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คำนำ 

งานนโยบายและแผน มีหน้าที่รับผิดชอบงานวางแผนบริหารตามยุทธศาสตร์และพันธกิจของ
คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพซึ่งประกอบด้วย 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย
การจัดทำโครงการ ถือว่าเป็นส่วนสำคัญที ่ช ่วยให้การดำเนินงานของหน่วยงาน เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ และทำให้การปฏิบัติงานมีทิศทางที่ชัดเจน สอดคล้องกับ
นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ และพันธกิจ โดยเชื ่อมโยงกับนโยบายแนวทางของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีซึ่งเป็นแม่บทสำหรับนำมากำหนดทิศทางการบริหาร ซึ่งในการจัดทำ
โครงการ ประกอบด้วยขั้นตอนการขออนุมัติโครงการ การบริหารโครงการ และการรายงานผลการ
ดำเนินงานโครงการ 

คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ ผู้จัดทำออกแบบโครงสร้างและรายละเอียดที่บรรจุขั้นตอน วิธีการ 
และกระบวนการปฏิบัติงานในการจัดทำโครงการ บริหารโครงการและรายงานผลการดำเนินงาน
โครงการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน วัตถุประสงค์ในการจัดทำคู่มือจึงใช้เป็นเอกสารอ้างอิง
ในการปฏิบัติงานสำหรับงานนโยบายและแผนและงานอื่นๆ ในคณะเพื่อให้เข้าใจและปฏิบัติได้ตรงกัน 
นำมาซึ่งการลดข้อผิดพลาดในงาน และช่วยยกระดับประสิทธิภาพการจัดทำโครงการให้มีคุณภาพ 
ดียิ่งขึ้น ซึ่งการจัดทำคู่มือในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง
ทุกท่านในการสนับสนุนข้อมูลและอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดีจนทำให้ข้าพเจ้าสามารถจัดทำคู่มือ
ฉบับนี้จนสำเร็จ จึงขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ 

ผู้จัดทำคู่มือหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ทางด้านวิชาการและทางปฏิบัติ
ต่อสำนักงาน บุคลากร และบุคคลทั่วไปที่สนใจได้ศึกษาเพ่ิมเติมจากคู่มือเล่มนี้ หากข้อความของคู่มือมี
ความผิดพลาดประการใด ผู้จัดทำต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ 
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การจัดทำโครงการคณะพยาบาลศาสตรแ์ละวิทยาการสุขภาพ 1 

 

บทท่ี 1 
บทนำ 

 
1.1 ความเป็นมา ความจำเป็น ความสำคัญ 

         คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เริ ่มจัดตั ้งขึ ้นเมื่อ 
ปี พ.ศ. 2556 ในนามของ “คณะพยาบาลศาสตร์” ในปี พ.ศ. 2558 มีการรวมคณะพยาบาลศาสตร์กับ
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ที่สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ให้อยู่ภายใต้คณะพยาบาลศาสตร์ โดยแบ่งส่วนการบริหารจัดการเป็นสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์และสาขาวิชาแพทย์แผนไทย เป็นการบริหารจัดการในรูปแบบ Health Science 
Cluster และเพื่อให้นามของคณะมีความชัดเจนเป็นที่รับรู้ต่อสาธารณะถึงการเป็นกลุ่มคลัสเตอร์สุขภาพ  
ที่ประกอบด้วย 3 สาขาวิชา จึงเสนอปรับนามคณะพยาบาลศาสตร์และได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย  
ราชภัฏเพชรบุรี ให้ปรับนามเป็น “คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ” 

 งานนโยบายและแผน มีหน้าที่รับผิดชอบงานวางแผนบริหารตามยุทธศาสตร์และพันธกิจของคณะ
พยาบาลศาสตร์ซึ่งประกอบด้วย 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
และสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะพยาบาลศาสตร์ และวิทยาการ
สุขภาพกำหนดยุทธศาสตร์ทั ้งสิ ้น 4 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที ่ 1 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพให้มีสมรรถนะทางวิชาชีพ ยุทธศาสตร์ที ่ 2 การวิจัย พัฒนานวัตกรรมและงาน
สร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่สร้างประโยชน์ทางวิชาการระดับสูง ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศูนย์
เรียนรู้ โดยบูรณาการ วิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และยุทธศาสตร์ที่ 4 การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ จัดเป็นด้านการจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการ 
การวิจัยและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยงานนโยบายและแผนจะต้องวิเคราะห์ยุทธศาสตร์และ  
พันธกิจเพื่อให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีที่บรรจุโครงการและกิจกรรม ตลอดจน
บริหารบุคลากร ทรัพยากรและงบประมาณตามโครงการและกิจกรรมที่กำหนด แผนบริหารคณะพยาบาล
ศาสตร์และวิทยาการสุขภาพแบ่งเป็น 2 ระดับ ระดับแรกหมายถึงแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี ระดับถัดมา 
คือ แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณที่ใช้บริหารแผนแบ่งเป็น 3 แหล่ง คือ งบประมาณแผ่นดิน 
งบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย และงบประมาณรายได้คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ  
การบริหารแผนครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการจัดทำแผน การติดตามผลรายไตรมาส และการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนเป็นระยะ ซึ่งการปฏิบัติงานตามแผนของคณะพยาบาลศาสตร์ และวิทยาการสุขภาพ
ขึ้นอยู่กับนโยบายแนวทางของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีซึ่งเป็นแม่บทสำหรับนำมากำหนดทิศทางการ
บริหาร นอกจากนี้ ยังมีเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาระดับต่างๆ รวมทั้งเกณฑ์สภาวิชาชีพที่ต้อง
นำมาพิจารณาเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลการดำเนินงานที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร  หัวหน้าฝ่าย 
ตลอดจนบุคลากรของคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพที่จะต้องดำเนินโครงการและกิจกรรม 
ตามแผนให้บรรลุผล 
 โดยการจัดทำโครงการ ถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้การดำเนินงานของหน่วยงาน เป็นไปตาม
เป้าหมายที่กำหนดไว้ และทำให้การปฏิบัติงานมีทิศทางที่ชัดเจน สอดคล้องกับนโยบาย แผนยุทธศาสตร์
แผนกลยุทธ์ และพันธกิจของหน่วยงาน ที่ตอบสนองการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
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ดังนั้น การจัดทำคู่มือการจัดทำโครงการจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนงานให้ประสบผลสำเร็จ
และใช้ประโยชน์ได้จริง บุคลากรทุกระดับสามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการตั้งแต่การเขียน
โครงการ การขออนุมัติโครงการ การดำเนินโครงการและการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ เพื่อให้
สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องทุกขั้นตอน ลดข้อผิดพลาดและมีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของหน่วยงานที่กำหนดไว้ 
 
1.2 วัตถุประสงค์ 

 1.2.1 เพ่ือจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรที่แสดงขั้นตอนของการจัดทำ 
โครงการและแสดงให้เห็นกระบวนการจัดทำโครงการตามมาตรฐาน 
 1.2.2 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานสำหรับผู้ปฏิบัติให้สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องทุก 
ขั้นตอน ลดข้อผิดพลาดและมีประสิทธิภาพ 
 1.2.3 เพ่ืออธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงาน และลดระยะเวลาในการชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ  
 1.2.4 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ และสามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามา 
ปฏิบัติงานใหม่ บุคลากรที่เก่ียวข้อง และเผยแพร่ให้แก่บุคคลทั่วไปที่สนใจได้ 
 1.2.5 เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการของหน่วยงานอย่างถูกต้อง ชัดเจน เป็นระบบ ระเบียบ 
เรียบร้อย 
 1.2.6 เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถควบคุม และติดตามการปฏิบัติงานได้ 
 
1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.3.1 ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบ และถูกต้องตามมาตรฐานเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน ให้เกิดประโยชน์แก่องค์กร  
 1.3.2 บุคลากรมแีนวทางในการปฏิบัติงานให้สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องทุกขั้นตอน  
ลดข้อผิดพลาดจากการทำงานที่ไม่เป็นระบบ และลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดจากการปฏิบัติงาน 
 1.3.3 บุคลากรเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงาน และผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้  
และสามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ในอนาคตได้ 
 1.3.4 ผู้บริหารสามารถควบคุม และติดตามการปฏิบัติงานได้ 
 
1.4 ขอบเขต 

คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำโครงการฉบับนี้ มีรายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบัติงานในทุก
ขั้นตอน มีเนื้อหาที่เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการของคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพ่ือเป็นการยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการโครงการที่มีประสิทธิภาพสูง 
จึงต้องให้ความสำคัญกับการจัดทำโครงการอย่างเป็นระบบ โดยเริ่มตั้งแต่การเขียนโครงการ การขออนุมัติ
โครงการ การบริหารโครงการ และมีกระบวนการในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการเพื่อวัด
ความสำเร็จอย่างสม่ำเสมอเพ่ือให้เกิดการปฏิบัติงานที่ประสบความสำเร็จ และสามารถบรรลุเป้าหมายของ
หน่วยงาน นำไปสู่การทบทวนกระบวนงานและปรับปรุงวิธีการทำงานให้มีการพัฒนาเพ่ือประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลอย่างสูงสุด 
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1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ คำจำกัดความ 

 คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ มีนิยามศัพท์เฉพาะของการจัดทำโครงการของคณะพยาบาลศาสตร์และ
วิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจในทิศทางเดียวกันและ
ดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง โดยมีรายละเอียดของนิยามศัพท์ที่เก่ียวข้องดังนี้ 
 1.5.1 มหาวิทยาลัย หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 1.5.2 คณะ หมายถึง คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 1.5.3 ส่วนราชการ หมายถึง  คณะ สถาบัน สำนัก ศูนย์ หรือส่วนงานภายในที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มี
ฐานะเทียบเท่าคณะ ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย 
 1.5.4 ส่วนงานภายใน หมายถึง คณะ สถาบัน สำนัก ศูนย์ หรือส่วนงานภายในที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่
มีฐานะเทียบเท่าคณะ ที่ได้รับการจัดตั้งเป็นส่วนงานภายในและมิใช่ส่วนราชการ 
 1.5.5 คณบดี หมายถึง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี 
 1.5.6 บุคลากร หมายถึง ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ 
ลูกจ้างชั่วคราว หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่น ซึ่งปฏิบัติงานอยู่ในคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 1.5.7 นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี 
 1.5.8 คู่มือการปฏิบัติงาน หมายถึง เอกสารที่นำเสนอแนวทางการปฏิบัติงาน แสดงรายละเอียด
ขั้นตอนวิธีการดำเนินงาน แนวทางในการควบคุม และกำกับดูแลในการดำเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร์
และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 1.5.9 นโยบาย หมายถึง การวางแบบแผนความคิดที่ใช้เป็นหลักยึดในการปฏิบัติการดำเนินงาน
ของคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีอย่างรอบคอบเพื่อนำไปสู่การ
ตัดสินใจ และเพ่ือบรรลุเป้าหมายของหน่วยงานอย่างมีเหตุผล 
 1.5.10 การบริหาร หมายถึง ระบบที่ประกอบไปด้วยกระบวนการในการนำทรัพยากรทางการ
บริหารของคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ทางด้านทรัพยากรทาง
วัตถแุละบุคลากรมาดำเนินการเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 1.5.11 แผนงาน หมายถึง แนวทางหรือวิธีการทำงานของคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการ
สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพ่ือให้เกิดผลสำเร็จตามนโยบายที่กำหนดไว้ 
 1.5.12 โครงการ หมายถึง การดำเนินกิจกรรมของคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อันประกอบไปด้วยแผนงาน โดยระบุรายละเอียดต่างๆไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้
ต้องผ่านกระบวนการคิดมาก่อนแล้ว ยกตัวอย่างเช่น วัตถุประสงค์ของโครงการ , ขอบเขตในการดำเนิน
โครงการ, การกำหนดระยะเวลา, งบประมาณในการดำเนินงาน รวมทั้งการประเมินผลลัพธ์โครงการ เป็น
กิจกรรมหรือแผนงาน ที่สามารถนำไปวิเคราะห์เพื่อการวางแผนในการดำเนินงาน รวมทั้งมีความสามารถใน
การนำไปปฏิบัติได้จริง อีกทั้งยังมีลักษณะกระจ่างชัดในเรื่องของจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด และแผนงานใน
การทำกิจกรรมต่างๆ จำเป็นต้องมีการระบุถึงวัตถุประสงค์ตามระยะเวลาที่กำหนดเอาไว้ 



  

การจัดทำโครงการคณะพยาบาลศาสตรแ์ละวิทยาการสุขภาพ 4 

 

 1.5.13 งบประมาณ หมายถึง แผนเบ็ดเสร็จซึ่งแสดงออกในรูปตัวเงิน แสดงโครงการดำเนินงาน
ทั้งหมดในระยะหนึ่งรวมถึงการประมาณการบริหารกิจกรรม โครงการ และค่าใช้จ่ายตลอดจนทรัพยากรที่
จำเป็นในการสนับสนุนการดำเนินการของคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี 
 1.5.14 ปฏิทินการติดตามประเมินผลโครงการ หมายถึง ปฏิทินการติดตามประเมินผลโครงการ 
ของคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยกำหนดช่วงเวลา 
การติดตามประเมินผลโครงการไว้อย่างชัดเจน 
 1.5.15 การติดตามและประเมินผลโครงการ หมายถึง กระบวนการติดตามผลการดำเนินงานของ
โครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อประเมินการดำเนินงานโครงการว่าเป็นไปตามเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ และบรรลุเป้าหมายมากน้อยเพียงใด 
 1.5.16 ผู้รับผิดชอบ หมายถึง ผู้ที ่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงที่ต้องดำเนินการให้โครงการบรรลุ
เป้าหมาย 
 1.5.17 ปีงบประมาณ หมายถึง ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมของปีหนึ่งถึงวันที่ 30 กันยายน 
ของปีถัดไป และให้ใช้ปี พ.ศ. ที่ถัดไปนั้นเป็นชื่อสำหรับปีงบประมาณนั้น 
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บทท่ี 2 
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและการบริหารจัดการ 

 
2.1 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง 

 หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 

 ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ที่กำหนดโดย ก.พ.อ. เมื่อวันที่  
21 กันยายน 2553 ระบุบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของสายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ดังนี้ 
 2.1.1 ลักษณะงานโดยท่ัวไป 
 สายงานนี้คลุมถึงตำแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานวิเคราะห์นโยบายและการวางแผน ซึ่งมีลักษณะงานที่
ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณาเสนอแนะ เพ่ือประกอบการ
กำหนดนโยบาย จัดทำแผนหรือโครงการ การวิเคราะห์ความต้องการการใช้ทรัพยากร การจัดหาและจัดสรร
ทรัพยากร การบริหารทรัพยากร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผน
และโครงการต่างๆ ซึ่งเป็นแผนงานของสถาบันอุดมศึกษา การวางผังแม่บท แบบทางสถาปัตยกรรมและ
วิศวกรรม การจัดทำข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการวางแผน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เก่ียวข้อง 
 2.1.2 หน้าที่และความรับผิดชอบของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน  
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงาน
อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ  ดังนี้ 
 ด้านการปฏิบัติการ 
 1) ช่วยศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณาเสนอแนะเพื่อประกอบการ
กำหนดนโยบาย 
 2) จัดทำแผนหรือโครงการ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการต่างๆ ซึ่งเป็น
แผนงานของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้การปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ได้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
 3) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ให้คำปรึกษา แนะนำ ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับ
รองลงมาและแก่นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่เพื่อให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 ด้านการวางแผน 
 วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การ
ดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด 
 ด้านการประสานงาน 
 1) ประสานการทำงานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้ 
 2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือสร้าง
ความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
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 ด้านการบริการ 
 1) ให้คำปรึกษา แนะนำเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน  
รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูล ความรู้
ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ 
 2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน  
เพื่อให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการได้ทราบข้อมูลและความรู้
ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณากำหนด
นโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ 
 
2.2 ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ 

 2.2.1 ด้านปฏิบัติการ 
  - ศึกษา วิเคราะห์ ประสานแผน ประมวลแผน และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปี ที่สนองต่อคุณภาพการบริหารงานของคณะให้สอดคล้องกับงบประมาณทุก
ประเภทของคณะ 
  - ประสานงานและรวบรวมข้อมูลจากฝ่ายงาน นำมาศึกษา วิเคราะห์ ประสานแผนและ
ประมวลแผน เพ่ือจัดทำแผนงานต่าง ๆ ของคณะ ได้แก่ แผนพัฒนาคณะระยะ 5 ปี แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
แผนบริหารความเสี ่ยง แผนอัตรากำลัง แผนพัฒนาบุคลากร  แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจำปี  
แผนของบลงทุน /ครุภัณฑ์ และอ่ืน ๆ 
  - สนับสนุนการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการประจำปี เสนอร่างแผนการดำเนินงานและร่าง
แผนรายจ่ายงบประมาณ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ เพ่ือพิจารณา 
  - ปรับปรุงร่างแผนปฏิบัติการประจำปี ตามข้อเสนอแนะที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
คณะ และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการคณะ และมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ตามลำดับ 
  - ติดตามการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการประจำปี รายไตรมาส รอบ 3 , 6 , 
9 และ 12 เดือนของแต่ละฝ่ายงานภายในคณะ 
  - ติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจำปี รอบ 3 , 6 , 9 
และ 12 เดือนของแต่ละฝ่ายงานภายในคณะ 
  - จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด และโครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการ
ประจำปี รอบ 3 , 6 , 9 และ 12 เดือน เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ และคณะกรรมการ
อำนวยการคณะ ตามลำดับ 
  - รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมของคณะฯ รอบ 3 , 6 , 9 และ 12 เดือน 
ลงในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-MENSCR) 
  - วิเคราะห์ และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัต ิการและผลการใช้จ ่าย
งบประมาณในปีที่ผ่านมา เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ และคณะกรรมการอำนวยการคณะ
ตามลำดับเพื่อนำผลการประเมินไปทบทวนและวางแผนจัดทำงบประมาณปีต่อไป 
  - ให้คำปรึกษา แนะนำเบื้องต้น เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ทางด้านนโยบายและแผน  
เพ่ือให้บุคลากรในคณะฯได้รับทราบข้อมูล 
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 2.2.2 ด้านการวางแผน 
  - วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ และร่วมวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด ได้แก่ แผนพัฒนาคณะระยะ 5 ปี แผน
กลยุทธ์ทางการเงิน แผนบริหารความเสี่ยง แผนอัตรากำลัง แผนพัฒนาบุคลากร  แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติ
การประจำปี แผนของบลงทุน/ครุภัณฑ์ และอ่ืน ๆ 
 2.2.3 ด้านการประสานงาน 
  - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย (กองนโยบายและแผน สำนักงาน
อธิการบดี และคณะอ่ืน ๆ) 
  - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย (สภาวิชาชีพ กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)  
 2.2.4 ด้านการบริการ 
  - ให้คำปรึกษา แนะนำเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านวิเคราะห์นโยบายและ
แผน  รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูล 
ความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ 
  - จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับงานนโยบายและแผน เพื่อให้บุคลากรทั้งภายใน
และภายนอกหน่วยงานได้รับทราบข้อมูลที่สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและใช้ข้อมูล
ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงานต่างๆ 
 

