพ
พยาบาล 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม/การด าเนินงาน ตัวช้ีวัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
เงินรายได้ 

ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

ผลผลิต 
เริ่มต้น สิ้นสุด อุดหนุน ลงทุน ด าเนินงาน 

 
 

6.แบ่งกลุ่มนักศึกษาตามคะแนน Pre 
test ทบทวนความรู้แยกกลุ่มตามหัวข้อ
ที่นักศึกษาต้องการพัฒนา 
รายละเอียดงบประมาณ 
1.ค่าสมนาคุณวิทยากรบัณฑิตรุ่นพี่ 600
บาทx7ชม.=4,200 บาท 
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
คณะกรรมการ2มื้อๆละ 25 บาทX20
คน=1,000 บาท 
3.ค่าอาหารกลางวันคณะกรรมการ 1 
มื้อๆละ 80 บาทX20 คนx1วัน=1,600 
บาท 
รวม6,800 บาท 
 
ระยะที่ 2  
1. ทบทวนความรู้โดยวิทยากรภายนอก 
8 วิชา 
2.ให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการท า
ข้อสอบ8 วิชาผ่านระบบ Moodle 
4.สอบ Post-test  8 วิชา 
5.แบ่งกลุ่มนักศึกษาตามคะแนน Pre 
test ทบทวนความรู้แยกกลุ่มตามหัวข้อ
ที่นักศึกษายังสอบไม่ผ่าน  
 

คะแนนสอบ 8 วิชาเพ่ิมข้ึน
จากก่อนเข้าอบรม 

 เลขที่ 
49-88 
31ส.ค.- 
4ก.ย.63, 

2-6 
พ.ย.63 

 
 
 
 
 
 
 
 
ระยะที่2  
ห้อง AB 

8-26
มี.ค.64 

 
 

6 พ.ย63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26
มี.ค.64 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไตรมาสที่ 
2  

จ านวน 
128,800 

บาท 

     



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม/การด าเนินงาน ตัวช้ีวัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
เงินรายได้ 

ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

ผลผลิต 
เริ่มต้น สิ้นสุด อุดหนุน ลงทุน ด าเนินงาน 

 
 

รายละเอียดงบประมาณ 
1. .ค่าสมนาคุณวิทยากร 600บาทx7 
ชมx15วัน=63,000บาท 
2. ค่าเดินทางวิทยากร 8คนx5,000
บาท=40,000 บาท 
3.ค่าท่ีพักวิทยากร 8 คนx2 วันx1,450 
บาท=23,200 บาท 
4.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
คณะกรรมการ2มื้อๆละ 25 บาทX20
คน=1,000บาท 
5.ค่าอาหารกลางวันคณะกรรมการ 1 
มื้อๆละ 80 บาทX20คน =1,600 บาท 
รวม 128,800บาท 
 

          

รวมทั้งสิ้น 135,600 - - -   
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ล าดับที ่3 โครงการการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ สาขาพยาบาลศาสตร์และทักษะศตวรรษท่ี 21 รหัสโครงการ .......ย.3............... 
ฝ่าย/กลุ่มงาน .............วชิาการ.............................. งาน..งานบริการการศึกษา ทะเบียนและประมวลผล ผู้รับผิดชอบหลัก ..........อ.สนุันทา  ศรีมาค า...................... 
ประเภทโครงการ โครงการตามยุทธศาสตร์สบชตอบตัวชี้วัดที่ .......................................................... 

โครงการตามยุทธศาสตร์คณะตอบตัวชี้วัดที่ .......................................................... 
โครงการตามยุทธศาสตร์วิทยาลัยตอบตัวชี้วัดที…่…………S4,S7,S8,P1............... 
 โครงการงานประจ าตามพันธกิจ................................................................ .............. 
 โครงการตามนโยบาย............................................................................................. 

 การประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ สกอ. ระดับ....หลักสตูร........ องค์ประกอบท่ี....2....... 
ตัวบ่งชี้ที ่2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ    
 การประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ สภาการพยาบาล  ตัวบ่งช้ีที ่.................................................... 
 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม/การด าเนินงาน ตัวช้ีวัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
เงินรายได้ ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรม ผลผลิต 
เริ่มต้น สิ้นสุด อุดหนุน ลงทุน ด าเนินงาน 

1. เพ่ือประเมินคุณภาพของ
บัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิการศึกษาระดับ 
อุดมศึกษาแห่งชาติสาขา
พยาบาลศาสตร์และทักษะ
ศตวรรษท่ี 21 

2. เพ่ือประเมินคุณภาพของ
บัณฑิตตามกรอบอัตลักษณ์
ของวิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ 

1. กิจกรรมที่ 1 จัดเตรียมแบบประเมิน 
2. -ค่าอากรแสตมป์ 148 คน×10 บาท×

4 ดวง (ส่ง-ตอบกลับ) = 5,920 บาท 
3. -ค่าซองเอกสารขนาด 9×12 (ขยาย

ข้าง) 300 ซอง×5 บาท  = 1,500 
บาท 
-ค่าซองเอกสารขนาด 11×16 (ขยาย
ข้าง) 100 ซอง×8 บาท  = 800 บาท 
รวม 8,220 บาท 
 
กิจกรรมที่ 2 ติดต่อประสานงาน
โรงพยาบาล/โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล เพ่ือสัมภาษณ์ผู้ใช้
บัณฑิต 3 แห่ง คือ รพ.สรรพสิทธิ
ประสงค ์รพ.สมเด็จพระยุพราชเดช
อุดม และ รพ.50 พรรษามหาวชิราลง
กรณ์ 

คะแนนความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อ
บัณฑิตใหม่ 

ผู้ใช้บัณฑิต/
บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย 

มี.ค เม.ย ไตรมาสที่ 
2  

จ านวน
32,220 
บาท 

   อ.สุนันทา  
ศรีมาค า 

มีข้อมูลใน
การวางแผน
พัฒนา
คุณภาพ
บัณฑิต 
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วัตถุประสงค์ กิจกรรม/การด าเนินงาน 
ตัวช้ีวัด
โครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ เงิน

รายได้ 
ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรม 
ผลผลิต 

เริ่มต้น สิ้นสุด อุดหนุน ลงทุน ด าเนินงาน 
 -ค่าตอบแทนผู้ประสานงานในพ้ืนที่ 

(1,500×3 แหล่ง) = 4,500 บาท 
-ค่ายานพาหนะและน้ ามันเชื้อเพลิง 
3,000 บาท 
รวม 7,500 บาท 
 
กิจกรรมที่ 3 ประชุมกลุ่มย่อยและ
สัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิต จ านวน15 
คน×3 แห่ง 
-ค่าตอบแทนผู้ให้ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
(15คน×3แห่ง×300 บาท) = 
13,500 บาท 
-ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์ผู้เก็บข้อมูลและ
พนักงานขับรถ 
(240 บาท×10 คน×1วัน) 
= 2,400 
รวม 15,900 บาท 
 
กิจกรรมที่ 4 รวบรวมวิเคราะห์
ข้อมูลและจัดท ารายงานสรุปผลการ
ด าเนินงาน 
-ค่าถ่ายเอกสารเข้าปก เย็บเล่ม (3 
เล่ม×200บาท) = 600  
 

          

รวมทั้งสิ้น 32,220 - - -   

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 

ล าดับที ่4 โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะศตวรรษที่ 21 รหัสโครงการ ........ย.4................ 

ฝ่าย/กลุ่มงาน ฝ่ายวิชาการ งาน ............-.......................................................... ผู้รับผิดชอบหลัก นายชนุกร แก้วมณี 

ประเภทโครงการ โครงการตามยุทธศาสตร์สบชตอบตัวชี้วัดที่ .......................................................... 
โครงการตามยุทธศาสตร์คณะตอบตัวชี้วัดที่ .......................................................... 
โครงการตามยุทธศาสตร์วิทยาลัยตอบตัวชี้วัดที.่....... S2,S3,P1........ 
 โครงการงานประจ าตามพันธกิจ................................................................ .............. 
 โครงการตามนโยบาย.................................................................... ......................... 

การประกันคุณภาพการศกึษาตามเกณฑ์ สกอ. ระดับ หลักสูตร องค์ประกอบที่ 3 ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 การส่งเสริม
และพัฒนานักศึกษา 
การประกันคุณภาพการศกึษาตามเกณฑ์ สภาการพยาบาล  ตัวบ่งชี้ที่.........10........................ 
 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม/การด าเนินงาน ตัวช้ีวัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
เงินรายได้ 

ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

ผลผลิต 
เริ่มต้น สิ้นสุด อุดหนุน ลงทุน ด าเนินงาน 

1. เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะ
ที่จ าเป็นของนักศึกษาให้
สอดคล้องกับการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 
2. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษา
ได้พัฒนาทักษะศตวรรษที่ 
21 ด้วยกิจกรรมเสริม
หลักสูตร  
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 
21 ด้วยเทคนิคคุณลิขิต 
1. ค่าอาหารกลางวันนักศึกษา (156 คน x 
60 บาท x 1 มื้อ) จ านวน 9,360.-  บาท 
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มนักศึกษา (156 
คน x 20 บาท x 2 มื้อ) จ านวน 6,240.-  
บาท 
3.ค่าอาหารกลางวันคณะกรรมการ(25 คน 
x 80 บาท x 1มื้อ ) จ านวน2,000.-  บาท 
4.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มคณะกรรมการ 
(25 คน x 25 บาท x 2 มื้อ) จ านวน1,250.-
บาท 
5.ค่าวัสดุอุปกรณ์จ านวน4,780.- บาท 
รวมเป็นเงิน 23,630.-บาท 
 
 

 
 
1. นักศึกษาผ่านการ
ประเมินทักษะศตวรรษที่ 
21 (Reading & 
Writing) ในระดับดขีึ้น
ไป 
2. นักศึกษาใช้เทคนิค
คุณลิขิตในการฝึก
ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 

 
 
1. นักศึกษา
พยาบาลชั้นปีที่ 2 
รุ่นที่ 50จ านวน 
156คน 
2. คณะกรรมการ
จ านวน 25 คน  
 
 
 
 
 

 

 
 

18 
ต.ค. 
63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

18 
ต.ค. 
63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ไตรมาสที่ 
1  

จ านวน
23,630 
บาท 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
อ.ชนุกร 

แก้วมณี 

นักศึกษาเกิด
ทักษะศตวรรษ
ที่ 21 
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วัตถุประสงค์ กิจกรรม/การด าเนินงาน ตัวช้ีวัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
เงินรายได้ 

ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

ผลผลิต 
เริ่มต้น สิ้นสุด อุดหนุน ลงทุน ด าเนินงาน 

 
 

กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาทักษะการ
แก้ปัญหาทางการพยาบาลโดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์  
1. ค่าสมนาคุณวิทยากร (7 ชม x 
1,200 บาท) จ านวน 8,400.-บาท 
2. ค่าอาหารกลางวันนักศึกษา (176 
คน x 60 บาท x 1 มื้อ) จ านวน 
10,560.- บาท 
3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มนักศึกษา 
(176 คน x 20บาท x 2 มื้อ) จ านวน 
7,040.- บาท 
4. ค่าอาหารกลางวันคณะกรรมการ(15 
คน x 80 บาท x 1มื้อ) จ านวน 1,200.- 
บาท 
5. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
คณะกรรมการ (15 คน x 25 บาท x 2 
มื้อ) จ านวน 750.- บาท 
รวมเป็นเงิน 27,950.- บาท  
 
กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาทักษะด้าน
การสื่อสารสารสนเทศ 
1. ค่าสมนาคุณวิทยากร (7 ชม x 
1,200 บาท) จ านวน 8,400.-บาท 
2. ค่าอาหารกลางวันนักศึกษา (201คน  

3. นักศึกษาผ่านการ
ประเมินทักษะศตวรรษที่ 
21 ด้านการคิดอย่างมี
วิจารณญาณในระดับดีขึ้น
ไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. นักศึกษาผ่านการ
ประเมินทักษะศตวรรษที่ 
21 ด้านการสื่อสาร
สารสนเทศและรู้เท่าทันสื่อ
ในระดับดีขึ้นไป 

1. นักศึกษา
พยาบาลชั้นปี
ที ่4รุ่นที่ 48
จ านวน 176
คน 
2.คณะกรรมการ
จ านวน 15 
คน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. นักศึกษา
พยาบาลชั้นปี
ที ่3รุ่นที่ 49
จ านวน 201
คน 

31 ม.ค. 
64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 
ธ.ค. 63 

 
 
 

31 ม.ค.
64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 
ธ.ค. 63 

 
 
 

ไตรมาสที่ 
2 

จ านวน
27,950 
บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไตรมาสที่ 

1 
จ านวน 
30,450 
บาท 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม/การด าเนินงาน ตัวช้ีวัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
เงินรายได้ 

ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

ผลผลิต 
เริ่มต้น สิ้นสุด อุดหนุน ลงทุน ด าเนินงาน 

 
 

x 60 บาท x 1 มื้อ) จ านวน 12,060.- 
บาท 
3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มนักศึกษา 
(201 คน x 20บาท x 2 มื้อ)จ านวน 
8,040.- บาท 
4. ค่าอาหารกลางวันคณะกรรมการ(15 
คน x 80 บาท x 1มื้อ)จ านวน 1,200.- 
บาท 
5. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
คณะกรรมการ (15 คน x 25 บาท x 2 
มื้อ)จ านวน 750.- บาท 
รวมเป็นเงิน 30,450.- บาท  
 
กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาทักษะด้าน
การคิดสร้างสรรค์และนวตกรรม  
1. ค่าสมนาคุณวิทยากร (7 ชม x 
1,200 บาทx 2 คน) จ านวน 16,800.-
บาท 
2. ค่าเดินทางวิทยากร จ านวน 9,000.- 
บาท 
3. ค่าท่ีพักวิทยากร จ านวน 2,400.- 
บาท 
4. ค่าอาหารกลางวันนักศึกษา (151 
คน x 60 บาท x 1 มื้อ) จ านวน 
9,060.- บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. นักศึกษาผ่านการ
ประเมินทักษะศตวรรษที่ 
21 ด้านการคิดสร้างสรรค์
และนวตกรรมในระดับดี
ขึ้นไป 
 

2.คณะกรรมการ 
จ านวน 15 
คน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. นักศึกษา
พยาบาลชั้นปี
ที ่1รุ่นที่ 51
จ านวน 156
คน 
2.คณะกรรมการ
จ านวน 15 
คน  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 ม.ค. 
64 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31 ม.ค. 
64 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไตรมาสที่ 
2 

จ านวน
49,680 
บาท 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม/การด าเนินงาน ตัวช้ีวัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
เงินรายได้ 

ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

ผลผลิต 
เริ่มต้น สิ้นสุด อุดหนุน ลงทุน ด าเนินงาน 

5. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มนักศึกษา 
(151 คน x 20บาท x 2 มื้อ)จ านวน 
6,040.- บาท 
6. ค่าอาหารกลางวันคณะกรรมการ 
(15 คน x 80บาท x 1มื้อ) จ านวน 
1,200.- บาท 
7. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
คณะกรรมการ (15 คน x 25 บาท x 2 
มื้อ) จ านวน 750.- บาท 
8. ค่าวัสดุอุปกรณ์ จ านวน 4,430.- 
บาท  
รวมเป็นเงิน 49,680.- บาท 
 

รวมทั้งสิ้น 131,710 - - -   
 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค ์

 

ล าดับที่ 5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาพยาบาล รหัสโครงการ ..........ย 5................ 

ฝ่าย/กลุ่มงาน ฝ่ายวิชาการ งาน.......................-.............................. ผู้รับผิดชอบหลัก อ.วิรัลพัชร  สกุลสันติพร  เศลล์ และ อ.รัสวรรณ  แสนค าหมื่น 

ประเภท
โครงการ 

โครงการตามยุทธศาสตร์สบชตอบตัวชี้วัดที่ ..........2.1............................... 
โครงการตามยุทธศาสตร์คณะตอบตัวชี้วัดที่ ..........2.1................................... 
โครงการตามยุทธศาสตร์วิทยาลัยตอบตัวชี้วัดที.่......... S5,P1...................... 
 โครงการงานประจ าตามพันธกิจ................................................................ .............. 
 โครงการตามนโยบาย.................................................................... ......................... 

การประกันคุณภาพการศกึษาตามเกณฑ์ สกอ. ระดับ....หลักสูตร................. องค์ประกอบที่.....5...... 
ตัวบ่งชี้ท่ี.......5.4........ 
การประกันคุณภาพการศกึษาตามเกณฑ์ สภาการพยาบาล  ตัวบ่งชี้ที่ .............10................ 
 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม/การด าเนินงาน ตัวช้ีวัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
เงินรายได้ 

ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

ผลผลิต 
เริ่ม 
ต้น 

สิ้นสุด อุดหนุน ลงทุน ด าเนินงาน 

1. เพ่ือพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษด้าน
ไวยากรณ์การอ่านการ
ฟังและการสนทนา
ภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา 
2. เพ่ือเตรียมความ
พร้อมก่อนสอบวัด
สมรรถนะ 

1. Intensive Tutoring  
ส าหรับนักศึกษาท่ีมีผล
สอบสมรรถนะ
ภาษาอังกฤษ สบช. ต่ า
กว่าเกณฑ์ 

2. English Passport  
ส าหรับนักศึกษาทุกคน 
ทุกชั้นปี 
2.1 Daily  

1. นักศึกษาร้อยละ 100
ได้รับการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษด้าน
ไวยากรณ์การอ่านการ
ฟังและการสนทนา 

2. หลังเข้าร่วมโครงการ
นักศึกษาอย่างน้อยร้อย
ละ 60มีผลสอบ  

นักศึกษา 
ชั้นปีที่ 1 รุ่น 51 

= 151 คน 
ชั้นปีที่ 2 รุ่น 50 

= 157 คน 
ชั้นปีที่ 3 รุ่น 49 

= 199 คน 
ชั้นปีที่ 4 รุ่น 48  

= 175 คน 
รวมทั้งหมด 

682 คน 
 
 

ต.ค. 
63 

ก.ย. 
64 

ไตรมาสที่ 
1 - 4 

จ านวน
256,500 

บาท 

   อ.วิรัลพัชร 
สกุลสันติพร 
เศลล์ 
 
อ.รัสวรรณ 
แสนค าหมื่น 

นักศึกษาร้อยละ 
30 ผ่านเกณฑ์
ประเมินทักษะ
ภาษาอังกฤษ
ของ สบช. 

 
 
 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค ์

วัตถุประสงค์ กิจกรรม/การด าเนินงาน ตัวช้ีวัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
เงินรายได้ 

ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

หมายเหตุ 
(ผลผลิต/ผลที่

คาดว่าจะได้รับ) เริ่ม 
ต้น 

สิ้นสุด 
อุด 

หนุน 
ลงทุน 

ด าเนิน 
งาน 

ภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาสังกัดสถาบัน
พระบรมราชชนก 
3. เพ่ือให้นักศึกษามี
ทัศนคติที่ดีต่อการใช้
ภาษาอังกฤษ 
 

English 
Broadcasting 

2.2 Daily English 
Communication 

2.3 English 
Edutainment 

2.4 English Club 
2.5 English Camp 
2.6 English E learning 

 

3. ภาษาอังกฤษสบช. 
เพ่ิมข้ึน 

4. นักศึกษามีระดับความ
พึงพอใจต่อการเข้า
ร่วมกิจกรรมโดยมี
ค่าเฉลี่ยนมากกว่า 
3.51 

 

         

รวมทั้งสิ้น 256,500 - - -   
 
 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 

 

ล าดับที่  6 โครงการพัฒนานักศึกษาในการประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัย นวตกรรมและศิลปวัฒนธรรม รหัสโครงการ   ย.6 
ฝ่าย/กลุ่มงาน  วิชาการ งาน กิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผู้รับผิดชอบหลัก นายทัตพล   พละไชย 
ประเภท
โครงการ 

โครงการตามยุทธศาสตร์สบชตอบตัวชี้วัดที่ ..................2.2............................ 
 โครงการตามยุทธศาสตร์คณะตอบตัวชี้วัดที่ ................2.2................................... 
 โครงการตามยุทธศาสตร์วิทยาลัยตอบตัวชี้วัดที.่..... S2,S3,S6,P5....... 
 โครงการงานประจ าตามพันธกิจ................................................................ .............. 
 โครงการตามนโยบาย.................................................................... ......................... 

การประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ สกอ. ระดับ....หลักสูตร....องค์ประกอบท่ี..3,5.......ตัวบ่งชี้ที.่..3.2, 5.4.......... 
การประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ สภาการพยาบาล  ตัวบ่งช้ีที่ ..........10............................... 
 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม/การด าเนินงาน ตัวช้ีวัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ 

เงินรายได้ 
ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม 
ผลผลิต 

เริ่มต้น สิ้นสุด อุดหนุน ลงทุน ด าเนินงาน 
1.เพื่อเผยแพร่และ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ ใน
การน าเสนอ
ผลงานวิจัย/นวตกรรม
ทางการพยาบาล 
2.เพื่อให้นักศึกษามี
ทักษะการเรยีนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 
ครอบคลมุ 3R8C (ด้าน
การใช้ภาษาอังกฤษใน
การน าเสนองาน มี
ความคิดอย่าง
สร้างสรรค์ คดิวิเคราะห์ 
ค านวณและแปล
ผลการวิจัยได้ มีความ
เป็นผู้น าและสามารถ
ท างานเป็นทีม รวมทั้งมี
ทักษะในการใช้
คอมพิวเตอร์ในการ
น าเสนอผลงานวิจัย/ 

กิจกรรมที่ 1 
ประชุมเชิงปฏิบัติการการ
น าเสนอผลงานวิจัย/นวตก
รรมทางการพยาบาล 
(Research and Innovation 
Day) ครั้งท่ี 1  ของนักศึกษา 
ช้ันปีท่ี 3 ก 
- ค่าอาหารกลางวันนักศึกษา 
60 บาท x300 คน x2 
วัน=36,000บาท 
- ค่าอาหารกลางวันกรรมการ 
80 บาท x20 คน x2 
วัน=3,200บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
นักศึกษา 20 บาทx300 คน 
x4 มื้อ=24,000บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
กรรมการ 25 บาทx20 คน 
x4มื้อ=2,000บาท 
 

- มีนักศึกษาเข้าร่วม
โครงการ ช้ันปีท่ี 3 และ 4 
ร้อยละ 100 
และนักศึกษาช้ันปีท่ี 1, 2 
ร้อยละ 70 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 
- นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 และ 
4มีทักษะการเรยีนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ด้านการใช้
ภาษาอังกฤษในการ
น าเสนองาน มีความคดิ
อย่างสร้างสรรค์ คดิ
วิเคราะห์ ค านวณและแปล
ผลการวิจัยได้ มีความเป็น
ผู้น าและสามารถท างาน 
เป็นทีม รวมทั้งมีทักษะใน
การใช้คอมพิวเตอร์ในการ
น าเสนอผลงานวิจัย/ 
นวตกรรม มีค่าเฉลี่ย
มากกว่า 3.51 

นักศึกษา
พยาบาลศาสตร
บัณฑิต 

ต.ค. 63 ก.ย. 64    ไตรมาสที่ 1-4 
จ านวน  

992,200 
บาท 

นายทัตพล    
       พละไชย 
 
นายส าเร็จ          
       เทียนทอง 

1.นักศึกษามีทักษะใน
การน าเสนอผลงาน
วิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ 
2.นักศึกษามีทักษะ
การเรยีนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 ในการใช้
ภาษาอังกฤษ การ
น าเสนอผลงาน
วิชาการความคิดริเริม่
สร้างสรรค์ คดิ
วิเคราะห์ ค านวณและ
แปลผลการวิจยั มี
ความเป็นผู้น าและ
สามารถท างานเป็นทีม 
รวมทั้งทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์ในการ
น าเสนอผลงานวิจัย/
นวตกรรม 
ผลงานวิจัย/นวตกรรม 

      



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 

 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม/การด าเนินงาน ตัวช้ีวัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
เงินรายได้ 

ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

ผลผลิต 
เริ่มต้น สิ้นสุด อุดหนุน ลงทุน ด าเนินงาน 

นวตกรรม) 
3. เพื่อพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานงานวิจัย/
นวัตกรรมทางการ
พยาบาล และสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได ้
4. เพื่อส่งเสรมิให้เกิดการ
เรียนรูต้ามตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา(TQF) 
 

- ค่าสมนาคณุวิทยากร600
บาทx10ชม.x10คน=60,000
บาท 
- ค่าวัสดุและอุปกรณ์ 15,000 
บาท 
รวม 140,200 บาท 
 
กิจกรรมที่ 2 
น าเสนอผลงานวิจัย/ 
นวตกรรมทางการพยาบาล
และศลิปวัฒนธรรมในเวที
วิชาการระดับชาติ/นานาชาติ 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
- ค่ายานพาหนะ/คา่เช่าเหมา
ยานพาหนะ 
- ค่าเบี้ยเลีย้งอาจารย์   
- ค่าที่พักอาจารย์   
- ค่าเบี้ยเลีย้งนักศึกษา    
- ค่าที่พักนักศึกษา 
- ค่าลงทะเบียนส าหรับ
อาจารย ์
- ค่าลงทะเบียนส าหรับ
นักศึกษา 
- ค่าแปลเอกสาร 
- ค่าประกันเดินทางส าหรับ
อาจารย์และนักศึกษา 
- ค่าจดทะเบียนทรัพย์สินทาง
ปัญญา     
- ค่าจัดท ารูปเล่ม 

- จ านวนผลงานวิจัย/ 
นวตกรรมทางการ
พยาบาลของนักศึกษา ที่
ได้น าเสนอเวทีวิชาการ
ระดับชาต/ินานาชาติ
อย่างน้อย 20 เรื่อง 
-นักศึกษามีผลการ
ประเมินการเรียนรูต้าม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา(TQF) 
ระดับดีขึ้นไป มีคา่เฉลีย่
มากกว่า 3.51 
-ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจ อยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป มีคา่เฉลีย่
มากว่า3.51 

        ของนักศึกษาผ่าน
เกณฑ์การประเมินของ
คณะกรรมการ/ไดร้ับ
รางวัลระดับชาต/ิ
นานาชาติ 
4.มีการเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม 
5.นักศึกษามีความพึง
พอใจท่ีได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในกิจกรรมการ
น าเสนอผลงานวิจัย/
นวตกรรมทางการ
พยาบาล/
ศิลปวัฒนธรรม 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 

 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม/การด าเนินงาน ตัวช้ีวัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
เงินรายได้ 

ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

ผลผลิต 
เริ่มต้น สิ้นสุด อุดหนุน ลงทุน ด าเนินงาน 

- ค่าวัสดุและอุปกรณ์ในการ
น าเสนอผลงานท้ังในและ
ต่างประเทศ 
รวม 852,000 บาท 
 

รวมทั้งสิ้น - - - 992,200   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 

ล าดับที ่7 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักศึกษาผ่านการเรยีนรู้ระหว่างสหสาขาวิชาชีพ รหัสโครงการ ..........ย.7.............. 

ฝ่ายวิชาการ งาน ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ผู้รับผิดชอบหลัก อ.ดร.นุสรา  ประเสริฐศรี 
ประเภทโครงการ โครงการตามยุทธศาสตร์สบช.ตอบตัวชี้วัดที่ ..................2.4............................ 

 โครงการตามยุทธศาสตร์คณะตอบตัวชี้วัดที่ ................2.4................................... 
 โครงการตามยุทธศาสตร์วิทยาลัยตอบตัวชี้วัดที่......S2,S6....... 
 โครงการงานประจ าตามพันธกิจ.............................................................................. 
 โครงการตามนโยบาย.............................................................................................  

การประกันคุณภาพการศกึษาตามเกณฑ์ สกอ. ระดับ......หลักสูตร.... องค์ประกอบที.่...3,5....... 
ตัวบ่งชี้ท่ี......3.2, 5.4......... 
การประกันคุณภาพการศกึษาตามเกณฑ์ สภาการพยาบาล  ตัวบ่งชี้ที่................10..................................... 
 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม/การด าเนินงาน ตัวช้ีวัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
เงินรายได้ 

ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

ผลผลิต 
เริ่มต้น สิ้นสุด อุดหนุน ลงทุน ด าเนินงาน 

1.เพื่อให้นักศึกษาพยาบาลศาสตร ์
ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนีสรรพสิทธิประสงค์ นักศึกษา
สาธารณสุขศาสตร์ และนักศึกษา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ของ
มหาวิทยาลยัราชภฏั อุบลราชธาน ี
ได้เรียนรูร้่วมกันในประเด็นการ
ดูแลสุขภาพผูสู้งอาย ุ
2.นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ มี
สมรรถนะ IPE  5 ด้าน ตามที่
คาดหวัง ประกอบด้วย บทบาท
และความรับผดิชอบ การท างาน
เป็นทีมและภาวะผู้น า  การสื่อสาร
สหสาขาวิชาชีพ  จริยธรรมและ
ค่านิยมร่วมกัน 
3.นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการม ี

ระยะที่ 1 
วันท่ี 1 อาจารย์และนักศึกษา ท้ัง 3 สถาบัน  
3 วิชาชีพ เข้าร่วมประชุม เรื่องการใช้ IPE  
ทบทวนความรู้  IPE –Education และสร้าง
เครื่องมือเพื่อน าไปเก็บรวบรวมข้อมูลใน
ชุมชน   
วันท่ี 2 นักศึกษา ทั้ง 3 วิชาชีพ ลงศึกษา
ผู้สูงอายุในชุมชน รวบรวมข้อมลู วิเคราะห์
ปัญหา เพื่อน ามาวางแผนกิจกรรมแก้ไข
ปัญหาผูสู้งอายุ โดยมีอาจารย์ทั้ง 3 วิชาชีพ
ร่วมกันให้ค าแนะน า 
 
รายละเอียดค่าใช้จ่ายระยะที่ 1  
1. ค่าสมนาคณุวิทยากร  (1 คน x 5 ชม. x 
1,200 บาท x 1 วัน) 6,000 บาท และ
วิทยากร (2 คน x 3 ชม. x 600 บาท x 1 
วัน) 3,600 บาท 

1. มกีารเรยีนรู้ร่วมกันของ
นักศึกษา  3 วิชาชีพ ระหว่าง
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ช้ัน
ปีท่ี 2 รุ่นท่ี 50 วิทยาลัย 
พยาบาลบรมราชชนนีสรรพ
สิทธิประสงค์ และนักศึกษา 
อีก 2 วิชาชีพ ของ
มหาวิทยาลยัราชภฏั
อุบลราชธานี   
2. คะแนนความพึงพอใจต่อ
การเรยีนรู้ร่วมกันของ
นักศึกษาสหสาขาวิชาชีพ
มากกว่า 3.51 ข้ึนไป 
3.นักศึกษามี IPE สมรรถนะ
ตามที่คาดหวัง 5 ด้าน คือ 
บทบาทและความรับผดิชอบ 
การท างาน 

อาจารย์ 30 คน  
นักศึกษา
พยาบาลศาสตร์ 
ช้ันปีท่ี 2 รุ่นท่ี 
50 วิทยาลัย 
พยาบาลบรม
ราชชนนีสรรพ
สิทธิประสงค์  
156 คน  

 

มิถุนายน กรกฎาคม ไตรมาสที่ 
3  

จ านวน
56,600 
บาท 

   ดร.นุสรา  
ประเสริฐศรี 

นักศึกษามี
สมรรถนะการ
ท างานระหว่าง
สหสาขาวิชาชีพ 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม/การด าเนินงาน ตัวช้ีวัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
เงินรายได้ 

ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

ผลผลิต 
เริ่มต้น สิ้นสุด อุดหนุน ลงทุน ด าเนินงาน 

คะแนนความพึงพอใจต่อการ
เรียนรูร้่วมกันในระดับดีขึ้นไป 
4.นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ มี
ทักษะศตวรรษที่ 21 (2R : 
Reading ,Writing) (3C : 
Communication, Critical 
Thinking, Creativity) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  ค่าอาหารกลางวันอาจารย์และ
คณะกรรมการด าเนินงาน  (30 คน x 1 มื้อ 
x 80 บาท x 2 วัน) 4,800  บาท 
3.  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มอาจารย์และ
คณะกรรมการด าเนินงาน (30 คน x 2 มื้อ x 
25 บาท x 2 วัน)  3,000   บาท 
4.  ค่าอาหารกลางวันนักศึกษา (156 คน x 
1 มื้อ x 60 บาท x 2 วัน)  18,720  บาท 
5.  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มนักศึกษา 
(156 คน x 2 มื้อ x 20 บาท x 2 วัน)     
12,480  บาท 
6.  ค่าวัสดุ 4,000   บาท 
7.  ค่าพาหนะ/น้ ามันเชื้อเพลิง 10,000   
บาท 
รวมท้ังสิ้น 56,600 บาท 
 
ระยะที่ 2 
1.  ค่าสมนาคณุวิทยากร (1 คน x 5 ชม. x 
1200 บาทx 1 วัน) 6,000 บาท 
2.  ค่าอาหารกลางวันอาจารย์ (30 คน x 1 
มื้อ x 80 บาท x 2 วัน) 4,800   บาท 
3.  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มอาจารย์ (30 
คน x 2 มื้อ x 25 บาทx 2 วัน) 3,000 บาท 
4.  ค่าอาหารกลางวันนักศึกษา (156 คน x 
1 มื้อ x 60 บาท x 2 วัน) 18,720  บาท 
 

เป็นทีมและภาวะผู้น า การ
สื่อสารสหสาขาวิชาชีพ 
จริยธรรมและค่านิยมร่วมกัน      
4. นักศึกษามีทักษะศตวรรษที่ 
21 (2R : Reading ,Writing) 
(3C : Communication, 
Critical Thinking, 
Creativity) 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไตรมาสที่ 
4 

จ านวน
52,800 
บาท 

     



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม/การด าเนินงาน ตัวช้ีวัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
เงินรายได้ 

ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

ผลผลิต 
เริ่มต้น สิ้นสุด อุดหนุน ลงทุน ด าเนินงาน 

 
 

5.  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มนักศึกษา 
(156 คน x 2 มื้อ x 20 บาทx 2 วัน)       
12,480 บาท 
6.  ค่าวสัดุ 7,800   บาท 
รวมท้ังสิ้น 52,800บาท 
 

          

รวมทั้งสิ้น 109,400 - - -   
 

 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 

ล าดับที ่8 โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษาทางวิชาการ วัฒนธรรมและกีฬากับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ รหัสโครงการ .........ย.8............... 

ฝ่าย/กลุ่มงาน ........ฝ่ายบริหาร............................................................... งาน ....วิเทศสัมพันธ์........................................... ผู้รับผิดชอบหลัก .....งานวิเทศสัมพันธ์................................................................................  

ประเภทโครงการ  โครงการตามยุทธศาสตร์สบชตอบตัวชี้วัดที่ .......................2.2.......................... 
 โครงการตามยุทธศาสตร์คณะตอบตัวชี้วัดที่ .......................2.2.............................. 
 โครงการตามยุทธศาสตร์วิทยาลัยตอบตัวชี้วัดที.่.....……S2,S3,S5,P7........... 
 โครงการงานประจ าตามพันธกิจ.............................................................................. 
 โครงการตามนโยบาย.................................................................... ......................... 

การประกันคุณภาพการศกึษาตามเกณฑ์ สกอ. ระดับ......หลักสูตร.... องค์ประกอบที.่...3,5....... 
ตัวบ่งชี้ท่ี......3.2, 5.4......... 
การประกันคุณภาพการศกึษาตามเกณฑ์ สภาการพยาบาล  ตัวบ่งชี้ที่.....10........................................ 
 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม/การด าเนินงาน ตัวช้ีวัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
เงินรายได้ 

ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

ผลผลิต 
เริ่มต้น สิ้นสุด อุดหนุน ลงทุน ด าเนินงาน 

1.เพื่อให้เกิดเครือข่ายความ
ร่วมมือและแลกเปลี่ยนทางด้าน
วิชาการระหว่าง อาจารย์ และ
นักศึกษาระหว่างวิทยาลยั
พยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิ
ประสงค์กับสถาบันการศึกษา
ต่างประเทศ  
2..เพื่อให้เกิดเครือข่ายความ
ร่วมมือและแลกเปลี่ยนทางด้าน
วัฒนธรรมกีฬาระหว่าง อาจารย์ 
และนักศึกษาระหว่างวิทยาลยั
พยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิ
ประสงค์กับสถาบันการศึกษา
ต่างประเทศ 
 

กลุ่มที่ 1 อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร
ของสถานศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
สรรพสิทธิประสงค์ เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ ยน
อาจารย์และนักศึกษาทางวิชาการและวัฒนธรรมกีฬา
กับสถาบันการศึกษาต่างประเทศสถาบันที่ 1 

กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
แลกเปลี่ ยนทางวิ ชาการและวั ฒนธรรมกั บ
สถาบั นการศึ กษาต่ างประเทศ สถาบั นที่  1
กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย 

1. ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ หัวหน้า
กลุ่มวิชา อาจารยจ์ านวน 20 คน 

2. นักศึกษาหลักสตูรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต จ านวน 100 คน 

กิจกรรมที่ 2จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
แลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรมและกีฬากับ
สถาบันการศึกษาประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย 

 
 

จ านวนเครือข่าย
สถาบันการศึกษา
ต่างประเทศท่ีมีการ
แลกเปลีย่นอาจารย์ และ
นักศึกษาทางด้าน
วิชาการวัฒนธรรม และ
กีฬา (6 เครือข่าย) 

อาจารย์ นักศึกษา 
และบคุลากรของ
วิทยาลัย
จ านวน  160 
คน 

 
 
 
 
 

20 เม.ย.
64 
 
 
 
 
 
 

22 เม.ย.
64 

 
 
 
 
 

21 เม.ย.
64 
 
 
 
 
 
 

1 พ.ค. 
64 

   640,800 
แยกตาม
กลุ่มและ
กิจกรรม

ดังนี ้
ไตรมาสที่ 3 

จ านวน
132,500 

บาท 
 
 
 
 

ไตรมาสที่ 3 
จ านวน

131,300 
บาท 

งานวิเทศ
สัมพันธ์ 

1. เกิดเครือข่าย
ความร่วมมือจาก
ระดับประเทศ สู่
ระดับสถาบันการ 
ศึกษาต่างประ 
เทศในประเทศ
ประชาคม
อาเซียน  
2.เกิดการพัฒนา
ศักยภาพของ
เครือข่าย
ต่างประเทศท้ัง
ในด้านวิชาการ 
การแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมและ
กีฬา และความ 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม/การด าเนินงาน ตัวช้ีวัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
เงินรายได้ 

ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

ผลผลิต 
เริ่มต้น สิ้นสุด อุดหนุน ลงทุน ด าเนินงาน 

 
 
 
 

1. อาจารย์จ านวน 10 คน 
2. นักศึกษาหลักสตูรพยาบาล 

ศาสตรบัณฑิต จ านวน 30 คน 
 

         ร่วมมืออ่ืนๆ 

 กลุ่มที่ 2 อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร
ของสถานศึกษา ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
สรรพสิทธิประสงค์ เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน
อาจารย์และนักศึกษาทางวิชาการและวัฒนธรรมกีฬา
กับกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ สถาบันที่ 2 

กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
แลกเปลี่ ยนทางวิ ชาการและวั ฒนธรรมกั บ
สถาบั นการศึ กษาต่ างประเทศ สถาบั นที่  2
กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย 

1. ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ หัวหน้ากลุ่ม
วิชา อาจารย์  จ านวน 20 คน 

2. นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
จ านวน 50 คน 

กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
แลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรมและกีฬากับ
สถาบั นการศึ กษาต่ างประเทศ สถาบั นที่  2 
กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย 

1. อาจารย์  จ านวน 10 คน 
2. นักศึกษาหลักสูตรพยาบาล 
ศาสตรบัณฑิต จ านวน 30 คน 

 
 
 
 
 

 อาจารย์ นักศึกษา 
และบคุลากรของ
วิทยาลัยจ านวน  
110 คน 

 
 
 
 
 

22 มิ.ย. 
64 
 
 
 
 
 
 
 

24 ม.ิย. 
64 

 
 
 
 
 

23 มิ.ย. 
64 
 
 
 
 
 
 
 

3 ก.ค. 
64 

    
 
 
 
 

ไตรมาสที ่3 
จ านวน
95,900 
บาท 

 
 
 
 

ไตรมาสที ่4 
จ านวน 

124,600 
บาท 

  



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม/การด าเนินงาน ตัวช้ีวัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
เงินรายได้ 

ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

ผลผลิต 
เริ่มต้น สิ้นสุด อุดหนุน ลงทุน ด าเนินงาน 

       กลุ่มที่ 3 อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร
ของสถานศึกษา ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ที่ไปเข้าร่วมกิจกรรม
แลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษาทางวิชาการและ
วัฒนธรรมกีฬากับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ 
สถาบันที่ 3 

กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมเชิงปฏิบตัิการ
แลกเปลีย่นทางวิชาการและวัฒนธรรมกับ
สถาบันการศกึษาตา่งประเทศสถาบนัท่ี 3
กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย 

1. ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ หัวหน้า
กลุ่มวิชา อาจารย์  จ านวน 20 คน 

2. นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต จ านวน 100 คน 

        กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
แลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรมและกีฬากับ
สถาบันการศึกษาต่ างประเทศ สถาบันที่  3 
กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย 
1. อาจารย์  จ านวน 10 คน 
2. นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
จ านวน 30 คน 
 

 อาจารย์ นักศึกษา 
และบคุลากรของ
วิทยาลัยจ านวน  

160 คน 

 
 
 
 
 
 
 

17 ส.ค. 
64 
 
 
 
 
 
 
 

19 ส.ค. 
64 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

18 ส.ค. 
64 
 
 
 
 
 
 
 

21 ส.ค. 
64 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 

ไตรมาสที่ 4 
จ านวน

119,500 
บาท 

 
 
 
 

ไตรมาสที่ 4 
จ านวน 
37,000 
บาท 

 
 
 
 

  

รวมทั้งสิ้น    640,800   
 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 

ล าดับที ่9 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการออกแบบและการจัดกระบวนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียน (Designand Facilitation of Transformative Learning in 
Classroom) 

รหัสโครงการ .....ย.9..... 

ฝ่าย/กลุ่มงาน ...วชิาการ..... งาน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร.. ผู้รับผิดชอบหลัก .......อ.กิตติยาพร  จันทร์ชม............................................................... 

ประเภทโครงการ  โครงการตามยุทธศาสตร์สบชตอบตัวชี้วัดที่ .......................................................... 
 โครงการตามยุทธศาสตร์คณะตอบตัวชี้วัดที่ .......................................................... 
 โครงการตามยุทธศาสตร์วิทยาลัยตอบตัวชี้วัดที.่........ S10, P9..................... 
 โครงการงานประจ าตามพันธกิจ................................................................ .............. 
 โครงการตามนโยบาย.................................................................... ......................... 

การประกันคุณภาพการศกึษาตามเกณฑ์ สกอ. ระดับ....หลักสูตร.. องค์ประกอบท่ี...5...ตัวบ่งช้ีที.่..5.1, 5.4.... 
การประกันคุณภาพการศกึษาตามเกณฑ์ สภาการพยาบาล  ตัวบ่งชี้ที่..............8................ 
 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม/การด าเนินงาน ตัวช้ีวัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
เงินรายได้ 

ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

ผลผลิต 
เริ่มต้น สิ้นสุด อุดหนุน ด าเนินงาน 

1. เพ่ือให้คณาจารย์มีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด
การเรียนรู้เพ่ือการ
เปลี่ยนแปลง 
2. เพ่ือพัฒนาทักษะการ
ออกแบบและการจัด
กระบวนการเรียนรู้สู่การ
เปลี่ยนแปลงในชั้นเรียน 
3. เพ่ือให้คณาจารย์สามารถ
น าความรู้และทักษะเกี่ยวกับ
การเรียนรู้เพ่ือการ
เปลี่ยนแปลงไปประยุกต์ใช้ใน
ชั้นเรียน 

1. กิจกรรมการเชื่อมโยงชีวิตกับเนื้อหา
สาระของรายวิชา  
2. กิจกรรมการค้นหาเป้าหมายและ
คุณค่าของการเรียนรู้ 
3. กิจกรรมการปลุกพลังการ
เปลี่ยนแปลงในตัวผู้เรียน โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ 
4. รูปแบบการจัดกิจกรรมมุ่งเน้นการ
ฝึกฝนเครื่องมือการเรียนรู้เพื่อการ
เปลี่ยนแปลงผ่านกิจกรรมเชิง
ประสบการณ ์การสนทนากลุ่ม การ
ถอดบทเรียนการเรียนรู้ และการ  
Coaching ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม 
 

1. ร้อยละ100 ของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร
ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ
ด้านการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
การเปลี่ยนแปลง 
2. ร้อยละ 80 ของรายวิชา
ในกลุ่มวิชาชีพมีการใช้
กลวิธีการจัดการเรียนรู้สู่
การเปลี่ยนแปลง 

 
 
 

-คณาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
รายวิชาชีพ
และอาจารย์
ประจ า
หลักสูตร
จ านวน 72 
คน  

4 มี.ค.
2564 

5 มี.ค.
2564 
(2วัน) 

ไตรมาสที่ 2 
จ านวน
52,540 
บาท 

 

  อ.กิตติยาพร 
จันทร์ชม 

คณาจารย์สามารถน า
ความรู้และทักษะ
เกี่ยวกับการเรียนรู้เพ่ือ
การเปลี่ยนแปลงไป
ประยุกต์ใช้ในชั้นเรียน 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม/การด าเนินงาน ตัวช้ีวัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
เงินรายได้ 

ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

ผลผลิต 
เริ่มต้น สิ้นสุด อุดหนุน ด าเนินงาน 

4. เพ่ือให้คณาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชาชีพ
สามารถจัดท าแผนการสอน
โดยการใช้กลวิธีการจัดการ
เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดกิจกรรม 
- ค่าสมนาคุณวิทยากร 2 คน × 2วัน × 
7 ชม.× 600 =16,800 บาท 
- ค่าพาหนะเดินทางวิทยากร 2 คน × 
3,000 บาท × 2 เทีย่ว = 12,000 บาท 
- ค่าท่ีพักวิทยากร 2 คน × 2 คืน × 
900 บาท = 3,600 บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน 80 บาท × 72 คน 
× 2 วัน = 11,520 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ × 
25 บาท × 2 วัน × 72 คน = 7,200
บาท 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์จ านวน 20 บาท × 72 
คน = 1,420 บาท 
รวมทั้งสิน้ 52,540 บาท 

 
 

     

 

  อ.กิตติยาพร  
จันทร์ชม 
ฝ่ายวิชาการ 

 

รวมทั้งสิ้น 52,540 - -   
 
 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 

ล าดับที ่10 โครงการพัฒนาห้องเรียนและห้องปฏิบัติการพยาบาลส าหรับการจัดการเรียนการสอน รหัสโครงการ .........ย.10............... 

ฝ่าย/กลุ่มงาน วิชาการ งาน วิชาการ ผู้รับผิดชอบหลัก นางมนชยา  ก้างยาง 

ประเภทโครงการ  โครงการตามยุทธศาสตร์สบชตอบตัวชี้วัดที่ .......................................................... 
 โครงการตามยุทธศาสตร์คณะตอบตัวชี้วัดที่ .......................................................... 
 โครงการตามยุทธศาสตร์วิทยาลัยตอบตัวชี้วัดที.่.... S2 P12 P13..... 
 โครงการงานประจ าตามพันธกิจ.............................................................................. 
 โครงการตามนโยบาย.................................................................... ......................... 

การประกันคุณภาพการศกึษาตามเกณฑ์ สกอ. ระดับ หลักสูตร องค์ประกอบที่ 5 และ 6 
การประกันคุณภาพการศกึษาตามเกณฑ์ สภาการพยาบาล  ตัวบ่งชี้ที่21 ห้องปฏิบัติการพยาบาล 
 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม/การด าเนินงาน ตัวช้ีวัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
เงินรายได้ 

ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

ผลผลิต 
เริ่มต้น สิ้นสุด อุดหนุน ลงทุน ด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาห้องเรียน
มาตรฐาน 
1.เพ่ือพัฒนาห้องเรียนให้มี
อุปกรณ์จ าเป็นและสื่อเทคโน 
โลยีที่ได้มาตรฐาน 
2.เพ่ือพัฒนาบริหารจัดการให้
ห้องเรียนมีจ านวนเพียงพอ
เหมาะสมกับขนาดการจัดการ
เรียนการสอนที่หลากหลาย 
 
 
 
 
 

1.ส ารวจความต้องการและปัญหา
ของห้องเรียน 
2.ออกแบบห้องเรียนที่มีมาตรฐาน 
3.จัดท าแผนการพัฒนาห้องเรียน
พร้อมทั้งประมาณค่าใช้จ่าย 
4.ด าเนินการพัฒนาห้องเรียนให้ได้
มาตรฐานทั้ง 4ห้อง 
5.ประเมินผลการด าเนินการ 

 

1 .  ผ ล ผ ลิ ต  ( output) 
ห้ อ ง เ รี ย น ไ ด้ รั บ ก า ร
ปรับปรุงซ่อมแซม  
2. ผลลัพธ์ (outcome) มี
ห้องเรียนขนาดใหญ่ที่ไ ด้
มาตรฐานในจัดการเรียน
การสอนส าหรับนักศึกษา 
 

ห้องเรียน
ขนาดใหญ่
จ านวน 4 ห้อง 
ส าหรับ
นักศึกษา
พยาบาล 
ศาสตรบัณฑิต
ชั้นปีที่ 1-4
ได้แก่   
ห้อง1302 
ห้อง2306 
ห้อง1402 
ห้อง2402 
 

ต.ค. 63 ก.ย. 64    ไตรมาสที่  
1 - 4  

จ านวน
812,000 

บาท 

อ.โปรยทิพย์  
สันตะพันธุ์ 

 
อ.บุปผา  

 ใจมั่น 

1. มีห้องเรียน
ที่มีอุปกรณ์ท่ี
จ าเป็นพร้อม
สื่อเทคโนโลยีที่
ได้มาตรฐาน 
2. มีห้องเรียน
เพียงพอและ
เหมาะสมกับ
ขนาดการ
จัดการเรียน
การสอนที่
หลากหลาย 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม/การด าเนินงาน ตัวช้ีวัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
เงินรายได้ 

ผู้รับผดิชอบ 
กิจกรรม 

ผลผลิต 
เริ่มต้น สิ้นสุด อุดหนุน ลงทุน ด าเนินงาน 

 รายละเอียดงบประมาณ 
1.ปูพื้นห้อง 
1.1ห้องเรียน2404 ขนาด20x8m  
ราคา 142,400 บาท 
1.2ห้องเรียน1402 ขนาด32x8m  
ราคา 227,840 บาท 
1.3ห้องเรียน2306 ขนาด24x8m  
ราคา 170,880 บาท 
1.4ห้องเรียน1302 ขนาด24x8m  
ราคา 170,880 บาท 
รวมเป็นเงิน 712,000 บาท 
2. ค่าแรง  100,000 บาท 

          

กิจกรรมที่ 2 การปรับปรุงซ่อม 
แซมห้องปฏิบัติการพยาบาล 
- ปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติ 
ก า ร พ ย า บ า ล สู ติ ศ า ส ต ร์ 
ห้องปฏิบัติการพยาบาลเด็ก  
และห้องปฏิบัติการกายวิภาค
ศาสตร์ 

วิธีการด าเนินการ(PDCA) 

   1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 
ส ารวจห้องเพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมให้
ได้มาตรฐานและทันสมัยต่อไป 
   2. ข้ันด าเนินการ (DO)  
     2.1 เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ
ด าเนินการ 

2.2 ด าเนินการปรับปรุงซ่อม  
แซมห้องปฏิบัติการพยาบาลสูติ
ศาสตร์ห้องปฏิบัติการพยาบาลเด็ก 
และห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ 
 

1 .  ผ ล ผ ลิ ต  ( output) 
ห้องปฏิบัติการพยาบาลสูติ
ศาสตร์  ห้องปฏิบัติการ
พ ย า บ า ล เ ด็ ก  แ ล ะ
ห้องปฏิบัติการกายวิภาค
ศาสตร์ ได้รับการปรับปรุง
ซ่อมแซม  
2. ผลลัพธ์ (outcome) มี
ก า ร ใ ช้ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก า ร
พ ย า บ า ล สู ติ ศ า ส ต ร์ 
ห้องปฏิบัติการพยาบาล
เด็กและห้องปฏิบัติการ 

ด าเนินการ
ปรับปรุงซ่อม 
แซมห้อง 
ปฏิบัติการ
พยาบาลสูติ
ศาสตร์ 
ห้องปฏิบัติ 
การพยาบาล
เด็ก และห้อง 
ปฏิบัติการ 

ต.ค. 63 ก.ย. 64    ไตรมาสที่ 
1 - 4 

จ านวน
678,600 

บาท 

อ.มนชยา 
ก้างยาง 

มีห้องปฏิบัติ 
การพยาบาล
สูติศาสตร์
ห้องปฏิบัติการ
พยาบาลเด็ก 
และ
ห้องปฏิบัติการ
กายวิภาค
ศาสตร์ ที่ได้
มาตรฐานและ
ทันสมัย 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม/การด าเนินงาน ตัวช้ีวัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
เงินรายได้ 

ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

ผลผลิต 
เริ่มต้น สิ้นสุด อุดหนุน ลงทุน ด าเนินงาน 

 3. ขั้นประเมิน (Check) และ 
รายงานผล 
     ติดตามความก้าวหน้าในการ
ปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการ
พยาบาล 

4. ขั้นน าผลประเมินไปใช้พัฒนา  
(Act) 
      น าผลการประเมินการใช้ห้อง 
ปฏิบัติการพยาบาลจากอาจารย์และ
นักศึกษา ไปปรับปรุ ง พัฒนาห้อง 
ปฏิบัติการพยาบาลต่อไป 
รายละเอียดงบประมาณ 
1. ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน 1203 
เป็นห้องปฏิบัติการพยาบาลสูติ
ศาสตร์จ านวน 251,800 บาท 
2. ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน 1201 
เป็นห้องปฏิบัติการพยาบาลเด็ก
จ านวน 176,800 บาท 
3. ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน 1301 
เป็นห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์
จ านวน 250,000 บาท 

กายวิภาคศาสตร์ในจัดการ
เ รี ย น ก า ร สอน ส า ห รั บ
นักศึกษา 

กายวิภาค
ศาสตร์ 

        

รวมทั้งสิ้น - - - 1,490,600   
 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 

ล าดับที ่11 โครงการจัดหาครุภัณฑ์ส าหรับห้องปฏิบัติการพยาบาล รหัสโครงการ ..........ย.11.............. 

