ก

คํานํา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านการพยาบาลมีพันธกิจการ
ผลิตบัณฑิตพยาบาล พัฒนาบุคลากร การวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและพัฒนา
วิทยาลัยให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงเพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์เป็น “วิทยาลัยคุณภาพ ทันสมัย เป็นเลิศใน
ศาสตร์การพยาบาลในระดับชาติ สร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพเพื่อประชาชนสุขภาพดี” ภายในปี
พ.ศ. 2564 ในการดําเนินงานเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าวได้นั้น แผนปฏิบัติการที่ตอบสนองยุทธศาสตร์
พัฒนาวิทยาลัยควบคู่กับแผนปฏิบัติการงานประจําเป็นสิ่งสําคัญยิ่งที่จะประสานพลังให้บรรลุเป้าหมาย
ของวิทยาลัย
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2560 ฉบับนี้จึงจัดทําขึ้นโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร
ทุกระดับเพื่อให้ทุกกลุ่มภารกิจใช้เป็นแนวทางดําเนินงานของวิทยาลัยตามกิจกรรมและเวลาที่กําหนด
ภายใต้ งบประมาณที่ ได้รั บจั ดสรรอย่างมี ประสิท ธิภาพและเกิดประสิ ท ธิ ผลตามเป้ าหมายตั วชี้วั ด
แผนปฏิ บั ติ ก ารอั น จะส่ ง ผลให้ บ รรลุ ตั ว ชี้ วั ด กลยุ ท ธ์ แ ละเป้ า หมายยุ ท ธศาสตร์ ต่ อ ไป ในการนํ า
แผนปฏิบัติการฉบับนี้สู่การปฏิบัติให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีนั้น ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบควรทําความเข้าใจใน
สาระสํ าคั ญ ของแผนปฏิ บัติ ก ารฉบั บ นี้แ ล้ วนํ ามาจั ดทํ าแผนกํ ากั บ การปฏิ บัติ งานให้ ส อดคล้อ งกั น
โดยผู้บริหารกํากับติดตามและประเมินผล เป็นระยะๆ รวมทั้งการจัดการความเสี่ยงต่อการไม่บรรลุ
เป้าหมายของแผนปฏิบัติการฉบับนี้
การจัดทําแผนปฏิบัติการฉบับนี้สําเร็จลงได้ด้วยความร่วมมือร่วมใจของผู้บริหารอาจารย์และ
บุ ค ลากรทุ ก กลุ่ ม ภารกิ จ รวมทั้ ง ได้ รั บ คํ า แนะนํ า ในการจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ก ารกลยุ ท ธ์ จ าก
ดร.พิสัณห์ นุ่นเกลี้ยง วิทยาลัยจึงขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

(นางทัศนีย์ เกริกกุลธร)
ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
ตุลาคม 2559
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ส่วนที่ 1
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติความเป็นมา

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี เดิมชื่อโรงเรียนผู้ช่วยพยาบาลสระบุรี ก่อตั้งเมื่อปี
พ.ศ. 2509 เริ่มเปิดทําการสอน เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2511 นับเป็นโรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล
แห่งที่ 3 ของกระทรวงสาธารณสุข ต่อมาในปี พ.ศ. 2513 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนผู้ช่วยพยาบาลและ
ผดุงครรภ์ สระบุรี
ในปี พ.ศ. 2521 ได้รับการสถาปนาให้เป็นวิทยาลัยพยาบาล สระบุรี เปิดทําการสอน
หลักสูตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูงเทียบเท่าปริญญาตรี รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.
2521 ต่อมาเมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2537 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามใหม่ว่า “วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี” ตามประกาศในพระราช
กิจจานุเบกษาเล่มที่ 111 ตอนพิเศษ 36 ง. และมีพระบรมราชานุญาตให้อันเชิญพระนามาภิไธยย่อ
“สว” ของพระองค์เป็นตราประจําวิทยาลัย วิทยาลัยจึงมีนามว่า “วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
สระบุรี” ตั้งแต่นั้นมา
ต่อมาปี พ.ศ. 2540 กระทรวงสาธารณสุข ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยมหิดลรับ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี เข้าเป็นสถาบันสมทบ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับ
ประกาศทั่วไปเล่มที่ 54 ง. ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2540 จึงเปลี่ยนหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาล
ศาสตร์ เป็นหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ปัจจุบันวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 18/64 ถนนเทศบาล 4 ตําบล
ปากเพรียว อําเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000 มีพื้นที่ 17 ไร่ 3 งาน 93 ตารางวา มีอาคาร
14 หลัง มีพื้นที่ใช้สอย 40,746.06 ตารางเมตร website:http://www.bcns.ac.th

ปรัชญา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี เชื่อว่าบุคคลเป็นองค์รวม มีคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์ มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตลอดชีวิตการจัดการศึกษาจึง
มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อให้ผู้เรียนเป็นนักปฏิบัติการพยาบาลที่มีคุณภาพด้วยหัว
ใจความเป็นมนุษย์โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ค่านิยมร่วม
ซื่อสัตย์ ตรงเวลา เอื้ออาทรต่อกัน เพื่อมุ่งมั่นแทนคุณแผ่นดิน

เอกลักษณ์ของสถาบัน
สร้างคนจากชุมชนเพื่อตอบสนองระบบสุขภาพชุมชนหมายถึง การผลิตและพัฒนากําลังคน
ด้านสุขภาพจากชุมชน เพื่อให้กลับไปปฏิบัติงานในระบบสุขภาพชุมชนตามสถานบริการสุขภาพทุก
ระดับ

อัตลักษณ์บัณฑิต
บริการด้วยหัวใจ ใฝ่เรียนรู้ มุ่งสู่นวัตกรรม นําคุณค่าสู่สังคม
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โครงสร้างการบริหารของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
1.องค์กรบริหารสูงสุด
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี บริหารงานโดยคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยมี
ผู้อํานวยการวิทยาลัยเป็นผู้บริหารสูงสุด
2.คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยมีอํานาจและหน้าที่ในการให้ข้อเสนอแนะ และความเห็นชอบ
เกี่ยวกับนโยบาย แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ การจัดสรรงบประมาณ การออกระเบียบข้อบังคับ
ในการบริหารงานตามพันธกิจของวิทยาลัย การตัดสินการประเมินผลการศึกษา และการพิจารณา
อนุมัติสําเร็จการศึกษา
3.บทบาทหน้าที่ของวิทยาลัย
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนก สระบุรี เดิมสังกัดสถานบันพัฒนากําลังคนด้านสาธารณสุข
ซึ่งตามคําสั่งที่ สธ 0216/12/466 ลงวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538 กําหนดบทบาทหน้าที่ของ
วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพัฒนากําลังคนด้านสาธารณสุข 6 ด้าน ดังนี้
1) ผลิตกําลังคนด้านสาธารณสุข
2) พัฒนาสมรรถนะกําลังคนด้านสาธารณสุข
3) วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับกําลังคนด้านสาธารณสุข และด้านสาธารณสุขอื่นๆ
4) จัดบริการสาธารณสุขสาธิตที่เหมาะสม
5) บริการวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุขแก่สังคม
6) ส่งเสริม ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม การพัฒนาสังคม และประชาธิปไตย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. 2534 ปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข จึ ง ออกคํ า สั่ ง สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข ที่
669/2538 ลงวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2538 ให้วิทยาลัยทุกแห่ง ในสังกัดสถานบันพัฒนากําลังคน
ด้านสาธารณสุข เป็นสถานบริการสาธารณสุขอีกสถานะหนึ่ง โดยในด้านการบริการสาธารณสุขให้มี
หน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
1.1) จัดบริการสาธารณสุขในด้านต่างๆ ที่เหมาะสมแก่ประชาชนทั่วไป
1.2) เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าวิจัย และฝึกภาคปฏิบัติของอาจารย์และนักศึกษา
ปัจจุบันสถาบันพัฒนากําลังคนด้านสาธารณสุข ได้รับพระราชทานนามเป็นสถาบันพระบรม
ราชชนก ตั้ ง แต่ ปี พ.ศ. 2538 เป็ น ต้ น มา โดยอาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา 21 แห่ ง
พระราชบัญ ญัติระเบียบบริหารราชการแผ่ นดิ น พ.ศ. 2534 แก้ ไขเพิ่ มเติมโดยพระราชบัญ ญั ติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 และตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่า
ด้วยเงินบํารุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2536 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
2) พ.ศ. 2544 ปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข จึงออกคํ า สั่ง สํานั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข ที่
87/2551 ลงวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2551 ดังต่อไปนี้
1) ให้วิทยาลัยทุกแห่ง ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกเป็นหน่วยบริการสาธารณสุขตาม
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบํารุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขอีก
สถานะหนึ่ง โดยในด้านบริการสาธารณสุข มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
1.1) จัดบริการสาธารณสุขในด้านต่างๆ ที่เหมาะสมแก่ประชาชนทั่วไป
1.2) เป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า วิจัย และฝึกภาคปฏิบัติของอาจารย์และนักศึกษา
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2) การจัดบริการสาธารณสุขในด้านใด ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้อํานวยการวิทยาลัย และความ
พร้อมของแต่ละวิทยาลัย โดยการดําเนินการของวิทยาลัยแต่ละแห่งที่เป็นหน่วยบริการสาธารณสุขให้
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบํารุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข และระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่กระทรวงการคลัง หรือ
สํานักงบประมาณกําหนด
ต่อมามีคําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1534/2559 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม
พ.ศ. 2559 เรื่อง การกําหนดโครงสร้างของสถาบันพระบรมราชชนก หมายเลข 2 ซึ่งกําหนดให้
วิทยาลัยในสังกัดพระบรมราชชนก มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
1) จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี และการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
2) พัฒนาบุคลากร โดยการจัดการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา ทั้งทางด้านบริหาร ด้านบริการ
และด้านวิชาการเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายงานต่างๆ
- ดําเนินการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ทางด้านวิชาการและการบริการสุขภาพ
- บริการวิชาการและให้บริการด้านสุขภาพแก่สังคม
- ส่งเสริมทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และประชาธิปไตย
4. การแบ่งส่วนงาน
วิทยาลัยมีการแบ่งส่วนงานออกเป็น 2 สํานักงาน และ 5 กลุ่มภารกิจ ดังนี้
(1) สํานักผู้อํานวยการ ประกอบด้วย ผู้ช่วยผู้อํานวยการด้านยุทธศาสตร์และกิจการพิเศษ
มี 2 งาน ได้แก่ งานนโยบายและยุทธศาสตร์ และงานกิจการพิเศษ ผู้ช่วยผู้อํานวยการด้านพัฒนาศูนย์
เรียนรู้และการแพทย์แผนไทย มี 2 งาน ได้แก่ งานตรวจสอบภายใน และงานศูนย์สุขภาพแบบองค์
รวมและการแพทย์แผนไทย
(2) สํานักงานมาตรฐานการศึกษาประกอบด้วย งานมาตรฐานการศึกษา งานวิเคราะห์ข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร และงานพัฒนาหลักสูตรและการวิจัยสถาบัน
(3) กลุ่มภารกิจด้านอํานวยการมี 2 กลุ่มงาน ประกอบด้วยงานบริหารทั่วไปและงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
(4) กลุ่มภารกิจด้านวิชาการมี 2 กลุ่มงาน ประกอบด้วย งานบริหารหลักสูตรแบบภาควิชา
ทั้งหมด 7 ภาควิชา ได้ แ ก่ ภาควิ ชาการพยาบาลเด็ ก และวัยรุ่ นภาควิชาการพยาบาลผู้ใ หญ่ แ ละ
ผู้สูงอายุ ภาควิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ภาควิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุง
ครรภ์ ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน ภาควิชาการบริหารและพื้นฐานการพยาบาล และงาน
ทะเบียนวัดและประเมินผล
(5) กลุ่ ม ภารกิ จ ด้ า นกิ จ การนั ก ศึ ก ษาและทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรมมี 2 กลุ่ ม งาน
ประกอบด้วยงานกิจการนักศึกษา และงานแนะแนวให้คําปรึกษาและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
(6) กลุ่มภารกิจด้านบริการวิชาการ มี 2 กลุ่มงาน ประกอบด้วย งานพัฒนาบุคลากร
สาธารณสุข และงานบริการวิชาการแก่สังคม
(7) กลุ่มภารกิจด้านวิจัยและพัฒนาวิชาการมี 2 กลุ่มงานประกอบด้วย งานศูนย์วิจัยและ
จัดการความรู้ และงานพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและวิเทศสัมพันธ์
ดังแสดงในแผนภาพที่ 1
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นโยบายการบริหารวิทยาลัยและนโยบายของภารกิจต่างๆ
1. นโยบายการบริหารของผูอ้ ํานวยการ
1) Best Performance
1.1) พั ฒ นาคุ ณ ภาพการปฏิ บั ติ ง านตามพั น ธกิ จ ภายใต้ ห ลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องจนได้แนวปฏิบัติที่ดีเป็นผู้นําทางการศึกษาพยาบาล
1.2) พัฒนาบุคลากรและนักศึกษาให้มีภาวะผู้นํา มี การเรียนรู้เพื่อเปลี่ยนแปลง
ตนเอง (Transformative learning) มีคุณธรรมจริยธรรมและร่วมพัฒนาวิทยาลัยสู่องค์กรคุณธรรม
ทางการศึกษาต้นแบบ
2) Collaboration
2.1) สร้างเครือข่ายความร่วมมือและบูรณาการพันธกิจของวิทยาลัยมุ่งสู่วิสัยทัศน์
และความเป็นเลิศของวิทยาลัย
3) New Method
3.1) สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและ
เป็นผู้นําในการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพที่มีอัตลักษณ์โดดเด่น
3.2) พัฒนารูปแบบการแสวงหารายได้ของวิทยาลัยเพื่อความมั่นคงทางการเงิน
ภายใต้หลักการนําคุณค่าสู่สังคม
4) Smile
4.1) ส่งเสริมสุขภาพของบุคลกรและสร้างคุณภาพชีวิตการทํางานอย่างมีความสุข
2. นโยบายกลุ่มภารกิจด้านอํานวยการ
1) ส่งเสริม พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีสมรรถนะขีดความสามารถ ในการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง
2) บริหารทรัพยากรมนุษย์โดยยึดหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี
3) มุ่ ง เน้ น วั ฒ นธรรมองค์ ก รที่ บุ ค ลากรมี ค วามผู ก พั น ยึ ด มั่ น ต่ อ ผลสั ม ฤทธิ์ ข ององค์ ก รมี
คุณธรรมจริยธรรม
4) พัฒนาระบบบริหารจัดการงานทั่วไปให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา โปร่งใส
ตรวจสอบได้
5) ส่งเสริมการหารายได้แก่วิทยาลัยเพื่อการพึ่งตนเอง ในการบริหารจัดการองค์กร
3. นโยบายกลุ่มภารกิจด้านวิชาการ
1) พัฒนาบัณฑิตให้มีสมรรถนะเชิงวิชาชีพและมีสมรรถนะสากลเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2) พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาพยาบาลศาสตร์มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นเป็นนักปฏิบัติการที่มีคุณภาพ สามารถให้บริการด้วย
หัวใจความเป็นมนุษย์ภายใต้การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
3) พัฒนาระบบการบริหารจัดการ การวัดและประเมินผลและฐานข้อมูลวิชาการ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
4) พัฒนานวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอน
5) พัฒนาคุณภาพอาจารย์ให้มีทักษะการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญสามารถ
จัดประสบการณ์ การเรียนรู้ตามสภาพจริงโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน และให้บริการด้วยหัวใจความเป็น
มนุษย์ภายใต้การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ และน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการสอน
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4. นโยบายกลุ่มภารกิจด้านกิจการนักศึกษาและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
1) เสริมสร้างและพัฒนานักศึกษาให้มีอัตลักษณ์และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
2) ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และส่งเสริมการดําเนินชีวิตตามวิถีความเป็นไทย
3) ส่งเสริมให้บุคลากรของวิทยาลัยมีส่วนร่วมในภารกิจด้านบริการวิชาการและทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4) บูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกิจการนักศึกษากับพันธกิจอื่น
5. นโยบายกลุ่มภารกิจด้านบริการวิชาการ
1) ให้บริการวิชาการที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และตอบสนองความต้องการของ
ชุมชนและสังคม
2) พัฒนาสมรรถนะบุคลากรสาธารณสุขให้สอดคล้องกับความต้องการของระบบสุขภาพ
3) สร้างเครือข่ายความร่วมมือการดําเนินงานบริการวิชาการและกิจการนักศึกษากับ
หน่วยงานภายนอก และต่างประเทศ
4) พัฒนาศูนย์วิชาการและคลังความรู้มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างสุขภาวะ
ของชุมชน
5) พัฒนาศูนย์ศึกษาการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์และศูนย์กลางของวิชาการ
สู่ความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัย
6) บูรณาการงานด้านบริการวิชาการกับพันธกิจอื่น
6. นโยบายกลุ่มภารกิจด้านวิจัยและพัฒนาวิชาการ
1) ผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการด้านสุขภาพและการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ
2) บริ หารจัดการความรู้ ของวิทยาลัยที่ส่ งเสริ มการดํ าเนิ นงานในทุกพันธกิจอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3) พั ฒ นาเทคโนโลยี แ ละสารสนเทศที่ มีป ระสิ ท ธิ ภ าพสนั บ สนุ น การดํ า เนิ น งานตาม
พันธกิจของวิทยาลัย

ส่วนที่ 2
ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
พ.ศ. 2560 - 2564
จากการประชุ ม เมื่ อวั นที่ 3 - 4 กัน ยายน 2559 ซึ่ งเป็ น การวิเ คราะห์ ปัจ จัยนํ าเข้ าเชิ ง
นโยบาย ทั้งนโยบายจากภายใน เช่น นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข นโยบายของสถาบันพระบรม
ราชชนก เป็นต้น และนโยบายจากภายนอก เช่น นโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ เขต
บริการสุขภาพและจังหวัดในพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของวิทยาลัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็น
ต้น นอกจากนั้นยังได้วิเคราะห์ปัจจัยนําเข้าที่มาจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งประกอบด้วย ผู้ที่มีส่วนได้
ส่วนเสียภายใน ได้แก่ บุคลากรทุกระดับ นักศึกษา และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เช่น สถาน
บริ ก ารสุขภาพ แหล่ง ฝึ กปฏิ บั ติของนั กศึกษา ศิษ ย์เ ก่า ชุม ชน องค์กรปกครองส่ วนท้อ งถิ่ น และ
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เป็ น ต้ น นอกจากนั้ น ยั ง มี ก ารวิ เ คราะห์ ปั จ จั ย นํ า เข้ า ในเชิ ง ภารกิ จ และ
สภาพการณ์ภายนอก ประกอบด้วยการวิเคราะห์สภาพการณ์การบริหารจัดการภายในของการจัด
การศึกษา ทั้งในมิติของการผลิตและพัฒนาบุคลากรสุขภาพ การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุ
บํ า รุ ง ศาสนา ศิ ล ปวั ฒ นธรรมและสิ่ ง แวดล้ อ ม ส่ ว นสภาพการณ์ ภ ายนอกเป็ น การวิ เ คราะห์ ด้ า น
สถานการณ์สุขภาพ สถานการณ์บุคลากรสุขภาพในพื้นที่บริการหลักของวิทยาลัยทั้งจังหวัดสระบุรี
และเขตสุขภาพที่ ๔ และภาพรวมของความเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ
เทคโนโลยีที่จะกระทบต่อภารกิจของวิทยาลัย (PESTLE Analysis) และนอกจากนั้นยังมีการวิเคราะห์
สภาพความเป็ นไปของการจั ดการศึก ษาที่เป็ นแนวปฏิบัติ ที่เป็ นเลิ ศเพื่ อการผลิ ตพั ฒนาบุ ค ลากร
สุขภาพ (Best Practice)รวมทั้งนําผลการประเมินเพื่อการรับรองสถาบันของสภาการพยาบาล ผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กร
มหาชน) และสถาบันพระบรมราชชนก รวมทั้ง ผลการประเมินการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามผลการประเมิ น
คุณภาพมาพิจารณา โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับและได้วิเคราะห์เชื่อมโยงกับปรัชญา
นโยบาย แผนการศึ ก ษาและแผนยุ ท ธศาสตร์ ต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ซึ่ ง ในปี ง บประมาณ 2560
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยได้มีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี สระบุรี (พ.ศ. 2560 - 2564) ในการประชุมครั้งที่ 10/2559 วันที่ 27 กันยายน 2559
โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยมีสาระสําคัญ ดังนี้

วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์เป็นเข็มทิศนําทางสู่อนาคต เป็นการพัฒนาไปสู่เส้นทางแห่งความสําเร็จที่มุ่งหวัง
ของระบบการศึกษา ที่จะใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี จึงได้
กําหนดวิสัยทัศน์ ดังนี้
“วิทยาลัยคุณภาพ ทันสมัย เป็นเลิศในศาสตร์การพยาบาลในระดับชาติ
สร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพเพื่อประชาชนสุขภาพดี”
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พันธกิจ
พันธกิจเป็นกรอบในการดําเนินงานตามภารกิจของวิทยาลัย และภารกิจการพัฒนาไปสู่
วิสัยทัศน์ที่วิทยาลัยจะใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาวิทยาลัย และเป็นกรอบให้กับหน่วยงานต่างๆ ของ
วิทยาลัยได้ใช้เป็นแนวในการดําเนินงาน ประกอบด้วยพันธกิจ 4 ข้อดังนี้
1. ผลิตบัณฑิตทางการพยาบาลที่มีคุณภาพ ด้วยมาตรฐานการอุดมศึกษาในระดับชั้นนําของ
ประเทศรองรับความต้องการทางด้านสุขภาพของพื้นที่ เขตสุขภาพ และกระทรวงสาธารณสุข
2. วิจัยพัฒนาสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมทางการเรียนการสอนพยาบาล การจัดการสุขภาพ
แบบองค์รวม และการบริการความรู้ ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ และแหล่งอ้างอิงในศาสตร์ทางการ
พยาบาลแก่สังคม
3. พัฒนาบุคลากรสุขภาพให้มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์การพยาบาลตอบสนองระบบบริการ
สุขภาพของประเทศและเขตสุขภาพ และยกระดับการบริการวิชาการของวิทยาลัยให้เป็นศูนย์เรียนรู้
การพัฒนาการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ด้านการดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ด้วย
การบูรณาการศาสนาศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย
4. พัฒนาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่งความทันสมัย มีสมรรถนะสูง ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล
และเป็นองค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน และพึ่งตนเองได้

ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นหลักที่สําคัญหรือเป็นวาระหลักในการพัฒนาตามกรอบของแผนยุทธศาสตร์ที่จะ
พัฒนาด้วยวิธีการทางยุทธศาสตร์สู่ผลสัมฤทธิ์สูงสุดตามที่กําหนดไว้ในวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์
ประกอบด้วย ๔ ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. การผลิตและพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตคุณภาพ และเป็นเลิศทางการพยาบาล
2. การวิจัย สร้างนวัตกรรมทางการพยาบาล และการบริการสุขภาพรองรับระบบสุขภาพของ
เขตบริการสุขภาพ และประเทศ
3. การบริการวิชาการสู่สังคม พัฒนาบุคลากรสุขภาพ และพัฒนาศูนย์เรียนรู้ ด้านการดูแล
ผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง เพื่อสร้างสุขภาพประชาชนอย่างยั่งยืนด้วยการดูแลสุขภาพ
วิถีไทย ตอบสนองระบบบริการสุขภาพ
4. การพัฒนาวิทยาลัยสู่องค์กรธรรมาภิบาล ที่มีความทันสมัย และเป็นองค์กรแห่งความสุข
ที่เข้มแข็งยั่งยืน และพึ่งตนเองได้

เป้าประสงค์
เป้าประสงค์ของประเด็นหลักที่สําคัญของประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 4 เป้าประสงค์
ดังนี้
1. การจัดการศึกษามีคุณภาพ มาตรฐานและทันสมัยเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียน
การสอนส่งผลให้บัณฑิตมีคุณภาพสูง มีสมรรถนะสากล และทักษะทางการพยาบาลที่โดดเด่นในการ
บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ และการสรรค์สร้างนวัตกรรม
2. วิทยาลัยมีองค์ความรู้ และนวัตกรรม ที่ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล
เฉพาะทางโรคหลอดเลือดสมอง การดูแลผู้สูงอายุในระยะยาว และการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
วิถีไทย รองรับความต้องการของเขตบริการสุขภาพตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข
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3. วิทยาลัยเป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลากร
และการดูแลสุขภาพของประชาชน ด้านการดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
4. วิทยาลัยเป็นองค์กรธรรมาภิบาล ที่มีสมรรถนะสูง ทันสมัย บุคลากรมีความสุขและศรัทธา
ต่อการเป็นบุคลากรของวิทยาลัย

ตัวบ่งชี้เป้าประสงค์
1. ร้ อ ยละ 85 ของผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาที่ ส ามารถสอบขอรั บ ใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ
การพยาบาลจากสภาการพยาบาลผ่านในครั้งแรก
2. ร้อยละ 80 ของระดับความเชื่อมั่นจากผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณภาพของบัณฑิตของวิทยาลัย
3. จํ า นวนผลงานการสร้ า งสรรค์ /นวัต กรรมของนั กศึ ก ษาได้ รั บ รางวั ล หรื อ การเผยแพร่
ในระดับชาติ/นานาชาติอย่างน้อย 1 เรื่อง
4. ร้อยละ 60 ของนักศึกษาในชั้นปีที่ ๔ ที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบสมรรถนะสากล
5. จํ า นวนผลงานวิ จั ย นวั ต กรรม และผลงานวิ ช าการอื่ น ๆ ที่ ไ ด้ รั บ การตี พิ ม พ์ เ ผยแพร่
ในระดับชาติ/นานาชาติ และนําไปใช้ประโยชน์ อย่างน้อย 2 เรื่อง
6. ระดั บ ความสํ า เร็ จ ของการพั ฒ นาศู น ย์ ค วามเป็ น เลิ ศ ทางการพยาบาลของวิ ท ยาลั ย
อย่างน้อย 2 ระดับ
7. ร้อยละ 80 ความพึงพอใจของผู้รับบริการอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย > 3.51)
8. จํานวนข้อทักท้วงจากผู้ตรวจสอบภายนอก จํานวน 0 ข้อ
9. ค่าเฉลี่ยของดัชนีความสุข ความมีสุขภาพดี ของนักศึกษา (ค่าเฉลี่ย 3.50)

กลยุทธ์
ในปีงบประมาณ 2560-2564
วิทยาลัยได้กําหนดกลยุทธ์ตามหลักของ Balanced
Scorecard ไว้ 7 กลยุทธ์ ดังต่อไปนี้
ด้านประสิทธิผล
1. พัฒนาการเรียนการสอนที่ทันสมัย ส่งเสริมการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เน้นสภาพจริง
เรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต และยกระดับการบริหารจัดการการศึกษาสู่การเป็นอุดมศึกษาชั้นนํา
เฉพาะทาง ด้านการพยาบาลในระดับชาติ
2. เสริมสร้างความเป็นเลิศของบัณฑิตให้มีทักษะทางปัญญา คิดสร้างสรรค์นวัตกรรมและ
เชี่ยวชาญในทักษะทางการพยาบาล พร้อมด้วยทักษะสากล มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น เน้นคุณธรรมและ
การบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
ด้านคุณภาพ
3. เสริมสร้างศักยภาพองค์กรมุ่งสู่การเป็นวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม ที่มีความเป็นเลิศทางการ
วิจัย และสร้างองค์ความรู้ที่โดดเด่นเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
4. สร้างแบรนด์ศูนย์บริการวิชาการที่ทันสมัย และพัฒนาศูนย์การเรียนรู้การดูแลสุขภาพตาม
แนววิถีไทย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการตนเองให้มีความเข้มแข็งทางการเงิน การคลัง
ด้านกระบวนการ
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการทุกพันธกิจให้มีมาตรฐานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
ยกระดับสู่วิทยาลัยสมรรถนะสูงและทันสมัย
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6. พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์องค์กร และเสริมสร้างภาพลักษณ์และการสื่อสารของ
วิทยาลัยในรูปแบบเชิงรุก
ด้านการเรียนรู้
7. เสริมสร้างค่านิยมร่วม และพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรคุณธรรมแห่งความสุข

ตัวบ่งชี้กลยุทธ์
1. ร้อยละ 10 ของรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย สร้างเสริม
กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา
2. ร้ อ ยละ 80ของนั ก ศึ ก ษาที่ มี ทั ก ษะปฏิ บั ติ ใ นการแก้ ปั ญ หาและการเรี ย นรู้ เ พื่ อ การ
เปลี่ยนแปลงตนเองในระดับดีขึ้นไป ( > 3.51)
3. ระดับความสําเร็จในการบริหารจัดการการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ อย่างน้อย 1 ระดับ
4. จํ า นวนผลงานการสร้า งสรรค์ /นวัต กรรมของนั กศึ ก ษาได้ รับ รางวั ล หรื อ การเผยแพร่
ในระดับชาติ/นานาชาติ อย่างน้อย 1 เรื่อง
5. ร้อยละ 60 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่มีผลการสอบทักษะสากลผ่านเกณฑ์ที่วิทยาลัย
กําหนด
6. ระดับความสําเร็จของการพัฒนานักศึกษาสู่ความเป็นเลิศและอัตลักษณ์ของวิทยาลัย
อย่างน้อย 1 ระดับ
7. ร้อยละ 30 ขึ้นไปของผลงานวิจัย นวัตกรรม และผลงานวิชาการอื่นๆ ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับชาติ/นานาชาติต่อจํานวนอาจารย์
8. ร้ อ ยละ 60 ขึ้ น ไปของผลงานวิ จั ย นวั ต กรรม และผลงานวิ ช าการอื่ น ๆ ที่ นํ า ไปใช้
ประโยชน์ต่อผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จ
9. ร้อยละ 20 ต่อปีของอาจารย์ที่มีผลงานวิจัย นวัตกรรม และผลงานวิชาการอื่นๆ ได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ/นานาชาติ
10. จํานวนชุมชนเป้าหมายของวิทยาลัยที่เป็นศูนย์เรียนรู้ และมีความเข้มแข็งในการจัดการ
สุขภาพตนเอง อย่างน้อย 1 ชุมชน
11. จํานวนหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น (1 เดือนขึ้นไป) ที่เปิดอบรมตามความต้องการของ
เขตบริการสุขภาพ อย่างน้อย 1 หลักสูตร
12. ร้อยละ 5 ของรายได้จากการบริการวิชาการและศูนย์เรียนรู้ที่เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบ
จากปีที่ผ่านมา
13. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองค์กรสมรรถนะสูง อย่างน้อย 1 ระดับ
14. ร้ อ ยละ 10 ของอาจารย์ แ ละบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น มี ทั ก ษะการใช้ ภ าษาอั ง กฤษ
ผ่านเกณฑ์
15. จํานวนครั้งของการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์เชิงรุกของวิทยาลัยผ่านกิจกรรมจิตอาสา
บริการเพื่อสังคม อย่างน้อย 1 ครั้ง
16. อัตราการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร/ภาพลักษณ์ของวิทยาลัย ร้อยละ 30
17. ระดับความสําเร็จของการสร้างค่านิยมร่วม อย่างน้อย 1 ระดับ
18. ร้อยละ 80 ของความสุขของบุคลากรในองค์กรอยู่ในระดับดี (มากกว่า 3.51 ขึ้นไป)
19. ระดับความสําเร็จขององค์กรคุณธรรม อย่างน้อย 1 ระดับ
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ส่วนที่ 3
แผนปฏิบัตกิ ารประจําปีงบประมาณ 2560
การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2560
ตามธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 มาตรา 75 และมาตรา 76 และพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 13, 14, 16 และ
17 ซึ่งบัญญั ติให้ส่ วนราชการจะต้องจั ดทําแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิ บัติราชการประจําปี
ให้สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดินภายใน 60 วัน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี ซึ่งเป็นส่วนราชการในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
กระทรวงสาธารณสุข จึงได้จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2560 ขึ้นภายใต้หลักการและ
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี พ.ศ. 2560-2564 รวมทั้งข้อคิดเห็น
จากผลการประเมินคุณภาพของวิทยาลัยจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก อาทิ รายงานผลการ
ติดตามและประเมินผลงานของคณะกรรมการบริหารตามนโยบายพันธกิจในการบริหารและพัฒนาวิทยาลัย
ประจําปีงบประมาณ 2559 การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปี
งบประมาณ 2559 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2558
ตลอดจนข้ อคิดเห็นและความคาดหวังต่ างๆ จากการระดมและรับฟังความคิ ดเห็นของประชาคมและ
บุคลากรทุกภาคส่วนของวิทยาลัย

กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2560
วิทยาลัยได้มีการระดมความคิดเห็นจากประชาคมทุกภาคส่วนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของวิทยาลัย
โดยมีการระดมความคิดเห็นร่วมกับทุกกลุ่มภารกิจ เพื่อร่วมจัดทําและถ่ายทอดการจัดทําแผนในระดับ
กลุ่มภารกิจ เพื่อเชื่อมโยงเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ ตลอดจนโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องเชื่อมโยงกัน
ภายใต้บริบทของนโยบาย แผนการศึกษา และแผนยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กรอบคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารวมทั้งได้
บูรณาการหลักเกณฑ์การรับรองสถาบันของสภาการพยาบาลเพื่อการพัฒนาคุณภาพของวิทยาลัยด้วย
วิทยาลัยได้มีการทบทวน ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย รวมทั้งการวิเคราะห์องค์กร โดยผ่าน
ความเห็นชอบในการประชุมจัดทําแผนปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 3-4 กันยายน พ.ศ. 2559 นําเสนอ
ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 10/2559 วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2559 และดําเนินการ
ทบทวนชี้แจง สร้างความเข้าใจให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปรัชญา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย ตัวบ่งชี้ยุทธศาสตร์และค่าเป้าหมาย รวมทั้งถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ และ
ค่าเป้าหมายไปสู่ทุกหน่วยงานภายในวิทยาลัย ตามลําดับโครงสร้างของงาน แต่ละกลุ่มภารกิจในการประชุม
จัดทําแผนปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 23-25 กันยายน พ.ศ. 2559 จัดทําแผนที่กลยุทธ์ประจําปี
งบประมาณ 2560 กําหนดแผนงานหลัก ตัวบ่งชี้แผน ค่าเป้าหมายประจําปี และหน่วยงานรับผิดชอบ
รวมทั้งจัดทําร่างแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2560 ในการประชุมจัดทําแผนปฏิบัติการ ครั้งที่ 3
เมื่อวันที่ 19-21 ตุลาคม พ.ศ. 2559 และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยในการ
ประชุมครั้งที่ 11/2559 วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2559 และประชุมชี้แจงถ่ายทอดแผนปฏิบัติการลงสู่
หน่วยงานและบุคคลในที่ประชุมประจําเดือนครั้งที่ 11/2559 วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2559
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การถ่ายทอดตัวชี้วัดจากเป้าประสงค์ กลยุทธ์ของแผนยุทธศาสตร์ สูต่ วั ชี้วัดแผนงาน/โครงการของแผนปฏิบตั กิ ารประจําปีงบประมาณ 2560
วิทยาลัยจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2560 โดยกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ไว้ 4 ประเด็น มี 4 เป้าประสงค์ ตัวบ่งชี้เป้าประสงค์ 9 ตัวบ่งชี้ และ
7 กลยุทธ์ ตัวบ่งชี้กลยุทธ์ 19 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตคุณภาพ และเป็นเลิศทางการพยาบาล
เป้าประสงค์
๑. การจัดการศึกษามี
คุณภาพ มาตรฐานและ
ทันสมัยเป็นแนวปฏิบัติที่ดี
ในการจัดการเรียนการ
สอน ส่งผลให้บัณฑิตมี
คุณภาพสูง มีสมรรถนะ
สากล และทักษะทางการ
พยาบาลที่โดดเด่นในการ
บริการด้วยหัวใจความเป็น
มนุษย์โดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ และการสรรค์
สร้างนวัตกรรม

ตัวบ่งชี้เป้าประสงค์(GI)
G๑ ร้อยละ 85 ของ
ผู้สําเร็จการศึกษาที่
สามารถสอบขอรับ
ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลจาก
สภาการพยาบาลผ่านใน
ครั้งแรก
G2 ร้อยละ 80 ของ
ระดับความเชื่อมั่นจาก
ผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
คุณภาพของบัณฑิตของ
วิทยาลัย

กลยุทธ์
1. พัฒนาการเรียนการสอน
ที่ทันสมัย ส่งเสริมการ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่
เน้นสภาพจริง เรียนรู้ด้วย
ตนเองตลอดชีวิต และ
ยกระดับการบริหารจัดการ
การศึกษาสู่การเป็น
อุดมศึกษาชั้นนํา เฉพาะ
ทาง ด้านการพยาบาลใน
ระดับชาติ

ตัวบ่งชี้กลยุทธ์ (SI)
S1 ร้อยละ 10 ของ
รายวิชาที่มีการจัดการ
เรียนการสอนด้วย
เทคโนโลยีที่ทันสมัย สร้าง
เสริมกระบวนการเรียนรู้
ด้วยตนเองของนักศึกษา

แผนงาน/โครงการ
1. แผนพัฒนาห้องเรียนและจัดหา
ทรัพยากรการเรียนรู้ที่ทันสมัย เพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง
1.1 โครงการพัฒนาห้องเรียนอัจฉริยะ
(Smart Classroom) และห้องเรียน
ดิจิตอล (Digital Classroom) เพื่อ
รองรับการเรียนรู้ของนักศึกษาในการ
พัฒนาตนเองสู่สากล
1.1.1 โครงการพัฒนาห้องเรียน
อัจฉริยะ (Smart Classroom)
1.2 โครงการพัฒนาศูนย์ฝึกปฏิบัติการ
พยาบาลเสมือนจริง (virtual
classroom and training lab) เพื่อ
รองรับการฝึกปฏิบัติทางการพยาบาล
1.3 โครงการพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอนและสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ (ELearning)

ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ(PI)

มีห้องเรียนที่ทันสมัยพร้อมใช้งานจํานวน 1
ห้อง

เป้าประสงค์
๑. การจัดการศึกษามี
คุณภาพ มาตรฐานและ
ทันสมัยเป็นแนวปฏิบัติที่ดี
ในการจัดการเรียนการ
สอน ส่งผลให้บัณฑิตมี
คุณภาพสูง มีสมรรถนะ
สากล และทักษะทางการ
พยาบาลที่โดดเด่นในการ
บริการด้วยหัวใจความเป็น
มนุษย์โดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ และการสรรค์
สร้างนวัตกรรม (ต่อ)

ตัวบ่งชี้เป้าประสงค์(GI)
*G๑ ร้อยละ 85 ของ
ผู้สําเร็จการศึกษาที่
สามารถสอบขอรับ
ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลจาก
สภาการพยาบาลผ่านใน
ครั้งแรก
*G2 ร้อยละ 80 ของ
ระดับความเชื่อมั่นจาก
ผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
คุณภาพของบัณฑิตของ
วิทยาลัย

กลยุทธ์
1. พัฒนาการเรียนการสอน
ที่ทันสมัย ส่งเสริมการ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่
เน้นสภาพจริง เรียนรู้ด้วย
ตนเองตลอดชีวิต และ
ยกระดับการบริหารจัดการ
การศึกษาสู่การเป็น
อุดมศึกษาชั้นนํา เฉพาะ
ทาง ด้านการพยาบาลใน
ระดับชาติ (ต่อ)

ตัวบ่งชี้กลยุทธ์ (SI)
S1 ร้อยละ 10 ของ
รายวิชาที่มีการจัดการ
เรียนการสอนด้วย
เทคโนโลยีที่ทนั สมัย สร้าง
เสริมกระบวนการเรียนรู้
ด้วยตนเองของนักศึกษา
(ต่อ)

แผนงาน/โครงการ
1.3.1 แผนงานพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอนที่ทันสมัย และมีความสุข

ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ(PI)
1. ร้อยละ 100 ของรายวิชามีการจัดการ
เรียนการผ่านสื่อออนไลน์อย่างน้อย 1 หัวข้อ
2. จํานวนรายวิชามีการจัดการเรียนการสอน
แบบ e-learning อย่างน้อย 3 รายวิชา
3. ร้อยละ 100 ของรายวิชามีการใช้
ภาษาอังกฤษอย่างน้อย 1 หัวข้อ
4. ร้อยละ 80 ของนักศึกษามีความพึงพอใจ
ต่อกระบวนการเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ที่
ทันสมัย

S2 ร้อยละ 80ของ
นักศึกษาที่มีทักษะปฏิบัติ
ในการแก้ปัญหาและการ
เรียนรู้เพื่อการ
เปลี่ยนแปลงตนเองใน
ระดับดีขึ้นไป ( > 3.51)

2. แผนพัฒนารูปแบบการเรียนการ
สอนและการวัดผลที่เน้นกระบวนการ
เรียนรู้ตามสภาพจริง
2.1 โครงการพั ฒ นารู ป แบบการเรี ย น
การสอนตามสภาพจริงแบบบูรณาการที่
เ น้ น ก ร ะ บ ว น ก า ร เ รี ย น รู้ เ พื่ อ ก า ร
เปลี่ ย นแปลงตนเอง (Transformative
Learning)
2.1.1 โครงการพัฒนาการเรียนรู้ของ 1. ร้อยละ 70 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มีสอบผ่าน
นักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตพยาบาลที่งาม การสอบรวบยอดของสถาบันพระบรมราชชนก
สง่านําคุณค่าสู่สังคม
และการสอบรวบยอดประจําปีโรงเรียนพยาบาล
รามาธิบดี
2. ร้อยละ 95 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สอบผ่าน
เกณฑ์ทักษะทักษะการปฏิบัติการพยาบาลที่
จําเป็น
3. ร้อยละ 85 ของ นักศึกษาปี 4 สอบขึ้น
ทะเบียนผ่านในครัง้ แรก
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เป้าประสงค์
๑. การจัดการศึกษามี
คุณภาพ มาตรฐานและ
ทันสมัยเป็นแนวปฏิบัติที่ดี
ในการจัดการเรียนการ
สอน ส่งผลให้บัณฑิตมี
คุณภาพสูง มีสมรรถนะ
สากล และทักษะทางการ
พยาบาลที่โดดเด่นในการ
บริการด้วยหัวใจความเป็น
มนุษย์โดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ และการสรรค์
สร้างนวัตกรรม (ต่อ)

ตัวบ่งชี้เป้าประสงค์(GI)
*G๑ ร้อยละ 85 ของ
ผู้สําเร็จการศึกษาที่
สามารถสอบขอรับ
ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลจาก
สภาการพยาบาลผ่านใน
ครั้งแรก
*G2 ร้อยละ 80 ของ
ระดับความเชื่อมั่นจาก
ผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
คุณภาพของบัณฑิตของ
วิทยาลัย

G3 จํานวนผลงานการ
สร้างสรรค์/นวัตกรรม
ของนักศึกษาได้รับ
รางวัลหรือการเผยแพร่
ในระดับชาติ/นานาชาติ
อย่างน้อย 1 เรื่อง

กลยุทธ์
1. พัฒนาการเรียนการสอน
ที่ทันสมัย ส่งเสริมการ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่
เน้นสภาพจริง เรียนรู้ด้วย
ตนเองตลอดชีวิต และ
ยกระดับการบริหารจัดการ
การศึกษาสู่การเป็น
อุดมศึกษาชั้นนํา เฉพาะ
ทาง ด้านการพยาบาลใน
ระดับชาติ (ต่อ)

ตัวบ่งชี้กลยุทธ์ (SI)
S2 ร้อยละ 80 ของ
นักศึกษาที่มีทักษะปฏิบัติ
ในการแก้ปัญหาและการ
เรียนรู้เพื่อการ
เปลี่ยนแปลงตนเองใน
ระดับดีขึ้นไป (> 3.51)
(ต่อ)
S3 ระดับความสําเร็จใน
การบริหารจัดการ
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
อย่างน้อย 1 ระดับ

S4 จํานวนผลงานการ
สร้างสรรค์/นวัตกรรมของ
นักศึกษาได้รับรางวัลหรือ
การเผยแพร่ในระดับชาติ/
นานาชาติ อย่างน้อย 1
เรื่อง

แผนงาน/โครงการ
2.2 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อ
พั ฒ นาทั ก ษะแก้ ปั ญ หาตามสภาพจริ ง
แ บ บ ส ห ส า ข า วิ ช า ชี พ ( InterProfessional Learning) สอดคล้องกับ
แผนบริการสุขภาพ (Service Plan)
2.3 โครงการพัฒนาระบบการวัดและ
ประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
3.
แผนยกระดับการบริ ห ารจั ด
การศึ กษาสู่ ก ารเป็น อุด มศึ กษาชั้ น นํ า
เ ฉ พ า ะ ท า ง ด้ า น ก า ร พ ย า บ า ล ใ น
ระดับชาติ
3.1 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการ
ตัดสินใจการบริหารจัดการหลักสูตรโดย
ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
3.2 โครงการพัฒนาวิทยาลัยต้นแบบ
การบริหารจัดการหลักสูตรสมัยใหม่ ใน
รู ป แบบเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ กั บ
สถาบั น ชั้ น นํ า ที่ มี ค วามเป็ น เลิ ศ ทาง
การศึกษาด้านสุขภาพ
1. แผนพัฒนานักศึกษาให้มีความเป็น
เลิศด้านทางวิชาการ ทักษะทางปัญญา
คิดสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม

ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ(PI)

เป้าประสงค์
๑. การจัดการศึกษามี
คุณภาพ มาตรฐานและ
ทันสมัยเป็นแนวปฏิบัติที่ดี
ในการจัดการเรียนการ
สอน ส่งผลให้บัณฑิตมี
คุณภาพสูง มีสมรรถนะ
สากล และทักษะทางการ
พยาบาลที่โดดเด่นในการ
บริการด้วยหัวใจความเป็น
มนุษย์โดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ และการสรรค์
สร้างนวัตกรรม (ต่อ)

ตัวบ่งชี้เป้าประสงค์(GI)
G3 จํานวนผลงานการ
สร้างสรรค์/นวัตกรรม
ของนักศึกษาได้รับ
รางวัลหรือการเผยแพร่
ในระดับชาติ/นานาชาติ
อย่างน้อย 1 เรื่อง (ต่อ)

G4 ร้อยละ 60 ของ
นักศึกษาในชั้นปีที่ ๔ ที่
ผ่านเกณฑ์การทดสอบ
สมรรถนะสากล

กลยุทธ์
2. เสริมสร้างความเป็นเลิศ
ของบัณฑิตให้เกิดความรู้
ทักษะทางปัญญา คิด
สร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เชี่ยวชาญในทักษะทางการ
พยาบาล พร้อมด้วยทักษะ
สากล มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น
เน้นคุณธรรม และการ
บริการด้วยหัวใจความเป็น
มนุษย์โดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์

ตัวบ่งชี้กลยุทธ์ (SI)
S4 จํานวนผลงานการ
สร้างสรรค์/นวัตกรรมของ
นักศึกษาได้รับรางวัลหรือ
การเผยแพร่ในระดับชาติ/
นานาชาติ อย่างน้อย 1
เรื่อง (ต่อ)

S5 ร้อยละ 60 ของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่มีผล
การสอบทักษะสากลผ่าน
เกณฑ์ที่วิทยาลัยกําหนด

แผนงาน/โครงการ
ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ(PI)
1.1 โครงการพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอน เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการ
คิดอย่างมีวิจารญาณและการตัดสินใจ
ทางการพยาบาลของนักศึกษา (Critical
Thinking and Decision Making)
1.2 โครงการพัฒนาอาจารย์ด้วย
กระบวนการจัดการความรู้ในการสร้าง
ชุดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างทักษะทาง
ปัญญาของนักศึกษา
1.3 โครงการบูรณาการการเรียนการ
สอนกับการพัฒนานักศึกษาด้านการคิด
นวัตกรรมและการสร้างสรรค์
2. แผนเสริมสร้างสมรรถนะบัณฑิตให้
มีทักษะสากล
2.1 โครงการเสริมสร้างทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในรายวิชาและกิจกรรม
เสริมหลักสูตร
2.1.1 แผนงานพัฒนานักศึกษาตาม
๑. ร้อยละ ๘๐ ของนักศึกษาแต่ละชั้นปีมีผล
อัตลักษณ์ทักษะในศตวรรษที่ 21 และ การประเมินคุณลักษณะบัณฑิต ที่พึงประสงค์
สมรรถนะสากล
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาพยาบาลศาสตร์ ในแต่ละด้าน อยู่ใน
ระดับดี (ค่าเฉลี่ย ≥ ๓.๕๑)
2. ร้อยละ ๘๐ ของนักศึกษาแต่ละชั้นปีมีผล
การประเมินอัตลักษณ์บัณฑิต ในแต่ละด้าน
อยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย ≥ ๓.๕๑)
3. ร้อยละ ๘๐ ของนักศึกษาแต่ละชั้นปีที่มีผล
การประเมินสมรรถนะทักษะการเรียนรู้ใน
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เป้าประสงค์
๑. การจัดการศึกษามี
คุณภาพ มาตรฐานและ
ทันสมัยเป็นแนวปฏิบัติที่ดี
ในการจัดการเรียนการ
สอน ส่งผลให้บัณฑิตมี
คุณภาพสูง มีสมรรถนะ
สากล และทักษะทางการ
พยาบาลที่โดดเด่นในการ
บริการด้วยหัวใจความเป็น
มนุษย์โดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ และการสรรค์
สร้างนวัตกรรม (ต่อ)

ตัวบ่งชี้เป้าประสงค์(GI)
G4 ร้อยละ 60 ของ
นักศึกษาในชั้นปีที่ ๔ ที่
ผ่านเกณฑ์การทดสอบ
สมรรถนะสากล (ต่อ)

กลยุทธ์
2. เสริมสร้างความเป็นเลิศ
ของบัณฑิตให้เกิดความรู้
ทักษะทางปัญญา คิด
สร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เชี่ยวชาญในทักษะทางการ
พยาบาล พร้อมด้วยทักษะ
สากล มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น
เน้นคุณธรรม และการ
บริการด้วยหัวใจความเป็น
มนุษย์โดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ (ต่อ)

ตัวบ่งชี้กลยุทธ์ (SI)
S5 ร้อยละ 60 ของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่มีผล
การสอบทักษะสากลผ่าน
เกณฑ์ที่วิทยาลัยกําหนด
(ต่อ)

แผนงาน/โครงการ
2.1.1 แผนงานพัฒนานักศึกษาตาม
อัตลักษณ์ทักษะในศตวรรษที่ 21 และ
สมรรถนะสากล (ต่อ)

ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ(PI)
ศตวรรษที่ ๒๑ในแต่ละด้าน อยู่ในระดับดี
(ค่าเฉลี่ย ≥ ๓.๕๑)
4. ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมายได้รับการ
พัฒนาตามวัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการ/
กิจกรรมในระดับดีตั้งแต่ ๓.๕๑ ขึ้นไป
จากคะแนนเต็ม ๕
5. ร้อยละ 100 ของนักศึกษาได้เข้าร่วม
กิจกรรม 5 ด้าน
6. องค์กรนักศึกษานําความรู้ด้านประกัน
คุณภาพการศึกษาไปใช้ในการจัดกิจกรรม/
โครงการ อย่างน้อยร้อยละ 50 ของกิจกรรม
(P07-Sa-001 เรื่อง การพัฒนานักศึกษา)
2.1.2 โครงการวิทยาลัยคุณภาพและ
1.ร้อยละ 50 ของของนักศึกษามีผลการสอบ
ทันสมัย
ภาษาอังกฤษของสถาบันพระบรมราชชนก
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เพิ่มขึ้นในปีที่ผ่านมา
ของนักศึกษา
2.มีรายงานการวิเคราะห์ทักษะภาษาอังกฤษที่
จําเป็นสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
2.2 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
2.3 โครงการทดสอบสมรรถนะสากล
2.4 โครงการส่งเสริมการพัฒนาการใช้
ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
2.5 โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและ
ทักษะชีวิต

เป้าประสงค์
๑. การจัดการศึกษามี
คุณภาพ มาตรฐานและ
ทันสมัยเป็นแนวปฏิบัติที่ดี
ในการจัดการเรียนการ
สอน ส่งผลให้บัณฑิตมี
คุณภาพสูง มีสมรรถนะ
สากล และทักษะทางการ
พยาบาลที่โดดเด่นในการ
บริการด้วยหัวใจความเป็น
มนุษย์โดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ และการสรรค์
สร้างนวัตกรรม (ต่อ)

ตัวบ่งชี้เป้าประสงค์(GI)
*G2 ร้อยละ 80 ของ
ระดับความเชื่อมั่นจาก
ผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
คุณภาพของบัณฑิตของ
วิทยาลัย

กลยุทธ์
2. เสริมสร้างความเป็นเลิศ
ของบัณฑิตให้เกิดความรู้
ทักษะทางปัญญา คิด
สร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เชี่ยวชาญในทักษะทางการ
พยาบาล พร้อมด้วยทักษะ
สากล มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น
เน้นคุณธรรม และการ
บริการด้วยหัวใจความเป็น
มนุษย์โดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ (ต่อ)

ตัวบ่งชี้กลยุทธ์ (SI)
S6 ระดับความสําเร็จของ
การพัฒนานักศึกษาสู่ความ
เป็นเลิศและอัตลักษณ์ของ
วิทยาลัย อย่างน้อย 1
ระดับ

แผนงาน/โครงการ
๓. แผนพัฒนานักศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
ทางการพยาบาลและอัตลักษณ์ของ
วิทยาลัย
3.1 โครงการพัฒนาแนวปฏิบัติการ
เรียนการสอนและการวัดผลสัมฤทธิ์ที่
เน้นการบริการด้วยหัวใจความเป็น
มนุษย์
3.2 โครงการพัฒนาแนวปฏิบัติการ
เรียนการสอนและการวัดผลสัมฤทธิ์ที่
เน้นการปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์
3.2.1 โครงการวิทยาลัยคุณภาพและ
ทันสมัย (ต่อเนื่องโครงการ 2.1.2)
กิจกรรมที่ 2 สร้างความเชี่ยวชาญแก่
บัณฑิตให้มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นในการ
ปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์
3.3 โครงการพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตที่
พึงประสงค์ “การบริการด้วยหัวใจ ใฝ่
เรียนรู้ มุ่งสู่นวัตกรรม นําคุณค่าสู่สังคม”
3.3.1 แผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา
ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์

ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ(PI)

ร้อยละ 80 ของบัณฑิตผ่านเกณฑ์การ
ประเมินสมรรถนะการปฏิบัติการพยาบาลโดย
ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์

1. ร้อยละ ๘๐ ของนักศึกษาแต่ละชั้นปี มีผล
การประเมินสมรรถนะและคุณลักษณะตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
พยาบาลศาสตร์ อัตลักษณ์บัณฑิต ≥ ๓.๕๑
2. ร้อยละ ๘๐ ของผู้ใช้บัณฑิตมีความพึง
พอใจและเชื่อมั่นคุณภาพบัณฑิต≥ 3.51
3. ร้อยละ 80 ของนักศึกษามีผลการประเมิน
ทักษะในศตวรรษที่ 21 ≥3.51
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เป้าประสงค์
๑. การจัดการศึกษามี
คุณภาพ มาตรฐานและ
ทันสมัยเป็นแนวปฏิบัติที่ดี
ในการจัดการเรียนการ
สอน ส่งผลให้บัณฑิตมี
คุณภาพสูง มีสมรรถนะ
สากล และทักษะทางการ
พยาบาลที่โดดเด่นในการ
บริการด้วยหัวใจความเป็น
มนุษย์โดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ และการสรรค์
สร้างนวัตกรรม (ต่อ)

ตัวบ่งชี้เป้าประสงค์(GI)
*G2 ร้อยละ 80 ของ
ระดับความเชื่อมั่นจาก
ผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
คุณภาพของบัณฑิตของ
วิทยาลัย

กลยุทธ์
2. เสริมสร้างความเป็นเลิศ
ของบัณฑิตให้เกิดความรู้
ทักษะทางปัญญา คิด
สร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เชี่ยวชาญในทักษะทางการ
พยาบาล พร้อมด้วยทักษะ
สากล มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น
เน้นคุณธรรม และการ
บริการด้วยหัวใจความเป็น
มนุษย์โดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ (ต่อ)

ตัวบ่งชี้กลยุทธ์ (SI)
แผนงาน/โครงการ
S6 ระดับความสําเร็จของ 3.3.1 แผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา
การพัฒนานักศึกษาสู่ความ ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (ต่อ)
เป็นเลิศและอัตลักษณ์ของ
วิทยาลัย อย่างน้อย 1
ระดับ (ต่อ)
3.3.2 โครงการเตรียมความพร้อมก่อน
เข้าศึกษา

3.3.3 โครงการบูรณาการการจัดการ
เรียนการสอนกับบริการวิชาการ ทํานุ
วิจัย

ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ(PI)
4. ร้อยละ 60 ของนักศึกษามีผลการสอบ
ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ที่สถาบันพระบรม
ราชชนก กําหนด
(P07-Sa-001 เรื่อง การพัฒนานักศึกษา)
1. ร้อยละ 80 ของนักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรม ตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป (จากคะแนน
เต็ม 5 คะแนน)
2. ร้อยละ 80 ของนักศึกษาที่ได้เข้าร่วม
โครงการมีสัมพันธภาพร่วมกับผู้อื่น และ
สามารถปรับตัวในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้
3. ร้อยละ 80 ของนักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการมีความพร้อมและมุ่งมั่นในการเรียน
(P05-Ed-002 เรื่อง การเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าศึกษา)
1.มีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน
กับพันธกิจการวิจัย การบริการวิชาการทาง
สังคม การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
อย่างน้อย 1 รายวิชา
2.ร้อยละ 80 ของนักศึกษามีผลการเรียนรู้ที่
เกิดจากการจัดการเรียนการสอนบูรณาการ
กับพันธกิจอื่น
(P08-Ed-003 เรื่อง กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับพันธกิจอื่น)

เป้
เ าประสงค์
๑. การจัจัดการศึกษามี
คุณภาพพ มาตรฐานและ
ทันสมัยเป็นแนวปฏิบัติที่ดี
ในการจััดการเรียนการ
สอน ส่งผลให้
ง บัณฑิตมี
คุณภาพพสูง มีสมรรถนะ
สากล และทั
แ กษะทางการ
พยาบาลลที่โดดเด่นในการ
บริการด้ด้วยหัวใจความเป็น
มนุษย์โดยใช้
ด หลักฐานเชิง
ประจักษ์ษ และการสรรค์
สร้างนวัวัตกรรม (ต่อ)

ตัวบ่งชี้เป้าประสงค์((GI)
*G2 ร้อยละ 80 ของ
ระดับความเชื่อมั่นจาาก
ผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
คุณภาพของบัณฑิตขของ
วิทยาลัย

กลยุยุทธ์
2. เสริมสร้างคความเป็นเลิศ
ของบัณฑิตให้เกิ
เ ดความรู้
ทักษะทางปัญญา คิด
ต
และ
สร้างสรรค์นวัตกรรม
เชี่ยวชาญในทัักษะทางการ
พยาบาล พร้อมด้วยทักษะ
สากล มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น
เน้นคุณธรรม และการ
บริการด้วยหัวใจความเป็
ใ
น
มนุษย์โดยใช้หลั
ห กฐานเชิง
ประจักษ์ (ต่อ)

ตัวบ่งชี้กลยุทธ์ (SI)
S6 ระดั
ร บความสําเร็จของ
การพพัฒนานักศึกษาสู่ความม
เป็นเลิ
เ ศและอัตลักษณ์ของง
วิทยาลัย อย่างน้อย 1
ระดับ (ต่อ)

แผนงาาน/โครงการ
3.4 โครงการพัพัฒนาอาจารย์ด้วย
กระบวนการจัดการความรู
ก
้ในการจัดกาาร
เรียนการสอนในกการบริการด้วยหัว
ใจความเป็นมนุษย์
ษ โดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์
3.4.1 โครงกการพัฒนาศักยภาพ
พยาบาลพี่เลี้ยงเพืพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ของนักศึกษาให้มีมอี ัตลักษณ์บัณฑิตที่โดด
ด
เด่น

ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ(PI)

๑. ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการอบรมบรรรลุ
น (
วัตถุประสงค์ของงการอบรมในระดับดีขึ้นไป
≥ ๓.๕1)
ค
2. ร้อยละ ๘๐ ขอองผู้เข้ารับการอบรมมีความ
มั่นใจต่อการสอนนในคลินิกในระดับมาก ( ≥
๓.๕1)
ค ง
๓. ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการอบรมมีความพึ
พอใจต่อการจัดออบรมในระดับดีขึ้นไป ( ≥ ๓.๕
1)
4. มีอาจารย์พิเศศษสอนภาคปฏิบัติที่มีคุคณสมบัติ
เป็นไปตามเกณฑฑ์ที่สภาการการพยาบาาลกําหนด
ครบทุกสาขาการรพยาบาล
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัย สร้างนวัตกรรมทางการพยาบาล และการบริการสุขภาพรองรับระบบสุขภาพของเขตบริการสุขภาพ และประเทศ
เป้าประสงค์
2. วิทยาลัยมีองค์ความรู้
และนวัตกรรม ที่ขับเคลื่อน
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการ
พยาบาลเฉพาะทางโรค
หลอดเลือดสมอง การดูแล
ผู้สูงอายุในระยะยาว และ
การดูแลสุขภาพแบบองค์
รวมวิถีไทย รองรับความ
ต้องการของเขตบริการ
สุขภาพตามนโยบายของ
กระทรวงสาธารณสุข

ตัวบ่งชี้เป้าประสงค์
(GI)
G5 จํานวนผลงานวิจัย
นวัตกรรม และผลงาน
วิชาการอื่นๆ ที่ได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับชาติ/นานาชาติ
และนําไปใช้ประโยชน์
อย่างน้อย 2 เรื่อง

กลยุทธ์

ตัวบ่งชี้กลยุทธ์ (SI)

แผนงาน/โครงการ

3. เสริมสร้างศักยภาพ
องค์กรมุ่งสู่การเป็น
วิทยาลัยแห่งนวัตกรรม ที่
มีความเป็นเลิศทางการ
วิจัย และสร้างองค์ความรู้
ที่โดดเด่นเป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาติ

S7 ร้อยละ 30 ขึ้นไป
ของผลงานวิจัย
นวัตกรรม และผลงาน
วิชาการอื่นๆ ได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับชาติ/นานาชาติ
ต่อจํานวนอาจารย์

1. แผนเสริมสร้างความเป็นเลิศทางด้านวิจัย
และนวัตกรรม
1.1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
งานวิจัยและสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันทั้งในและต่างประเทศเพื่อเพิ่ม
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
1.1.1 โครงการประชุ ม วิ ช าการพั ฒ นา
สมรรถนะอาจารย์ เพื่ อ ส่ง เสริ มการผลิ ตและ
เผยแพร่ ผ ลงานวิ จั ย และผลงานวิ ช าการใน
ระดับชาติและนานาชาติ
1.1.2 โครงการส่งเสริมการนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับนานาชาติและเผยแพร่
วัฒนธรรมโดยความร่วมมือระหว่างวิทยาลัย
เครือข่ายภาคกลาง 2 และ Asian Network
for Public Opinion Research : ANPOR
1.1.3 โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ
ในการพั ฒ นาศั ก ยภาพอาจารย์ ใ นการจั ด
การศึกษาแบบเอื้ออาทรและการดูแลเชิงพหุ
วัฒนธรรมของวิทยาลัยเครือข่ายภาคกลาง 2
(มหาวิทยาลัย Leshan)

S8 ร้อยละ 60 ขึ้นไป
ของผลงานวิจัย
นวัตกรรม และผลงาน
วิชาการอื่นๆ ที่
นําไปใช้ประโยชน์ต่อ
ผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จ
S9 ร้อยละ 20 ต่อปี
ของอาจารย์ที่มี
ผลงานวิจัย นวัตกรรม
และผลงานวิชาการ
อื่นๆ ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับชาติ/
นานาชาติ

ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ (PI)

จํานวนอาจารย์/อาจารย์ประจําหลักสูตรที่
ได้รับการพัฒนาสมรรถนะการผลิตและการ
เผยแพร่ผลงานวิจัย/ ผลงานวิชาการ
อย่างน้อย 20 คน
1. จํานวนผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับนานาชาติ จํานวน 8 เรื่อง
2. จํานวนผลงานวิจัยไปเผยแพร่ผลงงานใน
เวทีประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
จํานวน 10 คน
1. จํานวนผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับนานาชาติ จํานวน 8 เรื่อง
2. จํานวนผลงานวิจัยไปเผยแพร่ผลงงานใน
เวทีประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
จํานวน 10 คน
3. จํานวนกิจกรรม/ผลงานที่เกิดจากพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือ (MOU) การทําวิจัย
วิชาการ และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับ
สถาบันการศึกษาพยาบาลในประเทศอาเซียน
และเอเชียต่อเนื่อง

เป้าประสงค์
2. วิทยาลัยมีองค์ความรู้
และนวัตกรรม ที่ขับเคลื่อน
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการ
พยาบาลเฉพาะทางโรค
หลอดเลือดสมอง การดูแล
ผู้สูงอายุในระยะยาว และ
การดูแลสุขภาพแบบองค์
รวมวิถีไทย รองรับความ
ต้องการของเขตบริการ
สุขภาพตามนโยบายของ
กระทรวงสาธารณสุข (ต่อ)

ตัวบ่งชี้เป้าประสงค์
(GI)
G5 จํานวนผลงานวิจัย
นวัตกรรม และผลงาน
วิชาการอื่นๆ ที่ได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับชาติ/นานาชาติ
และนําไปใช้ประโยชน์
อย่างน้อย 2 เรื่อง (ต่อ)

กลยุทธ์

ตัวบ่งชี้กลยุทธ์ (SI)

แผนงาน/โครงการ

ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ (PI)

3. เสริมสร้างศักยภาพ
องค์กรมุ่งสู่การเป็น
วิทยาลัยแห่งนวัตกรรม ที่
มีความเป็นเลิศทางการ
วิจัย และสร้างองค์ความรู้
ที่โดดเด่นเป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาติ
(ต่อ)

S7 ร้อยละ 30 ขึ้นไป
ของผลงานวิจัย
นวัตกรรม และผลงาน
วิชาการอื่นๆ ได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับชาติ/นานาชาติ
ต่อจํานวนอาจารย์
(ต่อ)

1.1.4 โครงการความร่วมมือด้านการจัดการ
เรียนการสอนการวิจัยและศิลปะ วัฒนธรรม
ระหว่างมหาวิทยาลัย Youjiang สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

จํานวนกิจกรรม/ผลงานที่เกิดจากพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือ (MOU) การทําวิจัย
วิชาการ และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับ
สถาบันการศึกษาพยาบาลในประเทศอาเซียน
และเอเซียต่อเนื่อง

1.2 โครงการจัดหาสิ่งสนับสนุนการผลิตผล
งานวิจัยและนวัตกรรม
1.2.1 โครงการสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัย 1. จํานวนเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยภายใน
และสรรหาทุนวิจัยภายนอก
และภายนอกสถาบันต่อจํานวนอาจารย์
S8 ร้อยละ 60 ขึ้นไป
ประจํา 50,000บาท
ของผลงานวิจัย
2. ร้อยละ 30 ของอาจารย์ประจํามี
นวัตกรรม และผลงาน
ผลงานวิจัยตีพิมพ์และเผยแพร่
วิชาการอื่นๆ ที่
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีผลงานวิจัย
นําไปใช้ประโยชน์ต่อ
ตีพิมพ์และเผยแพร่ อย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง
ผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จ 1.2.2 โครงการจัดเตรียมห้องประชุมวิจัย
มีห้องประชุมสําหรับงานวิจัยจํานวน 1 ห้อง
(ต่อ)
1.3 โครงการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม
S9 ร้อยละ 20 ต่อปี เพื่อมุ่งสู่การเป็นวิทยาลัยนวัตกรรม
ของอาจารย์ที่มี
(Innovation College)
ผลงานวิจัย นวัตกรรม 1.4 โครงการพัฒนากระบวนการจัดการ
และผลงานวิชาการ
ความรู้และคลังความรู้ผลงานวิจัยและ
อื่นๆ ได้รับการตีพิมพ์ นวัตกรรม เพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ
เผยแพร่ในระดับชาติ/ 1.4.1 โครงการพัฒนาคลังข้อมูลวิชาการ
๑. มีคลังความรู้ทางวิชาการพยาบาลที
นานาชาติ (ต่อ)
ออนไลน์
เผยแพร่ในรูปแบบของ Digital knowledge
ในเว็บไซต์
2. มีเว็บไซต์ที่เป็นช่องทางการเผยแพร่องค์
ความรู้ทางการพยาบาลแก่พยาบาล บุคลากร
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เป้าประสงค์
2. วิทยาลัยมีองค์ความรู้
และนวัตกรรม ที่ขับเคลื่อน
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการ
พยาบาลเฉพาะทางโรค
หลอดเลือดสมอง การดูแล
ผู้สูงอายุในระยะยาว และ
การดูแลสุขภาพแบบองค์
รวมวิถีไทย รองรับความ
ต้องการของเขตบริการ
สุขภาพตามนโยบายของ
กระทรวงสาธารณสุข (ต่อ)

ตัวบ่งชี้เป้าประสงค์
(GI)
G5 จํานวนผลงานวิจัย
นวัตกรรม และผลงาน
วิชาการอื่นๆ ที่ได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับชาติ/นานาชาติ
และนําไปใช้ประโยชน์
อย่างน้อย 2 เรื่อง (ต่อ)

กลยุทธ์

ตัวบ่งชี้กลยุทธ์ (SI)

3. เสริมสร้างศักยภาพ
องค์กรมุ่งสู่การเป็น
วิทยาลัยแห่งนวัตกรรม ที่
มีความเป็นเลิศทางการ
วิจัย และสร้างองค์ความรู้
ที่โดดเด่นเป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาติ
(ต่อ)

S7 ร้อยละ 30 ขึ้นไป
ของผลงานวิจัย
นวัตกรรม และผลงาน
วิชาการอื่นๆ ได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับชาติ/นานาชาติ
ต่อจํานวนอาจารย์
(ต่อ)

แผนงาน/โครงการ
1.4.1 โครงการพัฒนาคลังข้อมูลวิชาการ
ออนไลน์ (ต่อ)

1.5 โครงการส่งเสริมการผลิตผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์เพื่อเสริมสร้างความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทางการพยาบาล
S8 ร้อยละ 60 ขึ้นไป 1.5.1 โครงการผลิตผลงานวิชาการและตํารา
ของผลงานวิจัย
นวัตกรรม และผลงาน
วิชาการอื่นๆ ที่
นําไปใช้ประโยชน์ต่อ
ผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จ
(ต่อ)
S9 ร้อยละ 20 ต่อปี
ของอาจารย์ที่มี
ผลงานวิจัย นวัตกรรม
และผลงานวิชาการ
อื่นๆ ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับชาติ/
นานาชาติ (ต่อ)

ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ (PI)
3. มีเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์องค์กรและ
เสริมสร้างภาพลักษณ์และการสื่อสาร
วิทยาลัย
4. ร้อยละ ๘๐ ของผู้ใช้บริการมีความพึง
พอใจในการใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับดี (ค่าเฉลี่ย ≥ ๓.๕๑)

1. จํานวนตํารา/หนังสือ 5 เล่ม (1 เล่มต่อ
ภาควิชา)
2. จํานวนบทความที่ตีพิมพ์วิชาการ 2 เรื่อง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการสู่สังคม พัฒนาบุคลากรสุขภาพ และพัฒนาศูนย์เรียนรู้ ด้านการดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง เพื่อสร้างสุขภาพ
ประชาชนอย่างยั่งยืนด้วยการดูแลสุขภาพวิถีไทย ตอบสนองระบบบริการสุขภาพ
เป้าประสงค์
3. วิทยาลัยเป็นศูนย์ความ
เป็นเลิศทางวิชาการที่มี
ความเชี่ยวชาญด้านการ
พัฒนาบุคลากร และการ
ดูแลสุขภาพของประชาชน
ด้านการดูแลผู้สูงอายุ และ
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

ตัวบ่งชี้เป้าประสงค์
(GI)
G6 ระดับความสําเร็จ
ของการพัฒนาศูนย์
ความเป็นเลิศทางการ
พยาบาลของวิทยาลัย
อย่างน้อย 2 ระดับ

กลยุทธ์

4.สร้างแบรนด์
ศูนย์บริการวิชาการที่
ทันสมัย และพัฒนาศูนย์
การเรียนรู้การดูแล
สุขภาพตามแนววิถีไทย
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
G7 ร้อยละ 80 ความ ในการจัดการตนเองให้มี
ความเข้มแข็งทางการเงิน
พึงพอใจของ
การคลัง
ผู้รับบริการอยู่ใน
ระดับดี (ค่าเฉลี่ย >
3.51)

ตัวบ่งชี้กลยุทธ์ (SI)
S10 จํานวนชุมชน
เป้าหมายของวิทยาลัย
ที่เป็นศูนย์เรียนรู้ และ
มีความเข้มแข็งในการ
จัดการสุขภาพตนเอง
อย่างน้อย 1 ชุมชน

แผนงาน/โครงการ

ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ (PI)

1. แผนสร้างแบรนด์ของศูนย์บริการ
วิชาการ
1.1 โครงการวิจัยและพัฒนาแบรนด์
ของศูนย์บริการวิชาการ
1.1.1 โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็น
เลิศทางการพยาบาลโรคหลอดเลือด
สมองโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ที่มี
มาตรฐานสูง

1. ผลิตนวัตกรรมโรคหลอดเลือดสมองโดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์อย่างน้อย 1 เรื่อง
2. ผลิตงานวิจัยเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง
อย่างน้อย 1 เรื่อง
3. เครือข่ายพยาบาลโรคหลอดเลือดสมองใน
เขต 4 อย่างน้อย 1 แห่ง
1.1.2 โครงการสร้างเสริมความเข้มแข็ง 1. มีแผนบริการสุขภาพร่วมกับชุมชน
ชุมชนต้นตาล และชุมชนพระยาทด:
2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ
บูรณาการกับงานวิชาการ (วิชาการนวด ร่วมกันต่อเนื่อง (อย่างน้อย 1 กิจกรรม)
แผนไทยเพื่อการบําบัด)
3. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ
และผู้ให้บริการ (ค่าเฉลี่ย ≥ 3.51)
4. จํานวนผู้ป่วยโรคเรื้อรังลดลงจากเดิมร้อย
ละ 2
5. จํานวนผู้ป่วยโรคเรื้อรังเกิดภาวะแทรกซ้อน
ลดลงจากเดิมร้อยละ 2
6. จํานวนประชาชนในตําบลพระยาทดออก
กําลังกายเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 10
7. ประชาชนในตําบลพระยาทดปลูกพืชผัก
สวนครัวในบ้าน ร้อยละ 50 ของจํานวน
ครัวเรือนทั้งหมด
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เป้าประสงค์
3. วิทยาลัยเป็นศูนย์ความ
เป็นเลิศทางวิชาการที่มี
ความเชี่ยวชาญด้านการ
พัฒนาบุคลากร และการ
ดูแลสุขภาพของประชาชน
ด้านการดูแลผู้สูงอายุ และ
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
(ต่อ)

ตัวบ่งชี้เป้าประสงค์
(GI)
G6 ระดับความสําเร็จ
ของการพัฒนาศูนย์
ความเป็นเลิศทางการ
พยาบาลของวิทยาลัย
อย่างน้อย 2 ระดับ
(ต่อ)

กลยุทธ์

4.สร้างแบรนด์
ศูนย์บริการวิชาการที่
ทันสมัย และพัฒนาศูนย์
การเรียนรู้การดูแล
สุขภาพตามแนววิถีไทย
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการจัดการตนเองให้มี
G7 ร้อยละ 80 ความ ความเข้มแข็งทางการเงิน
การคลัง (ต่อ)
พึงพอใจของ
ผู้รับบริการอยู่ใน
ระดับดี (ค่าเฉลี่ย >
3.51) (ต่อ)

ตัวบ่งชี้กลยุทธ์ (SI)

แผนงาน/โครงการ

ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ (PI)

S10 จํานวนชุมชน
เป้าหมายของวิทยาลัย
ที่เป็นศูนย์เรียนรู้ และ
มีความเข้มแข็งในการ
จัดการสุขภาพตนเอง
อย่างน้อย 1 ชุมชน
(ต่อ)

1.1.2 โครงการสร้างเสริมความเข้มแข็ง
ชุมชนต้นตาล และชุมชนพระยาทด:
บูรณาการกับงานวิชาการ (วิชาการนวด
แผนไทยเพื่อการบําบัด) (ต่อ)

8. มีศูนย์เรียนรู้ทางด้านสุขภาพในชุมชน
อย่างน้อย 1 ศูนย์
9.ร้อยละ 80 ของนักศึกษามีผลการเรียนรู้ที่
เกิดจากการจัดการเรียนการสอนบูรณาการกับ
พันธกิจอื่น ค่าเฉลี่ย ≥ 3.51
1. การถอดบทเรียนผลจากการดําเนินการ
สร้างเสริมสุขภาพในชุมชนจากนักศึกษาและ
อาจารย์
2. รายงานการวิจัยในชุมชน 1 เรื่อง
(P15-Rd-001 เรื่อง การวิจัยและผลิตผลงาน
วิชาการ)
1. กิจกรรมที่เกิดขึ้นพัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ
ระหว่างสถาบันการศึกษา ในเขตบริการ
สุขภาพที่ 4 กับเขตบริการสุขภาพที่ 4
(MOU) ต่อเนื่อง
2. อาจารย์อยู่ในทีมวิจัยประเด็น/ปัญหา
สุขภาพเขตบริการสุขภาพที่ 4

1.1.3 โครงการบูรณาการงานบริการ
วิชาการและวิชาสร้างเสริมสุขภาพ
(วิชาการ - บริการวิชาการ - วิจัย)

1.1.4 โครงการความร่วมมือด้านวิจัย
และบริการวิชาการระหว่างสถาบัน
การศึกษากับเขตบริการสุขภาพที่ 4

1.2 โครงการส่งเสริมการตลาดบริการ
วิชาการ
1.3 โครงการพัฒนาการบริการลูกค้า
สัมพันธ์และการตอบแทนสังคม
1.3.1 โครงการอบรมการจัดการราย
กรณีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
(Stroke Nurse Case Manager)

1.ร้อยละ ๘๐ ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ
ในการจัดการรายกรณีผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมอง เพิ่มขึ้นภายหลังการอบรม
2. ร้อยละ 8๐ ของผู้เข้ารับการอบรมสามารถ

เป้าประสงค์
3. วิทยาลัยเป็นศูนย์ความ
เป็นเลิศทางวิชาการที่มี
ความเชี่ยวชาญด้านการ
พัฒนาบุคลากร และการ
ดูแลสุขภาพของประชาชน
ด้านการดูแลผู้สูงอายุ และ
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
(ต่อ)

ตัวบ่งชี้เป้าประสงค์
(GI)
G6 ระดับความสําเร็จ
ของการพัฒนาศูนย์
ความเป็นเลิศทางการ
พยาบาลของวิทยาลัย
อย่างน้อย 2 ระดับ
(ต่อ)

กลยุทธ์

4.สร้างแบรนด์
ศูนย์บริการวิชาการที่
ทันสมัย และพัฒนาศูนย์
การเรียนรู้การดูแล
สุขภาพตามแนววิถีไทย
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการจัดการตนเองให้มี
G7 ร้อยละ 80 ความ ความเข้มแข็งทางการเงิน
การคลัง (ต่อ)
พึงพอใจของ
ผู้รับบริการอยู่ใน
ระดับดี (ค่าเฉลี่ย >
3.51) (ต่อ)

ตัวบ่งชี้กลยุทธ์ (SI)

แผนงาน/โครงการ

S10 จํานวนชุมชน
1.3.1 โครงการอบรมการจัดการราย
เป้าหมายของวิทยาลัย กรณีผู้ปว่ ยโรคหลอดเลือดสมอง
ที่เป็นศูนย์เรียนรู้ และ (Stroke Nurse Case Manager) (ต่อ)
มีความเข้มแข็งในการ
จัดการสุขภาพตนเอง
อย่างน้อย 1 ชุมชน
(ต่อ)
1.3.2 โครงการอบรมการดูแลผู้สูงอายุ
หลักสูตร 420 ชั่วโมง

1.3.3 โครงการเสริมสมรรถนะบริหาร
จัดการระบบสุขภาพอําเภอ (DHML)
ปี ๒๕๕๙ วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี สระบุรี

ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ (PI)
นําความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติการจัดการราย
กรณีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองได้ในระดับ
มาก
3. ร้อยละ ๙๐ ของผู้เข้ารับการอบรมมีความ
พึงพอใจต่อการจัดอบรมในระดับมาก
(P16-Se-001 เรื่อง การบริการวิชาการแก่
สังคม)
1. ร้อยละ ๘๐ ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความ
เข้าใจในการดูแลผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นภายหลังการ
อบรม
2. ร้อยละ 8๐ ของผู้เข้ารับการอบรมสามารถ
นําความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติการดูแลผู้สูงอายุ
ได้ในระดับมาก
3. ร้อยละ ๙๐ ของผู้เข้ารับการอบรมมีความ
พึงพอใจต่อการจัดอบรมในระดับมาก
4. เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการดูแล
ผู้สูงอายุในชุมชน
(P16-Se-001 เรื่อง การบริการวิชาการแก่
สังคม)
1. ร้อยละ 70 ของทีมผู้เรียนมีสมรรถนะการ
บริหารจัดการระบบสุขภาพอําเภอเพิ่มขึ้น
2. ร้อยละ ๙๐ ของผู้เข้าร่วมประชุมมีคะแนน
ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม ระดับดี
ขึ้นไป (ค่าเฉลี่ย ๓.๕๑ ขึ้นไป)
3. มีเครือข่ายการเรียนรู้ ระหว่างผู้บริหาร ผู้
ปฏิบัติ นักวิชาการ และผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาระบบสุขภาพอําเภออย่างเป็น
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เป้าประสงค์
3. วิทยาลัยเป็นศูนย์ความ
เป็นเลิศทางวิชาการที่มี
ความเชี่ยวชาญด้านการ
พัฒนาบุคลากร และการ
ดูแลสุขภาพของประชาชน
ด้านการดูแลผู้สูงอายุ และ
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
(ต่อ)

ตัวบ่งชี้เป้าประสงค์
(GI)
G6 ระดับความสําเร็จ
ของการพัฒนาศูนย์
ความเป็นเลิศทางการ
พยาบาลของวิทยาลัย
อย่างน้อย 2 ระดับ
(ต่อ)

กลยุทธ์

4. สร้างแบรนด์
ศูนย์บริการวิชาการที่
ทันสมัย และพัฒนาศูนย์
การเรียนรู้การดูแล
สุขภาพตามแนววิถีไทย
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการจัดการตนเองให้มี
ความเข้มแข็งทางการเงิน
G7 ร้อยละ 80 ความ การคลัง (ต่อ)
พึงพอใจของ
ผู้รับบริการอยู่ใน
ระดับดี (ค่าเฉลี่ย >
3.51) (ต่อ)

ตัวบ่งชี้กลยุทธ์ (SI)

แผนงาน/โครงการ

S10 จํานวนชุมชน
เป้าหมายของวิทยาลัย
ที่เป็นศูนย์เรียนรู้ และ
มีความเข้มแข็งในการ
จัดการสุขภาพตนเอง
อย่างน้อย 1 ชุมชน
(ต่อ)

1.3.3 โครงการเสริมสมรรถนะบริหาร
จัดการระบบสุขภาพอําเภอ (DHML)
ปี ๒๕๕๙ วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี สระบุรี (ต่อ)
1.3.4 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ความร่วมมือพัฒนาอาสาสมัคร
สาธารณสุขและผู้ปกครองวัยรุ่นเพื่อ
ส่งเสริมสุขภาวะทางเพศและป้องกัน
การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในจังหวัดสระบุรี
(เทศบาลเมืองสระบุรี)
1.3.5 โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการ
พยาบาลเวชปฏิบัติ: การจัดการเรื้อรังใน
ระบบสุขภาพยุคใหม่

1.3.6 โครงการประชุมวิชาการ
ประจําปี 2560

ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ (PI)
ระบบ อย่างน้อย 1 เครือข่าย
(P16-Se-001 เรื่อง การบริการวิชาการแก่
สังคม)
1. นักเรียนมีความรู้เรื่องดูแลสุขอนามัยส่วน
บุคคล โภชนาการ การเปลี่ยนแปลงของ
ร่างกายและอนามัยเจริญพันธุ์เพิ่มขึ้นหลังการ
อบรม
๒. ร้อยละ 8๐ ของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมในระดับดี
๑. มีผู้สนใจเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยร้อยละ
๘๐ ของกลุ่มเป้าหมายที่กําหนด
๒. ร้อยละ 8๐ ของผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้
ในการดูแลการจัดการโรคเรื้อรังในระบบ
สุขภาพยุคใหม่และระบบเครือข่ายสุขภาพ
ระดับอําเภอ
3. ร้อยละ ๙๐ ของผู้เข้าร่วมประชุมค่า
คะแนนของความพึงพอใจในระดับมาก
(ค่าเฉลี่ย ๓.๕๑ ขึ้นไป )
(P16-Se-001 เรื่อง การบริการวิชาการแก่
สังคม)
๑. มีผู้สนใจเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยร้อยละ
๘๐ ของกลุ่มเป้าหมายที่กําหนด
๒. ร้อยละ 8๐ ของผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้
ในระบบสุขภาพแนวใหม่ในศตวรรษที่ 21
3. ร้อยละ ๙๐ ของผู้เข้าร่วมประชุมค่า
คะแนนของความพึงพอใจในระดับมาก

เป้าประสงค์
3. วิทยาลัยเป็นศูนย์ความ
เป็นเลิศทางวิชาการที่มี
ความเชี่ยวชาญด้านการ
พัฒนาบุคลากร และการ
ดูแลสุขภาพของประชาชน
ด้านการดูแลผู้สูงอายุ และ
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
(ต่อ)

ตัวบ่งชี้เป้าประสงค์
(GI)
G6 ระดับความสําเร็จ
ของการพัฒนาศูนย์
ความเป็นเลิศทางการ
พยาบาลของวิทยาลัย
อย่างน้อย 2 ระดับ
(ต่อ)

กลยุทธ์

4.สร้างแบรนด์
ศูนย์บริการวิชาการที่
ทันสมัย และพัฒนาศูนย์
การเรียนรู้การดูแล
สุขภาพตามแนววิถีไทย
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการจัดการตนเองให้มี
G7 ร้อยละ 80 ความ ความเข้มแข็งทางการเงิน
การคลัง (ต่อ)
พึงพอใจของ
ผู้รับบริการอยู่ใน
ระดับดี (ค่าเฉลี่ย >
3.51) (ต่อ)

ตัวบ่งชี้กลยุทธ์ (SI)
S10 จํานวนชุมชน
เป้าหมายของวิทยาลัย
ที่เป็นศูนย์เรียนรู้ และ
มีความเข้มแข็งในการ
จัดการสุขภาพตนเอง
อย่างน้อย 1 ชุมชน
(ต่อ)

แผนงาน/โครงการ
1.3.6 โครงการประชุมวิชาการ
ประจําปี 2560 (ต่อ)
1.3.7 โครงการบริการวิชาการนําส่ง
ความรู้ที่ทันสมัยแก่ศิษย์เก่าผ่านระบบ
ออนไลน์สู่ความเป็นเลิศทางการ
พยาบาลหลอดเลือดสมอง

1.3.8 โครงการอบรมพยาบาลเวช
ปฏิบัติครอบครัว (1 เดือน)

ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ (PI)
(ค่าเฉลี่ย≥ ๓.๕๑ )
(P16-Se-001 เรื่อง การบริการวิชาการแก่
สังคม)
1.ร้อยละ 80 ของการพัฒนาศูนย์ศึกษาการ
พยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน ดังนี้
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ EBNC
2. มีระบบและกลไกการบริหารจัดการศูนย์
3. มีการจัดทําคู่มือการดําเนินงานของศูนย์
4. มีแผนยุทธศาสตร์พัฒนาศูนย์ EBNC ที่
ครอบคลุมด้านการเรียนการสอน การวิจัย
และการบริการวิชาการ
5. มีผลงานวิชาการและวิจัยด้านการจัดการ
เรียนการสอนโดยการใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์/การพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติการที่มี
คุณภาพอย่างน้อย 1 เรื่อง
6. มีการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการ
ปฏิบัติโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ให้กับ
บุคลากรภายในหรือภายนอกวิทยาลัย
7. มี Website EBN-BCNS เป็นสื่อกลาง
ประชาสัมพันธ์และแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมการ
ปฏิบัติโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
1. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัวผ่าน
เกณฑ์ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
2. ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจในการ
อบรม ในระดับดีขึ้นไป(คะแนนเฉลี่ย> 3.51
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เป้าประสงค์
3. วิทยาลัยเป็นศูนย์ความ
เป็นเลิศทางวิชาการที่มี
ความเชี่ยวชาญด้านการ
พัฒนาบุคลากร และการ
ดูแลสุขภาพของประชาชน
ด้านการดูแลผู้สูงอายุ และ
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
(ต่อ)

ตัวบ่งชี้เป้าประสงค์
(GI)
G6 ระดับความสําเร็จ
ของการพัฒนาศูนย์
ความเป็นเลิศทางการ
พยาบาลของวิทยาลัย
อย่างน้อย 2 ระดับ
(ต่อ)

กลยุทธ์

4.สร้างแบรนด์
ศูนย์บริการวิชาการที่
ทันสมัย และพัฒนาศูนย์
การเรียนรู้การดูแล
สุขภาพตามแนววิถีไทย
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการจัดการตนเองให้มี
G7 ร้อยละ 80 ความ ความเข้มแข็งทางการเงิน
การคลัง (ต่อ)
พึงพอใจของ
ผู้รับบริการอยู่ใน
ระดับดี (ค่าเฉลี่ย >
3.51) (ต่อ)

ตัวบ่งชี้กลยุทธ์ (SI)
S10 จํานวนชุมชน
เป้าหมายของวิทยาลัย
ที่เป็นศูนย์เรียนรู้ และ
มีความเข้มแข็งในการ
จัดการสุขภาพตนเอง
อย่างน้อย 1 ชุมชน
(ต่อ)
S11 จํานวนหลักสูตร
ฝึกอบรมระยะสั้น (1
เดือนขึ้นไป) ที่เปิด
อบรมตามความ
ต้องการของเขต
บริการสุขภาพ อย่าง
น้อย 1 หลักสูตร

แผนงาน/โครงการ
1.3.8 โครงการอบรมพยาบาลเวช
ปฏิบัติครอบครัว (1 เดือน) (ต่อ)

2. แผนพัฒนาคุณภาพการฝึกอบบรม
ด้วยระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัย
และการสร้างวิทยากรมืออาชีพ
2.1 โครงการอบรมการพยาบาลทารก
แรกเกิด (1 เดือน)

ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ (PI)
จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน) ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 90
3. เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการปฏิบัติงาน
ของพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว
(P16-Se-001 เรื่อง การบริการวิชาการแก่
สังคม)

1. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการพยาบาลทารกแรกเกิดวิกฤติ ผ่าน
เกณฑ์ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
2. ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจในการ
อบรม ในระดับดีขึ้นไป (คะแนนเฉลี่ย > 3.51
จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน) ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 90
3. เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการปฏิบัติงาน
ของพยาบาลทารกแรกเกิดวิกฤติ
(P16-Se-001 เรื่อง การบริการวิชาการแก่
สังคม)
2.2 โครงการอบรมการบริหารยา
1. ร้อยละ 80 ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความ
ละลายลิ่มเลือดในผู้ป่วย STEMI (5 วัน) เข้าใจในการบริหารยาละลายลิ่มเลือดในผู้ป่วย
STEMI เพิ่มขึ้นภายหลังการอบรม
2. ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรมสามารถ
นําความรู้ไปใช้ในการการ บริหารยาละลายลิ่ม
เลือดในผู้ป่วย STEMI ได้ในระดับมาก

เป้าประสงค์
3. วิทยาลัยเป็นศูนย์ความ
เป็นเลิศทางวิชาการที่มี
ความเชี่ยวชาญด้านการ
พัฒนาบุคลากร และการ
ดูแลสุขภาพของประชาชน
ด้านการดูแลผู้สูงอายุ และ
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
(ต่อ)

ตัวบ่งชี้เป้าประสงค์
(GI)
G6 ระดับความสําเร็จ
ของการพัฒนาศูนย์
ความเป็นเลิศทางการ
พยาบาลของวิทยาลัย
อย่างน้อย 2 ระดับ
(ต่อ)

กลยุทธ์

4.สร้างแบรนด์
ศูนย์บริการวิชาการที่
ทันสมัย และพัฒนาศูนย์
การเรียนรู้การดูแล
สุขภาพตามแนววิถีไทย
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการจัดการตนเองให้มี
G7 ร้อยละ 80 ความ ความเข้มแข็งทางการเงิน
การคลัง (ต่อ)
พึงพอใจของ
ผู้รับบริการอยู่ใน
ระดับดี (ค่าเฉลี่ย >
3.51) (ต่อ)

ตัวบ่งชี้กลยุทธ์ (SI)
S11 จํานวนหลักสูตร
ฝึกอบรมระยะสั้น (1
เดือนขึ้นไป) ที่เปิด
อบรมตามความ
ต้องการของเขต
บริการสุขภาพ อย่าง
น้อย 1 หลักสูตร

แผนงาน/โครงการ

ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ (PI)

3. ร้อยละ 90 ของผู้เข้ารับการอบรมมีความ
2.2 โครงการอบรมการบริหารยา
ละลายลิ่มเลือดในผู้ป่วย STEMI (5 วัน) พึงพอใจต่อการจัดอบรมในระดับมาก
4. เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการดูแลผู้ป่วย
(ต่อ)
โรคหลอดเลือดหัวใจในเขตบริการสุขภาพที่ 4
(P16-Se-001 เรื่อง การบริการวิชาการแก่
สังคม)
2.3 โครงการหลักสูตรการพยาบาล
1. ร้อยละ 80 ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความ
เฉพาะทางโรคหลอดเลือดสมอง (4
เข้าใจเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองเพิ่มขึ้น
เดือน)
ภายหลังการอบรม
2. ร้อยละ 90 ของผู้เข้ารับการอบรมมีความ
พึงพอใจต่อการจัดอบรมในระดับมาก
(P16-Se-001 เรื่อง การบริการวิชาการแก่
สังคม)
2.4 โครงการบริหารการพยาบาล
1. ร้อยละ 100 ของผู้เข้ารับการอบรมผ่าน
หลักสูตร 4 เดือน (ระดับต้นและศึกษา การประเมินความรู้ความสามารถตาม
ดูงานต่างประเทศ)
วัตถุประสงค์มีคะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป
2. ระดับความพึงพอใจในการรับการอบรมอยู่
ในระดับดีขึ้นไป (ค่าเฉลี่ย ≥ 3.51)
(P16-Se-001 เรื่อง การบริการวิชาการแก่
2.5 โครงการส่งเสริมบุคคลากรเข้า
มีผู้ช่วยแพทย์แผนไทยประยุกต์ 2 คน
อบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
2.6 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ อาจารย์วิทยาลัยได้รับเชิญวิทยากรระดับเขต
และนักศึกษาสู่การเป็นวิทยากรมือ
และระดับประเทศ
อาชีพ
2.7 โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศาสนา
1. ร้อยละ 80 ของอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมอนุรักษ์
ท้องถิ่น
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
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เป้าประสงค์
3. วิทยาลัยเป็นศูนย์ความ
เป็นเลิศทางวิชาการที่มี
ความเชี่ยวชาญด้านการ
พัฒนาบุคลากร และการ
ดูแลสุขภาพของประชาชน
ด้านการดูแลผู้สูงอายุ และ
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
(ต่อ)

ตัวบ่งชี้เป้าประสงค์
(GI)
G6 ระดับความสําเร็จ
ของการพัฒนาศูนย์
ความเป็นเลิศทางการ
พยาบาลของวิทยาลัย
อย่างน้อย 2 ระดับ
(ต่อ)

กลยุทธ์

4.สร้างแบรนด์
ศูนย์บริการวิชาการที่
ทันสมัย และพัฒนาศูนย์
การเรียนรู้การดูแล
สุขภาพตามแนววิถีไทย
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการจัดการตนเองให้มี
G7 ร้อยละ 80 ความ ความเข้มแข็งทางการเงิน
การคลัง (ต่อ)
พึงพอใจของ
ผู้รับบริการอยู่ใน
ระดับดี (ค่าเฉลี่ย >
3.51) (ต่อ)

ตัวบ่งชี้กลยุทธ์ (SI)

แผนงาน/โครงการ

S11 จํานวนหลักสูตร 2.7 โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศาสนา
ฝึกอบรมระยะสั้น (1 ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น (ต่อ)
เดือนขึ้นไป) ที่เปิด
อบรมตามความ
ต้องการของเขต
บริการสุขภาพ อย่าง
น้อย 1 หลักสูตร (ต่อ)
2.8 แผนจัดทําห้องฝึกอบรมที่ทันสมัย
S12 ร้อยละ 5 ของ
รายได้จากการบริการ
วิชาการและศูนย์
เรียนรู้ที่เพิ่มขึ้นเมื่อ
เปรียบเทียบจากปีที่
ผ่านมา

3. โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้และ
พัฒนาสุขภาพแบบองค์รวมและ
การแพทย์แผนไทย
3.1 โครงการศูนย์สุขภาพแบบองค์รวม
และการแพทย์แผนไทย (Holistic and
Traditional Thai Health Care
Center)
4. โครงการพัฒนาศูนย์ดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุกลางวัน
4.1 โครงการจัดตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี

ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ (PI)
2. อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษามีการนําภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นไปใช้ในการส่งเสริมสุขภาพกับ
ผู้รับบริการอย่างน้อย 1 เรื่อง
3. ร้อยละ 80 อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา
มีคุณธรรมจริยธรรม มีผลการประเมินผ่าน
เกณฑ์คุณธรรมขั้นพื้นฐานและคุณธรรม
สําหรับวิชาชีพการพยาบาล (พรมวิหารธรรม
สัปปุริสธรรม สาราณียธรรม) ในระดับดี
> 3.51
มีห้องสําหรับฝึกอบรม ปฏิบัติการพยาบาล
พร้อมใช้งาน จํานวน 1 ห้อง

1. มีศูนย์สุขภาพแบบองค์รวม จํานวน 1 แห่ง
2. ศูนย์สาธารณสุขสาธิตการดูแลสุขภาพแบบ
องค์รวมที่บริการด้านการแพทย์แผนไทยได้
ตามเกณฑ์มาตรฐานงานบริการด้านการนวด
ไทยในระดับโรงพยาบาลและมาตรฐานคลินิก
การแพทย์แผนไทยประยุกต์
มีศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ 1 แห่ง ที่วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี เป็นแหล่ง
เรียนรู้ที่มีมาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุสําหรับ
นักศึกษาพยาบาลและบุคลากรทางสุขภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาวิทยาลัยสู่องค์กรธรรมาภิบาล ที่มีความทันสมัย และเป็นองค์กรแห่งความสุข ที่เข้มแข็ง ยั่งยืน และพึ่งตนเองได้
ตัวบ่งชี้เป้าประสงค์
(GI)
G8 จํานวนข้อทักท้วง
4. วิทยาลัยเป็นองค์กร
ธรรมาภิบาล ที่มีสมรรถนะ จากผู้ตรวจสอบ
ภายนอก จํานวน 0
สูง ทันสมัย บุคลากรมี
ความสุข และศรัทธาต่อการ ข้อ
เป็นบุคลากรของวิทยาลัย
เป้าประสงค์

กลยุทธ์
5. พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการทุกพันธกิจ
ให้มีมาตรฐานด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
ยกระดับสู่วิทยาลัย
สมรรถนะสูงและทันสมัย

ตัวบ่งชี้กลยุทธ์ (SI)
S13 ระดับ
ความสําเร็จของการ
พัฒนาองค์กร
สมรรถนะสูง อย่าง
น้อย 1 ระดับ

แผนงาน/โครงการ

ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ (PI)

1. แผนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการ ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1 โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
1.1.1 โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ๑. มีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อ
กัน ครอบคลุมอาคารสํานักงาน อาคารเรียน
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
และหอพัก
2. ร้อยละ ๘๐ ของผู้ใช้บริการมีความพึง
พอใจในการใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับดี (ค่าเฉลี่ย ≥ ๓.๕๑ ขึ้นไป)
๑. มีจํานวนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพียงพอต่อ
1.1.2 โครงการจัดหาครุภัณฑ์
การใช้งานของบุคลากรภายในวิทยาลัย และ
คอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มศักยภาพการ
ตอบสนองต่อความต้องการในแต่ละพันธกิจ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
๒. มีชุดโปรแกรมป้องกันไวรัสถูกต้องตาม
ลิขสิทธิ์
๓. ร้อยละ ๘๐ ของผู้ใช้บริการมีความพึง
พอใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศระดับดี
(ค่าเฉลี่ย ≥ ๓.๕๑)
1.2 โครงการพัฒนาระบบปฏิบัติการและ
ฐานข้อมูล
1.2.1 โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ๑. ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทั้ง ๕ ด้าน
ได้แก่ ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการบริหาร
ในการดําเนินการบริหารจัดการระบบ
ฐานข้อมูลเพื่อเตรียมพร้อมในการรับการ ด้าน การเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านการ
บริการวิชาการแก่สังคมและด้านการทํานุ
ประเมินจากสภาการพยาบาล
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมมีการปรับปรุง
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ตัวบ่งชี้เป้าประสงค์
(GI)
4. วิทยาลัยเป็นองค์กรธรร G8 จํานวนข้อทักท้วง
มาภิบาล ที่มีสมรรถนะสูง จากผู้ตรวจสอบ
ทันสมัย บุคลากรมีความสุข ภายนอก จํานวน 0
ข้อ (ต่อ)
และศรัทธาต่อการเป็น
บุคลากรของวิทยาลัย (ต่อ)
เป้าประสงค์

กลยุทธ์
5. พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการทุกพันธกิจ
ให้มีมาตรฐานด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
ยกระดับสู่วิทยาลัย
สมรรถนะสูงและทันสมัย
(ต่อ)

ตัวบ่งชี้กลยุทธ์ (SI)
S13 ระดับ
ความสําเร็จของการ
พัฒนาองค์กร
สมรรถนะสูง อย่าง
น้อย 1 ระดับ (ต่อ)

แผนงาน/โครงการ

ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ (PI)

1.2.1 โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
ในการดําเนินการบริหารจัดการระบบ
ฐานข้อมูลเพื่อเตรียมพร้อมในการรับการ
ประเมินจากสภาการพยาบาล (ต่อ)
1.2.2 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลทาง
การเงินและการคิดต้นทุน เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพของวิทยาลัยทางด้านการเงินการ
คลัง
2. แผนพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการ
องค์กรคุณภาพสูส่ มรรถนะสูง
2.1 โครงการพัฒนาความเข้มแข็งระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็น
เลิศ

ข้อมูลอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน
๒. ร้อยละ ๘๐ ของผู้ใช้บริการมีความพึง
พอใจในการใช้บริการฐานข้อมูล > ๓.๕๑ ขึ้น
ไป
1. มีฐานข้อมูลทางการเงิน และมีโปรแกรม
การคิดต้นทุน
2. มีผลงานวิจัย 1 เรื่อง

๑. ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนามีความรู้การประกันคุณภาพการศึกษา
ในระดับดี (≥ 3.51)
2. ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรที่เข้าร่วมประชุม
การประกันคุณภาพการศึกษามีความพึงพอใจ
ในระดับดี (≥ 3.51)
3. มีแนวทางการบริหารตัวบ่งชี้คุณภาพ
4. มีระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน(PM)หรือคู่มือ
การปฏิบัติงาน(WI) ตามวงจร PDCA
ครอบคลุมกระบวนการบริหารการศึกษา ร้อย
ละ 100
5. มีเอกสารหลักฐานตามองค์ประกอบและ
ตัวบ่งชี้การดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร ระดับสถาบัน
ครบถ้วน
6. มีรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับ

ตัวบ่งชี้เป้าประสงค์
(GI)
4. วิทยาลัยเป็นองค์กรธรร G8 จํานวนข้อทักท้วง
มาภิบาล ที่มีสมรรถนะสูง จากผู้ตรวจสอบ
ทันสมัย บุคลากรมีความสุข ภายนอก จํานวน 0
และศรัทธาต่อการเป็น
ข้อ (ต่อ)
บุคลากรของวิทยาลัย (ต่อ)
เป้าประสงค์

กลยุทธ์
5. พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการทุกพันธกิจ
ให้มีมาตรฐานด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
ยกระดับสู่วิทยาลัย
สมรรถนะสูงและทันสมัย
(ต่อ)

ตัวบ่งชี้กลยุทธ์ (SI)
S13 ระดับ
ความสําเร็จของการ
พัฒนาองค์กร
สมรรถนะสูง อย่าง
น้อย 1 ระดับ (ต่อ)

S14 ร้อยละ 10 ของ
อาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุนมีทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษ
ผ่านเกณฑ์

แผนงาน/โครงการ

ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ (PI)

2.1 โครงการพัฒนาความเข้มแข็งระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็น
เลิศ (ต่อ)

สถาบัน
7. มีรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2559
(P22-Qa-001) เรื่อง การประกันคุณภาพ
การศึกษา)
1. มีระบบและกลไก และคู่มือการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในของวิทยาลัย
2.มีจํานวนผู้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ
๘๐ (เป้าหมาย ๒๐คน)
3.ผู้รับการพัฒนาสามารถตรวจสอบโครงการ
ถูกต้องตามเกณฑ์การตรวจ

2.2 โครงการพัฒนาระบบการตรวจสอบ
ภายในเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการบริหารจัดการองค์กร
ตามหลักธรรมาภิบาล
3. แผนการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุน มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะ
สูง
3.1 โครงการพัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3.2 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
3.3 โครงการบริหารและพัฒนาบุคลากร

1.จํานวนอาจารย์ที่สําเร็จการศึกษาในวุฒิที่
สูงขึ้นในระดับปริญญาโท จํานวน 2 คน และ
ระดับปริญญาเอก จํานวน 2 คน
2.จํานวนบุคลากรได้รับการเลื่อนระดับ
ตําแหน่งสูงขึ้น จํานวน 10 คน
3.จํานวนอาจารย์ได้รับการพัฒนาให้มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา จํานวน 2 คน
4.จํานวนอาจารย์ที่มีผลงานระดับชาติ/
นานาชาติ จํานวน 1 คน
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ตัวบ่งชี้เป้าประสงค์
(GI)
G8 จํานวนข้อทักท้วง
4. วิทยาลัยเป็นองค์กร
ธรรมาภิบาล ที่มีสมรรถนะ จากผู้ตรวจสอบ
ภายนอก จํานวน 0
สูง ทันสมัย บุคลากรมี
ความสุข และศรัทธาต่อการ ข้อ (ต่อ)
เป็นบุคลากรของวิทยาลัย
(ต่อ)
เป้าประสงค์

กลยุทธ์
5. พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการทุกพันธกิจ
ให้มีมาตรฐานด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
ยกระดับสู่วิทยาลัย
สมรรถนะสูงและทันสมัย
(ต่อ)
6.พัฒนาระบบการ
ประชาสัมพันธ์องค์กร
และเสริมสร้างภาพลักษณ์
และการสื่อสารของ
วิทยาลัยในรูปแบบเชิงรุก

ตัวบ่งชี้กลยุทธ์ (SI)

แผนงาน/โครงการ

S14 ร้อยละ 10 ของ 3.3 โครงการบริหารและพัฒนาบุคลากร
อาจารย์และบุคลากร (ต่อ)
สายสนับสนุนมีทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษ
ผ่านเกณฑ์ (ต่อ)
S15 จํานวนครั้งของ
การประชาสัมพันธ์
ภาพลักษณ์เชิงรุกของ
วิทยาลัยผ่านกิจกรรม
จิตอาสา บริการเพื่อ
สังคม อย่างน้อย 1
ครั้ง

1. โครงการพัฒนา Web Site พัฒนาช่อง
ทางการสื่อสารของวิทยาลัย
1.1 โครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียสื่อสาร/
ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี สระบุรี
1.2 โครงการบริหารช่องทางการสื่อสาร
ของวิทยาลัย

S16 อัตราการรับรู้
ข้อมูลข่าวสาร/
ภาพลักษณ์ของ
วิทยาลัย ร้อยละ 30
2. โครงการ College of CSR
2.1 โครงการ College of CSR

ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ (PI)
5.จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่มีคู่มือการ
ปฏิบัติงานหรืองานวิจัยและนวัตกรรม จํานวน
1 คน

มีสื่อมัลติมีเดียสื่อสาร/มีสื่อประชาสัมพันธ์
องค์กรและเสริมสร้างภาพลักษณ์วิทยาลัย
บรมราชชนนี สระบุรี
๑. มีเว็บไซต์ในรูปแบบภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษเพื่อประชาสัมพันธ์องค์กรและ
เสริมสร้างภาพลักษณ์และการสื่อสารของ
วิทยาลัย
๒. มีเว็บไซต์ที่เป็นช่องทางการเผยแพร่องค์
ความรู้ทางการพยาบาลแก่พยาบาล บุคลากร
และผู้สนใจ
1. จํานวนบุคลากรและนักศึกษาของวิทยาลัย
ที่ได้รับการอบรมเพื่อการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์วิทยาลัย
2. จํานวนครั้งในการออกปฏิบัติกิจกรรม CSR
เชิงรุกสู่ชุมชน

ตัวบ่งชี้เป้าประสงค์
(GI)
G8 จํานวนข้อทักท้วง
4. วิทยาลัยเป็นองค์กร
ธรรมาภิบาล ที่มีสมรรถนะ จากผู้ตรวจสอบ
ภายนอก จํานวน 0
สูง ทันสมัย บุคลากรมี
ความสุข และศรัทธาต่อการ ข้อ (ต่อ)
เป็นบุคลากรของวิทยาลัย
(ต่อ)
เป้าประสงค์

กลยุทธ์
6.พัฒนาระบบการ
ประชาสัมพันธ์องค์กร
และเสริมสร้างภาพลักษณ์
และการสื่อสารของ
วิทยาลัยในรูปแบบเชิงรุก
(ต่อ)

7. เสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรคุณธรรมและ
องค์กรแห่งความสุข
G9 ค่าเฉลี่ยของดัชนี
ความสุข ความมี
สุขภาพดี ของ
นักศึกษา (ค่าเฉลี่ย
3.50)

ตัวบ่งชี้กลยุทธ์ (SI)

แผนงาน/โครงการ

S15 จํานวนครั้งของ 3. โครงการพัฒนานวัตกรรมด้วยกลยุทธ์
การประชาสัมพันธ์
การสร้างแบรนด์ในการจัดหลักสูตรอบรม
ภาพลักษณ์เชิงรุกของ (ปฐมพยาบาลกับอาชีวอนามัย)
วิทยาลัยผ่านกิจกรรม
จิตอาสา บริการเพื่อ
สังคม อย่างน้อย 1
ครั้ง (ต่อ)
S16 อัตราการรับรู้
ข้อมูลข่าวสาร/
ภาพลักษณ์ของ
วิทยาลัย ร้อยละ 30
(ต่อ)
S17 ระดับ
ความสําเร็จของการ
สร้างค่านิยมร่วม
อย่างน้อย 1 ระดับ
S18 ร้อยละ 80 ของ
ความสุขของบุคลากร
ในองค์กรอยู่ในระดับดี
(มากกว่า 3.51 ขึ้น
ไป)

ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ (PI)
มีหลักสูตรต่างๆ ที่เป็นแบรนด์ของวิทยาลัย
เพื่อส่งเสริมรายได้และภาพลักษณ์ของ
วิทยาลัย

1. โครงการสร้างค่านิยมร่วม MOPH

2. แผนพัฒนาองค์กรแห่งความสุข
2.1 โครงการพัฒนา Learning Living
Room
2.1.1 โครงการพัฒนาห้องสันทนาการ
เพื่อการเรียนรู้

1. มีจํานวนห้องสันทนาการเพื่อการเรียนรู้ ที่
ทันสมัย มีคุณภาพและประสิทธิภาพ จํานวน
1 ห้อง
2. มีห้องประชุม ที่เพียงพอ พร้อมใช้และ
ทันสมัย
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ตัวบ่งชี้เป้าประสงค์
(GI)
G9 ค่าเฉลี่ยของดัชนี
4. วิทยาลัยเป็นองค์กร
ธรรมาภิบาล ที่มีสมรรถนะ ความสุข ความมี
สุขภาพดี ของ
สูง ทันสมัย บุคลากรมี
ความสุข และศรัทธาต่อการ นักศึกษา (ค่าเฉลี่ย >
เป็นบุคลากรของวิทยาลัย 3.50) (ต่อ)
(ต่อ)
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

ตัวบ่งชี้กลยุทธ์ (SI)

7. เสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรคุณธรรมและ
องค์กรแห่งความสุข (ต่อ)

S18 ร้อยละ 80 ของ
ความสุขของบุคลากร
ในองค์กรอยู่ในระดับดี
(มากกว่า 3.51 ขึ้น
ไป) (ต่อ)
S18 ร้อยละ 80 ของ
ความสุขของบุคลากร
ในองค์กรอยู่ในระดับดี
(มากกว่า 3.51 ขึ้น
ไป) (ต่อ)

แผนงาน/โครงการ
2.1.1 โครงการพัฒนาห้องสันทนาการ
เพื่อการเรียนรู้ (ต่อ)

ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ (PI)
3. ค่าเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจต่อ
คุณภาพการให้บริการระดับดี ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80
(P11-Sa-001 เรื่อง การจัดสวัสดิการ
นักศึกษา)

2.2 โครงการพัฒนา Living Library
2.3 โครงการจัดสวัสดิการสร้างสุขใน
องค์กร
2.3.1 โครงการสุขภาพดีมีความสุข

2.4 โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เป็น
Green College
2.4.1 โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมของ
วิทยาลัยให้เป็นพื้นที่สีเขียว

1.ร้อยละ 80 ของบุคลากรมีความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย ≥
3.51)
2.บุคลากรสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้อย่าง
เหมาะสม
3.ร้อยละ 80 ของบุคลากรมีความมีความ
ผาสุกและผลการตรวจสุขภาพอยู่ในเกณฑ์
ระดับปกติ
1. ร้อยละ 80 ของอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ
นักศึกษาตระหนักถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ของวิทยาลัย
2. ค่าใช้จ่ายในการใช้พลังงานของวิทยาลัย
ลดลงร้อยละ 10

ตัวบ่งชี้เป้าประสงค์
(GI)
*G8 จํานวนข้อ
4. วิทยาลัยเป็นองค์กร
ธรรมาภิบาล ที่มีสมรรถนะ ทักท้วงจากผู้
ตรวจสอบภายนอก
สูง ทันสมัย บุคลากรมี
ความสุข และศรัทธาต่อการ จํานวน 0 ข้อ
เป็นบุคลากรของวิทยาลัย
(ต่อ)
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

ตัวบ่งชี้กลยุทธ์ (SI)

แผนงาน/โครงการ

7. เสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรคุณธรรมและ
องค์กรแห่งความสุข (ต่อ)

S19 ระดับ
ความสําเร็จของ
องค์กรคุณธรรม อย่าง
น้อย 1 ระดับ

3. แผนพัฒนาองค์กรคุณธรรม
3.1 โครงการพัฒนาการบริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
3.2 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
และเสริมสร้างอัตลักษณ์ของบุคลากรและ
นักศึกษา

3.3 โครงการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยใจ
อย่างใคร่ครวญเพื่อพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมของอาจารย์

ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ (PI)
ระดับคุณธรรมการทํางานของบุคลากรใน
หน่วยงานของวิทยาลัย
1. ร้อยละ 80 ของบุคลากรมีการรับรู้ มีเจต
คติและค่านิยมร่วมในอัตลักษณ์คุณธรรมใน
การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ ตรงเวลา
และเอื้ออาทร เพื่อทดแทนคุณแผ่นดิน
2. มีการนํานโยบายอัตลักษณ์ คุณธรรม ไป
ปฏิบัติอย่างน้อย 1 กิจกรรม ต่อกลุ่มภารกิจ
3. บุคลากรของวิทยาลัยได้รับการยกย่องเป็น
คนดี มีจริยธรรม ตามอัตลักษณ์คุณธรรม
อย่างน้อย 2 คน
1. ร้อยละ 80 ของอาจารย์มีความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเรียนรู้ที่มีการเปลี่ยนแปลงจาก
ภายในตนเอง ในระดับดี ค่าเฉลี่ยมากกว่า
3.51 ขึ้นไป
2. ร้อยละ 80 ของอาจารย์มีค่าเฉลี่ยในการ
ประเมินความสุข ทัศนคติต่อการดําเนินชีวิต
การทํางานอยู่ ในระดับดี มากกว่า 3.51 ขึ้นไป
3. ร้อยละ 80 ของอาจารย์ มีค่าเฉลี่ยคุณภาพ
และสมรรถภาพของจิตใจ-ปัญญาในระดับดีมา
กว่า 3.51
4. ร้อยละ 80 ของอาจารย์นํากระบวนการ
เรียนรู้จิต-ปัญญาไปจัดการเรียนการสอนอย่าง
น้อย 2 วิชา ใน 1 ภาคการศึกษา
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แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2560
แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์
พันธกิจที่ 1 ผลิตบัณฑิตทางการพยาบาลที่มีคุณภาพ ด้วยมาตรฐานการอุดมศึกษาในระดับชั้นนําของประเทศ รองรับความต้องการ
ทางด้านสุขภาพของพื้นที่ เขตสุขภาพ และกระทรวงสาธารณสุข
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตคุณภาพ และเป็นเลิศทางการพยาบาล

41

42

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
แผนปฏิบตั กิ ารยุทธศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ 2560
พันธกิจที่ 1 ผลิตบัณฑิตทางการพยาบาลที่มีคุณภาพ ด้วยมาตรฐานการอุดมศึกษาในระดับชั้นนําของประเทศ รองรับความต้องการทางด้านสุขภาพของพื้นที่ เขตสุขภาพ และกระทรวงสาธารณสุข
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตคุณภาพ และเป็นเลิศทางการพยาบาล
เป้าประสงค์ที่ 1 การจัดการศึกษามีคุณภาพ มาตรฐานและทันสมัยเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอน ส่งผลให้บัณฑิตมีคุณภาพสูง มีสมรรถนะสากล และทักษะทางการพยาบาลที่โดดเด่น
ในการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ และการสรรค์สร้างนวัตกรรม
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาการเรียนการสอนที่ทันสมัย ส่งเสริมการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เน้นสภาพจริง เรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต และยกระดับการบริหารจัดการการศึกษาสู่การเป็นอุดมศึกษาชั้นนํา
เฉพาะทางด้านการพยาบาลในระดับชาติ
ตัวบ่งชี้กลยุทธ์ที่ 1 ร้อยละ 10 ของรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย สร้างเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา
รหัส
แผนงาน/
วัตถุประสงค์
ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ
วิธีการดําเนินงาน
ระยะเวลา
งบประมาณ
โครงการ
โครงการ
1.แผนงานพัฒนาห้องเรียนและจัดหาทรัพยากรการเรียนรู้ที่ทันสมัย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง
1.3 โครงการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนและสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning)
1. ร้อยละ 100 ของ 1 วิจัยและพัฒนารูปแบบการเรียนการ ต.ค.59-ก.ย. 100,000 บาท
1. เพื่อศึกษา
S-60-M1- 1.3.1
รายวิชามีการจัดการ
60
สอนแบบ e-learning อย่างน้อย 3
S1-01
แผนงานพัฒนา สภาพการเรียน
(เงินรายได้)
การสอนที่ทันสมัย เรียนการผ่านสื่อ
รายวิชา
กระบวนการ
กิจกรรมที่ 1 และ
เรียนการสอนที่ ส่งเสริมความใฝ่รู้ ออนไลน์อย่างน้อย 1 2. วิจัยและพัฒนาสื่อการสอนออนไลน์
2 ใช้เงินรายได้
หัวข้อ
เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา
ทันสมัย และมี และความสุขใน
100,000 บาท
2. จํานวนรายวิชามี
การเรียนของ
3. พัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้สื่อ
ความสุข
(งบวิจยั )
นักศึกษาพยาบาล การจัดการเรียนการ
ออนไลน์ในทุกรายวิชา
กิจกรรมที่ 3 และ
สอนแบบ e-learning 4.
2. พัฒนา
พัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้
4 ใช้งบประมาณ
กระบวนการเรียน อย่างน้อย 3 รายวิชา ภาษาอังกฤษในทุกรายวิชา
จากแผนงาน
การสอนที่ทันสมัย 3. ร้อยละ 100 ของ
ประจําที่
ส่งเสริมความใฝ่รู้ รายวิชามีการใช้
R-60-01-02และความสุขใน
ภาษาอังกฤษอย่างน้อย
01-09 แผนงาน
การเรียนของ
1 หัวข้อ
การจัดการเรียน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

อ.ประไพ
เกิดการ
อ.ศุภลักษณ์
พัฒนาการ
เรียนการสอน
ที่ทันสมัย
ตอบสนองทิศ
ทางการปฏิรูป
การศึกษา ทํา
ให้บัณฑิตได้
เรียนรู้อย่างมี
ความสุข ใฝ่รู้
ตลอดชีวิต
สามารถ
ให้บริการ

รหัส
โครงการ

แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์
นักศึกษา

ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ
4. ร้อยละ 80 ของ
นักศึกษามีความพึง
พอใจต่อกระบวนการ
เรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์
ที่ทันสมัย

วิธีการดําเนินงาน

ระยะเวลา

งบประมาณ
การสอนและ
งบประมาณจาก
งานวิจัย

ผลที่คาดว่า
ผู้รับผิดชอบ
จะได้รับ
สุขภาพได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
เหมาะสมกับ
ยุคสมัยและ
การ
เปลี่ยนแปลง
ที่รวดเร็วใน
สังคมปัจจุบัน

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาการเรียนการสอนที่ทันสมัย ส่งเสริมการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เน้นสภาพจริง เรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต และยกระดับการบริหารจัดการการศึกษาสู่การเป็นอุดมศึกษาชั้นนํา
เฉพาะทางด้านการพยาบาลในระดับชาติ
ตัวบ่งชี้กลยุทธ์ที่ 2 ร้อยละ 80 ของนักศึกษาที่มีทักษะปฏิบัติในการแก้ปัญหาและการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเองในระดับดีขึ้นไป (> 3.51)
รหัส
แผนงาน/
ผลที่คาดว่า
วัตถุประสงค์
ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ
วิธีการดําเนินงาน
ระยะเวลา
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
โครงการ
จะได้รับ
2.แผนพัฒนารูปแบบการเรียนรู้การสอนและการวัดผลที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ตามสภาพจริง
2.1 โครงการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามสภาพจริงแบบบูรณาการที่เน้นกระบวนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเอง (Transformative Learning)
1. ร้ อ ยละ 70 ของ ระยะที่ 1 กิจกรรมเสริมสร้างความ ต.ค. 59 –
242,500 บาท 1. นักศึกษามี กลุม่ ภารกิจ
S-60-M1- 2.1.1 โครงการ 1. เพื่อพัฒนา
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มี เข้มแข็งทางวิชาการ สําหรับปี 4
ก.ย. 60
(เงินลงทะเบียน) ความรู้ ความ ด้านวิชาการ
S1-02
พัฒนาการเรียนรู้ นักศึกษาให้มี
ระยะที่ 1
ของนั ก ศึ ก ษาสู่ ความรู้ ความเข้าใจ สอบผ่านการสอบรวบ 1) ทบทวนสา ระกา รเรี ย นรู้ 8
เข้าใจในสาระ
1. ค่าวัสดุอุปกรณ์ การเรียนรู้ 8
การเป็ น บั ณ ฑิ ต ในสาระการเรียนรู้ ยอดของสถาบั นพระ รายวิชาทางการพยาบาล
4,050บาท
พยาบาลที่ ง าม 8 รายวิชาทางการ บรมราชชนก และการ 2) ฝึกทําแบบทดสอบ 8 รายวิชา
รายวิชาทางการ
สอบรวบยอดประจําปี ทางการพยาบาล
2. ค่าถ่ายเอกสาร พยาบาลและมี
สง่ า นํ า คุ ณ ค่ า สู่ พยาบาล
2. เพื่อพัฒนา
15,000 บาท
สังคม
ความพร้อมใน
โรงเรี ยนพยาบาล 3) สอนเสริมสาระสําคัญ 8 รายวิชา
นักศึกษาให้มีความ รามาธิบดี
3. ค่าตอบแทน
ทางการพยาบาล
ด้านความรู้เพื่อ
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รหัส
โครงการ

แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ

วิธีการดําเนินงาน

พร้อมในการ
ปฏิบัติการพยาบาล
โดยเฉพาะทักษะ
การปฏิบัติการ
พยาบาลที่จาํ เป็น
3.เพื่อพัฒนา
นักศึกษาให้มีความ
พร้อมในด้านความรู้
เพื่อการสอบขอขึน้
ทะเบียนใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ

2. ร้อยละ 95 ของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 4
สอบผ่านเกณฑ์ทักษะ
ทักษะการปฏิบัติการ
พยาบาลที่จาํ เป็น
3. ร้อยละ 85 ของ
นักศึกษาปี 4 สอบขึ้น
ทะเบี ยนผ่ านในครั้ ง
แรก

4) กิจกรรมเสริมสร้างพลังกําลังใจใน
การเผชิญสถานการณ์ที่ท้าทาย
5) กิ จ กรรมทดสอบการปฏิ บั ติ ก าร
พ ย า บ า ล โ ด ย เ ฉ พ า ะ ทั ก ษ ะ ก า ร
ปฏิบัติการพยาบาลที่จําเป็น
ระยะที่ 2 กิจกรรมการเตรียมความ
พร้ อ มในปฏิ บั ติ ง านและเสริ ม สร้ า ง
ความเป็ น พยาบาลวิ ช าชี พ (ปั จ ฉิ ม
นิเทศ)
ระยะที่ 3 อบรมฟื้นฟูความรู้ทาง
วิชาการสําหรับบัณฑิต รุ่น 36
1) ทบทวนสา ระกา รเรี ย นรู้ 8
รายวิชาทางการพยาบาล
2) ฝึกทําแบบทดสอบ 8 รายวิชา
ทางการพยาบาล
3) สอนเสริมสาระสําคัญ 8 รายวิชา
ทางการพยาบาล

ระยะเวลา

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
การสอบขอขึ้น
วิทยากร
ทะเบียน
- วิทยากร
ภายนอก 4,200 ใบอนุญาต
ประกอบ
บาท
วิชาชีพ
- วิทยากรใน
2. นักศึกษามี
22,400 บาท
ความพร้อมใน
4. ค่าอาหาร
การปฏิบัติการ
สําหรับวิทยากร
พยาบาล
- ค่าอาหารว่าง
โดยเฉพาะ
1,600 บาท
ทักษะการ
- ค่าอาหาร
กลางวันและเย็น 1 ปฏิบัติการ
พยาบาลที่
วัน 250 บาท
รวม 47,550บาท จําเป็น
งบประมาณ

ระยะที่ 2
1. ค่าวัสดุอุปกรณ์
17,000 บาท
2. ค่าถ่ายเอกสาร
2,030 บาท
3. ค่าสมนาคุณ
วิทยากร
- วิทยากรจาก
หน่วยงานราชการ
7,800 บาท
- วิทยากรจาก

ผู้รับผิดชอบ

รหัส
โครงการ

แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ

วิธีการดําเนินงาน

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงานเอกชน
9,600 บาท
4. ค่าเดินทาง
วิทยากร 5,000
บาท
5. ค่าอาหาร
วิทยากรและ
คณะทํางาน
- ค่าอาหารว่าง
เครื่องดื่ม 1,250
บาท
- ค่าอาหาร
กลางวัน 2,400
บาท
6. ค่าอาหาร
นักศึกษา
- ค่าอาหารว่าง
เครื่องดื่ม 15,520
บาท
- ค่าอาหาร
กลางวัน สําหรับ
นักศึกษา 19,400
บาท
รวม 80,000บาท
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รหัส
โครงการ

แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ

วิธีการดําเนินงาน

ระยะเวลา

งบประมาณ
ระยะที่ 3
1. ค่าถ่ายเอกสาร
5,000 บาท
2. ค่าวัสดุอุปกรณ์
5,000 บาท
3. ค่าสมนาคุณ
วิทยากร
21,000 บาท
4. ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม
15,500 บาท
5. ค่าสนับสนุน
หอพัก 48,500
บาท
6. ค่าสนับสนุน
ห้องประชุม
20,000 บาท
รวม 115,000
บาท

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างความเป็นเลิศของบัณฑิตให้เกิดความรู้ ทักษะทางปัญญา คิดสร้างสรรค์นวัตกรรม และเชี่ยวชาญในทักษะทางการพยาบาล พร้อมด้วยทักษะสากล มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น เน้น
คุณธรรม และการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
ตัวบ่งชี้กลยุทธ์ที่ 5 ร้อยละ 60 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่มีผลการสอบทักษะสากลผ่านเกณฑ์ที่วิทยาลัยกําหนด
รหัส
แผนงาน/
ตัวบ่งชี้
วัตถุประสงค์
วิธีการดําเนินงาน
โครงการ
โครงการ
ความสําเร็จ
2. แผนเสริมสร้างสมรรถนะบัณฑิตให้มีทักษะสากล
2.1 โครงการเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษ ในรายวิชาและกิจกรรมเสริมหลักสูตร
S-60-M1- 2.1.1 แผนงาน ๑. พัฒนานักศึกษาให้ 1. ร้อยละ ๘๐ 1. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา
S2-01
พัฒนานักศึกษา มีคุณลักษณะบัณฑิตที่ ของนักศึกษาแต่ ของวิทยาลัย
ละชั้นปีมีผลการ 2. ประชุมจัดทําแผนการจัดกิจกรรม
ตามอัตลักษณ์ พึงประสงค์ ดังนี้
1) พัฒนาตามกรอบ ประเมิน
พัฒนานักศึกษาในภาพรวมของวิทยาลัย
ทักษะใน
คุณลักษณะ
โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทํา
ศตวรรษที่ 21 มาตรฐานคุณวุฒิ
บัณฑิตที่พึง
แผนและการจัดกิจกรรม โดยวิเคราะห์
และสมรรถนะ ระดับปริญญาตรี
สาขาพยาบาลศาสตร์ ประสงค์ ตาม
ผลการดําเนินงานและวิเคราะห์จุดแข็งสากล
ในด้านคุณธรรม
กรอบมาตรฐาน จุดอ่อนในการจัดกิจกรรมของนักศึกษา
จริยธรรม การคิด
คุณวุฒิระดับ
ในปีการศึกษาที่ผ่านมา
วิเคราะห์ ความ
ปริญญาตรี
3. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
รับผิดชอบ ภาวะผู้นํา สาขาพยาบาล นักศึกษาดังนี้
และการทํางานเป็น
ศาสตร์ ในแต่ละ 1) กิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้มี
ทีม การใช้เทคโนโลยี ด้าน อยู่ในระดับ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
2) พัฒนาตาม
ดี (ค่าเฉลี่ย ≥
2) กิจกรรมพัฒนาตามกรอบมาตรฐาน
อัตลักษณ์บัณฑิต มี
๓.๕๑)
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาล
จิตอาสา การบริการ 2. ร้อยละ ๘๐ ศาสตร์ ในด้านคุณธรรม จริยธรรม
ของนักศึกษาแต่ การคิด วิเคราะห์ ความรับผิดชอบ
ด้วยหัวใจความเป็น
ละชั้นปีมีผลการ ภาวะผู้นําและการทํางานเป็นทีม การใช้
มนุษย์ การบริการ
ด้วยใจ ใฝ่เรียนรู้ มุ่งสู่ ประเมินอัต
เทคโนโลยีสารสนเทศ
นวัตกรรม
ลักษณ์บัณฑิต
3) พัฒนาตามอัตลักษณ์บัณฑิต มีจิต

ระยะเวลา

พ.ย.59ก.ย. 60

งบประมาณ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

180,000 บาท 1. นักศึกษามี
(เงินรายได้)
คุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ตาม
กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขา
พยาบาลศาสตร์
ตามอัตลักษณ์
บัณฑิต และมี
ทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ ๒1
และสมรรถนะ
สากล
2. นักศึกษาและ
องค์กรนักศึกษามี
ความรู้ความเข้าใจ
การบริหารงาน
อย่างเข้มแข็ง และ
มีส่วนร่วมในการ
ดําเนินงาน โดย

ผู้รับผิดชอบ

อ.ภูวสิทธิ์
อ.วราภรณ์
อ.กุลิสรา
อ.สุภัสสร
อ.จีราภรณ์
อ.ประกริต
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รหัส
โครงการ

แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์
3) พัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒
1 ในเรื่องทักษะชีวิต
และอาชีพ เข้า
ใจความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม มีภาวะ
ผู้นําและความ
รับผิดชอบต่อสังคม
ทักษะการสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การรู้เท่าทันสื่อ,
ทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรม ความคิด
อย่างเป็นระบบ คิด
แก้ปัญหา และมี
สมรรถนะสากล
ทางด้านการใช้
ภาษาอังกฤษ และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
2. เพื่อจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาให้
ครอบคลุมกิจกรรม
ต่างๆ ดังนี้
1) กิจกรรมส่งเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตที่

ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ
ในแต่ละด้าน อยู่
ในระดับดี
(ค่าเฉลี่ย ≥
๓.๕๑)
3. ร้อยละ ๘๐
ของนักศึกษาแต่
ละชั้นปีที่มีผล
การประเมิน
สมรรถนะทักษะ
การเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ ๒๑
ในแต่ละด้าน อยู่
ในระดับดี
(ค่าเฉลี่ย ≥
๓.๕๑)
4. ร้อยละ ๘๐
ของ
กลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการพัฒนา
ตาม
วัตถุประสงค์
ของแต่ละ
โครงการ/
กิจกรรมใน
ระดับดีตั้งแต่
๓.๕๑ ขึ้นไป

วิธีการดําเนินงาน
อาสา มีการบริการด้วยหัวใจความเป็น
มนุษย์ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒1
ในเรื่องทักษะชีวิตและอาชีพ เข้าใจความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม มีภาวะผู้นําและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม ทักษะการ
สื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
รู้เท่าทันสื่อ, ทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรม ความคิดอย่างเป็นระบบ คิด
แก้ปัญหาและมีสมรรถนะสากลทางด้าน
การใช้ภาษาอังกฤษและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผลที่คาดว่า
ผู้รับผิดชอบ
จะได้รับ
สามารถดําเนิน
กิจกรรมได้
ครอบคลุมกับ
1) การพัฒนา
คุณ ลักษณะ
บัณฑิตที่พึง
ประสงค์ที่กําหนด
โดยวิทยาลัย
2) กิจกรรมกีฬา/
การส่งเสริม
สุขภาพ
3) กิจกรรม
บําเพ็ญประโยชน์/
รักษาสิ่งแวดล้อม
4) กิจกรรม
เสริมสร้าง
คุณธรรมและ
จริยธรรม
5) กิจกรรมด้าน
การส่งเสริมศิลปะ
และวัฒนธรรม
3. นักศึกษามี
ความรู้และทักษะ
ในการประกัน
คุณภาพต่อเนื่อง
และองค์กร

รหัส
โครงการ

แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์
พึงประสงค์ที่กําหนด
โดยวิทยาลัย
2) กิจกรรมกีฬา
หรือการส่งเสริม
สุขภาพ
3) กิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชน์ หรือรักษา
สิ่งแวดล้อม
4) กิจกรรม
เสริมสร้างคุณธรรม
และจริยธรรม
5) กิจกรรมส่งเสริม
ศิลปะและวัฒนธรรม
3. เพื่อส่งเสริมให้
นักศึกษานําความรู้
ด้านประกันคุณภาพ
การศึกษาไปใช้ในการ
จัดกิจกรรม/โครงการ
ที่ดําเนินการโดย
องค์กรนักศึกษา

S-60-M1- 1) โครงการวิถี
S2-01-01 ธรรม

ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ
จากคะแนนเต็ม
๕
5. ร้อยละ 100
ของนักศึกษาได้
เข้าร่วมกิจกรรม
5 ด้าน
6. องค์กร
นักศึกษานํา
ความรู้ด้าน
ประกันคุณภาพ
การศึกษาไปใช้
ในการจัด
กิจกรรม/
โครงการ อย่าง
น้อยร้อยละ 50
ของกิจกรรม

วิธีการดําเนินงาน

จัดกิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ดังนี้
- สวดมนต์ (ชิณบัญชร บารมี 30 ทัศน์ )
นั่งสมาธิ ก่อนเรียน
- เรื่องเล่าความดี ชั่วโมง home room
- ฟังธรรมธรรมะพื้นฐาน ในการดําเนิน

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
นักศึกษาสามารถ
นําความรู้ด้าน
ประกันคุณภาพ
การศึกษาไปใช้ใน
การจัดกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

2,400
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50

รหัส
โครงการ

แผนงาน/
โครงการ

S-60-M1- 2) โครงการ
S2-01-02 อบรมการเรียนรู้
การ
เปลี่ยนแปลง
ด้วยใจอย่าง
ใคร่ครวญ

S-60-M1- 3) โครงการจิต
S2-01-03 อาสา

วัตถุประสงค์

ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ

วิธีการดําเนินงาน
ชีวิตแสงธรรมพื้นฐานวิชาชีพพยาบาล
เช่น สาราณียธรรม สัปปุริสธรรม พรหม
วิหารธรรม อิทธิบาท 4
- เข้าค่ายปฏิบัติธรรม (ปี 1, ปี 2 ปี 3)
ร่วมจิตตั้งมั่นก่อนปฏิบัติงาน
-เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ
-จัดกิจกรรมอบรมการเรียนรู้การ
เปลี่ยนแปลงด้วยใจอย่างใคร่ครวญ
-ชั้นปีที่ 2 บูรณาการกับวิชากระบวน
ทัศน์ในการดูแลด้วยความเป็นหัวใจ
มนุษย์
-ชั้นปีที่ 3 อบรมการเรียนรู้การ
เปลี่ยนแปลงด้วยใจอย่างใคร่ครวญ
-ชั้นปีที่ 4 อบรมการเรียนรู้ด้วยใจอย่าง
ใคร่ครวญ โดยบูรณาการกับกิจกรรม
เตรียมความพร้อมก่อนสําเร็จการศึกษา
1.จัดกิจกรรมจิตอาสาในแต่ชั้นปี
ชั้นปีที่ 1 ทํากิจกรรมจิตอาสาเพื่อ
สังคมหรือ เมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ
ชั้นปีที่ 2 จิตอาสาในวิชาชีพ อาสาดูแล
ผู้ป่วยบนหอผู้ป่วย
ชั้นปี่ที่ 3 จิตอาสาออกเยี่ยมบ้านดูแล
ผู้ป่วยในชุมชนร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ
2. จิตอาสาในแหล่งทุนเพื่อทดแทนคุณ
แผ่นดิน

ระยะเวลา

งบประมาณ

73,700

งบวิชาการ
30,000
งบวิชาการ

3,ooo
3,ooo

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

รหัส
โครงการ

แผนงาน/
โครงการ

S-60-M1- 4) โครงการ
S2-01-04 พัฒนาการคิด
วิเคราะห์
สร้างสรรค์
นวัตกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ

วิธีการดําเนินงาน
3. ค่ายอาสาพัฒนาสุขภาพร่วมกับ
สหวิชาชีพ
4. อบรม/เสวนาการดูแลผู้ป่วยด้วยหัว
ใจความเป็นมนุษย์ (ชั้นปีที่ 2 และ 3)
ชั้นปีที่4 การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
โดยเชิญวิทยากร/ศิษย์เก่ามาเสวนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดูแลด้วยหัว
ใจความเป็นมนุษย์และการดูแลผู้ป่วย
ระยะสุดท้าย
- จัดกิจกรรมเรื่องเล่าแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในการทํากิจกรรมจิตอาสา การ
ดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์และ
ในระยะสุดท้าย
จัดกิจกรรมการพัฒนาการคิดวิเคราะห์
คิดแก้ปัญหา นวัตกรรมและสร้างสรรค์
การสืบค้นข้อมูล
ปี 1
- ชมรมวิชาการจัดกิจกรรม/งาน
เกี่ยวกับการทํา concept mapping
mind mapping และจัดกิจกรรมการฝึก
ตั้งคําถาม
- ฝึกให้ได้คิดการทํากิจกรรมเสริมสร้าง
และบูรณาการกับรายวิชาโภชนาการ
จัดทําโครงงานบูรณาการในรายวิชา
เรื่องอาหารปลอดภัย

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

5,100
2,400
2,400

3,000
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รหัส
โครงการ

แผนงาน/
โครงการ

S-60-M1- 5) โครงการ
S2-01-05 พัฒนา
สมรรถนะสากล
และการใช้
เทคโนโลยี

วัตถุประสงค์

ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ

วิธีการดําเนินงาน
ปี 2
- ฝึกการคิดโดยการจัดทําโครงการ
การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
ปี 3
บูรณาการในรายวิชาในการจัดทํา
นวัตกรรมทางการพยาบาลอย่างน้อย 1
เรื่อง
1. จัดกิจกรรมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการเรียนรู้เท่าทันสื่อ
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดกิจกรรม
ต่างๆ
ปี 1
1) นําผลจาการประเมินสมรรถนะ
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น มาดําเนินการจัด
กิจกรรม ดังนี้
- ให้อบรมการจัดกิจกรรมเสริมใน
เรื่องการเรียนรู้การใช้โปรแกรมพื้นฐาน
เบื้องต้น ได้แก่ word ,excel, power
point โดยชมรมวิชาการจัดเรียน
เพิ่มเติม และให้นักศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง
- สอบประเมินสมรรถนะก่อนเลื่อน
ชั้นทุกปีจนก่อนจบการศึกษา
2) ให้ชมรมวิชาการ จัดกรรมเสริมใน
เรื่องการเรียนรู้เท่าทันสื่อ การวิเคราะห์
ความน่าเชื่อถือของข้อมูล

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

รหัส
โครงการ

แผนงาน/
โครงการ

S-60-M1- 6) โครงการ
S2-01-06 ส่งเสริมภาวะ
ผู้นําและการ
ทํางานเป็นทีม

วัตถุประสงค์

ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ

วิธีการดําเนินงาน
ปี 2
เรียนรู้การสืบค้นข้อมูลทางวิชาการโดย
ชมรมวิชาการจัดกิจกรรมเสริมความรู้ใน
การสืบค้นข้อมูลทางวิชาการ ฐานข้อมูล
สื่อ การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของ
ข้อมูล
ปี 3
ชมรมวิชาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูล spss
เพิ่มเติมและฝึปฏิบัตินอกเหนือจาก
กิจกรรมการเรียนอย่างน้อย 1 ครั้ง
1. จัดกิจกรรมส่งเสริมภาวะผู้นําและ
ความรับผิดชอบ การทํางานเป็นทีม ดังนี้
ปี 1 และ ปี 2
- อบรมการเป็นผู้นําและการทํางาน
เป็นทีม
- องค์กรนักศึกษาจัดกิจกรรมเสริมการ
ทํางานเป็นทีมและภาวะผู้นําในโครงการ
กิจกรรมต่างๆ
- องค์กรนักศึกษาจัดกิจกรรมเสริมใน
การทําเป็นทีมและภาวะผู้นําในกิจกรรม
ต่าง ๆ
2. พัฒนาสมรรถนะสากลภาษาอังกฤษ
ปี 1
- จากผลการประเมินผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษมาจัดกิจกรรมเสริมความรู้

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

50,000

5,000
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รหัส
โครงการ

แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ

วิธีการดําเนินงาน
ดังนี้
- เปิดหลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษโดย
เชิญอาจารย์มาสอนให้กับนักศึกษาที่มี
ผลการเรียนต่ําหรือนักศึกษาที่สนใจโดย
จ่ายค่าลงทะเบียนเรียน
- นําเสนอคลิปข่าวและภาษาอังกฤษใน
ชั่วโมงกิจกรรมนักศึกษา /home room
ปี 2
เรียนรู้ภาษาอังกฤษจากสื่อต่าง ๆ ด้วย
ตนเองเบื้องต้นเสริมและให้นําเสนอข่าว
ภาษาภาษาอังกฤษในชั่วโมงกิจกรรม
นักศึกษา /home room
ปี 3
เรียนรู้ภาษาอังกฤษจากสื่อต่าง ๆ ด้วย
ตนเองเบื้องต้นและนําเสนอ journal
ภาษาอังกฤษในชั่วโมงกิจกรรมนักศึกษา
/home room
กิจกรรมรวมทุกชั้นปี
- ดูภาพยนตร์ภาษาอังกฤษเดือนละ 1
ครั้งและเล่าเรื่องสรุปในชั่วโมงกิจกรรม
นักศึกษา /home room
- สัปดาห์ภาษาอังกฤษ/ภาษาอังกฤษ
สัปดาห์ละวัน
- เข้าค่ายภาษาอังกฤษเรื่องเล่าจากต่าง
แดน

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

รหัส
แผนงาน/
ตัวบ่งชี้
วัตถุประสงค์
โครงการ
โครงการ
ความสําเร็จ
S-60-M1- 2.1.2 โครงการวิทยาลัยคุณภาพและทันสมัย
S2-02
S-60-M1- กิจกรรมที่ 1
เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา 1.ร้อยละ 50
S2-02-01 - พัฒนาทักษะ มีทักษะภาษาอังกฤษที่ ของของนักศึกษา
ภาษาอังกฤษของ จําเป็นสําหรับนักศึกษา มีผลการสอบ
นักศึกษา
ระดับปริญญาตรี
ภาษาอังกฤษของ
สถาบันพระบรม
ราชชนก เพิ่มขึ้น
ในปีที่ผ่านมา
2.มีรายงานการ
วิเคราะห์ทักษะ
ภาษาอังกฤษที่
จําเป็นสําหรับ
นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี

วิธีการดําเนินงาน

ระยะเวลา

งบประมาณ

1.วิเคราะห์สมรรถนะทักษะที่จําเป็นสําหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
2.วิเคราะห์เนื้อหาการสอนภาษาอังกฤษใน
เนื้ อหาหลั กสู ตรพยาบาลศาสตรบั ณฑิ ต
ปรับปรุง พ.ศ. 2555
3.สังเกตการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ
ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปรับปรุง
พ.ศ.2555
3. ประชุมอาจารย์ผู้สอนและผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้ในการสร้าง
เสริมทักษะที่จําเป็นสําหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี
4.พั ฒ นาทั ก ษะภาษาอั ง กฤษที่ จํ า เป็ น
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
5. พัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษขงอาจารย์
แ ล ะ นั ก ศึ ก ษ า โ ด ย มี ค รู native
speaker/MOU กับสถาบันที่สอนพยาบาล
โดยใช้ภาษาอังกฤษ และมีการแลกเปลี่ยน
อาจารย์กับต่างประเทศ

ต.ค. 59 ก.ย. 60

80,000 บาท
(เงินรายได้)
1. ค่าตอบแทน
วิทยากรชาว
ต่างประเทศ
25,000 บาท
จํานวน 3 เดือน
เป็นเงิน 75,000
2. ค่าถ่ายเอกสาร
1,000 บาท
3. ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ 4,000
บาท

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

นั กศึ กษาได้ รั บการ อ.กันยารัตน์
พั ฒ น า ทั ก ษ ะ
ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ที่
จํ า เ ป็ น สํ า ห รั บ
นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ
ปริญญาตรี
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กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างความเป็นเลิศของบัณฑิตให้เกิดความรู้ ทักษะทางปัญญา คิดสร้างสรรค์นวัตกรรม และเชี่ยวชาญในทักษะทางการพยาบาล พร้อมด้วยทักษะสากล มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น เน้น
คุณธรรม และการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
ตัวบ่งชี้กลยุทธ์ที่ 6 ระดับความสําเร็จของการพัฒนานักศึกษาสู่ความเป็นเลิศและอัตลักษณ์ของวิทยาลัย อย่างน้อย 1 ระดับ
รหัส
แผนงาน/
ตัวบ่งชี้
วัตถุประสงค์
วิธีการดําเนินงาน
ระยะเวลา
โครงการ
โครงการ
ความสําเร็จ
3.แผนพัฒนานักศึกษาสู่ความเป็นเสิศทางการพยาบาลและอัตลักษณ์ของวิทยาลัย
3.2 โครงการพัฒนาแนวปฏิบัติการเรียนการสอนและการวัดผลสัมฤทธิ์ที่เน้นการปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
ร้อยละ 80 ของ 1. พัฒนาอัตลักษณ์ EBN ดังนี้
ต.ค. 59 S-60-M1- 3.2.1 โครงการ 1. เพื่อพัฒนา
บัณฑิตผ่านเกณฑ์ 1) นําใช้ EBN ไปใช้ทุกรายวิชาปฏิบัติการ ก.ย. 60
S2-02-02 วิทยาลัยคุณภาพ บัณฑิตให้มี
การประเมิน
เอกลักษ์ที่โดด
พยาบาล
และทันสมัย
สมรรถนะการ
เด่นในการ
2) พั ฒ นาสมรถนะอาจารย์ ทุ ก สาขา
กิจกรรมที่ 2
ปฏิบัติการ
ปฏิบัติการ
พยาบาลในการใช้ EBN
สร้างความ
พยาบาลโดยใช้ พยาบาลโดยใช้
3) กํ า หนดแนวปฏิ บั ติ ใ นการออกใบ
เชี่ยวชาญแก่
หลักฐานเชิง
หลักฐานเชิง
certificate Guarantee for EBN โดย
บัณฑิตให้มี
ประจักษ์
- ต้องผ่านการเรียนรู้ EBN อย่างเต็ม
เอกลักษณ์ที่โดด ประจักษ์
รูปแบบ
เด่นในการ
- ฝึกปฏิบัติการใช้ EBN ในรายวิชา
ปฏิบัติการ
ปฏิบัติ
พยาบาลโดยใช้
- นําเสนอประสบการณ์การเรียนรู้ EBN
หลักฐานเชิง
ประจักษ์
- ผ่ า นการประเมิ น สมรรถนะการใช้
EBN ในระดับดี
4) เทียบเคียงสมรรถนะการใช้หลักฐาน
เชิงประจักษ์กับสถาบันชั้นนํา
2. พั ฒ นาอั ต ลั ก ษณ์ ก ารดู แ ลผู้ ป่ ว ยโรค
หลอดเลือดสมองดังนี้
1) ออกแบบการเรี ย นรู้ โ รคหลอดเลื อ ด
สมองให้ครอบคลุมนักศึกษาทุกชั้นปี ( ลงใน

งบประมาณ

15,000 บาท
(เงินรายได้)
1. ค่าวัสดุ
อุปกรณ์
5,000บาท
2. ค่าถ่าย
เอกสาร
3,000 บาท
3. ค่าตอบแทน
วิทยากร/
ผู้ทรงคุณวุฒิใน
การตรวจสอบ
เครื่องมือ
7,000 บาท

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

บัณฑิตของวิทยาลัย อ.นัยนา
มีเอก ลักษณ์ที่โดด
เด่นในการ
ปฏิบัติการพยาบาล
โดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์และหลอด
เลือดสมองที่ชัดเจน
และได้รับการ
ยอมรับจากสังคม
ภายนอก

รหัส
โครงการ

แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ

วิธีการดําเนินงาน

รายวิชาอะไร เช่น โภชนาการปี 1 สร้า ง
เสริมปี 2)
2) พั ฒ นาสมรรถนะอาจารย์ ใ ห้ มี ค วาม
เชี่ยวชาญโรคหลอดเลือดสมองเพิ่มมากขึ้น
3) กําหนดแนวทางการปฏิบัติในการออก
certificate of Stroke โดย
- ได้รับความรู้เรื่อง โรคหลอดเลือดสมอง
- ฝึกปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอด
เลือด
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมอง
- ผ่ า นการประเมิ น สมรรถนะทางการ
ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระดับดี
- สร้างความร่วมมือการจัดการเรียนการ
สอนโรคหลอดเลือดสมองกับสถาบันชั้นนํา
3.3 โครงการพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตที่พึงประสงค์ “การบริการด้วยหัวใจ ใฝ่เรียนรู้ มุ่งสู่นวัตกรรม นําคุณค่าสู่สังคม”
1. ร้อยละ ๘๐
จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะ
S-60-M1- 3.3.1 แผนการ 1. พัฒนา
นักศึกษาให้มี
ของนักศึกษาแต่ ที่พึงประสงค์
S2-03
จัดกิจกรรม
คุ
ณ
ลั
ก
ษณะ
ละชั้นปี มีผลการ 1) กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
นักศึกษาตาม
บัณฑิตที่พึง
ประเมินสมรรถนะ ประสงค์ที่กําหนดโดยวิทยาลัย
คุณลักษณะ
ประสงค์ ดังนี้
และคุณลักษณะ 2) กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ
บัณฑิตที่พึง
1) พัฒนาตาม ตามกรอบ
3) กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษ์
ประสงค์
กรอบมาตรฐาน มาตรฐานคุณวุฒิ สิ่งแวดล้อม
คุณวุฒิระดับ
ระดับปริญญาตรี 4) กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและ
ปริญญาตรี สาขา สาขาพยาบาล
จริยธรรม
พยาบาลศาสตร์ ศาสตร์ อัตลักษณ์ 5) กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
ในด้านคุณธรรม บัณฑิต ≥๓.๕๑
6) กิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกัน

ระยะเวลา

งบประมาณ

พ.ย. 59 ก.ย. 60

291,100
บาท (เงิน
รายได้)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

1. นักศึกษามี
คุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ตาม
กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขา
พยาบาลศาสตร์
ตามอัตลักษณ์
บัณฑิต และมี
ทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 และ

ผู้รับผิดชอบ

อ.ภูวสิทธิ์
อ.วราภรณ์
อ.กุลิสรา
อ.สุภัสสร
อ.จีราภรณ์
อ.ประกริต

57

58

รหัส
โครงการ

แผนงาน/
โครงการ

ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ
จริยธรรม การ 2. ร้อยละ ๘๐
คิด วิเคราะห์
ของผู้ใช้บัณฑิตมี
ความรับผิดชอบ ความพึงพอใจและ
ภาวะผู้นําและ
เชื่อมั่นคุณภาพ
การทํางานเป็น
บัณฑิต≥3.51
ทีม การใช้
3. ร้อยละ 80
เทคโนโลยี
ของนักศึกษามีผล
2) พัฒนาตามอัต การประเมินทักษะ
ลักษณ์บัณฑิต : มี ในศตวรรษที่ 21
จิตอาสา การ
≥3.51
บริการด้วยหัว
4. ร้อยละ 60
ใจความเป็น
ของนักศึกษามีผล
มนุษย์: การ
การสอบภาษา
บริการด้วยใจ ใฝ่ อังกฤษผ่านเกณฑ์
เรียนรู้ มุ่งสู่
ที่สถาบันพระบรม
นวัตกรรม
ราชชนกกําหนด
3) พัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21
ในเรื่องทักษะชีวิต
และอาชีพ เข้า
ใจความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม มี
ภาวะผู้นําและ
ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ทักษะ
การสื่อสารและ
เทคโนโลยี
วัตถุประสงค์

วิธีการดําเนินงาน
คุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา
โดยดําเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
1. กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ : ตามกรอบคุณวุฒิระดับปริญญา
ตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ ตาม อัตลักษณ์
บัณฑิตและศตวรรษที่ 21 ในกิจกรรมที่ 1
2. กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ
1) โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ วพบ.สระบุรี
- วพบ.พระพุทธบาท ประจําปี 2559
2) กีฬาสานสัมพันธ์สุขสันต์ปีใหม่
- ประเมินสมรรถภาพทางกาย
- การจัดกิจกรรมออกกําลังกาย/ตาม
อัธยาศัย เช่น แบดมินตัน เปตอง
วอลเล่ย์บอล เป็นต้น
- จัดแข่งขันกีฬาในวันปีใหม่
- จัดประกวดบุคคลต้นแบบด้านสุขภาพ
และมอบรางวัลคนสุขภาพดีตลอดปีระกา
3) กีฬาเครือข่ายภาคกลาง 2
3. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษ์
สิ่งแวดล้อมบูรณาการกับงานทํานุ
1) หอพักสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
2) กิจกรรม 5ส และ big cleaning day)
3) ปรับปรุง ดูแล พื้นที่ครอบครัว
4) รณรงค์การลดภาวะโลกร้อน โดยการ
คัดแยกขยะ งดการใช้โฟม
5) สวนผักพอเพียง
6) ค่ายอาสาพัฒนาชุมชน

ระยะเวลา

งบประมาณ

30,000
15,000

100,000

2,000
2,000
20,000

ผลที่คาดว่า
ผู้รับผิดชอบ
จะได้รับ
สมรรถนะสากล
2. นักศึกษาและ
องค์กรนักศึกษามี
ความรู้ความเข้าใจ
การบริหารงาน
อย่างเข้มแข็ง และมี
ส่วนร่วมในการ
ดําเนิน งาน โดย
สามารถดําเนิน
กิจกรรมได้
ครอบคลุมกับ
1) การพัฒนาคุณ
ลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ที่กําหนด
โดยวิทยาลัย
2) กิจกรรมกีฬา/
การส่งเสริมสุขภาพ
3) กิจกรรม
บําเพ็ญประโยชน์/
รักษาสิ่งแวดล้อม
4) กิจกรรม
เสริมสร้างคุณธรรม
และจริยธรรม
5) กิจกรรมด้าน
การส่งเสริมศิลปะ
และวัฒนธรรม
3. นักศึกษามี
ความรู้และทักษะ

รหัส
โครงการ

แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์
สารสนเทศ การ
รู้เท่าทันสื่อ,
ทักษะการเรียนรู้
และนวัตกรรม
ความคิดอย่าง
เป็นระบบ คิด
แก้ปัญหา และมี
สมรรถนะสากล
ทางด้านการใช้
ภาษาอังกฤษ
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
2. เพื่อจัด
กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาให้
ครอบคลุม
กิจกรรมต่างๆ
ดังนี้
1) กิจกรรม
ส่งเสริม
คุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึง
ประสงค์ที่กําหนด
โดยวิทยาลัย
2) กิจกรรม
กีฬา หรือการ
ส่งเสริมสุขภาพ

ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ

วิธีการดําเนินงาน
4. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรม
1) กิจกรรมจิตอาสา
2) สวดมนต์ นั่งสมาธิก่อนเรียน
3) ปฏิบัติธรรม
5. กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
1) โครงการไหว้ครูและทุนการศึกษา
ประจําปีการศึกษา 2560
2) โครงการรับหมวกเครื่องหมาย และ
ตะเกียง ประจําปีการศึกษา 2560
3) โครงการสืบสานศิลปะและการแสดง
ของไทย ได้แก่ ดนตรีไทย รําไทย รําไทย
ประยุกต์ รําโทน โปงลาง ระบําย่อยหิน เป็น
ต้น (บูรณาการงานทํานุฯ)
4) โครงการอนุรักษ์เอกลักษณ์วัฒนธรรม
ไทย
5) การอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและ
มารยาทไทย
6) โครงการส่งรักจากใจน้องถึงพี่...แห่ง
ราตรีมะลิช่อ 36
7) โครงการสายใยรักจากใจพี่สู่น้องมะลิ
ช่อ 40
6. กิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกัน
คุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา
- ให้ความรู้เรื่องวงจรคุณภาพ ตัวบ่งชี้การ
ประกันคุณภาพ ความเสี่ยง และเข้าร่วม
อบรมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา

ระยะเวลา

งบประมาณ

1,200
12,500
25,500

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
ในการประกัน
คุณภาพต่อเนื่อง
และองค์กร
นักศึกษาสามารถ
นําความรู้ด้าน
ประกันคุณภาพ
การศึกษาไปใช้ใน
การจัดกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

2,900

28,000

30,000
13,000

9,000

59

60

รหัส
โครงการ

S-60-M1S2-04

แผนงาน/
โครงการ

3.3.2 โครงการ
เตรียมความ
พร้อมก่อนเข้า
ศึกษา

วัตถุประสงค์
3) กิจกรรม
บําเพ็ญประโยชน์
หรือรักษา
สิ่งแวดล้อม
4) กิจกรรม
เสริมสร้าง
คุณธรรมและ
จริยธรรม
5) กิจกรรม
ส่งเสริมศิลปะ
และวัฒนธรรม
3. เพื่อส่งเสริมให้
นักศึกษานํา
ความรู้ด้าน
ประกันคุณภาพ
การศึกษาไปใช้ใน
การจัดกิจกรรม/
โครงการ ที่
ดําเนินการโดย
องค์กรนักศึกษา
1. เพื่อให้นักศึกษา
สามารถปรับตัวใน
การเรียน ด้านการ
ใช้ สื่ อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และ
ภาษาอังกฤษ
2. เพื่อให้นักศึกษา

ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ

วิธีการดําเนินงาน

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ก.ค. 60

50,000 บาท
(เงินรายได้)
1. กิจกรรมการ
เรียนรู้ การ
เปลี่ยนแปลงด้วย
ใจอย่างใคร่ครวญ
20,000 บาท

นักศึกษามีความ
พร้อมและมุ่งมั่นใน
การเรียนสามารถ
ปรับตัวและมี
สัมพันธภาพที่ดีกบั
ผู้อื่น อยู่กับผู้อื่นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้รับผิดชอบ

7. ประเมินผลความ สําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมและนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานครั้ง
ต่อไป
8. ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์
ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา นํา
ผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา

1. ร้อยละ 80 ของ
นักศึ กษาที่ เข้าร่ วม
โครงการ มีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจในการ
เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม
ตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป
(จากคะแนนเต็ม 5

1. ประชุมวางแผนร่วมกับคณะกรรมการเตรียม
ความพร้อมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียน
ของนักศึกษา
2. ดําเนินกิจกรรมการเตรียมความพร้อมในการ
เรียน สําหรับนักศึกษาใหม่ โดยมีระยะเวลา 510 วันสาระสําคัญ ดังนี้
กิจกรรมการปฐมนิเทศ

อ.ประกริต
อ.กุลิสรา

รหัส
โครงการ

แผนงาน/
โครงการ

ตัวบ่งชี้
วิธีการดําเนินงาน
ความสําเร็จ
1) ข้อมูลด้านการบริหาร ได้แก่
มีสัมพันธภาพกับ คะแนน)
2. ร้อยละ 80 ของ - ปรัชญา นโยบายของวิทยาลัย
ผู้อื่นได้อย่างมี
นั ก ศึ ก ษาที่ ไ ด้ เ ข้ า - บทบาทหน้าที่ โครงสร้างการจัดองค์การ
ประสิทธิภาพ
พร้อมทั้งสามารถ ร่ ว ม โ ค ร ง ก า ร มี และการบริหารงานของวิทยาลัย
เรียนรู้ในการเข้าใจ สัมพันธภาพร่วมกับ - สภาพแวดล้อมของวิทยาลัย เช่น อาคาร
ผู้ อื่ น และสามารถ สถานที่ เครือ่ งมือ อุปกรณ์
ตนเองและผู้อื่น
ปรับตัวในการใช้ ปรั บ ตั ว ในการใช้ - คณาจารย์ บุคลากร
- เรื่องอื่นๆ ที่เกีย่ วข้อง
ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้ ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้
3.เพื่อให้นักศึกษา 3. ร้อยละ 80 ของ 2) ข้อมูลด้านวิชาการ เช่น
มีความพร้อมและ นั กศึ กษาที่เข้าร่วม - หลักสูตรการศึกษา
มุ่งมั่นในการเรียน โครงการมี ค วาม - ระบบการจัดการศึกษา
พร้อมและมุ่งมั่นใน - การลงทะเบียนเรียน
การเรียน
- การจัดการเรียนการสอน
- การวัดและประเมินผลการศึกษา
- ปัจจัยเอื้อต่อการจัดการศึกษา ห้องสมุด
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- เงื่อนไขต่างๆ ในการศึกษา
- เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3) ด้านกิจการนักศึกษา
- การบริการการศึกษา
- สวัสดิการนักศึกษา กฎ ระเบียบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับนักศึกษา
- กิจกรรมนักศึกษา
- การใช้ชีวิตในวิทยาลัย และการปรับตัวใน
การเรียน
- เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
วัตถุประสงค์

ระยะเวลา

ผลที่คาดว่า
ผู้รับผิดชอบ
จะได้รับ
2. กิจกรรมเปิด สามารถรู้เท่าทันสือ่
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ใจใฝ่ธรรม
10,000 บาท และเรียนรู้
3. กิจกรรมรู้เท่า ภาษาอังกฤษได้อย่าง
ทันสื่อ 5,000 มีประสิทธิภาพ
บาท
4. พัฒนา
นักศึกษาตาม
อัตลักษณ์
15,000 บาท
งบประมาณ

61

62

รหัส
โครงการ

S-60-M1S2-05

แผนงาน/
โครงการ

3.3.3 โครงการ
บูรณาการการ
จัดการเรียนการ
สอนกับบริหาร
วิชาการ ทํานุ
วิจัย

วัตถุประสงค์

ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ

วิธีการดําเนินงาน

4) ระบบงานประกันคุณภาพ
กิจกรรมการเตรียมความพร้อม
1. เตรียมความพร้อม เกี่ยวกับการพัฒนา
นักศึกษาตามอัตลักษณ์ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 ในหัวข้อ การเรียนรู้ด้วยใจอย่าง
ใคร่ครวญ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การ
เรียนรู้เท่าทันสื่อ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่
21 การพัฒนาทักษะการคิด การตัง้ คําถาม
การทํางานเป็นทีมกรรมการ
2. เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับประเด็นของ
นักศึกษาที่เป็นประเด็นที่เป็นปัญหาต้องได้รับ
การแก้ไข/พัฒนา ได้แก่ การพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ การปรับตัว เป็นต้น
3. ประเมินผลการเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษาจากแบบประเมินความพึง่ พอใจและทํา
สรุปผลการประเมินผล
5. นําผลการประเมินการเตรียมความพร้อมมา
พัฒนา/ปรับปรุง แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ เพื่อ
นํามาปรับปรุงในปีถัดไป
เพื่อให้หลักสูตรมี 1.มีการบูรณาการ ดําเนินการการจัดการเรียนการสอนที่บูรณา
การจัดการเรียน การจัดการเรียน การกั บ การวิ จั ย การบริ ก ารวิ ช าการทาง
การสอนที่มี
การสอนกับพันธ สั ง คม และการทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม ตามระบบและกลไกที่กําหนด
การบูรณาการกับ กิจการวิจัย การ
ดังนี้
การวิจัย การ
บริการวิชาการ
1. หั ว หน้ า ภาควิ ช าวิ เ คราะห์ เ นื้ อ หา
บริการวิชาการ
ทางสังคม การ

ระยะเวลา

งบประมาณ

ต.ค. 59 –
ก.ย. 60

5,300 บาท
(เงินอุดหนุน)
1. ค่าถ่าย
เอกสาร
3,000 บาท
2. ค่าวัสดุ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

มีการบูรณาการการ อ.นุสรา
จัดการเรียนการ
อ.นงคาร
สอนกับพันธกิจการ
วิจัย การบริการ
วิชาการทางสังคม
การทํานุบํารุงศิลปะ

รหัส
โครงการ

แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์
ทางสังคม การ
ทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ
ทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
อย่างน้อย 1
รายวิชา
2.ร้อยละ 80 ของ
นักศึกษามีผลการ
เรียนรู้ที่เกิดจาก
การจัดการเรียน
การสอนบูรณา
การกับพันธกิจอื่น

วิธีการดําเนินงาน
รายวิชาที่ต้องการพัฒนานักศึกษาด้วยการ
จัด การเรี ยนการสอนแบบบูร ณาการและ
นําไปประชุมร่วมกับผู้เกี่ยวข้องในพันธกิจ
อื่นๆ และมอบหมายผู้รับผิ ดชอบวิชาการ
เตรียมการนําเสนอแผน
2. อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบวิ ช านํ า เสนอ
แผนการบู ร ณาการการเรี ย นการสอนกั บ
พั น ธกิ จ อื่ น ๆ ในการประชุ ม วิ พ ากษ์ ก าร
ออกแบบการจัดการเรียนการสอนประจํา
ภาคการศึกษา และนํามาปรับปรุงใน มคอ.
3 และ มคอ.4 ตามข้อเสนอแนะ
3. รองฯ วิชาการเสนอรายละเอียดการ
จั ด การเรี ย นการสอนแบบบู ร ณาการกั บ
พั น ธกิ จ อื่ น ต่ อ คณะกรรมการบริ ห าร
หลั ก สู ต รเพื่ อ พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบ
และเสนอคณะกรรมการบริห ารวิ ท ยาลั ย
เพื่อพิจารณาอนุมัติตามขั้นตอน
4. หั ว หน้ า ภาควิ ช าตรวจสอบความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ของแผนการบูรณาการใน
มคอ.3, มคอ.4 หรือแผนงาน/โครงการที่
บูรณาการตามรูปแบบที่กําหนด แล้วเสนอ
ให้ผู้มีอํานาจอนุมัติตามขั้นตอน
5. ผู้ รั บ ผิ ด ชอบวิ ช าและผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
โครงการบู ร ณาการ ดํ า เนิ น งานตาม
แผนงาน/โครงการบูร ณาการรายวิ ช ากั บ
พั น ธกิ จ อื่ น และอาจ ารย์ ผู้ ส อนมี ก า ร
ดําเนินการจัดทําแผนการสอนที่มีการบูรณา
การการจัดการเรียนการสอนกับพันธกิจอื่น

ระยะเวลา

งบประมาณ
อุปกรณ์
2,300 บาท
3. ค่าใช้จ่ายใน
การดําเนิน
โครงการ
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งชุมชน
ต้นตาลและ
ชุมชนพระยา
ทด: บูรณาการ
กับงานวิชาการ
(วิชาการนวด
แผนไทยเพื่อ
การบําบัด)
60,000 บาท
(งบจากพันธกิจ
บริการวิชาการ)
4. ค่าใช้จ่ายใน
การดําเนิน
โครงการบูรณา
การการเรียน
การสอนกับงาน
ทํานุบํารุงฯ
2,200 บาท
(งบจากพันธกิจ
ทํานุบํารุงฯ)
5. ค่าใช้จ่ายใน
โครงการวิจัยที่

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
และวัฒนธรรม
อย่างน้อย 1
รายวิชา

ผู้รับผิดชอบ

63

64

รหหัส
โครงงการ

แผนงาาน/
โครงกการ

วัตถุประะสงค์

ง ้
ตัวบ่งชี
ความสําเร็
า จ

วิธีการดําเนินงาน

ระยะะเวลา

งบประมาาณ

6. หัวหน้น้าภาควิชากํากับติดตาามการ
มีการบูรณาาการ
บูรณาการรรายวิชากับพันธกิจอืน่
กับการเรียน
7 . ป ร ะ เ มิ น ผ ล ลั พ ธ์ แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น
การสอน
กระบวนการการบูรณาการรายวิวิชากับพันธ
บ
20,000 บาท
เ งปริมาณโดยใช้แบบบตรวจสอบ
(งบจากพันธกิ
น จ
กิจอื่น ทั้งเชิ
รายการแลละเชิงคุณภาพโดยวิธีธีการสังเกต
วิจัยฯ) ใน
พฤติกรรม การสัมภาษณ์นักศึกษาหรือการ
า
รายวิชาสร้าง
ด ่มที่สะท้อนถึงผลลัพธ์ที่เกิด
เสริมโครงกการ
สะท้อนคิดในกลุ
ขึ้ น กั บ นั กศึ
ก ก ษาตามวั ต ถุ ป ร ะสงค์ ข อง
โครงการ /กิ จ กรรมและผลกการเรี ย นรู้
รายวิชาที่ตัต้ังไว้
8. นํ า ผลลการประเมิ น กระบบวนการมา
พัฒนา/ปรัรับปรุงการจัดการเรียนการสอนที
น
่
มีการบูรณาการกั
ณ
บพันธกิจอื่นและรายงาน
แ
ผลการพัฒนา/ปรั
ฒ
บปรุงกระบวนนการจัดการ
เรียนการสสอนที่มีการบูรณาการรกับพันธกิจ
อื่น จัดทํารายงานสรุ
ร
ปผล และแแนวปฏิบัติที่
ดี (ถ้ามี)
า
ปผลการรดําเนินงาน
9. จัดทํารายงานสรุ
ปั ญ หาอุ ปสรรค
ป
และแนวทางงการแก้ ไ ข
ตามไตรมาาส และเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ
บ
3.4 โครงการพัฒนาอาจารรย์ด้วยกระบวนการจัจัดการความรู้ในการจัจัดการเรียนการสอนใในการบริการด้วยหัวใจความเป็
ใ
นมนุษย์ โดยใช้หลักฐานเชิงปรระจักษ์
S-600-M1- 3.4.1 โครรงการ 1. เพื่อเสริมสร้าง ๑. ร้อยละ ๘๐
๘ ของ 1. การบรรรยายทฤษฎี
บ
ม.ค. 60 70,000 บาท
S2-06
พัฒนาศักยภาพ
ย
ผู้เข้ารับการรอบรม 2. การฝึกการเขี
ก ยนแผนการสอนนภาคปฏิบัติ
(เงินอุดหนุนุน)
ความรู้ความ
พยาบาลพีเลี
่ ้ยง เข้าใจพยาบบาลพี่ บรรลุวัตถุประสงค์ แผนการสออนในคลินิก
1. ค่าสมนาาคุณ
เพื่อส่งเสริมการ
ม
เลี้ยงเกี่ยวกักับ
3. ปฏิบัติการทดลองสองกลุ
ก
่มย่อยบนหอ
อ
วิทยากรภาาครัฐ
ของการอบรรมใน
เรียนรู้ของ
แนวคิด หลัลักการ ระดับดีขึ้นไปป ( ≥ ผู้ป่วย หรือในชุ
อ มชน
3,600 บาาท

ผลที่คาดดว่า
จะได้รับ

ผู้รับผิดชออบ

1.ผู้เข้าประชุชุมมี
อ.พนมพร
ความรู้
ความสามารถถ และ
มีความพร้อมมในการ
ให้ความร่วมมืมือกับ

รหหัส
โครงงการ

แผนงาาน/
โครงกการ
นักศึกษาใหห้มี
อัตลักษณ์บับัณฑิต
ที่โดดเด่น

ง ้
ตัวบ่งชี
ความสําเร็
า จ
จัดการเรียนนการ ๓.๕1)
สอน วิธีการสอน 2. ร้อยละ ๘๐
๘ ของ
และการปรระเมิน ผู้เข้ารับการรอบรมมี
ผลการเรียนนรู้ใน ความมั่นใจตต่อการ
คลินิก
สอนในคลินิกใน
2.เพื่อเสริมมสร้าง ระดับมาก ( ≥
ประสบการรณ์ตรง ๓.๕1)
ในบทบาทขของ
๘ ของ
๓. ร้อยละ ๘๐
การเป็นอาจารย์ ผู้เข้ารับการรอบรมมี
ผู้สอนในคลิลินิกใน ความพึงพอใใจต่อ
การพัฒนา
การจัดอบรมมใน
ระดับดีขึ้นไปป ( ≥
นักศึกษา ใให้มี
คุณลักษณะะตาม ๓.๕1)
กรอบมาตรรฐาน 4. มีอาจารยย์พิเศษ
คุณวุฒิระดัดับ
สอนภาคปฏิฏิบัติที่มี
ปริญญาตรีร
คุณสมบัติเป็นไป
ตามเกณฑ์ทีท่สี ภา
3.เพื่อแลก
การการพยาาบาล
เปลี่ยนเรียนนรู้
เกี่ยวกับการ
กําหนด ครบบทุก
พัฒนาหลักกสูตร สาขาการพยยาบาล
และการจัดดการ
เรียนการสออนใน
คลินิกให้กับ
อาจารย์ใน
วิทยาลัยแลละ
พยาบาลพีเ่เลี้ยง
แหล่งฝึก
วัตถุประะสงค์

วิธีการดําเนินงาน
4. การให้ข้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อพัฒนาการ
ฒ
สอนภาคปปฏิบัติ
5. มอบวุฒิ
ฒบิ ัตรและจัดทําฐานข้้อมูล
พยาบาลพีเลี
่ ้ยงที่ผ่านการอบรม

ระยะะเวลา

งบประมาาณ
2. ค่าเดินทาง
ท
วิทยากร
1,500
3. ค่าอาหาาร
ว่างและ
เครื่องดื่มผู้เข้า
อบรม
บ
13,750 บาท
4. ค่าอาหาา
กลางวัน
บ
41,250 บาท
5.
ย
ค่าธรรมเนียม
การรับรอง
การศึกษา
ต่อเนื่องฯ
2,000 บาาท
6. ค่าถ่าย
เอกสาร
5,900 บาาท
7. ค่าวัสดุ
อุปกรณ์
4,000 บาาท

ผลที่คาดดว่า
จะได้รับ
สถาบันการ ศึกษา
ในการร่วมผลิลิต
บุคลากรพยาบาลที่
มีคุณภาพตามม
มาตรฐานของงสภา
การพยาบาลโโดยมี
เจคติที่ดีต่อการ
สอนในคลินิกกและ
แสดงบทบาทท
พยาบาลพี่เลี้ยง
สําหรับนักศึกกษาได้
อย่างเหมาะสสม
2. พยาบาลใใน
แหล่งฝึกมีคววามรู้
ทักษะในการ
ถ่ายทอด
ณ์ทาง
ประสบการณ์
คลินิกให้กับผู้ร่วม
วิชาชีพหรือ
ผู้เกี่ยวข้องได้ด้อย่าง
มีประสิทธิภาาพ

ผู้รับผิดชออบ
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แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2560
แผนปฏิบัติการงานประจํา
พันธกิจที่ 1 ผลิตบัณฑิตทางการพยาบาลที่มีคุณภาพ ด้วยมาตรฐานการอุดมศึกษาในระดับชั้นนําของประเทศ รองรับความต้องการ
ทางด้านสุขภาพของพื้นที่ เขตสุขภาพ และกระทรวงสาธารณสุข
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วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
แผนปฏิบตั กิ ารงานประจํา ประจําปีงบประมาณ 2560
พันธกิจที่ 1 ผลิตบัณฑิตทางการพยาบาลที่มีคุณภาพ ด้วยมาตรฐานการอุดมศึกษาในระดับชั้นนําของประเทศ รองรับความต้องการทางด้านสุขภาพของพื้นที่ เขตสุขภาพ และกระทรวงสาธารณสุข
รหัส
โครงการ
R-60-M1C4-01

แผนงาน/
วิธีการดําเนินงาน
วัตถุประสงค์ ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ
โครงการ
1. แผนงานวิชาการ
1. แผนการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐาน

R-60-M1- 1.1 แผนการ
C4-01-01 บริหาร
หลักสูตรตาม
เกณฑ์
มาตรฐาน
หลักสูตรที่
กําหนด (ตัว
บ่งชี้ 1.1,
5.1 ประเด็น
ที่ 1)

1. เพื่อให้การ
บริหารจัดการ
หลักสูตรเป็นไป
ตามเกณฑ์
มาตรฐานที่
กําหนด
2. เพื่อให้
หลักสูตรมี
คุณภาพเป็นไป
ตามเกณฑ์
มาตรฐาน
หลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี

1. การบริหาร
หลักสูตรผ่านเกณฑ์
มาตรฐานที่กําหนด
2. หลักสูตร
พยาบาลศาสตร
บัณฑิต หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.
2560 ผ่านการ
อนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย
มหิดล ก่อนเปิด
ปีการศึกษา 2560

1. กํากับติดตามให้มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรครบ 5 คน และประจําหลักสูตร
ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาในปี
การศึกษา 2559
2. กํากับติดตามให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มวุฒิและ
เลื่อนระดับที่สูงขึ้น
3. มีการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรตาม
ระบบและกลไกการออกแบบหลักสูตรและ
สาระของรายวิชาในหลักสูตร ตามที่กําหนด
ไว้ ดังนี้
1) แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
วางแผนการออกแบบหลักสูตรและสาระ
รายวิชาในหลักสูตร
2) ยกร่างหลักสูตร/สาระรายวิชาใน
หลักสูตรตามแบบรายละเอียดของหลักสูตร
(มคอ.2) นําเสนอร่างหลักสูตรให้
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาและเสนอหลักสูตร

ระยะเวลา

งบประมาณ

ต.ค. 59 –
ก.ย. 60

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
1,849,220 บาท
(เงินอุดหนุน)
1. ค่าถ่ายเอกสารเล่ม
หลักสูตร และเอกสารที่
เกี่ยวข้องเพื่อเสนอ
หลักสูตร พยาบาล
ศาสตรบัณฑิต หลักสูตร
ปรับปรุงพ.ศ. 2560
ตามขั้นตอน
เป็นเงิน 8,000 บาท

ต.ค. 59 –
ก.ย. 60

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

1. การบริหาร ดร.กันยารัตน์
หลักสูตรเป็นไป
ตามเกณฑ์
มาตรฐานที่
กําหนด
2. หลักสูตร
พยาบาล
ศาสตรบัณฑิต
หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.
2560 ผ่าน
การอนุมัติจาก
สภามหา
วิทยาลัยมหิดล
ก่อนเปิดปี
การศึกษา
2560

รหัส
โครงการ

แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ

วิธีการดําเนินงาน

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

พิจารณาอนุมัติตามลําดับ
3) ดําเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
หลักสูตรและนําหลักสูตรไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน
4) กํากับติดตามการออกแบบหลักสูตรและ
สาระรายวิชาในหลักสูตรให้เป็นไปตามแผนที่
กําหนดและเสนอคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรเพื่อพิจารณา
5) ประเมินผลการออกแบบหลักสูตรและ
สาระรายวิชาในหลักสูตรโดยคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร และรายงานผล
การประเมินต่อคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ โดยใช้
การประเมินแบบอิเล็คทรอนิกส์
6) นําผลการประเมินมาพัฒนา/ปรับปรุง
การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาใน
หลักสูตรตามข้อเสนอแนะและแนวทางที่
กําหนดโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และรายงานผู้เกี่ยวข้อง
7) ประเมินกระบวนการดําเนินงานตาม
ระเบียบวิธีปฏิบัติงานเรื่องการออกแบบ
หลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร
8) นําผลการประเมินกระบวนการมา
พัฒนา/ปรับปรุงการออกแบบหลักสูตรและ
สาระรายวิชาในหลักสูตรและรายงานผลการ
พัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการการออกแบบ
หลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตรแก่
ผู้เกี่ยวข้อง
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รหัส
โครงการ

แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ

วิธีการดําเนินงาน

4. กํากับติดตามการพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร อย่างน้อย 1 ครั้ง/
เดือน
5. จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานตาม
ไตรมาส และเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ
ดําเนินการตามระบบและกลไกการรับและ
R-60-M1- 1.2 แผนการ เพื่อให้มีอาจารย์ 1. มีอาจารย์
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้
ผู้รับผิดชอบ
C4-01-02 รับและแต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบ
1. วิเคราะห์ความต้องการอาจารย์
หลักสูตรที่มี
หลักสูตรที่มี
อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ คุณสมบัติเป็นไป คุณสมบัติครบถ้วน ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตามวงรอบของการ
ครบ 5 คน ตลอดปี พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร ในรอบ 5 ปี หรือ
หลักสูตร (ตัว ตามเกณฑ์
ตามความจําเป็น
การศึกษา 2559
มาตรฐาน
บ่งชี้ 1.1,
ุ สมบัติอาจารย์
2. ร้อยละ 80 ของ 2. ทบทวน/กําหนดเกณฑ์คณ
หลักสูตรที่
4.1, 4.2,
อาจารย์ประจํามี
กําหนด
4.3)
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
ความพึงพอใจในการ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รับและแต่งตั้ง
หลักสูตรและเกณฑ์การคัดเลือก/สรรหา
อาจารย์ผ้รู ับผิดชอบ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตรในระดับดี 3. ดําเนินการคัดเลือก/สรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้
ขึ้นไป (ค่าเฉลี่ย ≥
1) อาจารย์ประจําแต่ละสาขาการพยาบาล
3.51)
สรรหา/คัดเลือกอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
3. ร้อยละ 100
หลักสูตรในสาขาที่เชี่ยวชาญและเสนอชื่อ
ของอาจารย์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณสมบัติ
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรมีความพึง ตามเกณฑ์ที่กําหนด และยินดีปฏิบัติหน้าที่
พอใจในการรับและ ต่อรองผู้อํานวยการกลุ่มภารกิจด้านวิชาการ
แต่งตั้งอาจารย์
เพื่อรวบรวมและเสนอคณะกรรมการบริหาร
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรให้ความเห็นชอบ

ระยะเวลา

งบประมาณ

ต.ค. 59 –
ก.ย. 60

1. ค่าถ่ายเอกสาร 200
บาท (แบบประเมิน)
2. ค่าวัสดุ 120 บาท
(กระดาษ A4 1 รีม)
เป็นเงิน 320 บาท

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

ดร.วารุณี
วิทยาลัยมี
อาจารย์ประจํา
หลักสูตรที่มี
คุณสมบัติ
เป็นไปตาม
เกณฑ์
มาตรฐาน
หลักสูตรที่
กําหนด

รหัส
โครงการ

แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ

วิธีการดําเนินงาน

หลักสูตรในระดับดี
ขึ้นไป (ค่าเฉลี่ย ≥
3.51)

2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณา
ความเหมาะสม ตรวจสอบคุณสมบัติ แล้วให้
ความเห็นชอบรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และเสนอคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยอนุมัติตามลําดับ
3) คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยพิจารณา
อนุมัติรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
4. รองผู้อํานวยการกลุ่มภารกิจด้านวิชาการ
จัดทํา สมอ.08 เพื่อเสนอรายชื่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อสภาการพยาบาล
สถาบันสมทบ และสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ตามขั้นตอน ดังนี้
1) กรณีที่มีการปรับหลักสูตรใหม่ทั้งฉบับ
เสนอเล่มหลักสูตรพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
เพื่อขออนุมัติ/เห็นชอบ จากสภา
มหาวิทยาลัยสมทบสภาการพยาบาล และ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามขั้นตอน
2) กรณีมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในระหว่างปีการศึกษา
ให้ดําเนินการจัดทําสมอ.08 เสนอสภา
มหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อพิจารณาอนุมัติ และ
เสนอสภาการพยาบาล และคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาเพื่อให้ความเห็นชอบ
ตามลําดับ
5. เมื่อเล่มหลักสูตรหรือสมอ.08 ผ่านการ
อนุมัติ/เห็นชอบจากจากสภามหาวิทยาลัย

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ
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รหัส
โครงการ

แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ

วิธีการดําเนินงาน
สมทบสภาการพยาบาล และคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาแล้ว รองผู้อํานวยการกลุ่ม
ภารกิจด้านวิชาการจัดทําคําสั่งแต่งตั้ง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเสนอ
ผู้อํานวยการลงนามตามขั้นตอน
6. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประเมิน
ผลลัพธ์และประเมินกระบวนการของการรับ/
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้
1) ประเมินความพึงพอใจในการรับและ
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตาม
การรับรู้ของอาจารย์ประจําหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
2) ประเมินกระบวนการรับและแต่งตั้ง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
7. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประเมิน
และงานทรัพยากรบุคคลนําผลการประเมิน
มาพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการรับและ
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จัดทํา
รายงานสรุปผลการพัฒนา/ปรับปรุง และ
จัดทํารายงานแนวปฏิบัติที่ดี (ถ้ามี)
8. จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน
ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข ตามไตร
มาส และเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

รหัส
แผนงาน/
โครงการ
โครงการ
R-60-M1- 1.3 แผนการ
C4-01-03 บริหาร
อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร (ตัว
บ่งชี้ 4.1,
4.2, 4.3)

วัตถุประสงค์

ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ

วิธีการดําเนินงาน

ระยะเวลา

งบประมาณ

เพื่อให้มีอาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรปฏิบัติ
หน้าที่ในการ
บริหารหลักสูตร
และคงอยู่ประจํา
หลักสูตรตลอด
ระยะเวลาที่จัด
การศึกษาตาม
หลักสูตรนั้น

1. อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรทุกคนมี
ส่วนร่วมใน
กระบวนการบริหาร
หลักสูตรตามตัวบ่งชี้
การประกันคุณภาพ
ระดับหลักสูตร
2. อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรทุกคนมี
ภาระงานสอน
เป็นไปตามเกณฑ์ที่
กําหนด
3. อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรทุกคนมี
ความพึงพอใจในการ
บริหารอาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรในระดับดี
ขึ้นไป (ค่าเฉลี่ย ≥
3.51)
4. อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรทุกคนมี

ดําเนินการตามระบบและกลไกการบริหาร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่กําหนด ดังนี้
1. วิเคราะห์ลักษณะงานและสมรรถนะ
รายบุคคลของอาจารย์ประจําหลักสูตร
รวมทั้งแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง/อัตราคง
ของอาจารย์ประจําหลักสูตร เพื่อการ
วางแผนสรรหา/พัฒนาทดแทนต่อไป
2. มอบหมายงานและจัดทําข้อตกลงในการ
ปฏิบัติงานของอาจารย์ประจําหลักสูตร
3. กํากับติดตามให้อาจารย์ประจําหลักสูตร
ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายงานและ
ข้อตกลง
4. ประเมินผลลัพธ์และกระบวนการบริหาร
อาจารย์ประจําหลักสูตร ดังนี้
1) ประเมินความพึงพอใจในการบริหาร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตามการรับรู้
ของอาจารย์ประจําและอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบ
หลักสูตร ประจําปีงบประมาณ 2560 โดย
ใช้แบบประเมินออนไลน์
2) ประเมินความพึงพอใจต่อการบริหาร
จัดการหลักสูตรของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ตามการรับรู้ของนักศึกษา อาจารย์
ประจําหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ประจําปีการศึกษา 2559
3) ประเมินกระบวนการบริหารอาจารย์
ประจําหลักสูตร
5. นําผลการประเมินมาพัฒนา/ปรับปรุง
กระบวนการการบริหารอาจารย์ประจํา

ต.ค. 59 –
ก.ย. 60

1. ค่าถ่ายเอกสาร 300
บาท (แบบประเมิน)
2. ค่าวัสดุ 120 บาท
(กระดาษ A4 1 รีม)
เป็นเงิน 420 บาท

ผลที่คาดว่า
ผู้รับผิดชอบ
จะได้รับ
ดร.วารุณี
อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรได้
ปฏิบัติตาม
บทบาทหน้าที่
และคงอยู่
ประจํา
หลักสูตรตลอด
ปีการศึกษา
2559

73

74

รหัส
โครงการ

แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ

วิธีการดําเนินงาน

หลักสูตรจัดทํารายงานสรุปผลการพัฒนา/
ปรับปรุง และจัดทํารายงานแนวปฏิบัติที่ดี
(ถ้ามี)
6. จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน
ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข ตาม
ไตรมาส และเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ
เพื่อให้อาจารย์ 1. อาจารย์
ดําเนินการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตามระบบและกลไก
หลักสูตรอย่างน้อย การบริหารอาจารย์ผู้รับผิดชอบปัญหา
หลักสูตรมีวุฒิ
การศึกษาระดับ 1 คน มีวุฒิปริญญา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข หลักสูตรที่
ปริญญาเอก
เอกเพิ่มขึ้น หรือได้ กําหนด ดังนี้
เพิ่มขึ้น ได้เลื่อน เลื่อนระดับสูงขึ้น
1. วิเคราะห์ความจําเป็นและความต้องการ
ระดับ และได้รับ 2. อาจารย์
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
การส่งเสริมและ ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร(Individual development plan)
พัฒนาศักยภาพ หลักสูตรทุกคนได้รับ และสํารวจความต้องการรายบุคคล
ให้มีความ
การพัฒนาในสาขาที่ (Training needs)
เชี่ยวชาญเฉพาะ มีความเชี่ยวชาญ
2. จัดทําแผนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
สาขา รวมทั้ง
3. อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้แก่ แผนการเพิ่มวุฒิ
และมีขวัญและ ผู้รับผิดชอบ
ปริญญาเอก แผนการส่งเสริมให้มีความรู้
กําลังใจในการ หลักสูตรทุกคนมี
ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของอาจารย์
ปฏิบัติหน้าที่
ผลงานทางวิชาการ ประจําหลักสูตร เป็นต้น
ตลอดหลักสูตร อย่างน้อย 1 ชื่อ
3. เสนอแผนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
เรื่อง
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อคณะ
4. อัตราการคงอยู่ กรรมการบริหารวิทยาลัย เพื่อพิจารณา
ของอาจารย์
อนุมัติตามขั้นตอน
ผู้รับผิดชอบ
4. ดําเนินการตามแผนการส่งเสริมและ

ระยะเวลา

งบประมาณ

ต.ค. 59 –
ก.ย. 60

1. ค่าถ่ายเอกสาร 500
บาท
2. ค่าวัสดุ 240 บาท
(กระดาษ A4 2 รีม)
รวม 740 บาท
3. งบประมาณพัฒนา
บุคลากร 7,000 บาท x
5 คน = 35,000 บาท
(งบประมาณรวมอยู่HR )
เป็นเงิน 35,740 บาท

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

ความพึงพอใจต่อ
การบริหารหลักสูตร
ในระดับดีขึ้นไป
(ค่าเฉลี่ย ≥ 3.51)

R-60-M1- 1.4 แผนการ
C4-01-04 ส่งเสริมและ
พัฒนา
อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร (ตัว
บ่งชี้ 4.1,
4.2, 4.2.2,
4.3)

ดร.วารุณี
อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรได้รับ
การส่งเสริม
และพัฒนา
ความเชี่ยวชาญ
ตามความ
ต้องการ และ
คงอยู่ตลอดปี
การศึกษา
2559

รหัส
โครงการ

แผนงาน/
โครงการ

R-60-M1- 1.5. แผนการ
C4-01-05 จัดการศึกษา
ประจําปี
(5.1, 5.2,
5.3, 5.4)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การ
บริหารจัดการ
หลักสูตรและ
การจัดการเรียน
การสอนมี
คุณภาพบรรลุ

ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ

วิธีการดําเนินงาน

หลักสูตร
ปีการศึกษา 2559
ร้อยละ 100

พัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
5. กํากับ ติดตามให้มีการดําเนินการตาม
แผนที่กําหนด
6. ประเมินผลลัพธ์และกระบวนการส่งเสริม
และพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ดังนี้
1) ประเมินความพึงพอใจในการส่งเสริม
และพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ตามการรับรู้ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
2) ประเมินกระบวนการส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
7. นําผลการประเมินมาพัฒนา/ปรับปรุง
กระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จัดทํารายงานสรุปผล
การพัฒนา/ปรับปรุง และจัดทํารายงานแนว
ปฏิบัติที่ดี (ถ้ามี)
8. จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน
ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข ตาม
ไตรมาส และเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ
1. ดําเนินงานตามระบบและกลไกการจัดทํา
แผนแม่บทการจัดการศึกษา ดังนี้
1) จัดทํา/ทบทวนคําสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2) วิเคราะห์ผลการจัดทําแผนแม่บทการจัด
การศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา ปัญหาอุปสรรค

1. มีแผนแม่บทการ
จัดการศึกษา
แผนการศึกษา และ
ปฏิทิน
ปีการศึกษา 2560
ก่อนเปิด

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค. 59 ม.ค. 60

1. ค่าถ่ายเอกสาร 300
บาท
2. ค่าวัสดุ 490 บาท
- กระดาษ legal 2 รีม
- กระดาษ A4 2 รีม
เป็นเงิน 790 บาท

1. วิทยาลัยมี
แผนแม่บทการ
จัดการศึกษาที่
ทันสมัยที่ช่วย
ให้การบริหาร
หลักสูตรและ

-รองฯวิชาการ
-หัวหน้า
ภาควิชา
-อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
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76

รหัส
โครงการ

แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ

ตามกรอบ
ปีการศึกษาอย่าง
มาตรฐานคุณวุฒิ น้อย 6 เดือน
ระดับปริญญาตรี
สาขาการ
พยาบาลศาสตร์
และ
อัตลักษณ์บัณฑิต

1.5.1 สาระ
ของรายวิชา
ในหลักสูตร
1) การ
ออกแบบ
หลักสูตรและ
สาระรายวิชา
ในหลักสูตร

1.หลักสูตร (มคอ.2)
ผ่านการอนุมัติจาก
สภามหาวิทยาลัย
มหิดล และเห็นชอบ
จาก สภาการ
พยาบาล และสกอ.
ก่อนเปิดใช้หลักสูตร
2.ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ต่อคุณภาพหลักสูตร
ที่ตอบสนองความ
ต้องการของระบบ
บริการสุขภาพ อยู่
ในระดับดีขึ้นไป

วิธีการดําเนินงาน
และแนวทางการพัฒนา
3) จัดทําร่างแผนแม่บทการจัดการศึกษา
ประจํ า ปี ก ารศึ ก ษา แผนแม่ บ ทตลอด
หลั ก สู ต รสํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาใหม่ ป ระจํ า ปี
การศึ ก ษา แผนการศึ ก ษา และปฏิ ทิ น ปี
การศึกษา
4) จัดประชาพิจารณ์ร่างแผนแม่บทการจัด
การศึ ก ษาประจํ า ปี ก ารศึ ก ษา แผนแม่ บ ท
ตลอดหลักสูตรสําหรับนักศึกษาใหม่ แผนการ
ศึกษา และปฏิทินปีการศึกษา
5) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณา
ให้ความเห็นชอบแผนแม่บทการจัดการศึกษา
ประจํ า ปี ก ารศึ ก ษา แผนแม่ บ ทตลอด
หลักสูตรสําหรับนักศึกษาใหม่ แผนการศึกษา
และปฏิทินปีการศึกษา
6) คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยพิจารณา
อนุมัติแผนแม่บทการจัดการศึกษาประจําปี
การศึกษา แผนแม่บทตลอดหลักสูตรสําหรับ
นักศึกษาใหม่ แผนการศึกษา และปฏิทิน ปี
การศึกษา
7) ประกาศใช้แผนแม่บทการจัดการศึกษา
ประจํ า ปี ก ารศึ ก ษา แผนแม่ บ ทตลอด
หลักสูตรสําหรับนักศึกษาใหม่ แผนการศึกษา
และปฏิ ทิ น ปี ก ารศึ ก ษา พร้ อ มเผยแพร่ ใ ห้
ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ
8) ประเมิน ผลลัพธ์แ ละกระบวนการการ
จัดทําแผนแม่บทการจัดการศึกษา
9) นําผลการประเมินมาพัฒนา/ปรับปรุง

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
การจัดการ
เรียนการสอนมี
คุณภาพบรรลุ
ตามกรอบ
มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี
สาขาการ
พยาบาล
ศาสตร์และ
อัตลักษณ์
บัณฑิต

ผู้รับผิดชอบ

รหัส
โครงการ

แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ

วิธีการดําเนินงาน

กระบวนการจั ด ทํ า แผนแม่ บ ทการจั ด
การศึกษา จัดทํารายงานสรุปผลการพัฒนา/
ปรับ ปรุ ง และจั ดทํา รายงานแนวปฏิบัติที่ดี
(ถ้ามี)
10) จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน
ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไขตาม
ไตรมาส และเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ
1.ร้อยละ 100 ของ 2. ปรับปรุงหลักสูตรตามระบบและกลไก
เพื่อให้ทุก
2) การ
รายวิชาในหลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตรให้มีเนื้อหาทันสมัย ตาม
รายวิชาใน
ปรับปรุง
หลักสูตรมีความ มีผลการประเมินโดย ความก้าวหน้าในสาขาพยาบาลศาสตร์ ดังนี้
หลักสูตรให้
ทันสมัยตาม ทันสมัย ทันต่อ นักศึกษา อาจารย์
1) ประชุมภาควิชาวางแผนการปรับปรุง
การเปลี่ยนแปลง และอาจารย์พี่เลี้ยง หลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตรให้
ความก้าว
หน้าในศาสตร์ และสอดคล้อง ว่ามีความทันสมัย
ทันสมัยก้าวหน้า
กับบริบทสังคมที่ และสอดคล้องกับ
สาขานั้นๆ
2) ประชุมหัวหน้าภาค ร่วมกันวางแผนการ
เปลี่ยนแปลงไป สถานการณ์ด้าน
ปรับปรุงหลักสูตรโดยนําผลการประเมิน
สุขภาพในปัจจุบัน หลักสูตรและเนื้อหา/สาระทุกรายวิชา การ
ติดตามผู้ใช้บัณฑิตที่ผ่านมา การศึกษา
สถานการณ์สังคมที่เปลี่ยนแปลง แล้วนํา
ข้อมูลมาประกอบการพิจารณาการปรับปรุง
หลักสูตร
3) นําเสนอร่างสาระรายวิชาในหลักสูตรที่
ปรับปรุงต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
เพื่อพิจารณาให้คามเห็นชอบ และเสนอ
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
อนุมัติ ตามลําดับ
4) รองผู้อํานวยกลุ่มภารกิจวิชาการชี้แจง

ระยะเวลา

งบประมาณ

ต.ค. 59 ส.ค. 60

1. ค่าถ่ายเอกสาร 200
บาท
2. ค่าวัสดุ 120 บาท
(กระดาษ A4 1 รีม)
เป็นเงิน 320 บาท
3. ค่าใช้จ่ายในการ
ประชุมราชการของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร
เพื่อพิจารณาปรับปรุง
หลักสูตรและสาระ
รายวิชาในหลักสูตรให้
ทันสมัยก้าวหน้า จํานวน
2 ครั้ง
- ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม สําหรับคณะ
กรรมการฯ
25 บาท x 15 คน x 2
ครั้ง = 750 บาท
(รวมอยู่ในงบประมาณ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

