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คาํนํา  
ในปีงบประมาณ 2554 งานเทคโนโลยแีละสารสนเทศไดจ้ดัทาํแผนระบบสารสนเทศทีพ่ฒันามาจากแผน

ระบบสารสนเทศประจาํปีงบประมาณ 2553-2556  เพือ่เป็นแนวทางการนําเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารมา

เป็นกลไก ในการดําเนินการ ใหมี้ความสอดคลอ้งกบัแผนยุทธศาสตรข์องวทิยาลยั(2554-2558) และแผนยุทธศาสตร ์

ของสถาบนัพระบรมราชชนก (2554-2558) ใหเ้ป็นไปอย่างมีประสทิธภิาพและประสทิธผิล งานเทคโนโลยแีละ

สารสนเทศ ในฐานะหน่วยสนับสนุนการดําเนินงานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  ของวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี 

ราชบรุี มีบทบาทหนา้ทีใ่นการกาํหนดมาตรฐานและระบบบรหิารจดัการทรพัยากรดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศของ

วทิยาลยั ที่สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ รวมทัง้บรหิารจดัการฐานขอ้มลูตามพนัธกจิใหมี้คุณภาพและเสถยีรภาพ  จดัหา

ซอฟทแ์วรท์ี่เหมาะสม เพือ่เป็นเครื่องมือสาํคญัในการสนับสนุนจดัการเรยีนการสอนใหบ้รรล ุพนัธกจิของวทิยาลยั

และสารสนเทศเพือ่สนบัสนุนการตดัสนิใจของผูบ้รหิารในระดบัองคก์ร อกีท ัง้ยงัมีบทบาทในการพฒันาบคุลากรใหมี้

สมรรถนะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ อย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง เนน้ใหท้กุกลุ่มงานในวทิยาลยัมีบรกิารขอ้มลูการ

สาธารณสขุทีค่รอบคลมุ ถกูตอ้ง รวดเรว็ และทนัสมยั รวมทัง้เช่ือมโยงระบบกบัหน่วยงานอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  งาน

เทคโนโลยแีละสารสนเทศ วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ราบรุ ีจงึไดจ้ดัทาํ แผนระบบสารสนเทศทีส่อดคลอ้งกบั

สถานการณ์ ข้ึน เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการดําเนินงาน เพือ่คุณภาพของงานเทคโนโลยแีละสารสนเทศต่อไป 

 

 

 

      งานเทคโนโลยแีละสารสนเทศ  
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บทนํา  

ตาม ที ่วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ราชบรุ ีไดจ้ดัโครงสรา้งองคก์รขึ้นในปี พ.ศ.2553 จดัใหม้งีาน

เทคโนโลยแีละสารสนเทศขึ้นทาํหนา้ที ่ ศึกษางานและระบบการทาํงานของงานสารสนเทศ งานฐานขอ้มลู งานเทคโนโลยี

สารสนเทศ บรหิารความเสีย่งตามหลกัธรรมาภบิาลและงานตาม  BCNR QM และงานอื่นทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการปฏบิตังิาน

ของงานสารสนเทศและดาํเนินงานตามระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาของวทิยาลยั จดัทาํแผนระบบสารสนเทศ 

ตดิตามตรวจสอบและประเมนิการดาํเนินงาน เพือ่การปรบัปรุงและพฒันาสถาบนั  และจดัดาํเนินการส่งขอ้มลูผ่านระบบ

เครอืขา่ยของหน่วยงานภายนอกทีเ่กี่ยวขอ้งตามทีก่าํหนด  พฒันาระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิารและการตดัสนิใจ  ที่

สอดรบักบันโยบายและการวางแผนระดบัสถาบนั เชื่อมโยงกบัทกุหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งท ัง้ภายในและภายนอก เพือ่การ

ปฏบิตังิานตามภารกจิทกุดา้นขององคก์ารและการดาํเนินงานประกนัคุณภาพ จดัดาํเนินการหรอืจดับรกิารใหน้กัศึกษามี

เครื่องคอมพวิเตอรใ์ชเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน จดับรกิารหอ้งสมดุและแหลง่เรยีนรูอ้ื่นๆ ผ่านระบบเครอืขา่ย

คอมพวิเตอร ์และจดัดาํเนินการฝึกอบรมการใชง้านแก่นกัศึกษาทกุปีการศึกษา   จดับรกิารดา้นกายภาพทีเ่หมาะสมต่อ

การจดัการเรยีนการสอน และการพฒันานกัศึกษา          ในหอ้งเรยีน หอ้งปฏบิตักิาร อปุกรณก์ารศึกษา และจดุ

เชือ่มต่ออนิเตอรเ์น็ตระบบไรส้าย จดัใหม้บีรกิารสิง่อาํนวยความสะดวกทีจ่าํเป็นอื่นๆ เช่น ดา้นงานทะเบยีนนกัศึกษา

ผ่านระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอร์ การบรกิารอนามยัและการรกัษาพยาบาลการจดัการ หรอืจดับรกิารดา้นอาหารและ

สนามกฬีา ร่วมวางแผนกลยุทธแ์ผนปฏบิตังิานประจาํปี และดาํเนินงานตามลกัษณะงานทีร่บัผดิชอบ       และ

แผนปฏบิตักิารประจาํปีทีก่าํหนดไวอ้ย่างครบถว้น   ตดิตามระบบการประกนัคุณภาพใหเ้ป็นไปตามระเบยีบและวธิกีาร

ปฏบิตัต่ิางๆ ตาม PM  ทีเ่กี่ยวขอ้งใหถ้กูตอ้งครบถว้นเป็นปจัจบุนั และพจิารณาปรบัปรุง พฒันาใหม้คีวามเป็นปจัจบุนั  

และสอดคลอ้งกบัการปฏบิตัิ จรงิอย่างต่อเน่ืองร่วมตดิตาม ประเมนิผลการดาํเนินงาน และสรุปผลงานประจาํปี  ดงันั้น

เพือ่ใหง้านเทคโนโลยแีละสารสนเทศของวทิยาลยัดาํเนินการอย่างมคุีณภาพ สนบัสนุนการปฏบิตังิานในทกุพนัธกจิของ

วทิยาลยั งานเทคโนโลยแีละสารสนเทศจงึไดจ้ดัทาํแผนระบบสารสนเทศขึ้น   

 

1.1 วสิยัทศัน์  

มเีครอืขา่ยความเรว็สูงครอบคลุมทกุกลุม่งาน สามารถรองรบัระบบฐานขอ้มลูสารสนเทศทีใ่ชร่้วมกนั  โดย

บคุลากรสามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  ในการบรหิารจดัการไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  ประสทิธผิล และมคีวามพงึพอใจ

ในบรกิาร  

 

1.2 พนัธกจิ  

(1) กาํหนดมาตรฐานและพฒันาระบบบรหิารจดัการทรพัยากรดา้นเทคโนโลยแีละสารสนเทศ  ของวทิยาลยั ที่

เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัสถานการณ์  

(2) บรหิารจดัการระบบฐานขอ้มลูใหม้คุีณภาพและเสถยีรภาพ  ส่งเสรมิการใชป้ระโยชนร์ะบบขอ้มลูขา่วสาร

เพือ่การบรหิาร บรกิาร วชิาการ รวมท ัง้จดัหาซอฟทแ์วรท์ีเ่หมาะสม เพือ่เป็นเครื่องมอืสาํคญัใหบ้รรลุพนัธ

กจิของวทิยาลยั  
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(3) พฒันาบคุลากรใหม้สีมรรถนะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  ไดต้ามมาตรฐานสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ อย่าง

เป็นระบบและต่อเน่ือง  

 

