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 แผนปฏิบัติการงบประมาณ 2555 ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น จัดท าขึ้นโดยการมี
ส่วนร่วมของผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ เพ่ือให้การด าเนินงานของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
ขอนแก่น มีทิศทางท่ีชัดเจน สามารถบริหารงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ วิทยาลัยได้
จัดท าโครงการทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2554 – 2558 และการจัดท า
แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2555  เพ่ือให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ตัวชี้วัดประกันคุณภาพ
การศึกษาจากภายนอก อีกท้ังน านโยบายจากคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยสู่การจัดท าแผน หลังจากนั้นทุก
ภาคฝ่ายได้มีการร่วมกันพิจารณาวิพากษ์แผนของแต่ละฝ่าย ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงพัฒนาแผนปฏิบัติ
การให้สมบูรณ์เพ่ือให้การด าเนินงานสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ของวิทยาลัย และผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารพิจารณาอนุมัติการใช้งบประมาณ 
 ขอขอบคุณผู้บริหารและบุคลากร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ทุกท่าน ที่ร่วมแรงร่วมใจ
กันให้แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2555 ส าเร็จและน าไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย
ขององค์กรตามแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยต่อไป 
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ข้อมูลทั่วไปวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 
 
 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข เดิมชื่อโรงเรียนผดุงครรภ์อนามัยขอนแก่น สังกัดกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
 วิทยาลัยฯ ได้เปิดด าเนินการตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2505 รวมระยะเวลาเปิดด าเนินการจนถึง
ปัจจุบัน (พ.ศ. 2555) 50 ปี  หลักสูตรที่เปิดสอนในปี พ.ศ.2505 ถึง พ.ศ. 2539 คือ หลักสูตรผดุงครรภ์อนามัย  
หลักสูตรการสาธารณสุขชุมชน (ผดุงครรภ์อนามัย) หลักสูตรประกาศนียบัตรการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
ระดับต้น และหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ระดับต้น  วิทยาลัยฯ ได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัย 
ให้เปิดสอนระดับปริญญาตรีหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ในปีการศึกษา 2504 และหลักสูตร
พยาบาลศาตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ปี) เพ่ิมข้ึนอีกหนึ่งหลักสูตร ในปีการศึกษา 2543 ต่อมาในปีการศึกษา 2544 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เป็นสถาบันสมทบ
จึงได้เปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตรเป็นหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรพยาบาล ศาสตรบัณฑิต                 
(ต่อเนื่อง 2 ปี)  ซึ่งหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ปี) วิทยาลัยได้เปิดสอนระหว่างปีการศึกษา 
2543 ถึง ปีการศึกษา 2550 รวมทั้งสิ้น 8 รุ่น ปัจจุบันวิทยาลัยฯ ได้เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต            
1 หลักสูตร วิทยาลัยฯ ตั้งอยู่เลขท่ี 354 ถนนเลี่ยงเมือง ต าบลบ้านเป็ด อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
รหัสไปรษณีย์ 40000 โทรศัพท์ 0-43423210-1  โทรสาร 0-43423212  www.bcnkk.ac.th 
 
ปรัชญา 
 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เป็นสถาบันอุดมศึกษาของกระทรวงสาธารณสุข ที่มุ่งเน้นการ
ผลิตพยาบาลที่มีคุณลักษณะที่ครบถ้วนทั้งด้านความรู้ ทักษะ คุณธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ มีการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง และสามารถท างานร่วมกับชุมชนได้เป็นอย่างดี รวมทั้งพัฒนาบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขใน
ทุกระดับอย่างเต็มศักยภาพ เน้นการค้นคว้าวิจัยเพื่อให้ได้ความรู้ใหม่น ามาใช้ ส่งเสริมการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพและพัฒนาวิชาชีพตลอดจนบูรณาการความรู้ใหม่กับภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด
สอดคล้องกับวิถีชีวิต และวัฒนธรรมอีสาน สามารถสืบสานจรรดลงสังคมให้พัฒนาอย่างยั่งยืน 
 
วิสัยทัศน์ของวิทยาลัย 
 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นน าเพื่อชุมชน  
 
พันธกิจ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 

1. ผลิตบัณฑิตและเสริมสร้างก าลังคนด้านสุขภาพให้มีสมรรถนะตอบสนองความต้องการของชุมชน 
สังคม และประเทศ 

2. สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมและบริการวิชาการแก่สังคมน าพาสู่สังคมอุดมปัญญาทางสุขภาวะ 
3. ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
4. พัฒนาวิทยาลัยให้เป็นสถาบันการศึกษาชั้นน าด้านการพยาบาลที่เข้มแข็ง 
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วัตถุประสงค ์
1. ผลิตพยาบาลวิชาชีพให้มีคุณสมบัติ และสมรรถนะด้านวิชาชีพพยาบาลตามนโยบายของกระทรวง

สาธารณสุข 
2. พัฒนาบุคลากรทั้งก่อนประจ าการและภายหลังประจ าการเพื่อเพ่ิมพูนศักยภาพความสามารถให้รู้เท่า

ทันสังคมโลกท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง 
3. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพ่ือแสวงหาความรู้ รูปแบบ วิธีการ และองค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนาวิชาชีพให้

ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง 
4. ให้บริการแก่ชุมชนและสังคมด้านวิชาการการเผยแพร่ความรู้ เป็นที่ปรึกษาและบริการวิชาการแก่สังคม 
5. กระตุ้น สนับสนุน สร้างคุณค่า และเป็นแบบอย่างในการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย 

 

สัญลักษณ์วิทยาลัย 
 
 
 
 
 
           สัญลักษณ์ชื่อวิทยาลัย  คือ  “สว.”  มีตัวอักษร ส . เป็นสีแดง ตัวอักษร ว .  เป็นสีขาว มาจากค าว่า  
สังวาลย์   ซึ่งได้รับพระราชทานมาจากพระนามของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
 ดอกไม้  ประจ าวิทยาลัย  คือ  ดอกคูน  ซึ่งเป็นดอกไม้สัญลักษณ์ของจังหวัดขอนแก่น  หมายถึง ความ
สงบสุขอย่างยั่งยืน 
 สี   ประจ าวิทยาลัย  คือ สีเหลืองดอกคูน  ซึ่งหมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง และความมีคุณธรรม 
 ธง  ประจ าวิทยาลัย ใช้พ้ืนของธงเป็นสีเหลืองดอกคูน มีตราสัญลักษณ์วิทยาลัย ตรงกลาง เป็นรูปพระ
นามย่อ “ สว ”  
 
นโยบายภาพรวมวิทยาลัยฯ 

1. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2. พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสอดคล้องความต้องการของสังคม 
3. พัฒนานักศึกษาให้สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ค้นคว้าวิจัย/ผลิตผลงานวิชาการ และน าผลมาพัฒนางาน 
5. ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานสาธารณสุข ในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร เพื่อรองรับการปฏิรูป

สุขภาพ 
6. เผยแพร่ความรู้และสนับสนุนการบริการวิชาการแก่สังคมเชิงรุก 
7. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษาท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
8. น าระบบประกันคุณภาพการศึกษามาเป็นแนวทางในการพัฒนางาน 
9. พัฒนาระบบการประเมินผลงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
10. พัฒนามาตรฐานการควบคุมภายใน บริหารงานแบบมีส่วนร่วมและโปร่งใส 
11. สร้างบรรยากาศการท างานให้มีความสุข ความสามัคคี และค่านิยมร่วม 
12. พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  



 

  3 
 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
1. มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ และสามารถประกอบวิชาชีพได้อย่างมีคุณภาพ 
2. มีความสุขุมรอบคอบ ซื่อสัตย์ ตัดสินใจดี 
3. มีคุณธรรมความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ ต่อสังคม และอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
4. สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 
5. เป็นผู้มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
6. มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและด ารงตนเป็นแบบอย่างท่ีดีตามครรลองของสังคมไทย 
7. ใฝ่รู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
8. มีความสามารถใช้ทักษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในสังคม ได้แก่ การใช้ภาษาไทยดีและใช้ภาษาสากลได้ 

รวมทั้งใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
9. มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ 

 
จรรยาบรรณครูของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 

1. ครูพึงปฏิบัติตนตามแนวทางพระราชด ารัสของสมเด็จพระราชบิดาที่ว่า “ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตน
เป็นกิจที่สอง  ประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจหนึ่ง” 
 2. ครูต้องเป็นคนดีตามแนวทางพระราชด ารัสของสมเด็จย่าที่ว่า “ไม่พูดปด ไม่สอพลอ      ไม่อิจฉา 
ริษยา ไม่คิดโกง และพยายามท าหน้าที่ของตนเองให้ดี ในขอบเขตศีลธรรม” 
 3. ครูพึงปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย โดยมุ่งส่งเสริม
ความมั่นคงของชาติ ศาสนา และสถาบันกษัตริย์ 
 4. ครูพึงประพฤติ ปฏิบัติตน เป็นผู้น าในการอนุรักษ์ และพัฒนาภูมิปัญญา และวัฒนธรรม  
 5. ครูพึงช่วยเหลือเกื้อกูลชุมชนในทางสร้างสรรค์  สนับสนุนกิจกรรมที่ก่อให้เกิดสันติสุข และยกระดับ
คุณภาพชีวิติรวมถึงการร่วมมือและเป็นเครือข่ายกับสมาชิกด้านสุขภาพอนามัยและบุคคลอ่ืนๆ  ในสังคม  เพื่อส่ง
เสรอมชุมชนและสนองตอบความต้องการด้านสุขภาพอนามัยของสังคม   
 6. ครูต้องไม่แสวงหาประโยชน์อันเป็นอามิสสินจ้างจากศิษย์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ และไม่ใช้ให้
ศิษย์กระท าการใดๆ  อันเป็นการหาประโยชน์ให้แก่ตนโดยมิชอบ 
 7. ครูย่อมพัฒนาตนเองทั้งในด้านวิชาชีพ ด้านบุคลิกภาพและวิสัยทัศน์ ให้ทันต่อการพัฒนาทาง
วิทยาการ  เศรษฐกิจ  สังคม และการเมืองอยู่เสมอ 
 8. ครูต้องรักษาและเมตตาศิษย์  โดยให้ความเอาใจใส่ช่วยเหลืออบรม สั่งสอน สร้างเสริมความรู้ ฝึกฝน 
ทักษะและนิสัยที่ถูกต้องดีงาม ส่งเสริมให้ก าลังใจในการศึกษาเล่าเรียนแก่ศิษย์โดยเสมอหน้า ให้เกิดแก่ศิษย์อย่าง
เต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
 9. ครูต้องประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ศิษย์ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ  
 10. ครูต้องไม่กระท าตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคมของศิษย์  
 11. ครูต้องปฏิบัติงานด้วยความมีสติ ตระหนักในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ปฏิบัติต่อ
ประชาชนด้วยความเสมอภาคตามสิทธิมนุษยชน  โดยไม่ค านึงถึง เชื้อชาติ ศาสนา และสถานภาพของบุคคล 
 12. ครูต้องรักและศรัทธาในวิชาชีพครู และเป็นสมาชิกที่ดีของสถาบันและองค์กรวิชาชีพ  
 13. ครูต้องปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณงานวิจัย 
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จรรยาบรรณเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 
ข้อ 1 ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ 

1.1 ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือผู้อื่น 
1.2 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดถือผลประโยชน์ของทางราชการมากกว่าส่วนตน 
1.3 มีความรับผิดชอบต่อผลงานที่ได้กระท าไปแล้ว 
1.4 ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ความสามารถ เสียสละและอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการจนงาน  

ส าเร็จ ถูกต้องตามมาตรฐานของงาน 
ข้อ 2 ยืนหยัดและยึดมั่นในสิ่งท่ีถูกต้อง 

2.1 ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือความถูกต้องตามหลักวิชาการกฎหมาย และกรอบนโยบาย 
     2.2 ปกป้องผลประโยชน์ของชาติและประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีของประชาชน  
      2.3 มีความกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 

 ข้อ 3 ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและเสมอภาค 
1.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ มีน้ าใจ เอ้ืออาทรและจิตบริการต่อผู้มารับบริการอย่างเท่า

เทียม 
1.2 บริการประชาชนด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม รวดเร็วและถูกต้อง 
1.3 ไม่กระท าการใดอันเป็นการช่วยเหลือ อุปถัมภ์ หรือเลือกปฏิบัติอย่างไม่ยุติธรรม  

ข้อ 4 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
4.1 เปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติงานตามกรอบของกฎหมาย 
4.2 ก าหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานของแต่ละขั้นตอน  
4.3 เก็บหลักฐานการปฏิบัติงานไว้พร้อมส าหรับการตรวจสอบ 

ข้อ 5 มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
5.1 ปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายโดยวิธีการ กระบวนการที่ถูกต้องและเป็นธรรม  
5.2 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ ใส่ใจ ระมัดระวัง รวดเร็ว ทันเวลาและมีคุณภาพ 
5.3 พัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและความช านาญในการปฏิบัติงาน มี 

ความคิดริเริ่มที่ทันสมัยเพ่ือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ 
ข้อ 6 ด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

6.1 ก่อนตัดสินใจด าเนินการใดๆต้องมีเหตุผล โดยค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นทั้งต่อ 
ส่วนรวมและตนเองอย่างรอบคอบ 

6.2 ยึดถือและปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงามของสังคม 
6.3 น าค าสอนทางศาสนาที่ตนนับถือ เป็นแนวทางในการด ารงชีวิต 
6.4 เป็นต้นแบบในการด ารงชีวิตด้วยความเรียบง่าย ประหยัดเหมาะสมกับฐานะของตน  

และสังคม 
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นโยบายคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 
 
นโยบายด้านการผลิต 

1. ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ มีปัญญาทางสุขภาพ มีความเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาสุขภาวะของ
ชุมชนได้อย่างแท้จริง 

2. จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยค านึงถึงความแตกต่างเฉพาะ
บุคคลของนักศึกษา พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและยืดหยุ่น เน้นการมีส่วนร่วมจาก
บุคลากรภายในสถาบัน และชุมชนภายนอก 

3. สร้างสรรค์ระบบการเรียนการสอน เพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีความเลิศที่มุ่งสร้าง
ผู้เรียนให้เป็นนักปฏิบัติการพยาบาลให้มีความเชี่ยวชาญแลเข้าถึงชุมชน มีการแสวงหาแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อการ
พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน โดยมีการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการที่เน้นการเรียนรู้ตามสภาพ
จริงและการถอดประสบการณ์เรียนรู้ 

4. พัฒนาระบบการบริหารการศึกษาของวิทยาลัย ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบาย
การศึกษาของชาติ ผู้ที่ผ่านระบบการศึกษาของวิทยาลัยมีอัตลักษณ์และจิตวิญญาณในการบริการสุขภาพอย่างมี
อาชีพและเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกันภายใต้จิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 

5. ก าหนดมาตรฐาน และแนวปฏิบัติในการน าอัตลักษณ์ของบัณฑิตไปใช้ใน การจัดการเรียนการสอน 
การประเมินผลผู้เรียนเมื่อจบการศึกษา  พร้อมทั้งสื่อสารอัตลักษณ์ท่ีสร้างข้ึนไปยังผู้ที่เก่ียวข้องทั้งระบบให้รับรู้
และยอมรับอย่างทั่วถึงทั้งภายใน และภายนอกวิทยาลัย 

6. พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนให้มีมาตรฐานทางการจัดการศึกษาพยาบาลและน า               
อัตลักษณ์ของบัณฑิตมาเป็นส่วนส าคัญในการพิจารณาเพื่อการปรับหรือพัฒนาหลักสูตร 

7. จัดกิจกรรมเสริมนอกเหนือจากหลักสูตรเพ่ือสร้างและพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวมให้สมบูรณ์ด้วย
เกณฑ์อัตลักษณ์ก าหนดไว้ 

8. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตกับหน่วยงานภายนอกทั้งในและ
ต่างประเทศ 

9. พัฒนาให้วิทยาลัยมีความพร้อมในด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน เช่น ห้องสมุด 
ห้องปฏิบัติการ ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 
นโยบายด้านการวิจัย 

1. ส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันอาจารย์ให้มีศักยภาพเพ่ือสามารถได้รับทุนวิจัยจากภายนอกและ
เอ้ืออ านวยให้อาจารย์ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ และด าเนินการวิจัยได้ตามแผนที่ก าหนด 

2. จัดสิ่งอ านวยความสะดวก สนับสนุนด้านเวลา และวัสดุครุภัณฑ์ที่จ าเป็น โดยอาจารย์ต้องมีผลลัพธ์
ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการต่อยอดความรู้ที่มีอยู่แล้วจากผลงานวิจัย เครื่องมือวิจัยและนวัตกรรมให้
ได้มาตรฐานและจดลิขสิทธิ์ในนามบุคคลหรือในนามวิทยาลัย 

4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มวิชาต่างๆ จัดท าชุดโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอทุนวิจัยทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบัน 

5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ได้ตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยในวารสารระดับชาติและนานาชาติ และ
เสนอผลงานในการประชุมต่างๆ 
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6. พัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลงานวิจัยที่ครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน ให้มีความ
สะดวกต่อการใช้งานของอาจารย์และเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของวิทยาลัย 

7. ให้มีการบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน และพันธกิจด้านอ่ืนๆ ของสถาบัน 
 
นโยบายด้านการบริการวิชาการ 

1. พัฒนาวิทยาลัยให้มีความเป็นเลิศท่ีเป็นที่พ่ึงทางความรู้ และปัญญาทางด้านสุขภาพแก่ท้องถิ่น 
สถานบริการทางสุขภาพ และทุกภาคส่วน เป็นผู้น าและแหล่งอ้างอิงทางองค์ความรู้ด้านวิชาการสุขภาพของชาติ 
เป็นเลิศทางด้านการคิดอย่างเป็นระบบและจิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 

2.  ส่งเสริม สนับสนุน การให้บริการทางวิชาการเพ่ือยกมาตรฐานชุมชนท้องถิ่นในรูปแบบที่
หลากหลาย 

3. ส่งเสริม สนับสนุน การให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนโดยใช้การมีส่วนร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้ง
ภายใน ภายนอกวิทยาลัย และเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน 

4. มีการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย การสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ ซึ่ง
เป็นแหล่งฝึกงานของนักศึกษาและเป็นการสร้างรายได้ของสถาบันจากการให้บริการทางวิชาการ 

5. ให้น าเอาองค์ความรู้ที่เกิดจากการให้บริการทางวิชาการ มาเผยแพร่ความรู้นั้นทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบัน 
 
นโยบายด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

1. ท านุบ ารุงรักษาส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบูรณาการับการเรียนการ
สอนกิจการนักศึกษา 

2. มุ่งเน้นการอนุรักษ์ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อรักษาเอกลักษณ์ของชาติและชุมชนท้องถิ่น 
3. มุ่งส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนสืบสานประเพณีและ

วัฒนธรรมอันดีงาม 
 
นโยบายด้านการบริหารจัดการ 

1. ด าเนินการจัดท า แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับ
ปรัชญา ปณิธาน กฎหมาย และจุดเน้นของวิทยาลัย ที่สนับสนุนภารกิจของวิทยาลัยตามหลักการอุดมศึกษา 
มาตรฐาน การศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ ตลอดจนสอดคล้องกับกรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกและเปิดโอกาสให้มี
ส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ และมีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์และแผนกลุยุทธ์ที่ก าหนดแล้วให้รับทราบทั่วกันทั้ง
อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ตลอดจนผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้ใช้บริการและสังคมโดยรวม 

2. การขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ให้มีการด าเนินการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์น าไปสู่การปฏิบัติโดยการ
เชื่อมโยงแผนกลยุทธ์สู่บุคลากรทุกระดับและให้มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงานและมีการติดตามผลการ
ปฏิบัติงานให้ต่อเนื่องทุก 6 เดือน 

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการและการสื่อสารของวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เน้น
ความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

4. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการให้สามารถสนับสนุนกระบวนการบริหาร
จัดการทุกภารกิจ 
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5. ระดมทรัพยากรและสรรพก าลังของวิทยาลัยในการจัดหารายได้เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาวิทยาลัย
และเพ่ิมความสามารถในการพ่ึงพาตนเองได้ 
 
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา 

1. ให้มีการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการรักษา
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัย โดยเน้นให้ฝ่าย ภาควิชา และงาน มีการพัฒนาระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษา และสร้างความพร้อมที่จะให้หน่วยงานภายในและภายนอกเข้าตรวจสอบเพื่อการประเมิน
และรับรองคุณภาพ 

2. ด าเนินการจัดตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นทีมขับเคลื่อน
ระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยมีคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่วิทยาลัยแต่งตั้งข้ึนเป็นผู้ก ากับ ติดตาม ตลอดจนกระตุ้นและสนับสนุนให้การด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาบรรลุตามเป้าหมายคุณภาพของวิทยาลัย 

3. ก าหนดให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาและถือเป็นภารกิจที่ส าคัญ ที่ทุกคนต้องปฏิบัติร่วมกันอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

4. ส่งเสริมให้หน่วยงานหรือสถาบันต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนภายนอกได้เข้ามาร่วมในกิจกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

5. สนับสนุนให้มีการเผยแพร่กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีได้ด าเนินการไปแล้วอย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย ด้วยวิธีการที่หลากหลายรูปแบบ เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์
คุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย 

6. เสริมสร้างขวัญก าลังใจและสนับสนุนให้มีการพัฒนากิจกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพตามตัว
บ่งชี้คุณภาพไปสู่แนวปฏิบัติดี ( Good Practice) และใช้กลไกการจัดการความรู้ ( Knowledge Management) 
บูรณาการเข้ากับตัวบ่งชี้คุณภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาและน าไปสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
(Learning Organization) ด้านคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 
จุดยืนการพัฒนายุทธศาสตร์ของวิทยาลัย 
 ก าหนดขึ้นมาจากการวิเคราะห์สภาพการณ์ที่เป็นปัจจัยน าเข้าเชิงนโยบาย ความต้องการของผู้ที่มีส่วน
ได้ส่วนเสีย และสถานการณ์ของภารกิจที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และควรจะเป็นในอนาคต ดังนี้ 

1. สร้างและพัฒนาผู้เรียน บุคลากรสาธารณสุขให้มีความพร้อมสมบูรณ์ทั้งด้านความรู้ ทักษะ 
บุคลิกภาพที่พร้อมจะปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยจิตวิญญาณการบริการที่เป็นมืออาชีพที่ค านึงถึง
ท้องถิ่น 

2. พัฒนาวิทยาลัยให้มีความเป็นเลิศท่ีเป็นที่พ่ึงทางความรู้ และปัญญาทางด้านสุขภาพแก่ท้องถิ่น
สถานบริการทางสุขภาพ และทุกภาคส่วน เป็นผู้น าและแหล่งอ้างอิงทางองค์ความรู้ด้านวิชาการสุขภาพของชาติ 
เน้นการสร้างเครือข่ายสุขภาพทั้งภาครัฐและประชาชน ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน 

3. พัฒนาระบบการจัดการศึกษาของวิทยาลัยให้มีความสมบูรณ์ในระดับอุดมศึกษาระดับชั้นน าของ
ประเทศ และมีมาตรฐานคุณภาพการศึกษาที่เป็นอัตลักษณ์ของสถาบันพระบรมราชชนก 

4. สร้างและพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยให้มีความเชี่ยวชาญด้านการศึกษาและการสาธารณสุข ให้
วิทยาลัยเป็นองค์กรที่มีวัฒนธรรม และค่านิยมร่วมที่เข้มแข็ง และน่าอยู่ น่าท างาน ( Green and Happiness 
Organization : GHO) 
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5. พัฒนาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และเป็นอัจฉริยะท่ีมีประสิทธิภาพสูง ( Intelligence 
and High Performance Organization : IHPO) 

6. ผลักดันให้วิทยาลัยที่มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูง มีระเบียบการด าเนินงานที่เอื้อต่อ
การเป็นองค์กรที่เข้มแข็งและท่ีพ่ึงพาจนเองได้ บุคลากรมีความสุขในการท างาน 

7. ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และบริหารจัดการของวิทยาลัย 
8. วิทยาลัยมีความเป็นเลิศทางวิชาการ และการวิจัยเพื่อการพัฒนาการพยาบาลของชาติ ที่มีผลงาน

โดดเด่น ในระดับชาติ และสากล 
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แผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ระหว่างวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัด  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ (VISION) วพบ.ขอนแก่นเป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นน าเพื่อชุมชน 

M1 
ผลิตบัณฑิตและ

เสริมสร้างก าลังคน
ด้านสุขภาพให้มี

สมรรถนะตอบสนอง
ความต้องการของ
ชุมชน สังคมและ

ประเทศ 

M2 
สร้างองค์ความรู้ 

นวัตกรรม 

M3 
พัฒนาก าลังคนด้าน
สุขภาพของประเทศ

และบริการวิชาการแก่
สังคมน าพาสู่สังคม
อุดมปัญญาทางสุข

ภาวะ 

M4 
ส่งเสริมและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

M5 
พัฒนาองค์กรให้เป็น
สถาบันการศึกษาท่ี

เป็นเลิศ 

S1  การผลิตบัณฑิตรองรับ
ระบบสุขภาพชุมชน 

4 กลยุทธ์ (1-4) 

4 
ตัวชี้วัด  
(1-4) 

SI2  การเสริมสร้างองค์ความรู้นวัตกรรมพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพของประเทศ
น าไปใช้บริการวิชาการแก่สังคมอุดมปัญญาทางสุขภาวะ 
SI3  การบริหารจัดการองค์ความรู้ นวัตกรรมและบริการวิชาการแก่สังคม 

2 กลยุทธ์ (5-6) 

7 
ตัวชี้วัด 
(5-11) 

SI4 การพัฒนาองค์กรให้เป็น
สถาบันการศึกษาท่ีเป็นเลิศ 

2 กลยุทธ์ (7-8) 

4 
ตัวชี้วัด 
(12-15) 



พันธกิจ
(MISSION)

ประเด็น
ยทุธศาสตร์

(STRATEGIC 
ISSUE)

เป้าประสงค์
(GOAL)

KPI(Goal)
TARGET

2555
TARGET

2556
TARGET

2557
TARGET

2558
กลยทุธ์

KPI ฝ่าย
TARGET

2555
TARGET

2556
TARGET

2557
TARGET

2558

 12-15 ≥12 ≥10 ≥19 ≥70% ≥70% ≥70% ≥70%

2. ร้อยละของบัณฑิต
ที่มีสมรรถนะสูงและ

≥70 ≥75 ≥80 ≥85 100% 100% 100% 100%

≥3.51 ≥3.61 ≥3.71 ≥3.81 100% 100% 100% 100%

สรุปยทุธศาสตร์ วพบ.ขอนแก่น ปี 2554 - 2558 (ปรับ 30 กันยายน 2554)
 วสิัยทัศน์(VISION)  วพบ.ขอนแก่นเป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลชัน้น าเพ่ือชุมชน                

1. ผลิต
บัณฑิตและ
เสริมสร้าง
ก าลังคนด้าน
สุขภาพให้มี
สมรรถนะ
ตอบสนอง
ความ
ต้องการของ
ชุมชน สังคม
และประเทศ

SI1  การผลิต
บัณฑิตรองรับ
ระบบสุขภาพ
ของชุมชน

1. บัณฑิตเป็นนัก
ปฏิบัติการมือ
อาชีพและเป็นอตั
ลักษณ์ของวิทยาลัย
  เป็นที่ยอมรับ 
เชื่อมัน่จากชุมชน
และทุกภาคส่วน

1.สร้างและพัฒนา
บัณฑิตทางการ
พยาบาลที่มีคุณภาพ 
สูงระดับสากล  
สมบรูณ์ด้วยการ
บริการ มุง่เน้นชุมชน
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เชื่อมัน่ ไว้วางใจ

3. พัฒนาระบบการ
บริหารและกลไกการ
จดัการศึกษาที่เป็น
สากล

3. ร้อยละนักศึกษามี
ผลประเมินสมรรถนะ
ของนักศึกษาชั้นปี
ตามอตัลักษณ์ของ
วิทยาลัย

1.อนัดับของผลการ
สอบขึ้นทะเบียน
ประกอบวิชาชีพคร้ัง
แรกของ วพบ.ขก.