2.3 คำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 

2.3.1 การสนับสนุนจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการของคณะพยาบาลศาสตร์และ
วิทยาการสุขภาพ 

 - ศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
 - วิเคราะห์ ประสานแผน ประมวลแผนเพื่อจัดทำร่างยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการของ

หน่วยงาน 
 - จัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการเสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริหารคณะ 

คณะกรรมการอำนวยการคณะ คณะกรรมการชุดต่างๆของมหาวิทยาลัย เสนอตามลำดับเพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบ 

 - ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการชุด
ต่างๆ เสนอเพ่ือขออนุมัติต่อที่ประชุม สภามหาวิทยาลัย 

 - แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการได้รับอนุมัติ และเผยแพร่แผนให้แก่บุคลากรภายใน
หน่วยงาน 

2.3.2 การจัดทำแผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของคณะ ดังนี้ งบประมาณเงิน
รายได้คณะฯ งบประมาณภารกิจประจำ และงบประมาณตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 - ติดตาม ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลที ่เกี ่ยวข้อง (หากตรวจสอบแล้วไม่ถูกต้อง 
นักวิเคราะห์ฯดำเนินการปรับปรุงให้ถูกต้อง) 

 - วิเคราะห์ ประสานแผน ประมวลแผนเพื ่อจัดทำแผนปฏิบัติงานและการใ ช้จ ่าย
งบประมาณประจำปีของคณะ 
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 - จัดทำแผนงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของคณะ รายละเอียดดังนี้ ใส่กิจกรรม
หลัก กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัดของกิจกรรม แบ่งจำนวนเงินตามไตรมาส แยกขอแหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม และการแตกตัวคูณตามกิจกรรมย่อย ใส่ข้อมูลให้ครบถ้วน 

 - เสนอแผนงานการใช ้จ ่ายงบประมาณประจำป ีของคณะ เสนอต ่อท ี ่ประชุม 
คณะกรรมการบริหารคณะ คณะกรรมการอำนวยการคณะ เสนอตามลำดับเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการชุดต่างๆ เสนอเพื่อขออนุมัติต่อมหาวิทยาลัย เพื่อขออนุมัติ
แผนงาน 

 - เผยแพร่แผนงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของคณะให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง 
2.3.3 การวิเคราะห์ความเชื่อมโยง/สอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์หน่วยงาน กับยุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 - ศึกษารวบรวมข้อมูล โดยนำมาวิเคราะห์ และเชื่อมโยงของแผนที่เกี่ยวข้อง 
 - จัดทำรายงานการวิเคราะห์เชื่อมโยง เสนอต่อผู้บริหารหน่วยงาน 
 -  ปรับปรุงรายงานการวิเคราะห์เชื่อมโยง ตามข้อเสนอแนะจากผู้บริหารหน่วยงาน เสนอ

อนุมัติต่อที่ประชุมกรรมการบริหารคณะ 
 - นำผลการวิเคราะห์เชื่อมโยงมาใช้จัดทำแผนปฏิบัติการของคณะฯ 
2.3.4 การติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการประจำปี 
 - ติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการประจำปี รายไตรมาส รอบ 3 , 

6 , 9 และ 12 เดือน 
 - รวบรวมและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการประจำปี 
 - จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการประจำปี เสนอต่อที่

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการคณะฯ 
2.3.5 การรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมของคณะฯ ลงในระบบติดตามและ

ประเมินผลแห่งชาติ (e-MENSCR) 
 - จัดทำแบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมของคณะฯ ในรูปแบบการ

รายงานในระบบ e-MENSCR 
 - รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมของคณะฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 ราย

ไตรมาส รอบ 3 , 6 , 9 และ 12 เดือน ลงในระบบ e-MENSCR 
 - สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมของคณะฯ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ

อำนวยการคณะฯ 
2.3.6 การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีของคณะ จากเงินงบประมาณแผ่นดิน เงิน

รายได้มหาวิทยาลัย และเงินรายได้คณะ ผ่านระบบ 3 มิติ เพ่ือขออนุมัติผ่านผู้บริหารมหาวิทยาลัยและเพ่ือ
ขอรหัสกิจกรรมจากส่วนกลาง 

 - รวบรวมโครงการทุกแหล่งงบประมาณจากผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 - ตรวจสอบความถูกต้องของโครงการ/กิจกรรม รวมถึงตรวจสอบงบประมาณ 
 - ปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมให้ถูกต้อง 
 - คีย์โครงการผ่านระบบ 3 มิติ แล้วเสร็จตามกำหนด 
 - ได้รับอนุมัติรหัสกิจกรรมและแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ 
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2.3.7 การจัดทำตามขั้นตอนการขออนุมัติโครงการและดำเนินกิจกรรม 
 - ตรวจสอบรายละเอียดในโครงการให้ถูกต้อง 
 - ปรับปรุงแก้ไขโครงการให้ถูกต้อง 
 - เสนอขออนุมัติโครงการ 
 - ได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการ/กิจกรรม 
 - แจ้งผู้รับผิดชอบโครงการให้ดำเนินโครงการ/กิจกรรม ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด 
2.3.8 การกรอกรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมของคณะฯ ผ่านระบบบริหารการเงินและสินทรพัย์

ของคณะ เพ่ือควบคุมการขออนุมัติการใช้งบประมาณ 
 - โครงการ/กิจกรรม ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการ 
 - สแกนโครงการและอัพไฟล์ลงผ่านระบบบริหารการเงินฯ 
 - คีย์โครงการผ่านระบบคณะฯ แล้วเสร็จ และสามารถนำไปควบคุมการขออนุมัติใช้

งบประมาณของคณะได้ 
2.3.9 การบันทึกรายละเอียดการขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ ตัดเงินตามรหัสกิจกรรม ผ่าน

ระบบบริหารการเงินคณะฯ เพ่ือควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ 
 - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการขออนุมัติจัดซื้ อจัดจ้างและการขออนุมัติไป

ราชการ 
 - ตรวจสอบงบประมาณว่ามีเพียงพอต่อการตัดเงินงบประมาณ 
 - คีย์รายละเอียดการขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ และทำการออกเลข (พย.) ผ่านระบบ

บริหารการเงินคณะฯ แล้วเสร็จ 
2.3.10 การรายงานแผน-ผล การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
 - จัดทำแบบฟอร์ม และขอบเขตการจัดทำรายงานแผน-ผล การใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำป ี
 - รายงานแผน-ผล การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รายไตรมาส รอบ 3 , 6 , 9 และ 12 

เดือน 
 - สรุปรายงานแผน-ผล การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ภาพรวมทุกไตรมาส เสนอต่อที่

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการคณะฯ 
2.3.11 งานเลขานุการ การร่างหนังสือ จัดพิมพ์หนังสือราชการ บันทึกข้อความ คำสั่ง ประกาศ 

การประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน การเก็บรวบรวมข้อมูลและเอกสาร
หลักฐานให้เป็นระบบ ในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ งานนโยบายและแผน งานงบประมาณ และงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 

 - การร่างหนังสือ จัดพิมพ์หนังสือราชการ ได้ถูกต้อง ทันเวลา 
 - ดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ให้ทันเวลา 
 - การอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อประสานงาน การตอบคำถามและการให้ข้อมูล

ต่างๆในส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม 
 - ช่วยเหลือและประสานงานทั้งในงานประจำและงานที่ได้รับมอบหมาย ให้เสร็จทันเวลา

เกิดผลดีกับหน่วยงาน 
 - เก็บรวบรวมข้อมูลของงานที่เก่ียวข้องให้ครบถ้วน อย่างเป็นระบบ 
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2.4 โครงสร้าง/การบริหารจัดการ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีแบ่งส่วนราชการออกเป็น 8 คณะ 3 สำนัก 1 สถาบัน 1 โรงเรียน 
และหน่วยงานตรวจสอบภายในที่ขึ้นตรงกับอธิการบดี โดยมีการแบงกลุ่มงานดังนี้ 
 2.4.1 กลุ่มวิชาการ มี 8 คณะ 1 โรงเรียน ได้แก่ 1) คณะครุศาสตร์ 2) คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 3) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ 4) คณะวิทยาการจัดการ 5) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
6) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 7) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 8) คณะพยาบาล
ศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ และ 9) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 2.4.2 กลุ่มบริหาร/บริการ มี 1 สำนัก 1) สำนักงานอธิการบดี (กองกลาง กองนโยบายและแผน 
กองพัฒนานักศึกษา ศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศนสัมพันธ์ ศูนยเ์ทคโนโลยีดิจิทัล ศูนยก์ีฬาและนันทนาการ 
ศูนยท์ดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน หน่วยงานตรวจสอบภายใน กลุมงานพัฒนากายภาพภูมิสถาปัตยแ์ละสิ่ง
แวดลอม และกลุมงานสื่อสารองคกร 

 2.4.3 กลมุสนับสนุนวิชาการ มี 2 สำนัก 1 สถาบัน ได้แก่ 1) สำนักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 2) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 3) สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 
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ภาพที่ 2-1 ภาพแสดงโครงสร้างการบริหาร และการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

(ท่ีมา : เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี https://www.pbru.ac.th/pbru/management-structure) 
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ภาพที่ 2-2 ภาพแสดงโครงสร้างการบริหารงานของคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 

(ท่ีมา : เว็บไซต์คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ https://nurse.pbru.ac.th/th/) 
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ภาพที่ 2-3 ภาพแสดงโครงสร้างการปฏิบัติงานสำนักงานคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา  ดุรงค์ฤทธิชัย 
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 

1. งานบริหารทั่วไป งานบุคคล  
และงานการเงิน 
นางสาววัลลภา  มณีตัน 
ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป 
2. งานแผน งานงบประมาณ  
และงานประกันคุณภาพการศึกษา 
นางจิรารัตน์  ก่อเกิด 
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
3. งานธุรการ งานสารบรรณ 
และงานพัสดุ 
นางสาวเรณุกา  วิหารพรหม 
ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป 
 

 

1. งานวิชาการ  
นางสาวบราลี  เอิบอิ่ม 
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 
2. งานวิชาการ งานกิจการนักศึกษา 
นางสาวศุภิสรา  ศิรินาวี 
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 
3. งานวิชาการ งานบริการวิชาการ 
นางสาวสวลี  ประดิษฐ 
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 
4. งานบริการงานระบบสารสนเทศและ
โสตทัศนูปกรณ์ 
นายพงศ์นรินทร์  เขตประทุม 
ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
5. งานห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล 
นางสาวสิริรัตน์  โพธิชีพันธ์ 
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 

 

นางสาววัลลภา  มณีตัน 
รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี 
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บทท่ี 3 
หลักเกณฑ์วิธกีารปฏิบัติงานและเงื่อนไข 

 
 การปฏิบัติงานของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีหลักเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติงานและเงื่อนไขต่างๆ ดังนี้ 
 3.1 หลักเกณฑ์และกฎระเบียบที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติงาน 
 3.2 ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ 
 3.3 เงื่อนไข/ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง/สิ่งที่ควรคำนึงในการปฏิบัติ 
 3.4 แนวคิด/งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 3.5 จรรยาบรรณ/คุณธรรม/จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

3.1 หลักเกณฑ์และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน  

 การปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผน ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรอบรู้ในงานที่พึงปฏิบัติ ทั้งในวิธี 
ขั ้นตอนการปฏิบัติงานและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยมีหน้าที่ต้องศึกษา ปฏิบัติ ให้คำปรึกษาแนะนำ 
ตรวจสอบและรายงานผลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
ดังนี้ 

 3.1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580  

 เป็นแผนการพัฒนาประเทศ ที่กำหนดกรอบและแนวทางการพัฒนาให้หน่วยงานของรัฐทุกภาค
ส่วนต้องทำตาม เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ประเทศไทยที่ว่า”ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั ่ง ยั ่งยืน เป็น
ประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติ
ว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ โดยที่รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย 
มาตรา 65 กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรร
มาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพื่อให้เกิดพลังผลักดัน
ร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของ
ประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องนำไปสู่ การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุ
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง  ยั ่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง” เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน 

  เพื่อให้ประเทศสามารถยกระดับการพัฒนาให้บรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมายการพัฒนาประเทศ จึง
จำเป็นต้องกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศระยะยาวที่มุ ่งเน้นการสร้างสมดุ ลระหว่างการพัฒนา 
ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม   ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

          1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
          2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
          3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
          4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
          5) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
          6) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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 3.1.2 ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย ระยะ 20 ปี  (พ.ศ.
2560 – 2579) 

วิสัยทัศน์   

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นเลิศ  โดยกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนเพ่ือการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 

พันธกิจ   

 1) ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ สมรถนะท่ีตลาดแรงงานต้องการ 

 2) วิจัยสร้างความรู้และนวัตกรรมให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล 

 3) สร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับภาคประชาชนชุมชน ท้องถิ่น และผู้ประกอบการในการจัด
การศึกษา 

 4) ให้บริการทางวิชาการ  ถ่ายทอดเทคโนโลยี น้อมนำพระราชดำริและทะนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

 5) บริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีความคล่องตัว ยืดหยุ่น โปร่งใส ด้วยหลักธรรมาภิบาลสู่การ
เปลี่ยนแปลงและการพัฒนาก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

 3.1.3 ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาท้องถิ่น 

เป้าหมาย : 1.ด้านเศรษฐกิจ   2.ด้านสังคม   3.ด้านสิ่งแวดล้อม    

กลยุทธ์ : 1. บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของท้องถิ่นที่เป็นไปตามบริบทและความ
ต้องการในการพัฒนาท้องถิ่น 

   2. บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือพัฒนาสังคมท้องถิ่น  ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมและกีฬา  
การศึกษา  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสุขภาพ 

   3. บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือพัฒนาสังคมท้องถิ่นด้านสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนาครู  

เป้าหมาย : 1.ผลิตครูระบบปิด/เปิด   2.การพัฒนาศักยภาพครู   3.การพัฒนานวัตกรรมการผลิตและ
พัฒนาครู 

กลยุทธ์ : 1. ผลิตครูที่ได้มาตรฐานวิชาชีพและมีจิตวิญญาณความเป็นครูและสอดคล้องกับความต้องการ
ของท้องถิ่น 

   2. พัฒนาศักยภาพครูของครู  ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเป็นมืออาชีพ 

   3. สร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่การศึกษา 4.0 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยกระดับคุณภาพการศึกษา 

เป้าหมาย : 1.ยกระดับความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ   2.พัฒนาอาจารย์   3.คุณภาพบัณฑิต 
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กลยุทธ์ : 1. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

   2. พัฒนาคุณภาพการบริหารทรัพยากรการเรียนรู้ 

   3. พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรสหวิทยาการตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

   4. พัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ 

   5. พัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้บัณฑิตเป็นคนดีมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

เป้าหมาย : 1.แบ่งพ้ืนที่ความรับผิดชอบ  2.ระบบฐานข้อมูล  3.การใช้ทรัพยากรร่วมกัน  4.พัฒนาเครือข่าย  
5.จัดระบบงานสู่ความเป็นเลิศและเสริมสร้างธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ : 1.ร่วมกำหนดพื้นที่ความรับผิดชอบในการพัฒนาท้องถิ่น 

  2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลร่วม 

  3. จัดหา พัฒนา แลกเปลี่ยนทรัพยากรทางการศึกษา 

  4. สร้างเครือข่ายประชารัฐในการทำงานตามพันธกิจ 

  5. จัดระบบงานสู่ความเป็นเลิศและเสริมสร้างธรรมภิบาล 

 3.1.4 แผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 
วิสัยทัศน์ : ภายในปี 2564  จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านอาหาร  การท่องเที่ยวและสร้างสรรค์องค์
ความรู้ด้วยศาสตร์พระราชาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การสร้างความโดดเด่นด้านอาหารและการท่องเที่ยว            
เป้าประสงค์ : กลุ่มสาขาวิชาเกษตร อาหาร และการท่องเที่ยวได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ 
กลยุทธ์ :  1. พัฒนาศักยภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนในกลุ่มสาขาวิชาอาหารและการท่องเที่ยว โดย
เน้นการปฏิบัติร่วมกับสถานประกอบการภาครัฐและเอกชน 
             2. เพิ่มศักยภาพการวิจัยด้านอาหารและการท่องเที่ยวโดยบูรณาการกับการเรียนการสอนหรือ
การพัฒนาท้องถิ่น 
             3. สร้างชื่อเสียงด้านอาหารและการท่องเที่ยวให้ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพบัณฑิต  
เป้าประสงค์ : บัณฑิตมีคุณภาพพร้อมทำงาน 
กลยุทธ์ :  1. ยกระดับคุณภาพหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน TQF และ TQR 
             2. ยกระดับสมรรถนะอาจารย์ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
             3. ยกระดับคุณภาพและสมรรถนะบัณฑิตให้พร้อมทำงานด้วยวิชาการ วิชาชีพและอัตลักษณ์ 
             4. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยเน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติโดยบูรณาการกับการ
ทำงานร่วมกับสถานประกอบการและเครือข่าย 
             5. พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้ได้มาตรฐานระดับสากล 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู 
เป้าประสงค์ : ครูและบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
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กลยุทธ์ :  1. ยกระดับคุณภาพและสมรรถนะบัณฑิตครูให้พร้อมทำงานด้วยวิชาการ วิชาชีพและทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 
             2. ยกระดับสมรรถนะอาจารย์ครุศาสตร์ให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางวิชาชีพ 
             3. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนเน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงร่วมกับโรงเรียน 
             4. ยกระดับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
             5. พัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติการและการวิจัยเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนใน
ท้องถิ่น 
             6. พัฒนานวัตกรรมการวิจัยการเรียนการสอนและระบบฐานข้อมูลสนับสนุนเครือข่ายในท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
เป้าประสงค์ : ผลงานวิจัยและนวัตกรรมได้รับการยอมรับในระดับสากล 
กลยุทธ์ :  1. สนับสนุนและบริหารจัดการงานวิจัย และพัฒนากลไกการสร้างสรรค์องค์ความรู ้และ
นวัตกรรมเพ่ือเป็นต้นแบบ 
              2. สร้างและพัฒนาศักยภาพนักวิจัย บุคลากร เครือข่ายและหน่วยวิจัยในทุกระดับ 
              3. ส่งเสริมกลไกและบริหารจัดการผลงานวิจัย องค์ความรู้และนวัตกรรมและให้มีการนำไปใช้
ประโยชน์และสื่อสารสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาท้องถิ่น 
เป้าประสงค์ : น้อมนำศาสตร์พระราชาพัฒนาชุมชนต้นแบบ 
กลยุทธ์ :  1. บูรณาการพันธกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นในด้านสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและศิลปวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร 
เป้าประสงค์ : ระบบบริหารจัดการที่คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ :  1. พัฒนาผู้นำรุ่นสู่รุ่นเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายองค์กร 
             2. ส่งเสริมความก้าวหน้าในสายวิชาชีพของบุคลากร 
             3. พัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว 
             4. พัฒนาสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้ 
             5. พัฒนาการสื่อสารและกระบวนการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี 
             6. พัฒนาสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล 
 