(4) บรกิารขอ้มลูทีค่รอบคลุม ถกูตอ้ง รวดเรว็ ทนัสมยั ปลอดภยั และตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ช ้

รวมท ัง้จดัใหม้รีะบบบรกิารทีม่ปีระสทิธภิาพและไดร้บัความพงึพอใจจากบคุลากรทกุระดบัในทกุข ัน้ตอน

บรกิาร 

 (5) พฒันาระบบเครอืขา่ยสารสนเทศ บรกิารเครอืขา่ยทีค่รอบคลุม เหมาะสมและมเีสถยีรภาพ รวมท ัง้

เชือ่มโยงระบบกบัหน่วยงานอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

1.3 กลยุทธ ์ 

เพือ่ใหบ้รรลุซึง่วตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายของการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ  อย่างเป็นรูปธรรมภายใต ้

เงือ่นไขทีเ่ป็นจดุแขง็ จดุอ่อน โอกาส และภยัคุกคามของ การพฒันาเทคโนโลยแีละสารสนเทศ  แผนแมบ่ทเทคโนโลยี

และสารสนเทศ วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ราชบรุี พ.ศ. 2553-2556 ไดก้าํหนดกลยุทธ ์ในการ ดาํเนินการ 8 กล

ยุทธ ์(14 ตวัชี้วดั)ดงัน้ี  

 

กลยุทธ ์ที่ 1 กาํหนดมาตรฐานเทคโนโลยสีารสนเทศ ของวทิยาลยั  

ตวัชี้วดัที ่1  วทิยาลยัมมีาตรฐานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ มกีารปรบัปรุง พฒันาอย่างเหมาะสมที่ 

              สอดคลอ้งกบัมาตรฐานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารของสถาบนัพระบรมราช  

              ชนก  

ตวัชี้วดัที ่2  มกีารประเมนิและตดิตามการดาํเนินงานตามแผนเทคโนโลยแีละสารสนเทศ  ทกุ 6 เดอืน  

 

กลยุทธ ์ที่ 2 พฒันาโปรแกรม ทีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการ  

ตวัชี้วดัที ่3  จดัใหม้รีะบบซอฟทแ์วรพ์ื้นฐาน (Common Application) ทีจ่าํเป็นสาํหรบักลุม่งานของ 

              วทิยาลยัไดอ้ย่างท ัว่ถงึหรอืครอบคลุมภายในปี 2556 รวมท ัง้มกีารสนบัสนุนใหก้ลุม่งาน   

              สามารถใชซ้อฟทแ์วรง์านร่วมกนักบัหน่วยงานอื่นได  ้ตามนโยบายหรอืมาตรฐานทีส่ถาบนัพระ 

              บรมราชชนกกาํหนด  

 

กลยุทธ ์3 พฒันาระบบบรหิารทรพัยากรดา้นเทคโนโลยแีละสารสนเทศ  

    ตวัชี้วดัที ่4  มกีารจดัหาเครื่องคอมพวิเตอรแ์ละอปุกรณไ์ดต้ามมาตรฐาน   

    ตวัชี้วดัที ่5  มแีผนการบาํรุงรกัษาเครื่องคอมพวิเตอรแ์ละอปุกรณต์ามมาตรฐาน   

 

กลยุทธ ์4 พฒันาระบบบรหิารจดัการฐานระบบขอ้มลูการบรหิารวทิยาลยั 

   ตวัชี้วดัที ่6 ใหก้ลุม่งานในวทิยาลยั ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 70 มแีละสามารถเขา้ถงึระบบสารสนเทศเพือ่การ 
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             บรหิาร การบรกิารและวชิาการ ทีใ่ช ้เทคโนโลยแีละสารสนเทศ อย่างครบวงจรภายในปี 2556 

    ตวัชี้วดัที ่7 ใหม้รีะบบซอฟทแ์วรพ์ื้นฐาน (Common Application) ทีจ่าํเป็นสาํหรบักลุม่งานของวทิยาลยั 

             อย่างท ัว่ถงึ ภายในปี 2556  

    ตวัชี้วดัที ่8 พฒันาระบบเชื่อมโยงขอ้มลูภายในวทิยาลยั สาํหรบัการตดัสนิใจของผูบ้รหิารและใชป้ระโยชน์ 

             ขอ้มลูร่วมกนัระหว่างกลุม่งานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  

 

กลยุทธ ์5 พฒันาเพิม่ทกัษะและความเช่ียวชาญ IT แกบ่คุลากร 

   ตวัชี้วดัที ่9 มกีารจดัการบรหิารงานและดูแลการใช  ้IT อย่างปลอดภยั ดูแลความม ัน่คงของระบบ ขอ้มลู 

                และการสือ่สารขอ้มลูในทกุระดบั  

   ตวัชี้วดัที ่10 ทกุกลุม่งานสามารถฝึกทกัษะ การใชร้วมถงึการเรยีนรูก้ารใช  ้IT ในการปฏบิตังิานต่าง ๆ ที ่

                 เกี่ยวขอ้งผ่านทางอเิลก็ทรอนิกส ์(E-learning) ภายในปี 2556 

   ตวัชี้วดัที ่11 บคุลากรในวทิยาลยั มคีวามรูพ้ื้นฐานดา้น IT อย่างนอ้ยรอ้ยละ 80 ภายในปี 2554  และรอ้ย 

                 ละ 90  ภายในปี 2554   

 

กลยุทธ ์6 พฒันาประสทิธภิาพการใชป้ระโยชนจ์ากระบบ IT ดา้นบรกิารขอ้มลูตามพนัธกจิ 

  ตวัชี้วดัที ่12 ใหม้บีรกิารสารสนเทศพื้นฐานดา้นต่างๆตามพนัธกจิ ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 สามารถทาํไดผ้่าน 

              ระบบอเิลก็ทรอนิกส ์ 

 

กลยุทธ ์7 เช่ือมโยงเครอืข่ายกบัหน่วยงานที่เกีย่วขอ้งท ัว่ประเทศ  

  ตวัชี้วดัที ่13 พฒันาระบบเครอืขา่ย Internet ใหส้ามารถเชื่อมโยงกบัหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง และมคีวาม 

                ยดืหยุ่นทีร่องรบัการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยี  

  ตวัชี้วดัที ่14 พฒันาระบบรกัษาความปลอดภยัของเครอืขา่ยในหน่วยงานระดบัวทิยาลยั /สถาบนัพระบรม 

                ราชชนกโดยใช ้VPN  

1.4 มาตรการการบรหิารจดัการงานเทคโนโลยแีละสารสนเทศ  

1. การบรหิารจดัการเทคโนโลยแีละสารสนเทศ  

1.1 จดัทาํแผนแมบ่ทและแผนปฏบิตักิารเทคโนโลยสีารสนเทศ  

1.2 เสนอขอจดัสรรงบประมาณดา้นเทคโนโลยแีละสารสนเทศ   

1.3 บรหิารจดัการ ตดิตาม ควบคุม กาํกบัดูแล ประเมนิผลแผนแมบ่ทและแผนปฏบิตักิาร

เทคโนโลยแีละสารสนเทศ  

1.4 ตดิตาม จดัทาํ ควบคุม กาํกบั ดูแล และใหค้าํแนะนาํปรกึษา แกไ้ขปญัหาระบบการจดัการ และ

ไหลเวยีนเอกสารไรก้ระดาษ ( paperless) ใหก้บักลุม่งานของวทิยาลยั  
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1.5 ศึกษาวเิคราะหแ์ละจดัทาํระบบขอ้มลูเพือ่การบรหิาร  เพือ่สนบัสนุนการตดัสนิใจของผูบ้รหิาร   ( 

Management Information System )  

1.6 ศึกษาวเิคราะหข์อ้มลูทีเ่กี่ยวขอ้งเพือ่การวางแผน และคาดการณแ์นวโนม้ความตอ้งการดา้น

