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แผนปฏิบัติการ  ปีงบประมาณ ๒๕60  และแผนก ากับติดตาม ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช  จัดท าขึ้นเพ่ือให้
บุคลากรของวิทยาลัยใช้เป็นแนวทางในการวางแผนท างาน ด าเนินงานตามแผน ติดตาม และประเมินผลการน าแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ โดยน าแผนกลยุทธ์ 
(พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ประเด็นหลัก 8 เป้าประสงค์ 19 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์  10 กลยุทธ์  7 แผนงาน  และได้ด าเนินการแปลง
แผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ  โดยจัดท าโครงการตามกลยุทธ์  จ านวน 14 โครงการ โครงการตามพันธกิจ จ านวน 35 โครงการ และโครงการวิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ 
จ านวน 2 โครงการ ดังนั้นโครงการที่ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕60  มีจ านวนทั้งสิ้น 51 โครงการราย  ทั้งนี้มีการก าหนดผู้รับผิดชอบ กรอบ
ระยะเวลาด าเนินการ การก ากับติดตามประเมินผล  เพ่ือให้บุคลากรทุกระดับใช้เป็นเครื่องมือในการด าเนินงานตามพันธกิจของวิทยาลัย บรรลุตามวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด
แผนกลยุทธ์และตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการประจ าปีแก่วิทยาลัยต่อไป 
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พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
 

“งานราชการนั้น คืองานของแผ่นดิน มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชน์ของบ้านเมืองและประชาชนทุกคน งานทุกอย่างจึงต้องมีผู้ปฏิบัติและมี
ผู้รับช่วง เพื่อให้ด าเนินต่อเนื่องไปไม่ขาดสาย ดังนั้น ผู้ปฏิบัติบริหารงานราชการทุกฝ่ายทุกระดับจึงไม่ควรยกเอาเรื่องใครเป็นผู้ท า มาก่อน หรือใครเป็น
ผู้รับช่วงงานขึ้นเป็นข้อส าคัญนัก จะต้องถือประโยชน์ท่ีจะเกิดจากงานเป็นหลักใหญ่ แล้วร่วมกันคิดร่วมกันท า ด้วยความอุตสาหะเสียสละและด้วยความ
สุจริตจริงใจ งานทุกอย่างจึงจะด าเนินไปได้อย่างราบร่ืน ไม่ติดขัด และส าเร็จผลเป็นประโยชน์ได้แท้จริงและยั่งยืนตลอดไป” 

 
 
 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช 
วันที่  ๓๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕8 
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ประกาศ 
 เรื่อง  นโยบายการบริหารให้เกิดประสิทธิภาพได้มาตรฐาน 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 
 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราชก าหนดนโยบายการบริหารงาน ดังนี้ 
1. การด าเนินงานของรองผู้อ านวยการกลุ่มงาน หัวหน้างาน หัวหน้าภาควิชา ผู้ปฏิบัติงานทุกภาคส่วน ให้มีการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 

1.1 ก าหนดบทบาทหน้าที่ตามโครงสร้างที่ได้รับการแต่งตั้งและปฏิบัติ (ภายใต้กฎระเบียบ ข้อบังคับ  ข้อกฎหมาย งานคุณภาพการศึกษาของสถาบันพระ 
บรมราชชนกที่ก าหนดให้ปฏิบัติ และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง) 

1.2 จัดท าคู่มือระบบและก าหนดกลไกการด าเนินงานให้ชัดเจน 
1.3 วิเคราะห์ จัดท าแผนงาน โครงการ และการบริหารความเสี่ยงของงานที่รับผิดชอบ ภายใต้วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์  โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

ของวิทยาลัยฯ ก าหนดงบประมาณ ค่าใช้จ่ายภาพย่อยและภาพรวม โดยให้สอดคล้องกับแผนงาน โครงการและการประกันคุณภาพการศึกษา 
2. เขียนรายงานผลการปฏิบัติงานและรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปีการศึกษาและปีงบประมาณล่วงหน้า 
3. บริหารงบประมาณ ค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการเงิน การงบประมาณเพ่ือให้บรรลุตามตัวชี้วัดของวิทยาลัยฯ และสถาบันพระบรมราชชนก 
4. จัดท าแผนความต้องการการพัฒนาหน่วยงานและหรือบุคลากร ที่เก่ียวข้องกับงานที่รับผิดชอบ และประสานงานกับงานพัฒนาบุคลากร เพื่อจัดท างบประมาณ 

การพัฒนาบุคลากรล่วงหน้าให้ครอบคลุมทั้งอาจารย์  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ 
5. บริหารจัดการงานภายใต้ผลการศึกษาวิจัย นวัตกรรม หรือหลักวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับงานนั้น ๆ  (ศึกษาวิจัยหรือนวัตกรรมอย่างน้อย ๑ เรื่องต่อปี โดย 

ด าเนินการให้เป็นไปตามระบบงานของงานวิจัยและนวัตกรรม) 
6. ก าหนดให้มีการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ของกลุ่มงาน อย่างน้อย ๑ เรื่องต่อปี จนเกิดเป็นBest Practice 
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7. ให้มีการด าเนินงานแบบองค์รวมและบูรณาการกิจกรรม/งาน ร่วมกันระหว่างกลุ่มงาน  งานและภาควิชา  ดังนี้ 
7.1 บูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ 
7.2 บูรณาการการวิจัยและนวัตกรรมกับการเรียนการสอน 
7.3 บูรณาการการเรียนการสอนกับการพัฒนานักศึกษาและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
7.4 บูรณาการการบริการวิชาการ การเรียนการสอน การพัฒนานักศึกษา และการวิจัย โดยก าหนดชุมชนต้นแบบผ่านระบบครอบครัว เพ่ือตอบสนอง 

นโยบายของสถาบันพระบรมราชชนกในการผลิตบัณฑิตให้เกิดสมรรถนะสูง 
8. พัฒนาฐานข้อมูลให้มีความทันสมัยอย่างเป็นรูปธรรม สามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจของทุกกลุ่มงาน งานและภาควิชา  และมีการรายงานข้อมูลประจ าเดือน   

ประจ าไตรมาสและประจ าปี 
9. พัฒนาการประชาสัมพันธ์แผนงาน โครงการ การด าเนินงานของกลุ่มงาน งาน ภาควิชา และภาพรวมของวิทยาลัยฯ เพ่ือสื่อสารให้ทราบโดยทั่วกันในทุก 

ช่องทาง  และน าเสนอต่อสถาบันพระบรมราชชนกเป็นประจ า ทุกเดือน 
10. จัดท าโครงการ/กิจกรรม โดยด าเนินการภายใต้คณะกรรมการด าเนินงานที่ได้รับการแต่งตั้งเพ่ือการ    มีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนของวิทยาลัยฯ 
11.  ร่วมจัดตั้งและพัฒนาศูนย์ศึกษาต่าง ๆ ให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศอย่างเป็นรูปธรรมจากทุกภาควิชาและ ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
12.  ให้บริการวิชาการท้ังภายนอกและภายในวิทยาลัยฯ อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด และน าผลการให้บริการวิชาการมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
13.  จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานภายในระยะเวลาที่ก าหนด น าเสนอต่อผู้อ านวยการผ่านทางงานยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มงานอ านวยการ 
14.  มีการก าหนดตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ พร้อมทั้งจัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดเป็นรายบุคคล ของอาจารย์  หัวหน้าภาควิชา   

หัวหน้างาน และรองผู้อ านวยการต่อผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ  
15.  ประเมินผลการปฏิบัติราชการของตนเอง ผู้ใต้บังคับบัญชา และเพ่ือนร่วมงานด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม โปร่งใส  ตรวจสอบได้ 
16.  อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

            ประกาศ ณ วันที่    17       มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 

                                                                                 (นางเกษร   คงแขม) 
                                                     ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 



       แผนปฏิบัตกิาร ปีงบประมาณ 2560 และแผนก ากับติดตาม ปีงบประมาณ 2560 : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชนิราช หน้า 1 
 

ส่วนที่ ๑ 
ข้อมูลท่ัวไป 

 

 ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 
 

 ที่ตั้งและประวัติความเป็นมา 
 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช เป็นวิทยาลัยพยาบาลแห่งแรกในส่วนภูมิภาคของกระทรวงสาธารณสุข ตั้งอยู่เลขที่ ๙๐/๖ ถนนศรีธรรมไตรปิฎก อ าเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก  เปิดด าเนินการวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๒ เดิมชื่อ “โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย”   สังกัดกองโรงพยาบาลส่วนภูมิภาคโดยรับนักเรียนที่จบชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นที่มีภูมิล าเนาในเขตภาคเหนือเข้าศึกษา  การบริหารงานของโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลพุทธชินราช   

พ.ศ. ๒๕๑๗ เปลี่ยนมาสังกัดกองงานวิทยาลัยพยาบาล ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข และเปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาลัยพยาบาลพุทธชินราช” วันที่ ๑๔ 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้พระราชทานนามใหม่เป็น “วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช”  สังกัดสถาบันพัฒนาก าลังคนด้าน
สาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข  

พ.ศ. ๒๕๓๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ  ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานนามใหม่ให้แก่ สถาบันพัฒนาก าลังคนด้านสาธารณสุขเป็น “สถาบัน
พระบรมราชชนก”     

พ.ศ. ๒๕๓๙ กระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนเรศวร ในการผลิตบัณฑิตพยาบาลโดยมีโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี พุทธชินราช โดยมหาวิทยาลัยนเรศวรรับผิดชอบจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๑ และ ๒ ส าหรับหมวด
วิชาชีพการพยาบาลชั้นปีที่ ๓ และ ๔ วิทยาลัยรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน  โครงการนี้สิ้นสุดลงในปี พ.ศ. ๒๕๔๗    

ปัจจุบัน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช  ด าเนินการผลิตบัณฑิตและบุคลากรทางด้านสาธารณสุขมาเป็นปีที่ ๖๖ ซึ่งวิทยาลัยก าหนดให้วันที่ ๑๖ พฤษภาคม 
ของทุกปี  เป็นวันก่อตั้งวิทยาลัยอย่างเป็นทางการสืบมา 
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 รายนามผู้อ านวยการวิทยาลัย จากอดีตจนถึงปัจจุบัน 
๑. นายแพทย์เบนทูล    บุญอิต   พ.ศ. ๒๔๙๒ – ๒๕๐๑ 
๒. นางผกา  บุญอิต   พ.ศ. ๒๕๐๒ – ๒๕๐๖ 
๓. นายแพทย์จ าลอง   มุ่งการดี   พ.ศ. ๒๕๐๖ – ๒๕๑๒ 
๔. นายแพทย์อุดม     สุวัจนานนท์  พ.ศ. ๒๕๑๒ – ๒๕๑๖ 
๕. นางแฉล้ม  พวงจันทร์  พ.ศ. ๒๕๑๖ – ๒๕๓๓ 
๖. นางสาวปานจิต     เครื่องก าแหง  พ.ศ. ๒๕๓๓ – ๒๕๔๑ 
๗. นางสาววรรณดา   มลิวรรณ์  พ.ศ. ๒๕๔๑ – ๒๕๔๙ 
๘. นางสาวพจนา    ปิยะปกรณ์ชัย  พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๑ 
๙. นางนภาดล  สีหพันธุ์   พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๓ 
๑๐. ดร.เพลินตา     พรหมบัวศรี  พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕ 
๑๑. นางจรวยพร     ทะแกล้วพันธุ์  พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖ 
๑๒. นางสุภาเพ็ญ ปาณะวัฒนพิสุทธิ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ – 2559 
13. นางเกษร  คงแขม   พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน 

 
 สภาพปัจจุบัน 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช จัดเป็นสถาบันอุดมศึกษากลุ่ม ค ๒  สถาบันเฉพาะทางที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี  ตามประกาศมาตรฐาน

สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ผลิตบัณฑิตพยาบาลตอบสนองความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข และประเทศ โดยมีหลักสูตรที่เปิดสอนใน
ปัจจุบัน จ านวน ๑ หลักสูตร  1  ฉบับ คือ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) จ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๑๔๔ หน่วยกิตเป็นหลักสูตรที่นักศึกษา
เรียนเต็มเวลา ๔ ปี  
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 โครงสร้างการบริหารงานของวิทยาลัย  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช   แบ่งโครงสร้างการบริหารงาน เป็น 3 กลุ่มงาน ดังนี้ 

๑. รองผู้อ านวยการกลุ่มงานอ านวยการ  ประกอบด้วย 4 งาน คือ  
- หัวหน้างานบริหารทั่วไป  
- หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล  และงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
- หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ 
- หัวหน้างานยุทธศาสตร์ และประกันคุณภาพ 

2. รองผู้อ านวยการกลุ่มงานวิชาการ ประกอบด้วย 3 งาน คือ  
-  อาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
-  หัวหน้างานจัดการศึกษาและงานทะเบียนนักศึกษา 
- หัวหน้าภาควิชา 6 ภาควิชา  ได้แก่  ภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช  ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  ภาควิชาการพยาบาลเด็ก

และวัยรุ่น  ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์   ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน  และภาควิชาบริหารการพยาบาลและพัฒนาวิชาชีพ   
- หัวหน้างานกิจการนักศึกษา  

3. รองผู้อ านวยการกลุ่มงานวิจัย  บริการวิชาการ ประกอบด้วย ๒ งาน คือ  
- หัวหน้างานวิจัย และศูนย์ความเป็นเลิศ   
- หัวหน้างานบริการวิชาการ 
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โครงสร้างการบริหารงานของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 

๑. หัวหน้างานบริหารท่ัวไป  
    (จ.ส.อ.สุชาติ  คอนแก้ว) 
   - งานบริหารทั่วไป 
   - งานธุรการและสารบรรณ 
   - งานการเงนิและบญัช ี
   - งานพัสด ุ
   - งานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอ้ม ยานพาหนะ  
     และซ่อมบ ารุง 
๒. หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล และงานท านุบ ารุง 
    ศลิปวฒันธรรม 
    (อ.อารีย์  กุลจู) 
   - งานบริหารและพัฒนาบุคลากร 
   - งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (บุคลากร) 
   - ประชาสัมพนัธ ์
   - วิเทศสมัพันธ ์
๓. หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ   
    และวิทยบริการ   
    (อ.อภิเชษฐ์   พูลทรัพย์) 
   - งานผลิตและบรกิารสือ่โสต 
   - งานห้องสมดุ 
   - งานฐานขอ้มูลและสารสนเทศ 
   - งานคอมพวิเตอรแ์ละสารสนเทศ  
   - งานห้องปฏิบัติการพยาบาล 
๔. หัวหน้างานยุทธศาสตร์และ ประกันคณุภาพ      
    (อ.ดร.รุ่งทิวา  หวังเรืองสถิตย์) 
  - งานนโยบาย แผน และการบริหารจดัการภาครฐั 
  - งานประกันคุณภาพการศกึษา 
  - งานบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน 
  

๓. หัวหน้างานกิจการนกัศึกษา   
    (อ.ปิยะเนตร  วิริยะปราโมทย์) 
  - งานกิจกรรมนักศึกษา 
  - งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
  - งานประกันคุณภาพนักศึกษา 
  - งานให้ค าแนะน าปรึกษา 
    และแนะแนว 
  - งานปกครอง วินัย และสวัสดิการ   
    นักศึกษา 
   

ผู้อ านวยการวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 
อ.เกษร คงแขม 

รองผู้อ านวยการ 
กลุ่มงานอ านวยการ  

อ.จารุวรรณ   รังสิยานนท ์
 

๑. หัวหน้างานจัดการศึกษา  
    และงานทะเบียนนักศึกษา   
    (อ.จุฑามาศ  รตันอัมภา) 
  - งานจัดการศึกษา 
  - งานทะเบียนและศิษย์เก่า 
    สัมพนัธ ์
  - งานวัดและประเมินผล   
    การศกึษา 
 

รองผู้อ านวยการ 
กลุ่มงานวิชาการ 

อ.ดร.วรรณภา  ประทุมโทน 
 

๑. หัวหน้างานวิจยัและศูนย์ความเป็นเลิศ      
    (อ.ดวงใจ พรหมพยัคฆ์) 
  - งานผลิตและเผยแพรผ่ลงานวิจัย ต ารา     
    บทความ 
  - งานพัฒนาศนูย์ความเป็นเลิศ 
  - งานจัดการความรู ้
  ๒. หัวหนา้งานบริการวิชาการ  
    (อ.ดร.วิภาพร  สทิธิสาตร์) 
  - งานบริการวิชาการ 
  - งานพัฒนาเอกลักษณส์ถาบัน 
  - งานพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน 

รองผู้อ านวยการ 
กลุ่มงานวิจยั บริการวชิาการ 

อ.ดร.อัศนี   วันชยั 
 

๒. หัวหน้าภาควิชา  
  - ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่  
    และผู้สูงอายุ     
    (อ.ดร.สายชล   จันทรว์ิจิตร) 
  - ภาควิชาการพยาบาลเด็ก  
    และวัยรุ่น  
    (อ.ยุคนธร ทองรัตน์) 
  - ภาควิชาการพยาบาลอนามัย   
    ชุมชน   
    (อ.ดร.กรีติ  กิจธีระวุฒิวงษ์) 
  - ภาควิชาสุขภาพจิตและการ  
    พยาบาลจิตเวช  
    (อ.อายุพร   กัยวิกัยโกศล) 
  - ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร ์
    (อ.นุโรม   จุ้ยพ่วง) 
  - ภาควิชาบริหารการพยาบาล    
    และพัฒนาวิชาชีพ  
    (อ.ดร.อญัชลี  แกว้สระศรี) 
 

๑. อาจารย์ประจ าหลักสูตร/   
    อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
    หลกัสูตร 
 - หลักสูตรพยาบาลศาสตร 
   บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง  
   พ.ศ. ๒๕๕๕) 
- หลักสูตรพยาบาลศาสตร    
   บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 
   พ.ศ.๒๕๖๐) 
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ส่วนที่ ๒ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช มีการบริหารงานโดยยึดตามปรัชญา  ปณิธาน  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  วัตถุประสงค์   ค่านิยมร่วม และในปีงบประมาณ ๒๕60   

มีการด าเนินการทบทวนวิสัยทัศน์   พันธกิจ  ค่านิยมร่วมเพ่ือใช้ในการก าหนดทิศทางในการจัดท าแผนกลยุทธ์  โดยบุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วม ดังนี ้

 ปรัชญา   

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช เชื่อว่า การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน สากลโดยการบูรณาการองค์ความรู้ที่ได้จากการบริการวิชาการ  การวิจัย มาใช้
ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ รวมทั้งการส่งเสริมด้าน คุณธรรม จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  จะส่งผลให้บัณฑิตมีความสามารถทาง
วิชาชีพพยาบาล และมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตอบสนองต่อความต้องการด้านสุขภาพของบุคคล ครอบครัว ชุมชน และเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน 
 ปณิธาน   

ส่งเสริมคุณธรรม  ก้าวน าวิชาการ   
ประสานสามัคคี   มีใจใฝ่พัฒนา 

 ดอกไม ้      
ดอกเหลืองอินเดีย มีการตั้งชื่อใหม่ว่า “ดอกเบนทุกา” เป็นอนุสรณ์ถึงคุณพ่อเบนทูล และคุณแม่ผกา บุญอิต ผู้ก่อตั้งวิทยาลัยฯ   

 สีประจ าวิทยาลัย      
สีฟ้า – ขาว 

 วิสัยทัศน์  
“เป็นผู้น าการผลิตบัณฑิตพยาบาล และพัฒนาก าลังคนด้านสาธารณสุข  ในการจัดการสุขภาพเขตภาคเหนือ ภายในปี 2563” 

 พันธกิจ  
๑. ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพ และมีคุณลักษณะเป็นนักจัดการสุขภาพ 
๒. วิจัย และสร้างผลงานวิชาการด้านสุขภาพที่ตอบสนองความต้องการของสังคม 
๓. บริการวิชาการด้านสุขภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม 
๔. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5. การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล 
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 ค่านิยมร่วม   
“มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีจิตอาสา พัฒนาคุณธรรม” 

 เอกลักษณ์สถาบัน    
สร้างคนจากชุมชนเพ่ือตอบสนองต่อระบบสุขภาพชุมชน 

 อัตลักษณ์บัณฑิต    
บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์  

 ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการการดูแลสุขภาพ (Excellent Center)    
การดูแลสุขภาพบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพเรื้อรัง:เบาหวาน 

 พฤติกรรมคุณธรรม ของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 
“ มีวินัย ซื่อสัตย์  เสียสละ  รับผิดชอบ ตรงเวลา”   

 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช      
  ๑. แสดงคุณลักษณะส่วนบุคคลที่จ าเป็นส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลดังต่อไปนี้ 
   ๑.๑ เคารพในคุณค่า ศักดิ์ศรี และความเป็นปัจเจกทั้งของตนเองและผู้อ่ืน 
   ๑.๒ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพในการด ารงตนและการปฏิบัติงาน 

   ๑.๓ คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทั้งที่เก่ียวกับการปฏิบัติการพยาบาลและสถานการณ์ทั่วไป 
   ๑.๔ มีภาวะผู้น า สามารถบริหารจัดการตนเองและงานที่ได้รับผิดชอบ ตลอดจนท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   ๑.๕ มีสุขภาวะและวุฒิภาวะทางอารมณ์ 
   ๑.๖ แสวงหาความรู้และเรียนรู้ตลอดชีวิต 
   ๑.๗ มีทัศนคติที่ดีและมีศรัทธาต่อวิชาชีพการพยาบาล 

๒. มีความรอบรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง สามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมในการปฏิบัติการพยาบาลขั้นพ้ืนฐานและศึกษาต่อในระดับสูง 
๓. ปฏิบัติการพยาบาลได้อย่างองค์รวมแก่ผู้รับบริการทุกช่วงวัย ทุกภาวะสุขภาพ ทุกระดับของสถานบริการสุขภาพบนพ้ืนฐานของความเอ้ืออาทรและ 
    ความหลากหลายทางวัฒนธรรมโดยใช้ศาสตร์และศิลปะทางการพยาบาลและหลักฐานเชิงประจักษ์ ภายใต้กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 



       แผนปฏิบัตกิาร ปีงบประมาณ 2560 และแผนก ากับติดตาม ปีงบประมาณ 2560 : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชนิราช หน้า 7 
 

  ๔. รักษาพยาบาลเบื้องต้นและการส่งต่อ (Referral) ได้ตามขอบเขตวิชาชีพการพยาบาล 
  ๕. มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีทางการพยาบาลที่ทันสมัยได้อย่างต่อเนื่อง 

๖. พัฒนาศักยภาพของบุคคล ครอบครัว ชุมชนให้สามารถดูแลตนเองทางด้านสุขภาพตามบริบทและวิถีการด ารงชีวิตได้ 
  ๗. ท าวิจัยและเลือกใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยมาใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลได้ 

๘. เลือกใช้แหล่งทรัพยากร  นวัตกรรม เทคโนโลยี และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลได้อย่างเหมาะสม 
  ๙. สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๑๐. อนุรักษ์และร่วมพัฒนาสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพได้   
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ส่วนท่ี ๒   
การวิเคราะห์องค์กร  

 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดมสมองของบุคลากรทุกระดับเพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบทั้งโดย

ทางตรง และโดยทางอ้อมต่อการท างานในปีที่ผ่านมา โดยใช้หลัก 7’S และ การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกองค์กรใช้ PEST Model  ซึ่งวิเคราะห์ตามบริบทของแต่ละกลุ่มงาน ทั้ง 3 
กลุ่มงาน คือ ๑) กลุ่มงานอ านวยการ  2) กลุ่มงานวิชาการ 3) กลุ่มงานวิจัย และบริการวิชาการ เพ่ือเป็นข้อมูลน าเข้าในการพัฒนาการท างานให้เกิดผลส าเร็จตามเป้าประสงค์ 
และวัตถุประสงค์ตามแผนกลยุทธ์ ปีงบประมาณ  ๒๕๕9-๒๕63  ผลการวิเคราะห์สรุปดังนี้   

 

จุดแข็ง (S : Strengths) 

S๑ 
S๒ 

โครงสร้างมีการก าหนดผู้รับผิดชอบครอบคลุมทุกพันธกิจ และแบ่งบทบาทหน้าที่ชัดเจน 
มีแผนกลยุทธ์ที่ชัดเจน มีลายลักษณ์อักษร และบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วม 

S3  
S4 

มีระบบและกลไกการท างานที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร 
ผู้บริหารและบุคลากรมีความมุ่งม่ัน ทุ่มเท ในการท างาน  

S5 บุคลากรยืดหยุ่นในการท างาน 
S6 มีบุคลากรที่มคีวามรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างหลากหลายครอบคลุมทุกสาขาวิชาชีพทางกาพยาบาลและมีประสบการณ์ท างานสูง 
S7 มีประสบการณ์และความช านาญเฉพาะตามสาขาวิชาชีพพยาบาลที่หลากหลายเชี่ยวชาญในการสอนและสนับสนุนการเรียนรู้ 
S8 เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
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จุดอ่อน (W : Weakness)  
W๑ โครงสร้างไม่เอ้ือต่อการท างานเนื่องจากขนาดของโครงสร้างใหญ่ส่งผลให้ไม่สามารถท างานให้บรรลุเป้าหมาย 
W๒ การบริหารและการก ากับติดตามแผนงานโครงการยังไม่มีประสิทธิภาพ 
W๓ ระบบและกลไกในการท างานบางระบบมีขั้นตอนมาก แนวปฏิบัติค่อนข้างยุ่งยาก ซับซ้อน ท าให้ผู้ปฏิบัติไม่มีความสุขในการท างานตามระบบ 
W๔ ระบบการสื่อสารข้อมูลในองค์กรไม่มีประสิทธิภาพ    
W๕ บุคคลากรมีความม่ันใจในตนเองสูง ท าให้พลาดโอกาสในการพัฒนา 
W๖ การท างานเป็นทีมขาดประสิทธิภาพ ขาดความเหนียวแน่นของทีม 
W๗ มีความอ่อนไหวด้านขวัญ และก าลังใจในการท างาน 
W๘ มีภาระงานมาก ขาดโอกาสในการพัฒนาความเชี่ยวชาญของตนเอง  บุคลากรเหนื่อยล้าไม่มีความสุข และไม่สามารถท างานเชิงรุกได้ 
W๙ บุคลากรบางสายงานยังใช้ศักยภาพไม่เต็มความรู้ความสามารถ 

 W๑๐ ทักษะในการท างานเพ่ือสนับสนุนพันธกิจของบุคลากรสายสนับสนุนยังไม่เพียงพอ 
W๑๑ ขาดทักษะการจัดการความรู้เพ่ือการพัฒนางานโดยเฉพาะด้านการบริหารจัดการศึกษา การเงิน การพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง 

 โอกาส (O : Opportunities) 
O๑ นโยบายของกระทรวงสาธารณสุขที่ก าหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรและการผลิตบัณฑิตในศตวรรษท่ี ๒๑ 
O๒ 
O๓ 

กรอบวางแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี และพรบ.การศึกษาแห่งชาติ 
นโยบายสบช. คสช. AEC 

O๔ สภาวิชาชีพ (สภาการพยาบาล) 
O๕ นโยบายเขตบริการสุขภาพ  
O๖ มีหน่วยบริการทั้งในและนอกที่สนับสนุนทุนให้นักศึกษา 
O๗ โครงสร้างของประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นและมีโรคเรื้อรังเพ่ิมขึ้น  
O๘ มีเครือข่ายสถานบริการทั้งทางสุขภาพและบริการทางสังคม 
O๙ การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
O๑๐ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วยพัฒนาระบบการท างานให้สะดวกรวดเร็ว ส่งเสริมการเรียนรู้และการจัดการอย่างเป็นระบบ 
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 ภาวะคุกคาม (T : Threats) 
T๑ นโยบายจ ากัดอัตราก าลังคนด้านสาธารณสุข 
T๒ การขาดสภาพคล่องของหน่วยบริการเจ้าของทุน 
T๓ กฎหมายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ การสื่อสารข้อมูลรุนแรง ความปลอดภัยของข้อมูล 

 
 ผลการวิเคราะห์องค์กร ประกอบกับการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ภายในและภายนอกองค์กร พบว่าผลการวิเคราะห์ส่วนใหญ่ตกอยู่ที่จุดอ่อน (Weakness) และ            
ภัยคุกคาม (Threats) แสดงให้เห็นว่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราชควรด าเนินกลยุทธ์ ในลักษณะของการตั้งรับ  ด าเนินกลยุทธ์ระยะสั้นเพ่ือปกป้องจุดอ่อนที่จะ
น าไปสู่การถดถอย หรือมุ่งลดจุดอ่อนภายใน  และหลีกเลี่ยงภัยคุกคามจากภายนอก   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราชได้น าผลการวิเคราะห์ดังกล่าวประกอบการ
พิจารณาและก าหนดการด าเนินงานสรุปได้ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ประเด็นหลัก 8 เป้าประสงค์ 19 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์  10 กลยุทธ์ 7 แผนงาน  และได้ด าเนินการแปลงแผน    
กลยุทธ์สู่การปฏิบัติ  โดยจัดท าโครงการตามกลยุทธ์  จ านวน 17 โครงการ โครงการตามพันธกิจ จ านวน 32 โครงการ และโครงการวิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ จ านวน 2 
โครงการ รวมโครงการที่ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕60  ดังนั้นโครงการที่ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕60  มีจ านวนทั้งสิ้น 
51 โครงการ  ซึ่งจะได้กล่าวต่อไปในส่วนที่ ๓ 
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ส่วนที่ ๓ 
แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕60 

 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕60    โดยบุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ 

ผลการด าเนินงานขององค์กร และปัจจัยที่เก่ียวข้อง  ด าเนินการแปลงแผนกลยุทธ์ลงสู่การปฏิบัติเป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕60   ดังนี ้
 ประเด็นยุทธศาสตร์: มีการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ๕ ประเด็น โดยแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ประกอบด้วยเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ์  และแผนงาน ดังนี้ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  การผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพและมีคุณลักษณะเป็นนักจัดการสุขภาพ 

  เป้าประสงค์ที่ ๑.๑  
บัณฑิตมีสมรรถนะเชิงวิชาชีพและการจัดการสุขภาพบนพื้นฐานการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์    
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
๑. ร้อยละของบัณฑิตที่สอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผ่านครัง้แรก 
๒. ค่าเฉลี่ยคุณลักษณะของนักจัดการสุขภาพบนพื้นฐานการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ของผู้ส าเร็จการศึกษา (ประเมินโดยอาจารย์ผู้สอน) 
๓. ค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา (TQF) สาขาพยาบาลศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยระดับดี (ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิต) 
๔. ระดับความส าเร็จของคุณลักษณะบัณฑิตในศตวรรษที่ ๒๑ ของผู้ส าเร็จการศึกษามีค่าเฉลี่ยในระดับดี (ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิต) 
๕. ค่าคะแนนเฉลี่ยอัตลักษณ์บัณฑิตมีค่าเฉลี่ยในระดับดี (ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิต และบัณฑิต)  
กลยุทธ์ 
๑. สอนและพัฒนานักศึกษาพยาบาลให้มีสมรรถนะเชิงวิชาชีพ และการจัดการสุขภาพบนพื้นฐานการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์โดยการมีส่วนร่วมของ 

เครือข่ายบริการสุขภาพ  
๒. พัฒนาทีมเครือข่ายความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตพยาบาล  

 แผนงาน 
1.พัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้เป็นที่ยอมรับของสังคมในระดับประเทศ 

 



       แผนปฏิบัตกิาร ปีงบประมาณ 2560 และแผนก ากับติดตาม ปีงบประมาณ 2560 : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชนิราช หน้า 12 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  วิจัยและสร้างผลงานวิชาการด้านสุขภาพที่ตอบสนองความต้องการของสังคม 
 เป้าประสงค์ที่ ๒.๑  วิทยาลัยฯมีองค์ความรู้/นวัตกรรมที่มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของสังคมและระบบบริการสุขภาพ   
  ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 

  1. ร้อยละของผลงานถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ 
2. ระดับความส าเร็จของผลงานทางวิจัยและวิชาการท่ีตีได้รับการพิมพ์ 
3. จ านวนแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการสุขภาพบุคคล 
กลยุทธ์ 
1.เร่งรัดการผลิต เผยแพร่ผลงานวิชาการท่ีตอบสนองความต้องการของสังคม 
แผนงาน 
1.สนับสนุนการผลิต เผยแพร่ผลงานวิจัย วิชาการ และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  บริการวิชาการด้านสุขภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม 
เป้าประสงค์ที ่๓.๑  พัฒนาความเชี่ยวชาญด้านบริการวิชาการในด้านการจัดการสุขภาพแก่บุคลากร 