ฝ่าย/กลุ่มงาน วิชาการ งาน วิชาการ ผู้รับผิดชอบหลัก นางมนชยา  ก้างยาง 

ประเภทโครงการ  โครงการตามยุทธศาสตร์สบชตอบตัวชี้วัดที่ .......................................................... 
 โครงการตามยุทธศาสตร์คณะตอบตัวชี้วัดที่ .......................................................... 
 โครงการตามยุทธศาสตร์วิทยาลัยตอบตัวชี้วัดที.่...... S2 P12 P13......... 
 โครงการงานประจ าตามพันธกิจ.............................................................................. 
 โครงการตามนโยบาย.................................................................... ......................... 

การประกันคุณภาพการศกึษาตามเกณฑ์ สกอ. ระดับ หลักสูตรองค์ประกอบที่ 5 และ 6 
การประกันคุณภาพการศกึษาตามเกณฑ์ สภาการพยาบาล  ตัวบ่งชี้ที่21 ห้องปฏิบัติการพยาบาล 
 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม/การด าเนินงาน ตัวช้ีวัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
เงินรายได้ 

ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

ผลผลิต 
เริ่มต้น สิ้นสุด อุดหนุน ลงทุน ด าเนินงาน 

จัดหาครุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน
และทันสมัยส าหรับห้อง 
ปฏิบัติการพยาบาลสูติศาสตร์ 
ห้องปฏิบัติการพยาบาลพ้ืนฐาน 
และเทคนิคหัตถการและ
ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ 

วิธีการด าเนินการ(PDCA) 

1. ขั้นเตรียมการ (Plan) 
ส ารวจห้องเพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ที่ได้
มาตรฐานและทันสมัยต่อไป 

2. ขั้นด าเนินการ (DO)  
2.1 เขียนโครงการเพ่ือขออนุมัติ

ด าเนินการ 
2.2 ด าเนินการจัดหาครุภัณฑ์ท่ี

ได้มาตรฐานและทันสมัย 
3. ขั้นประเมิน (Check) และ

รายงานผล 

1. ผลผลิต (output) 
ห้องปฏิบัติการพยาบาลสูติ
ศาสตร์ห้องปฏิบัติการ 
พยาบาลพ้ืนฐาน และ
เทคนิคหัตถการ ห้อง
ปฏิบัติ การกายวิภาค
ศาสตร์ และ
ห้องปฏิบัติการพยาบาล
เด็กมีครุภัณฑ์ท่ีได้มาตร 
ฐานและทันสมัย 
 

 

ห้องปฏิบัติการ
พยาบาลสูติ
ศาสตร์ ห้อง 
ปฏิบัติการ
พยาบาลพ้ืนฐาน 
และเทคนิค
หัตถการ 
ห้องปฏิบัติการ
กายวิภาค
ศาสตร์และ
ห้องปฏิบัติการ
พยาบาลเด็ก 
 
 
 

ต.ค. 63 ก.ย. 64    2,957,000 อ.มนชยา 
ก้างยาง 

มีครุภัณฑ์ที่ได้
มาตรฐานและ
ทันสมัยส าหรับ
ห้องปฏิบัติการ
พยาบาลสูติ
ศาสตร์ ห้อง 
ปฏิบัติการ
พยาบาล
พ้ืนฐาน และ
เทคนิค
หัตถการ 
ห้องปฏิบัติการ 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม/การด าเนินงาน ตัวช้ีวัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
เงินรายได้ 

ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

ผลผลิต 
เริ่มต้น สิ้นสุด อุดหนุน ลงทุน ด าเนินงาน 

 ติดตามความก้าวหน้าในการจัดหา
ครุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานและทันสมัย 

1.  ขั้นน าผลประเมินไปใช้พัฒนา 
(Act) 

     น า ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น ก า ร ใ ช้
ห้องปฏิบัติการพยาบาลจากอาจารย์
และนักศึกษา ไปปรับปรุ ง พัฒนา
ห้องปฏิบัติการพยาบาลต่อไป 
รายละเอียดงบประมาณ 
1. ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพยาบาล
สูติศาสตร์จ านวน 490,000 บาท 
ประกอบด้วย 
   1. ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ
พยาบาลสูติศาสตร์จ านวน 634,200 
บาท ประกอบด้วย 
   1.1 Sponge Forceps จ านวน 15 
ชิ้น ราคา 10,500 บาท 
   1.2 กรรไกรตัด  Perineum 
จ านวน 15 ชิ้น ราคา 4,500 บาท 
   1.3 กรรไกรตัด  Cord จ านวน 15 
ชิ้น ราคา 4,500 บาท 
   1.4 Tooth Forceps จ านวน 10 
ชิ้น ราคา 3,000 บาท 

2 .  ผลลัพธ์  (outcome) 
ห้องปฏิบัติการพยาบาลสูติ
ศาสตร์ ห้ อ งปฏิบั ติ ก า ร
พยาบาล พ้ืนฐ าน  และ
เท ค นิ คหั ต ถ ก า ร  ห้ อ ง 
ป ฏิ บั ติ ก า ร ก า ย วิ ภ า ค
ศาสตร์  และห้องปฏิบัติ 
การพยาบาลเด็กมีการ
จัดการเรียนการสอนเพ่ือ
นักศึกษาโดยใช้ครุภัณฑ์ที่
ได้มาตรฐานและทันสมัย 
 

        กายวิภาค
ศาสตร์และ
ห้องปฏิบัติการ
พยาบาลเด็ก 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม/การด าเนินงาน ตัวช้ีวัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
เงินรายได้ 

ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

ผลผลิต 
เริ่มต้น สิ้นสุด อุดหนุน ลงทุน ด าเนินงาน 

    1.5 Needle Holder 16 cm. 
จ านวน 20 ชิ้น ราคา 8,000 บาท 
   1.6 กรรไกรตัดไหม จ านวน 11 
ชิ้น ราคา 2,200 บาท 
   1.7 Non-tooth Forceps จ านวน 
20 ชิ้น ราคา 6,000 บาท 
   1.8 ภาชนะส าหรับใส่รก 
(กะละมัง) ขนาด 30 cm. จ านวน 20 
ชิ้น ราคา 10,000 บาท 
   1.9 ถ้วยแสตนเลส ขนาด 2 ออนซ์ 
จ านวน 20 ชิ้น ราคา 5,000 บาท 
   1.10 ลูกสูบยางดูดของเหลว
ส าหรับเด็ก จ านวน 15 ชิ้น ราคา 
1,500 บาท 
   1.11 Artery Clamp (โค้ง) 
จ านวน 30 ชิ้น ราคา 9,000 บาท 
   1.12 Stethoscope ส าหรับเด็ก 
จ านวน 10 ชิ้น ราคา 35,000 บาท 
   1.13 Stethoscope ส าหรับผู้ใหญ่ 
จ านวน 10 ชิ้น ราคา  
35,000 บาท    
   1.14 หุ่นตรวจภายใน จ านวน  
2 ตัว ราคา 300,000 บาท 

          



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม/การด าเนินงาน ตัวช้ีวัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
เงินรายได้ 

ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

ผลผลิต 
เริ่มต้น สิ้นสุด อุดหนุน ลงทุน ด าเนินงาน 

    1.15 หุ่นตรวจครรภ์ จ านวน 4 ตัว 
ราคา 180,000 บาท 
   1.16 Ambu Bag ทารกแรกเกิด 
จ านวน 10 ชิ้น ราคา 20,000 บาท 
   2 .  ค รุ ภั ณ ฑ์ ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร
พย า บ า ล พ้ื น ฐ า น  แ ล ะ เ ท ค นิ ค
หัตถการ  จ านวน 1,133,800 บาท 
ประกอบด้วย 
   2.1 เตียงผู้ป่วยปรับด้วยไฟฟ้าชนิด
มีอุปกรณ์ช่วยพยุงและดึงกระดูก 
จ านวน 1 ตัว ราคา 270,000 บาท 

2.2 เตียงฟลาวเลอร์ชนิดมือหมุน 
จ านวน 6 ตัว ราคา 100,800 บาท 
   2.3 หุ่นสวนปัสสาวะชนิดโปร่งใส 
ชาย จ านวน 1 ตัว ราคา  
165,000 บาท 
   2.4 หุ่นสวนปัสสาวะชนิดโปร่งใส 
หญิง จ านวน 1 ตัว ราคา  
165,000 บาท 

2.5 หุ่นท าแผลเจาะคอ จ านวน  
1 ตัว ราคา 56,000 บาท 
    
 

          



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม/การด าเนินงาน ตัวช้ีวัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
เงินรายได้ 

ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

ผลผลิต 
เริ่มต้น สิ้นสุด อุดหนุน ลงทุน ด าเนินงาน 

    2.6 หุ่นฝึกการฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ
สะโพกแบบมีสัญญาณ จ านวน 1 ตัว 
ราคา 240,000 บาท 
   2.7 หุ่นฝึกการใส่สายยางให้อาหาร
ชนิดครึ่ งตัว  จ านวน 1 ตัว  ราคา 
137,000 บาท 
3. ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพยาบาล
อนามัยชุมชน จ านวน 589,000 บาท 
ประกอบด้วย 
   3.1 เครื่อง AED จ านวน 15 เครื่อง 
ราคา 150,000 บาท 

3.2 หุ่น CPR จ านวน 10 ตัว  
ราคา 300,000 บาท 

3.3 Ambu bag จ านวน 10 ชุด  
ราคา 23,000 บาท 

3.4 เครื่องวัดความดันโลหิต แบบ 
อัตโนมัติ จ านวน 20 เครื่อง ราคา 
25,000 บาท 

3.5 เครื่องวัดความดันโลหิต แบบ 
อัตโนมัติ จ านวน 20 เครื่อง ราคา 
50,000 บาท 
 

          

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม/การด าเนินงาน ตัวช้ีวัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
เงินรายได้ 

ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

ผลผลิต 
เริ่มต้น สิ้นสุด อุดหนุน ลงทุน ด าเนินงาน 

 3.6 ถ้วยเล็ก ใน set ท าแผล  
จ านวน 40 อัน ราคา 80,000 บาท 

3.7 Forcep แบบมีเข้ียว ขนาด  
14.5 cm จ านวน 20 อัน ราคา 
6,000 บาท 

3.8 Forcep แบบไม่มีเข้ียว ขนาด  
14.5 cm จ านวน 20 อัน ราคา 
6,000 บาท 

3.9 Needle Holder จ านวน  
20 อัน ราคา 8,000 บาท 

3.10 กรรไกรตัดไหมโค้ง ขนาด  
4.5 นิ้ว  จ านวน 20 อัน ราคา  
4,000 บาท 

3.11 กรรไกรตัดไหมตรง ขนาด  
4.5 นิ้ว  จ านวน 20 อัน ราคา  
4,000 บาท 
   3.12 ด้ามมีดผ่าตัด จ านวน 20ชิ้น 
ราคา 4,000 บาท 
   3.13 ชุดอุปกรณ์ฝึกซ้อมเย็บแผล
ผิวหนังเทียม จ านวน 20 ชุด ราคา 
16,000 บาท 

          

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม/การด าเนินงาน ตวัชี้วัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
เงินรายได้ 

ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

ผลผลิต 
เริ่มต้น สิ้นสุด อุดหนุน ลงทุน ด าเนินงาน 

   4. ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ
พยาบาลเด็ก จ านวน 600,000 บาท 
ประกอบด้วย 

4.1 JT (Jaw Thrust) Kyle,  
Light Color (CPR เดก็โต) จ านวน  
4 ตัว ราคา 80,000 บาท 

4.2 หุ่น STAT Baby - 9-Month- 
Old Infant (CPR เด็กเล็ก 
Advance) จ านวน 2 ตัว ราคา 
340,000 บาท 

4.3 หุ่น Life/form® Micro- 
Preemie, Light Skin Tone (หุ่น
เด็ก Preterm) จ านวน 2 ตัว ราคา 
30,000 บาท 

4.4 เครื่อง suction จ านวน 1 ชุด  
ราคา 12,000 บาท 

4.5 Syringe pump จ านวน2 ชุด 
ราคา 30,000 บาท 

4.6 รถเข็นฉุกเฉินช่วยชีวิต  
3 ลิ้นชัก จ านวน 1 ชุด ราคา 12,000 
บาท 
 

          

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม/การด าเนินงาน ตัวช้ีวัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
เงินรายได้ 

ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

ผลผลิต 
เริ่มต้น สิ้นสุด อุดหนุน ลงทุน ด าเนินงาน 

   4.7 เครื่องชั่งน้ าหนัก พร้อมวัด 
ส่วนสูงทารกจ านวน 1 อัน ราคา 

15,000 บาท 
4.8 เครื่องวัดความหนาของ

ไขมัน 
ใต้ผิวหนัง จ านวน 12 อัน ราคา 

36,000 บาท 
4.9 ตู้เก็บหุ่น CPR และหุ่น  
Preterm จ านวน 3 ชุด ราคา 

30,000 บาท 
4.10 ตู้เก็บอุปกรณ์ประเมิน 
พัฒนาการ DSPM จ านวน 1 ชุด 

ราคา 7,000 บาท 
   4.11 Teaching stethoscope 

จ านวน 2 อัน ราคา 8,000 บาท 

          

รวมทั้งสิ้น - - - 2,957,000   
 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 

ล าดับที ่12 โครงการห้องสมุดในยุคดิจิตอล รหัสโครงการ ........ย.14................ 

กลุ่มงาน .เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาและวิทยบริการ. งาน ..วิทยบริการ......... ผู้รับผิดชอบหลัก .......บรรณารักษ์................................................ 

ประเภท
โครงการ 

 โครงการตามยุทธศาสตร์สบชตอบตัวชี้วัดที่ .......................................................... 
 โครงการตามยุทธศาสตร์คณะตอบตัวชี้วัดที่ .......................................................... 
 โครงการตามยุทธศาสตร์วิทยาลัยตอบตัวชี้วัดที.่..... S2,S3,P13......... 
 โครงการงานประจ าตามพันธกิจ................................................................ .............. 
 โครงการตามนโยบาย.................................................................... ......................... 

การประกันคุณภาพการศกึษาตามเกณฑ์ สกอ. ระดับ หลักสูตร องค์ประกอบที่ 5 และ 6 
การประกันคุณภาพการศกึษาตามเกณฑ์ สภาการพยาบาล  ตัวบ่งชี้ที่ 22 
 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม/การด าเนินงาน ตัวช้ีวัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
เงินรายได้ 

ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

ผลผลิต 
เริ่มต้น สิ้นสุด อุดหนุน ลงทุน ด าเนินงาน 

1.เพื่อจัดหาหนังสือ 
วารสารและสื่อการเรียน
การสอน 
2.จัดหาฐานข้อมูล online 
3. เพ่ือให้อาจารย์และ
นักศึกษาได้รับการบริหารที่
สอดคล้องกับความต้องการ
และมีสื่อ สิ่งพิมพ์ที่เอ้ือต่อ
การเรียนการสอน 
4.มีสภาพแวดล้อมใน
การศึกษาหาความรู้ด้วย
ตนเอง 

1.ส ารวจความต้องการของผู้ใช้บริการ 
2.จัดหา/จัดซื้อต ารา, วารสาร, สื่อการ
เรียนการสอน และระบบฐานข้อมูล 
online 
3.จัดหาวัสดุครุภัณฑ์เพ่ือสนับสนุนใน
การเรียนรู้ 
4.สรุปโครงการ 

1.ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อทรัพยากร
สนับสนุนการเรียนรู้เฉลี่ย
ไมน่้อยกว่า 3.60 

อาจารย์และ
นักศึกษา 

ต.ค. 
2563 

ส.ค. 
2564 

ไตรมาสที่  
1 - 4 

จ านวน
1,350,000 

บาท 

  ไตรมาสที่  
1 - 4 

จ านวน
300,000 

บาท 

บรรณารักษ์ อาจารย์และ
นักศึกษา
ได้รับการ
บริหารที่
สอดคล้องกับ
ความต้องการ
และมีสื่อ 
สิ่งพิมพ์ที่เอ้ือ
ต่อการเรียน
การสอน 

รวมทั้งสิ้น 1,650,000   

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 

ล าดับที่ 13 โครงการพัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน รหัสโครงการ ........ย.15......... 
ฝ่าย/กลุ่มงาน .................บรหิาร................. งาน ...เทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์... ผู้รับผิดชอบหลัก .......................นายนวพล แก่นบุปผา.............................. 
ประเภท
โครงการ 

 โครงการตามยุทธศาสตร์สบชตอบตัวชี้วัดที่ .......................................................... 
 โครงการตามยุทธศาสตร์คณะตอบตัวชี้วัดที่ .......................................................... 
  โครงการตามยุทธศาสตร์วิทยาลัยตอบตัวชี้วัดที.่........ S33,S34,P13,P34........ 
 โครงการงานประจ าตามพันธกิจ................................................................ .............. 
 โครงการตามนโยบาย.................................................................... ......................... 

การประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ สกอ. ระดับ..หลักสูตร.. องค์ประกอบท่ี…..6.....ตัวบ่งชีท้ี…่….6.1……. 
การประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ สภาการพยาบาล  ตัวบ่งชี้ที่........3, 20.......................... 
 

วัตถุประสงค์ 
กิจกรรม/การ
ด าเนินงาน 

ตัวชี้วัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
เงินรายได้ 

ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

ผลผลิต 
เร่ิมต้น สิ้นสุด อุดหนุน ลงทุน ด าเนินงาน 

- เพื่อจัดหาห้องผลติสื่อการสอน
ที่มีประสิทธิภาพ 
 
 
- เพื่อจัดหาเครื่องมือผลติสื่อการ
สอนที่มีประสิทธิภาพ 
 
 
 
- เพื่อจัดหาอุปกรณ์และพัฒนา
ห้องเรียนและห้องประชุมเพื่อ
รองรับการจดัการเรียนการสอน 
ตอบสนองการเรียนการสอน
ศตวรรษที่ 21 
 

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาห้อง
ผลิตสื่อการสอน 
 
 
กิจกรรมที่ 2 จัดหา
เครื่องมือสนับสนุนการ
ผลิตสื่อ 
 
 
กิจกรรมที่ 3 พัฒนา
ระบบภาพและเสียง
ห้องเรียนและห้อง
ประชุม 

- ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ระบบอยู่ใน
เกณฑด์ี (>3.50) 
 
 -  ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้ระบบ
อยู่ในเกณฑ์ดี 
(>3.50) 
 
ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ระบบอยู่ใน
เกณฑด์ี (>3.50) 

 - มีห้องผลิตสื่อ
การสอนอย่าง
น้อย 1 ห้อง 
 
- ได้เครื่องมือผลติ
สื่อการสอนใหม้ี
ประสิทธิภาพ 
 
 
ห้องเรียนจ านวน  
6 ห้อง 
ห้องประชุม 
จ านวน 2 ห้อง 

     

ไตรมาสที่ 1 - 4 
จ านวน 

120,000 
บาท 

ไตรมาสที่ 1 - 4 
จ านวน 

157,850 
บาท 

 
ไตรมาสที่ 1 - 4 

จ านวน 
263,000 

บาท 

 - มีห้องผลิตสื่อการ
สอนอย่างน้อย 1 ห้อง 
 
 
- ได้เครื่องมือผลติสื่อ
การสอนให้มี
ประสิทธิภาพ 
 
 
- มีอุปกรณ์และพัฒนา
ห้องเรียนและห้อง
ประชุมเพื่อรองรับการ
จัดการเรียนการสอน
ตอบสนองการเรียน
การสอนศตวรรษท่ี 
21 

รวมท้ังสิ้น - - - 540,850   
 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 

 
 

ล าดับที่ 14 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศสนับสนุนการเรียนการสอนและการท างาน รหัสโครงการ ...ย.18.... 
ฝ่าย/กลุ่มงาน  บริหาร งาน ........เทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์........ ผู้รับผิดชอบหลัก ...............นายนวพล แก่นบุปผา.................... 
ประเภท
โครงการ 

 โครงการตามยุทธศาสตร์สบชตอบตัวชี้วัดที่ ....................9.1........9.2....... 
 โครงการตามยุทธศาสตร์คณะตอบตัวชี้วัดที่ ...................11.1..........11.2............... 
 โครงการตามยุทธศาสตร์วิทยาลัยตอบตัวชี้วัดที.่...... S33,S34,P13,P34....... 
 โครงการงานประจ าตามพันธกิจ................................................................ .............. 
 โครงการตามนโยบาย.................................................................... ......................... 

การประกันคุณภาพการศกึษาตามเกณฑ์ สกอ. ระดับ..หลักสูตร.. องค์ประกอบท่ี..6..ตัวบ่งช้ีที.่.6.1.. 
การประกันคุณภาพการศกึษาตามเกณฑ์ สภาการพยาบาล  ตัวบ่งช้ีที่........3, 20.......................... 
 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม/การด าเนินงาน ตัวช้ีวัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
เงินรายได้ 

ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

ผลผลิต 
เริ่มต้น สิ้นสุด อุดหนุน ลงทุน ด าเนินงาน 

1. เพื่อจัดหาและ
พัฒนาสิ่งสนับสนุน
การเรยีนรู้ ให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น
รองรับการเรียน
การสอนและการ
ประชุม 
2. พัฒนาระบบ
เครือข่ายไรส้าย ให้
มีความครอบคลุม
มากขึ้น 
 

จัดหาคอมพิวเตอร ์
เพื่อสนับสนุนงานตามภารกิจ 
ของวิทยาลัย ประกอบด้วย 
- คอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ประมวลผล 
- คอมพิวเตอร์ All In one 
ส าหรับงานประมวลผล 
- คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส าหรับ
งานประมวลผล 
- เครื่องพิมพ์Multifunction 
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) 
- เครื่องพิมพ์Multifunction 
เลเซอร์หรือ LED ขาวด า 
- เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ส ี

ระดับความ 
ส าเรจ็ของการใช้ 
ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ 

อาจารย ์
บุคลากร 

     ไตรมาสที ่
1 - 4 

จ านวน 
1,000,000 

บาท 
 
 
 

นายนวพล 
แก่นบุปผา 

- มีห้องเรียนที่พร้อมใช้งาน 
ตอบสนองการจัดการเรียนการ
สอน 
และการจัดการประชุม 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 

 
 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม/การด าเนินงาน ตัวช้ีวัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
เงินรายได้ 

ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

ผลผลิต 
เริ่มต้น สิ้นสุด อุดหนุน ลงทุน ด าเนินงาน 

 
 

ชนิด Network แบบท่ี 2 
- เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมตดิตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) 
- สแกนเนอร์ส าหรับงานเก็บเอกสารระดับ
ศูนย์บริการ แบบท่ี 2 
- อุปกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย 
- SPSS 
- Adobe acrobat 
- Adobe Photoshop 
- Adobe Illustrator 
- Office 365 

        

 
  

รวมทั้งสิ้น - - - 1,000,000   
  

 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 

 

ล าดับที่  15 โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักศึกษาด้านจิตอาสา : เถาว์อาสา เอื้ออาทรผู้ป่วยเรื้อรังรอบรั้ววิทยาลัย รหัสโครงการ...........ย.22……… 
ฝ่าย/กลุ่มงาน  วิชาการ งาน กิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผู้รับผิดชอบหลัก นายทัตพล   พละไชย 
ประเภทโครงการ  โครงการตามยุทธศาสตร์สบชตอบตัวชี้วัดที่ .......................................................... 

 โครงการตามยุทธศาสตร์คณะตอบตัวชี้วัดที่ .......................................................... 
 โครงการตามยุทธศาสตร์วิทยาลัยตอบตัวชี้วัดที.่.... S12, S13, P14, P15..... 
 โครงการงานประจ าตามพันธกิจ................................................................ .............. 
 โครงการตามนโยบาย.................................................................... ......................... 

 การประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ สกอ. ระดับ..สถาบัน..องค์ประกอบที่....1......ตัวบ่งช้ีที.่....1.5....... 
 การประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ สภาการพยาบาล  ตัวบ่งชี้ที่ .........10.................. 
 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม/การด าเนินงาน 
ตัวช้ีวัด
โครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ เงิน
รายได้ 

ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม 

ผลผลิต 
เริ่มต้น สิ้นสุด อุดหนุน ลงทุน ด าเนินงาน 

เพื่อให้นักศึกษา
เกิดคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึง
ประสงคด์้านจิต
อาสา เสยีสละ 

- ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักศึกษาด้านการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง 
-community data base ชุมชนรอบรั้ววิทยาลยั  
- มอบหมายครอบครัวผู้ป่วยเรื้อรงัให้แต่ละเถาว์ 1 ครอบครัว 
- ท าแผนปฏิบัติการการดูแล-ติดตามและประเมินผล 
รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
- ค่าอาหารกลางวันนักศึกษา 60 บาท x300 คน x 2 วัน=-36,000
บาท 
- ค่าอาหารกลางวันกรรมการ 80 บาท x20 คน x 2 วัน=3,200
บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มนักศกึษา 40 บาทx300 คน x 2 วัน = 
24,000 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มกรรมการ 50 บาทx20 คน x 2 วัน = 
2,000 บาท 
- ค่าสมนาคณุวิทยากร 600 บาทx1คนx16ชม.=9,600 บาท 
- ค่าวัสดุ - อุปกรณ์ 5,000 บาท 

ความส าเร็จใน
การเสริมสร้าง อัต
ลักษณ์และ
คุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึง
ประสงคม์ีค่าเฉลี่ย
มากกว่า 3.50 
จากคะแนนเตม็ 5 

- นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 
จ านวน 151 คน 
- นักศึกษาช้ันปีท่ี 2 
จ านวน 157 คน 
- นักศึกษาช้ันปีท่ี3  
จ านวน 50 คน 
- อาจารย์  
จ านวน 21 คน 

ต.ค. 63 ส.ค. 64    74,800 นายทัตภณ   
        พละไชย 
 
นายเรืองฤทธิ์   
          โทระพันธ์ 

1.ผู้เข้าร่วมกจิกรรม
สามารถน าความรู้และ
ทักษะไปใช้ในการ
ด าเนินชีวิตและการ
ท างานในอนาคต 
2.มีการสร้าง
สัมพันธภาพและความ
สามัคคีทีด่ีต่อกัน 
3.เพื่อประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของวิทยาลยั
ให้เป็นท่ีรู้จักและเป็น
ที่ยอมรับของชุมชน
มากยิ่งขึ้น 

รวมทั้งสิ้น - - - 74,800   

 



 
 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 
 
ล าดับที ่16 โครงการส่งเสริมการบริการให้การปรึกษาแก่นักศึกษา รหัสโครงการ .......ย.25......... 
ฝ่าย/กลุ่มงาน วิชาการ งานปกครองและการปรึกษา สวัสดิการและทุนการศึกษา ผู้รับผิดชอบ.........อ.ศิริญพร บุสหงษ์.......... 
ประเภทโครงการ  โครงการตามยุทธศาสตร์สบชตอบตัวชี้วัดที่ .......................................................... 

 โครงการตามยุทธศาสตร์คณะตอบตัวชี้วัดที่ .......................................................... 
 โครงการตามยุทธศาสตร์วิทยาลัยตอบตัวชี้วัดที.่..... S12 S13 P16........ 
 โครงการงานประจ าตามพันธกิจ................................................................ .............. 
 โครงการตามนโยบาย.................................................................... ......................... 

การประกันคุณภาพการศกึษาตามเกณฑ์ สกอ. ระดับ....หลักสูตร.. องค์ประกอบท่ี..3..ตัวบ่งช้ีที.่....3.2..... 
การประกันคุณภาพการศกึษาตามเกณฑ์ สภาการพยาบาล  ตัวบ่งชี้ที่.....11….. 
 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม/การด าเนินงาน ตัวช้ีวัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
เงินรายได้ 

ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

ผลผลิต 
เริ่มต้น สิ้นสุด อุดหนุน ลงทุน 

ด าเนิน 
งาน 

ส่งเสริมการให้
การปรึกษาแก่
นักศึกษาอย่างมี
คุณภาพ 

1.ทบทวนปัญหานักศึกษา 
2.ทบทวนระบบและกลไกกระบวนการการ
ปรึกษาและปรับระบบและกลและ
กระบวนการกรณีมีจุดแก้ไข 
3.วางแผนการให้การปรึกษาอย่างเป็นระบบ 
4.สื่อสารข้อมูลแผนการให้การปรึกษาต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาให้ทราบทุกคน 
5.ก าหนดมาตรการก ากับติดตามการ
ด าเนินการให้การปรึกษาของอาจารย์ในเชิง
คุณภาพ ตามไตรมาส 
6.ประเมินผลงานการให้การปรึกษาของ
อาจารย์ที่ปรึกษาเชิงปริมาณและคุณภาพ 3 
ไตรมาสต่อปี 

1.อาจารย์ที่ปรึกษามี
ความเข้าใจระบบและ
กลไก กระบวนการให้
การปรึกษา 
2. นักศึกษามีความพึง
พอใจในการให้การ
ปรึกษาปัญหาตนเอง 
3.นักศึกษาในความ
ดูแลของอาจารย์ที่
ปรึกษาได้รับการ
ปรึกษาครอบคลุม
ประเด็นคุณภาพของ
การปรึกษา 

อาจารย์ที่
ปรึกษา 

ปีการศึกษา 
2563 ทุกคน 

 
 

ต.ค. 63 
 

ก.ค. 64    ไม่ใช้
งบประมาณ 

อ.ศิริญพร 
อ.กตกร 

1.นักศึกษาทุกคน
ได้รับการให้การ
ปรึกษาตลอดปี
การศึกษา 
2.นักศึกษา
สามารถใช้ทักษะ
การแก้ปัญหาของ
ตนเองได้ดีขึ้น 



 
 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 
 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 

 

ล าดับที่ 17 โครงการฟ้าขาวน่าอยู่ รหัสโครงการ .........ย.26............. 
ฝ่าย/กลุ่มงาน วิชาการ งาน ปกครองฯ ผู้รับผิดชอบ อ.อรทัย พรมแก้ว และคณะ 
ประเภท
โครงการ 

 โครงการตามยุทธศาสตร์สบชตอบตัวชี้วัดที่ .......................................................... 
 โครงการตามยุทธศาสตร์คณะตอบตัวชี้วัดที่ .......................................................... 
 โครงการตามยุทธศาสตร์วิทยาลัยตอบตัวชี้วัดที.่.... S12  S13  P16....... 
 โครงการงานประจ าตามพันธกิจ........................................................................... 
 โครงการตามนโยบาย.................................................................... ......................... 

 การประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ สกอ. ระดับ..สถาบัน..องค์ประกอบที.่...1......ตัวบ่งช้ีที.่....1.5..... 
 การประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ สภาการพยาบาล  ตัวบ่งชี้ที่ .........10........... 
 

วัตถุประสงค์ 
กิจกรรม/การ
ด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
เงินรายได้ 

ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

ผลผลิต 
เริ่มต้น สิ้นสุด อุดหนุน ลงทุน 

ด าเนิน 
งาน 

1.การดูแลสภาพ
อุปกรณ์สาธารณูปโภค
ในหอพักให้มีคงสภาพ
ใช้ได้ด ี
 

กิจกรรมที่ 1  
การซ่อมบ ารุง
สาธารณูปโภค สิ่งแวดล้อม
ที่พักนักศึกษา 
 

วัสดุอุปกรณ์/สถานท่ีได้รับการดูแลซ่อม
บ ารุงร้อยละ80 
 

วัสดุอุปกรณ์
ของ 

นักศึกษา 
ทุกหอพัก 

ต.ค. 
2563 

 

ก.ย. 
2564 

   

ใช้งบร่วม 
กับพัสด ุ

 

อ.ธีราภรณ ์
อ. กตกร 

 

การด าเนินงานแล้วเสร็จ
ตอบสนองต่อความต้องการ
นักศึกษา 
นักศึกษามีความสุขกับการจดั
สวัสดิการของวิทยาลัย 
 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 

 

เพื่อสร้างวินัย ความ
เป็นระเบียบแก่
นักศึกษา 
 

กิจกรรมที่ 2 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
หอพักน่าอยู่ 
 

2.1 ประชาคมหอพักน่าอยู่เพื่อร่วมกัน
คิดวิเคราะห์ปญัหาภายในหอพัก 

2.2 การรับฟังสภาพของปัญหา ระบุ
ระดับของปัญหาและร่วมกันเสนอ
ประสบการณ์ที่เหมือนกันต่อ
สภาพปัญหาระบุสาเหตุของปัญหา
ที่ยังเป็นอยู่ 
2.3 การจัดตั้งคณะกรรมการ
หอพักทุกช้ันปี 

 
 

   

   

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

 

อ. กตกร 
อ. ธีราภรณ ์

 

 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม/การด าเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
เงินรายได้ 

ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

หมายเหตุ (ผลผลิต/ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ) 

เร่ิมต้น สิ้นสุด อุดหนุน ลงทุน 
ด าเนิน 
งาน 

1.เพื่อให้มีอุปกรณ์ 
และพัสดุเพื่ออ านวย
ความสะดวกอย่าง
เพียงพอ 
 

กิจกรรมที่ 3 
การจัดหอพักน่าอยู่และ
ประกวดหอพัก 
 

3.1 จัดอบรมความรู้ 5 ส.แก่นักศึกษา 
3.2 จัดให้มีห้องที่เป็นแบบอย่างท่ีดีน่า

อยู่น่าอาศัย 
3.3 จัดประกวดห้องพักน่าอยู่ มี

ท าเนียบสมาชิกในห้องและตาราง
มอบหมายงานเกี่ยวกับการดูแล
ห้องพักอย่างชัดเจน 

3.4 จัดห้องสันทนาการ และเพิม่เครื่อง
อ านวยความสะดวกใน
ชีวิตประจ าวัน 

3.5 จัด Big Cleaning Day 

   

   

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

 

อ.ศิริญพร 
อ.สิตสรรษ ์
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เพื่อจัดหาพัสดุ 
อุปกรณ์ทดแทนสิ่งที่
ช ารุดและอ านวยความ
สะดวกด้าน
สาธารณูปโภคแก่
นักศึกษา 

กิจกรรมที่ 4 จัดหา
อุปกรณ์ ครภุัณฑ ์
ส านักงาน หอพัก 
 

จัดหาให้ได้ร้อยละ 80  
4.1 เครื่องท าน้ าเย็น 3 ชุด 
- หอชาย 1 ชุด 
- หอ 3 1 ชุด 
- หอ 4 1 ชุด 
4.2 ตู้เสื้อผ้าไม้ 10 หลัง 
4.3 เตียงเหล็ก 2 ช้ัน 10 เตียง 

 

     

ใช้งบร่วม 
กับพัสด ุ

 
 

อ.อรทัย พรมแก้ว 
และอ.สายพิณ 
เกตุแก้ว 

 

1.เพื่อสะสางสิ่งของ
ช ารุด หมดสภาพออก
จากสถานที ่
และความเป็นระเบียบ
ของหน่วยงาน 
 

กิจกรรมที่ 5 สะสางพสัดุ
อุปกรณ์ที่ช ารุดภายใน
หอพัก 
 

สะสาง 
5.1 ตู้ช ารุด 
5.2.เครื่องท าน้ าเย็นช ารุด 
3. ตู้เสื้อผ้าช ารุด 
4. หน้าต่าง บานเกล็ดช ารุด 
5. สุขภัณฑ์ช ารุด 

 
 

 

     

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

อ.ธีราภรณ ์
อ.กตกร 
อ.ศิริญพร 
อ.สิตสรรษ ์
น.ส.ณัฐณิชา 

 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม/การด าเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
เงินรายได้ 

ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

หมายเหตุ (ผลผลิต/ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ) 

เร่ิมต้น สิ้นสุด อุดหนุน ลงทุน 
ด าเนิน 
งาน 

1. เพื่อให้มยีา เวชภัณฑ์ 
อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการ
ดูแลรักษาพยาบาล
เบื้องต้นส าหรับนศ.พยบ. 
2. เพื่อให้มีความพร้อม
ในการตรวจประเมิน
อาการเบื้องต้นเมื่อมีการ
เจ็บป่วยของ นศ. 

กิจกรรมที่ 6 จัดซื้อยา
รักษาโรค/เวชภณัฑ์  

6.1 ซื้อยาและเวชภณัฑ ์
6.2 เครื่องมือแพทย์/ครุภณัฑ์
การแพทย์ 
 

 

     

ไตรมาสที่  
1 - 4  

จ านวน 
62,000 
บาท 

 
 

อ.ธีราภรณ ์
อ.กตกร 
 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 

 

 

1.เพื่อให้มีพื้นท่ีเอื้อต่อ
การพักอาศัย และเอื้อ
ต่อการเรียนรู้นอกเวลา 
2. เพื่อความปลอดภยั
ของผู้อยู่อาศัย  

กิจกรรมที่ 7 ปรับปรุง
อาคาร สถานท่ีและเพิ่ม
พื้นที่ใช้สอยในหอพัก 
 

ได้รับการซ่อมแซมปรับปรุงหอพัก 
1,2,3,4,11ช้ัน ร้อยละ 80 
 
 

 
 

     

ใช้ร่วมกับ
พัสด ุ

 

อ.อรทัย  
อ.สายพิณ  
น.ส.ณัฐณิชา  

เพื่อคัดกรองภาวะ
สุขภาพแก่นักศึกษา 
และส่งเสรมิสุขภาพทั้ง
ภาวะปกติและเจ็บป่วย 
ได้รับทุน 

กิจกรรมที่ 8 
ตรวจสุขภาพประจ าปี 
นักศึกษาปี 2-4 
จ านวน 506 คน x 500 

นักศึกษาได้รบัการคดักรองภาวะ
สุขภาพร้อยละ 100 

 

     

ไตรมาสที่  
2  

จ านวน 
253,000 

บาท 

อ.ศิริญพร 
อ.สิตสรรษ ์
น.ส.ณัฐณิชา  

เพื่อทราบปัญหาที่เป็น
จริงของนักศึกษา
ประกอบการพิจารณา
ทุนการศึกษา 

กิจกรรมที่ 9 เยี่ยมบ้าน
นักศึกษาทุนจ านวน 5 วัน 
x 4 คน xค่าเบี้ยเลี้ยง240+
ค่าน้ ามัน 10,000 

 
 

 

     

ไตรมาสที่  
3 

จ านวน 
14,800 
บาท 

อ.อรทัย  
อ.สายพิณ  
  

รวมทั้งสิ้น - - - 329,800   



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 

ล าดับที ่18 โครงการรบัสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ของกระทรวงสาธารณสุขประจ าปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรรพสิทธิประสงค์ รหัสโครงการ .....ป.1................. 
ฝ่าย/กลุ่มงาน ..............วิชาการ.......................... งาน บริการการศึกษา ทะเบียนและประมวลผล ผู้รับผิดชอบหลัก .........อ.ณัฐยาณ์ ชาบัวค า............................ 
ประเภทโครงการ โครงการตามยุทธศาสตร์สบชตอบตัวชี้วัดที่ .......................................................... 

โครงการตามยุทธศาสตร์คณะตอบตัวชี้วัดที ่.......................................................... 
โครงการตามยุทธศาสตร์วิทยาลัยตอบตัวชี้วัดที.่................................................. 
 โครงการงานประจ าตามพันธกิจ................................................................ .............. 
 โครงการตามนโยบาย.................................................................... ......................... 

 การประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ สกอ. ระดับ....หลักสูตร....... องค์ประกอบท่ี....3....ตัวบ่งช้ีที.่..3.1..... 
 การประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ สภาการพยาบาล  ตัวบ่งชี้ที่ ................................................... 
 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม/การด าเนินงาน ตัวช้ีวัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
เงินรายได้ 

ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

ผลผลิต 
เริ่มต้น สิ้นสุด อุดหนุน ลงทุน ด าเนินงาน 

1.เพื่อคัดเลือกนักศึกษาท่ีมี
คุณสมบัติและมคีวามพร้อมใน
การเรยีนหลักสูตรต่างๆ ของ
กระทรวงสาธารณสุขตามที่
สถาบันพระบรมราชชนก 
2.เพื่อให้การด าเนินการรับ
สมัครและคัดเลือกบุคคลเข้า
ศึกษาหลักสตูรต่างๆของ
กระทรวงสาธารณสุขประจ าปี
การศึกษา2564ของวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี สรรพ
สิทธิประสงค์เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

ระยะที่1เตรียมความพร้อม 
1.ประชุมเตรียมความพร้อม
คณะกรรมการวิทยาลัยฯ60คน 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 
(60 คน × 25บาท) =1,500 บาท 
2.ค่าวัสดุ อุปกรณ์ = 3,000 
รวมเป็นเงิน 4,500 บาท  
 
ระยะที่2 ช่วงตรวจเอกสารและ
สัมภาษณ์รอบการรับตรงจากพื้นที่ 
1.ค่าอาหารกลางวันคณะกรรมการ 
(120 คน × 80 บาท) = 9,600บาท 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
คณะกรรมการ (120 คน×25บาท×2 
มื้อ) = 6,000 บาท 
3. ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลา
ราชการ (6คน × 420บาท) = 2,520 
บาท 
รวมเป็นเงิน 18,120 บาท 

1.ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อการรับสมัครและ
คัดเลือกนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 
2564  
2. จ านวนนักศึกษาครบตามโควตา 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการ
จ านวน 120 คน 

พ.ย. 63 ก.พ. 64    ไตรมาสที่ 1 
จ านวน 
4,500 
บาท 

 
 
  
 

ไตรมาสที่ 1 
จ านวน 
18,120 
บาท 

 
 
 
 
 
 
 

อ.ณัฐยาณ์  
ชาบัวค า 

การด าเนินการ
รับสมคัรและ
คัดเลือกบุคคล
เข้าศึกษา
หลักสตูรตา่งๆ
ของกระทรวง
สาธารณสุข
ประจ าปี
การศึกษา2564
ของวิทยาลัย
พยาบาลบรม
ราชชนนี สรรพ
สิทธิประสงค์
เป็นไปด้วย
ความเรยีบร้อย 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม/การด าเนินงาน ตัวช้ีวัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะด าเนินการ งบประมาณ 

เงินรายได้ 
ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรม 
ผลผลิต 

เริ่มต้น สิ้นสุด อุดหนุน ลงทุน ด าเนินงาน 

 
รอบการรับแบบ Admission 

1. 1.ค่าอาหารกลางวนัคณะกรรมการ(120 คน 
× 80 บาท) = 9,600 บาท 
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่คณะกรรมการ 
(120 คน × 25บาท × 2 มื้อ) = 6,000 บาท 

2. 3. ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลา
ราชการ (6คน × 420บาท) = 2,520 บาท 

3. รวมเป็นเงิน 18,120  บาท 
 

4. รอบการรับอิสระ 
1.ค่าอาหารกลางวันคณะกรรมการ (60 คน 
× 80 บาท) = 4,800 บาท 
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่คณะกรรมการ 
(60 คน×25บาท×2 มื้อ) = 3,000 บาท 
3. ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลา
ราชการ (6คน×420บาท) = 2,520 บาท 

5. รวมเป็นเงิน 10,320  บาท 

       
ไตรมาสที่ 2 

จ านวน 
18,120 
บาท 

 
 
 
 

ไตรมาสที่ 2 
จ านวน 
10,320 
บาท 

  

รวมทั้งสิ้น - - - 51,060   
 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 

ล าดับที ่19 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสวนาอาจารย์พ่ีเลี้ยง รหัสโครงการ .......ป.2................. 

ฝ่าย/กลุ่มงาน ......วชิาการ งาน ...อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร................ ผู้รับผิดชอบหลัก นางพรรณวดี บูรณารมย์ 

ประเภทโครงการ โครงการตามยุทธศาสตร์สบชตอบตัวชี้วัดที่ .......................................................... 
โครงการตามยุทธศาสตร์คณะตอบตัวชี้วัดที่ .......................................................... 
โครงการตามยุทธศาสตร์วิทยาลัยตอบตัวชี้วัดที.่................................................. 
 โครงการงานประจ าตามพันธกิจ.........................1............................................... 
 โครงการตามนโยบาย.................................................................... ......................... 

การประกันคุณภาพการศกึษาตามเกณฑ์ สกอ. ระดับ..................... องค์ประกอบที.่..........ตัวบ่งช้ีที.่.............. 
การประกันคุณภาพการศกึษาตามเกณฑ์ สภาการพยาบาล  ตัวบ่งชี้ที่....12, 13............................................. 
 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม/การด าเนินงาน ตัวช้ีวัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
เงินรายได้ 

ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

ผลผลิต 
เริ่มต้น สิ้นสุด อุดหนุน ลงทุน ด าเนินงาน 

1. เพ่ือประเมินระดับความ
คิดเห็นของอาจารย์พี่เลี้ยง
ต่อคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงคผ์ลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี และทักษะ
ศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษา
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 
2. เพ่ือสอบถามความคิดเห็น
ของอาจารย์พ่ีเลี้ยงต่อ
รูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนของวิทยาลัยพยาบาลฯ 
เพ่ือเป็นข้อมูลน าเข้าในการ
ออกแบบและ 

1. บรรยายระบบการจัดการเรียนการ
สอนและการประเมินผล ของวิทยาลัยฯ 
2. ระดมความคิดเห็นของอาจารย์พี่
เลี้ยงในประเด็นการส่งเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์และการเสริมสร้าง
ทักษะศตวรรษที่ 21 
รายละเอียดของค่าใช้จ่าย 
1. ค่าอาหารกลางวัน 80 บาท x 107
คน X 1 มื้อ 8,560 บาท 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 25 บาท 
x 2 มื้อ x 107คน 5,350 บาท 
3. ค่าวัสดุอุปกรณ์ 950 บาท 
รวมเป็นเงิน 14,860 บาท 
 
 

1.ระดับความคิดเห็นของ
อาจารย์พ่ีเลี้ยงต่อ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค ์ผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี และ
ทักษะศตวรรษที่ 21ของ
นักศึกษาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
วิทยาลัยฯ 
2.ได้ข้อมูลน าเข้าในการ
ปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอนในปีการศึกษา
2562 

1. อาจารย์พ่ี
เลี้ยงจ านวน 
80 คน 
2. อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ 
รายวิชา 13คน 
3. หัวหน้ากลุ่ม
วิชา 
จ านวน 5คน 
4.อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ 
หลักสูตร 
จ านวน 4 คน 

5 ก.พ. 
2564 

5 ก.พ. 
2564 

ไตรมาสที่ 
2 จ านวน
14,860 
บาท 

   นางพรรณวดี 
บูรณารมย ์

1.ได้ทราบมุมมอง
ของอาจารย์พ่ีเลี้ยง
และอาจารย์พิเศษ
ที่มีต่อนักศึกษาใน
ด้านคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึง
ประสงค์ 
2. มีข้อมูลน าเข้า
ในการพัฒนาการ
จัดการเรียนการ
สอนของวิทยาลัย
พยาบาล 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม/การด าเนินงาน ตัวช้ีวัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
เงินรายได้ 

ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

ผลผลิต 
เริ่มต้น สิ้นสุด อุดหนุน ลงทุน ด าเนินงาน 

พัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนของกลุ่มวิชาต่างๆใน
วิทยาลัยฯ 
 

  5.คณะกรรมการ 
ด าเนินงาน 

จ านวน 5 คน 

       
 

 

รวมทั้งสิ้น 14,860 - - -   
 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 

 

ล าดับที่  20 โครงการส่งเสริมการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ รหัสโครงการ  ป.3 
ฝ่าย/กลุ่มงาน  วิชาการ งาน กิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผู้รับผิดชอบหลัก ชมรมกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ 
ประเภทโครงการ โครงการตามยุทธศาสตร์สบชตอบตัวชี้วัดที่ .......................................................... 

โครงการตามยุทธศาสตร์คณะตอบตัวชี้วัดที่ .......................................................... 
โครงการตามยุทธศาสตร์วิทยาลัยตอบตัวชี้วัดที.่................................................. 
 โครงการงานประจ าตามพันธกิจ...................1.................................................. 
 โครงการตามนโยบาย.................................................................... ......................... 

 การประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ สกอ. ระดับ........องค์ประกอบที.่........ตวับ่งชี้ท่ี............ 
 การประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ สภาการพยาบาล  ตัวบ่งชี้ที่ .........10................................ 
 

วัตถุประสงค์ 
กิจกรรม/ 

การด าเนินงาน 
ตัวช้ีวัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ 
เงินรายได้ 

ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม 

ผลผลิต 
เริ่มต้น สิ้นสุด อุดหนุน ลงทุน ด าเนินงาน 

เพื่อจัดหา ปรับปรุงและ
ซ่อมแซมอุปกรณ์ออก

ก าลังกายให้เพียงพอและ
พร้อมใช้อยู่เสมอ 

ซ่อมแซมอุปกรณ์ออก
ก าลังกายให้พร้อมใช้ 

จัดกิจกรรมออกก าลังกาย
เต้นแอโรบคิทุกเย็น 

อุปกรณ์ออกก าลังกาย
พร้อมใช้งานร้อยละ 100 
นักศึกษามีความพึงพอใจ

มากกว่า 3.51 

บุคลากรและนักศึกษา
พยาบาล ศาสตรบณัฑติ 
วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี สรรพสิทธิ

ประสงค ์

ต.ค. 63 ก.ย. 64    ไตรมาสที่  
1-4  

จ านวน
100,000 

บาท 

ชมรมกีฬาและ
ส่งเสริมสุขภาพ 
นายเรืองฤทธิ์    
       โทระพันธ์ 

1.สามารถสร้างเสริมสุข
ภาวะร่างกายของบุคลากร
และนักศึกษาในวิทยาลัย 
2.บุคลากรและนักศึกษา
ไ ด้ ต ร ะ ห นั ก แ ล ะ เ ห็ น
ความส าคัญของการออก
ก าลังกายใชีวิตประจ าวัน   
3.บุคลากรและนักศึกษามี
สุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์
แข็งแรง  
 

รวมทั้งสิ้น - - - 100,000   

 

 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 

 

ล าดับที่  21 โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักศึกษาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา รหัสโครงการ   ป.4 
ฝ่าย/กลุ่มงาน  วิชาการ งาน กิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผู้รับผิดชอบหลัก อ. เรืองฤทธิ์  โทรพันธ์ 
ประเภทโครงการ โครงการตามยุทธศาสตร์สบชตอบตัวชี้วัดที่ .......................................................... 

