การถ่ายทอดตัวชีว้ ัด และค่าเป้าหมายจากหน่วยงานสู่กลุ่มงาน
พันธกิจ ตัวชีว้ ัด ค่าเป้าหมาย โครงการและผู้รับผิดชอบดาเนินงาน ตามแผนปฏิบตั ิการประจาปีงบประมาณ 2562
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
พันธกิจ

เกณฑ์
มาตรฐาน

ลาดับ
ที่
1

1. ผลิตบัณฑิตพยาบาล
สู่ระบบสุขภาพชุมชน

ตัวชี้วดั
จานวนรายวิชาที่บัณฑิตสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบ
วิชาชีพฯ ผ่านร้อยละ 100 ในครั้งแรก (กลยุทธ์ 1)

ค่า
เป้าหมาย
≥4

โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

SP-1-01โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนเป็นครูมอื อาชีพสู่การพัฒนาบัณฑิตคุณภาพ กลุ่มงานหลักสูตร ส่งเสริม และพัฒนาการศึกษา
ภายใต้แนวคิดการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง (BCNU Smart Teacher)
นางสาวเนตรนภา กาบมณี
SP-1-03โครงการพัฒนาแรงบันดาลใจและแรงจูงใจใฝุสมั ฤทธิ์ เจตนารมณ์ร่วมเพื่อเป็น กลุ่มงานภาควิชาพยาบาลศาสตร์
บัณฑิตที่มคี ุณภาพ (BCNU Smart Student)
นางรัตติกร เหมือนนาดอน และหัวหน้าภาควิชา

2

3
วพบ.อุดรธานี

ร้อยละของผู้สอบความรู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ผา่ นในครั้ง
แรก (กลยุทธ์ 2) (Add ตบ.14 สภาฯ ร้อยละของผู้สอบ
ความรู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ผา่ นปีแรก)
จานวนเรื่อง หรือรางวัลของนักศึกษาที่ได้รับการประกาศ
เกียรติคุณในระดับชาติหรือนานาชาติ (กลยุทธ์ 3)

85

SP1-01โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนเป็นครูมอื อาชีพสู่การพัฒนาบัณฑิตคุณภาพ
ภายใต้แนวคิดการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง (BCNU Smart Teacher)

SP-1-03โครงการพัฒนาแรงบันดาลใจและแรงจูงใจใฝุสมั ฤทธิ์ เจตนารมณ์ร่วมเพื่อเป็น กลุ่มงานภาควิชาพยาบาลศาสตร์
บัณฑิตที่มคี ุณภาพ (BCNU Smart Student)
นางรัตติกร เหมือนนาดอน และหัวหน้าภาควิชา
≥3 SP-1-03โครงการพัฒนาแรงบันดาลใจและแรงจูงใจใฝุสมั ฤทธิ์ เจตนารมณ์ร่วมเพื่อเป็น กลุ่มงานภาควิชาพยาบาลศาสตร์
(ช 2,น 1) บัณฑิตที่มคี ุณภาพ (BCNU Smart Student)
นางรัตติกร เหมือนนาดอน และหัวหน้าภาควิชา
SP-1-04 โครงการพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้เพื่อการ
เปลี่ยนแปลงและสหสาขาวิชาชีพ (BCNU Student Identity)

4

จานวนแนวปฏิบัตทิ ี่ด/ี องค์ความรู้/นวตกรรมในการผลิต
บัณฑิตที่ได้รับการยอมรับระดับชาติ
(กลยุทธ์ 4)

กลุ่มงานหลักสูตร ส่งเสริม และพัฒนาการศึกษา
นางสาวเนตรนภา กาบมณี

0

กลุ่มงานกิจการนักศึกษา และทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
นางอัจฉรา คามะทิตย์
นางกฤษณา ทรัพย์สริ ิโสภา

SP-1-03โครงการพัฒนาแรงบันดาลใจและแรงจูงใจใฝุสมั ฤทธิ์ เจตนารมณ์ร่วมเพื่อเป็น กลุ่มงานภาควิชาพยาบาลศาสตร์
บัณฑิตที่มคี ุณภาพ (BCNU Smart Student)
นางรัตติกร เหมือนนาดอน และหัวหน้าภาควิชา
SP-1-04 โครงการพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้เพื่อการ
เปลี่ยนแปลงและสหสาขาวิชาชีพ (BCNU Student Identity)

หน ้าที่ 1

กลุ่มงานกิจการนักศึกษา และทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
นางอัจฉรา คามะทิตย์
นางกฤษณา ทรัพย์สริ ิโสภา

พันธกิจ

เกณฑ์
มาตรฐาน

ลาดับ
ที่

สภาการ
พยาบาล

5

แหล่งฝึกปฏิบัตกิ ารพยาบาล (ตบ. 2)

5 คะแนน RP-1-04 โครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาความร่วมมือกับแหล่งฝึกและชุมชน
ด้านการผลิตบัณฑิตและเครือข่ายทางวิชาการระดับสถาบันและภาควิชาประจาปี
การศึกษา 2561

กลุ่มงานหลักสูตร ส่งเสริม และพัฒนาการศึกษา
นางภาสินี โทอินทร์

6

อัตราส่วนจานวนอาจารย์พยาบาลประจา หรือพยาบาล
ประจาการ/พยาบาลวิชาชีพที่ทาหน้าที่ผู้สอนภาคปฏิบัติ
ต่อนักศึกษา (ตบ. 13)

15 RP-1-02 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
คะแนน

กลุ่มงานภาควิชาพยาบาลศาสตร์
นางรัตติกร เหมือนนาดอน และหัวหน้าภาควิชา

สกอ.ระดับ
หลักสูตร

ค่า
เป้าหมาย

โครงการ

RP-1-05 โครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสาหรับ
อาจารย์พิเศษภาคปฏิบัติ

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มงานหลักสูตร ส่งเสริม และพัฒนาการศึกษา
นางเบญจวรรณ กิจควรดี

7

การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ ผ่านเกณฑ์ RP-IP-1-01โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร กากับ ประกันคุณภาพหลักสูตรตาม
กาหนดโดยสกอ. (รวม สัดส่วนอาจารย์ประจาหลักสูตรต่อ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาแห่งชาติ และสภาวิชาชีพ
อาจารย์ประจาทั้งหมด (สภาตัวบ่งชี้ ข้อ 6) และ อัตราส่วน
อาจารย์พยาบาลประจาต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
สภาตัวบ่งชี้ที่ 5) การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดยสกอ. และ 8. การบริหาร
หลักสูตร-สภาการพยาบาล)

กลุ่มงานหลักสูตร ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
นางวาสนา ขอนยาง
นางสิริลกั ษณ์ อุ่ยเจริญ
นางวิระกาญจน์ สุเมธานุรักขกูล
นางเบญจวรรณ กิจควรดี
นางภาสินี โทอินทร์

8

คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ. 2.1 ระดับหลักสูตร)(Add
2.1คุณภาพบัณฑิตปริญญาตรี-สมศ.)

