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ตารางท่ี 1 สรุปแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ของสถาบันพระบรมราชชนก  

หน่วยงาน  กองส่งเสริมวิชาการและคุณภาพการศึกษา 

ลำดับ 
รหัส

โครงการ 
ชื่อโครงการ 

จำนวนเงิน ประเภทงบประมาณ 

โอน ทำเอง รวมเงิน 
รายจ่าย

อื่น 
เงินอุดหนุน / หมวด 

300 

1  สค.1   งบบริหารกอง         37,000         37,000     งบดำเนินงาน/64  

2  สค.2  พัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน ของสถาบันพระ
บรมราชชนก 

  500,000      500,000    งบเงินอุดหนุน /63 
(8-9 ตค.63) 

3  สค.3  พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก 300,000 1,058,800    1,358,800    งบเงินอุดหนุน /63  
(29 ตค.63) 

4  สค.4  จัดทำระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศด้านการจัดการศึกษาของสถาบัน
พระบรมราชชนก 

  525,500      525,500    งบเงินอุดหนุน /63  

5  สค.5  การพัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาการศึกษาท่ัวไปที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาชาติ 

  827,800      827,800    งบเงินอุดหนุน /63  

6  สค.6  พัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2563   1,100,000    1,100,000    งบเงินอุดหนุน /63  

7  นว.1  พัฒนาวารสารการพยาบาลและการศึกษา   112,000      112,000    งบเงินอุดหนุน /63  

    รวมเงินทั้งสิ้น 300,000   4,161,100    4,461,100      
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กองส่งเสริมวิชาการและคุณ
ภาพการศึกษา 
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รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
หน่วยงาน  กองสง่เสริมวชิาการและคุณภาพการศึกษา 

ประเภทของงาน      งานประจำ     งานตามกลยุทธ์ 

1. รหัสโครงการ   สค. 1 

2. ชื่อโครงการ     งบบริหารกอง 

3.พันธกิจที่สอดคล้องกับโครงการ (สามารถระบุได้หลายตัวเลือก) 
1.   ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐ เพ่ือให้มีความรู้   
    ความสามารถทางวิชาการและทักษะในวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสำนึกต่อสังคม 

  และเพ่ือให้มีศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
2.  จัดการศึกษา วิจัย ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย เพ่ือสร้างหรือพัฒนาองค์ความรู้ และนำความรู้นั้น    

   ไปใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 
3.  พัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพให้มีมาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการให้เป็นที่ 

  ยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ 
4.  ส่งเสริมให้เกิดโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตามความต้องการของชุมชน 
5.  ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยเน้นความร่วมมือกับชุมชน 
6.  ให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข 
7.  ส่งเสริมและทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

4.แผนงานที่สอดคล้องกับโครงการ 
1. แผนงานผลิต 
2. แผนงานวิจัย 
3. แผนงานบริการวิชาการ 
4. แผนงานทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
5. แผนงานบริหารจัดการ 

5. สอดคล้องกับตามแผนยุทธศาสตร์ สบช. ปี  2563 – 2567 
   กลยุทธ์ที่ 12 พัฒนาการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพภายใต้ค่านิยมร่วม  และอัตลักษณ์ของ
สถาบัน    

6. วัตถุประสงค์ของโครงการ    
6.1 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ของกองส่งเสริมวิชาการและคุณภาพ

การศึกษา เข้าร่วมประชุม ศึกษาหาความรู้ และทักษะที่ส่งเสริมปฏิบัติงานในภาระงานที่รับผิดชอบอย่าง
มีประสิทธิภาพตามสมรรถนะหลัก        

6.2 เป็นค่าใช้จ่ายจัดประชุมเพ่ือวางแผน และติดตามผลการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด  

6.3 เป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
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7. กลุ่มเป้าหมาย  จำนวน 8 คน 
    ข้าราชการ พนักงานราชการ และจ้างเหมาของกองส่งเสริมวิชาการและคุณภาพการศึกษา จำนวน 8 คน 

8. งบประมาณ     37,000 บาท          

9. ระยะเวลาดำเนินงาน  ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

10. วิธีดำเนินการ  

กิจกรรมหลกั 
เป้าหมายกิจกรรม 
(ระบุจำนวนและ

หน่วยนับ) 

เวลาที่ดำเนินการ
(ระบุเดือน ปี) 

งบประมาณที่ใช้ (บาท) 

ทำเอง โอน 

1. จัดประชุมวางแผน เพื่อติดตามผลการดำเนนิงาน 
รายโครงการ  จำนวน 12 ครั้ง ๆ ละ 1,520 บาท  
   1.1 ค่าอาหารกลางวัน 8 คน x 120 บาท x 1 มื้อ  
x 12 คร้ัง = 11,520 บาท 
   1.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 8 คน x 35 บาท  
x 2 มื้อ x 12 คร้ัง = 6,720 บาท 

- บุคลากรกอง
ส่งเสริมวิชาการ 
และคุณภาพ
การศึกษา (จำนวน 
8 คน) 

ต.ค 63 – ก.ย. 
64 

18,240  

2. ค่าใช้จ่าย 
   2.1 เดินทางไปราชการ ประชุม/อบรม ของผู้อำนวยการกอง 
ข้าราชการ พนักงานราชการ จ้างเหมาบริการ 
        - ผอ.กอง = 10,000 บาท ต่อปี 
        - ขรก. 1 คน + พนง.ราชการ 2 คน  
(+จ้างเหมาบริการ 4 คน) = 9,000 บาท 
    2.2  โครงการเร่งด่วนตามนโยบายของผูบ้ริหาร 
    2.3 ค่าผา่นทางพิเศษ  

- บุคลากรกอง
ส่งเสริมวิชาการ 
และคุณภาพ
การศึกษา  

ต.ค 63 – ก.ย. 
64 

18,760  

รวมจำนวนเงิน   37,000  

11. ผลผลิตของโครงการ  
11.1 มีการบริหารงานเป็นไปตามแผนที่กำหนด 
11.2 มีการจัดประชุมติดตามและกำกับการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ  

12. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 
12.1 ร้อยละ 90 ของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเทียบกับแผน 
12.2 ร้อยละ 100 ของการจัดประชุมติดตามและกำกับการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ  

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกองส่งเสริมวาการและคุณภาพการศึกษา สามารถดำเนินการตามกิจกรรม/
โครงการ และสนับสนุนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 
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14. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ชื่อ-สกุล   นางอัจฉรา  จั่นเพ็ชร์       เบอร์ติดต่อ 0 2590 1824   
E-mail address : achara57@gmail.com 
ชื่อ-สกุล   นางสาวพิชญ์สิณี  คำชมภู       เบอร์ติดต่อ 02 590 1824     

      E-mail address : pichsinee@pi.ac.th 

ชื่อ-สกุล   นางสาวเฉลิม  โพธิ    เบอร์ติดต่อ 0 2590 1824   
E-mail address : pmm.sime16@gmail.com 
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รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
หน่วยงาน  กองสง่เสริมวชิาการและคุณภาพการศึกษา 

ประเภทของงาน      งานประจำ     งานตามกลยุทธ์ 

1. รหัสโครงการ สค. 2 

2. ชื่อโครงการ   พัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน ของสถาบันพระบรมราชชนก 

3. พันธกิจที่สอดคล้องกับโครงการ (สามารถระบุได้หลายตัวเลือก) 

1. ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐ เพ่ือให้มีความรู้  

    ความสามารถทางวิชาการและทักษะในวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสำนึกต่อสังคม 

