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 คู่มอืการบรหิารแผนยุทธศาสตรแ์ละแผนปฏบิตัิการประจําปีงบประมาณ 2554 เล่มน้ี

จดัทําขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมอืใน การสื่อสาร การสร้างความเข้าใจและใช้เป็นแนวปฏิบตัิให้

เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทัง้น้ีเพื่อให้การบริหารแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตัิการของ

วทิยาลยัเป็นอยา่งมปีระสทิธภิาพ ประสทิธผิล  เน้ือหาประกอบดว้ย ขอ้มลูพืน้ฐานของวทิยาลยั 

ระบบและกลไกการบรหิารแผนยทุธศาสตรแ์ละแผนปฏบิตักิาร ตวับ่งชีคุ้ณภาพดา้นกระบวนการ

จดัทําแผน  แผนกํากับติดตามการบริหารแผน  นิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้อง และแบบฟอร์มที่

เกีย่วขอ้ง 

 ทางผู้จ ัดทําหวังเป็นอย่างยิง่ว่า ผู้เกี่ยวข้องจะนําไปใช้ประโยชน์ในการบริหาร

ยุทธศาสตรแ์ละแผนปฏบิตักิาร ในงานทีเ่กี่ยวขอ้งต่อไป อนัจะส่งผลใหก้ารดําเนินงานดา้นแผน

ของวทิยาลยับรรลไุดต้ามเป้าหมายไดใ้นทีส่ดุ  
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ข้อมูลสาํคญัของวิทยาลยั 
 

 

  

วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา ตัง้อยู่เลขที่ 312  หมู่ที่ 11  ตําบลบ้านต๋อม  

อําเภอเมอืงจงัหวดัพะเยา  สงักดัสถาบนัพระบรมราชชนก สํานักงานปลดักระทรวง กระทรวง

สาธารณสุข มอีาณาเขตทิศใต้ติดต่อกบัโรงพยาบาลพะเยา ด้านเหนือติดต่อกับที่ดนิเอกช น  

ดา้นตะวนัตกตดิต่อกบักวา๊นพะเยาและดา้นตะวนัออกตดิต่อกบัถนนพหลโยธนิ เน้ือทีท่ ัง้หมด 18  ไร ่ 

3 ง าน  16  ตารางวา  

วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีพะเยาเปิดดําเนินการ เมื่อ 7  มถุินายน พ.ศ 2525  รบั

นักศกึษาพยาบาลหลกัสูตรประกาศนียบตัรพยาบาลและผดุงครรภ์(ระดบัต้น)เป็นรุน่แรก และ

ปิดการผลติหลกัสตูรน้ีในปีการศกึษา 2539 รวมผูส้ําเรจ็การศกึษา 1,563 คน  และ ปีการศกึษา 

2530  เปิดหลกัสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลและผดุงครรภ์ (เฉพาะกาล) เพิม่ขึ้นอีกหน่ึง

หลกัสตูรและปิดการผลติในปีการศกึษา 2534 รวมผูส้าํเรจ็การศกึษา 276 คน   

ปีการศกึษา 2533 เปิดหลกัสูตรประกาศนียบตัรพยาบาลศาสตร(์4ปี) เป็นรุ่นแรก เปิด

ดาํเนินการเรือ่ยมา จนถงึปจัจบุนัมผีูส้าํเรจ็การศกึษาไปแลว้จาํนวน  1,010  คน 

ปีการศกึษา 2536 เปิดรบันักศกึษา ประกาศนียบตัรพยาบาลศาสตรเ์ทยีบเท่า ปรญิญา

ตร ี(ต่อเน่ือง 2 ปี) และปิดการผลติในปีการศกึษา 2548  รวมผูส้าํเรจ็การศกึษา จาํนวน 618 คน 

ต่อมาในปีการศึกษา 2537 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงพระกรุณา

พระราชทานชื่อวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขว่า “วิทยาลัยพยาบาล          

บรมราชชนนี” และในปีการศกึษา 2541 วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา เข้าสมทบกบั

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ทําให้ผูส้ําเรจ็การศกึษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรพยาบาลศาสตร ์ไดร้บั

ปรญิญาพยาบาลศาสตรบณัฑติ จากมหาวทิยาลยัเชยีงใหมจ่นมาถงึปจัจบุนั 

 

 

 

 

ปรชัญา  

วทิยาลยัพยาบาล บรมราชชนนี พะเยา เชื่อว่า บุคคลสามารถเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเอง

ได ้ดว้ยการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ  การจดัการศกึษาตอ้งอาศยัการจดัการองคก์ารเรยีนรู ้และ 

ประวติัความเป็นมาของวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา 

 

ปรชัญา/ปณิธาน วิสยัทศัน์   พนัธกิจ ประเดน็ยุทธศาสตร ์เป้าประสงค ์กลยุทธ์และนโยบาย

ของวิทยาลยัพยาบาล บรมราชชนนี พะเยา 
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ความรว่มมอืจากชุมชนและทอ้งถิน่  ในการส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนเรยีนรูอ้ย่างต่อเน่ืองตลอด

ชวีติ เพื่อใหเ้ป็นคนทีม่คีวามรู ้ มคีุณธรรม จรยิธรรม และเป็นคนดขีองสงัคม 

ปณิธาน 

 มุง่สรา้งคน สรา้งปญัญา รว่มพฒันาสุขภาพ 

วิสยัทศัน์  (Vision) 

วสิยัทศัน์เป็นเขม็ทศินําทางสูอ่นาคตเป็นการพฒันาไปสู่เสน้ทางแหง่ความสาํเรจ็ที่

มุง่หวงัของระบบการศกึษาทีจ่ะใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันา วทิยาลยัจงึไดก้ําหนดวสิยัทศัน์ 

ดงัน้ี 

 

สถาบนัอดุมศึกษาด้านสขุภาพท่ีเป็นเลิศทางวิชาการ และการวิจยั เป็นท่ียอมรบัใน

ระดบัประเทศและสากลมีเอกลกัษณ์ของท้องถ่ินภาคเหนือ และชุมชนมีส่วนร่วม 

 

สถาบนัอดุมศึกษาชัน้นําท่ีเป็นเลิศทางวิชาการและการวิจยั ในระดบัประเทศและ

สากล

• ระบบการบรหิารการศึกษาของวิทยาลยั  มคีุณภาพ มาตรฐานที่สอดคล้องกับ

นโยบายการศกึษาของชาต ิ ผูท้ีผ่่านระบบการศกึษาของสถาบนัมอีตัลกัษณ์และจติวญิญาณใน

การบรกิารสขุภาพอยา่งมอือาชพี ทีเ่คารพในความเป็นมนุษยอ์ยา่งเท่าเทยีม 

 หมายถึง 

• บุคลากรทางการศกึษาของวทิยาลยัมคีุณภาพสูงทัง้ดา้นคุณธรรมจรยิธรรม ความรู้

ความสามารถทางการศกึษา และการสาธารณสุข และมผีลงานที่โดดเด่นในระดบัประเทศ และ

สากล 

• ระบบการบรหิารจดัการของวทิยาลยัมปีระสทิธภิาพบนฐานวฒันธรรมและค่านิยม

รว่มขององคก์รทีม่คีวามเขม้แขง็ เป็นองคก์รธรรมาภบิาลทีพ่ึง่ตนเองได ้

• วทิยาลยัเป็นองคก์รทางการศกึษาดา้นสขุภาพทีเ่ป็นทีย่อมรบั และเชื่อมัน่จากสงัคม

ทัง้ใน และต่างประเทศ และเป็นทีว่างใจในคณุภาพของผลผลติ และระบบการศกึษาจากชุมชน  

• วิทยาลัยเป็นกลไกหลักที่สําคัญในการพัฒนากําลังคนทางด้านสุขภาพของ

ภาคเหนือตอนบนทีเ่น้นการสรา้งกาํลงัคนสาธารณสขุเพือ่การดแูลสขุภาวะของคนในชุมชน 

• บณัฑติและผูท้ี่ได้รบัการพฒันาจากสถาบนัมคีวามรู ้และปญัญาทางสุขภาพ และมี

ความเขา้ใจ เขา้ถงึ และพฒันาเพือ่สขุภาวะในชุมชนอยา่งแทจ้รงิ 

• วทิยาลยัมผีลงานวชิาการ ผลงานวจิยั นวตักรรมทางสุขภาพทีไ่ดร้บัการยอมรบัใน

ประเทศ และสากลเป็นสถาบนัทีม่คีวามพรอ้ม ทนัสมยัอย่างสมบูรณ์แบบในการเป็นคลงัความรู้
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ทางสขุภาพของภาคเหนือตอนบน และเป็นทีพ่ึง่ทางวชิาการสุขภาพแก่ทอ้งถิน่  ชุมชน และทุก

ภาคสว่น 

มีเอกลกัษณ์ของท้องถ่ินภาคเหนือและชมุชนมีส่วนร่วม

• การจดัการศกึษามอีตัลกัษณ์ขององคก์รทีช่ดัเจน นัน้คอืระบบการศกึษาเพื่อการพฒันา

กาํลงัคนทางสขุภาพทีมุ่ง่เน้นชุมชนทอ้งถิน่ภาคเหนือตอนบน 

   หมายถึง 

• วทิยาลยัสามารถสร้างกําลงัคนทางสุขภาพที่สามารถรองรบัภารกิจ ยุทธศาสตร์การ

พฒันาของกระทรวง และสภาพการณ์ดา้นสขุภาพของชุมชนภาคเหนือตอนบน และประเทศ  

• วิทยาลัยนําส่งองค์ความรู้ นวัตกรรมทางสุขภาพเพื่อเป็นประโยชน์ต่อระบบการ

สาธารณสุขของชุมชน ประเทศชาต ิและมคีวามโดดเด่นในระดบัสากลในการใหค้วามสําคญักบั

การจดัการศึกษาที่เน้น  การเรยีน  การสอนเพื่อชุมชน ส่งผู้ที่สมบูรณ์พร้อมด้วยความรู้ และ

ปญัญาทางสุขภาพกลบัไปรบัใชร้ะบบสุขภาพในชุมชน ร่วมสรา้งความเขม้แขง็ และความอยู่ดมีี

สุขทางดา้นสุขภาพแก่ท้องถิน่ ด้วยการนําส่งความรู ้และปญัญาทางสุขภาวะที่มคีุณภาพอย่าง

ทัว่ถงึ  

• ชุมชนเขา้มามสีว่นรว่มในการจดัการศกึษาและการพฒันาวทิยาลยั 

 

พนัธกิจ (Mission) 

 พนัธกจิเป็นกรอบในการดําเนินงานตามภารกจิขององค์กร และภารกจิการพฒันาไปสู่

วสิยัทศัน์ วทิยาลยัไดก้าํหนดพนัธกจิ 4 พนัธกจิ ดงัน้ี 

1. ผลิตและพฒันากาํลงัคนด้านสุขภาพเพื่อรองรบัระบบสุขภาพของประเทศ

และชมุชนภาคเหนือตอนบน 

การผลติและพฒันากําลงัคนด้านสุขภาพเพื่อรองรบัระบบสุขภาพของประเทศ ใน

กลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนบนถอืเป็นภารกจิแรกทีม่คีวามสําคญัยิง่ในฐานะของวทิยาลยัในการ

เป็นสถาบนัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา โดยในการผลตินัน้จะเป็นการสรา้งและพฒันาบุคลากรทัง้

ดา้นการสอน  และดา้นอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาระบบสุขภาพของประเทศ ส่วนในดา้นการ

พฒันากําลงัคนนัน้จะเน้นในด้านการจดัการศึกษาในระยะสัน้เพื่อพฒันาขดีความสามารถที่

เพยีงพอต่อการรองรบัความตอ้งการทางดา้นสขุภาพของทอ้งถิน่ และการใหค้วามสําคญักบัการ

จดัการศกึษาทีเ่น้นการคดัเลอืกคนทางสุขภาพจากชุมชน ส่งเสรมิ  การมสี่วนร่วมจากชุมชนใน

การรว่มจดัสรรทรพัยากรเพือ่การจดัการศกึษา และ การพฒันาระบบการจดัการศกึษาทีเ่น้นการ

เรยีนการสอนเพื่อชุมชน ส่งผู้สมบูรณ์พรอ้มด้วยความรู้ และปญัญาทางสุขภาพกลบัไปรบัใช้

ชุมชน 

กรอบการดาํเนินงานของพนัธกิจ 
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2.วิจยัสร้างองคค์วามรูแ้ละบริการวิชาการด้านสขุภาพเพ่ือนําพาสู่สงัคมอดุม

ปัญญาสขุภาวะ 

การสรา้งองค์ความรูจ้ะเป็นการศกึษา วจิยัและพฒันา สรา้งนวตักรรมทางด้านการ

จดัการศกึษา และการบรกิารสุขภาพที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาระบบสุขภาพของทอ้งถิน่ 

และประเทศชาต ิ รวมทัง้การพฒันาขดีความสามารถของสถาบนัการศกึษาในสงักดัให้มคีวาม

พร้อม และมศีักยภาพสูงทางการวจิยัที่สามารถสร้างผลงานที่โดดเด่นในระดบัประเทศ และ

สากล การบรกิารวชิาการด้านสุขภาพเพื่อนําพาสู่สงัคมอุดมปญัญาสุขภาวะจะเน้นที่การนําส่ง

ความรู ้และปญัญาทางสุขภาพสู่องคก์รสุขภาพของทอ้งถิน่ และสู่ชุมชน เพื่อเป็นกลไกทีส่ําคญั

ในการร่วมสรา้งและพฒันาท้องถิน่ให้อยู่ดมีสีุข มภีูมคิุ้มกนัทางสุขภาพที่มคีวามพอเพยีง และ

ยัง่ยนื 

กรอบการดาํเนินงานของพนัธกิจ 

3. ส่งเสริมการทาํนุบาํรงุศิลปวฒันธรรมและบรูณาการเข้ากบัพนัธกิจอ่ืนๆ  

   

                    พฒันาระบบและกลไกการทํานุบํารุงศลิปวฒันธรรมเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ

และคุณภาพ มกีารบูรณาการการทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรมกบัการเรยีนการสอนและกิจกรรม

นักศึกษา รวมทัง้มกีารจดักิจกรรมที่ฟ้ืนฟู อนุรกัษ์ สืบสาน พฒันา เผยแพร่ศิลปวฒันธรรม 

สรา้งสรรค์ ส่งเสรมิภูมปิญัญาท้องถิน่ให้เป็นรากฐานการพฒันาองค์ความรู้ที่ดขี ึน้ ตามจุดเน้น

ของสถาบนัอยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล  

กรอบการดาํเนินงานของพนัธกิจ 

ประเดน็ยทุธศาสตร ์(Strategic Issues) 

4.พฒันาองคก์รให้เข้มแขง็มุ่งสู่การเป็นสถาบนัอดุมศึกษาท่ีมีคณุภาพระดบัสากล 

     

      การพฒันาระบบการจดัการศกึษาทีม่คีณุภาพมาตรฐาน และมคีวามเป็นสากล และ

การยกระดับระบบการศึกษาของวิทยาลัยสู่ระดับอุดมศึกษานั ้นถือได้ว่าเป็นภารกิจที่มี

ความสาํคญัยิง่ต่อการรองรบั การผลติและพฒันาบณัฑติและบุคลากรทางสุขภาพ เพราะจะเป็น

การสรา้งความมัน่ใจในประสทิธภิาพของกระบวนการจดัการศกึษาให้เป็นที่เป็นที่ยอมรบัจาก

สงัคมทัง้ใน และต่างประเทศ และการเป็นสถาบนัอุดมศกึษาในทีน้ี่จะรวมถงึเป็นการพฒันาระบบ

การบรหิารจดัการที่มปีระสทิธภิาพ เอกภาพ และเข้มแขง็ เป็นองค์กรที่สามารถพึ่งตนเองได ้

รวมทัง้การเสรมิสรา้งขดีความสามารถ ความเชีย่วชาญทางวชิาการ รวมถงึความสามารถในการ

สรา้งความมัน่คงในคณุภาพชวีติแก่บุคลากร  

กรอบการดาํเนินงานของพนัธกิจ 
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ประเดน็ยทุธศาสตรเ์ป็นประเดน็หลกัทีส่ําคญัหรอืเป็นวาระหลกัในการพฒันาตามกรอบของ

แผนยุทธศาสตร์ที่จะพฒันาด้วยวธิกีารทางยุทธศาสตร์สู่ผลสมัฤทธิส์ูงสุดตามที่กําหนดไว้ใน

วสิยัทศัน์   

ประเดน็ยทุธศาสตร ์

ประเดน็ยทุธศาสตรป์ระกอบด้วย  4 ประเดน็ยทุธศาสตร ์ดงัน้ี 

1. การผลติกาํลงัคนทางดา้นสุขภาพเพือ่รองรบัระบบสุขภาพของชุมชน   

2. การพฒันาและเสรมิสรา้งสมรรถนะแก่กาํลงัคนดา้นสขุภาพของชุมชน  

3. การสรา้งองคค์วามรูแ้ละการบรกิารวชิาการดา้นสุขภาพ 

4. การพฒันาสูส่ถาบนัอุดมศกึษาชัน้นําทีม่สีมรรถนะสงู เขม้แขง็ และมุง่ทอ้งถิน่ 

 

เป้าประสงค ์(Goal) 

เป้าประสงคเ์ป็นผลสมัฤทธิข์องการดําเนินงานตามประเดน็ยุทธศาสตร ์ซึง่สามารถแบ่ง

เป้าประสงค์ เป็น 3 เป้าประสงค์หลกั   โดยในแต่ละเป้าประสงค์ได้กําหนดความมุง่หมายใน

ผลสมัฤทธิ ์ตวัชีว้ดั ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการเพื่อเป็นแนวทางในการแปลง