เทคโนโลยแีละสารสนเทศ  

1.7 ใหบ้รกิารฝึกอบรมเพือ่พฒันาความรูด้า้นเทคโนโลยแีละสารสนเทศของบคุลากรทกุระดบัของ

วทิยาลยั หรอื ร่วมกบัหน่วยงานอื่นๆ  

2. พฒันามาตรฐานและบรกิารคอมพวิเตอร  ์ 

2.1 พฒันาและปรบัปรุงมาตรฐาน Hardware, Software, Peopleware, Data และ Network ให ้

เป็นบรรทดัฐานของวทิยาลยัและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั   

2.2 สรา้งกลไกการจดัการฐานขอ้มลูการจดัการสาํนกังาน  ( Back Office Database:e-payment, 

e-budget, e-Personnel , e-Accounting ฯลฯ ) ของวทิยาลยัหน่วยงานและเชือ่มโยงกบัสถาบนั

พระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข  

2.3 บรหิารจดัการคลงั/ฐานขอ้มลูของวทิยาลยั และกลุม่งานและหน่วยงาน อืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้งใหม้ี

มาตรฐาน และแบง่สรรการใชท้รพัยากรระบบร่วมกนัในวทิยาลยั  และเชือ่มโยงกบัสถาบนัพระบรม

ราชชนกและกระทรวงสาธารณสุข  

2.4 จดัเกบ็ รวบรวม ประมวลขอ้มลู ศึกษาวเิคราะห ์เพือ่การนาํเสนอและสนบัสนุนการบรหิาร

วทิยาลยัผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส  ์ 

2.5 พฒันา ส่งเสรมิ และบาํรุงรกัษาระบบการเผยแพร่ขอ้มลูขา่วสารวทิยาลยั 

3. บรหิารจดัการคอมพวิเตอรแ์ละเครอืข่าย  

3.1 พฒันา บรหิาร ควบคุม กาํกบัดูแลและบาํรุงรกัษาระบบคอมพวิเตอรแ์ละเครอืขา่ยสารสนเทศ

พื้นฐานของวทิยาลยั  

3.2 พฒันาระบบการใหบ้รกิารวชิาการทางไกลร่วมกบัหน่วยงานอื่นๆทีเ่กี่ยวขอ้ง   

3.2 บรหิารจดัการ ใหบ้รกิารรกัษาและคุม้ครองความปลอดภยัขอ้มลู  และการโตต้อบผา่นสือ่

อเิลก็ทรอนิกสก์บัผูใ้ชบ้รกิาร  

3.5 ใหบ้รกิารระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอรแ์ละสือ่สารโทรคมนาคมภายในวทิยาลยักบัหน่วยงาน

ภายนอก  

3.6 ร่วมวเิคราะห ์ออกแบบ วางแผน การจดัการระบบโครงขา่ยดา้นขอ้มลูและเสยีง  ( Data & 

voice communication ) ระหวา่งวทิยาลยักบัสถาบนัพระบรมราชชนกและหน่วยงานในสงักดั

สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข  

3.7 ใหค้าํปรกึษา แนะนาํและแกไ้ขปญัหาในการพฒันาเครอืขา่ย  
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4. การพฒันาการบรหิารขอ้มลู  

4.1 พฒันาปรบัปรุง และประยุกตใ์ชโ้ปรแกรมประยุกต์(Application Software ) เขา้กบั

กระบวนการทาํงานของหน่วยงานเพือ่นาํไปใชใ้นการเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารงาน  และบรกิาร

ประชาชน  

4.2 ตดิตาม จดัทาํ วเิคราะห ์ออกแบบงานคลงัขอ้มลูวทิยาลยั และสนบัสนุนกลุม่งานในสงักดัให ้

เป็นไปตามแผนแมบ่ท  

4.3 พฒันา ปรบัปรุง และประยุกตใ์ช ้ICT เขา้กบักระบวนการทาํงาน ทีไ่ดอ้อกแบบระบบคลงัขอ้มลู

วทิยาลยัและบาํรุงรกัษาซอฟตแ์วรท์ีป่ระยุกตใ์ช ้  

4.4 สนบัสนุน ส่งเสรมิ การประยุกตใ์ชแ้ละพฒันาสือ่อเิลก็ทรอนิกส  ◌์เขา้กบัการดาํเนินงานของผูม้ี

ส่วนไดส่้วนเสยีภาคประชาชน ( Front Office : e-Government, e-Business, e-Commerce , 

ฯลฯ)  

4.5 งานรเิริ่มและนาํร่องและประสานการพฒันาโครงการดา้น  ICT กบัหน่วยงานในสงักดักระทรวง  
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สว่นที่ 2 การทบทวนและวเิคราะหร์ะบบฐานขอ้มลูสารสนเทศของวทิยาลยั   

ในการจดัทาํแผนพฒันาระบบสารสนเทศของ วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ราบรุี ประจาํปีงบประมาณ 

พ.ศ.2554 – 2558 งานเทคโนโลยแีละสารสนเทศ ไดม้กีารวเิคราะหจ์ดุแขง็ จดุอ่อน โอกาส และผลกระทบดา้น

เทคโนโลยแีละสารสนเทศ ของวทิยาลยั ซึง่สรุปสาระสาํคญัไดด้งัน้ี  

 

 บทวเิคราะหส์ถานภาพดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารเฉพาะภายในหน่วยงาน  

องคป์ระกอบหลกั/ตวัแปร  จุดแข็ง/ขอ้ไดเ้ปรยีบ  จุดออ่น/ปญัหา  

ปจัจยัดา้นอปุกรณ์(Hardware)  (1) มกีารจดัหาอปุกรณ์ (Hardware) 

ขององคก์รอย่างต่อเน่ือง  

(1) ขาดการวางแผน การบูรณาการ การใชท้รพัยากร

ดา้นอปุกรณ์ (Hardware)ขององคก์รใหส้ามารถใช ้

ประโยชนไ์ดอ้ย่างสูงสุดและประหยดังบประมาณ   

ปจัจยัดา้นซอฟทแ์วร(์Software)  (1) ซอฟทแ์วรร์ะบบเป็นซอฟทแ์วรท์ี่

ทาํงานเป็นระบบเปิด(Open System) 

สามารถเชือ่มต่อกบัระบบคอมพวิเตอร์

อื่นได ้ 

(2) มซีอฟทแ์วรส์าํเรจ็รูป (Package) 

และซอฟทแ์วรป์ระยุกต์ (Application 

Software) รองรบัการทาํงานภายใน

องคก์ร  

 

 

(1) ซอฟทแ์วรท์ีม่อียู่บางโปรแกรมไมส่ามารถใชง้าน

ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  

(2) ขาดการพฒันาทกัษะและความรูข้องบคุลากรใน

การใชง้านซอฟทแ์วรส์าํเรจ็รูปหรอืซอฟทแ์วรป์ระยุกต์  

ปจัจยัดา้นโครงข่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ

(Network)  

(1) เครอืขา่ยขององคก์รมศีกัยภาพ

รองรบัการใชง้านไดห้ลากหลายรูปท ัง้

ภาพ เสยีงและขอ้มลู  

(2) มรีะบบเครอืขา่ยทีส่ามารถเชื่อมต่อ

เขา้สู่ระบบอนิเตอรเ์น็ต  

(1) ขาดการบูรณาการในการใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลู

สารสนเทศภายในองคก์รร่วมกนัในการปฏบิตังิาน 

เช่น การทาํเหมอืงขอ้มลู (Data mining)  
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ระบบสารสนเทศวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ราชบรุี 

