
 

 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการประจ า ปีงบประมาณ 2556 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 
สถาบันพระบรมราชชนก 

กระทรวงสาธารณสุข 
                                                                 งานยุทธศาสตร์และแผนงาน 



1

ไตรมาส 1 393,337.00 13.64 0.00 0.00 1,177,977.60 16.21 2,235,330.00 30.13

ไตรมาส 2 23,493.00 0.81 571,332.00 33.61 1,118,052.00 15.38 2,600,694.00 35.05

ไตรมาส 3 1,088,236.34 37.75 724,610.00 42.62 1,302,480.89 17.92 1,279,917.00 17.25

ไตรมาส 4 1,887,163.30 65.46 478,918.00 28.17 3,131,179.12 43.08 3,049,204.00 41.10

รวมงบประมาณ 2,882,900.00 1,700,000.00 3,392,229.64 117.67 1,774,860.00 104.40 7,268,480.00 7,419,732.00 6,729,689.61 92.59 9,165,145.00 123.52

รวมงบประมาณ 112.75 108.21

การใช้จ่ายเงินตาม
ไตรมาส

ติดตามการเบิกจ่ายเงินตามรายไตรมาส ประจ าปีงบประมาณ 2556

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

แผนยุทธศาสตร์

งบประมาณที่ใช้

แผนงานประจ า

งบประมาณที่ใช้

งบรายได้
หมวดอดุหนุน

ทั่วไป
งบรายได้

4,582,900.00 5,167,089.64 14,688,212.00 15,894,834.61

งบประมาณที่ต้ังไว้ งบประมาณที่ต้ังไว้

งบประมาณ
อดุหนุนทั่วไป

งบรายได้
หมวดอดุหนุน

ทั่วไป
งบรายได้

งบประมาณ
อดุหนุนทั่วไป
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ไตร1 ร้อยละ ไตร2 ร้อยละ ไตร3 ร้อยละ ไตร4 ร้อยละ รวมทั้งปี ร้อยละ

แผนยุทธศาสตร์ 393,337.00 3.87 23,493.00 0.23 1,088,236.34 10.72 1,887,163.30 18.59 3,392,229.64 33.42

แผนงานประจ า 1,177,977.60 11.60 1,118,052.00 11.01 1,302,480.89 12.83 3,131,179.12 30.84 6,729,689.61 66.29

รวมงบอดุหนุน 10,151,380.00 10,121,919.25 99.71

แยกตามรายไตรมาส ไตร1 ร้อยละ ไตร2 ร้อยละ ไตร3 ร้อยละ ไตร4 ร้อยละ รวมทั้งปี ร้อยละ

แผนยุทธศาสตร์ 0.00 0.00 571,332.00 6.26 724,610.00 7.95 478,918.00 5.25 1,774,860.00 19.46

แผนงานประจ า 2,235,330.00 24.51 2,600,694.00 28.52 1,279,917.00 14.03 3,049,204.00 33.44 9,165,145.00 100.50

รวมงบรายได้ 9,119,732.00 10,940,005.00 119.96

แยกตามแผนราย
ไตรมาส

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

ติดตามการเบิกจ่ายเงินตามรายไตรมาส ประจ าปีงบประมาณ 2556

รายงานติดตามหมวดอดุหนุนทั้วไป

รายงานติดตามหมวดรายได้
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ประเด็นยุทธศาสตร์/
เปา้ประสงค์

ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย
ผล

ด าเนินงาน
กลยุทธ์ิ ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย

ผล
ด าเนินงาน

แผนงาน ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย ผลด าเนินงาน โครงการ

ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การผลิตก าลังคนทางด้านสุขภาพเพือ่รองรับระบบสุขภาพของชุมชน

ระดับความส าเร็จของ
วิทยาลัยในการพฒันา
ระบบและกลไกการจัดการ
เรียนการสอนแบบมุ่งเน้น
สร้างนักศึกษาใหเ้ปน็นัก
ปฏิบติัการ คุณภาพสูง

ระดับ 3 ระดับ 3

 ร้อยละของตัวบง่ชี้
การประกันคุณภาพ
หลักสูตรและการ
เรียนการสอนตาม
กรอบ TQF

ร้อยละ100 
ตามแผน
หลักสูตรที่
ก าหนด

ร้อยละ100 
ตามแผน
หลักสูตรที่
ก าหนด

คุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนตามมิติ
สภาการพยาบาล 
(สบช)

*******
 11 ข้อ

8 ข้อ

ร้อยละของผู้ส าเร็จ
การศึกษาปฏิบติังานใน
ระบบบริการสุขภาพของรัฐ
ภายใน 1 ปี



ร้อยละ 95



ร้อยละ 100

วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี พะเยา ติดตามและ ประเมินผล 
แผนยุทธศาสตร ์ปีงบประมาณ 2556 

แผนด้านการผลิตบัณฑิต

1.โครงการพฒันานักศึกษาเปน็
นักปฏิบติัการขั้นสูง 
2.โครงการพฒันาแนวปฏิบติัที่ดี
ในการสอบขึ้นทะเบยีนประกอบ
วิชาชีพ
3..โครงการอบรมความรู้ละการ
ใช้แบบประเมินผลการเรียนรู้เตา
มกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
4.โครงการพฒันาหอ้งปฏิบติัการ
พยาบาลใหม้ีความพร้อมในการ
พฒันาบณัพติใหเ้ปน็นัก
ปฏิบติัการที่ใหม้ีความเชี่ยวชาญ
5.โครงการสัมมนาอาจารย์เพือ่
จัดท าสาระการเรียนรู้ส าหรับ
นักศึกษาในการสอบขึ้นทะเบยีน
รับใบอนุญาติประกอบวิชาชีพ
ของสภาการพยาบาล
6.อบรมเชิงปฏิบติัการเพือ่พฒันา
คุณภาพเทคนิคปฏิบติัการพยาบาล

3.74




ร้อยละ 100

กลยุทธ์ที่  1 
สร้างและ
พฒันาบณัฑิต
ใหเ้ปน็นัก
ปฏิบติัการ
ทางการ
พยาบาลที่มี
คุณภาพ และ
ตอบสนองต่อ
ระบบบริการ
สุขภาพ

ช่ือแผนงานที ่
1 แผนงาน
พฒันา
ประสิทธิภาพ
การจัดการ
เรียนการสอน
ใหเ้ปน็ไปตาม
กรอบ
มาตรฐาน
คุณวุฒิ
อุดมศึกษา
แหง่ชาติ

ร้อยละของนักศึกษาสอบ
ผ่านเกณฑ์ประเมินทกัษะ
เชิงวิชาชีพที่สภาการ
พยาบาลก าหนด 



ร้อยละ 100



ร้อยละ 100

บณัฑิตมีคุณภาพ
และอัตลักษณ์ที่พงึ
ประสงค์ เปน็ที่ยอมรับ
ของผู้ใช้บณัฑิตชุมชน
และทกุภาคส่วน