ผลสมัฤทธิส์ูก่ารปฏบิตั ิดงัรายละเอยีดต่อไปน้ี 

เป้าประสงค ์1

 กลยทุธท่ี์ 1  สรา้งและพฒันาใหบ้ณัฑติใหเ้ป็นนกัปฏบิตักิารทางการพยาบาลที่

มอีตัลกัษณ์ของวทิยาลยั และจติวญิญาณในการบรกิารสุขภาพอยา่งมอือาชพีทีเ่คารพในความ

เป็นมนุษยอ์ยา่งเท่าเทยีม   

 บณัฑิตมีคณุภาพ และอตัลกัษณ์ท่ีพึงประสงค์ เป็นท่ียอมรบั และ

เช่ือมัน่ของผูใ้ช้บณัฑิต   ชุมชน และทกุภาคส่วน มีกลยทุธท์ัง้หมด 3 กลยทุธด์งัน้ี 

       กลยทุธท่ี์ 2 ปฏริปูระบบการบรกิาร และการดูแลนักศกึษาเน้นการใหน้ักศกึษาเป็น

ศนูยก์ลาง เน้นการเขา้ใจ เขา้ถงึ และส่งเสรมิใหน้ักศกึษามสี่วนร่วมในการพฒันาการพยาบาลมี

แนวทางในการปฏบิตั ิ

 กลยทุธท่ี์ 3 ปฏริปูระบบการบรหิารการศกึษาหลกัสตูร กระบวนการจดัการเรยีน

การสอนไดค้ณุภาพของสถาบนัอุดมศกึษาทางสขุภาพทีเ่น้นชุมชนทีม่มีาตรฐานทางการ

การศกึษาในระดบัสากล     

เป้าประสงค์ 2 วิทยาลยัเป็นคลงัความรู้ และศูนยก์ลางการบริการวิชาการทาง

สุขภาพแก่ท้องถิ่น สามารถสร้างผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย และนวตักรรม ที่เกิด

ประโยชน์ต่อภารกิจการศึกษา และระบบสุขภาพของชุมชน ผลงานได้รบัการยอมรบัทัง้

ในประเทศ และสากล  มีกลยทุธท์ัง้หมด   2 กลยทุธ ์
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กลยุทธ์ท่ี 4 พฒันาระบบการบรกิารวชิาการของวทิยาลยั เน้นการนําส่งความรูท้าง

สุขภาพสู่ชุมชน และสถานบริการสุขภาพในท้องถิน่ภาคเหนืออย่างทัว่ถึงด้วยช่องทางที่

หลากหลาย และองคค์วามรูท้างสขุภาพทีม่คีณุภาพสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ทางสขุภาพ   

     กลยุทธ์ท่ี 5 พฒันาวทิยาลยัสู่การเป็นคลงัความรูท้างสุขภาพทางการพยาบาลของ

ทอ้งถิน่ภาคเหนือ ที่สรา้งองค์ความรู ้นวตักรรมทางสุขภาพ และเป็นทีพ่ึ่งทางวชิาการสุขภาพ

แก่ชุมชน 0และสถาน0บรกิารสขุภาพในทอ้งถิน่ 

เป้าประสงค์ 3 

กลยุทธ์ท่ี 6 พฒันาระบบการบรหิารจดัการการประกนัคุณภาพการศกึษา มุ่งสู่การเป็น

ตน้แบบของวทิยาลยัในสงักดัสบช. 

วิทยาลยัเป็นสถาบนัอุดมศึกษาชัน้นําที่เน้นท้องถ่ิน มีความ

เข้มแขง็ในระบบการบริหารจดัการท่ีเป็นสากล มีกลยทุธท์ัง้หมด   2 กลยทุธ ์

กลยทุธท่ี์ 7 ยกระดบัวทิยาลยัเป็นองคก์รสมรรถนะสงูในระดบัสากล ( High 

Performance Organization : HPO) ทีม่รีะบบงานภายในมปีระสทิธภิาพ คลอ่งตวั เอือ้ต่อการ

เป็นสถาบนัวชิาการระดบัชาตทิีม่คีวามเป็นสากล 

กลยทุธท่ี์ 8 เสรมิสรา้งขดีความสามารถของบุคลากรของวทิยาลยัใหม้คีวามเชีย่วชาญ 

และขดีความสามารถสงูทางการศกึษาและการพยาบาล ใหเ้ป็นทีย่อมรบัทัง้ในระดบัประเทศ   

กลยทุธท่ี์ 9 พฒันาวทิยาลยัสูอ่งคก์รแหง่ความสุข เป็นองคก์รแหง่การเรยีนรูท้ีท่นัสมยั 

บุคลากรมคีวามสุข ภาคภมูใิจในการปฏบิตังิาน ภายใตว้ฒันธรรมและค่านิยมทีเ่ขม้แขง็    

 

นโยบายวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา 

 วทิยาลยัโดยคณะกรรมการบรหิารวทิยาลยัไดก้ําหนดนโยบายใหค้รอบคลุมทุกภารกจิ

ของวทิยาลยัดงัต่อไปน้ี 

นโยบายด้านการผลิต 

 1. ผลติบณัฑติให้เป็นผู้มคีวามรู ้มปีญัญาทางสุขภาพ มคีวามเข้าใจ เข้าถงึ และ

พฒันาสขุภาวะของชุมชนไดอ้ยา่งแทจ้รงิ 

 2. จดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสําคญั  พฒันารปูแบบการจดัการเรยีนการ

สอนที่เหมาะสมและยดืหยุน่ โดยการมสี่วนร่วมจากบุคคล สถาบนั หรอืชุมชนภายนอก  และ

คาํนึงถงึความแตกต่างเฉพาะตวัของนกัศกึษา 

 3. สรา้งสรรคร์ะบบการเรยีนการสอน เพื่อการพฒันาการจดัการเรยีนการสอนใหม้ี

ความเป็นเลิศที่มุง่สร้างผู้เรยีนให้เป็นนักปฏบิตัิการพยาบาลให้มคีวามเชี่ยวชาญและเข้าถึง

ชุมชน มกีารแสวงหาแนวปฏบิตัทิีเ่ป็นเลศิ เพื่อการพฒันาระบบการจดัการเรยีนการสอน โดยมี

การจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นการเรยีนรูต้ามสภาพจรงิ 
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 4. พฒันาระบบการบรหิารการศึกษาของวทิยาลยั  ให้มคีุณภาพ ได้มาตรฐาน

สอดคลอ้งกบันโยบายการศกึษาของชาต ิ ผูท้ีผ่่านระบบการศกึษาของวทิยาลยัมอีตัลกัษณ์และ

จติวญิญาณในการบรกิารสุขภาพอย่างมอือาชพีและเคารพในศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษยอ์ย่างเท่า

เทยีมกนั 

      5. การจดัการศกึษาเน้นการคดัเลอืกคนทางสขุภาพจากชุมชน ส่งเสรมิ  การมสี่วน

ร่วมจากชุมชนในการร่วมจดัสรรทรพัยากรเพื่อการจดัการศกึษา และการพฒันาระบบการจดั

การศกึษาทีเ่น้นการเรยีนการสอนเพือ่ชุมชน  

 6. กาํหนดมาตรฐาน และแนวปฏบิตัใินการนําอตัตลกัษณ์ของบณัฑติไปใชใ้น  การ

จดัการเรยีนการสอน การประเมนิผลผูเ้รยีนเมือ่จบการศกึษา พรอ้มทัง้สื่อสารอตัตลกัษณ์ทีส่รา้ง

ขึน้ไปยงัผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทัง้ระบบใหร้บัรู ้และยอมรบัอยา่งทัว่ถงึทัง้ภายใน และภายนอกวทิยาลยั 

 7. พฒันาหลกัสูตรและจดัการเรยีนการสอนให้มมีาตรฐานทางการจดัการศึกษา

พยาบาลและนําอตัลกัษณ์ของบณัฑติมาเป็นส่วนสําคญัในการพจิารณาเพื่อการปรบัหรอืพฒันา

หลกัสตูร 

 8. จดักจิกรรมเสรมินอกเหนือจากหลกัสูตรเพื่อสรา้งและพฒันาผู้เรยีนให้สมบูรณ์

ดว้ยเกณฑอ์ตัลกัษณ์กําหนดไว ้ 

 9. สง่เสรมิการสรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืในการผลติบณัฑติกบัหน่วยงานภายนอก

ทัง้ในและต่างประเทศ 

 10. พฒันาให้วิทยาลยัมีความพร้อม ความสมบูรณ์ด้านการฝึกปฏิบตัิการ มี

หอ้งปฏบิตักิารทีไ่ดม้าตรฐานในระดบัสากล  

นโยบายด้านการวิจยั 

1. ส่งเสรมิสนบัสนุนและผลกัดนัอาจารยใ์หม้ศีกัยภาพใหไ้ดร้บัทุนวจิยัจากภายนอกและ

ดแูลใหอ้าจารยผ์ลติงานวจิยัทีม่คีณุภาพ และดาํเนินการวจิยัไดต้ามแผนทีก่ําหนด  

2. จดัสิง่อํานวยความสะดวกดา้นเวลา และวสัดคุรภุณัฑท์ีจ่าํเป็น โดทีอ่าจารยต์อ้งมี

ผลลพัธท์ีช่ดัเจนเป็นรปูธรรม  

3. ส่งเสรมิและสนบัสนุนการต่อยอดองคค์วามรูท้ีม่อียูแ่ลว้จากผลงานวจิยั เครือ่งมอืวจิยั

และนวตักรรม ใหไ้ดม้าตรฐานและจดลขิสทิธิ ์ในนามวทิยาลยั  

4. ส่งเสรมิและสนบัสนุนใหก้ลุ่มวชิาต่างๆจดัทําชุดโครงการวจิยัเพื่อเสนอขอทุนวจิยัทัง้

ภายในและภายนอก 

5.สง่เสรมิและสนบัสนุนใหอ้าจารยไ์ดต้พีมิพเ์ผยแพรง่านวจิยัในวารสารระดบัชาตแิละ

นานาชาต ิและเสนอผลงานในงานประชุมต่างๆ  

6. พฒันาระบบสารสนเทศและฐานขอ้มลูงานวจิยัทีค่รบถว้นสมบรูณ์และเป็นปจัจบุนั ให้

มคีวามสะดวกต่อการใชง้านของอาจารยแ์ละเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินงานของวทิยาลยั 
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7. ใหม้กีารบรูณาการงานวจิยักบัการจดัการเรยีนการสอน และพนัธกจิดา้นอื่นๆ ของ

สถาบนั 

นโยบายด้านการบริการวิชาการ 

1. พฒันาวทิยาลยัใหม้คีวามเป็นเลศิทีเ่ป็นทีพ่ึง่ทางความรู ้และปญัญาทางดา้นสุขภาพ

แก่ทอ้งถิน่ สถานบรกิารทางสุขภาพ และทุกภาคส่วน  เป็นผูนํ้าและแหล่งอ้างองิทางองคค์วามรู้

ดา้นวชิาการสขุภาพของชาต ิเป็นเลศิทางดา้นการพยาบาลผูป้ว่ยเอดส ์

 2. สง่เสรมิ สนบัสนุน การจดัใหบ้รกิารทางวชิาการเพือ่การยกมาตรฐานชุมชนทอ้งถิน่

ในรปูแบบทีห่ลากหลาย  

 3. ส่งเสรมิ สนบัสนุน การจดัโครงการใหบ้รกิารทางวชิาการแก่ชุมชนโดยใชก้ารม ีส่วน

รว่มกบัหน่วยงานอื่นๆ ทัง้ภายใน ภายนอกวทิยาลยั และเน้นการมสี่วนรว่มของชุมชน  

 4.ใหม้กีารบรูณาการกบัการจดัการเรยีนการสอนและการวจิยั  และการพฒันาตําแหน่ง

ทางวิชาการของอาจารย์   การสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นแหล่งงานของ

นกัศกึษาและเป็นการสรา้งรายไดข้องสถาบนัจากการใหบ้รกิารทางวชิาการ  

             5. ใหนํ้าเอาองคค์วามรูท้ีเ่กดิจากการใหบ้รกิารทางวชิาการและการเผยแพร่ความรูน้ัน้

ทัง้ภายในและภายนอกสถาบนั  

นโยบายด้านทาํนุบาํรงุศิลปะและวฒันธรรม 

1.ทาํนุบาํรงุรกัษาสง่เสรมิและสบืสานศลิปวฒันธรรมและภมูปิญัญาไทยบรูณาการกบั

การเรยีนการสอน 

2. มุง่เน้นการอนุรกัษ ์ ทาํนุบาํรงุศลิปวฒันธรรมเพือ่รกัษาเอกลกัษณ์ของชาตแิละชุมชน

ทอ้งถิน่ 

3. มุง่ส่งเสรมิใหบุ้คลากรและนกัศกึษาเป็นผูม้คีุณธรรม จรยิธรรม และสบืสาน ประเพณี

และ วฒันธรรมอนัดงีาม 

นโยบายด้านการบริหารจดัการ 

 1. ดําเนินการจดัทํา แผนกลยุทธ์และแผนปฏบิตักิารประจําปีให้มคีวามชดัเจนและ

สอดคล้องกับปรชัญา ปณิธาน กฎหมาย และจุดเน้นของวิทยาลัย ที่สนับสนุนภารกิจของ

วิทยาลัยตามหลักการอุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา 

มาตรฐานวชิาชพี ตลอดจนสอดคล้องกบักรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัที ่2 (พ.ศ.

2551-2565) และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกและเปิดโอกาสให้มสี่วนร่วมของบุคลากรทุก

ระดบั และมกีารถ่ายทอดวสิยัทศัน์และแผนกลยุทธ์ที่กําหนดแล้วให้รบัทราบทัว่กนัทัง้อาจารย ์

เจา้หน้าที ่นกัศกึษา ตลอดจนผูท้ีม่สี่วนไดส้่วนเสยี เช่น ผูป้กครอง ชุมชน ผูใ้ชบ้รกิารและสงัคม

โดยรวม  
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 2. การขบัเคลื่อนแผนกลุยทธใ์หม้กีารดาํเนินการถ่ายทอดแผนกลยุทธนํ์าไปสู่การปฏบิตัิ

โดยการเชื่อมโยงแผนกลยทุธส์ู่บุคลากรทุกระดบัและใหม้กีารจดัทาํขอ้ตกลงการปฏบิตังิานและมี

การตดิตามผลการปฏบิตังิานใหต่้อเน่ืองทุก 6 เดอืน 

3. พฒันาระบบบรหิารจดัการและการสือ่สารของวทิยาลยัใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

เน้นความโปรง่ใสและการมสี่วนรว่มของบุคลากรทุกระดบัและสามารถรองรบัการเปลีย่นแปลงใน

อนาคต  

4. เพิ่มประสทิธภิาพระบบสารสนเทศในการบรหิารจดัการใหส้ามารถสนบัสนุนกระบวนการ

บรหิารจดัการทุกภารกจิ  

          5. ระดมทรพัยากรและสรรพกําลงัของวทิยาลยัในการจดัหารายไดเ้พือ่สนบัสนุนการ

พฒันาวทิยาลยัและเพิม่ความสามารถในการพึง่พาตนเองได ้

นโยบายการประกนัคณุภาพการศึกษา 

ดาํเนินการยกระดบัการประกนัคณุภาพการศกึษาสูค่วามเป็นเลศิดงัน้ี  

1.  ใหม้กีารพฒันาระบบและกลไกการประกนัคณุภาพการศกึษา เพือ่ใชเ้ป็นเครือ่งมอืใน

การรกัษามาตรฐานการศกึษาของวทิยาลยั โดยเน้นใหก้ลุม่งาน ฝ่ายและหน่วยงาน มกีารพฒันา

ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพการศกึษา และสรา้งความพรอ้มทีจ่ะใหห้น่วยงานภายในและ

ภายนอกเขา้ไปตรวจสอบเพือ่การประเมนิและรบัรองคณุภาพ 

 2.  ดําเนินการจดัคณะกรรมการที่เกี่ยวขอ้งกบัการประกนัคุณภาพการศึกษา เป็นทมี

ขบัเคลื่อนระบบและกลไกประกนัคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ืองและมปีระสทิธภิาพ โดยมี

คณะกรรมการประกนัคุณภาพการศกึษาที่วทิยาลยัแต่งตัง้ขึ้นเป็นผู้กํากบั ตดิตาม  ตลอดจน

กระตุ้นและสนับสนุนให้การดําเนินงานประกนัคุณภาพการศกึษาบรรลุตามเป้าหมายคุณภาพ

ของวทิยาลยั 

 3. กําหนดให้อาจารยแ์ละเจา้หน้าทีทุ่กคนได้เขา้มามสี่วนร่วมในการดําเนินงานประกนั

คุณภาพการศกึษา และถอืเป็นภารกจิที่สําคญั ที่ทุกคนต้องปฏบิตัริ่วมกนัอย่างต่อเน่ืองและ

ยัง่ยนื 

 4.  ส่งเสรมิให้หน่วยงานหรอืสถาบนัต่าง ๆ ทัง้ภาครฐัและเอกชน ภายนอกได้เข้า

มาร่วมในกจิกรรมการประเมนิคุณภาพการศกึษาของวทิยาลยั เพื่อการพฒันาปรบัปรุงคุณภาพ

อยา่งต่อเน่ือง  

5.  สนับสนุนใหม้กีารเผยแพร่กจิกรรมการประกนัคุณภาพการศกึษาทีไ่ดด้ําเนินการไป

แลว้อยา่งมปีระสทิธภิาพ ทัง้ภายในและภายนอกวทิยาลยั ดว้ยวธิกีารทีห่ลากหลายรปูแบบ เพื่อ

เป็นการประชาสมัพนัธค์ณุภาพการศกึษาของวทิยาลยั 

 6. เสรมิสรา้งขวญักําลงัใจและสนับสนุนใหม้กีารพฒันากจิกรรมการดําเนินงานประกนั

คุณภาพตามตวับ่งชีคุ้ณภาพไปสู่แนวปฏบิตัทิีด่ ี (Good Practice)  และใช้กลไกการจดัการ
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ความรู(้Knowledge Management) บูรณาการเขา้กบัตวับ่งชี้คุณภาพ ตามเกณฑม์าตรฐาน