 3.1.5 แผนยุทธศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ พ.ศ. 2563 - 2567 
ปรัชญา  
 “ความรู้ คู่คุณธรรม นำสังคมด้วยวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ” 
วิสัยทัศน์  
 “สถาบันการศึกษาชั้นนำด้านการพยาบาลและวิทยาการสุขภาพด้านสังคมผู้สูงอายุ 1 ใน 500 
ระดับโลกภายในปี 2569” 
เอกลักษณ์  
 “เป็นสถาบันการศึกษามุ่งสร้างสุขภาวะ” 
อัตลักษณ์  
 “ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่จิตอาสา บริการด้วยจิตใจความเป็นมนุษย์” 
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พันธกิจ  
1. ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพให้มีสมรรถนะเชิงวิชาชีพ 
2. สร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพด้วยงานวิจัย และนวัตกรรมที่สามารถแก้ปัญหาเชิงพ้ืนที่ 

และ 
เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์อย่างมีคุณภาพระดับสากล 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ 
เทคโนโลยี นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่ความเข้มแข็งและพ่ึงตนเองได้ของชุมชน 

4. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้เป็นมืออาชีพ 
ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

เป้าประสงค์ 
1. ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพพร้อมทำงานด้วยคุณลักษณะความเป็นผู้นำทางวิชาชีพ 
2. ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพได้รับการยอมรับระดับชาติหรือนานาชาติ 
3. มีบริการวิชาการท่ีน้อมนำศาสตร์พระราชาเพ่ือการเสริมสร้างสุขภาวะสู่ชุมชนเป็นที่ยอมรับอย่าง

ต่อเนื่องและยั่งยืน และ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
4. มีศูนย์เรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพสู่ความเป็นเลิศที่บูรณาการกับพันธกิจ วิชาการ วิจัย บริการ

วิชาการ และ ศิลปวัฒนธรรม 
5. มีบริการวิชาการท่ีสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
6. เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีระบบบริหารจัดการที่เป็นเลิศ มุ่งสู่ Green & Clean Faculty 

ค่านิยมองค์กร  
  (PBRU-NPT : Proactive Benefit Responsibility Unity ) 
 "ทำงานเชิงรุก สร้างประโยชน์สุขที่เป็นธรรม สำนึกนำความรับผิดชอบ กรอบกิจเป็นหนึ่งเดียว 
เชี่ยวชาญการบริการด้วยความเอ้ืออาทรและจิตใจของความเป็นมนุษย์” 
P : Proactive = ทำงานเชิงรุก 
B : Benefit = สร้างประโยชน์ สุขท่ีเป็นธรรม 
R : Responsibility = สำนึกนำความรู้ผิดชอบ 
U : Unity = กอปรกิจเป็นหนึ่งเดียว 
N : network = เครือข่าย 
P : professional  = มืออาชีพ 
T : Technology and innovation= นวัตกรรมทางเทคโนโลย ี
ยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพให้มีสมรรถนะทางวิชาชีพ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัย พัฒนานวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่สร้าง
ประโยชน์ 
ทางวิชาการระดับสูง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศูนย์เรียนรู้ โดยบูรณาการ วิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
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3.2 ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ 
 การจัดทำโครงการของคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุี 
เพ่ือเป็นการยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการโครงการที่มีประสิทธิภาพสูง จึงต้องให้ความสำคัญกับการ
จัดทำโครงการอย่างเป็นระบบ โดยเริ่มตั้งแต่การเขียนโครงการ การขออนุมัติโครงการ การบริหารโครงการ 
และมีกระบวนการในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการเพื่อวัดความสำเร็จอย่างสม่ำเสมอ
เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานที่ประสบความสำเร็จ และสามารถบรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน นำไปสู่การ
ทบทวนกระบวนงานและปรับปรุงวิธีการทำงานให้มีการพัฒนาเพ่ือประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุด 
โดยมรีายละเอียดและข้ันตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 3.2.1 ขั้นตอนการเขียนโครงการ 
  1) วิเคราะห์ปัญหาหรือความต้องการ ดำเนินการโดยการศึกษาทบทวนผลการดำเนิน
โครงการที่ผ่านมา ผลการทดสอบระดับต่างๆ ผลการประเมินตนเองและผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
นโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 
  2)  เขียนโครงการ  โดยมีเทคนิค ดังนี้  
   2.1  ก่อนลงมือ ต้องตั้งคำถามและตอบคำถาม 6 W 1H 
    2.1.1 W1 = WHO หมายถึง คำถาม “ใครเป็นผู้ดำเนินโครงการ”  
    2.1.2 W2 = WHAT หมายถึง คำถาม “จะทำกิจกรรมอะไรบ้าง”  
    2.1.3 W3 = WHEN หมายถึง คำถาม “จะทำเม่ือไหร่”  
    2.1.4 W4 = WHERE หมายถึง คำถาม “จะดำเนินโครงการที่ไหน” 
    2.1.5 W5 = WHY หมายถึง คำถามที่เกี่ยวกับ “จะทำโครงการนี้ไปทำไม” 
    2.1.6 W6 = TO WHOM  หมายถึง คำถาม “ใครเป็นผู้ได้รับประโยชน์” 
    2.1.7 H1  =  HOW หมายถึง คำถาม “จะดำเนินโครงการอย่างไร” 
   2.2  ลงมือเขียนโครงการ  โดยใช้ภาษาเขียนที่กระชับ สื่อความหมายได้ชัดเจน 
รูปแบบการเขียนโครงการ (บัญญัติ ลาชโรจน์, 2553)  
 การเขียนโครงการจะประกอบด้วย 
 1. ชื่อโครงการ  ต้องมีความชัดเจน  และสื่อความหมายไดถู้กต้องตามวัตถุประสงค์ 
 2. ลักษณะของกิจกรรม การระบุการดำเนินงานที่สอดคล้องกับพันธกิจและประเด็นยุทธศาสตร์
ของหน่วยงาน การสอดคล้องกับตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษา และประเภทโครงการ 
 3. หลักการและเหตุผล บอกสาเหตุหรือปัญหาที่ทำให้เกิดโครงการนี้ขึ้น  และที่สำคัญคือต้อง
บอกได้ว่า  ถ้าได้ทำโครงการแล้วจะแก้ไขปัญหานี้ตรงไหน  การเขียนอธิบายปัญหาที่มาโครงการ  ควรนำ
ข้อมูลสถานการณ์ปัญหาจากหน่วยงานหรือพื้นที่ที่จะทำโครงการมาแจกแจงให้ผู้พิจารณาโครงการเกิด
ความเข้าใจชัดเจนขึ้น 
 4. วัตถุประสงค์โครงการ เป็นการบอกความต้องการในการทำโครงการ  และผลที่จะเกิดขึ้น
จากการทำโครงการ  การกำหนดวัตถุประสงค์ที่ดีจะเป็นการช่วยให้การกำหนดขั้นตอนสำหรับปฏิบัติเป็น
อย่างรัดกุม  การกำหนดวัตถุประสงค์ที่ดีควรประกอบด้วยองค์ประกอบที่เรียกว่า “SMART” 
  1. S = Sensible ต้องมีความเป็นไปได ้
       2. M = Measurable สามารถวัดและประเมินผลได้ 
       3. A =Attainable ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจน 
       4. R = Reasonable มีความเป็นเหตุเป็นผลในการปฏิบัติงาน 
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       5. T =Time ต้องกำหนดเวลาในการปฏิบัติงานให้ชัดเจน 
 5.  สถานที่ดำเนินการ  ระบุสถานที่ดำเนินการโครงการ  
 6.  ระยะเวลาดำเนินการ  เป็นการกำหนดช่วงเวลาการปฏิบัติโครงการตั้งแต่ระยะเริ่มต้นปฏิบัติ
โครงการจนถึงการสิ้นสุดโครงการนั้น 
 7.  กลุ่มเป้าหมาย  ระบุกลุ่มเป้าหมายและจำนวนให้ชัดเจน ใครคือผู้ที ่จะได้รับผลดีจาก
โครงการนี้ จำนวนผู้ที่ได้รับผลดีจากโครงการนี้ 
 8. ตัวชี้วัดโครงการ เป็นเครื่องมือในการวัดความสำเร็จของการดำเนินงานและตัวชี้วัดต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดจะวัดได้จากมิติต่างๆ ในเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ  และกำหนดค่า
เป้าหมายที่ชัดเจน  
 9.  แผนการดำเนินงาน/วิธีการดำเนินงาน ควรแสดงถึงกิจกรรมและกระบวนการปฏิบัติงานที่
สอดรับกับวัตถุประสงค์  แสดงขั้นตอนรายละเอียดแต่ละกิจกรรม และกำหนดระยะเวลาของแต่ละกิจกรรม
ที่สมเหตุสมผล  โดยการเขียนวิธีการดำเนินงาน ให้แจกแจงดังนี้ 
 -  ขั้นวางแผนการดำเนินงาน (Plan) 
 -  ขั้นดำเนินงาน (Do) 
 -  ขั้นสรุปและประเมินผล (Check) 
 -  ขั้นนำผลการประเมินไปปรับปรุง (Act) 
 10.  งบประมาณหรือค่าใช้จ่ายของโครงการนับเป็นทรัพยากรที่สำคัญต่อการปฏิบัติโครงการ  
โดยทั่วไปมีองค์ประกอบ  ดังนี้ 
  1. ยอดรวมค่าใช้จ่ายทั้งโครงการ 
  2. ค่าใช้จ่ายของแต่ละกิจกรรมหรือแต่ละช่วงเวลาพร้อมทั้งรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
 11.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ แสดงถึงผลที่ผู้ดำเนินโครงการและผู้ที่เกี่ยวข้องจะได้รับหลังจากการ
ปฏิบัติโครงการสิ้นสุดลง ซึ่งหมายถึงผลกระทบในทางที่ดี ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม 
 12.  การติดตามและประเมินผลกิจกรรม เป็นการติดตามกำกับการดำเนินการของโครงการ 
เพ่ือปรับปรุงและตรวจสอบผลสำเร็จของโครงการว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือตัวชี้วัดหรือไม่ 
บรรลุมากน้อยเพียงใด 
 
 3.2.2 ขั้นตอนการขออนุมัติโครงการ 
  1) ผู้รับผิดชอบทำการเขียนร่างโครงการ/กิจกรรมประจำปี และส่งมาที่นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน 
  2) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รวบรวมโครงการ/กิจกรรมประจำปี ที่ทางฝ่ายงานต่างๆ
ส่งมา เพื่อเสนอ คณะกรรมการบริหารคณะฯ พิจารณา 
  3) เมื่อผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริหารคณะแล้ว นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนดำเนินการบันทึกโครง/กิจกรรมประจำปีในระบบ 3 มิติ เพื่อเสนอต่อรองอธิการบดีที่กำกับ เพ่ือ
พิจารณาโครงการและงบประมาณ 
  4) เมื ่อผ ่านความเห็นชอบจาก รองอธิการบดีแล้ว กองนโยบายและแผนจะแจ้ง
งบประมาณและรหัสโครงการผ่านระบบ 3 มิติ ทางนักวิเคราะห์ฯ ดำเนินการแจ้งให้ผู้รับผิดชอบโครงการ
และผู้บริหารคณะฯทราบ เพ่ือเขียนโครงการฉบับสมบูรณ์เสนอพิจารณาต่อไป 
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  5) ผู ้รับผิดชอบโครงการจัดส่งโครงการฉบับสมบูรณ์ และ บันทึกข้อความขออนุมัติ
โครงการ มายังนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เพ่ือทำการตรวจทานความถูกต้องขั้นต้น 
  6) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ทำการออกเลข พยบ. ผ่านระบบสารบัญคณะฯ และ
เสนอคณบดีพิจารณาลงนาม 
  7) เสนอขออนุมัติโครงการต่องานบริหารคลังและทรัพย์สิน (เพื่อตรวจสอบระเบียบการ
เบิกจ่าย) 
  8) เสนอขออนุมัติโครงการต่องานบริหารพัสดุและบริการยานพาหนะ (เพ่ือตรวจสอบตาม
ระเบียบพัสดุ) 
  9) เสนอขออนุมัติโครงการต่อกองนโยบายและแผน (เพื่อตรวจสอบแผนการดำเนินงาน
และงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ) 
  10) เสนอขออนุมัติโครงการต่อ รองอธิการบดีที่กำกับดูแล เพ่ือพิจารณา 
  11) เสนอขออนุมัติโครงการต่อ อธิการบดี เพื ่อพิจารณาอนุมัติโครงการและดำเนิน
กิจกรรม 
  12) ส่งโครงการที ่ได้รับอนุมัติให้ผู ้ร ับผิดชอบโครงการเพื ่อดำเนินกิจกรรมตามแผน
โครงการที่วางไว้ เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
 
  จากข้ันตอนการขออนุมัติโครงการดังกล่าว แสดงเป็น Flow Chart ได้ดังนี ้
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ภาพที่ 3.1 แสดงขั้นตอนการขออนุมัติโครงการ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนดำเนินการบันทึกโครงการ/กิจกรรมประจำปีในระบบ3มิต ิ

รองอธิการบดีและกองนโยบายและแผน 
พิจารณา 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน แจ้งรหัสกิจกรรมแก่ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 

ผู้รับผิดชอบจัดส่งโครงการฉบับสมบูรณ์ มายัง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เพ่ือทำการ

ตรวจทานความถูกต้องขั้นต้น 

นักวิเคราะห์ฯทำการออกเลข พยบ. ผ่านระบบสารบัญคณะฯ และเสนอคณบดีพิจารณาลงนาม 

ผู้รับผิดชอบเขียนร่างโครงการ/กิจกรรมประจำปี และส่งมาที่นักวเิคราะห์นโยบายและแผน 

เร่ิม 

คก.บริหารคณะฯ พิจารณา  
ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

1 

ปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ตรวจสอบเบื้องต้น  

ถูกต้อง 

1 

ไม่ถูกต้อง 

ปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะ 
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ส่งโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ผู้รับผิดชอบเพ่ือดำเนินกิจกรรมตามแผนโครงการ  
เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

สิ้นสุดกระบวนการ 

1 

เสนออธิการบดี  
เพ่ือพิจารณาอนุมัติโครงการและดำเนินกิจกรรม 

เสนองานบริหารคลังและทรัพย์สนิ 
(ตรวจสอบระเบียบการเบิกจ่าย) 

 

เสนองานบริหารพัสดุฯ  
(ตรวจสอบตามระเบียบพัสดุ) 

 

เสนอกองนโยบายและแผน  
(ตรวจสอบแผนและงบประมาณ) 

 

เสนอรองอธิการบดีที่กำกับดูแล 
พิจารณา 

 

1 

ไม่ถูกต้อง 

ไม่ถูกต้อง 

ไม่ถูกต้อง 

ไม่ถูกต้อง 

ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

ถูกต้อง 
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 3.2.3 ขั้นตอนการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณประจำปีในระบบ 3 มิติ 
 จากขั้นตอนการขออนุมัติโครงการดังกล่าว เพ่ือให้ได้มาซึ่งรหัสกิจกรรมสำหรับเบิกจ่ายงบประมาณ  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนจึงต้องจัดทำคำขอตั้งงบประมาณประจำปีในระบบ 3 มิติ โดยมีกระบวนการ
ดังนี้ 

 
ขั้นตอนที่ 1 การเข้าสู่ระบบ → กรอกรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่าน → คลิก OK 

 

 
ภาพที่ 3-2 แสดงภาพการเข้าสู่ระบบ 3 มิติ 

ที่มา : โปรแกรมบันทึกการจัดซื้อจ้างระบบ Grow Finance Management Information System (3D) 
 
ขั้นตอนที ่2 คลิก เลือกบันทึกโครงการ 

 
 

ภาพที่ 3-3 แสดงภาพระบบ 3 มิติ (เมนูบันทึกโครงการ) 
ที่มา : โปรแกรมบันทึกการจัดซื้อจ้างระบบ Grow Finance Management Information System (3D) 
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ขั้นตอนที ่3 เลือกรายการข้อมูล → (เลือกว่าโครงการนี้เป็นของสาขาใด) → คลิก ตกลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3-4 แสดงภาพระบบ 3 มิติ (เมนูเลือกรายการข้อมูล) 
ที่มา : โปรแกรมบันทึกการจัดซื้อจ้างระบบ Grow Finance Management Information System (3D) 

 
ขั้นตอนที ่4 หน้าที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3-5 แสดงภาพระบบ 3 มิติ (หน้าที่ 1) 
ที่มา : โปรแกรมบันทึกการจัดซื้อจ้างระบบ Grow Finance Management Information System (3D) 

 
4.1 คลิก ยกเลิก 

4.2 คลิก สร้างใหม่ 

4.2 4.1 
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ขั้นตอนที ่5 ช่องงาน/โครงการ (ภายใต้โครงการหลัก) 

 

ภาพที่ 3-6 แสดงภาพระบบ 3 มิติ (หน้าที่ 1 เมนู งาน/โครงการ) 
ที่มา : โปรแกรมบันทึกการจัดซื้อจ้างระบบ Grow Finance Management Information System (3D) 

 

ขั้นตอนที ่6 เลือก สถานภาพ 

 
ภาพที่ 3-7 แสดงภาพระบบ 3 มิติ (หน้าที่ 1 เมนู สถานภาพ) 

ที่มา : โปรแกรมบันทึกการจัดซื้อจ้างระบบ Grow Finance Management Information System (3D) 
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ขั้นตอนที่ 7 เลือก ประเภท 

 

ภาพที่ 3-8 แสดงภาพระบบ 3 มิติ (หน้าที่ 1 เมนู ประเภท) 
ที่มา : โปรแกรมบันทึกการจัดซื้อจ้างระบบ Grow Finance Management Information System (3D) 

 

ขั้นตอนที่ 8  พิมพ์ช่ือ ผู้เสนอโครงการ 

 
ภาพที่ 3-9 แสดงภาพระบบ 3 มิติ (หน้าที่ 1 เมนู ผู้เสนอโครงการ) 

ที่มา : โปรแกรมบันทึกการจัดซื้อจ้างระบบ Grow Finance Management Information System (3D) 
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ขั้นตอนที่ 9  เลือก พันธกิจ ที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย  
 

 
ภาพที่ 3-10 แสดงภาพระบบ 3 มิติ (หน้าที่ 1 เมนู พันธกิจ) 

ที่มา : โปรแกรมบันทึกการจัดซื้อจ้างระบบ Grow Finance Management Information System (3D) 
 

ขั้นตอนที่ 10  เลือก สอดคล้องกับตัวชี้วัดมหาวิทยาลัย  
 

 
ภาพที่ 3-11 แสดงภาพระบบ 3 มิติ (หน้าที่ 1 เมนู สอดคล้องกับตัวชี้วัดมหาวิทยาลัย) 

ที่มา : โปรแกรมบันทึกการจัดซื้อจ้างระบบ Grow Finance Management Information System (3D) 
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ขั้นตอนที่ 11  คลิก หน้า 2   

 
 ภาพที่ 3-12 แสดงภาพระบบ 3 มิติ (หน้าที่ 2) 

ที่มา : โปรแกรมบันทึกการจัดซื้อจ้างระบบ Grow Finance Management Information System (3D) 
 