RP-1-07โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การวัดและประเมินผลการศึกษาในระดับสถาบัน
และภาควิชา

กลุ่มงานหลักสูตร ส่งเสริม และพัฒนาการศึกษา
นางสาวกาญจนา ประสานปราน

RP-IP-1-10 โครงการพัฒนานักศึกษาให้มคี ุณลักษณะที่พึงประสงค์และอัตลักษณ์ตาม
ผลลัพธ์ที่คาดหวังายใต้แนวคิดOutcome Based Education

นางอัจฉรา คามะทิตย์
นางสาวฐิตวิ รรณ โยธาทัย
นางพณาวรรณ พาณิชย์

9

1.ผลิตบัณฑิตพยาบาลสู่ สกอ.ระดับ
ระบบสุขภาพชุมชน
หลักสูตร

ตัวชี้วดั

ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทา หรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1ปี (สกอ. 2.2 ระดับหลักสูตร) (Add
2.1คุณภาพบัณฑิตปริญญาตรี-สมศ.)

10 การรับนักศึกษา (สกอ. 3.1 ระดับหลักสูตร)(Addสบช.
1.1.1ระดับความสาเร็จการดาเนินการรับนักศึกษาใหม่
ประจาปีการศึกษา 2562)

4.5

5 คะแนน PR-1-07 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การวัดและประเมินผลการศึกษาในระดับสถาบัน
และภาควิชา

4

กลุ่มงานหลักสูตร ส่งเสริม และพัฒนาการศึกษา
นางสาวกาญจนา ประสานปราน

RP-1-06 โครงการประชาสัมพันธ์ รับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาใหม่ประจาปีการศึกษา กลุ่มงานหลักสูตร ส่งเสริม และพัฒนาการศึกษา
2562
นางพณาวรรณ พาณิชย์
RP -1-11 โครงการพัฒนาและเตรียมความพร้อมของนักศึกษาด้านวิชาการและการใช้ กลุ่มงานกิจการนักศึกษา และทานุบารุง
ชีวติ ก่อนเข้าศึกษา ระหว่างการเข้าสู่วชิ าชีพ และเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อ ศิลปวัฒนธรรม
สาเร็จการศึกษา
นางวิไลพร พลสูงเนิน
หน ้าที่ 2

พันธกิจ

เกณฑ์
มาตรฐาน

ลาดับ
ที่

ตัวชี้วดั

11 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา (สกอ. 3.2 ระดับหลักสูตร)
(Add ตบ.10 สภาฯ การพัฒนานักศึกษา)

ค่า
เป้าหมาย
4

โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

SP-IP-1-04 โครงการพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้เพื่อการ
เปลี่ยนแปลงและสหสาขาวิชาชีพ (BCNU Student Identity)

กลุ่มงานกิจการนักศึกษา และทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
นางอัจฉรา คามะทิตย์
นางกฤษณา ทรัพย์สริ ิโสภา

SP-IP-1-05 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ผ่านกระบวนการกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อยกระดับผลงานวิชาการ
นักศึกษาสู่ระดับสากล

นางศิริรัตน์ ศรีสทุ ธิพันธ์พร

RP-1-12โครงการบริการและจัดสวัสดิการสาหรับนักศึกษา

นางสาวเมตตา ไชยเชษฐ์

12 ผลที่เกิดกับนักศึกษา (สกอ. 3.3 ระดับหลักสูตร)
(Add ตบ.15 สภาฯ ร้อยละผู้สาเร็จการศึกษา)

4

RP-IP-1-01 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกากับประกันคุณภาพหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาแห่งชาติและสภาวิชาชีพ

กลุ่มงานหลักสูตร ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
นางวาสนา ขอนยาง
นางสิริลกั ษณ์ อุ่ยเจริญ
นางวิระกาญจน์ สุเมธานุรักขกูล
นางเบญจวรรณ กิจควรดี
นางภาสินี โทอินทร์

13 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ (สกอ. 4.1 ระดับหลักสูตร)

5

RP-IP-1-01 โครงการบริหารหลักสูตรให้มคี ุณภาพมาตรฐานระดับอุดมศึกษา

กลุ่มงานหลักสูตร ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
นางวาสนา ขอนยาง

RP-5-25 โครงการสนับสนุนการบริหารและพัฒนาสถาบันด้วยการบริหารทรัพยากร
บุคคลที่มปี ระสิทธิภาพ

กลุ่มงานบริหารและจัดการทั่วไป
นางสาวอมรรัตน์ อัครเศรษฐสกุล
นางสาวมัทนา พรมรักษา
นางสาวศศิธร สุจติ ร

14 คุณภาพอาจารย์ (สกอ. 4.2 ระดับหลักสูตร)

5

SP-5-15 โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อสร้างผลงานที่มคี ุณค่าและความผูกพันต่อ กลุ่มงานบริหารและจัดการทั่วไป
องค์กร
นางเพชรา ทองเผ้า
นางสาวอมรรัตน์ อัครเศรษฐสกุล
SP-2-08 โครงการเร่งรัดการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจยั คุณภาพในระดับนานาชาติ

หน ้าที่ 3

กลุ่มงานวิจยั และผลงานวิชาการ
นางภัณฑิรชา เฟื่องทอง

14 คุณภาพอาจารย์ (สกอ. 4.2 ระดับหลักสูตร)