การศกึษาและนําไปสูค่วามเป็นองคก์รแหง่การเรยีนดา้นคณุภาพการศกึษาต่อไป 

 7. ให้บุคลากรทุกคนใช้งานประกนัคุณภาพการศกึษา เป็นเครื่องมอืในการบรหิารและ

การปฏบิตังิานวทิยาลยัใหม้กีารพฒันาคณุภาพการศกึษาอยา่งต่อเน่ือง 

 

 

โครงสร้างของวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา ประกอบด้วย 2 โครงสร้าง

ดงัน้ี 

โครงสร้างองคก์รประกอบด้วย  

 ผูอ้าํนวยการสถาบนัพระบรมราชชนกเป็นผูบ้รหิารสงูสดุขององคก์ร โดยมี

ตําแหน่งผูอ้ํานวยการวทิยาลยั เป็นตาํแหน่งทีข่ ึน้ตรงกบัผูอ้าํนวยการสถาบนัพระบรมราชชนก 

โดยแบ่งโครงสรา้งภายในองคก์รออกเป็น 5 กลุ่มงาน ประกอบดว้ย กลุ่มงานบรหิาร  กลุ่มงาน

ยทุธศาสตรแ์ละพฒันาคณุภาพ กลุม่งานบรกิารวชิาการ  กลุม่งานวชิาการและกลุม่งานกจิการ

นกัศกึษา มกีารบรหิารองคก์รในรปูแบบคณะกรรมการบรหิารวทิยาลยั และมคีณะกรรมการ

วทิยาลยัเป็นทีป่รกึษาและใหข้อ้เสนอแนะ 

โครงสร้างการบริการและสายการบงัคบับญัชาประกอบด้วย 5 กลุ่มงาน 15 ฝ่าย 

ดงัน้ี 

           องคก์รบริหารสงูสดุ 

  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยามคีณะกรรมการบรหิารวิทยาลยัเป็น

องคก์รบรหิารสงูสดุโดยมผีูอ้ํานวยการวทิยาลยัเป็นผูบ้รหิารสงูสดุ 

  คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย  มีอํานาจและหน้าที่ในการควบคุมดูแล

กจิการทัว่ไปของมหาวทิยาลยั ใหค้รอบคลุมทัง้ในดา้นนโยบายเกี่ยวกบัการศกึษา การวจิยั การ

ให้บรกิารแก่สงัคม การทํานุบํารุงศลิปะและวฒันธรรม การเงนิและทรพัยส์นิ การออกระเบยีบ

ข้อบงัคบัว่าด้วยการบรหิารบุคคล โดยให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นเครื่องมอืในการ

บรหิารการศกึษาให้สอดคล้องกบั ยุทธศาสตร/์เป้าประสงคข์องวทิยาลยัเพื่อบรรลุซึ่งวสิยัทศัน์

ของวทิยาลยัต่อไป 

  การแบ่งส่วนงาน 

  วทิยาลยัมกีารแบ่งสว่นงาน ออกเป็น  5  กลุ่มงาน  ดงัน้ี 

  1) กลุ่มงานบรหิาร ม ี4 สว่นฝา่ย  คอื 

   1.1 ) ฝา่ยบรหิารทัว่ไป 

   1.2)  ฝา่ยพฒันาบุคลากร 

โครงสร้างของวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา 
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   1.3)  ฝา่ยตดิตามและประเมนิผล 

   1.4)  ฝา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศและสือ่การเรยีนการสอน 

  2) กลุม่งานวชิาการและงานวจิยั ม ี5 สว่นฝา่ย  คอื 

   2.1 ) ฝา่ยผลติบุคลากรสาธารณสขุสาขาต่างๆ  

      2.1.1) กลุม่การพยาบาลเฉพาะสาขา 

      2.1.2) กลุ่มงานสรา้งเสรมิสุขภาพ/อนามยัครอบครวั 

      2.1.3) กลุม่การพยาบาลมารดาและทารก  

      2.1.4) กลุม่การพยาบาลบุคคลทีม่ปีญัหาสุขภาพ 

2.2) ฝา่ยทะเบยีน วดัและประมวลผลการศกึษา 

2.3) ฝา่ยวจิยัและนวตักรรม 

2.4) ฝา่ยพฒันาหลกัสตูรและการเรยีนการสอน 

2.5) สาํนกัหอสมดุ 

  3) กลุม่งานบรกิารวชิาการ ม ี2 ส่วนฝา่ย  คอื 

   3.1)  ฝา่ยบรกิารวชิาการแก่สงัคม 

3.2)  ฝา่ยวเิทศสมัพนัธ ์

  4) กลุม่งานกจิการนกัศกึษา  ม ี3 สว่นฝา่ย  คอื 

   4.1) ฝา่ยบรกิารนกัศกึษาและศษิยเ์ก่าสมัพนัธ ์

4.2) ฝา่ยพฒันานกัศกึษา 

4.3) ฝา่ยทาํนุบาํรงุศลิปวฒันธรรม 

  5) กลุม่งานยทุธศาสตรแ์ละพฒันาคณุภาพ  ม ี 2  สว่นฝา่ย คอื 

   5.1)   ฝา่ยยทุธศาสตรแ์ละแผนงาน 

           5.2)ฝา่ยมาตรฐานและประกนัคณุภาพการศกึษา 

 

ดงัแผนภมูทิี ่ 1 และ 2 ดงัน้ี
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คู่มือการบริหารแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนีพะเยาประจําปีงบประมาณ 2554  

    คณะกรรมการวิทยาลัย
ผู้อํานวยการวิทยาลัย

ผู้อํานวยการสถาบันพระบรมราชชนก

แผนภาพที�  ๑ แสดงโครงสร้างองค์กร วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี พะเยา 

         กลุ่มงานวิชาการ    กลุ่มงานกิจการนักศึกษา

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  พะเยา

 โครงสร้างองค์กร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์

และพัฒนาคุณภาพ
  กลุ่มงานบริการวิชาการกลุ่มงานบริหาร

       คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
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คู่มือการบริหารแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนีพะเยาปีงบประมาณ 2554  

    คณะกรรมการวิทยาลัย

       คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย

ฝ่ายบริหารทั�วไป ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน ฝ่ายบริการวิชาการแก่สังคม ฝ่ายผลิตบุคลากรสาธารณสุข ฝ่ายทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

   -  งานสารบรรณ ฝ่ายมาตรฐานและ     -  งานบริการวิชาการ      สาขาต่างๆ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

   -  งานการเงินและบัญชี     ประกันคุณภาพการศึกษา แก่สังคม     (4 กลุ่มงานการสอน) ฝ่ายบริการนักศึกษาและ

   -  งานพัสดุ      -  งานประกันคุณภาพ     -  งานบริการสุขภาพและ ฝ่ายทะเบียน วัด และ       ศิษย์เก่าสัมพันธ์

   -  งานยานพาหนะ            -  ภายใน สาธารณสุขสาธิต     ประมวลผลการศึกษา

   -  งานบริหารบุคคล            -  ภายนอก ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและ  

   -  งานอาคารสถานที�     -  งานประกันคุณภาพ นศ.      การเรียนการสอน

ฝ่ายพัฒนาบุคลากร     -  งานบริหารจัดการ     - งานรับรองสถาบัน

   -  งานพัฒนาบุคลากรภายใน ภาครัฐแนวใหม่ ฝ่ายวิจัย และนวัตกรรม

   -  งานชมรมจริยธรรม     -  งานพัฒนาองค์กรแห่ง    -  งานวิจัยและนวัตกรรม

   -  งานจรรยาบรรณ การเรียนรู้ สํานักหอสมุด

ฝ่ายติดตามและประเมินผล     -  งานบริหารความเสี�ยง

       -  งานบริหารงบประมาณ ควบคุมภายใน และ 5 ส.

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ     -  งานฐานข้อมูลด้าน

   และสื�อการเรียนการสอน ประกันคุณภาพและแผน

   -  งานสารสนเทศ และ

      สื�อการเรียนการสอน

    - งานประชาสัมพันธ์

แผนภาพที�  1  แสดงโครงสร้างการบริหารวิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี พะเยา  ป2ี554

         กลุ่มงานวิชาการ    กลุ่มงานกิจการนักศึกษา

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  พะเยา

 โครงสร้างการบริหาร และสายบังคับบัญชา ปีการศึกษา  2552-2554

กลุ่มงานบริหาร
กลุ่มงานยุทธศาสตร์

และพัฒนาคุณภาพ
  กลุ่มงานบริการวิชาการ

ผู้อํานวยการ

13
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ส่วนท่ี 2  

           ข้อมูลสาํคญัท่ีเก่ียวข้องกบักระบวนการพฒันาแผน 

 

  

 

 

ตวับ่งช้ีท่ี 1.1   :กระบวนการพฒันาแผน 

             ชนิดของตวับ่งช้ี  :กระบวนการ   

             คาํอธิบายตวับ่งช้ี : สถาบนัอุดมศกึษามพีนัธกจิหลกั คอื การเรยีนการสอน การวจิยั 

การบรกิารทางวชิาการแก่สงัคม และการทํานุบํารุงศลิปวฒันธรรม ในการดําเนินพนัธกจิหลกั 

สถาบนัอุดมศึกษาจําเป็นต้องมกีารกําหนดทศิทางการพฒันาและการดําเนินงานของสถาบนั  

เพื่อใหส้ถาบนัดําเนินการสอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์หรอืจุดเน้น มคีุณภาพ มคีวามเป็นสากล และ

เจรญิเตบิโตอยา่งยัง่ยนื ดงันัน้ สถาบนัตอ้งกําหนดวสิยัทศัน์ พนัธกจิ ตลอดจนมกีารพฒันาแผน

กลยทุธแ์ละแผนดาํเนินงานเพือ่เป็นแนวทางในการดาํเนินงานของสถาบนั  

 ในการพฒันาแผนกลยุทธ์ นอกเหนือจากการพิจารณาอัตลกัษณ์หรอืจุดเน้นของ

สถาบนัแล้ว  จะต้องคํานึงถึงหลกัการอุดมศึกษา  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐาน

การศึกษาของชาต ิ มาตรฐานการอุดมศกึษา มาตรฐานวชิาชพีที่เกี่ยวขอ้ง  ยุทธศาสตรด์้าน

ต่างๆ ของชาต ิ  รวมถงึทศิทางการพฒันาประเทศตามแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ

และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก  ทัง้น้ี เพื่อให้การดําเนินงานของสถาบนัเป็นไปอย่างมี

คณุภาพ เป็นทีย่อมรบั และสามารถตอบสนองสงัคมในทศิทางทีถ่กูตอ้งเหมาะสม 

             เกณฑม์าตรฐาน :    

1. มกีารจดัทาํแผนกลยทุธท์ีส่อดคลอ้งกบันโยบายของสภาสถาบนั โดยการมสี่วน

ร่วมของบุคลากรในสถาบนั และไดร้บัความเหน็ชอบจากสภาสถาบนั โดยเป็นแผนทีเ่ชื่อมโยง

กบัปรชัญาหรอืปณิธานและพระราชบญัญตัิสถาบนั  ตลอดจนสอดคล้องกบัจุดเน้นของกลุ่ม

สถาบนั กรอบแผนอุดมศกึษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัที ่2 (พ.ศ.2551 – 2565)   และแผนพฒันา

การศกึษาระดบัอุดมศกึษา ฉบบัที ่10 (พ.ศ.2551 – 2554)   

2. มกีารถ่ายทอดแผนกลยทุธร์ะดบัสถาบนัไปสูท่กุหน่วยงานภายใน 

3. มกีระบวนการแปลงแผนกลยทุธเ์ป็นแผนปฏบิตักิารประจาํปีครบ 4 พนัธกจิ คอื 

ดา้นการเรยีนการสอน การวจิยั การบรกิารทางวชิาการ และการทาํนุบาํรงุศลิปวฒันธรรม 

4. มตีวับ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏบิตักิารประจาํปี และค่าเป้าหมายของแต่ละ 

ตวับ่งชี ้เพือ่วดัความสาํเรจ็ของการดาํเนินงานตามแผนกลยทุธแ์ละแผนปฏบิตักิารประจาํปี 

5. มกีารดาํเนินงานตามแผนปฏบิตักิารประจาํปีครบ 4 พนัธกจิ 

1.  เกณฑค์ณุภาพกระบวนการพฒันาแผนของ สกอ. 
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6. มกีารตดิตามผลการดําเนินงานตามตวับ่งชี้ของแผนปฏบิตักิารประจําปี อย่าง

น้อยปีละ 2 ครัง้ และรายงานผลต่อผูบ้รหิารเพือ่พจิารณา  

7. มกีารประเมนิผลการดําเนินงานตามตวับ่งชีข้องแผนกลยุทธ ์อย่างน้อยปีละ 1 

ครัง้ และรายงานผลต่อผูบ้รหิารและสภาสถาบนัเพือ่พจิารณา 

8. มีการนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของสภาสถาบันไป

ปรบัปรงุแผนกลยทุธแ์ละแผนปฏบิตักิารประจาํปี 

                   เกณฑก์ารประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มกีารดาํเนินการ  

1 ขอ้ 

มกีารดาํเนินการ 

2 หรอื 3   ขอ้ 

มกีารดาํเนินการ  

4 หรอื 5 ขอ้ 

มกีารดาํเนินการ 

6 หรอื 7 ขอ้ 

มกีาร

ดาํเนินการ 8  

ขอ้ 

 

 

 

 
1. การพฒันาแผนในปีงบประมาณ 2554-2558 ใหเ้ชญิผูเ้ชีย่วชาญดา้นแผนยทุธศาสตร์

มาใหค้วามรู ้ความเขา้ใจแก่บุคลากรและเป็นทีป่รกึษาในการพฒันาแผน 

2. สถานทีใ่นการจดัทาํแผนใหด้าํเนินการภายในวทิยาลยั โดยกาํหนดระยะเวลาในการ

จดัทาํแผนใหแ้น่นอนและประชาสมัพนัธใ์หบุ้คลากรทุกภาคสว่นไดม้สีว่นรว่มในการจดัทาํแผน

และแสดงความคดิเหน็ 

3. ใหจ้ดัตัง้คณะทาํงานทีม่าจากตวัแทนของทุกกลุม่งานในการเตรยีมพรอ้มของขอ้มลู

ในการนําเขา้ในการพฒันาแผนยทุธศาสตรข์องวทิยาลยั 

4. ดําเนินการจดัทํา แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตัิการประจําปีให้มีความชดัเจนและ

สอดคล้องกับปรชัญา ปณิธาน กฎหมาย และจุดเน้นของวิทยาลัย ที่สนับสนุนภารกิจของ

วิทยาลัยตามหลักการอุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา 

มาตรฐานวชิาชพี ตลอดจนสอดคล้องกบักรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัที ่2 (พ.ศ.

2551-2565) และการเปลีย่นแปลงของ     กระแสโลก 

5. ให้มกีารถ่ายทอดวสิยัทศัน์และแผนยุทธศาสตร์ที่พฒันาขึ้นให้กับบุคลากรทุกคน 

ตลอดจนนกัศกึษาไดร้บัทราบทัว่กนั 

6. ให้ดําเนินการประชาพจิารณ์โดยผู้ที่มสี่วนได้ส่วนเสยี เช่น ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้ใช้

บณัฑติผูใ้ชบ้รกิารและสงัคมโดยรวม  

2.  นโยบายของคณะกรรมการบริหารต่อการพฒันาแผนยทุธศาสตรแ์ละแผนปฏิบติัการ 
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7. การขบัเคลือ่นแผนยทุธศาสตรใ์หม้กีารดาํเนินการถ่ายทอดแผนและนําไปสู่การปฏบิตัิ

โดยการเชื่อมโยงตวัชีว้ดัสําคญัขององคก์ร (Key Performance Indicator)  สู่ระดบับุคคล และให้

มกีารจดัทาํขอ้ตกลงการปฏบิตังิานและมกีารตดิตามผลการปฏบิตังิานใหต่้อเน่ืองทุก 6 เดอืน 

8. ใหเ้ชือ่มโยงแผนยทุธศาสตรก์บัแผนยทุธศาสตรด์า้นการเงนิ และงบประมาณของ

วทิยาลยั 

9. ใหเ้ชือ่มโยงแผนยทุธศาสตรก์บัแผนบรหิารทรพัยากรบุคคลและพฒันาบุคลากรให้

สอดคลอ้งกบัสมรรถนะเพือ่การขบัเคลือ่นแผนยุทธศาสตรไ์ปสูเ่ป้าหมาย 

10. ใหร้องผูอ้าํนวยการวทิยาลยัทุกกลุม่งาน หวัหน้างานทุกฝา่ย ดาํเนินการกาํกบั

ตดิตามการดาํเนินงานตามแผนและรายงานความกา้วหน้า ในประเดน็การใชง้บประมาณ 

จาํนวนโครงการต่อคณะกรรมการบรหิารวทิยาลยัตลอดจนปญัหาอุปสรรคในทุกไตรมาสและ

รายงานการบรรลเุป้าหมายของตวัชีว้ดัสาํคญัของแผนยุทธศาสตรแ์ละตวัชีว้ดัของแผนปฏบิตัิ

การทุก 6 เดอืน 

 
 

 

 

วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีพะเยาไดก้ําหนดกลไกการบรหิารแผนยทุธศาสตรแ์ละแผนปฏบิตัิ

การ ดงัน้ี  

 1.กาํหนดโครงสรา้งฝ่ายยทุธศาสตรแ์ละแผนงานไวใ้นโครงสรา้งการบรหิารของวทิยาลยั

พยาบาล 

 2. แต่งตัง้ผูร้บัผดิชอบและประสานงานดา้นแผนยทุธศาสตรแ์ละแผนปฏบิตักิารเพือ่

ผลกัดนัใหม้กีารดาํเนินงานดา้นแผนยทุธศาสตรแ์ละแผนปฏบิตักิารของวทิยาลยั ตัง้แต่ระดบั