 11.1 คลิก หน้า 2  

 11.2 พิมพ์ หลักการและเหตุผล  

 11.3 พิมพ์ วัตถุประสงค์  

 11.4 พิมพ์ กลุ่มเป้าหมาย  

         11.5 พิมพ์ วิธีการดำเนินงาน   

 11.6 เลือก ประเภทโครงการ 

 11.7 เลือก สอดคล้องกับอัตลักษณ์  และเอกลักษณ์ มหาวิทยาลัย 

 11.8 พิมพ์ โปรแกรมวิชา ที่รับผิดชอบโครงการ  
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ขั้นตอนที่ 12  เลือก หน้า 3 
 

 
ภาพที่ 3-13 แสดงภาพระบบ 3 มิติ (หน้าที่ 3) 

ที่มา : โปรแกรมบันทึกการจัดซื้อจ้างระบบ Grow Finance Management Information System (3D) 
 

12.1 ช่องเชิงปริมาณ เลือก เพ่ิมรายการ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3-14 แสดงภาพระบบ 3 มิติ (หน้าที่ 3 เมนู ช่องเชิงปริมาณ) 
ที่มา : โปรแกรมบันทึกการจัดซื้อจ้างระบบ Grow Finance Management Information System (3D) 
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12.2 พิมพ์ช่อง ดัชนีชี้วัดความสำเร็จเชิงปริมาณ  

12.3 พิมพ์ช่อง จำนวนเป้าหมาย (ใส่ค่าเป้าหมาย) 

12.4 พิมพ์ช่อง หน่วยนับ → คลิก ตกลง 

12.5 ช่องเชิงเวลา และ ช่องเชิงคุณภาพ เลือก เพ่ิมรายการ → และทำขั้นตอนเดียวกับข้อ 12.2 – 12.4 

12.6 ใส่วันที่เริ่มโครงการและวันที่สิ้นสุดโครงการ 
 

ขั้นตอนที่ 13  เลือก หน้า 4 → คลิก เพ่ิมรายการ 

 
ภาพที่ 3-15 แสดงภาพระบบ 3 มิติ (หน้าที่ 4) 

ที่มา : โปรแกรมบันทึกการจัดซื้อจ้างระบบ Grow Finance Management Information System (3D) 
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ภาพที่ 3-16 แสดงภาพระบบ 3 มิติ (หน้าที่ 4) 

ที่มา : โปรแกรมบันทึกการจัดซื้อจ้างระบบ Grow Finance Management Information System (3D) 
 

13.1 ใส่กิจกรรมย่อย  
13.2 เลือก หน่วยนับ  
13.3 เลือก ใช้จากงบ   

 13.4 เลือก หมวดหลัก 
13.5 ใส่จำนวนเงิน ตามหมวดเงิน  เช่น ค่าวัสดุสำนักงาน ให้ใส่จำนวนเงิน ในช่อง ค่าวัสดุ หรือ  

ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ให้ใส่จำนวนเงินในช่อง ค่าใช้สอย  
13.6 ให้ใส่ ปริมาณงาน และงบประมาณ ตามไตรมาส   
13.7 รายละเอียดการใช้จ่าย (ประโยคสุดท้ายต้องใส่ว่า รวมเป็นเงินทั้งสิ้น .............. บาท) 
13.8 พิมพ์ ช่วงระยะเวลาดำเนินการของกิจกรรมนั้นๆ 
13.9 พิมพ์ สถานที่ดำเนินการของกิจกรรมนั้นๆ → คลิก ตกลง 
13.10 ถ้ามี กิจกรรมย่อย อีก ให้ คลิก เพิ่มรายการ และ ทำตามข้ันตอนเดียวกับ ข้อ 13.1 – 13.9 
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ขั้นตอนที่ 14  เลือก หน้า 5 

 

ภาพที่ 3-17 แสดงภาพระบบ 3 มิติ (หน้าที่ 5) 
ที่มา : โปรแกรมบันทึกการจัดซื้อจ้างระบบ Grow Finance Management Information System (3D) 

 
 14.1 ช่อง ผล/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

 14.2 ช่อง การประเมินผล  

 14.3 ช่อง วิธีการประเมินผล  

 14.4 พิมพ์ ช่อง ผู้ประเมิน (ถ้ามี)  

 14.5 ช่อง สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงฯ → คลิกเพ่ิมรายการ  → ใส่ ความเสี่ยงและการ
ควบคุม  → คลิก ตกลง 
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ขั้นตอนที่ 15  เลือก หน้า 6 

 

ภาพที่ 3-18 แสดงภาพระบบ 3 มิติ (หน้าที่ 6) 
ที่มา : โปรแกรมบันทึกการจัดซื้อจ้างระบบ Grow Finance Management Information System (3D) 

 
 15.1 เลือก การบูรณาการโครงการร่วมกับ และใส่รายวิชา (ถ้ามี) 

 15.2 ดำเนินงานตามภารกิจสอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงาน → พิมพ์พันธกิจ
กับประเด็นยุทธศาสตร์   

 15.3 คลิก บันทึก/พิมพ์ 
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3.2.4 ขั้นตอนการกรอกข้อมูลโครงการและรหัสกิจกรรมในระบบบริหารการเงินและแผนยุทธศาสตร์ 
 เมื่อโครงการได้รับอนุมัติให้ดำเนินกิจกรรมแล้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนกรอกข้อมูล
โครงการและรหัสกิจกรรมในระบบบริหารการเงินและแผนยุทธศาสตร์ เพ่ือควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ 
โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
 
ขั้นตอนที่ 1  เข้าลิงค์ http://nurse.pbru.ac.th/n-mis/  → คลิก ระบบบริหารการเงินและแผน
ยุทธศาสตร์ 

 

ภาพที่ 3-19 แสดงภาพระบบ Faculty Information System PBRU 
ที่มา : ระบบ Faculty Information System PBRU 

 
 

 

 

 

 

http://nurse.pbru.ac.th/n-mis/
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ขั้นตอนที่ 2 การเข้าสู่ระบบ → กรอกชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน → คลิก เข้าสู่ระบบ 

 

ภาพที่ 3-20 แสดงภาพการเข้าระบบบริหารการเงินและแผนยุทธศาสตร์ 
ที่มา : ระบบ Faculty Information System PBRU 

 
ขั้นตอนที่ 3 ไปที่งานโครงการ → ข้อมูลโครงการ → คลิก เพ่ิมข้อมูลโครงการ 

 
ภาพที่ 3-21 แสดงภาพการเข้าเพ่ิมข้อมูลโครงการ 

ที่มา : ระบบ Faculty Information System PBRU 
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ขั้นตอนที่ 4 หน้า การบันทึกข้อมูลโครงการ  

 

ภาพที่ 3-22 แสดงภาพการเพ่ิมข้อมูลโครงการ 
ที่มา : ระบบ Faculty Information System PBRU 

 
 4.1 เลือก ปีงบประมาณ 

 4.2 เลือก ประเภทโครงการ 

 4.3 เลือก สถานะการดำเนินโครงการ 

 4.4 กรอก รหัสงบประมาณ 

 4.5 กรอก ชื่อโครงการ 

 4.6 กรอก ชื่อกิจกรรม 

 4.7 เลือก สาขาวิชาที่รับผิดชอบโครงการ 

 4.8 เลือก ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ของมหาวิทยาลัยและคณะฯ 
ตามลำดับ 

 4.9 เลือก ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 4.10 เลือก ไตรมาสที่ดำเนินโครงการ 

 

1 
2 

3 

4 
5 

6 

7 

8 

9 
10 
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ขั้นตอนที่ 5 หน้า การบันทึกข้อมูลงบประมาณในโครงการ 

 

ภาพที่ 3-23 แสดงภาพการเพ่ิมข้อมูลงบประมาณ 
ที่มา : ระบบ Faculty Information System PBRU 

 
 5.1 เลือก ประเภทงบประมาณ 

 5.2 เลือก กรอกจำนวนเงินตามหมวดรายจ่าย เช่น ค่าตอบแทน 600 บาท, ค่า
วัสดุ 200 บาท เป็นต้น 

 5.3 เพ่ิม ไฟล์โครงการที่ได้รับอนุมัติ (มีลายเซ็นครบ) 

 5.4 คลิก บันทึกข้อมูล 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2 

3 4 
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3.2.5 ขั้นตอนการจัดทำโครงการ 
 เมื่อโครงการได้รับอนุมัติให้ดำเนินกิจกรรมแล้ว จึงเป็นขั้นตอนการจัดทำและดำเนินโครงการให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ  โดยมีขั ้นตอนที ่ช ่วยให้การดำเนินโครงการมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้ 
 

ขั้นตอนการดำเนินงาน การปฏิบัติงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงานโครงการ 

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ จัดทำ
ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงานโครงการเสนอคณบดี
ลงนาม 
2. แจ้งผู้ที่มีรายนามตามคำสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
โครงการ 
3. จัดประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินโครงการ เพ่ือเตรียมความ
พร้อมดำเนินโครงการ 

1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงานโครงการ 
2. แบบฟอร์มการเตรียมความ
พร้อมการดำเนินโครงการ 

การขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่าย 
ในโครงการ 

หลังจากโครงการได้รับอนุมัติ
แล้ว ผู้รับผิดชอบโครงการทำ
เรื่องขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่าย 
ในโครงการ โดยประสานงาน
เจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุ 

1. ค่าวิทยากร เตรียมเอกสาร 
ดังนี้ หนังสือเชิญวิทยากร คำสั่ง
แต่งตั้งวิทยากร ประวัติวิทยากร 
2. ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม และค่าวัสดุใน
โครงการ ให้จัดทำบันทึกขอ
อนุมัติเบิกค่าใช้จ่าย 
3. ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าเบี้ย
เลี้ยง และค่าลงทะเบียน ให้
จัดทำแบบฟอร์มขอไปราชการ
และขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่าย 

การขอยืมเงิน หลังจากได้รับอนุมัติให้เบิก
ค่าใช้จ่ายในโครงการแล้ว 
ผู้รับผิดชอบโครงการทำเรื่องขอ
ยืมเงินจากมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 

1. ประสานงานเจ้าหน้าที่การเงิน
และพัสดุเพ่ือจัดทำสัญญายืมเงิน 
ในระบบ 3 มิติ โดยแนบเอกสาร
การขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายใน
โครงการ พร้อมแนบสำเนา
โครงการ และสัญญายืมเงิน 2 
แผ่น และส่งไปงานการเงิน
มหาวิทยาลัยก่อนวันจัดโครงการ
จริงประมาณ 3 วัน 
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ขั้นตอนการดำเนินงาน การปฏิบัติงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
การขออนุญาตใช้ห้องประชุม/
สถานที่ 

หลังจากโครงการได้รับอนุมัติ
แล้วผู้รับผิดชอบโครงการ
สามารถประสานงานกับทางงาน
กายภาพของมหาวิทยาลัย เพ่ือ
ขออนุญาตใช้ห้องประชุม/
สถานที่ 

1. กรอกข้อมูลในแบบขอใช้ห้อง
ประชุม/สถานที่ ผ่านระบบ
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี 

การขออนุญาตใช้รถของ
มหาวิทยาลัย 

ผู้รับผิดชอบโครงการ ทำเรื่องขอ
อนุญาตใช้รถของมหาวิทยาลัย 

1. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มขอ
ใช้รถยนต์ ผ่านระบบสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 

การเตรียมเอกสารในการจัด
โครงการ 

โดยโครงการทั่วไป จะมีการ
เตรียมเอกสารในการจัดประชุม 
ดังนี้ 
- ใบลงทะเบียน 
- ป้ายตั้งโต๊ะชื่อวิทยากร ผู้บรหิาร  
- PPT นำเสนอ 
- กำหนดการ 
- ใบสำคัญรับเงิน เตรียมไว้ให้
วิทยากรลงนาม 
- เอกสารแบบประเมินโครงการ 
- เอกสารเกียรติบัตร 

1. ใบลงทะเบียน ป้ายตั้งโต๊ะชื่อ
ว ิ ทย ากร  ผ ู ้ บ ร ิ ห า ร  ต ิ ดต่ อ
สำนักงานคณบดี 
2. PPT น ำ เ ส น อ  ป ร ะ ส า น
ผู ้เกี ่ยวข้องที ่ต้องนำเสนอ เช่น 
วิทยากร ผู้บริหาร หรือผู้เข้าร่วม
ประชุม  
3. ผู้รับผิดชอบโครงการเตรียม
เอกสาร กำหนดการ 
4. ใบสำค ัญร ับเง ิน ประสาน
เจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุ 
5. เอกสารแบบประเมินโครงการ 
ประสานคณะกรรมการฝ ่าย
ประเมินผลโครงการ 
6. เอกสารเกียรติบัตร ประสาน
เจ้าหน้าที ่โสตทัศนศึกษา หรือ
จ้างร้านจัดทำเกียรติบัตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

การจัดทำโครงการคณะพยาบาลศาสตรแ์ละวิทยาการสุขภาพ 41 

 

3.2.6 การรายงานผลการดำเนินงานโครงการ แบ่งเป็น 3 กระบวนการ ดังนี้ 
 - ผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
 - นักวิเคราะห์นโยบายและแผนรายงานผลการดำเนินงานโครงการผ่านระบบติดตามและ
ประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
 - รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการของคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ และคณะกรรมการอำนวยการคณะพยาบาลศาสตร์และ
วิทยาการสุขภาพ  
 รายละเอียดดังนี้ 
 (1) ผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ตามแบบฟอร์ม
ดังนี้ 

ภาพที่ 3-24 หน้าปกรายงานผลการดำเนินกิจกรรม 
ที่มา : เว็บไซต์คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

https://nurse.pbru.ac.th/th/?page_id=1797 
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ภาพที่ 3-25 แบบรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม 
ที่มา : เว็บไซต์คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

https://nurse.pbru.ac.th/th/?page_id=1797 
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ภาพที่ 3-26 แบบรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม 
ที่มา : เว็บไซต์คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

https://nurse.pbru.ac.th/th/?page_id=1797 
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ภาพที่ 3-27 แบบรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม 
ที่มา : เว็บไซต์คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

https://nurse.pbru.ac.th/th/?page_id=1797 
 

 
ภาพที่ 3-28 แบบรายงานการประเมินผลโครงการ 

ที่มา : เว็บไซต์คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
https://nurse.pbru.ac.th/th/?page_id=1797 
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ภาพที่ 3-29 ภาคผนวก 
ที่มา : เว็บไซต์คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

https://nurse.pbru.ac.th/th/?page_id=1797 
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 (2) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนรายงานผลการดำเนินงานโครงการผ่านระบบติดตามและ
ประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) มีข้ันตอนดังนี้ 
  
ขั้นตอนที่ 1 การเข้าสู ่ระบบ https://emenscr.nesdc.go.th/ → กรอกชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน →  
คลิก เข้าสู่ระบบ 
 

 
 

ภาพที่ 3-30 แสดงภาพการเข้าสู่ระบบ eMENSCR  
ที่มา : ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

 
 
 
 

 

https://emenscr.nesdc.go.th/
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ขั้นตอนที่ 2 หน้าหลักของระบบ EMENSCR → คลิกรายงานความก้าวหน้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3-31 แสดงภาพหน้าหลักของระบบ eMENSCR  
ที่มา : ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

 
ขั้นตอนที่ 3 กรอกรหัสโครงการที่ต้องการบันทึกผลการดำเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3-32 แสดงภาพกรอกรหัสโครงการที่ต้องการบันทึกผลการดำเนินงาน 
ที่มา : ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
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ขัน้ตอนที่ 4 ไปที่หัวข้อ “จัดการโครงการ” → เลือก รายงานความก้าวหน้าประจำไตรมาส 
 

 
 
 

ภาพที่ 3-33 แสดงภาพหัวข้อการจัดการโครงการ 
ที่มา : ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

 
ขัน้ตอนที่ 5 รายงานผลการดำเนินงานตามกิจกรรมที่หน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณ  
 

 
 
 

ภาพที่ 3-34 แสดงภาพการรายงานผลการดำเนินงาน 
ที่มา : ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
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ขัน้ตอนที่ 6 บันทึกความก้าวหน้าโครงการ  

 

 
 

ภาพที่ 3-35 แสดงภาพการบันทึกความก้าวหน้าโครงการ 
ที่มา : ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

 
 (3) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รวบรวมผลการดำเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ เพ่ือ
จัดทำรายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการของคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ เสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ และคณะกรรมการอำนวยการคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการ
สุขภาพ ตามตัวอย่างดังนี้ 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้า 
หมาย 

ผลการ
ประเมิน 

งบ 
ประมาณ 

ผลการ
เบิกจ่าย 

องค์ความรู้/
บทเรียนท่ีได้รับ 

ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงให้ดีข้ึนในปี
ต่อไป 

        ยกเลิก
โครง 
การ 

ปรับชื่อ
โครง 

การให้
ทันสมัย 

ปรับวิธีดำเนินการ
(ระบุประเด็นสำคัญ

เป็นข้อๆ) 

ภาระกิจประจำสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์    

1 โครงการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพสาธารณสุข  

แนวปฏิบัติที่ดี 
ด้านการเรียน
การสอน 

1 เรื่อง 1 เรื่อง 61,920 
บาท 

61,778 
บาท 

 องค์ความรู้ในการ
ปฏิบัติงานด้าน
สาธารณสุขใน
สถานการณ์โรค
ระบาด ในการ
ปรับเปลี่ยน
กิจกรรมและการ
ให้บริการกับ
ประชาชน 

- - จัดกิจกรรมทบทวน
ความรู้เพิ่มเติมให้กับ
นักศึกษาก่อนออกฝึก
ประสบการณ์วิขาชีพ 
เข่น  
การรักษาพยาบาล 
หนังสือราชการและ
งานสารบรรณ 

แบบประเมิน
แหล่งฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพ 

ค่าเฉลี่ย 
3.51 

4.14 
คะแนน 

ร้อยละของ
บัณฑิตที่มี
สมรรถนะเป็นที่
พึงพอใจของ
สถาน
ประกอบการ 

ค่าเฉลี่ย 
3.51 

4.10 
คะแนน 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้า 
หมาย 

ผลการ
ประเมิน 

งบ 
ประมาณ 

ผลการ
เบิกจ่าย 

องค์ความรู้/
บทเรียนท่ีได้รับ 

ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงให้ดีข้ึนในปี
ต่อไป 

        ยกเลิก
โครง 
การ 

ปรับชื่อ
โครง 

การให้
ทันสมัย 

ปรับวิธีดำเนินการ
(ระบุประเด็นสำคัญ

เป็นข้อๆ) 

2 โครงการยกระดับสมรรถนะ
วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์  

ผลคะแนนการ
สอบวัด
สมรรถนะชั้นปี
ด้านความรู้ผ่าน
เกณฑ์ 

 ร้อยละ 
80 

 ร้อยละ 
100 

 12,300 
บาท 

 12,300 
บาท 

 ได้พัฒนาเทคนิค
การสร้างข้อสอบ 
การวัดและประเมิน
สมรรถนะผู้เรียน
เพื่อนำไปปรับใช้ใน
การสร้างข้อสอบที่
สามารถประเมิน
สมรรถนะนักศึกษาได้ 