ระดับคุณภาพ
ของบณัฑิตตาม
กรอบ TQF 
ตามความ
คิดเหน็ของผู้ใช้
บณัฑิต (สมศ. 2)

ร้อยละของ
บณัฑิตที่ผ่าน
เกณฑ์เปน็นัก
ปฏิบติัการ
พยาบาลที่มี
คุณภาพ

 ≥ 3.51




ร้อยละ 100

 ร้อยละของรายวิชา
ที่มีการบรูณาการการ
เรียนการสอนกับ
บริการวิชาการ




 ร้อยละ 10




 ร้อยละ36.84
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ประเด็นยุทธศาสตร์/
เปา้ประสงค์

ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย
ผล

ด าเนินงาน
กลยุทธ์ิ ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย

ผล
ด าเนินงาน

แผนงาน ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย ผลด าเนินงาน โครงการ

ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การผลิตก าลังคนทางด้านสุขภาพเพือ่รองรับระบบสุขภาพของชุมชน

ระดับคุณภาพ
ของบณัฑิตตาม
กรอบ TQF 
ตามความ
คิดเหน็ของผู้ใช้
บณัฑิต (สมศ. 2)

 ≥ 3.51 3.74

1.ระดับความส าเร็จของ
โครงการที่เสริมสร้าง
คุณลักษณะนักศึกษาตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
การศึกษา (TQF)




ระดับ3




ระดับ3

ร้อยละโครงการ
พฒันานักศึกษาที่มี
ความสอดคล้อง การ
พฒันานักศึกษาด้าน
วิชาการนวตกรรม 
คุณธรรม จริยธรรม 
ทกัษะสังคม จิตพสัิย 
อัตลักษณ์และ 
เอกลักษณ์ของบณัฑิต

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100

ร้อยละของ
บณัฑิตที่ผ่าน
เกณฑ์เปน็นัก
ปฏิบติัการ
พยาบาลที่มี
คุณภาพ

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100

2.จ านวนนักศึกษาได้รับ
การยกย่อง/รางวัล
ระดับชาติ/นานาชาติ
ด้านนวตกรรมวิชาการ อัต
ลักษณ์ของบณัฑิตและ
เอกลักษณ์ของสถาบนัด้าน
คุณธรรม จริยธรรม (สมศ. 
16.1 / สมศ.17)

อย่างละ ≥ 1
 รางวัล

1 รางวัล

ระดับความพงึพอใจ
ของนักศึกษาต่อ
โครงการ การพฒันา
นักศึกษาเพือ่พฒันา
นักศึกษาด้าน
คุณธรรม จริยธรรม 
ทกัษะสังคม จิตพสัิย 
อัตลักษณ์ ของบณัฑิต
 เอกลักษณ์ของ
สถาบนั       

 ≥ 3.51 4.17

วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี พะเยา ติดตามและ ประเมินผล 
แผนยุทธศาสตร ์ปีงบประมาณ 2556 

แผนด้านการผลิตบัณฑิต

กลยุทธ์ที่  2 
พฒันา
นักศึกษาใหม้ี
คุณลักษณะ
ตามกรอบ
มาตรฐาน
คุณวุฒิ
การศึกษา 
(TQF) อัต
ลักษณ์ของ
บณัฑิตและ
เอกลักษณ์ของ
สถาบนั

แผนงานที่ 2 
พฒันาบณัฑิต
ใหม้ี
คุณลักษณะ
ตามกรอบ
มาตรฐาน
คุณวุฒิ
การศึกษา 
(TQF) และอัต
ลักษณ์ของ
บณัฑิต 
เอกลักษณ์
วิทยาลัย

1..โครงการพฒันาอัตลักษณ์ของ
บณัฑิตโดยกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน
1.1. วิชาโภชนศาสตร์ 
1.2.วิชามนุษย์และส่ิงแวดล้อม 
1.3.วิชาครอบครัวชุมชน 
2..โครงการส่งเสริมการสร้างนว
ตกรรม ผลงานวิชาการของ
นักศึกษา
3..โครงการเสริมสร้าง
คุณลักษณะบณัฑิต
   -ธนาคารความดี
4..โครงการจิตส านึกรักบา้นเกิด

บณัฑิตมีคุณภาพ
และอัตลักษณ์ที่พงึ
ประสงค์ เปน็ที่ยอมรับ
ของผู้ใช้บณัฑิตชุมชน
และทกุภาคส่วน
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ประเด็นยุทธศาสตร์/
เปา้ประสงค์

ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย
ผล

ด าเนินงาน
กลยุทธ์ิ ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย

ผล
ด าเนินงาน

แผนงาน ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย ผลด าเนินงาน โครงการ

ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การผลิตก าลังคนทางด้านสุขภาพเพือ่รองรับระบบสุขภาพของชุมชน

ระดับคุณภาพ
ของบณัฑิตตาม
กรอบ TQF 
ตามความ
คิดเหน็ของผู้ใช้
บณัฑิต (สมศ. 2)

 ≥ 3.51 3.74

1.ระดับความส าเร็จของ
โครงการที่เสริมสร้าง
คุณลักษณะนักศึกษาตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
การศึกษา (TQF)




ระดับ 3




ระดับ 3

ร้อยละของ
บณัฑิตที่ผ่าน
เกณฑ์เปน็นัก
ปฏิบติัการ
พยาบาลที่มี
คุณภาพ ร้อยละ100 ร้อยละ100

2.จ านวนนักศึกษาได้รับ
การยกย่อง/รางวัล
ระดับชาติ/นานาชาติ
ด้านนวตกรรมวิชาการ อัต
ลักษณ์ของบณัฑิตและ
เอกลักษณ์ของสถาบนัด้าน
คุณธรรม จริยธรรม (สมศ. 
16.1 / สมศ.17)

อย่างละ ≥ 1
 รางวัล

1 รางวัล

วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี พะเยา ติดตามและ ประเมินผล 
แผนยุทธศาสตร ์ปีงบประมาณ 2556 

แผนด้านการผลิตบัณฑิต

กลยุทธ์ที่  2 
พฒันา
นักศึกษาใหม้ี
คุณลักษณะ
ตามกรอบ
มาตรฐาน
คุณวุฒิ
การศึกษา 
(TQF) อัต
ลักษณ์ของ
บณัฑิตและ
เอกลักษณ์ของ
สถาบนั

แผนงานที่ 3 
แผนงานพฒันา
บณัฑิต ตาม
จุดเน้นของ
วิทยาลัย

โครงการพฒันาเอกลักษณ์ของ
บณัฑิต  
( การดูแลผู้ติดเชื้อHIV/AIDS  ) 
โดยกระบวนการจัดการเรียนการ
สอน  
กิจกรรมที1่ บรูณาการเนื้อหา
และทกัษะการดูแลผู้ติดเชื้อ HIV /
 AIDS ในรายวิชา 
กิจกรรมที2่  ฝึกเข้มในวิชาเลือก
การดูแลผู้ที่ปญัหา HIV/AIDS
กิจกรรมที3่ จัดกิจกรรมพฒันา
สมรรถนะด้านการดูแลผู้ดูแลเอช
ไอวี เอดส์แก่นักศึกษาพยาบาล
ศาสตร์ชั้นปทีี่ 4