วทิยาลยัพยาบาล กลุม่งาน กลุม่วชิา ฝา่ย จนถงึระดบัผูป้ฏบิตัแิต่ละบุคคล 

3. กาํหนดนโยบายและใหค้วามสาํคญัเรือ่งการพฒันาแผนยทุธศาสตรแ์ละแผนปฏบิตัิ

การของวทิยาลยั โดยคณะกรรมการระดบันโยบายและผูบ้รหิารสงูสดุของสถาบนั และมกีาร

ทบทวนอยา่งต่อเน่ือง 

 4. แต่งตัง้คณะทาํงานดา้นการจดัทาํเตรยีมความพรอ้มในการพฒันา แผนยทุธศาสตร์

และแผนปฏบิตักิารของวทิยาลยัโดยมสี่วนรว่มของบุคลากรทุกกลุ่มงาน ทุกฝา่ยโดยมกีาร

กาํหนดบทบาทหน้าที ่ในการศกึษาวเิคราะหข์อ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง ดา้นความตอ้งการดา้นนโยบาย 

ความตอ้งการของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี และความตอ้งการดา้นการดาํเนินงานตามภารกจิของ

วทิยาลยัใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงในปจัจบุนัและในอนาคต 

3.  กลไกการบริหารแผนยทุธศาสตรแ์ละแผนปฏิบติัการ 
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 5. จดัทาํแผนกํากบัการบรหิารแผนยทุธศาสตรแ์ละแผนปฏบิตักิารของวทิยาลยัใหไ้ปสู่

เป้าหมาย และเผยแพรใ่หก้บับุคลากรไดร้บัทราบและใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการกํากบัตดิตามของ

คณะกรรมการบรหิารวทิยาลยั  

 7. กําหนดใหม้ผีูร้บัผดิชอบแผนแผนยุทธศาสตรแ์ละแผนปฏบิตักิาร ประกอบดว้ยผู้

กาํกบัตดิตาม ผูด้าํเนินการโครงการ สรปุโครงการและรวบรวมขอ้มลู  

          8. พฒันาระบบสารสนเทศทีส่ามารถสนบัสนุนการบรหิารแผนยทุธศาสตรแ์ละ

แผนปฏบิตักิารเพือ่ใชใ้นการตดัสนิใจของคณะกรรมการบรหิาร  

          9. จดัทาํคู่มอืการบรหิารแผนยทุธศาสตรแ์ละแผนปฏบิตักิารและเผยแพรใ่หบุ้คลากร 

รบัทราบและใชเ้ป็นแนวปฏบิตั ิ

 10.  จดัทาํสรปุรายงานผลการวเิคราะหก์ารบรหิารแผนยทุธศาสตรแ์ละแผนปฏบิตักิาร

และเผยแพรใ่หก้บับุคลากรทีเ่กีย่วขอ้งไดร้บัทราบอย่างต่อเน่ือง 

 11.พฒันาศกัยภาพของบุคลากรใหม้คีวามรู ้ทกัษะและเจตนคตต่ิอการบรหิารแผน

ยทุธศาสตรแ์ละแผนปฏบิตักิาร  

12. สรา้งเครอืขา่ยการแลกเปลีย่นเรยีนรูด้า้นการพฒันาแผนยทุธศาสตรแ์ละแผนปฏบิตัิ

การระหวา่งสถาบนั และมกีจิกรรมรว่มกนั 

           13. พฒันาใหม้แีนวปฏบิตัทิีด่หีรอืงานวจิยัดา้นแผนยทุธศาสตรแ์ละแผนปฏบิตักิารที่

หน่วยงานพฒันาขึน้ และเผยแพรใ่หห้น่วยงานอื่นสามารถนําไปใชป้ระโยชน์  

           

           

           

           

 วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีพะเยาไดก้ําหนดระบบการบรหิารแผนยทุธศาสตรไ์ว ้4 

ระบบ ดงัน้ี 

4.1 ระบบการพฒันาแผนยทุธศาสตร ์5 ปี    

4.2 ระบบการแปลงแผนยทุธศาสตรส์ูก่ารปฏบิตั ิ 

4.3 ระบบกํากบัตดิตามการบรหิารแผนยทุธศาสตร ์ 

4.4 ระบบการบรหิาร โครงการและงบประมาณ ใหไ้ดต้ามแผนทีก่ําหนด 

 

 โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี  

 

4.  ระบบการบริหารแผนยทุธศาสตรแ์ละแผนปฏิบติัการ 
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           ข้อมูลสาํคญัท่ีเก่ียวข้องกบักระบวนการพฒันาแผน 

 

  

 

 

ตวับ่งช้ีท่ี 1.1   :กระบวนการพฒันาแผน 

             ชนิดของตวับ่งช้ี  :กระบวนการ   

             คาํอธิบายตวับ่งช้ี : สถาบนัอุดมศกึษามพีนัธกจิหลกั คอื การเรยีนการสอน การวจิยั 

การบรกิารทางวชิาการแก่สงัคม และการทํานุบํารุงศลิปวฒันธรรม ในการดําเนินพนัธกจิหลกั 

สถาบนัอุดมศึกษาจําเป็นต้องมกีารกําหนดทศิทางการพฒันาและการดําเนินงานของสถาบนั  

เพื่อใหส้ถาบนัดําเนินการสอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์หรอืจุดเน้น มคีุณภาพ มคีวามเป็นสากล และ

เจรญิเตบิโตอยา่งยัง่ยนื ดงันัน้ สถาบนัตอ้งกําหนดวสิยัทศัน์ พนัธกจิ ตลอดจนมกีารพฒันาแผน

กลยทุธแ์ละแผนดาํเนินงานเพือ่เป็นแนวทางในการดาํเนินงานของสถาบนั  

 ในการพฒันาแผนกลยุทธ์ นอกเหนือจากการพิจารณาอัตลกัษณ์หรอืจุดเน้นของ

สถาบนัแล้ว  จะต้องคํานึงถึงหลกัการอุดมศึกษา  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐาน

การศึกษาของชาต ิ มาตรฐานการอุดมศกึษา มาตรฐานวชิาชพีที่เกี่ยวขอ้ง  ยุทธศาสตรด์้าน

ต่างๆ ของชาต ิ  รวมถงึทศิทางการพฒันาประเทศตามแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ

และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก  ทัง้น้ี เพื่อให้การดําเนินงานของสถาบนัเป็นไปอย่างมี

คณุภาพ เป็นทีย่อมรบั และสามารถตอบสนองสงัคมในทศิทางทีถ่กูตอ้งเหมาะสม 

             เกณฑม์าตรฐาน :    

1. มกีารจดัทาํแผนกลยทุธท์ีส่อดคลอ้งกบันโยบายของสภาสถาบนั โดยการมสี่วน

ร่วมของบุคลากรในสถาบนั และไดร้บัความเหน็ชอบจากสภาสถาบนั โดยเป็นแผนทีเ่ชื่อมโยง

กบัปรชัญาหรอืปณิธานและพระราชบญัญตัิสถาบนั  ตลอดจนสอดคล้องกบัจุดเน้นของกลุ่ม

สถาบนั กรอบแผนอุดมศกึษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัที ่2 (พ.ศ.2551 – 2565)   และแผนพฒันา

การศกึษาระดบัอุดมศกึษา ฉบบัที ่10 (พ.ศ.2551 – 2554)   

2. มกีารถ่ายทอดแผนกลยทุธร์ะดบัสถาบนัไปสูท่กุหน่วยงานภายใน 

3. มกีระบวนการแปลงแผนกลยทุธเ์ป็นแผนปฏบิตักิารประจาํปีครบ 4 พนัธกจิ คอื 

ดา้นการเรยีนการสอน การวจิยั การบรกิารทางวชิาการ และการทาํนุบาํรงุศลิปวฒันธรรม 

4. มตีวับ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏบิตักิารประจาํปี และค่าเป้าหมายของแต่ละ 

ตวับ่งชี ้เพือ่วดัความสาํเรจ็ของการดาํเนินงานตามแผนกลยทุธแ์ละแผนปฏบิตักิารประจาํปี 

5. มกีารดาํเนินงานตามแผนปฏบิตักิารประจาํปีครบ 4 พนัธกจิ 

1.  เกณฑค์ณุภาพกระบวนการพฒันาแผนของ สกอ. 
 



คูม่อืการบรหิารแผนยทุธศาสตรแ์ละแผนปฏบิตักิารวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีพะเยาประจาํปีงบประมาณ 2554 

 

6. มกีารตดิตามผลการดําเนินงานตามตวับ่งชี้ของแผนปฏบิตักิารประจําปี อย่าง

น้อยปีละ 2 ครัง้ และรายงานผลต่อผูบ้รหิารเพือ่พจิารณา  

7. มกีารประเมนิผลการดําเนินงานตามตวับ่งชีข้องแผนกลยุทธ ์อย่างน้อยปีละ 1 

ครัง้ และรายงานผลต่อผูบ้รหิารและสภาสถาบนัเพือ่พจิารณา 

8. มีการนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของสภาสถาบันไป

ปรบัปรงุแผนกลยทุธแ์ละแผนปฏบิตักิารประจาํปี 

                   เกณฑก์ารประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มกีารดาํเนินการ  

1 ขอ้ 

มกีารดาํเนินการ 

2 หรอื 3   ขอ้ 

มกีารดาํเนินการ  

4 หรอื 5 ขอ้ 

มกีารดาํเนินการ 

6 หรอื 7 ขอ้ 

มกีาร

ดาํเนินการ 8  

ขอ้ 

 

 

 
 



 

คูม่อืการบรหิารแผนยทุธศาสตรแ์ละแผนปฏบิตักิารวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีพะเยาประจาํปีงบประมาณ 2554 

กลไกการบริหารแผนยทุธศาสตรแ์ละแผนปฏิบติัการ 

วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา 

 

 วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีพะเยาไดก้ําหนดกลไกการบรหิารแผนยทุธศาสตรแ์ละ

แผนปฏบิตักิารของวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา ดงัน้ี  

 1.กาํหนดโครงสรา้งฝา่ยยทุธศาสตรแ์ละแผนงานไวใ้นโครงสรา้งการบรหิารของวทิยาลยั

พยาบาล 

 2. แต่งตัง้ผู้รบัผดิชอบและประสานงานด้านแผนยุทธศาสตรแ์ละแผนปฏบิตักิารเพื่อ

ผลกัดนัให้มกีารดําเนินงานด้านแผนยุทธศาสตรแ์ละแผนปฏบิตักิารของวทิยาลยั ตัง้แต่ระดบั

วทิยาลยัพยาบาล กลุม่งาน กลุม่วชิา ฝา่ย จนถงึระดบัผูป้ฏบิตัแิต่ละบุคคล 

3. กําหนดนโยบายและใหค้วามสําคญัเรื่องการพฒันาแผนยุทธศาสตรแ์ละแผนปฏบิตัิ

การของวทิยาลยั โดยคณะกรรมการระดบันโยบายและผู้บรหิารสูงสุดของสถาบนั และมกีาร

ทบทวนอยา่งต่อเน่ือง 

 4. แต่งตัง้คณะทํางานดา้นการจดัทําเตรยีมความพรอ้มในการพฒันา แผนยุทธศาสตร์

และแผนปฏิบตัิการของวิทยาลัยโดยมสี่วนร่วมของบุคลากรทุกกลุ่มงาน ทุกฝ่ายโดยมกีาร

กําหนดบทบาทหน้าที ่ในการศกึษาวเิคราะห์ขอ้มลูทีเ่กี่ยวขอ้ง ดา้นความต้องการดา้นนโยบาย 

ความต้องการของผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี และความต้องการด้านการดําเนินงานตามภารกิจของ

วทิยาลยัใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงในปจัจบุนัและในอนาคต 

 5. จดัทําแผนกํากบัการบริหารแผนยุทธศาสตรแ์ละแผนปฏบิตักิารของวทิยาลยัใหไ้ปสู่

เป้าหมาย และเผยแพร่ให้กบับคุลากรได้รับทราบและใช้เป็นเคร่ืองมือในการกํากบัติดตามของ

คณะกรรมการบริหารวิทยาลยั  

 7. กําหนดให้มีผู้ รับผดิชอบแผนแผนยทุธศาสตรแ์ละแผนปฏบิตักิาร ประกอบด้วยผู้ กํากบั

ตดิตาม ผู้ ดําเนินการโครงการ สรุปโครงการและรวบรวมข้อมลู  

          8. พัฒนาระบบสารสนเทศที่สามารถสนับสนุนการบริหารแผนยุทธศาสตร์และ

แผนปฏบิตักิารเพือ่ใชใ้นการตดัสนิใจของคณะกรรมการบรหิาร  

          9. จดัทําคู่มอืการบรหิารแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏบิตัิการและเผยแพร่ให้บุคลากร 

รบัทราบและใชเ้ป็นแนวปฏบิตั ิ

 10.  จดัทาํสรุปรายงานผลการวเิคราะหก์ารบรหิารแผนยุทธศาสตรแ์ละแผนปฏบิตักิาร

และเผยแพรใ่หก้บับุคลากรทีเ่กีย่วขอ้งไดร้บัทราบอยา่งต่อเน่ือง 

 11.พฒันาศักยภาพของบุคลากรให้มคีวามรู้ ทกัษะและเจตนคติต่อการบรหิารแผน

ยทุธศาสตรแ์ละแผนปฏบิตักิาร  



 

คูม่อืการบรหิารแผนยทุธศาสตรแ์ละแผนปฏบิตักิารวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีพะเยาประจาํปีงบประมาณ 2554 

12. สร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพฒันาแผนยุทธศาสตรแ์ละแผนปฏบิตัิ

การระหวา่งสถาบนั และมีกิจกรรมร่วมกนั 

           13. พัฒนาให้มีแนวปฏิบตัิที่ดีหรืองานวิจัยด้านแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตัิการท่ี

หนว่ยงานพฒันาขึน้ และเผยแพร่ให้หนว่ยงานอ่ืนสามารถนําไปใช้ประโยชน์  
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ระบบการพฒันาแผนยทุธศาสตร ์5 ปี วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทบทวนและกาํหนดนโยบาย 

 การจดัทาํแผน 

แต่งตัง้คณะทาํงานเตรยีมความพรอ้มในการจดัทาํแผน 

จดัทาํโครงการประชมุเชงิปฏบิตักิารพฒันา/ ทบทวนแผนยุทธศาสตร ์

เตรยีมขอ้มลูในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งในการจดัทาํแผน 

ประกอบดว้ย Policy Need Stake Holder Need และBusiness  Need) 

ประชุมเชงิปฏบิตักิาร ทบทวนและจดัทาํแผนยุทธศาสตร ์5 ปีโดยให ้

อาจารย ์/ ขา้ราชการทกุคนมสีว่นร่วม 

สรุปโครงการจดัทาํ/ทบทวนแผนยุทธศาสตร ์5 ปี 

ประกาศนโยบายการจดัทาํแผนยทุธศาสตร ์

สรุปขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัทศิทาง ยุทธศาสตรป์ระกอบดว้ย วสิยัทศัน์ พนัธกจิ เป้าประสงค ์ 

กลยทุธ ์และตวัชีว้ดัสาํคญัขององคก์ร (KPI) คา่เป้าหมายและขอ้มลูผลการวเิคราะหอ์งคก์ร 

คณะกรรมการ

บรหิารวทิยาลยั 

คณะกรรมการ

บรหิารวทิยาลยั 

ผูอ้าํนวยการวทิยาลยั 

ฝา่ยยุทธศาสตรแ์ละแผนงาน

กลุ่มงานยุทธศาสตรแ์ละพฒันา

 

คณะทาํงาน 

คณะกรรมการบรหิาร 

อาจารยแ์ละขา้ราชการ 

ทุกคน 

ฝา่ยยุทธศาสตรแ์ละแผนงาน

กลุ่มงานยุทธศาสตรแ์ละพฒันา

 
ฝา่ยยุทธศาสตรแ์ละแผนงาน

กลุ่มงานยุทธศาสตรแ์ละพฒันา

 

เสนอผลการสรุปทศิทาง ยทุธศาสตรแ์ละขอ้มลูผลการวเิคราะหอ์งคก์ร และความสอดคลอ้ง

กบั ทศิทางของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ต่อคณะกรรมการบรหิารพจิารณาและรบัรอง 

ฝา่ยยุทธศาสตรแ์ละแผนงาน

กลุ่มงานยุทธศาสตรแ์ละพฒันา

 

คณะกรรมการ 

บรหิารวทิยาลยั 

ประกาศและเผยแพร่ทศิทาง ยทุธศาสตร์

ประกอบดว้ย วสิยัทศัน์ พนัธกจิ เป้าประสงค ์ กล

ยุทธ ์และตวัชีว้ดัสาํคญัขององคก์ร คา่เป้าหมายและ

หน่วยงานทีร่บัผดิชอบ ต่อบคุลากรทกุคนได้

รบัทราบ 
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ระบบการแปลงแผนยทุธศาสตรส์ู่การปฏิบติั วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา 

 

 

 

 

 

 

ประกาศใชแ้ละเผยแพร่แผนยุทธศาสตรแ์ละ

แผนปฏบิตัขิองวทิยาลยั 

พจิารณากาํหนดหลกัเกณฑก์ารจดัสรร 

งบประมาณในการบรหิารแผนยทุธศาสตรแ์ละ

แผนปฏบิตั ิ
 

คณะกรรมการ

บรหิารวทิยาลยั 

ประกาศหลกัเกณฑแ์ละการจดัสรรงบประมาณในการบรหิาร 

แผนยุทธศาสตรแ์ละแผนปฏบิตักิาร 
 
 

คณะกรรมการ

บรหิารวทิยาลยั 

เสนอแบบฟอรม์การจดัทาํแผนยทุธศาสตรแ์ละแผนปฏบิตักิารต่อ

คณะกรรมการบรหิารพจิารณาและอนุมตั ิ

ฝา่ยยุทธศาสตรแ์ละแผนงาน

กลุ่มงานยุทธศาสตรแ์ละพฒันา

 

กลุ่มงาน ฝา่ย หน่วยงาน ตาม

โครงสรา้ง 

เผยแพร่แบบฟอรม์การจดัทาํแผนยทุธศาสตรแ์ละแผนปฏบิตักิาร

ต่อรองผูอ้าํนวยการ หวัหน้างาน อาจารย ์และขา้ราชการ 

ฝา่ยยุทธศาสตรแ์ละแผนงาน

กลุ่มงานยุทธศาสตรแ์ละพฒันา

 

กลุ่มงาน ฝา่ย หน่วยงานดาํเนินการจดัทาํแผนยทุธศาสตร ์

แผนปฏบิตักิารตามกรอบทศิทางยุทธศาสตรข์องวทิยาลยั โดย

บรูณาการกบั PI ของ สมศ. สกอ. สบช. และสอดคลอ้งกบั

งบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรร 

ประกาศและเผยแพร่ตวัชีว้ดั (PI) ตามเกณฑ ์สมศ. สกอ. สบช. 

