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วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา ตั้งอยู่เลขที่ 312 หมู่ที่ 11 ต าบลบ้านต๋อม อ าเภอเมืองจังหวัด

พะเยา สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข  มีอาณาเขตทิศใต้ติดต่อ
กับโรงพยาบาลพะเยา ด้านเหนือติดต่อกับที่ดินเอกชน  ด้านตะวันตกติดต่อกับกว๊านพะเยาและด้านตะวันออก
ติดต่อกับถนนพหลโยธิน เนื้อที่ทั้งหมด 18  ไร่  3 ง าน  16  ตารางวา  

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา เปิดด าเนินการ เมื่อ 7 มิถุนายน พ.ศ 2525 รับนักศึกษาพยาบาล
หลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลและผดุงครรภ์(ระดับต้น)เป็นรุ่นแรก และปิดการผลิตหลักสูตรนี้             
ในปีการศึกษา 2539 รวมผู้ส าเร็จการศึกษา 1,563 คน และปีการศึกษา 2530 เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตร
พยาบาลและผดุงครรภ์ (เฉพาะกาล) เพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งหลักสูตรและปิดการผลิตในปีการศึกษา 2534 รวม
ผู้ส าเร็จการศึกษา 276 คน   

ปีการศึกษา 2533 เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์(4ปี) เป็นรุ่นแรก เปิดด าเนินการ
เรื่อยมา จนถึงปัจจุบันมีผู้ส าเร็จการศึกษาไปแล้วจ านวน  1,010  คน 

ปีการศึกษา 2536 เปิดรับนักศึกษา ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์เทียบเท่า ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง  
2 ปี) และปิดการผลิตในปีการศึกษา 2548  รวมผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 618 คน 

ต่อมาในปีการศึกษา 2537 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงพระกรุณาพระราชทานชื่อ
วิทยาลัยพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขว่า “วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี” และในปีการศึกษา 2541 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา เข้าสมทบกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ท าให้ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ ได้รับปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จนมาถึง
ปัจจุบัน 

 
 

 
ปรัชญำ  
วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี พะเยา เชื่อว่า บุคคลสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ด้วยการ

เรียนรู้แบบบูรณาการ  การจัดการศึกษาต้องอาศัยการจัดการองค์การเรียนรู้ และความร่วมมือจากชุมชนและ
ท้องถิ่น  ในการส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เพื่อให้เป็นคนที่มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม 
และเป็นคนดีของสังคม 

 
 
 

1.1 ประวัติควำมเป็นมำของ วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ 
 

1.2  ปรัชญำ/ปณิธำน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ 
      และนโยบำยของวิทยำลัยพยำบำล บรมรำชชนนี พะเยำ 
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ปณิธำน 
 มุ่งสร้างคน สร้างปัญญา ร่วมพัฒนาสุขภาพ 
 ค่ำนิยม 
 มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
 วัฒนธรรม 
 มีจิตส านึกในการท างานเป็นทีม 

สัญลักษณ์ของวิทยำลัย 
สี   บานเย็น 
ดอกกล้วยไม้ “เอื้องค ำ” 
ดอกเอ้ืองค าเป็นกล้วยไม้ชนิดหนึ่งที่มีสีเหลืองทองลักษณะช่อดอกยาวรีช่อดอกแข็ง  ห้อยโค้งลง

เล็กน้อย ออกดอกราวเดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคมมีความงดงามและ โดดเด่น มองเห็นแล้วสบายตา 
ประกอบกับมีกลิ่นหอมอ่อนๆ ที่ให้ความสดชื่นกับผู้ที่ สัมผัสความงามของดอกเอ้ืองค าเปรียบได้กับพยาบาล
ที่มี ความงามและบุคลิกภาพที่ดี กิริยามารยาทสุภาพเรียบร้อย วาจาไพเราะเป็นที่ประทับใจแก่ผู้รับบริการ 
นอกจากนั้น ลักษณะการท างานของพยาบาลจะท างานเป็นทีมเพ่ือให้ การช่วยเหลือและบริการทางการ
พยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพ เช่นเดียวกับดอกเอ้ืองค าที่จะมีความสวยงามเม่ืออยู่รวมกันเป็นช่อดอก 

ต้นสัก 
1. ต้นสักเป็นต้นไม้มีราคาแพง เหมือนกับวิชาความรู้ที่นักศึกษาได้รับประสิทธิ์ประสาทจากสถาบัน

แห่งนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่ายิ่ง และการเป็นพยาบาลนั้นถือว่ามีความส าคัญต่อผู้ป่วยมาก เพราะตลอด 24 ชั่วโมง 
พยาบาลจะเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยมากที่สุด 

2. สักเปรียบดังพยาบาลต้องมีคุณธรรมจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ตลอดจนมีความเมตตากรุณาต่อ
ผู้ป่วย 

3. สักเปรียบเสมือนดังครู ผู้ที่ประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้แก่ลูกศิษย์นั้นจะต้องท าให้ลูกศิษย์   มีทัศนคติ
ที่ดีต่อวิชาชีพ และประทับใจในสถาบัน พร้อมกับเทิดทูนสถาบันแห่งนี้ไว้ทุกเม่ือเชื่อวัน จนเกิดเป็น สักใจ 