พันธกิจ

เกณฑ์
มาตรฐาน

ลาดับ
ที่

ตัวชี้วดั

15 ผลที่เกิดกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (สกอ. 4.3 ระดับ
หลักสูตร)

สกอ.ระดับ
หลักสูตร

16 สาระของรายวิชาในหลักสูตร (สกอ. 5.1 ระดับหลักสูตร)

5

ค่า
เป้าหมาย

5

4

โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

RP-IP-2-17โครงการพัฒนาผลงานวิจยั และวิชาการสู่การเผยแพร่

กลุ่มงานวิจยั และผลงานวิชาการ
นางชลการ ทรงศรี
นางศิรินทิพย์ คามีออ่ น
นางสาวชัญญาวีร์ ไชยวงศ์
นายภาณุ อดกลั้น
นายธวัชชัย เขื่อนสมบัติ

RP-IP-1-09 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสู่การผลิตบัณฑิต
คุณภาพ

กลุ่มงานภาควิชาพยาบาลศาสตร์
นางรัตติกร เหมือนนาดอน
นางรจนา วรวิทย์ศรางกูร

SP-5-15 โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อสร้างผลงานที่มคี ุณค่าและความผูกพันต่อ กลุ่มงานบริหารและจัดการทั่วไป
องค์กร
นางเพชรา ทองเผ้า
RP-5-25 โครงการสนับสนุนการบริหารและพัฒนาสถาบันด้วยการบริหารพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลที่มปี ระสิทธิภาพ

กลุ่มงานบริหารและจัดการทั่วไป
นางสาวอมรรัตน์ อัครเศรษฐสกุล
นางสาวมัทนา พรมรักษา
นางสาวศศิธร สุจติ ร

RP-IP-1-01 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกากับประกันคุณภาพหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาแห่งชาติและสภาวิชาชีพ

กลุ่มงานหลักสูตร ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
นางวาสนา ขอนยาง
นางสิริลกั ษณ์ อุ่ยเจริญ
นางวิระกาญจน์ สุเมธานุรักขกูล
นางเบญจวรรณ กิจควรดี
นางภาสินี โทอินทร์

RP-1-02 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน

กลุ่มงานภาควิชาพยาบาลศาสตร์
นางรัตติกร เหมือนนาดอน และหัวหน้าภาควิชา

RP-1-03 โครงการสัมมนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน และประเมินผล
การศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561

กลุ่มงานหลักสูตร ส่งเสริม และพัฒนาการศึกษา
นางวิระกาญจน์ สุเมธานุรักขกูล
นางภาสินี โทอินทร์
นางวาสนา ขอนยาง
นางสิริลกั ษณ์ อุ่ยเจริญ
นางเบญจวรรณ กิจควรดี

หน ้าที่ 4

พันธกิจ

เกณฑ์
มาตรฐาน

ลาดับ
ที่

ตัวชี้วดั

17 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
(สกอ. 5.2 ระดับหลักสูตร)

18 การประเมินผู้เรียน (สกอ.5.3 ระดับหลักสูตร)

19 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ. 5.4 ระดับหลักสูตร)(Add
8. การบริหารหลักสูตร-สภาการพยาบาล)

20 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (สกอ. 6.1 ระดับหลักสูตร) (Add
ตบ.สภาฯ 20 การจัดการทรัพยากรการศึกษา,21
ห้องปฏิบัตกิ ารพยาบาล,22 หนังสือ ตารา วารสารวิชาชีพ
ระบบสืบค้น)

ค่า
เป้าหมาย
4

4

5

4

โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

RP-IP-1-01 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกากับประกันคุณภาพหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาแห่งชาติและสภาวิชาชีพ

กลุ่มงานหลักสูตร ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
นางวาสนา ขอนยาง
นางสิริลกั ษณ์ อุ่ยเจริญ
นางวิระกาญจน์ สุเมธานุรักขกูล
นางเบญจวรรณ กิจควรดี
นางภาสินี โทอินทร์

RP-1-02 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน

กลุ่มงานภาควิชาพยาบาลศาสตร์
นางรัตติกร เหมือนนาดอน และหัวหน้าภาควิชา

RP-IP-1-01โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกากับประกันคุณภาพหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาแห่งชาติและสภาวิชาชีพ

กลุ่มงานหลักสูตร ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
นางวาสนา ขอนยาง
นางสิริลกั ษณ์ อุ่ยเจริญ
นางวิระกาญจน์ สุเมธานุรักขกูล
นางเบญจวรรณ กิจควรดี
นางภาสินี โทอินทร์

RP-1-07 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การวัดและประเมินผลการศึกษาในระดับสถาบัน
และภาควิชา

กลุ่มงานหลักสูตร ส่งเสริม และพัฒนาการศึกษา
นางสาวกาญจนา ประสานปราน

RP-IP-1-01โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกากับประกันคุณภาพหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาแห่งชาติและสภาวิชาชีพ

กลุ่มงานหลักสูตร ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
นางวาสนา ขอนยาง
นางสิริลกั ษณ์ อุ่ยเจริญ
นางวิระกาญจน์ สุเมธานุรักขกูล
นางเบญจวรรณ กิจควรดี
นางภาสินี โทอินทร์

RP-5-30 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริการ กิจกรรมและผลงานของวิทยาลัยตามผล
การประเมินของผู้รับบริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการบริการของ
สถาบัน

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และพัฒนา
นางสาวทัศนียว์ รรณ สกุลแก้ว

SP-1-02 โครงการพัฒนาศูนย์การศึกษาและการเรียนรู้ทางการพยาบาลและสุขภาพ
(BCNU Smart Lab and IT)

กลุ่มงานหลักสูตร ส่งเสริม และพัฒนาการศึกษา
นางสาวศิริวรรณ วงศ์ประกรณ์กลุ
นายสันติ ยุทธยง
นายสันชัย ศิริสวุ รรณ
นายสราวุฒิ กาญจนเตมีย์