โครงการตามยุทธศาสตร์คณะตอบตัวชี้วัดที่ .......................................................... 
โครงการตามยุทธศาสตร์วิทยาลัยตอบตัวชี้วัดที.่................................................. 
  โครงการงานประจ าตามพันธกิจ...............................1............................ 
 โครงการตามนโยบาย.................................................................... ....................... 

การประกันคุณภาพการศกึษาตามเกณฑ์ สกอ. ระดับ..สถาบัน......องค์ประกอบที่...1.....ตัวบ่งช้ีที.่...1.5.... 
การประกันคุณภาพการศกึษาตามเกณฑ์ สภาการพยาบาล  ตัวบ่งชี้ที่ ......... 
 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม/การด าเนินงาน ตัวช้ีวัดโครงการ 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
เงินรายได้ 

ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม 

ผลผลิต 
เริ่มต้น สิ้นสุด อุดหนุน ลงทุน ด าเนินงาน 

๑. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ 
ความเข้าใจ และทักษะในการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพ 
๒. เพื่อให้นักศึกษาให้ความส าคญั
กับการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพของวิทยาลยัให้มีความ
เข้มแข็งและก่อให้เกิดประโยชน์
อย่างแท้จริงแก่นักศึกษา 
 

-Pre-test 
-ประ ชุม เ ชิ งปฏิ บั ติ ก า รพัฒนา
นักศึกษาด้านการประกันคุณภาพ 
บ่ายวันพุธ ในเดือน ส.ค. –ก.ย. 
2561 
ใบงานการเขียนโครงการโดยใช้
หลัก PDCA  
-Post-test 
รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 20 
บาท X 681 คน X 1 มื้อ=  
13,620บาท 
- ค่าวัสดุและอุปกรณ์ = 3,000 
บาท 
 

-คะแนนความรู้ความ
เ ข้ า ใ จ เ กี่ ย ว กั บก า ร
ประกันคุณภาพ หลัง
การอบรมสูงกว่าก่อน
การอบรมร้อยละ 80 
-ค ะ แ น น เ ฉ ลี่ ย ด้ า น
ความพึงพอใจต่อการ
จั ด โครงการผลการ
ประเมินอยู่ในระดับดี
ขึ้นไป มีคะแนนเฉลี่ย
มากกว่า 3.51 ในระดับ
คะแนนเต็ม 5 

นักศึกษาทุกช้ันป ี ม.ค. 64 มี.ค. 64    ไตรมาสที่ 2 
จ านวน 
16,620 
บาท 

นายเรืองฤทธิ์  
โทรพันธ ์

1. ความรู้ด้านการ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
หลังฝึกอบรมสูงขึ้น
กว่าเดิม 
2. นักศึกษามีความ
เข้าใจในบทบาทของ
ตนเองกับการ
ประกันคณุภาพมาก
ขึ้น 
 

รวมท้ังสิ้น - - - 16,620   
 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 

ล าดับที่  22 โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่วิชาชีพพยาบาลส าหรับนักศึกษาใหม่ รหัสโครงการ   ป.5 
ฝ่าย/กลุ่มงาน  วิชาการ งาน กิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผู้รับผิดชอบหลักนายส าเร็จ   เทียนทอง  
ประเภทโครงการ โครงการตามยุทธศาสตร์สบชตอบตัวชี้วัดที่ .......................................................... 

โครงการตามยุทธศาสตร์คณะตอบตัวชี้วัดที่ .......................................................... 
โครงการตามยุทธศาสตร์วิทยาลัยตอบตัวชี้วัดที.่................................................. 
 โครงการงานประจ าตามพันธกิจ.......1......................................................... .............. 
 โครงการตามนโยบาย.................................................................... ......................... 

การประกันคุณภาพการศกึษาตามเกณฑ์ สกอ. ระดับ...หลักสูตร.....องค์ประกอบท่ี ..3.. ตัวบ่งชี้ท่ี ….3.1,3.3… 
การประกันคุณภาพการศกึษาตามเกณฑ์ สภาการพยาบาล  ตัวบ่งชี้ที่ .....10............... 
 

วัตถุประสงค์ 
กิจกรรม/ 

การด าเนินงาน 
ตัวช้ีวัดโครงการ 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
เงินรายได้ 

ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม 

ผลผลิต 
เริ่มต้น สิ้นสุด อุดหนุน ลงทุน ด าเนินงาน 

1. เพื่อส่งเสรมิให้นักศึกษา
ใหม่เกิดคณุลักษณะบณัฑิตที่
พึงประสงค์ ด้านคณุธรรม 
จริยธรรม วินัย ความ
รับผิดชอบ เข้าใจความเป็น
จริงของสังคมไทยและสังคม
โลก มสีุขภาพกายและ
สุขภาพจิตด ี
2. เพื่อให้นกัศึกษาใหม่และ
ผู้ปกครองทราบวสิัยทัศน์ 
พันธกิจของวิทยาลัย แนวทาง
ปฏิบัติด้านการใช้ชีวิตใน
สถานศึกษา 
3.  เพื่อให้นักศึกษาใหม่มี
แนวทางในการปรับตัวให้เข้า
กับชีวิตการเรยีน 

กิจกรรมที่ 1 
- ประชุมผู้ปกครองและปฐมนเิทศ
นักศึกษาใหม่ 
- แนะน าผู้บริหารและคณาจารย ์
- ฝ่ายปกครองแนะน าระเบยีบ วินัย 
การอยู่ร่วมกัน 
- พิธีมอบตัวเป็นศิษย ์
 
กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เตรียมความพร้อมส าหรับนักศึกษาใหม่ 
- การเตรยีมความพร้อมในการอยู่
ร่วมกัน 
- การเตรยีมความพร้อมในการเข้าศึกษา
ในระดับอุดมศึกษา 
รายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี ้
- ค่าอาหารเช้า (151 คน x 50 บาท x 
5 มื้อ) = 37,750 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน (151 คน x 60บาท 
x 5 มื้อ) =45,300 บาท 
 

1. ระดับความส าเร็จในการ
เสรมิสร้างอัตลักษณ์และ
คุณลักษณะบณัฑติที่พึงประสงค์
มีค่าเฉลีย่มากกว่า 3.51 จาก 5 
2.นักศึกษาใหม่และผู้ปกครอง
ทราบวิสัยทัศน์ พันธกิจของ
วิทยาลัย การใช้ชีวิตในสถาน 
ศึกษาอยู่ในระดับดีขึ้นไปมี
ค่าเฉลี่ยมากกว่า 3.51 จาก 5 
3.นักศึกษาใหม่มีแนวทางในการ
ปรับตัวให้เข้ากับชีวิตใน
ระดับอุดมศึกษา อยู่ในระดับดี
ขึ้นไปมีค่าเฉลี่ยมากกว่า 3.51 
จาก 5 
4.นักศึกษาใหม่มีความรู ้

นักศึกษา
หลักสตูร
พยาบาล 

ศาสตรบัณฑิต 
ช้ันปีท่ี 1 รุ่น 51 

จ านวน 151 
คน 
 

มิย. 64 มิย. 64    ไตรมาสที่ 3 
จ านวน 

141,330 
บาท 

นายส าเร็จ  
เทียนทอง 

1 . นั ก ศึ ก ษ า ใ ห ม่ แ ล ะ
ผู้ ป ก ค ร อ ง ไ ด้ ท ร า บ
วิ สั ยทั ศน์  พั นธกิ จ ขอ ง
วิทยาลัย แนวทางปฏิบัติ
ด้านวิชาการ การเรียนและ
การใช้ชีวิตในสถานศึกษา 
เ พื่ อ เ ป็ น แ น ว ท า ง ก า ร
พัฒนาตนเอง 
2 . นั ก ศึ ก ษ า ใ ห ม่ มี
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึ ง
ประสงค์  ด้ านคุณธรรม 
จริ ย ธร รม  วิ นั ย  ค วาม
รับผิดชอบ  
3.นักศึกษามี เจตคติที่ ดี
และภาคภูมิใจในวิชาชีพ
และสถาบัน 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม/การด าเนินงาน ตัวช้ีวัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
เงินรายได้ 

ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

ผลผลิต 
เริ่มต้น สิ้นสุด อุดหนุน ลงทุน ด าเนินงาน 

และสิ่งแวดล้อมภายใน
ระดับอุดมศึกษา 
- ด้านความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและโปรแกรม
คอมพิวเตอร์พื้นฐานและการ
สืบค้นข้อมูล 
- การใช้ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานทั้ง
การฟัง พูด อ่าน เขียน 
4. เพื่อให้นักศึกษาใหม่มีความรู้
ความเข้าใจการจัดการเรียนการ
สอนในหลักสตูรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต (ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ.
2560) 
 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม(151 คน x 
20 บาท x 10 มื้อ) = 30,200บาท 
- ค่าสนับสนุนวิทยากร (5 คน x 600 บาท 
x 3 ชม)=9,000บาท 
- ค่าคู่มือนักศึกษาใหม่ 160 เล่ม x 100 
บาท = 16,000 บาท 
- ค่าวัสดุและอุปกรณ์โครงการ  
= 3,080บาท 

ความเข้าใจการจัดการเรียน
การสอนในหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 
2560) อยู่ในระดับดีขึ้นไปมี
ค่าเฉลี่ยมากกว่า 3.51 จาก 
5 

         

รวมทั้งสิ้น - - - 141,330   

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 

 

ล าดับที่  23 โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนส าเร็จการศึกษา รหัสโครงการ   ป.6 
ฝ่าย/กลุ่มงาน  วิชาการ งาน กิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผู้รับผิดชอบหลัก นายส าเร็จ   เทียนทอง 
ประเภทโครงการ โครงการตามยุทธศาสตร์สบชตอบตัวชี้วัดที่ .......................................................... 

โครงการตามยุทธศาสตร์คณะตอบตัวชี้วัดที่ .......................................................... 
โครงการตามยุทธศาสตร์วิทยาลัยตอบตัวชี้วัดที.่................................................. 
 โครงการงานประจ าตามพันธกิจ..............1................................................................ 
 โครงการตามนโยบาย.................................................................... ......................... 

การประกันคุณภาพการศกึษาตามเกณฑ์ สกอ. ระดับ...หลักสูตร.....องค์ประกอบท่ี.....3..... 
ตัวบ่งชี้ท่ี......3.1, 3.3........ 
การประกันคุณภาพการศกึษาตามเกณฑ์ สภาการพยาบาล  ตัวบ่งชี้ที่ .....10............... 
 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม/การด าเนินงาน ตัวช้ีวัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
เงินรายได้ 

ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม 

ผลผลิต 
เริ่มต้น สิ้นสุด อุดหนุน ลงทุน ด าเนินงาน 

1.เพื่อพัฒนานักศึกษา
ตาม TQF และตาม
คุณลักษณะบณัฑติที่
พึงประสงค์ ด้าน
วิชาชีพ วิชาชีวิต 
คุณธรรมจริยธรรม 
และมีวินัย 
2.เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการก้าวเข้าสู่
วิชาชีพพยาบาลและ
เกิดความภาคภมูิใจใน
วิชาชีพพยาบาล 
3.เพื่อเสรมิสรา้ง
ทัศนคติที่ดีต่อสถาบัน
และวิชาชีพพยาบาล 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิง
ปฏิบัติการเตรียมความพร้อม
นักศึกษาก่อนส าเรจ็การศึกษา 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมแสดง
ความยินดีกับนักศึกษาท่ีจะ
ส าเรจ็การศึกษาและพิธีอ าลา
สถาบัน 
รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
- ค่าอาหารกลางวันนักศึกษา 
60 บาท x 175 คน x3 วัน = 
31,500บาท 
- ค่าอาหารกลางวันกรรมการ 
80 บาท x20 คน x3 
วัน=4,800บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
นักศึกษา 20 บาทx175 คน x6 
มื้อ=21,000 บาท 
 
 

ผลผลิต (Output) 
1.มีการจัดกิจกรรมแสดงความยินดี
กับนักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษาและ
พิธีอ าลาสถาบัน 
ผลลัพธ์ (Outcome) 
1.นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑติตาม 
TQF และตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ ดา้นวิชาชีพ วิชาชีวิต 
คุณธรรมจริยธรรม และมีวินัยมี
ค่าเฉลี่ยมากกว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5 
2. นักศึกษามีความพร้อมในการกา้ว
เข้าสู่วิชาชีพพยาบาลและมีความ
ภาคภูมิใจในวิชาชีพพยาบาลมี
ค่าเฉลี่ยมากกว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5 
3.นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อ 
 
 
 

นักศึกษาหลักสตูร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ช้ันปีท่ี 4 รุ่นท่ี 48 
จ านวน 175 คน 

1 ม.ีค.
64 

5 ม.ีค.
64 

   ไตรมาสที่ 2 
จ านวน 
96,050 
บาท 

นายส าเร็จ   
         เทียนทอง 
นายทัตพล   
         พละไชย 

1. นักศึกษามีคุณลักษณะ
บัณฑิตตาม TQF และ
ตามคณุลักษณะบณัฑิตที่
พึงประสงค์ ด้านวิชาชีพ 
วิชาชีวิต คุณธรรม
จริยธรรม และมีวินัย 
2. นักศึกษามีความพร้อม
ในการก้าวเข้าสู่วิชาชีพ
พยาบาลและมีความ
ภาคภูมิใจในวิชาชีพ
พยาบาล 
3. นักศึกษามีทัศนคติที่ดี
ต่อสถาบันและวิชาชีพ
พยาบาล 
4. มีการจัดกจิกรรมแสดง
ความยินดีกับนักศึกษา
และพิธีอ าลาสถาบัน
ประจ าปีการศึกษา 2562 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 

 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม/การด าเนินงาน ตัวช้ีวัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
เงินรายได้ 

ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

ผลผลิต 
เริ่มต้น สิ้นสุด อุดหนุน ลงทุน ด าเนินงาน 

4.เพื่อแสดงความยินดี
กับนักศึกษาที่จะ
ส าเรจ็การศึกษา 
 
 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
กรรมการ25 บาทx20 คน x6
มื้อ=3,000บาท 
- ค่าสมนาคณุวิทยากร600บาท
x12ชม.=7,200บาท 
- ค่าสมนาคณุวิทยากร1,200
บาทx14ชม. = 16,800บาท 
- ค่าวัสดุและอุปกรณ์ 8,750 
บาท 
- ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด
โครงการ 3,000 บาท 
 

สถาบันและวิชาชีพพยาบาลมี
ค่าเฉลี่ยมากกว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5 

         

รวมทั้งสิ้น - - - 96,050   

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 

 

ล าดับที่  24 โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแกนน าและจัดท าแผนสโมสรนักศึกษา รหัสโครงการ  ป.7 
ฝ่าย/กลุ่มงาน  วิชาการ งาน กิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผู้รับผิดชอบหลัก นายส าเร็จ   เทียนทอง 
ประเภทโครงการ โครงการตามยุทธศาสตร์สบชตอบตัวชี้วัดที่ .......................................................... 

โครงการตามยุทธศาสตร์คณะตอบตัวชี้วัดที่ .......................................................... 
โครงการตามยุทธศาสตร์วิทยาลัยตอบตัวชี้วัดที.่................................................. 
 โครงการงานประจ าตามพันธกิจ............1.................................................................. 
 โครงการตามนโยบาย.................................................................... ......................... 

การประกันคุณภาพการศกึษาตามเกณฑ์ สกอ. ระดับ...หลักสูตร.....องค์ประกอบท่ี.....3..... 
ตัวบ่งชี้ท่ี......3.1, 3.3........ 
การประกันคุณภาพการศกึษาตามเกณฑ์ สภาการพยาบาล  ตัวบ่งชี้ที่ .....10............... 
 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม/การด าเนินงาน ตัวช้ีวัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
เงินรายได้ 

ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม 

ผลผลิต 
เริ่มต้น สิ้นสุด อุดหนุน ลงทุน ด าเนินงาน 

1. เพื่อส่งเสรมิให้นักศึกษามี
คุณลักษณะบณัฑติที่พึงประสงค์
ด้าน คุณธรรม มีความรับผิดชอบ 
มีส่วนร่วมในการเลือกตั้งนายก
สโมสรนักศึกษาและส่งเสริมความ
เป็นประชาธิปไตย 
2. เพื่อให้สโมสรนักศึกษาได้
แลกเปลีย่นเรยีนรู้วิธีปฏิบตัิงาน 
แนวปฏิบัติที่ดีจาก
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
3. เพื่อพัฒนาทักษะและน า
กระบวนการประกันคณุภาพ
การศึกษามาด าเนินกิจกรรม/
โครงการ ของสโมสรนักศึกษา 
4. เพื่อวิเคราะห์จดุอ่อน จุดแข็ง
และร่วมกันเขียนแผนพัฒนา
กิจกรรม/โครงการของสโมสร
นักศึกษา 
 

กิจกรรมที่ 1 
เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา แตง่ตั้ง
คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ปะจ าปี
การศึกษา 2564 
 
กิจกรรมที่ 2 
ศึกษาดูงาน 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ 3 
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแกนน าและ
จัดท าแผนสโมสรนักศึกษา 
-บรรยายความรูเ้รื่องการประกันคณุภาพ
การศึกษากับการเขียนโครงการ 
-ทักษะการเป็นผู้น า 
การจัดท าแผนปฏิบตัิการสโมสรนกัศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

1. นักศึกษามี
คุณลักษณะบณัฑติที่พึง
ประสงคด์้าน คุณธรรม มี
ความรับผิดชอบ มีส่วน
ร่วมในการเลือกตั้งนายก
สโมสรนักศึกษาและ
ส่งเสริมความเป็น
ประชาธิปไตย ร้อยละ 
80 
2. นักศึกษามาใช้สิทธิ
เลือกตั้งไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 
มีการแลกเปลีย่นเรยีนรู้
วิธีปฏิบัติงานกับ
สถาบันอุดมศึกษาใน
ประเทศ อย่างน้อย 3 
สถาบัน 
3. มีการน ากระบวนการ
การประกันคณุภาพ 

กิจกรรมที่ 1 
นักศึกษา
พยาบาลศาสตร
บัณฑิต ช้ันปีท่ี 1-3 
 
กิจกรรมที่ 2 
ตัวแทนสโมสร
นักศึกษา และ
อาจารย์ บุคลากรใน
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
อาจารย์ที่ปรึกษา
ชมรม 40 คน 
 
กิจกรรมที่ 3 
คณะกรรมการ
สโมสรนักศึกษา ปี
การศึกษา 2563 
จ านวน 40 คน
ตัวแทนช้ันปี จ านวน 
20 คน 

มี.ค. 64 
 
 
 
 

2 ธ.ค. 
63 
 
 
 
 
 
 
 

เม.ย. 64 

เม.ย. 64 
 
 
 
 

6 ธ.ค.
63 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ค. 64 
 

    นายส าเร็จ   
       เทียนทอง 
 
นายเรืองฤทธิ์   
        โทระพันธ์ 

1.นักศึกษาได้ รั บ
การส่ ง เ ส ริ ม ให้ มี
คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ขอ ง
บั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง
ประสงค์ 
2.นักศึกษาสามารถ 
SWOT ส โ ม ส ร
นักศึกษาและเขียน
แผนพัฒนากิจกรรม
นักศึกษาได้ 
3.นักศึกษาสามารถ
น า ก ร ะ บ วน ก า ร
คุณภาพมา ใ ช้ ใน
การเขียนโครงการ/
กิจกรรมได้ 
 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 

 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม/การด าเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
เงินรายได้ 

ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม ผลผลิต 

เร่ิมต้น สิ้นสุด อุดหนุน ลงทุน ด าเนินงาน 
 รายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี ้

กิจกรรมที่ 2 
- ค่าเช่าเหมารถบสัพร้อมน้ ามันเชือ้เพลิง1
คันx18,000บาทx5วัน=90,000บาท 
- ค่าที่พักอาจารย์ คนละ 700 บาท x 5 คน 
x 4 คืน=14,000บาท 
- ค่าที่พักนักศึกษาคนละ 500 บาทx 40 คน 
x 4 คืน=80,000บาท 
- ค่าเบี้ยเลีย้ง 240บาทx45คนx5วัน=
54,000บาท 
รวมเป็นเงิน 238,000 บาท 
 
กิจกรรมที่ 3 
- ค่าอาหารกลางวันนักศึกษา 60 บาท x 60 
คน x 2 วัน=7,200บาท 
- ค่าอาหารกลางวันอาจารย์ 80 บาท x 7 
คน x 2 วัน=1,120บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มนักศกึษา 40 
บาทx 60 คน x 2 วัน = 4,800บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มอาจารย์ 25 
บาทx 7 คน x 2 มื้อ x  2 วัน = 700บาท 
- ค่าวัสด-ุอุปกรณ์ 4,250บาท 
รวมเป็นเงิน 18,070 บาท 

การศึกษามาใช้ในการ
เขียนโครงการของสโมสร
นักศึกษา ร้อยละ 100 
4. ได้แผนปฏิบัติการของ
สโมสรนักศึกษาประจ าปี
งบประมาณ 25651ฉบับ 
5. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจมีค่าเฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.51 

       
ไตรมาสที่ 1  

จ านวน 
238,000 

บาท 
 
 
 
 
 
 
 

ไตรมาสที่ 3  
จ านวน 
18,070 
บาท 

  

รวมทั้งสิ้น - - - 256,070   

 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 

ล าดับที่  25 โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักศึกษาด้านกีฬา นันทนาการและสร้างสัมพันธภาพภายในสถาบัน รหัสโครงการ  ป.8 
ฝ่าย/กลุ่มงาน  วิชาการ งาน กิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผู้รับผิดชอบหลัก ชมรมกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ นายส าเร็จ  เทียนทอง 
ประเภทโครงการ โครงการตามยุทธศาสตร์สบชตอบตัวชี้วัดที่ .......................................................... 

โครงการตามยุทธศาสตร์คณะตอบตัวชี้วัดที่ .......................................................... 
โครงการตามยุทธศาสตร์วิทยาลัยตอบตัวชี้วัดที.่................................................. 
 โครงการงานประจ าตามพันธกิจ..................1............................................................ 
 โครงการตามนโยบาย.................................................................... ......................... 

การประกันคุณภาพการศกึษาตามเกณฑ์ สกอ. ระดับ...หลักสูตร.....องค์ประกอบท่ี.....3..... 
ตัวบ่งชี้ท่ี......3.1, 3.3........ 
การประกันคุณภาพการศกึษาตามเกณฑ์ สภาการพยาบาล  ตัวบ่งชี้ที่ .....10............... 
 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม/การด าเนินงาน ตัวช้ีวัดโครงการ 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ 

เงินรายได้ 
ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม 
ผลผลิต 

เริ่มต้น สิ้นสุด อุดหนุน ลงทุน ด าเนินงาน 
เพื่อพัฒนาให้
นักศึกษาเกิดผล
การเรยีนรู้ด้าน
ความรับผิดชอบ 
การท างานเป็นทีม 
ภาวะผู้น า การคิด
วิเคราะห์ และมี
สุขภาพกายและ
สุขภาพจิตทีด่ ี

1.จัดแบ่งนักศึกษาและบุคลากร ออกเป็น 4 สี 
ประกอบด้วย สีแสด สีม่วง สีเขยีว สีฟ้า    
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนานักศึกษา
ด้านกีฬา และนันทนาการ 
3.การแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้าน      
4. Sport night 
รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
-ค่าอาหารกลางวันนักศึกษา 60 บาท X681 คน 
X2 วัน=81,720 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มนักศกึษา20 บาทX 
681 คน X4มื้อ = 54,480 บาท 
- ค่าสมนาคณุวิทยากร 600 บาท x 14 ชม. =  
8,400 บาท 
- ค่าสมนาคณุวงดุริยางค์ = 5,000 บาท 
- ค่าวัสดุและอุปกรณ=์ 30,000 บาท 
 

ผลประเมินความพึง
พอใจด้านความ
รับผิดชอบ การท างาน
เป็นทีม ภาวะผู้น า การ
คิดวิเคราะห์ และมี
สุขภาพกายและ
สุขภาพจิตอยู่ในระดับดี
ขึ้นไปคะแนนเฉลี่ย
มากกว่า 3.51 จาก
คะแนนเตม็ 5 

นักศึกษาหลักสตูร
พยาบาลศาสตร
บัณฑิตทุกช้ันป ี
รวม 681 คน 

ต.ค. 63 ต.ค. 63    ไตรมาสที่ 1 
จ านวน 

179,600 
บาท 

ชมรมกีฬาและ
ส่งเสริมสุขภาพ 
นายส าเร็จ  เทียน
ทอง 

1. นักศึกษาได้รับการ
พัฒนาคุณลักษณะบณัฑิต
ที่พึงประสงค์ด้านคดิ
สร้างสรรค์ มภีาวะผู้น าใน
การท างานเป็นทีม มี
คุณธรรม จรยิธรรม มี
ความรับผิดชอบ 
2. นักศึกษาท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมด้านกีฬามี
สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่
ดีและมีความสุข 

รวมทั้งสิ้น - - - 179,600   
 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 

 

ล าดับที่  26 โครงการพัฒนานักศึกษาค่ายอาสาพัฒนาชุมชน รหัสโครงการ  ป.9 
ฝ่าย/กลุ่มงาน  วิชาการ งาน กิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผู้รับผิดชอบหลัก อ.เรืองฤทธิ์   โทรพันธ์ และ อ.ส าเร็จ เทียนทอง 
ประเภทโครงการ โครงการตามยุทธศาสตร์สบชตอบตัวชี้วัดที่ .......................................................... 

โครงการตามยุทธศาสตร์คณะตอบตัวชี้วัดที่ .......................................................... 
โครงการตามยุทธศาสตร์วิทยาลัยตอบตัวชี้วัดที.่................................................. 
 โครงการงานประจ าตามพันธกิจ.....1........................................................... .............. 
 โครงการตามนโยบาย.................................................................... ......................... 

การประกันคุณภาพการศกึษาตามเกณฑ์ สกอ. ระดับ...หลักสูตร.....องค์ประกอบท่ี.....3..... 
ตัวบ่งชี้ท่ี......3.1, 3.3........ 
การประกันคุณภาพการศกึษาตามเกณฑ์ สภาการพยาบาล  ตัวบ่งชี้ที่ .....10............... 
 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม/การด าเนินงาน ตัวช้ีวัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ 

เงินรายได้ 
ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม 
ผลผลิต 

เริ่มต้น สิ้นสุด อุดหนุน ลงทุน ด าเนินงาน 
1. เ พื่ อ ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้
นั ก ศึ ก ษ า เ กิ ด
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ด้านมีความรู้
ทั กษะ  ด้ าน วิ ช าก า ร 
วิชาชีพวิชาชีวิตมีวิธีคิด
อ ย่ า ง มี ร ะ บ บ แ ล ะ
สามารถแก้ไขปัญหาได้ 
เพื่อส่งเสริมศักยภาพ
ของนักศกึษาในการคัด
กรองและการให้
ค าปรึกษาท่ีเหมาะสม 
รวมไปถึงส่งต่อบคุคลที่มี
ปัญหาในเรื่องต่างๆ 
ให้กับหน่วยงานในพื้นที่
ที่เกี่ยวข้องได้มีการ
ติดตามดูแลอย่าง
ต่อเนื่อง 

บูรณาการกับ 5 กลุ่มวิชา 
 
กิจกรรมที่ 1 
-ส ารวจพ้ืนท่ีในการด าเนิน
กิจกรรม 
-เก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อใช้ใน
การด าเนินกิจกรรม 
-ประชาสัมพันธ์โครงการและ
จัดแบ่งหน้าที ่
-วางแผนจัดล าดับขั้นตอนใน
การจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน 
รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 20 คน x 240
บาท x 2วัน = 9,600บาท 
- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง= 6,000 
บาท 
รวมกิจกรรมที่ 1  
เป็นเงิน 15,600 บาท 
 
 
 
 

-นักศึกษาเกิดคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านมี
ความรู้ทักษะ ด้านวิชาการ 
วิชาชีพวิชาชีวิตมีวิธีคิดอย่าง
มีระบบ 
-นักศึกษามีทักษะในการคัด
กรองและการให้ค าปรึกษาท่ี
เหมาะสม 
-มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
อันดีงามกับท้องถิ่น 
-นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ
มีระดบัความพึงพอใจเฉลี่ย
มากกว่า 3.51 ข้ึนไปจาก
คะแนน เต็ม 5 

อาจารย์ประจ า
ภาควิชา 5 ภาควิชา 
นักศึกษาพยาบาลศา
สตรบณัฑติ 

พ.ย. 63 มี.ค. 64     
 

ไตรมาสที่ 1 
จ านวน 
15,600 
บาท 

นายเรืองฤทธิ์  
       โทระพันธ์ 
 
นายส าเร็จ   
       เทียนทอง 

1. ประชาชนท่ีเข้าร่วม
โครงการได้รบัความรู้ 
ค าแนะน าในการเสรมิสร้าง
ศักยภาพในการดูแลตนเองทั้ง
ด้านร่างกายและจติใจและ
ได้รับการดูแลตดิตามจาก
หน่วยงานในพ้ืนท่ีที่เกี่ยวข้อง
อย่างต่อเนื่อง 
2. นักศึกษาที่เข้าโครงการ
ได้รับการพัฒนาสมรรถนะใน
การดูแลบุคคลทุกวัยท่ีมี
ปัญหาสุขภาพกายและจิตใน
ชุมชน บรรลุคณุสมบัติบณัฑิต
ที่พึงประสงค์ที่ก าหนด 

3. นักศึกษาที่เข้าโครงการเกดิ
จิตอาสาในการช่วยเหลือ
สังคมเพื่อเป็นการบ าเพ็ญ
ประโยชน์ต่อสังคม 
 
 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 

 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม/การด าเนินงาน ตัวช้ีวัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
เงินรายได้ 

ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

ผลผลิต 
เริ่มต้น ส้ินสุด อุดหนุน ลงทุน ด าเนินงาน 

 กิจกรรมที่ 2 
-ออกค่ายอาสา 
-เก็บข้อมูลตามกลุ่มวิชา และให้
ความรู้ร่วมกับชุมชน 
รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
- ค่าเบี้ยเลีย้ง 120 คนx240
บาทx4วัน รวม115,200บาท 
- ค่าที่พัก (150 บาท x 120คน 
x3 คืน) รวม54,000 บาท 
- ค่าวัสดุและอุปกรณ์ รวม 
3,000 บาท 
- ค่าเช่าเหมารถรับ-ส่งพร้อม
น้ ามัน (3 คัน x8,000 บาท x 2 
เที่ยว) รวม 48,000 บาท 
รวมกิจกรรมที ่ 2  
เป็นเงิน 220,200 บาท 
 

       ไตรมาสที่ 2 
จ านวน 

220,200 
บาท 

 

  

รวมทั้งสิ้น - - - 235,800   

 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 

ล าดับที ่27 กิจกรรม การจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในภาคทฤษฎี ทดลองและปฏิบัติส าหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รหัสโครงการ .......ป.10................. 

ฝ่าย/กลุ่มงาน วิชาการ งาน วิชาการ ผู้รับผิดชอบหลัก  อ.จิณวัตร  จันครา และ อ.ภาวิณี  หาระสาร 

ประเภทโครงการ โครงการตามยุทธศาสตร์สบชตอบตัวชี้วัดที่ .......................................................... 
โครงการตามยุทธศาสตร์คณะตอบตัวชี้วัดที่ .......................................................... 
โครงการตามยุทธศาสตร์วิทยาลัยตอบตัวชี้วัดที.่................................................. 
 โครงการงานประจ าตามพันธกิจ......1.......................................................... .............. 
 โครงการตามนโยบาย............................................................................................. 

การประกันคุณภาพการศกึษาตามเกณฑ์ สกอ. ระดับ หลักสูตร องค์ประกอบที่ 5 และ 6 
การประกันคุณภาพการศกึษาตามเกณฑ์ สภาการพยาบาล  ตัวบ่งชี้ที่21 ห้องปฏิบัติการพยาบาล 
 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม/การด าเนินงาน ตัวช้ีวัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
เงินรายได้ 

ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

ผลผลิต 
เริ่มต้น สิ้นสุด อุดหนุน ลงทุน ด าเนินงาน 

เพ่ือจัดหาวัสดุอุปกรณ์ท่ีได้
มาตรฐานและทันสมัยในการ
สนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอน ในภาคทฤษฎี ทดลอง
และปฏิบัติ ส าหรับนักศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต 
 
 

ด าเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ได้
มาตรฐานและทันสมัยในการ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ในภาคทฤษฎีทดลอง และปฏิบัติ 
ส าหรับนักศึกษาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
รายละเอียดงบประมาณ 
1. กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ จ านวน 328,400บาท 
2. กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัย
ชุมชน จ านวน 200,000บาท 
3. กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์  
จ านวน200,000 บาท 
 
 

มีวัสดุอุปกรณ์ที่ได้
มาตรฐานและทันสมัยใน
การสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนใน
ภาคทฤษฎีทดลอง และ
ปฏิบัติ ส าหรับนักศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิตที่เพียงพอส าหรับ
การจัดการเรียนการสอน 

วัสดุอุปกรณ์ท่ีได้
มาตรฐานและ
ทันสมัยในการ
สนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนใน
ภาคทฤษฎีทดลอง 
และปฏิบัติส าหรับ
นักศึกษาหลักสูตร
พยาบาลศาสตร
บัณฑิต 
 
 
 

ต.ค. 63 พ.ค. 64 - - - ไตรมาสที่ 
1-3 

จ านวน 
1,028,400 

บาท 

อ.จิณวัตร  
จันครา / 
อ.ภาวิณี  
หาระสาร 

มีวัสดุอุปกรณ์
ที่ได้มาตรฐาน
และทันสมัยใน
การสนับสนุน
การจัดการ
เรียนการสอน
ในภาคทฤษฎี
ทดลอง และ
ปฏิบัติ 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม/การด าเนินงาน ตัวช้ีวัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
เงินรายได้ 

ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

ผลผลิต 
เริ่มต้น สิ้นสุด อุดหนุน ลงทุน 

ด าเนิน
งาน 

 4. กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็ก 
จ านวน 300,000 บาท 
รวมทั้งสิ้น 1,028,400 บาท 
(หนึ่งล้านสองหมื่นแปดพันสี่ร้อย
บาทถ้วน) 
**รายละเอียดตามเอกสารแนบ** 

  

     

   

รวมทั้งสิ้น - - - 1,028,400   
 

ข้อมลู ณ วันที่ ...................4 มิถุนายน 2563 ..................



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 

ล าดับที ่28 กิจกรรม ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีท่ี 1 - 4 ปีงบประมาณ 2564 รหัสโครงการ ...........ป.11........... 

ฝ่าย/กลุ่มงาน ..............วิชาการ............................................................... งาน .........................-............................................. ผู้รับผิดชอบหลัก ฝ่ายวิชาการและฝ่ายบริหาร 

ประเภทโครงการ โครงการตามยุทธศาสตร์สบชตอบตัวชี้วัดที่ .......................................................... 
โครงการตามยุทธศาสตร์คณะตอบตัวชี้วัดที่ .......................................................... 
โครงการตามยุทธศาสตร์วิทยาลัยตอบตัวชี้วัดที.่................................................. 
 โครงการงานประจ าตามพันธกิจ................................................................ .............. 
 โครงการตามนโยบาย.................................................................... ......................... 

การประกันคุณภาพการศกึษาตามเกณฑ์ สกอ. ระดับ..................... องค์ประกอบที.่..........ตัวบ่งช้ีที.่.............. 
การประกันคุณภาพการศกึษาตามเกณฑ์ สภาการพยาบาล  ตัวบ่งชี้ที่........8.................................................... 
 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม/การด าเนินงาน 
ตัวช้ีวัด
โครงการ 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
เงินรายได้ 

ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

ผลผลิต 
เริ่มต้น สิ้นสุด อุดหนุน ลงทุน ด าเนินงาน 

1. การจัดหาอาจารย์เพ่ือสอน
นักศึกษาหลักสูตรพยาบาล 
ศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1-4 

1.ค่าสอนภาคการศึกษาที่ 2/2563  
2.ค่าสอนภาคการศึกษาฤดูร้อน 
3.ค่าสอนภาคการศึกษาที่ 1/2564 

  พ.ย.63 
มี.ค.64 
มิ.ย.64 

ก.พ.64 
พ.ค.64 
ก.ย.64 

717,400 บาท 
397,200 บาท 
580,000 บาท 
รวม 1,694,600 

 

   ฝ่ายวิชาการ  

2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในการศึกษา
ภาคปฏิบัติส าหรับอาจารย์
ผู้สอนภาคปฏิบัติ 
 

1.ภาคการศึกษาท่ี 2/2563  
2.ภาคการศึกษาฤดูร้อน 
3.การศึกษาท่ี 1/2564 

  พ.ย. 63 
มี.ค.64 
มิ.ย.64 

 

ก.พ.64 
พ.ค.64 
ก.ย.64 

 

610,520 บาท 
91,412 บาท 
13,000 บาท 
รวม 714,932 

   ฝ่ายวิชาการ  

3. ใช้จ่ายค่าท่ีพักในการศึกษา
ภาคปฏิบัตินอกสถาบัน
ส าหรับนักศึกษาพยาบาล 

1.ภาคการศึกษาท่ี 2/2563  
2.ภาคการศึกษาฤดูร้อน 
3.การศึกษาท่ี 1/2564 
 

  พ.ย. 63 
มี.ค.64 
มิ.ย.64 

ก.พ.64 
พ.ค.64 
ก.ย.64 

   296,500 บาท 
47,500 บาท 
7,500 บาท 

รวม 351,500 
 
 
 
 

ฝ่ายวิชาการ  



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม/การด าเนินงาน 
ตัวช้ีวัด
โครงการ 

กลุ่มเป้า 
หมาย 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
เงินรายได้ 

ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

ผลผลิต 

 
 

เริ่มต้น สิ้นสุด อุดหนุน ลงทุน ด าเนินงาน 
4. ใช้จ่ายค่าน้ ามันเชื้อเพลิงใน
การไปฝึกภาคปฏิบัตินอก
สถาบันส าหรับนักศึกษา
พยาบาล 
 
 
 

4.ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง (รับ-ส่งนักศึกษา)
ภาคการศึกษาที่ 2/2563  
5.ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง (รับ-ส่งนักศึกษา)
ภาคการศึกษาฤดูร้อน 
6.ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง (รับ-ส่งนักศึกษา)
ภาคการศึกษาที่ 1/2564 

  พ.ย. 63 
 

มี.ค.64 
 

มิ.ย.64 
 

ก.พ.64 
 

พ.ค.64 
 

ก.ย 64 
 

145,500 บาท 
 

28,000 บาท 
 

16,000 บาท 
 

รวม 189,500 

   ฝ่ายวิชาการ  

5. เพ่ือใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในการศึกษา
ภาคปฏิบัติส าหรับพนักงาน
ขับรถ 
 

1.ค่าใช้จ่ายการเดินทางราชการใน
การศึกษาภาคปฏิบัติส าหรับพนักงาน
ขับรถ ภาคการศึกษาที่ 2/2563  
2.ค่าใช้จ่ายการเดินทางราชการใน
การศึกษาภาคปฏิบัติส าหรับพนักงาน
ขับรถภาคการศึกษาฤดูร้อน 
3.ค่าใช้จ่ายการเดินทางราชการใน
การศึกษาภาคปฏิบัติส าหรับพนักงาน
ขับรถภาคการศึกษาที่ 1/2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักศึกษา
หลักสูตร
พยาบาล 
ศาสตร

บัณฑิต ชั้น
ปีที่ 1-4 

พ.ย. 63 
 
 

มี.ค. 64 
 
 

มิ.ย. 64 
 

ก.พ. 64 
 
 

พ.ค. 64 
 
 

ก.ย. 64 
 

36,000 บาท 
 
 

72,000 บาท 
 
 

480 บาท 
 

รวม 108,480 
 

     

6. ใช้จ่ายค่าตอบแทน พตส. 
พพศ  ส าหรับอาจารย์ 
 

ค่าตอบแทน พตส. พพศ ส าหรับ
อาจารย์ 

      1,416,000 72,000 ฝ่ายบริหาร 
(งานการเงินฯ) 

 

7. เพ่ือใช้เป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ค่าประกันของเสียหาย
,ค่าประกันอุบัติเหตุ, ค่ารับปริญญา 
นักศึกษา, ค่าท าบัตรนักศึกษาใหม่) 

       501,865 ฝ่ายบริหาร 
(งานการเงินฯ) 

 

รวมทั้งสิ้น 2,707,512 - 1,416,000 925,365   
รวมทั้งสิ้น 5,048,877   

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 

ล าดับที ่29 โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อส่งเสริมความเชี่ยวชาญเชิงวิชาชีพ วิชาการและภารกิจของวิทยาลัย   ประจ าปีงบประมาณ  2564 รหัสโครงการ ........ย.47...... 

ฝ่าย/กลุ่มงาน .................บริหาร........................................................... ... งาน ..........บริหารทรัพยากรบุคคล........................... ผู้รับผิดชอบหลัก .................นายพงษ์ยุทธ ตั้งตระกูล......................... 

ประเภทโครงการ  โครงการตามยุทธศาสตร์สบชตอบตัวชี้วัดที่ ....................3.1...........3.2................... 
 โครงการตามยุทธศาสตร์คณะตอบตัวชี้วัดที่ .....................3.1......................... 
 โครงการตามยุทธศาสตร์วิทยาลัยตอบตัวชี้วัดที ่S9, S10, S35, S36, P10,P11 
และ P35 
 โครงการงานประจ าตามพันธกิจ.............................................................................. 
 โครงการตามนโยบาย.................................................................... ......................... 

 การประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ สกอ. ระดับ...สถาบัน....... องค์ประกอบที.่..5....ตัวบ่งช้ีที.่...5.1......... 
 การประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ สภาการพยาบาล  ตัวบ่งชี้ที่ .....7................................. 
 

 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม/การด าเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
เงินรายได้ 

ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

ผลผลิต 
เริ่มต้น สิ้นสุด อุดหนุน ลงทุน ด าเนินงาน 

1. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลการ
ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรท่ีมี
ประสิทธิภาพเพ่ือการบริหารและ
ตัดสินใจ 
2.พัฒนาสมรรถนะบุคลากรทุกระดับ
ให้มีความเชี่ยวชาญเชิงวิชาชีพ 
วิชาการและภารกิจ สามารถ ท างาน
ได้อย่างเต็ม 
ศักยภาพรองรับยุทธศาสตร์วิทยาลัย 
 
 

กิจกรรมท่ี 1 การจัดท าแผนส่งเสริม  สรรหา 
และพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
- การจัดท าแบบส ารวจความต้องการอบรม/
ประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงานภายในประเทศและ
ความต้องการพัฒนาความรู้และทักษะบุคลากร    
- การจัดท าแผนพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
รายบุคคล 
- การติดตามและประเมินผลการน าความรู้ท่ี
ได้รับจากการประชุม/อบรม ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
 
กิจกรรม 2 วิเคราะห์ภาระงาน พัฒนาและ
ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลการส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากร 
 -การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการพัฒนา
บุคลากร                                   
-การวิเคราะห์ภาระงาน 

-มีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร
อย่างมีประสิทธิภาพ และตรง
เวลา ร้อยละ 100 
-มีการจัดท าการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการอย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใสตามหลัก
ธรรมาภิบาล ร้อยละ 100 
 
 
 
 
ร้อยละของฐาน 
ข้อมูลบุคลากรที่ครบถ้วน 
สมบูรณ์และถูกต้อง น าไปใช้เพ่ือ
การบริหารและตัดสินใจได้
มากกว่าร้อยละ 85 
 

อาจารย์และ
บุคลากรสาย
สนับสนุน 

 
 
 
 
 
 
 

 
อาจารย์และ
บุคลากรสาย
สนับสนุน 

 
 
 

ต.ค. 63 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ต.ค. 63 
 
 
 
 
 

พ.ย. 63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ก.ย. 64 

 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

- - - งานทรัพยากร
บุคคล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานทรัพยากร
บุคคล 

 
 
 
 

บุคลากรทุกระดับ
มีสมรรถนะ ความ
เชี่ยวชาญและ
คุณวุฒิตามเกณฑ์
ท่ีก าหนด 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม/การด าเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
เงินรายได้ 

ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

ผลผลิต 
เริ่มต้น สิ้นสุด อุดหนุน ลงทุน ด าเนินงาน 

กิจกรรมท่ี 3 การพัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะ
เชิงวิชาชีพ เชิงวิชาการ  
 -การพัฒนาในเรื่องการจัดการเรียนการสอน 
การวัดและประเมินผล ด้านวิชาชีพพยาบาล 
ด้านวิชาการ และภารกิจงาน (งบพัฒนาตนเอง) 
 
กิจกรรมท่ี 4 การพัฒนาอาจารย์เพื่อความ
ช านาญเฉพาะด้านรองรับ Service Plan ตาม
นโยบายวิทยาลัย 
 
กิจกรรมท่ี 5 การพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

 
 

กิจกรรมท่ี 6 การพัฒนาผู้บริหาร 
- การอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับกลาง 2 คน 
(2 คน x 40,000 บาท) = 80,000 บาท 
- การอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับต้น   2 คน 
(2 คน x 35,000 บาท) = 70,000 บาท 
 
กิจกรรมท่ี 7 การอบรมเฉพาะทางส าหรับ
อาจารย์ 
 
กิจกรรมท่ี 8 การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
ตามภาระงานท่ีรับผิดชอบ  (งบพัฒนาตนเอง) 
- ข้าราชการสายสนับสนุน  จ านวน  5 คน x 
12,000 บาท = 60,000 บาท 
- พนักงานราชการ 3 คน x12,000 บาท = 
36,000 บาท 

- อาจารย์ได้รับการพัฒนาเชิง
วิชาชีพ วิชาการ ไม่น้อยกว่า 15 
ชม.ต่อปี 
 
 
 
มีอาจารย์เข้ารับการอบรมครบ
สาขา 
 
 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ได้รับการพัฒนาครบ 5 คน 
 
 
มีอาจารย์เข้ารับการอบรม
ผู้บริหารระดับกลาง 2 คน 
ผู้บริหารระดับต้น 2 คน 
 
 
 
อาจารย์ได้อบรมหลักสูตรเฉพาะ
ทาง  
 
บุคลากรสายสนับสนุนได้ใช้งบ
พัฒนาตนเอง อย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง 
 
 
 

อาจารย์ 
 
 
  
 

 
อาจารย์ 

 
 

 
อาจารย์

ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

 
หัวหน้าภาควิชา/

หัวหน้างาน 
 

 
 
 

อาจารย์ 
 

 
บุคลากรสาย
สนับสนุน 

 
 
 
 

ต.ค. 63 
 
 
 
 

 
ต.ค. 63 

 
 

 
ต.ค. 63 

 
 
 

ต.ค. 63 
 

 
 
 
 
ต.ค. .63 

ก.ย. 64 
 
 
 
 

 
ก.ย. 64 

 
 

 
ก.ย. 64 

 
 
 

ก.ย. 64 
 
 

 
 
 

ก.ย. 64 

500,000 
 
 
 

 
 

200,000 
 
 

 
100,000 

 
 
 

150,000 
 
 

 
 
 

150,000 
 

 
263,000 

 
 
 
 
 

 
งานทรัพยากร

บุคคล 
 
 
 
 

งานทรัพยากร
บุคคล 

 
 

งานทรัพยากร
บุคคล 

 
 

งานทรัพยากร
บุคคล 

 
 
 

งานทรัพยากร
บุคคล 

 
งานทรัพยากร

บุคคล 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม/การด าเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
เงินรายได้ 

ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

ผลผลิต 
เริ่มต้น สิ้นสุด อุดหนุน ลงทุน ด าเนินงาน 

- ลูกจ้างประจ า จ านวน 7 คน 10,000 บาท = 
70,000 บาท 
- พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
สายสนับสนุน  
พกส. (นว.) 7 คน x 12,000 บาท = 84,000 
บาท 
พกส. 13 คน x 10,000 บาท = 13,000 บาท 

 
กิจกรรมท่ี 9 การปฐมนิเทศอาจารย์ และ
บุคลากรใหม่ 
 - การปฐมนิเทศ  
 - การฝึกปฏิบัติงาน 
 
กิจกรรมท่ี 10 การพัฒนาความเชี่ยวชาญของ
บุคลากรในงานศูนย์ความเป็นเลิศ (3 คน) 
 
 
กิจกรรมท่ี 11 การพัฒนาอาจารย์ให้มีทักษะ
การปฏิบัติการพยาบาล (Faculty Practice) 
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  1,423,000 บาท 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P11 ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีการ
พัฒนาทักษะปฏิบัติการพยาบาล 
(Faculty Practice) อย่างน้อย 
80 ชม./ปี (ร้อยละ 100) 

 
 
 
 
 
 
 
 

อาจารย์ และ
บุคลากรใหม่ 

 
 
 

บุคลากรในงาน
ศูนย์ความเป็น

เลิศ 
 

อาจารย์ 

 
 
 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 

60,000 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

งานทรัพยากร
บุคคล 

 
 
 

งานศูนย์ความ
เป็นเลิศ 

 
 

ฝ่ายวิชาการ 
อ.โปรยทิพย์ อ.
บุบผา และงาน

ทรัพยากร
บุคคล 

รวมทั้งสิ้น 1,423,000      

 
 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 

ล าดับที.่.30... โครงการพัฒนาสมรรถนะสากลของบุคลากรมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน ประจ าปีงบประมาณ 2564 รหัสโครงการ ......ย.48......... 

ฝ่าย/กลุ่มงาน ........ฝ่ายบริหาร....................................... งาน ........งานบริหารทรัพยากรบุคคล...................... ผู้รับผิดชอบหลัก ..........นายพงษ์ยุทธ ตั้งตระกูล........................................... 

ประเภทโครงการ  โครงการตามยุทธศาสตร์สบชตอบตัวชี้วัดที่ .......................................................... 
 โครงการตามยุทธศาสตร์คณะตอบตัวชี้วัดที่ .......................................................... 
 โครงการตามยุทธศาสตร์วิทยาลัยตอบตัวชี้วัดที.่..... S11, S35, S36, P10, P35... 
 โครงการงานประจ าตามพันธกิจ................................................................ .............. 
 โครงการตามนโยบาย.................................................................... ......................... 

การประกันคุณภาพการศกึษาตามเกณฑ์ สกอ. ระดับ..สถาบัน... องค์ประกอบที.่...5.......ตัวบ่งช้ีที.่.....5.1........ 
การประกันคุณภาพการศกึษาตามเกณฑ์ สภาการพยาบาล  ตัวบ่งชี้ที.่....7........................................ 
 