 
วิสัยทัศน์  (Vision) 

วิสัยทัศน์เป็นเข็มทิศน าทางสู่อนาคตเป็นการพัฒนาไปสู่เส้นทางแห่งความส าเร็จที่มุ่งหวังของระบบ
การศึกษาท่ีจะใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา วิทยาลัยจึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์ ดังนี้ 

“เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านสุขภาพที่เป็นเลิศด้านวิชาการ  
เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและสากล  และตอบสนองระบบสุขภาพชุมชน” 

พันธกิจ (Mission) 
 พันธกิจเป็นกรอบในการด าเนินงานตามภารกิจขององค์กร และภารกิจการพัฒนาไปสู่วิสัยทัศน์ 
วิทยาลัยได้ก าหนดพันธกิจ 4 พันธกิจ ดังนี้ 
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1. ผลิตและพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของระบบสุขภาพของ
ประเทศ และมีศักยภาพในระดับสากล 

2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขภาพที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่าง
เหมาะสมและสามารถประยุกต์ใช้ได้กับระบบสุขภาพทั้งในและต่างประเทศ 

3. ให้บริการวิชาการด้านสุขภาพที่รวดเร็วเข้าถึงง่าย สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม 
 4. บุคลากรของวิทยาลัยและชุมชนมีการพัฒนาธ ารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรม
อันดีงาม 
 
เป้ำประสงค์ (Goal) 

1.บัณฑิตและผู้ผ่านการศึกษาจากวิทยาลัย มีความโดดเด่นด้านวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม 
เทคโนโลยี และภาษาสากล สามารถปฏิบัติงานทั้งในและต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.ผลงานวิชาการและงานวิจัยมีมาตรฐาน และสามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของ
ระบบสุขภาพทั้งในประเทศและระดับสากล 

3.การบริการวิชาการ ตอบสนองกับความต้องการของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน 
4.บุคลากรของวิทยาลัยและขุมชนมีการพัฒนา ธ ารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรม

อันดีงาม 
 
นโยบำยวิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนีพะเยำ 

วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี พะเยา โดยคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยได้ก าหนดนโยบายเพ่ือเป็น
แนวทางในการปฏิบัติ ให้ครอบคลุมทุกภารกิจของวิทยาลัย ดังต่อไปนี้ 

นโยบำยด้ำนกำรผลิต 
 1. ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ มีปัญญาทางสุขภาพ มีความเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาสุขภาวะของ
ชุมชนได้อย่างแท้จริง 
 2. จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม
และยืดหยุ่น โดยการมีส่วนร่วมจากบุคคล สถาบัน หรือชุมชนภายนอก  และค านึงถึงความแตกต่างเฉพาะตัว
ของนักศึกษา 
 3.สร้างสรรค์ระบบการเรียนการสอน เพ่ือการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีความเป็นเลิศที่มุ่ง
สร้างผู้เรียนให้เป็นนักปฏิบัติการพยาบาลให้มีความเชี่ยวชาญและเข้าถึงชุมชนมีการแสวงหาแนวปฏิบัติที่เป็น
เลิศ เพ่ือการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน โดยมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้ตามสภาพ
จริง 
 4. พัฒนาระบบการบริหารการศึกษาของวิทยาลัย  ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบาย
การศึกษาของชาติผู้ที่ผ่านระบบการศึกษาของวิทยาลัยมีอัตลักษณ์และจิตวิญญาณในการบริการสุขภาพอย่าง
มืออาชีพและเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน 
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 5. การจัดการศึกษาเน้นการคัดเลือกคนทางสุขภาพจากชุมชน ส่งเสริม การมีส่วนร่วมจากชุมชนใน
การร่วมจัดสรรทรัพยากรเพ่ือการจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาที่เน้นการเรียนการสอน
เพ่ือชุมชน  
 6. ก าหนดมาตรฐาน และแนวปฏิบัติในการน าอัตตลักษณ์ของบัณฑิตไปใช้ใน  การจัดการเรียนการ
สอน การประเมินผลผู้เรียนเมื่อจบการศึกษาพร้อมทั้งสื่อสารอัตลักษณ์ที่สร้างขึ้นไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งระบบให้
รับรู้ และยอมรับอย่างท่ัวถึงท้ังภายใน และภายนอกวิทยาลัย 
 7. พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนให้มีมาตรฐานทางการจัดการศึกษาพยาบาลและน าอัตต
ลักษณ์ของบัณฑิตมาเป็นส่วนส าคัญในการพิจารณาเพ่ือการปรับหรือพัฒนาหลักสูตร 
 8. จัดกิจกรรมเสริมนอกเหนือจากหลักสูตรเพ่ือสร้างและพัฒนาผู้เรียนให้สมบูรณ์ด้วยเกณฑ์อัตลักษณ์
ก าหนดไว้ 
 9. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตกับหน่วยงานภายนอกทั้งในและ
ต่างประเทศ 
 10. พัฒนาให้วิทยาลัยมีความพร้อม ความสมบูรณ์ด้านการฝึกปฏิบัติการ มีห้องปฏิบัติการที่ได้
มาตรฐานในระดับสากล  