หน ้าที่ 5

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตพยาบาล
สู่ระบบสุขภาพชุมชน

เกณฑ์
มาตรฐาน

สกอ.ระดับ
สถาบัน

20 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (สกอ. 6.1 ระดับหลักสูตร) (Add
ตบ.สภาฯ 20 การจัดการทรัพยากรการศึกษา,21
ห้องปฏิบัตกิ ารพยาบาล,22 หนังสือ ตารา วารสารวิชาชีพ
ระบบสืบค้น)
ลาดับ
ตัวชี้วดั
ที่

4

ค่า
เป้าหมาย

โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

RP-IP-1-08 โครงการพัฒนาระบบและทรัพยากรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อการจัด
การศึกษา

กลุ่มงานหลักสูตร ส่งเสริม และพัฒนาการศึกษา
นางสาวกุสมุ าลี โพธิปัสสา
นางสาวศิริวรรณ วงศ์ประกรณ์กลุ

21 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม (สกอ. 1.1 ระดับ
สถาบัน) (Add ตบ.9 ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับ
หลักสูตร)

3.51

RP-IP-1-01โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกากับประกันคุณภาพหลักสูตรตาม
กรอบมารตฐานคุณวุฒิการศึกษาแห่งชาติและสภาวิชาชีพ

กลุ่มงานหลักสูตร ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
นางวาสนา ขอนยาง
นางสิริลกั ษณ์ อุ่ยเจริญ
นางวิระกาญจน์ สุเมธานุรักขกูล
นางเบญจวรรณ กิจควรดี
นางภาสินี โทอินทร์

22 อาจารย์ประจาสถาบันที่มคี ุณวุฒิปริญญาเอก (สกอ. 1.2
ระดับสถาบัน) (Add ตบ.2 คุณสมบัตขิ องผู้บริหาร
สถาบันการศึกษา และตบ.4 คุณวุฒิอาจารย์พยาบาล
ประจา)

3.51

RP-5-25 โครงการสนับสนุนการบริหารและพัฒนาสถาบันด้วยการบริหารพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลที่มปี ระสิทธิภาพ

กลุ่มงานบริหารและจัดการทั่วไป
นางสาวอมรรัตน์ อัครเศรษฐสกุล
นางสาวมัทนา พรมรักษา
นางสาวศศิธร สุจติ ร

23 อาจารย์ประจาสถาบันที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ (สกอ.
1.3 ระดับสถาบัน)

5

RP-5-25 โครงการสนับสนุนการบริหารและพัฒนาสถาบันด้วยการบริหารพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลที่มปี ระสิทธิภาพ

กลุ่มงานบริหารและจัดการทั่วไป
นางสาวอมรรัตน์ อัครเศรษฐสกุล
นางสาวมัทนา พรมรักษา
นางสาวศศิธร สุจติ ร

24 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี (สกอ. 1.4 ระดับ
สถาบัน) (Add ตบ.11 สภาฯ ระบบการดูแลและให้
คาปรึกษา)

5

RP-1-11 โครงการพัฒนาและเตรียมความพร้อมของนักศึกษาด้านวิชาการและการใช้ กลุ่มงานกิจการนักศึกษา และทานุบารุง
ชีวติ ก่อนเข้าศึกษา ระหว่างการเข้าสู่วชิ าชีพ และเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อ ศิลปวัฒนธรรม
สาเร็จการศึกษา
นางวิไลพร พลสูงเนิน
นางสาวปรานต์ศศิ เหล่ารัตน์ศรี

25 กิจกรรมนักศึกษาปริญญาตรี (สกอ. 1.5 ระดับสถาบัน)
(Add ตบ.10 สภาฯ การพัฒนานักศึกษา)

5

RP-1-12 โครงการบริการและจัดสวัสดิการสาหรับนักศึกษา

กลุ่มงานกิจการนักศึกษา และทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
นางสาวเมตตา ไชยเชษฐ์

RP-IP-1-15 โครงการประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการและวิชาชีพ
พยาบาลสาหรับศิษย์เก่าและนักศึกษา

กลุ่มงานกิจการนักศึกษา และทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
นางวิไลพร พลสูงเนิน
นางสาวปรานต์ศศิ เหล่ารัตน์ศรี

RP-1-13 โครงการพัฒนานักศึกษาปริญญาตรี

กลุ่มงานกิจการนักศึกษา และทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
นางกฤษณา ทรัพย์สริ ิโสภา

หน ้าที่ 6

พันธกิจ

เกณฑ์
มาตรฐาน

ลาดับ
ตัวชี้วดั
25
ที่ กิจกรรมนักศึกษาปริญญาตรี (สกอ. 1.5 ระดับสถาบัน)
(Add ตบ.10 สภาฯ การพัฒนานักศึกษา)

ค่า
5
เป้าหมาย

RP-1-14 โครงการพัฒนาทักษะและวิชาการการประกันคุณภาพการศึกษาสาหรับ
นักศึกษา
RP-IP-4-23 โครงการสืบสานและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมปิ ัญญาท้องถิ่นสู่การ
พัฒนานักศึกษา การสร้างเสริมสุขภาพและพัฒนาองค์กร

สกอ.ระดับ
สถาบัน

2. วิจยั เพื่อพัฒนาองค์
ความรู้และนวตกรรม
สุขภาพ

วพบ.อุดรธานี

สกอ.ระดับ
สถาบัน

26 ระดับความสาเร็จในการส่งเสริมสนับสนุนการนา
ผลงานวิจยั /นวัตกรรม ไปตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ หรือนาไปใช้ประโยชน์ (กลยุทธ์ 5)(Add สบช.
1.1.3 ระดับความสาเร็จในการส่งเสริม สนับสนุนการ
เผยแพร่ผลงานวิจยั )

โครงการ

5

SP-2-06 โครงการวิจยั และพัฒนาองค์ความรู้การเชื่อมสถาบันสานเครือข่ายระบบ
สุขภาพอาเภอสู่การพัฒนาระบบสุขภาพที่ยั่งยืน(DHS Academy)
SP-2-07 โครงการพัฒนางานวิจยั เชิงประยุกต์และนวัตกรรมสู่การนาไปใช้ประโยชน์
ระดับชาติ และ นานาชาติ
SP-2-08 โครงการเร่งรัดการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจยั คุณภาพในระดับนานาชาติ

