
๑ 

 

ข้อมูลพืน้ฐานของวทิยาลยัพยาบาลศรีมหาสารคาม 
 

  
 

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานช่ือ  “วิทยาลัยพยาบาลศรี
มหาสารคาม”  เม่ือวนัท่ี  ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ และไดรั้บพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงวางศิลาฤกษก์ารก่อสร้างเม่ือวนัท่ี  ๑๘ 
มีนาคม พ.ศ.๒๕๒๕ และเสด็จพระราชด าเนินทรงเปิดวทิยาลยัพยาบาลศรีมหาสารคามในวนัท่ี ๒๓ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๒๖ 
  วทิยาลยัพยาบาลศรีมหาสารคามมีเน้ือท่ีทั้งหมด ๕๙ ไร่ ๙๘ ตารางวา  แบ่งเป็น ๒ แห่ง  คือ  
  แห่งท่ี ๑ วทิยาลยัพยาบาลศรีมหาสารคาม ๑ หรือเรียกวา่ “วศม. ๑”   มีเน้ือท่ี ๓๐ ไร่ ตั้งอยูเ่ลขท่ี ๕๐ ถนนผดุงวถีิ ต าบลตลาด อ าเภอเมือง  จงัหวดั
มหาสารคาม  โดยไดรั้บบริจาคท่ีดินจาก  นางเหรียญ  พุทธสัสะ  จ านวน ๒๐ ไร่  และซ้ือเพิ่มอีก ๑๐ ไร่   เร่ิมด าเนินงานก่อสร้างเม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2524 และการ
ก่อสร้างแลว้เสร็จ   เม่ือวนัท่ี ๒๘  กุมภาพนัธ์  พ.ศ. ๒๕๒๖  เป็นวทิยาลยัอนัดบัท่ี ๒๑   สังกดัสถาบนัพระบรมราชชนก ส านกังานปลดักระทรวง กระทรวงสาธารณสุข    
การก่อสร้างวทิยาลยัพยาบาลแห่งน้ี เป็นโครงการศึกษาพยาบาลท่ีรัฐบาลญ่ีปุ่นใหก้ารสนบัสนุนช่วยเหลือแก่รัฐบาลไทย ทั้งดา้นวชิาการและความช่วยเหลือแบบให้
เปล่า ซ่ึงประกอบดว้ยอาคาร สนามกีฬารวมทั้งวสัดุครุภณัฑ ์ และอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการจดัการเรียนการสอนเพื่อใหว้ทิยาลยัสามารถผลิตและพฒันาบุคลากรทางการ
พยาบาลสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประเทศ  
  แห่งท่ี ๒ วิทยาลยัพยาบาลศรีมหาสารคาม ๒ หรือเรียกวา่“วศม.๒”  มีเน้ือท่ี ๒๙ ไร่ ๙๘ ตารางวา ตั้งอยูเ่ลขท่ี ๑๐  ถนนผดุงวิถี ต าบลตลาด อ าเภอเมือง 
จงัหวดัมหาสารคาม โดยราชพสัดุจงัหวดัไดม้อบท่ีดินในปี พ .ศ. ๒๕๒๙ เพื่อเป็นสถานท่ีก่อสร้างบา้นพกัอาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ี ปัจจุบนัมีบา้นพกัเจา้หนา้ท่ี ๒ หลงั 
อาคารท่ีพกัอาจารย์ ๓ ชั้น ๒๐ ห้อง  ๒ หลงั อาคารเรียนและหอพกันกัศึกษา ๕ ชั้น ๑ หลงั   วิทยาลยัพยาบาลศรีมหาสารคาม ๒ อยูห่่างจากวิทยาลยัพยาบาลศรี
มหาสารคาม ๑ ประมาณ ๒ กิโลเมตร  ทางไปอ าเภอกมลาไสย  จงัหวดักาฬสินธ์ุ 
 
 
 
 

๑.๑ ประวตัิความเป็นมาของวทิยาลยัพยาบาลศรีมหาสารคาม 
 



๒ 

 

๑.๒  โครงสร้างการบริหารของวทิยาลยัพยาบาลศรีมหาสารคาม 

องค์กรบริหารสูงสุด 
 วทิยาลยัพยาบาลศรีมหาสารคามมีคณะกรรมการบริหารวทิยาลยัเป็นองคก์รบริหารสูงสุดโดยมีผูอ้  านวยการวทิยาลยัเป็นผูบ้ริหารสูงสุด 
 คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย  มีอ านาจและหนา้ท่ีในการควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของวิทยาลยั ให้ครอบคลุมทั้งในดา้นนโยบายเก่ียวกบัการศึกษา การวิจยั 
การให้บริการวิชาการแก่สังคม การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม การเงินและทรัพยสิ์น และการบริหารบุคคล โดยใชก้ารประกนัคุณภาพการศึกษาเป็นเคร่ืองมือใน
การบริหารการศึกษาใหส้อดคลอ้งกบั ยทุธศาสตร์/เป้าประสงคข์องวทิยาลยัเพื่อบรรลุซ่ึงวสิัยทศัน์ของวทิยาลยัต่อไป 
 การแบ่งส่วนงาน 
 วทิยาลยัมีการแบ่งส่วนงาน ออกเป็น  ๕ กลุ่ม และ ๑ ชมรม  ดงัน้ี 
 ๑) กลุ่มอ านวยการ มี ๒ กลุ่มงาน  คือ 
  ๑.๑ ) กลุ่มงานบริหารทัว่ไป แบ่งเป็น ๙ งาน ดงัน้ี 
   ๑.๑.๑  งานธุรการ งานสารบรรณ และงานท าส าเนาเอกสาร 
   ๑.๑.๒  งานการเงินและบญัชี 
   ๑.๑.๓  งานพสัดุ 
   ๑.๑.๔  งานซ่อมบ ารุง 
   ๑.๑.๕  งานการเจา้หนา้ท่ี 
   ๑.๑.๖  งานอาคารสถานท่ี 
   ๑.๑.๗  งานส่ิงแวดลอ้ม 
   ๑.๑.๘ งานรักษาความปลอดภยั 
   ๑.๑.๙ งานยานพาหนะ 
 
 



๓ 

 

  ๑.๒)  กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล งานเลขานุการและประชาสัมพนัธ์  แบ่งเป็น ๒ งานไดแ้ก่  
   ๑.๒.๑  งานทรัพยากรบุคคล 
   ๑.๒.๒.  งานเลขานุการและประชาสัมพนัธ์ภายใน   
 ๒) กลุ่มวชิาการ  มี ๓ กลุ่มงาน  คือ 
  ๒.๑)  กลุ่มงานผลิตบุคลากรสาธารณสุข มี ๖ กลุ่มวชิา และ ๒ งานไดแ้ก่ 

๒.๑.๑)  กลุ่มวชิาการพยาบาลผูท่ี้มีปัญหาทางจิต 
๒.๑.๒)  กลุ่มวชิาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 
๒.๑.๓) กลุ่มวชิาการพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ ์
๒.๑.๔) กลุ่มวชิาการพยาบาลบุคคลท่ีมีปัญหาสุขภาพ 
๒.๑.๕) กลุ่มวชิาบริหารและพื้นฐานการพยาบาล 
๒.๑.๖) กลุ่มวชิาการศึกษาทัว่ไปและพื้นฐานวชิาชีพ 
๒.๑.๗) งานอาจารยป์ระจ าชั้น 
๒.๑.๘) งานหอ้งปฏิบติัการ 

๒.๒) กลุ่มงานทะเบียน วดัและประมวลผลการศึกษา 
๒.๔) กลุ่มงานวทิยบริการ 

 ๓) กลุ่มวจิยัและบริการวชิาการ มี ๒ กลุ่มงาน  คือ 
  ๓.๑)  กลุ่มงานบริการวชิาการ 

๓.๒)  กลุ่มงานวจิยัและนวตักรรม 
 ๔) กลุ่มกิจการนกัศึกษา  มี ๒ กลุ่มงาน  คือ 
  ๔.๑) กลุ่มงานพฒันานกัศึกษาและท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 

๔.๒) กลุ่มงานสวสัดิการนกัศึกษาและศิษยเ์ก่าสัมพนัธ์ 
 



๔ 

 

๕) กลุ่มยทุธศาสตร์และพฒันาคุณภาพ  มี  ๓ กลุ่มงาน  คือ 
  ๕.๑)   กลุ่มงานยทุธศาสตร์และแผนงาน 
  ๕.๒)   กลุ่มงานเทคโนโลยสีารสนเทศและฐานขอ้มูล 
  ๕.๓)   กลุ่มงานประกนัและพฒันาคุณภาพ 
 ๖) ชมรมจริยธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 

 

โครงสร้างการบริหาร และสายบังคับบัญชา ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ (เร่ิมใช้ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ – ปัจจุบัน) 
           
                  
                   

 
 

                 
            
               
                      กลุ่มงานกจิการนักศึกษา 

                        
        ฝ่ายท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 
        
    -             ฝ่ายบริการนกัศึกษาและ 
                     ศิษยเ์ก่าสมัพนัธ์ 
                
            
                
                

        
 
 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการ 

คณะกรรมการบริหารวิทยาลยั 

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารท่ัวไป 
-งานธุรการ/งานสารบรรณ และ
งานท าส าเนาเอกสาร 
-งานการเงินและบญัชี 
-งานพสัดุ 
-งานซ่อมบ ารุง 
-งานการเจา้หนา้ท่ี 
-งานอาคารสถานที่ 
-งานส่ิงแวดลอ้ม 
-งานรักษาความปลอดภยั 
- งานยานพาหนะ 
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล งานเลขา
ฯ และประชาสัมพนัธ์ 
- งานทรัพยากรบุคคล 
- งานเลขาและประชาสัมพนัธ์ 
 
-งานพฒันาบุคลากรภายใน 

รองผอก.กลุ่มอ านวยการ 
 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และ
แผนงาน 
หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยี
สารสนเทศและฐานข้อมูล 
 
หัวหน้ากลุ่มงานประกนัและ
พฒันาคุณภาพ 

รองผอก.กลุ่มยุทธศาสตร์ 
และพฒันาคุณภาพ 

หัวหน้ากลุ่มงานบริการวชิาการ 
 
หัวหน้ากลุ่มงานวจิยัและ
นวตักรรม  

รองผอก.กลุ่มวจิัย 
และบริการวชิาการ 

 

กลุ่มงานผลติบุคลากร
สาธารณสุข 
   - หัวหน้ากลุ่มวชิา 5 กลุ่ม 
หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียน วดั 
และประมวลผลการศึกษา 
 
กลุ่มงานวทิยบริการ 
 
     
  

รองผอก.กลุ่มวชิาการ 

หัวหน้ากลุ่มงานพฒันา
นักศึกษาและท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม 

 
 
หัวหน้ากลุ่มงานสวสัดกิาร
นักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพนัธ์ 
       

รองผอก.กลุ่มกจิการนักศึกษา 

ชมรมจริยธรรม 



๖ 

 

๑.๓ บทบาทหน้าทีข่องวิทยาลยั  ดังนี้ 
๑. ผลิตก าลงัคนดา้นสาธารณสุข 
๒. พฒันาสมรรถนะก าลงัคนดา้นสาธารณสุข 
๓. วจิยัและพฒันาเก่ียวกบัก าลงัคนดา้นสาธารณสุข และดา้นสาธารณสุขอ่ืนๆ 
๔. จดับริการสาธารณสุขสาธิตท่ีเหมาะสม 
๕. บริการวชิาการดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุขแก่สังคม 
๖. ส่งเสริม ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม ส่ิงแวดลอ้ม การพฒันาสังคมและประชาธิปไตย  

๑.๔ ปณธิาน 
ปัญญาเลศิ  เทดิคุณธรรม น าคุณภาพ 

ปัญญาเลศิ คือ ความคิดดี คิดอยา่งเป็นระบบ คิดอยา่งมีวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค ์เกิดจากใฝ่รู้ มีศีล สมาธิ  ท าใหเ้กิดปัญญา 
เทดิคุณธรรม คือ การพดูดีและท าดี ยดึมัน่ในคุณธรรม ดงัน้ี 

- มีวนิยัในตวัเอง   ซ่ือสัตย ์
- เสียสละ  ขยนั  อดทน 
- เอ้ืออาทร  รับผิดชอบ 

น าคุณภาพ คือ   เม่ือคิดดี พดูดี  ท าดี แลว้มีคุณค่า ถูกตอ้ง เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม 
- มุ่งใหเ้กิดคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์
- พฒันาคุณภาพโดยใชร้ะบบประกนัคุณภาพการศึกษา กิจกรรม 5 ส. และสถานท่ีท างานน่าอยู ่

๑.๕ ปรัชญา 
 วิทยาลยัพยาบาลศรีมหาสารคาม  เป็นสถาบนัอุดมศึกษา ดา้นสุขภาพท่ีเน้นชุมชน  ผลิตพยาบาลให้ไดม้าตรฐานวิชาชีพ  พฒันาบุคลากรสาธารณสุข ให้มี
คุณภาพ  วจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาและการสาธารณสุข  บริการวิชาการสู่สังคม และท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมไทย  โดยบณัฑิตของวิทยาลยัพยาบาลศรีมหาสารคาม 



๗ 

 

จะตอ้งเป็นผูมี้ความเป็นเลิศทางปัญญา มีทศันคติท่ีดี  ยึดมัน่ในคุณธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพ สามารถบูรณาการศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์สาขาอ่ืน 
เพื่อบริการพยาบาลและสาธารณสุขแบบองคร์วมไดอ้ยา่งมีคุณภาพ มีการพฒันาตนเองและเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองเพื่อด ารงชีวติอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
๑.๖ วสัิยทัศน์  (Vision) 

เป็นองคก์รท่ีเขม้แขง็ และเป็นตน้แบบอุดมศึกษาชั้นน าดา้นการพยาบาล  มุ่งสร้างบณัฑิตใหมี้อตัลกัษณ์ท่ีไดรั้บการยอมรับและเช่ือมัน่จากสังคม เป็นคลงัวามรู้
ทางสุขภาพของชุมชนและประเทศ 

เป็นองค์กรทีเ่ข้มแข็ง หมายถึง 
๑. เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ บุคลากรมีความสุข ภาคภูมิใจในการปฏิบติังานภายใตว้ฒันธรรมและค่านิยมร่วมท่ีเขม้แขง็ 
๒. เป็นองคก์รสมรรถนะสูงระดบัสากล ท่ีมีระบบการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ คล่องตวัและทนัสมยั 
๓. มีระบบการเงินการคลงัท่ีเขม้แขง็ โดยยดึหลกัธรรมาภิบาล  มุ่งสู่การพึ่งตนเองได ้
ต้นแบบอุดมศึกษาช้ันน าด้านการพยาบาล หมายถึง 
๑. ระบบการบริหารการศึกษามีคุณภาพมาตรฐาน สอดคลอ้งกบันโยบายการศึกษาของชาติ  
๒. เป็นกลไกส าคญัในการช้ีน าเชิงนโยบายและสร้างความเปล่ียนแปลงในการพฒันาบุคลากรดา้นสุขภาพเพื่อการพฒันาสุขภาวะของชุมชนและประเทศอยา่ง

ย ัง่ยนื 
๒. อาจารยมี์ความเช่ียวชาญดา้นการจดัการศึกษา และการพยาบาล มีผลงานทางวชิาการท่ีโดดเด่นระดบัประเทศ 
มุ่งสร้างบัณฑิตให้มีอตัลกัษณ์ทีไ่ด้รับการยอมรับและเช่ือมั่นจากสังคม หมายถึง 
๑. บณัฑิตมีความโดดเด่นดา้นวชิาการการพยาบาลและปฏิบติัการพยาบาลท่ีเขา้ใจ รู้จริง และเขา้ถึงความเป็นศาสตร์ทางสุขภาพ มีหวัใจของการบริการสุขภาพ

ท่ีเนน้ชุมชน และมีทกัษะสากลทางเทคโนโลยสีารสนเทศ ภาษาต่างประเทศและวฒันธรรม 
๒. บณัฑิตเป็นท่ียอมรับและเช่ือมัน่ของสังคมทั้งภายในและต่างประเทศ  
๓. ใหค้วามส าคญักบัการจดัการศึกษาท่ีเนน้การเรียนการสอนเพื่อชุมชน ส่งผูท่ี้สมบูรณ์พร้อมดว้ยความรู้และปัญญาทางสุขภาพกลบัไปรับใชร้ะบบสุขภาพใน

ชุมชน 
 



๘ 

 

เป็นคลงัความรู้ทางสุขภาพของชุมชนและประเทศ หมายถึง 
๑.   สร้างและบริหารจดัการองคค์วามรู้และนวตักรรมทางสุขภาพเพื่อตอบสนองความตอ้งการของชุมชนและประเทศและเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาระบบ

บริการสาธารณสุขแก่ชุมชนและประเทศ 
๒. เป็นองคก์รท่ีมีความพร้อม ทนัสมยัดา้นสุขภาพ เป็นคลงัความรู้ทางสุขภาพของชุมชนและประเทศ 
๓. เป็นองคก์รท่ีเป็นท่ีพึ่งและแหล่งอา้งอิงทางดา้นวชิาการสุขภาพของชุมชนและประเทศ ท่ีมีประสิทธิภาพและทนัสมยั 
๔. มีความพร้อมและเช่ียวชาญเฉพาะดา้นการพยาบาล (Excellence center) ท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชนและประเทศ 
๕. เพิ่มปริมาณและคุณภาพของบุคลากรดา้นสุขภาพ เพื่อรองรับการแกปั้ญหาดา้นสุขภาพของชุมชนและประเทศ 

๑.๖ พนัธกจิ (Mission) 
  ๑. ผลิต และพฒันาก าลงัคนดา้นสุขภาพเพื่อรองรับระบบสุขภาพของชุมชน 
  ๒. สร้างองคค์วามรู้ และบริการวชิาการดา้นสุขภาพเพื่อน าพาสู่สังคมอุดมปัญญาสุขภาวะ 
  ๓. พฒันาวทิยาลยัใหเ้ขม้แขง็มุ่งสู่การเป็นสถาบนัอุดมศึกษาชั้นน าท่ีมีคุณภาพระดบัประเทศ 
๑.๗ ค่านิยมร่วม 

คิดดี  พดูดี  ท าดี  ชีวมีีสุข 
๑.๘ อตัลกัษณ์บัณฑิต วทิยาลยัพยาบาลศรีมหาสารคาม 
 วทิยาลยัไดน้ าอตัลกัษณ์บณัฑิตและเอกลกัษณ์ซ่ึงก าหนดจากสถาบนัพระบรมราชชนกท่ีเป็นหน่วยงานตน้สังกดัมาก าหนดเป็นอตัลกัษณ์บณัฑิตและเอกลกัษณ์
ของวทิยาลยั โดยไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารวทิยาลยัในการประชุมคร้ังท่ี ๑/๒๕๕๔ วนัท่ี ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ดงัน้ี 
 อตัลกัษณ์บณัฑิตวทิยาลยั คือ “บริการสุขภาพดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย”์ ซ่ึงหมายถึง การใหบ้ริการท่ีเป็นมิตร มีความรักความเมตตา ใส่ใจในปัญหาและความ
ทุกขข์องผูรั้บบริการและผูเ้ก่ียวขอ้ง ให้บริการตามปัญหาและความตอ้งการของผูรั้บบริการท่ีเป็นจริง  โดยรับฟังความคิดเห็นของผูรั้บบริการ    เป็นหลกั โดยก าหนด
สมรรถนะบณัฑิตท่ีตอบสนองอตัลกัษณ์ คือ SAP (Service mind, Analytical  thinking, Participation) ซ่ึงมีความหมายดงัน้ี 
 S = Service Mind (จิตบริการ) หมายถึง จิตท่ีพร้อมท่ีจะสละเวลา แรงกาย และสติปัญญาเพื่อสาธารณะประโยชน์  



๙ 

 

 A = Analytical Thinking (การคิดเชิงวเิคราะห์) หมายถึง ความสามารถในการจ าแนก แจกแจงองคป์ระกอบต่าง ๆ ของส่ิงใดส่ิงหน่ึงและหาความสัมพนัธ์เชิง
เหตุผลระหวา่งองคป์ระกอบเหล่านั้นเพื่อคน้หาสาเหตุท่ีแทจ้ริงของส่ิงท่ีเกิดข้ึน 
 P = Participation (การใหผู้รั้บบริการมีส่วนร่วม) หมายถึง การใหผู้รั้บบริการมีส่วนร่วมในการวางแผนและปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ  
๑.๙ เอกลกัษณ์ของวทิยาลยัพยาบาลศรีมหาสารคาม 
 เอกลกัษณ์ของวทิยาลยั คือ “สร้างคนจากชุมชนเพื่อตอบสนองระบบสุขภาพชุมชน (Community Health System)”  โดยมีความหมายดงัน้ี  
 สร้างคน หมายถึง การผลิตและพฒันาบุคลากรดา้นสุขภาพ 
 ระบบสุขภาพชุมชน หมายถึง ระบบความสัมพนัธ์ทั้งปวงท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ โดยมีความหมายและขอบเขตท่ีกวา้งขวางเก่ียวขอ้งกบัเหตุและปัจจยัต่าง ๆ ท่ี
มีผลกระทบกบัสุขภาพหลายดา้น ทั้งดา้นบุคคล ครอบครัว ชุมชน สภาพแวดลอ้มและระบบบริการสุขภาพ 
๑.๑๐ คุณลกัษณะของบัณฑิตทีพ่งึประสงค์ 

๑. มีความรู้และทกัษะทางวชิาชีพการพยาบาล 
๒. มีทศันคติท่ีดี ยดึมัน่ในคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของวชิาชีพพยาบาล 
๓. ตระหนกัและรับผดิชอบต่อตนเองและสังคมสามารถด ารงชีวติไดอ้ยา่งเหมาะสมและมีความสุข 
๔. มีความสามารถในการใชภ้าษาไทยไดอ้ยา่งถูกตอ้งและใชภ้าษาองักฤษในระดบัท่ีส่ือสารได ้
๕. มีความรู้ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเหมาะสม 
๖. มีความสามารถในการคิดและแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ 
๗. มีภาวะผูน้ าและสามารถท างานเป็นทีมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
๘. วจิยัและน าผลการวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพงาน 
๙. พฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ืองและเรียนรู้ตลอดชีวิต 

๑.๑๑ ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) ประกอบดว้ย  ๔ ประเด็นยทุธศาสตร์ ดงัน้ี              
๑. การผลิตบณัฑิตพยาบาลเพื่อรองรับระบบสุขภาพของชุมชน   
๒. การพฒันาและเสริมสร้างสมรรถนะแก่ก าลงัคนดา้นสุขภาพของชุมชน  



๑๐ 

 

๓. การสร้างผลงานวชิาการ  องคค์วามรู้  นวตักรรมสุขภาพและใหบ้ริการวชิาการดา้นสุขภาพแก่ชุมชน 
๔. การพฒันาวทิยาลยัสู่สถาบนัอุดมศึกษาดา้นการพยาบาลท่ีมีคุณภาพมาตรฐานในระดบัชั้นน า 

๑.๑๒ เป้าประสงค์ (Goal) แบ่งเป็น ๓ เป้าประสงคห์ลกั ดงัน้ี  
๑. ผูจ้บการศึกษาจากวิทยาลยัมีคุณภาพสูง และเพียงพอต่อการรองรับความตอ้งการทางสุขภาพของชุมชน ภารกิจของกระทรวง และสถานการณ์ทางสุขภาพ

ของประเทศ  
๒. บุคลากรทางสุขภาพท่ีไดรั้บการพฒันาจากวทิยาลยัมีคุณภาพสูง และเพียงพอต่อการรองรับความตอ้งการทางสุขภาพของชุมชน ภารกิจของกระทรวง   
๓. วิทยาลยัเป็นคลงัความรู้ และศูนยก์ลางการบริการวิชาการสุขภาพ สามารถน าความรู้มาสร้างมูลค่าเพิ่มท่ีเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน น าพาชุมชนสู่การ

เป็นสังคมอุดมปัญญาทางสุขภาวะท่ีย ัง่ยนื  
๑.๑๓ ผลผลติ วทิยาลยัไดก้ าหนดผลผลิตแต่ละปีไว ้๓ ผลผลิตไดแ้ก่  

๑. มีนกัศึกษาใหม่ และผูจ้บการศึกษาตามเป้าหมายแผนการพฒันาประจ าปี  
๒. บุคลากรดา้นสุขภาพไดรั้บการพฒันาใหมี้จ านวน และศกัยภาพท่ีสอดคลอ้งตามนโยบายของกระทรวง  และสถานการณ์สุขภาพในพื้นท่ี 
๓. มีองคค์วามรู้ และนวตักรรมทางสุขภาพเพื่อการพฒันาการบริการดา้นสุขภาพแก่ชุมชน   

๑.๑๔ กลยุทธ์ ประกอบดว้ย ๑๖ กลยทุธ์ ดงัน้ี 
๑. สร้างและพฒันานกัศึกษาให้เป็นบณัฑิตท่ีสมบูรณ์ด้วยวิชาการ และเป็นนกัปฏิบติัการท่ีมีคุณภาพสูง เป็นท่ียอมรับ และเช่ือมัน่จากทอ้งถ่ิน ชุมชน ผูใ้ช้

บณัฑิต และทุกภาคส่วน 
๒. สร้างและพฒันานกัศึกษาให้เรียนรู้อย่างมีความสุข มีอตัลกัษณ์ และจิตวิญญาณทางการพยาบาลอยา่งมืออาชีพท่ีเคารพในความเป็นมนุษยอ์ยา่งเท่าเทียม 

และมุ่งชุมชน 
๓. พฒันามาตรฐานการจดัการศึกษาพยาบาลท่ีเนน้ชุมชนของวทิยาลยั ใหเ้ป็นผูช้ี้น าศาสตร์ทางการพยาบาลท่ีเนน้ชุมชน ระดบัประเทศ 
๔. บูรณาการทรัพยากรร่วมกบัภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ ในการเพิ่มมูลค่าและประโยชน์จากการจดัการศึกษาท่ีเน้นชุมชนเพื่อสะทอ้นอตัลกัษณ์

บณัฑิตของวทิยาลยัใหเ้ป็นท่ีประจกัษ ์
๕. ปรับระบบการเรียนการสอนใหมี้คุณภาพ มาตรฐาน ในระดบัอุดมศึกษาชั้นน าท่ีมีความโดดเด่นเป็นท่ียอมรับในระดบัประเทศ 



๑๑ 

 

๖. พฒันาระบบงานภายในทุกดา้นใหมี้ประสิทธิภาพสูง คล่องตวั สู่อุดมศึกษาในระดบัชั้นน าดว้ยเกณฑร์างวลัคุณภาพแห่งชาติ 
๗. พฒันาวทิยาลยัใหเ้ป็นองคก์รใหมี้ความเขม้แขง็ทางวฒันธรรมและค่านิยมร่วมน าไปสู่การพึ่งตนเองไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
๘. ปรับสภาพแวดลอ้มของวทิยาลยัสู่มาตรฐานอุทยานการศึกษาการพยาบาลแห่งภาคตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีน่าอยู ่น่าเรียน อยา่งมีความสุข 
๙. เสริมสร้างขีดความสามารถของอาจารยใ์ห้มีความเช่ียวชาญในการสร้างองคค์วามรู้และนวตักรรมท่ีโดดเด่นท่ีตอบสนองความตอ้งการและแกปั้ญหาดา้น

สุขภาพของชุมชนและประเทศ 
๑๐. ยกระดบัขีดความสามารถของบุคลากรสายสนบัสนุนใหมี้ประสิทธิภาพสูง 
๑๑. เพิ่มปริมาณ และคุณภาพของก าลงัคนทางดา้นสุขภาพของชุมชน ดว้ยระบบการบูรณาการ และการด าเนินการเชิงรุก 
๑๒. ปรับระบบบริการวชิาการของวทิยาลยัท่ีเนน้การบริการอยา่งทัว่ถึงและเขา้ถึงความตอ้งการของชุมชน 
๑๓. พฒันาระบบการบริหารจดัการการบริการวชิาการดา้นสุขภาพใหมี้ประสิทธิภาพสูง ทนัสมยั รองรับการขยายตวัของภารกิจสุขภาพในชุมชน  และน าไปสู่

การใหบ้ริการวชิาการสุขภาพระดบัมืออาชีพ 
๑๔. สร้างองค์ความรู้ใหม่ นวตักรรมดา้นสุขภาพท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชน และจดัการให้ไดรั้บการยอมรับในระดบัชาติ นานาชาติ และเป็น

ประโยชน์ต่อการพฒันาระบบบริการสาธารณสุขแก่ชุมชน และประเทศ 
๑๕. ส่งเสริมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการสร้างชุมชนเป็นหอ้งเรียนสุขภาพน าพาชุมชนสู่การเป็นสังคมอุดมปัญญาทางสุขภาวะท่ีย ัง่ยนื 
๑๖. พฒันาวิทยาลยัให้เป็นศูนย์ความเป็นเลิศดา้นการบริการสุขภาพผูสู้งอายุ ท่ีเป็นคลงัความรู้  ท่ีพึ่งและแหล่งอา้งอิงทางดา้นการจดัการสุขภาพผูสู้งอายุของ

ประเทศ 
เพื่อให้การขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงตอ้งมีการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพฒันาวิทยาลยัพยาบาลศรีมหาสารคาม พ.ศ.๒๕๕๔-

๒๕๕๘ ไปสู่การปฏิบติั จ  าเป็นตอ้งใหค้วามส าคญัต่อการบริหารจดัการเพื่อใหเ้กิดการประสานความร่วมมือในการแปลงยุทธศาสตร์การพฒันาไปสู่การจดัท าแผนงาน
และโครงการประจ าไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการพฒันาระบบขอ้มูลและการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอยา่งเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทาง
ปฏิบติัไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม  

 
 



๑๒ 

 

นโยบายวทิยาลยัพยาบาลศรีมหาสารคาม 
  

๑. การน าระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาและการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐมาใชใ้นการพฒันางานใหเ้กิดวฒันธรรมคุณภาพ 
๒. การบริหารงานเนน้การมีส่วนร่วมและยดึหลกัธรรมาภิบาล 
๓. พฒันางานทุกพนัธกิจใหมี้คุณภาพมาตรฐาน สอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์ของวทิยาลยั และใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเหมาะสมมีประสิทธิภาพ 
๔. เสริมสร้างคุณภาพชีวติบุคลากรและนกัศึกษา เพื่อการท างานและการเรียนรู้อยา่งมีความสุข 
๕. ส่งเสริมการท างานเป็นทีมและบูรณาการการท างานร่วมกนัทุกกลุ่ม/งาน/ทุกพนัธกิจ 
๖. พฒันาความเช่ียวชาญของอาจารยใ์หส้อดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์ของวทิยาลยัและพฒันาสมรรถนะบุคลากรสายสนบัสนุนในการท างานท่ีมีคุณภาพ 
๗. พฒันาการปฏิบติังานท่ีดี (Good Practice) มีการจดัการความรู้ทุกพนัธกิจและพฒันาสู่การเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ 
๘. เสริมสร้างวฒันธรรมองคก์รใหเ้ขม้แขง็ท่ีมีความรัก ความสามคัคี เอ้ืออาทรกนัและสอดคลอ้งกบัค่านิยมร่วม “คิดดี พดูดี ท าดี ชีวมีีสุข” 
๙. พฒันาความร่วมมือในการท างานร่วมกบัภาคีเครือข่าย ท่ีสอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์ของวทิยาลยั  เพื่อสร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวติของชุมชน/สังคม 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 

 

                                                                           การจัดท าแผนปฏบิัติการประจ าปี 
 

แผนปฏิบติัการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ฉบบัน้ี เป็นการน าแผนกลยุทธ์ของวิทยาลยัพยาบาลศรีมหาสารคามปีงบประมาณ ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗ มาแปลงสู่
แผนปฏิบติัการใหเ้กิดความสอดคลอ้งกนั เพื่อใหก้ารด าเนินงานของวทิยาลยัเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ซ่ึงประกอบดว้ยขั้นตอนหลกัท่ีส าคญั ดงัน้ี 

๑. การวเิคราะห์องคก์รโดยใช ้SWOT  
๒. การสรุปจุดยนืการพฒันายทุธศาสตร์วทิยาลยัพยาบาลศรีมหาสารคาม 
๓. การแปลงแผนยทุธศาสตร์/แผนกลยทุธ์สู่การปฏิบติั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 

 

การวเิคราะห์องค์กรโดยใช้ SWOT เพือ่ก าหนดจุดยนืการพฒันา 
การประเมินศกัยภาพทางยุทธศาสตร์เป็นการน าเคร่ืองมือทางการบริหาร SWOT Analysis มาใช้ในการวิเคราะห์ปัจจยั ดา้นบวกจากภายในคือจุดแข็ง 

(Strength) และปัจจยัดา้นบวกท่ีเป็นโอกาส (Opportunity) จากภายนอกท่ีส่งเสริมใหก้ารขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการวิเคราะห์ปัจจยัใน
ดา้นลบทั้งท่ีเป็นจุดอ่อนภายใน (Weakness) และอุปสรรคจากภายนอกท่ีคุกคาม (Threat)  ต่อการด าเนินงาน ดงัรายละเอียด ต่อไปน้ี 

จุดแข็ง (Strength) 
๑. วทิยาลยัมีโครงสร้างการบริหารท่ีชดัเจนครอบคลุมทุกพนัธกิจ  
๒. วิทยาลยัเป็นองคก์รท่ีจดัการผลิตและพฒันาสมรรถนะบุคลากรดา้นสุขภาพของประเทศตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข  และสอดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของชุมชน 
๓. วทิยาลยัมีการก าหนดลกัษณะหนา้ท่ีความรับผดิชอบของบุคลากรทุกคนชดัเจน และจดัท ามาตรฐานการปฏิบติังาน  (work flow) ครอบคลุมทุกพนัธกิจ 
๔. วทิยาลยัมีท่ีมาของเงินรายไดท่ี้ชดัเจนทั้งเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ มีการจดัสรรงบประมาณในการด าเนินงานครอบคลุมทั้ง 4 พนัธกิจ (การ

ผลิต การวจิยั การบริการวชิาการ และการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม) อยา่งชดัเจนและเพียงพอ 
๕. ผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหบุ้คลากรทุกระดบัมีส่วนร่วมในการวางแผนพฒันาองคก์ร 
๖. วทิยาลยัมีการก าหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทศัน์ พนัธกิจ นโยบาย และค่านิยม องคก์รชดัเจนโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคน พร้อมทั้งมีการช้ีแจง

ใหบุ้คลากรและนกัศึกษาทุกคนทราบและถือปฏิบติั   
๗. วทิยาลยัมีหลกัสูตรผลิตพยาบาลวชิาชีพท่ีตรงกบัความตอ้งการของชุมชน สังคม และประเทศ 
๘. อาจารยส่์วนใหญ่มีวฒิุการศึกษาปริญญาโททางการพยาบาล และมีประสบการณ์ในการสอนทางการพยาบาล 10 ปีข้ึนไปมากกวา่ร้อยละ ๕๐ 
๙. วิทยาลยัมีการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยเฉพาะการเรียนรู้จากการปฏิบติัและประสบการณ์จริง มีรูปแบบการจดัการเรียนการสอน

หลากหลาย  
๑๐. ระดบัความพึงพอใจของนายจา้ง ผูป้ระกอบการและผูใ้ช้บณัฑิตท่ีจบการศึกษาในปี  ๒๕๕๑ เท่ากบั ๔.๒๒ โดยดา้นความรู้ความสามารถทางวิชาการ 

เท่ากบั ๔.๑๑ ดา้นความรู้ความสามารถพื้นฐานเท่ากบั ๔.๒๓ และดา้นคุณธรรมและจริยธรรมเท่ากบั ๔.๓๔ 
๑๑. บณัฑิตไดง้านท าตรงสาขาท่ีส าเร็จการศึกษา และมีเงินเดือนเร่ิมตน้สูงกวา่เกณฑเ์ท่ากบัร้อยละ ๑๐๐ 



๑๕ 

 

๑๒.  นกัศึกษาส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นท่ีท าใหเ้กิดความคุน้เคยกบัวฒันธรรมในทอ้งถ่ิน 
๑๓. นกัศึกษามีภาวะผูน้ า มีความคิดท่ีดี รักและผกูพนักบัวทิยาลยั 
๑๔. ค่าใชจ่้ายต่อหวันกัศึกษา (Unit cost) (เท่ากบั ๕๔,๖๔๙.๕๘) ต ่า เม่ือเทียบกบัสถาบนัอ่ืน/หลกัสูตรอ่ืน 
๑๕. มีการเสริมสร้างความเขม้แข็งทางวิชาการแก่นกัศึกษาท่ีจะส าเร็จการศึกษา และมีการเตรียมความพร้อมแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาในการสอบข้ึนทะเบียน

ประกอบวชิาชีพ 
๑๖. มีระบบการจดัการศึกษาท่ีมีคุณภาพไดรั้บการรับรองคุณภาพมาตรฐานจาก สมศ.ในระดบัดี และไดรั้บการรับรองจากสภาการพยาบาล ๓ ปี (ปีการศึกษา 

๒๕๕๒-๒๕๕๔) 
๑๗.  วทิยาลยัมีระบบและกลไกในการสรรหาบุคลากรชดัเจน  
๑๘. วทิยาลยัมีนโยบายส่งเสริมและพฒันาบุคลากรของวทิยาลยัชดัเจน มีการจดัสรรงบประมาณการพฒันาบุคลากรของวทิยาลยัอยา่งเพียงพอ 
๑๙. อาจารยแ์ละบุคลากรมีความมุ่งมัน่ และเสียสละในการปฏิบติังาน 
๒๐. วิทยาลยัมีเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการท่ีเขม้แข็ง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลวงัแสง / เขตตรวจราชการสาธารณสุขเขต ๑๒

(มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธ์ุ ขอนแก่น) /สมาคมนกับริหารสาธารณสุข /ชมรมผูสู้งอายุจงัหวดัมหาสารคาม / ส านกังานพฒันาความมัน่คงของสังคม
และมนุษย ์/ University of Okayama Saiseiki Nursing College  ประเทศญ่ีปุ่น 

๒๑. วทิยาลยัมีศูนยบ์ริการวชิาการท่ีไดรั้บการรับรองจากหน่วยงานหรือสถาบนัรับรองคุณภาพ จ านวน 5 ศูนย ์ไดแ้ก่ ศูนยส่์งเสริมสุขภาพผูสู้งอายุ สถาบนัศูนย์
การศึกษาต่อเน่ืองสาขาพยาบาลศาสตร์  ศูนยฝึ์กอบรมบุคลากรสาธารณสุขนานาชาติ  สถาบนัเครือข่ายการพฒันานกับริหาร และศูนยพ์ฒันาบุคลากร
สาธารณสุข 

๒๒. วทิยาลยัมีหลกัสูตรในการพฒันาบุคลากรสาธารณสุขท่ีหลากหลาย สามารถรองรับการพฒันาบุคลากรสาธารณสุขไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ไดแ้ก่ หลกัสูตรการ
พยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบติัทัว่ไป ( การรักษาโรคเบ้ืองตน้) หลกัสูตรผูบ้ริหารการสาธารณสุขระดบัตน้ หลกัสูตรการพฒันาทกัษะการบริหาร 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล หลกัสูตรการเฝ้าระวงัโรคเบาหวาน ความดนัโลหิตสูง หวัใจและหลอดเลือด 

๒๓.  ในปีการศึกษา ๒๕๕๒ วทิยาลยัมีรายรับจากการใหบ้ริการวชิาการและวชิาชีพในนามสถาบนัต่ออาจารยป์ระจ าต่อปีเท่ากบั ๘๖,๘๙๗.๗๐ บาท 
๒๔. ผลการด าเนินงานตามพนัธกิจดา้นการวจิยัมีแนวโนม้ดีข้ึน ทั้งดา้นทุนสนบัสนุนการวจิยั และการเผยแพร่ผลงานวจิยั 



๑๖ 

 

๒๕. วิทยาลยัมีอาจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญดา้นผูสู้งอายุ มีศูนยส่์งเสริมสุขภาพผูสู้งอายุ มีการบริการวิชาการและวิจยัเพื่อพฒันาองค์ความรู้ดา้นการดูแลผูสู้งอายุมา
อยา่งต่อเน่ือง 

จุดอ่อน (Weakness) 
๑. บณัฑิตสอบข้ึนทะเบียนประกอบวชิาชีพไดใ้นคร้ังแรก เฉล่ียในรอบ ๓ ปีท่ีผา่นมา (๒๕๕๐-๒๕๕๒) เท่ากบั ๔๘.๐๒ (ปีการศึกษา ๒๕๕๐ ร้อยละ ๓๖.๓๐  

ปีการศึกษา ๒๕๕๑ ร้อยละ ๕๘.๓๓ และปีการศึกษา ๒๕๕๒ ร้อยละ ๕๒.๒๕) 
๒. ส่ือการเรียนการสอนในวชิาพื้นฐานวชิาชีพและวชิาชีพพยาบาลไม่ทนัสมยั และไม่เพียงพอกบัจ านวนนกัศึกษา  หอ้งเรียนส าหรับนกัศึกษากลุ่มใหญ่และ

กลุ่มยอ่ยไม่เพียงพอกบัจ านวนนกัศึกษา และไม่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนกัศึกษา 
๓. การบูรณาการการบริการวชิาการร่วมกบัการเรียนการสอน การวจิยั  การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมยงัไม่มีทิศทางชดัเจนท่ีสะทอ้นถึงความเป็นอตัลกัษณ์ของ

วทิยาลยั   
๔. ระบบและกลไกการบริหารหลกัสูตรในการจดัการเรียนการสอนและการพฒันานกัศึกษายงัไม่เอ้ือต่อการพฒันาอตัลกัษณ์ท่ีพึงประสงคข์องวทิยาลยั 
๕. ปีการศึกษา ๒๕๕๓ สัดส่วนคุณวฒิุ ของอาจารยป์ระจ าท่ีมีวฒิุปริญญาเอก : โท : ตรี เท่ากบั ๐.๖๓ : ๖.๐๙ : ๓.๒๘ ซ่ึงไม่ไดต้ามเกณฑม์าตรฐานการจดั

การศึกษาและวชิาชีพ 
๖. อาจารยไ์ดรั้บการพฒันาดา้นการวดัและประเมินผลตามสภาพจริงไม่ต่อเน่ือง 
๗. จ านวนอาจารยท่ี์ไดรั้บทุนสนบัสนุนการผลิตผลงานวจิยัจากภายนอกวทิยาลยัมีจ านวน นอ้ย   ทกัษะของอาจารยใ์นการวจิยั การผลิต และเผยแพร่ผลงาน

วชิาการ นวตักรรม ยงัมีนอ้ย และในปีการศึกษา ๒๕๕๒ อาจารยมี์ผลงานวจิยัท่ีไดรั้บการตีพิมพ ์เผยแพร่ในเวทีระดบัชาติ นานาชาติจ านวน ๑๒ เร่ือง 
๘. อาจารยไ์ม่มีผลงานวชิาการ/วิจยั/นวตักรรม ท่ีไดรั้บรางวลัระดบัชาติและนานาชาติ 
๙. อาจารยข์องวทิยาลยัท่ีเป็นท่ีปรึกษา กรรมการวทิยานิพนธ์ภายนอกสถาบนั กรรมการวชิาการและกรรมการวชิาชีพในระดบัชาติมีจ านวนนอ้ย โดยในปี

การศึกษา ๒๕๕๒ มีจ านวน ๑๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๗๓ (เป็นกรรมการวชิาการระดบัชาติ  ๑๒ คน และกรรมการวชิาชีพระดบัชาติ ๒ คน) 
๑๐. วทิยาลยัมีการจดัท า Strategic Competency Matrix แต่ระบบการติดตามการพฒันาบุคลากรตามสมรรถนะและการน าผลจากการพฒันามาใชพ้ฒันางานไม่

ชดัเจน ไม่ต่อเน่ือง วทิยาลยัขาดความมีอิสระเชิงวชิาการในฐานะสถาบนัอุดมศึกษา มีผลต่อระบบการธ ารงรักษาบุคลากรของวทิยาลยั 
๑๑. บุคลากรบางส่วนขาดความเขา้ใจในระบบการประเมินผลการปฏิบติังานแบบใหม่ 
๑๒. งานสายสนบัสนุนไม่เอ้ือต่อการด าเนินงานตามพนัธกิจอยา่งมีประสิทธิภาพ  



๑๗ 

 

๑๓. การก ากบัติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และน าผลไปสู่การวเิคราะห์เพื่อการพฒันายงัไม่ชดัเจน 
๑๔. การน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการจดัการความรู้และการจดัเก็บเพื่อเผยแพร่เป็นลายลกัษณ์อกัษรยงัมีนอ้ย 
๑๕. ระบบฐานขอ้มูลไม่สมบูรณ์ ไม่เป็นปัจจุบนั มีผลต่อการน ามาใชใ้นการบริหารจดัการหรือตดัสินใจ 
๑๖. การสร้างวฒันธรรมคุณภาพโดยใชร้ะบบการประกนัคุณภาพการศึกษาในการปฏิบติังานประจ ายงัไม่ต่อเน่ือง  
๑๗. การด าเนินการวิเคราะห์สังเคราะห์งานวจิยัเพื่อน าองคค์วามรู้มาใชป้ระโยชน์ยงัมีนอ้ย 
๑๘. อตัราส่วนอาจารยป์ระจ าต่อนกัศึกษา  ๑: ๗.๓๙ 
โอกาส (Opportunity) 
๑. แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔) เนน้การพฒันาคนใหมี้คุณภาพพร้อมคุณธรรมและรอบรู้อยา่งเท่าทนั เตรียม

ความพร้อมของคนใหท้นักบัการเปล่ียนแปลง เช่น การสร้างองคค์วามรู้ การพฒันาภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน การดูแลผูสู้งอาย ุการดูแลป้องกนัเด็กและวยัรุ่นจาก
ค่านิยมท่ีไม่พึงประสงค ์ การระบาดของโรคอุบติัใหม่ การระบาดของยาเสพติด เป็นตน้ เพื่อมุ่งสู่สังคมอยูเ่ยน็เป็นสุขร่วมกนัภายใตป้รัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  

๒. พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรอบมาตรฐานคุณวฒิุอุดมศึกษาท่ีเนน้การพฒันาการจดัการศึกษาใหมี้คุณภาพ 
๓. แผนพฒันาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัท่ี ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔) และกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบบัท่ี ๒  (พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๖๕) ท่ี

ระบุแนวทางการด าเนินงานของสถาบนัอุดมศึกษา เช่น การพฒันาอุดมศึกษาไทย  การพฒันาศูนยค์วามเป็นเลิศ การเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง การดูแลผูสู้งอายุ 
การพฒันาสู่ประชาคมอาเซียน เป็นตน้ 

๔. แผนยทุธศาสตร์การพฒันาระบบราชการไทย (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕) เนน้การยกระดบัคุณภาพการบริหารจดัการ การพฒันาตามเกณฑ ์ PMQA และการ
ปรับ 

๕. ระบบการวดัผลบุคลากรท่ีอิงกบัผลงาน และสมรรถนะ 
๖. แผนพฒันาสุขภาพแห่งชาติฉบบัท่ี ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔) มุ่งสร้างวฒันธรรมสุขภาพ วถีิชีวติท่ีมีความสุขในสังคมแห่งสุขภาวะ เนน้การเรียนการ

สอนใหน้กัศึกษาใส่ใจต่อความทุกขย์ากและล าบากใจของผูรั้บบริการ การสร้างทางเลือกสุขภาพ การบริการสุขภาพเชิงรุก  
๗. กระทรวงสาธารณสุข และสถาบนัพระบรมราชชนกใหก้ารสนบัสนุนการด าเนินงานทุกพนัธกิจของวทิยาลยั 
๘. สถาบนัพระบรมราชชนกไดป้รับปรุงและพฒันาหลกัสูตรฯ ท่ีมุ่งเนน้การดูแลแบบเอ้ืออาทรและเนน้ชุมชน  



๑๘ 

 

๙. สถาบนัพระบรมราชชนกมีแผนกลยทุธ์ครอบคลุมทุกพนัธกิจ  
๑๐. แผนพฒันาจงัหวดัมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๖ มีจุดเนน้ในการเป็นเมืองการศึกษามุ่งสร้างชุมชนเขม้แขง็อยา่งย ัง่ยนื โดยมีพนัธกิจท่ีเก่ียวขอ้ง คือ 

(๑๐.๑) พฒันาการศึกษาทั้งในระบบนอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั ส่งเสริมและฝึกอบรมใหช้าวมหาสารคามเป็นบุคคลใฝ่การเรียนรู้คู่คุณธรรม  
(๑๐.๒) ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีสุขภาพท่ีสมบูรณ์ในทุกมิติและไดรั้บการบริการทางการแพทยแ์ละการตรวจสุขภาพท่ีมีคุณภาพ 

๑๑. มีเครือข่าย (อบต. / สปสช. / สธ. เขต 12/ ชมรมผูสู้งอาย ุ/ส านกังานพฒันาความมัน่คงของสังคมและมนุษย)์ ใหก้ารสนบัสนุนการด าเนินงานของวทิยาลยั
อยา่งต่อเน่ืองและเขม้แขง็  มีแหล่งทุนสนบัสนุนการผลิตผลงานวชิาการ/วจิยั/นวตักรรมจากหน่วยงานต่าง ๆ ไดแ้ก่ อบต./ สบช. / สสส./ วช. /สกว./
สปสช.ฯลฯ 

๑๒. องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ินใหค้วามร่วมมือ และ พ.ร.บ. สุขภาพตอ้งการใหชุ้มชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นท่ี 
๑๓. มีแหล่งบริการสุขภาพท่ีใหทุ้นการศึกษาแก่นกัศึกษาท่ีเขา้ศึกษาและรองรับผูส้ าเร็จการศึกษาจากวทิยาลยัทัว่ประเทศตามนโยบายของกระทรวง

สาธารณสุข 
๑๔. ความตอ้งการผูใ้ชบ้ริการมีมาก  แต่อตัราก าลงัของพยาบาลวชิาชีพในสถานบริการสุขภาพต่าง ๆ มีไม่เพียงพอกบัความตอ้งการ ท าให้อตัราส่วนของ

พยาบาลต่อจ านวนผูป่้วยยงัไม่ไดต้ามเกณฑท่ี์ก าหนด จึงตอ้งมีการผลิตพยาบาลวชิาชีพและการพฒันาสมรรถนะบุคลากรดา้นสุขภาพจ านวนมากข้ึน 
คุณค่าของวชิาชีพและความตอ้งการพยาบาลวชิาชีพของประเทศยงัมีมาก รวมทั้งการยอมรับของสังคมในการเป็นอุดมศึกษาของวทิยาลยั 

๑๕. ความกา้วหนา้ของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ และการส่ือสารของประเทศท่ีเอ้ือต่อการพฒันาการจดัการเรียนการสอน การวจิยัและการบริการวชิาการ
ดา้นสุขภาพ 

๑๖. มีสถาบนัการศึกษาของรัฐในพื้นท่ีใกลเ้คียงจ านวนมาก (มหาวทิยาลยัขอนแก่น มหาวทิยาลยัมหาสารคาม วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น 
มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม วทิยาลยัอาชีวศึกษาจงัหวดัมหาสารคาม วทิยาลยัเกษตรกรรมและเทคโนโลย)ี ท าใหเ้กิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของ
บุคลากร นกัศึกษาระหวา่งสถาบนั และมีการใชท้รัพยากรร่วมกนั 

๑๗. มีเครือข่ายสถาบนัทางการศึกษาทางดา้นสุขภาพ (เครือข่ายวทิยาลยัพยาบาลภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (Nec.net) / สถาบนัพระบรมราชชนก /คณะพยาบาล
ศาสตร์มหาวทิยาลยัขอนแก่น คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม) ส่งเสริมใหอ้าจารย ์ บุคลากรสายสนบัสนุน และนกัศึกษามีการท างาน
ร่วมกนั เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในดา้นต่าง ๆ เช่น การเรียนการสอน การวจิยั การบริการวชิาการ การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 



๑๙ 

 

๑๘. บุคคลภายนอกและหน่วยงานอ่ืน ๆ ใหก้ารสนบัสนุนและมีส่วนร่วมในการพฒันาสถาบนั เช่น ร่วมเป็นกรรมการวทิยาลยั ร่วมเป็นคณะท างาน กรรมการ
ต่าง ๆ  

๑๙. จ านวนอาจารยพ์ี่เล้ียงในแหล่งฝึกภาคปฏิบติัของนกัศึกษามีจ านวนมาก และมีความตอ้งการในการพฒันาเป็นอาจารยพ์ี่เล้ียงจ านวนมาก  
๒๐. แหล่งฝึกโรงพยาบาลมหาสารคามมีทศันคติท่ีดีและสนบัสนุนการฝึกปฏิบติัการพยาบาล มีบุคลากรท่ีผา่นการอบรมเฉพาะทางจ านวน ๑๔๐ คน  วุฒิ

ปริญญาโท  ๒๒ คน และมีความร่วมมือกบัวทิยาลยัพยาบาลศรีมหาสารคามเป็นอยา่งดีดา้นวชิาการ การวิจยัและบริการวชิาการโรงพยาบาลมหาสารคาม
มีความเชียวชาญดา้นจกัษุและไต (Excellence center) ซ่ึงวทิยาลยัศรีมหาสารคามใชเ้ป็นแหล่งการเรียนรู้และพฒันาความเช่ียวชาญของตนเองได ้

อุปสรรค (Threat) 
๑. สถาบนัพระบรมราชชนกไม่มี พ.ร.บ.ของตนเอง  / นโยบายการให้สถาบนัพระบรมราชชนก ออกเป็นหน่วยงานในก ากบัยงัไม่ชดัเจน ไม่แน่นอน  ส่งผล

ใหอ้าจารยแ์ละบุคลากรของวทิยาลยัขาดขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังาน ความกา้วหนา้ในดา้นวิชาการของอาจารยถึ์งระดบัช านาญการพิเศษ และไม่มี
ต าแหน่งทางวชิาการ จึงท าใหไ้ม่สามารถธ ารงรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพไวใ้นองคก์รได ้มีการสูญเสียทรัพยากรบุคคล  

๒. ระบบบริหารจดัการยงัอิงกบัระเบียบทางราชการ เช่น ระเบียบการเงินการคลงั ระเบียบงานดา้นบุคลากรท าให้การท างานไม่คล่องตวั และไม่เอ้ือต่อการ
บริหารจดัการ  

๓. สภาพการณ์ท่ีตอ้งสนองนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขเป็นส าคญั ท าให้การพฒันาระบบการศึกษาท่ีเป็นสถาบนัอุดมศึกษาชั้นน ามีขอ้จ ากดั เช่น 
อาจารยไ์ม่เพียงพอต่อการรองรับการเพิ่มปริมาณผูเ้รียน   

๔. มีสถาบนัการศึกษาพยาบาลเพิ่มข้ึน มีผลต่อการด าเนินงานของวทิยาลยั เช่น การจดัการศึกษาภาคปฏิบติั ท่ีมีจ  านวนนกัศึกษาต่อหอผูป่้วยมาก ท าให้ไดรั้บ
ประสบการณ์นอ้ย ตอ้งกระจายนกัศึกษาไปฝึกปฏิบติัหลายแห่ง 

๕. ความไม่มัน่คงในเสถียรภาพทางการเมืองมีต่อการด าเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข สถาบนัพระบรมราชชนก และวิทยาลัย เช่น การจดัสรร
งบประมาณ เป็นตน้ 

สรุปจุดยนืการพฒันายุทธศาสตร์วทิยาลยัพยาบาลศรีมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
จุดยืนการพฒันายุทธศาสตร์ วิทยาลยัพยาบาลศรีมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๕๔ ไดก้ าหนดข้ึนมาจากการวิเคราะห์สภาพการณ์ท่ีเป็นปัจจยัเขา้ เชิงนโยบาย ความ

ตอ้งการของผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสีย และสถานการณ์ของภารกิจท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั และควรจะเป็นในอนาคต ดงัรายละเอียดจุดยนื ดงัต่อไปน้ี 



๒๐ 

 

๑. พฒันาวทิยาลยัใหเ้ป็นอุดมศึกษาชั้นน า เป็นตน้แบบการศึกษาดา้นการพยาบาลท่ีมุ่งชุมชนของประเทศ 
๒. สร้างและพฒันาบณัฑิตและบุคคลากรดา้นสุขภาพใหมี้คุณภาพสูง มีอตัลกัษณ์ท่ีโดดเด่นทางวชิาการและการปฏิบติัการพยาบาล  
๓. ทุกภาคส่วนใหก้ารยอมรับและเช่ือมัน่ในคุณภาพการศึกษาและคุณภาพบณัฑิต 
๔. พฒันาวิทยาลยัให้เป็นองค์กรท่ีเขม้แข็ง (องค์กรแห่งการเรียนรู้ วฒันธรรมองค์กรเขม้แข็ง บุคลากรมีความสุข วิทยาลยัทนัสมยั)  มีระบบบริหารท่ีมี

ประสิทธิภาพและยดึหลกัธรรมาภิบาล 
๕. วทิยาลยัสามารถสร้างองคค์วามรู้และนวตักรรมทางสุขภาพเพื่อสนองความตอ้งการของชุมชนและมีความเป็นเลิศดา้นการพยาบาลผูสู้งอายุ มี ความพร้อม

ในการเป็นคลงัความรู้และแหล่งอา้งอิงทางสุขภาพของชุมชน 
ทั้งน้ี จุดยนืทั้ง ๕ ขอ้จะเป็นวาระหลกัในการพฒันาองคก์ร ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

การแปลงยุทธศาสตร์/แผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ 
  จากจุดยนืการพฒันายทุธศาสตร์วทิยาลยัพยาบาลศรีมหาสารคามทั้ง ๕ ขอ้ คณะกรรมการจดัท าแผนฯ ไดด้ าเนินการจดัประชุมเพื่อแปลงยทุธศาสตร์/แผนกล
ยทุธ์สู่การปฏิบติั โดยกลุ่มต่าง ๆ ไดจ้ดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๔ โดยครอบคลุม ๔ พนัธกิจสถาบนัอุดมศึกษา คือ ดา้นการผลิต การวจิยั การ
บริการวชิาการ และการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม และสอดคลอ้งกบัพนัธกิจท่ีวทิยาลยัก าหนดไว ้ ๓ ประเด็น คือ (๑) ผลิตและพฒันาก าลงัคนดา้นสุขภาพเพื่อรองรับ
ระบบสุขภาพของชุมชน (๒) สร้างองคค์วามรู้ และบริการวชิาการดา้นสุขภาพเพื่อน าพาสู่สังคมอุดมปัญญาสุขภาวะ และ (๓) พฒันาวทิยาลยัใหเ้ขม้แขง็มุ่งสู่การเป็น
สถาบนัอุดมศึกษาชั้นน าท่ีมีคุณภาพระดบัประเทศ  
  ส าหรับแผนปฏิบติัการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ของวทิยาลยั แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม ดงัน้ี 

๑. แผนปฏิบติัการโครงการเชิงกลยทุธ์ จ านวน ๑๑ โครงการ  
๒. แผนปฏิบติัการโครงการประจ า จ  านวน ๔๗ โครงการ ๑๐ กิจกรรม  

 
 
 
 



๒๑ 

 

ความสอดคล้องของกลยุทธ์ ตัวช้ีวดัหลกั และแผนงาน/โครงการ วิทยาลยัพยาบาลศรีมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๔  ๒๑   
(๑ ตุลาคม ๒๕๕๓-๓๐ กนัยายน ๒๕๕๔) 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวดัหลกั ค่าเป้าหมาย แผนงานโครงการ 

๑. สร้างและพฒันานกัศึกษาใหเ้ป็นบณัฑิตท่ี
สมบูรณ์ดว้ยวชิาการและเป็นนกันกัปฏิบติัการท่ีมี
คุณภาพสูง เป็นท่ียอมรับ และเช่ือมัน่จากทอ้งถ่ิน 
ชุมชน ผูใ้ชบ้ณัฑิต และทุกภาคส่วน 

๑. ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษา
หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิตของ
วทิยาลยัต่อปี 

ร้อยละ ๙๕ ๑. โครงการพฒันาอตัลกัษณ์และจิตวญิญาณในการให้บริการ
สุขภาพของบัณฑิตพยาบาล 

๒. สร้างและพฒันานกัศึกษาใหเ้รียนรู้อยา่งมี
ความสุข มีอตัลกัษณ์ และจิตวญิญาณทางการ
พยาบาลอยา่งมืออาชีพท่ีเคารพในความเป็นมนุษย์
อยา่งเท่าเทียมและมุ่งชุมชน 

๒. ร้อยละของบณัฑิตท่ีสอบผา่นข้ึน
ทะเบียนเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพฯ ไดใ้น
คร้ังแรก 

ร้อยละ ๕๕ ๒ โครงการพฒันาระบบการศึกษาให้มีความเป็นสากล ได้รับ
ความเช่ือมั่นจากทุกภาคส่วน 

๓. ร้อยละของบณัฑิตท่ีผา่นการ
ประเมินคุณลกัษณะบณัฑิตของ
วทิยาลยัฯ ในระดบัดีข้ึนไป 

ร้อยละ ๘๐ ๓. โครงการพฒันามาตรฐานการจัดการศึกษาพยาบาลที่เน้น
ชุมชนของวทิยาลัย ให้เป็นผู้ช้ีน าศาสตร์ทางการพยาบาลทีเ่น้น
ชุมชนระดับประเทศ 

๔. ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผูใ้ช้
บณัฑิตต่อคุณภาพบณัฑิตในระดบัมาก
ข้ึนไป 

๓.๕๑-๔.๕๐ ๒. โครงการบูรณาการกิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม
นกัศึกษาและจรรยาบรรณวชิาชีพกบัพนัธกิจวทิยาลยัฯ 

  
  ๑๑. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทางวชิาการ 

    ๓๕. กิจกรรมเสริมสร้างความเขม้แขง็ในการปฏิบติัทกัษะการ
ปฏิบติังานท่ีจ าเป็นตามหลกัสูตรก าหนด 

      ๓๖. โครงการเตรียมความพร้อมของนกัศึกษาเพื่อการสอบ
ขอ้สอบมาตรฐานและสอบข้ึนทะเบียนประกอบวชิาชีพ 



๒๒ 

 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวดัหลกั ค่าเป้าหมาย แผนงานโครงการ 
      ๓๗. โครงการประสานแผนการจดัการเรียนการสอน

ภาคปฏิบติั 
      ๓๘. โครงการสัมมนาการจดัการเรียนการสอนประจ าปี

การศึกษา 
      ๓๙. กิจกรรมพฒันาสมรรถนะนกัศึกษาทุกชั้นปี 

๓. พฒันามาตรฐานการจดัการศึกษาพยาบาลท่ีเนน้
ชุมชนของวทิยาลยัใหเ้ป็นผูช้ี้น าศาสตร์ทางการ
พยาบาลท่ีเนน้ชุมชนระดบัประเทศ 

๕. จ านวนองคค์วามรู้หรือนวตักรรม
ดา้นการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้
ชุมชน 

๑ เร่ือง ๓. โครงการพฒันามาตรฐานการจัดการศึกษาพยาบาลที่เน้น
ชุมชนของวทิยาลัย ให้เป็นผู้ช้ีน าศาสตร์ทางการพยาบาลทีเ่น้น
ชุมชนระดับประเทศ 

      ๑๐. โครงการสร้างและพฒันาห้องเรียนสุขภาพชุมชนต้นแบบ
สุขภาวะในการดูแลผู้สูงอายุ 

      ๓๗.โครงการประสานแผนการจดัการเรียนการสอนภาคปฏิบติั 

      ๓๘. โครงการสัมมนาการจดัการเรียนการสอนประจ าปี
การศึกษา 

๔. บูรณาการทรัพยากรร่วมกบัภาคีเครือข่ายทั้งใน
และต่างประเทศในการเพิ่มมูลค่าและประโยชน์จาก
การจดัการศึกษาพยาบาลท่ีเนน้ชุมชน เพื่อ
สะทอ้นอตัลกัษณ์บณัฑิตของวทิยาลยัใหเ้ป็นท่ี
ประจกัษ ์

๖. จ านวนเครือข่ายในการเสริมสร้าง
ความเขม้แขง็ในการจดัการศึกษา
พยาบาลและการพฒันาทางองคค์วามรู้ 

๑ แห่ง ๓. โครงการพฒันามาตรฐานการจัดการศึกษาพยาบาลที่เน้น
ชุมชนของวทิยาลัย ให้เป็นผู้ช้ีน าศาสตร์ทางการพยาบาลทีเ่น้น
ชุมชนระดับประเทศ 

    ๓๗.โครงการประสานแผนการจดัการเรียนการสอนภาคปฏิบติั 



๒๓ 

 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวดัหลกั ค่าเป้าหมาย แผนงานโครงการ 

๕. ปรับระบบการเรียนการสอนใหมี้คุณภาพ
มาตรฐานในระดบัอุดมศึกษาชั้นน าท่ีมีความโดด
เด่นเป็นท่ียอมรับในระดบัประเทศ 

๗. ค่าเฉล่ียผลการประเมินการประกนั
คุณภาพการศึกษาดา้นการจดัการเรียน
การสอนอยูใ่นระดบัดีข้ึนไป (ตวับ่งช้ี
ของวทิยาลยัท่ี ๒.๑, ๒.๖ และ ๒.๖.๑ ) 

๓.๕๑-๔.๕๐ ๒. โครงการพฒันาระบบการศึกษาให้มีความเป็นสากล ได้รับ
ความเช่ือมั่นจากทุกภาคส่วน 

๖. พฒันาระบบงานภายในทุกดา้นใหมี้
ประสิทธิภาพสูง คล่องตวั สู่อุดมศึกษาในระดบัชั้น
น าดว้ยเกณฑร์างวลัคุณภาพแห่งชาติ 

๘. ระดบัความส าเร็จของการพฒันา
คุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ 
(PMQA) 

๕ ระดบั ๔. โครงการพฒันาระบบงานภายในของวทิยาลยัทุกด้านให้มี
ประสิทธิภาพสูง 

  ๔๙. โครงการบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร 

  ๕๗. กิจกรรมการวเิคราะห์และติดตามก ากบัการใชจ่้าย
งบประมาณ 

๗. พฒันาวทิยาลยัใหเ้ป็นองคก์รใหมี้ความเขม้แขง็
ทางวฒันธรรมและค่านิยมร่วม น าไปสู่การ
พึ่งตนเองไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

๙. ระดบัความส าเร็จของการ
บริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล 

๕ ระดบั ๕ โครงการพฒันาวิทยาลยัให้มีวฒันธรรมองค์กรทีเ่ข้มแข็งและ
มีความสุข 

    ๓๓. โครงการส่งเสริมการปฏิบติัตามจรรยาบรรณของ
คณาจารยแ์ละจรรยาบรรณของบุคลากรสายสนบัสนุน 

๘. ปรับสภาพแวดลอ้มของวิทยาลยัสู่มาตรฐาน
อุทยานการศึกษาการพยาบาลแห่งภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีน่าอยู ่น่าเรียนอยา่งมี
ความสุข 

๑๐. ระดบัความส าเร็จในการพฒันา
วทิยาลยัสู่อุทยานการศึกษาการ
พยาบาลแห่งภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

๑ ระดบั ๕. โครงการพฒันาวิทยาลยัให้มีวฒันธรรมองค์กรทีเ่ข้มแข็ง
และมีความสุข 

  ๓๔. โครงการพฒันาระบบการใหบ้ริการส่ิงสนบัสนุนการเรียน
การสอนทางการพยาบาล  

  ๔๓. โครงการห้องสมุดท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  

  ๕๒. กิจกรรมการจดัซ้ือจดัจา้งประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๔ 



๒๔ 

 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวดัหลกั ค่าเป้าหมาย แผนงานโครงการ 

   ๕๓. กิจกรรมการบ ารุงรักษาครุภณัฑแ์ละวสัดุอุปกรณ์ 

๑๗. งานประจ ากลุ่มงานสวสัดิการนกัศึกษาและศิษยเ์ก่า
สัมพนัธ์  

๙. เสริมสร้างขีดความสามารถของอาจารยใ์หมี้
ความเช่ียวชาญในการสร้างองคค์วามรู้และ
นวตักรรมท่ีโดดเด่นท่ีตอบสนองความตอ้งการและ
แกปั้ญหาดา้นสุขภาพของชุมชนและประเทศ 

๑๑. จ านวนองคค์วามรู้ นวตักรรมทาง
สุขภาพของอาจารย ์ 

๒ เร่ือง ๖. โครงการพฒันาสมรรถนะบุคลากรให้มีประสิทธิภาพสูง 

  ๑๘. โครงการพฒันาะบบและกลไกการผลิตผลงานวชิาการและ
งานสร้างสรรค ์(กิจกรรมท่ี ๔) 

  ๑๙. โครงการพฒันาการเขียนชุดโครงการวจิยั การสังเคราะห์
ความรู้ และการสร้างคลงัความรู้งานวจิยั 

  ๒๑. โครงการสนบัสนุนการตีพิมพ ์เผยแพร่ผลงานวจิยัและ
ผลงานวชิาการ 

  ๕๕. กิจกรรมการพฒันาบุคลากรตามแผน 

๑๐. ยกระดบัขีดความสามารถของบุคลากรสาย
สนบัสนุนใหมี้ประสิทธิภาพสูง 

๑๒. ร้อยละของค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
ของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อผลการ
ปฏิบติังานของบุคลากรสายสนบัสนุน
ภายหลงัไดรั้บการพฒันาในระดบัมาก
ข้ึนไป 

ร้อยละ ๘๐ ๖. โครงการพฒันาสมรรถนะบุคลากรให้มีประสิทธิภาพสูง 

  ๕๕. กิจกรรมการพฒันาบุคลากรตามแผน 

๑๑. เพิ่มปริมาณและคุณภาพของก าลงัคนทางดา้น
สุขภาพของชุมชนดว้ยระบบการบูรณาการและการ
ด าเนินการเชิงรุก 

๑๓. จ านวนของบุคลากรทางสุขภาพท่ี
ไดรั้บการพฒันา (รวมทั้งหมด) 

๕๐๐ คน 
(การดูแล
ผูสู้งอาย ุ๑๐๐ 
คน และดา้น

๗. โครงการสร้างและพฒันาระบบบริการวชิาการทีค่รบวงจร 
ทนัสมัย เป็นศูนย์กลางแห่งความเป็นเลศิของภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 



๒๕ 

 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวดัหลกั ค่าเป้าหมาย แผนงานโครงการ 

อ่ืน ๆ ๔๐๐ 
คน) 

  ๑๔. ร้อยละของผูรั้บบริการมีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการของ
บุคลากรทางสุขภาพท่ีไดรั้บการพฒันา
จากวทิยาลยัในระดบัมากข้ึนไป 

ร้อยละ ๗๐ ๘. โครงการพฒันาก าลงัคนทางสุขภาพของชุมชนทีส่อดคล้อง
กบัเอกลกัษณ์ของวิทยาลัย และรองรับปัญหาและความต้องการ
ทางสุขภาพของชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและทุก
ภาคส่วน : โครงการความร่วมมือเครือข่ายเขต ๑๒ ในการ
พฒันาศักยภาพแกนน าสุขภาพประจ าครอบครัวในการดูแล
ผู้ป่วยเร้ือรังและผู้ด้อยโอกาส (กสค.) 

  ๑๕. ระดบัความส าเร็จของการบริการ
วชิาการท่ีเกิดประโยชน์และเสริมสร้าง
ความเขม้แขง็ของชุมชน 

๓ ระดบั ๒๒. โครงการบูรณาการการส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอายกุบัการ
เรียนการสอน การวจิยั และท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 

๒๓. โครงการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพผูสู้งอาย ุจงัหวดั
มหาสารคาม 

๒๖. โครงการประชุมวชิาการประจ าปี : เสริมสร้างความรัก
สามคัคีสู่การพฒันาสถาบนั 

๒๗. โครงการอบรมฟ้ืนฟูวชิาการและพฒันาสมรรถนะ
พยาบาลเวชปฏิบติั 

๒๘. โครงการพฒันาศกัยภาพดา้นการสอนส าหรับพยาบาลพี่
เล้ียง 



๒๖ 

 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวดัหลกั ค่าเป้าหมาย แผนงานโครงการ 

๒๙. โครงการอบรมหลกัสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขา
เวชปฏิบคิัทัว่ไป (การรักษาโรคเบ้ืองตน้) รุ่นท่ี ๑๖  

๓๑. กิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือดา้นบริการ
วชิาการกบัการเรียนการสอน แก่สถาบนัการศึกษาต่างประเทศ  

๑๒. ปรับระบบบริการวชิาการของวทิยาลยัท่ีเนน้
การบริการอยา่งทัว่ถึงและเขา้ถึงความตอ้งการของ
ชุมชน 

๑๖. ระดบัความส าเร็จของการพฒันา
คลงัความรู้ดา้นสุขภาพ 

๑ ระดบั ๗. โครงการสร้างและพฒันาระบบบริการวชิาการทีค่รบวงจร 
ทนัสมัย เป็นศูนย์กลางแห่งความเป็นเลศิของภาคตะวนัออกฉี
ยงเหนือ 

๑๓. พฒันาระบบการบริหารจดัการ การบริการ
วชิาการดา้นสุขภาพท่ีเป็นระบบ มีประสิทธิภาพสูง 
ทนัสมยั รองรับการขยายตวัของภารกิจสุขภาพใน
ชุมชน และน าไปสู่การใหบ้ริการวชิาการสุขภาพ
ระดบัมืออาชีพ 

  ๙. โครงการพฒันาคลงัความรู้และนวตักรรมทางสุขภาพสู่
ความเป็นเลศิในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

๑๔. สร้างองคค์วามรู้ใหม่ นวตักรรมดา้นสุขภาพท่ี
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชน และจดัการ
ใหไ้ดรั้บการยอมรับในระดบัชาติ นานาชาติ และ
เป็นประโยชน์ต่อการพฒันาระบบบริการ
สาธารณสุขแก่ชุมชนและประเทศ 

  ๑๑. โครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศบริการวชิาการด้าน
ผู้สูงอายุ 

      ๒๐. โครงการบริหารจดัการความรู้ขององคก์รและการ
สังเคราะห์ความรู้ 



๒๗ 

 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวดัหลกั ค่าเป้าหมาย แผนงานโครงการ 

๑๕. ส่งเสริมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการ
สร้างชุมชนเป็นหอ้งเรียนสุขภาพ น าพาชุมชนสู่การ
เป็นสังคมอุดมปัญญาทางสุขภาวะท่ีย ัง่ยนื 
  
  

๑๗. ระดบัความส าเร็จของการพฒันา
ศูนยเ์รียนรู้สุขภาพผูสู้งอายใุนชุมชน 
  
  

๑ ระดบั 
  
  

๑๐. โครงการสร้างและพฒันาห้องเรียนสุขภาพชุมชนต้นแบบ
สุขภาวะในการดูแลผู้สูงอายุ 

๒๒. โครงการบูรณาการการส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอายกุบัการ
เรียนการสอน การวจิยั และท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 

๒๓. โครงการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพผูสู้งอาย ุจงัหวดั
มหาสารคาม 

๑๖. พฒันาวทิยาลยัใหเ้ป็นศูนยค์วามเป็นเลิศดา้น
การบริการวชิาการสุขภาพผูสู้งอายท่ีุเป็นคลงัความรู้ 
ท่ีพึ่งและแหล่งอา้งอิงทางดา้นการจดัการสุขภาพ
ผูสู้งอายขุองประเทศ 

๑๘. ระดบัความส าเร็จของการพฒันา
ศูนยค์วามเป็นเลิศดา้นการบริการ
วชิาการผูสู้งอายุ 

๑ ระดบั ๑๑. โครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศบริการวชิาการด้าน
ผู้สูงอายุ 

    ๒๒. โครงการบูรณาการการส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอายกุบัการ
เรียนการสอน การวจิยั และท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 

    ๒๓. โครงการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพผูสู้งอาย ุจงัหวดั
มหาสารคาม 

 
 
 
 
 
 



๒๘ 

 

แผนงานโครงการเชิงกลยุทธ์ วทิยาลยัพยาบาลศรีมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๓-๓๐ กนัยายน ๒๕๕๔) 
 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบหลกั 

๑. ร้อยละของนกัศึกษาท่ี
ผา่นการประเมินอตั
ลกัษณ์หรือคุณลกัษณะ
บณัฑิตท่ีพึงประสงค์
ตามท่ีวทิยาลยัก าหนดใน
ระดบัดีข้ึนไป อยา่งนอ้ย
ร้อยละ ๘๐        
๒. ร้อยละของบณัฑิตท่ี
สอบผา่นการสอบข้ึน
ทะเบียนเป็นผูป้ระกอบ
วชิาชีพ ฯ ในคร้ังแรก 
อยา่งนอ้ยร้อยละ ๕๕       
๓. จ านวนนกัศึกษาและ
ศิษยเ์ก่าท่ีไดรั้บรางวลั
ผลงานดา้นวชิาการ 
วชิาชีพ คุณธรรม
จริยธรรม หรือดา้นอ่ืนท่ี

๑. โครงการ พฒันาอตัลกัษณ์และจิตวญิญาณในการ
ให้บริการสุขภาพของบัณฑิตพยาบาล  
กจิกรรม 
๑. ศึกษาวเิคราะห์สถานการณ์และคุณลกัษณะดา้นอตัลกัษณ์
ท่ีพึงประสงคแ์ละพฤติกรรมดา้นคุณธรรมจริยธรรมจากผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสียกบับณัฑิตทุกภาคส่วน 
   ๑.๑ ส ารวจความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิตและผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียทุกภาคส่วนดา้นมุมมองอตัลกัษณ์บณัฑิตท่ีคาดหวงั
และส ารวจการมีเอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่นของนกัศึกษาศิษย์
ปัจจุบนัและศิษยเ์ก่าและพฤติกรรมดา้นคุณธรรมจริยธรรม 
   ๑.๒ จดัท าร่างอตัลกัษณ์บณัฑิตและพฤติกรรมดา้น
คุณธรรมจริยธรรมเพื่อใหบ้ณัฑิตมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดอตัลกัษณ์และพฤติกรรมดา้นคุณธรรมจริยธรรม
พร้อมท าการประชาพิจารณ์ 
   ๑.๓ น าร่างอตัลกัษณ์บณัฑิตและขอ้เสนอแนะมาท าการ
ปรับปรุงโดยผูเ้ช่ียวชาญ 
   ๑.๔ สรุปกรอบอตัลกัษณ์บณัฑิตของวทิยาลยัพยาบาลศรี

ตุลาคม ๒๕๕๓ 
– กนัยายน 
๒๕๕๔ 

๑. ปีการศึกษา ๒๕๕๓ 
นกัศึกษาชั้นปีท่ี ๑-๔ 
จ านวน  คน 
๒. ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
นกัศึกษาชั้นปีท่ี ๑-๔ 
จ านวน  คน 
 

๑.ค่าวสัดุอุปกรณ์ 
จ านวน ๔๓,๘๓๐ 
บาท  
๒.ค่าวทิยากร 
จ านวน ๒๕,๒๐๐ 
บาท  
๓.ค่าท่ีพกัและค่า
เดินทางวทิยากร 
จ านวน ๒๗,๖๐๐ 
บาท 
๔.ค่าอาหารและ
อาหารวา่ง อาจารย ์
ตวัแทนบุคลากร
และภาคส่วน  
(๑๐๐ คน x ๒๐๐ 
บาท x  ๒ คร้ัง 
จ านวน ๔๐,๐๐๐ 

ผูจ้ดัการโครงการ 
: นางสาวจิราพร 
วรวงศ ์และนาง
ศิราณี  อ่ิมน ้าขาว 
คณะท างาน
โครงการ : 
หวัหนา้กลุ่มวชิา
และหวัหนา้กลุ่ม
งานพฒันา
นกัศึกษา/กลุ่ม
งานสวสัดิการ
นกัศึกษาฯ 
อาจารยป์ระจ า
ชั้น 
อ.จารุณี 
อินทฤทธ์ิ 
 



๒๙ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบหลกั 

เก่ียวขอ้งกบัคุณภาพ
บณัฑิตในระดบัชาติและ
นานาชาติอยา่งนอ้ย ๕ 
คน 
๔. จ านวนผลงานดา้น
วชิาการวชิาชีพ 
คุณธรรมจริยธรรม หรือ
ดา้นอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
คุณภาพบณัฑิตใน
ระดบัชาติและนานาชาติ
อยา่งนอ้ย ๒ ผลงาน/
ช้ินงาน 
๕. ระดบัความพึงพอใจ
ของผูใ้ชบ้ณัฑิตต่อ
คุณภาพบณัฑิตในระดบั
มากข้ึนไป  (๓.๕๑-
๔.๐๐) 
๖. ร้อยละของบณัฑิตท่ี
ไดง้านท าตรงสาขาร้อย

มหาสารคามและ ก าหนดคุณภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวฒิุอุดมศึกษาแห่งชาติและคุณลกัษณะผูเ้รียนท่ีพึง
ประสงคท่ี์เป็นอตัลกัษณ์ของวทิยาลยัท่ีชดัเจน และน าไป
ปฏิบติั  
   ๑.๕ ประกาศนโยบายและอตัลกัษณ์และพฤติกรรมดา้น
คุณธรรมจริยธรรมใหท้ราบโดยทัว่กนั 
๒. ด าเนินการพฒันาอตัลกัษณ์บณัฑิต ดงัน้ี 
   ๒.๑ กลุ่มวิชาการและกลุ่มกิจการนักศึกษาจดัท าระบบ
และกลไกในการบูรณาการเพื่อให้เกิดอตัลักษณ์จากการ
จดัการเรียนการสอนและหรือการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร
และด าเนินการตามระบบ โดยเน้นการ บูรณาการการจดั
กิจกรรมดา้นคุณธรรมจริยธรรมเขา้กบัการจดัการเรียนการ
สอน และการบริการวชิาการสุขภาพ   เนน้การฝึกปฏิบติัเชิง
จิตอาสา ท่ีส่งเสริมให้นักศึกษาและบณัฑิตตระหนักและ
รับผิดชอบต่อสังคม ส่งเสริมพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรม
ส่วนรวมมืออาชีพท่ีเคารพในความเป็นมนุษยอ์ยา่งเท่าเทียม  
   ๒.๒ ด าเนินการจดักิจกรรมพฒันาอตัลกัษณ์ภายในและ
นอกห้องเรียน บูรณาการในรายวิชาท่ีมีการจดัการเรียนการ
สอนและการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร โดย 

บาท 
๕.ค่าอาหารและ
อาหารวา่งของ
อาจารย ์ตวัแทน
บุคลากรและภาค
ส่วนวนัน าเสนอ
ผลงาน(๓๐คน x
๒๐๐บาท) จ านวน 
๖,๐๐๐ บาท 
๖.ค่าอาหารและ
อาหารวา่งของ
นกัศึกษาและศิษย์
เก่าวนัน าเสนอ
ผลงาน (๕๐๐ คน x 
๑๐๐ บาท) จ านวน 
๕๐,๐๐๐ บาท 
รวมค่าใช้จ่ายทั้ง
โครงการ 
๒๓๒,๖๓๐ บาท 



๓๐ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบหลกั 

ละ ๑๐๐ 
๗. ระดบัการยอมรับและ
ความความเช่ือมัน่ของ
ผูใ้ชบ้ณัฑิตท่ีมีต่อ
คุณลกัษณะและอตั
ลกัษณ์ของบณัฑิต 
(ระดบั ๓ ค่าเฉล่ีย 
๓.๕๑-๔.๐๐ )  

           ๒.๒.๑ ประชาสัมพนัธ์อตัลกัษณ์และพฤติกรรมดา้น
คุณธรรมจริยธรรมในโอกาสต่างๆ ทั้งในและนอกสถาบนั 
           ๒.๒.๒ กลุ่มวชิาการจดักิจกรรมทบทวนความรู้ใน
รายวชิา ๘ สาระวชิาโดยอาจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญของวทิยาลยัและ
ผูเ้ช่ียวชาญจากภายนอก 
           ๒.๒.๓ จดักิจกรรมทดสอบความรู้ในรายวชิา ๘ สาระ
วชิา  จ  านวน ๒ คร้ัง ( คร้ังท่ี ๑ เดือน มกราคม  คร้ังท่ี ๒ 
เดือนมีนาคม) 

      ๒.๒.๔ จดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ของผูเ้ช่ียวชาญ
ของวิทยาลยั 

           ๒.๒.๕ ก าหนดใหทุ้กภาคการศึกษา นกัศึกษามีการจดั
กิจกรรมจิตอาสาระหวา่งวิทยาลยัพยาบาลศรีมหาสารคาม
ร่วมกบัหน่วยงานตน้สังกดั   กิจกรรมจิตอาสา  โดยนกัศึกษา
เป็นผูก้  าหนดกิจกรรรมเอง  และกิจกรมจิตอาสา  ร่วมกบั
บุคลากรของวิทยาลยัพยาบาลศรีมหาสารคาม  
          ๒.๒.๖ บูรณาการอตัลกัษณ์นกัศึกษา และพฤติกรรม
ดา้นคุณธรรมจริยธรรมกบัการบริการวชิาการ  การวจิยัและ
ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมด าเนินงานบูรณาการอตัลกัษณ์
นกัศึกษากบัการบริการวชิาการ  การวิจยัและท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม 



๓๑ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบหลกั 

   ๒.๓ กลุ่มวชิาการจดัท าระบบและกลไกส่งเสริมให้
นกัศึกษาผลิตผลงานวชิาการ นวตักรรมท่ีเกิดจากการบูรณา
การในการเรียนการสอนและร่วมกบักลุ่มกิจการนกัศึกษา
ในการส่งเสริม สนบัสนุนให้นกัศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรมการ
ประชุมวชิาการหรือน าเสนอผลงานในระดบัชาติหรือ
นานาชาติ โดย 

๒.๓.๑ ด าเนินการพฒันาอตัลกัษณ์บณัฑิตในราย
วชิาชีพโดยใชรู้ปแบบการบูรณาการการเรียนการสอนใน
เพื่อผลิตนวตักรรม งานสร้างสรรค ์งานวิจยั วชิาการ 

๒.๓.๒ จดัเวทีการน าเสนอผลงานเพื่อน าเสนอ
ผลงาน  โดยอาจารยป์ระจ ารายวชิาและนกัศึกษาก าหนด
ทิศทางในการผลิตงานสร้างสรรค์ 

๒.๓.๓ สรรหาผูเ้ช่ียวชาญในการวพิากษผ์ลงานและ
จดัประชุมการสร้างสรรคแ์ละผลิตผลงานพร้อมเทคนิคการ
น าเสนอผลงาน 

๒.๓.๔ ส่งเสริมใหน้กัศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรมการ
ประชุมวชิาการหรือน าเสนอผลงานทางวชิาการในเวที
วชิาการระหวา่งสถาบนัหรือระดบัชาติหรือนานาชาติ  

๒.๓.๕ จดัท าฐานขอ้มูลการไดรั้บรางวลัใน



๓๒ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบหลกั 

ระดบัชาติ/นานาชาติของนกัศึกษาใหเ้ป็นปัจจุบนั     
   ๒.๔ พฒันามาตรฐานและระบบ ในการสร้าง พฒันาและ
การประเมินผลใหบ้ณัฑิตให้มีอตัลกัษณ์และจิตวิญญาณใน
การการบริการพยาบาลและสุขภาพอยา่งมืออาชีพท่ีเคารพใน
ความเป็นมนุษยอ์ยา่งเท่าเทียม 
 ๒.๔.๑ ประเมินคุณภาพบณัฑิต โดยพฒันาเคร่ืองมือ
ประเมินท่ีมีคุณภาพ  สอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์ท่ีก าหนดและ
บณัฑิตของวทิยาลยัฯผา่นการประเมินอตัลกัษณ์วทิยาลยัใน
ระดบัมากข้ึนไปใน ทุกดา้น ร้อยละ ๖๐  และจดัท าระบบ 
กลไกการพฒันานกัศึกษาใหมี้ความพร้อมในการเตรียมสอบ
ข้ึนทะเบียนใบประกอบวชิาชีพ จากสภาการพยาบาลในคร้ัง
แรก   
 ๒.๔.๒ ท าการวดัระดบัการยอมรับของผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียต่ออตัลกัษณ์ท่ีก าหนดของนกัศึกษาและบณัฑิต   
 ๒.๔.๓ น าผลการประเมินมาใชว้เิคราะห์เพื่อ
น าไปใชใ้นการพฒันาและปรับปรุงการด าเนินงานเพื่อ
พฒันาอตัลกัษณ์ต่อไป 
 