1. ร้อยละของบัณฑิต
ที่สอบขึ้นทะเบียน
ประกอบวิชาชีพคร้ัง
แรก

1. ร้อยละของบัณฑิต
ที่สอบขึ้นทะเบียน
ประกอบวิชาชีพคร้ัง
แรก

2. พัฒนาการจดัการ
เรียนการสอนแบบ
บูรณาการ

2. ร้อยละนักศึกษามี
ผลประเมินสมรรถนะ
ของนักศึกษาชั้นปีตาม
TQF

3.  ระดับความ
เชื่อมัน่และการ
ยอมรับบัณฑิต ของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก
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พันธกิจ
(MISSION)

ประเด็น
ยทุธศาสตร์

(STRATEGIC 
ISSUE)

เป้าประสงค์
(GOAL)

KPI(Goal)
TARGET

2555
TARGET

2556
TARGET

2557
TARGET

2558
กลยทุธ์

KPI ฝ่าย
TARGET

2555
TARGET

2556
TARGET

2557
TARGET

2558

1 ≥1 ≥1 ≥1 ทุกคน ทุกคน ทุกคน ทุกคน

≥1 คน ≥1 คน ≥1 คน ≥1 คน

4.  พัฒนาส่ิงแวดล้อม
 ส่ิงสนับสนุนที่
เอื้ออ านวยทันสมัย
สร้างสุขในการเรียนรู้
และการปฏิบัติงาน

5. ระดับความมีวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม 
ของนักศึกษา

7. จ านวนนักศึกษาที่
ได้รับรางวัลผลงาน 
นวัตกรรมและ/หรือ
จริยธรรมระดับวิทยาลัย

ระดับดีขึน้
ไป≥ 80%

ระดับดีขึน้
ไป≥ 80%

ระดับดีขึน้
ไป≥ 80%

ระดับดีขึน้
ไป≥ 80%

6. จ านวนภาควิชาที่มี
การจดัการเรียนการ
สอนเพื่อให้เกดิผลงาน
นวัตกรรมและ/หรือ
จริยธรรม

>1 
ภาควิชา

>1 
ภาควิชา

>1 
ภาควิชา

>1 
ภาควิชา

4.  จ านวนนักศึกษา
หรือบัณฑิตที่ได้รับ
รางวัลจากผลงาน
นวัตกรรมและ/หรือ
จริยธรรมระดับชาติ

4.จ านวนนักศึกษาที่
ได้รับการส่งเสริมวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม
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พันธกิจ
(MISSION)

ประเด็น
ยทุธศาสตร์

(STRATEGIC 
ISSUE)

เป้าประสงค์
(GOAL)

KPI(Goal)
TARGET

2555
TARGET

2556
TARGET

2557
TARGET

2558
กลยทุธ์

KPI ฝ่าย
TARGET

2555
TARGET

2556
TARGET

2557
TARGET

2558

≥ 3.51 ≥ 3.51 ≥ 3.51 ≥ 3.51

1 ฐาน 1 ฐาน 1 ฐาน 1 ฐาน

 ≥ 3.51  ≥ 3.51  ≥ 3.51  ≥ 3.51

 ≥ 3.51  ≥ 3.51  ≥ 3.51  ≥ 3.51

10. ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้ระบบ
สารสนเทศ

9.จ านวนฐานขอ้มูล
ระบบทะเบียนและ
ประมวลผลการศึกษา
เป็นปัจจบุัน

11. ระดับความพึง
พอใจของนักศึกษาต่อ
ส่ิงแวดล้อม ส่ิง
สนับสนุนที่อ านวยต่อ
การเรียนรู้

8. ระดับความเชื่อมัน่
ของผู้ใช้บัณฑิต
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พันธกิจ
(MISSION)

ประเด็น
ยทุธศาสตร์

(STRATEGIC 
ISSUE)

เป้าประสงค์
(GOAL)

KPI(Goal)
TARGET

2555
TARGET

2556
TARGET

2557
TARGET

2558
กลยทุธ์

KPI ฝ่าย
TARGET

2555
TARGET

2556
TARGET

2557
TARGET

2558

≥2 ≥2 ≥2 1โครงการ 1โครงการ 1โครงการ 1โครงการ

3. ส่งเสริม
และท านุ
บ ารุงศิลป 
วัฒนธรรมไทย

4. พัฒนา
วิทยาลัยให้
เป็น
สถาบันการศึก
ษาพยาบาล
ชั้นน าด้าน
การพยาบาล
ที่เขม้แขง็

SI2  การ
เสริมสร้าง
องค์ความรู้  
นวัตกรรม
พัฒนา
ก าลังคนด้าน
สุขภาพของ
ประเทศ
น าไปใช้
บริการ
วิชาการแก่
สังคมน าพาสู่
สังคมอดุม
ปัญญาทาง
สุขภาวะ 13.จ านวนองค์ความรู้

ด้านการสร้างเสริม
สุขภาพชุมชนโดยใช้
นวัตกรรมของศูนยก์าร
เรียนรู้เขา้ใจ  เขา้ถงึ  
พัฒนาระบบครอบครัว
เสมือน

12.จ านวนโครงการ
สร้างเสริมสุขภาพ
ชุมชนโดยใช้นวัตกรรม
ของศูนยก์ารเรียนรู้
เขา้ใจ  เขา้ถงึ  พัฒนา
ระบบ

ครอบครัวเสมือนและ
มีการพัฒนาสุขภาพใน
ชุมชนอยา่งต่อเนือ่ง

SI3  การ
บริหาร
จดัการองค์
ความรู้  
นวัตกรรม
และบริการ
วิชาการแก่
สังคม

 1 
องค์ความรู้

 1 
องค์ความรู้

2  วิทยาลัย 
เครือขา่ยและชุมชน
 มีองค์ความรู้และ
พึ่งพาตนเองทาง
สุขภาพ สามารถ
น าความรู้ทาง
สุขภาพมาสร้าง
มูลค่าเพิ่มที่เกดิ
ประโยชน์สุขต่อ
ตนเอง และน าพา
ชุมชนสู่การเป็น
สังคมอดุมปัญญา
ทางสุขภาวะที่
ยั่งยนื 
3 เป็นคลังความรู้ 
และศูนยก์ลางการ
บริการวิชาการทาง
สุขภาพแกท่้องถิ่น 
สามารถสร้าง
ผลงานวิชาการ 
ผลงานวิจยั และ
นวัตกรรม ที่เกดิ
ประโยชน์ต่อ
ภารกจิการศึกษา

2. สร้างองค์
ความรู้  
นวัตกรรม 
และบริการ
วิชาการแก่
สังคมน าพาสู่
สังคมอดุม
ปัญญาทาง
สุขภาวะ

6. จ านวนงานวิจยั
หรือผลสร้างสรรค์
ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ระดับชาติ/
นานาชาติ

 1 
องค์ความรู้

 1 
องค์ความรู้

6.พัฒนาศักยภาพ
ก าลัง คนด้าน
สาธารณสุขสู่การ
บริหารจดัการระบบ
สุขภาพชุมชนมืออาชีพ

5. พัฒนาองค์กรสู่
ความเป็นมืออาชีพ 
ด้านการวิจยั การ
บริการวิชาการอยา่งมี
ประสิทธิภาพ
กอ่ให้เกดิประโยชน์

ต่อการศึกษาและ
วิชาชีพ  ตอบสนอง
ความต้องการของ
ชุมชนสอคคล้องกบั
วิถชีีวิตและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

5. จ านวนองค์ความรู้
นวัตกรรมทาง
สุขภาพที่สร้าง
มูลค่าเพิ่ม ต่อ
การศึกษาและ/หรือ
ระบบสุขภาพที่เป็น

รูปธรรมได้รับการ
ยอมรับทั้งในและ
ต่างประเทศ

≥10 
เรื่อง

≥10 
เรื่อง

2 องค์
ความรู้

≥10 
เรื่อง

≥10 
เรื่อง
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พันธกิจ
(MISSION)

ประเด็น
ยทุธศาสตร์

(STRATEGIC 
ISSUE)

เป้าประสงค์
(GOAL)

KPI(Goal)
TARGET

2555
TARGET

2556
TARGET

2557
TARGET

2558
กลยทุธ์

KPI ฝ่าย
TARGET

2555
TARGET

2556
TARGET

2557
TARGET

2558

- 3.51 3.61 3.71

1 ชุมชน 1 ชุมชน 1 ชุมชน 1 ชุมชน

≥1
โครงการ

1 องค์
ความรู้

1 องค์
ความรู้

10.จ านวนโครงการ
จดัการปัญหาสุขภาพ
ชุมชนสู่การสร้างสุข
ภาวะที่ยั่งยนื

≥1
โครงการ

≥1
โครงการ

16.จ านวนคลังความรู้
ด้านการพยาบาล
ผู้ป่วยวิกฤติ

1 องค์ 
ความรู้

1 องค์ 
ความรู้

15. จ านวนองค์ความรู้
ด้านสุขภาพสอดคล้อง
กบัวิถชีีวิตและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

 1 
องค์ความรู้

 1 
องค์ความรู้

8.จ านวนชุมชน
ต้นแบบด้านการ
จดัการภาวะสุขภาพ

และระบบสุขภาพ
ของชุมชนแบบวิถี
ชีวิตวัฒนธรรม
ท้องถิน่  ผลงานเปน็
ที่โดดเด่นในประเทศ
 และได้รับการ
ยอมรับระดับสากล

7. จ านวนก าลังคน
ด้านสุขภาพที่มี
ศักยภาพในการพึ่งพา
ตนเองและดูแล
สุขภาพของชุมชนได้
อยา่งมีประสิทธิผล
และประสิทธิภาพ

14.จ านวนองค์ความรู้
ด้านการสร้างเสริม
สุขภาพชุมชนโดยใช้
นวัตกรรมของศูนยก์าร
เรียนรู้เขา้ใจ  เขา้ถงึ  
พัฒนาระบบครอบครัว
เสมือน

≥1
โครงการ

1 องค์ 
ความรู้

1 องค์ 
ความรู้

 1 
องค์ความรู้

1 องค์
ความรู้

1 องค์
ความรู้

 1 
องค์ความรู้

9.ผลการชี้น า 
ป้องกนัหรือแกป้ัญหา
สังคมด้านสุขภาพ
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พันธกิจ
(MISSION)

ประเด็น
ยทุธศาสตร์

(STRATEGIC 
ISSUE)

เป้าประสงค์
(GOAL)

KPI(Goal)
TARGET

2555
TARGET

2556
TARGET

2557
TARGET

2558
กลยทุธ์

KPI ฝ่าย
TARGET

2555
TARGET

2556
TARGET

2557
TARGET

2558

ระดับ1 ระดับ1 ระดับ2 ระดับ2

ระดับ 1

1 ชุมชน 1 ชุมชน 1 ชุมชน 1 ชุมชน

ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5

20.ผลการชี้น าป้องกนั
หรือแกป้ัญหาสังคม
ด้านสุขภาพภายใน
วิทยาลัย

อยา่งละ
 1 ฐาน

ระดับ 2 ระดับ 2

ระดับ 5 ระดับ 5ระดับ 5ระดับ 5

อยา่งละ
 1 ฐาน

21.ผลการชี้น าป้องกนั
หรือแกป้ัญหาสังคม
ด้านสุขภาพภายนอก
วิทยาลัย

ระดับ 5ระดับ 5

18.ระดับความส าเร็จ
ของเกณฑ์การประเมิน
ศูนยค์วามเป็นเลิศด้าน

ระดับ 118.ระดับความส าเร็จ
ของเกณฑ์การประเมิน
ศูนยค์วามเป็นเลิศด้าน

11. ระดับ
ความส าเร็จของความ
เป็นเลิศด้านการ
พยาบาลผู้ป่วยวิกฤติ

19.ชุมชนต้นแบบด้าน
การจดัการภาวะ
สุขภาพที่เป็นผลจาก
บูรณาการการเรียน
การสอนกบัการบริการ
วิชาการ

อยา่งละ
 1 ฐาน

อยา่งละ
 1 ฐาน

17. มีฐานขอ้มูลวิจยั 
และฐานขอ้มูลบริการ
วิชาการ
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พันธกิจ
(MISSION)

ประเด็น
ยทุธศาสตร์

(STRATEGIC 
ISSUE)

เป้าประสงค์
(GOAL)

KPI(Goal)
TARGET

2555
TARGET

2556
TARGET

2557
TARGET

2558
กลยทุธ์

KPI ฝ่าย
TARGET

2555
TARGET

2556
TARGET

2557
TARGET

2558

≥ระดับดี ≥ระดับดี ≥ระดับดี ≥ระดับดี ≥ระดับดี ≥ระดับดี ≥ระดับดี ≥ระดับดี

ระดับดี
ขี้นไป

≥ 80% ≥ 80% ≥ 80% ≥ 80%

อยา่งละ 
1ฐาน

อยา่งละ 
1ฐาน

อยา่งละ 
1ฐาน

13.ระดับความมีวินัย
 คุณธรรม จริยธรรม
ของบุคลากรและ
นักศึกษา

8. พัฒนาวิทยาลัยสู่
องค์กรแห่งความสุข
เป็น องค์กรแห่งการ
เรียนรู้ ที่ทันสมัย
บุคลากรมีความสุข
ภาคภูมิใจในการ
ปฏิบัติงาน  มี
วัฒนธรรมและค่านิยม
องค์กรที่เขม้แขง็ 
(Modernize 
organiaztion)

24. ร้อยละบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาสมรรถนะ
รายบุคคลและGap 
competency

อยา่งละ 
1ฐาน

4. พัฒนา
วิทยาลัยให้
เป็นสถาบัน 
การศึกษา
ชั้นน าด้าน
การพยาบาล
 ที่เขม้แขง็

12.ระดับความส าเร็จ
ในการพัฒนาองค์กร
สู่การเป็นองค์กรที่มี
สมรรถนะสูงตาม
เกณฑ์รางวัลคุณภาพ
การบริหารจดัการ
ภาครัฐ( PMQA)

7.ยกระดับวิทยาลัยให้
เป็นองค์กรที่มี
สมรรถนะสูงระดับ
สากล  รองรับการ
เติบโตด้านสุขภาพโลก
(Intellegence and 
High Performance 
Organazation)

22.ผลการด าเนินงาน
ตามเกณฑ์ PMQA 7 
หมวด

23. มีระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารและ
การตัดสินใจด้าน
วิชาการ วิจยั บริการ
วิชาการและพัฒนา
บุคลากร

อยา่งละ 
1ฐาน

SI4  การ
พัฒนาองค์กร
ให้เป็น
สถาบันการ 
ศึกษา
ที่เป็นเลิศ

4 วิทยาลัยเป็น
องค์กรการศึกษาที่
มีสรรถนะสูง  มี
ค่านิยมและ
วัฒนธรรมแบบ
ธรรมาธิปไตยเป็นผู้
ชี้น าด้านสุขภาพ
แกสั่งคมและ
ประเทศ
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พันธกิจ
(MISSION)

ประเด็น
ยทุธศาสตร์

(STRATEGIC 
ISSUE)

เป้าประสงค์
(GOAL)

KPI(Goal)
TARGET

2555
TARGET

2556
TARGET

2557
TARGET

2558
กลยทุธ์

KPI ฝ่าย
TARGET

2555
TARGET

2556
TARGET

2557
TARGET

2558

≥3.51 ≥3.51 ≥3.51 ≥3.51 ≥ 4 เร่ือง ≥ 4 เร่ือง ≥ 4 เร่ือง ≥ 4 เร่ือง

1 ล้าน 1 ล้าน 1 ล้าน 1 ล้าน 100% 100% 100% 100%

>80% >80% >80% >80%

≥1
หลักสูตร

≥1
หลักสูตร

ระดับดีขึ้น
ไป

ระดับดีขึ้น
ไป

ระดับดีขึ้น
ไป

28.การปฏิบัติงาน
ประจ าปีสอดคล้องกบั
แผน

29. มีหลักสูตรบริการ
วิชาการที่สร้างรายรับ

≥1
หลักสูตร

≥1
หลักสูตร

ระดับดีขึ้น
ไป

14.ระดับความสุข
และความพึงพอใจใน
การปฏิบัติราชการ
ของบุคลากร

25.จ านวนหนังสือ/
ต าราต่อจ านวนอาจารย์

15.จ านวนเงินรายได้
นอกงบประมาณ

26.จ านวนบุคลากรที่
ได้รับการส่งเสริมวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม

27.ระดับความมีวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม 
ของบุคลากร

ระดับดีขึ้น
ไป
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ผังโครงสร้างวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น  1 ตุลาคม 2554 – 31 พฤษภาคม 2556 

คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ผู้อ านวยการ คณะกรรมการวิทยาลัย 

ฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ 
(อ.วัชรี  อมรโรจน์วรวุฒิ) 

1.ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านบริหาร (จตุพร) 
2.งานบริหารงานทั่วไป (จตุพร) 
3.งานธุรการ/สารบรรณ 
4.งานการเงิน/การบัญชี (ดาราพร 
นรินทร์รัตน์) 
5.งานพัสดุ(วาทินี) 
6.งานบริหารบุคคลและพัฒนาบุคลากร         

(อ.แสงดาว อ.รัตนา อรวรรณ ) 
7.งานอาคารสถานที่/ยานพาหนะ/ซ่อม

บ ารุง  
8.งานนโยบายและแผน  (อ.รุ่งทิพย์,           

อ.เอมอร) 
9.งานฐานข้อมูล สารสนเทศ คอมพิวเตอร์ 

และโสตทัศนูปกรณ์ (อ.ณรงค์                
อ.วชิรศักดิ์) 

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
(อ.พัชรินทร์วินา เพ่ิมยินดี) 

1.งานวิจัยและผลงานวิชาการ             
(อ.กันนิษฐา อ.ทรงสุดา  อ.ศรีสุดา) 

2.งานบริการวิชาการ/งานวิเทศสัมพันธ์/
งานประชาสัมพันธ์  (อ.นันทิยา อ.สุ
วารี  อ.เสาวลักษณ์  อ.ทุเรียน) 

3. งานจัดการความรู้  (อ.สุพจน์             
อ.ปิ่นเพ็ชร  อ.ศุภจิรา) 

 

ฝ่ายวิชาการ 
(อ.พรรณิภา  ทองณรงค์) 

1. ภาควิชาการพยาบาลเด็ก ผู้ใหญ่ 
ผู้สูงอายุ และการรักษาพยาบาล
เบื้องต้น (อ.พิริยากร) 

2.ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช กฎหมาย
และบริหารการพยาบาล (อ.สมใจ) 

3.ภาควิชาการพยาบาล มารดา ทารก
และการผดุงครรภ์ (อ.ดวงชีวัน) 

4.การพยาบาลครอบครัวและชุมชน        
(อ.ปราณี) 

5.งานเลขานุการกลุ่มวิชาการ            
(อ.ดวงชีวัน  อ.รัชนี  อ.ฉายวสันต์) 

6.งานทะเบียน วัดและประเมินผล        
(อ.สุจินดา  อ.จรรยา  อ.จารุวรรณ) 

7.งานห้องสมุด (อ.ปราณี) 
 

ฝ่ายกิจการนักศึกษา 
(อ.วิไลวรรณ  วัฒนานนท์) 

1. งานนวัตกรรม  (อ.ศิราณี อ.ธิติพร) 
2.งานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา            

(อ.ศักดิ์ขรินทร์ อ.ชุติมา อ.วิลัยภรณ์) 
3.งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม             

(อ.ทิพย์รัตน์ อ.วิภาดา                      
อ.ทัศนีย์วรรณ) 

4.งานปกครอง วินัย สวัสดิการ งานศิษย์
เก่าและองค์กรวิชาชีพ                       
(อ.รัตน์ดาวรรณ  อ.ทินวิสุทธิ์               
อ.สุธิดา  อ.พลอยลดา) 

5.งานแนะแนว ให้ค าปรึกษาและ
ทุนการศึกษา (อ.แก้วจิต  อ.ทิพวรรณ  
อ.นิระมล) 

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ 
(อ.ธรณิศ  สายวัฒน์) 

1.งานประกันคุณภาพ  (อ.กล้วยไม้                                    
อ.นงลักษณ์, อ.สรัญญา) 

2.งานควบคุมภายใน (อ.สุรัสวดี) 
3.งานศูนย์ศึกษา (อ.ธรณิศ อ.จุรี) 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

ปรับคร้ังที่ 1 ตามมติ
คณะกรรมการบริหาร คร้ังที่ 
พิเศษ 4/2554 ลว.29 ก.ย.54 



 

1 งบประมาณรายรบั
งบเครือข่าย NECnet 398,600 บาท
งบด าเนินการ (วสัดุ/ใช้สอย/สาธารณูปโภค) 1,880,014 บาท
งบอุดหนุนทั่วไป 8,995,000 บาท
เงินรายได้สถานศึกษา 11,888,300 บาท
งบด าเนินการ (ก่อสร้างอาคารจอดรถ) 2,700,000 บาท
รายได้จากการบริการวชิาการ 1,250,000 บาท
งบจากเครือข่ายบณัฑิตอุดมคติไทย 500,000 บาท

รวม 27,611,914 บาท

2 งบประมาณรายจ่าย แยกตามฝ่ายดังน้ี
2.1 ฝ่ายบรหิารและยุทธศาสตร์

งานบริหารทั่วไป 900,000 บาท
งานนโยบายและแผน 650,000 บาท
งาน IT 2,833,000 บาท
งานพฒันาบคุลากร 2,500,000 บาท
งานอาคารสถานที่ 6,800,000 บาท
งานพสัดุ 157,000 บาท
งานการเงิน 55,000 บาท

รวม 13,895,000 บาท

2.2 ฝ่ายวิชาการ รวม 8,771,700 บาท
2.3 ฝ่ายวิจัยและบรกิารวิชาการ

งานวจิัย 2,304,300 บาท
งานบริการวชิาการ 135,500 บาท
งานจัดการความรู้ 165,000 บาท

รวม 2,604,800 บาท
2.4 ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

งาน QA 550,000 บาท
งานศูนย์ศึกษา 5,000 บาท
งานควบคุมภายใน 50,000 บาท

รวม 605,000 บาท
2.5 ฝ่ายกิจการนักศึกษา

งานกิจกรรมพฒันานักศึกษา 545,000 บาท
งานแนะแนวและใหค้ าปรึกษาและทนุการศึกษา 444,600 บาท
งานสวสัดิการนักศึกษา 220,000 บาท
งานท านุบ ารุง 220,000 บาท

รวม 1,429,600 บาท

รวมทั้งหมด 27,306,100 บาท

งบประมาณรายรบั - รายจ่าย ประจ าปปีงีบประมาณ 2555
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1. ฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ 13,895,000 50.89

2. ฝ่ายวิชาการ 8,771,700 32.12

3. ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 2,604,800 9.54

4. ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ 605,000 2.22

5. ฝ่ายกจิการนักศึกษา 1,429,600 5.24

รวม 27,306,100

งบประมาณรายจา่ย ปีงบประมาณ 2555 ตามโครงสร้าง ดังน้ี

ฝ่าย จ านวนเงิน (บาท) คิดเป็นร้อยละ
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1. ผลิตบณัฑิต 8,771,700 76.73

2. วิจัย 2,304,300 20.16

3. บริการวิชาการ
135,500 1.19

4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 220,000 1.92

รวม 11,431,500

งบประมาณรายจา่ย ปีงบประมาณ 2555 ตามพันธกิจ ดังน้ี

พันธกิจ จ านวนเงิน (บาท) คิดเป็นร้อยละ
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ฝ่ายวิชาการ การพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
7.1 ห้องสมดุ
     7.1.1 การจัดหาส่ือ และต าราทางการพยาบาล และ
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพือ่ให้ได้สัดส่วนนักศึกษาต่อ
หนังสือ (1:50) ตามเกณฑ์สภาการพยาบาล (พร้อมทัง้
บ ารุงรักษาหนังสือ + วัสดุอุปกรณ์และซ่อมแซมหนังสือ
ช ารุด)

              1,600,000

      7.1.2 การจัดหาวารสารทางการพยาบาลภาษาไทย 
และต่ออายุสมาชิกวารสาร และวารสารต่างประเทศ

 350,000

     7.1.3 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลทางการพยาบาล                 300,000
     7.1.4 พัฒนาฐานข้อมูล UlibM ร่วมกับ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม      
             - ค่าโปรแกรม Ulib-M     (ต่อป)ี   
             -ค่าจ้างเหมาดูแลโปรแกรม (ต่อป)ี

                  25,000

     7.1.5  โครงการปรับภูมิทัศน์ห้องสมุด เพือ่ส่งเสริม
การเรียนรู้ของนักศึกษา

                800,000

     7.1.6 พัฒนาการบริการห้องสมุด                        
     -การขยายเวลาให้บริการนอกเวลาราชการ -พัฒนา
ห้อง Sound Lab และห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง

                  50,000

7.2  เพ่ิมห้องอ่านหนังสือบริเวณใตห้อพักนักศึกษา 
(หอพักกาสะลอง และราชาวด)ี

(งบร่วมกับ 7.1.5)

           3,125,000
ฝ่ายบริหาร
   - งานบริหารทัว่ไป โครงการสนับสนุนความพร้อมของทรัพยากรเพ่ือ

ด าเนินการตามพันธกิจ

 - ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงานเพือ่สนับสนุนพันธกิจของ
วิทยาลัย

200,000                

 - ค่าจัดซ้ือวัสดุเพือ่สนับสนุนพันธกิจของวิทยาลัย 700,000                

แผนปฏิบัตงิานวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2555
(แผนจัดซ้ือ)

ฝ่าย
ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ รวม
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ฝ่าย
ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ รวม