นโยบำยด้ำนกำรวิจัย 
 1. ส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันอาจารย์ให้มีศักยภาพให้ได้รับทุนวิจัยจากภายนอกและดูแลให้
อาจารย์ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพและด าเนินการวิจัยได้ตามแผนที่ก าหนด 
 2. จัดสิ่งอ านวยความสะดวกด้านเวลาและวัสดุครุภัณฑ์ที่จ าเป็น โดยที่อาจารย์ต้องมีผลลัพธ์ที่ชัดเจน
เป็นรูปธรรม 
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนการต่อยอดองค์ความรู้ที่มีอยู่แล้วจากผลงานวิจัย เครื่องมือวิจัยและ
นวัตกรรม ให้ได้มาตรฐานและจดลิขสิทธิ์ ในนามวิทยาลัย 
 4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มวิชาต่างๆจัดท าชุดโครงการวิจัยเพ่ือเสนอขอทุนวิจัยทั้งภายในและ
ภายนอก 
 5.ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ได้ตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยในวารสารระดับชาติและนานาชาติและ
เสนอผลงานในงานประชุมต่างๆ 
 6. พัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลงานวิจัยที่ครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นปัจจุบันให้มีความ
สะดวกต่อการใช้งานของอาจารย์และเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของวิทยาลัย 
 7. ให้มีการบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน และพันธกิจด้านอ่ืนๆ ของสถาบัน 

นโยบำยด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร 
 1.พัฒนาวิทยาลัยให้มีความเป็นเลิศที่เป็นที่พ่ึงทางความรู้ และปัญญาทางด้านสุขภาพแก่ท้องถิ่น 
สถานบริการทางสุขภาพ และทุกภาคส่วน  เป็นผู้น าและแหล่งอ้างอิงทางองค์ความรู้ด้านวิชาการสุขภาพ   
ของชาติ เป็นเลิศทางด้านการพยาบาลผู้ป่วยเอดส์ 
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 2.ส่งเสริม สนับสนุน การจัดให้บริการทางวิชาการเพ่ือการยกมาตรฐานชุมชนท้องถิ่นในรูปแบบที่
หลากหลาย 
  3. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดโครงการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนโดยใช้การมีส่วนร่วมกับ
หน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายใน ภายนอกวิทยาลัยและเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 4. ให้มีการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย และการพัฒนาต าแหน่งทางวิชาการ
ของอาจารย์ การสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นแหล่งงานของนักศึกษาและเป็นการสร้างรายได้ของ
สถาบันจากการให้บริการทางวิชาการ 
 5.ให้น าเอาองค์ความรู้ที่เกิดจากการให้บริการทางวิชาการและการเผยแพร่ความรู้นั้น ทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบัน  

นโยบำยด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 1. ท านุบ ารุงรักษาส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบูรณาการกับการเรียน    
การสอน 
 2. มุ่งเน้นการอนุรักษ์ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อรักษาเอกลักษณ์ของชาติและชุมชนท้องถิ่น 
 3. มุ่งส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและสืบสาน ประเพณีและวัฒนธรรม
อันดีงามของไทยล้านนารวมทั้งการส่งเสริมให้นักศึกษามีส านึกประชาธิปไตย 

นโยบำยด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
 1. ด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับ
ปรัชญา ปณิธาน กฎหมาย และจุดเน้นของวิทยาลัย ที่สนับสนุนภารกิจของวิทยาลัยตามหลักการอุดมศึกษา 
มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ ตลอดจนสอดคล้องกับกรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2556) และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกและเปิดโอกาสให้
มีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ และมีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ที่ก าหนดแล้วให้รับทราบทั่วกัน
ทั้งอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ตลอดจนผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้ใช้บริการและสังคม
โดยรวม 
 2. การขับเคลื่อนแผนกลุยทธ์ให้มีการด าเนินการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์น าไปสู่การปฏิบัติโดยการ
เชื่อมโยงแผนกลยุทธ์สู่บุคลากรทุกระดับและให้มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงานและมีการติดตามผลการ
ปฏิบัติงานต่อเนื่องทุก 6 เดือน 
 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการและการสื่อสารของวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเน้นความ
โปร่งใสและการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับและสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
 4. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการให้สามารถสนับสนุนกระบวนการบริหาร
จัดการทุกภารกิจ 
           5. ส่งเสริม ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ ภายนอกเพ่ือหารายได้ในการสนับสนุนการพัฒนา
วิทยาลัยและเพ่ิมความสามารถในการพ่ึงพาตนเองได้ในอนาคต 
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นโยบำยกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
 ด าเนินการยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศดังนี้ 
 1.ให้มีการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการรักษา
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัย โดยเน้นให้กลุ่มงาน ฝ่ายและหน่วยงาน มีการพัฒนาระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษา และสร้างความพร้อมที่จะให้หน่วยงานภายในและภายนอกเข้าไปตรวจสอบเพ่ือการ
ประเมินและรับรองคุณภาพ 
 2.ด าเนินการจัดคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นทีมขับเคลื่อนระบบ
และกลไกประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยมีคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่วิทยาลัยแต่งตั้งขึ้นเป็นผู้ก ากับ ติดตาม  ตลอดจนกระตุ้นและสนับสนุนให้การด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาบรรลุตามเป้าหมายคุณภาพของวิทยาลัย 
 3.ก าหนดให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาและถือเป็นภารกิจที่ส าคัญ ที่ทุกคนต้องปฏิบัติร่วมกันอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 4.ส่งเสริมให้หน่วยงานหรือสถาบันต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ภายนอกได้เข้ามาร่วมในกิจกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย เพ่ือการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
 5.สนับสนุนให้มีการเผยแพร่กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาที่ได้ด าเนินการไปแล้วอย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย ด้วยวิธีการที่หลากหลายรูปแบบ เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์
คุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย 
 6.เสริมสร้างขวัญก าลังใจและสนับสนุนให้มีการพัฒนากิจกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพตามตัว
บ่งชี้คุณภาพไปสู่แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) และใช้กลไกการจัดการความรู้ (Knowledge 
Management) บูรณาการเข้ากับตัวบ่งชี้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาและน าไปสู่ความเป็นองค์กร
แห่งการเรียนด้านคุณภาพการศึกษาต่อไป 
 7.ให้บุคลากรทุกคนน าแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษา ไปใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพ
งานที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง 