ปีงบประมาณ 2554 

ลาํดบั

ความสาํคญั 

ระบบ

สารสนเทศ 
วตัถปุระสงค ์

ความสอดคลอ้ง ทรพัยากรสารสนเทศ 

 

งบประมาณ ประเด็น

ยุทธศาสตร ์

กลวธิีการดําเนินงาน 

hardware 

software 

system software 
application 

software 

1 ทะเบยีน

นกัศึกษา 

-จดัเกบ็ขอ้มลู

ประวตัิ

นกัศึกษา 

- ประมวลผล

การเรยีน 

ประเดน็

ยุทธศาสตรท์ี ่3 

ผลกัดนัให้

วิทยาลยัมีการ

จดัการศึกษา

ไดม้าตรฐาน  

เป็นอนัดบั

หน่ึงของ

วิทยาลยั

พยาบาลใน

สงักดั

กระทรวง

สาธารณสุข 

พฒันาระบบและใช้

ระบบสารสรเทศ ใน

การปฏิบติังานเพ่ือความ

รวดเร็วและ

ประหยดัเวลา และ

งบประมาณ 

Server IBM WINDOWS 2003 EDUAD Free ware 

(โดย สบช.) 
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ลาํดบั

ความสาํคญั 

ระบบ

สารสนเทศ 
วตัถปุระสงค ์

ความสอดคลอ้ง ทรพัยากรสารสนเทศ 

 

งบประมาณ ประเด็น

ยุทธศาสตร ์

กลวธิีการดําเนินงาน 

hardware 

software 

system software 
application 

software 

2 หอ้งสมดุ -บรกิาร ยมื-

คืน หนงัสอื 

ประเดน็

ยุทธศาสตรท์ี ่3 

ผลกัดนัให้

วิทยาลยัมีการ

จดัการศึกษา

ไดม้าตรฐาน  

เป็นอนัดบั

หน่ึงของ

วิทยาลยั

พยาบาลใน

สงักดั

กระทรวง

สาธารณสุข 

 

 

 

พฒันาระบบและใช้

ระบบสารสรเทศ ใน

การปฏิบติังานเพ่ือความ

รวดเร็วและ 

Server IBM WINDOWS 2003 EDUAD Free ware 

(โดย สบช.) 
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ลาํดบั

ความสาํคญั 

ระบบ

สารสนเทศ 
วตัถปุระสงค ์

ความสอดคลอ้ง ทรพัยากรสารสนเทศ 

 

งบประมาณ ประเด็น

ยุทธศาสตร ์

กลวธิีการดําเนินงาน 

hardware 

software 

system software 
application 

software 

    ประหยดัเวลา และ

งบประมาณ 

    

3 หอ้งสมดุ

อตัโนมตัิ 

 

 

 

 

-บรกิารยมืคืน

และเชือ่มโยง

กบัหอ้งสมดุ

หน่วยงานอื่นๆ 

ประเดน็

ยุทธศาสตรท์ี ่3 

ผลกัดนัให้

วิทยาลยัมีการ

จดัการศึกษา

ไดม้าตรฐาน  

เป็นอนัดบั

หน่ึงของ

วิทยาลยั

พยาบาลใน

สงักดั

กระทรวง

สาธารณสุข 

 

พฒันาระบบและใช้

ระบบสารสรเทศ ใน

การปฏิบติังานเพ่ือความ

รวดเร็วและ

ประหยดัเวลา และ

งบประมาณ 

Server IBM LINUX ULIBM 5.0 Free ware 

(โดย สบช.) 
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ลาํดบั

ความสาํคญั 

ระบบ

สารสนเทศ 
วตัถปุระสงค ์

ความสอดคลอ้ง ทรพัยากรสารสนเทศ 

 

งบประมาณ ประเด็น

ยุทธศาสตร ์

กลวธิีการดําเนินงาน 

hardware 

software 

system software 
application 

software 

4 สารบญั -ระบบ รบั-ส่ง 

หนงัสอืราชการ 

ประเดน็

ยุทธศาสตรท์ี ่3 

ผลกัดนัให้

วิทยาลยัมีการ

จดัการศึกษา

ไดม้าตรฐาน  

เป็นอนัดบั

หน่ึงของ

วิทยาลยั

พยาบาลใน

สงักดั

กระทรวง

สาธารณสุข 

 

 

 

พฒันาระบบและใช้

ระบบสารสรเทศ ใน

การปฏิบติังานเพ่ือความ

รวดเร็วและ

ประหยดัเวลา และ

งบประมาณ 

Server IBM LINUX SARABUN 

7.0 

Free ware 

(โดย สบช.) 
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ลาํดบั

ความสาํคญั 

ระบบ

สารสนเทศ 
วตัถปุระสงค ์

ความสอดคลอ้ง ทรพัยากรสารสนเทศ 

 

งบประมาณ ประเด็น

ยุทธศาสตร ์

กลวธิีการดําเนินงาน 

hardware 

software 

system software 
application 

software 

5 ระบบ

สารสนเทศ

เพือ่การ

บรหิาร 

ฐานขอ้มลูที่

เชื่อมโยงกนั 

-งานประกนั

คุณภาพ 

-งาน

ยุทธศาสตร ์

-งานการสอน 

- บคุลากร 

- การเงนิ 

-นกัศึกษา 

-สารบญั 

-พฒันา

บคุลากร 

-ครุภณัฑแ์ละ

สิง่ก่อสรา้ง 

ประเดน็

ยุทธศาสตรท์ี ่

3 

ผลกัดนัให้

วิทยาลยัมีการ

จดัการศึกษา

ไดม้าตรฐาน  

เป็นอนัดบั

หน่ึงของ

วิทยาลยั

พยาบาลใน

สงักดั

กระทรวง

สาธารณสุข 

 

พฒันาระบบและใช้

ระบบสารสรเทศ ในการ

ปฏิบติังานเพ่ือความ

รวดเร็วและ

ประหยดัเวลา และ

งบประมาณ 

Server IBM LINUX MANAGE7.2 Free ware 

(โดย สบช.) 
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ลาํดบั

ความสาํคญั 

ระบบ

สารสนเทศ 
วตัถปุระสงค ์

ความสอดคลอ้ง ทรพัยากรสารสนเทศ 

 

งบประมาณ ประเด็น

ยุทธศาสตร ์

กลวธิีการดําเนินงาน 

hardware 

software 

system software 
application 

software 

  -อาคารและ

สถานที ่

      

6 งานวจิยั 

 

ฐานขอ้มลู

งานวจิยั 

ประเดน็

ยุทธศาสตรท์ี ่

3 
ผลกัดนัให้

วิทยาลยัมีการ

จดัการศึกษา

ไดม้าตรฐาน  

เป็นอนัดบั

หน่ึงของ

วิทยาลยั

พยาบาลใน

สงักดั

กระทรวง

สาธารณสุข 

พฒันาระบบและใช้

ระบบสารสรเทศ ในการ

ปฏิบติังานเพ่ือความ

รวดเร็วและ

ประหยดัเวลา และ

งบประมาณ 

Server IBM LINUX RESEARCH ไมม่ ี
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ลาํดบั

ความสาํคญั 

ระบบ

สารสนเทศ 
วตัถปุระสงค ์

ความสอดคลอ้ง ทรพัยากรสารสนเทศ 

 

งบประมาณ ประเด็น

ยุทธศาสตร ์

กลวธิีการดําเนินงาน 

hardware 

software 

system software 
application 

software 

7 ทะเบยีนศิษย์

เก่า 

ฐานขอ้มลูศิษย์

เก่า 

ประเดน็

ยุทธศาสตรท์ี ่

3 
ผลกัดนัให้

วิทยาลยัมีการ

จดัการศึกษา

ไดม้าตรฐาน  

เป็นอนัดบั

หน่ึงของ

วิทยาลยั

พยาบาลใน

สงักดั

กระทรวง

สาธารณสุข 

 