2. หลักสูตรที่ หัวหน้า
เปิดสอนมี
ภาควิชา/
เนื้อหาที่มีความ อ.ประไพ
ทันสมัย ทันต่อ
การ
เปลี่ยนแปลง
และสอดคล้อง
กับบริบทสังคม
ที่เปลี่ยนแปลง
ไป

77
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รหัส
โครงการ

แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ

วิธีการดําเนินงาน
และมอบหมายการปรับปรุงเนื้อหาสาระใน
รายวิชา แก่หัวหน้าภาคและผู้รับผิดชอบวิชา
และอาจารย์ผู้สอนในที่ประชุมประจําเดือน
ของอาจารย์
5) ผู้รับผิดชอบวิชานําสาระรายวิชาที่
ปรับปรุงไปจัดทํามคอ.3 หรือมคอ.4 และ
แจ้งอาจารย์ผู้สอนจัดทําแผนการสอน
6) หัวหน้าภาค/ผู้รับผิดชอบวิชา ควบคุม
กํากับ ติดตามการดําเนินการปรับปรุงสาระ
รายวิชาให้ทันสมัย
7) ผู้รับผิดชอบวิชาประเมินผลลัพธ์และ
กระบวนการปรับปรุงสาระรายวิชาให้
ทันสมัย และจัดทํารายงานผลการปรับปรุงใน
มคอ.5 หรือ มคอ.6 เสนอหัวหน้าภาควิชา
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรให้ความเห็นชอบตามลําดับ
8) นําผลการประเมินมาพัฒนา/ปรับปรุง
กระบวนการปรับปรุงหลักสูตร จัดทํารายงาน
สรุปผลการพัฒนา/ปรับปรุง และจัดทํา
รายงานแนวปฏิบัติที่ดี (ถ้ามี)
9) จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน
ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข ตาม
ไตรมาส และเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ

ระยะเวลา

งบประมาณ
แผนการบริหารหลักสูตร
สําหรับอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

รหัส
โครงการ

แผนงาน/
โครงการ
๑.5.2 การ
วางระบบ
ผู้สอนและ
กระบวนการ
จัดการเรียน
การสอน
1) การ
กําหนดผู้สอน

วัตถุประสงค์

ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ

วิธีการดําเนินงาน

ระยะเวลา

งบประมาณ

เพื่อให้อาจารย์
ผู้สอนมี
คุณสมบัติเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่
กําหนด

1.ร้อยละ 100ของ
อาจารย์ผู้สอนมี
คุณสมบัติตรงตาม
เกณฑ์ที่กําหนดทุก
คน
2.ร้อยละ 80 ของ
อาจารย์ประจํามีผล
การประเมิน
ประสิทธิภาพการ
สอน โดยนักศึกษา
ผู้รับผิดชอบวิชา/
ผู้บังคับบัญชา/เพื่อน
อาจารย์ อยู่ในระดับ
คะแนนเฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5

3. กํ า หนดผู้ ส อนตามระบบและกลไกการ
กําหนดผู้สอน ดังนี้
1) คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รและ
อาจารย์ ป ระจํ า หลั ก สู ต รกํ า หนดคุ ณ สมบั ติ
ผู้ ส อนโดยยึ ด ตามเกณฑ์ ส ภาการพยาบาล
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาร่วมกับหัวหน้า
ภาควิ ช าสรรหาและตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ
อาจารย์ผู้สอน และรวบรวมรายชื่ออาจารย์
ผู้ ส อ น แ ต่ ล ะ ภ า ค ก า ร ศึ ก ษ า เส น อ ร อ ง
ผู้อํานวยการกลุ่มภารกิจด้านวิชาการ
3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรให้ความ
เห็ น ชอบรายชื่ อ อาจารย์ ผู้ ส อนทั้ ง อาจารย์
ประจํ า หลั ก สู ต รและอาจารย์ พิ เ ศษ และ
มอบหมาย/จั ด สรรภาระงานการสอน
ประจําปีการศึกษา
4) รองผู้ อํ า นวยการกลุ่ ม ภารกิ จ ด้ า น
วิ ช าการจั ด ทํ า คํ า สั่ ง แต่ ง ตั้ ง อาจารย์ ผู้ ส อน
เสนอผู้อํานวยการลงนามอนุมัติ
5) อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบวิ ช า/หั ว หน้ า
ภาควิชาดําเนินการเชิญสอนและชี้แจงเนื้อหา
สาระเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนให้แก่
อาจารย์ผู้สอน
6) ประเมินผลลัพธ์ และกระบวนการของ
การกําหนดผู้สอน
- ประเมิ น ความพึ ง พอใจของอาจารย์

ต.ค. 59 –
ก.ย. 60

1. ค่าถ่ายเอกสาร 500
บาท
2. ค่าวัสดุ 120 บาท
(กระดาษ A4 จํานวน 1
รีม)
เป็นเงิน 620 บาท
3. ค่าใช้จ่ายในการ
ประชุมราชการของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร
เพื่อพิจารณารายชื่อ
อาจารย์ผู้สอนในแต่ละ
ภาคการศึกษารวม 3
ครั้ง
- ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม สําหรับคณะ
กรรมการฯ
25 บาท x 15 คน x 3
ครั้ง = 1,125 บาท
(รวมอยู่ในงบประมาณ
แผนการบริหารหลักสูตร
สําหรับอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)

ผลที่คาดว่า
ผู้รับผิดชอบ
จะได้รับ
3. หลักสูตรที่ หัวหน้า
ภาควิชา/
เปิดสอนมี
อาจารย์ผู้สอน ดร.นัยนา
ที่มีคุณสมบัติ
เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่กําหนด
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รหัส
โครงการ

แผนงาน/
โครงการ

2) การกํากับ
ติดตาม และ
ตรวจสอบการ
จัดทําแผนการ
เรียนรู้ (มคอ.
3 มคอ.4)
และการ
จัดการเรียน
การสอน

วัตถุประสงค์

4. เพื่อให้ทุก
รายวิชามีการ
จัดทําแผนการ
เรียนรู้ (มคอ.3
และ มคอ.4)
และแผนการ
สอนที่มีคุณภาพ

ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ

วิธีการดําเนินงาน

1 . ร้ อ ย ล ะ 1 0 0
ของรายวิ ช าที่ เ ปิ ด
สอนตามหลักสูตร มี
การจั ด ทํ า แผนการ
เ รี ย น รู้ ร า ย วิ ช า
(มคอ.3 และ มคอ.
4 ) ก่ อ น เ ปิ ด ภ า ค
การศึกษา
2.ร้อยละ 100 ของ
รายวิ ช าที่ เ ปิ ด สอน

ประจํา หลัก สูต รต่อ งานที่ไ ด้ รับ มอบหมาย/
ภาระงาน
- ประเมิน คุณ ภาพอาจารย์ผู้ส อนทุก คน
ตามการรับรู้ของนักศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง
- ประเมินกระบวนการการกําหนดผู้สอน
โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชารายงานผล
ต่ อ หั ว ห น้ า ภ า ค วิ ช า แ ล ะ เ ส น อ
กรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รเพื่ อ พิ จ ารณา
ตามลําดับ
7) นําผลการประเมินการกําหนดผู้สอนมา
พัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการกําหนดผู้สอน
จัดทํารายงานสรุปผล และแนวปฏิบัติที่ดี (ถ้า
มี)
8) จั ด ทํ า รายงานสรุ ป ผลการดํ า เนิ น งาน
ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข ตาม
ไตรมาส และเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ
4. ดํ า เนิ น การการกํ า กั บ ติ ด ตาม และ
ตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู้ (มคอ.3
และ มคอ.4) และการจัดการเรียนการสอน
ตามระบบและกลไกที่กําหนด ดังนี้
1 ) ว า ง แ ผ น ก า ร กํ า กั บ ติ ด ต า ม แ ล ะ
ตรวจสอบ หั ว หน้ า ภาควิ ช าร่ ว มกั บ รอง
ผู้อํานวยการกลุ่มวิชาการ และคณะกรรมการ
บริ หารหลั ก สู ต รวางแผนการกํ า กั บ ติ ด ตาม
ตรวจสอบการจั ด ทํ า มคอ.3 และมคอ.4
และการจัดการเรียนการสอน โดย

ระยะเวลา

งบประมาณ

ต.ค. 59 –
ก.ย. 60

1. ค่าถ่ายเอกสาร มคอ.
3-4 จํานวน 5,000
บาท
2. ค่าวัสดุ 14,640บาท
(กระดาษ A4 จํานวน
122 รีม - วิชาละ 2 รีม)
เป็นเงิน 19,640 บาท
3. ค่าใช้จ่ายในการ
ประชุมราชการของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

หัวหน้า
ทุกรายวิชาที่
เปิดสอนมีการ ภาควิชา/
จัดทําแผนการ อ.บุบผา
เรียนรู้ (มคอ.3
และ มคอ.4)
และแผนการ
สอนที่มี
คุณภาพ

รหัส
โครงการ

แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ

วิธีการดําเนินงาน

ตามหลักสูตร มีการ
จั ด ทํ า แ ผ น ก า ร
เรียนรู้ (มคอ.3 และ
มคอ.4) ที่สอดคล้อง
กั บ หลั ก สู ต ร (มคอ.
2) และเป็ น ไปตาม
แนวทางการจัดการ
เรียนรู้สมัยใหม่
3 . ร้ อ ย ล ะ 1 0 0
ข อ ง ร า ย วิ ช า ชี พ
ทางการพยาบาล มี
การจั ด ทํ า แผนการ
สอนครบทุ ก หน่ ว ย
การเรียนก่อนสอน
4 . ร้ อ ย ล ะ 1 0 0
ของแผนการสอนใน
รายวิช าชี พ ทางการ
พยาบาล มี ค วาม
สอดคล้องกับ มคอ.
3 และ มคอ.4 ใน
เรื่ อ งผลการเรี ย นรู้
ตามกรอบมาตรฐาน
คุ ณ วุ ฒิ ร ะ ดั บ
ปริ ญ ญาตรี วิ ธี ก าร
สอน และการ
ประเมินผล

- กํ า หนดหั ว ข้ อ เรื่ อ งในการวิ พ ากษ์ ก าร
ออกแบบการสอน และการตรวจสอบ มคอ.
3 มคอ.4 ผลลั พ ธ์ ก ารเรี ย นรู้ วิ ธี ก ารสอน
และวิธีการประเมินผล
- กําหนดวันที่ในการประชุมวิพากษ์การ
ออกแบบการสอน และการส่ง มคอ.3 และ
มคอ.4 ในภาคการศึกษาที่ 1 , 2 และ 3 ใน
แต่ละปีการศึกษา
2) ประชาสัมพันธ์และชี้แจงแผนการกํากับ
ติ ด ตาม ผ่ า นช่ อ งทางที่ ห ลากหลาย ได้ แ ก่
แจกเอกสารในที่ ประชุม อาจารย์ จดหมาย
อิเลคโทรนิก และไลน์กลุ่มอาจารย์
3 ) ดํ า เ นิ น ก า ร กํ า กั บ ติ ด ต า ม แ ล ะ
ตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู้ (มคอ.3
และมคอ.4) โดย
- หั ว หน้ า ภาควิ ช ากํ า กั บ ติ ด ตามและ
ตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู้ (มคอ.3
และ มคอ.4) ในการประชุ ม วิ พ ากษ์ ก าร
ออกแบบการสอนรายวิชา
- ตรวจสอบรายละเอี ย ด มคอ.3 และ
มคอ.4 ก่ อ นเปิ ด ภาคการศึ ก ษา ถ้ า มี
ข้อผิดพลาดหรื อมีข้อบกพร่องจะมีการแจ้ง
กลับให้ผู้รับผิดชอบรายวิชารับทราบ เพื่อให้
ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขและส่งกลับมาใหม่
ก่อนเปิดภาคการศึกษา
- หั ว หน้ า ภาควิ ช ารวบรวมเล่ ม มคอ.3

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

เพื่อกํากับ ติดตาม และ
ตรวจสอบการจัดทํา
แผนการเรียนรู้ (มคอ.3
และ มคอ.4) และการ
จัดการเรียนการสอน ใน
แต่ละภาคการศึกษารวม
3 ครั้ง
- ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม สําหรับคณะ
กรรมการฯ
25 บาท x 15 คน x 3
ครั้ง = 1,125 บาท
(รวมอยู่ในงบประมาณ
แผนการบริหารหลักสูตร
สําหรับอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)

81

82

รหัส
โครงการ

แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ

วิธีการดําเนินงาน
และมคอ.4 เสนอให้ อ าจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
หลั ก สู ต รลงนามรั บ ทราบ และเสนอรอง
ผู้อํานวยการกลุ่มวิชาการเพื่อการอนุมัติ
- จั ด ทํ า สํ า เนาให้ อ าจารย์ ผู้ ส อน และ
จั ด เก็ บ ที่ ง านวิ ช าการ พร้ อ มแนบบั น ทึ ก
ข้อ ความส่ง มคอ.3 และมคอ.4 อย่า งเป็ น
ลายลักษณ์อักษร เสนอผู้อํานวยการรับทราบ
ผ่านรองฯวิชาการ
4) ดําเนินการกํากับติดตาม และตรวจสอบ
การจัดทําแผนการสอนรายครั้ง แผนการสอน
ภาคปฏิบัติ และแผนการสอนในคลินิก โดย
ผู้สอน/ผู้รับผิดชอบวิชาเสนอแผนการสอนให้
หัวหน้าภาคตรวจสอบก่อนสอน และสรุปผล
การดําเนินการสอนเมื่อสิ้นสุดการสอน
5) ผู้รับผิดชอบวิชารวบรวมแผนการสอน
ทั้ ง รายวิ ช าพร้ อ มแฟ้ ม รายวิ ช า โดยจั ด ทํ า
บันทึกการส่งอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเมื่อ
สิ้ น สุ ด การเรี ย นการสอนในรายวิ ช านั้ น ต่ อ
ผู้ อํ า นวยการ ผ่ า นหั ว หน้ า ภาค และรองฯ
วิชาการตามลําดับ
6 ) ป ร ะ เ มิ น ผ ล ลั พ ธ์ แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น
กระบวนการติ ด ตาม และตรวจสอบการ
จัดทําแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4)
และการจัดการเรียนการสอน
7) นําผลการประเมินมาพัฒนา/ปรับปรุง
กระบวนการติ ด ตาม และตรวจสอบการ

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

รหัส
โครงการ

แผนงาน/
โครงการ

R-60-M1- 1.6 แผนงาน
C4-01-06 การบริหาร
จัดการเพื่อ
การประเมิน
ผู้เรียน
1.6.1
แผนการ
ประเมินผล
การเรียนรู้
ตามกรอบ
มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับ
อุดม
ศึกษา
แห่งชาติ
(ตัวบ่งชี้ 5.3)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้
หลักสูตรมีการ
ประเมินผลการ
เรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติที่
เหมาะสมกับ
รายวิชาและ
ผลลัพธ์การ
เรียนรู้

ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ

วิธีการดําเนินงาน

1.ร้อยละ 100 ของ
รายวิชาที่เปิดสอน
ตามหลักสูตรมีการ
ประเมินผลการ
เรียนรู้ตามกรอบ
TQF ครบทุกด้าน
ตาม curriculum
mapping ที่ระบุไว้
ในหลักสูตร (มคอ.
2)
2. ร้อยละ 100
ของรายวิชาที่เปิด
สอนตามหลักสูตรมี
การประเมินผลการ
เรียนรู้ตามกรอบ
TQF ตามที่กําหนด
ไว้ใน มคอ. 3และ 4
3.ร้อยละ 100 ของ
นักศึกษาได้รับข้อมูล
ผลการประเมินการ

จัดทําแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4)
และการจัดการเรียนการสอน จัดทํารายงาน
สรุปผล และแนวปฏิบัติที่ดี (ถ้ามี)
8) จั ด ทํ า รายงานสรุ ป ผลการดํ า เนิ น งาน
ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข ตาม
ไตรมาส และเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ
ดําเนินการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิร ะดับ อุด มศึก ษาแห่ง ชาติ
ตามระบบและกลไกที่กําหนด ดังนี้
1. หัวหน้าภาค ผู้รับผิดชอบรายวิชา และ
ผู้สอนร่วมวางแผนการประเมินผลการเรียนรู้
ตามกรอบ TQF ระดับรายวิชา และทบทวน
แบบประเมินTQF ระดับรายวิชาในแต่ละ
ภาคการศึกษา
2. ผู้รับ ผิด ชอบรายวิช านํ า เสนอแผนการ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF ระดับ
รายวิชา และแบบประเมิน TQF ระดับ
รายวิ ช า ในคราวการประชุ ม การออกแบบ
การสอนประจํ า ภาคการศึ ก ษา เพื่ อ การ
ประชาพิจารณ์และรับฟังข้อเสนอแนะ
3. หัวหน้าภาค/ผู้รับผิดชอบรายวิชา กํากับ
ติด ตามให้มีก ารดํา เนิ น การประเมิน ผลการ
เรียนรู้ตามกรอบ TQF ระดับรายวิชา ตาม
การรับรู้ของนัก ศึกษา และอาจารย์ผู้สอน/
ผู้เกี่ยวข้อง
4. หั ว หน้ า ภาค/อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ

ระยะเวลา

ต.ค. 59 –
ก.ย. 60

งบประมาณ

1. ค่าถ่ายเอกสาร
2,000 บาท

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรมีการ อ.ศิริวรรณ
ประเมินผลการ
เรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษ
าแห่งชาติที่
เหมาะสมกับ
รายวิชาและ
ผลลัพธ์การ
เรียนรู้
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84

รหัส
โครงการ

แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ

วิธีการดําเนินงาน

หลัก สูตร รายงานผลการกํากับติดตามการ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF ระดับ
รายวิชารวมทั้งปัญหาอุปสรรค และแนวทาง
แ ก้ ไ ข เ มื่ อ สิ้ น สุ ด ภ า ค ก า ร ศึ ก ษ า ต่ อ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อพิจารณา
ให้ ข้ อ เสนอแนะ และนํ า ผลไปพั ฒ นา/
ปรับปรุงในภาคการศึกษาต่อไป
5 . ป ร ะ เ มิ น ผ ล ลั พ ธ์ แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น
กระบวนการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ
TQF โดยภาพรวมระดับชั้นปี และระดับ
หลักสูตร เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา โดยประเมิน
ผ่านระบบออนไลน์
6. นําผลการประเมินมาพัฒนา/ปรับปรุง
กระบวนการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ตาม
กรอบ TQF ระดับหลักสูตรในปีการศึกษา
ต่อมา จัดทํารายสรุปผลการพัฒนา/ปรับปรุง
ปรุง และรายงานรายงานแนวปฏิบัติที่ดี
(ถ้ามี)
7. จั ด ทํ า รายงานสรุ ป ผลการดํ า เนิ น งาน
ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข ตาม
ไตรมาส และเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ
1.ร้อยละ 100 ของ ดํ า เนิ น การตรวจสอบผลการเรี ย นรู้ ข อง
รายวิชาที่เปิดสอน นักศึกษา ตามระบบและกลไกที่กําหนด ดังนี้
1. จั ด ทํ า คํ า สั่ ง แต่ ง คณะกรรมการที่
ตามหลักสูตรมีการ
เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบผลการเรียนรู้ของ
ตรวจสอบการ
นัก ศึ ก ษา ได้แ ก่ คณะกรรมการดํ า เนิ น การ
ประเมินผลการ

ระยะเวลา

งบประมาณ

ต.ค. 59 –
ก.ย. 60

1. ประชุมราชการ
- ค่าอาหารว่าง 25
บาท x 15 คน x 2ครั้ง
= 750 บาท
2. ค่าตอบแทน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

เรียนรู้ตามกรอบ
TQF แล้วนํามา
พัฒนาวิธีการเรียนรู้
ของตนเอง
4.วิธีการประเมิน
และเครื่องมือที่ใช้ใน
การประเมินผลลัพธ์
การเรียนรู้มีความ
เหมาะสม
5.อาจารย์มีการนํา
ผลการประเมินผล
การเรียนรู้ตามกรอบ
TQF มาพัฒนา/
ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน/กล
ยุทธการสอน

16.2
แผนการ
ตรวจสอบผล
การเรียนรู้
ของนักศึกษา

2. เพื่อให้ทุก
รายวิชาได้รับ
การตรวจสอบ
การประเมินผล
การเรียนรู้ของ

อ.ศิริวรรณ
ทุกรายวิชา
ได้รับการ
ตรวจสอบการ
ประเมินผลการ
เรียนรู้ของ

รหัส
โครงการ

แผนงาน/
โครงการ
(ตัวบ่งชี้
5.3,5.4)

วัตถุประสงค์
นักศึกษา

ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ

วิธีการดําเนินงาน

เรียนรู้ตามกรอบ
TQF ตามที่กําหนด
ไว้ใน มคอ. 3 และ
มคอ. 4
2.ร้อยละ 80 ของ
รายวิชาที่มีการ
ตรวจสอบ มีผลการ
ประเมินผลลัพธ์การ
เรียนรู้ของนักศึกษา
สอดคล้องกับ
ผลลัพธ์การเรียนรู้
หรือวัตถุประสงค์
การเรียนรู้ที่รายวิชา
กําหนด
3.วิธีการประเมิน
และเครื่องมือที่ใช้ใน
การประเมินผลลัพธ์
การเรียนรู้มีความ
เหมาะสม
4.อาจารย์มีการนํา
ผลการตรวจสอบ
การประเมินผลการ
เรียนรู้ตามกรอบ
TQF มาพัฒนา/
ปรับปรุงการ
ประเมินผลการ

สอบประจํ า ภาคการศึก ษา คณะกรรมการ
ทวนสอบคะแนนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ร ะ ดั บ ร า ย วิ ช า แ ล ะ ร ะ ดั บ ห ลั ก สู ต ร
คณะกรรมการดํ า เนิ น การสอบรวบยอด
ประจํ า ปี ก ารศึ ก ษา คณะกรรมการวั ด และ
ประเมินผล โดยมีการกําหนดบทบาทหน้าที่
ไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร และลง
นามแต่งตั้งโดยผู้อํานวยการ
2. วางแผนการวั ด และประเมิ น ผลการ
เรียนรู้ ดังนี้
1) ผู้รับผิดชอบวิชาวางแผนการวั ดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา ร่วมกับ
หั ว หน้ า ภาควิ ช าและอาจารย์ ผู้ ส อน โดย
กํ า หนดหน่ ว ยน้ํ า หนั ก ของการวั ด และ
ประเมิ น ผลแต่ ล ะบทหรื อ หน่ ว ยการเรี ย นรู้
วิธีการวัด/ประเมินTest blue Print ข้อสอบ
แล้ ว นํ า เสนอแผนในคราวประชุ ม การ
ออกแบบการจั ด การเรี ย นการสอนระดั บ
รายวิช าเพื่อการประชาพิจารณ์ และรับ ฟัง
ข้อเสนอแนะ
2) งานทะเบียนวัดและประเมินผลจัดทํา
ตารางการสอบย่ อ ย สอบกลางภาค สอบ
ปลายภาค และสอบรวบยอดระดับชั้นปี
3) หัวหน้าภาควิชาจัดทําตารางวิพากษ์
แบบทดสอบ และมอบหมายผู้ ท วนสอบ
ระดับรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา
4) คณะกรรมการทวนสอบระดับรายวิชา
กําหนดช่วงเวลา และวิธีการในการทวนสอบ

ระยะเวลา

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
คณะกรรมการทวนสอบ นักศึกษา และ
ระดับหลักสูตร จํานวน 2 นําผลการ
คน ๆ ละ 1,500 บาท = ตรวจสอบมาใช้
ในการพัฒนา/
3,000 บาท
เป็นเงิน 3,750 บาท ปรับปรุงการ
3. ค่าถ่ายเอกสาร และ ประเมินผลการ
เรียนรู้ของ
วัสดุอุปกรณ์เบิกจาก
งบประมาณในแผนงาน นักศึกษา
การบริหารจัดการงานวัด
และประเมินผลกลุ่ม
ภารกิจด้านวิชาการ
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

85

86

รหัส
โครงการ

แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ
เรียนรู้

วิธีการดําเนินงาน
5 ) ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ท ว น สอ บ ร ะ ดั บ
หลักสูตร กําหนดช่วงเวลา และวิธีการในการ
ทวนสอบ
3. ผู้ รั บ ผิ ด ชอบวิ ช าและอาจารย์ ผู้ ส อน
ดําเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตาม
แผนที่กําหนด ดังนี้
1) อาจารย์ผู้สอนออกข้อสอบตาม Test
blue Print หรือประเมินผลตามวิธีการที่
กําหนดในแผน
2) คณะกรรมการวิ พ ากษ์ แ บบทดสอบ
ดําเนินการวิพากษ์แบบทดสอบก่อนจัดทําชุด
ข้อสอบ
3) งานวั ด และประเมิ น ผลจั ด ทํ า ชุ ด
แบบทดสอบ/แบบประเมินที่กําหนด
4) คณะกรรมการดํ า เนิ น การสอบ
ดําเนินการจัดสอบตามตารางที่กําหนด
5) งานวั ด และประเมิ น ผลตรวจและ
วิเคราะห์คุณภาพแบบทดสอบ พร้อมรายงาน
ผลการสอบให้ผู้รับผิดชอบวิชา
6) ผู้ รั บ ผิ ด ชอบวิ ช าและที ม รวบรวม
คะแนนสอบ คะแนนการประเมิ น ต่ า ง ๆ
พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของคะแนนดิบ
ทั้ง หมด และตรวจสอบความตรงของแบบ
วั ด /แบบประเมิ น ชิ้ น งาน กั บ ผลลั พ ธ์ ก าร
เรียนรู้ที่กําหนดในรายวิชาก่อนส่งงานวัดผลฯ
4. งานวั ด และประเมิ น ดํ า เนิ น การ
ประมวลผลคะแนนทั้งรายวิชา และจัดทําร่าง
เกรดของรายวิชา

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

รหัส
โครงการ

แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ

วิธีการดําเนินงาน

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

5. คณะกรรมการทวนสอบระดับรายวิชา
ดํ า เนิ น การตรวจสอบผลการเรี ย นรู้ ข อง
นักศึกษาตามแบบฟอร์มที่กําหนด
6. คณะกรรมการวั ด และประเมิ น ผล
พิจารณาตัดสินผลการเรียนระดับรายวิชา
7. งานวัดและประเมินผลจัดทํารายงานผล
การเรี ย นของนั ก ศึ ก ษารายบุ ค คล ระดั บ
รายวิ ช า ประจํ า ภาคการศึ ก ษาและตลอด
หลักสูตรในแต่ละชั้นปี
8. หัวหน้างานทะเบียน วัดและประเมินผล
รายงานผลการศึกษาประจําภาคการศึกษา
และตลอดหลักสูตร ต่อคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและ
เสนอคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยอนุมัติผล
การเรียนของนักศึกษา
9. แจ้งผลการเรียนให้นักศึกษา อาจารย์ที่
ปรึกษา แหล่งทุน และผู้เกี่ยวข้อ งรับ ทราบ
อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
10. คณะกรรมการทวนสอบผลการเรียนรู้
ระดั บ หลั ก สู ต ร ดํ า เนิ น การสุ่ ม ร้ อ ยละ 25
ของรายวิชา เพื่อการทวนสอบระดับหลักสูตร
ตามแผน
11. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กํากับ
ติดตามการดําเนินการการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ของนักศึกษาให้เป็นไปตามแผนที่
กําหนด
12. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประเมิน
ผลลั พ ธ์ แ ละประเมิ น กระบวนของการ
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รหัส
โครงการ

แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ

วิธีการดําเนินงาน

ตรวจสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
13. นําผลการประเมินมาพัฒนา/ปรับปรุง
กระบวนของการตรวจสอบผลการเรียนรู้ของ
นัก ศึก ษา จัดทํา รายงานสรุ ป ผลการพัฒ นา
ปรั บ ปรุ ง และเขี ย นรายงานแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี
(ถ้ามี)
14. จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน
ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข ตาม
ไตรมาส และเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ
1.ร้อยละ 100 ของ ดํ า เนิ น การกํ า กั บ การประเมิ น การจั ด การ
R-60-M1- 1.7 แผนงาน 1. เพื่อให้
C4-01-07 การกํากับการ หลักสูตรมีการ รายวิชาที่เปิดสอน เรียนการสอน (มคอ.5 มคอ.6) และประเมิน
ประเมินการ รายงานผลการ ตามหลักสูตร มีการ หลักสูตร (มคอ. 7)ตามระบบและกลไก ดังนี้
1 . ว า ง แ ผ น ก า ร กํ า กั บติ ด ต า ม แ ล ะ
จัดการเรียน ดําเนินการของ รายงานผลการ
ตรวจสอบการจั ด ทํ า รายงาน มคอ.5 และ
รายวิชา และ
การสอน
ดําเนินการของ
มคอ.6 ทั้งในด้านเนื้อหาสาระที่สอดคล้องกับ
รายงานผลการ รายวิชา และ
(มคอ.5
มคอ.3 และมคอ.4 ที่กําหนดไว้ และกําหนด
มคอ.6) และ ดําเนินการของ รายงานผลการ
ช่ ว งเวลาในการส่ ง มคอ.5 และ มคอ.6
ประเมิน
ประสบการณ์
ดําเนินการของ
ภายใน 30 วันหลังการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตร
ภาคสนาม ตาม ประสบการณ์
เ ส ร็ จ สิ้ น แ ล ะ มี หั ว ห น้ า ภ า ค วิ ช า เ ป็ น
(มคอ. 7) (ตัว แบบ มคอ. 5
ภาคสนาม ตามแบบ
ผู้รับผิดชอบการกํากับติดตามตรวจสอบ ใน
บ่งชี้ 5.3,
และ มคอ. 6
มคอ.๕ และ มคอ. ทุกภาคการศึกษา
5.4)
ภายใน 30 วัน ๖ ภายใน ๓๐ วัน
2. ประชาสั มพั น ธ์ แ ผนการกํ า กั บ ติ ด ตาม
หลังสิ้นสุดภาค หลังสิ้นสุดภาค
โดยการชี้แ จงในห้อ งประชุมในการประชุ ม
การศึกษาที่เปิด การศึกษา
ออกแบบการสอนรายวิ ช าในแต่ ล ะภาค
สอนให้ครบทุก 2.ร้อยละ 100 ของ การศึ ก ษา และชี้ แ จงซ้ํ า ในการประชุ ม
รายวิชา
รายวิชา มีการ
ป ร ะ จํ า เ ดื อ น เ พื่ อ ก า ร แ จ้ ง เ ตื อ น แ ล ะ
2. เพื่อให้
รายงานผลการ
ประชาสั ม พั น ธ์ ผ่ า นช่ อ งทางที่ ห ลากหลาย
หลักสูตรรายงาน ดําเนินการของ
ได้แก่ การแจกเอกสาร ส่งจดหมายอิเลคโทรนิก

ระยะเวลา

งบประมาณ

ต.ค. 59 –
ก.ย. 60

ค่าถ่ายเอกสาร 3,000
บาท
- เล่ม มคอ.5 มคอ.6
จํานวน 61 รายวิชา ๆ
ละ 3 เล่ม
- มคอ.7 จํานวน 200
หน้า จํานวน 15 เล่ม

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรมีการ ผู้รับผิดชอบ
รายงานตาม
หลักสูตร
แบบ มคอ. 5
และ มคอ. 6
ภายใน 30 วัน
หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปิด
สอนให้ครบทุก
รายวิชาและมี
รายงานผลการ
ดําเนินการของ
หลักสูตรตาม
แบบ มคอ. 7
ภายใน 60 วัน
หลังสิ้นสุดปี

รหัส
โครงการ

แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ

วิธีการดําเนินงาน

ผลการ
ดําเนินการของ
หลักสูตร ตาม
แบบ มคอ. 7
ภายใน 60 วัน
หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา

รายวิชา และ
รายงานผลการ
ดําเนินการของ
ประสบการณ์
ภาคสนาม ตามแบบ
มคอ.๕ และ มคอ.
๖ ตามที่กําหนดไว้
ใน มคอ3 4
3. มีการจัดทํา
รายงานผลการ
ดําเนินการของ
หลักสูตร ตามแบบ
มคอ.๗ ภายใน ๖๐
วัน หลังสิ้นสุด
ปีการศึกษา

แจ้ ง ในที่ ป ระชุ ม อาจารย์ และไลน์ ก ลุ่ ม
อาจารย์
3. ดําเนินการกํากับติดตาม และตรวจสอบ
มคอ.5 และ มคอ.6 ตามคู่มือการปฏิบัติงาน
เรื่องการจัดทํา มคอ.5 และ มคอ.6 โดยมี
การชี้แจงและส่งคืนให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
วิชานํากลับไปแก้ไขในรายที่มีข้อบกพร่องที่
ต้ อ งแก้ ไ ข เช่ น ความครบถ้ ว นของเนื้ อ หา
และความสอดคล้องกับ มคอ.3 และ มคอ.4
ที่กําหนดไว้ และเสนอให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
ห ลั ก สู ต ร รั บ ท ร า บ แ ล้ ว ทํ า สํ า เ น า ใ ห้
ผู้รับผิดชอบวิชาและจัดเก็บไว้ที่ห้องวิชาการ
4 . ป ร ะ เ มิ น ผ ล ลั พ ธ์ แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น
กระบวนการกํา กับ การประเมินการจัดการ
เรียนการสอน (มคอ.5 มคอ.6) และสรุ ป
รายงานให้ ค ณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต ร
พิจารณาให้ข้อเสนอแนะทุกภาคการศึกษา
5. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรวบรวม
ข้อมูลจากรายงานการกํากับ มคอ.5 มคอ.6
ทุกภาคการศึกษา เพื่อการจัดทํารายงานการ
ประเมิ น หลั ก สู ต ร (มคอ.7) ประจํ า ปี
การศึ ก ษา 2558 ตามรู ป แบบที่ สกอ.
กําหนด
6. รองฯกลุ่ ม ภารกิ จ ด้ า นวิ ช าการเสนอ
รายงานการประเมิ น หลั ก สู ต ร (มคอ.7)
ประจําปีการศึกษา ให้คณะกรรมการบริหาร
หลั ก สู ต รพิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบ และ
เสนอคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยพิจารณา

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

89

90

รหัส
โครงการ

แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ

วิธีการดําเนินงาน

อนุมัติตามขั้นตอน
7. รองฯกลุ่มภารกิจด้านวิชาการจัดส่งเล่ม
เอกสาร มคอ.7 ประจํ า ปี ก ารศึ ก ษา ให้
สถาบันพระบรมราชชนก สถาบันสมทบ เพื่อ
รับทราบต่อไป
8. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร กํากับ
ติดตาม ให้การจัดทํา มคอ.7 แล้วเสร็จตาม
กํา หนด และประเมินกระบวนการเพื่อ การ
พัฒนาปรับปรุงในปีการศึกษาถัดไป
9. จั ด ทํ า รายงานสรุ ป ผลการดํ า เนิ น งาน
ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข ตาม
ไตรมาส และเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ
R-60-M1- 1.8 แผนงาน เพื่อให้อาจารย์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 1. วางแผนการประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรอย่างน้อย หลักสูตร ประจําปีการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
C4-01-08 การบริหาร
ร้อยละ ๘๐ มีส่วน 2. ประชาสัมพันธ์กําหนดการประชุมและ
หลักสูตรได้มี
จัดการ
ส่วนร่วมในการ ร่วมในการประชุม วาระการประชุม
หลักสูตร
วางแผน ติดตาม เพื่อวางแผน ติดตาม 3. ดําเนินการประชุมตามแผน
สําหรับ
4. จัดทํารายงานการประชุมให้แล้วเสร็จ
และทบทวนการ และทบทวนการ
อาจารย์
ดําเนินงานหลักสูตร ภายใน 1 สัปดาห์หลังประชุม และจัดทํา
ผู้รับผิดชอบ ดําเนินงาน
รายงานสรุปสาระการประชุมตลอดปี
หลักสูตร
หลักสูตร
การศึกษา
(5.4 ข้อ 1)
5. จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน
ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข ตาม
ไตรมาส และเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ
R-60-M1- 1.9 แผนงาน 1. เพื่อให้การ
1. ร้อยละ 95 ของ 1. จัดประชุมราชการเพื่อการออกแบบการ
C4-01-09 การจัดการ
จัดการเรียนการ รายวิชาที่มีนักศึกษา จัดการเรียนการสอนรายวิชา ทุกภาค
เรียนการสอน สอนมีคุณภาพ สอบผ่านเกณฑ์การ การศึกษา ดังนี้
- ภาคการศึกษาที่ 1 วันที่ 28-29
(5.4)
ตามเกณฑ์
ประเมินตามที่

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ระยะเวลา

งบประมาณ

ต.ค. 59 –
ก.ย. 60

ค่าใช้จ่ายในการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร
- ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม 25 บาท x 15
คน x 10 ครั้ง เป็นเงิน
3,750 บาท

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรได้มี
ส่วนร่วมในการ
วางแผน
ติดตาม และ
ทบทวนการ
ดําเนินงาน
หลักสูตรตลอด
ปีการศึกษา

เลขานุการ
คณะ
กรรมการ
บริหาร
หลักสูตร

ต.ค. 59 –
ก.ย. 60

ค่าใช้จ่ายในการจัด
ประชุมราชการ
ประสานงานแหล่งฝึก
1. ค่าอาหารว่างและ

1.การบริหาร
หลักสูตรมี
คุณภาพตาม
เกณฑ์

รองฯวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ

รหัส
โครงการ

แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ

วิธีการดําเนินงาน

มาตรฐาน
2.เพื่อจัดการ
เรียนการสอนใน
รายวิชา ใน
หลักสูตร
พยาบาลศาสตร
บัณฑิต
3. เพื่อบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรและ
งบประมาณที่
เพียงพอ เอื้อต่อ
การบริหาร
หลักสูตรและ
การจัดการเรียน
การสอนให้มี
คุณภาพ

กําหนดใน มคอ.3
มคอ.4
2.ร้อยละ 100 ของ
รายวิชาที่มีการ
ออกแบบการจัดการ
เรียนการสอนและ
ผ่านกระบวนการ
วิพากษ์หรือประชา
พิจารณ์ภายใน
วิทยาลัยทุกภาค
การศึกษา
3. ร้อยละ ๑๐ ของ
รายวิชาทางการ
พยาบาลที่แหล่งฝึก
หรือชุมชนมีส่วนร่วม
ในการจัดการเรียน
การสอน
3. ร้อยละ 100
ของรายวิชามีการ
ดําเนินจัดการเรียน
การสอนได้ตามแผน
ที่กําหนด
4.ร้อยละ 90 ของ
รายวิชามีการ
เบิกจ่ายงบประมาณ
ค่าสอนตาม
กําหนดเวลา

กรกฎาคม 2559
- ภาคการศึกษาที่ 2 วันที่ 13 ธันวาคม
2559
- ภาคการศึกษาที่ 3 วันที่ 21 เมษายน
2560
2. จัดประชุมประสานงานการฝึกภาคปฏิบัติ
ร่วมกับแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ อย่างน้อย 2
ครั้ง/ปีการศึกษา
3.ดําเนินการสอนตามแผนที่ระบุไว้ใน มคอ.
3 และ 4 โดยมีการสอนภาคบรรยาย
ภาคปฏิบัติ ภาคทดลอง และการศึกษาดูงาน
ทั้งในและนอกวิทยาลัย (รายละเอียดดูใน
โครงการ รหัส R-60-M1-C4-01-09.109.7)
3. จัดประชุมสัมมนาการจัดการเรียนการ
สอนประจําปีการศึกษา ภายในวิทยาลัย และ
ร่วมกับแหล่งฝึก อย่างน้อย 2-3 วันต่อปี
การศึกษา
4. ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อ
กลุ่มภารกิจด้านวิชาการ อย่างน้อยปีละ 2
ครั้ง
5. ดําเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา ตาม
ระยะเวลาที่กําหนด ดังนี้
1) ผู้รับผิดชอบรายวิชาประมาณการ
ค่าใช้จ่ายในการสอนระดับรายวิชา โดย
- ทบทวนงบประมาณค่าใช้จ่ายในรายวิชา
ที่รับผิดชอบ ในปีการศึกษาที่ผ่านมา และ

ระยะเวลา

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
เครื่องดื่ม 25 บาท x 60 มาตรฐานและ
คน x 2 ครั้ง = 3,000 การบริหาร
จัดการ
บาท
ทรัพยากรและ
2. ค่าอาหารกลางวัน
100 บาท x 45 คน x 2 งบประมาณที่
เพียงพอ
ครั้ง = 9,000 บาท
เป็นเงิน 12,000 บาท 2.นักศึกษามี
ประสบการณ์
ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
การเรียนรู้ใน
เรียนการสอน ดังนี้
รายวิชาตาม
1. ภาควิชาการบริหาร แผนการศึกษา
พื้นฐานพยาบาล
และมี
113,760 บาท
สมรรถนะ
2. ภาควิชาการ
เป็นไปตามที่
พยาบาลมารดาทารกและ กําหนดใน
ผดุงครรภ์ 272,200
รายวิชา
บาท
3. ภาควิชาการ
พยาบาลอนามัยชุมชน
310,760 บาท
4. ภาควิชาการ
พยาบาลผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ 210,120
บาท
5. ภาควิชาการ
พยาบาลเด็กและวัยรุ่น
201,230 บาท
6. ภาควิชาการ
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
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รหัส
โครงการ

แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ

วิธีการดําเนินงาน
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- ตรวจสอบรายชื่ออาจารย์พิเศษ/
พยาบาลพี่เลี้ยงที่ผ่านขั้นตอนการกําหนด
ผู้สอนแล้ว จํานวนชั่วโมงการสอนในแต่ละ
รายวิชา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการสอนสอน
แต่ละรายวิชา เช่น ค่าเดินทาง ค่าใช้จ่ายใน
การศึกษาดูงานในรายวิชา อาจารย์พิเศษ =
1,240,000 บาท
- ไตรมาสที่ 1 = ค่าที่พักนักศึกษา
ค่าตอบแทนแหล่งฝึก ค่าปฐมนิเทศ เป็นต้น
- บันทึกประมาณค่าใช้จ่ายในรายวิชาที่
รับผิดชอบตามแบบฟอร์มที่กําหนดเสนอ
หัวหน้าภาคพิจารณา
2) หัวหน้าภาครวบรวมประมาณค่าใช้จ่าย
ในรายวิชาที่ภาครับผิดชอบ เสนอรอง
ผู้อํานวยการกลุ่มภารกิจด้านวิชาการเพื่อ
พิจารณา
3) รองผู้อํานวยการกลุ่มภารกิจด้าน
วิชาการจัดทํารายงานสรุปประมาณการ
ค่าใช้จ่ายในการสอน ประจําปีการศึกษา
เสนอคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยเพื่อ
พิจาณาอนุมัติงบประมาณค่าสอนประจําปี
การศึกษา/ปีงบประมาณ
4) หัวหน้าภาควิชา/รองผู้อํานวยการกลุ่ม
ภารกิจด้านวิชาการจัดทําแผนปฏิบัติการ
เสนอ ผู้มีอํานาจลงนามอนุมัติตามขั้นตอน
5) เจ้าพนักงานธุรการจัดทําเอกสารการ
เบิกจ่ายค่าสอนตามแบบฟอร์มที่กําหนด

ระยะเวลา

งบประมาณ
พยาบาลสุขภาพจิตและ
การพยาบาลจิตเวช
470,800 บาท
เป็นเงิน 1,578,870
บาท

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

รหัส
โครงการ

แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ

วิธีการดําเนินงาน

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องตาม
แบบตรวจสอบรายการเอกสาร เสนอให้
ผู้รับผิดชอบวิชา และหัวหน้าภาคตรวจสอบ
ความถูกต้องของเอกสารให้แล้วเสร็จภายใน
สัปดาห์ที่ 1 ของเดือน
6) เจ้าพนักงานธุรการเสนอชุดเอกสารการ
เบิกจ่ายค่าสอนที่ผ่านการตรวจสอบจาก
หัวหน้าภาคแล้วต่อรองผู้อํานวยการกลุ่ม
ภารกิจด้านวิชาการเพื่อลงนามให้แล้วเสร็จ
ภายในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน
7) เจ้าพนักงานธุรการเสนอชุดเอกสารการ
เบิกจ่ายค่าสอนที่รองผู้อํานวยการกลุ่ม
ภารกิจด้านวิชาการลงนาม แล้วผู้อํานวยการ
พิจารณาลงนามอนุมัติการจ่ายค่าสอน แล้ว
เสร็จภายในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน
8) เจ้าหน้าที่การเงินดําเนินการออกเช็ค/
โอนเงินเข้าบัญชีผู้สอน หรือผู้รับผิดชอบวิชา
กรณีแจ้งความจํานงการยืมเงินทดลอง
ราชการ ให้เสร็จภายในสัปดาห์ที่ 4 ของเดือน
9) เจ้าพนักงานธุรการ/ผู้รับผิดชอบวิชา/ผู้
ที่ได้รับมอบหมาย ส่งมอบเช็คหรือเงินสด
ให้กับอาจารย์ผู้สอน พร้อมจัดเก็บหลักฐาน
การรับเงิน ส่งมอบให้เจ้าหน้าการเงินเพื่อการ
ตรวจสอบต่อไป
10) หัวหน้าภาควิชา/รองฯ วิชาการ กํากับ
ติดตามการดําเนินการเบิกจ่ายค่าสอนให้
เป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด และรองฯ
วิชาการ รายงานผลการกํากับติดตามในที่
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รหัส
โครงการ

แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ

5. มีการเบิกจ่าย
วัสดุอุปกรณ์ตาม
กําหนดเวลา

วิธีการดําเนินงาน
ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยทุกไตร
มาส และเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ
11) หัวหน้าภาควิชา/รองฯวิชาการ จัดทํา
รายงานสรุปการเบิกจ่ายค่าสอน ปัญหา
อุปสรรคตามไตรมาส และเมื่อสิ้นสุดปี
การศึกษา/ปีงบประมาณ
6. ดําเนินการเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน ตามระยะเวลาที่
กําหนด ดังนี้
1) ผู้รับผิดชอบวิชาแจ้งความจํานงตาม
แบบสํารวจความต้องการวัสดุ อุปกรณ์ ที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน เสนอหัวหน้าภาค
2) หัวหน้าภาครวบรวมความต้องการวัสดุ
อุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอนของภาควิชา
ต่อรองผู้อํานวยการกลุ่มภารกิจด้านวิชาการ
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
3) เจ้าหน้าที่พัสดุของกลุ่มภารกิจด้าน
วิชาการ จัดทําคําของบประมาณเบิกวัสดุ
อุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอนเสนอต่อหัวหน้า
พัสดุ เพื่อเสนอผู้มีอํานาจอนุมัติตามขั้นตอน
และดําเนินการจัดซื้อจัดหาตามระเบียบ
4) เจ้าหน้าที่พัสดุของกลุ่มภารกิจด้าน
วิชาการ ร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ดําเนินการตรวจรับพัสดุตามกําหนดการที่
ได้รับแจ้ง และจัดทําบัญชีรายการวัสดุ

ระยะเวลา

งบประมาณ

ต.ค. 59 –
ก.ย. 60

ค่าวัสดุ อุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้องกับการบริหาร
หลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอน
1. ค่าถ่ายเอกสาร
ส่วนกลาง = 15,000
บาท
2. ค่าวัสดุอุปกรณ์ใน
การจัดการเรียนการสอน
ในรายวิชา (งบแต่ละ
ภาค) รวม = 100,000
บาท
3. ค่าวัสดุอุปกรณ์งาน
ธุรการกลุ่มภารกิจด้าน
วิชาการ รวม =
100,000 บาท
เป็นเงิน 215,000
บาท

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

รหัส
โครงการ

แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์

R-60-M1C4-0109.1

1) โครงการ
พัฒนา
นักศึกษาใน
การเรียนรู้วิถี

1. เพื่อให้
นักศึกษามี
ความรู้และความ
เข้าใจในสาระ
สําคัญเกี่ยวกับ

ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ

๑.ร้ อ ยละ 80 ของ
นั ก ศึ ก ษามี ค วามรู้
และความเข้ า ใจใน
สาระสําคัญเกี่ยวกับ

วิธีการดําเนินงาน

ระยะเวลา

งบประมาณ

อุปกรณ์ที่คงค้าง
5) เจ้าหน้าที่พัสดุของกลุ่มภารกิจด้าน
วิชาการ ดําเนินการแจกจ่ายวัสดุอุปกรณ์
ให้แก่ภาควิชา/ผู้รับผิดชอบวิชา ตาม
กําหนดเวลา และลงบันทึกผู้รับ-ผู้จ่าย และ
บัญชีวัสดุคงเหลือ แต่ละไตรมาส
6) เจ้าหน้าที่พัสดุของกลุ่มภารกิจด้าน
วิชาการสํารวจความต้องการวัสดุอุปกรณ์เพื่อ
ปรับแผนกลางปี ถ้าจําเป็น แล้วเสนอรอง
ผู้อํานวยการกลุ่มภารกิจด้านวิชาการเพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบและดําเนินการ
ตามขั้นตอนต่อไป
7) รองผู้อํานวยการกลุ่มภารกิจด้าน
วิชาการกํากับติดตามให้มีการดําเนินการ
เบิกจ่ายวัสดุตามไตรมาสให้ครบถ้วนตาม
เวลาที่กําหนด
8) รองผู้อํานวยการกลุ่มภารกิจด้าน
วิชาการร่วมกับหัวหน้าภาคประเมินผลลัพธ์
และประเมินกระบวนการเบิกจ่ายวัสดุ
อุปกรณ์ทุกไตรมาสและเมื่อสิ้นสุด
ปีงบประมาณ
9) เจ้าหน้าที่พัสดุของกลุ่มภารกิจด้าน
วิชาการ จัดทํารายงานสรุปการเบิกจ่ายวัสดุ
ปัญหาอุปสรรคตามไตรมาส และเมื่อสิ้นสุดปี
การศึกษา/ปีงบประมาณ
1. ปฐมนิเทศนักศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาดู 25-26 ก.พ. 1.ค่าอาหารว่างและ
งาน
60 และ 21 เครื่องดื่ม (25 บาท x
2.มอบหมายให้อาจารย์พี่เลี้ยงแต่ละแหล่งฝึก มี.ค.60 10 คน x 1 มื้อ)
นิเทศกํากับดูแลและให้คําปรึกษา
250 บาท

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

นักศึกษามี
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
มนุษย์ สุขภาพ

ผู้รับผิดชอบ

อ.ประภาส

95

96

รหัส
โครงการ

แผนงาน/
โครงการ
ชุมชนและ
พฤติกรรม
สุขภาพ ใน
วิชามนุษย์
สิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ

วัตถุประสงค์

ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ

วิธีการดําเนินงาน

มนุษย์และ
พื้นฐานของ
มนุษย์
พฤติกรรม
ความคิด การ
เรียนรู้ สุขภาพ
พฤติกรรม
สุขภาพ
ความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์
กับมนุษย์และ
มนุษย์กับ
สิ่งแวดล้อม
2. เพื่อให้
นักศึกษาเข้าใจ
ในวัฒนธรรม
ความคิด ความ
เชื่อ ความ
ศรัทธา ในชุมชน
ที่มีผลกระทบต่อ
ภาวะสุขภาพ
3. เพื่อให้
นักศึกษาได้ใช้
ทักษะการ
ติดต่อสื่อสาร
การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในรูปแบบ
การจัดการเรียน
การสอน

มนุ ษ ย์ แ ละพื้ น ฐาน
ข อ ง ม นุ ษ ย์
พฤติกรรม ความคิด
การเรี ย นรู้ สุ ข ภาพ
พฤติ ก รรมสุ ข ภาพ
ค ว า ม สั ม พั น ธ์
ระหว่ า งมนุ ษ ย์ กั บ
มนุษย์และมนุษย์กับ
สิ่งแวดล้อมในระดับ
ดี ร ะ ดั บ ม า ก
(≥3.51)
2.ร้ อ ยละ 90 ของ
นั ก ศึ ก ษามี ค วามพึ ง
พอใจในรูปแบบการ
จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ วิ ถี
ชุ ม ชน การจั ด การ
เรี ย นการสอนนอก
ห้องเรียนในระดับ ดี
ระดับมาก
(≥3.51)

ข้อเสนอแนะแก่นักศึกษา
3.ดํ าเนิ นการศึ กษาดู งานวิ ถี ชุ มชนตามกรอบ
มาตรฐานคุ ณวุ ฒิ ปริ ญญาตรี (TQF) และอั ต
ลั กษณ์ บั ณฑิ ตวิ ทยาลั ย ได้ แก่ การมี จิ ตอาสา
(Service Mind) และการมีส่วนร่วมของครอบครัว
อุปถัมภ์(Participation)
4. จัดทํารายงานการศึกษาดูงานวิถีชุมชน
5.จัดเวทีสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี สระบุ รี ในวั นที่ 21
มีนาคม 2560

ระยะเวลา

งบประมาณ
2.ค่าอาหารกลางวัน
(50 บาท x 10 คน x
1 มื้อ) 500 บาท
3.ค่าที่พักนักศึกษา
(20 บาท x 1 คืน x
110 คน) 2,200 บาท
4.ค่าสมนาคุณวิทยากร
(23 ชม. x 150 บาท x
2 คน) 6900 บาท
5.ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ(2 คน. x 6 บาท
x 7 ชม.) 840 บาท
6.ค่าพาหนะในการ
เดินทางวิทยากรและครูพี่
เลี้ยง (10คนx200บาท)
2,000 บาท
7. ค่าเช่าเหมารถยนต์
พร้อมน้ํามันเชื้อเพลิง รับส่ง (2คัน x 4,000บาท)
8,000 บาท
รวมทั้งหมด 20,690
บาท
(งบประมาณในภาค
วิชาการพยาบาล
สุขภาพจิตฯ)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
และ
สิ่งแวดล้อม
และมีส่วนร่วม
ในการดูแล
ประชาชนด้วย
หัวใจความเป็น
มนุษย์และ
สอดคล้องกับ
การพัฒนา
คุณลักษณะ
บัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษ
า อัตลักษณ์
บัณฑิตของ
วิทยาลัย และ
เอกลักษณ์
บัณฑิตของ
สถาบันพระ
บรมราชชนก

ผู้รับผิดชอบ

รหัส
โครงการ
R-60-M1C4-0109.2

แผนงาน/
โครงการ
2) โครงการ
กิจกรรมการ
เสริมสร้าง
จิตอาสา ใน
วิชาการศึกษา
ทั่วไป

R-60-M1C4-0109.3

3) โครงการ
ศึกษาดูงาน
ด้านการ
บริหารการ
พยาบาล

วัตถุประสงค์

ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ

1.เพื่อสร้าง
ความตระหนัก
และพัฒนาการมี
จิตอาสาใน
นักศึกษา
พยาบาล
2.เพื่อสร้าง
โอกาส/เวทีใน
การแสดงออกถึง
การมีจิตอาสา
ของนักศึกษา
พยาบาลโดย
น้อมนําปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้
เป็นพื้นฐานเพื่อ
นําไปสู่การ
ช่วยเหลือและ
แก้ปัญหาสังคม
3.เพื่อแลก
เปลี่ยนเรียนรู้
และนําเสนอ
ผลงานจิตอาสา
1.เพื่อให้
นักศึกษามี
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
การประยุกต์ใช้

1.ร้อยละ 80 ของ
นักศึกษามีความรู้
ความเข้าใจในการ
ทํางานจิตอาสาใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย
3.5 ขึ้นไป)
2.ร้อยละ 85 ของ
นักศึกษาตระหนักถึง
ความสําคัญของการ
มีจิตอาสาและ
สามารถจัดทํา
โครงการจิตอาสา
ตามความสนใจโดย
น้อมนําปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้เป็นพื้นฐานเพื่อ
นําไปสู่การช่วยเหลือ
และแก้ปัญหาสังคม
ใน ระดับมาก
(ค่าเฉลี่ย 3.5 ขึ้น
ไป)

1. แบ่งกลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เป็น 7 กลุ่ม 12 ต.ค. 59 -ค่าวัสดุอุปกรณ์ 7,000
– 1 ธ.ค.59 บาท
กลุ่มละ 15-16 คน
11.2.2 นําเสนอโครงการจิตอาสาของแต่ละ
-ค่าจ้างเหมาเช่ารถยนต์
กลุ่มเพื่อวิพากษ์ในชั้นเรียน
31,500 บาท
2.นักศึกษาดําเนินกิจกรรมจิตอาสาตาม
รวมทั้งหมด 38,500
แหล่งต่างๆทั้งในวิทยาลัย โรงพยาบาล ใน
บาท
จังหวัดสระบุรีหรือจังหวัดอื่นๆที่นักศึกษา
(งบประมาณในภาค
เลือกทํากิจกรรมโครงการ เช่น กิจกรรมการ
วิชาการพยาบาล
เล่านิทานในหอผู้ป่วยเด็ก การช่วยเหลือ
สุขภาพจิตฯ)
ผู้ป่วยทั่วไป จัดบอร์ดความรู้และจัด
สิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ที่ศูนย์ศึกษา
วัฒนธรรมไทยวน การทําปุ๋ยหมักและการ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมที่วัดมงคลชัยพัฒนา การ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมในหอพัก เป็นต้น
3.นักศึกษาสะท้อนความรู้สึก ถอดบทเรียน
และสรุปการเรียนรู้
4.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทําจิต
อาสากับนักศึกษาชั้นปีที่ 2,3 และ 4

1.นักศึกษาสามารถ
สรุป ความรู ้ใ นการ
บ ร ิห า ร จ ัด ก า ร
ทางการพยาบาลใน
โรงพยาบาลระดับ

1.นักศึกษารับฟังการบรรยายจากหัวหน้า
กลุ่มงานการพยาบาล ของโรงพยาบาลใน
ระดับ ทุติยภูมิ ปฐมภูมิ
2. แบ่งนักศึกษาออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ศึกษาดูงานโรงพยาบาลระดับ

วิธีการดําเนินงาน

ระยะเวลา

ก.ค.60

งบประมาณ

1. ค่าสมนาคุณวิทยากร
(3 คน x 600 บาท x 2
ชั่วโมง) 3,600 บาท
2. ค่าจ้างเหมาเช่า
รถยนต์รถรับส่งนักศึกษา

ผลที่คาดว่า
ผู้รับผิดชอบ
จะได้รับ
1. นักศึกษา
อ.นุสรา
เกิดความ
ตระหนักถึงการ
มีจิตอาสา/จิต
บริการ
2. นักศึกษา
ได้รับการ
พัฒนา
พฤติกรรมด้าน
คุณธรรม
จริยธรรมอย่าง
ต่อเนื่อง

อ.พนมพร
นักศึกษา
สามารถนํา
แนวคิด
หลักการในการ
บริหารการ

97

98

รหัส
โครงการ

แผนงาน/
โครงการ
ในวิชาการ
บริหารการ
พยาบาล

วัตถุประสงค์

ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ

วิธีการดําเนินงาน

แนวคิด
หลักการ และ
ทฤษฎีการ
บริหารต่างๆจาก
ผู้บริหารการ
พยาบาลใน
สถานบริการ
สุขภาพทุกระดับ
อย่างชัดเจน
2.เพื่อให้
นักศึกษา
สามารถ
วิเคราะห์
กระบวนการ
บริหาร เทคนิค
การบริหารการ
พยาบาล ใน
สถานบริการ
สุขภาพทุกระดับ
ได้
3.เพื่อให้
นักศึกษาเรียนรู้
บทบาทและ
ภาวะผู้นาํ
ทางการ
พยาบาลในการ
ผลักดัน ให้เกิด
การ

ต่างๆได้
2.นักศึกษาสามารถ
แสดงบทบาทภาวะ
ผู ้นํ า ในการศึก ษาดู
งานโรงพยาบาล
ระดับต่างๆได้
3.นักศึกษาสามารถ
ถอดบทเรีย นการ
เรีย นรู ้ก ารบริห าร
การพยาบาลผ่า น
สถานการณ์จริงจาก
การศึก ษาดูง าน มา
สรุป เป็น ร า ย ง า น
แ ล ะ นํ า เ ส น อ ผ ล
การศึก ษาดูง านได้
อย่างเหมาะสม

ทุติยภูมิ ปฐมภูมิ โดยแบ่งพื้นที่ในการศึกษา
ดูงาน 2 จุด คือ
-การบริหารระบบบริการในหอผู้ป่วย
อายุรกรรม
-การบริหารระบบบริการในหอผู้ป่วย
ศัลยกรรม
กลุ่มที่ 2 ศึกษาดูงานโรงพยาบาลระดับ
ทุติยภูมิ ปฐมภูมิ
กลุ่มที่ 3 ศึกษาดูงานโรงพยาบาลระดับปฐม
ภูมิ

ระยะเวลา

งบประมาณ
(ไป-กลับ) (1,000บาทx
2 คัน) 2,000 บาท
รวมทั้งหมด 5,600
บาท
(งบประมาณในภาค
วิชาการบริหารฯ)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
พยาบาลที่
ได้รับจาก
ผู้บริหาร
ทางการ
พยาบาลใน
โรงพยาบาลทุก
ระดับไป
ประยุกต์ใช้เป็น
พื้นฐานความรู้
ในการ
ปฏิบัติงานใน
บทบาทการ
เป็นพยาบาล
วิชาชีพในวิชา
ปฏิบัติการ
บริหารการ
พยาบาลและ
ปฏิบัติงานเมื่อ
สําเร็จ
การศึกษา ซึ่ง
ประสบการณ์
ในการศึกษาดู
งานจะช่วยทํา
ให้นักศึกษามี
ความเข้าใจใน
ขอบเขตหน้าที่
ความ
รับผิดชอบ และ

ผู้รับผิดชอบ

รหัส
โครงการ

R-60-M1C4-0109.4

แผนงาน/
โครงการ

4) โครงการ
ศึกษาดูงาน
สถานบริการ
ผู้สูงอายุ ใน
วิชา
ปฏิบัติการ
สร้างเสริม
สุขภาพและ
ป้องกันการ
เจ็บป่วย

วัตถุประสงค์
เปลี่ยนแปลงที่ดี
ในองค์กร
ทางการ
พยาบาล ใน
สถานการณ์ที่
หลากหลาย
1.เพื่อให้
นักศึกษามี
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
ดําเนินงานและ
การจัดบริการ
ผู้สูงอายุ
2.เพื่อให้
นักศึกษา
สามารถประเมิน
ภาวะสุขภาพ
แบบแผนการ
ดําเนินชีวิต และ
แนะนําการดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุ
ได้
3.เพื่อให้
นักศึกษา
สามารถจัด
กิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพแก่
ผู้สูงอายุสถาน

ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ

วิธีการดําเนินงาน

1. นักศึกษามีความรู้
ในการดําเนินงาน
และการจัดบริการ
ผู้สูงอายุ
2.นักศึกษาประเมิน
ภาวะสุขภาพ แบบ
แผนการดําเนินชีวิต
และแนะนําการดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุได้
3. นักศึกษาจัด
กิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพแก่ผู้สูงอายุ
ในสถานบริการได้

1.นักศึกษารับฟังการบรรยายเรื่องการ
ดําเนินงานและการจัดบริการของสถาน
บริการผู้สูงอายุ และฟังการบรรยายแนะนํา
สถานที่
2.นักศึกษาประเมินภาวะสุขภาพและให้
คําแนะนําในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
3.นักศึกษาจัดกิจกรรมนันทนาการให้กับ
ผู้สูงอายุ

ระยะเวลา

งบประมาณ

มิ.ย.-ก.ค.60 1.ค่าจ้างเหมาเช่ารถยนต์
เที่ยวไป-กลับ(1 คัน x 2
เที่ยว x 6,000 บาท)
12,000 บาท
2.ค่าสมนาคุณวิทยากร
(1 คน x 400 บาท/
ชั่วโมง x 2 ชั่วโมง x 2
ครั้ง) 1,600 บาท
รวมทั้งหมด 13,600
บาท
(งบประมาณในภาค
วิชาการพยาบาลเด็ก)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
การบริหารของ
โรงพยาบาล
ระดับต่างๆใน
ระบบสุขภาพ
มากขึ้น

ผู้รับผิดชอบ

นักศึกษาได้รับ อ.กิ่งทิพย์
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
ดําเนินงานและ
การจัดบริการ
ผู้สูงอายุ
และได้ฝึก
ประสบการณ์
ประเมินภาวะ
สุขภาพ แบบ
แผนการดําเนิน
ชีวิต และ
แนะนําการ
ดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุใน
สถานบริการ

99

100

รหัส
โครงการ
R-60-M1C4-0109.5

แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์

บริการผู้สูงอายุ
ได้
5) โครงการ 1.เพื่อให้
ศึกษาดูงาน
นักศึกษามี
ด้าน
ความรู้ความ
สิ่งแวดล้อม
เข้าใจในการ
และพลังงาน อนุรักษ์พลังงาน
ทดแทน ศูนย์ และการบริหาร
การเรียนรู้
จัดการ
พลังงาน
สิ่งแวดล้อม
ทดแทนบาง 2.เพื่อให้
จาก ในวิชา นักศึกษา รู้จัก
ศิลปวิทยาเพื่อ ดูแล ใส่ใจ
การพัฒนา
สิ่งแวดล้อมและ
มนุษย์
พลังงาน เกิด
ความตระหนักรู้
ถึงผลจากปัญหา
ด้านสิ่งแวดล้อม
และพลังงาน
3.เพื่อให้
นักศึกษา
สามารถนํา
ความรู้ที่ได้รับ
ไปประยุกต์ใช้
ในการดําเนิน
ชีวิตได้

ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ

วิธีการดําเนินงาน

ระยะเวลา

งบประมาณ

1.นักศึกษามีความรู้
ในการดําเนินงาน
และการจัดบริการ
ของศูนย์การเรียนรู้
พลังงานทดแทน บาง
จาก
2.ร้อยละ 80 ของ
นักศึกษามีความพึง
พอใจในการศึกษาดู
งานของศูนย์ศูนย์
การเรียนรู้พลังงาน
ทดแทน บางจาก
3.นักศึกษาจัด
รายงานการศึกษาดู
งานตามที่ได้รับ
มอบหมายได้

1.นักศึกษารับฟังการบรรยายเรื่องการ
ดําเนินงานและการจัดบริหารงานของศูนย์
2.นักศึกษาแยกการศึกษาดูงานตามฐานการ
เรียนรู้ต่าง ๆ
3.นักศึกษาจัดทํารายงานการศึกษาดูงานส่ง
ตามหัวข้อ

ก.ค.60

1.ค่าจ้างเหมาเช่ารถยนต์
เที่ยวไป-กลับ (2 คัน x
8,000 บาท) 16,000
บาท
2.ค่าสมนาคุณวิทยากร
(2 คน x 600 บาท/
ชั่วโมง x 4 ชั่วโมง)
4,800 บาท
รวมทั้งหมด 20,800
บาท
(งบประมาณในภาค
วิชาการพยาบาล
สุขภาพจิตฯ)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

อ.ประภาส
นักศึกษา
สามารถนํา
ความรู้ที่ได้จาก
การศึกษาดูงาน
และ
ประสบการณ์
ในการจัด
กิจกรรมให้
ผู้สูงอายุ
ไปใช้ในการให้
การดูแล
ผู้สูงอายุที่
ประสบปัญหา
ขาดผู้ดูแล หรือ
ผู้ที่มีปัญหาไม่
สามารถอาศัย
อยู่กับ
ครอบครัวได้
นอกจากนี้
ประสบการณ์ที่
นักศึกษาได้รับ
ในการทํา
กิจกรรม
นันทนาการ
ส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ

รหัส
โครงการ

แผนงาน/
โครงการ

R-60-M1C4-0109.6

R-60-M1C4-0109.7

วัตถุประสงค์

ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ

วิธีการดําเนินงาน

ระยะเวลา

6) โครงการ
ศึกษาดูงานอา
ชีวอนามัย ใน
สถาน
ประกอบการ
ในวิชา
ปฏิบัติการ
อนามัย
ครอบครัวและ
ชุมชน 1

เพื่อให้นักศึกษา
ได้เรียนรู้การ
ดูแลสุขภาพ ใน
สถาน
ประกอบการใน
สภาพจริง

นักศึกษามีความรู้ที่
เป็นประโยชน์ต่อ
การปฏิบัติการ
พยาบาลอาชีวอนา
มัยอยู่ในระดับดี
ค่าเฉลี่ย ≥ 3.51

1.ประชุมผู้รับผิดชอบวิชาและผู้สอนเพื่อ
พิจารณาแหล่งศึกษาดูงาน
2.ผู้รับผิดชอบวิชา ติดต่อประสานงานสถาน
ประกอบการ
3.ผู้รับผิดชอบวิชานํานักศึกษา ศึกษาดูงาน
สถานประกอบการ
4.ประเมินผลการเรียนรู้

มี.ค. –ก.ค.
60

7) โครงการ
อบรมการ
เรียนรู้การ
เปลี่ยนแปลง
ด้วยใจอย่าง
ใคร่ครวญ ใน
วิชากระบวน
ทัศน์ในการ
ดูแลด้วยหัว
ใจความเป็น
มนุษย์ บูรณา

1. เพื่อให้
นักศึกษามีทักษะ
ปฏิบัติในการ
แก้ปัญหาและ
การเรียนรู้เพื่อ
การเปลี่ยนแปลง
2.เพื่อให้
นักศึกษามีอัต
ลักษณ์บัณฑิต
การบริการ
สุขภาพด้วยหัว

1. ร้อยละ 80 ของ
นักศึกษาแต่ละชั้นปี
มีผลการประเมิน
คุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค์ตาม
กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขา
พยาบาลศาสตร์ใน
แต่ละด้าน อยู่ใน
ระดับดี (ค่าเฉลี่ย

1. ประชุมคณะทํางานพิจารณานําผลของ
การดําเนินงานปีที่ผ่านมาปรับแก้ในการ
ดําเนินงานโครงการในปีนี้
2. วิเคราะห์ประเด็นในการจัดการเรียนการ
สอนและการพัฒนาบัณฑิต
3. ประชุมวางแผนงานร่วมกับนักศึกษาเพื่อ
ออกแบบการจัดกิจกรรมและจัดทําโครงการ
เพื่อขออนุมัติ
4. ติดต่อประสานงานวิทยากรและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
5. เตรียมความพร้อมด้านเอกสาร สถานที่

กพ.-เม.ย.
60

ผลที่คาดว่า
ผู้รับผิดชอบ
จะได้รับ
สามารถใช้เป็น
แนวทางในการ
จัดกิจกรรมสิ่ง
เสริมสุขภาพ
ให้กับผู้สูงอายุ
ในอนาคตต่อไป
1.ค่าจ้างเหมาเช่ารถยนต์ 1.นักศึกษาได้ อ.ประไพ
เรียนรู้การดูแล อ.ภูวสิทธิ์
พร้อมน้ํามันเชื้อเพลิง
จํานวน(4 คันx2,000 ) สุขภาพวัย
ทํางานในสถาน
= 8,000 บาท
2.ค่าวิทยากร 4 ครั้ง x ประกอบการ
2.สามารถนํา
400) = 1,600 บาท
รวมทั้งหมด 9,600 ความรู้ไป
บริการสุขภาพ
บาท
(งบประมาณในภาค ประชาชนได้
วิชาการพยาบาลอนามัย อย่างมีคุณภาพ
ชุมชน)
กิจกรรมย่อยที่ 1
นักศึกษาได้รับ อ.สุดา
1) ค่าสมนาคุณวิทยากร การพัฒนาและ อ.ดวงดาว
จากหน่วยงานราชการ
เสริมสร้าง
จากกรุงเทพ ฯ
คุณลักษณะที่
(4 ชม. x ๔ คน x 400 ดํารงตนเป็นผู้ที่
บาท) ๖,๔00 บาท
มีหัวใจความ
2) ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงหรือ เป็นมนุษย์ มี
ค่าเดินทางวิทยากรโดย ความรักความ
รถยนต์ส่วนตัว
ปรารถนาดีต่อ
1,000 บาท
ผู้อื่น และมี
รวม 7,400 บาท
ความเมตตาต่อ
งบประมาณ

101

102

รหัส
โครงการ

แผนงาน/
โครงการ
การงาน
กิจการ
นักศึกษา

วัตถุประสงค์
ใจความเป็น
มนุษย์

ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ

วิธีการดําเนินงาน

มากกว่า 3.51)
2. ร้อยละ ๘๐
ของนัก ศึกษาแต่ล ะ
ชั้น ปีที่มีผลการ
ประเมิน สมรรถนะ
ทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ ๒๑
ในแต่ละด้าน อยู่ ใน
ระดับ ดี(ค่าเฉลี่ย
มากกว่า ๓.๕๑)
๓. ร้อยละ ๘๐ ของ
กลุ่มเป้าหมายได้รับ
การพัฒนาตาม
วัตถุประสงค์ของแต่
ละโครงการ/
กิจกรรมในระดับดี
ตั้งแต่ ๓.๕๑ ขึ้นไป
จากคะแนนเต็ม ๕

อุปกรณ์ และบุคคล
การดําเนินงานกิจกรรม มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
๑. กิจกรรมย่อยที่ 1 สุนทรีย์ทางอารมณ์ :
นักศึกษาเข้าร่วมฟังดนตรีที่วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี สระบุรี ระยะเวลา 4 ชั่วโมง
๒. กิจกรรมย่อยที่ 2 เข้าค่ายปฏิบัติธรรม :
วิเคราะห์ตนเอง นักศึกษาแบ่งกลุม่ ย่อย ๔
กลุ่ม และสลับกันกับกิจกรรมที่ ๔ โดยเข้าค่าย
เพื่อวิเคราะห์ตนเอง ณ สถานปฏิบัติธรรม
เรือนสุขิตา อ.เมือง จ.ลพบุรี ระยะเวลา ๑ วัน
ต่อกลุ่ม
๓. กิจกรรมย่อยที่ 3 สุนทรียภาพทางด้าน
ปฎิมากรรม ศิลปกรรม และพื้นที่ทาง
ประวัติศาสตร์ไทยคุณค่าการสืบสานโบราณ
ราชประเพณี : การเรียนรู้ในสถานการณ์จริง
ระยะเวลา 1 วัน
๔. กิจกรรมย่อย 4 ร้อยมาลัยและจัดดอกไม้
ชงชา : นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการร้อย
มาลัยและการจัดดอกไม้ ชงชา ที่วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี นักศึกษา
แบ่งกลุ่มย่อย ๔กลุ่ม และสลับกันกับกิจกรรม
ที่ ๒ จํานวน ๒ ครั้ง ๆ ละ ๔ ชั่วโมง

ระยะเวลา

งบประมาณ
กิจกรรมย่อยที่ 2
1) ค่าสมนาคุณวิทยากร
(10 ชม. x 4 ครั้ง ๆ ละ
400 บาท) 16,000
บาท
2) ค่าอาหารกลางวันของ
นักศึกษา (45 บาท x 1
มื้อ x 91 คน)
4,095 บาท
3) ค่าอาหารกลางวันของ
อาจารย์ (45 บาท x 2
คน x 4 ครั้ง) 360 บาท
4) ค่าจ้างเหมารถยนต์
สําหรับเดินทางไป-กลับ
(๓,๐00 บาท x 4 กลุ่ม)
๑๒,๐00 บาท
(จากวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี สระบุรี ถึง
สถานปฏิบัติธรรมเรือน
สุขิตา จ.ลพบุรี)
รวม 32,๔55 บาท
กิจกรรมย่อยที่ 3
1) มอบหมายให้นักศึกษา
ศึกษาสุนทรียภาพ
ทางด้านประติมากรรม
ศิลปกรรม และพื้นที่ทาง
ประวัติศาสตร์ไทยคุณค่า
การสืบสานโบราณราช

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
เพื่อนมนุษย์
ยอมรับ ให้
เกียรติเคารพ
ศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์
อย่าง
เท่าเทียมกัน มี
ทักษะปฏิบัติใน
การแก้ปัญหา
และการเรียนรู้
เพื่อการ
เปลี่ยนแปลง
ตนเอง รวมถึง
มีอัตลักษณ์
บัณฑิต
ตามกรอบ
แนวคิดของ
วิทยาลัย
พยาบาลบรม
ราชชนนี
สระบุรี เพื่อ
นําไปใช้ในการ
เรียน การฝึก
ภาคปฏิบัติ
และการดําเนิน
ชีวิต รวมทั้งให้
การดูแล
ผู้รับบริการ

ผู้รับผิดชอบ

รหัส
โครงการ

R-60-M1C4-02

แผนงาน/
โครงการ

2. แผนงาน
การรับสมัคร
และคัดเลือก
นักศึกษาใหม่
(ตัวบ่งชี้ 3.1,
3.3)

วัตถุประสงค์

เพื่อให้การรับ
นักศึกษาใหม่
ได้รับนักศึกษา
ครบตามจํานวน
โควตาที่ได้รับ
การจัดสรร และ
เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่กําหนด
ในหลักสูตร และ
มาตรฐาน
เดียวกับ สบช.

ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ

1.รับนักศึกษาใหม่
ครบร้อยละ 100
ตามแผนและโควตา
ที่กําหนดในแต่ละปี
การศึกษา
2. ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมายมี
ความพึงพอใจในการ
รับนักศึกษาของ
วิทยาลัยในระดับดี
ขึ้นไป (ค่าเฉลี่ย ≥
3.51)
3 . เ พื่ อ ใ ห้ ก า ร
ดํ าเนิ นการรั บสมั คร

วิธีการดําเนินงาน

ดําเนินการรับนักศึกษาใหม่ตามระบบและ
กลไก ดังนี้
1. รับทราบแผนการผลิต ระบบการรับสมัคร
ในปีการศึกษานั้นๆ รับมอบหมายหน้าที่
ตามที่สถาบันพระบรมราชชนกกําหนด และ
รับทราบปฏิทินการรับสมัครในแต่ละปี
2. วางแผนการเตรียมการรับสมัครประจําปี
การศึกษา ดังนี้
1) ร่วมประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจง
รายละเอียดการดําเนินการรับสมัครประจําปี
2) จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ และ
คณะทํางานตามความเหมาะสมเพื่อ
ดําเนินการรับสมัครฯ ตามแนวทาง/ประกาศ
ของ สบช. 2.4 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ปฏิทินการรับสมัครในช่องทางต่างๆ เช่นป้าย

ระยะเวลา

งบประมาณ

ประเพณี ไม่เบิก
ค่าใช้จ่าย
กิจกรรมย่อยที่ 4 การ
ร้อยมาลัย การจัดดอกไม้
และชงชาภาวนา
ค่าใช้จ่ายมีดังนี้
ค่าวัสดุอุปกรณ์10,000
บาท
รวมทั้งสิ้น ๔9,855
บาท
(งบประมาณในภาค
วิชาการพยาบาล
สุขภาพจิตฯ)
ม.ค. - ส.ค.
30,000 บาท
60
(เงินสนับสนุน)
ค่าใช้จ่ายในการประชุม
คณะกรรมการดําเนินการ
รับสมัคร
1. ค่าตอบแทน
คณะกรรมการที่เป็น
บุคคลภายนอก 13,000
บาท
2. ค่าเดินทาง
คณะกรรมการที่เป็น
บุคคลภายนอก 3,000
บาท
3. ค่าอาหารวางและ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

อ. ปิยะรัตน์
วิทยาลัย
พยาบาลบรม คุณศศิวิมล
ราชชนนี
สระบุรี รับ
นักศึกษาตาม
แผนปี
การศึกษา
2560 เป็นไป
ตามแผนการ
รับสมัครและ
คัดเลือกบุคคล
เข้าศึกษา
หลักสูตรต่าง ๆ
เป็นไปอย่างมี
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รหัส
โครงการ

แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ

วิธีการดําเนินงาน

และเลื อกบุ คคลเข้ า
ศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ
ของสถาบันพระบรม
ราชชนก ประจํ า ปี
การศึ ก ษา 2560
มี ป ร ะ สิ ท ธิ์ ภ า พ
โ ป ร่ ง ใ ส แ ล ะ
ตรวจสอบได้และได้
นักศึกษาตามจํานวน
โควตา

ไวนิล เว็บไซด์วิทยาลัย Facebook หนังสือ
ราชการ เป็นต้น
3) ดําเนินการรับสมัคร ในแต่ละระบบ (คัด
ตรงจากพื้นที่ สอบตรง และสอบกลาง) ตาม
ปฏิทินที่กําหนด ดังนี้
- ประกาศรับสมัคร ผ่านเว็บไซต์ โดยให้
ผู้สมัครสมัครกรอกใบสมัคร ผ่านระบบการ
รับสมัคร http://.admission.pi.in.th และ
พิมพ์ใบสมัครจากระบบ ( ผู้สมัครสามารถ
สมัครได้ ๑ หลักสูตร)
- วิทยาลัยทําการรับสมัคร โดยให้ผู้สมัคร
ยื่นเอกสาร/ผลการตรวจ ร่างกาย/หลักฐาน
ประกอบการสมัครอื่นๆ
- ผู้สมัครชําระค่าสมัครกับวิทยาลัยที่
ดําเนินการรับสมัคร แล้ววิทยาลัยบันทึก
ข้อมูลการชําระ เงินค่าสมัครในระบบรับ
สมัครของ สบช.
- วิทยาลัยตรวจใบสมัคร (พิมพ์ จาก
ระบบ) เอกสาร/หลักฐาน ประกอบการสมัคร
ของผู้สมัคร
- วิทยาลัยดําเนินการประกาศ รายชื่อผู้มี
สิทธิ์สัมภาษณ์
- ผู้สมัครยื่นผลการตรวจ ร่างกาย/
วิทยาลัยทําการสัมภาษณ์
- วิทยาลัยจัดทําประกาศรายชื่อ ผู้ผ่าน
การสัมภาษณ์
- วิทยาลัยจัดทําประกาศรายชื่อผู้สิทธิเข้า
ศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ

ระยะเวลา

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
ประสิทธิภาพ
เครื่องดื่มสําหรับคณะ
และ
กรรมกรรมและ
คณะทํางานฯ 25 บาท x ประสิทธิผล
25 คน x 8 ครั้ง =
5,000 บาท
4. ค่าอาหารกลางวัน
สําหรับคณะกรรมกรรม
และคณะทํางานฯ 100
บาท x 20 คน x 4 ครั้ง
= 8,000 บาท
5. ค่าถ่ายเอกสาร
1,000 บาท
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

รหัส
โครงการ

แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ

วิธีการดําเนินงาน

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

- ผู้สิทธิเข้าศึกษาชําระเงิน ค่าลงทะเบียน
เรียนตาม ประกาศของกระทรวงสาธารณสุข
เรื่องการเก็บเงิน บํารุงและค่าเล่าเรียน
หลักสูตร ต่างๆ ของ กสธ.
- วิทยาลัยจัดทําประกาศ รายชื่อนักศึกษา
ใหม่ (ในแต่ละระบบ คัดตรงจากพื้นที่ สอบ
ตรง และสอบกลาง) ในแต่ละปี การศึกษา
- วิทยาลัยรับรายงานตัวนักศึกษา ตาม
ขั้นตอนที่กําหนด
4) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกํากับ
ติดตามการดําเนินการรับสมัครนักศึกษาให้
เป็นไปตามแผน
5) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประเมิน
ผลลัพธ์และประเมินกระบวนการรับสมัคร
นักศึกษา
6) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนําผล
การประเมินมาพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการ
รับสมัครนักศึกษา จัดทํารายงานสรุปผลการ
พัฒนา/ปรับปรุง และรายงานแนวปฏิบัติที่ดี
(ถ้ามี)
7) จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน
ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข ตาม
ไตรมาส และเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ
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รหัส
โครงการ
R-60-M1C4-03

แผนงาน/
วัตถุประสงค์ ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ
โครงการ
3.แผนงานการบริหารจัดงานทะเบียนและฐานข้อมูลวิชาการ

R-60-M1- 3.1 การ
C4-03-01 ติดตาม/
ประเมิน
คุณภาพ
บัณฑิต

เพื่อให้ผู้สําเร็จ
การศึกษาหรือ
บัณฑิตใหม่ได้รับ
การประเมิน
คุณภาพตาม
ระยะเวลาที่
กําหนด

1. ร้อยละ 95 ของ
ผู้สําเร็จการศึกษา
สําเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาของ
หลักสูตร
2. ร้อยละ 95 ของ
ผู้สําเร็จการศึกษา
ประกอบอาชีพการ
พยาบาลและผดุง
ครรภ์
3. ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ที่มีต่อบัณฑิตใหม่
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า
๓.๕๑ จากคะแนน
เต็ม ๕.๐
4. ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ผู้ใช้บริการต่อ
พฤติกรรมการ
บริการสุขภาพด้วย
หัวใจความเป็น
มนุษย์ของบัณฑิตไม่
น้อยกว่า ๓.๕๑ จาก

วิธีการดําเนินงาน

1. ทบทวน/วางแผนการติดตามผู้สําเร็จ
การศึกษาบัณฑิตประจําปีการศึกษา โดย
1) กําหนดวันเวลาในการติดตามบัณฑิต
2) จัดทํา/ทบทวนแบบประเมินคุณภาพ
บัณฑิต แบบสํารวจการได้งานทํา แบบ
ประเมินพฤติกรรมการบริการสุขภาพด้วยหัว
ใจความเป็นมนุษย์ และแบบประเมินอื่นๆ ที่
จําเป็น
2. ดําเนินการติดตาม/ประเมินคุณภาพ
ผู้สําเร็จการศึกษา/บัณฑิต ดังนี้
1) ให้ผู้สําเร็จการศึกษาประเมินคุณภาพ
บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
ระดับอุดมศึกษา และพฤติกรรมการบริการ
สุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ตามการ
รับรู้ของผู้สําเร็จการศึกษา ภายหลังอนุมัติ
สําเร็จการศึกษา
2) สํารวจการได้งานทําของบัณฑิต ณ วันที่
บัณฑิตกลับมาฝึกซ้อมการเข้ารับประทาน
ปริญญาบัตร ณ วิทยาลัย (ประมาณเดือน
ต.ค)
3) ส่งหนังสือราชการขอความร่วมมือผู้ใช้
บัณฑิตประเมินคุณภาพบัณฑิต พร้อมแบบ
ประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา และ

ระยะเวลา

งบประมาณ

ต.ค. 59 –
ก.ย. 60

รวมงบประมาณทังสิ้น
21,000 บาท
(เงินอุดหนุน)
ค่าถ่ายเอกสาร
300 บาท

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้สําเร็จ
การศึกษาหรือ
บัณฑิตใหม่
ได้รับการ
ประเมิน
คุณภาพตาม
ระยะเวลาที่
กําหนด

ผู้รับผิดชอบ

อ.ปิยะรัตน์

รหัส
โครงการ

แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ
คะแนนเต็ม ๕

R-60-M1- 3.2 แผนงาน
C4-03-02 การบริหาร
จัดการงาน
ทะเบียน

1. เพื่อให้มีการ
ได้ขึ้นทะเบียน
นักศึกษาใหม่
ตามระบบที่
กําหนด
2. เพื่อให้การ

1. นักศึกษาใหม่ได้
ขึ้นทะเบียน
นักศึกษาครบถ้วน
ภายในสัปดาห์ที่ 2
ของการเปิดภาค
การศึกษา

วิธีการดําเนินงาน
พฤติกรรมการบริการสุขภาพด้วยหัวใจความ
เป็นมนุษย์ ให้ผู้ใช้บัณฑิตประเมิน เมื่อบัณฑิต
สําเร็จการศึกษาครบ 1 ปี
4) หัวหน้างานทะเบียนฯ กํากับติดตามการ
ขอรับแบบประเมินกลับคืนเพื่อดําเนินการ
ต่อไป
5) เจ้าพนักงานธุรการประมวลผลการ
ประเมินต่าง ๆ และจัดทํารายงานสรุป
3. หัวหน้างานทะเบียนกํากับติดตามให้มีการ
ติดตาม/ประเมินบัณฑิตตามแผน
4. หัวหน้างานทะเบียนฯและผู้เกี่ยวข้องร่วม
ประเมินผลลัพธ์และประเมินกระบวนการ
ติดตามบัณฑิต และจัดทํารายงานสรุปเสนอ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อพิจารณา
ให้ข้อเสนอแนะ
5. หัวหน้างานทะเบียน ฯ นําผลการประเมิน
ไปพัฒนา/ปรับปรุง จัดทํารายงานสรุปการ
พัฒนา/ ปรับปรุง และจัดทํารายงานแนว
ปฏิบัติที่ดี (ถ้ามี)
6. จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน
ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข ตาม
ไตรมาส และเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ
1. รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ดังนี้
1) วางแผนการรับนักศึกษาใหม่
-จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/
คณะทํางานรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่
-จัดเตรียมเอกสารชี้แจงรายละเอียดการ
เข้ารายงานตัว ทางเว็บไซต์ของวิทยาลัย เพื่อ

ระยะเวลา

งบประมาณ

ต.ค. 59 –
ก.ย. 60

1. ค่าถ่ายเอกสาร 700
บาท
2. ค่าวัสดุอุปกรณ์
20,000 บาท
เป็นเงิน 20,700 บาท

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

การบริหาร
จัดการงาน
ทะเบียนมี
ประสิทธิภาพ
ทันเวลา

ผู้รับผิดชอบ

อ.ศิริวรรณ
อ.ปิยะรัตน์
คุณศศิวิมล
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รหัส
โครงการ

แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ

วิธีการดําเนินงาน

ลงทะเบียนเรียน
ของนักศึกษา
เป็นไปตาม
ระเบียบที่
กําหนด
3. เพื่อให้การ
บริการงาน
ทะเบียนมี
คุณภาพ

2. ร้อยละ 90 ของ
นักศึกษาลงทะเบียน
เรียนตามระยะเวลา
ที่กําหนด
3. ร้อยละ 80 ของ
ผู้รับบริการงาน
ทะเบียนพึงพอใจต่อ
งานบริการ
การศึกษาในระดับดี
(ค่าเฉลี่ย > 3.51
จากคะแนนเต็ม 5)

แจ้งให้ผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการศึกษาได้
เตรียมพร้อมสําหรับการรายงานตัวเข้าศึกษา
-กําหนดแผนผังและหน้าที่ของคณะผู้
ทํางานแต่ละจุด
2) คณะกรรมการดําเนินการรับรายงานตัว
นักศึกษาใหม่ตามขั้นตอนและกําหนดการ
3) สรุปรายงานดําเนินการรับรายงานตัว
นักศึกษาใหม่ ปัญหาอุปสรรคเสนอ
ผู้อํานวยการผ่านรองฯ วิชาการ
2. ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ดังนี้
1) จัดเรียงรายชื่อนักศึกษาใหม่ ตามสระ
และพยัญชนะไทย และกําหนดรหัสนักศึกษา
ใหม่ ตามรูปแบบที่กําหนด
2) ให้นักศึกษาใหม่กรอกรายละเอียดใน
ทะเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ (F05-Ed002) และตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน
3) ลงบันทึกทะเบียนประวัตินักศึกษาใหม่
ในฐานข้อมูลทะเบียนและประเมินผล
3. ดําเนินการให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียน
ตามกําหนดการในปฏิทินประจําปีการศึกษา
ดังนี้
1) วางแผนการลงทะเบียนเรียน โดย
- จัดทําบัตรลงทะเบียนตามรูปแบบที่
กําหนด
-จัดทํารายละเอียดค่าใช้จ่ายในการศึกษา
และระยะเวลาในการลงทะเบียนเรียนให้
ผู้ปกครองและนักศึกษารับทราบก่อนปิดภาค
การศึกษา ทุกภาคการศึกษา

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

รหัส
โครงการ

แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ

วิธีการดําเนินงาน

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

2) ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและกําหนดการ
ลงทะเบียนเรียนประจําภาคการศึกษา
3) ดําเนินการให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียน
ประจําภาคการศึกษา โดย
- นักศึกษานําบัตรลงทะเบียนเรียนเสนอ
ให้อาจารย์ที่ปรึกษา ครูประจําชั้น และ
หัวหน้างานทะเบียนลงนาม
- นักศึกษาไปดําเนินการชําระเงิน
ค่าลงทะเบียนผ่านระบบ Teller payment
หรือระบบที่วิทยาลัยกําหนด และส่งหลักฐาน
การชําระเงินที่เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
4) เจ้าหน้าที่งานทะเบียนและเจ้าหน้าที่
การเงินร่วมตรวจสอบการชําระเงิน โดย
ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินและบัตรลงทะเบียน
เรียนของนักศึกษา ภายในสัปดาห์แรกเมื่อ
เปิดภาคการศึกษา
5) เจ้าหน้าที่งานทะเบียนบันทึกการ
ลงทะเบียนในฐานข้อมูลทะเบียนและ
ประเมินผลในส่วน “การลงทะเบียน” ให้
แล้วเสร็จในเดือนแรกของการเปิดภาค
การศึกษาใหม่
6) หัวหน้างานทะเบียนฯ จัดทํารายงาน
สรุปการลงทะเบียนแต่ละภาคการศึกษา
เสนอผู้อํานวยการ ผ่านรองฯกลุ่มภารกิจด้าน
วิชาการ ภายในเดือนแรกของการเปิดภาค
การศึกษาใหม่
4. ให้บริการด้านเอกสารวิชาการแก่นกั ศึกษา
บัณฑิต ศิษย์เก่า บุคคลทั่วไปและหน่วยงาน
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รหัส
โครงการ

แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ

วิธีการดําเนินงาน
ต่าง ๆ ที่ยื่นคําร้องขอรับบริการ ดังนี้
1) ดําเนินการเกี่ยวกับการโอนย้ายเข้าออกของนักศึกษาใหม่และผู้สําเร็จการศึกษา
ประจําปี โดย
- ตรวจสอบ/แจ้งให้นักศึกษาใหม่ย้ายเข้า
ทะเบียนบ้านของวิทยาลัยภายใน 15 วันเมื่อ
เปิดภาคการศึกษาที่ 1
- ตรวจสอบ/แจ้งให้ผู้สําเร็จการศึกษาย้าย
ออกจากทะเบียนของวิทยาลัยภายใน 15
วันหลังสําเร็จการศึกษา
2) ดําเนินการเกี่ยวกับการทําสัญญารับทุน
ของนักศึกษาใหม่และเงินทุนการศึกษาของ
นักศึกษาทุกคนประจําปีการศึกษา โดย
- กรณีนักศึกษาใหม่ ดําเนินการ
ประสานงานแจ้งแหล่งทุนเพื่อกําหนดวันทํา
สัญญารับทุนของนักศึกษาก่อนเปิดภาค
การศึกษา และติดตามให้นักศึกษาไปทํา
สัญญารับทุนตามกําหนดเวลา รวมทั้งติดตาม
เอกสารสัญญารับทุนของนักศึกษาใหม่ทุกคน
จากหน่วยงานเจ้าของทุน
- การติดตามเงินทุนสนับสนุนการศึกษา
30,000 บาท/คน/ปี เจ้าหน้าที่ทะเบียน
จัดทําหนังสือเวียนแจ้งหน่วยงานเจ้าของทุน
ให้ส่งเงินเงินทุนสนับสนุนการศึกษา
30,000 บาท/คน/ปีให้กับนักศึกษา ให้แล้ว
เสร็จภายในเดือนแรกของการเปิดภาค
การศึกษาที่ 1 ทุกปีการศึกษา และติดตาม
เป็นระยะ ๆ จนนักศึกษาได้เงินทุนครบทุก

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

รหัส
โครงการ

แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ

วิธีการดําเนินงาน

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

คน
3) บริการออกหนังสือรับรองต่าง ๆ เช่น
ใบรับรองความประพฤติ รับรองการเป็น
นักศึกษา รายงานผลการเรียน เป็นต้น โดย
ดําเนินการแล้วเสร็จภายใน 1 สัปดาห์หลัง
รับคําร้องขอบริการ
4) ตรวจสอบวุฒิการศึกษาของศิษย์เก่า
ตามหนังสือแจ้งจากหน่วยงานภายนอก
ภายหลังได้รับหนังสือราชการให้แล้วเสร็จ
ภายใน 1 สัปดาห์
5) จัดทําเอกสารการขออนุมัติสําเร็จ
การศึกษาของผู้สาํ เร็จการศึกษาประจําปี
การศึกษา ใบรายงานผลการศึกษา
(transcript) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30
เมษายนของปีนั้น ๆ
6) ตรวจสอบหนังสือรับรองวุฒิ และใบ
ปริญญาบัตร ของผู้สําเร็จการศึกษาตาม
กําหนดเวลาที่มหาวิทยาลัยสมทบกําหนด
และร่วมตรวจสอบเอกสารในพิธีประทาน
ปริญญาบัตรประจําปีการศึกษา
7) บริการอํานวยความสะดวกในการจัดทํา
เอกสารการสมัครสมาชิกองค์กรวิชาชีพ การ
สมัครสอบต่าง ๆ และการเข้ารับคัดเลือก
รางวัลต่าง ๆ ของผู้สําเร็จการศึกษา เช่น การ
สมัครสมาชิกสภาการพยาบาล สมาคม
พยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สมาคมศิษย์เก่า
พยาบาลกระทรวงสาธารณสุข สมาคมศิษย์
เก่า วพบ. สระบุรี สมัครสอบรวบยอด
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รหัส
โครงการ

แผนงาน/
โครงการ

R-60-M1- 3.3 แผนงาน
C4-03-03 การบริหาร
จัดการ
ฐานข้อมูล
ระบบ
ทะเบียน และ
ประมวล
ผลการศึกษา

วัตถุประสงค์

เพื่อให้การ
จัดการ
ฐานข้อมูลระบบ
ทะเบียน และ
ประมวลผล
การศึกษามี
ประสิทธิภาพ

ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ

ฐานข้อมูลระบบ
ทะเบียน และ
ประมวลผล
การศึกษามีข้อมูลที่
เป็นปัจจุบัน

วิธีการดําเนินงาน
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี สมัครสอบสภา
การพยาบาล เป็นต้น โดย
- จัดทํารายการเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่
ผู้สําเร็จการศึกษาต้องใช้
- ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สําเร็จการศึกษา
ทราบและส่งเอกสารต่าง ๆ ตามเวลาที่
กําหนด
- รวบรวมเอกสารและค่าใช้จา่ ยส่งให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกําหนดเวลา
- ติดตามเอกสารต่าง ๆ เช่น บัตรสมาชิก
ต่าง ๆ บัตรเข้าสอบ เข็มรางวัล ส่งมอบให้
ผู้สําเร็จการศึกษา
- ประชาสัมพันธ์เกณฑ์การรับการ
คัดเลือกรางวัลสําหรับนักศึกษา และผู้สําเร็จ
การศึกษา ประจําปี และดําเนินการเสนอ
รายชื่อนักศึกษาเข้ารับรางวัลต่อผู้มีอํานาจ
พิจารณาตามลําดับ
5. จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน
ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข ตาม
ไตรมาส และเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ
1. การบริหารจัดการฐานข้อมูลระบบ
ทะเบียนและประมวลผลการศึกษามี
รายละเอียด ดังนี้
1) ผู้รับผิดชอบดําเนินการลงบันทึกข้อมูล
ในฐานข้อมูลระบบทะเบียน และประมวลผล
การศึกษาซึ่งมีรายละเอียดที่ต้องดําเนินการ
บันทึกในฐานข้อมูลของนักศึกษาในแต่ละชั้น
ปีดังนี้

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ต.ค. 59 –
ก.ย. 60

1. วัสดุอุปกรณ์สําหรับ
ฐานข้อมูลระบบทะเบียน
และประมวลผล
การศึกษา
(รวมอยู่ในแผนงานการ
บริหารจัดการงาน
ทะเบียนและฐานข้อมูล
กลุ่มภารกิจด้านวิชาการ)

การบริหาร
จัดการ
ฐานข้อมูล
ระบบทะเบียน
และ
ประมวลผล
การศึกษามี
ประสิทธิภาพ

ผู้รับผิดชอบ

อ.ปิยะรัตน์
คุณศศิวิมล
คุณวิลาวัลย์

รหัส
โครงการ

แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ

วิธีการดําเนินงาน
นศ.ชั้นปีที่ 1
- ลงบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล ภูมิลําเนา
ชื่อ-ชื่อสกุล บิดา มารดา
- ลงบันทึกเลขรหัสประจําตัว อาจารย์ที่
ปรึกษา และสถานภาพของนักศึกษาในแต่ละ
ปีการศึกษา
- ลงบันทึกข้อมูลรายวิชาที่เปิดเรียนตาม
แผนแม่บท (Master plan) ในแต่ละภาค
การศึกษา ตลอดปีการศึกษาของนักศึกษา
เป็นรายบุคคล
- ลงบันทึกผลการประเมินประสิทธิภาพ
การเรียนการสอนของอาจารย์ ในแต่ละ
รายวิชาที่ประเมินตามการรับรู้ของนักศึกษา
ทุกคน เป็นรายบุคคล
- ลงบันทึกเกรดและแจ้งผลการเรียนใน
แต่ละรายวิชา ในแต่ละภาคการศึกษา ตลอด
ปีการศึกษา
- เปลี่ยนสถานภาพของนักศึกษา (ถ้ามี
เช่น ลาออก รักษาสภาพ)
นศ.ชั้นปีที่ 2
- เลื่อนลําดับชั้นปีจากชั้นปีที่ 1 เป็นชั้นปี
ที่ 2
- ลงบันทึกสถานภาพของนักศึกษาในแต่
ละปีการศึกษา
- ลงบันทึกข้อมูลรายวิชาที่เปิดเรียนตาม
แผนแม่บท (Master plan) ในแต่ละภาค
การศึกษา ตลอดปีการศึกษาของนักศึกษา
เป็นรายบุคคล