 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม/การด าเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
เงินรายได้ 

ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

ผลผลิต 
เร่ิมต้น สิ้นสุด อุดหนุน ลงทุน ด าเนินงาน 

1.เพื่อสร้างเสริมสมรรถนะสากล
ของบุคลากรด้านภาษาอังกฤษ 
(ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน 
และการสนทนา) 
2.เพื่อน าความรู้ด้านทักษะ
ภาษาอังกฤษมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและการจดัการเรียน
การสอน 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 1การอบรมเชิงปฏิบัตกิารพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษและการทดสอบ
ภาษาอังกฤษ 
- ค่าสมนาคณุวิทยากร 
1คน x1,200 บาท x20ชม.= 24,000 บาท 

รวมเป็นเงิน 24,000 บาท 
 

กิจกรรมที่ 2  การอบรมเชิงปฏิบตัิการทักษะ
ภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน 
- ค่าสมนาคณุวิทยากร (1 คน x 1,200 บาท 
x 7 ชม.) เป็นเงิน 8,400 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน (48 คน x 80 บาท x 1 
มื้อ)เป็นเงิน 3,840 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (48 คน x 25 
บาท x 2 มื้อ)เป็นเงิน 2,400 บาท 

รวมเป็นเงิน 14,640 บาท 

1. บุคลากรกลุม่เป้าหมายผ่าน
การประเมินสมรรถนะสากล 
(การทดสอบภาษาอังกฤษของ
สถาบัน พระบรมราชชนก) 
- บุคลากรสายอาจารย์      
ร้อยละ 80 
 
1.บุคลากรสายสนับสนุน 
ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ 
ร้อยละ 50 

อาจารย ์
 
 
 
 
 
 

บุคลากรสาย
สนับสนุน 

พ.ย. 64 
 
 
 
 
 
 

ธ.ค. 63 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ย. 64 
 
 
 
 
 
 

ธ.ค. 63 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไตรมาสที่ 1 
จ านวน 
24,000 
บาท 

 
 
 

ไตรมาสที่ 1 
จ านวน 
14,640 
บาท 

 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 

1. อาจารย์และ
บุคลากรสาย
สนับสนุนได้รบั
การพัฒนา
สมรรถนะสากล
และภาษา
อาเซียน  
2. อาจารย์และ
บุคลากรสาย
สนับสนุนมี
สมรรถนะตามที่
วิทยาลัยก าหนด 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม/การด าเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
เงินรายได้ 

ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

ผลผลิต 
เร่ิมต้น สิ้นสุด อุดหนุน ลงทุน ด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาความเชี่ยวชาญ
อาจารย์ด้านภาษาอังกฤษ  หลักสตูร 1 
เดือนของสถาบันพระบรมราชชนก (ส าหรับ
อาจารย์ที่วางแผนจะเรยีนปรญิญาเอก)     
- ค่าสนับสนุนการเรยีนด้านภาษาอังกฤษ 
หลักสตูร 1 เดือน 
(2 คน x 40,000บาท)เป็นเงิน 80,000 บาท 

รวมเป็นเงิน 80,000 บาท 
 

 
 

ก.พ. – 
มี.ค. 64 

 
 

ก.พ. – 
มี.ค. 64 

 
 

ไตรมาสที่ 2 
จ านวน 
80,000 
บาท 

 

 3. อาจารย์และ
บุคลากรสาย
สนับสนุนน า
ความรู้ที่ได้มาใช้
ในการปฏิบัติงาน
และการจัดการ
เรียนการสอน  

รวมท้ังสิ้น 118,640 - - -   

 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 

ล าดับที ่31 กิจกรรม  การพัฒนาอาจารย์ศึกษาต่อระดับท่ีสูงข้ึน รหัสโครงการ ........ป.12...... 

ฝ่าย/กลุ่มงาน ........ฝ่ายบริหาร....................................... งาน ........งานบริหารทรัพยากรบุคคล...................... ผู้รับผิดชอบหลัก ..........นางสาววันวิสาข์ สืบสายกลิ่น........................................... 

ประเภทโครงการ โครงการตามยุทธศาสตร์สบชตอบตัวชี้วัดที่ ......................3.1...........3.2.................. 
โครงการตามยุทธศาสตร์คณะตอบตัวชี้วัดที่ ..................3.1................................. 
โครงการตามยุทธศาสตร์วิทยาลัยตอบตัวชี้วัดที.่................................................. 
 โครงการงานประจ าตามพันธกิจ.......1...................................................................... 
 โครงการตามนโยบาย............................................................................................. 

การประกันคุณภาพการศกึษาตามเกณฑ์ สกอ. ระดับ..สถาบัน... องค์ประกอบที.่.1,5...ตัวบ่งช้ีที.่..1.2, 5.1........ 
การประกันคุณภาพการศกึษาตามเกณฑ์ สภาการพยาบาล  ตัวบ่งชี้ที่.....7........................................ 
 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม/การด าเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ 

เงินรายได้ 
ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรม 
ผลผลิต 

เริ่มต้น สิ้นสุด อุดหนุน ลงทุน ด าเนินงาน 
เพื่อพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิตาม
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาท่ีก าหนด 

การพัฒนาอาจารย์ศึกษาต่อระดับท่ีสูงขึ้น 
- สนับสนุนอาจารย์ศึกษาต่อระดับปริญญาโทใน
ประเทศ ปีละ 
30,000 บาท x 5 คน = 150,000 บาท 
- สนับสนุนอาจารย์ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
ในประเทศ ปีละ 
50,000 บาท x 2 คน = 100,000 บาท 
ปริญญาเอกต่างประเทศ ปีละ 
80,000 บาท x 1 คน = 80,000 บาท 
รวมเป็นเงิน 330,000 บาท 
 
- เตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษเพ่ือศึกษาต่อ
ปริญญาเอก  (สนับสนุนค่าลงทะเบียนเรียนและ
ค่าสอบ IELTS , TOEFL) 
- นักเรียนทุนสถาบันพระบรมราชชนก จ านวน 
3 คน x 40,000 บาท x 1 ปี รวมเป็นเงิน 
120,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 600,000 บาท 

ร้อยละอาจารย์ท่ีได้รับการ
พัฒนาอาจารย์ศึกษาต่อระดับท่ี
สูงขึ้นตามแผนท่ีก าหนด 

อาจารย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาจารย์ 
 
 

นักเรียนทุน 

ต.ค.63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต.ค.63 
 
 

ต.ค.63 

ก.ย. 64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก.ย. 64 
 
 

ก.ย. 64 

   ไตรมาสท่ี 1-4 
จ านวน 

330,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 

ไตรมาสท่ี 1-4 
จ านวน 

150,000 บาท 
ไตรมาสท่ี 1-4 

จ านวน 
120,000 บาท 

งานบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาจารย์มีคุณวุฒิ
ตามเกณฑ์
คุณภาพการศึกษา
ท่ีก าหนด 

รวมทั้งสิ้น 600,000   



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 

ล าดับที ่32 โครงการสรรหาบุคลากรจ้างเหมาบริการด้านการเรียนการสอน รหัสโครงการ ......ป.13............ 

ฝ่าย/กลุ่มงาน ........ฝ่ายบริหาร....................................... งาน ........งานบริหารทรัพยากรบุคคล...................... ผู้รับผิดชอบหลัก ..........นางสาววันวิสาข์ สืบสายกลิ่น........................................... 

ประเภทโครงการ โครงการตามยุทธศาสตร์สบชตอบตัวชี้วัดที่ .......................................................... 
โครงการตามยุทธศาสตร์คณะตอบตัวชี้วัดที่ .......................................................... 
โครงการตามยุทธศาสตร์วิทยาลัยตอบตัวชี้วัดที.่................................................. 
 โครงการงานประจ าตามพันธกิจ.........1..................................................................... 
 โครงการตามนโยบาย.................................................................... ......................... 

การประกันคุณภาพการศกึษาตามเกณฑ์ สกอ. ระดับ..สถาบัน... องค์ประกอบที.่...1.......ตัวบ่งช้ีที.่.....1.2........ 
การประกันคุณภาพการศกึษาตามเกณฑ์ สภาการพยาบาล  ตัวบ่งชี้ที่.....7........................................ 
 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม/การด าเนินงาน ตัวช้ีวัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
เงินรายได้ 

ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

ผลผลิต 
เริ่มต้น สิ้นสุด อุดหนุน ลงทุน ด าเนินงาน 

เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ความ
ช านาญตามงานเพียงพอตามภาระ
งาน 
 
 
 

การสรรหาบุคลากรจ้างเหมาบริการ 
1.อาจารย์ 
ระดับปริญญาเอก2 คน 
30,000×1คน×12เดือน = 360,000 บาท 
 
 
 
ครูสอนภาษาต่างประเทศ 
30,000บาท x 12 เดือน = 360,000บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 1,080,000 บาท 

ได้อาจารย์ระดับปริญญาเอก 
จ านวน 3 คน 
 
 
 
 
 
บุคลากรเพียงพอตามสาย
งาน 

อาจารย์ระดับ
ปริญญาเอก 

 
 
 
 
 

บุคลากรสาย
สนับสนุน 

 

ต.ค. 63 
 
 
 
 
 
 

ต.ค. 63 

ก.ย. 64 
 
 
 
 
 
 

ก.ย. 64 

 
 

ไตรมาสที่ 
1-4  

จ านวน 
360,000 

บาท 

   
 
 
 
 
 
 

ไตรมาสที่ 1-4  
จ านวน 

360,000 
บาท 

งานบริหาร
ทรัพยากร

บุคคล 

บุคลากรเพียงพอ
ตามภาระงาน 

 

รวมทั้งสิ้น 360,000 - - 360,000   
รวมทั้งสิ้น 720,000   

 

 



 
 
 
 
 

พันธกิจที่ 2 วิจัยและสร้างสรรค์นวตกรรม 
 
 
 
 
 

 



พันธกิจที่ 2 วิจัยและสร้างสรรค์นวตกรรม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2. การสร้างผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ/นวตกรรมร่วมกันระดับอาเซียนและระดับนานาชาติ 
แผนงานที่ 5 พัฒนาการสร้างผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ/นวตกรรม ให้มีการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ระดับชาติและระดับนานาชาติ รวมถึงการท าวิจัยร่วมกันระดับอาเซียนและระดับนานาชาติ 

และการแสวงหาแหล่งทุนภายในและภายนอกเพ่ือสนับสนุนผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ/นวตกรรม 
  วัตถุประสงค์ของแผนงาน: 

   1. เพ่ือเพ่ิมจ านวนงานวิจัย ผลงานวิชาการ/นวตกรรมที่มีการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ระดับชาติ และนานาชาติ 
  2. เพ่ือเพ่ิมจ านวนผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ/นวตกรรมที่มีการวิจัยร่วมกันระหว่างประเทศ 
  3. เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการผลิตและเผยแพร่ ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ/นวตกรรมของคณาจารย์ในสถาบัน โดยใช้กระบวนการจัดความรู้ ด้วยระบบ Peer review และ Peer assist 
  4. เพ่ือพัฒนาชุดองค์ความรู้ที่ที่น าไปใช้ประโยชน์และพัฒนางานประจ าที่มีส่วนขับเคลื่อนสังคม 
  5. พัฒนาคุณภาพการผลิต การพัฒนา และเผยแพร่ งานวิจัยของสถาบันทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ 
  6. พัฒนาศักยภาพในการเขียนโครงร่างวิจัย เพื่อให้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภายในและภายนอก เพ่ือน ามาด าเนินการวิจัยเพื่อตอบโจทย์วิจัยที่ก าหนด และให้สอดคล้องตาม

หลักเกณฑ์การวิจัยในมนุษย์ โดยใช้กระบวนการจัดความรู้ 
  ตัวช้ีวัดแผนงาน :  
  P17 ร้อยละผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ/นวตกรรมที่มีการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า (ร้อยละ 30) 
  P18 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานนวตกรรมภายในและภายนอกต่อคน (50,000 บาท/คน) 
  P19 จ านวนชุดองค์ความรู้ที่น าไปใช้ประโยชน์และพัฒนางานประจ า (5 ชุดความรู้) 

 
 

 



ล าดับที่ รหัส
งบประมาณ

(บาท)
งบรายได้
(บาท)

งบ
ด าเนินงาน

งบสนับสนุน
จากภายนอก

รวมทั้งหมด ผู้รับผิดชอบ

1 ย.27 โครงการผลิตและเผยแพร่ผลงานวชิาการบ้านส.ป.สแบบมุง่เป้า ดาวกระจาย ปี 3 1,620,150 1,620,150
วจิัยและบริการวชิาการ (น.ส. พัชรี ใจ
การุณ, น.ส. อรดี โชคสวสัดิ ์และ น.ส. 
แสงเดือน ก่ิงแก้ว)

กิจกรรมที ่1:ระยะที ่1 ค่ายผลิตและพัฒนานวัตกรรม ผลงานวิชาการแบบมุง่เป้าดาวกระจาย  
(โรงแรมนาถสิริ)

224,650

กิจกรรมที ่1:ระยะที ่2 ค่ายผลิตและพัฒนานวัตกรรม ผลงานวิชาการแบบมุง่เป้าดาวกระจาย 
(โรงแรมนาถสิริ) 172,300

กิจกรรมที ่2 :การพัฒนาศักยภาพการด าเนินการวิจัย การเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ
1,071,000

กิจกรรม 3 ประชุมเตรียมความพร้อมการจดทะเบียนคุ้มครองทรัพยสิ์นทางปัญญาและ/หรือเผยแพร่
ตีพิมพ์นวตักรรมทางการพยาบาล

152,200

2 ย.28 โครงการอาศรมความคิดพิชิตแหล่งทุนวิจัย จัดสรรการผลิตต ารา/หนังสือ และยกระดับการเตรียม
ความพร้อมการรับรองคุณภาพจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของสถาบัน 1,954,865 1,954,865 วจิัยและบริการวชิาการ

กิจกรรมที ่1: จัดสรรทุนสนับสนุนการผลิตผลงานวจิัยและงานสร้างสรรค์ 1. ทุนสนับสนุนการท าวจิัย
ต่อเนือ่ง  (ตามแผนการด าเนินการวจิัยของโครงร่างวจิัยปีงบประมาณ 2563) 300,000

แผนปฏบิตัิงานประจ าปแีละแผนการจดัสรรงบประมาณรายโครงการแยกตามพันธกิจ  ประจ าปงีบประมาณ 2564
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

พันธกิจวจิัยเพ่ือสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ฯ



ล าดับที่ รหัส
งบประมาณ

(บาท)
งบรายได้
(บาท)

งบ
ด าเนินงาน

งบสนับสนุน
จากภายนอก

รวมทั้งหมด ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรมที ่1: จัดสรรทุนสนับสนุนการผลิตผลงานวจิัยและงานสร้างสรรค์ 2. ทุนสนับสนุนการท าวจิัย
ปีงบประมาณ 2564 1,300,000

กิจกรรมที ่2: ประชุมพิจารณาจริยธรรมการวจิัยในมนุษย์

ระยะที่1 9,425

ระยะที ่2 9,425

ระยะที ่3 9,425

กิจกรรมที ่3: Smart Researcher พัฒนาศักยภาพนักวจิัยและจัดการความรู้จากคลินิกวจิัยสู่แหล่งทุน
ระดับชาติและนานาชาติ 0

กิจกรรมที ่4 *: จัดสรรทุนผลิตต ารา/หนังสือค่าจ้างเหมาบริการจัดท ารูปเล่มต ารา/หนังสือ 253,800

กิจกรรมที ่5 เตรียมความพร้อมระบบการรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวจิัยในมนุษย ์
(National Ethics Committee Accreditation System of Thailand : NECAST) ปีงบประมาณ 2566

5.1 เตรียมอุปกรณ์ส านักงานและอุปกรณ์ส าหรับการจัดพิมพ์ จัดเก็บระบบเอกสาร ตามเกณฑ์มาตรฐาน

5.2 การทบทวนพืน้ฐานเกีย่วกับเนือ้หาจริยธรรมการวจิัยในมนุษย์ 10,780

5.3 การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการรับรองคุณภาพมาตรฐานและการศึกษาดูงาน ณ 
ศูนยว์จิัย โรงพยาบาลสรรพสิทธปิระสงค์ 7,700

5.4 การฝึกอบรมจริยธรรมการวจิัยในมนุษยข์ัน้สูงเร่ือง Risk-Benefit Assessment Workshop and 
SOPs Training 54,310



ล าดับที่ รหัส
งบประมาณ

(บาท)
งบรายได้
(บาท)

งบ
ด าเนินงาน

งบสนับสนุน
จากภายนอก

รวมทั้งหมด ผู้รับผิดชอบ

3 ย.30 โครงการจัดการความรู้มุง่สูอ่งค์กรแห่งการเรียนรู้ 104,100 104,100 วจิัยและบริการวชิาการ

กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ (CoP)

ระยะที ่1   ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการความรู้ชุมชนนักปฏิบัติ  : การออกแบบแผนจัดการความรู้ การ
เลือกเคร่ืองมือในการจัดการความรู้ และการวางแผนการจัดการความรู้ลงสู่ปฏิบัติ 25,200

ระยะที ่2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ : การสร้างและแสวงหาความรู้ จัดเก็บชุดองค์ความรู้ ให้เป็นระบบ การ
ประมวลและกล่ันกรองความรู้ การเข้าถึงความรู้ การแลกเปล่ียนแบ่งปันความรู้

ครัง้ที ่1 25,200

ครัง้ที ่2 0

ครัง้ที ่3 25,200

ครัง้ที ่4 0

ระยะที ่3 ประชุมเชิงปฏิบัติการ (CoP) : การน าเสนอผลลัพธก์ารจัดการความรู้ โดยจัดเวทีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ KM sharing day 28,500

104,100 3,575,015 0 0 3,679,115



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 

 

ล าดับที่ ...33.. โครงการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม ผลงานวิชาการ บ้าน สปส.แบบมุ่งเป้า ดาวกระจาย ปี 3 รหัสโครงการ ..ย. 27.. 

กลุ่มงาน/ฝ่าย ................วิจัยและบริการวิชาการ........................ งาน ............วิจัยและผลผลิตทางวิชาการ............... ผู้รับผิดชอบหลัก .........น.ส.พัชรี ใจการุณ, น.ส.อรดี โชคสวัสดิ์ และน.ส.แสงเดือน กิ่งแก้ว........ 

ประเภทโครงการ  โครงการตามยุทธศาสตร์สบช ตอบตัวชี้วัดที่ …..4.1.....4.2.....4.3.....4.4.....4.6...6 
โครงการตามยุทธศาสตร์คณะ ตอบตัวชี้วัดที.่.....4.1.....4.2…..4.3…..4.4…..6 
 โครงการตามยุทธศาสตร์วิทยาลัย  ตอบตัวชี้วัดที่ .... S14....S15.....S16....S17.... 
                                                ..S18......P17......P19.... 
 โครงการงานประจ าตามพันธกิจ................................................................ .............. 
 โครงการตามนโยบาย.................................................................... ......................... 

 การประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ สกอ. ระดับ....สถาบัน... องค์ประกอบท่ี...2.ตัวบ่งช้ีที.่.2.1, 2.3.. 
 การประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ สภาการพยาบาล  ตัวบ่งชี้ที่ ............................................................ 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม/การด าเนินงาน ตัวช้ีวัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
เงินรายได้ 

ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

หมายเหตุ 
(ผลผลิต/ผลที่

คาดว่าจะ
ได้รับ) 

เริ่มต้น สิ้นสุด อุดหนุน ลงทุน ด าเนินงาน 

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากร/นักวิจัย/นวตกรรม ใน
การผลิตผลงานทางวิชาการ 
(บทความวิจัย/นวตกรรม/
บทความวิชาการ/ ต ารา/หนังสือ 
ให้ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร ่
2. เพื่อผลิตชุดองค์ความรู้ที่
น าไปใช้ 
ประโยชน์และพัฒนางานประจ าที่
มีส่วนขับเคลื่อนสังคม 
 
 
 

กิจกรรมที่ 1 : ระยะที่ 1 
ค่ายผลิตและพัฒนาวิจัย นวัตกรรม ผลงาน
วิชาการแบบมุ่งเป้าดาวกระจาย 
 (โรงแรมนาถสิริ) 
1.  ค่าอาหารกลางวัน 55 คน x 200.-บาท x 
5 วัน  = 55,000.-บาท 
2.  ค่าอาหารเย็น 55 คน x 200.-บาท x 4 
วัน   = 44,000.-บาท 
3.  ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม 55 คน x 
50.-บาท x 2 ครั้ง x 5 วัน = 27,500.-บาท 
4.  ค่าวัสดุ อุปกรณ์  55 คน x 50.-บาท 
     = 2,750.-บาท 
 

1.ร้อยละผลรวมถ่วง 
น้ าหนักของงานวิจัย 
หรืองานสร้างสรรค์ที่ 
ตีพิมพ์หรือเผยแพร ่
ต่อจ านวนอาจารย ์
ประจ าและนักวิจัย 
ทั้งหมด 
2.จ านวนชุดองค์ความ 
รู้ที่น าไปใช้ประโยชน ์
และพัฒนางานประจ า 
ที่มีส่วนขับเคลื่อนสังคม 

อาจารย์จ านวน 
55 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5 ต.ค. 63 
 

9 ต.ค. 63 
 

   ไตรมาส 1 
224,650 

บาท 

น.ส.พัชรี  
      ใจการุณ 
น.ส.อรด ี
     โชคสวัสดิ์ 
น.ส.แสงเดือน 
       กิ่งแก้ว 

1. ร้อยละผลถ่วง
น้ าหนักฯร้อยละ 
30 
2. จ านวนชุดองค์
ความรู้ 5 ชุด
ความรู ้



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 

 

 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม/การด าเนินงาน ตัวช้ีวัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
เงินรายได้ 

ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

หมายเหตุ 
(ผลผลิต/ผลที่

คาดว่าจะ
ได้รับ) เริ่มต้น สิ้นสุด อุดหนุน ลงทุน ด าเนินงาน 

 5.  -ค่าสมนาคุณวิทยากร (600.-บาท x 18 
ชม. X 3คน)  = 32,400 บาท  
-ค่าสมนาคณุวิทยากร (1,200.-บาท x 10ชม.)
             = 12,000 บาท 
6.  ค่าที่ปรึกษา/ผู้ทรงคณุวุฒิ 1,000.-บาท x 
35 เรื่อง  =35,000.-บาท 
7.  ค่าพาหนะวิทยากร = 7,000.-บาท 
8.  ค่าที่พัก  = 9,000.-บาท 
                  รวม   = 224,650-บาท 
 
กิจกรรมที่ 1 : ระยะที่ 2 
ค่ายผลิตและพัฒนาวิจัย นวตกรรม ผลงาน
วิชาการแบบมุ่งเป้าดาวกระจาย 
 (โรงแรมนาถสิริ) 
1.  ค่าอาหารกลางวัน 55 คน x 200.-บาท x 
3 วัน   = 33,000.-บาท 
2.  ค่าอาหารเย็น 55 คน x 200.-บาท x 2 วัน
   = 22,000.-บาท 
3.  ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม 55 คน x 50.-
บาท x 2 ครั้ง x 3 วัน= 16,500.-บาท 
4. - ค่าสมนาคุณวิทยากร (600.-บาท x 18
ชม. X 3คน)       = 32,400บาท 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

อาจารย์จ านวน 
55 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 ก.พ.
64 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 ก.พ.
64 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

ไตรมาส 2  
172,300 

บาท 
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วัตถุประสงค์ กิจกรรม/การด าเนินงาน ตัวช้ีวัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
เงินรายได้ 

ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

หมายเหตุ 
(ผลผลิต/ผลที่

คาดว่าจะ
ได้รับ) เริ่มต้น สิ้นสุด อุดหนุน ลงทุน ด าเนินงาน 

 -ค่าสมนาคณุวิทยากร (1,200.-บาท  X 6 
ชม. X 2 คน)       = 14,400 บาท 
5.  ค่าที่พัก                = 9,000.-บาท 
6.  ค่าพาหนะวิทยากร   = 10,000.-บาท 
7.  ค่าที่ปรึกษา/ผู้ทรงคณุวุฒิ 1,000.-บาท x 
35 เรื่อง       = 35,000.-บาท 
         รวม      = 172,300-บาท 

1.เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากร/นักวิจัย/นวตกร 
ในการด าเนินการวิจัยเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ 
2.เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากร/นักวิจัย/นวตกร 
ในการน าเสนอและเผยแพร่การ
วิจัย นวัตกรรม ในระดับชาติและ
นานาชาติ 
 

กิจกรรมที่ 2 : 
การพัฒนาศักยภาพการด าเนินการ 
วิจัย นวตกรรม การเผยแพร่ผลงานวิจัย
ระดับชาติและนานาชาติ 
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ต่างประเทศ ประกอบด้วย ค่าลงทะเบียน ค่า
เบี้ยเลีย้ง  ค่าท่ีพัก ค่าเดินทาง จ านวน 
100,000.-บาท/คน จ านวน 2 คน  
                            =   200,000.-บาท 
2.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ภายในประเทศ (ร่วมเป็นคณะกรรมการจัด
ประชุมระดับชาติและนานาชาติ /น าเสนอ
ผลงานวิจัย) ประกอบด้วย ค่าลงทะเบียน ค่า
เบี้ยเลีย้ง  ค่าท่ีพัก       ค่าเดินทาง จ านวน  
15,000.-บาท/คน =  300,000.-บาท 
3.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ภายในประเทศ (เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ

1.จ านวนบุคลากรทีไ่ด ้
รับการพัฒนาศักยภาพ 
การผลิตและเผยแพร่วิจยั 
 
2.จ านวนบุคลากรทีไ่ด ้
รับการพัฒนาการน า 
เสนอและเผยแพร่การ 
วิจัยในระดับชาติและ 
นานาชาติ 

79 คน 
 
 
 
 

35 คน 

ระยะที่ 1   
1 ต.ค.  

63 
 
 
 

ระยะที่ 2   
1 เม.ย. 

63 
 

 
31 มี.ค.

64 
 
 
 

30 ก.ย. 
64 
 

   ไตรมาส 1  
535,500 

บาท 
 
 

ไตรมาส 3  
535,500 

บาท 

อ.อรดี โชคสวัสดิ ์
อ.แสงเดือน กิ่งแก้ว 
อ.ดร.พัชร ี ใจการุณ 

1.บุคลากรได้รบั
การพัฒนา
ศักยภาพการ
ผลิตและ
เผยแพร่การวิจัย
อย่างน้อย 79 
คน 
2.บุคลากรทีไ่ด ้
รับการ
พัฒนาการน า 
เสนอและ
เผยแพร่การ 
วิจัยในระดับชาติ
และนานาชาติ
จ านวนอย่าง
น้อย 35 คน 
 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 

 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม/การด าเนินงาน ตัวช้ีวัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
เงินรายได้ 

ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

หมายเหตุ 
(ผลผลิต/ผลที่

คาดว่าจะ
ได้รับ) เริ่มต้น สิ้นสุด อุดหนุน ลงทุน ด าเนินงาน 

พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย/การพัฒนางาน
ประจ าสู่งานวิจัย/การพัฒนานวัตกรรมทาง
การศึกษา) ประกอบด้วย ค่าลงทะเบียน ค่า
เบี้ยเลีย้ง  ค่าท่ีพัก ค่าเดินทาง จ านวน 
15,000.-บาท/คน จ านวน 23 คน =    
345,000.-บาท 
4. ค่าจัดท า/พิมพ์โปสเตอร์ พร้อมขาตั้ง 
จ านวน  20  เรื่อง  เรื่องละ 800.-บาท หรือ
ตามที่จ่ายจริง 
 =    16,000.-บาท 
5. ค่าแปลเอกสาร บทความวิจัย บทความ
วิชาการ (หน้าละไม่เกิน 500.-บาท) เรื่องละ        
5,000.-บาท หรือตามที่จ่ายจริง   
                          =    30,000 บาท 
6. ค่าธรรมเนยีมการลงวารสารในและ
ต่างประเทศ เรื่องละ 5,000 หรือตามที่จ่าย
จริงตามที่วารสารก าหนด =  170,000 บาท 
7. กรณีได้รับอนุมตัิให้ใช้รถและพนักงานขับรถ
ของวิทยาลัยฯในการเดินทางส่งคณาจารย์ไป
ร่วมน าเสนองานวิจัย และประชุมเชิง
ปฏิบัติการด้านการวจิัย เบิกค่าเบีย้เลี้ยง ค่าที่
พักของพนักงานขับรถได้จากโครงการ ฯ 
                   =       10,000 บาท 

รวมท้ังสิ้น     =  1,071,000.-บาท 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 

 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม/การด าเนินงาน ตัวช้ีวัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
เงินรายได้ 

ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

หมายเหตุ 
(ผลผลิต/ผลที่

คาดว่าจะ
ได้รับ) เริ่มต้น สิ้นสุด อุดหนุน ลงทุน ด าเนินงาน 

1.เพื่อให้อาจารย์สามารถจด
ทะเบียนคุ้มครองทรัพย์สินทาง
ปัญญาหรือเผยแพร่นวัตกรรม
ทางการพยาบาลได ้
 

กิจกรรม 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความ
พร้อมการจดทะเบียนคุม้ครองทรพัย์สินทาง
ปัญญาและ/หรือเผยแพรต่ีพิมพ์นวัตกรรม
ทางการพยาบาล  
ครั้งท่ี 1  
1. ค่าสมนาคณุวิทยากร (2คนx1,200 บาท x 
14 ชม.) (1คนx600 บาทx 14 ชม.) 
                                   =  42,000 บาท 
2. ค่าที่พัก 2 ห้อง x 2 คืน x 2,000 บาท                                                                   
                                   = 8,000 บาท 
3. ค่าเดินทางวิทยากร (ไป-กลับ) 10,500 x 2 
คน                                = 21,000 บาท 
4. ค่าอาหารกลางวัน   (40 คน x 90 บาท x 
2 วัน)              = 7,200 บาท 
5. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (40 คน x 25 
บาท x  2 มื้อ x 2 วัน)          = 4,000 บาท 
                            รวม  = 82,200 บาท  
 
ครั้งท่ี 2  
1. ค่าใช้จ่ายจดทะเบียนคุม้ครองทรัพย์สินทาง
ปัญญา 2,000 บาทx 10 นวัตกรรม  = 
20,000 บาท  
 
 

จ านวนผลงานวัตกรรม
ทางการพยาบาลมีการจด
ทะเบียนคุ้มครองทรัพย์สินทาง
ปัญญาและ/หรือเผยแพร่
ตีพิมพ์นวัตกรรมทางการ
พยาบาล จ านวน 10 
นวัตกรรม  
 

- อาจารย์ 35 คน 
- บุคลากรสาย
สนับสนุน 5 คน 

14 ม.ค.64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 ต.ค.63 

 

15 ม.ค.64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 ก.ย.64 
 

   ไตรมาสที่ 2 
80,000 
บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไตรมาส 1 
70,000 
บาท 

 
 

อ.อรดี โชคสวัสดิ์/อ.
แสงเดอืน กิ่งแก้ว/ อ.
ดร.พัชร ีใจการุณ 

ผลงานวัตกรรม
ทางการพยาบาล
มีการจด
ทะเบียน
คุ้มครอง
ทรัพย์สินทาง
ปัญญาและ/หรือ
เผยแพรต่ีพิมพ์
นวัตกรรม
ทางการพยาบาล 
จ านวน 10 
นวัตกรรม  
 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 

 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม/การด าเนินงาน ตัวช้ีวัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
เงินรายได้ 

ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

หมายเหตุ 
(ผลผลิต/ผลที่

คาดว่าจะ
ได้รับ) เริ่มต้น สิ้นสุด อุดหนุน ลงทุน ด าเนินงาน 

2. ค่าลงทะเบียนตีพมิพ์ (5,000 บาท x 10 
นวัตกรรม)               = 50,000 บาท 
                           รวม  = 70,000 บาท  
                  
                 รวมทั้งหมด = 152,200 บาท 

รวม 1,620,150 บาท 
 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 

         

ล าดับที ่..34.. โครงการ.......อาศรมความคิดพิชิตแหล่งทุนวิจัย นวัตกรรม จัดสรรการผลิตต ารา/หนังสือ และยกระดับการเตรียมความพร้อมการรับรองคุณภาพจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของสถาบัน.. รหัสโครงการ ....ย. 28... 
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วัตถุประสงค์ กิจกรรม/การด าเนินงาน ตัวช้ีวัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
เงินรายได้ ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรม 

หมายเหตุ 
(ผลผลิต/ผลที่

คาดว่าจะ
ได้รับ) 

เริ่มต้น สิ้นสุด อุดหนุน ลงทุน ด าเนินงาน 

1. เพื่อสนับสนุนระบบและกลไก
ในการแสวงหางบประมาณทั้ง
ภายในและภายนอกในการผลติ
ผลงานวิจัย/นวัตกรรม 
2. เพื่อเพ่ิมพูนความรู้พัฒนา
ศักยภาพการเขียนโครงร่างวิจัยมุ่ง
เป้า รับทราบกรอบและแนว
ทางการให้ทุนสนับสนุนการวิจัย 
นวัตกรรมเทคนิค หลักการและ
วิธีการ  

กิจกรรมที่ 1: จัดสรรทุนสนับสนุนการ
ผลิตผลงานวิจัย นวัตกรรม และงาน
สร้างสรรค ์
1. ทุนสนับสนุนการท าวิจัยต่อเนื่อง  (ตาม
แผนการด าเนินการวจิัยปีงบประมาณ 2563) 
                   =    300,000.-บาท 
2. ทุนสนับสนุนการท าวิจัย นวัตกรรม
ปีงบประมาณ 2564 

     = 1,300,000.-บาท 
รวมท้ังสิ้น     = 1,600,000.-บาท 

1. จ านวนเงินทุนวิจัยท่ี
คณาจารย์ในสถาบันไดร้ับ 
1,100,000 บาท/ป ี
2. จ านวนต ารา/หนังสือ อย่าง
น้อย 3 ช่ือเรื่อง 
3. ร้อยละผลรวมถ่วงน้ าหนัก
ของผลงานวิจัย หรืองาน
สร้างสรรค์ทีม่ีการตีพมิพ์หรือ
เผยแพรต่่อจ านวนอาจารย์
ประจ า มากกว่าร้อยละ 30 

อาจารย์กลุม่
ผลิตงานวิจยั
ต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณ 
2563 จ านวน 
35 คน อาจารย์
กลุ่มผลิต
งานวิจัย
ปีงบประมาณ 
2564 จ านวน 
44 คน 

1 ต.ค.
2563 

30 ก.ย. 
2564 

   ไตรมาส 1 
400,000 บาท 

 
ไตรมาส 2 

400,000 บาท 
ไตรมาส 3 

400,000 บาท 
 

ไตรมาส 4 
400,000 บาท 

 

อ.อภิรดี  
   เจริญนุกูล  
อ.อนงค์ลักษณ์  
   วงศ์ตรี  
อ.พนัชญา  
    ขันติจิตร 

-มีผลงานวิจัย
และงาน
สร้างสรรค์
สอดคล้องตาม
พันธกิจและ
นโยบายวิจัยของ
สถาบันอย่าง
ต่อเนื่อง 
-คณาจารย์/
นักวิจัยมีความรู้
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการ
เขียนโครงร่าง 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 

         

วัตถุประสงค์ กิจกรรม/การด าเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
เงินรายได้ 

ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

หมายเหตุ 
(ผลผลิต/ผลที่
คาดว่าจะได้รับ) เร่ิมต้น สิ้นสุด อุดหนุน ลงทุน ด าเนินงาน 

เขียนข้อเสนอโครงการวิจัย 
นวัตกรรมตามหลักเกณฑ์และวิธี
ประเมิน 
และจริยธรรมในการวิจยัให้กับ
คณาจารย์/นักวิจยั 
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพคณาจารย์
ในการผลติผลงานทางวิชาการใน
การตีพิมพ์เผยแพร ่
4. เพื่อสนับสนุนการผลติและ
เผยแพรต่ ารา/หนังสือทางการ
พยาบาลที่มีคณุภาพตามเกณฑ์
การประเมินผลงานทางวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 2: ประชุมพิจารณาจรยิธรรมการ
วิจัยในมนุษย ์
ระยะที่ 1  17 ธ.ค. 63 
1. ค่าที่ปรึกษาผู้ทรงคณุวุฒิอ่านผลงาน
วิชาการโครงร่างวิจัย 9 คนx 1,000.-บาท  
                           =   9,000.-บาท 
2.  ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม 17 คน x 
25.-บาท x 1 ครั้ง     =  425.-บาท  
                  รวม   = 9,425.-บาท 
 
ระยะที่ 2  25 ก.พ.64 
1. ค่าที่ปรึกษาผู้ทรงคณุวุฒิอ่านผลงาน
วิชาการโครงร่างวิจัย 9 คน x 1,000.-บาท  
                          =   9,000.-บาท 
2.  ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม 17 คน x 
25.-บาท x 1 ครั้ง     =  425.-บาท  
                 รวม    = 9,425.-บาท 
 
ระยะที่ 3  20 พ.ค.64 
1. ค่าที่ปรึกษาผู้ทรงคณุวุฒิอ่านผลงาน
วิชาการโครงร่างวิจัย 9คน x1,000 บาท 
                          =   9,000.-บาท 
2.  ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม 17 คน x 
25.-บาท x 1 ครั้ง     =  425.-บาท  

         รวม     = 9,425.-บาท 

 คณะกรรมการ 
17 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 ธ.ค. 
63 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 ก.พ.
64 
 
 
 
 
 
 

20 พ.ค.
64 
 
 
 
 
 

17 ธ.ค. 
63 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 ก.พ.
64 
 
 
 
 
 
 

20 พ.ค.
64 
 
 
 
 
 

   ไตรมาส 1 
9,425 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 

ไตรมาส 2 
9,425 บาท 
 
 
 
 
 
 
ไตรมาส 3 
9,425 บาท 
 

 
 
 
 

 วิจัย ได้ทราบ
กรอบและแนว
ทางการเขียน
ข้อเสนอการวิจัย 
ความเข้าใจใน
เทคนิค หลักการ 
และสามารถ
เขียนข้อเสนอ
การวิจัยได้
สอดคล้องตาม
หลักเกณฑ์และ
กรอบการ
ประเมินการ
ขอรับทุน
สนับสนุนการ
วิจัยจากแตล่ะ
แหล่งทุน 
-ได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้
ประสบการณ์
เกี่ยวกับการ
เขียนข้อเสนอ
การวิจัยกับแหล่ง
ทุน 
-ได้ผลงาน



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 

         

วัตถุประสงค์ กิจกรรม/การด าเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ เงินรายได้ 
ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรม 
หมายเหตุ 

(ผลผลิต/ผลที่
คาดว่าจะได้รับ)  

 
 
 
 

          รวมท้ังสิ้น    = 28,275.-บาท 
 
กิจกรรมที่ 3: Smart Researcher พัฒนา
ศักยภาพนักวิจัย นวัตกรรม และจดัการ
ความรู้จากคลินิกวิจัยสู่แหล่งทุนระดับชาติ
และนานาชาต ิ
ระยะที่ 1: การพัฒนาการเขียน Concept 
Paper วันท่ี 28 -29 ม.ค. 64 
ระยะที่ 2: การพัฒนาการเขียนกรอบ
แนวคิด/ การออกแบบการวิจัย นวัตกรรม 
ทุกวันพุธท่ี 1, 3 ของเดือน เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 
ก.ค. ส.ค. 2564 
ระยะที่ 3: การสรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
นวัตกรรม การเขียนบทคดัย่อ เพือ่
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ และจัดท าผลงานฉบับ
สมบูรณ์ วันท่ี 10-11 มิ.ย.2564 
 
กิจกรรมที่ 4 *: จัดสรรทุนผลติ หนังสือ / 
ต าราทางการพยาบาล 
 - ค่าจ้างเหมาบริการจัดท ารูปเล่มหนังสือ/ 
ต าราทางการพยาบาล              
          รวมท้ังสิ้น    = 253,800.-บาท 

 
 
 
อาจารย์กลุม่
ผลิตงานวิจยั
ต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณ 
2563 จ านวน 
35 คน อาจารย์
กลุ่มผลิต
งานวิจัย
ปีงบประมาณ 
2564 จ านวน 
44 คน 
 
 
 
จัดสรรทุนผลิต
ต ารา หนังสือ
อย่างน้อย 
จ านวน 3 เรื่อง 

 
 

 
28 ม.ค. 

64 
ทุกวันพุธ
ที่ 1, 3 

ของเดือน 
 

 
 
 
29 ม.ค. 

64 
ทุกวันพุธ
ที่ 1, 3 

ของเดือน 
 

 
 
 

ไม่มี
ค่าใช้จ่าย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไตรมาสที่ 1 
63,450 
บาท 

ไตรมาสที่ 2 
63,450 
บาท 

ไตรมาสที่ 3 
63,450 
บาท 

วิชาการประเภท
หนังสือ ต ารา ท่ี
มีคุณภาพตาม
เกณฑ์การ
ประเมิน 
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วัตถุประสงค์ กิจกรรม/การด าเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ เงินรายได้ 
ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรม 
หมายเหตุ 

(ผลผลิต/ผลที่
คาดว่าจะได้รับ) ไตรมาสที่ 4 

63,450 
บาท 

 
1. เพื่อเตรียมความพร้อมระบบ
การประกันคณุภาพคณะกรรม 
การจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ให้
สอดคล้องกับลักษณะ
โครงการวิจัยและบริบทท่ี
เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการประจ า
สถาบันในการรับการประเมิน 
2. เพื่อสร้างความรูค้วามเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบการรับรองคุณภาพ 
NECAST ให้มีแนวทางปฏิบัติใน
ทิศทางและมาตรฐานเดียวกัน 
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมไดร้ับ
ทราบนโยบายการบริหารงานวิจัย
ตามมาตรฐานการประเมินและ
รับรองคุณภาพของคณะกรรมการ
พิจารณาจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย ์
4. เพือ่ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มี
ความรู้ความเข้าใจหลักจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ สามารถน าไป
ปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะกรรมการ
จริยธรรมการวจิัยในมนุษยไ์ด้

กิจกรรมที่ 5 เตรียมความพร้อมระบบการ
รับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์ (National Ethics 
Committee Accreditation System of 
Thailand : NECAST) ปีงบประมาณ 2566 
(แผนด าเนินการต่อเนื่อง 2 ปี) 
 
5.1 เตรียมอุปกรณส์ านักงานและอุปกรณ์
ส าหรับการจัดพมิพ์ จัดเก็บระบบเอกสาร 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน  
 - วัสดุอุปกรณ ์
 
 
 
 
 
 
 
5.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน
พื้นฐานเกี่ยวกับเนื้อหาจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย ์
1) ค่าอาหารกลางวัน 17 คน x 90 บาท 

1. คณะกรรมการพจิารณา
จริยธรรมการวจิัยในมนุษย์
ผ่านการอบรมและได้รับ
วุฒิบัตรจรยิธรรมวิจัยในมนุษย์ 
ร้อยละ 100 
2. คณะกรรมการพจิารณา
จริยธรรมการวจิัยในมนุษย์ มี
ความรู้เกี่ยวกับระบบการ
รับรองคุณภาพ NECAST ให้มี
แนวทางปฏิบัติในทิศทางและ
มาตรฐานเดียว กัน อย่างน้อย 
ร้อยละ 80 
3. ศูนย์วิจัยและงาน
สร้างสรรค์ มคีวามพร้อมเชิง
โครงสร้างส านักงานและ
เอกสารส าหรับการรับรอง
คุณภาพตามเกณฑม์าตรฐาน
ร้อยละ 80 
คณะกรรมการพิจารณา
จริยธรรมการวจิัยในมนุษย์ 
จ านวน 17 คน 
 

1.คณะกรรม 
การพิจารณา
จริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์ 
17 คน  
2. คณะกรรม 
การศูนย์วิจัย
และงานสร้าง 
สรรค์ (ผู้เช่ียว 
ชาญภายใน
สถาบันจ านวน 
5 สาขาวิชา 
สาขาละ 2 คน) 
20 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 ต.ค. 
63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 ม.ค.
64 
 
 

30 ก.ย. 
65 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 ม.ค.
64 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไตรมาส 2  
10,780 
บาท 

 

อ.อภิรดี  
   เจริญนุกูล  
อ.อนงค์ลักษณ์  
   วงศ์ตรี  
อ.พนัชญา  
    ขันติจิตร 

ยกระดับศูนย์ 
วิจัยและงาน
สร้างสรรค์ใหม้ี
ความพร้อมใน
การรับรอง
คุณภาพคณะ 
กรรมการ
จริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย ์
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วัตถุประสงค์ กิจกรรม/การด าเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ เงินรายได้ 
ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรม 
หมายเหตุ 

(ผลผลิต/ผลที่
คาดว่าจะได้รับ) อย่างถูกหลักจริยธรรมการวิจัย

และมีประสิทธิภาพ 
5. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ ซึ่งเป็นแนวทางหรือ
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการศึกษา วิจัย
ในมนุษย์ สามารถน าไปใช้เพื่อ
ปกป้องสิทธิและสวสัดภิาพของ
อาสาสมัคร 
6. เพื่อเปิดโอกาสใหผู้้เข้ร่วมการ
อบรม เครือข่ายได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ประสบการณ์ในการ
ศึกษาวิจัยในมนุษย์ การพิจารณา
จริยธรรมการวจิัยในมนุษย์ที่
หลากหลายรูปแบบและสามารถ
น าไปปรับใช้ต่อในแตล่ะโครงการ
ได้อย่างเหมาะสม 

                                 = 1,530 บาท 
2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 17 คน x 25 
บาท x 2 มื้อ                 =  850 บาท  
3) ค่าวิทยากร 600 บาท x 7 ชม. x2 คน 
                                = 8,400 บาท  
                  รวมท้ังสิ้น = 10,780 บาท   
 
5.3 การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรยีมความ
พร้อมการรับรองคุณภาพมาตรฐานและ
การศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัย โรงพยาบาล
สรรพสิทธิประสงค์  
1) ค่าอาหารกลางวัน 25 คนx 90 บาท  
                                 = 2,250 บาท  
2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 25 คน x 25 
บาท x 2 มื้อ                 = 1,250 บาท  
3) ค่าวิทยากร 600 x 7 ช่ัวโมง  
                                = 4,200 บาท  
            รวมท้ังสิ้น      =  7,700 บาท 

 
5.4 การฝึกอบรมจริยธรรมการวิจยัในมนุษย์ขั้น
สูงเรื่อง Risk-Benefit Assessment 
Workshop and SOPs Training 
1) ค่าอาหารกลางวัน 37 คน x 90 บาท x 2 
วัน                           = 6,660 บาท 
2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 37 คน x 25 
บาท x2 มื้อ x2 วัน       = 3,700 บาท  

 
 
 
 
 
 
 
1. คณะกรรมการพจิารณา
จริยธรรม การวิจยัในมนุษย์ 
17 คน  
2. คณาจารย์และบุคลากร
ประจ าส านักงาน งานวิจัยและ
ผลิตผลทางวิชาการ 8 คน 
 
 
 
 
 
 
 
1. คณะกรรมการพจิารณา
จริยธรรมการวจิัยในมนุษย์ 17 
คน  
2. คณะกรรมการศูนย์วิจัย
และงานสร้างสรรค์ 
(ผู้เช่ียวชาญภายในสถาบัน

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

18 ก.พ.
64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 ก.ค. 
64 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

18 ก.พ.
64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 ก.ค. 
64 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

ไตรมาส 2  
7,700 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไตรมาส 2  
54,310 
บาท 
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วัตถุประสงค์ กิจกรรม/การด าเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ เงินรายได้ 
ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรม 
หมายเหตุ 

(ผลผลิต/ผลที่
คาดว่าจะได้รับ) 3) ค่าวิทยากร (ภายนอก) ช่ัวโมงละ 600

บาท x6 ชม. X3 คน x2 วัน  
                              = 21,600 บาท  
4) ค่าพาหนะ : ค่าเครื่องบินส าหรบัวิทยากร 
(ไป-กลับ) 3,000 บาท x 2 เที่ยว x 3 คน  
                                  = 18,000 บาท  
5)  ค่าที่พักวิทยากร 1,450 บาท x 1 คืน x 
3 ห้อง                          = 4,350 บาท  

รวมท้ังสิ้น  54,310 บาท 
              จ านวนเงินทั้งสิ้น 72,790 บาท    
 
5.5 พัฒนาบุคลากรประจ าส านักงานจ านวน 
2 คน เรื่องการบริหารจัดการข้อมลู 
โครงการวิจัยในมนุษย์  
(กิจกรรมไม่ใช้เงิน) 

จาก 5 สาขาวิชา สาขาละ 2 
คน) 20 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ต.ค.
2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 ก.ย. 
2564 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ไม่มี
ค่าใช้จ่าย 

รวม 1,954,865 บาท 
กิจกรรมที่ 1 – 5 * รวมทั้งสิ้น 1,954,865.-บาท (ใส่ข้อมูลนี้ในงบประมาณ 2564 เป็นเบื้องต้น )  
กิจกรรมที่ 1 – 5   รวมทั้งสิ้น 1,701,225.-บาท (ยอดเงินรวมลดลง ในกรณีที่ตัดยอดค่าจัดท ารูปเล่มต ารา หนังสือ กรณีได้รับการอนุมัติให้เขียนกิจกรรมส่วนนี้เป็นโครงการนี้ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าวพบ.สปส.) 
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 โครงการตามนโยบาย.................................................................... ......................... 

 การประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ สกอ. ระดับ....สถาบัน... องค์ประกอบท่ี...5...ตัวบ่งช้ีที.่.5.1.. 
 การประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ สภาการพยาบาล  ตัวบ่งชี้ที่ ............................................................ 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม/การด าเนินงาน ตัวช้ีวัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
เงินรายได้ 

ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

หมายเหตุ 
(ผลผลิต/ผลที่

คาดว่าจะ
ได้รับ) 

เริ่มต้น สิ้นสุด อุดหนุน ลงทุน ด าเนินงาน 

1. เพื่อพัฒนาให้สถาบันเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ ด้วยการจัดระบบ
และน าชุดองค์ความรู้ มาใช้เป็นแนว
ปฏิบัติของสถาบัน 

2. เพื่อสนับสนุนและกระตุ้นให้
บุคลากรในสถาบันมีวัฒนธรรมใน
การรวบรวม ค้นคว้า แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และน าความรูม้าขยายผลสู่
การปฏิบัตเิพื่อบรรลุวัตถุประสงค์
ของงานและสถาบัน 

กิจกรรมประชมุเชิงปฏบิัติการ (CoP) 
ระยะที่ 1   ประชุมเชิงปฏิบตัิการจัดการ
ความรู้ชุมชนนักปฏิบัติ  : การออกแบบแผน
จัดการความรู้ การเลือกเครื่องมือในการ
จัดการความรู้ และการวางแผนการจัดการ
ความรูล้งสู่ปฏิบตัิ วันท่ี 4 พ.ย.63 
1. ค่าอาหารกลางวัน   จ านวน 120 คน x 
90.-บาท  = 10,800.-บาท 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 120 
คน x 25.-บาท x 2 ครั้ง/วัน =  6,000.-บาท 
 3. ค่าสมนาคณุวิทยากร 600 บาท x 7 
ช่ัวโมง x 2 คน     =   8,400.-บาท 
     รวม =  25,200.-บาท 

1.จ านวนชุมชนนักปฏิบัติ 
(CoP) ที่มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ อย่างน้อย 3 CoPs 
2.ชุดองค์ความรู้ของชุมชนนัก
ปฏิบัติ (CoP) 5 ชุดองค์
ความรู ้

1.คณาจารย์ 
แบ่งเป็น   
ชุมชนนักปฏิบัติ
กลุ่มวิชาการ 
ชุมชนนักปฏิบัติ
กลุ่มวิจัย 
จ านวน 72 คน 
2.บุคลากรสาย
สนับสนุน ได้แก่ 
ชุมชนนักปฏิบัติ
กลุ่มบุคลากร
สายสนบัสนุน 
จ านวน 48 คน 

4 พ.ย. 
63 
 

4 พ.ย. 
63 
 

ไตรมาส 1 
25,200 
บาท 

   นางธิดารัตน์   
ทองหนุน 
 
นางสาวชนิกานต์  
เกษมราช 
 
นางสาววจิิตรา  
จิตรักษ ์

1. บุคลากรของ
สถาบันมีความรู้
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวคิด
และวิธีการ
จัดการความรู้
มากขึ้น และ
ตระหนักถึง
ความส าคญั
ตลอดจน
มองเห็น
ประโยชน์ของ 
 

 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม/การด าเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
เงินรายได้ 

ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

หมายเหตุ 
(ผลผลิต/ผลที่
คาดว่าจะได้รับ) เร่ิมต้น สิ้นสุด อุดหนุน ลงทุน ด าเนินงาน 

 
3. เพื่อเป็นเวทีให้ชุมชนนักปฏิบัติ
กลุ่มต่างๆ ได้ถ่ายทอด
ประสบการณ์ น าผลส าเร็จของ
การด าเนินการมาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ให้กับบคุลากรของสถาบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระยะที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ : การสร้าง
และแสวงหาความรู้ จดัเก็บชุดองค์ความรู้ ให้
เป็นระบบ การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 
การเข้าถึงความรู้ การแลกเปลี่ยนแบ่งปัน
ความรู ้
  
ครั้งท่ี 1 : 6 ม.ค.64 
1. ค่าอาหารกลางวัน   จ านวน 120 คน x 
90.-บาท  = 10,800.-บาท 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 120 
คน x 25.-บาท x 2 ครั้ง/วัน =  6,000.-บาท 
 3. ค่าสมนาคณุวิทยากร 600 บาท x 7 
ช่ัวโมง x 2 คน     =   8,400.-บาท 
               รวม =  25,200.-บาท 
 
ครั้งท่ี 2 : 3 มี.ค.64 ไม่ใช้งบประมาณ  
 
ครั้งท่ี 3 : 2 พ.ค. 64 
1. ค่าอาหารกลางวัน   จ านวน 120 คน x 
90.-บาท  = 10,800.-บาท 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 120 
คน x 25.-บาท x 2 ครั้ง/วัน =  6,000.-บาท 
 3. ค่าสมนาคณุวิทยากร 600 บาท x 7 
ช่ัวโมง x 2 คน     =   8,400.-บาท 
              รวม =  25,200.-บาท 
 
ครั้งท่ี 4 : 9 มิ.ย. 64 ไม่ใช้งบประมาณ  
 

 จ านวนรวม 120 
คน 

 
 
 
 
 
 

6 ม.ค. 
64 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 มี.ค. 
64 
 

2 พ.ค.  
64 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

ไตรมาส 2 
25,200 

 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
ไตรมาส3 
25,200 

 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้

    การจัดการ
ความรู ้
2. บุคลากรทุก
ระดับมีส่วนร่วม
และมีการใช้
กระบวนการ
จัดการความรู้
พัฒนางานตาม
ประเด็นและ 
 เป้าหมายการ
จัดการความรู้ที่
ก าหนด 
3. มีการ
แลกเปลีย่น
เรียนรู้ในการ
จัดการความรู้ใน
แต่ละหน่วยงาน
ของสถาบัน เป็น
รูปธรรมอย่าง
ต่อเนื่อง 
4. ก่อให้เกิด
วัฒนธรรมการใส่
ใจและแบ่งปัน
อันเป็นรากฐาน
ของสังคมแห่ง
การเรยีนรู ้
5. เพื่อน าความรู้
และแนวปฏิบตัิที่



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม/การด าเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
เงินรายได้ 

ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

หมายเหตุ 
(ผลผลิต/ผลที่
คาดว่าจะได้รับ) เร่ิมต้น สิ้นสุด อุดหนุน ลงทุน ด าเนินงาน 

ระยะที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการ (CoP) : 
การน าเสนอผลลัพธ์การจดัการความรู้ โดย
จัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM sharing 
day ของบุคลากร ณ วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ วันท่ี 4 ส.ค. 64 
1. ค่าอาหารกลางวัน   จ านวน 120 คน x 
90.-บาท      = 10,800.-บาท 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 120 
คน x 25.-บาท x 2 ครั้ง/วัน =  6,000.-บาท 
 3. ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าถ่ายเอกสาร 
จ านวน 120 คน x 50.-บาท  = 6,000-บาท 
4. ค่าสมนาคณุวิทยากร 600 บาท x 7 
ช่ัวโมง                      =   4,200.-บาท 
5. ค่าพาหนะวิทยากร=   1,500.-บาท 
  รวม = 28,500.-บาท 

 
 

9 มิ.ย.  
64 
 

4 ส.ค. 
 64 

งบประมาณ 
ไตรมาส 4 
28,500 

 

ดี ที่ได้รับจาก
การแบ่งปัน
แลกเปลีย่นเรยีน 
รู้ไปใช้ในการ
พัฒนาบุคลากร
ทางการสอน 
พัฒนางานการ
จัดการเรียนการ
สอน และ
ขับเคลื่อนองค์กร
สู่องค์กรแห่งการ
เรียนรู ้

รวม 104,100 บาท 
 



 
 
 
 
 

พันธกิจที่ 3 บริการวิชาการแก่สังคม 
 
 
 
 
 

 



พันธกิจที่ 3 บริการวิชาการแก่สังคม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3การบริการวิชาการด้านสุขภาพที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนระดับชาติ ระดับอาเซียน และระดับนานาชาติ 
แผนงานที่ 6 พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ ศูนย์การเรียนรู้ด้านสุขภาพ บริการวิชาการท่ีตอบสนองความต้องการของชุมชนในระดับประเทศ ระดับอาเซียนและระดับนานาชาติ 
  วัตถุประสงค์ของแผนงาน: 
  1. เพ่ือเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาวิชาการด้านการพยาบาลผู้สูงอายุที่มีภาวะสุขภาพดีและเจ็บป่วยเรื้อรัง ตลอดจนระยะสุดท้ายของชีวิต 

   2. เพ่ือเป็นศนูย์กลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน การวิจัยและและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการพยาบาลผู้สูงอายุ  
   3. เพ่ือสร้างเครือข่ายและเผยแพร่ความรู้ด้านการดูแลผู้สูงอายุแก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 
   4. เพ่ือบริการวิชาการแก่ชุมชนโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายเกิดเครือข่ายชุมชนเข้มแข็งและเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านสุขภาพที่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ระดับชาติ 
ระดับอาเซียนและระดับนานาชาติ 

  ตัวช้ีวัดแผนงาน :  
  P20 มีศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบด้านผู้สูงอายุ 1 ศูนย ์
  P21 จ านวนเครือข่ายชุมชนเข้มแข็งที่ได้รับการบริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง 3-5 ปี อย่างน้อย 1 ชุมชน 
  P22 ร้อยละอาจารย์ที่มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่ชุมชน (ร้อยละ 80) 
  P23 ร้อยละของบุคลากรสุขภาพที่ได้รับการพัฒนามีความรู้ผ่านเกณฑ์การพัฒนาตามหลักสูตรที่ก าหนด (ร้อยละ 90) 
  P24 ร้อยละของหลักสูตรที่มีผู้สมัครเข้าอบรมเพ่ิมข้ึนหรือเต็มจ านวนตามแผน (ร้อยละ 100) 
  P25 ร้อยละของจ านวนหลักสูตรที่รับ ผู้เข้าได้ตามแผน (ร้อยละ 80) 
  P26  วารสารผ่านการรับรอง TCI (TCI 1) 
 
 
 
 

 



ล าดบัที่ รหัส
งบประมาณ

(บาท)
งบรายได้
(บาท)

งบ
ด าเนินงาน

งบสนับสนุน
จากภายนอก

รวมทั้งหมด ผู้รบัผิดชอบ

1 ย.31 โครงการพัฒนาศักยภาพศูนยค์วามเปน็เลศิทางวิชาการดา้นการพยาบาลผู้สงูอายุ 51,950 งานศูนยค์วามเปน็เลศิ

กจิกรรมที่ 1 พฒันาศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพยาบาลผู้สูงอายุ 15,000

กจิกรรมที่ 2 จัดท าฐานข้อมูล Databased ของศูนย์ความเป็นเลิศ ไม่ใช้งบ

กจิกรรมที่ 3 จัดท าเวบ็ไซต์ศูนย์ความเป็นเลิศ ไม่ใช้งบ

กจิกรรมที่ 4 สังเคราะห์องค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุ ไม่ใช้งบ

กจิกรรมที่ 5 พฒันาผู้เชีย่วชาญประจ าศูนย์ฯ เพื่อการบริการวชิาการ ไม่ใช้งบ

กจิกรรมที่ 6 พฒันาครูต้นแบบด้านสุขภาพของผู้สูงอายุสู่การเป็นวทิยากรจิตอาสา 5,250

กจิกรรมที่ 7 ประชาสัมพนัธก์จิกรรมการบริการของศูนย์ความเป็นเลิศด้านการ
พยาบาลผู้สูงอายุ ศูนย์วจิัย ศูนย์การเรียนรู้ด้านสุขภาพผู้สูงอายุ

31,700

พันธกิจด้านการบริการวิชาการ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
แผนปฏบิตัิงานประจ าปแีละแผนการจัดสรรงบประมาณรายโครงการแยกตามพันธกิจ  ประจ าปงีบประมาณ 2564



ล าดบัที่ รหัส
งบประมาณ

(บาท)
งบรายได้
(บาท)

งบ
ด าเนินงาน

งบสนับสนุน
จากภายนอก

รวมทั้งหมด ผู้รบัผิดชอบ

2 ป.14
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ภาวะสขุภาพจติและความสามารถในการดแูลตนเอง
ผู้สงูอายใุนชุมชนพ้ืนที่บรกิารวิชาการแบบมีสว่นรว่ม

55,200 งานศูนยค์วามเปน็เลศิ

กจิกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนร่วมกบัพื้นที่บริการวชิาการในการน า
ผลการวจิัยไปพฒันาคุณภาพชีวติผู้สูงอายุในชุมชน

4,600

กจิกรรมที่ 2 ออกแบบกจิกรรมการพฒันาคุณภาพชีวติผู้สูงอายุในชุมชนพื้นที่บริการ
วชิาการ โดยต าบลเข้มแข็งภาคีเครือข่าย 4 พลัง

20,000

กจิกรรมที่ 3 ปฏิบัติการเยีย่มเสริมพลังเคาะประตูบ้านผู้สูงอายุติดบ้านในชุมชนแบบมี
ส่วนร่วม 4  พลัง

26,000

กจิกรรมที่ 4 ประเมินความความส าเร็จแบบเสริมพลัง 4,600

3 ป.15
โครงการยกระดบัศูนยค์วามเปน็เลศิดว้ยการพัฒนาองค์ความรู้ศาสตรด์า้นผู้สงูอายุ
อยา่งลกึซ้ึง

93,700 งานศูนยค์วามเปน็เลศิ

กจิกรรมที่ 1 เรียนรู้แหล่ง Best  Practice 93,700

กจิกรรมที่ 2 ค่ายผลิตผลงานวจิัย นวตักรรมด้านผู้สูงอายุ ไม่ใช้งบ

กจิกรรมที่ 3 ประชุมวชิาการประจ าปี :พฒันาองค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุอย่างลึกซ้ึง งบลงทะเบยีน

4 ย.32
โครงการพัฒนาศักยภาพศูนยก์ารเรยีนรู้ดา้นผู้สงูอาย ุวิทยาลยัพยาบาลบรมราช
ชนนี สรรพสทิธิประสงค์

345,300 งานบรกิารวิชาการ

กจิกรรมที่ 1 พฒันาศูนย์การเรียนรู้ด้านสุขภาพผู้สูงอายุ 123,200

กจิกรรมที่ 2 การศึกษาดูงานพฒันาศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบด้านผู้สูงอายุ 146,100



ล าดบัที่ รหัส
งบประมาณ

(บาท)
งบรายได้
(บาท)

งบ
ด าเนินงาน

งบสนับสนุน
จากภายนอก

รวมทั้งหมด ผู้รบัผิดชอบ

กจิกรรมที่ 3 พฒันาศูนย์การเรียนรู้ด้านสุขภาพผู้สูงอายุ 40,000

กจิกรรมที่ 4 สืบสานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 36,000

5 ย.33 โครงการพยาบาลห่วงใยใสใ่จสขุภาพ น าพาสขุภาพดสีูว่ิถีชุมชน 191,240 งานบรกิารวิชาการ

กจิกรรมที่ 1 พยาบาลห่วงใยใส่ใจสุขภาพ น าพาสุขภาพดีสู่วถิีชุมชน 107,500

กจิกรรมที่ 2 การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกบัการบริการวชิาการเพื่อแกไ้ข
ปัญหาโภชนาการ พฒันาทักษะการจัดการปัญหา และส่งเสริมสุขภาพจิตของเด็กวยั
เรียนและวยัรุ่น ณ โรงเรียนปทุมวทิยากร

83,740

             คร้ังที่ 1 งบประมาณเงินรายได้  37,410 บาท
             คร้ังที่ 2  งบประมาณเงินรายได้  23,000 บาท
             คร้ังที่ 3  งบประมาณเงินรายได้  23,330  บาท

6
โครงการพัฒนาศักยภาพบคุลากรสาธารณสขุเพ่ือตอบสนองความตอ้งการดา้น
สขุภาพของชุมชน

-           4,865,000   งานฝึกอบรม

ย.35 ตามยทุธศาสตร์

กจิกรรมที่ 1 การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาการพยาบาลผู้ป่วย (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)  รุ่นที่ 7 1,575,000

กจิกรรมที่ 2 การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติ
ครอบครัว (ต่อเนื่อง)  รุ่นที่ 5 840,000

กจิกรรมที่ 3 การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติ
ครอบครัว (5 เดือน)  รุ่นที่ 2 1,400,000

กจิกรรมที่ 4 การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง (หลังปริญญาตรี) ด้านการ
พยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง รุ่นที่ 4 0

งบด าเนินงานร่วมกบัสมาคมศิษย์
เกา่ฯ



ล าดบัที่ รหัส
งบประมาณ

(บาท)
งบรายได้
(บาท)

งบ
ด าเนินงาน

งบสนับสนุน
จากภายนอก

รวมทั้งหมด ผู้รบัผิดชอบ

กจิกรรมที่ 5 การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง
 รุ่นที่ 3 0

งบด าเนินงานร่วมกบัสมาคมศิษย์
เกา่ฯ

กจิกรรมที่  6 การฟื้นฟคูวามรู้ส าหรับ ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว  งบจากศูนย์อนามัย 7

7 ป.16 ตามงานประจ า

กจิกรรมที่ 1 การประชุมวชิาการประจ าปี 2563 เร่ือง พยาบาลเวชปฏิบัติกบัการดูแล
ผู้สูงอายุ

0
งบด าเนินงานร่วมกบัสมาคมศิษย์

เกา่ฯ

กจิกรรมที่ 2 หลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 34 1,050,000

8 ป.17 พัฒนาวิชาการดา้นสขุภาพของบคุลากรสาธารณสขุเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของภาคีเครอืข่าย งานฝึกอบรม

กิจกรรมที่ 1 การอบรมข้าราชการพลเรือนบรรจุใหม่ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่
ดี” ประจ าปี 2564 0

งบด าเนินงานร่วมกบัสมาคมศิษย์
เกา่ฯ

กิจกรรมที่ 2 การพฒันาสมรรถนะพยาบาลในการผู้ป่วยแบบประคับประคอง 0 งบด าเนินงานร่วมกบัสมาคมศิษย์
เกา่ฯ

กิจกรรมที่ 3 การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินและการจัดการทางการแพทย์ขณะเคล่ือนย้ายเพื่อ
การส่งต่อสถานพยาบาลต่าง ๆ 0

งบด าเนินงานร่วมกบัสมาคมศิษย์
เกา่ฯ

9 ย.36 โครงการวารสารวิชาการ 165,700 งานวิจยัและผลผลติทางวิชาการ

กจิกรรมจัดท าต้นฉบับและเผยแพร่ผลงานผ่านระบบออนไลน์และรูปเล่ม 165,700

0 5,768,090 0 0 5,768,090รวม
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วัตถุประสงค์ กิจกรรม/การด าเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
เงินรายได้ 

ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

 ผลผลิต 
เร่ิมต้น สิ้นสุด อุดหนุน ลงทุน ด าเนินงาน 

1. เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลศูนย์ความ
เป็นเลิศตามเกณฑม์าตรฐาน 
2. เพื่อพัฒนาผู้เชี่ยวชาญของ
บุคลากรประจ าศูนย์ความเป็นเลิศ 
3. เพื่อให้ความรู้ในการดูแล
สุขภาพแก่สมาชิกศูนย์ส่งเสรมิ
สุขภาพผูสู้งอายุวิทยาลัยพยาบาล
ฯ บุคลากรด้านสาธารณสุข และ
ผู้สนใจ 
4. เพื่อพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ
เพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ  
5. เพื่อเป็นแหล่งสืบค้นข้อมลูศูนย์
ความเป็นด้านการพยาบาล
ผู้สูงอาย ุ
 

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศูนย์ความเปน็เลิศดา้น
การพยาบาลผูสู้งอาย ุ
- ค่าวัสดุ - อุปกรณ์   15,000 บาท 

 
 
กิจกรรมที่ 2 จัดท าฐานข้อมูล Databased 
ของศูนย์ความเป็นเลิศ 
- วิเคราะหร์ะบบ/ออกแบบระบบ มี 2 
ฐานข้อมูล 
- ฐานข้อมูลส าหรับบุคลากรสาธารณสุข 
-ฐานข้อมูลส าหรับบุคคลทั่วไป 
 
 
 
 
 
 

ระดับความส าเร็จของศูนย์
ความเป็นเลิศเป็นแหล่งเรยีนรู้
ด้านการพยาบาลผู้สูงอาย ุ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

-งานวิจัย/
ผลงานวิชาการที่
เกี่ยวกับผูสู้งอายุ
ทั้งไทยและ
ต่างประเทศ 
-ผู้สูงอายุในศูนย์
ส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ วพบ. 
-บุคลากร
สาธารณสุข 
-ผู้เข้าอบรม
หลักสตูรการ

ต.ค.63 
 
 
 
 

ต.ค.63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก.ย.64 
 
 
 
 

ก.ย.64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไตรมาสที่ 2 
จ านวน 
15,000 
บาท 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ.กุลธิดา 
 
 
 
 
ร่วมกับงาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านการพยาบาล
ผู้สูงอาย ุ
 
 
ฐานข้อมูลด้าน
การพยาบาล
ผู้สูงอายุ จ านวน 
2 ฐานข้อมูลและ 
เว็บไซตศ์ูนย์ความ
เป็นเลิศ 
สามารถให้ผู้เข้า
รับการอบรม
หลักสตูรการ
พยาบาลผู้ป่วย
วิกฤติ(ผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ) และ
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วัตถุประสงค์ กิจกรรม/การด าเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
เงินรายได้ 

ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

 ผลผลิต 
เร่ิมต้น สิ้นสุด อุดหนุน ลงทุน ด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ 3 จัดท าเว็บไซต์ศูนย์ความเป็น
เลิศ 
- ประชาสัมพันธ์องค์กร 
- เผยแพรผ่ลงานทางวิชาการของศูนย์ความ
เป็นเลิศ 
- ผู้เชี่ยวชาญประจ าศูนย์ฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ 4 สังเคราะห์องค์ความรู้ด้าน
ผู้สูงอาย ุ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 พยาบาลเฉพาะ
ทางวิกฤติ 
(ผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ) 
-นศ.พยาบาลที่
เรียนวิชาการ
พยาบาล
ผู้สูงอาย ุ
-ผู้สูงอายุและ
ประชาชน
ผู้สนใจ 

 
 
 
 
 

- งานวิจัย/
ผลงานวิชาการที่
เกี่ยวกับผูสู้งอายุ
ทั้งไทยและ
ต่างประเทศ 

 
 
 
 
 
 

ต.ค.63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก.ย.64  
 
 
 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร่วมกับงาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อ.กุลธิดา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสตูรการ
พยาบาลผู้ป่วย
แบบ
ประคับประคอง
และนักศึกษา
พยาบาลที่เรียน
วิชาการพยาบาล
ผู้สูงอายุมาศึกษา
ค้นคว้าฐานข้อมูล
ผู้สูงอายุในศูนย์
ความเป็นเลิศของ
วิทยาลัยได ้
องค์ความรู้ด้าน
ผู้สูงอายุท่ีเป็น
ปัจจุบันและ
ทันสมัย 
ผู้สูงอายุในศูนย์
ส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ วพบ.มี
ความรู้ ความ
เข้าใจและสามารถ
น าไปปฏิบตัิตัวท่ี
บ้านได ้
สร้างวิทยากรจิต
อาสาจากต้นแบบ
ผู้สูงอาย ุ
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วัตถุประสงค์ กิจกรรม/การด าเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
เงินรายได้ 

ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

 ผลผลิต 
เร่ิมต้น สิ้นสุด อุดหนุน ลงทุน ด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ 5 พัฒนาผู้เช่ียวชาญประจ า
ศูนย์ฯ เพื่อการบริการวิชาการ 
- เป็นวิทยากรในกิจกรรมของศูนย์ส่งเสริม
สุขภาพผูสู้งอายุ วพบ. (ทุกพุธที่ 2 ของ
เดือน) 
 
กิจกรรมที่ 6 พัฒนาครูต้นแบบด้านสุขภาพ
ของผู้สูงอายุสู่การเป็นวิทยากรจิตอาสา 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูตน้แบบ
ผู้สูงอาย ุ
รายละเอียดงบประมาณ 
ผู้เข้าประชุม 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
20 คน x 25 บาท x 2 มื้อ =1,000 
- ค่าอาหารกลางวัน 20 คน x 80 บาท 
= 1,600 บาท 
ผู้ด าเนินการ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
5 คน x 25 บาท x 2 มื้อ = 250 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน 5 คน x 80 บาท = 400 
บาท 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์  2,000 บาท 
 
 
 
 

ผู้สูงอายุในศูนย์
ส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ วพบ. 
100-200 คน 

 
 

ผู้สูงอายุในศูนย์
ส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ 
วพบ.สปส. 
จ านวน  20  คน 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 

ไตรมาส 3 
จ านวน 

5,250 บาท 

อ.กุลธิดา 
 
 
 
 
 
อ.กุลธิดา 
 
 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม/การด าเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
เงินรายได้ 

ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

 ผลผลิต 
เร่ิมต้น สิ้นสุด อุดหนุน ลงทุน ด าเนินงาน 

 กิจกรรมที่ 7 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
การบริการของศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
การพยาบาลผู้สูงอายุ ศูนย์วิจัย ศูนย์
การเรียนรู้ด้านสุขภาพผู้สูงอายุ 
ระยะที่ 1  
7.1 จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม
การบริการ ข้อมูลความรู้ในวันเปิดศูนย์
และทุก 3 เดือน รูปแบบคลิปวีดีโอ 
แผ่นพับเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ 
Website สถาบัน สถานีโทรทัศน์ NBT 
สถานีวิทยุประจ าท้องถิ่น เพจเฟสบุ๊ค 
เป็นต้น  
1) ค่าจัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ 
เอกสารสื่อความรู้ 8,000 บาท 
2) ค่าจัดท า/พิมพ์โปสเตอร์ 7,000 
บาท 
          รวม 15,000  
ระยะที่ 2 
7.2 เปิดศูนย์ความเป็นเลิศด้านการ
พยาบาลผู้สูงอายุ ศูนย์วิจัย ศูนย์การ
เรียนรู้ด้านสุขภาพผู้สูงอายุ (น าเสนอ
กิจกรรม การบริการในศูนย์/ ประชุม-
เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ เยี่ยมชม

  ต.ค.63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต.ค.63 
 

ก.ย.63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก.ย.63 
 
 
 
 
 

   ไตรมาสที่ 
2 จ านวน 
15,000
บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไตรมาสที่ 
4 จ านวน 
16,700 
บาท 

 

อ.อภิรดี 
เจริญนุกูล 
อ.ดร.กุลธิดา 
กุลประฑี
ปัญญา 
อ.ดร.พัชรี 
ใจการุณ 
อ.เพชรรัตน์ 
พิบาลวงศ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม/การด าเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
เงินรายได้ 

ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

 ผลผลิต 
เร่ิมต้น สิ้นสุด อุดหนุน ลงทุน ด าเนินงาน 

ศูนย์ฯ) 
1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 40 คน x 25 
บาท = 1,000 บาท  
2) ค่าสมนาคุณวิทยากร 600 บาท x 2 ชม. 
X3 คน 
= 3,600 บาท  
3) ค่าวัสดุ 40 คน x 70 บาท = 2,800 บาท  
             รวม 7,400 บาท 
  7.3 สรุปและน าเสนอผลลัพธ์การ
ด าเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านการ
พยาบาลผู้สูงอายุ ศูนย์วิจัย ศูนย์การ
เรียนรู้ด้านสุขภาพผู้สูงอายุ (น าเสนอ
กิจกรรม การบริการในศูนย์/ ประชุม-
เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ เยี่ยมชม
ศูนย์ฯ) 
1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 60 คน x 25 
บาท = 1,500 บาท  
2) ค่าสมนาคุณวิทยากร 600 บาท x 2 ชม. 
X3 คน 
= 3,600 บาท  
3) ค่าวัสดุ 60 คน x 70 บาท = 4,200 บาท  
              รวม 9,300 บาท 
 รวมท้ังสิ้น  31,700 บาท   

 
 
 

รวมทั้งสิ้น 51,950   
 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 

ล าดับที ่..37.. โครงการ.................พัฒนาคณุภาพชีวิต ภาวะสุขภาพจิตและความสามารถในการดูแลตนเองผู้สูงอายุในชุมชนพื้นที่บริการวิชาการแบบมีส่วนร่วม................................ รหัสโครงการ .......ป.14.......... 

ฝ่าย/กลุ่มงาน ......วิจัยและบริการวิชาการ....................... งาน ..............ศูนย์ความเป็นเลิศ....................... ผู้รับผิดชอบหลัก ...อ.บัณฑิตา  ภูอาษา...อ.กุลธิดา  กุลประฑีปัญญา...อ.ฉัตรสุดา  กานกายันต์..... 

ประเภทโครงการ  โครงการตามยุทธศาสตร์สบช ตอบตัวชี้วัดที่ .......................................................... 
 โครงการตามยุทธศาสตร์คณะ ตอบตัวชี้วัดที่ ...7.3.................................................. 
 โครงการตามยุทธศาสตร์วิทยาลัย  ตอบตัวชี้วัดที่ ......S21, P21, P22.................. 
 โครงการงานประจ าตามพันธกิจ................................................................ .............. 
 โครงการตามนโยบาย.................................................................... ......................... 

 การประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ สกอ. ระดับ..สถาบัน...องค์ประกอบท่ี.3..ตัวบ่งช้ีที.่..3.1 การบริการ
วิชาการแก่สังคม 
 การประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ สภาการพยาบาล  ตัวบ่งชี้ที่ .....18 การบริการวิชาการ.................... 
 

 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม/การด าเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
เงินรายได้ 

ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

ผลผลิต 
เร่ิมต้น สิ้นสุด อุดหนุน ลงทุน ด าเนินงาน 

1. เพ่ือน าผลงานวิจัยด้าน
คุณภาพชีวิต  ภาวะ
สุขภาพจิต และความสามารถ
ในการดูแลตนเองของ
ผู้สูงอายุลงสู่การปฏิบัติไปใช้
ประโยชน์จริงกับชุมชน 
2. เพ่ือพัฒนาผู้เชี่ยวชาญของ
บุคลากรประจ าศูนย์ความเป็น
เลิศ 
3. เพ่ือสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านการดูแลผู้สูงอายุ
กับพ้ืนที่บริการวิชาการ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดท าแผนร่วมกับพ้ืนที่บริการวิชาการ
ในการน าผลการวิจัยไปพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 25 บาท x 
2 มื้อ x 20 คน = 1,000 
ค่าอาหารกลางวัน 80 บาทx 20 คน  
= 1,600 
ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ = 2,000  
 
 
 
 
 
 

ระดับความส าเร็จของศูนย์
ความเป็นเลิศเป็นแหล่ง
เรียนรู้ด้านการพยาบาล
ผู้สูงอายุ 
 

ผู้น าท้องที่ 2 
คน 
ผู้น าท้องถิ่น 5
คน 
อสม. 5 คน 
จนท.รพ.สต. 
5 คน 
ผชช.ประจ า
ศูนย์ 3  คน 
 
 
 
 
 
 

ต.ค.63 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก.ย.64 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ไตรมาสที่ 
2 จ านวน 
4,600 
บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ.บัณฑิตา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ
แบบมีส่วนร่วม 
4 พลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม/การด าเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
เงินรายได้ 

ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

ผลผลิต 
เร่ิมต้น สิ้นสุด อุดหนุน ลงทุน ด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ 2 ออกแบบกิจกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน
พ้ืนที่บริการวิชาการ โดยต าบลเข้มแข็ง
ภาคีเครือข่าย 4 พลัง  
-จัดท าคู่มือโปรแกรมส่งเสริม
สุขภาพจิตผู้สูงอายุด้วยสร้างสุข 5 มิติ 
ค่าจัดท าคู่มือ = 20,000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต.ค.63 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก.ย.64 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไตรมาสที่ 
1 จ านวน 
5,000 
บาท 

 
ไตรมาสที่ 
2 จ านวน 
5,000 
บาท 

 
ไตรมาสที่ 
3 จ านวน 
5,000 
บาท 

 
ไตรมาสที่ 
4 จ านวน 
5,000 
บาท 

 
 
 
 

อ.บัณฑิตา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม/การด าเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
เงินรายได้ 

ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

ผลผลิต 
เร่ิมต้น สิ้นสุด อุดหนุน ลงทุน ด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ 3 ปฏิบัติการเยี่ยมเสริมพลัง
เคาะประตูบ้านผู้สูงอายุติดบ้านใน
ชุมชนแบบมีส่วนร่วม 4  พลัง 
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
50x25x2x4=10,000 
 - ค่าอาหารกลางวัน 

80x50x4=16,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้น าท้องที่ 2 
คน 
ผู้น าท้องถิ่น 5
คน 
อสม. 5 คน 
จนท.รพ.สต. 
5 คน 
ผชช.ประจ า
ศูนย์ 3  คน 
 

ต.ค.63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก.ย.64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไตรมาสที่ 
1 จ านวน 
6,500 
บาท 

 
ไตรมาสที่ 
2 จ านวน 
6,500 
บาท 

 
ไตรมาสที่ 
3 จ านวน 
6,500 
บาท 

 
ไตรมาสที่ 
4 จ านวน 
6,500 
บาท 

 
 
 
 

อ.บัณฑิตา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้สูงอายุติด
บ้านและ
ครอบครัว
ได้รับการเยี่ยม
เสริมพลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม/การด าเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
เงินรายได้ 

ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

ผลผลิต 
เร่ิมต้น สิ้นสุด อุดหนุน ลงทุน ด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ 4 ประเมินความ
ความส าเร็จแบบเสริมพลัง 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 25 บาท x 
2 มื้อ x 20 คน = 1,000 
ค่าอาหารกลางวัน 80 บาทx 20 คน  
= 1,600 
ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ = 2,000  
 

ต.ค.63 ก.ย. 64 ไตรมาสที่ 
4 จ านวน 
4.600
บาท 

 
 
 

 

อ.บัณฑิตา 

 
 
 
 
 
 
 

คู่มือการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ
แบบมีส่วนร่วม 
4 พลัง 

รวมทั้งสิ้น 55,200   
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ล าดับที ่..38.. โครงการ.......ยกระดับศูนย์ความเป็นเลิศด้วยการพัฒนาองค์ความรู้ศาสตร์ด้านผู้สูงอายุอย่างลึกซ้ึง..................................................................... รหัสโครงการ .......ป.15.......... 

ฝ่าย/กลุ่มงาน ......วิจัยและบริการวิชาการ....................... งาน ..............ศูนย์ความเป็นเลิศ....................... ผู้รับผิดชอบหลัก ...อ.ฉัตรสุดา กานต์กายันต์..อ.กุลธิดา   กุลประฑีปัญญา...อ.บัณฑิตา  ภูอาษา. 

ประเภทโครงการ  โครงการตามยุทธศาสตร์สบช ตอบตัวชี้วัดที่ ....7.1.................................................. 
 โครงการตามยุทธศาสตร์คณะ ตอบตัวชี้วัดที่ ....7.1................................................. 
 โครงการตามยุทธศาสตร์วิทยาลัย  ตอบตัวชี้วัดที่ ...S20, P20................................ 
 โครงการงานประจ าตามพันธกิจ................................................................ .............. 
 โครงการตามนโยบาย.................................................................... ......................... 

 การประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ สกอ. ระดับ..สถาบัน...องค์ประกอบท่ี.3..ตัวบ่งช้ีที.่..3.1การบริการ
วิชาการแก่สังคม 
 การประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ สภาการพยาบาล  ตัวบ่งชี้ที่ .....18 การบริการวิชาการ.................... 
 

 

วัตถุประสงค ์ กิจกรรม/การด าเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
เงินรายได้ 

ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

 ผลผลิต 
เร่ิมต้น สิ้นสุด อุดหนุน ลงทุน ด าเนินงาน 

1. เพื่อพัฒนา
ผู้เชี่ยวชาญประจ า
ศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านการพยาบาล
ผู้สูงอาย ุ
2. เพื่อน าองค์ความรู้
ศาสตร์การดูแล
ผู้สูงอายุมาพัฒนา
ศูนย์ความเป็นเลิศ 
3. เพื่อสร้างเครือข่าย
ศูนย์ต้นแบบด้านการ
ดูแลผูสู้งอาย ุ

 
 
 
 

กิจกรรมที่ 1 เรียนรู้แหล่ง Best  Practice 
- ศูนย์ความเป็นเลิศด้านผู้สูงอายุ วพบ.นนทบุรี  
- โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผูสู้งอายุ จังหวัดชลบุรี 
-โรงเรียนผู้สูงอายุนางรอง จ.บุรีรมัย ์
รายละเอียดงบประมาณ 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม25บาทx2มื้อx10คนx 4 วัน = 2,000 
ค่าอาหารกลางวันและอาหารเย็น 500 บาทx 10 คนx 4 วัน = 
16,000 
ค่าเช่าหมารถพร้อมน้ ามันเชื้อเพลงิ = 20,000  
ค่าวัสด-ุอุปกรณ ์= 5,000  
ค่าเบี้ยเลี้ยง     = 12,000 
ค่าสมนาคณุวิทยากร 600x3คนx4ชม =7,200 
ค่าตอบแทนสถานท่ีดูงาน 4,500  
ค่าที่พัก 3 คืน x900 บ. x 10 คน= 27,000 
(งบประมาณกิจกรรมนี้ อาจย้ายไปรวมกับ OD) 
 

ระดับความส าเร็จ
ของศูนย์ความเป็น
เลิศเป็นแหล่ง
เรียนรูด้้านการ
พยาบาลผู้สูงอาย ุ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาจารย์
ผู้เชี่ยวชาญ/
ด้านผูสู้งอาย ุ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ธ.ค.63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ไตรมาสที่ 1 
จ านวน 
93,700 
บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ.ฉัตรสดุา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- สังเคราะห์
ศาสตร์การดูแล
ผู้สูงอายุพัฒนา
ศูนย์ความเป็น
เลิศจ านวน 1 ชุด 
-มีเครือข่ายศูนย์
ต้นแบบด้านการ
ดูแลผูสู้งอาย ุ1 
เครือข่าย 
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วัตถุประสงค ์ กิจกรรม/การด าเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
เงินรายได้ 

ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

 ผลผลิต 
เร่ิมต้น สิ้นสุด อุดหนุน ลงทุน ด าเนินงาน 

1. เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้อาจารย์
ผ ลิ ต ผ ล ง า น วิ จั ย / 
นวัตกรรมตามเกณฑ์ 
มาตรฐานของศูนย์
ความ เป็นเลิศ 

 
 
 
 
 
 
 

1. เพื่อพัฒนาองค์
ความรูศ้าสตรด์้านการ
ดูแลผูสู้งอายุอ่างลึกซึ้ง 
รองรบัสังคมผูสู้งวัย 
2. เพื่อเป็นแหล่งอ้างอิง
น าเสนอผลงานวิจยั 
นวัตกรรมและวิชาการ
ด้านผู้สูงอาย ุ
3. เพื่อสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือด้านการ
ดูแลผู้สูงอายุ 

กิจกรรมที่ 2 ค่ายผลิตผลงานวิจัย นวัตกรรมด้านผูสู้งอาย ุ
1.บรรยายและแลกเปลี่ยน 
2.ส่งผลงานวิชาการเพื่อรับการวิพากษ์ 
3.ถอดบทเรียนการเรียนรู้ข้อวิพากษ์ผลงานวิชาการ 
4.ส่งผลงานวิชาการใหผู้้ทรงคณุวุฒิของกอง 
บรรณาธิการวารสารพิจารณา 
5.ส่งผลงานวิชาการใหผู้้ทรงคณุวุฒิของกองวารสารพิจารณา 
6.เพิ่มจ านวนผลงานวิชาการของสถาบันโดยใช้ระเบียบการลาเพื่อ
ผลิตผลงานวิชาการ 
(ใช้งบประมาณกับโครงการผลติและเผยแพรผ่ลงานวิจยั นวัตกรรม 
ผลงานวิชาการ บ้าน สปส. แบบมุง่เป้า ดาวกระจาย ปี 3 ของงานวิจัย
และผลผลิตทางวิชาการ) 
 
กิจกรรมที่ 3 ประชุมวิชาการประจ าปี :พัฒนาองค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุ
อย่างลึกซึ้ง 

อาจารย์ใน
วิทยาลัยผลิต
ผลงานวิชาการ
ด้านผูสู้งอายุ 
อย่างน้อยร้อยละ 
10 
 
 
 
 
 
 
 
ร้อยละของ
ความส าเร็จตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
ศูนย์ความเป็นเลิศ 

อาจารย์
วิทยาลัย

ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านผูสู้งอาย ุ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

พยาบาล
วิชาชีพ/

บุคลากรด้าน
สาธารณสุข 
และผู้ทีส่นใจ  

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

ใช้งบ
ร่วมกับ
งานวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบ
ลงทะเบียน 
จัดร่วมกับ

งาน
ฝึกอบรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระยะที่ 1 
ผลงานวิจัย/
นวัตกรรม อย่าง
น้อย 5 ผลงาน 
 
 
ระยะที ่2
ผลงานวิจัย/
นวัตกรรม อย่าง
น้อย 5 ผลงาน 
 
 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม
วิชาการและ
น าเสนอ
ผลงานวิจัย/ 
นวัตกรรม อย่าง
น้อย 100 คน 

รวมทั้งสิ้น 93,700   
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ล าดับที ่..39.. โครงการ.....................................พัฒนาศักยภาพศูนย์การเรียนรู้ด้านผู้สูงอายุ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์............................................................. รหัสโครงการ ........ย.32........ 

ฝ่าย/กลุ่มงาน ...............วิจัยและบริการวิชาการ............... งาน...............บริการวิชาการ................ 
ผู้รับผิดชอบหลัก อ.สอาด มุ่งสิน  อ.วิษณุ จันทร์สด อ.พรทิพย์ แก้วสิงห์  
                      อ.เพชรรัตน์ พิบาลวงศ์ 

ประเภทโครงการ  โครงการตามยุทธศาสตร์สบช ตอบตัวชี้วัดที่ ......7.1............................................... 
 โครงการตามยุทธศาสตร์คณะ ตอบตัวชี้วัดที่ .......7.1............................................. 
 โครงการตามยุทธศาสตร์วิทยาลัย  ตอบตัวชี้วัดที่ .....S20, P20…........................... 
 โครงการงานประจ าตามพันธกิจ................................................................ .............. 
 โครงการตามนโยบาย.................................................................... ......................... 

 การประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ สกอ. ระดับ..................... องค์ประกอบที.่....3....ตัวบ่งช้ีที.่...3......... 
 การประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ สภาการพยาบาล  ตัวบ่งชี้ที่ ....18....การบริการวิชาการแก่สังคม. 
 

 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม/การด าเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
เงินรายได้ 

ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

 ผลผลิต 
เร่ิมต้น สิ้นสุด อุดหนุน ลงทุน ด าเนินงาน 

1. เพ่ือพัฒนาศูนย์การ
เรียนรู้ด้านสุขภาพ
ผู้สูงอายุ 
2. เพ่ือเผยแพร่ความรู้
เรื่องการดูแลผู้สูงอายุ 
3.เพ่ือเป็นศูนย์เรียนรู้
ต้นแบบด้านการดูแล
ผู้สูงอายุ 
4.เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้มี
ความรู้เรื่องการดูแล
สุขภาพและสามารถ
น ามาดูแลตนเองได้ 
 

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านสุขภาพ
ผู้สูงอายุ 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการประเมินภาวะ
สุขภาพ การตรวจฟัน การตรวจหู การมองเห็น
และการตรวจต่าง ๆในผู้สูงอายุ 
- การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการดูแลผู้สูงอายุ
ด้านการป้องกันการหกล้มและการออกก าลังกาย
ชี่กง 
- การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการดูแลผู้สูงอายุ
ที่มีโรคเรื้อรัง 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 25 บาท x 2 มื้อ x 
50 คน x 4 ครั้ง = 10,000 บาท 
 

1. มีศูนย์ส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุ1
ศูนย ์
2. มีคู่มือการดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุ 2 
เรื่อง 
 

- สมาชิกของ
ศูนย์ส่งเสริม
สุขภาพ
ผู้สูงอายุ
วิทยาลัย
พยาบาล 
จ านวน 100-
200 คน 
- ผู้สูงอายุใน
จังหวัด
อุบลราชธานี 
จ านวน 100 -
200 คน 

ต.ค. 63 
 
 
 
 
 
 
 

 

ก.ย. 64     ไตรมาสที่ 
1 จ านวน 
61,600 
บาท 

 
ไตรมาสที่ 
1 จ านวน 
61,600 
บาท 

งานบริการ
วิชาการ 
-อ.วิษณุ 
จันทร์สด 
-อ.สอาด มุ่ง
สิน 
-อ.พรทิพย์ 
แก้วสิงห์ 
อ.เพชรรัตน์  
พิบาลวงศ์ 

พัฒนาศูนย์
การเรียนรู้ด้าน
สุขภาพ
ผู้สูงอายุให้เป็น
แหล่งเรียนรู้
ระดับชาติ 
ระดับอาเซียน 
และระดับ
นานาชาติ 
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วัตถุประสงค์ กิจกรรม/การด าเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
เงินรายได้ 

ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

 ผลผลิต 
เร่ิมต้น สิ้นสุด อุดหนุน ลงทุน ด าเนินงาน 

5.เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชน
ต้นแบบและสามารถ
น ามาพัฒนาศูนย์ได้ 
 
 
 
 

- ค่าอาหารกลางวัน 
80 บาท x 50 คน x 4 ครั้ง = 16,000 บาท 
- ค่าสมนาคุณวิทยากร 
600 บาท x 3 ชม. x 4 วัน =7,200 บาท 
- ค่าจัดพิมพ์คู่มือ 2 ชื่อเรื่องๆ 40,000 บาท x 2 
เรื่อง = 80,000 บาท 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ 10,000 บาท  
 

 

กิจกรรมที่ 2 การศึกษาดูงานพัฒนาศูนย์การ
เรียนรู้ต้นแบบด้านผู้สูงอายุ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 25 บาท x 2 มื้อ x 
50 คน x 3 วัน = 7,500 บาท 
- ค่าอาหารกลางวันและอาหารเย็น 

180 บาท x 50 คน x 3  = 27,000 บาท 
- ค่าเช่าเหมารถ 15,000 บาท x 3 วัน =45,000 
บาท 
- ค่าท่ีพัก 600 บาท x 50 คน x 2 คืน = 60,000 
บาท 
- ค่าสมนาคุณวิทยากร 600 บาท x 3 ชม. X 2 วัน 
= 3,600 บาท 
- ค่าของที่ระลึกสถานที่ดูงาน 1,500 x 2 ที่ = 
3,000 บาท 

- เพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้านวิชาการ
และศิลปวัฒนธรรม 
- เพ่ือน าความรู้จาก
การศึกษาดูงานมา
พัฒนางานของศูนย์ 

- สมาชิกของ
ศูนย์จ านวน 
50 คน 

ธ.ค. 63 ธ.ค. 63    ไตรมาสที่ 
1 จ านวน 
146,100

บาท 
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วัตถุประสงค์ กิจกรรม/การด าเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
เงินรายได้ 

ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

 ผลผลิต 
เร่ิมต้น สิ้นสุด อุดหนุน ลงทุน ด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ 3 พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านสุขภาพ
ผู้สูงอายุ 
(ปรับปรุงห้องศูนย์การเรียนรู้ 
- ท าป้ายชื่อห้อง  
- บอร์ดผังโครงสร้างการบริหาร 
- จัดท าฐานข้อมูลผู้สูงอายุ 
- การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเช่น การท าแมส การท ายานวด การ
ท ายาดมสมุนไพร 
ยางยืดเพื่อออกก าลังกาย) 
งบประมาณ 
1. ค่าท าป้ายชื่อห้อง 3,000 บาท 
2. ค่าท าบอร์ดผังโครงสร้าง 7,000 บาท 
3. ค่าจัดท าฐานข้อมูลผู้สูงอายุ และ เว็บไซต์ศูนย์
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 20,000 บาท 
4. ค่าวัสดุอุปกรณ์ 10,000 บาท 
 

1. เพ่ือพัฒนาศูนย์
การเรียนรู้ด้าน
ผู้สูงอายุ 

      ไตรมาสที่ 
3 จ านวน 
40,000
บาท 

  

กิจกรรมที่ 4 สืบสานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
งบประมาณ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 25 บาท x 2 มื้อ x 
100 คน x 2 ครั้ง = 10,000 บาท 
 

  ธ.ค. 63 
 
 

เม.ย. 64    ไตรมาสที่ 
2 จ านวน
18,000
บาท 
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วัตถุประสงค์ กิจกรรม/การด าเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
เงินรายได้ 

ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

 ผลผลิต 
เร่ิมต้น สิ้นสุด อุดหนุน ลงทุน ด าเนินงาน 

- ค่าอาหารกลางวัน 
80 บาท x 100 คน x 2 ครั้ง = 16,000 บาท 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ 10,000 บาท 
 

ไตรมาสที่ 
4 จ านวน 
18,000
บาท 

 
รวมทั้งสิ้น 345,300   

 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 

 

ล าดับที ่..40.. โครงการ พยาบาลห่วงใยใส่ใจสุขภาพ น าพาสุขภาพดีสู่วิถีชุมชน รหัสโครงการ ........ย.33....... 

ฝ่าย/กลุ่มงาน วิจัยและบริการวิชาการ งาน บริการวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบหลัก อ.สอาด มุ่งสิน  อ.วิษณุ จันทร์สด อ.พรทิพย์ แก้วสิงห์  
                      อ.เพชรรัตน์ พิบาลวงศ์ 

ประเภทโครงการ  โครงการตามยุทธศาสตร์สบช ตอบตัวชี้วัดที่ .......................................................... 
 โครงการตามยุทธศาสตร์คณะ ตอบตัวชี้วัดที่ ........7.3............................................. 
 โครงการตามยุทธศาสตร์วิทยาลัย  ตอบตัวชี้วัดที่ .....S21, P21, P22.................... 
 โครงการงานประจ าตามพันธกิจ................................................................ .............. 
 โครงการตามนโยบาย.................................................................... ......................... 

 การประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ สกอ. ระดับ..................... องค์ประกอบที.่.....3...ตัวบ่งช้ีที.่.............. 
 การประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ สภาการพยาบาล  ตัวบ่งชี้ที่ ......18......การบริการวิชาการ................... 
 

 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม/การด าเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
เงินรายได้ 

ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

หมายเหตุ 
(ผลผลิต/ผลที่
คาดว่าจะได้รับ) เร่ิมต้น สิ้นสุด อุดหนุน ลงทุน ด าเนินงาน 

1. เพื่อพัฒนาการจัดการ
ความรู้ของการบริการวิชาการ 
2. เพื่อเผยแพร่ความรู้ในการ
ให้บริการวิชาการ 
โดยให้ครอบคลุมทุกกลุ่มวัย 
3.เพื่อพัฒนางานบริการ
วิชาการทุกกลุ่มวัยโดยเน้น
การมีส่วนร่วมของชุมชนและ
ภาคีเครือข่าย 
4.เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ี
ปทุมวิทยากรได้รับการดูแล
ครอบคลมุทุกกลุ่มวัย 
 
 
 

กิจกรรมที่ 1 พยาบาลห่วงใยใส่ใจสุขภาพ น าพา
สุขภาพดสีู่วิถีชุมชน 
-การประเมินและส่งเสรมิพัฒนาการเด็ก 
-โภชนาการที่เหมาะสมทุกกลุม่วัย 
-การดูแลผู้สูงอายุท่ีมโีรคเรื้อรัง 
-การจัดการความเครียดและส่งเสริมสุขภาพจิต 
งบประมาณ 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่(25 บาท x 2 มื้อ x 
50 คน x 5 กลุ่ม ) 3ครั้ง =37,500 บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน 
80 บาท x 50 คน x 5 กลุ่ม x 3 ครั้ง =60,000 
บาท 
-ค่าวัสดุอุปกรณ์ 10,000 บาท 
รวม 107,500 บาท 

1.ทุกกลุ่มวิชาได้น า
ความรู้มาให้บริการ
วิชาการ 
2.ได้คู่มือการดูแลจากการ
บริการวิชาการ 2 เรื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ผู้สูงอายุในพ้ืนท่ี
ต าบลปทุมทีม่ีโรค
เรื้อรัง 50 คน 
-อสม.และผู้ดูแลใน
ต าบลปทุม 50  คน 
-เด็กอ้วนหรือมีปญัหา
ด้านโภชนาการ 
จ านวน 30 คน 
-นักเรียนช้ันป.4-ป.6 
จ านวน 50 คน 
-พระ/อุบาสก/
อุบาสิกา  20 คน 

ต.ค. 63 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ก.ย. 64  
 
 

  

  ไตรมาสที่ 1 
จ านวน 
26,875 
บาท 

 
ไตรมาสที่ 2 

จ านวน 
26,875 
บาท 

 
ไตรมาสที่ 3 

จ านวน 
26,875 
บาท 

 

งานบริการ
วิชาการ 
-อ.สอาด 
-อ.พรทิพย์ 
-อ.วิษณุ 
-อ.เพชรรัตน ์

1. มีแผนบริการ
วิชาการที่ชุมชน
มีส่วนร่วมและ
สอดคล้องกับ
ความต้องการ
ของชุมชน 
2. ชุมชนมีความ
เข้มแข็งในการ
ดูแลสุขภาพ 
อย่างต่อเนื่อง
และยั้งยืน 
3. เกิดความ
ร่วมมือของภาคี
เครือข่ายในการ
ดูแลสุขภาพ 
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วัตถุประสงค์ กิจกรรม/การด าเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
เงินรายได้ 

ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

หมายเหตุ 
(ผลผลิต/ผลที่
คาดว่าจะได้รับ) เร่ิมต้น สิ้นสุด อุดหนุน ลงทุน ด าเนินงาน 

 
 
 

ไตรมาสที่ 4 
จ านวน 
26,875 
บาท 

1. เพื่อส่งเสรมิและการจดัการ
ปัญหาสุขภาพจิต ส าหรับ
นักเรียนมัธยมกลุม่เป้าหมาย 
2. เพื่อส่งเสรมิสุขภาพและ
การจัดการปัญหาภาวะ
โภชนาการในกลุม่วัยเรียน
และวัยรุ่น 
3. เพื่อส่งเสรมิทักษะการจดั
กิจกรรมโครงการด้วยรูปแบบ 
PDCA ส าหรับนักศึกษา
พยาบาล 
4. เพื่อให้อาจารย์พยาบาลมี
การจัดการเรยีนการสอนผ่าน
โครงการบรูณาการการจัดการ
เรียนรายวิชาการพยาบาลจติ
เวชและสุขภาพจิต 
 

กิจกรรมที่ 2 การบูรณาการการจดัการเรียนการ
สอนกับการบริการวิชาการเพื่อแก้ไขปัญหา
โภชนาการ พัฒนาทักษะการจัดการปัญหา และ
ส่งเสริมสุขภาพจิตของเด็กวัยเรยีนและวัยรุ่น ณ 
โรงเรียนปทุมวิทยากร 
ระยะที่ 1  
1.กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และเข้าใจตนเอง 
2.กิจกรรมแบ่งกลุม่เข้าฐานเรียนรู ้
2.1 ฐานใน กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช 
ฐานท่ี 1:- การยอมรับตนเองและภาคภูมิใจใน
ตนเอง 
ฐานท่ี 2:- การจัดการสุขภาพจิต อารมณ์ ความ
วิตกกังวล และความเครียดในวัยรุน่ฐานที่ 3:- 
การสื่อสาร และการรู้เท่าทันสื่อ (Media 
literacy) เพื่อการสร้างสัมพันธภาพท่ีดี 
ฐานท่ี 4:- การรับรู้และปรับตัวด้านสุขภาพจิตใน
ยุคความปกติแบบใหม่ (New normal) 
2.2 ฐานในกลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน 
ฐานท่ี 1 :-การเข้าใจตนเอง 
ฐานที่ 2 :-อาหารที่เหมาะสมตามวัย 
ฐานท่ี 3 :-การออกก าลังกาย 

 
 
 
 
 
 
1. คะแนนความรู้ใน
หัวข้อทักษะชีวิตและการ
จัดการปญัหาสุขภาพจิต
ของนักเรียน คะแนน 
3.51 ข้ึนไป (คะแนนเต็ม 
5) 
2. คะแนนประเมินทักษะ
การจัดโครงการของ
นักศึกษา คะแนน 3.51 
ขึ้นไป (คะแนนเตม็ 5) 
3. มีรูปแบบการจดัการ
เรียนการสอนแบบบรูณา
การกับพันธกิจของ
วิทยาลัย 
4. คะแนนประโยชน์ที่

 
 
 
 
 
 
-คณาจารย์วิทยาลยั
พยาบาล จ านวน 23 
คน  
- นศ.พยาบาลศาสตร 
บัณฑิตชั้นปีที่ 3 รุ่นท่ี 
49 จ านวน 97 คน  
- นักเรียน โรงเรียน
ปทุมวิทยากร จ านวน 
120 คน   
- ครู-ผู้ดูแล โรงเรยีน
ปทุมวิทยากร จ านวน 
5 คน   
รวมท้ังสิ้น 245 คน 
 

 
 
 
 
 
 

19 - 25 
ต.ค. 63 
(1 วัน) 

 

 
 
 
 
 
 

19 - 25 
ต.ค. 63 
(1 วัน) 

 

    

 

 
 

ไตรมาสที่ 1 
จ านวน
37,410 
บาท 

 

 

 
 

 

กลุ่มวิชาการ
พยาบาลจติเวช/
นายเชาวลิต ศรี
เสรมิและกลุ่ม
วิชาการพยาบาล
อนามัยชุมชน/
น.ส.รตันา บุญ
พา 
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วัตถุประสงค์ กิจกรรม/การด าเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
เงินรายได้ 

ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

หมายเหตุ 
(ผลผลิต/ผลที่
คาดว่าจะได้รับ) เร่ิมต้น สิ้นสุด อุดหนุน ลงทุน ด าเนินงาน 

3.กิจกรรมสรุปและประเมินผล 
งบประมาณ คร้ังท่ี 1 
นักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ (125 คน x 25บาท 
x 2มื้อ) = 6,250 บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน 125 คน x 60 บาท x 1มื้อ = 
7,500 บาท 
นักศึกษา 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่(97 คน x 25บาท x 
2 มื้อ) = 4,850 บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน 
(97คน x 60บาท x 1มื้อ)=5,820 บาท 
ผู้ด าเนินการ 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่(23คน x 25บาท x 
2มื้อ) = 1,150 บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน 
23 คน x 80บาท x 1มื้อ = 1,840 บาท 
-ค่าวัสดุอุปกรณ ์10,000 บาท 
 

ได้รับจากโครงการและ
ความพึงพอใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรม คะแนน 
3.51 ข้ึนไป (คะแนนเต็ม 
5) 
 

ระยะที่ 2  
1.กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และเข้าใจตนเอง 
2.กิจกรรมแบ่งกลุม่เข้าฐานเรียนรู ้
ฐานท่ี 1:- การยอมรับตนเองและภาคภูมิใจใน
ตนเอง 
ฐานท่ี 2:- การจัดการสุขภาพจิต อารมณ์ ความ

 
1. คะแนนความรู้ใน
หัวข้อทักษะชีวิตและการ
จัดการปญัหาสุขภาพจิต
ของนักเรียน คะแนน 
3.51 ข้ึนไป (คะแนนเต็ม 

 
- อาจารย์สาขาวิชา
การพยาบาลจิตเวช
จ านวน 9 คน    
- นศ.พยาบาลศาสตร
บัณฑิตชั้นปีที่ 3 รุ่นท่ี

 
10 ธ.ค. 