 



๓๓ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบหลกั 

๑. จ านวนรูปแบบการ
จดัการเรียนการสอนท่ี
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
อยา่งนอ้ย ๑ รูปแบบ 
๒. ร้อยละของนกัศึกษา
มีผลลพัธ์การเรียนรู้ทุก
ดา้นอยูใ่นระดบัดีข้ึนไป  
อยา่งนอ้ยร้อยละ ๗๐ ข้ึน
ไป     
๓. ร้อยละของ
ผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีมีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจต่อ
รูปแบบการจดัการเรียน
การสอนอยูใ่นระดบัมาก
ข้ึนไป อยา่งนอ้ยร้อยละ 
๘๐ 
๔. ร้อยละของนกัศึกษา
ท่ีมีพฒันาการของ
ผลลพัธ์การเรียนรู้

๒. โครงการพฒันาระบบการศึกษาให้มีความเป็นสากล
ได้รับความเช่ือมั่นทุกภาคส่วน 
กจิกรรมที ่๑ มีการวเิคราะห์การจดัการศึกษาและพฒันา
ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการจดัการเรียนการ
สอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัและเนน้ชุมชน 
     ๑.๑ วเิคราะห์บริบท/รูปแบบการจดัการเรียนการสอนท่ี
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัและเนน้ชุมชน 
     ๑.๒ ถอดบทเรียนการจดัการเรียนการสอนของวทิยาลยั 
     ๑.๓ ประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อพฒันาระบบและกลไก
การประกนัคุณภาพของการจดัการเรียนการสอน 
     ๑.๔ ทดลองน าร่องรูปแบบการจดัการเรียนการสอนของ
วทิยาลยั 
     ๑.๕ จดัท าคู่มือการจดัการเรียนการสอน 
     ๑.๖ ติดตามก ากบัการด าเนินการตามระบบและกลไก 
     ๑.๗ ประเมินความพึงพอใจการเขา้ร่วมโครงการ 
     ๑.๘ สรุปการด าเนินงานและประเมินผลเพื่อพฒันาต่อไป 
กจิกรรมที ่๒ พฒันาระบบและกลไกการบริหารหลกัสูตร
ใหเ้กิดความเป็นเลิศ 
     ๒.๑ ประชุมเพื่อยกระดบัการบริหารหลกัสูตร พฒันา

มีนาคม 
๒๕๕๔ – 
กนัยายน 
๒๕๕๔ 

กรรมการบริหารหลกัสูตร 
และอาจารยว์ทิยาลยั
พยาบาลศรีมหาสารคาม 
๕๕ คน 

๑.ค่าอาหารและ
อาหารวา่ง จ  านวน 
๑๑๕,๕๐๐ บาท  
๒. ค่าวสัดุอุปกรณ์ 
จ านวน ๕๔,๙๕๐ 
บาท 
๓.ค่าท่ีพกั ๒ วนั   
จ  านวน ๗๗,๐๐๐  
ค่าพาหนะ จ านวน 
๑๒๐,๐๐๐ บาท    
๔.ค่าตอบแทน
วทิยากร จ านวน  
๑๖๘,๐๐๐ บาท 
๕.ค่าท่ีพกัและค่า
เดินทางวทิยากร   
จ  านวน ๒๐,๐๐๐ 
บาท 
รวมค่าใช้จ่ายทั้ง
โครงการ 

ดร.จิราพร วรวงศ ์ 
นางสกาวรัตน์  
ไกรจนัทร์ 
นางเนาวรัตน์     
สุขณะล ้า 



๓๔ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบหลกั 

เพิ่มข้ึนจากเดิม อยา่ง
นอ้ยร้อยละ ๖๐   
๕. วทิยาลยัไดรั้บการ
รับรองมาตรฐานการจดั
การศึกษาจากหน่วยงาน
ภายนอกในระดบัดีข้ึน
ไป    
๖. ระดบัความส าเร็จของ
ระบบการบริหาร
การศึกษาหลกัสูตรและ
การเรียนการสอนตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษาแห่งชาติ 
(TQF)  ระดบั ๑ 

นวตักรรมและจดัการศึกษา เช่น การใชร้ะบบสารสนเทศใน
การบริหารหลกัสูตร 
     ๒.๒ จดัท าคู่มือการบริหารหลกัสูตร 
     ๒.๓ ประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารหลกัสูตร 
     ๒.๔ ถอดบทเรียนการบริหารหลกัสูตร     
     ๒.๕ สรุปการด าเนินงานและประเมินผลเพื่อพฒันา
ต่อไป 
กจิกรรมที ่๓ มีรายวชิาท่ีมีการจดักิจกรรมส่งเสริมอตัลกัษณ์
ของบณัฑิต 
     ๓.๑ ประกาศนโยบายส่งเสริมอตัลกัษณ์บณัฑิตผา่นการ
จดัการเรียนการสอนในรายวิชา 
     ๓.๒ ประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อวางแผนการจดัการเรียน
การสอนพิจารณาและก าหนดรายวชิาส าหรับจดักิจกรรม
ส่งเสริมอตัลกัษณ์บณัฑิต 
      ๓.๓ ด าเนินการน าร่องรายวชิาท่ีจดัการเรียนการสอนท่ี
ส่งเสริมอตัลกัษณ์การตามแผน 
     ๓.๔ ประชุมวชิาการ จดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ (การ
จดัการเรียนการสอนท่ีมีกิจกรรมส่งเสริมอตัลกัษณ์ของ
บณัฑิต) 

๔๐๔,๒๕๐ บาท 
 



๓๕ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบหลกั 

     ๓.๕ สรุปการด าเนินงานและประเมินผลเพื่อพฒันา
ต่อไป 
กจิกรรมที ่๔ พฒันาการเรียนการสอนโดยใชผ้ลจากการ
วจิยัหรือจากกระบวนการจดัการความรู้ 
     ๔.๑ วเิคราะห์การจดัการเรียนการสอนโดยใชผ้ลจากการ
วจิยัหรือกระบวนการจดัการความรู้ 
     ๔.๒ ประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อบูรณาการการเรียนการ
สอนจากผลการวจิยัหรือกระบวนการจดัการความรู้ 
     ๔.๓ มีการน าการจดักระบวนการจดัการความรู้
สนบัสนุนใชผ้ลจากการวจิยัหรือจากกระบวนการ KM 
     ๔.๔ ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
     ๔.๕ สรุปและประเมินผลการวางแผน 

๑. จ านวนรูปแบบการ
จดัการเรียนการสอนท่ี
เนน้ชุมชน อยา่งนอ้ย ๑ 
รูปแบบ 
๒. ร้อยละของรายวชิา
กลุ่มวชิาชีพท่ีมีการ
จดัการเรียนการสอนท่ี

๓. โครงการพฒันามาตรฐานการจัดการศึกษาพยาบาลที่
เน้นชุมชนของวิทยาลัย ให้เป็นผู้ช้ีน าศาสตร์ทางการ
พยาบาลทีเ่น้นชุมชน  ระดับประเทศ 
กจิกรรมที ่๑ พฒันาร่างรูปแบบการจดัการเรียนการสอนท่ี
เนน้ชุมชนของวทิยาลยั 
๑.ศึกษาบริบท/สถานการณ์การจดัการเรียนการสอนท่ีเน้น
ชุมชนของวทิยาลยั  

ธนัวาคม 
๒๕๕๓ – 
กนัยายน 
๒๕๕๔ 

อาจารยป์ระจ าวทิยาลยั
พยาบาลศรีมหาสารคาม  
และนกัศึกษา 

๑.ค่าวสัดุอุปกรณ์  
จ  านวน ๑๘,๖๐๐ 
บาท  
๒.ค่าอาหารและ
อาหารวา่ง   
จ  านวน ๑๒๕,๐๐๐ 
บาท  

ดร.จิราพร              
วรวงศ ์                  
นางสกาวรัตน์  
ไกรจนัทร์ 
นางเนาวรัตน์     
สุขณะล ้า 
 



๓๖ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบหลกั 

เนน้ชุมชน (CBL) อยา่ง
นอ้ยร้อยละ ๒๐  
๓. ร้อยละของ
ผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีมีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจต่อ
รูปแบบการจดัการเรียน
การสอนอยูใ่นระดบัมาก
ข้ึนไป อยา่งนอ้ยร้อยละ 
๘๐ 
๔. ร้อยละของนกัศึกษา
มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
ต่อการเรียนการสอนท่ี
เนน้ชุมชนในระดบัมาก
ข้ึนไป อยา่งนอ้ยร้อยละ 
๘๐ 
๕. จ านวนรายวชิาท่ีมี
ร่างชุดโครงการวจิยั
พฒันาการจดัการเรียน
การสอนท่ีเนน้ชุมชน 

๒.สังเคราะห์ผลการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นชุมชนของ
วทิยาลยั 
๓.ศึกษา/ทบทวนเอกสารและหรือ ศึกษารูปแบบการจดัการ
เรียนการสอนท่ีเนน้ชุมชน 
ของสถาบนัการศึกษา/สถาบนัต่างๆ 
๔.ถอดบทเรียนสรุปผลจากการสังเคราะห์การจดัการเรียน
การสอนท่ีเนน้ชุมชนของ 
วิทยาลยั และผลการศึกษาเอกสารและรูปแบบการจดัการ
เรียนการสอนท่ีเนน้ชุมชน  
๕. ประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อพฒันาและจดัท าร่างรูปแบบ
การจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ชุมชนของวทิยาลยั 
๖.กลุ่มวชิาฯ วางแผนและน าเสนอ/แลกเปล่ียนเรียนรู้
แผนการเรียนการสอนท่ีเนน้ชุมชนท่ีบูรณาการกบัวจิยัการ
จดัการศึกษาท่ีเนน้ชุมชนเป็นฐาน                   
๗.เวทีน าเสนอการแลกเปล่ียนเรียนรู้แผนการเรียนการสอน
ท่ีเนน้ชุมชนท่ีบูรณาการกบัการวจิยัการจดัการศึกษาท่ีเนน้
ชุมชน                   
๘. กลุ่มวชิาฯ ด าเนินการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ชุมชน
ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ 

๓.ค่าเหมารถและ
น ้ามนัเช้ือเพลิง   
จ  านวน ๑๕,๐๐๐ 
บาท 
๔.ค่าท่ีพกัและค่า
เดินทางวทิยากร 
จ านวน ๑๐,๐๐๐ 
บาท 
๕.ค่าตอบแทน
วทิยากร จ านวน 
๘,๒๐๐ บาท 
๖.ค่าท่ีพกัอาจารย ์
จ านวน ๔๕,๖๐๐ 
บาท 
รวมค่าใช้จ่าย
ทั้งหมด 
๒๒๒,๔๐๐ บาท 

นางสาวณฐพร 
ค าศิริรักษ ์
นางสาวสิวาพร 
พานเมือง 
นางสุวคนธ์  
กุรัตน์ 



๓๗ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบหลกั 

อยา่งนอ้ย ๑ รายวชิา  
๖. จ านวนองคค์วามรู้
หรือนวตักรรมดา้นการ
จดัการเรียนการสอนท่ี
เนน้ชุมชน จ านวน ๑ 
เร่ือง/ช้ินงาน 

๙. เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้/ถอดบทเรียนดา้นการเรียนการ
สอนท่ีเนน้ชุมชนภายหลงัด าเนินการ              
๑๐. ประเมินผลความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการ
จดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ชุมชน  ( ผูส้อน นกัศึกษา  
ชุมชน) 
๑๑. ติดตามประเมินผลการด า เนินการฯ และจดัท าสรุปผล
การด าเนิ  นการเพื่อเป็นขอ้มูลน าเขา้ในการพ ัฒนาระบบ
บริหารการศึกษา/ หลกัสูตร   การเรียนการสอน  ท่ีเนน้ผูเ้รียน
เป็นส าคญัและท่ีเนน้ชุมชนในวง อบต่อไป 
กจิกรรมที ่ ๒    การวจิยัเพื่อพฒันารูปแบบการจดัการเรียน
การสอนท่ีเนน้ชุมชนของวทิยาลยั 
๑.ประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อจดัท าร่างโครงการวิจยัพฒันา
รูปแบบการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ชุมชนของกลุ่มวิชาฯ
๒. กลุ่มวิชา จดัท าร่างโครงการวิจยัดา้นการพฒันารูปแบบ
จดัการศึกษาทางการพยาบาลท่ีเนน้ชุมชน 
๓. เวทีน าเสนอการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการจัดท าร่าง
โครงการวิจยัด้านการพฒันารูปแบบจัดการศึกษาทางการ
พยาบาลท่ีเนน้ชุมชนของกลุ่มวชิา 
๔. รวบรวมและจดัท าร่างชุดโครงการวจิยัดา้นการพฒันา



๓๘ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบหลกั 

รูปแบบจดัการศึกษาทางการพยาบาลท่ีเนน้ชุมชนของ
วทิยาลยัเสนอในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 

๑. มีระบบและกลไกการ
บริหารงานภายในของ
วทิยาลยัใหไ้ดต้ามเกณฑ์
มาตรฐานการบริหาร
จดัการภาครัฐ (PMQA) 
อยา่งนอ้ย ๕ หมวด  
๒. ระดบัความส าเร็จ
ของการพฒันาคุณภาพ
การบริหารจดัการภาครัฐ 
(PMQA) ๕ ระดบั 
๓. ร้อยละของตวัช้ีวดัใน
ระบบประกนัคุณภาพ
การศึกษาท่ีบรรลุ
เป้าหมาย อยา่งนอ้ยร้อย
ละ ๘๐ 
๔. จ านวนระบบงานใน
วทิยาลยัท่ีไดรั้บการ

๔. โครงการพฒันาระบบงานภายในของวทิยาลยัทุกด้านให้
มีประสิทธิภาพสูง   
กจิกรรมที ่๑ วางแผนด าเนินงานโครงการพฒันาระบบงาน
ภายในทุกดา้นใหมี้ประสิทธิภาพสูง ไดแ้ก่  การประกนั
คุณภาพการศึกษา    การบริหารจดัการภาครัฐ   ระบบงาน
เทคโนโลยแีละสารสนเทศ  การควบคุมภายในและการ
บริหารความเส่ียง 
กจิกรรม ๒  พฒันาระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ
การศึกษา  การบริหารภายในตามเกณฑ์ PMQA  ระบบงาน
อิเล็กทรอนิกส์  การควบคุมภายในและการบริหารความ
เส่ียงใหมี้ประสิทธิภาพ 
   กจิกรรมที ่๒.๑ พฒันาระบบและกลไกประกนัคุณภาพ
การศึกษา 
     ๒.๑.๑ ทบทวนค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกนั
คุณภาพการศึกษา 
      ๒.๑.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายประกนัคุณภาพ
การศึกษา  คณะกรรมการด าเนินงานประกนัคุณภาพ

ตุลาคม ๒๕๕๓ 
– กนัยายน 
๒๕๕๔ 

อาจารยผ์ูส้อนและ
บุคลากรสายสนบัสนุน 

๑.ค่าตอบแทน
วทิยากร /กรรมการ
ประเมินภายนอก  
จ านวน ๗๑,๒๐๐ 
บาท  
๒.ค่าเดินทาง
วทิยากร จ านวน  
๘๐,๐๐๐ บาท 
๓.ค่าท่ีพกัวทิยากร  
จ านวน ๑๐,๘๐๐ 
บาท 
๔. ค่าอาหารและ
อาหารวา่ง  จ  านวน 
๔๐๘,๐๐๐ บาท 
๕.ค่าวสัดุอุปกรณ์  
จ  านวน ๗๕,๐๐๐ 
บาท  

นางแจ่มจนัทร์  
รีละชาติ  
นายชาลี ศิริ
พิทกัษช์ยั  
นายกิตติศกัด์ิ 
ไกรจนัทร์  
นางสาวสาคร  
อินโท่โล่  
นางสาวจุฬา
ลกัษณ์ ช ่าชอง  
นางสาวรุ่งทิวา  
วรโชติ 
 



๓๙ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบหลกั 

พฒันาเป็นระบบ
อิเล็คทรอนิกส์เพิ่มข้ึน 
อยา่งนอ้ย ๑ ระบบ 
๕. บุคลากรมีสมรรถนะ
ในการใชง้านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ อยา่ง
นอ้ยร้อยละ ๖๐   
๖. ค่าเฉล่ียโดยรวมของ
ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
มากกวา่หรือเท่ากบั 
๓.๕๑ 

การศึกษา วทิยาลยัพยาบาลศรีมหาสารคาม โดยการมีส่วน
ร่วมทุกภาคีทั้งภายในและภายนอกสถาบนั 
      ๒.๑.๓ ประชุมคณะกรรมการนโยบายประกนัคุณภาพ
เพื่อทบทวน/ก าหนดนโยบายประกนัคุณภาพของวทิยาลยั
และอตัลกัษณ์สถาบนั 
     ๒.๑.๔ จดัท าคู่มือประกนัคุณภาพการศึกษาภายในและ
เผยแพร่ 
     ๒.๑.๕ พฒันาระบบสารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการ
ประกนัคุณภาพการศึกษา (CHE QA online) 
      ๒.๑.๖ จดัประชุมใหค้วามรู้เร่ืองตวับ่งช้ีคุณภาพในการ
ประเมินวงรอบใหม่ 
     ๒.๑.๗ จดัประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อจดัท าและวพิากษ์
รายงานประเมินตนเอง (SAR) 
    ๒.๑.๘ ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 
       ๒.๑.๘.๑ ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดบักลุ่มงาน
ยอ่ย โดยกรรมการประเมินคุณภาพภายในของวทิยาลยั 
       ๒.๑.๘.๒ ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดบัวทิยาลยั 
โดยกรรมการประเมินคุณภาพภายในของวทิยาลยั 
       ๒.๑.๘.๓ รับการตรวจเยีย่มสถาบนัสมทบจาก คณะ

รวมค่าใช้จ่าย
ทั้งหมด ๖๗๗,๐๐๐ 
บาท 



๔๐ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบหลกั 

พยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น  
       ๒.๑.๘.๔ ตรวจประเมินคุณภาพภายใน โดยกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายในของสถาบนัพระบรมราชชนก 
       ๒.๑.๘.๕ ตรวจประเมินคุณภาพโดยกรรมการประเมิน
คุณภาพภายนอกจาก สมศ. 
     ๒.๑.๙ จดัท ารายงานประจ าปีเสนอ สบช. สมศ. ภายใน 
๙๐ วนั หลงัส้ินสุดการประเมินและส่งรายงานแก่ สกอ. 
ผา่น CHE QA online  ภายใน ๑๒๐ วนั 
     ๒.๑.๑๐ ประชาสัมพนัธ์ผลการประเมินคุณภาพประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๓ 
     ๒.๑.๑๑ ประชุมจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาและ
แนวทางการพฒันาตวับ่งช้ีท่ีไม่ผา่นเกณฑคุ์ณภาพ  
(Improvement plan) 
       ๒.๑.๑๒ ประชุมน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
มาพฒันา/ ปรับปรุงการด าเนินงาน  
       ๒.๑.๑๓ ประชุมพฒันาแนวปฏิบติัท่ีดี (Good practice) 
จากผลการประเมินคุณภาพของแต่ละตวับ่งช้ีท่ีแต่ละกลุ่ม
งานรับผดิชอบ 
 



๔๑ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบหลกั 

   กจิกรรมที ่๒.๒  พฒันาระบบบริหารภายในตามการ
พฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ 
     ๒.๒.๑ พฒันาและส่งเสริมองคค์วามรู้เก่ียวกบัระบบ
บริหารจดัการภาครัฐแก่บุคลากรทุกระดบั  
     ๒.๒.๒  พฒันาสมรรถนะบุคลากรทุกระดบัในการน า
ระบบบริหารจดัการแบบบูรณการไปใชใ้นการปฏิบติังาน 
     ๒.๒.๓ ประชุมประเมินองคก์รตามเกณฑ ์PMQA และ
วเิคราะห์ผลการประเมิน 
     ๒.๒.๔ ประชุมบุคลากรเพื่อช้ีแจงผลการประเมิน ผล
การวเิคราะห์และแนวทางการพฒันางานตามเกณฑ ์PMQA 
     ๒.๒.๕ น าผลการวเิคราะห์มาปรับปรุงพฒันาอยา่ง
ต่อเน่ือง 
     ๒.๒.๖ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
     ๒.๒.๗น าผลลพัธ์ของการติดตามและประเมินผลมา
ปรับปรุงแกไ้ขต่อไป 
   กจิกรรมที ่๒.๓ พฒันาระบบงานอเิลก็ทรอนิกส์ 
     ๒.๓.๑  แต่งตั้งคณะกรรมการจดัท าแผนระบบ
สารสนเทศ 
     ๒.๓.๒ ส ารวจ วเิคราะห์ความตอ้งการในการใหบ้ริการ



๔๒ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบหลกั 

ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
     ๒.๓.๓ ประชุมจดัท าแผนระบบสารสนเทศ 
     ๒.๓.๔ พฒันาระบบสารสนเทศตามพนัธกิจของ
วทิยาลยั ตามความตอ้งการและการประกนัคุณภาพ
การศึกษา 
       ๒.๓.๔.๑  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
ตดัสินใจตามพนัธกิจของสถาบนัโดยอยา่งนอ้ยตอ้ง
ครอบคลุมการจดัการเรียนการสอน การวจิยั การบริหาร
จดัการ และการเงิน และสามารถน าไปใช ้
ในการด าเนินงานประกนัคุณภาพ 
       ๒.๓.๔.๒ พฒันาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อการ
เรียนรู้ 
       ๒.๓.๔.๓ พฒันาคุณภาพของจุดเช่ือมต่อ Wireless 
       ๒.๓.๔.๔ พฒันาเวปไซดว์ทิยาลยั 
     ๒.๓.๕ ส ารวจจ านวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเสนอซ้ือ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอตามมาตรฐาน (๑:๘) 
    ๒.๓.๖ ส ารวจความพร้อมในการใชง้านอยา่งสม ่าเสมอ
และเสนอซ่อมตามความจ าเป็น 
    ๒.๓.๗ ประชุมช้ีแจงการใชส้ารสนเทศเพื่อการบริหาร 



๔๓ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบหลกั 

และตดัสินใจแก่ผูบ้ริหาร 
    ๒.๓.๘ ประชุมช้ีแจงการใชง้านสารสนเทศแก่นกัศึกษา
และอาจารย ์
     ๒.๓.๙ ประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชร้ะบบสารสนเทศ 
     ๒.๓.๑๐ สรุปและน าผลการประเมินมาปรับปรุงและ
พฒันางาน 
   กจิกรรมที ่๒.๔ พฒันาระบบการประเมินความเส่ียงและ
จดัการความเส่ียง 
     ๒.๔.๑ วางแผนการด าเนินโครงการ 
     ๒.๔.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
     ๒.๔.๓ ประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเพื่อ
ก าหนดนโยบาย และหนา้ท่ีความรับผดิชอบ   
     ๒.๔.๔ จดัคู่มือการควบคุมภายในและบริหารความเส่ียง 
     ๒.๔.๕ จดัประชุมเพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรทุกคน
เก่ียวกบัการประเมินความเส่ียง 
     ๒.๔.๖ ประชุมวเิคราะห์ ระบุความเส่ียงและปัจจยัท่ี
ก่อใหเ้กิดความเส่ียง 
     ๒.๔.๗ ประชุมประเมินโอกาสและผลกระทบของความ
เส่ียง และจดัล าดบัความเส่ียง 



๔๔ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบหลกั 

     ๒.๔.๘ ประชุมจดัท าแผนบริหารความเส่ียง 
     ๒.๔.๙ ประชุมช้ีแจงแนวทางการด าเนินงานตามแผน 
     ๒.๔.๑๐ ด าเนินการตามแผนบริหารความเส่ียงประจ าปี  
     ๒.๔.๑๑ จดัท าระบบการใหค้  าปรึกษาการประเมินและ
จดัการความเส่ียง 
     ๒.๔.๑๒ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผน
และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารวทิยาลยัเพื่อพิจารณา 
อยา่งนอ้ยปีละ ๑ คร้ัง 
     ๒.๔.๑๓ น าผลการประเมินและขอ้เสนอแนะไปปรับ
แผนความเส่ียงในปีงบประมาณถดัไป 

๑. มีวฒันธรรมองคก์รท่ี
ชดัเจนเป็นลายลกัษณ์
อกัษร และบุคลากรของ
วทิยาลยัทุกคนมีส่วน
ร่วมในการก าหนด
วฒันธรรมองคก์ร 
๒. มีระบบและกลไก
การสร้างเสริม
พฤติกรรมของบุคลากร

๕. โครงการพฒันาวิทยาลยัให้มีวฒันธรรมองค์กรที่
เข้มแข็งและมีความสุข 
กจิกรรมที ่๑ สร้างวฒันธรรมขององคก์รโดยบุคลากรทุก
คนมีส่วนร่วมและยดึหลกัธรรมาภิบาล 
     ๑.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
     ๑.๒ ส ารวจความคิดเห็นวฒันธรรมองคก์ร 
     ๑.๓ วเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการส ารวจและรายงานต่อ
คณะกรรมการ 
     ๑.๔ ประชุมเพื่อก าหนดวฒันธรรมและค่านิยมร่วมของ

ธนัวาคม 
๒๕๕๓ – 
กนัยายน 
๒๕๕๔ 

๑. อาจารยแ์ละบุคลากร
สายสนบัสนุน  จ านวน 
๑๐๐ คน  
๒. นกัศึกษา   
 

๑.ค่าอาหารและ
อาหารวา่ง จ  านวน 
๔๐,๐๐๐ บาท 
๒.ค่าวสัดุ อุปกรณ์   
จ  านวน ๕,๐๐๐ 
บาท  
๓.ค่าคณะกรรม 
การด าเนินงาน  
จ านวน ๑๒,๐๐๐ 

นางภรรวษา  
จนัทศิลป์ 



๔๕ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบหลกั 

ท่ีสอดคลอ้งกบั
วฒันธรรมขององคก์ร 
๓. ร้อยละของบุคลากรท่ี
มีพฤติกรรมสอดคลอ้ง
กบัวฒันธรรมและ
ค่านิยมร่วมขององคก์ร 
อยา่งนอ้ยร้อยละ ๙๐  
๔. ร้อยละของบุคลากรท่ี
มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
และดชันีความสุขในการ
ปฏิบติังานอยูใ่นระดบั
มากข้ึนไป อยา่งนอ้ย
ร้อยละ ๘๐ 
๕. บุคลากรของวทิยาลยั
ไดรั้บการเชิดชูเกียรติ
ดา้นการปฏิบติัท่ี
สอดคลอ้งกบัวฒันธรรม
ขององคก์ร 
๖. มีแผนพฒันา

องคก์ร 
     ๑.๕ ประกาศใชว้ฒันธรรมองคก์ร 
     ๑.๖ ประเมินพฤติกรรมและสรุป 
     ๑.๗ ก าหนดแนวทางการพฒันาพฤติกรรมบุคลากร 
กจิกรรมที ่๒ พฒันาการปฏิบติังานของบุคลากรท่ีมี
ความสุขและงานมีประสิทธิภาพ 
     ๒.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานและก าหนดแนว
ทางการในการเสริมสร้าง 
     ๒.๒ ส ารวจความตอ้งการในการปฏิบติังานท่ีมีความสุข
ของบุคลากรทุกคน 
     ๒.๓ วเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการส ารวจไปวางแผนการ
เสริมสร้างขวญัและก าลงัใจ 
     ๒.๔ ด าเนินการเสริมสร้างขวญัและก าลงัใจตามแผน 
     ๒.๕ ประเมิลผลและประเมินความพึงพอใจ 
กจิกรรมที ่๓ พฒันาวทิยาลยัสู่การเป็นอุทยานการศึกษา
พยาบาลแห่งภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
     ๓.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
     ๓.๒ ก าหนดเป้าหมายและแนวทางการพฒันา 
     ๓.๓ ด าเนินการพฒันาวทิยาลยัสู่การเป็นอุทยาน

บาท  
รวมค่าใช้จ่ายทั้ง
โครงการ ๕๗,๐๐๐ 
บาท 



๔๖ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบหลกั 

สภาพแวดลอ้มของ
วทิยาลยัใหไ้ดม้าตรฐาน
อุทยานการศึกษา
พยาบาลภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 
๗. ร้อยละของบุคลากร
และนกัศึกษามีความพึง
พอใจต่อสภาพแวดลอ้ม
ของวทิยาลยัในระดบั
มากข้ึนไปอยา่งนอ้ยร้อย
ละ ๘๐ 
๘. ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจของบุคลากรและ
นกัศึกษาต่อ
สภาพแวดลอ้มของ
วทิยาลยัในระดบัมากข้ึน
ไป 
 
 

การศึกษาพยาบาล 
     ๓.๔ ประเมินผลการด าเนินงาน 
 
 



๔๗ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบหลกั 

๑. มีแผนการบริหารและ
พฒันาอาจารยใ์นดา้น
วชิาการ เทคนิคการสอน
และการวดัผลท่ีมีการ
วเิคราะห์ขอ้มูลเชิง
ประจกัษ ์
๒. มีแผนการบริหาร
และพฒันาบุคลากรสาย
สนบัสนุนท่ีมีการ
วเิคราะห์ขอ้มูลเชิง
ประจกัษ ์
๓. มีระบบและกลไก
การพฒันาอาจารยแ์ละ
บุคลากรสายสนบัสนุน 
๔. ร้อยละของอาจารยท่ี์
ไดรั้บการพฒันาตาม
แผนแม่บทการพฒันา
บุคลากรของวทิยาลยั 
อยา่งนอ้ยร้อยละ ๖๐ 

๖.โครงการพฒันาสมรรถนะบุคลากรให้มีประสิทธิภาพสูง 
กจิกรรมที ่๑ การพฒันาบุคลากรดา้นคุณธรรมจริยธรรมสู่
หวัใจความเป็นมนุษย ์
 

ตุลาคม ๒๕๕๓ 
– กนัยายน 
๒๕๕๔ 

อาจารยแ์ละบุคลากรสาย
สนบัสนุน  จ านวน ๑๐๐ 
คน 
 

๑.ค่าจา้งเหมา
พาหนะจาก
วทิยาลยัถึง
สนามบินสุวรรณ
ภูมิ จ  านวน  
๒๐๔,๐๐๐ บาท 
๒.ค่าเบ้ียเล้ียง
ต่างประเทศ (๙๘ 
คน x ๒๑๐๐ บาท 
x ๔ วนั)   จ  านวน 
๘๒๓,๒๐๐ บาท 
๓.ค่าเบ้ียเล้ียงใน
ประเทศ (๙๘ คน x 
๒๑๐ บาท x ๑ วนั) 
และ (๑๘๐ บาท x 
๓๐ คน x ๑ วนั   
จ  านวน ๑๙,๖๘๐ 
บาท 
 ๔. ค่าพาหนะ

นางภรรวษา  
จนัทศิลป์ 



๔๘ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบหลกั 

๕. จ านวนอาจารยท่ี์
ไดรั้บการพฒันาดา้น
ผูสู้งอายอุยา่งนอ้ย ๒ คน 
๖. จ านวนอาจารยท่ี์
ไดรั้บการพฒันาดา้นการ
จดัการเรียนการสอนท่ี
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั
และเนน้ชุมชน อยา่ง
นอ้ย ๒๐ คน 
๗. จ านวนอาจารย์
ประจ าท่ีไดรั้บรางวลั
ผลงานทางวชิาการและ
วชิาชีพในระดบัชาติ
หรือนานาชาติ อยา่งนอ้ย 
๑ คน 
๘. ร้อยละของบุคลากร
สายสนบัสนุนท่ีไดรั้บ
การพฒันาตามแผน
แม่บทการพฒันา  

เคร่ืองบิน   จ  านวน 
๙๘๐,๐๐๐ บาท 
๕. ค่าท่ีพกัต่าง 
ประเทศ  จ  านวน 
๑,๐๒๙,๐๐๐ บาท 
รวมค่าใช้จ่าย 
กจิกรรม ๑  
๓,๐๕๕,๘๘๐ บาท 



๔๙ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบหลกั 

บุคลากรของวทิยาลยั 
อยา่งนอ้ยร้อยละ ๖๐ 
๙. มีระบบการติดตาม
อาจารยแ์ละบุคลากรสาย
สนบัสนุน การน าความรู้
และทกัษะท่ีไดจ้ากการ
พฒันามาใชใ้นการ
ปฏิบติังาน 
๑๐. ร้อยละของบุคลากร
ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจต่อการไดรั้บการ
พฒันาในระดบัมากข้ึน
ไปอยา่งนอ้ยร้อยละ ๘๐ 
๑๑. มีการเสริมสร้าง
ขวญัก าลงัใจแก่อาจารย์
และบุคลากรสาย
สนบัสนุนใหท้ างานได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
๑๒. ร้อยละของบุคลากร

กจิกรรมที ่๒ การพฒันาเทคนิคการสอนและการวดั
ประเมินผล 

  ๑.ค่าตอบแทน
วทิยากร (๑๒๐๐ 
บาท x ๗ ชัง่โมง x  
๓ วนั  จ  านวน 
๒๕,๒๐๐ บาท 
๒.ค่าท่ีพกั (๑๒๐๐  
บาท x ๓ คน x ๓ 
วนั) จ านวน  
๑๐,๘๐๐  บาท 
๓.ค่าเดินทาง
วทิยากร (๑๐๐๐๐ 
บาทx  x ๓ คน)  
จ  านวน ๓๐,๐๐๐ 
บาท  
๔.ค่าอาหารและ
อาหารวา่ง (๒๐๐ 
บาท x ๕๕ คน x ๓ 
วนั จ านวน   
๓๓,๐๐๐  บาท 

 



๕๐ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบหลกั 

ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจและดชันีความสุข
ในการปฏิบติังานอยูใ่น
ระดบัมากข้ึนไป อยา่ง
นอ้ยร้อยละ ๘๐ 
 

๕.ค่าวสัดุอุปกรณ์  
จ  านวน ๕,๐๐๐ 
บาท  
รวมค่าใช้จ่าย 
กจิกรรม ๒ 
๑๐๔,๐๐๐ บาท 

กจิกรรมที ่๓ การพฒันาอาจารยสู่์การบูรณาการการเรียน
การสอนท่ีเนน้ชุมชน 
 

  ๑.ส่งอบรมเฉพาะ
ทางดา้นการดูแล
ผูสู้งอาย ุ(๓๐,๐๐๐ 
บาท x ๓ คน  
จ านวน ๙๐,๐๐๐ 
บาท 
๒.ส่งประชุมอบรม
สัมมนาวชิาการดา้น
ผูสู้งอาย ุ(๕,๐๐๐ 
บาท x ๑๐ คน  
จ านวน ๕๐,๐๐๐ 
บาท  
๓.วสัดุอุปกรณ์ใน

 



๕๑ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบหลกั 

การจดัท าแผนการ
บริหารและการ
พฒันา จ านวน  
๕,๐๐๐  บาท 
รวมค่าใช้จ่าย 
กจิกรรม ๓ 
๑๔๕,๐๐๐  บาท 
รวมค่าใช้จ่าย 
ทั้งโครงการ 
๓,๔๑๓,๘๘๐ บาท 

๑. มีแผนการพฒันา
โครงสร้างพื้นฐานใน
การบริการวชิาการของ
วทิยาลยัฯ ท่ีไดม้าตรฐาน  
ครบวงจร  และทนัสมยั   
โดยการมีส่วนร่วมกบั
ทุกภาคส่วน   
๒. มีการด าเนินการตาม
แผนการพฒันา

๗. โครงการสร้างและพฒันาระบบบริการวชิาการทีค่รบ
วงจร ทนัสมัย เป็นศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศของภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 
กจิกรรมที ่๑ จดัท าแผนการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานในการ
บริการวชิาการของวทิยาลยัฯ ท่ีไดม้าตรฐานครบวงจร และ
ทนัสมยั โดยการมีส่วนร่วมกบัทุกภาคส่วน และด าเนินการ
ตามแผน ประกอบดว้ยกิจกรรมยอ่ยดงัน้ี 
๑. ส ารวจความตอ้งการในการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานใน
การบริการวชิาการของวทิยาลยั จากผูรั้บบริการและ

ตุลาคม ๒๕๕๓ 
– กนัยายน 
๒๕๕๔ 

๑.บุคลากรกลุ่มงาน
บริการวชิาการ จ านวน ๙ 
คน 
๒.อาจารยป์ระจ า 
วทิยาลยัพยาบาลศรี
มหาสารคาม จ านวน ๓๖ 
คน  
๓. คณะกรรมการบริหาร
วทิยาลยัพยาบาลศรี

๑.ค่าอาหารและ
อาหารวา่ง  จ  านวน 
๑๑,๒๐๐ บาท  
๒.ค่าวสัดุอุปกรณ์
และครุภณัฑ ์ 
จ านวน ๒๕,๐๐๐ 
บาท  
รวมค่าใช้จ่ายทั้ง
โครงการ  ๓๖,๒๐๐ 

นางสุจิมา ติล
การยทรัพย ์นางจี
ระวรรณ ศรี
จนัทร์ไชย และ
กลุ่มงานบริการ
วชิาการ 



๕๒ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบหลกั 

โครงสร้างพื้นฐานใน
การบริการวชิาการของ
วทิยาลยัฯ ร้อยละ ๙๐ 
๓. มีระบบการบริการ
วชิาการท่ีเป็นมาตรฐาน
ในการปฏิบติัและ
ด าเนินการตามระบบ 
๔. มีการบูรณาการงาน
บริการวชิาการ กบัการ
เรียนการสอน งาน
บริการวชิาการกบัการ
วจิยั อยา่งนอ้ยร้อยละ  
๕๐ ของโครงการบริการ
วชิาการ 
๕. ร้อยละของ
ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจอยูใ่น
ระดบัมากข้ึนไป อยา่ง
นอ้ยร้อยละ ๘๐ 

หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน 
๒. ประชุมวางแผนการพฒันาโครงสร้าง พื้นฐานในการ
บริการวชิาการของวทิยาลยั โดยการมีส่วนร่วมของกลุ่มงาน 
/ กลุ่มวชิา ทุกภาคส่วน 
๓.  มีการพฒันา / สรรหา/ปรับปรุง   ส่ิงอ านวยความสะดวก
และระบบสารสนเทศท่ีทนัสมยัใหเ้อ้ือต่อการใหบ้ริการ
วชิาการ   โดยจดัสถานท่ีส่ิงแวดลอ้มท่ีสวยงาม ทนัสมยั มี
อาคารฝึกอบรม   หอ้งพกั  ห้องประชุมทั้งกลุ่มใหญ่และ
กลุ่มยอ่ยท่ีเพียงพอ  และส่ิงเอ้ืออ านวยความสะดวกในการ
ฝึกอบรมพฒันาบุคลากรในแต่ละหลกัสูตร 
๔.มีการน าเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั   มีประสิทธิภาพสูง มาใช้
ในการด าเนินงาน และเพิ่มประสิทธิภาพดา้นการบริหาร
จดัการท่ีไดม้าตรฐานสากล 
 ๕. ประเมินผลความพึงพอใจ และแนวทางในการพฒันา
โครงสร้างพื้นฐานในทุกกิจกรรม /โครงการ 
๖. สรุปผลการด าเนินงาน  เสนอผูบ้งัคบับญัชา เพื่อการ
พฒันาต่อไป 
กจิกรรมที ่๒ จดัท า มีระบบการบริการวชิาการท่ีเป็น
มาตรฐานในการปฏิบติัและด าเนินการตามระบบ 

มหาสารคาม จ านวน ๑๑ 
คน  
๔. สาธารณสุขเขต ๑๒ 
จ านวน ๔ จงัหวดั 
(หมายถึงใคร บุคลากร
สาธารณสุข ?) 
๕. ผูรั้บบริการ / 
ประชาชนทัว่ไป จ านวน 
คน 
 

บาท 



๕๓ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบหลกั 

๖. ร้อยละของนกัศึกษาท่ี
มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
ต่อการจดัการเรียนการ
สอนในระดบัมากข้ึนไป
อยา่งนอ้ยร้อยละ ๘๐ 
๗. มีองคค์วามรู้ / 
นวตักรรมท่ีเกิดข้ึนจาก
การบริการวชิาการอยา่ง
นอ้ย ๑ เร่ือง/ผลงาน 
๘. มีเครือข่ายความ
ร่วมมือกบัภาครัฐและ
ภาคประชาชนในการ
บริการวชิาการท่ี
สอดคลอ้งกบั 
อตัลกัษณ์ของวทิยาลยั 
อยา่งนอ้ย ๒ เครือข่าย 
๙. ร้อยละของหน่วยงาน
ตน้สังกดัท่ีมีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจต่อ

ประกอบดว้ยกิจกรรมยอ่ยดงัน้ี 
๑.รวบรวมขอ้มูลการบริการวิชาการ    
๒. จดัท าร่างคู่มืองานบริการวชิาการ ใหค้ณะกรรมการ
บริหารวทิยาลยัฯตรวจสอบความถูกตอ้ง  และมีการทดลอง
น าไปปฏิบติั จนไดแ้บบปฏิบติัท่ีดี เพื่อน ามาจดัท าเป็นคู่มือ
การปฏิบติังานบริการวชิาการท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
เกิดมาตรฐานการบริการวชิาการระดบัมืออาชีพ มีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน 
๓. จดัท า Work  Flow   ของกลุ่มงานบริการวชิาการ 
๔.  มีการก ากบัติดตาม   และเสริมสร้างแรงขบัเคล่ือนงาน
บริการวชิาการอยา่งต่อเน่ือง 
๕.  เพิ่มและพฒันา การด าเนินงานบริการวชิาการใหไ้ด้
มาตรฐาน เป็นท่ียอมรับของชุมชน และสังคม 
 ๖. ประเมินผลความพึงพอใจ ระบบและกลไกลการบริการ
วชิาการท่ีไดม้าตรฐาน รองรับการบริการวชิาการของ
ภูมิภาค 
 ๗. สรุปผลการด าเนินงาน  เสนอผูบ้งัคบับญัชา เพื่อการ
พฒันาต่อไป 
กจิกรรมที ่๓ จดัท ามีรูปแบบการบริการวชิาการท่ีมุ่งสู่ 



๕๔ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบหลกั 

สมรรถนะของบุคลากร
ภายหลงัเขา้รับการ
พฒันาอยูใ่นระดบัมาก
ข้ึนไป อยา่งนอ้ยร้อยละ 
๘๐ 
๑๐. มีรายงานสรุปผล
จากการบริการวชิาการท่ี
เกิดประโยชน์และสร้าง
คุณค่าต่อสังคม อยา่ง
นอ้ย ๑ เร่ือง/ผลงาน 

Counseling : and Mentor Service Systems (CMSS) อยา่ง
นอ้ย ๑ เร่ือง ประกอบดว้ยกิจกรรมยอ่ยดงัน้ี 
๑.ส ารวจปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในช่วงท่ีผา่นมา  ทั้งการ
สอบถามขอ้มูล  การใชแ้บบสอบถาม  การถอดบทเรียนจาก
การด าเนินงาน และขอ้เสนอแนะจากบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง 
๒. ส ารวจความตอ้งการบริการวชิาการของผูรั้บบริการ 
๓. จดัท าแผนการด าเนินงานบริการวชิาการ โดย มีการแบ่ง
หนา้ท่ีบทบาท และกิจกรรม/ โครงการ  เพื่อการบริหาร
จดัการตามความเช่ียวชาญ   ด าเนินการ และพฒันาระบบ
อยา่งต่อเน่ือง 
๔.ด าเนินการตามแผนการบริการวชิาการเชิงรุก และ
หลากหลายช่องทาง  
๕.ประชาสัมพนัธ์ การด าเนินงานบริการวชิาการท่ี
หลากหลาย 
๖. ส่งเสริมสนบัสนุนบุคลากรในการใหบ้ริการวชิาการตาม
ความเช่ียวชาญเฉพาะสาขา ในดา้นดา้นผูสู้งอายุ   เวชปฏิบติั   
และดา้นแกนน าประจ าครอบครัวผูป่้วยเร้ือรังและ
ผูด้อ้ยโอกาส   และปัญหาสุขภาพอ่ืนๆ 
๗. การจดัระบบบริการในการใหค้  าปรึกษาหรือการพฒันา



๕๕ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบหลกั 

เฉพาะ ส าหรับองคก์รนั้นดว้ยทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพสูง ( 
Counseling; and Mentor Service Systems : CMSS) 
๘. มีระบบการติดตามประเมินผลก าลงัคนดา้นสุขภาพอยา่ง
ต่อเน่ือง เพื่อใหค้  าปรึกษาและการพฒันาท่ีเกิดคุณค่ากบั
ชุมชนอยา่งแทจ้ริง 
๙. ประเมินผลความพึงพอใจ ระบบบริหารจดัการภายใน
กลุ่มงาน และองคก์ร 
๑๐. สรุปผลการด าเนินงาน  เสนอผูบ้งัคบับญัชา เพื่อการ
พฒันาต่อไป 
กจิกรรมที ่๔ สร้างมีเครือข่ายความร่วมมือในการบริการ
วชิาการท่ีสอดคลอ้งกบัเอกลกัษณ์ของวทิยาลยัอยา่งนอ้ย ๒ 
เครือข่าย ประกอบดว้ยกิจกรรมยอ่ยดงัน้ี 
๑.สร้างและพฒันาเครือข่ายความร่วมมือการจดัการบริการ
สุขภาพชุมชนใหเ้ป็นนกัปฏิบติัการดา้นสุขภาพท่ีไดรั้บการ
ยอมรับและเช่ือมัน่ทุกภาคส่วนและจดัใหมี้การบนัทึก
ขอ้ตกลงร่วมในการพฒันาความร่วมมือในการบริการ
สุขภาพชุมชน 
๒. สร้างและพฒันาการจดัการความรู้ร่วมกับเครือข่าย
สุขภาพและชุมชนน าไปสู่การพฒันาเป็นศูนย์การเรียนรู้



๕๖ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบหลกั 

ด้านการดูแลผูสู้งอายุและด้านสุขภาพอ่ืนๆ  ให้สามารถ
พึ่งตนเองได ้
๓.  ประชุมด าเนินการร่วมกบัเครือข่ายอยา่งต่อเน่ือง และ
เสนอปรับปรุง พฒันาเพื่อให้การด าเนินการตอบสนอง
ความตอ้งการของเครือข่าย 
๔. สรุปผลการด าเนินงาน  เสนอผูบ้งัคบับญัชา เพื่อการ
พฒันาต่อไป 
 
กจิกรรมที่ ๕ พฒันาการใหบ้ริการวชิาการท่ีสอดคลอ้งกบั
เอกลกัษณ์ของวทิยาลยัฯ ประกอบดว้ยกิจกรรมยอ่ยดงัน้ี 
๑. วเิคราะห์เอกลกัษณ์ของวิทยาลยั  เพื่อเป็นแนวทาง
ด าเนินการ 
๒. ด าเนินการบริการวชิาการ ดา้นผูสู้งอาย ุตามเอกลกัษณ์
ของวทิยาลยัฯ 
๓. พฒันาพฤติกรรมการใหบ้ริการวชิาการใหไ้ดม้าตรฐาน
เดียวกนัและเป็นเอกลกัษณ์ของวทิยาลยั 
๔. จดัท าแนวทางปฏิบติัท่ีดี (Good Practice) ของการ
ใหบ้ริการวชิาการท่ีสอดคลอ้งกบัเอกลกัษณ์ของวทิยาลยัฯ 
กจิกรรมที่ ๖ บูรณาการงานบริการวชิาการ   กบัทุกพนัธกิจ



๕๗ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบหลกั 

ของวทิยาลยั ประกอบดว้ยกิจกรรมยอ่ยดงัน้ี 
๑.วเิคราะห์การด าเนินการบูรณาการบริการวชิาการ กบัการ
เรียนการสอน การวจิยั  และการท านุฯ 
๒. ประชุมจดัท าแผนการบูรณาการบริการวชิาการวชิาการ
กบักบัการเรียนการสอน การวจิยั  และการท านุฯ 
๓. ด าเนินการบูรณาการงานบริการวชิาการ   กบัการเรียน
การสอน การวจิยั  และการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม อยา่ง
นอ้ยร้อยละ๘๐  โดยการร่วมกบักลุ่มวชิาการและกลุ่ม
พฒันานกัศึกษา ร่วมกนัด าเนินโครงการโดยสอดแทรกใน
กิจกรรมการเรียนการสอน และท านุบ ารุงฯ  และมีการถอด
บทเรียนการด าเนินงานไดอ้งคค์วามรู้จากการด าเนินงาน
และน าไปสู่การด าเนินการวจิยัครอบคลุมตามโครงการท่ีมี
การบูรณาการ 
๔.  มีการน าความรู้และประสบการณ์ จากการให้บริการ
วิชาการไปใชใ้นการเรียนการสอนและการวิจยั  โดยน าเอา
องค์ความรู้ท่ีไดรั้บไปวางแผนในการจดัการเรียนการสอน 
พฒันารูปแบบการเรียนการสอน และน าผูท่ี้มีประสบการณ์
ตรง ท่ีมีแนวทางปฏิบัติท่ีดี มาร่วมในการเรียนการสอน 
และด าเนินการวจิยัติดตามรูปแบบการพฒันา   



๕๘ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบหลกั 

กิจกรรมที่ ๗ จดัท าแนวทางปฏิบติัท่ีดี (Good Practice) ใน
เร่ือง ระบบและกลไกลการบริหารจัดการงานบริการ
วชิาการท่ีดี ประกอบดว้ยกิจกรรมยอ่ยดงัน้ี 
๑. ประชุมวางแผนการด าเนินการ 
๒.  ด าเนินการ โดยโดยน าเอาองคค์วามรู้ท่ีไดรั้บไป
วางแผนในการจดัการเรียนการสอน พฒันารูปแบบการ
เรียนการสอน และน าผูท่ี้มีประสบการณ์ตรง ท่ีมีแนวทาง
ปฏิบติัท่ีดี มาร่วมในการเรียนการสอน และด าเนินการวจิยั
ติดตามรูปแบบการพฒันา   
๓.  ท  าใหเ้กิดแนวทางปฏิบติังาน  การบริการวชิาการท่ีดี ให้
เกิดเป็น Good Practice  
๖. ถอดบทเรียนจากการด าเนินงานบริการวชิาการ เพื่อให้ได้
แนวทางปฏิบติัท่ีดี (Good Practice) ทุกกลุ่มงาน / กลุ่มวชิา  
และไดรั้บรางวลั  Good Practice ในระดบัชาติ 
๔. สรุปผลการด าเนินงาน  เสนอผูบ้งัคบับญัชา เพื่อการ
พฒันาต่อไป 
 
 
 



๕๙ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบหลกั 

๑.จ านวนหลกัสูตรท่ี
สอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของของชุมชน 
สังคม และอตัลกัษณ์
ของวทิยาลยั อยา่งนอ้ย 
๒ หลกัสูตร 
๒. ร้อยละของโครงการ
บริการวชิาการมีการบูร
ณาการร่วมกบัการเรียน
การสอนหรือการวจิยั 
อยา่งนอ้ยร้อยละ ๒๐ 
๓. มีผลการวจิยั / 
รายงานผลสมรรถนะ
ของผูเ้ขา้อบรมท่ีผา่น
เกณฑต์ามท่ีหลกัสูตร
ก าหนด 
๔. จ านวนของบุคลากร
ทางสุขภาพท่ีไดรั้บการ
พฒันา(ไม่รวมดา้น

๘. โครงการพฒันาก าลงัคนทางสุขภาพของชุมชนที่
สอดคล้องกบัเอกลกัษณ์ของวทิยาลยั และรองรับปัญหาและ
ความต้องการทางสุขภาพของชุมชน โดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชนและทุกภาคส่วน : โครงการความร่วมมือ
เครือข่ายเขต ๑๒ ในการพฒันาศักยภาพแกนน าสุขภาพ
ประจ าครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยเร้ือรังและผู้ด้อยโอกาส 
(กสค.) 
กจิกรรมที ่๑ สร้างและพฒันาหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของชุมชนและทุกภาคส่วน ประกอบดว้ย
กิจกรรมยอ่ยดงัน้ี 
๑.ส ารวจความตอ้งการบริการวิชาการจากหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ทั้งในจงัหวดัมหาสารคามและ
สาธารณสุขเขต ๑๒ 
๒. วเิคราะห์ความตอ้งการของชุมชนและสังคมรองรับการ
ขยายตวัดา้นการใหบ้ริการของบุคลากรสาธารณ 
๓. ใชแ้ผนยทุธศาสตร์ในการพฒันา และขบัเคล่ือนการ
บริการเชิงรุกสู่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ใน
ระดบัประเทศ 
๔.สร้าง/พฒันาหลกัสูตรการบริการวชิาการตามความ

ตุลาคม ๒๕๕๓ 
– กนัยายน 
๒๕๕๔ 

๑. โรงพยาบาลทัว่ไป/
โรงพยาบาลชุมชน 
จ านวน ๑๑ แห่ง 
๒. โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล จ านวน 
๑๗๕ แห่ง 
๓. สาธารณสุขเขต ๑๒ 
จ านวน ๔ จงัหวดั 
๔. องคก์ารบริหารส่วน
ทอ้งถ่ิน จ านวน ๑๐ แห่ง  
๕. หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนในประเทศ  
จ านวน ๔ แห่ง 
๖. หน่วยงานการศึกษา
จากต่างประเทศ จ านวน 
๒ แห่ง 
๗. ผูสู้งอายแุละผูดู้แล 
จ านวน ๑,๕๐๐ คน 
๘. ประชาชนทัว่ไป 

เงินงบประมาณ 
๑.ค่าวสัดุอุปกรณ์  
จ  านวน ๑๔,๐๐๐ 
บาท 
๒.อาหารและ
อาหารวา่ง  จ  านวน 
๔๐,๒๐๐ บาท 
๓.ค่ารับรอง
หลกัสูตร ระยะสั้น 
๘ – ๑๖ สัปดาห์   
จ  านวน ๕,๐๐๐ 
บาท  
๔.ค่าตอบแทน
วทิยากร จ านวน 
 ๑๕,๐๐๐ บาท 
๕.ค่าตอบแทน
วทิยากร/แหล่ง
ศึกษาดูงาน   
จ  านวน ๓,๐๐๐ 

นางสุจิมา ติล
การยทรัพย ์นางจี
ระวรรณ ศรี
จนัทร์ไชย และ
กลุ่มงานบริการ
วชิาการ 



๖๐ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบหลกั 

ผูสู้งอาย)ุ อยา่งนอ้ย 
๔๐๐ คน 
๕. จ านวนของบุคลากร
ทางสุขภาพท่ีไดรั้บการ
พฒันา (ดา้นการดูแล
ผูสู้งอาย)ุ อยา่งนอ้ย ๑๐๐ 
คน 
๖. ร้อยละของโครงการ
บริการวชิาการท่ีสามารถ
ช้ีน าหรือแกปั้ญหาดา้น
สุขภาพของสังคม อยา่ง
นอ้ยร้อยละ ๒๐ 
๗. จ านวนโครงการ
บริการวชิาการไดรั้บ
รางวลัหรือการประกาศ
เกียรติคุณยกยอ่งจาก
หน่วยงานภายนอก อยา่ง
นอ้ย ๑ โครงการ 
๘. ร้อยละของบุคลากร

เช่ียวชาญและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชนและ
ประเทศ 
๕. น าหลกัสูตรไปใชใ้นการบริการวชิาการเชิงรุก 
หลากหลายรูปแบบ 
๖. พฒันาหลกัสูตรการอบรมใหไ้ดม้าตรฐาน  
๗. ถอดบทเรียนจากการด าเนินการโครงการส่งเสริมและ
พฒันาศกัยภาพผูสู้งอาย ุจงัหวดัมหาสารคาม  และโครงการ
พฒันาแกนน าประจ าครอบครัวในการดูแลผูป่้วยเร้ือรังและ
ผูด้อ้ยโอกาสในจงัหวดัมหาสารคาม  กาฬสินธ์ุ และ ร้อยเอ ็
๘. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการบริการวิชาการ
จากองคก์ารบริหารส่วนทั้งถ่ิน และหน่วยงานภายนอกเพิ่ม
มากข้ึน 
๙.  ประเมินผลการใชห้ลกัสูตร เพื่อน าไปปรับปรุงพฒันา

อยา่งต่อเน่ือง 

กจิกรรมที ่๒  เพิ่มปริมาณและคุณภาพของบุคลากรทาง
สุขภาพท่ีสอดคลอ้งกบัเอกลกัษณ์ลกัษณ์ของวทิยาลยั 
ประกอบดว้ยกิจกรรมยอ่ยดงัน้ี 
๑.จดัอบรม ประชุม  สัมมนาบุคลากรสาธารณสุข ใหไ้ด้
มาตรฐานและสอดคลอ้งกบัเอกลกัษณ์ของวทิยาลยัฯ และ

(กสค.) จ านวน ๓,๐๐๐ 
คน 
 

บาท  
รวมเงิน
งบประมาณ 
๖๙,๒๐๐ บาท 
 
เงินสนับสนุนจาก 
สปสช.  
๑. ค่าด าเนินการใน 
๓ จงัหวดั ๆ ละ 
๖๐๐,๐๐๐ บาท 
รวม ๑,๘๐๐,๐๐๐  
บาท 
๒. จดัท าคู่มือ 
๔๓๐,๐๐๐  บาท 
๓. ประชุมจดัท า
ร่างหลกั สูตรและ
คู่มือ ๓๐,๐๐๐  
บาท 
๔.จดักิจกรรม



๖๑ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบหลกั 

ทางสุขภาพท่ีผา่นการ
พฒันาจากวทิยาลยั
สามารถน าความรู้ไปใช้
ในการดูแลสุขภาวะของ
ประชาชน ชุมชน หรือ
สังคม อยา่งนอ้ยร้อยละ 
๗๐ 
๙. ร้อยละของ
ผูรั้บบริการมีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจต่อการ
ใหบ้ริการของบุคลากร
ทางสุขภาพท่ีไดรั้บการ
พฒันาจากวทิยาลยัใน
ระดบัมากข้ึนไป อยา่ง
นอ้ยร้อยละ ๗๐ 
๑๐. ร้อยละของ
หน่วยงานตน้สังกดัท่ีมี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
ต่อสมรรถนะของ

ขยายศูนยก์ารฝึกอบรมเพิ่ม 
๒.สนบัสนุนส่งเสริม พฒันาช่วยเหลือใหผู้ผ้า่นการอบรมมี
ความเขม้แขง็ทางวชิาการ และ สามารถแข่งขนัใน
ระดบัชาติและนานาชาติ 
๓. พฒันากระบวนการส าหรับผูเ้ขา้รับการอบรมทั้งก่อน/
หลงัการอบรมอยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ 
๔. พฒันาขีดความสามารถของบุคคลากรดา้นสุขภาพ โดย
เนน้การพฒันาบุคลากรสุขภาพดา้นการดูแล และส่งเสริม
สุขภาพผูสู้งอาย ุ ดา้นแกนน าประจ าครอบครัวผูป่้วยเร้ือรัง
และผูด้อ้ยโอกาส  พยาบาลวชิาชีพดา้นเวชปฏิบติั (การ
รักษาโรคเบ้ืองตน้)  และดา้นการบริหารสาธารณสุข ตลอด
ทั้งการพยาบาลทัว่ไป 
๕. สามารถใหบ้ริการทางดา้นสุขภาพไดค้รอบคลุมทุกมิติ   
มีการดูแลแบบองคร์วม ดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย ์  
๖.สามารถตอบสนองความตอ้งการพฒันาสมรรถนะได้
หลากหลายสาขา   ตอบสนองความตอ้งการของชุมชนและ
สังคม ในการพฒันาศกัยภาพบุคลากร 
๗.บุคลากรทางดา้นสุขภาพสามารถใหบ้ริการอยา่งมือ
อาชีพ   โดยมีการบริหารจดัการงานท่ีดี  สามารถใหบ้ริการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
๑๕๐,๐๐๐ บาท 
๕. ติดตามตรวจ
เยีย่ม  ๔๐,๐๐๐  
บาท 
๖.วสัดุอุปกรณ์ 
๕๕๐,๐๐๐  บาท 
รวมงบ สปสช. 
๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 
รวมค่าใช้จ่ายทั้ง
โครงการ 
๓,๐๖๙,๒๐๐ บาท 



๖๒ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบหลกั 

บุคลากรภายหลงัเขา้รับ
การพฒันาอยูใ่นระดบั
มากข้ึนไป อยา่งนอ้ย
ร้อยละ ๘๐ 

อยา่งมีประสิทธิภาพ และสามารถแกไ้ขปัญหาทางการ
พยาบาลไดถู้กตอ้งและเหมาะสม 
 ๘.พฒันาศกัยภาพแกนน าประจ าครอบครัวผูป่้วยเร้ือรังและ
ผูด้อ้ยโอกาส สามารถพึ่งตนเองได ้อยา่งต่อเน่ืองและย ัง่ยนื 
๙.ติดตามประเมินผลบุคลากรสาธารณสุขอยา่งต่อเน่ือง 
สม ่าเสมอเพื่อคงคุณภาพ พฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

๑. มีนโยบายและ
แผนพฒันาคลงัความรู้ 
๒. มีระบบและกลไก
การสร้างองคค์วามรู้และ
สร้างคลงัความรู้ 
๓. มีฐานขอ้มูลความ
เช่ียวชาญของอาจารย ์
๔. จ านวนองคค์วามรู้
หรือนวตักรรมดา้น
ผูสู้งอายหุรือดา้นสุขภาพ
ท่ีไดรั้บการยอมรับใน
ระดบัชาติและนานาชาติ
อยา่งนอ้ย ๑ เร่ือง 

๙. โครงการพฒันาคลงัความรู้และนวตักรรมทางสุขภาพสู่
ความเป็นเลศิในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
กจิกรรมการสร้างคลงัความรู้และนวตักรรมทางสุขภาพ 
โดย 
 ๑.จดัท านโยบายและแผนพฒันาคลงัความรู้   
๒.จดัท าระบบและกลไกการสร้างองคค์วามรู้ 
๓.จดัท าฐานขอ้มูลความเช่ียวชาญของอาจารยด์า้นสุขภาพ
ผูสู้งอายแุละสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง 
๔.รวบรวมองคค์วามรู้เพื่อจดัท าเป็นองคค์วามรู้และ
นวตักรรมทางสุขภาพของชุมชนและประเทศ 
๕.ประสานกบังานเทคโนโลยเีพื่อจดัท าระบบสารสนเทศท่ี
รองรับการเผยแพร่องคค์วามรู้ 
๖.สร้างคลงัความรู้และนวตักรรมทางสุขภาพ 

ตุลาคม ๒๕๕๓ 
– กนัยายน 
๒๕๕๔ 

๑. อาจารยป์ระจ าของ
วทิยาลยัพยาบาลศรี
มหาสารคาม จ านวน ๕๕ 
คน 
๒. ผูสู้งอาย ุ
๓. ผูดู้แลผูสู้งอาย ุ
๔. ทีมสุขภาพ ไดแ้ก่ อา
สามสมคัรสาธารณสุข 
พยาบาลวชิาชีพในพื้นท่ี  
 

๑.ค่าอาหาร
กลางวนัและ
อาหารวา่ง  จ  านวน 
๑๐,๘๐๐ บาท 
๒.ค่าวสัดุอุปกรณ์   
จ  านวน ๓๕,๐๐๐ 
บาท  
๓.ค่าท่ีพกั   จ  านวน 
๑๑,๒๐๐ บาท 
๔.ค่าเช่ารถและค่า
น ้ามนัเช้ือเพลิง   
จ  านวน ๑๕,๐๐๐ 
บาท 

นางสาว
ประภสัสร วงษ์
ศรี และกลุ่ม
งานวจิยัและ
นวตักรรม 



๖๓ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบหลกั 

๕. มีคลงัความรู้/
นวตักรรมทางสุขภาพ 
๖. มีระบบสารสนเทศท่ี
รองรับการเผยแพร่องค์
ความรู้และมีการ
ประชาสัมพนัธ์องค์
ความรู้และนวตักรรม
สุขภาพ 
๗. มีองคค์วามรู้หรือ
นวตักรรมทางสุขภาพ 
อยา่งนอ้ย ๒ เร่ือง 
๘. มีการจดัการความรู้
การพฒันาคลงัความรู้
และนวตักรรมทาง
สุขภาพ อยา่งนอ้ย ๑ 
เร่ือง 
๙. ร้อยละของผูใ้ชค้ลงั
ความรู้มีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจระดบัดีข้ึนไป 

๗.จดัท าแผนการจดัการความรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์
ของวทิยาลยัและความเช่ียวชาญของอาจารย ์
๘.ประชาสัมพนัธ์คลงัความรู้และนวตักรรมสุขภาพ 
กจิกรรมการสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อจดัท างานวิจยัระดบัสถาบนั
จ านวน ๒ เร่ือง 
๒. ประชุมและด าเนินการวจิยัตามแผนท่ีก าหนดไว ้
๓. เผยแพร่ผลงานวิจยั 
๔. สรุปและประเมินผลประทบหรือประโยชน์ท่ีเกิดต่อ
สถาบนัหรือสังคม ชุมชน 
 
 
 
 

๕.ค่าเบ้ียเล้ียง   
จ  านวน ๓,๓๖๐ 
บาท 
๖.ค่าตอบแทน
วทิยากร จ านวน  
๗,๒๐๐ บาท 
๗. ค่าการ
ประชาสัมพนัธ์
คลงัความรู้และ
นวตักรรมและ
บุคคลภายนอกทาง
แผน่พบั โปสเตอร์ 
วทิยกุระจายเสียง 
ส่ือส่ิงพิมพ ์และ
อ่ืนๆ  จ านวน 
๕๐,๐๐๐ บาท 
๘. ค่าวจิยัสถาบนั 
๒ เร่ือง ๆ ละ 
๒๐๐,๐๐๐ บาท 



๖๔ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบหลกั 

อยา่งนอ้ยร้อยละ ๘๐ 
๑๐. จ านวนของผูใ้ชค้ลงั
ความรู้ อยา่งนอ้ย ๑๐๐ 
คนต่อปี 

รวมเป็นเงิน 
๔๐๐,๐๐๐ บาท 
รวมค่าใช้จ่ายทั้ง
โครงการ  
๕๓๒,๕๖๐ บาท 

๑. จ านวนห้องเรียน
สุขภาพชุมชนตน้แบบ
สุขภาวะในการดูแล
ผูสู้งอาย ุอยา่งนอ้ย ๑ 
หอ้งเรียน 
๒. เครือข่ายห้องเรียน
สุขภาพชุมชนตน้แบบ
สุขภาวะในการดูแล
ผูสู้งอาย ุอยา่งนอ้ย ๑ 
เครือข่าย 
๓. ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การจดัตั้งหอ้งเรียน
สุขภาพชุมชนตน้แบบ
สุขภาวะในการดูแล

๑๐. โครงการสร้างและพฒันาห้องเรียนสุขภาพชุมชน
ต้นแบบสุขภาวะในการดูแลผู้สูงอายุ 
กจิกรรม สร้างชุมชนเป็นหอ้งเรียนสุขภาพชุมชนตน้แบบ
สุขภาวะในการดูแลผูสู้งอายุ  
๑.ศึกษาขอ้มูล/ส ารวจส ารวจความตอ้งการของชุมชน
สถานท่ี 
จดัตั้งห้องเรียนสุขภาพชุมชนตน้แบบสุขภาวะในการดูแล
ผูสู้งอาย ุ
๒.คดัเลือกชุมชนท่ีมีความพร้อม 
๓. คดัเลือกแกนน าสุขภาพชุมชน บูรณาการงานกบั สอ./
อบต/วศม/เขต๑๒/อปท 
๔. คดัเลือกกลุ่มเป้าหมายสุขภาพในชุมชน 
๕. ส่งเสริมใหบุ้คคลในชุมชนร่วมเป็นผูถ่้ายทอดความรู้ 
๖. สร้างเสริมกิจกรรมสุขภาพจิตสาธารณทางสุขภาพ 

พฤศจิกายน 
๒๕๕๓ – 
กนัยายน 
๒๕๕๔ 

๑. ผูสู้งอาย ุ
๒. ผูบ้ริหารองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
๓. ประชาชนในพื้นท่ี 
๔. อาสามสมคัร
สาธารณสุขในพื้นท่ี  
 

๑.ค่าน ้ามนั
เช้ือเพลิง จ านวน  
๙,๐๐๐  บาท 
๒.ค่าวสัดุอุปกรณ์
และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ  
จ านวน ๑๓๐,๐๐๐ 
บาท 
๓.ค่าอาหาร
กลางวนัและ
อาหารวา่ง  จ  านวน 
๔๐,๐๐๐ บาท  
๔.ค่าตอบแทน
วทิยากร   จ  านวน 
๓,๐๐๐ บาท 

นางสาว
ประภสัสร วงษ์
ศรี และกลุ่ม
งานวจิยัและ
นวตักรรม 



๖๕ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบหลกั 

ผูสู้งอาย ุ
๔. ร้อยละของกลุ่มท่ีมา
ใชป้ระโยชน์จาก
หอ้งเรียนสุขภาพชุมชน
ตน้แบบสุขภาวะในการ
ดูแลผูสู้งอายมีุค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจในระดบัดี
ข้ึนไป อยา่งนอ้ยร้อยละ 
๘๐ 
๕. มีชุมชน อาจารย ์
นกัศึกษา สโมสร
นกัศึกษา และหรือ
โครงการกิจกรรมบริการ
วชิาการ มาใชป้ระโยชน์
จากหอ้งเรียนสุขภาพ
ชุมชนตน้แบบสุขภาวะ
ในการดูแลผูสู้งอายุ 
 
 

๗. แต่งตั้งผูรั้บผดิชอบหอ้งเรียนสุขภาพชุมชน 
๘. จดัตั้งห้องเรียนสุขภาพชุมชนสุขภาวะในการดูแล
ผูสู้งอาย ุ
๙. ประชาสัมพนัธ์การใหบ้ริการหอ้งเรียนสุขภาพชุมชน 
 
 
 
 

๕.ค่าการ
ประชาสัมพนัธ์การ
ใชบ้ริการห้องเรียน
สุขภาพชุมชนแก่
บุคคล ภายนอก
ทางแผน่พบั 
โปสเตอร์ วทิยุ
กระจาย เสียง ส่ือ
ส่ิงพิมพ ์และอ่ืนๆ 
จ านวน  ๕๐,๐๐๐ 
บาท  
รวมค่าใช้จ่ายทั้ง
โครงการ 
๒๓๒,๐๐๐ บาท 



๖๖ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบหลกั 

๑.มีระบบและกลไกใน
การจดัตั้งศูนยค์วามเป็น
เลิศดา้นบริการสุขภาพ
ผูสู้งอาย ุ
๒. จ านวนเครือข่ายการ
วจิยัและพฒันาบริการ
สุขภาพในการดูแล
ผูสู้งอายคุรบทุกอ าเภอ
ในจงัหวดัมหาสารคาม 
๓. มีการสร้างองค์
ความรู้หรือนวตักรรม
ดา้นผูสู้งอาย ุอยา่งนอ้ย 
๑ เร่ือง 
๔. มีฐานขอ้มูลดา้น
ผูสู้งอายใุนจงัหวดั
มหาสารคามครอบคลุม
และเป็นปัจจุบนั 
๕. มีฐานขอ้มูล
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการดูแล

๑๑. โครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศบริการวชิาการด้าน
ผู้สูงอายุ 
กจิกรรมที ่๑ มีระบบและกลไกในการจดัตั้งศูนยค์วามเป็น
เลิศบริการวชิาการดา้นผูสู้งอายุ 
กจิกรรมที ่๒ จดัตั้งศูนยค์วามเป็นเลิศบริการวชิาการดา้น
ผูสู้งอายแุห่งภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดย 
     ๒.๑ จดัท าแผนการจดัตั้งศูนยค์วามเป็นเลิศบริการ
วชิาการดา้นผูสู้งอายุ 
     ๒.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการ โครงสร้าง ผูเ้ช่ียวชาญใน
การวางแผนงานการจดัตั้งศูนยบ์ริการวชิาการดา้นผูสู้งอายุ 
และบุคลากรดา้นต่างๆในการบริหารศูนย ์
     ๒.๓ ศึกษาขอ้มูลการจดัตั้งศูนยพ์ฒันาบริการสุขภาพ
ผูสู้งอาย ุ รวมทั้งรูปแบบวธีิในการจดัตั้ง 
     ๒.๔ ประสานงานกบัผูเ้ก่ียวขอ้งในการเอ้ืออ านวยการ
จดัตั้งศูนยบ์ริการวชิาการดา้นผูสู้งอาย ุ
     ๒.๕ ด าเนินการจดัตั้งศูนยค์วามเป็นเลิศบริการวชิาการ
ดา้นผูสู้งอายแุห่งภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตามแผนท่ี
ก าหนด 
กิจกรรมท่ี ๓ ส ารวจความเช่ียวชาญและพฒันาบุคลากรใน

ตุลาคม ๒๕๕๓ 
– กนัยายน 
๒๕๕๔ 
 

๑. อาจารย ์  ๒. 
ภาคีเครือข่าย ๓.นกัวจิยั 
นกัวชิาการ ๔.นกัศึกษา 
๕.ผูสู้งอาย ุ๖.ประชาชน
ผูส้นใจทัว่ไป  

 

๑.ค่าวทิยากร   
จ  านวน ๘,๔๐๐ 
บาท 
๒.ค่าเดินทาง
วทิยากร จ านวน 
๑๐,๐๐๐ บาท 
๓.ค่าท่ีพกัวทิยากร  
จ านวน ๑,๒๐๐ 
บาท 
๔.ค่าอาหารและ
อาหารวา่ง  จ  านวน 
๙๐,๐๐๐ บาท 
๕.ค่าวสัดุอุปกรณ์  
จ  านวน ๔๕,๐๐๐ 
บาท  
รวมค่าใช้จ่ายทั้ง
โครงการ  
๑๕๔,๖๐๐ บาท 

ดร.ผดุงศิษฎ ์ 
ช านาญบริรักษ ์



๖๗ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบหลกั 

ผูสู้งอายคุรอบคลุมและ
เป็นปัจจุบนั 
๖. มีแผนการ
ประชาสัมพนัธ์การ
ด าเนินงานและองค์
ความรู้หรือนวตักรรม
ดา้นผูสู้งอายแุละ
ด าเนินการตามแผน 
๗. จ านวนผูใ้ชบ้ริการ
ศูนยผ์ูสู้งอาย ุจ  านวน 
๑๐๐ คน 
๙. ร้อยละความพึงพอใจ
ของผูใ้ชบ้ริการศูนย์
สุขภาพผูสู้งอายใุนระดบั
มากข้ึนไปอยา่งนอ้ยร้อย
ละ ๘๐ 
๑๐. จ  านวนเครือข่ายการ
วจิยัและพฒันาบริการ
สุขภาพในการดูแล

การใหบ้ริการวชิาการดา้นผูสู้งอายุ โดย 
       ๓.๑ ด าเนินการส ารวจความเช่ียวชาญและพฒันา
บุคลากรในการใหบ้ริการวชิาการดา้นผูสู้งอายุ 
      ๓.๒ คดัเลือกบุคคลท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น
ผูสู้งอายแุละสนบัสนุนบุคลากรท่ีมีความสนใจดา้นผูสู้งอายุ
ใหไ้ดรั้บการพฒันาศกัยภาพในการดูแลผูสู้งอายุ 
     ๓.๓ สนบัสนุนใหบุ้คลากรไดท้  างานวิจยั/นวตักรรมท่ี
สอดคลอ้งในดา้นผูสู้งอายุ 
 
 



๖๘ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบหลกั 

ผูสู้งอายใุนระดบัเขต 
๑๑. ไดรั้บรางวลัหรือ
ประกาศเกียรติคุณยก
ยอ่งนวตักรรมดา้น
ผูสู้งอาย ุอยา่งนอ้ย ๑ 
เร่ือง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๙ 

 

แผนปฏิบัติการโครงการประจ า วทิยาลยัพยาบาลศรีมหาสารคาม   ปีงบประมาณ  ๒๕๕๔  (๑ ตุลาคม ๒๕๕๓-๓๐ กนัยายน ๒๕๕๔) 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบหลกั 

๑. ร้อยละของนกัศึกษาท่ี
เขา้ร่วมกิจกรรม ร้อยละ 
๘๕ 
๒.ร้อยละของนกัศึกษา
ใหม่ท่ีมีผลประเมินการ
ปรับตวัไดใ้นระดบัดีข้ึน
ไป อยา่งนอ้ยร้อยละ ๘๐ 
๓.ร้อยละของนกัศึกษาท่ี
มีผลการประเมินเจตคติ
ต่อสถาบนัและวชิาชีพ
ระดบัดีข้ึนไป อยา่งนอ้ย
ร้อยละ ๘๐ 
๔.ร้อยละของนกัศึกษาท่ี
มีผลการประเมิน
คุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึง
ประสงคใ์นขอ้ ๒,๓,๙ 
ระดบัดีข้ึนไป อยา่งนอ้ย
ร้อยละ ๘๐ 

๑. โครงการสืบสานศิลปวฒันธรรม  ท านุบ ารุงและสร้างเจต
คติทีด่ีต่อวชิาชีพพยาบาล  
      ๑.๑  กจิกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาเพือ่ก้าวสู่วชิาชีพ
พยาบาล 
กจิกรรมหลกั 
๑. ตอ้นรับและปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่  
   ๑.๑ บุคลากรทุกระดบัและนกัศึกษาตอ้นรับและ
ปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่  
   ๑.๒ วดิิทศัน์แนะน าวทิยาลยั และคณาจารย ์   
   ๑.๓ ช้ีแจงกฎระเบียบวินยัแก่ผูป้กครอง และแลกเปล่ียน
การพฒันาระเบียบวนิยั ,การประกนัคุณภาพการศึกษา จาก
มุมมองผูป้กครองนกัศึกษาใหม่ 
๒. การประชุม/อบรม ในสัปดาห์ปฐมนิเทศในหวัขอ้เร่ือง  
   ๒.๑ การปรับตวัในการเรียนและการด าเนินชีวิตใน
วทิยาลยัฯ 
   ๒.๒             
   ๒.๓                          ในการเรียนวชิาชีพ
พยาบาล 

 
 
 
๒๓-๒๗ พ.ค.
๕๔ 
  

 
 
 
นกัศึกษาชั้นปีท่ี ๑ รุ่น ๒๙ 
จ านวน ๑๐๐คน/ภายใน
วทิยาลยั 

เงินงบประมาณ  
๑. พิธีเปิด-ปิด      
๑,๐๐๐บาท 
๒.วสัดุอุปกรณ์ 
๑๐,๐๐๐ บาท  
๓.ค่าตอบแทน 
วทิยากร ๓ ชัว่โมง 
ๆ ละ ๓๐๐ บาท
จ านวน ๓ คน รวม 
๒๗๐๐ บาท 
๔. อาหารและ
อาหารวา่ง
นกัศึกษา  
(๑๐๐คน x ๑๐๐
บาท x ๕วนั) รวม
๕๐,๐๐๐บาท 
๕. ค่าอาหาร
อาจารยแ์ละแขกผู ้

 
 
 
นางสาวชนิสรา  
แสนยะบุตร 
นางจารุณี 
อินทฤทธ์ิ 
 



๗๐ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบหลกั 

๕.ร้อยละของนกัศึกษา
และผูป้กครองมีความพึง
พอใจในการเขา้ร่วม
กิจกรรมระดบัมากข้ึน
ไป อยา่งนอ้ยร้อยละ ๘๐ 
๖.มีรายงานสรุปผลการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ของ
ผูป้กครองเร่ืองการ
พฒันาระเบียบวินยั
นกัศึกษาและ
ทุนการศึกษา 

   ๒.๔ การใหค้วามรู้การประกนัคุณภาพการศึกษากบั
บทบาทนกัศึกษา 
   ๒.๕ การใหค้วามรู้และแนวทางปฏิบติัดา้นทุนการศึกษา 
     -  กิจกรรมHow to learn/จิตปัญญาศึกษากบัการเดินทาง
สู่เส้นทางสีขาว 
๓.                       
๔.   กิจกรรมสานสัมพนัธ์นอ้งพี่อินถวา 
 

  มีเกียรติ (๑๐๐ คน 
x ๑๕๐ บาท) รวม  
๑๕,๐๐๐ บาท 
๖. ค่าอาหารวา่ง
อาจารยแ์ละแขกผู้
มีเกียรติ (๑๐๐ คน 
x ๕๐ บาท) รวม
๕,๐๐๐ บาท 
รวมงบกจิกรรม  
๘๓,๗๐๐บาท 

 

๑.ร้อยละของผูส้ าเร็จ
การศึกษามีทศันคติท่ีดี
ต่อการท างานบริการ
ประชาชนในระดบัดีข้ึน
ไป อยา่งนอ้ยร้อยละ ๘๐ 
๒.ร้อยละของผูส้ าเร็จ
การศึกษาท่ีพึงพอใจต่อ
การเขา้ร่วมกิจกรรม 

   ๑.๒ กจิกรรมปัจฉิมนิเทศ อ าลาสถาบันและ เตรียมความ
พร้อมในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
ปัจฉิมนิเทศ 
กจิกรรมหลกั 
๑.จดัประชุมอบรมในสัปดาห์ปัจฉิมนิเทศเร่ือง 
   ๑.๑ การเป็นขา้ราชการท่ีรักประชาชน 
   ๑.๒ จิตบริการดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย ์
   ๑.๓ สู่เส้นทางสีขาว  

๗-๑๑  
มี.ค.๕๔ 

 
 

 

นกัศึกษาปีท่ี ๔ รุ่นท่ี ๒๕ 
จ านวน ๒๑๑ คน ณ 
หอประชุม วศม. 

เงินงบประมาณ 
๑.วสัดุอุปกรณ์  
 ๑๓,๐๐๐ บาท 
๒. ค่าวทิยากร
ราชการ (๓ชัว่โมง
x ๓๐๐ บาท x ๖ 
คน) รวม ๕,๔๐๐ 
บาท. ค่าวทิยากร 

นางนงลกัษณ์  
ค าสวสัด์ิ 
นายเรณุวฒัน์ 
โคตรพฒัน์ 



๗๑ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบหลกั 

ระดบัมากข้ึนไปอยา่ง
นอ้ยร้อยละ ๘๐ 
๓.ร้อยละของผูส้ าเร็จ
การศึกษาท่ีเขา้ร่วม
กิจกรรมอยา่งนอ้ยร้อย
ละ ๘๕ 

   ๑.๔ ระเบียบราชการกระทรวงสาธารณสุข 
   ๑.๕ ทกัษะชีวติการปฏิบติังานพยาบาลอยา่งมีความสุข 
   ๑.๖ พยาบาล งานคุณภาพ 
   ๑.๗ จิตอาสาดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย ์ 
๒. กิจกรรมบูรณาการงานบริการวชิาการกบักิจกรรมเสริม
หลกัสูตรดา้นการแลกเปล่ียนเรียนรู้วฒันธรรม ๒ ภาค   
   ๒.๑ สานสัมพนัธ์ผูป้กครองอาสา 
๓.กิจกรรมวนัอ าลาสถาบนั  รับมอบใบประกาศผล
การศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓ 
   ๓.๑ พิธีอ าลาสถาบนั  
๔. กิจกรรมเตรียมความพร้อมในการเขา้รับพระราชทาน
ปริญญาบตัร ซ่ึงประกอบดว้ย 
   ๔.๑ การบรรยาย  การอภิปราย 
   ๔.๒ การฝึกซอ้มเขา้รับพระราชทานปริญญาบตัร 
   ๔.๓ การส ารวจขอ้มูลการปฏิบติังานของบณัฑิต 
 

 
 
 

๑๑ มี.ค. ๕๔ 
 
 

๒๑ มี.ค. ๕๔ 
 
 

ก.ค.๕๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผูส้ าเร็จการศึกษารุ่นท่ี 
๒๕ จ านวน ๒๑๑ คน 
 

ภาคเอกชน (๓
ชัว่โมง x๖๐๐ บาท 
x ๒ คน) รวม 
๓,๖๐๐ บาท 
๔. ค่าพาหนะ
วทิยากร (๕,๐๐๐ 
บาท x ๖คน) รวม
๓๐,๐๐๐ บาท 
๕.ค่าท่ีพกัวทิยากร 
๑,๐๐๐ บาท x๖ 
หอ้ง รวม ๖,๐๐๐ 
บาท 
๖. ค่าอาหาร
ส าหรับวทิยากร
และอาจารยผ์ูดู้แล 
๑๐ คน ๆ ละ๑๕๐
บาท จ านวน ๕ วนั 
รวม ๗,๕๐๐บาท 
๗.ค่าอาหารวา่ง 

 



๗๒ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบหลกั 

    ส าหรับอาจารย์
ผูดู้แล (๑๐ คน x
๒๕ บาท x ๒ ม้ือ 
x ๕วนั) รวม 
๒,๕๐๐ บาท 
๘. ค่าอาหารวา่ง
ส าหรับนกัศึกษา  
๒๑๑ คน ๆ ละ ๕๐
บาท จ านวน ๕ วนั
รวม๕๒,๗๕๐บาท 
๙. ค่าอาหาร
ส าหรับนกัศึกษา  
๒๑๑ คน ๆละ ๕๐ 
บาท จ านวน ๕ วนั 
รวม๕๒,๗๕๐บาท 
๑๐. ค่าอาหาร
ส าหรับผูร่้วม
โครงการ ๑๐๖ คน 
x ๑๕๐ บาท รวม 

 



๗๓ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบหลกั 

    

๑๕,๙๐๐ บาท 
๑๑.ค่าอาหารวา่ง
ส าหรับผูร่้วม
โครงการ ๑๐๖ คน 
x ๕๐ บาท รวม
๕,๓๐๐ บาท 
กจิกรรมเตรียม
ความพร้อมในการ
เข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร 
๑.ค่าอาหารวา่ง
ส าหรับผูส้ าเร็จ
การศึกษา  ๒๑๑ 
คน ๆ ละ ๕๐ บาท 
x  ๒วนั รวม 
๒๑,๑๐๐บาท 
๒. ค่าอาหาร
อาจารยผ์ูผ้ิดชอบ 
๑๐ คน x ๒๕ บาท  

 



๗๔ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบหลกั 

    

x ๒ ม้ือ รวม ๕๐๐ 
บาท 
รวมงบกจิกรรม 
๒๑๖,๓๐๐ บาท 

 

๑.ร้อยละของนกัศึกษาท่ี
มีทศันคติท่ีดีและ
ภาคภูมิใจในวชิาชีพและ
สถาบนัในระดบัดีข้ึนไป 
อยา่งนอ้ยร้อยละ ๘๐ 
๒.ร้อยละของนกัศึกษาท่ี
เขา้ร่วมกิจกรรม อยา่ง
นอ้ยร้อยละ ๘๕ 
๓.ร้อยละนกัศึกษาท่ีมี
ผลประเมินคุณลกัษณะ
บณัฑิตท่ีพึงประสงค ์ขอ้ 
๒,๓,๗,๙ ในระดบัดีข้ึน
ไป อยา่งนอ้ยร้อยละ ๘๐ 
๔.ร้อยละของนกัศึกษามี
ความพึงพอใจต่อการเขา้ 

๑.๓ กจิกรรมมอบหมวก แถบหมวก เข็มช้ันปีและสืบสาน
ประเพณวีชิาชีพพยาบาล 
กจิกรรมหลกั 
๑. พิธีมอบหมวก แถบหมวก และเขม็ชั้นปี 
๒. การบรรยาย อภิปรายเจตคติท่ีดีในวชิาชีพพยาบาล 
๓. พิธีมอบตะเกียงไนติงเกล 
๔. กิจกรรมสานฝันพยาบาลสู่สังคม 
๕. งานเล้ียงสังสรรคร์าตรี Lady Lamp (โดยสโมสร
นกัศึกษา ) 
 
 
 
 
 

๑๔ ก.ค. ๕๔ นกัศึกษาปีท่ี ๑-๔ 
จ านวน ๓๖๑ คน ณ 
หอประชุม วศม. 