ระยะเวลา

งบประมาณ
2. ค่าครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ เครื่อง
สแกน 20,000 บาท
(งบวิจัย)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
ผู้รับบริการพึง
พอใจในระดับดี

ผู้รับผิดชอบ
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รหัส
โครงการ

แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ

วิธีการดําเนินงาน
- ลงบันทึกผลการประเมินประสิทธิภาพ
การเรียนการสอนของอาจารย์ ในแต่ละ
รายวิชาที่ประเมินตามการรับรู้ของนักศึกษา
ทุกคน เป็นรายบุคคล
- ลงบันทึกเกรดและแจ้งผลการเรียนใน
แต่ละรายวิชา ในแต่ละภาคการศึกษา ตลอด
ปีการศึกษา
- เปลี่ยนสถานภาพของนักศึกษา (ถ้ามี
เช่น ลาออก รักษาสภาพ)
นศ.ชั้นปีที่ 3
- เลื่อนลําดับชั้นปีจากชั้นปีที่ 2 เป็นชั้นปี
ที่ 3
- ลงบันทึกสถานภาพของนักศึกษาในแต่
ละปีการศึกษา
- ลงบันทึกข้อมูลรายวิชาที่เปิดเรียนตาม
แผนแม่บท (Master plan) ในแต่ละภาค
การศึกษา ตลอดปีการศึกษาของนักศึกษา
เป็นรายบุคคล
- ลงบันทึกผลการประเมินประสิทธิภาพ
การเรียนการสอนของอาจารย์ ใน แต่ละ
รายวิชาที่ประเมินตามการรับรู้ของนักศึกษา
ทุกคน เป็นรายบุคคล
- ลงบันทึกเกรดและแจ้งผลการเรียนใน
แต่ละรายวิชา ในแต่ละภาคการศึกษา ตลอด
ปีการศึกษา
- เปลี่ยนสถานภาพของนักศึกษา (ถ้ามี
เช่น ลาออก รักษาสภาพ)
นศ.ชั้นปีที่ 4

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

รหัส
โครงการ

แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ

วิธีการดําเนินงาน

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

- เลื่อนลําดับชั้นปีจากชั้นปีที่ 3 เป็นชั้นปี
ที่ 4
- ลงบันทึกสถานภาพของนักศึกษาในแต่
ละปีการศึกษา
- ลงบันทึกข้อมูลรายวิชาที่เปิดเรียนตาม
แผนแม่บท (Master plan) ในแต่ละภาค
การศึกษา ตลอดปีการศึกษาของนักศึกษา
เป็นรายบุคคล
- ลงบันทึกผลการประเมินประสิทธิภาพ
การเรียนการสอนของอาจารย์ ในแต่ละ
รายวิชาที่ประเมินตามการรับรู้ของนักศึกษา
ทุกคน เป็นรายบุคคลในแต่ละภาคการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
- ลงบันทึกผลการเรียนในแต่ละรายวิชา
ในแต่ละภาคการศึกษา ตลอดปีการศึกษา
- ลงบันทึกเกรดและแจ้งผลการเรียน
ตลอดหลักสูตร (transcript)
- ป้อนข้อมูลไปยังฐานข้อมูลศิษย์เก่าเมื่อ
สําเร็จการศึกษา
2) หัวหน้างานทะเบียนวัดและประเมินผล
กํากับติดตามให้มีการดําเนินการตามแผน
3) หัวหน้างานทะเบียนวัดและประเมินผล
และผู้เกี่ยวข้องร่วมประเมินผลลัพธ์และ
ประเมินกระบวนการติดตามบัณฑิต และ
จัดทํารายงานสรุปเสนอคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อพิจารณาให้
ข้อเสนอแนะ
4) หัวหน้างานทะเบียนวัดและประเมินผล

115

116

รหัส
โครงการ

R-60-M1C4-04

แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ

วิธีการดําเนินงาน

นําผลการประเมินไปพัฒนา/ปรับปรุง จัดทํา
รายงานสรุปการพัฒนา/ ปรับปรุง และจัดทํา
รายงานแนวปฏิบัติที่ดี (ถ้ามี)
5) จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน
ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข ตาม
ไตรมาส และเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ
2. พัฒนารูปแบบการประเมินผลที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอนในฐานข้อมูลทะเบียนและ
ประเมินผล
4. แผนงาน 1. เพื่อให้การ
1. ร้อยละ 100
1. จัดทําชุดแบบทดสอบทุกชนิดของการ
การบริหาร
ดําเนินการ
ของรายวิชามี
สอบให้เสร็จก่อนถึงกําหนดการสอบ ดังนี้
1) เจ้าหน้าที่รับต้นฉบับ/จัดพิมพ์ต้นฉบับ
จัดการงานวัด งานวัดและ
ข้อสอบที่ใช้ในการ
และ
ประเมินผล
ดําเนินการสอบก่อน แบบทดสอบที่ผ่านการวิพากษ์แล้ว โดย
ผู้รับผิดชอบวิชาลงนามตรวจสอบที่มุมขวา
ประเมินผล
การศึกษามี
สอบอย่างน้อย 1
ล่างทุกหน้าของแบบทดสอบ พร้อม
การศึกษา
ประสิทธิภาพ
วันทําการ
2. เพื่อให้การ
2. มีรายงานผลการ แบบฟอร์มนําส่ง และแบบบันทึกการวิพากษ์
แบบทดสอบ
รายงานผล
วิเคราะห์ข้อสอบ
2) เจ้าหน้าที่จัดทําสําเนาแบบทดสอบตาม
การศึกษาตรง
ประจําภาค
จํานวนที่กําหนด
ตามกําหนดเวลา การศึกษา
3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบงานวัดและ
3. มีรายงานผล
การศึกษาตรงตาม ประเมินผล ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
กําหนดเวลาทุกภาค ถูกต้องของสําเนาแต่ละชุด และออก
หมายเลขแบบทดสอบ
การศึกษา
4) เจ้าหน้าที่นําแบบทดสอบพร้อม
กระดาษคําตอบ ตามจํานวนนักศึกษาที่เข้า
สอบบรรจุใสซองข้อสอบ พร้อมปิดผนึกเก็บ
เข้าตู้ข้อสอบ

ระยะเวลา

งบประมาณ

ต.ค. 59 –
ก.ย. 60

46,000 บาท
(เงินอุดหนุน)
1. ค่าถ่ายเอกสาร
1,000บาท
2. ค่าวัสดุอุปกรณ์
45,000บาท (สําหรับทํา
ข้อสอบ ตรวจข้อสอบ ทํา
รายงานผลการเรียน)
1) กระดาษโรเนียว
แบบทดสอบ
2) กระดาษคําตอบ
3) หมึกโรเนียว
4) ซองน้ําตาลขยาย
ข้องสําหรับใส่
แบบทดสอบ
5) กระดาษ Legal
6) กระดาษ A4
7) หมึก print

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

การบริหาร
อ.ปิยะรัตน์
จัดการงานวัด คุณวิลาวัลย์
และประเมินผล คุณอมรศรี
การศึกษามี
ประสิทธิภาพ
ผู้รับบริการพึง
พอใจในระดับดี

รหัส
โครงการ

แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ

วิธีการดําเนินงาน
2. อํานวยความสะดวกในการดําเนินการ
สอบต่าง ๆ ทั้งการสอบย่อย สอบกลางภาค
สอบปลายภาค และสอบรวบยอด ดังนี้
1) ประชาสัมพันธ์/ทบทวนตารางสอบ/
รายชื่อคณะกรรมการดําเนินการสอบ
ล่วงหน้าก่อนสอบอย่างน้อย 1-3 วัน ใน
ช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เช่น ไลน์ อีเมล
Google calendar โทรศัพท์
2) จัดเตรียมความพร้อมของห้องสอบ และ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จําเป็นในการสอบ โดยแจ้ง
ขอใช้ห้องสอบแก่งานอาคารสถานที่ ล่วงหน้า
1-3 วันก่อนสอบ
3) ในวันที่สอบเจ้าหน้าที่หรืออาจารย์ที่
รับผิดชอบมอบชุดแบบทดสอบในรายวิชา
ตามกําหนดการสอบแก่คณะกรรมการ
ดําเนินการสอบก่อนถึงเวลาสอบอย่างน้อย
30 นาที พร้อมให้ลงนามรับและส่งข้อสอบ
4) เมื่อการสอบเสร็จสิ้นแต่ละรายวิชา
เจ้าหน้าที่หรืออาจารย์ที่รับผิดชอบรับมอบ
ชุดข้อสอบพร้อมกระดาษคําตอบกลับคืนจาก
คณะกรรมการดําเนินการสอบ
5) เจ้าหน้าที่หรืออาจารย์ที่รับผิดชอบ
ติดตามให้ผู้รับผิดชอบวิชาเฉลยคําตอบ เพื่อ
เตรียมการตรวจข้อสอบ
6) เจ้าหน้าที่หรืออาจารย์ที่รับผิดชอบตรวจ
กระดาษคําตอบ พร้อมวิเคราะห์แบบทดสอบ
ให้แล้วเสร็จภายใน 1-3 วันหลังสอบ และ
แจ้งให้ผู้รับผิดชอบวิชาดําเนินการแจ้งผลการ

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

8) กระดาษกาว
3. ค่าเครื่องตรวจข้อสอบ
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รหัส
โครงการ

แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ

วิธีการดําเนินงาน
สอบแก่นักศึกษา และดําเนินการสอนเสริม
และสอบแก้ตัวต่อไปตามระเบียบ
3. ดําเนินการประมวลคะแนนและรายงาน
ผลการเรียนรายวิชาและตลอดหลักสูตร ดังนี้
1) รับชุดของคะแนนทั้งรายวิชาที่ผ่าน
กระบวนการทวนสอบจากผู้รับผิดชอบวิชา
และคณะกรรมการทวนสอบระดับรายวิชา
แล้ว บันทึกลงในโปรแกรมการประมวลผล
คะแนนรายวิชา
2) เจ้าหน้าที่หรืออาจารย์ที่รับผิดชอบทวน
สอบคะแนนดิบ และสูตรการประมวลผล
คะแนนในโปรแกรมการประมวลผลคะแนน
รายวิชา
3) เจ้าหน้าที่หรืออาจารย์ที่รับผิดชอบ
ดําเนินการประมวลผลคะแนนมาตรฐาน
รวมทั้งรายวิชา และจัดทํากราฟการตัดสินผล
การเรียนตามเกณฑ์ที่กําหนด
4) คณะกรรมการวัดและประเมินผล
ประชุมพิจารณาตัดสินผลการเรียนในแต่ละ
รายวิชาตามเกณฑ์ที่กําหนด ภายใน 2
สัปดาห์เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
5) ภายหลังคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
อนุมัติผลการเรียนประจําภาคการศึกษาหรือ
ปีการศึกษาแล้ว เจ้าหน้าที่หรืออาจารย์ที่
รับผิดชอบยืนยันผลการเรียนในฐานข้อมูล
ทะเบียนและประเมินผล และรายงานผลการ
เรียนให้นักศึกษา แหล่งทุน หรือผู้เกี่ยวข้อง
รับทราบต่อไป

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

รหัส
โครงการ

แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ

วิธีการดําเนินงาน

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

4. ดําเนินการจัดเก็บข้อสอบคุณภาพ ดังนี้
1) อ่านผลการวิเคราะห์ข้อสอบในแต่ละ
รายวิชา และส่งให้ผู้รับผิดชอบวิชาตรวจสอบ
ความถูกต้อง
2) จัดเก็บข้อสอบคุณภาพตามแบบฟอร์มที่
กําหนด และจัดเข้าแฟ้มข้อสอบคุณภาพใน
แต่ละรายวิชา
3) ดําเนินการจัดเก็บต้นฉบับแบบทดสอบ
เข้าแฟ้ม และจัดเก็บสําเนาแบบทดสอบเพื่อ
รอทําลายตามระเบียบราชการ
4) ดําเนินการขอทําลายแบบทดสอบและ
เอกสารที่เกี่ยวข้องตามระเบียบราชการ ปีละ
1 ครั้ง
5) ให้บริหารยืม-คืน แบบทดสอบฉบับ
001 -002 พร้อมผลการวิเคราะห์ข้อสอบ
แต่ละรายวิชา
6) จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน
ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข ตาม
ไตรมาส และเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ
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วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
แผนปฏิบตั กิ ารงานประจํา ประจําปีงบประมาณ 2560
พันธกิจที่ 1 ผลิตบัณฑิตทางการพยาบาลที่มีคุณภาพ ด้วยมาตรฐานการอุดมศึกษาในระดับชั้นนําของประเทศ รองรับความต้องการทางด้านสุขภาพของพื้นที่ เขตสุขภาพ และกระทรวงสาธารณสุข
รหัส
แผนงาน/
ผลที่คาดว่า
ผู้รับผิดชอบ
วัตถุประสงค์
ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ
วิธีการดําเนินงาน
ระยะเวลา
งบประมาณ
จะได้รับ
โครงการ
โครงการ
2. แผนงานส่งเสริมการศึกษา
R-60- 1. แผนการ
1. เพื่อให้มี
อ.ศักดิ์มงคล
กลุ่มเป้าหมาย อาจารย์ประจําหลักสูตร ต.ค. 59 – ก.ย. 1,440,135 บาท วิทยาลัยมีสิ่ง
1. มีจํานวนสิ่ง
M1-C4- ให้บริการสิ่ง
(เงินอุดหนุน)
สนับสนุนการ
60
ระบบการ
สนับสนุนการเรียนรู้ อาจารย์และนักศึกษา
05
เรียนรู้ที่เป็นปัจจัย
สนับสนุนการ ดําเนินงานของ ที่ทนั สมัยเหมาะสม สถานที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
เพียงพอ และพ
1. ห้องสมุด
เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้
ภาควิชาโดยมี
สระบุรี
ร้อมใช้งานในการ
968,900 บาท
เรียนการสอน
ส่วนร่วมของ
กิจกรรมการดําเนินงาน
-ค่าวัสดุสํานักงาน
อย่างเพียงพอและ
อาจารย์ประจํา เรียนการสอนตาม
ขั้นวางแผน
1. แต่งตั้งคณะกรรมการสิ่งสนับสนุนการ
12,000บาท
ทันสมัย
หลักสูตรเพื่อให้มี เกณฑ์มาตรฐาน
เรียนรู้
-ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
สิ่งสนับสนุนการ วิชาชีพและ สกอ.
2. สํารวจความต้องการสิ่งสนับสุนนการ
2. ค่าเฉลี่ยของ
5,000 บาท
เรียนรู้
เรียนรู้ และประมาณการ/รวบรวมจํานวน
คะแนนความพึง
-ค่าวัสดุงานบ้าน/งาน
2. เพื่อให้มี
พอใจต่อคุณภาพการ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ผู้ใช้ต้องการ
ครัว 10,000 บาท
จํานวนสิ่ง
เพิ่มเติม
ให้บริการสิ่ง
-ค่าสมาชิกวารสาร
สนับสนุนการ
ทางการพยาบาล
เรียนรู้ที่เพียงพอ สนับสนุนการเรียนรู้ 3. จัดทํารายงานความต้องการสิ่ง
(ภาษาไทย) 10,000
และเหมาะสมต่อ ของอาจารย์ประจํา สนับสนุนการเรียนรู้เสนอคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรเพื่อพิจารณาและให้
บาท
การจัดการเรียน หลักสูตร อาจารย์
และนักศึกษา มี ≥ ข้อเสนอแนะ
-ค่าสมาชิกวารสาร
การสอน
ทางการพยาบาล
3. เพื่อให้มีการ 3.51 จากคะแนน 4. วิเคราะห์ความต้องการและความ
จําเป็นของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และ
(ต่างประเทศ)
ปรับกระบวนการ เต็ม 5
จัดลําดับความสําคัญในการจัดทําแผน
340,000 บาท
ปรับปรุงตามผล
จัดซื้อ
-ค่าหนังสือพิมพ์
การประเมิน
5. จัดทําแผนการให้บริการสิ่งสนับสนุน
19,200 บาท
ความพึงพอใจ
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รหัส
โครงการ

แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์
ของนักศึกษา
และอาจารย์
ประจําหลักสูตร
และอาจารย์

ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ

วิธีการดําเนินงาน
การเรียนรู้
ขั้นดําเนินการ
1. จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตามคู่มือ
การปฏิบัติงาน เรื่อง การดําเนินการจัดหา
ตรวจรับ และส่งมอบปัจจัยเกื้อหนุนการ
เรียนรู้
1) ห้องเรียน
2) ห้องสมุด
3) ห้องปฏิบัติการ
4) โสตทัศนูปกรณ์
5) ห้องคอมพิวเตอร์
6) เทคโนโลยีสารสนเทศ
7) ระบบสาธารณูปโภคและการรักษา
ความปลอดภัย
8) สวัสดิการหอพัก
2. ให้บริการและดําเนินการให้บริการสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ตามลําดับและ
ขั้นตอน
3. บํารุงรักษาและสอบเทียบโดย
ดําเนินการบํารุงรักษา/สอบเทียบสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้
4. กํากับติดตามผลการดําเนินงานตาม
แผนการให้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
และรายงานผลคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ขั้นประเมินผล
1. ประเมินคุณภาพการให้บริการสิ่ง

ระยะเวลา

งบประมาณ
-ค่านิตยสาร
12,000 บาท
-ค่าสมาชิกฐานข้อมูล
ทางวิชาการ(2ชือ่
เรื่อง Cochrane &
EBN) 90,000 บาท
-ค่าบํารุงรักษาเครื่อง
ถ่ายเอกสาร 5,000
บาท
-ค่าเย็บเล่มวารสาร
5,000 บาท
-ค่าส่งหนังสือซ่อม
10,000บาท
-ค่าหนังสือ
300,000 บาท
-ค่าวัสดุครุภัณฑ์
150,700 บาท
2. ห้องปฏิบัติการ
471,235 บาท
-วัสดุทางการแพทย์
300,000 บาท
-วัสดุสํานักงาน
19,175 บาท
-วัสดุคอมพิวเตอร์
11,600 บาท
-วัสดุงานบ้าน-งาน
ครัว 28,840 บาท

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

รหัส
โครงการ

แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ

วิธีการดําเนินงาน
สนับสนุนการเรียนรู้ของอาจารย์ประจํา
หลักสูตร อาจารย์และนักศึกษา
2. สรุปรายงานผลการประเมินการบริการ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ขั้นนําผลการประเมินไปพัฒนา/ปรับปรุง
1. นําผลการประเมินและข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยมาปรับ
แผนงาน/โครงการ
2. ประเมินกระบวนการและนําผลการ
ประเมินกระบวนการมาพัฒนา/ปรับปรุง
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และรายงานผลการ
พัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้แก่ผู้เกี่ยวข้อง

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

-วัสดุก่อสร้าง
11,620 บาท
-FIX COST
บํารุงรักษากล้อง และ
Sims man
100,000 บาท
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วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
แผนปฏิบตั กิ ารงานประจํา ประจําปีงบประมาณ 2560
พันธกิจที่ 1 ผลิตบัณฑิตทางการพยาบาลที่มีคุณภาพ ด้วยมาตรฐานการอุดมศึกษาในระดับชั้นนําของประเทศ รองรับความต้องการทางด้านสุขภาพของพื้นที่ เขตสุขภาพ และกระทรวงสาธารณสุข
ตัวบ่งชี้
ผลที่คาดว่า
รหัส
แผนงาน/
วัตถุประสงค์
วิธีการดําเนินงาน
ระยะเวลา
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
โครงการ
ความสําเร็จ
จะได้รับ
3. แผนงานกิจการนักศึกษา
1. ผู้รับบริการ การจัดบริการให้คําปรึกษาแนะแนวด้านการใช้ ต.ค. 59 –
R-60-M1- 1. แผนการ 1. เพื่อ
6,000 บาท 1. มีการจัดบริการ อ.สุดา
C7-01
จัดบริการ
จัดบริการให้
มีความความ ชีวิตและการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในวิทยาลัย ก.ย. 60
(เงินอุดหนุน) ให้คําปรึกษา แนะ อ.จิราภา
นักศึกษา
คําปรึกษา แนะ พึงพอใจใน
แนวด้านการใช้ชีวิต อ.วราภรณ์
โดยดําเนินการ ดังนี้
1. ค่าถ่าย
แนวด้านการใช้ การให้บริการ 1. วางแผนการควบคุมการดูแลการให้
และการเข้าสู่อาชีพ อ.สุภัสสร
เอกสารและ
ชีวิต และการ
> 3.51 อย่าง คําปรึกษาฯ ดังนี้
จัดทํารูปเล่มคู่มือ แก่นักศึกษาใน
เข้าสู่อาชีพแก่
น้อยร้อยละ
1) ทบทวน/แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจําปี
อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยาลัย
นักศึกษาใน
85
2. มีการให้ข้อมูล
การศึกษา ดังนี้
5,000 บาท
วิทยาลัย
2. ร้อยละ 90 2) ทบทวนอัตราส่วนของอาจารย์ที่ปรึกษา
ของหน่วยงานที่
2. ตู้รับข้อ
2. เพื่อให้ข้อมูล ของนักศึกษา ต่อจํานวนนักศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา
ร้องเรียน 1,000 ให้บริการกิจกรรม
ของหน่วยงานที่ สําเร็จ
พิเศษนอกหลักสูตร
3) สํารวจและรวบรวมรายชื่ออาจารย์และ
บาท
ให้บริการ
การศึกษา
แหล่งงานทั้งเต็ม
นักศึกษาในปีการศึกษาใหม่
กิจกรรมพิเศษ ตามที่กําหนด
เวลาและนอกเวลา
4) จัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้ดูแลนักศึกษาและ
นอกหลักสูตร
แก่นักศึกษา
ติดตามดูแลนักศึกษาตลอดหลักสูตรใน
แหล่งงานทั้งเต็ม
3. มีการจัดกิจกรรม
อัตราส่วนที่เหมาะสม
เวลาและนอก
เตรียมความพร้อม
5) จัดทําคําสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาเสนอ
เวลาแก่
เพื่อการทํางานเมื่อ
ผู้อํานวยการเพื่อพิจารณาลงนาม
นักศึกษา
สําเร็จการศึกษาแก่
2. วางแผนการดูแลให้คําปรึกษา ดังนี้
3. เพื่อจัด
นักศึกษา
๑) ศึกษารายงานสรุปผลการดําเนินงานด้าน
กิจกรรมเตรียม
4. มีการให้ข้อมูล
การให้คําปรึกษาในรอบปีที่ผ่านมาและนโยบาย
ความพร้อมเพื่อ
และความรู้ที่เป็น
วิสัยทัศน์แผนงาน/โครงการด้านการพัฒนา
การทํางานเมื่อ
ประโยชน์แก่ศิษย์
บัณฑิตของวิทยาลัย
สําเร็จการศึกษา
เก่า
๒) สํารวจความต้องการการบริการให้
แก่นักศึกษา
5. นักศึกษาสําเร็จ
คําปรึกษาจากนักศึกษา
4. เพื่อให้ข้อมูล
การศึกษาตามที่
๓) ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบอาจารย์ที่

รหัส
โครงการ

แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์
และความรู้ที่
เป็นประโยชน์
แก่ศิษย์เก่า
5. เพื่อให้
นักศึกษาสําเร็จ
การศึกษาตามที่
กําหนด

ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ

วิธีการดําเนินงาน
ปรึกษาและแจ้งรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่
อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาใหม่ทราบ
๔) ประชุมร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อจัดทํา
แผนงานการดูแลให้คําปรึกษา เสนอรองฯ กลุ่ม
ภารกิจด้านกิจการนักศึกษา เพื่อเสนอขออนุมัติ
แผนงานตามขั้นตอนของวิทยาลัย
๕) จัดทําตารางกําหนดการพบนักศึกษาของ
อาจารย์ที่ปรึกษาประจําปีการศึกษา
๖) ปรับปรุงคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา
๓. จัดทําคําสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโดยรอง
ผู้อํานวยการกลุ่มภารกิจด้านนักศึกษาและทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม จัดทําคําสั่งแต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษาเสนอผู้อํานวยการลงนามและ
กําหนดบทบาทหน้าที่ดูแลนักศึกษาที่ประสบ
ปัญหาด้านการปรับตัวทั้งด้านการเรียน และ
การดําเนินชีวิตให้สามารถปรับตัวแก้ไขปัญหา
ด้วยวิธีที่เหมาะสม
๔. ดําเนินการให้บริการการดูแลให้คําปรึกษา
ตามแผนงานและตารางการพบนักศึกษา ดังนี้
๑) การให้บริการดูแลให้คําปรึกษาของ
อาจารย์ที่ปรึกษา ดังนี้
- อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาตามตารางที่
กําหนดอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง (ทุกวันพุธ
สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน) หรือตามที่นัดหมายกัน
ในครอบครัวเป็นกรณี ๆ ไป
- อบรม ให้คําแนะนําแก่นักศึกษาทั้งในเรื่อง
การเรียน การใช้ชีวิต รวมทั้งความเสี่ยงต่าง ๆ
ในช่วงการเตรียมความพร้อมก่อนการเรียนหรือ
ระหว่างการเรียนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
กําหนด

ผู้รับผิดชอบ

125

126

รหัส
โครงการ

แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ

วิธีการดําเนินงาน
- ติดตามผลการเรียนของนักศึกษาทุกภาค
การศึกษา และร่วมกับนักศึกษาที่มีผลการเรียน
ต่ําปรับแผนการเรียนให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง
- ร่วมปรับพฤติกรรมหรือแก้ไขปัญหาของ
นักศึกษากรณีต่าง ๆ เช่น มีปัญหาพฤติกรรม
ปัญหาอุบัติเหตุเข็มทิ่มตําจากการฝึกปฏิบัติงาน
เป็นต้น และติดตามความคืบหน้าในการแก้ไข
ปัญหานั้น ๆ อย่างต่อเนื่อง
- กรณีพบปัญหาที่เกินขีดความสามารถของ
อาจารย์ที่ปรึกษาหรือจําเป็นต้องพบ
ผู้เชี่ยวชาญ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาบันทึกการส่ง
ต่อปัญหาของนักศึกษาให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
งานแนะแนวและให้คําปรึกษาดําเนินการตาม
ขั้นตอนต่อไป
- อาจารย์ที่ปรึกษาบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับ
ประเด็น ปัญหา และแนวทางการช่วยเหลือ
นักศึกษาลงในฐานข้อมูลทะเบียนฯหรือแบบ
บันทึกการให้คําปรึกษาทุกครั้งที่ให้บริการดูแล
ให้คําปรึกษาแก่นักศึกษา
๒) การให้บริการดูแลให้คําปรึกษาของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบงานแนะแนวและให้
คําปรึกษา ดังนี้
- ให้บริการนักศึกษาและบุคลากรที่แสดง
ความต้องการรับคําปรึกษา ณ ห้องแนะแนว
และให้คําปรึกษา รวมทั้งกรณีประเด็นปัญหา
สุขภาพจิตหรือต้องการคําปรึกษาจากทีม
สุขภาพจิตหรือผู้เชี่ยวชาญ ดําเนินการให้
ดําเนินการตามแนวปฏิบัติการรักษาความลับ

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

รหัส
โครงการ

แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ

วิธีการดําเนินงาน
ข้อมูลนักศึกษา และดําเนินการ โดย
- รับและรวบรวมแบบบันทึกการส่งต่อ
ปัญหาของนักศึกษา จากอาจารย์ที่ปรึกษาหรือ
ผู้เกี่ยวข้องและดําเนินการให้การช่วยเหลือ
- บันทึกแนวทางการช่วยเหลือและผลการ
ให้คําปรึกษา/การช่วยเหลือนักศึกษาลงในแบบ
บันทึกการส่งต่อ
- แจ้งผลการให้คําปรึกษา/การช่วยเหลือแก่
นักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
- ติดตามผลการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา
ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา
- จัดกิจกรรมประสานความร่วมมือในการ
ดูแลช่วยเหลือนักศึกษาระหว่างอาจารย์ที่
ปรึกษาและผู้ปกครอง
- บันทึกจํานวนผู้รับบริการปรึกษากรณีส่ง
ต่อ และจัดทํารายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน
- มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ
กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรแหล่งงานทั้งเต็ม
เวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา โดย
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
ให้แก่นักศึกษาทราบและอํานวยความสะดวก
ให้นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรม
- จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการ
ทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา โดยจัด
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศเกี่ยวกับการเตรียมความ
พร้อมก่อนเพื่อการทํางาน
- ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่
ศิษย์เก่า โดยการจัดประชุมวิชาการประจําปีแก่
ศิษย์เก่าและบริการข้อมูลข่าวสารความรู้ต่าง ๆ

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

127

128

รหัส
โครงการ

แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ

วิธีการดําเนินงาน
ผ่านช่องทางที่หลากหลาย
- รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน และอุทธรณ์
จากนักศึกษา โดยดําเนินการ ดังนี้
(๑) ให้นักศึกษาส่งเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน
และอุทธรณ์ต่ออาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ที่
นักศึกษาไว้วางใจ/ผู้บริหารวิทยาลัย ผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ พบด้วยตัวเอง โทรศัพท์
เว็บไซด์สายตรง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และ
หนังสือร้องเรียน
(๒) อาจารย์ผู้รับผิดชอบงานแนะแนว
หรือผู้เกี่ยวข้อง รวบรวมเรื่องร้องทุกข์
ร้องเรียน และอุทธรณ์ และประเมินระดับ
ความสําคัญความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้น
(๓) ดําเนินการบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องทุกข์ ร้องเรียน และอุทธรณ์ ของนักศึกษา
ตามความสําคัญเร่งด่วน ดังนี้
ก. เรื่องสําคัญเร่งด่วน
1) ดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง
2) ช่วยเหลือ แก้ปัญหา แก้ไขสถานการณ์
ทันที
3) บันทึกรายงานผลการดําเนินการ
ช่วยเหลือ แก้ปัญหา แก้ไขสถานการณ์เสนอต่อ
ผู้อํานวยการเพื่อพิจารณาวินิจฉัย สั่งการ
4) ติดตามผลการแก้ไขเรื่องร้องเรียน
ภายใน ๓๐ วัน
5) สรุปรายงานผลการติดตามการแก้ไข
เรื่องร้องเรียน เสนอผู้เกี่ยวข้อง
ข. เรื่องทั่วไป

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

รหัส
โครงการ

แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ

วิธีการดําเนินงาน
1) ให้ดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง
2) ช่วยเหลือ แก้ปัญหา แก้ไขสถานการณ์
3) ติดตามผลการแก้ไขเรื่องร้องเรียน
4) สรุปรายงานผลการติดตามการแก้ไข
เรื่องร้องเรียน
5. แจ้งผลการดําเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบ
และจัดเก็บเอกสารและข้อมูลให้สะดวกในการ
ใช้งาน
๖. รวบรวมรายงานผลการให้คําปรึกษา
ประจําเดือนจากอาจารย์ที่ปรึกษา และ
ตรวจสอบในฐานข้อมูลทะเบียนฯ และสรุป
รายงานการให้คําปรึกษาเป็นรายไตรมาส และ
เสนอให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
รับทราบทุกภาคการศึกษา
๗. กํากับ ติดตาม และประเมินการควบคุมการ
ดูแลการให้คําปรึกษาดําเนินการดังนี้
๑) รองผู้อํานวยการกลุ่มภารกิจด้านกิจการ
นักศึกษาและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และ
ผู้รับผิดชอบงานแนะแนวฯ ดําเนินการกํากับ
ติดตาม และประเมินการควบคุมการดูแลการ
ให้คําปรึกษาฯ
๒) สรุปผลการกํากับติดตาม และประเมิน
การควบคุมการดูแลการให้คําปรึกษาแก่
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
๘. นําผลการประเมินการควบคุมการดูแลการ
ให้คําปรึกษาฯ มาพัฒนา/ปรับปรุง
- รองผู้อํานวยการกลุ่มภารกิจด้านบริการ
วิชาการฯ และผู้รับผิดชอบงานแนะแนวฯ นํา
ผลการประเมินการควบคุมการดูแลการให้

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

129

130

รหัส
โครงการ

แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ

วิธีการดําเนินงาน
คําปรึกษาฯ มาพัฒนา/ปรับปรุง
๙. ประเมินกระบวนการดําเนินการพัฒนา
นักศึกษา ดังนี้
๑) ประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
ระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน เรื่อง การดูแลให้
คําปรึกษา การบริการด้านข้อมูลข่าวสารและ
การแนะแนว
๒) ประเมินผลการดําเนินงานตามระเบียบ
วิธีการปฏิบัติงาน เรื่อง การดูแลให้คําปรึกษา
การบริการด้านข้อมูลข่าวสารและการแนะแนว
และการให้ข้อมูลของหน่วยงานและการเตรียม
ความพร้อมเพื่อการทํางานแก่นักศึกษา
๓) ปัญหา/อุปสรรคในการดําเนินการตาม
ขั้นตอนที่กําหนด
๔) จัดทําแนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง
กระบวนการ
๑๐. นําผลการประเมินกระบวนการมาพัฒนา/
ปรับปรุงการดูแลให้คําปรึกษา การบริการด้าน
ข้อมูลข่าวสารและการแนะแนว และรายงาน
ผลการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการการดูแล
ให้คําปรึกษา การบริการด้านข้อมูลข่าวสาร
และการแนะแนว แก่ผู้เกี่ยวข้อง
๑๑. จัดทําแนวปฏิบัติที่ดีการดูแลให้คําปรึกษา
การบริการด้านข้อมูลข่าวสารและการแนะแนว
๑๒. รวบรวมและจัดเก็บเอกสารที่เกิดจากการ
ดําเนินการตามขั้นตอนและกิจกรรมตามแผน
การดูแลให้คําปรึกษา การบริการด้านข้อมูล
ข่าวสารและการแนะแนว

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

รหัส
โครงการ
R-60-M1C7-02

แผนงาน/
โครงการ
2. แผนการ
จัดบริการและ
สวัสดิการ
นักศึกษา

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อ
พัฒนาการ
จัดบริการและ
สวัสดิการ
นักศึกษาให้มี
ความพร้อมใน
การให้บริการ
๒. เพื่อพัฒนา
งาน
ทุนการศึกษาให้
มีประสิทธิภาพ
และจัดหา
ทุนการศึกษาให้
เพียงพอต่อ
นักศึกษา
๓. เพื่อ
พัฒนาการจัด
สวัสดิการด้าน
กายภาพและ
สุขภาพให้
นักศึกษา

ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ
1. ร้อยละ 80
ของนักศึกษา
พึงพอใจการ
ให้บริการและ
สวัสดิการ
นักศึกษาอยู่ใน
ระดับดี
(ค่าเฉลี่ย
≥ 3.51)
2. มีการเบิก
จ่ายเงินตาม
แผน

วิธีการดําเนินงาน

ระยะเวลา

1. วางแผนการดําเนินงานการจัดบริการและ
สวัสดิการนักศึกษา ดังนี้
1) ศึกษา/ทบทวนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
- สวัสดิการที่จัดให้นักศึกษาตามระเบียบ
สถาบันพระบรมราชชนกว่าด้วยการจัด
การศึกษาสําหรับวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระ
บรมราชชนก
- รายงานสรุปผลการประเมิน คุณภาพการ
จัดสวัสดิการนักศึกษาปีที่ผ่านมา
2) สํารวจความต้องการจําเป็น (need
assessment) ของนักศึกษา
3) จัดทําแผนงานการจัดสวัสดิการนักศึกษา
และพัสดุต่างๆ
2. เสนอแผนงานการจัดสวัสดิการนักศึกษาต่อ
ผู้อํานวยการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. ดําเนินการจัดบริการและสวัสดิการ
นักศึกษาตามแผนงานการการจัดสวัสดิการ
นักศึกษา ดําเนินงานตามคู่มือการปฏิบัติงาน
เรื่องการจัดสวัสดิการนักศึกษาด้านหอพัก
อาหารน้ําดื่มและสุขภาพ(W11-Sa-001)
๑) ดําเนินการเบิกวัสดุครุภัณฑ์ตามระเบียบ
งานพัสดุ
งานหอพักและสุขภาพ
- เปลี่ยนสารเคมีเครื่องกรองน้ํา
- วัสดุสํานักงาน
- คอมพิวเตอร์
- การแพทย์
- งานบ้านงานครัว
- ตู้น้ําร้อน-เย็น 2 ตู้ๆ ละ ๒๔,๐๐๐ บาท

ต.ค.59 ก.ย.60

ผลที่คาดว่า
ผู้รับผิดชอบ
จะได้รับ
331,206 บาท นักศึกษาได้รับการ อ.จีราภรณ์
จัดบริการสวัสดิการ คุณสุจิตตรา
- เงินอุดหนุน
106,206 บาท นักศึกษาอย่างมี
คุณประเยาว์
- เงินลงทะเบียน คุณภาพ
225,000 บาท
งบประมาณ
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รหัส
โครงการ

แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ

วิธีการดําเนินงาน
- ที่ล้างจานสแตนเลด 4 ชุดๆ ละ ๖,๐๐๐
บาท
- คู่มือนักศึกษาใหม่ ๑๑๐ คนๆ ละ ๒๐๐
บาท
- ค่าประกันภัยนักศึกษา ๔๐๖ คนๆ ละ
๒๐๐ บาท
- ค่าตรวจสุขภาพนักศึกษา ๔๐๖ คนๆ ละ
๓๐๐ บาท
- อุปกรณ์กีฬา/ห้องฟิสเนต
๒) ดําเนินการซ่อมแซมตามระเบียบงานพัสดุ
- ซ่อมแซมหอพักอาคาร ๑๔
- ซ่อมแซมระบบท่อประปาอาคาร ๗
- ซ่อมแซมเปลี่ยนกระจกอาคาร ๘, ๙
- ซ่อมแซมหลังคาอาคาร ๗, ๘
- ซ่อมแซมตู้และโต๊ะเขียนหนังสืออาคาร ๗
- ซ่อมแซมประตูห้องน้ําอาคาร ๗, ๘, ๙
- ติดกันสาดห้องออกกําลังกาย
- ซ่อมแซม/ซื้อเครื่องออกกําลังกาย
- ซ่อมแป้นบาสเกตบอล
- ปรับปรุงสนามบาสเกตบอล, สนาม
วอลเล่ย์บอล, เปตอง
- ซ่อมพัดลม
- ดูดส้วม
๔. ดําเนินการจัดบริการและสวัสดิการ
นักศึกษาตามคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องการจัด
สวัสดิการนักศึกษาด้านทุนการศึกษา (W11Sa-002)
1) วัสดุสํานักงาน
2) คอมพิวเตอร์

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

รหัส
โครงการ

แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ

วิธีการดําเนินงาน
3) ค่าไปรษณีย์
๕. กํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนงาน
การจัดสวัสดิการนักศึกษา และรายงานผลการ
ดําเนินงานต่อผู้บริหาร
๖. ประเมินผลการดําเนินงานจัดสวัสดิการ
นักศึกษา ดังนี้
1) ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาใน
การจัดสวัสดิการนักศึกษาและร่วมกับกลุ่ม
ยุทธศาสตร์การประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ด้านหอพักและสุขภาพปีละ ๒ ครั้ง
2) จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานการ
จัดสวัสดิการนักศึกษา ปัญหาอุปสรรคและแนว
ทางการแก้ไข
๗. นําผลการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุง
แผนงานการจัดสวัสดิการนักศึกษา ดังนี้
1) แจ้งผลการประเมินให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ
2) ผู้เกี่ยวข้องนําผลการประเมินมาพัฒนา/
ปรับปรุงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในการจัด
สวัสดิการนักศึกษาใน 2 กรณี ดังนี้
- กรณีที่สามารถดําเนินการได้ทันทีให้
ดําเนินการดังนี้
(1) ผู้รับผิดชอบจัดสวัสดิการให้นักศึกษา
ตามข้อเสนอแนะ
(2) หัวหน้างานและรองฯ ที่รับผิดชอบ
กํากับและติดตามงานให้เป็นไปตามแผน
(3) ผู้รับผิดชอบรายงานผลการพัฒนา/
ปรับปรุงแก่ผู้บริหาร/คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
- กรณีที่ต้องดําเนินการปรับแผนงาน/
โครงการให้ผู้รับผิดชอบดําเนินการตามระเบียบ

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ
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รหัส
โครงการ

R-60-M1C7-03

แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์

1. แผนงาน เพื่อให้บริการ
บริหารจัดการ นักศึกษา
เกี่ยวกับการทํา
งานซักรีด
ความสะอาด
เสื้อผ้าของ
นักศึกษามี

ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ

ร้อยละ 80
ของนักศึกษามี
ความพึงพอใจ
ในการ
ดําเนินงานของ
งานซักฟอกอยู่

วิธีการดําเนินงาน
วิธีการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดทําแผนปฏิบัติ
การประจําปี (P03-St-001)
๘. ประเมินกระบวนการดําเนินการจัด
สวัสดิการนักศึกษา ดังนี้
1) ประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
ระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัด
สวัสดิการนักศึกษา
2) ประเมินผลการดําเนินงานตามระเบียบ
วิธีการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดสวัสดิการ
นักศึกษา
3) ปัญหา/อุปสรรคในการดําเนินการตาม
ขั้นตอนที่กําหนด
4) จัดทําแนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง
กระบวนการ
๙. นําผลการประเมินกระบวนการมาพัฒนา/
ปรับปรุงการจัดสวัสดิการนักศึกษาและรายงาน
ผลการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการการจัด
สวัสดิการนักศึกษาแก่ผู้เกี่ยวข้อง
๑๐. จัดทําแนวปฏิบัติที่ดีด้านการสวัสดิการ
นักศึกษา
1๑. รวบรวมและจัดเก็บเอกสารที่เกิดจากการ
ดําเนินการตามขั้นตอนและกิจกรรมตาม
แผนการดําเนินงานการสวัสดิการนักศึกษา
1. วิเคราะห์ผลการดําเนินงานเกี่ยวกับความพึง
พอใจในการให้บริการของงานซักรีด ซึ่งพบ
ประเด็นเกี่ยวกับความหอมของกลิ่นผ้าที่ผ่าน
การซักแล้ว โดยนําผลการประเมินมาปรับปรุง
การดําเนินการในการซักรีด
2. ปรับปรุงซ่อมแซมโรงซักรีดให้ได้มาตรฐาน

ระยะเวลา

ต.ค. 59ก.ย.60

งบประมาณ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

รายรับ
นักศึกษาได้รับ
บริการเกี่ยวกับการ
1,092,250
ซักฟอกที่มีคุณภาพ
บาท
1. นักศึกษา ปี
1-3 (2,750
บาท x 309 คน)

ผู้รับผิดชอบ

คุณประเยาว์
อ.ประกริต

รหัส
โครงการ

แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์
คุณภาพ

ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ
ในระดับดี
(มากกว่า
3.51)

วิธีการดําเนินงาน
3. ทํานุบํารุงอุปกรณ์ในการซักรีด
4. ปรับปรุงการดําเนินการในการให้บริการ
เกี่ยวกับจํานวนวันในการส่งผ้าซัก การทําความ
สะอาดเสื้อผ้า
5. จัดหาวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการซักให้
เพียงพอ
6. สรุปผลการดําเนินงาน

ระยะเวลา

งบประมาณ
= 849,750
บาท
2. นักศึกษา ปี 4
(2,500 บาท x
97 คน) =
242,500 บาท

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

รายจ่าย
1,092,250
บาท
1. ค่าจ้าง
364,320 บาท
2. ค่าปรับปรุง
ซ่อมแซมโรงซัก
รีด 500,000
บาท
3. ค่าซ่อมเครื่อง
ซักผ้า
=126,240
บาท
4. ค่าบํารุงรักษา
เครื่อง 20,000
บาท
5. ค่าวัสดุ
อุปกรณ์
81,690 บาท
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แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2560
แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์
พันธกิจที่ 2 วิจัยพัฒนาสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมทางการเรียนการสอนพยาบาล การจัดการสุขภาพแบบองค์รวม และการบริการ
ความรู้ ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ และแหล่งอ้างอิงในศาสตร์ทางการพยาบาลแก่สังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัย สร้างนวัตกรรมทางการพยาบาล และการบริการสุขภาพรองรับระบบสุขภาพของเขตบริการสุขภาพ
และประเทศ
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วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
แผนปฏิบตั กิ ารยุทธศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ 2560
พันธกิจที่ 2 วิจัยพัฒนาสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมทางการเรียนการสอนพยาบาล การจัดการสุขภาพแบบองค์รวม และการบริการความรู้ ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ และแหล่งอ้างอิงในศาสตร์
ทางการพยาบาลแก่สังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัย สร้างนวัตกรรมทางการพยาบาล และการบริการสุขภาพรองรับระบบสุขภาพของเขตบริการสุขภาพ และประเทศ
เป้าประสงค์ที่ 2 วิทยาลัยมีองค์ความรู้ และนวัตกรรม ที่ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาลเฉพาะทางโรคหลอดเลือดสมอง การดูแลผู้สูงอายุในระยะยาว และการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
วิถีไทย รองรับความต้องการของเขตบริการสุขภาพตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข
กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างศักยภาพองค์กรมุ่งสู่การเป็นวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม ที่มีความเป็นเลิศทางการวิจัยด้วยระบบบริหารจัดการการวิจัย คุณภาพนักวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ร้อยละ 30 ขึ้นไปของผลงานวิจัย นวัตกรรม และผลงานวิชาการอื่นๆ ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ/นานาชาติต่อจํานวนอาจารย์
ตัวบ่งชี้ที่ 8 ร้อยละ 60 ขึ้นไปของผลงานวิจยั นวัตกรรม และผลงานวิชาการอื่นๆ ที่นําไปใช้ประโยชน์ต่อผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จ
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ร้อยละ 20 ต่อปีของอาจารย์ที่มีผลงานวิจัย นวัตกรรม และผลงานวิชาการอื่นๆ ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ/นานาชาติ
รหัส
แผนงาน/
ตัวบ่งชี้
วัตถุประสงค์
โครงการ
โครงการ
ความสําเร็จ
1.แผนเสริมสร้างความเป็นเลิศทางด้านวิจัย และนวัตกรรม
S-60-M2- 1.1 โครงการ เพื่อสนับสนุน
จํานวนอาจารย์/
S3-01 พัฒนาระบบ
การผลิตผลงาน อาจารย์ประจํา
บริหารจัดการ ของอาจารย์ใน
หลักสูตรที่ได้รับ
งานวิจัยและ
การผลิต
การพัฒนา
สร้างเครือข่าย ผลงานวิจัยอย่ามี สมรรถนะการ
ความร่วมมือ
คุณภาพอย่าง
ผลิตและการ
ระหว่างสถาบัน เพียงพอตาม
เผยแพร่
ทั้งในและ
เกณฑ์มาตร สกอ ผลงานวิจัย/
ต่างประเทศ
(ตัวบ่งชี้ 2.1
ผลงานวิชาการ
เพื่อเพิ่ม
และ 2.3)
อย่างน้อย 20
ผลงานวิจัยและ
คน
นวัตกรรม
1.1.1 โครงการ

วิธีการดําเนินงาน

ระยะเวลา

กลุ่มเป้าหมาย อาจารย์ อาจารย์ประจํา
หลักสูตร
สถานที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
ขั้นวางแผน
1. ประเมินและวิเคราะห์ผลงานวิจัยตามเกณฑ์
ประกันคุณภาพในปีการศึกษา 2559
2. วิเคราะห์ผลการผลิตและเผยแพร่งานวิจัยใน
ปีการศึกษาที่ผ่านมา
ขั้นดําเนินการ
1. เขียนโครงการประชุมวิชาการพัฒนา
สมรรถนะอาจารย์เพื่อส่งเสริมการผลิตและ
เผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการใน
ระดับชาติและนานาชาติเสนอผู้อํานวยการ

ต.ค. ๕๙ ก.ย. ๖๐

งบประมาณ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

26,000 บาท 1. อาจารย์ประจํา
(เงินรายได้) หลักสูตรได้รับการ
พัฒนาสมรรถนะ
การผลิตและการ
เผยแพร่ผลงานวิจัย
และผลงานวิชาการ
จํานวน 20 คน
2. มีจํานวน
บทความวิจัย/
บทความวิชาการ
ดําเนินการแล้วเสร็จ
ในปีงบประมาณ
2560 อย่างน้อย

ผู้รับผิดชอบ
อ.สุรีย์
อ.พรพรรณ
อ.กัลยา
คุณลัดดาวัลย์

รหัส
โครงการ

แผนงาน/
โครงการ
ประชุมวิชาการ
พัฒนา
สมรรถนะ
อาจารย์เพื่อ
ส่งเสริมการผลิต
และเผยแพร่
ผลงานวิจัยและ
ผลงานวิชาการ
ในระดับชาติ
และนานาชาติ

S-60-M2- 1.1.2 โครงการ
S3-02 ส่งเสริมการ
นําเสนอ
ผลงานวิจัย
ระดับนานาชาติ
และเผยแพร่
วัฒนธรรมโดย
ความร่วมมือ
ระหว่าง
วิทยาลัย
เครือข่ายภาค
กลาง 2 และ
Asian

วัตถุประสงค์

1. ส่งเสริมให้
อาจารย์นักวิจัย
เผยแพร่ผลงาน
ในเวทีประชุม
วิชาการ
ระดับชาติ
2. พัฒนา
เครือข่ายความ
ร่วมมือ (MOU)
การทําวิจัย
วิชาการ และ
แลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมกับ

ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ

1. จํานวน
ผลงานวิจัยได้รับ
การตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับ
นานาชาติ
จํานวน 8 เรื่อง
2. จํานวน
ผลงานวิจัยไป
เผยแพร่ผลงงาน
ในเวทีประชุม
วิชาการ
ระดับชาติและ
นานาชาติ

วิธีการดําเนินงาน
วิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบ เสนอนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดเพื่ออนุมัติ
2. จัดประชุมวิชาการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์
เพื่อส่งเสริมการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัย
และผลงานวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ
ขั้นประเมินผล
1. จํานวนบทความวิจัย บทความวิชาการ
ดําเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2560
2. ประเมินความรู้เรื่องการเขียนบทความวิจัย
และการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ
3. การเบิกจ่ายเงินในการดําเนินโครงการ
ประชุมตามระเบียบการจัดจ้างพัสดุ
ขั้นนําผลการประเมินไปพัฒนา/ปรับปรุง
นําผลการประเมินไปวางแผนการพัฒนาใน
ปีงบประมาณถัดไป
กลุ่มเป้าหมาย อาจารย์ อาจารย์ประจํา
หลักสูตร
สถานที่ เมืองเสียมเรียบ เมืองพระตะบอง
ประเทศกัมพูชา
ขั้นวางแผน
ประเมินและวิเคราะห์ผลการดําเนินงานงานที่
ดําเนินการเครือข่ายร่วมกับเครือข่ายนักวิจัยมติ
มหาชนแห่งเอเชีย (MOU) ปีงบประมาณ
2559
ขั้นดําเนินการ
ดําเนินการตามคู่มือการดําเนินงานวิเทศ
สัมพันธ์ของวิทยาลัย
1. ประสานงานกับสถาบันที่จัดประชุมวิชาการ

ระยะเวลา

งบประมาณ

ต.ค. 59 –
ก.ย. 60

364,000
บาท (เงิน
รายได้)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
ร้อยละ 30

1. มีผลงานวิจัย
ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับ
นานาชาติตาม
เป้าหมาย
2. นําผลการวิจยั
ไปสู่การพัฒนา
วิชาชีพการพยาบาล
และสาธารณสุข
3. อาจารย์นักวิจัยมี
ความเชี่ยวชาญการ
ทําวิจัยและเผยแพร่
ผลงานวิจัยในระดับ

ผู้รับผิดชอบ

อ.สุรีย์
อ.พรพรรณ
อ.กัลยา
คุณลัดดาวัลย์
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รหัส
โครงการ

แผนงาน/
โครงการ
Network for
Public
Opinion
Research :
ANPOR

S-60-M2- 1.1.3 โครงการ
S3-03 ความร่วมมือ
ระหว่าง
ประเทศในการ
พัฒนาศักยภาพ
อาจารย์ในการ
จัดการศึกษา
แบบเอื้ออาทร
และการดูแล
เชิงพหุ
วัฒนธรรมของ
วิทยาลัย
เครือข่ายภาค
กลาง 2

วัตถุประสงค์
สถาบันใน
ต่างประเทศ

1. ส่งเสริมให้
อาจารย์นักวิจัย
เผยแพร่ผลงาน
ในเวทีประชุม
วิชาการ
ระดับชาติ
2. พัฒนา
เครือข่ายความ
ร่วมมือ (MOU)
การทําวิจัย
วิชาการ และ
แลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมกับ
สถาบันการศึกษา

ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ
จํานวน 10 คน

1. จํานวน
ผลงานวิจัยได้รับ
การตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับ
นานาชาติ
จํานวน 8 เรื่อง
2. จํานวน
ผลงานวิจัยไป
เผยแพร่ผลงงาน
ในเวทีประชุม
วิชาการ
ระดับชาติและ
นานาชาติ
จํานวน 10 คน

วิธีการดําเนินงาน
2. เขียนโครงการเพื่อนําเสนอคณะ
กรรมการบริหารพิจารณา ผู้อํานวยการอนุมัติ
3. นําเสนอผลงานวิชาการเพื่อเผยแพร่ผลงาน
วิชาการ
การประเมินผล
1. ผลงานวิจัยได้รับการเผยแพร่ในระดับ
นานาชาติ
2. ผลลัพธ์ของการดําเนินการเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านการวิจัย วิชาการและการ
แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมกับสถาบันใน
ต่างประเทศ ได้แก่ กิจกรรม/ผลงานที่เกิดขึ้น
ขั้นนําผลการประเมินไปพัฒนา/ปรับปรุง
นําผลการประเมินไปวางแผนการพัฒนาใน
ปีงบประมาณถัดไป
กลุ่มเป้าหมาย อาจารย์ อาจารย์ประจํา
หลักสูตร
สถานที่ Huazhong University of Science
and Technology, Wuhan สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
ขั้นวางแผน
ประเมินและวิเคราะห์ผลการดําเนินงานงาน
วิเทศสัมพันธ์ในปีการศึกษาในปีงบประมาณ
2559
ขั้นดําเนินการ
ดําเนินการตามคู่มือการดําเนินงานวิเทศ
สัมพันธ์ของวิทยาลัย
เขียนโครงการเพื่อนําเสนอคณะ
กรรมการบริหารพิจารณา ผู้อํานวยการอนุมัติ

ระยะเวลา

งบประมาณ

ต.ค. 59 –
ก.ย. 60

180,000
บาท (เงิน
รายได้)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
นานาชาติ
4. มีผลงงานวิจยั
นําไปพัฒนาการ
จัดบริการ
สาธารณสุขของ
ประเทศ

1. ผลงานวิจัยได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่
ในระดับนานาชาติ
2. พัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือ
(MOU) การทําวิจัย
วิชาการ และ
แลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมกับ
สถาบันการศึกษา
พยาบาลในประเทศ
อาเซียนและเอเชีย
ต่อเนื่อง
3. อาจารย์นักวิจัยมี

ผู้รับผิดชอบ

อ.สุรีย์
อ.พรพรรณ
อ.กัลยา
คุณลัดดาวัลย์

รหัส
โครงการ

แผนงาน/
โครงการ
(มหาวิทยาลัย
Leshan)

ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ
พยาบาลใน
3. จํานวน
ประเทศอาเซียน กิจกรรม/ผลงาน
และเอเซีย
ที่เกิดจากพัฒนา
ต่อเนื่อง
เครือข่ายความ
ร่วมมือ (MOU)
การทําวิจัย
วิชาการ และ
แลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมกับ
สถาบันการศึกษา
พยาบาลใน
ประเทศอาเซียน
และเอเชีย
ต่อเนื่อง
S-60-M2- 1.1.4.
1. เพื่อพัฒนา
จํานวนกิจกรรม/
S3-04 โครงการความ ศักยภาพอาจารย์ ผลงานที่เกิดจาก
ร่วมมือด้านการ และนักศึกษาใน พัฒนาเครือข่าย
จัดการเรียนการ การแลกเปลี่ยน ความร่วมมือ
สอนการวิจัย
เรียนรู้ทางด้าน (MOU) การทํา
และศิลปะ
วิชาการและวิจัย วิจัย วิชาการ
วัฒนธรรม
กับ
และแลกเปลี่ยน
ระหว่าง
สถาบันการศึกษา วัฒนธรรมกับ
มหาวิทยาลัย
ต่างประเทศ
สถาบันการศึกษา
พยาบาลใน
Youjiang
2. เพื่อพัฒนา
ประเทศอาเซียน
สาธารณรัฐ
สมรรถนะ
และเอเซีย
ประชาชนจีน
อาจารย์และ
นักศึกษาในการ ต่อเนื่อง
แลกเปลี่ยน
วัตถุประสงค์

วิธีการดําเนินงาน

ระยะเวลา

งบประมาณ

ต.ค. 59 –
ก.ย. 60

130,000
บาท (เงิน
รายได้)

การประเมินผล
1. ผลงานวิจัยได้รับการเผยแพร่ในระดับ
นานาชาติ
2. ผลลัพธ์ของการดําเนินการเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านการวิจัย วิชาการและการ
แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมกับสถาบันใน
ต่างประเทศ ได้แก่ กิจกรรม/ผลงานที่เกิดขึ้น
ขั้นนําผลการประเมินไปพัฒนา/ปรับปรุง
นําผลการประเมินไปวางแผนการพัฒนาใน
ปีงบประมาณถัดไป

กลุ่มเป้าหมาย
ระยะที่ 1 อาจารย์ จํานวน 5 คน และ
นักศึกษาจํานวน 15 คน
ระยะที่ 2 อาจารย์ จํานวน 5 คน และ
นักศึกษาจํานวน 15 คน
สถานที่
ระยะที่ 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
สระบุรี
ระยะที่ 2 มหาวิทยาลัย Youjiang Medical
University for Nationalities ณ มณฑลกวาง
สี สาธารณรัฐประชาชนจีน
ขั้นเตรียมการ
ประเมินและวิเคราะห์ผลการดําเนินงานงาน
วิเทศสัมพันธ์ในปีการศึกษาในปีงบประมาณ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
ความเชี่ยวชาญการ
ทําวิจัยและเผยแพร่
ผลงานวิจัยในระดับ
นานาชาติ
4. มีผลงานวิจัย
นําไปพัฒนาการ
พยาบาลแลการ
สาธารณสุขของ
ประเทศ

1. ผลงานวิจัยได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่
ในระดับนานาชาติ
2. พัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือ
(MOU) การทําวิจัย
วิชาการ และ
แลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมกับ
สถาบันการศึกษา
พยาบาลในประเทศ
อาเซียนและเอเชีย
ต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบ

อ.สุรีย์
อ.พรพรรณ
อ.กัลยา
คุณลัดดาวัลย์

141

142

รหัส
โครงการ

แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์
ศิลปะและ
วัฒนธรรม
ร่วมกับ
สถาบันการศึกษา
และหน่วยงาน
ต่างประเทศ

S-60-M2- 1.2 โครงการ
S3-05 จัดหาสิง่
สนับสนุนการ
ผลิตผลงานวิจัย
และนวัตกรรม
1.2.1 โครงการ
สนับสนุนการ
ผลิตผลงานวิจัย
และสรรหาทุน
วิจัยภายนอก

เพื่อสนับสนุน
การผลิตผลงาน
ของอาจารย์ใน
การผลิต
ผลงานวิจัยอย่าง
มีคุณภาพและ
เพียงพอตาม
เกณฑ์มาตร
สกอ. (ตัวบ่งชี้
2.1 และ 2.2
2.) เพื่อกํากับ
ติดตาม

ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ

วิธีการดําเนินงาน

2559
ขั้นดําเนินการ
ดําเนินการตามคู่มือการดําเนินงานวิเทศ
สัมพันธ์ของวิทยาลัย
เขียนโครงการเพื่อนําเสนอคณะ
กรรมการบริหารพิจารณา ผู้อํานวยการอนุมัติ
การประเมินผล
1. ผลงานวิจัยได้รับการเผยแพร่ในระดับ
นานาชาติ
2. ผลลัพธ์ของการดําเนินการเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านการวิจัย วิชาการและการ
แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมกับสถาบันใน
ต่างประเทศ ได้แก่ กิจกรรม/ผลงานที่เกิดขึ้น
ขั้นนําผลการประเมินไปพัฒนา/ปรับปรุง
นําผลการประเมินไปวางแผนการพัฒนาใน
ปีงบประมาณถัดไป
1. จํานวนเงินทุน กลุ่มเป้าหมาย อาจารย์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
สนับสนุน
หลักสูตร
งานวิจัยภายใน สถานที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
และภายนอก
ขั้นวางแผน
1. ประเมินจํานวนเงินงบประมาณและ
สถาบันต่อ
จํานวนอาจารย์ วิเคราะห์ความต้องการการผลิตผลงานวิจัยตาม
ประจํา 50,000 เกณฑ์ประกันคุณภาพในปีการศึกษา 2559
2. ประเมินความต้องการทุนสนับสนุนการ
บาท
ผลิตผลงานวิจัยผลงานวิชาการในปีการศึกษา
2. ร้อยละ 30
2560
ของอาจารย์
3. ประกาศนโยบายทิศทางและการให้ทุน
ประจํามี
สนับสนุนการทําวิจัยตําราและนวัตกรรม
ผลงานวิจัย

ระยะเวลา

งบประมาณ

ต.ค. ๕๙ ก.ย. ๖๐

1,000,000
บาท
(เงินรายได้)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

1. วิทยาลัยมีการ
บริหารจัดการ
งานวิจัยที่มีคุณภาพ
2. วิทยาลัยมี
ผลงานวิชาการ
เผยแพร่เป็นที่
ประจักษ์ใน
ระดับชาติและระดับ
สากล
3. วิทยาลัยมีระบบ
กลไกเพื่อนําไปใช้ใน
การคุ้มครองสิทธิ์

ผู้รับผิดชอบ

อ.สุรีย์
อ.พรพรรณ
อ.กัลยา
คุณลัดดาวัลย์

รหัส
โครงการ

แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์
ประเมินผลการ
ดําเนินงานตาม
ระบบและกลไก
การวิจัยและ
ผลิตผลงาน
วิชาการของ
วิทยาลัย

ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ
ตีพิมพ์และ
เผยแพร่
3. อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรมี
ผลงานวิจัย
ตีพิมพ์และ
เผยแพร่ อย่าง
น้อยปีละ 1 เรื่อง

วิธีการดําเนินงาน
ประจําปีงบประมาณ 2560 ภายในไตรมาสที่
1
4. แสวงหาแหล่งทุนวิจัยภายนอกจัดทํา
ทําเนียบ
ขั้นดําเนินการ
1. ขั้นดําเนินการผลิตผลงานวิจัยและผลงาน
วิชาการที่ใช้ทุนภายใน
1) ชี้แจงระเบียบการให้ทุนสนับสนุนของ
วิทยาลัยให้อาจารย์ทราบในที่ประชุม
ประจําเดือน
2) ประกาศนโยบายสร้างแรงจูงใจให้อาจารย์
ทําวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่และ
ผลงานวิจัยได้รับการนําไปใช้ประโยชน์
3) อาจารย์นักวิจัยเสนอโครงร่างให้คณะ
กรรมวิจัยและคณะกรรมการจริยธรรมวิจัย ใน
มนุษย์ของวิทยาลัยพิจารณา
4) หัวหน้างานวิจัยเสนอผู้อํานวยการ
พิจารณาอนุมัติงบประมาณการทําวิจัย
5) จัดหาทรัพยากรการทําวิจัย ได้แก่
- ศูนย์วิจัยเพื่อให้คําปรึกษาและสนับสนุน
การทําวิจัยของอาจารย์นักวิจัย
- บุคลากรสายสนับสนุนเพื่ออํานวยความ
สะดวกเรื่องการเบิกจ่ายการดําเนินการวิจัย
- จัดหาแหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ
สืบค้น
- จัดทําระบบรักษาความปลอดภัยในการ
วิจัย
2. กํากับติดตามผลงานการผลิตงานวิจัย

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
งานวิจัยที่นําไปใช้
ประโยชน์และ
ดําเนินการตาม
ระบบ
4. วิทยาลัยเป็น
แหล่งเรียนรู้ที่มี
ผลงานวิจัย/องค์
ความรู้/นวัตกรรม
เพื่อการสนับสนุน
ด้านสุขภาพตาม
นโยบายของ
กระทรวง
สาธารณสุข
ยุทธศาสตร์ เขต
สุขภาพและการ
บริการความรู้ด้าน
การพยาบาลแก่
สังคม ชุมชน

ผู้รับผิดชอบ
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รหัส
โครงการ

แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ

วิธีการดําเนินงาน
3. อาจารย์นักวิจัยดําเนินการตามระบบและ
กลไกการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ขั้นดําเนินการสรรหาแหล่งทุนวิจัยภายนอก
1. แสวงหาทุนวิจัยภายนอก
2. เขียนโครงร่างวิจัยเพื่อขอการสนับสนุนทุน
ภายนอก
3. ดําเนินการทําวิจัยให้แล้วเสร็จตามเวลา
ขั้นดําเนินการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงาน
วิชาการ
1. งานวิจัยจัดทํารายชื่อวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ SCOPUS
2. แจ้งให้อาจารย์นักวิจัยทราบเรื่องระเบียบ
คณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ
3. ดําเนินการจัดจ้างแปลบทความวิจัยเพื่อ
ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ และจัดจ้างทํา
โปสเตอร์นําเสนอผลงานวิชาการ
ขั้นประเมินผล
1. สรุปรายงานผลการผลิตตํารา ผลงานตําราที่
ดําเนินการแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ 2560
2. สรุปการเบิกจ่ายเงินในการดําเนินการ
โครงการวิจัย ในปีงบประมาณ 2560
3. จํานวนผลงานวิจัยที่ได้รับการนําไปใช้
ประโยชน์ในปี 2560
4. จัดทําหน้า Webpage เพื่อยกย่องเชิดชู
อาจารย์นักวิจัยที่มีผลงานดีเด่น (Hall of
Fame)

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

รหัส
โครงการ

แผนงาน/
โครงการ

S-60-M2- 1.4 โครงการ
S3-06 พัฒนา
กระบวนการ
จัดการความรู้
และคลังความรู้
ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรม เพื่อ
เป็นแหล่ง
อ้างอิงทาง
วิชาการ
1.4.1 โครงการ
พัฒนา
คลังข้อมูล
วิชาการ
ออนไลน์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเตรียม
ความพร้อมการ
เป็นวิทยาลัย
ดิจิตอล (Digital
college)
1) จัดทําคลัง
ความรู้ทาง
วิชาการพยาบาล
เพื่อนําเผยแพร่
ในรูปแบบของ
Digital
knowledge ใน
เว็บไซต์และ
โซเชียลมีเดีย
2) เผยแพร่องค์
ความรู้ทางการ
พยาบาลแก่
พยาบาล
บุคลากรด้าน
สาธารณสุขและ
ประชาชน
3) เป็นแหล่ง
อ้างอิงและ
ตอบสนองความ
ต้องการศาสตร์

ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ

๑. มีคลังความรู้
ทางวิชาการ
พยาบาลที
เผยแพร่ใน
รูปแบบของ
Digital
knowledge ใน
เว็บไซต์
2. มีเว็บไซต์ที่
เป็นช่องทางการ
เผยแพร่องค์
ความรู้ทางการ
พยาบาลแก่
พยาบาล
บุคลากร
3. มีเว็บไซต์เพื่อ
ประชาสัมพันธ์
องค์กรและ
เสริมสร้าง
ภาพลักษณ์และ
การสื่อสาร
วิทยาลัย
4. ร้อยละ ๘๐
ของผู้ใช้บริการมี
ความพึงพอใจใน

วิธีการดําเนินงาน
ขั้นนําผลการประเมินไปพัฒนา/ปรับปรุง
นําผลการประเมินไปวางแผนการพัฒนาใน
ปีงบประมาณถัดไป
-กลุ่มเป้าหมาย อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ
นักศึกษา
-สถานที่ หน่วยงาน อาคารเรียน และ
ห้องปฏิบัติการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
สระบุรี
-กิจกรรมการดําเนินงาน
ขั้นวางแผน
1. สํารวจและรวบรวมข้อมูล/เนื้อหาที่ต้องการ
นําขึ้นเว็บไซต์จากทุกพันธกิจ
2. วิเคราะห์และกําหนดเนื้อหาที่นําขึ้นเผยแพร่
ในเว็บไซต์
ขั้นดําเนินการ
ดําเนินการจัดจ้างทําเว็บไซต์วิชาการ
(Academic website) ตามระเบียบราชการ
ขั้นประเมินผล
ประเมินผลตามระเบียบการจัดจ้างพัสดุ
แบบประเมินความพึงพอใจในคุณภาพบริการ
เว็บไซต์
ขั้นนําผลการประเมินไปพัฒนา/ปรับปรุง
นําผลการประเมินไปวางแผนการพัฒนาใน
ปีงบประมาณถัดไป

ระยะเวลา

งบประมาณ

ต.ค. ๕๙ ก.ย. ๖๐

งบวิจัย จํานวน
20,000 บาท
(เงินรายได้
สะสม)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

1. มีช่องทางการ
เผยแพร่องค์ความรู้
คลังข้อมูล
สารสนเทศและองค์
ความรู้ทางสุขภาพ
แก่พยาบาล ศิษย์
เก่า บุคลากรด้าน
สาธารณสุขในพื้นที่
2. เป็นแหล่งอ้างอิง
ที่สามารถ
ตอบสนองความ
ต้องการศาสตร์
ทางการพยาบาล
3. มีช่องทางการ
เรียนรู้แบบ
อิเล็คโทรนิค (Elearning) ที่
ตอบสนองการเรียน
ของนักศึกษาและ
การพัฒนาบุคลากร
สุขภาพในพื้นที่
4. มีช่องทางการ
สร้างและพัฒนา
เครือข่ายความ
ร่วมมือกับ

ผู้รับผิดชอบ

อ.สุรีย์
อ.ดวงดาว
คุณยศยศ
คุณพรทิพย์
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รหัส
โครงการ

แผนงาน/
โครงการ

ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ
ทางการพยาบาล การใช้บริการ
2. ส่งเสริมการ เทคโนโลยี
จัดการเรียนการ สารสนเทศระดับ
สอนแบบ Eดี (ค่าเฉลี่ย ≥
Learning
๓.๕๑)
3. เพื่อเป็นช่อง
ทางการสร้าง
และพัฒนา
เครือข่ายความ
ร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษา
ทางการพยาบาล
ในประเทศและ
ต่างประเทศ
4.
ประชาสัมพันธ์
และสื่อสาร
องค์กร
S-60-M2- 1.5 โครงการ 1. เพื่อสนับสนุน 1. จํานวน
ตํารา/หนังสือ 5
S3-07 ส่งเสริมการ
การผลิตตํารา
ผลิตผลงานทาง บทความวิชาการ เล่ม (1 เล่มต่อ
ภาควิชา)
วิชาการของ
ตามเกณฑ์
อาจารย์เพื่อ
ประกันคุณภาพ 2. จํานวน
เสริมสร้างความ ผลงานวิชาการ บทความที่ตีพิมพ์
วิชาการ 2 เรื่อง
เชี่ยวชาญ
ของสภาการ
เฉพาะทางการ พยาบาล ตัวบ่งชี้
พยาบาล
ที่ 23
1.5.1.
2. เพื่อส่งเสริม
วัตถุประสงค์

วิธีการดําเนินงาน

ระยะเวลา

งบประมาณ

กลุ่มเป้าหมาย อาจารย์ประจําภาควิชา
สถานที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
ขั้นเตรียมการ
1.ประกาศนโยบายวิจัยและผลงานวิชาการใน
การให้ทุนในไตรมาส 1 เพื่อจัดสรรเงินทุนให้ได้
อย่างเพียงพอ และให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น
2.จัดสรรเวลาในการผลิตผลงานวิจัยและ
ผลงานวิชาการ ตํารา
ขั้นดําเนินการ
ดําเนินการตามระบบและกลไกการผลิต

ต.ค. ๕๙ก.ย. ๖๐

180,000
บาท (เงิน
รายได้)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
สถาบันการศึกษา
ทางการพยาบาลใน
ประเทศและ
ต่างประเทศ
5. ตอบสนองพันธ
กิจวิชาการ วิจัย
บริการวิชาการทํานุ
บํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
การเงินการคลัง
การบริหารจัดการ
ทั่วไปของวิทยาลัย
ในระดับชาติและ
นานาชาติ

ผู้รับผิดชอบ

1. อาจารย์มีความ อ.สุรีย์
อ.พรพรรณ
เชี่ยวชาญเฉพาะ
คุณลัดดาวัลย์
สาขามากขึ้น
2. มีตําราสําหรับใช้
ในการสอนตาม
หลักสูตรให้
นักศึกษามี
สมรรถนะทางการ
พยาบาลที่มี
คุณภาพ

รหัส
โครงการ

แผนงาน/
โครงการ
โครงการ
ผลิตผลงาน
วิชาการและ
ตํารา

วัตถุประสงค์
ความเชี่ยวชาญ
ของอาจารย์
ประจําหลักสูตร
ที่สะท้อนให้เห็น
ความสามารถใน
การถ่ายทอดวิชา
ในระดับ
อุดมศึกษา

ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ

วิธีการดําเนินงาน
ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ
1. ขั้นดําเนินการผลิตผลงานวิจัยและผลงาน
วิชาการที่ใช้ทุนภายใน
1) ชี้แจงระเบียบการให้ทุนสนับสนุนของ
วิทยาลัยให้อาจารย์ทราบในที่ประชุม
ประจําเดือน
2) อาจารย์นักวิจัยเสนอโครงร่างตําราให้
คณะกรรมวิจัยพิจารณา
3) หัวหน้างานวิจัยเสนอผู้อํานวยการ
พิจารณาอนุมัตงิ บประมาณการทําตําราและ
บทความวิชาการ
4) จัดหาทรัพยากรการทําตํารา ได้แก่
- ศูนย์วิจัยให้คําปรึกษาและสนับสนุนการ
ทําวิจัยของอาจารย์นักวิจัย
- บุคลากรสายสนับสนุนเพื่ออํานวยความ
สะดวกเรื่องการเบิกจ่าย การดําเนินการเพื่อ
การลงตีพิมพ์ในวารสาร
- จัดหาแหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ
สืบค้นในการเขียนตํารา
- หัวหน้างานวิจัยกํากับติดตามผลงานการ
ผลิตตํารา บทความวิชาการ
2. จัดสรรทุนสนับสนุนทุนการผลิตตําราและ
บทความวิชาการ
3. กํากับติดตามผลงานการผลิตตําราและ
นวัตกรรม
4. สรุปรายงานผลการผลิตตําราและนวัตกรรม
ขั้นประเมินผล
สรุปรายงานผลการผลิตตําราและประเมินผล

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
3. มีหนังสือที่
สามารถเผยแพร่
ความรู้ไปสู่วง
วิชาการหรือคน
ทั่วไป เสริมสร้าง
ปัญญาความคิดและ
สร้างความแข็งแกรง
ทางวิชาการพบยา
บาล

ผู้รับผิดชอบ

147

148

รหัส
โครงการ

แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ

วิธีการดําเนินงาน
การจัดทําโครงการผลิตตําราและบทความ
วิชาการ
ขั้นนําผลการประเมินไปพัฒนา/ปรับปรุง
นําผลการประเมินไปวางแผนการพัฒนาใน
ปีงบประมาณถัดไป

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2560
แผนปฏิบัติการงานประจํา
พันธกิจที่ 2 วิจัยพัฒนาสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมทางการเรียนการสอนพยาบาล การจัดการสุขภาพแบบองค์รวม และการบริการ
ความรู้ ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ และแหล่งอ้างอิงในศาสตร์ทางการพยาบาลแก่สังคม
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150

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
แผนปฏิบตั กิ ารงานประจํา ประจําปีงบประมาณ 2560
พันธกิจที่ 2 วิจัยพัฒนาสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมทางการเรียนการสอนพยาบาล การจัดการสุขภาพแบบองค์รวม และการบริการความรู้ ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ และแหล่งอ้างอิงในศาสตร์
ทางการพยาบาลแก่สังคม
รหัส
โครงการ

แผนงาน/
โครงการ
1. แผนงานวิจัย
R-60-M2- 1.แผนบริหาร
C5-01 จัดการงานวิจัย
วิเทศสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์

วัตถุประสงค์
เพื่อให้การ
ดําเนินงานตาม
แผนงานบริหาร
จัดการงาน
ศูนย์วิจัยมีการ
ดําเนินงานตาม
แผนและบรรลุ
เป้าหมายที่
กําหนด

ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ
1. ร้อยละ 90 ของ
แผนงาน/โครงการ
ในงานวิจัยและ
พัฒนาวิชาการมี
การดําเนินการแล้ว
เสร็จและบรรลุ
เป้าหมายตามที่
กําหนด
2. มีการเบิก
จ่ายเงินตามแผน
และไม่เกิน
งบประมาณที่
กําหนด โดยมีเงิน
เหลือจ่ายอย่างน้อย
ร้อยละ 5 ของ
งบประมาณที่ได้รับ
ตามแผนงาน/
โครงการ
3. ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ >

วิธีการดําเนินงาน

ระยะเวลา

กลุ่มเป้าหมาย อาจารย์และนักเรียนชั้นปี
ที่ 3 ปีการศึกษา 2559
สถานที่ อาคาร 5 ชั้น 3 วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
กิจกรรมดําเนินการ
1. จัดทําแผนบุคลากรและแผนปฏิบัติ
การกลุ่มภารกิจวิจัย
2. จัดหาทรัพยากรที่ส่งเสริมกิจกรรม
3. กํากับติดตามและดําเนินการให้บรรลุ
วัตถุประสงค์
4. ประเมินการจัดทําและสรุปผลการ
ดําเนินงาน

ต.ค. ๕๙ก.ย. ๖๐

งบประมาณ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

คุณลัดดาวัลย์
45,633 บาท วิทยาลัยมีผลงานวิจัย
(เงินรายได้) และผลงานวิชาการที่
อ.สุรีย์
สนับสนุนการผลิตผล
งานวิจัยและผลงาน
วิชาการที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
สามารถดําเนินการวิจัย
และผลิตผลงานวิชาการ
แล้วเสร็จตามระยะเวลา
ที่กําหนดและตีพิมพ์
เผยแพร่ รวมทั้งบริการ
ข้อมูลวิชาการทาง
สุขภาพที่เป็นประโยชน์
ต่อสาธารณชน

รหัส
โครงการ

แผนงาน/
โครงการ

R-60-M2- 2. แผนบริหาร
C5-02 จัดการงาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

R-60-M2- 3. แผนบริหาร
C5-03 จัดการงาน
โสตทัศนูปกรณ์

ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ
3.51 ขึ้นไปร้อยละ
80
เพื่อให้การบริการ 1. มีจํานวนสิ่ง
งานเทคโนโลยี
เทคโนโลยี
สารสนเทศมี
สารสนเทศที่
ประสิทธิภาพ
ทันสมัยเหมาะสม
และประสิทธิผล เพียงพอ และพร้อม
มากยิ่งขึ้น
ใช้งานในการเรียน
การสอนตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพ
และ สกอ.
2. ค่าเฉลี่ยของ
คะแนนความพึง
พอใจต่อคุณภาพ
การให้บริการสิ่ง
สนับสนุนการ
เรียนรู้ของอาจารย์
ประจําหลักสูตร
อาจารย์และ
นักศึกษามี ≥3.51
เพื่อให้การบริการ ค่าเฉลี่ยของคะแนน
งาน
ความพึงพอใจต่อ
โสตทัศนูปกรณ์มี คุณภาพการ
ประสิทธิภาพ
ให้บริการสิ่ง
และประสิทธิผล สนับสนุนการ
มากยิ่งขึ้น
เรียนรู้ของอาจารย์
ประจําหลักสูตร
อาจารย์และ
วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

วิธีการดําเนินงาน

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1. สํารวจความต้องการเกี่ยวกับอุปกรณ์
และบริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. จัดซื้อและจัดหาวัสดุ/อุปกรณ์เครื่องใช้
ให้เพียงพอในการบริการงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
3. รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลอุปกรณ์และ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์4. จัดทําแผน
บํารุงรักษา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
5. จัดเตรียมและให้บริการครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ที่พร้อมใช้งาน ในงานการ
เรียนการสอน การปฏิบัติงานตามกลุ่ม
ภารกิจ งานบริการวิชาการ
6. ประเมินผลคุณภาพและประเมิน
กระบวนการให้บริการในการบริการงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ต.ค. ๕๙ก.ย. ๖๐

50,000 บาท วิทยาลัยมีครุภัณฑ์
คุณพรทิพย์
(เงินรายได้) คอมพิวเตอร์ที่พร้อมใช้ อ.สุรีย์
เพื่อให้ บริการแก่
อาจารย์ เจ้าหน้าที่และ
นักศึกษา ส่งผลต่อประ
สิทธิ ภาพการเรียนรู้และ
การปฏิบัติงานให้สูงสุด

1. สํารวจความต้องการเกี่ยวกับอุปกรณ์
และบริการโสตทัศนูปกรณ์
2. จัดซื้อและจัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ์อุปกรณ์
เครื่องใช้ให้เพียงพอในการบริการ
3. รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลอุปกรณ์และ
ครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์
4. จัดทําแผนบํารุงรักษาอุปกรณ์สื่อ/
โสตทัศนูปกรณ์

ต.ค. ๕๙ก.ย. ๖๐

50,000 บาท วิทยาลัยมี
(เงินรายได้) โสตทัศนูปกรณ์ที่
ให้บริการแก่อาจารย์
เจ้าหน้าที่และนักศึกษา
ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การเรียนรู้ให้สูงสุด

คุณกิ่งกาญจน์
อ.สุรีย์
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รหัส
โครงการ

แผนงาน/
โครงการ

R-60-M2- 4. แผนงาน
C5-04 จริยธรรมวิจัยใน
มนุษย์

วัตถุประสงค์

1. จัดทําแนวทาง
การดําเนินงาน
ตามมาตรฐาน
ของ
คณะกรรมการ
วิจัยในคน
วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี
สระบุรี
2. เพื่อให้มีการ
ดําเนินการ
พิจารณาโครงร่าง
วิจัยในทุกโครง
ร่างวิจัยที่เสนอ
ต่อคณะกรรมการ
วิจัยของวิทยาลัย
3. เพื่อให้มีการ
ดําเนินการ
พิจารณา
จริยธรรมการวิจัย
ในคนในทุกโครง
ร่างวิจัยที่เสนอ

ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ
นักศึกษามี ≥
3.51

ได้แนวทางการ
ดําเนินงานตาม
มาตรฐานของ
คณะกรรมการวิจัย
ในมนุษย์ของ
วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี
สระบุรี (Standard
Operating
Procedure for
Committee on
Human Right
Related to
Research
Involving Human
Right,Boromaraja
-jonani College
of Nursing,
Saraburi : SOP)
- ร้อยละ 100
ของโครงร่างวิจัย
ทุกโครงร่างวิจัยที่

วิธีการดําเนินงาน
5. จัดเตรียมและให้บริการ
โสตทัศนูปกรณ์ที่พร้อมใช้งานในงานการ
เรียนการสอน งานบริการวิชาการ
6. ประเมินผลคุณภาพและประเมิน
กระบวนการให้บริการในการบริการงาน
โสตทัศนูปกรณ์
กิจกรรมที่ 1
1. ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยใน
มนุษย์ของวิทยาลัยเพื่อเขียนแนวทางการ
ดําเนินงานมาตรฐานจริยธรรมวิจัยใน
มนุษย์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
สระบุรี (SOP)
2. จัดทํารูปเล่มแนวทางดําเนินงาน
มาตรฐานจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ของ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
(SOP) เสนอประธานกรรมการจริยธรรม
วิจัยในมนุษย์ลงนามและประกาศใช้
3. สรุปรายงานผลการเขียน SOP
4. จัดเตรียมเอกสารประกอบการขอคํา
รับคุณภาพจากสภาวิจัยแห่งชาติ
กิจกรรมที่ 2
1. ประชุมคณะกรรมการวิจัยวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาโครงร่างการวิจัยรอบที่ 3
ครั้งที่ 1
2. คณะกรรมการวิจัยร่วมกันทบทวน
ประเมินและให้ข้อเสนอแนะโครงร่างการ
วิจัยและแจ้งผลการแก่อาจารย์นักวิจัย

ระยะเวลา

ต.ค. ๕๙ก.ย. ๖๐

งบประมาณ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

30,000 บาท วิทยาลัยมีแนวทางการ
(เงินรายได้) ดําเนินงานตาม
มาตรฐานของ
คณะกรรมการวิจัยใน
มนุษย์ของวิทยาลัย
พยาบาล บรมราชชนนี
สระบุรี (Standard
Operating Procedure
for Committee on
Human Right Related
to Research
Involving Human
Right,
Boromarajajonani
College of Nursing,
Saraburi: SOP) โครง
ร่างวิจัยทุกโครงร่างวิจัย
ที่เสนอต่อคณะกรรมการ
วิจัยของวิทยาลัยได้รับ
ทบทวนประเมินและ
เสนอแนะจาก
คณะกรรมการวิจัยและ

ผู้รับผิดชอบ

อ.สุรีย์
อ.พรพรรณ
อ.กัลยา
คุณลัดดาวัลย์

รหัส
โครงการ

แผนงาน/
โครงการ

R-60-M2- 5. แผนบริหาร
C5-05 จัดการความรู้ของ
วิทยาลัย (KM)

ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ
ต่อคณะกรรมการ เสนอต่อ
พิจารณา
คณะกรรมการวิจัย
จริยธรรมการวิจัย ของวิทยาลัยได้รับ
ในคนของ
ทบทวน การ
วิทยาลัย
ประเมิน และ
เสนอแนะจาก
คณะกรรมการวิจัย
วัตถุประสงค์

๑. เพื่อสนับสนุน
การดําเนินการ
รวบรวม คัดสรร
วิเคราะห์และ

วิธีการดําเนินงาน

ระยะเวลา

หลักให้แก้ไขและดําเนินการวิจัยโดยยื่น
ขอรับการพิจารณาจริยธรรมวิจัยในมนุษย์
ของวิทยาลัย
3. สรุปรายงานผลการทบทวน ประเมิน
และให้ข้อเสนอแนะโครงร่างการวิจัย
4. นําข้อมูลที่ได้จากการทบทวน ประเมิน
และการให้ข้อเสนอแนะไปปรับปรุง/วาง
แผนการดําเนิน งานในวงรอบต่อไป

กิจกรรมที่ 3
1. ประชุมคณะกรรมการวิจัยวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาโครงร่างการวิจัยรอบที่ 3
ครั้งที่ 2
2. คณะกรรมการวิจัยร่วมกันทบทวน
ประเมินและให้ข้อเสนอแนะโครงร่างการ
วิจัยและแจ้งผลการแก่อาจารย์นักวิจัย
หลักให้แก้ไขและดําเนินการวิจัยโดยยื่น
ขอรับการพิจารณาจริยธรรมวิจัยในมนุษย์
ของวิทยาลัย
3. สรุปรายงานผลการทบทวน ประเมิน
และให้ข้อเสนอแนะโครงร่างการวิจัย
4. นําข้อมูลที่ได้จากการทบทวน ประเมิน
และการให้ข้อเสนอแนะไปปรับปรุง/วาง
แผนการดําเนิน งานในวงรอบต่อไป
ร้อยละ ๘๐ ของ
ขั้นเตรียมการ (Plan)
การพัฒนาศูนย์การ ๑. ศึกษาความต้องการตามยุทธศาสตร์
จัดการความรู้ของ ปัญหาและข้อเสนอแนะจากการ
วิทยาลัยผ่านเกณฑ์ ดําเนินงานในปีที่ผ่านมาคือช่วงเวลาที่

ต.ค. ๕๙ก.ย. ๖๐

งบประมาณ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
โครรงร่างวิจัยได้รับการ
พิจารณาจาก
คณะกรรมการพิจารณา
จริยธรรมการวิจัยของ
วิทยาลัย

10,000 บาท วิทยาลัยมีการจัดการ
(เงินรายได้) ความรู้และมีองค์ความรู้
เชิงประจักษ์ที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษร มีการ

ผู้รับผิดชอบ

อ.สุรีย์
อ.พรพรรณ
อ.กัลยา
คุณลัดดาวัลย์
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รหัส
โครงการ

แผนงาน/
โครงการ

ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ
สังเคราะห์ความรู้ การประเมิน ดังนี้
จากการวิจัยของ ๑. มีระบบและ
วิทยาลัย
กลไกการ
๒. เพื่อถ่ายทอด สังเคราะห์ความรู้
ความรู้ โดยนํา
จากงานวิจัย
ความรู้เรื่องการ ๒. มีระบบและ
จัดการเรียนการ กลไกการจัดการ
สอนที่เน้นผู้เรียน ความรู้
เป็นสําคัญเพื่อ
3. มี Webpage
พัฒนาบัณฑิตให้ bcns.ac.th/kmce
มีอัตลักษณ์การ nter เป็นที่นําเข้า
บริการด้วยหัว
ความรู้ เพื่อให้
ใจความเป็น
บุคลากรและคน
มนุษย์ และ
ภายนอกให้
ความรู้เรื่องการ สามารถเข้าถึง
เผยแพร่
ความรู้ได้อย่าง
ผลงานวิจัย
รวดเร็ว
ระดับชาติและ
4. มีกิจกรรมการ
นานาชาติที่มีอยู่ จัดการความรู้อย่าง
จัดทําเป็นรูปเล่ม ต่อเนื่องที่
เอกสารแจกจ่าย ตอบสนองตัวบ่งชี้
และนําความรู้เข้า การประกันคุณภาพ
สู่เวบไซค์ ของ
และอัตลักษณ์ของ
วิทยาลัยให้
วิทยาลัย
บุคลากร อาจารย์ 5. มีองค์ความรู้
นักศึกษาและวง จากกระบวนการ
วิชาการภายนอก KM อย่างน้อย 2
เรื่องต่อปี
สามารถเข้าถึง
วัตถุประสงค์

วิธีการดําเนินงาน
ดําเนินการอาจารย์มีภารกิจอื่น ๆ ไม่
สามารถเข้าร่วมได้ จึงกําหนดวันที่จัด
ประชุมตลอดโครงการและประชาสัมพันธ์
ให้ทราบล่วงหน้า และเร่งดําเนินการให้
แล้วเสร็จก่อนสิ้นปีการศึกษา
๒. เขียนโครงการและเสนอโครงการเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ
ขั้นดําเนินการตามแผน (DO)
๑. รวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และ
สังเคราะห์ความรู้จากการวิจัยของ
วิทยาลัย เรื่อง การเรียนรู้แบบใช้ eleaning จํานวน ประมาณ 4 เรื่อง
๒. กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ โดยนําเขียน
บทความวิชาการที่เกิดจากการจัดการ
ความรู้เรื่องการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญเพื่อพัฒนาบัณฑิตให้
มีอัตลักษณ์การบริการด้วยหัวใจความเป็น
มนุษย์ และบทความวิชาการเรื่องการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติและ
นานาชาติ ที่มีอยู่เข้าสู่เวปไซด์ของ
วิทยาลัยให้บุคลากร อาจารย์ นักศึกษา
และวงวิชาการภายนอกสามารถเข้าถึง
ความรู้ (Knowledge access)
3. จัดกิจกรรมการแบ่งปันแลกเปลี่ยน
(Knowledge sharing) โดยการ
๑) จัดฐานความรู้นักปฏิบัติการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญเพื่อ
พัฒนาบัณฑิตให้มีอัตลักษณ์การบริการ

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
สังเคราะห์ความรู้จาก
งานวิจัยของวิทยาลัย
และมีการพัฒนา
บุคลากรตาม
กระบวนการจัดการ
ความรู้ที่ส่งผลให้
วิทยาลัยเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ต่อไป

ผู้รับผิดชอบ

รหัส
โครงการ

แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์
ความรู้
(Knowledge
access)
๓. เพื่อจัดให้มี
กิจกรรมการ
แบ่งปัน
แลกเปลี่ยน
(Knowledge
sharing) โดยการ
จัดให้มีระบบพี่
เลี้ยง
(Mentoring
system) การ
จัดทําฐานความรู้
นักปฏิบัติการ
จัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญเพื่อ
พัฒนาบัณฑิตให้
มีอัตลักษณ์การ
บริการด้วยหัว
ใจความเป็น
มนุษย์ (COP of
Practice) และ
การจัดเวที
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้
(Knowledge

ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ

วิธีการดําเนินงาน

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ (COP of
Practice)
๒) จัดระบบพี่เลี้ยง (Mentoring
system) นักปฏิบัติการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญฯ
๓) จัดเวทีลกเปลี่ยนเรียนรู้
(Knowledge forum) เรื่องปฏิบัติการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญฯ และเรื่องการเผยแพร่ผลงานวิจัย
ระดับชาติและนานาชาติ
4) ศึกษาผลกระทบของการจัดการ
ความรู้เรื่องการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญเพื่อพัฒนาบัณฑิตให้
มีอัตลักษณ์การบริการด้วยหัวใจความเป็น
มนุษย์ และความรู้เรื่องการเผยแพร่
ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ
หลังจากมีการเรียนรู้ของบุคลากรใน
วิทยาลัย
ขั้นการประเมินผล (Check)
ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทําแบบประเมิน
โครงการที่ครอบคลุมปัจจัยนําเข้า
กระบวนการ และผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดเมื่อ
สิ้นสุดการประชุมทุกครั้ง
๑. บันทึกจํานวนอาจารย์ที่เข้าร่วมประชุม
๒. บันทึกรายงานสรุปองค์ความรู้
๓. สอบถามความพึงพอใจในการจัด
ประชุมโดยใช้แบบประเมินผลการจัด
ประชุมวิชาการ
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รหัส
โครงการ

แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์
forum) เรื่องการ
เผยแพร่
ผลงานวิจัย
ระดับชาติและ
นานาชาติ
๔. เพื่อศึกษา
ผลกระทบของ
การจัดการ
ความรู้เรื่องการ
จัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญเพื่อ
พัฒนาบัณฑิตให้
มีอัตลักษณ์การ
บริการด้วยหัว
ใจความเป็น
มนุษย์ และ
ความรู้เรื่องการ
เผยแพร่
ผลงานวิจัย
ระดับชาติและ
นานาชาติ
หลังจากมีการ
เรียนรู้ของ
บุคลากรใน
วิทยาลัย

ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ

วิธีการดําเนินงาน
๔. จัดทําบันทึกสรุปรายงานผลการ
ดําเนินงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ
ขั้นนําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนา
โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง (Act)
๑. ผู้รับผิดชอบโครงการนําผลการ
ประเมินครั้งที่ ๑ มาปรับปรุงวิธีการจัด
ประชุม ในครั้งที่ ๒ จนถึงครั้งสุดท้ายเพื่อ
สร้างความพึงพอใจในการจัดประชุมและ
ให้ได้ผลลัพธ์ตามตัวบ่งชี้ความสําเร็จของ
โครงการ
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการนําเสนอรายงาน
ผลการดําเนินงานรอบ ๖ เดือน ให้ที่
ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้
พิจารณาภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๘
และดําเนินการปรับแผนในรอบครึ่งปี
ต่อไป ให้บรรลุเป้าหมายของโครงการ
๓. ผู้รับผิดชอบโครงการนําเสนอรายงาน
ผลการดําเนินงานตลอดโครงการให้ที่
ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้
พิจารณาเมื่อสิ้นสุดโครงการเพื่อใช้เป็น
แนวทางการพัฒนาการในปีต่อไป

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2560
แผนงานยุทธศาสตร์
พันธกิจที่ 3 พัฒนาบุคลากรสุขภาพให้มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์การพยาบาลตอบสนองระบบบริการสุขภาพของประเทศและเขต
สุขภาพ และยกระดับการบริการวิชาการของวิทยาลัยให้เป็นศูนย์เรียนรู้การพัฒนาการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม การแพทย์แผนไทย
และการดูแลผู้สูงอายุในระยะยาว
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการสู่สังคม พัฒนาบุคลากรการสาธารณสุข ร่วมสร้างสุขภาพที่ยั่งยืนแก่สังคม
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วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
แผนปฏิบตั กิ ารยุทธศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ 2560
พันธกิจที่ 3 พัฒนาบุคลากรสุขภาพให้มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์การพยาบาลตอบสนองระบบบริการสุขภาพของประเทศและเขตสุขภาพ และยกระดับการบริการวิชาการของวิทยาลัยให้เป็นศูนย์
เรียนรู้การพัฒนาการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ด้านการดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ด้วยการบูรณาการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการสู่สังคม พัฒนาบุคลากรสุขภาพ และพัฒนาศูนย์เรียนรู้ ด้านการดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง เพื่อสร้างสุขภาพประชาชนอย่างยั่งยืนด้วย
การดูแลสุขภาพวิถีไทย ตอบสนองระบบบริการสุขภาพ
เป้าประสงค์ที่ 3 วิทยาลัยเป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลากร และการดูแลสุขภาพของประชาชน ด้านการดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
กลยุทธ์ที่ 4 สร้างแบรนด์ศูนย์บริการวิชาการที่ทันสมัย และพัฒนาศูนย์การเรียนรู้การดูแลสุขภาพตามแนววิถีไทย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการตนเองให้มีความเข้มแข็งทางการเงิน การคลัง
ตัวบ่งชี้กลยุทธ์ที่ 10 จํานวนชุมชนเป้าหมายของวิทยาลัยที่เป็นศูนย์เรียนรู้ และมีความเข้มแข็งในการจัดการสุขภาพตนเอง อย่างน้อย 1 ชุมชน
รหัส
แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์
โครงการ
1. แผนสร้างแบรนด์ของศูนย์บริการวิชาการ
S-60-M3- 1.1 โครงการวิจัย 1. พัฒนาศูนย์
S4-01 และพัฒนา
ความเชี่ยวชาญ
แบรนด์ของ
การพยาบาล
ศูนย์บริการ
เฉพาะทางโรค
วิชาการ
หลอดเลือดสมอง
1.1.1 โครงการ
โดยใช้หลักฐาน
พัฒนาศูนย์ความ เชิงประจักษ์ที่มี
เป็นเลิศทางการ
มาตรฐานสูง
พยาบาลโรคหลอด 2. สนับสนุนการ
เลือดสมองโดยใช้ พัฒนาระบบ
หลักฐานเชิง
สุขภาพด้านการ
ประจักษ์ที่มี
พยาบาลผู้ป่วย
มาตรฐานสูง
โรคหลอดเลือด
สมองที่มีคุณภาพ

ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ

วิธีการดําเนินงาน

ระยะเวลา

งบประมาณ

1. ผลิตนวัตกรรม
โรคหลอดเลือด
สมองโดยใช้
หลักฐานเชิง
ประจักษ์อย่าง
น้อย 1 เรื่อง
2. ผลิตงานวิจัย
เกี่ยวกับโรค
หลอดเลือดสมอง
อย่างน้อย 1
เรื่อง
3. เครือข่าย
พยาบาลโรค
หลอดเลือดสมอง
ในเขต 4 อย่าง

กลุ่มเป้าหมายอาจารย์พยาบาลพยาบาล
วิชาชีพ
สถานที่อาคาร 5 ชั้น 4 วพบ.สระบุรี
กิจกรรมการดําเนินงาน
ขั้นวางแผน
1. ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ
2. เขียนโครงการและเสนออนุมัติ
ขั้นดําเนินการ
1.บูรณาการผลิตนวัตกรรมในรายวิชาการ
พยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
2. วิจัยสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับโรคหลอด
เลือดสมอง
3. จัดประชุมวิชาการ เผยแพร่ความรู้และ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับเขตบริการ
สุขภาพที่ 4

ต.ค. 59 ก.ย. 60

งบวิจัย จํานวน
80,000 บาท
(เงินรายได้)
1. สนับสนุน
โครงการวิจัย =
50,000 บาท
2. ค่าใช้จ่ายในการ
จัดประชุมวิชาการ
- ค่าอาหาร
กลางวัน 100 บาท
x 60 คน = 6,000
บาท
3. ประชุม
คณะกรรมการ
อาหารว่างและ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

1. มีองค์ความรู้ อ.ผุสดีและ
คณะ
และผลงาน
นวัตกรรมและ
วิจัยในการดูแล
ผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมองโดย
หลักฐานเชิง
ประจักษ์
2. มีเครือข่าย
พยาบาลโรค
หลอดเลือด
สมองในเขต 4
3. เป็นแหล่ง
เรียนรู้ของ
บุคคลสุขภาพ

รหัส
โครงการ

แผนงาน/โครงการ

S-60-M3- 1.1.2 โครงการ
S4-02 สร้างเสริมความ
เข้มแข็งชุมชนต้น
ตาล และชุมชน
พระยาทด: บูรณา
การกับงานวิชาการ
(วิชาการนวดแผน
ไทยเพื่อการบําบัด)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนให้
ประชาชนใน
ชุมชนต้นตาล
และพระยาทด
อําเภอเสาไห้
จังหวัดสระบุรีมี
สุขภาวะทางกาย
ที่ดี
2. เพื่อสร้าง

ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ
น้อย 1 แห่ง

1. มีแผนบริการ
สุขภาพร่วมกับ
ชุมชน
2. จํานวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ดําเนินการ
ร่วมกันต่อเนื่อง
(อย่างน้อย 1
กิจกรรม)

วิธีการดําเนินงาน

ระยะเวลา

4. รวบรวมนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องโรคหลอด
เลือดสมองที่ดําเนินการโดยอาจารย์และ
นักศึกษา มาเผยแพร่บริการวิชาการ
เผยแพร่ นวัตกรรมโรคหลอดเลือดสมอง
โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
5. บริหารจัดการศูนย์
ขั้นประเมินผล
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ขั้นนําผลการประเมินไปพัฒนา/ปรับปรุง
1. รวบรวมข้อมูลและปัญหาการ
ดําเนินงานมาปรับปรุงการดําเนินงานครั้ง
ต่อไป เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามตัวบ่งชี้
ความสําเร็จของโครงการ
2. สรุปผลการดําเนินงานเมื่อสิ้นสุด
โครงการ จัดทํารายงาน นําเสนอผลการ
ดําเนินงานให้ผู้บริหารของวิทยาลัย
รับทราบเพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาการ
ครั้งต่อไป
พ.ย. 59 ขั้นเตรียมการ (Plan)
๑. กําหนดชุมชนต้นตาล และชุมชนพระ ก.ค. 60
ยาทดเป็นชุมชนเป้าหมายให้การเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งด้านสุขภาพ
๒. เขียนโครงการเสนอต่อผู้อํานวยการ
และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
เพื่อขออนุมัติ
๓. มอบหมายงานให้แก่ทีมที่รับผิดชอบ
ขั้นดําเนินการ (Do)
ดําเนินการจัดกิจกรรม ระหว่างเดือน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
เครื่องดื่ม (10 คน X และนักศึกษา
25 บาท X 2 ครั้ง) พยาบาล
= 500 บาท
4. ค่าวัสดุ อุปกรณ์
สํานักงาน = 5,000
บาท
5. ค่าเอกสารและ
รูปเล่มนวัตกรรม =
18,500 บาท
งบประมาณ

งบวิจัย จํานวน
60,000 บาท
(เงินรายได้)
1. ค่าตอบแทนนอก
เวลาอาจารย์และ
เจ้าหน้าที่ (60 บาท
x 2ชั่วโมง x 90 วัน
x 3 คน) =
32,400 บาท
2. ค่าน้ํามัน

ประชาชน ใน
ชุมชนต้นตาล
และพระยาทด
อําเภอเสาไห้
จังหวัด สระบุรี
สามารถ
พึ่งตนเองใน
การดูแล
สุขภาพอย่าง
ต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบ

อ.พเยาว์
อ.ประภาส
อ.ปัทมา
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รหัส
โครงการ

แผนงาน/โครงการ

ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ
เครือข่ายความ
3. ร้อยละของ
ร่วมมือในการ
ความพึงพอใจ
ส่งเสริมสุขภาพ
ของผู้รับบริการ
และการป้องกัน และผู้ให้บริการ
โรคแก่ประชาชน (ค่าเฉลี่ย ≥
ในชุมชนต้นตาล 3.51)
และพระยาทด
4. จํานวนผู้ป่วย
อําเภอเสาไห้
โรคเรื้อรังลดลง
จังหวัดสระบุรี
จากเดิมร้อยละ 2
3. เพื่อประชาชน 5. จํานวนผู้ป่วย
ในชุมชนใช้วิธีการ โรคเรื้อรังเกิด
นวดในการดูแล ภาวะแทรกซ้อน
ลดลงจากเดิมร้อย
สุขภาพตนเอง
เพื่อป้องกันการ ละ 2
6. จํานวน
เจ็บป่วย
4. นศ.เกิดความรู้ ประชาชนใน
และทักษะในการ ตําบลพระยาทด
ออกกําลังกาย
ส่งเสริมสุขภาพ
เพิ่มขึ้นจากเดิม
การนวดแก่
ร้อยละ 10
ประชาชน
7. ประชาชนใน
ตําบลพระยาทด
ปลูกพืชผักสวน
ครัวในบ้าน ร้อย
ละ 50 ของ
จํานวนครัวเรือน
ทั้งหมด
8. มีศูนย์เรียนรู้
วัตถุประสงค์

วิธีการดําเนินงาน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 – กรกฎาคม
พ.ศ.2560 ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก
ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ สํารวจสถานการณ์ด้าน
สุขภาพร่วมกับชุมชน และรพสต.พระยา
ทดและประชุมร่วมกับผู้นําชุมชน ต้นตาล
และพระยาทด โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบลต้นตาล และพระยาทด เพื่อ
ร่วมกันวางแผนการดําเนินงาน
1. สํารวจปัญหาความต้องการโดยใช้
แบบสัมภาษณ์
2. สะท้อนข้อมูลกลับให้แก่ชุมชน
กิจกรรมที่ ๒
1. ต่อยอดความรู้เดิมด้านสุขภาพ การ
ออกกําลังกาย การรับประทานอาหาร
ปลูกผักปลอดสารพิษ การรับประทานยา
ไม่ขาดยา จัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่อง
วิธีการนวดแผนไทยและการประคบ
สมุนไพร
2. จัดกิจกรรมบริการนวดแผนไทยแก่
ผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ ในชุมชนต้นตาล
และพระยาทด อ.เสาไห้ จ.สระบุรี
กิจกรรมที่ ๓
จัดทําแผนการสร้างเสริมสุขภาพเยี่ยม
บ้านร่วมกับเจ้าหน้าที่ในรพ.สต.
ขั้นประเมินผล (Check)
1. ติดตามสุขภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรัง จาก
ประวัติสุขภาพใน รพ.สต.