63 
(1 วัน) 

 

 
10 ธ.ค.  

63 
(1 วัน) 

 

   
 

ไตรมาสที่ 1 
จ านวน 
23,000 
บาท 

 

กลุ่มวิชาการ
พยาบาลจติเวช/
นายเชาวลิต ศรี
เสรมิและกลุ่ม
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วัตถุประสงค์ กิจกรรม/การด าเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
เงินรายได้ 

ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

หมายเหตุ 
(ผลผลิต/ผลที่
คาดว่าจะได้รับ) เร่ิมต้น สิ้นสุด อุดหนุน ลงทุน ด าเนินงาน 

วิตกกังวล และความเครียดในวัยรุน่ 
ฐานท่ี 3:- การสื่อสาร และการรู้เท่าทันสื่อ 
(Media literacy) เพื่อการสร้างสมัพันธภาพที่ด ี
ฐานท่ี 4:- การรับรู้และปรับตัวด้านสุขภาพจิตใน
ยุคความปกติแบบใหม่ (New normal) 
3.กิจกรรมสรุปและประเมินผล 
งบประมาณ คร้ังท่ี 2 
นักเรียนและครผูู้เข้าร่วมกิจกรรม 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ (105 คน x 25บาท 
x 2 มื้อ) = 5,250 บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน 
105 คน x 60 บาท x 1 มื้อ = 6,300 บาท 
นักศึกษา 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ (48 คน x 25บาท x 
2 มื้อ) = 2,400 บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน 
(48 คน x 60 บาท x 1 มื้อ) = 2,880 บาท 
ผู้ด าเนินการ 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ (9คน x 25 บาท x 
2 มื้อ) = 450 บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน 
9คน x 80 บาท x1มื้อ = 720 บาท 
-ค่าวัสดุอุปกรณ์  5,000 บาท 
 
 

5) 
2. คะแนนประเมินทักษะ
การจัดโครงการของ
นักศึกษา คะแนน 3.51 
ขึ้นไป (คะแนนเตม็ 5) 
3. มีรูปแบบการจดัการ
เรียนการสอนแบบบรูณา
การกับพันธกิจของ
วิทยาลัย 
4. คะแนนประโยชน์ที่
ได้รับจากโครงการและ
ความพึงพอใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรม คะแนน 
3.51 ข้ึนไป (คะแนนเต็ม 
5) 
 

49 จ านวน 48 คน  
- นักเรียน โรงเรียน
ปทุมวิทยากรจ านวน 
100 คน  ครู-ผู้ดูแล 
โรงเรียน 
ปทุมวิทยากรจ านวน 
5 คน  
รวมท้ังสิ้น 162 คน 
 

วิชาการพยาบาล
อนามัยชุมชน/
น.ส.รตันา บุญ
พา 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 

 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม/การด าเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
เงินรายได้ 

ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

หมายเหตุ 
(ผลผลิต/ผลที่
คาดว่าจะได้รับ) เร่ิมต้น สิ้นสุด อุดหนุน ลงทุน ด าเนินงาน 

ระยะที่ 3 
1.กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และเข้าใจตนเอง 
2.กิจกรรมแบ่งกลุม่เข้าฐานเรียนรู ้
ฐานท่ี 1:- การยอมรับตนเองและภาคภูมิใจใน
ตนเอง 
ฐานท่ี 2:- การจัดการสุขภาพจิต อารมณ์ ความ
วิตกกังวล และความเครียดในวัยรุน่ 
ฐานท่ี 3:- การสื่อสาร และการรู้เท่าทันสื่อ 
(Media literacy) เพื่อการสร้างสมัพันธภาพที่ด ี
ฐานท่ี 4:- การรับรู้และปรับตัวด้านสุขภาพจิตใน
ยุคความปกติแบบใหม่ (New normal) 
3.กิจกรรมสรุปและประเมินผล 
งบประมาณ คร้ังท่ี 3 
นักเรียนและครผูู้เข้าร่วมกิจกรรม 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ (105 คน x 25บาท 
x 2 มื้อ) = 5,250 บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน 
105 คน x 60 บาท x 1 มื้อ = 6,300 บาท 
นักศึกษา 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ (51 คน x 25บาท x 
2 มื้อ) = 2,550 บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน 
(51 คน x 60 บาท x 1 มื้อ) = 3,060 บาท 
 
 

 
1. คะแนนความรู้ใน
หัวข้อทักษะชีวิตและการ
จัดการปญัหาสุขภาพจิต
ของนักเรียน คะแนน 
3.51 ข้ึนไป (คะแนนเต็ม 
5) 
2. คะแนนประเมินทักษะ
การจัดโครงการของ
นักศึกษา คะแนน 3.51 
ขึ้นไป (คะแนนเตม็ 5) 
3. มีรูปแบบการจดัการ
เรียนการสอนแบบบรูณา
การกับพันธกิจของ
วิทยาลัย 
4. คะแนนประโยชน์ที่
ได้รับจากโครงการและ
ความพึงพอใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรม คะแนน 
3.51 ข้ึนไป (คะแนนเต็ม 
5 

 
นศ.พยาบาลศาสตร
บัณฑิตชั้นปีที่3 รุ่นท่ี
49 จ านวน 51 คน   
อาจารยส์าขาวิชาการ
พยาบาลจติเวชจ านวน 
9 คน   นักเรียน 
โรงเรียนปทุมวิทยากร 
จ านวน 100 คน   
คร-ูผู้ดูแล โรงเรียน 
ปทุมวิทยากรจ านวน 
5 คน 
รวมท้ังสิ้น 165 คน 
 
 
 

 
17 ธ.ค. 

63 
(1 วัน) 

 

 
17 ธ.ค.  

63 
(1 วัน) 

 

   
 

ไตรมาสที่ 1 
จ านวน
23,330 
บาท 

 

กลุ่มวิชาการ
พยาบาลจติเวช/
นายเชาวลิต ศรี
เสรมิและกลุ่ม
วิชาการพยาบาล
อนามัยชุมชน/
น.ส.รตันา บุญ
พา 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 

 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม/การด าเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
เงินรายได้ 

ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

หมายเหตุ 
(ผลผลิต/ผลที่
คาดว่าจะได้รับ) เร่ิมต้น สิ้นสุด อุดหนุน ลงทุน ด าเนินงาน 

ผู้ด าเนินการ 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ (9 คน x 25บาท x 
2 มื้อ) = 450 บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน 
9 คน x 80 บาท x 1 มื้อ = 720 บาท 
-ค่าวัสดุอุปกรณ์  5,000 บาท 

รวมทั้งสิ้น 191,240   

 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 

ล าดับที ่..41.. โครงการ ...................พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขเพื่อตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพของชุมชน...(ตามยุทธศาสตร์)......................  รหัสโครงการ .........ย.35........ 

ฝ่าย/กลุ่มงาน ...........วิจัยและบริการวิชาการ..................................... งาน .....ฝึกอบรม...................................................... ผู้รับผิดชอบหลัก .......งานฝึกอบรม...................................................................................................  

ประเภทโครงการ  โครงการตามยุทธศาสตร์สบช ตอบตัวชี้วัดที่ .....7.1, 7.2, 8.1, 8.2, 8.3................. 
 โครงการตามยุทธศาสตร์คณะ ตอบตัวชี้วัดที่ ......7.1, 7.2...................................... 
 โครงการตามยุทธศาสตร์วิทยาลัย  ตอบตัวชี้วัดที่ .... S22, S23, S25, S26, P23, 
P24,  P25. 
 โครงการงานประจ าตามพันธกิจ................................................................ .............. 
 โครงการตามนโยบาย.................................................................... ......................... 

 การประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ สกอ. ระดับ..................... องค์ประกอบที.่..........ตัวบ่งช้ีที.่.............. 
 การประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ สภาการพยาบาล  ตัวบ่งชี้ที่ ............................................................ 
 

 

วัตถุประสงค ์ กิจกรรม/การด าเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
เงินรายได้ 

ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

ผลผลิต 
เร่ิมต้น สิ้นสุด อุดหนุน ลงทุน ด าเนินงาน 

-เพื่อพัฒนาสมรรถนะ
พยาบาลในการดูแล
ผู้ปุวยวิกฤตในด้านต่าง 
ๆ  
-เพื่อเป็นการบริการ
วิชาการส าหรับศิษย์เก่า
วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี  สรรพสิทธิ
ประสงค์  
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 1 การอบรมหลักสตูรการพยาบาลเฉพาะ
ทางสาขาการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาล
ผู้ปุวย (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)  รุ่นที่ 7  
งบประมาณด าเนินงาน  
-ค่าลงทะเบียน คนละ 45,000 บาท  
จ านวน 50 คน เป็นเงิน 2,250,000 บาท   
 

- ความพึงพอใจของผู้รับการ
พัฒนาในระดับดีขึ้นไป  
- จ านวนผู้เข้าอบรม 
- การประเมินผลรายวิชา
ทฤษฎีและปฏิบตั ิ
-ประเมินสมรรถนะของ
บุคลากรทีผ่่านการพัฒนา
ระยะหลังการอบรม 3-6 
เดือนอยู่ในระดับดี  
 
 
 
 
 
 
 

-พยาบาล
วิชาชีพท่ีมี
คุณสมบัติตามที่
หลักสตูรก าหนด 

ก.ค. 64 
 

ก.ย. 64    ไตรมาสที ่
4 คิด 70% 

จ านวน 
1,575,000 

บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งาน
ฝึกอบรม 

-ค่าเฉลี่ย ≥ 4.50  
-รุ่นละ 50 คน  
-ผลการประเมินอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 

วัตถุประสงค ์ กิจกรรม/การด าเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
เงินรายได้ 

ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

ผลผลิต 
เร่ิมต้น สิ้นสุด อุดหนุน ลงทุน ด าเนินงาน 

- เพื่อพัฒนาสมรรถนะ
พยาบาลวิชาชีพด้าน
การพยาบาลเฉพาะทาง
ในการดูแลผู้ปุวยระดับ              
ปฐมภูม ิ
- เพื่อเป็นการบริการ
วิชาการส าหรับศิษย์เก่า
วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี  สรรพสิทธิ
ประสงค์  
 
 

กิจกรรมที่ 2 การอบรมหลักสตูรการพยาบาลเฉพาะ
ทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบตัิครอบครัว (ต่อเนื่อง)  
รุ่นที่ 5 
งบประมาณด าเนินงาน  
- งบสนับสนุนจากส านักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูม ิ
จ านวน 1,200,000 บาท  

- ความพึงพอใจของผู้รับการ
พัฒนาในระดับดีขึ้นไป  
- จ านวนผู้เข้าอบรม 
- การประเมินผลรายวิชา
ทฤษฎีและปฏิบตั ิ
- ประเมินสมรรถนะของ
บุคลากรทีผ่่านการพัฒนา
ระยะหลังการอบรม 3-6 
เดือนอยู่ในระดับด ี

- พยาบาล
วิชาชีพท่ีมี
คุณสมบัติตามที่
หลักสตูรก าหนด 

ก.พ. 64 มี.ค. 64    ไตรมาสที ่
2 

คิด 70% 
จ านวน 

840,000 
บาท 

งาน
ฝึกอบรม 

- ค่าเฉลี่ย ≥ 4.50  
- รุ่นละ 50 คน  
- ผลการประเมินอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป 

- เพื่อพัฒนาสมรรถนะ
พยาบาลวิชาชีพด้าน
การพยาบาลเฉพาะทาง
ในการดูแลผู้ปุวยระดับ              
ปฐมภูม ิ
- เพื่อเป็นการบริการ
วิชาการส าหรับศิษย์เก่า
วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี  สรรพสิทธิ
ประสงค์  
 
 
 

กิจกรรมที่ 3 การอบรมหลักสตูรการพยาบาลเฉพาะ
ทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบตัิครอบครัว (5 เดือน)  
รุ่นที่ 2 
งบประมาณด าเนินงาน  
- ค่าลงทะเบียน คนละ 50,000 บาท  
จ านวน 40 คน เป็นเงิน 2,000,000 บาท   

- ความพึงพอใจของผู้รับการ
พัฒนาในระดับดีขึ้นไป  
- จ านวนผู้เข้าอบรม 
- การประเมินผลรายวิชา
ทฤษฎีและปฏิบตั ิ
- ประเมินสมรรถนะของ
บุคลากรทีผ่่านการพัฒนา
ระยะหลังการอบรม 3 - 6 
เดือนอยู่ในระดับด ี
 
 
 
 
 
 

- พยาบาล
วิชาชีพท่ีมี
คุณสมบัติตามที่
หลักสตูรก าหนด 

ก.พ. 64 มิ.ย. 64    ไตรมาสที่ 
3 คิด 70% 

จ านวน 
1,400,000 

บาท 

งาน
ฝึกอบรม 

- ค่าเฉลี่ย ≥ 4.50  
- รุ่นละ 50 คน  
- ผลการประเมินอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 

วัตถุประสงค ์ กิจกรรม/การด าเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
เงินรายได้ 

ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

ผลผลิต 
เร่ิมต้น สิ้นสุด อุดหนุน ลงทุน ด าเนินงาน 

- เพื่อพัฒนาสมรรถนะ
พยาบาลวิชาชีพด้าน
การพยาบาลเฉพาะทาง
ในการดูแลผู้ปุวย
ประคับประคอง  
  
 
 
 

กิจกรรมที่ 4 การอบรมหลักสตูรการพยาบาลเฉพาะ
ทาง (หลังปริญญาตรี) ด้านการพยาบาลผู้ปุวยแบบ
ประคับประคอง  รุ่นที่ 4    
งบประมาณด าเนินงาน (ร่วมกับสมาคมวิทยาลัยฯ) 
- ค่าลงทะเบียน คนละ 40,000 บาท  
จ านวน 50 คน เป็นเงิน 2,000,000 บาท   

- ความพึงพอใจของผู้รับการ
พัฒนาในระดับดีขึ้นไป  
- จ านวนผู้เข้าอบรม 
- การประเมินผลรายวิชา
ทฤษฎีและปฏิบตั ิ
- ประเมินสมรรถนะของ
บุคลากรทีผ่่านการพัฒนา
ระยะหลังการอบรม 3-6 
เดือนอยู่ในระดับดี  
 
 
 
 

- พยาบาล
วิชาชีพท่ีมี
คุณสมบัติตามที่
หลักสตูรก าหนด 

ต.ค.63 ก.ย.64     งาน
ฝึกอบรม 

- ค่าเฉลี่ย ≥ 4.50  
- รุ่นละ 50 คน  
- ผลการประเมินอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป 

- เพื่อพัฒนาสมรรถนะ
พยาบาลวิชาชีพด้าน
การพยาบาลเฉพาะทาง
ในการดูแลผู้ปุวยมะเร็ง 
  
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 5 การอบรมหลักสตูรการพยาบาลเฉพาะ
ทางสาขาการพยาบาลผู้ปุวยมะเรง็ รุ่นท่ี 3 
งบประมาณด าเนินงาน (ร่วมกับสมาคมวิทยาลัยฯ) 
- ค่าลงทะเบียน คนละ 40,000 บาท  
จ านวน 50 คน เป็นเงิน 2,000,000 บาท   
 
 
 

- ความพึงพอใจของผู้รับการ
พัฒนาในระดับดีขึ้นไป  
- จ านวนผู้เข้าอบรม 
- การประเมินผลรายวิชา
ทฤษฎีและปฏิบตั ิ
- ประเมินสมรรถนะของ
บุคลากรทีผ่่านการพัฒนา
ระยะหลังการอบรม 3 - 6 
เดือนอยู่ในระดับด ี
 
 
 
 
 

- พยาบาล
วิชาชีพท่ีมี
คุณสมบัติตามที่
หลักสตูรก าหนด 

ต.ค. 63 ก.ย. 64     งาน
ฝึกอบรม 

- ค่าเฉลี่ย ≥ 4.50  
- รุ่นละ 50 คน  
- ผลการประเมินอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป 
ค่าเฉลี่ย ≥ 4.50  
 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 

วัตถุประสงค ์ กิจกรรม/การด าเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
เงินรายได้ 

ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

ผลผลิต 
เร่ิมต้น สิ้นสุด อุดหนุน ลงทุน ด าเนินงาน 

- เพื่อฟ้ืนฟูความรู้
ผู้จัดการการดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาว  

กิจกรรมที่  6 การฟื้นฟูความรู้ส าหรับ ผู้จัดการการ
ดูแลผูสู้งอายุระยะยาว  
งบประมาณด าเนินงาน งบจากศูนย์อนามัยที่ 10 

- เพื่อฟ้ืนฟูความรู้ผู้จัดการการ
ดูแลผูสู้งอายุระยะยาว  

- บุคลากร
สาธารณสุขท่ี
ผ่านการอบรม
หลักสตูร
ผู้จัดการการ
ดูแลผูสู้งอายุ
ระยะยาว  

ต.ค.63 ธ.ค.63     งาน
ฝึกอบรม 

- จ านวนคน 150 คน  
- ผลการประเมินอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป 
- เป็นโครงการความ
ร่วมมือระหว่าง 
วพบ.สปส. ร่วมกับศูนย์
อนามัยที่ 10 
อุบลราชธานี  

รวมทั้งสิ้น 3,815,000   
 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 

ล าดับที ่..42.. โครงการ ...................พัฒนาสมรรถนะบุคลากรสาธารณสุขเพื่อตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพของชุมชน...(ตามงานประจ า).................................  รหัสโครงการ ........ป.16......... 

ฝ่าย/กลุ่มงาน ...........วิจัยและบริการวิชาการ..................................... งาน .....ฝึกอบรม...................................................... 
ผู้รับผิดชอบหลัก .......งานฝึกอบรม
...................................................................................................  

ประเภทโครงการ  โครงการตามยุทธศาสตร์สบช ตอบตัวชี้วัดที่ ....7.1, 7.1, 8.1, 8.2, 8.3, 9.1, 9.2... 
 โครงการตามยุทธศาสตร์คณะ ตอบตัวชี้วัดที่ .....7.1, 7.2….................................... 
 โครงการตามยุทธศาสตร์วิทยาลัย  ตอบตัวชี้วัดที่ ... S22, S23, S25, S26, P23, 
P24,  P25 
 โครงการงานประจ าตามพันธกิจ................................................................ .............. 
 โครงการตามนโยบาย.................................................................... ......................... 

 การประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ สกอ. ระดับ..................... องค์ประกอบที.่..........ตัวบ่งช้ีที.่.............. 
 การประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ สภาการพยาบาล  ตัวบ่งชี้ที่ ............................................................ 
 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม/การด าเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
เงินรายได้ 

ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

ผลผลิต 
เร่ิมต้น สิ้นสุด อุดหนุน ลงทุน ด าเนินงาน 

- เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
สาธารณสุขท่ีปฏิบัติงานด้านการ
พยาบาลเวชปฏิบตัิ  
 
 

กิจกรรมที่ 1 การประชุมวิชาการประจ าปี 2564 
เรื่อง พยาบาลเวชปฏิบตัิกับการดแูลผูสู้งอายุ   
งบประมาณด าเนินงาน (ร่วมกับสมาคม
วิทยาลัยฯ) 
- ค่าลงทะเบียน คนละ 2,500 บาท  
จ านวน 100 คน เป็นเงิน 250,000 บาท  

- ความพึงพอใจของผู้รับการ
พัฒนาในระดับดีขึ้นไป  
- จ านวนผู้เข้าอบรม 

- บุคลากร
สาธารณสุขหรือ
ผู้สนใจ 

21 เม.ย.
64 
 

23 เม.ย.
64 
 

    งานฝึกอบรม 
 

- ค่าเฉลี่ย ≥ 
4.50  
-รุ่นละ 100 
คน 

- เพื่อพัฒนาสมรรถนะศักยภาพ
ของผู้บริหารการสาธารณสุข
ระดับกลางด้านร่างกาย จิตใจ 
และความรู้ด้านการบรหิาร 
 

กิจกรรมที่ 2 หลักสตูรผู้บริหารการสาธารณสุข
ระดับกลาง รุ่นท่ี 34  
งบประมาณด าเนินงาน  
  - ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากวิทยาลัยนัก
บริหารการสาธารณสุข คนละ 30,000 บาท  
จ านวน 50 คน เป็นเงิน 1,500,000 บาท   

- ความพึงพอใจของผู้รับการ
พัฒนาในระดับดีขึ้นไป  
- จ านวนผู้เข้าอบรม 
- การประเมินผลหลักสูตร
เป็นไปตามที่หลักสูตรก าหนด 

- บุคลากร
สาธารณสุขท่ีมี
คุณสมบัติตามที่
หลักสตูรก าหนด 

มิ.ย. 64 ก.ค. 64    ไตรมาสที ่4  
คิด 70% 
จ านวน 

1,050,000 
บาท 

งานฝึกอบรม - ค่าเฉลี่ย ≥ 
4.50  
- รุ่นละ 50 
คน  
- ผลการ
ประเมินอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป 

รวมทั้งสิ้น 1,050,000   
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ล าดับที ่..43.. โครงการ ...................พัฒนาวิชาการด้านสุขภาพของบุคลากรสาธารณสุขเพื่อตอบสนองความต้องการของภาคีเครือข่าย...............................................  รหัสโครงการ .........ป.17........ 

ฝ่าย/กลุ่มงาน ...........วิจัยและบริการวิชาการ..................................... งาน .....ฝึกอบรม...................................................... ผู้รับผิดชอบหลัก .......งานฝึกอบรม...................................................................................................  

ประเภทโครงการ  โครงการตามยุทธศาสตร์สบช ตอบตัวชี้วัดที่ .....7.1, 7.2, 8.1, 8.2, 8.3, 9.1, 9.2.. 
 โครงการตามยุทธศาสตร์คณะ ตอบตัวชี้วัดที่ ........7.1, 7.2................................... 
 โครงการตามยุทธศาสตร์วิทยาลัย  ตอบตัวชี้วัดที่ ... S22, S23, S25, S26, P23, 
P24,  P25 
 โครงการงานประจ าตามพันธกิจ................................................................ .............. 
 โครงการตามนโยบาย.................................................................... ......................... 

 การประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ สกอ. ระดับ..................... องค์ประกอบที.่..........ตัวบ่งช้ีที.่.............. 
 การประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ สภาการพยาบาล  ตัวบ่งชี้ที่ ............................................................ 
 

 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม/การด าเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
เงินรายได้ 

ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

ผลผลิต 
เร่ิมต้น สิ้นสุด อุดหนุน ลงทุน ด าเนินงาน 

- เพื่อพัฒนาสมรรถนะขา้ราชการ
พลเรือนบรรจุใหม่ ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ระเบียบวินัย 
บุคลิกภาพ และการเป็น
ข้าราชการที่ดีในพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ัว   
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 1 การอบรมข้าราชการพลเรือน
บรรจุใหม่ “หลักสตูรการเป็นข้าราชการที่ดี” 
ประจ าปี 2564 
- อบรมผ่านระบบออนไลน์ จ านวน 3 รุ่น 
รุ่นที่ 1 
รุ่นที่ 2 
รุ่นที่ 3 
งบประมาณด าเนินงาน (ร่วมกับสมาคม
วิทยาลัยฯ) 
- ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากเขตสุขภาพ
ที่ 10 เป็นค่าลงทะเบียน คนละ 2,000 บาท  
จ านวน 2,000 คน เป็นเงิน 4,000,000 บาท 
   
 

- ความพึงพอใจของผู้รับการ
พัฒนาในระดับดีขึ้นไป  
- ผู้รับการพัฒนามคีวามรูห้ลัง
การอบรมเพิ่มขึ้น 
-จ านวนผู้เข้าอบรม 
 
  

- บุคลากร
สาธารณสุขท่ี
ได้รับการบรรจุ
ข้าราชการพล
เรือน 

ต.ค. 63 ก.ย. 64     งานฝึกอบรม 
(ความร่วมมือ
ระหว่าง 
วพบ.สปส. 
สมาคมศิษย์
เก่า 
วพบ.สปส. 
และเขต
สุขภาพท่ี 10 

- ความพึงพอใจ
ของผู้รับการ
พัฒนา ค่าเฉลี่ย 
≥ 4.50  
- มีความรู้หลัง
การอบรมเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 90 ข้ึนไป 
- จ านวนผู้เข้า
อบรมเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10 
 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 

 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม/การด าเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
เงินรายได้ 

ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

ผลผลิต 
เร่ิมต้น สิ้นสุด อุดหนุน ลงทุน ด าเนินงาน 

- เพื่อการพัฒนาสมรรถนะ
พยาบาลในการดูแลผู้ป่วยแบบ
ประคับประคอง 

กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาสมรรถนะพยาบาล
ในการผู้ป่วยแบบประคับประคอง  
- ระยะเวลาการอบรม 3 วัน  
- รูปแบบการอบรม บรรยาย/อภปิราย 
งบประมาณด าเนินงาน (ร่วมกับสมาคม
วิทยาลัยฯ) 
- ค่าลงทะเบียน คนละ 3,000 บาท  
จ านวน 150 คน เป็นเงิน 450,000 บาท   

- ความพึงพอใจของผู้รับการ
พัฒนาในระดับดีขึ้นไป  
- จ านวนผู้เข้าอบรม 
  
 
 
 
 
 
 
 

- พยาบาล
วิชาชีพตาม
โควต้าราย
จังหวัดของเขต
สุขภาพท่ี 10  
- พยาบาล
วิชาชีพผู้สนใจ
ทั่วไป  

ต.ค.63 ก.ย.64     งานฝึกอบรม - ความพึงพอใจ
ของผู้รับการ
พัฒนา ค่าเฉลี่ย 
≥ 4.50  
- มีความรู้หลัง
การอบรมเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 90 ข้ึนไป 
- จ านวนผู้เข้า
อบรมเป็นไปตาม
ก าหนด  

- เพื่อการพัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากรสาธารณสุขในการดูแล
ผู้ป่วยฉุกเฉินและการจัดการทาง
การแพทย์ขณะเคลื่อนยา้ยเพื่อ
การส่งต่อสถานพยาบาลต่าง ๆ  
 

กิจกรรมที่ 3 การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉนิและการ
จัดการทางการแพทย์ขณะเคลื่อนย้ายเพื่อ
การส่งต่อสถานพยาบาลต่าง ๆ  
- ระยะเวลาการอบรม 3 วัน  
- รูปแบบการอบรม บรรยาย/อภปิราย/ฝึก
ปฏิบัต ิ
งบประมาณด าเนินงาน (ร่วมกับสมาคม
วิทยาลัยฯ) 
- ค่าลงทะเบียน คนละ 3,000 บาท  
จ านวน 100 คน เป็นเงิน 300,000 บาท   

- ความพึงพอใจของผู้รับการ
พัฒนาในระดับดีขึ้นไป  
- ผู้รับการพัฒนามคีวามรูห้ลัง
การอบรมเพิ่มขึ้น 
- จ านวนผู้เข้าอบรม 
  
 
 
 
 

- บุคลากร
สาธารณสุขหรือ
ผู้สนใจ  

ต.ค.63 ก.ย.64     งานฝึกอบรม - ความพึงพอใจ
ของผู้รับการ
พัฒนา ค่าเฉลี่ย 
≥ 4.50  
- มีความรู้หลัง
การอบรมเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 90 ข้ึนไป 
- จ านวนผู้เข้า
อบรมเป็นไปตาม
ก าหนด  
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ประเภทโครงการ  โครงการตามยุทธศาสตร์สบช ตอบตัวชี้วัดที่ .......................................................... 
 โครงการตามยุทธศาสตร์คณะ ตอบตัวชี้วัดที่ .......................................................... 
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วัตถุประสงค์ กิจกรรม/การด าเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
เงินรายได้ 

ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

ผลผลิต 
เร่ิมต้น สิ้นสุด อุดหนุน ลงทุน ด าเนินงาน 

1 . เ พื่ อ เ ข้ า รั บ ก ารประ เ มิ นคุณภาพ
วารสารวิชาการจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิง
วารสารไทย TCI และเข้าสู่ฐาน TCI 1 
2.เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการและวิจัยของ
บุคลากรและนักศึกษาในวิทยาลัยฯ และ
หน่วยงานจากภายนอกในรูปแบบออนไลน์ 
3.เพื่อสนับสนุนการน าผลงานวิชาการและ
วิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
4.เพื่อสร้างเครือข่ายการเผยแพร่ผลงาน
วิชาการและวิจัย ระหว่างวิทยาลัยฯ กับ
หน่วยงานภายนอกท้ังภาครัฐและเอกชน 
5.เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการ
บริหารจดัการงานรวารสารในระบบ TCI 

กิจกรรมที่ 1: จัดท าต้นฉบับและ
เผยแพร่ผลงานผ่านระบบออนไลน์
และรูปเล่ม 
1) ค่าเช่าพ้ืนท่ีบริการจดัการข้อมลู

วารสารออนไลน์ ของระบบ 
ThaiJo = 10,700.- บาท 

2) ค่าวัสดุและอุปกรณ์ = 5,000 
บาท 

3) ค่าจัดท ารูปเล่มวารสาร (500 
เล่ม ต่อ 1 ฉบับ) 50,000 บาท 
x 3 ฉบับ = 150,000.- บาท 

รวม = 165,700.- บาท 
 

-จ านวนวารสาร 3 ฉบับ 
-จ านวนหน่วยงานท่ีเผยแพร่
 100 หน่วยงาน 
 

-ออนไลน์ทุกๆ 4 
เดือน  
 
-วิทยาลัย
พยาบาลใน
สังกัด สบช. / 
โรงพยาบาล / 
มหาวิทยาลยั ฯ 
และหน่วยงาน
อื่นๆ 
 

ต.ค. 63 
 

ก.ย. 64 
 

   ไตรมาสที่ 1 
จ านวน 

41,425 บาท 

ไตรมาสที่ 2 
จ านวน 

41,425 บาท 

ไตรมาสที่ 3 
จ านวน 

41,425 บาท 

ไตรมาสที่ 4 
จ านวน 

41,425 บาท 

อ.ดร.พัชรี ใจ
การุณ 
 

-วารสารเลม่และ
ออนไลน์ จ านวน 
3 ฉบับ/ปี 
-วิทยาลัย
พยาบาลในสังกัด 
สบช. / 
โรงพยาบาล / 
มหาวิทยาลยั ฯ 
และหน่วยงาน
อื่นๆ 
 

รวมทั้งสิ้น 165,700   
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พันธกิจที่ 4 ท านุบ ารุง ศลิปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาไทย 
 
 
 
 
 

 



พันธกิจที่ 4 ท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรมและภมูิปัญญาไทย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4. การท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยด้านสุขภาพ 
แผนงานที่ 7 ส่งเสริมการท านุบ ารุง เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทยและพหุวัฒนธรรมด้านสุขภาพ 
  วัตถุประสงค์ของแผนงาน: 
  1. เพ่ือส่งเสริมการท านุบ ารุง ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและพหุวัฒนธรรมด้านสุขภาพ 
  2. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วมในการท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทยและพหุวัฒนธรรมด้านสุขภาพ 
  ตัวช้ีวัดแผนงาน : 
   P27 ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมท านุบ ารุง อนุรักษ์ สืบสาน และเผยแพร่วัฒนธรรม (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ล าดับที่ รหัส
งบประมาณ

(บาท)
งบรายได้
(บาท)

งบ
ด าเนินงาน

งบสนับสนุน
จากภายนอก

รวมทั้งหมด ผู้รับผิดชอบ

1 ย.37 องค์กรแห่งการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 169,700
งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
องค์กรคุณธรรมและกจิการ

พิเศษ (อ. อรุณศรี)

กจิกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ือง อนุรักษ์การท าเทียนพรรษา 50,400

102,800

16,500

0

0

0

วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสทิธิประสงค์

แผนปฏิบตังิานประจ าปแีละแผนการจดัสรรงบประมาณรายโครงการแยกตามพันธกิจ  ประจ าปงีบประมาณ 2564

พันธกิจด้านท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม

กจิกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมวิถี
ชีวิตชาวอสีาน ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารกาญจนาภิเษก

กจิกรรมที่ 3 กจิกรรมอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมของชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริยแ์ละท้องถิ่น

กจิกรรมที่ 4 ประเพณีวัฒนธรรมการแต่งกายของบุคลากรวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

กจิกรรมที่ 5 ฟ้าขาวคืนรัง ยนิดีต้อนรับน้องใหม่ รุ่นที่ 51

กจิกรรมที่ 6 ฟ้าขาวคืนรัง แสดงความยนิดีกบัพี่บัณฑิตใหม่



ล าดับที่ รหัส
งบประมาณ

(บาท)
งบรายได้
(บาท)

งบ
ด าเนินงาน

งบสนับสนุน
จากภายนอก

รวมทั้งหมด ผู้รับผิดชอบ

2 ป.18 0
งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
องค์กรคุณธรรมและกจิการ

พิเศษ (อ. อรุณศรี)

กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์
 ฝ่ายวิชาการ

3 ป.19 59,000 59,000
กจิการนักศึกษาและศิษยเ์กา่

สัมพันธ์

4 ย.38 28,445 28,445
กจิการนักศึกษาและศิษยเ์กา่
สัมพันธ์ (อ. ส าเร็จ เทียนทอง)

257,145 0 0 257,145รวม

โครงการบูรณาการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมกับการเรียนการสอน

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักศึกษาด้านคุณธรรมจริยธรรม
เพื่อธ ารงรักษาวิชาชีพพยาบาล

กจิกรรมที่ 1 ร าลึกถงึคุณครูใหญ่

กจิกรรมที่ 2 ภูมิปัญญาท้องถิ่นดูแลสตรีในระยะต้ังครรภ์ ระยะคลอด
และระยะหลังคลอด

โครงการพัฒนานักศึกษาด้านทักษะดนตรีพื้นบ้าน
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ล าดับที่ ..45.. โครงการ....องค์กรแห่งการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รหัสโครงการ ........ย.37....... 

ฝ่าย/กลุ่มงาน ...................บริหาร................................................... 
งาน ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม องค์กรคุณธรรมและ
กิจการพิเศษ 

ผู้รับผิดชอบหลัก งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม องค์กรคุณธรรมและกิจการพิเศษ 

ประเภทโครงการ  โครงการตามยุทธศาสตร์ สบช ตอบตัวชี้วัดที่ ............................................................ 
 โครงการตามยุทธศาสตร์คณะ ตอบตัวชี้วัดที่ ...........5................................................ 
 โครงการตามยุทธศาสตร์วิทยาลัย ตอบตัวชี้วัดที่ ..........S27, P27............................. 
 โครงการงานประจ าตามพันธกิจ................................................................................. 
 โครงการตามนโยบาย.................................................................................................. 

 การประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ สกอ. ระดับ.....สถาบัน....... องค์ประกอบท่ี....4.....ตัวบ่งช้ีที.่....4.1.... 
 การประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ สภาการพยาบาล  ตัวบ่งชี้ที่ ...............18........................................... 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม/การด าเนินงาน ตัวช้ีวัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ เงินรายได้ ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

 ผลผลิต 
เริ่มต้น สิ้นสุด อุดหนุน ลงทุน ด าเนินงาน  

1. ส่งเสรมิการท านุบ ารุง ศิลปะและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย
และพหุวัฒนธรรมด้านสุขภาพ 
2. เพื่อส่งเสรมิให้นักศึกษาและ
บุคลากรมีส่วนร่วมในการท านุบ ารงุ 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญัญาไทยและ
พหุวัฒนธรรมด้านสุขภาพ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ือง อนุรักษ์
การท าเทียนพรรษา 
- ค่าอาหารกลางวัน 80 บาท x 160 คน x 2 วัน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 20 บาท x 160 คน 
x 4 มื้อ 
- ค่าสมนาคณุวิทยากร 1,200 บาท x 10 ชม. 

ร้อยละของนักศึกษาและ
บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
ท านุบ ารุง อนุรักษ ์สืบ
สานและเผยแพร่
วัฒนธรรม (ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80) 

บุคลากรทั้ง 
วิทยาลัยและ

นักศึกษา 

11 ก.ค. 64 12 ก.ค. 64 - - - ไตรมาสที่ 4 
จ านวน  

50,400 บาท 

ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
องค์กรคุณธรรม
และกิจการ
พิเศษ 

1. วิทยาลัย
พยาบาลฯ มีแผน
ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
2. บุคลากรและ
นักศึกษามีส่วน
ร่วมในการท านุ
บ ารุง อนุรักษ ์ 
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วัตถุประสงค์ กิจกรรม/การด าเนินงาน ตัวช้ีวัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
เงินรายได้ 

ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

 ผลผลิต 
เริ่มต้น สิ้นสุด อุดหนุน ลงทุน ด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง 
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมวิถีชีวิตชาวอีสาน ณ 
ห้องประชุมชัน้ ๓ อาคารกาญจนาภิเษก 
- ค่าอาหารกลางวัน 130 คน x 80 บาท x 4 วัน 
= 41,600 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 130 คน x 20 บาท 
x 7 มื้อ = 18,200 บาท 
- ค่าสมนาคณุวิทยากร 1 คน x 1,200 บาทxวัน
ละ 5 ช่ัวโมง x 3 วัน = 18,000 บาท 
- ค่าจ้างเหมารถขบวนแห่ 1 คันพร้อมเครื่องเสียง 
= 15,000 บาท 
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ = 10,000 บาท 

  22 ก.ค. 64 25 ก.ค. 64    ไตรมาสที่ 4 
จ านวน  

102,800 บาท 

 สืบสานเผยแพร่
วัฒนธรรมตาม
เกณฑ ์

 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมอนุรักษ์ สบืสาน
วัฒนธรรมของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
และท้องถิ่น 
วันส าคัญของชาติ 
1. วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชิน ี
2. วันพระบรมราชสมภพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 
10 

   
 
 
 

3 มิ.ย. 64 
 

28 ก.ค. 64 
 

 
 
 
 

3 มิ.ย. 64 
 

28 ก.ค. 64 
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วัตถุประสงค์ กิจกรรม/การด าเนินงาน ตัวช้ีวัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
เงินรายได้ 

ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

 ผลผลิต 
เริ่มต้น สิ้นสุด อุดหนุน ลงทุน ด าเนินงาน 

 3. วันเฉลิมพระชนมพรรษา (วันแม่) 
 จุดเทียน 1,000 x 2= 2,000 บาท 
4. วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถ
บพิตร (ตักบาตร) 
5. วันปิยะมหาราช 
6. วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
7. วันมหิดล 
- ค่าพวงมาลา 3 x 1,000 = 3,000 บาท 
8. วันพยาบาลแห่งชาต ิ
- ค่าพานดอกไม้สด 1,500 บาท 
9. วันพ่อแห่งชาติ 
10. วันเสด็จสวรรคตสมเด็จย่า 
11. วันส่งท้ายปีเก่า 
12. ขึ้นปีใหม่ท าบุญตักบาตร 
13. วันพ่อขุนรามค าแหงมหาราช 
14. วันยุทธหัตถีพระนเรศวร 
15. วันเจษฎาบดินทร ์
พานพุ่มดอกไมส้ด 3 x 1,000 = 3,000 บาท  
 

  12 ส.ค. 64 
 

13 ต.ค. 63 
 
 
23 ต.ค. 63 
25 เม.ย. 64 
24 ก.ย. 64 

 
21 ต.ค. 63 

 
5 ธ.ค. 63 
18 ก.ค. 64 
31 ธ.ค. 63 
1 ม.ค. 64 
17 ม.ค. 64 
18 ม.ค.. 64 
31 มี.ค. 64 

 

12 ส.ค. 64 
 

13 ต.ค. 63 
 
 

23 ต.ค. 63 
25 เม.ย. 64 
24 ก.ย. 64 

 
21 ต.ค. 63 

 
5 ธ.ค. 63 
18 ก.ค. 64 
31 ธ.ค. 63 
1 ม.ค. 64 
17 ม.ค. 64 
18 ม.ค.. 64 
31 มี.ค. 64 

 

   ไตรมาสที่ 4 
จ านวน 

 2,000 บาท 
 
 
 
 

ไตรมาสที่ 4 
จ านวน 

 3,000 บาท 
ไตรมาสที่ 1 

จ านวน 
1,500 บาท 

 
 
 
 

ไตรมาสที่ 2 
จ านวน 

3,000 บาท 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม/การด าเนินงาน ตัวช้ีวัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
เงินรายได้ 

ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

 ผลผลิต 
เริ่มต้น สิ้นสุด อุดหนุน ลงทุน ด าเนินงาน 

 16. วันสงกรานต์แห่งชาต ิ
พวงมาลัยดอกไม้สด = 1,500 บาท 
17. วันข้าราชการพลเรือน 
18. วันจักรี 
19. วันฉัตรมงคล 
วันส าคัญของท้องถิน่ 
1. วันหม่อมเจียงค า 
2. วันเจ้าค าผง 
- ค่าขันหมากเบ็ง 2 x 1,000 = 2,000 บาท 
วันส าคัญทางศาสนา สวดมนต์ เวียนเทียน 
1. วันมาฆบูชา 
2. วันวิสาขบูชา 
3. วันอาสาฬหบูชา 
4. วันเข้าพรรษา 
วันส าคัญของวิทยาลัยฯ 
1. วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยฯ 
วันส าคัญของวิชาชีพ 
1. วันพยาบาลสากล 
- พานดอกไม้สด = 1,500 บาท 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ท าป้ายนิทรรศการ 2,000 บาท 

;  13 เม.ย. 64 
 

1 เม.ย. 64 
6 เม.ย. 64 
4 พ.ค. 64 

 
20 ต.ค. 63 
10 พ.ย. 63 

 
 

26 ก.พ. 64 
26 เม.ย. 64 
24 ก.ค. 64 
25 ก.ค. 64 

 
10 ส.ค. 64 

 
12 พ.ค. 64 
 

13 เม.ย. 64 
 

1 เม.ย. 64 
6 เม.ย. 64 
4 พ.ค. 64 

 
20 ต.ค. 63 
10 พ.ย. 63 

 
 

26 ก.พ. 64 
26 เม.ย. 64 
24 ก.ค. 64 
25 ก.ค. 64 

 
10 ส.ค. 64 

 
12 พ.ค. 64 
 

   ไตรมาสที่ 3 
จ านวน 

1,500 บาท 
 
 
 

ไตรมาสที่ 1 
จ านวน 

2,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไตรมาสที่ 3 
จ านวน 

3,500 บาท 

  

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม/การด าเนินงาน ตัวช้ีวัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
เงินรายได้ 

ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

 ผลผลิต 
เริ่มต้น สิ้นสุด อุดหนุน ลงทุน ด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 4 ประเพณีวัฒนธรรมการแต่งกาย
ของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
สรรพสิทธิประสงค์ 
บุคลากร 
วันจันทร์ = ชุดข้าราชการหรือชุดปฏิบัติงาน 
วันอังคาร = ชุดผ้ากาบบัวสีชมพ ู
วันพุธ = ชุดกีฬาหรือชุดสุภาพ 
วันพฤหัสบดี = ชุดสุภาพเสื้อสีขาว 
วันศุกร์ = ชุดสุภาพผา้ไทย ผา้พืน้เมือง 
หมายเหตุ .ชุดปฏิบัตงิานตลอดสัปดาห์กรณี
นิเทศนักศึกษา 
นักศึกษา ใส่เสื้อกาบบัวสีชมพูทกุวันอังคาร
ยกวันในช่วงขึ้นฝึกปฏบิัติงาน 

  1 ต.ค. 63 
 

30 ก.ย. 64       

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม/การด าเนินงาน ตัวช้ีวัดโครงการ 
 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
เงินรายได้ 

ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

 ผลผลิต 
เริ่มต้น สิ้นสุด อุดหนุน ลงทุน ด าเนินงาน 

 กิจกรรมที่ 5 ฟ้าขาวคืนรัง ยินดีต้อนรับน้อง
ใหม่ รุ่นที่ 51 
- ค่าเช่าโตะ๊จีน 150 โตะ๊ x โต๊ะละ 120 บาท 
= 18,000 บาท 
- ค่าเวทีเคร่ืองเสียง 6,000 บาท 
- ค่าน้ าแข็ง 1,000 บาท 
- ค่าบายศรีและค่าตอบแทนพราหมณ์ 
 2,000 บาท 
- ค่าไวนลิ 3,000 บาท 

  1 ส.ค. 64 1 ส.ค. 64       

 กิจกรรมที่ 6 ฟ้าขาวคืนรัง แสดงความยินดี
กับพี่บัณฑิตใหม ่
- ค่าเช่าโตะ๊จีน 150 โตะ๊ x โต๊ะละ 120 บาท 
= 18,000 บาท 
- ค่าเวทีเคร่ืองเสียง 6,000 บาท 
- ค่าน้ าแข็ง 1,000 บาท 
- ค่าบายศรีและค่าตอบแทนพราหมณ์ 
 2,000 บาท 
- ค่าไวนลิ 3,000 บาท 

  มี.ค. 64 มี.ค. 64       

รวมทั้งสิ้น 169,700   
 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 

ล าดับที.่...46.. โครงการ...................บูรณาการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน.................................. รหัสโครงการ ..........ป.18........ 

ฝ่าย/กลุ่มงาน ..................บรหิาร......................................... 
งาน ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม องค์กรคุณธรรมและ
กิจการพิเศษ 

ผู้รับผิดชอบหลัก งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม องค์กรคุณธรรมและกิจการพิเศษ 

ประเภทโครงการ  โครงการตามยุทธศาสตร์ สบช ตอบตัวชี้วัดที่ .......................................................... 
 โครงการตามยุทธศาสตร์คณะ ตอบตัวชี้วัดที่ ...........5.............................................. 
 โครงการตามยุทธศาสตร์วิทยาลัย ตอบตัวชี้วัดที่ ..........S27, P27........................... 
 โครงการงานประจ าตามพันธกิจ............................................................................... 
 โครงการตามนโยบาย................................................................................................ 

 การประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ สกอ. ระดับ.....สถาบัน....... องค์ประกอบท่ี....4.....ตัวบ่งช้ีที.่....4.1.... 
 การประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ สภาการพยาบาล  ตัวบ่งชี้ที่ ...............18........................................... 
 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม/การด าเนินงาน ตัวช้ีวัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
เงินรายได้ 

ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

ผลผลิต 
เริ่มต้น สิ้นสุด อุดหนุน ลงทุน ด าเนินงาน 

1. ส่งเสริมการท านบุ ารุง ศิลปะ
และวัฒนธรรมท้องถิ่น ภูมิ
ปัญญาไทยและพหุวัฒนธรรม
ด้านสุขภาพ 
2. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาและ
บุคลากรมีส่วนร่วมในการท านุ
บ ารุง ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาไทยและพหุวัฒนธรรม
ด้านสุขภาพ 

กิจกรรมที่ 1 ร าลึกถึงคุณครูใหญ่ 
1. รับร่างครูใหญ่จากภาควชิากายวิภาค
ศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 
2. ก าหนดวนัท าพธิีขอขมาครูใหญ่ 
3. ท าพิธีขอขมาครูใหญ่ 
4. ก าหนดวนัและท าบญุอุทิศส่วนกุศลให้
ครูใหญ่ 
5. เข้าร่วมกิจกรรมพระราชทานเพลิง
ครูใหญ่ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
6. ท าคลปิวิดโีอเกี่ยวกับความเสือ่มของ
สังขารผ่านอวัจนอาจารย ์

ร้อยละของนักศึกษาและ
บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
ท านบุ ารุง อนุรักษ์ สบืสาน
และเผยแพร่วัฒนธรรม (ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80) 

นักศึกษา 
อาจารย์และ
บุคลากร 

มิถุนายน 
2564 

สิงหาคม
2564 

     - นักศึกษามี
ความกตัญญู 
รู้คุณ เคารพต่อ
ครูใหญ่และรู้
ขั้นตอนการ
ประกอบพิธีขอ
ขมาครูใหญ่ 
- บุคลากรทุก
คนได้เข้าถึง
ความจริงของ
สังขาร 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม/การด าเนินงาน ตัวช้ีวัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
เงินรายได้ 

ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

ผลผลิต 
เริ่มต้น สิ้นสุด อุดหนุน ลงทุน ด าเนินงาน 

- นักศึกษาน าความรู้เกี่ยวกับ
ความเชื่อ และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในการดูแลสตรีในระยะ
ตั้งครรภ์ ระยะคลอด และระยะ
หลังคลอดไปวางแผนการ
พยาบาลได ้
 

กิจกรรมที่ 2 ภูมิปัญญาท้องถิน่ดูแลสตรี
ในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอดและระยะ
หลังคลอด 
- มอบหมายให้นักศึกษาเก็บข้อมูล
เก่ียวกับความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในการการดูแลสตรีในระยะตั้งครรภ์ 
ระยะคลอด และระยะหลังคลอด 
- น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เชื่อมโยงกับ
การดูแลสตรีในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด 
และระยะหลังคลอด 
- น าความรู้ทีไ่ด้มาวางแผนให้การ
พยาบาลสตรีในระยะตัง้ครรภ์ ระยะ
คลอด และระยะหลังคลอด 

- นักศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับความเชื่อ 
และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการ
การดูแลสตรีในระยะ
ตั้งครรภ์ ระยะคลอด และ
ระยะหลังคลอด 
- นักศึกษาสามารถวางแผน
ให้การพยาบาลสตรีในระยะ
ตั้งครรภ ์

- นักศึกษา
พยาบาล 
ศาสตรบัณฑิต 
ชั้นปทีี่ 3 รุ่นที่ 
49 

ต.ค. 63 ก.ย. 64      - มีรายวิชา
บูรณาการ
ร่วมกับงานท านุ
บ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 

                     

ล าดับที่ ..47.. โครงการ....................พัฒนานักศึกษาด้านทักษะดนตรีพื้นบ้าน.................................................. รหัสโครงการ .........ป.19........ 

ฝ่าย/กลุ่มงาน ...............................วิชาการ............................................... งาน..........กิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์....... ผู้รับผิดชอบหลัก.........ชมรมดนตรีและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม.......... 

ประเภทโครงการ  โครงการตามยุทธศาสตร์ สบช ตอบตัวชี้วัดที่ ............................................................ 
 โครงการตามยุทธศาสตร์คณะ ตอบตัวชี้วัดที่ ............................................................ 
 โครงการตามยุทธศาสตร์วิทยาลัย ตอบตัวชี้วัดที่ ..........S27, P27............................. 
 โครงการงานประจ าตามพันธกิจ................................................................................. 
 โครงการตามนโยบาย.................................................................................................. 

 การประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ สกอ. ระดับ.....สถาบัน....... องค์ประกอบที่....4.....ตัวบ่งชี้ที่.....4.1.... 
 การประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ สภาการพยาบาล  ตัวบ่งชี้ที่ ...............18........................................... 
 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม/การด าเนินงาน ตัวช้ีวัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
เงินรายได้ 

ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

ผลผลิต 
เริ่มต้น สิ้นสุด อุดหนุน ลงทุน ด าเนินงาน 

1. เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านดนตรี
ให้กับนักศึกษาและผู้ที่สนใจ 
2. เพื่อส่งเสรมิให้นักศึกษาเกิด
คุณลักษณะบณัฑติที่พึงประสงค์ 
ด้านความรู้ วิชาการ ทักษะชีวิต  
 
 

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะด้านดนตรี
พื้นบ้านส าหรับนักศึกษาและบคุลากรที่สนใจ 
จ านวน 60 คน 
- ค่าอาหารกลางวัน 80 บาท x 60 คน x 5 
วัน = 24,000 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 20 บาท x 60 
คน x 10 มื้อ = 12,000 บาท 
- ค่าสมนาคณุวิทยากร 600 บาท x 30 ชม.= 
18,000 บาท 
- ค่าวัสดุและอุปกรณ์ 5,000 บาท 

- นักศึกษาและผู้ทีส่นใจมีทักษะ
ทางด้านดนตรีพื้นบ้านเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 80 
- นักศึกษาเกิดคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ ด้าน
ความรู้ วิชาการ และทักษะชีวิต 
ร้อยละ 80 
 

นักศึกษา
พยาบาลศาสตร
บัณฑิตและ
บุคลากรทีส่นใจ 

ม.ค. 64 มี.ค. 64    ไตรมาสที่ 2 
จ านวน 

59,000 บาท 
 

ชมรมดนตรี
และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ ความเข้าใจและ
ทักษะทางด้านดนตรี
พื้นบ้าน 
2. นักศึกษาเกิด
คุณลักษณะบณัฑติที่พึง
ประสงค์ ดา้นความรู้ 
วิชาการ และทักษะชีวิต 
3. ผู้เข้าร่วมโครงการ
เกิดการอนุรักษ์ สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมดนตรี
พื้นบ้านสืบต่อไป 

รวมทั้งสิ้น 59,000   



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 

ล าดับที่ ..48.. โครงการ..................................ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักศึกษาด้านคุณธรรมจริยธรรมเพื่อธ ารงรักษาวิชาชีพพยาบาล........................................................... รหัสโครงการ .......ย.38....... 

ฝ่าย/กลุ่มงาน.........วิชาการ......... งาน……..กิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์....... ผู้รับผิดชอบหลัก.........นายส าเร็จ เทียนทอง......... 

ประเภทโครงการ  โครงการตามยุทธศาสตร์ สบช ตอบตัวชี้วัดที่ ............................................................ 
 โครงการตามยุทธศาสตร์คณะ ตอบตัวชี้วัดที่ ............................................................ 
 โครงการตามยุทธศาสตร์วิทยาลัย ตอบตัวชี้วัดที่ ..........S27, P27............................. 
 โครงการงานประจ าตามพันธกิจ................................................................................. 
 โครงการตามนโยบาย.................................................................................................. 

 การประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ สกอ. ระดับ.....สถาบัน....... องค์ประกอบท่ี....4.....ตัวบ่งช้ีที.่....4.1.... 
 การประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ สภาการพยาบาล  ตัวบ่งชี้ที่ ...............18........................................... 
 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม/การด าเนินงาน ตัวช้ีวัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
เงินรายได้ 

ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

ผลผลิต 
เริ่มต้น สิ้นสุด อุดหนุน ลงทุน ด าเนินงาน 

1. เพื่อมอบหมวก เครื่องหมาย
เลื่อนช้ันปีและรับตะเกียงไนติงเกล
แก่นักศึกษาพยาบาลศาสตร ์
2. เพื่อส่งเสรมิให้นักศึกษามี
ทัศนคติที่ดีและภาคภูมิใจในวิชาชีพ
พยาบาลและสถาบัน 
3. เพื่อส่งเสรมิให้นักศึกษาเกิด
คุณลักษณะบณัฑติที่พึงประสงค์ มี
วินัย ความรับผิดชอบ มีจิตส านึก
และภาคภูมิใจในความเป็นไทย 

- พิธีไหว้คร ู
- พิธีมอบหมวกและเครื่องหมายเลื่อนช้ันปี 
-.บรรยายเรื่อง ครู พระคุณทีส่าม กับวิชาชีพ
พยาบาล 
- พิธีมอบตะเกียงไนติงเกล  
 
 
 
 
 
 

ผลผลิต (Output) 
1. นักศึกษาทุกช้ันปีเข้าร่วม
กิจกรรม ร้อยละ 100 
ผลลัพธ์ (Outcome) 
1. นักศึกษามีทัศนคติและความ
พึงพอใจอยู่ในระดับดีมีคะแนน
เฉลี่ยมากกว่า 3.51จาก 5 
คะแนน 
 

- อาจารย์จ านวน 
73 คน 
- นักศึกษา
พยาบาลศาสตร
บัณฑิต จ านวน 
681 คน 

ก.ค. 64 ก.ค. 64    ไตรมาสที่ 4 
จ านวน 

28,445บาท 

นายส าเร็จ  
เทียนทอง 
สโมสรนักศึกษา 

1. นักศึกษาเกิด
ความเคารพและ
ส านึกในบุญคณุของ
คร-ูอาจารย์ ซึ่งเป็น
คุณธรรมและ
จริยธรรมของศิษย์
ต่ออาจารย ์
2. นักศึกษา
ตระหนักถึง
ความส าคญัของพิธี  

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม/การด าเนินงาน ตัวช้ีวัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
เงินรายได้ 

ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

หมายเหตุ 
(ผลผลิต/ผลที่

คาดว่าจะได้รับ) เริ่มต้น สิ้นสุด อุดหนุน ลงทุน ด าเนินงาน 
และคณุค่าแห่งวิชาชีพพยาบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าใช้จ่าย 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มนักศกึษา 681 
คน x 20 บาท เป็นเงิน 13,620 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มอาจารย์ 73 คน 
x 25 บาท เป็นเงิน 1,825 บาท 
- ค่าตกแต่งสถานที่ 3,000 บาท 
- ค่าวัสดุและอุปกรณ์ 10,000 บาท 
 

2. นักศึกษาเกิดคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ มีวินัย 
ความรับผิดชอบ มีจิตส านึก
และภาคภูมิใจในความเป็น
ไทยและคุณคา่แห่งวิชาชีพ
พยาบาล มีคะแนนเฉลีย่
มากกว่า 3.51 จาก 5 คะแนน 

        ไหว้ครู มอบหมวก 
เครื่องหมายเลื่อน
ช้ันปี และพิธีรับ
ตะเกียงไนติงเกล 
ซึ่งเป็นวัฒนธรรม
ของสังคมไทยและ
ของวิชาชีพ
พยาบาล 
3. นักศึกษามีวินัย
และความ
รับผิดชอบตาม
บทบาทและหน้าท่ี
ของตนเอง 
 

รวมทั้งสิ้น 28,445   
 



 
 
 
 

พันธกิจที่ 5 พัฒนาสถาบนัให้เป็นองค์กรคุณธรรม 
ที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 
 
 
 
 

 



พันธกิจที่ 5 พัฒนาสถาบันให้เป็นองค์กรคุณธรรมที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5การพัฒนาสถาบันให้เป็นองค์กรคุณธรรมที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
แผนงานที่ 8 พัฒนาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรคุณธรรมที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ 
  วัตถุประสงค์ของแผนงาน: 
  1. เพ่ือพัฒนาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 
  2. เพ่ือสร้างภาคีเครือข่ายการเกิดองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 
  3. เพ่ือพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ มีระบบและกลไกในการขับเคลื่อนการด าเนินงานของวิทยาลัยให้บรรลุผลตามทิศทาง

ของวิทยาลัย 
  4. เพ่ือก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ  
  5. เพ่ือพัฒนาระบบฐานข้อมูลแผนงาน/โครงการ/งบประมาณเพ่ือการบริหารและตัดสินใจให้เป็นปัจจุบัน  
  6. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
  7. พัฒนาเอกลักษณ์ของวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักในและยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
  8. เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับประเทศระดับอาเซียนและระดับนานาชาติโดยการท าบันทึกความร่วมมือด้านวิชาการและวิชาชีพ 
      - ด้านการเรียนการสอนการพยาบาลและสุขภาพ  
     - ด้านการวิจัย  
     - ด้านการบริการวิชาการ 
  9. เพ่ือด าเนินการแลกเปลี่ยนนักศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพกับระดับอาเซียนและระดับนานาชาติ 
  10. เพ่ือด าเนินการแลกเปลี่ยนบุคลากรด้านวิชาการและวิชาชีพระดับอาเซียนและระดับนานาชาติ 
  11. เพ่ือด าเนินการวิจัยด้านวิชาการและวิชาชีพร่วมกับสถาบันการศึกษาระดับอาเซียน และระดับนานาชาติ 
  12. เพ่ือจัดเวทีการประชุมวิชาการระดับชาติ ระดับอาเซียนและระดับนานาชาติและ/หรือเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดการประชุม 
  13. เพ่ือจัดหาให้มีอาคารเรียน ห้องเรียน สถานที่และสิ่งสนับสนุนที่เพียงพอ พร้อมใช้และมีระบบบ ารุงรักษาให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง 



  14. เพ่ือพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และจัดสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ การท างานและที่อยู่อาศัย ปลอดภัย และพัฒนาคุณภาพชีวิต (Healthy workplace) ของ
นักศึกษาและบุคลากรทุกระดับ 

  15. เพ่ือพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เนตและเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ 
  16. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ 
  ตัวช้ีวัดแผนงาน : 
  P28 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานองค์กรคุณธรรม 5 ขั้นตอน (ระดับ 5) 
  P29 ระดับความส าเร็จของการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (ระดับ 5) 
  P30 ระดับความส าเร็จของการมีและใช้แผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์การเงินและแผนปฏิบัติการ (ระดับ 5) 
  P31 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาเอกลักษณ์ของสถาบันให้เป็นที่รู้จักและยอมรับระดับชาติและระดับอาเซียน (ระดับ 5) 
  P32 จ านวนเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการและวิชาชีพระดับอาเซียนและระดับนานาชาติ (9 ประเทศ) 

   P33 ค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินความพึงพอใจการมีทรัพยากรสนับสนุนและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการท างานและที่อยู่อาศัยอยู่ในระดับดีขึ้นไป (คะแนน 3.51 ขึ้นไป)P34 ค่าคะแนนเฉลี่ย
การประเมินความพึงพอใจต่อระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศอยู่ในระดับดีขึ้นไป (คะแนน 3.51 ขึ้นไป) 
  แผนงานที่ 9พัฒนาระบบการบริหารและพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีสมรรถนะความเชี่ยวชาญและคุณวุฒิตามเกณฑ์คุณสมบัติที่ก าหนด มีสมรรถนะสากลและท างานได้อย่างเต็มศักยภาพ 

  วัตถุประสงค์ของแผนงาน: 
  1. เพ่ือพัฒนาแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
  2. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรทุกระดับให้มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ วิชาการและภารกิจและมีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
  3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลการบริหารและพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเพ่ือการบริหารและตัดสินใจ  
  ตัวช้ีวัดแผนงาน : 
  P35 ร้อยละของบุคลากร (อาจารย์และสายสนับสนุน) ได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านวิชาการและวิชาชีพหรือตามภาระงานที่รับผิดชอบ (ร้อยละ 100) 
 แผนงานที่ 10 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับชาติ และระดับอาเซียน 
  วัตถุประสงค์ของแผนงาน: 
  1.เพ่ือพัฒนาระบบและกลไก การก ากับ ติดตาม งานประกันคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของ สกอ.และสภาการพยาบาล 



  2.เพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากร และนักศึกษาภายในวิทยาลัยฯ เพ่ือให้ด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3.เพ่ือพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้บูรณาการสู่งานประจ า 
  4.เพ่ือพัฒนาระบบการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่มีประสิทธิภาพเพ่ือ การถ่ายทอดแผนงาน ข้อมูลข่าวสารของงานประกันคุณภาพการศึกษา 
  5.เพ่ือพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษามุ่งสู่มาตรฐานระดับชาติ และระดับอาเซียน (EdPEx, AUN ) 
  ตัวช้ีวัดแผนงาน : 
  P36 คะแนนเฉลี่ยผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในจากต้นสังกัด (สบช) ระดับหลักสูตรระดับสถาบัน  ตามเกณฑ์สกอ.   
   ระดับหลักสูตร ระดับดีมาก 
   ระดับสถาบัน  ระดับดีมาก 
  P37 ระดับของความส าเร็จในการเตรียมความพร้อมระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือมุ่งสู่มาตรฐาน ระดับชาติ และ/หรือระดับอาเซียน (EdPEx, AUN ) (ระดับ 5) 

 
 



ลําดับที่ รหัส งบประมาณ

(บาท)

งบรายได

(บาท)

งบ

ดําเนินงาน

งบสนับสนุน

จากภายนอก
รวมทั้งหมด

ผูรับผิดชอบ

1 ย.40 โครงการสงเสริมคุณธรรม จิตอาสา พัฒนาองคกร 85,600 158,230 243,830 ฝายบริหาร

กิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมพัฒนาจิตใจ ที่วัดหนองปาพง 

จ.อุบลราชธานี
1,000 1,000

กิจกรรมที่ 2 โครงการสวดมนตไหวพระ นั่งสมาธิพัฒนาจิตทุกวันพระ ณ พุทธสถาน 15,000 15,000

กิจกรรมที่ 3 ปฏิบัติธรรมที่วัดในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ตามความพรอมและสมัครใจ 0 0

กิจกรรมที่ 4 ยกยองเชิดชูคนดี 9,200 9,200

กิจกรรมที่ 5 สงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 2,000 2,000

กิจกรรมที่ 6 สงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานคุณธรรม 58,400 58,400

กิจกรรม การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในนักศึกษา 0 ฝายวิชาการ

กิจกรรมที่ 1 พัฒนากิจกรรมสงเสริมคุณธรรมในชมรมจริยธรรมของนักศึกษา 30,000             

กิจกรมที่ 2 โครงการปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาจิตใจนักศึกษา 128,230           

2 ย.41 โครงการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 29,150 29,150 ฝายบริหาร

3 ย.42 โครงการพัฒนาแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการประจําปอยางมีประสิทธิภาพ 141,940 141,940 ฝายบริหาร

กิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวน ปรับปรุงแผนปฏิบัติการและสรุปผลการดําเนินงาน

รอบครึ่งป
19,120 19,120

กิจกรรมที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะหองคกร จัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ

ประจําปงบประมาณ 2565
119,220 119,220

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค

แผนปฏิบัติงานประจําปและแผนการจัดสรรงบประมาณรายโครงการแยกตามพันธกิจ  ประจําปงบประมาณ 2564

พันธกิจบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาลสูองคกรสมรรถนะสูง (บุคลากร, วัสดุ ครุภัณฑ)



ลําดับที่ รหัส งบประมาณ

(บาท)

งบรายได

(บาท)

งบ

ดําเนินงาน

งบสนับสนุน

จากภายนอก
รวมทั้งหมด

ผูรับผิดชอบ

กิจกรรมที่ 3 เสนอรางแผนปฏิบัติการ งบประมาณ จัดทําปฏิทินแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 

2565
3,600 3,600

กิจกรรมที่ 4 พัฒนาโครงการอยางมีประสิทธิภาพ ประจําปงบประมาณ 2565 ไมใชงบ 0

กิจกรรมที่ 5 กํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการรายไตรมาส และฐานขอมูล ไมใชงบ 0

4 ย.44 โครงการพัฒนาภาพลักษณวิทยาลัยในระดับชาติ 136,400 136,400 ฝายบริหาร

5 ป.20 กิจกรรมประชาสัมพันธวิทยาลัย 50,000 50,000 ฝายบริหาร

6 ย.45 โครงการขยายเครือขายวิทยาลัยในเวทีประชาคมอาเซียนและนานาชาติ 199,890 199,890 ฝายบริหาร

7 ย.20

กิจกรรม การพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศนและจัดสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูการทํางาน

และที่อยูอาศัย (พันธกิจที่ 5) 

ที่ครอบหลังคาอาคาร ที่บังตาหอพัก 1,2 ซอมแซมหอพักอาจารย ยกพื้นอาคารเรียน 

1,2

ฝายบริหาร

8 ป.21 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องฝกซอมการปองกันและระงับอัคคีภัย 33,500             33,500 ฝายบริหาร

9 ป.22
กิจกรรมการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศนและจัดสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูการทํางาน

และที่อยูอาศัย
1,200,000         613,563           1,813,563 ฝายบริหาร

10 ป.23 กิจกรรมการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนและการทํางาน 3,550,000 1,760,000 5,310,000 ฝายบริหาร

11 ป.24 โครงการโครงการพัฒนาสมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ(Dash board). 500,000 500,000 ฝายบริหาร

12 ย.46 โครงการ Happy work place 792,400 ฝายบริหาร

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาองคกร :การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และการบริการดวยหัว

ใจความเปนมนุษย (OD)
792,400

กิจกรรมที่ 2 การสงเสริมสุขภาพของบุคลากร ประจําป 2564 0

13 ป.25 กิจกรรมคาใชจายในการประชุม/อบรม/สัมมนา งานตามภารกิจ 1,100,000 100,000 ฝายบริหาร

12 ย.49 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ 201,500 ฝายบริหาร

ขอรับรองแบบแปลนจากโยธาจังหวัด



ลําดับที่ รหัส งบประมาณ

(บาท)

งบรายได

(บาท)

งบ

ดําเนินงาน

งบสนับสนุน

จากภายนอก
รวมทั้งหมด

ผูรับผิดชอบ

กิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรปการศึกษา

2563 (ไขวฝาย)
63,100

กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา2563 

(ผูตรวจประเมิน TQR และเครือขายวิทยาลัยฯในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก)
138,400

13 ย.51 โครงการ QA อัจฉริยะ (Intelligent QA Project) 47,100 ฝายบริหาร

กิจกรรมที่ 1   จัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

กิจกรรมที่ 2  ใหความรูเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาใหกับนักศึกษา

กิจกรรมที่ 3  ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการนําแนวคิดระบบ EdPEx ไปใชในการบริหารสถาบัน 

และนําแนวคิดระบบ AUN QA ไปใชในการบริหารหลักสูตร
47,100

14 ป.26 แผนงานที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน คาใชจายประจํา การเงินและสาธารณูปโภค 8,727,670 4,755,000 1,685,440 0 15,168,110 ฝายบริหาร

26.1
งบบุคลากร(เงินเดือน, เงินประจําตําแหนง,คาตอบแทนรายเดือน, คาจางประจํา, คาตอบแทนพนักงาน

ราชการ) 0

26.2 งบบุคลากร (คาจางพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) 4,220,000 4,220,000

26.3 เงินประกันสังคม/กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (งบดําเนินงาน) 270,000 27,000             297,000

26.4 คาตอบแทนนอกเวลา (OT) 200,000 200,000

26.5 คาสาธารณูปโภค 4,000,000 50,000 1,608,440         5,658,440

26.6 จางเหมางาน 13 คน + 2 คนปงบ 64 2,177,870 2,177,870

26.7 คาจางเหมา รปภ, ทําความสะอาด 2,449,800 2,449,800

26.8 คาใชจายอื่นๆ(คาใชจายของผูบริหาร,คาธรรมเนียม, คาเก็บขยะ) 100,000 15,000 50,000             165,000

26.9 งบลงทุน (งบประมาณแผนดิน)

15,908,860 8,273,083 1,685,440 0 25,867,383

ย 9 ฝายบริหาร 15,908,860 8,273,083 1,685,440

ป 5 ฝายวิชาการ 0

รวม
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ล าดับที ่..49.. โครงการ.................................................ส่งเสริมคุณธรรม จิตอาสา พัฒนาองค์กร........................................................................ รหัสโครงการ ........ย.40........... 

ฝ่าย/กลุ่มงาน ...........บริหาร..................................... 
งาน ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม องค์กรคุณธรรมและ
กิจการพิเศษ 

ผู้รับผิดชอบหลัก ...ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม องค์กรคุณธรรมและกิจการพิเศษ..... 

ประเภทโครงการ โครงการตามยุทธศาสตร์ สบช. ตอบตัวชี้วัดที่ ..................................................... 
โครงการตามยุทธศาสตร์คณะ ตอบตัวชี้วัดที่ ....................................................... 
 โครงการตามยุทธศาสตร์วิทยาลัย  ตอบตัวชี้วัดที่ ...........S28,P28................... 
 โครงการงานประจ าตามพันธกิจ................................................................... 
 โครงการตามนโยบาย.......................................................... 

 การประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ สกอ. ระดับ....สถาบัน........ องค์ประกอบท่ี...........ตัวบ่งช้ีที.่..4.1..... 
 การประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ สภาการพยาบาล  ตัวบ่งชี้ที่ ............................................................ 
 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม/การด าเนินงาน 
ตัวช้ีวัด
โครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
เงินรายได้ 

ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

ผลผลิต 
เริ่มต้น สิ้นสุด อุดหนุน ลงทุน ด าเนินงาน 

1.เพื่อพัฒนาวิทยาลัยให้เป็น
องค์กรคุณธรรม 
2. เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายการ
เกิดองคก์รคุณธรรมต้นแบบ 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิงปฏบิัติการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมพัฒนาจิตใจ  
ที่วัดหนองป่าพง จ.อุบลราชธานี  
ค่าวัสดุอุปกรณ์ 1,000 บาท 
 
กิจกรรมที่ 2 โครงการสวดมนตไ์หว้พระ นั่งสมาธิพฒันา
จิตทุกวันพระ ณ พทุธสถาน วิทยาลัยพยาบาล 
บรมราชชนนี สรรพสิทธปิระสงค์  
1.จัดซื้อหนังสือสวดมนต์จ านวน 50 เล่ม x 100 บาท = 
5,000 บาท 
 
 
 
 
 

ระดับ
ความส าเร็จ
ของการ
ด าเนินงาน
องค์กร
คุณธรรม 5 
ขั้นตอน 
(ระดับ 5) 

บุคลากรทั้ง 
วิทยาลัยและ
นักศึกษา 

12 ม.ค. 64 
 
 
 
 
1 ต.ค. 63 

17 ม.ค. 64 
 
 
 
 
30 ก.ย. 64 

ไตรมาสที่ 2 
จ านวนเงิน 
1,000 บาท 
ไตรมาสที่ 1 
จ านวนเงิน 
5,000 บาท 

 
 
 
 

 

   ทะนบุ ารุง
ศิลป 
วัฒนธรรม 
องค์กร
คุณธรรมและ
กิจการพิเศษ 

วิทยาลัยฯได้
ด าเนินงานที่
เป็นไปตาม
เกณฑ์องค์กร
คุณธรรมครบ 5 
ขั้นตอน 
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วัตถุประสงค ์ กิจกรรม/การด าเนินงาน 
ตัวชี้วัด
โครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
เงินรายได ้

ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

ผลผลิต 
เริ่มต้น สิ้นสุด อุดหนุน ลงทุน ด าเนินงาน 

 2. ตู้หนังสือสวดมนต์ จ านวน 1 ตู้ x 5,000 บาท = 5,000 
บาท 
3.ตู้เก็บเบาะนั่งจ านวน 1 ตู้x5,000 บาท 
 

    ไตรมาสที่ 2 
จ านวนเงิน 
5,000 บาท 
ไตรมาสที่ 3 
จ านวนเงิน 
5,000 บาท 

รวม 
15,000 
บาท 

     

 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 3 ปฏิบัติธรรมที่วัดในพื้นที่จงัหวัดอุบลราชธานี 
ตามความพร้อมและสมัครใจ 
 
 
 

  1 ต.ค. 63 
 
 
 
 
 
 

 

30 ก.ย. 64 
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วัตถุประสงค ์ กิจกรรม/การด าเนินงาน 
ตัวชี้วัด
โครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
เงินรายได ้

ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

ผลผลิต 
เริ่มต้น สิ้นสุด อุดหนุน ลงทุน ด าเนินงาน 

 กิจกรรมที่ 4 ยกย่องเชิดชูคนด ี
1. ค่าวัสดุอปุกรณ์จัดท าใบเกียรติบัตรจ านวน 30 ชุด x 
300 บาท = 9,000 บาท 
2. ค่ากระดาษใบเกียรติบัตร 1 รีม x 200 = 200 บาท 
 
กิจกรรมที่ 5 ส่งเสริมการด าเนนิชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ 2,000 บาท 

  1 ต.ค. 63 
 
 
 
 
 
 

1 ต.ค. 63 
 

30 ก.ย. 64 
 
 
 
 
 
 

30 ก.ย. 64 

ไตรมาสที่ 3 
จ านวนเงิน 

9,200 
บาท 

 
ไตรมาสที่ 3 
จ านวนเงิน 

2,000 
บาท 

     

 กิจกรรมที่ 6 ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดา้นคุณธรรม 
1. ค่าวัสดุอปุกรณ์ในการจัดนิทรรศการ  = 19,000 บาท 
2. กล่องเก็บอุปกรณ์การจัดนิทรรศการจ านวน 4 กล่อง x 
500 = 2,000 บาท 
2. ค่าจ้างเหมาพาหนะและน้ ามนัเชื้อเพลิง= 15,000 บาท 
3. ค่าที่พัก 1,000 บาทx 10 คน x 2 วัน = 20,000 บาท 
4. ค่าเบี้ยเลี้ยง 10 คน x 240 บาท =2,400 บาท 

  ก.ค. 64 ต.ค. 64 ไตรมาสที่ 4 
จ านวนเงิน 
58,400 
บาท 

     

รวมเงินทั้งสิ้น 85,600  
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ล าดับที่ ..49.. โครงการ......................ส่งเสริมคุณธรรม จิตอาสา พัฒนาองค์กร (การส่งเสริมจริยธรรมในนักศึกษา)...................... รหัสโครงการ ..ย.40.. 
ฝ่าย/กลุ่มงาน .......วิชาการ...... งาน ...งานปกครองและการปรึกษา  สวัสดิการ และทุนการศึกษา... ผู้รับผิดชอบหลัก .......นางสาววรางคณา  บุตรศรี......... 
ประเภท
โครงการ 

 โครงการตามยุทธศาสตร์สบช ตอบตัวชี้วัดที่ .......................................................... 
 โครงการตามยุทธศาสตร์คณะ ตอบตัวชี้วัดที่ .......................................................... 
 โครงการตามยุทธศาสตร์วิทยาลัย  ตอบตัวชี้วัดที่ ……………...S28,P28…………… 
 โครงการงานประจ าตามพันธกิจ................................................................ .............. 
 โครงการตามนโยบาย.................................................................... ......................... 

 การประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ สกอ. ระดับ............. องค์ประกอบท่ี...........ตัวบ่งชี้ที่......... 
 การประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ สภาการพยาบาล  ตัวบ่งชี้ท่ี........................................ 
 

 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม/การด าเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
เงินรายได้ 

ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

ผลผลิต 
เร่ิมต้น สิ้นสุด อุดหนุน ลงทุน ด าเนินงาน 

1.เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาส
ศึกษาหลักธรรมทางศาสนา
และฝึกการท าสมาธิภาวนา
เบื้องต้นให้มีจิตใจท่ีตั้งมั่น มี
คุณธรรมและจรยิธรรมเป็น
พื้นฐานและพัฒนาจิตใจของ
นักศึกษาให้มีจิตใจท่ีตั้งมั่น มี
คุณธรรมและจรยิธรรมเป็น
พื้นฐาน 
 

กิจกรรมที่ 1 พัฒนา
กิจกรรมส่งเสริมคณุธรรมใน
ชมรมจรยิธรรมของ
นักศึกษา  
อุปกรณ์ประกอบการสวด
มนต์   
 - จัดท าเบาะนั่งสวดมนต์
จ านวน 100 อันๆละ 300 
บาท   
รวมกิจกรรมที่ 1 เป็นเงิน 
30,000  บาท 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ความส าเร็จของ
โครงการผลผลติ 
(output) 
  1. รายงานสรุปผล
การด าเนินกิจกรรม
ส่งเสริมคณุธรรมและ
จริยธรรมในนักศึกษา
จ านวน 1 ฉบับ 
  2. นักศึกษา มีความ
พึงพอใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรมมากกว่า
ร้อยละ 80 

นักศึกษาช้ันปีท่ี  
2 - 4 

พ.ย.63 ก.พ. 64     
 

ไตรมาสที่ 1 
จ านวนเงิน 

30,000 บาท 
 

ทุนการศึกษาสวสัดิการ
ปกครองการปรึกษา 
อ.วรางคณา 
อ.ธีราภรณ ์
อ.กตกร 
อ.อรทัย 

  1.นักศึกษาไดร้ับการ
บ่มเพาะและขัดเกลา
จิตใจให้เป็นคนดี มี
คุณธรรม และน าไปใช้
ในการใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน และ
เป็นการส่งเสรมิ
คุณธรรมจริยธรรมใน
นักศึกษา 
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วัตถุประสงค ์ กิจกรรม/การด าเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
เงินรายได้ 

ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

ผลผลิต 
เร่ิมต้น สิ้นสุด อุดหนุน ลงทุน ด าเนินงาน 

  2.เพื่อปลูกฝังคณุธรรม
และจริยธรรมให้กับ
นักศึกษาน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันอย่างมี
ความสุข 
 3.เพื่อเปิดโอกาสให้
นักศึกษาได้มีการฟื้นฟู
จิตใจ อันจะน ามาซึ่ง
ความเสยีสละ ความ
สามัคคี และความเมตตา
ตามหลักธรรมของ
ศาสนา 

กิจกรรมที่ 2 โครงการปฏิบตัิธรรม
เพื่อพัฒนาจิตใจนักศึกษา 
นักศกึษาชัน้ปีที่ 2  
  1. ค่าอาหารเย็น 156 คน x 80 
บาท  
เป็นเงิน  12,480 บาท    
   2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
156 คน x 20บาท x 2 มื้อ ( 
กลางวันและเย็น  เป็นเงิน 6,240 
บาท 
   3. ค่าสมนาคณุวิทยากร 1,200 x 
7 ช่ัวโมง เป็นเงิน8,400 บาท 
รวมเป็นเงิน 27,120 บาท 
 

ผลลัพธ์ (outcome) 
  1. นักศึกษาท่ีมี
พฤติกรรมผิด
กฎระเบียบวิทยาลัย
ไม่เกินร้อยละ 10  
  2. นักศึกษาไดร้ับ
การพัฒนาด้าน
คุณธรรมจริยธรรม 
 ร้อยละ 100 

 

     

 
ไตรมาสที่ 2 
จ านวนเงิน 
67,680 บาท 

   2.นักศึกษามี
ระเบียบวินยั มีความ
เสียสละ มีจิตอาสา 
และมีความเอื้ออาทร 
  3.นักศึกษาให้
ความส าคญัของ
กิจกรรมทางพุทธ
ศาสนาและท านุบ ารุง
ให้สืบเนื่องต่อไป 
  4. นักศึกษามีความ
ตระหนัก และเห็น
คุณค่า เข้าร่วม
กิจกรรมทุกกิจกรรม
ด้วยความพึงพอใจ 
และ              
ปฏิบัติงานด้วยความ
เสียสละ ต่อส่วนรวม 
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วัตถุประสงค ์ กิจกรรม/การด าเนินงาน 
ตัวชี้วัด
โครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
เงินรายได้ 

ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

ผลผลิต 
เร่ิมต้น สิ้นสุด อุดหนุน ลงทุน ด าเนินงาน 

 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ห้อง ก  
  1. ค่าอาหารเย็น 96 คน x 80 บาทเป็นเงิน  
7,680    บาท 
  2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 96 คนx 20
บาท x 2 มื้อ(กลางวันและเย็น)เปน็เงิน 3,840     
บาท  
  3. ค่าสมนาคุณวิทยากร 1,200 x 7 ช่ัวโมง 
เป็นเงิน 8,400  บาท 
รวมเป็นเงิน 19,920 บาท 
 
 
 
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ห้อง ข  
  1. ค่าอาหารเย็น 102 คน x 80บาทเป็นเงิน 
8,160    บาท 
  2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 102 คน x 20
บาท x 2 มื้อ(กลางวันและเย็น )เปน็เงิน 4,080     
บาท  
  3. ค่าสมนาคุณวิทยากร 1,200 x 7 ช่ัวโมง 
เป็นเงิน 8,400  บาท 
รวมเป็นเงิน 20,640 บาท 
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วัตถุประสงค ์ กิจกรรม/การด าเนินงาน 
ตัวชี้วัด
โครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
เงินรายได้ 

ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

หมายเหตุ (ผลผลิต/
ผลที่คาดว่าจะได้รับ) 

เร่ิมต้น สิ้นสุด อุดหนุน ลงทุน ด าเนินงาน 
 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ห้อง ก  

  1. ค่าอาหาร 87 คน x 190 บาท เป็นเงิน  16,530  
บาท 
  2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 87 คน x 20 บาท x 3 
มื้อ  เป็นเงิน  5,220  บาท 
 3. ค่าสมนาคณุวิทยากร 1,200 x 7 ช่ัวโมง เป็นเงนิ 
8,400  บาท 
รวมเป็นเงิน 30,150 บาท 
 
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ห้อง ข  
 1. ค่ากลางวัน 88 คน x 190 บาทเป็นเงิน  16,720  
บาท 
 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 88 คน x 20 บาท x 3 
มื้อเป็นเงิน  5,280  บาท  
 3. ค่าสมนาคณุวิทยากร 1,200 x 7 ช่ัวโมง เป็นเงนิ 
8,400  บาท 
รวมเป็นเงิน 30,400 บาท 
รวมกิจกรรมที่ 2 เป็นเงิน 128,230 บาท  
รวมกิจกรรมที่ 1 และ 2  

เป็นเงินทั้งสิ้น 158,230 บาท 

  

     

ไตรมาสที่ 4 
จ านวนเงิน 
60,550 บาท 

  

รวมท้ังสิ้น  158,230    
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ล าดับที่ ..50.. โครงการ..................พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน...................................... รหัสโครงการ ..ย.41.. 
ฝ่าย/กลุ่มงาน ฝ่ายบริหาร งาน ยุทธศาสตร์และความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบหลัก อ.อัญชลี ฐิตะสาร อ.จตุพร จันทะพฤกษ์ 
ประเภทโครงการ  โครงการตามยุทธศาสตร์สบช ตอบตัวชี้วัดที่ .......................................................... 

 โครงการตามยุทธศาสตร์คณะ ตอบตัวชี้วัดที่ .......................................................... 
 โครงการตามยุทธศาสตร์วิทยาลัย  ตอบตัวชี้วัดที่ .............P 29 ......................................... 
 โครงการงานประจ าตามพันธกิจ................................................................ .............. 
 โครงการตามนโยบาย.................................................................... ......................... 

 การประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ สกอ. ระดับ สถาบัน องค์ประกอบท่ี 5 ตัวบ่งชี้ที ่5.1 ข้อ 3 
 การประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ สภาการพยาบาล  ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารองค์กร ขอ้ 4 
 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม/การด าเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ 
กลุ่มเป้า
หมาย 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ 
เงินรายได้ 

ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

ผลผลิต 
เร่ิมต้น สิ้นสุด อุดหนุน ลงทุน ด าเนินงาน 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจของบุคลากร 
ภายในวิทยาลัยในการ
ด าเนินงานการบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายใน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อพัฒนาคู่มือ ระบบ
กลไก และฐานข้อมูลการ
บริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน 
3. เพื่อจัดท าแผนความเสี่ยง
และควบคมุภายในวิทยาลัย
ฯ ปีงบประมาณ 2564 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การ
บริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน (2 วัน) 
- ค่าอาหารกลางวัน 55 คน x 80
บาท x 1 มื้อ x 2 วัน = 8,800 บาท 
- ค่าอาหารว่าง 55 คน x 25  บาท 
x 2 มื้อ x 2 วัน = 5,500 บาท 
- ค่าวิทยากร 1 คน x 600  บาท x 
6 ช่ัวโมง x 2 วัน = 7,200 บาท 
- ค่าเดินทางวิทยากร (ไป-กลับ) 
2,000 บาท 
- ค่าเช่าท่ีพัก 1,450 บาท x 2 วัน = 
2,900 บาท 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ 2,750 บาท 

1.คณะกรรมการจัดท า
แผนการบริหารความเสี่ยง
และควบคมุภายใน มี
ความรู้ความเข้าใจในการ
ท าแผนการบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายใน 
ร้อยละ 80 
2. มีคู่มือระบบกลไก และ
ฐานข้อมูลการบริหาร
ความเสีย่งและควบคุม
ภายใน 
3. มีแผนการบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายใน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

คณะกร
รมการ
จัดท า
แผนการ
บริหาร
ความ
เสี่ยง
และ
ควบคุม
ภายใน 
จ านวน 
55 คน 

8 ต.ค. 63 9 ต.ค. 63 ไตรมาสที่ 1 
จ านวนเงิน 
29,150 
บาท 

- - - อ. อัญชลี ฐิตะสาร 
อ. จตุพร จันทะพฤกษ ์

1. มีการบริหารจัดการ
ความเสีย่งและควบคุม
ภายในอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. ระดับความเสีย่งของ
วิทยาลัยลดลง 

รวมทั้งสิ้น 29,150      
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ล าดับที่ ..51.. โครงการ.............................พัฒนาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปีอย่างมีประสิทธิภาพ............................................... รหัสโครงการ ..ย.42.... 
ฝ่าย/กลุ่มงาน............... ฝ่ายบริหาร.................................. งาน.................ยุทธศาสตร์และความเสี่ยง................. ผู้รับผิดชอบหลัก .................อ.ลักขนา ชอบเสียง.................................. 
ประเภท
โครงการ 

 โครงการตามยุทธศาสตร์สบช ตอบตัวชี้วัดที่ .......................................................... 
 โครงการตามยุทธศาสตร์คณะ ตอบตัวชี้วัดที่ .......................................................... 
 โครงการตามยุทธศาสตร์วิทยาลัย  ตอบตัวชี้วัดที่ ……..S29,S30,P30…………………… 
 โครงการงานประจ าตามพันธกิจ................................................................ .............. 
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 การประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ สกอ. ระดับ..สถาบัน... องค์ประกอบท่ี..5...ตัวบ่งช้ีที.่..5.1...ข้อ 1  
 การประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ สภาการพยาบาล  ตัวบ่งชี้ที่.....1.........ขอ้ที่  2  3  
 

 

 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม/การด าเนินงาน ตัวช้ีวัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
เงินรายได้ 

ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

 ผลผลิต 
เริ่มต้น สิ้นสุด อุดหนุน ลงทุน ด าเนินงาน 

1. เพ่ือปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ให้
มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลสอดคล้องกับนโยบาย
ขององค์กร 
2. เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีใช้เป็นกรอบแนวทางใน
การบริหารงบประมาณให้เกิด
ประสิทธิภาพ 

3. เพ่ือติดตามผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติ
การประจ าปี และรายงานผลการ
ด าเนินงาน 
 
 

กิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ทบทวน ปรับปรุงแผนปฏิบัติการและ
สรุปผลการด าเนินงานรอบครึ่งปี 
1.1 ค่าอาหารกลางวัน 124 คน x 80 
บาท x 1 มื้อ x 1 วัน = 9,920 บาท 
1.2 ค่าอาหารว่าง 124 x 25 บาท x 2 
มื้อ x 1 วัน = 6,200 บาท  
1.3 ค่าวัสดุอุปกรณ์ =3,000 บาท 
รวมกิจกรรมที่ 1 เป็นเงิน 19,120 บาท 

ระดับความส าเร็จของ
การจัดท าแผนปฏิบัติการ 
(ระดับ 5) 
 
 
 
 
 
 
 

บุคลากรทั้ง
วิทยาลัยและ

ตัวแทน
นักศึกษา 

จ านวน 124 
คน 

19 มี.ค.
64 

19 มี.ค.
64 

ไตรมาสที่ 
2 จ านวน

เงิน 
19,120 
บาท 

   อ.จงลักษ์ ทวี
แก้ว 
อ.ณัฐรินทร ์
สกุลนิธิวัฒน ์
อ. วรภรณ์ 
บุญจีม 

วิทยาลัยมีแผน
ยุทธศาสตร์ 
และ
แผนปฏิบัติการ
ที่มี
ประสิทธิภาพ
และน ามาใช้ใน
การบริหาร
จัดการเพ่ือให้
บรรลุตาม
วิสัยทัศน์ พันธ
กิจที่ก าหนดไว้ 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2564  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  สรรพสิทธิประสงค์ 

 
 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม/การด าเนินงาน ตัวช้ีวัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
เงินรายได้ 

ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

 ผลผลิต 
เริ่มต้น สิ้นสุด อุดหนุน ลงทุน ด าเนินงาน 

 กิจกรรมที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการ
การวิเคราะห์องค์กร จัดท าแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ 2565 
ค่าใช้จ่ายวิทยาการ 
3.1 ค่าสมนาคุณวิทยากร 2 คน x 1,200 
บาท x8 ชั่วโมงx 3 วัน = 57,600 บาท 
3.2 ค่าเดินทางวิทยากร 12,000 บาท 
3.3 ค่าท่ีพักวิทยากร 1,450 บาท x 3  
คืน x 2 คน = 8,700 บาท  
ค่าใช้จ่ายผู้เข้าประชุม 
3.4  ค่าอาหารกลางวัน 124 คน x 80 
บาท x 1 วัน =9,920 บาท 
3.5 ค่าอาหารว่าง 124 x 25 บาท x 2 
มื้อ x 1วัน = 6,200  บาท 
3.6 ค่าอาหารกลางวัน 55 คน x 80 
บาท x 2  วัน =8,800 บาท 
3.7 ค่าอาหารเย็น 55 คน x 100 บาท x 
1 วัน = 5,500 บาท 
3.5 ค่าอาหารว่าง 55 x 25 บาท x 2 
มื้อ x 2 วัน = 5,500 บาท 
3.8 ค่าวัสดุอุปกรณ์ 5,000 บาท 
รวมกิจกรรมที ่2 เป็นเงิน 119,220 บาท 

- ร้อยละของหน่วยงานที่
มีรายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานครบตาม
เกณฑ์ 
(ร้อยละ 100) 
- ร้อยละของตัวชี้วัด
บรรลุผลส าเร็จตามแผน
ยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการ (ร้อยละ 
95 ขึ้นไป) 
 - ร้อยละของการ
เบิกจ่ายงบประมาณตาม
แผน ปฏิบัติการประจ าปี 
(ร้อยละ 75 ขึ้นไป) 
- ระดับความส าเร็จของ
การจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการ (ระดับ 
5) 
- บุคลากรทุกระดับมี
ส่วนร่วมในการทบทวน
และจัดท าแผนปฏิบัติ
การประจ าปี ร้อยละ 90 

26 พ.ค. 64 
บุคลากรทั้ง
วิทยาลัยและ

ตัวแทน
นักศึกษา 

จ านวน 124 
คน 

27 -28 พ.ค. 
64  

คณะกรรมการ
จัดท าแผน  

55 คน  

26 พ.ค. 
64 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

28 พ.ค. 
64 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ไตรมาสที่ 
2 จ านวน

เงิน 
119,220 

บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2564  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  สรรพสิทธิประสงค์ 

 
 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม/การด าเนินงาน ตัวช้ีวัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
เงินรายได้ 

ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

 ผลผลิต 
เริ่มต้น สิ้นสุด อุดหนุน ลงทุน ด าเนินงาน 

 กิจกรรมที่ 3 เสนอร่างแผนปฏิบัติการ 
งบประมาณ จัดท าปฏิทินแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 2565 
4.1 ค่าอาหารกลางวัน 20 คน x 80 
บาท x 1 มื้อ x 1 วัน = 1,600 บาท 
4.2 ค่าอาหารว่าง 20 คน x 25 บาท x 
2 มื้อ x 1 วัน = 1,000 บาท  
4.3 ค่าวัสดุอุปกรณ์ = 1,000 บาท 
รวมกิจกรรมที่ 3 เป็นเงิน 3,600 บาท 
 

- มีแผนยุทธศาสตร์ แผน
กลยุทธ์ทางการเงินและ
แผนปฏิบัติการประจ าปี   
 

คณะกรรมการ
บริหาร

วิทยาลัยและ
งานแผน

ยุทธศาสตร์ 
(20 คน) 

 

13 ส.ค.
64 
 

13 ส.ค. 
64 
 

ไตรมาสที่ 
3 จ านวน

เงิน 
3,600 
บาท      

 กิจกรรมที่ 4 พัฒนาโครงการอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประจ าปีงบประมาณ 
2565  
 

 คณะกรรมการ
วิพากษ์
โครงการ 
 (25 คน) 

 

10 ก.ย.
64 
 

10 ก.ย.
64 
       

 กิจกรรมที่ 5 ก ากับติดตามผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการราย 
ไตรมาส(งานประจ า) และฐานข้อมูล 
 
 

 งาน
ยุทธศาสตร์
และความ

เสี่ยง 

ทุกเดือน 

       

 รวมทั้งสิ้น 141,940      
 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 

ล าดับที ่..52.. โครงการ.......................................พัฒนาภาพลักษณ์วิทยาลัยในระดับชาติ.................................................... รหัสโครงการ ...........ย.44....... 

ฝ่าย/กลุ่มงาน ........ฝ่ายบริหาร............................................................... งาน ....วิเทศสัมพันธ์........................................... ผู้รับผิดชอบหลัก .....งานวิเทศสัมพันธ์................................................................................  

ประเภทโครงการ  โครงการตามยุทธศาสตร์สบช ตอบตัวชี้วัดที่ .......................................................... 
 โครงการตามยุทธศาสตร์คณะ ตอบตัวชี้วัดที่ .......................................................... 
 โครงการตามยุทธศาสตร์วิทยาลัย  ตอบตัวชี้วัดที่ ...... .......... P31......................... 
 โครงการงานประจ าตามพันธกิจ................................................................ .............. 
 โครงการตามนโยบาย.................................................................... .........................  

 การประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ สกอ. ระดับ..................... องค์ประกอบที.่..........ตัวบ่งช้ีที.่.............. 
 การประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ สภาการพยาบาล  ตัวบ่งชี้ที่ ............................................................ 
 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม/การด าเนินงาน ตัวช้ีวัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ เงิน
รายได้ 

ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

ผลผลิต 
เริ่มต้น สิ้นสุด อุดหนุน ลงทุน ด าเนินงาน 

1. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
สรรพสิทธิประสงค์เชื่อมโยงสู่
สถาบันพระบรมราชชนก 
2. เพื่อประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ
และสถาบันพระบรมราชชนกให้
เป็นที่รู้จักแพร่หลายกว้างขวาง 
3. เพื่อเปิดโอกาสใหผู้้สนใจ และ
นักศึกษาท่ี มีส่วนร่วมในการ
ประชาสมัพันธ์ภาพลักษณ ์

กิจกรรม การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ภาพลักษณ์ วิทยาลัยในระดับชาต ิ(Open 
house) ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพ
สิทธิประสงค์  
1. ค่าสมนาคณุวิทยากร 600 บาท x 6ช่ัวโมง x 
5 คน เป็นเงิน 18,000 บาท 
2. คา่เช่าท่ีพักส าหรับวิทยากร 2,800 บาท 

3. ค่าจ้างเหมายานพาหนะส าหรับวิทยากร 
11,000 บาท 
 

ระดับความส าเร็จของ
การพัฒนาเอกลักษณ์
ของสถาบันให้เป็นท่ี
รู้จักและยอมรับใน
ระดับชาติและระดบั
อาเซียน (ระดับ 5)  

1. อาจารย์และ
บุคลากรวิทยาลยั 
จ านวน 80 คน 
2. นักศึกษา จ านวน 
650 คน 
3. นักเรยีน
มัธยมศกึษาช้ันปีท่ี 4, 
5 และ 6 โรงเรียน
มัธยมศกึษา ใน  

11 ก.ย. 
64 

11 ก.ย. 
64 

   ไตรมาสที่ 
4 จ านวน

เงิน
136,400 

บาท 

งานวิเทศ
สัมพันธ์ 

1. เกิดการขยาย
เครือข่ายความ
ร่วมมือจาก
ระดับประเทศ สู่
ระดับนานาชาต ิ
2. เกิดการพัฒนา
ศักยภาพของ
เครือข่าย
ต่างประเทศท้ัง 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม/การด าเนินงาน ตัวช้ีวัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
เงินรายได้ 

ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

ผลผลิต 
เริ่มต้น สิ้นสุด อุดหนุน ลงทุน ด าเนินงาน 

วิทยาลัยสูส่าธารณชนภายนอก
วิทยาลัยให้เป็นท่ีรู้จักแพร่หลาย
กว้างขวาง 
 

4. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับนักศึกษา 
600 คน x 20 บาท x 2 มื้อ เป็นเงิน 24,000 บาท 
5. ค่าอาหารกลางวันส าหรับนักศกึษา 600 คน x 
60 บาท เป็นเงิน 36,000 บาท 
6. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับอาจารย์และ
บุคลากรที่เข้าร่วมประชุม 80 คน x 50 บาท เป็น
เงิน 4,000 บาท 
7. ค่าอาหารกลางวันส าหรับอาจารย์และบุคลากร
ที่เข้าร่วมประชมุ 80 คน x 80 บาท เป็นเงิน 
6,400 บาท 
8. ค่าเช่าเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสยีง 20,000 บาท 
9. ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าถ่ายเอกสาร 14,200 
บาท 
  รวมเป็นเงิน 136,400 บาท  

 เขตบริการ
สุขภาพท่ี 10 
จ านวน 1,000 

คนขึ้นไป 

       ในด้านวิชาการ 
การแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมและ
ความร่วมมืออ่ืนๆ 

รวมทั้งสิ้น 136,400   
 



แผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  สรรพสิทธิประสงค์ 

ล าดับที ่..53... โครงการ...กิจกรรมการประชาสัมพันธ์วิทยาลัย....... รหัสโครงการ ....ป...20.. 