- - - 

3 โครงการจัดการเรียนการสอน
แบบ Hybrid Leaning และ
เสริมทักษะความเชียวชาญด้าน
วิชาชีพการสาธารณสุขศาสตร์ 
ในสถานการณ์ในสังคมปกติวิถี
ใหม่ (New normal)  

 ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมคะแนน
ประเมินหลัง
อบรมเพิ่มข้ึน 

 ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
87.90 

 12,730 
บาท 

 12,730 
บาท 

- การจัดการ
อัคคีภัย  การซ้อม
แผนไฟไหม้     
- การตรวจคุณภาพ
น้ำ 
- การตรวจสาร
ปนเปื้อนในอาหาร 
- การจัดการ
สถานการณ์การการ
ระบาดโรคโควิด 19 
- การใช้โปรแกรม
ทางด้านสาธารณสุข 
JHCIS 

- - - 

4 โครงการความร่วมมือกับแหล่ง
ฝึกปฏิบัติพัฒนาองค์ความรู้
และความเชี่ยวชาญด้าน
วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์ 
(Faculty Practice)  

 ผลงานวิชาการ  ไม่น้อย
กว่า 3 
ผลงาน 

2 เรื่อง  19,800 
บาท 

 15,669
.40 
บาท 

ได้แนวทางการ
พัฒนาสมรรถนะ
เพื่อให้เกิดความ
เชียวชาญด้าน
บุคคลให้สูงยิ่งข้ึน 
และได้องค์ความรู้
หรือแนวทางการ
ปฏิบัติใหม่ๆ จาก
การพัฒนา
สมรรถนะส่วน
บุคคล และได้ผล
งานวิชาการั้ร่วมกับ
แหล่งฝึกที่เผยแพร่
สู่สาธารณะ 

- - - 

5 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
ก่อนออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพสาธารณสุข  

 จำนวน
นักศึกษาที่ได้รับ
การพัฒนาตาม
สมรรถนะ
มาตรฐาน
คุณวุฒิและ
มาตรฐาน
วิชาชีพ 67 คน 

 ร้อยละ 
100 

 ร้อยละ 
100 

 87,280 
บาท 

 77,820 
บาท 

นักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมตาม
เป้าหมาย และฝึก
ปฏิบัติได้ตาม
วัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ 
ตามระยะเวลาที่
กำหนด  

- - - 

นักศึกษาที่มี
ความรู้เกี่ยวกับ
ทักษะทาง
วิชาชีพเพิ่มข้ึน 

> ร้อย
ละ 80 

ร้อยละ 
100 

ทักษะที่กำหนดให้
นักศึกษาได้ฝึก
ปฏิบัติระหว่างเข้า
ร่วมสังเกตการณ์
วิชาชีพสามารถเพิ่ม
ทักษะให้นักศึกษา
ได้นำไปใช้ใน
รายวิชา และ
สามารถปฏิบัติได้
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้า 
หมาย 

ผลการ
ประเมิน 

งบ 
ประมาณ 

ผลการ
เบิกจ่าย 

องค์ความรู้/
บทเรียนท่ีได้รับ 

ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงให้ดีข้ึนในปี
ต่อไป 

        ยกเลิก
โครง 
การ 

ปรับชื่อ
โครง 

การให้
ทันสมัย 

ปรับวิธีดำเนินการ
(ระบุประเด็นสำคัญ

เป็นข้อๆ) 

ตามกรอบสภา
วิชาชีพ 

6 โครงการพัฒนาระบบกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับหลักสูตร (สาขา
สาธารณสุขศาสตร์) 

 ระดับผลการ
ประเมิน
คุณภาพ
การศึกษา
ภายในระดับ
หลักสูตร 

3 
คะแนน  

 3 
คะแนน 

 18,500 
บาท 

  16,00
0 บาท 

 ได้แนวทางการ
พัฒนาคุณภาพ
หลักสูตรให้เป็นไป
ตามเกณฑ์ AUN-
QA อันจะส่งผลให้
หลักสูตรมีคุณภาพ
ในการพัฒนา
หลักศุตรให้ดียิ่งข้ึน 

- - - 

7 โครงการเตรียมความพร้อมจัด
ติวการสอบและจัดทำ
ฐานข้อมูลคลังข้อสอบวัด
ความรู้เพื่อการสอบใบประกอบ
วิชาชีพด้านสาธารณสุขศาสตร์ 
สำหรับนักศึกษาและศิษย์เก่า
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  

 - จำนวน
นักศึกษาที่ถูก
เตรียมความ
พร้อมในการ
สอบใบประกอบ
วิชาชีพเฉพาะ
ให้มีสมรรถนะ
สูงตาม
มาตรฐาน
วิชาชีพ 

 ร้อยละ 
100 
นักศึกษ
า 60 
คน 
ศิษย์เก่า 
20 คน 

 ร้อยละ 
100 
นักศึกษ
า 60 
คน 
ศิษย์เก่า 
20 คน 

 91,101 
บาท 

 83,953 
บาท 

 - ความรู้ตามกรอบ
วิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน 
- การเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพ
การสาธารณสุข
ชุมชน 
- ฐานข้อมูลคลัง
ข้อสอบใบประกอบ
วิชาชีพด้าน
สาธารณสุขศาสตร์ 
ในระบบ PBRU 
LMS 

- - ปรับเปลี่ยนกิจกรรม
ในการเพิ่มจำนวนวัน
อบรมทบทวนความรู้
ให้มากข้ึน
แบบต่อเนื่องห่างกัน 
2 เดือน 

- คลังข้อสอบใบ
ประกอบวิชาชีพ
ด้านสาธารณสุข
ศาสตร์ในระบบ 
PBRU LMS 

1 ชุด 1 ชุด 

-คู่มือเตรียม
สอบวิชาชีพการ
สาธารณสุข
ชุมชน 

1 เล่ม 1 เล่ม 

 ภาระกิจประจำสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 

8 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
นักศึกษาแพทย์แผนไทยและ
เสริมสร้างอัตลักษณ์วิชาชีพ
แพทย์แผนไทย”  

 จำนวน
นักศึกษา
สาขาวิชา
การแพทย์แผน
ไทยที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

 ร้อยละ 
80 

 ร้อยละ 
100 

 25,850 
บาท 

25,850 
บาท 

- คุณธรรม 
จริยธรรมสำหรับ
นักศกึษาแพทย์
แผนไทย 
- อัตลกัษณ์
วิชาชีพแพทยแ์ผน
ไทย 
- ขั้นตอนและ
วิธีการประกอบ
พิธีไหว้ครูแพทย์
แผนไทย  
- ทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการด้าน
สมุนไพรและ
สุขภาพแบบมือ
อาชีพ 
- การขออนุญาต
เปิดคลินิกแพทย์

- ✓ - 

ประชาชนทั่วไป
ที่สนใจและศิษย์
เก่าที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

 ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

มีนักศึกษาที่
ร่วมวางแผน
เปิดธุรกิจ
เกี่ยวกับ
สมุนไพรและ
การแพทย์แผน
ไทย 

 1 แผน  1 แผน 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้า 
หมาย 

ผลการ
ประเมิน 

งบ 
ประมาณ 

ผลการ
เบิกจ่าย 

องค์ความรู้/
บทเรียนท่ีได้รับ 

ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงให้ดีข้ึนในปี
ต่อไป 

        ยกเลิก
โครง 
การ 

ปรับชื่อ
โครง 

การให้
ทันสมัย 

ปรับวิธีดำเนินการ
(ระบุประเด็นสำคัญ

เป็นข้อๆ) 

แผนไทยและร้าน
ขายยาสมุนไพร  

9 โครงการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการและวิชาชีพการแพทย์
แผนไทย เครือข่ายราชภัฏ  

 รางวัลจากการ
แข่งขันทักษะ
วิชาการและ
วิชาชีพแพทย์
แผนไทย 

 2 
รางวัล 

 2 
รางวัล 

 -  - - กระบวนการทำ
วิจัยทางการแพทย์
แผนไทย 
 - รูปแบบการ
นำเสนอผลงาน
วิชาการของ
นักศึกษาใน
ระดับชาติ 

- - - 

10 โครงการปัจฉิมนิเทศและสร้าง
ความเป็นผู้ประกอบการของ
นักศึกษาแพทย์แผนไทย   

 ร้อยละของ
นักศึกษาที่ผ่าน
การประเมิน
สมรรถนะทักษะ
การเป็น
ผู้ประกอบการ 

 ร้อยละ 
80 

  ร้อยละ 
100 

 8,000 
บาท 

 4,280 
บาท 

 การประเมิน
สมรรถนะทักษะ
การเป็น
ผู้ประกอบการทาง
วิชาชีพ 
1. สมรรถนะของ
การเป็น
ผู้ประกอบการที่ดี   
2. การประเมินการ
เป็นผู้ประกอบการ  

-  - 

ได้นวัตกรรม/
ชื้นงานด้าน
การแพทย์แผน
ไทย 

3 
ชิ้นงาน 

4 
ชิ้นงาน 

4 ชิ้นงาน ได้แก่ 
1) ลูกอมกัญซ่า 
2) สเปรย์ Herb 
for Hair 
3) เจลว่านตะขาบ 
4) สบู่กระดาษฟ้า
ทะลายโจร 

11 โครงการนิเทศนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์
แผนไทย  

นักศึกษาผ่าน
เกณฑ์การฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพ 

 ร้อยละ 
100 

 ร้อยละ 
100 

 5,000 
บาท 

 288 
บาท 

 ควรมีการวางแผน
นิเทศฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพของ
นักศึกษา เนื่องจาก
สถานการณ์การ
ระบาดของไวรัสโค
โรน่า 2019 ทำให้
ช่วงเวลาในการ
ฝึกงาน งบประมาณ
ที่วางแผนไว้ กับ
การขออนุมัติ
โครงการไม่สัมพันธ์
กัน 

- - 1. วางแผนและติดต่อ
โรงพยาบาลแหล่งฝึก
ฯ  
2. วางแผนการนิเทศ
ฝึกประสบการณ์ตาม
แหล่งฝึกฯที่ประสาน
ไว้ โดยดูช่วงเวลาให้
เหมาะสม 

12 โครงการเตรียมความพร้อมการ
สอบใบประกอบวชิาชีพ
การแพทย์แผนไทย  

 ร้อยละของ
จำนวน
นักศึกษาที่ถูก
เตรียมความ
พร้อมในการ
สอบใบประกอบ
วิชาชีพเฉพาะ
ให้มีสมรรถนะ

 ร้อยละ 
100 

ร้อย
ละ 100 

70,000 
บาท  

49,865 
บาท  

 จากการดำเนิน
โครงการได้มีการ
สรุปเนื้อหา และ
แนวข้อสอบที่ใช้ใน
การสอบของปีที่
ผ่านๆมา รวมถึง
ข้ันตอนและ
ระเบียบกฎเกณฑ์

- - ปรับแผนการดำเนิน
กิจกรรม เป็นสอง
ระยะ เพื่อให้
สอดคล้องกับ
กำหนดการสอบใบ
ประกอบวิชาชีพของ
สภาการแพทย์แผน
ไทย 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้า 
หมาย 

ผลการ
ประเมิน 

งบ 
ประมาณ 

ผลการ
เบิกจ่าย 

องค์ความรู้/
บทเรียนท่ีได้รับ 

ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงให้ดีข้ึนในปี
ต่อไป 

        ยกเลิก
โครง 
การ 

ปรับชื่อ
โครง 

การให้
ทันสมัย 

ปรับวิธีดำเนินการ
(ระบุประเด็นสำคัญ

เป็นข้อๆ) 

สูงตาม
มาตรฐาน
วิชาชีพจำนวน 
73 คน 

ต่างๆ รวบรวมและ
จัดทำเป็นคุ่มือ
ให้แก่นักศึกษา และ
เป็นแนวทางในการ
เตรียมสอบในปี
ถัดไป 

ร้อยละการสอบ
ผ่านใบประกอบ
วิชาชีพต่อ
จำนวน
นักศึกษาที่
สำเร็จการศึกษา 

ร้อยละ 
100 

ยังไม่
สามารถ
ประเมิน
ได้เนื่อง 
จาก
กำหนด
สอบใน
เดือน 
ตค. 

คลังแนวข้อสอบ
ใบประกอบ
วิชาชีพด้าน
แพทย์แผนไทย 
ในระบบ PBRU 
LMS 

5 วิชา 5 วิชา 

คู่มือแนวทางใน
การสอบใบ
ประกอบวิชาชีพ 

1 
ชิ้นงาน 

1 
ชิ้นงาน 

13 โครงการการสอบประมวล
ความรอบรู้พื้นฐานวิชาชีพและ
วิชาชีพ สาขาวิชาการแพทย์
แผนไทย สำหรับนักศึกษาชั้นปี
ที่ 2และ 4    

 ร้อยละ
นักศึกษาที่สอบ
ผ่านการสอบ
สมรรถนะและ
ประมวลความรู ้

ร้อยละ 
100 

 ร้อยละ 
100 

 3,858 
บาท 

 3,858 
บาท 

 การพัฒนาข้อสอบ
ให้ใกล้เคียงกับ 
ข้อสอบใบประกอบ
วิชาชีพ ทั้ง 5 
รายวิชา และการ
พัฒนารูปแบบการ
สอบปฏิบัติแบบ 
OSCE ให้เสมือนกับ
สถานการณ์การ
สอบใบประกอบ
วิชาชีพการแพทย์
แผนไทย 

-  
 

- 

สร้างคลัง
ข้อสอบ ใน
ระบบ LMS 

5 
รายวิชา 

5 
รายวิชา 

14 โครงการพัฒนาระบบกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับหลักสูตร (สาขาวิชา
การแพทย์แผนไทย)  

 ระดับผลการ
ประเมิน
คุณภาพ
การศึกษา
ภายในระดับ
หลักสูตร 

 ไม่น้อย
กว่าผล
การ
ประเมิน
ปี
การศึกษ
า 2563 
(>3.54) 

 3.71  14,375 
บาท 

 14,147 
บาท 

 ได้พัฒนาระบบ
กลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
ให้มีคุณภาพที่ดีข้ึน
อย่างต่อเนื่อง 

- - - 

15 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหม่และพัฒนาอัตลักษณ์
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
นักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์
แผนไทย   

 ความรู้ความ
เข้าใจการใช้
ชีวิต, วิชาชีพ
แพทย์แผนไทย 

 ระดับ
ความพึง
พอใจ 4 

 อยู่
ระหว่าง
สรุป
โครงการ 

 5,000 
บาท 

  4,973 
บาท 

 นักศึกษาใหม่มี
ความรู้ความเข้าใจ
ในการเรียน
หลักสูตรการแพทย์
แผนไทย และ
วางแผนให้มีรุ่นพี่
ทุกชั้นปีเข้ามามี
ส่วนร่วมในทุก
กิจกรรมของ
นักศึกษาใหม่ 

- - - 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้า 
หมาย 

ผลการ
ประเมิน 

งบ 
ประมาณ 

ผลการ
เบิกจ่าย 

องค์ความรู้/
บทเรียนท่ีได้รับ 

ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงให้ดีข้ึนในปี
ต่อไป 

        ยกเลิก
โครง 
การ 

ปรับชื่อ
โครง 

การให้
ทันสมัย 

ปรับวิธีดำเนินการ
(ระบุประเด็นสำคัญ

เป็นข้อๆ) 

16 โครงการพัฒนาสมรรถนะ
นักศึกษาแพทย์แผนไทย  
เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็น
ผู้ประกอบการแบบมืออาชีพ 

- สรุปองค์
ความรู้และ
แผนการ
ประกอบอาชีพ
ของนักศึกษาที่
เข้าร่วมกิจกรรม 

1 เล่ม 1 เล่ม 20,000 
บาท 

19,600 
บาท 

- นิทรรศการทาง
การแพทย์แผนไทย
และการแพทย์
พื้นบ้าน 
- การจับคู่เจรจา
ธุรกิจด้าน 
สมุนไพร Business 
Matching เรียนรู้
การเป็น
ผู้ประกอบการจาก
หน่วยงานของภาครัฐ
และเอกชน 
- การแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จาก
ธรรมชาติเพื่อ
สุขภาพและ 
ความงาม 

- - - 

- มีกิจกรรม
เตรียมความ
พร้อมของ
นักศึกษาด้าน
การเป็น
ผู้ประกอบการ 

1 
กิจกรรม 

1 
กิจกรรม 

- มีผลิตภัณฑ์
จากสมุนไพร 

1  ชิ้น 1  ชิ้น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 : ยกระดับคุณภาพบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพให้มีสมรรถนะทางวิชาชีพ 

17 โครงการพัฒนาสมรรถนะ
นักศึกษาและศิษย์เก่าเพื่อ
มาตรฐานวิชาชีพ  

 ผลการสอบวัด
ความรู้รวบยอด 

 ผ่าน
ร้อยละ 
80  
ทุกวิชา 

 ร้อยละ  
18.67 - 
77.50 

 80,840 
บาท 

  80,84
0 บาท 

 บทเรียนที่ได้รับ 
1. ควรวาง
แผนพัฒนาให้
อาจารย์ของคณะ
เป็นบุคคลหลักใน
การพัฒนา
สมรรถนะนักศึกษา
ให้ได้มากข้ึน 
2. วางรูปแบบ
กิจกรรมให้
ดำเนินการได้ทั้ง 
On site และ On 
line 

- - 1.ประเมินความรู้รวบ
ยอดด้วยข้อสอบ
เสมือนจริงก่อนและ
หลังดำเนินการ
โครงการ 
2.วิเคราะห์คุณภาพ
ข้อสอบเสมือนจริง
และคัดเลือกข้อสอบ
ที่มีคุณภาพเก็บเป็น
คลังข้อสอบ 

18 โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
ให้พร้อมทำงานด้วยวิชาการ 
วิชาชีพและทักษะในศตวรรษที่ 
21 ในสถานการณ์ New 
normal ในสังคมปกติวิถีใหม่  

 จำนวนของ
นักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการ
พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ 
มีคะแนนความรู้
หลังเรียน
เพิ่มข้ึน 

 ร้อยละ 
80 

เฉลี่ย 
4.45 
คะแนน 

 68,599 
บาท 

 58,241 
บาท 

 บทเรียนที่ได้รับ 
1. ควรเพิ่มลักษณะ
กิจกรรมให้สามารถ
วัดทักษะเหล่าให้
ชัดเจนมากข้ึน หลัง
การร่วมกิจกรรม
แล้ว เช่น การทำ 
work shop เป็น
ต้น 

- - 1.จัดกิจกรรมใน
รูปแบบที่เน้นการมี
ส่วนร่วมของ
นักศึกษามากกว่าการ
ฟังบรรยายอย่าง
เดียว และไม่ควรมี
กิจกรรมเยอะเกินไป 
ทำให้เกิดความ
เหนื่อยล้า 

19 โครงการความร่วมมือกับแหล่ง
ฝึกปฏิบัติพัฒนาสมรรถนะทาง
คลินิกและความเชี่ยวชาญ
ทางการพยาบาล (Academic 
Faculty Practice) เพื่อสร้าง
องค์ความรู้แบบ simulation- 
based learning 
  

 มีการพัฒนา
แผนการสอน
การพยาบาลที่
สอดคล้องกับ
การปฏิบัติการ
พยาบาลที่
ทันสมัยและเป็น
ปัจจุบันจาก
ผลลัพธ์ของการ
พัฒนา
สมรรรถนะทาง