1.จ านวนรายวิชาที่มี
การบรูณาการ 
ความรู้ด้าน ศูนย์โรค
เร้ือรัง 

ร้อยละรายวิชาชีพ
ปฏิบติัที่มีการบรูณา
การ การบริหารความ
เส่ียงความปลอดภัย
ผู้ปว่ย 

จ านวนอุบติัการณ์
ความเส่ียงความไม่
ปลอดภัยของผู้ปว่ย
จากฝึกปฏิบติัของ
นักศึกษาในระดับ
ความรุนแรงสูง 
(เปา้หมาย 0 คร้ัง)



******

3รายวิชา

******
ร้อยละ 80

0




1รายวิชา

ร้อยละ 6.89

0

บณัฑิตมีคุณภาพ
และอัตลักษณ์ที่พงึ
ประสงค์ เปน็ที่ยอมรับ
ของผู้ใช้บณัฑิตชุมชน
และทกุภาคส่วน
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ประเด็นยุทธศาสตร์/
เปา้ประสงค์

ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย
ผล

ด าเนินงาน
กลยุทธ์ิ ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย

ผล
ด าเนินงาน

แผนงาน ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย ผลด าเนินงาน โครงการ

ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การผลิตก าลังคนทางด้านสุขภาพเพือ่รองรับระบบสุขภาพของชุมชน

ระดับคุณภาพ
ของบณัฑิตตาม
กรอบ TQF 
ตามความ
คิดเหน็ของผู้ใช้
บณัฑิต (สมศ. 2)

 ≥ 3.51 3.74

ร้อยละของ
บณัฑิตที่ผ่าน
เกณฑ์เปน็นัก
ปฏิบติัการ
พยาบาลที่มี
คุณภาพ

ร้อยละ100 ร้อยละ100

บณัฑิตมีคุณภาพ
และอัตลักษณ์ที่พงึ
ประสงค์ เปน็ที่ยอมรับ
ของผู้ใช้บณัฑิตชุมชน
และทกุภาคส่วน

วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี พะเยา ติดตามและ ประเมินผล 
แผนยุทธศาสตร ์ปีงบประมาณ 2556 

แผนด้านการผลิตบัณฑิต

กลยุทธ์ที่ 3 
ปฏิรูประบบ
การจัดการ
ศึกษาเพือ่
เตรียมความ
พร้อมเข้าสู่
ประชาคม
อาเซียน

แผนงานที่ 4 
ยกระดับการ
จัดการศึกษา
เพือ่เตรียม
ความพร้อมเข้า
สู่ประชาคม
อาเซียน

ร้อยละของรายวิชาที่
พฒันา/ปรับปรุงการ
เรียนการสอน เพือ่
พฒันานักศึกษาสู่การ
เปน็ประชาคม
อาเซียน 

2. จ านวนโครงการที่
พฒันา/ปรับปรุง
กิจกรรมการพฒันา
นักศึกษาด้านการ
เหน็คุณค่าของ
วัฒนธรรมไทยและ
เข้าใจวัฒนธรรม
ต่างประเทศ ของ
ประชาคมอาเซียน
 
3.จ านวนโครงการที่
พฒันาอาจารย์
เตรียมความพร้อม
เข้าสู่อาเซียน



*****

ร้อยละ 10

 2 โครงการ

 2 โครงการ




ร้อยละ 0

 2 โครงการ

 2 โครงการ

1..โครงการเตรียมความพร้อม
ของอาจารย์และนักศึกษาสู่
ประชาคมอาเซียน




********
ร้อยละ 80

********
ร้อยละ 20

*******
ร้อยละ 80

1. ร้อยละของนักศึกษาที่
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ทกัษะภาษาอังกฤษ AUA 
ระดับ 6

2. ร้อยละของอาจารย์ที่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินทกัษะ
ภาษาอังกฤษ กรมวิเทศน์ฯ 
30 คะแนน
 
3. ร้อยละของนักศึกษาผ่าน
เกณฑ์การประเมินความรู้ 
ความเข้าใจเร่ืองเกี่ยว
ประชาคมอาเซียน 




ร้อยละ 0

ร้อยละ 5.26
(3ใน 57)

ร้อยละ 0
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ประเด็นยุทธศาสตร/์
เป้าประสงค์

ตัวช้ีวัด
ค่า

เป้าหมาย
ผล

ด าเนินงาน
กลยุทธิ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย

ผล
ด าเนินงาน

แผนงาน ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย
ผล

ด าเนินงาน
โครงการ

วิทยาลัยเปน็คลัง
ความรู้ และศูนย์กลาง
การบริการวิชาการ
ทางสุขภาพแก่ทอ้งถิ่น
 สามารถสร้างผลงาน
วิชาการ ผลงานวิจัย 
และนวัตกรรม ที่เกิด
ประโยชน์ต่อภารกิจ
การศึกษา และระบบ
สุขภาพของชุมชน 
ผลงาน ได้รับการ
ยอมรับทั้งในประเทศ 
และสากล

ระดับความส าเร็จ
ของวิทยาลัยที่ผ่าน
เกณฑ์ศูนย์ความเปน็
เลิศทางวิชาการด้าน
สุขภาพ โรคเร้ือรัง




ระดับ 4




ระดับ 4

กลยุทธ์ที่ 4 
 พฒันา
ระบบการ
บริการ
วิชาการและ
 วิจัยอย่าง
บรูณาการ
แบบครบ
วงจร

1. จ านวนผลงานวิจัยที่เปน็ผล
มาจากการใหบ้ริการวิชาการที่
เสริมสร้างความเข้มแข็งใหแ้ก่
ชุมชนหรือชี้น าแก้ปญัหาสังคม 
ได้รับการตีพมิพ ์เผยแพร่
ระดับชาติ/นานาชาติ (สมศ.5) 
2. จ านวนผลงานวิจัยที่เปน็ผล
มาจากการใหบ้ริการวิชาการที่
เสริมสร้างความเข้มแข็งใหแ้ก่
ชุมชน หรือชี้น าแก้ปญัหาสังคม
 ที่น าไปใช้ประโยชน์(สมศ.6) 
3.จ านวนผลงาน (บทความ
วิชาการ/ต ารา) ที่เปน็ผลมาจาก
การใหบ้ริการวิชาการที่
เสริมสร้างความเข้มแข็งใหแ้ก่
ชุมชนหรือชี้น าแก้ปญัหาสังคม 
(สมศ.7)  