 เป้าประสงค์ที่ ๓.๒  พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ 
 เป้าประสงค์ที ่๓.3  พัฒนาบุคลากรสาธารณสุขให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาพ  

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
  1. จ านวนหลักสูตรด้านการจัดการสุขภาพ (ท้ังระยะสั้น  และ/หรือระยะยาว)  
  2. จ านวนอาจารย์ที่ได้รับการยอมรับในการเป็นวิทยากรภายนอก  

3. รอ้ยละของบุคลากรได้รับเชิญเป็นวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ /กรรมการวิชาชีพ/ที่ปรึกษา ตามความเชี่ยวชาญที่จัดโดยองค์กรวิชาชีพ หรือองค์กร 
วิชาการระดับชาติ  
 ๔. ร้อยละของผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรที่วิทยาลัยฯจัดบริการวิชาการมีสมรรถนะการจัดการสุขภาพ 

กลยุทธ์ 
1.ส่งเสริมการบริการวิชาการทางด้านสุขภาพที่ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม 
แผนงาน 
1.ส่งเสริมสมรรถนะบุคลากรในด้านการจัดการสุขภาพ (เป็นนักจัดการและเป็นวิทยากร)  
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔    ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญาท้องถิ่น    
เป้าประสงค์ที่ ๔.๑ บูรณาการการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการจัดการสุขภาพ    

 ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์  
1. ระดับความส าเร็จในการบูรณาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่น กับการจัดการสุขภาพ  
กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมให้บุคลากรและนักศกึษาท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่น กับการจัดการสุขภาพ 
แผนงาน 
1.บูรณาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการจัดการสุขภาพ 

 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕  การพัฒนาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง 
 เป้าประสงค์ที่ ๕.๑ วิทยาลัยมีการบริหารจัดการที่ทันสมัย โดยใช้หลักธรรมาภิบาล และมีความผาสุกในการปฏิบัติงาน 
 ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์  
 1. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาองค์กรคุณธรรมและธรรมาภิบาล 
 2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
 3. จ านวนหน่วยงานภายนอกที่มาศึกษาดูงาน 
 ๔. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศ 

กลยุทธ์ 
 1. เร่งรัดการพัฒนาสถาบันให้เป็นองค์กรคุณธรรม 
 2. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
 3. พัฒนาระบบและเพ่ิมประสิทธิภาพเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการบริหารจัดการตามพันธกิจของวิทยาลัย  

แผนงาน 
1. แผนพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรธรรมภิบาล และองค์กรสีเขียว 
2.แผนพัฒนาระบบสารสนเทศ และเพ่ิมประสิทธิภาพเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการบริหารจัดการตามพันธกิจของวิทยาลัย 
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 เป้าประสงค์ที่ ๕.2 บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ โดดเด่นเฉพาะด้าน และเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
 ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์  
 1. จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนที่มีความเชี่ยวชาญ  และได้รับการยอมรับเป็นวิทยากร 
 2. จ านวนบุคลากรที่เป็นต้นแบบด้านการจัดการสุขภาพ 

กลยุทธ์ 
1. เพ่ิมความสามารถของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญโดดเด่นเฉพาะด้าน (การจัดการสุขภาพ)       
๒.พัฒนาบุคลากรให้สร้างผลงานที่มีคุณค่าต่อองค์กร 
แผนงาน 
1. แผนพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการสุขภาพ 
2. แผนพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการบริหารการศึกษาและบริหารหลักสูตร 
 

ทั้งนีเ้พ่ือให้การน าแผนกลยุทธ์ลงสู่การปฏิบัติทีมี่ประสิทธิภาพ มีการมอบหมายความรับผิดชอบหลักและความรับผิดชอบรอง ดังนี้ 
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กลยุทธ์ กลุ่มงานอ านวยการ กลุ่มงานวิชาการ 
กลุ่มงาน 

วิจัย บริการวชิาการ 

๑.๑ สอนและพัฒนานักศึกษาพยาบาลให้มีสมรรถนะเชิงวิชาชีพ และการจัดการสุขภาพ
บนพื้นฐานการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายบริการ
สุขภาพ 

   

๑.๒ พัฒนาทีมเครือข่ายความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตพยาบาล    
๒.๑ เร่งรัดการผลิต เผยแพร่ผลงานวิชาการท่ีตอบสนองความต้องการของสังคม    
๓.๑ ส่งเสริมการบริการวิชาการทางด้านสุขภาพที่ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคม 

   

๔.๑ ส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น กับการจัดการสุขภาพ 

   

๕.๑ เร่งรัดการพัฒนาสถาบันให้เป็นองค์กรคุณธรรม    
5.2 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรโดยใช้หลักธรรมาภิบาล    
5.3 พัฒนาระบบและเพ่ิมประสิทธิภาพเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการบริหารจัดการ
ตามพันธกิจของวิทยาลัย 

   

5.4 เพ่ิมความสามารถของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญโดดเด่นเฉพาะด้าน (การจัดการ
สุขภาพ) 

   

5.5 พัฒนาบุคลากรให้สร้างผลงานที่มีคุณค่าต่อองค์กร    
หมายเหตุ :           ผู้รับผิดชอบหลัก              ผู้รับผิดชอบรอง 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดหลัก กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ ตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕60  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 

 
ตามท่ีคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ และคณาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช รวมกันก าหนดวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้น าการผลิตบัณฑิตพยาบาล  และ

พัฒนาก าลังคนด้านสาธารณสุข ในการจัดการสุขภาพในเขตภาคเหนือ ภายในปี 2563  จึงได้ก าหนดแผนกลยุทธ์ (5 ปี) พ.ศ. 2559 -2563   โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ 5 
ประเด็นหลัก 8 เป้าประสงค์ 19 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์  10 กลยุทธ์  7 แผนงาน  และได้ด าเนินการแปลงแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ  โดยจัดท าโครงการตามกลยุทธ์  จ านวน 14 
โครงการ โครงการตามพันธกิจ จ านวน 35 โครงการ และโครงการวิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ จ านวน 2 โครงการ ดังนั้นโครงการที่ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ ๒๕60  มีจ านวนทั้งสิ้น 51 โครงการ  รายละเอียดแสดงดังนี้ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด
เป้าประสงค์ 

กลยุทธ์ โครงการ 
ตามกลยุทธ์ 

โครงการ 
ตามพันธกิจ 

โครงการ
วิทยาลัย
เครือข่าย
ภาคเหนือ 

รวมจ านวน 
(โครงการ) 

1 การผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพและมี
คุณลักษณะเป็นนักจัดการสุขภาพ  

๑ 5 2  
 

3 10 2 15 

2 วิจัยและสร้างผลงานวิชาการด้านสุขภาพที่
ตอบสนองความต้องการของสังคม 

๑ 3 1 
 

2 2 0 4 

3 บริการวิชาการด้านสุขภาพให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชนและสังคม 

3 4 1 
 

3 4 0 7 

๔ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๑ ๑ 1 
 

1 1 0 2 

๕. การพัฒนาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง  2 6 5 5 18 0 23 
สรุปจ านวนทั้งหมด 8 19 10 14 35 2 51 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์  แผนงาน   โครงการ/กจิกรรม กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

1 การผลิต
บัณฑิตพยาบาลที่
มีคุณภาพและมี
คุณลักษณะเป็น
นักจัดการสุขภาพ 
(ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
สบช.) 

1.1 บัณฑิตมี
สมรรถนะเชิง
วิชาชีพและการ
จัดการสุขภาพบน
พื้นฐานการดูแล
ด้วยหัวใจ ความ
เป็นมนุษย์ 
(เป้าประสงค์ที่ ๑) 

๑. ร้อยละของบัณฑิตที่สอบใบ 
อนุญาตประกอบวิชาชีพผ่านครั้ง
แรก 
๒. ค่าเฉลี่ยคุณลักษณะของนัก
จัดการสุขภาพบนพื้นฐานการดูแล
ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา (ประเมินโดย
อาจารย์ผู้สอน) 
๓. ค่าเฉลี่ยผลการประเมิน
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา 
(TQF) สาขาพยาบาลศาสตร์ มี
ค่าเฉลี่ยระดับดี (ประเมินโดยผู้ใช้
บัณฑิต) 
๔. ระดับความส าเร็จของ
คุณลักษณะบัณฑิตในศตวรรษที่ 
๒๑ ของผู้ส าเร็จการศึกษามี
ค่าเฉลี่ยในระดับดี (ประเมินโดย
ผู้ใช้บัณฑิต) 
๕. ค่าคะแนนเฉลี่ยอัตลักษณ์
บัณฑิตมีค่าเฉลี่ยในระดับดี 
(ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิต และ
บัณฑิต) (สอดคล้อง ข้อที่ ๑ และ 
๒ สบช.) 

๑. สอนและพัฒนา
นักศึกษาพยาบาลให้มี
สมรรถนะเชิงวิชาชีพ 
และการจัดการสุขภาพ
บนพื้นฐานการดูแลด้วย
หัวใจความเป็นมนุษย์
โดยการมีส่วนร่วมของ
เครือข่ายบริการสุขภาพ  
(กลยุทธที่ ๒,๓ สบช.) 
๒. พัฒนาทีมเครือข่าย
ความร่วมมือในการ
ผลิตบัณฑิตพยาบาล 
(กลยุทธที่ ๘ สบช.) 

๑.1.ร้อยละของ
นักศึกษาแต่ละช้ันปีมี
สมรรถนะเชิงวิชาชีพ
ตามเกณฑ์ของแต่ละช้ัน
อยู่ในระดับดีขึ้นไป  
๑.๒. ร้อยละของ
นักศึกษาแต่ละช้ันปีมี
คุณลักษณะของนัก
จัดการสุขภาพบน
พื้นฐานการดูแลด้วยหัว
ใจความเป็นมนุษย์ อยู่
ในระดับดีขึ้นไป  
๑.3.ร้อยละของ
นักศึกษาแต่ละช้ันปีมี
ทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ ๒๑  
๒.๑.จ านวนเครือข่าย
ความร่วมมือที่ก่อ ให้เกิด
คุณค่าทางวิชาการและ
วิชาชีพ (วัดกลยุทธ์ท่ี ๒) 
  

1.พัฒนาคุณภาพ
บัณฑิตให้เป็นที่
ยอมรับของสังคม
ในระดับประเทศ 
 

1.โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ ๒๑ สู่นักจัดการสุขภาพ (โครงการ
ตามกลยุทธ์) 

กลุ่มงานวิชาการ 

2.โครงการการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (โครงการตามกลยุทธ์) 

กลุ่มงานวิชาการ 

3.โครงการประสานความร่วมมือเครือข่าย
สุขภาพเชิงรุกเพื่อผลิตบัณฑิตพยาบาลให้เป็น
นักจัดการสุขภาพ (โครงการตามกลยุทธ์) 

กลุ่มงานวิชาการ 

4.โครงการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมอัต
ลักษณ์บัณฑิต (งานประจ า) 

กลุ่มงานวิชาการ 

5.โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีเอกลักษณ์
สถาบัน (งานประจ า) 

กลุ่มงานวิชาการ 

6.โครงการเตรียมความพร้อมสอบขึ้น
ทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ (งานประจ า) 

กลุ่มงานวิชาการ 

7.โครงการส่งเสริมความภาคภูมิใจในวิชาชีพ
พยาบาล (งานประจ า) 

กลุ่มงานวิชาการ 

8.โครงการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์
(งานประจ า) 

กลุ่มงานวิชาการ 

9.โครงการพัฒนาผู้น าชมรมนักศึกษา
เครือข่ายภาคเหนือ (โครงการวิทยาลัย
เครือข่าย) 

กลุ่มงานวิชาการ 

10.โครงการพัฒนาบัณฑิตดีศรีพุทธชินราชสู่
อาชีพพยาบาล (งานประจ า) 

กลุ่มงานวิชาการ 
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     11.โครงการพัฒนาความร่วมมือระหว่าง
สถาบันกับหน่วยงานภายนอก (งานประจ า) 

กลุ่มงานวิชาการ 

12.โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของการ
ด าเนินกิจกรรมของสโมสรนักศึกษาโดยใช้การ
ประกันคุณภาพการศึกษา (งานประจ า) 

กลุ่มงานวิชาการ 

13.โครงการสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วม
ประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิชาการ
หรือนวัตกรรมทั้งในและนอกสถาบัน (งาน
ประจ า) 

กลุ่มงานวิชาการ 

14.โครงการพัฒนาความรู้และประสบการณ์
ให้ศิษย์เก่า (งานประจ า) 

กลุ่มงานวิชาการ 

      15.โครงการสร้างเสริมทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาวิทยาลัยเครือข่าย
ภาคเหนือ (โครงการวิทยาลัยเครือข่าย) 

กลุ่มงานวิชาการ 

2 วิจัยและสร้าง
ผลงานวิชาการ
ด้านสุขภาพที่
ตอบสนองความ
ต้องการของสังคม 

2.1 วิทยาลัยฯมี
องค์ความรู้/
นวัตกรรมที่มี
คุณภาพและ
ตอบสนองความ
ต้องการของ
สังคมและระบบ
บริการสุขภาพ   

1. ร้อยละของผลงานถ่วงน้ าหนัก 
ของผลงานวิชาการของอาจารย์ 
2. ระดับความส าเร็จ(คุณภาพ)  
ของผลงานทางวิจัยและวิชาการที่ตี
ได้รับการพิมพ์ 
3. จ านวนแนวปฏิบัติที่ดีในการ
จัดการสุขภาพบุคคล  

๑. เร่งรัดการผลิต 
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
ที่ตอบสนองความ
ต้องการของสังคม 

๑. ร้อยละของผลงาน
ถ่วงน้ าหนักของผลงาน
วิชาการของอาจารย์  
2. จ านวนบุคลากรที่
ผลิตผลงานที่มีคุณค่า
ต่อองค์กร (งานวิชาการ
ที่ได้รับการตีพิมพ์) 

1.สนับสนุนการ
ผลิต เผยแพร่
ผลงานวิจัย 
วิชาการ และ     
นวัตกรรมที่มี
คุณภาพ 

16.โครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์ (โครงการตามกลยุทธ์) 

กลุ่มงานวิจัย 
บริการวิชาการ 

17.โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการการเขยีนนิพนธ์
ต้นฉบบัเพื่อการตีพมิพ์(โครงการตามกลยุทธ์) 

กลุ่มงานวิจัย 
บริการวิชาการ 

18.โครงการสนับสนุนทุนทรัพยากรเพื่อ
ส่งเสริมการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัยและ
ผลงานวิชาการ  (งานประจ า) 

กลุ่มงานวิจัย 
บริการวิชาการ 

19.โครงการพัฒนากระบวนการจัดการ
ความรู้เพื่อสร้างแนวปฏิบัติที่ดีในองค์กร (งาน
ประจ า) 

กลุ่มงานวิจัย 
บริการวิชาการ 
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3 บริการวิชาการ
ด้านสุขภาพให้
สอดคล้องกับ
ความต้องการของ
ชุมชนและสังคม 

3.1 พัฒนาความ
เช่ียวชาญด้าน
บริการวิชาการใน
ด้านการจัดการ
สุขภาพแก่
บุคลากร 
3.2 พัฒนาศูนย์
ความเป็นเลิศด้าน
การจัดการสุขภาพ
ที่มีประสิทธิภาพ 
3.3 พัฒนา 
บุคลาการ
สาธารณสุขให้มี
ศักยภาพในการ
จัดการสุขภาพ 
 

1.จ านวนหลักสูตรด้านการจัดการ
สุขภาพ (ทั้งระยะสั้น  และ/หรือ
ระยะยาว) (ผู้รับผิดชอบกลุ่ม
งานวิจัย บริการวิชาการ และงาน
ทรัพยากรบุคคล กลุ่มงาน
อ านวยการ) 
2. จ านวนอาจารย์ที่ได้รับการ
ยอมรับในการเป็นวิทยากร
ภายนอก (ผู้รับผิดชอบกลุ่ม
งานวิจัย บริการวิชาการ และงาน
ทรัพยากรบุคคล กลุ่มงาน
อ านวยการ) 
3. ร้อยละของบุคลากรได้รับเชิญ
เป็นวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ /
กรรมการวิชาชีพ/ที่ปรึกษา ตาม
ความเช่ียวชาญที่จัดโดยองค์กร
วิชาชีพ หรือองค์กรวิชาการ
ระดับชาติ (ผู้รับผิดชอบกลุ่ม
งานวิจัย บริการวิชาการ และงาน
ทรัพยากรบุคคล กลุ่มงาน
อ านวยการ) 
๔. ร้อยละของผู้ผา่นการอบรม
หลักสตูรที่วิทยาลัยฯจดับริการ
วิชาการมีสมรรถนะการจดัการ
สุขภาพ 

1.ส่งเสริมการบริการ
วิชาการทางด้าน
สุขภาพที่ได้มาตรฐาน
และสอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคม 
 

1. ร้อยละของอาจารย์
ที่ได้รับการยอมรับใน
การเป็นวิทยากร
ภายนอก (อย่างน้อย
ร้อยละ ๑5) 
2. จ านวนหลักสูตร
ด้านการจัดการสุขภาพ
ทั้งระยะสั้นและระยะ
ยาว  (อย่างน้อยปีละ 
๑) หลักสูตร 
3.ร้อยละของบุคลากร
สาธารณสุขท่ีผ่านการ
อบรมมสีมรรถนะดา้น
การจัดการสุขภาพ
(ผ่านเกณฑ์อย่างน้อย
ร้อยละ ๘๐)  
4. ร้อยละความส าเร็จ
ของการด าเนินงานศูนย์
ความเป็นเลิศ 
Excellence Center ที่
ผ่านเกณฑ์ สบช. 
(เกณฑ์: การเป็น
วิทยากรด้านโรคเรื้อรัง
ที่เป็นที่ยอมรับ, เพิ่ม
จ านวนองค์ความรู้) 

1.ส่งเสริม
สมรรถนะบุคลากร
ในด้านการจัดการ
สุขภาพ (เป็นนัก
จัดการและเป็น
วิทยากร)  

20.โครงการสร้างความเข้มแข็งด้านการ
จัดการโรคเรื้อรังในชุมชนบ้านคลอง ปี 3 
(งานประจ า) 

กลุ่มงานวิจัย 
บริการวิชาการ 

21.โครงการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาการพยาบาลวิกฤตทารกแรกเกิด รุ่น 4 
(service plan สาขา Newborn ) (โครงการ
ตามกลยุทธ์) 

กลุ่มงานวิจัย 
บริการวิชาการ 

22.โครงการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาการพยาบาลวิกฤตทารกแรกเกิด รุ่น 5 
(service plan สาขา Newborn ) (โครงการ
ตามกลยุทธ์) 

กลุ่มงานวิจัย 
บริการวิชาการ 

23.โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการประจ าปี 
2560 เรื่อง การรักษาพยาบาลขั้นต้นในการ
ให้บริการในระดับปฐมภูมิ ) (โครงการตาม
กลยุทธ์) 

กลุ่มงานวิจัย 
บริการวิชาการ 

24.โครงการบูรณาการพันธกิจ 4 ด้าน (งาน
ประจ า) 

กลุ่มงานวิจัย 
บริการวิชาการ 

25.โครงการอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขา
เวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาเบื้องต้น) รุ่นที่ 16 
(service plan สาขา ปฐมภมูิ ) (งานประจ า) 

กลุ่มงานวิจัย 
บริการวิชาการ 

    

26.โครงการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยเหลือ
พยาบาล รุ่นที่ 1 (งานประจ า) 
 
 

กลุ่มงานวิจัย 
บริการวิชาการ 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์  แผนงาน   โครงการ/กจิกรรม กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

๔ ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4.1. บูรณาการ
การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม
สิ่งแวดล้อมและ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นกับการ
จัดการสุขภาพ 

1. ระดับความส าเร็จในการบูรณา
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
กับการจัดการสุขภาพ (ระดับ
ความส าเร็จดูจากหน้า 106 สกอ. 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 เกณฑ์มาตรฐาน 6 
ข้อ = 5 คะแนน) 

1.ส่งเสริมให้บุคลากร
และนักศึกษาท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม
สิ่งแวดล้อมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น กับการ
จัดการสุขภาพ 

1. จ านวนรายวิชาชีพ 
ที่บูรณาการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม
สิ่งแวดล้อม และภมูิ
ปัญญาท้องถิ่นกับการ
จัดการสุขภาพปี 
การศึกษาละ 1 ราย
วิชาชีพ 
2.มีนวัตกรรมท่าออก
ก าลังกายประกอบดนตรี
มังคละที่เป็นเอกลักษณ์
ของสถาบัน 

1.บูรณาการท านุ
บ ารุงศิลป 
วัฒนธรรม
สิ่งแวดล้อม และ 
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น
กับการจัดการ
สุขภาพ 
 

27.โครงการบูรณาการ  การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นกับการจัดการสุขภาพ  (โครงการตาม
กลยุทธ์) 

กลุ่มงานวิชาการ 

28.โครงการพุทธชินราชร่วมใจอนุรักษ์
พัฒนาและสร้างเสริมเอกลักษณ์
ศิลปวัฒนธรรม  (งานประจ า) 

กลุ่มงานอ านวยการ 

๕. การพัฒนา
วิทยาลัยให้เป็น
องค์กรสมรรถนะ
สูง (ย.2 สบช.) 

5.1. วิทยาลัยมี
การบริหารจัดการ
ที่ทันสมัย โดยใช้
หลักธรรมาภิบาล 
และมีความผาสุก
ในการปฏิบัติงาน 
(ป.3 สบช.) 

1. ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาองค์กรคุณธรรมและ 
ธรรมาภิบาล (KPI.9 สบช.)  
(ตามเกณฑ์) 
2. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการในการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน 
3. จ านวนหน่วยงานภายนอกที่มา
ศึกษาดูงาน 
๔. บุคลากรมีความพึงพอใจในการ
ใช้ระบบสารสนเทศในระดับ
มากกว่า 3.51 ขึ้นไป 

1. เร่งรัดการพัฒนา
สถาบันให้เป็นองค์กร
คุณธรรม 
2. พัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการองค์กร
โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
3. พัฒนาระบบและ
เพิ่มประสิทธิภาพ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ไปใช้ในการบริหาร
จัดการตามพันธกิจของ
วิทยาลัย 

1. ระดับความส าเร็จ
ของการพัฒนาองค์กร
คุณธรรม (KPI.9 สบช.) 
2. ระดับความส าเร็จ
ของการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศไปใช้ในการ
บริหารจัดการตาม 
พันธกิจของวิทยาลัย 

1. แผนพัฒนา
องค์กรให้เป็น
องค์กรธรรมภิบาล 
และองค์กรสีเขียว 
2.แผนพัฒนา
ระบบสารสนเทศ 
และเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
เทคโนโลยีสาร 
สนเทศไปใช้ใน
การบริหาร
จัดการตามพันธ
กิจของวิทยาลัย 

29.โครงการพัฒนาบุคลากรในการน าระบบ
และกลไกการบริหารจัดการองค์กรไปพัฒนา
งาน  (งานประจ า) 

กลุ่มงานอ านวยการ 

30.โครงการพัฒนาการท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพโดยการใช้แผนกลยุทธ์ และ
แผนปฏิบัติการ  (งานประจ า) 

กลุ่มงานอ านวยการ 

31.โครงการพัฒนาการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  (งาน
ประจ า) 

กลุ่มงานอ านวยการ 

32.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรด้านการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตรและสถาบัน 
(งานประจ า) 

กลุ่มงานอ านวยการ 
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33.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากร
ด้านบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
(งานประจ า) 

กลุ่มงานอ านวยการ 

34.โครงการพัฒนาสารสนเทศและฐานข้อมูล 
(งานประจ า) 

กลุ่มงานอ านวยการ 

35.โครงการพัฒนาระบบโสตทัศนุปกรณ์เพื่อ
การศึกษา (งานประจ า) 

กลุ่มงานอ านวยการ 

36.โครงการพัฒนาการบริหารจัดการระบบ
สารสนเทศและห้องปฏิบัติการ (งานประจ า) 

กลุ่มงานอ านวยการ 

37.โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการพยาบาล
และการพยาบาลเสมือนจริง (งานประจ า) 

กลุ่มงานอ านวยการ 

38.โครงการการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
ห้องสมุด วพบ.พุทธชินราช (งานประจ า) 

กลุ่มงานอ านวยการ 

39.โครงการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรสี
เขียว  (โครงการตามกลยุทธ์) 

กลุ่มงานอ านวยการ 

40.โครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ซ้อมแผนการ
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและคุ้มครองภัย  
ภัยธรรมชาติและภัย (งานประจ า) 

กลุ่มงานอ านวยการ 

      41.โครงการพัฒนาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่ง
คุณธรรม (โครงการตามกลยุทธ์) 

กลุ่มงานอ านวยการ 

      42.โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรด้วย
ประชาสัมพันธ์ (งานประจ า) 
 
 

กลุ่มงานอ านวยการ 
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      43.โครงการพัฒนาบุคคลกรในการจัดการ
สุขภาพ และสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ 
(งานประจ า) 

กลุ่มงานอ านวยการ 

      44.แผนการใช้จ่ายการบริหารงานประจ า กลุ่มงานอ านวยการ 
 5.2. บุคลากรมี

ความเช่ียวชาญ 
โดดเด่นเฉพาะ
ด้าน และเป็น
ผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง (ป.
4 สบช.) 

1.จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนที่
มีความเช่ียวชาญ  และได้รับการ
ยอมรับเป็นวิทยากร 
2. จ านวนบุคลากรที่เป็นต้นแบบ
ด้านการจัดการสุขภาพ 

1.เพิ่มความสามารถ
ของบุคลากรให้มีความ
เช่ียวชาญ 
 โดดเด่นเฉพาะด้าน 
(การจัดการสุขภาพ) 
๒.พัฒนาบุคลากรให้
สร้างผลงานทีม่ีคุณค่า
ต่อองค์กร 

1. ร้อยละของบุคลากร
ได้รับการพัฒนาความ 
สามารถให้มีความ
เช่ียวชาญ โดดเด่นเฉพาะ
ด้าน (การจัดการสุขภาพ) 
 

1. แผนพัฒนา
บุคลากรให้มีความ
เช่ียวชาญด้านการ
จัดการสุขภาพ 
 
 

45.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกับการ
จัดการสุขภาพ  (โครงการตามกลยุทธ์) 

กลุ่มงานอ านวยการ 

46.โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และ
บุคคลากรสายสนับสนุนตามสมรรถนะความ
เช่ียวชาญ (งานประจ า) 

กลุ่มงานอ านวยการ 

47.โครงการพัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษ
ที่ ๒๑ (งานประจ า) 

กลุ่มงานอ านวยการ
และกลุม่งานวิชาการ 

48.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
ระบบทะเบียนและการประเมินผลการเรียนการ
สอนส าหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ (งานประจ า) 

กลุ่มงานวิชาการ 

51.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา    
องค์กรตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัยฯ(งานประจ า) 

กลุ่มงานอ านวยการ 

      2.แผนพัฒนาอาจารย์  
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจ า
หลักสูตรให้มีความ
เช่ียวชาญด้านการ
บริหารการ ศึกษาและ
บริหารหลักสตูร 

49 .โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหาร
หลักสูตรพยาบาลพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ปรับปรุง ปีพ.ศ.๒๕๖๐ (โครงการตามกลยุทธ์) 

กลุ่มงานอ านวยการ
และกลุ่มงานวิชาการ 

50. โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหาร
การศึกษา และการบริหารหลักสูตรใน
ศตวรรษที่21  (โครงการตามกลยุทธ์) 

กลุ่มงานอ านวยการ
และกลุ่มงาน
วิชาการ 

 



ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่๑  การผลิตบัณฑิตพยาบาลทีม่ีคุณภาพและมีคุณลักษณะเป็นนักจัดการสุขภาพ
เป้าประสงค์ : ๑.๑ บัณฑิตมีสมรรถนะเชิงวชิาชีพและการจัดการสุขภาพบนพืน้ฐานการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

ตัวชีว้ัดเป้าประสงค์ ๑. ร้อยละของบัณฑิตทีส่อบใบอนุญาตประกอบวชิาชีพผ่านคร้ังแรก
๒. ค่าเฉล่ียคุณลักษณะของนักจัดการสุขภาพบนพืน้ฐานการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษยข์องผู้ส าเร็จการศึกษา 
๓. ค่าเฉล่ียผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุอุดมศึกษา (TQF) สาขาพยาบาลศาสตร์ มีค่าเฉล่ียระดับดี 
๔. ระดับความส าเร็จของคุณลักษณะบัณฑิตในศตวรรษที ่๒๑ ของผู้ส าเร็จการศึกษา 
๕. ค่าคะแนนเฉล่ียอัตลักษณ์บัณฑิตมีค่าเฉล่ียระดับดี  

กลยุทธ์ ๑. สอนและพัฒนานักศึกษาพยาบาลให้มีสมรรถนะเชิงวชิาชีพ และการจัดการสุขภาพบนพืน้ฐานการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษยโ์ดยการ
มีส่วนร่วมของเครือข่ายบริการสุขภาพ 
๒. พัฒนาทีมเครือข่ายความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตพยาบาล 

ตัวชีว้ัดกลยุทธ์ : ๑.๑  ร้อยละของนักศึกษาแต่ละชัน้ปีมีสมรรถนะเชิงวชิาชีพตามเกณฑ์ทีก่ าหนดของแต่ละชัน้อยูใ่นระดับดึขึน้ไป 
๑.๒. ร้อยละของนักศึกษาแต่ละชัน้ปีมีคุณลักษณะของนักจัดการสุขภาพบนพืน้ฐานการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษยอ์ยูใ่นระดับดีขึน้ไป 
๑.๓  ร้อยละของนักศึกษาแต่ละชัน้ปีมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที ่๒๑ 
๒.๑  จ านวนเครือข่ายความร่วมมือทีก่่อให้เกิดคุณค่าทางวชิาการและวชิาชีพ 

ผู้ก ากับดูแลตัวชีว้ัด รองผู้อ านวยการกลุ่มงานวชิาการ 
ชือ่แผนงาน ๑. พัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้เป็นทีย่อมรับของสังคมในระดับประเทศ

วัตถุประสงค์ของแผนงาน ๑. เพือ่ผลิตและพัฒนาบัณฑิตให้มีสมรรถนะเชิงวชิาชีพและการจัดการสุขภาพบนพืน้ฐานการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

ตัวชีว้ัดแผนงาน ๑. ร้อยละของบัณฑิตทีส่อบใบประกอบวชิาชีพหรือข้อสอบมาตรฐานผ่านในคร้ังแรก
๒. ค่าเฉล่ียผลการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดับอุดมศึกษา (TQF) 
๓. ค่าคะแนนเฉล่ียคุณลักษณะบัณฑิตในศตวรรษที ่๒๑ ของนักศึกษาทุกชัน้ปี
๔. ร้อยละของบัณฑิตมีคุณลักษณะของนักจัดการสุขภาพในระดับดีขึน้ไป  (วดัปีการศึกษา 2560)

แผนปฏิบัติการ  ปีงบประมาณ 2560 และแผนก ากับติดตาม ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2560 และแผนก ากับติดตาม ปีงบประมาณ 2560 : วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ๒๓



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 วชิาการ

ปีการศึกษา 2560
ชัน้ปีที ่1 ก่อนเปิดภาคเรียน
 3 สัปดาห์
ชัน้ปีที ่2 ก่อนเปิดภาคเรียน
 1 สัปดาห์
ชัน้ปีที ่3 ก่อนเปิดภาคเรียน
 1 สัปดาห์
ชัน้ปีที ่4 ก่อนเปิดภาคเรียน
 1 สัปดาห์

          16,230.00 อ.ภุมรินทร์
อ.จุฑามาศ
อ.ปิยพงศ์

วชิาการ

ปีการศึกษา 2559
ภาคเรียนที ่1 - 3

          17,910.00 อ.ปิยะเนตร
อ.จุฑามาศ
อ.ปิยพงษ์

วชิาการ

ชัน้ปีที ่1 
พุธที ่1 ของเดือน
ชัน้ปีที ่2 
พุธที ่3 ของเดือน
ชัน้ปีที ่3 
พุธที ่4 หรือ5 ของเดือน

          32,000.00 อ. ปิยะเนตร
อ.จุฑากานต์
อ.จุฑามาศ

วชิาการ

กลุม่งาน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3ผู้รับผิดชอบ

โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที ่21 สู่นักจัดการสุขภาพ 
(โครงการตามกลยทุธ์)