เป้าหมาย หน่วยงานทีร่บัผดิชอบ ตามมตขิองคณะกรรมการบรหิาร 

ฝา่ยมาตรฐานและ 

ประกนัคณุภาพการศกึษา 

กลุ่มงานยทุธศาสตรแ์ละ

พฒันาคณุภาพ 

รวบรวม สรุป วเิคราะหก์ารจดัทาํแผนยุทธศาสตรแ์ละแผนปฏบิตัิ

ของ ทุกหน่วยของวทิยาลยัเสนอต่อคณะกรรมการบรหิารวทิยาลยั 

ฝา่ยยุทธศาสตรแ์ละแผนงาน

กลุ่มงานยุทธศาสตรแ์ละพฒันา

 

พจิารณา อนุมตัแิผนยทุธศาสตรแ์ละแผนปฏบิตัขิองวทิยาลยั คณะกรรมการ

บรหิารวทิยาลยั 

ฝา่ยยทุธศาสตรแ์ละ

แผนงานกลุ่มงาน

ยุทธศาสตรแ์ละพฒันา 
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ระบบกาํกบัติดตามการบริหารแผนยทุธศาสตร ์วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา 

 

 
 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

กาํหนดนโยบายและแผนกาํกบัการบริหารแผน

ยทุธศาสตร์และแผนปฏิบติัการเพือ่ไปสู่เป้าหมาย 

คณะกรรมการ

บริหารวทิยาลยั 

ประกาศนโยบายและแผนการกาํกบัการบริหารแผนยทุธศาสตร์และแผนปฏิบติัการเพ่ือไปสู่เป้าหมาย คณะกรรมการ 
บริหารวทิยาลยั 

จดัทาํแผนการดาํเนินโครงการ กิจกรรมและการใชง้บประมาณในแต่ละรายไตรมาส 

กลุ่มงาน/ฝ่าย/
หน่วยงาน 

ดาํเนินโครงการ กิจกรรมและการใชง้บประมาณตามแผนท่ีกาํหนดเสนอผา่นหวัหนา้งานยทุธศาสตร์

และแผนเพ่ือจดัเก็บขอ้มูลและตรวจสอบ 

หวัหนา้งานยทุธศาสตร์

และแผนงาน 
รวบรวมแผนการดาํเนินโครงการ กิจกรรมและการใชง้บประมาณในแต่ละรายไตรมาส 

ของแต่ละกลุ่มงาน/ฝ่าย/หน่วยงาน 

กลุ่มงาน/ฝ่าย/
หน่วยงาน 

สรุปโครงการ กิจกรรมและการใชง้บประมาณตามแผนท่ีกาํหนดโดยเสนอผา่นหวัหนา้งานยทุธศาสตร์

และแผนเพ่ือจดัเก็บขอ้มูลและตรวจสอบ 

สรุปผลการบริหารแผนยทุธศาสตร์และแผนปฏิบติัการในแต่ละรายไตรมาส เสนอ 
ต่อคณะกรรมการบริหารวทิยาลยัพิจารณาและใหค้วามเห็น 

กลุ่มงาน/ฝ่าย/
หน่วยงาน 

กลุ่มงาน/ฝ่าย/
หน่วยงาน 

สรุปผลการบรหิาร ตวัชีว้ดัสาํคญั (KPI)ของแผนยุทธศาสตร ์และตวัชีว้ดัแผนปฏบิตักิาร (PI)  

และปญัหาอุปสรรค ในรอบ  6 เดอืนและ 1 ปี  เสนอต่อคณะกรรมการบรหิารวทิยาลยัพิจารณาและใหค้วามเห็น 

กลุ่มงาน/ฝ่าย/
หน่วยงาน 

สรุปความกา้วหนา้ของการเสนอโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ ของแต่ละกลุ่มงาน ฝ่าย 

หน่วยงาน  เสนอต่อคณะกรรมการบริหารวทิยาลยั 

หวัหนา้งานยทุธศาสตร์

และแผนงาน 

รวบรวมขอ้มูล การสรุปผลการบริหารแผนยทุธศาสตร์และแผนปฏิบติัการในแต่ละรายไตรมาสของแต่ละ

กลุ่มงาน ฝ่าย หน่วยงาน  จดัทาํเล่ม เสนอต่อคณะกรรมการบริหารวทิยาลยัทราบและพิจารณาเพ่ือเผยแพร่ 

 

หวัหนา้งานยทุธศาสตร์

และแผนงาน 
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รวบรวมขอ้มูล การสรุปผลการบริหารสรุปผลการบรหิาร ตวัชีว้ดัสาํคญั (KPI)ของแผนยทุธศาสตร ์

และตวัชีว้ดัแผนปฏบิตักิาร (PI)และปญัหาอุปสรรค ในรอบ  6 เดอืนและ 1 ปี  จดัทาํเล่มเสนอต่อ

คณะกรรมการบรหิารทราบพจิารณาเพือ่เผยแพร่ 

 

 

รองยทุธศาสตร์และ

พฒันาคุณภาพ 

สรุปวเิคราะหผ์ลการบรหิารแผนยทุธศาสตรแ์ละ

แผนปฏบิตักิารในรอบ 1ปี ของวทิยาลยั 
รองยทุธศาสตร์และ

พฒันาคุณภาพ 



วเิคราะห์การดาํเนินการการบริหารแผนยุทธ์ศาสตร์/แผนปฏิบัตกิาร 

ไตรมาส 1  ปีงบประมาณ 2553 
 
 วธีิการได้มาซึ่งแผนยุทธ์ศาสตร์/

แผนปฏิบัตกิาร 

ระยะ

เตรียมการ 

เสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณา รูปแบบ

การดําเนนิ/สถานท่ีจดัทํา/วิทยากร/

 

มต ิ: จดัทําในวิทยาลยั / ใช้วิทยากร/

ทบทวนวิสยัทศัน์ /ประเด็นยทุธ์ศาสตร์ 

ระยะ

ดําเนินการ 

1. ปรับโครงสร้าง / โยกย้ายหวัหน้างานแผน/ให้คนใหม่

รับผดิชอบ 

2. นโยบายการบรูณาการระบบการพฒันาคณุภาพสู่

ความเป็นเลิศ  (การจดัทําแผนแบบบรูณาการ ท่ีมาจาก

กลุม่วิชา การเช่ือมโยงเกณฑ์ (สมศ.สกอ.สภา. สบช. 

PMQA เช่ือม ราย PI รายระดบัคณุภาพ) การทํานาย

แผนก่อนใช้ การทํานายผลลพัธ์ QA การทํา E-

evidence  การจดัทํา E-SAR และเช่ือม PA และ

เตรียมการรับประเมิน สมศ. ปี 53 สภา ปี 54 (ได้จดั

อบรม 1 ครัง้ โดยวิทยากร)   

3. เสนอจดัทําแผนแบบ E เร่ิมจากการมีสว่นร่วมของ

อาจารย์แตล่ะกลุม่วิชา จดัทําแผนแบบบรูณาการ 

รายวิชา บริการวิชาการและวิจยั การบริหารคณุภาพ

การเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นศนูย์กลาง (4 กลุม่ 

จํานวน 8 รายวิชา) เพิ่มงาน บริหาร /ประกนั/พฒันา

บคุลากร/ บคุลากร/ การเงิน/พสัด/ุ เทคโนสารสนเทศ/

ห้องสมดุ (วิทยากรท่ีงานแผนเชิญมาไมไ่ด้ เวลา

ลว่งเลย)  

4. สรุปเอกสาร การเรียนรู้ ผลดีตอ่องค์กรท่ีจะได้รับใน

รูปเอกสารให้ 

1. ได้แผนแบบ E ตามกลุม่งานและ

งานท่ีเข้าจดัทํา  

2. ได้แผนวิจยั 5 ปี 

 (บรูณาการและไมบ่รูณาการ )  

3. ได้แผนบริการวิชาการ 5 ปี (บรูณา

การและไมบ่รูณาการ )  

 

1. ผลการประเมนิคณุภาพภายในโดย สบช. 

วนัท่ี 29-30 มิถนุายน 2552 (มีประเดน็การ

จดัทําแผนไมมี่สว่นร่วมของบคุลากร  

วิทยากรทําให้    แผนแบบนีทํ้า 15 ปีก็ได้ ทํา

ไมไ่ด้ มากเกินไป  เป็นไปไมไ่ด้ แผนอา่นยาก 

ไมเ่ข้าใจ 

ครัง้ท่ี1 เร่ิมจดัทําแผนใหม ่โดยประชมุอาจารย์ทกุ

คน ทบทวนวิสยัทศัน์ ยทุธศาสตร์ กําหนดตวับง่ชี ้

คณุภาพของแผนยทุธศาสตร์  (มอบหมายให้แต่

ละงานจดัทําโครงการ งบประมาณสง่ให้งานแผน 

ครัง้ท่ี 2 นําเสนอแผนงานโครงการ/งบประมาณ 

ครัง้ท่ี 3 นํารายการโครงการ งบประมาณ ท่ีไม้ได้

เช่ือม PI ลงในระบบ E วิเคราะห์คณุภาพแผนของ

ผู้ เช่ียวชาญ ยงัไมต่อบสนอง QAได้ครอบคลมุ 

ครัง้ท่ี 4 ปรับการจดัทําแผนแบบเดมิให้เหมือน

ของปี 2552   เสร็จ เดือน พ.ย 52 
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ระบบการบริหาร โครงการและงบประมาณ ให้ได้ตามแผนท่ีกาํหนด วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา ปีงบประมาณ 2554   

คณะกรรมการบริหาร

อนุมติัแผน งบประมาณ 
รองผูอ้าํนวยการวางแผนการจดัทาํ

โครงการและการใชเ้งินตามไตรมาส 

เสนอผูอ้าํนวยการ ส่งใหห้วัหนา้งานแผน 

ผูรั้บผดิชอบเขียนโครงการ

ตามแผน 
หวัหนา้งานแผนพิจารณากรอบ 

การตรวจสอบความถูกตอ้งและจดัเก็บขอ้มูล 

งานธุรการเสนอผูอ้าํนวยการพิจารณาอนุมติั 

เสนอรองผูอ้าํนวยการ

ตามสายงาน 

จดัทาํหนงัสือเสนอ

โครงการต่อ สสจ. 

ลงทะเบียน/ สแกน ถ่าย

สาํเนาโครงการ  4 ชุด 

โครงการท่ีตอ้งเสนอ สสจ. โครงการท่ีไม่ตอ้งเสนอ สสจ. 

รอง ผอ.  หน.งานแผน จดัเขา้แฟ้ม เจา้ของโครงการ 

ดาํเนินโครงการตามแผน 

สรุปโครงการหลงัเสร็จส้ินโครงการหรือตามกรอบ 
ระยะเวลาท่ีกาํหนดไวเ้ป็นตามช่วงเวลา 

เสนอรองผูอ้าํนวยการตามสายงานพิจารณาเสนอขอเบิกงบประมาณ 

งานพสัดุดาํเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง/ตรวจสอบความถูกตอ้ง 

ไม่ถูกตอ้ง 

ถูกตอ้ง 
เจา้หนา้ท่ีการเงินตรวจสอบความถูกตอ้ง 

ไม่ถูกตอ้ง ถูกตอ้ง 

เสนอรองผอ. กลุ่มงานบริหาร 

เสนอผูอ้าํนวยการอนุมติั

การใชง้บประมาณ 

จนท.การเงินเบิกงบประมาณออกจากระบบ 

จนท.การเงินลงขอ้มูลนาํเขา้ตามโปรแกรมท่ีกาํหนด 

จนท.การเงิน จดัทาํรายงานการเบิกงบประมาณทุกเดือน 

หน.งานแผนวเิคราะห์ขอ้มูล

 

เสนอคณะกรรมการบริหาร 

 1 วนั 

 1 วนั 

 3 วนั 
 1 วนั 

 7  วนั 

 1 วนั  2  วนั 

แกไ้ข  2 วนั 

 3 วนั 

 1 วนั 

 1 วนั 

3  วนั 

ทุกวนัท่ี 7 ของเดือน 

  

ทุกเดือน  

ธุรการ 

สแกน ถ่าย

สาํเนา สรุป

โครงการ 



 

คูม่อืการบรหิารแผนยทุธศาสตรแ์ละแผนปฏบิตักิารวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีพะเยาประจาํปีงบประมาณ 2554 

 

นโยบายของคณะกรรมการบริหารต่อการพฒันาแผนยทุธศาสตร ์

ของวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา 

ประจาํปีงบประมาณ 2554-2558 

1. การพฒันาแผนในปีงบประมาณ 2554-2558 ใหเ้ชญิผูเ้ชีย่วชาญดา้นแผนยทุธศาสตรม์าใหค้วามรู ้

ความเขา้ใจแกบุ่คลากรและเป็นทีป่รกึษาในการพฒันาแผน 

2. สถานทีใ่นการจดัทาํแผนใหด้าํเนินการภายในวทิยาลยั โดยกาํหนดระยะเวลาในการจดัทาํแผนให้

แน่นอนและประชาสมัพนัธใ์หบุ้คลากรทกุภาคสว่นไดม้สีว่นรว่มในการจดัทาํแผนและแสดงความ

คดิเหน็ 

3. ใหจ้ดัตัง้คณะทาํงานทีม่าจากตวัแทนของทุกกลุ่มงานในการเตรยีมพรอ้มของขอ้มลูในการนําเขา้ใน

การพฒันาแผนยทุธศาสตรข์องวทิยาลยั 

4. ดําเนินการจัดทํา แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปีให้มีความชดัเจนและสอดคล้องกบั

ปรชัญา ปณิธาน กฎหมาย และจุดเน้นของวิทยาลยั ที่สนับสนุนภารกจิของวทิยาลยัตามหลกัการ

อดุมศกึษา มาตรฐานการศกึษาของชาต ิมาตรฐานการอดุมศกึษา มาตรฐานวชิาชพี ตลอดจนสอดคลอ้ง

กับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และการเปลี่ยนแปลงของ     

กระแสโลก 

5. ใหม้กีารถ่ายทอดวสิยัทศัน์และแผนยทุธศาสตรท์ีพ่ฒันาขึน้ใหก้บับุคลากรทุกคน ตลอดจนนักศกึษา

ไดร้บัทราบทัว่กนั 

6. ใหด้าํเนินการประชาพจิารณ์โดยผูท้ีม่สีว่นไดส้ว่นเสยี เชน่ ผูป้กครอง ชมุชน ผูใ้ชบ้ณัฑติผูใ้ชบ้รกิาร

และสงัคมโดยรวม

7. การขบัเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ให้มีการดําเนินการถ่ายทอดแผนและนําไปสู่การปฏิบัติโดยการ

เชื่อมโยงตวัชีว้ดัสาํคญัขององคก์ร (Key Performance Indicator)  สู่ระดบับุคคล และใหม้กีารจดัทํา

ขอ้ตกลงการปฏบิตังิานและมกีารตดิตามผลการปฏบิตังิานใหต่้อเนื่องทกุ 6 เดอืน 

  

8. ใหเ้ชือ่มโยงแผนยทุธศาสตรก์บัแผนยทุธศาสตรด์า้นการเงนิ และงบประมาณของวทิยาลยั 

9. ใหเ้ชือ่มโยงแผนยทุธศาสตรก์บัแผนบรหิารทรพัยากรบุคคลและพฒันาบุคลากรใหส้อดคลอ้งกบั

สมรรถนะเพือ่การขบัเคลื่อนแผนยทุธศาสตรไ์ปสูเ่ป้าหมาย 

10. ใหร้องผูอ้าํนวยการวทิยาลยัทกุกลุ่มงาน หวัหน้างานทกุฝา่ย ดาํเนินการกาํกบัตดิตามการ

ดาํเนินงานตามแผนและรายงานความกา้วหน้า ในประเดน็การใชง้บประมาณ จาํนวนโครงการต่อคณะ

กรรมการบรหิารวทิยาลยัตลอดจนปญัหาอปุสรรคในทกุไตรมาสและรายงานการบรรลุเป้าหมายของ

ตวัชีว้ดัสาํคญัของแผนยทุธศาสตรแ์ละตวัชีว้ดัของแผนปฏบิตักิารทกุ 6 เดอืน 
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กิจกรรรม 

 

ก.ค.

53 

 

ส.ค.

53 

 

ก.ย.

53 

 

ต.ค.

53 

 

พ.ย

.53 

 

ธ.ค.

53 

 

ม.ค.

54 

 

ก.พ.

54 

 

ม.ีค. 

54 

 

เม.ย. 

54 

 

พ.ค. 

54 

 

ม.ิย. 

54 

 

ก.ค. 

54 

 

ส.ค. 

54 

 

ก.ย. 