อาจารย์
ทุกคน 

 อาจาร
ย์ทุกคน
มีการ
พัฒนา
แผนการ
สอนการ
พยาบาล 

 50,000 
บาท 

 13,700 
บาท 

ได้รับองค์ความรู้
สำหรับ 
การเรียนการสอนที่
ทันสมัยและเป็น
ปัจจุบัน 

- - - 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้า 
หมาย 

ผลการ
ประเมิน 

งบ 
ประมาณ 

ผลการ
เบิกจ่าย 

องค์ความรู้/
บทเรียนท่ีได้รับ 

ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงให้ดีข้ึนในปี
ต่อไป 

        ยกเลิก
โครง 
การ 

ปรับชื่อ
โครง 

การให้
ทันสมัย 

ปรับวิธีดำเนินการ
(ระบุประเด็นสำคัญ

เป็นข้อๆ) 

คลินิก (Faculty 
Practice) ของ
อาจารย์
พยาบาล อย่าง
น้อยคนละ 1 
เรื่อง 

มีการตีพิมพ์
เผยแพร่/
นำเสนอผลงาน
วิชาการจากการ
พัฒนา
สมรรถนะทาง
คลินิกของ
อาจารย์ จำนวน 
2 บทความ 

อย่าง
น้อย 2 
บทควา
ม 

 

20 โครงการพัฒนาศักยภาพและ
การจัดหาหนังสือสื่อการเรียนรู้
บริการของศูนย์ทรัพยากรการ
เรียนรู้   

 นักศึกษาเป็น
ผู้นำในการ
ควบคุม
สถานการณ์
เสมือนจริง
สำหรับเพื่อน 

5 ครั้ง 3 ครั้ง 248,00
0 บาท 

214,79
0 บาท 

1. อาจารย์มีความรู้
อย่างถูกต้องในการ
สอนแบบ SBL ซึ่ง
สามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในการ
เรียนการสอนได้ทั้ง
ภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติ และควร
ส่งเสริมให้อาจารย์
ทุกท่านผ่านการ
อบรมแบบ SBL 
2. นักศึกษาเข้าใจ
การเรียนแบบ SBL 
ซึ่งนักศึกษาต้อง
ได้รับการฝึกฝนเป็น
ประจำเพื่อสามารถ
นำไปสอนเพื่อนได้
ซึ่งจะเป็นการ
ส่งเสริมการเรียน
แบบ self-study 
และ life-long 
learning 

- - - 

อาจารย์ได้รับ
การเชิญเป็น
วิทยากร
ภายนอก 

3 ครั้ง 2 ครั้ง 

จำนวนวารสาร
ภาษาไทยและ
ต่างประเทศ
เป็นไปตาม
มาตรฐานสภา
การพยาบาล 

วารสาร
ภาษาไท
ย 10 
ชื่อเรื่อง  
วารสาร
ภาษาอัง
กฤษ 5 
ชื่อเรื่อง 

วารสาร
ภาษาไท
ย 11 
ชื่อเรื่อง  
วารสาร
ภาษาอัง
กฤษ 5 
ชื่อเรื่อง 

21 โครงการเตรียมความพร้อมทาง
วิชาการและวิชาชีพสำหรับ
นักศึกษาใหม่  

 ร้อยละของ
นักศึกษาที่เข้า
ร่วมกิจกรรม
ผ่านเกณฑ์การ
วัดและ
ประเมินผลด้าน
วิชาการและ
ด้านวิชาชีพ 

ร้อยละ 
80 

คะแนน
เฉลี่ย  
4.61 

50,000 
บาท 

42,836
บาท 

ควรวางลำดับ
กิจกรรมที่เป็น
กิจกรรมสร้าง
สัมพันธ์ในช่วงแรก
ก่อนที่จะเป็น
กิจกรรมเสริมทักษะ
วิชาการ และ
กิจกรรมควรมี
ลักษณะเป็นปฏิบัติ
มากกว่าการ
บรรยาย เช่น การ
พัฒนาบุคลิกภาพ 

- - 1.จัดลำดับกิจกรรมที่
เน้นการปรับตัวและ
การสร้างสัมพันธภาพ
มาก่อน 
2.เน้นกิจกรรมที่เสริม
ทักษะชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21 ให้
มากข้ึน 
3.บางกิจกรรมควร
แบ่งเป็นกลุ่มย่อย 
เพื่อให้นักศึกษาได้
บรรลุวัตถุประสงค์ 
เช่น กิจกรรมการอยู่
ร่วมกันอย่าง
สร้างสรรค์ 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้า 
หมาย 

ผลการ
ประเมิน 

งบ 
ประมาณ 

ผลการ
เบิกจ่าย 

องค์ความรู้/
บทเรียนท่ีได้รับ 

ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงให้ดีข้ึนในปี
ต่อไป 

        ยกเลิก
โครง 
การ 

ปรับชื่อ
โครง 

การให้
ทันสมัย 

ปรับวิธีดำเนินการ
(ระบุประเด็นสำคัญ

เป็นข้อๆ) 

4. ปรับลดช่วงเวลา
ให้กระชับ 

งบประมาณจากยุทธศาสตร์ผลิตบัณฑิต (มหาวิทยาลัย) 

22 โครงการแนะแนวเชิงรุกและ
พัฒนาสื่อเพื่อเข้าสู่ Digital 
Platform ด้านพยาบาลศาสตร์
และวิทยาการสุขภาพ  
 

วีดีโอ
ประชาสัมพันธ์
คณะฯ 

4 ชิ้น ได้คลิป
วีดีโอใน
การ
ประชาสั
มพันธ์
คณะ 

40,000 
บาท 

40,000 
บาท 

ได้รับสื่อ
ประชาสัมพันธ์
คณะฯ โดยเน้น
ทักษะปฏิบัติทาง
วิชาชีพบนฐาน
ความเป็นเลิศของ
คณะ 

- - - 

23 โครงการอบรมบริการวิชาการ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ CPR และ 
AED ระหว่างคณะพยาบาล
ศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
กับโรงเรียนในเครือข่าย   

จำนวนกิจกรรม
บริการวิชาการ
ในงานวิชาการ
กับโรงเรียน
เครือข่ายฯ 

(3 
โรงเรียน
) 3 
กิจกรรม 

(3 
โรงเรียน
) 3 
กิจกรรม 

30,000 
บาท 

29,928.
80 บาท 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการโครงการ 

- - - 

24 โครงการพลิกโฉมการจัด
การศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์
สุขภาพด้วยระบบคลังหน่วยกิต
สำหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย  
 

โมดูลการเรียนรู้
สาขา
วิทยาศาสตร์
สุขภาพ เพื่อ
ยกระดับทักษะ
เดิมให้ดีข้ึน 
(Up-skill)  ใน
ระบบคลังหน่วย
กิต 

4 โมดูล อยู่
ระหว่าง
ดำเนินก

าร
โครงการ 

100,00
0 บาท 

 1.Module วิชาการ
จัดการสุขภาพ
ผู้สูงอายุ 4 
Module 
2.สื่อการเรียนรู้
ประกอบ Module 
วิชาการจัดการ
สุขภาพผู้สูงอายุ 

- - 1.จัดทำ Module 
วิชาการจัดการ
สุขภาพผู้สูงอายุตาม
แนวทาง credit 
bank 
2.นำเสนอ Module 
วิชาการจัดการ
สุขภาพผู้สูงอายุตาม
ข้ันตอนที่ สสว.
กำหนด 

25 โครงการพัฒนาสมรรถนะ
อาจารย์ผู้สอนให้สามารถ
จัดการเรียนรู้แบบ Blended 
Learning อย่างมืออาชีพเพื่อ
รองรับระบบการจัดการศึกษา
วิทยาศาสตร์สุขภาพในยุคปกติ
วิถีใหม่      

จำนวนสื่อที่ใช้
ในการจัดการ
เรียนรู้แบบ 
Blended 
learning 

3 สื่อ 5 สื่อ 50,000 
บาท 

37,500 
บาท 

ควรจัดกิจกรรมให้
อาจารย์ได้ฝึกทักษะ
การสอนออนไลน์
ด้วยการใช้
เทคโนโลยีสื่อการ
สอนที่ทันสมัย และ
พัฒนาทักษะการ
ออกแบบสร้างสื่อ
การเรียนการสอน 

- - - 

26 โครงการพัฒนางานวิจัยหรือ
นวัตกรรมด้านสุขภาวะ
ผู้สูงอายุสู่การแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการและวิชาชีพด้าน
สุขภาพระดับชาติ 
 

จำนวนรางวัล
ระดับชาติที่ได้
ร่วมแข่งขัน
ทักษะด้าน
วิชาการ 

3 รางวัล 2 รางวัล 54,280 
บาท 

23,140 
บาท 

1. นักศึกษาได้รับ
การพัฒนาองค์
ความรู้ด้านระเบียบ
วิธีวิจัยในงานด้าน
สุขภาพ ซึ่ง
ผลการวิจัยหรือ
นวัตกรรมที่
นักศึกษานำมาเข้า
ร่วมแข่งขันเป็น
ผลงานที่ได้จาก
กิจกรรมการเรียน
การสอนในรายวิชา
ที่เกี่ยวข้องกับ
งานวิจัยและ
นวัตกรรม 

- - - 

งานวิจัยหรือ
นวัตกรรมของ
นักศึกษาที่ได้
ร่วมแข่งขัน
ทักษะด้าน
วิชาการ 

3 เรื่อง/
ชิ้น 

ระดับ
คณะ 
23 
เรื่อง/
ชิ้น 
ระดับ 
ชาติ           
8 เรื่อง/
ชิ้น 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้า 
หมาย 

ผลการ
ประเมิน 

งบ 
ประมาณ 

ผลการ
เบิกจ่าย 

องค์ความรู้/
บทเรียนท่ีได้รับ 

ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงให้ดีข้ึนในปี
ต่อไป 

        ยกเลิก
โครง 
การ 

ปรับชื่อ
โครง 

การให้
ทันสมัย 

ปรับวิธีดำเนินการ
(ระบุประเด็นสำคัญ

เป็นข้อๆ) 

2. นักศึกษาได้รับ
ข้อเสนอเพิ่มเติม
จากผู้ทรงคุณวุฒิ
สามารถนำไป
พัฒนาต่อยอดองค์
ความรู้ทางด้าน
ผลงานวิจัยหรือ
นวัตกรรมได้ 

27 โครงการพัฒนา Online 
Health Simulation 2 ภาษา 
เพื่อพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา
และบุคลากรสุขภาพสู่
มาตรฐานสุขภาพระดับสากล 
Training for The Trainer  

จำนวนสื่อ 
Online Health 
Simulation 2 
ภาษา 

7 เรื่อง 7 เรื่อง 280,00
0 บาท 

93,260 
บาท 

นักศึกษามีสื่อการ
เรียนรู้เกี่ยวกับ SBL 
ทางการพยาบาล 
รวมทั้งการเยี่ยม
บ้านของ
สาธารณสุข และ
การผลิตยาของ
สาธารณสุข ซึ่งช่วย
ให้นักศึกษาสามารถ
ศึกษาด้วยตนเอง
ก่อนที่จะเข้าเรียน
ในหัวข้อนั้นๆ และ
ได้การฝึกฝน
ภาษาอังกฤษจาก
สื่อดังกล่าว 

- - - 

28 โครงการปลูกจิตสำนึกด้านจิต
สาธารณะและดำรงชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

จำนวนกิจกรรม
จิตอาสา 

4 
กิจกรรม 

4 
กิจกรรม 

35,000 
บาท 

35,000 
บาท 

นักศึกษาได้เรียนรู้
การเป็นจิตอาสาใน
ด้านต่างๆ ทั้งเชิง
สาธารณะ จิตอาสา
เชิงวิชาชีพ 

- - 1.ปรับลดกิจกรรมให้
น้อยลดและวัดความ
เป็นจิตอาสาให้
ชัดเจนขึ้นทั้งในด้าน
จิตอาสาเชิงสังคม 
และเชิงวิชาชีพ 

29 โครงการเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าศึกษาสำหรับนักศึกษา
ใหม่ ปีการศึกษา 2565 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
 

นักศึกษามี
ระดับคะแนน
การพัฒนาอัต
ลักษณ์และ
คุณลักษณะทาง
วิชาชีพที่พึง
ประสงค ์

คะแนน 
> 3.51 

คะแนน
เฉลี่ย
4.36 

15,000 
บาท 

15,000 
บาท 

1. นักศึกษาได้รับ
การพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม 
จรรยาบรรณ
วิชาชีพสาธารณสุข
ซึ่งเป็นการเตรียม
ความพร้อมองค์
ความรู้ด้านวิชาชีพ
สาธารณสุขชุมชน
ให้กับนักศึกษา   
2.นักศึกษาได้ทราบ
บทบาทหน้าที่และ
ระบบบริการ
สุขภาพของ
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลเพื่อ
นำองค์ความรู้ไป
พัฒนาต่อยอดกับ
การทำงานใน
อนาคต 

- - - 

30 โครงการสร้างเสริมสุขภาวะ
นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์

ร้อยละของ
นักศึกษาที่มี
สุขภาพดีข้ึน

ร้อยละ 
50 

อยู่
ระหว่าง

10,000 
บาท 

9,710 
บาท 

อยู่ระหว่างดำเนิน
โครงการ 

- - - 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้า 
หมาย 

ผลการ
ประเมิน 

งบ 
ประมาณ 

ผลการ
เบิกจ่าย 

องค์ความรู้/
บทเรียนท่ีได้รับ 

ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงให้ดีข้ึนในปี
ต่อไป 

        ยกเลิก
โครง 
การ 

ปรับชื่อ
โครง 

การให้
ทันสมัย 

ปรับวิธีดำเนินการ
(ระบุประเด็นสำคัญ

เป็นข้อๆ) 

และวิทยาการสุขภาพ 
 

หลังจากเข้าร่วม
โครงการ 

ดำเนิน
โครงการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 :  พัฒนาศูนย์เรียนรู้ โดยบูรณาการ วิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอย่างมีส่วนร่วม 

31 โครงการ พัฒนาศูนย์เรียนรู้สุข
ภาวะภูมิปัญญา  Royal Coast 
บูรณาการกับศาสตร์พระราชา  

 ชุมชนได้รับ
การพัฒนา 

 1 
ชุมชน 

  1 
ชุมชน 

 20,000 
บาท 

 20,000 
บาท 

 ผลิตภัณฑ์ 
สครับผิวน้ำตาลสด 

- - - 

ผลิตภัณฑ์ที่
ได้รับการ
ยกระดับ 

1 ชิ้น 1 ชิ้น 

ได้องค์ความรู้
หรือผลิตภัณฑ์ 

1 ชิ้น 1 ชิ้น 

เกิดการบูรณา
การด้านภูมิ
ปัญญาไทย 

1 
ชิ้นงาน 

1 
ชิ้นงาน 

32 โครงการสัมมนาจัดการเรียน
การสอน สำหรับพยาบาลพี่
เลี้ยง ปีการศึกษา 2564  

 จำนวน
พยาบาลพี่เลี้ยง
จากแหล่งฝึก
ปฏิบัติของ
คณะฯ 

 ร้อยละ 
100 

  ร้อยละ 
100 

 40,000 
บาท 

 40,000 
บาท 

 ทักษะการสอน
และการวัด
ประเมินผลรายวิชา
ปฏิบัติทางการ
พยาบาลใน
สถานการณ์จริง
และโรงพยาบาล
เสมือน (Hospital 
liked) 

- - - 

งบประมาณจากศาสตร์พระราชา (มหาวิทยาลัย) 

33 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ชุมชนเก่าแต่เก๋าในสังคมสูงวัย 
( Diamond Oldie and 
Goodie) 
 

จำนวน
ครัวเรือนที่คณะ
เข้าไปให้ความรู้
และร่วมพัฒนา/ 
แก้ไข เพื่อ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและ
ยกระดับรายได้
รวมทั้งสร้าง
คุณลักษณะคน
ไทยที่พึง
ประสงค ์

20 ครัว 
เรือน 

20 ครัว 
เรือน 

169,09
0 บาท 

56,520 
บาท 

อยู่ระหว่างดำเนิน
โครงการ 

- - - 

รายวิชาที่บูรณา
การโครงการ 
(SCD) โดยมี
นักศึกษาที่เข้า
ร่วม ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

3 
รายวิชา 

3 
รายวิชา 

ชุมชนต้นแบบ
ด้านสุขภาพ 

1 ด้าน 1 ด้าน 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้า 
หมาย 

ผลการ
ประเมิน 

งบ 
ประมาณ 

ผลการ
เบิกจ่าย 

องค์ความรู้/
บทเรียนท่ีได้รับ 

ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงให้ดีข้ึนในปี
ต่อไป 

        ยกเลิก
โครง 
การ 

ปรับชื่อ
โครง 

การให้
ทันสมัย 

ปรับวิธีดำเนินการ
(ระบุประเด็นสำคัญ

เป็นข้อๆ) 

34 โครงการพัฒนาฐานเรียนรู้
สมุนไพรแบบผสมผสานบนภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน วิทยาเขตโป่ง
สลอด   
 

ผลิตภัณฑ์ที่เกิด
จากการแปรรูป 

2 ชิ้น 2 ชิ้น 99,500 
บาท 

83,874 
บาท 

องค์ความรู้ในการ
ทำผลิตภัณฑ์ลูก
ประคบและแคปซูล
ยาสมุนไพร 

- - - 

องค์ความรู้ที่ได้
จากการพัฒนา
ศูนย์เรียนรู้ 

1 
ผลงาน 

1 
ผลงาน 

องค์ความรู้เกี่ยวกับ
สมุนไพรไทยในป่า
โป่งสลอดผ่านสื่อ
เผยแพร่องค์ความรู้ 
2 ภาษา 

รายวิชาที่บูรณา
การ 1 รายวิชา/
โครงการ (SCD) 
โดยมีนักศึกษาที่
เข้าร่วมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

1 
รายวิชา 

2 
รายวิชา 

องค์ความรู้เกี่ยวกับ
สารออกฤทธิ์/ฤทธิ์
ทางเภสัชวิทยา
สมุนไพร และ
สรรพคุณตามตำรา
ยาไทยเพื่อให้การ
เรียนในรายวิชา
เภสัชกรรมไทย 3 
และ 4 มี
ประสิทธิภาพ 
มากยิ่งข้ึน 

35 โครงการพัฒนาระบบกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ 
และการรับรอง
สถาบันการศึกษาวิชาการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ สู่
องค์กรแห่งการเรียนรู้    

 ได้รับการ
รับรอง
สถาบันการศึกษ
าวิชาการ
พยาบาลและ
การผดุงครรภ์ 

 4 ปี  4 ปี  93,400 
บาท 

 89,700 
บาท 

 Improvement 
Plan 

- - - 

ระดับผลการ
ประเมิน
คุณภาพ
การศึกษา
ภายในระดับ
หลักสูตร 

3 
คะแนน  

 3 
คะแนน 

21,100 
บาท 

18,600 
บาท 

Improvement 
Plan 

- - - 

ระดับผลการ
ประเมิน
คุณภาพ
การศึกษา
ภายในระดับ
คณะ 

ระดับดี ระดับดี
มาก 
4.71 

คะแนน 

19,800 
บาท 

19,800 
บาท 

Improvement 
Plan 

- - - 
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3.3 เงื่อนไข/ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง/สิ่งท่ีควรคำนึงในการปฏิบัติ 