27 จานวนของผลงานวิจยั /นวัตกรรมที่สามารถนาไปใช้
ประโยชน์ในชุมชนสังคมในระดับชาติและนานาชาติ (กล
ยุทธ์ 6)

2 เรื่อง SP-2-06 โครงการวิจยั และพัฒนาองค์ความรู้การเชื่อมสถาบันสานเครือข่ายระบบ
สุขภาพอาเภอสู่การพัฒนาระบบสุขภาพที่ยั่งยืน(DHS Academy

28 จานวนของผลงานวิจยั และนวัตกรรมสุขภาพที่ตพี ิมพ์
เผยแพร่ในระดับนานาชาติ (กลยุทธ์ 7)

2 เรื่อง SP-2-08 โครงการเร่งรัดการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจยั คุณภาพในระดับนานาชาติ

29 ระบบกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจยั หรืองาน
สร้างสรรค์ (สกอ. 2.1 ระดับสถาบัน)

SP-2-07 โครงการพัฒนางานวิจยั เชิงประยุกต์และนวัตกรรมสู่การนาไปใช้ ประโยชน์
ระดับชาติ และ นานาชาติ

5

ับผิดและท
ชอบานุบารุง
กลุ่มงานกิจการนักศึผูก้รษา
ศิลปวัฒนธรรม
นางกฤษณา ทรัพย์สริ ิโสภา
กลุ่มงานกิจการนักศึกษา และทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
นางสาวจิระพรรณ สุปัญญา
นายนิรุธ มะโนมัย
นางศิริรัตน์ ศรีสทุ ธิพันธ์พร
กลุ่มงานวิจยั และบริการวิชาการ
นางชลการ ทรงศรี
นางศิรินทิพย์ คามีออ่ น
นายธวัชชัย เขื่อนสมบัติ
กลุ่มงานวิจยั และบริการวิชาการ
นางภัณฑิรชา เฟื่องทอง
กลุ่มงานวิจยั และบริการวิชาการ
นางชลการ ทรงศรี
นางศิรินทิพย์ คามีออ่ น
นายธวัชชัย เขื่อนสมบัติ
กลุ่มงานวิจยั และบริการวิชาการ
นางภัณฑิรชา เฟื่องทอง

RP-IP-2-16โครงการพัฒนาระบบบริหารและพัฒนางานวิจยั ที่มปี ระสิทธิภาพ

กลุ่มงานวิจยั และบริการวิชาการ
นางชลการ ทรงศรี
นางศิรินทิพย์ คามีออ่ น
นายธวัชชัย เขื่อนสมบัติ

RP-2-18 โครงการจัดทาวารสารการพยาบาลสุขภาพและการศึกษา (Nursing Health
and Education Journal)

กลุ่มงานวิจยั และบริการวิชาการ
นางสาวชัญญาวีร์ ไชยวงศ์
นายภาณุ อดกลั้น

หน ้าที่ 7

พันธกิจ

เกณฑ์
มาตรฐาน

สกอ.ระดับ
สถาบัน

สมศ.

3. บริการวิชาการแก่
สังคม

วพบ.อุดรธานี

ลาดับ
ที่

ตัวชี้วดั

ค่า
เป้าหมาย

โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

30 เงินสนับสนุนงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ (สกอ. 2.2 ระดับ
สถาบัน)

5

RP-IP-2-16โครงการพัฒนาระบบบริหารและพัฒนางานวิจยั ที่มปี ระสิทธิภาพ

กลุ่มงานวิจยั และบริการวิชาการ
นางชลการ ทรงศรี
นางศิรินทิพย์ คามีออ่ น
นายธวัชชัย เขื่อนสมบัติ

31 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจยั (สกอ.
2.3 ระดับสถาบัน) (Add ตบ.16 สภาฯ ผลงานวิจยั และ
ผลงานทางวิชาการที่ตพี ิมพ์เผยแพร่ตอ่ อาจารย์พยาบาล
ทั้งหมด) (Add คุณภาพงานวิจยั และงานสร้างสรรค์
(องค์ประกอบที่ 3 ข้อ 3.1)

4

RP-2-17 โครงการพัฒนาผลงานวิชาการสู่การเผยแพร่

กลุ่มงานวิจยั และบริการวิชาการ
นางชลการ ทรงศรี
นางศิรินทิพย์ คามีออ่ น
นางสาวชัญญาวีร์ ไชยวงศ์
นายภาณุ อดกลั้น
นายธวัชชัย เขื่อนสมบัติ

SP-2-08 โครงการเร่งรัดการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจยั คุณภาพในระดับนานาชาติ

กลุ่มงานวิจยั และบริการวิชาการ
นางภัณฑิรชา เฟื่องทอง

RP-IP-2-16โครงการพัฒนาระบบบริหารและพัฒนางานวิจยั ที่มปี ระสิทธิภาพ

กลุ่มงานวิจยั และบริการวิชาการ
นางชลการ ทรงศรี
นางศิรินทิพย์ คามีออ่ น
นายธวัชชัย เขื่อนสมบัติ

SP-2-07 โครงการพัฒนางานวิจยั เชิงประยุกต์และนวัตกรรมสู่การนาไปใช้ ประโยชน์
ระดับชาติ และ นานาชาติ

กลุ่มงานวิจยั และบริการวิชาการ
นางชลการ ทรงศรี
นางศิรินทิพย์ คามีออ่ น
นายธวัชชัย เขื่อนสมบัติ

32 คุณภาพงานวิจยั เชิงประยุกต์และการพัฒนานวตกรรม
(องค์ประกอบที่ 3 คุณภาพงานวิจยั ข้อ 3.2)

33 ระดับความสาเร็จในการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเขต
สุขภาพรองรับ Service Plan ปีงบประมาณ 2561 (กล
ยุทธ์ 8)(Add สบช.1.1.2 ระดับความสาเร็จของการพัฒนา
หลักสูตรที่ตอบสนองระบบบริการสุขภาพของกระทรวง
สาธารณสุข)

ระดับ 5 SP-3-10โครงการพัฒนาหลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนากาลังคนทางด้านสาธารณสุขสู่
การพัฒนาชุมชนสังคมและระบบสุขภาพ