   - จ้างเหมาปรับปรุงจัดท าห้องเรียนกลุ่มย่อย (กั้น
ห้องพัก A201)

50,000                  

   - ค่าจ้างเหมาจัดท ายกพืน้เวทีในห้องเรียน 4 ห้อง 150,000                
   - จัดท ากันสาดบริเวณบันไดขึ้นอาคาร A  B และ  
อ านวยการ

50,000                  

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัย
90,000                  

500,000                

   - ติดไฟสปอร์ทไลท์บริเวณก าแพงหลังหอพัก (ใหม)่ 20,000                  
   - ซ่อมแซมถนนทางเข้าหอพักหน้าวิทยาลัยและถนน
ภายในวิทยาลัย

60,000                  

โครงการจัดสร้างอาคารจอดรถของผู้มาใชบ้ริการและ
บุคลากร

2,700,000              

โครงการพัฒนาและปรับปรุงภูมทิัศน์และขยายห้องสมดุ
   - จัดท าทางเชื่อมอาคารบีกับหอพักนักศึกษา/อาคาร
อ านวยการกับCover way ด้านข้างอาคาร

200,000                

   - ปรับปรุงท่อระบายน้ าบริเวณรอบโรงอาหาร 40,000                  
   - ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบวิทยาลัยฯ 100,000                

โครงการพัฒนาห้องเรียนในการจัดการเรียนการสอน
แบบบูรณาการ

                280,000 (แผนฝ่ายวิชาการ)

   - ติดต้ังแอร์ห้อง Lab สูติ (A 202)  (ย้ายจากหอพัก)                   10,000 (แผนฝ่ายวิชาการ)
   - ติดพัดลมดูดอากาศทุกห้องเรียน                   25,000
   - ซ่อมแซมโต๊ะ เก้าอี้ในห้องเรียน  ปีละ 1 คร้ัง                   25,000

     -  งานอาคาร
สถานที่

โครงการสนับสนุนการจัดบริการสิ่งอ านวยความ
สะดวกทีเ่อ้ือการพัฒนา การเรียนรู้ของนักศึกษา

   - ติดต้ังกล้องวงจรปิด และไฟฟ้าบริเวณทีม่ีความเส่ียง 
เช่น ทางเข้า - ออก ห้องการเงิน ห้องทะเบียน 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

   - ปรับปรุงระบบไฟฟ้าในอาคารอ านวยการ อาคาร
เรียนเอ และอาคารเรียนบี  แฟลตพักอาจารย(์ทาสี ซ่อม
หลังคา) และบ้านพักเจ้าหน้าที(่ทาสี )

   - สร้างอาคารจอดรถ พร้อมทีท่ างาน และทีพ่ักขณะ
ปฏิบัติงานทัง้ในเวลาและนอกเวลา
   - สร้างอาคารจอดรถจักรยานยนต์ส าหรับนักศึกษา

   - ฉากกั้น (Small Group)แอร์ 2 ตัว  
Lab Nursing , Lab สูติฯ , Lab ชุมชน,ห้องท าข้อสอบ

มีแอร์ 12 /หอจม.
เหตุ 3 แนะแนว 1
เหลือ 8
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ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ รวม

โครงการพัฒนาทรพัยากรสนับสนุนการพัฒนานักศึกษา

1. เสาธงกีฬา   1  ชุด  7 เสา(ธงชาติ 1 กีฬา 1 สถาบัน 
จ านวนตามทีเ่ข้า 5 สถาบัน รวม 7 เสา) และ คบเพลิง
พร้อมกระถางจุด

50,000                  (แผนฝ่ายกิจการ)

2. เพิม่ Stand cheer 2 ชุด และปรับปรุงทาสี 3 ชุด 150,000                (แผนฝ่ายกิจการ)
3. สร้างสนามเปตอง  2 สนาม 20,000                  (แผนฝ่ายกิจการ)
4. ซ่อมแซม 20,000                  (แผนฝ่ายกิจการ)
    - สนามบาสเก็ตบอล
    - สนามฟุตบอล
    - สนามตะกร้อ
    - สนามวอลเล่บอล
5. ปรับปรุงโรงจอดรถมอเตอร์ไซด์ให้กันฝน 40,000                  (แผนฝ่ายกิจการ)
6. ปูกระเบือ้งทีพ่ืน้ตรงกลางอาคารเป็นลานวัฒนธรรม
และจัดท าไม้ระแนงกั้นบริเวณใต้ถุนหอพักเก่าและใหม่ 
พร้อมปรับปรุงสวนหย่อมใต้หอพักเป็นทีเ่ก็บอุปกรณ์กีฬา
สร้างเสริมสุขภาพใช้ไม้ระแนง

140,000                (แผนฝ่ายกิจการ)

7. ปรับปรุงฝ้าเพดาน ห้องน้ า ระบบท่อระบายน้ าและ
ทาสีหอพักในศูนย์อนามัยที ่6 
    ปรับปรุงห้องน้ าและทาสีหอพักหลังเก่าวิทยาลัยใหม่

800,000                (แผนฝ่ายกิจการ)

8. ปูตัวหนอนบริเวณสวนป่าข้างหอพัก(จัดหาทีน่ั่ง,ชิงช้า)
   ปูตัวหนอนหน้าอาคารเอ

80,000                  (แผนฝ่ายกิจการ)

9. พัฒนาบริเวณเชื่อมหอพักเก่าและใหม่ให้เป็นอุทยาน
แห่งการเรียนรู้และลานวัฒนธรรม

30,000                  (แผนฝ่ายกิจการ)

10. ปรับปรุงอาคารเยี่ยมหลังจัดท าเป็นอาคารจดหมาย
เหตุโดยติดแอร์ ทาสี  จัดท าฐานพระเก้าอี้  ติดหลังคา
บริเวณด้านหน้าอาคาร และพืน้ไม้ (แอร์จากหอพัก)

500,000                (แผนฝ่ายกิจการ)

11. ติดจานดาวเทียมโรงอาหาร บ้านพักนักศึกษาชาย 
 2 จาน พร้อมโทรทัศน์ขนาด 42 นิ้ว/100 คน 3 เคร่ือง
     เพิม่กล่องสัญญาณดาวเทียมหอพักวิทยาลัยใหม่หอละ
 1 กล่อง รวม 2 กล่อง

90,000                  (แผนฝ่ายกิจการ)

12. จัดหาชั้นวางรองเท้าบริเวณหน้าห้องพักทุกห้องของ
หอพักเก่าและใหม่

50,000                  (แผนฝ่ายกิจการ)
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13. จัดหาเตียง และทีน่อนส าหรับรับนักศึกษาใหม่จ านวน
 50 ชุด

100,000                (แผนฝ่ายกิจการ)

14. จัดท าโรงพักขยะ 2 จุดใหญ่ บริเวณบ่อบ าบัดและ
ทิศติดร้ัวโรงเรียน

200,000                (แผนฝ่ายกิจการ)

15.  ภาชนะทิง้เศษอาหารโรงอาหาร 10,000                  (แผนฝ่ายกิจการ)

16. พัฒนาห้องแนะแนวให้เป็นห้องสุนทรียสนทนาและ
ห้องให้ค าปรึกษา อย่างมีคุณภาพและเป็นศูนย์รวมของ
การดูแลนักศึกษาภายใต้ศูนย์การเรียนรู้
     - ติดแอร์  1 ตัว (จากหอพัก)
     - โต๊ะประชุม 1 ชุดเล็ก

50,000                  (แผนฝ่ายกิจการ)

โครงการปรับปรุงห้องดอกปีบ
    -  ชุดโต๊ะ + เก้าอี้ ประชุม 20 ตัว
    -  จ้างเหมาท า Built in ตู้  ตู้แสดงผลงานนักศึกษา ตู้
ใส่แฟ้มการสอนรายวิชา 2 ชุด

                100,000 (แผนฝ่ายวิชาการ)

     - งาน IT 1. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

1.1 การพัฒนาด้าน Hard ware ได้แก่
     1) จัดหาคอมพิวเตอร์ประจ าห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์

943,000                

     2) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 300,000                

     4) จัดหาเคร่ือง Printer  ประจ าห้องต่างๆ ส าหรับ
กระดาษมัน (ส าหรับจัดท าTranscript และ
ประกาศนียบัตร)

140,000                (แผนฝ่ายวิชาการ 
และบริหารงาน IT)

     5) จัดหา projector ส าหรับห้องเรียน/ห้องประชุม/
ห้องปฏิบัติการ

300,000                

     6) จัดหา visualizer  ประจ าห้องเรียน/ห้องประชุม/
ห้องปฏิบัติการ

150,000                

     7) จัดหา notebook ส าหรับผู้อ านวยการและรอง
ผู้อ านวยการทุกฝ่าย

 รับการสนับสนุนจาก
โครงการพยาบาลชุมชน

     3) จัดหาคอมพิวเตอร์ส าหรับห้องเรียน ห้องท างาน
ส าหรับอาจารย์และบุคลากร

 รับการสนับสนุนจาก
โครงการพยาบาลชุมชน

25



ฝ่าย
ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ รวม

     8) จัดหา Microphone คุณภาพดีส าหรับห้องประชุม 150,000                

     9) จัดหากล้องถ่ายภาพนิ่งและภาพเคล่ือนไหว 100,000                

     10) จัดซ้ือจอคอมพิวเตอร์ทดแทนจอเดิมทีเ่ส่ือมสภาพ 40,000                  

10,000                  

                300,000
(แผนฝ่ายบริหาร งาน 
IT)

     ห้อง A201  จ านวน 1 เคร่ือง
     ห้อง A202  จ านวน 1 เคร่ือง
     ห้อง B302  จ านวน 2 เคร่ือง
และขนาด 52 นิ้ว จ านวน 4 เคร่ือง (แผนฝ่ายวิชาการ)
     ห้อง A302  จ านวน 2 เคร่ือง
     ห้อง B201  จ านวน 1 เคร่ือง
     ห้อง B202  จ านวน 1 เคร่ือง

     13) จอรับภาพในห้อง Lab Nursing, ห้องดอกปีป  รับการสนับสนุนจาก
โครงการพยาบาลชุมชน

(แผนฝ่ายวิชาการ )

     14) เพิม่จุดขยายสัญญาณ  Wireless ตามอาคาร/
หอพัก

                200,000 (แผนฝ่ายวิชาการ)

     15)  จัดหาเคร่ืองพิมพ์ระบบ Digital ห้องวัดและ
ประเมินผล

                  80,000 (แผนฝ่ายวิชาการ)

10,343,000
รวมทัง้สิ้น 13,468,000

      12)  ติดต้ังโทรทัศน์ประจ าห้องเรียนขนาด 42 นิ้ว 
จ านวน 4 เคร่ือง

จอฉายควรมีขนาดทีใ่หญ่มากขึ้น ควรทดสอบท าแนวขวาง
 โดยเพิม่ Projector เป็น 3 จอ

     11) การเพิม่ประสิทธิภาพเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับ
การท างานและการประมวลผล
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แผนปฏบิตักิาร ปงีบประมาณ 2555
ฝ่ายบริหารและยทุธศาสตร์
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แผนปฏิบัตงิานวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2555
  บริหารและยุทธศาสตร์
  งานบริหารทัว่ไป

ตัวชี้วัด (KPI)
(โครงการ/กิจกรรม)

 - วสัดุ ครุภณัฑ์ ที่สนับ SI4 12 22
สนุนการปฏบิติังานของ
อาจารย์เจ้าหน้าที่ไม่เพยีง มีครุภณัฑ์เพยีงพอกับการ

ปฏบิติังานตามพนัธกิจ
ตลอดปี บคุลากรทกุคน 200,000 คุณจตุพร   

คุณธดิารัตน์
คุณสุภสัสร

พอต่อการใช้งาน
มีวสัดุเพยีงพอกับการปฏบิติังาน
ตามพนัธกิจ

ทกุรายไตรมาส บคุลากรทกุคน 700,000

รวม 900,000

1.โครงการสนับสนุนความพรอ้มของ
ทรพัยากรในการด าเนินงานตามพันธกิจ

    - ค่าจัดซ้ือครุภณัฑ์ส านักงานเพื่อ
สนับสนุนพนัธกิจของวทิยาลัยฯ (อยู่ในแผน
จัดซ้ือ)

    - ค่าจัดซ้ือวสัดุเพื่อสนับสนุนพนัธกิจของ
วทิยาลัยฯ (อยู่ในแผนจัดซ้ือ)

กลุ่มเปา้หมาย งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบปญัหาที่ต้องการพัฒนา ย/ก KPI  ว. KPI ฝ. ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ว.ด.ป.
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แผนปฏิบัตงิานวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2554
  บริหารและยุทธศาสตร์
  งานนโยบายและแผน

ตัวชี้วัด (KPI)
(โครงการ/กิจกรรม)

ย. 5 / ก. 7 12 28 150,000 อ.รุ่งทพิย์
อ.เอมอร

15

 - สรุปผลการด าเนินงานปงีบประมาณ2555

ปญัหาที่ต้องการพัฒนา ย/ก KPI ฝ. ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

3. แผนต้องได้รับการ
เหน็ชอบจากสภาสถาบนั
อย่างเปน็ลายลักษณ์อักษร

ผลการประเมินคุณภาพ
ภายในจากสถาบนัพระ
บรมราชชนก ปกีารศึกษา
 2553 มีปญัหาและ
ข้อเสนอแนะ ของงาน
แผนดังนี้

2. การท าแผนบคุลากรใน
สถาบนัต้องมีส่วนร่วม

ว.ด.ป. กลุ่มเปา้หมายKPI  ว. งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

1.โครงการประชุมเชิงปฏบิตัิการ ทบทวน
ปรชัญา  วิสัยทศัน์  พันธกิจ ทบทวนแผน
ยุทธศาสตร ์2554 -2558 และจัดท า
แผนปฏบิตัิงานประจ าป ี2556 และ
สรปุผลการด าเนินปงีบประมาณ 2555
กิจกรรมย่อย

บคุลากรทกุ
คน

1. วทิยาลัยมีปรัชญา วสัิยทศัน์ 
พนัธกิจ แผนยุทธศาสตร์ที่ชี้ท า
ทศิทางขององค์กร และ
สอดคล้องกับกับนโยบายของ
สถาบนั และกรอบแผนอุดมศึกษา
 และตัวชี้วดัการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในและภายนอก

ระยะที่ 1วนัที่ 6-7 
กันยายน 2555

ระยะที่ 2 วนัที่ 20-21
 กันยายน 2555

1. ควรมีการน านโยบาย
ของสภาสถาบนัมา
ก าหนดทศิทางองค์กรใน
แผนยุทธศาสตร์

2. วทิยาลัยมีตัวชี้วดัและค่า
เปา้หมายตัวชี้วดัที่ชัดเจนของ
แผนยุทธศาสตร์และ แผนปฏบิติั
งานประจ าปี

 - ก าหนดตัวบง่ชี้ของแผนกลยุทธ ์และ
แผนปฏบิติัการประจ าป ีและค่าเปา้หมาย
ของตัวบง่ชี้ เพื่อวดัความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผนกลยุทธล์ะแผนปฏบิติั
การประจ าปี

3. หน่วยงานย่อยภายในวทิยาลัย
มีการจัดท าแผนปฏบิติัการ
ประจ าป ี2556 ที่สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ของ วพบ. 
ขอนแก่น ครบทั้ง 4 พนัธกิจ

 - ทบทวนปรัชญา  วสัิยทศัน์  พนัธกิจและ
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ใหส้อดคล้องกับ
กับนโยบายของสถาบนั และกรอบแผน
อุดมศึกษา และตัวชี้วดัการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในและภายนอก
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ตัวชี้วัด (KPI)
(โครงการ/กิจกรรม)

ปญัหาที่ต้องการพัฒนา ย/ก KPI ฝ. ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ว.ด.ป. กลุ่มเปา้หมายKPI  ว. งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

KPI วัดระดับกิจกรรมหลัก  / ย่อย ระยะที่ 1วันที่ 20 มี.ค55 บคุลากรทกุคน 500,000 อ.รุ่งทพิย์
ระยะที่ 2 วันที่ 4-6 พ.ค55 อ.เอมอร

กิจกรรมย่อย

4. การก าหนดตัวชี้วดั
และค่าเปา้หมายของแผน
กลยุทธต้์องมีความชัดเจน 
 และตัวชี้วดัของ
แผนปฏบิติังานประจ าปี
ต้องสามารถประเมิน
ความส าเร็จของงานได้ 
และตัวชี้วดัของ
แผนปฏบิติัการไม่
จ าเปน็ต้องเหมือนกับแผน
ยุทธศาสตร์

 - ประชุมบคุลากรเพื่อถ่ายทอดแผนกล
ยุทธร์ะดับสถาบนัไปสู่ทกุหน่วยงานย่อย
ภายในวทิยาลัย

3.ได้เล่มแผนปฏบิติังานประจ าป ี
2555ฉบบัปรับเดือนเมษายน 
เพื่อขออนุมัติจากคณะ
กรรมการบริหาร

2. ได้ผลสรุปผลการด าเนินงาน
คร่ึงป ีของแผนปฏบิติังาน
ประจ าป ี2555 และรายงานต่อ
คณะกรรมการบริหารเพื่อพจิารณา

1.  บคุลากรมีส่วนร่วมประชุม
ติดตามและสรุปแผนปฏบิติังาน
คร่ึงปงีบประมาณ  2555  อย่าง

 - น าผลการพจิารณาและข้อคิดเหน็ 
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหาร
และบคุลากรไปปรับปรุงแผนกลยุทธแ์ละ
แผนปฏบิติังานประจ าปี

 - ติดตามและสรุปผลการด าเนินงานคร่ึงป ี
ของแผนปฏบิติังานประจ าป ี2555 ครบทั้ง 
4 พนัธกิจ

 - พจิารณาน าผลการประเมิน และ
ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพ
การศึกษา 2554 มาปรับแผนคร่ึงปเีพื่อ
พฒันาคุณภาพงาน

3. บคุลากรมีความพงึพอใจในการ
เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80

5. ควรมีการติดตามผล
การด าเนินงานตามตัว
บง่ชี้ของแผนปฏบิติัการ
อย่างน้อยปลีะ2 คร้ัง และ
รายงานต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารใน
วาระพจิารณา

 - จัดท าแผนปฏบิติัการประจ าป ี2556โดย
แปลงแผนกลยุทธสู่์แผนปฏบิติัการประจ าปี
 2556  ใหค้รบทั้ง 4 พนัธกิจ คือ การเรียน
การสอน การวจิัย บริการวชิาการและท านุ
บ ารุงศิลปะและวฒันธรรม

 - วพิากษแ์ผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏบิติั
การ 2556

2.ประชุมเชิงปฏบิตัิการทบทวนและ
สรปุผลการด าเนินงานครึง่ปงีบประมาณ
และปรบัแผนปฏบิตัิงานประจ าป ี2555
บรูณาการกิจกรรมพัฒนาองค์กรเพ่ือมุ่งสู่
การสรา้งบรรยากาศการท างานที่ดีสรา้ง
ผลสัมฤทธิ์ในการท างาน
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ตัวชี้วัด (KPI)
(โครงการ/กิจกรรม)

ปญัหาที่ต้องการพัฒนา ย/ก KPI ฝ. ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ว.ด.ป. กลุ่มเปา้หมายKPI  ว. งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

อ.รุ่งทพิย์
อ.เอมอร

ไม่ใช้ งบประ
 มาณ

คณะกรรม 
การบริหาร
วทิยาลัย

กิจกรรมที่ 2 ทกุ 3 
เดือน

2. มกีารติดตามผลการด าเนนิงาน
ตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์และ
รายงานต่อที่ประชุมกรรมการบริหาร
เพื่อพจิารณาได้ทนัเวลาและมี
หลักฐานปรากฏในบนัทกึ

 - สรุปและติดตามผลการด าเนินงานตาม
แผนของแต่ละภาคฝ่ายและเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อพจิารณา
ทกุเดือน

1. มีการติดตามผลการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วดัของ
แผนปฏบิติัการประจ าปแีละ
รายงานต่อที่ประชุม
กรรมการบริหารเพื่อพจิารณาได้
ทนัเวลาและมีหลักฐานปรากฏใน
บนัทกึรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารในวาระ
พจิารณา

3. กิจกรรมแผนงานประจ าที่ต้อง
ด าเนินงานในปงีบประมาณ  2555
กิจกรรมย่อย

 - ปรับแผนปฏบิติังานประจ าปี2555ของ
แต่ละภาคฝ่าย งาน                             
  - กิจกรรมพฒันาองค์กรเพื่อมุ่งสู่การสร้าง
บรรยากาศการท างานที่ดีเพิ่มประสิทธภิาพ
การท างานใหบ้รรลุเปา้หมายและตัวชี้วดั
ของแผนยุทธศาตร์และแผนปฏบิติัการ
ประจ าป ี     - ศึกษาดูงานการบริหาร
จัดการองค์กรใหม้ีประสิทธภิาพเพื่อให้
บรรลุบรรลุเปา้หมายและตัวชี้วดัของแผน
ยุทธศาตร์และแผนปฏบิติัการประจ าปี

กิจกรรมที่ 1 ทกุเดือน

 -  ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วดั
ของแผนปฏบิติัการประจ าปแีละรายงาน
ต่อที่ประชุมกรรมการบริหารเพื่อพจิารณา
ทกุ 3 เดือน( เดือนธนัวาคม 2554  เดือน 
มีนาคม 2555   เดือน มิถุนายน 2555 และ
 เดือน กันยายน 2555 )

 -  ประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบง่ชี้
ของแผนยุทธศาสตร์ และรายงานต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อพจิารณา
ทกุ 6  เดือน ( เดือนมีนาคม 2555 และ 
เดือนกันยายน 2555 )
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ตัวชี้วัด (KPI)
(โครงการ/กิจกรรม)

ปญัหาที่ต้องการพัฒนา ย/ก KPI ฝ. ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ว.ด.ป. กลุ่มเปา้หมายKPI  ว. งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

รวม 650,000

3. มีการเสนอผลการด าเนินงาน 
ในคร่ึงปงีบประมาณ ปญัหา
อุปสรรค ต่อคณะกรรมการ
บริหารเพื่อขอข้อคิดเหน็ และ
ข้อเสนอแนะในการปรับ
แผนปฏบิติังานประจ าปไีด้
ทนัเวลาและมีหลักฐานปรากฏใน
บนัทกึรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารในวาระ
พจิารณา

  - เสนอผลการด าเนินงาน ในปงีบประมาณ
 2555 รวมทั้งปญัหาอุปสรรค  ต่อ
คณะกรรมการบริหารเพื่อ ขอข้อคิดเหน็ 
และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตร์และปฏบิติัการประจ าป ี2556

4. มีการเสนอผลการด าเนินงาน 
ในปงีบประมาณ 2555 รวมทั้ง
ปญัหาอุปสรรค  ต่อ
คณะกรรมการบริหารเพื่อ ขอ
ข้อคิดเหน็ และข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์และ
จัดท าแผนปฏบิติัการประจ าป ี
2556

กิจกรรมที่ 3 ทกุ  6 
เดือน

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารในวาระ
พจิารณา

 - เสนอผลการด าเนินงาน ในคร่ึง
ปงีบประมาณ ปญัหาอุปสรรค ต่อ
คณะกรรมการบริหารเพื่อ ขอข้อคิดเหน็ 
และข้อเสนอแนะในการปรับแผนปฏบิติั
งานประจ าปี
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แผนปฏบิตัิงานวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ประจ าปงีบประมาณ 2555
  บริหารและยุทธศาสตร์
  งาน IT

ตัวชี้วัด (KPI)
(โครงการ/กิจกรรม)

SI1/5 2,3 2,5,7 อ.ณรงค์
อ.วชิรศักด์ิ

 -นักศึกษา คุณอานุภาพ
คุณนัฐพล

SI1/5 2,3 2,5,7    1.1 การพฒันาด้าน Hard ware ได้แก่ คุณศักด์ิชัยพฒันา
943,000

       2) ปรับปรุงหอ้งปฏบิติัการคอมพวิเตอร์ 1 หอ้ง 300,000

รับการ
สนับสนุนจาก
โครงการ
พยาบาลชุมชน

 - คอมพวิเตอร์ในหอ้ง 
ปฏบิติัการคอมพวิเตอร์ล้าสมัย
 จอเส่ือมสภาพ  และไม่พร้อม
ใช้ส าหรับการเรียนการสอน
ได้อย่างมีคุณภาพ (อายุใช้
งานมากกวา่ 5 ป ีได้รับเมื่อ 
เม.ย. 49)

        1) จัดหาคอมพวิเตอร์ประจ า
หอ้งปฏบิติัการคอมพวิเตอร์

ต.ค. 54 – 
เม.ย. 55

 -ระดับความพงึพอใจต่อการใช้
งานคอมพวิเตอร์มากกวา่ 3.50

 -ระดับความพงึพอใจต่อส่ิงส่ิง
สนับสนุนที่อ านวยต่อการเรียนรู้
ด้านคอมพวิเตอร์มากกวา่ 3.50

Computer 
notebook 
41 เคร่ือง

 - ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้
ระบบสารสนเทศ มากกวา่ 3.50

ต.ค. 54 – 
ก.ย. 55

 -อาจารย์
และบคุลากร

 - หอ้งปฏบิติัการพยาบาล/
หอ้งผู้เข้ารับการอบรมไม่มี
คอมพวิเตอร์

      3) จัดหาคอมพวิเตอร์ส าหรับหอ้งเรียน 
หอ้งท างานส าหรับอาจารย์และบคุลากร

  - ระดับความพงึพอใจต่อส่ิงส่ิง
สนับสนุนที่อ านวยต่อการเรียนรู้/
การท างานด้านคอมพวิเตอร์
มากกวา่ 3.50

ต.ค. 54 – 
เม.ย. 55

 -หอ้งปฏบิติัการคอมพวิเตอร์
ไม่เหมาะสมต่อการเรียนการ
สอน
(เช่น สภาพหอ้งมิดชิดมองไม่
เหน็จากด้านนอก, เก้าอี้นั่งหวั
กลมนั่งไม่สะดวกและปวดหลัง)

1. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

 - ความพงึพอใจของผู้ใช้
ระบบสารสนเทศ น้อยกวา่ 
3.50

ผู้รบัผิดชอบปญัหาที่ต้องการพัฒนา ย/ก KPI  ว. KPI ฝ. ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ว.ด.ป. กลุ่มเปา้หมาย งบประมาณ

 -ระดับความพงึพอใจต่อส่ิง
สนับสนุนที่อ านวยต่อการเรียนรู้
ด้านหอ้งปฏบิติัการคอมพวิเตอร์
มากกวา่ 3.50

ต.ค. 54 – 
เม.ย. 55

PC 
computer 
15 ตัว
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ตัวชี้วัด (KPI)
(โครงการ/กิจกรรม)

ผู้รบัผิดชอบปญัหาที่ต้องการพัฒนา ย/ก KPI  ว. KPI ฝ. ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ว.ด.ป. กลุ่มเปา้หมาย งบประมาณ