ระยะเวลา

งบประมาณ
เชื้อเพลิง 5,000
บาท
3. ค่าจ้างเหมา
รถยนต์ 1 คัน ๆ ละ
3000 x 4 ครั้ง =
12,000 บาท
4. ค่าวัสดุอุปกรณ์
จัดทําสื่อ = 5,800
บาท
5. ค่าอาหารว่างผู้
ร่วมกิจกรรม60คน
x 20บาท x 4 ครั้ง
= 4,800 บาท

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
เกิดเครือข่าย
ความร่วมมือใน
การบริการ
วิชาการเพื่อ
การส่งเสริม
สุขภาพและการ
ป้องกันโรค
เรื้อรัง ระหว่าง
วิทยาลัย
พยาบาลบรม
ราชชนนี
สระบุรี กับ
สถานบริการ
สุขภาพ องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นและ
ชุมชน

ผู้รับผิดชอบ

รหัส
โครงการ

แผนงาน/โครงการ

S-60-M3- 1.1.3 โครงการ
S4-03 บูรณาการงาน
บริการวิชาการและ
วิชาสร้างเสริม
สุขภาพ (วิชาการ บริการวิชาการ วิจัย)

วัตถุประสงค์

เพื่อบูรณาการ
งานการเรียนการ
สอนร่วมกับงาน
บริการวิชาการ
กับงานวิจัย

ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ
ทางด้านสุขภาพ
ในชุมชนอย่าง
น้อย 1 ศูนย์
9. ร้อยละ 80
ของนักศึกษามีผล
การเรียนรู้ที่เกิด
จากการจัดการ
เรียนการสอน
บูรณาการกับ
พันธกิจอื่น
ค่าเฉลี่ย ≥ 3.51
1. การถอด
บทเรียนผลจาก
การดําเนินการ
สร้างเสริมสุขภาพ
ในชุมชนจาก
นักศึกษาและ
อาจารย์
2. รายงานการ
วิจัยในชุมชน 1
เรื่อง

วิธีการดําเนินงาน

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

2. ประเมินคุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย
ในชุมชนโดยใช้แบบสํารวจความคิดเห็น/
แบบสัมภาษณ์
ขั้นนําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนา
โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง (Act)
คณะทํางานประชุมร่วมกันเพื่อนําผลการ
ประเมินมาถอดบทเรียน วิเคราะห์ ปัญหา
อุปสรรค ที่เกิดขึ้นและวางแผนนําผลการ
ประเมินไปพัฒนา ปรับปรุงโครงการ/
กิจกรรมในครั้งต่อไป
1. จัดประชุมวางแผนการดําเนินการ
ระหว่างกลุ่มงานวิชาการ บริการวิชาการ
และวิจัยและพัฒนา
2. เขียนโครงร่างวิจัย
3. ดําเนินการสํารวจพฤติกรรมการใช้ยา
ของผู้สูงอายุในชุมชน
4. วิเคราะห์และรายงานผลการวิจัย

ต.ค. 59 –
มี.ค. 60

อ.ผุสดี
งบวิจัย จํานวน 1. นักศึกษา
30,000 บาท(เงิน และอาจารย์ มี อ.จารุณี
รายได้)
ความรู้และ
ทักษะ ในการ
สร้างเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุ
ในชุมชน
2. เกิดความรู้
ความเข้าใจใน
พฤติกรรมการ
ดูแลสุขภาพ
ของผู้สูงอายุใน
ชุมชน
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รหัส
แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์
โครงการ
S-60-M3- 1.1.4 โครงการ
1. พัฒนาความ
S4-04 ความร่วมมือด้าน ร่วมมือด้านวิจัย
วิจัยและบริการ
และบริการ
วิชาการระหว่าง
วิชาการระหว่าง
สถาบันการศึกษา สถาบันการศึกษา
กับเขตบริการ
ในเขตบริการ
สุขภาพที่ 4
สุขภาพที่ 4 กับ
เขตบริการ
สุขภาพที่ 4
2. เพื่อพัฒนา
ศักยภาพการทํา
วิจัยเพื่อแก้ปัญหา
ที่เกิดขึ้นขณะการ
ปฏิบัติงานและ
พัฒนาคุณภาพ
การบริการ
(Routine to
Research) ของ
บุคลากรในเขต
บริการสุขภาพที่
4
3. เพื่อสร้าง
ระบบสนับสนุน
การดําเนิน
งานวิจัยงาน
บริการวิชาการ
ของวิทยาลัยให้
สอดคล้องกับ

ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ
1. กิจกรรมที่
เกิดขึ้นพัฒนา
เครือข่ายความ
ร่วมมือทาง
วิชาการ วิจัยและ
บริการวิชาการ
ระหว่างสถาบัน
การศึกษาในเขต
บริการสุขภาพที่
4 กับเขตบริการ
สุขภาพที่ 4
(MOU) ต่อเนื่อง
2. อาจารย์อยู่ใน
ทีมวิจัยประเด็น/
ปัญหาสุขภาพเขต
บริการสุขภาพที่
4

วิธีการดําเนินงาน

ระยะเวลา

ต.ค. ๕๙กลุ่มเป้าหมาย อาจารย์
ก.ย. ๖๐
สถานที่
1. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
2. สถาบันการศึกษาในเขตบริการสุขภาพ
ที่ 4
ขั้นวางแผน
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล/ประเด็น
ปัญหาความต้องการงานวิจัยและการ
พัฒนาบุคลากรประเด็นปัญหาในพื้นที่ที่
ต้องการการศึกษาวิจัย
ขั้นดําเนินการ
1. เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาบุคลากรในเขต
บริการสุขภาพที่ 4 เรื่องงานประจําสู่
งานวิจัย (R2R) ร่วมกับคณาจารย์ใน
สถาบันการศึกษา ในการสนับสนุนการ
พัฒนาระบบบริการสุขภาพและระบบ
หลักประกันสุขภาพในเขตบริการสุขภาพที่
4
2. เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร
ของเขตบริการสุขภาพที่ 4 ด้านการทํา
วิจัยที่จัดขึ้นโดยเขตสํานักงานหลักประกัน
สุขภาพของเขตบริการสุขภาพที่ 4
ขั้นประเมินผล
1. จํานวนผลงานวิจัยที่เข้าร่วมดําเนินการ
2. จํานวนโครงการ/หลักสูตรพัฒนา
บุคลากรในเขตบริการสุขภาพที่ 4 ในปี ใน
ปีงบประมาณ 2560
ขั้นนําผลการประเมินไปพัฒนา/ปรับปรุง

ผลที่คาดว่า
ผู้รับผิดชอบ
จะได้รับ
งบวิจัยจํานวน
1. มี
อ.สุรีย์
30,000 บาท(เงิน ผลงานวิจัย/
อ.เกศแก้ว
รายได้)
องค์ความรู้/
โดยใช้ระเบียบการ นวัตกรรม เพื่อ
เบิกจ่ายเงินรายได้
การสนับสนุน
สถานศึกษาในสังกัด ด้านสุขภาพ
กระทรวง
ตามนโยบาย
สาธารณสุข
ของกระทรวง
สาธารณสุข
ยุทธศาสตร์
เขตสุขภาพและ
การบริการ
ความรู้ สุขภาพ
แก่สังคม ชุมชน
2. ความ
ต่อเนื่องของ
เครือข่ายความ
ร่วมมือด้านการ
วิจัย และ
บริการวิชาการ
งบประมาณ

รหัส
โครงการ

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

นโยบายพัฒนา
ระบบบริการ
สุขภาพและ
ปัญหาสุขภาพ
ของพื้นที่
S-60-M3- 1.3 โครงการ
1. เพื่อให้ผู้เข้า
S4-05 พัฒนาการบริการ อบรมมีความรู้
ลูกค้าสัมพันธ์และ ความเข้าใจที่
การตอบแทนสังคม ถูกต้องในการ
1.3.1 โครงการ
ผู้ป่วยโรคหลอด
อบรมการจัดการ เลือดสมอง
รายกรณีผู้ป่วยโรค 2. เพื่อให้ผู้เข้า
หลอดเลือดสมอง อบรมนําความรู้
(Stroke Nurse
และประสบการณ์
Case Manager) ที่ได้รับจากการ
อบรมไป
ประยุกต์ใช้ในการ
ดูแลผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมอง

ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ

วิธีการดําเนินงาน

ระยะเวลา

งบประมาณ

21 - 25
พ.ย. 59

350,000 บาท
(เงินลงทะเบียน)
1. ค่าสมนาคุณ
วิทยากรภายนอก
จากหน่วยงาน
ภาครัฐ/เอกชน
(600 บาท x 30
ชม. และ 1,200
บาท x 10 ชม.) =
30,000 บาท
2. ค่าเดินทาง
วิทยากร โดยรถยนต์
ส่วนตัว ค่าเดินทาง
วิทยากร ค่าน้ํามัน
เชื้อเพลิง ค่าทาง
ด่วน ค่าเบี้ยเลี้ยง
และค่าตอบแทน
นอกเวลาราชการ
พนักงานขับรถยนต์
= 60,000 บาท
3. ค่าอาหาร
กลางวันของผู้เข้า
อบรมและ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

นําผลการประเมินไปวางแผนการพัฒนาใน
ปีงบประมาณถัดไป

1.ร้อยละ ๘๐ ผู้
เข้าอบรมมีความรู้
ความเข้าใจใน
การจัดการราย
กรณีผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมอง
เพิ่มขึ้นภายหลัง
การอบรม
2. ร้อยละ 8๐
ของผู้เข้ารับการ
อบรมสามารถนํา
ความรู้ไปใช้ใน
การปฏิบัติการ
จัดการรายกรณี
ผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมองได้ใน
ระดับมาก
3. ร้อยละ ๙๐
ของผู้เข้ารับการ
อบรมมีความพึง
พอใจต่อการจัด
อบรมในระดับ
มาก

กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่พยาบาล จํานวน
70 คน
สถานที่ ห้องประชุมอาคาร 3 ชั้น 1
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
ขั้นเตรียมการ (Plan)
1. ประชุมคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้อง
เพื่อวางแผนในการจัดกิจกรรม
2. จัดทําโครงการและเสนอโครงการเพื่อ
ขออนุมัติงบประมาณ
3. ประชาสัมพันธ์และประสานงานกับ
หน่วยงานราชการต่างๆ เพื่อหาผู้เข้ารับ
การอบรม
4. ติดต่อประสานงานกับวิทยากร
5. จัดเตรียมสถานที่และเอกสาร
ประกอบการประชุม
ขั้นดําเนินการ (Do)
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการตามแผนที่กําหนด
กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยาย
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
ขั้นประเมินผล(Check)
1. ประเมินความรู้ของผู้เข้าอบรมในการ
จัดการรายกรณีผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองก่อนและหลังการอบรม

ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้
ความเข้าใจและ
สามารถนํา
ความรู้ที่ได้รับ
ไปประยุกต์ใช้
ในการจัดการ
รายกรณีผู้ป่วย
โรคหลอดเลือด
สมอง ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

อ.วิยะการ
และภาค
วิชาการ
พยาบาล
ผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ
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164

รหัส
โครงการ

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ

วิธีการดําเนินงาน
2. ประเมินความพึงพอใจในการจัดการ
อบรมจากผู้เข้าอบรมโดยใช้แบบประเมิน
ความพึงพอใจ
3. ประเมินประโยชน์ และผลกระทบจาก
การอบรมโดยใช้แบบสอบถาม และการ
สัมภาษณ์ผู้เข้ารับการอบรม
ขั้นนําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนา
โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง (Act)
1. คณะทํางานนําผลการดําเนินงานมา
ประชุมร่วมกันเพื่อวิเคราะห์ ปัญหา
อุปสรรคและดําเนินการปรับปรุงแก้ไขเป็น
ระยะ
2. ภายหลังการดําเนินโครงการเสร็จสิ้น
แล้ว คณะทํางานประชุมร่วมกันเพื่อนําผล
การดําเนินงานมาถอดบทเรียนเกี่ยวกับ
ประโยชน์ที่ได้รับและคุณค่าที่เกิดขึ้นจาก
การดําเนินโครงการ วิเคราะห์ปัญหา
อุปสรรคที่เกิดขึ้นและวางแผนเพื่อเป็น
แนวทางพัฒนาการดําเนินโครงการ/
กิจกรรมในครั้งต่อไป
3. สังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้จาการอบรม
มานําเสนอในที่ประชุมเพื่อนําไปใช้ในการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการ
วิจัยต่อไป

ระยะเวลา

งบประมาณ
คณะทํางาน (85
คน x 175 บาท x
5 วัน) = 74,375
บาท
4. ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มของผู้เข้า
อบรมและ
คณะทํางาน (85
คน x 25 บาท x 2
มื้อ x 5 วัน ) =
21,250 บาท
5. ค่ากระเป๋าที่ใช้
สําหรับบรรจุเอกสาร
ผู้เข้ารับการอบรม
(300 บาท x 70
คน) =21,000บาท
6. ค่าจัดทํา
ประกาศนียบัตร =
5,000 บาท
7. ค่าตกแต่งสถานที่
พิธีเปิด-ปิด =
5,000 บาท
8. ค่าห้องประชุม
(10,000 บาท x 5
วัน) = 50,000
บาท
9. ค่าธรรมเนียมการ
รับรองหลักสูตร

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

รหัส
โครงการ

แผนงาน/โครงการ

S-60-M3- 1.3.2. โครงการ
S4-06 อบรมการดูแล
ผู้สูงอายุ หลักสูตร
420 ชั่วโมง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้า
อบรมมีความรู้
ความเข้าใจที่
ถูกต้องในการ
ดูแลผู้สูงอายุ
2. เพื่อให้ผู้เข้า
อบรมนําความรู้
และประสบการณ์
ที่ได้รับจากการ
อบรมไป
ประยุกต์ใช้ในการ
ดูแลผู้สูงอายุ
3. เพื่อสร้าง
เครือข่ายความ
ร่วมมือในการ
ดูแลผู้สูงอายุใน

ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ

1. ร้อยละ ๘๐ ผู้
เข้าอบรมมีความรู้
ความเข้าใจใน
การดูแลผู้สูงอายุ
เพิ่มขึ้นภายหลัง
การอบรม
2. ร้อยละ 8๐
ของผู้เข้ารับการ
อบรมสามารถนํา
ความรู้ไปใช้ใน
การปฏิบัติการ
ดูแลผู้สูงอายุได้ใน
ระดับมาก
3. ร้อยละ ๙๐
ของผู้เข้ารับการ
อบรมมีความพึง

วิธีการดําเนินงาน

กลุ่มเป้าหมาย อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู่บ้าน (อสม.) อาสาสมัครผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ(อผส.)ผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care
giver) และจิตอาสาที่รับผิดชอบการดูแล
ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปที่สนใจ
จํานวน 50 คน
สถานที่ ห้องประชุมอาคาร 3 ชั้น 1
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
ขั้นเตรียมการ (Plan)
1. ประชุมคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้อง
เพื่อวางแผนในการจัดกิจกรรมโดยนําผล
การประเมินจากการอบรมครั้งที่ผ่านมา
ปรับปรุง
2. จัดทําโครงการและเสนอโครงการเพื่อ
ขออนุมัติงบประมาณ
3. ประชาสัมพันธ์และประสานงานกับ

ระยะเวลา

26 มิ.ย. 21 ก.ค.
60

งบประมาณ
CNEU = 2,000
บาท
10. ค่าวัสดุอุปกรณ์
ในการจัดอบรม =
70,375 บาท
11. ค่าเอกสารและ
ค่าถ่ายเอกสาร
ประกอบการอบรม
= 10,000 บาท
12. ค่าจ้างทําป้าย
ไวนิล = 1,000
บาท
100,000 บาท
(เงินสนับสนุน)
1. ค่าสมนาคุณ
วิทยากรภายนอก
จากหน่วยงาน
ภาครัฐ (500 บาท
x 50 ชม.) =
25,000 บาท
2. ค่าสมนาคุณ
วิทยากรฝึกเยี่ยม
บ้านในชุมชน (400
บาท x 20 ชม. x 2
คน) =16,000บาท
3. ค่าอาหาร
กลางวันของผู้เข้า
อบรมและ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้
ความเข้าใจและ
สามารถนํา
ความรู้ที่ได้รับ
ไปประยุกต์ใช้
ในการส่งเสริม
สุขภาพ การ
ป้องกันโรคและ
การฟื้นฟู
สมรรถภาพ
ให้แก่การดูแล
ผู้สูงอายุได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ส่งผลให้เกิด

ผู้รับผิดชอบ

อ.วิยะการ
และภาค
วิชาการ
พยาบาล
ผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ
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รหัส
โครงการ

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์
ชุมชน

ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ
พอใจต่อการจัด
อบรมในระดับ
มาก
4. เกิดเครือข่าย
ความร่วมมือใน
การดูแลผู้สูงอายุ
ในชุมชน

วิธีการดําเนินงาน
หน่วยงานราชการต่างๆ เพื่อหาผู้เข้ารับ
การอบรม
4. ติดต่อประสานงานกับวิทยากร แหล่ง
ฝึกปฏิบัติการในโรงพยาบาลและชุมชน
5. จัดเตรียมสถานที่และเอกสาร
ประกอบการประชุม
ขั้นดําเนินการ (Do)
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามแผนที่กําหนด
กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยาย
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
การศึกษาดูงาน การฝึกปฏิบัติการการดูแล
ผู้สูงอายุในสถานบริการและชุมชน
ขั้นประเมินผล (Check)
1. ประเมินความรู้ของผู้เข้าอบรมในการ
ดูแลผู้สูงอายุ ก่อนและหลังการอบรม
2. ประเมินความพึงพอใจในการจัดการ
อบรมจากผู้เข้าอบรมโดยใช้แบบประเมิน
ความพึงพอใจ
3. ประเมินประโยชน์ และผลกระทบจาก
การอบรมโดยใช้แบบสอบถาม และการ
สัมภาษณ์ผู้เข้ารับการอบรม
ขั้นนําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนา
โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง (Act)
1. คณะทํางานนําผลการดําเนินงานมา
ประชุมร่วมกันเพื่อวิเคราะห์ ปัญหา
อุปสรรคและดําเนินการปรับปรุงแก้ไขเป็น
ระยะ
2. ภายหลังการดําเนินโครงการเสร็จสิ้น

ระยะเวลา

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
คณะทํางาน (55
เครือข่ายการ
คน x 50 บาท x
แลกเปลี่ยน
10 วัน) = 27,500 เรียนรู้ในการ
บาท
ดูแลผู้สูงอายุใน
4. ค่าอาหารว่างและ ชุมชนของ
เครื่องดื่มของผู้เข้า จังหวัดสระบุรี
อบรมและ
เพิ่มมากขึ้น
คณะทํางาน (55
คน x 25 บาท x 2
มื้อ x 10 วัน) =
27,500 บาท
5. ค่าวัสดุอุปกรณ์ใน
การจัดอบรม =
2,000 บาท
6. ค่าเอกสารและค่า
ถ่ายเอกสาร
ประกอบการอบรม
= 2,000 บาท
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

รหัส
โครงการ

แผนงาน/โครงการ

S-60-M3- 1.3.3. โครงการ
S4-07 เสริมสมรรถนะ
บริหารจัดการ
ระบบสุขภาพ
อําเภอ (DHML) ปี
๒๕๕๙ วิทยาลัย
พยาบาลบรมราช
ชนนีสระบุรี

วัตถุประสงค์

ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ

วิธีการดําเนินงาน

แล้ว คณะทํางานประชุมร่วมกันเพื่อนําผล
การดําเนินงานมาถอดบทเรียนเกี่ยวกับ
ประโยชน์ที่ได้รับและคุณค่าที่เกิดขึ้นจาก
การดําเนินโครงการ วิเคราะห์ปัญหา
อุปสรรคที่เกิดขึ้นและวางแผนเพื่อเป็น
แนวทางพัฒนาการดําเนินโครงการ/
กิจกรรมในครั้งต่อไป
3. สังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้จาการอบรม
มานําเสนอในที่ประชุมเพื่อนําไปใช้ในการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการ
วิจัยต่อไป
ขั้นเตรียม
1. เพิ่มสมรรถนะ 1. ร้อยละ 70
การบริหารจัดการ ของทีมผู้เรียนมี 1. เข้าร่วมการเตรียมความพร้อมจาก
แผนงานสนับสนุนระบบบริการปฐมภูมิ
สมรรถนะการ
ระบบสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข เครือข่าย
บริหารจัดการ
อําเภอของทีม
สถาบันการศึกษา และภาคีที่เกี่ยวข้อง
ระบบสุขภาพ
พัฒนาระบบ
2. ตั้งคณะทํางาน
อําเภอเพิ่มขึ้น
สุขภาพอําเภอ
3. เชิญประชุมเตรียมกันจัดการเรียนรู้
(ทีมผู้เรียน) ตาม 2. ร้อยละ ๙๐
ขั้นดําเนินการ
ของผู้เข้าร่วม
ความแตกต่าง
ประชุมมีคะแนน 1. ร่วมกับ สปสช. เขต 4 สระบุรี ในการ
ของปัญหาและ
ความพึงพอใจใน ประชาสัมพันธ์ รับสมัครทีมผู้เรียน
ความแตกต่าง
คัดเลือกพี่เลี้ยง และจัดทําผังเครือข่ายการ
การเข้าร่วม
ของการ
ดําเนินการ ตาม กิจกรรม ระดับดี จัดการเรียน DHML
2. ดําเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
บริบทของแต่ละ ขึ้นไป (ค่าเฉลี่ย
(workshops) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
๓.๕๑ ขึ้นไป)
พื้นที่
3. มีเครือข่ายการ ประสบการณ์ และผลการดําเนินงาน และ
2. พัฒนา
เสริมความรู้ตามความจําเป็นให้แก่ทีม
เรียนรู้ ระหว่าง
เครือข่ายการ
ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติ ผู้เรียน
เรียนรู้ และ

ระยะเวลา

งบประมาณ

ส.ค. 59 มี.ค. 60

710,000 บาท
(เงินสนับสนุน)
กิจกรรมที่ 1 จํานวน
เงิน 350,000
บาท
1. ค่าวัสดุ อุปกรณ์
= 12,000 บาท
2. ค่าถ่ายเอกสาร
ประกอบการอบรม
= 6,250 บาท
3. ค่าสมนาคุณ
วิทยากร =
27,950 บาท
4. ค่าเดินทาง
วิทยากรโดยรถยนต์
ส่วนตัว ค่าเดินทาง
วิทยากร ค่าน้ํามัน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

1. ทีมผู้เรียนมี อ.เกศแก้ว
สมรรถนะการ
บริหาระบบ
สุขภาพอําเภอ
เพิ่มขึ้น
2. โครงการที่
นํามาใช้เป็น
ฐานของการ
เรียนรู้มี
ความก้าวหน้า
ในการ
ดําเนินงาน เป็น
ส่วนหนึ่งในการ
ขับเคลื่อนการ
พัฒนาระบบ
สุขภาพอําเภอ
อย่างเป็นระบบ
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รหัส
โครงการ

แผนงาน/โครงการ

ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ
ส่งเสริม
นักวิชาการ และผู้
ปฏิสัมพันธ์
ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ระหว่างผู้บริหาร กับการพัฒนา
ระบบสุขภาพ
ผู้ปฏิบัติ
นักวิชาการ และผู้ อําเภออย่างเป็น
ทีมีส่วนเกี่ยวข้อง ระบบ อย่างน้อย
1 เครือข่าย
ในโครงการซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งของ
การพัฒนาระบบ
สุขภาพอําเภอ
อย่างเป็นระบบ
3. ส่งเสริมการ
พัฒนารูปแบบ
การบริหารจัดการ
(Model
Development)
ตามความจําเพาะ
ของบริบทของแต่
ละระบบสุขภาพ
อําเภอ พร้อมกับ
รวบรวมและ
เผยแพร่องค์
ความรู้ที่
สังเคราะห์เป็น
บทเรียนจาก
ประสบการณ์เพื่อ
ทําให้เกิด
ประโยชน์อย่าง
วัตถุประสงค์

วิธีการดําเนินงาน
ขั้นประเมินผล
1. ประเมินสมรรถนะในการบริหารจัดการ
ระบบสุขภาพระดับอําเภอของทีมผู้เรียน
ก่อนและหลังการเข้าร่วมโครงการโดยใช้
แบบสอบถาม
2. ประเมินการมีส่วนร่วมในกระบวนการ
อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนําเสนอผล
การดําเนินงานของทีมผู้เรียนโดยใช้
แบบสอบถามและการสังเกตพฤติกรรม
3. ประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรมของทีมผู้เรียนโดยใช้แบบสอบถาม
เชิงปริมาณ
4. ประเมินประโยชน์ที่ได้รับ คุณค่า
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเข้าร่วมกิจรรม
ของทีมผู้เรียนคณะทํางาน และผู้เกี่ยวข้อง
โดยใช้แบบสอบถามเชิงคุณภาพและการ
สัมภาษณ์
ขั้นนําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนา
โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง (Act)
ประเมินผลโครงการและนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงพัฒนา

ระยะเวลา

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
3. มีเครือข่าย
เชื้อเพลิง ค่าทาง
การเรียนรู้
ด่วน ค่าเบี้ยเลี้ยง
ระหว่าง
และค่าตอบแทน
ผู้บริหาร ผู้
นอกเวลาราชการ
ปฏิบัติ
พนักงานขับรถ =
นักวิชาการ
4,800 บาท
และผู้ที่มีส่วน
5. ค่าจ้างเหมา
รถยนต์ (จํานวน 1 เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนา
คัน ๆ ละ 3,000
ระบบสุขภาพ
บาท x 3 วัน ) =
อําเภออย่าง
9,000 บาท
เป็นระบบ
6. ค่าอาหารว่าง
4. เกิด
และเครื่องดื่มการ
วัฒนธรรมการ
จัดประชุมการ
เรียนรู้เพื่อเพิ่ม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทีมผู้เรียนพี่เลี้ยง AI สมรรถนะการ
บริหารจัดการ
และคณะทํางาน
สถานที่เอกชน (180 ระบบสุขภาพ
คน x50 บาท x 3 อําเภอโดยใช้
มื้อ) =18,000 บาท บริบทเป็นฐาน
รพ.สต.ในพื้นที่(180
คน x 25 บาท x 1
มื้อ) = 9,000 บาท
7. ค่าอาหาร
กลางวันการจัด
ประชุมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทีมผู้เรียน พี่เลี้ยง AI
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

รหัส
โครงการ

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์
ต่อเนื่อง

ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ

วิธีการดําเนินงาน

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

และคณะทํางาน
สถานที่เอกชน
(180 คน x 250
บาท x 2 มื้อ) =
90,000 บาท
8. ค่าอาหารเย็น
อาจารย์(AI) (30 คน
x 300 บาท x 2
มื้อ) ค่าอาหารเย็น
ทีมเรียน (150 คน
x 300 บาท x 1
มื้อ)= 63,000
บาท
9. ค่าที่พักของผู้เข้า
อบรม คณะทํางาน
AIและวิทยากร (30
คน x 500บาท/คืน
x 2 คืน) =
30,000บาท
10. ค่าที่พักของผู้
เข้าอบรม (150 คน
x 500บาท/คืน x 1
คืน) = 75,000
บาท
11. ค่าบันทึก
วิดีทัศน์และบันทึก
การถอดเทปการ
ถอดบทเรียนการ
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รหัส
โครงการ

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ

วิธีการดําเนินงาน

ระยะเวลา

งบประมาณ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
= 5,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจัดการของ
วิทยาลัยฯโดยถัวจ่าย
จากรายการข้างต้น
โดยนําเข้าเป็นรายได้
สถานศึกษา
กิจกรรมที่ 2 จํานวน
เงิน 360,000
บาท
1. ค่าวัสดุ อุปกรณ์
= 7,300 บาท
2. ค่าถ่ายเอกสาร
ประกอบการอบรม=
3,500 บาท
3. ค่าสมนาคุณ
วิทยากร, AI (18
ชั่วโมง x 300 บาท
x 4 วัน x 5 พื้นที่)
= 108,000 บาท
4. ค่าสมนาคุณ
วิทยากร(AI on
demand) 6ชั่วโมง
x 600 บาท x 5
วัน) =18,000บาท
5. ค่าเดินทางของ
วิทยากร, AI =

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

รหัส
โครงการ

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ

วิธีการดําเนินงาน

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

15,400 บาท
6. ค่าสมนาคุณ
วิทยากรใน
การศึกษาดูงาน (6
ชั่วโมง x 300 บาท
x 2 แห่ง) =
3,600 บาท
7. ค่าจ้างเหมา
รถยนต์ในการ
แลกเปลี่ยนในพื้นที่
(จํานวน 1 คันๆละ
3,000 บาท x 4
วัน x 6 พื้นที่) =
72,000 บาท
8. ค่าจ้างเหมา
รถยนต์ศึกษาดูงาน
(จํานวน 6 คันๆละ
3,000 บาท x 1
วัน) =18,000 บาท
9. ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มการจัด
ประชุมวางแผนของ
คณะทํางานและ
ผู้แทนจากเขต
บริการสุขภาพที่ 4
(18 คน x ๒๕ บาท
x 2 มื้อ x 2 วัน) =
1,800 บาท
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รหัส
โครงการ

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ

วิธีการดําเนินงาน

ระยะเวลา

งบประมาณ
10. ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่มการจัด
ประชุมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทีมผู้เรียน พี่เลี้ยง AI
และคณะทํางาน(90
คน x25 บาท x 2
มื้อ x 5 วัน) =
22,500บาท
11. ค่าอาหาร
กลางวันการจัด
ประชุมวางแผนของ
คณะทํางาน AI และ
ผู้แทนจากเขต
บริการสุขภาพที่ 4
(18 คน x 150
บาท x 2 มื้อ)=
5,400บาท
12. ค่าอาหาร
กลางวันการจัด
ประชุมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทีมผู้เรียน พี่เลี้ยง
AI และคณะทํางาน
(90 คน x 150
บาท x 5 มื้อ) =
67,500 บาท
13. ค่าพิมพ์และค่า

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

รหัส
โครงการ

แผนงาน/โครงการ

S-60-M3- 1.3.4. โครงการ
S4-08 ประชุมเชิง
ปฏิบัติการความ
ร่วมมือพัฒนา
อาสาสมัคร
สาธารณสุขและ
ผู้ปกครองวัยรุ่น

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้
นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่
๑-๓ ที่เข้าอบรมมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการดูแล
สุขอนามัยส่วน

ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ

1. นักเรียนมี
ความรู้เรื่องดูแล
สุขอนามัยส่วน
บุคคล โภชนาการ
การเปลี่ยนแปลง
ของร่างกายและ
อนามัยเจริญพันธุ์

วิธีการดําเนินงาน

กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ ๑-๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
สถานที่ โรงเรียนวัดหนองบัว ต.ตลิ่งชัน
อ.เมือง จ.สระบุรี จํานวน ๑๐๐ คน และ
โรงเรียนวัดห้วยลี่ ต.ตลิ่งชัน อ.เมือง
จ.สระบุรี จํานวน ๑๐๐ คน
ขั้นเตรียมการ

ระยะเวลา

งบประมาณ

ถ่ายเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับการ
จัดทํารายงาน
สรุปผล=5,000
บาท
14. ค่าของที่ระลึก
ในการศึกษาดูงาน
(1,000 บาท x 2
ชิ้น) = 2,000 บาท
15. ค่าบันทึก
วิดีทัศน์และบันทึก
การถอดเทปการ
ถอดบทเรียนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
= 10,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจัดการของ
วิทยาลัยฯโดยถัวจ่าย
จากรายการข้างต้น
โดยนําเข้าเป็นรายได้
สถานศึกษา
ต.ค. 59 – 100,000 บาท
ธ.ค. 59
(เงินสนับสนุน)
กิจกรรมประชุม
คณะทํางาน
เครือข่าย 10 คน
1. ค่าถ่ายเอกสาร
= 500 บาท

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

นักเรียนมี
อ.พัชนียา
สุขภาพแข็งแรง และคณะ
สามารถลด
ปัญหาจากการ
เจ็บป่วย การ
ขาดเรียน และ
การลาออกจาก
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รหัส
โครงการ

แผนงาน/โครงการ
เพื่อส่งเสริมสุข
ภาวะทางเพศและ
ป้องกันการ
ตั้งครรภ์ไม่พร้อม
ในจังหวัดสระบุรี
(เทศบาลเมือง
สระบุรี)

ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ
เพิ่มขึ้นหลังการ
บุคคล
อบรม
2. เพื่อให้
๒. ร้อยละ 8๐
นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ของนักเรียนที่เข้า
๔-๖ ที่เข้าอบรมมี ร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจต่อ
ความรู้ด้าน
อนามัยเจริญพันธุ์ กิจกรรมในระดับ
ในการเตรียมตัว ดี
เข้าสู่วัยรุ่น
3. เพื่อให้
นักศึกษาพยาบาล
ได้รับการ
พัฒนาอัตลักษณ์
ในด้านจิตอาสา
4. เพื่อให้
นักศึกษาพยาบาล
มีส่วนร่วมในการ
ชี้นําและป้องกัน
ปัญหาแก่เด็กและ
วัยรุ่น
วัตถุประสงค์

วิธีการดําเนินงาน
1. ประสานงานกับโรงเรียนวัดหนองบัว
และโรงเรียนวัดห้วยลี่ ต.ตลิ่งชัน อ.เมือง
จ.สระบุรี เพื่อสํารวจปัญหาและความ
ต้องการด้านสุขภาพ
2. จัดเตรียมกําหนดการกิจกรรม สื่อและ
การประเมินผล
ขั้นดําเนินการ
จัดอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพตามแผนที่
กําหนดแก่นักเรียนโรงเรียนวัดหนองบัว
และโรงเรียน วัดห้วยลี่ ต.ตลิ่งชัน อ.เมือง
จ.สระบุรี กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗
ขั้นประเมินผล
1. ประเมินความรู้ความเข้าใจในการดูแล
สุขอนามัยส่วนบุคคล
2. ประเมินความรู้ด้านโภชนาการ การ
อนามัยเจริญพันธุ์เพื่อการเตรียมตัวเข้าสู่
วัยรุ่น
ขั้นนําไปปรับปรุง
ประเมินผลโครงการและนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงพัฒนา

ระยะเวลา

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
2. ค่าอาหารว่างและ โรงเรียน
เครื่องดื่ม (25 บาท
x 10 คน x 3 มื้อ)
= 750 บาท
3. ค่าอาหาร
กลางวัน (80 บาท x
10 คน x 2 วัน) =
1,600 บาท
กิจกรรมอบรมแกน
นําวัยรุ่น จํานวน 2
วัน
1. ค่าถ่ายเอกสาร
ประกอบการอบรม=
4,000 บาท
2. ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม (25 บาท
x 120 คน x 4 มื้อ)
= 12,000 บาท
3. ค่าอาหาร
กลางวัน (80 บาท x
120 คน x 2 วัน) =
19,200 บาท
4. ค่าสมนาคุณ
วิทยากร (6 ชม.x
600 บาท x 5 คน
x 2 วัน) =
36,000 บาท
5. ค่าวัสดุอุปกรณ์ =
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

รหัส
โครงการ

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ

วิธีการดําเนินงาน

ระยะเวลา

งบประมาณ

25,400 บาท
6. ค่าทําป้าย
โครงการไวนิล =
550 บาท
S-60-M3- 1.3.5. โครงการ 1. เพื่อเพิ่มพูน
-กลุ่มเป้าหมาย พยาบาลเฉพาะทางสาขา 24 – 28 1,250,000บาท
๑. มีผู้สนใจเข้า
(เงินลงทะเบียน)
S4-09 อบรมฟื้นฟูวิชาการ ความรู้สมรรถนะ ร่วมประชุมอย่าง เวชปฏิบัติทั่วไป พยาบาลวิชาชีพที่สนใจ
ต.ค.59
ใช้ระเบียบการ
พยาบาลเวชปฏิบัติ ในการดูแลผู้ป่วย น้อยร้อยละ ๘๐ และ อาจารย์พยาบาล รวมทั้งผู้ที่สนใจ
เบิกจ่ายตาม
: การจัดการเรื้อรัง โรคเรื้อรัง เพิ่ม
จํานวน 20๐ คน คณะทํางาน 20 คน
ของกลุ่ม
สถานที่ ณ ห้องประชุมศิริพานิช อาคาร
ข้อกําหนดของ
ในระบบสุขภาพยุค ศักยภาพและ
เป้าหมายที่
กําหนด
ผู้ป่วยนอกชั้น ๖ โรงพยาบาลศูนย์ สระบุรี
วิทยาลัย
ใหม่
ทักษะบทบาท
ขั้นวางแผน
1. ค่าสมนาคุณ
พยาบาลในรักษา ๒. ร้อยละ 8๐
1. คณะกรรมการจัดประชุม และผู้แทน
วิทยากร (1 คน x
โรคเบื้องต้น และ ของผู้เข้าร่วม
600 บาท x 1 ชม.
ในระบบเครือข่าย ประชุมมีความรู้ จากสมาคมศิษย์เก่า ประชุมร่วมกันเพื่อ
วางแผนการดําเนินงาน
ในการดูแลการ
30 นาที) = 900
สุขภาพระดับ
จัดการโรคเรื้อรัง 2. เขียน/เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
บาท
อําเภอ
2. ค่าสมนาคุณ
2. เพื่อสร้างและ ในระบบสุขภาพ 3. เสนอโครงการเพื่อขอรับรองหน่วย
ยุคใหม่และระบบ คะแนนการศึกษาต่อเนื่อง (CNEU) จาก
วิทยากร (1,200
ขยายเครือข่าย
บาท x 33 ชม.) =
ระหว่างผู้ปฏิบัติใน เครือข่ายสุขภาพ สภาการพยาบาล
4. ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการ
ระดับอําเภอ
39,600 บาท
วิชาชีพและ
โดยส่งหนังสือไปยังโรงพยาบาล สถาน
3. ค่าเดินทาง
สถาบันการศึกษา 3. ร้อยละ ๙๐
บริการต่างๆ ในจังหวัด สระบุรี จังหวัด
ของผู้เข้าร่วม
วิทยากรโดยรถยนต์
ประชุมค่าคะแนน ใกล้เคียง ในเขตสุขภาพเขต 4 และ
ส่วนตัว ค่าเดินทาง
ประชาสัมพันธ์ทาง Web site ของวิทยาลัย
ของความพึง
วิทยากร ค่าน้ํามัน
และWeb site ของสภาการพยาบาล ส่ง
พอใจในระดับ
เชื้อเพลิง ทางด่วน
มาก (ค่าเฉลี่ย ≥ ทาง E-mail และติดต่อโดยตรงทางมือถือ
ค่าเบี้ยเลี้ยงและ
กับศิษย์เก่าเวชปฏิบัติฯ ที่จบจาก วพบ.
๓.๕๑ )
ค่าตอบแทนนอก
สระบุรี
เวลาราชการ
5. ติดต่อประสานงานกับวิทยากรในการ
พนักงานขับรถ =

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้เข้าร่วม
โครงการ การ
จัดการโรค
เรื้อรังในระบบ
สุขภาพยุคใหม่
ได้รับความรู้
เพิ่มสมรรถนะ
ในการดูแล
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
เพิ่มพูนความรู้
ที่ทันสมัย และ
นําไปใช้ในการ
ดูแลสุขภาพ
ของประชาชน
ในระบบ
เครือข่าย
สุขภาพระดับ
อําเภอ การ
บริหารการใช้
ยาอย่างสม
เหตุผลตลอด
การประยุกต์ใช้
ในการ
ปฏิบัติงานได้

ผู้รับผิดชอบ

อ.ประภาส
และภาค
วิชาการ
พยาบาล
อนามัยชุมชน
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รหัส
โครงการ

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ

วิธีการดําเนินงาน
ประชุมและจัดเตรียมเอกสารประกอบการ
ประชุมวิชาการ
๖. จัดเตรียมอาคารสถานที่จัดประชุม
วิชาการ โต๊ะ เก้าอี้ ห้องรับรอง เวที
ขั้นดําเนินการ
ดําเนินการจัดประชุมวิชาการ ในวันที่ 24
- 28 ตุลาคม ๒๕๕9 จํานวน 5 วัน
ขั้นประเมินผล
1. ประเมินจํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
2. ประเมินความรู้และความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
3. ประเมินประโยชน์ที่ได้รับ และ
ผลกระทบจากการเข้าร่วมโครงการประชุม
ขั้นนําผลการประเมินไปพัฒนา/ปรับปรุง
ภายหลังเสร็จสิ้นการดําเนินโครงการ
คณะทํางานประชุมเพื่อนําผลการประเมิน
การจัดโครงการมาถอดบทเรียนร่วมกัน
วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการ
ดําเนินงาน และวางแผนปรับปรุง
พัฒนาการจัดทําโครงการ

ระยะเวลา

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
อย่างมี
30,000 บาท
ประสิทธิภาพ
4. ค่าจ้างเหมา
รถยนต์สําหรับรับ – อันจะส่งผลให้
ผู้รับการบริการ
ส่ง วิทยากร =
ปลอดภัย ได้รับ
6,000 บาท
การ
5. ค่ากระเป๋าที่ใช้
สําหรับบรรจุเอกสาร รักษาพยาบาล
ที่มีมาตรฐาน
ผู้เข้ารับการอบรม
วิชาชีพต่อไป
(250 คน x 300
บาท) = 75,000
บาท
6. ค่าอาหาร
กลางวันและอาหาร
เย็นของผู้เข้ารับการ
อบรม วิทยากรและ
คณะทํางาน (270
คน x 200 บาท x
8 มื้อ)= 432,000
บาท
7. ค่าอาหาร
กลางวันและของผู้
เข้ารับการอบรม
วิทยากรและ
คณะทํางาน (270
คน x 150 บาท x
1 มื้อ) = 40,500
บาท
8. ค่าอาหารว่างและ
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

รหัส
โครงการ

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ

วิธีการดําเนินงาน

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

เครื่องดื่ม (270 คน
x 35 บาท x 2 มื้อx
5 วัน) =94,500
บาท
9. ค่าวัสดุและ
อุปกรณ์ = 83,500
บาท
10. ค่าใช้จ่ายการ
จัดพิธีเปิด-ปิด =
10,000 บาท
11. ค่าสนับสนุน
ห้องประชุม (5,000
บาท x 5 วัน)
=25,000บาท
12. ค่าเอกสารและ
ค่าถ่ายเอกสาร
ประกอบการอบรม
= 54,000 บาท
13. ค่าจัดทํา
ประกาศนียบัตร=
15,000 บาท
14. ค่าตอบแทน
นอกเวลาราชการ
อาจารย์ เจ้าหน้าที่
= 10,000 บาท
15. ค่าสนับสนุน
ห้องพักค่า
สาธารณูปโภค =
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รหัส
โครงการ

แผนงาน/โครงการ

S-60-M3- 1.3.6 โครงการ
S4-10 ประชุมวิชาการ
ประจําปี 2560

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้สุขภาพ
แนวใหม่ผู้เข้าร่วม
ประชุมมีความรู้
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบใน
ศตวรรษที่ 21
2. เพื่อให้
ผู้เข้าร่วมประชุม
สามารถนําความรู้
เกี่ยวกับระบบ
สุขภาพแนวใหม่
ในศตวรรษที่ 21
ไปประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงานได้
3. เพื่อให้บริการ
วิชาการแก่ศิษย์
เก่าของวิทยาลัย
พยาบาลบรมราช
ชนนี สระบุรี และ
ผู้สนใจทั่วไป

ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ

๑. มีผู้สนใจเข้า
ร่วมประชุมอย่าง
น้อยร้อยละ ๘๐
ของ
กลุ่มเป้าหมายที่
กําหนด
๒. ร้อยละ 8๐
ของผู้เข้าร่วม
ประชุมมีความรู้
ในระบบสุขภาพ
แนวใหม่ใน
ศตวรรษที่ 21
3. ร้อยละ ๙๐
ของผู้เข้าร่วม
ประชุมค่าคะแนน
ของความพึง
พอใจในระดับ
มาก (ค่าเฉลี่ย ≥
๓.๕๑ )

วิธีการดําเนินงาน

ระยะเวลา

กลุ่มเป้าหมาย ศิษย์เก่า วิทยาลัยพยาบาล ก.ย.60
บรมราชชนนี สระบุรี พยาบาลวิชาชีพ
และอาจารย์พยาบาล ที่สนใจเข้าร่วม
ประชุม จํานวน ๑๕๐ คน คณะทํางาน
20 คน
สถานที่ ณ ห้องประชุมอาคาร5ชั้น ๖
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
ขั้นวางแผน
1. คณะกรรมการจัดประชุม และผู้แทน
จากสมาคมศิษย์เก่าประชุมร่วมกันเพื่อวาง
แผนการดําเนินงาน
2. เขียน/เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
3. เสนอโครงการเพื่อขอรับรองหน่วย
คะแนนการศึกษาต่อเนื่อง (CNEU) จาก
สภาการพยาบาล
4. ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการ
โดยส่งหนังสือไปยังโรงพยาบาล สถาน
บริการต่าง ๆ ในจังหวัด สระบุรี จังหวัด
ใกล้เคียงและประชาสัมพันธ์ทาง Web
site ของวิทยาลัยและWeb site ของสภา
การพยาบาล ส่งทาง E-mail และติดต่อ
โดยตรงทางมือถือไลน์กับศิษย์เก่าที่จบจาก
วพบ.สระบุรี
5. ติดต่อประสานงานกับวิทยากรในการ

งบประมาณ
332,000 บาท
16. ค่าธรรมเนียม
CNEU = 2,000
บาท
225,000 บาท
(เงินลงทะเบียน)
1. ค่าถ่ายเอกสาร
=8,500 บาท
2. ค่าวัสดุสํานักงาน
วัสดุคอมพิวเตอร์
และวัสดุงานบ้าน
งานครัว = 12,500
บาท
3. ค่าใช้จ่ายในการ
จัดพิธีเปิด – ปิดการ
อบรม = 10,000
บาท
4. ค่ากระเป๋าที่ใช้
สําหรับบรรจุเอกสาร
ผู้เข้ารับการอบรม
(150 ใบ x 250
บาท) = 37,500
บาท
5. ค่าอาหาร
กลางวันของผู้เข้ารับ
การอบรม (150
บาท x 150 คน x
๓ วัน) = 67,500

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

ผู้เข้าร่วม
อ.ประภาส
ประชุมมีความรู้
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบ
ในศตวรรษที่
21เพิ่มพูน
ความรู้ที่
ทันสมัย และ
นําไปใช้ในการ
ดูแลสุขภาพ
ของประชาชน
ที่มีมาตรฐาน
วิชาชีพต่อไป

รหัส
โครงการ

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ

วิธีการดําเนินงาน
ประชุมและจัดเตรียมเอกสารประกอบการ
ประชุมวิชาการ
๖. จัดเตรียมอาคารสถานที่จัดประชุม
วิชาการ โต๊ะ เก้าอี้ ห้องรับรอง เวที
ขั้นดําเนินการ
ดําเนินการจัดประชุมวิชาการ กําหนด 3
วัน
ขั้นประเมินผล
1. ประเมินจํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
2. ประเมินความรู้และความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
3. ประเมินประโยชน์ที่ได้รับ และ
ผลกระทบจากการเข้าร่วมโครงการประชุม
ขั้นนําผลการประเมินไปพัฒนา/ปรับปรุง
ภายหลังเสร็จสิ้นการดําเนินโครงการ
คณะทํางานประชุมเพื่อนําผลการประเมิน
การจัดโครงการมาถอดบทเรียนร่วมกัน
วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการ
ดําเนินงาน และวางแผนปรับปรุง
พัฒนาการจัดทําโครงการในครั้งต่อไป

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

บาท
6. ค่าอาหาร
กลางวันของวิทยากร
และคณะกรรมการ
ดําเนินงาน (150
บาท x 15 คน x 3
วัน) = 6,750 บาท
7. ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มของผู้เข้า
รับการอบรม (๒๕
บาท x ๒ มื้อ x ๓
วัน x 150 คน) =
22,50๐ บาท
8. ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มของ
วิทยากรและ
คณะกรรมการ
ดําเนินงาน (๒๕
บาท x ๒ มื้อ x ๓
วัน x 15 คน) =
2,250 บาท
9. ค่าสมนาคุณ
วิทยากรภาครัฐ
(11 ชั่วโมง 30
นาที x 600 บาท)
= 6,900 บาท
10. ค่าสมนาคุณ
วิทยากรภาคเอกชน
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รหัส
โครงการ

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ

วิธีการดําเนินงาน

ระยะเวลา

งบประมาณ
(12 ชั่วโมงx
1,200 บาท) =
14,400 บาท
11. ค่าเดินทาง
วิทยากรโดยรถยนต์
ส่วนตัว ค่าเดินทาง
วิทยากร ค่าน้ํามัน
เชื้อเพลิง ค่าทาง
ด่วน ค่าเบี้ยเลี้ยง
และค่าตอบแทน
นอกเวลาราชการ
พนักงานขับรถ
=10,000 บาท
12. ค่าตอบแทน
นอกเวลาราชการ
อาจารย์เจ้าหน้าที่
= 4,000 บาท
13. ค่าสนับสนุน
ห้องประชุม (3 วัน x
5,000 บาท) =
15,000 บาท
14.ค่าธรรมเนียม
การรับรองหลัก
สูตร CNEU= ๒,๐๐๐
บาท
15. ค่าจัดทําใบ
ประกาศนียบัตร
= 3,750 บาท

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

รหัส
โครงการ

แผนงาน/โครงการ

S-60-M3- 1.3.7 โครงการ
S4-11 บริการวิชาการ
นําส่งความรู้ที่
ทันสมัยแก่ศิษย์เก่า
ผ่านระบบออนไลน์
สู่ความเป็นเลิศ
ทางการพยาบาล
หลอดเลือดสมอง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้มีการ
บริหารจัดการ
ดําเนินงานพัฒนา
คุณภาพของศูนย์
ศึกษาการ
พยาบาลโดยใช้
หลักฐานเชิง
ประจักษ์อย่าง
เป็นระบบ
2. เพื่อให้ได้
ผลงานที่
ครอบคลุมตาม
พันธกิจของศูนย์
ศึกษาการ
พยาบาลโดยใช้
หลักฐานเชิง
ประจักษ์ ได้แก่
การเรียนการสอน

ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ

1.ร้อยละ 80
ของการพัฒนา
ศูนย์ศึกษาการ
พยาบาลโดยใช้
หลักฐานเชิง
ประจักษ์ผ่าน
เกณฑ์การ
ประเมิน ดังนี้
1.1. มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ศูนย์ EBNC
2. มีระบบและ
กลไกการบริหาร
จัดการศูนย์
3. มีการจัดทํา
คู่มือการ
ดําเนินงานของ
ศูนย์

วิธีการดําเนินงาน

กิจกรรมบริหารจัดการศูนย์ฯ
1. ศึกษาทบทวนผลการดําเนินงานของ
ศูนย์ศึกษาการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ในปีที่ผ่านมา
2. ทบทวนรายชื่อคณะกรรมการฯและ
แต่งตั้งอาจารย์ในแต่ละสาขาวิชาร่วมเป็น
คณะกรรมการศูนย์ศึกษาการพยาบาลโดย
ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ให้เป็นปัจจุบัน
3. คณะกรรมการศูนย์ศึกษาการพยาบาล
โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ร่วมวางแผน
ระบบและกลไกการบริหารจัดการศูนย์
รวมทั้งการจัดทําคู่มือการดําเนินงานของ
ศูนย์
4. ดําเนินงานให้สอดคล้องกับตัวบ่งชี้
ความสําเร็จได้แก่ การวิจัย การจัดการ
เรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์
5. จัดสถานที่และปรับแต่งภูมิทัศน์ศูนย์

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

16. ค่าที่พัก
วิทยากร (1,450
บาท x 1 คืน) =
1,450บาท
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจัดการของ
วิทยาลัยฯโดยถัวจ่าย
จากรายการข้างต้น
โดยนําเข้าเป็นรายได้
สถานศึกษา
ม.ค.– มิ.ย. ไม่ใช้งบประมาณ วิทยาลัยมีศูนย์
ศึกษาการ
60
พยาบาลโดยใช้
หลักฐานเชิง
ประจักษ์ที่มี
คุณภาพผ่าน
เกณฑ์การ
ประเมินศูนย์
และเป็นที่พึ่ง
ทางวิชาการแก่
ชุมชน

ผู้รับผิดชอบ

อ.ผุสดี
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รหัส
โครงการ

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์
การวิจัยและการ
บริการวิชาการ

ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ
4. มีแผน
ยุทธศาสตร์
พัฒนาศูนย์
EBNC ที่
ครอบคลุมด้าน
การเรียนการสอน
การวิจัย และการ
บริการวิชาการ
5. มีผลงาน
วิชาการและวิจัย
ด้านการจัดการ
เรียนการสอนโดย
การใช้หลักฐาน
เชิงประจักษ์/การ
พัฒนาบัณฑิตนัก
ปฏิบัติการที่มี
คุณภาพอย่าง
น้อย 1 เรื่อง
6. มีการประชุม
แลกเปลี่ยน
ความรู้ด้านการ
ปฏิบัติโดยใช้
หลักฐานเชิง
ประจักษ์ให้กับ
บุคลากรภายใน
หรือภายนอก
วิทยาลัย
7. มี Website

วิธีการดําเนินงาน
ศึกษาฯ
6. Update ฐานข้อมูลบน Website
EBN-BCNS เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์
และแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมการปฏิบัติโดย
ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
กิจกรรมการบริการวิชาการ
1. ประชุมคณะกรรมการจัดประชุม
วิชาการและประสานงานการดําเนินงาน
ตามโครงการ ได้แก่ การจัดเตรียมสถานที่
หนังสือเชิญพยาบาลพี่เลี้ยงและ
ประชาสัมพันธ์อาจารย์เพื่อเข้ารับการ
ประชุม
2. ดําเนินการจัดประชุมวิชาการตามวัน
และเวลาที่กําหนด
3. ประเมินผลการจัดประชุมวิชาการ
4. นําผลการประชุมมานําเสนอ
คณะกรรมการศูนย์ฯ
5. จัดทําสรุปโครงการ
6. ประเมินผลโครงการ

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

รหัส
โครงการ

แผนงาน/โครงการ

S-60-M3- 1.3.8 โครงการ
S4-12 อบรมพยาบาลเวช
ปฏิบัติครอบครัว
(1 เดือน)

ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ
EBN-BCNS เป็น
สื่อกลาง
ประชาสัมพันธ์
และแหล่งเรียนรู้
ที่ส่งเสริมการ
ปฏิบัติโดยใช้
หลักฐานเชิง
ประจักษ์
เพื่อพัฒนาผู้เข้า 1. ผู้เข้ารับการ
รับการอบรมให้มี อบรมมีความรู้
ความรู้
ความเข้าใจ
ความสามารถ
เกี่ยวกับพยาบาล
และสมรรถนะ
เวชปฏิบัติ
ทางการบริหารที่ ครอบครัวผ่าน
เหมาะสมกับ
เกณฑ์ไม่น้อยกว่า
สถานการณ์ และ ร้อยละ 80
พร้อมก้าวสู่
2. ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความพึง
ประชาคม
พอใจในการ
อาเซียนอย่างมี
อบรม ในระดับดี
คุณธรรม
ขึ้นไป(คะแนน
ตลอดจนมี
เฉลี่ย> 3.51
คุณธรรมความ
พร้อมของร่างกาย จากคะแนนเต็ม
5 คะแนน) ไม่
และจิตใจที่จะ
น้อยกว่าร้อยละ
ทํางานบริการ
ประชาชนร่วมกัน 90
เครือข่ายสุขภาพ 3. เกิดเครือข่าย
ความร่วมมือใน
อย่างมี
วัตถุประสงค์

วิธีการดําเนินงาน

ระยะเวลา

งบประมาณ

ขั้นเตรียมการ (Plan)
1. ประชุมคณะทํางานและวางแผนการ
อบรมร่วมกับคณะกรรมการจัดการอบรม
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
2. ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับจํานวนผู้เข้า
รับการอบรมกับเขตบริการสุขภาพเพื่อ
จัดสรรคนและงบประมาณเข้ารับการ
อบรม
3. จัดทําโครงการและเสนอโครงการเพื่อ
ขออนุมัติงบประมาณ
4. จัดทําคู่มือการอบรมและประสานงาน
กับผู้เข้ารับการอบรม
5. ติดต่อประสานงานกับวิทยากร และ
แหล่งศึกษาดูงาน
6. จัดเตรียมสถานที่และเอกสาร
ประกอบการอบรม
ขั้นดําเนินการ (Do)
ดําเนินการจัดอบรมตามแผนที่กําหนด
กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยาย
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ การ

มี.ค. 60

900,000 บาท
(เงินลงทะเบียน)
1. ค่าสมนาคุณ
วิทยากร =
73,800 บาท
2. ค่าสมนาคุณ
วิทยากรพี่เลี้ยง
(14 ชั่วโมง x 300
บาทx 5 คน) =
21,000 บาท
3. ค่าสมนาคุณแหล่ง
ฝึกภาคปฏิบัติ
(1200 บาท x 5 ที่)
= 6,000 บาท
4. ค่าจ้างเหมารถตู้
ค่าเดินทางวิทยากร
โดยรถยนต์ส่วนตัว
ค่าเดินทางวิทยากร
ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง
ค่าทางด่วน ค่าเบี้ย

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

ผู้ที่ได้รับการ
อ.จารุณี
พัฒนาอย่าง
อ.เกศแก้ว
ต่อเนื่องและ
เป็นระบบ
สามารถ
ปฏิบัตงิ านใน
หน้าที่ที่
รับผิดชอบและ
เป็นผู้นําองค์กร
ภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงใน
บริบทต่างๆได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
และ
ประสิทธิผล
บรรลุเป้าหมาย
ตามนโยบายที่
กําหนดไว้ของ
กระทรวง
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รหัส
โครงการ

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์
ประสิทธิภาพ

ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ
การปฏิบัติงาน
ของพยาบาลเวช
ปฏิบัติครอบครัว

วิธีการดําเนินงาน
อภิปราย กิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมเข้าค่าย
และการศึกษาดูงาน
ขั้นประเมินผล (Check)
1. ประเมินความรู้ความเข้าใจในการเป็น
พยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัวที่ดี ของผู้เข้า
รับการอบรมโดยใช้แบบสอบถาม
2. ประเมินความพึงพอใจในการอบรมของ
ผู้เข้ารับการอบรมโดยใช้แบบประเมิน
ความพึงพอใจ
3. ประเมินพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการ
ทํางานเป็นทีม และพฤติกรรมทั่วไปของผู้
เข้ารับการอบรม โดยใช้แบบสอบถามและ
การสังเกตพฤติกรรม
ขั้นนําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนา
โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง (Act)
คณะทํางานประชุมร่วมกันเพื่อนําผลการ
ประเมินมาถอดบทเรียน วิเคราะห์ ปัญหา
อุปสรรคที่เกิดขึ้นและวางแผนนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุง/พัฒนาการจัดอบรม
ในครั้งต่อไป

ระยะเวลา

งบประมาณ
เลี้ยงและ
ค่าตอบแทนนอก
เวลาราชการ
พนักงานขับรถ =
45,000 บาท
5. ค่าอาหารเช้าของ
ผู้เข้าอบรม (100
บาท x 19 มื้อ x
50 คน) = 95,000
บาท
6. ค่าอาหาร
กลางวันของผู้เข้ารับ
การอบรม (175
บาท x 20 มื้อ x
50 คน) =
175,000 บาท
7. ค่าอาหารเย็นของ
ผู้เข้ารับการอบรม
(175 บาท x 19
มื้อ x 50 คน) =
166,250 บาท
8. ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มของผู้เข้า
รับการอบรม
(25 บาทx 2 มื้อ x
50 คน x 20 วัน) =
50,000 บาท
9. ค่าวัสดุอุปกรณ์ใน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
สาธารณสุข คือ
การทําให้
ประชาชนมี
สุขภาพที่ดี

ผู้รับผิดชอบ

รหัส
โครงการ

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ

วิธีการดําเนินงาน

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

การจัดอบรม =
36,000 บาท
10. ค่าเอกสารและ
ค่าถ่ายเอกสาร
ประกอบการอบรม=
11,700 บาท
11. ค่ากระเป๋าที่ใช้
สําหรับบรรจุเอกสาร
ผู้เข้ารับการอบรม
(50 ใบ x 300
บาท) = 15,000
บาท
12. ค่าอาหาร
กลางวันของวิทยากร
วิทยากรพี่เลี้ยงและ
คณะกรรมการ
ดําเนินงาน(175
บาท x 20 มื้อ x
10 คน) =
35,000 บาท
13. ค่าอาหารเย็น
ของวิทยากร วิทยากร
พี่เลี้ยงและ
คณะกรรมการ
ดําเนินงาน (175
บาท x 20 มื้อ x 10
คน) = 33,250 บาท
14. ค่าอาหารว่าง
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รหัส
โครงการ

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ

วิธีการดําเนินงาน

ระยะเวลา

งบประมาณ
และเครื่องดื่ม
วิทยากร วิทยากรพี่
เลี้ยงและ
คณะกรรมการ
ดําเนินงาน (25
บาท x 2 มื้อ x 10
คน x 20 วัน) =
10,000 บาท
15. ค่าสนับสนุน
ห้องประชุม (5,000
บาท x 20 วัน) =
100,000 บาท
16. ค่าใช้จ่ายในการ
จัดพิธีเปิด – ปิดการ
อบรม=10,000
บาท
17.ค่าธรรมเนียม
การรับรองหลักสูตร
CNEU = 5,000
บาท
18. ค่าตอบแทน
นอกเวลาอาจารย์
และเจ้าหน้าที่ =
12,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจัดการของ
วิทยาลัยฯโดยถัวจ่าย
จากรายการข้างต้น

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

รหัส
โครงการ

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ

วิธีการดําเนินงาน

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

โดยนําเข้าเป็นรายได้
สถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 4 สร้างแบรนด์ศูนย์บริการวิชาการที่ทันสมัย และพัฒนาศูนย์การเรียนรู้การดูแลสุขภาพตามแนววิถีไทย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการตนเองให้มีความเข้มแข็งทางการเงิน การคลัง
ตัวบ่งชี้ที่ 11 จํานวนหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น (1 เดือนขึ้นไป) ที่เปิดอบรมตามความต้องการของเขตบริการสุขภาพ อย่างน้อย 1 หลักสูตร
รหัส
โครงการ
S-60-M3S4-13

แผนงาน/
ตัวบ่งชี้
วัตถุประสงค์
วิธีการดําเนินงาน
ระยะเวลา
โครงการ
ความสําเร็จ
2. แผนพัฒนาคุณภาพการฝึกอบบรมด้วยระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัย และการสร้างวิทยากรมืออาชีพ
2.1 โครงการ
กลุ่มเป้าหมาย
เม.ย. –
เพื่อพัฒนาผู้เข้ารับ 1. ผู้เข้ารับการ
อบรมการ
สถานที่
พ.ค. 60
การอบรมให้มี
อบรมมีความรู้
พยาบาลทารก ความรู้
ขั้นเตรียมการ (Plan)
ความเข้าใจ
1. ประชุมคณะทํางานและวางแผนการ
แรกเกิด (1
ความสามารถและ เกี่ยวกับการ
อบรมร่วมกับคณะกรรมการจัดการ
เดือน)
สมรรถนะทางการ พยาบาลทารก
อบรม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
บริหารที่เหมาะสม แรกเกิดวิกฤติ
กับสถานการณ์
ผ่านเกณฑ์ไม่น้อย สระบุรี
และพร้อมก้าวสู่
กว่า ร้อยละ 80 2. ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับจํานวนผู้
เข้ารับการอบรมกับเขตบริการสุขภาพ
ประชาคมอาเซียน 2. ผู้เข้ารับการ
อย่างมีคุณธรรม
อบรมมีความพึง เพื่อจัดสรรคนและงบประมาณเข้ารับ
การอบรม
ตลอดจนมีคุณธรรม พอใจในการ
อบรม ในระดับดี 3. จัดทําโครงการและเสนอโครงการเพื่อ
ความพร้อมของ
ขออนุมัติงบประมาณ
ร่างกายและจิตใจที่ ขึ้นไป(คะแนน
เฉลี่ย> 3.51
4. จัดทําคู่มือการอบรมและ
จะทํางานบริการ
จากคะแนนเต็ม ประสานงานกับผู้เข้ารับการอบรม
ประชาชนร่วมกัน
5 คะแนน) ไม่
5. ติดต่อประสานงานกับวิทยากร และ
เครือข่ายสุขภาพ
อย่างมีประสิทธิภาพ น้อยกว่าร้อยละ แหล่งศึกษาดูงาน
90
6. จัดเตรียมสถานที่และเอกสาร

งบประมาณ
750,000 บาท
(เงินลงทะเบียน)
1. ค่าสมนาคุณ
วิทยากร =
48,000 บาท
2. ค่าสมนาคุณ
อาจารย์แพทย์และ
พยาบาลพี่เลี้ยงใน
แหล่งฝึก (600
บาท x 20 คน x
10 วัน) =
120,000 บาท
3. ค่าสมนาคุณ
แหล่งฝึกภาคปฏิบัติ
(1,200 บาท x
10 ที่) = 12,000
บาท
4. ค่าจ้างเหมารถ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

อ.ประกริต
ผู้ที่ได้รับการ
อ.เกศแก้ว
พัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องและเป็น
ระบบ สามารถ
ปฏิบัติงานใน
หน้าที่ที่รับผิดชอบ
และเป็นผู้นํา
องค์กรภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงใน
บริบทต่างๆได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล บรรลุ
เป้าหมายตาม
นโยบายที่กําหนด
ไว้ของกระทรวง
สาธารณสุข คือ
การทําให้
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รหัส
โครงการ

แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ
3. เกิดเครือข่าย
ความร่วมมือใน
การปฏิบัติงาน
ของพยาบาล
ทารกแรกเกิด
วิกฤติ

วิธีการดําเนินงาน
ประกอบการอบรม
ขั้นดําเนินการ (Do)
ดําเนินการจัดอบรมตามแผนที่กําหนด
กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยาย
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
การอภิปราย กิจกรรมกลุ่ม กิจกรรม
เข้าค่ายและการศึกษาดูงาน
ขั้นประเมินผล (Check)
1. ประเมินความรู้ความเข้าใจในการเป็น
พยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัวที่ดี ของผู้
เข้ารับการอบรมโดยใช้แบบสอบถาม
2. ประเมินความพึงพอใจในการอบรม
ของผู้เข้ารับการอบรมโดยใช้แบบ
ประเมินความพึงพอใจ
3. ประเมินพฤติกรรมการมีส่วนร่วมใน
การทํางานเป็นทีม และพฤติกรรมทั่วไป
ของผู้เข้ารับการอบรม โดยใช้
แบบสอบถามและการสังเกตพฤติกรรม
ขั้นนําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนา
โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง (Act)
คณะทํางานประชุมร่วมกันเพื่อนําผลการ
ประเมินมาถอดบทเรียน วิเคราะห์
ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นและวางแผน
นําผลการประเมินไปปรับปรุง/
พัฒนาการจัดอบรมในครั้งต่อไป

ระยะเวลา

งบประมาณ
ตู้ ค่าเดินทาง
วิทยากรโดย
รถยนต์ส่วนตัว ค่า
เดินทางวิทยากร
ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง
ค่าทางด่วน ค่าเบี้ย
เลี้ยงและ
ค่าตอบแทนนอก
เวลาราชการ
พนักงานขับรถ =
45,000 บาท
5. ค่าอาหารเช้า
ของผู้เข้าอบรม
(100 บาท x 10
มื้อ x 50 คน) =
50,000 บาท
6. ค่าอาหาร
กลางวันของผู้เข้า
รับการอบรม
(175 บาท x 12
มื้อ x 50 คน) =
105,000 บาท
7. ค่าอาหารเย็น
ของผู้เข้ารับการ
อบรม (175 บาท
x 12 มื้อ x 50
คน) = 105,000
บาท

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
ประชาชนมี
สุขภาพที่ดี

ผู้รับผิดชอบ

รหัส
โครงการ

แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ

วิธีการดําเนินงาน

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

8. ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่มของ
ผู้เข้ารับการอบรม
(25 บาทx 2 มื้อ
x 50 คน x 12
วัน) = 30,000
บาท
9. ค่าวัสดุอุปกรณ์
ในการจัดอบรม =
24,540 บาท
10. ค่าเอกสาร
และค่าถ่าย
เอกสารประกอบ
การอบรม =
10,700 บาท
11. ค่ากระเป๋าที่
ใช้สําหรับบรรจุ
เอกสารผู้เข้ารับ
การอบรม (50 ใบ
x 300 บาท) =
15,000 บาท
12. ค่าอาหาร
กลางวันของ
วิทยากร วิทยากร
พี่เลี้ยงและ
คณะกรรมการ
ดําเนินงาน(175
บาท x 12 มื้อ x
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รหัส
โครงการ

แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ

วิธีการดําเนินงาน

ระยะเวลา

งบประมาณ
10 คน) =
21,000 บาท
13. ค่าอาหารเย็น
ของวิทยากรพี่
เลี้ยงและ
คณะกรรมการ
ดําเนินงาน (175
บาท x 12 มื้อ x
10 คน) =
21,000 บาท
14. ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม
วิทยากร วิทยากร
พี่เลี้ยงและ
คณะกรรมการ
ดําเนินงาน (25
บาท x 2 มื้อ x
10 คน x 12
วัน)=6,000บาท
15. ค่าสนับสนุน
ห้องประชุม
(5,000 บาท x
12 วัน) =
60,000 บาท
16. ค่าใช้จ่ายใน
การจัดพิธีเปิด –
ปิดการอบรม =
10,000 บาท

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

รหัส
โครงการ

S-60-M3S4-14

แผนงาน/
โครงการ

2.2 โครงการ
อบรมการ
บริหารยาละลาย
ลิ่มเลือดใน
ผู้ป่วย STEMI
(5 วัน)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้า
อบรมมีความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้องใน
การ บริหารยา
ละลายลิ่มเลือดใน
ผู้ป่วย STEMI

ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ

1. ร้อยละ 80 ผู้
เข้าอบรมมีความรู้
ความเข้าใจในการ
บริหารยาละลาย
ลิ่มเลือดในผู้ป่วย
STEMI เพิ่มขึ้น

วิธีการดําเนินงาน

กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่พยาบาล
จํานวน 50 คน
สถานที่ ห้องประชุมอาคาร 3 ชั้น 1
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
ขั้นเตรียมการ (Plan)
1. ประชุมคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้อง

ระยะเวลา

27 มี.ค. 2 เม.ย.
60

งบประมาณ
17.ค่าธรรมเนียม
การรับรอง
หลักสูตร CNEU =
5,000 บาท
18. ค่าตอบแทน
นอกเวลาอาจารย์
และเจ้าหน้าที่ =
11,760 บาท
19. ค่าสนับสนุน
ห้องพัก (ค่า
สาธารณูปโภค) =
45,000 บาท
20. ค่าจัดทําใบ
ประกาศนียบัตร
= 5,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจัดการของ
วิทยาลัยฯโดยถัว
จ่ายจากรายการ
ข้างต้นโดยนําเข้า
เป็นรายได้
สถานศึกษา
250,000 บาท
(เงินลงทะเบียน)
1. ค่าสมนาคุณ
วิทยากรภายนอก
จากหน่วยงาน
ภาครัฐ/เอกชน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้เข้ารับการอบรม
มีความรู้ความ
เข้าใจและสามารถ
นําความรู้ที่ได้รับ
ไปประยุกต์ใช้ใน
การ บริหารยา

ผู้รับผิดชอบ

อ.วิยะการ
และภาควิชา
การพยาบาล
ผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ

191

192

รหัส
โครงการ

แผนงาน/
โครงการ

ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ
2. เพื่อให้ผู้เข้า
ภายหลังการ
อบรมนําความรู้และ อบรม
ประสบการณ์ที่
2. ร้อยละ 80
ได้รับจากการอบรม ของผู้เข้ารับการ
ไปประยุกต์ใช้ในการ อบรมสามารถนํา
บริหารยาละลายลิ่ม ความรู้ไปใช้ใน
เลือดในผู้ป่วย
การการ บริหาร
STEMI
ยาละลายลิ่ม
3. เพื่อสร้าง
เลือดในผู้ป่วย
เครือข่ายความ
STEMI ได้ใน
ร่วมมือในการดูแล ระดับมาก
ผู้ป่วยโรคหลอด
3. ร้อยละ 90
เลือดหัวใจในเขต
ของผู้เข้ารับการ
บริการสุขภาพที่ 4 อบรมมีความพึง
พอใจต่อการจัด
อบรมในระดับ
มาก
4. เกิดเครือข่าย
ความร่วมมือใน
การดูแลผู้ป่วย
โรคหลอดเลือด
หัวใจในเขต
บริการสุขภาพที่
4
วัตถุประสงค์

วิธีการดําเนินงาน
เพื่อวางแผนในการจัดกิจกรรม
2. จัดทําโครงการและเสนอโครงการเพื่อ
ขออนุมัติงบประมาณ
3. ประชาสัมพันธ์และประสานงานกับ
หน่วยงานราชการต่างๆ เพื่อหาผู้เข้ารับ
การอบรม
4. ติดต่อประสานงานกับวิทยากร
5. จัดเตรียมสถานที่และเอกสาร
ประกอบการประชุม
ขั้นดําเนินการ (Do)
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการตามแผนที่
กําหนด กิจกรรมประกอบด้วย การ
บรรยายแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์
ขั้นประเมินผล(Check)
1. ประเมินความรู้ของผู้เข้าอบรมการ
บริหารยาละลายลิ่มเลือดในผู้ป่วย
STEMI ก่อนและหลังการอบรม
2. ประเมินความพึงพอใจในการจัดการ
อบรมจากผู้เข้าอบรมโดยใช้แบบประเมิน
ความพึงพอใจ
3. ประเมินประโยชน์ และผลกระทบ
จากการอบรมโดยใช้แบบสอบถาม และ
การสัมภาษณ์ผู้เข้ารับการอบรม
นําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนา
โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง (Act)
1. คณะทํางานนําผลการดําเนินงานมา
ประชุมร่วมกันเพื่อวิเคราะห์ ปัญหา

ระยะเวลา

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
(600 บาท x 30 ละลายลิ่มเลือดใน
ชั่วโมง และ
ผู้ป่วย STEMI ได้
1,200บาท x 10 อย่างมี
ชั่วโมง) =
ประสิทธิภาพ
30,000 บาท
ส่งผลให้เกิด
2. ค่าเดินทาง
เครือข่ายการ
วิทยากร โดย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
รถยนต์ส่วนตัว ค่า ในการดูแลผู้ป่วย
เดินทางวิทยากร โรคหลอดเลือด
ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง หัวใจในเขต
ค่าทางด่วน ค่าเบี้ย บริการสุขภาพที่
เลี้ยง และ
4 เพิ่มมากขึ้น
ค่าตอบแทนนอก
เวลาราชการ
พนักงานขับ
รถยนต์ =
40,000 บาท
3. ค่าอาหาร
กลางวันของผู้เข้า
อบรมและ
คณะทํางาน (65
คน x 175 บาท x
5 วัน) =
56,875 บาท
4. ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่มของ
ผู้เข้าอบรมและ
คณะทํางาน (65
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

รหัส
โครงการ

แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ

วิธีการดําเนินงาน
อุปสรรคและดําเนินการปรับปรุงแก้ไข
เป็นระยะ
2. ภายหลังการดําเนินโครงการเสร็จสิ้น
แล้ว คณะทํางานประชุมร่วมกันเพื่อนํา
ผลการดําเนินงานมาถอดบทเรียน
เกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับและคุณค่าที่
เกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการ
วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นและ
วางแผนเพื่อเป็นแนวทางพัฒนาการ
ดําเนินโครงการ/กิจกรรมในครั้งต่อไป
3. สังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้จาการ
อบรมมานําเสนอในที่ประชุมเพื่อนําไปใช้
ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
และการวิจัยต่อไป

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

คน x 25 บาท x
2 มื้อ x 5 วัน ) =
16,250บาท
5. ค่ากระเป๋า
เอกสาร (300
บาท x 50 คน) =
15,000 บาท
6. ค่าจัดทํา
ประกาศนียบัตร =
3,000 บาท
7. ค่าตกแต่ง
สถานที่พิธีเปิด-ปิด
= 5,000 บาท
8. ค่าห้องประชุม
(10,000 บาท x
5 วัน) =50,000
บาท
9. ค่าธรรมเนียม
การรับรอง
หลักสูตร CNEU =
2,000 บาท
10. ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ในการจัด
อบรม = 26,375
บาท
11. ค่าเอกสาร
และค่าถ่าย
เอกสารประกอบ
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194

รหัส
โครงการ

S-60-M3S4-15

แผนงาน/
โครงการ

2.3 โครงการ
หลักสูตรการ
พยาบาลเฉพาะ
ทางโรคหลอด
เลือดสมอง (4
เดือน)

วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มพูน
ศักยภาพของ
พยาบาลทางด้าน
ความรู้ ทักษะในการ
รักษาพยาบาลและ
การใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัยให้ได้
ประสิทธิผลสูงสุด
เพื่อให้ผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมอง
และครอบครัวมี
คุณภาพชีวิตที่ดี

ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ

1. ร้อยละ 80 ผู้
เข้าอบรมมีความรู้
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับโรค
หลอดเลือดสมอง
เพิ่มขึ้นภายหลัง
การอบรม
2. ร้อยละ 90
ของผู้เข้ารับการ
อบรมมีความพึง
พอใจต่อการจัด
อบรมในระดับ
มาก

วิธีการดําเนินงาน

กลุ่มเป้าหมาย พยาบาลวิชาชีพ จํานวน
50คน
สถานที่วพบ.สระบุรี, รพ.สระบุรี และ
ชุมชนเทศบาลเมืองสระบุรี แหล่งฝึกร่วม
ขั้นวางแผน
1. แต่งตั้งคณะกรรมการหลักสูตร
2. ดําเนินการเขียนหลักสูตรการ
พยาบาลเฉพาะทางโรคหลอดเลือดสมอง
เพื่อเสนอสภาการพยาบาลพิจารณาและ
อนุมัติ
3. ประชุมวางแผนร่วมกับอาจารย์ผู้สอน
และโรงพยาบาลที่เป็นแหล่งฝึก
4. ประชาสัมพันธ์โครงการกับเครือข่าย
stroke จังหวัดสระบุรี, เขตบริการ
สุขภาพเขต 4
ขั้นดําเนินการ
1. จัดอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
2. ศึกษาดูงาน
ขั้นประเมินผล
แบบประเมินความรู้และความพึงพอใจ
ขั้นนําผลการประเมินไปพัฒนา/ปรับปรุง
1. รวบรวมข้อมูลและปัญหาการ
ดําเนินงานมาปรับปรุงการดําเนินงาน

ระยะเวลา

14 ส.ค. 17 พ.ย.
60

งบประมาณ
การอบรม=
5,000บาท
12. ค่าจ้างทําป้าย
ไวนิล =500 บาท
2,500,000
บาท
(เงินลงทะเบียน)
1. ประชุม
คณะกรรมการ
อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม (10 คน
X 25 บาท X 4
ครั้ง) = 1,000
บาท
2. อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม สําหรับ
ผู้อบรม (50 คน
X 25 บาท X 2
มื้อ X 40 วัน) =
100,000 บาท
3. ค่าอาหาร
กลางวันสําหรับผู้
อบรม (50 คน X
100 บาท X 1
มื้อ X 40 วัน) =
200,000 บาท
4. อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม สําหรับ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

อ.ผุสดี และ
เพื่อเพิ่มพูน
คณะ
ศักยภาพของ
พยาบาลทางด้าน
ความรู้ ทักษะใน
การรักษาพยาบาล
และการใช้
เทคโนโลยีที่
ทันสมัยให้ได้
ประสิทธิผลสูงสุด
เพื่อให้ผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมอง
และครอบครัวมี
คุณภาพชีวิตที่ดี

รหัส
โครงการ

แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ

วิธีการดําเนินงาน
ครั้งต่อไป เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามตัวบ่งชี้
ความสําเร็จของโครงการ
2. สรุปผลการดําเนินงานเมื่อสิ้นสุด
โครงการ จัดทํารายงาน นําเสนอผลการ
ดําเนินงานให้ผู้บริหารของวิทยาลัย
รับทราบเพื่อใช้เป็นแนวทางการ
พัฒนาการครั้งต่อไป

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

คณะทํางาน (10
คน X 25 บาท X
2 มื้อ X 40 วัน)
= 20,000 บาท
5. ค่าอาหาร
กลางวันสําหรับ
คณะทํางาน (10
คน X 100 บาท
X 1 มื้อ X 40
วัน) = 40,000
บาท
6. ค่าวัสดุ
อุปกรณ์สํานักงาน
= 50,000 บาท
7. ค่าเอกสารและ
รูปเล่ม =
20,000 บาท
8. ค่าจ้างเหมาเช่า
รถบัส (12,000
บาท X 4 วัน X 2
คัน) = 96,000
บาท
9. ค่าจ้างเหมาเช่า
รถตู้ (3,000 บาท
X 10 วัน X 2
คัน) =60,000
บาท
10. ค่าน้ํามัน
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รหัส
โครงการ

แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ

วิธีการดําเนินงาน

ระยะเวลา

งบประมาณ
เชื้อเพลิง =
20,000 บาท
11. ค่าวิทยากร
ภาคทฤษฏี =
600,000 บาท
12. ค่าวิทยากร
ภาคปฏิบัติ =
800,000 บาท
13. ค่าศึกษาดู
งาน 5 แห่ง =
50,000 บาท
14. ค่าที่พัก
(500 บาท X 50
คน X 4 วัน)
=100,000บาท
15. ค่าที่พักแหล่ง
ฝึก= 50,000
บาท
16. ค่าตํารา =
74,000 บาท
17. ค่าดําเนินการ
ขออนุมัติ CNEU
= 5,000 บาท
18. ตกแต่ง
สถานที่ =
10,000 บาท
19. ค่าปก
ประกาศ =

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

รหัส
โครงการ

S-60-M3S4-16

แผนงาน/
โครงการ

2.4 โครงการ
บริหารการ
พยาบาล
หลักสูตร 4
เดือน (ระดับต้น
และศึกษาดูงาน
ต่างประเทศ)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาผู้รับ
การอบรมให้มี
ความรู้
ความสามารถและ
ทักษะในการบริหาร
จัดการ
2. เพื่อพัฒนาภาวะ
ผู้นํามีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ สามารถ
บริหารจัดการ และ
ประสานงานกับ
บุคลากรทุกระดับทั้ง
ภายในและภายนอก
องค์การ
3. เพื่อสร้าง

ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ

1. ร้อยละ 100
ของผู้เข้ารับการ
อบรมผ่านการ
ประเมินความรู้
ความสามารถ
ตามวัตถุประสงค์
มีคะแนนร้อยละ
80 ขึ้นไป
2. ระดับความพึง
พอใจในการรับ
การอบรมอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป
(ค่าเฉลี่ย ≥
3.51)

วิธีการดําเนินงาน

กลุ่มเป้าหมาย
1. พยาบาลวิชาชีพ จํานวน 50 คน
2. วิทยากรพี่เลี้ยงแหล่งฝึก จํานวน 14
คน
สถานที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
สระบุรี
กิจกรรมการดําเนินงาน
ขั้นวางแผน
1. ประชุมพิจารณาการจัดทําหลักสูตร
ทีมบริการวิชาการ ทีมวิชาการ และทีม
โรงพยาบาลสระบุรี
2. จัดทําคู่มือการอบรมและ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
3. ติดต่อทีมวิทยากร แหล่งศึกษาดูงาน
และแหล่งฝึกภาคสนาม

ระยะเวลา

29 พ.ค 17 ก.ย.
59

งบประมาณ
10,000 บาท
20. ค่าห้อง
ประชุม =
80,000 บาท
21. ค่าจัดทํา
ประกาศนียบัตร
=5,000 บาท
22. ค่าของที่
ระลึก=10,000
บาท
23. ค่า
สาธารณูปโภค =
99,000 บาท
2,500,000
บาท
(เงินลงทะเบียน)
ของผู้เข้ารับการ
อบรม โดยเบิกจาก
หน่วยงานต้นสังกัด
จํานวน 50 คน
ในอัตราคนละ
50,000 บาท ใช้
ระเบียบการ
เบิกจ่ายตาม
ข้อกําหนดของ
วิทยาลัย
1. ประชุม
คณะกรรมการ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้ได้รับการอบรม
ได้รับการพัฒนา
อย่างเป็นระบบ
สามารถ
ปฏิบัติงานด้าน
การบริหารเป็น
ผู้นําองค์การ
ภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงใน
บริบทต่าง ๆ เป็น
แบบอย่างที่ดีแก่
เพื่อนร่วมงานทุก
ระดับ

ผู้รับผิดชอบ

อ.ปัทมา
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198

รหัส
โครงการ

แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์
เครือข่ายความ
ร่วมมือด้านวิชาการ
ทั้งในและ
ต่างประเทศ

ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ

วิธีการดําเนินงาน
ขั้นดําเนินการ
1. ดําเนินการอบรม
2. ประชุมประเมินผลระหว่างการ
ทํางานเพื่อปรับปรุงพัฒนาร่วมกับ
คณะทํางานทุก 2 สัปดาห์
ขั้นประเมินผล
1. ผู้รับการอบรมต้องมีเวลาศึกษาอบรม
ทั้ง ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติรวมกันไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90 จึงจะมี สิทธิ์เข้ารับ
การประเมินผล
2. ประเมินความรู้ความสามารถและ
ทักษะในการบริหารจัดการ โดยใช้
แบบสอบถาม
3. ประเมินพฤติกรรมภาวะผู้นํามี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถบริหาร
จัดการ และประสานงานโดยใช้
แบบสอบถามและการสังเกตพฤติกรรม
4. ประเมินความพึงพอใจในการอบรม
ของผู้เข้ารับการอบรมโดยใช้แบบ
ประเมินความพึงพอใจ
ขั้นนําผลการประเมินไปพัฒนา/ปรับปรุง
คณะทํางานประชุมร่วมกันเพื่อนําผลการ
ประเมินมาถอดบทเรียน วิเคราะห์
ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นและวางแผน
นําผลการประเมินไปปรับปรุง/
พัฒนาการจัดอบรมในครั้งต่อไป

ระยะเวลา

งบประมาณ
อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม (10 คน
X 25 บาท X 5
ครั้ง)= 1,250
บาท
2. อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม สําหรับ
ผู้อบรม (50 คน
X 25 บาท X 2
มื้อ X 48 วัน) =
120,000 บาท
3. ค่าวัสดุ
อุปกรณ์สํานักงาน
= 50,000 บาท
4. ค่าน้ํามัน
เชื้อเพลิงค่าทาง
ด่วนค่าเดินทาง
วิทยากร =
50,000 บาท
5. ค่าวิทยากร
ภาคทฤษฎี
หน่วยงานรัฐ
(220 ชม. x 600
บาท) =
132,000 บาท
6. ค่าวิทยากร
ภาคทฤษฎี
หน่วยงานเอกชน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

รหัส
โครงการ

แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ

วิธีการดําเนินงาน

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

(25 ชม. x
1,200 บาท) =
30,000 บาท
7. วิทยากรพี่เลี้ยง
แหล่งฝึก (600
บาท x 13 คน x
35 วัน) =
273,000 บาท
8. ค่าศึกษาดูงาน
ต่างประเทศ
(28,000 บาท x
50 คน) =
1,400,000
บาท
9. ค่าดําเนินการ
ขออนุมัติ CNEU
= 5,000 บาท
10. ค่าตกแต่ง
สถานที่พิธีเปิด-ปิด
= 10,000 บาท
11. ค่าปก
ประกาศนียบัตร =
10,000 บาท
12. ค่าสนับสนุน
ห้องประชุม =
100,000 บาท
13. ค่าจัดทําใบ
ประกาศนียบัตร =
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รหัส
โครงการ

แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ

วิธีการดําเนินงาน

ระยะเวลา

งบประมาณ
5,000 บาท
14. ค่าของที่
ระลึก = 10,000
บาท
15. ค่า
สาธารณูปโภค =
138,250 บาท
16. ค่าตอบแทน
อาจารย์เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ =
200,000 บาท
17. ค่ากระเป๋าที่
ใช้สําหรับบรรจุ
เอกสารผู้เข้ารับ
การอบรม (300
บาท x 50 ใบ) =
15,000 บาท
18. ค่าอาหารว่าง
วิทยากรและ
คณะทํางาน (30
วัน x 2 มื้อ x25
บาท x 6 คน/วัน)
= 9,000 บาท
19. ค่าอาหาร
วิทยากรและ
คณะทํางาน (30
วัน x 1 มื้อ x

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

รหัส
โครงการ

แผนงาน/
โครงการ

S-60-M3S4-17

2.5 โครงการ
ส่งเสริม
บุคคลากรเข้า
อบรมหลักสูตร
ผู้ช่วยแพทย์แผน
ไทย

S-60-M3S4-18

2.6 โครงการ
พัฒนาศักยภาพ
อาจารย์และ
นักศึกษาสู่การ
เป็นวิทยากรมือ
อาชีพ

วัตถุประสงค์

ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ

วิธีการดําเนินงาน

ระยะเวลา

ไตรมาส
ขั้นวางแผน
1. ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลหลักสูตรผู้ช่วย แรกของปี
แพทย์แผนไทย
60
2. ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ
ขั้นดําเนินการ
1. ส่งบุคคลเข้าอบรมหลักสูตรผู้ช่วย
แพทย์แผนไทย 2 คน
2. ติดตามผลการอบรมและติดตามผล
การดํานํางานของผู้อบรมเพื่อให้มีการ
วางแผนพัฒนาศักยภาพให้ชํานาญ
เพิ่มขึ้นต่อไป
เพื่อพัฒนาอาจารย์ อาจารย์วิทยาลัย กิจกรรมการดําเนินงาน
เม.ย. - ก.ย.
และนักศึกษาให้เป็น ได้รับเชิญ
1. สํารวจความเชี่ยวชาญของอาจารย์ใน
60
วิทยากรมืออาชีพ
วิทยากรระดับเขต วิทยาลัย
และ
2. จัดทําทําเนียบวิทยากร/ผู้เชี่ยวชาญ
ระดับประเทศ
แต่ละสาขาของวิทยาลัย
3. จัดอบรมเทคนิคการเป็นวิทยากรมือ
อาชีพ
4. จัดเวทีให้อาจารย์นักศึกษาได้ฝึกเป็น
วิทยากร
5. แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเป็น
วิทยากร

เพื่อให้มีบุคคลากรที่ มีผู้ช่วยแพทย์
มีคุณวุฒิผู้ช่วย
แผนไทยประยุกต์
แพทย์แผนไทย
2 คน
ให้บริการภายใน
ศูนย์ดูแลสุขภาพ
แบบองค์รวมและ
การแพทย์แผนไทย

งบประมาณ
175 บาท x 6
คน/วัน) =
31,500 บาท
31,800 บาท
(เงินรายได้)

4,ooo บาท
(เงินอุดหนุน)
1. ค่าวิทยากร
(600 บาท x 4
ชม.)=2,400บาท
2. ค่าเดินทาง
วิทยากร= 1,000
บาท
3. ค่าของ
สมนาคุณในการ
แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ =
600 บาท

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ศูนย์การดูแล
สุขภาพแบบองค์
รวมและ
การแพทย์แผน
ไทยเพื่อให้บริการ
ครอบคลุมและ
ตรงตามมาตรฐาน

ผู้รับผิดชอบ

ดร.พนิตนาฏ
อ.ชนัญชิดา
และ
คณะกรรมการ
บริหารศูนย์ฯ
คณะกรรมกา
รประจํา
ศูนย์ฯ

วิทยาลัยมีอาจารย์ อ.พเยาว์
และนักศึกษาที่
อ.ผุสดี
เป็นวิทยากรมือ
อาชีพ
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รหัส
โครงการ
S-60-M3S4-19

แผนงาน/
โครงการ
2.7 โครงการ
ส่งเสริมอนุรักษ์
ศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม
ประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ
1. เพื่อส่งเสริมให้
1. ร้อยละ 80
อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ของอาจารย์
และนักศึกษาของ
เจ้าหน้าที่ และ
วิทยาลัยมีส่วนร่วม นักศึกษาเข้าร่วม
ในการส่งเสริมทํานุ กิจกรรมที่ส่งเสริม
บํารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ศาสนา
ประเพณีที่ดีงามของ ศิลปวัฒนธรรม
ไทย
และภูมิปัญญา
2. เพื่อส่งเสริมให้
ท้องถิ่น
อาจารย์ เจ้าหน้าที่ 2. อาจารย์
และนักศึกษาของ
เจ้าหน้าที่
วิทยาลัยมีการนําภูมิ นักศึกษามีการนํา
ปัญญาท้องถิ่นมาใช้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในการดูแลสุขภาพ ไปใช้ในการ
3. เพื่อส่งเสริมให้
ส่งเสริมสุขภาพ
อาจารย์ เจ้าหน้าที่ กับผู้รับบริการ
และนักศึกษามี
อย่างน้อย 1 เรื่อง
คุณธรรม จริยธรรม 3. ร้อยละ 80
นําหลักธรรม คํา
อาจารย์
สอนไปใช้ในการ
เจ้าหน้าที่
ดําเนินชีวิต และ
นักศึกษา มี
นําไปประยุกต์ใช้ใน คุณธรรม
การดูแลผู้รับบริการ จริยธรรม มีผล
การประเมินผ่าน
เกณฑ์คุณธรรม
ขั้นพื้นฐานและ
คุณธรรมสําหรับ
วิชาชีพการ
วัตถุประสงค์

วิธีการดําเนินงาน

ระยะเวลา

1. จัดหลักสูตรการเรียนการรําโทน,
ต.ค. 59 –
ระบําย่อยหิน, วงโปงลางประยุกต์ เพื่อ
ก.ย. 60
รื้อฟื้นศิลปะโดยการรําโทน, ระบําย่อย
หิน, วงโปงลางประยุกต์ เพื่อให้เป็นสืบ
ทอดเป็นเอกลักษณ์ของวิทยาลัย
2. ส่งเสริมให้อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ
นักศึกษาออกกําลังกาย โดยการรําไทย
ประยุกต์ที่เป็นเอกลักษณ์ของวิทยาลัย
3. นําการออกกําลังกายโดยการรําไทย
ประยุกต์มาเรียนในวิชาพละศึกษาและ
นําไปเผยแพร่กับผู้รับบริการในชุมชนใน
รายวิชาปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพและ
ป้องกันการเจ็บป่วย และวิชาปฏิบัติการ
พยาบาลครอบครัวและชุมชน 1 – 2
4. แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมที่ศูนย์
วัฒนธรรมไท ยวน และที่ตลาดน้ําต้น
ตาล และการแสดงศิลปวัฒนธรรมตาม
งานประเพณีต่างๆ
5. ส่งเสริมการใช้สมุนไพรในการส่งเสริม
สุขภาพโดยทําสวนสมุนไพรภายใน
วิทยาลัยและนําความรู้ไปใช้ในการให้
คําแนะนําผู้รับบริการ
6. เรียนรู้เอกลักษณ์การทอผ้าพื้นเมือง
ของชาวไท ยวน อําเภอเสาไห้ จังหวัด
สระบุรีเพื่อการคงเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
7. สนับสนุนให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมใน
ประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ประจําจังหวัด
เช่น ประเพณีตักบาตรข้าวต้มลูกโยน ใน

งบประมาณ
10,000 บาท
(เงินอุดหนุน)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
1. อาจารย์
เจ้าหน้าที่และ
นักศึกษามีการ
อนุรักษ์ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
2. นําภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาใช้ใน
การดูแลสุขภาพ
3. อาจารย์
เจ้าหน้าที่ และ
นักศึกษามี
คุณธรรม
จริยธรรมและมี
การนําหลักธรรม
คําสอนมาใช้ใน
การดําเนินชีวิต
และนําไปใช้ใน
การดูแล
ผู้รับบริการ