นโยบำยกำรพัฒนำอัตลักษณ์ ด้ำนจิตบริกำรด้วยหัวใจควำมเป็นมนุษย์ 
 1. ให้ทุกกลุ่มงาน ฝ่าย งาน น าแนวคิดการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์และการผลิตบัณฑิต
พยาบาลไปสู่ระบบสุขภาพชุมชน เข้าสู่แผนงาน โครงการ กิจกรรม ในงานที่รับผิดชอบ ด้วยรูปแบบที่มีความ
หลากหลายและริเริ่ม สร้างสรรค์ นวัตกรรมต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของวิทยาลัย  

2. ให้ทุกกลุ่มงาน ฝ่าย งาน ด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด มีการติดตามประเมินผลความส าเร็จของ
แผนงาน โครงการกิจกรรมที่ได้ด าเนินการและน าผลไปปรับปรุงแก้ไขพัฒนาคุณภาพที่ต่อเนื่อง 
 3. ให้การสนับสนุนงบประมาณ ตลอดจนปัจจัยเอ้ือต่าง ๆ ในการด าเนินเพ่ือพัฒนาอัตลักษณ์ของ
วิทยาลัยทุกรูปแบบ 
 4. สนับสนุนให้นักศึกษา บุคลากรทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนด โครงการ กิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาอัตลักษณ์ของวิทยาลัย 
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 5. ให้ทุกกลุ่มงาน ฝ่าย งาน ที่ได้ด าเนินการน าแนวคิดการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์และการผลิต
บัณฑิตพยาบาลไปสู่ระบบสุขภาพชุมชน ไปด าเนินการ มีการติดตามประโยชน์ คุณค่า ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อ
วิทยาลัย องค์กร สังคมและชุมชนที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน และเห็นภาพการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนา 
 6.  กระตุ้น ส่งเสริมให้บุคลากรของวิทยาลัยมีจิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 
 7.กระตุ้นและธ ารงรักษานวตกรรมจิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ภายใต้ระบบครอบครัวเสมือน
โดยสนับสนุนการเข้าระบบครอบครัวเสมือนทุกพุธที่ ๑ ของเดือนและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
ครอบครัวเสมือนอ่ืน ๆ ซึ่งกันและกันอย่างต่อเนื่อง 
 8.จัดให้มีการเผยแพร่ผลงานการท าความดีของสมาชิกครอบครัวเสมือนในเวทีระดับวิทยาลัยและ
ระดับประเทศอย่างต่อเนื่องทุกปี  
 9.จัดให้มีเวทีเล่าเรื่องดีดี เผยแพร่ เรื่องเล่า ดี ดี และการยกย่อง เชิดชู แก่อาจารย์ บุคลากรและ
นักศึกษาที่กระท าความด ี
 10.สร้างบรรยากาศ ทั้งด้านกายภาพ สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่กระตุ้นส่งเสริมให้อาจารย์ บุคลากร 
นักศึกษา มีวิถีชีวิตและจิตใจที่ดีงาม อยู่อย่างมีความสุข อย่างมีคุณค่าสามารถเป็นแบบอย่างที่น่าศรัทธาและ
เป็นที่ยอมรับของสังคม  