      4) จัดหาเคร่ือง Printer ประจ าหอ้งต่างๆ  - 10 เคร่ือง 110,000
30,000 (แผนฝ่ายวชิาการ)

80,000 (แผนฝ่ายวชิาการ)

6 เคร่ือง 300,000

  - หอ้งท างานอาจารย์และ
บคุลากรคอมพวิเตอร์ไม่
ตอบสนองต่อการใช้งานที่ดี

 -เคร่ือง printer ไม่เพยีงพอ
ต่อการใช้งานและการบริการ
นักศึกษา(หอ้ง IT, หอ้งประชุม
, หอ้งอาจารย์1,2, หอ้งcom, 
วจิัย,วชิาการ,หอ้งสมุด,ธรุการ)

   - ระดับความพงึพอใจต่อส่ิง
สนับสนุนที่อ านวยต่อการเรียนรู้
ด้านการใช้งาน printer มากกวา่ 
3.50

ต.ค. 54 – 
เม.ย. 55  - 1 เคร่ือง 

(ส าหรับ
กระดาษมัน 
งานวดัฯ)

      5) จัดหา projector ส าหรับหอ้งเรียนและ
หอ้งประชุมกลุ่มย่อย

   - ระดับความพงึพอใจต่อส่ือ
โสตที่มีคุณภาพเหมาะสมต่อการ
เรียนการสอนและการน าเสนอ
มากกวา่ 3.50

ต.ค. 54 – 
เม.ย. 55

 - มี projector ไม่ครบทกุ
หอ้งเรียน และ บางหอ้งเรียน
คุณภาพของภาพที่ออกไม่ดี
(หอ้งที่ไม่มี คือ1)
หอ้งปฏบิติัการพยาบาล, 2)
หอ้งปฏบิติัการคอมพวิเตอร์, 
3)หอ้งประชุมดอกปบี,4)หอ้ง
ประชุมกลุ่มย่อย, หอ้งที่
คุณภาพไม่ดีคือ 5) หอ้ง
สุนทรียสนทนา 6) หอ้ง 
A201) 

      5) จัดหาเคร่ืองพมิพร์ะบบ Digital หอ้งวดั
และประเมินผล
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ตัวชี้วัด (KPI)
(โครงการ/กิจกรรม)

ผู้รบัผิดชอบปญัหาที่ต้องการพัฒนา ย/ก KPI  ว. KPI ฝ. ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ว.ด.ป. กลุ่มเปา้หมาย งบประมาณ

5 เคร่ือง 150,000

6 เคร่ือง

150,000

100,000

300,000

หอ้ง A201  จ านวน 1 เคร่ือง
หอ้ง A202  จ านวน 1 เคร่ือง
หอ้ง B302  จ านวน 2 เคร่ือง

รับการ
สนับสนุนจาก
โครงการ
พยาบาลชุมชน

 -มี visualizer ไม่ครบทกุ
หอ้งเรียนและหอ้งประชุม 
(A301,A302, ปฏบิติัการ
พยาบาล,หอ้งสุนทรียสนทนา
,ดอกปบี)

     6) จัดหา visualize  ประจ าหอ้งเรียนและ
หอ้งประชุม/หอ้งปฏบิติัการพยาบาล

 -ระดับความพงึพอใจต่อส่ือโสตที่
มีคุณภาพเหมาะสมต่อการเรียน
การสอนและการน าเสนอมากกวา่
 3.50

ต.ค. 54 – 
เม.ย. 55

 -ไม่มี notebook ที่เพยีงพอ
ส าหรับการใช้งานตาม
โครงสร้างและพนัธกิจของ
วทิยาลัย(ผอ.และรองฯ 5 ฝ่าย)

     7) จัดหา notebook ส าหรับผู้อ านวยการ
และรองผู้อ านวยการทกุฝ่าย

 -มี notebook ส าหรับการ
ท างานตามโครงสร้างและพนัธกิจ
ของวทิยาลัย

ต.ค. 54 – 
เม.ย. 55

     8) จัดหา Microphone คุณภาพดีส าหรับ
หอ้งประชุม

 -มี Microphone คุณภาพดี
ส าหรับสอนและวทิยากรบรรยาย
ประจ าหอ้งประชุมที่มีคุณภาพดี

 -ไมโครโฟนส าหรับสอนและ
วทิยากรบรรยายเวลาประชุม
วชิาการคุณภาพไม่ดี
(ไมค์ลอยหอ้งดอกคูณ 4 ตัว,
A101 2 ตัว,หอ้งเรียน 4 ตัว)

 -กล่องถ่าย
ภาพนิ่ง 1 ตัว

 -กล้อง
ถ่ายภาพ
เคล่ือนไหว 
1ตัว

 -ระดับความพงึพอใจต่อคุณภาพ
หอ้งเรียนมากกวา่ 3.50

ต.ค. 54 – 
เม.ย. 55

 -ไมค์ลอย 
10 ตัว

 -ไมค์ติดคอ
เส้ือ  8 ตัว

ต.ค. 54 – 
ม.ค. 55

 -กล้องถ่ายภาพนิ่งและ
ภาพเคล่ือนไหวคุณภาพไม่ดี 
ไม่ตอบสนองต่อการใช้งานใน
สภาพปจัจุบนั

     9) จัดหากล้องถ่ายภาพนิ่งและ
ภาพเคล่ือนไหว

 -ระดับความพงึพอใจต่อส่ือโสต
ประเภทกล้องถ่ายภาพนิงและ
ภาพเคล่ือนไหวมากกวา่ 3.50

     10) ติดต้ังโทรทศัน์ประจ าหอ้งเรียน      
ขนาด 42 น้ิว จ านวน 4 เครือ่ง

ต.ค. 54 – 
เม.ย. 55
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ตัวชี้วัด (KPI)
(โครงการ/กิจกรรม)

ผู้รบัผิดชอบปญัหาที่ต้องการพัฒนา ย/ก KPI  ว. KPI ฝ. ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ว.ด.ป. กลุ่มเปา้หมาย งบประมาณ

     ขนาด 52 น้ิว จ านวน 4 เครือ่ง (แผนฝ่ายวชิาการ)
หอ้ง A302  จ านวน 2 เคร่ือง
หอ้ง B201  จ านวน 1 เคร่ือง
หอ้ง B202  จ านวน 1 เคร่ือง

    11) การเชื่อมต่อกับเครือข่าย uninet 70,000
        - ศึกษาแนวทางการด าเนินการกับ สบช.

        - ด าเนินการตามแผนและประเมินผล

40,000

SI3/3 12 18 10,000

SI4/4 15 21   1.2 ด้าน People ware ม.ค.-มิ.ย.55

50,000

งบพฒันา
บุคลากร

 - ยังไม่มีแหล่งเรียนรู้และการ
เชื่อมต่อข้อมูลและ
สารสนเทศด้านวชิาการที่
หลากหลาย

        - ศึกษารายละเอียดการเชื่อมต่อกับ
อุปกรณ์ภายในวทิยาลัย

ธ.ค.54- 
เม.ย.55

   - ระดับความพงึพอใจต่อส่ิงส่ิง
สนับสนุนที่อ านวยต่อการท างาน
ด้านคอมพวิเตอร์มากกวา่ 3.50

 - จอคอมพวิเตอร์เส่ือมสภาพ
จากการใช้งานมานาน 
(มากกวา่ 5 ป)ี

     13) การเพิ่มประสิทธภิาพเคร่ือง
คอมพวิเตอร์ส าหรับการท างานและการ
ประมวลผล

  - มีแหล่งเรียนรู้ด้านวชิาการที่
หลากหลายและเข้าถึงได้

จอฉายควรมีขนาดที่ใหญ่มากขึ้น ควรทดสอบท า
แนวขวาง โดยเพิ่ม Projector เปน็ 3 จอ

    12) จัดซ้ือจอคอมพวิเตอร์ทดแทนจอเดิมที่
เส่ือมสภาพ

จอคอมพวิเตอ
ร์ขนาด
มากกวา่ 18 
นิ้ว 20 จอ

ธ.ค.54- 
เม.ย.55

คอมพวิเตอร์
 20 เคร่ือง

 -เชื่อมต่อ
สาย fiber 
optic และ
อุปกรณ์การ
เชื่อมต่อ

 -ระดับความพงึพอใจต่อส่ิงส่ิง
สนับสนุนที่อ านวยต่อการเรียนรู้
มากกวา่ 3.50

ต.ค. 54 – 
ก.ย. 55

 -อาจารย์
และบคุลากร   1) โครงการพฒันาศักยภาพบคุลากรในการ

น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สนับสนุน
การปฏบิติังานและการพฒันาระบบฐานข้อมูล

 - ระดับความพงึพอใจต่อส่ิงส่ิง
สนับสนุนที่อ านวยต่อการท างาน/
ส่ิงสนับสนุนด้านคอมพวิเตอร์
มากกวา่ 3.50

     2) โครงการสัมมนาการใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและระบบฐานข้อมูลทะเบยีนและ
ประมวลผลการศึกษาส าหรับนักศึกษา

 -  คอมพวิเตอร์เคร่ืองที่ใช้อยู่
ปจัจุบนัประสิทธภิาพการใช้
งานไม่ดี (ประมวลผลช้า)

 -ยังไม่น าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้สนับสนุน
การปฏบิติังานทั่วทั้งองค์กร

 -นักศึกษา
พยาบาล
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ตัวชี้วัด (KPI)
(โครงการ/กิจกรรม)

ผู้รบัผิดชอบปญัหาที่ต้องการพัฒนา ย/ก KPI  ว. KPI ฝ. ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ว.ด.ป. กลุ่มเปา้หมาย งบประมาณ

 -มีฐานข้อมูลครอบคลุมทกุพนัธกิจ

SI1/1 2,3 5,7 200,000 อ.ณรงค์
อ.วชิรศักด์ิ
คุณอานุภาพ
คุณนัฐพล
คุณศักด์ิชัยพฒันา

รวม 2,833,000

 -ความพงึพอใจต่อการใช้
ระบบเชื่อมต่อเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตน้อยกวา่ 3.50

2. โครงการพัฒนาระบบเชื่อมต่อเครอืข่าย
อินเตอรเ์น็ต

 -ระดับความพงึพอใจต่อการใช้
งานระบบสารสนเทศมากกวา่ 
3.50

 - ระดับความพงึพอใจต่อส่ิงส่ิง
สนับสนุนต่อการท างานมากกวา่ 
3.50

 -ระดับความพงึพอใจของ
นักศึกษาต่อส่ิงแวดล้อม ส่ิง
สนับสนุนที่เอื้ออ านวยต่อการ
เรียนรู้มากกวา่ 3.50

ต.ค. 54 – 
เม.ย. 55

 - เพิ่มตัวรับ
และกระจาย
สัญญาณ
อินเตอร์เน็ต

 -จัดส่ิง
อ านวยความ
สะดวก โต๊ะ 
เก้าอี้ สาย
แลน รางไฟ

 -ระดับความพงึพอใจต่อการใช้
งานระบบสารสนเทศมากกวา่ 
3.50

 -มีระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการตัดสินใจ

 -ระดับความพงึพอใจต่อการใช้
งานระบบสารสนเทศมากกวา่ 
3.50

 -ฐานข้อมูลระบบทะเบยีนและ
ประมวลผลการศึกษาเปน็ปจัจุบนั
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แผนปฏิบัตงิานวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2555
  ฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์
  งานพัฒนาบุคลากร

ตัวชี้วัด (KPI)
(โครงการ/กิจกรรม)

SI1. 5 11 2,300,000

กิจกรรม

1. การปฐมนิเทศบคุลากรใหม่

SI4. 17 1 200,000

กิจกรรม

4. จัดสรรงบในการพฒันาสมรรถนะและ
ความเชี่ยวชาญของตนเองทั้งอาจารย์และ
บคุลากรสายสนับสนุน โดยมีทั้งงบพฒันา
ตนเองและงบกลางในการพฒันา

5. ประชาสัมพนัธก์ารอบรม/ประชุมต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับการพฒันาสมรรถนะอาจารย์และ
เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องและสม่่าเสมอ

2. การรายงานผู้กระท่าผิด
หรือไม่ปฏบิติัตามจรรยาบรรณมี
ไม่เกินร้อยละ 1

2.โครงการสรา้งความตระหนักของ
บคุลากรด้านคุณธรรม จรยิธรรม และ
จรรยาบรรณในการท างาน

1. การประเมินผลการปฏบิติัตาม
จรรยาบรรณของบคุลากรอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป

กลุ่มเปา้หมาย งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

1.โครงการพัฒนาศักยภาพ สมรรถนะ
บคุลากร ใหม้ีความเชี่ยวชาญและเปน็มือ
อาชีพ

บคุลากรร้อยละ 80 ได้รับการ
ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทกัษะและ
สมรรถนะในการปฏบิติังานอย่าง
น้อย 1 คร้ังต่อคนต่อปี

ว.ด.ป.

3. จัดท่าแผนการอบรมระยะส้ันทั้งด้าน
วชิาชีพและการบริหาร

อาจารย์และ
บคุลากรสาย
สนับสนุน

งานพฒันา
บคุลากร

1 ต.ค. 54-30
 ก.ย. 55

อาจารย์และ
บคุลากรสาย
สนับสนุน

งานพฒันา
บคุลากร

1 ต.ค. 54-30
 ก.ย. 55

ปญัหาที่ต้องการพัฒนา ย/ก KPI  ว. KPI ฝ. ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

2. จัดท่าแผนการลาศึกษาต่อทั้งระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอก
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ตัวชี้วัด (KPI)
(โครงการ/กิจกรรม)

กลุ่มเปา้หมาย งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบว.ด.ป.ปญัหาที่ต้องการพัฒนา ย/ก KPI  ว. KPI ฝ. ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

18 2

กิจกรรม

2. กีฬาสีภายในองค์กร

30 เม.ย.55 -

11-พ.ค.-55

รวม 2,500,000

4. การจัดอบรมหลักสูตร การเปน็ข้าราชการ
ที่ดี

 -ข้าราชการ
ใหม่สังกัดเขต
ตรวจราชการ
เขต 12

 - วิทยาลัยนัก
บริหารสาธารณสุข
 เขต 12

5. จัดกิจกรรมธรรมะบรรยาย/ท่าบญุตัก
บาตรเดือนละ 1 คร้ัง

3.โครงการพัฒนาระบบการบรหิารจัดการ
และพัฒนาทรพัยากรบคุคลเชิงกลยุทธ์

1. จัดระบบสวสัดิการใหก้ับบคุลากร เช่น
กิจกรรมตรวจสุขภาพประจ่าป ีสวสัดิการรถ
รับส่ง สวสัดิการเยี่ยมไข้บคุลากรและ
ครอบครัวที่เจ็บปว่ย กิจกรรมต้อนรับและ
เล้ียงส่งบคุลากร

3. จัดท่าการประเมินผลการปฏบิติัราชการ
ของบคุลากรในหน่วยงานที่โปร่งใสและเปน็
ธรรม

3. จัดท่าหอ้งธรรมะ/ส่งเสริมการท่าวปิสันา
กรรมฐานตามความสมัครใจ

4. จัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมบริจาคส่ิงของ
และท่ากิจกรรมกับผู้ด้อยโอกาส

1. ใหค้วามรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณในการท่างานแก่บคุลากรทกุ
ระดับ

3. ระดับความพงึพอใจของ
บคุลากรในการพฒันาบคุลากร/
ความพงึพอใจในการปฏบิติังาน
ต้ังแต่ 3.51 ขึ้นไป2. จัดกิจกรรมธรรมะเจริญสติก่อนปฏบิติังาน

และก่อนเลิกงาน
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แผนปฏิบัตงิานวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2555
  ฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์
  งานอาคารสถานที่

ตัวชี้วัด (KPI)
(โครงการ/กิจกรรม)

SI4 12 22
เม.ย.-55 นักศึกษา คุณจตุพร

อารีย์
 - หน้าหอ้งเปน็พื้นราบ  มองไม่  - มีหอ้งเรียนกลุ่มย่อยเพิ่มขึ้น 50,000 ศักด์ิชัยพฒันา
เหน็อาจารย์ผู้สอน

150,000

50,000

SI4 12 22 ธ.ค.-54 อ.วชัรี

คุณจตุพร
90,000 คุณศักด์ิชัยพฒันา

 - ระบบไฟฟา้ ในอาคารต่างๆ 500,000
เร่ิมเส่ือมสภาพ  
 - สภาพอาคารเรียนและหอพกั

20,000

 - ระบบไฟฟา้ในอาคาร
อ านวยการและอาคารเรียน
ได้รับการปรับปรุง

 - มีการติดต้ังระบบกล้องวงจร
ปดิบริเวณที่มีความเส่ียงสูง

2.โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบรกัษา
ความปลอดภยั

บคุลากรและ
นักศึกษา

 - มีการติดต้ังสปอร์ทไลท์
บริเวณที่แสงสวา่งยังไม่เพยีงพอ

ผู้รบัผิดชอบ

 - หอ้งเรียนกลุ่มย่อย ไม่เพยีงพอ
ต่อการใช้งาน

   - ติดต้ังกล้องวงจรปดิ และไฟฟา้บริเวณที่
มีความเส่ียง เช่น ทางเข้า - ออก หอ้งการเงิน
 หอ้งทะเบยีน หอ้งปฏบิติัการคอมพวิเตอร์

  - ติดไฟสปอร์ทไลทบ์ริเวณก าแพงหลัง
หอพกั (ใหม)่ และบริเวณทางเข้าวทิยาลัย

 - ระบบควบคุมและปอ้งกันความ
เส่ียงของวทิยาลัย ยังไม่เพยีงพอ

ว.ด.ป.

  - จ้างเหมาปรับปรุงจัดท าหอ้งเรียนกลุ่มย่อย
 (กั้นหอ้งพกั A201)

  - จ้างเหมาจัดท ายกพื้นเวทใีนหอ้งเรียน 4 
หอ้ง

  - จัดท ากันสาดบริเวณบนัไดขึ้นอาคาร A  B
 และอาคารอ านวยการ

กลุ่มเปา้หมาย งบประมาณ

1โครงการสนับสนุนการจัดบรกิารสิ่ง
อ านวยความสะดวกที่เอ้ือการพัฒนา การ
เรยีนรูข้องนักศึกษา

 - พื้นเวทใีนหอ้งเรียนครบทกุหอ้ง

ปญัหาที่ต้องการพัฒนา ย/ก KPI  ว. KPI ฝ. ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

  - ปรับปรุงระบบไฟฟา้ในอาคารอ านวยการ 
อาคารเรียนเอ และอาคารเรียนบ ี แฟลตพกั
อาจารย(์ทาสี ซ่อมหลังคา) และบา้นพกั
เจ้าหน้าที(่ทาสี )
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ตัวชี้วัด (KPI)
(โครงการ/กิจกรรม)

ผู้รบัผิดชอบว.ด.ป. กลุ่มเปา้หมาย งบประมาณปญัหาที่ต้องการพัฒนา ย/ก KPI  ว. KPI ฝ. ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

150,000

SI4 14 22

ก.พ.-55 2,700,000 อ.วชัรี

คุณจตุพร
คุณอารีย์

SI4 14 22 มี.ค.-55 คุณจตุพร

คุณอารีย์

  - สภาพภมูิทศัน์ยังไม่ได้รับการ
ปรับปรุง

200,000

 - ภมูิทศัน์สวยงาม 100,000

40,000

60,000

 - การทบทวนซ้อมแผนอุบติัภยัของบคุลากร
และนักศึกษาทกุคนในวทิยาลัย

   - จัดท าทางเชื่อมอาคารบกีับหอพกั
นักศึกษา/อาคารอ านวยการกับCover way 
ด้านข้างอาคาร

 - มีการซ้อมแผนอุบติัภยัทกุปี
ส าหรับบคุลากรและนักศึกษา
ทกุคน

 - ระบบทอ่ระบายน้ าได้รับการ
ปรับปรุง

เส้นทางสัญจรภายในวทิยาลัย
สะดวก ปลอดภยั

   - ปรับปรุงทอ่ระบายน้ าบริเวณรอบโรง
อาหาร

  - ซ่อมแซมถนนทางเข้าหอพกัหน้าวทิยาลัย
และถนนภายในวทิยาลัย

3.โครงการจัดสรา้งอาคารจอดรถของผู้มา
ใช้บรกิารและบคุลากร

ผู้มาใช้บริการ
 อาจารย์
และบคุลากร
 นักศึกษา

ผู้มาใช้บริการ
 อาจารย์
และบคุลากร
 นักศึกษา

 - มีเส้นทางสัญจรระหวา่ง
อาคารต่างๆ

 - ปรับปรุง ตกแต่งภมูิทศัน์บริเวณต่างๆ 
โดยรอบวทิยาลัย

  - สร้างอาคารจอดรถจักรยานยนต์ส าหรับ
นักศึกษา(หลังหอพกัใหม่)

4.โครงการพัฒนาและปรบัปรงุภมูิทศัน์ของ
วิทยาลัย

สถานที่จอดรถของผู้มาใช้บริการ
และรถยนต์ราชการไม่เพยีงพอ

สถานที่จอดรถจักรยานยนต์ของ
นักศึกษาไม่เพยีงพอ

  - สร้างอาคารจอดรถ พร้อมที่ท างาน และที่
พกัขณะปฏบิติังานทั้งในเวลาและนอกเวลา   
  - สร้างที่จอดรถระหวา่งอาคารเรียนเอและ
อาคารเรียนบี

 - เส้นทางสัญจรภายในวทิยาลัย
ช ารุด
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ตัวชี้วัด (KPI)
(โครงการ/กิจกรรม)

ผู้รบัผิดชอบว.ด.ป. กลุ่มเปา้หมาย งบประมาณปญัหาที่ต้องการพัฒนา ย/ก KPI  ว. KPI ฝ. ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายวชิาการ

     - ฉากกั้น (Small Group)แอร์ 2 ตัว  
หอ้ง B201 = 2 , B202 = 2 , A 302 = 1
Lab Nursing , Lab สูติฯ , Lab ชุมชน,หอ้ง
ท าข้อสอบ

280,000 (แผนฝ่ายวชิาการ)

     - ติดต้ังแอร์หอ้ง Lab สูติ (A 302) 10,000 (แผนฝ่ายวชิาการ)
     - ติดพดัลมดูดอากาศทกุหอ้งเรียน 25,000
     - ซ่อมแซมโต๊ะ เก้าอี้ในหอ้งเรียน  ปลีะ 1
 คร้ัง

25,000

    - เพิ่มหอ้งอ่านหนังสือบริเวณใต้หอพกั
นักศึกษา (หอพกักาสะลอง และราชาวดี)

แผนฝ่ายวชิาการ)

    - ปรับปรุงหอ้งดอกปบี
           -  ชุดโต๊ะ + เก้าอี้
           -  ตู้เก็บแฟม้แผนการสอน และแฟม้
 QA ตู้แสดงผลงานวชิาการ

งบบริหาร  
(แผนวชิาการ)

100,000 (แผนฝ่ายวชิาการ)

ตค.-ธค.54 ฝ่ายบริหาร

50,000 (แผนฝ่ายกิจการฯ)

150,000 (แผนฝ่ายกิจการฯ)

3. สร้างสนามเปตอง 2 สนาม 20,000 (แผนฝ่ายกิจการฯ)

1. เสาธงกีฬา   1  ชุด  7 เสา(ธงชาติ 1 กีฬา 
1 สถาบนั จ านวนตามที่เข้า 5 สถาบนั รวม 7
 เสา) และ คบเพลิงพร้อมกระถางจุด

2. เพิ่ม Stand cheer 2 ชุด และปรับปรุง
ทาสี 3 ชุด

6.โครงการพัฒนาทรพัยากรสนับสนุนการ
พัฒนานักศึกษา

5. โครงการพัฒนาหอ้งเรยีนในการจัดการ
เรยีนการสอนแบบบรูณาการ
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ตัวชี้วัด (KPI)
(โครงการ/กิจกรรม)

ผู้รบัผิดชอบว.ด.ป. กลุ่มเปา้หมาย งบประมาณปญัหาที่ต้องการพัฒนา ย/ก KPI  ว. KPI ฝ. ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

4. ซ่อมแซม 20,000 (แผนฝ่ายกิจการฯ)
    - สนามบาสเก็ตบอล
    - สนามฟตุบอล
    - สนามตะกร้อ
    - สนามวอลเล่บอล
5. ปรับปรุงโรงจอดรถมอเตอร์ไซด์ใหก้ันฝน 40,000 (แผนฝ่ายกิจการฯ)

140,000 (แผนฝ่ายกิจการฯ)

800,000 (แผนฝ่ายกิจการฯ)

80,000 (แผนฝ่ายกิจการฯ)

30,000 (แผนฝ่ายกิจการฯ)

500,000 (แผนฝ่ายกิจการฯ)

8. ปตัูวหนอนบริเวณสวนปา่ข้างหอพกั 
(จัดหาที่นั่ง, ชิงช้า, ปตัูวหนอนหน้าอาคารเอ)

6. ปกูระเบื้องที่พื้นตรงกลางอาคารเปน็ลาน
วฒันธรรม และจัดท าไม้ระแนงกั้นบริเวณใต้
ถุนหอพกัเก่าและใหม่พร้อมปรับปรุง
สวนหย่อมใต้หอพกัเปน็ที่เก็บอุปกรณ์กีฬา
สร้างเสริมสุขภาพใช้ไม้ระแนง

9. พฒันาบริเวณทางเชื่อมหอพกัเก่าและใหม่
ใหเ้ปน็อุทยานแหง่การเรียนรู้และลาน
วฒันธรรม

    ปรับปรุงหอ้งน้ าและทาสีหอพกัหลังเก่า
วทิยาลัยใหม่

10.ปรับปรุงอาคารเยี่ยมเพื่อจัดท าเปน็อาคาร
จดหมายเหตุโดยติดแอร์ ทาสี จัดท าฐานพระ
เก้าอี้ ติดหลังคา บริเวณด้านหน้าอาคาร 
และพื้นไม้ (แอร์จากหอพกั)

7. ปรับปรุงฝ้าเพดาน หอ้งน้ า ระบบทอ่
ระบายน้ าและทาสีหอพกัในศูนย์อนามัยที่ 6
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ตัวชี้วัด (KPI)
(โครงการ/กิจกรรม)

ผู้รบัผิดชอบว.ด.ป. กลุ่มเปา้หมาย งบประมาณปญัหาที่ต้องการพัฒนา ย/ก KPI  ว. KPI ฝ. ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

90,000 (แผนฝ่ายกิจการฯ)

50,000 (แผนฝ่ายกิจการฯ)

100,000 (แผนฝ่ายกิจการฯ)

15. จ้ดหาภาชนะทิ้งเศษอาหารโรงอาหาร 10,000 (แผนฝ่ายกิจการฯ)
16. พฒันาหอ้งแนะแนวใหเ้ปน็หอ้งสุนทรีย
สนทนาและหอ้งใหค้ าปรึกษา อย่างมีคุณภาพ
และเปน็ศูนย์รวมของการดูแลนักศึกษา
ภายใต้ศูนย์การเรียนรู้