กลุ่มงานวิจยั และบริการวิชาการ
นางสาวปิยะนุช พรหมสาขา ณ สกลนคร
นางสาวมาริสา โคตรชุม

RP-3-19โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติ
ทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 15

กลุ่มงานวิจยั และบริการวิชาการ
นางสาวปิยะนุช พรหมสาขา ณ สกลนคร
นางสาวศรีไชย โพธิ์ศรี

RP-3-20โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ปุวยวิกฤติ กลุ่มงานวิจยั และบริการวิชาการ
(ผู้ใหญ่) รุ่นที่ 4
นางสาวปิยะนุช พรหมสาขา ณ สกลนคร
นางศิรินันท์ ฉลวยแสง

หน ้าที่ 8

พันธกิจ

เกณฑ์
มาตรฐาน

ลาดับ
ที่

ตัวชี้วดั

ค่า
เป้าหมาย

โครงการ
RP-3-21โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารสาธารณสขระดับกลาง รุ่นที่ 33

วพบ.อุดรธานี

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานวิจยั และบริการวิชาการ
นางฉวีวรรณ ศรีดาวเรือง
นางสาวปิยะนุช พรหมสาขา ณ สกลนคร

34 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาแนวปฏิบัตทิ ี่ดดี า้ นการ
บริการวิชาการ (กลยุทธ์ 9)

ระดับ 3 SP-3-09 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการของศูนย์บริการวิชาการสู่การบริการ
วิชาการ

กลุ่มงานวิจยั และบริการวิชาการ
นางฉวีวรรณ ศรีดาวเรือง
นางสาวปิยะนุช พรหมสาขา ณ สกลนคร
นางสาวพรพรรณ มนสัจจกุล

35 ระดับความสาเร็จของการบริการวิชาการที่ตอบสนองความ
ต้องการพัฒนาและการแก้ปัญหาสู่การยกระดับคุณภาพ
ชีวติ และเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่องของชุมชน
เปูาหมาย (กลยุทธ์ 10)

ระดับ 5 SP-IP-3-12 โครงการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งสู่การสร้างเสริมสุขภาพผู้สงู อายุโดยการมี
ส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย

กลุ่มงานวิจยั และบริการวิชาการ
นางรุ่งนภา ประยูรศิริศักดิ์
นางมัลลิกา มากรัตน์

36

จานวนผลงานที่เกิดจากความร่วมมือทางวิชาการกับ
สถาบันการศึกษาและหน่วยงานในต่างประเทศ (กลยุทธ์
11)

1

SP-3-11 โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานในเขตสุขภาพ กลุ่มงานวิจยั และบริการวิชาการ
และหน่วยงานในต่างประเทศ
นางฉวีวรรณ ศรีดาวเรือง
นางสาวอรวรรยา ภูมศิ รีแก้ว
นางสาวพรพรรณ มนสัจจกุล
RP-3-22 โครงการประสานเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มคี ุณภาพ

กลุ่มงานวิจยั และบริการวิชาการ
นางฉวีวรรณ ศรีดาวเรือง
นางสาวอรวรรยา ภูมศิ รีแก้ว
นางสาวพรพรรณ มนสัจจกุล

NEC Net-3-1 โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและ
กลุ่มงานวิจยั และบริการวิชาการ
หน่วยงานต่างประเทศร่วมกับเครือข่ายวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ภาค นางสาวอรวรรยา ภูมศิ รีแก้ว
ตะวันออกเฉียงเหนือ(NEC Net)
นางสาวพรพรรณ มนสัจจกุล
สกอ.ระดับ
สถาบัน

37 3.1 การบริการวิชาการแก่สงั คม(Add 24. การบริการ
วิชาการ-สภาการพยาบาล) (Add ตบ.17 สภาฯ การ
บริการวิชาการ)

5

SP-IP-3-12 โครงการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งสู่การสร้างเสริมสุขภาพผู้สงู อายุ โดยการมี
ส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย

หน ้าที่ 9

กลุ่มงานวิจยั และบริการวิชาการ
นางรุ่งนภา ประยูรศิริศักดิ์
นางมัลลิกา มากรัตน์

พันธกิจ

4. ทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม

เกณฑ์
มาตรฐาน

ตัวชี้วดั

สมศ.

38 ผลของการบริการวิชาการสู่สาธารณะและแบบเฉพาะ
(Public Service and Specific Service)
(องค์ประกอบที่ 4 ข้อ 4.1 และ4.2)

วพบ.อุดรธานี

39 จานวนนวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพ ที่ผสมผสาน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมปิ ัญญาท้องถิ่น การนาไปใช้
ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพ (กลยุทธ์ 12)

สภาการ
พยาบาล
สกอ.ระดับ
สถาบัน
5. บริหารและพัฒนา
สถาบัน

ลาดับ
ที่

วพบ.อุดรธานี

ค่า
เป้าหมาย

โครงการ

ดีมาก ใช้ขอ้ มูลเชิงคุณภาพจากการดาเนินงานบริการวิชาการ

2

SP-4-13 โครงการส่งเสริมการพัฒนาและเผยแพร่นวัตกรรมสุขภาพสู่การใช้ประโยชน์
ในการส่งเสริมสุขภาพอย่างเป็นระบบ

40 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมและ/หรือภูมปิ ัญญาไทย 5 คะแนน
41 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

42 ระดับความสาเร็จของคุณภาพการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (กลยุทธ์ 14) (Add สบช.1.1.4
ระดับความสาเร็จในการพัฒนาประสิทธิภาพระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของวิทยาลัยในสังกัด) และ ตบ.3
สภาฯ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ)

RP-IP-4-23 โครงการสืบสานและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมปิ ัญญาท้องถิ่นสู่การ
5 คะแนน พัฒนานักศึกษา การสร้างเสริมสุขภาพและพัฒนาองค์กร

ระดับ 5 SP-1-02โครงการพัฒนาศูนย์การศึกษาและการเรียนรู้ทางการพยาบาลและสุขภาพ
(BCNU Smart Lab and IT)

SP-5-17 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กรที่มี
ประสิทธิภาพ
สบช.