นโยบำยกำรพัฒนำเอกลักษณ์ ด้ำนสร้ำงคนจำกชุมชนเพื่อตอบสนองระบบสุขภำพชุมชน 
 1.ให้ทุกกลุ่มงาน ฝ่าย งาน น าแนวคิดการผลิตบัณฑิตพยาบาลไปสู่ระบบสุขภาพชุมชน เข้าสู่แผนงาน 
โครงการ กิจกรรม ในงานที่รับผิดชอบ ด้วยรูปแบบที่มีความหลากหลายและริเริ่ม สร้างสรรค์ นวัตกรรมต่าง ๆ 
ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของวิทยาลัย  
2. ให้ทุกกลุ่มงาน ฝ่าย งาน ด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด มีการติดตามประเมินผลความส าเร็จของแผนงาน 
โครงการกิจกรรมที่ได้ด าเนินการและน าผลไปปรับปรุงแก้ไขพัฒนาคุณภาพที่ต่อเนื่อง 
 3.ให้การสนับสนุนงบประมาณ ตลอดจนปัจจัยเอ้ือต่าง ๆ ในการด าเนินเพ่ือพัฒนาเอกลักษณ์ของ
วิทยาลัยทุกรูปแบบ 
 4.สนับสนุนให้ อาจารย์ นักศึกษา บุคลากรทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนด โครงการ กิจกรรม
เพ่ือพัฒนาเอกลักษณ์ของวิทยาลัย 
 5.ให้ทุกกลุ่มงาน ฝ่าย งาน ที่ได้การผลิตบัณฑิตพยาบาลไปสู่ระบบสุขภาพชุมชน มีการติดตาม
ประโยชน์ คุณค่า ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อวิทยาลัย องค์กร สังคมและชุมชนที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน และเห็น
ภาพการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนา 
 6.ส่งเสริม สนับสนุน ให้นักศึกษา ได้พัฒนาผลงานวิชาการ นวัตกรรม และจัดมีเวทีประกวดผลงาน
วิชาการ หรือนวตกรรมของนักศึกษา เพ่ือคัดเลือกไปสู่เวทีระดับชาติต่อไป 
 7.ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีเวทีน าเสนอผลงานวิชาการ วิชาชีพ นวตกรรมของศิษย์เก่าและยกย่อง เชิดชู 
ผู้ที่มีผลงานและสร้างประโยชน์ต่อ วิชาชีพ ชุมชนและสังคม 
 8.ส่งเสริม สนับสนุน คัดเลือก อาจารย์ บุคลากรทุกระดับได้เข้าร่วมประกวดผลงานในเวทีระดับชาติ
หรือนานาชาติ  
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นโยบำยกำรท ำแผนยุทธศำสตร์ และแผนปฏิบัติกำร 
1.ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ 2554-2558 ปีงบประมาณ 2556 ให้ด าเนินการจัดตั้ง

คณะท างานเตรียมความพร้อมการจัดท าแผนโดยหาข้อมูล ปัจจัยน า เข้าที่เป็นสถานการณ์ปัจจุบันและ 
แนวโน้มในอนาคต 

2.ให้กลุ่มงานยุทธศาสตร์ด าเนินการรวบรวมข้อมูลที่เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์และ จัดท าร่างวิเคราะห์ 
SWOT 

3.ด าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์โดยให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการ
วิเคราะห์ SWOT ภาพรวมและทบทวนกลยุทธ์ให้สอดคล้อง 

4.ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2556 ให้มีความสอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ
และ จุดเน้นของวิทยาลัย การศึกษาของชาติ มาตรฐานอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาแห่งชาติ
ตลอดจนสอดคล้องกับแผนอุดมศึกษาของชาติระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ .ศ.2551-2565) และการ
เปลี่ยนแปลงกระแสโลกโดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ 

5.ให้มีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์และ แผนยุทธศาสตร์ที่พัฒนาขึ้นให้แก่บุคลากรทุกคน ตลอดจนนักศึกษา
ให้รับทราบโดยทั่วกัน 

6.การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ ให้มีการด าเนินการถ่ายทอดแผนและน าไปสู่การปฏิบัติโดยการ
เชื่อมโยงตัวชี้วัดส าคัญขององค์กร (Key Performance Indicator) สู่ระดับบุคคล และให้มีการจัดท าข้อตกลง
การปฏิบัติงานและ มีการติดตามผลการปฏิบัติงานให้ต่อเนื่องทุก 6 เดือน 

7.ให้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านการเงิน การบริหารทรัพยากรบุคคลและ พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้อง
และเชื่อมโยงถึงแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรตลอดจนระบบ MIS ของวิทยาลัย 

8.ให้รองผู้อ านวยการวิทยาลัยทุกกลุ่มงาน ผู้ช่วยกลุ่มบริหาร หัวหน้างานทุกฝ่าย ด าเนินการก ากับ
ติดตามการด าเนินงานตามแผนและ รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการทุก
รายไตรมาสและ รายงานตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ทุก 6 เดือนในประเด็นการติดตามโครงการ การใช้
งบประมาณ ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางการพัฒนาต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 

นโยบำยของศูนย์ควำมเป็นเลิศด้ำนเอชไอวี/เอดส์ 
1.มุ่งพัฒนาความรู้ ความช านาญของบุคลากรด้านสาธารณสุขและบุคลากรอ่ืนที่เกี่ยวข้องในด้าน

ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอชไอวี/เอดส์ ที่ตอบสนองปัญหาและความต้องการของชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ 