1 เร่ือง

1 เร่ือง

1 เร่ือง

(เปา้หมาย 

1 เร่ือง

1 เร่ือง

1 เร่ือง

แผนงานที่ 5
 พฒันาการ
บริการ
วิชาการ
แบบบรูณา
การและครบ
วงจร

1.ร้อยละของ
โครงการบริการ
วิชาการที่มีการบรู
ณาการกับการเรียน
การสอน/การวิจัย
(สมศ. 8) 
2. จ านวนโครงการ
บริการวิชาการที่
สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนโดยชุมชน
มีส่วนร่วม



ร้อยละ 50

≥ 1



ร้อยละ 42.11

(8/19)

1

1.เอดส์ปอ้งกันได้ถ้าร่วมใจ
กันดูแล
2.โครงการเสริมสร้างชุมชน
เข้มแข็ง(บรูณาการการ
บริการวิชาการกับการเรียน
การสอนในรายวิชา)-
ครอบครัวชุมชน 2
3.โครงการบริการวิชาการที่
มีการบรูณาการกับการเรียน
การสอน/การวิจัย
 - การสร้างเสริมสุขภาพตาม
วัย
 - การบรูณาการฝึก
ภาคสนามวิชาพลวัตรและ
การท างานเปน็ทมี
- ส่งเสริมพฒันาการวัย
ผู้สูงอายุ
 - สมองใสวัยทอง

วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี พะเยา ติดตามและ ประเมินผล 
แผนยุทธศาสตร ์ปีงบประมาณ 2556 

แผนด้านการบรกิารวิชาการและ การวิจัย

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 2 การพฒันาและเสริมสร้างสมรรถนะแก่ก าลังคนด้านสุขภาพของชุมชน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3. การสร้างองค์ความรู้และการบริการวิชาการด้านสุขภาพ
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ประเด็นยุทธศาสตร์/
เปา้ประสงค์

ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย ผลด าเนินงาน กลยุทธ์ิ ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย ผลด าเนินงาน แผนงาน ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย ผลด าเนินงาน โครงการ

วิทยาลัยเปน็คลัง
ความรู้ และศูนย์กลาง
การบริการวิชาการ
ทางสุขภาพแก่ทอ้งถิ่น
 สามารถสร้างผลงาน
วิชาการ ผลงานวิจัย 
และนวัตกรรม ที่เกิด
ประโยชน์ต่อภารกิจ
การศึกษา และระบบ
สุขภาพของชุมชน 
ผลงาน ได้รับการ
ยอมรับทั้งในประเทศ 
และสากล

ระดับความส าเร็จ
ของวิทยาลัยที่ผ่าน
เกณฑ์ศูนย์ความเปน็
เลิศทางวิชาการด้าน
สุขภาพโรคเร้ือรัง




ระดับ 4




ระดับ 4

กลยุทธ์ที่ 4 
 พฒันา
ระบบการ
บริการ
วิชาการและ
 วิจัยอย่าง
บรูณาการ
แบบครบ
วงจร

4. ร้อยละของงานวิจัยที่ได้รับ
การตีพมิพเ์ผยแพร่ระดับชาติ
หรือนานาชาติ (สมศ.๕)  
5. ร้อยละของผลงานวิชาการที่
ได้รับการรับรองคุณภาพ (สมศ.
๗)
6. ร้อยละของงานวิจัยที่
น าไปใช้ประโยชน์ในชุมชนหรือ
องค์กรภายนอก (สมศ.๖) 
7.จ านวนองค์ความรู้ที่ได้จาก
การรวบรวมคัดสรรค์ วิเคราะห์
และ สังเคราะหจ์ากงานวิจัย 



******

ร้อยละ 20

******
 ร้อยละ 10

 ร้อยละ 20 

≥ 1




ร้อยละ 12.50

ร้อยละ 0

ร้อยละ 27.50

1 เร่ือง

แผนงานที่ 5
 พฒันาการ
บริการ
วิชาการ
แบบบรูณา
การและครบ
วงจร

4. จ านวนของ
โครงการบริการ
วิชาการมีการพฒันา
ความรู้ที่ได้จากการ
ใหบ้ริการทาง
วิชาการและถ่ายทอด
ความรู้สู่บคุลากร
ภายในสถาบนัและ
เผยแพร่สู่สาธารณชน
 (สกอ.5.2)

 

≥ 1

 

 1

 - สร้างเสริมศักยภาพในการ
ดูแลตนเอง
.โครงการชี้น าสังคม
4.1 ผู้ต้องขัง
4.2 ผู้ติดเชื้อ เอชไ อวี
5. การบรูณาการการ
ใหบ้ริการวิชาการกับงานวิจัย

วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี พะเยา ติดตามและ ประเมินผล 
แผนยุทธศาสตร ์ปีงบประมาณ 2556 

แผนด้านการบรกิารวิชาการและ การวิจัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาและเสริมสร้างสมรรถนะแก่ก าลังคนด้านสุขภาพของชุมชน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3. การสร้างองค์ความรู้และการบริการวิชาการด้านสุขภาพ
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ประเด็นยุทธศาสตร์/
เปา้ประสงค์

ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย ผลด าเนินงาน กลยุทธ์ิ ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย ผลด าเนินงาน แผนงาน ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย ผลด าเนินงาน โครงการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาและเสริมสร้างสมรรถนะแก่ก าลังคนด้านสุขภาพของชุมชน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3. การสร้างองค์ความรู้และการบริการวิชาการด้านสุขภาพ

วิทยาลัยเปน็คลัง
ความรู้ และศูนย์กลาง
การบริการวิชาการ
ทางสุขภาพแก่ทอ้งถิ่น
 สามารถสร้างผลงาน
วิชาการ ผลงานวิจัย 
และนวัตกรรม ที่เกิด
ประโยชน์ต่อภารกิจ
การศึกษา และระบบ
สุขภาพของชุมชน 
ผลงาน ได้รับการ
ยอมรับทั้งในประเทศ 
และสากล

ระดับความส าเร็จ
ของวิทยาลัยที่ผ่าน
เกณฑ์ศูนย์ความเปน็
เลิศทางวิชาการด้าน
สุขภาพโรคเร้ือรัง




ระดับ 4




ระดับ 4

กลยุทธ์ที่ 4 
 พฒันา

ระบบการ
บริการ

วิชาการและ
 วิจัยอย่าง
บรูณาการ
แบบครบ

วงจร

(ตามหน้า แผนงานที่ 5) แผนงานที่6
 พฒันาองค์
ความรู้/ นว
ตกรรมด้าน
สุขภาพ  PI 

16

1.จ านวนงานวิจัยที่
ส่งเสริม Excellence
 center (PA ตัวชี้วัด
ที่ 2.2) 
2. จ านวนโครงการที่
ส่งเสริมและพฒันา
คุณภาพผลงานวิจัย 
3. จ านวนโครงการ
พฒันาการผลิตผล
งานวิชาการที่มี
คุณภาพ (บทความ
วิชาการ/ต ารา)