 

พฒันาระบบและใช้

ระบบสารสรเทศ ในการ

ปฏิบติังานเพ่ือความ

รวดเร็วและ

ประหยดัเวลา และ

งบประมาณ 

 

 

Server IBM LINUX EALUMNI Free ware 

(โดย สบช.) 
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ลาํดบั

ความสาํคญั 

ระบบ

สารสนเทศ 
วตัถปุระสงค ์

ความสอดคลอ้ง ทรพัยากรสารสนเทศ 

 

งบประมาณ ประเด็น

ยุทธศาสตร ์

กลวธิีการดําเนินงาน 

hardware 

software 

system software 
application 

software 

8 CHE QA 

ONLINE 

SYSTEM  

 

ฐานขอ้มลู

ประกนัคุณภาพ

เชือ่มโยงกบั 

สาํนกังาน

คณะกรรมการ

การอดุมศึกษา 

ประเดน็

ยุทธศาสตรท์ี ่

3 
ผลกัดนัให้

วิทยาลยัมีการ

จดัการศึกษา

ไดม้าตรฐาน  

เป็นอนัดบั

หน่ึงของ

วิทยาลยั

พยาบาลใน

สงักดั

กระทรวง

สาธารณสุข 

 

 

พฒันาระบบและใช้

ระบบสารสรเทศ ในการ

ปฏิบติังานเพ่ือความ

รวดเร็วและ

ประหยดัเวลา และ

งบประมาณ 

Server IBM LINUX CHE QA 

ONLINE 

SYSTEM  

version 2 

Free ware 

(โดย สกอ.) 
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ลาํดบั

ความสาํคญั 

ระบบ

สารสนเทศ 
วตัถปุระสงค ์

ความสอดคลอ้ง ทรพัยากรสารสนเทศ 

 

งบประมาณ ประเด็น

ยุทธศาสตร ์

กลวธิีการดําเนินงาน 

hardware 

software 

system software 
application 

software 

9 E-

LEARNING 

ฐานขอ้มลู

รายวชิาเพือ่การ

เรยีนรูด้ว้ย

ตนเอง 

ประเดน็

ยุทธศาสตรท์ี ่

3 

ผลกัดนัให้

วิทยาลยัมีการ

จดัการศึกษา

ไดม้าตรฐาน  

เป็นอนัดบั

หน่ึงของ

วิทยาลยั

พยาบาลใน

สงักดั

กระทรวง

สาธารณสุข 

 

พฒันาระบบและใช้

ระบบสารสรเทศ ในการ

ปฏิบติังานเพ่ือความ

รวดเร็วและ

ประหยดัเวลา และ

งบประมาณ 

Server IBM WINDOWS 2003 MOODLE 

1 .95 

Free ware 
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แผนค่าใชจ้า่ยระบบสารสนเทศวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ราชบรุี  

ประจาํปีงบประมาณ 2554 

 

รายการ ชนิด รายเดือน/รายปี ค่าใชจ้า่ยต่อปี(บาท) 

1. ระบบสายเช่ือมต่อกบั

องคก์ารโทรศพัทแ์หง่ประเทศ

ไทย จงัหวดัราชบรุี 

Leased  line internet ความเรว็  

6 Mbps. และ Router 

21,455.64  บาทต่อเดือน 257,467.68 

2. Domain name www.bcnr.ac.th รายปี 856.00 

3. บคุลากร นกัวชิาการคอมพวิเตอร ์ 7,940.00 บาทต่อเดือน 95,280.00  

4. ค่าบาํรุงรกัษา ระบบฐานขอ้มลู 3000 บาทต่อเดือน 36,000.00 

5. การอบรมนกัศึกษาและบคุลากร ระบบฐานขอ้มลู - 10,000.00 

6. โปรแกรมแอนตี้ไวรสั สาํหรบัเครื่องแม่ข่าย - 25,000.00 

  รวม 424,603.68 

รายการ ชนิด รายเดือน/รายปี ค่าใชจ้า่ยต่อปี(บาท) 
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แผนค่าใชจ้า่ยระบบสารสนเทศวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ราชบรุี  

ประจาํปีงบประมาณ 2555 

 

รายการ ชนิด รายเดือน/รายปี ค่าใชจ้า่ยต่อปี(บาท) 

1. ระบบสายเช่ือมต่อกบั

องคก์ารโทรศพัทแ์หง่ประเทศ

ไทย จงัหวดัราชบรุี 

Leased  line internet ความเรว็  

20 Mbps. และ Router 

40,000.00  บาทต่อเดือน 480,000.00 

 

2. Domain name www.bcnr.ac.th รายปี 856.00 

3. บคุลากร นกัวชิาการคอมพวิเตอร ์ 7,940.00 บาทต่อเดือน 95,280.00  

4. ค่าบาํรุงรกัษา ระบบฐานขอ้มลู 3000 บาทต่อเดือน 36,000.00 

5. การอบรมนกัศึกษาและบคุลากร ระบบฐานขอ้มลู - 10,000.00 

6. โปรแกรมแอนตี้ไวรสั สาํหรบัเครื่องแม่ข่าย - 25,000.00 

  รวม 647,136.00 
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แผนค่าใชจ้า่ยระบบสารสนเทศวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ราชบรุี  

ประจาํปีงบประมาณ 2556 

 

รายการ ชนิด รายเดือน/รายปี ค่าใชจ้า่ยต่อปี(บาท) 

1. ระบบสายเช่ือมต่อกบั

องคก์ารโทรศพัทแ์หง่ประเทศ

ไทย จงัหวดัราชบรุี 

Leased  line internet ความเรว็  

20 Mbps. และ Router 

40,000.00  บาทต่อเดือน 480,000.00 

2. Domain name www.bcnr.ac.th รายปี 856.00 

3. บคุลากร นกัวชิาการคอมพวิเตอร ์ 7,940.00 บาทต่อเดือน 95,280.00  

4. ค่าบาํรุงรกัษา ระบบฐานขอ้มลู 3000 บาทต่อเดือน 36,000.00 

5. การอบรมนกัศึกษาและบคุลากร ระบบฐานขอ้มลู - 10,000.00 

6. โปรแกรมแอนตี้ไวรสั สาํหรบัเครื่องแม่ข่าย - 25,000.00 

  รวม 647,136.00 
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แผนค่าใชจ้า่ยระบบสารสนเทศวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ราชบรุี  

ประจาํปีงบประมาณ 2557 

 

รายการ ชนิด รายเดือน/รายปี ค่าใชจ้า่ยต่อปี(บาท) 

1. ระบบสายเช่ือมต่อกบั

องคก์ารโทรศพัทแ์หง่ประเทศ

ไทย จงัหวดัราชบรุี 

Leased  line internet ความเรว็  

20 Mbps. และ Router 

40,000.00  บาทต่อเดือน 480,000.00 

2. Domain name www.bcnr.ac.th รายปี 856.00 

3. บคุลากร นกัวชิาการคอมพวิเตอร ์ 7,940.00 บาทต่อเดือน 95,280.00  

4. ค่าบาํรุงรกัษา ระบบฐานขอ้มลู 3000 บาทต่อเดือน 36,000.00 

5. การอบรมนกัศึกษาและบคุลากร ระบบฐานขอ้มลู - 10,000.00 

6. โปรแกรมแอนตี้ไวรสั สาํหรบัเครื่องแม่ข่าย - 25,000.00 

  รวม 647,136.00 
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แผนค่าใชจ้า่ยระบบสารสนเทศวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ราชบรุี  

ประจาํปีงบประมาณ 2558 

 

รายการ ชนิด รายเดือน/รายปี ค่าใชจ้า่ยต่อปี(บาท) 