43

ระดับความสาเร็จในการดาเนินการเป็นหน่วยงานคุณธรรม ระดับ 5 SP-5-14 โครงการ พัฒนาวิทยาลัยคุณธรรมต้นแบบภายใต้ค่านิยม MOPH
(Add 15. ระดับความสาเร็จในการดาเนินงานเป็น
หน่วยงานคุณธรรมต้นแบบ-วพบ.อุดรธานี) (กลยุทธ์ 15)

44 ระดับความสาเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข
(Happy Workplace)

ผู้รับผิดชอบ
นางฉวีวรรณ ศรีดาวเรือง
นางสาวพรพรรณ มนสัจจกุล
นางสาวปิยะนุช พรหมสาขา ณ สกลนคร
กลุ่มงานกิจการนักศึกษา และทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
นางสาวจิระพรรณ สุปัญญา
กลุ่มงานกิจการนักศึกษา และทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
นางสาวจิระพรรณ สุปัญญา
นางศิริรัตน์ ศรีสทุ ธิพันธ์พร
นายนิรุธ มะโนมัย
กลุ่มงานหลักสูตร ส่งเสริม และพัฒนาการศึกษา
นางสาวศิริวรรณ วงศ์ประกรณ์กลุ
นายสันติ ยุทธยง
นายสันชัย ศิริสวุ รรณ
นายสราวุฒิ กาญจนเตมีย์
กลุ่มงานบริหารและจัดการทั่วไป
นางเพชรา ทองเผ้า
นางสาววัลภา ศรีบุญพิมพ์สวย
กลุ่มงานบริหารและจัดการทั่วไป
นางเพชรา ทองเผ้า
นางสาวอมรรัตน์ อัครเศรษฐสกุล

ระดับ 5 SP-5-16 โครงการปรับปรุงกระบวนการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริหารองค์กรเชิงรุกและ กลุ่มงานบริหารและจัดการทั่วไป
มุ่งผลสัมฤทธิ์โดยใช้หลักธรรมาภิบาล
นางเพชรา ทองเผ้า
นางสาววัลภา ศรีบุญพิมพ์สวย

หน ้าที่ 10

พันธกิจ

เกณฑ์
มาตรฐาน

44 ระดับความสาเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข
ลาดับ (Happy Workplace)
ตัวชี้วดั
ที่

สบช.

ระดับ 5
ค่า
เป้าหมาย

โครงการ
RP-5-25 โครงการสนับสนุนการบริหารและการพัฒนาสถาบันด้วยการบริหารพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลที่มปี ระสิทธิภาพ

45 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ

46 ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของ
หน่วยงาน

48 ระดับความสาเร็จในการจัดทาแผนซื้อจัดจ้างประจาปี
งบประมาณของหน่วยงาน

กลุ่มงานบริหารและจัดการทั่วไป
นางสาวอมรรัตน์ อัครเศรษฐสกุล
นางสาวมัทนา พรมรักษา
นางสาวศศิธร สุจติ ร

RP-5-30 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริการ กิจกรรมและผลงานของวิทยาลัย ตามผล กลุ่มงานยุทธศาสตร์และพัฒนา
การประเมินของผู้รับบริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการบริการของ นางสาวทัศนียว์ รรณ สกุลแก้ว
สถาบัน
5 คะแนน RP-5-27 โครงการสนับสนุนการบริหาร และพัฒนาสถาบันด้านการเงินที่มปี ระสิทธิภาพ กลุ่มงานบริหารและจัดการทั่วไป
นางสาวสุวนั ภรณ์ นิตย์กลุ กานต์
นางสาวทิพย์วลั ย์ เพ็ชกรรม
นายพีรณัฐ เกษโสภา
RP-IP-5-31 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาบริหารและกากับติดตามผลการ
ดาเนินงานตามพันธกิจองสถาบันตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัตกิ ารประจาปีที่มี
ประสิทธิภาพ

47 ระดับความสาเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วดั ของหน่วยงานสู่
ระดับบุคคลและผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ไปใช้ในการขึ้น
เงินเดือน

ผู้รับผิดชอบ

ระดับ 5 SP-5-16 โครงการปรับปรุงกระบวนการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารองค์กรเชิงรุก
และมุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล

กลุ่มงานยุทธศาสตร์ และพัฒนา
นางพรพิมล โคตรณรงค์
นางสาวสกาวเดือน มงคลสุคนธรัก
นางสาวทัศนียว์ รรณ สกุลแก้ว
นางสาวอารียา อินทะแสง

กลุ่มงานบริหารและจัดการทั่วไป
นางเพชรา ทองเผ้า
นางสาววัลภา ศรีบุญพิมพ์สวย
RP-5-25 โครงการสนับสนุนการบริหารและการพัฒนาสถาบันด้วยการบริหารพัฒนา กลุ่มงานบริหารและจัดการทั่วไป
ทรัพยากรบุคคลที่มปี ระสิทธิภาพ
นางสาวอมรรัตน์ อัครเศรษฐสกุล
นางสาวมัทนา พรมรักษา
นางสาวศศิ
ร สุจติ รและพัฒนา
RP-IP-5-31 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาบริหารและกากับติดตามผลการ
กลุ่มงานยุทธธศาสตร์
ดาเนินงานตามพันธกิจองสถาบันตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัตกิ ารประจาปีที่มี นางพรพิมล โคตรณรงค์
ประสิทธิภาพ
นางสาวสกาวเดือน มงคลสุคนธรัก
ว์ รรณ สกุ
ลแก้ว่วไป
ระดับ 5 RP-5-28 โครงการสนับสนุนการบริหารและการพัฒนาสถาบันด้วยการบริหารงานพัสดุ นางสาวทั
กลุ่มงานบริศนีหยารและจั
ดการทั
คลังพัสดุและทรัพย์สนิ ที่มปี ระสิทธิภาพ
นางสาววัลภา ศรีบุญพิมพ์สวย
นางสาวอุมาพร พลชาลี
นางสาวคณิตา คลังบริบูรณ์