2.ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ นวัตกรรมด้านเอชไอวี/เอดส์ ให้เป็นที่
ยอมรับของชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

3.ให้การสนับสนุนด้านวิชาการ  เป็นที่ปรึกษาและเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้านเอชไอวี/เอดส์
แก่นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป 

4.ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาวิชาชีพพยาบาลอย่างต่อเนื่องในด้านการดูแลและแก้ไขปัญหาเอช
ไอวี/เอดส์ 
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นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง  
1.  บูรณาการแนวคิดการบริหารความเสี่ยงสู่งานบริหารแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงาน โครงการ 

กิจกรรม ตามพันธกิจของวิทยาลัย   
2.  มุ่งส่งเสริมสนับสนุนและให้ความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการบริหารความเสี่ยงและแนวทางการ

บริหารความเสี่ยงแก่บุคลากรทุกระดับรวมทั้งนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการปลูกฝัง สร้างนิสัยให้บุคลากร
และนักศึกษาได้ตระหนักถึงความส าคัญและการมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงของ
วิทยาลัย   

3. พัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงของ วิทยาลัยอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และเป้าหมายตลอดจนพันธะกิจหลักขององค์กรตามสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปล 

4. ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของวิทยาลัย ซึ่งมาจากตัวแทนของทุกกลุ่มงานหน่วยงาน 
ด าเนินการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบหรือลดความเสียหายหรือความ
ล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายในการบริหารงานและจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยเสี่ยงเพ่ือ
น าไปสู่การวางระบบหรือแนวปฏิบัติในการป้องกันความเสี่ยง 

5. ให้มีการติดตาม ประเมินผล ทบทวน และปรับปรุงแผนการบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม
รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่ ก าหนดไว้ เสนอต่อผู้ที่เกี่ยวข้องตามระบบ
บริหารความเสี่ยงที่ก าหนด 

นโยบำยกำรควบคุมภำยใน 
1. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดีเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการ

ก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายในพ.ศ. 2544 
2. บริหารระบบการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงานมีความ

เชื่อถือได้และเพ่ือให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เก่ียวข้อง 
 3. ให้ทุกหน่วยงานย่อย ตามโครงสร้างขององค์กร มีการด าเนินการควบคุมภายในตามความเสี่ยงที่ได้
วิเคราะห์ 

4. ติดตามประเมินผลตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและรายงานผลการตรวจสอบต่อ
คณะกรรมการบริหารและสถาบันพระบรมราชชนก 

5. ส่งเสริมให้ผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึงความส าคัญและประโยชน์ของการควบคุมภายในจนเกิด
วัฒนธรรมการควบคุมภายในที่ดี 

นโยบำยมำตรฐำนควำมโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
1.ด้านผู้บริหาร 

-ส่งเสริมให้หน่วยงานภายในองค์กรด าเนินการตามมาตรฐานความโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
ให้สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย 

-ประกาศนโยบายที่ชัดเจนในเรื่องมาตรฐานความโปร่งใส และตรวจสอบได้ของ 
องค์กร 
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2. ด้านข้อมูลข่าวสาร 
-ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับ และระเบียบเกี่ยวกับการเปิดเผย

ข้อมูลข่าวสารขององค์กรอย่างเคร่งครัด และสื่อสารกับประชาชนอย่างต่อเนื่อง 
3. ด้านระบบตรวจสอบการท างานภายในองค์กร 

-จัดให้มีระบบและแผนการตรวจสอบภายในองค์กรที่ครอบคลุม ด้านการเงิน/บัญชี ด้าน
งบประมาณ ด้านพัสดุ และด้านประเมินผลระบบการควบคุมภายใน 

-เผยแพร่ผลการด าเนินงานด้านตรวจสอบภายในสู่หน่วยงานภายใน และภายนอกองค์กร 
4. ด้านระบบการรับข้อเสนอเพ่ือการพัฒนาวิทยาลัย 

-สนับสนุนให้หน่วยงานภายในองค์กรด าเนินการในเรื่องการรับฟังปัญหาและข้อเสนอ โดย
ก าหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน และด าเนินการตามข้อก าหนด 

5.ด้านระบบการให้บริการ 
-สนับสนุนให้หน่วยงานภายในองค์กร จัดท าคู่มือมาตรฐานการให้บริการแก่ประชาชน

ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงการพัฒนาคุณภาพกระบวนงานการให้บริการประชาชน 
-ให้ความสะดวกแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน และด้วยวิธีที่

เหมาะสมรวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางการสื่อสารหลายช่องทาง 
 
เอกลักษณ์วิทยำลัย 
“สร้ำงคนจำกชุมชนเพื่อตอบสนองระบบสุขภำพชุมชน” 

หมาย ถึง การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพเพ่ือให้ปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงานบริการ สุขภาพ
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่เกี่ยวข้องกับการดูแล รักษา ส่งเสริม และป้องกันสุขภาพของประชาชน รวมทั้ง
หน่วยงานจัดการศึกษาสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

ระบบ บริการสุขภาพชุมชน หมายถึง การจัดบริการสุขภาพในระดับท้องถิ่น ชนบท และชุมชนเมือง 
ทั้งในสถานบริการสุขภาพทุกระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ และ สถาบันการศึกษา  ในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข 
 