กิจกรรมที ่1 การเตรียมความพร้อมสู่
การเป็นนักจัดการสุขภาพ 

กิจกรรมที ่2 การให้ความรู้เป็นนัก
จัดการสุขภาพ แก่นักศึกษาชัน้ปีที ่1-4

กิจกรรมที ่3 การเสริมทักษะการ
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ ใน ชม. Self 
Study หรือ EQ day

ไตรมาส 4
2559 2560 2560 2560ล า

ดับ โครงการ ระยะเวลาด าเนินการ
ตามแผน

งบประมาณ (บาท)

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2560 และแผนก ากับติดตาม ปีงบประมาณ 2560 : วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ๒๔



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กลุม่งาน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 4
2559 2560 2560 2560ล า

ดับ โครงการ ระยะเวลาด าเนินการ
ตามแผน

งบประมาณ (บาท)

ปีการศึกษา 2559
ภาคเรียนที ่2 - 3

          29,910.00 อ.อวนินท์
อ.จุฑากานต์

วชิาการ

กิจกรรม 5.1
15 มี.ค. 60 (1 วนั)
กิจกรรม 5.2
วนัพุธที ่3 พ.ค.60  (1 วนั)
กิจกรรม 5.3
ส ารวจค่าย
วนัที ่16 ม.ค. 60 (1 วนั)
ออกค่าย
วนัที ่13 - 14 ก.พ. 60  
(2 วนั)

          65,200.00 อ.จุฑากานต์
อ.ปิยะเนตร

วชิาการ

2 วชิาการ

วนัที ่6 ม.ค. 60
วนัที ่11 ม.ค. 60
วนัที ่13 ม.ค. 60
วนัที ่17 ม.ค. 60
วนัที ่20 ม.ค. 60

            9,750.00 อ.ดร.วรรณภา
ดร. สิรีวฒัน์
อ.จุฑามาศ

วชิาการ

โครงการการจัดการเรียนการสอนที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 

กิจกรรมที่1
การจัดท าแผนการศึกษาตลอด
หลักสูตรและแผนการศึกษาประจ าปี 
2560 และจัดท าตารางสอน

กิจกรรมที ่5 พัฒนาความรู้ความ
เข้าใจและสร้างความตระหนักถึง
ความส าคัญของการพยาบาล 
ท่ามกลางความหลากหลายของ
วฒันธรรม

กิจกรรมที ่4 กิจกรรมพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์และนวตักรรมส าหรับ
นักศึกษาพยาบาล 

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2560 และแผนก ากับติดตาม ปีงบประมาณ 2560 : วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ๒๕



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กลุม่งาน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 4
2559 2560 2560 2560ล า

ดับ โครงการ ระยะเวลาด าเนินการ
ตามแผน

งบประมาณ (บาท)

กิจกรรม 2.1 
15 ก.พ.60

กิจกรรม 2.2
23-24 ก.พ.60

          15,470.00 อ.จุฑามาศ
ดร.กีรติ

วชิาการ

เทอม 2/2559
วนัที ่22-24 ต.ค. 59 (3 
วนั)
เทอม 3/2559
วนัที ่23-27 มค60 (5 วนั)
เทอม 1/2560
วนัที ่8-12 พค 60 (5 วนั)
เทอม 2/2560 
วนัที่21-25 สค 60 (5 วนั)
เทอม 3/2560 
วนัที่19-21 ก.ย. 60 (3 
วนั)

        109,200.00 อ.วราภรณ์
อ.นุโรม

วชิาการ

กิจกรรมที ่2 ประชุมก าหนดข้อตกลง 
ข้อก าหนดภาระงานภาพรวม

กิจกรรมที่3 น าเสนอ course design

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2560 และแผนก ากับติดตาม ปีงบประมาณ 2560 : วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ๒๖



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กลุม่งาน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 4
2559 2560 2560 2560ล า

ดับ โครงการ ระยะเวลาด าเนินการ
ตามแผน

งบประมาณ (บาท)

ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60       1,680,200.00 อ.จุฑามาศ วชิาการ

ชัน้ปีที ่1 17-18 ก.ค.60
ชัน้ปีที ่2 3-4 ก.ค.60
ชัน้ปีที ่3 5-6 มิ.ย.60
ชัน้ปีที ่4 27-28 ก.พ.60

3.การสอบวดัความรู้ 
ทักษะภาษาอังกฤษและ
คอมพิวเตอร์
25 ก.พ.60
2 ก.ย.60

45,200.00          อ.อายพุร
และ
อ.ดร.ศุภาณ์นาฏ

วชิาการ

3 วชิาการ

กิจกรรมที ่4 จัดการเรียนการสอน
ระดับรายวชิาทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
และส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของ
นักศึกษาตามมาตรฐาน TQFและ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21

กิจกรรมที ่5
การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐาน TQF ระดับชัน้ปี 

โครงการประสานความร่วมมือเครือข่าย
สุขภาพเชิงรุกเพือ่ผลิตบัณฑิตพยาบาลให้
เป็นนักจัดการสุขภาพ (โครงการตามกล
ยทุธ)์

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2560 และแผนก ากับติดตาม ปีงบประมาณ 2560 : วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ๒๗



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กลุม่งาน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 4
2559 2560 2560 2560ล า

ดับ โครงการ ระยะเวลาด าเนินการ
ตามแผน

งบประมาณ (บาท)

30-31 มี.ค. 60           27,800.00 อ ดร.กีรติ
อ ยคุนธร

วชิาการ

17-21 ตค 59
(5 วนัตามหลักสูตรสภาฯ)

26-30 มิ.ย. 60
 (5 วนัตามหลักสูตรสภาฯ)

        255,100.00 อ.จันทร์จิรา 
อ.มณฑนา
อ.อภิชาต
อ.วรรณภรณ์

วชิาการ

4 อ.ดร.สมาภรณ์ วชิาการ

ต.ค. 59 - พ.ค.60                        -   อ.มณฑนา
อ.ดร.สายชล
อ.มณฑณา
อ.ดร.กีรติ
อ.จารุวรรณ
อ.ชนานันท์
อ.จิตติพร

วชิาการ

เม.ย - ส.ค.60                        -   อ.ดร.สมาภรณ์
อ.วราภรณ์

วชิาการกิจกรรมที ่2 ประเมินอัตลักษณ์
บัณฑิตทุกชัน้ปี

กิจกรรมที ่1 ประชุมปฏิบัติการการ
พัฒนาศักยภาพทีมบริหารแหล่งฝึกเพือ่
เสริมสร้างความร่วมมือในการผลิต
บัณฑิตพยาบาล

กิจกรรมที ่2 
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านการสอน
ส าหรับพยาบาลพีเ่ล้ียง

โครงการจัดการเรียนการสอนที่
ส่งเสริมอัตลักษณ์บัณฑิต

กิจกรรมที ่1 พัฒนาการจัดการเรียน
การสอนใน 5 รายวชิาตามหลักการ

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2560 และแผนก ากับติดตาม ปีงบประมาณ 2560 : วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ๒๘



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กลุม่งาน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 4
2559 2560 2560 2560ล า

ดับ โครงการ ระยะเวลาด าเนินการ
ตามแผน

งบประมาณ (บาท)

มี.ค.-ก.ค.60 7,480.00            อ.ดร.สมาภรณ์
อ.วราภรณ์

วชิาการ

5         154,800.00 อ.จุฑามาศ วชิาการ

6 อ.ดร.อัญชลี วชิาการ

6,8 มี.ค. 2560           15,100.00 อ.ดร.อัญชลี
อ.จิตติพร

วชิาการ

สบช. คร้ังที ่1   9-10 ม.ีค.
 60
สบช. คร้ังที ่2   20-21 
เม.ย. 60

          15,600.00 อ ดร.สายชล
อ.มณฑนา

วชิาการ

วนัที ่13 มี.ค. – 5 พ.ค.60         266,400.00 อ. ยคุนธร
อ. ดร. อัญชลี

วชิาการ

7 8-12 พ.ค. 60 74,300.00          อ.ดร.นฤมล
อ.ดร.ศุภาณ์นาฎ

วชิาการ

8 ตค 59- กย 60 57,500.00          อ.ดร.สิรีวฒัน์ 
อ.ดร.วรรณภา

วชิาการ

กิจกรรมที ่3 การติดตามคุณภาพ
บัณฑิต(TQF) และอัตลักษณ์บัณฑิต

โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีเอกลักษณ์
สถาบัน (งานประจ า)

โครงการเตรียมความพร้อมสอบขึน้
ทะเบียนใบอนุญาตประกอบวชิาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ (งานประจ า)

กิจกรรมที ่1 การเสริมสร้างความ
เชือ่มัน่ในความสามารถของตนเอง

กิจกรรมที ่2 การสอบรวบยอดของ
สบช. และมหาวทิยาลัยนเรศวร

กิจกรรมที ่3 การทบทวนความรู้
รายวชิา

โครงการส่งเสริมความภาคภูมิใจใน
วชิาชีพพยาบาล (งานประจ า)

โครงการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2560 และแผนก ากับติดตาม ปีงบประมาณ 2560 : วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ๒๙



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กลุม่งาน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 4
2559 2560 2560 2560ล า

ดับ โครงการ ระยะเวลาด าเนินการ
ตามแผน

งบประมาณ (บาท)

9 วชิาการ

29 ต.ค. 59
21 ม.ค. 60
25 มี.ค. 60
3 มิ.ย. 60
8 ก.ค. 60
2 ก.ย. 60 

69,240.00          อ.ปิยะเนตร
อ.อวนินท์

วชิาการ

22-ม.ค.-60 21,000.00          อ.ปิยะเนตร
อ.อวนินท์

วชิาการ

10 วชิาการ

            2,500.00 อ.พรพิมล
อ.จันทิมา

วชิาการ

วชิาการ

2.1เส้นทางสีขาวก้าวสู่วชิาชีพ
วชิาชีพพยาบาล

        140,810.00 อ.ปิยะเนตร
อ.อวนินท์

วชิาการ

กิจกรรมที ่1 กิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมนักศึกษาสู่บริการสุขภาพ
ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

กิจกรรมที ่2 

โครงการพัฒนาบัณฑิตดีศรีพุทธชินราช 
(งานประจ า)

โครงการพัฒนาผู้น าชมรมนักศึกษา
เครือข่ายภาคเหนือ

กิจกรรมที ่1 การจัดท าแผนและการ
ประชุมติดตามการด าเนินงานชมรมฯ

กิจกรรมที ่2 เครือข่ายภาคเหนือร่วม
ใจแนะน้องวยัใสใส่ในเพศศึกษาและ
เส้นทางสู่วชิาชีพ

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2560 และแผนก ากับติดตาม ปีงบประมาณ 2560 : วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ๓๐



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กลุม่งาน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 4
2559 2560 2560 2560ล า

ดับ โครงการ ระยะเวลาด าเนินการ
ตามแผน

งบประมาณ (บาท)

2.2 ปรับฐานความรู้วชิา
คณิตศาสตร์ อังกฤษ
ภาษาไทย วทิยาศาสตร์

31 กค – 11 สค
60

        145,210.00 อ.จุฑามาศ
อ.ดร.นฤมล

วชิาการ

21 - 23 พย. 59         112,670.00 อ.เกศกาญจน์
อ.อังคณา

วชิาการ

12 - 13 พย 59           46,980.00 อ.ภุมรินทร์
อ.จันทร์จิรา

วชิาการ

4-5 มี.ค.60           55,120.00 อ.จุฑากานต์
อ.จันทิมา

วชิาการ

14-24 กพ. 60           18,128.27 อ.ดร.อัญชลี
อ.ดร.อัศนี

วชิาการ

11 วชิาการ

ภาคเรียนที ่2 และ 3           12,060.00  อ.ปิยะเนตร
อ.ภุมรินทร์

วชิาการ

โครงการพัฒนาความร่วมมือระหวา่ง
สถาบันกับหน่วยงานภายนอก (งาน
ประจ า)

กิจกรรมที ่1 ประชุมส่งเสริมความ
ร่วมมือระหวา่งสถาบัน

กิจกรรมที ่3 ธรรมะกับบริการสุขภาพ
ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

กิจกรรมที ่4 สุนทรียสนทนาสู่บริการ
สุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

กิจกรรมที ่5 เสริมสร้างศักยภาพการ
ดูแลผู้ปุวยระยะสุดท้ายด้วยหัวใจความ
เป็นมนุษย์

กิจกรรมที ่6 ฝึกปฏิบัติเตรียมความ
พร้อมเพือ่การท างานเมือ่ส าเร็จ
การศึกษาแก่นักศึกษา

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2560 และแผนก ากับติดตาม ปีงบประมาณ 2560 : วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ๓๑



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กลุม่งาน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 4
2559 2560 2560 2560ล า

ดับ โครงการ ระยะเวลาด าเนินการ
ตามแผน

งบประมาณ (บาท)

ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 
2560

        189,080.00 อ.พรพิมล
อ.อวนินท์

วชิาการ

ตลอดปีการศึกษา             2,000.00 อ.ปิยะเนตร วชิาการ

12 วชิาการ

วชิาการ

กิจกรรมที ่1.1 แนะแนววชิาชีพ
พยาบาล (แนะแนวสัญจร)

ภาคเรียนที ่2-3 ปี
การศึกษา 2559

          14,495.00 อ.จันทร์จิรา
อ.ปิยพงษ์
ชมรมวชิาการฯ
นักศึกษาชัน้ปีที ่1

วชิาการ

กิจกรรมที ่2 ส่งเสริมความร่วมมือ
ระหวา่งสถาบันอุดมศึกษาในจังหวดั
พิษณุโลกกิจกรรมแข่งขันกีฬา

กิจกรรมที ่3 กิจกรรมส่งเสริมความ
ร่วมมือด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาของ นศ.ระหวา่ง
สถาบันอุดมศึกษาเขตภาคเหนือ
ตอนล่าง

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของการ
ด าเนินกิจกรรมของสโมสรนักศึกษาโดย
ใช้การประกันคุณภาพการศึกษา (งาน
ประจ า)

กิจกรรมที ่1 ชมรมวชิาการ
กิจกรรมวชิาการทีส่่งเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตฯ

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2560 และแผนก ากับติดตาม ปีงบประมาณ 2560 : วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ๓๒



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กลุม่งาน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 4
2559 2560 2560 2560ล า

ดับ โครงการ ระยะเวลาด าเนินการ
ตามแผน

งบประมาณ (บาท)

กิจกรรมที ่1.2 ประกันคุณภาพสู่
กิจการนักศึกษา (บรรยาย,เป็นที่
ปรึกษา)

วนัที ่13 ก.ย.60
ปีการศึกษา 
2560

            1,000.00 อ.ภุมรินทร์
อ.ดร.ชลลดา 
อ.ดร.รุ่งทิวา
ชมรมวชิาการฯ

วชิาการ

วชิาการ

กิจกรรมที ่2.1 เบนทุกากล้าใหม่
ไร้อบายมุข (กีฬาสี)

วนัที ่28-29 ต.ค. 59         217,140.00 อ.พรพิมล
อ.อวนินท์
ชมรมกีฬาฯ

วชิาการ

กิจกรรม 2.2 กิจกรรมรณรงค์งด
สูบบุหร่ีวนัเอดส์โลกวนัวาเลนไทน์

ตลอดปีการศึกษา 2559
วนัพุธ 30 พ.ย. 59
วนัพุธ 8 ก.พ. 60
วนัพุธ 31 พ.ค. 60

          15,500.00 อ.จันทร์จิรา
อ.จันทิมา
ชมรมกีฬาฯ

วชิาการ

วชิาการ

กิจกรรมที ่3.1  พุทธชินราชร่วม
ใจฟืน้ฟูอนามัยส่ิงแวดล้อม สร้าง
จิตส านึกแยกขยะรักษ์โลก

ตลอดปีการศึกษา           21,960.00 อ.จันทิมา
อ.พรพิมล
ชมรมจิตอาสาฯ

วชิาการ

กิจกรรมที ่2 ชมรมกีฬาและ To be 
1กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ

กิจกรรมที ่3 ชมรมจิตอาสาและ
พัฒนาส่ิงแวดล้อม

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2560 และแผนก ากับติดตาม ปีงบประมาณ 2560 : วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ๓๓



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กลุม่งาน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 4
2559 2560 2560 2560ล า

ดับ โครงการ ระยะเวลาด าเนินการ
ตามแผน

งบประมาณ (บาท)

กิจกรรมที ่3.2 จิตอาสารักษ์บ้าน 
รักคนไข้ ปลอดภัยในการใช้ชีวติ
บูรณาการกับวชิาจริยศาสตร์ชัน้ปีที่
 3

ตลอดปีการศึกษา           53,000.00 อ.จันทิมา
อ.พรพิมล
ชมรมจิตอาสาฯ

วชิาการ

ทุกวนัพุธ
สัปดาห์ 1,3

          54,400.00 อ.อังคณา
อ.เกศกาญจน์
ชมรม
ศิลปการแสดงฯ

วชิาการ

วชิาการ

กิจกรรมที ่5.1 ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธปิไตย

วนัพุธที ่12 ก.ค. 60                        -    อ.ปิยะเนตร
อ.จุฑากานต์
สโมสรฯ

วชิาการ

กิจกรรมที ่5.2 ท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรมไทย

วชิาการ

(1)  พิธไีหวค้รู เล่ือนชัน้ วนัที ่13 ก.ย.60
ปีการศึกษา 2560

          26,360.00 อ.อังคณา
อ.อวนินท์
สโมสรฯ

วชิาการ

2.รับหมวกและเข็มชัน้ปี วนัพุธที ่5 ต.ค.59
ปีการศึกษา 2559

          91,810.00 อ.ปิยะเนตร
อ.อังคณา
สโมสรฯ

วชิาการ

กิจกรรมที ่4 ชมรมศิลปการแสดงและ
อนุรักษ์วฒันธรรมไทย กิจกรรม
ส่งเสริมศิลปะและวฒันธรรม

กิจกรรมที ่5 สโมสรนักศึกษา

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2560 และแผนก ากับติดตาม ปีงบประมาณ 2560 : วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ๓๔



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กลุม่งาน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 4
2559 2560 2560 2560ล า

ดับ โครงการ ระยะเวลาด าเนินการ
ตามแผน

งบประมาณ (บาท)

(3)  วฒันธรรมเชือ่มสายสัมพันธพ์ี่
น้องก่อนอ าลาสถาบัน (Good bye
 senior)

วนัศุกร์ที ่28 เม.ย. 60           36,800.00 อ.จันทร์จิรา
อ.ภุมรินทร์
สโมสรฯ

วชิาการ

(4)  สงกรานต์
1) มุทิตาจิตผู้สูงอายุ
2) แสดงดนตรีมังคละ

วนัอังคารที ่
5 เม.ย.60

          19,110.00 อ.อังคณา
อ.เกศกาญจน์
สโมสรฯ
ชมรมศิลปฯ

วชิาการ

(5) ถวายเทียนพรรษา 
และผ้าอาบน้ าฝน

วนัพุธที ่5 ก.ค. 60           10,000.00 อ.เกศกาญจน์
อ.จันทิมา
สโมสรฯ
ชมรมศิลปฯ

วชิาการ

(6) สานใจพีสู่่ใจน้อง  ปรองดอง
พุทธชินราชก้าวสู่วชิาชีพพยาบาล
ตามเส้นทางปลอดอบายมุข (รับ
น้องเข้าเถา)

วนัศุกร์ที ่25 ส.ค. 60           15,110.00 อ.จันทร์จิรา
อ.อวนินท์

วชิาการ

(7) พุทธชินราชร่วมใจ สานใยรัก
สัมพันธพ์ีน่้อง (ขอบคุณพี่)

 28 ม.ค. 60           15,110.00 อ.อังคณา
อ.จุฑากานต์

วชิาการ

ภาคเรียนละ 1 คร้ัง 14,975.00          อ.ปิยะเนตร
อ.อังคณา

วชิาการ

วนัที ่21 ธ.ค. 59 3,500.00            อ.ภุมรินทร์
อ.ปิยพงษ์

วชิาการ

กิจกรรมที ่5.3 ด้านบริหารจัดการ

กิจกรรมที ่5.4 พิธมีอนทุนการศึกษา

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2560 และแผนก ากับติดตาม ปีงบประมาณ 2560 : วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ๓๕



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กลุม่งาน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 4
2559 2560 2560 2560ล า

ดับ โครงการ ระยะเวลาด าเนินการ
ตามแผน

งบประมาณ (บาท)

วนัที ่18 ม.ค. 60 20,610.00          อ.เกศกาญจน์
อ.อังคณา 

วชิาการ

13 ตลอดปีการศึกษา           56,000.00 อ.จุฑากานต์ 
อ.จันทร์จิรา

วชิาการ

14 วนัที ่21 ม.ค.60                        -   อ.พรพิมล
ดร.ชลลดา

วชิาการ

15 8 - 10 ก.พ.60 179,120.00        อ.ปิยะเนตร
อ.อังคณา

วชิาการ

กิจกรรมที ่5.5 พิธมีอบตะเกียง

โครงการสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วม
ประชุมวชิาการและน าเสนอผลงาน
วชิาการหรือนวตักรรมทัง้ในและนอก
สถาบัน (งานประจ า)

โครงการพัฒนาความรู้และประสบการณ์
ให้ศิษยเ์ก่า (งานประจ า)

โครงการสร้างเสริมทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที ่21 ของนักศึกษาวทิยาลัย
เครือข่ายภาคเหนือ

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2560 และแผนก ากับติดตาม ปีงบประมาณ 2560 : วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ๓๖



ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2 วจิัยและสร้างผลงานวชิาการด้านสุขภาพทีต่อบสนองความต้องการของสังคม 
เป้าประสงค์ : ๒.๑ วทิยาลัยมีองค์ความรู้/นวตักรรมทีม่ีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของสังคมและระบบบริการสุขภาพ  

ตัวชีว้ัดเป้าประสงค์ ๑. ร้อยละของผลงานถ่วงน้้าหนักของผลงานวชิาการของอาจารย ์
๒. ระดับความส้าเร็จของผลงานทางวจิัยและวชิาการทีตี่ได้รับการพิมพ์ 
๓. จ้านวนแนวปฏิบัติทีดี่ในการจัดการสุขภาพบุคคล

กลยุทธ์ ๑. เร่งรัดการผลิต เผยแพร่ผลงานวชิาการทีต่อบสนองความต้องการของสังคม
ตัวชีว้ัดกลยุทธ์ : ๑. ร้อยละของผลงานถ่วงน้้าหนักของผลงานวชิาการของอาจารย์

๒. จ้านวนบุคลากรทีผ่ลิตผลงานทีม่ีคุณค่าต่อองค์กร 
ผู้ก ากับดูแลตัวชีว้ัด รองผู้อ้านวยการกลุ่มงานวจิัย บริการวชิาการ

ชือ่แผนงาน ๑. สนับสนุนการผลิต เผยแพร่ผลงานวจิัย วชิาการและนวตักรรมทีม่ีคุณภาพ
วัตถุประสงค์ของแผนงาน ๑. เพือ่พัฒนาระบบและกลไกทีส่นับสนุนการผลิตและเผยแพร่ผลงานวจิัยและผลงานวชิาการของอาจารย์

ตัวชีว้ัดแผนงาน ๑. จ้านวนผลงานวจิัยและผลงานวชิาการทีเ่ผยแพร่ในเวทีวชิาการ/วารสารในระดับชาติและนานาชาติ  
๒. จ้านวนเงินสนับสนุนผลงานวจิัยและนวตักรรม 
๓. จ้านวนผลงานวจิัยทีเ่กิดจากความร่วมมือระหวา่งอาจารยว์ทิยาลัยกับบุคคลภายนอกองค์กร 

แผนปฏิบัติการ  ปีงบประมาณ 2560  และแผนก ากับติดตาม ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2560 และแผนก้ากับติดตาม ปีงบประมาณ 2560 : วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ๓๗



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

16  28 พ.ย. 59           10,800.00 ดร.กรวกิา 
อ.ดวงใจ

วจิัย 
บริการ
วชิาการ

17  30-31 ม.ค.60           11,800.00 อ.ดวงใจ 
อ.ชนกานต์

วจิัย 
บริการ
วชิาการ

18 1-31 ธ.ค.59
1-31 มี.ค.60
1-30 มิ.ย.60
1-30 ก.ย.60

      1,333,000.00 อ.ดวงใจ
ดร.กรวกิา

วจิัย 
บริการ
วชิาการ

19 วจิัย 
บริการ
วชิาการ

17-21 ต.ค.59                        -   อ.ชนกานต์
ดร.กรวกิา

วจิัย 
บริการ
วชิาการ

อ.ชนกานต์
ดร.กรวกิา

วจิัย 
บริการ
วชิาการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรม
การวจิัยในมนุษย์(โครงการตามกลยทุธ์)

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียน
นิพนธต้์นฉบับเพือ่การตีพิมพ์(โครงการ
ตามกลยทุธ)์

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
2559 2560 2560 2560

โครงการสนับสนุนทุนทรัพยากรเพือ่
ส่งเสริมการผลิตและเผยแพร่ผลงานวจิัย
และผลงานวชิาการ  (งานประจ้า)

โครงการพัฒนากระบวนการจัดการ
ความรู้เพือ่สร้างแนวปฏิบัติทีดี่ในองค์กร
(งานประจ้า)

กิจกรรมที ่1
ทุกกลุ่มงานประชุมเพือ่ก้าหนด
ประเด็นของการจัดการความรู้ 

กิจกรรมที ่2
กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้คร้ังที ่1

ล า
ดับ โครงการ ระยะเวลาด าเนินการ

ตามแผน
งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ กลุม่งาน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2560 และแผนก้ากับติดตาม ปีงบประมาณ 2560 : วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ๓๘



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
2559 2560 2560 2560ล า

ดับ โครงการ ระยะเวลาด าเนินการ
ตามแผน

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ กลุม่งาน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

2.1 กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้
กลุ่มงานวจิัยและบริการวชิาการ 
และกลุ่มงานวชิาการและพัฒนา
นักศึกษา

  9 ม.ค.60           14,400.00 อ.ชนกานต์
ดร.กรวกิา

วจิัย 
บริการ
วชิาการ

2.2 กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้
กลุ่มงานอ้านวยการและยทุธศาสตร์

 10 ม.ค.60           12,600.00 อ.ชนกานต์
ดร.กรวกิา

วจิัย 
บริการ
วชิาการ

 3 พ.ค. 60           10,800.00 อ.ชนกานต์
ดร.กรวกิา

วจิัย 
บริการ
วชิาการ

 3-4 ก.ค.60             4,000.00 อ.ชนกานต์
ดร.กรวกิา

วจิัย 
บริการ
วชิาการ

กิจกรรมที ่4
รวบรวมแนวปฏิบัติทีดี่และการน้าแนว
ปฏิบัติทีดี่ไปใช้

กิจกรรมที ่3
กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้คร้ังที ่2 
อาจารยแ์ลกเปล่ียนเรียนรู้ ทัง้ 3 กลุ่ม
งาน

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2560 และแผนก้ากับติดตาม ปีงบประมาณ 2560 : วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ๓๙



ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 บริการวชิาการด้านสุขภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม 
เป้าประสงค์ : ๓.๑ พัฒนาความเชีย่วชาญด้านบริการวชิาการในด้านการจัดการสุขภาพแก่บุคลากร

๓.๒ พัฒนาศูนยค์วามเป็นเลิศด้านการจัดการสุขภาพทีม่ีประสิทธภิาพ
๓.๓ พัฒนาบุคลาการสาธารณสุขให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาพ

ตัวชีว้ัดเป้าประสงค์ ๑. จ านวนหลักสูตรด้านการจัดการสุขภาพ 
๒. จ านวนอาจารยท์ีไ่ด้รับการยอมรับในการเป็นวทิยากรภายนอก 
๓. ร้อยละของบุคลากรได้รับเชิญเป็นวทิยากร ผู้ทรงคุณวฒิุ /กรรมการวชิาชีพ/ทีป่รึกษา ตามความเชีย่วชาญทีจ่ัดโดยองค์กรวชิาชีพ 
หรือองค์กรวชิาการระดับชาติ
๔. ร้อยละของผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรทีว่ทิยาลัยฯจัดบริการวชิาการมีสมรรถนะการจัดการสุขภาพ

กลยุทธ์ ๑. ส่งเสริมการบริการวชิาการทางด้านสุขภาพทีไ่ด้มาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม
ตัวชีว้ัดกลยุทธ์ : ๑. ร้อยละของอาจารยท์ีไ่ด้รับการยอมรับในการเป็นวทิยากรภายนอก 

๒. จ านวนหลักสูตรด้านการจัดการสุขภาพทัง้ระยะส้ันและระยะยาว  
๓. ร้อยละของบุคลากรสาธารณสุขทีผ่่านการอบรมมีสมรรถนะด้านการจัดการสุขภาพผ่านเกณฑ์ทีก่ าหนด 
๔. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานศูนยค์วามเป็นเลิศ (Excellence Center) ทีผ่่านเกณฑ์ สบช. 