เงินงบประมาณ 
๑. ค่าวสัดุอุปกรณ์  
 ๑๕,๐๐๐ บาท 
๒. ค่าอาหาร
กลางวนัและ
อาหารวา่ง
นกัศึกษา (๓๖๑คน 
x ๑๐๐ บาท) รวม 
๓๖,๑๐๐ บาท 
๓. ค่าอาหาร
กลางวนัอาจารย์
(๕๐ คน x ๑๕๐ 
บาท) รวม ๗,๕๐๐
บาท 

 

นายดิษฐพล ใจ
ซ่ือ 
นางสาวชนิสรา 
แสนยบุตร 
สโมสรนกัศึกษา 
 
  
 



๗๕ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบหลกั 

ร่วมกิจกรรมระดบัมาก
ข้ึนไป อยา่งนอ้ยร้อยละ 
๘๐ 

   ๔. ค่าอาหารวา่ง
อาจารยแ์ละ
ผูร่้วมงาน (๑๐๐ 
คน x ๕๐ บาท)
รวม ๕,๐๐๐บาท 
รวม ๖๓,๖๐๐ บาท 
รวมงบประมาณ
ทั้งโครงการ 
๓๖๓,๖๐๐ บาท 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๖ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบหลกั 

๑.มีนกัศึกษาหรือ
กิจกรรมท่ีเก่ียวกบั
นกัศึกษาไดรั้บการยก
ยอ่งชมเชย ประกาศ
เกียรติคุณดา้นคุณธรรม
จริยธรรมโดยหน่วยงาน
หรือองคก์รระดบัชาติ 
๒.ร้อยละนกัศึกษาท่ีมี
ผลการประเมิน
คุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึง
ประสงค ์ขอ้ 
๑,๒,๓,๔,๖, ๙ ระดบัดี
ข้ึนไป อยา่งนอ้ยร้อยละ 
๘๐ 
๓.ร้อยละของนกัศึกษาท่ี
พึงพอใจต่อการเขา้ร่วม
กิจกรรมระดบัมากข้ึน
ไป อยา่งนอ้ยร้อยละ ๘๐ 
๔.จ านวนกิจกรรมจิต  

 ๒. โครงการบูรณาการกจิกรรมสร้างเสริมคุณธรรม
จริยธรรมนักศึกษา และจรรยาบรรณวชิาชีพกบัพนัธกจิ
วทิยาลยัฯ  
กจิกรรมหลกั   
การจัดอบรม/ประชุมเพือ่พฒันาคุณธรรม จริยธรรม 
๑.ส ารวจพฤติกรรมดา้นคุณธรรมจริยธรรม และประชุมเพื่อ
ก าหนดพฤติกรรมดา้นคุณธรรมจริยธรรมของนกัศึกษา
วศม. 
๒.ประชาสัมพนัธ์พฤติกรรมดา้นคุณธรรมจริยธรรม
นกัศึกษาใหบุ้คลากรรับทราบ 
๓.จดักิจกรรมอบรมพฒันาดา้นคุณธรรมจริยธรรมใหก้บั
นกัศึกษา  
นกัศึกษาชั้นปีท่ี ๑ รุ่น ๒๙ จ านวน ๑๐๐ คน 
นกัศึกษาปี ๒,๓,๔ จ านวน ๒๖๑ คน 
กจิกรรมคิดดี ท าดี พูดดี ชีวมีีสุข 
๑. สุนทรียสนทนา อยา่งนอ้ยภาคการศึกษาละ ๑ คร้ังใน
ประเด็นดา้นคุณงามความดี  (เร่ืองเล่าดี ๆ จากจิตอาสา  / 
Portfolio) 
๒. จิตอาสา ตามหน่วยงานตน้สังกดัท่ีรับทุนในระหวา่ง       

 
 
  
 
 
 
 
 
๓๐ พ.ค.๕๔- 
๓ มิ.ย. ๕๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคการศึกษา 

๑. นกัศึกษาชั้นปีท่ี ๑ รุ่น 
๒๙ จ านวน ๑๐๐ คน 
๒. นกัศึกษาชั้นปีท่ี 
๒,๓,๔ จ านวน ๒๖๑ คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
วดัป่าแสงอรุณ 
หอประชุม วศม. 

เงินงบประมาณ 
๑. ค่าวทิยากร  
   ๑.๑ ปี ๑ รุ่น ๒๙ 
จ านวน ๑๙,๕๐๐ 
บาท 
   ๑.๒ ปี ๒-๔  
จ านวน ๒๑,๐๐๐ 
บาท 
๒. ค่าอาหารและ
อาหารวา่ง   
   ๒.๑ นกัศึกษาปี 
๑ รุ่น ๒๙ จ านวน 
๓๐,๐๐๐ บาท 
   ๒.๒ ปี ๒-๔ 
จ านวน ๗๘,๓๐๐ 
บาท. 
   ๒.๓ ค่าอาหาร
และอาหารวา่ง
ผูดู้แลนกัศึกษา (๕ 

นางนงลกัษณ์  
ค  าสวสด์ิ 
นายณฐัวฒิุ สุริยะ 
ชมรมจริยธรรม  
วศม. 
สโมสรนกัศึกษา 
คณะกรรมการ
ชมรมจริยธรรม
และอาจารยท่ี์
ปรึกษาชมรม
จริยธรรม วศม. 
 



๗๗ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบหลกั 

อาสาของนกัศึกษาอยา่ง
นอ้ย ๑๐ กิจกรรมหรือ
จ านวนนกัศึกษาท่ีท า
กิจกรรมจิตอาสาอยา่ง
นอ้ย ร้อยละ ๑๐ ของ
นกัศึกษาทั้งหมด 
๕. มีการบูรณาการดา้น
ท านุบ ารุงศิลป 
วฒันธรรมกบัการเรียน
การสอนหรือการบริการ
วชิาการ อยา่งนอ้ย ๑ 
พนัธกิจ 
๖. มีรายงานสรุปผล
ส าเร็จของการบูรณาการ
ดา้นท านุบ ารุงศิลป 
วฒันธรรมกบัการเรียน
การสอนหรือการบริการ
วชิาการ 

ปิดภาคการศึกษาหรือจิตอาสาในกิจกรรมการบริการ
วชิาการ การเรียนการสอนร่วมกบักลุ่มวชิาการและกลุ่มวจิยั
และบริการวชิาการ อยา่งนอ้ยปีละ ๑ คร้ัง 
๓. ร่วมท าความดีโดยการบูรณาการร่วมกบัชมรมจริยธรรม
ของวทิยาลยัในการท ากิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  
๔. แลกเปล่ียนเรียนรู้ เร่ืองประสบการณ์การท ากิจกรรมจิต
อาสา การปฏิบติัตนเพื่อเป็นคนดีส่งเสริมอตัลกัษณ์ของ
นกัศึกษา 
๕. กิจกรรมเชิดชูคนดีศรีมหาสารคาม โดย 
   ๕.๑ การคดัเลือกนกัศึกษาดีเด่น นกัศึกษาตน้แบบ  
   ๕.๒ การมอบเกียรติบตัรแก่คณะกรรมการสโมสร
นกัศึกษา 
   ๕.๓ การมอบรางวลัแก่นกัศึกษาท่ีเรียนดี  กิจกรรมดี และ
ความประพฤติดี  เป็นแบบอยา่งท่ีดีดา้นคุณธรรมจริยธรรม 
   ๕.๔ การมอบรางวลันกัศึกษาท่ีร่วมท ากิจกรรมจิตอาสา 
   ๕.๕ การมอบประกาศเกียรติคุณศิษยเ์ก่าท่ีไดรั้บรางวลั
วชิาการ คุณธรรมจริยธรรม วชิาชีพ 
 

ละ ๑ คร้ัง 
 
 
 
 
 
 
 
๒๑ มี.ค. ๕๔
และ ๑๖ มิ.ย. 
๕๔ 

 วนั x ๒๐๐ บาท x 
๕คน) รวม ๕,๐๐๐ 
บาท 
๓. ค่าท่ีพกั
นกัศึกษาและผูดู้แล
นกัศึกษา (๕๐ บาท 
x ๕วนั x๑๐๕ คน) 
รวม ๒๖,๒๕๐ 
บาท 
๔. ค่าน ้ามนั
เช้ือเพลิงพร้อมเบ้ีย
เล้ียงพนกังานขบั
รถ ๕,๐๐๐ บาท 
๕.ค่าหอ้งประชุม
และเคร่ืองเสียง 
๒๘,๐๐๐ บาท 
๖. ค่าเบ้ียเล้ียง
ผูดู้แลนกัศึกษา 
(๕วนั x ๒๑๐ บาท 

 



๗๘ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบหลกั 

    

x ๕คน) รวม  
๕,๒๕๐ บาท 
๗.ค่าเดินทาง
วทิยากร 
และค่าท่ีพกั
วทิยากร ๒๐,๐๐๐
บาท 
๘.ค่าวสัดุอุปกรณ์ 
๕๐,๐๐๐บาท 
๙. ค่าเช่าเหมารถ
พร้อมน ้ามนั
เช้ือเพลิง ๓๐,๐๐๐
บาท 
รวมงบประมาณ
ทั้งโครงการ 
๓๑๘,๓๐๐ บาท 

 

 
 
 



๗๙ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบหลกั 

๑.ร้อยละของนกัศึกษาท่ี
เขา้ร่วมกิจกรรม อยา่ง
นอ้ยร้อยละ ๘๕ 
๒. ร้อยละของนกัศึกษา
ท่ีมีผลการประเมิน
คุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึง
ประสงคข์อ้ ๒,๓,๔,๕, 
๖,๗,๙ ในระดบัดีข้ึนไป 
อยา่งนอ้ยร้อยละ ๘๐ 
๓.ร้อยละของนกัศึกษามี
ความพึงพอใจในการเขา้
ร่วมกิจกรรมระดบัมาก
ข้ึนไป อยา่งนอ้ยร้อยละ 
๘๐ 
๔.มีสรุปรายงานผลงาน
ท่ีเกิดจากการแลกเปล่ียน
เรียนรู้รูปแบบการจดั
การศึกษาพยาบาลและ
การจดักิจกรรมเสริม 

๓. โครงการพฒันาผู้น านักศึกษามือใหม่   
   ๓.๑ กจิกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการและประชุมกลุ่ม
ย่อย ในหวัขอ้เร่ือง  
   - การท างานเป็นทีม 
   - การพดูในท่ีชุมชน 
   - การพฒันาบุคลิกภาพการเป็นผูน้ า 
   - การบริหารจดัการและภาวะผูน้ า  
   - การคิดอยา่งมีระบบ  
   - การวเิคราะห์องคก์รสโมสรนกัศึกษา 
  -  การประกนัคุณภาพ/วงจรคุณภาพ(PDCA)กบัการท า
กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 
   - การจดัท าแผนงาน/โครงการ และฝึกปฏิบติัการเขียน
แผนงานโครงการของสโมสรฯและชมรม 
   ๓.๒ กจิกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบการจัด
การศึกษาพยาบาลและการจัดกจิกรรมเสริมหลกัสูตร
ส าหรับผู้น านักศึกษาและกรรมการประกนัคุณภาพ
การศึกษา  โดยมีการศึกษาดูงานแลกเปล่ียนเรียนรู้ใน
ประเด็นต่อไปน้ี 
   -  การเรียนการสอน    

 
๒๔-๒๖มิ.ย.

๕๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒๓-๒๔ ก.ค.

๕๔ 

๑. คณะกรรม การสโมสร
นกัศึกษาประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๔  
จ านวน ๗๐ คน 
๒. อาจารยท่ี์ปรึกษาชมรม 
และพนกังานขบัรถ ๑๐ 
คน  
 
 

 
 
 

 
 
 

เงินงบประมาณ 
กจิกรรมการ
ประชุม ฯ 
๑. ค่าวทิยากร (๔๐ 
x ๓๐๐บาท) รวม
๑๒,๐๐๐ บาท   
๒. ค่าท่ีพกั
นกัศึกษา (๒๐๐ 
บาท x ๗๐ คน x ๔
วนั)  รวม ๕๖,๐๐๐ 
บาท   
๓. ค่าท่ีพกัอาจารย ์
(๗๕๐ บาท x ๑๐ 
คน x ๔ วนั)  รวม
๓๐,๐๐๐ บาท 
๔. ค่าเช่าเหมารถ 
(๒ คนั x ๔ วนั x 
๕,๐๐๐ บาท) รวม  
๔๐,๐๐๐บาท 

นายณฐัวฒิุ สุริยะ 
นายเรณุวฒัน์ 
โคตรพฒัน์ 
อาจารยป์รึกษา
ทุกชมรม 
 
 
 

 



๘๐ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบหลกั 

หลกัสูตรส าหรับผูน้ า
นกัศึกษาและกรรมการ
ประกนัคุณภาพ
การศึกษา 
๕. ร้อยละของนกัศึกษา
ไดรั้บความรู้ดา้นการ
ประกนัคุณภาพ
การศึกษา ร้อยละ ๑๐๐ 
๖. มีตวัแทนนกัศึกษา
ร่วมเป็นผูป้ระเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ของวทิยาลยัในตวับ่งช้ีท่ี
เก่ียวขอ้ง 
๗. นกัศึกษาน า
กระบวนการพฒันา
คุณภาพไปประยกุตใ์ช้
ในการพฒันาคุณภาพ
งานกิจกรรมหรือ
โครงการนกัศึกษา   

   -  กิจกรรมพฒันานกัศึกษา 
    - การประกนัคุณภาพการศึกษา ของเครือข่ายวทิยาลยัใน
สังกดัสถาบนัพระบรมราชชนกและสถาบนัการพยาบาลท่ี
เป็นแบบอยา่งดา้นการจดักิจกรรมนกัศึกษาและกิจกรรม
พฒันาคุณธรรมจริยธรรมนกัศึกษา 
   ๓.๓ การศึกษาดูงานด้านการจัดกจิกรรมเสริมหลกัสูตร  
การประกนัคุณภาพการศึกษาและวนัิยนักศึกษา  โดยแบ่ง
นกัศึกษาออกเป็น ๒ สาย ๆ ละ ๒๐-๓๐ คน ดงัน้ี 

          ๓.๓.๑ สายท่ี ๑ วพบ. ชยันาท + วพบ. สวรรคป์ระชา
รักษ ์จ.นครสวรรค ์

          ๓.๓.๒ สายท่ี ๒ วพบ. สระบุรี+ วพ. กองทพับก  
   ๓.๔ กจิกรรมส่งเสริมความรู้และทกัษะด้านการประกนั
คุณภาพการศึกษาและการสร้างเครือข่ายพฒันาคุณภาพ
ส าหรับนักศึกษา โดย 
๑. จดัประชุม/อบรมดา้นการประกนัคุณภาพ ในหวัขอ้
ต่อไปน้ี 
   ๑.๑ การประชุมบทบาทนกัศึกษากบัการประกนัคุณภาพ
การศึกษา 
   ๑.๒ การใหค้วามรู้ดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาใน 

 
 
 
 
 
วนัศุกร์ เสาร์
และอาทิตย ์
เดือนสิงหาคม 
๒๕๕๔  
จ านวน ๓ วนั 
 
 
 
๕-๖ ส.ค. ๕๔ 
 

 
 
 
 
 
กิจกรรมศึกษาดูงาน 
๑. บุคลากรประจ า
วทิยาลยัพยาบาลศรี
มหาสารคามและนกัศึกษา
จ านวน ๑๐๐ คน ดงัน้ี 
   ๑.๑ สโมสรนกัศึกษา
และคณะกรรมการชมรม 
กรรมการชั้นปี รวม  ๗๐ 
คน 
   ๑.๒ อาจารยก์ลุ่มกิจการ
นกัศึกษาและเจา้หนา้ท่ี
สายสนบัสนุนจ านวน ๑๙ 
คน 
   ๑.๓ อาจารยก์ลุ่มงาน  

๕. ค่าน ้ามนั
เช้ือเพลิง ๑๐,๐๐๐ 
บาท 
๖. ค่าวสัดุอุปกรณ์ 
๑๐,๐๐๐ บาท 
๕. ค่าอาหารและ
อาหารวา่ง
นกัศึกษาและ
อาจารย ์(๒๐๐ 
บาท x ๘๐ คน x ๔
วนั) รวม ๖๔,๐๐๐ 
บาท 
๖. ค่าหอ้งประชุม 
๑๐๐๐๐บาท 
รวมงบกจิกรรม 
๒๓๒,๐๐๐บาท 
กจิกรรมการศึกษา
ดูงานฯ 
๑. ค่าเช่าเหมารถ  

 
 
 
 
 
นายเรณุวฒัน์ 
โคตรพฒัน์ 
นางสาวสัมฤทธ์ิ 
ขวญัโพน 



๘๑ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบหลกั 

๘. มีเครือข่ายพฒันา
คุณภาพภายในสถาบนั
และระหวา่งสถาบนัและ
มีกิจกรรมร่วมกนั  อยา่ง
นอ้ย ๒ เครือข่าย 

บทบาทนกัศึกษา 
   ๑.๓ การประชุมช้ีแจงตวับ่งช้ีดา้นการประกนัคุณภาพท่ี
เก่ียวขอ้งกบันกัศึกษา 
   ๑.๔ การใชก้ระบวนการคุณภาพกบัการด าเนินงาน
กิจกรรมนกัศึกษาและชีวติประจ าวนั 
   ๑.๕ หนา้ท่ีความรับผดิชอบของคณะกรรมการประกนั
คุณภาพระดบันกัศึกษา  
๒. ร่วมเป็นผูต้รวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดบั
วทิยาลยัในตวับ่งช้ีท่ีเก่ียวขอ้งกบันกัศึกษา 
๓. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือดา้นการประกนัคุณภาพ
การศึกษาภายในสถาบนัและภายนอกสถาบนั โดย 
   ๓.๑ การเขา้ร่วมท ากิจกรรมกบัเครือข่ายประกนัคุณภาพ
ระดบันกัศึกษาภายในสถาบนัและภายนอกสถาบนั 
(มหาวทิยาลยัราชภฎัมหาสารคาม และเครือข่ายวทิยาลยั
พยาบาลและการสาธารณสุขภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑๔-๑๕ มี.ค.
๕๔ 
 

ประกนัคุณภาพ ๕ คน 
   ๑.๔ อาจารยป์ระจ าชั้น
และเจา้หนา้ท่ีสาย
สนบัสนุนกลุ่มวชิาการ ๒ 
คน  
กจิกรรมส่งเสริมความรู้
และทกัษะด้านการ
ประกนัคุณภาพการศึกษา
และการสร้างเครือข่าย
พฒันาคุณภาพส าหรับ
นักศึกษา 
๑. คณะกรรมการสโมสร
นกัศึกษา ตวัแทนชมรม 
และคณะกรรมการชั้นปี 
จ านวน ๕๐คน 
๒. อาจารยก์ลุ่มงาน
ประกนัคุณภาพการศึกษา 
จ านวน ๔ คน 
๓. อาจารยก์ลุ่มกิจการ  

๒ คนั ๆ ละ   
๑๔,๐๐๐ บาท 
จ  านวน ๓ วนั รวม 
๘๔,๐๐๐ บาท 
๒. ค่าน ้ามนั
เช้ือเพลิง 
๒๐,๐๐๐ บาท 
๓. ค่าท่ีพกัอาจารย ์
(๗๕๐ บาท x ๓๐
คน x ๒ วนั) รวม 
๔๕,๐๐๐ บาท 
๔. ค่าท่ีพกั
นกัศึกษา 
(๑๐๐ บาท x ๗๐ 
คน x ๒ วนั) รวม 
๒๑,๐๐๐ บาท 
๕. ค่าอาหารและ
อาหารวา่ง
นกัศึกษา 

 



๘๒ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบหลกั 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นกัศึกษาจ านวน  ๔ คน 
 

 (๑๕๐ บาท x ๗๐ 
คน x ๓วนั) รวม 
๓๑,๕๐๐ บาท 
๖. ค่าวสัดุอุปกรณ์ 
๕,๐๐๐ บาท 
รวมงบกจิกรรม 
๒๐๖,๕๐๐ บาท 
กจิกรรมส่งเสริม
ความรู้และทกัษะ
ด้านการประกนั
คุณภาพการศึกษา 
ฯ  
๑. ค่าตอบแทน
วทิยากร (๓๐๐บาท 
x ๒ชัว่โมง) รวม 
๖๐๐ บาท 
๒. ค่าตอบแทน
วทิยากรกลุ่ม 
(๑๕๐ บาท x ๔ 

นางศิราณี 
อ่ิมน ้าขาว 
อาจารยก์ลุ่ม
กิจการนกัศึกษา   
อาจารยก์ลุ่มงาน
ประกนัคุณภาพ
การศึกษา 



๘๓ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบหลกั 

    

คน x ๘ กลุ่ม) รวม 
๔,๘๐๐ บาท 
๓. ค่าอาหารและ
อาหารวา่ง
นกัศึกษา 
(๕๐ คน x ๑๐๐ 
บาท x ๒ วนั) รวม 
๑๐,๐๐๐ บาท 
๔. วสัดุอุปกรณ์ 
๓,๐๐๐ บาท 
๕. งบการประชุม
อบรมของนกัศึกษา
จากตน้สังกดั 
รวมงบกจิกรรม 
๑๘,๔๐๐ บาท 
รวมงบประมาณ
ทั้งโครงการ 
๔๕๖,๙๐๐ บาท 
 

 



๘๔ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบหลกั 

๑.สโมสรและชมรมมี
การใชก้ระบวนการ 
พฒันาคุณภาพในการ
ด าเนินงานอยา่งครบ
กระบวนการ 
๒.ร้อยละของนกัศึกษาท่ี
มีผลการประเมิน
คุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึง
ประสงคข์อ้ ๓,๖,๗,๙   
ในระดบัดีข้ึนไป อยา่ง
นอ้ยร้อยละ ๘๐ 
๓.ร้อยละของนกัศึกษา
พึงพอใจต่อการเขา้ร่วม
กิจกรรมในระดบัมาก
ข้ึนไป อยา่งนอ้ยร้อยละ 
๘๐ 
๔. ร้อยละของนกัศึกษา
ท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม อยา่ง
นอ้ยร้อยละ ๘๕ 

๔. โครงการสืบสานวฒันธรรมไทย ศรีมหาสารคามบูชา
สาระสินธ์ุ สืบสานประเพณีถิ่น เอ้ประทปีกระทงงาม  
กจิกรรมหลกัเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม 
- จดัท ากระทงใหญ่และขบวนแห่/ร่วมขบวนแห่กระทงใน
นามชุมชนศรีมหาสารคาม 
- การฝึกซอ้มและการแสดงดา้นศิลปวฒันธรรม 
- คดัเลือกตวัแทนนกัศึกษา ส่งเขา้ประกวดนาง 
นพมาศจงัหวดัมหาสารคามในนามชุมชนศรีมหาสารคาม, 
เครือวลัย๑์-๒ 
- บูรณาการการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมเขา้กบัการรณรงค์
ดา้นสุขภาพ 

 
 

๑๑ พ.ย.๕๓- 
๒๑ พ.ย.๕๓ 

 

 
 

นศ.ชั้นปีท่ี ๑ รุ่น ๒๘ และ
ปี ๒ รุ่น ๒๗  จ านวน 
๑๗๑ คน 

 
 

เงินงบประมาณ 
๑. ค่าวสัดุอุปกรณ์ 
๑๕,๐๐๐ บาท 
๒. ค่าเช่าเคร่ือง
แต่งกายขบวนแห่
กระทงและนางร า 
๑๕,๐๐๐ บาท 
รวม ๓๐,๐๐๐ บาท 
งบสนับสนุนจาก
ชุมชน ๙,๐๐๐ บาท 
 
รวมงบประมาณ
ทั้งโครงการ 
๓๙,๐๐๐ บาท 

 
 
สโมสรนกัศึกษา 
นางสาวอรสุดา 
ชุนบุญมา 
นายเรณุวฒัน์ 
โคตรพฒัน์  
(ท่ีปรึกษา) 



๘๕ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบหลกั 

๑.สโมสรและชมรมมี
การใชก้ระบวนการ 
พฒันาคุณภาพในการ
ด าเนินงานอยา่งครบ
กระบวนการ 
๒.ร้อยละของนกัศึกษาท่ี
มีผลการประเมิน
คุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึง
ประสงคข์อ้ ๓,๖,๗,๙    
ในระดบัดีข้ึนไป อยา่ง
นอ้ยร้อยละ ๘๐ 
๓.ร้อยละของนกัศึกษา
พึงพอใจต่อการเขา้ร่วม
กิจกรรมในระดบัมาก
ข้ึนไป อยา่งนอ้ยร้อยละ 
๘๐ 
๔. ร้อยละของนกัศึกษา
ท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม อยา่ง
นอ้ยร้อยละ ๘๕ 

๕. โครงการราตรีอ าลาอนิถวาช่อที ่๒๕ และแลกเปลีย่น
เรียนรู้วฒันธรรม ๒ ภาค 
กจิกรรมหลกั  
๑. การจดัซุม้แสดงความยนิดี 
๒. กิจกรรมอ าลานอ้งพี่อินถวา 
๓. งานเล้ียงอ าลารุ่นพี่และพบปะศิษยเ์ก่า พี่เถาว ์และนอ้ง
เถาว ์
๔. วดีิทศัน์ ๔ ปีของกา้วยา่งสู่เส้นทางสีขาว ภาพความทรง
จ าและความประทบัใจอินถวาช่อท่ี ๒๕ 
๕. การประกวด The popular vote of  Bye-nior 
๖. กิจกรรมสานสัมพนัธ์พี่นอ้งอินถวา 
๗. การแสดงดนตรีและศิลปวฒันธรรมนกัศึกษาชั้นปี ๑-๓
และการแสดงของผูส้ าเร็จการศึกษา 
๘. กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้วฒันธรรม ๒ ภาค 
 

๗-๒๑ มี.ค.๕๓ 
 

นกัศึกษาชั้นปีท่ี ๑-๔ 
จ านวน ๕๒๙ คน อาจารย์
จ  านวน ๓๐ คน ศิษยเ์ก่า 
จ านวน ๑๐๐ คน  
รวมทั้งหมด ๖๕๙ คน/ 
หอประชุม วศม. 
 

เงินงบประมาณ 

๑.ค่าวสัดุอุปกรณ์   
๓๐,๐๐๐ บาท 
๒.ค่าเช่าเคร่ือง
เสียงและเวที 

๕,๐๐๐บาท 

รวม ๓๕,๐๐๐ บาท 
เงินสนับสนุนจาก
คณาจารย์/ กลุ่ม
งานฯ ชมรมศิษย์  
สมาคมศิษย์เก่า
พยาบาลฯและ
นักศึกษา 
๑. ค่าอาหารและ
อาหารวา่งวนัอ าลา
สถาบนั ส าหรับ
อาจารย ์ อาจารยพ์ี่
เล้ียงและแขกผูมี้
เกียรติ ๑๐๐ คน  

สโมสรนกัศึกษา 
นางสาวอรสุดา 
ชุนบุญมา 
นายเรณุวฒัน์ 
โคตรพฒัน์  
(ท่ีปรึกษา) 



๘๖ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบหลกั 

    

ๆ ละ ๕๐ บาท รวม   
๕,๐๐๐ บาท 
๒. ค่าอาหารและ
อาหารวา่งงาน Bye 
nior  ส าหรับ
กลุ่มเป้าหมาย ๘๐ 
โตะ๊ ๆ ละ๑,๐๐๐
บาท รวม ๘๐,๐๐๐
บาท 
๓. ค่าจดัสถานท่ี
และซุม้แสดงความ
ยนิดีจากสโมสร
นกัศึกษา ๓,๐๐๐ 
บาท 
๔. ค่าวงดนตรี 
๕,๐๐๐ บาท 
๕. ๔.ค่าของรางวลั  
๕,๐๐๐ บาท 
๕. ค่าจดัซุม้แสดง 

 



๘๗ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบหลกั 

    

ความยนิดีจาก
ชมรมศิษย ์วศม. 
๑,๕๐๐ บาท 
๖.ค่าจดัซุม้แสดง
ความยนิดีจาก
สมาคมศิษยเ์ก่า
พยาบาล ๒,๐๐๐ 
บาท 
รวมงบกจิกรรม 
๑๐๑,๕๐๐ บาท 

รวมงบทั้งโครงการ
๑๓๖,๕๐๐ บาท 

 

 
 
 
 
 
 
 



๘๘ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบหลกั 

๑.สโมสรและชมรมมี
การใชก้ระบวนการ 
พฒันาคุณภาพในการ
ด าเนินงานอยา่งครบ
กระบวนการ 
๒.ร้อยละของนกัศึกษาท่ี
มีผลการประเมิน
คุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึง
ประสงคข์อ้ ๓,๗,๙      
ในระดบัดีข้ึนไป อยา่ง
นอ้ยร้อยละ ๘๐ 
๓.ร้อยละของ
กลุ่มเป้าหมายพึงพอใจ
ต่อการเขา้ร่วมกิจกรรม
ในระดบัมากข้ึนไป 
อยา่งนอ้ยร้อยละ ๘๐ 
๔. ร้อยละของกลุ่มเป้า 
หมายท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม 
อยา่งนอ้ยร้อยละ ๘๕ 

๖. โครงการวนักตัญญูครอบครัวอบอุ่น 
กจิกรรมหลกั 
๑. จดันิทรรศการวนัครอบครัวไทย  อบอุ่น 
๒. ฟังบรรยายธรรมมะ วนักตญัญู ครอบครัวอบอุ่น 
๓. สรงน ้าพระพุทธรูป 
๔. กิจกรรมรดน ้าด าหวัผูสู้งอาย/ุ 
๕. การละเล่นสืบสานศิลปวฒันธรรม/เล่นกีฬาพื้นบา้น /
การละเล่นพื้นบา้น 

๗ เม.ย.๕๔ ๑. นกัศึกษาพยาบาล
ศาสตร์ชั้นปีท่ี ๑ รุ่นท่ี ๒๙ 
๒. อาจารย ์ขา้ราชการ 
เจา้หนา้ท่ี วศม. จ านวน
๑๐๐ คน 

เงินงบประมาณ 
๑. ค่าวสัดุอุปกรณ์  
๑๐,๐๐๐  บาท 
๒. ค่าตอบแทน
พระวทิยากร 
๑,๒๐๐  บาท 
รวม ๑๑,๒๐๐ บาท 
เงินสนับสนุนจาก
อาจารย์และ
เจ้าหน้าที่ 
๑. ค่าอาหารวา่ง 
(๑๐๐ คน x ๒๕
บาท) รวม ๒,๕๐๐ 
บาท  
รวม  ๒,๕๐๐ บาท 
รวมงบทั้งโครงการ 
๑๓,๗๐๐ บาท 
 
 

สโมสรนกัศึกษา 
นางสาวอรสุดา 
ชุนบุญมา 
นายเรณุวฒัน์ 
โคตรพฒัน์  
(ท่ีปรึกษา) 



๘๙ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบหลกั 

๑.สโมสรและชมรมมี
การใชก้ระบวนการ 
พฒันาคุณภาพในการ
ด าเนินงานอยา่งครบ
กระบวนการ 
๒.ไดค้ณะกรรมการ
สโมสรนกัศึกษาชุดใหม่
ท่ีมาจากการเลือกตั้ง 
๓. จ านวนผูไ้ปใชสิ้ทธิ
เลือกตั้งคณะกรรมการ
สโมสรนกัศึกษาอยา่ง
นอ้ยร้อยละ ๙๕ ของผูมี้
สิทธ์ิเลือกตั้ง 
๔. การเลือกตั้ง
คณะกรรมการสโมสร
นกัศึกษามีความสุจริต 
ยติุธรรม ปราศจากขอ้
ร้องเรียน 
 

๗. โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา 
กจิกรรมหลกัเน้นการส่งเสริมหลกัประชาธิปไตย 
๑. ประชาสัมพนัธ์รับสมคัรพรรคเพื่อรับการเลือกตั้ง 
๒. รณรงคก์ารใชสิ้ทธ์ิเลือกตั้ง 
๓. พรรคท่ีลงสมคัรท าการหาเสียงและแถลงนโยบายการ
ท างานดา้นสโมสรนกัศึกษาพร้อมแนะน าสมาชิกพรรค 
๔. ประสานงานกบัคณะกรรมการการเลือกตั้งจงัหวดั
มหาสารคามในการอนุเคราะห์คูหาเลือกตั้ง 
๕. จดัการเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนกัศึกษาชุดใหม่ 
๖. เสนอรายช่ือคณะกรรมการท่ีไดรั้บการเลือกตั้งคะแนน
สูงสุดหรือไดรั้บการรับรองเสนอต่อรองฯกิจการนกัศึกษา
เพื่อเสนอค าสั่งแต่งตั้งตามล าดบั 
๗. สโมสรนกัศึกษาชุดใหม่รายงานตวัเขา้รับต าแหน่งต่อท่ี
ประชุมในวนัไหวค้รู 

๒  มิ.ย.๕๔ นกัศึกษาปี ๒-๔ จ านวน  
๒๖๑ คน/หอประชุม 
วศม. 

เงินงบประมาณ 
๑.วสัดุอุปกรณ์ 
๕๐๐ บาท 
รวม ๕๐๐บาท 
 
รวมงบประมาณ
ทั้งโครงการ ๕๐๐ 
บาท 

สโมสรนกัศึกษา
ปีการศึกษา 
๒๕๕๓ 
นางจารุณี 
อินทฤทธ์ิ 
(ท่ีปรึกษา) 



๙๐ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบหลกั 

๕. นกัศึกษามี
คุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึง
ประสงคข์อ้ท่ี ๒, ๓ , ๗ 
ในระดบัดีข้ึนไปอยา่ง
นอ้ยร้อยละ  ๘๐ 

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๑ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบหลกั 

๑.สโมสรและชมรมมี
การใชก้ระบวนการ 
พฒันาคุณภาพในการ
ด าเนินงานอยา่งครบ
กระบวนการ 
๒. กิจกรรมการรับนอ้ง
ใหม่เป็นไปอยา่งสร้าง 
สรรคไ์ร้แอลกอฮอล์     
ร้อยละ ๑๐๐ 
๓. ผลการประเมิน
ความสามารถในการ
ปรับตวัของนกัศึกษา
ใหม่ อยูใ่นระดบัดีข้ึนไป 
อยา่งนอ้ยร้อยละ ๘๐ 
๔. ร้อยละของนกัศึกษา
ท่ีมีผลการประเมิน
คุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึง
ประสงคข์อ้ ๒,๓,๖,๗,๙ 
ในระดบัดีข้ึนไป อยา่ง 

๘. โครงการต้นกล้าอนิถวา ปลอดยาเสพติด  ไร้ควนับุหร่ี
และเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 
กจิกรรมหลกั 
๑. กิจกรรมรณรงครั์บนอ้งปลอดยาเสพติด  ปลอดเหลา้ 
๒. กิจกรรมสานสัมพนัธ์พี่นอ้งอินถวา 
๓. เรียนรู้วถีิชีวติและวฒันธรรมองคก์รในร้ัวอินถวา 
๔. รับนอ้งรหสั นอ้งเถาว ์ 
๕. พิธีบายศรีสู่ขวญั 
๖. กิจกรรม รับนอ้งภาคสนามและ Freshy Night ในวนัไหว้
ครู 
๗. รณรงคง์ดเหลา้เขา้พรรษา 
๘. กิจกรรมนอ้งพี่ท  าความดีแก่สังคมดว้ยกิจกรรมจิตอาสา
สานสัมพนัธ์พี่นอ้งอินถวากบัชุมชน 
๙. กิจกรรมการสร้างทกัษะชีวติและการแลกเปล่ียนเรียนรู้
การด าเนินชีวติในร้ัววทิยาลยัสู่การเป็นนกัศึกษาท่ีเป็น     
อตัลกัษณ์ของสถาบนัจากรุ่นพี่ศิษยเ์ก่า (๒ คร้ัง)  

๖-๓๐ มิ.ย.๕๔ นกัศึกษาปี ๑-๔ จ านวน  
๓๖๑ คน  

เงินงบประมาณ 
๑.ค่าวสัดุอุปกรณ์
๒๐,๐๐๐ บาท 
๒.ค่าตอบแทน
วทิยากร ๓ คน 
จ านวน ๓ ชัว่โมง 
ๆ ละ ๑๕๐ บาท 
จ านวน ๒ คร้ัง 
รวม ๒,๗๐๐ บาท 
๓. ค่าอาหาร
นกัศึกษา (๕๐ บาท
x ๑๕๐ คน x ๒
คร้ัง) รวม ๑๕,๐๐๐ 
บาท 
รวมงบกจิกรรม 
๓๗,๗๐๐ บาท 
เงินสนับสนุนจาก
สโมสรนักศึกษา
นักศึกษา กลุ่มงาน 

สโมสรนกัศึกษา 
นายเรณุวฒัน์ 
โคตรพฒัน์ 
(ท่ีปรึกษา)  



๙๒ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบหลกั 

นอ้ยร้อยละ ๘๐ 
๕. ร้อยละของนกัศึกษา
พึงพอใจต่อการเขา้ร่วม
กิจกรรมในระดบัมาก
ข้ึนไป อยา่งนอ้ยร้อยละ 
๘๐ 
๖. ร้อยละของนกัศึกษาท่ี
เขา้ร่วมกิจกรรม อยา่ง
นอ้ยร้อยละ ๘๕ 

   ๑. ค่าพานบายศรี 
และค่าตอบแทน
หมอพราหมณ์ 
 ๑,๕๐๐ บาท 
๒. ค่าอาหาร
นกัศึกษา (๗๐ บาท  
x ๓๖๑ คน) รวม
๒๕,๒๗๐ บาท  
๓. ค่าอาหาร
อาจารย ์(๖๐ คน x 
๑๐๐ บาท) รวม 
๖,๐๐๐ บาท 
๔. ค่าอาหารวา่ง
นกัศึกษา (๓๖๑ 
คน x ๒๕ บาท) 
รวม ๙,๐๒๕ บาท 
รวม ๔๑,๗๙๕บาท 
รวมงบทั้งโครงการ 
๗๙,๔๙๕ บาท 

 



๙๓ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบหลกั 

๑.ร้อยละของนกัศึกษาท่ี
เขา้ร่วมกิจกรรมอยา่ง
นอ้ยร้อยละ ๙๐  
๒.จ านวนอาจารยป์ระจ า 
/ พยาบาลพี่เล้ียงท่ีไดรั้บ
การยกยอ่งเชิดชูเกียรติ
หรือประกาศเกียรติคุณ
หรือรางวลัดีเด่นดา้น
วชิาการ วชิาชีพ บริการ
วชิาการ วจิยั คุณธรรม
จริยธรรม หรือการ
บ าเพญ็ประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม อยา่งนอ้ย ๕ 
คน 
๓.จ านวนศิษยเ์ก่า วศม.
ท่ีไดรั้บการยกยอ่งเชิดชู
เกียรติหรือประกาศ
เกียรติคุณหรือรางวลั
ดีเด่นดา้นวชิาการ  

๙. โครงการสดุดีพระคุณครู 
กจิกรรมงานพธีิไหว้ครู 
๑. กิจกรรมไหวค้รู  และมอบแถบหมวก เขม็ชั้นปีแก่
นกัศึกษาปี ๒,๓,๔ 
๒. กิจกรรมจากใจศิษยสู่์ใจครู 
๓. ประกวดเรียงความ/แต่งบทประพนัธ์ สดุดีพระคุณครู 
ประกวดพานไหวค้รู ๒ ประเภท คือ สวยงาม และความคิด
สร้างสรรค ์อยา่งละ ๑ รางวลั และชมเชย ๒ รางวลั  มอบ
ทุนการศึกษา 
๔. การมอบรางวลัเชิดชูคนดีศรีมหาสารคาม 
   ๔.๑ มอบรางวลัแก่นกัศึกษาท่ีเรียนดี  กิจกรรมดี และ
ความประพฤติดี  เป็นแบบอยา่งท่ีดีดา้นคุณธรรมจริยธรรม 
   ๔.๒ มอบรางวลันกัศึกษาท่ีร่วมท ากิจกรรมจิตอาสา 
   ๔.๓ ประกาศเกียรติคุณศิษยเ์ก่าท่ีไดรั้บรางวลัวชิาการ 
คุณธรรมจริยธรรม  
   ๔.๔ มอบรางวลัอาจารยพ์ยาบาลดีเด่นและรางวลัครูใน
ดวงใจ 
   ๔.๕ มอบเกียรติบตัรแก่คณะกรรมการสโมสรนกัศึกษาปี 
๒๕๕๓ 

๑๖ มิ.ย.๕๔ ๑. นกัศึกษา ชั้นปีท่ี ๑ – ๔ 
จ านวน ๓๒๑ คน 
๒. อาจารยป์ระจ า วศม.  
๖๐ คน 
๓. พยาบาลพี่เล้ียงและ
ศิษยเ์ก่า วศม. ๕๐ คน 

เงินงบประมาณ 
๑. ค่าวสัดุอุปกรณ์
ในพิธีเปิด-ปิด/ค่า
เกียรติบตัรและ
โล่ห์แสดงความ
ยนิดี ๒๑,๐๐๐ บาท 
รวม ๒๑,๐๐๐ บาท 
เงินสนับสนุนจาก
นักศึกษาและกลุ่ม
งาน 
๑. ค่าอาหารวา่ง
อาจารยแ์ละแขกผู้
มีเกียรติ (๒๕ บาท
x ๘๐ คน)  ๒,๐๐๐ 
บาท 
รวมงบทั้งโครงการ  
๒๓,๐๐๐ บาท 

สโมสรนกัศึกษา 
นางจารุณี 
อินทฤทธ์ิ 
(ท่ีปรึกษา) 



๙๔ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบหลกั 

วชิาชีพ บริการวชิาการ 
วจิยั คุณธรรมจริยธรรม
หรือการบ าเพญ็
ประโยชน์ต่อส่วนรวม
อยา่งนอ้ย ๒ คน 
๓. ร้อยละของนกัศึกษา
ท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมมี
ความพึงพอใจในระดบั
มากข้ึนไปอยา่งนอ้ยร้อย
ละ ๘๕ 
๔. ร้อยละของนกัศึกษา
ท่ีมีผลการประเมิน
คุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึง
ประสงคข์อ้ ๒,๓,๖,๗,๙      
ในระดบัดีข้ึนไป อยา่ง
นอ้ยร้อยละ ๘๐ 

   ๔.๖ คณะกรรมการสโมสรนกัศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
รายงานตวัเขา้รับต าแหน่ง 

    

 
 
 



๙๕ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบหลกั 

๑. สโมสรและชมรมมี
การใชก้ระบวนการ 
พฒันาคุณภาพในการ
ด าเนินงานอยา่งครบ
กระบวนการ 
๒. ร้อยละของนกัศึกษา
ท่ีมีผลการประเมิน
คุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึง
ประสงคข์อ้ ๒,๓,๖,๗,๙  
ในระดบัดีข้ึนไป อยา่ง
นอ้ยร้อยละ ๘๐ 
๓. ร้อยละของนกัศึกษา
พึงพอใจต่อการเขา้ร่วม
กิจกรรมในระดบัมาก
ข้ึนไป อยา่งนอ้ยร้อยละ 
๘๐ 
๔. ร้อยละของนกัศึกษา
ท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม อยา่ง
นอ้ยร้อยละ ๘๕ 

๑๐. โครงการสดุดีพระคุณแม่ 
กจิกรรมหลกั 
๑. ประกวดเรียงความ (พระคุณแม่/แม่ของแผน่ดิน) / แต่ง
บทประพนัธ์/ ค าขวญั /ประกวดร้องเพลงเก่ียวกบัพระคุณ
แม่  
๒. จดันิทรรศการเทิดทูนพระคุณแม่  
๓. ส่ือรักทางไปรษณียจ์ากใจลูกถึงแม่  
๔. บรรยายธรรม ในหวัขอ้พระคุณแม่ 
๕. กิจกรรมการบริจาคโลหิต 
๖. กิจกรรมการบ าเพญ็ประโยชน์แก่สังคม 
๗. การมอบรางวลัแม่ดีเด่น-ลูกยอดกตญัญู 
 
 
 
 
 
 

๑๑ ส.ค.๕๔ 
 
 
 
 
 
 
 

นกัศึกษา ชั้นปีท่ี ๑ – ๔ 
จ านวน ๕๓๐ คน/วศม. 
 

เงินงบประมาณ 
๑. ค่าวสัดุอุปกรณ์
๑๕,๐๐๐ บาท 
๒. ค่าตอบแทน
วทิยากร (๖๐๐ 
บาท x ๒ ชัว่โมง) 
๑,๒๐๐ บาท 
รวมงบกจิกรรม 
๑๖,๒๐๐ บาท 
เงินสนับสนุนจาก
อาจารย์ เจ้าหน้าที่ 
๑. ค่าอาหารวา่ง
อาจารยแ์ละแขกผู้
มีเกียรติ  ๓,๐๐๐
บาท 
รวมงบกจิกรรม 
๓,๐๐๐บาท 
รวมงบทั้งโครงการ 
๑๙,๒๐๐ บาท 

สโมสรนกัศึกษา 
นางสาวชนิสรา 
แสนยะบุตร 
นางจารุณี 
อินทฤทธ์ิ 
(ท่ีปรึกษา)  



๙๖ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบหลกั 

๑. ชมรมมีการใช้
กระบวนการพฒันา
คุณภาพในการ
ด าเนินงาน 
๒. ร้อยละของนกัศึกษา
ท่ีมีผลประเมิน
คุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึง
ประสงคข์อ้ ๒,๓,๔,๕, 
๖,๗,๙ ในระดบัดีข้ึนไป
อยา่งนอ้ยร้อยละ ๘๐ 
๓. ร้อยละของนกัศึกษา
มีความพึงพอใจในการ
เขา้ร่วมกิจกรรมระดบั
มากข้ึนไป อยา่งนอ้ย
ร้อยละ ๘๐ 
๔. มีรายงานสรุปผลการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ดา้น
การเตรียมความพร้อม
ในการเรียนการสอบของ 

๑๑. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทางวชิาการ  
กจิกรรมหลกั 
๑. แลกเปล่ียนเรียนรู้ดา้นการเตรียมพร้อมในการเรียนและ
การสอบ 
๒. กิจกรรมพี่สอนนอ้งสู่วชิาชีพการพยาบาล( การฝึกทกัษะ
และการท าหตัถการต่างๆ   ศพัทเ์ทคนิก  การเรียนรู้ดว้ยส่ือ 
E-learning 
๓. ฝึกการคิดวเิคราะห์  สรุปประเด็นสาระ  การสะทอ้นคิด 
และถอดบทเรียนการท ากิจกรรมจากการศึกษาละคร 
ภาพยนตร์  สภาพการณ์จริง 
๔. กิจกรรมแข่งขนัการคิดวิเคราะห์เชิงตวัเลข 
๕. กิจกรรมการส่งเสริมการอ่านและการใชภ้าษาสากล 
๕. การอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสารอยา่งมือ
อาชีพ 
๖. การมีส่วนร่วมในการแลกเปล่ียนเรียนรู้วฒันธรรมกบั
ชาวต่างชาติในกิจกรรมศึกษาดูงาน รับฝึกอบรม
ชาวต่างชาติของวทิยาลยั 
๗. การน าเสนอผลงานการแสดงละครดว้ย
ภาษาต่างประเทศ 

๑ ต.ค.๕๓- 
๓๐ ก.ย.๕๔ 

นกัศึกษาหลกัสูตร
พยาบาลศาสตรบณัฑิต
ชั้นปีท่ี ๑-๔  จ านวน ๓๖๑ 
คน 
 

เงินงบประมาณ 
๑. ค่าวสัดุอุปกรณ์ 
๑๐,๐๐๐ บาท 
๒. ค่าวทิยากร
ชาวต่างชาติ ๒๐ 
ชัว่โมง ๆ ละ ๖๐๐ 
บาท รวม ๑๒,๐๐๐ 
บาท 
๓. ค่าอาหารวา่ง
นกัศึกษา (๒๕ 
บาท x ๒๐ คน x 
๑๐ คร้ัง) รวม  
๕,๐๐๐ บาท 
รวมงบทั้งโครงการ 
๒๗,๐๐๐ บาท 

นายเรณุวฒัน์ 
โคตรพฒัน์ 
อาจารยก์ลุ่ม
กิจการนกัศึกษา 
สโมสรนกัศึกษา
คณะกรรมการ
ชมรมทุกชมรม 
ชมรมวชิาการ 
อาจารยท่ี์ปรึกษา
ชมรม 



๙๗ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบหลกั 

นกัศึกษา 
๔. ร้อยละของนกัศึกษา
ท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม อยา่ง
นอ้ยร้อยละ ๘๕ 

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๘ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบหลกั 

๑. ชมรมมีการใช้
กระบวนการพฒันา
คุณภาพในการ
ด าเนินงานอยา่งครบ 
กระบวนการ 
๒. ร้อยละของนกัศึกษา
ท่ีมีผลประเมิน
คุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึง
ประสงคข์อ้ ๒,๓,๔,๕, 
๖,๗,๙ ในระดบัดีข้ึนไป
อยา่งนอ้ยร้อยละ ๘๐ 
๓. ร้อยละของนกัศึกษา
มีความพึงพอใจในการ
เขา้ร่วมกิจกรรมระดบั
มากข้ึนไป อยา่งนอ้ย
ร้อยละ ๘๐ 
๔. จ านวนแกนน าการ
บริการดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศอยา่งนอ้ยชั้น 

๑๒. โครงการ  IT ส่ือสร้างสรรค์  
กจิกรรมหลกั 
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายโสตทศันูปกรณ์ระดบันกัศึกษา
เพื่อเป็นแกนน าใหบ้ริการดา้นคอมพิวเตอร์  ส่ือ โสตทาง
การศึกษา  
๒. อบรมพฒันา เร่ืองการสืบคน้ทางอิเลคโทรนิกและการ
ส่ือสารทางการศึกษา  การดูแลคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
โสตทศันูปกรณ์ 
๓. อบรมทกัษะการตดัต่อภาพ Mix เสียง  ผลิตส่ือวดีีทศัน์
ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป   การจดัท า Web page ของชมรม   
๔. จดัตั้งแกนน าผลิตส่ือสร้างสรรคด์า้น IT เพื่อน าเสนอ
ผลงานเด่นของสโมสรนกัศึกษาและชมรม   
๕. รับผดิชอบรวบรวมส่งขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรม
นกัศึกษาเพื่อส่งท าฐานขอ้มูลของกลุ่มงานและ Update 
website ของกลุ่มกิจการนกัศึกษา 
 
 
 
 

๑ ต.ค.๕๓- 
๓๐ ก.ย.๕๔ 

นกัศึกษาหลกัสูตร
พยาบาลศาสตรบณัฑิต
ชั้นปีท่ี ๑-๔  จ านวน ๓๖๑ 
คน 
 

เงินงบประมาณ 
๑. ค่าวทิยากร 
๖,๐๐๐ บาท 
๒. ค่าอุปกรณ์ IT 
ในการจดัท า 
website ๒๐,๐๐๐ 
บาท   
๓. อาหารและ
อาหารวา่งส าหรับ
อบรมแกนน า 
(๑๐๐ บาท x ๕๐
คน x ๒คร้ัง)  
รวม ๑๐,๐๐๐ บาท 
รวม ๓๖,๐๐๐ บาท 
 
รวมงบทั้งโครงการ 
๓๖,๐๐๐ บาท 

ชมรมเทคโนโลยี
ฯ 
นางจารุณี 
อินทฤทธ์ิ 
อาจารยท่ี์ปรึกษา
ชมรม  
(ท่ีปรึกษา) 



๙๙ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบหลกั 

ปีละ ๓ คน 
๕. ผลงานหรือ
นวตักรรมสร้างสรรค์
ดา้นเทคโนโลย ีอยา่ง
นอ้ย ๒ ช้ินงาน 
๖. ร้อยละของนกัศึกษาท่ี
เขา้ร่วมกิจกรรม อยา่ง
นอ้ยร้อยละ ๘๕ 

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๐ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบหลกั 

๑. ชมรมมีการใช้
กระบวนการพฒันา
คุณภาพในการ
ด าเนินงานอยา่งครบ 
กระบวนการ 
๒. ร้อยละของนกัศึกษา 
มีค่าดชันีมวลกายอยูใ่น
ระดบัมาตรฐาน อยา่ง
นอ้ยร้อยละ ๗๐ 
๓. ร้อยละของนกัศึกษา
ท่ีมีผลประเมิน
คุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึง
ประสงคข์อ้ 
๑,๒,๓,๔,๖,๗,๙ใน 
ระดบัดีข้ึนไปอยา่งนอ้ย
ร้อยละ ๘๐ 
๔. ร้อยละของนกัศึกษา
มีความพึงพอใจในการ
เขา้ร่วมกิจกรรมระดบั 

๑๓. โครงการบูรณาการการสร้างเสริมสุขภาพของ SNC 
Healthy Club  
   ๑๓.๑ กจิกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ 
            ๑๓.๑.๑ จดัเสียงตามสายเก่ียวกบัการดูแลสุขภาพ  
            ๑๓.๑.๒ กิจกรรมการออกก าลงักาย เล่นกีฬา อยา่ง
นอ้ยสัปดาห์ละ  ๓ วนั คือวนัจนัทร์ วนัองัคารและวนัพุธ 
            ๑๓.๑.๓ กิจกรรมการพฒันาศกัยภาพการเป็นผูน้ า 
เตน้แอโรบิก  ผูน้  ากลุ่มการออกก าลงักายและการเขา้ร่วม
กิจกรรมชมรม  To Be Number One ร่วมกบัส านกังาน
สาธารณสุขจงัหวดัมหาสารคามและโรงพยาบาล
มหาสารคาม 
             ๑๓.๑.๔ รณรงคต่์อตา้นยาเสพติดดว้ยการออกก าลงั
กาย                
   ๑๓.๒ กจิกรรม “ อนิถวาเกมส์  ๒๐๑๑ ” 
             ๑๓.๒.๑ การแข่งขนักีฬาเช่ือมความสัมพนัธ์
ระหวา่งชั้นปี 
             ๑๓.๒.๒ การแข่งขนักีฬาสีภายใน 
             ๑๓.๒.๓ การแข่งขนักีฬาเช่ือมความสัมพนัธ์
ระหวา่งศิษยปั์จจุบนัและศิษยเ์ก่า 

๑ ธ.ค.๕๓ – 
๓๐ ก.ย. ๕๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๑–๕ ส.ค.๕๔  
๑ พ.ย.๕๓- 
๓๐ ก.ย.๕๔ 

๑. นกัศึกษาหลกัสูตร
พยาบาลศาสตรบณัฑิต
ชั้นปีท่ี  ๑-๔ จ านวน ๓๖๑ 
คน 
๒. บุคลากรวทิยาลยั
พยาบาลศรีมหาสารคาม
จ านวน ๙๐ คน  
รวม ๔๕๑ คน 
 
 
 
 
 
๑. นกัศึกษาหลกัสูตร
พยาบาลศาสตรบณัฑิต
ชั้นปีท่ี  ๑-๔ จ านวน 
๓๒๑ คน 
๒. บุคลากรวทิยาลยั
พยาบาลศรีมหาสารคาม 

เงินงบประมาณ 
๑. ค่าวสัดุอุปกรณ์
การแข่งขนักีฬาแต่
ละคณะสีและของ
รางวลั ๖๐,๐๐๐ 
บาท 
๒. ค่าวงดุริยางค ์
๕,๐๐๐ บาท 
๓. ค่าตกแต่งขบวน
วทิยาลยั ๑๐,๐๐๐ 
บาท 
๔. ค่าขบวน
พาเหรดของ ๓ 
คณะสี ๆ ละ
๕,๐๐๐ บาท 
รวม ๑๕,๐๐๐ บาท 
๕. ค่าตอบแทนผู้
ฝึกสอนและซอ้ม
กีฬา (๒๐ ชัว่โมง x  

ชมรมกีฬา 
นายณฐัวฒิุ สุริยะ 
อาจารยท่ี์ปรึกษา
ชมรมกีฬา 
 



๑๐๑ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบหลกั 

มากข้ึนไป อยา่งนอ้ย
ร้อยละ ๘๐ 
๕. ร้อยละของนกัศึกษา
ท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม อยา่ง
นอ้ยร้อยละ ๘๕ 
๖. มีจ  านวนนกักีฬาครบ 
๗ ประเภท 
(บาสเกตบอล /เทเบิล
เทนนิส/ฟุตซอล /
วอลเล่ยบ์อล/ตะกร้อ / 
แบดมินตนั/เปตอง) 

             ๑๓.๒.๔ กิจกรรม Sport  Night 
   ๑๓.๓ กจิกรรมเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพและการ
แข่งขันกฬีาเครือข่าย 
             ๑๓.๓.๑ ประชุมเตรียมความพร้อมในการคดัเลือก
นกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาเครือข่ายฯ 
             ๑๓.๓.๒ การฝึกซอ้มการแข่งขนัและคดัเลือก
ตวัแทนนกักีฬาโดยผูฝึ้กสอนจากภายนอกสถาบนัในกีฬา ๗ 
ประเภท ไดแ้ก่ บาสเกตบอล  / เทเบิลเทนนิส / ฟุตซอล  / 
วอลเล่ยบ์อล / ตะกร้อ / แบดมินตนั / เปตอง 

 จ านวน ๙๐ คน รวม ๔๕๑ 
คน 

๑๕๐ บาท x ๒ คน
x ๗ ประเภท ) รวม  
๔๒,๐๐๐บาท 
๖.ค่าอาหารวา่ง
นกักีฬาขณะ
ฝึกซอ้ม (๕๐ คน x 
๒๕ บาท x ๑๐ 
วนั) รวม ๑๒,๕๐๐ 
บาท 
รวมงบกจิกรรม 
๑๔๔,๕๐๐ บาท 
เงินสนับสนุนจาก
อาจารย์และ
เจ้าหน้าที่ 
๑. ค่าอาหาร 
๑๐,๐๐๐ บาท 
รวม ๑๐,๐๐๐ บาท 
 เงินสนับสนุนจาก
อาจารย์และ 

 



๑๐๒ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบหลกั 

    

นักศึกษา 
๑. ค่าอาหาร
กลางวนั ๓ คณะสี 
ๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท
รวม ๑๕,๐๐๐ บาท 
๒. ค่าอาหารใน
งาน Sport Night 
๓๖๑ คน ๆ ละ ๗๐ 
บาท รวม 
๒๕,๒๗๐ บาท 
รวมงบนอก 
๕๐,๒๗๐ บาท 
 
รวมงบทั้งโครงการ
๑๙๔,๗๗๐ บาท 
 

 

 
 
 



๑๐๓ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบหลกั 

๑. ชมรมมีการใช้
กระบวนการพฒันา
คุณภาพในการ
ด าเนินงานอยา่งครบ
กระบวนการ 
๒. ร้อยละของนกัศึกษา
ท่ีมีผลประเมิน
คุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึง
ประสงคข์อ้ ๒,๓,๔,๕, 
๖,๗ในระดบัดีข้ึนไป 
อยา่งนอ้ยร้อยละ ๘๐ 
๓. ร้อยละของนกัศึกษา
มีความพึงพอใจในการ
เขา้ร่วมกิจกรรมระดบั
มากข้ึนไป อยา่งนอ้ย
ร้อยละ ๘๐ 
๔. มีคณะกรรมการ
หอพกันกัศึกษา และ
ด าเนินการตามแผนท่ี 

๑๔. โครงการอนุรักษ์ชวนชาว วศม.รักษ์โลก 
กจิกรรมหลกั 
   ๑๔.๑ กจิกรรมรักษ์โลก 
            ๑๔.๑.๑ จดัเสียงตามสาย / จดันิทรรศการรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม  ร่วมกนัประหยดัพลงังาน ลดภาวะโลกร้อน 
            ๑๔.๑.๒ รณรงคก์ารประหยดัพลงังาน 
            ๑๔.๑.๓ รณรงคก์ารขบัข่ีรถจกัรยาน 
            ๑๔.๑.๔ ธนาคารขยะรีไซเคิล และแยกขยะอนัตราย 
   ๑๔.๒ กจิกรรมสถานทีพ่กัน่าอยู่/น่าอาศัย 
            ๑๔.๒.๑ ร่วมเป็นคณะกรรมการหอพกัแต่ละชั้น   
            ๑๔.๒.๒ ท าความสะอาดห้องชมรม/สโมสร
นกัศึกษา 
            ๑๔.๒.๓ ตรวจหอพกัทุกเดือนและประกวดหอพกั
น่าอยูโ่ดยใชม้าตรฐานกิจกรรม  ๕ ส.ร่วมกบังานหอพกั/
มอบดาวห้องพกัน่าอยู ่
            ๑๔.๒.๔ กิจกรรม Big  Cleaning Day 
            ๑๔.๒.๕ กิจกรรมเปิดหอพกัส าหรับเยีย่มชมโดย
บุคคลภายนอกหอพกั 

๑ ต.ค.๕๓- 
๓๐ ก.ย. ๕๔ 

นกัศึกษาชั้นปีท่ี ๑-๔ 
จ านวน ๓๖๑ คน / วศม. 

เงินงบประมาณ 
๑. ค่าวสัดุอุปกรณ์ 
สวนสมุนไพรและ
ประกวดหอพกั  
๕๐,๐๐๐ บาท 
๒. ค่าตอบแทน
วทิยากร (๓ ชัว่โมง 
x ๓๐๐ บาท) รวม 
๙๐๐ บาท 
๓. ค่าอาหารวา่ง
นกัศึกษา (๓๖๑คน 
x ๒๕ บาท) รวม  
๙,๐๒๕ บาท 
รวมงบกจิกรรม  
๕๙,๙๒๕ บาท 
 

ชมรมอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม 
นางสาว 
มนทกานต ์อนัสี
แกว้ 
นางปภาพร 
ราชมุลตรี 
อาจารยท่ี์ปรึกษา
ชมรม 
 (ท่ีปรึกษา) 



๑๐๔ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบหลกั 

ก าหนด 
๕.หอ้งพกัในหอพกัผา่น
เกณฑม์าตรฐานความ
สะอาด อยา่งนอ้ยร้อยละ 
๘๐ 
๖. ร้อยละของนกัศึกษาท่ี
เขา้ร่วมกิจกรรม อยา่ง
นอ้ยร้อยละ ๘๕ 
 
 

   ๑๔.๓ กจิกรรมการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น 
            ๑๔.๓.๑ การจดัอบรมพืชสมุนไพร 
            ๑๔.๓.๒ กิจกรรมดูแลส่ิงแวดลอ้มและร่วมในการมี
ส่วนร่วมการบูรณาการภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและการจดัสวน
สมุนไพรร่วมกบักลุ่มงานอ่ืน 
 

  เงินสนับสนุนจาก
สโมสรนักศึกษา
กลุ่มงาน และ
อาจารย์ 
๑. ค่าอาหารวา่ง
นกัศึกษาระหวา่ง
การจดักิจกรรม
ระยะยาว ๕,๐๐๐ 
บาท 
รวมงบนอก 
๕,๐๐๐ บาท 
 
รวมงบทั้งโครงการ 
๖๔,๙๒๕ บาท 

 

 
 
 
 
 



๑๐๕ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบหลกั 

๑. ชมรมมีการใช้
กระบวนการพฒันา
คุณภาพในการ
ด าเนินงานอยา่งครบ
กระบวนการ 
๒. ร้อยละของนกัศึกษา
ท่ีมีผลการประเมิน
คุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึง
ประสงคใ์นระดบัดีข้ึน
ไป ๓,๔,๖,๗,๙อยา่ง
นอ้ยร้อยละ ๘๐ 
๓. ร้อยละของนกัศึกษา
พึงพอใจต่อการเขา้ร่วม
กิจกรรมในระดบัมาก
ข้ึนไป อยา่งนอ้ยร้อยละ 
๘๐ 
๔. จ านวนนกัศึกษาท่ีมี
ความสามารถทางดนตรี
ไทยและดนตรีสากล 

๑๕. โครงการสันทนาการน้องพีว่ศม.ด้วยการสืบสาน
ศิลปวฒันธรรมดนตรีพืน้บ้านและดนตรีสากล 
กจิกรรม 
๑. การบูรณาการการจดักิจกรรมนนัทนาการดว้ยการละเล่น  
การแสดงศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ิน ๔ ภาคและการแสดง
ดนตรีสากลในงานประเพณีของสถาบนัและกิจกรรมใน
ชัว่โมงพฒันานกัศึกษาและกิจกรรมในชัว่โมงการเรียนการ
สอน  การบูรณาการกบัการบริการวชิาการและการท านุ
บ ารุงในเทศกาลงานประเพณีต่างๆของจงัหวดั  
๒. การฝึกซอ้ม เรียนดนตรีสากล ดนตรีพื้นบา้น 
๓. การแลกเปล่ียนเรียนรู้ศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ินและสากล 
๔. การจดัหอ้งชมรมศูนยก์ารเรียนรู้ดา้นศิลปวฒันธรรม
ทอ้งถ่ินและสากล 
๕. การผลิตนวตักรรมดา้นศิลปะการแสดงส่งเสริมสุขภาพ 
๖. การแสดงสืบสานศิลปวฒันธรรมดนตรีพื้นบา้นและ
ดนตรีสากลในการจดักิจกรรมในรายวชิาท่ีมีการจดั
แผนงานโครงการ การบูรณาการกบัการบริการวชิาการ    
๗. การแสดง  นนัทนาการในชัว่โมงกิจการนกัศึกษา 
๘. การแสดงศิลปวฒันธรรมและนนัทนาการในโครงการ/  

๑ ต.ค.๕๓- 
๑๕ก.ย.๕๔ 

นกัศึกษาชั้นปีท่ี ๑-๔ 
จ านวน ๓๖๑ คน/วศม. 

เงินงบประมาณ 
๑. ค่าวทิยากร
ฝึกซอ้มดนตรี
สากล ดนตรีไทย 
และศิลปะพื้นบา้น 
(๑๒,๐๐๐ บาท x 
๒ ประเภท) รวม 
๒๔,๐๐๐บาท 
๒. วสัดุอุปกรณ์ 
    ๒.๑ ค่าเคร่ือง
ดนตรีสากล 
๘๐,๐๐๐ บาท 
   ๒.๒ ค่าเคร่ือง
ดนตรีไทยและชุด
ศิลปวฒันธรรม
ทอ้งถ่ิน (โปงลาง) 
๑๐๐,๐๐๐ บาท 
๓. ค่าอุปกรณ์ศูนย์
การเรียนรู้ ๑๐,๐๐๐ 

ชมรมศิลปะวฒัน 
ธรรมและชมรม
ดนตรีสากล 
อาจารยท่ี์ปรึกษา 
นายดิษฐพล ใจ
ซ่ือ 
อาจารยท่ี์ปรึกษา
ชมรม 



๑๐๖ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบหลกั 

เพิ่มข้ึน จ านวน ๕ คน 
๕. ร้อยละของนกัศึกษา
ท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม อยา่ง
นอ้ยร้อยละ ๘๕ 
๖. จ านวนนวตักรรม
ศิลปะการแสดงท่ี
ส่งเสริมสุขภาพ อยา่ง
นอ้ย ๑ ช้ินงาน 

กิจกรรมภายในวทิยาลยัท่ีจดัโดยสโมสรนกัศึกษาและ
วทิยาลยั และภายนอกสถาบนั 
๙. การร่วมกิจกรรมดา้นสืบสานศิลปวฒันธรรม ดนตรี
พื้นบา้นและดนตรีสากลของวทิยาลยัและจงัหวดั
มหาสารคาม 
 

  บาท 
๔.ค่าอุปกรณ์
แต่งหนา้ ๕,๐๐๐ 
บาท 
๕. ค่าอาหารและ
อาหารวา่งผูเ้ขา้
อบรม ๕,๐๐๐ บาท 
 
รวมงบทั้งโครงการ 
๒๒๔,๐๐๐ บาท 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๗ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบหลกั 

๑.ร้อยละของนกัศึกษา
และบุคลากรเขา้ร่วม
กิจกรรมอยา่งนอ้ยร้อย
ละ ๘๐ 
๒.ร้อยละของนกัศึกษาท่ี
มีผลการประเมิน
คุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึง
ประสงคข์อ้ ๒,๓,๙ ใน
ระดบัดีข้ึนไป อยา่งนอ้ย
ร้อยละ ๘๐ 
๓.ร้อยละของนกัศึกษา
และบุคลากรมีความพึง
พอใจต่อการเขา้ร่วม
กิจกรรมในระดบัมาก
ข้ึนไป อยา่งนอ้ยร้อยละ 
๘๐ 

๑๖. โครงการสืบสานศิลปวฒันธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณไีทย   วนัส าคัญทางสถาบันชาติ  ศาสนา 
พระมหากษัตริย์  และวฒันธรรมองค์กร ( ๒๔ กลุ่ม
กจิกรรม )  
กจิกรรมที ่ ๑ วนัพยาบาลแห่งชาติ 

- จดับอร์ด 
- ร่วมกิจกรรมกบัหน่วยงานสาธารณสุขภายใน

จงัหวดัมหาสารคาม 

 
 
 
๒๑ต.ค.๕๓ 

 
 
 
๑. นกัศึกษาทุกชั้นปี     
๒. อาจารยป์ระจ า วศม.
ทุกคน 

 
 
 
เงินงบประมาณ 
๑. ค่าวสัดุอุปกรณ์ 
๑๕,๐๐๐  บาท 
๒. ค่าถวาย
ภตัตาหารและ
สังฆทาน  ๕,๐๐๐ 
บาท 

นางสาวอรสุดา   
ชุนบุญมา 
สโมสรนกัศึกษา 
อาจารยท่ี์ปรึกษา 
นางศิราณี อ่ิมน ้า
ขาว 
นายเรณุวฒัน์ 
โคตรพฒัน์ 
 

กจิกรรมที ่๒ วนัปิยมหาราชและ กิจกรรม ๑๐๐  ปี  แห่งการ
สวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้  

๒๓ต.ค.๕๓ กลุ่มกิจกรรม อาจารย ์
เจา้หนา้ท่ี และนกัศึกษา 

ค่าวสัดุอุปกรณ์  
๗,๕๐๐  บาท 

กจิกรรมที ่ ๓ วนัลอยกระทง ๒๑ พ.ย. ๕๓ งบประมาณใน
โครงการของ
สโมสรนกัศึกษา 

กจิกรรมที ่ ๔ วนัพอ่แห่งชาติ (กิจกรรมถวายพระพรชยั
มงคล กล่าวค าอาเศียรวาทพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 
และถวายเคร่ืองราชสักการะ) 

๕ ธ.ค.๕๓ ค่าวสัดุอุปกรณ์  
๑,๕๐๐  บาท 

กจิกรรมที ่ ๕: วนัรัฐธรรมนูญ ๑๐ธ.ค.๕๓ - 



๑๐๘ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบหลกั 

 

กจิกรรมที ่ ๖ 
   - วนัสถาปนาวทิยาลยัพยาบาลศรีมหาสารคาม  

๒๓-๒๔ธ.ค.
๕๓ 

บุคลากร วศม. และ
นกัศึกษาทุกคน 

- 
นางสาวอรสุดา   
ชุนบุญมา 
สโมสรนกัศึกษา 
อาจารยท่ี์ปรึกษา 
นางศิราณี อ่ิมน ้า
ขาว 
นายเรณุวฒัน์ 
โคตรพฒัน์ 
 

กจิกรรมที ่๗: พิธีบ าเพญ็กุศลถวายพระราชกุศล แด่สมเด็จ
พระเจา้พี่นางเธอ เจา้ฟ้ากลัยานิวฒันา กรมหลวงนราธิวาส 
ราชนครินทรา 

๒ ม.ค. ๕๔ อาจารย ์ขา้ราชการ 
เจา้หนา้ท่ี และนกัศึกษา
กลุ่มกิจกรรม 

ค่าวสัดุอุปกรณ์  
๑,๐๐๐  บาท 

 กจิกรรมที ่ ๘ พิธีถวายราชสกัการะเน่ืองในวนัคลา้ยวนั
สวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
 

๒๕ ม.ค. ๕๔ ค่าวสัดุอุปกรณ์  
๑,๐๐๐  บาท 

กจิกรรมที ่ ๙ บุญเบิกฟ้าและงานกาชาด ม.ค.-ก.พ. ๕๔ ค่าวสัดุอุปกรณ์  
๕,๐๐๐  บาท 

กจิกรรมที ่ ๑๐ วนัมาฆบูชา ๑๘ ก.พ.๕๔ ค่าวสัดุอุปกรณ์  
๓๕๐  บาท 

กจิกรรมที ่ ๑๑ วนัจกัรี  ๖ เม.ย.๕๔ ค่าวสัดุอุปกรณ์  
๑,๐๐๐  บาท 

กจิกรรมที ่ ๑๒ วนัฉตัรมงคล ๕-พ.ค.๕๔ - 

กจิกรรมที ่ ๑๓ วนัวสิาขบูชา  ๑๗พ.ค.๕๔ ค่าวสัดุอุปกรณ์  
๒๐๐  บาท 

กจิกรรมที ่ ๑๔ วนัอาสาฬหบูชา ๑๕ ก.ค.๕๔ - 
 



๑๐๙ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบหลกั 

 

กจิกรรมที ่ ๑๕ วนัเขา้พรรษา  ๑๖ก.ค.๕๔ อาจารย ์ขา้ราชการ 
เจา้หนา้ท่ี และนกัศึกษา
กลุ่มกิจกรรม 

ค่าวสัดุอุปกรณ์  
๕,๐๐๐  บาท 

นางสาวอรสุดา   
ชุนบุญมา 
สโมสรนกัศึกษา 
อาจารยท่ี์ปรึกษา 
นางศิราณี อ่ิมน ้า
ขาว 
นายเรณุวฒัน์ 
โคตรพฒัน์ 
 

กจิกรรมที ่ ๑๖ วนัแม่แห่งชาติ ๑๒ส.ค.๕๔ ค่าวสัดุอุปกรณ์  
๕๐๐  บาท 

กจิกรรมที ่ ๑๗ บวงสรวงอนุสาวรีย ์ทา้วกวด ๒๐ส.ค.๕๔ ค่าวสัดุอุปกรณ์  
๑,๐๐๐  บาท 

กจิกรรมที ่ ๑๘วนัมหิดล ๒๔ก.ย.๕๔ ค่าวสัดุอุปกรณ์  
๑,๐๐๐  บาท 

กจิกรรมที ่ ๑๙ ทอดกฐิน   ๑ พ.ย. ๕๓ -
๓๐ ก.ย.๕๔ 

ค่าวสัดุอุปกรณ์  
๓,๐๐๐  บาท 

กจิกรรมที ่ ๒๐ ทอดผา้ป่า ๑ ต.ค. ๕๓ - 
๓๐ ก.ย. ๕๔ 

ค่าวสัดุอุปกรณ์  
๓,๐๐๐  บาท 

กจิกรรมที ่ ๒๒ กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม ร่วมกบั
จงัหวดัมหาสารคาม 

๑ ต.ค. ๕๓ - 
๓๐ ก.ย. ๕๔ 

ค่าวสัดุอุปกรณ์  
๑๐,๐๐๐  บาท 

กจิกรรมที ่๒๓ วนัสงกรานต ์ ๑๓ เม.ย. ๕๔ ค่าวสัดุอุปกรณ์  
๕,๐๐๐  บาท 

กจิกรรมที ่๒๔ เตรียมความพร้อมการเป็นเจา้ภาพวนั
พยาบาลแห่งชาติ 
   - ประชุมเตรียมความพร้อม 

ส.ค.-ก.ย. ๕๔ ค่าวสัดุอุปกรณ์  
๑๐,๐๐๐  บาท 
 



๑๑๐ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบหลกั 

    - แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
   - การจดับอร์ดนิทรรศการ 
   - การบูรณาการการจดับริการวชิาการ  อบรม/ประชุม
วชิาการส าหรับพยาบาลและนกัศึกษา 

  รวมงบทั้งโครงการ 
๘๙,๕๕๐ บาท 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๑ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบหลกั 

๑.ร้อยละของนกัศึกษาท่ี
มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
ต่อคุณภาพการจดับริการ
ดา้นสุขภาพตั้งแต่ระดบั
มากข้ึนไปอยา่งนอ้ยร้อย
ละ ๘๐ 
๒. ระดบัความส าเร็จ
ของการด าเนินงาน
กิจกรรม/โครงการตามท่ี
แผนก าหนด 
 

๑๗. กจิกรรมสวสัดิการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพนัธ์ 
กจิกรรมที ่๑ บริการด้านสุขภาพ  
๑. การส่งเสริมสุขภาพ 
   ๑.๑ ตรวจสุขภาพประจ าปีของนกัศึกษาชั้นปีท่ี ๒, ๓, ๔   
   ๑.๒ ใหค้  าแนะน าดา้นสุขภาพแก่นกัศึกษา 
   ๑.๓ ติดตามเยีย่มนกัศึกษาท่ีมีอาการเจบ็ป่วยหรือท่ีมีภาวะ
เส่ียงต่อการเจบ็ป่วย 
   ๑.๔ จดัเวรสุขภาพ 
   ๑.๕ ร่วมกบัชมรมกีฬาจดักิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
๒.จดัท าประกนัอุบติัเหตุ 
๓.ส ารวจและขอใชสิ้ทธิการรักษาพยาบาล 
๔. ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารดา้นสุขภาพ 
   ๔.๑ ผา่นทางเวปไซด์ 
   ๔.๒ จุลสารกลุ่มกิจการนกัศึกษา 
   ๔.๓ บอร์ดสุขภาพ 
๕. จดัซ้ือ ยา เวชภณัฑ ์และอุปกรณ์การบริการดา้นสุขภาพ 
๖. จดัหอ้งสุขภาพและหอ้งแยกส าหรับนกัศึกษาป่วย 
๗. จดัท าฐานขอ้มูลสุขภาพนกัศึกษา 
๘. บูรณาการกิจกรรมดา้นสุขภาพกบังานวชิาการ 

 
 
มิ.ย. – ก.ค. ๕๔ 
 
ต.ค. ๕๓- ก.ย. 
๕๔ 
 
 
๑-๓๐ มิ.ย. ๕๔ 
๑-๑๕ มิ.ย. ๕๔ 
ต.ค. ๕๓- ก.ย. 
๕๔ 
ทุก ๓ เดือน 
 
พ.ย.-ธ.ค. ๕๓  
ต.ค.-ธ.ค. ๕๓ 
มิ.ย.-ก.ย. ๕๔ 
ทุก ๖ เดือน 

 
 
นกัศึกษาชั้นปีท่ี ๒-๔ 
จ านวน ๒๖๒ คน 
นกัศึกษาทุกชั้นปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบ 

 
 
เงินงบประมาณ 
๑. ยา เวชภณัฑ ์
๒๐,๐๐๐ บาท 
๒. วสัดุ/ส่ือ
ประชาสัมพนัธ์
๓,๐๐๐ บาท 
๓. อาหารวา่ง
ส าหรับทีมตรวจ
สุขภาพจาก
โรงพยาบาล
มหาสารคาม ๕๐๐ 
บาท 
รวมงบกจิกรรม 
๒๓,๕๐๐ บาท 
เงินสนับสนุนจาก
นักศึกษา 
๑. ค่าตรวจสุขภาพ 

 
 
นางสาว          
มนทกานต ์   
อนัสีแกว้ 
นางสาวรัตนา
ภรณ์   โพธ์ิพรม 
ผู้รับผดิชอบร่วม 
นางปภาภร  
ราชมุลตรี 
อาจารยท่ี์ปรึกษา
ชมรมกีฬา 



๑๑๒ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบหลกั 

 ๙. ประเมินผลการด าเนินงาน   ๖๕,๕๐๐ บาท 
๒. ค่าประกนั
อุบติัเหตุ ๗๒,๔๐๐ 
บาท 
รวม ๑๓๗,๙๐๐ 
บาท 
เงินสนับสนุนจาก
กลุ่มงาน 
๑. ติดตามเยีย่ม
นกัศึกษาป่วย 
๔,๘๐๐ บาท 
รวม ๔,๘๐๐ บาท 
รวมงบกจิกรรมที ่
๑ จ านวน 
๑๖๖,๒๐๐ บาท 

 

 
 
 
 



๑๑๓ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบหลกั 

๑.ร้อยละของนกัศึกษาท่ี
มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
ต่อคุณภาพการจดับริการ
ดา้นการใหค้  าปรึกษา
และแนะแนวการใชชี้วิต 
ตั้งแต่ระดบัมากข้ึนไป
อยา่งนอ้ยร้อยละ ๘๐ 
๒. ระดบัความส าเร็จ
ของการด าเนินงาน
กิจกรรม/โครงการตามท่ี
แผนก าหนด 

กจิกรรมที ่๒ บริการด้านการให้ค าปรึกษาและแนะแนวการ
ใช้ชีวติ 
๑. จดัอาจารยท่ี์ปรึกษาดา้นการใหค้  าปรึกษาทางวชิาการ
และแนะแนวการใชชี้วิตใหแ้ก่นกัศึกษา 
๒. จดัหาแหล่งขอ้มูลและเผยแพร่ขอ้มูลดา้นการให้
ค  าปรึกษา 
๓. ด าเนินการประสานความร่วมมือแบบบูรณาการกบั
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นจิตวทิยาเพื่อเป็นผูใ้หค้  าปรึกษาดา้นต่างๆ
เก่ียวกบัการใชชี้วติและการดูแลทางดา้นสุขภาพจิต 
๔. ปรับปรุงหอ้งคลายเครียด 
๕. ใหบ้ริการหอ้งคลายเครียด 
๖. จดัท าฐานขอ้มูลงานอาจารยท่ี์ปรึกษาและแนะแนวการ
ใชชี้วติ 
๗. จดัท าคู่มืออาจารยท่ี์ปรึกษาและแนะแนวการใชชี้วิต 
๘. จดับอร์ดแนวทางการเตรียมความพร้อมในการฝึก
ภาคปฏิบติั 
๙. แนะแนวการศึกษาพยาบาลส าหรับนกัเรียนมธัยมศึกษา
ตอนปลาย 
๑๐. จดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ดา้นการดูแลนกัศึกษา 

 
 
มิ.ย. ๕๔ 
 
ต.ค.๕๓ - ก.ย. 
๕๔ 
ต.ค. –ธ.ค. ๕๓ 
 
 
ก.พ.-พ.ค.๕๔ 
ม.ค. –ก.ย. ๕๔ 
ต.ค. ๕๓ – ก.ย. 
๕๔ 
เม.ย. –พ.ค. ๕๔ 
ต.ค. ๕๓  
 
พ.ย.๕๓ –มี.ค. 
๕๔ 
ม.ค.–ก.พ. ๕๔ 

 
 
นกัศึกษาชั้นปีท่ี ๑-๔ 
จ านวน ๓๖๑ คน 
 
 
นกัศึกษาชั้นปีท่ี ๑ และ
อาจารย ์
 
 
 
 
 
 
 
 
นกัเรียนในเขตจงัหวดัท่ี
รับนกัศึกษา 
อาจารยป์ระจ า วศม.  