 3.3.1 การดำเนินการโครงการอาจแก้ปัญหาต่างๆของหน่วยงานตามที่ได้กำหนดเป้าหมายไว้ใน
โครงการไม่ได้ทั้งหมด เพราะยังมีปัจจัยอ่ืนๆที่อาจทำให้การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
 3.3.2 ระยะเวลาในการเขียนโครงการ ไม่ควรเขียนในระยะเวลาอันสั้น อาจทำให้ไม่สามารถศึกษา
ข้อมูลพ้ืนฐานต่างๆที่เก่ียวข้องได้อย่างละเอียด ทำให้การเขียนโครงการอาจขาดความชัดเจนอาจเกิดปัญหา
ในการนำโครงการไปปฏิบัติ 
 3.3.3 วัตถุประสงค์ของโครงการขาดความชัดเจน จึงอาจทำให้การดำเนินโครงการไม่มี
ประสิทธิภาพ  
 3.3.4 ควรส่งขออนุมัติโครงการ ล่วงหน้าก่อนวันดำเนินโครงการประมาณ 1 เดือน 
 3.3.5 โครงการที่จะสำเร็จได้นั้นต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ใน
การปฏิบัติโครงการด้วย หากขาดความร่วมมืออาจเกิดปัญหาในการทำโครงการและทำให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ได้ยาก 
 3.3.6 การกำหนดระยะเวลาการดำเนินโครงการ อาจกำหนดระยะเวลาสั้นหรือยาวเกินไป จึงอาจ
ไม่สัมพันธ์กับทรัพยากรที่มีอยู่ 
 3.3.7 การวางแผนโครงการอาจเกิดความไม่แน่นอนจากปัจจัยความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้เสมอ 
 3.3.8 บุคลากรมีภารกิจต่างๆ จำนวนมาก จึงอาจทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
 3.3.9 ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ ให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุ การเงิน การคลัง และข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 
 3.3.10 ผู้ปฏิบัติงานมีการติดตามและรายงานผลการจัดโครงการอย่างสม่ำเสมอ 
 
3.4 แนวคิด/งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 วรรณพันธุ์  อ่อนแย้ม (2562) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยความสำเร็จและการศึกษาปัญหาในการบริหาร
จัดการโครงการวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่าปัจจัยที่ส่งผลให้โครงการประสบความสำเร็จ 
โดยเรียงตามลำดับความสำคัญของปัจจัยความสำเร็จมีผลการวิจัยดังนี้  
  1. ด้านบุคลากร ปัจจัยที่ส่งผลให้โครงการประสบความสำเร็จด้านบุคลากร ได้แก่ 
  1) ผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาให้การสนับสนุนและให้ความสำคัญในการจัดโครงการ 
  2) ผ ู ้ ร ั บผ ิ ดชอบโครงการและหร ื อผ ู ้ ด ำ เน ิ น การหล ั ก  และผ ู ้ บ ั งค ั บบ ัญชา 
ต้องมีเครือข่ายกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกอย่างกว้างขวาง เพื่อทำให้สามารถได้วิทยากร หรือ
หน่วยงานที่ต้องการให้มีความร่วมมือ เป็นบุคคลหรือหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญจริงและตรงกับความ
ต้องการ และสามารถถ่ายทอดความรู้หรือวิธีการได้อย่างน่าสนใจในการจัดโครงการ 
  3) ผู้รับผิดชอบโครงการต้องมีการศึกษาข้อดีและข้อเสียในการดำเนินการซึ่งต้องเรียนรู้
และศึกษาอย่างรอบด้าน และต้องมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของโครงการและมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับวิธีดำเนินการเป็นอย่างดี 
  4) บุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงานให้ความร่วมมือในการ
ช่วยดำเนินการด้านต่าง ๆ เป็นอย่างดีการมีบุคลากรที่เป็นที่มทำงานที่ดีมีประสิทธิภาพ รวมถึงความร่วมมือ
ที่ดีของผู้เข้าร่วมโครงการด้วย 
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 2. ด้านงบประมาณ ปัจจัยที่ส่งผลให้โครงการประสบความสำเร็จด้านงบประมาณ ได้แก่ 
  1) องค์กรต้องมีงบประมาณสนับสนุนในแต่ละโครงการอย่างเหมาะสม 
  2) ผู้รับผิดชอบโครงการและหรือผู้ดำเนินการหลัก ต้องมีการบริหารจัดการงบประมาณ 
อย่างรัดกุม ให้เป็นไปตามแผนการใช้งบประมาณที่กำหนดไว้ และเนื่องจากในการเสนอโครงการเป็นการ
เสนอโครงการที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า ดังนั้นจึงต้องมีความยืดหยุ่นในการใช้งบประมาณ แต่ต้องอยู่ 
ในวงเงินงบประมาณท่ีกำหนดไว้ 
  3) งบประมาณท่ีใช้อาจไม่ได้มาจากงบประมาณที่เสนอขอโครงการเท่านั้น โครงการอาจ 
เสนอของบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐบาลและหรือภาคเอกชน/บริษัทท่ีสามารถเอ้ือประโยชน์ซึ่งกันและ 
กัน เพื่อสามารถทำให้โครงการทำประโยชน์ได้มากขึ้น 
 1.3 ด้านกระบวนการ ปัจจัยที่ส่งผลให้โครงการประสบความสำเร็จด้านกระบวนการ ได้แก่ 
  1) หน่วยงานมีนโยบายด้านการจัดโครงการที่ชัดเจน 
  2) มีการวางแผนโครงการที่ดีในทุกด้าน เช่น การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย วิธีการดำเนินงาน 
การกำหนดหัวข้อที่ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายระยะเวลาในการดำเนินงาน สถานที่ในการจัด
กิจกรรมผลลัพธ์ที่ต้องการให้เกิดข้ึน ซึ่งต้องมีการดำเนินการตามแผนและเวลาที่กำหนดไว้ 
  3) การดำเนินการต้องมีความยืดหยุ่นในการปรับวิธีการดำเนินงาน เนื่องจากในการเสนอ 
โครงการเป็นการเขียนเสนอโครงการที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า ทำให้ไม่สามารถทราบถึงปัจจัยภายนอก
ที่ส่งผลกระทบในขณะที่มีการดำเนินโครงการ 
  4) มีการแก้ปัญหาการจัดการโครงการที่ดี 
  5) มีการประชาสัมพันธ์ที่ดีเน้นช่องทางที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ถูกต้องและรวดเร็ว 
 1.4 ด้านอื่น ๆ 
  1) การสื่อสาร การสื่อสารกับทีมทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารแนวคิด วัตถุประสงค์ หรือ
วิธีการจัดโครงการ ต้องมีการสื ่อสารให้ชัดเจน และที่สำคัญต้ องสื ่อสารกับกลุ ่มเป้าหมายให้เห็นถึง
ความสำคัญและสื่อสารอย่างทั่วถึง 
 หทัยรัตน์ ลิ่มอรุณวงศ์ (2552) ได้ศึกษาเรื่องลักษณะที่ดีของโครงการมีดังต่อไปนี้ 
   1. สามารถตอบสนองความตองการหรือแก้ปัญหาขององค์การหรือหน่วยงานได้ 
   2. มีวัตถุประสงคและเป้าหมายที่ชัดเจนสามารถดำเนินงานและปฏิบัติได้ 
   3. รายละเอียดของโครงการต้องสอดคล้องและสัมพันธ์กัน กล่าวคือ วัตถุประสงค์ของ 
โครงการต้องสอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดาเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค ์เป็นต้น 
   4. รายละเอียดของโครงการสามารถเข้าใจได้ง่าย สะดวกต่อการดาเนินงานตามโครงการ 
   5. เป็นโครงการที่สามารถนําไปปฏิบัติได้ สอดคล้องกับแผนงานหลักขององค์การ และ 
สามารถติดตามประเมินผลได้ 
   6. โครงการต้องกำหนดขึ้นจากข้อมูลที่มีความเป็นจริง และเป็นขอมูลที่ได้รับการวิเคราะห์
อย่างรอบคอบ 
   7. โครงการต้องได้รับสนับสนุนในด้านทรัพยากรและการบริหารอยางเหมาะสม  
  8. โครงการต้องมีระยะเวลาในการดาเนินงาน กล่าวคือ ต้องระบุถึงวันเวลาที่เริ่มต้นและ
สิ้นสุดโครงการ 
 สุพาดา  สิริกุตตา และคณะ (2543) กล่าวว่าการบริหารงานที่ดีช่วยให้การดำเนินงานตามโครงการ
มีประสิทธิภาพ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในแต่ละขั้นตอนของการดำเนินงาน ในทางตรงกันข้ามแม้ว่า



  

การจัดทำโครงการคณะพยาบาลศาสตรแ์ละวิทยาการสุขภาพ 62 

 

โครงการนั้นจะออกแบบไว้ดีมาก มีความเป็นไปได้ทางด้านเทคนิค งบประมาณ และเงื ่อนไขอื่นใดใน
ระดับสูงก็ตาม ถ้าบริหารจัดการโครงการนั้นไม่ดีก็ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนั้น การบริหารโครงการจึงเป็น
กระบวนการนำทรัพยากรด้านบุคคลและทรัพยากรอื่นมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตาม
ขั้นตอนการบริหาร คือ การวางแผน การจัดโครงสร้าง การนำและการควบคุม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
หรือเป้าหมาย 
 ฉัตรชัย  ประภัศร (2549) กล่าวว่าโครงการของมหาวิทยาลัยที่กำหนดขึ้นจะดำเนินไปได้ด้วยดี 
บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องมีการบริหารโครงการ และมีผู ้บริหารโครงการซึ ่งต้องมี
ศักยภาพสสูง เข้าดำเนินการ วางแผนควบคุม กำกับ และติดตามขั้นตอนในการดำเนินการ และมีการ
ประเมินโครงการทั้งในขณะการดำเนินการและภายหลังสิ้นสุดโครงการเพื่อนำผลที่ได้จากการดำเนิน
โครงการมาปรับปรุงให้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติการในอนาคต และการดำเนินการบริหารโครงการ คือ 
การบริหารงานประจำ หรือบริหารงานทั่วไป ประกอบด้วย 1) องค์กรหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบในการ
ดำเนินงาน 2) ผู้บริหารโครงการ (Project  manager) และบุคลากรเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  3) การวางแผน
การดำเนินงานและจัดทำโครงการ 4) การติดตามและควบคุมการดำเนินงาน 5) การประเมินโครงการ  
 ปกรณ์  ปรียากร (2545) กล่าวว่ามี 12 ปัจจัยความสำเร็จของการบริหารโครงการ ได้แก่  
1) ผู้จัดการโครงการ ทีมงาน เข้าใจภารกิจโครงการอย่างชัดเจน  2)  การสนับสนุนของผู้บริหารระดับสูง  
3) การจัดทำกำหนดการ 4) การปรึกษาหารือและการสร้างการยอมรับ 5)  ความรู ้พ ื ้นฐานและ
สภาพแวดล้อม 6) การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 7) การจัดการด้านเทคนิค งบประมาณ และการบริหาร
สัญญาการจัดซื้อจัดจ้าง 8) การจัดวางระบบการควบคุม 9) กำหนดระบบการสื่อสารและการรายงาน   
10) การแก้ปัญหาที่อยู่นอกเหนือความคาดหมาย 11) การแก้ไขความขัดแย้ง 12) การอำนวยความสะดวก
ในการถ่ายโอนโครงการสู่ภาระงานประจำ 
 สมคิด  พรมจุย (2542) ไดใหแนวคิดในมุมมองเก่ียวกับความสําคัญของการประเมินโครงการคือ 
   1. เพื่อนําขอมูลข่าวสารสนเทศตาง ๆ ไปใชในการตัดสนใจเกี่ยวกับการวางแผนงาน
โครงการ 
   2. ชวยทําใหการกําหนดวัตถุประสงค์ของโครงการมีความชัดเจน 
   3. ชวยในการจัดหาขอมูลเกี่ยวกับความกาวหนา ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 
   4. เพื่อนำข้อมูลเกี่ยวกับความสําเร็จและความลมเหลวของโครงการไปใชในการตัดสินใจ
และวินิจฉัยวาจะดําเนินโครงการหรือไม 
   5. เพ่ือนําขอมูลที่บงบอกถึงประสิทธิภาพของการดําเนินงานโครงการว่าคุมคากับ 
การลงทุนหรือไม ่
 รัตนะ  บัวสนธ์ (2540) ไดใหความหมายของการประเมินผลโครงการไววาคือ กระบวนการ
รวบรวมเกี่ยวกับโครงการ เพื่อนำข้อมูลที่ไดมาเทียบเกณฑแลวตัดสินใจใหคุณคาตอขอมูลหรือโครงการ 
ดังกลาว 
 สมหวัง  พิธิยานุวัฒน (2540) ไดให้ความหมายของการประเมินผลโครงการไววา คือกระบวนการ
ใหขอมูลยอนกลับซึ่งสามารถนํามาใชในการปรับปรุงดําเนินงานโครงการใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทําให
ทราบจุดเดนจุดดอยของโครงการและทราบวาโครงการไดบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายเพียงใดและ 
ที่สําคัญชวยใหขอมูลที่จําเปนสําหรับการนําไปใชในการตัดสินใจเกี่ยวกับการดําเนินโครงการไดทั้งปจจบุัน
และอนาคต 
 



  

การจัดทำโครงการคณะพยาบาลศาสตรแ์ละวิทยาการสุขภาพ 63 

 

3.5 จรรยาบรรณ/คุณธรรม/จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

 ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย จรรยาบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี พ.ศ. 2552 กำหนดให้บุคลากรมหาวิทยาลัยต้องรักษาและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณที่กำหนดไว
ตามขอบังคับนี้โดยเครงครัด มีสาระสำคัญ ดังนี้ 
 3.5.1 จรรยาบรรณตอตนเองและวิชาชีพ 
  1) บุคลากรมหาวิทยาลัยพึงประพฤติตนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  2) บุคลากรพึงยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
  3) บุคลากรตองมีจิตสํานึกที่ดีซื่อสัตยสุจริต และรับผิดชอบ 
  4) บุคลากรพึงยึดประโยชนของหนวยงานและประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน
และไมมีประโยชนทับซอน 
  5) บุคลากรพึงยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย 
  6) บุคลากรพึงใหบริการแกผูรับบริการดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ 
  7) บุคลากรพึงใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและไมบิดเบือน 
ขอเท็จจริง 
  8) บุคลากรพึงมงุผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใสและตรวจสอบได 
  9)  บุคลากรพึงยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
  10) บุคลากรพึงยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณวิชาชีพขององคกร 
  3.5.2 จรรยาบรรณตอการปฏิบัติงาน และหนวยงาน 
  1) บุคลากรตองปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต และไมแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ 
  2) บุคลากรพึงมีเจตคติที่ดีและพัฒนาตนเองใหมีคุณธรรม จริยธรรมรวมทั้งเพ่ิมพูนความรู
ความสามารถ ทักษะ ในการทํางานเพื่อใหเกิดการปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
และตองฝกฝนตนเองใหแตกฉานและแมนยําชํานาญ 
  3) บุคลากรพึงปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความสุจริต เสมอภาค และปราศจากอคติ 
  4)  บุคลากรพึงปฏิบัติหนาที ่ราชการอยางเต็มกําลังความสามารถรอบคอบรวดเร็ว
ขยันหมั่นเพียรถูกตอง สมเหตุสมผลโดยคํานึงถึงประโยชนของทางราชการและประชาชนเปนสําคัญ 
  5) บุคลากรประพฤติตนเปนผูตรงตอเวลา และใชเวลาราชการปฏิบัติหนาที ่ใหเปน 
ประโยชนตอทางราชการอยางเต็มท่ี 
  6) บุคลากรพึงดูแลรักษาและใชทรัพยสินของทางราชการอยางประหยัดและคุมคา โดย
ระมัดระวังมิใหเสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญ ูชนจะพึงปฏิบัติตอทรัพยสินของตนเอง 
 3.5.3 จรรยาบรรณตอนักศึกษาและผูรับบริการ 
  1) บ ุคลากรพ ึงให บร ิการผู มาต ิดต องานอย างเต ็มก ํ าล ังความสามารถ ด วย 
ความเสมอภาคโปรงใส และเปนธรรม และใชภาษาถอยคํา สํานวนที่ชัดเจนสุภาพ เหมาะสม และเขาใจงาย
ในการสื่อความหมายตอนักศึกษาและผูรับบริการที่มาติดตอราชการ 
  2) บุคลากรตองไมเรียกรับ หรือยอมจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากนักศึกษาหรือ
ผูรับบริการเพ่ือกระทําการหรือไมกระทําการใด 
  3) บุคลากรตองไมสอนหรืออบรมนักศึกษาผูรับบริการเพื่อใหกระทําการที่รูอยูวาผิด
กฎหมายหรือฝาฝนศีลธรรมอันดีของประชาชน 
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  4) บุคลากรตองไมเปดเผยความลับของนักศึกษา หรือผูรับบริการ ที่ไดมาจากการปฏิบัติ
หนาที่หรือจากความไววางใจ ทั้งนี้โดยมิชอบ กอใหเกิดความเสียหายแกนักศึกษาหรือผูรับบริการ 
  5) บุคลากรตองไมลวงละเมิดทางเพศ หรือมีความสัมพันธทางเพศกับนักศึกษาซึ่งมิใชคู
สมรสของตน 
 3.5.4 จรรยาบรรณตอประชาชน และสังคม 
  1) บุคลากรพึงใหบริการตอนักศึกษา ประชาชน ผูรับบริการอยางเต็มกําลังความสามารถ 
ดวยความเปนธรรม เอ้ือเฟอ มีน้ำใจ และใชกิริยาวาจาที่สุภาพออนโยน เมื่อเห็นวาเรื่องใดไมสามารถปฏิบัติ
ได หร ือไม อยู ในอ ํานาจหน าที ่ของตนจะต องปฏ ิบ ัต ิควรช ี ้แจงเหต ุผล หร ือแนะน ําให ต ิดต อ 
ยังหนวยงานหรือบุคคลซึ่งตนทราบวามีอํานาจหนาที่เก่ียวขอกับเรื่องนั้น ๆ ตอไป 
  2) บุคลากรพึงประพฤติตนใหเปนที่เชื่อถือของบุคคลทั่วไป 
  3) บุคลากรพึงละเวนการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดซึ ่งมีมูลคาเกินปกติวิสัยที่ 
วิญ ูชนจะใหกันโดยเสนหาจากผูมารับบริการหรือผูซึ่งอาจไดรับประโยชนจากการปฏิบัติหนาที่ราชการนั้น
หากไดรับไวแลวและทราบภายหลังวาทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดที่รับไวมีมูลคาเกินปกติวิสัยก็ใหรายงาน
ผูบังคับบัญชาทราบโดยเร็วเพ่ือดําเนินการตามสมควรตอไป 
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บทท่ี 4 
เทคนิคในการปฏิบัติงาน 