ผู้ก ากับดูแลตัวชีว้ัด รองผู้อ านวยการกลุ่มงานวจิัย บริการวชิาการ
ชือ่แผนงาน ส่งเสริมสมรรถนะบุคลากรในด้านการจัดการสุขภาพ : บริการวชิาการสัญจรด้านการจัดการสุขภาพด้วยการวจิัย

วัตถุประสงค์ของแผนงาน ๑.พัฒนาความเชีย่วชาญในการบริการวชิาการด้านการจัดการสุขภาพแก่บุคลากร  
๒ พัฒนาศูนยค์วามเป็นเลิศด้านการจัดการสุขภาพทีม่ีประสิทธภิาพ
๓. ส่งเสริมให้อาจารยม์ีองค์ความรู้ด้านการดูแลผู้ป่วยโรคเร้ือรัง
๔. น าความรู้ทีไ่ด้จากการบริการวชิาการไปใช้ประโยชน์

ตัวชีว้ัดแผนงาน ๑. ระดับความส าเร็จของการบริการวชิาการด้านสุขภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม 

แผนปฏิบัติการ  ปีงบประมาณ 2560 และแผนก ากับติดตาม ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2560 และแผนก ากับติดตาม ปีงบประมาณ 2560 : วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ๔๐



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

20 1 ต.ค.59– 
30 ก.ย.60

-                     อ.วภิาพร
อ.จันทร์จิรา  อิน
จีน

วจิัย 
บริการ
วชิาการ

21 4 ก.ย..59- 23 ธ.ค. 59
(16 สัปดาห์)
*เป็นโครงการต่อเนือ่งจาก
ปีงบประมาณ 2559 นับ
เงินรายได้เข้าเป็นของ
ปีงบประมาณ 2559

1,280,000.00      อ.สาวติรี 
ล้ิมกมลทิพย์

วจิัย 
บริการ
วชิาการ

22 ก.ค.60- ต.ค.60
(16 สัปดาห์)

1,280,000.00      อ.สาวติรี 
ล้ิมกมลทิพย์

วจิัย 
บริการ
วชิาการ

23 6-10 ก.พ. 60
(5 วนั) 

700,000.00        ดร.จิตตระการ 
ศุกร์ดี

วจิัย 
บริการ
วชิาการ

24 อ.วรรณภรณ์  
วรีะพงษ์

วจิัย 
บริการ
วชิาการ

1 ต.ค. 59 - 
30 ก.ย. 60

11,120.00          อ.ชนานันท์
แสงปาก 
ภาควชิาการ
พยาบาล

วจิัย 
บริการ
วชิาการ

โครงการสร้างความเข้มแข็งด้านการ
จัดการโรคเร้ือรังในชุมชนบ้านคลองปี 3

โครงการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาการพยาบาลวกิฤตทารกแรกเกิด รุ่น
 4 (service plan สาขา Newborn )

โครงการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาการพยาบาลวกิฤตทารกแรกเกิด รุ่น
 5 (service plan สาขา Newborn)

โครงการอบรมฟืน้ฟูวชิาการประจ าปี 
2560 เร่ือง การรักษาพยาบาลขัน้ต้นใน
การให้บริการในระดับปฐมภูมิ (งาน
ประจ า)
โครงการบูรณาการการบริการวชิาการ
กับการเรียนการสอนและ/หรือวจิัย (งาน
ประจ า)

กิจกรรมที ่1 วชิาการสอนและให้
ค าปรึกษาทางสุขภาพ (บูรณาการ
วชิาการกับการเรียนการสอน)

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
2559 2560 2560 2560ล า

ดับ โครงการ ระยะเวลาด าเนินการ
ตามแผน

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ กลุม่งาน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2560 และแผนก ากับติดตาม ปีงบประมาณ 2560 : วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ๔๑



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
2559 2560 2560 2560ล า

ดับ โครงการ ระยะเวลาด าเนินการ
ตามแผน

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ กลุม่งาน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

เดือน ต.ค. 59 - 
เดือน ก.ค. 60

-                     อ.ยคุนธร ทอง
รัตน์ 
ภาควชิาการ
พยาบาลเด็กและ
วยัรุ่น

วจิัย 
บริการ
วชิาการ

เดือน ต.ค 59– 
ก.ค.60

-                     อ.นิดา มีทิพย์
ภาควชิาการ
พยาบาลอนามัย
ชุมชน

วจิัย 
บริการ
วชิาการ

1 ตุลาคม ถึง       30 
ธนัวาคม 59

11,420.00          อ.ดร.จิตตระการ
 ศุกร์ดี
ภาควชิาการ
พยาบาลสูติศาสตร์

วจิัย 
บริการ
วชิาการ

4 ม.ค. 60–
31 มี.ค.60

7,970.00            อ.ดร.กีรติ 
กิจธรีะวฒิุวงษ์
ภาควชิาการ
พยาบาลอนามัย
ชุมชน

วจิัย 
บริการ
วชิาการ

กิจกรรมที ่2
วชิาปัญหาสุขภาพ 2 เร่ือง 
ประสบการณ์ของผู้ปกครองทีดู่แลเด็ก
โรคมะเร็งทีม่ีภาวะ Neutropenia 
และติดเชือ้ (บูรณาการวชิาการกับการ
วจิัย)

กิจกรรมที ่3
วชิารักษาโรคเบือ้งต้น(บูรณาการ
วชิาการกับบริการวชิาการและการวจิัย )

กิจกรรมที ่4
วชิาการพยาบาลมารดาทารกแรกเกิด
และผดุงครรภ์ 1(บูรณาการการเรียน
การสอน บริการวชิาการ และพัฒนา
นักศึกษา)

กิจกรรมที ่5 วชิาการสร้างเสริม
สุขภาพและการป้องกันการเจ็บป่วย
ทางสุขภาพ (บูรณาการบริการ
วชิาการกับการเรียน การสอน)

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2560 และแผนก ากับติดตาม ปีงบประมาณ 2560 : วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ๔๒



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
2559 2560 2560 2560ล า

ดับ โครงการ ระยะเวลาด าเนินการ
ตามแผน

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ กลุม่งาน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

25 6 มี.ค.-23 มิ.ย.60  
(16 สัปดาห์)

2,100,000.00      อ.นิดา มีทิพย์ วจิัย 
บริการ
วชิาการ

26 ส.ค.59-ก.ค.60 2,000,000.00      อ.ชนานันท์
ดร.รุ่งทิวา
ดร.วภิาพร
อ. จิตตระการ

วจิัย 
บริการ
วชิาการ

โครงการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยเหลือ
พยาบาล รุ่นที ่1

โครงการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาเวชปฏิบัติทัว่ไป (การรักษาเบือ้งต้น)
 รุ่นที ่16 (service plan สาขา ปฐมภูมิ )

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2560 และแผนก ากับติดตาม ปีงบประมาณ 2560 : วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ๔๓



ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4 ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม และภูมิปัญญาท้องถิน่
เป้าประสงค์ : ๔.๑ บูรณาการการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมส่ิงแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิน่กับการจัดการสุขภาพ

ตัวชีว้ัดเป้าประสงค์ ๑. ระดับความส าเร็จในการบูรณาการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมส่ิงแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิน่ กับการจัดการสุขภาพ
กลยุทธ์ ๑. ส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมส่ิงแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิน่ กับการจัดการสุขภาพ

ตัวชีว้ัดกลยุทธ์ : ๑. จ านวนรายวชิาชีพทีบู่รณาการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมส่ิงแวดล้อม และภูมิปัญญาท้องถิน่กับการจัดการสุขภาพ   
๒. มีนวตักรรมท่าออกก าลังกายประกอบดนตรีมังคละทีเ่ป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน

ผู้ก ากับดูแลตัวชีว้ัด รองผู้อ านวยการกลุ่มงานอ านวยการ และรองผู้อ านวยการกลุ่มงานวชิาการ
ชือ่แผนงาน ๑. บูรณาการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมส่ิงแวดล้อม และภูมิปัญญาท้องถิน่กับการจัดการสุขภาพ

วัตถุประสงค์ของแผนงาน ๑. บูรณาการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมส่ิงแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิน่ กับการจัดการสุขภาพ

๒. สร้างนวตักรรมท่าออกก าลังกายประกอบดนตรีมังคละทีเ่ป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน
ตัวชีว้ัดแผนงาน ๑.ร้อยละของโครงการบูรณาการการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมส่ิงแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิน่กับการจัดการสุขภาพทีม่ีความส าเร็จใน

การด าเนินงานโดยบรรลุวตัถุประสงค์ของโครงการร้อยละ ๘๐

แผนปฏิบัติการ  ปีงบประมาณ 2560 และแผนก ากับติดตาม ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2560 และแผนก ากับติดตาม ปีงบประมาณ 2560 : วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ๔๔



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

27 วนัพุธที ่7 ธ.ค.59 
วนัพุธที ่14 ธ.ค.59
วนัพุธที ่28 ธ.ค.59
วนัพุธที ่11 ม.ค.60 

            9,100.00 อ.พรพิมล
อ.เกศกาญจน์

วชิาการ

28 อ านวยการ

ทุกไตรมาสตามปฏิทิน
ตค.59 – กย 60

          21,250.00 อ.อารีย์
ดร.ดวงพร
นางศุภรศรี
นางสาวชไมพร

อ านวยการ

ไตรมาสที ่2
13 มค. 60

117,600.00        อ.อารีย์
ดร.ดวงพร
นางศุภรศรี
นางสาวชไมพร

อ านวยการ

ไตรมาส 3
16 พค.60

          75,560.00 อ.อารีย์
ดร.ดวงพร
นางศุภรศรี
นางสาวชไมพร

อ านวยการ

โครงการบูรณาการ  การท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม ส่ิงแวดล้อมและภูมิ
ปัญญาท้องถิน่กับการจัดการสุขภาพ  
(โครงการตามกลยทุธ์)

โครงการพุทธชินราชร่วมใจอนุรักษ์
พัฒนาและสร้างเสริมเอกลักษณ์
ศิลปวฒันธรรม (งานประจ า)

กิจกรรมที ่1 วนัส าคัญของชาติ

กิจกรรมที ่2  การส่งเสริมความเข้าใจ
ความภาคภูมิใจในวถิีชีวติภูมิปัญญา
ไทย (ปีใหม)่

กิจกรรมที ่3 วนัสถาปนาวทิยาลัยฯ

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
2559 2560 2560 2560ล า

ดับ โครงการ ระยะเวลาด าเนินการ
ตามแผน

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ กลุม่งาน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2560 และแผนก ากับติดตาม ปีงบประมาณ 2560 : วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ๔๕



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
2559 2560 2560 2560ล า

ดับ โครงการ ระยะเวลาด าเนินการ
ตามแผน

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ กลุม่งาน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

ไตรมาส 2
12 เมย.60

          20,110.00 อ.อารีย์
ดร.ดวงพร
นางศุภรศรี
นางสาวชไมพร

อ านวยการ

ไตรมาส 3
12 พค.60

          17,325.00 อ.อารีย์
ดร.ดวงพร
นางศุภรศรี
นางสาวชไมพร

อ านวยการ

ไตรมาส 1
21 ตค. 59

          54,160.00 อ.อารีย์
ดร.ดวงพร
นางศุภรศรี
นางสาวชไมพร

อ านวยการ

กิจกรรมที ่5 วนัพยาบาลสากล

กิจกรรมที ่6 วนัพยาบาลแห่งชาติ

กิจกรรมที ่4 วนัสงกรานต์วทิยาลัยฯ

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2560 และแผนก ากับติดตาม ปีงบประมาณ 2560 : วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ๔๖



ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่5 การพัฒนาวทิยาลัยให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง 
เป้าประสงค์ : ๕.๑ วทิยาลัยมีการบริหารจัดการทีท่ันสมัย โดยใช้หลักธรรมาภิบาล และมีความผาสุกในการปฏิบัติงาน 

๕.๒ บุคลากรมีความเชีย่วชาญ โดดเด่นเฉพาะด้าน และเป็นผู้น าการเปล่ียนแปลง 
ตัวชีว้ัดเป้าประสงค์ ๑. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาองค์กรคุณธรรมและธรรมาภิบาล 

๒. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
๓. จ านวนหน่วยงานภายนอกทีม่าศึกษาดูงาน
๔. บุคลากรมีความพึงพอใจในการใช้ระบบสารสนเทศในระดับดี 

กลยุทธ์ ๑. เร่งรัดการพัฒนาสถาบันให้เป็นองค์กรคุณธรรม
๒. พัฒนาประสิทธภิาพการบริหารจัดการองค์กรโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
๓. พัฒนาระบบและเพิม่ประสิทธภิาพเทคโนโลยสีารสนเทศไปใช้ในการบริหารจัดการตามพันธกิจของวทิยาลัย
๔. เพิม่ความสามารถของบุคลากรให้มีความเชีย่วชาญ โดดเด่นเฉพาะด้าน (การจัดการสุขภาพ)
๕. พัฒนาบุคลากรให้สร้างผลงานทีม่ีคุณค่าต่อองค์กร

ตัวชีว้ัดกลยุทธ์ : ๑. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาองค์กรคุณธรรม  
2. ระดับความส าเร็จของการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศไปใช้ในการบริหารจัดการตามพันธกิจของวทิยาลัย
3. ร้อยละของบุคลากรได้รับการพัฒนาความสามารถให้มีความเชีย่วชาญโดดเด่นเฉพาะด้าน (การจัดการสุขภาพ)

ผู้ก ากับดูแลตัวชีว้ัด รองผู้อ านวยการกลุ่มงานอ านวยการ
ชือ่แผนงาน ๑. แผนพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรม และองค์กรสีเขียว

๒. แผนพัฒนาระบบสารสนเทศ และเพิม่ประสิทธภิาพเทคโนโลยสีารสนเทศไปใช้ในการบริหารจัดการตามพันธกิจของวทิยาลัย
๓. แผนพัฒนาบุคลากรให้มีความเชีย่วชาญด้านการจัดการสุขภาพ
4. แผนพัฒนาอาจารยผู้์รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยป์ระจ าหลักสูตรให้มีความเชีย่วชาญด้านการบริหารจัดการศึกษา และบริหารหลักสูตร

แผนปฏิบัติการ  ปีงบประมาณ 2560 และแผนก ากับติดตาม ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2560 และแผนก ากับติดตาม ปีงบประมาณ 2560 : วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ๔๗



วัตถุประสงค์ของแผนงาน ๑. เพือ่พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรม และพัฒนาองค์กรเป็นองค์กรสีเขียว (Green & Clean College)  

๒. เพือ่พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งความสุข 
๓. เพือ่พัฒนาระบบสารสนเทศและเพิม่ประสิทธภิาพเทคโนโลยสีารสนเทศไปใช้ในการบริหารจัดการตามพันธกิจของวทิยาลัย 
๔. เพือ่พัฒนาการบุคลากร และการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธภิาพ และประสิทธผิล 

ตัวชีว้ัดแผนงาน ๑. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานองค์กรคุณธรรม 
๒. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานระบบสารสนเทศทีน่ าไปใช้ในการบริหารจัดการตามพันธกิจของวทิยาลัย  (ระดับ ๓)
๓.  ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานพัฒนาการบุคลากร และการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2560 และแผนก ากับติดตาม ปีงบประมาณ 2560 : วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ๔๘



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

29 อ.ดร.กาญจนา
อ. ดร.รุ่งทิวา
อ. จารุวรรณ

อ านวยการ

ตุลาคม 2559 –มกราคม 
2560

 - อ.ดร.กาญจนา
อ. ดร.รุ่งทิวา
อ. จารุวรรณ

ก.พ.-60   - อ.ดร.กาญจนา
อ. ดร.รุ่งทิวา
อ. จารุวรรณ

ก.พ.-60             1,250.00 อ.ดร.กาญจนา
อ. ดร.รุ่งทิวา
อ. จารุวรรณ

วนัที ่29-30  พ.ค. 2560 54,000.00          อ.ดร.กาญจนา
อ. ดร.รุ่งทิวา
อ. จารุวรรณ

 - อ.ดร.กาญจนา
อ. ดร.รุ่งทิวา
อ. จารุวรรณ

พัฒนาและปรับปรุงระบบและกลไก
การบริหารจัดการองค์กรของทุกกลุ่ม
งาน และจัดเวทีน าเสนอแลกเปล่ียน
เรียนรู้ระบบและกลไกการบริหาร
จัดการองค์กร

จัดท าเล่มระบบและกลไกการบริหาร
จัดการองค์กร(ปรับปรุง) ปีงบประมาณ
 2560

โครงการพัฒนาบุคลากรในการน าระบบ
และกลไกการบริหารจัดการองค์กรไป
พัฒนางาน  (งานประจ า)

ทบทวนค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ
พัฒนาระบบและกลไกการบริหาร
จัดการองค์กร ปีงบประมาณ 2560

ประชาสัมพันธก์ารน าระบบและกลไก
การบริหารจัดการองค์กรไปใช้
พัฒนาการด าเนินงาน

ประเมินการน าระบบและกลไกการ
บริหารจัดการองค์กรไปใช้  โดยแจก
แบบสอบถามในการประชุม
ประจ าเดือน

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
2559 2560 2560 2560ล า

ดับ โครงการ ระยะเวลาด าเนินการ
ตามแผน

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ กลุม่งาน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2560 และแผนก ากับติดตาม ปีงบประมาณ 2560 : วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ๔๙



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
2559 2560 2560 2560ล า

ดับ โครงการ ระยะเวลาด าเนินการ
ตามแผน

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ กลุม่งาน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

 - อ.ดร.กาญจนา
อ. ดร.รุ่งทิวา
อ. จารุวรรณ

30 อ านวยการ

ต.ค.-59             1,575.00 อ. ดร.ศิริรัชส์
อ.ดร.รุ่งทิวา
อ. จารุวรรณ

อ านวยการ

คร้ังที ่1
วนัที ่4 มค.60
คร้ังที ่2
วนัที ่3 เมย.60
คร้ังที ่3
วนัที ่5 กค.60
คร้ังที ่4
วนัที ่27 กย.60

            5,400.00 อ. ดร. รุ่งทิวา
อ. ดร.ศิริรัชส์
อ. จารุวรรณ

อ านวยการ

ประชาสัมพันธก์ารน าระบบและกลไก
การบริหารจัดการองค์กร(ปรับปรุง) 
ปีงบประมาณ 2560 - 2561 ไปใช้
พัฒนาการด าเนินงาน

โครงการพัฒนาการท างานอยา่งมี
ประสิทธภิาพโดยการใช้แผนกลยทุธ ์และ
แผนปฏิบัติการ  (งานประจ า)

กิจกรรมที ่1 ประชุมชีแ้จงการน า
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2560 
ไปใช้ในการปฏิบัติงาน

กิจกรรมที ่2 ประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนกลยทุธ ์พ.ศ. 
2559 – 2563 และแผนปฏิบัติการ
ปีงบประมาณ 2560  และการก ากับ
ติดตามประเมินการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2560

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2560 และแผนก ากับติดตาม ปีงบประมาณ 2560 : วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ๕๐



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
2559 2560 2560 2560ล า

ดับ โครงการ ระยะเวลาด าเนินการ
ตามแผน

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ กลุม่งาน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

คร้ังที่1
มิถุนายน-กรกฎาคม 2560
กิจกรรมที ่2
คร้ังที ่2
สิงหาคม 2560

249,880.00        อ. ดร. รุ่งทิวา
อ. ดร.ศิริรัชส์
อ. จารุวรรณ

อ านวยการ

31 อ านวยการ

 อ.ดร.ชลลดา อ านวยการ

กิจกรรมที ่1.1 
การประชุมคณะกรรมการประกัน
คุณภาพ (คร้ังที่1-2)

กิจกรรมที ่1.1 
คร้ังที ่1  เดือน มกราคม 
2560
คร้ังที ่2  เดือน พฤษภาคม
 2560

11,000.00

กิจกรรมที ่3 - ประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดท าแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 
2561
-จัดท าเล่มแผนปฏิบัติการ
ปีงบประมาณ 2561
 - ขออนุมัติด าเนินการตามแผนปฏิบัติ
การ ปีงบประมาณ 2561

โครงการพัฒนาการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธภิาพ  
(งานประจ า)

กิจกรรมที ่1 การประชุม
คณะกรรมการด าเนินงานประกัน
คุณภาพของวทิยาลัย และ
คณะกรรมการประกันคุณภาพของ
วทิยาลัย

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2560 และแผนก ากับติดตาม ปีงบประมาณ 2560 : วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ๕๑



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
2559 2560 2560 2560ล า

ดับ โครงการ ระยะเวลาด าเนินการ
ตามแผน

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ กลุม่งาน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

กิจกรรมที ่1.2 
การประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพของ
วทิยาลัย

กิจกรรมที ่1.2 
-  เดือน มกราคม 2560

๒,๐๐๐.๐๐

กิจกรรมที ่2.1
ม.ค.60
กิจกรรมที ่2.2
18-19 ม.ค. 60

๗๖,๒๕๐.๐๐  อ.ดร.ชลลดา อ านวยการ

ระดับหลักสูตรเดือน 
มิถุนายน 2560 

ระดับกลุ่มงาน   เดือน 
มิถุนายน 2560

๑๐๓,๓๐๐.๐๐ อ.ดร.ชลลดา
อ.ดร.รุ่งทิวา

อ านวยการ

เดือน สิงหาคม 2560           44,850.00 อ.ดร.ชลลดา อ านวยการกิจกรรมที ่4 การเตรียมความพร้อม
เพือ่รับการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับสถาบันจากเครือข่าย
ภาคเหนือ/สถาบันพระบรมราชชนกปี
การศึกษา2559

กิจกรรมที ่2  การเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจการประกันคุณภาพ
การศึกษา

กิจกรรมที ่3การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านทักษะการประกัน
คุณภาพการศึกษา (การประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับ
ภาควชิา และระดับกลุ่มงาน ปี
การศึกษา 2559)

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2560 และแผนก ากับติดตาม ปีงบประมาณ 2560 : วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ๕๒



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
2559 2560 2560 2560ล า

ดับ โครงการ ระยะเวลาด าเนินการ
ตามแผน

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ กลุม่งาน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

เดือน สิงหาคม 2560         160,750.00 อ.ดร.ชลลดา
อ. จารุวรรณ
อ.ดร.รุ่งทิวา

อ านวยการ

 - อ.ดร.ชลลดา อ านวยการ

32 วนัที ่7-9 พ.ย.59         160,750.00 ดร.รุ่งทิวา
อ.ดร.ชลลดา
อ. จารุวรรณ

อ านวยการ

33 อ.อภิชาติ
อ.สุรีย์
อ.รุ่งทิวา

อ านวยการ

1. ทบทวนนโยบายและ
แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความ
เส่ียง

วนัที ่15 พย.59   - อ านวยการ

2.การประชุมเชิงปฏิบัติการการ
บริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน

ม.ค.-มี.ค. 60           58,060.00 อ านวยการ

กิจกรรมที ่5 การประชุมเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านทักษะการประเมิน
คุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2559 
(การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ปีการศึกษา 2559 โดยเครือข่าย/
สถาบันพระบรมราชชนก/กรรมการ
ประเมินภายนอก)

กิจกรรมที ่6 การจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพตามผลการประเมิน

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่พัฒนา
ศักยภาพบุคลากรด้านการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
และสถาบัน

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรด้านบริหารความเส่ียง
และควบคุมภายใน

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2560 และแผนก ากับติดตาม ปีงบประมาณ 2560 : วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ๕๓



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
2559 2560 2560 2560ล า

ดับ โครงการ ระยะเวลาด าเนินการ
ตามแผน

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ กลุม่งาน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

3. พัฒนา/ปรับปรุงคู่มือการบริหาร
ความเส่ียงและการควบคุมภายใน

ม.ค.-มี.ค60             7,000.00 อ านวยการ

4.ติดตามผลการด าเนินงานตาม
แผนการบริหารความเส่ียงและ
ควบคุมภายในของทุกกลุ่มงาน

คร้ังที ่1  
วนัที ่30 เม.ย.60 
คร้ังที ่2  
วนัที ่23มิ.ย.60

  - อ านวยการ

5.จัดท ารายงานการควบคุมภายใน
ตามระเบียบของคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินวา่ด้วยการก าหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.
2544

วนัที ่1-30
ก.ค.60

            3,600.00 อ านวยการ

34 ขัน้ส ารวจก.ค. 59 
จัดท าแผนจัดท าแผนการ
จัดหา,บ ารุงรักษา และ
ปรับปรุงต.ค. 59 –ส.ค.60
ติดตามประเมินผล
ประสิทธภิาพก.ย 60

1,324,500.00      อ.อภิเชษฐ์
อ.อัญชลี
คุณกฤศ
คุณธรีะพงศ์

อ านวยการ

35 ต.ค.59-ส.ค.60         400,000.00 อ.อภิเชษฐ์
อ.อัญชลี
คุณรณภพ
คุณธรีารัตน์

อ านวยการ

โครงการพัฒนาสารสนเทศและฐานข้อมูล

โครงการพัฒนาระบบโสตทัศนุปกรณ์เพือ่
การศึกษา

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2560 และแผนก ากับติดตาม ปีงบประมาณ 2560 : วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ๕๔



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
2559 2560 2560 2560ล า

ดับ โครงการ ระยะเวลาด าเนินการ
ตามแผน

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ กลุม่งาน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

36 อ านวยการ

วนัที ่16 - 17 ก.พ. 59           17,600.00 อ.อภิเชษฐ์
อ.อัญชลี
คุณกฤศ
คุณธรีะพงศ์

อ านวยการ

 ก.พ. 2560 3,840.00            อ.จินดาวรรณ
คุณรณภพ
คุณปนัดดา

อ านวยการ

37 ต.ค.59 –ส.ค 60       4,504,000.00 อ.จินดาวรรณ
คุณรณภพ
คุณปนัดดา

อ านวยการ

38  คุณดารุณี อ านวยการ

เดือน พ.ค. 60

ส ารวจ 2 คร้ัง
คร้ังที ่1/พ.ค./60
คร้ังที ่2/ส.ค./60

 -  คุณดารุณี อ านวยการกิจกรรมที ่1
1.1 ส ารวจจ านวนหนังสือทางการ
พยาบาลและวทิยาศาสตร์สุขภาพใน
ห้องสมุดประจ าปี 
1.2 ส ารวจความต้องการหนังสือ
ทางการพยาบาลและวทิยาศาสตร์
สุขภาพ

โครงการพัฒนาการบริหารจัดการระบบ
สารสนเทศและห้องปฏิบัติการ

กิจกรรมที ่1 พัฒนาความรู้เกีย่วกับ
การการใช้ฐานข้อมูลส่ือโสต

กิจกรรมที ่2 พัฒนาการการใช้ระบบ 
Simulation และห้องปฏิบัติการ

โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการพยาบาล
และการพยาบาลเสมือนจริง

โครงการการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
ห้องสมุด วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
 พุทธชินราช (งานประจ า)

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2560 และแผนก ากับติดตาม ปีงบประมาณ 2560 : วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ๕๕



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
2559 2560 2560 2560ล า

ดับ โครงการ ระยะเวลาด าเนินการ
ตามแผน

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ กลุม่งาน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

คร้ังที ่1/ธ.ค./59
คร้ังที ่2/ส.ค./60

      1,746,000.00  คุณดารุณี อ านวยการ

เดือน ต.ค. 59
ถึง ก.ย. 60

          10,000.00  คุณดารุณี อ านวยการ

คร้ังที ่1 พ.ค.60
คร้ังที ่2 ส.ค.60

          60,000.00  คุณดารุณี อ านวยการ

39 ต.ค 59-ก.ย. 60 จ.ส.อ.สุชาติ
คุณศุภรศรี
คุณเอกอนงค์
อ.จารุวรรณ
คุณชุลีพร

อ านวยการ

1.แต่งต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินงานพัฒนาองค์กร
สีเขียว

 - จ.ส.อ.สุชาติ
คุณศุภรศรี
คุณเอกอนงค์
อ.จารุวรรณ
คุณชุลีพร

อ านวยการ

กิจกรรมที ่2 จัดซ้ือหนังสือการ
พยาบาลและวทิยาศาสตร์สุขภาพ 
วารสารในประเทศและต่างประเทศ
กิจกรรมที ่3 อบรมการใช้ฐานข้อมูล
ออนไลน์ต่างๆให้กับคณาจารยแ์ละ
นักศึกษาพยาบาลทุกชัน้ปี

กิจกรรมที ่4 การปรับปรุงการ
ให้บริการห้องสมุดในเวลาและนอกเวลา

โครงการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรสีเขียว

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2560 และแผนก ากับติดตาม ปีงบประมาณ 2560 : วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ๕๖



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
2559 2560 2560 2560ล า

ดับ โครงการ ระยะเวลาด าเนินการ
ตามแผน

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ กลุม่งาน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

2.อบรมให้ความรู้ แก่บุคลากรและ
อาจารยแ์ละสายสนับสนุน ในเร่ือง
การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรสี
เขียว และจัดท าระบบงานเพือ่การ
ประหยดัพลังงาน

มี.ค-เม.ย 60           18,465.00 จ.ส.อ.สุชาติ
คุณศุภรศรี
คุณเอกอนงค์
อ.จารุวรรณ
คุณชุลีพร

อ านวยการ

3.อบรมให้ความรู้ แก่นักศึกษาใน
เร่ืองการพัฒนาองค์กรให้เป็น
องค์กรสีเขียว และจัดท าระบบงาน
เพือ่การประหยดัพลังงาน

ก.พ-มี.ค 60 (ของนักศึกษา)
  (1/2วนับ่าย EQ day)

          39,290.00 จ.ส.อ.สุชาติ
คุณศุภรศรี
คุณเอกอนงค์
อ.จารุวรรณ
คุณชุลีพร

อ านวยการ

4.ประชาสัมพันธ ์รณรงค์และ
ด าเนินการคัดแยกขยะ ประหยดั
น้ า-ไฟฟ้า

ต.ค 59-ก.ย. 60
(5 ส.)

   - จ.ส.อ.สุชาติ
คุณศุภรศรี
คุณเอกอนงค์
อ.จารุวรรณ
คุณชุลีพร

อ านวยการ

5. Big cleaning day  กิจกรรม 5
 ส.และประกวดห้องท างาน 
ห้องเรียน หอพักนักศึกษา และ
ร้านค้าของวทิยาลัยฯ
(10 รางวลั)

ก.พ 60
(Big cleaning day)

          91,660.00 จ.ส.อ.สุชาติ
คุณศุภรศรี
คุณเอกอนงค์
อ.จารุวรรณ
คุณชุลีพร

อ านวยการ

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2560 และแผนก ากับติดตาม ปีงบประมาณ 2560 : วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ๕๗



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
2559 2560 2560 2560ล า

ดับ โครงการ ระยะเวลาด าเนินการ
ตามแผน

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ กลุม่งาน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

40 15-ก.พ.-60             6,775.00 อ.รณภพ
นายกฤศ
อ.พัชรพร

อ านวยการ

41 อ านวยการ

เม.ย-มิ.ย 60           53,040.00 อ.อารีย์
อ.สุทธามาศ
นางศุภรศรี
นางสาวชไมพร

อ านวยการ

ไตรมาส 1 – 4
ตค. 59 –กย.60

        126,500.00 อ.อารีย์
อ.สุทธามาศ
นางศุภรศรี
นางสาวชไมพร

อ านวยการ

ไตรมาส 2 - 4 18,080.00          อ.อารีย์
อ.สุทธามาศ
นางศุภรศรี
นางสาวชไมพร

อ านวยการ

ไตรมาส 2-3             8,000.00 อ.อารีย์
อ.สุทธามาศ
นางศุภรศรี
นางสาวชไมพร

อ านวยการ

โครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ซ้อม
แผนการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและ
คุ้มครองภัย ภัยธรรมชาติและภัย (งาน
ประจ า)

โครงการพัฒนาวทิยาลัยให้เป็นองค์กร
แห่งคุณธรรม

กิจกรรมที ่1 ใต้ร่มเบนทุกา น าพา
คุณธรรม

กิจกรรมที ่2 ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและอัตลักษณ์วทิยาลัย

กิจกรรมที ่ 3 ศึกษาดูงานแบบอยา่ง
การด าเนินการด้านคุณธรรมในองค์กร 

กิจกรรมที ่ 4 คัดเลือกคนดีพุทธชิน
ราชต้นแบบ

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2560 และแผนก ากับติดตาม ปีงบประมาณ 2560 : วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ๕๘



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
2559 2560 2560 2560ล า

ดับ โครงการ ระยะเวลาด าเนินการ
ตามแผน

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ กลุม่งาน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

42 อ านวยการ

ไตรมาส 1 – 4
ตค.59 –กย.60

        174,000.00 ดร.ดวงพร
คุณชุลีพร
คุณชไมพร

อ านวยการ

ไตรมาส 1 – 4
ตค.59 –กย.60

          60,540.00 ดร.ดวงพร
คุณชุลีพร
คุณชไมพร

อ านวยการ

ไตรมาส 1 – 4
ตค.59 –กย.60

          91,430.00 ดร.ดวงพร
คุณชุลีพร
คุณชไมพร

อ านวยการ

43 อ านวยการ

เมย.-พค.60 750,000.00        ดร.พนารัตน์
ดร.นุศรา
นางสาวชไมพร

อ านวยการ

3,640,000.00      ดร.พนารัตน์
ดร.นุศรา
นางสาวชไมพร

อ านวยการ

กิจกรรมที ่2  สนับสนุนการขับเคล่ือน
ประชาสัมพันธเ์สริมสร้างภาพลักษณ์
แก่องค์กร

กิจกรรมที ่3 ส่งเสริมส่ือ
ประชาสัมพันธว์ทิยาลัยฯ

โครงการพัฒนาบุคลากรในการจัดการ
สุขภาพ และสร้างความร่วมมือระหวา่ง
ประเทศ

กิจกรรมที ่1 วเิทศสัมพันธภ์ายนอก 
(ประเทศฟิลิปปินส์)

กิจกรรมที ่2 วเิทศสัมพันธภ์ายนอก 
(ประเทศญีปุ่น่)

กิจกรรมที ่1 พัฒนาระบบงาน
ประชาสัมพันธ์

โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร
ด้วยประชาสัมพันธ์

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2560 และแผนก ากับติดตาม ปีงบประมาณ 2560 : วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ๕๙



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
2559 2560 2560 2560ล า

ดับ โครงการ ระยะเวลาด าเนินการ
ตามแผน

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ กลุม่งาน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

44 ต.ค.59-ก.ย. 60     22,573,100.00 อ.จารุวรรณ
จ.ส.อ.สุชาติ
นส.เอกอนงค์
นส.เบญจวรรณ
นส.ทัศนียา
นางนกเล็ก
นางพชรพร

อ านวยการ

45 อ านวยการ

ไตรมาส 1 และ 3
ตรวจสมรรถนะ
4 พย.59
ตรวจสุขภาพประจ าปี
5 มิย.60

          60,820.00 ดร.พนารัตน์
อ.สุทธามาศ
นางศุภรศรี
นางสาวชไมพร

อ านวยการ

ไตรมาสที ่1-4
8 พย.59 และ 
28 กค.59

        320,880.00 ดร.พนารัตน์
อ.สุทธามาศ
นางศุภรศรี
นางสาวชไมพร

อ านวยการ

ไตรมาสที ่1
 27 - 28 ตค.59

          46,760.00 ดร.พนารัตน์
อ.สุทธามาศ
นางศุภรศรี
นางสาวชไมพร

อ านวยการ

แผนการใช้จ่ายการบริหารงานประจ า

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกับการ
จัดการสุขภาพ

กิจกรรมที ่1 ตรวจสุขภาพประจ าปี

กิจกรรมที ่2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สร้างเสริมสุขภาพทางด้านร่างกายและ
จิตใจ

กิจกรรมที ่3 การเสริมสร้างความรู้
ระบบจัดการสุขภาพแก่อาจารยใ์น
องค์กร

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2560 และแผนก ากับติดตาม ปีงบประมาณ 2560 : วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ๖๐



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
2559 2560 2560 2560ล า

ดับ โครงการ ระยะเวลาด าเนินการ
ตามแผน

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ กลุม่งาน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