≥ 1
 

 1 โครงการ

 1 โครงการ

2
 

 3 โครงการ

 1 โครงการ

1.  โครงการพฒันาศักยภาพ
การจัดท าผลงานวิจัยเพือ่
ตีพมิพเ์ผยแพร่ในระดับชาติ
หรือนานาชาติ
-อุบติัเหตุเข็มทิ่มต า ฯ(อ.พร)
-รู)แบบการพฒันาทกัษะ
อาจารย์พยาบาล(อ.วิยะดา)
-การพฒันาแนวทางการ
พยาบาลเพือ่ส่งเสริมทกัษะ
หญิงต้ังครรภ์ฯ(อ.จรรยา)
-การพฒันาแนวทางการให้
ค าปรึกษา(อ.พนิทอง.)
-ภาวะผู้น าและการท างาน
เปน็ทมี (อ.เปรม)
-ความส าเร็จในการเล้ียง
บตุรด้วยนมแม่ (อ.เปรม)
2.การพฒันาศักยภาพใน
การท าต ารา
3.วารสารเพือ่ฐาน TCI

วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี พะเยา ติดตามและ ประเมินผล 
แผนยุทธศาสตร ์ปีงบประมาณ 2556 

แผนด้านการบรกิารวิชาการและ การวิจัย
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ประเด็นยุทธศาสตร์/
เปา้ประสงค์

ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย ผลด าเนินงาน กลยุทธ์ิ ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย ผลด าเนินงาน แผนงาน ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย ผลด าเนินงาน โครงการ

1.โครงการพฒันาศูนย์ความ
เปน็เลิศด้านโรคเร้ือรัง
2.โครงการสร้างความ
ร่วมมือกับองค์กรภายนอก
3.โครงการจัดการรายกรณ๊
โรคเร้ือรัง
3.โครงการบริการวิชาการ
เร่ืองการใหย้าอย่าง
สมเหตุสมผล

วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี พะเยา ติดตามและ ประเมินผล 
แผนยุทธศาสตร ์ปีงบประมาณ 2556 

แผนด้านการบรกิารวิชาการและ การวิจัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาและเสริมสร้างสมรรถนะแก่ก าลังคนด้านสุขภาพของชุมชน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3. การสร้างองค์ความรู้และการบริการวิชาการด้านสุขภาพ

วิทยาลัยเปน็คลัง
ความรู้ และศูนย์กลาง
การบริการวิชาการ
ทางสุขภาพแก่ทอ้งถิ่น
 สามารถสร้างผลงาน
วิชาการ ผลงานวิจัย 
และนวัตกรรม ที่เกิด
ประโยชน์ต่อภารกิจ
การศึกษา และระบบ
สุขภาพของชุมชน 
ผลงาน ได้รับการ
ยอมรับทั้งในประเทศ 
และสากล

ระดับความส าเร็จ
ของวิทยาลัยที่ผ่าน
เกณฑ์ศูนย์ความเปน็
เลิศทางวิชาการด้าน
สุขภาพโรคเร้ือรัง




ระดับ 4




ระดับ 4

กลยุทธ์ที่ 5 
 สร้างศูนย์
ความเปน็
เลิศด้านโรค
เร้ือรังโดย
เน้นการมี
ส่วนร่วม
ของภาคี
เครือข่าย

1ได้รับการยกย่องระดับชาติ
และ/หรือนานาชาติด้านโรค
เร้ือรัง

2.จ านวนผลงานวิจัยด้านโรค
เร้ือรังที่ได้รับการตีพมิพเ์ผยแพร่
ในระดับชาติ/นานาชาติ

3.จ านวนบทความวิชาการด้าน
โรคเร้ือรังที่ได้รับรองคุณภาพ

4.ผลการชี้น า ปอ้งกันหรือแก้ไข
ปญัหาสังคมในประเด็น
ภายนอกสถาบนั

5.จ านวนองค์ความรู้ของศูนย์
ความเปน็เลิศด้านโรคเร้ือรัง

≥ 1
******

≥ 1

≥ 1เร่ือง

5 ข้อ

≥ 1เร่ือง
******

0

1 เร่ือง

1 เร่ือง

5 ข้อ

0

แผนงานที่7
 แผนงาน
พฒันา ศูนย์
ความเปน็
เลิศด้านการ
จัดการโรค
เร้ือรัง

1.มีการจัดท า
ข้อตกลงความ
ร่วมมือกับองค์กร
ภายนอกด้านโรค
เร้ือรัง
 
2. จ านวนโครงการ
บริการวิชาการที่
สนับสนุนศูนย์ความ
เปน็เลิศด้าน โรค
เร้ือรัง และบรูณา
การกับการเรียนการ
สอน/การวิจัย (สมศ.
 8 ) 

3. จ านวน
โครงการวิจัยที่
สนับสนุนศูนย์ความ
เปน็เลิศด้าน โรคเร้ือรัง



มีการจัดท า

≥ 1โครงการ

******
≥ 1



มีการจัดท า

2 โครงการ

0
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ประเด็นยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลด าเนินงาน กลยุทธ์ิ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลด าเนินงาน แผนงาน ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลด าเนินงาน โครงการ

วิทยาลัยเป็น
สถาบันอดุมศึกษาชั้น
น าที่เน้นท้องถิ่น มี
ความเข้มแข็งในระบบ
การบริหารจดัการที่
เป็นสากล

ระดับความส าเร็จใน
การพัฒนาวิทยาลัยสู่
การเป็นองค์กร
สมรรถนะสูงตาม
เกณฑ์รางวัล
คุณภาพการบริหาร
จดัการภาครัฐ 
(PMQA)




ระดับ 4




ระดับ 4

กลยทุธท์ี ่6
 พัฒนา
ระบบการ
ประกนั
คุณภาพ
การศึกษา สู่
การเป็น
ต้นแบบของ
วิทยาลัยใน
สังกดั สบช.

1.ระดับคะแนนผลการ
ประเมินและรับรอง
คุณภาพภายนอก (สมศ.) 