54 

ผูร้บัผดิชอบ 

1. กาํหนดและประกาศนโยบายการจดัทาํแผนยุทธศาสตร์

และแผนปฏบิตักิาร 

                คณะกรรมการ

บรหิารวทิยาลยั 

2. แต่งตัง้คณะทาํงานจดัเตรยีมขอ้มลูจดัทาํแผนยทุธศาสตร์

และแผนปฏบิตักิาร 

               ผูอ้าํนวยการ

วทิยาลยั 

3.จดัทาํโครงการประชมุเชงิปฏบิตักิารการพฒันา/ทบทวน

แผนยุทธศาสตรข์องวทิยาลยั 

               หวัหน้างาน

ยุทธศาสตรแ์ละ

แผนงาน 

4.ดาํเนินโครงการประชมุเชงิปฏบิตักิารการพฒันา/ทบทวน

แผนยุทธศาสตรข์องวทิยาลยัโดยมคีณะกรรมการบรหิาร 

อาจารยแ์ละขา้ราชการเขา้ร่วม 

               คณะกรรมการ

บรหิาร อาจารยแ์ละ

ขา้ราชการทกุคน 

5. ประกาศทศิทางยุทธศาสตร ์วสิยัทศัน์ พนัธกจิ ประเดน็

ยุทธศาสตร ์เป้าประสงค ์กลยุทธ ์ตวัชีว้ดัสาํคญัขององคก์ร 

(KPI) คา่เป้าหมาย และผูร้บัผดิชอบ 

               คณะกรรมการ

บรหิารวทิยาลยั 

6.พจิารณากาํหนดหลกัเกณฑก์ารจดัสรร งบประมาณในการ

บรหิารแผนยุทธศาสตรแ์ละแผนปฏบิตั ิ

                คณะกรรมการ

บรหิารวทิยาลยั 

7.ประกาศหลกัเกณฑแ์ละการจดัสรรงบประมาณในการ

บรหิารแผนยุทธศาสตรแ์ละแผนปฏบิตักิาร 

               คณะกรรมการ

บรหิารวทิยาลยั 

8.เสนอแบบฟอรม์การจดัทาํแผนยทุธศาสตรแ์ละแผนปฏบิตัิ

การต่อคณะกรรมการบรหิารพจิารณาและอนุมตั ิ

               หวัหน้างาน

ยุทธศาสตรแ์ละ

5. แผนกาํกบัติดตาม การบริหารแผนยทุธศาสตรแ์ละแผนปฏิบติัการ วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา ปีงบประมาณ 2554  
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กิจกรรรม 

 

ก.ค.

53 

 

ส.ค.

53 

 

ก.ย.

53 

 

ต.ค.

53 

 

พ.ย

.53 

 

ธ.ค.

53 

 

ม.ค.

54 

 

ก.พ.

54 

 

ม.ีค. 

54 

 

เม.ย. 

54 

 

พ.ค. 

54 

 

ม.ิย. 

54 

 

ก.ค. 

54 

 

ส.ค. 

54 

 

ก.ย. 

54 

ผูร้บัผดิชอบ 

แผนงาน 

9.เผยแพร่แบบฟอรม์การจดัทาํแผนยทุธศาสตรแ์ละ

แผนปฏบิตักิารต่อรองผูอ้าํนวยการ หวัหน้างาน อาจารย ์

และขา้ราชการ 

               หวัหน้างาน

ยุทธศาสตรแ์ละ

แผนงาน 

10. ประกาศตวัชีว้ดั (PI) ของ สมศ. สกอ. สบช. ค่า

เป้าหมายและผูร้บัผดิชอบตามมตขิองคณะกรรมการบรหิาร 

               หวัหน้างานฝา่ย

มาตรฐานและ

ประกนัคุณภาพ 

11. กลุ่มงาน ฝา่ย หน่วยงานดาํเนินการนําแผนยุทธศ์าสตร์

สูก่ารปฏบิตั ิ5 ปี การจดัทาํแผนปฏบิตักิารประจาํปี บรูณา

การกบัเกณฑค์ณุภาพของ สมศ. สกอ. สบช. 

               รองผูอ้าํนวยการ 

หวัหน้างาน อาจารย ์

ขา้ราชการ 

12. รวบรวม สรุป วเิคราะหก์ารจดัทาํแผนยทุธศาสตรแ์ละ

แผนปฏบิตัขิอง ทุกหน่วยของวทิยาลยัเสนอต่อคณะ

กรรมการบรหิารวทิยาลยั 

               หวัหน้างาน

ยุทธศาสตรแ์ละ

แผนงาน 

13.พจิารณา อนุมตัแิผนยุทธศาสตรแ์ละแผนปฏบิตัขิอง

วทิยาลยั 

               คณะกรรมการ

บรหิารวทิยาลยั 

14.ประกาศใชแ้ละเผยแพร่แผนยุทธศาสตรแ์ละแผนปฏบิตัิ

ของวทิยาลยั 

               หวัหน้างาน

ยุทธศาสตรแ์ละ

แผนงาน 

15. กาํหนดและประกาศนโยบายและแผนการกาํกบัการ

บรหิารแผนยุทธศาสตรแ์ละแผนปฏบิตักิารเพื่อไปสู่

               คณะกรรมการ

บรหิารวทิยาลยั 
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กิจกรรรม 

 

ก.ค.

53 

 

ส.ค.

53 

 

ก.ย.

53 

 

ต.ค.

53 

 

พ.ย

.53 

 

ธ.ค.

53 

 

ม.ค.

54 

 

ก.พ.

54 

 

ม.ีค. 

54 

 

เม.ย. 

54 

 

พ.ค. 

54 

 

ม.ิย. 

54 

 

ก.ค. 

54 

 

ส.ค. 

54 

 

ก.ย. 

54 

ผูร้บัผดิชอบ 

เป้าหมาย 

16.จดัทาํแผนการดาํเนินโครงการ กจิกรรมและการใช้

งบประมาณในแต่ละรายไตรมาส 

               รองผูอ้าํนวยการ 

หวัหน้างาน อาจารย ์

ขา้ราชการ 

17.รวบรวมแผนการดาํเนินโครงการ กจิกรรมและการใช้

งบประมาณในแต่ละรายไตรมาสของแต่ละกลุ่มงาน/ฝา่ย/

หน่วยงาน 

               หวัหน้างาน

ยุทธศาสตรแ์ละ

แผนงาน 

18.ดาํเนินโครงการ กจิกรรมและการใชง้บประมาณตามแผน

ทีก่าํหนดเสนอผ่านหวัหน้างานยทุธศาสตรแ์ละแผนเพือ่

จดัเกบ็ขอ้มลูและตรวจสอบ 

               รองผูอ้าํนวยการ 

หวัหน้างาน อาจารย ์

ขา้ราชการ 

19.สรุปโครงการ กจิกรรมและการใชง้บประมาณตามแผนที่

กาํหนดโดยเสนอผ่านหวัหน้างานยทุธศาสตรแ์ละแผนเพือ่

จดัเกบ็ขอ้มลูและตรวจสอบ 

               รองผูอ้าํนวยการ 

หวัหน้างาน อาจารย ์

ขา้ราชการ 

20.สรุปความกา้วหน้าของการเสนอโครงการและการ

เบกิจ่ายงบประมาณ ของแต่ละกลุ่มงาน ฝา่ย หน่วยงาน  

เสนอต่อคณะกรรมการบรหิารวทิยาลยั 

               หวัหน้างาน

ยุทธศาสตรแ์ละ

แผนงาน 

21. สรุปผลการบรหิารแผนยทุธศาสตรแ์ละแผนปฏบิตักิาร

ในแต่ละรายไตรมาส เสนอต่อคณะกรรมการบรหิารวทิยาลยั

พจิารณาและใหค้วามเหน็ 

               รองผูอ้าํนวยการ 

หวัหน้างาน 
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กิจกรรรม 

 

ก.ค.
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ส.ค.

53 

 

ก.ย.

53 

 

ต.ค.

53 

 

พ.ย
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53 
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54 

 

ม.ีค. 
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เม.ย. 

54 

 

พ.ค. 

54 

 

ม.ิย. 

54 

 

ก.ค. 

54 

 

ส.ค. 

54 

 

ก.ย. 

54 

ผูร้บัผดิชอบ 

22. รวบรวมขอ้มลู การสรุปผลการบรหิารแผนยทุธศาสตร์

และแผนปฏบิตักิารในแต่ละรายไตรมาสของแต่ละกลุ่มงาน 

ฝา่ย หน่วยงาน  จดัทาํเล่ม เสนอต่อคณะกรรมการบรหิาร

วทิยาลยัทราบและพจิารณาเพือ่เผยแพร่ 

               หวัหน้างาน

ยุทธศาสตรแ์ละ

แผนงาน 

23. สรุปผลการบรหิาร ตวัชีว้ดัสาํคญั (KPI)ของแผน

ยุทธศาสตร ์และตวัชีว้ดัแผนปฏบิตักิาร (PI) และปญัหา

อุปสรรค ในรอบ  6 เดอืนและ 1 ปี  เสนอต่อคณะ

กรรมการบรหิารวทิยาลยัพจิารณาและใหค้วามเหน็ 

               รองกลุ่มงาน

ยุทธศาสตรแ์ละ

พฒันาคณุภาพ 

24. รวบรวมขอ้มลู การสรุปผลการบรหิารสรุปผลการบรหิาร 

ตวัชีว้ดัสาํคญั (KPI)ของแผนยุทธศาสตร ์และตวัชีว้ดั

แผนปฏบิตักิาร (PI)และปญัหาอุปสรรค ในรอบ  6 เดอืน

และ 1 ปี  จดัทาํเล่มเสนอต่อคณะกรรมการบรหิารทราบ

พจิารณาเพือ่เผยแพร่ 

               รองกลุ่มงาน

ยุทธศาสตรแ์ละ

พฒันาคณุภาพ 

25. สรุปวเิคราะหผ์ลการบรหิารแผนยทุธศาสตรแ์ละ

แผนปฏบิตักิารในรอบ 1ปี ของวทิยาลยั 

 

               รองกลุ่มงาน

ยุทธศาสตรแ์ละ

พฒันาคุณภาพ 



 

คูม่อืการบรหิารแผนยทุธศาสตรแ์ละแผนปฏบิตักิารวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีพะเยาประจาํปีงบประมาณ 2554 

 

27 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก        ก  

 

คาํนิยามท่ีเก่ียวข้อง 
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นิยามศพัทท่ี์เก่ียวข้อง 

 

แผนกลยุทธ์ หมายถงึ แผนระยะยาวของสถาบนัโดยทัว่ไปมกัใชเ้วลา 5 ปี เป็นแผนที่กําหนด

ทศิทางการพฒันาของสถาบนั แผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วยวสิยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าประสงค ์

วตัถุประสงค ์ผลการวเิคราะหจ์ดุแขง็ จดุอ่อน โอกาสและภยัคุกคาม กลยุทธต่์าง ๆ ของสถาบนั

ควรคลอบคลุมทุกภารกจิของสถาบนั มกีารกําหนดตวับ่งชีค้วามสําเรจ็ของแต่ละกลยุทธแ์ละค่า

เป้าหมายของตวับ่งชี้เพื่อวดัระดบัความสําเรจ็ของการดําเนินงานตามกลยุทธ์   สถาบนัจะนํา

แผนกลยทุธม์าจดัทาํแผนดาํเนินการหรอืแผนปฏบิตักิารหรอืแผนประจาํปี  

 

แผนดาํเนินงานหรือแผนปฏิบติัการประจาํปี หมายถึง แผนระยะสัน้ที่มรีะยะเวลาในการ

ดําเนินงานภายใน 1 ปี เป็นแผนที่ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่ภาคปฎิบัติ เพื่อให้เกิดการ

ดาํเนินงานจรงิตามกลยทุธ ์ ประกอบดว้ย โครงการหรอืกจิกรรมต่าง ๆ ทีจ่ะตอ้งดาํเนินการในปี

นัน้ ๆ เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ ์ตวับ่งชีค้วามสําเรจ็ของโครงการหรอืกจิกรรม ค่า

เป้าหมายของตัวบ่งชี้เหล่านั ้น รวมทัง้มีการระบุผู้ร ับผิดชอบหลักหรือหัวหน้าโครงการ  

งบประมาณในการดําเนินการ รายละเอียดและทรพัยากรที่ต้องใช้ในการดําเนินโครงการที่

ชดัเจน  ตวัอยา่งเช่น วตัถุประสงคเ์ชงิกลยทุธข์องสถาบนัการศกึษา อาจหมายถงึ การตัง้เป้าให้

ผูเ้รยีนมผีลการสอบในระดบัชาตหิรอืกลุม่วชิาชพีอยู่ในกลุม่นํา (25% แรก) แผนปฏบิตักิารอาจ

รวมถึง การวเิคราะห์ว่าวชิาใดที่ผู้เรยีนทําคะแนนได้น้อยที่สุด และวเิคราะห์ถึงทกัษะที่ยงัไม่

เพยีงพอของผูเ้รยีนในวชิานัน้ ๆ เพือ่สรา้งหลกัสตูรทีจ่ะช่วยใหผู้เ้รยีนพฒันาทกัษะนัน้ขึน้มาได ้ 
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ภาคผนวก        ข 

 

แบบฟอรม์ท่ีเก่ียวข้องกบัแผน 

 

-แบบฟอรม์การแปลงแผนยทุธศาสตรส์ู่แผนปฏิบติัการ 

               -แบบฟอรม์แผนปฏิบติัการประจาํปี 

              -แบบฟอรม์ การเขียนโครงการยทุธศาสตร ์

     -แบบฟอรม์การเขียนโครงการปฏิบติัการ 

             -แบบฟอรม์การสรปุโครงการ 

             -แบบฟอรม์การสรปุแผนรายไตรมาส 

    -แบบฟอรม์การสรปุความก้าวหน้าของตวัช้ีวดัแผนยทุธศาสตร ์

            -แบบฟอรม์การสรปุความก้าวหน้าของตวัช้ีวดัแผนปฏิบติัการ 
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วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพะเยา 

แผนปฏบิตักิาร/โครงการ /กจิกรรม งานประจาํ   ประจาํปีงบประมาณ 2554 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ ……………………………………………………………………………………………………………… 

เป้าประสงค์ ..........................................................................................................กลยุทธ์  .............................................................................................................. 

ตวัช้ีวดัคุณภาพ

เกณฑ์(KPI) 

งาน/โครงการ ปัญหาและความสําคญั/

หลกัการและเหตุผล 

วตัถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย กจิกรรม/วธีิดาํเนินการ ตวัช้ีวดัความสําเร็จ

ของโครงการ/เกณฑ์ 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับ               

ผดิชอบ 
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แบบฟอรม์โครงการเชิงกลยทุธ ์ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2558 

 

1. ประเดน็ยทุธศาสตร ์

 

ระบุชื่อประเดน็ยทุธศาสตรท์ีร่ายการน้ีมคีวามสอดคลอ้งโดยดูจากแผน

ยทุธศาสตร ์พ.ศ. 2553 - 2557 

2. เป้าประสงค ์    

 

ระบุชือ่เป้าประสงคท์ีร่ายการน้ีมคีวามสอดคลอ้งโดยดจูากแผนยุทธศาสตร ์

พ.ศ. 2553 - 2557 

 3. กลยทุธ ์   

 

ระบุชื่อกลยทุธท์ีร่ายการน้ีมคีวามสอดคลอ้งโดยดจูากแผนยทุธศาสตร ์พ.ศ. 

2553 - 2557 

 4. โครงการ   

 

ระบุชื่อโครงการทีจ่ะดาํเนินการ   

5. หลกัการและเหตุผล   

6. วตัถปุระสงค ์ 

ระบุความเป็นมาของรายการและความสาํคญัหรอืความจาํเป็น 

สภาพและปญัหาความเดอืดรอ้นของโครงการ เพือ่สะทอ้นความตอ้งการในการจดัทาํโครงการ 

โดยอาศยัขอ้มลูผลการดาํเนินงานทีผ่า่นมา ซึง่เป็นขอ้เทจ็จรงิ (Fact) ซึง่มแีหลง่ทีม่าของขอ้มลูที่

สามารถใชอ้า้งองิได ้

1. 

2. ......................................................................................................................... 

ระบุว่ารายการน้ีมวีตัถุประสงคอ์ะไรบา้ง  (โดยเรยีงลาํดบัความสาํคญัจากมากไปหา

น้อย) รวมทัง้มคีวามสมัพนัธก์บัผลผลติ ผลลพัธ ์และผลกระทบของโครงการ ตามหลกัการเหตุ

และผล สามารถวดัและประเมนิผลได ้ฯลฯ 

7. เป้าประสงคข์องรายการ (Project Goal) 

ระบุเ ป้าประสงคข์องรายการทีต่อ้งการใหเ้กดิขึน้ในระยะยาว  พรอ้มหน่วยนบั ซึง่เป็น

เป้าหมายหลกัทีส่าํคญัของรายการ เมือ่มกีารดาํเนินการรายการน้ีอย่างต่อเน่ือง ทัง้น้ีใหก้าํหนด

ตามกรอบระยะเวลาของแผนยทุธศาสตร ์พ.ศ. 2553 – 2557 เป็นหลกั 

8. กลุ่มเป้าหมายของรายการ 

............................................................................................................................. ..................

............................................................................................................................. ..................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................  