 
 
เงินงบประมาณ 
๑. วสัดุอุปกรณ์ใน
การจดักิจกรรม
ดงัน้ี 
   ๑.๑ จดัท าแฟ้ม
อาจารยท่ี์ปรึกษา 
๓,๕๐๐ บาท 
   ๑.๒ ปรับปรุง
หอ้งคลายเครียด 
๑๐,๐๐๐ บาท 
   ๑.๓ จดัท าคู่มือ
อาจารยท่ี์ปรึกษา 
๓,๕๐๐ บาท 
   ๑.๔ การจดั
บอร์ด ๓,๐๐๐ บาท 
   ๑.๕ การแนะ
แนวการศึกษา  

 
 
นางสาวพนิดา  
โยวะผยุ 
ผู้รับผดิชอบร่วม 
อาจารยท่ี์ปรึกษา
และผูเ้ช่ียวชาญ
ดา้นจิตวทิยา 
 



๑๑๔ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบหลกั 

  
 
๑๑. ประเมินความพึงพอใจของการบริการ 
๑๒. ประเมินผลการด าเนินงาน 

 
 
มี.ค.-พ.ค. ๕๔ 
ทุก ๖ เดือน 

และพยาบาลพี่เล้ียงจาก
แหล่งฝึก 
อาจารยท่ี์รับผดิชอบ 

๕,๐๐๐ บาท 
   ๑.๕ การ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
๕,๐๐๐ บาท 
รวมงบกจิกรรมที ่
๒ จ านวน ๓๐,๐๐๐ 
บาท 

 

๑.ร้อยละของนกัศึกษาท่ี
มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
ต่อคุณภาพการจดับริการ
ดา้นหอพกัตั้งแต่ระดบั
มากข้ึนไปอยา่งนอ้ยร้อย
ละ ๘๐ 
๒. ระดบัความส าเร็จ
ของการด าเนินงาน
กิจกรรม/โครงการตามท่ี
แผนก าหนด 

กจิกรรมที ่๓ บริการด้านหอพกั 
๑. จดัท าหอพกัให้เป็นหอพกัน่าอยูโ่ดยใชกิ้จกรรม  
๕ ส. 
๒. ส ารวจและส่งซ่อมวสัดุอุปกรณ์ภายในห้องพกัท่ีช ารุด 
๓. จดัเตรียมห้องพกัและเคร่ืองนอนส าหรับนกัศึกษาใหม่ 
๔. ร่วมกบัสโมสรนกัศึกษาในการจดักิจกรรมหอพกั 
น่าอยู ่
๕. ตรวจสอบพฤติกรรมของผูพ้กัอาศยัใหป้ฏิบติัตาม
ระเบียบของวทิยาลยั 
๖. จดัท าคู่มือหอพกั 
๗. จดัท าฐานขอ้มูลหอพกั 
๘. ประชุมเสวนาแกนน าหอพกั เดือนละ ๑ คร้ัง  

 
ต.ค. ๕๓ – ก.ย. 
๕๔ 
 
 
เม.ย.-พ.ค. ๕๔ 
 
ต.ค.๕๓ -มี.ค. 
๕๔ 
 
 
พ.ย. ๕๓ 

 
นกัศึกษาชั้นปีท่ี ๑-๔ ทุก
คน 
 
 
 
 

 
เงินงบประมาณ 
๑. วสัดุอุปกรณ์ใน
การจดักิจกรรม ๕ 
ส. จ านวน ๑๐,๐๐๐ 
บาท 
๒. ค่าสมุด
ประจ าตวันกัศึกษา 
๑๐,๐๐๐ บาท 
๓. วสัดุอุปกรณ์อ่ืน 
ๆ  ๕,๐๐๐ บาท 
 

นางปภาภร   ราช
มูลตรี 
ผู้รับผดิชอบร่วม 
นางสาวสัมฤทธ์ิ    
ขวญัโพน 
คณะกรรมการ
หอพกั 
ชมรมอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม 
อาจารย์ทีป่รึกษา 
นางสาวนุชนาถ 
บุญมาศ 



๑๑๕ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบหลกั 

 

๙. จดัท าสมุดประจ าตวันกัศึกษา 
 
๑๐. ประเมินความพึงพอใจของการบริการหอพกั 
 
๑๑. ประเมินผลการด าเนินงาน 

ต.ค. ๕๓-ก.ย. 
๕๔ 
ทุกภาค
การศึกษา 

 รวมงบกจิกรรมที ่
๓ จ านวน 
๒๕,๐๐๐ บาท 

อาจารยท่ี์ปรึกษา
ชมรมอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม 

๑.ร้อยละของนกัศึกษาท่ี
มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
ต่อคุณภาพการจดับริการ
ดา้นงานวินยันกัศึกษา
ตั้งแต่ระดบัมากข้ึนไป
อยา่งนอ้ยร้อยละ ๘๐ 
๒. ระดบัความส าเร็จ
ของการด าเนินงาน
กิจกรรม/โครงการตามท่ี
แผนก าหนด 
๓. ร้อยละของนกัศึกษา
ท่ีกระท าผดิกฎระเบียบ
ระดบั ๑ ของวทิยาลยั
ลดลงจากเดิมร้อยละ ๑๐  

กจิกรรมที ่๔  บริการด้านวนัิยนักศึกษา 
๑. กจิกรรมพฒันาคุณธรรมจริยธรรม 
   ๑.๑ ส่งเสริมและพฒันาคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณ 
        ๑.๑.๑ จดักิจกรรมไหวพ้ระสวดมนตทุ์กวนัพุธ อาทิตย์
และวนัพระ 
       ๑.๑.๒ น าเสนอสาระเชิงจริยธรรมในวนัสวดมนตทุ์ก
วนัโดยเนน้การมีส่วนร่วมของอาจารยแ์ละนกัศึกษาชมรม ฯ 
       ๑.๑.๓ เสวนาพฤติกรรมท่ีพึงประสงค ์ ในชัว่โมง
กิจการนกัศึกษาและวนัสวดมนต ์ 
       ๑.๑.๔ จดับอร์ดน าเสนอผลความดีนกัศึกษาและ    

 
ต.ค.๕๓-ก.ย. 
๕๔ 
 
 
 
 
 
พ.ค.- มิ.ย. ๕๔ 
 
ต.ค. ๕๓ –   

 
นกัศึกษาชั้นปีท่ี ๑-๔ ทุก
คน 
 
 

 
เงินงบประมาณ 
วสัดุอุปกรณ์ 
๑. ค่าดอกไม ้ธูป
เทียนไหวพ้ระ 
๑,๐๐๐ บาท 
๒. ค่าวสัดุอุปกรณ์
ในการจดักิจกรรม
ดงัน้ี 
   ๒.๑ คู่มืองาน
วนิยั ๕,๐๐๐ บาท  
     ๒.๒ จุลสาร 
๕,๐๐๐ บาท 
   ๒.๓ ป้ายการ 

 
นางสาวสัมฤทธ์ิ   
ขวญัโพน 
นางสาววรันณ์ธร 
โพธารินทร์ 
ผู้รับผดิชอบร่วม 
อาจารยท่ี์ปรึกษา
ชมรมจริยธรรม 
อาจารย์ทีป่รึกษา 
นางศิราณี  อ่ิมน ้า
ขาว 



๑๑๖ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบหลกั 

และความผดิระดบั ๒ 
และ ๓ ลดลงร้อยละ ๕ 

ประชาสัมพนัธ์ข่าวสาร ณ บอร์ดหนา้ห้องสมุด   
       ๑.๑๕ จดัท าป้ายไวนิลการแต่งกายนกัศึกษาจ านวน ๕ 
ชุด 
       ๑.๑.๖ สนบัสนุนกิจกรรมจิตอาสา เดือนละ ๑ คร้ัง   
       ๑.๑.๗ สนบัสนุนการปฏิบติัตามวนิยัและการส่งเสริม
พฤติกรรมดา้นคุณธรรมจริยธรรมตามท่ีสถาบนัก าหนด
ไดแ้ก่ 
                  ๑.๑.๗.๑ การเขา้แถวเคารพธงชาติ และสวดมนต ์
                  ๑.๑.๗.๒ การเขา้ออกวทิยาลยั 
                  ๑.๑.๗.๓ การใชร้ถจกัรยานยนต์ 
       โดยการตรวจสอบและบนัทึกพฤติกรรม/พิจารณา
ตดัสิน 
       ๑.๑.๘ จดัท าจุลสารกลุ่มกิจการนกัศึกษารายเดือน  
 
   ๑.๒ พฒันาฐานขอ้มูลดา้นวนิยันกัศึกษา 
       ๑.๒.๑ ลงบนัทึกขอ้มูลทุกสัปดาห์ สถิติพฤติกรรมดี/ไม่
พึงประสงค-์จดัท าเกณฑ ์หรือ มาตรฐานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัพฤติกรรม 
   ๑.๓ พฒันารูปแบบการดูแลนกัศึกษาใหป้ระพฤติปฏิบติั 

ก.ย. ๕๔ 
มี.ค.-มิ.ย. ๕๔ 
 
พ.ย.-ธ.ค.๕๓ 
ต.ค. ๕๓ –  
ก.ย. ๕๔ 
 
 
 
 
 
 
ต.ค. ๕๓-ก.ย. 
๕๔ 
ต.ค. ๕๓ –  
ก.ย. ๕๔ 
 

 แต่งกายนกัศึกษา 
๑๔,๐๐๐ บาท 
๓. ค่าตอบแทน
วทิยากร ๙๐๐ บาท 
๔. ค่าอาหารและ
อาหารวา่ง
นกัศึกษา (๓๖๑ 
คน x ๒๕ บาท)
รวม ๙,๐๒๕ บาท 
 
รวมงบกจิกรรมที ่
๔ จ านวน 
๓๔,๙๒๕ บาท 

นางสาวนุชนาถ  
บุญมาศ 
 



๑๑๗ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบหลกั 

 ตามระเบียบวนิยับนพื้นฐานของความเอ้ืออาทร 
       ๑.๓.๑ จดัรูปแบบการดูแลโดยนกัศึกษาเพื่อนกัศึกษา 
       ๑.๓.๒ จดัท าคู่มืองานวินยั/แนวทางปฏิบติั 
   ๑.๔ ประเมินผลการด าเนินงาน 

 
ม.ค.-ก.พ.๕๔ 
ม.ค.๕๔ 
ทุก ๖ เดือน 

   

๑.ร้อยละของนกัศึกษาท่ี
มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
ต่อคุณภาพการจดับริการ
ดา้นทุนการศึกษาตั้งแต่
ระดบัมากข้ึนไปอยา่ง
นอ้ยร้อยละ ๘๐ 
๒. ระดบัความส าเร็จ
ของการด าเนินงาน
กิจกรรม/โครงการตามท่ี
แผนก าหนด 

กจิกรรมที ่๕  บริการด้านทุนการศึกษา 
๑. จดัหาทุนการศึกษาใหแ้ก่นกัศึกษา   
๒. ประชาสัมพนัธ์แหล่งทุน 
๓. ใหบ้ริการทุนการศึกษาตามแนวทาง/ระยะเวลาท่ีเจา้ของ
ทุนก าหนด 
๔. จดัท าฐานขอ้มูลดา้นทุนการศึกษา 
๕. น านกัศึกษาเขา้รับทุนการศึกษาตามแหล่งทุน 
๖. จดักิจกรรมส านึกในคุณผูม้อบทุนการศึกษา โดย
นกัศึกษาในรูปแบบการบ าเพญ็ประโยชน์/การปฏิบติัตน
เป็นแบบอยา่ง 
๗. ส่งเสริมการด าเนินกิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัระบบ
เจา้ของทุน ไดแ้ก่ ทุน กยศ. และ ทุนใหเ้ปล่าประจ าปี 
๘. ประเมินผลการด าเนินงาน  
  

 
มิ.ย.-ก.ค.๕๔ 
 
ต.ค. ๕๓-ก.ค.
๕๔ 
ต.ค.-ธ.ค.๕๓ 
ต.ค.๕๓ 
ก.ค.-ก.ย.๕๔ 
 
 
ก.ค.-ก.ย.๕๔ 
 
ส.ค.๕๔ 

 
นกัศึกษาชั้นปีท่ี ๑-๔ ทุก
คน 
 

 
๑. วสัดุส านกังาน 
๑๙,๐๐๐ บาท 
 
รวมงบกจิกรรมที ่
๕ จ านวน ๑๙,๐๐๐ 
บาท 

 
นางพชัรี      
ภาระโข 
นางสาวนุชนาถ    
บุญมาศ 
ผู้รับผดิชอบร่วม 
นางสาวอรสุดา 
 ชุนบุญมา 

 



๑๑๘ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบหลกั 

๑. ร้อยละของนกัศึกษาท่ี
มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
ต่อคุณภาพการจดับริการ
ดา้นศิษยเ์ก่าสัมพนัธ์
ตั้งแต่ระดบัมากข้ึนไป
อยา่งนอ้ยร้อยละ ๘๐ 
๒. ระดบัความส าเร็จ
ของการด าเนินงาน
กิจกรรม/โครงการตามท่ี
แผนก าหนด 

กจิกรรมที ่๖ บริการด้านศิษย์เก่าสัมพนัธ์ 
๑. จดัท าฐานขอ้มูลศิษยเ์ก่า 
๒. รวบรวมผลงานศิษยเ์ก่าและศิษยปั์จจุบนัท่ีไดรั้บรางวลั
หรือประกาศเกียรติคุณยกยอ่งในดา้นต่าง ๆ 
๓. เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารความเคล่ือนไหวทั้งในและนอก
สถาบนัแก่ศิษยเ์ก่าและศิษยปั์จจุบนั 
๔. จดัท าช่องทางส่ือสารระหวา่งศิษยเ์ก่าและศิษยปั์จจุบนั
ใหมี้การแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ดา้นต่าง ๆ ผา่นทาง
กระดานข่าวของวทิยาลยั 
๕. จดับริการวชิาการร่วมกบังานบริการวชิาการใหศิ้ษยเ์ก่า 
๖. จดัท าศูนยป์ระสานงานศิษยเ์ก่า (ปรับปรุงศาลารับรองให้
เป็นศูนยป์ระสาน ฯ และภูมิทศัน์ภายในศาลารับรอง) 
๗. ร่วมกบังานบริการวชิาการและชมรมศิษย ์วศม.จดัท า
ผา้ป่าครบรอบวนัสถาปนาวทิยาลยั 
๘. จดัท าการประเมินความพึงพอใจของศิษยต่์อการไดรั้บ
ขอ้มูลข่าวสารจากวทิยาลยัผา่นเวบไซดข์องวทิยาลยั 
๙. ประเมินผลการด าเนินงาน โดย 
   ๙.๑ ถอดบทเรียนจากการด าเนินงานของแต่ละกิจกรรม 
   ๙.๒ น าผลการประเมินไปวางแผนพฒันาคร้ังต่อไป 

 
ต.ค. ๕๓ – ก.ย. 
๕๔ 
 
 
 
 
 
 
ธ.ค. ๕๓ 
ต.ค. – พ.ย. ๕๓ 
 
๒๒-๒๔ ธ.ค. 
๕๓ 
ทุก ๖ เดือน 
 
ทุก ๖ เดือน 

 
๑. นกัศึกษาชั้นปีท่ี ๑-๔ 
ทุกคน 
๒. ศิษยเ์ก่า วศม. ทุกคน 

 
เงินงบประมาณ 
๑. วสัดุอุปกรณ์ใน
การปรับปรุงศาลา
รับรอง ๑๐๐,๐๐๐ 
บาท 
๒. ค่าโปรแกรม
ประเมินความพึง
พอใจ ๑๐,๐๐๐ 
บาท 
 
รวมงบกจิกรรมที ่
๖ จ านวน  
๑๑๐,๐๐๐ บาท 

 
นายเศวนา   
ครุนนัท ์ 
นางสาวนุชนาถ   
บุญมาศ 
สโมสรนกัศึกษา 



๑๑๙ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบหลกั 

๑. มีระบบและกลไกการ
ผลิตผลงานวจิยั ผลงาน
วชิาการ และงาน
สร้างสรรค ์
๒. มีระบบและกลไก
พฒันาทรัพยากรบุคคล
ดา้นการวิจยั 
๓. มีการจดัท าระบบการ
บริหารงานวจิยั และงาน
สร้างสรรค ์เพื่อใหบ้รรลุ
เป้าหมาย 
๔. มีการจดัสรร
ทรัพยากรการเงิน 
ทรัพยากรบุคคล แหล่ง
คน้ควา้ เพื่อสนบัสนุน 
งานวจิยั และงาน
สร้างสรรค ์
๕. มีระบบและกลไก
การเบิกจ่ายเงิน  

๑๘. โครงการพฒันาระบบและกลไกการผลติผลงานวชิาการ
และงานสร้างสรรค์    
กจิกรรมที ่๑  การพฒันาระบบและกลไกการผลิต
ผลงานวจิยั ผลงานวชิาการ และงานสร้างสรรค์ 
  ๑.ประชุมก าหนดนโยบาย ทิศทางการท าวจิยั และผลงาน
วชิาการและงานสร้างสรรค์ 
 ๒.แต่งตั้งและประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
 ๓.พฒันาคู่มือด าเนินงานวิจยั และผลงานวชิาการและจดัท า 
work flow 
๔.มีการพฒันาทรัพยากรบุคคลดา้นการวจิยั โดยใหค้วามรู้
เร่ืองจรรยาบรรณนกัวจิยั จริยธรรมการวิจยัในมนุษย์ 
๕.มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุม้ครองสิทธ์ิของ
งานวจิยัหรืองานสร้างสรรคท่ี์น าไปใชป้ระโยชน์ 
๖.มีการก าหนดมาตรฐานการสนบัสนุนการวจิยั ผลงาน
วชิาการ  และงานสร้างสรรค์ 
๗. ก าหนดระบบสร้างขวญัและก าลงัใจ และยกยอ่งนกัวจิยั
ท่ีมีผลงานวจิยัและงานสร้างสรรคดี์เด่น รวมทั้งการจ่ายค่า
ตีพิมพก์รณีวารสารเรียกเก็บเงิน 
๘.มีระบบและกลไกเพื่อสร้างงานวจิยัหรืองานสร้างสรรค์ 

 
 
 
๑ ต.ค. ๕๓ –  
๓o ก.ย. ๕๔ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
๑. อาจารยป์ระจ า ๕๕ คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
เงินงบประมาณ 
๑. ค่าจดัท าคู่มือ
การวจิยั ๖๐ เล่มๆ
ละ ๑๕๐ บาท รวม 
๙,๐๐๐ บาท 
๒. ค่าอาหาร
กลางวนัและ
อาหารวา่ง ๕๕ คน 
ๆ ละ ๒๐๐ บาท 
รวม ๑๑,๐๐๐ บาท  
รวมงบกจิกรรม 
๒๐,๐๐๐ บาท  

 
 
 
นางสาว 
ประภสัสร วงษ์
ศรี 
นางอรุณี อูปแกว้ 
นางมลฤดี แสน
จนัทร์ 
นางภควรรณ 
สมบูรณ์ 
นางสาวสุภาพร 
ประนดัทา 
 
 
 

 



๑๒๐ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบหลกั 

สนบัสนุนการวจิยั 
ผลงานวชิาการหรืองาน
สร้างสรรค ์
๖. มีระบบการสร้างขวญั 
ก าลงัใจ และยกยอ่ง
นกัวจิยั ท่ีมีผลงานวจิยั 
และงานสร้างสรรค ์
เงินสนบัสนุนงานวจิยั 
ผลงานวชิาการภายใน
สถาบนัต่ออาจารย์
ประจ า 
๗.มีระบบฐานขอ้มูล
และสารสนเทศท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการบริหาร
งานวจิยัและงาน
สร้างสรรคท่ี์ใช ้

บนพื้นฐานภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและมีการสนบัสนุนบูรณาการ
กบัการเรียนการสอน บริการวชิาการ 
๙.มีหน่วยวจิยัและใหค้  าปรึกษา 
๑o.มีกลไกส่งเสริมความร่วมมือระหวา่งนกัวจิยักบัองคก์ร
ภายนอก 
๑๑. ประชาสัมพนัธ์ นโยบาย ทิศทาง แหล่งขอ้มูล ขั้นตอน
การด าเนินงาน ระบบการสนบัสนุนเงินในการท าวจิยั 
๑๒. จดัท าระบบฐานขอ้มูล และสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบั
งานวจิยั งานวชิาการ และงานสร้างสรรคท่ี์ใชป้ระโยชน์ได้
เร็ว 

    

กจิกรรมที ่๒ การพิจารณาคุณภาพงานวจิยัและจริยธรรม
การวจิยั                  
  ๑.ประชาสัมพนัธ์ใหอ้าจารยส่์งโครงร่างวิจยั 
  ๒.การพิจารณาคุณภาพงานวจิยัและจริยธรรมการวจิยั                  

๑ ต.ค. ๕๓ –  
๓o ก.ย. ๕๔ 
 

๑. คณะกรรมการจ านวน 
๘ คน 

เงินงบประมาณ 
๑. ค่าอาหาร
กลางวนัและ
อาหารวา่ง ๔วนัๆ
ละ ๒๐๐บาท 
จ านวน ๘ คน รวม
๖,๔๐๐ บาท 
๒. ค่าตอบแทน
กรรมการภายนอก  

นางสาว
ประภสัสร วงษ์
ศรี 
ดร.ทกัษิณาร์ ไกร
ราช 
นางอรุณี อูปแกว้ 



๑๒๑ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบหลกั 

    ๖ ชัว่โมง ๆ ละ
๖๐๐ บาท รวม 
๗,๒๐๐ บาท 
รวมงบกจิกรรม 
๑๓,๖๐๐ บาท 

 

กจิกรรมที ่๓ กิจกรรมสนบัสนุนเงินในการท าวิจยั ผลงาน
วชิาการและงานสร้างสรรค ์ 
๑.ประชาสัมพนัธ์ใหอ้าจารยส่์งโครงร่างงานวจิยั ผลงาน
วชิาการ และงานสร้างสรรค์ 
๒. พิจารณาใหไ้ดรั้บทุนสนบัสนุนการท าวจิยั ผลงาน
วชิาการและงานสร้างสรรค ์ภายหลงัไดรั้บการพิจารณา
โครงร่าง และพิจารณาจริยธรรมการวิจยัในมนุษย ์
๓. มีการจดัท าสัญญาการรับทุนสนบัสนุนเงินภายในองคก์ร 
๔. มีการติดตามก ากบัการใชเ้งินใหเ้ป็นไปตามสัญญา 
๕. สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน 
 

๑ ต.ค. ๕๓ –  
๓o ก.ย. ๕๔ 
 

๑. อาจารยป์ระจ า ๕๕ คน 
 

เงินงบประมาณ 
๑. ค่าสนบัสนุน
การผลิตผล
งานวจิยัปี ๒๕๕๓
รวม ๗๕๑,๖๐๕ 
บาท 
๒. ค่าสนบัสนุน
ผลงานวจิยัปี 
๒๕๕๔ จ านวน 
๑๕ เร่ือง ๆ ละ 
๒๕,๐๐๐บาท รวม 
๓๗๕,๐๐๐ บาท  
รวมงบกจิกรรม 
๑,๑๒๖,๖๐๕ บาท 

นางสาว
ประภสัสร วงษ์
ศรี 
ดร.ทกัษิณาร์ ไกร
ราช 
นางอรุณี อูปแกว้ 
 

 



๑๒๒ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบหลกั 

 กจิกรรมที ่๔ การสนบัสนุนเงินเพื่อตีพิมพแ์ละเผยแพร่ 
๑.น าเสนอผลงานในเวทีวชิาการในระดบัชาติและนานาชาติ 
๒.ตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงานในวารสารระดบัชาติและนานาชาติ 
 

๑ ต.ค. ๕๓ –  
๓o ก.ย. ๕๔ 
 

๑. อาจารยป์ระจ า ๕๕ คน 
 

เงินงบประมาณ 
๑. น าเสนอผลงาน
ในเวทีวชิาการใน
ระดบัชาติและ
นานาชาติ รวม 
๒๐๐,๐๐๐ บาท 
๒. ตีพิมพเ์ผยแพร่
ผลงานในวารสาร
ระดบัชาติและ
นานาชาติ   
   ๒.๑ ระดบัชาติ  
๖ เร่ือง ๆ ละ   
๕,๐๐๐ บาท รวม 
๓๐,๐๐๐ บาท 
   ๒.๒ ระดบั
นานาชาติ ๒ เร่ือง 
ๆ ละ๑๐,๐๐๐ บาท 
รวม ๒๐,๐๐๐ บาท 
 

นางสาว
ประภสัสร วงษ์
ศรี 
นางอรุณี อูปแกว้ 
ดร.ทกัษิณาร์ ไกร
ราช 
 

 



๑๒๓ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบหลกั 

    รวมงบกจิกรรม 
๒๕๐,๐๐๐ บาท 

 

กจิกรรมที ่๕   การจดัท าฐานขอ้มูลและสารสนเทศท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานวิจยั 
๑.รวบรวมผลงานวจิยั ผลงานวชิาการและงานสร้างสรรค์ 
๒.วเิคราะห์ผลงาน และจดัหมวดหมู่ 

๑ ต.ค. ๕๓ –  
๓o ก.ย. ๕๔ 
 

๑. อาจารยป์ระจ า ๕๕ คน 
 

- 
รวมงบทั้งโครงการ
๑,๔๑๐,๒๐๕ บาท 

นางมลฤดี แสน
จนัทร์ 
นางสาวสุภาพร  
ประนดัทา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒๔ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบหลกั 

๑. ร้อยละของ
กลุ่มเป้าหมายไดรั้บการ
การพฒันาดา้นการ เขียน
ชุดโครงการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ความรู้ จาก
ผลงานวจิยั หรืองาน
สร้างสรรคแ์ละการสร้าง
คลงัความรู้ 
 

๑๙ .โครงการพฒันาการเขียนชุดโครงการวจัิย 
สังเคราะห์ความรู้และการสร้างคลงัความรู้งานวจัิย 
กจิกรรมที ่๑  อบรมพฒันาทกัษะของอาจารยใ์นการเขียน
ชุด 
โครงการวจิยัสังเคราะห์ความรู้จากผลงานวจิยัหรืองาน
สร้างสรรค ์
๑.การอบรม พฒันาการเขียนชุดโครงการวิจยั การ
สังเคราะห์ 
งานวจิยัวนัท่ี  
๒. สนบัสนุนใหข้อรับทุนการวจิยัจากภายในและภายนอก
องคก์ร 
๓. มีการติดตามใหก้ าลงัใจและใหก้ารช่วยเหลือ 
๔. สรุปประเมินผลโครงการ 
 

 
 
๑๖-๑๗ ธ.ค. 
๕๓ 
 

 
 
๑. อาจารยป์ระจ า ๕๕ คน 
 

 
 
เงินงบประมาณ 
๑. ค่าวทิยากร (๒ 
คน x ๑๔ ชม.x
๑,๒๐๐บาท) รวม   
๓๓,๖๐๐ บาท 
๒. ค่าพาหนะ
วทิยากร (๒ คน x 
๘,๐๐๐ บาท) รวม  
๑๖,๐๐๐ บาท 
๓. ค่าท่ีพกัวทิยากร 
(๒ คนx ๒วนั x
๑,๐๐๐ บาท) รวม    
๔,๐๐๐ บาท 
๔. ค่าอาหาร
กลางวนัและ
อาหารวา่ง (๒ วนัx 
๕๕คน x ๒๐๐  

 
 
นางสาว
ประภสัสร วงษ์
ศรี 
 

 



๑๒๕ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบหลกั 

    บาท)  รวม
๒๒,๐๐๐ บาท 
๕. ค่าวสัดุอุปกรณ์  
๒,ooo บาท 
รวมงบกจิกรรม  
๗๗,๖oo บาท 

 

กจิกรรมที ่๒  ประชุมเชิงปฏิบติัการสร้างคลงัความรู้ 
 

๕-๗ ม.ค. ๕๔ 
 

๑. อาจารยป์ระจ า ๕๕ คน 
 

เงินงบประมาณ 
๑. ค่าวทิยากร (๒ 
คน x ๑๔ ชม.x
๑,๒๐๐บาท ) รวม   
๓๓,๖๐๐ บาท 
๒. ค่าพาหนะ
วทิยากร (๒ คน x 
๘,๐๐๐ บาท) รวม 
๑๖,๐๐๐ บาท 
๓. ค่าท่ีพกัวทิยากร 
( ๒ คนx ๒วนั x
๑,๐๐๐ บาท) รวม   
๔,๐๐๐ บาท 

นางสาว
ประภสัสร วงษ์
ศรี 
 

 



๑๒๖ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบหลกั 

    ๔. ค่าอาหาร
กลางวนัและ
อาหารวา่ง  (๒ วนั
x ๕๕คน x ๒๐๐ 
บาท) รวม 
๒๒,๐๐๐ บาท 
๕. ค่าวสัดุอุปกรณ์  
๒,ooo บาท 
รวมงบกจิกรรม 
๗๗,๖oo บาท 

 

กจิกรรมที ่๓ การสังเคราะห์งานวจิยั 
๑.การสังเคราะห์งานวจิยั 
๒.การประชุมการน าเสนอรายงานการสังเคราะห์งานวจิยั 
 

๑ เม.ย.-ก.ย. 
๕๔ 
 

๑. อาจารยป์ระจ า ๕๕ คน 
 

เงินงบประมาณ 
๑. รายงานการ
สังเคราะห์ 
งานวจิยั ๑๒๐,๐๐๐
บาท 
๒. ค่าอาหาร
กลางวนัและ
อาหารวา่ง (๒๐๐ 
บาท X ๕๕ คน)  

นางอรุณี อูปแกว้ 
ดร.ทกัษิณาร์ ไกร
ราช 
 

 



๑๒๗ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบหลกั 

    รวม ๑๑,๐๐๐ บาท  
รวมงบกจิกรรม 
๑๓๑,๐๐๐ บาท 
 
รวมงบทั้งโครงการ 
๒๘๖,๒๐๐ บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒๘ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบหลกั 

๑ .มีการพฒันาสถาบนัสู่
องคก์ารเรียนรู้ 
๒. มีรายงานผลการ
จดัการความรู้ครอบคลุม
ทุกพนัธกิจ 
๓. มีรายงานผลการ
สังเคราะห์งานวิจยั 
 

๒๐. โครงการบริหารจัดการความรู้ขององค์กรและการ
สังเคราะห์ความรู้ 
๑.แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจดัการความรู้ขององคก์ร 
๒.มีการประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อแสวงหาความรู้ 
๓.จดัท าแผนการจดัการความรู้ประจ าปีงบประมาณ 2554 
๔.มีระบบและกลไกการรวบรวมคดัสรรวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ความรู้จากงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคเ์พื่อให้
เป็นองคค์วามรู้ท่ีคนทัว่ไปเขา้ใจได ้ 
๕.คดัเลือกองคค์วามรู้ท่ีส าคญัหรือตามยทุธศาสตร์ และมี
ผลต่อการผลกัดนัความส าเร็จในการด าเนินงานขององคก์ร 
๖. มีการน าองคค์วามรู้ ผลการวจิยัหรืองานสร้างสรรคไ์ปใช้
ใหเ้กิดประโยชน์และมีการรับรองการใชป้ระโยชน์จริงจาก
หน่วยงานภายนอกหรือชุมชน 
๗.มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุม้ครองสิทธ์ิของ
งานวจิยัหรืองานสร้างสรรคท่ี์น าไปใชป้ระโยชน์ 
๘.ด าเนินการสังเคราะห์งานวิจยักิจกรรมการจดัการความรู้
ในแต่ละองคค์วามรู้ตามแผนและมีกิจกรรมแลกเปล่ียน
เรียนรู้ 
๙.น าเสนอผลการจดัการความรู้ต่อผูบ้ริหารอยา่งนอ้ยเดือน 

๑ ต.ค. ๕๓ –  
๓o ก.ย. ๕๔ 
 

๑. บุคลากรของวทิยาลยั 
๑๐๐ คน 
 

เงินงบประมาณ 
๑. ค่าอาหารวา่ง 
๒๕ บาท x ๑oo 
คน x ๑o คร้ัง รวม 
๒๕,ooo บาท 
๒. วสัดุอุปกรณ์ 
๒,ooo บาท 
๓. ค่าอาหาร
กลางวนั ๕๕ คนx
๑๕o บาท รวม 
๘,๒๕oบาท 
๔. ค่าตอบแทน
วทิยากร ๖ ชัว่โมง 
ๆ ละ ๖oo บาท 
รวม ๓,๖oo บาท 
๕. ค่าเดินทาง
วทิยากร  
๗,ooo บาท 
 

นางภควรรณ 
สมบูรณ์ 
นางสาว
ประภสัสร วงษ์
ศรี 
 

 



๑๒๙ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบหลกั 

 ละ  ๑ คร้ัง และเผยแพร่ความรู้ 
๑o.น าผลการจดัการความรู้ไปใชใ้นการพฒันางานอยา่งเป็น
ระบบ 
๑๑. สรุปรายงานผลการด าเนินกิจกรรม และสรุปบทเรียน 
การจดัการความรู้ขององคก์ร หรือมีการยกระดบัให้เป็น
องคค์วามรู้ท่ีตอบสนองประเด็นยทุธศาสตร์ 

  รวมงบทั้งโครงการ 
๔๕,๘๕oบาท 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓๐ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบหลกั 

๑.ร้อยละของงานวิจยั
งานวชิาการ และงาน
สร้างสรรคท่ี์แลว้เสร็จ
ตามแผน 
๒. ร้อยละของงานวิจยั 
งานวชิาการ  และงาน
สร้างสรรค ์ ท่ีไดรั้บการ
ตีพิมพ ์ เผยแพร่ในเวที
วชิาการต่ออาจารย์
ประจ า 
๓. ร้อยละของงานวิจยั 
งานวชิาการ และงาน
สร้างสรรค ์ท่ีไดรั้บการ
ตีพิมพ ์ เผยแพร่ใน
วารสารต่ออาจารย์
ประจ า 
 

๒๑. โครงการสนับสนุนการตีพมิพ์เผยแพร่ผลงานวจัิยและ
ผลงานวชิาการ 
กจิกรรมที ่๑ประชุมเพื่อการพฒันาองคค์วามรู้งานวจิยัเชิง
คุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
๒๖-๒๗ พ.ค.
๕๔ 
 

 
 
๑. อาจารยป์ระจ า ๕๕ คน 
 
 
 

 
 
เงินงบประมาณ 
๑. ค่าวทิยากร  
จ านวน  ๒คน ๆ 
ละ๖  ชัว่โมง ๆ ละ 
๖๐๐  คน x ๒ วนั  
รวม ๑๔,๔๐๐บาท 
๒. ค่าอาหาร
กลางวนัและ
ค่าอาหารวา่ง วนั
ละ ๒oo บาท x 
๕๕ คน x ๒ วนั
รวม ๒๒,ooo บาท 
๓. ค่าวสัดุอุปกรณ์  
๓,๐๐๐  บาท 
รวมงบกจิกรรม   
๓๙,๔๐๐ บาท 
 

 
 
ดร.ทกัษิณาร์  
ไกรราช 
 

 



๑๓๑ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบหลกั 

 กจิกรรมที ่๒ การประชุมเชิงปฏิบติัการพฒันาโครงร่างวิจยั
และวพิากษง์านวจิยั 
 

๒๓-๒๔ มิ.ย.
๕๔ 
๒๘-๒๙ ก.ค. 
๕๔ 
 

๑. อาจารยป์ระจ า ๕๕ คน 
 

๑. ค่าวทิยากร (๔
คน x ๖ ชัว่โมง  x
๖๐๐ บาท x๔วนั) 
รวม ๕๗,๖๐๐ 
บาท 
๒. ค่าอาหาร
กลางวนัและ
อาหารวา่ง (๔วนั x 
๒oo บาท x ๕๕ 
คน)  รวม ๔๔,๐๐๐ 
บาท 
๓. ค่าวสัดุอุปกรณ์ 
๕,๐๐๐  บาท 
รวมงบกจิกรรม  
๑๐๖,๖๐๐ บาท 

 

กจิกรรมที ่๓  
๑. การประชุมเชิงปฏิบติัการเขียนบทความวชิาการเพื่อ
ตีพิมพใ์นวารสารวชิาการระดบัชาติและนานาชาติ   
๒. การสนบัสนุนใหค้ าปรึกษาการเขียนบทความวชิาการ  

๒๕-๒๗ ส.ค. 
๕๔ 
 

อาจารยป์ระจ า ๕๕ คน /  
จ.สระบุรี 
 
 

เงินงบประมาณ 
๑. ค่าวทิยากร   (๒  
คน x ๓ วนั x ๖  
ชัว่โมง x ๑,๒๐๐   

 

 



๑๓๒ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบหลกั 

 เพื่อการเผยแพร่และตีพิมพใ์นระดบัชาติและนานาชาติ   บาท)  รวม 
๔๓,๒๐๐บาท 
๒. ค่าท่ีพกัวทิยากร 
(๒ หอ้ง x ๑,๑๐๐ 
บาท x ๓ วนั)  รวม  
๖๖๐๐ บาท 
๓. ค่าอาหาร
กลางวนัและเยน็  
(๓ วนั x ๖๐๐  
บาท x ๕๕ คน)  
รวม ๙๙,๐๐๐ บาท 
๔. ค่าอาหารวา่ง 
(๓ วนั x  ๑๐๐  
บาท  x ๕๕ คน) 
รวม ๑๖,๕๐๐บาท 
๕. ค่าเช่ารถตู ้ (๑  
คนั x ๔,๐๐๐ บาท  
x ๓  วนั) รวม 
๑๒,๐๐๐ บาท   

 

 



๑๓๓ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบหลกั 

    ๖. ค่าเหมารถ
โดยสารปรับ
อากาศชั้น ๑ (๑ คนั
x ๓ วนั x ๒o,๐๐๐  
บาท)  รวม  
๖o,๐๐๐ บาท 
๗. ค่าท่ีพกัผูเ้ขา้
อบรม  (๕๕  คน x  
๗๐๐  บาท  x ๓ 
วนั) รวม 
๑๑๕,๕๐๐ บาท 
๘. ค่าเดินทาง
วทิยากรไปกลบั    
๑๒,๐๐๐บาท 
๙. ค่าวสัดุอุปกรณ์  
๑๐,๐๐๐  บาท 
รวมงบกจิกรรม   
๓๗๔,๘๐๐  บาท 

 

 

 



๑๓๔ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบหลกั 

 กจิกรรมที ่๔  การน าเสนอผลงานวจิยัและประกวด
ผลงานวจิยั 
 

๒ ก.ย. ๕๔ ๑. อาจารยป์ระจ า ๕๕ คน เงินงบประมาณ 
๑. ค่าวทิยากร (๓ 
คน x ๖ ชัว่โมง  x 
๖๐๐ บาท) รวม 
๑๐,๘๐๐ บาท 
๒. ค่าอาหาร
กลางวนัและ
อาหารวา่ง (๒๐๐ x 
๕๕ คน) รวม 
๑๑,๐๐๐บาท 
รวมงบกจิกรรม 
๒๑,๘๐๐ บาท 
 
รวมงบทั้งโครงการ  
๕๔๒,๖๐๐  บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓๕ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบหลกั 

๑. ร้อยละของ
กลุ่มเป้าหมายท่ีเขา้ร่วม
กิจกรรม อยา่งนอ้ยร้อย
ละ ๘๐ 
๒. ร้อยละของ
กลุ่มเป้าหมายมีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจต่อการเขา้
ร่วมกิจกรรมในระดบั
มากข้ึนไป อยา่งนอ้ย
ร้อยละ ๘๐ 
๓. มีการบูรณาการงาน
บริการวชิาการกบัการ
เรียนการสอนอยา่งนอ้ย 
๑ รายวชิา การท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรมอยา่ง
นอ้ย ๑ กิจกรรม และ
หรืองานวจิยั อยา่งนอ้ย 
๑ เร่ือง/โครงการ 
๔.  มีการน าความรู้และ 

ศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุ 
๒๒. โครงการบูรณาการ การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ กบั
การเรียนการสอน การวจัิย   และท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม                                
ขั้นเตรียมการ 
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการท่ีเก่ียวขอ้ง (กลุ่มวจิยัและบริการ
วชิาการ กลุ่มวชิาการ และกลุ่มกิจการนกัศึกษา)  
๒. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการบูรณาการ และ
จดัท าโครงการเพื่อขออนุมติั 
๓. ประชาสัมพนัธ์ใหอ้าจารย ์บุคลากรสายสนบัสนุน และ
นกัศึกษาเขา้ร่วมโครงการ 
ขั้นด าเนินการ 
๑. ประชาสัมพนัธ์โครงการหลากหลายรูปแบบ 
๒. เปิดรับสมคัรสมาชิกชมรมผูสู้งอาย ุวทิยาลยัพยาบาลศรี
มหาสารคามและอาจารยม์าร่วมบริการวชิาการ   
๓.  ด าเนินงานตามแผน โดยจดักิจกรรมทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบนั  
    ๓.๑ กิจกรรมภายในสถาบนั โดยเป็นการบูรณาการงาน
บริการวชิาการกบัการเรียนการสอนในรายวชิา สร้างเสริม
สุขภาพและการป้องกนัการเจบ็ป่วย ส าหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี   

 
๑ ต.ค.๕๓ –  
๓o ก.ย.๕๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทุกวนัศุกร์ 
(๐๘.๐๐-
๑๒.๐๐ น.)  

 
๑. อาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ี 
ประจ าของวทิยาลยั  
๒ คน/คร้ัง 
๒. สมาชิกชมรมผูสู้งอายุ
จงัหวดัมหาสารคาม
จ านวน ๓๐-๔๐คน/คร้ัง 
๓. นกัศึกษาชั้นปีท่ี ๒= 
๘ คน/คร้ัง(ในช่วง
ฝึกงาน) 

 
เงินงบประมาณ 
๑. วสัดุส านกังาน                                          
๕,๐๐๐   บาท  
๒. ค่าวสัดุอุปกรณ์
พฒันาศูนยส่์งเสริม
สุขภาพผูสู้งอายุ
ดงัน้ี 
   ๒.๑ ปรับปรุง
หอ้ง ๕๐๐๐  บาท 
   ๒.๒ ชุดโตะ๊/
เกา้อ้ี ๒๕,๐๐๐ 
บาท  
   ๒.๓ ค่าใชจ่้าย
อ่ืน ๆ  (ตน้ไม ้
ดอกไมป้ระดบั 
เคร่ืองดนตรีพื้น 
บา้น ๕๐๐๐  บาท 
รวม ๔๐,๐๐๐ บาท 

 
นางสาวสุดารัตน์ 
เซนรัมย ์
นายศุภวฒัน์ 
สุริโย 
นายศกัด์ิสิทธ์ิ 



๑๓๖ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบหลกั 

ประสบการณ์จากการ
ใหบ้ริการวชิาการดา้น
ผูสู้งอายมุาใชใ้นการ
พฒันาการเรียนการสอน
อยา่งนอ้ย ๑ รายวชิา 
และหรืองานวจิยัอยา่ง
นอ้ย ๑ เร่ือง/โครงการ 
และถ่ายทอดความรู้สู่
บุคลากรภายในสถาบนั
และเผยแพร่สู่
สาธารณชน 
๕. มีรายงานสรุปผลการ
ประเมินประโยชน์หรือ
ผลกระทบของการ
ใหบ้ริการวชิาการต่อ
สังคม 
๖. มีรายงานสรุปผล
ความส าเร็จของการ 
บูรณาการงานบริการ 

๒ รุ่น ๒๗  และการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม ซ่ึง
ประกอบดว้ยกิจกรรม 
           ๓.๑.๑ กิจกรรมทางศาสนา การสวดมนตไ์หวพ้ระ 
การนัง่สมาธิเร่ืองเล่าเกร็ดธรรมะ 
           ๓.๑.๒ กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้และถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาชาวบา้นและศิลปวฒันธรรมไทยระหวา่งอาจารย ์
นกัศึกษาและผูสู้งอาย ุการเขา้ร่วมกิจกรรมวนัส าคญัของ
ชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์และวทิยาลยั  
            ๓.๑.๓ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ เช่น การตรวจ
สุขภาพ การใหค้วามรู้ทางสุขภาพ การจดับอร์ด การออก
ก าลงักาย การแลกเปล่ียนเรียนรู้และถอดบทเรียนการดูแล
สุขภาพโดยใชภู้มิปัญญาชาวบา้น 
            ๓.๑.๔ กิจกรรมนนัทนาการ 
            ๓.๑.๕ กิจกรรมประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารของ
สถาบนัและชมรมผูสู้งอายุ 
            ๓.๑.๖ กิจกรรมปรับปรุงศูนยส่์งเสริมสุขภาพ
ผูสู้งอายใุหไ้ดม้าตรฐาน 
            ๓.๑.๗ การบูรณาการงานบริการวชิาการกบัการวิจยั
เร่ือง การด าเนินงานส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพ 

  เงินรายได้
สถานศึกษา 
๑. ค่าจดักิจกรรม
ประจ าสัปดาห์ 
รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 
๕,๐๐๐   บาท   
๒.ค่าจดักิจกรรม
กีฬาผูสู้งอาย ุ                                  
๒,๐๐๐ บาท 
๓. ค่าจดังานเล้ียง
สังสรรคว์นั ปีใหม่ 
๒,๐๐๐ บาท 
รวม  ๙,๐๐๐  บาท   
 
รวมงบทั้งโครงการ 
๔๙,๐๐๐ บาท 
  

 



๑๓๗ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบหลกั 

วชิาการกบัการเรียนการ
สอน งานท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรมและหรือ
งานวจิยั 

ผูสู้งอาย ุอ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม 
   ๓.๒ กิจกรรมภายนอก โดยเป็นการบูรณาการงานบริการ
วชิาการกบัการเรียนการสอนในรายวชิาสร้างเสริมสุขภาพ
และการป้องกนัการเจบ็ป่วย ส าหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี ๒ รุ่น 
๒๗ และการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมไดแ้ก่ 
            ๓.๒.๑ กิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์แก่สังคม 
            ๓.๒.๒ กิจกรรมคุณตาคุณยายพบลูกหลาน 
            ๓.๒.๓ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ เช่น การจดับอร์ด 
การออกก าลงักาย การใหค้วามรู้ทางสุขภาพแก่ผูสู้งอายท่ีุ
บา้นพกัคนชรามหาสารคาม การเยีย่มบา้น การดูแลและ
ฟ้ืนฟูสุขภาพผูสู้งอายท่ีุเจบ็ป่วยเม่ือกลบับา้น 
๔. น าความรู้และประสบการณ์จากการใหบ้ริการวชิาการ
ดา้นผูสู้งอายมุาใชใ้นการเรียนการสอนนกัศึกษา ๒ รายวชิา 
คือ วชิาการพยาบาลบุคคลท่ีมีปัญหาสุขภาพ  และวชิาการ
สร้างเสริมสุขภาพและการป้องกนัการเจบ็ป่วย (ส าหรับ
นกัศึกษาชั้นปีท่ี ๒ รุ่น ๒๗ 
 
 
 

    



๑๓๘ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบหลกั 

 

ขั้นประเมินผล 
๑. อาจารย ์บุคลากรสายสนบัสนุน และนกัศึกษา สรุปผล
การด าเนินงานและการแลกเปล่ียนเรียนรู้ตามแบบฟอร์มท่ี
ก าหนดไว ้
๒. ประเมินระดบัความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมโดย
ใชแ้บบประเมิน 
๓. สรุปผลการด าเนินงานโครงการ การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
และถอดบทเรียน  เพื่อน าผลท่ีไดไ้ปใชใ้นการพฒันาและ
ปรับปรุงการด าเนินงานโครงการต่อไป  โดยมีประเด็น
ต่อไปน้ี 
   ๓.๑ ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ปัญหาและ
อุปสรรค 
   ๓.๒ ประโยชน์ คุณค่า และหรือผลกระทบของการ
ใหบ้ริการวชิาการต่อสังคมท่ีเกิดข้ึนกบักลุ่มเป้าหมาย 
(ผูสู้งอาย ุนกัศึกษา อาจารยบุ์คลากรสายสนบัสนุน) 
วทิยาลยัพยาบาลศรีมหาสารคาม และสังคม  
   ๓.๓ ความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการวชิาการกบั
การเรียนการสอน งานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมและหรือ
งานวจิยั 

    

 



๑๓๙ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและ
พืน้ทีด่ าเนินการ 

งบประมาณ 
ผู้รับผดิชอบหลกั 

๑. ร้อยละของ
กลุ่มเป้าหมายท่ีเขา้ร่วม
กิจกรรม อยา่งนอ้ยร้อย
ละ ๘๐ 
๒. ร้อยละของ
กลุ่มเป้าหมายมีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจต่อการเขา้
ร่วมกิจกรรมในระดบั
มากข้ึนไป อยา่งนอ้ย
ร้อยละ ๘๐ 
๓. มีการบูรณาการงาน
บริการวชิาการกบั
งานวจิยั อยา่งนอ้ย ๑ 
เร่ือง/โครงการ 
๔.  มีการน าความรู้และ
ประสบการณ์จากการ
ใหบ้ริการวชิาการดา้น
ผูสู้งอายมุาใชใ้นการ
พฒันาการเรียนการสอน 

๒๓. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ จังหวัด
มหาสารคาม 
ขั้นเตรียมการ 
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการท่ีเก่ียวขอ้ง (กลุ่มวจิยัและบริการ
วชิาการ และกลุ่มวชิาการ)  
๒. ประชุมผูรั้บผดิชอบโครงการ และคณะกรรมการเพื่อวาง
แผนการด าเนินงานโครงการและการบูรณาการ  
๓. จดัท าโครงการเพื่อขออนุมติั 
๓. ประสานงานกบัหน่วยงาน องคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง  
๔. ประชาสัมพนัธ์โครงการเชิงรุก หลากหลายช่องทาง 
ขั้นด าเนินการ 
๑. ประชุมแกนน าเครือข่ายผูสู้งอายใุนชุมชน เพื่อจดัท าแผน
ด าเนินงานดา้นผูสู้งอายุ 
๒. ประชุมแกนน าเครือข่ายผูสู้งอาย ุเพื่อวพิากษแ์ผน
ด าเนินงานดา้นผูสู้งอายุ 
๓. ชมรมผูสู้งอาย ุ13 อ าเภอ ท าสัญญาการรับเงินอุดหนุน
จากวทิยาลยั 

๑ ต.ค.๕๓ –  
๓o ก.ย.๕๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒๑ ต.ค.๕๔ 
 
 
ต.ค.-พ.ย.๕๓ 
 

๑. แกนน าเครือข่าย
ผูสู้งอาย ุจงัหวดั
มหาสารคาม จ านวน 
๑,๓๐๐ คน 
๒. คณะ อนุกรรมการ
ผูสู้งอายจุงัหวดั
มหาสารคามจ านวน ๗ 
คน 
๓. ประธาน 
สภาสาขาผูสู้งอาย ุ ๔ 
จงัหวดั และ  

จาก  สปสช. 
๑.ค่าใชจ่้ายในการ
สนบัสนุนงบในการ
ด าเนินโครงการ 
อ าเภอละ ๑ ต าบล ๆ ๑ 
โครงการ รวม ๑๓ 
โครงการ ๆ ละ 
๑๐,๐๐๐ บาท  
รวม ๑๓๐,๐๐๐ บาท
๒. ค่าใชจ่้ายเวที
แลกเปล่ียนเรียนรู้ เขต 
๑๒ จ านวน ๒๘,๘๐๐ 
บาท 
๓. ค่าใชจ่้ายเวที
แลกเปล่ียนเรียนรู้และ
น าเสนอผลงานของ
เครือข่ายผูสู้งอาย ุ
จงัหวดัมหาสารคาม 
รวม ๕๑,๒๐๐ บาท 

นางจีระวรรณ ศรี
จนัทร์ไชย  
นางสุจิมา ติล
การยทรัพย ์
นางสาวสุดารัตน์ 
เซนรัมย ์
 

 



๑๔๐ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและ
พืน้ทีด่ าเนินการ 

งบประมาณ 
ผู้รับผดิชอบหลกั 

อยา่งนอ้ย ๑ รายวชิา 
และงานวจิยัอยา่งนอ้ย ๑ 
เร่ือง/โครงการ และ
ถ่ายทอดความรู้สู่
บุคลากรภายในสถาบนั
และเผยแพร่สู่
สาธารณชน 
๕. มีรายงานสรุปผลการ
ประเมินประโยชน์หรือ
ผลกระทบของการ
ใหบ้ริการวชิาการต่อ
สังคม 
๖. มีรายงานสรุปผล
ความส าเร็จของการ 
บูรณาการงานบริการ
วชิาการกบังานวจิยั 
๗. จ านวนเครือข่าย
ความร่วมมือดา้นบริการ
วชิาการในการดูแล  

๔. น าแผนปฏิบติัการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพผูสู้งอาย ุ
มาปฏิบติั  รวม ๑๓ อ าเภอ  
๕.  ติดตามความกา้วหนา้การด าเนินงานของชมรมผูสู้งอายุ
ในแต่ละอ าเภอ รวม ๑๒ อ าเภอโดยแบ่งเป็น ๓ ทีม  และ
แบ่งพื้นท่ีในการติดตามผลงาน 
๖. จดักิจกรรมเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้และน าเสนอผลการ
ด าเนินงานผูสู้งอายขุองสาธารณสุข เขต ๑๒   
๗. น าเสนอผลการด าเนินการโครงการฯ ของเครือข่าย
ผูสู้งอายแุต่ละอ าเภอ โดยจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ ประกวด
ผลงาน แนวทางปฏิบติัท่ีดีในการดูแลสุขภาพผูสู้งอาย ุ  
๘. บูรณาการงานบริการวชิาการกบังานวจิยั โดยด าเนินการ
วจิยั แลกเปล่ียนเรียนรู้ และถอดบทเรียนการด าเนินงาน
โครงการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพผูสู้งอายสูุ่การเป็น
หลกัชยัท่ีมัน่คงของสังคม ร่วมกบั สาขาสภาผูสู้งอายุ
จงัหวดัมหาสารคามและส านกังานพฒันาสังคมและความ
มัน่คงของมนุษย ์จงัหวดัมหาสารคาม  
๙. ใหค้  าปรึกษา ส่งเสริมและสนบัสนุนการด าเนินการวจิยัท่ี
เก่ียวกบัโครงการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพผูสู้งอาย ุฯ  
๑๐. น าความรู้และประสบการณ์จากการใหบ้ริการวชิาการ 

๑๑ พ.ย.๕๓ - 
๒ ธ.ค.๕๓ 
 
 

 คณะ จ านวน ๓๐ คน  
๔. ประธานผูสู้งอาย ุ 
๑๓  อ าเภอ จ านวน  
๑๓คน 
๕. ประธาน อสม. ๑๓  
อ าเภอ จ านวน ๑๓ คน 
๖. อาจารย ์และ
เจา้หนา้ท่ี วศม. 
จ านวน ๑๒ คน 
รวม ๑,๓๗๕ คน 

๔. ค่าใชจ่้ายในการ
ติดตามประเมินผล
โครงการและการท า
วจิยั จ  านวน ๒ เร่ือง 
รวม ๙๐,๐๐๐บาท 
 
รวมงบทั้งโครงการ 
๓๐๐,๐๐๐ บาท 
 

 

 



๑๔๑ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและ
พืน้ทีด่ าเนินการ 

งบประมาณ 
ผู้รับผดิชอบหลกั 

ผูสู้งอายอุยา่งนอ้ย ๒ 
เครือข่าย 
๘. ระดบัความส าเร็จ
ของความร่วมมือ
ระหวา่งสถาบนักบั
หน่วยงานภายนอก 
๙. รายงานวิจยั จ  านวน 
๒ เร่ือง 
๑๐. จ านวนองคค์วามรู้
หรือนวตักรรมดา้นการ
ดูแลผูสู้งอาย ุอยา่งนอ้ย 
๑ ช้ินงาน 
 

ดา้นผูสู้งอายมุาใชใ้นการเรียนการสอนนกัศึกษา ๓ รายวิชา 
คือ วชิาการพยาบาลบุคคลท่ีมีปัญหาสุขภาพ วชิาการสร้าง
เสริมสุขภาพและการป้องกนัการเจบ็ป่วย และวชิาการ
พยาบาลครอบครัวและชุมชน 
๑๑. น าขอ้มูลจากการสรุปผลการด าเนินงานโครงการ และ
การส ารวจความตอ้งการของผูสู้งอายใุนปีงบประมาณ 
๒๕๕๔  ไปใชใ้นการวางแผน และเขียนโครงการส่งเสริม
ศกัยภาพผูสู้งอายอุยา่งต่อเน่ือง โดยของบสนบัสนุนจาก
ส านกังานประกนัสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ในล าดบัต่อไป 
ขั้นประเมินผล 
๑. ประเมินระดบัความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมโดย
ใชแ้บบประเมิน 
๒. สรุปผลการด าเนินงานโครงการ การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
และถอดบทเรียน  เพื่อน าผลท่ีไดไ้ปใชใ้นการพฒันาและ
ปรับปรุงการด าเนินงานโครงการต่อไป  โดยมีประเด็น
ต่อไปน้ี 
   ๒.๑ ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ปัญหาและ
อุปสรรค 
   ๒.๒ ประโยชน์ คุณค่า และหรือผลกระทบของการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ก.ย.๕๔ 
 
 

   



๑๔๒ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและ
พืน้ทีด่ าเนินการ 

งบประมาณ 
ผู้รับผดิชอบหลกั 

 

ใหบ้ริการวชิาการ ต่อสังคมท่ีเกิดข้ึนกบักลุ่มเป้าหมาย 
(ผูสู้งอาย ุอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น อาจารย)์ 
วทิยาลยัพยาบาลศรีมหาสารคาม ชมรมผูสู้งอายแุต่ละต าบล 
สภาผูสู้งอายจุงัหวดัมหาสารคาม ส านกังานพฒันาสังคม
และความมัน่คงของมนุษย ์และสังคม 
   ๒.๓ ความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการวชิาการกบั
งานวจิยั 
   ๒.๔ ผลการวจิยั 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๓ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการและ 
ค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบหลกั 

๑. เกิดชุมชนตน้แบบใน
การดูแลสุขภาพผูสู้งอาย ุ
CUP แกด า 
๒. เกิดการมีส่วนร่วม
ของภาคีเครือข่ายในการ
ดูแลผูสู้งอาย ุ
๓. ดชันีช้ีวดัความสุข
ของผูสู้งอายุ
กลุ่มเป้าหมายอยูใ่น
ระดบัมากข้ึนไปอยา่ง
นอ้ยร้อยละ ๗๐ 
๔. ความพึงพอใจของ
ผูสู้งอายกุลุ่มเป้าหมาย
อยูใ่นระดบัมากข้ึนไป
อยา่งนอ้ยร้อยละ ๗๐ 
๕. ผูสู้งอายกุลุ่มสุขภาพ
ดีมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี 
อยา่งนอ้ยร้อยละ ๗๐ 
 

๒๔. โครงการ “บวร” ส่งเสริมและพฒันาศักยภาพผู้สูงอายุ
ด้านการดูแลสุขภาพ : ชุมชนต้นแบบ อ าเภอแกด า  
กจิกรรม 
๑. ขั้นเตรียมการ 
  ๑.๑ ประชุมผูรั้บผดิชอบโครงการ 
  ๑.๒ ประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
๒. ขั้นด าเนินการ 
  ๒.๑ ประสานงาน รพ.สต. แต่ละแห่งในการส ารวจขอ้มูล
ผูสู้งอาย ุ 
   ๒๒ จดัเวทีร่วมกบัภาคีเครือข่ายเพื่อคืนขอ้มูลใหชุ้มชน
ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมวางแผนในการแกไ้ขปัญหาในพื้นท่ี 
   ๒.๓ ด าเนินกิจกรรมตามแผนโดยใชห้ลกั “บวร” ส่งเสริม
คุณค่าและพฒันาศกัยภาพผูสู้งอายดุา้นการดูลสุขภาพ ดา้น
ส่งเสริม ป้องกนัและฟ้ืนฟูและส่งเสริมคุณค่าผูสู้งอายุ 
๓. ขั้นประเมินผล 
   ๓.๑ ระหวา่งด าเนินการ  ประเมินความพึงพอใจของ
ผูสู้งอาย ุ
   ๓.๓ ภายหลงัการส้ินสุดโครงการ ประเมินดชันีช้ีวดั
ความสุข พฤติกรรมสุขภาพ ภาวะซึมเศร้า  ความพึงพอใจ

๑ มีนาคม-๓๐ 
กนัยายน 
๒๕๕๔ 

กลุ่มเป้าหมาย  
๑. ผูสู้งอายใุนเขตพื้นท่ี
ของ CUP แกด า จ  านวน 
๑,๐๐๐ คน 
๒. ชุมชนตน้แบบ   
รพ.สต. ละ ๑ หมู่บา้น 
รวม ๙ แห่ง 

งบประมาณ
สนบัสนุน 
จาก สปสช.เขต ๗ 
จงัหวดัขอนแก่น 
๕๐๐,๐๐๐ บาท 

นางสาวสาคร  
อินโท่โล่ 



๑๔๔ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการและ 
ค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบหลกั 

 
 

ของผูสู้งอาย ุและถอดบทเรียนการด าเนินโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๕ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและ
พืน้ทีด่ าเนินการ 

งบประมาณ 
ผู้รับผดิชอบหลกั 

 
๑. ร้อยละของ
กลุ่มเป้าหมายท่ีเขา้ร่วม
กิจกรรม อยา่งนอ้ยร้อย
ละ ๘๐ 
๒. ร้อยละของ
กลุ่มเป้าหมายมีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจต่อการเขา้
ร่วมกิจกรรมในระดบั
มากข้ึนไป อยา่งนอ้ย
ร้อยละ ๘๐ 
๓. ร้อยละของผูเ้ขา้
อบรมผา่นเกณฑท์ดสอบ
ความรู้และสมรรถนะ
ตามท่ีหลกัสูตรก าหนด 
อยา่งนอ้ยร้อยละ ๘๐ 
๔. กิจกรรมหรือ
โครงการบริการวชิาการ
ตอบสนองความตอ้งการ 

ศูนย์พฒันาผู้บริหารการสาธารณสุข 
๒๕. โครงการอบรมผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น 
(ผบต.) รุ่นที ่  ๒๑ 
ขั้นเตรียมการ    
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน (งานบริการวชิาการ)  
๒. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการด าเนินงาน
โครงการ และจดัท าโครงการเพื่อขออนุมติั 
๓. ประชาสัมพนัธ์หลากหลายช่องทาง 
ขั้นด าเนินการ 
๑.  ภาคทฤษฏี ประกอบดว้ย การบรรยาย อภิปราย และฝึก
ปฏิบติั  
๒. การฝึกภาคสนาม 
  ๒.๑ ประสานงานกบัแหล่งฝึกภาคสนามและจดัเตรียม
พื้นท่ีฝึกภาคสนาม 
   ๒.๒ ประชุมวทิยากรพี่เล้ียง เพื่อร่วมวางแผนด าเนินการ 
   ๒.๓ แบง่กลุ่มยอ่ยฝึกภาคสนาม โดยจดัวทิยากร / อาจารยพ์ี่
เล้ียงประจ ากลุ่ม 
   ๒.๔ สรุปผลการฝึกปฏิบติั / แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่ง  

 
๑๘ เม.ย.๕๔- 
๒๒ มิ.ย.๕๔ 
 
 
 
 
 

 
บุคลากรสาธารณสุขท่ี
ผา่นการคดัเลือกจาก  
วนส. จ านวน ๕๐ คน 
 

 
จากการลงทะเบียน
ของผูเ้ขา้อบรมคนละ 
๒๘,๐๐๐ บาท 
รวม ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท 
 
ค่าใช้จ่ายในโครงการ 
๑. ค่าวทิยากร 
๒๐๐,๐๐๐ บาท 
๒. ค่าท่ีพกัและ
เดินทางวทิยากร  
๒๐๐,๐๐๐ บาท 
๓. ค่าวสัดุอุปกรณ์ 
๑๐๐,๐๐๐บาท 
๔. ค่าอาหาร 
๖๐๐,๐๐๐บาท 
๕. ค่าเอกสาร
๑๕๐,๐๐๐ บาท 
๖.ค่าเหมารถ 

 
นางอรุณี    
ศรีสุยิง่ 
นางสุจิมา ติล
การยทรัพย ์ 
นางสาวมตัติกา 
คุณเทวญั อุป
แสน 
 



๑๔๖ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและ
พืน้ทีด่ าเนินการ 

งบประมาณ 
ผู้รับผดิชอบหลกั 

พฒันาและเสริมสร้าง
ความเขม้แขง็ ของสังคม 
ชุมชน ประเทศชาติ 
๕. ร้อยละของหน่วยงาน
ตน้สังกดัท่ีมีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจต่อ
สมรรถนะของบุคลากร
ภายหลงัเขา้รับการ
พฒันาในระดบัมากข้ึน
ไป  อยา่งนอ้ยร้อยละ 
๘๐ 
๖. มีรายรับของสถาบนั
ในการใหบ้ริการวชิาการ 
๗. มีรายงานสรุปผลการ
ประเมินประโยชน์หรือ
ผลกระทบของการ
ใหบ้ริการวชิาการต่อ
สังคม 
 

กลุ่มยอ่ย 
ขั้นประเมินผล 
๑. ประเมินระดบัความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมโดย
ใชแ้บบประเมิน 
๒. ประเมินความพึงพอใจของผูบ้งัคบับญัชา เพื่อนร่วมงาน 
และผูเ้ขา้อบรมเองต่อสมรรถนะของบุคลากรภายหลงัเขา้
รับการอบรม  ๓ เดือน 
๓. ประเมินความรู้และสมรรถนะของผูเ้ขา้อบรมตามท่ี
หลกัสูตรก าหนด 
๔. สรุปผลการด าเนินงานโครงการ การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
และถอดบทเรียน  เพื่อน าผลท่ีไดไ้ปใชใ้นการพฒันา
ปรับปรุงการด าเนินงานโครงการ โดยมีประเด็นต่อไปน้ี 
   ๔.๑ ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ปัญหาและ
อุปสรรค 
   ๔.๒ ประโยชน์ คุณค่า และหรือผลกระทบของการ
ใหบ้ริการวชิาการต่อสังคมท่ีเกิดข้ึนกบักลุ่มเป้าหมาย (ผูเ้ขา้
อบรม) หน่วยงานตน้สังกดัวิทยาลยัพยาบาลศรีมหาสารคาม 
และสังคม  และ 
   ๔.๓ ความส าเร็จของการด าเนินงานบริการวชิาการ 

  ๑๐๐,๐๐๐บาท 
๗.ค่าท่ีพกัศึกษาดูงาน 
 ๓๐,๐๐๐ บาท 
๘. ค่าตอบแทนแหล่ง
ศึกษาดูงาน  ๒๐๐๐๐ 
บาท 
 
รวมงบทั้งโครงการ 
๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท 
 

 

 



๑๔๗ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและ
พืน้ทีด่ าเนินการ 

งบประมาณ 
ผู้รับผดิชอบหลกั 

๑. ร้อยละของ
กลุ่มเป้าหมายท่ีเขา้ร่วม
กิจกรรม อยา่งนอ้ย 
ร้อยละ ๘๐  
๒. ร้อยละของ
กลุ่มเป้าหมายมีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจต่อการ
เขา้ร่วมกิจกรรมใน
ระดบัมากข้ึนไป อยา่ง
นอ้ยร้อยละ ๘๐ 
๓. ร้อยละของผูเ้ขา้
อบรมผา่นเกณฑ์
ทดสอบความรู้และ
สมรรถนะตามท่ี
หลกัสูตรก าหนด อยา่ง
นอ้ยร้อยละ ๘๐ 
๔. กิจกรรมหรือ
โครงการบริการ
วชิาการตอบสนอง 

๒๖.  โครงการอบรมผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพระดับต าบล  (รพ.สต.) รุ่นที ่๒ 
ขั้นเตรียมการ    
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  
๒. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการด าเนินงาน
โครงการ การ  บูรณาการกบัการเรียนการสอนในรายวชิา
การพยาบาลอนามยัชุมชน.ส าหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 รุ่น.27  
และจดัท าโครงการเพื่อขออนุมติั 
๓. ประชาสัมพนัธ์หลากหลายช่องทาง 
ขั้นด าเนินการ 
๑.  ภาคทฤษฏี ประกอบดว้ย การบรรยาย อภิปราย และฝึก
ปฏิบติั  
๒. การฝึกภาคสนาม 
  ๒.๑ ประสานงานกบัแหล่งฝึกภาคสนามและจดัเตรียม
พื้นท่ีฝึกภาคสนาม 
   ๒.๒ ประชุมวทิยากรพี่เล้ียง เพื่อร่วมวางแผนด าเนินการ 
   ๒.๓  แบ่งกลุ่มยอ่ยฝึกภาคสนามโดยจดัวทิยากรอาจารยพ์ี่
เล้ียงประจ ากลุ่ม 
   ๒.๔ สรุปผลการฝึกปฏิบติั / แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่ง 

๗-๑๘ มี.ค. ๕๔ บุคลากรสาธารณสุขท่ี
ผา่นการคดัเลือกจาก 
วนส.  
จ านวน ๔๔ คน 
 

จากการลงทะเบียน
ของผูอ้บรมคนละ 
๑๕,๐๐๐ บาท 
รวม ๖๖๐,๐๐๐  บาท 
ค่าใช้จ่ายในโครงการ 
๑. ค่าตอบแทน
วทิยากร ๕๐,๐๐๐ 
บาท 
๒. ค่าท่ีพกัและ
เดินทางวทิยากร  
๓๐,๐๐๐ บาท 
๓. ค่าวสัดุอุปกรณ์ 
๑๐๐,๐๐๐บาท 
๔. ค่าอาหาร 
๓๓๐,๐๐๐บาท 
๕. ค่าเอกสาร 
๓๐,๐๐๐บาท 
๖.ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิง 
๑๐,๐๐๐ บาท  

นายวรีะชยั อ่ิมน ้า
ขาว 
นายศุภวฒัน์ 
สุริโย 
นางสาวพิช
ชานนัท ์
 



๑๔๘ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและ
พืน้ทีด่ าเนินการ 

งบประมาณ 
ผู้รับผดิชอบหลกั 

ความตอ้งการพฒันา
และเสริมสร้างความ
เขม้แขง็ ของสังคม 
ชุมชน ประเทศชาติ 
๕. ร้อยละของ
หน่วยงานตน้สังกดัท่ีมี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
ต่อสมรรถนะของ
บุคลากรภายหลงัเขา้
รับการพฒันาในระดบั
มากข้ึนไป  ร้อยละ ๘๐ 
๖. มีการบูรณาการงาน
บริการวชิาการกบั
งานวจิยั อยา่งนอ้ย ๑ 
เร่ือง/โครงการ 
๗. มีการน าความรู้และ
ประสบการณ์จากการ
บริการวชิาการมาใช้
กบัการเรียนการสอน  

กลุ่มยอ่ย 
๓. บูรณาการงานบริการวชิาการกบัการเรียนการสอนใน
รายวชิาพยาบาลอนามยัชุมชน  ส าหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี  ๒ 
รุ่น ๒๗ 
โดยมีกิจกรรม ดงัน้ี 
   ๓.๑ รับฟังการบรรยายวชิาการ  
   ๓.๒ ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัผูอ้บรมหลกัสูตร รพสต. 
   ๓.๓  ถอดบทเรียนจากการ KM แนะน าไปใชใ้นการฝึก
ภาคปฏิบติั 
ขั้นประเมินผล 
๑. ประเมินระดบัความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมโดย 
๒. ประเมินความพึงพอใจของผูบ้งัคบับญัชา เพื่อนร่วมงาน 
และผูเ้ขา้อบรมเองต่อสมรรถนะของบุคลากรภายหลงัเขา้
รับการอบรม  ๓ เดือน 
๓. ประเมินความรู้และสมรรถนะของผูเ้ขา้อบรมตามท่ี
หลกัสูตรก าหนด 
๔. สรุปผลการด าเนินงานโครงการ การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
และถอดบทเรียน  โดยมีประเด็นต่อไปน้ี 
   ๔.๑ ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ปัญหาและ 

  ๗. ค่าเช่าเหมารถ 
๖๐,๐๐๐ บาท 
๘. ค่าท่ีพกัศึกษาดูงาน 
๓๐,๐๐๐ บาท 
๙. ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ 
๒๐,๐๐๐ บาท 
 
รวมงบทั้งโครงการ 
๖๖๐,๐๐๐  บาท 
 

 

 



๑๔๙ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและ
พืน้ทีด่ าเนินการ 

งบประมาณ 
ผู้รับผดิชอบหลกั 

และการวจิยั 
๘. มีรายงานสรุปผลการ
ประเมินประโยชน์หรือ
ผลกระทบของการ
ใหบ้ริการวชิาการต่อ
สังคม 
๙. มีรายงานสรุปผล
ความส าเร็จของการบูร
ณาการงานบริการ
วชิาการกบัการเรียนการ
สอน  
๑๐. มีรายรับของสถาบนั
ในการใหบ้ริการวชิาการ 

อุปสรรค 
   ๔.๒ ประโยชน์ คุณค่า และหรือผลกระทบของการ
ใหบ้ริการวชิาการต่อสังคมท่ีเกิดข้ึนกบักลุ่มเป้าหมาย  
  ๔.๓ ความส าเร็จของการด าเนินงานบริการวชิาการ 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕๐ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและ
พืน้ทีด่ าเนินการ 

งบประมาณ 
ผู้รับผดิชอบหลกั 

 
๑. ร้อยละของ
กลุ่มเป้าหมายท่ีเขา้ร่วม
กิจกรรม อยา่งนอ้ยร้อย
ละ ๘๐ 
๒. ร้อยละของ
กลุ่มเป้าหมายมีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจต่อการเขา้
ร่วมกิจกรรมในระดบั
มากข้ึนไป อยา่งนอ้ย
ร้อยละ ๘๐ 
๓. มีการบูรณาการงาน
บริการวชิาการกบัการ
เรียนการสอนอยา่งนอ้ย 
๑ รายวชิา 
๔.  มีการน าความรู้และ
ประสบการณ์จากการ
ใหบ้ริการวชิาการมาใช้
ในการพฒันาการเรียน 

ศูนย์การศึกษาต่อเน่ือง สาขาพยาบาลศาสตร์ สภาการ
พยาบาล 
๒๗. โครงการประชุมวชิาการประจ าปี : เสริมสร้างความรัก
สามัคคี สู่การพฒันาสถาบัน (ร่วมกบัชมรมศิษยว์ทิยาลยั
พยาบาลศรีมหาสารคาม) 
ขั้นเตรียมการ 
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการท่ีเก่ียวขอ้ง (กลุ่มวจิยัและบริการ
วชิาการ กลุ่มวชิาการ และกลุ่มพฒันานกัศึกษา)  
๒. ประชุมผูรั้บผดิชอบโครงการ และคณะกรรมการเพื่อวาง
แผนการด าเนินงานโครงการและการบูรณาการ 
๓. จดัท าโครงการเพื่อขออนุมติั 
๓. ประสานงานกบัวทิยากร และหน่วยงาน/องคก์รท่ี
เก่ียวขอ้ง  
๔. ประชาสัมพนัธ์โครงการเชิงรุก หลากหลายช่องทาง 
ขั้นด าเนินการ 
๑.  ประชุมวชิาการโดยการบรรยาย อภิปราย จดับอร์ด และ
น าเสนอผลงานศิษยเ์ก่าและศิษยปั์จจุบนั 
๒. บูรณาการงานบริการวชิาการกบัการเรียนการสอนใน
รายวชิาจริยศาสตร์และกฎหมาย ส าหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี ๔  

 
๒๒-๒๔ ธ.ค. 
๕๓ 

 
๑. พยาบาลวชิาชีพท่ี
เป็นศิษยเ์ก่าของ
วทิยาลยัพยาบาลศรี
มหาสารคามจ านวน 
๓๐๐  คน 
๒. นกัศึกษาชั้นปีท่ี ๔ 
รุ่น ๒๕ จ านวน ๒๑๒ 
คน 
 

 
จากการลงทะเบียน
ของผูอ้บรม ๒,๐๐๐  
บาท 
รวม  ๖๐๐,๐๐๐  บาท  
 
เพื่อเป็นค่าใชจ่้าย
ต่อไปน้ี 
๑. ค่าอาหารกลางวนั  
๒๐๐ บาท x ๓๐๐คน  
x ๓ วนั รวม 
๑๘๐,๐๐๐ บาท 
๒. ค่าอาหารวา่ง ๕๐ 
บาท x ๓๐๐ คน x ๓ 
วนั รวม  ๔๕,๐๐๐ 
บาท 
๓. ค่าตอบแทน
วทิยากรและค่า
เดินทาง ๔๗,๓๐๐  

 
นางจีระวรรณ ศรี
จนัทร์ไชย 
นางสุจิมา ติล
การยทรัพย ์
นางอรุณี ศรีสุยิง่ 



๑๕๑ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและ
พืน้ทีด่ าเนินการ 

งบประมาณ 
ผู้รับผดิชอบหลกั 

การสอนอยา่งนอ้ย ๑ 
รายวชิา และถ่ายทอด
ความรู้สู่บุคลากรภายใน
สถาบนัและเผยแพร่สู่
สาธารณชน 
๕. มีรายงานสรุปผลการ
ประเมินประโยชน์หรือ
ผลกระทบของการ
ใหบ้ริการวชิาการต่อ
สังคม 
๖. มีรายงานสรุปผล
ความส าเร็จของการบูร
ณาการงานบริการ
วชิาการกบัการเรียนการ
สอน  
๗. กิจกรรมหรือ
โครงการบริการวชิาการ
ตอบสนองความตอ้งการ
พฒันาและเสริมสร้าง  

รุ่น ๒๕ โดยมีกิจกรรม ดงัน้ี 
            ๒.๑ การร่วมฟังบรรยาย การอภิปราย จดับอร์ด และ
น าเสนอผลงานวชิาการนกัศึกษา 
            ๒.๒ ถอดบทเรียนจากการร่วมกิจกรรม น าไปวาง
แผนการเรียนรู้ น าไปใชใ้นการสอบสภาการพยาบาลและ
วชิาชีพต่อไป 
๓. น าความรู้และประสบการณ์จากการใหบ้ริการวชิาการ
ดา้นผูสู้งอายมุาใชใ้นการเรียนการสอนนกัศึกษา ๑ รายวชิา 
คือ วชิาปฏิบติัการ การพยาบาลบุคคลท่ีมีปัญหาสุขภาพ ๑   
ส าหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี ๒รุ่น ๒๗ 
ขั้นประเมินผล 
๑. ประเมินระดบัความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 
๒. สรุปผลการด าเนินงานโครงการ การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
และถอดบทเรียน  โดยมีประเด็นต่อไปน้ี 
   ๒.๑ ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ปัญหาและ
อุปสรรค 
   ๒.๒ ประโยชน์ คุณค่า และหรือผลกระทบของการ
ใหบ้ริการวชิาการต่อสังคมท่ีเกิดข้ึนกบักลุ่มเป้าหมาย 
   ๒.๓ ความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการวชิาการกบั 

  บาท 
๔. ค่าท่ีพกัวทิยากร 
๙,๐๐๐ บาท  
๕. ค่าวสัดุ อุปกรณ์  
๒๔,๘๐๐ บาท 
๖. ค่าถ่ายเอกสาร 
๑๐,๐๐๐ บาท 
๕. ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 
๑๐,๐๐๐  บาท 
 
รวมงบทั้งโครงการ 
๓๒๖,๑๐๐ บาท 

 

 



๑๕๒ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบหลกั 

ความเขม้แขง็ ของสังคม 
ชุมชน ประเทศชาติ 
๘. มีรายรับของสถาบนั
ในการใหบ้ริการวชิาการ 
 

การเรียนการสอน     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕๓ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบหลกั 

๑. ร้อยละของ
กลุ่มเป้าหมายท่ีเขา้ร่วม
กิจกรรม อยา่งนอ้ย 
ร้อยละ ๘๐ 
๒. ร้อยละของ
กลุ่มเป้าหมายมีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจต่อการเขา้
ร่วมกิจกรรมในระดบั
มากข้ึนไป อยา่งนอ้ย
ร้อยละ ๘๐ 
๓.  มีการน าความรู้และ
ประสบการณ์จากการ
ใหบ้ริการวชิาการดา้น
การพยาบาลเวชปฏิบติั 
(การรักษาโรคเบ้ืองตน้)
มาใชใ้นการพฒันาการ
เรียนการสอนอยา่งนอ้ย 
๑ รายวชิา และถ่ายทอด
ความรู้สู่บุคลากรภายใน 

๒๘. โครงการ อบรมฟ้ืนฟูวิชาการและพฒันาสมรรถนะ
พยาบาลเวชปฏิบัติ 
ขั้นเตรียมการ 
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการท่ีเก่ียวขอ้ง (กลุ่มวจิยัและบริการ
วชิาการ และกลุ่มวชิาการ)  
๒. ประชุมผูรั้บผดิชอบโครงการและคณะกรรมการเพื่อ
วางแผนด าเนินงานโครงการ และจดัท าโครงการเพื่อขอ
อนุมติั 
๓. ประชาสัมพนัธ์โครงการหลากหลายช่องทาง และส่ง
หนงัสือเชิญประชุมไปยงัท่ีผูผ้า่นการอบรมเวชปฏิบติัรุ่นท่ี   
๑-๑๓ 
ขั้นด าเนินการ 
๑. จดัประชุมอบรมฟ้ืนฟูวชิาการ : การบรรยาย อภิปราย 
และฝึกปฏิบติั 
๒. จดัสัมมนาและร่วมอภิปรายในประเด็น แนวทางปฏิบติั
ท่ีดี เพื่อความกา้วหนา้ในวชิาชีพ และพฒันาสู่การเป็น
ผูเ้ช่ียวชาญทางการพยาบาล ( APN) 
๓. น าความรู้และประสบการณ์จากการใหบ้ริการวชิาการ 

๒๙-๓๑ มี.ค.
๕๔ 

พยาบาลเวชปฏิบติั 
รุ่นท่ี   ๑-๑๓ 
จ านวน ๓๐๐  คน 
 

จากการลงทะเบียน
ของผูเ้ขา้อบรม 
๑,๕๐๐  บาท 
รวม ๔๕๐,๐๐๐  
บาท  
 
เพื่อเป็นค่าใชจ่้าย
ต่อไปน้ี 
๑. ค่าอาหาร
กลางวนั  
๓๐๐ บาท x ๓๐๐ 
คน  x ๓ วนั รวม 
๒๗๐,๐๐๐ บาท 
๒. ค่าอาหารวา่ง 
๑๐๐ บาท x๓๐๐ 
คน x ๓ วนั รวม  
๙๐,๐๐๐ บาท 
๓. ค่าตอบแทน
วทิยากรและค่า 

นายวรีะชยั อ่ิมน ้า
ขาว 
นายชาติ ไทย
เจริญ 
นางสาวมตัติกา 
นายเทวญั อุป
แสน 
 



๑๕๔ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบหลกั 

สถาบนัและเผยแพร่สู่
สาธารณชน 
๔. มีรายงานสรุปผลการ
ประเมินประโยชน์หรือ
ผลกระทบของการ
ใหบ้ริการวชิาการต่อ
สังคม 
๕. กิจกรรมหรือ
โครงการบริการวชิาการ
ตอบสนองความตอ้งการ
พฒันาและเสริมสร้าง
ความเขม้แขง็ ของสังคม 
ชุมชน ประเทศชาติ 
๖. มีรายรับของสถาบนั
ในการใหบ้ริการวชิาการ 
 
 
 
 

ดา้นการ พยาบาลเวชปฏิบติั มาใชใ้นการเรียนการสอน
นกัศึกษาชั้นปีท่ี ๔ 
รุ่น ๒๖ จ านวน ๑ รายวชิา คือ วชิาการรักษาโรคเบ้ืองตน้ 
 
ขั้นประเมินผล 
๑. ประเมินระดบัความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 
๒. สรุปผลการด าเนินงานโครงการ การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
และถอดบทเรียน  เพื่อน าผลท่ีไดไ้ปใชใ้นการพฒันาและ
ปรับปรุงการด าเนินงานโครงการต่อไป  โดยมีประเด็น
ต่อไปน้ี 
   ๒.๑ ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ปัญหาและ
อุปสรรค 
   ๒.๒ ประโยชน์ คุณค่า และหรือผลกระทบของการ
ใหบ้ริการวชิาการต่อสังคมท่ีเกิดข้ึนกบักลุ่มเป้าหมาย  
   ๒.๓ ความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการวชิาการกบั
การเรียนการสอน 

  เดินทาง ๓๐,๐๐๐ 
บาท 
๔. ค่าวสัดุอุปกรณ์ 
๒๐๐ บาท x ๓๐๐  
คน รวม ๖๐,๐๐๐ 
บาท 
 
รวมงบทั้งโครงการ 
๔๕๐,๐๐๐ บาท 

 

 



๑๕๕ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบหลกั 

๑. ร้อยละของ
กลุ่มเป้าหมายท่ีเขา้ร่วม
กิจกรรม อยา่งนอ้ย 
ร้อยละ ๘๐ 
๒. ร้อยละของ
กลุ่มเป้าหมายมีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจต่อการเขา้
ร่วมกิจกรรมในระดบั
มากข้ึนไป อยา่งนอ้ย
ร้อยละ ๘๐ 
๓. มีการบูรณาการงาน
บริการวชิาการกบั
งานวจิยั อยา่งนอ้ย ๑ 
เร่ือง/โครงการ 
๔.  มีการน าความรู้และ
ประสบการณ์จากการ
ใหบ้ริการวชิาการมาใช้
ในการพฒันางานวจิยั
อยา่งนอ้ย ๑ เร่ือง/ 

๒๙. โครงการพฒันาศักยภาพด้านการสอนส าหรับพยาบาล
พีเ่ลีย้ง 
ขั้นเตรียมการ 
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการท่ีเก่ียวขอ้ง (กลุ่มวจิยัและบริการ
วชิาการ และกลุ่มวชิาการ)  
๒. ประชุมผูรั้บผดิชอบโครงการและคณะกรรมการเพื่อ
วางแผนด าเนินงานโครงการ และจดัท าโครงการเพื่อขอ
อนุมติั 
๓. ประชาสัมพนัธ์โครงการหลากหลายช่องทาง และส่ง
หนงัสือเชิญประชุมไปท่ีแหล่งฝึกปฏิบติังานนกัศึกษาของ
วทิยาลยัพยาบาลศรีมหาสารคาม  
ขั้นด าเนินการ 
๑. จดัประชุมอบรม : การบรรยาย อภิปราย การแสดง
บทบาทสมมุติ ฝึกปฏิบติัการสอนและการนิเทศในคลินิก 
๒. แลกเปล่ียนเรียนรู้และถอดบทเรียนสมรรถนะท่ีจ าเป็น
และประสบการณ์การนิเทศนกัศึกษาในคลินิกของพยาบาล
พี่เล้ียง 
๓. บูรณาการงานบริการวชิาการกบังานวจิยั  การรับรู้
บทบาทและสมรรถนะพยาบาลพี่เล้ียงในแหล่งฝึก 

ช่วงเดือน
กรกฎาคม 
๒๕๕๔ 
จ านวน ๕ วนั 

๑. พยาบาลพี่เล้ียงจาก
แหล่งฝึก จ านวน ๙๐ คน  
๒. อาจารยใ์หม่ของ
วทิยาลยัพยาบาลศรี
มหาสารคาม ๑๐ คน 
 

เงินงบประมาณ 
๑. ค่าอาหาร
กลางวนัและ
อาหารวา่ง  (๒๐๐ 
บาท x ๑๐๐ คน x 
๕  วนั ) รวม
๑๐๐,๐๐๐ บาท 
๒.ค่าเอกสารและ
วสัดุ อุปกรณ์ 
(๓๐๐ บาท x ๑๐๐ 
คน)  รวม ๓๐,๐๐๐ 
บาท 
๓. ค่าตอบแทน
วทิยากรภาคทฤษฎี 
(๑๘ ชัว่โมง x ๖๐๐
บาท) รวม 
๑๐,๘๐๐  บาท 
๔. ค่าตอบแทน
วทิยากรภาคปฏิบติั  

นางสาวกญัญา
พชัร 
นางอรุณี ศรีสุยิง่  
 

 



๑๕๖ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบหลกั 

โครงการ และถ่ายทอด
ความรู้สู่บุคลากรภายใน
สถาบนัและเผยแพร่สู่
สาธารณชน 
๕. มีรายงานสรุปผลการ
ประเมินประโยชน์หรือ
ผลกระทบของการ
ใหบ้ริการวชิาการต่อ
สังคม 
๖. มีรายงานสรุปผล
ความส าเร็จของการบูร
ณาการงานบริการ
วชิาการกบัการวจิยั 
๗. รายงานวิจยั จ  านวน 
๑ เร่ือง 
๘. กิจกรรมหรือ
โครงการบริการวชิาการ
ตอบสนองความตอ้งการ
พฒันาและเสริมสร้าง 

ปฏิบติังานนกัศึกษาพยาบาลศรีมหาสารคาม 
ขั้นประเมินผล 
๑. ประเมินระดบัความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมโดย
ใชแ้บบประเมิน 
๒. สรุปผลการด าเนินงานโครงการ การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
และการถอดบทเรียน  เพื่อน าผลท่ีไดไ้ปใชใ้นการพฒันา
และปรับปรุงการด าเนินงานโครงการต่อไป  โดยมีประเด็น
ต่อไปน้ี 
   ๒.๑ ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ปัญหาและ
อุปสรรค 
   ๒.๒ ประโยชน์ คุณค่า และหรือผลกระทบของการ
ใหบ้ริการวชิาการต่อสังคมท่ีเกิดข้ึนกบักลุ่มเป้าหมาย 
(พยาบาลพี่เล้ียง และอาจารยใ์หม่ของวทิยาลยัพยาบาลศรี
มหาสารคาม) นกัศึกษา หน่วยงานตน้สังกดั วทิยาลยั
พยาบาลศรีมหาสารคาม และสังคม 
   ๒.๓ ความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการวชิาการกบั
งานวจิยั 
   ๒.๔ ผลการวจิยัการรับรู้บทบาทและสมรรถนะพยาบาลพี่
เล้ียงในแหล่งฝึกปฏิบติังานนกัศึกษาพยาบาลศรี 

  (๑๐ คน x ๑๒ 
ชัว่โมง x ๓๐๐  
บาท) รวม 
๓๖,๐๐๐  บาท 
๔. ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ  
๓,๒๐๐ บาท 
 
รวมงบทั้งโครงการ 
๑๘๐,๐๐๐ บาท 

 

 



๑๕๗ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบหลกั 

ความเขม้แขง็ ของสังคม 
ชุมชน ประเทศชาติ 

มหาสารคาม    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕๘ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบหลกั 

 
๑. ร้อยละของ
กลุ่มเป้าหมายท่ีเขา้ร่วม
กิจกรรม อยา่งนอ้ยร้อย
ละ ๘๐ 
๒. ร้อยละของ
กลุ่มเป้าหมายมีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจต่อการเขา้
ร่วมกิจกรรมในระดบั
มากข้ึนไป อยา่งนอ้ย
ร้อยละ ๘๐ 
๓. มีการบูรณาการงาน
บริการวชิาการกบั
งานวจิยั อยา่งนอ้ย ๑ 
เร่ือง/โครงการ 
๔.  มีการน าความรู้และ
ประสบการณ์จากการ
ใหบ้ริการวชิาการดา้น
การพยาบาลเวชปฏิบติั   

ศูนย์ปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติ 
๓๐. โครงการอบรมหลกัสูตร การพยาบาลเฉพาะทางสาขา 
เวชปฏิบัติทัว่ไป (การรักษาโรคเบือ้งต้น ) รุ่นที ่๑๖ 
ขั้นเตรียมการ 
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการท่ีเก่ียวขอ้ง (กลุ่มวจิยัและบริการ
วชิาการ และกลุ่มวชิาการ และผูเ้ช่ียวชาญ) เพื่อพิจารณาร่าง
หลกัสูตรและจดัท าหลกัสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขา 
เวชปฏิบติัทัว่ไป (การรักษาโรคเบ้ืองตน้ ) 
๒. ประชุมผูรั้บผดิชอบโครงการและคณะกรรมการเพื่อ
วางแผนด าเนินงานโครงการและการบูรณาการกบัการเรียน
การสอนและการวิจยั และจดัท าโครงการเพื่อขออนุมติั 
๓. ประชาสัมพนัธ์โครงการเชิงรุก หลากหลายช่องทาง และ
รับสมคัรผูเ้ขา้รับการอบรมในหลกัสูตร การพยาบาลเฉพาะ
ทางสาขา เวชปฏิบติัทัว่ไป (การรักษาโรคเบ้ืองตน้ ) 
ขั้นด าเนินการ 
๑.  ภาคทฤษฏี ประกอบดว้ย การบรรยาย อภิปราย ฝึก
ปฏิบติั และศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

 
เม.ย.-ส.ค.๕๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
พยาบาลวชิาชีพจากหน่วย
บริการปฐมภูมิ 
โรงพยาบาล/ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล
จ านวน ๖๐  คน 
 