46 อ านวยการ

ไตรมาส 1 – 4
ตค.59 –กย.60

  - อ.อารีย์
ดร.นุศรา
คุณชไมพร
คุณศุภรศรี

อ านวยการ

ไตรมาส 1 – 4
ตค.59 –กย.60

      1,020,000.00 อ.อารีย ์   
ดร.นุศรา
คุณชไมพร 
คุณศุภรศรี

อ านวยการ

ไตรมาส 1 – 4
ตค.59 –กย.60

        133,400.00 อ.อารีย ์   
ดร.นุศรา
คุณชไมพร 
คุณศุภรศรี

อ านวยการ

ไตรมาส 1 – 4
ตค.59 –กย.60

        867,600.00 อ.อารีย ์   
ดร.นุศรา
คุณชไมพร 
คุณศุภรศรี

อ านวยการ

ไตรมาส 1 – 4
ตค.59 –กย.60

      1,782,000.00 อ.อารีย ์   
ดร.นุศรา
คุณชไมพร 
คุณศุภรศรี

อ านวยการ

กิจกรรมที ่2 การพัฒนาคุณวฒิุ
บุคลากรระดับปริญญาตรี ปริญญาโท
และปริญญาเอก 

กิจกรรมที ่3 การพัฒนาศักยภาพ
ทางการบริหาร

กิจกรรมที ่4 การพัฒนาตามความ
เชีย่วชาญ

กิจกรรมที ่5 การพัฒนาตามโครงสร้าง
งานทีรั่บผิดชอบ

กิจกรรมที ่1 จัดท าแผนการบริหาร
และแผนพัฒนาบุคลากร

โครงการพัฒนาความสามารถของ
บุคลากรให้มีความเชีย่วชาญตาม
สมรรถนะ  (งานประจ า)

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2560 และแผนก ากับติดตาม ปีงบประมาณ 2560 : วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ๖๑



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
2559 2560 2560 2560ล า

ดับ โครงการ ระยะเวลาด าเนินการ
ตามแผน

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ กลุม่งาน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

ไตรมาส 1 – 4
ตค.59 –กย.60

        151,600.00 อ.อารีย ์   
ดร.นุศรา
คุณชไมพร 
คุณศุภรศรี

อ านวยการ

47 พย -ธค 59
(4 วนั)

          85,600.00 อ.ดร นฤมล
อ จุฑามาศ

วชิาการ

48 11 – 13  มกราคม 2560             7,800.00 อ.จุฑามาศ วชิาการ

49 ม.ค- กพ.60           21,260.00 ดร.ดวงพร  
ดร.สิรีวฒัน์ 

อ านวยการ
และวชิาการ

50 มี.ค 60           46,700.00 อ.อารีย ์
อ.จุฑามาศ 

วชิาการ

51 ไตรมาส 2
มค. –มีค.60

        813,600.00 อ.อารีย์
อ.สุทธามาศ
นางศุภรศรี
นางสาวชไมพร

อ านวยการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
องค์กรตามอัตลักษณ์ของวทิยาลัยฯ

กิจกรรมที ่6 การพัฒนาภาษาอังกฤษ

โครงการพัฒนาทักษะการสอนใน
ศตวรรษที ่21

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
ระบบทะเบียนและการประเมินผลการ
เรียนการสอนส าหรับอาจารยแ์ละ
เจ้าหน้าที่

โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหาร
หลักสูตรพยาบาลพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ปรับปรุง ปีพ.ศ.2560

 โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหาร
การศึกษา และการบริหารหลักสูตรใน
ศตวรรษที่21

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2560 และแผนก ากับติดตาม ปีงบประมาณ 2560 : วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ๖๒



ล าดับ ประเภท งบประมาณ งบประมาณทีใ่ช้ในแผนปฏิบัติการ
1

รายรับจากการลงทะเบียนของนักศึกษา ปีงบประมาณ
 2559

11,393,000.00

6,115,510.00 6,115,510.00

เงินงบลงทุน ซ่อมแซมหอพัก 1,461,900.00           1,461,900.00                      

2
งบอุดหนุน 12,472,320.00 27,701,005.00

งบด าเนินการ (ค่าเช่าบ้าน) 48,000.00                48,000.00                           
ค่าใช้สอยวสัดุ และค่าสาธารณูปโภค 1,700,000.00 1,700,000.00

เงินงบลงทุนสร้างตึก 8 ชั้น* 
จ านวนเงิน 121,516,900บาท (เป็นงบลงทุน
ปีงบประมาณ60-61)

100,619,100.00 100,619,100.00

เงินงบลงทุนครุภัณฑ์การศึกษา (หุน่ผู้ใหญ่ฝึกพยาบาล
ขั้นพืน้ฐานหุน่คลอด1ตัว 3,000,000บาท หุน่ทารก1
ตัว 260,000บาท)*

3,260,000.00 3,260,000.00

3 เงินงบประมาณปีงบประมาณ ๒๕๕9 คงเหลือ 3,048,369.29
รวม 34,777,199.29 56,432,418.27

ภาคผนวก ก.  ตารางสรุปงบประมาณด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕60 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช

หมายเหตุ
เงินรายได้

เงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2560
เงินอุดหนุนทั่วไปจัดสรรคร้ังที่ 1 จ านวน 8,730,624  บาท  คร้ังที่ 2 
จ านวน 3,741,696  บาท

ค่าใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภคคร้ังที่ 1 จ านวน1,530,000  บาท  
คร้ังที่ 2 จ านวน 170,000 บาท

หมายเหตุ  
ไม่รวม งบลงทุน จ านวน105,341,000 บาท
1)เงนิงบลงทุนสร้างตึก 8 ชั้น* จ านวนเงนิ 121,516,900บาท (เป็นงบลงทุนปีงบประมาณ60-61) 
2)เงนิงบลงทุนครุภัณฑ์การศึกษา (หุน่ผู้ใหญ่ฝึกพยาบาลขั้นพ้ืนฐานหุน่คลอด1ตัว 3,000,000บาท หุน่ทารก1ตัว 260,000บาท)
3)เงนิงบลงทุน ซ่อมแซมหอพัก  1,461,900 บาท

รายรับจากการบริการวชิาการ ปีงบประมาณ 2560

25,827,903.27

*งบลงทุน

*งบลงทุน

*งบลงทุน

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2560 และแผนก ากับติดตาม ปีงบประมาณ 2560 : วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ๖๓



เงินงบประมาณ เงินรายได้ รวม ร้อยละ
1 การผลิตบัณฑิต 6,982,550.00 2,097,398.27 9,079,948.27 16.96
2 สร้างองค์ความรู้ 52,600.00 1,344,800.00 1,397,400.00 2.61
3 บริการวชิาการ 30,510.00 6,080,000.00 6,110,510.00 11.42
4 การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 0.00 315,105.00 315,105.00 0.59
5 5.1 การบริหารจัดการ 17,221,625.00 10,580,600.00 27,802,225.00 51.94

5.2 พัฒนาบุคลากร 3,413,720.00 5,410,000.00 8,823,720.00 16.48
รวม 27,701,005.00 25,827,903.27 53,528,908.27 100.00

หมายเหตุ : งบประมาณ หมายรวมถึง 1. งบด าเนินการ 2. งบลงทุน 3. งบอุดหนุน

ประเภท
ล าดับ พันธกิจ/แผนงาน

ภาคผนวก ข.  ตารางสรุปการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕60 จ าแนกตามพันธกิจ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2560 และแผนก ากับติดตาม ปีงบประมาณ 2560 : วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ๖๔



เงนิงบประมาณ เงนิรายได้
๒๐ โครงการสร้างความเข้มแข็งด้านการจัดการโรคเร้ือรังในชุมชนบ้านคลอง ปี 3 ๐.๐๐
๒๑ โครงการอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลวกิฤตทารกแรกเกิด รุ่น 4 (service plan สาขา Newborn )* ๐.๐๐
๒๒ โครงการอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลวกิฤตทารกแรกเกิด รุ่น 5 (service plan สาขา Newborn ) ๑,๒๘๐,๐๐๐.๐๐
๒๓ โครงการอบรมฟืน้ฟูวชิาการประจ าปี 2560 เร่ือง การรักษาพยาบาลขั้นต้นในการให้บริการในระดับปฐมภูมิ (งานประจ า) ๗๐๐,๐๐๐.๐๐
๒๔ โครงการบูรณาการการบริการวชิาการกับการเรียนการสอนและ/หรือวจิัย (งานประจ า) ๓๕,๕๑๐.๐๐
๒๕ โครงการอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทัว่ไป (การรักษาเบือ้งต้น) รุ่นที ่16 (service plan สาขา ปฐมภูมิ ) ๒,๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๒๖ โครงการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยเหลือพยาบาล รุ่นที1่ ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๐.๐๐ ๖,๑๑๕,๕๑๐.๐๐

* โครงการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2559
6,115,510.00

รวม 

ภาคผนวก ค. ตารางสรุปเงนิรายได้ตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕60 (จ าแนกตามโครงการ)
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 

ล าดับ โครงการ
บริการวิชาการ

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2560 และแผนก ากับติดตาม ปีงบประมาณ 2560 : วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ๖๕



แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2560 และแผนก ากับติดตาม ปีงบประมาณ 2560 : วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ๖๖



งบประมาณ รายได้ งบประมาณ รายได้ งบประมาณ รายได้ งบประมาณ รายได้ งบประมาณ รายได้ งบประมาณ รายได้
1

         16,230.00

         17,910.00

         32,000.00

         29,910.00

         65,200.00

2

           9,750.00

         15,470.00กจิกรรมที่ ๒ ประชมุก าหนดขอ้ตกลง 
ขอ้ก าหนดภาระงานภาพรวม

 ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม

กจิกรรมที่ ๑ การเตรียมความพร้อม
สู่การเป็นนักจดัการสุขภาพ 

กจิกรรมที่ ๒ การให้ความรู้เป็นนักจดัการ
สุขภาพ แกน่ักศึกษาชั้นปีที่ ๑-๔

กจิกรรมที่ 3 การเสริมทักษะการเรียนรู้ 
ภาษาองักฤษ ใน ชม. Self Study หรือ EQ 
day

โครงการการจดัการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 

กจิกรรมที่ 4 กจิกรรมพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์และนวตักรรมส าหรับนักศึกษา
พยาบาล 

กจิกรรมที่ ๕ พัฒนาความรู้ความเขา้ใจและ
สร้างความตระหนักถงึความส าคัญของการ
พยาบาล ท่ามกลางความหลากหลายของ
วฒันธรรม

กจิกรรมที่๑
การจดัท าแผนการศึกษาตลอดหลักสูตรและ
แผนการศึกษาประจ าปี ๒๕๖๐ และจดัท า
ตารางสอน

โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่
 ๒๑ สู่นักจดัการสุขภาพ (โครงการตามกลยทุธ)์

ภาคผนวก ง. ตารางการจดัสรรงบประมาณตามแผนปฏบิตักิาร ปงีบประมาณ ๒๕60 (จ าแนกตามพันธกิจ)
วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช

ล าดบั โครงการ งบประมาณ (บาท)

ผลติบณัฑิตที่มีคุณภาพ การบริหารจดัการ พัฒนาบคุลากร บริการวชิาการสร้างองค์ความรู้

แผนปฏบิัติการ ปีงบประมาณ 2560 และแผนก ากบัติดตาม ปีงบประมาณ 2560 : วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชนิราช
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งบประมาณ รายได้ งบประมาณ รายได้ งบประมาณ รายได้ งบประมาณ รายได้ งบประมาณ รายได้ งบประมาณ รายได้
 ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม

ล าดบั โครงการ งบประมาณ (บาท)

ผลติบณัฑิตที่มีคุณภาพ การบริหารจดัการ พัฒนาบคุลากร บริการวชิาการสร้างองค์ความรู้

       109,200.00

    1,680,200.00

          45,200.00

3

         27,800.00

       255,100.00

4

                      -   

                      -   

7,480.00           

กจิกรรมที่ ๒ 
กจิกรรมพัฒนาศักยภาพด้านการสอน
ส าหรับพยาบาลพี่เล้ียง

กจิกรรมที่ ๑ พัฒนาการจดัการเรียนการ
สอนใน ๕ รายวชิาตามหลักการ

กจิกรรมที่ ๒ ประเมนิอตัลักษณ์บัณฑิตทุก
ชั้นปี

กจิกรรมที่ ๑ ประชมุปฏบิัติการการพัฒนา
ศักยภาพทีมบริหารแหล่งฝึกเพื่อเสริมสร้าง
ความร่วมมอืในการผลิตบัณฑิตพยาบาล

กจิกรรมที่ ๓ การติดตามคุณภาพบัณฑิต
(TQF) และอตัลักษณ์บัณฑิต

กจิกรรมที่ ๔ จดัการเรียนการสอนระดับ
รายวชิาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและส่งเสริม
ศักยภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาตาม
มาตรฐาน TQFและทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ ๒๑

กจิกรรมที่ ๕
การประเมนิผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐาน TQF ระดับชั้นปี 

โครงการจดัการเรียนการสอนที่ส่งเสริมอตั
ลักษณ์บัณฑิต

โครงการประสานความร่วมมอืเครือขา่ยสุขภาพ
เชงิรุกเพื่อผลิตบัณฑิตพยาบาลให้เป็นนัก
จดัการสุขภาพ (โครงการตามกลยทุธ)์

กจิกรรมที่๓ น าเสนอ course design

แผนปฏบิัติการ ปีงบประมาณ 2560 และแผนก ากบัติดตาม ปีงบประมาณ 2560 : วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชนิราช
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งบประมาณ รายได้ งบประมาณ รายได้ งบประมาณ รายได้ งบประมาณ รายได้ งบประมาณ รายได้ งบประมาณ รายได้
 ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม

ล าดบั โครงการ งบประมาณ (บาท)

ผลติบณัฑิตที่มีคุณภาพ การบริหารจดัการ พัฒนาบคุลากร บริการวชิาการสร้างองค์ความรู้

5        154,800.00

6

     15,100.00

     15,600.00

   266,400.00

7 74,300.00     

8 ๕๗,๕๐๐

9

69,240.00     

21,000.00     

10

       2,500.00

๒.๑เส้นทางสีขาวกา้วสู่วชิาชพีวชิาชพี
พยาบาล

   140,810.00

โครงการเตรียมความพร้อมสอบขึ้นทะเบียน
ใบอนุญาตประกอบวชิาชพีการพยาบาลและ
การผดุงครรภ ์(งานประจ า)

กจิกรรมที่ ๑ การเสริมสร้างความเชื่อมั่นใน
ความสามารถของตนเอง

โครงการพัฒนาผู้น าชมรมนักศึกษาเครือขา่ย
ภาคเหนือ

โครงการพัฒนาบัณฑิตดีศรีพุทธชนิราช (งาน
ประจ า)

กจิกรรมที่ ๒ การสอบรวบยอดของ
สบช. และมหาวทิยาลัยนเรศวร

กจิกรรมที่ ๓ การทบทวนความรู้รายวชิา

โครงการส่งเสริมความภาคภมูใิจในวชิาชพี
พยาบาล (งานประจ า)

กจิกรรมที่ 1 การจดัท าแผนและการประชมุ
ติดตามการด าเนินงานชมรมฯ

กจิกรรมที่ 2 เครือขา่ยภาคเหนือร่วมใจแนะ
น้องวยัใสใส่ในเพศศึกษาและเส้นทางสู่วชิาชพี

โครงการพัฒนานักศึกษาให้มเีอกลักษณ์สถาบัน
 (งานประจ า)

โครงการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์

กจิกรรมที่ ๑ กจิกรรมส่งเสริมคุณธรรม
นักศึกษาสู่บริการสุขภาพด้วยหัวใจความ
เป็นมนุษย์

กจิกรรมที่ ๒ 

แผนปฏบิัติการ ปีงบประมาณ 2560 และแผนก ากบัติดตาม ปีงบประมาณ 2560 : วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชนิราช
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งบประมาณ รายได้ งบประมาณ รายได้ งบประมาณ รายได้ งบประมาณ รายได้ งบประมาณ รายได้ งบประมาณ รายได้
 ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม

ล าดบั โครงการ งบประมาณ (บาท)

ผลติบณัฑิตที่มีคุณภาพ การบริหารจดัการ พัฒนาบคุลากร บริการวชิาการสร้างองค์ความรู้

๒.๒ ปรับฐานความรู้วชิาคณิตศาสตร์ 
องักฤษ
ภาษาไทย วทิยาศาสตร์

   145,210.00

   112,670.00

     46,980.00

     55,120.00

     18,128.27

11

     12,060.00

   189,080.00

       2,000.00

12

กจิกรรมที่ ๓ กจิกรรมส่งเสริมความร่วมมอื
ด้านการประกนัคุณภาพการศึกษาของ นศ.
ระหวา่งสถาบันอดุมศึกษาเขตภาคเหนือ
ตอนล่าง

กจิกรรมที่ ๕ เสริมสร้างศักยภาพการดูแล
ผู้ปุวยระยะสุดท้ายด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

โครงการพัฒนาความร่วมมอืระหวา่งสถาบัน
กบัหน่วยงานภายนอก (งานประจ า)

กจิกรรมที่ ๑ ประชมุส่งเสริมความร่วมมอื
ระหวา่งสถาบัน

กจิกรรมที่ ๒ ส่งเสริมความร่วมมอืระหวา่ง
สถาบันอดุมศึกษาในจงัหวดัพิษณุโลก
กจิกรรมแขง่ขนักฬีา

โครงการเสริมสร้างความเขม้แขง็ของการ
ด าเนินกจิกรรมของสโมสรนักศึกษาโดยใชก้าร
ประกนัคุณภาพการศึกษา (งานประจ า)

กจิกรรมที่ ๑ ชมรมวชิาการ
กจิกรรมวชิาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตฯ

กจิกรรมที่ 6 ฝึกปฏบิัติเตรียมความพร้อม
เพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่
นักศึกษา

กจิกรรมที่ ๓ ธรรมะกบับริการสุขภาพด้วย
หัวใจความเป็นมนุษย์

กจิกรรมที่ ๔ สุนทรียสนทนาสู่บริการ
สุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

แผนปฏบิัติการ ปีงบประมาณ 2560 และแผนก ากบัติดตาม ปีงบประมาณ 2560 : วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชนิราช
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งบประมาณ รายได้ งบประมาณ รายได้ งบประมาณ รายได้ งบประมาณ รายได้ งบประมาณ รายได้ งบประมาณ รายได้
 ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม

ล าดบั โครงการ งบประมาณ (บาท)

ผลติบณัฑิตที่มีคุณภาพ การบริหารจดัการ พัฒนาบคุลากร บริการวชิาการสร้างองค์ความรู้

กจิกรรมที่ 1.1 แนะแนววชิาชพีพยาบาล 
(แนะแนวสัญจร)

     14,495.00

กจิกรรมที่ ๑.2 ประกนัคุณภาพสู่กจิการ
นักศึกษา (บรรยาย,เป็นที่ปรึกษา)

       1,000.00

กจิกรรมที่ ๒.๑ เบนทุกากล้าใหม่
ไร้อบายมขุ (กฬีาสี)

   217,140.00

กจิกรรม ๒.๒ กจิกรรมรณรงค์งดสูบบุหร่ี
วนัเอดส์โลกวนัวาเลนไทน์

     15,500.00

กจิกรรมที่ ๓.๑  พุทธชนิราชร่วมใจฟื้นฟู
อนามยัส่ิงแวดล้อม สร้างจติส านึกแยก
ขยะรักษ์โลก

     21,960.00

กจิกรรมที่ 3.2 จติอาสารักษ์บ้าน รัก
คนไข ้ปลอดภยัในการใชช้วีติบูรณาการ
กบัวชิาจริยศาสตร์ชั้นปีที่ ๓

     53,000.00

     54,400.00

กจิกรรมที่ ๕.๑ ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธปิไตย

                   -   

กจิกรรมที่ 5.2 ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม
ไทย

(1)  พิธไีหวค้รู เล่ือนชั้น      26,360.00
2.รับหมวกและเขม็ชั้นปี      91,810.00

กจิกรรมที่ ๒ ชมรมกฬีาและ To be ๑
กจิกรรมกฬีาหรือการส่งเสริมสุขภาพ

กจิกรรมที่ ๓ ชมรมจติอาสาและพัฒนา
ส่ิงแวดล้อม

กจิกรรมที่ ๔ ชมรมศิลปการแสดงและ
อนุรักษ์วฒันธรรมไทย กจิกรรมส่งเสริม
ศิลปะและวฒันธรรม

กจิกรรมที่ 5 สโมสรนักศึกษา

แผนปฏบิัติการ ปีงบประมาณ 2560 และแผนก ากบัติดตาม ปีงบประมาณ 2560 : วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชนิราช
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งบประมาณ รายได้ งบประมาณ รายได้ งบประมาณ รายได้ งบประมาณ รายได้ งบประมาณ รายได้ งบประมาณ รายได้
 ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม

ล าดบั โครงการ งบประมาณ (บาท)

ผลติบณัฑิตที่มีคุณภาพ การบริหารจดัการ พัฒนาบคุลากร บริการวชิาการสร้างองค์ความรู้

(3)  วฒันธรรมเชื่อมสายสัมพันธพ์ี่น้อง
กอ่นอ าลาสถาบัน (Good bye senior)

     36,800.00

(4)  สงกรานต์
1) มทุิตาจติผู้สูงอายุ
๒) แสดงดนตรีมงัคละ

     19,110.00

(5) ถวายเทียนพรรษา 
และผ้าอาบน้ าฝน

     10,000.00

(6) สานใจพี่สู่ใจน้อง  
ปรองดองพุทธชนิราช
กา้วสู่วชิาชพีพยาบาล
ตามเส้นทางปลอดอบายมขุ (รับน้องเขา้
เถา)

     15,110.00

(7) พุทธชนิราชร่วมใจ สานใยรักสัมพันธ์
พี่น้อง (ขอบคุณพี)่

     15,110.00

14,975.00     

3,500.00       

20,610.00     

13      56,000.00

14                    -   

15 179,120.00   

16          10,800.00

โครงการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์
เกา่ (งานประจ า)

กจิกรรมที่ ๕.๓ ด้านบริหารจดัการ

โครงการอบรมเชงิปฏบิัติการจริยธรรมการวจิยั
ในมนุษย(์โครงการตามกลยทุธ)์

โครงการสร้างเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 ของนักศึกษาวทิยาลัยเครือขา่ยภาคเหนือ

โครงการสนับสนุนให้นักศึกษาเขา้ร่วมประชมุ
วชิาการและน าเสนอผลงานวชิาการหรือ
นวตักรรมทั้งในและนอกสถาบัน (งานประจ า)

กจิกรรมที่ ๕.4 พิธมีอนทุนการศึกษา

กจิกรรมที่ ๕.5 พิธมีอบตะเกยีง

แผนปฏบิัติการ ปีงบประมาณ 2560 และแผนก ากบัติดตาม ปีงบประมาณ 2560 : วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชนิราช
๗๒



งบประมาณ รายได้ งบประมาณ รายได้ งบประมาณ รายได้ งบประมาณ รายได้ งบประมาณ รายได้ งบประมาณ รายได้
 ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม

ล าดบั โครงการ งบประมาณ (บาท)

ผลติบณัฑิตที่มีคุณภาพ การบริหารจดัการ พัฒนาบคุลากร บริการวชิาการสร้างองค์ความรู้

17          11,800.00

18     1,333,000.00

19

                      -   

2.1 กจิกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้กลุ่ม
งานวจิยัและบริการวชิาการ และกลุ่มงาน
วชิาการและพัฒนานักศึกษา

         14,400.00

2.2 กจิกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้กลุ่มงาน
อ านวยการและยทุธศาสตร์

         12,600.00

         10,800.00

           4,000.00

20 -                

โครงการสนับสนุนทุนทรัพยากรเพื่อส่งเสริม
การผลิตและเผยแพร่ผลงานวจิยัและผลงาน
วชิาการ  (งานประจ า)

โครงการพัฒนากระบวนการจดัการความรู้เพื่อ
สร้างแนวปฏบิัติที่ดีในองค์กร(งานประจ า)

กจิกรรมที่ 2
กจิกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้คร้ังที่ 1

โครงการสร้างความเขม้แขง็ด้านการจดัการโรค
เร้ือรังในชมุชนบ้านคลอง ปี 3

กจิกรรมที่ 1
ทุกกลุ่มงานประชมุเพื่อก าหนดประเด็นของ
การจดัการความรู้ 

โครงการประชมุเชงิปฏบิัติการการเขยีนนิพนธ์
ต้นฉบับเพื่อการตีพิมพ(์โครงการตามกลยทุธ)์

กจิกรรมที่ 3
กจิกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้คร้ังที่ ๒ อาจารย์
แลกเปล่ียนเรียนรู้ ทั้ง 3 กลุ่มงาน

กจิกรรมที่ 4
รวบรวมแนวปฏบิัติที่ดีและการน าแนว
ปฏบิัติที่ดีไปใช้

แผนปฏบิัติการ ปีงบประมาณ 2560 และแผนก ากบัติดตาม ปีงบประมาณ 2560 : วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชนิราช
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งบประมาณ รายได้ งบประมาณ รายได้ งบประมาณ รายได้ งบประมาณ รายได้ งบประมาณ รายได้ งบประมาณ รายได้
 ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม

ล าดบั โครงการ งบประมาณ (บาท)

ผลติบณัฑิตที่มีคุณภาพ การบริหารจดัการ พัฒนาบคุลากร บริการวชิาการสร้างองค์ความรู้

21 -                

22 1,280,000.00    

23 700,000.00  

24

11,120.00       

-              

-              

11,420.00   

กจิกรรมที่ 1 วชิาการสอนและให้ค าปรึกษา
ทางสุขภาพ (บูรณาการวชิาการกบัการเรียน
การสอน)

โครงการอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขา
การพยาบาลวกิฤตทารกแรกเกดิ รุ่น 5
(service plan สาขา Newborn )

โครงการอบรมฟื้นฟูวชิาการประจ าปี 2560 
เร่ือง การรักษาพยาบาลขั้นต้นในการให้บริการ
ในระดับปฐมภมู ิ(งานประจ า)

โครงการบูรณาการการบริการวชิาการกบัการ
เรียนการสอนและ/หรือวจิยั (งานประจ า)

กจิกรรมที่ 2
วชิาปัญหาสุขภาพ 2 เร่ือง ประสบการณ์
ของผู้ปกครองที่ดูแลเด็กโรคมะเร็งที่มภีาวะ 
Neutropenia และติดเชื้อ (บูรณาการ
วชิาการกบัการวจิยั)

กจิกรรมที่ 3
วชิารักษาโรคเบื้องต้น(บูรณาการวชิาการกบั
บริการวชิาการและการวจิยั)

กจิกรรมที่ 4
วชิาการพยาบาลมารดาทารกแรกเกดิและ
ผดุงครรภ ์1(บูรณาการการเรียนการสอน 
บริการวชิาการ และพัฒนานักศึกษา)

โครงการอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขา
การพยาบาลวกิฤตทารกแรกเกดิ รุ่น 4
(service plan สาขา Newborn )

แผนปฏบิัติการ ปีงบประมาณ 2560 และแผนก ากบัติดตาม ปีงบประมาณ 2560 : วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชนิราช
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งบประมาณ รายได้ งบประมาณ รายได้ งบประมาณ รายได้ งบประมาณ รายได้ งบประมาณ รายได้ งบประมาณ รายได้
 ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม

ล าดบั โครงการ งบประมาณ (บาท)

ผลติบณัฑิตที่มีคุณภาพ การบริหารจดัการ พัฒนาบคุลากร บริการวชิาการสร้างองค์ความรู้

7,970.00     

25 2,100,000.00    

26 2,000,000.00    

27           9,100.00

28

       21,250.00

117,600.00     
       75,560.00

       20,110.00

       17,325.00

       54,160.00

29            52,250.00

กจิกรรมที่ ๓ วนัสถาปนาวทิยาลัยฯ

กจิกรรมที่ ๔ วนัสงกรานต์วทิยาลัยฯ

กจิกรรมที่ 6 วนัพยาบาลแห่งชาติ

กจิกรรมที่ 2  การส่งเสริมความเขา้ใจ
ความภาคภมูใิจในวถิชีวีติภมูปิัญญาไทย (ปี
ใหม)่

โครงการพัฒนาบุคลากรในการน าระบบและ
กลไกการบริหารจดัการองค์กรไปพัฒนางาน  
(งานประจ า)

โครงการอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขา
เวชปฏบิัติทั่วไป (การรักษาเบื้องต้น) รุ่นที่ 16 
(service plan สาขา ปฐมภมู ิ)

กจิกรรมที่ 5 วนัพยาบาลสากล

โครงการบูรณาการ  การท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม ส่ิงแวดล้อมและภมูปิัญญา
ท้องถิ่นกบัการจดัการสุขภาพ  (โครงการตาม
กลยทุธ)์

โครงการพุทธชนิราชร่วมใจอนุรักษ์พัฒนาและ
สร้างเสริมเอกลักษณ์ศิลปวฒันธรรม (งาน
ประจ า)

กจิกรรมที่ ๑ วนัส าคัญของชาติ

กจิกรรมที่ 5 วชิาการสร้างเสริมสุขภาพและ
การปูองกนัการเจบ็ปุวยทางสุขภาพ
(บูรณาการบริการวชิาการกบัการเรียน การ
สอน)

โครงการอบรมหลักสูตรผู้ชว่ยเหลือพยาบาล 
รุ่นที่ ๑

แผนปฏบิัติการ ปีงบประมาณ 2560 และแผนก ากบัติดตาม ปีงบประมาณ 2560 : วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชนิราช
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งบประมาณ รายได้ งบประมาณ รายได้ งบประมาณ รายได้ งบประมาณ รายได้ งบประมาณ รายได้ งบประมาณ รายได้
 ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม

ล าดบั โครงการ งบประมาณ (บาท)

ผลติบณัฑิตที่มีคุณภาพ การบริหารจดัการ พัฒนาบคุลากร บริการวชิาการสร้างองค์ความรู้

30

             1,575.00

             5,400.00

249,880.00         

31

๑๓,๐๐๐.๐๐

76,250.00

โครงการพัฒนาการท างานอยา่งมปีระสิทธภิาพ
โดยการใชแ้ผนกลยทุธ ์และแผนปฏบิัติการ  
(งานประจ า)

กจิกรรมที่ ๑ ประชมุชี้แจงการน า
แผนปฏบิัติการปีงบประมาณ ๒๕60 ไปใช้
ในการปฏบิัติงาน

กจิกรรมที่ ๒ ประเมนิผลการด าเนินงานตาม
แผนกลยทุธ ์พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ และ
แผนปฏบิัติการปีงบประมาณ ๒๕60  และ
การก ากบัติดตามประเมนิการด าเนินงาน
ตามแผนปฏบิัติการปีงบประมาณ ๒๕60

กจิกรรมที่ ๓ - ประชมุเชงิปฏบิัติการจดัท า
แผนปฏบิัติการปีงบประมาณ ๒๕61
-จดัท าเล่มแผนปฏบิัติการ
ปีงบประมาณ ๒๕61
 - ขออนุมติัด าเนินการตามแผนปฏบิัติการ 
ปีงบประมาณ ๒๕61

โครงการพัฒนาการด าเนินงานประกนัคุณภาพ
การศึกษาให้มปีระสิทธภิาพ  (งานประจ า)

กจิกรรมที่ ๑ การประชมุคณะกรรมการ
ด าเนินงานประกนัคุณภาพของวทิยาลัย 
และคณะกรรมการประกนัคุณภาพของ
วทิยาลัย

กจิกรรมที่ ๒  
การเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจการประกนั
คุณภาพการศึกษา
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งบประมาณ รายได้ งบประมาณ รายได้ งบประมาณ รายได้ งบประมาณ รายได้ งบประมาณ รายได้ งบประมาณ รายได้
 ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม

ล าดบั โครงการ งบประมาณ (บาท)

ผลติบณัฑิตที่มีคุณภาพ การบริหารจดัการ พัฒนาบคุลากร บริการวชิาการสร้างองค์ความรู้

๑๐๓,๓๐๐.๐๐

๔๔,๘๕๐.๐๐

๑๖๐,๗๕๐.๐๐

                        -   

32          160,750.00

33 68,660.00           

34       1,324,500.00

35          400,000.00

กจิกรรมที่ ๕ การประชมุเชงิปฏบิัติการการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านทักษะการ
ประเมนิคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 
๒๕๕9 (การประเมนิคุณภาพการศึกษา
ภายในปีการศึกษา ๒๕๕9 โดยเครือขา่ย/
สถาบันพระบรมราชชนก/กรรมการประเมนิ
ภายนอก)