1. ระบบสายเช่ือมต่อกบั

องคก์ารโทรศพัทแ์หง่ประเทศ

ไทย จงัหวดัราชบรุี 

Leased  line internet ความเรว็  

20 Mbps. และ Router 

40,000.00  บาทต่อเดือน 480,000.00 

2. Domain name www.bcnr.ac.th รายปี 856.00 

3. บคุลากร นกัวชิาการคอมพวิเตอร ์ 7,940.00 บาทต่อเดือน 95,280.00  

4. ค่าบาํรุงรกัษา ระบบฐานขอ้มลู 3000 บาทต่อเดือน 36,000.00 

5. การอบรมนกัศึกษาและบคุลากร ระบบฐานขอ้มลู - 10,000.00 

6. โปรแกรมแอนตี้ไวรสั สาํหรบัเครื่องแม่ข่าย - 25,000.00 

  รวม 647,136.00 
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รายละเอยีดแผนปฏิบัตกิาร กลุ่มวชิาการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ประจาํปีงบประมาณ 2555 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การผลติบัณฑติพยาบาล 

ลาํดบั 

ที ่

แผนงาน/โครงการ/

กจิกรรม 
วตัถุประสงค์ ตวับ่งช้ีผลสัมฤทธ์ิ กลุ่มเป้าหมาย 

กจิกรรม/ 

ผลการดาํเนินงาน 

ระยะเวลา 

ดาํเนินการ 

งบประมาณ 

ผลทีค่าดว่า 

จะได้รับ 

ผู้รับผดิชอบ 

1-43 

 

โครงการพฒันาปัจจยั

เอือ้และสนับสนุนการ

เรียนรู้ด้วยตนเองโดย

การจดัหาและซ่อม

อุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์

และคอมพวิเตอร์ 

1.เพ่ือสนบัสนุน

นกัศึกษาในการศึกษา

คน้ควา้และการเรียนรู้

ดว้ยตนเอง 

2.เพ่ือสนบัสนุนการ

จดัการเรียนการสอน

และการฝึกอบรมท่ีเนน้

ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

3.เพ่ือใหมี้ครุภณัฑแ์ละ

อุปกรณ์การสอนท่ี

ทนัสมยัเหมาะแก่การ

เรียนรู้ 

1. มีอุปกรณ์โสตฯและ

คอมพิวเตอร์เพียงพอต่อ

การให้บริการ 

2.อตัราส่วนของ

คอมพิวเตอร์ต่อนกัศึกษา

ไม่เกิน 1: 6  ( สกอ 2.5 ) 

3.คอมพิวเตอร์และ

อุปกรณ์โสตฯไดรั้บการ

สาํรวจและซ่อมบาํรุงตาม

ตารางการซ่อมบาํรุง 

4.ผลการประเมินคุณภาพ

ของการบริการไม่ต ํ่ากวา่ 

 อาจารยแ์ละ 

นกัศึกษา ของ 

วพบ.ราชบุรี 

 

1. สาํรวจความตอ้งการในการจดัซ้ือ 

2. ขออนุมติัจดัซ้ือต่อวิทยาลยั 

3.  ขออนุมติัจดัซ้ือเคร่ืองแม่ข่ายจาํนวน  1  

เคร่ือง 

4.ดาํเนินการจดัซ้ือตามขั้นตอนของงาน

พสัดุ 

5.ตรวจสอบและซ่อมบาํรุงอุปกรณ์ตาม

ระยะเวลาท่ีกาํหนดในแผน 

6. ครุภณัฑห์รืออุปกรณ์ท่ีเสียและตอ้งส่ง

ซ่อมภายนอกเขียนใบส่งซ่อมเพ่ือขอ

อนุมติัการส่งซ่อมตามขั้นตอน 

1 ต.ค. 54 – 

30 ก.ย. 55 

1,022,000.00

บาท 

(เงินรายได้

สถานศึกษา) 

 

 

1.อุปกรณ์โสตฯและ

คอมพิวเตอร์มีความ

พร้อมในการ

ให้บริการต่อบุคลากร

และนกัศึกษาใน

วิทยาลยั 

2. วิทยาลยัผา่นเกณฑ์

ตามตวับ่งช้ี สกอ.ตวั

บ่งช้ีท่ี 2.5.1, 2.5.3 

2.5.6 

3. ผลการประเมิน

ความพึงพอใจต่อการ 

อ.สุรินทร์ 
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รายละเอยีดแผนปฏิบัตกิาร กลุ่มวชิาการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ประจาํปีงบประมาณ 2555 

ลาํดบั 

ที ่

แผนงาน/โครงการ/

กจิกรรม 
วตัถุประสงค์ ตวับ่งช้ีผลสัมฤทธ์ิ กลุ่มเป้าหมาย 

กจิกรรม/ 

ผลการดาํเนินงาน 

ระยะเวลา 

ดาํเนินการ 

งบประมาณ 

ผลทีค่าดว่า 

จะได้รับ 

ผู้รับผดิชอบ 

   

นกัศึกษาทุกปีการศึกษา 

(ร่างสบช.2.5)  

5. มีผลการประเมิน

คุณภาพการใหบ้ริการ ไม่

ต ํ่ากวา่ 3.51 จากคะแนน

เตม็ 5 (สกอ 2.5) 

6.ห้องสมุดหรือแหล่ง

คน้ควา้ขอ้มูลสนบัสนุน

การวิจยัฯ (สกอ 4,1)7.มี

การประชาสมัพนัธ์และ

เผยแพร่องคค์วามรู้จาก

งานวิจยัหรืองาน

สร้างสรรคสู่์สาธารณชน 

 

 

7.บนัทึกประวติัการส่งซ่อมในใบประวติั

อุปกรณ์ 

8. ประเมินผลการดาํเนินงาน 

9. สรุปผลการดาํเนินงานและรวบรวม

ขอ้เสนอแนะเพ่ือพฒันา 
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ลาํดบั 

ที ่

แผนงาน/โครงการ/

กจิกรรม 
วตัถุประสงค์ ตวับ่งช้ีผลสัมฤทธ์ิ กลุ่มเป้าหมาย 

กจิกรรม/ 

ผลการดาํเนินงาน 

ระยะเวลา 

ดาํเนินการ 

งบประมาณ 

ผลทีค่าดว่า 

จะได้รับ 

ผู้รับผดิชอบ 

4 – 45 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการอบรมบุคลากร

และนกัศึกษาเพือ่การใช้

ระบบฐานข้อมูล 

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 

1.มีทกัษะการใชง้าน

โปรแกรมฐานขอ้มูล

ขององคก์ร 

2.มีทกัษะในการใช้

ขอ้มูลร่วมกนัผา่น

ระบบเครือข่ายภายใน

(LAN) 

3.มีทกัษะในการใช้

อินเทอร์เน็ตและ

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

4.มีทกัษะในการใช้

โปรแกรมการเรียนการ

สอนรูปแบบ e-learning 

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 

1.ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 

ทุกคนสามารถใช้

โปรแกรมฐานขอ้มูลของ

องคก์รท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ยา่ง

มีประสิทธิภาพ 

2.ผูเ้ขา้ร่วมโครงการทกุ

คนสามารถรับส่งขอ้มูล

บนระบบเครือข่ายและ

สามารถอินเทอร์เน็ต

พร้อม รับ-ส่งจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส์ไดใ้ชง้าน 

1. อาจารย ์

เจา้หนา้ท่ี และ

นกัศึกษา วพบ.