 
4.1 กิจกรรม/แผนปฏิบัติงาน 

 การดำเนินโครงการมีองค์ประกอบที่สำคัญ 3 ส่วน คือ การวางแผน การดำเนินงาน และการ 
ติดตามประเมินผล โดยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน มีหน้าที่กำกับ ติดตาม การดำเนินงานโครงการ/
กิจกรรมของคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของคณะ 
รวมทั้งการช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ จนทำให้โครงการของคณะ บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
กำหนดไว้ โดยมีวิธีปฏิบัติและวิธีการดำเนินการดังนี้ 

กิจกรรม เวลาดำเนินการในรอบปีงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.  คณะฯ จ ัดประชุม
ทบทวนแผนและจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปี 
เพ ื ่ อบรรจ ุ โครงการ/
กิจกรรม ที่ตอบนโยบาย
และว ัตถ ุประสงค ์ของ
คณะฯ 

            บุคลากรของ
คณะทุกคน 

2. แต่ละฝ่ายงาน กำหนด
โครงการ/กิจกรรมที่จะ
ดำเนินการ และกำหนด
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

            คณะกรรมการ
ดำเนินงาน
ตามพันธกจิ 

3. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ดำ เน ินการเข ียนร ่าง
โครงการ/กิจกรรม 

            ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

4. นักวิเคราะห์นโยบาย
แ ล ะ แ ผ น  ร ว บ ร ว ม
โครงการท ั ้ งหมดของ
คณะ ในปีงบประมาณ
ป ั จ จ ุ บ ั น  แ ล ะ เ สน อ
คณะกรรมการบร ิหาร
คณะ พิจารณา 

            นักวิเคราะห์
นโยบายและ
แผน 

5. เมื่อผ่านการพิจารณา
แ ล ้ ว  น ั ก ว ิ เ ค ร า ะ ห์
นโยบายและแผน  นำ
ข้อมูลโครงการกรอกใน
ระบบ 3 ม ิต ิ  เพ ื ่อขอ
อนุมัติงบประมาณและ
รหัสกิจกรรม 

            นักวิเคราะห์
นโยบายและ
แผน 

6 .  เม ื ่ อ ได ้ ร ับอน ุม ัติ
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
โครงการส ่งขออนุม ัติ
โครงการฉบับสมบูรณ์  

            ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ
แต่งต ั ้งคณะกรรมการ

            ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
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กิจกรรม เวลาดำเนินการในรอบปีงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ด ำ เ น ิ น โ ค ร ง ก า ร /
กิจกรรม 
8. ประชุมเตรียมความ
พร ้ อมจ ั ด โ คร ง ก า ร /
กิจกรรม 

            ผ ู ้ร ับผ ิดชอบ
โครงการ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
แ ล ะ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ดำเนินโครงการ ดำเนิน
โครงการ 

            ผู้รับผิดชอบ
โครงการและ
คณะกรรมการ
ดำเนิน
โครงการ 

10. ผู้รับผิดชอบโครงการ
และฝ ่ ายประ เม ิ นผล
โครงการ จัดทำรายงาน
ผลการดำเนินโครงการ 
เสนอผู้บริหารคณะฯ 

            ผู้รับผิดชอบ
โครงการและ
ฝ่าย
ประเมินผล
โครงการ 

11. นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน รายงานผลการ
ดำเน ินงานโครงการ/
กิจกรรมของคณะฯ รอบ 
3 , 6 , 9 และ 12 เดือน 
ลงในระบบติดตามและ
ประเมินผลแห่งชาติ (e-
MENSCR) 

            นักว ิเคราะห์
นโยบายและ
แผน 

12. นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน จัดทำรายงาน
ผ ล ก า ร ต ิ ด ต า ม
ประเมินผลโครงการของ
คณะพยาบาลศาสตร์
และว ิทยาการสุขภาพ 
เ ส น อ ต ่ อ ท ี ่ ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบร ิหาร
คณะ และคณะกรรมการ
อำนวยการคณะพยาบาล
ศาสตร ์และว ิทยาการ
ส ุ ข ภ า พ  เ พ ื ่ อ ใ ห้
ข ้ อ เ สนอแนะ ในกา ร
ดำ เน ิ นก ิ จกรรมในปี
ถัดไป 

           นักว ิเคราะห์
นโยบายและ
แผน 

หมายเหตุ ระยะเวลาในการดำเนนิงานอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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4.2 เทคนิคการจัดทำโครงการให้ประสบความสำเร็จ 

 ในการจัดทำโครงการให้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้นั้น  มี
เทคนิคในการดำเนินการ ดังนี้ 

 4.2.1 การวางแผนการดำเนินงานร่วมกับผู้ที่เก่ียวข้อง 

 การวางแผนการดำเนินโครงการเป็นขั้นแรกที่ต้องดำเนินการหลังจากโครงการได้รับอนุมัติจาก
มหาวิทยาลัย  โดยผู้รับผิดชอบโครงการต้องดูรายละเอียดของโครงการ โดยเฉพาะ วัน เวลา สถานที่
ดำเนินการ กลุ่มเป้าหมายของโครงการ เมื่อตรวจสอบรายละเอียดแล้ว ควรมีการติดต่อประสานงานกับ
ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจ้งแผนที่ได้ระบุไว้ตามโครงการ หากการปฏิบัติงานไม่สามารถทำตามแผนงานโครงการ
ได้ ผู้รับผิดชอบโครงการควรปรับแผนการดำเนินโครงการให้สามารถดำเนินการได้ เพื่อดำเนินการได้ตาม
วัตถุประสงค์ 

 4.2.2 การเบิกจ่ายงบประมาณในโครงการ 

 การเบิกจ่ายงบประมาณในโครงการเป็นเรื่องที่มีความละเอียด ซับซ้อนมาก เนื่องจากต้องมีความรู้
ความเข้าใจในเรื่องระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องต่างๆ  ผู้รับผิดชอบโครงการควรมีการ
ปรึกษาเจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุของคณะฯในการดำเนินโครงการ เพื่อสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้
ถูกต้องและตามระเบียบราชการ 

 4.2.3 การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน 

 เมื่อดำเนินโครงการเสร็จสิ ้นแล้ว ผู้รับผิดชอบโครงการต้องมีการติดตามและประเมินผลการ
ดำเนินงานโครงการจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยการให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทำแบบประเมิน หรืออาจเชิญ
ตัวแทนมาสอบถามข้อมูล โดยข้อมูลจะเป็นประโยชน์ต่อการรายงานผลการดำเนินโครงการ ในการให้
ข้อเสนอแนะการจัดโครงการครั้งต่อไป 

 4.2.4 การรายงานผลการดำเนินโครงการ 

 เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงผลจากการดำเนินโครงการ ให้ผู ้บริหารรับทราบถึงผลการดำเนิน
โครงการว่าประสบความสำเร็จ หรือบรรลุตามวัตถุประสงค์ หรือตามเป้าหมายมากน้อยเพียงใด โดยปกติ
ทางมหาวิทยาลัยและคณะจะกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จไว้ เพื่อให้ผู ้ร ับผิดชอบรายงานผลการดำเนิน
โครงการได้ชัดเจนและตรงตามเป้าหมายของหน่วยงาน 
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4.3 วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 4.3.1 วิธีการติดตามและประเมินผลการจัดทำโครงการนั้น ผู้รับผิดชอบโครงการควรติดตามผล
การดำเนินงานที่เกิดหลังเสร็จสิ้นการดำเนินโครงการแล้วประมาณ 1-3 เดือน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้
นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ซึ่งผู้รับผิดชอบ
โครงการสามารถนำเอาข้อมูลไปเสนอแผนการดำเนินงานในปีต่อไปได้ 
 4.3.2 ผู้รับผิดชอบโครงการรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงาน สรุปและจัดทำรายงานผลการดำเนิน
โครงการ โดยการรายงานผลการดำเนินโครงการนั้น ต้องรายงานถึงผลสำเร็จของโครงการ ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมายของโครงการให้ชัดเจน ทั้งผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) รวมทั้งเอกสารหลักฐาน 
ที่แสดงถึงผลการดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องนำส่งรายงานผลการ
ดำเนินโครงการ ภายใน 30 วันนับจากวันที่ดำเนินโครงการเสร็จสิ้น 

4.3.3 ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมต้องบันทึกผลการดำเนินงานตามแบบฟอร์มการรายงานผล 
การดำเนินงานตามที่หน่วยงานกำหนด และแนบเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน และต้องรายงานหลังจาก
สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนนั้นๆ โดยหัวหน้าฝ่ายงานจะต้องกำกับติดตาม ให้ผู้รับผิดชอบรายงานผลการ
ดำเนินงาน และให้จัดทำรายงานที่เป็นรูปเล่มตามแบบฟอร์มการรายงานผลที่ หน่วยงานกำหนด เพื่อให้
หัวหน้าฝ่ายงานได้ประมวลแผนการดำเนินงานในภาพรวมขอแต่ละฝ่ายงาน และรายงานผลต่อคณบดี และ
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการคณะ เพ่ือพิจารณาต่อไป 

 

ระยะเวลาในการรายงานผลการดำเนินงาน 
 

ลำดับ รายการ วันที่ดำเนินการ 
รอบ 3 เดือน 

1 ติดตามความก้าวหน้าและรายงานผลการดำเนินงาน 15 มกราคม 
2 ประเมินผลการดำเนินงานและรายงานต่อผู้บริหาร 31 มกราคม 

รอบ 6 เดือน 
1 ติดตามความก้าวหน้าและรายงานผลการดำเนินงาน 15 เมษายน 
2 ประเมินผลการดำเนินงานและรายงานต่อผู้บริหาร 

 
30 เมษายน 

รอบ 9 เดือน 
1 ติดตามความก้าวหน้าและรายงานผลการดำเนินงาน 15 กรกฎาคม 
2 ประเมินผลการดำเนินงานและรายงานต่อผู้บริหาร 31 กรกฎาคม 

รอบ 12 เดือน 
1 ติดตามความก้าวหน้าและรายงานผลการดำเนินงาน 15 ตุลาคม 
2 ประเมินผลการดำเนินงานและรายงานต่อผู้บริหาร 31 ตุลาคม 

หมายเหตุ  การดำเนินการอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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บทท่ี 5 
ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขและพัฒนา 

 
 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื ่อง การจัดทำโครงการของคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการ

สุขภาพ ผู ้จ ัดทำได้รวบรวมปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขและพัฒนา จากการปฏิบัติงานจริงของ
ผู้ปฏิบัติงานโดยสรุปไว้ดังนี้ 

5.1 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

5.1.1 การเขียนโครงการเป็นเรื่องของอนาคต ที่อาจมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้น อันเป็นผลมาจากตัว
แปรต่างๆ ที่ผู้เขียนโครงการไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ภัยธรรมชาติ  โรคระบาดหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด 
ได้แก่ การเมือง เศรษฐกิจ สิ่งต่างๆ เหล่านี้ล้วนมีผลกระทบต่อการดำเนินงานทั้งสิ้นและเป็นสิ่งที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้ จึงเป็นปัญหาอย่างสำคัญของการเขียนโครงการ 

5.1.2 ขาดการประสานงานและร่วมมือจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โครงการบางโครงการจำเป็นที่จะต้อง
มีการประสานงานกับองค์กรหรือหน่วยงานอ่ืนๆ เพ่ือให้โครงการที่ทำอยู่บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ โครงการ
ที่จะสำเร็จได้จะต้องได้รับความร่วมมือจากองค์กรหรือหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติตาม
โครงการด้วย หากขาดการประสานงานและร่วมมือจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็จะทำให้เกิดปัญหาในการทำ
โครงการ โครงการดังกล่าวก็บรรลุวัตถุประสงค์ได้ยากหรืออาจจะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ก็ได้ 

5.1.3 การเสนอขออนุมัติโครงการ ส่วนใหญ่พบว่า วัตถุประสงค์และตัวชี้วัดไม่ตรงตามนโยบาย
และแผนของหน่วยงาน และรายละเอียดของค่าใช้จ่ายในแต่ละหมวดมีการกําหนดไม่ถูกต้อง ทําให้โครงการ
ต้องถูกส่งกลับมาแก้ไข จึงเกิดความล่าช้าในการดําเนินงานโครงการ 

5.1.4 แนวปฏิบัติด้านการเงินและพัสดุมีการปรับเปลี่ยนบ่อยครั้ง จึงส่งผลให้ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ตลอดจนผู้ที่เก่ียวข้องด้านการเงินและพัสดุ จําเป็นต้องมีการเรียนรู้ต่อแนวปฏิบัติใหม่ๆที่เกิดขึ้น ในบางครั้ง
ผู ้ร ับผิดชอบโครงการยังคงมีความเข้าใจในแนวปฏิบัติเดิม จึงปฏิบัติไม่ถูกต้องตามแนวปฏิบัต ิใหม่  
ที่เปลี่ยนแปลง ส่งผลให้ต้องมีการแก้ไขเอกสาร เกิดความล่าช้าในการดําเนินโครงการได้ 

5.1.5 ผู้รับผิดชอบโครงการ เมื่อดําเนินโครงการเสร็จ พบว่าส่งเอกสารเบิกจ่ายมาให้เจ้าหน้าที่
การเงินล่าช้า และทำให้การส่งเล่มรายงานผลการดำเนินโครงการล่าช้าไปด้วย อาจส่งผลต่อการควบคุมการ
ใช้จ่ายงบประมาณประจำปีนั้นๆ 

5.1.6 ปัญหาการเข้าถึงเครือข่ายสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ไมเ่สถียร  ทำให้ไม่สามารถบันทึกข้อมูลใน
ระบบออนไลน์ได้อย่างราบรื่น และทันต่อระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้ 

5.1.7 การเข้าใช้งานระบบในบางฟังก์ชัน ถูกจำกัดให้เข้าถึงได้เฉพาะผู ้ร ับผิดชอบในระดับ
มหาวิทยาลัย  
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5.2 แนวทางแก้ไขและพัฒนา 

 จากปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานในการจัดทำโครงการของคณะพยาบาลศาสตร์และ
วิทยาการสุขภาพ ผู้จัดทำขอเสนอแนวทางแก้ไขและพัฒนา ดังนี้ 

 5.2.1 การเขียนโครงการต้องวางแผนงานให้ชัดเจน และมีแนวปฏิบัติในการปรับปรุงแก้ไขโครงการ 
เช่น ตัวอย่างและแบบฟอร์มบันทึกของปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการ อันอาจเกิดจากภัยธรรมชาติ  
โรคระบาดหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด ได้แก่ การเมือง เศรษฐกิจ สิ่งต่างๆ ที่ไม่สามารถควบคุมได้ 
 5.2.2 ติดต่อประสานงาน และจัดประชุมร่วมกันระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการ เพ่ือให้
ผู้เกี่ยวข้องรับรู้ถึงแผนการดำเนินงาน ขั้นตอนการดำเนินโครงการ และเป้าหมายความสำเร็จของโครงการ  
ที่ได้กำหนดไว้  
 5.2.3 การจัดทํากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านการเงินและพัสดุในชว่ง
ต้นปีงบประมาณ เพ่ือสร้างความรู้ความสนใจให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ ตลอดจนผู้ที่เก่ียวข้องด้านการเงิน
และพัสดุ ให้มีความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะช่วยให้ผู ้รับผิดชอบโครงการสามารถปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้อง ลดปัญหาการแก้ไขเอกสารที่เกิดข้ึนได ้
 5.2.4 จัดทำปฏิทินการติดตามและรายงานผลการดำเนินโครงการให้ชัดเจน และประชาสัมพันธ์ให้
บุคลากรในหน่วยงานทราบ 
 5.2.5 ควรมีการตรวจเช็คเครือข่ายสัญญาณอินเทอร์เน็ต หากเกิดปัญหาต้องรีบแจ้งหน่วยงานที่
เกี ่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาความเสถียรของสัญญาณอินเทอร์เน็ตทันที เพื่อความพร้อมใช้และไม่ให้การ
ทำงานเกิดความล่าช้าไม่ทันเวลาที่กำหนด 
 5.2.6 ประสานงานกับผู้รับผิดชอบระบบในระดับมหาวิทยาลัยเพื่อขอเข้าใช้งานในฟังก์ชันที่
ผู้รับผิดชอบระดับคณะไม่สามารถเข้าถึงได้ หรือขอให้ผู้รับผิดชอบในระดับมหาวิทยาลัยดึงข้อมูลต่าง ๆ ที่
จำเป็นให้สามารถนำข้อมูลมาใช้ปฏิบัติงานได้ 
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 

 จากปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานในการจัดทำโครงการของคณะพยาบาลศาสตร์และ
วิทยาการสุขภาพ ผู้จัดทำขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนางานและปรับปรุงงาน ดังนี้ 

 5.3.1 ควรมีการประชุมวางแผนล่วงหน้าช่วงต้นปีงบประมาณ หรือก่อนดำเนินโครงการ ร่วมกัน
ระหว่างผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือเตรียมการดำเนินโครงการ และมอบหมายหน้าที่ให้แต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน ไม่ให้เกิด
ความทับซ้อน รวมทั้งวางแผนการใช้งบประมาณให้คุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
 5.3.2 เนื่องจากแนวปฏิบัติด้านการเงินและพัสดุมีการปรับเปลี่ยนบ่อยครั้ง จึงส่งผลให้ผู้รับผิดชอบ
โครงการ ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการเงินและพัสดุ จำเป็นต้องมีการเรียนรู้ต่อแนวปฏิบัติใหม่ๆที่เกิดขึ้น 
โดยเข้าร่วมอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้มีความรู้และเข้าใจปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
 5.3.3 คณะฯ ต้องมีการประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติงานประจำปีของคณะ เป้าหมายการดำเนินงาน
ของปีนั้นๆ รวมถึงชี้แจ้งแนวปฏิบัติด้านการเงินและพัสดุ เพื่อบุคลากรทุกคนสามารถปฏิบัติงานเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน และปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
 5.3.4 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ทราบถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ 
รวมทั้งเพ่ิมช่องทางให้ทั่วถึง และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย  
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 5.3.5 เร่งรัดและติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณและการสรุปผลการดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จ
ภายใน 30 วันนับจากวันสิ้นสุดโครงการ และผู้ปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือแนะนำเมื่อเกิดข้อสงสัยหรือ
ปัญหาในการสรุปโครงการ 
 5.3.6 จัดบริการให้คำปรึกษา คำแนะนำแก่บุคลากรที่เจอปัญหา หรือมีข้อสงสัยในการดำเนิน
โครงการ เพื่อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาให้สามารถดำเนินโครงการได้สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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1. แบบฟอร์มจัดทำแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 
 1.1 ใส่โครงการ/กิจกรรม และตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม พร้อมหน่วยนับ (จำเป็นต้องใส่) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.2 ใส่กิจกรรมย่อยทั้งหมด ของโครงการ 
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1.3 ใส่จำนวนเงินค่าใช้จ่ายของกิจกรรมย่อย ในช่องแผนตามไตรมาส 1 2 3 และ 4 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
1.4 กรอกรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ ในไฟล์ แตกตัวคูณ (แยกตามหมวดรายจ่าย) 
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2. แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุมัติกิจกรรม และดำเนินกิจกรรม 
 2.1 กรณียอดงบประมาณรวมเกิน 100,000 บาท 
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2.2 กรณียอดงบประมาณรวมไม่เกิน 100,000 บาท 
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