อัตลักษณ์บัณฑิตของวิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนีพะเยำ 

สถาบันพระบรมราชชนกได้ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันโดยมีผู้อ านวยการวิทยาลัยทุกแห่งเข้า
ร่วมประชุมเพ่ือก าหนดอัตลักษณ์ของสถาบัน คือ “บริกำรสุขภำพด้วยหัวใจควำมเป็นมนุษย์”     และก าหนดสมรรถนะ
บัณฑิตที่ตอบสนองอัตลักษณ์ไว้ ๓ ด้าน คือ จิตบริการ (Service  Mind) การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical 
Thinking) การค านึงถึงสิ่งที่ผู้ป่วยและการให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วม (Patient  Right/Participation) วิทยาลัยได้
น าอัตลักษณ์ที่สถาบันพระบรมราชชนกก าหนดเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร เพ่ือพิจารณา  ขอความ
เห็นชอบ คณะกรรมการบริหารมีมติให้ใช้อัตลักษณ์ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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 “บริกำรสุขภำพด้วยหัวใจ ควำมเป็นมนุษย์” หมายถึง การให้บริการที่เป็นมิตร มีความรัก ความ
เมตตา ใส่ใจในปัญหาและความทุกข์ของผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้อง ให้บริการตามปัญหาและความต้องการ
ของผู้รับบริการที่เป็นจริง  โดยรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการเป็นหลัก 

นอกจากนี้สถาบันพระบรมราชชนก ได้ก าหนดสมรรถนะบัณฑิตที่ตอบสนองอัตลักษณ์ไว้  ดังนี้ 
     S=  Service  mind 
 SAP    A=  Analytical  thinking 
     P=  Participation/Patient Right 
  

จิตบริกำร (Service  Mind) 
 หมายถึงจิตที่พร้อมที่จะสละเวลา  แรงกาย  และสติปัญญาเพ่ือสาธารณะประโยชน์เป็นจิต  ที่ไม่นิ่งดู
ดายเมื่อพบเห็นปัญหาหรือความทุกข์ยามที่เกิดขึ้นกับผู้คน เป็นจิต ที่มีความสุข เมื่อได้ท าความดีและเห็นน้ าตา
เปลี่ยนเป็นรอยยิ้ม  เป็นจิตที่เปี่ยมด้วย “บุญ” คือความสงบเย็นและพลังแห่งความดีจิตแห่งการให้ความดีงาม
ทั้งปวงแก่เพ่ือนมนุษย์ด้วยความเต็มใจ สมัครใจ อ่ิมใจ ซาบซึ้งใจ     ปิติสุข มีคุณค่าและพัฒนาจิตวิญญาณให้
สูงขึ้น เป็นความสมัครใจ เต็มใจ ตั้งใจท า  และเสียสละทั้งแรงกายและแรงใจหรือทรัพย์สินในการท ากิจกรรม
หรือสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่ืนโดยไม่หวังผลตอบแทน และมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น 
 จิตบริการเป็นการให้บริการโดยบูรณาการความเป็นมนุษย์เชื่อมโยงมิติทางสังคม อ่อนโยนต่อชีวิต  
อ่อนน้อมต่อธรรมชาติ  ความเป็นกัลยามิตร  จิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 

กำรคิดเชิงวิเครำะห์  (Analytical  Thinking) 
คือ การคิดเพ่ือให้เกิดมุมมองที่มองเห็นอย่างเป็นองค์ประกอบที่สัมพันธ์กันทั้งความสัมพันธ์ทางเดียว

หรอืทางตรงข้ามและน าไปสู่การตีความและให้ความหมายในองค์ประกอบนั้นๆ  อย่างลึกซึ้ง  อย่างเป็นเหตุผล  
และสอดคล้องกัน  ดังนั้นการคิดวิเคราะห์จึงหมายถึงความสามารถในการจ าแนก  แจกแจง  องค์ประกอบ
ต่างๆ ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งและหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้นเพ่ือค้นหาสาเหตุที่แท้จริง
ของสิ่งที่เกิดขึ้น 
         กำรค ำนึงถึงสิ่งท่ีผู้ป่วยและกำรให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วม (Patient  Right/Participation) 