50,000 (แผนฝ่ายกิจการฯ)

     - ติดแอร์  1 ตัว (จากหอพกั)
     - โต๊ะประชุม 1 ชุดเล็ก

200,000 (แผนฝ่ายกิจการฯ)

รวม 6,880,000

11. ติดจานดาวเทยีม โรงอาหาร บา้นพกั
นักศึกษาชาย 2 จาน พร้อมโทรทศัน์ขนาด 42
 นิ้ว/100 คน 3 เคร่ือง

     เพิ่มกล่องสัญญาณดาวเทยีมหอพกั
วทิยาลัยใหม่หอละ 1 กล่อง รวม 2 กล่อง

17. จัดท าโรงพกัขยะ 2 จุดใหญ่ บริเวณบอ่
บ าบดัและทศิด้านติดร้ัวโรงเรียน

12. จัดหาชั้นวางรองเทา้บริเวณหน้าหอ้งพกั
ทกุหอ้งของหอเก่าและใหม่

13. จัดหาเตียง และที่นอนส าหรับรับ
นักศึกษาใหม่จ านวน 50 ชุด
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แผนปฏิบัตงิานวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2555
  ฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์
 งานพัสดุ

ตัวชี้วัด (KPI)
(โครงการ/กิจกรรม)

SI4 12 22

1.โครงการประชุมปฏบิตัิการการพัฒนา
ระบบและกลไกการบรหิารจัดการสู่องค์กร
ที่มีสมรรถนะสูง

ตค. - ธค. 54
อาจารย์และ

เจ้าหน้าที่ทกุคน
157,000

อ.วชัรี      
 คุณจตุพร

   - พฒันาทะเบยีนคุมพสัดุใหเ้ปน็ปจัจุบนั  - มีทะเบยีนคุมพสัดุที่เปน็ปจัจุบนั

 - ทะเบยีนคุมพสัดุไม่เปน็ปจัจุบนั

  - ติดตามตรวจสอบกระบวนการด้านพสัดุ

  - จัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศของงานพสัดุ

 - ยังไม่มีจัดการคุมทะเบยีน
ทรัพย์สินของวทิยาลัย

รวม 157,000

งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

 - ทะเบยีนสินทรัพย์ของวทิยาลัย
ไม่ตรงกับทะเบยีนคุมพสัดุการ
ตรวจสอบไม่ครบถ้วน

  - พื้นฟทูบทวนความรู้ด้านการพสัดุใหแ้ก่
บคุลากรในองค์กร

 - บคุลากรในองค์กรมีความรู้ด้าน
การพสัดุในระดับดี

ปญัหาที่ต้องการพัฒนา ย/ก KPI  ว. KPI ฝ. ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

 - ยังไม่มีการจ าหน่ายครุภณัฑ์ที่
หมดสภาพ  - การด าเนินการด้านพสัดุเปน็ไป

ตามระเบยีบ

 - การจัดซ้ือจัดจ้างที่ยังมีปญัหา
อุปสรรคในระเบยีบปฏบิติัความ
ไม่เข้าใจของผู้ปฏบิติั

 - มีฐานข้อมูลสารสนเทศของงาน
พสัดุ

 - ยังไม่มีฐานข้อมูลพสัดุที่เปน็
ปจัจุบนั

กลุ่มเปา้หมายว.ด.ป.
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แผนปฏิบัตงิานวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2555
  ฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์
  งานการเงินและบัญชี

ตัวชี้วัด (KPI)
(โครงการ/กิจกรรม)

SI4 22

กิจกรรม
  การจัดท าแผนกลยุทธท์างการเงิน  - มีคณะกรรมการจัดท าแผนที่

เปน็ผู้บริหารระดับสูง มีแผนกล
ยุทธท์างการเงินที่สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธข์องสถาบนั

ต.ค.-54 คณะกรรมการ 
และผู้เกี่ยวข้อง

5,000 อ.วชัรี ,      
คุณดาราพร

  การวเิคราะหส์ถานะทางการเงิน  - ออกสารสนเทศทางการเงินตาม
เวลา

ต.ค.-54 คุณดาราพร 
นรินทร์รัตน ์
ธดิารัตน์

อ.วชัรี
คุณดาราพร
นรินทร์รัตน์

ฐานข้อมูลทางการเงินยังไม่
ทนัสมัยและมีประสิทธภิาพ
เพยีงพอ

SI4 12 22 2.โครงการปรบัปรงุพัฒนาฐานข้อมูลทาง
การเงนิ

ก.พ.-55 50,000 อ.วชัรี       
คุณดาราพร  
นรินทร์รัตน์  
ธดิารัตน์

12

กลุ่มเปา้หมาย งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

 - แผนกลยุทธท์างการเงินยังไม่
สอดคล้องกับแผนกลยุทธข์อง
วทิยาลัย

1. โครงการส่งเสรมิประสิทธิภาพระบบ
และกลไกการเงนิและงบประมาณ

 Ÿ การตรวจสอบก ากับติดตาม การใช้จ่าย
งบประมาณอย่างมีประสิทธภิาพ

 - การเบกิจ่ายงบประมาณ
เปน็ไปตามเปา้หมายที่
คณะรัฐมนตรีก าหนด

ต.ค.54 - 
ก.ย.55

ปญัหาที่ต้องการพัฒนา ย/ก KPI  ว. KPI ฝ. ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ว.ด.ป.
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ตัวชี้วัด (KPI)
(โครงการ/กิจกรรม)

กลุ่มเปา้หมาย งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบปญัหาที่ต้องการพัฒนา ย/ก KPI  ว. KPI ฝ. ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ว.ด.ป.

   - จัดหา Server ส าหรับส่วนของงาน
การเงิน

มีฐานข้อมูลทางการเงินเพื่อ
สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร

   - จัดท าฐานข้อมูลทางการเงิน

รวม 55,000

   - จัดหาอุปกรณ์คอมพวิเตอร์สนับสนุน
การจัดท าฐานข้อมูล
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แผนปฏบิตักิาร ปงีบประมาณ 2555
ฝ่ายวิชาการ
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    ฝ่ายวชิาการ

ปญัหา/ ยทุธศาสตร/์กลยทุธ์ ตัวชี้วดั ตัวชี้วดั ล าดับ ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วดั( KPI) วดป กลุ่ม งบ ผู้รับผิดชอบ

ต้องการพัฒนา วพบ.ขอนแก่น KPI (องค์กร) KPI (ฝ่าย) (โครงการ/กิจกรรม) เปา้หมาย ประมาณ
SI1 1 1 1

ก.1 2 2 มิย -ธค. 54 40,000 อ.พรรณิภา

ก.2 3 3 300,000

แผนปฏิบัตงิานวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น  ประจ าปีงบประมาณ  2555

1.ผลสอบขึ้น
ทะเบยีน
ประกอบวชิาชีพ
คร้ังแรกของ
บณัฑิต ปี2554 
ร้อยละ 50

โครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรยีน
การสอนใหส้อดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปรญิญาตร ีสาขาพยาบาลศาสตร ์ปี
การศึกษา 2555

2.เพื่อ
พฒันาการ
จัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียน
เปน็ส าคัญ ตาม
กรอบมาตรฐาน
คุณวฒิุ
ระดับอุดมศึกษา

 1.1 การพฒันาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต
 (ฉบบัปรับปรุง 2555)

หลักสูตรพยาบาลศา
สตรบณัฑิต (ฉบบั
ปรับปรุง 2555) ได้รับ
การรับรองจาก 
สถาบนัสมทบ สภา
การพยาบาล และ 
สกอ.

อาจารย์ 60 
คน

      ระยะที่ 1 การเตรียมความพร้อมการใช้
หลักสูตร
      ระยะที่ 2 การพฒันาเทคนิคการสอนแบบ
มืออาชีพ

 1.2 โครงการประชุมเชิงปฏบิติัการสัมมนา
หลักสูตร พย.บ. (ฉบบัปรับปรุง 2555) 
                                       

 -  อาจารย์ / 
ผู้เกี่ยวข้อง มีความ
พร้อมและสามารถน า
หลักสูตรไปใช้ระดับดี
ขึ้นไป ร้อยละ 80 ท า
ความเข้าใจ  เขียน
แผนการสอนบรูณา
การกับพนัธกิจที่
เกี่ยวข้อง

มีค-เมย55  
 (4 วนั)  2 
ระยะ

อาจารย์ 60 
คน

อ.พรรณิภา  
อ.สมใจ

ประชุมคณะกรรมการบริหาร  7 พย 54
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ปญัหา/ ยทุธศาสตร/์กลยทุธ์ ตัวชี้วดั ตัวชี้วดั ล าดับ ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วดั( KPI) วดป กลุ่ม งบ ผู้รับผิดชอบ

ต้องการพัฒนา วพบ.ขอนแก่น KPI (องค์กร) KPI (ฝ่าย) (โครงการ/กิจกรรม) เปา้หมาย ประมาณ
ย.4 4 10  1.3  การจัดท าแผนการศึกษา ประจ าป ี2555 ธค.54 10,000 อ.พรรณิภา

 อ.ฉายวสันต์

 -  คู่มืออาจารย์

ก.5 8 พค.55 60,000 อ.พรรณิภา
อ.ดวงชีวนั
อ.สมใจ
อ.ปราณี
อ.พริิยากร

9  1.5  พฒันาการบริการการศึกษา กพ.-พค.55 100,000 อ.สุจินดา
อ.จรรยา

พค.55 50,000 อ.สุจินดา
อ.จรรยา

กพ.55 20,000 อ.สุจินดา
อ.จรรยา

     1.5.3 บริการและอ านวยความสะดวกแก่
นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในปกีารศึกษา 2554
 (การจัดท าใบระเบยีนสะสมตลอดหลักสูตร ขอ
อนุมัติส าเร็จการศึกษาจากสถาบนัสมทบ

 -  คู่มือบริหาร
หลักสูตร

จ านวน
รายวชิาที่
จัดการเรียน
การสอนแบบ
บรูณาการ

     1.5.1 โครงการการรับสมัครและคัดเลือก
นักศึกษาใหม่ ปกีารศึกษา 2555
     1.5.2 จัดท าฐานข้อมูลนักศึกษา การจัดท า
คู่มือนักศึกษา/ บตัรประจ าตัวนักศึกษา

 -  แผนการศึกษา ปี
การศึกษา 2555 , 
ปฏทินิการศึกษา 2555

คณะกรรม 
การบริหาร
หลักสูตร

 ร้อยละ
บคุลากรที่
ได้รับการ
พฒันาตาม
แผนพฒันา
สมรรถนะ
รายบคุคล
และGap 
competency
 อย่างน้อย
ร้อยละ 80

 1.4  พฒันาการออกแบบการสอนรายวชิา ปี
การศึกษา 2555 ที่บรูณาการและเน้นผู้เรียน
เปน็ส าคัญ

 -  มคอ. 3 , 4 และ
แผนการสอน / นิเทศ
สอดคล้องกับ
วตัถุประสงค์ กิจกรรม
การสอน และการวดั
ประเมินผล

อาจารย์ 60 
คน

นักศึกษาชั้น
ปทีี่ 4 จ านวน
 117 คน
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ปญัหา/ ยทุธศาสตร/์กลยทุธ์ ตัวชี้วดั ตัวชี้วดั ล าดับ ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วดั( KPI) วดป กลุ่ม งบ ผู้รับผิดชอบ

ต้องการพัฒนา วพบ.ขอนแก่น KPI (องค์กร) KPI (ฝ่าย) (โครงการ/กิจกรรม) เปา้หมาย ประมาณ

มีค.-เมย.55 100,000 อ.สุจินดา
อ.จรรยา
อ.จารุวรรณ

     ระยะที่ 1 : 2 วนั     50,000 บาท
     ระยะที่ 2 : 2 วนั     50,000 บาท

มีค.-เมย.55 10,000 อ.สุจินดา
อ.จรรยา
อ.จารุวรรณ

2 อ.รัชนี
อ.ฉายวสันต์
อ.พรรณิภา

ระยะที่ 1 ภ. 1/2555 มิย -ก.ย 55 100,000 อ.ดวงชีวนั
ระยะที่ 2 ภ. 2/2555 150,000  อ.สมใจ

อ.ปราณี
ระยะที่ 3 กพ- มีค56 150,000  อ.พริิยากร

3 นศ.พย.บ

เสริมหลักสูตร ส าหรับ นศ.พยบ. ป ี1 ป ี1(180คน) 260,000 อ.รัชนี
อ.ประจ าชั้น

คู่มือการด าเนินงาน
การวดัและ
ประเมินผลการศึกษา

1.7 การพฒันาระบบและกลไกการวดัและ
ประเมินผลการศึกษา

และสมัครสอบเพื่อขอขึ้นทะเบยีนใบอนุญาต
ประกอบวชิาชีพและการสมัครเปน็สมาชิก
องค์กรวชิาชีพ)

  1.6 โครงการประชุมเชิงปฏบิติัการพฒันา
เคร่ืองมือการวดัและประเมินผลการจัด
การศึกษา ใหส้อดคล้องกับมาตรฐานคุณวฒิุ
ระดับอุดมศึกษา (TQF)

 -  เคร่ืองมือวดัและ
ประเมินผลที่มี
มาตรฐานสอดคล้อง
กับวตัถุประสงค์

อาจารย์ 60 
คน

อาจารย์ 60 
คน

โครงการเตรยีมความพรอ้มก่อนสอบวัด
ความรูส้อบขึ้นทะเบยีนใบประกอบวิชาชีพ    
  ปกีารศึกษา 2555

 -  ร้อยละของบณัฑิต
ที่สอบขึ้นทะเบยีนใบ
ประกอบวชิาชีพคร้ัง
แรก ร้อยละ ≥ 70

ธค55 -มค56

โครงการพัฒนาสมรรรถนะนักศึกษาพยาบาล
ศาสตร ์แบบบรูณาการเพ่ือเสรมิสรา้งคุณธรรม
 จรยิธรรมใหเ้กิดการบรกิารด้วยหวัใจความ
เปน็มนุษย์

 -  ร้อยละขอบณัฑิตที่
มีสมรรถนะสูง และ
เปน็อัตลักษณ์ของ
วทิยาลัยฯ 
ร้อยละ ≥ 70

   เมย.55   
  3  วนั
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ปญัหา/ ยทุธศาสตร/์กลยทุธ์ ตัวชี้วดั ตัวชี้วดั ล าดับ ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วดั( KPI) วดป กลุ่ม งบ ผู้รับผิดชอบ

ต้องการพัฒนา วพบ.ขอนแก่น KPI (องค์กร) KPI (ฝ่าย) (โครงการ/กิจกรรม) เปา้หมาย ประมาณ
 เสริมหลักสูตร ส าหรับ นศ.พยบ. ป ี2 ป ี2(136คน) 350,000 อ.ปราณี

 อ.ประจ าชั้น
เสริมหลักสูตร ส าหรับ นศ.พยบ. ป ี4 ป ี4(80คน) 250,000 อ.สุจินดา

อ.ประจ าชั้น
4 เม.ย.55 อ.ปราณี

อ.พรรณิภา
 - อาจารย์ อ.สมใจ

อ.ดวงชีวนั
อ.พริิยากร

100,000

150,000

5 ก.ค 55                                                                                   

     5.1 ฝ่ายวชิาการ (รพ.ขอนแก่น)  มค 55 อ.วพบ.ขก. 5,000  อ.พรรณิภา
อ.แหล่งฝึกฯ อ.ฉายวสันต์

 3 จ านวนนักศึกษาที่
ได้รับรางวลั ผลงาน 
นวตักรรม ระดับชาติ
อย่างน้อย  1  คน

โครงการพัฒนาความรว่มมือการฝึก
ภาคปฏบิตัิอย่างมิส่วนรว่มระหว่างแหล่งฝึก
ภาคปฏบิตัิกับวิทยาลัยฯ (ประสานแผนการ
ฝึกภาคปฏบิตัิระหว่างวิทยาลัยฯ กับแหล่งฝึก
ปฏบิตัิฯ)

ระยะที่ 2 การเผยแพร่ผลงานนวตักรรมวชิาการ
 ระดับชาติ/นานาชาติ

ระยะที่ 1 โครงการมหกรรมแสดงผลงาน
วชิาการ การเรียนการสอนแบบบรูณาการอย่าง
มืออาชีพ โดยน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง

2.  จ านวนนักศึกษาที่
ได้รับรางวลั ผลงาน 
นวตักรรม ระดับ
วทิยาลัยฯ อย่างน้อย 
12 คน

โครงการพัฒนาสมรรรถนะนักศึกษาพยาบาล
ศาสตร ์ด้านผลิตผลงานนวัตกรรมวิชาการ

1.  จ านวนรายวชิาที่มี
การจัดการเรียนการ
สอน เพื่อใหเ้กิดผล
งานนวตักรรม และ / 
หรือจริยธรรม 
อย่างน้อย 1 รายวชิา

 -  สถาบนั 
การศึกษา
พยาบาลอื่นๆ

นศ.พยบ.
ป ี1 - 4

   เมย.55   
 5  วนั

     สค.55  
  4  วนั
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ปญัหา/ ยทุธศาสตร/์กลยทุธ์ ตัวชี้วดั ตัวชี้วดั ล าดับ ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วดั( KPI) วดป กลุ่ม งบ ผู้รับผิดชอบ

ต้องการพัฒนา วพบ.ขอนแก่น KPI (องค์กร) KPI (ฝ่าย) (โครงการ/กิจกรรม) เปา้หมาย ประมาณ
 กค 55 12,000 อ.พริิยากร

 พย 54 10,000 อ.ดวงชีวนั

 กค 55 1,500 อ.สมใจ

   5.5 ภาควชิาการพยาบาลอนามัยชุมชน  พย 54 1,500 อ.ปราณี
6 ภ.1:พค55

ภ.2:สค55
                                                                                                                 อ.พรรณิภา
อ.ฉายวสันต์
อ.รัชนี

446,600 อ.ดวงชีวนั

   6.1.2 ภาควชิาการพยาบาลอนามัยชุมชน 225,000 อ.ปราณี
1,599,000 อ.พริิยากร

126,000 อ.สมใจ

ภ.1: พค.55                                         
ภ.2: สค.55
 

98,200 อ.ฉายวสันต์
อ.รัชนี

   6.1.3 ภาควชิาการพยาบาลเด็ก ผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ
   6.1.4 ภาควชิาการพยาบาลจิตเวช กฎหมาย
 บริหารการพยาบาล

6.2 ค่าตอบแหล่งฝึกปฏบิติัปงีบประมาณ 2555
 ทกุภาควชิา (ปกีารศึกษา 54 ภาคเรียนที่ 2-3 
ปกีารศึกษา 55 ภาคเรียนที่ 1)   (กรณีมี
อาจารย์นิเทศ 100 บาท/คน/เดือน กรณีไม่มี
อาจารย์นิเทศ 300 บาท/คน/เดือน)

     5.2 ภาควชิา ภาควชิาการพยาบาลเด็ก 
ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  (ป.รักษา)
  5.3 ภาควชิาการพยาบาลมารดาทารกและ
การผดุงครรภ์(ป.มารดาฯ1)
   5.4  ภาควชิาการพยาบาลจิตเวช กฎหมาย 
บริหารการพยาบาล

การจัดสรรทรพัยากรในการจัดการเรยีนการ
สอน
6.1 ค่าตอบแทนการเรียนการสอนภาคทฤษฎ-ี
ปฏบิติั ทกุภาควชิา (ทฤษฎ ี400 บาท/ชม. 
ปฏบิติัหรือทดลอง 200 บาท/ชม.)

   6.1.1 ภาควชิาการพยาบาลมารดาทารกและ
การผดุงครรภ์

   6.2.1  รพ.ขอนแก่น  (วชิา ป.บคุคลฯ         
ป.มารดาฯ,ป.บริหารฯม, ป.หลักการฯ )
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ปญัหา/ ยทุธศาสตร/์กลยทุธ์ ตัวชี้วดั ตัวชี้วดั ล าดับ ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วดั( KPI) วดป กลุ่ม งบ ผู้รับผิดชอบ

ต้องการพัฒนา วพบ.ขอนแก่น KPI (องค์กร) KPI (ฝ่าย) (โครงการ/กิจกรรม) เปา้หมาย ประมาณ
26,700 อ.ฉายวสันต์

อ.รัชนี
   6.2.3  รพ.จิตเวช ฯ (วชิา ป.จิตเวช ) 8,000 อ.สมใจ

24,000 อ.ดวงชีวนั

   6.2.5 วชิา ป.การรักษาฯ 40,000 อ.พริิยากร
19,500 อ.สุจินดา

   6.2.7 วชิา ป.ครอบครัวฯ 45,100 อ.ปราณี
11 7 การพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้

7.1 หอ้งสมุด
1,600,000 อ.ปราณี

คุณกรินทร์
คุณลัดดา

350,000

300,000

25,000

  - ค่าโปรแกรม Ulib-M     (ต่อป)ี
  - ค่าจ้างเหมาดูแลโปรแกรม (ต่อป)ี

อาจารย์และ
นักศึกษา

      7.1.2 การจัดหาวารสารทางการพยาบาล
ภาษาไทย และต่ออายุสมาชิกวารสาร และ
วารสารต่างประเทศ

 - มีจ านวนวารสาร
เพยีงพอต่อการให ้
บริการและเกณฑ์สภา
การพยาบาล

ต.ค. 54 - 
ก.ย. 55

อาจารย์และ
นักศึกษา

   6.2.2  ศอ 6 ขก   (วชิาป.มารดาฯ,ป.สร้าง
เสริม)

   6.2.4  รพ.ชัยภมูิ,รพ.ชุมแพ,รพ.พล,          
รพร.สวา่งแดนดิน รพ.มัญจาคีรี                  
(วชิาป.มารดาฯ 1 ระยะที่ 2)

   6.2.6 รพ.นครพนม  รพ.สกลนคร,  รพร.   
สวา่งแดนดิน,รพ.ภเูขียว(วชิาป.การบริหารฯ )

 - มีจ านวนหนังสือ
เพยีงพอต่อการ
ใหบ้ริการ และเกณฑ์
สภาการพยาบาล 1:50

     7.1.3 โครงการพฒันาฐานข้อมูลทางการ
พยาบาล

     7.1.1 การจัดหาส่ือ/ต าราทางการพยาบาล 
และด้านวทิยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อใหไ้ด้สัดส่วน
นักศึกษาต่อหนังสือ (1:50) ตามเกณฑ์สภาการ
พยาบาล (พร้อมทั้งบ ารุงรักษาหนังสือ ค่าวสัดุ 
อุปกรณ์และซ่อมแซมหนังสือช ารุด)

     7.1.4 พฒันาฐานข้อมูล UlibM ร่วมกับ 
มหาวทิยาลัยมหาสารคาม

ต.ค. 54 - 
ก.ย. 55
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ปญัหา/ ยทุธศาสตร/์กลยทุธ์ ตัวชี้วดั ตัวชี้วดั ล าดับ ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วดั( KPI) วดป กลุ่ม งบ ผู้รับผิดชอบ

ต้องการพัฒนา วพบ.ขอนแก่น KPI (องค์กร) KPI (ฝ่าย) (โครงการ/กิจกรรม) เปา้หมาย ประมาณ
800,000

50,000

7.2 หอ้งเรียน

     1) โทรทศัน์ 52 นิ้ว  จ านวน 4 เคร่ือง
หอ้ง A302  จ านวน 2 เคร่ือง
หอ้ง B201  จ านวน 1 เคร่ือง
หอ้ง B202  จ านวน 1 เคร่ือง

    3)  ติดต้ังแอร์หอ้ง Lab สูติ (A 302)

อาจารย์ทกุคน
นักศึกษาทกุ
ชั้นปี

     7.1.5 โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์หอ้งสมุด 
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา(ครุภณัฑ์)

ตค.54 -ธค.
55

     7.1.6 พฒันาการบริการหอ้งสมุด             
   - การขยายเวลาใหบ้ริการนอกเวลาราชการ -
พฒันาหอ้ง Sound Lab และหอ้งเรียนรู้ด้วย
ตนเอง

 - ความพงึพอใจต่อ
การใหบ้ริการไม่น้อย
กวา่ 3.5 จากคะแนน
เต็ม 5

   7.2.1  โครงการพัฒนาหอ้งเรยีนในการ
จัดการเรยีนการสอนแบบบรูณาการ

จอฉายควรมีขนาดที่ใหญ่มากขึ้น ควรทดสอบ
ท าแนวขวาง โดยเพิ่ม Projector เปน็ 3 จอ

งบบริหาร  
(งาน IT)

     2) ฉากกั้น (Small Group)แอร์ 2 ตัว  หอ้ง
 B201 = 2 , B202 = 2 , A 302 = 1
Lab Nursing , Lab สูติฯ , Lab ชุมชน,หอ้งท า
ข้อสอบ

งบบริหาร  
(งาน IT)

งบบริหาร  
(งาน IT)

    4) คอมพวิเตอร์ +Visualizer + จอLCD +
Projector (หอ้ง Lab Nursing, หอ้งดอกปบี)

งบบริหาร  
(งาน IT)

     5)  Microphone อาจารย์ แบบ wireless
ติดตามตัว ทกุหอ้งเรียน

งบบริหาร  
(งาน IT)

     6) เพิ่มจุดขยายสัญญาณ  Wireless ควรมี
จุดกระจายใหท้ั่วถึง

งบบริหาร  
(งาน IT)
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ปญัหา/ ยทุธศาสตร/์กลยทุธ์ ตัวชี้วดั ตัวชี้วดั ล าดับ ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วดั( KPI) วดป กลุ่ม งบ ผู้รับผิดชอบ

ต้องการพัฒนา วพบ.ขอนแก่น KPI (องค์กร) KPI (ฝ่าย) (โครงการ/กิจกรรม) เปา้หมาย ประมาณ

 

7.6  ปรับปรุงหอ้งดอกปบี
   -  ชุดโต๊ะ + เก้าอี้

150,000

     7)  ติดพดัลมดูดอากาศทกุหอ้งเรียน งบบริหาร  
(งาน IT)

     8)  ซ่อมแซมโต๊ะ เก้าอี้ในหอ้งเรียน  ปลีะ 1
 คร้ัง

งบบริหาร  
(งาน IT)

    9) ยกเวทหีน้าหอ้งเรียน 3 หอ้ง หอ้งประชุม
 1 หอ้ง  เก้าอี้ (ผู้สอน)

งบบริหาร  
(งาน IT)

7.3  เพิ่มหอ้งอ่านหนังสือบริเวณใต้หอพกั
นักศึกษา (หอพกักาสะลอง และราชาวดี)