หน ้าที่ 11

พันธกิจ

เกณฑ์
มาตรฐาน

ลาดับ
ที่

ตัวชี้วดั

ค่า
เป้าหมาย

49 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐของหน่วยงาน (PMQA) (Add กลยุทธ์ 16
วพบ. ระดับความสาเร็จของการบริหารองค์กรเพื่อความ
เป็นเลิศ)
วพบ.อุดรธานี

5. บริหารและพัฒนา
สถาบัน

สกอ.ระดับ
สถาบัน

50 ร้อยละของบุคลากรที่มผี ลการประเมินความผูกพันต่อ
องค์กร อยู่ในระดับดีขึ้นไป (3.51 จากคะแนนเต็ม 5
คะแนน) (กลยุทธ์ 13)
51 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์
ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของสถาบัน (Add
ตบ.1 สภาฯ การบริหารองค์กร)

โครงการ
SP-IP-5-18 โครงการยกระดับการบริหารและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเชิงรุกสู่
ความเป็นเลิศภายใต้วฒ
ั นธรรมคุณภาพ : การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(PMQA)

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ และพัฒนา
นางสิริอร ข้อยุ้น
นางวัจนา สุคนธวัฒน์
นางวิยะดา เปาวนา

ร้อยละ 75 SP-5-15 โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อสร้างผลงานที่มคี ุณค่าและความผูกพันต่อ กลุ่มงานบริหารและจัดการทั่วไป
องค์กร
นางเพชรา ทองเผ้า
นางสาวอมรรัตน์ อัครเศรษฐสกุล
5

ข้อ 1 การพัฒนาแผนกลยุทธ์

ผ่านเกณฑ์ RP-IP-5-31 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาบริหารและกากับติดตามผลการ
ดาเนินงานตามพันธกิจองสถาบันตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัตกิ ารประจาปีที่มี
ประสิทธิภาพ

ข้อ 2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางการเงิน

ผ่านเกณฑ์ SP-5-17โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหาร
จัดการองค์กรที่มปี ระสิทธิภาพ
RP-IP-5-31 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาบริหารและกากับติดตามผลการ
ดาเนินงานตามพันธกิจองสถาบันตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัตกิ ารประจาปีที่มี
ประสิทธิภาพ

กลุ่มงานยุทธศาสตร์ และพัฒนา
นางพรพิมล โคตรณรงค์
นางสาวสกาวเดือน มงคลสุคนธรัก
นางสาวทัศนียว์ รรณ สกุลแก้ว
กลุ่มงานบริหารและจัดการทั่วไป
นางเพชรา ทองเผ้า
นางสาววัลภา ศรีบุญพิมพ์สวย
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ และพัฒนา
นางพรพิมล โคตรณรงค์
นางสาวสกาวเดือน มงคลสุคนธรัก
นางสาวทัศนียว์ รรณ สกุลแก้ว
นางสาวอารียา อินทะแสง
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ และพัฒนา
นางธิดารัตน์ ห้วยทราย
นางเกศกัญญา ไชยวงศา

ข้อ 3 การบริหารความเสี่ยง

ผ่านเกณฑ์ RP-5-34 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยง

ข้อ 4 การบริหารงานด้วยหลักธรรมภิบาล

ผ่านเกณฑ์ SP-5-16 โครงการปรับปรุงกระบวนการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริหารองค์กรเชิงรุกและ กลุ่มงานบริหารและจัดการทั่วไป
มุ่งผลสัมฤทธิ์โดยใช้หลักธรรมาภิบาล
นางเพชรา ทองเผ้า
นางสาววัลภา ศรีบุญพิมพ์สวย

หน ้าที่ 12

พันธกิจ

เกณฑ์
มาตรฐาน
สกอ.ระดับ
สถาบัน

ลาดับ
ที่

ตัวชี้วดั

ค่า
เป้าหมาย

โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

ข้อ 5 การจัดการความรู้

ผ่านเกณฑ์ RP-IP-5-33 โครงการพัฒนาส่งเสริมบรรยากาศและสร้างสรรค์สงั คมแห่งการเรียนรู้
ด้วยกระบวนการจัดการความรู้

กลุ่มงานยุทธศาสตร์ และพัฒนา
นางธิดารัตน์ ห้วยทราย
นางเกศกัญญา ไชยวงศา

ข้อ 6 การกากับติดตามการดาเนินงานตามแผนบริหาร
และพัฒนาบุคลากร (Add ตบ.7 สภาฯ การวางแผนและ
การพัฒนาอาจารย์ และตบ.19 การวางแผนและการ
พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน)

ผ่านเกณฑ์ RP-5-25 โครงการสนับสนุนการบริหารและการพัฒนาสถาบันด้วยการบริหารพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลที่มปี ระสิทธิภาพ

กลุ่มงานบริหารและจัดการทั่วไป
นางสาวอมรรัตน์ อัครเศรษฐสกุล
นางสาวมัทนา พรมรักษา
นางสาวศศิธร สุจติ ร

ข้อ 7 การกากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกงานใน
วิทยาลัยมีการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายใน
ตามระบบและกลไกที่วทิ ยาลัยกาหนด (Add สมศ.5.1
ผลสัมฤทธิ์ระบบประกันคุณภาพภายใน)

ผ่านเกณฑ์ RP-5-32 โครงการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตาม
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาประจาปีการศึกษา 2561

กลุ่มงานยุทธศาสตร์ และพัฒนา
นางสิริอร ข้อยุ้น
นางวัจนา สุคนธวัฒน์
นางวิยะดา เปาวนา

52 ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ (สกอ.
5.3 ระดับสถาบัน) (Add ตบ.5.2 สมศ. ผลสัมฤทธิ์หลักสูตร)

5

RP-5-32 โครงการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตาม
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาประจาปีการศึกษา 2561

รวมตัวชี้วดั 52 ตัวชี้วดั

หน ้าที่ 13

กลุ่มงานยุทธศาสตร์ และพัฒนา
นางสิริอร ข้อยุ้น
นางวัจนา สุคนธวัฒน์
นางวิยะดา เปาวนา

พันธกิจ

เกณฑ์
มาตรฐาน

ลาดับ
ที่

ตัวชี้วดั

ค่า
เป้าหมาย

โครงการ

หน ้าที่ 14

ผู้รับผิดชอบ