 
จากการลงทะเบียน
ของผูเ้ขา้อบรม 
๒๕,๐๐๐  บาท 
รวม ๑,๕๐๐,๐๐๐  
บาท 
เพื่อเป็นค่าใชจ่้าย
ต่อไปน้ี 
๑. ค่าอาหาร ๒๐๐ 
บาท (๖๐ คน x ๑๐  
วนั) รวม 
๑๒๐,๐๐๐ บาท 
๒. ค่าอาหารวา่ง 
(๑๐๐ บาท  x ๖๐ 
คน x ๒๗ วนั)  
รวม ๑๖๒,๐๐๐ 
บาท 
๓. ค่าตอบแทน
วทิยากรภาค  

 
นายชาติ ไทย
เจริญ 
นางสาวพิช
ชานนัท ์
นายเทวญั อุป
แสน 
 



๑๕๙ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบหลกั 

(การรักษาโรคเบ้ืองตน้)
มาใชใ้นการพฒันาการ
เรียนการสอนอยา่งนอ้ย 
๑ รายวชิาและหรือการ
วจิยัอยา่งนอ้ย ๑เร่ือง/
โครงการ และถ่ายทอด
ความรู้สู่บุคลากรภายใน
สถาบนัและเผยแพร่สู่
สาธารณชน 
๕. มีรายงานสรุปผลการ
ประเมินประโยชน์หรือ
ผลกระทบของการ
ใหบ้ริการวชิาการต่อ
สังคม 
๖. มีรายงานสรุปผล
ความส าเร็จของการ 
บูรณาการงานบริการ
วชิาการกบังานวจิยั 
๗. กิจกรรมหรือ 

๒. ภาคปฏิบติั ฝึกปฏิบติัท่ีโรงพยาบาลทัว่ไปและ
โรงพยาบาลชุมชนในเขต ๑๒ ท่ีแผนกผูป่้วยนอก แผนก
ผูป่้วยฉุกเฉิน ศูนยสุ์ขภาพชุมชน  และคลินิกพิเศษ ซ่ึงใน
การด าเนินงานประกอบดว้ยกิจกรรม 
  ๒.๑ ประสานงานกบัแหล่งฝึกภาคปฏิบติัและจดัเตรียม
พื้นท่ีฝึกปฏิบติั 
   ๒.๒ ประชุมพยาบาลพี่เล้ียง เพื่อร่วมวางแผนด าเนินการฝึก
ภาคปฏิบติั 
   ๒.๓ แบง่กลุ่มยอ่ยฝึกภาคปฏิบติั โดยจดัอาจารยนิ์เทศ และ
พยาบาลพี่เล้ียงประจ ากลุ่มยอ่ย 
   ๒.๔ สรุปผลการฝึกปฏิบติั / การแลกเปล่ียนเรียนรู้
ระหวา่งกลุ่มยอ่ย 
๓. บูรณาการงานบริการวชิาการกบังานวจิยัติดตามผูผ้า่น
การอบรมหลกัสูตรการพยาบาลเวชปฏิบติั (การรักษาโรค
เบ้ืองตน้) 
๔. น าความรู้และประสบการณ์จากการใหบ้ริการวชิาการ
ดา้นการพยาบาลเวชปฏิบติั (การรักษาโรคเบ้ืองตน้) มาใช้
ในการเรียนการสอนนกัศึกษาชั้นปีท่ี ๔ รุ่น ๒๖ จ านวน ๑ 
รายวชิา คือ วชิาการรักษาโรคเบ้ืองตน้ 

  ทฤษฎีรายบุคคล/
กลุ่ม ชัว่โมงละ 
๖๐๐  บาท รวม
๔๐๐,๐๐๐ บาท  
๔. ค่าตอบแทน
วทิยากรภาคปฏิบติั 
โรงพยาบาลทัว่ไป 
๓ แห่ง 
โรงพยาบาลชุมชน 
๘ แห่ง รวม
๔๐๐,๐๐๐ บาท 
๕. ค่าวสัดุอุปกรณ์ 
๔๑๘,๐๐๐ บาท 
 
รวมงบทั้งโครงการ 
๑,๕๐๐,๐๐๐  บาท 
 

 

 



๑๖๐ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบหลกั 

โครงการบริการวชิาการ
ตอบสนองความตอ้งการ
พฒันาและเสริมสร้าง
ความเขม้แขง็ ของสังคม 
ชุมชน ประเทศชาติ 
๘. รายงานวจิยั จ  านวน 
๑ เร่ือง 
๙. มีรายรับของสถาบนั
ในการใหบ้ริการวชิาการ 
๑๐. ร้อยละของ
หน่วยงานตน้สังกดัท่ีมี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
ต่อสมรรถนะของ
บุคลากรภายหลงัเขา้รับ
การพฒันาในระดบัมาก
ข้ึนไป  อยา่งนอ้ยร้อยละ 
๘๐ 
๑๑. ร้อยละของ
ผูรั้บบริการมีค่าเฉล่ีย 

ขั้นประเมินผล 
๑. ประเมินระดบัความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมโดย
ใชแ้บบประเมิน 
๒. ประเมินความพึงพอใจของผูบ้งัคบับญัชา เพื่อนร่วมงาน 
และผูเ้ขา้อบรมเองต่อสมรรถนะของบุคลากรภายหลงัเขา้
รับการอบรม  ๓ เดือน 
๓. ประเมินความรู้และสมรรถนะของผูเ้ขา้อบรมตามท่ี
หลกัสูตรก าหนด 
๔. ประเมินความพึงพอใจของผูรั้บบริการต่อการใหบ้ริการ
ของบุคลากรทางสุขภาพท่ีไดรั้บการพฒันาจากวทิยาลยั 
โดยใชแ้บบประเมิน และหรือการสัมภาษณ์ 
๕. สรุปผลการด าเนินงานโครงการ การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
และถอดบทเรียน  เพื่อน าผลท่ีไดไ้ปใชใ้นการพฒันาและ
ปรับปรุงการด าเนินงานโครงการต่อไป  โดยมีประเด็น
ต่อไปน้ี 
   ๕.๑ ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ปัญหาและ
อุปสรรค 
   ๕.๒ ประโยชน์ คุณค่า และหรือผลกระทบของการ
ใหบ้ริการวชิาการต่อสังคมท่ีเกิดข้ึนกบักลุ่มเป้าหมาย  

   

 

 



๑๖๑ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบหลกั 

ความพึงพอใจต่อการ
ใหบ้ริการของบุคลากร
ทางสุขภาพท่ีไดรั้บการ
พฒันาจากวทิยาลยัใน
ระดบัมากข้ึนไป อยา่ง
นอ้ยร้อยละ ๘๐ 

(พยาบาลวชิาชีพท่ีเขา้รับการอบรม) หน่วยงานตน้สังกดั 
วทิยาลยัพยาบาลศรีมหาสารคาม และสังคม 
   ๕.๓ ความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการวชิาการกบั
งานวจิยั 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖๒ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบหลกั 

๑.มีหลกัสูตรนานาชาติ 
อบรมระยะสั้นดา้นการ
พยาบาลแม่และเด็กอยา่ง
นอ้ย ๑ หลกัสูตร 
๒.ร้อยละของ
กลุ่มเป้าหมายท่ีเขา้ร่วม
กิจกรรมอยา่งนอ้ยร้อย
ละ ๘๐ 
๓.ร้อยละของ
กลุ่มเป้าหมายมีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจต่อการเขา้
ร่วมกิจกรรมในระดบั
มากข้ึนไป อยา่งนอ้ย
ร้อยละ ๘๐ 
๔.มีเครือข่ายนานาชาติ
ความร่วมมือทางวชิาการ
กบัสถาบนัการศึกษา
และองคก์รใน
ต่างประเทศอยา่งนอ้ย ๑  

ศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรสาธารณสุขระดับนานาชาติ 
๓๑. โครงการ พฒันาหลกัสูตร International Shot Course 
Program : Midwifery 
ขั้นเตรียมการ 
๑.แต่งตั้งคณะกรรมการท่ีเก่ียวขอ้ง(กลุ่มวจิยัและบริการ
วชิาการ กลุ่มวชิาการ และกลุ่มกิจการนกัศึกษา) 
๒.ประชุมผูรั้บผดิชอบโครงการและคณะกรรมการเพื่อวาง
แผนการด าเนินงานและบูรณาการงานบริการวชิาการกบั
การเรียนการสอนและจดัท าโครงการเพื่อขออนุมติั 
๓.ประชาสัมพนัธ์โครงการเชิงรุก และหลากหลายช่องทาง 
ขั้นด าเนินการ 
แบ่งเป็น ๓ กิจกรรม 
กจิกรรมที ่๑ พฒันาหลกัสูตร 
๑.แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานและเสนอขออนุมติั
โครงการ 
๒.ประชุมเชิงปฏิบติัในการจดัท าร่างหลกัสูตรและน าเสนอ
ร่างหลกัสูตร 
๓.น าเสนอขออนุมติัหลกัสูตรต่อสถาบนัพระบรมราชนก
และสภาการพยาบาล 

๑๒ ธ.ค.๕๓-
๒๖ พ.ค.๕๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ธ.ค. ๕๓- ก.พ 
๕๔ 

๑.อาจารยส์ถาบนัพระ
บรมราชชนก จ านวน ๕
คน 
๒.อาจารยว์ทิยาลยั
พยาบาลศรีมหาสารคาม
จ านวน ๑๕ คน 
๓.อาจารยจ์ากวทิยาลยัใน
เครือข่ายสถาบนัพระบรม
ราชชนก จ านวน ๕ คน 
๔.อาจารยพ์ี่เล้ียงจาก
แหล่งฝึก จ านวน ๕-๑๐ 
คน 

เงินงบประมาณ 
๑.ค่าตอบแทน
วทิยากร (๖๐๐บาท 
x ๖ ชัว่โมง x ๑๒
วนั) รวม ๔๓,๒๐๐ 
บาท 
๒. ค่าอาหาร
กลางวนัและ
อาหารวา่ง (๒๐๐
บาท x ๒๐ คน x 
๑๗วนั) รวม
๖๘,๐๐๐ บาท 
๓. ค่าวสัดุอุปกรณ์  
รวม ๕,๐๐๐ บาท 
๔.โครงการวิจยั  
จ านวน ๓๐,๐๐๐ 
บาท 
รวมงบทั้งโครงการ 
๑๔๖,๒๐๐ บาท 

นางอจัฉรา มีนา
สันติรักษ ์
นางสุจิมา ติล
การยทรัพย ์
นางสาวสุดารัตน์ 
เซนรัมย ์



๑๖๓ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบหลกั 

เครือข่าย 
๕.มีการบูรณาการ
บริการวชิาการกบัการ
เรียนการสอน อยา่งนอ้ย 
๑ รายวชิา 
๖.ระดบัความส าเร็จของ
ความร่วมมือระหวา่ง
สถาบนักบัหน่วยงาน
ภายนอก 

กจิกรรมที ่๒ การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดหลกัสูตร 
๑.ศึกษาสถานท่ีจริงของแหล่งฝึกปฏิบติังาน 
๒.สัมมนาอาจารยผ์ูส้อนเพื่อออกแบบการเรียนการสอน 
เตรียมการสอนภาคทฤษฏีและภาคปฏิบติั 
๓.จดัท าโครงการวจิยัพฒันาหลกัสูตร 
กจิกรรมที ่๓ การจัดอบรมหลกัสูตร International Shot 
Course Program : Midwifery 
๑.ด าเนินการสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั 
ศึกษาบทบาทของพยาบาลแม่และเด็กในบริบทต่างๆ 
๒.ประเมินผลหลกัสูตรและพิธีส าเร็จการอบรมท่ี
กรุงเทพมหานคร 
ขั้นประเมินผล 
๑.ประเมินระดบัความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมโดยใช้
แบบประเมินและการสัมภาษณ์ 
๒.สรุปผลการด าเนินงานโครงการ การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
เพื่อน าผลท่ีไดไ้ปใชใ้นการพฒันาและปรับปรุงการ
ด าเนินงานโครงการต่อไป 
 
 

    



๑๖๔ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบหลกั 

๑. ร้อยละของ
กลุ่มเป้าหมายท่ีเขา้ร่วม
กิจกรรม อยา่งนอ้ย 
ร้อยละ ๘๐ 
๒. ร้อยละของ
กลุ่มเป้าหมายมีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจต่อการเขา้
ร่วมกิจกรรมในระดบั
มากข้ึนไป อยา่งนอ้ย
ร้อยละ ๘๐ 
๓. มีการบูรณาการงาน
บริการวชิาการกบัการ
เรียนการสอนอยา่งนอ้ย 
๑ รายวชิา  
๔.  มีการน าความรู้และ
ประสบการณ์จากการ
ใหบ้ริการวชิาการดา้น
การใชภ้าษา และผลการ 

๓๒. กจิกรรม :   เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้าน
บริการวชิาการกบัการเรียนการสอน แก่สถาบันการศึกษา
ต่างประเทศ  
ขั้นเตรียมการ 
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการท่ีเก่ียวขอ้ง (กลุ่มวจิยัและบริการ
วชิาการ กลุ่มวชิาการ และกลุ่มพฒันานกัศึกษา)  
๒. ประชุมผูรั้บผดิชอบโครงการและคณะกรรมการเพื่อวาง
แผนการด าเนินงานและการบูรณาการงานบริการวชิาการ
ดา้นการใชภ้าษากบัการเรียนการสอนในรายวชิา
ภาษาองักฤษ และถอดบทเรียนท่ีไดรั้บส าหรับนกัศึกษาชั้น
ปีท่ี   1 รุ่นท่ี.  28   และจดัท าโครงการเพื่อขออนุมติั 
๓. ประชาสัมพนัธ์โครงการเชิงรุก และหลากหลายช่องทาง  
ขั้นด าเนินการ 
๑. จดัประชุมอบรม : การบรรยาย อภิปราย การศึกษาดูงาน
ในคลินิกดา้นการส่งเสริมสุขภาพ   ระบบบริการดา้น
สุขภาพ รพท, /รพสต. 
๒.  แลกเปล่ียนเรียนรู้งานบริการวชิาการดา้นผูสู้งอายขุอง
ต่างประเทศ เช่น ประเทศญ่ีปุ่น สหรัฐอเมริกา  และสวเีดน 
๓. บูรณาการงานบริการวชิาการดา้นการใชภ้าษาองักฤษกบั 

๑ ต.ค.๕๓-๓๐ 
ก.ย.๕๔ 

๑. บุคลากรสาธารณสุข
จากต่างประเทศ 
ประกอบดว้ยแพทย ์
พยาบาลอาจารยแ์ละ
นกัศึกษา จ านวน ๑๐ คน 
๒. อาจารยป์ระจ า วศม. 
จ านวน คน 
๓. พยาบาลวชิาชีพท่ี
ปฏิบติังานในสถานี
อนามยั / โรงพยาบาล 
ส่งเสริมสุขภาพต าบล 
จ านวน ๑๐ คน 
 

เงินงบประมาณ 
๑. ค่าเอกสาร 
๒,๐๐๐  บาท 
๒. ค่าอาหารวา่ง 
(๓๐ คน x ๒  คร้ัง 
x ๑๐ วนั x ๒๕ 
บาท)  รวม   
๑๕,๐๐๐ บาท 
๓. ค่าอาหาร
กลางวนั 
(๓๐ คน x ๑๐ วนั 
x ๑๕๐ บาท)  รวม  
๔๕,๐๐๐ บาท 
 
รวมงบทั้งโครงการ 
๖๒,๐๐๐ บาท 

นางสุจิมา ติล
การยทรัพย ์
นางสาวสุดารัตน์ 
เซนรัมย ์
นางจีระวรรณ ศรี
จนัทร์ไชย 

 



๑๖๕ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบหลกั 

ถอดบทเรียนมาใชใ้น
การพฒันาการเรียนการ
สอนอยา่งนอ้ย ๑ 
รายวชิา และถ่ายทอด
ความรู้สู่บุคลากรภายใน
สถาบนัและเผยแพร่สู่
สาธารณชน 
๕. มีรายงานสรุปผลการ
ประเมินประโยชน์หรือ
ผลกระทบของการ
ใหบ้ริการวชิาการต่อ
สังคม 
๖. มีรายงานสรุปผล
ความส าเร็จของการบูร
ณาการงานบริการ
วชิาการกบัการเรียนการ
สอน 
 ๗. กิจกรรมหรือ
โครงการบริการวชิาการ 

การเรียนการสอนในรายวชิา. ภาษาองักฤษ.ส าหรับ
นกัศึกษาชั้นปีท่ี  ๑ รุ่น ๒๘ โดยประกอบดว้ยกิจกรรม ดงัน้ี 
   ๓.๑ จดันกัศึกษาเป็น Buddy กบันกัศึกษาจากต่างประเทศ 
เพื่อการดูแล แลกเปล่ียนวฒันธรรม ฝึกการใชภ้าษาองักฤษ
เพื่อการส่ือสาร 
   ๓.๒ ถอดประสบการณ์ท่ีไดรั้บใหเ้พื่อนในชั้นเรียน ได้
รับรู้ และวางแผนในการพฒันาตนเองดา้นภาษาองักฤษ 
๔. น าความรู้และประสบการณ์จากการใหบ้ริการวชิาการ
ดา้นวเิทศน์สัมพนัธ์  ภาษาองักฤษ มาใชใ้นการพฒันาการ
เรียนการสอนรายวชิา ภาษาองักฤษ ส าหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี  
๑ รุ่น ๒๘  และพฒันาสมรรถนะอาจารยแ์ละนกัศึกษาดา้น
การใชภ้าษาองักฤษ 
๕. จดัท าหลกัสูตร 
ขั้นประเมินผล 
๑. ประเมินระดบัความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมโดย
ใชแ้บบประเมิน และหรือการสัมภาษณ์ 
๒. สรุปผลการด าเนินงานโครงการ การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
และถอดบทเรียน  เพื่อน าผลท่ีไดไ้ปใชใ้นการพฒันาและ
ปรับปรุงการด าเนินงานโครงการต่อไป  โดยมีประเด็น 

    

 



๑๖๖ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบหลกั 

ตอบสนองความตอ้งการ
พฒันาและเสริมสร้าง
ความเขม้แขง็ ของสังคม 
ชุมชน ประเทศชาติและ
นานาชาติ 
๘. ระดบัความส าเร็จ
ของความร่วมมือ
ระหวา่งสถาบนักบั
หน่วยงานภายนอก 

ต่อไปน้ี    
   ๒.๑ ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ปัญหาและ
อุปสรรค    
   ๒.๒  ประโยชน์ คุณค่า และหรือผลกระทบของการ
ใหบ้ริการวชิาการต่อสังคมท่ีเกิดข้ึนกบักลุ่มเป้าหมาย 
(บุคลากรสาธารณสุขจากต่างประเทศ อาจารยป์ระจ าของ
วทิยาลยัพยาบาลศรีมหาสารคาม พยาบาลวชิาชีพท่ี
ปฏิบติังานในสถานีอนามยัและโรงพยาบาลส่งเสริม 
สุขภาพต าบล และนกัศึกษา) วทิยาลยัพยาบาลศรี
มหาสารคาม สถานีอนามยั โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล และสังคม 
   ๒.๓  ความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการวชิาการ
กบัการเรียนการสอน 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖๗ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบหลกั 

 
๑. ร้อยละของ
กลุ่มเป้าหมายท่ีเขา้ร่วม
กิจกรรม อยา่งนอ้ย 
ร้อยละ ๘๐ 
๒. ร้อยละของ
กลุ่มเป้าหมายมีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจต่อการเขา้
ร่วมกิจกรรมในระดบั
มากข้ึนไป อยา่งนอ้ย
ร้อยละ ๘๐ 
๓. มีการน าความรู้และ
ประสบการณ์จากการ
ใหบ้ริการวชิาการมาใช้
ในการพฒันาการเรียน
การสอนอยา่งนอ้ย ๑ 
รายวชิา และถ่ายทอด
ความรู้สู่บุคลากรภายใน
สถาบนัและเผยแพร่สู่ 

การบริการวชิาการสู่สังคม 
๓๓. กจิกรรม การบริการวชิาการเชิงรุกสู่สังคม 
ขั้นเตรียมการ 
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการท่ีเก่ียวขอ้ง (กลุ่มวจิยัและบริการ
วชิาการ และกลุ่มวชิาการ)  
๒. ประชุมผูรั้บผดิชอบโครงการและคณะกรรมการเพื่อ
วางแผนด าเนินงานโครงการ และจดัท าโครงการเพื่อขอ
อนุมติั 
๓. ประชาสัมพนัธ์โครงการ 
 ขั้นด าเนินการ 
๑. จดักิจกรรมการบริการวชิาการภายนอกสถาบนั ดงัน้ี 
   ๑.๑ กิจกรรมการเยีย่มเยยีนประชาชน โดยร่วมกบัจงัหวดั
มหาสารคาม 
   ๑.๒ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอายสูุ่สุขภาวะท่ีดี โดย
ร่วมกบัเรือนจ า จงัหวดัมหาสารคาม 
   ๑.๓ กิจกรรมพี่พยาบาลสร้างสรรคส่ิ์งท่ีดีเพื่อเด็กไทย
กา้วหนา้ 
  ขั้นประเมินผล 
๑. อาจารยส์รุปผลการด าเนินงานและการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

 
๑ ต.ค.๕๓-๓๐ 
ก.ย.๕๔ 
 
 
 
 
 
 
 
๑ คร้ัง/เดือน 
ปีละ ๒ คร้ัง 
 
๘ ม.ค.๕๔ 

 
๑. ประชาชนในทอ้งถ่ิน
ท่ีออกบริการวชิาการแก่
สังคม จ านวน ๓๐๐ คน 
๒. เด็กและเยาวชนใน
จงัหวดัมหาสารคาม 
จ านวน ๒๐๐คน 
๓. ผูสู้งอายใุนเรือนจ า 
จงัหวดัมหาสารคาม 
จ านวน ๕๐คน 
๔. อาจารยป์ระจ า วศม. 
จ านวน ๖ คน 

 
เงินงบประมาณ 
๑. ค่าวสัดุอุปกรณ์
กิจกรรมท่ี ๑.๑ 
(๕๐๐ บาท x ๑๒ 
คร้ัง) รวม ๖,๐๐๐  
บาท 
๒. ค่าวสัดุอุปกรณ์
กิจกรรมท่ี ๑.๒ 
และ ๑.๓ จ านวน 
๓,๒๐๐ บาท 
๓. ค่าน ้ามนั
เช้ือเพลิง (๕๐๐ 
บาท x ๑๒ คร้ัง) 
รวม ๖,๐๐๐  บาท 
๔. ค่าอาหารวา่ง
อาจารย ์(๖ คน x  
๒๕ บาท x ๒ 
คร้ัง) รวม ๓๐๐ 

 
นางสาวกญัญา
พชัร 
นางสาวมตัติกา 
นางสาวพิช
ชานนัท ์
 



๑๖๘ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบหลกั 

สาธารณชน 
๔. มีรายงานสรุปผลการ
ประเมินประโยชน์หรือ
ผลกระทบของการ
ใหบ้ริการวชิาการต่อ
สังคม 
๕. กิจกรรมหรือ
โครงการบริการวชิาการ
ตอบสนองความตอ้งการ
พฒันาและเสริมสร้าง
ความเขม้แขง็ ของสังคม 
ชุมชน ประเทศชาติ 
๖. มีรายงานสรุปผลการ
ประเมินประโยชน์หรือ
ผลกระทบของการ
ใหบ้ริการวชิาการต่อ
สังคม 
๗. จ านวนเครือข่าย
ความร่วมของการ 

ตามแบบฟอร์มท่ีก าหนดไว ้
๒. ประเมินระดบัความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมโดย
ใชแ้บบประเมิน 
๓. สรุปผลการด าเนินงานโครงการ การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
และถอดบทเรียน  เพื่อน าผลท่ีไดไ้ปใชใ้นการพฒันาและ
ปรับปรุงการด าเนินงานโครงการต่อไป  โดยมีประเด็น
ต่อไปน้ี 
   ๓.๑ ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ปัญหาและ
อุปสรรค 
   ๓.๒ ประโยชน์ คุณค่า และหรือผลกระทบของการ
ใหบ้ริการวชิาการต่อสังคมท่ีเกิดข้ึนกบักลุ่มเป้าหมาย 
(ประชาชนในทอ้งถ่ินท่ีออกไปใหบ้ริการวชิาการ ผูสู้งอาย ุ
เด็กและเยาวชน และอาจารย)์ วทิยาลยัพยาบาลศรี
มหาสารคาม และชุมชนท่ีออกใหบ้ริการวชิาการ  
   ๓.๓ ความส าเร็จของการใหบ้ริการวชิาการแก่สังคม 

  บาท 
 
รวมงบทั้งโครงการ
๑๕,๕๐๐ บาท 
 

 

 



๑๖๙ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบหลกั 

ใหบ้ริการวชิาการ อยา่ง
นอ้ย ๒ เครือข่าย 

    
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗๐ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการและกจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ ผู้รับผดิชอบหลกั 

๑.มีการก าหนด
จรรยาบรรณวชิาชีพ 
๒.มีกระบวนการ
ส่งเสริมใหอ้าจารย์
ปฏิบติัตามจรรยาบรรณ 
๓.มีการก ากบัดูแลการ
ปฏิบติัตามจรรยาบรรณ 
๔.มีระบบในการ
ด าเนินการกบัผูไ้ม่
ปฏิบติัตามจรรยาบรรณ 
๕.มีการด าเนินการ
วางแผนป้องกนัหรือหา
แนวทางแกไ้ขการ
กระท าผดิจรรยาบรรณ 

๓๔. โครงการส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ
คณาจารย์และจรรยาบรรณของบุคลากรสายสนับสนุน 
๑.  จดัท าแผนงานและกิจกรรมท่ี สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์
ของวทิยาลยั และกระทรวงสาธารณสุข ในปีงบประมาณ 
๒๕๕๔ 
๒.ส่งเสริมใหค้ณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุนใหมี้
ความรู้ ปฏิบติัตามจรรยาบรรณ 
   ๒.๑. ปรับปรุงคู่มือจรรยาบรรณของคณาจารยแ์ละ
บุคลากรสายสนบัสนุน 
   ๒.๒. เผยแพร่จรรยาบรรณ 
๓. ก ากบัดูแลการปฏิบติัตามจรรยาบรรณ 
  ๓.๑ มีช่องทางรับเร่ืองร้องเรียน เช่น ตูรั้บความคิดเห็น 
Web.ของวทิยาลยั 
  ๓.๒ รวบรวมเร่ืองร้องเรียนเพื่อรายงานผูเ้ก่ียวขอ้ง 
๔.มีระบบในการด าเนินการกบัผูไ้ม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณ 
๕.ด าเนินการวางแผน ป้องกนั หรือหาแนวทางแกไ้ขการ
กระท าผดิจรรยาบรรณ 
 

ต.ค.๕๓-ก.ย.
๕๔ 
 

๑.อาจารยแ์ละบุคคลากร
สายสนบัสนุน จ านวน 
๑๐๐ คน 
 
 

เงินงบประมาณ 
๑. ค่าจดัท าคู่มือ
จรรยาบรรณ 
  ๑๐๐ เล่ม ๆ ละ 
๑๐๐ บาท รวม 
๑๐,๐๐๐ บาท 
๒. ค่าอาหารวา่ง   
๑ ม้ือ ๆ ละ ๒๕ 
บาท x ๑๐๐ คน 
รวม ๒,๕๐๐ บาท 
๓. ค่าวสัดุอุปกรณ์  
๒,๐๐๐ บาท 
 
รวมงบทั้งโครงการ 
๑๔,๕๐๐ บาท 
 

ดร.นฤมล   
เอนกวทิย ์        
นายศุภวฒัน์   
สุริโย 
 
 
 
 

 
 



๑๗๑ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการและกจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ ผู้รับผดิชอบหลกั 

   ๖. สรุปผลการก ากบัติดตามและน าผลมาใชใ้นการ
ส่งเสริมการปฏิบติัตามจรรยาบรรณเพื่อน าไปสู่การปฏิบติัท่ี
ดี (Good practice) ของวทิยาลยั ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
 ๗.  เผยแพร่ผลงาน ดา้นจรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรม  
และธรรมาภิบาล  คณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุน
วทิยาลยัพยาบาลศรีมหาสารคามแก่สาธารณชนใหโ้ดดเด่น
และสร้างเครือข่ายดา้นคุณธรรม จริยธรรมกบัชมรมและ
หรือหน่วยงานภายนอก ทั้งในและต่างประเทศในปี
การศึกษา ๒๕๕๔ 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๒ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบหลกั 

๑. ร้อยละของ
ผูรั้บบริการมีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจต่อระบบ
การใหบ้ริการส่ิง
สนบัสนุนการเรียนการ
สอนทางการพยาบาลอยู่
ในระดบัดีข้ึนไป อยา่ง
นอ้ยร้อยละ ๘๐ 
๒. มีคู่มือหอ้งปฏิบติัการ
ทางการพยาบาล  
๓. หอ้งปฏิบติัการ
ทางการพยาบาลเป็นไป
ตามเกณฑม์าตรฐานการ
รับรองหลกัสูตรสถาบนั
ศึกษาพยาบาลของสภา
การพยาบาล 

๓๕. โครงการพฒันาระบบการให้บริการส่ิงสนับสนุนการ
เรียนการสอนทางการพยาบาล 
กจิกรรม 
๑. ประชุมระดมสมองเพื่อให้ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการใชบ้ริการ
หอ้งปฏิบติัการให้ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะในการพฒันา
หอ้งปฏิบติัการ  
๒. ประชุมวางแผนการพฒันาระบบการใหบ้ริการ 
 
 
 
 
๓. จดัท าคู่มือหอ้งปฏิบติัการทางการพยาบาล จ านวน ๒๐๐ 
เล่ม 
๔.ประเมินความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการ 
   ๔.๑ วเิคราะห์ขอ้มูล 
   ๔.๒ สรุปผลการประเมินเป็นรูปเล่มรายงาน 
๕. สรุปผลการด าเนินโครงการ 
๖. เสนอผลการด าเนินโครงการต่อเวทีการประเมินผลการ
ปฏิบติังานเพื่อน าสู่การวางแผนในปีต่อไป 

พ.ย.๕๓-ก.ย.
๕๔ 
 
ปลายเดือนเม.ย. 
๕๔ 
 
ตน้เดือนพ.ค. 
๕๔ 
 
 
 
พ.ค. ๕๔ 
 
คร้ังท่ี ๑มี.ค.
๕๔ 
คร้ังท่ี๒ เม.ย.
๕๔ 
พ.ค. ๕๔ 

๑. อาจารยป์ระจ าของ
วทิยาลยั ๕๕ คน 
๒. อาจารยพ์ิเศษวทิยาลยั 
๖ คน 
๓. เจา้หนา้ท่ี ๔ คน 
รวม ๗๐ คน 
๑. กรรมการพฒันา
หอ้งปฏิบติัการ ๑๕ คน 
คน 
๒. เจา้หนา้ท่ี ๔ คน 
รวม ๑๙ คน 
 
 
๑. นกัศึกษาปี ๔ รุ่น ๒๖  
 
๒. นกัศึกษาปี ๑-๓  
๓. อาจารยป์ระจ าของ
วทิยาลยั 

เงินงบประมาณ 
๑. ค่าอาหาร
กลางวนัและ
อาหารวา่ง จ  านวน 
๖๕ คน ๆ ละ๒๐๐ 
บาท รวม ๑๓,๐๐๐ 
บาท 
๒. วสัดุอุปกรณ์ 
๗,๐๐๐ บาท 
๓. ค่าอาหาร
กลางวนัและ
อาหารวา่ง จ  านวน 
๑๙ คน ๆ ละ๒๐๐ 
บาท รวม ๓,๘๐๐ 
บาท 
๔. ค่าถ่ายเอกสาร
และเขา้เล่มคู่มือ
หอ้งปฏิบติัการ
ทางการพยาบาล  

นางสกาวรัตน์ 
ไกรจนัทร์ 
 



๑๗๓ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบหลกั 

    ๒๐๐ เล่ม รวม 
๒๗,๒๐๐ บาท 
 

รวมงบทั้งโครงการ

๕๑,๐๐๐ บาท 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๔ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบหลกั 

๑.ร้อยละของผูส้ าเร็จ
การศึกษามีผลการ
ประเมินทกัษะการ
ปฏิบติังานท่ีจ าเป็นตาม
หลกัสูตรก าหนดใน
ระดบัดีข้ึนไปอยา่งนอ้ย
ร้อยละ ๘๐ 
๒. ร้อยละของนกัศึกษา
ปฏิบติัทกัษะท่ีจ าเป็น
ของวชิาชีพไดต้ามเกณฑ์
ขั้นต ่าของแต่ละทกัษะ
การปฏิบติังานตามท่ี
รายวชิาและหลกัสูตร
ก าหนดในระดบัดีข้ึนไป 
อยา่งนอ้ยร้อยละ ๘๐ 

๓๖. กจิกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งในการปฏิบัติทกัษะ
การปฏิบัติงานจ าเป็นตามที่หลกัสูตรก าหนด   
กจิกรรม 
๑. ประชุมวางแผนด าเนินงาน  
๒. ประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อจดัท าสมุดบนัทึก
ประสบการณ์การปฏิบติัการพยาบาลของนกัศึกษาเป็น
รายบุคคลตลอดระยะเวลาการศึกษาและก าหนดเกณฑข์ั้น
ต ่าของทกัษะการปฏิบติัการพยาบาลท่ีจ าเป็นส าหรับ
นกัศึกษา 
๓. ประเมินและวเิคราะห์ผลการประเมินทกัษะท่ีจ าเป็นใน
การปฏิบติังานของนกัศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษา 
๔. วเิคราะห์และรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะ
กรรมการบริหารหลกัสูตรและคณะกรรมการบริหาร
วทิยาลยัหรือคณะกรรมการท่ีเก่ียวขอ้ง 
๕. ประเมินและสรุปผลโครงการ     
 
 

ระยะที ่๑  
ต.ค.๕๓ -พ.ค.
๕๔ 
ระยะที ่๒ 
มิ.ย.-ก.ย.๕๔ 
 

ระยะที ่๑ ปีการศึกษา 
๒๕๕๓ 
๑. นกัศึกษาชั้นปีท่ี ๒ 
จ านวน ๑๑๓ คน 
๓. นกัศึกษาชั้นปีท่ี ๓ 
จ านวน ๘๖ คน 
๔. นกัศึกษาชั้นปีท่ี ๔ 
จ านวน ๒๑๑ คน 
รวมนกัศึกษา ๔๑๐ คน   
ระยะที ่๒ ปีการศึกษา 
๒๕๕๔ 
๑. นกัศึกษาชั้นปีท่ี ๓ 
จ านวน ๑๑๓ คน  
๒. นกัศึกษาชั้นปีท่ี ๔ 
จ านวน ๘๖ คน  
รวม ๑๙๙ คน 

เงินงบประมาณ 
๑.ค่าถ่ายเอกสาร
และจดัท ารูปเล่ม
(๔๑๐ เล่ม x ๕๐ 
บาท) รวม 
๒๐,๕๐๐ บาท  
๓. ค่าวสัดุอุปกรณ์ 
๓,๐๐๐ บาท    
 
รวมงบทั้งโครงการ 
๒๓,๕๐๐ บาท 
 

นางธีรภทัร นวล
แกว้ และคณะ 

 
 



๑๗๕ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบหลกั 

๑.ร้อยละของนกัศึกษาท่ี
ผา่นเกณฑก์ารสอบ
ขอ้สอบมาตรฐานท่ี
จดัท าข้ึน โดยสถาบนั
พระบรมราชชนกไดใ้น
คร้ังแรก อยา่งนอ้ยร้อย
ละ ๗๐ 
๒.ร้อยละของบณัฑิตท่ี
สอบข้ึนทะเบียน
ประกอบวชิาชีพไดใ้น
คร้ังแรก อยา่งนอ้ยร้อย
ละ ๗๐ 
 

๓๗. โครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาเพือ่การสอบ
ข้อสอบมาตรฐานและสอบขึน้ทะเบียนประกอบวชิาชีพ 
ระยะที๑่ 
กจิกรรม 
๑.จดัท าโครงการและขออนุมติั 
๒.คณะกรรมการประชุมวางแผนการด าเนินงานและแต่งตั้ง
ผูเ้ช่ียวชาญประจ าสาระวิชา 
๓.ทดสอบและวเิคราะห์ผลการทดสอบความรู้ ๘ สาระ
รายวชิาของนกัศึกษาก่อนการทบทวนความรู้ 
๔.ประชุมเพื่อก าหนดแผนการทบทวนความรู้ ๘ สาระ
รายวชิาในภาคการศึกษาท่ี ๑ โดยอาจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญของ
วทิยาลยั และวเิคราะห์สาระ     การเรียนรู้ท่ีส าคญั เพื่อ
น าไปใชใ้นการปรับปรุงเอกสารวชิาการ ส าหรับอาจารย์
และนกัศึกษาในการทบทวนความรู้และเตรียมความพร้อม
ส าหรับการสอบขอ้สอบมาตรและสอบข้ึนทะเบียน
ประกอบวชิาชีพ 
๕.ทบทวนความรู้ ๘ สาระรายวชิา ตามแผนท่ีก าหนด  
๖.ทดสอบและวเิคราะห์ผลการทดสอบความรู้ ๘ สาระ
รายวชิาของนกัศึกษาภายหลงัการทบทวนความรู้ 

 
 
๑๐-๑๓ พ.ย.
๕๓ 
 

 
 
ปีการศึกษา ๒๕๕๓ 
นกัศึกษาชั้นปีท่ี ๔ รุ่น 
๒๕ จ านวน ๒๑๒ คน 
 

 
 
เงินงบประมาณ 
๑. ค่าตอบแทน
วทิยากร (๒ คน 
x ๒ ชัว่โมง x ๓๐๐ 
บาท) รวม ๑,๒๐๐
บาท 
๒. ค่าอาหาร
กลางวนัและ
อาหารวา่งอาจารย ์
(๓๕ คน x ๒๐๐
บาท x ๔ วนั)  รวม 
๒๘,๐๐๐ บาท 
๓. ค่าอาหาร
กลางวนัและ
อาหารวา่ง
นกัศึกษา (๒๑๒ 
คน x ๑๕๐ บาท x  

 
 
นางธีรภทัร นวล
แกว้ และคณะ 
นางอจัฉรา มีนา
สันติรักษ ์
 



๑๗๖ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบหลกั 

 ๗.วเิคราะห์และรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะ
กรรมการบริหารหลกัสูตรและคณะกรรมการบริหาร
วทิยาลยัหรือคณะกรรมการท่ีเก่ียวขอ้ง 
๘.ประเมินและสรุปผลโครงการ 

  ๔ วนั)  รวม 
๑๒๗,๒๐๐ บาท 
๔. ค่าวสัดุอุปกรณ์ 
๓,๐๐๐บาท  
๕. ค่าเดินทาง
วทิยากร ๑,๐๐๐ 
บาท 
๖. ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ 
๒,๐๐๐ บาท 
รวมงบกจิกรรม 

๑๖๒,๔๐๐ บาท 

 

ระยะที ่๒ 
๑.นกัศึกษาทบทวนความรู้ดว้ยตนเอง 
๒.ทดสอบความรู้ก่อนด าเนินโครงการ 
๓.คณะกรรมการและผูเ้ช่ียวชาญประชุมวางแผนการ
ด าเนินการ 
๔.ทบทวนความรู้โดยผูเ้ช่ียวชาญทั้งภายในภายนอก 
๕.ทดสอบความรู้หลงัเรียน 
๖. สรุปโครงการ  

๒๙ พ.ย.๕๓-
๒๔ ธ.ค.๕๓ 
 

ปีการศึกษา ๒๕๕๓ 
นกัศึกษาชั้นปีท่ี ๔ รุ่นท่ี 
๒๕ จ านวน ๒๑๒ คน 

เงินงบประมาณ 
๑. ค่าตอบแทน
วทิยากร (๓๐๐ 
บาท x ๗ ชัว่โมง x
๘ วนั) รวม 
๑๖,๘๐๐ บาท 
๒. ค่าอาหาร
กลางวนัและ  

 



๑๗๗ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบหลกั 

 

   

อาหารวา่งส าหรับ
อาจารย ์(๒๐๐ 
บาท x ๕ วนั x ๑๖ 
คน )  รวม ๑๖,๐๐๐ 
บาท                         
๓. ค่าวสัดุอุปกรณ์ 
๒,๐๐๐ บาท                                                   
รวมงบกจิกรรม
๓๔,๘๐๐ บาท                                 

 

ระยะที ่๓ 
๑. คณะกรรมการประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
๒. ทดสอบและวเิคราะห์ผลการทดสอบความรู้ ๘ สาระวิชา
ของนกัศึกษาระหวา่งการทบทวนความรู้ 
๓. ประชุมเพื่อก าหนดแผนการทบทวนความรู้ ๘ สาระวิชา
ในภาคการศึกษาท่ี ๑โดยอาจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญของวิทยาลัย 
และวิเคราะห์สาระการเรียนรู้ท่ีส าคญั เพื่อน าไปใช้ในการ
ปรับปรุงเอกสารวิชาการ ส าหรับอาจารยแ์ละนักศึกษาใน
การทบทวนความรู้และเตรียมความพร้อมส าหรับการสอบ
ขอ้สอบมาตรฐานและสอบข้ึนทะเบียนประกอบวชิาชีพ 

๒๑ ม.ค.๕๔- 

๓ มี.ค.๕๔ 

และ ๑๔-๑๘ 

มี.ค.๕๔ 

นกัศึกษาชั้นปีท่ี ๔ รุ่นท่ี 

๒๕ จ านวน ๒๑๐ คน 

เงินงบประมาณ 
๑. ค่าอาหาร
กลางวนัและ 
อาหารวา่งส าหรับ
นกัศึกษา (๑๕๐
บาท x ๑๕วนั x
๒๑๐ คน) รวม                          
๔๗๒,๐๐๐ บาท 
๒. ค่าอาหาร
กลางวนัและ  

 



๑๗๘ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบหลกั 

 ๔. ทบทวนความรู้ ๘ สาระวิชา ตามแผนท่ีก าหนดโดย

ผูเ้ช่ียวชาญภายในและภายนอกวทิยาลยั 

๕. ทดสอบและวิเคราะห์ผลการทดสอบความรู้ ๘ สาระ
รายวชิาของนกัศึกษาภายหลงัการทบทวนความรู้ 
๖. จดักิจกรรมเสริมสร้างขวญัและก าลงัใจแก่นกัศึกษา 
๗. วเิคราะห์และรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะ
กรรมการบริหารวทิยาลยัหรือคณะกรรมการท่ีเก่ียวขอ้ง 
๘. ประเมินและสรุปผลโครงการ 
 

  อาหารวา่งส าหรับ
อาจารย ์(๒๐๐ 
บาท x ๑๕ วนั x 
๓๐ คน ) รวม                         
๙๐,๐๐๐ บาท 
๓. ค่าตอบแทน 
วทิยากร (๓๐๐ 
บาท x ๘ วชิา x ๒ 
คน x ๗ ชัว่โมง) 
รวม ๓๓,๖๐๐ บาท  
๔. ค่าเดินทาง
วทิยากร (๕,๐๐๐ 
บาท x ๘ คน)  รวม 
๔๐,๐๐๐ บาท 
๕. ค่าท่ีพกัวทิยากร
(๑,๒๐๐ บาท x ๑ 
คน x ๓ วนั) รวม        
๓,๖๐๐ บาท 
๖. ค่าวสัดุอุปกรณ์                                                  

 

 



๑๗๙ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบหลกั 

    ๑๕,๐๐๐ บาท 
๗. ค่าน ้ามนั
เช้ือเพลิง ๖,๐๐๐ 
บาท 
๘. ค่าท่ีพกั
พนกังานขบัรถ 
๓,๖๐๐ บาท 
รวมงบกจิกรรม    
๖๖๔,๓๐๐ บาท                                                  

 

ระยะที ่๔ 
๑. ทดสอบความรู้ก่อนด าเนินงานโครงการ 
๒. นกัศึกษาทบทวนความรู้ดว้ยตนเอง 
๓. คณะกรรมการและผูเ้ช่ียวชาญประชุมวางแผนด าเนินการ 
๔. เล่าประสบบการณ์จากรุ่นพี่สู่รุ่นนอ้ง 
๕. ทบทวนความรู้โดยผูเ้ชียวชาญภายในและภายนอก
สถาบนั 
๖. ทดสอบความรู้หลงัทบทวนความรู้ 
๗. สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 
 

มิ.ย.-ก.ย.๕๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
นกัศึกษาชั้นปีท่ี ๔ รุ่น 
๒๖ จ านวน ๘๖ คน 

เงินงบประมาณ 
๑. ค่าตอบแทน
วทิยากร (๓๐๐ 
บาท x ๗ ชัว่โมง x
๘ วนั) รวม 
๑๘,๙๐๐ บาท 
๒. ค่าวสัดุอุปกรณ์ 
๓,๐๐๐ บาท 
รวมงบกจิกรรม    
๒๑,๙๐๐ บาท                                                  

 



๑๘๐ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมาย 

และพืน้ทีด่ าเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบ 
หลกั 

    รวมงบทั้งโครงการ        
๘๘๓,๔๐๐ บาท   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๑ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมาย 

และพืน้ทีด่ าเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบ 
หลกั 

๑. สรุปรายงานผลการ
ประสานแผนการจดัการ
เรียนการสอนภาคปฏิบติั 
๒. แหล่งฝึกไดรั้บการ
ประสานแผนการฝึก
ภาคปฏิบติั 
ค่าเป้าหมาย 
๑. มีสรุปรายงานผลการ
ประสานแผนการจดัการ
เรียนการสอนภาคปฏิบติั
ครอบคลุมแหล่งฝึกหลกั 
๒. ทุกแหล่งฝึกไดรั้บ
การประสานแผนการฝึก
ภาคปฏิบติัอยา่งนอ้ยปี
การศึกษาละ ๑ คร้ัง 

๓๘. โครงการประสานแผนการจัดการเรียนการสอน
ภาคปฏิบัต ิ
กจิกรรมระยะที ่๑  ประสานแผนการฝึกภาพรวมตลอดปี
การศึกษา  
 ๑. จดัท าโครงการ  เสนอเพื่อขออนุมติั   
๒. แต่งตั้งคณะท างานด าเนินการ  ประชุมปรึกษาวางแผน
ด าเนินงาน  เสนอแผนด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตร 
๓.  ส ารวจ/รวบรวมขอ้มูลสถานท่ีฝึกปฏิบติัในปีการศึกษา 
๒๕๕๔ จากแผนการจดัการศึกษา กลุ่มวชิาฯ  น าขอ้มูลมา
วางแผนจดักิจกรรมประสานแผนใหค้รอบคลุมทุกแหล่งฝึกฯ
๔. ประสานงานกบัแหล่งฝึกภาคปฏิบติัในการจดักิจกรรม
ประสานแผนการฝึกฯ เช่น ประเด็นก าหนดวนั สถานท่ี 
กลุ่มเป้าหมาย เป็นตน้ 
๕. ด าเนินการประสานแผนการจดัการเรียนการสอน
ภาคปฏิบติัโดยจดัประชุมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจใน
การจดัการศึกษาภาคปฏิบติัของหลกัสูตรพยาบาลศาสตร
บณัฑิตตามกรอบมาตรฐานTQF  และแผนการฝึกปฏิบติั
ภาพรวมตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๔  กิจกรรมการประชุม  

 
ระยะที ่๑ 
มิ.ย..-ก.ค.
๕๔   
(๕ วนั) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๑. ผูบ้ริหารหน่วยงาน/ 
ผูบ้ริหารกลุ่มการพยาบาล   
หวัหนา้หอผูป่้วย/หน่วยท่ี
เก่ียวขอ้งจากโรงพยาบาล
ทัว่ไป/ศูนย ์ ไดแ้ก่ 
โรงพยาบาลกาฬสินธ์ุ  
ขอนแก่น  มหาสารคาม 
ยโสธร  โรงพยาบาลจิตเวช
ราชนครินทร์ เป็นตน้ 
๒. ผูอ้  านวยการ/ ผูแ้ทน
จากโรงพยาบาลชุมชนใน
เขตจงัหวดักาฬสินธ์ุ 
มหาสารคาม ร้อยเอ็ด 
๓. ผูบ้ริหาร/ผูรั้บผดิชอบ
งานดา้นฝึกอบรม ของ
ส านกังานสาธารณสุข
จงัหวดักาฬสินธ์ุ  

 
เงินงบประมาณ 
๑. ค่าอาหาร
กลางวนัและ
อาหารวา่ง (๒๐๐ 
บาท x ๑๐๐ คน)    
รวม ๒๐,๐๐๐ 
บาท 
 
รวมงบกจิกรรม 
๒๐,๐๐๐ บาท 
 
 
 
 
 

 
นางสุวคนธ์   
กุรัตน์ 
นางสาว 
ณฐพร  
ค าศิริรักษ ์



๑๘๒ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมาย 

และพืน้ทีด่ าเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบ 
หลกั 

 

ประกอบดว้ย การบรรยาย อภิปราย ระดมความคิดเห็น/ให้
ขอ้เสนอแนะ  โดยรองผูอ้  านวยการกลุ่มวชิาการ หวัหนา้กลุ่ม
วชิาฯ  อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิาทีฝึกปฏิบติั 

 
มหาสารคาม ร้อยเอ็ด 
ชุมชน 

 
 

ระยะที ่ ๒  ประสานแผนการฝึก ระดับรายวชิาฯ  (ภาคเรียนท่ี 
๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ) 
๑.   ส ารวจ/รวบรวมขอ้มูลสถานท่ีฝึกปฏิบติัและจดัท า
แผนการประสานการฝึกปฏิบติัระดบัรายวชิา  
๒. ประสานงานกบัแหล่งฝึกภาคปฏิบติัในการจดักิจกรรม
ประสานแผนการฝึกฯ  
๓. กลุ่มวชิาฯ ด าเนินการประสานแผนการฝึกภาคปฏิบติัโดย
จดัประชุมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจในการจดั
การศึกษาภาคปฏิบติัในรายวิชาฯ  โดยหวัหนา้กลุ่มวชิา 
ผูรั้บผดิชอบรายวชิา  กิจกรรมประกอบดว้ย การบรรยาย 
อภิปราย ระดมความคิดเห็น/ใหข้อ้เสนอแนะ 
การประเมินผล 
๑.  สรุปผลการประสานแผนกบัแหล่งฝึก เสนอต่อ
คณะกรรมการหลกัสูตรเพื่อเป็นขอ้มูลในการพิจารณา/น าไป
วางแผน/ปรับแผนการจดัการศึกษาภาคปฏิบติั  
๒. สรุปผลการด าเนินงานโครงการ พร้อมปัญหาอุปสรรค  

ระยะที ่๒ 
ต.ค.๕๓-
ม.ค.๕๔ 
ส.ค.- ก.ย.
๕๔ 
(๕ วนั) 
 

๑. กลุ่มวชิาปฏิบติัการพยาบาล
มารดาทารก ๓  และบริหาร
ทางการพยาบาล  ประกอบดว้ย 
 ผูบ้ริหารกลุ่มการพยาบาล   
หวัหนา้หอผูป่้วย/หน่วยงาน
จากโรงพยาบาลทัว่ไป/ศูนย ์ 
ไดแ้ก่ โรงพยาบาลกาฬสินธ์ุ  
ขอนแก่น  มหาสารคาม ยโสธร  
โรงพยาบาลชุมชนชุมชน   
๒. กลุ่มวชิาการรักษาพยาบาล
ขั้นตน้ ประกอบดว้ย 
ผูอ้  านวยการ/ ผูบ้ริหารกลุ่มการ
พยาบาล/หวัหนา้หอผูป่้วย/
หวัหนา้ฝ่ายของโรงพยาบาล
ชุมชนในเขตจงัหวดั
มหาสารคาม ร้อยเอ็ด  

เงินงบประมาณ 
๑. ค่าอาหารวา่ง  
(๒๕  บาท x 
๒๐๐ คน) รวม 
๕,๐๐๐ บาท 
รวมงบกจิกรรม 
๕,๐๐๐บาท 
 
รวมงบทั้ง
โครงการ 
๒๕,๐๐๐บาท 
 

นางสุวคนธ์   
กุรัตน์ 
นางสาว 
ณฐพร  
ค าศิริรักษ ์



๑๘๓ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบหลกั 

 และขอ้เสนอแนะ เพื่อเป็นขอ้มูลในการทบทวน/ปรับปรุง/

พฒันาการด าเนินโครงการในคร้ังต่อไป 

 ๓. กลุ่มวชิาปฏิบติัการ
พยาบาลชุมชน ๒ 
ประกอบดว้ย 
   ๓.๑  สาธารณสุขอ าเภอ 
วาปีปทุม /ผูแ้ทน./           
ผูอ้  านวยการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล /
พยาบาล/บุคลากรจาก
ผูอ้  านวยการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลใน
เขตอ าเภอวาปีปทุม จ. 
มหาสารคาม 
   ๓.๒ นายก อบต./

ผูแ้ทน./ผูน้ าชุมชนใน

พื้นท่ีท่ีเป็นแหล่งฝึก   

  

 
 
 
 



๑๘๔ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบหลกั 

๑. ค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
ของผูร่้วมโครงการ 
๒. รายงานสรุปผลการ
สัมมนา 
๓. ร้อยละของ
กลุ่มเป้าหมายท่ีมีส่วน
ร่วมในการจดัการเรียน
การสอน 
ค่าเป้าหมาย 
๑. ค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
ของผูร่้วมโครงการอยู่
ในระดบัมากข้ึนไป 
๒. มีรายงานสรุปผลการ
สัมมนา 
๓. กลุ่มเป้าหมาย/
หน่วยงานท่ีมีส่วนร่วม
ในการจดัการเรียนการ
สอนอยา่งนอ้ยร้อยละ 
๘๐ 

๓๙. โครงการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนประจ าปี
การศึกษา  
กจิกรรมที ่๑ 
๑.สร้างระบบและกลไกการพฒันาการจดัการเรียนการสอน 
๒.สร้างระบบและกลไกการพฒันาการการประเมินความพึง
ใจดา้นการสอนการสอน 
๓.สัมมนาการเรียนการสอนเพื่อน าผลการจดัการเรียนการ
สอนปีการศึกษา ๒๕๕๓   น าสู่การจดัการเรียนการสอนปี  
๒๕๕๔  

 
 
๒๕-๒๖ เม.ย. 
๕๔   
 
 

 
 
กจิกรรมที ่๑ 
อาจารยท่ี์รับผดิชอบ ๑๐  
คน/ วศม. 
 
 
 

 
 
เงินงบประมาณ 
กจิกรรมที ่๑ 
๑. ค่าวสัดุอุปกรณ์ 
๓,๘๐๐  บาท 
๒. ค่าอาหารวา่ง  
(๒๕ บาท x ๑๐  
คน x  ๒ วนั) รวม 
๕๐๐  บาท 
รวมงบกจิกรรม 
๔,๓๐๐ บาท 

 
 
นางสาวสิวาพร 
พานเมือง 
นางเนาวรัตน์  
สุขณะล ้า 
 
 
 

กจิกรรมที ่๒ 
 ๑. ประชุมการจดัการเรียนการสอนบูรณาการตาม
สภาพการณ์จริง 
๒. น าเสนอผลการจดัการเรียนการสอนปีการศึกษา  
๒๕๕๓ 
๓. วางแผนการจดัการศึกษาปีการศึกษา  ๒๕๕๔ 
๔. แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งกลุ่มวชิาการจดัการเรียนการ 

พ.ค.๕๔  
(๒ วนั) 

๑. อาจารยป์ระจ า วศม. 
๒. พยาบาลพี่เล้ียงจาก
แหล่งฝึกในปีการศึกษา
๒๕๕๓  
รวมจ านวน ๘๐ คน 
 

๑. ค่าอาหาร
กลางวนัและ
อาหารวา่ง (๒๐๐  
บาท x ๘๐ คน  x  
๒ วนั) รวม 
๓๒,๐๐๐  บาท 
๒. ค่าวสัดุอุปกรณ์  

นางสาวสิวาพร 
พานเมือง 
นางเนาวรัตน์  
สุขณะล ้า 
 



๑๘๕ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบหลกั 

 สอนตามสภาพการณ์จริง   ๖,๐๐๐  บาท 
๓. ค่าเดินทาง
วทิยากร ๕๐๐๐
บาท   
๔. ค่าตอบแทน
วทิยากรบรรยาย 
(๖๐๐  บาท x ๓ 
ชัว่โมง x ๒  คน) 
รวม   ๓,๖๐๐  บาท 
๕. ค่าตอบแทน

วทิยากรกลุ่ม (๓๐๐  

บาท  x ๔ ชัว่โมง x   

๒ คน x ๒ วนั) 

รวม   ๔,๘๐๐  

บาท 

รวมงบกจิกรรม 

๕๑,๔๐๐ บาท 

 

 



๑๘๖ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบหลกั 

 กจิกรรมที ่๓ ประชุมเชิงปฏิบติัการเวทีการมีส่วนร่วมการ
จดัการเรียนการสอนปีการศึกษา  ๒๕๕๔ 
 

ก.ย. ๕๔ 
 

๑. กลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสีย เช่น ตวัแทนชุมชน 
ผูป้กครอง ผูใ้ชบ้ริการจาก
หน่วยบริการสุขภาพ 
จ านวน ๑๐๐ คน 
 
 
 

๑. ค่าอาหาร
กลางวนัและ
อาหารวา่ง (๒๐๐  
บาท x ๑๐๐  คน)  
รวม  ๒๐,๐๐๐  
บาท 
๒. ค่าวสัดุอุปกรณ์   
๕,๐๐๐   บาท 
รวมงบกจิกรรม 
๒๕,๐๐๐ บาท 

นางสาวสิวาพร 
พานเมือง 
นางเนาวรัตน์  
สุขณะล ้า 
 

กจิกรรมที ่๔ 
๑. น าเสนอผลการจดัการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๔ ภาค
การศึกษาท่ี  ๑ 
๒. แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งกลุ่มวชิาการจดัการเรียนการ
สอนตามสภาพการณ์จริง 
๓. ประชุมเชิงปฏิบติัการเวทีการมีส่วนร่วมการจดัการเรียน
การสอนปีการศึกษา  ๒๕๕๔ 
 

ส.ค. ๕๔  
(๑ วนั) 
  

๑. อาจารยป์ระจ า วศม.  
๒. อาจารยพ์ิเศษ 
๓. อาจารยพ์ี่เล้ียงจาก
แหล่งฝึก 
๔. ตวัแทนชุมชน 
รวม ๖๐ คน 
 
 
 

๑. ค่าอาหาร
กลางวนัและ
อาหารวา่ง (๒๐๐  
บาท x ๖๐  คน)  
รวม ๑๒,๐๐๐  
บาท 
๒. ค่าวสัดุอุปกรณ์   
๕,๐๐๐   บาท 
 

นางสาวสิวาพร 
พานเมือง 
นางเนาวรัตน์  
สุขณะล ้า 
 



๑๘๗ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบหลกั 

    รวมงบกจิกรรม 
๑๗,๐๐๐ บาท 

 

กจิกรรมที ่๕ 
๑. จดัประชุมการพฒันาการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้
ผูเ้รียนเป็นส าคญั ซ่ึงประกอบดว้ยการบรรยาย การอภิปราย
กลุ่มยอ่ย และฝึกปฏิบติัท่ีหอผูป่้วยสูติกรรมหลงัคลอด 
โรงพยาบาลมหาสารคาม 
๒. สัมมนากลุ่มยอ่ยเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้
ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

๑๕-๑๗ ธ.ค.

๕๓ 

๑. อาจารยป์ระจ า วศม. 

จ านวน ๗ คน 

๒. คณะกรรมการ

ด าเนินงาน จ านวน ๔ คน 

รวม ๑๑ คน 

 

เงินงบประมาณ 
๑. ค่าอาหาร
กลางวนัและ
อาหารวา่งส าหรับ
อาจารยแ์ละ
คณะกรรมการ 
(๒๐๐ บาท x ๑๑ 
คน x ๓ วนั) รวม 
๖๖๐๐ บาท 
๒. ค่าตอบแทน
วทิยากรภาคทฤษฎี 
(๓๐๐ บาท x ๖ 
ชัว่โมง x ๒ วนั) 
รวม ๓,๖๐๐ บาท 
๓. ค่าตอบแทน
วทิยากรภาคปฏิบติั 
(๓๐๐ บาท x ๗  

นางสาวสิวาพร 
พานเมือง 
 



๑๘๘ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบหลกั 

    ชัว่โมง x ๒ คน x

๒ วนั) รวม 

๘,๔๐๐ บาท 

๔. ค่าวสัดุอุปกรณ์ 

๑,๕๐๐ บาท 

รวมงบกจิกรรม 

๒๐,๑๐๐ บาท 

 

กจิกรรมที ่๖ การประเมินผลโครงการ 
๑. สรุปผลการสัมมนาการจดัเรียนการสอน ในแต่ละระยะ
และ เสนอต่อคณะกรรมการหลกัสูตร  คณะกรรมการ
บริหารวทิยาลยัหรือคณะกรรมการท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเป็นขอ้มูล
ในการพิจารณา/น าไปวางแผน/ปรับแผนการจดัการศึกษา 
ในตน้ปีการศึกษา ๒๕๕๔  และการปรับแผนการศึกษา 
หลงัส้ินสุดภาคเรียนท่ี ๑ / ๒๕๕๔  
๒. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผูร่้วมโครงการน 
เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลน าเขา้ในการวางแผนด าเนินโครงการคร้ัง
ต่อไป 
๓. สรุปผลการด าเนินงาน ตามตวัช้ีวดัโครงการ พร้อม 

  - 

รวมงบทั้งโครงการ 

๑๑๗,๘๐๐ บาท 

นางสาวสิวาพร 
พานเมือง 
นางเนาวรัตน์  
สุขณะล ้า 
 



๑๘๙ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบหลกั 

 ปัญหาอุปสรรค และขอ้เสนอแนะ เพื่อเป็นขอ้มูลในการ
ทบทวน/ปรับปรุง/พฒันาการด าเนินโครงการในคร้ังต่อไป 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๐ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบหลกั 

๑. ร้อยละของนกัศึกษาท่ี
มีค่าเฉล่ียผลการประเมิน
สมรรถนะชั้นปีภาพรวม
ในระดบัดีข้ึนไป อยา่ง
นอ้ยร้อยละ ๘๐ 
๒. ร้อยละของนกัศึกษา
มีแผนการพฒันา
สมรรถนะตนเอง และ
ด าเนินการตามแผนท่ี
ก าหนด 
๓. มีแนวทางการพฒันา
สมรรถนะนกัศึกษาและ
ด าเนินการตามแนวทาง
ท่ีก าหนด 
 

๔๐. กจิกรรมพฒันาสมรรถนะนักศึกษาทุกช้ันปี 
๑. จดัท าโครงการเสนอเพื่ออนุมติั 
๒. ด าเนินโครงการ  
   ๒.๑  ก าหนดและประเมินสมรรถนะหลกัของนกัศึกษาแต่
ละชนัปี 
   ๒.๒ วเิคราะห์สมรรถนะแต่ละชั้นปี  
   ๒.๓ จดัท าโครงการพฒันาสมรรถนะแต่ละชั้นปี 
   ๒.๔ จดัอบรมเชิงปฏิบติัพฒันาสมรรถนะแต่ละชั้นปี โดย
จดักิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะหลกัของนกัศึกษา ชั้นปีท่ี  ๑, 
๒, ๓ และ ๔ โดยบรรยาย/อภิปรายกลุ่มยอ่ย/ กลุ่มสัมพนัธ์/ 
ฝึกปฏิบติัในกลุ่มยอ่ย 
   ๒.๕ ประเมินผล 
๓.   สรุปผลการด าเนินงาน 

ระยะที ่๑  
ต.ค. ๕๓  -  
เม.ย.  ๕๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระยะที ่๒ 
พ.ค.-ก.ย.๕๔ 
 

ระยะที ่๑ ปีการศึกษา 
๒๕๕๓ 
๑. นกัศึกษาชั้นปีท่ี ๑ 
จ านวน ๕๘ คน 
๒. นกัศึกษาชั้นปีท่ี ๒ 
จ านวน ๑๑๓ คน 
๓. นกัศึกษาชั้นปีท่ี ๓ 
จ านวน ๘๖ คน 
๔. นกัศึกษาชั้นปีท่ี ๔ 
จ านวน ๒๑๑ คน 
รวมนกัศึกษา ๔๖๘ คน   
ระยะที ่๒ ปีการศึกษา 
๒๕๕๔ 
๑. นกัศึกษาชั้นปีท่ี ๑ 
จ านวน ๑๐๐ คน 
๒. นกัศึกษาชั้นปีท่ี ๒ 
จ านวน ๕๘ คน 
๓. นกัศึกษาชั้นปีท่ี ๓ 
จ านวน ๑๑๓ คน  

เงินงบประมาณ 
๑. ค่าวสัดุอุปกรณ์ 
 ๕,๐๐๐ บาท 
๒. ค่าอาหาร
กลางวนัและ
อาหารวา่งอาจารย์
และวทิยากร (๒๕ 
คน x ๒๐๐ บาท x 
๒ วนั) รวม 
๑๐,๐๐๐ บาท 
๓. ค่าอาหารวา่ง
นกัศึกษา (๓๕๗ 
คน x ๕๐ บาท x ๒ 
วนั) รวม ๓๕,๗๐๐ 
บาท 
๔. ค่าตอบแทน
วทิยากร  (๓๐๐ 
บาท x ๒ คน x ๑๔ 
ชัว่โมง) รวม  

นางธีรภทัร นวล
แกว้ และคณะ 



๑๙๑ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบหลกั 

   ๔. นกัศึกษาชั้นปีท่ี ๔ 
จ านวน ๘๖ คน 
รวมนกัศึกษา ๓๕๗ คน 

๘,๔๐๐ บาท 
รวมงบทั้งกจิกรรม 
๕๙,๑๐๐ บาท 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๒ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบหลกั 

๑. มีคู่มืองานทะเบียน 
๒. มีสรุปผลการ
ด าเนินงานตามระบบ
และกลไกการวดัและ
ประเมินผลทุกภาค
การศึกษา 
 

๔๑. โครงการพฒันาระบบและกลไกการวดัและประเมินผล 
๑. กระบวนการท าขอ้สอบท่ีมีคุณภาพ 
   ๑.๑ test blue print 
   ๑.๒ การวพิากษข์อ้สอบ 
   ๑.๓ การส่งขอ้สอบจดัท า   
๒. กระบวนการพฒันาขอ้สอบท่ีมีคุณภาพ 
   ๒.๑ การส่งตรวจขอ้สอบ 
   ๒.๒ การจดัระบบการน าไปใชแ้ละการปรับปรุง 
๓. ระบบการตดัสินผล 
   ๓.๑ จดัประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อการพฒันาความรู้ความ
เขา้ใจในการตดัสินผล / การส่งตรวจขอ้สอบ 
          ๓.๑.๑ การวางระบบการตดัสินผล 
          ๓.๑.๒ การจดัระบบการน าไปใชแ้ละการปรับปรุง 
๔. กระบวนการทวนสอบ 
   ๔.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบ  
   ๔.๒ การด าเนินการทวนสอบ  
๕. สรุปประเมินเพื่อพฒันาปรับปรุง   

 
ธ.ค. ๕๓-ส.ค.
๕๔    
 
 

 
๑. ผูท้รงคุณวุฒิจาก
ภายนอก เป็น
คณะกรรมการวพิากษ์
ขอ้สอบ ๕ คน 
๒. กลุ่มวชิา ๕ กลุ่ม 
๓. คู่มืองานทะเบียน   
 
 

 
เงินงบประมาณ 
๑. วสัดุ อุปกรณ์    
๔,๐๐๐ บาท 
๒. ค่าอาหารและ
อาหารวา่ง  ๒๐๐ 
บาท x ๖๐ คน x ๒  
วนั รวม ๒๔,๐๐๐  
บาท              
๓. ค่าตอบแทน
วทิยากรวพิากษ์
ขอ้สอบ (๖๐๐ บาท 
x ๗ ชัว่โมง x ๕ 
คน x ๒ วนั) รวม      
๔๒,๐๐๐  บาท                      
๔. ค่าเขา้ปก เยบ็
เล่ม (๔๐ บาท x 
๓๐ เล่ม) รวม 
๑,๒๐๐ บาท                

 
นางอจัฉรา มีนา
สันติรักษ ์



๑๙๓ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบหลกั 

    รวมงบทั้งโครงการ 
๗๑,๒๐๐    บาท 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๔ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบหลกั 

๑. ระบบฐานขอ้มูลงาน
ทะเบียนนกัศึกษาถูกตอ้ง
และเป็นปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๒. โครงการพฒันาระบบฐานข้อมูลทะเบียนและประมวล
ตามโปรแกรมของสถาบันพระบรมราชชนก 
๑. จดัประชุมเชิงปฏิบติัการในการเรียนรู้การลงขอ้มูลใน
ฐานขอ้มูลทะเบียนนกัศึกษา 
๒. เรียนรู้เพิ่มเติมโดย การลงขอ้มูลในฐานขอ้มูลทะเบียน
นกัศึกษา 
๓. ขอค าปรึกษาแนะน าเพิ่มเติมจากผูรู้้ในวทิยาลยั และ
สถาบนัเม่ือพบปัญหา 
๔. วเิคราะห์ปัญหา อุปสรรค และหาแนวทางพฒันา 
๕. ตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ของขอ้มูล 
๖. ลงขอ้มูลใหค้รบถว้นและเป็นปัจจุบนั 
๗. การติดตามก ากบั 

พ.ย. ๕๓-ก.ย.
๕๔    
 

๑. ฐานขอ้มูลของ
นกัศึกษา ปี ๑-๔ 
๒. อาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ี
งานทะเบียนฯ  จ านวน ๕ 
คน 

เงินงบประมาณ 
๑. ค่าวสัดุ อุปกรณ์   
๑,๐๐๐ บาท 
๒. ค่าอาหารและ 
อาหารวา่ง (๒๐๐ 
บาท x ๘ คน x ๒ 
วนั) รวม ๓,๒๐๐  
บาท              
๓. ค่าตอบแทน
วทิยากร (๓๐๐ 
บาท x ๖ ชัว่โมง x 
๑ คน x ๒ วนั )  
๓,๖๐๐  บาท      
รวมงบทั้งโครงการ
๗,๘๐๐    บาท 

นายพฤฒิศกัด์ิ 
จนัทราทิพย ์
 
  

 
 
 



๑๙๕ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบหลกั 

๑. มีการด าเนินงานตาม
แผน 
๒. จ านวนผูเ้ขา้ร่วม
โครงการ อยา่งนอ้ยร้อย
ละ ๘๐ 
๓. ร้อยละของการ
ด าเนินตามกิจกรรมท่ี
ก าหนด อยา่งนอ้ยร้อย
ละ ๘๐   
 
 
 
 

๔๓. โครงการประชาสัมพนัธ์การรับสมัครและคัดเลอืก
บุคคลเข้าศึกษา ในวิทยาลยัสังกดักระทรวงสาธารณสุข ปี
การศึกษา ๒๕๕๔ 
ระยะที ่ 1   
๑. ประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือต่าง ๆ เช่น บอร์ดประชาสัมพนัธ์ 
วทิยกุระจายเสียง แผน่พบั  และ internet 
๒. ส่งข่าวประชาสัมพนัธ์ไปยงัโรงเรียนต่าง ๆ  
๓. บรรยาย อภิปราย ใหค้วามรู้ ในการประชุมครู แนะแนว
ของโรงเรียนมธัยมสังกดัจงัหวดัมหาสารคาม และแนะแนว
เชิงรุกในโรงเรียนขนาดใหญ่ 
๔. แต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานต่าง ๆ และประชุม
ช้ีแจงแก่คณะกรรมการ 
๕. ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิสัมภาษณ์ตามประกาศของ สบช. 
๖. ท าการสัมภาษณ์ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาและรายงานผลการ
สัมภาษณ์ต่อผูบ้ริหารและสบช. 
๗. ตรวจสอบเอกสาร 
๘. การรับการรายงานตวั    

ระยะท่ี   ๑   
การรับตรง    
ระหวา่งวนัท่ี  
๑๕ ต.ค.๕๓-
๓๐ ธ.ค.๕๓    
 

๑. นกัเรียนมธัยมศึกษาใน
เขต จ.มหาสารคาม และ 
จ. ร้อยเอด็ 
๒. ครูแนะแนวของ
มธัยมศึกษาในเขต                           
จ.มหาสารคาม และ                     
จ.ร้อยเอด็ จ านวน ๙๐ คน  
๓. โรงเรียนขนาดใหญ่
ประจ าจงัหวดั หรือ 
อ าเภอ ๓ โรงเรียน 

เงินงบประมาณ 
๑. ค่าวสัดุอุปกรณ์    
๒,๐๐๐ บาท 
๒. ค่าอาหารวา่ง
การประชุม
คณะกรรมการ 
ดงัน้ี           
   ๒.๑ คร้ังท่ี ๑  
(๒๐ คน x ๒๕ 
บาท) รวม ๕๐๐  
บาท 
   ๒.๒ คร้ังท่ี ๒ 
(๔๐ คน x ๒๕ 
บาท) รวม  ๑,๐๐๐  
บาท    
   ๒.๓ คร้ังท่ี ๓ 
(๑๐๐ คน x ๒๕ 
บาท) รวม ๒,๕๐๐  
บาท             

นางอจัฉรา มีนา
สันติรักษ ์
 



๑๙๖ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 

และค่าเป้าหมาย 
ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 

กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบหลกั 

    ๓. ค่าตอบแทน
วทิยากร (๖๐๐ 
บาท x ๑ คน x ๓ 
ชัว่โมง x ๔ คร้ัง) 
รวม ๗,๒๐๐ บาท        
๔. ค่าอาหารและ  
อาหารวา่ง
คณะกรรมการ     
 (๒๐๐ บาท x ๖๐ 
คน x ๑ วนั) รวม      
๑๒,๐๐๐  บาท        
รวมงบระยะที ่๑  

๒๕,๒๐๐ บาท 

 

ระยะที ่ ๒   
๑. ประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือต่าง ๆ เช่น บอร์ดประชาสัมพนัธ์ 
วทิยกุระจายเสียง แผน่พบั  และ internet 
๒. ส่งข่าวประชาสัมพนัธ์ไปยงัโรงเรียน  ต่าง ๆ  ( ท าพร้อม
กบัระยะท่ี ๑ ) 
๓. บรรยาย อภิปราย ใหค้วามรู้ ในการประชุมครู แนะแนว 

ระยะท่ี   ๒  
การรับกลาง  
ระหวา่งวนัท่ี  
๑๕ มี.ค.๕๔ - 
๓๐ พ.ค.๕๔ 
 

๑. นกัเรียนมธัยมศึกษาใน
เขต จ.มหาสารคาม และ 
จ. ร้อยเอด็ 
๒. ครูแนะแนวของ
มธัยมศึกษาในเขต                           
จ.มหาสารคาม และ                      

เงินงบประมาณ 
๑. ค่าวสัดุ อุปกรณ์                                 
๒,๐๐๐ บาท 
๒. ค่าอาหารวา่ง
การประชุม
คณะกรรมการ   

นางอจัฉรา มีนา
สันติรักษ ์
 



๑๙๗ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบหลกั 

 ของโรงเรียนมธัยมสังกดัจงัหวดัมหาสารคาม  ( ท าพร้อม
กบัระยะท่ี ๑ ) 
๔. แต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานต่าง ๆ และประชุม
ช้ีแจงแก่คณะกรรมการ 
๕. ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิสัมภาษณ์ตามประกาศของ สบช. 
๖. ท าการสัมภาษณ์ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาและรายงานผลการ
สัมภาษณ์ต่อผูบ้ริหารและสบช. 
๗. ตรวจสอบเอกสาร 
๘. การรับการรายงานตวั 

 จ.ร้อยเอด็    ๒.๑ คร้ังท่ี ๑ 
(๒๐ คน x ๒๕ 
บาท) รวม ๕๐๐  
บาท 
   ๒.๒ คร้ังท่ี ๒ 
(๔๐ คน x ๒๕ 
บาท) รวม  ๑,๐๐๐  
บาท    
๓. ค่าอาหารและ 
อาหารวา่ง
คณะกรรมการ 
(๒๐๐ บาท X ๖๐ 
คน X ๑ วนั) รวม       
๑๒,๐๐๐  บาท        
รวมระยะที ่๒ 
๑๕,๕๐๐ บาท 
 
รวมงบทั้งโครงการ 

๔๐,๗๐๐   บาท 

 



๑๙๘ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ ผู้รับผดิชอบหลกั 

๑. มีต าราหลกัทางการ
พยาบาลท่ีพิมพเ์ผยแพร่ 
ไม่เกิน ๑๐ ปี ไม่ต ่ากวา่
สาขาวชิาละ ๑๐ ช่ือเร่ือง 
๒. มีจ านวนต ารา/
หนงัสือทางการพยาบาล
และวทิยาศาสตร์
สุขภาพในอตัราส่วน 
นกัศึกษา : จ านวน
หนงัสือไม่นอ้ยกวา่ ๑ : 
๕๐ หรือต ารา
อิเล็กทรอนิค 
๓. จ านวนวารสาร
วชิาชีพการพยาบาลใน
ประเทศ จ านวน ๕๐ ช่ือ
เร่ือง 
๔. จ านวนวารสาร
วชิาชีพการพยาบาล
ต่างประเทศจ านวน ๑๗   

๔๔.  โครงการห้องสมุดทีเ่อือ้ต่อการเรียนรู้ 
กจิกรรมที ่๑ การจดัหาและบ ารุงรักษาทรัพยากร 
๑. ส ารวจความตอ้งการ จดัท าแผน  
๒. จดัซ้ือวสัดุครุภณัฑต์ามระเบียบพสัดุ ดงัน้ี      
   ๒.๑ เอกสาร ต ารา หนงัสือไม่ต ่ากวา่สาขาวชิาละ  10  ช่ือ
เร่ือง   
   ๒.๒ วารสารภาษาไทยสาขาการพยาบาล   
   ๒.๓ วารสารภาษาองักฤษสาขาการพยาบาล  ๑๗  ช่ือเร่ือง 
   ๒.๔ E-books  /E-journal   
   ๒.๕ ครุภณัฑ ์ ชั้นหนงัสือ ฯลฯ วสัดุส าหรับซ่อมหนงัสือ 
๓. ส ารวจสภาพหนงัสือ  วางแผนซ่อมเขา้เล่มหนงัสือใหม่ /
ซ่อมหนงัสือช ารุด 
๔. ทวงหนงัสือเกินก าหนดส่ง 
๕. สรุปประเมินผลการจดัซ้ือ 
 
 

 
 
ส ารวจงวดท่ี 
๑) ต.ค. ๕๓ 
๒) ก.พ.๕๔ 
๓) มิ.ย.๕๔ 
จดัซ้ืองวดท่ี 
๑) ธ.ค. ๕๓ 
๒) เม.ย.๕๔ 
๓) ส.ค.๕๔ 
ทุกเดือน 
 
ทุกเดือน 

 
 
ทรัพยากรหอ้งสมุด 

 
เงินงบประมาณ 
๑. ค่าหนงัสือ/ต ารา  
๙๙๙,๓๓๔  บาท 
 ๒. ค่าจดัซ้ือวารา
สารภาษาไทย 
๖๗,๒๑๐  บาท 
๓. ค่าจดัซ้ือวารา
สารภาษาองักฤษ
สาขาการพยาบาล 
๒๔๑,๔๕๖  บาท 
๔. E-books  /E-
journal   ๓๐๐,๐๐๐ 
บาท 
๔. ค่าวสัดุครุภณัฑ ์
๑๐๐,๐๐๐  บาท 
รวมงบกจิกรรม 
๑,๗๐๘,๐๐๐ บาท 

 
 
นางสาวศรีจนัทร์ 
วรรณขาว 
นายชูชาติ ปาก
เมย 
 



๑๙๙ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ / กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ ผู้รับผดิชอบหลกั 

ช่ือเร่ือง หรือ มีวารสาร
อิเล็กทรอนิค ท่ีมี  Peer  
review 
๕. หนงัสือใหม่ไดรั้บ
การเขา้เล่ม  หนงัสือ
ช ารุดไดรั้บการ
ซ่อมแซม  อยา่งนอ้ย
ร้อยละ ๘๐ 
๖. มีการจดับริการ
หอ้งสมุดผา่นระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
๗. มีระบบการ
ใหบ้ริการท่ีเอ้ือต่อการ
สืบคน้ของนกัศึกษา
หรือมีเวลาใหบ้ริการไม่
นอ้ยกวา่ ๖๐  ชัว่โมง/
สัปดาห์ 
 

กจิกรรมที ่๒ ส่งเสริมการใชบ้ริการห้องสมุด 
๑. การจดับริการห้องสมุดผา่นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
   ๑.๑ จดัเตรียมคอมพิวเตอร์ส าหรับสืบคน้ขอ้มูล   
   ๑.๒ จดัหากลอ้งติดคอมพิวเตอร์   
   ๑.๓ จดัหาเคร่ืองอ่านบาร์โคด้ 
๒. จดัใหมี้บริการนอกเวลาราชการ 
   ๒.๑ ส ารวจความตอ้งการใชข้องนกัศึกษา 
   ๒.๒ จดัท าตารางเวร 
   ๒.๓ สรุปจดัเก็บสถิติการใชบ้ริการ  
๓. ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูล/สารข่าวงานห้องสมุด 
   ๓.๑ จดัท าคู่มือการใชห้อ้งสมุด /สาธิตการใชฐ้านขอ้มูล
ต่าง  ๆ 
   ๓.๒ ประชาสัมพนัธ์หนงัสือและวารสารใหม่/ข่าวสาร
ผา่น Web site หอ้งสมุด 
   ๓.๓ จดัท าสถิติผูใ้ชบ้ริการสูงสุด / มอบรางวลั/ใบประกาศ  
ประกวดค าขวญัส่งเสริมการใชห้อ้งสมุด 
   ๓.๔ พฒันาและบ ารุงรักษาระบบหอ้งสมุดอตัโนมติั   และ
ประชุมหอ้งสมุดเครือข่ายความร่วมมือฯ    
 

 
 

มี.ค. - มิ.ย. ๕๔ 
 
 
ทุกเดือน 
 
 

 
ทุกเดือน 
 
 
 
 
ปีละ ๑ คร้ัง 

 
 

๑. เคร่ืองคอมพิวเตอร์
จ านวน  ๕  เคร่ือง 
๒. เคร่ืองอ่านบาร์โคด้
จ านวน ๑ ตวั 
๓. กลอ้งติดคอมพิวเตอร์  
จ  านวน ๑  ตวั 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เงินงบประมาณ 
๑. วสัดุอุปกรณ์ 
๑,๐๐๐ บาท 
๒. ค่าเคร่ืองอ่าน
บาร์โคด้และกลอ้ง
ติดคอมพิวเตอร์  
๓๐,๐๐๐ บาท 
๓. ค่าปฏิบติังาน
นอกเวลา ๔๐,๐๐๐ 
บาท 
รวมงบกจิกรรม 
๗๑,๐๐๐ บาท 

 
 

 
 

นางสาวศรีจนัทร์ 
วรรณขาว 
นางสาวกฤษณา 



๒๐๐ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ / กจิกรรม  

ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมาย 

และพืน้ทีเ่นินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

 

ผู้รับผดิชอบ 

๘.  ร้อยละของ
ผูใ้ชบ้ริการมีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจต่อการใช้
บริการอยูใ่นระดบัมาก
ข้ึนไปร้อยละ  ๘๐  
๙. มีฐานขอ้มูลหนงัสือ
และวารสารท่ีสามารถ 
สืบคน้และยมืคืนผา่น
ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์อยา่งนอ้ย
ร้อยละ ๘๐ ของหนงัสือ
และวารสารใหม่ 

กจิกรรมที ่๓ การประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ
หอ้งสมุด 
๑. จดัท าแบบสอบถาม  เก็บรวบรวมขอ้มูล 
๒. วเิคราะห์ผล  สรุปผล  /รายงานผล 
๓. สรุปและน าผลไปวางแผนพฒันาปรับปรุง 

มิ.ย. – ก.ย. 54 ๑. บุคลากรของวทิยาลยั ฯ 
๑๐๐ คน 
๒. นกัศึกษา จ านวน 
๔๒๗ คน 

เงินงบประมาณ 
๑. วสัดุอุปกรณ์ 
๒,๐๐๐ บาท 
รวมงบกจิกรรม 
๒,๐๐๐ บาท 

นางสาวศรีจนัทร์ 
วรรณขาว 
นางสาวกฤษณา 
 

กจิกรรมที ่๔ การจดัท าฐานขอ้มูลหนงัสือ 
๑. จดัท ารายละเอียดทางบรรณานุกรมและวเิคราะห์เลขหมู่
หนงัสือ  
๒. บนัทึกขอ้มูลในฐานขอ้มูลทรัพยากรสารสนเทศ  ก าหนด 
Item  หนงัสือ   
๓. จดัพิมพบ์าร์โคด้และสันหนงัสือ 
๔. จดัท าดชันีวารสาร 
   ๔.๑ คดัเลือกบทความ  และจดัท ารายละเอียดทาง
บรรณานุกรมวารสาร 
   ๔.๒ บนัทึกขอ้มูลในฐานขอ้มูลวารสาร/ ก าหนด Item  
วารสาร  
   ๔.๓ จดัพิมพบ์าร์โคด้และสันวารสาร  

ต.ค.๕๓-ก.ย.
๕๔  
 
 

๑. หนงัสือใหม่ และ
วารสารใหม่ทุกเล่ม 

- 
รวมงบทั้งโครงการ 
๑,๗๘๑,๐๐๐ บาท 

 
 



๒๐๑ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

 ช่ือโครงการ / กจิกรรม  ระยะเวลา กลุ่มเป้า 
หมายและพืน้ทีด่ าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 
 หลกั 

๑. วทิยาลยัมีระบบและ
กลไกในการติดตาม
แผนงานโครงการ 
๒. ทุกกลุ่มมีการ
รายงานผลการ
ด าเนินงานแผนงาน /
โครงการตามแผนท่ี
ก าหนด อยา่งนอ้ยร้อย
ละ ๘๐ 
๓. ร้อยละของการ
ด าเนินงานโครงการท่ี
แลว้เสร็จตามแผนท่ี
ก าหนด อยา่งนอ้ยร้อย
ละ ๘๐ ของโครงการ
ทั้งหมด 
๔. ร้อยละของโครงการ
ท่ีบรรลุค่าเป้าหมาย
ตวัช้ีวดัท่ีก าหนด 

๔๕. โครงการก ากบัติดตามแผนงานโครงการปีงบประมาณ 
๒๕๕๔แบบบูรณาการด้วยโปรแกรม e-plan 
 ๑. พฒันาระบบและกลไกในการติดตามแผนงานโครงการ
ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ แบบบูรณาการ 
๒. ออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ e-plan ในการติดตาม
และรายงานผล 
๓. จดัท าคู่มือในการติดตามแผนแบบบูรณาการดว้ย
โปรแกรม e-plan 
๔. ประชุมช้ีแจงท าความเขา้ใจการใชโ้ปรแกรม e-plan 
๕. ทุกกลุ่มงานด าเนินการรายงานผลตามระบบ 
๖. ประมวลผลการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ ตามตวั
บ่งช้ี และรายงานผลต่อผูบ้ริหารและคณะกรรมการบริหาร
วทิยาลยัเพื่อพิจารณา  
     ๖.๑ ก ากบัติดตามการด าเนินงานตามตวับ่งช้ีของ
แผนปฏิบติัการประจ าปี อยา่งนอ้ยปีละ ๒ คร้ัง 
    ๖.๒ ประเมินผลการด าเนินงานตามตวับ่งช้ีของแผนกล
ยทุธ์ อยา่งนอ้ยปีละ ๑ คร้ัง 

 ๑ เม.ย.๕๔ – 
๓๐ ก.ย. ๕๔ 
 
 
 
 
 
 
 