(ระบุกลุม่เป้าหมายของรายการ ปรมิาณของกลุ่มเป้าหมาย และ

ปญัหาหรอืความตอ้งการของกลุม่เป้าหมาย) 
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9. การจดัการผูท่ี้เก่ียวข้องในการดาํเนินงานของโครงการ ( ระบุผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการ

ทัง้ระบบ เช่น ผูจ้ดัการโครงการ ผูด้าํเนินงานโครงการ ผูท้ีร่ว่มดาํเนินงานในโครงการ ผูท้ีไ่ดร้บั

ผลกระทบจากโครงการ เป็นตน้ พรอ้มกําหนดหน้าที ่ และความรบัผดิชอบทีช่ดัเจน และ

วเิคราะหป์ญัหาทีอ่าจจะเกดิขึน้จากกาํลงัคนเหลา่นัน้ พรอ้มมาตรการในการจดัการ) 

 

กาํลงัคนของ

โครงการทัง้ระบบ 

( ระบหุน่วยงาน 

องคก์ร ) 

บทบาทความ

รบัผิดชอบ 

ปัญหา อปุสรรคท่ี

อาจจะเกิดขึ้น 

มาตรการในการ

จดัการ 

    

    

    

    

    

 

10. ความเช่ือมโยงของโครงการกบัโครงการอ่ืนๆ (ระบุโครงการอื่นตามแผนยทุธศาสตรข์อง

หน่วยงานทีม่คีวามสมัพนัธก์นั พรอ้มเหตุผลทีเ่กีย่วขอ้งกนั โดยโครงการตน้น้ําหมายถงึ

โครงการเรานําผลผลติจากโครงการดงักลา่วมาใชป้ระโยชน์ โครงการรรว่มหมายถงึโครงการที่

สามารถดาํเนินการไปดว้ยกนั หรอืสามารถใชป้ระโยชน์รว่มกนั หรอืใชท้รพัยากรรว่มกนั 

โครงการปลายน้ําหมายถงึ โครงการทีนํ่าผลผลติของโครงการเราไปใชป้ระโยชน์ต่อไป) 

 

โครงการต้นน้ํา โครงการร่วม โครงการปลายน้ํา 
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11. ผลผลิต ผลลพัธ ์และผลกระทบของรายการ พร้อมตวัช้ีวดั    

 

ระบุผลผลติ ผลลพัธ ์และ

ผลกระทบของรายการ พรอ้มตวัชีว้ดัผลผลติและผลลพัธท์ัง้ในเชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพ ทีจ่ะ

เกดิขึน้เมือ่ดาํเนินรายการเสรจ็สิน้ 

ผลผลติ/ผลลพัธ/์ผลกระทบ 
ตวัชีว้ดัเชงิปรมิาณ (พรอ้ม

หน่วยนบั) 

ตวัชีว้ดัเชงิคุณภาพ (พรอ้ม

หน่วยนบั) 

ผลผลติ 
1.   

2.   

ผลลพัธ ์
1.   

2.   

ผลกระทบ 
1. (ไมต่อ้งระบุ) (ไมต่อ้งระบุ) 

2. (ไมต่อ้งระบุ) (ไมต่อ้งระบุ) 

 

12. สถานท่ีดาํเนินการ ของเขตของโครงการ 

 

 

ระบุสถานทีท่ีใ่ชใ้นการดาํเนินรายการ 

13. ระยะเวลาดาํเนินการ 

 

14. วิธีดาํเนินการ     

ระบุกรอบระยะเวลาในการดาํเนินงานของรายการ (ภายในตุลาคม 2552 ถงึ กนัยายน 

2553) 

- แผนผงัการดาํเนินงาน (Process Flow) 

ระบุผงัการดาํเนินงานและรายละเอยีดการดาํเนินงานในแต่ละขัน้ตอน

เพื่อใหป้ระสบผลสาํเรจ็และไดม้าซึง่ผลผลติ ผลลพัธ ์ทีก่าํหนดไว ้

- รายละเอยีดการดาํเนินงานแต่ละขัน้ตอน (สารตัถะของการดาํเนินงาน) 

หมายเหตุ

 1. ทบทวนอุปสรรค ปญัหา ความเสีย่ง ของรายการทีผ่า่นมาแลว้นําทางเลอืกทางออก

มากําหนดเป็นสว่นหน่ึงในการดาํเนินงาน 

    วธิกีารดาํเนินงานใหเ้น้นการพฒันาตามหลกัรเิริม่เชงิสรา้งสรรค ์ (Initiative) ดงัน้ี 

 2. วเิคราะหผ์ลการดาํเนินงานทีผ่า่นมาวา่มปีจัจยัใดทีเ่ป็นอุปสรรคต่อความสาํเรจ็และ

ทาํใหผ้ลงานไมเ่ป็นตามทีค่าดหวงัหรอืพจิารณาวา่ผลงานจะดกีวา่น้ี ถา้ดาํเนินงานในเรือ่งใด 

 3.  ในกรณีท่ีเป็นรายการใหม่  ให้นําผลจากการวิเคราะหค์วามเส่ียงมาเป็นหลกั

ในการริเร่ิมสร้างสรรค ์

 4. สิง่สาํคญัทีส่ดุคอื แนวทางการดาํเนินงานของรายการ ตอ้งสมดลุเพยีงพอต่อการ

นําส่งใหผ้ลผลติ และผลลพัธป์ระสานผลสมัฤทธิ ์
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15. งบประมาณ .............................................  บาท  ประกอบด้วยรายละเอียดค่าใช้จ่าย

ดงัน้ี 

 1. ระบุรายละเอยีดการใชจ้า่ยงบประมาณตามการดาํเนินงานทีร่ะบุในหน้าแผนการ

ปฏบิตังิานและแผนการใชจ้า่ยงบประมาณ พรอ้มระบุรายละเอยีดทีเ่ป็นคา่ใชจ้า่ยหลกัๆ

2. 

..................................................................................................................................          

3. 

.................................................................................................................................. 

  

4. 

..................................................................................................................................       

5. 

.................................................................................................................................. 

 

16.  แผนการบริหารความเส่ียง  

       รายการงบประมาณ...................(ระบช่ืุอรายการงบประมาณท่ีจะ

ดาํเนินการ)............... 

 

วตัถปุระสงคข์อง

รายการ 

งบประมาณ 

ความเส่ียง

ท่ียงั

เหลืออยู่ 

ปัจจยัเส่ียง 

( Risk 

Factor) 

การจดัการ

ความเส่ียง 

(Risk 

Management) 

ผูร้บัผิดชอบ 
ระยะเวลา(เร่ิม-

ส้ินสดุ) 
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16.1 ระบุวตัถุประสงคข์องรายการคาํของบประมาณ 

16.2 ระบุความเสีย่งทีอ่ยูใ่นอนัดบัตน้และถูกเลอืกมาจดัการความเสีย่ง (จากตารางที ่ 3 

การประเมนิโอกาส ผลกระทบและการจดัอนัดบัของความเสีย่งช่องสุดทา้ย) 

16.3 ระบุปจัจยัเสีย่งทีอ่ยูใ่นอนัดบัตน้และถูกเลอืกมาจดัการความเสีย่ง (จากตารางที ่ 3 

การประเมนิโอกาส ผลกระทบและการจดัอนัดบัของความเสีย่งช่องสดุทา้ย) 

16.4 ระบุวธิกีารจดัการความเสีย่งทีค่วรดาํเนินการ(จากตารางที ่ 5 การประเมนิ

มาตรการการควบคุม) 

16.5ระบุผูร้บัผดิชอบวธิกีารจดัการความเสีย่งทีค่วรดาํเนินการเป็นรายขอ้โดยควรระบุ

ในตัง้แต่ระดบัผูอ้าํนวยการกองลงไป 

16.6 ระบุระยะเวลาการดาํเนินการวธิกีารจดัการความเสีย่งเป็นรายวธิ ี

ทัง้น้ีตอ้งนําแนวทางจดัการความเสีย่งไปใสใ่นช่องการดาํเนินงานหลกัของแผนการปฏบิตังิาน

และแผนการใชจ้า่ยงบประมาณในขอ้ที ่17 
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ท่ี 

การ

ดาํเนินงาน

หลกั 

ผลผลิต

ของ

กิจกรรม 

ตวัช้ีวดั

และค่า

เป้าหมาย

ของ

กิจกรรม 

ผูร้บัผิดชอบ 

งบประมาณ

ของ

กิจกรรม 

ระยะเวลาดาํเนินการ/งบประมาณท่ีใช้ดาํเนินการ (บาท) 

หมาย

เหตุ พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 

      ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  
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17. แผนการปฏิบติังานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ( Project Scheduled and Project 

Cost) 

 

 17.1 ระบุลาํดบัทีข่องกจิกรรม/การดาํเนินงานหลกัทีจ่ะดําเนินงาน ในช่อง “ท่ี” 

 17.2 ระบุกจิกรรม/การดาํเนินงานหลกัของรายการทีจ่ะดาํเนินการ ในช่อง “การดาํเนินงาน

หลกั” โดยใหค้าํนึงถงึหลกัการ PDCAS 

 17.3 ระบุผลผลติของแต่ละกจิกรรมการดาํเนินงาน ในช่อง “ผลผลิตของกิจกรรม” 

 17.4 ระบุตวัชีว้ดัและค่าเป้าหมายของกจิกรรม ในช่อง “ตวัช้ีวดัและค่าเป้าหมายของ

กิจกรรม” 

 17.5 ระบุผูร้บัผดิชอบกจิกรรมนัน้ๆ ในช่อง “ผูร้บัผิดชอบ” 

 17.6 ระบุวงเงินงบประมาณที่จะใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมตามข้อ 14.1 ในช่อง 

“งบประมาณของกิจกรรม” 

 17.7 ระบุแผนการปฏบิตังิานและแผนการใชจ้า่ยงบประมาณ ในช่อง “ระยะเวลาดาํเนินการ/

งบประมาณ ท่ีใช้ในการดาํเนินการ (บาท)” เป็นรายเดอืนในแต่ละกจิกรรม 

 17.8 ระบุหมายเหตุ 

 

18. ความสอดคล้อง  ระบุความสอดคลอ้งของรายการทีม่ต่ีอนโยบาย/แผน/มตต่ิางๆ ทีส่ามารถใช้

เป็นกรอบในการอา้งองิได ้เช่น พระราชบญัญตัสิขุภาพฉบบัที ่10  

 1.  .............................................................................................................. 

            2.  .............................................................................................................. 

19. การติดตามและประเมินผล  ระบุแนวทาง/วธิกีารในการตดิตามและประเมนิผลรายการ โดย

ผูร้บัผดิชอบโครงการเอง และการรายงานผลการตดิตามและประเมนิผลโครงการส่งกองตดิตามและ

ประเมนิผลเพื่อพจิารณานําเสนอผูบ้รหิารต่อไป 

 ...........................................................................................................................................

............................ 

20. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั  ระบุประโยชน์ที่จะเกดิขึน้กบัองค์กร หรอืประเทศชาต ิประชาชน เมื่อ

ดาํเนินรายการแลว้เสรจ็ เป็นขอ้ๆ โดยเป็นการประมวลผลสาํเรจ็ตามผลผลติ ผลลพัธท์ีก่ําหนดอกีครัง้

อยา่งชดัเจน 

 1.  ........................................................................................................ 

 2.  ............................................................................................................................. 

 3................................................................................................................................ 
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21.  ผูร้บัผิดชอบ  ระบุผูร้บัผดิชอบรายการ (อยา่งน้อยตอ้งเป็นระดบัหวัหน้างาน) 

 ฝ่าย/สาํนัก................................................................................................................. 

 กอง.................................................................................................. 

 งาน....................................................................................................... 

ช่ือผูร้บัผิดชอบ  ระบุชือ่ผูร้บัผดิชอบรายการน้ี 

 โทรศพัทส์ายตรง.......................................................................ภายใน................... 

 

 

 

 

 

 

 



 

คูม่อืการบรหิารแผนยทุธศาสตรแ์ละแผนปฏบิตักิารวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีพะเยาประจาํปีงบประมาณ 2554 
 

40 

แบบฟอรม์การเขียนโครงการแผนปฏิบติัการ 

 

ยทุธศาสตรท่ี์ ...........................................................................................................    

เป้าประสงคย์ทุธศ์าสตรท่ี์ ..........................................................................................  

กลยทุธท่ี์ ...........................................................................................................   

1.ช่ือโครงการ   ...........................................................................................................   

2. ผูร้บัผิดชอบโครงการ   ........................................................................................    

3.หลกัการและเหตผุล  

.............................................................................................................................. 

..............................................................................................................................  

..............................................................................................................................  

..............................................................................................................................  

4. วตัถปุระสงค ์  

..............................................................................................................................  

..............................................................................................................................  

..............................................................................................................................  

 

5. กลุ่มเป้าหมาย   

..............................................................................................................................  

..............................................................................................................................  

6. ระยะเวลา  

..............................................................................................................................  

..............................................................................................................................  

 

7. สถานท่ีดาํเนินการ 

 .............................................................................................................................. 

8. วิธีดาํเนินการ 

การเตรยีมการ ....................................................................................................  

 การดาํเนินการ  ……………………………………………………………………… 

 เวลาประเมนิผล................................................................................................. 
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9. ดชันีช้ีวดัความสาํเรจ็ของโครงการ 

รายการดชันีช้ีวดัความสาํเรจ็ เกณฑ/์

เป้าหมาย 

วิธีการประเมิน/

เคร่ืองมือ 

ระยะการประเมิน 

    

    

    

 

10. งบประมาณ (In-cash)  ใชห้มวดงบอุดหนุน สาํหรบัคา่ใชจ้า่ยดงัน้ี 

..............................................................................................................................  

..............................................................................................................................  

..............................................................................................................................  

..............................................................................................................................  

 

รวมจาํนวนเงินทัง้หมด .......................................... บาท  (..................บาทถ้วน) 

หมายเหต ุ ค่าใช้จ่ายทัง้หมดสามารถถวัจ่ายกนัได้ 

 

11. มลูค่า   (in-kind) 

 11.1 ตน้ทุนค่าแรง........................................................................................... 

 11.2 คา่หอ้งประชุม........................................................................................... 

 11.3 ................................................................................................................... 

 รวมมลูค่าทัง้หมด  ...........................................บาท (..................บาทถ้วน) 

 

12.ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

 1. .............................................................................................................................. 

2. ..............................................................................................................................

 3. ..............................................................................................................................

 4. .............................................................................................................................. 

13. 11. การบรูณาการพฒันาพนัธกิจ / ตวับ่งช้ีคณุภาพ 

……………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 ลงชื่อ…………………………………………………. 

                 (................................)                       ผูจ้ดัทาํโครงการ 
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    ตําแหน่ง.................................... 

 

           ลงชื่อ…………………………………………………. 

              (.................................................)         ผูเ้สนอโครงการ 

   ตําแหน่ง................................................ 

 

 

           ลงชื่อ…………………………………………………. 

         ผูอ้นุมตัโิครงการ 

 

           อนุมตัวินัที…่…………………………………………… 

    

 

 

 

 

ตรวจสอบแลว้ งบประมาณสามารถจา่ยได ้

      …………………………………………. 

          (.....................................) 

ตําแหน่ง......................................................... 

              หวัหน้างานยทุธศาสตรแ์ละแผน  

 



แบบฟอรม์การแปลงแผนยทุธศาสตรส์ู่แผนปฏิบติัการวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา ปีงบประมาณ 2554-2558 
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30 
เป้าประสงค์

ของ

ยุทธศาสตร ์

ตวัช้ีวดั

คณุภาพ (KPI) 

เป้าหมายตวัช้ีวดั 5 ปี กลยุทธ ์ โครงการ/

งาน/กิจกรรม

หลกั 

งบประมาณ 5 ปี ระยะ 

เวลา 

หน่วยงานท่ี

รบัผิดชอบ 2554 2555 2556 2557 2558 2554 2555 2556 2557 2558 
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วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา 

แบบฟอรม์การสรปุโครงการ 

 

ประเดน็ยทุธศาสตรท่ี์ .................................................................................................. 

เป้าประสงคท่ี์ ................................................................................................................ 

กลยทุธท่ี์ ................................................................................................................ 

1. ช่ือโครงการ     ................................................................................................................ 

2. หน่วยงานรบัผิดชอบ

 ................................................................................................................ 

3. สถานท่ีดาํเนินโครงการ ............................................................................................... 

4. วนัเวลา – ไตรมาสท่ีดาํเนินการ     

 ปีงบประมาณ .................................   ไตรมาส   ................................. 

5. วตัถปุระสงค ์   

 

6. ตวัช้ีวดัความสาํเรจ็ของโครงการ 

 .......................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................. 

7. กลุ่มเป้าหมาย .......................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

  8. การดาํเนินการ     

ผลการดาํเนินงาน   และข้อสงัเกตต่าง ๆ 

6. การบรรลผุลสาํเรจ็ 

 6.1 การบรรลผุลสาํเรจ็ตามตวัช้ีวดัของโครงการ 

รายการดชันีช้ีวดัความสาํเรจ็ เกณฑ/์

เป้าหมาย 

ผลการดาํเนินการ 
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6.2 ผลการประเมินตวัช้ีวดัความสาํเรจ็ 

 1. ความทนัเวลาในการจดัทาํเอกสารหลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้ง  

□บรรลุวตัถุประสงคต์ามแผน     □ ไมบ่รรลุ 

 2. ความพรอ้มในการจดัทาํหลกัฐาน  

     □บรรลวุตัถุประสงคต์ามแผน□ ไมบ่รรลุ □ กาํลงัดาํเนินการ 

7. ถอดบทเรียนการเรียนรูข้องผูจ้ดัทาํโครงการในภาพรวม  

 .......................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................. 
8. ปัญหาอปุสรรค 

 .......................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................. 

 

9. แนวทางการพฒันา/การแก้ไข   

 .......................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................. 

10. งบประมาณท่ีใช้  

        10.1 งบประมาณท่ีใช้ In cash   จากหน่วยงาน □ ในวทิยาลยั    □  ในงบประมาณ □  

นอกงบประมาณ(□  บาํรงุ □  ส่งเสรมิ □  อื่น ๆ คา่ลงทะเบยีนของผูเ้ขา้อบรม      

                รวม In cash   จาํนวน ................................(......................................บาทถว้น) 

  10.2 มลูค่าประมาณการ  In  kind   

 11.1 ตน้ทุนค่าแรง........................................................................................... 

 11.2 คา่หอ้งประชุม........................................................................................... 

 11.3 ................................................................................................................... 

 รวมมลูค่า In  kind  ทัง้หมด  ...................................  บาท  (.......................................... บาท

ถ้วน)   

   □  โดยวทิยาลยั □  สนบัสนุนจาก………………………………… 
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11. การบรูณาการพนัธกิจ/ตวับ่งช้ีคณุภาพ 

 

 .......................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................. 
 