งบร่วมกับ
7.1.5 (ฝ่าย
วชิาการ

7.4  ปรับปรุงหอ้งรับประทานอาหาร อาคาร A
 ชั้น 2

งบร่วมกับ
7.1.5 (ฝ่าย
วชิาการ

7.5  ติดต้ังพดัลมและปรับปรุงหอ้งรับประทาน
อาหารอาจารย์ อาคารอ านวยการชั้น2

งบบริหาร  
(งานอาคาร
สถานที)่

  -  ตู้เก็บแฟม้แผนการสอน และแฟม้ QA ตู้
แสดงผลงานวชิาการ

งบบริหาร  
(งานอาคาร
สถานที)่

7.7  การจัดท าชุดข้อสอบครอบคลุมทกุรายวชิา
 ทกุชั้นปี
7.8  จัดหาเคร่ืองพมิพร์ะบบ Digital หอ้งวดั
และประเมินผล

งบบริหาร 
(งาน IT)

7.9  เคร่ืองพร๊ินเตอร์ส าหรับกระดาษมัน 
(ส าหรับจัดท าTranscript และประกาศนียบตัร)

งบบริหาร 
(งาน IT)
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ปญัหา/ ยทุธศาสตร/์กลยทุธ์ ตัวชี้วดั ตัวชี้วดั ล าดับ ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วดั( KPI) วดป กลุ่ม งบ ผู้รับผิดชอบ

ต้องการพัฒนา วพบ.ขอนแก่น KPI (องค์กร) KPI (ฝ่าย) (โครงการ/กิจกรรม) เปา้หมาย ประมาณ
SI2 7 15 8 110,000 อ.ดวงชีวนั

อ.ฉายวสันต์
 อ.รัชนี

ก5. 10 9 ต.ค.54 อ.พรรณิภา
อ.สมใจ

98,600

10 ส.ค. 55 อ.พรรณิภา
อ.สมใจ

300,000

เครือข่าย 
NECNet

เครือข่าย 
NECNet

อ.พี่เล้ียง 80 
คน

โครงการพัฒนาศักยภาพพยาบาลพ่ีเลี้ยง 
(เพ่ิมพูนทกัษะการจัดการเรยีนการสอนและ
การประเมินผลอย่างต่อเน่ือง เพ่ือสนับสนุน
ความส าเรจ็ของมาตรฐานผลการเรยีนรู ้TQF 
ในทกุด้าน) ปกีารศึกษา 2555

1.  ความพงึพอใจต่อ
การอบรมอยู่ในระดับ
มากขึ้นไป (3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5) ร้อยละ
 80

23 - 27 
ก.ค. 55

2.  จ านวนผู้เข้ารับ
การอบรม ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 80 
(ผู้เข้าอบรม 80 คน)

ประชุมเชิงปฏบิตัิการ (เครอืข่าย) การพัฒนา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิตตามกรอบ
มาตรฐานอุดมศึกษา (TQF)

1. หลักสูตรร้อยละ 
100 ได้รับการรับรอง
จากสภาสถาบนั ม.
ขอนแก่น สภาการ
พยาบาล สกอ.และ
สามารถน าไปใช้
ภายในปกีารศึกษา
2555  

2. ความพงึพอใจต่อ
การอบรมอยู่ในระดับ
มากขึ้นไป (3.5 จาก
คะแนนเต็ม5)

  ประชุมเชิงปฏบิตัิการ (เครอืข่าย) การ
สัมมนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิตตาม
กรอบมาตรฐานอุดมศึกษา (TQF)

1. ร้อยละ 80 ของผู้
เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจ 
สามารถน าหลักสูตรไป
ใช้ได้     
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ปญัหา/ ยทุธศาสตร/์กลยทุธ์ ตัวชี้วดั ตัวชี้วดั ล าดับ ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วดั( KPI) วดป กลุ่ม งบ ผู้รับผิดชอบ

ต้องการพัฒนา วพบ.ขอนแก่น KPI (องค์กร) KPI (ฝ่าย) (โครงการ/กิจกรรม) เปา้หมาย ประมาณ

11

11.1 บรกิารวิชาการ
อ.ดวงชีวนั

   11.1.2 ภาควชิาการพยาบาลอนามัยชุมชน อ.ปราณี
อ.พริิยากร

อ.สมใจ

11.2 วิจัย (งบฝ่ายวจิัย)
อ.ดวงชีวนั

   11.1.2 ภาควชิาการพยาบาลอนามัยชุมชน อ.ปราณี

อ.พริิยากร

อ.สมใจ

11.3 ท านุบ ารงุศิลปวัฒนธรรม
11.4 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา

อ.พรรณิภา 
และคณะ

งบฝ่ายวจิัย 
(62,000)

   11.1.4 ภาควชิาการพยาบาลจิตเวช กฎหมาย
 บริหารการพยาบาล

ร่วมกันงาน
กิจการนักศึกษา

งบฝ่ายวจิัย 
(62,000)

1ตค.54-30
กย.55

งบฝ่ายวจิัย 
(650,000)   11.1.1 ภาควชิาการพยาบาลมารดาทารก

และการผดุงครรภ์

 โครงการบรูณาการการเรยีนการสอนให้
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร ์และการ
ประกันคุณภาพการศึกษา   (4 ภาควิชา)

2. ความพงึพอใจต่อ
การอบรมอยู่ในระดับ
มากขึ้นไป ร้อยละ 80 
(3.5 จากคะแนนเต็ม5)

   11.1.3 ภาควชิาการพยาบาลเด็ก ผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ

จ านวนรายวชิาที่มีการ
 บรูณาการการเรียน
การสอนกับบริการวชิา
 หรือการวจิัย หรือ 
การท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม หรือ
กิจกรรมพฒันา
นักศึกษา อย่างน้อย
ร้อยละ 10 (มี 57 
รายวชิา คิดเปน็ 6 
รายวชิา)

   11.1.1 ภาควชิาการพยาบาลมารดาทารก
และการผดุงครรภ์

   11.1.3 ภาควชิาการพยาบาลเด็ก ผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ
   11.1.4 ภาควชิาการพยาบาลจิตเวช กฎหมาย
 บริหารการพยาบาล

1ตค54-30
กย.55
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ปญัหา/ ยทุธศาสตร/์กลยทุธ์ ตัวชี้วดั ตัวชี้วดั ล าดับ ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วดั( KPI) วดป กลุ่ม งบ ผู้รับผิดชอบ

ต้องการพัฒนา วพบ.ขอนแก่น KPI (องค์กร) KPI (ฝ่าย) (โครงการ/กิจกรรม) เปา้หมาย ประมาณ
12 อ.พรรณิภา

อ.พริิยากร
อ.นันทยิา

13 ธ.ค.54 - ก.พ.55อาจารย์ 30 คน 100,000 อ.พรรณิภา
อ.สมใจ
อ.ดวงชีวนั
อ.ปราณี
อ.พริิยากร

ก.พ.-ก.ย55 อาจารย์ 2 คน อ.พริิยากร

8,771,700

 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

โครงการวิจัยรว่มของเครอืข่ายพยาบาลวิกฤติ
 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 
และโรงพยาบาลขอนแก่น (ICU Neuro, ICU 
trauma, ICU Med, ICU surg, CCU) (ฝ่าย
วิชาการ)

     13.1 กิจกรรม การพฒันา ความเชี่ยวชาญ
อาจารย์ด้านการพยาบาลผู้ปว่ยวกิฤติ

อาจารย์ 3 คน ได้รับ
การพฒันาหลักสูตร
เฉพาะทาง

รับทนุจาก สบช. 
เฉพาะ
ค่าลงทะเบยีน

ผลงานวจิัยด้านการ
พยาบาลวกิฤติอย่าง
น้อย 1 เร่ือง แล้ว
เสร็จพร้อมตีพมิพ์
เผยแพร่

ต.ค.54-
ก.ย.55

งบประมาณกับ
ฝ่ายวจิัยและ
บริการวชิาการ

โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการใช้หลักฐาน
เชิงประจักษ์ (Evidence Based)

อาจารย์กลุ่มวชิาการ
พยาบาลเด็ก ผู้ใหญ่ 
และผู้สูงอายุ มีความรู้
 ความสามารถใช้ 
Evidence based 
มากกวา่ร้อยละ 80)

อาจารย์
พยาบาลที่
นิเทศงานใน 
ICU พยาบาล 
ICU รพ.
ขอนแก่น 
จ านวน 28 คน
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แผนปฏบิตักิาร ปงีบประมาณ 2555
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
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แผนปฏิบัตงิานวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2555
  ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม
  งานวิจัย

ปญัหาที่ต้องการพัฒนา ย/ก KPI  ว. KPI ฝ. ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด (KPI) ว.ด.ป. กลุ่มเปา้หมาย งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ
1. การพัฒนาระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัย ธ.ค.-54 8,000 อ. กันนิษฐา

ม.ค.-55 5,000 อ. กันนิษฐา  

    1.3. โครงการพฒันาศูนย์ปฏบิติัการวจิัย 81,000 อ. กันนิษฐา 

 1) วสัดุส านักงาน 30,000 บาท

2. บอร์ดประชาสัมพนัธง์านวจิัย
และบริการวชิาการ

คณาจารย์
ผู้เกี่ยวข้อง

เมษายน 
2555 (ครบ
ตามที่เสนอ)

1. เล่มคู่มือด าเนินการวจิัยและ
ผลงานวชิาการป ี2554-2555

คณาจารย์  60 คน
   1.1 โครงการจัดท าคู่มือด าเนินงานวจิัยและผลงาน
วชิาการ (ปงีบ 2554 ซ่ึงไม่ได้จัดท าเนื่องจากมี KPI 
ใหม่ และระบบและกลไกรอปรับตามข้อเสนอแนะ
คณะกรรมการที่ประเมินรอบ 2554 จึงจัดท าโดยใช้
งบป ี2555)

    1.2. กิจกรรมจัดท าบอร์ดประชาสัมพนัธง์านวจิัย
และผลงานวชิาการและติดตามผลการด าเนินงาน
ของคณาจารย์ในวทิยาลัย

3. ศูนย์ปฏบิติังานวจิัยสามารถ
ใหบ้ริการที่สะดวกมีความพร้อม
ในการใหบ้ริการ

 2) คอมพวิเตอร์PC 1 ชุด
25,000 บาท (เคร่ืองใหม่ขอ
อนุมัติปทีี่แล้วยังไม่ได้ ใช้เคร่ือง
เก่าซ่ึงล่าช้า ใช้งานไม่มี
ประสิทธภิาพ )

 3) Printer & Scan& Xe-Rox 
20,000 บาท(จ าเปน็ต้องใช้ 

ประชาสัมพนัธใ์นงานScan บอ่ย
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ปญัหาที่ต้องการพัฒนา ย/ก KPI  ว. KPI ฝ. ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด (KPI) ว.ด.ป. กลุ่มเปา้หมาย งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ
และถ่ายเอกสารงานวจิัย โครง
ร่างใหค้ณะกรรมการพจิารณา)

7,800 อ. ศรีสุดา 

เม.ย.-55 งานวจิัยและ IT 20,000 อ. กันนิษฐา  

19,000 อ.กันนิษฐา  

21,600 อ. ทรงสุดา  

2) ผลงานวจิัย / วชิาการ  
เผยแพร่ระดับชาติ/นานาชาติ 
อย่างน้อย  10 เร่ือง

ตลอด
ปงีบประมาณ
 2555 จ านวน
 12 คร้ัง

สิงหาคม-
กันยายน 
2555

   1.4 โครงการประชุมพจิารณาเอกสารเชิงหลักการ
เพื่อการสนับสนุนทนุวจิัย/วชิาการภายในตามระบบ
และกลไกการบริหารงานวจิัย (ค่าอาหารวา่ง อาหาร
กลางวนัคณะกรรมการ)

เอกสารเชิงหลักการได้รับการ
พฒันาคุณภาพมีความเหมาะสม
น าสู่การตีพมิพเ์ผยแพร่และใช้
ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม

ตลอด
ปงีบประมาณ
 2555

2.การพัฒนาผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการสู่การ
เผยแพรต่ีพิมพ์ระดับชาติหรอืนานาชาติ

   2.1. สนับสนุนการพฒันาคุณภาพบทความวจิัย/
วชิาการ ก่อน-หลังเสนอตีพมิพ/์เผยแพร่ โดย
ผู้ทรงคุณวฒิุ  หรือ  ผู้เชี่ยวชาญใหค้ าปรึกษาแก่
คณาจารย์วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ขอนแก่น 
 จ านวน 12  คร้ังคร้ังละ  3 ชั่วโมง (วนั พธุ  บา่ย  ณ 
 ศูนย์ปฏบิติัการวจิัย)

1)คลินิกวจิัยใหค้ าปรึกษา 
โดยผู้ทรงคุณวฒิุ/ผู้เชี่ยวชาญ 12
 คร้ัง 

 4) โต๊ะคอมพวิเตอร์ 6,000 บาท
(ประสานIT)

คณะกรรมการควบคุม
คุณภาพการผลิต
ผลงานวจิัยและผลงาน
วชิาการ

   1.5 โครงการพฒันาข้อมูลในฐานข้อมูลที่ใช้ใน การ
ตัดสินใจของผู้บริหาร โดยจัดท าโปรแกรมส าเร็จรูปที่
ทกุคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จริง

มีฐานข้อมูล/สารสนเทศที่เกิด
ประโยชน์ต่อองค์กร

   1.6 โครงการ เสวนาผลการด าเนินงานงานวจิัย/
วชิาการ  และเชิดชูเกียรตินักวจิัยผลงานเด่น 
ประจ าปงีบประมาณ 2555

อาจารย์/นักวิจัยผลงานเด่นได้รับการ
ยกย่องจ านวนผู้เข้าร่วมเสวนา
(60 คนx150 บาท= 9,000 บาทของ
รางวัล/เกียรติบัตร = 10,000 บาท)

อาจารย/์นักวจิัยที่มี
ผลงานเด่น

 -จ านวนคร้ังที่
ผู้ทรงคุณวฒิุ  /
ผู้เชี่ยวชาญ ให้
ค าปรึกษาในคลินิกวจิัย

 -คณาจารย์ที่มีผลงาน

62



ปญัหาที่ต้องการพัฒนา ย/ก KPI  ว. KPI ฝ. ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด (KPI) ว.ด.ป. กลุ่มเปา้หมาย งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ
450,000 อ. ทรงสุดา  

550,000 อ.ทรงสุดา 

 - 2 คร้ังต่อปี อ.กันนิษฐา  

   2.3 สนับสนุนการตีพมิพผ์ลงานวจิัย / วชิาการ  ใน
ระดับชาติ/นานาชาติ และส่งเสริมใหค้ณาจารย์ที่มี
ผลงานตีพมิพไ์ด้มีโอกาสศึกษาดูงาน/ประชุมวชิาการ
ต่างประเทศ (รวมบทความวชิาการ)

1)ผลงานวจิัย/วชิาการ  ได้รับ
การตีพมิพเ์ผยแพร่ผลงาน
ระดับชาตินานาชาติ จ านวน  10
 เร่ือง  (ค่าใช้จ่ายในการตีพมิพ ์
10 เร่ือง x 5,000บาท=50,000 
บาทกรณีที่จ าเปน็ต้องใช้เทา่นั้น )

ตลอด
ปงีบประมาณ
 2555

ตลอด
ปงีบประมาณ
 2555

  1. คะแนน เทา่กับ โครงการได้รับการอนุมัติและ ท า
 MOU เรียบร้อย

  - ผลงานวจิัย/วชิาการ  ได้รับ
คัดเลือกและน าเสนอผลงาน
ระดับชาติ จ านวน  10 เร่ือง 
(10เร่ืองx15,000 บาท=
150,000 บาท)

  - ระดับนานาชาติ 10 เร่ือง 
(10 เร่ือง x 30,000 บาท 
=300,000 บาท)             

 -คณาจารย์ที่มี
ผลงานวจิัยและผลงาน
วชิาการน าเสนอตาม
มาตรฐานQA

2) คณาจารย์ที่มีผลงานได้รับ
การตีพมิพ ์ใหก้ารสนับสนุนให้
ร่วมศึกษาดูงานหรือประชุม
วชิาการต่างประเทศเปน็การให้
รางวลัผลงาน (10 เร่ือง x 
50,000 บาท= 500,000 บาท )

คณาจารย์ที่มี  
ผลงานวจิัยและผลงาน
วชิาการตีพมิพต์าม
มาตรฐานQA

2.4 ส่งเสริมผลงานคณาจารย์ใหส้ามารถนับเปน็
ผลงานในการพจิารณาผลการปฏบิติังานประจ าป ี
ตามตัวชี้วดัมาตรฐาน QA ก าหนด 4 ระดับดังนี้

   2.2 สนับสนุนการน าเสนอผลงานวจิัย/ผลงาน
วชิาการ และเข้าร่วมประชุมวชิาการ ประจ าปี
งบประมาณ 2555

คณาจารย์และนักวจิัย
ทกุคน
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ปญัหาที่ต้องการพัฒนา ย/ก KPI  ว. KPI ฝ. ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด (KPI) ว.ด.ป. กลุ่มเปา้หมาย งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

72,000 อ. ทรงสุดา  

   - หนังสือหรือต ารา10 เล่ม 160,000 อ. ทรงสุดา  

3.2.1 ภาควชิาการมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ หนังสือหรือต ารา 3 เล่ม  3X15000=45,000

3.2.2 ภาควชิาการพยาบาลอนามัยชุมชน หนังสือ หรือ ต ารา 3 เล่ม 3X15000=45,000

3.2.3 ภาควชิาการพยาบาลเด็ก ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ หนังสือหรือต ารา 2 เล่ม 2X15000=30,000

3.2.4 ภาควชิาการพยาบาลจิตเวช กฎหมาย บริหารการพยาบาลหนังสือหรือต ารา 2 เล่ม 2X15000=30,000

  2. คะแนน เทา่กับ มีเล่มรายงานการวจิัยฉบบั
สมบรูณ์ และบทความวจิัย

  3. คะแนน เทา่กับ มีการรับรองการใช้ประโยชน์
จากผลงานวจิัยที่ชัดเจนตามแบบฟอร์มที่งานวจิัย
ก าหนดขึ้น

ผลงานวชิาการได้รับการ
ตรวจสอบคุณภาพโดย
ผู้ทรงคุณวฒิุ จ านวน 8 เล่ม

   3.1 โครงการผลงานวชิาการได้รับการตรวจสอบ
คุณภาพ โดยผู้ทรงคุณวฒิุ (ระยะเร่งด่วน)

  3.2 โครงการสนับสนุนการผลิตผลงานวชิาการ โดย
 แบง่เปน็

  4 คะแนน เทา่กับ ผลงานวจิัยได้รับการตีพมิพ/์
เผยแพร่ตามมาตรฐาน QA เทา่นั้น

พฒันาเอกสารค าสอน
เดิม 8 เล่ม ( 8 เล่ม x 
ค่าตอบแทน 
ผู้ทรงคุณวฒิุ3 ทา่น
เปน็เงิน 9,000 บาท)

3.การพัฒนาต ารา / หนังสือสู่คุณภาพการรบัรอง
ตามมาตรฐาน กพอ.

ผลิตหนังสือหรือต ารา
 10  เล่ม (15,000 x 
10)   - งบประมาณ
ต่อเนื่องจากปงีบ 
2554 จ านวน 10,000
 บาท

ตลอด
ปงีบประมาณ
 2555

ตุลาคม-
พฤศจิกายน 
2554
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ปญัหาที่ต้องการพัฒนา ย/ก KPI  ว. KPI ฝ. ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด (KPI) ว.ด.ป. กลุ่มเปา้หมาย งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ อาจารย์ 30 คน 189,900 อ. ทรงสุดา  

จ านวนผลงานวชิาการ
จ านวนบทความวชิาการ

640,000 อ.ศรีสุดา  

 4.2.1 ภาควชิาการมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 5 เร่ือง 5X15000=75,000

4.2.2 ภาควชิาการพยาบาลอนามัยชุมชน 5 เร่ือง 5X15000=75,000

4.2.3 ภาควชิาการพยาบาลเด็ก ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 8 เร่ือง 8X15000=120,,000

4.2.4 ภาควชิาการพยาบาลจิตเวช กฎหมาย บริหารการพยาบาล5 เร่ือง 5X15000=75,000

4.4.4งานวจิัยอื่น (วจิัยสถาบนั, วจิัยตอบ ค2 อื่นๆ) 7 เร่ือง 7X15000=105,000

   4.4.4.2 การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ 
(ปรับปรุง, 2546) วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
ขอนแก่น  (2o,ooo บาท)

   4.4.4.1 ศึกษาผลการพฒันาอัตลักษณ์การบริการ
ด้วยหวัใจความเปน็มนุษย์  (3o,ooo บาท)

มกราคม -  
กันยายน
2555

   4.1 โครงการสนับสนุนด้านงบประมาณในการผลิต
ผลงานวจิัยประจ าปงีบประมาณ 2555

 -จ านวนโครงการวจิัย/วชิาการที่
ได้รับการสนับสนุน.ใน
ปงีบประมาณ 2555

ตลอด
ปงีบประมาณ
 2555

 - ผลงานวจิัย 30 เร่ือง
  (30 x 15,000 บาท )

 - งบประมาณ
ต่อเนื่องจากปงีบ 
2554 จ านวน 
190,000 บาท

4. การสนับสนุนด้านงบประมาณในการผลิต
ผลงานวิจัย

  3.3 โครงการ พฒันาการเขียนต ารา/หนังสือ และ
บทความวชิาการ  เพื่อรับรองคุณภาพ (ค่าอาหารวา่ง
และอาหารกลางวนั)
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ปญัหาที่ต้องการพัฒนา ย/ก KPI  ว. KPI ฝ. ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด (KPI) ว.ด.ป. กลุ่มเปา้หมาย งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

80,000 ฝ่ายวชิาการ

รวม 2,304,300

    4.4.4.3 การสังเคราะหผ์ลการพฒันาสมรรถนะ
นักศึกษาในนักศึกษาพยาบาลศาสตรบณัฑิตชั้นปทีี่ 2
 วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่นปกีารศึกษา
 2551-2554(15,ooo บาท)

5. โครงการวิจัยรว่มของเครอืข่ายพยาบาลวิกฤติ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น และ
โรงพยาบาลขอนแก่น (ICU Neuro, ICU truma, 
ICU Med, ICU surg, CCU) (ฝ่ายวิชาการ)

อาจารย์พยาบาลที่
นิเทศงานใน ICU 
พยาบาล ICU รพ.
ขอนแก่น จ านวน 28 
คน

ผลงานวจิัยด้านการพยาบาล
วกิฤติอย่างน้อย 1 เร่ือง แล้ว
เสร็จพร้อมตีพมิพเ์ผยแพร่
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แผนปฏิบัตงิานวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2555
  ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม
  งานบริการวิชาการ

ปญัหาที่ต้องการพัฒนา ย/ก KPI  ว. KPI ฝ. ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด (KPI) ว.ด.ป. กลุ่มเปา้หมาย งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ
- พฒันาระบบและกลไกงานบริการ SI3 11 1,2 ต.ค.54-ม.ค.55 10,000 บริการวชิาการ
วชิาการแก่สังคม

ต.ค.54-ก.ย.55 บริการวชิาการ

- พฒันาก าลังคนด้านสุขภาพ SI2 5 20 – 24 ส.ค. 55 วชิาการ

บริการวชิาการ

8-10 ก.พ.55 บริการวชิาการ

SI 2 5 - จ านวนชุมชนต้นแบบ 1 ชุมชน 
(บา้นเปด็)

ต.ค.54-พ.ค55 ชุมชนบา้นเปด็ 67,000 +ภาควชิาชุมชน

6  - จ านวนโครงการที่ใหบ้ริการ
วชิาการเพื่อพฒันาสุขภาพ
ผู้สูงอายุในชุมชน 1 โครงการ

งานนวตักรรม

7  - ผลการชี้น าสังคมด้านสุขภาพ
ผู้สูงอายุในชุมชนระดับ 4

บริการ
วชิาการ/
งานวจิัย

2. โครงการพัฒนาอาจารย์พ่ีเลี้ยงวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี  ขอนแก่น

1. โครงการการพัฒนาระบบและกลไกการ
ใหบ้รกิารวิชาการ

4. โครงการสรา้งเสรมิสุขภาพและปอ้งกัน
โรคในผู้สูงอายุภายใต้วัฒนธรรมอิสานสู่
การบรกิารด้วยหวัใจความเปน็มนุษย์โดย
ตัวแบบสรา้งเสรมิสุขภาพในระบบชุมชน
ครอบครวัเสมือน

3. โครงการบรกิารวิชาการ การ
รกัษาพยาบาลเบื้องต้น สู่งานคืนสู่เหย้าชาว
 วพบ.ขอนแก่น ครบรอบ 50 ปี

2,500

(ฝ่ายวชิาการ 
110,00)

อาจารย์และ
บคุลากร

ศิษย์เก่า 
บคุลากรด้าน
สุขภาพ 500 คน

อาจารย์พี่เล้ียง 
90 คน

 - คู่มือการใหบ้ริการวชิาการแก่
สังคม

 - ฐานข้อมูลบริการวชิาการที่
เปน็ปจัจุบนั

จ านวนผู้ที่เข้าประชุมตาม
เปา้หมาย

 - ร้อยละของอาจารย์พี่เล้ียงที่
เข้าประชุมตามเปา้หมายและมี
เวลาเข้าประชุมอย่างน้อยร้อยละ
 80
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ปญัหาที่ต้องการพัฒนา ย/ก KPI  ว. KPI ฝ. ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด (KPI) ว.ด.ป. กลุ่มเปา้หมาย งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ
8  -จ านวนโครงการจัดการปญัหา

สุขภาพชุมชนสู่การสร้างสุข 
ภาวะที่ยั่งยืน(ชุมชนผู้สูงอาย)ุ 1 
โครงการ

งานจัดการ
ความรู้

9 -จ านวนองค์ความรู้นวตักรรม
ทางสุขภาพที่สร้างมูลค่าเพิ่มต่อ
การศึกษาและระบบสุขภาพที่
เปน็รูปธรรม 1 เร่ือง(คลังความรู้ 
เร่ืองการสร้างเสริมสุขภาวะ
ชุมชนโดยต้นแบบครอบครัว
เสมือน)

10 - บรูณากับการจัดการเรียนการ
สอน งานนวตักรรม การจัดการ
ความรู้และงานวจิัย มีเครือข่าย
การท างานที่ยั่งยืน

-จ านวนงานวจิัย 1 เร่ือง(การ
ส่งเสริมสุขภาพเพื่อปอ้งกัน
ภาวะทพุพลภาพในผู้สูงอายุ
ภายใต้วฒันธรรมอีสานโดยตัว
แบบครอบครัวเสมือน)

- ระดับความส าเร็จในการ
พฒันาวทิยาลัยสู่การเปน็คลัง
ความรู้และปญัญา เปน็แหล่ง
อ้างอิงและพึ่งพงิทางวชิาการ
สุขภาพของชุมชน(ระดับ 4)
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ปญัหาที่ต้องการพัฒนา ย/ก KPI  ว. KPI ฝ. ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด (KPI) ว.ด.ป. กลุ่มเปา้หมาย งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ
- บรูณาการบริการวชิาการกับการ
จัดการเรียนการสอน