กจิกรรมที่ 6 การจดัท าแผนพัฒนาคุณภาพ
ตามผลการประเมนิ

กจิกรรมที่ ๓การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านทักษะการประกนัคุณภาพการศึกษา
(การประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
ภาควชิา และระดับกลุ่มงาน ปีการศึกษา 
๒๕๕9)

กจิกรรมที่ ๔ การเตรียมความพร้อม
เพื่อรับการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับสถาบันจากเครือขา่ยภาคเหนือ/
สถาบันพระบรมราชชนกปีการศึกษา2559

โครงการประชมุเชงิปฏบิัติการเพื่อพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรด้านการประเมนิคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตรและสถาบัน

โครงการประชมุเชงิปฏบิัติการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านบริหารความเส่ียงและควบคุม
ภายใน

โครงการพัฒนาระบบโสตทัศนุปกรณ์เพื่อ
การศึกษา

โครงการพัฒนาสารสนเทศและฐานขอ้มลู

แผนปฏบิัติการ ปีงบประมาณ 2560 และแผนก ากบัติดตาม ปีงบประมาณ 2560 : วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชนิราช
๗๗



งบประมาณ รายได้ งบประมาณ รายได้ งบประมาณ รายได้ งบประมาณ รายได้ งบประมาณ รายได้ งบประมาณ รายได้
 ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม

ล าดบั โครงการ งบประมาณ (บาท)

ผลติบณัฑิตที่มีคุณภาพ การบริหารจดัการ พัฒนาบคุลากร บริการวชิาการสร้างองค์ความรู้

36

           17,600.00

             3,840.00

37 ๔,๕๐๔,๐๐๐

38

                        -   

      1,746,000.00

           10,000.00

           60,000.00

39          149,415.00

กจิกรรมที่ ๑
๑.๑ ส ารวจจ านวนหนังสือทางการพยาบาล
และวทิยาศาสตร์สุขภาพในห้องสมดุประจ าปี 
๑.๒ ส ารวจความต้องการหนังสือทางการ
พยาบาลและวทิยาศาสตร์สุขภาพ

กจิกรรมที่ 4 การปรับปรุงการให้บริการ
ห้องสมดุในเวลาและนอกเวลา

กจิกรรมที่ ๓ อบรมการใชฐ้านขอ้มลู
ออนไลน์ต่างๆให้กบัคณาจารยแ์ละนักศึกษา
พยาบาลทุกชั้นปี

โครงการพัฒนาการบริหารจดัการระบบ
สารสนเทศและห้องปฏบิัติการ

กจิกรรมที่ ๒ พัฒนาศักยภาพบุคลากรและ
ระบบบริหารจดัการห้องปฏบิัติการ

กจิกรรมที่ ๒ จดัซ้ือหนังสือการพยาบาลและ
วทิยาศาสตร์สุขภาพ วารสารในประเทศและ
ต่างประเทศ

โครงการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรสีเขยีว

กจิกรรมที่ ๑ พัฒนาความรู้เกี่ยวกบัการการ
ใชฐ้านขอ้มลูส่ือโสต

โครงการพัฒนาห้องปฏบิัติการพยาบาลและ
การพยาบาลเสมอืนจริง

โครงการการจดัหาทรัพยากรสารสนเทศ
ห้องสมดุ วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธ
ชนิราช (งานประจ า)

แผนปฏบิัติการ ปีงบประมาณ 2560 และแผนก ากบัติดตาม ปีงบประมาณ 2560 : วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชนิราช
๗๘



งบประมาณ รายได้ งบประมาณ รายได้ งบประมาณ รายได้ งบประมาณ รายได้ งบประมาณ รายได้ งบประมาณ รายได้
 ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม

ล าดบั โครงการ งบประมาณ (บาท)

ผลติบณัฑิตที่มีคุณภาพ การบริหารจดัการ พัฒนาบคุลากร บริการวชิาการสร้างองค์ความรู้

40              6,775.00

41

           53,040.00

         126,500.00

        18,080.00

             8,000.00

42

174,000.00         

60,540.00           

91,430.00           

43

     750,000.00

     3,640,000.00

44 12,053,320.00    10,519,780.00   แผนการใชจ้า่ยการบริหารงานประจ า

กจิกรรมที่ 2 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และอตัลักษณ์วทิยาลัย

โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรด้วย
ประชาสัมพันธ์

โครงการวเิทศสัมพันธ์

กจิกรรมที่ 1 วเิทศสัมพันธภ์ายนอก 
(ประเทศฟิลิปปินส์)

กจิกรรมที่ 2 วเิทศสัมพันธภ์ายนอก 
(ประเทศญี่ปุุน)

กจิกรรมที่  3 ศึกษาดูงานแบบอยา่งการ
ด าเนินการด้านคุณธรรมในองค์กร 

กจิกรรมที่  4 คัดเลือกคนดีพุทธชนิราช
ต้นแบบ

กจิกรรมที่ 1 พัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ์

กจิกรรมที่ 2  สนับสนุนการขบัเคล่ือน
ประชาสัมพันธเ์สริมสร้างภาพลักษณ์แก่
องค์กร

กจิกรรมที่ 3 ส่งเสริมส่ือประชาสัมพันธ์
วทิยาลัยฯ

กจิกรรมที่ 1 ใต้ร่มเบนทุกา น าพาคุณธรรม

โครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ซ้อมแผนการ
ปูองกนับรรเทาสาธารณภยัและคุ้มครองภยั ภยั
ธรรมชาติและภยั (งานประจ า)

โครงการพัฒนาวทิยาลัยให้เป็นองค์กรแห่ง
คุณธรรม

แผนปฏบิัติการ ปีงบประมาณ 2560 และแผนก ากบัติดตาม ปีงบประมาณ 2560 : วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชนิราช
๗๙



งบประมาณ รายได้ งบประมาณ รายได้ งบประมาณ รายได้ งบประมาณ รายได้ งบประมาณ รายได้ งบประมาณ รายได้
 ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม

ล าดบั โครงการ งบประมาณ (บาท)

ผลติบณัฑิตที่มีคุณภาพ การบริหารจดัการ พัฒนาบคุลากร บริการวชิาการสร้างองค์ความรู้

45

60,820.00           

320,880.00      

46,760.00        
46

                     -   

     1,020,000.00

      133,400.00

867,600.00      

     1,782,000.00

151,600.00      

-                   

-                   

กจิกรรมที่ 3 การพัฒนาศักยภาพทางการ
บริหาร

กจิกรรมที่ 4 การพัฒนาตามความเชี่ยวชาญ

กจิกรรมที่ 5 การพัฒนาตามโครงสร้างงานที่
รับผิดชอบ

กจิกรรมที่ 6 การพัฒนาภาษาองักฤษ

กจิกรรมที่ 1 ตรวจสุขภาพประจ าปี

กจิกรรมที่ 2 ประชมุเชงิปฏบิัติการสร้าง
เสริมสุขภาพทางด้านร่างกายและจติใจ

กจิกรรมที่ 2 การพัฒนาคุณวฒิุบุคลากร
ระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก 

โครงการพัฒนาความสามารถของบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญตามสมรรถนะ  (งานประจ า)

กจิกรรมที่ 1 จดัท าแผนการบริหารและ
แผนพัฒนาบุคลากร

กจิกรรมที่ 7 การบริหารความเส่ียงด้าน
บุคลากรวทิยาลัยฯ

กจิกรรมที่ 8  การจดัการความรู้ของกลุ่ม
งานทรัพยากรบุคคล

กจิกรรมที่ 3 การเสริมสร้างความรู้ระบบ
จดัการสุขภาพแกอ่าจารยใ์นองค์กร

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกบัการ
จดัการสุขภาพ

แผนปฏบิัติการ ปีงบประมาณ 2560 และแผนก ากบัติดตาม ปีงบประมาณ 2560 : วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชนิราช
๘๐



งบประมาณ รายได้ งบประมาณ รายได้ งบประมาณ รายได้ งบประมาณ รายได้ งบประมาณ รายได้ งบประมาณ รายได้
 ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม

ล าดบั โครงการ งบประมาณ (บาท)

ผลติบณัฑิตที่มีคุณภาพ การบริหารจดัการ พัฒนาบคุลากร บริการวชิาการสร้างองค์ความรู้

47 85,600.00        

48 7,800.00      

49

21,260
50

๔๖,๗๐๐
51

813,600
6,982,550.00      2,097,398.27    52,600.00        1,344,800.00   30,510.00   6,080,000.00   -               315,105.00       17,221,625.00      10,580,600.00     3,413,720.00    5,410,000.00    

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!ร้อยละ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 

โครงการพัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษที่ ๒๑

โครงการประชมุเชงิปฏบิัติการการพัฒนาระบบ
ทะเบียนและการประเมนิผลการเรียนการสอน
ส าหรับอาจารยแ์ละเจา้หน้าที่

โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารหลักสูตร
พยาบาลพยาบาลศาสตรบัณฑิตปรับปรุง ปี
พ.ศ.๒๕๖๐

 โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารการศึกษา
 และการบริหารหลักสูตรในศตวรรษที2่1

ประชมุเชงิปฏบิัติการพัฒนาองค์กรตามอตั
ลักษณ์ของวทิยาลัยฯ

แผนปฏบิัติการ ปีงบประมาณ 2560 และแผนก ากบัติดตาม ปีงบประมาณ 2560 : วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชนิราช
๘๑



แผนปฏบิัติการ ปีงบประมาณ 2560 และแผนก ากบัติดตาม ปีงบประมาณ 2560 : วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชนิราช
๘๒



แผนปฏบิัติการ ปีงบประมาณ 2560 และแผนก ากบัติดตาม ปีงบประมาณ 2560 : วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชนิราช
๘๓



แผนปฏบิัติการ ปีงบประมาณ 2560 และแผนก ากบัติดตาม ปีงบประมาณ 2560 : วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชนิราช
๘๔



แผนปฏบิัติการ ปีงบประมาณ 2560 และแผนก ากบัติดตาม ปีงบประมาณ 2560 : วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชนิราช
๘๕



แผนปฏบิัติการ ปีงบประมาณ 2560 และแผนก ากบัติดตาม ปีงบประมาณ 2560 : วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชนิราช
๘๖



แผนปฏบิัติการ ปีงบประมาณ 2560 และแผนก ากบัติดตาม ปีงบประมาณ 2560 : วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชนิราช
๘๗



แผนปฏบิัติการ ปีงบประมาณ 2560 และแผนก ากบัติดตาม ปีงบประมาณ 2560 : วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชนิราช
๘๘



แผนปฏบิัติการ ปีงบประมาณ 2560 และแผนก ากบัติดตาม ปีงบประมาณ 2560 : วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชนิราช
๘๙



แผนปฏบิัติการ ปีงบประมาณ 2560 และแผนก ากบัติดตาม ปีงบประมาณ 2560 : วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชนิราช
๙๐



แผนปฏบิัติการ ปีงบประมาณ 2560 และแผนก ากบัติดตาม ปีงบประมาณ 2560 : วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชนิราช
๙๑



แผนปฏบิัติการ ปีงบประมาณ 2560 และแผนก ากบัติดตาม ปีงบประมาณ 2560 : วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชนิราช
๙๒



แผนปฏบิัติการ ปีงบประมาณ 2560 และแผนก ากบัติดตาม ปีงบประมาณ 2560 : วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชนิราช
๙๓



แผนปฏบิัติการ ปีงบประมาณ 2560 และแผนก ากบัติดตาม ปีงบประมาณ 2560 : วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชนิราช
๙๔



แผนปฏบิัติการ ปีงบประมาณ 2560 และแผนก ากบัติดตาม ปีงบประมาณ 2560 : วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชนิราช
๙๕



แผนปฏบิัติการ ปีงบประมาณ 2560 และแผนก ากบัติดตาม ปีงบประมาณ 2560 : วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชนิราช
๙๖



 
 

82 
 

ค าอธิบายตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ กลยุทธ์ และแผนงาน ตามแผนกลยุทธ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓) 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 การผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพและมีคุณลักษณะเป็นนักจัดการสุขภาพ   

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ รายละเอียดตัวชี้วัด 
1.1 บณัฑิตมีสมรรถนะเชิง
วิชาชีพและการจัดการสุขภาพ
บนพ้ืนฐานการดูแลด้วยหัว
ใจความเป็นมนุษย์  

๑. ร้อยละของบัณฑติที่สอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผ่านครั้ง
แรก 

 

๒. ค่าเฉลี่ยคณุลักษณะของนักจัดการสุขภาพบนพื้นฐานการดูแล
ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ของผู้ส าเร็จการศึกษา (ประเมินโดย
อาจารย์ผู้สอน) 

 

๓. ค่าเฉลี่ยผลการประเมินคณุภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอุดมศึกษา (TQF) สาขาพยาบาลศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยระดับดี 
(เท่ากับหรือมากวา่ 3.51) (ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิต) 

 

๔. ระดับความส าเร็จของคุณลักษณะบณัฑิตในศตวรรษที่ ๒๑ 
ของผู้ส าเรจ็การศึกษามีค่าเฉลี่ยในระดับดี (ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิต) 

 

๕. ค่าคะแนนเฉลี่ยอตัลักษณ์บัณฑิตมีค่าเฉลี่ยในระดับดี (ประเมิน
โดยผู้ใช้บัณฑิต และบัณฑิต) (สอดคล้อง ข้อที่ ๑ และ ๒ สบช.) 

 

 
กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดของกลยุทธ ์ รายละเอียดตัวชี้วัด 

๑. สอนและพัฒนานักศึกษา
พยาบาลให้มสีมรรถนะเชิง
วิชาชีพและการจัดการสุขภาพบน
พื้นฐานการดูแลด้วยหัวใจ ความ
เป็นมนุษย์โดยการมีส่วนร่วมของ
เครือข่ายบริการสุขภาพ  
(กลยุทธที ่๒,๓ สบช.) 
๒. พัฒนาทีมเครือข่ายความ
ร่วมมือในการผลติบัณฑิต
พยาบาล (กลยุทธที่ ๘ สบช.) 

๑.1.ร้อยละของนักศึกษาแต่ละชั้นปีมีสมรรถนะเชิงวิชาชีพตาม
เกณฑ์ของแตล่ะชั้นอยู่ในระดับดีขึน้ไป  

 

๑.๒. ร้อยละของนักศึกษาแต่ละช้ันปีมีคุณลักษณะของนักจัดการ
สุขภาพบนพื้นฐานการดูแลด้วยหวัใจความเป็นมนุษย์ อยู่ในระดับดี
ขึ้นไป  

 

๑.3.ร้อยละของนักศกึษาแตล่ะช้ันปมีีทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑   
2.๑.จ านวนเครือข่ายความร่วมมือที่ก่อให้เกิดคุณค่าทางวิชาการ
และวิชาชีพ (เริ่มประเมินในปีการศึกษา 2560) 
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แผนงาน ตัวชี้วัดแผนงาน รายละเอียดตัวชี้วัด 
แผนงานที่ 1 
พัฒนาคุณภาพบณัฑิตใหเ้ป็นที่
ยอมรับของสังคมใน
ระดับประเทศ 
 

๑. ร้อยละของบัณฑติที่สอบใบประกอบวิชาชีพหรือข้อสอบ
มาตรฐานผ่านในครั้งแรก 

 

๒. ค่าเฉลี่ยผลการประเมินคณุลักษณะบณัฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)  

 

๓. ค่าคะแนนเฉลี่ยคุณลักษณะบณัฑิตในศตวรรษที่ ๒๑ ของ
นักศึกษาทุกช้ันปี 

 

๔. ร้อยละของบัณฑติมีคณุลักษณะของนักจัดการสุขภาพในระดับ
ดีขึ้นไป 

 

 

   ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 วิจัยและสร้างผลงานวิชาการด้านสุขภาพท่ีตอบสนองความต้องการของสังคม 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ รายละเอียดตัวชี้วัด 

2.1 วิทยาลัยฯมีองค์ความรู/้
นวัตกรรมที่ มคีุณภาพและ
ตอบสนองความต้องการของ
สังคมและระบบบริการสุขภาพ   

1. ร้อยละของผลงานถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์  
2. ระดับความส าเร็จ(คุณภาพ) ของผลงานทางวิจัยและวิชาการที่
ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่  

ผลรวมถ่วงน ้าหนักของระดับคณุภาพผลงานวิชาการตามเกณฑ์ประกันคุณภาพท่ีสกอ.
ก้าหนด (ตัวบ่งชี  2.3) สถาบัน 

3. จ านวนแนวปฏิบตัิที่ดีในการจดัการสุขภาพบุคคล : เบาหวาน   
 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดของกลยุทธ ์ รายละเอียดตัวชี้วัด 
๑. เร่งรดัการผลติ เผยแพร่
ผลงานวิชาการที่ตอบสนอง
ความต้องการของสังคม 

๑. ร้อยละของผลงานถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์   
2. จ านวนบุคลากรที่ผลิตผลงานท่ีมีคุณค่าต่อองค์กร (งานวิชาการ
ที่ได้รับการตีพิมพ์) 

 

 

แผนงาน ตัวชี้วัดแผนงาน รายละเอียดตัวชี้วัด 
แผนงานที่ ๑ 
สนับสนุนการผลิต เผยแพร่
ผลงานวิจัย วิชาการและ
นวัตกรรมทีม่ีคุณภาพ 

๑. จ านวนผลงานวิจัยและผลงานวิชาการที่เผยแพร่ในเวที
วิชาการ/วารสารในระดับชาตแิละนานาชาติ   

 

๒. จ านวนเงินสนับสนุนผลงานวิจยัและนวัตกรรม   

๓. จ านวนผลงานวิจัยท่ีเกิดจากความร่วมมือระหว่างอาจารย์
วิทยาลัยกับบุคคลภายนอกองค์กร 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 บริการวิชาการด้านสุขภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม 
 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ รายละเอียดตัวชี้วัด 
3.1 พัฒนาความเชี่ยวชาญด้าน
บริการวิชาการในดา้นการจดั การ
สุขภาพแก่บุคลากร 
3.2. พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ 
ด้านการจดัการสุขภาพท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
3.3 พัฒนาบุคลาการสาธารณสุข 
ให้มีศักยภาพในการจดัการสุขภาพ 

1.จ านวนหลักสตูรด้านการจดัการสุขภาพ (ท้ังระยะสั้น  และ/
หรือระยะยาว)  

 

2. จ านวนอาจารย์ที่ไดร้ับการยอมรับในการเป็นวิทยากรภายนอก 
(ผู้รับผิดชอบกลุม่งานวจิัย บรกิาร และงานทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานอ านวยการ) 

 

3. ร้อยละของบุคลากรได้รับเชิญเป็นวิทยากร ผู้ทรงคณุวุฒิ /
กรรมการวิชาชีพ/ที่ปรึกษา ตามความเชี่ยวชาญที่จัดโดยองค์กร
วิชาชีพ หรือองค์กรวิชาการระดับชาติ  

 

๔. ร้อยละของผู้ผา่นการอบรมหลกัสูตรที่วิทยาลัยฯจัดบริการ
วิชาการมีสมรรถนะการจดัการสุขภาพ 

 

 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดของกลยุทธ ์ รายละเอียดตัวชี้วัด 
1.ส่งเสรมิการบริการวิชาการ
ทางด้านสุขภาพท่ีได้มาตรฐาน
และสอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคม 
 

1. ร้อยละของอาจารย์ทีไ่ดร้ับการยอมรับในการเป็นวิทยากร
ภายนอก  

 

2. จ านวนหลักสูตรด้านการจัดการสุขภาพท้ังระยะสั้นและระยะ
ยาว (ต่อปี) 

 

3.ร้อยละของบุคลากรสาธารณสุขที่ผ่านการอบรมมสีมรรถนะ
ด้านการจดัการสุขภาพผ่านเกณฑท์ี่หลักสูตรก าหนด 

 

4. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศ 
Excellence Center ที่ผ่านเกณฑ์ สบช. (เกณฑ์: การเป็นวิทยากร
ด้านโรคเร้ือรังที่เป็นที่ยอมรับ, เพิ่มจ านวนองค์ความรู้) 

 

 

แผนงาน ตัวชี้วัดแผนงาน รายละเอียดตัวชี้วัด 
แผนงานที่ 1 ส่งเสริมสมรรถนะ
บุคลากรในดา้นการจดัการ
สุขภาพ   

๑. ระดับความส าเร็จของการบริการวิชาการด้านสุขภาพให้
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ๔ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ รายละเอียดตัวชี้วัด 
4.1 บูรณาการการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและภมูิ
ปัญญาท้องถิ่นกับการจัดการ
สุขภาพ 

1. ระดับความส าเร็จในการบรูณาการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและภมูปิัญญาท้องถิ่น กับการ
จัดการสุขภาพ (ระดับความส าเร็จดูจากหน้า 106 สกอ. ตัว
บ่งช้ีที่ 4.1 เกณฑม์าตรฐาน 6 ข้อ = 5 คะแนน) 

1. ก าหนดผูร้ับผิดชอบในการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
2. จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม และก าหนดตัวบง่ช้ีวัดความส าเรจ็
ตามวตัถุประสงค์ของผน รวมทั้งจดัสรรงบประมาณเพื่อใหส้ามารถด าเนนิการไดต้าม
แผน 
3. ก ากับติดตามให้มกีารด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
4. ประเมินความส าเร็จของตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
5. น าผลการประเมินไปปรบัปรุงแผนหรือกจิกรรมด้านท านุบ ารุงศลิปะและ
วัฒนธรรม 
6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบรกิารด้านท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
7. ก าหนดหรือสรา้งมาตรฐานด้านศลิปะและวัฒนธรรมซึ่งเปน็ท่ียอมรบัในระดบัชาติ 

 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดของกลยุทธ ์ รายละเอียดตัวชี้วัด 

1. ส่งเสริมให้บคุลากรและ
นักศึกษาท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
กับการจัดการสุขภาพ 

1. จ านวนรายวิชาชีพท่ีบูรณาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
สิ่งแวดลอ้ม และภมูิปัญญาท้องถิ่นกับการจัดการสุขภาพ (ราย
วิชาชีพ/ปีการศึกษา) 

 

2.มีนวัตกรรมท่าออกก าลังกายประกอบดนตรมีังคละทีเ่ป็น
เอกลักษณ์ของสถาบัน 

 

 

แผนงาน ตัวชี้วัดแผนงาน รายละเอียดตัวชี้วัด 
แผนงานที่ 1 บูรณาการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมสิ่งแวดลอ้ม 
และภมูิปัญญาท้องถิ่นกับการ
จัดการสุขภาพ  

๑.ร้อยละของโครงการบูรณาการการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม
สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการจัดการสุขภาพที่มี
ความส าเร็จในการด าเนินงานโดยบรรลุวตัถุประสงค์ของ
โครงการ 

 



 
 

86 
 

 

    ประเด็นยุทธศาสตร์ ๕ การพัฒนาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง (ย.2 สบช.) 
 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ รายละเอียดตัวชี้วัด 
5.1 วิทยาลัยมีการบรหิารจดัการ
ที่ทันสมัย โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
และมีความผาสุกในการปฏิบัติงาน 
(ป.3 สบช.) 

1. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาองค์กรคุณธรรมและ 
ธรรมาภิบาล (KPI.9 สบช.) (ตามเกณฑ์) 

1 หน่วยงานประชุมชี้แจงนโยบายและหาจดุร่วม(คณุธรรม 3 ประการ) ที่บุคลากรทุก
คนตกลงยึดเป็นข้อปฏิบัติในการน าไปพัฒนา ”วิทยาลัยคณุธรรม” 
2 ด าเนินการระดับ 1 และแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ และจัดท าแผน
เสรมิสร้าง/พัฒนา ”วิทยาลัยคุณธรรม” 
3  ด าเนินการระดับ 2 และหน่วยงานด าเนินการตามแผนเสริมสร้าง/พัฒนา ”
วิทยาลัยคณุธรรม” 
4  ด าเนินการระดับ 3 และหน่วยงานมีผลลัพธ์การด าเนินการตามแผนเสริมสร้าง/
พัฒนา ”วิทยาลัยคุณธรรม” 
5 ด าเนินการระดับ 4 และหน่วยงานมีการประเมินผลและปรับปรุงแผนการ
ด าเนินการเสริมสร้าง/พัฒนา “วิทยาลัยคณุธรรม” 

2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในการปฏิบตัิงานของ
หน่วยงาน 

 

3. จ านวนหน่วยงานภายนอกที่มาศึกษาดูงาน  
๔. บุคลากรมีความพึงพอใจในการใช้ระบบสารสนเทศในระดับ
มากกว่า 3.51 ข้ึนไป 
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดของกลยุทธ ์ รายละเอียดตัวชี้วัด 

1. เร่งรดัการพัฒนาสถาบันให้เป็น
องค์กรคุณธรรม 
2. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการองค์กรโดยใช้หลักธรรมา       
ภิบาล 
3. พัฒนาระบบและเพิ่ม
ประสิทธิภาพเทคโนโลยสีารสนเทศ
ไปใช้ในการบริหารจัดการตามพันธ
กิจของวิทยาลัย 

1. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาองค์กรคุณธรรม (KPI.9 
สบช.) 

1 หน่วยงานประชุมชี้แจงนโยบายและหาจดุร่วม(คณุธรรม 3 ประการ) ที่บุคลากรทุก
คนตกลงยึดเป็นข้อปฏิบัติในการน าไปพัฒนา ”วิทยาลัยคณุธรรม” 
2 ด าเนินการระดับ 1 และแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ และจัดท าแผน
เสรมิสร้าง/พัฒนา ”วิทยาลัยคุณธรรม” 
3  ด าเนินการระดับ 2 และหน่วยงานด าเนินการตามแผนเสริมสร้าง/พัฒนา ”
วิทยาลัยคณุธรรม” 
4  ด าเนินการระดับ 3 และหน่วยงานมีผลลัพธ์การด าเนินการตามแผนเสริมสร้าง/
พัฒนา ”วิทยาลัยคุณธรรม” 
5 ด าเนินการระดับ 4 และหน่วยงานมีการประเมินผลและปรับปรุงแผนการ
ด าเนินการเสริมสร้าง/พัฒนา “วิทยาลัยคณุธรรม” 

 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดของกลยุทธ ์ รายละเอียดตัวชี้วัด 

 2. ระดับความส าเร็จของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ใน
การบริหารจัดการตามพันธกิจของวิทยาลัย 

1 มีการส ารวจความเพียงพอ พรอ้มใช้ของระบบสารสนเทศ 
2  มีการจดัท าแผนการจัดหา บ ารุงรักษาและปรับปรุงสื่อโสตทัศนปูกรณ์ (ครอบคลุม 
Hardware  Software และ People ware)  
3 มีการด าเนินงานตามแผนท่ีก าหนดในข้อ 2 
4  มีการประเมินผลความพึงพอใจต่อการใช้บริการระบบสารสนเทศและสื่อโสตและ
น าผลการประเมินไปพัฒนา  
5 ฐานข้อมูลที่น าไปใช้ในการบริหารจัดการตามพันธกิจของวิทยาลัยอย่างน้อย 1 
ฐานมีการใช้งานครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปจัจุบัน 
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แผนงาน ตัวชี้วัดแผนงาน รายละเอียดตัวชี้วัด 

แผนงานที่ 1 
แผนพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรธรรม
ภิบาล และองค์กรสเีขียว 
แผนงานที่ 2 
แผนพัฒนาระบบสารสนเทศ และ
เพิ่มประสิทธภิาพเทคโนโลยี
สารสนเทศไปใช้ในการบริหาร
จัดการตามพันธกิจของวิทยาลัย 
 

๑. ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานองค์กรคุณธรรม 1 หน่วยงานประชุมชี้แจงนโยบายและหาจดุร่วม(คณุธรรม 3 ประการ) 
ที่บุคลากรทุกคนตกลงยึดเป็นข้อปฏิบัติในการน าไปพัฒนา ”วิทยาลยัคุณธรรม” 
2 ด าเนินการระดับ 1 และแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ และจัดท าแผน
เสรมิสร้าง/พัฒนา ”วิทยาลัยคุณธรรม” 
3  ด าเนินการระดับ 2 และหน่วยงานด าเนินการตามแผนเสริมสร้าง/พัฒนา ”
วิทยาลัยคณุธรรม” 
4  ด าเนินการระดับ 3 และหน่วยงานมีผลลัพธ์การด าเนินการตามแผนเสริมสร้าง/
พัฒนา ”วิทยาลัยคุณธรรม” 
5 ด าเนินการระดับ 4 และหน่วยงานมีการประเมินผลและปรับปรุงแผนการ
ด าเนินการเสริมสร้าง/พัฒนา “วิทยาลัยคณุธรรม” 

๒. ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานระบบสารสนเทศท่ี
น าไปใช้ในการบริหารจัดการตามพันธกิจของวิทยาลัย  (ระดับ 
๓) 

1 มีการส ารวจความเพียงพอ พรอ้มใช้ของระบบสารสนเทศ 
2  มีการจดัท าแผนการจัดหา บ ารุงรักษาและปรับปรุงสื่อโสตทัศนปูกรณ์ (ครอบคลุม 
Hardware  Software และ People ware)  
3 มีการด าเนินงานตามแผนท่ีก าหนดในข้อ 2 
4  มีการประเมินผลความพึงพอใจต่อการใช้บริการระบบสารสนเทศและสื่อโสตและ
น าผลการประเมินไปพัฒนา  
5 ฐานข้อมูลที่น าไปใช้ในการบริหารจัดการตามพันธกิจของวิทยาลัยอย่างน้อย 1 ฐาน
มีการใช้งานครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ๕  การพัฒนาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง (ย.2 สบช.) 
 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ รายละเอียดตัวชี้วัด 
5.2. บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ โดดเด่น
เฉพาะด้าน และเป็นผู้น าการเปลีย่นแปลง  

1.จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีความเช่ียวชาญ  และ
ได้รับการยอมรับเป็นวิทยากร 

 

2. จ านวนบุคลากรที่เป็นต้นแบบด้านการจดัการสุขภาพ  
 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดของกลยุทธ์ : รายละเอียดตัวชี้วัด 

1.เพิ่มความสามารถของบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญ โดดเด่นเฉพาะด้าน (การ
จัดการสุขภาพ) 
๒.พัฒนาบุคลากรให้สร้างผลงานท่ีมี
คุณค่าต่อองค์กร 

1. ร้อยละของบุคลากรได้รับการพัฒนาความ สามารถ 
ให้มีความเชี่ยวชาญ โดดเด่นเฉพาะด้าน (การจดัการ
สุขภาพ) 
 

 

 

แผนงาน ตัวชี้วัดแผนงาน รายละเอียดตัวชี้วัด 

๓. แผนพัฒนาบุคลากรใหม้ีความ
เชี่ยวชาญด้านการจัดการสุขภาพ 
2.แผนพัฒนาอาจารย์  ผูร้ับผดิชอบ
หลักสตูรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม้ี
ความเชี่ยวชาญด้านการจดัการบรหิารการ 
ศึกษาและบริหารหลักสูตร 

๓.  ระดบัความส าเรจ็ของการด าเนินงานพัฒนาการ
บุคลากร และการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 

๑ ก าหนดโครงสร้างและผู้รับผิดชอบการพัฒนาบุคลากรของวิทยาลยัให้ชัดเจนและมี
คณะ กรรมการพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัย ซึ่งมีองค์ประกอบจากบคุลากรทุกระดับ   
๒ จัดท าแผนพัฒนาบคุลากรอย่างมีส่วนร่วมใหส้อดคล้องกับยุทธศาสตร์ของวิทยาลยั 
โดยก าหนดกลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาวิธีการพัฒนาบุคลากร และ
ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน  และด าเนินการพัฒนาบุคลากร 
๓ พัฒนาและจดัเก็บข้อมลูการพฒันาบุคลากรอยา่งเป็นระบบ สามารถน ามาใช้ในการ
ตัดสินใจเชิงบริหารด้านการพัฒนาบุคลากร 
๔ จัดระบบและกลไกในการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาบุคลากรใหม้ปีระสิทธิภาพได้แก่ 
มีแผนจัดสรรงบพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยและติดตามการพัฒนาบุคลากร 
๕ สรุปรายงานผลการด าเนินงาน  น าสู่การปรบัปรุงระบบและกลไก การพัฒนา
บุคลากรที่มปีระสิทธิภาพในทุกระดับ 

 



ไตรมาส 1

(ต.ค.-ธ.ค.

 59)

ไตรมาส 2

(ม.ค.-ม.ีค.

 60)

ไตรมาส 3

(เม.ย.-ม.ิย.)

ไตรมาส 4

(ก.ค.-ก.ย.)