     

(    ) 

ผูร้บัผดิชอบโครงการ 

วนัที.่........../........./........ 
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วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา 

งานบริการวิชาการ 

สรปุผลการประเมินโครงการ 

                        วนัท่ี      26  ตลุาคม  และ 4  ตลุาคม 2549     
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ช่ือโครงการ   การจดัทาํสมรรถนะของบคุลากรวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา  

 กลยทุธท่ี์ 4 เพ่ือพฒันาศกัยภาพของอาจารยแ์ละบคุลากรทกุระดบัให้ปฏิบติังานอย่างมี

ประสิทธิภาพเพ่ือนําการเปล่ียนแปลง  

กลุ่มงาน วิจยัและพฒันา 

 

สถานท่ีจดัประชมุ      วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา  

วตัถปุระสงค ์  

1. เพื่อจดัทาํ  Strategic  Competency   Matrix  ของอาจารยก์ลุ่มบรหิารและกลุ่มผูป้ฏบิตังิาน 

 2. เพื่อจดัทาํ  Strategic  Competency   Matrix  ของเจา้หน้าทีส่ายสนบัสนุน  

ตวัช้ีวดัความสาํเรจ็ 

1.รอ้ยละ 80 ของอาจารยไ์ดพ้ฒันาความรูค้วามสามารถตาม Strategic  Competency   Matrix   

และนําสีง่ทีไ่ปพฒันามาพฒันาการเรยีนการสอน  การวจิยั  การผลติผลงานวชิาการ                                                                                                                                                                     

(ตาม PI ที ่5.10 เกณฑข์ัน้ที ่ 4  ) 

2. รอ้ยละ 100 ของบุคลากรประจาํสายสนบัสนุนไดพ้ฒันาความรูค้วามสามารถตาม Strategic    

Competency   Matrix  อยา่งน้อย  10  วนั/ ปี                                                 (ตาม PI ที ่5.11 

เกณฑข์ัน้ที ่4  ) 

4. รอ้ยละ  100 ของอาจารยแ์ละบุคลากรประจาํสายสนบัสนุนไดพ้ฒันาความรูค้วามสามารถใน

วชิาการและวชิาชพีตาม Strategic  Competency   Matrix                          (ตาม PI ที ่         เกณฑ์

ขัน้ที ่         ) 

5.รอ้ยละ  50  ของบุคลากรประจาํสนบัสนุนทีไ่ปพฒันาความรูท้กัษะวชิาชพีนําสิ่งทีไ่ดร้บัมา

พฒันาการปฏบิตังิาน                                                                 (ตาม PI ที ่         เกณฑข์ัน้

ที ่         ) 

ไดส้มรรถนะรายบุคคล  ของบุคลากรเพือ่เป็นแนวทางในการจดัทาํแผนพฒันาบุคลากร 

ผลการประเมินตวับ่งช้ี 

1.  □ บรรลวุตัถุประสงคต์ามแผน □ ไม่

บรรลุ 

2.  □ บรรลวุตัถุประสงคต์ามแผน □ ไม่

บรรลุ 
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3.  □ บรรลวุตัถุประสงคต์ามแผน □ ไม่

บรรลุ4.  □ บรรลวุตัถุประสงคต์ามแผน □ ไม่

บรรลุ 

สรปุผลการเรียนรูข้องผูจ้ดัทาํโครงการในภาพรวม 

   

ปัญหาท่ีพบ 

   

 

 

แนวทางการพฒันา ACT ของโครงการครัง้ต่อไป/จดัโครงการ/สอบถาม  

(ระบุวนัเวลาทีจ่ะจดัไตรมาสที ่             วนัที ่                   )    

            

            

     

การปรบัแผน ACT  ของแผน (แผนคร่ึงปี) 

            

            

   

กลุม่เป้าหมาย     จาํนวน 

สงักดัของกลุ่มเป้าหมาย          

  

งบประมาณท่ีใช้ In cash 

จากหน่วยงาน  □ ในวทิยาลยั  □  ในงบประมาณ □  นอกงบประมาณ 

(□  บาํรงุ □  ส่งเสรมิ □  อื่น ๆ) 

จาํนวนเงนิ                                            บาท 

□ นอกวทิยาลยั (ระบุแหล่ง

เงนิ                                                                      )   

□ Overcharge   

                                                                   จาํนวนเงนิ

                                บาท 
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                                                               รวม In cash                                

บาท 

มลูค่าประมาณการ  In  kind  

□  โดยวทิยาลยั □  สนบัสนุนจาก 

- คา่ตอบแทนวทิยากรภายใน             ชัว่โมงละ             บาท คดิเป็นเงนิ 

         บาท 

 (ชือ่วทิยากรดใูนโครงการแนบ) 

- คา่ใชอุ้ปกรณ์            

บาท 

- ค่าสถานที ่           

บาท 

 (ดตูามกาํหนดราคาทีฝ่า่ยสถานที)่ 

- คา่เดนิทาง/น้ํามนัเชือ้เพลงิ            

บาท 

- ค่าตดิต่อสื่อสาร            

บาท 

- อื่น ๆ             

บาท 

                                                            รวม  In kind                                   

บาท 

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด                                                                      (In cash + In kind)  =                                 

บาท 

 

จาํนวนชัว่โมงในการเป็นวิทยากร 

1) ชัว่โมงภายใน/สบช.     ชม. 

2) ชัว่โมงภายนอก     ชม. 

สดัสว่นชัว่โมงวทิยากรภายใน : ภายนอก =  

การบรูณาการ/พฒันาพนัธกิจ 

-   ดา้นงานการเรยีนการสอน 

  (ชือ่รายวชิา  เชค็กบั PI ตวัชีว้ดัความสาํเรจ็

ดว้ย) 

-   ดา้นงานวจิยั   
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 (ชือ่งานวจิยั   เชค็กบั PI ตวัชีว้ดัความสาํเรจ็

ดว้ย) 

-   ดา้นงานทาํนุบาํรงุ  

 (ชื่อกจิกรรมทาํนุบาํรงุ   เชค็กบั PI ตวัชีว้ดัความสาํเรจ็

ดว้ย) 

 -   ดา้นอื่น (ระบุ)   

 

 

 

      

(     ) 

ผูร้บัผดิชอบโครงการ 

 

 



ลําดับ โครงการ
ว.ด.ป.ที�

เริ�มจัดทํา

ว.ด.ป.

จัดทําสําเร็จ

ผลงาน

ไตรมาส 3

ดําเนินการ

ตามแผนที�

กําหนด

เลื�อน

ส่งสรุปผล

การ

ดําเนินการ

งบที�ขอ

อนุมัติ
แหล่งงบ งบที�ใช้จริง

ดัชนีชี�วัด

ความ

สําร็จที�

กําหนดไว้

ในแผน

ผลการ

ประเมิน

ตามดัชนีชี�

วัด

ปัญหา

อุปสรรค

แนว

ทางการ

พัฒนา

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปี 2553 ไตรมาส ...................................

กลุ่มงาน.......................................



ลําดับ โครงการ
ว.ด.ป.ที�

เริ�มจัดทํา

ว.ด.ป.

จัดทําสําเร็จ

ผลงาน

ไตรมาส 3

ดําเนินการ

ตามแผนที�

กําหนด

เลื�อน

ส่งสรุปผล

การ

ดําเนินการ

งบที�ขอ

อนุมัติ
แหล่งงบ งบที�ใช้จริง

ดัชนีชี�วัด

ความ

สําร็จที�

กําหนดไว้

ในแผน

ผลการ

ประเมิน

ตามดัชนีชี�

วัด

ปัญหา

อุปสรรค

แนว

ทางการ

พัฒนา
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ภาคผนวก        ค 

 

สรปุจาํนวน สรปุจาํนวนโครงการ การใช้งบประมาณในปต่ละประเภท

แยกรายกลุ่มงาน แผนยทุธศาสตรแ์ละแผนปฏิบติัการ 
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ประเด็นอืน่ ๆ  

  

1. ข้อคิดเห็นต่อการดําเนินงาน/ปัญหาอุปสรรคโดยภาพรวม 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

2. แนวทางการพฒันา/แนวทางการปรับปรุงแผนในไตรมาสต่อไป 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

3. การเสนอขอปรับแผนในไตรมาสต่อไป 

3.1   เสนอ ขอเพิม่โครงการใหม่ 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

3.2 เสนอขอปรับกจิกรรม/งบประมาณ  

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

3.3  เสนอของดโครงการ/เหตุผล 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

4. ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ ..........-................................................... 

 

 

   ลงช่ือ................................................ผูส้รุปผลงาน 

    (.........................................................) 

  ตาํแหน่ง  …………………………………………………….. 

         ลงวนัท่ี......................................................... 
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วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา 

แบบฟอรม์ สรปุการเบิกงบประมาณตามแผนปฏิบติัการ รายไตรมาส …………………… ปีงบประมาณ ………………………….. 

ท่ี กลุ่มงาน 

งบประ

มาณ

ทัง้หมด 

งบท่ี

จดัสรร    

เงิน

อดุหนุน 

ใช้เงิน

อดุหนุน 

รอ้ย

ละ 

งบจดัสรร

เงินบาํรงุ 

ใช้เงิน

บาํรงุ 

รอ้ย

ละ 

งบเงิน

แหล่ง

อ่ืน 

ใช้เงิน

แหล่ง

อ่ืน 

รอ้ย

ละ 

งบ

ภาคใต้ 

ใช้งบ

ภาคใต้ 

รอ้ย

ละ 

fixcost

เงิน

อดุหนุน/

เงินรายได้ 

ใช้fixcost

เงิน

อดุหนุน/  

เงิน

รายได้  

รอ้ย

ละ 

1 บรหิาร                                 

2 วชิาการ                                 

3 

บรกิาร

วชิาการ                                 

4 

กจิการ

นกัศกึษา                                 

5 

ยุทธศาสตร์

และพฒันา

คุณภาพ                                 

รวม                                 
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วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา 

แบบฟอรม์ สรปุการเบิกงบประมาณตามแผนยทุธศาสตร ์ รายไตรมาส …………………… ปีงบประมาณ ………………………….. 

ท่ี กลุ่มงาน 

งบประ

มาณ

ทัง้หมด 

งบท่ี

จดัสรร    

เงิน

อดุหนุน 

ใช้เงิน

อดุหนุน 

รอ้ย

ละ 

งบจดัสรร

เงินบาํรงุ 

ใช้เงิน

บาํรงุ 

รอ้ย

ละ 

งบเงิน

แหล่ง

อ่ืน 

ใช้เงิน

แหล่ง

อ่ืน 

รอ้ย

ละ 

งบ

ภาคใต้ 

ใช้งบ

ภาคใต้ 

รอ้ย

ละ 

fixcost

เงิน

อดุหนุน/

เงินรายได้ 

ใช้fixcost

เงิน

อดุหนุน/  

เงิน

รายได้  

รอ้ย

ละ 

1 บรหิาร                                 

2 วชิาการ                                 

3 

บรกิาร

วชิาการ                                 

4 

กจิการ

นกัศกึษา                                 

5 

ยุทธศาสตร์

และพฒันา

คุณภาพ                                 

รวม                                 
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วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา 

แบบฟอรม์ สรปุการเบิกงบประมาณ ภาพรวมทัง้หมด รายไตรมาส …………………… ปีงบประมาณ ………………………….. 

ที ่ กลุ่มงาน 
งบประมาณ

ทัง้หมด 

งบทีจ่ดัสรร    

เงนิอุดหนุน 

ใชเ้งนิ

อุดหนุน 

รอ้ย

ละ 

งบจดัสรร

เงนิบาํรงุ 

ใชเ้งนิ

บาํรงุ 

รอ้ย

ละ 

งบเงนิ

แหล่งอื่น 

ใชเ้งนิ

แหล่ง

อืน่ 

รอ้ย

ละ 

งบ

ภาคใต ้

ใชง้บ

ภาคใต ้
รอ้ยละ 

fixcostเงนิ

อุดหนุน/เงนิ

รายได ้

ใชf้ixcostเงนิ

อุดหนุน/  

เงนิรายได ้ 

รอ้ยละ 

1 บรหิาร 
ยุทธศาสตร ์

                              

  ปฏบิตักิาร                

  รวม                

2 วชิาการ ยุทธศาสตร ์                               

  ปฏบิตักิาร                

  รวม                

3 บรกิารวชิาการ ยุทธศาสตร ์                               

  ปฏบิตักิาร                

  รวม                

4 กจิการนกัศกึษา ยุทธศาสตร ์                               

  ปฏบิตักิาร                

  รวม                

5 

ยุทธศาสตรแ์ละ

พฒันาคณุภาพ 
ยุทธศาสตร ์

                              

  ปฏบิตักิาร                

  รวม                

รวม ยุทธศาสตร ์                              

 ปฏบิตักิาร                

 รวม                
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48 

วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา     

แบบฟอรม์สรปุผลการดาํเนินงานตามแผนงาน ไตรมาส ..............ปี งบประมาณ ……………….     

ท่ี กลุ่มงาน ประเภทแผน 
แผนงาน/โครงการ  ไตร

มาส ……ทัง้หมด 

แผนงาน/โครงการท่ี

ดาํเนินการ 

แผนงาน/โครงการท่ี

ดาํเนินการต่อเน่ือง 

แผนงาน/โครงการท่ี

ไม่ได้ดาํเนินการ/งด 

แผนงาน/

โครงการท่ีเลื่อน 
หมายเหต ุ

    

1 บรหิาร 

ยุทธศาสตร ์                 
ปฏบิตักิาร                 

รวม                 

2 วชิาการ 

ยุทธศาสตร ์                 
ปฏบิตักิาร                 

รวม                 

3 บรกิารวชิาการ 

ยุทธศาสตร ์                 
ปฏบิตักิาร                 

รวม                 

4 

ยุทธศาสตร์

และพฒันา

คุณภาพ 

ยุทธศาสตร ์                 
ปฏบิตักิาร                 

รวม                 

5 
กจิการ

นกัศกึษา 

ยุทธศาสตร ์                 
ปฏบิตักิาร                 

รวม                 
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รวม                 
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วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา 

แบบฟอรม์สรุปผลการดาํเนินงานตามแผนปฏบิตักิาร ปีงบประมาณ ................ ไตรมาส................. 

กลุ่มงาน....................................... 

ลาํดบั โครงการ 

ว.ด.ป.

ทีเ่ริ่ม

จดัทาํ 

ว.ด.ป.

จดัทาํ

สาํเรจ็ 

ผลงาน

ไตรมาส 

3 

ดาํเนินการ

ตามแผนที่

กาํหนด 

เลือ่น 

สง่สรุปผล

การ

ดาํเนินการ 

งบทีข่อ

อนุมตั ิ
แหล่งงบ 

งบทีใ่ช้

จรงิ 

ดชันีช ีว้ดั

ความสาํรจ็ที่

กาํหนดไว้

ในแผน 

ผลการ

ประเมนิ

ตามดชันี

ชีว้ดั 

ปญัหา

อุปสรรค 

แนว

ทางการ

พฒันา 
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คูม่อืการบรหิารแผนยทุธศาสตรแ์ละแผนปฏบิตักิารวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีพะเยาประจาํปีงบประมาณ 2554 

 

47 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              



คูม่อืการบรหิารแผนยทุธศาสตรแ์ละแผนปฏบิตักิารวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีพะเยาประจาํปีงบประมาณ 2554 

 

47 
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46 

วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา 

แบบฟอรม์สรุปผลการดาํเนินงานตามแผนยทุธศาสตร ์ปีงบประมาณ ................ ไตรมาส................. 

กลุ่มงาน....................................... 

ลาํดบั โครงการ 

ว.ด.ป.

ทีเ่ริ่ม

จดัทาํ 

ว.ด.ป.

จดัทาํ

สาํเรจ็ 

ผลงาน

ไตรมาส 

3 

ดาํเนินการ

ตามแผนที่

กาํหนด 

เลือ่น 

สง่สรุปผล

การ

ดาํเนินการ 

งบทีข่อ

อนุมตั ิ
แหล่งงบ 

งบทีใ่ช้

จรงิ 

ดชันีช ีว้ดั

ความสาํรจ็ที่

กาํหนดไว้

ในแผน 

ผลการ

ประเมนิ

ตามดชันี

ชีว้ดั 

ปญัหา

อุปสรรค 

แนว

ทางการ

พฒันา 
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48 

วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา     

แบบฟอรม์สรปุผลการดาํเนินงานตามแผนงาน ไตรมาส ..............ปี งบประมาณ ……………….     

ท่ี กลุ่มงาน ประเภทแผน 
แผนงาน/โครงการ  ไตร

มาส ……ทัง้หมด 

แผนงาน/โครงการท่ี

ดาํเนินการ 

แผนงาน/โครงการท่ี

ดาํเนินการต่อเน่ือง 

แผนงาน/โครงการท่ี

ไม่ได้ดาํเนินการ/งด 

แผนงาน/

โครงการท่ีเลื่อน 
หมายเหต ุ

    

1 บรหิาร 

ยุทธศาสตร ์                 
ปฏบิตักิาร                 

รวม                 

2 วชิาการ 

ยุทธศาสตร ์                 
ปฏบิตักิาร                 

รวม                 

3 บรกิารวชิาการ 

ยุทธศาสตร ์                 
ปฏบิตักิาร                 

รวม                 

4 

ยุทธศาสตร์

และพฒันา

คุณภาพ 

ยุทธศาสตร ์                 
ปฏบิตักิาร                 

รวม                 

5 
กจิการ

นกัศกึษา 

ยุทธศาสตร ์                 
ปฏบิตักิาร                 

รวม                 
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รวม                 
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รายการตวัช้ีวดัสาํคญั (KPI , Key  Performance  Indicator)  

ของแผนยทุธศาสตรปี์งบประมาณ 2554-2558  
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รายการตวัช้ีวดัสาํคญั (KPI , Key  Performance  Indicator)  

ของแผนยทุธศาสตร ์
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ลาํดบั รายการตวับ่งช้ีคณุภาพ แผนปฏิบติัการ 
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