SI2 6,7,8,10 5.โครงการบรูณาการบรกิารวิชาการกับการ
จัดการเรยีนการสอน (ไม่เพ่ิมรายรบั)

 - จ านวนชุมชนต้นแบบ (บา้น
เปด็)

ตค.54-กย.55 ประชาชน 56,000 บริการวชิาการ

อาจารย์ ภาควชิา
นักศึกษา

รวม 135,500

บคุลากร
สาธารณสุข

 - จ านวนโครงการการบรูณา
การที่ด าเนินการและมีผลต่อ
การพฒันาสุขภาพชุมชน(11เร่ือง)
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แผนปฏิบัตงิานวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2555
  ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม
  งานจัดการความรู้

ปญัหาที่ต้องการพัฒนา ย/ก KPI  ว. KPI ฝ. ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด (KPI) ว.ด.ป. กลุ่มเปา้หมาย งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ
12 17 5,000

20,000

 -การเตรียมสอบ
 -การตีพมิพว์จิัย

 -การสอนบรูณาการ

 -พฒันาวทิยาลัยเปน็องค์กรแหง่
การเรียนรู้    มีคลังความรู้ที่
สามารถชี้น าสังคมสู่สังคมอุดม
ปญัญาทางสุขภาวะ

SI3
ก7

1.โครงการพัฒนาระบบและกลไกการ
จัดการความรู้
-พฒันาคู่มือจัดการความรู้
-พฒันาระบบการจัดการ
-สนับสนุนกิจกรรม KM ฝ่ายงาน

จ านวนฐานข้อมูลการผลิต วจิัย
และบริการวชิาการ 1 ฐาน

 -ครอบครัวเสมือนสู่การบริการ
ด้วยหวัใจความเปน็มนุษย์เพื่อ
พฒันาสุขภาวะชุมชน

SI3
ก6

2.โครงการพัฒนาคลังความรูแ้ละ
นวัตกรรมทางสุขภาพ

จ านวนองค์ความรู้และนวตักรรม
ทางสุขภาพ 4 เร่ือง

งานจัดการ
ความรู้

งานจัดการ
ความรู้

1 ต.ค.54
-30 ก.ย.55

อาจารย์และ
เจ้าหน้าที่ทกุ
ทา่น

1 ต.ค.54
-30 ก.ย.55

ผู้รับผิดชอบ
งานจัดการ
ความรู้ระดับ
วทิยาลัยและ
ระดับฝ่าย/
งาน
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ปญัหาที่ต้องการพัฒนา ย/ก KPI  ว. KPI ฝ. ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด (KPI) ว.ด.ป. กลุ่มเปา้หมาย งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ
12 13,14,15 140,000

 -การเตรียมสอบ
 -การตีพมิพว์จิัย
 -การสอนบรูณาการ

รวม 165,000

-พฒันาวทิยาลัยเปน็องค์กรแหง่
การเรียนรู้    มีคลังความรู้ที่
สามารถชี้น าสังคมสู่สังคมอุดม
ปญัญาทางสุขภาวะ

3.โครงการจัดการความรูด้้านการผลิต 
วิจัยและบรกิารวิชาการ

จ านวนองค์ความรู้และนวตักรรม
ทางสุขภาพ 4 เร่ือง

SI3
ก7

อาจารย์และ
เจ้าหน้าที่ทกุ
คน

SI2
ก5

อาจารย์และ
เจ้าหน้าที่ทกุ
คน

1 ต.ค.54
-30 ก.ย.55

งานจัดการ
ความรู้

งานจัดการ
ความรู้

 -ภายนอก
1.ผลิต
11 พ.ย.54
2.วจิัย
13 ม.ค.55

4.โครงการเวทแีลกเปลี่ยนเรยีนรูอ้งค์
ความรูด้้านการผลิต วิจัยและบรกิาร
วิชาการ

-การแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายใน 2 
คร้ัง

-ครอบครัวเสมือนสู่การบริการ
ด้วยหวัใจความเปน็มนุษย์เพื่อ
พฒันาสุขภาวะชุมชน

 - 16 ธ.ค.54
2.วจิัย
18 พ.ย.54-การแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายใน

ภายนอก 2 คร้ัง
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แผนปฏบิตักิาร ปงีบประมาณ 2555
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
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  ฝ่ายพฒันาคุณภาพ
 งานประกันคุณภาพ

KPI KPI กลุ่ม งบ
(Goal) (โครงการ/กิจกรรม) เปา้หมาย ประมาณ

ย.4 12

มี 3 ระยะ คือ
(1) ระยะเตรียมการ
(2) ระยะด าเนินการ
(3) ระยะสรุป
(1) ระยะเตรยีมการ

กิจกรรม
มิ.ย.-55 ∙บคุลากร 150,000 ∙อ.กล้วยไม้

∙อ.นงลักษณ์
∙อ.สรัญญา

ระยะเวลา ผู้รบัผิดชอบ

แผนปฏบิตัิงานวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ปกีารศึกษา  2555

1. ประชุมคณะ กรรมการ QA 
ภายใน/ภายนอกปลีะ1 คร้ัง

ปญัหา/ต้องการพัฒนา ยุทธศาสตร/์      กลยุทธ์
ชื่อแผนงาน / โครงการ / 

กิจกรรม
Ÿผลการด าเนินงานตามเกณฑ์
คุณภาพ

2. การด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาใหไ้ด้มาตรฐานและยั่งยืน
ต้องอาศัยความร่วมมือของบคุลากร
ทกุคน  ทกุระดับหน่วยงานต่างๆ 
ภาค/ ฝ่าย  มีการตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพระหวา่งภาค ฝ่าย
อย่างต่อเนื่อง เพื่อเปน็การเตรียม
ความพร้อมรับการประเมินจาก
เครือข่าย/สบช./สกอ./คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแก่น/สกอ.

1) โครงการประชุมเชิง
ปฏบิตัิการเตรยีมความพรอ้ม
ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา

5. มีการจัดท ารายงานประจ าปี
เสนอต่อสบช.และ สกอ.ตาม
ก าหนด ใน CHE QA Online

1.ปกีารศึกษา2554 วทิยาลัย จะรับ
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3
 การประเมินมีการปรับเปล่ียนตัวบง่ชี้
 /เกณฑ์การประเมิน และวธิ ีการ
ประเมินใหม่

โครงการประกันคุณภาพ
การศึกษา

3. เพื่อสร้างเครือข่ายการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาระหวา่งสถาบนั และมี
กิจกรรมร่วมกันระหวา่งเครือข่าย

4. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ปกีารศึกษา 2553 โดย สบช.
 แนะน าให้

2 อบรมใหค้วามรู้ตัวชี้วดัตาม
เกณฑ์คุณภาพรอบใหม่  เน้น
เกี่ยวกับ การจัดท าโครงการ /
กิจกรรมเพื่อตอบตัวชี้วดั QA 
แก่บคุลากร/ นักศึกษา

2. บคุลากรมีความรู้ ความ
เข้าใจ เกี่ยวกับตัวชี้วดัตาม
เกณฑ์คุณภาพ ร้อยละ 80

3. ได้ข้อตกลงร่วมในการ
มอบหมายตัวชี้วดัลงสู่ภาค ฝ่าย
 งาน และบคุคล

4. ผู้รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วดั
รายงานผลการด าเนินงานตาม
เกณฑ์คุณภาพ ทกุ 6  เดือน

1 ทบทวน แต่งต้ัง และจัด
ประชุมคณะกรรมการ QA 
ภายในและภายนอกวทิยาลัย

∙กรรมการQA
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KPI KPI กลุ่ม งบ
(Goal) (โครงการ/กิจกรรม) เปา้หมาย ประมาณระยะเวลา ผู้รบัผิดชอบปญัหา/ต้องการพัฒนา ยุทธศาสตร/์      กลยุทธ์

ชื่อแผนงาน / โครงการ / 
กิจกรรม

4.3 ควรตรวจสอบคุณภาพใหถู้กต้อง

3 ประชุมท าความตกลงร่วมใน
การมอบหมายตัวชี้วดัลงสู่ภาค/
ฝ่าย/ งาน/บคุคล

4 ท าข้อตกลงร่วมในการ
มอบหมายใหผู้้รับผิดชอบแต่ละ
ตัวชี้วดัรายงานผลการ
ด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพ 
ทกุ 6  เดือน

5. จัดท ารายงานการประเมิน
ตนเอง ภาควชิา วทิยาลัย เสนอ
ต่อสถาบนัพระบรมราชชนกและ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ตามก าหนดเวลา ใน CHE QA 
Online

6. จัดท ารายงานประเมินตนเอง
เสนอคณะกรรมการ มข.

4.5 รวบรวมข้อมูลในระบบ CHE QA
 Online ใหส้มบรูณ์โดยเร็ว เพื่อ
เตรียมยืนยันผลประเมิน จาก
ประธานและจัดส่งผลไป สกอ. 
ภายใน 30 กย. 2554

4.1 คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายนอกและภายในของ
วทิยาลัยควรมีการประชุมร่วมกัน
อย่างน้อยปลีะ 1 คร้ัง

4.2 ระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ควรก าหนดต้ังแต่ระดับภาควชิาหรือ
หน่วยงานเทยีบเทา่

7. จัดท ารายงานการประเมิน
ตนเองเสนอสภาการพยาบาล

4.6 ควรสร้างวฒันธรรมคุณภาพของ
องค์กรอย่างจริงจัง

4.4 ควรผลักดันใหก้ารบริหารงาน
สัมฤทธิผ์ล และพฒันาตามตัวบง่ชี้
ของแผนกลยุทธท์กุตัวบง่ชี้ ก ากับ
ติดตามการด าเนินงานเปน็ระยะๆ 
อย่างจริงจัง

4.7 การวพิากษ ์SAR ควรด าเนินการ
อย่างจริงจังโดยการมีส่วนร่วมของ
บคุลากรทกุฝ่าย
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KPI KPI กลุ่ม งบ
(Goal) (โครงการ/กิจกรรม) เปา้หมาย ประมาณระยะเวลา ผู้รบัผิดชอบปญัหา/ต้องการพัฒนา ยุทธศาสตร/์      กลยุทธ์

ชื่อแผนงาน / โครงการ / 
กิจกรรม

∙งาน QA 50,000 ∙อ.สรัญญา
∙อ.ศักด์ิขรินทร์

กิจกรรม

∙บคุลากร 200,000 ∙อ.กล้วยไม้
∙อ.นงลักษณ์
∙อ.สรัญญา

กิจกรรม
∙แหล่งฝึก
∙นักศึกษา

4 รับการประเมินจาก มข.

2) โครงการประชุมเชิง
ปฏบิตัิการพัฒนาเครอืข่าย
ประกันคุณภาพการศึกษา
บรูณาการกับงานกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา

1 มีการสร้างความร่วมมือกับ
สถาบนั อุดมศึกษาต่างๆ ด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษา

∙กรรมการ
QA

1 ประเมินข้ามภาค และ
คณะกรรมการภายในวทิยาลัย

ป ีกศษ.
2555

2 มีกิจกรรมการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ
ร่วมกันอย่างน้อย 1 คร้ัง

4 ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์
คุณภาพอยู่ในระดับดี

3 ลงข้อมูลใน      CHE QA 
Online   ได้ทนัตามเวลาที่
ก าหนด2 รับประเมินจากคณะกรรมการ

เครือข่าย /สบช

3 รับการประเมินจาก
คณะกรรมการ สกอ.

1 สร้างความร่วมมือกับสถาบนั 
อุดมศึกษาต่างๆ ด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา

3) โครงการประชุมเชิง
ปฏบิตัิการรบัการประเมิน
คุณภาพการศึกษา 2 ส่งรายงานใหผู้้ประเมินทนั

ตามเวลา

ป ีกศษ.
2555 ∙งาน

กิจการ
นักศึกษา

2 หมุนเวยีนเปน็เจ้าภาพในการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ระหวา่งสถาบนั และมีกิจกรรม
ร่วมกัน

∙สโมสร
นักศึกษา

1 มีการประเมินข้ามฝ่ายภายใน
วทิยาลัย

75



KPI KPI กลุ่ม งบ
(Goal) (โครงการ/กิจกรรม) เปา้หมาย ประมาณระยะเวลา ผู้รบัผิดชอบปญัหา/ต้องการพัฒนา ยุทธศาสตร/์      กลยุทธ์

ชื่อแผนงาน / โครงการ / 
กิจกรรม

(2) ระยะด าเนินการ
∙บคุลากร 100,000 ∙อ.กล้วยไม้

∙อ.นงลักษณ์
∙อ.สรัญญา

กิจกรรม ∙แหล่งฝึก
∙นักศึกษา

ระยะเตรยีมการ  1 โครงการ

3) ระยะสรปุ

∙กรรมการ
QA

ปี
การศึกษา
2555

1 จัดท ารายงานการประเมิน
ตนเองส่งสมศ. ตามเวลาที่
ก าหนด

3 รับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอกจาก สมศ.

5 รับการประเมินจากสภาการ
พยาบาล

3 ผลการประเมินคุณภาพผ่าน
การรับรองจาก สมศ.

1) โครงการประชุมเชิง
ปฏบิตัิการเตรยีมความพรอ้ม
เพ่ือรบัการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอกจาก สมศ.

2 บคุลากรมีความเข้าใจและ
พร้อมรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอก จาก สมศ.

1) โครงการประชุมเชิง
ปฏบิตัิการสรปุผลหลังรบัการ
ประเมิน

1 จัดท ารายงานการประเมิน
ตนเองส่ง สมศ.

2 ประชุมเตรียมความพร้อม
บคุลากรในการรับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายนอกจาก
สมศ.
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KPI KPI กลุ่ม งบ
(Goal) (โครงการ/กิจกรรม) เปา้หมาย ประมาณระยะเวลา ผู้รบัผิดชอบปญัหา/ต้องการพัฒนา ยุทธศาสตร/์      กลยุทธ์

ชื่อแผนงาน / โครงการ / 
กิจกรรม

กิจกรรม
∙บคุลากร 50,000 ∙อ.กล้วยไม้

∙อ.นงลักษณ์
2555 ∙อ.สรัญญา

∙จัดท าโครงการเพื่อพฒันา ∙นักศึกษา
∙ปรับแผนปฏบิติังาน

4 จัดท าบทสรุปส าหรับผู้บริหาร
รวม 550,000

1 มีแนวทางในการพฒันาที่ได้
จากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อ
น ามาเปน็ข้อมูล        ∙
วางแผนปรับปรุงการด าเนินงาน

2 ก าหนดแนวทางในการ
ปรับปรุงพฒันาเพื่อใหม้ีคุณภาพ
ตามที่ สมศ. ก าหนด

3 น าผลการประเมินและข้อเสนอ
 แนะรวมทั้งแนวทางในการ
พฒันาที่ได้จากการแลกเปล่ียน
เรียนรู้มาวางแผนปรับปรุงการ
ด าเนินงาน จัดท าโครงการพฒันา
 ปรับแผนปฏบิติังาน และเสนอ
ใช้งบประมาณกลางปี

สิงหาคม-
กันยายน ∙กรรมการ

QA

1 แลกเปล่ียนเรียนรู้ผลการ
ประเมินคุณภาพ, แนวทางการ
พฒันาตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมิน
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แผนปฏิบัตงิานวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2555
  ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
  งานศูนย์ศึกษา

ตัวชี้วัด (KPI)
(โครงการ/กิจกรรม)

ย1/ก 1,5,6 1,2,3,4,5,6 14 โครงการพัฒนาสู่ศูนย์ความเปน็เลิศ

5,000

อาจารย์ 30 
คน

อาจารย์ทกุคน

กิจกรรมการสนับสนุนใหเ้กิดผลงานด้าน
วิชาการและวิจัยของศูนย์การศึกษา

  - สนับสนุนใหเ้กิดการจัดท าผลงานวจิัย 
ต ารา/บทความวชิาการ / นวตักรรม

 - จ านวนผลงานวจิัย ที่ได้รับการ
ตีพมิพเ์ผยแพร่อย่างน้อย 2 เร่ือง

  - พฒันาองค์ความรู้ของบคุลากรใหม้ีองค์
ความรู้ด้านการใช้หลักฐานเชิงประจักษเ์ปน็
ฐานข้อมูลในการด าเนินงาน

  - สนับสนุนการน าผลงานวชิาการไปใช้
ประโยชน์

ยังไม่มีการก าหนดโครงสร้างและ
หน้าที่ความรับผิดชอบของทมี
บริหารศูนย์การศึกษา
     : ศูนย์การเรียนรู้ เข้าใจ 
เข้าถึง พฒันา
     : ศูนย์การจัดการเรียนการ
สอน การบรูณาการ สอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรมและการคิด
อย่างเปน็ระบบโดยใช้วจิัยเปน็ฐาน

กิจกรรมการจัดโครงสร้างและหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ

  - จัดท าโครงสร้างและก าหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบของบคุลากรที่มีความเชี่ยวชาญ
ประจ าศูนย์การเรียนรู้ เข้าใจ เข้าถึง พฒันา 

 - บคุลากรที่ได้รับการพฒันา
มากกวา่ร้อยละ 50

  - สนับสนุนใหเ้กิดผลงานวชิาการที่ได้รับ
การตีพมิพเ์ผยแพร่

ว.ด.ป. กลุ่มเปา้หมาย งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

 - มีโครงสร้างและบทบาทหน้าที่
ของบคุลากรที่ชัดเจน

อาจารย์ 2 คน 
เจ้าหนา้ที่ 1 คน

ปญัหาที่ต้องการพัฒนา ย/ก KPI  ว. KPI ฝ. ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

 - จ านวนองค์ความรู้/นวตักรรม 
ที่เปน็รูปธรรมได้รับการยอมรับ
อย่างน้อย 2 เร่ือง
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ตัวชี้วัด (KPI)
(โครงการ/กิจกรรม)

ว.ด.ป. กลุ่มเปา้หมาย งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบปญัหาที่ต้องการพัฒนา ย/ก KPI  ว. KPI ฝ. ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

อาจารย์ทกุคน

 - จ านวนหลักสูตรฝึกอบรมอย่าง
น้อย 1 หลักสูตร

กิจกรรมการท าฐานข้อมูล
อาจารย์
นักศึกษา
บคุลากร

อาจารย์

 - จ านวนคร้ังของการศึกษาดูงาน
อย่างน้อย 1  คร้ัง

อาจารย์

อาจารย์
เครือข่าย

    จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ครอบครัว
เสมือน จัดท า Web broad link ฐานข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง

 - ระดับความพงึพอใจของ
ผู้ใช้บริการระบบฐานข้อมูลอย่าง
น้อย 3.51

 - สนับสนุนบคุลากรใหไ้ด้รับเชิญไปเปน็
วทิยากรในระดับจังหวดั / ระดับชาติ

 - จ านวนบคุลากรที่ได้รับเชิญ
เปน็วทิยากรอย่างน้อย 1 คน

  - มีการจัดท า Benchmarking กับ
มหาวทิยาลัยขอนแก่น เร่ืองผลการ
ปฏบิติังานของศูนย์ศึกษา

 - จัดท าฐานข้อมูล ด้านการจัดการเรียนการ
สอนที่สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม 
กระบวนการคิดอย่างเปน็ระบบ

 - จ านวนฐานข้อมูล ระบบ
สารสนเทศที่เปน็ปจัจุบนั

 - ระดับความส าเร็จของการ
ประเมินศูนย์ศึกษาอย่างน้อย 1 
เร่ือง

 - สนับสนุนศูนย์ศึกษาใหเ้ปน็แหล่งศึกษาดู
งานส าหรับสถานศึกษา ทั้งก่อนและหลัง
ปริญญาทกุสาขา

กิจกรรมการใหบ้รกิารวิชาการเพ่ือการ
ถ่ายทอดเทคโนโลย/ีการสอน

 - จัดการฝึกอบรมด้านการจัดการเรียนการ
สอนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม โดย
บรูณาการเข้ากับหลักสูตรครูพี่เล้ียง

 - จ านวนองค์ความรู้ / หลักสูตร
บริการวชิาการอย่างน้อย 1 ร่ือง

 - จัดหลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์/เคร่ือข่าย
ในการจัดการเรียนการสอนแบบบรูณาการ
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ตัวชี้วัด (KPI)
(โครงการ/กิจกรรม)

ว.ด.ป. กลุ่มเปา้หมาย งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบปญัหาที่ต้องการพัฒนา ย/ก KPI  ว. KPI ฝ. ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

กิจกรรมสร้างเครือข่าย ทางวชิาการ
เครือข่าย

อาจารย์

อาจารย์
นักศึกษา
บคุลากร

รวม 5,000

 - พฒันาหอ้งระบบครอบครัวเสมือนและ
ร่วมกับฝ่ายวชิาการพฒันาหอ้งสมุด

 - ระดับความส าเร็จในการ
พฒันาส่ิงสนับสนุนที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้และปฏบิติังานอย่างน้อย 
3.51

 - ด าเนินการร่วมกับเครือข่ายที่ได้จัดท า
บนัทกึข้อตกลง ภายในกระทรวงสาธารณสุข
อย่างต่อเนื่อง

 - จ านวนเครือข่าย/สถาบนัที่ท า
บนัทกึข้อตกลง ทางวชิาการ
อย่างน้อย 1  แหง่

 - จัดท าบนัทกึข้อตกลง การด าเนินงาน
เครือข่ายทางวชิาการ และ Bench marking
 กับส านักวชิาศึกษาทั่วไป 
มหาวทิยาลัยขอนแก่น

 - จ านวนโครงการที่เกิดจากการ
ท าบนัทกึข้อตกลงทางวชิาการ
อย่างน้อย 1  โครงการ

 - สนับสนุนการจัดท าข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายของศูนย์การเรียนรู้ฯ และศูนย์การ
จัดการเรียนการสอนแบบบรูณาการฯ

กิจกรรมการเสรมิสรา้งความเปน็ผู้น าทาง
วิชาชีพรว่มกับฝ่ายพัฒนากิจการนักศึกษา

 - มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 1 
เร่ือง/ ปี

อาจารย/์
ส านักวชิา
ศึกษาทั่วไป 
มข.
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แผนปฏิบัตงิานวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2555
  ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
  งานควบคุมภายใน

ตัวชี้วัด (KPI)
(โครงการ/กิจกรรม)

โครงการพัฒนาแผนควบคุมความเสี่ยงปีงบประมาณ  2555
     -ก ากับติดตามควบคุมความเส่ียงตามไตรมาส

     - ให้ความรู้บุคลากร
     -จัดท าการประมินความเส่ียง

    - จัดท าแผนการควบคุมความเส่ียง

รวม 50,000

5,000 อ.สุรัสวดี

    - รวบรวมขั้นตอนการปฏิบัติงานและประกาศใช้เป็นของวิทยาลัย

โครงการประชมุเชงิปฏิบัตกิารพัฒนาแผนควบคุมความเสี่ยง
ปีงบประมาณ  2556

วิทยาลัยฯ มีแผน
ควบคุมความเส่ียงครบ
ทุกงาน

ปลาย
สค.55

บุคลากร
ทุกคน

45,000 อ.สุรัสวดี

กลุ่มเปา้หมาย งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

วิทยาลัยมีความเส่ียง
ต่อการปฏิบัติงานไม่
บรรลุเป้าหมาย

ย4/ก7 12 22 วิทยาลัยฯ มีการ
ด าเนินงานตามแผน
ควบคุมความเส่ียงครบ
ตามไตรมาส

ธค.54,
มีค.,มิย.,
กย.55

บคุลากร
ทกุคน

ปญัหาที่ต้องการพัฒนา ย/ก KPI  ว. KPI ฝ. ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ว.ด.ป.

81



แผนปฏบิตักิาร ปงีบประมาณ 2555
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
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แผนปฏิบัตงิานวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2555
  ฝ่ายกิจการนักศึกษา

ตัวชี้วัด (KPI)
(โครงการ/กิจกรรม)

SI1 ก3 2 1.พัฒนาทรพัยากรสนับสนุนการพัฒนานักศึกษา ตค.-ธค.54

งบบริหาร

2. เพิ่ม Stand cheer 2 ชุด และปรับปรุงทาสี 3 ชุด งบบริหาร
3. สร้างสนามเปตอง 2 สนาม งบบริหาร

4 4. ซ่อมแซม งบบริหาร
    - สนามบาสเก็ตบอล
    - สนามฟตุบอล
    - สนามตะกร้อ
    - สนามวอลเลย์บอล
5. ปรับปรุงโรงจอดรถมอร์เตอร์ไซด์ใหก้ันฝน งบบริหาร
6. ปกูระเบื้องที่พื้นตรงกลางอาคารเปน็ลาน
วฒันธรรม และจัดท าไม้ระแนงกั้นบริเวณใต้ถุน
หอพกัเก่าและใหม่พร้อมปรับปรุงสวนหย่อมใต้
หอพกัเปน็ที่เก็บอุปกรณ์กีฬาสร้างเสริมสุขภาพใช้
ไม้ระแนง

งบบริหาร

งบบริหาร

ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

    ปรับปรุงหอ้งน้ าและทาสีหอพกัหลังเก่าวทิยาลัย
ใหม่

ผู้รบัผิดชอบว.ด.ป. กลุ่มเปา้หมายปญัหาที่ต้องการพัฒนา ย/ก KPI  ว. KPI ฝ.

1. เสาธงกีฬา   1  ชุด  7 เสา(ธงชาติ 1 กีฬา 1 
สถาบนั จ านวนตามที่เข้า 5 สถาบนั รวม 7 เสา) 
และ คบเพลิงพร้อมกระถางจุด

พฒันาส่ิงแวดล้อม ส่ิง
สนับสนุนที่เอื้ออ านวย
ทนัสมัยสร้างสุขในการ
เรียนรู้และการปฏบิติังาน

7. ปรับปรุงระบบไฟฟา้ ฝ้าเพดาน หอ้งน้ า ระบบ
ทอ่ระบายน้ าและทาสีหอพกัในศูนย์อนามัยที่ 6
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ตัวชี้วัด (KPI)
(โครงการ/กิจกรรม)

ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบว.ด.ป. กลุ่มเปา้หมายปญัหาที่ต้องการพัฒนา ย/ก KPI  ว. KPI ฝ.