ประชุมช้ีแจงท าความ
เขา้ใจการใชโ้ปรแกรม e-
plan 
๑. ตวัแทนบุคลากร
วทิยาลยัพยาบาลศรี
มหาสารคามจากทุกกลุ่ม   
จ  านวน  ๕๐ คน 
จดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้
และน าเสนอผลการ
ปฏิบติังาน 
๑. บุคลากรวทิยาลยั
พยาบาลศรีมหาสารคาม   
จ  านวน  ๑๑๐ คน 
 
 

ประชุมช้ีแจงท า
ความเขา้ใจการใช้
โปรแกรม e-plan 
๑. ค่าอาหารและ
อาหารวา่งผูเ้ขา้
อบรม (๕๐ คน x
๒๐๐ บาท x ๑ วนั)  
๑๐,๐๐๐ บาท 
จดัเวทีแลกเปล่ียน
เรียนรู้และน าเสนอ
ผลการปฏิบติังาน 
๑. ค่าอาหารและ
อาหารวา่ง (๒๐๐ 
บาท x ๑๑๐ คน  x 
๑ วนั) รวม 
๒๒,๐๐๐ บาท 
๒. ค่าวสัดุอุปกรณ์ 
๑๕,๐๐๐ บาท 

นางสาวพวงแกว้ 
สาระโภค 
นายชาลี ศิริ
พิทกัษช์ยั 
 
 



๒๐๒ 

 

ตัวช้ืวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการและกจิกรรม  ระยะเวลา 
กลุ่มเป้า 

หมายและพืน้ทีด่ าเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบ 
หลกั 

อยา่งนอ้ยร้อยละ ๘๐ 
๕. ร้อยละของโครงการ
ท่ีด าเนินการแลว้เสร็จ
ตามแผน 
๖. ร้อยละของตวัช้ีวดักล
ยทุธ์ท่ีบรรลุค่าเป้าหมาย
อยา่งนอ้ยร้อยละ ๘๐ 

๗. จดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้และน าเสนอผลการปฏิบติังาน
ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๔ 
๘. จดัท ารายงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๔และเผยแพร่ 
๙. น าผลการพิจารณา ขอ้คิดเห็น และขอ้เสนอแนะของคณะ
กรรมการบริหารวทิยาลยัไปปรับปรุงแผนกลยทุธ์และ
แผนปฏิบติัการประจ าปี ๒๕๕๕ 
 
 

 พื้นท่ีด าเนินการ วทิยาลยั
พยาบาลศรีมหาสารคาม 
 

รวมงบทั้งโครงการ 
๔๗,๐๐๐ บาท  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐๓ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ / กจิกรรม  ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและ 
พืน้ทีด่ าเนินการ 

งบประมาณ 
ผู้รับผดิชอบหลกั 

๑. มีแผนกลยทุธ์และ
แผนปฏิบติัการประจ าปี 
๒๕๕๕ 
๒. กลุ่มเป้าหมายเขา้
ร่วมโครงการอยา่งนอ้ย
ร้อยละ ๘๐  
๓. มีการถ่ายทอดแผน
กลยทุธ์ไปสู่กลุ่มงาน 
๔. มีกระบวนการแปลง
แผนกลยทุธ์เป็น
แผนปฏิบติังานประจ าปี 
๒๕๕๕ครอบคลุม ๔ 
พนัธกิจ 

๔๖. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๕  
๑.  วางแผนการด าเนินโครงการ/ประชาสัมพนัธ์การ
ด าเนินงาน 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาแผนกลยทุธ์โดยการมีส่วน
ร่วมจากทุกกลุ่ม 
๓. ด าเนินการพฒันาแผนกลยทุธ์ โดย 
     ๓.๑ ประชุมคณะกรรมการพฒันาแผนกลยทุธ์เพื่อ
ทบทวนปรัชญา วเิคราะห์องคก์รและทบทวนแผนกลยทุธ์ 
    ๓.๒ ประชุมประชาพิจารณ์ปรัชญา ผลการวเิคราะห์
องคก์รและแผนกลยทุธ์ 
    ๓.๓ ประชุมคณะกรรมการบริหารวทิยาลยัเพื่อพิจารณา
ปรัชญา  ผลการวเิคราะห์องคก์รและแผนกลยทุธ์ 
๔. ประชุมช้ีแจงและถ่ายทอดแผนกลยทุธ์ไปสู่กลุ่มงาน 
๕. ประชุมแปลงแผนกลยทุธ์เป็นแผนปฏิบติังานประจ าปี 
๒๕๕๕ ครอบคลุม ๔ พนัธกิจ 

๑ กรกฎาคม-
๓๐กนัยายน  
พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 
 
 

๑. คณะกรรมการพฒันา
แผนกลยทุธ์  ๓๐ คน 
๒.คณะกรรมการบริหาร
วทิยาลยั ฯ  ๑๕ คน 
๓. บุคลากรวทิยาลยั
พยาบาลศรีมหาสารคาม   
จ  านวน  ๑๑๐ คน 
๒. คณะกรรมการ
วทิยาลยั  จ  านวน  ๑๓ คน 
๔. ผูแ้ทนจากแหล่งฝึก 
จ านวน ๑๕ คน 
๕. ผูแ้ทนชุมชน จ านวน 
๕ คน  

ประชุมบุคลากร
เพื่อทบทวน
ปรัชญา 
๑. ค่าอาหารและ
อาหารวา่ง (๒๐๐ 
บาท x ๓๐ คน x๑ 
วนั) รวม ๖,๐๐๐ 
บาท 
ประชุมประชา
พิจารณ์ 
๑. ค่าอาหารและ
อาหารวา่ง (๒๐๐ 
บาท x ๑๑๐ คน x 
๑ วนั) รวม
๒๒,๐๐๐ บาท 
 

นางสาวพวงแกว้ 
สาระโภค 
นางแจ่มจนัทร์ รี
ละชาติ 
 
 
 

 
 



๒๐๔ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ / กจิกรรม  ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและ 
พืน้ทีด่ าเนินการ 

งบประมาณ 
ผู้รับผดิชอบหลกั 

 ๖. ประชาพิจารณ์แผนกลยทุธ์และแผนปฏิบติัการประจ าปี 
๒๕๕๕ โดยบุคลากรภายนอกวทิยาลยั 
๗. จดัท ารูปเล่มแผนกลยทุธ์และแผนปฏิบติัการประจ าปี 
๒๕๕๕และเผยแพร่ 
 

 
 
 
 

พื้นท่ีด าเนินการ วทิยาลยั
พยาบาลศรีมหาสารคาม 
และ จ. นครราชสีมา 
 

ประชุมช้ีแจงและ
ถ่ายทอดแผนกล
ยทุธ ์
๑. ค่าอาหารและ
อาหารวา่ง (๒๐๐ 
บาท x ๑๑๐ คน x 
๑ วนั) รวม
๒๒,๐๐๐ บาท 
ประชุมแปลงแผน
กลยทุธ์เป็น
แผนปฏิบติังาน
ประจ าปี 
๑. ค่าอาหารและ
อาหารวา่ง (๕๐๐ 
บาท x ๕๐ คน x๔ 
วนั) รวม ๑๐๐,๐๐๐ 
บาท 

 

 
 



๒๐๕ 

 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ / กจิกรรม  ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและ 
พืน้ทีด่ าเนินการ 

งบประมาณ 
ผู้รับผดิชอบ 

หลกั 

   
 
 
 

 ๒. ค่าท่ีพกั 
(๑,๒๐๐ บาท x
๒๕ หอ้ง x ๔วนั) 
รวม ๑๒๐,๐๐๐ 
บาท 
๓. ค่าเช่าเหมารถ 
(๕ คนั x ๒,๐๐๐
บาท x ๕วนั) รวม 
๕๐,๐๐๐ บาท 
๔. ค่าน ้ามนั
เช้ือเพลิง ๓๐,๐๐๐ 
บาท 
 

 

 
 



๒๐๖ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ / กจิกรรม  ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและ 
พืน้ทีด่ าเนินการ 

งบประมาณ 
ผู้รับผดิชอบหลกั 

    ประชุมประชา
พิจารณ์โดย
บุคลากรภายนอก
วทิยาลยั 
๑. ค่าอาหารและ
อาหารวา่ง (๒๐๐ 
บาท x ๕๐ คน x ๑ 
วนั) รวม ๑๐,๐๐๐ 
บาท 
๒. ค่าวสัดุอุปกรณ์
ตลอดโครงการ 
๒๐,๐๐๐บาท 
 
รวมงบทั้งโครงการ     
๓๘๐,๐๐๐   บาท 
 

 

 

 
 



๒๐๗ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบหลกั 

๑. ร้อยละของนกัศึกษาท่ี
ผา่นการอบรมการใช้
งานคอมพิวเตอร์ อยา่ง
นอ้ยร้อยละ ๘๐ 
๒. ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจของผูเ้ขา้รับการ
อบรมอยูใ่นระดบัมาก 
(ไม่ต ่ากวา่ ๓.๕๑ จาก
คะแนนเตม็ ๕) 

๔๗. โครงการฝึกอบรมการใช้งานคอมพวิเตอร์แก่นักศึกษา 
ปีการศึกษา ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๔ 
๑. วางแผนและประชาสัมพนัธ์ 
๒. ส ารวจความตอ้งการ 
๓. ประชุมอบรมการใชง้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการ
ใชง้านอินเตอร์เน็ต 
๔. ประเมินผล 
๕. น าผลการประเมินมาปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คร้ังที ่๑  
เม.ย. ๕๔ 
คร้ังที ่๒  
มิ.ย.๕๔  

๑.นกัศึกษาชั้นปีท่ี ๑          
ปีการศึกษา ๒๕๕๓  
จ  านวน ๕๘  คน 
๒.นกัศึกษาชั้นปีท่ี ๑ ปี
การศึกษา ๒๕๕๔  
จ  านวน ๘๗  คน 
พื้นท่ี ด าเนินการ   
วทิยาลยัพยาบาลศรี
มหาสารคาม 

เงินงบประมาณ 
๑. ค่าอาหารวา่ง 
 (๑๔๕ คน x ๒๕ 
บาท x ๑ วนั) รวม 
๓,๖๒๕ บาท 
๒. ค่าวสัดุอุปกรณ์ 
๑,๐๐๐ บาท 
๓. ค่าตอบแทน
วทิยากร (๓๐๐ 
บาท x ๖ ชัว่โมง x 
๒ คน)  รวม 
๓,๖๐๐ บาท  
รวมงบทั้งโครงการ 
๘,๒๒๕ บาท 

นายกิตติศกัด์ิ 
ไกรจนัทร์ 



๒๐๘ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ / กจิกรรม  ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและ 
พืน้ทีด่ าเนินการ 

งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบหลกั 

๑. ผลการประเมินตาม
เกณฑม์าตรฐาน 
คุณภาพการ ศึกษา
ภายในมีคะแนนใน
ระดบัดีข้ึนไป 
๒. มีส่วนร่วมของผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสียในการ
ประกนัคุณภาพ
การศึกษา โดยเฉพาะ
นกัศึกษา ผูใ้ชบ้ณัฑิต 
และผูใ้ชบ้ริการตาม
พนัธกิจของสถาบนั 
๓. มีการน าผลการ
ประกนัคุณภาพการ 
ศึกษาภายในมา
ปรับปรุงการท างาน 
และส่งผลใหมี้การ
พฒันาผลการ 

๔๘. โครงการพฒันาประสิทธิผลการด าเนินงานประกนั
คุณภาพการศึกษา 
กิจกรรม 
๑. แจง้ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 
๒๕๕๒ 
๒. ประชุมคณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษา 
๓. ประชุมบุคลากรเชิงปฏิบติัการเพื่อจดัท าแผนพฒันา
คุณภาพ แผนปฏิบติังานประจ าปี  จากการน าผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษามาพฒันา/ ปรับปรุงการด าเนินงาน 
(Improvement plan) ในแผนปฏิบติังานประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๕๔ (๑ วนั) 
๔.ประชุมวพิากษแ์ผนปฏิบติังานประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๕๔ ท่ีพฒันาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา โดย
บุคลากรภายใน (๑ วนั) 

 ๑ ต.ค. ๕๓ -
๓๐ ก.ย. ๕๔ 
 
ต.ค. ๕๓  
 
พ.ย.๕๓  
พ.ย.๕๓ 
 
 
 
 
พ.ย.๕๓ 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
๑. บุคลากรภายใน
วทิยาลยั จ านวน ๑๐๐คน 
 ๒. บุคลากรภายนอก
วทิยาลยั ไดแ้ก่ กรรม การ
ประกนัคุณภาพการศึกษา
จากภาย นอก  กรรมการ
วทิยาลยั ผูแ้ทนชุมชน  
ผูแ้ทนแหล่งฝึก 
จ านวน ๒๐ คน 

เงินงบประมาณ 
๑. ค่าวสัดุ
ส านกังาน                                                            
๑๐,๐๐๐    บาท 
๒. ค่าใชจ่้ายในการ
ประชุม ฯ 
(กิจกรรมขอ้ ๓) 
   ๒.๑ ค่าอาหาร
กลางวนัและ
อาหารวา่งส าหรับ
ผูเ้ขา้ร่วมประชุม 
(๔๐ คน x ๒๐๐ 
บาท x ๑ วนั รวม     
๘,๐๐๐  บาท 
๓. ประชุมวพิากษ์
แผนปฏิบติังาน
ประจ าปี ฯ โดย
บุคลากรภายใน  

นางสาวสาคร อิน
โทโล่ 
นางสาวจุฬา
ลกัษณ์ ช ่าชอง 
นางสาวรุ่งทิวา 
วรโชติ 
นางแจ่มจนัทร์ 
รีละชาติ 
 



๒๐๙ 

 

 
ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการและกจิกรรม  ระยะเวลา 
กลุ่มเป้า 

หมายและพืน้ทีด่ าเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบ 
หลกั 

ด าเนินงานตามตวับ่งช้ี
ของแผนกลยทุธ์ทุกตวั
บ่งช้ี 

๕. ประชุมวพิากษแ์ผนปฏิบติังานประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๕๔ ท่ีพฒันาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาโดย
บุคลากรภายนอก (๑ วนั) 
๖. จดัเวทีประชาสัมพนัธ์ ช้ีแจง ท าความเขา้ใจ แผนพฒันา
คุณภาพ แผนปฏิบติังานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๔ (๑ 
วนั) 
 
 
 
 
 
 

พ.ย.๕๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พื้นท่ีด าเนินการ 
วทิยาลยัพยาบาล 
ศรีมหาสารคาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(กิจกรรมขอ้ ๔) 
   ๓.๑ ค่าอาหาร
กลางวนัและ
อาหารวา่งส าหรับ
ผูเ้ขา้ร่วมประชุม 
(๑๐๐ คน x ๒๐๐ 
บาท x ๑ วนั) รวม 
๒๐,๐๐๐ บาท 
๔. ประชุมวพิากษ์
แผนปฏิบติังาน
ประจ าปี ฯ โดย
บุคลากรภายนอก 
(กิจกรรมขอ้ ๕) 
   ๔.๑ ค่าอาหาร
กลางวนัและ
อาหารวา่งส าหรับ
ผูเ้ขา้ร่วมประชุม  
(๖๐ คน x ๒๐๐  

 



๒๑๐ 

 

 
ตัวช้ีวดัโครงการ 
และค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการและกจิกรรม  ระยะเวลา 
กลุ่มเป้า 

หมายและพืน้ทีด่ าเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบ 
หลกั 

  

  

บาท x ๑ วนั) รวม
๑๒,๐๐๐ บาท 
๕. ค่าใชจ่้ายในการ
จดัเวที
ประชาสัมพนัธ์
แผนปฏิบติังาน ฯ
(กิจกรรมขอ้ ๖)   
   ๕.๑ ค่าอาหาร
กลางวนัและ
อาหารวา่งส าหรับ
ผูเ้ขา้ร่วมประชุม 
(๑๐๐ คน x ๒๐๐ 
บาท x ๑ วนั รวม 
๒๐,๐๐๐ บาท 
 
รวมงบทั้งโครงการ 
๗๐,๐๐๐ บาท 

 

 



๒๑๑ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการและ 
ค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบหลกั 

๑. มีแนวปฏิบติัท่ีดีหรือ
งานวจิยัดา้นการประกนั
คุณภาพของวทิยาลยั 
๒. มีแนวปฏิบติัท่ีดีหรือ
งานวจิยัดา้นการประกนั
คุณภาพการศึกษาท่ี
หน่วยงานพฒันาข้ึน 
และเผยแพร่ใหห้น่วย 
งานอ่ืนสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ 

๔๙. โครงการพฒันาแนวปฏิบัติทีด่ีด้านการประกนัคุณภาพ
การศึกษา 
กจิกรรม   
๑. ประชุมเชิงปฏิบติัการการพฒันาแนวปฏิบติัท่ีดีดา้นการ
ประกนัคุณภาพการศึกษา (๑ วนั) 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการคดัสรรแนวปฏิบติัท่ีดีของวทิยาลยั 
๓. ด าเนินการคดัสรรแนวปฏิบติัท่ีดีดา้นการประกนัคุณภาพ
การศึกษา 
๔. จดัเวทีน าเสนอแนวปฏิบติัท่ีดีดา้นการประกนัคุณภาพ
การศึกษาของแต่ละกลุ่มงาน เพื่อคดัเลือกเป็น Good 
practice ของวทิยาลยั วพิากษโ์ดยคณะกรรมการภายนอก 
(๑ วนั) 
๕. เผยแพร่แนวปฏิบติัท่ีดีดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา 
(Good practice) ของวทิยาลยัแก่สาธารณชน 
๖. ส่งผลงานแนวปฏิบติัท่ีดีดา้นการประกนัคุณภาพ
การศึกษา (Good practice) ของวทิยาลยั เขา้ประกวดใน
ระดบัชาติ 
 

ม.ค.-ก.ย. ๕๔ 
 
 
 

๑. คณาจารยแ์ละ
ขา้ราชการวทิยาลยั
พยาบาลศรีมหา สาร คาม 
จ านวน ๕๙ คน 
๒. วทิยากรจ านวน ๑คน 
๓. กรรมการวพิากษจ์าก
ภายนอก จ านวน 
๓ คน 
พืน้ทีด่ าเนินการ 
วทิยาลยัพยาบาล 
ศรีมหาสารคาม 

 

เงินงบประมาณ 
๑. ค่าวสัดุ
ส านกังาน 
๑๐,๐๐๐ บาท 
๒. ค่าใชจ่้ายในการ
จดัประชุมเชิง
ปฏิบติัการ ฯ ๑ วนั 
   ๒.๑ ค่าอาหาร
กลางวนัและ
อาหารวา่ง
ผูเ้ขา้ร่วมประชุม 
(๖๐ คน x ๒๐๐ 
บาท)  รวม 
๑๒,๐๐๐ บาท 
   ๒.๒ ค่าตอบ 
แทนวทิยากร  (๖ 
ชัว่โมง x ๑,๒๐๐ 
บาท) รวม ๗,๒๐๐ 
บาท 

นางสาวสาคร อิน
โทโล่ 
นางสาวจุฬา
ลกัษณ์ ช ่าชอง 
นางสาวรุ่งทิวา 
วรโชติ 
 
 

 



๒๑๒ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการและ 
ค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบหลกั 

    

   ๒.๓ ค่าเดินทาง
วทิยากร ๑๐,๐๐๐ 
บาท 
   ๒.๔ ค่าท่ีพกั
วทิยากร ๒,๐๐๐ 
บาท 
๓. ค่าใชจ่้ายในการ
จดัเวทีน าเสนอ
แนวปฏิบติัท่ีดีดา้น
การประกนั
คุณภาพการศึกษา 
   ๓.๑ ค่าอาหาร
กลางวนัและ
อาหารวา่ง
ผูเ้ขา้ร่วมประชุม
(๖๒ คน x ๒๐๐ 
บาท)  รวม
๑๒,๔๐๐ บาท 
   ๓.๒ ค่าตอบ  

 

 



๒๑๓ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการและ 
ค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบหลกั 

    

แทนวทิยากร (๖ 
ชัว่โมง x ๑,๒๐๐ 
บาท x ๓ คน)  รวม  
๒๑,๖๐๐ บาท 
   ๓.๓ รางวลัและ
ประกาศเกียรติคุณ
ส าหรับกลุ่มงานท่ี
ไดรั้บรางวลัแนว
ปฏิบติัท่ีดีของ
วทิยาลยั 
๑๐,๐๐๐ บาท 
   ๓.๔ ค่าใชจ่้ายใน
การเตรียมน าเสนอ
แนวปฏิบติัท่ีดีใน
เวทีระดบัชาติ 
๑๐,๐๐๐ บาท 
รวมงบทั้งโครงการ  
๙๕,๒๐๐ บาท 

 

 

 



๒๑๔ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการและ 
ค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบหลกั 

๑. ระดบัความส าเร็จใน
การด าเนินงานของ
คณะกรรมการบริหาร 
(๕ ระดบั) 
๒. การปฏิบติัตาม
บทบาทหนา้ท่ีของคณะ
กรรมการบริหาร (มีผล
การด าเนินการครบทุก
ขอ้) 
๓. ร้อยละของบุคลากรท่ี
มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
ต่อการบริหารงานของ
คณะกรรมการบริหาร
วทิยาลยั ในระดบัมาก
ข้ึนไป อยา่งนอ้ยร้อยละ 
๘๐ 
 
  
 

๕๐. โครงการบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร 
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการผูท้รงคุณวฒิุเพื่อจดัท าเกณฑก์าร
ประเมินคณะกรรมการบริหาร 
๒ .คณะกรรมการบริหารทบทวนระเบียบ ขอ้บงัคบั และ
หนา้ท่ีรับผิดชอบ 
๓. คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิจดัท าเกณฑก์ารประเมินคณะ
กรรมการบริหาร 
๔. ประกาศเกณฑก์ารประเมินคณะกรรมการบริหาร ให้
ทราบทัว่กนั 
๕. คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ ประเมินคณะกรรมการ
บริหาร 
๖.สรุปผลการประเมิน และน าผลการประเมินไปพฒันา
ต่อไป 

มี.ค.-ก.ย.๕๔ 
 
 

 

คณะกรรมการบริหาร
วทิยาลยั 

เงินงบประมาณ 
๑. วสัดุอุปกรณ์ 
๑,๐๐๐ บาท 
 
รวมงบทั้งโครงการ 
๑,๐๐๐ บาท 

นางภรรวษา 
จนัทศิลป์ 
นางเล่ียมทอง 
โคตรพฒัน์ 



๒๑๕ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการและค่า
เป้าหมาย 

ช่ือโครงการและกจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ ผู้รับผดิชอบหลกั 

๑. บุคลากร นกัศึกษา 
และทรัพยสิ์นของ
วทิยาลยัปลอดภยัจาก
การเกิดอคัคีภยั และไม่
มีอคัคีภยัเกิดข้ึน 
๒. มีแผนและมาตรฐาน
การดูแลรักษาความ
ปลอดภยัของบุคลากร 
ทรัพยสิ์น และสถานท่ี
ของวทิยาลยั และมีการ
ด าเนินการตามแผนและ
มาตรฐานท่ีก าหนดทุก
ขอ้ 

๕๑. โครงการซ้อมป้องกันอคัคีภัย 
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกนัอคัคีภยั 
๒. ประชุมวางแผนด าเนินการ และประสานฝ่าย HRD  
๓. จดัประชุมเชิงปฏิบติัการซ้อมป้องกนัอคัคีภยั 
(การฝึกการใชเ้คร่ืองดบัเพลิง การใชส้ายยางฉีดน ้าดบัเพลิง) 
ประเภท น ้ามนั แก๊ส และอ่ืนๆ ฝึกการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ 
การอพยพหนีไฟ)  
 

คร้ังท่ี ๑ เดือน
เมษายน 
๒๕๕๔ 
คร้ังท่ี ๒ เดือน
มิถุนายน 
๒๕๕๔ 
 

คร้ังที ่๑  
๑. เจา้หนา้ท่ีรักษาความ
ปลอดภยั งานซ่อมบ ารุง 
และบุคลากรจ านวน ๕๐ 
คน 
๒. นกัศึกษาชั้นปีท่ี ๑-๓ 
จ านวน ๑๐๐ คน 
คร้ังที ่๒  
๑. นกัศึกษาชั้นปีท่ี ๑-๔ 
จ านวน ๓๖๑ คน 
๒. เจา้หนา้ท่ีรักษาความ
ปลอดภยั งานซ่อมบ ารุง 
และบุคลากรจ านวน ๑๐๐ 
คน 

เงินงบประมาณ 
๑. ค่าตอบแทน
วทิยากรทฤษฎี 
(๓ ชัว่โมง x ๖๐๐ 
บาท x ๒ คร้ัง) 
รวม ๓,๖๐๐ บาท 
๒. ค่าตอบแทน
วทิยากรปฏิบติั 
(๓ ชัว่โมง x 
๓๐๐ บาท x ๒ 
คร้ัง  x ๕ คน) 
รวม ๙,๐๐๐ บาท 
๓. ค่าอาหารวา่ง
ผูอ้บรม (๕๐ คน 
x ๒๕ บาท x ๒ 
คร้ัง) รวม 
๒,๕๐๐ บาท 
รวมทั้งโครงการ 
๑๕,๑๐๐ บาท 

นางเล่ียมทอง 
โคตรพฒัน์ 
งานรักษาความ
ปลอดภยั 

 



๒๑๖ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการและ 
ค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการและกจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ ผู้รับผดิชอบหลกั 

๑. ระดบัความส าเร็จใน
การด าเนินงานสาร
บรรณ (๕ ระดบั) 
๒. มีคู่มือการ
ด าเนินงานสารบรรณ
และมีการด าเนินการ
ตามท่ีก าหนด 
๓. ร้อยละของบุคลากร
ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจต่อการด าเนินงาน
สารบรรณในระดบัมาก
ข้ึนไป อยา่งนอ้ยร้อยละ 
๘๐ 

๕๒. โครงการพฒันาระบบและกลไกการบริหารงานสาร
บรรณให้ถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ 

๑.ประชุมทีมงานสารบรรณทบทวนขั้นตอนและจดั
ระบบงาน ตั้งแต่ลงทะเบียน รับ – ส่ง หนงัสือ การแยก
หนงัสือ เวยีนผูท่ี้เก่ียวขอ้งทราบ 
๒. เสนอผูอ้  านวยการ 
๓.ประชาสัมพนัธ์ใหบุ้คลากรทราบ 
๔.ติดตามก ากบัการปฏิบติัตามขั้นตอนและระเบียบงานสาร
บรรณ 
๕. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้งานสารบรรณระหวา่งบุคลากร
ภายในงาน 
๖. สรุปและประเมินผล เพื่อน าไปพิจารณาต่อไป 

ก.พ.- มี.ค.๕๔ 
 
 

บุคลากรงานสารบรรณ/ 
วศม. 

เงินงบประมาณ 
๑. วสัดุอุปกรณ์ 
๑,๐๐๐ บาท 
 
รวมงบทั้งโครงการ 
๑,๐๐๐ บาท 

นางเล่ียมทอง 
โคตรพฒัน์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๑๗ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการและ 
ค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการและกจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ ผู้รับผดิชอบหลกั 

๑. ร้อยละของการ
ด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง
ตามแผน อยา่งนอ้ยร้อย
ละ๘๐ 
๒. วสัดุครุภณัฑมี์
ปริมาณเพียงพอกบั
ความตอ้งการของ
ผูใ้ชบ้ริการและมี
คุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานท่ีก าหนด 

๕๓. กจิกรรมการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๔ 
๑. ส ารวจความตอ้งการการจดัซ้ือจดัจา้ง 
   ๑.๑ ครุภณัฑแ์ละส่ิงก่อสร้าง 
   ๑.๒ พสัดุประจ าปี 
   ๑.๓ พสัดุตามโครงการยทุธศาสตร์และโครงการงาน
ประจ า 
๒. วเิคราะห์ความตอ้งการ-จดัล าดบัความส าคญั 
๓. จดัท าแผนการจดัซ้ือจดัจา้ง ดงัน้ี 
   เงินงบประมาณ 
   ๓.๑ ปรับปรุงซ่อมแซมพื้นหอพกันกัศึกษา ๔ หลงั ราคา 
๓,๙๔๓,๗๘๙ บาท 
   ๓.๒ ซ่อมแซมทางระบายน ้า ราคา ๑,๒๓๗,๐๐๐บาท 
   ๓.๓ ครุภณัฑก์ารศึกษา ราคา๓๖๐,๐๐๐บาท 
   ๓.๔ ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ราคา๑๐๓,๕๐๐บาท 
   เงินรายได้สถานศึกษา 
   ๓.๕ ปรับปรุงภูมิทศัน์ วศม.๒ จ านวน ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท 
   ๓.๖ ชุดโตะ๊ประชุมส าหรับ ๑๕ ท่ีนัง่ จ  านวน ๕ ชุด 
จ านวน ๒๐๐,๐๐๐บาท 
   ๓.๗ เคร่ืองปรับอากาศ จ านวน ๖ เคร่ือง ราคา ๒๕๐,๐๐๐

ต.ค. ๕๓-ก.ย.
๕๔ 
 

วศม ๑และ๒ 
 

๑. งบท่ีใชใ้นการ
ด าเนินงาน  
ประกอบดว้ย 
   ๑.๑ เงินรายได้
สถานศึกษา 
๖,๔๕๘,๐๐๐บาท 
   ๑.๒ เงิน
งบประมาณ 
๔๖๓,๕๐๐ บาท  
รวมงบท่ีใชใ้นการ
ด าเนินงาน 
๖,๙๒๑,๕๐๐ บาท 
๒. งบประมาณท่ี
อยูร่ะหวา่ง
ด าเนินการขอ
งบประมาณจ านวน 
๒ รายการ คือ 
- รายการท่ี ๓.๑ 
๓,๙๔๓,๗๘๙ บาท 

นางภรรวษา 
จนัทศิลป์ 
นางพวงเพช็ร  
นางสุรียพ์ร ทา
ทอง 
 



๒๑๘ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการและ 
ค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการและกจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ ผู้รับผดิชอบหลกั 

บาท 
   ๓.๘ E-book ๑ ชุด จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
   ๓.๙ ฐานขอ้มูล proquest nursing จ านวน ๑ ชุดราคา
๑๐๐,๐๐๐บาท 
   ๓.๑๐ เคร่ืองเรียงเอกสาร จ านวน ๑ ชุดราคา ๑๕๐,๐๐๐
บาท 
   ๓.๑๑ เคร่ืองกั้นเปิด-ปิดประตูอติัโนมติั จ  านวน ๑ รายการ 
ราคา ๑๐๐,๐๐๐บาท 
   ๓.๑๒ คอมพิวเตอร์แม่ข่าย ๑ ชุด 
   ๓.๑๓ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล ๒๕ 
เคร่ือง 
   ๓.๑๔ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โนต้บุค้ ๖ ชุด 
   ๓.๑๕ ตูส้ าหรับจดัเก็บคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ๒ ชุด 
   ๓.๑๖ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ ๖ ชุด 
   ๓.๑๗ เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ๑ ชุด 
   ๓.๑๘ เคร่ืองสแกนเนอร์ ๑ ชุด 
   รวม ๑,๕๕๘,๐๐๐บาท(๓.๑๕-๓.๒๒) 
   ๓.๒๓ ครุภณัฑย์านพาหนะ ราคา ๒,๒๐๐,๐๐๐บาท 
๔. ด าเนินการตามแผนจดัซ้ือจดัจา้งประจ าปี 

- รายการท่ี ๓.๒ 
๑,๒๓๗,๐๐๐ บาท 
รวมงบท่ีอยู่
ระหวา่งด าเนินการ
ของบประมาณ
จ านวน  
๕,๑๘๐,๗๘๙ บาท  
 
 



๒๑๙ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการและ 
ค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการและกจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ ผู้รับผดิชอบหลกั 

๕. สรุปผลการจดัซ้ือจดัจา้งรายเดือน/รายไตรมาส 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒๐ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการและค่า
เป้าหมาย 

ช่ือโครงการและกจิกรรม ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผดิชอบหลกั 

๑ มีแผนการบ ารุงรักษา
อาคารสถานท่ี ครุภณัฑ์
และวสัดุอุปกรณ์ตาม
มาตรฐาน 
๒ ร้อยละของการ
ด าเนินการตามแผน
บ ารุงรักษา (อยา่งนอ้ย
ร้อยละ ๘๐) 
 

๕๔.โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ 
๑.ส ารวจสภาพอาคารสถานท่ีครุภณัฑ ์และอุปกรณ์ต่างๆ  
๒.ประชุมคณะท างานเพื่อจดัท าแผนปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารสถานท่ี ครุภณัฑใ์นส่วนท่ีช ารุด 
๓.จดัท าแผนการซ่อมแซม แผนการบ ารุงรักษาอาคาร
สถานท่ี ครุภณัฑ์ 
๔.เสนอแผนการซ่อมแซมฯต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อ
จดัสรรงบประมาณในการด าเนินการ 
๕.ด าเนินการตามแผนปรับปรุงซ่อมแซม 
๖.สรุปผลและประเมินผลโครงการ 

ต.ค.๕๓-ก.ย.
๕๔ 

บุคลากรและนกัศึกษา 
 

จากเงิน
งบประมาณหรือ
เงินรายได้
สถานศึกษา 
๑.ปรับปรุงร้ัว 
วศม.๒ ราคา 
๘๐๔,๐๐๐บาท 
๒.ปรับปรุงป้าย 
วศม.๒ราคา
๑๗๑,๐๐๐บาท 
๓.ปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าและหมอ้
แปลงไฟฟ้า วศม.๑ 
ราคา ๑,๕๐๐,๐๐๐
บาท 
๔.ซ่อมแซมระบบ
ไฟฟ้า วศม.๒ราคา
๑๐๐,๐๐๐ บาท 
๕.ซ่อมแซม อาคาร

นางพวงเพช็ร 
นางสุรียพ์ร 
นางเครือวลัย ์
นายวไิล 
นายประยรู 



๒๒๑ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการและค่า
เป้าหมาย 

ช่ือโครงการและกจิกรรม ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผดิชอบหลกั 

สถานท่ีและ
ครุภณัฑ ์อ่ืนๆ 
๕๐๐,๐๐๐ บาท 
รวมงบประมาณ 
๓,๐๗๕,๐๐๐ บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒๒ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการและค่า
เป้าหมาย 

ช่ือโครงการและกจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ ผู้รับผดิชอบหลกั 

๑. ร้อยละของบุคลากร
ท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมอยา่ง
นอ้ยร้อยละ ๘๐ 
๒. ผลการตรวจสุขภาพ
ท่ีบ่งช้ีภาวะสุขภาพท่ีดี
ข้ึนจากเดิมของ
กลุ่มเป้าหมายอยา่งนอ้ย
ร้อยละ ๑๐ 
๓. ร้อยละของ
กลุ่มเป้าหมายมีขนาด
รอบเอวลดลงอยา่งนอ้ย
ร้อยละ ๑๐ 
๔. ร้อยละของบุคลากร
มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
ต่อการเขา้ร่วมกิจกรรม
ในระดบัมากข้ึนไป 
อยา่งนอ้ยร้อยละ ๘๐ 

๕๕. โครงการกายดี ชีวมีีสุข 
กจิกรรม 
๑.ส ารวจความตอ้งการในการออกก าลงักายของบุคลากร 
๒.จดักลุ่มการออกก าลงักายตามความตอ้งการ 
๓.จดัวทิยากรออกก าลงักายในบางกลุ่ม/อาสาสมคัร เช่น 
ลีลาศ โยคะ 
๔.ออกก าลงักายทุกศุกร์บ่ายสามโมง สัปดาห์ท่ี ๑และ๓ 
๕.ตรวจสุขภาพประจ าปี 
๖.สรุปผลโครงการ 

ต.ค. ๕๓-ก.ย.
๕๔ 
 

บุคลากรทุกคน 
 

เงินงบประมาณ 
๑. ค่าวทิยากร 
(๓๐๐ บาท x ๑๒ 
คร้ัง)  รวม
๓,๖๐๐บ   
๒. ค่าวสัดุอุปกรณ์ 
๑,๐๐๐บาท 
 
รวมงบทั้งโครงการ 
๔,๖๐๐บาท 

นางขนิษฐา เจริญ
พนัธ์ 
นางสาวสุปิยา  
วริิไฟ 
 

 
 



๒๒๓ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการและค่า
เป้าหมาย 

ช่ือโครงการและกจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ ผู้รับผดิชอบหลกั 

๑. ร้อยละของอาจารยท่ี์
เขา้ร่วมประชุมตาม
แผนพฒันาตนเอง อยา่ง
นอ้ยร้อยละ ๙๐ 
๒. ร้อยละของบุคลากร
สายสนบัสนุนท่ีเขา้ร่วม
ประชุมตามแผนพฒันา
ตนเอง อยา่งนอ้ยร้อยละ 
๙๐ 
๓. ร้อยละของอาจารย์
และบุคลากรสาย
สนบัสนุนมีผลการ
ประเมินสมรรถนะอยู่
ในระดบัมากข้ึนไป
อยา่งนอ้ยร้อยละ ๙๐ 

๕๖. กจิกรรมการพฒันาบุคลากรตามแผน 
๑. วเิคราะห์ขอ้มูลการพฒันาตนเองจากปีท่ีผา่นมา 
๒. จดัท าแผนการพฒันาตนเองของบุคลากร 
๓. ประชาสัมพนัธ์โครงการประชุมวชิาการต่างๆ ผา่นส่ือ 
หลายๆช่องทาง เช่น เวปไซต ์บอร์ด ฯลฯ 
๔. ด าเนินการพฒันาตนเองตามแผน 
    ๔.๑ การพฒันาตนเองของอาจารย ์
           ๔.๑.๑ ตามสมรรถนะ 
          ๔.๑.๒ ตามความตอ้งการของวทิยาลยั 
     ๔.๒ การพฒันาตนเองของบุคลากรสายสนบัสนุน 
           ๔.๒.๑ ตามสมรรถนะ 
          ๔.๒.๒ ตามความตอ้งการของวทิยาลยั 
๕. ติดตามใหบุ้คลากรไดไ้ปพฒันาตนเองตามแผน 
๖. ติดตามผลจากการไปร่วมประชุมวชิาการเพื่อน ามาใช้
ประโยชน์ในการปฏิบติังาน 
 

ต.ค. ๕๓-ก.ย.
๕๔ 
 

บุคลากรทุกคน 
 

เงินงบประมาณ
และหรือเงินรายได้
สถานศึกษา 
งบพฒันาตนเอง
ดงัน้ี 
๑. งบพฒันาตนเอง
ตามสมรรถนะของ 
อาจารย ์(๑๐,๐๐๐
บาท x ๕๕ คน) 
รวม ๕๕๐,๐๐๐
บาท 
๒. งบพฒันาของ
อาจารยต์ามความ
ตอ้งการของ
วทิยาลยั 
   ๒.๑ ผูอ้  านวยการ
(๒๐,๐๐๐บาท x
๒๔คร้ัง) รวม
๔๘๐,๐๐๐บาท 

นางขนิษฐา เจริญ
พนัธ์ 
นางสาวสุปิยา วริิ
ไฟ 
นางสาวอรวรรณ 
สมคัรประโคน 



๒๒๔ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการและค่า
เป้าหมาย 

ช่ือโครงการและกจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ ผู้รับผดิชอบหลกั 

   ๒.๒ รอง
ผูอ้  านวยการ  
(๑๐,๐๐๐ บาท x 
๑๒คร้ัง x ๕ คน) 
รวม ๖๐๐,๐๐๐บาท 
   ๒.๓ หวัหนา้งาน
(๑๐,๐๐๐ บาท x ๘
คร้ัง x ๑๑ คน) รวม
๘๘๐,๐๐๐บาท 
   ๒.๔ การอบรม
เฉพาะทางดา้นการ
เรียนการสอนของ
อาจารย ์(๕ คน x
๕๐,๐๐๐ บาท) 
รวม ๒๕๐,๐๐๐
บาท 
   ๒.๕ ผบต./ผบก.
(๔ คน x ๔๐,๐๐๐
บาท) รวม



๒๒๕ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการและค่า
เป้าหมาย 

ช่ือโครงการและกจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ ผู้รับผดิชอบหลกั 

๑๖๐,๐๐๐บาท 
๓. งบพฒันาตนเอง
ของบุคลากรสาย
สนบัสนุน (๗,๐๐๐
บาท x ๔๔คน) 
รวม ๓๐๘,๐๐๐
บาท 
๔. งบพฒันา
บุคลากรสาย
สนบัสนุนตาม
ความตอ้งการของ
วทิยาลยั  
   ๔.๑ งานการเงิน  
(๕,๐๐๐บาท x ๔
คร้ัง x ๒ คน) รวม
๔๐,๐๐๐บาท 
   ๔.๒ งานการ
เจา้หนา้ท่ี (๕,๐๐๐
บาท x ๒ คร้ัง x ๒



๒๒๖ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการและค่า
เป้าหมาย 

ช่ือโครงการและกจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ ผู้รับผดิชอบหลกั 

คน) รวม ๒๐,๐๐๐
บาท 
   ๔.๓ งานพสัดุ 
(๒ คร้ัง x ๕,๐๐๐
บาท x ๓คน) รวม
๓๐,๐๐๐บาท 
   ๔.๔ งานไอที  
(๕,๐๐๐ บาท x ๓
คร้ัง x ๒ คน) รวม 
๓๐,๐๐๐บาท 
   ๔.๕ งาน
หอ้งสมุด (๓,๐๐๐
บาท x ๒ คน x ๒
คร้ัง) รวม ๑๒,๐๐๐
บาท 
   ๔.๖ งานอ่ืน ๆ
(๓,๐๐๐บาท x ๓๔
คน) รวม 
๑๐๒,๐๐๐บาท 



๒๒๗ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการและค่า
เป้าหมาย 

ช่ือโครงการและกจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ ผู้รับผดิชอบหลกั 

รวมงบทั้งโครงการ 
๓,๔๖๒,๐๐๐บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒๘ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการและค่า
เป้าหมาย 

ช่ือโครงการและกจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ ผู้รับผดิชอบหลกั 

๑. ระดบัความส าเร็จของ
การด าเนินการ
ประชาสัมพนัธ์ภายใน
และภายนอกวทิยาลยั   
(๕ ระดบั) 
๒. ร้อยละของบุคลากรมี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจต่อ
การด าเนินงาน
ประชาสัมพนัธ์ภายใน
และภายนอกวทิยาลยัใน
ระดบัมากข้ึนไป อยา่ง
นอ้ยร้อยละ ๘๐ 

๕๗. กจิกรรมการประชาสัมพนัธ์ภายในและภายนอก
วทิยาลยั 
๑.วเิคราะห์ขอ้มูลในการประชาสัมพนัธ์จากปีท่ีผา่นมา 
๒.จดัท าแผนการประชาสัมพนัธ์ทั้งภายในและภายนอก 
๓.ด าเนินการประชาสัมพนัธ์ ผา่นส่ือ หลายๆช่องทาง เช่น 
เวปไซต ์บอร์ด รายการวทิย ุจุลสารฯลฯ 
๔.สรุปผลการด าเนินการ 
๕.น าผลการด าเนินการไปปรับปรุงแกไ้ข 
 
 

ต.ค. ๕๓-ก.ย.
๕๔ 
 

ภายในและภายนอก
วทิยาลยั 
 

เงินงบประมาณ 
๑. ค่าบ ารุงสถานี
วทิย ุ๑๐,๐๐๐บาท 
๒. ค่าวสัดุอุปกรณ์ 
๓,๐๐๐ บาท 
 
รวมงบทั้งโครงการ 
๑๓,๐๐๐บาท 

นางสาววมิลมาศ  
นางหนูไกร  

 
 
 
 
 
 
 



๒๒๙ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการและค่า
เป้าหมาย 

ช่ือโครงการและกจิกรรม ระยะเวลา 
กลุ่มเป้าหมายและพืน้ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ ผู้รับผดิชอบหลกั 

 ๑. ร้อยละของการใชจ่้าย
งบประมาณเป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีก าหนด 
อยา่งนอ้ยร้อยละ ๙๔ 

๕๘. กจิกรรมการวเิคราะห์ และติดตามก ากบั การใช้จ่าย
งบประมาณ  
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใชจ่้าย
งบประมาณ 
๒. วางแผนการติดตามการใชจ่้ายงบประมาณ 
๓. ประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาสเพื่อติดตามการใช้
จ่ายงบประมาณ 
๔. สรุปผลการติดตามการใชจ่้ายงบประมาณ 
๕. น าผลการติดตามใชจ่้ายงบประมาณมาวางแผน
ปรับปรุงให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด 

ธ.ค.๕๓- 
ก.ย.๕๔ 

 
 
 

รองผูอ้  านวยการทุกกลุ่ม /
วศม 

เงินงบประมาณ 
๑. ค่าวสัดุอุปกรณ์ 
๑,๐๐๐ บาท 
 
รวมงบทั้งโครงการ 
๑,๐๐๐ บาท 

นางภรรวษา 
จนัทศิลป์ 
นางศิริรัตนะ 
โพธ์ิศรี 
นางสุภาภรณ์  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๓๐ 

 

ตัวช้ีวดัโครงการและ 
ค่าเป้าหมาย 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมายและ 
พืน้ทีด่ าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผดิชอบหลกั 

๑. ร้อยละของ
นกัศึกษา
กลุ่มเป้าหมายท่ีเขา้
ร่วมกิจกรรม ร้อยละ 
๑๐๐ 
๒. ร้อยละของ
นกัศึกษาท่ีมีความพึง
พอใจต่อกิจกรรมใน
โครงการอยูใ่นระดบั
ดีข้ึนไป ร้อยละ ๘๐ 
๓. นกัศึกษามี
คุณลกัษณะบณัฑิต
และอตัลกัษณ์ใน
ระดบัดีข้ึนไป ร้อยละ 
๘๐ 
 

๕๙. โครงการพฒันาคุณลกัษณะการเป็น
พลเมืองดีของสังคม 
กจิกรรม 
๑. ประชาสัมพนัธ์โครงการและรับสมคัร
นกัศึกษาและอาจารยท่ี์มีจิตอาสา 
๒. ประสานงานกบัพื้นท่ี 
๓. ประชุมเตรียมความพร้อม จดัเตรียมพาหนะ
และ วสัดุอุปกรณ์ 
๔. จดักิจกรรมพฒันาคุณลกัษณะการเป็น
พลเมืองดีของสังคมในพื้นท่ี โดยใหบ้ริการ 
สุขภาพแก่ประชาชนดว้ยกิจกรรมต่างๆ ไดแ้ก่  
    ๔.๑  ประเมินคดักรองสุขภาพกายและจิต
เบ้ืองตน้ 
    ๔.๒  กิจกรรมกลุ่มบ าบดั 
    ๔.๓  กิจกรรมสันทนาการ 
๕. สรุปและประเมินผล 

๓๐ เมษายน ถึง ๑ 
พฤษภาคม 
๒๕๕๔ 

กลุ่มเป้าหมาย 
๑. นกัศึกษาพยาบาล
ศาสตร์ชั้นปีท่ี ๒ รุ่นท่ี 
๒๗ ท่ีมีจิตอาสา จ านวน 
๓๖ คน 
๒. คณาจารยว์ทิยาลยั
พยาบาลศรีมหาสารคาม
ท่ีมีจิตอาสา จ านวน ๕ 
คน  
พื้นท่ีด าเนินการ 
ศูนยอ์พยพ อ.กาบเชิง  
จ.สุรินทร์ 

๑. ค่าเช่าเหมารถ 
๑๗,๐๐๐ บาท x ๒ 
วนั= ๓๔,๐๐๐ บาท 
๒. ค่าวสัดุอุปกรณ์ 
๓,๐๐๐ บาท  
รวมทั้งส้ิน ๓๗,๐๐๐ 
บาท 

๑. รอง
ผูอ้  านวยการกลุ่ม
กิจการนกัศึกษา 
๒. รอง
ผูอ้  านวยการกลุ่ม
วชิาการ 

 

 
 

 



๒๓๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 
โครงการเชิงกลยุทธ์ 

๑. แผนการใชง้บประมาณและการติดตามแผนงาน/โครงการเชิงกลยทุธ์ วทิยาลยัพยาบาลศรีมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๔ 

๒. สรุปภาพรวมตวัช้ีวดัแผนงาน/โครงการเชิงกลยทุธ์ วทิยาลยัพยาบาลศรีมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๔   

๓. ปฏิทินการปฏิบติังานตามแผนงาน/โครงการเชิงกลยทุธ์ วทิยาลยัพยาบาลศรีมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๔ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๓๒ 

 

แผนการใช้งบประมาณและการติดตามแผนงาน / โครงการงานกลยุทธ์ วิทยาลยัพยาบาลศรีมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๔ 
 

รหัส
โครงการ 

 
 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน
โครงการ 

แหล่งทีม่าของงบประมาณ แผนการ 
ตดิตาม 

 
 

กลุ่ม
ผู้รับผดิชอบ เงนิงบ 

ประมาณ 
 

เงนิรายได้ 
สถาน 
ศึกษา 

สปสช. 
 
 

สโมสรฯ 
กลุ่มงาน 
ชุมชน 

การลง 
ทะเบียน
ของ 

ผู้เข้าอบรม 

รวมทั้งหมด 
 
 

๑ พฒันาอตัลกัษณ์และจิตวญิญาณในการ
ใหบ้ริการสุขภาพของบณัฑิตพยาบาล 

ต.ค.๕๓-ก.ย.๕๔ ๒๙๔,๒๗๐         ๒๙๔๒๗๐     

๒ พฒันาระบบการศึกษาใหมี้ความเป็น
สากล ไดรั้บความเช่ือมัน่จากทุกภาค
ส่วน 

มี.ค.-ก.ย.๕๔ ๔๐๔๒๕๐         ๔๐๔๒๕๐ 

  

วชิาการ 

๓ พฒันามาตรฐานการจดัการศึกษา
พยาบาลท่ีเนน้ชุมชนของวทิยาลยั ให้
เป็นผูช้ี้น าศาสตร์ทางการพยาบาลท่ีเนน้
ชุมชนระดบัประเทศ 

ธ.ค.๕๓-ก.ย.๕๔ ๒๒๔,๙๐๐         ๒๒๔,๙๐๐ มิ.ย. วชิาการและ
กิจการ
นกัศึกษา 

๔ พฒันาระบบงานภายในของวทิยาลยัทุก
ดา้นใหมี้ประสิทธิภาพสูง 

ต.ค.๕๓-ก.ย.๕๔ ๖๗๕,๘๐๐         ๖๗๕,๘๐๐ เม.ย./ส.ค. กิจการ
นกัศึกษา 

๕ พฒันาวทิยาลยัใหมี้วฒันธรรมองคก์รท่ี
เขม้แขง็และมีความสุข 

ธ.ค.๕๓-ก.ย.๕๕ ๕๗,๐๐๐       

  

๕๗,๐๐๐ ส.ค. กิจการ
นกัศึกษา 

๖ พฒันาสมรรถนะบุคลากรใหมี้
ประสิทธิภาพสูง 

ต.ค.๕๓-ก.ย.๕๖ ๓,๔๒๙,๖๘๐         ๓,๔๒๙,๖๘๐ ก.พ./มิ.ย./
ก.ย. 

กิจการ
นกัศึกษา 



๒๓๓ 

 

รหัส
โครงการ 

 
 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน
โครงการ 

แหล่งทีม่าของงบประมาณ แผนการ 
ตดิตาม 

 
 

กลุ่ม
ผู้รับผดิชอบ เงนิงบ 

ประมาณ 
 

เงนิรายได้ 
สถาน 
ศึกษา 

สปสช. 
 
 

สโมสรฯ 
กลุ่มงาน 
ชุมชน 

การลง 
ทะเบียน
ของ 

ผู้เข้าอบรม 

รวมทั้งหมด 
 
 

๗ สร้างและพฒันาระบบบริการวชิาการท่ี
ครบวงจร ทนัสมยั เป็นศูนยก์ลางแห่ง
ความเป็นเลิศของภาคตะวนัออกฉียง
เหนือ 

ต.ค.๕๓-ก.ย.๕๗ ๓๖,๒๐๐       

  

๓๖,๒๐๐ ธ.ค. กิจการ
นกัศึกษา 

๘ โครงการพฒันาก าลงัคนทางสุขภาพของ
ชุมชนท่ีสอดคลอ้งกบัเอกลกัษณ์ของ
วทิยาลยั และรองรับปัญหาและความ
ตอ้งการทางสุขภาพของชุมชน โดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชนและทุกภาคส่วน : 
โครงการความร่วมมือเครือข่ายเขต ๑๒ 
ในการพฒันาศกัยภาพแกนน าสุขภาพ
ประจ าครอบครัวในการดูแลผูป่้วยเร้ือรัง
และผูด้อ้ยโอกาส (กสค.) 

ต.ค.๕๓-ก.ย.๕๘ ๕๘,๖๐๐       

  

๕๘,๖๐๐ มี.ค. กิจการ
นกัศึกษา 

๙ พฒันาคลงัความรู้และนวตักรรมทาง
สุขภาพสู่ความเป็นเลิศในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 

ต.ค.๕๓-ก.ย.๕๙ ๑๓๒,๕๖๐       

  

๑๓๒,๕๖๐ เม.ย. กิจการ
นกัศึกษา 

๑๐ สร้างและพฒันาหอ้งเรียนสุขภาพชุมชน
ตน้แบบสุขภาวะในการดูแลผูสู้งอาย ุ

พ.ย.๕๓-ก.ย.๖๐ ๒๓๒๐๐๐       

  

๒๓๒,๐๐๐ มิ.ย. กิจการ
นกัศึกษา 



๒๓๔ 

 

รหัส
โครงการ 

 
 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน
โครงการ 

แหล่งทีม่าของงบประมาณ แผนการ 
ตดิตาม 

 
 

กลุ่ม
ผู้รับผดิชอบ เงนิงบ 

ประมาณ 
 

เงนิรายได้ 
สถาน 
ศึกษา 

สปสช. 
 
 

สโมสรฯ 
กลุ่มงาน 
ชุมชน 

การลง 
ทะเบียน
ของ 

ผู้เข้าอบรม 

รวมทั้งหมด 
 
 

๑๑ จดัตั้งศูนยค์วามเป็นเลิศบริการวชิาการ
ดา้นผูสู้งอาย ุ

ต.ค.๕๓-ก.ย.๖๑ ๑๕๔,๖๐๐       

  

๑๕๔,๖๐๐ ก.ค. กิจการ
นกัศึกษา 

  รวมงบประมาณจากแต่ละแหล่ง   ๕๖๙๙๘๖๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๕๖๙๙๘๖๐     

  รวมทั้งหมด   5699860       

  

สรุปแผนการใชง้บกลุ่มกิจการนกัศึกษา   ๒๙๔,๒๗๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒๙๔,๒๗๐   กิจการ
นกัศึกษา 

  สรุปแผนการใชง้บกลุ่มวชิาการ   ๖๒๙,๑๕๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๖๒๙,๑๕๐   วชิาการ 

  

สรุปแผนการใชง้บกลุ่มวิจยัและ
บริการวิชาการ 

  ๔๕๙,๓๖๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๔๕๙,๓๖๐   วิจยัและ
บริการ
วิชาการ 

  สรุปแผนการใชง้บกลุ่มยทุธศาสตร์   
๖๗๕,๘๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๖๗๕,๘๐๐ 

  
ยทุธศาสตร์
ฯ 

  สรุปแผนการใชง้บกลุ่มอ านวยการ   ๓,๔๘๖,๖๘๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๓,๔๘๖,๖๘๐   อ านวยการ 

  สรุปศูนยค์วามเป็นเลิศ   ๑๕๔,๖๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๕๔,๖๐๐   ศูนยฯ์ 

  รวมงบประมาณทุกกลุ่ม   ๕,๖๙๙,๘๖๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๕,๖๙๙,๘๖๐     
 

 

 



๒๓๕ 

 

สรุปภาพรวมตัวช้ีวดัแผนงาน/โครงการเชิงกลยุทธ์  วทิยาลยัพยาบาลศรีมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๔ 

ล าดับที ่ แผนงานโครงการ ตัวช้ีวดัโครงการและค่าเป้าหมาย 
๑ โครงการ พฒันาอตัลกัษณ์และจิตวญิญาณในการ

ใหบ้ริการสุขภาพของบณัฑิตพยาบาล  
 

๑. ร้อยละของนกัศึกษาท่ีผา่นการประเมินอตัลกัษณ์หรือคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงคต์ามท่ี
วทิยาลยัก าหนดในระดบัดีข้ึนไป อยา่งนอ้ยร้อยละ ๘๐        
๒. ร้อยละของบณัฑิตท่ีสอบผา่นการสอบข้ึนทะเบียนเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพ ฯ ในคร้ังแรก อยา่ง
นอ้ยร้อยละ ๕๕       
๓. จ านวนนกัศึกษาและศิษยเ์ก่าท่ีไดรั้บรางวลัผลงานดา้นวชิาการ วชิาชีพ คุณธรรมจริยธรรม 
หรือดา้นอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณภาพบณัฑิตในระดบัชาติและนานาชาติอยา่งนอ้ย ๕ คน 
๔. จ านวนผลงานดา้นวชิาการวชิาชีพ คุณธรรมจริยธรรม หรือดา้นอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณภาพ
บณัฑิตในระดบัชาติและนานาชาติอยา่งนอ้ย ๒ ผลงาน/ช้ินงาน 
๕. ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตต่อคุณภาพบณัฑิตในระดบัมากข้ึนไป  (๓.๕๑-๔.๐๐) 
๖. ร้อยละของบณัฑิตท่ีไดง้านท าตรงสาขาร้อยละ ๑๐๐ 
๗. ระดบัการยอมรับและความความเช่ือมัน่ของผูใ้ชบ้ณัฑิตท่ีมีต่อคุณลกัษณะและอตัลกัษณ์ของ
บณัฑิต (ระดบั ๓ ค่าเฉล่ีย ๓.๕๑-๔.๐๐ ) 

๒ โครงการพฒันาระบบการศึกษาใหมี้ความเป็นสากล
ไดรั้บความเช่ือมัน่ทุกภาคส่วน 

๑. จ  านวนรูปแบบการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั อยา่งนอ้ย ๑ รูปแบบ 
๒. ร้อยละของนกัศึกษามีผลลพัธ์การเรียนรู้ทุกดา้นอยูใ่นระดบัดีข้ึนไป  อยา่งนอ้ยร้อยละ ๗๐ 
ข้ึนไป     
๓. ร้อยละของผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจต่อรูปแบบการจดัการเรียนการสอนอยูใ่น
ระดบัมากข้ึนไป อยา่งนอ้ยร้อยละ ๘๐ 
๔. ร้อยละของนกัศึกษาท่ีมีพฒันาการของผลลพัธ์การเรียนรู้เพิ่มข้ึนจากเดิม อยา่งนอ้ยร้อยละ 
๖๐   



๒๓๖ 

 

ล าดับที ่ แผนงานโครงการ ตัวช้ีวดัโครงการและค่าเป้าหมาย 
๕. วทิยาลยัไดรั้บการรับรองมาตรฐานการจดัการศึกษาจากหน่วยงานภายนอกในระดบัดีข้ึนไป    
๖. ระดบัความส าเร็จของระบบการบริหารการศึกษาหลกัสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  ระดบั ๑ 

๓ โครงการพฒันามาตรฐานการจดัการศึกษาพยาบาลท่ีเนน้
ชุมชนของวทิยาลยั ใหเ้ป็นผูช้ี้น าศาสตร์ทางการพยาบาล
ท่ีเนน้ชุมชน  ระดบัประเทศ 

๑. จ  านวนรูปแบบการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ชุมชน อยา่งนอ้ย ๑ รูปแบบ 
๒. ร้อยละของรายวชิากลุ่มวิชาชีพท่ีมีการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ชุมชน (CBL) อยา่งนอ้ย
ร้อยละ ๒๐  
๓. ร้อยละของผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจต่อรูปแบบการจดัการเรียนการสอนอยูใ่น
ระดบัมากข้ึนไป อยา่งนอ้ยร้อยละ ๘๐ 
๔. ร้อยละของนกัศึกษามีค่าเฉล่ียความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนท่ีเนน้ชุมชนในระดบัมาก
ข้ึนไป อยา่งนอ้ยร้อยละ ๘๐ 
๕. จ านวนรายวชิาท่ีมีร่างชุดโครงการวจิยัพฒันาการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ชุมชน อยา่งนอ้ย 
๑ รายวชิา  
๖. จ านวนองคค์วามรู้หรือนวตักรรมดา้นการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ชุมชน จ านวน ๑ เร่ือง/
ช้ินงาน 

๔ พฒันาระบบงานภายในของวิทยาลยัทุกดา้นใหมี้
ประสิทธิภาพสูง   

๑. มีระบบและกลไกการบริหารงานภายในของวทิยาลยัใหไ้ดต้ามเกณฑม์าตรฐานการบริหาร
จดัการภาครัฐ (PMQA) อยา่งนอ้ย ๕ หมวด  
๒. ระดบัความส าเร็จของการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ (PMQA) ๕ ระดบั 
๓. ร้อยละของตวัช้ีวดัในระบบประกนัคุณภาพการศึกษาท่ีบรรลุเป้าหมาย อยา่งนอ้ยร้อยละ ๘๐ 
๔. จ านวนระบบงานในวทิยาลยัท่ีไดรั้บการพฒันาเป็นระบบอิเล็คทรอนิกส์เพิ่มข้ึน อยา่งนอ้ย ๑ 
ระบบ 



๒๓๗ 

 

ล าดับที ่ แผนงานโครงการ ตัวช้ีวดัโครงการและค่าเป้าหมาย 
๕. บุคลากรมีสมรรถนะในการใชง้านระบบอิเล็กทรอนิกส์ อยา่งนอ้ยร้อยละ ๖๐   
๖. ค่าเฉล่ียโดยรวมของผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มากกวา่หรือเท่ากบั ๓.๕๑  

๕ โครงการพฒันาวทิยาลยัใหมี้วฒันธรรมองคก์รท่ีเขม้แขง็
และมีความสุข 

๑. มีวฒันธรรมองคก์รท่ีชดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษร และบุคลากรของวทิยาลยัทุกคนมีส่วนร่วม
ในการก าหนดวฒันธรรมองคก์ร 
๒. มีระบบและกลไกการสร้างเสริมพฤติกรรมของบุคลากรท่ีสอดคล้องกับวฒันธรรมของ
องคก์ร 
๓. ร้อยละของบุคลากรท่ีมีพฤติกรรมสอดคลอ้งกบัวฒันธรรมและค่านิยมร่วมขององคก์ร อยา่ง
นอ้ยร้อยละ ๙๐  
๔. ร้อยละของบุคลากรท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจและดชันีความสุขในการปฏิบติังานอยูใ่น
ระดบัมากข้ึนไป อยา่งนอ้ยร้อยละ ๘๐ 
๕. บุคลากรของวทิยาลยัไดรั้บการเชิดชูเกียรติดา้นการปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งกบัวฒันธรรมของ
องคก์ร 
๖. มีแผนพฒันาสภาพแวดลอ้มของวทิยาลยัใหไ้ดม้าตรฐานอุทยานการศึกษาพยาบาลภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 
๗. ร้อยละของบุคลากรและนกัศึกษามีความพึงพอใจต่อสภาพแวดลอ้มของวทิยาลยัในระดบั
มากข้ึนไปอยา่งนอ้ยร้อยละ ๘๐ 
๘. ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของบุคลากรและนกัศึกษาต่อสภาพแวดลอ้มของวทิยาลยัในระดบัมาก
ข้ึนไป 

๖ โครงการพฒันาสมรรถนะบุคลากรใหมี้ประสิทธิภาพสูง 
 

๑. มีแผนการบริหารและพฒันาอาจารยใ์นดา้นวชิาการ เทคนิคการสอนและการวดัผลท่ีมีการ
วเิคราะห์ขอ้มูลเชิงประจกัษ ์



๒๓๘ 

 

ล าดับที ่ แผนงานโครงการ ตัวช้ีวดัโครงการและค่าเป้าหมาย 
๒. มีแผนการบริหารและพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุนท่ีมีการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงประจกัษ์ 
๓. มีระบบและกลไกการพฒันาอาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุน 
๔. ร้อยละของอาจารยท่ี์ไดรั้บการพฒันาตามแผนแม่บทการพฒันาบุคลากรของวทิยาลยั อยา่ง
นอ้ยร้อยละ ๖๐ 
๕. จ านวนอาจารยท่ี์ไดรั้บการพฒันาดา้นผูสู้งอายุอยา่งนอ้ย ๒ คน 
๖. จ านวนอาจารยท่ี์ไดรั้บการพฒันาดา้นการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัและ
เนน้ชุมชน อยา่งนอ้ย ๒๐ คน 
๗. จ านวนอาจารยป์ระจ าท่ีไดรั้บรางวลัผลงานทางวชิาการและวชิาชีพในระดบัชาติหรือ
นานาชาติ อยา่งนอ้ย ๑ คน 
๘. ร้อยละของบุคลากรสายสนบัสนุนท่ีไดรั้บการพฒันาตามแผนแม่บทการพฒันาบุคลากรของ
วทิยาลยั อยา่งนอ้ยร้อยละ ๖๐ 
๙. มีระบบการติดตามอาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุน การน าความรู้และทกัษะท่ีไดจ้ากการ
พฒันามาใชใ้นการปฏิบติังาน 
๑๐. ร้อยละของบุคลากรท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจต่อการไดรั้บการพฒันาในระดบัมากข้ึนไป
อยา่งนอ้ยร้อยละ ๘๐ 
๑๑. มีการเสริมสร้างขวญัก าลงัใจแก่อาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุนใหท้ างานไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
๑๒. ร้อยละของบุคลากรท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจและดชันีความสุขในการปฏิบติังานอยูใ่น
ระดบัมากข้ึนไป อยา่งนอ้ยร้อยละ ๘๐ 
 



๒๓๙ 

 

ล าดับที ่ แผนงานโครงการ ตัวช้ีวดัโครงการและค่าเป้าหมาย 
๗ โครงการสร้างและพฒันาระบบบริการวชิาการท่ีครบ

วงจร ทนัสมยั เป็นศูนยก์ลางแห่งความเป็นเลิศของภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 

๑. มีแผนการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานในการบริการวชิาการของวทิยาลยัฯ ท่ีไดม้าตรฐาน  ครบ
วงจร  และทนัสมยั   โดยการมีส่วนร่วมกบัทุกภาคส่วน   
๒. มีการด าเนินการตามแผนการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานในการบริการวชิาการของวทิยาลยัฯ 
ร้อยละ ๙๐ 
๓. มีระบบการบริการวชิาการท่ีเป็นมาตรฐานในการปฏิบติัและด าเนินการตามระบบ 
๔. มีการบูรณาการงานบริการวชิาการ กบัการเรียนการสอน งานบริการวชิาการกบัการวจิยั 
อยา่งนอ้ยร้อยละ  ๕๐ ของโครงการบริการวชิาการ 
๕. ร้อยละของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากข้ึนไป อยา่งนอ้ยร้อยละ ๘๐ 
๖. ร้อยละของนกัศึกษาท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอนในระดบัมากข้ึนไป
อยา่งนอ้ยร้อยละ ๘๐ 
๗. มีองคค์วามรู้ / นวตักรรมท่ีเกิดข้ึนจากการบริการวชิาการอยา่งนอ้ย ๑ เร่ือง/ผลงาน 
๘. มีเครือข่ายความร่วมมือกบัภาครัฐและภาคประชาชนในการบริการวชิาการท่ีสอดคลอ้งกบั 
อตัลกัษณ์ของวทิยาลยั อยา่งนอ้ย ๒ เครือข่าย 
๙. ร้อยละของหน่วยงานตน้สังกดัท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจต่อสมรรถนะของบุคลากรภายหลงั
เขา้รับการพฒันาอยูใ่นระดบัมากข้ึนไป อยา่งนอ้ยร้อยละ ๘๐ 
๑๐. มีรายงานสรุปผลจากการบริการวชิาการท่ีเกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม อยา่งนอ้ย 
๑ เร่ือง/ผลงาน 
 

๘ โครงการพฒันาก าลงัคนทางสุขภาพของชุมชนท่ี
สอดคลอ้งกบัเอกลกัษณ์ของวทิยาลยั และรองรับปัญหา

๑.จ านวนหลกัสูตรท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของของชุมชน สังคม และอตัลกัษณ์ของ
วทิยาลยั อยา่งนอ้ย ๒ หลกัสูตร 



๒๔๐ 

 

ล าดับที ่ แผนงานโครงการ ตัวช้ีวดัโครงการและค่าเป้าหมาย 
และความตอ้งการทางสุขภาพของชุมชน โดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชนและทุกภาคส่วน : โครงการความร่วมมือ
เครือข่ายเขต ๑๒ ในการพฒันาศกัยภาพแกนน าสุขภาพ
ประจ าครอบครัวในการดูแลผูป่้วยเร้ือรังและ
ผูด้อ้ยโอกาส (กสค.) 

๒. ร้อยละของโครงการบริการวชิาการมีการบูรณาการร่วมกบัการเรียนการสอนหรือการวจิยั 
อยา่งนอ้ยร้อยละ ๒๐ 
๓. มีผลการวจิยั / รายงานผลสมรรถนะของผูเ้ขา้อบรมท่ีผา่นเกณฑต์ามท่ีหลกัสูตรก าหนด 
๔. จ านวนของบุคลากรทางสุขภาพท่ีไดรั้บการพฒันา(ไม่รวมดา้นผูสู้งอาย)ุ อยา่งนอ้ย ๔๐๐ คน 
๕. จ านวนของบุคลากรทางสุขภาพท่ีไดรั้บการพฒันา (ดา้นการดูแลผูสู้งอาย)ุ อยา่งนอ้ย ๑๐๐ 
คน 
๖. ร้อยละของโครงการบริการวชิาการท่ีสามารถช้ีน าหรือแกปั้ญหาดา้นสุขภาพของสังคม อยา่ง
นอ้ยร้อยละ ๒๐ 
๗. จ านวนโครงการบริการวิชาการไดรั้บรางวลัหรือการประกาศเกียรติคุณยกยอ่งจากหน่วยงาน
ภายนอก อยา่งนอ้ย ๑ โครงการ 
๘. ร้อยละของบุคลากรทางสุขภาพท่ีผา่นการพฒันาจากวิทยาลยัสามารถน าความรู้ไปใชใ้นการ
ดูแลสุขภาวะของประชาชน ชุมชน หรือสังคม อยา่งนอ้ยร้อยละ ๗๐ 
๙. ร้อยละของผูรั้บบริการมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการของบุคลากรทางสุขภาพท่ี
ไดรั้บการพฒันาจากวทิยาลยัในระดบัมากข้ึนไป อยา่งนอ้ยร้อยละ ๗๐ 
๑๐. ร้อยละของหน่วยงานตน้สังกดัท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจต่อสมรรถนะของบุคลากรภายหลงั
เขา้รับการพฒันาอยูใ่นระดบัมากข้ึนไป อยา่งนอ้ยร้อยละ ๘๐ 

๙ โครงการพฒันาคลงัความรู้และนวตักรรมทางสุขภาพสู่
ความเป็นเลิศในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 

๑. มีนโยบายและแผนพฒันาคลงัความรู้ 
๒. มีระบบและกลไกการสร้างองคค์วามรู้และสร้างคลงัความรู้ 
๓. มีฐานขอ้มูลความเช่ียวชาญของอาจารย ์
๔. จ านวนองคค์วามรู้หรือนวตักรรมดา้นผูสู้งอายหุรือดา้นสุขภาพท่ีไดรั้บการยอมรับใน



๒๔๑ 

 

ล าดับที ่ แผนงานโครงการ ตัวช้ีวดัโครงการและค่าเป้าหมาย 
ระดบัชาติและนานาชาติอยา่งนอ้ย ๑ เร่ือง 
๕. มีคลงัความรู้/นวตักรรมทางสุขภาพ 
๖. มีระบบสารสนเทศท่ีรองรับการเผยแพร่องคค์วามรู้และมีการประชาสัมพนัธ์องคค์วามรู้และ
นวตักรรมสุขภาพ 
๗. มีองคค์วามรู้หรือนวตักรรมทางสุขภาพ อยา่งนอ้ย ๒ เร่ือง 
๘. มีการจดัการความรู้การพฒันาคลงัความรู้และนวตักรรมทางสุขภาพ อยา่งนอ้ย ๑ เร่ือง 
๙. ร้อยละของผูใ้ชค้ลงัความรู้มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจระดบัดีข้ึนไป อยา่งนอ้ยร้อยละ ๘๐ 
๑๐. จ  านวนของผูใ้ชค้ลงัความรู้ อยา่งนอ้ย ๑๐๐ คนต่อปี 

๑๐ โครงการสร้างและพฒันาหอ้งเรียนสุขภาพชุมชนตน้แบบ
สุขภาวะในการดูแลผูสู้งอายุ 
 

๑. จ านวนห้องเรียนสุขภาพชุมชนตน้แบบสุขภาวะในการดูแลผูสู้งอายุ อยา่งนอ้ย ๑ หอ้งเรียน 
๒. เครือข่ายห้องเรียนสุขภาพชุมชนตน้แบบสุขภาวะในการดูแลผูสู้งอาย ุอยา่งนอ้ย ๑ เครือข่าย 
๓. ชุมชนมีส่วนร่วมในการจดัตั้งห้องเรียนสุขภาพชุมชนตน้แบบสุขภาวะในการดูแลผูสู้งอาย ุ
๔. ร้อยละของกลุ่มท่ีมาใชป้ระโยชน์จากหอ้งเรียนสุขภาพชุมชนตน้แบบสุขภาวะในการดูแล
ผูสู้งอายมีุค่าเฉล่ียความพึงพอใจในระดบัดีข้ึนไป อยา่งนอ้ยร้อยละ ๘๐ 
๕. มีชุมชน อาจารย ์นกัศึกษา สโมสรนกัศึกษา และหรือโครงการกิจกรรมบริการวชิาการ มาใช้
ประโยชน์จากห้องเรียนสุขภาพชุมชนตน้แบบสุขภาวะในการดูแลผูสู้งอายุ 

๑๑ โครงการจดัตั้งศูนยค์วามเป็นเลิศบริการวชิาการดา้น
ผูสู้งอาย ุ

๑.มีระบบและกลไกในการจดัตั้งศูนยค์วามเป็นเลิศดา้นบริการสุขภาพผูสู้งอายุ 
๒. จ านวนเครือข่ายการวจิยัและพฒันาบริการสุขภาพในการดูแลผูสู้งอายคุรบทุกอ าเภอใน
จงัหวดัมหาสารคาม 
๓. มีการสร้างองคค์วามรู้หรือนวตักรรมดา้นผูสู้งอาย ุอยา่งนอ้ย ๑ เร่ือง 
๔. มีฐานขอ้มูลดา้นผูสู้งอายใุนจงัหวดัมหาสารคามครอบคลุมและเป็นปัจจุบนั 



๒๔๒ 

 

ล าดับที ่ แผนงานโครงการ ตัวช้ีวดัโครงการและค่าเป้าหมาย 
๕. มีฐานขอ้มูลผูเ้ช่ียวชาญดา้นการดูแลผูสู้งอายคุรอบคลุมและเป็นปัจจุบนั 
๖. มีแผนการประชาสัมพนัธ์การด าเนินงานและองคค์วามรู้หรือนวตักรรมดา้นผูสู้งอายุและ
ด าเนินการตามแผน 
๗. จ านวนผูใ้ชบ้ริการศูนยผ์ูสู้งอาย ุจ  านวน ๑๐๐ คน 
๙. ร้อยละความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการศูนยสุ์ขภาพผูสู้งอายใุนระดบัมากข้ึนไปอยา่งนอ้ยร้อย
ละ ๘๐ 
๑๐. จ  านวนเครือข่ายการวจิยัและพฒันาบริการสุขภาพในการดูแลผูสู้งอายใุนระดบัเขต 
๑๑. ไดรั้บรางวลัหรือประกาศเกียรติคุณยกยอ่งนวตักรรมดา้นผูสู้งอาย ุอยา่งนอ้ย ๑ เร่ือง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๔๓ 

 

ปฏิทนิการปฏิบัติงานตามแผนงาน / โครงการเชิงกลยุทธ์ วทิยาลยัพยาบาลศรีมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๔ 
 

รหัส
โครงการ 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม พนัธกจิ ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน
โครงการ 

ต.ค.
๕๓ 

พ.ย.
๕๓ 

ธ.ค.
๕๓ 

ม.ค.
๕๔ 

ก.พ.
๕๔ 

มี.ค.
๕๔ 

เม.ย.
๕๔ 

พ.ค.
๕๔ 

มิ.ย.
๕๔ 

ก.ค.
๕๔ 

ส.ค.
๕๔ 

ก.ย.
๕๔ 

กลุ่ม
ผู้รับผดิชอบ 

๑ พฒันาอตัลกัษณ์และจิต
วญิญาณในการ
ใหบ้ริการสุขภาพของ
บณัฑิตพยาบาล 

การผลิตบุคลากร  

ต.ค.๕๓-
ก.ย.๕๔ 

 

                        กิจการ
นกัศึกษา 

๒ พฒันาระบบการศึกษา
ใหมี้ความเป็นสากล 
ไดรั้บความเช่ือมัน่จาก
ทุกภาคส่วน 

การผลิตบุคลากร มี.ค.-ก.ย.
๕๔ 

         

  

 

              วชิาการ 

๓ พฒันามาตรฐานการจดั
การศึกษาพยาบาลท่ีเนน้
ชุมชนของวทิยาลยั ให้
เป็นผูช้ี้น าศาสตร์
ทางการพยาบาลท่ีเนน้
ชุมชนระดบัประเทศ 

การผลิตบุคลากร ธ.ค.๕๓-
ก.ย.๕๔ 

   

  

 

                    วชิาการ 



๒๔๔ 

 

รหัส
โครงการ 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม พนัธกจิ ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน
โครงการ 

ต.ค.
๕๓ 

พ.ย.
๕๓ 

ธ.ค.
๕๓ 

ม.ค.
๕๔ 

ก.พ.
๕๔ 

มี.ค.
๕๔ 

เม.ย.
๕๔ 

พ.ค.
๕๔ 

มิ.ย.
๕๔ 

ก.ค.
๕๔ 

ส.ค.
๕๔ 

ก.ย.
๕๔ 

กลุ่ม
ผู้รับผดิชอบ 

๔ พฒันาระบบงานภายใน
ของวทิยาลยัทุกดา้นใหมี้
ประสิทธิภาพสูง 

การบริหารจดัการ
เพื่อพฒันา
วทิยาลยั 

 

ต.ค.๕๓-
ก.ย.๕๔ 

 

                        ยทุธศาสตร์
และพฒันา
คุณภาพ 

๕ พฒันาวทิยาลยัใหมี้
วฒันธรรมองคก์รท่ี
เขม้แขง็และมีความสุข 

ท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม 

ธ.ค.๕๓-
ก.ย.๕๔ 

   

  

 

                    อ านวยการ 

๖ พฒันาสมรรถนะ
บุคลากรใหมี้
ประสิทธิภาพสูง 

พฒันาบุคลากร  

ต.ค.๕๓-
ก.ย.๕๔ 

 

                        อ านวยการ 

๗ สร้างและพฒันาระบบ
บริการวชิาการท่ีครบ
วงจร ทนัสมยั เป็น
ศูนยก์ลางแห่งความเป็น
เลิศของภาค

การบริหารจดัการ
เพื่อพฒันา
วทิยาลยั 

ต.ค.๕๓-
ก.ย.๕๔ 

 

 

                        วจิยัและ
บริการ
วชิาการ 



๒๔๕ 

 

รหัส
โครงการ 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม พนัธกจิ ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน
โครงการ 

ต.ค.
๕๓ 

พ.ย.
๕๓ 

ธ.ค.
๕๓ 

ม.ค.
๕๔ 

ก.พ.
๕๔ 

มี.ค.
๕๔ 

เม.ย.
๕๔ 

พ.ค.
๕๔ 

มิ.ย.
๕๔ 

ก.ค.
๕๔ 

ส.ค.
๕๔ 

ก.ย.
๕๔ 

กลุ่ม
ผู้รับผดิชอบ 

ตะวนัออกเฉียงเหนือ 

๘ พฒันาก าลงัคนทาง
สุขภาพของชุมชนท่ี
สอดคลอ้งกบัเอกลกัษณ์
ของวทิยาลยั และรองรับ
ปัญหาและความตอ้งการ
ทางสุขภาพของชุมชน 
โดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนและทุกภาคส่วน : 
โครงการความร่วมมือ
เครือข่ายเขต ๑๒ ในการ
พฒันาศกัยภาพแกนน า
สุขภาพประจ าครอบครัว
ในการดูแลผูป่้วยเร้ือรัง
และผูด้อ้ยโอกาส 
(กสค.) 

บริการวชิาการ  

ต.ค.๕๓-
ก.ย.๕๔ 

 

                        วจิยัและ
บริการ
วชิาการ 



๒๔๖ 

 

รหัส
โครงการ 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม พนัธกจิ ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน
โครงการ 

ต.ค.
๕๓ 

พ.ย.
๕๓ 

ธ.ค.
๕๓ 

ม.ค.
๕๔ 

ก.พ.
๕๔ 

มี.ค.
๕๔ 

เม.ย.
๕๔ 

พ.ค.
๕๔ 

มิ.ย.
๕๔ 

ก.ค.
๕๔ 

ส.ค.
๕๔ 

ก.ย.
๕๔ 

กลุ่ม
ผู้รับผดิชอบ 

๙ พฒันาคลงัความรู้และ
นวตักรรมทางสุขภาพสู่
ความเป็นเลิศในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 

การวจิยั (การ
สร้างองคค์วามรู้) 

 

ต.ค.๕๓-
ก.ย.๕๔ 

 

                        วจิยัและ
บริการ
วชิาการ 

๑๐ สร้างและพฒันา
หอ้งเรียนสุขภาพชุมชน
ตน้แบบสุขภาวะในการ
ดูแลผูสู้งอาย ุ

บริการวชิาการ พ.ย.๕๓-
ก.ย.๕๔ 

 

  

 

                      วจิยัและ
บริการ
วชิาการ 

๑๑ จดัตั้งศูนยค์วามเป็นเลิศ
บริการวชิาการดา้น
ผูสู้งอาย ุ

บริการวชิาการ ต.ค.๕๓-
ก.ย.๕๔ 

 

 

                        ดร.ผดุงศิษฏ์
และ

คณะกรรมการ
ศูนยค์วามเป็น

เลิศ 

 

 



๒๔๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 
โครงการประจ า 

๑. แผนการใชง้บประมาณและการติดตามแผนงาน/โครงการประจ า วทิยาลยัพยาบาลศรีมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๔ 

๒. สรุปภาพรวมตวัช้ีวดัแผนงาน/โครงการประจ า วทิยาลยัพยาบาลศรีมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๔   

๓. ปฏิทินการปฏิบติังานตามแผนงาน/โครงการประจ า วทิยาลยัพยาบาลศรีมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๔ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๔๘ 

 

แผนการใช้งบประมาณและการติดตามแผนงาน / โครงการประจ า วทิยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๔ 

 

รหัส
โครงการ 

 
 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน
โครงการ 

แหล่งทีม่าของงบประมาณ แผนการ
ตดิตาม 

  

กลุ่ม
ผู้รับผดิชอบ เงนิ

งบประมาณ 
 

เงนิรายได้
สถานศึกษา 

สปสช. สโมสรฯ/
กลุ่มงาน/
ชุมชน 

รวมทั้งหมด 
 
 

๑ โครงการสืบสานศิลปวฒันธรรม ท านุ
บ ารุงและสร้างทศันคติท่ีดีต่อวชิาชีพ
พยาบาล 

            

  

  

  

   ๑.๑ ปฐมนิเทศนกัศึกษาเพ่ือกา้วสู่
วชิาชีพพยาบาล 

๒๓-๒๗ พ.ค.
๕๔ 

๘๓,๗๐๐       ๘๓,๗๐๐ มิ.ย. กิจการ
นกัศึกษา 

  

   ๑.๒ ปัจฉิมนิเทศ อ าลาสถาบนั และ
เตรียมความพร้อมในการเขา้รับ
พระราชทานปริญญาบตัร 

๗-๑๑ มี.ค.๕๔/ 
ก.ค.๕๔ 

๒๑๖,๓๐๐       ๒๑๖,๓๐๐ เม.ย./ส.ค. กิจการ
นกัศึกษา 

  

   ๑.๓ มอบหมวก แถบหมวก เขม็ชั้นปี 
และสืบสานประเพณีวชิาชีพพยาบาล 

๑๔ ก.ค.๕๔ ๖๓,๖๐๐       ๖๓,๖๐๐ ส.ค. กิจการ
นกัศึกษา 

๒ โครงการบูรณาการกิจกรรมสร้างเสริม
คุณธรรมจริยธรรมนกัศึกษาและ
จรรยาบรรณวชิาชีพกบัพนัธกิจวทิยาลยัฯ 

๒๑ มี.ค.๕๔/๓๐ 
พ.ค- ๓ มิ.ย.๕๔ / 
๑๖ มิ.ย.๕๔/ทุก
ภาคการศึกษา 

 
 
 

๓๑๘,๓๐๐       ๓๑๘,๓๐๐ มี.ค./มิ.ย./
ก.ย. 

กิจการ
นกัศึกษา 



๒๔๙ 

 

รหัส
โครงการ 

 
 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน
โครงการ 

แหล่งทีม่าของงบประมาณ แผนการ
ตดิตาม 

  

กลุ่ม
ผู้รับผดิชอบ เงนิ

งบประมาณ 
 

เงนิรายได้
สถานศึกษา 

สปสช. สโมสรฯ/
กลุ่มงาน/
ชุมชน 

รวมทั้งหมด 
 
 

๓ โครงการพฒันาผูน้ านกัศึกษามือใหม่  (๓ 
ระยะ) 

๑๔-๑๕ มี.ค.๕๔/
๒๔-๒๖ มิ.ย.๕๔ 
/ ๒๓-๒๔ ก.ค.
๕๔ /  ๕-๖ ส.ค.