2.ระดับคะแนนผลการ
ประเมินคุณภาพภายใน 
(สมศ. 15)   

3.ร้อยละของตัวบ่งชี้
คุณภาพ 9 องค์ประกอบ 
บรรลุตามเป้าหมาย

 

> 4.00

4.00

 ร้อยละ 90



ปี กศษ.55
ไม่ได้รับการ

ประเมิน

4.56

ร้อยละ 
84.09

แผนงานที ่8
 แผนงาน
ยกระดับ
คุณภาพการ
ประกนั
คุณภาพ
การศึกษา

1. มีโครงการส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนาแนว
ปฏิบัติที่ดีทุกพันธกจิ

 1โครงการ
*******

มีแต่ไม่ได้
ด าเนินการ

1.โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนาแนว
ปฏิบัติที่ดีทุกพันธกจิ
- พัฒนาความรู้เร่ืองแนว
ปฏิบัติที่ดีแกอ่าจารย์ 
และข้าราชการ
-ด าเนินการพัฒนาแนว
ปฏิบัติที่ดีตามพันธกจิ
-พัฒนาคุณภาพตัวบ่งชี้
คุณภาพแบบกา้วกระโดด 
-ประกวด GoodPractice
  ระดับวิทยาลัย 
-ประกวดGoodPractice
 ระดับ  สบช

วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี พะเยา ติดตามและ ประเมินผล 
แผนยทุธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2556 

แผนด้านการพัฒนาองค์กรและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

ประเด็นยทุธศาสตร์ที ่4.การพัฒนาสู่สถาบันอดุมศึกษาชั้นน าที่มีสมรรถนะสูง เข้มแข็งและ มุง่ท้องถิ่น
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ประเด็นยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลด าเนินงาน กลยุทธ์ิ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลด าเนินงาน แผนงาน ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลด าเนินงาน โครงการ

1 1. โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรในการ
จดักระบวนงานเพื่อการ
สร้างคุณค่าของสถาบัน
-ให้ความรู้ส าหรับ
บุคลากรเ
-สร้างและพัฒนาการจดั
กระบวนงานการสร้าง
คุณค่า
-ท าคู่มือเพื่อก าหนด
กระบวนงาน
2.โครงการก ากบัติดตาม 
และประเมินผล การน า
กระบวนงานการสร้าง
คุณค่าไปใช้
3. ประเมินผลและ
รายงานการด าเนินงาน
ตามเกณฑ์ PMQA 
ปีงบประมาณ 2556

1.ร้อยละของตัวชี้วัดของ
แผนกลยุทธ์วิทยาลัยการ
บรรลุเป้าหมายตาม
เป้าหมาย
 
2.ร้อยละของตัวชี้วัดของ
แผนปฏิบัติการประจ าปี
ของวิทยาลัยบรรลุ
เป้าหมายตามเป้าหมาย 

3. ร้อยละของตัวบ่งชี้ 
ตามค ารับรองของ
วิทยาลัยกบั สถาบันพระ
บรมราชชนกบรรลุตาม
เป้าหมาย   

4. ร้อยละของตัวบ่งชี้ 
PMQA ทุกหมวดบรรลุ
ตามเป้าหมาย  



 

ร้อยละ 90

ร้อยละ 90

ร้อยละ 90 

ร้อยละ 50



 

ร้อยละ 
66.66

ร้อยละ 
75.86

ร้อยละ 90 

ร้อยละ 50

แผนงานที ่9
 แผนงาน
พัฒนาการ
บริหาร
จดัการ
ภาครัฐแนว
ใหม่ (PMQA)

1. มีโครงการสนับสนุน 
พัฒนาสร้างคุณค่าทุกพันธ
กจิของสถาบัน

1

วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี พะเยา ติดตามและ ประเมินผล 
แผนยทุธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2556 

แผนด้านการพัฒนาองค์กรและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

ประเด็นยทุธศาสตร์ที ่4.การพัฒนาสู่สถาบันอดุมศึกษาชั้นน าที่มีสมรรถนะสูง เข้มแข็งและ มุง่ท้องถิ่น

กลยทุธท์ี ่7 
ยกระดับ
การบริหาร
จดัการให้
วิทยาลัย
เป็นองค์กร
ที่มี
สมรรถนะสูง




ระดับ 4

ระดับความส าเร็จใน
การพัฒนาวิทยาลัยสู่
การเป็นองค์กร
สมรรถนะสูงตาม
เกณฑ์รางวัล
คุณภาพการบริหาร
จดัการภาครัฐ 
(PMQA)

วิทยาลัยเป็น
สถาบันอดุมศึกษาชั้น
น าที่เน้นท้องถิ่น มี

ความเข้มแข็งในระบบ
การบริหารจดัการที่

เป็นสากล
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ประเด็นยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลด าเนินงาน กลยุทธ์ิ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลด าเนินงาน แผนงาน ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลด าเนินงาน โครงการ

แผนด้านการพัฒนาองค์กรและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

 
ร้อยละ 90

 ร้อยละ 
22.50
(9/40)

 2 คน  

ร้อยละ 90

แผนงานที ่
10 แผนงาน
การบริหาร
และพัฒนา
ทรัพยากร
บุคคล

1. มีโครงการพัฒนาแผน
กลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
2. มีโครงการพัฒนา
บุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญและ ขีด
ความสามารถสูง  
3. ร้อยละความพึงพอใจ
ของบุคลากรต่อระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน

 1

 1โครงการ

 

ร้อยละ 90

 1

 1โครงการ

ร้อยละ 66

1.โครงการสนับสนุนการ
พัฒนาบุคลากรใหม้ีความรู้
และความสามารถสูงใน
ด้านภาษาต่างประเทศ
2..โครงการแลกเปล่ียน
วิชาการกบัต่างชาติ
3.โครงการสนับสนุนการ
พัฒนาบุคลากรใหม้ีความ
เชี่ยวชาญและสมรรถนะ
4.การบ าบัดความคิดและ
พฤติกรรมแบบ 
Dealectical behavioral 
therapy 
5.ศาสตร์และศิล)ทางการ
พยาบาล
6.สร้างเสริมุณธรรมและจ
ริยธณณมเพื่อการด ารงชีวิต
ของบุคลากร
7.สร้างวัฒนธรรมองค์กร
8.สุนทรียสนทนา
9.การเรียนรู้เพื่อท างานเป็น
ทีม
10.จติบริการหวัใจความ
เป็นมนุษย์
11.การแลกเปล่ียนเรียนรู้
การด าเนินชีวิตของบุคลากร

ประเด็นยทุธศาสตร์ที ่4.การพัฒนาสู่สถาบันอดุมศึกษาชั้นน าที่มีสมรรถนะสูง เข้มแข็งและ มุง่ท้องถิ่น
วิทยาลัยเป็น

สถาบันอดุมศึกษาชั้น
น าที่เน้นท้องถิ่น มี

ความเข้มแข็งในระบบ
การบริหารจดัการที่

เป็นสากล

ระดับความส าเร็จใน
การพัฒนาวิทยาลัยสู่
การเป็นองค์กร
สมรรถนะสูงตาม
เกณฑ์รางวัล
คุณภาพการบริหาร
จดัการภาครัฐ 
(PMQA)




ระดับ 4




ระดับ 4

กลยทุธท์ี ่8 
  เสริมสร้าง
สมรรถนะ
บุคลากร ให้
มีความ
เชี่ยวชาญ
และขีด
ความสามารถ
สูง

1.ร้อยละของบุคลากรน า
องค์ความรู้จากการไป
พัฒนา มาใช้พัฒนางาน
อย่างเป็นรูปธรรม

2.ร้อยละอาจารย์ที่มี
ผลงานวิจยั/วิชาการที่ได้
การยอมรับ/ตีพิมพ์ ใน
ระดับชาติ/นานาชาติ