8. ปตัูวหนอนบริเวณสวนปา่ข้างหอพกั(จัดหาที่นั่ง,
 ชิงช้า, ปตัูวหนอนหน้าอาคารเอ

งบบริหาร

9. พฒันาบริเวณเชื่อมหอพกัเก่าและใหม่ใหเ้ปน็
อุทยานแหง่การเรียนรู้และลานวฒันธรรม

งบบริหาร

3 งบบริหาร

งบบริหาร

     เพิ่มกล่องสัญญาณดาวเทยีมหอพกัวทิยาลัย
ใหม่หอละ 1 กล่อง รวม 2 กล่อง

งบบริหาร

งบบริหาร

15. จ้ดหาภาชนะทิ้งเศษอาหารโรงอาหาร งบบริหาร

12. จัดหาชั้นวางรองเทา้บริเวณหน้าหอ้งพกัทกุ
หอ้งของหอเก่าและใหม่

10.ปรับปรุงอาคารเยี่ยมหลังจัดท าเปน็อาคาร
จดหมายเหตุโดยติดแอร์ ทาสี จัดท าฐานพระเก้าอี้ 
ติดหลังคา บริเวณด้านหน้าอาคาร และพื้นไม้ (แอร์
จากหอพกั)

11. ติดจานดาวเทยีม โรงอาหาร บา้นพกันักศึกษา
ชาย 2 จาน พร้อมโทรทศัน์ขนาด 42 นิ้ว/100 คน 
3 เคร่ือง

13. จัดหาเตียง และที่นอนส าหรับรับนักศึกษาใหม่
จ านวน 50 ชุด
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แผนปฏิบัตงิานวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2555
  ฝ่าย กิจการนักศึกษา
  งาน กิจกรรมพัฒนานักศึกษา

ตัวชี้วัด (KPI)
(โครงการ/กิจกรรม)

SI 1  -อ.ศักด์ิขรินทร์

ก.2,4 บรรลุวตัถุประสงค์ทกุข้อ (รับผิดชอบหลัก)

กิจกรรม
24-25 พ.ค.55 20,000  - อ.ชุติมา

 - สโมสร นศ.

 - นศ.ทกุชั้นปี 95,000  - อ.ศักด์ิขรินทร์
 - สโมสร นศ.

22-24 มิ.ย.55  - นศ.ทกุชั้นปี 65,000  - อ.วลัิยภรณ์
 - ฝ่ายกิจการฯ

 -นศ.ทกุชั้นปี 40,000  - อ.ชุติมา
 - ชมรมกีฬา

พฒันานักศึกษาใหม้ีคุณลักษณะ
บณัฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวฒิุระดับอุดมศึกษาแหง่ชาติ 
(TQF) สกอ., สภาการพยาบาล, 
คุณลักษณะบณัฑิตที่พงึประสงค์
ของวทิยาลัยฯ, อัตลักษณ์ของ
วทิยาลัยฯ, อัตลักษณ์ขององค์กร
และสถาบนั

1. โครงการพัฒนาคุณลักษณะบณัฑิต
และอัตลักษณข์องบณัฑิต

1. การพฒันารูปแบบการรับน้อง ประชุมเชียร์
 อย่างสร้างสรรค์ สู่กรอบมาตรฐานคุณวฒิุ
ระดับอุดมศึกษาแหง่ชาติกับประชาคมอาเซียน

 - คณะ 
กรรมการ 
สโมสรนกัศึกษา

 - อาจารย์
และบคุลากร

1

27 มิ.ย.-
4 ก.ค.55

3

งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

 - ชมรม
นันทนาการ

28 พ.ค.-
1 มิ.ย. 55

4. การสร้างเสริมสุขภาพและพฒันาทกัษะ
ด้านความสัมพนัธร์ะหวา่งบคุคลและสันทนา
การ "ก้านของเกมส์ คร้ังที่ 15" บรูณาการกับ
รายวชิาพลานามัย อ.สุพจน์ ในหวัเร่ือง 
กติกากีฬาสากลของประเภทกีฬาต่างๆ 4 
ชั่วโมง

3.การเสริมสร้างประชาธปิไตยและพฒันา
ทกัษะการวเิคราะหแ์ละการส่ือสาร โดยการ
เลือกต้ังสโมสร .และสัมมนาสโมสร นศ.

2. การพฒันาศักยภาพ นศ.เพื่อเตรียมความ
พร้อมสู่การเรียนรู้ที่สอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรมกับการคิดอย่างเปน็ระบบ
(ปฐมนิเทศ)

 -อาจารย์และ
บคุลากร

กลุ่มเปา้หมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80

ความพงึพอใจอยู่ในระดับไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 80

ปญัหาที่ต้องการพัฒนา ย/ก KPI ฝ. ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ว.ด.ป. กลุ่มเปา้หมายKPI  ว.

85



ตัวชี้วัด (KPI)
(โครงการ/กิจกรรม)

งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบปญัหาที่ต้องการพัฒนา ย/ก KPI ฝ. ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ว.ด.ป. กลุ่มเปา้หมายKPI  ว.

14-15 ก.ค.54  - นศ.ป ี1,2 130,000  -อ.ศักด์ิขรินทร์
 -สโมสร นศ.
 -ชมรมกีฬา
 -ชมรม
นันทนาการ11-ก.ค.-55  - นศ.ทกุชั้นปี 10,000  -อ.วลัิยภรณ์

  -ฝ่ายวชิาการ

ธ.ค.-54 50,000  -อ.วลัิยภรณ์
 -ชมรมบ าเพญ็ฯ

 -นศ.ทกุชั้นปี 85,000  -อ.ศักด์ิขรินทร์
 -งานศิษย์เก่า

 -นศ. 20 คน 50,000 อ ศักด์ิขรินทร์
กย 55 อาจารย์ 2 คน สโมสรนักศึกษา

รวม 545,000

9. กิจกรรมงานประชุมวชิาการเครือข่าย
วทิยาลัยในสังกัด สบช. ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ/ คุณธรรมจริยธรรม

 -อาจารย์และ
บคุลากร

8.กิจกรรมพฒันานักศึกษา เพื่อเตรียมความ
พร้อมสู่วชิาชีพ(ปจัฉิมนิเทศ)

27 ก.พ.-9 
มี.ค.55

5. กิจกรรมกีฬาประเพณี เครือข่าย 5 
สถาบนัการพยาบาลและสาธารณสุขจังหวดั 
ขอนแก่น

 - ฝ่ายกิจการ 
นศ.

 -นศ.ชมรม
บ าเพญ็

ประโยชน์

6.กิจกรรมพฒันาความรู้และทกัษะการคิด
โดยจัดสัปดาหว์ชิาการและการพฒันา IT 
บรูณาการกับรายวชิาสารสนเทศทางการ
พยาบาล และการสืบค้น

7.การส่งเสริม จิตอาสา จิตส านึกสาธารณ 
บ าเพญ็ประโยชน์และบ ารุงสาธารณะ  (ค่าย
อาสาพฒันาชุมชน เพื่อท าดีถวายในหลวง 
ทดแทนคุณของแผ่นดิน)
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แผนปฏิบัตงิานวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2555
  ฝ่าย กิจการนักศึกษา
  งานแนะแนวให้ค าปรึกษาและทุนการศึกษา

ตัวชี้วัด (KPI)
(โครงการ/กิจกรรม)

ย.1 1 1

กิจกรรม ความพงึพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอยู่ ส.ค.-55 120,000 อ.แก้วจิต
ในระดับดีร้อยละ90

ก.ค.-55 44,000 อ.นิระมล

มค.-ต.ค.55 66,000 อ.ศิราณี1.ประชาชน
ทั่วไปและ
องค์กรอื่นๆ

ว.ด.ป. กลุ่มเปา้หมาย

นศ.ทนุทกุชั้นปี

งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

2.สถาบนัอื่นๆ

1. นศ.ทกุชั้นป ี
(500 คน)

2. อาจารย์และ
เจ้าหน้าที่ (60 
คน)

 - ร้อยละ 100 ของ
กลุ่มเปา้หมายที่เข้าร่วมกิจกรรม

ปญัหาที่ต้องการพัฒนา ย/ก KPI  ว. KPI ฝ. ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

พฒันานักศึกษาใหม้ี
คุณลักษณะบณัฑิตที่พงึ
ประสงค์ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวฒิุระดับอุดมศึกษา สกอ. 
ตามคุณลักษณะบณัฑิตที่พงึ
ประสงค์ของวทิยาลัยและ
ตามอัตลักษณ์ของวทิยาลัยฯ

3.กิจกรรมสร้างและเผยแพร่นวตักรรมระบบ
ครอบครัวเสมือนและนวตักรรมอื่นๆ ของ
วทิยาลัย

1.โครงการพัฒนาอัตลักษณนั์กศึกษาภายใต้
ระบบครอบครวัเสมือนวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี ขอนแก่น

1.กิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้สู่การพฒันา
ตนเองตามอัตลักษณ์ของวทิยาลัยฯ

2.กิจกรรมการพฒันาการตระหนักรู้ในด้าน
ความซ่ือสัตย์รับผิดชอบ เอื้ออาทรของ
นักศึกษาที่รับทนุการศึกษาสู่ความพอเพยีง
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ตัวชี้วัด (KPI)
(โครงการ/กิจกรรม)

ว.ด.ป. กลุ่มเปา้หมาย งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบปญัหาที่ต้องการพัฒนา ย/ก KPI  ว. KPI ฝ. ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ย.1 1 1

กิจกรรม
มิ.ย.55 26,000 อ.นิระมล

2.อาจารย์ 10 คน

พ.ค.-55 55,600 อ.แก้วจิต

3. กิจกรรมสารสนเทศเพื่อพฒันานักศึกษา ม.ค.-ต.ค.55 นศ.ทกุชั้นปี 35,000 อ.ทพิย์วรรณ

4. กิจกรรมแนะแนวตลาดนัดอุดมศึกษา ม.ค.-55 1.นศ. 20  คน 68,000 อ.แก้วจิต

กค.-กย. 30,000 อ.แก้วจิต
อ.นิระมล

 -กลุ่มเปา้หมายเข้าร่วมกิจกรรม
ร้อยละ 100

 -ความพงึพอใจต่อการด าเนินงาน
โครงการอยู่ในระดับดีร้อยละ 80

1.อาจารย์และ
เจ้าหน้าที่ (60 
คน)

2.นักเรียน
นักศึกษา บคุคล
ที่สนใจ

1.ตัวแทน นศ.
ครอบครัวละ 2 
คน

2.โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการให้
การปรกึษา ประชาสัมพันธ์และการมีส่ว
รว่มรบัผิดชอบต่อสังคมเพ่ือพัฒนา
นักศึกษาแบบองค์รวมสู่บรกิารด้วยหวั
ใจความเปน็มนุษย์ ภายใต้ระบบครอบครวั
เสมือน วพบ.ขอนแก่น

1. กิจกรรมพฒันาแกนน านักศึกษาสู่การให้
ค าปรึกษาแนวจิตปญัญาศึกษา

2.กิจกรรมการพฒันาอาจารย์บคุลากรที่
ปรึกษาตามแนวทางจิตปญัญาศึกษา

5. กิจกรรมบริการวชิาการด้านแนะแนวและ
ใหค้ าปรึกษาแก่ชุมชน
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ตัวชี้วัด (KPI)
(โครงการ/กิจกรรม)

ว.ด.ป. กลุ่มเปา้หมาย งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบปญัหาที่ต้องการพัฒนา ย/ก KPI  ว. KPI ฝ. ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

งบบริหาร อ.แก้วจิต

     - ติดแอร์  1 ตัว (จากหอพกั)
     - โต๊ะประชุม 1 ชุดเล็ก

รวม 444,600

6. พฒันาหอ้งแนะแนวใหเ้ปน็หอ้งสุนทรีย
สนทนาและหอ้งใหค้ าปรึกษา อย่างมีคุณภาพ
และเปน็ศูนย์รวมของการดูนักศึกษาภายใต้
ศูนย์การเรียนรู้ (แผนจัดซ้ือ)
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แผนปฏิบัตงิานวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2555
  ฝ่าย กิจการนักศึกษา
  งานสวัสดิการนักศึกษา

ตัวชี้วัด (KPI)
(โครงการ/กิจกรรม)

ต.ค.- ธ.ค.55 30,000 อ.ทนิวสุิทธิ์
อ.สุทธดิา

ความสะอาดเปน็ระเบยีบปลอดภยั
1.Big Cleanning เกิดค่านิยมองค์กร
2. ส่งเสริมสุขภาพ
3. บริการวชิาการด้านสุขภาพ

ส.ค55 60,000 อ.ทนิวสุิทธิ์
อ.สุทธดิา

1.กิจกรรมการตรวจสุขภาพประจ าปขีอง
บคุคลากรและนักศึกษา2.กิจกรรมการเฝ้าระวงัภาวะสุขภาพของ
นักศึกษาโดยอาจารย์เวรสุขภาพ3. การรักษาพยาบาลเบื้องต้น

มีฐานข้อมูลศิษย์เก่า 1 ฐาน เม.ย.-มิ.ย.55 30,000 อ.รัตน์ดาวรรณ
มีฐานข้อมูลสโมสรนักศึกษา 1 ฐาน อ.พลอยลดา

ต.ค54-ก.ย55 100,000 อ.รัตน์ดาวรรณ
อ.ทนิวสุิทธิ์

1.กิจกรรมปลูกจิตส านึก นศ. เร่ืองระเบยีบ
วนิัย

ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ว.ด.ป. กลุ่มเปา้หมาย

มีช่องทางในการเผยแพร่
ประชาสัมพนัธข์่าวสารส าหรับศิษย์
เก่าและสโมสรนักศึกษา  3  
ช่องทาง

4.โครงการ ดูแล พัฒนาและปลูกจิตส านึก
ต่อระเบยีบวินัยของนักศึกษา  วพบ.
ขอนแก่น

ร้อยละ100ของนักศึกษาที่ปฎบิติั
ตามระเบยีบวนิัยของวพบ.ขอนแก่น

1.นศ.ทกุชั้นป ี
(524 คน)

2.โครงการส่งเสรมิและดูแลสุขภาพของ
บคุลากรและนักศึกษา

2. อาจารย์และ
เจ้าหน้าที่ (80 
คน)

 - พฒันาข่าวสารเทคโนโลยี 
ระเบยีบวนิัย ส าหรับศิษย์เก่า
และสโมสรนักศึกษา

3.โครงการพัฒนาฐานข้อมูลและ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส าหรบัศิษย์เก่าและ
สโมสรนักศึกษา

ศิษย์เก่า 
ศิษย์ปจัจุบนั

จ านวนบคุคลากรและนักศึกษาเข้า
ร่วมโครงการร้อยละ 100

1. นศ.ทกุชั้นป ี
(524 คน)

 - พฒันาความรู้เกี่ยวกับการ
สร้างเสริมสุขภาพและการ
ปอ้งกันการเจ็บปว่ยนักศึกษา
และบคุลากร วพบ.ขอนแก่น

1.โครงการบรูณาการการส่งเสรมิสุขภาพ
นักศึกษาพยาบาลศาสตรใ์นรายวิชาสรา้ง
เสรมิสุขภาพและปอ้งกันการเจ็บปว่ย

จ านวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 100

บคุลากร และ
นักศึกษาทกุชั้นปี

งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบปญัหาที่ต้องการพัฒนา ย/ก KPI  ว. KPI ฝ.
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ตัวชี้วัด (KPI)
(โครงการ/กิจกรรม)

ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ว.ด.ป. กลุ่มเปา้หมาย งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบปญัหาที่ต้องการพัฒนา ย/ก KPI  ว. KPI ฝ.

2.ก ากับติดตามดูแลและพฒันานักศึกษา

รวม 220,000

2. อาจารย์เวร
จ านวน.59 คน
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แผนปฏิบัตงิานวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2555
  ฝ่าย กิจการนักศึกษา
  งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

ตัวชี้วัด (KPI)
(โครงการ/กิจกรรม)

ย.1 1 1
ความพงึพอใจอยู่ในระดับ
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80กิจกรรม

บรรลุวตัถุประสงค์ทกุข้อ เม.ย.-55 นศ.ทกุชั้นปี 15,000 อ.ทศันีย์วรรณ
อ.ทพิวรรณ

ธ.ค.-54 นศ.ป ี1,2,3

ก.ย.-55 นศ.ป ี1 อ.ทศันีย์วรรณ

ก.ย.-55 นศ.ป ี1 อ.ทพิย์รัตน์

ย.1 1 1

กิจกรรม
มิ.ย.-ก.ค.55 64,000 อ.ทศันีย์วรรณ

อ.ทพิย์รัตน์

 - งานไหมบรูณาการกับรายวชิาสร้างเสริม
สุขภาพและปอ้งการเจ็บปว่ย

2.โครงการท านุบ ารงุเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมและนันทนาการ

 - โครงการที่บรูณาการระหวา่ง
งานท านุบ ารุงศิลปะวฒันธรรม
กับการจัดการเรียนการสอน

 - วนัสงกรานต์บรูณาการกับรายวชิา
ครอบครัวและชุมชน1

 -พฒันาจิตด้านซ่ือสัตย์  รับผิดชอบ  เอื้อ
อาทร บรูณาการกับวชิา พฒันากระบวนการ
คิด และรายวชิาทกัษะชีวติ

 -พฒันาคุณลักษณะบณัฑิตตามอุดมคติไทย 
เช่น ค่ายดนตรีไทย, ทอ้งถิ่น และสากล

นศ.ชมรมดนตรี
ไทย

KPI  ว.

1.โครงการบรูณาการงานท านุบ ารงุ
ศิลปวัฒนธรรมกับงานวิชาการและงาน
กิจการนักศึกษา

KPI ฝ. ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

 - กลุ่มเปา้หมายที่เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกวา่ร้อย
ละ 80

กลุ่มเปา้หมาย

 - มีการบรูณาการงานท านุ
บ ารุงศิลปวฒันธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา

 -กิจกรรมพฒันาทกัษะกระบวนการคิด 
บรูณาการกับรายวชิาพฒันากระบวนการคิด
อย่างเปน็ระบบ

ผู้รบัผิดชอบ

 -เพื่อ เผยแพร่ศิลปวฒันธรรม
ของไทยและของทอ้งถิ่นใหค้ง
อยู่สืบไป

 - ร้อยละ 100 ของ
กลุ่มเปา้หมายที่เข้าร่วม
กิจกรรม

ปญัหาที่ต้องการพัฒนา ย/ก ว.ด.ป.
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ตัวชี้วัด (KPI)
(โครงการ/กิจกรรม)

KPI  ว. KPI ฝ. ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณกลุ่มเปา้หมาย ผู้รบัผิดชอบปญัหาที่ต้องการพัฒนา ย/ก ว.ด.ป.

 -พฒันาคุณลักษณะบณัฑิตตามอุดมคติไทย 
เช่น ดนตรีไทยอุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ

ต.ค.-ธ.ค.54 55,000 อ.ทพิย์รัตน์

 -กิจกรรมสืบสานวฒันธรรมไทย เช่น ลอย
กระทง

พ.ย.-54 นศ.ป ี1,2,3 อ.ทศันีย์วรรณ

 -กิจกรรมสืบสานวฒันธรรมไทย เช่น บญุผ
เวสสันดรชาดก

มี.ค.-55 นศ.ป ี1,2,3 15,000 อ.ทพิย์รัตน์

ย.1 1 1

กิจกรรม
8 กพ.55 65,000 อ.ทพิย์รัตน์

มิย.55 อ.ทพิย์รัตน์
 กค.55

 สค.55 6,000 อ.ทศันีย์วรรณ
ต.ค54-ก.ย55

รวม 220,000

 - เพื่อสืบสานท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรมใหค้งอยู่สืบไป

นศ.ชมรมดนตรี
ไทย

 - ร้อยละ 100 ของ
กลุ่มเปา้หมายที่เข้าร่วม
กิจกรรม

3. โครงการส่งเสรมิคุณธรรม จรยิธรรม
เน่ืองในวันส าคัญขององค์กร  ทอ้งถ่ินและ
ของชาติ

1. นศ.ทกุชั้นป ี
(524 คน)

 กิจกรรมเข้าร่วมวฒันธรรมประเพณีของ
ทอ้งถิ่นและชาติ เช่น วนัจักรี วนัปยิะมหาราช
 วนัวทิยาศาสตร์ วนัมหดิลและอื่นๆ

 -สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม  วนัสถาปนา
วทิยาลัย วนัไหวค้รู วนัแม่ วนัปใีหม่ วนัรับ
หมวก วนัเข้าพรรษา  ฯลฯ 2. อาจารย์และ

เจ้าหนา้ที่ (80 คน)
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แบบฟอร์มการเขียนโครงการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ขอนแก่น 
 

1. ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 
1.1 ช่ือโครงการ 
1.2 ผู้รับผิดชอบโครงการ ( ระบุขื่อบุคคล หรือ ภาค /ฝ่าย ) 
1.3 ตามแผนงานโครงการของฝ่าย (ระบุล าดับโครงการของฝ่าย พร้อมส าเนาแบบโครงการตามแผนใน
การเสนอโครงการทุกครั้ง ) 
1.4 สถานภาพโครงการ      โครงการ/งานประจ า     โครงการใหม ่  โครงการเดิม /ต่อเนื่องจาก
..................................................................................................................................................................... 
1.5 โครงการตอบตัวบ่งช้ีประกันคุณภาพและการรับรองสถานศึกษา   ( ระบุเฉพาะที่เกี่ยวข้อง ) 
  สมศ. ตัวบ่งช้ี.....................................................................................................................................  
  สกอ. ตัวบ่งช้ี . ……………………………………………………………………………………………………………………………………..  
 สบช.  ตัวบ่งช้ี. ………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 สภาการพยาบาล เกณฑ์ส าคัญ/ เกณฑ์ทั่วไป เรื่อง........................................................................... 
 TQF ด้าน.......................................................................................................................................... 
1.6 ความสอดคล้องกับพันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร ์กลยุทธ์และตัวช้ีวัดสถาบัน ( ระบุเฉพาะที่เกี่ยวข้อง ) 
พันธกิจ   1.ผลิตบัณฑิตและเสริมสร้างก าลังคนด้านสุขภาพให้มีสมรรถนะตอบสนองความต้องการของ
ชุมชน สังคมและประเทศ 
  2. สร้างองค์ความรู้  นวัตกรรม  

 3. พัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพของประเทศและบริการวิชาการแก่สังคมน าพาสู่สังคมอุดม  
ปัญญาทางสุขภาวะ 

             4. ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
  5. พัฒนาวิทยาลัยให้เป็นสถาบันการศึกษาช้ันน าด้านการพยาบาลที่เข้มแข็ง 
ประเด็นยุทธศาสตร์  ( ระบุเฉพาะที่เกี่ยวข้อง ) 
 SI1  การผลิตบัณฑิตรองรับระบบสุขภาพของชุมชน 

 SI2  การเสริมสร้างองค์ความรู้  นวัตกรรมพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพของประเทศ 
น าไปใช้บริการวิชาการแก่สังคมน าพาสู่สังคมอุดมปัญญาทางสุขภาวะ 
SI3  การบริหารจัดการองค์ความรู้  นวัตกรรมและบริการวิชาการแก่สังคม 

SI4  การพัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันการศึกษาท่ีเป็นเลิศ 
กลยุทธ ์ ( ระบุเฉพาะที่เกี่ยวข้อง ) 

1.สร้างและพัฒนาบัณฑิตทางการพยาบาลที่มีคุณภาพ สูงระดับสากล  สมบรูณ์ด้วยการ
บริการ มุ่งเน้นชุมชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเชื่อมั่น ไว้วางใจ 
2.พัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
3.พัฒนาระบบการบริหารและกลไกการจัดการศึกษาที่เป็นสากล 
4. พัฒนาสิ่งแวดล้อม สิ่งสนับสนุนท่ีเอื้ออ านวยทันสมัยสร้างสุขในการเรียนรู้และการ
ปฏิบัติงาน 
5. พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นมืออาชีพ ด้านการวิจัย การบริการวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาและวิชาชีพ  ตอบสนองความต้องการของชุมชนสอคคล้องกับ
วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6.พัฒนาศักยภาพก าลัง คนด้านสาธารณสุขสู่การบริหารจัดการระบบสุขภาพชุมชนมืออาชีพ 
7.ยกระดับวิทยาลัยให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงระดับสากล  รองรับการเติบโตด้านสุขภาพ
โลก(Intellegence and High Performance Organazation) 
8. พัฒนาวิทยาลัยสู่องค์กรแห่งความสุขเป็น องค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่ทันสมัยบุคลากรมี
ความสุขภาคภูมิใจในการปฏิบัติงาน  มีวัฒนธรรมและค่านิยมองค์กรที่เข้มแข็ง (Modernize 
organiaztion) 
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ตัวชี้วัดองค์กร  ( ระบุเฉพาะที่เกี่ยวข้อง ) 
 1. อันดับของผลการสอบขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพคร้ังแรกของ วพบ.ขก. 
 2. ร้อยละของบัณฑิตที่มีสมรรถนะสูงและเป็นอัตลักษณ์ของวิทยาลัย 
 3. ระดับความเช่ือมั่นและการยอมรับบัณฑิต ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

4. จ านวนนักศึกษาหรือบัณฑิตที่ได้รับรางวัลจากผลงานนวัตกรรมและ/หรือจริยธรรม
ระดับชาต ิ
 5. จ านวนองค์ความรู้นวัตกรรมทางสุขภาพท่ีสร้างมูลค่าเพิ่ม ต่อการศึกษาและ/หรือระบบ
สุขภาพท่ีเป็นรูปธรรมได้รับการยอมรับท้ังในและต่างประเทศ   
 6.จ านวนงานวิจัยหรือผลสร้างสรรค์ได้รับการตีพมิพ์เผยแพร่ระดับชาติ/นานาชาต ิ
 7.ร้อยละระดับศักยภาพของผู้ได้รับการพัฒนาในการน าองค์ความรู้ไปใช้พึ่งพาตนเองและดู
และสุขภาพของชุมชน 
 8.จ านวนชุมชนต้นแบบด้านการจัดการภาวะสุขภาพ 
 9.ผลการชี้น า ป้องกันหรือแก้ปัญหาสังคมด้านสุขภาพ 
 10.จ านวนโครงการจัดการปัญหาสุขภาพชุมชนสู่การสร้างสุขภาวะที่ยั่งยืน 
11. ระดับความส าเร็จของความเป็นเลิศด้านการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต ิ
12.ระดับความส าเร็จในการพัฒนาองค์กรสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงตามเกณฑ์รางวัล
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ( PMQA) 7 หมวด 
13.ระดับความมีวินัย คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรและนักศึกษา 
14.ระดับความสุขและความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของบุคลากร 
15.จ านวนเงินรายได้นอกงบประมาณ 

1.7 หลักการและเหตุผล 
1.8 วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1.7 ระยะเวลาด าเนินการ ( ถ้าเป็นโครงการเดิม /ต่อเนื่อง โปรดระบุวันที่เริ่มโครงการในระยะก่อนหน้า ) 
1.9 สถานท่ีด าเนินโครงการ 
1.10 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ 

2. แผนปฏิบัติงาน 
 2.1 กิจกรรมการด าเนินงาน  
 2.2 ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินโครงการ  
 2.3 ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ  

2.4 ปัญหา/ อุปสรรคที่เกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นหากไม่ได้ด าเนินโครงการ /หรือการด าเนินโครงการไม่
เป็นไปตามแผนงาน 

3. งบประมาณ (ระบุแหล่งเงินงบประมาณ เช่น งบประมาณแผ่นดิน  เงินรายได้สถานศึกษา  เงินอุดหนุนการศึกษา 
เงินสนับสนุนจากเครือข่าย งบประมาณจากค่าลงทะเบียน  เป็นต้น ) 