๕๔ 

๔๕๖,๙๐๐       ๔๕๖,๙๐๐ ก.ค./ส.ค./ กิจการ
นกัศึกษา 

๔ โครงการสืบสานวฒันธรรมไทยศรี
มหาสารคามบูชาสาระสินธ์ สืบสาน
ประเพณีถ่ิน เอป้ระทีปกระทงงาม 

๑๑-๒๑ พ.ย. ๕๓ ๓๐,๐๐๐     ๙๐๐๐ ๓๙,๐๐๐ ธ.ค. กิจการ
นกัศึกษา 

๕ โครงการราตรีอ าลาอินถวาช่อท่ี ๒๕ 
และแลกเปล่ียนเรียนรู้วฒันธรรม ๒ ภาค 

๗-๒๑ มี.ค.๕๔ ๓๕,๐๐๐     ๑๐๑,๕๐๐ ๑๓๖,๕๐๐ มี.ค. กิจการ
นกัศึกษา 

๖ โครงการวนักตญัญู ครอบครัวอบอุ่น ๗ เม.ย.๕๔ ๑๑,๒๐๐     ๒,๕๐๐ ๑๓,๗๐๐ เม.ย. กิจการ
นกัศึกษา 

๗ โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสร
นกัศึกษา 

๒ มิ.ย.๕๔ ๕๐๐       ๕๐๐ มิ.ย. กิจการ
นกัศึกษา 

๘ โครงการกิจกรรมตน้กลา้อินถวา ปลอด
ยาเสพติด ไร้ควนับุหร่ีและเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล ์

๖-๓๐ มิ.ย.๕๔ ๓๗,๗๐๐     ๔๑,๗๙๕ ๗๙,๔๙๕ มิ.ย./ก.ค. กิจการ
นกัศึกษา 

๙ โครงการสดุดีพระคุณครู ๑๖ มิ.ย.๕๔ ๒๑,๐๐๐     ๒,๐๐๐ ๒๓,๐๐๐ มิ.ย. กิจการ
นกัศึกษา 



๒๕๐ 

 

รหัส
โครงการ 

 
 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน
โครงการ 

แหล่งทีม่าของงบประมาณ แผนการ
ตดิตาม 

  

กลุ่ม
ผู้รับผดิชอบ เงนิ

งบประมาณ 
 

เงนิรายได้
สถานศึกษา 

สปสช. สโมสรฯ/
กลุ่มงาน/
ชุมชน 

รวมทั้งหมด 
 
 

๑๐  โครงการสดุดีพระคุณแม่ ๑๑ ส.ค.๕๔ ๑๖,๒๐๐ 

    

๓,๐๐๐ ๑๙,๒๐๐ ส.ค. กิจการ
นกัศึกษา 

๑๑ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทางวชิาการ  ๑ ต.ค.๕๓ -๓๐ 
ก.ย.๕๔ 

๒๗,๐๐๐ 

    

  ๒๗,๐๐๐ ทุกไตรมาส กิจการ
นกัศึกษา 

๑๒  โครงการ IT ส่ือสร้างสรรค ์ ๑ ต.ค.๕๓ -๓๐ 
ก.ย.๕๔ 

๓๖,๐๐๐ 

      

๓๖,๐๐๐ ทุกไตรมาส กิจการ
นกัศึกษา 

๑๓ โครงการบูรณาการการสร้างเสริม
สุขภาพของ SNC Healthy Club 

๑ พ.ย.๕๓ -๓๐ 
ก.ย.๕๔ 

๑๔๔,๕๐๐ 

    

๕๐,๒๗๐ ๑๙๔,๗๗๐ ทุกไตรมาส กิจการ
นกัศึกษา 

๑๔  โครงการอนุรักษช์วนชาว วศม. รักษ์
โลก 

๑ ต.ค.๕๓ -๑๕ 
ก.ย.๕๔ 

๕๙,๙๒๕ 

    

๕,๐๐๐ ๖๔,๙๒๕ ทุกไตรมาส กิจการ
นกัศึกษา 

๑๕ โครงการสนัทนาการนอ้งพี่ วศม. ดว้ย
การสืบสานศิลปวฒันธรรมดนตรี
พ้ืนบา้นและดนตรีสากล 

๑ ต.ค.๕๓ -๑๕ 
ก.ย.๕๔ 

๒๒๔,๐๐๐ 

    

  ๒๒๔,๐๐๐ ทุกไตรมาส กิจการ
นกัศึกษา 

๑๖ โครงการสืบสานศิลปวฒันธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย วนัส าคญั
ทางสถาบนัชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์
และวฒันธรรมองคก์ร  

๑ ต.ค.๕๓ -๓๐ 
ก.ย.๕๔ 

๘๙,๕๕๐ 

      

๘๙,๕๕๐ ทุกไตรมาส กิจการ
นกัศึกษา 



๒๕๑ 

 

รหัส
โครงการ 

 
 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน
โครงการ 

แหล่งทีม่าของงบประมาณ แผนการ
ตดิตาม 

  

กลุ่ม
ผู้รับผดิชอบ เงนิ

งบประมาณ 
 

เงนิรายได้
สถานศึกษา 

สปสช. สโมสรฯ/
กลุ่มงาน/
ชุมชน 

รวมทั้งหมด 
 
 

๑๗ งานประจ ากลุ่มงานสวสัดิการนกัศึกษา
และศิษยเ์ก่าสมัพนัธ์ 

    

        

    

  

๑๗.๑ บริการดา้นสุขภาพ ๑ ต.ค.๕๓ -๓๐ 
ก.ย.๕๔ 

๒๓๕๐๐ 

    

๑๔๒๗๐๐ ๑๖๖๒๐๐ ทุกไตรมาส กิจการ
นกัศึกษา 

  

๑๗.๒ บริการดา้นการใหค้  าปรึกษาและ
แนะแนวการใชชี้วติ 

๑ ต.ค.๕๓ -๓๐ 
ก.ย.๕๔ 

๓๐๐๐๐ 

      

๓๐๐๐๐ ทุกไตรมาส กิจการ
นกัศึกษา 

  

๑๗.๓ บริการดา้นหอพกั ๑ ต.ค.๕๓ -๓๐ 
ก.ย.๕๔ 

๒๕๐๐๐ 

      

๒๕๐๐๐ ทุกไตรมาส กิจการ
นกัศึกษา 

  

๑๗.๔ บริการดา้นวนิยันกัศึกษา ๑ ต.ค.๕๓ -๓๐ 
ก.ย.๕๔ 

๓๔๙๒๕ 

      

๓๔๙๒๕ ทุกไตรมาส กิจการ
นกัศึกษา 

  

๑๗.๕ บริการดา้นทุนการศึกษา ๑ ต.ค.๕๓ -๓๐ 
ก.ย.๕๔ 

๑๙๐๐๐ 

      

๑๙๐๐๐ ทุกไตรมาส กิจการ
นกัศึกษา 

  

๑๗.๖ บริการดา้นศิษยเ์ก่าสมัพนัธ์ ๑ ต.ค.๕๓ -๓๐ 
ก.ย.๕๔ 

๑๑๐๐๐๐ 

      

๑๑๐๐๐๐ ทุกไตรมาส กิจการ
นกัศึกษา 

๑๘ โครงการพฒันาะบบและกลไกการผลิต
ผลงานวชิาการและงานสร้างสรรค ์

๑ ต.ค.๕๓ -๓๐ 
ก.ย.๕๔ 

๑,๔๑๐,๒๐๕ 

      

๑๔๑๐๒๐๕ ทุกไตรมาส วจิยัและ
บริการ
วชิาการ 



๒๕๒ 

 

รหัส
โครงการ 

 
 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน
โครงการ 

แหล่งทีม่าของงบประมาณ แผนการ
ตดิตาม 

  

กลุ่ม
ผู้รับผดิชอบ เงนิ

งบประมาณ 
 

เงนิรายได้
สถานศึกษา 

สปสช. สโมสรฯ/
กลุ่มงาน/
ชุมชน 

รวมทั้งหมด 
 
 

๑๙ โครงการพฒันาการเขียนชุด
โครงการวจิยั การสงัเคราะห์ความรู้ และ
การสร้างคลงัความรู้งานวจิยั 

๑๖-๑๗ ธ.ค.๕๓ / 
๕-๗ ม.ค.๕๔ / 
ต.ค.๕๓-๓๐ ก.ย.

๕๔ 

๒๘๖,๒๐๐ 

      

๒๘๖๒๐๐ ทุกไตรมาส วจิยัและ
บริการ
วชิาการ 

๒๐ โครงการบริหารจดัการความรู้ของ
องคก์รและการสงัเคราะห์ความรู้ 

๑ ต.ค.๕๓ -๓๐ 
ก.ย.๕๔ 

๔๕,๘๕๐ 

      

๔๕๘๕๐ ทุกไตรมาส วจิยัและ
บริการ
วชิาการ 

๒๑ โครงการสนบัสนุนการตีพิมพ ์เผยแพร่
ผลงานวจิยัและผลงานวชิาการ 

๒๖-๒๗ พ.ค.
๕๔/๒๓-๒๔ 
มิ.ย.๕๔ /๒๘-
๒๙ ก.ค. ๕๔ /
๒๕-๒๗ ส.ค. 
๕๔/๒ ก.ย.๕๔ 

๕๔๒,๖๐๐ 

      

๕๔๒๖๐๐ ทุกไตรมาส วจิยัและ
บริการ
วชิาการ 

๒๒  โครงการบูรณาการการส่งเสริมสุขภาพ
ผูสู้งอายกุบัการเรียนการสอน การวจิยั 
และท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 

๑ ต.ค.๕๓ -๓๐ 
ก.ย.๕๔ 

๔๐,๐๐๐ ๙,๐๐๐     ๔๙,๐๐๐ ทุกไตรมาส วจิยัและ
บริการ
วชิาการ 



๒๕๓ 

 

รหัส
โครงการ 

 
 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน
โครงการ 

แหล่งทีม่าของงบประมาณ แผนการ
ตดิตาม 

  

กลุ่ม
ผู้รับผดิชอบ เงนิ

งบประมาณ 
 

เงนิรายได้
สถานศึกษา 

สปสช. สโมสรฯ/
กลุ่มงาน/
ชุมชน 

รวมทั้งหมด 
 
 

๒๓  โครงการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพ
ผูสู้งอาย ุจงัหวดัมหาสารคาม 

๑ ต.ค.๕๓ -๓๐ 
ก.ย.๕๔ 

  

  

๓๐๐,๐๐๐ 

  

๓๐๐,๐๐๐ ทุกไตรมาส วจิยัและ
บริการ
วชิาการ 

๒๔ โครงการ “บวร” ส่งเสริมและพฒันา
ศกัยภาพผูสู้งอายดุา้นการดูแลสุขภาพ : 
ชุมชนตน้แบบ อ าเภอแกด า  

๑ มี.ค.๕๔-๓๐ 
ก.ย.๕๔ 

    ๕๐๐,๐๐๐   ๕๐๐,๐๐๐ ทุกไตรมาส วจิยัและ
บริการ
วชิาการ 

๒๕ โครงการอบรมผูบ้ริหารการสาธารณสุข
ระดบัตน้ รุ่นท่ี ๒๑ 

๑๘ เม.ย.๕๔-
๒๒ มิ.ย.๕๔ 

  ๑,๔๐๐,๐๐๐ 

    

๑,๔๐๐,๐๐๐ มิ.ย./ก.ค./
ส.ค. 

วจิยัและ
บริการ
วชิาการ 

๒๖ โครงการอบรมผูอ้  านวยการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพระดบัต าบล (รพ.สต.) 
รุ่นท่ี ๒ 

๗-๑๘ มี.ค.๕๔   ๖๖๐,๐๐๐ 

    

๖๖๐,๐๐๐ มี.ค./มิ.ย./
ก.ย. 

วจิยัและ
บริการ
วชิาการ 

๒๗ โครงการประชุมวชิาการประจ าปี : 
เสริมสร้างความรักสามคัคีสู่การพฒันา
สถาบนั 

๒๒-๒๔ ธ.ค.
๕๓ 

  ๖๐๐,๐๐๐ 

    

๖๐๐,๐๐๐ ม.ค. วจิยัและ
บริการ
วชิาการ 

๒๘ โครงการ อบรมฟ้ืนฟวูชิาการและพฒันา
สมรรถนะพยาบาลเวชปฏิบติั 

๒๙-๓๑ มี.ค.๕๔   ๔๕๐,๐๐๐ 

    

๔๕๐,๐๐๐ มี.ค./เม.ย. วจิยัและ
บริการ
วชิาการ 



๒๕๔ 

 

รหัส
โครงการ 

 
 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน
โครงการ 

แหล่งทีม่าของงบประมาณ แผนการ
ตดิตาม 

  

กลุ่ม
ผู้รับผดิชอบ เงนิ

งบประมาณ 
 

เงนิรายได้
สถานศึกษา 

สปสช. สโมสรฯ/
กลุ่มงาน/
ชุมชน 

รวมทั้งหมด 
 
 

๒๙ โครงการพฒันาศกัยภาพดา้นการสอน
ส าหรับพยาบาลพ่ีเล้ียง 

ก.ค.๕๔ (๕ วนั) ๑๘๐,๐๐๐ 

      

๑๘๐,๐๐๐ ก.ค./ส.ค. วจิยัและ
บริการ
วชิาการ 

๓๐  โครงการอบรมหลกัสูตรการพยาบาล
เฉพาะทางสาขาเวชปฏิบคิัทัว่ไป (การ
รักษาโรคเบ้ืองตน้) รุ่นท่ี ๑๖  

เม.ย.-ส.ค. ๕๔ 

  

๑,๕๐๐,๐๐๐ 

    

๑,๕๐๐,๐๐๐ เม.ย./พ.ค/
มิ.ย./ก.ค./
ส.ค./ก.ย. 

วจิยัและ
บริการ
วชิาการ 

๓๑ โครงการพฒันาหลกัสูตร International 
Shot Course Programe : Midwifery 

๑๒ ธ.ค.๕๓ -
๒๖ พ.ค.๕๔ 

๑๔๖,๒๐๐ 

      

๑๔๖,๒๐๐ ธ.ค./มี.ค./
พ.ค. 

วจิยัและ
บริการ
วชิาการ 

๓๒ กิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ดา้นบริการวชิาการกบัการเรียนการสอน 
แก่สถาบนัการศึกษาต่างประเทศ  

๑ ต.ค.๕๓ -๓๐ 
ก.ย.๕๔ 

๖๒,๐๐๐ 

      

๖๒,๐๐๐ ทุกไตรมาส วจิยัและ
บริการ
วชิาการ 

๓๓ กิจกรรมการบริการวชิาการเชิงรุก ๑ ต.ค.๕๓ -๓๐ 
ก.ย.๕๔ 

๑๕,๕๐๐ 

      

๑๕,๕๐๐ ทุกไตรมาส วจิยัและ
บริการ
วชิาการ 

๓๔ โครงการส่งเสริมการปฏิบติัตาม
จรรยาบรรณของคณาจารยแ์ละ
จรรยาบรรณของบุคลากรสายสนบัสนุน 

ต.ค.๕๓ -ก.ย.
๕๔ 

๑๔,๕๐๐ 

      

๑๔,๕๐๐ ทุกไตรมาส ชมรม
จริยธรรม 

mailto:3@


๒๕๕ 

 

รหัส
โครงการ 

 
 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน
โครงการ 

แหล่งทีม่าของงบประมาณ แผนการ
ตดิตาม 

  

กลุ่ม
ผู้รับผดิชอบ เงนิ

งบประมาณ 
 

เงนิรายได้
สถานศึกษา 

สปสช. สโมสรฯ/
กลุ่มงาน/
ชุมชน 

รวมทั้งหมด 
 
 

๓๕ โครงการพฒันาระบบการใหบ้ริการส่ิง
สนบัสนุนการเรียนการสอนทางการ
พยาบาล 

พ.ย.๕๓ -ก.ย.
๕๔ 

๕๑,๐๐๐ 

      

๕๑,๐๐๐ ทุกไตรมาส วชิาการ 

๓๖ กิจกรรมเสริมสร้างความเขม้แขง็ในการ
ปฏิบติัทกัษะการปฏิบติังานท่ีจ าเป็นตาม
หลกัสูตรก าหนด 

ต.ค.๕๓ -ก.ย.
๕๔ 

๒๓,๕๐๐ 

      

๒๓,๕๐๐ ทุกไตรมาส วชิาการ 

๓๗ โครงการเตรียมความพร้อมของนกัศึกษา
เพื่อการสอบขอ้สอบมาตรฐานและสอบ
ข้ึนทะเบียนประกอบวชิาชีพ 

๑๐-๑๓ พ.ย.๕๓/ 
๒๙ พ.ย.๕๓-๒๔ 
ธ.ค.๕๓/ ๒๑ 

ม.ค.๕๔-๓ มี.ค.
๕๔/๑๔-๑๘ มี.ค.
๕๔/มิ.ย.-ก.ย.๕๔ 

๘๘๓,๔๐๐ 

      

๘๘๓,๔๐๐ ทุกไตรมาส วชิาการ 

๓๘ โครงการประสานแผนการจดัการเรียน
การสอนภาคปฏิบติั 

มิ.ย.-ก.ค.๕๔/
ส.ค.-ก.ย.๕๔ 

๒๕,๐๐๐ 

      

๒๕,๐๐๐ ก.ค./ส.ค./
ก.ย. 

วชิาการ 

๓๙ โครงการสมัมนาการจดัการเรียนการ
สอนประจ าปีการศึกษา 

๑๕-๑๗ ธ.ค.๕๓/
๒๖-๒๗ เม.ย.
๕๔ / พ.ค.๕๔/
ส.ค.-ก.ย.๕๔ 

๑๑๗,๘๐๐ 

      

๑๑๗,๘๐๐ ธ.ค./พ.ค./
ส.ค. 

วชิาการ 



๒๕๖ 

 

รหัส
โครงการ 

 
 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน
โครงการ 

แหล่งทีม่าของงบประมาณ แผนการ
ตดิตาม 

  

กลุ่ม
ผู้รับผดิชอบ เงนิ

งบประมาณ 
 

เงนิรายได้
สถานศึกษา 

สปสช. สโมสรฯ/
กลุ่มงาน/
ชุมชน 

รวมทั้งหมด 
 
 

๔๐ กิจกรรมพฒันาสมรรถนะนกัศึกษาทุก
ชั้นปี 

ต.ค.๕๓ -ก.ย.
๕๔ 

๕๙,๑๐๐ 

      

๕๙,๑๐๐ ทุกไตรมาส วชิาการ 

๔๑ โครงการพฒันาระบบและกลไกการวดั
และประเมินผล 

ธ.ค. ๕๓-ส.ค.
๕๔    

๗๑๒๐๐ 

      

๗๑,๒๐๐ ทุกไตรมาส วชิาการ 

๔๒ โครงการพฒันาระบบฐานขอ้มูลทะเบียน
และประมวลตามโปรแกรมของสถาบนั
พระบรมราชชนก 

พ.ย.๕๓ -๓๐ 
ก.ย.๕๔ 

๗๘๐๐ 

      

๗,๘๐๐ ทุกไตรมาส วชิาการ 

๔๓ โครงการประชาสมัพนัธ์การรับสมคัร
และคดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษา ในวทิยาลยั
สงักดักระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา 
๒๕๕๔ 

๑๕ ต.ค.๕๓-๓๐ 
ธ.ค.๕๓ /๑๕ 
มี.ค.๕๔-๓๐ 
พ.ค.๕๔ 

๔๐๗๐๐ 

      

๔๐,๗๐๐ ธ.ค./มี.ค./
พ.ค./มิ.ย. 

วชิาการ 

๔๔ โครงการหอ้งสมุดท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ๑ ต.ค.๕๓ -๓๐ 
ก.ย.๕๔ 

๑,๗๘๑,๐๐๐ 

      

๑,๗๘๑,๐๐๐ ทุกไตรมาส วชิาการ 

๔๕ โครงการก ากบัติดตามแผนงานโครงการ
ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ แบบบูรณาการ
ดว้ยโปรแกรม e-plan 

๑ เม.ย.๕๔ -๓๐ 
ก.ย.๕๔ 

๔๗,๐๐๐ 

      

๔๗,๐๐๐ ทุกไตรมาส ยทุธศาสตร์
และพฒันา
คุณภาพ 



๒๕๗ 

 

รหัส
โครงการ 

 
 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน
โครงการ 

แหล่งทีม่าของงบประมาณ แผนการ
ตดิตาม 

  

กลุ่ม
ผู้รับผดิชอบ เงนิ

งบประมาณ 
 

เงนิรายได้
สถานศึกษา 

สปสช. สโมสรฯ/
กลุ่มงาน/
ชุมชน 

รวมทั้งหมด 
 
 

๔๖ โครงการประชุมเชิงปฏิบติัการจดัท า
แผนกลยทุธ์และแผนปฏิบติังานประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๕ 

๑ ก.ค.๕๔ -๓๐ 
ก.ย.๕๔ 

๓๘๐,๐๐๐ 

      

๓๘๐,๐๐๐ ทุกไตรมาส ยทุธศาสตร์
และพฒันา
คุณภาพ 

๔๗ โครงการฝึกอบรมการใชง้าน
คอมพิวเตอร์แก่นกัศึกษาปีการศึกษา 
๒๕๕๓ และ ๒๕๕๔ 

เม.ย.๕๔/ มิ.ย.
๕๔ 

๘,๒๒๕ 

      

๘,๒๒๕ เม.ย./มิ.ย. ยทุธศาสตร์
และพฒันา
คุณภาพ 

๔๘ โครงการพฒันาประสิทธิผลการ
ด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา 

๑ ต.ค.๕๓ -๓๐ 
ก.ย.๕๔ 

๗๐,๐๐๐ 

      

๗๐,๐๐๐ ทุกไตรมาส ยทุธศาสตร์
และพฒันา
คุณภาพ 

๔๙ โครงการพฒันาแนวปฏิบติัท่ีดีดา้นการ
ประกนัคุณภาพการศึกษา 

ม.ค.๕๔ -ก.ย.
๕๔ 

๙๕,๒๐๐ 

      

๙๕,๒๐๐ ทุกไตรมาส ยทุธศาสตร์
และพฒันา
คุณภาพ 

๕๐ โครงการบริหารงานของคณะ
กรรมการบริหาร 
 

มี.ค.-ก.ย.๕๔ ๑๐๐๐ 

      

๑,๐๐๐ ทุกไตรมาส อ านวยการ 

๕๑ โครงการซอ้มป้องกนัอคัคีภยั เม.ย.๕๔ /มิ.ย.
๕๔ 

๑๕๑๐๐ 
      

๑๕,๑๐๐ เม.ย./มิ.ย. อ านวยการ 



๒๕๘ 

 

รหัส
โครงการ 

 
 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน
โครงการ 

แหล่งทีม่าของงบประมาณ แผนการ
ตดิตาม 

  

กลุ่ม
ผู้รับผดิชอบ เงนิ

งบประมาณ 
 

เงนิรายได้
สถานศึกษา 

สปสช. สโมสรฯ/
กลุ่มงาน/
ชุมชน 

รวมทั้งหมด 
 
 

๕๒ โครงการพฒันาระบบและกลไกการ
บริหารงานสารบรรณใหถู้กตอ้งตาม
ระเบียบงานสารบรรณ 

ก.พ.-มี.ค.๕๔ ๑๐๐๐ 

      

๑,๐๐๐ มี.ค. อ านวยการ 

๕๓ กิจกรรมการจดัซ้ือจดัจา้งประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๔ 

ต.ค.๕๓ -ก.ย.
๕๔ 

๔๖๓,๕๐๐ ๖,๔๕๘,๐๐๐ 

    

๖,๙๒๑,๕๐๐ ทุกไตรมาส อ านวยการ 

๕๔ โครงการปรับปรุงอาคารสถานท่ี ต.ค.๕๓ -ก.ย.
๕๔ ๓,๐๗๕,๐๐๐       

๓,๐๗๕,๐๐๐ ทุกไตรมาส อ านวยการ 

๕๕ โครงการกายดี ชีวมีีสุข ต.ค.๕๓ -ก.ย.
๕๔ 

๔๖๐๐ 
      

๔,๖๐๐ ทุกไตรมาส อ านวยการ 

๕๖ กิจกรรมการพฒันาบุคลากรตามแผน ต.ค.๕๓ -ก.ย.
๕๔ 

๓๔๖๒๐๐๐ 
      

๓,๔๖๒,๐๐๐ ทุกไตรมาส อ านวยการ 

๕๗ กิจกรรมการประชาสมัพนัธ์ภายในและ
ภายนอกวทิยาลยั 

ต.ค.๕๓ -ก.ย.
๕๔ 

๑๓๐๐๐ 

      

๑๓,๐๐๐ ทุกไตรมาส อ านวยการ 

๕๘ กิจกรรมการวเิคราะห์ และติดตามก ากบั 
การใชจ่้ายงบประมาณ  

ธ.ค.๕๓ -๓๐ 
ก.ย.๕๔ 

๑๐๐๐ 

      

๑,๐๐๐ ทุกไตรมาส อ านวยการ 

๕๙ โครงการพฒันาคุณลกัษณะการเป็น
พลเมืองดีของสงัคม 

๓๐ เม.ย.๕๔ -       
๑ พ.ค.๕๔ 

๓๗,๐๐๐ 
      

๓๗,๐๐๐ ทุกไตรมาส อ านวยการ 

  รวมงบประมาณจากแต่ละแหล่ง   15590980 11077000 800000 357765 27825745     

  รวมทั้งหมด   27825745       



๒๕๙ 

 

รหัส
โครงการ 

 
 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน
โครงการ 

แหล่งทีม่าของงบประมาณ แผนการ
ตดิตาม 

  

กลุ่ม
ผู้รับผดิชอบ เงนิ

งบประมาณ 
 

เงนิรายได้
สถานศึกษา 

สปสช. สโมสรฯ/
กลุ่มงาน/
ชุมชน 

รวมทั้งหมด 
 
 

  สรุปแผนการใชง้บกลุ่มกิจการนกัศึกษา   ๒,๑๑๓,๘๐๐ ๐ ๐ ๓๕๗,๗๖๕ ๒,๔๗๑,๕๖๕     

  สรุปแผนการใชง้บงานวิจยั   ๒,๒๘๔,๘๕๕ ๐ ๐ ๐ ๒,๒๘๔,๘๕๕     

  สรุปแผนการใชง้บบริการวิชาการ   ๔๔๓,๗๐๐ ๔,๖๑๙,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๐ ๕,๘๖๒,๗๐๐     

  สรุปแผนการใชง้บชมรมจริยธรรม   ๑๔,๕๐๐ ๐ ๐ ๐ ๑๔,๕๐๐     

  สรุปแผนการใชง้บกลุ่มวิชาการ   ๓,๐๖๐,๕๐๐ ๐ ๐ ๐ ๓,๐๖๐,๕๐๐     

  สรุปแผนการใชง้บกลุ่มยทุธศาสตร์   ๖๐๐,๔๒๕ ๐ ๐ ๐ ๖๐๐,๔๒๕     

  สรุปแผนการใชง้บกลุ่มอ านวยการ   ๗,๐๗๓,๒๐๐ ๖,๔๕๘,๐๐๐ ๐ ๐ ๑๓,๕๓๑,๒๐๐     

  รวมงบประมาณทุกกลุ่ม   ๑๕,๕๙๐,๙๘๐ ๑๑,๐๗๗,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๓๕๗,๗๖๕ ๒๗,๘๒๕,๗๔๕     

หมายเหตุ สรุปงบประมาณแผนงาน/โครงการประจ าแยกตามพนัธกจิ 
      

  

งบท านุศิลปวฒันธรรม (โครงการ 
๑,๔,๕,๖,๙,๑๐,๑๕,๑๖,๓๔) 

  ๘๐๕,๐๕๐ ๐ ๐ ๑๑๘,๐๐๐ ๙๒๓,๐๕๐   กิจการ
นกัศึกษา 

งบท านุศิลปวฒันธรรม (%)   ๕.๑๖ ๐ ๐ ๓๒.๙๘ ๓.๓๒     

  

งบการผลิต (โครงการ 
๒,๓,๗,๘,๑๑,๑๒,๑๓,๑๔,๑๗,๓๕-
๔๔,๔๗-๔๙,๕๙) 

  ๔,๕๙๔,๑๗๕ ๐ ๐ ๒๓๙,๗๖๕ ๔,๘๓๓,๙๔๐   วิชาการ 

งบการผลิต (%)   ๒๙.๔๗ ๐ ๐ ๖๗.๐๒ ๑๗.๓๗     



๒๖๐ 

 

รหัส
โครงการ 

 
 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน
โครงการ 

แหล่งทีม่าของงบประมาณ แผนการ
ตดิตาม 

  

กลุ่ม
ผู้รับผดิชอบ เงนิ

งบประมาณ 
 

เงนิรายได้
สถานศึกษา 

สปสช. สโมสรฯ/
กลุ่มงาน/
ชุมชน 

รวมทั้งหมด 
 
 

  งบบริการวิชาการ (โครงการท่ี ๒๒-
๓๓) 

  ๔๔๓,๗๐๐ ๔,๖๑๙,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๐ ๕,๘๖๒,๗๐๐   วิจยัและ
บริการ
วิชาการ 

งบบริการวิชาการ (%)   ๒.๘๕ ๔๑.๗๐ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๒๑.๐๗     

  

งบการวิจยั (โครงการท่ี ๑๘-๒๑)   ๒,๒๘๔,๘๕๕ ๐ ๐ ๐ ๒,๒๘๔,๘๕๕   วิจยัและ
บริการ
วิชาการ 

งบการวิจยั (%)   ๑๔.๖๕ ๐ ๐ ๐ ๘.๒๑     

  

งบพฒันาบุคลากร (พฒันาตนเองตาม
แผนและพฒันาตามความตอ้งการ
วิทยาลยั) (โครงการท่ี ๕๔-๕๕) 

  ๓,๔๖๖,๖๐๐ ๐ ๐ ๐ ๓,๔๖๖,๖๐๐     

งบพฒันาบุคลากร (พฒันาตนเองตาม
แผนและพฒันาตามความตอ้งการ
วิทยาลยั) (%) 

  ๒๒.๒๓ ๐ ๐ ๐ ๑๒.๔๖     

  

งบการบริหารจดัการ (โครงการท่ี 
๔๕-๔๖,๕๐-๕๔,๕๗-๕๘) 

  ๔,๐๓๒,๖๐๐ ๖,๔๕๘,๐๐๐ ๐ ๐ ๑๐,๔๙๐,๖๐๐   อ านวยการ/
ยทุธศาสตร์ 

งบการบริหารจดัการ (%)   ๒๕.๘๖ ๕๘.๓๐ ๐ ๐ ๓๗.๗๐     



๒๖๑ 

 

รหัส
โครงการ 

 
 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน
โครงการ 

แหล่งทีม่าของงบประมาณ แผนการ
ตดิตาม 

  

กลุ่ม
ผู้รับผดิชอบ เงนิ

งบประมาณ 
 

เงนิรายได้
สถานศึกษา 

สปสช. สโมสรฯ/
กลุ่มงาน/
ชุมชน 

รวมทั้งหมด 
 
 

  รวมทุกพนัธกจิ   ๑๕,๖๒๖,๙๘๐ ๑๑,๐๗๗,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๓๕๗,๗๖๕ ๒๗,๘๖๑,๗๔๕     

  รวมทุกพนัธกจิ (%)   ๑๐๐.๒๓ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๑๓     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖๒ 

 

สรุปภาพรวมตัวช้ีวดัแผนงาน / โครงการประจ า วทิยาลยัพยาบาลศรีมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๔ 
 

ล าดับที ่ แผนงานโครงการ ตัวช้ีวดัโครงการ 
๑ โครงการสืบสานศิลปวฒันธรรม  ท านุบ ารุงและสร้าง

เจตคติท่ีดีต่อวชิาชีพพยาบาล 
 

 ๑.๑  กิจกรรมปฐมนิเทศนกัศึกษาเพื่อกา้วสู่วชิาชีพ
พยาบาล 

๑. ร้อยละของนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม ร้อยละ ๘๕ 
๒.ร้อยละของนกัศึกษาใหม่ท่ีมีผลประเมินการปรับตวัไดใ้นระดบัดีข้ึนไป อยา่งนอ้ยร้อยละ ๘๐ 
๓.ร้อยละของนกัศึกษาท่ีมีผลการประเมินเจตคติต่อสถาบนัและวชิาชีพระดบัดีข้ึนไป อยา่งนอ้ย
ร้อยละ ๘๐ 
๔.ร้อยละของนกัศึกษาท่ีมีผลการประเมินคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงคใ์นขอ้ ๒,๓,๙ ระดบัดี
ข้ึนไป อยา่งนอ้ยร้อยละ ๘๐ 
๕.ร้อยละของนกัศึกษาและผูป้กครองมีความพึงพอใจในการเขา้ร่วมกิจกรรมระดบัมากข้ึนไป 
อยา่งนอ้ยร้อยละ ๘๐ 
๖.มีรายงานสรุปผลการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของผูป้กครองเร่ืองการพฒันาระเบียบวินยันกัศึกษา
และทุนการศึกษา 

 ๑.๒ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ อ าลาสถาบนัและ เตรียมความ
พร้อมในการเขา้รับพระราชทานปริญญาบตัร 

๑.ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษามีทศันคติท่ีดีต่อการท างานบริการประชาชนในระดบัดีข้ึนไป 
อยา่งนอ้ยร้อยละ ๘๐ 
๒.ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาท่ีพึงพอใจต่อการเขา้ร่วมกิจกรรมระดบัมากข้ึนไปอยา่งนอ้ยร้อย
ละ ๘๐ 
๓.ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมอยา่งนอ้ยร้อยละ ๘๕ 
 



๒๖๓ 

 

ล าดับที ่ แผนงานโครงการ ตัวช้ีวดัโครงการ 
 ๑.๓ กิจกรรมมอบหมวก แถบหมวก เขม็ชั้นปีและสืบ

สานประเพณีวชิาชีพพยาบาล 
 

๑.ร้อยละของนกัศึกษาท่ีมีทศันคติท่ีดีและภาคภูมิใจในวชิาชีพและสถาบนัในระดบัดีข้ึนไป 
อยา่งนอ้ยร้อยละ ๘๐ 
๒.ร้อยละของนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม อยา่งนอ้ยร้อยละ ๘๕ 
๓.ร้อยละนกัศึกษาท่ีมีผลประเมินคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์ขอ้ ๒,๓,๗,๙ ในระดบัดีข้ึน
ไป อยา่งนอ้ยร้อยละ ๘๐ 
๔.ร้อยละของนกัศึกษามีความพึงพอใจต่อการเขา้ร่วมกิจกรรมระดบัมากข้ึนไป อยา่งนอ้ยร้อยละ 
๘๐ 

๒ โครงการบูรณาการกิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรม
จริยธรรมนกัศึกษา และจรรยาบรรณวชิาชีพกบัพนัธกิจ
วทิยาลยัฯ 

๑.มีนกัศึกษาหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวกบันกัศึกษาไดรั้บการยกยอ่งชมเชย ประกาศเกียรติคุณดา้น
คุณธรรมจริยธรรมโดยหน่วยงานหรือองคก์รระดบัชาติ 
๒.ร้อยละนกัศึกษาท่ีมีผลการประเมินคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์ขอ้ ๑,๒,๓,๔,๖, ๙ ระดบั
ดีข้ึนไป อยา่งนอ้ยร้อยละ ๘๐ 
๓.ร้อยละของนกัศึกษาท่ีพึงพอใจต่อการเขา้ร่วมกิจกรรมระดบัมากข้ึนไป อยา่งนอ้ยร้อยละ ๘๐ 
๔.จ านวนกิจกรรมจิตอาสาของนกัศึกษาอยา่งนอ้ย ๑๐ กิจกรรมหรือจ านวนนกัศึกษาท่ีท า
กิจกรรมจิตอาสาอยา่งนอ้ย ร้อยละ ๑๐ ของนกัศึกษาทั้งหมด 
๕. มีการบูรณาการดา้นท านุบ ารุงศิลป วฒันธรรมกบัการเรียนการสอนหรือการบริการวชิาการ 
อยา่งนอ้ย ๑ พนัธกิจ 
๖. มีรายงานสรุปผลส าเร็จของการบูรณาการดา้นท านุบ ารุงศิลป วฒันธรรมกบัการเรียนการสอน
หรือการบริการวชิาการ 

   
 



๒๖๔ 

 

ล าดับที ่ แผนงานโครงการ ตัวช้ีวดัโครงการ 
๓ โครงการพฒันาผูน้ านกัศึกษามือใหม่      ๑.ร้อยละของนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม อยา่งนอ้ยร้อยละ ๘๕ 

๒. ร้อยละของนกัศึกษาท่ีมีผลการประเมินคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงคข์อ้ ๒,๓,๔,๕, 
๖,๗,๙ ในระดบัดีข้ึนไป อยา่งนอ้ยร้อยละ ๘๐ 
๓.ร้อยละของนกัศึกษามีความพึงพอใจในการเขา้ร่วมกิจกรรมระดบัมากข้ึนไป อยา่งนอ้ยร้อยละ 
๘๐ 
๔.มีสรุปรายงานผลงานท่ีเกิดจากการแลกเปล่ียนเรียนรู้รูปแบบการจดัการศึกษาพยาบาลและการ
จดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรส าหรับผูน้ านกัศึกษาและกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษา 
๕. ร้อยละของนกัศึกษาไดรั้บความรู้ดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา ร้อยละ ๑๐๐ 
๖. มีตวัแทนนกัศึกษาร่วมเป็นผูป้ระเมินคุณภาพการศึกษาภายในของวทิยาลยัในตวับ่งช้ีท่ี
เก่ียวขอ้ง 
๗. นกัศึกษาน ากระบวนการพฒันาคุณภาพไปประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาคุณภาพงานกิจกรรมหรือ
โครงการนกัศึกษา   
๘. มีเครือข่ายพฒันาคุณภาพภายในสถาบนัและระหวา่งสถาบนัและมีกิจกรรมร่วมกนั  อยา่ง
นอ้ย ๒ เครือข่าย 

๔ โครงการสืบสานวฒันธรรมไทย ศรีมหาสารคามบูชา
สาระสินธ์ุ สืบสานประเพณีถ่ิน เอป้ระทีปกระทงงาม  
กิจกรรมหลกัเผยแพร่ศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ินและอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม 
 

๑.สโมสรและชมรมมีการใชก้ระบวนการ พฒันาคุณภาพในการด าเนินงานอยา่งครบ
กระบวนการ 
๒.ร้อยละของนกัศึกษาท่ีมีผลการประเมินคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงคข์อ้ ๓,๖,๗,๙   ใน
ระดบัดีข้ึนไป อยา่งนอ้ยร้อยละ ๘๐ 
๓.ร้อยละของนกัศึกษาพึงพอใจต่อการเขา้ร่วมกิจกรรมในระดบัมากข้ึนไป อยา่งนอ้ยร้อยละ ๘๐ 
๔. ร้อยละของนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม อยา่งนอ้ยร้อยละ ๘๕ 



๒๖๕ 

 

ล าดับที ่ แผนงานโครงการ ตัวช้ีวดัโครงการ 
๕ โครงการราตรีอ าลาอินถวาช่อท่ี ๒๕ และแลกเปล่ียน

เรียนรู้วฒันธรรม ๒ ภาค 
 

๑.สโมสรและชมรมมีการใชก้ระบวนการ พฒันาคุณภาพในการด าเนินงานอยา่งครบ
กระบวนการ 
๒.ร้อยละของนกัศึกษาท่ีมีผลการประเมินคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงคข์อ้ ๓,๖,๗,๙    ใน
ระดบัดีข้ึนไป อยา่งนอ้ยร้อยละ ๘๐ 
๓.ร้อยละของนกัศึกษาพึงพอใจต่อการเขา้ร่วมกิจกรรมในระดบัมากข้ึนไป อยา่งนอ้ยร้อยละ ๘๐ 
๔. ร้อยละของนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม อยา่งนอ้ยร้อยละ ๘๕ 

๖ โครงการวนักตญัญูครอบครัวอบอุ่น 
 

๑.สโมสรและชมรมมีการใชก้ระบวนการ พฒันาคุณภาพในการด าเนินงานอยา่งครบ
กระบวนการ 
๒.ร้อยละของนกัศึกษาท่ีมีผลการประเมินคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงคข์อ้ ๓,๗,๙      ใน
ระดบัดีข้ึนไป อยา่งนอ้ยร้อยละ ๘๐ 
๓.ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายพึงพอใจต่อการเขา้ร่วมกิจกรรมในระดบัมากข้ึนไป อยา่งนอ้ยร้อย
ละ ๘๐ 
๔. ร้อยละของกลุ่มเป้า หมายท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม อยา่งนอ้ยร้อยละ ๘๕ 

๗ โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนกัศึกษา 
กิจกรรมหลกัเนน้การส่งเสริมหลกัประชาธิปไตย 
 

๑.สโมสรและชมรมมีการใชก้ระบวนการ พฒันาคุณภาพในการด าเนินงานอยา่งครบ
กระบวนการ 
๒.ไดค้ณะกรรมการสโมสรนกัศึกษาชุดใหม่ท่ีมาจากการเลือกตั้ง 
๓. จ านวนผูไ้ปใชสิ้ทธิเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนกัศึกษาอยา่งนอ้ยร้อยละ ๙๕ของผูมี้สิทธ์ิ
เลือกตั้ง 
๔. การเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนกัศึกษามีความสุจริต ยติุธรรม ปราศจากขอ้ร้องเรียน 
๕. นกัศึกษามีคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงคข์อ้ท่ี ๒,๓,๗ ในระดบัดีข้ึนไปอยา่งนอ้ยร้อยละ  



๒๖๖ 

 

ล าดับที ่ แผนงานโครงการ ตัวช้ีวดัโครงการ 
๘๐ 

๘ โครงการตน้กลา้อินถวา ปลอดยาเสพติด  ไร้ควนับุหร่ี
และเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 
 

๑.สโมสรและชมรมมีการใชก้ระบวนการ พฒันาคุณภาพในการด าเนินงานอยา่งครบ
กระบวนการ 
๒. กิจกรรมการรับนอ้งใหม่เป็นไปอยา่งสร้าง สรรคไ์ร้แอลกอฮอล์     ร้อยละ ๑๐๐ 
๓. ผลการประเมินความสามารถในการปรับตวัของนกัศึกษาใหม่ อยูใ่นระดบัดีข้ึนไป อยา่งนอ้ย
ร้อยละ ๘๐ 
๔. ร้อยละของนกัศึกษาท่ีมีผลการประเมินคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงคข์อ้ ๒,๓,๖,๗,๙ ใน
ระดบัดีข้ึนไป อยา่งนอ้ยร้อยละ ๘๐ 
๕. ร้อยละของนกัศึกษาพึงพอใจต่อการเขา้ร่วมกิจกรรมในระดบัมากข้ึนไป อยา่งนอ้ยร้อยละ 
๘๐ 
๖. ร้อยละของนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม อยา่งนอ้ยร้อยละ ๘๕ 

๙ โครงการสดุดีพระคุณครู 
 

๑.ร้อยละของนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมอยา่งนอ้ยร้อยละ ๙๐  
๒.จ านวนอาจารยป์ระจ า / พยาบาลพี่เล้ียงท่ีไดรั้บการยกยอ่งเชิดชูเกียรติหรือประกาศเกียรติคุณ
หรือรางวลัดีเด่นดา้นวชิาการ วชิาชีพ บริการวชิาการ วจิยั คุณธรรมจริยธรรม หรือการบ าเพญ็
ประโยชน์ต่อส่วนรวม อยา่งนอ้ย ๕ คน 
๓.จ านวนศิษยเ์ก่า วศม.ท่ีไดรั้บการยกยอ่งเชิดชูเกียรติหรือประกาศเกียรติคุณหรือรางวลัดีเด่น
ดา้นวชิาการ วชิาชีพ บริการวิชาการ วจิยั คุณธรรมจริยธรรมหรือการบ าเพญ็ประโยชน์ต่อ
ส่วนรวมอยา่งนอ้ย ๒ คน 
๓. นกัศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดบัมากข้ึนไปอยา่งนอ้ยร้อยละ ๘๕ 
๔. ร้อยละของนกัศึกษาท่ีมีผลการประเมินคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงคข์อ้ ๒,๓,๖,๗,๙      



๒๖๗ 

 

ล าดับที ่ แผนงานโครงการ ตัวช้ีวดัโครงการ 
ในระดบัดีข้ึนไป อยา่งนอ้ยร้อยละ ๘๐ 

๑๐ โครงการสดุดีพระคุณแม่ 
 

๑. สโมสรและชมรมมีการใชก้ระบวนการ พฒันาคุณภาพในการด าเนินงานอยา่งครบ
กระบวนการ 
๒. ร้อยละของนกัศึกษาท่ีมีผลการประเมินคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงคข์อ้ ๒,๓,๖,๗,๙  ใน
ระดบัดีข้ึนไป อยา่งนอ้ยร้อยละ ๘๐ 
๓. ร้อยละของนกัศึกษาพึงพอใจต่อการเขา้ร่วมกิจกรรมในระดบัมากข้ึนไป อยา่งนอ้ยร้อยละ 
๘๐ 
๔. ร้อยละของนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม อยา่งนอ้ยร้อยละ ๘๕ 

๑๑ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทางวชิาการ  
 

๑. ชมรมมีการใชก้ระบวนการพฒันาคุณภาพในการด าเนินงาน 
๒. ร้อยละของนกัศึกษาท่ีมีผลประเมินคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงคข์อ้ ๒,๓,๔,๕, ๖,๗,๙ ใน
ระดบัดีข้ึนไปอยา่งนอ้ยร้อยละ ๘๐ 
๓. ร้อยละของนกัศึกษามีความพึงพอใจในการเขา้ร่วมกิจกรรมระดบัมากข้ึนไป อยา่งนอ้ยร้อย
ละ ๘๐ 
๔. มีรายงานสรุปผลการแลกเปล่ียนเรียนรู้ดา้นการเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอบของ
นกัศึกษา 
๔. ร้อยละของนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม อยา่งนอ้ยร้อยละ ๘๕ 

๑๒ โครงการ  IT ส่ือสร้างสรรค ์ 
 

๑. ชมรมมีการใชก้ระบวนการพฒันาคุณภาพในการด าเนินงาน 
๒. ร้อยละของนกัศึกษาท่ีมีผลประเมินคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงคข์อ้ ๒,๓,๔,๕, ๖,๗,๙ ใน
ระดบัดีข้ึนไปอยา่งนอ้ยร้อยละ ๘๐ 
๓. ร้อยละของนกัศึกษามีความพึงพอใจในการเขา้ร่วมกิจกรรมระดบัมากข้ึนไป อยา่งนอ้ยร้อย



๒๖๘ 

 

ล าดับที ่ แผนงานโครงการ ตัวช้ีวดัโครงการ 
ละ ๘๐ 
๔. จ านวนแกนน าการบริการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งนอ้ยชั้นปีละ ๓ คน 
๕. ผลงานหรือนวตักรรมสร้างสรรคด์า้นเทคโนโลย ีอยา่งนอ้ย ๒ ช้ินงาน 
๖. ร้อยละของนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม อยา่งนอ้ยร้อยละ ๘๕ 

๑๓ โครงการบูรณาการการสร้างเสริมสุขภาพของ SNC 
Healthy Club  
 

๑. ชมรมมีการใชก้ระบวนการพฒันาคุณภาพในการด าเนินงาน 
๒. ร้อยละของนกัศึกษา มีค่าดชันีมวลกายอยูใ่นระดบัมาตรฐาน อยา่งนอ้ยร้อยละ ๗๐ 
๓. ร้อยละของนกัศึกษาท่ีมีผลประเมินคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงคข์อ้ ๑,๒,๓,๔,๖,๗,๙ใน 
ระดบัดีข้ึนไปอยา่งนอ้ยร้อยละ ๘๐ 
๔. ร้อยละของนกัศึกษามีความพึงพอใจในการเขา้ร่วมกิจกรรมระดบัมากข้ึนไป อยา่งนอ้ยร้อย
ละ ๘๐ 
๕. ร้อยละของนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม อยา่งนอ้ยร้อยละ ๘๕ 
๖. มีจ  านวนนกักีฬาครบ ๗ ประเภท (บาสเกตบอล /เทเบิลเทนนิส/ฟุตซอล /วอลเล่ยบ์อล/ตะกร้อ 
/ แบดมินตนั/เปตอง) 

๑๔ โครงการอนุรักษช์วนชาว วศม.รักษโ์ลก 
 

๑. ชมรมมีการใชก้ระบวนการพฒันาคุณภาพในการด าเนินงาน 
๒. ร้อยละของนกัศึกษาท่ีมีผลประเมินคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงคข์อ้ ๒,๓,๔,๕, ๖,๗ใน
ระดบัดีข้ึนไป อยา่งนอ้ยร้อยละ ๘๐ 
๓. ร้อยละของนกัศึกษามีความพึงพอใจในการเขา้ร่วมกิจกรรมระดบัมากข้ึนไป อยา่งนอ้ยร้อย
ละ ๘๐ 
๔. มีคณะกรรมการหอพกันกัศึกษา และด าเนินการตามแผนท่ีก าหนด 
๕.หอ้งพกัในหอพกัผา่นเกณฑม์าตรฐานความสะอาด อยา่งนอ้ยร้อยละ ๘๐ 



๒๖๙ 

 

ล าดับที ่ แผนงานโครงการ ตัวช้ีวดัโครงการ 
๖. ร้อยละของนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม อยา่งนอ้ยร้อยละ ๘๕ 

๑๕ โครงการสันทนาการนอ้งพี่วศม.ดว้ยการสืบสาน
ศิลปวฒันธรรมดนตรีพื้นบา้นและดนตรีสากล 
 

๑. ชมรมมีการใชก้ระบวนการพฒันาคุณภาพในการด าเนินงาน 
๒. ร้อยละของนกัศึกษาท่ีมีผลการประเมินคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงคใ์นระดบัดีข้ึนไป 
๓,๔,๖,๗,๙อยา่งนอ้ยร้อยละ ๘๐ 
๓. ร้อยละของนกัศึกษาพึงพอใจต่อการเขา้ร่วมกิจกรรมในระดบัมากข้ึนไป อยา่งนอ้ยร้อยละ 
๘๐ 
๔. จ านวนนกัศึกษาท่ีมีความสามารถทางดนตรีไทยและดนตรีสากลเพิ่มข้ึน จ านวน ๕ คน 
๕. ร้อยละของนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม อยา่งนอ้ยร้อยละ ๘๕ 
๖. จ านวนนวตักรรมศิลปะการแสดงท่ีส่งเสริมสุขภาพ อยา่งนอ้ย ๑ ช้ินงาน 

๑๖ โครงการสืบสานศิลปวฒันธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย   วนัส าคญัทางสถาบนัชาติ  ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์ และวฒันธรรมองคก์ร ( ๒๔ กลุ่ม
กิจกรรม )  
 

๑.ร้อยละของนกัศึกษาและบุคลากรเขา้ร่วมกิจกรรมอยา่งนอ้ยร้อยละ ๘๐ 
๒.ร้อยละของนกัศึกษาท่ีมีผลการประเมินคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงคข์อ้ ๒,๓,๙ ในระดบัดี
ข้ึนไป อยา่งนอ้ยร้อยละ ๘๐ 
๓.ร้อยละของนกัศึกษาและบุคลากรมีความพึงพอใจต่อการเขา้ร่วมกิจกรรมในระดบัมากข้ึนไป 
อยา่งนอ้ยร้อยละ ๘๐ 

๑๗ กิจกรรมสวสัดิการนกัศึกษาและศิษยเ์ก่าสัมพนัธ์  
๑.ร้อยละของนกัศึกษาท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจต่อคุณภาพการจดับริการดา้นสุขภาพตั้งแต่
ระดบัมากข้ึนไปอยา่งนอ้ยร้อยละ ๘๐ 
๒. ระดบัความส าเร็จของการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามท่ีแผนก าหนด 
 
 

 กิจกรรมท่ี ๑ บริการดา้นสุขภาพ  
 



๒๗๐ 

 

ล าดับที ่ แผนงานโครงการ ตัวช้ีวดัโครงการ 
 กิจกรรมท่ี ๒ บริการดา้นการใหค้  าปรึกษาและแนะแนว

การใชชี้วติ 
 

๑.ร้อยละของนกัศึกษาท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจต่อคุณภาพการจดับริการดา้นการใหค้  าปรึกษา
และแนะแนวการใชชี้วิต ตั้งแต่ระดบัมากข้ึนไปอยา่งนอ้ยร้อยละ ๘๐ 
๒. ระดบัความส าเร็จของการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามท่ีแผนก าหนด 

 กิจกรรมท่ี ๓ บริการดา้นหอพกั 
 

๑.ร้อยละของนกัศึกษาท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจต่อคุณภาพการจดับริการดา้นหอพกัตั้งแต่ระดบั
มากข้ึนไปอยา่งนอ้ยร้อยละ ๘๐ 
๒. ระดบัความส าเร็จของการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามท่ีแผนก าหนด 

 กิจกรรมท่ี ๔  บริการดา้นวินยันกัศึกษา 
 

๑.ร้อยละของนกัศึกษาท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจต่อคุณภาพการจดับริการดา้นงานวินยันกัศึกษา
ตั้งแต่ระดบัมากข้ึนไปอยา่งนอ้ยร้อยละ ๘๐ 
๒. ระดบัความส าเร็จของการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามท่ีแผนก าหนด 
๓. ร้อยละของนกัศึกษาท่ีกระท าผดิกฎระเบียบระดบั ๑ ของวทิยาลยัลดลงจากเดิมร้อยละ ๑๐ 
และความผดิระดบั ๒ และ ๓ ลดลงร้อยละ ๕ 

 กิจกรรมท่ี ๕  บริการดา้นทุนการศึกษา 
 

๑.ร้อยละของนกัศึกษาท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจต่อคุณภาพการจดับริการดา้นทุนการศึกษาตั้งแต่
ระดบัมากข้ึนไปอยา่งนอ้ยร้อยละ ๘๐ 
๒. ระดบัความส าเร็จของการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามท่ีแผนก าหนด 

 กิจกรรมท่ี ๖ บริการดา้นศิษยเ์ก่าสัมพนัธ์ 
 

๑. ร้อยละของนกัศึกษาท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจต่อคุณภาพการจดับริการดา้นศิษยเ์ก่าสัมพนัธ์
ตั้งแต่ระดบัมากข้ึนไปอยา่งนอ้ยร้อยละ ๘๐ 
๒. ระดบัความส าเร็จของการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามท่ีแผนก าหนด 

๑๘ โครงการพฒันาระบบและกลไกการผลิตผลงานวชิาการ
และงานสร้างสรรค ์   
 

๑. มีระบบและกลไกการผลิตผลงานวจิยั ผลงานวชิาการ และงานสร้างสรรค์ 
๒. มีระบบและกลไกพฒันาทรัพยากรบุคคลดา้นการวจิยั 
๓. มีการจดัท าระบบการบริหารงานวจิยั และงานสร้างสรรค ์เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย 



๒๗๑ 

 

ล าดับที ่ แผนงานโครงการ ตัวช้ีวดัโครงการ 
๔. มีการจดัสรรทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรบุคคล แหล่งคน้ควา้ เพื่อสนบัสนุน งานวิจยั และ
งานสร้างสรรค ์
๕. มีระบบและกลไกการเบิกจ่ายเงินสนบัสนุนการวจิยั ผลงานวชิาการหรืองานสร้างสรรค ์
๖. มีระบบการสร้างขวญั ก าลงัใจ และยกยอ่งนกัวจิยั ท่ีมีผลงานวจิยั และงานสร้างสรรค ์
เงินสนบัสนุนงานวจิยั ผลงานวชิาการภายในสถาบนัต่ออาจารยป์ระจ า 
๗.มีระบบฐานขอ้มูลและสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานวิจยัและงานสร้างสรรคท่ี์ใช ้

๑๙  โครงการพฒันาการเขียนชุดโครงการวจิยั 
สังเคราะห์ความรู้และการสร้างคลงัความรู้ 

๑. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายไดรั้บการการพฒันาดา้นการ เขียนชุดโครงการวิเคราะห์ สังเคราะห์
ความรู้ จากผลงานวิจยั หรืองานสร้างสรรคแ์ละการสร้างคลงัความรู้ 

๒๐ โครงการบริหารจดัการความรู้ขององคก์รและการ
สังเคราะห์ความรู้ 
 

๑ .มีการพฒันาสถาบนัสู่องคก์ารเรียนรู้ 
๒. มีรายงานผลการจดัการความรู้ครอบคลุมทุกพนัธกิจ 
๓. มีรายงานผลการสังเคราะห์งานวจิยั 

๒๑ โครงการสนบัสนุนการตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงานวิจยัและ
ผลงานวชิาการ 
 

๑.ร้อยละของงานวิจยังานวชิาการ และงานสร้างสรรคท่ี์แลว้เสร็จตามแผน 
๒. ร้อยละของงานวิจยั งานวิชาการ  และงานสร้างสรรค ์ ท่ีไดรั้บการตีพิมพ ์ เผยแพร่ในเวที
วชิาการต่ออาจารยป์ระจ า 
๓. ร้อยละของงานวิจยั งานวิชาการ และงานสร้างสรรค ์ท่ีไดรั้บการตีพิมพ ์ เผยแพร่ในวารสาร
ต่ออาจารยป์ระจ า 

๒๒ โครงการ บูรณาการ การส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอาย ุ กบั
การเรียนการสอน การวจิยั   และท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม                                
 

๑. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม อยา่งนอ้ยร้อยละ ๘๐ 
๒. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจต่อการเขา้ร่วมกิจกรรมในระดบัมากข้ึนไป 
อยา่งนอ้ยร้อยละ ๘๐ 
๓. มีการบูรณาการงานบริการวชิาการกบัการเรียนการสอนอยา่งนอ้ย ๑ รายวชิา การท านุบ ารุง



๒๗๒ 

 

ล าดับที ่ แผนงานโครงการ ตัวช้ีวดัโครงการ 
ศิลปวฒันธรรมอยา่งนอ้ย ๑ กิจกรรม และหรืองานวจิยั อยา่งนอ้ย ๑ เร่ือง/โครงการ 
๔.  มีการน าความรู้และประสบการณ์จากการใหบ้ริการวิชาการดา้นผูสู้งอายมุาใชใ้นการ
พฒันาการเรียนการสอนอยา่งนอ้ย ๑ รายวชิา และหรืองานวจิยัอยา่งนอ้ย ๑ เร่ือง/โครงการ และ
ถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในสถาบนัและเผยแพร่สู่สาธารณชน 
๕. มีรายงานสรุปผลการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการใหบ้ริการวชิาการต่อสังคม 
๖. มีรายงานสรุปผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการวชิาการกบัการเรียนการสอน งาน
ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมและหรืองานวจิยั 

๒๓ โครงการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพผูสู้งอาย ุจงัหวดั
มหาสารคาม 

๑. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม อยา่งนอ้ยร้อยละ ๘๐ 
๒. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจต่อการเขา้ร่วมกิจกรรมในระดบัมากข้ึนไป 
อยา่งนอ้ยร้อยละ ๘๐ 
๓. มีการบูรณาการงานบริการวชิาการกบังานวจิยั อยา่งนอ้ย ๑ เร่ือง/โครงการ 
๔.  มีการน าความรู้และประสบการณ์จากการใหบ้ริการวิชาการดา้นผูสู้งอายมุาใชใ้นการ
พฒันาการเรียนการสอนอยา่งนอ้ย ๑ รายวชิา และงานวิจยัอยา่งนอ้ย ๑ เร่ือง/โครงการ และ
ถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในสถาบนัและเผยแพร่สู่สาธารณชน 
๕. มีรายงานสรุปผลการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการใหบ้ริการวชิาการต่อสังคม 
๖. มีรายงานสรุปผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการวชิาการกบังานวิจยั 
๗. จ านวนเครือข่ายความร่วมมือดา้นบริการวชิาการในการดูแลผูสู้งอายอุยา่งนอ้ย ๒ เครือข่าย 
๘. ระดบัความส าเร็จของความร่วมมือระหวา่งสถาบนักบัหน่วยงานภายนอก 
๙. รายงานวิจยั จ  านวน ๒ เร่ือง 
๑๐. จ  านวนองคค์วามรู้หรือนวตักรรมดา้นการดูแลผูสู้งอาย ุอยา่งนอ้ย ๑ ช้ินงาน 



๒๗๓ 

 

ล าดับที ่ แผนงานโครงการ ตัวช้ีวดัโครงการ 
๒๔ โครงการ “บวร” ส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพผูสู้งอายุ

ดา้นการดูแลสุขภาพ : ชุมชนตน้แบบ อ าเภอแกด า  
๑. เกิดชุมชนตน้แบบในการดูแลสุขภาพผูสู้งอาย ุCUP แกด า 
๒. เกิดการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการดูแลผูสู้งอาย ุ
๓. ดชันีช้ีวดัความสุขของผูสู้งอายกุลุ่มเป้าหมายอยูใ่นระดบัมากข้ึนไปอยา่งนอ้ยร้อยละ ๗๐ 
๔. ความพึงพอใจของผูสู้งอายกุลุ่มเป้าหมายอยูใ่นระดบัมากข้ึนไปอยา่งนอ้ยร้อยละ ๗๐ 
๕. ผูสู้งอายกุลุ่มสุขภาพดีมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี อยา่งนอ้ยร้อยละ ๗๐ 

๒๕ โครงการอบรมผูบ้ริหารการสาธารณสุขระดบัตน้ (ผบต.) 
รุ่นท่ี   ๒๑ 
 

๑. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม อยา่งนอ้ยร้อยละ ๘๐ 
๒. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจต่อการเขา้ร่วมกิจกรรมในระดบัมากข้ึนไป 
อยา่งนอ้ยร้อยละ ๘๐ 
๓. ร้อยละของผูเ้ขา้อบรมผา่นเกณฑท์ดสอบความรู้และสมรรถนะตามท่ีหลกัสูตรก าหนด อยา่ง
นอ้ยร้อยละ ๘๐ 
๔. กิจกรรมหรือโครงการบริการวชิาการตอบสนองความตอ้งการพฒันาและเสริมสร้างความ
เขม้แขง็ ของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ 
๕. ร้อยละของหน่วยงานตน้สังกดัท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจต่อสมรรถนะของบุคลากรภายหลงั
เขา้รับการพฒันาในระดบัมากข้ึนไป  อยา่งนอ้ยร้อยละ ๘๐ 
๖. มีรายรับของสถาบนัในการใหบ้ริการวชิาการ 
๗. มีรายงานสรุปผลการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการใหบ้ริการวชิาการต่อสังคม 

๒๖ โครงการอบรมผูอ้  านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ระดบัต าบล  (รพ.สต.) รุ่นท่ี ๒ 
 

๑. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม อยา่งนอ้ยร้อยละ ๘๐  
๒. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจต่อการเขา้ร่วมกิจกรรมในระดบัมากข้ึนไป 
อยา่งนอ้ยร้อยละ ๘๐ 
๓. ร้อยละของผูเ้ขา้อบรมผา่นเกณฑท์ดสอบความรู้และสมรรถนะตามท่ีหลกัสูตรก าหนด อยา่ง



๒๗๔ 

 

ล าดับที ่ แผนงานโครงการ ตัวช้ีวดัโครงการ 
นอ้ยร้อยละ ๘๐ 
๔. กิจกรรมหรือโครงการบริการวชิาการตอบสนองความตอ้งการพฒันาและเสริมสร้างความ
เขม้แขง็ ของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ 
๕. ร้อยละของหน่วยงานตน้สังกดัท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจต่อสมรรถนะของบุคลากรภายหลงั
เขา้รับการพฒันาในระดบัมากข้ึนไป  ร้อยละ ๘๐ 
๖. มีการบูรณาการงานบริการวชิาการกบังานวจิยั อยา่งนอ้ย ๑ เร่ือง/โครงการ 
๗. มีการน าความรู้และประสบการณ์จากการบริการวชิาการมาใชก้บัการเรียนการสอนและการ
วจิยั 
๘. มีรายงานสรุปผลการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการใหบ้ริการวชิาการต่อสังคม 
๙.  มีรายงานสรุปผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการวชิาการกบัการเรียนการสอน  
๑๐. มีรายรับของสถาบนัในการใหบ้ริการวชิาการ 

๒๗ โครงการประชุมวชิาการประจ าปี : เสริมสร้างความรัก
สามคัคี สู่การพฒันาสถาบนั 

๑. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม อยา่งนอ้ยร้อยละ ๘๐ 
๒. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจต่อการเขา้ร่วมกิจกรรมในระดบัมากข้ึนไป 
อยา่งนอ้ยร้อยละ ๘๐ 
๓. มีการบูรณาการงานบริการวชิาการกบัการเรียนการสอนอยา่งนอ้ย ๑ รายวชิา 
๔.  มีการน าความรู้และประสบการณ์จากการใหบ้ริการวิชาการมาใชใ้นการพฒันาการเรียนการ
สอนอยา่งนอ้ย ๑ รายวชิา และถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในสถาบนัและเผยแพร่สู่
สาธารณชน 
๕. มีรายงานสรุปผลการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการใหบ้ริการวชิาการต่อสังคม 
๖. มีรายงานสรุปผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการวชิาการกบัการเรียนการสอน  



๒๗๕ 

 

ล าดับที ่ แผนงานโครงการ ตัวช้ีวดัโครงการ 
๗. กิจกรรมหรือโครงการบริการวชิาการตอบสนองความตอ้งการพฒันาและเสริมสร้างความ
เขม้แขง็ ของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ 
๘. มีรายรับของสถาบนัในการใหบ้ริการวชิาการ 

๒๘ โครงการ อบรมฟ้ืนฟูวชิาการและพฒันาสมรรถนะ
พยาบาลเวชปฏิบติั 
 

๑. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม อยา่งนอ้ยร้อยละ ๘๐ 
๒. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจต่อการเขา้ร่วมกิจกรรมในระดบัมากข้ึนไป 
อยา่งนอ้ยร้อยละ ๘๐ 
๓.  มีการน าความรู้และประสบการณ์จากการใหบ้ริการวิชาการดา้นการพยาบาลเวชปฏิบติั (การ
รักษาโรคเบ้ืองตน้)มาใชใ้นการพฒันาการเรียนการสอนอยา่งนอ้ย ๑ รายวชิา และถ่ายทอด
ความรู้สู่บุคลากรภายในสถาบนัและเผยแพร่สู่สาธารณชน 
๔. มีรายงานสรุปผลการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการใหบ้ริการวชิาการต่อสังคม 
๕. กิจกรรมหรือโครงการบริการวชิาการตอบสนองความตอ้งการพฒันาและเสริมสร้างความ
เขม้แขง็ ของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ 
๖. มีรายรับของสถาบนัในการใหบ้ริการวชิาการ 

๒๙ โครงการพฒันาศกัยภาพดา้นการสอนส าหรับพยาบาลพี่
เล้ียง 
 

๑. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม อยา่งนอ้ยร้อยละ ๘๐ 
๒. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจต่อการเขา้ร่วมกิจกรรมในระดบัมากข้ึนไป 
อยา่งนอ้ยร้อยละ ๘๐ 
๓. มีการบูรณาการงานบริการวชิาการกบังานวจิยั อยา่งนอ้ย ๑ เร่ือง/โครงการ 
๔.  มีการน าความรู้และประสบการณ์จากการใหบ้ริการวิชาการมาใชใ้นการพฒันางานวจิยัอยา่ง
นอ้ย ๑ เร่ือง/โครงการ และถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในสถาบนัและเผยแพร่สู่สาธารณชน 
๕. มีรายงานสรุปผลการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการใหบ้ริการวชิาการต่อสังคม 



๒๗๖ 

 

ล าดับที ่ แผนงานโครงการ ตัวช้ีวดัโครงการ 
๖. มีรายงานสรุปผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการวชิาการกบัการวิจยั 
๗. รายงานวิจยั จ  านวน ๑ เร่ือง 
๘. กิจกรรมหรือโครงการบริการวชิาการตอบสนองความตอ้งการพฒันาและเสริมสร้างความ
เขม้แขง็ ของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ 

๓๐ โครงการอบรมหลกัสูตร การพยาบาลเฉพาะทางสาขา 
เวชปฏิบติัทัว่ไป (การรักษาโรคเบ้ืองตน้ ) รุ่นท่ี ๑๖ 
 

๑. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม อยา่งนอ้ยร้อยละ ๘๐ 
๒. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจต่อการเขา้ร่วมกิจกรรมในระดบัมากข้ึนไป 
อยา่งนอ้ยร้อยละ ๘๐ 
๓. มีการบูรณาการงานบริการวชิาการกบังานวจิยั อยา่งนอ้ย ๑ เร่ือง/โครงการ 
๔.  มีการน าความรู้และประสบการณ์จากการใหบ้ริการวิชาการดา้นการพยาบาลเวชปฏิบติั  (การ
รักษาโรคเบ้ืองตน้)มาใชใ้นการพฒันาการเรียนการสอนอยา่งนอ้ย ๑ รายวชิาและหรือการวจิยั
อยา่งนอ้ย ๑เร่ือง/โครงการ และถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในสถาบนัและเผยแพร่สู่
สาธารณชน 
๕. มีรายงานสรุปผลการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการใหบ้ริการวชิาการต่อสังคม 
๖. มีรายงานสรุปผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการวชิาการกบังานวิจยั 
๗. กิจกรรมหรือโครงการบริการวชิาการตอบสนองความตอ้งการพฒันาและเสริมสร้างความ
เขม้แขง็ ของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ 
๘. รายงานวจิยั จ  านวน ๑ เร่ือง 
๙. มีรายรับของสถาบนัในการใหบ้ริการวชิาการ 
๑๐. ร้อยละของหน่วยงานตน้สังกดัท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจต่อสมรรถนะของบุคลากรภายหลงั
เขา้รับการพฒันาในระดบัมากข้ึนไป  อยา่งนอ้ยร้อยละ ๘๐ 



๒๗๗ 

 

ล าดับที ่ แผนงานโครงการ ตัวช้ีวดัโครงการ 
๑๑. ร้อยละค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผูรั้บบริการต่อการใหบ้ริการของบุคลากรทางสุขภาพท่ี
ไดรั้บการพฒันาจากวทิยาลยัในระดบัมากข้ึนไป อยา่งนอ้ยร้อยละ ๘๐ 

๓๑ โครงการ พฒันาหลกัสูตร International Shot Course 
Program : Midwifery 
 

๑.มีหลกัสูตรนานาชาติ อบรมระยะสั้นดา้นการพยาบาลแม่และเด็กอยา่งนอ้ย ๑ หลกัสูตร 
๒.ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมอยา่งนอ้ยร้อยละ ๘๐ 
๓.ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจต่อการเขา้ร่วมกิจกรรมในระดบัมากข้ึนไป 
อยา่งนอ้ยร้อยละ ๘๐ 
๔.มีเครือข่ายนานาชาติความร่วมมือทางวชิาการกบัสถาบนัการศึกษาและองคก์รในต่างประเทศ
อยา่งนอ้ย ๑เครือข่าย 
๕.มีการบูรณาการบริการวชิาการกบัการเรียนการสอน อยา่งนอ้ย ๑ รายวชิา 
๖.ระดบัความส าเร็จของความร่วมมือระหวา่งสถาบนักบัหน่วยงานภายนอก 

๓๒ กิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือดา้นบริการ
วชิาการกบัการเรียนการสอน แก่สถาบนัการศึกษา
ต่างประเทศ  
 

๑. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม อยา่งนอ้ยร้อยละ ๘๐ 
๒. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจต่อการเขา้ร่วมกิจกรรมในระดบัมากข้ึนไป 
อยา่งนอ้ยร้อยละ ๘๐ 
๓. มีการบูรณาการงานบริการวชิาการกบัการเรียนการสอนอยา่งนอ้ย ๑ รายวชิา  
๔.  มีการน าความรู้และประสบการณ์จากการใหบ้ริการวิชาการดา้นการใชภ้าษา และผลการถอด
บทเรียนมาใชใ้นการพฒันาการเรียนการสอนอยา่งนอ้ย ๑ รายวชิา และถ่ายทอดความรู้สู่
บุคลากรภายในสถาบนัและเผยแพร่สู่สาธารณชน 
๕. มีรายงานสรุปผลการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการใหบ้ริการวชิาการต่อสังคม 
๖. มีรายงานสรุปผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการวชิาการกบัการเรียนการสอน  
๗. กิจกรรมหรือโครงการบริการวชิาการตอบสนองความตอ้งการพฒันาและเสริมสร้างความ



๒๗๘ 

 

ล าดับที ่ แผนงานโครงการ ตัวช้ีวดัโครงการ 
เขม้แขง็ ของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติ 
๘. ระดบัความส าเร็จของความร่วมมือระหวา่งสถาบนักบัหน่วยงานภายนอก 

๓๓ กิจกรรมการบริการวชิาการเชิงรุกสู่สังคม 
 

๑. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม อยา่งนอ้ยร้อยละ ๘๐ 
๒. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจต่อการเขา้ร่วมกิจกรรมในระดบัมากข้ึนไป 
อยา่งนอ้ยร้อยละ ๘๐ 
๓. มีการน าความรู้และประสบการณ์จากการใหบ้ริการวชิาการมาใชใ้นการพฒันาการเรียนการ
สอนอยา่งนอ้ย ๑ รายวชิา และถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในสถาบนัและเผยแพร่สู่
สาธารณชน 
๔. มีรายงานสรุปผลการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการใหบ้ริการวชิาการต่อสังคม 
๕. กิจกรรมหรือโครงการบริการวชิาการตอบสนองความตอ้งการพฒันาและเสริมสร้างความ
เขม้แขง็ ของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ 
๖. มีรายงานสรุปผลการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการใหบ้ริการวชิาการต่อสังคม 
๗. จ านวนเครือข่ายความร่วมของการใหบ้ริการวชิาการ อยา่งนอ้ย ๒ เครือข่าย 

๓๔ โครงการส่งเสริมการปฏิบติัตามจรรยาบรรณของ
คณาจารยแ์ละจรรยาบรรณของบุคลากรสายสนบัสนุน 
 

๑.มีการก าหนดจรรยาบรรณวชิาชีพ 
๒.มีกระบวนการส่งเสริมให้อาจารยป์ฏิบติัตามจรรยาบรรณ 
๓.มีการก ากบัดูแลการปฏิบติัตามจรรยาบรรณ 
๔.มีระบบในการด าเนินการกบัผูไ้ม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณ 
๕.มีการด าเนินการวางแผนป้องกนัหรือหาแนวทางแกไ้ขการกระท าผดิจรรยาบรรณ 

๓๕ โครงการพฒันาระบบการให้บริการส่ิงสนบัสนุนการ

เรียนการสอนทางการพยาบาล 

๑. ร้อยละของค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผูรั้บบริการต่อระบบการใหบ้ริการส่ิงสนบัสนุนการ

เรียนการสอนทางการพยาบาลอยูใ่นระดบัดีข้ึนไป อยา่งนอ้ยร้อยละ ๘๐ 



๒๗๙ 

 

ล าดับที ่ แผนงานโครงการ ตัวช้ีวดัโครงการ 
 ๒. มีคู่มือหอ้งปฏิบติัการทางการพยาบาล  

๓. หอ้งปฏิบติัการทางการพยาบาลเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานการรับรองหลกัสูตรสถาบนัศึกษา
พยาบาลของสภาการพยาบาล 

๓๖ กิจกรรมเสริมสร้างความเขม้แขง็ในการปฏิบติัทกัษะการ
ปฏิบติังานจ าเป็นตามท่ีหลกัสูตรก าหนด   
 

๑.ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษามีผลการประเมินทกัษะการปฏิบติังานท่ีจ าเป็นตามหลกัสูตร
ก าหนดในระดบัดีข้ึนไปอยา่งนอ้ยร้อยละ ๘๐ 
๒. ร้อยละของนกัศึกษาปฏิบติัทกัษะท่ีจ าเป็นของวชิาชีพไดต้ามเกณฑข์ั้นต ่าของแต่ละทกัษะการ
ปฏิบติังานตามท่ีรายวชิาและหลกัสูตรก าหนดในระดบัดีข้ึนไป อยา่งนอ้ยร้อยละ ๘๐ 

๓๗ โครงการเตรียมความพร้อมของนกัศึกษาเพื่อการสอบ
ขอ้สอบมาตรฐานและสอบข้ึนทะเบียนประกอบวชิาชีพ 
 

๑.ร้อยละของนกัศึกษาท่ีผา่นเกณฑก์ารสอบขอ้สอบมาตรฐานท่ีจดัท าข้ึน โดยสถาบนัพระบรม
ราชชนกไดใ้นคร้ังแรก อยา่งนอ้ยร้อยละ ๗๐ 
๒.ร้อยละของบณัฑิตท่ีสอบข้ึนทะเบียนประกอบวชิาชีพไดใ้นคร้ังแรก อยา่งนอ้ยร้อยละ ๗๐ 

๓๘ โครงการประสานแผนการจดัการเรียนการสอน
ภาคปฏิบติั 
 

๑. มีสรุปรายงานผลการประสานแผนการจดัการเรียนการสอนภาคปฏิบติัครอบคลุมแหล่งฝึก
หลกั 
๒. ทุกแหล่งฝึกไดรั้บการประสานแผนการฝึกภาคปฏิบติัอยา่งนอ้ยปีการศึกษาละ ๑ คร้ัง 

๓๙ โครงการสัมมนาการจดัการเรียนการสอนประจ าปี
การศึกษา  
 

๑. ร้อยละของผูเ้ขา้ร่วมโครงการมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจในระดบัมากข้ึนไปอยา่งนอ้ยร้อยละ 
๘๐ 
๒. มีรายงานสรุปผลการสัมมนา 
๓. กลุ่มเป้าหมาย/หน่วยงานท่ีมีส่วนร่วมในการจดัการเรียนการสอนอยา่งนอ้ยร้อยละ ๘๐ 

๔๐ กิจกรรมพฒันาสมรรถนะนกัศึกษาทุกชั้นปี 
 

๑. ร้อยละของนกัศึกษาท่ีมีค่าเฉล่ียผลการประเมินสมรรถนะชั้นปีภาพรวมในระดบัดีข้ึนไป 
อยา่งนอ้ยร้อยละ ๘๐ 
๒. ร้อยละของนกัศึกษามีแผนการพฒันาสมรรถนะตนเอง และด าเนินการตามแผนท่ีก าหนด 



๒๘๐ 

 

ล าดับที ่ แผนงานโครงการ ตัวช้ีวดัโครงการ 
๓. มีแนวทางการพฒันาสมรรถนะนกัศึกษาและด าเนินการตามแนวทางท่ีก าหนด 

๔๑ โครงการพฒันาระบบและกลไกการวดัและประเมินผล 
 

๑. มีคู่มืองานทะเบียน 
๒. มีสรุปผลการด าเนินงานตามระบบและกลไกการวดัและประเมินผลทุกภาคการศึกษา 

๔๒ โครงการพฒันาระบบฐานขอ้มูลทะเบียนและประมวล
ตามโปรแกรมของสถาบนัพระบรมราชชนก 

๑. ระบบฐานขอ้มูลงานทะเบียนนกัศึกษาถูกตอ้งและเป็นปัจจุบนั 

๔๓ โครงการประชาสัมพนัธ์การรับสมคัรและคดัเลือกบุคคล
เขา้ศึกษา ในวทิยาลยัสังกดักระทรวงสาธารณสุข ปี
การศึกษา ๒๕๕๔ 

๑. มีการด าเนินงานตามแผน 
๒. จ านวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ อยา่งนอ้ยร้อยละ ๘๐ 
๓. ร้อยละของการด าเนินตามกิจกรรมท่ีก าหนด อยา่งนอ้ยร้อยละ ๘๐   

๔๔ โครงการหอ้งสมุดท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 

๑. มีต าราหลกัทางการพยาบาลท่ีพิมพเ์ผยแพร่ไม่เกิน ๑๐ ปี ไม่ต ่ากวา่สาขาวชิาละ ๑๐ ช่ือเร่ือง 
๒. มีจ านวนต ารา/หนงัสือทางการพยาบาลและวทิยาศาสตร์สุขภาพในอตัราส่วน นกัศึกษา : 
จ านวนหนงัสือไม่นอ้ยกวา่ ๑ : ๕๐ หรือต าราอิเล็กทรอนิค 
๓. จ านวนวารสารวชิาชีพการพยาบาลในประเทศ จ านวน ๕๐ ช่ือเร่ือง 
๔. จ านวนวารสารวชิาชีพการพยาบาลต่างประเทศจ านวน ๑๗  ช่ือเร่ือง หรือ มีวารสาร
อิเล็กทรอนิค ท่ีมี  Peer  review 
๕. หนงัสือใหม่ไดรั้บการเขา้เล่ม  หนงัสือช ารุดไดรั้บการซ่อมแซม  อยา่งนอ้ยร้อยละ ๘๐ 
๖. มีการจดับริการห้องสมุดผา่นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
๗. มีระบบการใหบ้ริการท่ีเอ้ือต่อการสืบคน้ของนกัศึกษาหรือมีเวลาใหบ้ริการไม่นอ้ยกวา่ ๖๐  
ชัว่โมง/สัปดาห์ 
๘.  ร้อยละของผูใ้ชบ้ริการมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการอยูใ่นระดบัดีข้ึนไปร้อยละ  
๘๐  ข้ึนไป 



๒๘๑ 

 

ล าดับที ่ แผนงานโครงการ ตัวช้ีวดัโครงการ 
๙. มีฐานขอ้มูลหนงัสือและวารสารท่ีสามารถสืบคน้และยมืคืนผา่นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
อยา่งนอ้ยร้อยละ ๘๐ ของหนงัสือและวารสารใหม่ 

๔๕ โครงการก ากบัติดตามแผนงานโครงการปีงบประมาณ 
๒๕๕๔แบบบูรณาการดว้ยโปรแกรม e-plan 
 

๑. วทิยาลยัมีระบบและกลไกในการติดตามแผนงานโครงการ 
๒. ทุกกลุ่มมีการรายงานผลการด าเนินงานแผนงาน /โครงการตามแผนท่ีก าหนด อยา่งนอ้ยร้อย
ละ ๘๐ 
๓. ร้อยละของการด าเนินงานโครงการท่ีแลว้เสร็จตามแผนท่ีก าหนด อยา่งนอ้ยร้อยละ ๘๐ ของ
โครงการทั้งหมด 

๔๖ โครงการประชุมเชิงปฏิบติัการจดัท าแผนกลยทุธ์และ
แผนปฏิบติังาน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๕  
 

๑. มีแผนกลยทุธ์และแผนปฏิบติัการประจ าปี ๒๕๕๕ 
๒. กลุ่มเป้าหมายเขา้ร่วมโครงการอยา่งนอ้ยร้อยละ ๘๐  
๓. มีการถ่ายทอดแผนกลยทุธ์ไปสู่กลุ่มงาน 
๔. มีกระบวนการแปลงแผนกลยทุธ์เป็นแผนปฏิบติังานประจ าปี ๒๕๕๕ ครอบคลุม ๔ พนัธกิจ 

๔๗ โครงการฝึกอบรมการใชง้านคอมพิวเตอร์แก่นกัศึกษา ปี
การศึกษา ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๔ 

๑. ร้อยละของนกัศึกษาท่ีผา่นการอบรมการใชง้านคอมพิวเตอร์ อยา่งนอ้ยร้อยละ ๘๐ 
๒. ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผูเ้ขา้รับการอบรมอยูใ่นระดบัมาก (ไม่ต ่ากวา่ ๓.๕๑ จากคะแนน
เตม็ ๕) 

๔๘ โครงการพฒันาประสิทธิผลการด าเนินงานประกนั
คุณภาพการศึกษา 
 

๑. ผลการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน คุณภาพการ ศึกษาภายในมีคะแนนในระดบัดีข้ึนไป 
๒. มีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในการประกนัคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนกัศึกษา ผูใ้ช้
บณัฑิต และผูใ้ชบ้ริการตามพนัธกิจของสถาบนั 
๓. มีการน าผลการประกนัคุณภาพการ ศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลใหมี้การ
พฒันาผลการด าเนินงานตามตวับ่งช้ีของแผนกลยทุธ์ทุกตวับ่งช้ี 

๔๙ โครงการพฒันาแนวปฏิบติัท่ีดีดา้นการประกนัคุณภาพ ๑. มีแนวปฏิบติัท่ีดีหรืองานวิจยัดา้นการประกนัคุณภาพของวทิยาลยั 



๒๘๒ 

 

ล าดับที ่ แผนงานโครงการ ตัวช้ีวดัโครงการ 
การศึกษา 
 

๒. มีแนวปฏิบติัท่ีดีหรืองานวจิยัดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาท่ีหน่วยงานพฒันาข้ึน และ
เผยแพร่ใหห้น่วยงานอ่ืนสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ 

๕๐ โครงการบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร 
 

๑. ระดบัความส าเร็จในการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหาร (๕ ระดบั) 
๒. การปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริหาร (มีผลการด าเนินการครบทุกขอ้) 
๓. ร้อยละของบุคลากรท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจต่อการบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร
วทิยาลยั ในระดบัมากข้ึนไป อยา่งนอ้ยร้อยละ ๘๐ 

๕๑ โครงการซอ้มป้องกนัอคัคีภยั 
 

๑. บุคลากร นกัศึกษา และทรัพยสิ์นของวทิยาลยัปลอดภยัจากการเกิดอคัคีภยั และไม่มีอคัคีภยั
เกิดข้ึน 
๒. มีแผนและมาตรฐานการดูแลรักษาความปลอดภยัของบุคลากร ทรัพยสิ์น และสถานท่ีของ
วทิยาลยั และมีการด าเนินการตามแผนและมาตรฐานท่ีก าหนดทุกขอ้ 

๕๒ โครงการพฒันาระบบและกลไกการบริหารงาน          
สารบรรณใหถู้กตอ้งตามระเบียบงานสารบรรณ 

๑. ระดบัความส าเร็จในการด าเนินงานสารบรรณ (๕ ระดบั) 
๒. มีคู่มือการด าเนินงานสารบรรณและมีการด าเนินการตามท่ีก าหนด 
๓. ร้อยละของบุคลากรท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจต่อการด าเนินงานสารบรรณในระดบัมากข้ึน
ไป อยา่งนอ้ยร้อยละ ๘๐ 

๕๓ กิจกรรมการจดัซ้ือจดัจา้งประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๔ 
 

๑. ร้อยละของการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งตามแผน อยา่งนอ้ยร้อยละ๘๐ 
๒. วสัดุครุภณัฑมี์ปริมาณเพียงพอกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการและมีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานท่ีก าหนด 

๕๔ โครงการปรับปรุงอาคารสถานท่ี ๑ มีแผนการบ ารุงรักษาอาคารสถานท่ี ครุภณัฑ์และวสัดุอุปกรณ์ตามมาตรฐาน 
๒ ร้อยละของการด าเนินการตามแผนบ ารุงรักษา (อยา่งนอ้ยร้อยละ ๘๐) 
 



๒๘๓ 

 

ล าดับที ่ แผนงานโครงการ ตัวช้ีวดัโครงการ 
๕๕ โครงการกายดี ชีวมีีสุข 

 
๑. ร้อยละของบุคลากรท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมอยา่งนอ้ยร้อยละ ๘๐ 
๒. ผลการตรวจสุขภาพท่ีบ่งช้ีภาวะสุขภาพท่ีดีข้ึนจากเดิมของกลุ่มเป้าหมายอยา่งนอ้ยร้อยละ ๑๐ 
๓. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีขนาดรอบเอวลดลงอยา่งนอ้ยร้อยละ ๑๐ 
๔. ร้อยละของบุคลากรมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจต่อการเขา้ร่วมกิจกรรมในระดบัมากข้ึนไป อยา่ง
นอ้ยร้อยละ ๘๐ 

๕๖ กิจกรรมการพฒันาบุคลากรตามแผน 
 

๑. ร้อยละของอาจารยท่ี์เขา้ร่วมประชุมตามแผนพฒันาตนเอง อยา่งนอ้ยร้อยละ ๙๐ 
๒. ร้อยละของบุคลากรสายสนบัสนุนท่ีเขา้ร่วมประชุมตามแผนพฒันาตนเอง อยา่งนอ้ยร้อยละ 
๙๐ 
๓. ร้อยละของอาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุนมีผลการประเมินสมรรถนะอยูใ่นระดบัมาก
ข้ึนไปอยา่งนอ้ยร้อยละ ๙๐ 

๕๗ กิจกรรมการประชาสัมพนัธ์ภายในและภายนอกวทิยาลยั 
 

๑. ระดบัความส าเร็จของการด าเนินการประชาสัมพนัธ์ภายในและภายนอกวทิยาลยั   (๕ ระดบั) 
๒. ร้อยละของบุคลากรมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจต่อการด าเนินงานประชาสัมพนัธ์ภายในและ
ภายนอกวทิยาลยัในระดบัมากข้ึนไป อยา่งนอ้ยร้อยละ ๘๐ 

๕๘ กิจกรรมการวเิคราะห์ และติดตามก ากบั การใชจ่้าย
งบประมาณ  

๑. ร้อยละของการใชจ่้ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดอยา่งนอ้ยร้อยละ ๙๔ 

๕๙ โครงการพฒันาคุณลกัษณะการเป็นพลเมืองดีของสังคม ๑. ร้อยละของนกัศึกษากลุ่มเป้าหมายท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม ร้อยละ ๑๐๐ 
๒. ร้อยละของนกัศึกษาท่ีมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมในโครงการอยูใ่นระดบัดีข้ึนไป ร้อยละ 
๘๐ 
๓. นกัศึกษามีคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงคข์อ้ ๑,๒,๓,๔,๖,๗,๙ในระดบัดีข้ึนไป ร้อยละ ๘๐ 

 
 



๒๘๔ 

 

ปฏิทนิการปฏิบัติงานตามแผนงาน / โครงการประจ า วทิยาลยัพยาบาลศรีมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๔ 
 

รหัส
โครง 
การ 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม พนัธกจิ ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน
โครงการ 

ต.ค.
๕๓ 

พ.ย.
๕๓ 

ธ.ค.
๕๓ 

ม.ค.
๕๔ 

ก.พ.
๕๔ 

ม.ีค.
๕๔ 

เม.ย
.๕๔ 

พ.ค.๕๔ ม.ิย.
๕๔ 

ก.ค.
๕๔ 

ส.ค.
๕๔ 

ก.ย.
๕๔ 

กลุ่ม
ผู้รับผดิชอบ 

๑ โครงการสืบสาน
ศิลปวฒันธรรม ท านุบ ารุง
และสร้างทศันคติท่ีดีต่อ
วชิาชีพพยาบาล 

                              

  

   ๑.๑ ปฐมนิเทศนกัศึกษาเพื่อ
กา้วสู่วิชาชีพพยาบาล 

ท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม 

๒๓-๒๗ พ.ค.
๕๔ 

              ๒๓-
๒๗ 

        กิจการ
นกัศึกษา 

  

   ๑.๒ ปัจฉิมนิเทศ อ าลา
สถาบนั และเตรียมความ
พร้อมในการเขา้รับ
พระราชทานปริญญาบตัร 

ท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม 

๗-๑๑ มี.ค.๕๔/ 
ก.ค.๕๔ 

           ๗-
๑๑ 

            กิจการ
นกัศึกษา 

  

   ๑.๓ มอบหมวก แถบหมวก 
เขม็ชั้นปี และสืบสาน
ประเพณีวชิาชีพพยาบาล 

ท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม 

๑๔ ก.ค.๕๔                   ๑๔     กิจการ
นกัศึกษา 

๒ โครงการบูรณาการกิจกรรม
สร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม
นกัศึกษาและจรรยาบรรณ
วชิาชีพกบัพนัธกิจวทิยาลยัฯ 

การผลิตบุคลากร ๒๑ มี.ค.๕๔/๓๐ 
พ.ค- ๓ มิ.ย.๕๔ / 
๑๖ มิ.ย.๕๔/ทุก
ภาคการศึกษา 

          ๒๑   ๓๐-๓๑ ๑-๓ ๑๖     กิจการ
นกัศึกษา 



๒๘๕ 

 

รหัส
โครง 
การ 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม พนัธกจิ ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน
โครงการ 

ต.ค.
๕๓ 

พ.ย.
๕๓ 

ธ.ค.
๕๓ 

ม.ค.
๕๔ 

ก.พ.
๕๔ 

ม.ีค.
๕๔ 

เม.ย
.๕๔ 

พ.ค.๕๔ ม.ิย.
๕๔ 

ก.ค.
๕๔ 

ส.ค.
๕๔ 

ก.ย.
๕๔ 

กลุ่ม
ผู้รับผดิชอบ 

๓ โครงการพฒันาผูน้ านกัศึกษา
มือใหม่  (๓ ระยะ) 

การผลิตบุคลากร ๑๔-๑๕ มี.ค.๕๔/
๒๔-๒๖ มิ.ย.๕๔ 
/ ๒๓-๒๔ ก.ค.
๕๔ / ๕-๖ ส.ค.