       และเพ่ือให้มีศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

2. จัดการศึกษา วิจัย ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย เพ่ือสร้างหรือพัฒนาองค์ความรู้ และนำความรู้นั้น    

  ไปใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 

3. พัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพให้มีมาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการให้เป็นที่ 

  ยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ 

4. ส่งเสริมให้เกิดโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตามความต้องการของชุมชน 

5. ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยเน้นความร่วมมือกับชุมชน 

6. ให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข 

7. ส่งเสริมและทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

4. แผนงานที่สอดคล้องกับโครงการ 

1. แผนงานผลิต 

2. แผนงานวิจัย 

3. แผนงานบริการวิชาการ 

4. แผนงานทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

5. แผนงานบริหารจัดการ 

5. สอดคล้องกับตามแผนยุทธศาสตร์ สบช. ปี  2563 – 2567 

    กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของระบบสุขภาพของประเทศและได้มาตรฐาน

อาเซียน 

   ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่   1.1 จำนวนหลักสูตรการศึกษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานตามระบบ AUN-QA 
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6. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
  6.1 พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ของบุคลากรในด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เกณฑ์มาตรฐานและตัวบ่งชี้

การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน ของสถาบันพระบรมราชชนก 
  6.2 พัฒนาทักษะบุคลากรในการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวบ่งชี้การ

ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน ของสถาบันพระบรมราชชนก เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน และภายนอก  

7. กลุ่มเป้าหมาย   
  ผู้บริหาร และบุคลากรของสถาบันพระบรมราชชนก  

8. งบประมาณ  500,000 บาท 

9. ระยะเวลาดำเนินงาน  ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

10. วิธีดำเนินการ  

กิจกรรมหลกั 
เป้าหมายกิจกรรม 
(ระบุจำนวนและ

หน่วยนับ) 

เวลาที่
ดำเนินการ 

(ระบุเดือน ปี) 

งบประมาณที่ใช้ (บาท) 

ทำเอง โอน 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการรับการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2562 
ณ สถาบันพระบรมราชชนก จำนวน 1 ครั้ง 2 วัน  
- ค่าท่ีพัก จำนวน 5 คน x 750 บาท x 2 คืน 
 เป็นเงิน 7,500 บาท 
- ค่าพาหนะ จำนวน 5 คน x 800 บาท เป็นเงิน 4,000 บาท 
- ค่าโดยสารเครื่องบิน จำนวน 3 คน x 4,800 บาท  
เป็นเงิน 14,400 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 60 คน x 35 บาท  
x 2 มื้อ x 2 วัน เป็นเงิน 8,400 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 60 คน x 150 บาท x 2 มื้อ 
เป็นเงิน 18,000 บาท 
- ค่าอาหารเย็น จำนวน 40 คน x 150 บาท x 1 มื้อ  
เป็นเงิน 6,000 บาท 
- ค่าสมนาคุณวิทยากรบุคลากรภายนอก จำนวน 2 คน x 14 ชม. 
30 นาที x 1,200 บาท เป็นเงิน 34,200 บาท  
- ค่าสมนาคุณวิทยากรบุคลากรของรัฐ จำนวน 3 คน x 14 ชม.  
x 600 บาท เป็นเงิน 25,200 บาท 
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นเงิน 2,300 บาท  
รวมเงิน 120,000 บาท 

60 คน 2 วัน 8 – 9  
ต.ค. 63 

120,000  
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กิจกรรมหลกั 
เป้าหมายกิจกรรม 
(ระบุจำนวนและ

หน่วยนับ) 

เวลาที่
ดำเนินการ 

(ระบุเดือน ปี) 

งบประมาณที่ใช้ (บาท) 

ทำเอง โอน 

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดทำรายงานการ
ประเมินตนเอง ระดับสถาบัน ของสถาบันพระบรมราชชนก 
ประจำปีการศึกษา 2563 ณ สถาบันพระบรมราชชนก 
จำนวน 2 ครั้ง 3 วัน  
- ค่าท่ีพัก จำนวน 5 คน x 750 บาท x 3 คืน 
เป็นเงิน 11,250 บาท 
- ค่าพาหนะ จำนวน 5 คน x 800 บาท เป็นเงิน 4,000 บาท 
- ค่าโดยสารเครื่องบิน จำนวน 2 คน x 4,000 บาท  
เป็นเงิน 8,000 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 60 คน x 35 บาท  
x 2 มื้อ x 3 วัน เป็นเงิน 12,600 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 60 คน x 150 บาท x 3 มื้อ 
เป็นเงิน 27,000 บาท 
- ค่าสมนาคุณวิทยากรบุคลากรภายนอก จำนวน 2 คน  
x 16 ชม. x 1,200 บาท เป็นเงิน 38,400 บาท 
- ค่าสมนาคุณวิทยากรบุคลากรของรัฐ จำนวน 3 คน  
x 15 ชม. x 600 บาท เป็นเงิน 27,000 บาท 
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นเงิน 1,750 บาท 
รวมเงิน 130,000 บาทต่อครั้ง  X 2 ครั้ง  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  260,000 บาท  

ครั้งที่ 1 
60 คน 3 วัน 

 
 

ครั้งที่ 2 
60 คน 3 วัน 

มิ.ย. 64 
 
 
 

ก.ค. 64 

ครั้งที่ 1 
130,000 

 
 

ครั้งที่ 2 
130,000 

 

3. ประชุมเชิงปฏิบัติการรับการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2563 
ณ สถาบันพระบรมราชชนก จำนวน 1 ครั้ง 2 วัน  
- ค่าท่ีพัก จำนวน 5 คน x 750 บาท x 2 คืน 
 เป็นเงิน 7,500 บาท 
- ค่าพาหนะ จำนวน 5 คน x 800 บาท เป็นเงิน 4,000 บาท 
- ค่าโดยสารเครื่องบิน จำนวน 3 คน x 4,800 บาท  
เป็นเงิน 14,400 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 60 คน x 35 บาท  
x 2 มื้อ x 2 วัน เป็นเงิน 8,400 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 60 คน x 150 บาท x 2 มื้อ 
เป็นเงิน 18,000 บาท 
- ค่าอาหารเย็น จำนวน 40 คน x 150 บาท x 1 มื้อ  

60 คน 2 วัน ส.ค. 64 120,000  
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กิจกรรมหลกั 
เป้าหมายกิจกรรม 
(ระบุจำนวนและ

หน่วยนับ) 

เวลาที่
ดำเนินการ 

(ระบุเดือน ปี) 

งบประมาณที่ใช้ (บาท) 

ทำเอง โอน 

เป็นเงิน 6,000 บาท 
- ค่าสมนาคุณวิทยากรบุคลากรภายนอก จำนวน 2 คน x 14 ชม. 
30 นาที x 1,200 บาท เป็นเงิน 34,200 บาท  
- ค่าสมนาคุณวิทยากรบุคลากรของรัฐ จำนวน 3 คน  
x 14 ชม. x 600 บาท เป็นเงิน 25,200 บาท 
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นเงิน 2,300 บาท  
รวมเงิน 120,000 บาท  

รวมจำนวนเงิน   500,000  

11. ผลผลิตของโครงการ  
 11.1 ผู้บริหาร และบุคลากรของสถาบันพระบรมราชชนก มีความรู้ ความเข้าใจ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

รวมถึงการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน ของสถาบัน
พระบรมราชชนก 

 11.2 บุคลากรของสถาบันพระบรมราชชนก สามารถดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวบ่งชี้การประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน ของสถาบันพระบรมราชชนก เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
และภายนอก 

12. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 
 สถาบันพระบรมราชชนกมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