ผู้รับผิดชอบ
อ.ประกริต

รหัส
โครงการ

แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ
พยาบาล (พรม
วิหารธรรม
สัปปุริสธรรม
สาราณียธรรม)
ในระดับดี
> 3.51

วิธีการดําเนินงาน

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

วันออกพรรษาเทโวโรหณะ และ
ประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษา ในวัน
เข้าพรรษา
8. ส่งเสริมให้มีกิจกรรมทางศาสนา
ประจําเดือนในวิทยาลัยในรูปแบบของ
การเรียนรู้และการฟังธรรมจากพระ
อาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิ เกี่ยวกับ
หลักธรรมพื้นฐานในการดําเนินชีวิต
พื้นฐาน หลักธรรมในวิชาชีพพยาบาล
9. เข้าค่ายปฏิบัติธรรม

กลยุทธ์ที่ 4 สร้างแบรนด์ศูนย์บริการวิชาการที่ทันสมัย และพัฒนาศูนย์การเรียนรู้การดูแลสุขภาพตามแนววิถีไทย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการตนเองให้มีความเข้มแข็งทางการเงิน การคลัง
ตัวบ่งชี้ที่ 12 ร้อยละ 5 ของรายได้จากการบริการวิชาการและศูนย์เรียนรู้ที่เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบจากปีที่ผ่านมา
รหัส
โครงการ
S-60-M3S4-20

แผนงาน/
โครงการ
3. โครงการ
พัฒนาศูนย์
เรียนรู้และ
พัฒนาสุขภาพ
แบบองค์รวม
และการแพทย์
แผนไทย
3.1 โครงการ
ศูนย์สุขภาพ
แบบองค์รวม
และการแพทย์

ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ
1.มีศูนย์สุขภาพ
1. เพื่อเป็นศูนย์
แ บ บ อ ง ค์ ร ว ม
ศึกษาการเรียนรู้
สําหรับ นักศึกษา จํานวน 1 แห่ง
2. ศูนย์
บุคลากร
สาธารณสุขในการ สาธารณสุข
สาธิตการดูแล
ดูแลสุขภาพแบบ
สุขภาพแบบองค์
องค์รวมที่บริการ
ด้านการแพทย์แผน รวมที่บริการ
ไทยและการแพทย์ ด้านการแพทย์
แผนไทยได้ตาม
ทางเลือก
เกณฑ์มาตรฐาน
2. เพื่อให้บริการ
วัตถุประสงค์

วิธีการดําเนินงาน

ระยะเวลา

งบประมาณ

กิจกรรมการดําเนินงาน
ขั้นวางแผน
1. ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลในการจัดตั้งศูนย์ฯ
2. ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ
3. วางแผนประจําปีแผนระยะยาวในการ
พัฒนาศูนย์ฯ
4. จัดทําโครงการเสนอขออนุมัติต่อคณะ
กรรมการบริหารขั้นดําเนินการ มีรายละเอียด
2 ระยะ ดังต่อไปนี้
ระยะที่ 1 การจัดตั้งศูนย์ฯ
1) ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ

ระยะที่ ๑
ต.ค. ๕๙ –
ธ.ค. ๕๙

1,200,000 บาท
(เงินรายได้สะสม)

ระยะที่ ๒
พ.ย. ๕๙ –
ก.ย. ๖๐

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
1. เป็นสถาน
พยาบาลทาง
เลือกหนึ่งให้
กับประชาชน
ที่ช่วย
สนับสนุนการ
ลดการใช้ยา
และยา
ปฏิชีวนะด้วย
การแพทย์
แผนไทย

ผู้รับผิดชอบ
ดร.พนิตนาฏ
อ.ชนัญชิดา
และคณะ
กรรมการ
บริหารศูนย์ฯ
คณะกรรมการ
ประจําศูนย์ฯ

203

204

รหัส
โครงการ

แผนงาน/
โครงการ
แผนไทย
(Holistic and
Traditional
Thai Health
Care Center)

S-60-M3S4-21

4. โครงการ
พัฒนาศูนย์
ดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุ

ตัวบ่งชี้
วิธีการดําเนินงาน
ระยะเวลา
งบประมาณ
ความสําเร็จ
สาธารณสุขที่
งานบริการด้าน
2) จัดหาครุภัณฑ์และเวชภัณฑ์พร้อมทั้งวัสดุ
ส่งเสริมและ
การนวดไทยใน อุปกรณ์การให้บริการ
3) จัดตั้งศูนย์ฯและเปิดศูนย์ฯ
สนับสนุนการ
ระดับ
พัฒนาระบบ
โรงพยาบาลและ ระยะที่ 2 พัฒนาศูนย์ฯและบริการ
สุขภาพด้านการ
มาตรฐานคลินิก สาธารณสุข
1) ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ
ส่งเสริมสุขภาพ
การแพทย์แผน
2) บริหารจัดการงานศูนย์ฯ
การป้องกันโรค
ไทยประยุกต์
3) บริการวิชาการ เผยแพร่ความรู้
รักษาด้วยศาสตร์
4) เปิดให้บริการคลินิกแพทย์แผนไทย
การแพทย์แผนไทย
5) พัฒนาบุคลากรประจําศูนย์ฯ ได้แก่ การ
การฟื้นฟูสภาพ
ส่งบุคลากรไปอบรมผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
และการดูแลระยะ
จํานวน 2 คน
ยาว แก่ประชาชน
ขั้นประเมินผล
3. เพื่อเป็นสถานที่
ประเมินผลโครงการและประเมินความพึง
สนับสนุนการทํา
พอใจของผู้รับบริการ
วิจัย พัฒนาองค์
ขั้นนําผลการประเมินไปพัฒนา/ปรับปรุง
ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
1. รวบรวมผลงานและปัญหาการดําเนินงาน
กับการดูแลแบบ
มาปรับปรุงการดําเนินงานในการดําเนินงาน
องค์รวม การแพทย์
ครั้งต่อไป เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามตัวบ่งชี้
แผนไทย และการ
ความสําเร็จของโครงการ
ดูแลระยะยาว
2. สรุปผลการดําเนินงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ
จัดทํารายงานนําเสนอผลการดําเนินงานให้
ผู้บริหารของวิทยาลัยรับทราบเพื่อใช้เป็นแนว
ทางการพัฒนาการในครั้งต่อไป
มีศูนย์ดูแล
1. เพื่อเป็นศูนย์
พ.ย. 59 – 1,200,000 บาท
กิจกรรมดําเนินการ
(เงินรายได้สะสม)
ผู้สูงอายุ 1 แห่ง ขั้นเตรียมการ (Plan)
สาธารณสุขสาธิต
ม.ค.60
1. ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลในการจัดตั้งศูนย์ฯ
1. ค่าทาสีและปู
ให้บริการส่งเสริม ที่วิทยาลัย
2. จัดตั้งคณะกรรมการ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
กระเบื้อง =
พยาบาลบรม
สุขภาพ ดูแล
วัตถุประสงค์

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
2. เป็นแหล่ง
เรียนรู้ของ
นักศึกษา
พยาบาลและ
ผู้เข้าอบรม
หลักสูตร
ต่างๆเกี่ยวกับ
การดูแลแบบ
องค์รวม
3. มีองค์
ความรู้และ
ผลงานวิจัย
เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชาชน
ด้วยการ
แพทย์แผน
ไทย

1. เป็นศูนย์
สาธารณสุข
สาธิต
ให้บริการ

ผู้รับผิดชอบ

อ.เกศแก้ว
อ.จารุณี

รหัส
โครงการ

แผนงาน/
โครงการ
กลางวัน
4.1 โครงการ
จัดตั้งศูนย์ดูแล
ผู้สูงอายุ
วิทยาลัย
พยาบาลบรม
ราชชนนี
สระบุรี

วัตถุประสงค์
กิจวัตรประจําวัน
ในช่วงกลางวัน
และบริการดูแล
สุขภาพที่บ้าน
สําหรับผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิง
2. เพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้ฝึก
ภาคปฏิบัติการดูแล
ผู้สูงอายุสําหรับ
นักศึกษาพยาบาล
และบุคลากรทาง
สุขภาพ
3. เพื่อเป็นแหล่ง
ศึกษาค้นคว้าวิจยั
ด้านการดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุ

ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ
ราชชนนี สระบุรี
เป็นแหล่งเรียนรู้
ที่มีมาตรฐาน
การดูแลผู้สูงอายุ
สําหรับนักศึกษา
พยาบาลและ
บุคลากรทาง
สุขภาพ

วิธีการดําเนินงาน
3. ศึกษาดูงานศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและนําข้อมูล
การดําเนินงานของศูนย์ฯอื่น มาเป็นแนวทาง
ใน
การดําเนินงาน
4. จัดทําโครงการเสนอขออนุมัติต่อคณะ
กรรมการบริหาร
ขั้นดําเนินการ (Do)
มีรายละเอียด 2 ระยะ ดังต่อไปนี้
ระยะที่ 1 การจัดตั้งศูนย์
1. ประชุมคณะกรรมศูนย์ฯ
2. ปรับปรุงภูมิทัศน์ ห้องน้ําผู้สูงอายุและทาง
ลาด
3. จัดหาครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์การ
ให้บริการ
4. เปิดรับสมัครผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการและ
จัดตั้งศูนย์ฯ
ระยะที่ 2 บริหารจัดการศูนย์ฯและบริการ
ดูแลผู้สูงอายุ
1. ประชุมคณะกรรมศูนย์ฯ
2. บริหารจัดการงานศูนย์ฯ
3. ประชาสัมพันธ์ศูนย์
4. เปิดให้บริการผู้สูงอายุ
5. วิเคราะห์ความต้องการ การดูแลผู้ป่วยแต่
ละรายและวางแผนการดูแล (care plan) โดย
เน้นผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางและวางแผนการ
ดูแลโดยทีมสหวิชาชีพ
ขั้นประเมินผล(Check)
ประเมินผลโครงการและประเมินความพึง
พอใจของผู้รับบริการ

ระยะเวลา

งบประมาณ
400,000 บาท
2. ค่าวัสดุสํานักงาน
ห้องซักประวัติและ
เคาเตอร์พยาบาล =
37,880 บาท
3. ค่าครุภัณฑ์ =
762,120 บาท
- เคาเตอร์เวช
ระเบียน 1 ชุด =
19,000 บาท
- เก้าอี้หนังทํางาน
สําหรับเจ้าหน้าที่ 3
ตัวๆละ 3,000บาท
= 9,000 บาท
- เก้าอี้หนังทํางาน
สําหรับผู้มาติดต่อ 2
ตัวๆละ 3,300
บาท= 6,600 บาท
- ตู้เก็บเอกสารไม้สูง
3 หลังๆ ละ6,500
บาท = 19,500
บาท
- ตู้ล็อคเกอร์เหล็ก 6
ประตู 2 ตู้ๆละ
4,500 บาท =
9,000 บาท
- ชุดโซฟารับแขกและ
โต๊ะกลาง 1 ชุด =

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
ส่งเสริม
สุขภาพ ดูแล
กิจวัตร
ประจําวัน
ในช่วง
กลางวัน และ
บริการดูแล
สุขภาพที่บ้าน
สําหรับ
ผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิง
2. เป็นแหล่ง
เรียนรู้ของ
นักศึกษา
พยาบาลและ
บุคลากรทาง
สุขภาพเรื่อง
การดูแล
ผู้สูงอายุระยะ
ยาว
3. มีองค์
ความรู้และ
ผลงานวิจัย
เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ

ผู้รับผิดชอบ

205

206

รหัส
โครงการ

แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ

วิธีการดําเนินงาน
ขั้นนําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนา
โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง (Act)
1. รวบรวมผลงานและปัญหาการดําเนินงาน
มาปรับปรุงการดําเนินงานในการดําเนินงาน
ครั้งต่อไป เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามตัวบ่งชี้
ความสําเร็จของโครงการ
2. ประเมินผลการทํางานทุกเดือน นําเสนอ
ผลการดําเนินงานให้ผู้บริหารของวิทยาลัย
รับทราบเพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาการใน
ครั้งต่อไป

ระยะเวลา

งบประมาณ
14,800 บาท
- เครื่องคอมพิวเตอร์
1 ชุด=29,000 บาท
- เครื่องปริ้นซ์ 1
เครื่อง =4,300 บาท
- เครื่องวัดความดัน
โลหิตดิจิตอล 1
เครื่อง =4,000 บาท
- เครื่องตรวจระดับ
น้ําตาลในเลือดพร้อม
แถบตรวจ = 3,000
บาท
- เครื่องชั่งน้ําหนัก
และวัดส่วนสูง 1
เครื่อง = 6,500
บาท
ห้องกิจกรรม
- ชุดโซฟาเข้ามุมหุ้ม
ด้วยหนัง 1 ชุด =
17,990 บาท
- ทีวีจอแบน ขนาด
50” ติดผนัง 1
เครื่อง = 23,900
บาท
- เครื่องเล่น DVD
พร้อมลําโพง 1
เครื่อง= 3,990 บาท

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

รหัส
โครงการ

แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ

วิธีการดําเนินงาน

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

- พัดลมตั้งพื้นขนาด
18 นิ้ว จํานวน 4
เครื่องๆละ 1,990
บาท = 7,960 บาท
- ตู้วิ่งไฟฟ้า 1
เครื่อง= 35,000
บาท
- จักรยานนั่งพิง 1
เครื่อง = 24,000
บาท
- เก้าอี้มีพนักเท้าแขน
25 ตัวๆละ 2,500
บาท = 62,500บาท
ห้องนอนผู้สูงอายุชาย
และหญิง
- เตียง 20 หลังๆละ
10,000บาท
=200,000 บาท
- ผ้าปูและปลอก
หมอน 20 ชุด ๆละ
385 บาท =
7,700 บาท
- ผ้าห่ม 20 ผืน ๆละ
300 บาท =
6,000 บาท
ห้องกายภาพ
- เตียง 2 ตัว ๆละ
10,000 บาท =
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รหัส
โครงการ

แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ

วิธีการดําเนินงาน

ระยะเวลา

งบประมาณ
20,000 บาท
- รอก 2 ตัวๆ ละ
5,500 บาท =
11,000 บาท
- ผ้าปูและปลอก
หมอน 2 ชุดๆละ
385 บาท = 770
บาท
ห้องนอนModel
- เตียง 2 ไก มีเหล็ก
กั้นเตียง 2 หลังๆละ
45,000 บาท =
90,000 บาท
- ผ้าปูและปลอก
หมอน 2 ชุดๆละ
385 บาท = 770
บาท
- ตู้ข้างเตียง 2 ตู้ๆ
ละ 3,000 บาท =
6,000 บาท
- รถเข็น 2 คันๆ ละ
5,000 บาท =
10,000 บาท
- Over bed 2 อันๆ
ละ 3,500 บาท =
7,000 บาท

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2560
แผนปฏิบัติการงานประจํา
พันธกิจที่ 3 พัฒนาบุคลากรสุขภาพให้มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์การพยาบาลตอบสนองระบบบริการสุขภาพของประเทศและเขต
สุขภาพ และยกระดับการบริการวิชาการของวิทยาลัยให้เป็นศูนย์เรียนรู้การพัฒนาการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ด้านการดูแล
ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ด้วยการบูรณาการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย
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วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
แผนปฏิบตั กิ ารงานประจํา ประจําปีงบประมาณ 2560
พันธกิจที่ 3 พัฒนาบุคลากรสุขภาพให้มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์การพยาบาลตอบสนองระบบบริการสุขภาพของประเทศและเขตสุขภาพ และยกระดับการบริการวิชาการของวิทยาลัยให้เป็นศูนย์
เรียนรู้การพัฒนาการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ด้านการดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ด้วยการบูรณาการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย
รหัส
โครงการ

แผนงาน/
วัตถุประสงค์
โครงการ
1. แผนงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
R-60-M3- 1. แผนการจัด
1. เพื่อให้คณาจารย์
C7-01 งานวันสําคัญ
เจ้าหน้าที่ และ
ต่างๆ เพื่อ
นักศึกษาพยาบาลมี
ส่งเสริมทํานุบํารุง ส่วนร่วมในการ
ศาสนา
อนุรักษ์และทํานุ
ศิลปวัฒนธรรม บํารุงศิลปะและ
สถาบันชาติ
วัฒนธรรมที่ดีงามให้
ศาสนา
คงไว้สืบไป
พระมหากษัตริย์ 2. เพื่อให้คณาจารย์
สถาบันการศึกษา เจ้าหน้าที่ และ
และวิชาชีพการ นักศึกษาพยาบาล
พยาบาล
เกิดความภาคภูมิใจ
และตระหนักใน
คุณค่าของศิลปะ
และวัฒนธรรม และ
เอกลักษณ์ความเป็น
ไทยและเกิดความ
ภาคภูมิใจในสถาบัน
ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์

ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ

วิธีการดําเนินงาน

ระยะเวลา

1. มีจํานวนกิจกรรมใน
การส่งเสริมอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม และ
ปลูกฝังความภาคภูมิใจ
ในชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ และ
สถาบันอย่างน้อย 10
กิจกรรม
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรมใน
ระดับดี(ค่าเฉลี่ยมากว่า
3.51) ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80
3. กลุ่มเป้าหมายที่เข้า
ร่วมกิจกรรมมีความ
ภาคภูมิใจในสถาบัน
ชาติ ศาสนา และ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ ใน

1.คณะกรรมการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมประชุมวางแผนการ
ดําเนินงานร่วมกันโดยนําผลการ
ประเมินผลปัญหาและข้อเสนอแนะ
จากการดําเนินงานในปีที่ผ่านมา มา
พัฒนาปรับปรุง
2.เขียนโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
เขียนแผนงาน/โครงการ
3.มอบหมายงานในแต่ละทีมงานที่
รับผิดชอบ
4.ดําเนินการตามแผนงานซึ่ง
ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 2
กิจกรรม ดังนี้
1) กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ในงานประเพณีและในวันสําคัญ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ และวิชาชีพการ
พยาบาล ได้แก่
-กิจกรรมวันปิยมหาราช
-กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

ต.ค. 59
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งบประมาณ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

101,025 บาท (เงิน บุคลากรของวิทยาลัย อ.ประกริต
อุดหนุน)
พยาบาลบรมราช
อ.สุดา
ชนนี สระบุรี มีส่วน คุณวันเพ็ญ
1) ค่าใช้จ่ายกิจกรรม
ร่วมในการทํา
ทํานุบํารุง
กิจกรรมอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมในงาน ทํานุบํารุงศิลปะและ
ประเพณีและในวัน
วัฒนธรรม ความเป็น
สําคัญต่างๆ ที่
ไทย อย่างต่อเนื่อง
เกี่ยวข้องกับชาติ
และสม่ําเสมอ เกิด
ศาสนา
จิตสํานึกที่ดี และเกิด
พระมหากษัตริย์ และ ความภาคภูมิใจใน
วิชาชีพการพยาบาล
การอนุรักษ์ ทํานุ
ได้แก่
บํารุงศิลปะและ
กิจกรรมวันปิยมหาราช วัฒนธรรม มีความ
-ค่าเครื่องราชสักการะ ภาคภูมิใจในชาติ
800 บาท
ศาสนา
กิจกรรมวันพ่อ
พระมหากษัตริย์
แห่งชาติ
สถาบัน และวิชาชีพ
-ค่าวัสดุอุปกรณ์และ

รหัส
โครงการ

แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์
และวิชาชีพ

ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ
ระดับดี ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

วิธีการดําเนินงาน
-กิจกรรมวันพระเจ้าตากสิน
-กิจกรรมงานประเพณีตักบาตร
ข้าวต้มลูกโยน
-กิจกรรมวันที่ระลึกมหาเจษฏา
บดินทร์
-กิจกรรมวันข้าราชการพลเรือน
-กิจกรรมวันจักรี
-กิจกรรมวันพระนเรศวร
-กิจกรรมวันฉัตรมงคล
-กิจกรรมวันระพี
-กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
-กิจกรรมวันมหิดล
-กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่
-กิจกรรมวันมาฆบูชา
-กิจกรรมวันออกพรรษา
-กิจกรรมวันวิสาขบูชา
-กิจกรรมวันเข้าพรรษาและวัน
อาสาฬหบูชา
-กิจกรรมวันลอยกระทง
-กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จ
ย่า
-กิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ
2) กิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์ พัฒนา
เสริมสร้าง เอกลักษณ์ด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมโดยบูรณาการกับงาน
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ได้แก่
-กิจกรรมวันสงกรานต์ บูรณาการกับ
งานกิจกรรมนักศึกษา

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

เครื่องราชสักการะ
7,500 บาท
กิจกรรมวันพระเจ้า
ตากสิน
-ค่าเครื่องราชสักการะ
800 บาท
กิจกรรมงานประเพณี
ตักบาตรข้าวต้มลูกโยน
กิจกรรมวันที่ระลึกมหา
เจษฏาบดินทร์
-ค่าเครื่องราชสักการะ
800 บาท
กิจกรรมวันข้าราชการ
พลเรือน
กิจกรรมวันจักรี
กิจกรรมวันพระ
นเรศวร
-ค่าพวงมาลา 1,000
บาท
กิจกรรมวันระพี
-ค่าพวงมาลา 1,000
บาท
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
-ค่าวัสดุอุปกรณ์และ
เครื่องสักการะ 8,000
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รหัส
โครงการ

แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ

วิธีการดําเนินงาน
-กิจกรรมทําบุญงานสําเร็จการศึกษา
-กิจกรรมวันไหว้ครูมอบหมวกและ
ตะเกียง บูรณาการกับงานกิจกรรม
นักศึกษา
-กิจกรรมปลูกฝังมารยาทความเป็น
ไทยบูรณาการกับงานกิจกรรม
นักศึกษา
-กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนา
วิทยาลัย

ระยะเวลา

งบประมาณ
บาท
-ค่าวัสดุอุปกรณ์
1,000 บาท
กิจกรรมวันมหิดล
-ค่าพวงมาลา 1,000
บาท
กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่
-ค่าพิธีทางศาสนา
8,000 บาท
-ค่าวัสดุอุปกรณ์
3,000 บาท
กิจกรรมวันมาฆบูชา
-ค่าวัสดุอุปกรณ์
2,000 บาท
กิจกรรมวันออกพรรษา
-ค่าใช้จ่ายทางพิธี
ศาสนา 1,000 บาท
กิจกรรมวันวิสาขบูชา
กิจกรรมวันเข้าพรรษา
และวันอาสาฬหบูชา
กิจกรรมวันลอยกระทง
-ค่าวัสดุอุปกรณ์
2,000 บาท
กิจกรรมวันคล้ายวัน
สวรรคตสมเด็จย่า
-ค่าวัสดุอุปกรณ์

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

รหัส
โครงการ

แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ

วิธีการดําเนินงาน

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

2,000 บาท และ
ค่าใช้จ่ายในพิธีทาง
ศาสนา 8,000 บาท
กิจกรรมวันพยาบาล
แห่งชาติ
2) ค่าใช้จ่ายกิจกรรม
เพื่อการอนุรักษ์ พัฒนา
เสริมสร้าง เอกลักษณ์
ด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมโดยบูรณา
การกับงานกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา ได้แก่
กิจกรรมวันสงกรานต์
บูรณาการกับงาน
กิจกรรมนักศึกษา
-ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มสําหรับ
อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้
มาร่วมกิจกรรม
(105x25x1 มื้อรวม
เป็น 2,625 บาท)
-ค่าใช้จ่ายพิธีทาง
ศาสนา 7,000 บาท
กิจกรรมทําบุญงาน
สําเร็จการศึกษา
-ค่าใช้จ่ายพิธีทาง
ศาสนา 6,000 บาท
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รหัส
โครงการ

แผนงาน/
โครงการ

R-60-M3- 2.แผนบริหาร
C7-02 จัดการงาน
กิจการนักศึกษา
และทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม

วัตถุประสงค์

1.เพื่อบริหารจัดการ
แผนงานโครงการใน
งานกิจการนักศึกษา
ให้แล้วเสร็จ และ
บรรลุเป้าหมาย
ตามที่กําหนด

ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ

1.ร้อยละ 90 ของ
แผนงาน/โครงการใน
งานกิจการนักศึกษา
และทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมมีการ
ดําเนินการแล้วเสร็จ

วิธีการดําเนินงาน

1. วิเคราะห์ (SWOT) งานกิจการ
นักศึกษาและทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมจากผลการดําเนินงาน
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค
เพื่อจัดทําแผน
2. วิเคราะห์ความต้องการทรัพยากร

ระยะเวลา

ต.ค. 59
– ก.ย.
60

งบประมาณ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

กิจกรรมวันไหว้ครูมอบ
หมวกและตะเกียง
บูรณาการกับงาน
กิจกรรมนักศึกษา
-งบกิจการนักศึกษา
กิจกรรมปลูกฝัง
มารยาทความเป็นไทย
บูรณาการกับงาน
กิจกรรมนักศึกษา
-งบกิจการนักศึกษา
กิจกรรมวันคล้ายวัน
สถาปนาวิทยาลัย
-ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม
(120x25x1 มื้อ)
3,000 บาท
-ค่าใช้จ่ายในพิธีทาง
ศาสนาและเครื่อง
สักการะ 30,000 บาท
-ค่าจ้างเหมารถยนต์
4,500 บาท
(42,500)
1. การดําเนินงาน
23,378 บาท
ของงานทํานุบํารุง
(เงินอุดหนุน)
ศิลปวัฒนธรรมมี
ขั้นตอนการทํางานที่
เป็นระบบ
2. คณาจารย์

ผู้รับผิดชอบ

อ.ประกริต

รหัส
โครงการ

แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ

วิธีการดําเนินงาน

2.เพื่อจัดหา
ทรัพยากรที่เอื้อต่อ
การดําเนินงานให้
เพียงพอ

และบรรลุเป้าหมาย
ตามที่กําหนด
2.มีการเบิกจ่าย
งบประมาณตาม
แผนงาน/โครงการที่
กําหนด
3.ร้อยละ 85 ของ
ผู้รับบริการมีความพึง
พอใจในการให้บริการ
ของงานกิจการ
นักศึกษาและทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม
อยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย
> 3.51)

ที่เอื้อต่อการดําเนินงาน
3. สํารวจความต้องการของนักศึกษา
เกี่ยวกับสวัสดิการและการบริการ
ต่าง ๆ
4. จัดหาทรัพยากรที่เอื้อต่อการ
ดําเนินงานดังนี้
1) งานกิจการนักศึกษา
2) งานพัฒนานักศึกษา
3) งานทุนการศึกษา
4) งานสวัสดิการ
5) งานแนะแนวและให้คําปรึกษา
6) งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
5. ติดตาม ควบคุม กํากับ การ
ดําเนินงานในแต่ละงาน ดังนี้
1) งานกิจการนักศึกษา
- ติดตามการดําเนินงานกิจกรรม
นักศึกษาตามแผนงานโครงการและ
การสรุปผลการดําเนินงานทุกไตร
มาส
2) งานพัฒนานักศึกษา
- ติดตามกิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษาตามแผนงานโครงการและ
การสรุปผลการดําเนินงานทุกไตร
มาส
3) งานทุนการศึกษา
- ติดตาม กํากับ การกู้ยืม
เงินกองทุน กยศ.
- ติดตาม ควบคุม กํากับ การ

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
เจ้าหน้าที่ และ
นักศึกษาอนุรักษ์และ
ธํารงไว้ซึ่งวัฒนธรรม
ความเป็นไทย
3. อาจารย์
เจ้าหน้าที่ และ
นักศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม
ไทย มีความภูมิใจใน
สถาบัน ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์
และ
สถาบันการศึกษา
4. อาจารย์
เจ้าหน้าที่ และ
นักศึกษาได้มีการ
แลกเปลี่ยน
ศิลปวัฒนธรรมทั้ง
หน่วยงานในและ
หน่วยงานภายนอก
5. สร้างเสริมภูมิ
ปัญญาไทยในการ
ดูแลสุขภาพ

ผู้รับผิดชอบ
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216

รหัส
โครงการ

แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์

R-60-M3- 3.แผนระบบและ 1. เพื่อให้การ
C7-03 ก ล ไ ก ก า ร ทํ า นุ ดําเนินงานของงาน
บํ า รุ ง ศิ ล ปะและ ทํานุบํารุง
วัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรมมี
ขั้นตอนการทํางานที่
เป็นระบบ
2. เพื่อให้คณาจารย์
เจ้าหน้าที่ และ
นักศึกษาอนุรักษ์
และธํารงไว้ซึ่ง
วัฒนธรรมความเป็น

ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ

วิธีการดําเนินงาน

1. ร้อยละ90 ของ
แผนงาน/โครงการใน
งานทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมมีการ
ดําเนินการแล้วเสร็จ
และบรรลุเป้าหมาย
ตามที่กําหนด
2. อาจารย์เจ้าหน้าที่
และนักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมอนุรักษ์และ
ธํารงไว้ซึ่งวัฒนธรรม

จัดหาทุนและจัดสรรทุนให้กับ
นักศึกษา
- ติดตาม ควบคุม กํากับ การ
ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาจาก
แหล่งทุนต่าง ๆ
4) งานสวัสดิการ
- ติดตาม ควบคุม กํากับ ความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของหอพัก
การจัดสวัสดิการภายในหอพัก
5) งานแนะแนวและให้คําปรึกษา
- ติดตาม ควบคุม กํากับการให้
คําปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาใน
สัปดาห์ที่ 3 ของทุกเดือน
6) งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
- ติดตามผลการดําเนินงาน
กิจกรรมวันสําคัญต่างๆ และการ
สรุปผลการดําเนินงานตามไตรมาส
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/
ผู้รับผิดชอบงานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
2. กําหนด/ทบทวนนโยบายการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้
1) ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
- ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
วัตถุประสงค์ และแผนกลยุทธ์ของ
วิทยาลัย
- รายงานสรุปผลการดําเนินงาน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมปีที่

ระยะเวลา

งบประมาณ

ต.ค. 59
– ก.ย.
60

19,060 บาท
(เงินอุดหนุน)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

1. การดําเนินงาน
อ.ประกริต
ของงานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมมี
ขั้นตอนการทํางานที่
เป็นระบบ
2. คณาจารย์
เจ้าหน้าที่ และ
นักศึกษาอนุรักษ์และ
ธํารงไว้ซึ่งวัฒนธรรม
ความเป็นไทย
3. อาจารย์

รหัส
โครงการ

แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ

วิธีการดําเนินงาน

ไทย
3. เพื่อให้อาจารย์
เจ้าหน้าที่ และ
นักศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริม
ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย
มีความภูมิใจใน
สถาบัน ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์
และสถาบัน
การศึกษา
4. เพื่อให้อาจารย์
เจ้าหน้าที่ และ
นักศึกษาได้มีการ
แลกเปลี่ยน
ศิลปวัฒนธรรมทั้ง
หน่วยงานในและ
หน่วยงานภายนอก
5. เพื่อสร้างเสริมภูมิ
ปัญญาไทยในการ
ดูแลสุขภาพ

ความเป็นไทยอย่าง
น้อย 2 กิจกรรม
3. อาจารย์ เจ้าหน้าที่
และนักศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม
ไทยจากผลการ
ประเมิน พบว่า
อาจารย์ เจ้าหน้าที่
และนักศึกษามีความ
ภูมิใจในสถาบัน ชาติ
ศาสนา
พระมหากษัตริย์ และ
สถาบัน โดยมีค่าเฉลี่ย
> 3.51 ขึ้นไป ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80
4. อาจารย์ เจ้าหน้าที่
และนักศึกษาได้มีการ
แลกเปลี่ยน
ศิลปวัฒนธรรมทั้ง
หน่วยงาน
ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ อย่างน้อย
1 กิจกรรม
5. มีกิจกรรมในการ
ส่งเสริมภูมิปัญญาไทย
ในการดูแลสุขภาพ
อย่างน้อย 1 กิจกรรม

ผ่านมา
- ข้อมูลด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ของจังหวัด
- นโยบายของประเทศเกี่ยวกับ
การขับเคลื่อนประเทศสู่ประชาคม
อาเซียนโดยเฉพาะเสาหลักเกี่ยวกับ
ความร่วมมือในด้านสังคมและ
วัฒนธรรม
2) เสนอร่างนโยบายการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมและทิศทางการ
ดําเนินงานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมต่อคณะกรรมการจัดทํา
แผนยุทธ์ศาสตร์และคณะ
กรรมการบริหารวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณา
3) ประชาสัมพันธ์และชี้แจง
นโยบายและทิศทางการดําเนินงาน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
3. วิเคราะห์งานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม (SWOT) จาก ผล
การดําเนินงานจุดแข็ง จุดอ่อนโอกาส
และอุปสรรค เพื่อจัดทําแผนทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม
4. จัดทําแผนทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม โดยกําหนดตัวบ่งชี้วัด
ความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผนและจัดสรรงบประมาณให้
เพียงพอต่อการดําเนินงาน

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
เจ้าหน้าที่ และ
นักศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม
ไทย มีความภูมิใจใน
สถาบัน ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์
และ
สถาบันการศึกษา
4. อาจารย์
เจ้าหน้าที่ และ
นักศึกษาได้มีการ
แลกเปลี่ยน
ศิลปวัฒนธรรมทั้ง
หน่วยงานในและ
หน่วยงานภายนอก
5. สร้างเสริมภูมิ
ปัญญาไทยในการ
ดูแลสุขภาพ

ผู้รับผิดชอบ
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รหัส
โครงการ

แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ

วิธีการดําเนินงาน

6. มีการเบิกจ่ายเงิน
ตามแผนและไม่เกิน
งบประมาณที่กําหนด

5. เสนอแผนทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมต่อคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยและผู้อํานวยการพิจารณา
อนุมัติตามลําดับ
6. ดําเนินงานตามแผนงานทํานุบาํ รุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
7. กํากับติดตามการดําเนินงานตาม
แผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
และรายงานผลต่อผู้บริหารและ
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
8. ประเมินผลการดําเนินงาน
1) ประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งชี้
ที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์
ของแผนด้านทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
2) ประเมินผลความสําเร็จของ
การบูรณาการงานทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมกับงานในกลุ่มภารกิจ
อื่น
3) ประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากรและนักศึกษาในการมีส่วน
ร่วมในการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
4) ประเมินกระบวนการดําเนินงาน
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรม
โดยการ
- ประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์
ของระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน เรื่อง

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

รหัส
โครงการ

แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ

วิธีการดําเนินงาน

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
- ประเมินผลการดําเนินงานตาม
ระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน เรื่อง การ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
- ปัญหา/อุปสรรคในการ
ดําเนินการตามขั้นตอนที่กําหนด
9. นําผลการประเมินไปปรับปรุง
แผนหรือกิจกรรมด้านทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
10. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการ
ด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ต่อสาธารณชน
11. กําหนดหรือสร้างมาตรฐาน
คุณภาพ/แนวปฏิบัติที่ดีด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม ซึ่งเป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติ
12. จัดเก็บหลักฐานการดําเนินงาน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้
1) รวบรวมและจัดเก็บเอกสารที่
เกิดจากการดําเนินการตามขั้นตอน
และกิจกรรมตามแผนการดําเนินงาน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2) จัดเก็บข้อมูลและบันทึกใน
ฐานข้อมูลให้สะดวกในการบริหาร
จัดการและการนําไปใช้
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220

รหัส
แผนงาน/
โครงการ
โครงการ
R-60-M3- 4 . แ ผ น ง า น
C7-04 บุ ร ณาการวิ ช า
สื่ อ ส า ร
สารสนเทศ
ทางการพยาบาล
แ ล ะ ง า น ทํ า นุ
บํ า รุ ง ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม

วัตถุประสงค์

ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ

วิธีการดําเนินงาน

ระยะเวลา

งบประมาณ

1. เพื่อบูรณาการ
งานวิชาการและงาน
ทํานุบํารุงศิลปะ
2. เพื่อส่งเสริมให้
นักศึกษาได้เรียนรู้
และทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

1. ร้อยละ 80 ของ
ผู้รับบริการพึงพอใจอยู่
ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย ≥
3.51)
2. ร้อยละ 90 ของ
แผนงาน/โครงการ
ดําเนินการแล้วเสร็จ
และบรรลุเป้าหมาย
ตามที่กาํ หนด

Plan
1. ผู้รับผิดชอบวิชาสื่อสารและ
สารสนเทศทางการพยาบาลศึกษา
ข้อมูลการประเมินผลรายวิชาในปี
การศึกษาที่ผ่านมาโดยผลการ
ประเมินพบว่า ผลการประเมินการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชา หัวข้อ
การจัดการเรียนการสอนมีการชี้แนะ
ให้เห็นความสัมพันธ์ของวิชาที่เรียน
กับวิชาอื่น ๆที่เกี่ยวข้องโดยและมี
ลําดับการสอนจากง่ายไปยาก
เหมาะสมกับผู้เรียน มีค่าเฉลี่ย
4.15, S.D. = 0.60 และค่าเฉลี่ย
4.15, S.D. = 0.57 ตามลําดับ ในปี
การศึกษานี้จึงมีการวางแผนการ
จัดการเรียนการสอนโดย ปฐมนิเทศ
นักศึกษาในแต่ละหัวข้อและชี้แจง
ความสัมพันธ์ของวิชาการสื่อสารและ
สารสนเทศทางการพยาบาลกับ
รายวิชาอื่น ๆ เช่น วิชาการสอนและ
ให้คําปรึกษาทางสุขภาพ วิชาการ
ประเมินภาวะสุขภาพ เป็นต้นและ
เพิ่มเติมในเรื่องของการบูรณาการ
เรื่อง ของมารยาทไทย อัตลักษณ์ของ
วิทยาและพื้นที่วัฒนธรรมของ
วิทยาลัย
2. นําเสนอรายวิชาในที่ประชุม
Course design เพื่อให้อาจารย์ได้

ต.ค. 59
– ก.ย.
60

1,000 บาท
(เงินอุดหนุน)

ผลที่คาดว่า
ผู้รับผิดชอบ
จะได้รับ
1.นักศึกษามีทักษะ อ.ประกริต
การทํางานเป็นทีม
และการประยุกต์ใช้
การใช้เทคโนโลยี
2.นักศึกษาได้มีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์
ศิลปะและวัฒนธรรม
ไทย

รหัส
โครงการ

แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ

วิธีการดําเนินงาน

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเพื่อการ
พัฒนา
3. นําข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
Course design มาปรับปรุง
4. จัดทํารายละเอียดของรายวิชา
สื่อสารและสารสนเทศทางการ
พยาบาล ปีการศึกษา 2559
5. ปฐมนิเทศรายวิชาแก่นักศึกษาทุก
ชั้นปีและชี้แจงให้นักศึกษาทุกชั้นปีได้
รับทราบ
Do
1. แบ่งกลุ่มนักศึกษาออกเป็นกลุ่ม
เพื่อจัดทําสื่อสื่อ VCD ประยุกต์
ความรู้ทางการสื่อสารในการ
พยาบาลที่บูรณาการกับงานทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมในหัวข้อ
มารยาทไทยอัตลักษณ์วิทยาลัยและ
พื้นที่วัฒนธรรมของวิทยาลัย
2. มอบหมายให้นักศึกษาแต่ละกลุ่ม
มาปรึกษาอาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา
เป็นระยะในการจัดทําสื่อVCD
3. ดําเนินการจัดทําสื่อ VCD
4. นําเสนอการประยุกต์ความรู้
ทางการสื่อสารในการพยาบาลที่
บูรณาการกับงานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมในหัวข้อมารยาท
ไทยอัตลักษณ์วิทยาลัยและพื้นที่
วัฒนธรรมของวิทยาลัยในชั่วโมง
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รหัส
โครงการ

แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ

วิธีการดําเนินงาน
เรียน
5. ส่งนักศึกษาเข้าร่วมประกวด
มารยาทไทย ระดับอุดมศึกษา(ทั่ว
ประเทศ) ครั้งที่ 4 ณ มหาวิทยาลัย
รามคําแหง
6. จัดแสดงสื่อ VCD ให้แก่นักศึกษา
ทุกชั้นปีได้รับชม ในชั่วโมงกิจกรรม
จากนั้นแลกเปลีย่ นและอภิปรายถึง
สิ่งได้รับ/หรือสิ่งที่ได้รับการพัฒนา
Check
1. กํากับ ติดตาม และประเมินการ
ควบคุมการจัดทํา VCD เป็นระยะๆ
2. นําผลการประเมินการควบคุม
คําปรึกษาฯ มาพัฒนา/ปรับปรุง
Act
นําผลการประเมินกระบวนการมา
พัฒนา/ปรับปรุงและรายงานผลการ
พัฒนา/ปรับปรุง

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
แผนปฏิบตั กิ ารงานประจํา ประจําปีงบประมาณ 2560
พันธกิจที่ 3 พัฒนาบุคลากรสุขภาพให้มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์การพยาบาลตอบสนองระบบบริการสุขภาพของประเทศและเขตสุขภาพ และยกระดับการบริการวิชาการของวิทยาลัยให้เป็นศูนย์
เรียนรู้การพัฒนาการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ด้านการดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ด้วยการบูรณาการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย
รหัส
โครงการ

แผนงาน/
ตัวบ่งชี้
วัตถุประสงค์
โครงการ
ความสําเร็จ
2. แผนงานพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข
R-60-M3- 1.1 แผน
เพื่อให้การ
1.ร้อยละ 90 ของ
C6-01 บริหารจัดการ ดําเนินงานตาม แผนงาน/โครงการ
งานพัฒนา
แผนงาน/
ในงานบริการ
บุคลากร
โครงการของงาน วิชาการมีการ
สาธารณสุข
บริการวิชาการมี ดําเนินการแล้ว
การดําเนินงาน เสร็จและบรรลุ
ตามแผนและ
เป้าหมายตามที่
บรรลุเป้าหมายที่ กําหนด
กําหนด
2. มีการเบิก
จ่ายเงินตามแผน
และไม่เกิน
งบประมาณที่
กําหนด โดยมีเงิน
เหลือจ่ายอย่าง
น้อยร้อยละ 5
ของงบประมาณที่
ได้รับตาม
แผนงาน/โครงการ

วิธีการดําเนินงาน

ระยะเวลา

งบประมาณ

1. ประชุมวางแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
การและมอบหมายงาน
2. จัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน
3. จัดหาทรัพยากรที่สนับสนุนต่อการ
ดําเนินงานอย่างเพียงพอ
4. กํากับติดตามให้คําปรึกษาในการ
ดําเนินงานตามแผนงาน
5. สรุปผลการดําเนินงานทุกไตรมาส
6. เขียน SAR เพื่อเตรียมรับการตรวจของ
สบช. และสภาการพยาบาล

ต.ค. 59ก.ค. 60

20,000 บาท
(เงินอุดหนุน)
1. วัสดุสํานักงาน =
10,000 บาท
2. วัสดุคอมพิวเตอร์
= 5,000 บาท
3. ค่าถ่ายเอกสาร =
5,000 บาท

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
มีการดําเนินงาน
ตามแผนงาน/
โครงการอย่างมี
ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล

ผู้รับผิดชอบ
อ.เกศแก้ว
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รหัส
แผนงาน/
โครงการ
โครงการ
R-60-M3- 1.2. แผนงาน
C6-02 สร้างความ
เข้มแข็งของ
ศูนย์บริการ
วิชาการ
(BCNS’s
academic
services
center)

ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ
1. จํานวน
1.เพื่อเป็น
ศูนย์กลางในการ หลักสูตรการ
ประชุม/อบรมของ
ติดต่อ
วิทยาลัยได้ผ่าน
ประสานงาน
การรับรอง
การขอรับรอง
หลักสูตรและ
หลักสูตร และ
หน่วยคะแนน
หน่วยคะแนน
การศึกษาต่อเนื่อง
การศึกษา
ต่อเนื่องสําหรับ ครบทุกหลักสูตร
การจัดประชุม/ 2.วิทยาลัยได้รับ
การรับรองให้เป็น
อบรม และขอ
รับรองการเป็น สถาบันหลักในการ
สถาบันหลักจาก จัดอบรม/ประชุม
สภาการพยาบาล 3. มีระบบ
2.เพื่ออํานวย
ฐานข้อมูลของ
ความสะดวกใน ศูนย์การศึกษา
การติดต่อ
ต่อเนื่องที่เป็น
ประสานงาน
ปัจจุบัน
ระหว่างผู้เข้าร่วม
ประชุม/อบรม
กับศูนย์ศึกษา
ต่อเนื่องฯ ของ
สภาการพยาบาล
R-60-M3- 1.3 โครงการ เพื่อผลิตผู้ช่วย
๑. ผู้เข้าอบรม
C6-03 อบรม
พยาบาลให้มี
สําเร็จการอบรม
หลักสูตร
ความรู้
อย่างน้อยร้อยละ
ประกาศนีย
ความสามารถใน ๙๕
บัตรผู้ช่วย
การปฏิบัติงาน
2. ร้อยละ ๙๐
วัตถุประสงค์

วิธีการดําเนินงาน

ระยะเวลา

งบประมาณ

1. ติดต่อประสานงานและดําเนินการ
ขอรับรองหลักสูตรและหน่วยคะแนน
การศึกษาต่อเนื่องที่ทางวิทยาลัยจัด
ประชุม/ฝึกอบรม
2. จัดทําวุฒิบัตร และมอบวุฒิบัตรหน่วย
การศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ร่วมประชุม/อบรม
3. บันทึกหน่วยการศึกษาต่อเนื่องลงใน
ฐานข้อมูลCNEU ของสภาการพยาบาล
4. ประสานงานกับหัวหน้าโครงการเพื่อจัด
อบรม/ ประชุม /สัมมนา ให้สอดคล้องกับ
นโยบายการดําเนินงานสถาบันหลักของ
สภาการพยาบาล
5. ดําเนินการขอรับรองเพื่อเป็นสถาบัน
หลักทางการพยาบาลเมื่อครบวาระของ
การรับรอง
6. พัฒนาฐานข้อมูลของศูนย์ศึกษา
ต่อเนื่องให้ทันสมัยเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
7. ดําเนินการจัดหาวัสดุ/อุปกรณ์สําหรับ
การดําเนินงานให้พร้อมใช้และเพียงพอ

ต.ค. 59 ก.ย. 60

5,000 บาท
(เงินอุดหนุน)
1. วัสดุสํานักงาน =
2,000 บาท
2. วัสดุคอมพิวเตอร์
= 3,000 บาท

ขั้นเตรียมการ (Plan)
๑. จัดประชุมคณะกรรมการหลักสูตร
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี เพื่อวาง
แผนการดําเนินงาน โดยนําผลการขาด

ต.ค. ๕9 ก.ย. 60

3,400,000 บาท
(เงินลงทะเบียน)
ค่าลงทะเบียนของผู้
เข้ารับการอบรม
40,000 บาท

ผลที่คาดว่า
ผู้รับผิดชอบ
จะได้รับ
1.ฐานข้อมูลมี
อ.ณัฏฐ์นรี
ความเป็น
ปัจจุบันและมี
ประสิทธิภาพ
พร้อมใช้งาน
เสมอ
2. วิทยาลัยได้รับ
การรับรองเป็น
สถาบันหลักของ
สภาการพยาบาล
อย่างต่อเนื่อง

ผู้เข้าอบรมมี
อ.ณัฏฐ์นรี
ความรู้และทักษะ
ในการช่วยเหลือ
ดูแลขั้นพื้นฐาน
ภายใต้การ

รหัส
โครงการ

แผนงาน/
วัตถุประสงค์
โครงการ
พยาบาล รุ่นที่ ภายใต้ขอบเขต
4
และกฎหมายที่
กําหนด

ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ
ของผู้เข้าอบรมมี
ความพึงพอใจใน
หลักสูตรการ
อบรมมากกว่า
๓.๕๑ ขึ้นไป

วิธีการดําเนินงาน
แคลนบุคลากรด้านสุขภาพและความ
ต้องการการผลิตผู้ช่วยพยาบาลเพื่อลด
ภาระงานของพยาบาลวิชาชีพเป็นข้อมูลใน
การวางแผนการดําเนินงานและนําผลการ
จัดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วย
๒. วางแผนดําเนินการ
๓.จัดทําแผนการอบรมตลอดหลักสูตร
4.วางแผนสรรหาอาจารย์ในการอบรม
ตลอดหลักสูตร
5.จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่เอื้อต่อการอบรม
6.รับสมัครและสอบคัดเลือกผู้เข้าอบรม
ขั้นดําเนินการ (Do)
๑.ดําเนินการอบรมและกํากับติดตามการ
อบรม
๒.ประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรม
ขั้นการประเมินผล (Check)
๑.ประเมินความพึงพอใจในการจัดอบรม
จากผู้เข้าอบรม
๒. ประเมินหลักสูตรการอบรมจากผู้เข้า
อบรม
๓.ประเมินผลหลักสูตรการอบรมโดย
คณะกรรมการดําเนินการ
ขั้นนําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนา
โครงการ / กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง (ACT)
๑. ติดตามประเมินผลกิจกรรมในแต่ละ
ระยะเพื่อปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานใน
ครั้งต่อไป
๒. สรุปผลการประเมินและนําผลการ

ระยะเวลา

งบประมาณ
จํานวน 85 คน เป็น
เงิน 3,400,000
บาท
การปฐมนิเทศ
(232,000 บาท)
1. ค่าสมนาคุณ
วิทยากร (๔5
ชั่วโมงๆ ละ ๖๐๐
บาท) = 27,๐๐๐
บาท
2. ค่าใช้จ่ายในการจัด
พิธีเปิด – ปิดการ
อบรม =5,๐๐๐ บาท
3. ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มของผู้อบรม
วิทยากร และ
คณะทํางาน (๒๕
บาท x ๒ มื้อ x 95
คน x ๕ วัน) =
๒3,75๐ บาท

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
ควบคุมดูแลของ
ผู้ประกอบ
วิชาชีพการ
พยาบาลและการ
ผดุงครรภ์อันจะ
ทําให้ผู้รับบริการ
ได้รับการดูแล
อย่างมีคุณภาพ
และ
ประสิทธิภาพ

ผู้รับผิดชอบ

4. ค่าอาหารกลางวัน
ของผู้อบรม วิทยากร
และคณะทํางาน
(๑5๐ บาท x ๑ มื้อ
x 95 คน x ๕ วัน) =
71,25๐ บาท
5. ค่าวัสดุอุปกรณ์ =
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รหัส
โครงการ

แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ

วิธีการดําเนินงาน
ประเมิน มาพัฒนาในการจัดอบรมครั้ง
ต่อไป

ระยะเวลา

งบประมาณ
15,๐๐๐ บาท
6. ค่าเอกสารและค่า
ถ่ายเอกสาร
ประกอบการอบรม
= ๑๐,๐๐๐ บาท
7. ค่ากระเป๋าเอกสาร
= ๒๐,๐๐๐ บาท
8. ค่าสายคล้องคอ
และป้ายชื่อ =
๑๐,๐๐๐ บาท
9. ค่าผ้าตัดเสื้อผู้เข้า
อบรม=4๐,๐๐๐บาท
10. ค่าปักกระเป๋า
เสื้อตราสัญญาลักษณ์
วิทยาลัยของผู้เข้า
อบรม=๑0,๐๐๐บาท
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจัดการของ
วิทยาลัยฯโดยถัวจ่าย
จากรายการข้างต้น
โดยนําเข้าเป็นรายได้
สถานศึกษา
การอบรมภาคทฤษฎี
และปฏิบัติ
(๒,722,9๐๐บาท)
1. ค่าสมนาคุณ
วิทยากรภาคทฤษฎี
(๕๑๔ ชั่วโมงๆ ละ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

รหัส
โครงการ

แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ

วิธีการดําเนินงาน

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

๖๐๐ บาท) วิทยากร
จากวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี สระบุรี
และโรงพยาบาล
สระบุรี =
๓๐๘,๔๐๐ บาท
2. ค่าสมนาคุณ
วิทยากรภาคปฏิบัติ
(จํานวน ๘ กลุ่มๆละ
๔๐๐ ชั่วโมงๆ ละ
๓๐๐ บาท) วิทยากร
จากวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี สระบุรี
และโรงพยาบาล
สระบุรี = ๙๖๐,๐๐๐
บาท
3. ค่าตํารา =
๒๕๖,๐๐๐ บาท
4. ค่าวัสดุอุปกรณ์
= 300,๐๐๐ บาท
5. ค่าเอกสารและค่า
ถ่ายเอกสาร
ประกอบการอบรม
= ๘๐,๐๐๐ บาท
6. ค่าเดินทาง
วิทยากรโดยรถยนต์
ส่วนตัว ค่าเดินทาง
วิทยากร และค่า
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รหัส
โครงการ

แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ

วิธีการดําเนินงาน

ระยะเวลา

งบประมาณ
น้ํามันเชื้อเพลิง =
20,000 บาท
7. ค่าตอบแทนนอก
เวลาอาจารย์และ
เจ้าหน้าที่ =
20,000 บาท
8. ค่าผู้บริหารจัดการ
โครงการ (25,000
บาท x 12 เดือน) =
300,000 บาท
9. ค่าผู้รับผิดชอบ
รายวิชา (1,500
บาท x 36 หน่วยกิต)
= 54,000 บาท
10. ค่าผู้ดําเนินการ
จัดทําข้อสอบ แบบ
ประเมินประสิทธิภาพ
การสอน = 20,000
บาท
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจัดการของ
วิทยาลัยฯโดยถัวจ่าย
จากรายการข้างต้น
โดยนําเข้าเป็นรายได้
สถานศึกษา =
404,5๐๐ บาท
การเตรียมความ
พร้อมก่อนสําเร็จการ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

รหัส
โครงการ

แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ

วิธีการดําเนินงาน

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

อบรมและปัจฉิมนิเทศ
(๔๔๕,๑๐๐ บาท)
1. ค่าสมนาคุณ
วิทยากร (70
ชั่วโมงๆ ละ ๖๐๐
บาท) วิทยากร จาก
วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี สระบุรี
โรงพยาบาลสระบุรี
โรงพยาบาล
พระนครศรีอยุธยา =
42,0๐๐ บาท
2. ค่าสมนาคุณ
วิทยากรภาคเอกชน
(18 ชั่วโมงๆ ละ
1,200 บาท) =
21,600 บาท
3. ค่าเดินทาง
วิทยากรโดยรถยนต์
ส่วนตัว ค่าเดินทาง
วิทยากร ค่าน้ํามัน
เชื้อเพลิง ค่าทางด่วน
ค่าเบี้ยเลี้ยงและ
ค่าตอบแทนนอกเวลา
ราชการพนักงานขับ
รถ = 5,000 บาท
4. ค่าใช้จ่ายในการจัด
พิธีเปิด – ปิดการ
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รหัส
โครงการ

แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ

วิธีการดําเนินงาน

ระยะเวลา

งบประมาณ
อบรม =5,๐๐๐ บาท
5. ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มของผู้อบรม
วิทยากร และ
คณะทํางาน (๒๕
บาท x ๒ มื้อ x 95
คน x ๑๒ วัน) =
57,๐๐๐ บาท
6. ค่าอาหารเช้าของผู้
อบรม วิทยากร และ
คณะทํางาน (๑5๐
บาท x 1 มื้อ x 95
คน x ๓ วัน) =
42,75๐ บาท
7. ค่าอาหารกลางวัน
ของผู้อบรม วิทยากร
และคณะทํางาน
(๑5๐ บาท x 1 มื้อ
x 95 คน x ๑๒ วัน)
= ๑71,๐๐๐ บาท
8. ค่าอาหารเย็นของ
ผู้อบรม วิทยากร และ
คณะทํางาน (๑5๐
บาท x 1 มื้อ x 95
คน x 3 วัน) =
42,75๐ บาท
9. ค่าวัสดุอุปกรณ์
18,๐๐๐ บาท

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

รหัส
โครงการ

แผนงาน/
โครงการ

R-60-M3- 1.4.
C6-04 หลักสูตร
ผู้ช่วย
พยาบาล
(หลักสูตร
พัฒนา) (1 ปี)

วัตถุประสงค์

1.เพื่อพัฒนา
หลักสูตรการ
จัดการเรียนการ
สอนผู้ช่วย
พยาบาลปี
2560 ให้มี
คุณภาพตาม
เกณฑ์สภาการ
พยาบาล
2.เพื่อผลิตผู้ช่วย
พยาบาลให้มี
ความรู้
ความสามารถใน

ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ

๑. ผู้สําเร็จ
การศึกษาอย่าง
น้อยร้อยละ ๙๕
๒. ร้อยละ๙๐
ของผู้สําเร็จ
การศึกษามีความ
พึงพอใจใน
หลักสูตรการ
จัดการเรียนการ
สอน > ๓.๕๑ ขึ้น
ไป

วิธีการดําเนินงาน

ขั้นเตรียมการ (Plan)
๑. จัดประชุมคณะกรรมการหลักสูตร
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี เพื่อจัดทํา
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนผู้ช่วย
พยาบาลเพื่อรับการรับรองจากสภาการ
พยาบาลประจําปี 2560
2.วางแผนการดําเนินงาน โดยนําผลการ
ขาดแคลนบุคลากรด้านสุขภาพและความ
ต้องการการผลิตผู้ช่วยพยาบาลมาเป็น
ข้อมูลในการวางแผนการดําเนินงานและ
นําผลการจัดอบรมหลักสูตร
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลในปี

ระยะเวลา

ต.ค.59–
ก.ย.60

งบประมาณ
10. ค่าเอกสารและ
ค่าถ่ายเอกสาร
ประกอบการอบรม
= ๑๐,๐๐๐ บาท
11. ค่าปก
ประกาศนียบัตร =
๒๐,๐๐๐ บาท
12. ค่าเข็ม =
๑๐,๐๐๐ บาท
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจัดการของ
วิทยาลัยฯโดยถัวจ่าย
จากรายการข้างต้น
โดยนําเข้าเป็นรายได้
สถานศึกษา
5,500,000 บาท
(เงินลงทะเบียน)
ค่าลงทะเบียน
50,000 บาทจํานวน
110 คน เป็นเงิน
5,500,000 บาท
๑. การปฐมนิเทศ
(650,๐๐๐ บาท)
๒. การอบรม
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
(4,100,0๐๐บาท)
๓. การเตรียมความ
พร้อมก่อนสําเร็จการ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

อ.ณัฏฐ์นรี
ผู้สําเร็จ
การศึกษาผู้ช่วย
พยาบาลมีความรู้
และทักษะในการ
ช่วยเหลือดูแลขั้น
พื้นฐานภายใต้
การควบคุมดูแล
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพการ
พยาบาลและการ
ผดุงครรภ์อันจะ
ทําให้ผู้รับบริการ
ได้รับการดูแล
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รหัส
โครงการ

แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์
การปฏิบัติงาน
ภายใต้ขอบเขต
และกฎหมายที่
กําหนด

ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ

วิธีการดําเนินงาน
2559 มาเป็นข้อมูลในการวางแผนการ
ดําเนินการ
3. วางแผนดําเนินการ
4.จัดทําแผนการจัดการเรียนการสอน
ตลอดหลักสูตร
5.วางแผนสรรหาอาจารย์ในการจัดการ
เรียนการสอนตลอดหลักสูตร
6.จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่เอื้อต่อการจัดการ
เรียนการสอน
7.รับสมัครและสอบคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
ขั้นดําเนินการ (Do)
๑.ดําเนินการจัดการเรียนการสอนและ
กํากับติดตามการจัดการเรียนการสอน
๒.ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียน
การสอน
ขั้นการประเมินผล (Check)
๑.ประเมินความพึงพอใจในการจัดการ
จัดการเรียนการสอนจากนักศึกษา
๒. ประเมินหลักสูตรการจัดการเรียนการ
สอนจากนักศึกษา
๓.ประเมินผลหลักสูตรการจัดการเรียนการ
สอนโดยคณะกรรมการดําเนินการ
ขั้นนําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนา
โครงการ / กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง (ACT)
๑. ติดตามประเมินผลกิจกรรมในแต่ละ
ระยะเพื่อปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานใน
ครั้งต่อไป
๒. สรุปผลการประเมินและนําผลการ

ระยะเวลา

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
อบรมและปัจฉิมนิเทศ อย่างมีคุณภาพ
(750,0๐๐ บาท)
และ
ประสิทธิภาพ
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

รหัส
โครงการ

แผนงาน/
โครงการ

R-60-M3- 1.5.
C6-05 โครงการ
อบรม
ผู้บริหาร
สาธารณสุข
ระดับต้น รุ่น
ที่ 27

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้า
รับการอบรมมี
ความรู้ทักษะ
และสมรรถนะ
ทางการ
บริหารงานตาม
บทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบ
ที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์
2. เพื่อให้ผู้เข้า
รับการอบรมมี
ความสามารถใน
การวางแผนงาน
โครงการ
แผนปฏิบัติการ
และการ
ประเมินผลการ
ดําเนินงานที่
เหมาะสมกับ
สถานการณ์และ
บทบาท
3. เพื่อให้ผู้เข้า
รับการอบรมมี
พฤติกรรมที่เป็น
แบบอย่างที่ดี

ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ
1. ร้อยละ 90ของ
ผู้เข้ารับการอบรม
มีความพึงพอใจใน
ระดับดี (ค่าเฉลี่ย
≥ 3.51)
2. ร้อยละ 100
ของผู้เข้ารับการ
อบรมผ่านการ
ประเมินความรู้
ความสามารถตาม
วัตถุประสงค์
3. ร้อยละ 90ของ
หน่วยงานต้น
สังกัดมีความพึง
พอใจต่อการ
พัฒนาสมรรถนะ
ของบุคลากร
ภายหลังการอบรม
ในระดับดี
(ค่าเฉลี่ย ≥ 3.51)

วิธีการดําเนินงาน

ระยะเวลา

ประเมิน มาพัฒนาในการจัดการจัดการ
เรียนการสอนครั้งต่อไป
ก.ค. – ส.ค.
-กิจกรรมการดําเนินงาน
60
ขั้นวางแผน
1. ประชุมพิจารณาผลการประเมิน การ
อบรมจากหน่วยงาน และผู้เข้ารับการ
อบรมเกี่ยวกับความเหมาะสมของหลักสูตร
เพื่อนําเป็นข้อมูลป้อนกลับในการวาง
แผนการดําเนินงาน
2. วางแผนดําเนินการอบรมของ
คณะทํางานร่วมกับวิทยาลัยนักบริหาร
สาธารณสุข
3. จัดทําคู่มือการอบรมและประสานกับผู้
เข้ารับการอบรม
4. ติดต่อประสานงานกับวิทยากร แหล่ง
ศึกษาดูงาน และแหล่งฝึกภาคสนาม
ขั้นดําเนินการ
ดําเนินการอบรมตามแผน
ขั้นประเมินผล
1. ประเมินความรู้ความเข้าใจในการเป็น
ผู้บริหารสาธารณสุขที่ดีมีคุณธรรม ของผู้
เข้ารับการอบรมโดยใช้แบบสอบถาม
2. ประเมินความพึงพอใจในการอบรมของ
ผู้เข้ารับการอบรมโดยใช้แบบประเมิน
ความพึงพอใจ
3. ประเมินพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการ
ทํางานเป็นทีม และพฤติกรรมทั่วไปของผู้
เข้ารับการอบรม โดยใช้แบบสอบถามและ

งบประมาณ

1,311,570 บาท
(เงินสนับสนุน)
ค่าลงทะเบียนของผู้
เข้ารับการอบรม โดย
เบิกจากหน่วยงานต้น
สังกัด จํานวน 57
คน ในอัตราคนละ
23,010 บาท ใช้
ระเบียบการเบิกจ่าย
ตามข้อกําหนดของ
วิทยาลัย
1. ค่าสมนาคุณ
วิทยากรภาครัฐ =
51,000 บาท
2. ค่าสมนาคุณ
วิทยากรพี่เลี้ยง (14
ชั่วโมง x 300 บาท x
5 คน) = 21,000
บาท
3. ค่าสมนาคุณในการ
ดูงาน (1,500 บาท
x 4 แห่ง) =6,000
บาท
4. ค่าเดินทาง
วิทยากรโดยรถยนต์
ส่วนตัว ค่าเดินทาง

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

ระบุผลกระทบที่ อ.เกศแก้ว
จะคาดว่าจะเกิด อ.ปัทมา
จากการดําเนิน
โครงการทั้ง
ทางตรงหรือ
ทางอ้อมว่าใคร
จะได้รับ
ประโยชน์ (เชิง
ปริมาณและเชิง
คุณภาพ)โดยระบุ
ครอบคลุมถึงสิ่งที่
ส่งผลหรือ
สนับสนุนให้เกิด
ผลสําเร็จในการ
ขับเคลื่อนงาน
ตามกลยุทธ์/
ยุทธศาสตร์ของ
วิทยาลัย
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รหัส
โครงการ

แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์
ด้านคุณธรรม
จริยธรรม และมี
สุขภาพกายและ
จิตใจที่จะทํางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ

วิธีการดําเนินงาน
การสังเกตพฤติกรรม
ขั้นนําผลการประเมินไปพัฒนา/ปรับปรุง
คณะทํางานประชุมร่วมกันเพื่อนําผลการ
ประเมินมาถอดบทเรียน วิเคราะห์ ปัญหา
อุปสรรคที่เกิดขึ้นและวางแผนนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุง/พัฒนาการจัดอบรม
ในครั้งต่อไป

ระยะเวลา

งบประมาณ
วิทยากร ค่าน้ํามัน
เชื้อเพลิง ทางด่วน ค่า
เบี้ยเลี้ยงและ
ค่าตอบแทนนอกเวลา
ราชการพนักงานขับ
รถ = 35,000 บาท
5. ค่าเช่ารถบัสปรับ
อากาศสําหรับ
การศึกษาดูงาน
(15,000 บาท x 2
วัน) = 30,000บาท
6. ค่าอาหารเช้าของผู้
เข้าอบรม (100
บาท x 18 มื้อ x 57
คน)= 102,600บาท
7. ค่าอาหารกลางวัน
ของผู้เข้ารับการอบรม
(175 บาท x 18 มื้อ
x 57 คน)
=179,550 บาท
8. ค่าอาหารเย็นของ
ผู้เข้ารับการอบรม
(175 บาท x 18 มื้อ
x 57 คน)
=179,550 บาท
9. ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มของผู้เข้ารับ
การอบรม (25 บาท

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

รหัส
โครงการ

แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ

วิธีการดําเนินงาน

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

x 2 มื้อ x 57 คน x
18 วัน) = 51,300
บาท
10. ค่าอาหาร
กลางวันของผู้เข้า
อบรมและวิทยากรพี่
เลี้ยงในการศึกษาดู
งาน (300 บาท x 1
มื้อ x 62 คน) =
18,600 บาท
11. ค่าอาหารเย็น
ของผู้เข้าอบรมและ
วิทยากรพี่เลี้ยงใน
การศึกษาดูงาน
(350 บาทx 1 มื้อ x
62 คน) = 21,700
บาท
12. ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่มของผู้
เข้ารับการอบรมและ
วิทยากรพี่เลี้ยง ใน
การศึกษาดูงาน (25
บาทx 3 มื้อ x 62
คน) = 4,650 บาท
13. ค่าวัสดุอุปกรณ์
ในการจัดอบรม =
46,240 บาท
14. ค่าเอกสารและ
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รหัส
โครงการ

แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ

วิธีการดําเนินงาน

ระยะเวลา

งบประมาณ
ค่าถ่ายเอกสาร
ประกอบการอบรม
= 16,850 บาท
15. ค่ากระเป๋า
เอกสาร (57 ใบ x
180 บาท) =
10,260บาท
16. ค่าที่พักวิทยากร
พี่เลี้ยงและ
คณะทํางาน (900
บาท x 1 คืน x 2
คน) = 1,800 บาท
17. ค่าที่พักผู้เข้า
อบรม (900 บาท x
1 คืน x 57 คน) =
51,300 บาท
18. ค่าอาหาร
กลางวันของวิทยากร
วิทยากรพี่เลี้ยงและ
คณะกรรมการ
ดําเนินงาน(175
บาท x 18 มื้อ x 10
คน) = 31,500บาท
19. ค่าอาหารเย็น
ของวิทยากร วิทยากร
พี่เลี้ยงและ
คณะกรรมการ
ดําเนินงาน (175

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

รหัส
โครงการ

แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ

วิธีการดําเนินงาน

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

บาท x 18 มื้อ x 10
คน)= 31,500 บาท
20. ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม
วิทยากร วิทยากรพี่
เลี้ยงและ
คณะกรรมการ
ดําเนินงาน (25 บาท
x 2 มื้อ x 10 คน x
18 วัน)=9,000บาท
21. ค่าสนับสนุนห้อง
ประชุม (5,000 บาท
x 19 วัน) =
95,000 บาท
22. ค่าสาธารณูปโภค
(ห้องพัก)=323,410
บาท
23. ค่าใช้จ่ายในการ
จัดพิธีเปิด – ปิดการ
อบรม=7,000บาท
24. ค่าตอบแทนนอก
เวลาอาจารย์และ
เจ้าหน้าที่ (60 บาท
x 7 ชั่วโมง x 3 วัน x
5 คน), (60บาท x 7
ชั่วโมง x 1 วัน x 10
คน), (60 บาท x 7
ชั่วโมง x 1 วัน x 2
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รหัส
โครงการ

แผนงาน/
โครงการ

R-60-M3- 1.6
C6-06 โครงการ
ปฐมนิเทศ
ข้าราชการ
ใหม่
“หลักสูตร
การเป็น
ข้าราชการที่
ดี” ของ
หน่วยงาน
สังกัด
กระทรวง
สาธารณสุข
ประจําปี
งบประมาณ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนา
ข้าราชการพล
เรือนบรรจุใหม่
ให้มีความรู้
ความสามารถ มี
จิตสํานึกในการ
ปฏิบัติงานเพื่อ
ราชการ มี
สมรรถนะและ
จรรยาบรรณที่
เหมาะสมในการ
ปฏิบัติหน้าที่
2. เพื่อปลูกฝัง
ค่านิยมและ
ปรัชญาการเป็น

ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ

1. ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้
ความเข้าใจในการ
เป็นข้าราชการที่ดี
ผ่านเกณฑ์ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 80
2. ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความพึง
พอใจในการอบรม
ในระดับดีขึ้นไป
(คะแนนเฉลี่ย
มากกว่า 3.51
จากคะแนนเต็ม 5
คะแนน) ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90

วิธีการดําเนินงาน

ขั้นเตรียมการ (Plan)
1. ประชุมคณะทํางานและวางแผนการ
อบรมโดยนําผลการประเมินการอบรม
2. ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับจํานวนผู้เข้า
รับการอบรม
3. จัดทําโครงการและเสนอโครงการเพื่อ
ขออนุมัติงบประมาณ
4. จัดทําคู่มือการอบรมและประสานงาน
กับผู้เข้ารับการอบรม
5. ติดต่อประสานงานกับวิทยากร และ
แหล่งศึกษาดูงาน
6. จัดเตรียมสถานที่และเอกสาร
ประกอบการประชุม
ขั้นดําเนินการ (Do)
ดําเนินการจัดอบรม รุ่น 1 วันที่ 13 –

ระยะเวลา

รุ่น 1
13 – 24
มี.ค. 60
รุ่น 2
12 - 23
มิ.ย. 60

งบประมาณ
คน), ( 60 บาท x 7
ชั่วโมง x 1 วัน x 1
คน)= 11,760 บาท
25. ค่าเช่าห้อง
ประชุมโรงแรม
(5,000 บาท x 1
วัน) = 5,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจัดการของ
วิทยาลัยฯโดยถัวจ่าย
จากรายการข้างต้น
โดยนําเข้าเป็นรายได้
สถานศึกษา
1,440,000 บาท
(เงินลงทะเบียน)
แบ่งเป็น 2 รุ่นๆ ละ
720,000 บาท ดังนี้
1. ค่าสมนาคุณ
วิทยากร = 39,600
บาท
2. ค่าจ้างเหมาเช่ารถ
สําหรับการศึกษาดู
งาน = 30,000 บาท
3. ค่าจ้างเหมา
รถยนต์สําหรับรับ –
ส่ง วิทยากร =
5,000 บาท
4. ค่าสมนาคุณ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

ผู้เข้ารับการ
อ.เกศแก้ว
อบรมมีความรู้
อ.วิยะการ
ความเข้าใจและ
สามารถนํา
ความรู้ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงานที่
รับผิดชอบ เป็น
ข้าราชการรุ่น
ใหม่ที่ดี มี
เครือข่ายในการ
ทํางานแบบ
บูรณาการภายใต้
ค่านิยม
วัฒนธรรมและ

รหัส
โครงการ

แผนงาน/
โครงการ
2560

วัตถุประสงค์
ข้าราชการที่ดีแก่
ข้าราชการรุ่น
ใหม่
3. เพื่อให้
ข้าราชการพล
เรือนบรรจุใหม่รู้
ระเบียบแบบ
แผน มีค่านิยม
สร้างสรรค์และ
พฤติกรรม
สอดคล้องกับ
การปฏิบัติหน้าที่
ราชการยุคใหม่
4. เพื่อสร้าง
เครือข่าย
ข้าราชการรุ่น
ใหม่ในการ
ทํางานอย่าง
บูรณาการ และ
ได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ตลอดจน
สร้างความ
ร่วมมือ และ
ประสานงานที่ดี
ระหว่าง
หน่วยงาน อัน
จะเป็นประโยชน์
ต่อองค์กรต่อไป

ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ

วิธีการดําเนินงาน
24 มีนาคม 2560 รุ่น 2 วันที่ 12 13 มิถุนายน 2560 กิจกรรม
ประกอบด้วย การบรรยายแลกเปลี่ยน
ความรู้และประสบการณ์ การอภิปราย
กิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมเข้าค่ายและ
การศึกษาดูงาน
ขั้นประเมินผล (Check)
1. ประเมินความรู้ความเข้าใจในการเป็น
ข้าราชการที่ดี ของผู้เข้ารับการอบรมโดย
ใช้แบบสอบถาม
2.ประเมินความพึงพอใจในการอบรมของ
ผู้เข้ารับการอบรมโดยใช้แบบประเมิน
ความพึงพอใจ
3. ประเมินพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการ
ทํางานเป็นทีม และพฤติกรรมทั่วไปของผู้
เข้ารับการอบรม โดยใช้แบบสอบถามและ
การสังเกตพฤติกรรม
ขั้นนําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนา
โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง (Act)
คณะทํางานประชุมร่วมกันเพื่อนําผลการ
ประเมินมาถอดบทเรียน วิเคราะห์ ปัญหา
อุปสรรคที่เกิดขึ้นและวางแผนนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุง/พัฒนาการจัดอบรม
ในครั้งต่อไป

ระยะเวลา

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
ปรัชญาการเป็น
วิทยากรพี่เลี้ยง =
ข้าราชการที่ดี
16,200 บาท
5. ค่าอาหารเช้าของผู้ พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงและ
เข้ารับการอบรม
รักการเรียนรู้สิ่ง
วิทยากร วิทยากรพี่
ใหม่ๆ
เลี้ยงและ
ตลอดเวลาได้
คณะกรรมการ
ดําเนินงาน(60 คน x อย่างมี
100 บาท x 10 วัน) ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
= 60,000 บาท
6. ค่าอาหารกลางวัน
และอาหารเย็นของผู้
เข้ารับการอบรม
วิทยากร วิทยากรพี่
เลี้ยงและ
คณะกรรมการ
ดําเนินงาน (70 คน
x 175 บาท x 20
มื้อ ) = 245,000
บาท
7. ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มของผู้เข้ารับ
การอบรม วิทยากร
วิทยากรพี่เลี้ยงและ
คณะกรรมการ
ดําเนินงาน (70 คน
x 25 บาท x 10 วัน
x 2 มื้อ) =
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
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รหัส
โครงการ

แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ

วิธีการดําเนินงาน

ระยะเวลา

งบประมาณ
35,000 บาท
8. ค่าวัสดุอุปกรณ์ใน
การจัดอบรม =
6,000 บาท
9. ค่าเอกสารและค่า
ถ่ายเอกสาร
ประกอบการอบรม
= 4,400 บาท
10. ค่ากระเป๋า
เอกสาร (60 คน x
300 บาท) =
18,000 บาท
11. ค่าเดินทาง
วิทยากรโดยรถยนต์
ส่วนตัว ค่าเดินทาง
วิทยากร ค่าน้ํามัน
เชื้อเพลิง ทางด่วน ค่า
เบี้ยเลี้ยงและ
ค่าตอบแทนนอกเวลา
ราชการพนักงานขับ
รถ = 15,000 บาท
12. ค่าสาธารณูปโภค
(ห้องพัก) =180,000
บาท
13. ค่าสนับสนุนห้อง
ประชุม=50,oooบาท
14. ค่าตอบแทนนอก
เวลาอาจารย์และ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

รหัส
โครงการ

แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ

วิธีการดําเนินงาน

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

เจ้าหน้าที่ =
10,000 บาท
15. ค่าที่พักวิทยากร
(4 คน x 1 คืน x
1,450 บาท) =
5,800 บาท
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจัดการของ
วิทยาลัยฯโดยถัวจ่าย
จากรายการข้างต้น
โดยนําเข้าเป็นรายได้
สถานศึกษา
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วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
แผนปฏิบตั กิ ารงานประจํา ประจําปีงบประมาณ 2560
พันธกิจที่ 3 พัฒนาบุคลากรสุขภาพให้มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์การพยาบาลตอบสนองระบบบริการสุขภาพของประเทศและเขตสุขภาพ และยกระดับการบริการวิชาการของวิทยาลัยให้เป็นศูนย์
เรียนรู้การพัฒนาการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ด้านการดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองด้วยการบูรณาการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย
รหัส
โครงการ
R-60-M3C6-07

แผนงาน/
วัตถุประสงค์
โครงการ
3. แผนงานบริการวิชาการ
2.1. แผน
1. เพื่อส่งเสริมให้
บริหารจัดการ ประชาชนมี
งานบริการ
ความรู้เกี่ยวกับ
วิชาการแก่
สุขภาพตระหนัก
สังคมและ
ถึงการปฏิบัติตน
ชุมชน
เพื่อการส่งเสริม
สุขภาพและการ
ป้องกันโรค
2. ประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยให้เป็นที่
รู้จักแก่
บุคคลภายนอก
3. เพื่อสร้างความ
เชี่ยวชาญแก่
บุคลากรและ
นักศึกษาใน
วิทยาลัยฯ

ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ
ร้อยละ 90 ของ
ผู้รับบริการมี
ความพึงพอใจ
ในระดับดี
(ค่าเฉลี่ย ≥
3.51)

วิธีการดําเนินงาน

ระยะเวลา

งบประมาณ

1. ประชุมวางแผนการดําเนินงาน
2. สํารวจปัญหาตามความต้องการในการ
บริการวิชาการด้านสุขภาพจากหน่วยงาน
องค์กรต่างๆ
3. จัดกิจกรรมให้บริการวิชาการด้านสุขภาพ
แก่สังคมในรูปแบบทําเอง ได้แก่ การอบรม
ให้ความรู้ การให้บริการออกหน่วยเคลื่อนที่
การให้ความรู้ผ่านรายการโทรทัศน์ทางไกล
ผ่านดาวเทียม เป็นต้น
4. ประเมินผลการดําเนินงานและนําผลการ
ประเมินมาพัฒนา/ปรับปรุง

ต.ค. 59 ก.ค. 60

8,000 บาท
(เงินอุดหนุน)
1. วัสดุ
สํานักงาน =
3,000 บาท
2. วัสดุ
คอมพิวเตอร์ =
3,000 บาท
3. ค่าถ่าย
เอกสาร =
2,000 บาท

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

ประชาชนมี
อ.ผุสดี
ความรู้เกี่ยวกับ
การดูแลสุขภาพ
และตระหนักถึง
การปฏิบัติตนเพื่อ
การส่งเสริม
สุขภาพและการ
ป้องกันโรคหลอด
เลือดสมอง

รหัส
โครงการ
R-60-M3C6-08

แผนงาน/
โครงการ
2.2. แผนงาน
ศูนย์การออก
กําลังกายเพื่อ
สุขภาพ และ
สร้างเสริม
สุขภาพ
ร่วมกับ
เครือข่าย
ชมรมผู้สูงอายุ

ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ
1. เพื่อสร้างเสริม 1.ร้อยละ 90
สุขภาพในด้านการ ของผู้รับบริการ
มีมีความพึง
ควบคุมและ
พอใจในระดับดี
ป้องกันโรคของ
ผู้สูงอายุในชุมชน (ค่าเฉลี่ย ≥
3.51)
2. เพื่อสร้าง
2.เครือข่าย
เครือข่ายความ
ชมรมผู้สูงอายุที่
ร่วมมือระหว่าง
วิทยาลัยกับชมรม ดําเนินการสร้าง
เสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน อย่างต่อเนื่อง
ร่วมกับวิทยาลัย
3. เพื่อส่งเสริม
การสร้างสุขภาพที่ จํานวนอย่าง
ดีของผู้รับบริการ น้อย 1
4. เพื่อให้ศูนย์มี เครือข่าย
3.ศูนย์การออก
การดําเนินงาน
อย่างต่อเนื่องและ กําลังกายเพื่อ
มีประสิทธิภาพ
สร้างสุขภาพ มี
และประสิทธิผล กิจกรรมการ
ดําเนินการอย่าง
ต่อเนื่องและ
ยั่งยืน
วัตถุประสงค์

วิธีการดําเนินงาน

ระยะเวลา

งบประมาณ

1. ประชุมวางแผนการดําเนินงานร่วมกับสาขา
สมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราช
ชนนี ประจําจังหวัดสระบุรี
2. สํารวจปัญหาความต้องการในการ
เสริมสร้างสุขภาพของชมรมผู้สูงอ่ายุต่างๆ
3. ดําเนินการจัดหาวัสดุ/อุปกรณ์ให้พร้อมใช้
สําหรับกิจกรรมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
เพื่อให้บริการ
4. ให้บริการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตาม
ความต้องการของเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุดังนี้
1) คัดกรองสุขภาพเบื้องต้น
2) ให้ความรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างสุขภาพ
และป้องกันโรคแก่ผู้สูงอายุ
3) ส่งเสริมสนับสนุนวิทยากรในการฝึกการ
ออกกกําลังกายแบบรําไทยประยุกต์ ให้แก่
แกนนําในชุมรมผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง
5. ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
6. ประเมินผลการดําเนินงานและนําผลการ
ประเมินมาพัฒนา/ปรับปรุง

ต.ค. 59 ก.ค. 60

3,000 บาท
(เงินอุดหนุน)
1. วัสดุ
สํานักงาน =
2,000 บาท
2. ค่าถ่าย
เอกสาร =
1,000 บาท

ผลที่คาดว่า
ผู้รับผิดชอบ
จะได้รับ
1. ผู้สูงอายุมี
อ.ปัทมา
ความรู้เกี่ยวกับ
การดูแลสุขภาพ
และตระหนักถึง
การปฏิบัติตนเพื่อ
การส่งเสริม
สุขภาพและการ
ป้องกันโรค
2. ผู้รับบริการมี
สุขภาวะที่ดีและ
ศูนย์มีการ
ดําเนินงานอย่าง
ต่อเนื่องมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
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แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2560
แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์
พันธกิจที่ 4 พัฒนาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่งความทันสมัย มีสมรรถนะสูง ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งความสุข
อย่างยั่งยืน และพึ่งตนเองได้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาวิทยาลัยสู่องค์กรธรรมาภิบาล ที่มีความทันสมัย และเป็นองค์กรแห่งความสุข ที่เข้มแข็ง ยั่งยืน
และพึ่งตนเองได้
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วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
แผนปฏิบตั กิ ารยุทธศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ 2560
พันธกิจที่ 4 พัฒนาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่งความทันสมัย มีสมรรถนะสูง ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน และพึ่งตนเองได้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาวิทยาลัยสู่องค์กรธรรมาภิบาล ที่มีความทันสมัย และเป็นองค์กรแห่งความสุข ที่เข้มแข็ง ยั่งยืน และพึ่งตนเองได้
เป้าประสงค์ที่ 4 วิทยาลัยเป็นองค์กรธรรมาภิบาลที่มีสมรรถนะสูง ทันสมัย บุคลากรมีความสุข และศรัทธาต่อการเป็นบุคลากรของวิทยาลัย
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการทุกพันธกิจให้มีมาตรฐานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อยกระดับสู่วิทยาลัยสมรรถนะสูงและทันสมัย
ตัวบ่งชี้ที่ 13 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองค์กรสมรรถนะสูง อย่างน้อย 1 ระดับ
รหัส
แผนงาน/
ตัวบ่งชี้
วัตถุประสงค์
วิธีการดําเนินงาน
โครงการ
โครงการ
ความสําเร็จ
1. แผนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1 โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
-กลุ่มเป้าหมาย อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ
S-60-M4- 1.1.1. โครงการ เพื่อให้มี
๑. มีระบบ
นักศึกษา
05-01 ปรับปรุง
โครงสร้าง
เครือข่าย
-สถานที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
โครงสร้าง
พื้นฐานของ
คอมพิวเตอร์ที่
สระบุรี
พื้นฐานระบบ
ระบบเครือข่าย เชื่อมต่อกัน
เครือข่าย
คอมพิวเตอร์ที่
ครอบคลุมอาคาร -กิจกรรมการดําเนินงาน
คอมพิวเตอร์
สามารถเข้าถึง
สํานักงาน อาคาร ขั้นวางแผน (Plan)
ข้อมูลได้
เรียนและหอพัก ศึกษาสํารวจเพื่อออกแบบระบบเครือข่าย
ครอบคลุม
2. ร้อยละ ๘๐ คอมพิวเตอร์กําหนดแผนการดําเนินการ
ของผู้ใช้บริการมี ขั้นดําเนินการ
ความพึงพอใจใน ๑. กําหนดจุดที่เดินสายและติดตั้งอุปกรณ์
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ศึกษาและกําหนด
การใช้บริการ
คุณสมบัติของอุปกรณ์เครือข่าย
เทคโนโลยี
สารสนเทศระดับ คอมพิวเตอร์ที่จะใช้ในการติดตั้งเพิ่ม
๒. ออกแบบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ดี (ค่าเฉลี่ย ≥
ทั้งหมดโดยมีการเชื่อมโยงระบบเครือข่าย
๓.๕๑ ขึ้นไป)
คอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน ด้วย

ระยะเวลา

ต.ค. ๕๙ก.ย. ๖๐

งบประมาณ

๔,๕๐๐,๐๐๐บาท
(เงินรายได้สะสม)
ค่าการจ้างเหมาในการ
ติดตั้งโครงสร้างพื้น
ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ภายใน
วิทยาลัย

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

วิทยาลัยมีระบบ
อ.ดวงดาว
เครือข่าย
คุณยศยศ
คอมพิวเตอร์ในการ
ให้บริการที่เอื้อต่อ
การเรียนการสอน
การวิจัย และการ
จัดการอบรมและ
พัฒนาบุคคลากร
ด้านสาธารณสุข
รองรับการทํางานที่
ต้องใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารที่ครอบคลุม
การบริหารจัดการ
ทั่วไปและการ
บริหารการศึกษา

รหัส
โครงการ

แผนงาน/
โครงการ

S-60-M4- 1.1.2 โครงการ
05-02 จัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์เพื่อ
เพิ่มศักยภาพการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากร

วัตถุประสงค์

๑. จัดหา
ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ให้
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากรและ
ตอบสนองต่อ
ความต้องการ
ตามพันธกิจ
๒. เสริมสร้าง
ความปลอดภัย
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ภายในวิทยาลัย

ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ

วิธีการดําเนินงาน

ระยะเวลา

๓. จัดทํารายการอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
๔. ดําเนินการจ้างเหมาในการติดตั้ง
โครงสร้างพื้นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ภายในวิทยาลัยตามระเบียบการจัดซื้อจัด
จ้างของราชการ
ขั้นการประเมินผล (Check)
๑.ประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงานตาม
ระเบียบการจัดจ้างพัสดุ
๒. ประเมินความพึงพอใจในคุณภาพบริการ
ขั้นนําผลการประเมินไปพัฒนา/ปรับปรุง
นําผลการดําเนินงานไปปรับปรุงระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในวิทยาลัย
ต.ค. ๕๙กลุ่มเป้าหมาย อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ
๑. มีจํานวน
ก.ย. ๖๐
นักศึกษา
ครุภัณฑ์
สถานที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
คอมพิวเตอร์
เพียงพอต่อการ สระบุรี
กิจกรรมการดําเนินงาน
ใช้งานของ
บุคลากรภายใน ขั้นวางแผน
สํารวจความจําเป็นและความต้องการในการ
วิทยาลัย และ
ใช้ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และจํานวน
ตอบสนองต่อ
ความต้องการใน โปรแกรมป้องกันไวรัสสําหรับการใช้งาน
ภายในวิทยาลัย
แต่ละพันธกิจ
๒. มีชุดโปรแกรม ขั้นดําเนินการ
ป้องกันไวรัส
๑. กําหนดจํานวน และคุณสมบัติของ
ถูกต้องตาม
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามความเหมาะสม
ลิขสิทธิ์
๒.กําหนดคุณสมบัติของโปรแกรมต่อต้าน
ไวรัสและอุปกรณ์ป้องกันการรุกรานแบบ
๓. ร้อยละ ๘๐

งบประมาณ

๑,๑๑๗,๑๐๐ บาท
(เงินรายได้สะสม)
๑. ค่าจัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
สําหรับสํานักงาน
จํานวน ๗ เครื่องๆละ
๑๖,๐๐๐ บาท รวม
เป็นเงิน ๑๑๒,๐๐๐
บาท
๒.ค่าชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการ
สําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์และ
เครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ค ที่มีลิขสิทธิ์

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ผู้รับผิดชอบ

๑.มีครุภัณฑ์
อ.สุรีย์
คอมพิวเตอร์เพื่อ
อ.ดวงดาว
รองรับการ
คุณยศยศ
ปฏิบัติงานตามพันธ
กิจที่จําเป็นต้องใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารที่ครอบคลุม
ตามพันธกิจ
๒.มีโปรแกรม
ป้องกันไวรัสเพื่อใช้
รักษาความ
ปลอดภัยของระบบ
เครือข่าย
คอมพิวเตอร์และ
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รหัส
โครงการ

แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ
ของผู้ใช้บริการมี
ความพึงพอใจใน
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศระดับ
ดี (ค่าเฉลี่ย ≥
๓.๕๑)

วิธีการดําเนินงาน
กําแพงไฟ
๓.เขียนโครงการเพื่อดําเนินการขออนุมัติ
ตามระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
๔.ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ
ราชการ
ขั้นประเมินผล
๑.ประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานตาม
ระเบียบการจัดจ้างพัสดุ
๒.ประเมินความพึงพอใจในการใช้งาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมป้องกัน
ไวรัส
ขั้นนําผลการประเมินไปพัฒนา/ปรับปรุง
นําผลการประเมินไปวางแผนการดําเนินงาน
เพื่อพัฒนาศักยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในปีงบประมาณถัดไป

ระยะเวลา

งบประมาณ
ถูกต้องตามกฎหมาย
จํานวน ๗ ชุดๆละ
๓,๘๐๐ บาท รวม
เป็นเงิน ๒๖,๖๐๐
บาท
๓. เครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED
ขาวดําแบบ Network
แบบที่๑ (๓๓หน้า/
นาที) ราคา๑๖,๐๐๐
บาท จํานวน ๑๔
เครื่อง รวมเป็นเงิน
๒๒๔,๐๐๐บาท
๔. เครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED สี
Network แบบที่ ๒
ราคา๑๒,๐๐๐บาท
จํานวน ๑ เครื่อง รวม
เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐
บาท
๕. เครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED
ขาวดํา (๑๘ หน้า/
นาที) จํานวน ๗
เครื่อง ราคาเครื่องละ
๓,๓๐๐ บาท รวมเป็น
เงิน ๒๓,๑๐๐ บาท
๖.เครื่องสํารองไฟฟ้า

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
เครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย

ผู้รับผิดชอบ

รหัส
โครงการ

แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ

วิธีการดําเนินงาน

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

ขนาด๑ kVA ราคา
๕,๘๐๐บาท จํานวน
๖๐ เครื่อง รวมเป็น
เงิน ๓๔๘,๐๐๐ บาท
๗.เครื่องแสกนเอกสาร
(Scanner) ๒๐,๐๐๐
บาท
๘.เครื่องตรวจข้อสอบ
๑๘๐,๐๐๐ บาท
๙.เครื่องสแกน
ลายนิ้วมือ ๒๑,๔๐๐
บาท
๑๐. ชุดโปรแกรม
ต่อต้านไวรัส จํานวน
เงิน ๑๕๐,๐๐๐บาท
1.2 โครงการพัฒนาระบบปฏิบัติการและฐานข้อมูล
S-60-M4- 1.2.1 โครงการ ๑. เพื่อพัฒนา
05-03 พัฒนาสมรรถนะ ศักยภาพ
บุคลากรในการ บุคคลากรให้มี
ดําเนินการ
สมรรถนะในการ
บริหารจัดการ
บริหารจัดการ
ระบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศ
เพื่อเตรียมพร้อม เพื่อการ
ในการรับการ
บริหารงานอย่าง
ประเมินจากสภา เป็นระบบ
การพยาบาล
๒. เพื่อให้มีการ
บริหารจัดการ
ระบบฐานข้อมูล

๑. ระบบ
ฐานข้อมูล
สารสนเทศทั้ง ๕
ด้านได้แก่ ระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการบริหาร
ด้าน การเรียน
การสอน ด้าน
การวิจัย ด้านการ
บริการวิชาการ
แก่สังคมและด้าน
การทํานุบํารุง

กลุ่มเป้าหมาย อาจารย์ และเจ้าหน้าที่
สถานที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
สระบุรี
กิจกรรมการดําเนินงาน
ขั้นวางแผน
สํารวจปัญหาและความต้องการ การพัฒนา
ศักยภาพการเข้าถึงระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศและวางแผนพัฒนา
ขั้นดําเนินงาน
๑. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรในการดําเนินการบริหาร
จัดการระบบฐานข้อมูล

ต.ค. ๕๙ก.ย. ๖๐

๕,๐๐๐ บาท
(เงินอุดหนุน)
ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรใน
การดําเนินงานใน
ระบบฐานข้อมูล

คุณยศยศ
๑.บุคลากรใน
วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี
สระบุรี มีการ
บริหารจัดการ
ฐานข้อมูลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
๒.ระบบฐานข้อมูล
ทั้ง ๕ ด้านของ
วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี
สระบุรี มีความเป็น
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รหัส
โครงการ

แผนงาน/
โครงการ

S-60-M4- 1.2.2 โครงการ
05-04 พัฒนาฐานข้อมูล
ทางการเงิน และ
ก า ร คิ ด ต้ น ทุ น
เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ข อ ง วิ ท ย า ลั ย
ทางด้ า นการเงิ น
การคลัง

ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ
ที่เป็นปัจจุบัน
ศิลปะและ
และบุคคลากร วัฒนธรรมมีการ
สามารถเข้าถึงได้ ปรับปรุงข้อมูล
อย่างต่อเนื่อง
และเป็นปัจจุบัน
๒. ร้อยละ ๘๐
ของผู้ใช้บริการมี
ความพึงพอใจใน
การใช้บริการ
ฐานข้อมูล >
๓.๕๑ ขึ้นไป
วัตถุประสงค์

เพื่อให้มีระบบ
จัดการทาง
การเงินและใช้
ทรัพยากรที่
คุ้มค่าคุ้มทุน
โปร่งใส ชอบ
ธรรม ตรวจสอบ
ได้

วิธีการดําเนินงาน

๒. กํากับติดตามการดําเนินงานในการ
บริหารจัดการฐานข้อมูลทั้ง ๕ ด้าน
๓. ตรวจสอบการบันทึกฐานข้อมูลทั้ง ๕
ด้าน ให้ถูกต้องและมีความเป็นปัจจุบัน
เพื่อให้ผู้บริหารสามารถนําไปใช้เพื่อการ
บริหารและการตัดสินใจได้
ขั้นประเมินผล
๑. ประเมินกระบวนการในการบริหาร
จัดการฐานข้อมูลทั้ง ๕ ด้าน
๒. ประเมินความพึงพอใจในการใช้งาน
ฐานข้อมูลทั้ง ๕ ด้านของบุคลากรภายใน
วิทยาลัย
ขั้นนําผลการประเมินไปพัฒนา/ปรับปรุง
นําผลการประเมินไปวางแผนการบริหาร
จัดการฐานข้อมูลของวิทยาลัยใน
ปีงบประมาณถัดไป
1. มีฐานข้อมูล 1. จัดทําโครงการวิจัย เรื่อง ต้นทุนการผลิต
ทางการเงินและมี บัณฑิตพยาบาล วพบ.สระบุรี
โปรแกรมการคิด 2. จัดหาฐานข้อมูลทางการเงิน
3. พัฒนาบุคลกรด้านการใช้งานฐานข้อมูล
ต้นทุน
2. มีผลงานวิจัย ทางการเงิน
4. จัดหาโปรแกรมการคิดต้นทุนและพัฒนา
1 เรื่อง
บุคลากรในการใช้งานโปรแกรม
5. สรุปโครงการและจัดทํารายงานการวิจัย

ระยะเวลา

งบประมาณ

ต.ค. 59 –
ก.ย. 60

งบวิจัย จํานวน
50,000 บาท
(เงินรายได้)

ผลที่คาดว่า
ผู้รับผิดชอบ
จะได้รับ
ปัจจุบันและ
ผู้บริหารสามารถ
นําไปใช้เพื่อการ
บริหารและการ
ตัดสินใจได้
๓.ระบบฐานข้อมูล
ของวิทยาลัยมี
ความพร้อมในการ
รับการประเมินจาก
สภาการพยาบาล

มีระบบการจัดการ
ทางการเงินมี
ประสิทธิภาพลด
ต้นทุนการ
ปฏิบัติงานตาม
ภารกิจและเป็นที่
ยอมรับ

ดร.พนิตนาฎ
อ.สุดถนอม
คุณเปรมปรี
คุณชุติมา
คุณสมลักษณ์

รหัส
แผนงาน/
ตัวบ่งชี้
วัตถุประสงค์
โครงการ
โครงการ
ความสําเร็จ
2. แผนพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการองค์กรคุณภาพสู่สมรรถนะสูง
S-60-M4- 2.1 โครงการ
๑. ร้อยละ ๘๐
1. เพื่อให้
05-05 พัฒนาความ
บุคลากรมีความรู้ ของบุคลากรที่
เข้มแข็งระบบ
ความเข้าใจและ ได้รับการพัฒนามี
การประกัน
มีส่วนร่วมในการ ความรู้การ
คุณภาพ
ประกันคุณภาพ
บริหารตัวบ่งชี้
การศึกษาสู่ความ คุณภาพ
การศึกษาใน
เป็นเลิศ
ระดับดี (≥
2. เพื่อพัฒนา
ระบบและกลไก 3.51)
การปฏิบัติงาน 2. ร้อยละ ๘๐
ของบุคลากรที่
ตามเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพ เข้าร่วมประชุม
การศึกษาภายใน การประกัน
3. เพื่อ
คุณภาพ
ตรวจสอบและ การศึกษามีความ
ประเมินผลการ พึงพอใจในระดับ
ดําเนินงานของ ดี (≥ 3.51)
หน่วยงานและ
3. มีแนวทางการ
วิทยาลัยตาม
บริหารตัวบ่งชี้
ระบบคุณภาพ
คุณภาพ
และกลไกที่
4. มีระเบียบ
กําหนดขึ้น
วิธกี ารปฏิบัติงาน
(PM)หรือคู่มือ
4. เพื่อให้
หน่วยงานทราบ การปฏิบัติงาน

วิธีการดําเนินงาน

ระยะเวลา

- กลุ่มเป้าหมาย อาจารย์และเจ้าหน้าที่
จํานวน 50 คน
- สถานที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
สระบุรี
ขั้นวางแผน
1. แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ของวิทยาลัย
2. ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ของวิทยาลัย ปีงบประมาณ 25๖๐
1) กําหนด/ทบทวนวัตถุประสงค์และ
นโยบายควบคุมคุณภาพการประกัน
คุณภาพการศึกษา
2) พัฒนา/ทบทวน/ปรับปรุง ระเบียบ
วิธีการปฏิบัติงาน (PM) หรือคู่มือการ
ปฏิบัติงาน (WI)
3. พัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพที่สะท้อนการบูรณาการระบบ
บริหารคุณภาพ (TQA EQA AUN และ Ed
PEx)
๑) ประชุมพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่สะท้อน
การบูรณาการระบบบริหารคุณภาพ
๒) นําเสนอผลการพัฒนาตัวบ่งชี้และ
เกณฑ์การประเมินคุณภาพต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหาร

ต.ค. 59–
ก.ย. 60

งบประมาณ

93,700 บาท
(เงินอุดหนุน)
1. ค่าวัสดุ 6,200
บาท
19 ก.ย. – 2. ค่าถ่ายเอกสาร
28 ต.ค. 59 30,000 บาท
3. ค่าอาหาร
57,500 บาท
1) ค่าอาหาร
กลางวัน
คณะกรรมการ
อาจารย์และเจ้าหน้าที่
(100 บาท x 100
คน x 1 มื้อ x 3 วัน)
= 30,000 บาท
28 ต.ค. 59 2) ค่าอาหารเย็น
- 10 ส.ค. คณะกรรมการ
อาจารย์และเจ้าหน้าที่
60
(100 บาท x 50 คน
x 1 มื้อ x 2 วัน) =
10,000 บาท