ราชบุรี 

1.ประชุมคณะกรรมการงานสารสนเทศ

เพ่ือวางแผนการทาํงาน 

2.  ประชาสมัพนัธ์โครงการ 

3. ประสานงานกบัทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 

4. ดาํเนินการอบรม 

   4.1 ระบบฐานขอ้มูล 

   4.2 โปรแกรม moodle สร้างบทเรียน 

online สาํหรับอาจารย ์

5. ประเมินผลการดาํเนินงานโครงการ 

6. จดัทาํรายงานสรุปผลการดาํเนินงาน

รวบรวมขอ้เสนอแนะเพ่ือพฒันา 

 

 

15มิ.ย.-15 

ก.ค.55 

30,000 บาท 

(งบประมาณ) 

1. ผูเ้ขา้รับการอบรม

มีทกัษะในการใช้

โปรแกรมฐานขอ้มูล

และใชข้อ้มูลร่วมกนั

ในวิทยาลยัอยา่งมี

ประสิทธิภาพ   

2. สามารถใชง้าน

อินเทอร์เน็ต และ

จดหมาย

อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือ

การศึกษาคน้ควา้ 

และการเรียนการ

สอนรูปแบบ e-

learning เพ่ิมมากข้ึน 

อ.สนธยา 
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รายละเอยีดแผนปฏิบัตกิาร กลุ่มวชิาการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ประจาํปีงบประมาณ 2554 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพฒันาวทิยาลยัให้เป็นอุดมศึกษาช้ันนําที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

ลาํดบั 

ที่ 

แผนงาน/โครงการ/ 

กจิกรรม 

วตัถุประสงค์ ตวับ่งช้ีผลสัมฤทธ์ิ กลุ่มเป้าหมาย 

กจิกรรม/ 

การดาํเนินงาน 

ระยะเวลา 

ดาํเนินการ 

งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ผู้รับผดิชอบ 

5 –46  

 

โครงการพฒันาฐาน 

ข้อมูลและระบบสาร- 

สนเทศการบริหารจัด 

การวทิยาลยัพยาบาล 

บรมราชชนน ีราชบุรี 

  

  

 1. เพ่ือให้มีระบบสาร 

สนเทศและฐานขอ้มูล 

ครอบคลุมครบถว้นตาม

พนัธกิจของวิทยาลยั 

2. สามารถรายงานสาร 

สนเทศท่ีพร้อมใชท้ั้ง

สาํหรับการประเมิน

คุณภาพภายใน ภายนอก 

การรับรองสถาบนั การ

ประเมินการปฏิบติั

ราชการโดย กพร. 

1. วิทยาลยัมีระบบสารสนเทศ 

   1.1. การบริหาร 

   1.2. การเรียนการสอน 

   1.3. การวิจยั 

   1.4. การทาํนุบาํรุงศิลปะและ

วฒันธรรม 

   1.5. บริการวิชาการแก่สงัคม 

   1.6.ฐานขอ้มูลประกนั

คุณภาพ 

 2. มีการเช่ือมโยงระบบ 

1.นกัศึกษา 

2.ผูบ้ริหารและ 

บุคลากรของ 

วิทยาลยั 

  

  

  

 

1. ประชุมคณะกรรมการงาน

สารสนเทศวางแผนการปฏิบติังาน 

2. จดัซ้ือโปรแกรม windows 2003 server 

มีลิขสิทธ์ิถูกตอ้ง สาํหรับ 

   2.1 เคร่ืองแม่ข่าย e-learning 

    2.2 เคร่ืองแม่ข่าย eduads 

3. เผยแพร่และประชาสมัพนัธ์ระบบ

ฐานขอ้มูลและสารสนเทศ 

4. จดัทาํคู่มือการโปรแกรมท่ีพฒันา

ใหม่ทั้งของวิทยาลยัและ สบช. 

5. อบรมการใชง้านโปรแกรม 

 1 ต.ค. 54 - 

30 ก.ย.55 

50,000 บาท 

(เงินงบประมาณ) 

   

1. มีโปรแกรม windows 

2003 server มีลิขสิทธ์ิ

ถูกตอ้งสาํหรับ 

   2.1 เคร่ืองแม่ข่าย e-

learning 

    2.2 เคร่ืองแม่ข่าย 

eduads 

2. มีระบบสารสนเทศ 

และฐานขอ้มูลท่ีเป็น 

ปัจจุบนัครอบคลุม

ครบถว้นตามพนัธกิจ 

อ.สนธยา 
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ลาํดบั 

ที่ 

แผนงาน/โครงการ/ 

กจิกรรม 

วตัถุประสงค์ ตวับ่งช้ีผลสัมฤทธ์ิ กลุ่มเป้าหมาย 

กจิกรรม/ 

การดาํเนินงาน 

ระยะเวลา 

ดาํเนินการ 

งบประมาณ ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ผู้รับผดิชอบ 

  3. เพ่ือให้ผูใ้ชบ้ริการมี 

ความพึงพอใจในการใช้

บริการ 

4.มีการจดัเก็บขอ้มูล 

 ให้เป็นระบบอยา่ง 

 ต่อเน่ืองและเป็น 

 ปัจจุบนัและมีระบบการ

รักษาความปลอดภยั 

 

ฐานขอ้มูลของสถาบนัผา่น

ระบบเครือข่ายกบัสบช.,

คณะกรรมการการอุดมศึกษา

มาตรฐานท่ีกาํหนด 

3. ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจอ

ยใูนระดีบดีข้ึนไปมากกวา่ร้อย

ละ80 

 

 

 

 

 

 ฐานขอ้มูลและสารสนเทศท่ีเพ่ิมของ

สบช.แก่บุคลากรและบุคลากรสาย

สนบัสนุน 

6. ประเมินผล การใชร้ะบบดา้น

ประสิทธิภาพและความปลอดภยัของ

ระบบฐานขอ้มูล 

7. ปรับปรุงและพฒันาโปรแกรม 

ฐานขอ้มูลและสารสนเทศเพ่ือการ 

บริหาร 

 

  3. วิทยาลยัผา่นเกณฑ ์

 ตวัช้ีวดั(สกอ.และ สบช.

7.3)  

4. ผูใ้ชร้ะบบมีความพึง

พอใจต่อการใชร้ะบบ

ฐานขอ้มูลและ

สารสนเทศอยูใ่นระดบั 

3.51 ข้ึนไปจากคะแนน

เตม็ 5 
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รายละเอยีดแผนปฏิบัตกิาร กลุ่มวชิาการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ประจาํปีงบประมาณ 2555 

ยุทธศาสตร์ที่  5  การพฒันาวทิยาลยัให้เป็นอุดมศึกษาช้ันนําที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

ลาํดบั 

ที ่

แผนงาน/โครงการ/

กจิกรรม 
วตัถุประสงค์ ตวับ่งช้ีผลสัมฤทธ์ิ กลุ่มเป้าหมาย 

กจิกรรม/ 

ผลการดาํเนินงาน 

ระยะเวลา 

ดาํเนินการ 

งบประมาณ 

ผลทีค่าดว่า 

จะได้รับ 

ผู้รับผดิชอบ 

5 - 8 โครงการพฒันาระบบ

เครือข่ายภายใน 

วทิยาลยัพยาบาลบรม

ราชชนน ีราชบุรี 

 

 

 

 

 

 

1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิ 

ภาพของระบบเครือข่าย

ภายในของวิทยาลยัให้

รองรับการเช่ือมต่อกบั 

สกอ.ในการรับส่ง

ขอ้มูล ระบบ CHE QA 

online system 

2. เพ่ือพฒันาศกัยภาพ

การใชร้ะบบเครือข่าย

ภายในให้ครอบคลุม

พ้ืนท่ีทั้งหมดของ

วิทยาลยั 

3. เพ่ือให้เกิดความพึง 

1. ระบบเครือข่ายภายในท่ี

มีประสิทธิภาพ 

2. ระบบเครือข่ายภายใน

ครอบคลุมพ้ืนท่ีทั้งหมด

ของวิทยาลยั 

3. ความพึงพอใจต่อ

ประสิทธิภาพและความ

ปลอดภยัของระบบอยูใ่น

ระดบัดีข้ึนไป มากกวา่ร้อย

ละ 75 

4. มีระบบเครือข่ายท่ี

เช่ือมต่อกบัเครือข่าย 

 บุคลากร 

นกัศึกษา ของ 

วพบ.ราชบุรี 

 