(มากกว่า 3.51 ขึ้นไป) 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 13.1 สถาบันพระบรมราชชนกมีการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา 

ระดับสถาบัน และสามารถจัดการศึกษาให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
 13.2 สถาบันพระบรมราชชนกสามารถพัฒนาการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน เพ่ือ

รองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายใน และภายนอก 

14. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ชื่อ-สกุล   นางอัจฉรา จั่นเพ็ชร์       เบอร์ติดต่อ 08 9655 1783     
E-mail address : Rcpuy55@gmial.com 

  ชื่อ-สกุล   นางรัชนีพร  ไชยมิ่ง   เบอร์ติดต่อ 08 9963 7747 
  E-mail address : rcpuy55@gmail.com 
  ชื่อ-สกุล   นางสาวดวงเดือน  ขุนชุ่ม   เบอร์ติดต่อ 0 2590 1828   
  E-mail address : pupo.pu@hotmail.com 

  

mailto:rcpuy55@gmail.com
mailto:pupo.pu@hotmail.com
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รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
หน่วยงาน  กองสง่เสริมวชิาการและคุณภาพการศึกษา 

ประเภทของงาน      งานประจำ     งานตามกลยุทธ์ 

1. รหัสโครงการ  สค. 3 

2. ชื่อโครงการ  พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก 

3. พันธกิจที่สอดคล้องกับโครงการ (สามารถระบุได้หลายตัวเลือก) 
1. ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐ เพ่ือให้มีความรู้  

 ความสามารถทางวิชาการและทักษะในวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสำนึกต่อสังคม 
 และเพ่ือให้มีศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

2. จัดการศึกษา วิจัย ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย เพ่ือสร้างหรือพัฒนาองค์ความรู้ และนำความรู้นั้น    
   ไปใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 
3. พัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพให้มีมาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการให้เป็นที่ 

  ยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ 
4.  ส่งเสริมให้เกิดโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตามความต้องการของชุมชน 
5.  ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยเน้นความร่วมมือกับชุมชน 
6.  ให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข 
7.  ส่งเสริมและทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

4. แผนงานที่สอดคล้องกับโครงการ 
1. แผนงานผลิต 
2. แผนงานวิจัย 
3. แผนงานบริการวิชาการ 
4. แผนงานทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
5. แผนงานบริหารจัดการ 

5. สอดคล้องกับตามแผนยุทธศาสตร์ สบช. ปี  2563 – 2567 
    กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของระบบสุขภาพของประเทศและได้มาตรฐาน
อาเซียน 
    ตัวชีว้ัดกลยุทธ์ที่   1.1 จำนวนหลักสูตรการศึกษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานตามระบบ AUN-QA 

6. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
6.1 พัฒนาระบบกลไก เกณฑ์มาตรฐานและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร คณะ   

และสถาบัน ของสถาบันพระบรมราชชนก เพ่ือให้มีการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีคุณภาพ  
ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง  
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6.2 พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และทักษะของบุคลากรสถาบันพระบรมราชชนก ในการดำเนินงาน         ตาม
ระบบกลไก รวมถึงเกณฑ์มาตรฐานและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ในทุกระดับ 

7. กลุ่มเป้าหมาย   
  ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรของวิทยาลัย คณะ และสถาบันพระบรมราชชนก 

8. งบประมาณ  1,358,800 บาท ทำเอง 1,058,800 บาท โอน 300,000 บาท 

9. ระยะเวลาดำเนินงาน  ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

10. วิธีดำเนินการ  

กิจกรรมหลกั 
เป้าหมายกิจกรรม 
(ระบุจำนวนและ

หน่วยนับ) 

เวลาที่
ดำเนินการ 

(ระบุเดือน ปี) 

งบประมาณที่ใช้ (บาท) 

ทำเอง โอน 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานประกันคุณภาพ 
สถาบันพระบรมราชชนก ในการวางแผนการพัฒนา
คุณภาพ และกำกับติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ณ สถาบันพระบรมราชชนก  
จำนวน 3 วัน 2 ครั้ง 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง จำนวน 18 คน x 80 บาท x 3 วัน  
เป็นเงิน 4,320 บาท 
- ค่าท่ีพัก จำนวน 16 คน x 750 บาท x 3 คืน 
เป็นเงิน 36,000 บาท 
- ค่าพาหนะ จำนวน 18 คน x 600 บาท  
เป็นเงิน 10,800 บาท 
- ค่าโดยสารเครื่องบิน จำนวน 6 คน x 4,000 บาท  
เป็นเงิน 24,000 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 40 คน x 35 บาท  
x 2 มื้อ x 3 วัน เป็นเงิน 8,400 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 40 คน x 150 บาท x 3 มื้อ  
เป็นเงิน 18,000 บาท 
- ค่าสมนาคุณวิทยากรบุคลากรภายนอก จำนวน 2 คน  
x 12 ชม. x 1,200 บาท  เป็นเงิน 28,800 บาท 
- ค่าสมนาคุณวิทยากรบุคลากรของรัฐ จำนวน 3 คน  
x 12 ชม. x 600 บาท เป็นเงิน 21,600 บาท 
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นเงิน 1,220 บาท 
รวมเงิน 153,140 บาท X 2 ครั้ง  
รวมเป็นเงิน 306,280 บาท 

ครั้งที่ 1 
40 คน 3 วัน 

 
ครั้งที่ 2 

40 คน 3 วัน 

2-4 ธ.ค.63 
 
 

ก.พ.-มี.ค.64 

ครั้งที่ 1 
153,140 

  
ครั้งที่ 2 
153,140  
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กิจกรรมหลกั 
เป้าหมายกิจกรรม 
(ระบุจำนวนและ

หน่วยนับ) 

เวลาที่
ดำเนินการ 

(ระบุเดือน ปี) 

งบประมาณที่ใช้ (บาท) 

ทำเอง โอน 

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานและตัว
บ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร คณะ 
และสถาบัน เพ่ือเตรียมการพัฒนามุ่งสู่ ระดับนานาชาติ 
ณ นอกสถานที่ราชการ จำนวน 3 วัน 3 ครั้ง 
- ค่าท่ีพัก จำนวน 14 คน x 800 บาท x 3 คืน 
เป็นเงิน 33,600 บาท 
- ค่าพาหนะ จำนวน 14 คน x 500 บาท  
เป็นเงิน 7,000 บาท 
- ค่าโดยสารเครื่องบิน จำนวน 1 คน x 6,000 บาท  
เป็นเงิน 6,000 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 60 คน x 50 บาท x 2 มื้อ  
x 3 วัน เป็นเงิน 18,000 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 60 คน x 400 บาท x 3 มื้อ 
เป็นเงิน 72,000 บาท 
- ค่าอาหารเย็น จำนวน 40 คน x 200 บาท x 2 มื้อ  
เป็นเงิน 16,000 บาท 
- ค่าสมนาคุณวิทยากรบุคลากรภายนอก จำนวน 2 คน  
x 18 ชม. x 1,200 บาท เป็นเงิน 43,200 บาท 
- ค่าสมนาคุณวิทยากรบุคลากรของรัฐ จำนวน 3 คน  
x 18 ชม. x 600 บาท เป็นเงิน 32,400 บาท 
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นเงิน 1,800 บาท 
รวมเงิน 230,000  บาทต่อครั้ง X 3 ครั้ง  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  690,000 บาท 

ครั้งที่ 1 
60 คน 3 วัน 

 
ครั้งที่ 2 

60 คน 3 วัน 
 

ครั้งที่ 3 
60 คน 3 วัน 

ม.ค.64 
 
 