๕๔ 

          ๑๔-
๑๕ 

    ๒๔-
๒๖ 

๒๓-
๒๔ 

 ๕-๖   กิจการ
นกัศึกษา 

๔ โครงการสืบสานวฒันธรรม
ไทยศรีมหาสารคามบูชาสาระ
สินธ ์สืบสานประเพณีถ่ิน เอ้
ประทีปกระทงงาม 

ท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม 

๑๑-๒๑ พ.ย. ๕๓    ๑๑-
๒๑ 

                    กิจการ
นกัศึกษา 

๕ โครงการราตรีอ าลาอินถวาช่อ
ท่ี ๒๕ และแลกเปล่ียนเรียนรู้
วฒันธรรม ๒ ภาค 

ท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม 

๗-๒๑ มี.ค.๕๔           ๒๑             กิจการ
นกัศึกษา 

๖ โครงการวนักตญัญู ครอบครัว
อบอุ่น 

ท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม 

๗ เม.ย.๕๔             ๗           กิจการ
นกัศึกษา 

๗ โครงการเลือกตั้ง
คณะกรรมการสโมสร
นกัศึกษา 

การผลิตบุคลากร ๒ มิ.ย.๕๔                 ๒       กิจการ
นกัศึกษา 



๒๘๖ 

 

รหัส
โครง 
การ 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม พนัธกจิ ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน
โครงการ 

ต.ค.
๕๓ 

พ.ย.
๕๓ 

ธ.ค.
๕๓ 

ม.ค.
๕๔ 

ก.พ.
๕๔ 

ม.ีค.
๕๔ 

เม.ย
.๕๔ 

พ.ค.๕๔ ม.ิย.
๕๔ 

ก.ค.
๕๔ 

ส.ค.
๕๔ 

ก.ย.
๕๔ 

กลุ่ม
ผู้รับผดิชอบ 

๘ โครงการกิจกรรมตน้กลา้
อินถวา ปลอดยาเสพติด ไร้
ควนับุหร่ีและเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล ์

การผลิตบุคลากร ๖-๓๐ มิ.ย.๕๔                  ๖-
๓๐ 

      กิจการ
นกัศึกษา 

๙ โครงการสดุดีพระคุณครู ท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม 

๑๖ มิ.ย.๕๔                 ๑๖       กิจการ
นกัศึกษา 

๑๐  โครงการสดุดีพระคุณแม่ ท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม 

๑๑ ส.ค.๕๔                     ๑๑   กิจการ
นกัศึกษา 

๑๑ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
ทางวชิาการ  

การผลิตบุคลากร ๑ ต.ค.๕๓ -๓๐  
ก.ย.๕๔ 

 

                          

๑๒  โครงการ IT ส่ือสร้างสรรค ์ การผลิตบุคลากร ๑ ต.ค.๕๓ -๓๐  
ก.ย.๕๔ 

 

                        กิจการ
นกัศึกษา 

๑๓ โครงการบูรณาการการสร้าง
เสริมสุขภาพของ SNC 
Healthy Club 

การผลิตบุคลากร ๑ พ.ย.๕๓ -๓๐ 
ก.ย.๕๔ 

 
  

 

                      กิจการ
นกัศึกษา 

๑๔  โครงการอนุรักษช์วนชาว 
วศม. รักษโ์ลก 

การผลิตบุคลากร ๑ ต.ค.๕๓ –๑๕ 
 ก.ย.๕๔ 

 

                        กิจการ
นกัศึกษา 



๒๘๗ 

 

รหัส
โครง 
การ 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม พนัธกจิ ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน
โครงการ 

ต.ค.
๕๓ 

พ.ย.
๕๓ 

ธ.ค.
๕๓ 

ม.ค.
๕๔ 

ก.พ.
๕๔ 

ม.ีค.
๕๔ 

เม.ย
.๕๔ 

พ.ค.๕๔ ม.ิย.
๕๔ 

ก.ค.
๕๔ 

ส.ค.
๕๔ 

ก.ย.
๕๔ 

กลุ่ม
ผู้รับผดิชอบ 

๑๕ โครงการสนัทนาการนอ้งพี่ 
วศม. ดว้ยการสืบสาน
ศิลปวฒันธรรมดนตรีพ้ืนบา้น
และดนตรีสากล 

ท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม 

๑ ต.ค.๕๓ -๑๕  
ก.ย.๕๔ 

 

                        กิจการ
นกัศึกษา 

๑๖ โครงการสืบสาน
ศิลปวฒันธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
วนัส าคญัทางสถาบนัชาติ 
ศาสนา พระมหากษตัริย ์และ
วฒันธรรมองคก์ร  

ท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม 

๑ ต.ค.๕๓ -๓๐  
ก.ย.๕๔ 

 

                        กิจการ
นกัศึกษา 

๑๗ งานประจ ากลุ่มงานสวสัดิการ
นกัศึกษาและศิษยเ์ก่าสมัพนัธ์ 

                              

  

๑๗.๑ บริการดา้นสุขภาพ การผลิตบุคลากร ๑ ต.ค.๕๓ -๓๐  
ก.ย.๕๔ 

 

                        กิจการ
นกัศึกษา 

  

๑๗.๒ บริการดา้นการให้
ค  าปรึกษาและแนะแนวการใช้
ชีวติ 

การผลิตบุคลากร 
๑ ต.ค.๕๓ -๓๐  

ก.ย.๕๔ 
 

                        กิจการ
นกัศึกษา 

  

๑๗.๓ บริการดา้นหอพกั การผลิตบุคลากร ๑ ต.ค.๕๓ –๓๐ 
 ก.ย.๕๔ 

 

                        กิจการ
นกัศึกษา 



๒๘๘ 

 

รหัส
โครง 
การ 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม พนัธกจิ ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน
โครงการ 

ต.ค.
๕๓ 

พ.ย.
๕๓ 

ธ.ค.
๕๓ 

ม.ค.
๕๔ 

ก.พ.
๕๔ 

ม.ีค.
๕๔ 

เม.ย
.๕๔ 

พ.ค.๕๔ ม.ิย.
๕๔ 

ก.ค.
๕๔ 

ส.ค.
๕๔ 

ก.ย.
๕๔ 

กลุ่ม
ผู้รับผดิชอบ 

  

๑๗.๔ บริการดา้นวนิยั
นกัศึกษา 

การผลิตบุคลากร ๑ ต.ค.๕๓ –๓๐ 
 ก.ย.๕๔ 

 

                        กิจการ
นกัศึกษา 

  

๑๗.๕ บริการดา้น
ทุนการศึกษา 

การผลิตบุคลากร ๑ ต.ค.๕๓ -๓๐  
ก.ย.๕๔ 

 

                        กิจการ
นกัศึกษา 

  

๑๗.๖ บริการดา้นศิษยเ์ก่า
สมัพนัธ์ 

การผลิตบุคลากร ๑ ต.ค.๕๓ -๓๐  
ก.ย.๕๔ 

 

                        กิจการ
นกัศึกษา 

๑๘ โครงการพฒันาะบบและ
กลไกการผลิตผลงานวชิาการ
และงานสร้างสรรค ์

การวจิยั (การ
สร้างองคค์วามรู้) 

๑ ต.ค.๕๓ -๓๐  
ก.ย.๕๔ 

 

                        วจิยัและ
บริการ
วชิาการ 

๑๙ โครงการพฒันาการเขียนชุด
โครงการวจิยั การสงัเคราะห์
ความรู้ และการสร้างคลงั
ความรู้งานวจิยั 

การวจิยั (การ
สร้างองคค์วามรู้) 

๑๖-๑๗ ธ.ค.๕๓ / 
๕-๗ ม.ค.๕๔ /  
ต.ค.๕๓-๓๐ ก.ย.

๕๔ 

 

    ๑๖-
๑๗ 

 ๕-
๗ 

                วจิยัและ
บริการ
วชิาการ 

๒๐ โครงการบริหารจดัการความรู้
ขององคก์รและการสงัเคราะห์
ความรู้ 

การวจิยั (การ
สร้างองคค์วามรู้) 

๑ ต.ค.๕๓ -๓๐  
ก.ย.๕๔ 

 

                        วจิยัและ
บริการ
วชิาการ 



๒๘๙ 

 

รหัส
โครง 
การ 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม พนัธกจิ ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน
โครงการ 

ต.ค.
๕๓ 

พ.ย.
๕๓ 

ธ.ค.
๕๓ 

ม.ค.
๕๔ 

ก.พ.
๕๔ 

ม.ีค.
๕๔ 

เม.ย
.๕๔ 

พ.ค.๕๔ ม.ิย.
๕๔ 

ก.ค.
๕๔ 

ส.ค.
๕๔ 

ก.ย.
๕๔ 

กลุ่ม
ผู้รับผดิชอบ 

๒๑ โครงการสนบัสนุนการตีพิมพ ์
เผยแพร่ผลงานวจิยัและ
ผลงานวชิาการ 

การวจิยั (การ
สร้างองคค์วามรู้) 

๒๖-๒๗ พ.ค.
๕๔/๒๓-๒๔ 
มิ.ย.๕๔ /๒๘-
๒๙ ก.ค. ๕๔ /
๒๕-๒๗ ส.ค. 
๕๔/๒ ก.ย.๕๔ 

               ๒๖-
๒๗ 

 ๒๓-
๒๔ 

 ๒๘-
๒๙ 

 ๒๕-
๒๗ 

๒ วจิยัและ
บริการ
วชิาการ 

๒๒  โครงการบูรณาการการ
ส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอายกุบั
การเรียนการสอน การวจิยั 
และท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 

บริการวชิาการ ๑ ต.ค.๕๓ –๓๐ 
 ก.ย.๕๔ 

 

                        วจิยัและ
บริการ
วชิาการ 

๒๓ โครงการส่งเสริมและพฒันา
ศกัยภาพผูสู้งอาย ุจงัหวดั
มหาสารคาม 

บริการวชิาการ ๑ ต.ค.๕๓ -๓๐  
ก.ย.๕๔ 

 

                        วจิยัและ
บริการ
วชิาการ 



๒๙๐ 

 

รหัส
โครง 
การ 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม พนัธกจิ ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน
โครงการ 

ต.ค.
๕๓ 

พ.ย.
๕๓ 

ธ.ค.
๕๓ 

ม.ค.
๕๔ 

ก.พ.
๕๔ 

ม.ีค.
๕๔ 

เม.ย
.๕๔ 

พ.ค.๕๔ ม.ิย.
๕๔ 

ก.ค.
๕๔ 

ส.ค.
๕๔ 

ก.ย.
๕๔ 

กลุ่ม
ผู้รับผดิชอบ 

๒๔ โครงการ “บวร” ส่งเสริมและ
พฒันาศกัยภาพผูสู้งอายดุา้น
การดูแลสุขภาพ : ชุมชน
ตน้แบบ อ าเภอแกด า  

บริการวชิาการ ๑ มี.ค.๕๔-๓๐ 
ก.ย.๕๔ 

          

 

              วจิยัและ
บริการ
วชิาการ 

๒๕ โครงการอบรมผูบ้ริหารการ
สาธารณสุขระดบัตน้ (ผบต.) 
รุ่นท่ี ๒๑ 

บริการวชิาการ ๑๘ เม.ย.๕๔-
๒๒ มิ.ย.๕๔ 

            
 

      วจิยัและ
บริการ
วชิาการ 

๒๖ โครงการอบรมผูอ้  านวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ระดบัต าบล (รพ.สต.) รุ่นท่ี ๒ 

บริการวชิาการ ๗-๑๘ มี.ค.๕๔            ๗-
๑๘ 

            วจิยัและ
บริการ
วชิาการ 

๒๗ โครงการประชุมวชิาการ
ประจ าปี : เสริมสร้างความรัก
สามคัคีสู่การพฒันาสถาบนั 

บริการวชิาการ ๒๒-๒๔ ธ.ค.
๕๓ 

     
๒๒

-
๒๔ 

                  วจิยัและ
บริการ
วชิาการ 

๒๘ โครงการ อบรมฟ้ืนฟวูชิาการ
และพฒันาสมรรถนะพยาบาล
เวชปฏิบติั 

บริการวชิาการ ๒๙-๓๑ มี.ค.๕๔            
๒๙-
๓๑ 

            วจิยัและ
บริการ
วชิาการ 



๒๙๑ 

 

รหัส
โครง 
การ 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม พนัธกจิ ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน
โครงการ 

ต.ค.
๕๓ 

พ.ย.
๕๓ 

ธ.ค.
๕๓ 

ม.ค.
๕๔ 

ก.พ.
๕๔ 

ม.ีค.
๕๔ 

เม.ย
.๕๔ 

พ.ค.๕๔ ม.ิย.
๕๔ 

ก.ค.
๕๔ 

ส.ค.
๕๔ 

ก.ย.
๕๔ 

กลุ่ม
ผู้รับผดิชอบ 

๒๘ โครงการพฒันาศกัยภาพดา้น
การสอนส าหรับพยาบาลพ่ี
เล้ียง 

บริการวชิาการ ก.ค.๕๔ (๕ วนั)                 
 

  วจิยัและ
บริการ
วชิาการ 

๓๐  โครงการอบรมหลกัสูตรการ
พยาบาลเฉพาะทางสาขา
เวชปฏิบคิัทัว่ไป (การรักษา
โรคเบ้ืองตน้) รุ่นท่ี ๑๖  

บริการวชิาการ เม.ย.-ส.ค. ๕๔ 

          

 

วจิยัและ
บริการ
วชิาการ 

๓๑ 
โครงการพฒันาหลกัสูตร 
International Shot Course 
Programe : Midwifery 

บริการวชิาการ ๑๒ ธ.ค.๕๓-๒๖ 
พ.ค.๕๔ 

    
 

        วจิยัและ
บริการ
วชิาการ 

๓๒ กิจกรรมเสริมสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือดา้นบริการ
วชิาการกบัการเรียนการสอน 
แก่สถาบนัการศึกษา
ต่างประเทศ  

บริการวชิาการ ๑ ต.ค.๕๓ – 
๓๐  

ก.ย.๕๔ 

 

                        วจิยัและ
บริการ
วชิาการ 

๓๓ กิจกรรมการบริการวชิาการ
เชิงรุก 

บริการวชิาการ ๑ ต.ค.๕๓ –๓๐ 
 ก.ย.๕๔ 

 

                        วจิยัและ
บริการ
วชิาการ 



๒๙๒ 

 

รหัส
โครง 
การ 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม พนัธกจิ ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน
โครงการ 

ต.ค.
๕๓ 

พ.ย.
๕๓ 

ธ.ค.
๕๓ 

ม.ค.
๕๔ 

ก.พ.
๕๔ 

ม.ีค.
๕๔ 

เม.ย
.๕๔ 

พ.ค.๕๔ ม.ิย.
๕๔ 

ก.ค.
๕๔ 

ส.ค.
๕๔ 

ก.ย.
๕๔ 

กลุ่ม
ผู้รับผดิชอบ 

๓๔ โครงการส่งเสริมการปฏิบติั
ตามจรรยาบรรณของ
คณาจารยแ์ละจรรยาบรรณ
ของบุคลากรสายสนบัสนุน 

ท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม 

ต.ค.๕๓ -ก.ย. 
๕๔ 

 

                        ชมรม
จริยธรรม 

๓๕ โครงการพฒันาระบบการ
ใหบ้ริการส่ิงสนบัสนุนการ
เรียนการสอนทางการพยาบาล 

การผลิตบุคลากร พ.ย.๕๓ -ก.ย.
๕๔ 

 
  

 

                      วชิาการ 

๓๖ กิจกรรมเสริมสร้างความ
เขม้แขง็ในการปฏิบติัทกัษะ
การปฏิบติังานท่ีจ าเป็นตาม
หลกัสูตรก าหนด 

การผลิตบุคลากร ต.ค.๕๓ -ก.ย. 
๕๔ 

 

                        วชิาการ 

๓๗ โครงการเตรียมความพร้อม
ของนกัศึกษาเพื่อการสอบ
ขอ้สอบมาตรฐานและสอบข้ึน
ทะเบียนประกอบวชิาชีพ 

การผลิตบุคลากร ๑๐-๑๓ พ.ย.๕๓/ 
๒๙ พ.ย.๕๓-๒๔ 
ธ.ค.๕๓/ ๒๑ 

ม.ค.๕๔-๓ มี.ค.
๕๔/๑๔-๑๘ มี.ค.
๕๔/มิ.ย.-ก.ย.๕๔ 

  ๑๐-
๑๓ 
๒๙-
๓๐ 

 
๑- 
๒๔ 

 

    ๑๔-
๑๘ 

   
  

 

        วชิาการ 



๒๙๓ 

 

รหัส
โครง 
การ 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม พนัธกจิ ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน
โครงการ 

ต.ค.
๕๓ 

พ.ย.
๕๓ 

ธ.ค.
๕๓ 

ม.ค.
๕๔ 

ก.พ.
๕๔ 

ม.ีค.
๕๔ 

เม.ย
.๕๔ 

พ.ค.๕๔ ม.ิย.
๕๔ 

ก.ค.
๕๔ 

ส.ค.
๕๔ 

ก.ย.
๕๔ 

กลุ่ม
ผู้รับผดิชอบ 

๓๘ โครงการประสานแผนการ
จดัการเรียนการสอน
ภาคปฏิบติั 

การผลิตบุคลากร มิ.ย.-ก.ค.๕๔/
ส.ค.-ก.ย.๕๔ 

              
  

 

        วชิาการ 

๓๙ โครงการสมัมนาการจดัการ
เรียนการสอนประจ าปี
การศึกษา 

การผลิตบุคลากร ๑๕-๑๗ ธ.ค.๕๓/
๒๖-๒๗ เม.ย.
๕๔ / พ.ค.๕๔/
ส.ค.-ก.ย.๕๔ 

    ๑๕-
๑๗ 

      ๒๖-
๒๗ 

๑๘-๑๙         วชิาการ 

๔๐ กิจกรรมพฒันาสมรรถนะ
นกัศึกษาทุกชั้นปี 

การผลิตบุคลากร ต.ค.๕๓ -ก.ย. 
๕๔ 

 

                        วชิาการ 

๔๑ โครงการพฒันาระบบและ
กลไกการวดัและประเมินผล 

การผลิตบุคลากร ธ.ค. ๕๓-ส.ค.
๕๔    

  
 

วชิาการ 

๔๒ โครงการพฒันาระบบ
ฐานขอ้มูลทะเบียนและ
ประมวลตามโปรแกรมของ
สถาบนัพระบรมราชชนก 

การผลิตบุคลากร พ.ย.๕๓ -๓๐ 
ก.ย.๕๔ 

  

 

                      วชิาการ 

๔๓ โครงการประชาสมัพนัธ์การ
รับสมคัรและคดัเลือกบุคคล
เขา้ศึกษา ในวทิยาลยัสงักดั
กระทรวงสาธารณสุข ปี
การศึกษา ๒๕๕๔ 

การผลิตบุคลากร ๑๕ ต.ค.๕๓-๓๐ 
ธ.ค.๕๓ /๑๕ 
มี.ค.๕๔-๓๐ 
พ.ค.๕๔ 

 

  
 

      วชิาการ 



๒๙๔ 

 

รหัส
โครง 
การ 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม พนัธกจิ ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน
โครงการ 

ต.ค.
๕๓ 

พ.ย.
๕๓ 

ธ.ค.
๕๓ 

ม.ค.
๕๔ 

ก.พ.
๕๔ 

ม.ีค.
๕๔ 

เม.ย
.๕๔ 

พ.ค.๕๔ ม.ิย.
๕๔ 

ก.ค.
๕๔ 

ส.ค.
๕๔ 

ก.ย.
๕๔ 

กลุ่ม
ผู้รับผดิชอบ 

๔๔ โครงการหอ้งสมุดท่ีเอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 

การผลิตบุคลากร ๑ ต.ค.๕๓ -๓๐  
ก.ย.๕๔ 

 

                        วชิาการ 

๔๕ โครงการก ากบัติดตาม
แผนงานโครงการ
ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ แบบ
บูรณาการดว้ยโปรแกรม e-
plan 

การบริหารจดัการ
เพื่อพฒันา
วทิยาลยั 

๑ เม.ย.๕๔ -๓๐ 
ก.ย.๕๔ 

          

  

 

            ยทุธศาสตร์
และพฒันา
คุณภาพ 

๔๖ โครงการประชุมเชิง
ปฏิบติัการจดัท าแผนกลยทุธ์
และแผนปฏิบติังานประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๕ 

การบริหารจดัการ
เพื่อพฒันา
วทิยาลยั 

๑ ก.ค.๕๔ -๓๐ 
ก.ย.๕๔ 

                  

 

      ยทุธศาสตร์
และพฒันา
คุณภาพ 

๔๗ โครงการฝึกอบรมการใชง้าน
คอมพิวเตอร์แก่นกัศึกษาปี
การศึกษา ๒๕๕๓ และ 
๒๕๕๔ 

การผลิตบุคลากร เม.ย.๕๔/ มิ.ย.
๕๔ 

          
 

    ยทุธศาสตร์
และพฒันา
คุณภาพ 

๔๘ โครงการพฒันาประสิทธิผล
การด าเนินงานประกนั
คุณภาพการศึกษา 

การผลิตบุคลากร ๑ ต.ค.๕๓ – 
๓๐ ก.ย.๕๔ 

 

                        ยทุธศาสตร์
และพฒันา
คุณภาพ 



๒๙๕ 

 

รหัส
โครง 
การ 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม พนัธกจิ ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน
โครงการ 

ต.ค.
๕๓ 

พ.ย.
๕๓ 

ธ.ค.
๕๓ 

ม.ค.
๕๔ 

ก.พ.
๕๔ 

ม.ีค.
๕๔ 

เม.ย
.๕๔ 

พ.ค.๕๔ ม.ิย.
๕๔ 

ก.ค.
๕๔ 

ส.ค.
๕๔ 

ก.ย.
๕๔ 

กลุ่ม
ผู้รับผดิชอบ 

๔๙ โครงการพฒันาแนวปฏิบติัท่ีดี
ดา้นการประกนัคุณภาพ
การศึกษา 

การผลิตบุคลากร ม.ค.๕๔ -ก.ย.
๕๔ 

      

 

                  ยทุธศาสตร์
และพฒันา
คุณภาพ 

๕๐ โครงการบริหารงานของคณะ
กรรมการบริหาร 

การบริหารจดัการ
เพื่อพฒันา
วทิยาลยั 

มี.ค.-ก.ย.๕๔          
  

 

              อ านวยการ 

๕๑ โครงการซอ้มป้องกนัอคัคีภยั การผลิตบุคลากร เม.ย.๕๔ /มิ.ย.
๕๔ 

          
 

    อ านวยการ 

๕๒ โครงการพฒันาระบบและ
กลไกการบริหารงานสาร
บรรณใหถู้กตอ้งตามระเบียบ
งานสารบรรณ 

การบริหารจดัการ
เพื่อพฒันา
วทิยาลยั 

ก.พ.-มี.ค.๕๔       
 

          อ านวยการ 

๕๓ กิจกรรมการจดัซ้ือจดัจา้ง
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๔ 

การบริหารจดัการ
เพื่อพฒันา
วทิยาลยั 

ต.ค.๕๓ – 
ก.ย.๕๔ 

 

                        อ านวยการ 

๕๔ โครงการปรับปรุงอาคาร
สถานท่ี 

การบริหารจดัการ
เพื่อพฒันา
วทิยาลยั 

ต.ค.๕๓ -ก.ย.๕๔ 

 

                        อ านวยการ 



๒๙๖ 

 

รหัส
โครง 
การ 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม พนัธกจิ ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน
โครงการ 

ต.ค.
๕๓ 

พ.ย.
๕๓ 

ธ.ค.
๕๓ 

ม.ค.
๕๔ 

ก.พ.
๕๔ 

ม.ีค.
๕๔ 

เม.ย
.๕๔ 

พ.ค.๕๔ ม.ิย.
๕๔ 

ก.ค.
๕๔ 

ส.ค.
๕๔ 

ก.ย.
๕๔ 

กลุ่ม
ผู้รับผดิชอบ 

๕๕ โครงการกายดี ชีวมีีสุข พฒันาบุคลากร ต.ค.๕๓ -ก.ย.๕๔ 

 

                        อ านวยการ 

๕๖ กิจกรรมการพฒันาบุคลากร
ตามแผน 

พฒันาบุคลากร ต.ค.๕๓ -ก.ย.๕๔ 

 

                        อ านวยการ 

๕๗ กิจกรรมการประชาสมัพนัธ์
ภายในและภายนอกวทิยาลยั 

การบริหารจดัการ
เพื่อพฒันา
วทิยาลยั 

ต.ค.๕๓ -ก.ย.๕๔ 

 

                        อ านวยการ 

๕๘ กิจกรรมการวเิคราะห์ และ
ติดตามก ากบั การใชจ่้าย
งบประมาณ  

การบริหารจดัการ
เพื่อพฒันา
วทิยาลยั 

ธ.ค.๕๓ -ก.ย.๕๔    
  

 

                    อ านวยการ 

๕๙ โครงการพฒันาคุณลกัษณะ
การเป็นพลเมืองดีของสงัคม 

การผลิตบุคลากร ๓๐ เม.ย.๕๔ -       
๑ พ.ค.๕๔ 

          

 

 
 

            

วชิาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๙๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

 
๑. ความสอดคลอ้งของตวัช้ีวดัการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในกบัแผนงาน/โครงการประจ าและโครงการเชิงกลยุทธ์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔  

(๑ ตุลาคม ๒๕๕๓-๓๐ กนัยายน ๒๕๕๔) 
๒. สรุปภาพรวมตวัช้ีวดัแผนปฏิบติัการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๔ จ านวน ๗๓ ตวัช้ีวดั 
๓. ความเช่ือมโยงของกลยทุธ์ ตวัช้ีวดัหลกั พนัธกิจ และแผนงาน/โครงการ 
๔. ความเช่ือมโยงของกลยทุธ์ พนัธกิจ และแผนงานโครงการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๙๘ 

 

ความสอดคล้องของตัวช้ีวดัการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในกบัแผนงาน/โครงการประจ าและโครงการเชิงกลยุทธ์ปีงบประมาณ ๒๕๕๔  
(๑ ตุลาคม ๒๕๕๓-๓๐ กนัยายน ๒๕๕๔) 

ล าดับที ่ ตัวช้ีวดัการประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

ค่าเป้าหมาย ช่ือโครงการ/กจิกรรม 

๑ ๑.๑ กระบวนการพฒันาแผน (สกอ. 
๑.๑) 

มีการด าเนินการ ๘ 
ขอ้ 

๔๕. โครงการก ากบัติดตามแผนงานโครงการปีงบประมาณ ๒๕๕๔ แบบ
บูรณาการดว้ยโปรแกรม e-plan 

  ๔๖. โครงการประชุมเชิงปฏิบติัการการจดัท าแผนกลยทุธ์และแผนปฏิบติั
งานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 

๒ ๑.๑.๑ ผลการพฒันาใหบ้รรลุตาม
ปรัชญา ปณิธาน พนัธกิจ และ
วตัถุประสงคข์องการจดัตั้งสถาบนั 
(สมศ. ๑๖)  

ปฏิบติัได ้๔ ขอ้ ๔๕. โครงการก ากบัติดตามแผนงานโครงการปีงบประมาณ ๒๕๕๔ แบบ
บูรณาการดว้ยโปรแกรม e-plan 

๔๖. โครงการประชุมเชิงปฏิบติัการการจดัท าแผนกลยทุธ์และแผนปฏิบติั
งานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 

๓ ๑.๑.๒ ผลการพฒันาตามจุดเนน้และ
จุดเด่นท่ีส่งผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์
ของสถาบนั (สมศ. ๑๗) 

ปฏิบติัได ้๔ขอ้ ๔๕. โครงการก ากบัติดตามแผนงานโครงการปีงบประมาณ ๒๕๕๔ แบบ
บูรณาการดว้ยโปรแกรม e-plan 

๔๖. โครงการประชุมเชิงปฏิบติัการการจดัท าแผนกลยทุธ์และแผนปฏิบติั
งานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 

 
 
 

  

 



๒๙๙ 

 

ล าดับที ่ ตัวช้ีวดัการประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

ค่าเป้าหมาย ช่ือโครงการ/กจิกรรม 

๔ ๒.๑ ระบบและกลไกการพฒันาและ
บริหารหลกัสูตร (สกอ. ๒.๑) 

มีการด าเนินการ ๕ 
ขอ้ตามเกณฑท์ัว่ไป 
และครบถว้นตาม
เกณฑม์าตรฐาน
เพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม 

๒. โครงการพฒันาระบบการศึกษาให้มีความเป็นสากลได้รับความเช่ือมั่นทุก
ภาคส่วน 

๕ ๒.๒ อาจารยป์ระจ าท่ีมีคุณวุฒิปริญญา
เอก (สกอ. ๒.๒) 

๒ คะแนน ๕๖. กิจกรรมการพฒันาบุคลากรตามแผน 

๖. โครงการพฒันาสมรรถนะบุคลากรให้มีประสิทธิภาพสูง 

๖ ๒.๒.๑ การพฒันาคณาจารย ์(สมศ. 
๑๔) 

๓ คะแนน ๕๖. กิจกรรมการพฒันาบุคลากรตามแผน 

๖. โครงการพฒันาสมรรถนะบุคลากรให้มีประสิทธิภาพสูง 

๗ ๒.๔ ระบบการพฒันาคณาจารยแ์ละ
บุคลากรสายสนบัสนุน (สกอ. ๒.๔) 

มีการด าเนินการ ๗ 
ขอ้ 

๕๖. กิจกรรมการพฒันาบุคลากรตามแผน 

     ๕๕. โครงการกายดี ชีวมีีสุข 

      ๓๔. โครงการส่งเสริมการปฏิบติัตามจรรยาบรรณของคณาจารยแ์ละ
จรรยาบรรณของบุคลากรสายสนบัสนุน 

      ๖. โครงการพฒันาสมรรถนะบุคลากรให้มีประสิทธิภาพสูง 
 
 



๓๐๐ 

 

ล าดับที ่ ตัวช้ีวดัการประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

ค่าเป้าหมาย ช่ือโครงการ/กจิกรรม 

๘ ๒.๔.๑ ร้อยละของอาจารยป์ระจ าท่ี
ไดรั้บรางวลัผลงานทางวชิาการวชิาชีพ
ในระดบัชาติหรือนานาชาติ (สบช.) 

๓ คะแนน ๑๘. โครงการพฒันาะบบและกลไกการผลิตผลงานวชิาการและงาน
สร้างสรรค ์(กิจกรรมท่ี ๔) 

    ๒๑. โครงการสนบัสนุนการตีพิมพ ์เผยแพร่ผลงานวจิยัและผลงานวชิาการ 
      ๖. โครงการพฒันาสมรรถนะบุคลากรให้มีประสิทธิภาพสูง 
      ๙. โครงการพฒันาคลงัความรู้และนวตักรรมทางสุขภาพสู่ความเป็นเลศิใน

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
      ๑๑. โครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศบริการวชิาการด้านผู้สูงอายุ 

๙ ๒.๕ หอ้งสมุด อุปกรณ์การศึกษา และ
สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ (สกอ. ๒.๕) 

มีการด าเนินการ ๗ 
ขอ้ 

๓๕. โครงการพฒันาระบบการใหบ้ริการส่ิงสนบัสนุนการรียนการสอน
ทางการพยาบาล  

      ๔๔. โครงการหอ้งสมุดท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  

      ๔๕. โครงการพฒันาระบบฐานขอ้มูลทะเบียนและประมวลผลตามโปรแกรม
ของสถาบนัพระบรมราชชนก 

      ๔๗. โครงการฝึกอบรมการใชค้อมพิวเตอร์แก่นกัศึกษาแก่นกัศึกษาปี
การศึกษา ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๔ 

      ๕๑. โครงการซอ้มป้องกนัอคัคีภยั 

      ๕๓. กิจกรรมการจดัซ้ือจดัจา้งประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๔ 
      ๕๔.โครงการปรับปรุงอาคารสถานท่ี 



๓๐๑ 

 

ล าดับที ่ ตัวช้ีวดัการประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

ค่าเป้าหมาย ช่ือโครงการ/กจิกรรม 

      ๑๗. งานประจ ากลุ่มงานสวสัดิการนกัศึกษาและศิษยเ์ก่าสัมพนัธ์ (บริการดา้น
สุขภาพ) 

๑๐ ๒.๖ ระบบและกลไกการจดัการเรียน
การสอน (สกอ. ๒.๖) 

มีการด าเนินการ ๗ 
ขอ้ 

๓๘. โครงการประสานแผนการจดัการเรียนการสอนภาคปฏิบติั 

      ๓๙. โครงการสัมมนาการจดัการเรียนการสอนประจ าปีการศึกษา 
      ๒. โครงการพฒันาระบบการศึกษาให้มีความเป็นสากลได้รับความเช่ือมั่นทุก

ภาคส่วน 
      ๓. พฒันามาตรฐานการจัดการศึกษาพยาบาลที่เน้นชุมชนของวทิยาลยัให้

เป็นผู้ช้ีน าศาสตร์ทางการพยาบาลทีเ่น้นชุมชนระดับประเทศ 

๑๑ ๒.๖.๑ ประสิทธิผลของการจดัการ
เรียนการสอน (สบช.) 

มีการด าเนินการ ๘ 
ขอ้ 

๓๙. โครงการสัมมนาการจดัการเรียนการสอนประจ าปีการศึกษา 
   ๒๒. โครงการบูรณาการการส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอายกุบัการเรียนการสอน 

การวจิยั และท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 
      ๔๑. โครงการพฒันาระบบและกลไกการประเมินผล 

๑๒ ๒.๗ ระบบและกลไกการพฒันา
สัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลกัษณะ
ของบณัฑิต (สกอ. ๒.๗) 

มีการด าเนินการ ๕ 
ขอ้ 

๒. โครงการบูรณาการกิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมนกัศึกษาและ
จรรยาบรรณวชิาชีพกบัพนัธกิจวทิยาลยัฯ 

      ๑๑. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทางวชิาการ 



๓๐๒ 

 

ล าดับที ่ ตัวช้ีวดัการประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

ค่าเป้าหมาย ช่ือโครงการ/กจิกรรม 

      ๓๖. กิจกรรมเสริมสร้างความเขม้แขง็ในการปฏิบติัทกัษะการปฏิบติังานท่ี
จ าเป็นตามหลกัสูตรก าหนด 

      ๓๙. โครงการสัมมนาการจดัการเรียนการสอนประจ าปีการศึกษา 
      ๔๐. กิจกรรมพฒันาสมรรถนะนกัศึกษาทุกชั้นปี 
      ๑. โครงการพฒันาอตัลกัษณ์และจิตวญิญาณในการให้บริการสุขภาพของ

บัณฑิตพยาบาล 

      ๒. โครงการพฒันาระบบการศึกษาให้มีความเป็นสากลได้รับความเช่ือมั่นทุก
ภาคส่วน (กจิกรรมที ่๓) 

๑๓ ๒.๗.๑ บณัฑิตปริญญาตรีท่ีไดง้านท า
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี 
(สมศ. ๑) 

ร้อยละ ๑๐๐ ๓๗. โครงการเตรียมความพร้อมของนกัศึกษาเพื่อการสอบขอ้สอบมาตรฐาน
และสอบข้ึนทะเบียนประกอบวชิาชีพ 

๑๔ ๒.๗.๒ คุณภาพของบณัฑิตปริญญา
ตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวฒิุอุดมศึกษาแห่งชาติ(สมศ. ๒) 

ค่าเฉล่ียมากกวา่หรือ
เท่ากบั ๓.๕๑ 

๒. โครงการบูรณาการกิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมนกัศึกษาและ
จรรยาบรรณวชิาชีพกบัพนัธกิจวทิยาลยัฯ 

     ๑๑. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทางวชิาการ 
      ๓๖. กิจกรรมเสริมสร้างความเขม้แขง็ในการปฏิบติัทกัษะการปฏิบติังานท่ี

จ าเป็นตามหลกัสูตรก าหนด 
 



๓๐๓ 

 

ล าดับที ่ ตัวช้ีวดัการประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

ค่าเป้าหมาย ช่ือโครงการ/กจิกรรม 

      ๓๙. โครงการสัมมนาการจดัการเรียนการสอนประจ าปีการศึกษา 
      ๔๐. กิจกรรมพฒันาสมรรถนะนกัศึกษาทุกชั้นปี 
      ๕๙. โครงการพฒันาคุณลกัษณะการเป็นพลเมืองดีของสังคม 
      ๑. โครงการพฒันาอตัลกัษณ์และจิตวญิญาณในการให้บริการสุขภาพของ

บัณฑิตพยาบาล 
      ๒. โครงการพฒันาระบบการศึกษาให้มีความเป็นสากลได้รับความเช่ือมั่นทุก

ภาคส่วน 

๑๕ ๒.๗.๓ ผลงานของผูส้ าเร็จการศึกษา
ระดบัปริญญาโทท่ีไดรั้บการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่(สมศ. ๓) 

  - 

๑๖ ๒.๗.๔ ร้อยละของบณัฑิตระดบั
ปริญญาตรีท่ีสอบ 
ใบประกอบวชิาชีพหรือขอ้สอบ
มาตรฐานผา่นในคร้ังแรก (สบช.) 

ร้อยละ ๕๕ ๓๗. โครงการเตรียมความพร้อมของนกัศึกษาเพื่อการสอบขอ้สอบมาตรฐาน
และสอบข้ึนทะเบียนประกอบวชิาชีพ 

๑๗ ๒.๘ ระดบัความส าเร็จของการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมท่ี 
จดัใหก้บันกัศึกษา (สกอ. ๒.๘) 

มีการด าเนินการ ๔ 
ขอ้ 

๒. โครงการบูรณาการกิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมนกัศึกษาและ
จรรยาบรรณวชิาชีพกบัพนัธกิจวทิยาลยัฯ 



๓๐๔ 

 

ล าดับที ่ ตัวช้ีวดัการประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

ค่าเป้าหมาย ช่ือโครงการ/กจิกรรม 

๑๘ ๓.๑ ระบบและกลไกการใหค้  าปรึกษา
และบริการดา้นขอ้มูลข่าวสาร (สกอ. 
๓.๑) 

มีการด าเนินการ ๗ 
ขอ้ 

๑๗. งานประจ ากลุ่มงานสวสัดิการนกัศึกษาและศิษยเ์ก่าสัมพนัธ์ 

๑๘ ๓.๒ ระบบและกลไกการส่งเสริม
กิจกรรมนกัศึกษา (สกอ. ๓.๒) 

มีการด าเนินการ ๖ 
ขอ้ 

๓. โครงการพฒันาผูน้ านกัศึกษามือใหม่  (ระยะท่ี ๓) 

    ๔ โครงการสืบสานวฒันธรรมไทยศรีมหาสารคามบูชาสาระสินธ์ สืบสาน
ประเพณีถ่ิน เอป้ระทีปกระทงงาม 

      ๕. โครงการราตรีอ าลาอินถวาช่อท่ี ๒๕ และแลกเปล่ียนเรียนรู้วฒันธรรม ๒ 
ภาค 

      ๖. โครงการวนักตญัญู ครอบครัวอบอุ่น 
      ๗. โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนกัศึกษา 
      ๘. โครงการกิจกรรมตน้กลา้อินถวา ปลอดยาเสพติด ไร้ควนับุหร่ีและ

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์
      ๙. โครงการสดุดีพระคุณครู 
      ๑๐. โครงการสดุดีพระคุณแม่ 
      ๑๑. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทางวชิาการ 
      ๑๒. โครงการ IT ส่ือสร้างสรรค ์
   ๑๓. โครงการบูรณาการการสร้างเสริมสุขภาพของ SNC Healthy Club 



๓๐๕ 

 

ล าดับที ่ ตัวช้ีวดัการประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

ค่าเป้าหมาย ช่ือโครงการ/กจิกรรม 

      ๑๔. โครงการอนุรักษช์วนชาว วศม. รักษโ์ลก 
      ๑๕. โครงการสันทนาการนอ้งพี่ วศม. ดว้ยการสืบสานศิลปวฒันธรรมดนตรี

พื้นบา้นและดนตรีสากล 

๒๑ ๔.๑ ระบบและกลไกการพฒันา
งานวจิยัหรืองานสร้างสรรค ์(สกอ. 
๔.๑) 

มีการด าเนินการ ๗ 
ขอ้ตามเกณฑท์ัว่ไป
และครบถว้นตาม
เกณฑม์าตรฐาน
เพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม 

๑๘. โครงการพฒันาะบบและกลไกการผลิตผลงานวชิาการและงาน
สร้างสรรค ์

๑๙. โครงการพฒันาการเขียนชุดโครงการวจิยั การสังเคราะห์ความรู้ และการ
สร้างคลงัความรู้งานวิจยั 

๒๒ ๔.๑.๑ งานวจิยัหรืองานสร้างสรรคท่ี์
ไดรั้บการตีพิมพห์รือเผยแพร่     (สมศ. 
๕) 

ร้อยละ ๘ ๒๑. โครงการสนบัสนุนการตีพิมพ ์เผยแพร่ผลงานวจิยัและผลงานวชิาการ 

๒๓ ๔.๒ ระบบและกลไกการจดัการ
ความรู้จากงานวจิยัหรืองานสร้างสรรค ์
(สกอ. ๔.๒) 

มีการด าเนินการ ๔ 
ขอ้ 

๒๐. โครงการบริหารจดัการความรู้ขององคก์รและการสังเคราะห์ความรู้ 

๒๔ ๔.๒.๑ งานวจิยัท่ีน าไปใชป้ระโยชน์ 
(สมศ. ๖) 

ร้อยละ ๑๒ ๑๙. โครงการพฒันาการเขียนชุดโครงการวจิยั การสังเคราะห์ความรู้ และการ
สร้างคลงัความรู้งานวิจยั 
๒๐. โครงการบริหารจดัการความรู้ขององคก์รและการสังเคราะห์ความรู้ 
 
 



๓๐๖ 

 

ล าดับที ่ ตัวช้ีวดัการประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

ค่าเป้าหมาย ช่ือโครงการ/กจิกรรม 

๒๕ ๔.๒.๒ ผลงานวชิาการท่ีไดรั้บการ
รับรองคุณภาพ (สมศ. ๗) 

ร้อยละ ๔ ๑๘. โครงการพฒันาะบบและกลไกการผลิตผลงานวชิาการและงาน
สร้างสรรค ์
๒๑. โครงการสนบัสนุนการตีพิมพ ์เผยแพร่ผลงานวจิยัและผลงานวชิาการ 

๒๖ ๔.๓ เงินสนบัสนุนงานวจิยัหรืองาน
สร้างสรรคต่์อจ านวนอาจารยป์ระจ า
และนกัวจิยั (สกอ. ๔.๓) 

จ านวนเงินสนบัสนุน
งานวจิยัหรืองาน
สร้างสรรคจ์าก
ภายในและภายนอก
สถาบนัเท่ากบั 
๔๐,๐๐๐ บาทต่อคน 

๑๘. โครงการพฒันาะบบและกลไกการผลิตผลงานวชิาการและงาน
สร้างสรรค ์
๑๙. โครงการพฒันาการเขียนชุดโครงการวจิยั การสังเคราะห์ความรู้ และการ
สร้างคลงัความรู้งานวิจยั 

๒๗ ๕.๑ ระบบและกลไกการบริการทาง
วชิาการแก่สังคม (สกอ. ๕.๑) 

มีการด าเนินการ ๕ 
ขอ้ 

๒๒. โครงการบูรณาการการส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอายกุบัการเรียนการสอน 
การวจิยั และท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 

      ๒๓. โครงการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพผูสู้งอาย ุจงัหวดัมหาสารคาม 
๒๗. โครงการประชุมวชิาการประจ าปี : เสริมสร้างความรักสามคัคีสู่การ
พฒันาสถาบนั 
๒๘. โครงการอบรมฟ้ืนฟูวชิาการและพฒันาสมรรถนะพยาบาลเวชปฏิบติั 
๒๙. โครงการพฒันาศกัยภาพดา้นการสอนส าหรับพยาบาลพี่เล้ียง 
 
 



๓๐๗ 

 

ล าดับที ่ ตัวช้ีวดัการประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

ค่าเป้าหมาย ช่ือโครงการ/กจิกรรม 

      ๓๐. โครงการอบรมหลกัสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบคิัทัว่ไป 
(การรักษาโรคเบ้ืองตน้) รุ่นท่ี ๑๖  

      ๓๒. กิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือดา้นบริการวชิาการกบัการ
เรียนการสอน แก่สถาบนัการศึกษาต่างประเทศ  

      ๗. โครงการสร้างและพฒันาระบบบริการวชิาการทีค่รบวงจร ทนัสมัย เป็น
ศูนย์กลางแห่งความเป็นเลศิของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

๒๘ ๕.๑.๑ ผลการน าความรู้และ
ประสบการณ์จากการใหบ้ริการ
วชิาการ 

ปฏิบติัได ้๕ ขอ้ ๒๒. โครงการบูรณาการการส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอายกุบัการเรียนการสอน 
การวจิยั และท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 

  มาใชใ้นการพฒันาการเรียนการสอน
หรือการวจิยั (สมศ. ๘) 

  ๒๓. โครงการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพผูสู้งอาย ุจงัหวดัมหาสารคาม 

   ๒๗. โครงการประชุมวชิาการประจ าปี : เสริมสร้างความรักสามคัคีสู่การ
พฒันาสถาบนั 

   ๒๘. โครงการอบรมฟ้ืนฟูวชิาการและพฒันาสมรรถนะพยาบาลเวชปฏิบติั 

   ๒๙. โครงการพฒันาศกัยภาพดา้นการสอนส าหรับพยาบาลพี่เล้ียง 



๓๐๘ 

 

ล าดับที ่ ตัวช้ีวดัการประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

ค่าเป้าหมาย ช่ือโครงการ/กจิกรรม 

      ๓๐. โครงการอบรมหลกัสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบคิัทัว่ไป 
(การรักษาโรคเบ้ืองตน้) รุ่นท่ี ๑๖  

      ๓๒. กิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือดา้นบริการวชิาการกบัการ
เรียนการสอน แก่สถาบนัการศึกษาต่างประเทศ  

      ๒. โครงการพฒันาระบบการศึกษาให้มีความเป็นสากลได้รับความเช่ือมั่นทุก
ภาคส่วน (กจิกรรมที ่๔) 

      ๙. โครงการพฒันาคลงัความรู้และนวตักรรมทางสุขภาพสู่ความเป็นเลศิใน
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

      ๘. โครงการพฒันาก าลงัคนทางสุขภาพของชุมชนทีส่อดคล้องกบัเอกลกัษณ์
ของวทิยาลยั และรองรับปัญหาและความต้องการทางสุขภาพของชุมชน โดย
การมีส่วนร่วมของชุมชนและทุกภาคส่วน : โครงการความร่วมมือเครือข่าย
เขต ๑๒ ในการพฒันาศักยภาพแกนน าสุขภาพประจ าครอบครัวในการดูแล
ผู้ป่วยเร้ือรังและผู้ด้อยโอกาส (กสค.) 

๒๙ ๕.๒ กระบวนการบริการทางวชิาการ
ใหเ้กิดประโยชน์ต่อสังคม (สกอ. 
๕.๒) 

มีการด าเนินการ ๕ 
ขอ้ 

๒๓. โครงการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพผูสู้งอาย ุจงัหวดัมหาสารคาม 
๒๔. โครงการ “บวร” ส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพผูสู้งอายดุา้นการดูแล
สุขภาพ : ชุมชนตน้แบบ อ าเภอแกด า 
 



๓๐๙ 

 

ล าดับที ่ ตัวช้ีวดัการประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

ค่าเป้าหมาย ช่ือโครงการ/กจิกรรม 

      ๒๕. โครงการอบรมผูบ้ริหารการสาธารณสุขระดบัตน้ (ผบต.) รุ่นท่ี ๒๑ 
      ๒๖.โครงการอบรมผูอ้  านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดบัต าบล 

(รพ.สต.) รุ่นท่ี ๒ 
      ๒๗. โครงการประชุมวชิาการประจ าปี : เสริมสร้างความรักสามคัคีสู่การ

พฒันาสถาบนั 
      ๒๘. โครงการอบรมฟ้ืนฟูวชิาการและพฒันาสมรรถนะพยาบาลเวชปฏิบติั 
      ๒๙. โครงการพฒันาศกัยภาพดา้นการสอนส าหรับพยาบาลพี่เล้ียง 
      ๓๐. โครงการอบรมหลกัสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบคิัทัว่ไป 

(การรักษาโรคเบ้ืองตน้) รุ่นท่ี ๑๖  
      ๓๑. โครงการพฒันาหลกัสูตร International short Course Programe : 

Midwifery 
   ๓๒. กิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือดา้นบริการวชิาการกบัการ

เรียนการสอนแก่สถาบนัการศึกษาต่างประเทศ 
   ๘. โครงการพฒันาก าลงัคนทางสุขภาพของชุมชนทีส่อดคล้องกบัเอกลกัษณ์

ของวทิยาลยั และรองรับปัญหาและความต้องการทางสุขภาพของชุมชน โดย
การมีส่วนร่วมของชุมชนและทุกภาคส่วน : โครงการความร่วมมือเครือข่าย
เขต ๑๒ ในการพฒันาศักยภาพแกนน าสุขภาพประจ าครอบครัวในการดูแล
ผู้ป่วยเร้ือรังและผู้ด้อยโอกาส (กสค.) 



๓๑๐ 

 

ล าดับที ่ ตัวช้ีวดัการประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

ค่าเป้าหมาย ช่ือโครงการ/กจิกรรม 

      ๙. โครงการพฒันาคลงัความรู้และนวตักรรมทางสุขภาพสู่ความเป็นเลศิใน
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
๑๐. โครงการสร้างและพฒันาห้องเรียนสุขภาพชุมชนต้นแบบสุขภาวะในการ
ดูแลผู้สูงอายุ 

๓๐ ๕.๒.๑ ผลการเรียนรู้และเสริมสร้าง
ความเขม้แขง็ของชุมชนหรือองคก์ร
ภายนอก (สมศ. ๙) 

ปฏิบติัได ้๕ ขอ้ ๒๓. โครงการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพผูสู้งอาย ุจงัหวดัมหาสารคาม 

      ๙. โครงการพฒันาคลงัความรู้และนวตักรรมทางสุขภาพสู่ความเป็นเลศิใน
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

      ๑๐. โครงการสร้างและพฒันาห้องเรียนสุขภาพชุมชนต้นแบบสุขภาวะในการ
ดูแลผู้สูงอายุ 

๓๑ ๖.๑ ระบบและกลไกการท านุบ ารุง
ศิลปะและวฒันธรรม (สกอ. ๖.๑) 

มีการด าเนินการ ๕ 
ขอ้ 

๒๒. โครงการบูรณาการการส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอายกุบัการเรียนการสอน 
การวจิยั และท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 

      ๕. โครงการพฒันาวิทยาลยัให้มีวฒันธรรมองค์กรทีเ่ข้มแข็งและมีความสุข 

๓๒ ๖.๑.๑ การส่งเสริมและสนบัสนุนดา้น
ศิลปะและวฒันธรรม(สมศ. ๑๐) 

ปฏิบติัได ้๕ ขอ้ ๑. โครงการสืบสานศิลปวฒันธรรม ท านุบ ารุงและสร้างทศันคติท่ีดีต่อ
วชิาชีพพยาบาล 

      ๒. โครงการบูรณาการกิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมนกัศึกษาและ
จรรยาบรรณวชิาชีพกบัพนัธกิจวทิยาลยัฯ 



๓๑๑ 

 

ล าดับที ่ ตัวช้ีวดัการประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

ค่าเป้าหมาย ช่ือโครงการ/กจิกรรม 

   .๔. โครงการสืบสานวฒันธรรมไทยศรีมหาสารคามบูชาสาระสินธ์ สืบสาน
ประเพณีถ่ิน เอป้ระทีปกระทงงาม 

      ๕.โครงการราตรีอ าลาอินถวาช่อท่ี ๒๕ และแลกเปล่ียนเรียนรู้วฒันธรรม ๒ 
ภาค 

      ๖. โครงการวนักตญัญู ครอบครัวอบอุ่น 

      ๙. โครงการสดุดีพระคุณครู 

      ๑๐. โครงการสดุดีพระคุณแม่ 

      ๑๕. โครงการสันทนาการนอ้งพี่ วศม. ดว้ยการสืบสานศิลปวฒันธรรมดนตรี
พื้นบา้นและดนตรีสากล 

      ๑๖. โครงการสืบสานศิลปวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย วนัส าคญั
ทางสถาบนัชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์และวฒันธรรมองคก์ร  

      ๕. โครงการพฒันาวิทยาลยัให้มีวัฒนธรรมองค์กรทีเ่ข้มแข็งและมีความสุข 

๓๓ ๖.๑.๒ การพฒันาสุนทรียภาพในมิติ
ทางศิลปะและวฒันธรรม (สมศ. ๑๑) 

ปฏิบติัได ้๕ ขอ้ ๑๖. โครงการสืบสานศิลปวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย วนัส าคญั
ทางสถาบนัชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์และวฒันธรรมองคก์ร  

      ๕๓. กิจกรรมการบ ารุงรักษาครุภณัฑแ์ละวสัดุอุปกรณ์ 

      ๕. โครงการพฒันาวิทยาลยัให้มีวฒันธรรมองค์กรทีเ่ข้มแข็งและมีความสุข 
 



๓๑๒ 

 

ล าดับที ่ ตัวช้ีวดัการประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

ค่าเป้าหมาย ช่ือโครงการ/กจิกรรม 

๓๔ ๗.๑ ภาวะผูน้ าของสภาสถาบนัและ
ผูบ้ริหารทุกระดบัของสถาบนั (สกอ. 
๗.๑) 

มีการด าเนินการ ๗ 
ขอ้ 

๓๔. โครงการส่งเสริมการปฏิบติัตามจรรยาบรรณของคณาจารยแ์ละ
จรรยาบรรณของบุคลากรสายสนบัสนุน 

   

๕๐. โครงการบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร 

   

๔. โครงการพฒันาระบบงานภายในของวทิยาลยัทุกด้านให้มีประสิทธิภาพสูง 

๓๕ ๗.๑.๑ การปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ี
ของสภาสถาบนั (สมศ. ๑๒) 

๕ คะแนน ๕๐. โครงการบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร 

๓๖ ๗.๑.๒ การปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ี
ของผูบ้ริหารสถาบนั  (สมศ. ๑๓) 

๕ คะแนน ๔. โครงการพฒันาระบบงานภายในของวทิยาลยัทุกด้านให้มีประสิทธิภาพ
สูง 

      ๕. โครงการพฒันาวิทยาลยัให้มีวฒันธรรมองค์กรทีเ่ข้มแข็งและมีความสุข 

๓๗ ๗.๒ การพฒันาสถาบนัสู่สถาบนั
เรียนรู้ (สกอ. ๗.๒) 

มีการด าเนินการ ๕ 
ขอ้ 

๒๐. โครงการบริหารจดัการความรู้ขององคก์รและการสังเคราะห์ความรู้ 

๙. โครงการพฒันาคลงัความรู้และนวตักรรมทางสุขภาพสู่ความเป็นเลศิใน
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

๑๑. โครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศบริการวชิาการด้านผู้สูงอายุ 

๓๘ ๗.๓ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการตดัสินใจ (สกอ. ๗.๓) 

มีการด าเนินการ ๕ 
ขอ้ 

๔๒. โครงการพฒันาระบบฐานขอ้มูลทะเบียนและประมวลตามโปรแกรม
ของสถาบนัพระบรมราชชนก 



๓๑๓ 

 

ล าดับที ่ ตัวช้ีวดัการประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

ค่าเป้าหมาย ช่ือโครงการ/กจิกรรม 

      ๔. โครงการพฒันาระบบงานภายในของวทิยาลยัทุกด้านให้มีประสิทธิภาพ
สูง 

๓๙ ๗.๔ ระบบบริหารความเส่ียง (สกอ. 
๗.๔) 

มีการด าเนินการ ๖ 
ขอ้ 

๕๐. โครงการบริหารงานของคณะกรรมการบริหารวทิยาลยั 

      ๕๑. โครงการซอ้มป้องกนัอคัคีภยั 

      ๕๒. โครงการบริหารระบบและกลไกการบริหารงานสารบรรณใหถู้กตอ้ง
ตามระเบียบงานสารบรรณ 

      ๕๓. กิจกรรมการจดัซ้ือจดัจา้งประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๔ 

      ๔. โครงการพฒันาระบบงานภายในของวทิยาลยัทุกด้านให้มีประสิทธิภาพ
สูง 

๔๐ ๘.๑ ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ (สกอ. ๘.๑) 

มีการด าเนินการ ๗ 
ขอ้ 
  

๕๘. กิจกรรมการวิเคราะห์และติดตามก ากบัการใชจ่้ายงบประมาณ 

๔๖. โครงการประชุมเชิงปฏิบติัการการจดัท าแผนกลยทุธ์และแผนปฏิบติั
งานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 

๔๑ 
  
  

๙.๑ ระบบและกลไกการประกนั
คุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ. ๙.๑) 
  

มีการด าเนินการ ๙ 
ขอ้ 
  
  

๔๘. โครงการพฒันาประสิทธิผลการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา 

๔๙. โครงการพฒันาแนวปฏิบติัท่ีดีดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา 

๔. โครงการพฒันาระบบงานภายในของวทิยาลยัทุกด้านให้มีประสิทธิภาพ
สูง 



๓๑๔ 

 

ล าดับที ่ ตัวช้ีวดัการประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

ค่าเป้าหมาย ช่ือโครงการ/กจิกรรม 

๔๒ ๙.๑.๑ ผลประเมินการประกนัคุณภาพ
ภายในรับรองโดยตน้สังกดั (สมศ. 
๑๕) 

ค่าเฉล่ียมากกวา่หรือ
เท่ากบั ๓.๕๑ 

๔. โครงการพฒันาระบบงานภายในของวทิยาลยัทุกด้านให้มีประสิทธิภาพ
สูง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๑๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๑๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๑๗ 

 

ความเช่ือมโยงของกลยุทธ์ ตัวช้ีวดัหลกั พนัธกจิ และแผนงาน/โครงการ 
 

ล าดับที ่ กลยุทธ์ ตัวช้ีวดั พนัธกจิ แผนงานโครงการ 

๑ ๑. สร้างและพฒันานกัศึกษาใหเ้ป็น
บณัฑิตท่ีสมบูรณ์ดว้ยวชิาการและ
เป็นนกันกัปฏิบติัการท่ีมีคุณภาพสูง 
เป็นท่ียอมรับ และเช่ือมัน่จาก
ทอ้งถ่ิน ชุมชน ผูใ้ชบ้ณัฑิต และทุก
ภาคส่วน 

๑. ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษา
หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต
ของวทิยาลยัต่อปี 

      ผลิตบณัฑิตใหมี้คุณภาพ  พฒันาอตัลกัษณ์และจิตวญิญาณในการ
ใหบ้ริการสุขภาพของบณัฑิตพยาบาล 

๒. สร้างและพฒันานกัศึกษาให้
เรียนรู้อยา่งมีความสุข มีอตัลกัษณ์ 
และจิตวญิญาณทางการพยาบาล
อยา่งมืออาชีพท่ีเคารพในความเป็น
มนุษยอ์ยา่งเท่าเทียมและมุ่งชุมชน 

    

  ๒. ร้อยละของบณัฑิตท่ีสอบผา่น
ข้ึนทะเบียนเป็นผูป้ระกอบ
วชิาชีพฯ ไดใ้นคร้ังแรก 

    

  ๓. ร้อยละของบณัฑิตท่ีผา่นการ
ประเมินคุณลกัษณะบณัฑิตของ
วทิยาลยัฯ ในระดบัดีข้ึนไป 

    

  ๔. ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของ
ผูใ้ชบ้ณัฑิตต่อคุณภาพบณัฑิตใน
ระดบัมากข้ึนไป 

    



๓๑๘ 

 

ล าดับที ่ กลยุทธ์ ตัวช้ีวดั พนัธกจิ แผนงานโครงการ 

๒ ๓. พฒันามาตรฐานการจดั
การศึกษาพยาบาลท่ีเนน้ชุมชนของ
วทิยาลยัใหเ้ป็นผูช้ี้น าศาสตร์
ทางการพยาบาลท่ีเนน้ชุมชน
ระดบัประเทศ 

๕. จ านวนองคค์วามรู้หรือ
นวตักรรมดา้นการจดัการเรียน
การสอนท่ีเนน้ชุมชน 

      ผลิตบณัฑิตใหมี้คุณภาพ  
 

พฒันามาตรฐานการจดัการศึกษาพยาบาลท่ี
เนน้ชุมชนของวทิยาลยั ใหเ้ป็นผูช้ี้น าศาสตร์
ทางการพยาบาลท่ีเนน้ชุมชนระดบัประเทศ 
 

๓ ๔. บูรณาการทรัพยากรร่วมกบัภาคี
เครือข่ายทั้งในและต่างประเทศใน
การเพิ่มมูลค่าและประโยชน์จาก
การจดัการศึกษาพยาบาลท่ีเนน้
ชุมชน เพื่อสะทอ้นอตัลกัษณ์
บณัฑิตของวทิยาลยัใหเ้ป็นท่ี
ประจกัษ ์

๖. จ านวนเครือข่ายในการ
เสริมสร้างความเขม้แขง็ในการ
จดัการศึกษาพยาบาลและการ
พฒันาทางองคค์วามรู้ 

๔ ๕. ปรับระบบการเรียนการสอนให้
มีคุณภาพมาตรฐานใน
ระดบัอุดมศึกษาชั้นน าท่ีมีความโดด
เด่นเป็นท่ียอมรับในระดบัประเทศ 

๗. ค่าเฉล่ียผลการประเมินการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาดา้น
การจดัการเรียนการสอนอยูใ่น
ระดบัดีข้ึนไป (ตวับ่งช้ีของ
วทิยาลยัท่ี ๒.๑, ๒.๖ และ ๒.๖.๑ 
) 

ผลิตบณัฑิตใหมี้คุณภาพ พฒันาระบบการศึกษาใหมี้ความเป็นสากล 
ไดรั้บความเช่ือมัน่จากทุกภาคส่วน 
 



๓๑๙ 

 

ล าดับที ่ กลยุทธ์ ตัวช้ีวดั พนัธกจิ แผนงานโครงการ 

๕ ๖. พฒันาระบบงานภายในทุกดา้น
ใหมี้ประสิทธิภาพสูง คล่องตวั สู่
อุดมศึกษาในระดบัชั้นน าดว้ยเกณฑ์
รางวลัคุณภาพแห่งชาติ 

๘. ระดบัความส าเร็จของการ
พฒันาคุณภาพการบริหารจดัการ
ภาครัฐ (PMQA) 

ผลิตบณัฑิตใหมี้คุณภาพ 
 

พฒันาระบบงานภายในของวิทยาลยัทุกดา้น
ใหมี้ประสิทธิภาพสูง 

๖ ๗. พฒันาวทิยาลยัใหเ้ป็นองคก์รให้
มีความเขม้แขง็ทางวฒันธรรมและ
ค่านิยมร่วม น าไปสู่การพึ่งตนเอง
ไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

๙. ระดบัความส าเร็จของการ
บริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล 

ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม พฒันาวทิยาลยัใหมี้วฒันธรรมองคก์รท่ี
เขม้แขง็และมีความสุข 
 

๗ ๘. ปรับสภาพแวดลอ้มของวิทยาลยั
สู่มาตรฐานอุทยานการศึกษาการ
พยาบาลแห่งภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีน่าอยู ่น่า
เรียนอยา่งมีความสุข 

๑๐. ระดบัความส าเร็จในการ
พฒันาวทิยาลยัสู่อุทยาน
การศึกษาการพยาบาลแห่งภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 

ผลิตบณัฑิตใหมี้คุณภาพ 
 

๘ ๙. เสริมสร้างขีดความสามารถของ
อาจารยใ์หมี้ความเช่ียวชาญในการ
สร้างองคค์วามรู้และนวตักรรมท่ี
โดดเด่นท่ีตอบสนองความตอ้งการ
และแกปั้ญหาดา้นสุขภาพของ
ชุมชนและประเทศ 

๑๑. จ านวนองคค์วามรู้ 
นวตักรรมทางสุขภาพของ
อาจารย ์ 

บริการวชิาการดา้นสุขภาพแก่สังคม พฒันาสมรรถนะบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
สูง 



๓๒๐ 

 

ล าดับที ่ กลยุทธ์ ตัวช้ีวดั พนัธกจิ แผนงานโครงการ 

๙ ๑๐. ยกระดบัขีดความสามารถของ
บุคลากรสายสนบัสนุนใหมี้
ประสิทธิภาพสูง 

๑๒. ร้อยละของบุคลากรสาย
สนบัสนุนท่ีมีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจของผูใ้ชบ้ริการต่อการ
ปฏิบติังานภายหลงัไดรั้บการ
พฒันาในระดบัมากข้ึนไป 

 พฒันาสมรรถนะบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
สูง 

๑๐ ๑๑. เพิ่มปริมาณและคุณภาพของ
ก าลงัคนทางดา้นสุขภาพของชุมชน
ดว้ยระบบการบูรณาการและการ
ด าเนินการเชิงรุก 

๑๓. จ านวนของบุคลากรทาง
สุขภาพท่ีไดรั้บการพฒันา (รวม
ทั้งหมด) 

บริการวชิาการดา้นสุขภาพแก่สังคม 
  
  

พฒันาก าลงัคนทางสุขภาพของชุมชนท่ี
สอดคลอ้งกบัเอกลกัษณ์ของวทิยาลยั และ
รองรับปัญหาและความตอ้งการทางสุขภาพ
ของชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและ
ทุกภาคส่วน : โครงการความร่วมมือเครือข่าย
เขต ๑๒ ในการพฒันาศกัยภาพแกนน า
สุขภาพประจ าครอบครัวในการดูแลผูป่้วย
เร้ือรังและผูด้อ้ยโอกาส (กสค.) 
  
  

    ๑๔. ร้อยละความพึงพอใจของ
ผูรั้บบริการต่อการใหบ้ริการของ
บุคลากรทางสุขภาพท่ีไดรั้บการ
พฒันาจากวทิยาลยัในระดบัมาก
ข้ึนไป 

    ๑๕. ระดบัความส าเร็จของการ
บริการวชิาการท่ีเกิดประโยชน์
และเสริมสร้างความเขม้แขง็ของ
ชุมชน 



๓๒๑ 

 

ล าดับที ่ กลยุทธ์ ตัวช้ีวดั พนัธกจิ แผนงานโครงการ 

๑๑ ๑๒. ปรับระบบบริการวชิาการของ
วทิยาลยัท่ีเนน้การบริการอยา่ง
ทัว่ถึงและเขา้ถึงความตอ้งการของ
ชุมชน 

๑๖. ระดบัความส าเร็จของการ
พฒันาคลงัความรู้ดา้นสุขภาพ 

บริการวชิาการดา้นสุขภาพแก่สังคม 
  

สร้างและพฒันาระบบบริการวชิาการท่ีครบ
วงจร ทนัสมยั เป็นศูนยก์ลางแห่งความเป็น
เลิศของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

  
๑๓. พฒันาระบบการบริหารจดัการ 
การบริการวชิาการดา้นสุขภาพท่ี
เป็นระบบ มีประสิทธิภาพสูง 
ทนัสมยั รองรับการขยายตวัของ
ภารกิจสุขภาพในชุมชน และ
น าไปสู่การใหบ้ริการวชิาการ
สุขภาพระดบัมืออาชีพ 

๑๔. สร้างองคค์วามรู้ใหม่ 
นวตักรรมดา้นสุขภาพท่ีสอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของชุมชน และ
จดัการใหไ้ดรั้บการยอมรับใน
ระดบัชาติ นานาชาติ และเป็น
ประโยชน์ต่อการพฒันาระบบ
บริการสาธารณสุขแก่ชุมชนและ
ประเทศ 

 วจิยัและพฒันาองคค์วามรู้ดา้น
การศึกษา 

 พฒันาคลงัความรู้และนวตักรรมทางสุขภาพ
สู่ความเป็นเลิศในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 



๓๒๒ 

 

ล าดับที ่ กลยุทธ์ ตัวช้ีวดั พนัธกจิ แผนงานโครงการ 

๑๒ ๑๕. ส่งเสริมความร่วมมือจากทุก
ภาคส่วนในการสร้างชุมชนเป็น
หอ้งเรียนสุขภาพ น าพาชุมชนสู่การ
เป็นสังคมอุดมปัญญาทางสุขภาวะ
ท่ีย ัง่ยนื 

๑๗. ระดบัความส าเร็จของการ
พฒันาศูนยเ์รียนรู้สุขภาพ
ผูสู้งอายใุนชุมชน 

 บริการวชิาการดา้นสุขภาพแก่สังคม 
 

 สร้างและพฒันาหอ้งเรียนสุขภาพชุมชน
ตน้แบบสุขภาวะในการดูแลผูสู้งอายุ 
 

๑๓ ๑๖. พฒันาวทิยาลยัใหเ้ป็นศูนย์
ความเป็นเลิศดา้นการบริการ
วชิาการสุขภาพผูสู้งอายท่ีุเป็นคลงั
ความรู้ ท่ีพึ่งและแหล่งอา้งอิง
ทางดา้นการจดัการสุขภาพผูสู้งอายุ
ของประเทศ 

๑๘. ระดบัความส าเร็จของการ
พฒันาศูนยค์วามเป็นเลิศดา้นการ
บริการวชิาการผูสู้งอายุ 

 บริการวชิาการดา้นสุขภาพแก่สังคม 
 

 จดัตั้งศูนยค์วามเป็นเลิศบริการวชิาการดา้น
ผูสู้งอาย ุ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๒๓ 

 

ความเช่ือมโยงของกลยุทธ์ พนัธกจิ และแผนงานโครงการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๔ 
 

ล าดับ
ที่ 

กลยุทธ์ พนัธกจิ แผนงานโครงการ 

๑ ๑. สร้างและพฒันานกัศึกษาใหเ้ป็น
บณัฑิตท่ีสมบูรณ์ดว้ยวชิาการและเป็นนกั
นกัปฏิบติัการท่ีมีคุณภาพสูง เป็นท่ี
ยอมรับ และเช่ือมัน่จากทอ้งถ่ิน ชุมชน 
ผูใ้ชบ้ณัฑิต และทุกภาคส่วน 

ผลิตบณัฑิตใหมี้คุณภาพ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทางวชิาการ  

  ผลิตบณัฑิตใหมี้คุณภาพ  โครงการ IT ส่ือสร้างสรรค ์

  ผลิตบณัฑิตใหมี้คุณภาพ โครงการพฒันาระบบการให้บริการส่ิงสนบัสนุนการเรียนการ
สอนทางการพยาบาล 

  ผลิตบณัฑิตใหมี้คุณภาพ กิจกรรมเสริมสร้างความเขม้แขง็ในการปฏิบติัทกัษะการ
ปฏิบติังานท่ีจ าเป็นตามหลกัสูตรก าหนด 

  ผลิตบณัฑิตใหมี้คุณภาพ โครงการเตรียมความพร้อมของนกัศึกษาเพื่อการสอบขอ้สอบ
มาตรฐานและสอบข้ึนทะเบียนประกอบวชิาชีพ 

  ผลิตบณัฑิตใหมี้คุณภาพ โครงการหอ้งสมุดท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

  ผลิตบณัฑิตใหมี้คุณภาพ โครงการฝึกอบรมการใชง้านคอมพิวเตอร์แก่นกัศึกษาปี
การศึกษา ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๔ 

  ๒. สร้างและพฒันานกัศึกษาใหเ้รียนรู้
อยา่งมีความสุข มีอตัลกัษณ์ และจิต
วญิญาณทางการพยาบาลอยา่งมืออาชีพท่ี
เคารพในความเป็นมนุษยอ์ยา่งเท่าเทียม

    ผลิตบณัฑิตใหมี้คุณภาพ  โครงการบูรณาการกิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม
นกัศึกษาและจรรยาบรรณวชิาชีพกบัพนัธกิจวทิยาลยัฯ 
 
 
 



๓๒๔ 

 

ล าดับ
ที่ 

กลยุทธ์ พนัธกจิ แผนงานโครงการ 

  และมุ่งชุมชน ผลิตบณัฑิตใหมี้คุณภาพ โครงการพฒันาผูน้ านกัศึกษามือใหม่  (๓ ระยะ) 

  ผลิตบณัฑิตใหมี้คุณภาพ โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนกัศึกษา 

  ผลิตบณัฑิตใหมี้คุณภาพ โครงการกิจกรรมตน้กลา้อินถวา ปลอดยาเสพติด ไร้ควนับุหร่ี
และเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 

  ผลิตบณัฑิตใหมี้คุณภาพ โครงการบูรณาการการสร้างเสริมสุขภาพของ SNC Healthy 
Club 

  ผลิตบณัฑิตใหมี้คุณภาพ  โครงการอนุรักษช์วนชาว วศม. รักษโ์ลก 

    งานประจ ากลุ่มงานสวสัดิการนกัศึกษาและศิษยเ์ก่าสัมพนัธ์ 

ผลิตบณัฑิตใหมี้คุณภาพ ๑๗.๑ บริการดา้นสุขภาพ 

ผลิตบณัฑิตใหมี้คุณภาพ ๑๗.๒ บริการดา้นการใหค้  าปรึกษาและแนะแนวการใชชี้วติ 

ผลิตบณัฑิตใหมี้คุณภาพ ๑๗.๓ บริการดา้นหอพกั 

ผลิตบณัฑิตใหมี้คุณภาพ ๑๗.๔ บริการดา้นวนิยันกัศึกษา 

ผลิตบณัฑิตใหมี้คุณภาพ ๑๗.๕ บริการดา้นทุนการศึกษา 

ผลิตบณัฑิตใหมี้คุณภาพ ๑๗.๖ บริการดา้นศิษยเ์ก่าสัมพนัธ์ 

 

 

ผลิตบณัฑิตใหมี้คุณภาพ  โครงการบูรณาการการส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอายกุบัการเรียนการ
สอน การวจิยั และท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 

ผลิตบณัฑิตใหมี้คุณภาพ กิจกรรมพฒันาสมรรถนะนกัศึกษาทุกชั้นปี 

ผลิตบณัฑิตใหมี้คุณภาพ โครงการพฒันาคุณลกัษณะการเป็นพลเมืองดีของสังคม 



๓๒๕ 

 

ล าดับ
ที่ 

กลยุทธ์ พนัธกจิ แผนงานโครงการ 

  ๓. พฒันามาตรฐานการจดัการศึกษา
พยาบาลท่ีเนน้ชุมชนของวทิยาลยัใหเ้ป็น
ผูช้ี้น าศาสตร์ทางการพยาบาลท่ีเนน้
ชุมชนระดบัประเทศ 

ผลิตบณัฑิตใหมี้คุณภาพ โครงการประชาสัมพนัธ์การรับสมคัรและคดัเลือกบุคคลเขา้
ศึกษา ในวทิยาลยัสังกดักระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา 
๒๕๕๔ 

  ๔. บูรณาการทรัพยากรร่วมกบัภาคี
เครือข่ายทั้งในและต่างประเทศในการ
เพิ่มมูลค่าและประโยชน์จากการจดั
การศึกษาพยาบาลท่ีเนน้ชุมชน เพื่อ
สะทอ้นอตัลกัษณ์บณัฑิตของวทิยาลยัให้
เป็นท่ีประจกัษ ์

ผลิตบณัฑิตใหมี้คุณภาพ โครงการประสานแผนการจดัการเรียนการสอนภาคปฏิบติั 

  ๕. ปรับระบบการเรียนการสอนใหมี้
คุณภาพมาตรฐานในระดบัอุดมศึกษาชั้น
น าท่ีมีความโดดเด่นเป็นท่ียอมรับใน
ระดบัประเทศ 

ผลิตบณัฑิตใหมี้คุณภาพ โครงการสัมมนาการจดัการเรียนการสอนประจ าปีการศึกษา 

  ผลิตบณัฑิตใหมี้คุณภาพ โครงการพฒันาระบบและกลไกการวดัและประเมินผล 

  ผลิตบณัฑิตใหมี้คุณภาพ โครงการพฒันาระบบฐานขอ้มูลทะเบียนและประมวลตาม
โปรแกรมของสถาบนัพระบรมราชชนก 

  ๖. พฒันาระบบงานภายในทุกดา้นใหมี้
ประสิทธิภาพสูง คล่องตวั สู่อุดมศึกษาใน
ระดบัชั้นน าดว้ยเกณฑ์รางวลัคุณภาพ

ผลิตบณัฑิตใหมี้คุณภาพ โครงการก ากบัติดตามแผนงานโครงการปีงบประมาณ ๒๕๕๔ 
แบบบูรณาการดว้ยโปรแกรม e-plan 



๓๒๖ 

 

ล าดับ
ที่ 

กลยุทธ์ พนัธกจิ แผนงานโครงการ 

  แห่งชาติ ผลิตบณัฑิตใหมี้คุณภาพ โครงการประชุมเชิงปฏิบติัการการจดัท าแผนกลยทุธ์และ
แผนปฏิบติังานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 

  ผลิตบณัฑิตใหมี้คุณภาพ โครงการพฒันาประสิทธิผลการด าเนินงานประกนัคุณภาพ
การศึกษา 

  ผลิตบณัฑิตใหมี้คุณภาพ โครงการพฒันาแนวปฏิบติัท่ีดีดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา 

  ผลิตบณัฑิตใหมี้คุณภาพ โครงการบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร 

    ผลิตบณัฑิตใหมี้คุณภาพ โครงการซอ้มป้องกนัอคัคีภยั 
  ผลิตบณัฑิตใหมี้คุณภาพ โครงการพฒันาระบบและกลไกการบริหารงานสารบรรณให้

ถูกตอ้งตามระเบียบงานสารบรรณ 

  ผลิตบณัฑิตใหมี้คุณภาพ กิจกรรมการจดัซ้ือจดัจา้งประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๔ 

  ผลิตบณัฑิตใหมี้คุณภาพ โครงการปรับปรุงอาคารสถานท่ี 

  ผลิตบณัฑิตใหมี้คุณภาพ กิจกรรมการประชาสัมพนัธ์ภายในและภายนอกวทิยาลยั 

  ผลิตบณัฑิตใหมี้คุณภาพ กิจกรรมการวเิคราะห์ และติดตามก ากบั การใชจ่้ายงบประมาณ  

  ๗. พฒันาวทิยาลยัใหเ้ป็นองคก์รให้มี
ความเขม้แขง็ทางวฒันธรรมและค่านิยม
ร่วม น าไปสู่การพึ่งตนเองไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

  โครงการสืบสานศิลปวฒันธรรม ท านุบ ารุงและสร้างทศันคติท่ีดี
ต่อวชิาชีพพยาบาล 

  ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน    ๑.๑ ปฐมนิเทศนกัศึกษาเพื่อกา้วสู่วชิาชีพพยาบาล 



๓๒๗ 

 

ล าดับ
ที่ 

กลยุทธ์ พนัธกจิ แผนงานโครงการ 

  
  
  

  

ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน    ๑.๒ ปัจฉิมนิเทศ อ าลาสถาบนั และเตรียมความพร้อมในการ
เขา้รับพระราชทานปริญญาบตัร 

ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน    ๑.๓ มอบหมวก แถบหมวก เขม็ชั้นปี และสืบสานประเพณี
วชิาชีพพยาบาล 

ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน โครงการสืบสานวฒันธรรมไทยศรีมหาสารคามบูชาสาระสินธ์ 
สืบสานประเพณีถ่ิน เอป้ระทีปกระทงงาม 

ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน โครงการราตรีอ าลาอินถวาช่อท่ี ๒๕ และแลกเปล่ียนเรียนรู้
วฒันธรรม ๒ ภาค 

ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน โครงการวนักตญัญู ครอบครัวอบอุ่น 

ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน โครงการสดุดีพระคุณครู 
 
 

ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน โครงการสันทนาการนอ้งพี่ วศม. ดว้ยการสืบสาน
ศิลปวฒันธรรมดนตรีพื้นบา้นและดนตรีสากล 

ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน โครงการสืบสานศิลปวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
วนัส าคญัทางสถาบนัชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์และ
วฒันธรรมองคก์ร  



๓๒๘ 

 

ล าดับ
ที่ 

กลยุทธ์ พนัธกจิ แผนงานโครงการ 

 

 

ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน โครงการส่งเสริมการปฏิบติัตามจรรยาบรรณของคณาจารยแ์ละ
จรรยาบรรณของบุคลากรสายสนบัสนุน 

ผลิตบณัฑิตใหมี้คุณภาพ โครงการกายดี ชีวมีีสุข 

  ๙. เสริมสร้างขีดความสามารถของ
อาจารยใ์หมี้ความเช่ียวชาญในการสร้าง
องคค์วามรู้และนวตักรรมท่ีโดดเด่นท่ี
ตอบสนองความตอ้งการและแกปั้ญหา
ดา้นสุขภาพของชุมชนและประเทศ 

ผลิตบณัฑิตใหมี้คุณภาพ กิจกรรมการพฒันาบุคลากรตามแผน 

  ๑๑. เพิ่มปริมาณและคุณภาพของก าลงัคน
ทางดา้นสุขภาพของชุมชนดว้ยระบบ
การบูรณาการและการด าเนินการเชิงรุก 

บริการวชิาการดา้นสุขภาพแก่สังคม โครงการอบรมผูบ้ริหารการสาธารณสุขระดบัตน้ (ผบต.) รุ่นท่ี 
๒๑ 

  บริการวชิาการดา้นสุขภาพแก่สังคม โครงการอบรมผูอ้  านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดบั
ต าบล (รพ.สต.) รุ่นท่ี ๒ 

  บริการวชิาการดา้นสุขภาพแก่สังคม โครงการประชุมวชิาการประจ าปี : เสริมสร้างความรักสามคัคีสู่
การพฒันาสถาบนั 

  บริการวชิาการดา้นสุขภาพแก่สังคม โครงการ อบรมฟ้ืนฟูวชิาการและพฒันาสมรรถนะพยาบาล   
เวชปฏิบติั 

  บริการวชิาการดา้นสุขภาพแก่สังคม โครงการพฒันาศกัยภาพดา้นการสอนส าหรับพยาบาลพี่เล้ียง 



๓๒๙ 

 

ล าดับ
ที่ 

กลยุทธ์ พนัธกจิ แผนงานโครงการ 

  บริการวชิาการดา้นสุขภาพแก่สังคม  โครงการอบรมหลกัสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบคิั
ทัว่ไป (การรักษาโรคเบ้ืองตน้) รุ่นท่ี ๑๖  

  บริการวชิาการดา้นสุขภาพแก่สังคม โครงการพฒันาหลกัสูตร International Shot Course Programe : 
Midwifery 

  บริการวชิาการดา้นสุขภาพแก่สังคม กิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือดา้นบริการวชิาการกบั
การเรียนการสอน แก่สถาบนัการศึกษาต่างประเทศ  

  บริการวชิาการดา้นสุขภาพแก่สังคม กิจกรรมการบริการวชิาการเชิงรุก 

  ๑๒. ปรับระบบบริการวชิาการของ
วทิยาลยัท่ีเนน้การบริการอยา่งทัว่ถึงและ
เขา้ถึงความตอ้งการของชุมชน 

บริการวชิาการดา้นสุขภาพแก่สังคม  โครงการบูรณาการการส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอายกุบัการเรียนการ
สอน การวจิยั และท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 

  ๑๔. สร้างองคค์วามรู้ใหม่ นวตักรรมดา้น
สุขภาพท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ชุมชน และจดัการใหไ้ดรั้บการยอมรับใน
ระดบัชาติ นานาชาติ และเป็นประโยชน์
ต่อการพฒันาระบบบริการสาธารณสุขแก่
ชุมชนและประเทศ 

วจิยัและพฒันาองคค์วามรู้ดา้นการศึกษาและ
สุขภาพ 

โครงการพฒันาะบบและกลไกการผลิตผลงานวชิาการและงาน
สร้างสรรค ์

  วจิยัและพฒันาองคค์วามรู้ดา้นการศึกษาและ
สุขภาพ 

โครงการพฒันาการเขียนชุดโครงการวจิยั การสังเคราะห์ความรู้ 
และการสร้างคลงัความรู้งานวจิยั 



๓๓๐ 

 

ล าดับ
ที่ 

กลยุทธ์ พนัธกจิ แผนงานโครงการ 

  วจิยัและพฒันาองคค์วามรู้ดา้นการศึกษาและ
สุขภาพ 

โครงการบริหารจดัการความรู้ขององคก์รและการสังเคราะห์
ความรู้ 

  วจิยัและพฒันาองคค์วามรู้ดา้นการศึกษาและ
สุขภาพ 

โครงการสนบัสนุนการตีพิมพ ์เผยแพร่ผลงานวิจยัและผลงาน
วชิาการ 

  ๑๖. พฒันาวทิยาลยัใหเ้ป็นศูนยค์วามเป็น
เลิศดา้นการบริการวชิาการสุขภาพ
ผูสู้งอายท่ีุเป็นคลงัความรู้ ท่ีพึ่งและแหล่ง
อา้งอิงทางดา้นการจดัการสุขภาพผูสู้งอายุ
ของประเทศ 

บริการวชิาการดา้นสุขภาพแก่สังคม โครงการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพผูสู้งอาย ุจงัหวดั
มหาสารคาม 

โครงการ “บวร” ส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพผูสู้งอายดุา้นการ
ดูแลสุขภาพ : ชุมชนตน้แบบ อ าเภอแกด า 

 