กลุ่มงาน/ฝ่าย .............บริหาร...................................... งาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์.. ผู้รับผิดชอบหลัก ....อ.นวพล แก่นบุปผา.... 

ประเภทโครงการ  โครงการตามยุทธศาสตร์สบช ตอบตัวชี้วัดที่ .......................................................... 
 โครงการตามยุทธศาสตร์คณะ ตอบตัวชี้วัดที่ ..........................9.2.................. 
 โครงการตามยุทธศาสตร์วิทยาลัย  ตอบตัวชี้วัดที ่.................................................. 
โครงการงานประจ าตามพันธกิจ ที่ 5................................................................ .. 
 โครงการตามนโยบาย.......................................................... ................................... 

 การประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ สกอ. ระดับ..................... องค์ประกอบที.่..........ตัวบ่งช้ีที.่.............. 
 การประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ สภาการพยาบาล  ตัวบ่งชี้ที่ ............................................................ 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม/การด าเนินงาน ตัวช้ีวัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
เงินรายได้ 

ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

 ผลผลิต 
เริ่มต้น สิ้นสุด อุดหนุน ลงทุน ด าเนินงาน 

เพื่อประชาสัมพันธ์วิทยาลัย
ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย 

กิจกรรม จัดท าสื่อสิ่งพิมพ์
ประชาสัมพันธ์ 

คะแนนการรู้จักวิทยาลัย 
3.51 ขึ้นไป 

 ต.ค.63 ก.ย. 64    ไตรมาส ที่ 1  
จ านวน

12,500บาท 
ไตรมาส ที่ 2  

จ านวน
12,500บาท 
ไตรมาส ที่ 3  

จ านวน
12,500บาท 
ไตรมาส ที่  4 

จ านวน
12,500บาท 

 

มี Branding 
วิทยาลัย 

รวมทั้งสิ้น 50,000   

                     



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 

ล าดับที ่...54... โครงการ.....................ขยายเครือข่ายวิทยาลัยในเวทีประชาคมอาเซียนและนานาชาติ............. รหัสโครงการ .........ย.45........ 

ฝ่าย/กลุ่มงาน ............................ฝ่ายบริหาร......................... งาน ..................วิเทศสัมพันธ์.......................... ผู้รับผิดชอบหลัก ..................................งานวิเทศสัมพันธ์................................................... 

ประเภทโครงการ  โครงการตามยุทธศาสตร์สบช ตอบตัวชี้วัดที่ .......................................................... 
 โครงการตามยุทธศาสตร์คณะ ตอบตัวชี้วัดที่ .......................................................... 
 โครงการตามยุทธศาสตร์วิทยาลัย  ตอบตัวชี้วัดที่ .........S31,P32......................... 
 โครงการงานประจ าตามพันธกิจ................................................................ .............. 
 โครงการตามนโยบาย.................................................................... .........................  

 การประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ สกอ. ระดับ..................... องค์ประกอบที.่..........ตัวบ่งช้ีที.่.............. 
 การประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ สภาการพยาบาล  ตัวบ่งชี้ที่ ............................................................ 
 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม/การด าเนินงาน ตัวช้ีวัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
เงินรายได้ 

ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

ผลผลิต 
เริ่มต้น สิ้นสุด อุดหนุน ลงทุน ด าเนินงาน 

1. เพื่อขยายเครือข่ายความร่วมมอื
ของวิทยาลัยไปยังประเทศใน
ภูมิภาคอื่นๆของโลกให้เป็นทีรู่้จักใน
ระดับอาเซียนและนานาชาต ิ
2. เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายให้เกดิ
ความร่วมมือและมีบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือจากการไปประชุมและ
ศึกษาดูงานในสถาบันการศึกษา
ต่างประเทศในระดับอาเซียนและ
นานาชาติ 

กลุม่ที่ 1 อาจารย์และบคุลากรวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี สรรพสิทธปิระสงค์ เดนิทางไป
ราชการเพื่อร่วมประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
และศึกษาดูงานการจดัการเรยีนการสอน และ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบนัการศึกษา
ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย โดยเดินทางไปราชการ
ระหวา่งวันที่ 17 – 21 มีนาคม 2564 รายละเอียด 
ดังนี ้
1. ค่าเบี้ยเลีย้งเดินทางไปราชการในประเทศ 
(240 บาท x 6 คน x 1 วัน) เป็นเงิน 1,440 
บาท 

จ านวนเครือข่ายความร่วมมือ
ด้านวิชาการและวิชาชีพระดับ
อาเซียน และระดับนานาชาติ 
(9 ประเทศ)  

อาจารย์และ
บุคลากร
สถานศกึษาจ านวน 
6 คน 

15 ม.ีค. 64 19 มี.ค. 64    ไตรมาสที่ 2 
จ านวนเงิน 
199,890 

บาท 

งานวิเทศ
สัมพันธ์ 

1. เกิดการขยาย
เครือข่ายความ
ร่วมมือจาก
ระดับประเทศ สู่
ระดับนานาชาต ิ
2.เกิดการพัฒนา
ศักยภาพของ
เครือข่าย
ต่างประเทศท้ังใน
ด้านวิชาการ การ
แลกเปลีย่น 

 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม/การด าเนินงาน 
ตัวช้ีวัด
โครงการ 

กลุ่มเป้า
หมาย 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
เงินรายได้ 

ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

ผลผลิต 
เริ่มต้น สิ้นสุด อุดหนุน ลงทุน ด าเนินงาน 

3. เพื่อให้เกิดเครือข่ายความ
ร่วมมือทางด้านวิชาการและ
การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจาก
การไปร่วมประชุมและศึกษาดู
งานของสถาบันการศึกษา
ต่างประเทศท้ังในระดับ
อาเซียนและนานาชาต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ค่าเบี้ยเลีย้งเดินทางไปราชการต่างประเทศ (2,000 บาท x 6 คน x 
3 วัน) เป็นเงิน 36,000 บาท 
3. ค่าท่ีพักในประเทศ (1,450 บาท x 1 คนx 1 วัน) เป็นเงิน 1,450 
บาท 
4. ค่าท่ีพักในประเทศ (900 บาท x 4 คน x 1วัน) เป็นเงิน 3,600 
บาท 
5. ค่าที่พักในต่างประเทศ (2,100 บาท x 6คน x 3 วัน) เป็นเงิน 
37,800 บาท 
6. ค่าพาหนะในประเทศ 
    -ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบิน (ไป-กลับ 4,000 บาท x 5 คน) เป็นเงิน 
20,000 บาท 
    -ค่ารถรับจ้าง (ไป-กลับ 600 บาท x 6 คน) เป็นเงิน 3,600 บาท 
7. ค่าพาหนะในต่างประเทศ  
    -ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบิน (ไป-กลับ 12,000 บาท x 6 คน) เป็นเงิน 
72,000 บาท 
   -ค่ารถรับจา้ง (ไป-กลับ 3,000 บาท x 6 คน) เป็นเงิน 18,000 บาท 
8. ค่าประกันสุขภาพ (1,000 บาท x 6 คน) 
  เป็นเงิน 6,000 บาท 

         วัฒนธรรมและ
ความร่วมมือ
อื่นๆ 

รวมทั้งสิ้น 199,890   
 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 

ล าดับที.่...55..... โครงการ............................กจิกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และจดัสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้การท างานและที่อยู่อาศัย................................. รหัสโครงการ .........ย.20........... 

ฝ่าย/กลุ่มงาน ..................ฝ่ายบริหาร.............................. งาน พัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ ผู้รับผิดชอบหลัก ............งานพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ............................... 

ประเภท
โครงการ 

 โครงการตามยุทธศาสตร์สบช ตอบตัวช้ีวัดที่ ..............9.1............... 
 โครงการตามยุทธศาสตร์คณะ ตอบตัวช้ีวัดที่ ...........11.1..................... 
 โครงการตามยุทธศาสตร์วิทยาลัย  ตอบตัวช้ีวัดที่ .........S32......P33............................. 
 โครงการงานประจ าตามพันธกิจ.............................................................................. 
 โครงการตามนโยบาย....................................................................................... 

การประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ สกอ. ระดับ..................... องค์ประกอบท่ี...........ตัวบ่งชีท้ี.่.............. 
การประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ สภาการพยาบาล  ตัวบ่งช้ีที.่........................................................... 
 

วัตถุประสงค ์ กิจกรรม/การด าเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
เงินรายได้ 

ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

ผลผลิต 
เร่ิมต้น สิ้นสุด อุดหนุน ลงทุน ด าเนินงาน 

พัฒนาและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์
และจัด
สิ่งแวดล้อมแบบ
มีส่วนร่วม เพื่อ
การท างานอย่าง
มีความสุข 

กิจกรรม การพัฒนาปรับปรุงภูมิทศัน์และ
จัดสิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรูก้าร
ท างานและที่อยู่อาศัย (พันธกิจที่ 5)  
ที่ครอบหลังคาอาคาร ที่บังตาหอพัก 1,2 
ซ่อมแซมหอพักอาจารย์ ยกพ้ืนอาคารเรยีน 
1,2 

1.ระดับความพึง
พอใจของการ
ประเมินการมี
ทรัพยากรเพื่อการ
ท างานท่ีอยู่อาศัย 
2.ระดับความพึง
พอใจต่อทรัพยากร
สนับสนุนเพื่อการ
ท างานและที่อยู่
อาศัย 

บุคลากร
วิทยาลัย 

1 ต.ค. 
63 

30 ก.ย.
64 

    งานพัสดุ   อาคารสถานท่ี
และ ยานพาหนะ 

วิทยาลัยมีแผน
ยุทธศาสตร์ และ
แผนปฏิบัติการที่มี
ประสิทธิภาพน ามาใช้
ในการบริหารจัดการ 
เพื่อให้บรรลตุาม
วิสัยทัศน์ พันธกิจที่
ก าหนดไว ้

 รวมเงิน       

รวมทั้งสิ้น    

 

ขอรับรองแบบแปลนจากโยธาจังหวัด 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 

ล าดับที.่..56.... โครงการ.........ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัย.................................................... รหัสโครงการ ......ป.21........... 

ฝ่าย/กลุ่มงาน ..........ฝ่ายบรหิาร.............................................. งาน .........พัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ...... ผู้รับผิดชอบหลัก ............งานพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ............................... 

ประเภท
โครงการ 

 โครงการตามยุทธศาสตร์สบช ตอบตัวช้ีวัดที่ .......................................................... 
 โครงการตามยุทธศาสตร์คณะ ตอบตัวช้ีวัดที่ .......................................................... 
 โครงการตามยุทธศาสตร์วิทยาลัย  ตอบตัวช้ีวัดที่ .................................................. 
 โครงการงานประจ าตามพันธกิจที ่.................. 5......................... 
 โครงการตามนโยบาย............................................................................................ 

การประกันคุณภาพการศกึษาตามเกณฑ์ สกอ. ระดับ..................... องค์ประกอบที.่..........ตัวบ่งช้ีที.่.............. 
การประกันคุณภาพการศกึษาตามเกณฑ์ สภาการพยาบาล  ตัวบ่งชี้ที่............................................................ 
 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม/การด าเนินงาน 
ตัวชี้วัด
โครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
เงินรายได้ 

ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

ผลผลิต 
เร่ิมต้น สิ้นสุด อุดหนุน ลงทุน ด าเนินงาน 

- เพื่อให้บุคลากรและ
นักศึกษามีความเข้าใจและ
มีทักษะในการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยและลดความ
เสี่ยงและเกิดความมั่นใจ
ในเรื่องความปลอดภัยต่อ
บุคลากรและนักศึกษาเมื่อ
มีเหตุอัคคภีัย 
 

 

 

- บุคลากรของวิทยาลัยและนักศึกษาเข้ารับการ
ฝึกซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย ร้อยละ 
90  
- ค่าตอบแทนวิทยากร 600 x 6 ชม. X 4 คน = 
14,400 บาท 
-ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการซ้อมแผน = 3,000 บาท 
-ค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่มคูม่ือแผนอคัคีภัย = 1,000  
บาท 
-ค่าอาหารกลางวันนักศึกษา 60 บาท x151 คน = 
9,060 บาท 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 20บาท x 2 มื้อ x 
151 คน = 6,040 บาท 

- ระดับความพึง
พอใจบุคลากร
ในวิทยาลัยฯ
มากกว่า 3.5 
- ผลการฝึกซ้อม
แผนการป้องกัน
และระงับ
อัคคีภัยถูกต้อง 
ร้อยละ 90 

บุคลากร
วิทยาลัยและ

นักศึกษา 

1 ต.ค. 
63 

30 ก.ย. 
64 

ไตรมาสที่ 3 
จ านวนเงิน 
33,500 
บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   งานพัสดุ   
อาคารสถานท่ี
และ 
ยานพาหนะ 

วิทยาลัยมีแผน
ยุทธศาสตร์ และ
แผนปฏิบัติการที่มี
ประสิทธิภาพน ามาใช้
ในการบริหารจัดการ 
เพื่อให้บรรลตุาม
วิสัยทัศน์ พันธกิจที่
ก าหนดไว ้

รวมทั้งสิ้น 33,500      
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ล าดับที.่...57..... โครงการ............................กจิกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และจดัสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้การท างานและที่อยู่อาศัย................................. รหัสโครงการ .........ป.22........... 

ฝ่าย/กลุ่มงาน ..................ฝ่ายบริหาร.............................. งาน พัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ ผู้รับผิดชอบหลัก ............งานพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ............................... 

ประเภทโครงการ  โครงการตามยุทธศาสตร์สบช ตอบตัวช้ีวัดที่ .................10.......... 
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 โครงการตามยุทธศาสตร์วิทยาลัย  ตอบตัวช้ีวัดที่ ............................... 
 โครงการงานประจ าตามพันธกิจ..ที.่..................5....... 
 โครงการตามนโยบาย......................................................... 

การประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ สกอ. ระดับ..................... องค์ประกอบท่ี...........ตัวบ่งชีท้ี.่.............. 
การประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ สภาการพยาบาล  ตัวบ่งช้ีที.่........................................................... 
 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม/การด าเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
เงินรายได้ 

ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

ผลผลิต 
เร่ิมต้น สิ้นสุด อุดหนุน ลงทุน ด าเนินงาน 

พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์และจดั
สิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม เพื่อการ
ท างานอย่างมีความสุข 

- ปรับปรุงบ ารุงรักษาภูมิทัศน์  
 

-ระดับความพึงพอใจของ
การประเมินการมีทรัพยากร
เพื่อการท างานและที่อยู่
อาศัย 
ระดับมาก 
-ระดับความพึงพอใจต่อ
ทรัพยากรสนับสนุนเพื่อการ
ท างานและที่อยู่อาศัย 
 

บุคลากร
วิทยาลัย 

1 ต.ค.63 30 ก.ย.64 ไตรมาสที่ 1 
จ านวนเงิน 
150,000 

บาท  
ไตรมาสที่ 2 
จ านวนเงิน 
150,000 

บาท 
ไตรมาสที่ 3 
จ านวนเงิน 
150,000 

บาท 
ไตรมาสที่ 4 
จ านวนเงิน 
150,000 

บาท 

  
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

งานพัสดุ   
อาคารสถานท่ี
และ 
ยานพาหนะ 

วิทยาลัยมี
แผน
ยุทธศาสตร์ 
และ
แผนปฏิบัติ
การที่มี
ประสิทธิภาพ
น ามาใช้ใน
การบริหาร
จัดการ 
เพื่อให้บรรลุ
ตามวิสยัทัศน์ 
พันธกิจที่
ก าหนดไว ้

 

 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 

 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม/การด าเนินงาน ตัวช้ีวัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
เงินรายได้ 

ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

 ผลผลิต 
เริ่มต้น สิ้นสุด อุดหนุน ลงทุน ด าเนินงาน 

 - ซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภณัฑ ์
 

  

  

ไตรมาสที่ 1 
จ านวนเงิน 
150,000 

บาท  
ไตรมาสที่ 2 
จ านวนเงิน 
150,000 

บาท 
ไตรมาสที่ 3 
จ านวนเงิน 
150,000 

บาท 
ไตรมาสที่ 4 
จ านวนเงิน 
150,000 

บาท 

     

 - ซ่อมแซมบ ารุงรักษาอาคารสถานท่ี        ไตรมาสที่ 1 
จ านวนเงิน 
153,390.75 

บาท  
 

ไตรมาสที่ 2 
จ านวนเงิน 
153,390.75 

บาท 
ไตรมาสที่ 3 
จ านวนเงิน 

  



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม/การด าเนินงาน ตัวช้ีวัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
เงินรายได้ 

ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

 ผลผลิต 
เริ่มต้น สิ้นสุด อุดหนุน ลงทุน ด าเนินงาน 

153,390.75 
บาท 

ไตรมาสที่ 4 
จ านวนเงิน 
153,390.75 

บาท 
 รวมเงิน     1,200,000   613,563   

รวมทั้งสิ้น 1,813,563 
 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 

ล าดับที ่ ..58.. โครงการ.........การจัดสิ่งสนบัสนุนการเรียนการสอนและการท างาน ..................................................... รหัสโครงการ .........ป.23....... 

ฝ่าย/กลุ่มงาน ..........ฝ่ายบริหาร.............................................. งาน .........พัสดุ อาคารสถานท่ีและยานพาหนะ........... ผู้รับผิดชอบหลัก ............งานพัสดุ อาคารสถานท่ีและยานพาหนะ............................... 

ประเภทโครงการ  โครงการตามยุทธศาสตร์สบช ตอบตัวชี้วัดที่ .......................................................... 
 โครงการตามยุทธศาสตร์คณะ ตอบตัวชี้วัดที่ .......................................................... 
 โครงการตามยุทธศาสตร์วิทยาลัย  ตอบตัวชี้วัดที่ .................................................. 
 โครงการงานประจ าตามพันธกิจ....ที่ 5................................................................... 
 โครงการตามนโยบาย.................................................................... ......................... 

การประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ สกอ. ระดับ..................... องค์ประกอบท่ี...........ตัวบ่งชีท้ี.่.............. 
การประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ สภาการพยาบาล  ตัวบ่งช้ีที.่........................................................... 
 

 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม/การด าเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
เงินรายได้ 

ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

ผลผลิต 
เร่ิมต้น สิ้นสุด อุดหนุน ลงทุน ด าเนินงาน 

เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของวิทยาลัยฯ 
 

งบประมาณ  
- วัสดุส านักงาน                1,300,000 
- วัสดุงานบ้านงานครัว         200,000 
- วัสดุคอมพิวเตอร์             1,000,000 
- วัสดุก่อสร้าง                    400,000 
- วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ            300,000 
- วัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงฯ          150,000 
 
งบรายได ้
- ครุภัณฑส์ านักงาน             680,000 
- ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว     300,000 
- ครุภัณฑไ์ฟฟ้าและวิทย ุ     100,000 
- จัดท าประกันภยัรถยนต์       30,000 
- ค่าบ ารุงรักษายานพาหนะของวิทยาลัยฯ  200,000 
- ตรวจเช็คและเตมิน้ ายาถังดับเพลิง   50,000 
- ระบบดูแลลิฟท์  ไฟฟ้า ประปา        400,00 

ระดับมาก บุคลากร
วิทยาลัยและ

นักศึกษา 

1 ต.ค.63 30 ก.ย.64 ไตรมาสที่ 1 
จ านวนเงิน 
887,500 

บาท 
 

ไตรมาสที่ 2 
จ านวนเงิน 
887,500 

บาท 
 

ไตรมาสที่ 3 
จ านวนเงิน 
887,500 

บาท 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไตรมาสที่ 1 
จ านวนเงิน 
440,000  

บาท 
 
ไตรมาสที่ 2 
จ านวนเงิน 
440,000  

บาท 
 
ไตรมาสที่ 3 
จ านวนเงิน 
440,000  

บาท 
 

 
 
 
 

งานพัสดุ   
อาคารสถานท่ี

และ 
ยานพาหนะ 

วิทยาลัยมีแผน
ยุทธศาสตร์ และ
แผนปฏิบัติการที่
มีประสิทธิภาพ
น ามาใช้ในการ
บริหารจดัการ 
เพื่อให้บรรลตุาม
วิสัยทัศน์ พันธ
กิจท่ีก าหนดไว ้



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม/การด าเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
เงินรายได้ 

ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

ผลผลิต 
เร่ิมต้น สิ้นสุด อุดหนุน ลงทุน ด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 4 
จ านวนเงิน 
887,500 

บาท 
 
 
 

 
 

 

ไตรมาสที่ 4 
จ านวนเงิน 
440,000  

บาท 
 
 

 รวมเงิน     3,550,000   1,760,000   
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,310,000   

 



แผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  สรรพสิทธิประสงค์ 

ล าดับที ่
..59... 

โครงการ......โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Dash board)....... รหัสโครงการ ....ป...24.. 

กลุ่มงาน/ฝ่าย .............บริหาร...................................... งาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์.. ผู้รับผิดชอบหลัก ....อ.นวพล แก่นบุปผา.... 

ประเภทโครงการ  โครงการตามยุทธศาสตร์สบช ตอบตัวชี้วัดที่ .....9.1..........9.2.................... 
 โครงการตามยุทธศาสตร์คณะ ตอบตัวชี้วัดที่ .....11.1.........11.2......................... 
 โครงการตามยุทธศาสตร์วิทยาลัย  ตอบตัวชี้วัดที ่.................................................. 
โครงการงานประจ าตามพันธกิจ ที่ 5................................................................ .. 
 โครงการตามนโยบาย.......................................................... ................................... 

 การประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ สกอ. ระดับ..................... องค์ประกอบที.่..........ตัวบ่งช้ีที.่.............. 
 การประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ สภาการพยาบาล  ตัวบ่งชี้ที่ ............................................................ 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม/การด าเนินงาน ตัวช้ีวัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
เงินรายได้ 

ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

 ผลผลิต 
เริ่มต้น สิ้นสุด อุดหนุน ลงทุน ด าเนินงาน 

เพ่ือพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้
ได้มาตรฐาน 

กิจกรรมที่ 1 ซื้อและขอใช้สิทธิ์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Dash board) 

 
 

  ต.ค. 63 ก.ย. 64    ไตรมาส ที่ 1  
จ านวน 

100,000บาท 
ไตรมาส ที่ 2  

จ านวน 
100,00 บาท 
ไตรมาส ที่ 3  

จ านวน 
100,000 บาท 
ไตรมาส ที่  4 

จ านวน 
100,000 บาท 

 

มี Branding 
วิทยาลัย 

                 

 

 



แผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  สรรพสิทธิประสงค์ 

 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม/การด าเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
เงินรายได้ 

ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

ผลผลิต 
เร่ิมต้น สิ้นสุด อุดหนุน ลงทุน ด าเนินงาน 

 กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ การ
ใช้โปรแกรมและระบบตดิตามการใช้
สารสนเทศ 

  ก.ค. 64  
   

ไตรมาสที่ 4 
จ ารวนเงิน 
100,000 บาท 

  

รวมทั้งสิ้น 500,000 บาท 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 

ล าดับที ่...60... โครงการ..........................................โครงการ Happy work place........................................................................................................ รหัสโครงการ ........ย.46........... 

ฝ่าย/กลุ่มงาน .................บรหิาร.............................................................. งาน ..........บริหารทรัพยากรบุคคล........................... ผู้รับผิดชอบหลัก ...........นางสาววันวิสาข์ สืบสายกลิ่น.................................................................... 

ประเภทโครงการ  โครงการตามยุทธศาสตร์สบช ตอบตัวชี้วัดที่ ........12.1,12.2............... 
 โครงการตามยุทธศาสตร์คณะ ตอบตัวชี้วัดที่ .......................................................... 
 โครงการตามยุทธศาสตร์วิทยาลัย  ตอบตัวชี้วัดที่ ... S35, S36, S37, S38, P35..... 
 โครงการงานประจ าตามพันธกิจ................................................................ .............. 
 โครงการตามนโยบาย.................................................................... ......................... 

 การประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ สกอ. ระดับ...สถาบนั......... องค์ประกอบท่ี....5....ตัวบ่งชี้ที.่..5.1....... 
 การประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ สภาการพยาบาล  ตัวบ่งช้ีที่ .....7 และ 20........................................ 
 

 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม/การด าเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
เงินรายได้ 

ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

ผลผลิต 
เริ่มต้น สิ้นสุด อุดหนุน ลงทุน ด าเนินงาน 

1. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะ
ความเชี่ยวชาญและคุณวุฒิตามเกณฑ์
คุณสมบัติท่ีก าหนด และเพิ่มพูน
ความรู้ตามหน้าท่ีรับผิดชอบให้
สามารถท างานได้อย่างเต็มศักยภาพ 
2. เพื่อให้บุคลากรมีสุขภาพกาย 
สุขภาพใจท่ีดี 
3. เพื่อให้บุคลากรมีความรักและ
ความผูกพันในองค์กรหน้าท่ี
รับผิดชอบ 
4. เพื่อสร้างสัมพันธภาพและความ
สามัคคี ระหว่างบุคลากรในวิทยาลัย 
5. เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจในการ
ท างาน 
6. บุคลากรทุกคนได้รับการตรวจ
สุขภาพประจ าปี 
 
 

กิจกรรมท่ี 1 การพัฒนาองค์กร : 
1.การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และ
การบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ (OD) 
(Happy  Heart, Happy socity, Happy  
work life) 
- ค่าสมนาคุณวิทยากร  
1,200 บาท x 10 ชั่วโมง x 3 คน 
เป็นเงิน 36,000 บาท 
- ค่าพาหนะวิทยากร  
3 คน x 6,000 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท 
- ค่าท่ีพักวิทยากร  
1,800 บาท x 2 คืน x 2 ห้อง 
เป็นเงิน 7,200 บาท 
- ค่าท่ีพัก 61 ห้อง x 1,800 บาท x 3 คืน เป็น
เงิน 329,400บาท 
- ค่าเช่าเหมารถ 15,000บาทx3คันx5วัน เป็น
เงิน 225,000 บาทฃ 
 

1. บุคลากรได้เพิ่มพูนความรู้ตาม
หน้าท่ี 
รับผิดชอบระดับดีขึ้นไป 
2. บุคลากรท่ีเข้าร่วมโครงการ
สรุปแนวทางในการพัฒนางาน
ตามหน้าท่ีรับผิดชอบกลุ่มละ 1
ฉบับ 
3. บุคลากรท่ีเข้าร่วมโครงการมี
สัมพันธภาพและความสามัคคีใน
ระดับดีขึ้นไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาจารย์และ
บุคลากรสาย

สนับสนุน จ านวน 
120 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มี.ค. 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มิ.ย. 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาสท่ี 2 
จ านวนเงิน 
792,400 

บาท 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานบริหาร
ทรัพยากร

บุคคล 

1.บุคลากรมี
สัมพันธภาพท่ี 
ดีต่อกัน และมี
ความสามัคคี
ภายในวิทยาลัย  
2.บุคลากร
ปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้นและมีการ
ให้บริการด้วยเต็ม
ใจ 
3.บุคลากรของ
วิทยาลัยมีความสุข
และความความ
ผูกพันต่อองค์กร 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม/การด าเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
เงินรายได้ 

ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

ผลผลิต 
เริ่มต้น สิ้นสุด อุดหนุน ลงทุน ด าเนินงาน 

7. เพื่อคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการ
ป่วยเป็นโรคต่างๆ 
8. เพื่อให้บุคลากรท่ีมีความเสี่ยงต่อ
การเป็นโรค ท่ีเป็นโรคมีพฤติกรรม
สุขภาพท่ีเหมาะสม 
9. เพื่อพัฒนาการเก็บเอกสารในยุค 
IT 
 

- ค่าอาหารกลางวันและอาหารเย็น 120 คน x 
400 บาท x 2 วัน เป็นเงิน 96,000 บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน  
120 คน x 80 บาท x 1 วัน 
เป็นเงิน 9,600 บาท 
- ค่าอาหารและเครื่องดื่ม  
50 บาท x 2 มื้อ x 2 วัน x 120 คนเป็นเงิน
24,000 บาท 
- ค่าอาหารและเครื่องดื่ม  
25 บาท x 2 มื้อ x 1 วัน x 120 คน 
เป็นเงิน 6,000บาท 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 120คน x 240บาท=28,800บาท 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นเงิน  7,000 บาท 
2. ศึกษาดูงาน วพ.พระปกเกล้าจันทบุรี  
- ค่าสมนาคุณวิทยากร  
600 บาท x 3 ชั่วโมง x 3 คน เป็นเงิน 5,400 
บาท 
    
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 792,400 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม/การด าเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
เงินรายได้ 

ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

ผลผลิต 
เริ่มต้น สิ้นสุด อุดหนุน ลงทุน ด าเนินงาน 

กิจกรรมท่ี 2 การส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร 
ประจ าปี 2564 (Happy Body)การตรวจสุขภาพ
ประจ าปีบุคลากร 
- ข้าราชการ (เงินงบประมาณกรมบัญชีกลาง) 
- ลูกจ้างประจ า (เงินงบประมาณกรมบัญชีกลาง) 
- พนักงานราชการ 
- พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
       

4. บุคลากรภายในวิทยาลัยได้รับ
การตรวจสุขภาพประจ าปี ร้อย
ละ 100 
5. บุคลากรท่ีเป็นกลุ่มเสี่ยง/
เจ็บป่วยได้รับค าแนะน าหรือ
รักษาอย่างทันท่วงที 

อาจารย์และ
บุคลากรสาย
สนับสนุน 

 
 
 

 

ก.พ.64 
 

ก.พ.64 
 

 

1.บุคลากรของ
วิทยาลัยมีสุขภาพ
ท่ีดีขึ้น  
 

รวมทั้งสิ้น 792,400      

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 

ล าดับที.่..61.. โครงการ......กิจกรรมการเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม/อบรม/สัมมนา งานตามภารกิจ........... รหัสโครงการ .........ป.25....... 

ฝ่าย/กลุ่มงาน ........ฝ่ายบริหาร....................................... งาน ........งานบริหารทรัพยากรบุคคล...................... ผู้รับผิดชอบหลัก ..........นางสาววันวิสาข์ สืบสายกลิ่น........................................... 

ประเภทโครงการ  โครงการตามยุทธศาสตร์สบช ตอบตัวชี้วัดที่ .......................................................... 
 โครงการตามยุทธศาสตร์คณะ ตอบตัวชี้วัดที่ .......................................................... 
 โครงการตามยุทธศาสตร์วิทยาลัย  ตอบตัวชี้วัดที่ .................................................. 
  โครงการงานประจ าตามพันธกิจที ่.............................5...................................... 
 โครงการตามนโยบาย.................................................................... ......................... 

การประกันคุณภาพการศกึษาตามเกณฑ์ สกอ. ระดับ..... องค์ประกอบท่ี...........ตัวบ่งช้ีที.่............ 
การประกันคุณภาพการศกึษาตามเกณฑ์ สภาการพยาบาล  ตัวบ่งชี้ที่............................................ 
 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม/การด าเนินงาน ตัวช้ีวัดโครงการ 
กลุ่มเป้า
หมาย 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
เงินรายได้ 

ผู้รับผิด
ชอบ 

กิจกรรม 
ผลผลิต 

เริ่มต้น สิ้นสุด อุดหนุน ลงทุน ด าเนินงาน 
เพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทุก
ระดับตามความภารกิจที่
รับผิดชอบ 
 
 
 
 

- การเข้าร่วมประชุม/อบรม/สมัมนา
ตามภารกิจงานท่ีรับผิดชอบ 
 - การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการดิน
ทางไปราชการและค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม 

P35 ร้อยละบุคลากร
(อาจารย์และสาย
สนับสนุน) ได้รับการ
พัฒนาสมรรถนะด้าน
วิชาการและวิชาชีพ หรือ
ตามภาระงานท่ีรับผิดชอบ 
ร้อยละ 100 

อาจารย์
และ

บุคลากร
สาย

สนับสนุน 

ต.ค. 63 ก.ย. 64 ไตรมาสที่ 1 
จ านวนเงิน 

275,000 บาท 
ไตรมาสที่ 2 
จ านวนเงิน 

275,000 บาท 
ไตรมาสที่ 3 
จ านวนเงิน 

275,000 บาท 
ไตรมาสที่ 4
จ านวนเงิน 

275,000 บาท 

  ไตรมาสที่ 1 จ านวน
เงิน 25,000 บาท 
ไตรมาสที่ 2จ านวน
เงิน 25,000 บาท 

ไตรมาสที่ 1 จ านวน
เงิน 25,000 บาท 

ไตรมาสที่ 3 จ านวน
เงิน 25,000 บาท 

 

งาน
บริหาร

ทรัพยากร
บุคคล 

บุคลากรมี
สมรรถนะตาม
ความภารกิจที่
รับผิดชอบ 
 

รวม 1,100,000   100,000   
รวมท้ังสิ้น 1,200,000   

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2564  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  สรรพสิทธิประสงค์ 

 
 

ล าดับที่ ..62.. โครงการ...............................ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ....................................... รหัสโครงการ ...ย.49.. 
ฝ่าย/กลุ่มงาน ....................บริหาร................................. งาน ...ประกันคุณภาพการศึกษา.... ผู้รับผิดชอบหลัก ...........งานประกันคุณภาพการศึกษา......... 
ประเภท
โครงการ 

 โครงการตามยุทธศาสตร์สบช ตอบตัวชี้วัดที่ .......................................................... 
 โครงการตามยุทธศาสตร์คณะ ตอบตัวชี้วัดที่ ..........10.4,10.5............. 
 โครงการตามยุทธศาสตร์วิทยาลัย  ตอบตัวชี้วัดที่ ......S39,P36,P37............... 
 โครงการงานประจ าตามพันธกิจ................................................................ .............. 
 โครงการตามนโยบาย........................................................................... 

 การประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ สกอ. ระดับ..สถาบัน.. องค์ประกอบท่ี....5.....ตัวบ่งช้ีที.่.5.3..... 
 การประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ สภาการพยาบาล  ตัวบ่งชี้ท่ี........................................ 
 

 

วัตถุประสงค ์ กิจกรรม/การด าเนินงาน 
ตัวชี้วัด
โครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
เงินรายได้ 

ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

ผลผลิต 
เร่ิมต้น สิ้นสุด อุดหนุน ลงทุน ด าเนินงาน 

1.เพื่อให้วิทยาลัย
ด าเนินงานตามระบบ
กลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาด้าน
การติดตามคณุภาพและ
การประเมินคณุภาพ 
2.เพื่อให้วิทยาลัยมีการ
ตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน สกอ. 
 

กิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบตัิการการ
ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดบัหลักสตูรปี
การศึกษา2563 (ไขว้ฝ่าย) 
รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
  - ค่าสมนาคุณวิทยากร (1 คนx1,200บาทx8
ช่ัวโมงx2วัน)  = 19,200 บาท  
  - ค่าการเดินทางวิทยากร (ไป-กลับ)(ค่าน้ ามัน
เชื้อเพลิงและพาหนะหรือค่าจ้างเหมารถ หรือคา่
เครื่องบิน)วิทยากร 1 คน  = 5,000 บาท 
  - ค่าที่พักวิทยากร(2 คืน x1,450บาท x 1 
ห้อง) = 2,900 บาท 
  - ค่าอาหารกลางวัน (80 บาท× 100 คน× 2 
วัน)= 16,000 บาท 

1.คะแนนเฉลี่ย
ผลการตรวจ
ประเมินคุณภาพ
ภายในจาก
หน่วยงานต้น
สังกัดระดับ
หลักสตูร 

1.คณาจารย์ 
ข้าราชการ 
นักวิชาการ 
เจ้าหน้าท่ี 
บุคลากรสาย
สนับสนุนและ
นักศึกษา 

24 มิ.ย.64 25 มิ.ย.64 ไตรมาสที่ 3 
จ านวนเงิน
63,100 
บาท 

  

 อ.เชาวลิต/อ.ดร.
จรูญศร ี

คะแนนเฉลีย่ผลการ
ตรวจประเมินคุณภาพ
ภายในไม่น้อยกว่า 
3.66 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2564  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  สรรพสิทธิประสงค์ 

 
 

วัตถุประสงค ์ กิจกรรม/การด าเนินงาน 
ตัวชี้วัด
โครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
เงินรายได้ 

ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

ผลผลิต 
เร่ิมต้น สิ้นสุด อุดหนุน ลงทุน ด าเนินงาน 

3.เพื่อพัฒนาการ
ประกันคณุภาพ
การศึกษาภายใน
วิทยาลัยมีความต่อเนื่อง
สอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานการรับรอง
คุณภาพการศึกษา
ภายใน 

  - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม(25 บาท× 100 
คน× 4 มื้อ) = 10,000 บาท 
  -ค่าอาหารเย็น (100บาทx100คนx1วัน) = 
10,000 บาท  
รวม 63,100 บาท 
 
กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบ
การประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ปี
การศึกษา2563 (ผู้ตรวจประเมิน TQR และ
เครือข่ายวิทยาลัยฯในสังกัดสถาบนัพระบรมราช
ชนก) 
รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
  1.ค่าสมนาคณุวิทยากร (1,200 บาท x 8 ชม. 
x 2 วัน x 2 คน) = 38,400 บาท 
  2. ค่าสมนาคุณวิทยากรภายใน (600 บาท x 8 
ชม. x 2 วัน x 2 คน)  = 19,200 บาท 
  3.ค่าที่พักวิทยากร (2 คืน x1,450 บาท x 4 
ห้อง)  = 11,600 บาท 
  4.ค่าการเดินทางวิทยากร (ไป-กลับ)(ค่าน้ ามัน
เชื้อเพลิงและพาหนะหรือค่าจ้างเหมารถ หรือคา่
เครื่องบิน) วิทยากร 4 คน  = 20,000 บาท 
  5.ค่าอาหารกลางวัน (80 บาทx120 คนx2
วัน)= 19,200 บาท  
 

     

  

   



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2564  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  สรรพสิทธิประสงค์ 

 
 

วัตถุประสงค ์ กิจกรรม/การด าเนินงาน 
ตัวชี้วัด
โครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
เงินรายได้ 

ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

ผลผลิต 
เร่ิมต้น สิ้นสุด อุดหนุน ลงทุน ด าเนินงาน 

   6.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม(25 บาทx120 
คนx2มื้อx2วัน) =12,000 บาท  
  7.ค่าอาหารเย็น (100บาทx120คนx1วัน) = 
12,000 บาท  
  8.ค่าวัสดุอุปกรณ์ 120x50 =6,000 บาท 
รวม 138,400 บาท 

  ส.ค. 63 ส.ค. 63 ไตรมาสที่ 4 
จ านวนเงิน 
138,400 

บาท 
  

 อ.วารุณ/ี 
อ.ดร.จรญูศร ี

 

รวมทั้งสิ้น 201,500      
 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2564  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  สรรพสิทธิประสงค์ 

 
 

ล าดับที่  ..63.. โครงการ.......................................... QA อัจฉริยะ (Intelligent QA Project)......................................................................................... รหัสโครงการ ...ย.51.... 
ฝ่าย/กลุ่มงาน .........................บริหาร............................... งาน ........ประกันคุณภาพการศึกษา........ ผู้รับผิดชอบหลัก ............งานประกันคุณภาพการศึกษาและคณะ............ 
ประเภท
โครงการ 

 โครงการตามยุทธศาสตร์สบช ตอบตัวชี้วัดที่ .......................................................... 
 โครงการตามยุทธศาสตร์คณะ ตอบตัวชี้วัดที่ ........10.4,10.5........ 
 โครงการตามยุทธศาสตร์วิทยาลัย  ตอบตัวชี้วัดที่ ...... S39,P36,P37...... 
 โครงการงานประจ าตามพันธกิจ................................................................ .............. 
 โครงการตามนโยบาย.................................................................... .........................  

 การประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ สกอ. ระดับ ....สถาบัน..... องค์ประกอบท่ี ....5....ตัวบ่งช้ีที ่....5.3... 
 การประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ สภาการพยาบาล  ตัวบ่งชี้ท่ี ........................................ 
 

 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม/การด าเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
เงินรายได้ 

ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

ผลผลิต 
เร่ิมต้น สิ้นสุด อุดหนุน ลงทุน ด าเนินงาน 

  1. เพื่อให้องค์กรมีการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน และ
ภายนอก ตามระบบและ
กลไกงานประกันคุณภาพ 
(ควบคุมคุณภาพ ติดตาม
คุณภาพและประเมิน
คุณภาพ) อย่างมี
ประสิทธิภาพ                         

กิจกรรมที่ 1   จัดประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 2 ครั้ง/ป ี
กิจกรรมที่ 2  ให้ความรู้เรื่อง
การประกันคณุภาพการศึกษา
ให้กับนักศึกษา 
 

1.คณะกรรมการ
ด าเนินงาน
ประกันคณุภาพ
การศึกษาภายใน 
มีการด าเนินงาน 
(ควบคุมคุณภาพ 
ติดตามคุณภาพ
และประเมิน
คุณภาพ)          

1. คณาจารย์
ข้าราชการ  
นักวิชาการ  
เจ้าหน้าท่ีบุคลากร
สายสนบัสนุนและ
นักศึกษา          

15 มิ.ย. 64 ก.ย. 64 - 
 

- - - อ.ดร.จรญูศรี  
และคณะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2. เพื่อเป็นช่องทางการ
สื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้งาน
ประกันคณุภาพการศึกษาทั้ง
ภายในและภายนอกสถาบัน     
  3. เพื่อพัฒนาระบบการ

กิจกรรมที่ 3  ประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาการน าแนวคิด
ระบบ EdPEx ไปใช้ในการ
บริหารสถาบัน และน าแนวคิด
ระบบ AUN QA ไปใช้ในการ

2. บุคลากร และ
นักศึกษา มี
ความรู้ความ
เข้าใจในเกณฑ์
การประกัน

2. คณะกรรมการ
ด าเนินงานการ
ประกันคณุภาพ
การศึกษา จ านวน 
50 คน 

31 พ.ค. 64 1 มิ.ย. 64 ไตรมาสที่ 3 
จ านวนเงิน
47,100 
บาท 

- - - อ.ดร.จรญูศรี  
และคณะ 

 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2564  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  สรรพสิทธิประสงค์ 

 
 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม/การด าเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
เงินรายได้ 

ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

ผลผลิต 
เร่ิมต้น สิ้นสุด อุดหนุน ลงทุน ด าเนินงาน 

ด าเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาให้มีความ
พร้อมเพื่อรองรับการตรวจ
ประเมินจากสภาการ
พยาบาล (รับรอง 5 ปี
การศึกษา)                               
  4. เพื่อพัฒนาความรู้และ
ทักษะเรื่อง เรื่องการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
และภายนอกโดยการน า
กระบวนการ PDCA ไปใช้ใน
การจัดท าโครงการและการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน 

บริหารหลักสตูร 
รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
  1. ค่าสมนาคุณวิทยากร (2 
คน x 600 บ. X 8 ชม.x2 วัน)                                     
เป็นเงิน 19,200 บาท 
  2. ค่าอาหารกลางวัน 
(80บาท× 90 คน× 2 วัน)                                       
เป็นเงิน 14,400 บาท 
  3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(25 บาท× 90 คน× 4 มื้อ)                         
เป็นเงิน 9,000   บาท    
  4. ค่าวัสดุอุปกรณ์ (90 คน x 
50 บาท)  รวม = 4,500 บาท 
รวม 47,100 บาท 

คุณภาพการศึกษา
ของ สกอ.และ
สภาการพยาบาล             
3.บุคลากรมีการ
น าแนวคิดระบบ 
EdPEx ไปใช้ใน
การบริหาร
สถาบัน และน า
แนวคิดระบบ 
AUN QA ไปใช้ใน
การบริหาร
หลักสตูร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมทั้งสิ้น 47,100      
 



แผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  สรรพสิทธิประสงค์ 

  

วัตถุประสงค ์ กิจกรรม/การด าเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
เงินรายได้ 

ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

ผลผลิต 
เร่ิมต้น สิ้นสุด อุดหนุน ลงทุน ด าเนินงาน 

เพื่อให้การด าเนินงาน 
ของวิทยาลัยเป็นไป 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 

1. งบบุคลากร(เงินเดือน,เงินประจ าต าแหน่ง,
ค่าตอบแทนรายเดือน,ค่าจ้างประจ า,ค่าตอบแทน
พนักงานราชการ) 
 
 
2. งบบุคลากร(ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับความพึงพอใจของการ
ประเมินการมีทรัพยากร เพื่อ
การท างานและที่อยู่อาศยั 

บุคลากรของ
วิทยาลัยและ
นักศึกษา 

ต.ค.63 ก.ย.64  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 

ไตรมาส ที่ 1  
จ านวน

1,055,000 บาท 
ไตรมาส ที่ 2 

จ านวน
1,055,000 บาท 
ไตรมาส ที่ 3 

จ านวน
1,055,000 บาท 
ไตรมาส ที่ 4  

จ านวน
1,055,000 บาท 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับที ่..64... โครงการ............แผนงานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน ค่าใช่จ่ายประจ า การเงินและสาธารณูปโภค................ รหัสโครงการ ........ป.26.......... 
ฝ่าย/กลุ่มงาน .......................บริหาร........................ งาน .................การเงินและบัญชี......................... ผู้รับผิดชอบหลัก ...........................นางสาวเครือมาส  วรรณโคตร............................................. 
ประเภทโครงการ  โครงการตามยุทธศาสตร์สบช ตอบตัวชี้วัดที่ .......................................................... 

 โครงการตามยุทธศาสตร์คณะ ตอบตัวชี้วัดที่ .......................................................... 
 โครงการตามยุทธศาสตร์วิทยาลัย  ตอบตัวชี้วัดที่ .................................................. 
โครงการงานประจ าตามพันธกิจที ่..................................5................................ 
 โครงการตามนโยบาย.................................................................... ........................ 

 การประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ สกอ. ระดับ................. องค์ประกอบท่ี.......... ตัวบ่งช้ีที.่.............. 
 การประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ สภาการพยาบาล  ตัวบ่งชี้ท่ี ........................................................ 
 



แผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  สรรพสิทธิประสงค์ 

วัตถุประสงค ์ กิจกรรม/การด าเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
เงินรายได้ 

ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

ผลผลิต 
เร่ิมต้น สิ้นสุด อุดหนุน ลงทุน ด าเนินงาน 

3.เงินประกันสังคม/กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ค่าตอบแทนนอกเวลา (OT) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไตรมาส ที่ 1  
จ านวน
27,000 

บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไตรมาส ที่ 1  
จ านวน67,500 

บาท 
ไตรมาส ที่ 2  

จ านวน67,500 
บาท 

ไตรมาส ที่ 3  
จ านวน67,500 

บาท 
ไตรมาส ที่ 4 

จ านวน67,500 
บาท 

 
 
 

ไตรมาส ที่ 1  
จ านวน50,000 

บาท 
ไตรมาส ที่ 2 

จ านวน50,000 
บาท 

ไตรมาส ที่ 3  
จ านวน50,000 

บาท 
ไตรมาส ที่ 4 

จ านวน50,000 
บาท 

 



แผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  สรรพสิทธิประสงค์ 

วัตถุประสงค ์ กิจกรรม/การด าเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
เงินรายได้ 

ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

ผลผลิต 
เร่ิมต้น สิ้นสุด อุดหนุน ลงทุน ด าเนินงาน 

 
5. ค่าสาธารณูปโภค 

 
ไตรมาส ที่ 1  

จ านวน
1,000,000 

บาท 
ไตรมาส ที่ 2  

จ านวน
1,000,000 

บาท 
ไตรมาส ที่ 3  

จ านวน
1,000,000 

บาท 
ไตรมาส ที่ 4 

จ านวน
1,000,000 

บาท 

 
ไตรมาส ที่ 1  

จ านวน
402,110 

บาท 
ไตรมาส ที่ 2  

จ านวน
402,110 

บาท 
ไตรมาส ที่ 3  

จ านวน
402,110 

บาท 
ไตรมาส ที่ 4  

จ านวน
402,110 

บาท 

 
ไตรมาส ที่ 1  

จ านวน12,500 
บาท 

ไตรมาส ที่2  
จ านวน12,500 

บาท 
ไตรมาส ที่ 3 

จ านวน12,500 
บาท 

ไตรมาส ที่ 4 
จ านวน12,500 

บาท 
 
 
 

 6. ค่าจ้างเหมางาน 13 คน + 2 คนปีงบประมาณ 
2564 
 
 
 
 
 
 
 

    ไตรมาส ที่ 1 
จ านวน

544,467.50 
บาท 

ไตรมาส ที่ 2 
จ านวน

544,467.50 
บาทไตรมาส ที่3 

จ านวน
544,467.50 

บาทไตรมาส ที่ 4 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  สรรพสิทธิประสงค์ 

วัตถุประสงค ์ กิจกรรม/การด าเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
เงินรายได้ 

ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

ผลผลิต 
เร่ิมต้น สิ้นสุด อุดหนุน ลงทุน ด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
7. ค่าจ้างเหมา รปภ. และท าความสะอาด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ค่าใช้จ่ายของผู้บริหาร, 
ค่าธรรมเนียม ,ค่าเก็บขยะ) 
 
 
 

จ านวน
544,467.50 

บาท 
 
 
 

ไตรมาส ที่ 1 
จ านวน 612,450 

บาท 
ไตรมาส ที่ 2 

จ านวน 612,450 
บาท 

ไตรมาส ที่ 3 
จ านวน 612,450 

บาท 
ไตรมาส ที่ 4 

จ านวน 612,450 
บาท 
 
 

ไตรมาส ที่ 1 
จ านวน 25,000 

บาท 
ไตรมาส ที่ 2 

จ านวน 25,000 
บาท 

ไตรมาส ที่ 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไตรมาส ที่ 1 
จ านวน 12,500 

บาท 
ไตรมาส ที่ 2 

จ านวน 12,500 
บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไตรมาส ที่ 1 
จ านวน 3,750 

บาท 
ไตรมาส ที่ 2 
ไตรมาส ที่ 1 
จ านวน 3,750 

บาท 
ไตรมาส ที่ 2 
จ านวน 3,750 

บาท 

 
 



แผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  สรรพสิทธิประสงค์ 

วัตถุประสงค ์ กิจกรรม/การด าเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
เงินรายได้ 

ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

ผลผลิต 
เร่ิมต้น สิ้นสุด อุดหนุน ลงทุน ด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
9. งบลงทุน (งบประมาณแผ่นดิน) 

จ านวน 25,000 
บาท 

ไตรมาส ที่ 4 
จ านวน 25,000 

บาท 
 

ไตรมาส ที่ 3 
จ านวน 12,500 

บาท 
ไตรมาส ที่ 4 

จ านวน 12,500 
บาท 

ไตรมาส ที่ 3 
จ านวน 3,750 

บาท 
ไตรมาส ที่ 4 
จ านวน 3,750 

บาท 

 8,727,670  1,685,440 4,755,000   

รวม 15,168,110 

รวมทั้งสิ้น 15,168,110 

 



 

 

ภาคผนวก 



 



 



 



 