ม.ค.-มี.ค 64 
 
 

พ.ค.-ก.ค 64 
 
 
 
 
 
 
 

ครั้งที่ 1 
230,000 

  
ครั้งที่ 2 
230,000 

 
ครั้งที่ 3 
230,000 

 

3. ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการประกันคุณภาพ
ระดับหลักสูตรตามระบบ AUN QA จำนวน 1 วัน 2 ครั้ง  
- ค่าเบี้ยเลี้ยง จำนวน 3 คน x 80 บาท x 1 วัน 
เป็นเงิน 240 บาท 
- ค่าท่ีพัก จำนวน 4 คน x 800 บาท x 2 คืน 
เป็นเงิน 6,400 บาท 
- ค่าพาหนะ จำนวน 4 คน x 800 บาท  
เป็นเงิน 3,200 บาท 
 

ครั้งที่ 1 
18 คน 1 วัน 

 
ครั้งที่ 2 

18 คน 1 วัน 
 

29 ต.ค.63 
 
 

ก.พ.64 
 
 

ครั้งที่ 1 
31,260 

  
ครั้งที่ 2 
31,260  
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กิจกรรมหลกั 
เป้าหมายกิจกรรม 
(ระบุจำนวนและ

หน่วยนับ) 

เวลาที่
ดำเนินการ 

(ระบุเดือน ปี) 

งบประมาณที่ใช้ (บาท) 

ทำเอง โอน 

- ค่าโดยสารเครื่องบิน จำนวน 3 คน x 6,000 บาท  
เป็นเงิน 18,000 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 18 คน x 35 บาท x 2 มื้อ  
x 1 วัน เป็นเงิน 1,260 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 18 คน x 120 บาท x 1 มื้อ  
x 1 วัน  เป็นเงิน 2,160 บาท 
รวมเงิน 31,260 บาทต่อครั้ง X 2 ครั้ง  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  62,520 บาท  
4. โอนเงินให้วิทยาลัยดำเนินการรองรับการใช้เกณฑ์
มาตรฐาน AUN QA 
   4.1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ  
จำนวน 100,000 บาท 
   4.2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่  
จำนวน 200,000 บาท 

 ม.ค.64  300,000 

รวมจำนวนเงิน   1,058,800  300,000 

11. ผลผลิตของโครงการ  
 11.1 สถาบันพระบรมราชชนก มีระบบกลไก เกณฑ์มาตรฐานและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา 

เพ่ือให้การจัดการศึกษามีคุณภาพมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับอย่างต่อเนื่อง  
 11.2 ผู ้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรของสถาบันพระบรมราชชนก มีความรู ้ ความเข้าใจ และสามารถ

ดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ตามระบบกลไก เกณฑ์มาตรฐานและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ
การศึกษา ของแต่ละระดับ   

12. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 
ร้อยละ 80 ของผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และ

ทักษะในการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ตามระบบกลไก เกณฑ์มาตรฐาน และตัวบ่งชี้การประกัน
คุณภาพการศึกษา ของสถาบันพระบรมราชชนก ในแต่ละระดับ 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
13.1 สถาบันพระบรมราชชนกมีการดำเนินงานตามระบบกลไก และเกณฑ์มาตรฐาน ตัวบ่งชี้การประกัน

คุณภาพการศึกษา ส่งผลต่อการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานต่างๆ  
ที่เก่ียวข้อง และสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

13.2 สถาบันพระบรมราชชนกสามารถจัดทำแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ให้บรรลุตามเป้าประสงค์ของสถาบันพระบรมราชชนก 
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14. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ชื่อ-สกุล   นางอัจฉรา จั่นเพ็ชร์       เบอร์ติดต่อ 08 9655 1783     
E-mail address : Rcpuy55@gmial.com 
ชื่อ-สกุล   นางรัชนีพร  ไชยมิ่ง   เบอร์ติดต่อ 08 9963 7747 
E-mail address : rcpuy55@gmail.com 

  ชื่อ-สกุล   นางสาวดวงเดือน  ขุนชุ่ม   เบอร์ติดต่อ 0 2590 1828   
E-mail address : pupo.pu@hotmail.com 

mailto:pupo.pu@hotmail.com
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รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
หน่วยงาน  กองสง่เสริมวชิาการและคุณภาพการศึกษา 

ประเภทของงาน      งานประจำ     งานตามกลยุทธ์ 

1. รหัสโครงการ สค. 4 

2. ชื่อโครงการ  จัดทำระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศด้านการจัดการศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก 

3. พันธกิจที่สอดคล้องกับโครงการ (สามารถระบุได้หลายตัวเลือก) 
1. ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐ เพ่ือให้มีความรู้  

 ความสามารถทางวิชาการและทักษะในวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสำนึกต่อสังคม 
 และเพ่ือให้มีศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

2. จัดการศึกษา วิจัย ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย เพ่ือสร้างหรือพัฒนาองค์ความรู้ และนำความรู้นั้น    
   ไปใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 
3. พัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพให้มีมาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการให้เป็นที่ 

  ยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ 
4.  ส่งเสริมให้เกิดโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตามความต้องการของชุมชน 
5.  ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยเน้นความร่วมมือกับชุมชน 
6.  ให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข 
7.  ส่งเสริมและทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

4. แผนงานที่สอดคล้องกับโครงการ 
1. แผนงานผลิต 
2. แผนงานวิจัย 
3. แผนงานบริการวิชาการ 
4. แผนงานทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
5. แผนงานบริหารจัดการ 

5. สอดคล้องกับตามแผนยุทธศาสตร์ สบช. ปี  2563 – 2567 
    กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของระบบสุขภาพของประเทศและได้มาตรฐาน
อาเซียน 
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่  1.2 จำนวนหลักสูตรการศึกษาใหม่ที่ตอบสนองความต้องการระบบสุขภาพของประเทศ 

6. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 6.1 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับบุคลากรของสถาบันพระบรมราชชนก เกี่ยวกับการจัดทำ
ระเบียบ ข้อบังคับ และขั้นตอนการด้านการจัดการศึกษา  
 6.2 เพ่ือสร้างทักษะการจัดทำระเบียบ ข้อบังคับของการดำเนินการบริหารหลักสูตรของสถาบัน     พระ
บรมราชชนกให้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
 6.3 เพ่ือให้ได้ระเบียบ ข้อบังคับด้านการจัดการศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก    
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7. กลุ่มเป้าหมาย   
 ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 

8. งบประมาณ 525,500  บาท 

9. ระยะเวลาดำเนินงาน  ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564  

10. วิธีดำเนินการ  

กิจกรรมหลกั 
เป้าหมายกิจกรรม 
(ระบุจำนวนและ

หน่วยนับ) 

เวลาที่ดำเนินการ
(ระบุเดือน ปี) 

งบประมาณที่ใช้ (บาท) 

ทำเอง โอน 

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดทำ 
(ร่าง) ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก  
ณ นอกสถานที่ราชการ จำนวน 3 ครั้ง ครั้งละ 2 วัน 
- ค่าท่ีพัก  
จำนวน 40 คน x 750 บาท x 2 คืน  
เป็นเงิน 60,000 บาท 
- ค่าพาหนะ  
จำนวน 3 คน x 1,000 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท 
- ค่าโดยสารเครื่องบิน 
จำนวน 4 คน x 4,000 บาท เป็นเงิน 16,000 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
จำนวน 50 คน x 50 บาท x 4 มื้อ  
เป็นเงิน 10,000 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน  
จำนวน 50 คน x 400 บาท x 2 มื้อ  
เป็นเงิน 40,000 บาท 
- ค่าอาหารเย็น 
จำนวน 40 คน x 200 บาท x 1 มื้อ  
เป็นเงิน 8,000 บาท 
- ค่าสมนาคุณวิทยากรบุคลากรภายนอก 
จำนวน 1 คน x 10 ชม. X 1,200 บาท  
เป็นเงิน 12,000 บาท 
- ค่าสมนาคุณวิทยากรบุคลากรของรัฐ 
จำนวน 4 คน x 10 ชม. X 600 บาท  
เป็นเงิน 24,000 บาท 