3. จ านวนอาจารย์ได้
รางวัล/การยกย่องใน
ระดับชาติ 

4.ร้อยละของตัวบ่งชี้
ความส าเร็จของการ
บริหารแผนกลยุทธ์การ
บริหารทรัพยากรบุคคล
บรรลุตามเป้าหมาย

 
ร้อยละ 90

*******
 ร้อยละ 50

 ≥  1 คน  

ร้อยละ 90
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ประเด็นยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลด าเนินงาน กลยุทธ์ิ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลด าเนินงาน แผนงาน ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลด าเนินงาน โครงการ

แผนงานที ่
11 
แผนพัฒนา
เทคโนโลยี
และ
สารสนเทศ

1. มีโครงการพัฒนาแผน
กลยุทธ์ด้านเทคโนโลยี
และสารสนเทศ

 มีฐานข้อมูล  มีฐานข้อมูล
แต่ไม่

สมบูรณ์ใช้
งานยังไม่มี

ประสิทธิภาพ

โครงการการพัฒนา/
ปรับปรุงระบบ
สารสนเทศวิทยาลัย 
  - การปรับปรุงเว็บไซต์
วิทยาลัยและกลุ่มงาน 
   -การพัฒนา/ปรับปรุง
ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหาร (MIS) 
  - การปรับปรุงระบบการ
เรียนการสอนออนไลน์ 
(E-Learning)โดยใช้
โปรแกรม Moodle
 - การเผยแพร่ความรู้
ด้านวิชาการและการ
ปฏิบัติงาน ผ่านการ
จดัการองค์ความรู้ 
(Knowledge 
Management)
โดยใช้โปรแกรม 
MediaWiki

วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี พะเยา ติดตามและ ประเมินผล 
แผนยทุธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2556 

แผนด้านการพัฒนาองค์กรและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

ประเด็นยทุธศาสตร์ที ่4.การพัฒนาสู่สถาบันอดุมศึกษาชั้นน าที่มีสมรรถนะสูง เข้มแข็งและ มุง่ท้องถิ่น

วิทยาลัยเป็น
สถาบันอดุมศึกษาชั้น
น าที่เน้นท้องถิ่น มี
ความเข้มแข็งในระบบ
การบริหารจดัการที่
เป็นสากล

ระดับความส าเร็จใน
การพัฒนาวิทยาลัยสู่
การเป็นองค์กร
สมรรถนะสูงตาม
เกณฑ์รางวัล
คุณภาพการบริหาร
จดัการภาครัฐ 
(PMQA)




ระดับ 4




ระดับ 4

กลยทุธท์ี่9 
 พัฒนา
วิทยาลัยให้
เป็นองค์กร
แห่งการ
เรียนรู้  
ภายใต้
วัฒนธรรม
และ ค่านิยม
ร่วม

1.ความส าเร็จของการ
ชี้น าแกไ้ขปัญหาสังคม
ภายในสถาบัน (สมศ.18.1)
  
2. ร้อยละองค์ความรู้ที่ได้
ด าเนินการตามแผนการ
จดัการความรู้อย่างน้อย 3
 องค์ความรู้
3.ร้อยละของตัวบ่งชี้
ความส าเร็จของการ
บริหารแผนกลยุทธ์ด้าน
สารสนเทศบรรลุตาม
เป้าหมาย (สกอ. 7.3)
4.ความส าเร็จของการ
พัฒนาองค์การแห่งการ
เรียนรู้ (สกอ.7.2)
5.  ระดับความส าเร็จแผน
บูรณาการการท านุบ ารุง
ศิลปะและ วัฒนธรรมกบั
การเรียนการสอนและ
กจิการนักศึกษา

 4 ข้อ 

 ร้อยละ 100

 ร้อยละ 90

 5 ข้อ 

 ระดับ 5

 4 ข้อ 

 ร้อยละ 100
(3เร่ือง)

 ร้อยละ 90

 5 ข้อ 

 ระดับ 5
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ประเด็นยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลด าเนินงาน กลยุทธ์ิ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลด าเนินงาน แผนงาน ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลด าเนินงาน โครงการ

วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี พะเยา ติดตามและ ประเมินผล 
แผนยทุธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2556 

แผนด้านการพัฒนาองค์กรและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

ประเด็นยทุธศาสตร์ที ่4.การพัฒนาสู่สถาบันอดุมศึกษาชั้นน าที่มีสมรรถนะสูง เข้มแข็งและ มุง่ท้องถิ่น

วิทยาลัยเป็น
สถาบันอดุมศึกษาชั้น
น าที่เน้นท้องถิ่น มี
ความเข้มแข็งในระบบ
การบริหารจดัการที่
เป็นสากล

ระดับความส าเร็จใน
การพัฒนาวิทยาลัยสู่
การเป็นองค์กร
สมรรถนะสูงตาม
เกณฑ์รางวัล
คุณภาพการบริหาร
จดัการภาครัฐ 
(PMQA)




ระดับ 4




ระดับ 4

กลยทุธท์ี่9 
 พัฒนา
วิทยาลัยให้
เป็นองค์กร
แห่งการ
เรียนรู้  
ภายใต้
วัฒนธรรม
และ ค่านิยม
ร่วม

1.ความส าเร็จของการ
ชี้น าแกไ้ขปัญหาสังคม
ภายในสถาบัน (สมศ.18.1) 
2. ร้อยละเฉล่ียถ่วง
น้ าหนักความส าเร็จจาก
ผลสัมฤทธ์ิของการ
ด าเนินการตามแผนการ
จดัการความรู้อย่างน้อย 3
 องค์ความรู้
3.ร้อยละของตัวบ่งชี้
ความส าเร็จของการ
บริหารแผนกลยุทธ์ด้าน
สารสนเทศบรรลุตาม
เป้าหมาย (สกอ. 7.3)
4.ความส าเร็จของการ
พัฒนาองค์การแห่งการ
เรียนรู้ (สกอ.7.2)
5.  ระดับความส าเร็จแผน
บูรณาการการท านุบ ารุง
ศิลปะและ วัฒนธรรมกบั
การเรียนการสอนและ
กจิการนักศึกษา

 4 ข้อ 

 ร้อยละ 100

 ร้อยละ 90

 5 ข้อ 

 ระดับ 5

 4 ข้อ 

 ร้อยละ 100
(3เร่ือง)

 ร้อยละ 90

 5 ข้อ 

 ระดับ 5

แผนงานที ่
12 แผนการ
จดัการความรู้

1  มีโครงการสนับสนุน
การใช้กระบวนการจดัการ
ความรู้ไปบูรณาการสู่งาน
ประจ า 

1โครงการ 1โครงการ 1.โครงการพัฒนาองค์การ
เรียนรู้วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชนนีพะเยา
-  ทบทวนและแต่งต้ัง
คณะกรรมการพัฒนา
องค์การเรียนรู้และการ
จดัการความรู้/ประชุม
-จดักจิกรรมการเสาะหา
ความรู้  การแลกเปล่ียน
ความรู้
-เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
-ส่งเสริมการน าองค์
ความรู้ไปพัฒนางาน
-จดัท าแนวปฏิบัติที่ดี/
คู่มือปฏิบัติงาน
-เผยแพร่ความรู้ทาง
ช่องทางต่าง ๆ
-จลุสารการจดัการความรู้
-เวทีน าเสนอผลงาน
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ประเด็นยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลด าเนินงาน กลยุทธ์ิ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลด าเนินงาน แผนงาน ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลด าเนินงาน โครงการ