1 วชิาการ

ปีการศกึษา 2560

ชัน้ปีที ่1 

กอ่นเปิดภาคเรยีน 3 สัปดาห์

ชัน้ปีที ่2 

กอ่นเปิดภาคเรยีน 1 สัปดาห์

ชัน้ปีที ่3 

กอ่นเปิดภาคเรยีน 1 สัปดาห์

ชัน้ปีที ่4 

กอ่นเปิดภาคเรยีน 1 สัปดาห์

อ.ภมุรนิทร์

อ.จฑุามาศ

อ.ปิยพงศ์

วชิาการ

ปีการศกึษา 2559

ภาคเรยีนที ่1 - 3

อ.ปิยะเนตร

อ.จฑุามาศ

อ.ปิยพงษ์

วชิาการ

ชัน้ปีที ่1 

พธุที ่1 ของเดอืน

ชัน้ปีที ่2 

พธุที ่3 ของเดอืน

ชัน้ปีที ่3 

พธุที ่4 หรอื5 ของเดอืน

อ. ปิยะเนตร

อ.จฑุากานต์

อ.จฑุามาศ

วชิาการ

ปีการศกึษา 2559

ภาคเรยีนที ่2 - 3

อ.อวนินท์

อ.จฑุากานต์

วชิาการ

กจิกรรม 5.1

15 ม.ีค. 60 

(1 วัน)

กจิกรรม 5.2

วันพธุที ่3 พ.ค.60  (1 วัน)

กจิกรรม 5.3

ส ารวจคา่ย

วันที ่16 ม.ค. 60 

(1 วัน)

ออกคา่ย

วันที ่13 - 14 ก.พ. 60  (2 วัน)

อ.จฑุากานต์

อ.ปิยะเนตร

วชิาการ กจิกรรม 5.3

 6 ม.ีค. 60

กจิกรรม 5.1

 5 เม.ย. 60

กจิกรรม 5.2

 24 พ.ค. 60

2 วชิาการ

วันที ่6 ม.ค. 60

วันที ่11 ม.ค. 60

วันที ่13 ม.ค. 60

วันที ่17 ม.ค. 60

วันที ่20 ม.ค. 60

อ.ดร.วรรณภา

ดร. สริวีัฒน์

อ.จฑุามาศ

วชิาการ  3 ก.พ. 60 สง่โครงการแลว้

กจิกรรม 2.1 

15 ก.พ.60

กจิกรรม 2.2

23-24 ก.พ.60

อ.จฑุามาศ

ดร.กรีติ

วชิาการ กจิกรรม 2.1 

8 ม.ีค. 60

กจิกรรม 2.2

10 ม.ีค. 60

เทอม 2/2559

วันที ่22-24 ต.ค. 59 (3 วัน)

เทอม 3/2559

วันที ่23-27 มค60 (5 วัน)

เทอม 1/2560

วันที ่8-12 พค 60 (5 วัน)

เทอม 2/2560 

วันที2่1-25 สค 60 (5 วัน)

เทอม 3/2560 

วันที1่9-21 ก.ย. 60 (3 วัน)

อ.วราภรณ์

อ.นุโรม

วชิาการ  4 พ.ย. 59  10 ก.พ. 60  26 พ.ค. 60  29 ก.ย. 60 สง่โครงการแลว้

ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60 อ.จฑุามาศ วชิาการ  ธ.ค. 59  ม.ีค.60  ม.ิย. 60  ก.ย. 60 สง่โครงการแลว้

หมายเหตุ

ก าหนดการสง่สรปุโครงการ/กจิจกรม ตามแผนปฏบิตักิาร ปีงบประมาณ 2560

วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพทุธชนิราช

ระยะเวลาด าเนนิการ

ตามแผน

ผูร้บัผดิชอบ กลุม่งาน วนั/เดอืน/ปี สง่สรปุโครงการ/กจิกรรม

กจิกรรมที ่4 จัดการเรยีนการสอนระดับ

รายวชิาทีเ่นน้ผูเ้รยีนเป็นส าคัญและ

สง่เสรมิศักยภาพการเรยีนรูข้อง

นักศกึษาตามมาตรฐาน TQFและ

ทักษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21

โครงการสง่เสรมิทักษะการเรยีนรูใ้น

ศตวรรษที ่21 สูนั่กจัดการสขุภาพ 

(โครงการตามกลยทุธ)์

กจิกรรมที3่ น าเสนอ course design

ล
 า
ด
บั โครงการ

กจิกรรมที ่2 ประชมุก าหนดขอ้ตกลง 

ขอ้ก าหนดภาระงานภาพรวม

กจิกรรมที ่1 การเตรยีมความพรอ้ม

สูก่ารเป็นนักจัดการสขุภาพ 

กจิกรรมที ่2 การใหค้วามรูเ้ป็นนัก

จัดการสขุภาพ แกนั่กศกึษาชัน้ปีที ่1-4

กจิกรรมที ่3 การเสรมิทักษะการเรยีนรู ้

 ภาษาอังกฤษ ใน ชม. Self Study 

หรอื EQ day

โครงการการจัดการเรยีนการสอนที่

สง่เสรมิการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 

กจิกรรมที ่4 กจิกรรมพัฒนาความคดิ

สรา้งสรรคแ์ละนวัตกรรมส าหรับ

นักศกึษาพยาบาล 

กจิกรรมที ่5 พัฒนาความรูค้วามเขา้ใจ

และสรา้งความตระหนักถงึความส าคัญ

ของการพยาบาล ทา่มกลางความ

หลากหลายของวัฒนธรรม

กจิกรรมที1่

การจัดท าแผนการศกึษาตลอด

หลักสตูรและแผนการศกึษาประจ าปี 

2560 และจัดท าตารางสอน
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 60)

ไตรมาส 3
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หมายเหตุระยะเวลาด าเนนิการ

ตามแผน

ผูร้บัผดิชอบ กลุม่งาน วนั/เดอืน/ปี สง่สรปุโครงการ/กจิกรรม
ล
 า
ด
บั โครงการ

ชัน้ปีที ่1 17-18 ก.ค.60

ชัน้ปีที ่2 3-4 ก.ค.60

ชัน้ปีที ่3 5-6 ม.ิย.60

ชัน้ปีที ่4 27-28 ก.พ.60

3.การสอบวัดความรู ้ทักษะ

ภาษาอังกฤษและคอมพวิเตอร์

25 ก.พ.60

2 ก.ย.60

อ.อายพุร

และ

อ.ดร.ศภุาณ์นาฏ

วชิาการ ชัน้ปีที ่4 14

 ม.ีค 60

ชัน้ปีที ่3 27 

ม.ิย.60

ชัน้ปีที ่1 31

 ก.ค.60

ชัน้ปีที ่2 24

 ก.ค.60

3 วชิาการ

30-31 ม.ีค. 60 อ ดร.กรีติ

อ ยคุนธร

วชิาการ  14 เม.ย.60

17-21 ตค 59

(5 วันตามหลักสตูรสภาฯ)

26-30 ม.ิย. 60

 (5 วันตามหลักสตูรสภาฯ)

อ.จันทรจ์ริา 

อ.มณฑนา

อ.อภชิาต

อ.วรรณภรณ์

วชิาการ  4 พ.ย. 59  14 ก.ค. 60 สง่โครงการแลว้

4 อ.ดร.สมาภรณ์ วชิาการ

ต.ค. 59 - พ.ค.60 อ.มณฑนา

อ.ดร.สายชล

อ.มณฑณา

อ.ดร.กรีติ

อ.จารวุรรณ

อ.ชนานันท์

อ.จติตพิร

วชิาการ  ธ.ค. 59  ม.ีค.60  ม.ิย. 60  ก.ย. 60 สง่โครงการแลว้

เม.ย - ส.ค.60 อ.ดร.สมาภรณ์

อ.วราภรณ์

วชิาการ  ม.ิย. 60  ก.ย. 60 สง่โครงการแลว้

ม.ีค.-ก.ค.60 อ.ดร.สมาภรณ์

อ.วราภรณ์

วชิาการ  ม.ีค.60  ม.ิย. 60  ก.ย. 60 สง่โครงการแลว้

5 อ.จฑุามาศ วชิาการ

6 อ.ดร.อัญชลี วชิาการ

6,8 ม.ีค. 2560 อ.ดร.อัญชลี

อ.จติตพิร

วชิาการ  22 ม.ีค. 60

สบช. ครัง้ที ่1   9-10 ม.ีค. 60

สบช. ครัง้ที ่2   20-21 เม.ย. 

60

อ ดร.สายชล

อ.มณฑนา

วชิาการ สบช. ครัง้ที ่

1   24 ม.ีค.

60

สบช. ครัง้ที ่2

 5 พ.ค. 60

วันที ่13 ม.ีค. – 5 พ.ค.60 อ. ยคุนธร

อ. ดร. อัญชลี

วชิาการ  ม.ีค.60  ม.ิย. 60

7 8-12 พ.ค. 60 อ.ดร.นฤมล

อ.ดร.ศภุาณ์นาฎ

วชิาการ  26 พ.ค. 60

8 ตค 59- กย 60 อ.ดร.สริวีัฒน์ 

อ.ดร.วรรณภา

วชิาการ  ธ.ค. 59  ม.ีค.60  ม.ิย. 60  ก.ย. 60 สง่โครงการแลว้

9 วชิาการ

โครงการเตรยีมความพรอ้มสอบขึน้

ทะเบยีนใบอนุญาตประกอบวชิาชพีการ

พยาบาลและการผดงุครรภ ์(งานประจ า)

กจิกรรมที ่2 

กจิกรรมพัฒนาศักยภาพดา้นการสอน

ส าหรับพยาบาลพีเ่ลีย้ง

กจิกรรมที ่1 การเสรมิสรา้งความ

เชือ่มัน่ในความสามารถของตนเอง

โครงการพัฒนาผูน้ าชมรมนักศกึษา

เครอืขา่ยภาคเหนือ

กจิกรรมที ่2 การสอบรวบยอดของ

สบช. และมหาวทิยาลัยนเรศวร

กจิกรรมที ่3 การทบทวนความรูร้ายวชิา

โครงการสง่เสรมิความภาคภมูใิจใน

วชิาชพีพยาบาล (งานประจ า)

กจิกรรมที ่1 พัฒนาการจัดการเรยีน

การสอนใน 5 รายวชิาตามหลักการ

กจิกรรมที ่2 ประเมนิอัตลักษณ์

บัณฑติทกุชัน้ปี

กจิกรรมที ่1 ประชมุปฏบิัตกิารการ

พัฒนาศักยภาพทมีบรหิารแหลง่ฝึก

เพือ่เสรมิสรา้งความรว่มมอืในการผลติ

บัณฑติพยาบาล

โครงการพัฒนานักศกึษาใหม้เีอกลักษณ์

สถาบัน (งานประจ า)

กจิกรรมที ่3 การตดิตามคณุภาพ

บัณฑติ(TQF) และอัตลักษณ์บัณฑติ

กจิกรรมที ่5

การประเมนิผลการเรยีนรูต้ามกรอบ

มาตรฐาน TQF ระดับชัน้ปี 

โครงการจัดการเรยีนการสอนที่

สง่เสรมิอัตลักษณ์บัณฑติ

โครงการพัฒนาหลักสตูรพยาบาลศาสตร์

โครงการประสานความรว่มมอืเครอืขา่ย

สขุภาพเชงิรกุเพือ่ผลติบัณฑติพยาบาลให ้

เป็นนักจัดการสขุภาพ (โครงการตามกล

ยทุธ)์
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ล
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ด
บั โครงการ

29 ต.ค. 59

21 ม.ค. 60

25 ม.ีค. 60

3 ม.ิย. 60

8 ก.ค. 60

2 ก.ย. 60 

อ.ปิยะเนตร

อ.อวนินท์

วชิาการ  ธ.ค. 59  ม.ีค.60  ม.ิย. 60  ก.ย. 60

22-ม.ค.-60 อ.ปิยะเนตร

อ.อวนินท์

วชิาการ  3 ก.พ. 60

10 วชิาการ

อ.พรพมิล

อ.จันทมิา

วชิาการ

วชิาการ

2.1เสน้ทางสขีาวกา้วสูว่ชิาชพี

วชิาชพีพยาบาล

อ.ปิยะเนตร

อ.อวนินท์

วชิาการ

2.2 ปรับฐานความรูว้ชิา

คณติศาสตร ์อังกฤษ

ภาษาไทย วทิยาศาสตร์

31 กค – 11 สค

60

อ.จฑุามาศ

อ.ดร.นฤมล

วชิาการ  28 ส.ค.60

21 - 23 พย. 59 อ.เกศกาญจน์

อ.อังคณา

วชิาการ  7 ธ.ค.59 สง่โครงการแลว้

12 - 13 พย 59 อ.ภมุรนิทร์

อ.จันทรจ์ริา

วชิาการ  7 ธ.ค.59 สง่โครงการแลว้

4-5 ม.ีค.60 อ.จฑุากานต์

อ.จันทมิา

วชิาการ  20 ม.ีค. 60

14-24 กพ. 60 อ.ดร.อัญชลี

อ.ดร.อัศนี

วชิาการ  9 ม.ีค. 60

11 วชิาการ

ภาคเรยีนที ่2 และ 3  อ.ปิยะเนตร

อ.ภมุรนิทร์

วชิาการ

ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2560 อ.พรพมิล

อ.อวนินท์

วชิาการ

ตลอดปีการศกึษา อ.ปิยะเนตร วชิาการ  ธ.ค. 59  ม.ีค.60  ม.ิย. 60  ก.ย. 60

12 วชิาการ

วชิาการ

กจิกรรมที ่1.1 แนะแนววชิาชพี

พยาบาล (แนะแนวสัญจร)

ภาคเรยีนที ่2-3 ปีการศกึษา 

2559

อ.จันทรจ์ริา

อ.ปิยพงษ์

ชมรมวชิาการฯ

นักศกึษาชัน้ปีที่

 1

วชิาการ

กจิกรรมที ่1.2 ประกันคณุภาพสู่

กจิการนักศกึษา (บรรยาย,เป็นที่

ปรกึษา)

วันที ่13 ก.ย.60

ปีการศกึษา 

2560

อ.ภมุรนิทร์

อ.ดร.ชลลดา 

อ.ดร.รุง่ทวิา

ชมรมวชิาการฯ

วชิาการ  30 ก.ย. 60

วชิาการกจิกรรมที ่2 ชมรมกฬีาและ To be 1

กจิกรรมกฬีาหรอืการสง่เสรมิสขุภาพ

กจิกรรมที ่3 กจิกรรมสง่เสรมิความ

รว่มมอืดา้นการประกันคณุภาพ

การศกึษาของ นศ.ระหวา่ง

สถาบันอดุมศกึษาเขตภาคเหนือ

ตอนลา่ง

กจิกรรมที ่5 เสรมิสรา้งศักยภาพการ

ดแูลผูป่้วยระยะสดุทา้ยดว้ยหวัใจความ

เป็นมนุษย์

โครงการพัฒนาความรว่มมอืระหวา่ง

สถาบันกับหน่วยงานภายนอก (งานประจ า)

กจิกรรมที ่1 ประชมุสง่เสรมิความ

รว่มมอืระหวา่งสถาบัน

กจิกรรมที ่2 สง่เสรมิความรว่มมอื

ระหวา่งสถาบันอดุมศกึษาในจังหวัด

พษิณุโลกกจิกรรมแขง่ขันกฬีา

โครงการเสรมิสรา้งความเขม้แข็งของการ

ด าเนนิกจิกรรมของสโมสรนักศกึษาโดย

ใชก้ารประกันคณุภาพการศกึษา (งาน

ประจ า)

กจิกรรมที ่1 ชมรมวชิาการ

กจิกรรมวชิาการทีส่ง่เสรมิคณุลักษณะ

บัณฑติฯ

กจิกรรมที ่6 ฝึกปฏบิัตเิตรยีมความ

พรอ้มเพือ่การท างานเมือ่ส าเร็จ

การศกึษาแกนั่กศกึษา

กจิกรรมที ่3 ธรรมะกับบรกิารสขุภาพ

ดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย์

กจิกรรมที ่4 สนุทรยีสนทนาสูบ่รกิาร

สขุภาพดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย์

โครงการพัฒนาบัณฑติดศีรพีทุธชนิราช 

(งานประจ า)

กจิกรรมที ่1 การจัดท าแผนและการ

ประชมุตดิตามการด าเนนิงานชมรมฯ

กจิกรรมที ่2 เครอืขา่ยภาคเหนือรว่ม

ใจแนะนอ้งวัยใสใสใ่นเพศศกึษาและ

เสน้ทางสูว่ชิาชพี

กจิกรรมที ่1 กจิกรรมสง่เสรมิคณุธรรม

นักศกึษาสูบ่รกิารสขุภาพดว้ยหวั

ใจความเป็นมนุษย์

กจิกรรมที ่2 
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ล
 า
ด
บั โครงการ

กจิกรรมที ่2.1 เบนทกุากลา้ใหม่

ไรอ้บายมขุ (กฬีาส)ี

วันที ่28-29 ต.ค. 59 อ.พรพมิล

อ.อวนินท์

ชมรมกฬีาฯ

วชิาการ  11 พ.ย. 59

กจิกรรม 2.2 กจิกรรมรณรงคง์ดสบู

บหุรีว่ันเอดสโ์ลกวันวาเลนไทน์

ตลอดปีการศกึษา 2559

วันพธุ 30 พ.ย. 59

วันพธุ 8 ก.พ. 60

วันพธุ 31 พ.ค. 60

อ.จันทรจ์ริา

อ.จันทมิา

ชมรมกฬีาฯ

วชิาการ  ธ.ค. 59  ม.ีค.60  ม.ิย. 60  ก.ย. 60

วชิาการ

กจิกรรมที ่3.1  พทุธชนิราชรว่มใจ

ฟ้ืนฟอูนามัยสิง่แวดลอ้ม สรา้ง

จติส านกึแยกขยะรักษ์โลก

ตลอดปีการศกึษา อ.จันทมิา

อ.พรพมิล

ชมรมจติอาสาฯ

วชิาการ  ธ.ค. 59  ม.ีค.60  ม.ิย. 60  ก.ย. 60

กจิกรรมที ่3.2 จติอาสารักษ์บา้น 

รักคนไข ้ปลอดภัยในการใชช้วีติ

บรูณาการกับวชิาจรยิศาสตรช์ัน้ปีที่

 3

ตลอดปีการศกึษา อ.จันทมิา

อ.พรพมิล

ชมรมจติอาสาฯ

วชิาการ  ธ.ค. 59  ม.ีค.60  ม.ิย. 60  ก.ย. 60

ทกุวันพธุ

สัปดาห ์1,3

อ.อังคณา

อ.เกศกาญจน์

ชมรม

ศลิปการแสดงฯ

วชิาการ  ธ.ค. 59  ม.ีค.60  ม.ิย. 60  ก.ย. 60

วชิาการ

กจิกรรมที ่5.1 สง่เสรมิการปกครอง

ระบอบประชาธปิไตย

วันพธุที ่12 ก.ค. 60  อ.ปิยะเนตร

อ.จฑุากานต์

สโมสรฯ

วชิาการ  26 ก.ค. 60

กจิกรรมที ่5.2 ท านุบ ารงุ

ศลิปวัฒนธรรมไทย

วชิาการ

(1)  พธิไีหวค้ร ูเลือ่นชัน้ วันที ่13 ก.ย.60

ปีการศกึษา 

2560

อ.อังคณา

อ.อวนินท์

สโมสรฯ

วชิาการ  30 ก.ย. 60

2.รับหมวกและเข็มชัน้ปี วันพธุที ่

5 ต.ค.59

ปีการศกึษา 2559

อ.ปิยะเนตร

อ.อังคณา

สโมสรฯ

วชิาการ  19 ต.ค. 59 สง่โครงการแลว้

(3)  วัฒนธรรมเชือ่มสายสัมพันธพ์ี่

นอ้งกอ่นอ าลาสถาบัน (Good bye 

senior)

วันศกุรท์ี ่28 เม.ย. 60 อ.จันทรจ์ริา

อ.ภมุรนิทร์

สโมสรฯ

วชิาการ  12 พ.ค. 60

(4)  สงกรานต์

1) มทุติาจติผูส้งูอายุ

2) แสดงดนตรมีังคละ

วันอังคารที ่

5 เม.ย.60

อ.อังคณา

อ.เกศกาญจน์

สโมสรฯ

ชมรมศลิปฯ

วชิาการ  19 เม.ย. 60

(5) ถวายเทยีนพรรษา 

และผา้อาบน ้าฝน

วันพธุที ่5 ก.ค. 60 อ.เกศกาญจน์

อ.จันทมิา

สโมสรฯ

ชมรมศลิปฯ

วชิาการ  19 ก.ค. 60

(6) สานใจพีสู่ใ่จนอ้ง  

ปรองดองพทุธชนิราช

กา้วสูว่ชิาชพีพยาบาล

ตามเสน้ทางปลอดอบายมขุ (รับ

นอ้งเขา้เถา)

วันศกุรท์ี ่25 ส.ค. 60 อ.จันทรจ์ริา

อ.อวนินท์

วชิาการ  8 ก.ย. 60

(7) พทุธชนิราชรว่มใจ สานใยรัก

สัมพันธพ์ีน่อ้ง (ขอบคณุพี)่

 28 ม.ค. 60 อ.อังคณา

อ.จฑุากานต์

วชิาการ  10 ม.ค. 60 สง่โครงการแลว้

ภาคเรยีนละ 1 ครัง้ อ.ปิยะเนตร

อ.อังคณา

วชิาการ  ธ.ค. 59  ม.ีค.60  ม.ิย. 60  ก.ย. 60

วันที ่21 ธ.ค. 59 อ.ภมุรนิทร์

อ.ปิยพงษ์

วชิาการ  4 ม.ค. 60 สง่โครงการแลว้

วันที ่18 ม.ค. 60 อ.เกศกาญจน์

อ.อังคณา 

วชิาการ  1 ก.พ. 60

13 ตลอดปีการศกึษา อ.จฑุากานต ์

อ.จันทรจ์ริา

วชิาการ  ธ.ค. 59  ม.ีค.60  ม.ิย. 60  ก.ย. 60

กจิกรรมที ่5.3 ดา้นบรหิารจัดการ

กจิกรรมที ่3 ชมรมจติอาสาและพัฒนา

สิง่แวดลอ้ม

กจิกรรมที ่4 ชมรมศลิปการแสดงและ

อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย กจิกรรม

สง่เสรมิศลิปะและวัฒนธรรม

กจิกรรมที ่5 สโมสรนักศกึษา

โครงการสนับสนุนใหนั้กศกึษาเขา้รว่ม

ประชมุวชิาการและน าเสนอผลงาน

วชิาการหรอืนวัตกรรมทัง้ในและนอก

สถาบัน (งานประจ า)

กจิกรรมที ่5.4 พธิมีอนทนุการศกึษา

กจิกรรมที ่5.5 พธิมีอบตะเกยีง
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ไตรมาส 1

(ต.ค.-ธ.ค.

 59)

ไตรมาส 2

(ม.ค.-ม.ีค.

 60)

ไตรมาส 3

(เม.ย.-ม.ิย.)

ไตรมาส 4

(ก.ค.-ก.ย.)

หมายเหตุระยะเวลาด าเนนิการ

ตามแผน

ผูร้บัผดิชอบ กลุม่งาน วนั/เดอืน/ปี สง่สรปุโครงการ/กจิกรรม
ล
 า
ด
บั โครงการ

14 วันที ่21 ม.ค.60 อ.พรพมิล

ดร.ชลลดา

วชิาการ  3 ก.พ. 60

15 8 - 10 ก.พ.60 อ.ปิยะเนตร

อ.อังคณา

วชิาการ  24 ก.พ. 60

16  28 พ.ย. 59 ดร.กรวกิา 

อ.ดวงใจ

วจัิย 

บรกิาร

วชิาการ

a สง่โครงการแลว้

17  30-31 ม.ค.60 อ.ดวงใจ 

อ.ชนกานต์

วจัิย 

บรกิาร

วชิาการ

 15 ก.พ. 60 สง่โครงการแลว้

18 1-31 ธ.ค.59

1-31 ม.ีค.60

1-30 ม.ิย.60

1-30 ก.ย.60

อ.ดวงใจ

ดร.กรวกิา

วจัิย 

บรกิาร

วชิาการ

a  ม.ีค.60  ม.ิย. 60  ก.ย. 60 สง่โครงการแลว้

19 วจัิย 

บรกิาร

วชิาการ

17-21 ต.ค.59 อ.ชนกานต์

ดร.กรวกิา

วจัิย 

บรกิาร

วชิาการ

 4 พ.ย. 59 สง่โครงการแลว้

อ.ชนกานต์

ดร.กรวกิา

วจัิย 

บรกิาร

วชิาการ

สง่โครงการแลว้

2.1 กจิกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรูก้ลุม่

งานวจัิยและบรกิารวชิาการ และ

กลุม่งานวชิาการและพัฒนา

นักศกึษา

  9 ม.ค.60 อ.ชนกานต์

ดร.กรวกิา

วจัิย 

บรกิาร

วชิาการ

 24 ม.ค. 60 สง่โครงการแลว้

2.2 กจิกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรูก้ลุม่

งานอ านวยการและยทุธศาสตร์

 10 ม.ค.60 อ.ชนกานต์

ดร.กรวกิา

วจัิย 

บรกิาร

วชิาการ

 24 ม.ค. 60 สง่โครงการแลว้

 3 พ.ค. 60 อ.ชนกานต์

ดร.กรวกิา

วจัิย 

บรกิาร

วชิาการ

  18 พ.ค. 60 สง่โครงการแลว้

 3-4 ก.ค.60 อ.ชนกานต์

ดร.กรวกิา

วจัิย 

บรกิาร

วชิาการ

  19 ก.ค. 60 สง่โครงการแลว้

20 1 ต.ค.59– 

30 ก.ย.60

อ.วภิาพร

อ.จันทรจ์ริา  

อนิจนี

วจัิย 

บรกิาร

วชิาการ

 ธ.ค. 59  ม.ีค.60  ม.ิย. 60  ก.ย. 60

21 24 ก.ค.60- 10พ.ย 60

(16 สัปดาห)์

*เป็นโครงการตอ่เนือ่งจาก

ปีงบประมาณ 2559  นับเงนิ

รายไดเ้ขา้เป็นของ

ปีงบประมาณ 2559

อ.สาวติร ี

ลิม้กมลทพิย์

วจัิย 

บรกิาร

วชิาการ

สง่โครงการแลว้

22 24 ก.ค.60- 10พ.ย 60

(16 สัปดาห)์

อ.สาวติร ี

ลิม้กมลทพิย์

วจัิย 

บรกิาร

วชิาการ

23 6-10 ก.พ. 60

(5 วัน) 

ดร.จติตระการ 

ศกุรด์ี

วจัิย 

บรกิาร

วชิาการ

 27 ก.พ. 60 สง่โครงการแลว้

24 อ.วรรณภรณ์  

วรีะพงษ์

วจัิย 

บรกิาร

วชิาการ

สง่โครงการแลว้

1 ต.ค. 59 - 

30 ก.ย. 60

อ.ชนานันท์

แสงปาก 

ภาควชิาการ

พยาบาล

สขุภาพจติฯ

วจัิย 

บรกิาร

วชิาการ

 ธ.ค. 59  ม.ีค.60  ม.ิย. 60  ก.ย. 60 สง่โครงการแลว้

เดอืน ต.ค. 59 - 

เดอืน ก.ค. 60

อ.ยคุนธร ทอง

รัตน์ 

ภาควชิาการ

พยาบาลเด็ก

และวัยรุน่

วจัิย 

บรกิาร

วชิาการ

 ธ.ค. 59  ม.ีค.60  ม.ิย. 60  ก.ย. 60 สง่โครงการแลว้

โครงการสรา้งความเขม้แข็งดา้นการ

จัดการโรคเรือ้รังในชมุชนบา้นคลอง ปี 3

โครงการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง

สาขาการพยาบาลวกิฤตทารกแรกเกดิ รุน่

 5 (service plan สาขา Newborn )

โครงการอบรมฟ้ืนฟวูชิาการประจ าปี 2560

 เรือ่ง การรักษาพยาบาลขัน้ตน้ในการ

ใหบ้รกิารในระดับปฐมภมู ิ(งานประจ า)

โครงการบรูณาการการบรกิารวชิาการกับ

การเรยีนการสอนและ/หรอืวจัิย (งาน

ประจ า)

โครงการพัฒนาความรูแ้ละประสบการณ์

ใหศ้ษิยเ์กา่ (งานประจ า)

กจิกรรมที ่2

วชิาปัญหาสขุภาพ 2 เรือ่ง 

ประสบการณ์ของผูป้กครองทีด่แูลเด็ก

โรคมะเร็งทีม่ภีาวะ Neutropenia และ

ตดิเชือ้ (บรูณาการวชิาการกับการวจัิย)

กจิกรรมที ่1

ทกุกลุม่งานประชมุเพือ่ก าหนด

ประเด็นของการจัดการความรู ้

โครงการประชมุเชงิปฏบิัตกิารการเขยีน

นพินธต์น้ฉบับเพือ่การตพีมิพ(์โครงการ

ตามกลยทุธ)์

โครงการอบรมเชงิปฏบิัตกิารจรยิธรรมการ

วจัิยในมนุษย(์โครงการตามกลยทุธ)์

กจิกรรมที ่3

กจิกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรูค้รัง้ที ่2 

อาจารยแ์ลกเปลีย่นเรยีนรู ้ทัง้ 3 กลุม่

งาน

โครงการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง

สาขาการพยาบาลวกิฤตทารกแรกเกดิ รุน่

 4 (service plan สาขา Newborn )

โครงการสรา้งเสรมิทักษะการเรยีนรูใ้น

ศตวรรษที ่21 ของนักศกึษาวทิยาลัย

เครอืขา่ยภาคเหนือ

กจิกรรมที ่4

รวบรวมแนวปฏบิัตทิีด่แีละการน าแนว

ปฏบิัตทิีด่ไีปใช ้

โครงการพัฒนากระบวนการจัดการความรู ้

เพือ่สรา้งแนวปฏบิัตทิีด่ใีนองคก์ร(งาน

ประจ า)

กจิกรรมที ่2

กจิกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรูค้รัง้ที ่1

กจิกรรมที ่1 วชิาการสอนและให ้

ค าปรกึษาทางสขุภาพ (บรูณาการ

วชิาการกับการเรยีนการสอน)

โครงการสนับสนุนทนุทรัพยากรเพือ่

สง่เสรมิการผลติและเผยแพรผ่ลงานวจัิย

และผลงานวชิาการ  (งานประจ า)
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ไตรมาส 1

(ต.ค.-ธ.ค.

 59)

ไตรมาส 2

(ม.ค.-ม.ีค.

 60)

ไตรมาส 3

(เม.ย.-ม.ิย.)

ไตรมาส 4

(ก.ค.-ก.ย.)