- ผู้บริหาร 
อาจารย์  
และบุคลากร 
สังกัดสถาบัน 
พระบรมราชชนก 
50 คน 
- วิทยากร 
และผู้ดำเนินการ 
10คน 

 

ครั้งที่ 1 
ต.ค.- ธ.ค. 63 

 
ครั้งที่ 2 

ม.ค.- มี.ค. 64 
 

ครั้งที่ 3 
พ.ค.- ก.ค. 64 

 
  

175,170 
   
 

175,170 
 
 

175,160   
 

 

 

- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2)      
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กิจกรรมหลกั 
เป้าหมายกิจกรรม 
(ระบุจำนวนและ

หน่วยนับ) 

เวลาที่ดำเนินการ
(ระบุเดือน ปี) 

งบประมาณที่ใช้ (บาท) 

ทำเอง โอน 

  ครั้งละ 2,170 บาท เป็นเงิน 4,340 บาท 
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (ครั้งที่ 3) เป็นเงิน 2,160 บาท 
รวมเงิน  175,170  บาทต่อครั้ง  x 2 ครั้ง  
(ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2) 
รวมเงิน 175,160 บาท (ครั้งที่ 3) 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  525,500 บาท 

รวมจำนวนเงิน   525,500    

11. ผลผลิตของโครงการ  
 11.1 บุคลากรของสถาบันพระบรมราชชนก มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำระเบียบ ข้อบังคับ 
ด้านการจัดการศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก 
 11.2 สถาบันพระบรมราชชนกมีระเบียบ ข้อบังคับด้านการจัดการศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก          
ที่สามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 11.3 สถาบันพระบรมราชชนกและวิทยาลัยในสังกัดสามารถดำเนินการด้านการจัดการศึกษาของสถาบัน
พระบรมราชชนกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ   

12. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 
 ร้อยละ 80 ของผู้บริหาร และบุคลากรของสถาบันพระบรมราชชนก ทีเ่ข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนา
ความรู้ และทักษะเกี่ยวกับการจัดทำระเบียบ ข้อบังคับการดำเนินงานบริหารด้านการจัดการศึกษาของสถาบันพระ
บรมราชชนก 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 13.1 ผู้บริหารและบุคลากร มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดทำระเบียบ ข้อบังคับการจัดการศึกษาของ
สถาบันพระบรมราชชนก 
 13.2 บุคลากรในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกสามารถจัดทำระเบียบ ข้อบังคับด้านการจัดการศึกษา
ของสถาบันพระบรมราชชนกให้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

14. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ชื่อ-สกุล   นางอัจฉรา  จั่นเพ็ชร์            เบอร์ติดต่อ 0 2590 1824    
E-mail address : achara57@gmail.com  
ชื่อ-สกุล   นางสาวดวงเดือน  ขุนชุ่ม  เบอร์ติดต่อ 02 590 1828       
E-mail address : pupo.pu@hotmail.com 
ชื่อ-สกุล   นางสาวพิชญ์สิณี  คำชมภู       เบอร์ติดต่อ 02 590 1824       
E-mail address : pichsinee@pi.ac.th 

mailto:achara57@gmail.com
mailto:pupo.pu@hotmail.com
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รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
หน่วยงาน  กองสง่เสริมวชิาการและคุณภาพการศึกษา 

ประเภทของงาน      งานประจำ     งานตามกลยุทธ์ 

1. รหัสโครงการ สค. 5 

2. ชื่อโครงการ  การพัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ 

3. พันธกิจที่สอดคล้องกับโครงการ (สามารถระบุได้หลายตัวเลือก) 
  ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐ เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถ

ทางวิชาการและทักษะในวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสำนึกต่อสังคมและเพ่ือให้มีศักยภาพ
ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

  จัดการศึกษา วิจัย ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย เพ่ือสร้างหรือพัฒนาองค์ความรู้ และนำความรู้นั้น   
ไปใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 

  พัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพให้มีมาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการให้เป็นที่ยอมรับใน
ระดับประเทศและนานาชาติ 

  ส่งเสริมให้เกิดโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตามความต้องการของชุมชน 
  ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยเน้นความร่วมมือกับชุมชน 
  ให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข 
  ส่งเสริมและทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

4. แผนงานที่สอดคล้องกับโครงการ 
 แผนงานผลิต 
 แผนงานวิจัย 
 แผนงานบริการวิชาการ 
 แผนงานทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 แผนงานบริหารจัดการ 

5. สอดคล้องกับตามแผนยุทธศาสตร์ สบช. ปี  2563 – 2567 
   กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของระบบสุขภาพของประเทศและได้มาตรฐาน
อาเซียน 
   ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.2  จำนวนของหลักสูตรการศึกษาใหม่ที่ตอบสนองความต้องการระบบสุขภาพของประเทศ 

6. วัตถุประสงค์ของโครงการ    
6.1 เพ่ือพัฒนาอาจารย์วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกให้เกิดความรู้และทักษะในการพัฒนาหลักสูตร

หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป        
6.2 เพ่ือให้อาจารย์วิทยาลยัในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกสามารถพัฒนาหลักสูตรหมวดวชิาการศึกษาทั่วไป  
6.3 เพ่ือให้อาจารย์วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกสามารถนำหลักสูตรหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป  

ไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรตามวงรอบการปรับปรุงหลักสูตร 
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7. กลุ่มเป้าหมาย   
 ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก  

8. งบประมาณ  827,800 บาท    

9. ระยะเวลาดำเนินงาน  ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564  

10. วิธีดำเนินการ  

กิจกรรมหลกั 
เป้าหมายกิจกรรม 
(ระบุจำนวนและ

หน่วยนับ) 

เวลาที่ดำเนินการ
(ระบุเดือน ปี) 

งบประมาณที่ใช้ (บาท) 

ทำเอง โอน 

1. ประชุมปรึกษาหารือการดำเนินงานจัดการศึกษา 
ของสถาบันพระบรมราชชนก  
ณ สถาบันพระบรมราชชนก จำนวน 2 ครั้ง ครั้งละ 2 วัน 
- ค่าท่ีพัก  
จำนวน 6 คน x 750 บาท x 2 คืน เป็นเงิน 9,000 บาท 
- ค่าพาหนะ  
จำนวน 8 คน x 500 บาท เป็นเงิน 4,000 บาท 
- ค่าโดยสารเครื่องบิน 
จำนวน 4 คน x 4,500 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
จำนวน 30 คน x 35 บาท x 4 มื้อ เป็นเงิน 4,200 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน  
จำนวน 30 คน x 120 บาท x 2 มื้อ เป็นเงิน 7,200 บาท 
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นเงิน 1,000 บาท 
รวมเงิน  43,400  บาท x 2 ครั้ง  
รวมเป็นเงิน 86,800  บาท 

- คณะกรรมการ ฯ 
20 คน 
- ผู้เข้าร่วม
ประชุม และ
ดำเนินการจัด
ประชุม 10 คน 
 

ครั้งที่ 1 
ต.ค.- ธ.ค. 63 

 
ครั้งที่ 2 

ม.ค.- ส.ค. 64 
  

 
  