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
1. บุคลากรมี
ความรู้ความเข้าใจ
และมีส่วนร่วมใน
การบริหารตัวบ่งชี้
คุณภาพ
2. วิทยาลัยทราบ
จุดแข็งและจุดที่
ควรพัฒนาและ
ปรับปรุงการ
ดําเนินการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
ของอย่างต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบ
อ.พัชนียา

3) ค่าอาหารว่างและ

251

252

รหัส
โครงการ

แผนงาน/
โครงการ

ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ
จุดแข็งและจุดที่ (WI) ตามวงจร
ควรปรับปรุง
PDCA ครอบคลุม
ตลอดจนได้รับ
กระบวนการ
ข้อเสนอแนะใน บริหารการศึกษา
การพัฒนาการ ร้อยละ 100
ดําเนินงานเพื่อ 5. มีเอกสาร
เสริมจุดแข็ง และ หลักฐานตาม
พัฒนาจุดที่ควร องค์ประกอบและ
ปรับปรุงของ
ตัวบ่งชี้การ
สถาบันอย่าง
ดําเนินงาน
ต่อเนื่อง
ประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับ
หลักสูตร ระดับ
สถาบันครบถ้วน
6. มีรายงานผล
การตรวจสอบ
คุณภาพ
การศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร
และระดับ
สถาบัน
7. มีรายงานผล
การตรวจ
ประเมินคุณภาพ
วัตถุประสงค์

วิธีการดําเนินงาน
๓) ประชุมชี้แจงตัวบ่งชี้และเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่สะท้อน
การบูรณาการระบบบริหารคุณภาพ และ
ประกาศใช้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
ขั้นดําเนินการ
1. วิเคราะห์ผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาของวิทยาลัย
๑) ศึกษาและกําหนดรูปแบบการวิเคราะห์
ผลการประกันคุณภาพการศึกษาของ
วิทยาลัย รวมทั้งข้อมูลที่จะนํามาวิเคราะห์
๒) เก็บรวบรวมและติดตามข้อมูลที่จะ
นํามาวิเคราะห์
๓) วิเคราะห์ข้อมูลตามรูปแบบที่กําหนด
และจัดทํารายงานผลการวิเคราะห์การ
ประกันคุณภาพการศึกษา
๔) นําเสนอผลการวิเคราะห์ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารเพื่อพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพต่อไป
2. พัฒนากระบวนการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา
1) จัดประชุมทบทวนระเบียบวิธีการ
ปฏิบัติงาน(PM) หรือคู่มือการปฏิบัติงาน
(WI) หรือ Work Flow และมาตรฐาน
คุณภาพงานทั้ง ๕ กลุ่มภารกิจ พร้อมทั้ง
จัดทํารูปเล่ม
2) สร้างความเข้าใจ และปลูกฝัง

ระยะเวลา

งบประมาณ
เครื่องดื่ม
คณะกรรมการ
อาจารย์และเจ้าหน้าที่
(25 บาท x 100 คน
x 2 มื้อ x 3 วัน) =
15,000 บาท
4) ค่าอาหาร
กลางวันผู้แทนแหล่ง
ฝึก ชุมชนและตัวแทน
นักศึกษา (100 บาท
x 20 คน x 1 มื้อ x 1
วัน) = 2,000 บาท
5) ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มผู้แทนแหล่ง
ฝึก ชุมชนและตัวแทน
นักศึกษา (25 บาท x
20 คน x 1 มื้อ) =
500 บาท

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

รหัส
โครงการ

แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวบ่งชี้
วิธีการดําเนินงาน
ความสําเร็จ
การศึกษาภายใน วัฒนธรรมคุณภาพในการบริหารจัดการงาน
ทีร่ ับผิดชอบให้มีคุณภาพ
ประจําปี
3) ให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา
(กิจกรรมบ่มเพาะคนคุณภาพ)
2559
4) ปรับปรุงระบบควบคุม กํากับ ติดตาม
การบริหารจัดการและการบริหารการศึกษา
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตาม
และรายงานตามไตรมาสให้มีคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่องและบรรลุเป้าหมายขององค์กร
5) การตรวจสอบระบบคุณภาพและตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร
และระดับสถาบัน
6) การวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง
(SAR) ตามเกณฑ์สถาบันพระบรมราชชนก
7) พัฒนาระบบ Document Control
และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา
๑) จัดเวทีเสวนาการประกันคุณภาพ
การศึกษา
๒) ถอดบทเรียนการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษา
๓) สร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพ
การศึกษาระหว่างสถาบัน
- ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระหว่างวิทยาลัยเครือข่ายภาคกลาง ๒

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

253

254

รหัส
โครงการ

แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ

วิธีการดําเนินงาน
- จัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในและส่งให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
- จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระหว่าง
วิทยาลัยเครือข่ายภาคกลาง ๒
ขั้นการประเมินผล
1. ประเมินความรู้และความเข้าใจในการ
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช้
แบบประเมินผลการจัดประชุม
๒. ประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้
ของการประกันคุณภาพ จากการตรวจสอบ
และการประเมินผลประกันคุณภาพ
3. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
2559
ขั้นนําผลการประเมินไปพัฒนา/ปรับปรุง
1. นําผลการประเมินและข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการบริหารมาพิจารณาปรับการ
ดําเนินงาน
๒. รายงานการวิเคราะห์ผลการประกัน
คุณภาพการศึกษา
3. รายงานการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในวิทยาลัยเครือข่ายภาค
กลาง

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

รหัส
แผนงาน/
โครงการ
โครงการ
S-60-M4- 2.2 โครงการ
05-06 พัฒนาระบบการ
ตรวจสอบภายใน
เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
ของการบริหาร
จัดการองค์กร
ตามหลักธรรมา
ภิบาล

ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ
1. พัฒนาระบบ 1. มีระบบและ
กลไก และคู่มือ
การตรวจสอบ
ภายในเพื่อเพิ่ม การปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน
ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ของวิทยาลัย
ของการบริหาร 2.มีจํานวนผู้รับ
การพัฒนาไม่
จัดการองค์กร
น้อยกว่าร้อยละ
ตามหลักธรรมา ๘๐ (เป้าหมาย
๒๐คน)
ภิบาล
3.ผู้รับการพัฒนา
๒. เพื่อพัฒนา
สามารถ
สมรรถนะ
บุคลากรด้านการ ตรวจสอบ
ตรวจสอบภายใน โครงการถูกต้อง
ตามเกณฑ์การ
ได้แก่ งาน
การเงิน การพัสดุ ตรวจ
การบัญชี และ
ผู้บริหาร
โครงการ
3. เพื่อควบคุม
การดําเนินงาน
ให้ถูกต้องตาม
ระเบียบ
กฎหมาย และ
ประเภทของ
งบประมาณ
วัตถุประสงค์

วิธีการดําเนินงาน

ระยะเวลา

ขั้นวางแผน
๑. สํารวจข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
และความเสี่ยงด้านการพัสดุ การเงิน การ
บัญชี การพัสดุ และการบริหารโครงการ
ตามระเบียบฯ
๒. วางแผนจัดทําโครงการ โดยมีกิจกรรม
ดังนี้
๑) ออกแบบระบบงานและจัดทําคู่มือการ
ตรวจสอบภายใน เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ
ในวิทยาลัย
๒) ตรวจสอบภายในประจําเดือน ตาม
แผนงานตรวจสอบภายใน
๓) ตรวจสอบภายในโดยภาคีเครือข่าย ปี
ละ ๒ ครั้ง
ขั้นดําเนินการ
ประชุมพัฒนาสมรรถนะการตรวจสอบ
ภายใน โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญ/ผู้แทนเครือข่าย
ตรวจสอบและประชุมเชิงปฏิบัติการ ๒ วัน
ขั้นประเมินผล
ประเมินผลโครงการและประเมินความพึง
พอใจของผู้รับบริการ
ขั้นนําผลการประเมินไปพัฒนา/ปรับปรุง
1. รวบรวมผลงานและปัญหาการ
ดําเนินงานมาปรับปรุงการดําเนินงานในการ
ดําเนินงานครั้งต่อไป เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตาม
ตัวบ่งชี้ความสําเร็จของโครงการ
2. สรุปผลการดําเนินงานเมื่อสิ้นสุด
โครงการ จัดทํารายงานนําเสนอผลการ

ต.ค. ๕๙ ก.ย. ๖๐

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
20,๐๐๐ บาท
๑. วิทยาลัยเป็น
(เงินอุดหนุน)
หน่วยงานที่มีการ
๑. ค่าตอบแทน
ดําเนินงานที่มี
วิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ ประสิทธิภาพและ
ด้านการตรวจสอบ
ประสิทธิผลและถูก
ภายใน (8๐๐ บาท 7 หลักธรรมาภิบาล
ชั่วโมง x 1 คน x 2
๒. บุคลากรมีความ
วัน) = 11,200 บาท ตระหนักและ
๒. ค่าอาหารว่างและ ความสามารถใน
เครื่องดื่ม (จํานวน ๒๐ การปฏิบัติงานตาม
คน x 25 บาท x 2
ระเบียบและ
วัน) = 1,000 บาท
กฎหมายเพิ่มขึ้น
3. อาหารกลางวัน
(จํานวน 20 คน x
100 บาท x 2 วัน) =
๔,๐๐๐ บาท
4. ค่าถ่ายเอกสาร
800 บาท
5. ค่าวัสดุอุปกรณ์
สํานักงาน 3,000
บาท
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
ดร.พนิตนาฏ
และคณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ
ภายใน

255

256

รหัส
โครงการ

แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ

วิธีการดําเนินงาน

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

ดําเนินงานให้ผู้บริหารของวิทยาลัยรับทราบ
เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาการในครั้ง
ต่อไป
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการทุกพันธกิจให้มีมาตรฐานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อยกระดับสู่วิทยาลัยสมรรถนะสูงและทันสมัย
ตัวบ่งชี้ที่ 14 ร้อยละ 10 ของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์
รหัส
แผนงาน/
ตัวบ่งชี้
วัตถุประสงค์
วิธีการดําเนินงาน
โครงการ
โครงการ
ความสําเร็จ
3. แผนการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง
S-60-M4- 3.3 โครงการ 1.เพื่อส่งเสริม 1.จํานวน
1.พัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิเพิ่มขึ้น
05-07 บริหารและ
พัฒนาอาจารย์ อาจารย์ที่สําเร็จ 1) วิเคราะห์อัตราส่วนคุณวุฒ-ิ สาขา ของ
พัฒนาบุคลากร ให้มีคุณวุฒิ
การศึกษาในวุฒิ อาจารย์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
เพิ่มขึ้น
ที่สูงขึ้นในระดับ 2) จัดทําแผนพัฒนาอาจารย์
2.เพื่อส่งเสริมให้ ปริญญาโท
3) ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ ได้ รั บ การพั ฒ นา
บุคลากรเลื่อนระด จํานวน 2 คน
ตามความต้องการและตามแผนขององค์กร โดย
ตําแหน่งที่สูงขึ้น และระดับ
สร้ า งแรงจู ง ใจและจั ด สรรทุ น สนั บ สนุ น
3.เพื่อพัฒนา ปริญญาเอก
การศึกษา
ความเชี่ยวชาญ จํานวน 2 คน
4) ติดตามความก้าวหน้าทางการศึกษาและให้
เฉพาะสาขา
ความช่วยเหลือเป็นที่ปรึกษาในการแก้ไขปัญหา
2.จํานวน
และอุปสรรคระหว่างลาศึกษา
ของบุคลากร
บุคลากรได้รับ
เพื่อรองรับ
การเลื่อนระดับ 5) สรุป ข้อมู ล การสํ า เร็จ การศึก ษาและนํ า ไป
วางแผนพัฒนากําลังคนในปีต่อไป
ระบบ Service ตําแหน่งสูงขึ้น
Plan และ
จํานวน 10 คน 2.ส่งเสริมให้บุคลากรเลื่อนระดับตําแหน่งที่
Excellence
3.จํานวนอาจารย์ สูงขึ้น
Center ทั้งใน ได้รับการพัฒนา 1) ตรวจสอบระเบียบและหลักเกณฑ์ในการ
เลื่อนระดับตําแหน่งที่สูงขึ้น
และ
ให้มีความ

ระยะเวลา

งบประมาณ

ต.ค.59–
ก.ย.60

867,000 บาท
- เงินรายได้สะสม
490,000 บาท
- เงินรายได้
332,000 บาท
- เงินอุดหนุน
45,000 บาท
หมายเหตุ: ค่าวัสดุ
และถ่ายเอกสาร
เบิกรวมที่ธุรการ
เงินรายได้สะสม
1. ทุนสนับสนุน
การศึกษาอาจารย์
ระดับปริญญาเอก
400,000 บาท
2. ทุนการศึกษา

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

วิทยาลัยมีอาจารย์ อ.พรนิภา
ที่มีคุณวุฒิเพิ่มขึ้น คุณสุพรรษา พ.
ทั้งในระดับปริญญา คุณศิริพรรณ
โท และปริญญาเอก
และมีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะ
ทาง ในศาสตร์การ
พยาบาลรวมทั้ง
อาจารย์และ
บุคลากรสาย
สนับสนุนมีระดับ
ตําแหน่งที่สูงขึ้น
สามารถนําความรู้ที่
ได้มาพัฒนาการ
จัดการเรียนการ
สอน และการ
ปฏิบัติงานสามารถ

รหัส
โครงการ

แผนงาน/
โครงการ

ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ
ต่างประเทศ
เชี่ยวชาญเฉพาะ
4.เพื่อส่งเสริม สาขา จํานวน 2
ให้บุคลากรสาย คน
สนับสนุน
4.จํานวนอาจารย์
สามารถ
ที่มีผลงาน
สร้างสรรค์ คู่มือ ระดับชาติ/
การปฏิบัติงาน นานาชาติ จํานวน
1 คน
หรืองานวิจัย
และนวัตกรรม 5.จํานวน
บุคลากรสาย
สนับสนุนที่มี
คู่มือการ
ปฏิบัติงานหรือ
งานวิจัยและ
นวัตกรรม
จํานวน 1 คน
วัตถุประสงค์

วิธีการดําเนินงาน
2) จัดทําแผนการเลื่อนระดับตําแหน่งที่สูงขึ้น
3) ส่งเสริมให้ผู้มีคุณสมบัติจัดทําผลงานประเมิน
เพื่อเลื่อนระดับตําแหน่งที่สูงขึ้นตามแผนของ
องค์กร
4) ติดตามความก้าวหน้าในการจัดทําผลงาน
เพื่ อ เลื่ อ นระดั บ ตํ า แหน่ ง ที่ สู ง ขึ้น และให้ค วาม
ช่วยเหลือเป็นที่ปรึกษาในการแก้ไขปัญหาและ
อุปสรรค
5) สรุปข้อมูลการเลื่อนระดับตําแหน่งที่สูงขึ้น
และนําปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นไปวางแผน
แก้ไขปัญหาต่อไป
3.พั ฒ นาความเชี่ ย วชาญเฉพาะสาขาของ
บุคลากรเพื่อรองรับระบบ Service Plan และ
Excellence Center ทั้งในและต่างประเทศ
1) สํารวจความต้องการพัฒนาวิชาชีพเฉพาะ
สาขาต่างๆ และด้านภาษาอังกฤษ
2) จัดทําแผนส่งเสริมและพัฒนาความ
เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาของบุคลากร
3) คัดเลือกและส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
พัฒนาวิชาชีพเฉพาะสาขาต่างๆ ตามแผน
4) ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมความรู้และ
ทักษะด้านภาษาอังกฤษที่ knowledge plus
5) จัดทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อประเมิน
สมรรถนะด้านภาษาอังกฤษและเพื่อการศึกษา
ต่อและเข้าการอบรมด้านวิชาการและวิชาชีพ
หลักสูตรต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ
6) จัดอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
และการนําเสนอ

ระยะเวลา

งบประมาณ
ของนักศึกษา
(30,000 บาท x
3 คน) รวม
90,000 บาท
เงินรายได้
1. ค่าลงทะเบียน
ค่าเดินทางและ
ค่าที่พัก (อบรมครู
คลินิกอาจารย์
พกส.) (30,000
บาท x1 คน) รวม
30,000 บาท
2. ค่าลงทะเบียน
ค่าเดินทางและ
ค่าที่พัก (อบรมครู
คลินิกอาจารย์
ข้าราชการ)
(30,000 บาท
x3 คน) รวม
90,000 บาท
3. ค่าลงทะเบียน
ค่าเดินทางและ
ค่าที่พัก (อบรม
เฉพาะทาง)
(100,000 บาท
x 2 คน) รวม
200,000 บาท

ผลที่คาดว่า
ผู้รับผิดชอบ
จะได้รับ
สร้างสรรค์ คู่มือ
การปฏิบัติงานหรือ
งานวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อ
รองรับการเรียน
การสอน การวิจัย
และสร้างสรรค์
นวัตกรรมการ
พยาบาล มุ่งเน้นให้
มีผลงานทาง
วิชาการที่โดดเด่น
เป็นที่ยอมรับใน
ระดับประเทศ และ
มีผลงานใน
ต่างประเทศ

257

258

รหัส
โครงการ

แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ

วิธีการดําเนินงาน
7) ติ ด ตามความก้ า วหน้ า ในการเข้ า รั บ การ
อบรม
8) ประเมินปัญหาและอุปสรรคหาแนว
ทางแก้ไขระหว่างดําเนินการ
9) สรุปข้อมูลการอบรมพัฒนาและนําไป
วางแผนพัฒนากําลังคนในปีต่อไป
4.จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานหรืองานวิจัยและ
นวัตกรรมของบุคลากรสายสนับสนุน
1) ส่งเสริมการเรียนรู้จากแนวปฏิบัติที่ดี
ส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุน แสวงหา
ความรู้ในระดับแนวปฏิบัติที่ดีมาใช้ในการ
พัฒนาตนเอง พัฒนางาน และการสร้างสรรค์
ผลงาน
2) สร้างแรงจูงใจจัดสรรภาระงานให้เหมาะสม
เพื่อให้มีเวลาในการจัดทําคู่มือ ผลิตผลงานวิจัย
และนวัตกรรม
3) จัดสภาพแวดล้อมห้องทํางานให้เงียบสงบ
เหมาะกับการทํางาน
4) ดํ า เนิน การจั ดทํ า คู่ มื อ การปฏิ บั ติง านหรื อ
งานวิจัยและนวัตกรรม
5) จัดให้มีการมอบรางวัลการผลิตผลงานวิจัย
และนวัตกรรม
6) ติดตามผลการพัฒนาและการประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาคนและพัฒนางาน
7) ประเมินปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข ใน
การดําเนินงานและสรุปเป็นข้อเสนอแนะ
เพื่อการบริหารพัฒนาในปีต่อไป

ระยะเวลา

งบประมาณ
4. ค่าเดินทางใน
ประเทศ (อบรม
ระยะสั้น
ต่างประเทศ)
(2,000 บาท x 6
คน) รวม12,000
บาท
เงินอุดหนุน
- ค่าลงทะเบียน
ค่าเดินทางและ
ค่าที่พัก (อบรม
ภาษาอังกฤษ)
(15,000 บาท x
3 คน)รวม
45,000 บาท

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์องค์กร และเสริมสร้างภาพลักษณ์และการสื่อสารของวิทยาลัยในรูปแบบเชิงรุก
ตัวบ่งชี้ที่ 15 จํานวนครั้งของการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์เชิงรุกของวิทยาลัยผ่านกิจกรรมจิตอาสา บริการเพื่อสังคม อย่างน้อย 1 ครั้ง
ตัวบ่งชี้ที่ 16 อัตราการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร/ภาพลักษณ์ของวิทยาลัย ร้อยละ 30
รหัส
แผนงาน/
ตัวบ่งชี้
วัตถุประสงค์
โครงการ
โครงการ
ความสําเร็จ
1. โครงการพัฒนา Web Site พัฒนาช่องทางการสื่อสารของวิทยาลัย
S-60-M4- 1.1 โครงการ 1. เพื่อเตรียม
มีสื่อมัลติมีเดีย
06-01 พัฒนาสื่อ
ความพร้อมการ สื่อสาร/มีสื่อ
ประชาสัมพันธ์
มัลติมีเดีย
เป็นวิทยาลัย
สื่อสาร/
ดิจิตอล (Digital องค์กรและ
เสริมสร้าง
ประชาสัมพันธ์ college)
ภาพลักษณ์
วิทยาลัย
2. เพื่อเป็นช่อง
พยาบาลบรม ทางการสร้างและ วิทยาลัยบรม
ราชชนนี
พัฒนาเครือข่าย ราชชนนี
สระบุรี
ความร่วมมือกับ สระบุรี
สถาบันการศึกษา
ทางการพยาบาล
ในประเทศและ
ต่างประเทศ
3. ประชาสัมพันธ์
องค์กร เสริมสร้าง
ภาพลักษณ์และ
การสื่อสาร
วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชนนี
สระบุรี

วิธีการดําเนินงาน

ระยะเวลา

งบประมาณ

-กลุ่มเป้าหมาย อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ
นักศึกษา
-สถานที่ หน่วยงาน อาคารเรียน และ
ห้องปฏิบัติการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี สระบุรี
กิจกรรมการดําเนินงาน
ขั้นวางแผน
1. รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์เนื้อหา
2. กําหนดเนื้อหาเพื่อผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
มัลติมีเดียสื่อสาร ในโซเชียลมีเดีย
ขั้นดําเนินการ
เนินการจัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
มัลติมีเดียสื่อสารในโซเชียลมีเดียตาม
ระเบียบราชการ
ขั้นประเมินผล
ประเมินผลตามระเบียบการจัดจ้างพัสดุ –
แบบประเมินจํานวนการเข้าถึงสื่อมัลติมีเดีย
ขั้นนําผลการประเมินไปพัฒนา/ปรับปรุง
นําผลการประเมินไปวางแผนการพัฒนาใน
ปีงบประมาณถัดไป

ต.ค. ๕๙ ก.ย. ๖๐

80,000 บาท
(เงินรายได้สะสม)
ใช้ระเบียบการ
เบิกจ่ายตาม
ข้อกําหนดของ
วิทยาลัย
ค่าใช้จ่ายในการจ้าง
เหมาผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ์
มัลติมีเดีย (บรรยาย
ภาษาอังกฤษและ
ภาษาไทย) จํานวน
80,000 บาท

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
1. มีช่องทางการ
สร้างและพัฒนา
เครือข่ายความ
ร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษ
าทางการ
พยาบาลใน
ประเทศและ
ต่างประเทศ
2. มีการสื่อสาร
ภาพลักษณ์ของ
วิทยาลัยให้เป็นที่
รู้จักแพร่หลาย
ทั่วไปใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ

ผู้รับผิดชอบ
อ.สุรีย์
อ.ดวงดาว
คุณยศยศ
คุณพรทิพย์
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รหัส
แผนงาน/
โครงการ
โครงการ
S-60-M4- 1.2 โครงการ
06-02 บ ริ ห า ร ช่ อ ง
ทางการสื่อสาร
ของวิทยาลัย

ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ
๑. เพื่อ
๑. มีเว็บไซต์ใน
ประชาสัมพันธ์
รูปแบบ
การดําเนินงาน
ภาษาไทยและ
ของวิทยาลัยให้
ภาษาอังกฤษ
เป็นที่รู้จักอย่าง
เพื่อ
แพร่หลายทั้งใน ประชาสัมพันธ์
ระดับชาติและ
องค์กรและ
นานาชาติ
เสริมสร้าง
๒. เพื่อเป็น
ภาพลักษณ์และ
ช่องทางในการ
การสื่อสารของ
สื่อสารระหว่าง
วิทยาลัย
หน่วยงานต่างๆใน ๒. มีเว็บไซต์ที่
เป็นช่อง
วิทยาลัยกับ
บุคลากรภายนอก ทางการ
เผยแพร่องค์
ความรู้ทางการ
พยาบาลแก่
พยาบาล
บุคลากรและ
ผู้สนใจ
วัตถุประสงค์

วิธีการดําเนินงาน

ระยะเวลา

ต.ค. ๕๙ -กลุ่มเป้าหมาย อาจารย์ เจ้าหน้าที่
ก.ย. ๖๐
นักศึกษา พยาบาลและบุคคลทั่วไป
-สถานที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
สระบุรี
-กิจกรรมการดําเนินงาน
ขั้นวางแผน
๑. สํารวจและรวบรวมข้อมูล/เนื้อหาที่
ต้องการนําขึ้นเว็บไซค์จากทุกพันธกิจ
๒. วิเคราะห์และกําหนดเนื้อหาและรูปแบบ
เว็บไซต์ของวิทยาลัย
ขั้นดําเนินการ
๑. ดําเนินการสํารวจความต้องการการ
พัฒนาเว็บไซต์และการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารจากทุกกลุ่มภารกิจ
๒. ติดต่อประสานงานว่าจ้างผู้พฒ
ั นาเว็บไซต์
เพื่อกําหนดรายละเอียดของงานและ
ค่าตอบแทน
๓. การนําเสนอรายละเอียดข้อมูลการพัฒนา
เว็บไซต์ของแต่ละกลุ่มภารกิจแก่รอง
ผู้อํานวยการเพื่อพิจารณา
๔. ทําสัญญาว่าจ้างผู้พัฒนาเว็บไซต์และ
ติดตามการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
๕. จัดอบรมวิธีการลงข้อมูลและพัฒนา
เว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบันเพิ่มเติมแก่เจ้าหน้าที่
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้รับผิดชอบ
เว็บไซต์ของแต่ละพันธกิจ
ขั้นประเมินผล
๑. ประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานตาม

งบประมาณ
๑๐๐,๐๐๐ บาท
(เงินรายได้)
ค่าจ้างเหมาในการ
ดําเนินงานพัฒนา
เว็บไซต์ของ
วิทยาลัย

ผลที่คาดว่า
ผู้รับผิดชอบ
จะได้รับ
๑. มีเว็บไซต์ใน อ.สุรีย์
อ.ดวงดาว
รูปแบบ
ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษเพื่อ
ประชาสัมพันธ์
องค์กรและ
เสริมสร้าง
ภาพลักษณ์และ
การสื่อสารของ
วิทยาลัย
๒. มีช่องทางการ
เผยแพร่องค์
ความรู้
คลังข้อมูล
สารสนเทศและ
องค์ความรู้ทาง
สุขภาพแก่
พยาบาล ศิษย์
เก่า บุคลากร
ด้านสาธารณสุข
ในพื้นที่
๓. เป็นแหล่ง
อ้างอิงที่สามารถ
ตอบสนองความ
ต้องการศาสตร์
ทางการพยาบาล
๔. มีช่องทางการ
สร้างและพัฒนา

รหัส
โครงการ

แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ

วิธีการดําเนินงาน

ระยะเวลา

งบประมาณ

ระเบียบการจัดจ้างพัสดุ
๒. จํานวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ของวิทยาลัย
ขั้นนําผลการประเมินไปพัฒนา/ปรับปรุง
นําผลการประเมินไปวางแผนการพัฒนา
เว็บไซต์ของวิทยาลัยในปีงบประมาณถัดไป
2. โครงการ College of CSR
S-60-M4- 2.1 โครงการ ๑. ประชาสัมพันธ์
06-03 College of
และเสริมสร้าง
CSR
ภาพลักษณ์
ร่วมกับการบริการ
วิชาการแก่ชุมชน
๒. สร้างแบรนด์
ของวิทยาลัยและ
นักศึกษา แบบมือ
อาชีพให้สังคมได้รับ
รู้ภาพลักษณ์ที่โดด
เด่นของวิทยาลัย

1. จํานวน
บุคลากรและ
นักศึกษาของ
วิทยาลัยที่ได้รับ
การอบรมเพื่อ
การสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์
วิทยาลัย
2. จํานวนครั้ง
ในการออก
ปฏิบัติกิจกรรม
CSR เชิงรุกสู่
ชุมชน

ต.ค. 59 –
๑. วิเคราะห์และวางแผนสร้างเสริม
ภาพลักษณ์ และการสื่อสารของวิทยาลัยใน ก.ย. 60
รูปแบบเชิงรุก โดย
๑) การสํารวจการรับรู้ภาพลักษณ์ของวิยา
ลัย และนํามาวางแผนเสริมสร้างการรับรู้
ภาพลักษณ์ของวิทยาลัย
๒) การจัดกิจกรรมและสื่อประชาสัมพันธ์
ในหลากหลายรูปแบบ
๓) เสริมสร้างขีดความสามารถของ
ผู้บริหารและบุคลากรในการร่วม
ประชาสัมพันธ์และเสริมภาพลักษณ์องค์กร
มุ่งให้บุคลากรเป็นนักสื่อสารองค์กร
๔) เสริมสร้างขีดความสามารถของ
บุคลากร นักศึกษา บัณฑิต ศิษย์เก่า ในการ
ร่วมประชาสัมพันธ์และเสริมภาพลักษณ์
องค์กร มุ่งให้เป็นนักสื่อสาร ภาพลักษณ์
อย่างจิตสํานึกรับผิดชอบ ให้มีการแต่งตั้งทูต
ประชาสัมพันธ์วิทยาลัย
๕) แสวงหาความร่วมมือพันธมิตร
สื่อมวลชน พันธมิตรหน่วยงานสาธารณสุข

งบวิจัย จํานวน
70,000 บาท
(เงินรายได้)
1. ข้อ ๑ เป็นเงิน
10,000 บาท
2. ข้อ 2 เป็นเงิน
20,000 บาท
3. ข้อ 3 เป็นเงิน
20,000 บาท
4. ข้อ 4 เป็นเงิน
20,000 บาท

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
เครือข่ายความ
ร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษ
าทางการ
พยาบาลใน
ประเทศและ
ต่างประเทศ

ผู้รับผิดชอบ

วิทยาลัยเป็นที่
งานบริการ
รู้จักและสามารถ วิชาการ และ
เพิ่มเครือข่ายใน งานวิจัย
พื้นที่ เพื่อการ
พัฒนาคุณภาพ
นักศึกษามากขึ้น
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รหัส
โครงการ

แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ

วิธีการดําเนินงาน
ทั้งในระดับพื้นที่ ชุมชนในความรับผิดชอบ
ของวิทยาลัย ในระดับประเทศเพื่อเป็นผู้ร่วม
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของวิทยาลัย ให้
ความสําคัญกับการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่
ดีกับองค์กรอย่างต่อเนื่อง
2. ผสานการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และ
กิจกรรมของวิทยาลัยร่วมกับกิจกรรมการ
บริการวิชาการการออกหน่วยเคลื่อนที่ของ
จังหวัด ตามแนวทางดังนี้
1) กําหนดนโยบายสําคัญในการร่วมแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเฉพาะใน
ชุมชนพื้นที่ความรับผิดชอบของวิทยาลัย
เสริมสร้างวิทยาลัยให้มีความโดดเด่น CSR
จิตอาสาบริการผูป้ ่วยเรื้อรังและผู้สูงอายุ
2) พัฒนาระบบการออกหน่วยเคลื่อนที่เชิง
รุกของวิทยาลัย ทั้งในรูปแบบการร่วมกับ
จังหวัด หน่วยงานสาธารณสุข และ
ดําเนินการเองโดยวิทยาลัย เพื่อมุ่งร่วมดูแล
สุขภาพของประชาชนในพื้นที่บริการของ
วิทยาลัย ผ่านการนําความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ทาง การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
การพยาบาลผู้ป่วยด้านอาชีวอนามัย การ
พยาบาลผู้สูงอายุ การพยาบาลการดูแลและ
ฟื้นฟูสขุ ภาพอย่างต่อเนื่อง และผู้ป่วยระยะ
สุดท้ายการบริหารจัดการการพยาบาล และ
การบริหารจัดการองค์กรในระบบ
สาธารณสุข ด้วยวิทยาการการฝึกอบรมและ
พัฒนาในหลักสูตร และรูปแบบการพัฒนาที่

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

รหัส
โครงการ

แผนงาน/
โครงการ

S-60-M4- 3. โครงการ
06-04 พัฒนา
นวัตกรรมด้วย
กลยุทธ์การ
สร้างแบรนด์
ในการจัด
หลักสูตรอบรม
(ปฐมพยาบาล
กับอาชีวอนา

วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างแบรนด์
BCNS สําหรับ
ประชาสัมพันธ์
ภาพลักษณ์ของ
วิทยาลัยและเพิ่ม
รายได้

ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ

วิธีการดําเนินงาน

หลากหลายอย่างมีคุณภาพระดับสากล และ
ทันสมัย และศูนย์เรียนรู้ พัฒนาการดูแล
สุขภาพแบบองค์รวมและการแพทย์แผนไทย
และศูนย์เรียนรู้การดูแลผู้สูงอายุ และการ
ดูแลผู้ป่วยระยะยาว เพื่อไปร่วมดูแล และ
แสดงจิตอาสาของวิทยาลัยต่อประชาชน
โดยเน้นความสําคัญที่นักศึกษาได้มีส่วนร่วม
เพื่อเป็นการขัดเกลา การเป็นผู้มีคุณธรรม
และ การมีจิตอาสาของนักศึกษา
๓. พัฒนากิจกรรมงานคืนสู่เหย้าของ
วิทยาลัย ให้เป็นกิจกรรมเพื่อการสื่อสาร
วิทยาลัยกับเครือข่ายศิษย์เก่า
๔. วิจัย พัฒนาสร้าง Brand BCNS และ
สร้างพลังให้เกิด Brand awaraenes,
Brand preference และ Brand loyalty
ด้วยการจัดกิจกรรมออกหน่วยบริการ
เคลื่อนที่ ให้เข้าถึงช่องทางสร้างอัตลักษณ์ที่
โดดเด่นด้านการบริการด้วยหัวใจความเป็น
มนุษย์
มีหลักสูตรต่างๆ 1. สํารวจและทบทวนหลักสูตรที่มีความ
ที่เป็นแบรนด์ สอดคล้องและจุดเน้นที่เป็นภาพลักษณ์ของ
ของวิทยาลัย
วิทยาลัย
เพื่อส่งเสริม
2. จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรที่
เป็นแบรนด์ของวิทยาลัย เพื่อให้เกิดความ
รายได้และ
ภาพลักษณ์ของ โดดเด่นและสอดคล้องกับความต้องการของ
สังคม
วิทยาลัย
3. จัดทําและพัฒนาหลักสูตร ได้แก่
หลักสูตรปฐมพยาบาล และอาชีวอนามัย

ระยะเวลา

งบประมาณ

ต.ค. 59 –
ก.ย. 60

200,000 บาท
(เงินลงทะเบียน)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

วิทยาลัยมีรายได้ งานบริการ
เพิ่มขึ้น
วิชาการ
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รหัส
โครงการ

แผนงาน/
โครงการ
มัย)

วัตถุประสงค์

ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ

วิธีการดําเนินงาน

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

4. ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
5. ดําเนินการให้บริการหลักสูตรตาม
หน่วยงานที่ของรับบริการ
6. สรุปรายงานโครงการและรายได้ที่เกิด
จากโครงการ
7. ถอดบทเรียนการทําหลักสูตร เพื่อพัฒนา
รายได้ให้กับวิทยาลัย
8. ปรับปรุงและพัฒนาโครงการ

กลยุทธ์ที่ 7 เสริมสร้างค่านิยมร่วม และพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรคุณธรรมแห่งความสุข
ตัวบ่งชี้ที่ 18 ร้อยละ 80 ของความสุขของบุคลากรในองค์กรอยู่ในระดับดี (มากกว่า 3.51 ขึ้นไป)
รหัส
แผนงาน/
วัตถุประสงค์
โครงการ
โครงการ
2.แผนพัฒนาองค์กรแห่งความสุข
S-60-M4- 2.1 โครงการ 1. เพื่อปรับปรุง
07-01 พัฒนา
และพัฒนา
Learning
กายภาพห้อง
Living Room สันทนาการเพื่อ
2.1.1 โครงการ การเรียนรู้
พัฒนาห้อง
กระตุ้นให้
สันทนาการเพื่อ นักศึกษาเรียนรู้
การเรียนรู้
ด้วยตนเอง
2. เพื่อปรับปรุง
ห้องประชุมกลุ่ม
ย่อยให้เพียงพอ
พร้อมใช้

ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ
1. มีจํานวน
ห้องสันทนา
การเพื่อการ
เรียนรู้ ที่
ทันสมัย มี
คุณภาพและ
ประสิทธิภาพ
จํานวน 1 ห้อง
2. มีห้อง
ประชุม ที่
เพียงพอ พร้อม
ใช้และทันสมัย

วิธีการดําเนินงาน

ต.ค. 59 –
200,000 บาท
กลุ่มเป้าหมาย อาจารย์ประจําหลักสูตร
ก.ย. 60
อาจารย์และนักศึกษา
(เงินอุดหนุน)
- ค่าปรับปรุงห้อง
สถานที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
ประชุมกลุ่มย่อย
สระบุรี
200,000 บาท
กิจกรรมการดําเนินงาน
ขั้นวางแผน
1. วางแผน/เตรียมการจัดบริการห้องสันทนา
การเพื่อการเรียนรู้
2. ศึกษาข้อมูลจากรายงานผลการดําเนินงาน
การจัดเตรียมการให้บริการห้องสันทนาการ
เพื่อการเรียนรู้
3. ประสานงานกับวิศวกรเกี่ยวกับการ

วิทยาลัยมีห้อง
อ.สุดถนอม
สันทนาการเพื่อ คุณเปรมปรี
การเรียนรู้ และ
ห้องประชุมกลุ่ม
ย่อยที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ของ
นักศึกษาให้เกิด
ทักษะชีวิตและ
ความคิด
สร้างสรรค์

รหัส
โครงการ

แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ
3. ค่าเฉลี่ยของ
คะแนนความ
พึงพอใจต่อ
คุณภาพการ
ให้บริการระดับ
ดี ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

วิธีการดําเนินงาน

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

ออกแบบและพัฒนาห้องสันทนาการเพื่อการ
เรียนรู้
4. จัดทําแผนงาน/โครงการการพัฒนาห้อง
สันทนาการเพื่อการเรียนรู้ สู่ความเป็นเลิศ
ของบัณฑิต
5. ปรับปรุงห้องสันทนาการเพื่อการเรียนรู้
ให้พร้อมใช้
ขั้นดําเนินการ
1. ดําเนินการให้บริการห้องสันทนาการเพื่อ
การเรียนรู้เพื่อการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้าง
ประสบการณ์และทักษะชีวิต
2. ปรับปรุงและพัฒนาคู่มือห้องสันทนาการ
เพื่อการเรียนรู้ ให้ทันสมัย โดยนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้
ขั้นประเมินผล
1. ประเมินคุณภาพการให้บริการห้อง
สันทนาการเพื่อการเรียนรู้ ของอาจารย์และ
นักศึกษา โดยประเมินอย่างน้อยไตรมาสละ
1 ครั้ง
2. สรุปรายงานผลการประเมินการให้บริการ
ห้องสันทนาการเพื่อการเรียนรู้
ขั้นนําผลการประเมินไปพัฒนา/ปรับปรุง
1. แจ้งผลการประเมินให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
2. ผู้เกี่ยวข้องนําผลการประเมินมาพัฒนา/
ปรับปรุงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในการ
ให้บริการห้องสันทนาการเพื่อการเรียนรู้
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รหัส
โครงการ
S-60-M407-02

แผนงาน/
โครงการ
2.3 โครงการ
จัดสวัสดิการ
สร้างสุขใน
องค์กร
2.3.1 โครงการ
สุขภาพดี
มีความสุข

ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ
1.เพื่อให้
1.ร้อยละ 80
วิทยาลัยเป็น
ของบุคลากรมี
สถานที่ทํางานที่ ความพึงพอใจ
น่าอยู่และ
ในการ
ปลอดภัย
ปฏิบัติงานอยู่
2.บุคลากรมีสุข ในระดับดี
ภาวะที่ดีทั้งทาง (ค่าเฉลี่ย
ร่างกายและจิตใจ ≥3.51)
สามารถ
บุคลากร
ปฏิบัติงานได้
สามารถดูแล
อย่างมีความสุข สุขภาพตนเอง
ได้อย่าง
เหมาะสม
2.ร้อยละ 80
ของบุคลากรมี
ความมีความ
ผาสุกและผล
การตรวจ
สุขภาพอยู่ใน
เกณฑ์ระดับ
ปกติ
วัตถุประสงค์

วิธีการดําเนินงาน

ระยะเวลา

1. การสร้างเสริมสุขภาพ
1) ติดต่อประสานงานกับโรงพยาบาลในการ
ให้บริการตรวจสุขภาพแก่บุคลากรของ
วิทยาลัย
2) บุคลากรเข้ารับการตรวจสุขภาพจาก
โรงพยาบาล
3) จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
4) ติดตามผลการตรวจสุขภาพของบุคลากร
5) ประเมินผลการตรวจสุขภาพและหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาสุขภาพของบุคลกร เพื่อเป็น
แนวทางในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพใน
ปีต่อไป
2. ปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับอุบัติภัย
1) จัดทําแผนรับอุบัตภิ ัย โดยเชิญวิทยากร
ภายนอก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2) สื่อสารแผนรับอุบัติภัย ให้บุคลากรทุก
ระดับรับทราบและเข้าใจบทบาทของตนเอง
3) จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ เครื่องมือ
รับอุบัติภัยให้ครบถ้วนตามมาตรฐาน
4) ซ้อมรับอุบัติภัยภายใต้สถานการณ์เสมือน
จริง
5) ประเมินผลการจัดกิจกรรม
6) ประเมินปัญหา อุปสรรคและแนว
ทางแก้ไข ในการดําเนินงานและสรุปเป็น
ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดกิจกรรมในปีต่อไป

ม.ค.59
–ก.ย.60

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
100,000 บาท วิทยาลัยเป็น
(เงินอุดหนุน)
สถานที่ทํางาน
หมายเหตุค่าวัสดุและ น่าอยู่น่าทํางาน
ถ่ายเอกสารเบิกรวมที่ และปลอดภัย
ธุรการ
รวมทั้งบุคลากรมี
1.ค่าตรวจสุขภาพ
สุขภาพดีทั้งกาย
ประจําปี(ไม่ใช้
และจิตใจ สามารถ
งบประมาณ)
ทํางานได้อย่างมี
2. งบประมาณการ
ประสิทธิภาพ
เตรียมความพร้อมรับ
อุบัติภัย
รวม 100,000 บาท
3. การเตรียมการก่อน
การซ้อมรับอุบัติภัย
- ค่าสมนาคุณวิทยากร
(2 คน x ๖๐๐ x 8
ชั่วโมง) =9,600 บาท
- ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม (๒๕ บาท x
30 คน x 2 มื้อ)=
1,500 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน
(90 บาท x 30 คน x
1 มื้อ) = 2,700
บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์
73,700 บาท
4.ซ้อมรับอุบัติภัย
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
อ.พรนิภา
คุณสุพรรษา พ.
คุณศิริพรรณ

รหัส
โครงการ

S-60-M407-03

แผนงาน/
โครงการ

2.4 โครงการ
พัฒนา
สิ่งแวดล้อมให้
เป็น Green
College
2.4.1 โครงการ
พัฒนา
สิ่งแวดล้อมของ
วิทยาลัยให้เป็น
พื้นที่สีเขียว

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้
อาจารย์
เจ้าหน้าที่ และ
นักศึกษามีการ
อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมของ
วิทยาลัย ให้เป็น
พื้นที่สีเขียว
2. เพื่อให้
อาจารย์
เจ้าหน้าที่ และ
นักศึกษา
ตระหนักถึงการ
ใช้พลังงานอย่าง
มีคุณค่า

ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ

1.ร้อยละ 80
ของอาจารย์
เจ้าหน้าที่ และ
นักศึกษา
ตระหนักถึงการ
อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมของ
วิทยาลัย
2.ค่าใช้จา่ ยใน
การใช้พลังงาน
ของวิทยาลัย
ลดลงร้อยละ
10

วิธีการดําเนินงาน

1.พัฒนาวิทยาลัยให้เป็นพื้นที่สีเขียว (Green
Collage) โดย
(1.)ปลูกต้นไม้ ภายในวิทยาลัยเพื่อเพิ่มพื้นที่
สี เ ขี ย วภายในวิ ท ยาลั ย และปลู ก หญ้ า แฝก
บริ เ วณริ ม ตลิ่ ง เพื่ อ อนุ รั ก ษ์ ห น้ า ดิ น และ
ป้องกันหน้าดินบริเวณริมตลิ่งพังทลาย
(2.)จัดทําสวนผักพอเพียงโดยการปลูกพืชผัก
ปลอดสารพิษ ตําลึงริมรั้ว เป็นต้น
2.สร้ า งจิตสํ า นึกให้อ าจารย์ เจ้ าหน้า ที่แ ละ
นักศึกษารักษ์สิ่งแวดล้อมโดยการจัดกิจกรรม
ให้นักศึกษาได้ดูแลพื้นที่ครอบครัวของตัวเอง
อย่างต่อเนื่องทุกวันพฤหัสบดี เวลา 17.00
– 18.00 น.
3.สร้างจิตสํานึกให้อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ
นักศึกษา อนุรักษ์พลังงานตามมาตรการการ
ประหยัดพลังงานของวิทยาลัย
4.การปฏิรูประบบการจัดการขยะในวิทยาลัย
ดังนี้
1) สร้ า งจิ ต สํ า นึ ก ในการใช้ วั ส ดุ ใ นการใส่
สิ่ ง ของที่ เ ป็ น วั ส ดุ ธ รรมชาติ ย่ อ ยสลายง่ า ย
และเลือกซื้อวัสดุที่นํากลับมาใช้ใหม่ได้ เลี่ยง
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วทิ้ง เช่น ใช้ถุงผ้าในการใส่
ของแทนการใช้ถุงพลาสติก ใช้ปิ่นโต/กล่อง

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

- ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม
(๒๕ บาท x 500 คน
x ๑ มื้อ) = 12,500
บาท
ต.ค. 59 –
10,000 บาท
1.อาจารย์
ก.ย. 60
เจ้าหน้าที่ และ
(เงินอุดหนุน)
นักศึกษา
ตระหนักถึงการ
อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
2.อาจารย์
เจ้าหน้าที่ และ
นักศึกษา
ตระหนักถึงการ
อนุรักษ์พลังงาน

ผู้รับผิดชอบ

อ.ประกริต
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รหัส
โครงการ

แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

วิธีการดําเนินงาน

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

1. ปรับปรุงและพัฒนาระเบียบ
2. เสริมสร้างคุณธรรมในวิทยาลัยโดยนํา
เกณฑ์มาตรฐานคุณธรรมแห่งชาติ
3. ออกแบบคู่มือการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล
4. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคี
ทุกภาคส่วนในการร่วมบริหาร
5. เสริมสร้างประสิทธิภาพและความ
รับผิดชอบของวิทยาลัยและอาจารย์ในปฏิบัติ
ภารกิจที่ครบสมบูรณ์ทุกด้าน ทั้ง 4 ด้าน
6. เสริมสร้างความคุ้มค่าในการบริหาร
งบประมาณของแผ่นดิน

ต.ค. 59 –
ก.ย. 60

30,000 บาท
(เงินอุดหนุน)

วิธีการดําเนินงาน
บรรจุอาหารในการใส่อาหารแทนถุงพลาสติก
หรื อ โฟม ใช้ ก ระติ ก น้ํ า แก้ ว น้ํ า ขวดน้ํ า
ส่วนตัว แทนการใช้แก้ว ขวดพลาสติก
2) จั ด หาถั ง ขยะแต่ ล ะจุ ด พร้ อ มทั้ ง สร้ า ง
จิตสํานึกในการแยกขยะก่อนทิ้ง เช่น ขยะที่
เป็นเศษอาหาร ใบไม้ ให้นํากลับมาเป็น ปุ๋ย
หมัก

กลยุทธ์ที่ 7 เสริมสร้างค่านิยมร่วม และพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรคุณธรรมแห่งความสุข
ตัวบ่งชี้ที่ 19 ระดับความสําเร็จขององค์กรคุณธรรม อย่างน้อย 1 ระดับ
รหัส
แผนงาน/
วัตถุประสงค์
โครงการ
โครงการ
3. แผนพัฒนาองค์กรคุณธรรม
S-60-M4- 3.1 โครงการ เพื่อให้วิทยาลัย
07-04 พั ฒ น า ก า ร เป็นหน่วยงานที่
บ ริ ห า ร เชื่อถือได้และเป็น
จั ด การด้ ว ย ที่มั่นใจในบัณฑิต
หลักธรรมา พยาบาลและเป็น
ภิบาล
ที่พึ่งประชาชน
ด้านสุขภาพได้

ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ
ระดับคุณธรรม
การทํางานของ
บุคลากรใน
หน่วยงานของ
วิทยาลัย

วิทยาลัยเป็น
องค์กรที่มีความ
เป็นเลิศทาง
คุณธรรมเป็นที่
ยอมรับแก่บุคคล
ทั่วไป

ดร.พนิตนาฎ
อ.ภัชญา

รหัส
แผนงาน/
โครงการ
โครงการ
S-60-M4- 3.2 โครงการ
07-05 พัฒนา
คุณธรรม
จริยธรรมและ
เสริมสร้าง
อัตลักษณ์
ของบุคลากร
และนักศึกษา

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้าง
จิตสํานึก ค่านิยม
ร่วมกับองค์กรอัต
ลักษณ์ คุณธรรม
ให้เกิดขึ้นกับ
อาจารย์
เจ้าหน้าที่และ
นักศึกษา
2. เพื่อพัฒนา
แนวทางในการ
สร้างอัตลักษณ์
ของวิทยาลัยให้มี
ประสิทธิภาพเป็น
รูปธรรม

ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ
1. ร้อยละ 80
ของบุคลากรมี
การรับรู้ มีเจตคติ
และค่านิยมร่วม
ในอัตลักษณ์
คุณธรรมในการ
ปฏิบัติงานด้วย
ความซื่อสัตย์ ตรง
เวลา และเอื้อ
อาทร เพื่อ
ทดแทนคุณ
แผ่นดิน
2. มีการนํา
นโยบายอัตลักษณ์
คุณธรรม ไป
ปฏิบัติอย่างน้อย
1 กิจกรรม ต่อ
กลุ่มภารกิจ
3. บุคลากรของ
วิทยาลัยได้รับการ
ยกย่องเป็นคนดี
มีจริยธรรม
ตามอัตลักษณ์
คุณธรรมอย่าง
น้อย 2 คน

วิธีการดําเนินงาน

ระยะเวลา

งบประมาณ

1. ทบทวนนโยบายองค์กรคุณธรรม ซื่อสัตย์
ตรงเวลา เอื้ออาทร เพื่อมุ่งมั่นแทนคุณ
แผ่นดิน
2. ให้บุคลากรแต่ละกลุ่มทั้งอาจารย์
เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา กําหนดกิจกรรม /
โครงการ ในการพัฒนาอัตลักษณ์คุณธรรมทั้ง
3 ด้าน
3. กํากับติดตามการดําเนินงาน
4. สรรหาบุคคลต้นแบบในการมีคุณธรรม
ด้านซื่อสัตย์ ตรงเวลา เอื้ออาทร
5. ประกาศเกียรติคุณ และจัดทําเนียบคนดี
ศรี วพบ.

ต.ค. 59 –
ก.ย. 60

5,0๐๐ บาท
(เงินอุดหนุน)

ผลที่คาดว่า
ผู้รับผิดชอบ
จะได้รับ
1. บุคลากรของ อ.ประกริต
วิทยาลัยมีค่านิยม
ร่วมอัตลักษณ์
คุณธรรม ซื่อสัตย์
ตรงเวลา เอื้อ
อาทร
2. บุคลากรของ
วิทยาลัยได้รับ
การยกย่องเป็น
คนดี มีคุณธรรม
ตามอัตลักษณ์
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รหัส
แผนงาน/
โครงการ
โครงการ
S-60-M4- 3.3 โครงการ
07-06 พัฒนาการ
เรียนรู้ด้วยใจ
อย่าง
ใคร่ครวญ
เพื่อพัฒนา
คุณธรรม
จริยธรรมของ
อาจารย์

ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ
1.เพื่อให้อาจารย์ 1. ร้อยละ 80
ของอาจารย์มี
มีความเข้าใจ
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการ
เกี่ยวกับการ
เรียนรู้เพื่อ
เรียนรู้ที่มีการ
เปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลงจาก
ภายในตน
2.เพื่อให้อาจารย์ ภายในตนเอง ใน
ระดับดี ค่าเฉลี่ย
มีทัศนคติที่ดีมี
มากกว่า 3.51
หลักในการ
ดําเนินชีวิตและ ขึ้นไป
2. ร้อยละ 80
การทํางาน
3.เพื่อเสริมสร้าง ของอาจารย์มี
คุณลักษณะของ ค่าเฉลี่ยในการ
จิตใจและปัญญา ประเมินความสุข
ทัศนคติต่อการ
ในด้าน
สมรรถภาพและ ดําเนินชีวิตการ
ทํางานอยู่ ใน
คุณภาพ (สติ
ระดับดี มากกว่า
ความอดทน
3.51 ขึ้นไป
ความซื่อสัตย์
3. ร้อยละ 80
ความเสียสละ
และสร้างสุขในใจ ของอาจารย์ มี
ค่าเฉลี่ยคุณภาพ
ตน)
และสมรรถภาพ
ของจิตใจ-ปัญญา
ในระดับดีมากว่า
3.51
4. ร้อยละ 80
ของอาจารย์นํา
วัตถุประสงค์

วิธีการดําเนินงาน
1.แต่งตั้งคณะทํางาน
2.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
3.ประสานงานกับวิทยากร
4.จัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ในการ
ดําเนินการ
5.ดําเนินการอบรม
6.ประเมินผลการอบรม

ระยะเวลา
12 - 15
ธ.ค. 59

ผลที่คาดว่า
ผู้รับผิดชอบ
จะได้รับ
งบวิจัย จํานวน 1.อาจารย์มีความ อ.สุดา
346,300 บาท เข้าใจเกี่ยวกับ
1.ค่าอาหารว่างและ กระบวนการ การ
เครื่องดื่ม (50บาท เรียนรู้เพื่อการ
x50คนx8 มื้อ
เปลี่ยนแปลง
(4วัน) =20,000
จิตสํานึก
บาท
2.อาจารย์มี
2.ค่าอาหารกลางวัน แนวทางดําเนิน
4 มื้อ และค่าอาหาร ชีวิตที่เป็นสุขโดย
เย็น 3 มื้อ (300
สามารถใช้
บาทx50 คนx7 มื้อ คุณภาพและ
(4 วัน) =105,000 สมรรถภาพของ
บาท
จิตใจ-ปัญญาเป็น
3.ค่าที่พัก
พื้นฐานในการ
-(1,100 บาท x 4 ทํางานและการ
คืน x 2 ห้อง
ดํารงชีวิต
(วิทยากร)
-(1,100บาทx3คืน
x22 ห้อง)
=81,400 บาท
4.ค่าสมนาคุณ
วิทยากร (42 ชม.
x1,200 บาทx 2
คน) =100,800
บาท
5.ค่าพาหนะเดินทาง
โดยเครื่องบิน (2คน
x5,000 บาท)
งบประมาณ

รหัส
โครงการ

แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ
กระบวนการ
เรียนรู้จิต-ปัญญา
ไปจัดการเรียน
การสอนอย่าง
น้อย 2 วิชา ใน 1
ภาคการศึกษา

วิธีการดําเนินงาน

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

=10,000 บาท
6.ค่าวัสดุอุปกรณ์ =
7,100 บาท
7.ค่าจ้างเหมาเช่า
รถยนต์โดยสารปรับ
อากาศ จํานวน 1
คัน เดินทางจาก
จังหวัดสระบุรี ถึง
โรงแรมเดอะรอยัล
เจมส์กอล์ฟ ศาลายา
จังหวัดนครปฐม (ไปกลับ) =22,000
บาท
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แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2560
แผนปฏิบัติการงานประจํา
พันธกิจที่ 4 พัฒนาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่งความทันสมัย มีสมรรถนะสูง ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งความสุข
อย่างยั่งยืน และพึ่งตนเองได้
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วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
แผนปฏิบตั กิ ารงานประจํา ประจําปีงบประมาณ 2560
พันธกิจที่ 4 พัฒนาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่งความทันสมัย มีสมรรถนะสูง ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน และพึ่งตนเองได้
รหัส
แผนงาน/
วัตถุประสงค์
โครงการ
โครงการ
1. แผนงานจัดการสํานักอํานวยการ
R-60-M4- 1. แผนบริหาร เพื่อให้การ
C1-01 จั ด การสํ า นั ก ดําเนินงานตาม
อํานวยการ
แผนงานและ
บรรลุเป้าหมาย
ตามกําหนด

R-60-M4- 2. โครงการ
C1-02 พิเศษและงาน
นโยบาย
เร่งด่วน

เพื่อสนับสนุน
การดําเนินงาน
สร้างความ
ร่วมมือกับ
หน่วยงาน
ภายนอกตาม
นโยบาย
R-60-M4- 3. แผนบริหาร 1. เพื่อจัดทํา
C1-03 จัดการงาน
แผนยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ของ การพัฒนา
วิทยาลัย
วิทยาลัย และ
แผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน พ.ศ.

ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ
1. ร้อยละ 90 ของ
แผนงานในสํานัก
ผู้อํานวยการ
2. มีการเบิกจ่ายเงิน
ตามแผนและไม่เกิน
งบประมาณที่กําหนด

วิธีการดําเนินงาน

1.วิเคราะห์ความต้องการการใช้วัสดุ
อุปกรณ์ ให้สอดคล้องกับแผนงาน
และการพัฒนาวิทยาลัย
2.ดําเนินงานจัดหาทรัพยากรที่จําเป็น
และเอื้ออํานวยต่อการดําเนินงาน
3.ติดตามผลการดําเนินงาน
4.ประเมินและรายงานผู้อาํ นวยการ
5.นําผลการประเมินไปปรับปรุง
ร้อยละ 80 ของ
1.ศึกษาโครงการเร่งด่วนตามนโยบาย
โครงการเร่งด่วนได้รับ ที่ได้รับมอบหมายเพื่อเขียนขออนุมัติ
การดําเนินการตาม
เบิกจ่ายการดําเนินงาน
โครงการ
2.ดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
3.ติดตามผลการดําเนินงาน
4.ประเมินและรายงานผู้อํานวยการ
5.นําผลการประเมินไปปรับปรุง
1. มีแผนยุทธศาสตร์ ขั้นวางแผน
การพัฒนาวิทยาลัย 1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผน
พ.ศ. 2560-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยและ
แผนกลยุทธ์ทาง
แผนปฏิบัติการ
การเงิน และ
2. วิเคราะห์ความจําเป็นทาง
แผนปฏิบัติการ
ยุทธศาสตร์โดยการศึกษา วิเคราะห์

ระยะเวลา

งบประมาณ

ต.ค. 59 - ก.ย.
60

78,800 บาท
(เงินอุดหนุน)

ต.ค. 59 - ก.ย.
60

300,000 บาท
(เงินรายได้สะสม)

ต.ค. 59 - ก.ย. 670,708 บาท
- เงินอุดหนุน
60
321,458 บาท
- เงินรายได้
349,250 บาท

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
วิทยาลัย มีวัสดุ
อุปกรณ์
สํานักงาน
ผู้อํานวยการ แก่
เจ้าหน้าที่ ส่งผล
ต่อประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
สูงสุด
วิทยาลัยมี
เครือข่ายจาก
หน่วยงาน
ภายนอกบุคลากร
ได้รับข้อมูลและมี
ส่วนร่วมในการ
ดําเนินกิจกรรม
วิทยาลัยมีทิศทาง
และแนวทางใน
การบริหารจัดการ
องค์กร และ
สามารถบริหาร
แผนงานให้บรรลุ

ผู้รับผิดชอบ
ดร.พนิตนาฎ
คุณสุพรรษา ศ.

อ.ภัชญา

อ.ภัชญา
คุณเจษฎา

รหัส
โครงการ

แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ

วิธีการดําเนินงาน

2560-2564
2. เพื่อจัดทํา
แผนปฏิบัติการ
ประจําปี
งบประมาณ
2560
3. เพื่อบริหาร
จัดการแผน
ยุทธศาสตร์/
แผนปฏิบัติการ
ประจําปี ให้มีผล
การดําเนินงาน
บรรลุตาม
เป้าหมาย
4. เพื่อพัฒนา
ศักยภาพ
บุคลากรให้มี
ความรู้และความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดทํา
แผนงาน/
โครงการ

ประจําปีงบประมาณ
2560
2. ผลการดําเนินงาน
ของแผนงาน/
โครงการบรรลุตัวบ่งชี้
และเป้าหมาย ร้อยละ
90
3. ร้อยละ 80 ของ
บุ ค ลากรที่ ไ ด้ รั บ การ
พั ฒ น า มี ค ว า ม รู้
เกี่ ย วกั บ การบริ ห าร
แผนงานในระดั บ ดี
(≥ 3.51)

ความเกี่ยวข้องและวินิจฉัยสิ่งที่ต้องทํา
ของนโยบาย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภารกิจและสภาพการณ์
ขั้นดําเนินการ
1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในการ
จัดทําแผนยุทธศาสตร์ ปี 25602564 (3 วัน)
-กลุ่มเป้าหมายอาจารย์และเจ้าหน้าที่
จํานวน 50 คน
-สถานที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี สระบุรี
2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในการ
จัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปี
2560-2564 (3 วัน)
-กลุ่มเป้าหมายอาจารย์และเจ้าหน้าที่
จํานวน 20 คน
-สถานที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี สระบุรี
3. จัดประชุมให้ความรู้ เรื่อง การ
บริหารโครงการให้มีประสิทธิภาพแก่
บุคลากรของวิทยาลัย (1 วัน)
-กลุ่มเป้าหมายอาจารย์และเจ้าหน้าที่
จํานวน 50 คน
-สถานที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี สระบุรี
4. จัดประชุมประชาพิจารณ์แผน

ระยะเวลา

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
1. ค่าวัสดุสํานักงาน เป้าหมายที่
6,308 บาท
วิทยาลัยคาดหวัง
2. ค่าถ่ายเอกสาร
20,000 บาท
3. ค่าใช้จ่ายสําหรับ
จัดประชุม
644,400 บาท
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
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รหัส
โครงการ

แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ

วิธีการดําเนินงาน
ยุทธศาสตร์ ปี 2560-2564 (1 วัน)
-กลุ่มเป้าหมายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
วิทยาลัย อาจารย์และเจ้าหน้าที่
จํานวน 50 คน
-สถานที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี สระบุรี
5. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี
งบประมาณ 2561 (3 วัน)
-กลุ่มเป้าหมายอาจารย์และเจ้าหน้าที่
จํานวน 80 คน
-สถานที่ โรงแรมจังหวัดเพชรบูรณ์
6. จัดประชุมประชาพิจารณ์
แผนปฏิบตั ิการประจําปีงบประมาณ
2561 (1 วัน)
-กลุ่มเป้าหมายอาจารย์และเจ้าหน้าที่
จํานวน 50 คน
-สถานที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี สระบุรี
7. กํากับติดตามผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการประจําปี
งบประมาณ 2560 ทุกไตรมาส และ
รายงานผลคณะกรรมการบริหารเพื่อ
พิจารณา
ขั้นประเมินผล
1. ประเมินความรู้และความเข้าใจใน
ก า ร จั ด ทํ า แ ผ น ฯ โ ด ย ใ ช้ แ บ บ
ประเมินผลการจัดประชุม

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

รหัส
โครงการ

แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ

วิธีการดําเนินงาน

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

๒. ประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานจาก
เอกสารและรายงานการจัดทําแผนฯ
เสนอคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
3. ประเมินผลการดําเนินงานตามตัว
บ่งชี้ของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
การประจําปีงบประมาณ 2560
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงาน
คณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณา
4. จัดทํารายงานสรุปรายไตรมาสและ
รายงานประจําปี
ขั้นนําผลการประเมินไปพัฒนา/
ปรับปรุง
นําผลการประเมินและข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการบริหารมาพิจารณา
ปรับแผนงาน/โครงการ
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วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
แผนปฏิบตั กิ ารงานประจํา ประจําปีงบประมาณ 2560
พันธกิจที่ 4 พัฒนาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่งความทันสมัย มีสมรรถนะสูง ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน และพึ่งตนเองได้
แผนงาน/
รหัส
วัตถุประสงค์
โครงการ
โครงการ
2. แผนงานจัดการสํานักงานมาตรฐานการศึกษา
R-60-M4- 1. แผนงาน
1. เพื่อให้การ
C2-01 บริหารจัดการ ดําเนินงานตาม
งานยุทธศาสตร์ แผนงาน/
และมาตรฐาน โครงการของงาน
การศึกษา
ยุทธศาสตร์และ
มาตรฐาน
การศึกษามีการ
ดําเนินงานตาม
แผนและบรรลุ
เป้าหมายที่
กําหนด
2. เพื่อพัฒนา
คุณภาพการ
ประชาสัมพันธ์
ในการให้บริการ
ของกลุ่มภารกิจ
ด้านยุทธศาสตร์
และมาตรฐาน
การศึกษา

ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ

วิธีการดําเนินงาน

ระยะเวลา

งบประมาณ

1. ร้อยละ 90 ของ
แผนงาน/โครงการใน
งานยุทธศาสตร์และ
มาตรฐานการศึกษามี
การดําเนินการแล้วเสร็จ
และบรรลุเป้าหมาย
ตามที่กําหนด
2. มีการเบิกจ่ายเงิน
ตามแผนและไม่เกิน
งบประมาณที่กาํ หนด
โดยมีเงินเหลือจ่ายอย่าง
น้อยร้อยละ 5 ของ
งบประมาณที่ได้รับตาม
แผนงาน/โครงการ
3. ร้อยละ 80 ของ
ผู้รับบริการมีความพึง
พอใจในการให้บริการ
ของกลุ่มภารกิจด้าน
ยุทธศาสตร์และ
มาตรฐานการศึกษาใน
ระดับดี (ค่าเฉลี่ย ≥

กลุ่มเป้าหมาย อาจารย์และเจ้าหน้าที่
สถานที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
สระบุรี
กิจกรรมการดําเนินงาน
ขั้นวางแผน
จัดทําแผนปฏิบัติการของกลุ่มภารกิจจาก
ผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของ
วิทยาลัยโดยเป็นแผนที่สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัย
ขั้นดําเนินการ
1. จัดทํา Master Plan ของกลุ่มภารกิจที่
มีกิจกรรมงานหลักและกรอบระยะเวลาที่
ชัดเจน แล้วถ่ายทอดลงสู่ผู้ปฏิบัติ
2. จัดหาทรัพยากรที่จําเป็นและเอื้ออํานวย
ต่อการดําเนินงาน
3. พัฒนาระบบการสื่อสารทั้งภายในและ
ภายนอกกลุ่มภารกิจ
1) ทบทวนและปรับปรุงระบบการสื่อสาร
2) เพิ่มประสิทธิภาพช่องทาง
ประชาสัมพันธ์
3) ประเมินประสิทธิภาพของระบบการ

ต.ค. 59 –
ก.ย. 60

34,020 บาท
(เงินอุดหนุน)
1. วัสดุสํานักงาน
19,020 บาท
2. ค่าถ่ายเอกสาร
15,000 บาท

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
วิทยาลัยมีการ
ดําเนินงาน
ยุทธศาสตร์
และมาตรฐาน
การศึกษา
อย่างเป็น
ระบบมี
ประสิทธิภาพ
และ
ประสิทธิผล
ตามเป้าหมาย
ที่กําหนด

ผู้รับผิดชอบ
อ.ปานทิพย์
คุณไพลิน

รหัส
โครงการ

แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ

วิธีการดําเนินงาน

สื่อสาร และนําผลการประเมินมาพัฒนา
ปรับปรุง
4. จัดเก็บข้อมูลและแฟ้มหลักฐานผลการ
ดําเนินงานของกลุ่มภารกิจ
5. กํากับติดตามผลการดําเนินงานตาม
พันธกิจของกลุ่มภารกิจและจัดทําสรุปผล
การดําเนินงานประจําไตรมาส
ขั้นประเมินผล
ประเมินผลการดําเนินงานของกลุม่ ภารกิจ
และนําผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุง
R-60-M4- 2. แผนบริหาร 1. เพื่อให้
1. ร้อยละ 90 มีผลการ ขั้นวางแผน
C2-02 ความเสี่ยง/
1.แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/
บุคลากรมี
ดําเนินงานตามแผน
ควบคุมภายใน ความรู้ ความ
ควบคุมภายในของวิทยาลัย
บริหารความเสี่ยง/
ที่มีประสิทธิ
2.ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อวางแผนการ
เข้าใจเกี่ยวกับ
ควบคุมภายในของ
ภาพขององค์กร การบริหารความ วิทยาลัย
บริหารความเสี่ยง/ควบคุมภายใน
เสี่ยง/ควบคุม
2. ร้อยละ 9๐ มีผลการ ขั้นดําเนินการ
ดําเนินงานบรรลุตามตัว 1. จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร เรื่อง
ภายในตาม
การบริหารความเสี่ยง/ควบคุมภายใน (1
ระบบที่กําหนด บ่งชี้ความสําเร็จของ
2. เพื่อให้มีการ แผนบริหารความเสี่ยง/ วัน)
2.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทํา
บริหารจัดการที่ ควบคุมภายใน
แผนบริหารความเสี่ยงของวิทยาลัยและ
สามารถป้องกัน 3. ร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลากรที่ได้รับการ
ทบทวนคู่มือการบริหารความเสี่ยง (2 วัน)
ควบคุมระดับ
3. วิเคราะห์ความเสี่ยงจากภายในและ
ความเสี่ยง และ พัฒนามีความรู้ ความ
เข้าใจในระบบการ
ภายนอกวิทยาลัย ดังนี้
ผลกระทบที่
1) ระบุความเสี่ยงที่มีสาเหตุจากปัจจัย
อาจจะเกิดขึ้นใน บริหารความเสี่ยง/
อนาคตให้ลดลง ควบคุมภายใน ระดับดี ภายในและภายนอก เช่น ความเสี่ยงด้าน
กลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติงานด้านการเงิน
หรืออยู่ในระดับ (≥3.51)
ด้านการปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมาย
ที่สามารถ

ระยะเวลา

งบประมาณ

ต.ค. ๕๙ –
ก.ย. ๖๐

11,5๕๐ บาท
(เงินอุดหนุน)
1. ค่าวัสดุ
2,800 บาท
2. ค่าถ่ายเอกสาร
5,000 บาท
3. ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม(50
คน x 25 บาท x
3 มื้อ) = 3,750
บาท

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

3.51)

วิทยาลัยมี
อ.พัชนียา
ระบบการ
คุณไพลิน
จัดการและการ
บริหารความ
เสี่ยง/ควบคุม
ภายในที่มี
ประสิทธิภาพ
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รหัส
โครงการ

แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์
ยอมรับได้และ
สามารถ
ตรวจสอบได้
อย่างเป็นระบบ

ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ

วิธีการดําเนินงาน
ด้านความปลอดภัย เป็นต้น
2) ประเมินความเสี่ยง โดยกําหนดเกณฑ์
การประเมินมาตรฐาน การประเมินโอกาส
และผลกระทบของความเสี่ยง วิเคราะห์
ความเสี่ยง และจัดลําดับความเสี่ยงความ
รุนแรงและผลกระกระทบผลกระทบ
4. จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง/ควบคุม
ภายในของวิทยาลัยปีงบประมาณ 2560
โดยระบุทางเลือกในการจัดการความเสี่ยง
กลยุทธ์เพื่อจัดการความเสี่ยง มาตรการ
ควบคุมความเสี่ยงและประเมินทางเลือก
การจัดการความเสี่ยง
5.ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง/
ควบคุมภายใน
6. กํากับและติดตามผลการดําเนินงานตาม
แผนบริหารความเสี่ยง/ควบคุมภายในและ
รายงานผลการดําเนินงานต่อคณะ
กรรมการบริหารวิทยาลัยทุกไตรมาส
ขั้นประเมินผล
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง/ควบคุมภายใน
ขั้นนําผลการประเมินไปพัฒนา/ปรับปรุง
นําผลการประเมินแผนบริหารความเสี่ยง/
ควบคุมภายในมาพัฒนา/ปรับปรุง
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง/ควบคุมภายใน

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
แผนปฏิบตั กิ ารงานประจํา ประจําปีงบประมาณ 2560
พันธกิจที่ 4 พัฒนาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่งความทันสมัย มีสมรรถนะสูง ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน และพึ่งตนเองได้
แผนงาน/
รหัส
วัตถุประสงค์
โครงการ
โครงการ
3. แผนงานอํานวยการ
R-60-M4- 1.แผนงาน
เพื่อให้การ
C3-01 บริหารจัดการ ดําเนินงานตาม
งานอํานวยการ แผนงาน/
โครงการของ
งานยุทธศาสตร์
และมาตรฐาน
การศึกษามีการ
ดําเนินงานตาม
แผนและบรรลุ
เป้าหมายที่
กําหนด

ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ

วิธีการดําเนินงาน

ระยะเวลา

1. การจัดทําแผนปฏิบัติการของงานบริหาร ต.ค. 59 –
ก.ย. 60
จัดการงานทั่วไปจากผลการวิเคราะห์
SWOT กับวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยโดยเป็น
แผนที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาวิทยาลัย
2. การจัดหาทรัพยากรที่จําเป็นและ
เอื้ออํานวยต่อการดําเนินงาน
3. การจัดเก็บข้อมูลและแฟ้มหลักฐานผล
การดําเนินงานของงานบริหารจัดการงาน
ทั่วไป
4. การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตาม
แผนของงานบริหารจัดการงานทั่วไปและ
จัดทําสรุปผลการดําเนินงานรายไตรมาส
5. การประเมินผลการดําเนินงานของงาน
บริหารจัดการงานทั่วไปและนําผลการ
ประเมินมาพัฒนาปรับปรุง
R-60-M4- 2.แผนงาน
ต.ค.59เพื่อให้ระบบ
ค่าเฉลี่ยของ
1.สํารวจและวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายสาธารรูป
C3-02 สนับสนุนการ สาธารณูปโภค คะแนนการ
ก.ย.60
โภคเพื่อวางแผนการใช้จ่าย
บริการ
ในวิทยาลัยมี
ประเมินความพึง 2. จัดทําแผนงานสนับสนุนการบริการ
สาธารณูปโภค สภาพที่เอื้อต่อ พอใจของ
สาธารณูปโภค
การจัดกิจกรรม บุคลากรและ
3. ดําเนินการโดย
การเรียนการ นักศึกษาต่อ
1) รณรงค์มาตรการการประหยัดการใช้น้ํา
1.ร้ อ ย ล ะ 9 0
ของแผนงาน/
โครงการในงาน
บริ ห ารจั ด การ
งานทั่ ว ไปมี ก าร
ดํ า เนิ น การแล้ ว
เสร็ จ และบรรลุ
เป้ า หมายตามที่
กําหนด
2. มีการเบิก
จ่ายเงินตามแผน
และไม่เกิน
งบประมาณที่
กําหนด

งบประมาณ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

516,859บาท
(เงินอุดหนุน)
1. สํานักงาน 85,168
บาท
2. คอมพิวเตอร์
136,240 บาท
3. งานบ้านงานครัว
99,951 บาท
4. ค่าถ่ายเอกสาร
17,000 บาท
5. งบฉุกเฉิน 178,500
บาท

วิทยาลัยมีการงาน คุณเปรมปรี
บริหารจัดการงาน
ทั่วไปอย่างเป็น
ระบบมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตาม
เป้าหมายที่
กําหนด

4,126,800 บาท
- เงินรายได้ 935,431
บาท

วิทยาลัยมีระบบ คุณเปรมปรี
สาธารณูปโภคที่มี คุณสมบุญ
คุณภาพสนับสนุน
การจัดการเรียน
การสอนและการ
ปฏิบัติงานภายใน

- เงินอุดหนุน 691,369
บาท
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รหัส
โครงการ

แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ
ระบบ
สาธารณูปโภค
อยู่ในระดับดี
(ค่าเฉลี่ย ≥
3.51)

ระยะเวลา

งบประมาณ

และไฟฟ้าในอาคารสํานักงาน หอพัก
อาจารย์ นักศึกษา
2) ตรวจสอบการให้บริการสาธารณูปโภค
ในแต่ละจุดให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและ
ไม่เสี่ยงต่อการรั่วไหล
3) แก้ไข ซ่อมแซมกรณีชํารุด
4. กํากับติดตามการใช้จ่ายสาธารณูปโภค
และรายงานผู้บริหารทุกเดือน
5. ประเมินผลการดําเนินงาน และนําผล
การประเมินมาพัฒนาปรับปรุง
R-60-M4- 3.แผนงาน
1. ดําเนินงานด้านการบริหารบุคคล สรร ต.ค. 59 –
1. เพื่อพัฒนา 1.ร้อยละ 80
C3-03 บริหารจัดการ บุคลากรและ
ก.ย. 60
หา บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย สิทธิประโยชน์
ของบุคลากร
งานทรัพยากร เพิ่ม
และเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง ตามแผน
กลุ่มเป้าหมาย
บุคคล
ประสิทธิภาพ ได้รับการพัฒนา ปฏิบัติงาน
2. จัดให้บุคลากรเข้ารับการพัฒนาด้าน
การปฏิบัติงาน ให้มีความ
2. เพื่อพัฒนา เชี่ยวชาญเฉพาะ วิชาชีพและวิชาการตามความต้องการ ใช้
งบประมาณของกลุ่มภารกิจด้านอํานวยการ
คุณภาพบริการ สาขา
ของวิทยาลัยให้ 2. ร้อยละ 100 1) สายอาจารย์
- สํารวจความต้องการพัฒนาด้านวิชาการ
ตอบสนอง
ของบุคลากร
วิ ช าชี พ และด้ า นการบริ ห าร นํ า มาจั ด ทํ า
ความต้องการ กลุ่มเป้าหมาย
ของผู้รับบริการ ได้รับการพัฒนา แผนส่ ง เสริ ม และพั ฒ นา (แผน ๑ ปี และ
3. บุคลากร
ตนเอง อาจารย์ แผน ๕ ปี)
- คั ด เลื อ กและส่ ง บุ ค ลากร เข้ า รั บ การอม
กลุ่มเป้าหมายที่ >15 ชั่วโมง
ความรู้ตามแผนอย่างน้อย ๑๕ ชั่วโมง/คน/
ได้รับการพัฒนา และเจ้าหน้าที่
ปี
มีสมรรถนะที่ > 10 ชั่วโมง
- ติดตามผลการพัฒนาและการประยุกต์ใช้
ต้องการเพิ่ม
ในการพัฒนาคนและพัฒนางาน
สูงขึ้น
- ประเมินปัญหา อุปสรรคและแนว

- งบดําเนินงาน
2,500,000 บาท

สอนและ
กิจกรรมอื่นๆ
อย่างต่อเนื่อง
และคุ้มค่า

วิธีการดําเนินงาน

7,324,000บาท
-เงินรายได้ 5,849,000
บาท
-เงินอุดหนุน
1,475,000 บาท
เงินรายได้
1. ค่าจ้างอาจารย์ (พกส.)
1,500,000 บาท
2. ค่าจ้างสายสนับสนุน
(พกส.) 3,255,000
บาท
3. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา
เวรหอพัก 228,000
บาท
4. อบรมพัฒนาด้าน
วิชาชีพและวิชาการของ
อาจารย์ (พกส.) (๗,๐๐๐
บาท x 4 คน) รวม 28,

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
วิทยาลัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ได้มาตรฐาน

ผู้รับผิดชอบ

1. เพิ่ม
อ.สุดถนอม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากร
2. คุณภาพบริการ
ของวิทยาลัย
ตอบสนองความ
ต้องการของ
ผู้รับบริการ
3. บุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนามี
สมรรถนะที่ต้องการ
เพิ่มสูงขึ้น

รหัส
โครงการ

แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ

วิธีการดําเนินงาน
ทางแก้ไข ในการดําเนินงานและสรุปเป็น
ข้อเสนอแนะเพื่อการบริหารพัฒนาในปี
ต่อไป
๒) สายสนับสนุน
- จัดอบรมให้ความรู้ด้านการทํางาน ใน
วิทยาลัย
- คัดสรรไปรับการพัฒนาตามความต้องการ
จากหน่วยงานอื่นๆ ที่จัดการอบรมอย่าง
น้อย ๑๐ ชั่วโมง/คน/ปี
3.พั ฒ นาบุ ค ลากรให้ มี ค วามรู้ แ ละทั ก ษะ
ปฏิ บั ติ ด้ า นการบริ ห าร (ผู้ บ ริ ห าร, รอง
ผู้อํานวยการ, ผบก., ผบต.)
๑) สํารวจความต้องการนํามาจัดทํา
แผนพัฒนา (แผน 1 ปี และแผน ๕ ปี)
๒) คัดเลือกและส่งบุคลากรเข้ารับการอม
ความรู้ตามแผน
๓ ) ติ ด ต า ม ผ ล ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ ก า ร
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคนและพัฒนางาน
๔) ประเมิ น ปั ญ หา อุ ป สรรคและแนว
ทางแก้ไข ในการดํา เนินงานและสรุป เป็น
ข้อเสนอแนะเพื่อการบริหารต่อไป
4. จัดให้บุคลากรเข้ารับการพัฒนาตาม
นโยบายของวิทยาลัย
- คัดสรรให้บุคลากรรับการพัฒนาตามความ
ต้องการจากหน่วยงานอื่นๆ ที่จัดการอบรม
ตามนโยบายของวิทยาลัย
5. พัฒนาบุคลากรที่บรรจุขา้ ราชการใหม่
1) จัดหาหลักสูตรการอบรมข้าราชการใหม่

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

๐๐๐บาท
5. อบรมพัฒนาด้านการ
ปฏิบัติงานและวิชาการ
ของบุคลากรสายสนับสนุน
(พกส.) (๒,๐๐๐ บาท x
22 คน) รวม 44,000
บาท
6. อบรมพัฒนาตาม
นโยบายของวิทยาลัย
(พกส.) 20,000 บาท
7. อบรมพัฒนาด้าน
วิชาชีพและวิชาการของ
อาจารย์ (ข้าราชการ)
(๗,๐๐๐ บาท x 46 คน)
รวม ๓22,๐๐0บาท
8. อบรมพัฒนาด้านการ
ปฏิบัติงานและวิชาการ
ของบุคลากรสายสนับสนุน
(ข้าราชการ,
ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานราชการ)
(๒,๐๐๐ บาท x 15 คน)
รวม 30,000 บาท
9. อบรมด้านการบริหาร
(35,000 บาท x 4 คน)
รวม 140,000 บาท
10. อบรมพัฒนาตาม
นโยบายของวิทยาลัย

283

284

รหัส
โครงการ

แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ

วิธีการดําเนินงาน
2) ส่งบุคลากรที่บรรจุข้าราชการใหม่ ให้
เข้ารับการอบรม
3) ประเมินปัญหาและอุปสรรคหาแนว
ทางแก้ไขระหว่างดําเนินการ
4) สรุปผลการพัฒนาและนําข้อเสนอแนะ
ไปจัดทําแผนในปีต่อไป

R-60-M4- 4.แผนงาน
C3-04 จัดหาและ
บํารุงรักษา
อาคารสถานที่
สิ่งแวดล้อม
ระบบ
สุขาภิบาลและ
ยานพาหนะ

เพื่อให้มีอาคาร
สถานที่
สิ่งแวดล้อม
ระบบ
สุขาภิบาลและ
ยานพาหนะ
เพียงพอพร้อม
ใช้และมี
ประสิทธิภาพ

ค่าเฉลี่ยของ
คะแนนการ
ประเมินความพึง
พอใจของ
บุคลากรและ
นักศึกษาต่อ
อาคารสถานที่
สิ่งแวดล้อม
ระบบสุขาภิบาล
และยานพาหนะ
อยู่ในระดับดี
(ค่าเฉลี่ย ≥
3.51)

1.สํารวจความพร้อมใช้ของอาคารสถานที่
สิ่งแวดล้อม ระบบสุขาภิบาล และ
ยานพาหนะ
2. จัดทําแผนจัดหาและบํารุงรักษาอาคาร
สถานที่ สิ่งแวดล้อม ระบบสุขาภิบาล และ
ยานพาหนะ
3. ดําเนินการตามแผนดูแลรักษาอาคาร
สถานที่ สิ่งแวดล้อม ระบบสุขาภิบาล และ
ยานพาหนะ
4. ประเมินผลการดําเนินงาน และนําผล
การประเมินมาพัฒนาปรับปรุง

ระยะเวลา

งบประมาณ

(ข้าราชการ) 360,000
บาท
11. อบรมข้าราชการใหม่
(15,000 บาท x 4 คน)
รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุน
1. ค่าจ้างเหมาสาย
สนับสนุน 1,200,000
บาท
2. ค่าจ้างเหมาอาจารย์
275,000 บาท
ต.ค. 59 –
16,260,000 บาท
ก.ย. 60 - เงินอุดหนุน
1,476,840 บาท
- เงินรายได้
483,160 บาท
- เงินรายได้สะสม
14,300,000 บาท
เงินอุดหนุน
1. ลิฟต์ = 77,040 บาท
2. ป้องกันกําจัดแมลง/
สัตว์ทุกเดือน = 96,000
บาท
3. งานภูมิทัศน์และอาคาร
สถานที่
1) ค่างานสวน =
367,200 บาท

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

วิทยาลัยมีอาคาร คุณเปรมปรี
สถานที่
คุณดวงพร
สิ่งแวดล้อม ระบบ
สุขาภิบาลและ
ยานพาหนะ
เพียงพอพร้อมใช้

รหัส
โครงการ

แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ

วิธีการดําเนินงาน

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

2) ค่าดูแลความสะอาด
อาคาร = 810,600
บาท
3) ค่าดูแลความ
ปลอดภัย = 126,000
บาท
เงินรายได้
1. เปลี่ยนสารเครื่องกรอง
น้ํา (ปีละ 2 ครั้ง) =
55,000 บาท
2. ล้างถังเก็บน้ํา =
10,000 บาท
3. ยานพาหนะ
1) พรบ.(*ประกันภัย
45,000* 3 คัน) =
6,000 บาท
2) ค่าดูแลตรวจสภาพ
รถ (เปลี่ยนถ่าย
น้ํามันเครื่อง, ค่ายาง
รถยนต์, ค่าแบตเตอร์รี่
รถยนต์) = 100,000
บาท
4. ไฟฉุกเฉิน = 20,000
บาท
5. น้ํายาดับเพลิง (เขียว 3
ถัง , แดง 80 ถัง) =
43,000 บาท
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รหัส
โครงการ

แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ

วิธีการดําเนินงาน

ระยะเวลา

งบประมาณ
6. ขุดลอก ดูดส้วม =
50,000 บาท
7. ซ่อมแซมจักรยาน =
12,000 บาท
8. ซ่อมแซมบํารุงอุปกรณ์
(ครุภัณฑ์) = 152,160
บาท
9. เสียงตามสาย =
35,000 บาท
เงินรายได้สะสม
ซ่อมแซมอาคาร สถานที่
11,300,000 บาท
รายละเอียด ดังนี้
1. โทศัพท์ภายใน อาคาร
6 ชั้น 1 = 60,000 บาท
2. ระบบไฟฟ้าอาคาร
1,2,3 = 1,500,000
บาท
3. ปรับปรุงห้องรับรอง,
ห้องประชุม (ห้อง ผอก)
อาคาร 6 ชั้น 1 =
140,000 บาท
4. ปรับปรุงห้องทํางาน,
ห้องประชุมกลุ่มย่อย (งาน
บริการ - อาคาร 5 ชั้น 4)
= 1,000,000 บาท

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

รหัส
โครงการ

แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ

วิธีการดําเนินงาน

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

5. ปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ อาคาร 5
ชั้น 3 = 65,620 บาท
6. ระบบกําจัดน้ําเสีย =
2,000,000 บาท
7. ซ่อมแซมห้องน้ํา
อาคาร 1, 2, 3 =
1,000,000 บาท
8. ซ่อมแซมระบบท่อ
ประปาห้องน้ําอาคาร 7 =
50,000 บาท
9. ซ่อมแซมเปลี่ยนกระจก
อาคาร 8, 9 =
300,000 บาท
10. ซ่อมแซมหลังคา
อาคาร 3, 7, 8 =
130,000 บาท
11. ซ่อมตู้ติดผนังและ
โต๊ะเขียนหนังสือภายใน
ห้อง อาคาร 7 (จํานวน
52 ห้อง 104 ตู้) =
150,000 บาท
12. ซ่อมประตูห้องน้ํา
อาคาร 7, 8, 9 =
100,000 บาท
13. ปรับปรุงห้องกลุ่ม
ภารกิจด้านวิชาการและ
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รหัส
โครงการ

แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ

วิธีการดําเนินงาน

ระยะเวลา

งบประมาณ
กิจการนักศึกษา (อาคาร
5 ชั้น 1) = 200,000
บาท
14. ห้องประชุมกลุ่ม
ภารกิจวิจัยและพัฒนา
วิชาการ (อาคาร 5 ชั้น 3)
= 100,000 บาท
15. ปรับปรุงระบบกล้อง
วงจรปิด = 1,000,000
บาท
16. ปรับปรุงห้องประชุม
อาคาร 5 ชั้น 4 (ห้อง
ประชุมงานบริการ
วิชาการ) = 2,500,000
บาท
17. ทําโรงอาหาร (จาก
การื้อบ้านพัก จํานวน 2
หลัง) = 3,000,000
บาท
18. ปรับห้องประชุมกลุ่ม
ย่อย (นักศึกษา)
=1,000,000 บาท

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

แผนงาน/
รหัส
โครงการ
โครงการ
R-60-M4- 5.แผนงาน
C3-05 จัดหา
ทรัพยากร

ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ
เพื่อให้มี
ค่าเฉลี่ยของ
ครุภัณฑ์
คะแนนการ
สนับสนุนการ ประเมินความพึง
จัดการศึกษา
พอใจของ
และการ
บุคลากรและ
ปฏิบัติงานอย่าง นักศึกษาต่อสิ่ง
เพียงพอ
สนับสนุนการ
เรียนรู้อยู่ใน
ระดับดี (ค่าเฉลี่ย
≥ 3.51)
วัตถุประสงค์

วิธีการดําเนินงาน

ระยะเวลา

ต.ค. 59 –
1.สํารวจและวิเคราะห์ความต้องการวัสดุ
ก.ย. 60
และครุภัณฑ์ของทุกกลุ่มภารกิจ
2. จัดทําแผนวัสดุและครุภัณฑ์ของทุกกลุ่ม
ภารกิจ
3. ดําเนินการจัดหาและบํารุงรักษาครุภัณฑ์
ตามแผน
4. จัดทําบัญชีคมุ วัสดุและครุภัณฑ์ของทุก
กลุ่มภารกิจ
5. จัดทําทะเบียนคุมครุภัณฑ์ และบันทึกค่า
เสื่อมราคา
6. ตรวจสอบวัสดุและครุภัณฑ์ประจําปี
งบประมาณตามระเบียบพัสดุฯ 2535
7. ประเมินผลการดําเนินงาน และนําผล
การประเมินมาพัฒนาปรับปรุง

งบประมาณ
147,080 บาท
(เงินอุดหนุน)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
วิทยาลัยมี
ครุภัณฑ์สนับสนุน
การจัดการศึกษา
และการ
ปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ

ผู้รับผิดชอบ
คุณเปรมปรี
คุณดวงพร
คุณสมลักษณ์
คุณวรัญญา
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การกําหนดรหัสแผนงาน/โครงการ
วิทยาลัยได้กําหนดรหัสของแผนงาน/โครงการ เพื่อใช้ในการดําเนินงานและบันทึกในระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร ดังนี้
รหัสโครงการจะมี 2 รูปแบบคือ
1. แผนงาน/โครงการยุทธศาสตร์ ได้แก่
S–60-M0-S0-00 (-00)
S หมายถึง Strategic หมายถึงแผนงาน/โครงงานยุทธศาสตร์
60 หมายถึง ปีงบประมาณ 2560
M0 หมายถึง ลําดับพันธกิจ (0 แทนด้วยเลขพันธกิจ)
S0 หมายถึง ลําดับกลยุทธ์ (0 แทนด้วยเลขกลยุทธ์)
00 หมายถึง ลําดับโครงการ
00 (ในวงเล็บ) หมายถึง ลําดับกิจกรรม (ถ้ามี)
2. แผนงาน/โครงงานงานประจํา ได้แก่
R-60-M0-C0-00 (-00)
R หมายถึง Routine หมายถึงแผนงาน/โครงการงานประจํา
60 หมายถึง ปีงบประมาณ 2560
M0 หมายถึง ลําดับพันธกิจ (0 แทนด้วยเลขพันธกิจ)
C0 หมายถึง ลําดับกลุ่มงาน (0 แทนด้วยเลขกลุ่มงาน)
00 หมายถึง ลําดับโครงการ
00 (ในวงเล็บ) หมายถึง ลําดับกิจกรรม (ถ้ามี)
การกําหนดรหัสของกลุ่มงาน
1. สํานักอํานวยการ
2. สํานักงานมาตรฐานการศึกษา
3. กลุ่มภารกิจด้านอํานวยการ
4. กลุ่มภารกิจด้านวิชาการ
5. กลุ่มภารกิจด้านวิจัยและพัฒนาวิชาการ
6. กลุ่มภารกิจด้านบริการวิชาการ
7. กลุ่มภารกิจด้านกิจการนักศึกษาและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
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ส่วนที่ 4
แผนจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2560
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งบประมาณ
แหล่งงบประมาณ
เงินงบประมาณของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี ประกอบด้วย 2 แหล่งหลัก คือเงินงบประมาณ
และเงินรายได้สถานศึกษา
รายละเอียดแผนการจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ 2560
รายการ
1. เงินงบประมาณ
1.1 งบบุคลากร
- เงินเดือน
- เงินประจําตําแหน่ง/เงินค่าครองชีพ
1.2 งบดําเนินงาน
- งานตามแผนงาน/โครงการ
- งานสนับสนุนการดําเนินงาน
1.3 งบลงทุน
- ครุภัณฑ์การศึกษา
1.4 เงินอุดหนุน
- ยอดยกมา
- รายรับประจําปี
รวมเงินงบประมาณทั้งหมด
2. เงินรายได้สถานศึกษา
- ยอดยกมา
- รายได้ประจําปี
รวมเงินรายได้สถานศึกษา
รวมเงินงบประมาณและเงินรายได้ประจําปี
รวมเงินงบประมาณและเงินรายได้ประจําปี (ไม่รวมงบบุคลากรและงบลงทุน)

รายรับ
ปีงบประมาณ
2560
22,832,265.00
19,854,965.00
2,977,300.00
1,750,000.00
50,000.00
1,700,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
10,076,922.49
1,106,682.49
8,970,240.00
35,659,187.49
44,108,735.43
34,362,670.00
78,471,405.43
114,130,592.92
90,298,327.92

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
ตารางที่ 1 สรุปแผนการจัดสรรงบประมาณตามพันธกิจ ประจําปีงบประมาณ 2560
ประเภทของงบประมาณทีอนุมัติดําเนินการ
พันธกิจ
เงินอุดหนุน
เงินรายได้ประจําปี
เงินรายได้สะสม
เงินอื่นๆ
พันธกิจที่ 1 ผลิตบัณฑิตทางการพยาบาลที่มีคุณภาพ ด้วย
3,543,861.00
1,337,326.00
371,024.00
497,500.00
มาตรฐานการอุดมศึกษาในระดับชั้นนําของประเทศ รองรับ
ความต้องการทางด้านสุขภาพของพื้นที่ เขตสุขภาพ และ
กระทรวงสาธารณสุข
พันธกิจที่ 2 วิจัยพัฒนาสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมทางการ
2,065,633.00
เรียนการสอนพยาบาล การจัดการสุขภาพแบบองค์รวม และ
การบริการความรู้ ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ และแหล่ง
อ้างอิงในศาสตร์ทางการพยาบาลแก่สังคม
194,463.00
พันธกิจที่ 3 พัฒนาบุคลากรสุขภาพให้มีความเชี่ยวชาญใน
31,800.00
2,400,000.00 21,286,570.00
ศาสตร์การพยาบาลตอบสนองระบบบริการสุขภาพของ
ประเทศและเขตสุขภาพ และยกระดับการบริการวิชาการของ
วิทยาลัยให้เป็นศูนย์เรียนรู้การพัฒนาการดูแลสุขภาพแบบ
องค์รวม ด้านการดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมอง ด้วยการบูรณาการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาไทย
พันธกิจที่ 4 พัฒนาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่งความทันสมัย
5,261,676.00
8,048,841.00 20,787,100.00
2,700,000.00
มีสมรรถนะสูง ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล และเป็นองค์กร
แห่งความสุขอย่างยั่งยืน และพึ่งตนเองได้
รวม
9,000,000.00 11,483,600.00 23,558,124.00 24,484,070.00
รายรับ
10,076,922.49 11,628,600.00 44,108,735.43 24,484,070.00
ประมาณการคงเหลือ
1,076,922.49
145,000.00 20,550,611.43
-

รวม
5,749,711.00

ร้อยละ
8.39

2,065,633.00

3.01

23,912,833.00

34.90

36,797,617.00

53.70

68,525,794.00 100.00
90,298,327.92
21,772,533.92

หมายเหตุ: เงินอื่นๆ หมายถึง เงินลงทะเบียน เงินสนับสนุน งบดําเนินงาน เงินรับฝาก เป็นต้น
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วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
ตารางที่ 2 สรุปแผนการจัดสรรงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ 2560 ของแผนงานยุทธศาสตร์
ประเภทของงบประมาณทีอนุมัติดําเนินการ
ประเด็นยุทธศาสตร์
เงินอุดหนุน
เงินรายได้ประจําปี
เงินรายได้สะสม
เงินอื่นๆ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนา
616,100.00
242,500.00
75,300.00
นักศึกษาให้เป็นบัณฑิตคุณภาพ และเป็นเลิศ
ทางการพยาบาล (พันธกิจที่ 1)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัย สร้าง
1,880,000.00
นวัตกรรมทางการพยาบาล และการบริการ
สุขภาพรองรับระบบสุขภาพของเขตบริการ
สุขภาพ และประเทศ (พันธกิจที่ 2)
14,000.00
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการสู่
31,800.00
2,400,000.00
9,635,000.00
สังคม พัฒนาบุคลากรสุขภาพ และพัฒนาศูนย์
เรียนรู้ ด้านการดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมอง เพื่อสร้างสุขภาพประชาชน
อย่างยั่งยืนด้วยการดูแลสุขภาพวิถีไทย
ตอบสนองระบบบริการสุขภาพ (พันธกิจที่ 3)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาวิทยาลัย
432,000.00
6,187,100.00
200,000.00
508,700.00
สู่องค์กรธรรมาภิบาล ที่มีความทันสมัย และ
เป็นองค์กรแห่งความสุข ที่เข้มแข็ง ยั่งยืน และ
พึ่งตนเองได้ (พันธกิจที่ 4)
รวม
598,000.00
2,959,900.00
8,587,100.00
10,077,500.00
หมายเหตุ: เงินอื่นๆ หมายถึง เงินลงทะเบียน เงินสนับสนุน งบดําเนินงาน เงินรับฝาก เป็นต้น

รวม
933,900.00

ร้อยละ
4.20

1,880,000.00

8.46

12,080,800.00

54.36

7,327,800.00

32.97

22,222,500.00

100.00

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
ตารางที่ 3 สรุปแผนการจัดสรรงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ 2560 ของแผนงานประจํา
ประเภทของงบประมาณทีอนุมัติดําเนินการ
ประเด็นยุทธศาสตร์
เงินอุดหนุน
เงินรายได้ประจําปี
เงินรายได้สะสม
เงินอื่นๆ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนา
721,226.00
371,024.00
255,000.00
3,468,561.00
นักศึกษาให้เป็นบัณฑิตคุณภาพ และเป็นเลิศ
ทางการพยาบาล (พันธกิจที่ 1)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัย สร้าง
185,633.00
นวัตกรรมทางการพยาบาล และการบริการ
สุขภาพรองรับระบบสุขภาพของเขตบริการ
สุขภาพ และประเทศ (พันธกิจที่ 2)
180,463.00
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการสู่
11,651,570.00
สังคม พัฒนาบุคลากรสุขภาพ และพัฒนาศูนย์
เรียนรู้ ด้านการดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมอง เพื่อสร้างสุขภาพประชาชน
อย่างยั่งยืนด้วยการดูแลสุขภาพวิถีไทย
ตอบสนองระบบบริการสุขภาพ (พันธกิจที่ 3)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาวิทยาลัย
7,616,841.00
14,600,000.00
2,500,000.00
4,752,976.00
สู่องค์กรธรรมาภิบาล ที่มีความทันสมัย และ
เป็นองค์กรแห่งความสุข ที่เข้มแข็ง ยั่งยืน และ
พึ่งตนเองได้ (พันธกิจที่ 4)
รวม
8,402,000.00
8,523,700.00
14,971,024.00
14,406,570.00