ประเด็นยทุธศาสตร์ที ่4.การพัฒนาสู่สถาบันอดุมศึกษาชั้นน าที่มีสมรรถนะสูง เข้มแข็งและ มุง่ท้องถิ่น

วิทยาลัยเป็น
สถาบันอดุมศึกษาชั้น
น าที่เน้นท้องถิ่น มี
ความเข้มแข็งในระบบ
การบริหารจดัการที่
เป็นสากล

ระดับความส าเร็จใน
การพัฒนาวิทยาลัยสู่
การเป็นองค์กร
สมรรถนะสูงตาม
เกณฑ์รางวัล
คุณภาพการบริหาร
จดัการภาครัฐ 
(PMQA)




ระดับ 4




ระดับ 4

กลยทุธท์ี่9 
 พัฒนา
วิทยาลัยให้
เป็นองค์กร
แห่งการ
เรียนรู้  
ภายใต้
วัฒนธรรม
และ ค่านิยม
ร่วม

1.ความส าเร็จของการ
ชี้น าแกไ้ขปัญหาสังคม
ภายในสถาบัน (สมศ.18.1) 
2. ร้อยละเฉล่ียถ่วง
น้ าหนักความส าเร็จจาก
ผลสัมฤทธ์ิของการ
ด าเนินการตามแผนการ
จดัการความรู้อย่างน้อย 3
 องค์ความรู้
3.ร้อยละของตัวบ่งชี้
ความส าเร็จของการ
บริหารแผนกลยุทธ์ด้าน
สารสนเทศบรรลุตาม
เป้าหมาย (สกอ. 7.3)
4.ความส าเร็จของการ
พัฒนาองค์การแห่งการ
เรียนรู้ (สกอ.7.2)
5.  ระดับความส าเร็จแผน
บูรณาการการท านุบ ารุง
ศิลปะและ วัฒนธรรมกบั
การเรียนการสอนและ
กจิการนักศึกษา

 4 ข้อ 

 ร้อยละ 100

 ร้อยละ 90

 5 ข้อ 

 ระดับ 5

 4 ข้อ 

 ร้อยละ 100
(3เร่ือง)

 ร้อยละ 90

 5 ข้อ 

 ระดับ 5

แผนงานที ่
13 
แผนการ
พัฒนา
ระบบการ
บริหาร
การเงินและ
งบประมาณ

1.โครงการยกระดับ
คุณภาพแผนกลยุทธ์ด้าน
เงิน   
- ทบทวนและจดัท าท า
แผนกลยุทธ์ด้านการเงินเ
-ารตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของเจา้หน้าที่
การเงินและบัญชี เพื่อให้
การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ ถูกต้อง 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
ตามระเบียบของทาง
ราชการ

1.มีโครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหาร
แผนกลยุทธ์ด้านการเงิน
และงบประมาณ 

1 1

วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี พะเยา ติดตามและ ประเมินผล 
แผนยทุธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2556 

แผนด้านการพัฒนาองค์กรและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
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ประเด็นยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลด าเนินงาน กลยุทธ์ิ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลด าเนินงาน แผนงาน ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลด าเนินงาน โครงการ

วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี พะเยา ติดตามและ ประเมินผล 
แผนยทุธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2556 

แผนด้านการพัฒนาองค์กรและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

ประเด็นยทุธศาสตร์ที ่4.การพัฒนาสู่สถาบันอดุมศึกษาชั้นน าที่มีสมรรถนะสูง เข้มแข็งและ มุง่ท้องถิ่น

วิทยาลัยเป็น
สถาบันอดุมศึกษาชั้น
น าที่เน้นท้องถิ่น มี
ความเข้มแข็งในระบบ
การบริหารจดัการที่
เป็นสากล

ระดับความส าเร็จใน
การพัฒนาวิทยาลัยสู่
การเป็นองค์กร
สมรรถนะสูงตาม
เกณฑ์รางวัล
คุณภาพการบริหาร
จดัการภาครัฐ 
(PMQA)




ระดับ 4




ระดับ 4

กลยทุธท์ี่9 
 พัฒนา
วิทยาลัยให้
เป็นองค์กร
แห่งการ
เรียนรู้  
ภายใต้
วัฒนธรรม
และ ค่านิยม
ร่วม

1.โครงการแลกเปล่ียน
เรียนรู้วิถีสุขภาพและ
วัฒนธรรมสู่อาเซียน
2..โครงการบูรณาการ
งานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมกบัการ
จดัการเรียนการสอน 
(อารยะธรรม ฯ  มารดา 
ทารก ฯ การส่งเสริม
สุขภาพ ฯ และพัฒนา 
นศ. ผ่านกจิกรรม)
3.โครงการขยะเพิ่มมูลค่า
 .. รักษาส่ิงแวดล้อม

 4 ข้อ 

 ร้อยละ 100

 ร้อยละ 90

 5 ข้อ 

 ระดับ 5

 4 ข้อ 

 ร้อยละ 100
(3เร่ือง)

 ร้อยละ 90

 5 ข้อ 

 ระดับ 5

แผนงานที ่
14 
แผนการ
พัฒนาท านุ
บ ารุงศิป
วัฒนาธรรม
แบบบูรณา
การ

1. โครงการสนับสนุนการ
พัฒนาท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมที่มีการบูร
ณาการกบัการเรียนการ
สอน กจิการนักศึกษา

1โครงการ 1โครงการ1.ความส าเร็จของการ
ชี้น าแกไ้ขปัญหาสังคม
ภายในสถาบัน (สมศ.18.1) 
2. ร้อยละเฉล่ียถ่วง
น้ าหนักความส าเร็จจาก
ผลสัมฤทธ์ิของการ
ด าเนินการตามแผนการ
จดัการความรู้อย่างน้อย 3
 องค์ความรู้
3.ร้อยละของตัวบ่งชี้
ความส าเร็จของการ
บริหารแผนกลยุทธ์ด้าน
สารสนเทศบรรลุตาม
เป้าหมาย (สกอ. 7.3)
4.ความส าเร็จของการ
พัฒนาองค์การแห่งการ
เรียนรู้ (สกอ.7.2)
5.  ระดับความส าเร็จแผน
บูรณาการการท านุบ ารุง
ศิลปะและ วัฒนธรรมกบั
การเรียนการสอนและ
กจิการนักศึกษา