43,400 
 
 

43,400 
  

 

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ 
ด้านหลักสูตร หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาชาติ ณ นอกสถานที่ราชการ  
จำนวน 3 ครั้ง ครั้งละ 3 วัน  
- ค่าท่ีพัก  
จำนวน 40 คน x 750 บาท x 3 คืน เป็นเงิน 90,000 บาท 
- ค่าพาหนะ  
จำนวน 3 คน x 1,000 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท 
- ค่าโดยสารเครื่องบิน 
จำนวน 4 คน x 4,000 บาท เป็นเงิน 16,000 บาท 

- ผู้บริหาร   
อาจารย์  
และบุคลากร  
ในสังกัดสถาบัน
พระบรมราชชนก 
50 คน 
- วิทยากร 
และผู้ดำเนินการ 
10 คน 
  

ครั้งที่ 1 
ต.ค.- ธ.ค. 63 
 

ครั้งที่ 2 
ม.ค.- มี.ค. 64 
 

ครั้งที่ 3 
พ.ค.- ก.ค. 64 

 
  

 
247,000   

 
 

247,000   
 

247,000   
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กิจกรรมหลกั 
เป้าหมายกิจกรรม 
(ระบุจำนวนและ

หน่วยนับ) 

เวลาที่ดำเนินการ
(ระบุเดือน ปี) 

งบประมาณที่ใช้ (บาท) 

ทำเอง โอน 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
จำนวน 60 คน x 50 บาท x 6 มื้อ เป็นเงิน 18,000 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน  
จำนวน 60 คน x 400 บาท x 3 มื้อ เป็นเงิน 72,000 บาท 
- ค่าอาหารเย็น 
จำนวน 40 คน x 200 บาท x 2 มื้อ เป็นเงิน 16,000 บาท 
- ค่าสมนาคุณวิทยากรบุคลากรภายนอก 
จำนวน 1 คน x 10 ชม. X 1,200 บาท  
เป็นเงิน 12,000 บาท 
- ค่าสมนาคุณวิทยากรบุคลากรของรัฐ 
จำนวน 3 คน x 10 ชม. X 600 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท 
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นเงิน 2,000 บาท 
รวมเงิน  247,000  บาท x 3 ครั้ง  
รวมเป็นเงิน 741,000  บาท 

รวมจำนวนเงิน   827,800  

11. ผลผลิตของโครงการ  
 11.1 อาจารย์วิทยาลัยในสังกดัสถาบันพระบรมราชชนกมีความรู้และทักษะในการพัฒนาหลักสูตรเฉพาะหมวด

การศึกษาท่ัวไป 
 11.2 อาจารย์วิทยาลัยในสังกดัสถาบันพระบรมราชชนกสามารถพัฒนาหลักสตูรเฉพาะหมวดการศึกษาทั่วไป 
 11.3 อาจารย์วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกนำหลักสูตรเฉพาะหมวดการศึกษาทั่วไป ไปใช้ 

ในการพัฒนาหลักสูตรตามวงรอบการปรับปรุงหลักสูตร  

12. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 
 12.1 ร้อยละ 100 ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ได้หลักสูตรเฉพาะหมวดการศึกษาท่ัวไปไป

ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรตามวงรอบการปรับปรุงหลักสูตร 
 12.2 ร้อยละ 80 ของอาจารย์ที่สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกนำหลักสูตร ไปใช้

ในการพัฒนาหลักสูตรตามวงรอบการปรับปรุงหลักสูตร 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ได้หลักสูตรเฉพาะหมวดการศึกษาทั่วไปไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร
ตามวงรอบการปรับปรุงหลักสูตร 



          แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กองส่งเสริมวิชาการและคุณภาพการศกึษา 

 

-19- 
 

14. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ชื่อ-สกุล   นางอัจฉรา  จั่นเพ็ชร์            เบอร์ติดต่อ 0 2590 1824    
E-mail address : achara57@gmail.com  
ชื่อ-สกุล   นางสาวดวงเดือน  ขุนชุ่ม  เบอร์ติดต่อ 02 590 1828       
E-mail address : pupo.pu@hotmail.com 
ชื่อ-สกุล   นางสาวพิชญ์สิณี  คำชมภู       เบอร์ติดต่อ 02 590 1824       
E-mail address : pichsinee@pi.ac.th 

mailto:achara57@gmail.com
mailto:pupo.pu@hotmail.com
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รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
หน่วยงาน  กองสง่เสริมวชิาการและคุณภาพการศึกษา 

ประเภทของงาน      งานประจำ     งานตามกลยุทธ์ 

1. รหัสโครงการ สค. 6 

2. ชื่อโครงการ  พัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2563 

3. พันธกิจที่สอดคล้องกับโครงการ (สามารถระบุได้หลายตัวเลือก) 

  ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐ เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถ

ทางวิชาการและทักษะในวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสำนึกต่อสังคม 

      และเพ่ือให้มีศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

  จัดการศึกษา วิจัย ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย เพ่ือสร้างหรือพัฒนาองค์ความรู้ และนำความรู้นั้น   

ไปใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 

  พัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพให้มีมาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการให้เป็นที่ยอมรับใน

ระดับประเทศและนานาชาติ 

  ส่งเสริมให้เกิดโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตามความต้องการของชุมชน 

  ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยเน้นความร่วมมือกับชุมชน 

  ให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข 

  ส่งเสริมและทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

4. แผนงานที่สอดคล้องกับโครงการ 

 แผนงานผลิต 

 แผนงานวิจัย 

 แผนงานบริการวิชาการ 

 แผนงานทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 แผนงานบริหารจัดการ 

5. สอดคล้องกับตามแผนยุทธศาสตร์ สบช. ปี  2563 – 2567 

   กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน มีสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ สร้างสรรค์นวัตกรรมการ

บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์  และการบริหารจัดการสุขภาวะชุมชน 

   ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 2.1  ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการสอบภาษาอังกฤษเท่ากับหรือมากกว่าระดับ 

Upper intermediate 
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6. วัตถุประสงค์ของโครงการ    
  6.1 เพ่ือพัฒนานักศึกษาในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ให้มีสมรรถนะสากลทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ 
  6.2 เพ่ือวิเคราะห์ และจัดทำรายงานผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน

อุดมศึกษา และนำผลการวิเคราะห์ข้อสอบ ประมวลผลการสอบไปวางแผนพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
นักศึกษาให้มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 

  6.3 เพ่ือพัฒนาโปรแกรมพัฒนาทักษะภาษอังกฤษในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

7. กลุ่มเป้าหมาย   
7.1 บุคลากรของสถาบันพระบรมราชชนก  จำนวนประมาณ 50 คน 
7.2 นักศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก  จำนวนประมาณ 20,000 คน 

8. งบประมาณ    
     ทำเอง 1,100,000 บาท   เป็นเงิน 1,100,000 บาท    

9. ระยะเวลาดำเนินงาน    
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

10. วิธีดำเนินการ  

กิจกรรมหลกั 
เป้าหมายกิจกรรม 
(ระบุจำนวนและ

หน่วยนับ) 

เวลาที่ดำเนินการ
(ระบุเดือน ปี) 

งบประมาณที่ใช้ (บาท) 

ทำเอง โอน 

1. จัดซื้อ/จัดจ้างทำข้อสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ 
ข้อสอบ 100 ข้อ จำนวน 3 ชุด ๆ ละ 100,000 บาท   
   - สอบครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563  
     สอบเดือนมกราคม 64  
   - สอบครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2563  
     สอบเดือนกุมภาพันธ์ 64 
   - สอบครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564  
     สอบเดือนกันยายน 64 