รวม
4,815,811.00

ร้อยละ
10.40

185,633.00

0.40

11,832,033.00

25.55

29,469,817.00

63.65

46,303,294.00

100.00

หมายเหตุ: เงินอื่นๆ หมายถึง เงินลงทะเบียน เงินสนับสนุน งบดําเนินงาน เงินรับฝาก เป็นต้น
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วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสระบุรี
ผังกํากับการใช้งบประมาณประจําปีงบประมาณ 2560
พันธกิจที่ 1 ผลิตบัณฑิตทางการพยาบาลที่มีคุณภาพด้วยมาตรฐานการอุดมศึกษาในระดับชั้นนําของประเทศรองรับความต้องการทางด้านสุขภาพของพื้นที่ เขตสุขภาพ และกระทรวงสาธารณสุข
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตคุณภาพ และเป็นเลิศทางการพยาบาล
เป้าประสงค์ที่ 1 การจัดการศึกษามีคุณภาพมาตรฐานและทันสมัยเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอนส่งผลให้บัณฑิตมีคุณภาพสูง มีสมรรถนะสากลและทักษะทางการพยาบาลที่โดดเด่นในการ
บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์และการสรรค์สร้างนวัตกรรม
รหัสแผน

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติ

ประเภทของงบประมาณที่อนุมัติในการดําเนินการ
เงินอุดหนุน
เงินรายได้
เงินอื่นๆ

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ผู้รับผิดชอบ

แผนยุทธศาสตร์
กลยุทธ์ 1 พัฒนาการเรียนการสอนที่ทันสมัยส่งเสริมการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เน้นสภาพจริง เรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิตและยกระดับการบริหารจัดการการศึกษาสู่การเป็นอุดมศึกษาชั้นนํา เฉพาะทางด้านการพยาบาลใน
ระดับชาติ
S-60-M1- 1. แผนงานพัฒนากระบวนการเรียน
100,000*
100,000*
อ.ประไพ
S1-01 การสอนที่ทันสมัย และมีความสุข
อ.ศุภลักษณ์
S-60-M1- 2. โครงการพัฒนาการเรียนรู้ของ
242,500
242,500
242,500
อ.มัณฑนา
S1-02 นักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตพยาบาลที่
อ.ชิดชนก
งามสง่านําคุณค่าสู่สังคม
กลยุทธ์ 2 เสริมสร้างความเป็นเลิศของบัณฑิตให้มีทักษะทางปัญญาคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม และเชี่ยวชาญในทักษะทางการพยาบาล พร้อมด้วยทักษะสากลมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น เน้นคุณธรรมและการบริการด้วยหัวใจความเป็น
มนุษย์โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
S-60-M1- 1. แผนงานพัฒนานักศึกษาตามอัต
180,000
180,000
50,000
80,000
50,000
อ.ภูวสิทธิ์
S2-01 ลักษณ์ ทักษะในศตวรรษที่ 21 และ
อ.วราภรณ์
สมรรถนะสากล
อ.กุลิสรา
อ.สุภัสสร
อ.จีราภรณ์
อ.ประกริต
S-60-M1- 2. โครงการวิทยาลัยคุณภาพและ
S2-02 ทันสมัย
S-60-M1- กิจกรรมที่ 1 พัฒนาทักษะ
80,000
80,000
65,000
15,000 อ.นัยนา
S2-02- ภาษาอังกฤษของนักศึกษา
01

รหัสแผน

แผนงาน/โครงการ

S-60-M1- กิจกรรมที่ 2 สร้างความเชี่ยวชาญ
S2-02- แก่บัณฑิตให้มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น
02
ในการปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์
S-60-M1- 3. แผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา
S2-03 ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์

S-60-M1S2-04
S-60-M1S2-05

4. โครงการเตรียมความพร้อมก่อน
เข้าศึกษา
5. โครงการบูรณาการการจัดการ
เรียนการสอนกับบริการวิชาการทํานุ
วิจัย
S-60-M1- 6. โครงการพัฒนาศักยภาพ
S2-06 พยาบาลพี่เลี้ยงเพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ของนักศึกษาให้มีอัตลักษณ์
บัณฑิตที่โดดเด่น
รวมแผนยุทธศาสตร์พันธกิจที่ 1
แผนงานประจํา
1. แผนงานวิชาการ
R-60-M1- 1. แผนการบริหารหลักสูตรและการ
C4-01 เรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐาน
(61 รายวิชา 6 ภาควิชา)

งบประมาณ
ที่อนุมัติ
15,000

ประเภทของงบประมาณที่อนุมัติในการดําเนินการ
เงินอุดหนุน
เงินรายได้
เงินอื่นๆ
15,000

291,100

291,100

50,000

50,000

ไตรมาส 1

50,000

ไตรมาส 2
6,000

9,000

100,000

140,000

2,300

5,300

5,300

3,000

70,000

70,000

70,000

933,900

75,300

1,849,220

1,849,220

616,100

242,500

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ผู้รับผิดชอบ
อ.นัยนา

1,100 อ.ภูวสิทธิ์
อ.วราภรณ์
อ.กุลิสรา
อ.สุภัสสร
อ.จีราภรณ์
อ.ประกริต
50,000 อ.ประกริต
อ.กุลิสรา
อ.นุสรา
อ.นงคาร
อ.พนมพร

100,000

259,000

508,800

526,000

523,220

430,000

66,100

370,000 อ.วารุณีรองฯ
วิชาการหัวหน้า
ภาควิชา
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
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รหัสแผน

แผนงาน/โครงการ

R-60-M1- 2. แผนงานการรับสมัครและ
C4-02 คัดเลือกนักศึกษาใหม่

งบประมาณ
ที่อนุมัติ
30,000

ประเภทของงบประมาณที่อนุมัติในการดําเนินการ
เงินอุดหนุน
เงินรายได้
เงินอื่นๆ
30,000

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

14,000

2,000

อ.ศิริวรรณ
อ.ปิยะรัตน์
คุณศศิวิมล

1,000

อ.ศิริวรรณ
อ.ปิยะรัตน์
คุณศศิวิมล

21,000

21,000

10,000

10,000

R-60-M1- 4. แผนงานการบริหารจัดการ
C4-04 งานวัดและประเมินผลการศึกษา

46,000

46,000

30,000

16,000

1,440,135

1,440,135

144,000

656,135

6,000

6,000

2,000

4,000

331,206

106,206

225,000

6,206

225,000

100,000

721,226

371,024

273,000

273,125

273,125

3. แผนงานกิจการนักศึกษา
R-60-M1- 1. แผนการจัดบริการนักศึกษา
C7-01
R-60-M1- 2. แผนการจัดสวัสดิการนักศึกษา
C7-02

อ.ปิยะรัตน์
คุณวิลาวัลย์
คุณอมรศรี
640,000

อ.ศักดิ์มงคล

อ.สุดา
อ.จิราภา
อ.วราภรณ์
อ.สุภัสสร
อ.จีราภรณ์
คุณสุจิตตรา
คุณประเยาว์

R-60-M1- 3. แผนงานบริหารจัดการงานซักรีด
C7-03

1,092,250

รวมแผนงานประจําพันธกิจที่ 1

4,815,811

3,468,561

721,226

626,024

1,005,206

1,721,480

1,446,125

643,000

รวมพันธกิจที่ 1

5,749,711

3,543,861

1,337,326

868,524

1,105,206

1,980,480

1,954,925

709,100

หมายเหตุ: เงินอื่นๆ หมายถึง เงินลงทะเบียน เงินสนับสนุน เงินรายได้สะสมเป็นต้น, * = งบวิจัย

ผู้รับผิดชอบ

14,000

R-60-M1- 3. แผนงานการบริหารจัดการงาน
C4-03 ทะเบียนและฐานข้อมูลวิชาการ

2. แผนงานส่งเสริมการศึกษา
R-60-M1- 1. แผนการให้บริการสิ่งสนับสนุน
C4-05 การเรียนรู้

ไตรมาส 4

273,000 อ.ประกริต
คุณประเยาว์

พันธกิจที่ 2 วิจัยพัฒนาสร้างองค์ความรู้นวัตกรรมทางการเรียนการสอนพยาบาล การจัดการสุขภาพแบบองค์รวม และการบริการความรู้ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ และแหล่งอ้างอิงในศาสตร์ทางการ
พยาบาลแก่สังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัย สร้างนวัตกรรมทางการพยาบาลและการบริการสุขภาพรองรับระบบสุขภาพของเขตบริการสุขภาพ และประเทศ
เป้าประสงค์ที่ 2วิทยาลัยมีองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาลเฉพาะทางโรคหลอดเลือดสมองการดูแลผู้สูงอายุในระยะยาว และการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมวิถีไทย
รองรับความต้องการของเขตบริการสุขภาพตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข
รหัสแผน

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติ

ประเภทของงบประมาณที่อนุมัติในการดําเนินการ
เงินอุดหนุน
เงินรายได้
เงินอื่นๆ

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

แผนยุทธศาสตร์
กลยุทธ์ 3 เสริมสร้างศักยภาพองค์กรมุ่งสู่การเป็นวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมที่มีความเป็นเลิศทางการวิจัยและสร้างองค์ความรู้ที่โดดเด่นเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
S-60-M2- 1. โครงการประชุมวิชาการพัฒนา
26,000
26,000
26,000
S3-01 สมรรถนะอาจารย์เพื่อส่งเสริมการ
ผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัยและ
ผลงานวิชาการในระดับชาติและ
นานาชาติ
S-60-M2- 2. โครงการส่งเสริมการนําเสนอ
364,000
364,000
364,000
S3-02 ผลงานวิจัยระดับนานาชาติและ
เผยแพร่วัฒนธรรมโดยความร่วมมือ
ระหว่างวิทยาลัยเครือข่ายภาคกลาง
2 และ Asian Network for Public
Opinion Research : ANPOR
S-60-M2- 3. โครงการความร่วมมือระหว่าง
180,000
180,000
180,000
S3-03 ประเทศในการพัฒนาศักยภาพ
อาจารย์ในการจัดการศึกษาแบบเอื้อ
อาทรและการดูแลเชิงพหุวัฒนธรรม
ของวิทยาลัยเครือข่ายภาคกลาง 2
(มหาวิทยาลัย Leshan)

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ผู้รับผิดชอบ

อ.สุรีย์
อ.พรพรรณ
อ.กัลยา
คุณลัดดาวัลย์
อ.สุรีย์
อ.พรพรรณ
อ.กัลยา
คุณลัดดาวัลย์
อ.สุรีย์
อ.พรพรรณ
อ.กัลยา
คุณลัดดาวัลย์
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รหัสแผน

แผนงาน/โครงการ

S-60-M2- 4. โครงการความร่วมมือด้านการ
S3-04 จัดการเรียนการสอนการวิจัยและ
ศิลปวัฒนธรรมระหว่างมหาวิทยาลัย
Youjiang สาธารณรัฐประชาชนจีน

งบประมาณ
ที่อนุมัติ
130,000

ประเภทของงบประมาณที่อนุมัติในการดําเนินการ
เงินอุดหนุน
เงินรายได้
เงินอื่นๆ
130,000

S-60-M2- 5. โครงการสนับสนุนการผลิตผล
S3-05 งานวิจัยและสรรหาทุนวิจัยภายนอก

1,000,000

1,000,000

S-60-M2- 6. โครงการพัฒนาคลังข้อมูลวิชาการ
S3-06 ออนไลน์

20,000*

20,000*

S-60-M2- 7. โครงการผลิตผลงานวิชาการและ
S3-07 ตํารา

180,000

180,000

รวมแผนยุทธศาสตร์พันธกิจที่ 2

1,880,000

แผนงานประจํา
1. แผนงานวิจัย
R-60-M2- 1. แผนบริหารจัดการงานวิจัย วิเทศ
C5-01 สัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์

0

1,880,000

ไตรมาส 1

0

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ผู้รับผิดชอบ

30,000

50,000

50,000

-

350,000

350,000

300,000

-

20,000

80,000

60,000

970,000

480,000

410,000

10,633

45,633

45,633

20,000

15,000

R-60-M2- 2. แผนบริหารจัดการงานเทคโนโลยี
C5-02 สารสนเทศ

50,000

50,000

4,000

46,000

R-60-M2- 3. แผนบริหารจัดการงาน
C5-03 โสตทัศนูปกรณ์
R-60-M2- 4. แผนงานจริยธรรมวิจัยในมนุษย์
C5-04

50,000

50,000

20,000

15,000

30,000

30,000

5,000

20,000

อ.สุรีย์
อ.พรพรรณ
อ.กัลยา
คุณลัดดาวัลย์

อ.สุรีย์
อ.พรพรรณ
อ.กัลยา
คุณลัดดาวัลย์
- อ.สุรีย์
อ.ดวงดาว
คุณยศยศ
คุณพรทิพย์
20,000 อ.สุรีย์
อ.พรพรรณ
คุณลัดดาวัลย์
20,000

- คุณลัดดาวัลย์
ดร.สุรีย์
-

คุณพรทิพย์

15,000

-

คุณกิ่งกาญจน์

5,000

-

อ.สุรีย์
อ.พรพรรณ
อ.กัลยา
คุณลัดดาวัลย์

รหัสแผน

แผนงาน/โครงการ

R-60-M2- 5. แผนบริหารจัดการความรู้ของ
C5-05 วิทยาลัย (KM)
รวมแผนงานประจําพันธกิจที่ 2
รวมพันธกิจที่ 2

งบประมาณ
ที่อนุมัติ
10,000

185,633
2,065,633

ประเภทของงบประมาณที่อนุมัติในการดําเนินการ
เงินอุดหนุน
เงินรายได้
เงินอื่นๆ
10,000

0
0

185,633
2,065,633

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

-

0 49,000
0 1,019,000

5,000

101,000
581,000

ไตรมาส 3
5,000

35,633
445,633

ไตรมาส 4

ผู้รับผิดชอบ
-

อ.สุรีย์
อ.พรพรรณ
อ.กัลยา
คุณลัดดาวัลย์

0
20,000

พันธกิจที่ 3 พัฒนาบุคลากรสุขภาพให้มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์การพยาบาลตอบสนองระบบบริการสุขภาพของประเทศและเขตสุขภาพและยกระดับการบริการวิชาการของวิทยาลัยให้เป็นศูนย์เรียนรู้การ
พัฒนาการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมด้านการดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ด้วยการบูรณาการศาสนาศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการสู่สังคมพัฒนาบุคลากรสุขภาพ และพัฒนาศูนย์เรียนรู้ ด้านการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเพื่อสร้างสุขภาพประชาชนอย่างยั่งยืนด้วยการดูแล
สุขภาพวิถีไทยตอบสนองระบบบริการสุขภาพ
เป้าประสงค์ที่ 3 วิทยาลัยเป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลากรและการดูแลสุขภาพของประชาชน ด้านการดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
รหัสแผน

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติ

ประเภทของงบประมาณที่อนุมัติในการดําเนินการ
เงินอุดหนุน
เงินรายได้
เงินอื่นๆ

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

แผนยุทธศาสตร์
กลยุทธ์ 4 สร้างแบรนด์ศูนย์บริการวิชาการที่ทันสมัยและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้การดูแลสุขภาพตามแนววิถีไทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการตนเองให้มีความเข้มแข็งทางการเงิน การคลัง
S-60-M3- 1. โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็น
80,000*
80,000*
S4-01
เลิศทางการพยาบาลโรคหลอดเลือด
สมองโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ที่
มีมาตรฐานสูง
S-60-M3- 2. โครงการสร้างเสริมความเข้มแข็ง
60,000*
60,000*
S4-02
ชุมชนต้นตาล และชุมชนพระยาทด
:บูรณาการกับงานวิชาการ (วิชาการ
นวดแผนไทยเพื่อการบําบัด)
S-60-M3- 3. โครงการบูรณาการงานบริการ
30,000*
30,000*
S4-03
วิชาการและวิชานวดและสร้างเสริม
สุขภาพ (วิชาการ -บริการวิชาการ วิจัย)

ไตรมาส 4

ผู้รับผิดชอบ

อ.ผุสดีและ
คณะ
อ.พเยาว์
อ.ประภาส
อ.ปัทมา
อ.ประภาส
อ.ผุสดี
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รหัสแผน
S-60-M3S4-04
S-60-M3S4-05

แผนงาน/โครงการ
4. โครงการความร่วมมือด้านวิจัย
และบริการวิชาการระหว่าง
สถาบันการศึกษากับเขตบริการ
สุขภาพที่ 4
5. โครงการอบรมการจัดการราย
กรณีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
(Stroke Nurse Case Manager)

งบประมาณ
ที่อนุมัติ
30,000*

ประเภทของงบประมาณที่อนุมัติในการดําเนินการ
เงินอุดหนุน
เงินรายได้
เงินอื่นๆ
30,000*

350,000

350,000

ไตรมาส 1

ไตรมาส 4

350,000

6. โครงการอบรมการดูแลผู้สูงอายุ
หลักสูตร 420 ชั่วโมง

100,000

100,000

S-60-M3S4-07

7. โครงการเสริมสมรรถนะบริหาร
จัดการระบบสุขภาพอําเภอ
(DHML) ปี ๒๕๕๙วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนีสระบุรี
8. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ความร่วมมือพัฒนาอาสาสมัคร
สาธารณสุขและผู้ปกครองวัยรุ่นเพื่อ
ส่งเสริมสุขภาวะทางเพศและป้องกัน
การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในจังหวัด
สระบุรี (เทศบาลเมืองสระบุรี)
9. โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการ
พยาบาลเวชปฏิบัติ :การจัดการ
เรื้อรังในระบบสุขภาพยุคใหม่

710,000

710,000

100,000

100,000

100,000

1,250,000

1,250,000

1,250,000

S-60-M3S4-09

ไตรมาส 3

ผู้รับผิดชอบ
อ.สุรีย์
อ.เกศแก้ว

S-60-M3S4-06

S-60-M3S4-08

ไตรมาส 2

100,000

350,000

360,000

อ.วิยะการ
และภาค
วิชาการ
พยาบาล
ผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ
อ.วิยะการ
และภาค
วิชาการ
พยาบาล
ผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ
อ.เกศแก้ว

อ.พัชนียา
และคณะ

อ.ประภาส
และภาค
วิชาการ
พยาบาล
อนามัยชุมชน

รหัสแผน

แผนงาน/โครงการ

S-60-M3S4-10
S-60-M3S4-11

10. โครงการประชุมวิชาการ
ประจําปี 2560
11. โครงการบริการวิชาการนําส่ง
ความรู้ที่ทันสมัยแก่ศิษย์เก่าผ่าน
ระบบออนไลน์สู่ความเป็นเลิศ
ทางการพยาบาลหลอดเลือดสมอง
12. โครงการอบรมเวชปฏิบัติ
ครอบครัว (1 เดือน)
13. โครงการอบรมทารกแรกเกิด
(1 เดือน)
14. โครงการการบริหารยาละลาย
ลิ่มเลือดผู้ป่วย STEMI (5 วัน)

S-60-M3S4-12
S-60-M3S4-13
S-60-M3S4-14

S-60-M3S4-15
S-60-M3S4-16
S-60-M3S4-17
S-60-M3S4-18
S-60-M3S4-19

15. โครงการหลักสูตรการพยาบาล
เฉพาะทางโรคหลอดเลือดสมอง (4
เดือน)
16. โครงการบริหารการพยาบาล
หลักสูตร 4 เดือน (ระดับต้นและ
ศึกษาดูงานต่างประเทศ)
17. โครงการส่งเสริมบุคคลากรเข้า
อบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
18. โครงการพัฒนาศักยภาพ
อาจารย์และนักศึกษาสู่การเป็น
วิทยากรมืออาชีพ
19. โครงการ ส่งเสริมอนุรักษ์
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

งบประมาณ
ที่อนุมัติ
225,000

ประเภทของงบประมาณที่อนุมัติในการดําเนินการ
เงินอุดหนุน
เงินรายได้
เงินอื่นๆ
225,000

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ผู้รับผิดชอบ

225,000 อ.ประภาส

0

อ.ผุสดี

900,000

900,000

750,000

750,000

250,000

250,000

2,500,000

2,500,000

2,500,000

2,500,000

31,800

31,800

4,000

4,000

10,000

10,000

900,000
750,000
250,000

2,500,000
2,500,000

อ.เกศแก้ว
และคณะ
อ.เกศแก้ว
และคณะ
อ.วิยะการ
และภาค
วิชาการ
พยาบาล
ผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ
อ.ผุสดีและ
คณะ
อ.ปัทมา

31,800

ดร.พนิตนาฎ
อ.ชนัญชิดา
4,000
6,500

3,500

อ.พเยาว์ และ
คณะ
อ.ประกริต
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รหัสแผน

แผนงาน/โครงการ

S-60-M3S4-20

20. โครงการศูนย์สุขภาพแบบองค์
รวมและการแพทย์แผนไทย
(Holistic and Traditional Thai
Health Care Center)
21. โครงการศูนย์เรียนรู้และ
พัฒนาการดูแลผู้สูงอายุ วพบ.
สระบุรี
รวมแผนยุทธศาสตร์พันธกิจที่ 3

S-60-M3S4-21

แผนงานประจํา
1. แผนงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
R-60-M3- 1. แผนการจัดงานวันสําคัญต่างๆ
C7-01
เพื่อส่งเสริมทํานุบํารุงศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม สถาบันชาติศาสนา
พระมหากษัตริย์ สถาบันการศึกษา
และวิชาชีพการพยาบาล
R-60-M3- 2. แผนบริหารจัดการงานกิจการ
C7-02
นักศึกษาและทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
R-60-M3- 3. แผนระบบและกลไกการทํานุ
C7-03
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
R-60-M3- 4. แผนงานบูรณาการวิชาสื่อสาร
C7-04
สารสนเทศทางการพยาบาลและงาน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2. แผนงานพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข
R-60-M3- 1. แผนบริหารจัดการงานพัฒนา
C6-01
บุคลากรสาธารธารณสุข
R-60-M3C6-02
R-60-M3C6-03

2. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ศูนย์ศูนย์บริการวิชาการ (BCNS’s
academic services center)
3. โครงการอบรมผู้ช่วยพยาบาล รุ่น
ที่ 4

งบประมาณ
ที่อนุมัติ
1,200,000

ประเภทของงบประมาณที่อนุมัติในการดําเนินการ
เงินอุดหนุน
เงินรายได้
เงินอื่นๆ
1,200,000

1,200,000

1,200,000

12,080,800

14,000

31,800 12,035,000

101,025 101,025

23,378

23,378

19,060

19,060

1,000

1,000

20,000

20,000

5,000

5,000

3,400,000

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

800,000

ไตรมาส 3

200,000

200,000

4,081,800

ผู้รับผิดชอบ
ดร.พนิตนาฎ
อ.ชนัญชิดา

1,200,000

อ.เกศแก้ว
อ.จารุณี

1,716,500

3,557,500

2,725,000

20,000

31,025

30,000

20,000 อ.ประกริต
อ.สุดา
คุณวันเพ็ญ

5,378

6,000

6,000

6,000 อ.ประกริต

19,060
1,000

อ.ประกริต
อ.จิราภา

20,000

3,400,000

ไตรมาส 4

อ.เกศแก้ว
5,000

อ.ณัฏฐ์นรี

3,400,000

อ.ณัฏฐ์นรี

รหัสแผน

แผนงาน/โครงการ

R-60-M3C6-04

4. หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล
(หลักสูตรพัฒนา) (1 ปี)

R-60-M3C6-05

5. โครงการอบรมผู้บริหาร
สาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 27

R-60-M3C6-06

6. โครงการปฐมนิเทศข้าราชการ
ใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่
ดี" ของหน่วยงานกระทรวง
สาธารณสุข ประจําปีงบประมาณ
2560
3. แผนงานบริการวิชาการ
R-60-M3- 1. แผนบริหารจัดการงานบริการ
C6-07
วิชาการแก่สังคมและชุมชน
R-60-M3C6-08

งบประมาณ
ที่อนุมัติ
5,500,000

ประเภทของงบประมาณที่อนุมัติในการดําเนินการ
เงินอุดหนุน
เงินรายได้
เงินอื่นๆ
5,500,000

1,311,570

1,311,570

1,440,000

1,440,000

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

5,500,000

ผู้รับผิดชอบ
อ.ณัฏฐ์นรี

1,311,570 อ.เกศแก้ว
อ.ปัทมา
720,000

720,000

อ.เกศแก้ว
อ.วิยะการ

8,000

8,000

0

8,000

อ.ผุสดี

3,000

3,000

0

3,000

อ.ปัทมา

2. แผนงานศูนย์การออกกําลังกาย
เพื่อสุขภาพและสร้างเสริมสุขภาพ
ร่วมกับเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุ
รวมแผนงานประจําพันธกิจที่ 3

11,832,033

180,463

0 11,651,570

8,962,378

รวมพันธกิจที่ 3

23,912,833

194,463

31,800 23,686,570

13,044,178

776,085
2,492,585

756,000

1,337,570

4,313,500

4,062,570

หมายเหตุ: เงินอื่นๆ หมายถึง เงินลงทะเบียน เงินสนับสนุน เงินรายได้สะสมเป็นต้น, * = งบวิจัย
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พันธกิจที่ 4 พัฒนาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่งความทันสมัยมีสมรรถนะสูง ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืนและพึ่งตนเองได้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาวิทยาลัยสู่องค์กรธรรมาภิบาล ที่มีความทันสมัยและเป็นองค์กรแห่งความสุข ที่เข้มแข็ง ยั่งยืน และพึ่งตนเองได้
เป้าประสงค์ที่ 4 วิทยาลัยเป็นองค์กรธรรมาภิบาล ที่มีสมรรถนะสูงทันสมัย บุคลากรมีความสุข และศรัทธาต่อการเป็นบุคลากรของวิทยาลัย
รหัสแผน

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติ

ประเภทของงบประมาณที่อนุมัติในการดําเนินการ
เงินอุดหนุน
เงินรายได้
เงินอื่นๆ

ไตรมาส 1

แผนยุทธศาสตร์
กลยุทธ์ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการทุกพันธกิจให้มีมาตรฐานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อยกระดับสู่วิทยาลัยสมรรถนะสูงและทันสมัย
S-60-M4- 1. โครงการปรับปรุงโครงสร้าง
4,500,000
4,500,000
05-01 พื้นฐานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
S-60-M4- 2. โครงการจัดหาครุภัณฑ์
05-02 คอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มศักยภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
S-60-M4- 3. โครงการพัฒนาสมรรถนะ
05-03 บุคลากรในการดําเนินการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลเพื่อเตรียมพร้อมใน
การรับการประเมินจากสภาการ
พยาบาล
S-60-M4- 4. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลทาง
05-04 การเงินและการคิดต้นทุนเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพของวิทยาลัยทางด้าน
การเงินการคลัง
S-60-M4- 5. พัฒนาความเข้มแข็งระบบการ
05-05 ประกันคุณภาพการศึกษาสู่ความ
เป็นเลิศ
S-60-M4- 6. โครงการพัฒนาระบบการ
05-06 ตรวจสอบภายในเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
การบริหารจัดการองค์กรตามหลัก
ธรรมาภิบาล

1,117,100

5,000

1,117,100

ไตรมาส 3

4,500,000

ไตรมาส 4

ผู้รับผิดชอบ

อ.ดวงดาว
คุณยศยศ

1,117,100

5,000

50,000*

ไตรมาส 2

อ.สุรีย์
อ.ดวงดาว
คุณยศยศ
5,000

คุณยศยศ

50,000*

93,700

93,700

5,000

5,000

20,000

20,000

5,000

15,000

5,000

ดร.พนิตนาฎ
อ.สุดถนอม
งานการเงิน
การบัญชี
งานพัสดุ
78,700 อ.พัชนียา
ดร.พนิตนาฎ
และคณะ
กรรมการฯ

รหัสแผน

แผนงาน/โครงการ

S-60-M4- 7. โครงการบริหารและพัฒนา
05-07 บุคลากร

งบประมาณ
ที่อนุมัติ
867,000

ประเภทของงบประมาณที่อนุมัติในการดําเนินการ
เงินอุดหนุน
เงินรายได้
เงินอื่นๆ
45,000
332,000
490,000

ไตรมาส 1
245,000

กลยุทธ์ 6 พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์องค์กรและเสริมสร้างภาพลักษณ์และการสื่อสารของวิทยาลัยในรูปแบบเชิงรุก
S-60-M4- 1. โครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย
80,000
80,000
06-01 สื่อสาร/ประชาสัมพันธ์วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนีสระบุรี
S-60-M406-02
S-60-M406-03
S-60-M406-04

2. โครงการบริหารช่องทางการ
สื่อสารของวิทยาลัย
3. โครงการ College of CSR

100,000

100,000

70,000*

70,000*

4. โครงการพัฒนานวัตกรรมด้วย
200,000
กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ในการจัด
หลักสูตรอบรม (ปฐมพยาบาลกับอา
ชีวอนามัย)
กลยุทธ์ 7 เสริมสร้างค่านิยมร่วมและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรคุณธรรมแห่งความสุข
S-60-M4- 1. โครงการพัฒนาห้องสันทนาการ
200,000
200,000
07-01 เพื่อการเรียนรู้
S-60-M4- 2. โครงการสุขภาพดี มีความสุข
100,000
100,000
07-02
S-60-M4- 3. โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมของ
07-03 วิทยาลัยให้เป็นพื้นที่สีเขียว

10,000

10,000

S-60-M4- 4. โครงการพัฒนาการบริหาร
07-04 จัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล

30,000

30,000

5,000

5,000

S-60-M407-05

5. โครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม และเสริมสร้างอัตลักษณ์
ของบุคลากรและนักศึกษา

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

157,000 อ.พรนิภา
คุณสุพรรษา พ.
คุณศิริพรรณ

80,000

อ.สุรีย์
อ.ดวงดาว
คุณยศยศ
คุณพรทิพย์
อ.สุรีย์
อ.ดวงดาว
บริการวิชาการ
และงานวิจัย
งานบริการ
วิชาการ

200,000

200,000
87,500

10,000

ผู้รับผิดชอบ

465,000

100,000

200,000

ไตรมาส 4

อ.สุดถนอม
คุณเปรมปรี
12,500 อ.พรนิภา
คุณสุพรรษา พ.
คุณศิริพรรณ
อ.ประกริต

8,000

2,000

10,000

10,000

ดร.พนิตนาฎ
อ.ภัชญา

4,000

1,000

อ.ประกริต

307

308

รหัสแผน

แผนงาน/โครงการ

S-60-M407-06

6. โครงการพัฒนาการเรียนรู้ด้วย
ใจอย่างใคร่ควร เพื่อพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมของอาจารย์
รวมแผนยุทธศาสตร์พันธกิจที่ 4

แผนงานประจํา
1. แผนงานจัดการสํานักอํานวยการ
R-60-M4- 1. แผนบริหารจัดการสํานัก
C1-01
อํานวยการ
R-60-M4- 2. โครงการพิเศษและงานนโยบาย
C1-02
เร่งด่วน
R-60-M4- 3. แผนบริหารจัดการงาน
C1-03
ยุทธศาสตร์ของวิทยาลัย
2. แผนงานสํานักงานมาตรฐานการศึกษา
R-60-M4- 1. แผนงานบริหารจัดการงาน
C2-01
ยุทธศาสตร์และมาตรฐาน
การศึกษา
R-60-M4- 2. แผนบริหารความเสี่ยง/ควบคุม
C2-02
ภายในที่มีประสิทธิภาพขององค์กร
3. แผนงานอํานวยการ
R-60-M4- 1. แผนงานบริหารจัดการงาน
C3-01
อํานวยการ
R-60-M4C3-02
R-60-M4C3-03

2. แผนงานสนับสนุนการบริการ
สาธารณูปโภค
3. แผนงานบริหารจัดการงาน
ทรัพยากรบุคคล

R-60-M4C3-04

4. แผนงานจัดหาและบํารุงรักษา
อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม ระบบ
สุขาภิบาลและยานพาหนะ

งบประมาณ
ที่อนุมัติ
346,300*
7,327,800

78,800

ประเภทของงบประมาณที่อนุมัติในการดําเนินการ
เงินอุดหนุน
เงินรายได้
เงินอื่นๆ
346,300*
508,700 432,000

78,800

300,000
670,708

6,387,100

300,000
321,458 349,250

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ผู้รับผิดชอบ
อ.สุดา

1,382,100

5,679,500

18,000

30,000

30,000

18,800

100,000

100,000

100,000

308,458

248,200

ดร.พนิตนาฎ
คุณสุพรรษา ศ.
อ.ภัชญา

13,000

349,250 อ.ภัชญา
คุณเจษฎา

34,020

34,020

3,000

3,000

3,000

25,020 อ.ปานทิพย์
คุณไพลิน

11,550

11,550

2,800

3,750

2,500

2,500 อ.พัชนียา
คุณไพลิน

516,859

516,859

100,000

316,859

100,000

4,126,800

691,369 935,431

7,324,000 1,475,000
16,260,000 1,476,840

2,500,000 1,031,700

1,031,700 1,031,700

1,781,000

1,841,000 1,921,000

2,495,240

5,284,760 6,990,000

5,849,000
483,160 14,300,000

คุณเปรมปรี
1,031,700 คุณเปรมปรี
คุณสมบุญ
1,781,000 อ.สุดถนอม
1,490,000 คุณเปรมปรี
คุณดวงพร

รหัสแผน

แผนงาน/โครงการ

R-60-M4C3-05

5. แผนงานจัดหาทรัพยากร

รวมแผนงานประจําพันธกิจที่ 4
รวมพันธกิจที่ 4

งบประมาณ
ที่อนุมัติ
147,080

ประเภทของงบประมาณที่อนุมัติในการดําเนินการ
เงินอุดหนุน
เงินรายได้
เงินอื่นๆ
147,080

29,469,817 4,752,976
36,797,617

7,616,841

5,261,676

8,048,841

17,100,000
23,487,100

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

147,080

5,999,278
7,381,378

8,611,069
14,290,569

ไตรมาส 4
-

10,180,000
10,198,000

ผู้รับผิดชอบ
คุณเปรมปรี
คุณดวงพร
คุณสมลักษณ์
คุณวรัญญา

4,679,470
4,927,670

หมายเหตุ:เงินอื่นๆ หมายถึง เงินลงทะเบียน เงินสนับสนุน เงินรายได้สะสมเป็นต้น, * = งบวิจัย

309

311

ภาคผนวก

312

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
ความเชื่อมโยงความสอดคล้องระหว่างแผนยุทธศาสตร์วิทยาลัยกับแผนการศึกษาต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
ยุทธศาสตร์วิทยาลัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิต
และพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิต
คุณภาพ และเป็นเลิศทางการ
พยาบาล
กลยุ ทธ์ ที่ 1 พั ฒนาการเรี ยนการ
สอนที่ ทั นสมั ย ส่ งเสริ มการพั ฒนา
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นสภาพจริง
เรี ยนรู้ ด้ วยตนเองตลอดชี วิ ต และ
ยกระดับการบริหารจัดการการศึกษา
สู่ การเป็ นอุดมศึกษาชั้นนํ า เฉพาะ
ทาง ด้านการพยาบาลในระดับชาติ
กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างความเป็นเลิศ
ของบั ณฑิ ตให้ มี ทั กษะทางปั ญญา
คิ ด สร้ า งสรรค์ น วั ต กรรม และ
เชี่ยวชาญในทักษะทางการพยาบาล
พร้อมด้วยทักษะสากล มีอัตลักษณ์
ที่ โดดเด่ น เน้ นคุ ณธรรม และการ
บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์โดย
ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์

จุดเน้นของวิทยาลัย/
อัตลักษณ์

มาตรฐานการศึกษา
ของชาติ

มาตรฐานสถาบัน
อุดมศึกษา

มาตรฐานการ
อุดมศึกษา

พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
๒๕๔๕ และ
(ฉบับที่ 3) 2553
1.มาตรฐานศักยภาพ 1.มาตรฐานด้าน
วิทยาลัยจัดอยู่ในกลุ่ม มาตรฐานที่ ๑
หมวด ๔ แนวการจัด
คุณลักษณะของคนไทย และความพร้อมในการ คุณภาพบัณฑิต
ค สถาบันเฉพาะทาง
การศึกษา
ที่พึงประสงค์ ทัง้ ใน
ลักษณะที่ ๒ ซึ่งเป็น
จัดการศึกษา ได้แก่
2.มาตรฐานด้านการ ม.๒๒ ผู้เรียนทุกคนมี
ฐานะพลเมืองและพล -ด้านกายภาพมี
สถาบัน
บริหารจัดการการ ความสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้ และถือว่า
อุดมศึกษาเฉพาะทาง โลก “คนไทยเป็นคน ห้องเรียนและอุปกรณ์ อุดมศึกษา
เก่ง คนดีและมี
เน้นการผลิตบัณฑิต
การเรียนครบตาม
-มาตรฐานด้านธรร ผู้เรียนมีความสําคัญที่สุด
ความสุข”
ม.๒๓ การจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ซึ่ง
เกณฑ์
มาภิบาลของการ
ต้องเน้นทั้งความรู้
วิทยาลัยเน้นการผลิต มาตรฐานที่ 2 แนว
-ด้านวิชาการที่มี
บริหารการ
คุณธรรม กระบวนการ
บัณฑิตพยาบาลศาสตร์ ทางการจัดการศึกษา ศักยภาพและความ
อุดมศึกษา
การจัดการเรียนรูท้ ี่มุ่ง พร้อมในการปฏิบตั ิงาน -มาตรฐานด้านพันธ เรียนรู้และบูรณาการตาม
ที่มีความรู้
พัฒนาผู้เรียนเป็น
ความสามารถ ทักษะ
การผลิตบัณฑิตที่
กิจของการบริหาร ความเหมาะสม
ม.๒๔ จัดระบบการเรียนรู้
สําคัญและการบริหาร ตอบสนองความ
และสมรรถนะในการ
การอุดมศึกษา
ประกอบอาชีพระดับสูง โดยใช้สถานศึกษาเป็น ต้องการของประเทศ -มาตรฐานด้านการ สอดคล้องกับความสนใจ
และความถนัดของผู้เรียน
ฐาน
โดยมีจุดเน้นของ
และผู้ใช้บณ
ั ฑิต
สร้างและพัฒนา
มาตรฐานที่ 3 แนวการ -ด้านการเงินที่มีความ สังคมความรู้ และ ฝึกทักษะ กระบวนการคิด
วิทยาลัย ดังนี้
สร้างสังคมแห่งการ
๑. เอกลักษณ์ของ
พร้อมสามารถจัด
สังคมแห่งการเรียนรู้ การจัดการ การเผชิญ
สถานการณ์ และการ
วิทยาลัย คือ สร้างคน เรียนรู้/สังคมแห่ง
การศึกษาได้ตาม
เพื่อตอบสนองระบบ
ประยุกต์ความรู้มาใช้
ความรู้ การสร้างวิถี
เป้าหมายที่กําหนดไว้
สุขภาพชุมชน
จัดให้เรียนรู้จาก
การเรียนรู้และแหล่ง -ด้านการบริหารจัดการ
๒. อัตลักษณ์บัณฑิต
ประสบการณ์จริง
การเรียนรู้ให้เข้มแข็ง ที่มีประสิทธิภาพ
ของวิทยาลัย คือ
ม.๒๖ ประเมินผู้เรียนจาก
2. มาตรฐานด้านการ

กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะ๑๕ ปี
ฉบับที่3
2560-2574

กรอมมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขา
พยาบาลศาสตร์

-ควรผลิตบัณฑิตให้
ตรงกับความต้องการ
และทิศทางการพัฒนา
ประเทศและอาเซียน
-ควรวางแผนให้
สอดคล้องกับ
แผนพัฒน์ฯ ของ
ประเทศ
-ย้ําให้มหาวิทยาลัยรัฐเอกชนเดินตามแผน
ระยะยาวอุดมศึกษา
ร่วมกัน

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์
๑. มีความรอบรู้ในศาสตร์
ทางการพยาบาลและศาสตร์
ที่เกี่ยวข้องสามารถประยุกต์
ได้อย่างเหมาะสมในการ
ปฏิบัติการพยาบาลขั้น
พื้นฐานและศึกษาต่อใน
ระดับสูงขึ้น
๒. สามารถให้การพยาบาล
ได้อย่างเป็นองค์รวมแก่
ผู้ใช้บริการทุกช่วงวัยทุก
ภาวะสุขภาพทุกระดับของ
สถานบริการสุขภาพและ
ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมโดยใช้ศาสตร์และ
ศิลปะทางการพยาบาลและ
หลักฐานเชิงประจักษ์ภายใต้
กฎหมายและจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ
๓. มีความสามารถคิดอย่าง

ยุทธศาสตร์วิทยาลัย

จุดเน้นของวิทยาลัย/
อัตลักษณ์

บริการด้วยหัวใจ ใฝ่
เรียนรู้ มุ่งสู่นวัตกรรม
นําคุณค่าสู่สังคม
๓. เป็นสถาบันที่ใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ใน
กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

มาตรฐานการศึกษา
ของชาติ

มาตรฐานสถาบัน
อุดมศึกษา

ดําเนินงานตามภารกิจ
ของสถาบันอุดมศึกษา
4 ด้าน ได้แก่ ด้านการ
ผลิตบัณฑิต ด้านการ
วิจัย ด้านการบริการ
วิชาการ และด้านการ
ทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม

มาตรฐานการ
อุดมศึกษา

พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ กรอบแผนอุดมศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไข
ระยะ๑๕ ปี
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
ฉบับที่3
๒๕๔๕ และ
2560-2574
(ฉบับที่ 3) 2553
พัฒนาการของผู้เรียน
พฤติกรรมการเรียน ร่วม
กิจกรรมและการทดสอบ
ควบคู่ไปในกระบวนการ
เรียนการสอนตวามความ
เหมาะสม
ม.๒๘ มุ่งพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต
ระดับอุดมศึกษา มุ่งพัฒนา
วิชาการ วิชาชีพชัน้ สูง การ
ค้นคว้า วิจัย เพื่อพัฒนา
องค์ความรูแ้ ละพัฒนา
สังคม
ม.๒๙ ส่งเสริมความเข็ม
แข็งของชุมชนโดยจัด
กระบวนการเรียนรู้ใน
ชุมชน
ม.๓๐ ส่งเสริมผู้สอน
สามารถวิจัยเพื่อการเรียนรู้
ที่เหมาะสมกับผู้เรียน

กรอมมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขา
พยาบาลศาสตร์
เป็นระบบมีเหตุผลคิดอย่าง
มีวิจารณญาณและ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
ทั้งในการปฏิบัติการ
พยาบาลและสถานการณ์
ทั่วไป
๔. สามารถใช้การวิเคราะห์
เชิงตัวเลขและใช้สถิติได้
อย่างเหมาะสมในวิชาชีพ
๕. มีคุณธรรมจริยธรรม
เคารพในศักดิศ์ รีของความ
เป็นมนุษย์มีความ
รับผิดชอบและมีความเอื้อ
อาทร
๖. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมี
ภาวะผู้นาํ สื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพและสามารถ
ทํางานเป็นทีมกับสหวิชาชีพ
๗. มีความสามารถในการ
บริหารจัดการในองค์กรทาง
สุขภาพ
๘. สนใจใฝ่รแู้ ละสามารถ
พัฒนาตนเองวิชาชีพและ
สังคมได้อย่างต่อเนื่อง
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ยุทธศาสตร์วิทยาลัย

จุดเน้นของวิทยาลัย/
อัตลักษณ์

มาตรฐานการศึกษา
ของชาติ

มาตรฐานสถาบัน
อุดมศึกษา

มาตรฐานการ
อุดมศึกษา

พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ กรอบแผนอุดมศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไข
ระยะ๑๕ ปี
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
ฉบับที่3
๒๕๔๕ และ
2560-2574
(ฉบับที่ 3) 2553

กรอมมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขา
พยาบาลศาสตร์
๙. สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติการพยาบาลและ
การสื่อสาร
๑๐. มีศรัทธาในวิชาชีพการ
พยาบาลรวมทัง้ มีความ
เชื่อมั่นในการพยาบาลและ
คุณค่าแห่งตน
มาตรฐานผลการเรียนรู้ 6
ด้าน
(๑) คุณธรรม จริยธรรม
(๒) ความรู้
(๓) ทักษะทางปัญญา
(๔) ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
(๕) ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(6) ทักษะการปฏิบัติทาง
วิชาชีพ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องและความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์วทิ ยาลัยกับแผนยุทธศาสตร์ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
แผนยุทธศาสตร์
วิทยาลัย

แผนยุทธศาสตร์ สบช.
2559-2563

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การผลิตและ
พัฒนานักศึกษา
ให้เป็นบัณฑิต
คุณภาพ และ
เป็นเลิศทางการ
พยาบาล
กลยุทธ์ที่ 1
พัฒนาการเรียน
การสอนที่
ทันสมัย ส่งเสริม
การพัฒนา
กระบวนการ
เรียนรู้ที่เน้น
สภาพจริง เรียนรู้
ด้วยตนเองตลอด
ชีวิต และ
ยกระดับการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1
การผลิตและพัฒนา
กําลังคนด้านสุขภาพที่
มีคุณภาพเพื่อ
ตอบสนองความ
ต้องการของชุมชน
กลยุทธ์ 1. สร้างและ
พัฒนาหลักสูตรที่
รองรับการเปลี่ยนแปลง
ของระบบสุขภาพ
กลยุทธ์ 2. พัฒนาการ
ผลิตบัณฑิตคุณภาพสูง
ที่เน้นชุมชน
กลยุทธ์ 3. ยกระดับ
คุณภาพการจัด
การศึกษา

แผนยุทธศาสตร์
พัฒนาการศึกษา
สําหรับบุคลากร
ด้านสุขภาพใน
ศตวรรษที่ ๒๑
(๒๕๕๗ – ๒๕๖๑)
1.การกําหนดนโยบาย
การจัดการศึกษา
สําหรับบุคลากร
สุขภาพโดยใช้
หลักฐานทางวิชาการ
2.การสร้างความ
ร่วมมือระหว่างผู้ผลิต
และผู้ใช้บคุ ลากรด้าน
สุขภาพทั้งภาครัฐและ
เอกชน
4.การปฏิรูปหลักสูตร
และกระบวนการเรียน
รู้ มีเป้าหมายเพื่อ
นําไปสู่
Transformative
learning
6.การสร้างเครือข่ายสู่
การปฏิรูปการศึกษา
บุคลากรด้านสุขภาพ

แผนยุทธศาสตร์ชาติ
ทิศทางของ
20 ปี
แผนพัฒนา
2550-2567
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่
12

แผนยุทธศาสตร์
กระทรวง
สาธารณสุข
2559

4.3.2 การพัฒนา
ศักยภาพคนให้
สนับสนุนการ
เจริญเติบโตของ
ประเทศและการ
สร้างสังคมสูงวัย
อย่างมีคณ
ุ ภาพ
(2) การศึกษาและ
การเรียนรู้ได้รับการ
พัฒนาคุณภาพ
5.2.2 การยกระดับ
คุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้ให้มี
คุณภาพ เท่าเทียม
และทั่วถึง
(1) ปฏิรูประบบ
บริหารจัดการทาง
การศึกษา
(2) ปฏิรูประบบการ

1. Prevention
and Promotion
Excellence: การ
ส่งเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรค
ของทุกกลุ่มวัย
3. People
Excellence: การ
สร้างศักยภาพ
บุคลากร
สาธารณสุขให้มี
ความเป็นเลิศ

2. ยุทธศาสตร์การ
สร้างความสามารถใน
การแข่งขัน
-ส่งเสริมให้ประเทศ
ไทยเป็นฐานของการ
ประกอบธุรกิจการ
ให้บริการทาง
การศึกษา
3. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน
-การยกระดับ
คุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้ให้มี
คุณภาพเท่าเทียม
และทั่วถึงโดยการ
ปฏิรูปโครงสร้างและ
ระบบบริหารจัดการ
การศึกษาในทุกระดับ

แผน
ยุทธศาสตร์
สสจ. สระบุรี
2557-2560

ร่างแผนพัฒนา
สุขภาพแห่งชาติ
ฉบับที่ 12
2560 – 2564

แผนพัฒนาการเมือง แผนธุรกิจ สบช.
2560-2564

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
คุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพและส่งเสริม
ความเข้มแข็งของ
ภาคประชาสังคม
1. ปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาที่
เอื้อต่อการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาศักยภาพ
พลเมือง
2. ปรับปรุงระบบ
การศึกษาและ
หลักสูตรการศึกษา
ทั้งระบบ
4. ปรับปรุงระบบ
การศึกษาและ
หลักสูตรการศึกษา
ทั้งระบบเพื่อสร้าง
ความเข้าใจและรับรู้
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แผนยุทธศาสตร์
วิทยาลัย

บริหารจัดการ
การศึกษาสู่การ
เป็นอุดมศึกษาชั้น
นํา เฉพาะทาง
ด้านการพยาบาล
ในระดับชาติ
กลยุทธ์ที่ 2
เสริมสร้างความ
เป็นเลิศของ
บัณฑิตให้มี
ทักษะทางปัญญา
คิดสร้างสรรค์
นวัตกรรม และ
เชี่ยวชาญใน
ทักษะทางการ
พยาบาล พร้อม
ด้วยทักษะสากล
มีอัตลักษณ์ที่โดด
เด่น เน้นคุณธรรม
และการบริการ
ด้วยหัวใจความ
เป็นมนุษย์โดยใช้
หลักฐานเชิง

แผนยุทธศาสตร์ สบช.
2559-2563

แผนยุทธศาสตร์
พัฒนาการศึกษา
สําหรับบุคลากร
ด้านสุขภาพใน
ศตวรรษที่ ๒๑
(๒๕๕๗ – ๒๕๖๑)

แผนยุทธศาสตร์ชาติ
ทิศทางของ
20 ปี
แผนพัฒนา
2550-2567
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่
12
คลังด้านการศึกษา
(3) พัฒนาคุณภาพ
ครู
(4) ปฏิรูประบบการ
เรียนรู้

การเข้าถึงการศึกษา
อย่างเท่าเทียมและ
ทั่วถึง
-การยกระดับถาบัน
การศึกษาในสาขาที่มี
ความเชี่ยวชาญสู่
ความเป็นเลิศ
-ปฏิรูประบบการคลัง
ด้านการศึกษาเพื่อ
เพิ่มคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมจาก
ภาคเอกชนในการจัด
การศึกษา
-ปรับระบบการผลิต
และพัฒนาครูผสู้ อน
-พัฒนาระบบการ
ประเมินและการ
รับรองคุณภาพ
รวมทั้งให้มีการ
ปฏิรูประบบการ
เรียนรู้

แผนยุทธศาสตร์
กระทรวง
สาธารณสุข
2559

แผน
ยุทธศาสตร์
สสจ. สระบุรี
2557-2560

ร่างแผนพัฒนา
สุขภาพแห่งชาติ
ฉบับที่ 12
2560 – 2564

แผนพัฒนาการเมือง แผนธุรกิจ สบช.
2560-2564

หลักสิทธิมนุษยชน
6. สนับสนุนให้
เยาวชนได้เรียนรู้การ
ใช้เวทีสาธารณะใน
การจัดการปัญหา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
เสริมสร้างวัฒนธรรม
ทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตยและ
การมีส่วนร่วม
ทางการเมือง
3. สร้างกระบวนการ
เรียนรู้เพื่อปลูกฝัง
จิตสํานึกต่อ
สาธารณะ คุณธรรม
จริยธรรมและ
วัฒนธรรมการเมือง
แบบประชาธิปไตย
แก่ประชาชนทุก
ระดับ
4. สร้างเครือข่าย
กระบวนการเรียนรู้
ประชาธิปไตยทั้ง

แผนยุทธศาสตร์
วิทยาลัย

ประจักษ์

แผนยุทธศาสตร์ สบช.
2559-2563

แผนยุทธศาสตร์
พัฒนาการศึกษา
สําหรับบุคลากร
ด้านสุขภาพใน
ศตวรรษที่ ๒๑
(๒๕๕๗ – ๒๕๖๑)

แผนยุทธศาสตร์ชาติ
ทิศทางของ
20 ปี
แผนพัฒนา
2550-2567
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่
12

แผนยุทธศาสตร์
กระทรวง
สาธารณสุข
2559

แผน
ยุทธศาสตร์
สสจ. สระบุรี
2557-2560

ร่างแผนพัฒนา
สุขภาพแห่งชาติ
ฉบับที่ 12
2560 – 2564

แผนพัฒนาการเมือง แผนธุรกิจ สบช.
2560-2564

ทฤษฎีและปฏิบัติ
17. พัฒนาแนวทาง
การศึกษาหลักการ
ประชาธิปไตยให้
ถูกต้องแก่เยาชนและ
ประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 5
ความมั่นคง การ
จัดการความขัดแย้ง
และการสร้างสังคม
สมานฉันท์
3. สถาบันการศึกษา
ทําหน้าที่ส่งเสริมให้
สังคมไทยมีการ
เรียนรู้ความจริง
เกี่ยวกับการใช้ความ
รุนแรงที่เกิดขึ้นใน
ระดับบุคคล
ครอบครัว สังคม
5. ส่งเสริมให้
หลักสูตรการศึกษามี
การเรียนรู้หลักการ
เคารพในความ

317
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แผนยุทธศาสตร์
วิทยาลัย

แผนยุทธศาสตร์ สบช.
2559-2563

แผนยุทธศาสตร์
พัฒนาการศึกษา
สําหรับบุคลากร
ด้านสุขภาพใน
ศตวรรษที่ ๒๑
(๒๕๕๗ – ๒๕๖๑)

แผนยุทธศาสตร์ชาติ
ทิศทางของ
20 ปี
แผนพัฒนา
2550-2567
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่
12

แผนยุทธศาสตร์
กระทรวง
สาธารณสุข
2559

แผน
ยุทธศาสตร์
สสจ. สระบุรี
2557-2560

ร่างแผนพัฒนา
สุขภาพแห่งชาติ
ฉบับที่ 12
2560 – 2564

แผนพัฒนาการเมือง แผนธุรกิจ สบช.
2560-2564

แตกต่างหลาก
หลายและความ
อดทนอดกลั้นต่อ
ความแตกต่าง
6. ให้มีการปฏิรูป
การเรียนการสอน
ประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรม เพื่อเปิด
โอกาสให้ประวัติ
ท้องถิ่นได้เป็นส่วน
หนึ่งของประวัติ
ศาสตร์ชาติ
7. ส่งเสริมให้มีการ
จัดการเรียนการสอน
และการจัดหลักสูตร
การเรียนรู้ที่มีความ
หลากหลาย โดย
บูรณาการทั้งวิชา
สามัญและศาสนา
ตลอดจนปรับปรุง
คุณภาพและส่งเสริม
การจัดการเรียนรูข้ อง
โรงเรียนเอกชนสอน

แผนยุทธศาสตร์
วิทยาลัย

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การวิจัย สร้าง
นวัตกรรมทางการ
พยาบาล และการ
บริการสุขภาพ
รองรับระบบ
สุขภาพของเขต
บริการสุขภาพ
และประเทศ
กลยุทธ์ที่ 3
เสริมสร้างศักยภาพ
องค์กรมุ่งสู่การเป็น
วิทยาลัยแห่ง
นวัตกรรม ที่มี
ความเป็นเลิศ
ทางการวิจัย และ
สร้างองค์ความรู้ที่
โดดเด่นเป็นที่
ยอมรับใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ

แผนยุทธศาสตร์ สบช.
2559-2563

ประเด็นยุทธศาสตร์ 3
การสร้างองค์ความรู้
และนวัตกรรม
เพื่อตอบสนองระบบ
สุขภาพ
กลยุทธ์ 12. เร่งรัด
พัฒนาระบบการบริหาร
การวิจัยองค์ความรู้
กลยุทธ์ 13. เร่งรัด
พัฒนา Academic
Excellence Center
ให้สอดคล้องกับ
Excellence Service
Plan

แผนยุทธศาสตร์
พัฒนาการศึกษา
สําหรับบุคลากร
ด้านสุขภาพใน
ศตวรรษที่ ๒๑
(๒๕๕๗ – ๒๕๖๑)
การจัดการความรู้การ
สร้างความรู้และการ
จัดการความรู้ทั้งการ
ศึกษาวิจัยสุขภาพและ
การวิจัยการเรียนรู้
เป็นหัวใจสําคัญของ
การปฏิรูประบบ
การศึกษา

แผนยุทธศาสตร์ชาติ
ทิศทางของ
20 ปี
แผนพัฒนา
2550-2567
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่
12
1. ยุทธศาสตร์ด้าน
ความมั่นคง
-พัฒนาระบบกลไก
มาตรการและความ
ร่วมมือระหว่าง
ประเทศทุกระดับ
3. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
คน
-การพัฒนาศักยภาพ
คนตลอดช่วงชีวิตให้
สนับสนุนการ
เจริญเติบโตของ
ประเทศโดยพัฒนา
เริ่มตั้งแต่ในครรภ์
และต่อเนื่องไปตลอด
ช่วงชีวิตได้แก่ (1)
ช่วงการตัง้ ครรภ์/
แรกเกิด /ปฐมวัย (2)
วัยเรียน (3) วัยรุ่น/
นักศึกษา (4) วัย
แรงงานและ (5) วัย
ผู้สูงอายุ

แผนยุทธศาสตร์
กระทรวง
สาธารณสุข
2559

1. Prevention
and Promotion
Excellence: การ
พัฒนางานส่งเสริม
สุขภาพและ
ป้องกันโรคของทุก
กลุ่มวัย

แผน
ยุทธศาสตร์
สสจ. สระบุรี
2557-2560

ร่างแผนพัฒนา
สุขภาพแห่งชาติ
ฉบับที่ 12
2560 – 2564

แผนพัฒนาการเมือง แผนธุรกิจ สบช.
2560-2564

ศาสนาในท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การ
คุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพและส่งเสริม
ความเข้มแข็งของ
ภาคประชาสังคม
3. ให้เครือข่ายภาค
ประชาชนและ
นักวิชาการร่วมกัน
ทําวิจัย
ยุทธศาสตร์ที่4
ธรรมาภิบาลทาง
การเมืองและการ
บริหาร
1. ส่งเสริมให้มี
การศึกษาค้นคว้าทํา
รายงานวิจัยโดย
สถาบัน
การศึกษา
สถาบันวิจัยหรือ
องค์กรที่เชื่อถือได้
2. สนับสนุนการวิจัย
ในประเด็นการ
ตรวจสอบและถ่วงดุล
โดยภาคประชาชน

พัฒนาองค์ความรู้
และความ
เชี่ยวชาญเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การจัดการศึกษา
ให้มีคุณภาพและ
เป็นหน่วยงานที่
สนับสนุนด้าน
วิชาการให้กับ
หน่วยบริการ
สุขภาพ
เพิ่มรายได้จากการ
ทําวิจัย โดยเป็น
ทุนภายนอกไม่
น้อยกว่า 25,000
บาทต่อคนภายใน
ปีการศึกษา
2564
เพิ่มพูนความ
เชี่ยวชาญด้านการ
วิจัย
สร้างเครือข่ายการ
ทาวิจัยกับ
หน่วยงานภายนอก
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แผนยุทธศาสตร์
วิทยาลัย

แผนยุทธศาสตร์ สบช.
2559-2563

แผนยุทธศาสตร์
พัฒนาการศึกษา
สําหรับบุคลากร
ด้านสุขภาพใน
ศตวรรษที่ ๒๑
(๒๕๕๗ – ๒๕๖๑)

แผนยุทธศาสตร์ชาติ
ทิศทางของ
20 ปี
แผนพัฒนา
2550-2567
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่
12
-การสร้างเสริมให้คน
มีสุขภาวะที่ดีโดย
มุ่งเน้นการป้องกัน
และควบคุมปัจจัยที่
คุกคามสุขภาพการ
พัฒนา
สภาพแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อสุขภาพการ
ส่งเสริมรูปแบบการ
ดําเนินชีวิตที่
สนับสนุนการมี
สุขภาพกายและจิตที่
ดีสร้างและเผยแพร่
ความรู้ดา้ นสุขภาพ
เพื่อนาไปสู่การ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ

แผนยุทธศาสตร์
กระทรวง
สาธารณสุข
2559

แผน
ยุทธศาสตร์
สสจ. สระบุรี
2557-2560

ร่างแผนพัฒนา
สุขภาพแห่งชาติ
ฉบับที่ 12
2560 – 2564

แผนพัฒนาการเมือง แผนธุรกิจ สบช.
2560-2564

4. ส่งเสริมให้มีการ ทั้งในและ
ศึกษาวิจัยหรือ
ต่างประเทศ
สํารวจความคิดเห็น
โดยสถาบันการศึกษา
สถาบันวิจัยหรือ
องค์กรที่เชื่อถือได้ต่อ
ประเด็นความชอบ
ธรรมทางการเมือง
ของนักการเมืองเป็น
หน้าที่โดยตรงของ
ประชาชน
5. สนับสนุนให้มี
การศึกษารายงาน
วิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นความโปร่งใส
ทางการเมืองและการ
บริหาร
ยุทธศาสตร์ที่ 5
ความมั่นคง การ
จัดการความขัดแย้ง
และการสร้างสังคม
สมานฉันท์
1. สํารวจ วิจัย เพื่อ
รวบรวมบทเรียนการ
จัดการความขัดแย้ง

แผนยุทธศาสตร์
วิทยาลัย

แผนยุทธศาสตร์ สบช.
2559-2563

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การบริการ
วิชาการสู่สังคม
พัฒนาบุคลากร
สุขภาพ และ
พัฒนาศูนย์
เรียนรู้ ด้านการ
ดูแลผู้สูงอายุ
และผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมอง
เพื่อสร้างสุขภาพ
ประชาชนอย่าง
ยั่งยืนด้วยการ
ดูแลสุขภาพวิถี
ไทย ตอบสนอง
ระบบบริการ
สุขภาพ
กลยุทธ์ที่ 4 สร้าง
แบรนด์
ศูนย์บริการ
วิชาการที่ทันสมัย
และพัฒนาศูนย์
การเรียนรู้การ
ดูแลสุขภาพตาม

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1
การผลิตและพัฒนา
กําลังคนด้านสุขภาพที่
มีคุณภาพเพื่อ
ตอบสนองความ
ต้องการของชุมชน
กลยุทธ์ 4. พัฒนา
กระบวนการจัดการ
อบรมบุคลากรด้าน
สุขภาพให้มีคุณภาพ
กลยุทธ์ 5. สร้างและ
พัฒนาหลักสูตรอบรมที่
ตอบสนองความต้องการ
ระบบสุขภาพของ
ประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ 4
การเป็นศูนย์กลาง
ความร่วมมือในการ
ผลิตและพัฒนา
กําลังคนด้านสุขภาพ
ของประเทศ
กลยุทธ์ 14. พัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือ
ทั้งในและนอกกระทรวง
สาธารณสุขในการ

แผนยุทธศาสตร์
พัฒนาการศึกษา
สําหรับบุคลากร
ด้านสุขภาพใน
ศตวรรษที่ ๒๑
(๒๕๕๗ – ๒๕๖๑)

แผน
ยุทธศาสตร์
สสจ. สระบุรี
2557-2560

ร่างแผนพัฒนา
สุขภาพแห่งชาติ
ฉบับที่ 12
2560 – 2564

1.พัฒนาการ
1. ยุทธศาสตร์ด้าน
ส่งเสริมสุขภาพ
ความมั่นคง
การเฝ้าระวัง
-สร้างจิตสานึกของ
ควบคุมป้องกัน
คนในชาติให้มีความ
โรค อาชีวอนา
มัย และการ
จงรักภักดีและธํารง
คุ้มครอง
รักษาสถาบันชาติ
ผู้บริโภคตาม
ศาสนา
กลุ่มวัย
พระมหากษัตริย์
2.การพัฒนา
4. ยุทธศาสตร์ด้าน
และจัดระบบ
บริการสุขภาพ
การสร้างโอกาส
ที
่มคี ุณภาพ
ความเสมอภาคและ
มาตรฐาน
เท่าเทียมกันทาง
3.พัฒนาและ
สังคม
เพิ่มประสทิธิ
-การสร้างความ
ภาพระบบบิ
เข้มแข็งของสถาบัน
หารจัดการด้าน
ทางสังคมและทุนทาง การสร้างศักยภาพ สุขภาพ
วัฒนธรรมและความ บุคลากร
4.ส่งเสริมและ
เข้มแข็งของชุมชน
สาธารณสุขให้มี สร้างความ
โดยการฟื้นฟูบทบาท ความเป็นเลิศ
เข้มแข็งของ
สถาบันศาสนาการ
ภาคีเครือข่าย
ธํารงรักษาวัฒนธรรม
และประชาชน
และขนบธรรมเนียม
ให้มีส่วนร่วมใน

2) การพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพที่มี
คุณภาพ มีขีด
ความสามารถสูงและ
มีประสิทธิภาพ
3) การสร้างเสริม
สุขภาพ ป้องกัน
ควบคุมโรคและ
คุณภาพชีวิตของ
ประชากรตลอดช่วง
ชีวิต
7) การปฏิรูประบบ
บริหารจัดการและ
การอภิบาลระบบ
สุขภาพที่มั่นคงและ
ยั่งยืน

แผนยุทธศาสตร์ชาติ
ทิศทางของ
20 ปี
แผนพัฒนา
2550-2567
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่
12
4.3.2 การพัฒนา
ศักยภาพคนให้
สนับสนุนการ
เจริญเติบโตของ
ประเทศและการ
สร้างสังคมสูงวัย
อย่างมีคณ
ุ ภาพ
(1) ประชาชนทุกช่วง
วัยมีความมั่นคง
ทางด้านเศรษฐกิจ
และสังคม
(SocioEconomic
Security) และมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
(3) สถาบันทางสังคม
มีความเข้มแข็งเป็น
ฐานรากที่เอื้อต่อการ
พัฒนาคน
4.3.3 การลดความ
เหลื่อมล้ําในสังคม
(2) บริการทางสังคม
มีคุณภาพและมีการ
กระจายอย่างทั่วถึง

แผนยุทธศาสตร์
กระทรวง
สาธารณสุข
2559

1. Prevention
and Promotion
Excellence: การ
ส่งเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรค
ของทุกกลุ่มวัย
2. Service
Excellence: การ
บริการที่เป็นเลิศ
โดยเน้นหนักทั้ง
ระบบปฐมภูมิ
ระบบริการตาม
service plan และ
Excellence
Center
3. People
Excellence:

แผนพัฒนาการเมือง แผนธุรกิจ สบช.
2560-2564

ของชุมชน ท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การ
คุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพและส่งเสริม
ความเข้มแข็งของ
ภาคประชาสังคม
5. ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้
ประชาชนเข้าไปมี
ส่วนร่วมในเวที
ปรึกษาหารือ
สาธารณะ
7. สนับสนุนให้
หน่วยงานทุกภาค
ส่วนมีการสร้างกลไก
หลากหลายในการ
รับรู้ผ่านการสํารวจ
ความคิดเห็นผ่านสื่อ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
เสริมสร้างวัฒนธรรม
ทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตยและ
การมีส่วนร่วม
ทางการเมือง
2. สนับสนุนให้มีการ
สร้างกระบวนการ

-อบรมพยาบาล
เฉพาะทาง
โรคหัวใจมะเร็งตา
ทารกแรกเกิดไต
ช่องปาก อุบัติเหตุ
ผู้ดูแลผู้สงู อายุ
เซลล์วิทยา
-จัดตั้งศูนย์
ให้บริการผู้สงู อายุ
(Day Care) 2030 คน/แห่ง
-จัดตั้งศูนย์บริการ
นวดแผนไทยและ
จําหน่าย
ผลิตภัณฑ์
สมุนไพรไทย
-การท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ
-อบรมแพทย์แผน
ไทยประเภทเวช
กรรมไทยเภสัช
กรรมไทยนวดไทย
และผดุงครรภ์ไทย
50 คน/ปี
-รับบริการ
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แผนยุทธศาสตร์
วิทยาลัย

แผนยุทธศาสตร์ สบช.
2559-2563

แนววิถีไทย เพื่อ
เพิ่มขีด
ความสามารถใน
การจัดการตนเอง
ให้มีความเข้มแข็ง
ทางการเงิน การ
คลัง

จัดทําแผนการผลิตและ
พัฒนากําลังคนของ
ประเทศ
กลยุทธ์ 15. เร่งรัดการ
พัฒนาระบบข้อมูล
กําลังคนด้านสุขภาพ
โดยการมีส่วนร่วมภาคี
เครือข่ายทุกภาคส่วน

แผนยุทธศาสตร์
พัฒนาการศึกษา
สําหรับบุคลากร
ด้านสุขภาพใน
ศตวรรษที่ ๒๑
(๒๕๕๗ – ๒๕๖๑)

แผนยุทธศาสตร์ชาติ
ทิศทางของ
20 ปี
แผนพัฒนา
2550-2567
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่
12
ประเพณีเพื่อเป็นฐาน
รากที่เข้มแข็งใน
สังคม
3. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
คน
-การพัฒนาศักยภาพ
คนตลอดช่วงชีวิตให้
สนับสนุนการ
เจริญเติบโตของ
ประเทศโดยพัฒนา
เริ่มตั้งแต่ในครรภ์
และต่อเนื่องไปตลอด
ช่วงชีวิตได้แก่ (1)
ช่วงการตัง้ ครรภ์/
แรกเกิด /ปฐมวัย (2)
วัยเรียน (3) วัยรุ่น/
นักศึกษา (4) วัย
แรงงานและ (5) วัย
ผู้สูงอายุ
-การสร้างเสริมให้คน
มีสุขภาวะที่ดีโดย
มุ่งเน้นการป้องกัน
และควบคุมปัจจัยที่
คุกคามสุขภาพการ

แผนยุทธศาสตร์
กระทรวง
สาธารณสุข
2559

แผน
ยุทธศาสตร์
สสจ. สระบุรี
2557-2560
การจัดบริการ
สุขภาพ

ร่างแผนพัฒนา
สุขภาพแห่งชาติ
ฉบับที่ 12
2560 – 2564

แผนพัฒนาการเมือง แผนธุรกิจ สบช.
2560-2564

ตรวจสอบรหัส
เรียนรู้วิธีปฏิบัติ
ทางการแพทย์ของ
ประชาธิปไตยโดย
เขตบริการสุขภาพ
สร้างเครือข่ายใน
ชุมชนและสังคม
3. สร้างกระบวนการ
เรียนรู้เพื่อปลูกฝัง
จิตสํานึกต่อ
สาธารณะ คุณธรรม
จริยธรรมและ
วัฒนธรรมการเมือง
แบบประชาธิปไตย
แก่ประชาชนทุก
ระดับ
8. สนับสนุนให้
องค์กรภาคประชาชน
จัดเวทีรับฟังความ
คิดเห็นต่อประเด็น
สาธารณะ
10. ส่งเสริมการตัง้
เวทีภาคประชาชนให้
เป็นองค์กรชุมชน
12. ส่งเสริมให้เวที
ปรึกษาหารือ
สาธารณะในชุมชน
เกิดขึ้นต่อเนื่องและ
เป็นส่วนหนึง่ ของวิถี

แผนยุทธศาสตร์
วิทยาลัย

แผนยุทธศาสตร์ สบช.
2559-2563

แผนยุทธศาสตร์
พัฒนาการศึกษา
สําหรับบุคลากร
ด้านสุขภาพใน
ศตวรรษที่ ๒๑
(๒๕๕๗ – ๒๕๖๑)

แผนยุทธศาสตร์ชาติ
ทิศทางของ
20 ปี
แผนพัฒนา
2550-2567
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่
12
พัฒนา
สภาพแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อสุขภาพการ
ส่งเสริมรูปแบบการ
ดําเนินชีวิตที่
สนับสนุนการมี
สุขภาพกายและจิตที่
ดีสร้างและเผยแพร่
ความรู้ดา้ นสุขภาพ
เพื่อนาไปสู่การ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ
4. ยุทธศาสตร์ด้าน
การสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทาง
สังคม
-การพัฒนาระบบ
บริการและระบบ
บริหารจัดการสุขภาพ
-การสร้าง
สภาพแวดล้อมและ
นวัตกรรมที่เอื้อต่อ
การดํารงชีวิตใน
สังคมสูงวัยโดย
เตรียมการด้าน

แผนยุทธศาสตร์
กระทรวง
สาธารณสุข
2559

แผน
ยุทธศาสตร์
สสจ. สระบุรี
2557-2560

ร่างแผนพัฒนา
สุขภาพแห่งชาติ
ฉบับที่ 12
2560 – 2564

แผนพัฒนาการเมือง แผนธุรกิจ สบช.
2560-2564

ชีวิตประชาชน
16. รณรงค์ต่อ
สาธารณะเพื่อสร้าง
ความรูค้ วามเข้าใจ
เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยที่
ถูกต้อง
ยุทธศาสตร์ที่ 5
ความมั่นคง การ
จัดการความขัดแย้ง
และการสร้างสังคม
สมานฉันท์
2. ส่งเสริมให้มีการ
รวมตัวเป็นเครือข่าย
การเรียนรู้
3. สถาบัน
การศึกษาทําหน้าที่
ส่งเสริมให้สังคมไทย
มีการเรียนรู้ความ
จริงเกี่ยวกับการใช้
ความรุนแรงที่เกิดขึ้น
ในระดับบุคคล
ครอบครัว สังคม
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แผนยุทธศาสตร์
วิทยาลัย

แผนยุทธศาสตร์ สบช.
2559-2563

แผนยุทธศาสตร์
พัฒนาการศึกษา
สําหรับบุคลากร
ด้านสุขภาพใน
ศตวรรษที่ ๒๑
(๒๕๕๗ – ๒๕๖๑)

แผนยุทธศาสตร์ชาติ
ทิศทางของ
20 ปี
แผนพัฒนา
2550-2567
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่
12

โครงสร้างพื้นฐาน
และสิง่ แวดล้อมที่เอื้อ
ต่อผู้สูงอายุและ
ผู้ด้อยโอกาส
-การสร้างความ
เข้มแข็งของสถาบัน
ทางสังคมและทุนทาง
วัฒนธรรมและความ
เข้มแข็งของชุมชน
โดยการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชนเพื่อให้ชุมชน
สามารถจัดการตนเอง
ได้อย่างยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 3. การปฏิรูปการ
4.3.5 การบริหาร 2. ยุทธศาสตร์การ
ประเด็น
ราชการแผ่นดินทีม่ ี สร้างความสามารถ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสถาบันให้ บริหารจัดการใน
ในการแข่งขัน
เป็นองค์กรสมรรถนะ สถาบันการศึกษา
ประสิทธิภาพ
การพัฒนา
ประกอบด้วย 1) การ (1) การบริหารงาน -รักษาเสถียรภาพทาง
วิทยาลัยสู่องค์กร สูง
ออกแบบการบริหาร ภาครัฐที่โปร่งใส เป็น เศรษฐกิจและสร้าง
ธรรมาภิบาล ที่มี กลยุทธ์ 7. เพิ่ม
จัดการของ
ความเชื่อมั่น
ประสิทธิภาพการใช้
ธรรม มี
ความทันสมัย
ประสิทธิภาพ และมี 5. ยุทธศาสตร์ด้าน
และเป็นองค์กร เทคโนโลยีสารสนเทศใน สถานศึกษา
การสร้างการเติบโต
แห่งความสุข ที่ การบริหารจัดการ
(institutional design) ส่วนร่วม
(2) ขจัดการทุจริต บนคุณภาพชีวิตที่
เข้มแข็ง ยั่งยืน กลยุทธ์ 8. เสริมสร้าง และกระบวนการ
เป็นมิตรต่อ
และพึ่งตนเองได้ ความเข็มแข็งภาคี
เรียนรู้ (instructional คอร์รัปชัน่

แผนยุทธศาสตร์
กระทรวง
สาธารณสุข
2559

3. People
Excellence: การ
สร้างศักยภาพ
บุคลากร
สาธารณสุขให้มี
ความเป็นเลิศ
4. Governance
Excellence: การ
พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ

แผน
ยุทธศาสตร์
สสจ. สระบุรี
2557-2560

ร่างแผนพัฒนา
สุขภาพแห่งชาติ
ฉบับที่ 12
2560 – 2564

5) การสร้างพันธมิตร
ทางด้านสุขภาพ
ระหว่างประเทศ
เพื่อนบ้าน ระดับ
ภูมิภาค และระดับ
โลกได้อย่างทัดเทียม
และก้าวไกล

แผนพัฒนาการเมือง แผนธุรกิจ สบช.
2560-2564

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
เสริมสร้างวัฒนธรรม
ทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตยและ
การมีส่วนร่วม
ทางการเมือง
2. สนับสนุนให้มีการ
สร้างกระบวนการ
เรียนรู้วิธีปฏิบัติ
ประชาธิปไตยโดย

มีหน้าที่ในการจัด
การศึกษา
ดําเนินการและ
ส่งเสริมการวิจัย
พัฒนาองค์ความรู้
ให้บริการวิชาการ
และทํานุบาํ รุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรมเพื่อ
สนับสนุนการ

แผนยุทธศาสตร์
วิทยาลัย

แผนยุทธศาสตร์ สบช.
2559-2563

กลยุทธ์ที่ 5
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการทุก
พันธกิจให้มี
มาตรฐานด้วย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อ
ยกระดับสู่
วิทยาลัย
สมรรถนะสูงและ
ทันสมัย
กลยุทธ์ที่ 6
พัฒนาระบบการ
ประชาสัมพันธ์
องค์กร และ
เสริมสร้าง
ภาพลักษณ์และ
การสื่อสารของ
วิทยาลัยใน
รูปแบบเชิงรุก
กลยุทธ์ที่ 7
เสริมสร้างค่านิยม

เครือข่ายด้านวิชาการ
และวิชาชีพทัง้ ในและ
ต่างประเทศ
กลยุทธ์ 9. พัฒนา
สถาบันให้เป็นองค์กร
คุณธรรมและมี
ธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ 10. สร้าง
Brand ของสถาบัน
กลยุทธ์ 11. เพิ่มขีด
ความสามารถของ
บุคลากรให้โดดเด่น
และสามารถแข่งขันได้
ในระดับสากล

แผนยุทธศาสตร์
พัฒนาการศึกษา
สําหรับบุคลากร
ด้านสุขภาพใน
ศตวรรษที่ ๒๑
(๒๕๕๗ – ๒๕๖๑)
design)

แผนยุทธศาสตร์ชาติ
ทิศทางของ
20 ปี
แผนพัฒนา
2550-2567
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่
12

แผนยุทธศาสตร์
กระทรวง
สาธารณสุข
2559

(3) มีการกระจาย
อํานาจที่เหมาะสม

ต่างๆให้ดีมี
ประสิทธิภาพ โดย
เน้นหนักทางด้าน
ข้อมูลและระบบ
สารสนเทศที่
ทันสมัย ระบบ
การเงินการคลังที่
มีประสิทธิภาพ

สิ่งแวดล้อม
-พัฒนาและใช้
พลังงานที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมโดย
+กําหนดกฎระเบียบ
และสร้างกลไกให้ทุก
ภาคส่วนใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ
+สร้างความรู้ความ
เข้าใจให้กับ
ประชาชนเกี่ยวกับ
การพัฒนาและการ
ประหยัดพลังงาน
อย่างถูกต้องและ
ต่อเนื่อง
-พัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
และเมืองที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
+เพิ่มพื้นที่สีเขียว
เพื่อเป็นแหล่งดูดซับ
มลพิษและเก็บกัก

แผน
ยุทธศาสตร์
สสจ. สระบุรี
2557-2560

ร่างแผนพัฒนา
สุขภาพแห่งชาติ
ฉบับที่ 12
2560 – 2564

แผนพัฒนาการเมือง แผนธุรกิจ สบช.
2560-2564

สร้างเครือข่ายใน
ชุมชนและสังคม
3. สร้างกระบวนการ
เรียนรู้เพื่อปลูกฝัง
จิตสํานึกต่อ
สาธารณะ คุณธรรม
จริยธรรมและ
วัฒนธรรมการเมือง
แบบประชาธิปไตย
แก่ประชาชนทุก
ระดับ
ยุทธศาสตร์ที่ 3
คุณธรรมและ
จริยธรรมของผู้นาํ
และนักการเมือง
1. ให้เครือข่ายภาค
ประชาชนและ
สถาบัน
การศึกษามีบทบาท
ควบคุมตรวจสอบ
การเลือกตัง้
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ธรร

พัฒนาระบบ
สาธารณสุขให้ได้
มาตรฐานและมี
ประสิทธิภาพ:
ปรับโครงสร้างและ
กรอบอัตรากําลัง
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แผนยุทธศาสตร์
วิทยาลัย

ร่วม และพัฒนา
วัฒนธรรมองค์กร
คุณธรรมแห่ง
ความสุข

แผนยุทธศาสตร์ สบช.
2559-2563

แผนยุทธศาสตร์
พัฒนาการศึกษา
สําหรับบุคลากร
ด้านสุขภาพใน
ศตวรรษที่ ๒๑
(๒๕๕๗ – ๒๕๖๑)

แผนยุทธศาสตร์ชาติ
ทิศทางของ
20 ปี
แผนพัฒนา
2550-2567
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่
12
คาร์บอน
-การร่วมลดปัญหา
โลกร้อนและปรับตัว
ให้พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
+ส่งเสริมการผลิต
และบริโภคที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์ด้าน
การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐ
-การปรับปรุงการ
บริหารจัดการรายได้
และรายจ่ายของ
ภาครัฐโดย
+ปฏิรูประบบการใช้
จ่ายงบประมาณให้
เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

แผนยุทธศาสตร์
กระทรวง
สาธารณสุข
2559

แผน
ยุทธศาสตร์
สสจ. สระบุรี
2557-2560

ร่างแผนพัฒนา
สุขภาพแห่งชาติ
ฉบับที่ 12
2560 – 2564

แผนพัฒนาการเมือง แผนธุรกิจ สบช.
2560-2564

มาภิบาลทาง
การเมืองและการ
บริหาร
3. รงรงค์สร้างความรู้
ความเข้าใจแก่
ประชาชนถึงสาระ
ของหลักนิติธรรม

แผนยุทธศาสตร์
วิทยาลัย

แผนยุทธศาสตร์ สบช.
2559-2563

แผนยุทธศาสตร์
พัฒนาการศึกษา
สําหรับบุคลากร
ด้านสุขภาพใน
ศตวรรษที่ ๒๑
(๒๕๕๗ – ๒๕๖๑)

แผนยุทธศาสตร์ชาติ
ทิศทางของ
20 ปี
แผนพัฒนา
2550-2567
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่
12

แผนยุทธศาสตร์
กระทรวง
สาธารณสุข
2559

แผน
ยุทธศาสตร์
สสจ. สระบุรี
2557-2560

ร่างแผนพัฒนา
สุขภาพแห่งชาติ
ฉบับที่ 12
2560 – 2564

แผนพัฒนาการเมือง แผนธุรกิจ สบช.
2560-2564

+จัดให้มีกฎหมายที่
เป็นกรอบในการ
บริหารการเงินการ
คลังภาครัฐ มีการ
จัดทํางบประมาณ
ระยะปานกลางและ
ระยะยาว เพื่อ
สนับสนุนการ
ขับเคลื่อนนโยบาย
ตามยุทธศาสตร์
-ปรับปรุงบทบาท
ภารกิจและโครงสร้าง
ของหน่วยงานภาครัฐ
+ทบทวนบทบาท
ภารกิจของหน่วยงาน
ภาครัฐให้มีความ
เหมาะสมถ่ายโอนงาน
ให้ภาคส่วนอื่นเพิม่
ประสิทธิภาพและ
ผลิตภาพในการ
ปฏิบัติราชการและ
สร้างความโปร่งใสใน
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แผนยุทธศาสตร์
วิทยาลัย

แผนยุทธศาสตร์ สบช.
2559-2563

แผนยุทธศาสตร์
พัฒนาการศึกษา
สําหรับบุคลากร
ด้านสุขภาพใน
ศตวรรษที่ ๒๑
(๒๕๕๗ – ๒๕๖๑)

แผนยุทธศาสตร์ชาติ
ทิศทางของ
20 ปี
แผนพัฒนา
2550-2567
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่
12
การปฏิบัติราชการ
+พัฒนาให้หน่วยงาน
ภาครัฐเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้เปิด
โอกาสให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมใน
การดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ
ตอบสนองความ
ต้องการของ
ประชาชนตาม
หลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองทีด่ ี
เพื่อสร้างความ
เชื่อมั่นศรัทธาในการ
บริหารราชการ
แผ่นดิน
-การวางระบบ
บริหารงานราชการ
แบบบูรณาการ
-การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ

แผนยุทธศาสตร์
กระทรวง
สาธารณสุข
2559

แผน
ยุทธศาสตร์
สสจ. สระบุรี
2557-2560

ร่างแผนพัฒนา
สุขภาพแห่งชาติ
ฉบับที่ 12
2560 – 2564

แผนพัฒนาการเมือง แผนธุรกิจ สบช.
2560-2564

แผนยุทธศาสตร์
วิทยาลัย

แผนยุทธศาสตร์ สบช.
2559-2563

แผนยุทธศาสตร์
พัฒนาการศึกษา
สําหรับบุคลากร
ด้านสุขภาพใน
ศตวรรษที่ ๒๑
(๒๕๕๗ – ๒๕๖๑)

แผนยุทธศาสตร์ชาติ
ทิศทางของ
20 ปี
แผนพัฒนา
2550-2567
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่
12

แผนยุทธศาสตร์
กระทรวง
สาธารณสุข
2559

แผน
ยุทธศาสตร์
สสจ. สระบุรี
2557-2560

ร่างแผนพัฒนา
สุขภาพแห่งชาติ
ฉบับที่ 12
2560 – 2564

แผนพัฒนาการเมือง แผนธุรกิจ สบช.
2560-2564

กําลังคนและพัฒนา
บุคลากรภาครัฐ
-การต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ
-การพัฒนาระบบการ
ให้บริการประชาชน
ของหน่วยงานภาครัฐ
สู่ความเป็นเลิศ
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วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องและความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์วทิ ยาลัยกับนโยบายต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
แผนยุทธศาสตร์
วิทยาลัย

นโยบายการบริหาร
ผู้อํานวยการ

นโยบายการบริหารของ
วิทยาลัย

นโยบายสบช

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 1 การผลิตและ
พัฒนานักศึกษาให้
เป็นบัณฑิตคุณภาพ
และเป็นเลิศทางการ
พยาบาล
กลยุทธ์ที่ 1
พัฒนาการเรียนการ
สอนที่ทันสมัย
ส่งเสริมการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ที่
เน้นสภาพจริง เรียนรู้
ด้วยตนเองตลอดชีวิต
และยกระดับการ
บริหารจัดการ
การศึกษาสู่การเป็น
อุดมศึกษาชัน้ นํา
เฉพาะทาง ด้านการ
พยาบาลในระดับชาติ
กลยุทธ์ที่ 2
เสริมสร้างความเป็น
เลิศของบัณฑิตให้มี
ทักษะทางปัญญา คิด

Best performance:
-มีคู่มือการปฏิบัตงิ าน
สะท้อนถึงระบบและ
กลไกมุง่ สู่ผลลัพธ์ตาม
พันธกิจ
New method:
-มีนวัตกรรมการสอน

1. พัฒนาองค์ความรู้และ
ผลิตบัณฑิตตอบสนองต่อ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศที่มุ่งให้ประชาชน
ไทยมีสุขภาวะดีขนึ้
2. พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา เพื่อสร้างอัต
ลักษณ์บณ
ั ฑิตมีคุณภาพ
โดดเด่นทางวิชาการและ
การปฏิบัติ

1. ผลิตและพัฒนา
กําลังคนเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของ
ประเทศเน้นการพัฒนา
ศูนย์พัฒนาบุคลากร
ระดับประเทศ/เขต/
จังหวัด โดยมีทิศทาง
ดังนี้
-อัตลักษณ์บัณฑิต:
ทํางานได้ทันทีที่ลง
ปฏิบัติงาน ตรงความ
ต้องการจ้างงาน บริการ
ด้วยหัวใจความเป็น
มนุษย์
-คุณภาพการศึกษา : การ
รับรองหลักสูตร การ
พัฒนาอาจารย์ สร้าง
ความเข้มแข็งวิทยาลัย พี่
เลี้ยงหน่วยบริการในการ
วิจัย

นโยบายของ
รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข

นโยบายของ
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

นโยบายสสจ.

นโยบายรัฐบาล
1. จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการ
เรียนรู้โดยให้ความสําคัญทัง้ การศึกษาใน
ระบบ และการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน
เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถ
เรียนรู้พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ
3. ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน
ทั่วไป มีโอกาสร่วมจัดการการศึกษาที่มี
คุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูป
การศึกษาและการเรียนรู้
4. พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้สามารถมีความรู้
และทักษะใหม่ทีสามารถประกอบอาชีพได้
หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานใน
อนาคต ปรับกระบวนการเรียนรู้และ
หลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม
6. พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มี
คุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู
เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน นํา
เทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่
เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอน
9. สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านและ

แผนยุทธศาสตร์
วิทยาลัย
สร้างสรรค์นวัตกรรม
และเชี่ยวชาญใน
ทักษะทางการ
พยาบาล พร้อมด้วย
ทักษะสากล มีอัต
ลักษณ์ที่โดดเด่น เน้น
คุณธรรม และการ
บริการด้วยหัว
ใจความเป็นมนุษย์
โดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์
ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 2 การวิจัย สร้าง
นวัตกรรมทางการ
พยาบาล และการ
บริการสุขภาพ
รองรับระบบสุขภาพ
ของเขตบริการ
สุขภาพ และประเทศ
กลยุทธ์ที่ 3
เสริมสร้างศักยภาพ
องค์กรมุ่งสู่การเป็น
วิทยาลัยแห่ง
นวัตกรรม ที่มีความ
เป็นเลิศทางการวิจัย
และสร้างองค์ความรู้
ที่โดดเด่นเป็นที่

นโยบายการบริหาร
ผู้อํานวยการ

นโยบายการบริหารของ
วิทยาลัย

นโยบายสบช

นโยบายของ
รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข

นโยบายของ
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

นโยบายสสจ.

นโยบายรัฐบาล
วัฒนธรรมสากลและการสร้างสรรค์งาน
ศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล

Best performance:
-มีคู่มือการปฏิบัตงิ าน
สะท้อนถึงระบบและ
กลไกมุง่ สู่ผลลัพธ์ตาม
พันธกิจ
New method:
-นวัตกรรมทางสุขภาพ

1. พัฒนาองค์ความรู้และ
ผลิตบัณฑิตตอบสนองต่อ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศที่มุ่งให้ประชาชน
ไทยมีสุขภาวะดีขนึ้

1. ผลิตและพัฒนา
กําลังคนเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของ
ประเทศเน้นการพัฒนา
ศูนย์พัฒนาบุคลากร
ระดับประเทศ/เขต/
จังหวัดโดยมีทิศทางดังนี้
-ความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ทาง: ศูนย์ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ DHML
ผู้สูงอายุPalliative care

6. วิจัยและพัฒนาเพื่อ
ส่งเสริมภูมิปัญญาไทย
และสมุนไพรไทยให้มี
คุณภาพครบวงจรและ
เกิดผลดีต่อเศรษฐกิจ
ไทย

- Innovation:
ปรับเปลี่ยนไปตาม
สภาพแวดล้อม และ
นวัตกรรมที่
เจริญก้าวหน้า

5.7 พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้าน
วิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข โดย
จัดให้มีบุคลากรและเครื่องมือที่ทันสมัย
และให้มีความร่วมมือทั้งระหว่างหน่วยงาน
ภายในประเทศและหน่วยงานต่างประเทศ
โดยเฉพาะในการป้องกันและรักษาโรคที่มี
ความสําคัญ
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แผนยุทธศาสตร์
วิทยาลัย
ยอมรับในระดับชาติ
และนานาชาติ
ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 3 การบริการ
วิชาการสู่สังคม
พัฒนาบุคลากร
สุขภาพ และพัฒนา
ศูนย์เรียนรู้ ด้านการ
ดูแลผู้สูงอายุ และ
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมอง เพื่อสร้าง
สุขภาพประชาชน
อย่างยั่งยืนด้วยการ
ดูแลสุขภาพวิถีไทย
ตอบสนองระบบ
บริการสุขภาพ
กลยุทธ์ที่ 4 สร้างแบ
รนด์ศูนย์บริการ
วิชาการที่ทันสมัย
และพัฒนาศูนย์การ
เรียนรู้การดูแล
สุขภาพตามแนววิถี
ไทย เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการ
จัดการตนเองให้มี
ความเข้มแข็งทาง
การเงิน การคลัง

นโยบายการบริหาร
ผู้อํานวยการ

นโยบายการบริหารของ
วิทยาลัย

นโยบายสบช

นโยบายของ
รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข

นโยบายของ
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

นโยบายสสจ.

นโยบายรัฐบาล

Best performance:
-มีคู่มือการปฏิบัตงิ าน
สะท้อนถึงระบบและ
กลไกมุง่ สู่ผลลัพธ์ตาม
พันธกิจ
-การพัฒนาบุคลากรให้
เป็นวิทยากร
-ส่งเสริมศูนย์บริการ
วิชาการเพื่อรองรับ
ระบบสุขภาพในพืน้ ที่
เขตบริการ
-การพัฒนาองค์กร
ต้นแบบคุณธรรม
-มีคู่มือการปฏิบัตงิ าน
สะท้อนถึงระบบและ
กลไกมุง่ สู่ผลลัพธ์ตาม
พันธกิจ
New method:
-มีหลักสูตรการอบรม
ระยะสั้น

3. พัฒนาสถาบันสู่
องค์กรแห่งการเรียนรู้
โดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ สร้างความโดด
เด่นการบริการวิชาการใน
การพยาบาลโรคหลอด
เลือดสมองแบบองค์รวม
6. พัฒนาบุคลากรทุก
ระดับให้มีขีดสมรรถนะ
สูง มีความเป็นมืออาชีพ
ในงาน และมีภูมิคุ้มกัน
พร้อมรับผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลก

1. ผลิตและพัฒนา
กําลังคนเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของ
ประเทศเน้นการพัฒนา
ศูนย์พัฒนาบุคลากร
ระดับประเทศ/เขต/
จังหวัดโดยมีทิศทางดังนี้
-Service Plan: ต้องทํา
เร่งด่วน (Quick win)
เกี่ยวกับ New born
มะเร็ง DHS และการ
พยาบาลเฉพาะทาง
-ความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ทาง: ศูนย์ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ DHML
ผู้สูงอายุPalliative care

1.ให้ความสําคัญสูงสุด
ต่อการพัฒนางาน
สาธารณสุขตามแนว
พระราชดําริและ
โครงการเฉลิมพระเกียรติ
เพื่อเทิดพระ
เกียรติพระบรมวงศานุ
วงศ์ทุกพระองค์ และเกิด
ประโยชน์สงู สุดต่อ
ประชาชน
2. บูรณาการ
องค์ประกอบและ
บทบาทเขตสุขภาพ
ระหว่างสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติและกระทรวง
สาธารณสุข เพื่อให้การ
ดูแลสุขภาพคนไทย
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพในทุก
ระดับและทุกมิติ
3. พัฒนาการส่งเสริม
สุขภาพและป้องกันโรค
ให้ประชาชนทุกกลุ่มวัย
เพื่อป้องกันความเสี่ยง

-Integration: การ
บูรณาการการทํางาน
ทุกระดับ ให้งาน
ราบรื่น

1.ทุกภาคส่วนต้อง
บูรณาการการทํางาน
ทั้งภาครัฐ เอกชน
และท้องถิ่น ในการ
ดูแลสุขภาพ
2.ลดปัญหา Traffic
Injury Accident
เน้น Primary
Prevention
3.เร่งรัดการดูแล
ผู้สูงอายุ
ผู้ด้อยโอกาส และ
พัฒนาการเด็ก
4.การพัฒนาระบบ
ส่งต่อในเครือข่าย

5.2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ โดยเน้น
การป้องกันโรคมากกว่ารอให้ป่วยแล้วจึงมา
รักษา สร้างกลไกการจัดการสุขภาพในระดับ
เขตแทนการกระจุกตัวอยู่ที่ส่วนกลาง
5.5 ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ
5.6 ประสานการทํางานระหว่างภาคส่วน
ต่าง ๆ ในสังคม เพื่อป้องกันและแก้ปัญหา
การตัง้ ครรภ์ในวัยรุ่น

แผนยุทธศาสตร์
วิทยาลัย

นโยบายการบริหาร
ผู้อํานวยการ

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 4 การพัฒนา
วิทยาลัยสู่องค์กรธรร
มาภิบาล ที่มีความ
ทันสมัย และเป็น
องค์กรแห่งความสุข
ที่เข้มแข็ง ยั่งยืน
และพึ่งตนเองได้

Best performance:
-การพัฒนาองค์กร
ต้นแบบคุณธรรม
-มีคู่มือการปฏิบัตงิ าน
สะท้อนถึงระบบและ
กลไกมุง่ สู่ผลลัพธ์ตาม
พันธกิจ
Collaboration and

นโยบายการบริหารของ
วิทยาลัย

นโยบายสบช

นโยบายของ
รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข
ต่อสุขภาพและคุ้มครอง
ผู้บริโภค ด้วยความ
ร่วมมือของทุกภาคส่วน
โดยให้คนไทยมีโอกาสได้
ร่วมคิด ร่วมนํา ร่วมทํา
และร่วมรับผิดชอบด้วย
เป็นการอภิบาลแบบ
เครือข่าย เอื้ออํานวย
ระบบสุขภาพแห่งชาติ
เชื่อมประสานทุกภาค
ส่วนเข้าด้วยกัน
5. ให้ความสําคัญในการ
พัฒนากําลังคนด้าน
สาธารณสุขทั้งความรู้
ทักษะ การผลิต การใช้
การสร้างขวัญกําลังใจ
ภายใต้การเปลี่ยนแหลง
ของเศรษฐกิจและสังคม
ปัจจุบนั
4. สร้างวัฒนธรรมองค์กร 2. ระบบบริหารจัดการ 4. เพิ่มประสิทธิภาพการ
ที่ดี มีค่านิยมหลักของ ในสถาบันพระบรมราช บริหารจัดการของ
คนไทย มีความเป็น
ชนกมีประสิทธิภาพ
หน่วยงานทุกระดับทั้ง
กัลยาณมิตร มีคณ
ุ ธรรม 3. เจ้าหน้าที่สถาบันพระ การบริหารการเงินการ
จริยธรรมในการ
บรมราชนกมีความสุข
คลัง การบริหารกําลังคน
ปฏิบัติงาน และเป็น
และการบริหารข้อมูล
องค์กรแห่งความสุขบน
สุขภาพเพื่อสนับสนุน
พื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง
การปฏิรูปสาธารณสุข

นโยบายของ
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

-ความสําเร็จ คือ
ต้องมีผลสัมฤทธิ์ของ
งาน
-ความสุข คือ ทําให้
คนในองค์กรมี
ความสุขตามหลัก
พรหมวิหาร 4
-สร้างสิ่งดี คือ สร้าง

นโยบายสสจ.

นโยบายรัฐบาล

10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดิน
ที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
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แผนยุทธศาสตร์
วิทยาลัย

นโยบายการบริหาร
ผู้อํานวยการ

นโยบายการบริหารของ
วิทยาลัย

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการทุกพันธกิจให้
มีมาตรฐานด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อยกระดับสู่
วิทยาลัยสมรรถนะสูง
และทันสมัย
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนา
ระบบการ
ประชาสัมพันธ์องค์กร
และเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์และการ
สื่อสารของวิทยาลัย
ในรูปแบบเชิงรุก
กลยุทธ์ที่ 7
เสริมสร้างค่านิยมร่วม
และพัฒนาวัฒนธรรม
องค์กรคุณธรรมแห่ง
ความสุข

Communication:
-มีแผนงานบูรณาการ
กับพันธกิจอื่นๆ หรือ
หน่วยงานภายนอก
-การทํางานเป็นทีม
-การสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ
-มีการพัฒนาเครือข่าย
เชื่อมต่ออินเตอร์เนตที่
มีประสิทธิภาพ
New method:
-นวตกรรมในการ
ทํางาน
Smile: องค์กรแห่ง
ความสุข

5. พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่
สนับสนุนการบริหาร
จัดการทุกภารกิจของ
องค์กร
6. พัฒนาบุคลากรทุก
ระดับให้มีขีดสมรรถนะ
สูง มีความเป็นมืออาชีพ
ในงาน และมีภูมิคุ้มกัน
พร้อมรับผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลก
7. สร้างความพร้อมของ
องค์กรทั้งการบริหาร
จัดการ การพัฒนา
บุคลากร การพัฒนา
ผู้เรียน เพื่อเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
8. สนับสนุนงานประกัน
คุณภาพการศึกษาให้มี
การดําเนินการพัฒนา
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง

นโยบายสบช

นโยบายของ
รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข
และปฏิรปู ประเทศ
เพื่อให้พลเมืองไทยมี
สุขภาพแข็งแรง

นโยบายของ
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
ระบบงานให้ดีขึ้น
เพื่อสนับสนุนให้งาน
ก้าวหน้า
-Information: ระบบ
ข้อมูลข่าวสาร ให้
ความสําคัญเรื่องการ
ทํางานบนข้อมูล
พื้นฐาน ทัง้ ด้าน
นโยบายการบริหาร
จัดการ และการ
บริการ
- Innovation:
ปรับเปลี่ยนไปตาม
สภาพแวดล้อม และ
นวัตกรรมที่
เจริญก้าวหน้า
- Integration:
การบูรณาการการท
างานทุกระดับ ให้
งานราบรื่น

นโยบายสสจ.

นโยบายรัฐบาล

๓๓๕

๓๓๖