หมายเหตุระยะเวลาด าเนนิการ

ตามแผน

ผูร้บัผดิชอบ กลุม่งาน วนั/เดอืน/ปี สง่สรปุโครงการ/กจิกรรม
ล
 า
ด
บั โครงการ

เดอืน ต.ค 59– 

ก.ค.60

อ.นดิา มทีพิย์

ภาควชิาการ

พยาบาล

อนามัยชมุชน

วจัิย 

บรกิาร

วชิาการ

 ธ.ค. 59  ม.ีค.60  ม.ิย. 60  ก.ย. 60 สง่โครงการแลว้

1 ตลุาคม ถงึ       30 ธันวาคม

 59

อ.ดร.จติตระการ

 ศกุรด์ี

ภาควชิาการ

พยาบาลสตูิ

ศาสตร์

วจัิย 

บรกิาร

วชิาการ

 6 ม.ค. 60 สง่โครงการแลว้

4 ม.ค. 60–

31 ม.ีค.60

อ.ดร.กรีต ิ

กจิธรีะวฒุวิงษ์

ภาควชิาการ

พยาบาล

อนามัยชมุชน

วจัิย 

บรกิาร

วชิาการ

 17 เม.ย. 60 สง่โครงการแลว้

25 6 ม.ีค.-23 ม.ิย.60  

(16 สัปดาห)์

อ.นดิา มทีพิย์ วจัิย 

บรกิาร

วชิาการ

 ม.ิย. 60

26 ส.ค.59-ก.ค.60 อ.ชนานันท์

ดร.รุง่ทวิา

ดร.วภิาพร

อ. จติตระการ

วจัิย 

บรกิาร

วชิาการ

27 วันพธุที ่7 ธ.ค.59 

วันพธุที ่14 ธ.ค.59

วันพธุที ่28 ธ.ค.59

วันพธุที ่11 ม.ค.60 

อ.พรพมิล

อ.เกศกาญจน์

วชิาการ  26 ม.ค. 60 สง่โครงการแลว้

28 อ านวยการ

ทกุไตรมาสตามปฏทินิ

ตค.59 – กย 60

อ.อารยี์

ดร.ดวงพร

นางศภุรศรี

นางสาวชไมพร

อ านวยการ  ธ.ค. 59  ม.ีค.60  ม.ิย. 60  ก.ย. 60 สง่โครงการแลว้

ไตรมาสที ่2

13 มค. 60

อ.อารยี์

ดร.ดวงพร

นางศภุรศรี

นางสาวชไมพร

อ านวยการ  30 ม.ค. 60

ไตรมาส 3

16 พค.60

อ.อารยี์

ดร.ดวงพร

นางศภุรศรี

นางสาวชไมพร

อ านวยการ  1 ม.ิย. 60

ไตรมาส 2

12 เมย.60

อ.อารยี์

ดร.ดวงพร

นางศภุรศรี

นางสาวชไมพร

อ านวยการ  27 เม.ย. 60

ไตรมาส 3

12 พค.60

อ.อารยี์

ดร.ดวงพร

นางศภุรศรี

นางสาวชไมพร

อ านวยการ  29 พ.ค. 60 สง่โครงการแลว้

ไตรมาส 1

21 ตค. 59

อ.อารยี์

ดร.ดวงพร

นางศภุรศรี

นางสาวชไมพร

อ านวยการ  7 พ.ย. 59

29 อ.ดร.กาญจนา

อ. ดร.รุง่ทวิา

อ. จารวุรรณ

อ านวยการ

ตลุาคม 2559 –มกราคม 2560 อ.ดร.กาญจนา

อ. ดร.รุง่ทวิา

อ. จารวุรรณ

 13 ม.ค. 60

ก.พ.-60 อ.ดร.กาญจนา

อ. ดร.รุง่ทวิา

อ. จารวุรรณ

 13 ม.ีค. 60

ทบทวนค าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการ

พัฒนาระบบและกลไกการบรหิาร

จัดการองคก์ร ปีงบประมาณ 2560

ประชาสัมพันธก์ารน าระบบและกลไก

การบรหิารจัดการองคก์รไปใช ้

พัฒนาการด าเนนิงาน

กจิกรรมที ่3 วันสถาปนาวทิยาลัยฯ

กจิกรรมที ่4 วันสงกรานตว์ทิยาลัยฯ

กจิกรรมที ่6 วันพยาบาลแหง่ชาติ

กจิกรรมที ่2  การสง่เสรมิความเขา้ใจ

ความภาคภมูใิจในวถิชีวีติภมูปัิญญา

ไทย (ปีใหม)่

โครงการพัฒนาบคุลากรในการน าระบบ

และกลไกการบรหิารจัดการองคก์รไป

พัฒนางาน  (งานประจ า)

กจิกรรมที ่5 วชิาการสรา้งเสรมิ

สขุภาพและการป้องกันการเจ็บป่วย

ทางสขุภาพ

(บรูณาการบรกิารวชิาการกับการเรยีน 

การสอน)

โครงการอบรมหลักสตูรผูช้ว่ยเหลอื

พยาบาล รุน่ที ่1

กจิกรรมที ่5 วันพยาบาลสากล

โครงการบรูณาการ  การท านุบ ารงุ

ศลิปวัฒนธรรม สิง่แวดลอ้มและภมูิ

ปัญญาทอ้งถิน่กับการจัดการสขุภาพ  

(โครงการตามกลยทุธ)์

โครงการพทุธชนิราชรว่มใจอนุรักษ์

พัฒนาและสรา้งเสรมิเอกลักษณ์

ศลิปวัฒนธรรม (งานประจ า)

กจิกรรมที ่1 วันส าคัญของชาติ

โครงการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง

สาขาเวชปฏบิัตท่ัิวไป (การรักษาเบือ้งตน้)

 รุน่ที ่16 (service plan สาขา ปฐมภมู ิ)

กจิกรรมที ่3

วชิารักษาโรคเบือ้งตน้(บรูณาการ

วชิาการกับบรกิารวชิาการและการวจัิย)

กจิกรรมที ่4

วชิาการพยาบาลมารดาทารกแรกเกดิ

และ

ผดงุครรภ ์1(บรูณาการการเรยีนการ

สอน บรกิารวชิาการ และพัฒนา

นักศกึษา)
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ไตรมาส 1

(ต.ค.-ธ.ค.

 59)

ไตรมาส 2

(ม.ค.-ม.ีค.

 60)

ไตรมาส 3

(เม.ย.-ม.ิย.)

ไตรมาส 4

(ก.ค.-ก.ย.)

หมายเหตุระยะเวลาด าเนนิการ

ตามแผน

ผูร้บัผดิชอบ กลุม่งาน วนั/เดอืน/ปี สง่สรปุโครงการ/กจิกรรม
ล
 า
ด
บั โครงการ

ก.พ.-60 อ.ดร.กาญจนา

อ. ดร.รุง่ทวิา

อ. จารวุรรณ

 13 ม.ีค. 60

วันที ่29-30  พ.ค. 2560 อ.ดร.กาญจนา

อ. ดร.รุง่ทวิา

อ. จารวุรรณ

 15 ม.ิย. 60

อ.ดร.กาญจนา

อ. ดร.รุง่ทวิา

อ. จารวุรรณ

อ.ดร.กาญจนา

อ. ดร.รุง่ทวิา

อ. จารวุรรณ

30 อ านวยการ

ต.ค.-59 อ. ดร.ศริรัิชส์

อ.ดร.รุง่ทวิา

อ. จารวุรรณ

อ านวยการ  14 พ.ย. 59

ครัง้ที ่1

วันที ่4 มค.60

ครัง้ที ่2

วันที ่3 เมย.60

ครัง้ที ่3

วันที ่5 กค.60

ครัง้ที ่4

วันที ่27 กย.60

อ. ดร. รุง่ทวิา

อ. ดร.ศริรัิชส์

อ. จารวุรรณ

อ านวยการ  ธ.ค. 59  ม.ีค.60  ม.ิย. 60  ก.ย. 60

ครัง้ที1่

มถินุายน-กรกฎาคม 2560

กจิกรรมที ่2

ครัง้ที ่2

สงิหาคม 2560

อ. ดร. รุง่ทวิา

อ. ดร.ศริรัิชส์

อ. จารวุรรณ

อ านวยการ  ส.ค. 60

ก.ย. 60

31 อ านวยการ

 อ.ดร.ชลลดา อ านวยการ

กจิกรรมที ่1.1 

การประชมุคณะกรรมการประกัน

คณุภาพ

(ครัง้ที1่-2)

กจิกรรมที ่1.1 

ครัง้ที ่1  เดอืน มกราคม 2560

ครัง้ที ่2  เดอืน พฤษภาคม 

2560

 ก.พ. 60

กจิกรรมที ่1.2 

การประชมุคณะกรรมการ

ด าเนนิงานประกันคณุภาพของ

วทิยาลัย

กจิกรรมที ่1.2 

-  เดอืน มกราคม 2560

 ก.พ. 60

กจิกรรมที ่2.1

ม.ค.60

กจิกรรมที ่2.2

18-19 ม.ค. 60

 อ.ดร.ชลลดา อ านวยการ กจิกรรมที ่2.1

ก.พ. 60

กจิกรรมที ่2.2

2 ก.พ. 60

ระดับหลักสตูรเดอืน มถินุายน 

2560 

ระดับกลุม่งาน   เดอืน มถินุายน

 2560

อ.ดร.ชลลดา

อ.ดร.รุง่ทวิา

อ านวยการ  ก.ค. 60

กจิกรรมที ่3 - ประชมุเชงิปฏบิัตกิาร

จัดท าแผนปฏบิัตกิารปีงบประมาณ 

2561

-จัดท าเลม่แผนปฏบิัตกิาร

ปีงบประมาณ 2561

 - ขออนุมัตดิ าเนนิการตามแผนปฏบิัต ิ

การ ปีงบประมาณ 2561

โครงการพัฒนาการด าเนนิงานประกัน

คณุภาพการศกึษาใหม้ปีระสทิธภิาพ  

(งานประจ า)
กจิกรรมที ่1 การประชมุคณะกรรมการ

ด าเนนิงานประกันคณุภาพของ

วทิยาลัย และคณะกรรมการประกัน

คณุภาพของวทิยาลัย

กจิกรรมที ่2  การเสรมิสรา้งความรู ้

ความเขา้ใจการประกันคณุภาพ

การศกึษา

ประเมนิการน าระบบและกลไกการ

บรหิารจัดการองคก์รไปใช ้ โดยแจก

แบบสอบถามในการประชมุประจ าเดอืน

พัฒนาและปรับปรงุระบบและกลไก

การบรหิารจัดการองคก์รของทกุกลุม่

งาน และจัดเวทนี าเสนอแลกเปลีย่น

เรยีนรูร้ะบบและกลไกการบรหิาร

จัดการองคก์ร

จัดท าเลม่ระบบและกลไกการบรหิาร

จัดการองคก์ร(ปรับปรงุ) ปีงบประมาณ

 2560

ประชาสัมพันธก์ารน าระบบและกลไก

การบรหิารจัดการองคก์ร(ปรับปรงุ) 

ปีงบประมาณ 2560 - 2561

ไปใชพั้ฒนาการด าเนนิงาน

กจิกรรมที ่3การพัฒนาศักยภาพ

บคุลากรดา้นทักษะการประกันคณุภาพ

การศกึษา

(การประเมนิคณุภาพการศกึษาภายใน

ระดับภาควชิา และระดับกลุม่งาน ปี

การศกึษา 2559)

โครงการพัฒนาการท างานอยา่งมี

ประสทิธภิาพโดยการใชแ้ผนกลยทุธ ์และ

แผนปฏบิัตกิาร  (งานประจ า)

กจิกรรมที ่1 ประชมุชีแ้จงการน า

แผนปฏบิัตกิารปีงบประมาณ 2560 ไป

ใชใ้นการปฏบัิตงิาน

กจิกรรมที ่2 ประเมนิผลการ

ด าเนนิงานตามแผนกลยทุธ ์พ.ศ. 

2559 – 2563 และแผนปฏบิัตกิาร

ปีงบประมาณ 2560  และการก ากับ

ตดิตามประเมนิการด าเนนิงานตาม

แผนปฏบิัตกิารปีงบประมาณ 2560

แผนปฏบิัตกิาร ปีงบประมาณ 2560 และแผนก ากับตดิตาม ปีงบประมาณ 2560 : วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พทุธชนิราช 159



ไตรมาส 1

(ต.ค.-ธ.ค.

 59)

ไตรมาส 2

(ม.ค.-ม.ีค.

 60)

ไตรมาส 3

(เม.ย.-ม.ิย.)

ไตรมาส 4

(ก.ค.-ก.ย.)

หมายเหตุระยะเวลาด าเนนิการ

ตามแผน

ผูร้บัผดิชอบ กลุม่งาน วนั/เดอืน/ปี สง่สรปุโครงการ/กจิกรรม
ล
 า
ด
บั โครงการ

เดอืน สงิหาคม 2560 อ.ดร.ชลลดา อ านวยการ  ก.ย. 60

เดอืน สงิหาคม 2560 อ.ดร.ชลลดา

อ. จารวุรรณ

อ.ดร.รุง่ทวิา

อ านวยการ  ก.ย. 60

อ.ดร.ชลลดา อ านวยการ

32 วันที ่7-9 พ.ย.59 ดร.รุง่ทวิา

อ.ดร.ชลลดา

อ. จารวุรรณ

อ านวยการ a สง่โครงการแลว้

33 อ.อภชิาติ

อ.สรุยี์

อ.รุง่ทวิา

อ านวยการ

1. ทบทวนนโยบายและ

แตง่ตัง้คณะกรรมการบรหิารความ

เสีย่ง

วันที ่15 พย.59 อ านวยการ  30 พ.ย. 59

2.การประชมุเชงิปฏบิัตกิารการ

บรหิารความเสีย่งและควบคมุภายใน

ม.ค.-ม.ีค. 60 อ านวยการ  เม.ย. 60

3. พัฒนา/ปรับปรงุคูม่อืการบรหิาร

ความเสีย่งและการควบคมุภายใน

ม.ค.-ม.ีค60 อ านวยการ  เม.ย. 60

4.ตดิตามผลการด าเนนิงานตาม

แผนการบรหิารความเสีย่งและ

ควบคมุภายในของทกุกลุม่งาน

ครัง้ที ่1  

วันที ่30 เม.ย.60 

ครัง้ที ่2  

วันที ่23ม.ิย.60

อ านวยการ ครัง้ที ่1  

17 พ.ค. 60

 7 ก.ค. 60

5.จัดท ารายงานการควบคมุภายใน

ตามระเบยีบของคณะกรรมการตรวจ

เงนิแผน่ดนิวา่ดว้ยการก าหนด

มาตรฐานการควบคมุภายใน พ.ศ.

2544

วันที ่1-30

ก.ค.60

อ านวยการ  ส.ค. 60

34 ขัน้ส ารวจก.ค. 59 

จัดท าแผนจัดท าแผนการจัดหา

,บ ารงุรักษา และปรับปรงุต.ค. 

59 –ส.ค.60

ตดิตามประเมนิผล

ประสทิธภิาพก.ย 60

อ.อภเิชษฐ์

อ.อัญชลี

คณุกฤศ

คณุธรีะพงศ์

อ านวยการ  ธ.ค. 59  ม.ีค.60  ม.ิย. 60  ก.ย. 60 สง่โครงการแลว้

35 ต.ค.59-ส.ค.60 อ.อภเิชษฐ์

อ.อัญชลี

คณุรณภพ

คณุธรีารัตน์

อ านวยการ  ธ.ค. 59  ม.ีค.60  ม.ิย. 60  ก.ย. 60 สง่โครงการแลว้

36 อ านวยการ

วันที ่16 - 17 ก.พ. 59 อ.อภเิชษฐ์

อ.อัญชลี

คณุกฤศ

คณุธรีะพงศ์

อ านวยการ  3 ม.ีค. 60

 ก.พ. 2560 อ.จนิดาวรรณ

คณุรณภพ

คณุปนัดดา

อ านวยการ  ม.ีค.60

37 ต.ค.59 –ส.ค 60 อ.จนิดาวรรณ

คณุรณภพ

คณุปนัดดา

อ านวยการ  ธ.ค. 59  ม.ีค.60  ม.ิย. 60  ก.ย. 60 สง่โครงการแลว้

38  คณุดารณีุ อ านวยการ สง่โครงการแลว้

กจิกรรมที ่5 การประชมุเชงิปฏบิัตกิาร

การพัฒนาศักยภาพบคุลากรดา้น

ทักษะการประเมนิคณุภาพการศกึษาปี

การศกึษา 2559 (การประเมนิคณุภาพ

การศกึษาภายในปีการศกึษา 2559 

โดยเครอืขา่ย/สถาบันพระบรมราช

ชนก/กรรมการประเมนิภายนอก)

กจิกรรมที ่6 การจัดท าแผนพัฒนา

คณุภาพตามผลการประเมนิ

กจิกรรมที ่4 การเตรยีมความพรอ้ม

เพือ่รับการประเมนิคณุภาพการศกึษา

ภายในระดับสถาบันจากเครอืขา่ย

ภาคเหนือ/สถาบันพระบรมราชชนกปี

การศกึษา2559

โครงการพัฒนาการบรหิารจัดการระบบ

สารสนเทศและหอ้งปฏบิัตกิาร

กจิกรรมที ่2 พัฒนาการการใชร้ะบบ 

Simulation และหอ้งปฏบิัตกิาร

โครงการประชมุเชงิปฏบิัตกิารเพือ่พัฒนา

ศักยภาพบคุลากรดา้นการประเมนิ

คณุภาพการศกึษาภายในระดับหลักสตูร

และสถาบัน

โครงการประชมุเชงิปฏบิัตกิารพัฒนา

ศักยภาพบคุลากรดา้นบรหิารความเสีย่ง

และควบคมุภายใน

โครงการพัฒนาระบบโสตทัศนุปกรณ์เพือ่

การศกึษา

กจิกรรมที ่1 พัฒนาความรูเ้กีย่วกับ

การการใชฐ้านขอ้มลูสือ่โสต

โครงการพัฒนาสารสนเทศและฐานขอ้มลู

โครงการพัฒนาหอ้งปฏบิัตกิารพยาบาล

และการพยาบาลเสมอืนจรงิ

โครงการการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ

หอ้งสมดุ วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 

พทุธชนิราช (งานประจ า)

แผนปฏบิัตกิาร ปีงบประมาณ 2560 และแผนก ากับตดิตาม ปีงบประมาณ 2560 : วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พทุธชนิราช 169



ไตรมาส 1

(ต.ค.-ธ.ค.

 59)

ไตรมาส 2

(ม.ค.-ม.ีค.

 60)

ไตรมาส 3

(เม.ย.-ม.ิย.)

ไตรมาส 4

(ก.ค.-ก.ย.)

หมายเหตุระยะเวลาด าเนนิการ

ตามแผน

ผูร้บัผดิชอบ กลุม่งาน วนั/เดอืน/ปี สง่สรปุโครงการ/กจิกรรม
ล
 า
ด
บั โครงการ

เดอืน พ.ค. 60

ส ารวจ 2 ครัง้

ครัง้ที ่1/พ.ค./60

ครัง้ที ่2/ส.ค./60

 คณุดารณีุ อ านวยการ  ม.ิย. 60  ก.ย.60 สง่โครงการแลว้

ครัง้ที ่1/ธ.ค./59

ครัง้ที ่2/ส.ค./60

 คณุดารณีุ อ านวยการ  ม.ค.60  ก.ย.60 สง่โครงการแลว้

เดอืน ต.ค. 59

ถงึ ก.ย. 60

 คณุดารณีุ อ านวยการ  พ.ย. 59  ก.ย.60 สง่โครงการแลว้

ครัง้ที ่1 พ.ค.60

ครัง้ที ่2 ส.ค.60

 คณุดารณีุ อ านวยการ  ม.ิย. 60  ก.ย.60 สง่โครงการแลว้

39 ต.ค 59-ก.ย. 60 จ.ส.อ.สชุาติ

คณุศภุรศรี

คณุเอกอนงค์

อ.จารวุรรณ

คณุชลุพีร

อ านวยการ  ธ.ค. 59  ม.ีค.60  ม.ิย. 60  ก.ย. 60

1.แตง่ตัง้คณะกรรมการ

ด าเนนิงานพัฒนาองคก์ร

สเีขยีว

จ.ส.อ.สชุาติ

คณุศภุรศรี

คณุเอกอนงค์

อ.จารวุรรณ

คณุชลุพีร

อ านวยการ

2.อบรมใหค้วามรู ้แกบ่คุลากรและ

อาจารยแ์ละสายสนับสนุน ในเรือ่ง

การพัฒนาองคก์รใหเ้ป็นองคก์รสี

เขยีว และจัดท าระบบงานเพือ่การ

ประหยัดพลังงาน

ม.ีค-เม.ย 60 จ.ส.อ.สชุาติ

คณุศภุรศรี

คณุเอกอนงค์

อ.จารวุรรณ

คณุชลุพีร

อ านวยการ  พ.ค. 60

3.อบรมใหค้วามรู ้แกนั่กศกึษาใน

เรือ่งการพัฒนาองคก์รใหเ้ป็น

องคก์รสเีขยีว และจัดท าระบบงาน

เพือ่การประหยัดพลังงาน

ก.พ-ม.ีค 60 (ของนักศกึษา)  

(1/2วันบา่ย EQ day)

จ.ส.อ.สชุาติ

คณุศภุรศรี

คณุเอกอนงค์

อ.จารวุรรณ

คณุชลุพีร

อ านวยการ  เม.ย. 60

4.ประชาสัมพันธ ์รณรงคแ์ละ

ด าเนนิการคัดแยกขยะ ประหยัด

น ้า-ไฟฟ้า

ต.ค 59-ก.ย. 60

(5 ส.)

จ.ส.อ.สชุาติ

คณุศภุรศรี

คณุเอกอนงค์

อ.จารวุรรณ

คณุชลุพีร

อ านวยการ  ธ.ค. 59  ม.ีค.60  ม.ิย. 60  ก.ย. 60

5. Big cleaning day  กจิกรรม 5 

ส.และประกวดหอ้งท างาน 

หอ้งเรยีน หอพักนักศกึษา และ

รา้นคา้ของวทิยาลัยฯ

(10 รางวัล)

ก.พ 60

(Big cleaning day)

จ.ส.อ.สชุาติ

คณุศภุรศรี

คณุเอกอนงค์

อ.จารวุรรณ

คณุชลุพีร

อ านวยการ  ม.ีค. 60

40 15-ก.พ.-60 อ.รณภพ

นายกฤศ

อ.พัชรพร

อ านวยการ  2 ม.ีค. 60

41 อ านวยการ

เม.ย-ม.ิย 60 อ.อารยี์

อ.สทุธามาศ

นางศภุรศรี

นางสาวชไมพร

อ านวยการ  ก.ค. 60

ไตรมาส 1 – 4

ตค. 59 –กย.60

อ.อารยี์

อ.สทุธามาศ

นางศภุรศรี

นางสาวชไมพร

อ านวยการ  ธ.ค. 59  ม.ีค.60  ม.ิย. 60  ก.ย. 60

ไตรมาส 2 - 4 อ.อารยี์

อ.สทุธามาศ

นางศภุรศรี

นางสาวชไมพร

อ านวยการ  ม.ีค.60  ม.ิย. 60  ก.ย. 60

กจิกรรมที ่2 สง่เสรมิคณุธรรม 

จรยิธรรมและอัตลักษณ์วทิยาลัย

กจิกรรมที ่ 3 ศกึษาดงูานแบบอยา่ง

การด าเนนิการดา้นคณุธรรมในองคก์ร 

กจิกรรมที ่1

1.1 ส ารวจจ านวนหนังสอืทางการ

พยาบาลและวทิยาศาสตรส์ขุภาพใน

หอ้งสมดุประจ าปี 

1.2 ส ารวจความตอ้งการหนังสอื

ทางการพยาบาลและวทิยาศาสตร์

สขุภาพ

กจิกรรมที ่4 การปรับปรงุการใหบ้รกิาร

หอ้งสมดุในเวลาและนอกเวลา

กจิกรรมที ่3 อบรมการใชฐ้านขอ้มลู

ออนไลน์ตา่งๆใหก้ับคณาจารยแ์ละ

นักศกึษาพยาบาลทกุชัน้ปี

กจิกรรมที ่1 ใตร้ม่เบนทกุา น าพา

คณุธรรม

กจิกรรมที ่2 จัดซือ้หนังสอืการ

พยาบาลและวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 

วารสารในประเทศและตา่งประเทศ

โครงการพัฒนาองคก์รใหเ้ป็นองคก์รสเีขยีว

โครงการอบรมเผยแพรค่วามรูซ้อ้ม

แผนการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและ

คุม้ครองภัย ภัยธรรมชาตแิละภัย (งาน

ประจ า)

โครงการพัฒนาวทิยาลัยใหเ้ป็นองคก์ร

แหง่คณุธรรม
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ไตรมาส 1

(ต.ค.-ธ.ค.

 59)

ไตรมาส 2

(ม.ค.-ม.ีค.

 60)

ไตรมาส 3

(เม.ย.-ม.ิย.)

ไตรมาส 4

(ก.ค.-ก.ย.)

หมายเหตุระยะเวลาด าเนนิการ

ตามแผน

ผูร้บัผดิชอบ กลุม่งาน วนั/เดอืน/ปี สง่สรปุโครงการ/กจิกรรม
ล
 า
ด
บั โครงการ

ไตรมาส 2-3 อ.อารยี์

อ.สทุธามาศ

นางศภุรศรี

นางสาวชไมพร

อ านวยการ  ม.ีค.60  ม.ิย. 60

42 อ านวยการ

ไตรมาส 1 – 4

ตค.59 –กย.60

ดร.ดวงพร

คณุชลุพีร

คณุชไมพร

อ านวยการ  ธ.ค. 59  ม.ีค.60  ม.ิย. 60  ก.ย. 60

ไตรมาส 1 – 4

ตค.59 –กย.60

ดร.ดวงพร

คณุชลุพีร

คณุชไมพร

อ านวยการ  ธ.ค. 59  ม.ีค.60  ม.ิย. 60  ก.ย. 60

ไตรมาส 1 – 4

ตค.59 –กย.60

ดร.ดวงพร

คณุชลุพีร

คณุชไมพร

อ านวยการ  ธ.ค. 59  ม.ีค.60  ม.ิย. 60  ก.ย. 60

43 อ านวยการ

เมย.-พค.60 ดร.พนารัตน์

ดร.นุศรา

นางสาวชไมพร

อ านวยการ  ม.ิย. 60

ดร.พนารัตน์

ดร.นุศรา

นางสาวชไมพร

อ านวยการ

44 ต.ค.59-ก.ย. 60 อ.จารวุรรณ

จ.ส.อ.สชุาติ

นส.เอกอนงค์

นส.เบญจวรรณ

นส.ทัศนียา

นางนกเล็ก

นางพชรพร

อ านวยการ  ธ.ค. 59  ม.ีค.60  ม.ิย. 60  ก.ย. 60

45 อ านวยการ

ไตรมาส 1 และ 3

ตรวจสมรรถนะ

4 พย.59

ตรวจสขุภาพประจ าปี

5 มยิ.60

ดร.พนารัตน์

อ.สทุธามาศ

นางศภุรศรี

นางสาวชไมพร

อ านวยการ  ธ.ค. 59  ม.ิย. 60

ไตรมาสที ่1-4

8 พย.59 และ 

28 กค.59

ดร.พนารัตน์

อ.สทุธามาศ

นางศภุรศรี

นางสาวชไมพร

อ านวยการ  ธ.ค. 59 ส.ค.-60

ไตรมาสที ่1

 27 - 28 ตค.59

ดร.พนารัตน์

อ.สทุธามาศ

นางศภุรศรี

นางสาวชไมพร

อ านวยการ  11 พ.ย. 59

46 อ านวยการ

ไตรมาส 1 – 4

ตค.59 –กย.60

อ.อารยี์

ดร.นุศรา

คณุชไมพร

คณุศภุรศรี

อ านวยการ  ธ.ค. 59  ม.ีค.60  ม.ิย. 60  ก.ย. 60

ไตรมาส 1 – 4

ตค.59 –กย.60

อ.อารยี ์   

ดร.นุศรา

คณุชไมพร 

คณุศภุรศรี

อ านวยการ  ธ.ค. 59  ม.ีค.60  ม.ิย. 60  ก.ย. 60

ไตรมาส 1 – 4

ตค.59 –กย.60

อ.อารยี ์   

ดร.นุศรา

คณุชไมพร 

คณุศภุรศรี

อ านวยการ  ธ.ค. 59  ม.ีค.60  ม.ิย. 60  ก.ย. 60

ไตรมาส 1 – 4

ตค.59 –กย.60

อ.อารยี ์   

ดร.นุศรา

คณุชไมพร 

คณุศภุรศรี

อ านวยการ  ธ.ค. 59  ม.ีค.60  ม.ิย. 60  ก.ย. 60

แผนการใชจ้า่ยการบรหิารงานประจ า

โครงการเสรมิสรา้งภาพลักษณ์องคก์ร

ดว้ยประชาสัมพันธ์

โครงการพัฒนาบคุลากรในการจัดการ

สขุภาพ และสรา้งความรว่มมอืระหวา่ง

ประเทศ
กจิกรรมที ่1 วเิทศสัมพันธภ์ายนอก 

(ประเทศฟิลปิปินส)์

กจิกรรมที ่2 วเิทศสัมพันธภ์ายนอก 

(ประเทศญีปุ่่ น)

กจิกรรมที ่ 4 คัดเลอืกคนดพีทุธชนิ

ราชตน้แบบ

กจิกรรมที ่1 พัฒนาระบบงาน

ประชาสัมพันธ์

กจิกรรมที ่2  สนับสนุนการขับเคลือ่น

ประชาสัมพันธเ์สรมิสรา้งภาพลักษณ์

แกอ่งคก์ร

กจิกรรมที ่3 สง่เสรมิสือ่ประชาสัมพันธ์

วทิยาลัยฯ

กจิกรรมที ่3 การเสรมิสรา้งความรู ้

ระบบจัดการสขุภาพแกอ่าจารยใ์น

องคก์ร

โครงการพัฒนาศักยภาพบคุลากรกับการ

จัดการสขุภาพ

กจิกรรมที ่3 การพัฒนาศักยภาพ

ทางการบรหิาร

กจิกรรมที ่4 การพัฒนาตามความ

เชีย่วชาญ

กจิกรรมที ่1 ตรวจสขุภาพประจ าปี

กจิกรรมที ่2 ประชมุเชงิปฏบิัตกิารสรา้ง

เสรมิสขุภาพทางดา้นรา่งกายและจติใจ

กจิกรรมที ่2 การพัฒนาคณุวฒุิ

บคุลากรระดับปรญิญาตร ีปรญิญาโท

และปรญิญาเอก 

โครงการพัฒนาความสามารถของ

บคุลากรใหม้คีวามเชีย่วชาญตามสมรรถนะ

  (งานประจ า)
กจิกรรมที ่1 จัดท าแผนการบรหิาร

และแผนพัฒนาบคุลากร
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ไตรมาส 1

(ต.ค.-ธ.ค.

 59)

ไตรมาส 2

(ม.ค.-ม.ีค.

 60)

ไตรมาส 3

(เม.ย.-ม.ิย.)

ไตรมาส 4

(ก.ค.-ก.ย.)

หมายเหตุระยะเวลาด าเนนิการ

ตามแผน

ผูร้บัผดิชอบ กลุม่งาน วนั/เดอืน/ปี สง่สรปุโครงการ/กจิกรรม
ล
 า
ด
บั โครงการ

ไตรมาส 1 – 4

ตค.59 –กย.60

อ.อารยี ์   

ดร.นุศรา

คณุชไมพร 

คณุศภุรศรี

อ านวยการ  ธ.ค. 59  ม.ีค.60  ม.ิย. 60  ก.ย. 60

ไตรมาส 1 – 4

ตค.59 –กย.60

อ.อารยี ์   

ดร.นุศรา

คณุชไมพร 

คณุศภุรศรี

อ านวยการ  ธ.ค. 59  ม.ีค.60  ม.ิย. 60  ก.ย. 60

ไตรมาส 1 – 4

ตค.59 –กย.60

อ.อารยี์

ดร.นุศรา

คณุชไมพร

คณุศภุรศรี

อ านวยการ  ธ.ค. 59  ม.ีค.60  ม.ิย. 60  ก.ย. 60

ไตรมาส 1 – 4

ตค.59 –กย.60

อ.อารยี ์   

ดร.นุศรา

คณุชไมพร 

คณุศภุรศรี

อ านวยการ  ธ.ค. 59  ม.ีค.60  ม.ิย. 60  ก.ย. 60

47 พย -ธค 59

(4 วัน)

อ.ดร นฤมล

อ จฑุามาศ

วชิาการ  ม.ค.60

48 11 – 13  มกราคม 2560 อ.จฑุามาศ วชิาการ  30 ม.ค. 60

49 ม.ค- กพ.60 ดร.ดวงพร  

ดร.สริวีัฒน์ 

อ านวยการ

และ

วชิาการ

ม.ีค.-60

50 ม.ีค 60 อ.อารยี ์

อ.จฑุามาศ 

วชิาการ  เม.ย. 60

51 ไตรมาส 2

มค. –มคี.60

อ.อารยี์

อ.สทุธามาศ

นางศภุรศรี

นางสาวชไมพร

อ านวยการ  เม.ย. 60

กจิกรรมที ่7 การบรหิารความเสีย่ง

ดา้นบคุลากรวทิยาลัยฯ

กจิกรรมที ่8  การจัดการความรูข้อง

กลุม่งานทรัพยากรบคุคล

โครงการพัฒนาทักษะการสอนใน

ศตวรรษที ่21

โครงการประชมุเชงิปฏบิัตกิารการพัฒนา

ระบบทะเบยีนและการประเมนิผลการ

เรยีนการสอนส าหรับอาจารยแ์ละเจา้หนา้ที่

โครงการพัฒนาศักยภาพการบรหิาร

หลักสตูรพยาบาลพยาบาลศาสตรบัณฑติ

ปรับปรงุ ปีพ.ศ.2560

 โครงการพัฒนาศักยภาพการบรหิาร

การศกึษา และการบรหิารหลักสตูรใน

ศตวรรษที2่1

โครงการประชมุเชงิปฏบิัตกิารพัฒนา

องคก์รตามอัตลักษณ์ของวทิยาลัยฯ

กจิกรรมที ่5 การพัฒนาตามโครงสรา้ง

งานทีรั่บผดิชอบ

กจิกรรมที ่6 การพัฒนาภาษาอังกฤษ
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