- บุคลากรในสังกัด
สถาบันพระบรมราช
ชนก 
- นักศึกษาทุกคน  
ในสังกัดสถาบัน 
พระบรมราชชนก 
จำนวนประมาณ  
20,000 คน 

ต.ค.63 – 
ก.ย. 64 

300,000  
(จัดจ้าง
สถาบัน
ภาษาทำ
ข้อสอบ) 

 

2. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 3 ครั้ง 
    - ครั้งที่ 1 เดือนมกราคม - เดือนกุมภาพันธ์ 2564 
    - ครั้งที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนมีนาคม 2564 
    - ครั้งที่ 3 เดือนกันยายน 2564 

 ม.ค. – ก.ย.64 90,000  

3. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร 
ในการจัดทำ E-test เพ่ือเพ่ิมทักษะด้านภาษาอังกฤษ
ให้กับนักศึกษา ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
จำนวนครั้งที่ 2 ครั้งละ 3 วัน 

 

- อาจารย์ 
และบุคลากร 
ในสังกัดสถาบัน
พระบรมราชชนก 
 

ม.ค. – ก.ย.64 ครั้งที่ 1 
105,000 
ครั้งที่ 2 
105,000 
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กิจกรรมหลกั 
เป้าหมายกิจกรรม 
(ระบุจำนวนและ

หน่วยนับ) 

เวลาที่ดำเนินการ
(ระบุเดือน ปี) 

งบประมาณที่ใช้ (บาท) 

ทำเอง โอน 

- ค่าเบี้ยเลี้ยง 80 บาท x 3 วัน x 7 คน  
เป็นเงิน 1,680บาท 
- ค่าพาหนะ  1,000 บาท x  9 คน  เป็นเงิน 9,000 บาท 
- ค่าท่ีพัก 900 บาท x 9 คน x 3 คืน  
เป็นเงิน 24,300 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 35 บาท x 30 คนx 2 มื้อ  
x 3 วัน  เป็นเงิน 6,300 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน 150 บาท x 30 คน x 3 มื้อ  
เป็นเงิน 13,500 บาท 
- ค่าอาหารเย็น 150 บาท x 30 คน x 2 มื้อ  
เป็นเงิน 9,000 บาท 
- ค่าสมนาคุณวิทยากรบุคลากรภายนอก 1,200 บาท 
x 1 คน x 20 ชม. เป็นเงิน 24,000 บาท 
- ค่าสมนาคุณวิทยากรบุคลากรของรัฐ 600 บาท x 1 คน  
x 20 ชม. เป็นเงิน 12,000 บาท 
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง   เป็นเงิน  5,220 บาท 
รวม  105,000 บาทต่อครั้ง x 2 ครั้ง   
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  210,000 บาท 

- วิทยากรและ
ผู้ดำเนินการจัด
ประชุม รวม
จำนวน 30 คน 

4. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ 
และบุคลากรในการจัดทำโปรแกรมพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ในสังกัดสถาบัน 
พระบรมราชชนก ครัง้ที่ 1 จำนวน 2 วัน  
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 80 บาท x 1 วัน x 5 คน เป็นเงิน 400 บาท 
- ค่าพาหนะ  800 บาท x  7 คน  เป็นเงิน 5,600 บาท 
- ค่าที่พัก 900 บาท x 6 คน x 2 คืน เปน็เงิน 10,800 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 35 บาท x 50 คนx 2 มื้อ  
x 2 วัน เป็นเงิน 7,000 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน 150 บาท x 50 คน x 2 มื้อ  
เป็นเงิน 15,000 บาท 
- ค่าอาหารเย็น 150 บาท x 50 คน x 1 มื้อ  
เป็นเงิน 7,500 บาท 
 

- อาจารย์และ
บุคลากรในสังกัด
สถาบันพระบรม
ราชชนก 
- วิทยากรและ
ผู้ดำเนินการจัด
ประชุม รวม
จำนวน 50 คน 

พ.ย. – ธ.ค. 63 97,200 
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กิจกรรมหลกั 
เป้าหมายกิจกรรม 
(ระบุจำนวนและ

หน่วยนับ) 

เวลาที่ดำเนินการ
(ระบุเดือน ปี) 

งบประมาณที่ใช้ (บาท) 

ทำเอง โอน 

- ค่าสมนาคุณวิทยากรบุคลากรภายนอก 1,200 บาท  
x 1 คน x 20 ชม. เป็นเงิน 24,000 บาท 
- ค่าสมนาคุณวิทยากรบุคลากรของรัฐ 600 บาท x 2 คน  
x 20 ชม.  เป็นเงิน 24,000 บาท 
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง   เป็นเงิน  2,900 บาท 
รวมเป็นเงิน  97,200 บาท 
5. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ 
และบุคลากรในการจัดทำโปรแกรมพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ในสังกัดสถาบัน 
พระบรมราชชนก (ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3) จำนวน 3 วัน 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 80 บาท x 2 วัน x 8 คน เป็นเงิน 1,280บาท 
- ค่าพาหนะ 1,000 บาท x 10 คน  เป็นเงิน 10,000 บาท 
- ค่าท่ีพัก 800 บาท x 12 คน x 3 คืน  
เป็นเงิน 28,800 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 บาท x 50 คนx 2 มื้อ  
x 3 วัน  เป็นเงิน 15,000 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน 400 บาท x 50 คน x 3 มื้อ  
เป็นเงิน 60,000 บาท 
- ค่าอาหารเย็น 200 บาท x 50 คน x 2 มื้อ  
เป็นเงิน 20,000 บาท 
- ค่าสมนาคุณวิทยากรบุคลากรภายนอก 1,200 บาท  
x 1 คน x 20 ชม. เป็นเงิน 24,000 บาท 
- ค่าสมนาคุณวิทยากรบุคลากรของรัฐ 600 บาท x 3 คน  
x 20 ชม.  เป็นเงิน 36,000 บาท 
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง  เป็นเงิน  6,320 บาท 
รวม  201,400 บาทต่อครั้ง x 2 ครั้ง   
เป็นเงินทั้งสิ้น  402,800 บาท 

- อาจารย์และ
บุคลากรในสังกัด
สถาบันพระบรม
ราชชนก 
- วิทยากรและ
ผู้ดำเนินการจัด
ประชุม รวม
จำนวน 50 คน 

ม.ค.– ก.ย.64 ครั้งที่ 1 
201,400 
ครั้งที่ 2  
201,400 

 

 

รวมจำนวนเงิน   1,100,000    
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11. ผลผลิตของโครงการ  
 11.1 บุคลากรและนักศึกษาในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษตาม

เกณฑ์ที่กำหนด 
 11.2 มีรายงานการวิเคราะห์ข้อสอบความรู้ภาษาอังกฤษทุกหลักสูตร เพ่ือนำผลไปพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่

ส่งเสริมบุคลากรและนักศึกษาให้มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
 11.3 มีโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ให้บุคลากรและนักศึกษาทุกคนในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก

สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

12. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 
 12.1 ร้อยละ 80 ของนักศึกษาในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกเข้าสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ 
 12.2 มี E-test เพ่ือเพ่ิมทักษะด้านภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ชุด 
 12.3 มีโปรแกรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (E-Learning) เพ่ือการศึกษาด้วยตนเอง จำนวน 1 โปรแกรม 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 บุคลากรและนักศึกษาในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก มีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษตามมาตรฐานที่กำหนด 

14. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ชื่อ-สกุล   นางอัจฉรา  จั่นเพ็ชร์        เบอร์ติดต่อ 0 2590 1824   
 E-mail  address : achara57@gmail.com 
 ชื่อ-สกุล   นางสาววรากร  คามรักษ์    เบอร์ติดต่อ 0 2590 1824   
 E-mail  address : warakorn_da@hotmail.com 
 ชื่อ-สกุล   นายอนุวัตร์  นิลเผือก      เบอร์ติดต่อ 0 2590 1824   
 E-mail address : nutum_1104@hotmail.com 

mailto:nutum_1104@hotmail.com
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รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
หน่วยงาน  กองสง่เสริมวชิาการและคุณภาพการศึกษา 

ประเภทของงาน      งานประจำ     งานตามกลยุทธ์ 

1. รหัสโครงการ นว. 1 

2. ชื่อโครงการ   พัฒนาวารสารการพยาบาลและการศึกษา 

3. พันธกิจที่สอดคล้องกับโครงการ (สามารถระบุได้หลายตัวเลือก) 
1. ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐ เพ่ือให้มีความรู้  
       ความสามารถทางวิชาการและทักษะในวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสำนึกต่อสังคม 
       และเพ่ือให้มีศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
2. จัดการศึกษา วิจัย ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย เพ่ือสร้างหรือพัฒนาองค์ความรู้ และนำความรู้นั้น     
        ไปใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 
3. พัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพให้มีมาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการให้เป็นที่ 
        ยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ 
4.  ส่งเสริมให้เกิดโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตามความต้องการของชุมชน 
5.  ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยเน้นความร่วมมือกับชุมชน 
6.  ให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข 
7.  ส่งเสริมและทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

4. แผนงานที่สอดคล้องกับโครงการ 
1. แผนงานผลิต 
2. แผนงานวิจัย 
3. แผนงานบริการวิชาการ 
4. แผนงานทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
5. แผนงานบริหารจัดการ 

5. สอดคล้องกับตามแผนยุทธศาสตร์ สบช. ปี  2563 – 2567 
   กลยุทธ์ที่ 4 เร่งรัดการผลิต เผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และนวัตกรรมที่มีคุณภาพในระดับชาติ 
หรืออาเซียน 
   ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 4.1 จำนวนผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ ที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ 

6. วัตถุประสงค์ของโครงการ    
6.1 เพ่ือสนับสนุนให้อาจารย์ บุคลากรของสถาบันพระบรมราชชนก และบุคคลทั่วไปให้มีการพัฒนาผลงานด้าน

การวิจัย และวิชาการท่ีมีคุณภาพ สามารถตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติได้     
6.2 เพ่ือพัฒนาวารสารวิชาการให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
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7. กลุ่มเป้าหมาย   
   สถาบันพระบรมราชชนกได้ผลิตวารสารวิชาการท่ีเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 

8. งบประมาณ  112,000 บาท 

9. ระยะเวลาดำเนินงาน  ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

10. วิธีดำเนินการ  

กิจกรรมหลกั 
เป้าหมายกิจกรรม 
(ระบุจำนวนและ

หน่วยนับ) 

เวลาที่ดำเนินการ
(ระบุเดือน ปี) 

งบประมาณที่ใช้ (บาท) 

ทำเอง โอน 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการ
ดำเนินงานของวารสารการพยาบาลและการศึกษา  
จำนวน 2 ครั้ง      
- ค่าท่ีพัก จำนวน 4 คน × 800 บาท × 1 คืน  
เป็นเงิน 3,200 บาท 
- ค่าโดยสารเครื่องบิน จำนวน 1 คน × 4,500 บาท  
เป็นเงิน 4,500 บาท 
- ค่าพาหนะ จำนวน 4 คน × 800 บาท  
เป็นเงิน 3,200 บาท 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง จำนวน 10 คน × 80 บาท  
เป็นเงิน 800 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 15 คน  
× 35 บาท × 2 มื้อ เป็นเงิน  1,050  บาท 
-  ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 15 คน × 150 บาท × 1 วัน  
เป็นเงิน 2,250 บาท 
- ค่าสมนาคุณวิทยากรบุคลากรภายนอก  
จำนวน 1 คน × 5 ชั่วโมง × 1,200 บาท   
เป็นเงิน 6,000 
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 1,000 บาท 
 รวมเงิน 22,000 บาท x 2 ครั้ง   
รวมเป็นเงิน 44,000 บาท 

กองบรรณาธิการ
และคณะผู้จัดทำ

วารสารการ
พยาบาลและ
การศึกษา 

ครั้งที่ 1 
ธ.ค.63-มี.ค.

64 
 

ครั้งที่ 2 
พ.ค.-ก.ค.64 

 

22,000 
 
 

22,000 
 

 

2. จัดพิมพ์วารสารการพยาบาลและการศึกษา  
จำนวน 4 ฉบับ คือ  

• ฉบับเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2563 

• ฉบับเดือนมกราคม – มีนาคม 2564 

• ฉบับเดือนเมษายน – มิถุนายน 2564 

4 ฉบับ ปีที่ 13 
เล่มที่ 4 

(ต.ค.-ธ.ค.63) 
และ 

ปีที่ 14 

68,000  
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กิจกรรมหลกั 
เป้าหมายกิจกรรม 
(ระบุจำนวนและ

หน่วยนับ) 

เวลาที่ดำเนินการ
(ระบุเดือน ปี) 

งบประมาณที่ใช้ (บาท) 

ทำเอง โอน 

• ฉบับเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2564 
จำนวน 4 ฉบับ ๆ ละ 17,000 บาท 

เล่มที่ 1-3 
ม.ค.-ก.ย.64 

รวมจำนวนเงิน   112,000  

11. ผลผลิตของโครงการ  
11.1 อาจารย์ของสถาบันพระบรมราชชนก และบุคลากรด้านสุขภาพ ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย  

และวิชาการ ในวารสารวิชาการของสถาบันพระบรมราชชนก (วารสารการพยาบาลและการศึกษา)  
11.2 วารสารวิชาการของสถาบันพระบรมราชชนก (วารสารการพยาบาลและการศึกษา) มีคุณภาพเป็นที่

ยอมรับระดับชาติ และสามารถตีพิมพ์ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด 

12. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 
12.1 มีผลงานวิชาการท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการสถาบันพระบรมราชชนกแต่ละฉบับเป็นผลงาน

วิชาการของคณาจารย์ บุคลากร ของสถาบันพระบรมราชชนก อย่างน้อย 1 เรื่องต่อฉบับ 
12.2 วารสารการพยาบาลและการศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนี 

การอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) อย่างน้อยฐาน TCI2 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
คณาจารย์และบุคลากรของสถาบันพระบรมราชชนก มีการผลิตผลงานวิจัยและวิชาการท่ีมีคุณภาพและ

เป็นการพัฒนาความรู้ รวมทั้งสร้างองค์ความรู้ เพื่อสร้างเสริมความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาในด้านต่างๆ 

14. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ชื่อ-สกุล   นางอัจฉรา  จั่นเพ็ชร์       เบอร์ติดต่อ 08 9655 1783     
E-mail address : achara57@gmail.com 
ชื่อ-สกุล   นางรัชนีพร  ไชยมิ่ง        เบอร์ติดต่อ 08 9963 7747     
E-mail address : Rcpuy55@gmial.com 
ชื่อ-สกุล   นางสาวศิริลักษณ์  สายบุ่งคล้า     เบอร์ติดต่อ 08 3744 3099   
E-mail address : jentlm.jene@gmail.com 
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