1. ประชุมคณะกรรมการงานสารสนเทศ

เพ่ือวางแผนการทาํงาน 

2. เสนอขออนุมติัจดัจา้งผูเ้ช่ียวชาญ

วิเคราะห์โครงสร้างพ้ืนฐานระบบเครือข่าย

ภายในของวิทยาลยั 

3. คณะกรรมการงานสารสนเทศพิจารณา

ผลการวิเคราะห์  

4. พิจารณากาํหนดแนวทางการพฒันาตาม

ผลการวิเคราะห์ของผูเ้ช่ียวชาญ 

5. ดาํเนินการพฒันา 

6. ประเมินผลการดาํเนินงาน 

1 ต.ค. 54 – 30 

ก.ย. 55 

450,000 บาท 

(เงินงบประมาณ) 

1. มีระบบเครือข่าย

ภายในท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

2. วิทยาลยัมีระบบ

เครือข่ายภายในให้

ครอบคลุมพ้ืนท่ี

ทั้งหมดของวิทยาลยั 

3. มีระบบเครือข่ายท่ี

เช่ือมต่อกบัเครือข่าย

กระทรวงศึกษาธิการ

หรือ UNINET 

4. ผลการประเมิน 

อ.สนธยา 
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ลาํดบั 

ที ่

แผนงาน/โครงการ/

กจิกรรม 
วตัถุประสงค์ ตวับ่งช้ีผลสัมฤทธ์ิ กลุ่มเป้าหมาย 

กจิกรรม/ 

ผลการดาํเนินงาน 

ระยะเวลา 

ดาํเนินการ 

งบประมาณ 

ผลทีค่าดว่า 

จะได้รับ 

ผู้รับผดิชอบ 

  พอใจของผูใ้ชร้ะบบ

เครือข่ายภายใน ในการ

สนบัสนุนการเรียนการ

สอน และการ

ปฏิบติังาน 

กระทรวงศึกษาธิการหรือ 

UNINET 

5. มีระบบทีวีวงจรปิดท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

 

 7. สรุปผลการดาํเนินงานและรวบรวม

ขอ้เสนอแนะเพ่ือพฒันา 

  ความพึงพอใจต่อ

ประสิทธิภาพและ

ความปลอดภยัของ

ระบบอยูใ่นระดบัดี

ข้ึนไป มากกวา่ร้อย

ละ 75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

รายละเอยีดแผนปฏบิตักิาร กลุ่มวชิาการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ  (งานห้องสมุด) 

ประจาํปีงบประมาณ 2555 

ยุทธศาสตร์ที ่ 1 การผลติบณัฑติพยาบาล 

ลาํดบั 

ที่ 

แผนงาน/โครงการ/ 

กจิกรรม 

วตัถุประสงค์ ตวับ่งช้ีผลสัมฤทธ์ิ กลุ่มเป้าหมาย 

กจิกรรม/ 

การดาํเนินงาน 

ระยะเวลา 

ดาํเนินการ 

งบประมาณ 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ 
ผู้รับผดิชอบ 

1 -44 โครงการการจดัหา

ส่ือการศึกษาและพฒันา

ส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

1.เพ่ือสนบัสนุน

นกัศึกษาในการศึกษา

คน้ควา้และการเรียนรู้

ดว้ยตนเอง 

2.เพ่ือสนบัสนุนการ

จดัการเรียนการสอน

และการฝึกอบรมท่ีเนน้

ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

3.เพ่ือใหมี้ครุภณัฑ์

อุปกรณ์และส่ือการ

สอนท่ีพร้อมใชแ้ละ

เหมาะแก่การ

บรรยากาศแห่งการ 

 1. มีการจดัการห้องสมุด

ผา่นระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ (สบช 3.1) 

2.มีห้องสมุดท่ีเหมาะสม

ต่อการจดัการเรียนการ

สอน และสอดคลอ้งกบั

จาํนวนนกัศึกษาตาม สกอ 

กาํหนด ( สบช 7.4)  

3.มีบริการห้องสมุดและ

แหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ผา่น

ระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ และมีการ

ฝึกอบรมการใชง้านแก่ 

1.อาจารยแ์ละ 

นกัศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

1.  การจดัหาส่ือ การศึกษา  

1.1. สาํรวจความตอ้งการส่ือ การศึกษา 

1.2. จดัหาส่ือการศึกษาตามแผนปฏิบติัการ 

1.3. สมคัร / ต่ออายสุมาชิกวารทางการ

พยาบาลทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 

1.4. สาํเนาส่ืออิเล็กทรอนิกส์  

(e-Book) 

2.พฒันางานบริการและส่ิงสนบัสนุนการ

เรียนรู้  

2.1 จดัแหล่งคน้ควา้ขอ้มูลสนบัสนุนการวิจยั 

ต.ค. 54 - 

ก.ย.55 

 

 

 

 

 

 

 

หนงัสือ/และค่า

ล่วงเวลา 

840,000  บาท 

(เงินรายได้

สถานศึกษา) 

 

       

1. วิทยาลยัผา่นเกณฑ์

การประเมินคุณภาพ

ภายในและภายนอก

ในองคป์ระกอบท่ี 3 

สบช 3.1 สกอ 

2.5,4.1,4.2) 

2. ผูรั้บบริการ

ห้องสมุดมีความพึง

พอใจในการเขา้รับ

บริการและเกิด

ความสุขในการ

เรียนรู้ 

หทยัรัตน์ 
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รายละเอยีดแผนปฏบิตักิาร กลุ่มวชิาการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ   

ประจาํปีงบประมาณ 2555 

ยุทธศาสตร์ที ่ 1  การผลติบณัฑติพยาบาล 

ลาํดบั 

ที่ 

แผนงาน/โครงการ/ 

กจิกรรม 

วตัถุประสงค์ ตวับ่งช้ีผลสัมฤทธ์ิ กลุ่มเป้าหมาย 

กจิกรรม/ 

การดาํเนินงาน 

ระยะเวลา 

ดาํเนินการ 

งบประมาณ 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ 
ผู้รับผดิชอบ 

1-44 

 

 เรียนรู้ 

4.เพ่ือขยายเวลาแก่

นกัศึกษาการศึกษา

คน้ควา้และการเรียนรู้

ดว้ยตนเอง 

5.เพ่ือให้วิทยาลยัผา่น

เกณฑก์ารประเมิน

คุณภาพภายในและ

ภายนอก 

  และเผยแพร่งานวิจยัสู่สาธารณชนผา่นทาง

ฐานขอ้มูล Thailis (Thai Digital Collection) 

2.2 ถ่ายโอนขอ้มูลหนงัสือเก่า / บนัทึก

ขอ้มูลทรัพยากรสารสนเทศลงฐานขอ้มูล 

ULIBMและเผยแพร่รายการทรัพยากร

สารสนเทศผา่น Website ห้องสมุด 

2.3 อบรมการใชสื้บคน้ขอ้มูลทรัพยากร

สารสนเทศแก่นกัศึกษาทุกชั้นปีทุกปี

การศึกษา2.4  จดัทาํตูส้าํหรับจดัเก็บ  e-book 

และ ซ่อมบาํรุงวสัดุครุภณัฑ ์: กลอนลอ็ค

ประตูหนา้ต่าง, ลอ้รถเขน็หนงัสือ 

  

 

  

 