คือ สิทธิของผู้ป่วยเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์บนการตัดสินใจด้วยตนเอง ซึ่งแสดงถึงความเป็น
อิสระของมนุษย์ (Human Autonomy)  สิทธิผู้ป่วยนั้นเป็นส่วนหนึ่ง เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน สิทธิที่ส าคัญ
ที่สุดในการเป็นผู้ป่วยคือ  สิทธิที่จะได้รับการบอกเล่าถึงข้อมูลต่างๆ ทั้งนี้ผู้ป่วยจะได้เข้าใจและยินยอมให้ความ
ร่วมมือด้วยความเต็มใจ  การยินยอมของผู้ป่วยเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเพราะผู้ป่วยจะได้ทราบถึงธรรมชาติ  ลักษณะ
การรักษา ตลอดจนประโยชน์อันจะเกิดขึ้น  การยอมรับเรื่องการยินยอมของผู้ป่วยสะท้อนให้เห็นถึงการ
ยอมรับว่าผู้ป่วยมีเสรีภาพ แม้ว่าจะกรณีที่แพทย์อธิบายให้แก่ผู้ป่วยแล้วจะเกิดความลังเลใจที่จะปฏิบัติตาม
ค าแนะน าก็ตาม แต่จุดนี้มีความส าคัญมากเพราะเป็นการยอมรับในแนวคิดพ้ืนฐานที่ว่าผู้ป่วยมีอิสระและ
สามารถเข้ามามี    ส่วนร่วม โดยเข้าใจถึงกระบวนการรักษาที่ด าเนินอยู่ แทนที่ผู้ป่วยจะมีความคิดเห็นว่า
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ตนเองเปรียบเสมือนแต่ผู้รับและปฏิบัติตามค าสั่งแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นสิทธิผู้ป่วยเป็นการยึดถือคุณค่าของ
ความเป็นตัวของตัวเองของมนุษย์ (Autonomy) และความเคารพผู้ป่วยในฐานะที่เป็นมนุษย์  การให้ข้อมูล
ข่าวสารแก่ผู้ป่วยนั้นเป็นวิธีที่ปกป้องอันตรายแก่ผู้ป่วยซึ่งจะเป็นประโยชน์โดยตรงด้านวิธีการรักษา นอกจากนี้
การบอกข้อมูลแก่ผู้ป่วยให้เกิดความเข้าใจ เป็นสิทธิอันชอบธรรมพ้ืนฐานในการปฏิบัติต่อผู้ป่วยในฐานะที่เป็น
มนุษย์ที่มีศักดิ์ศรี  มีความเสมอภาคด้านการใช้เหตุผล การละเว้นการปฏิบัติดังกล่าวเท่ากับเป็นการปฏิบัติต่อ
มนุษย์เสมือนเป็นวัตถุหรือเครื่องมือไปสู่เป้าประสงค์บางอย่าง เป็นการกีดกันไม่ให้ผู้ป่วยได้มีโอกาสในการ
ตัดสินใจด้วยตนเอง   

จรรยำบรรณอำจำรย์ 
จรรยำบรรณข้อที่ 1 ครูพึงปฏิบัติตามแนวทางพระราชด ารัสของพระราชบิดาที่ว่า “ ขอให้ถือ

ประโยชน์ส่วนตนเป็นกิจที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ” 
จรรยำบรรณข้อที่ 2 ครูต้องเป็นคนดีตามแนวทางพระราชบัญญัติสมเด็จย่าที่ว่า “ ไม่พูดปด ไม่

สอพลอ ไม่อิจฉำริษยำ ไม่ขี้โกง และพยำยำมท ำหน้ำที่ของตนให้ดีในขอบเขตศีลธรรม ” 
จรรยำบรรณข้อที่ 3 เป็นผู้มีความเอ้ืออาทร 
จรรยำบรรณข้อที่ 4 ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ 
จรรยำบรรณข้อที่ 5 ไม่กระท าการเป็นปฏิปักษ์ต่อศิษย์ 
จรรยำบรรณข้อที่ 6 ไม่แสวงหาผลประโยชน์/อามิสสินจ้างจากศิษย์ 
จรรยำบรรณข้อที่ 7 ต้องอบรมสั่งสอนศิษย์อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
จรรยำบรรณข้อที่ 8 เอ้ืออาทร ช่วยเหลือ เกื้อกูลและรักสามัคคีในองค์กร 
จรรยำบรรณข้อที่ 9 รักและศรัทธาในวิชาชีพครู และเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองค์กรวิชาชีพ 
จรรยำบรรณข้อที่ 10 เป็นแบบอย่างของผู้อนุรักษ์พัฒนาและส่งเสริมเอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรมไทย 
จรรยำบรรณข้อที่ 11 เป็นผู้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 

คุณธรรม จริยธรรมนักศึกษำ 
สุภำพ 
สุภาพ คือ เรียบร้อย อ่อนโยน ละมุนละม่อม มีกิริยา มารยาทที่ดีงาม มีสัมมาคารวะผู้ที่มีความสุภาพ คือ

ผู้ที่ อ่อนน้อมถ่อมตนตามสถานภาพ และกาลเทศะ ไม่ก้าวร้าว รุนแรง วางอ านาจข่มผู้อ่ืนทั้งโดยวาจา และ
ท่าทาง แต่ในเวลาเดียวกัน ยังคงมีความมั่นใจในตนเอง เป็นผู้ที่มีมารยาท วางตน เหมาะสม ตามวัฒนธรรม
ไทย 
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สำมัคคี 
สามัคคี คือ ความพร้อมเพรียงกัน ความกลมเกลียว กัน ความปรองดองกันร่วมใจกัน ปฏิบัติงาน 

ให้บรรลุผล ตามที่ต้องการเกิดงานการอย่างสร้างสรรค์ปราศจาก การทะเลาะวิวาท  ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน 
เป็นการยอมรับ ความมีเหตุผล ยอมรับความแตกต่างหลากหลายทาง ความคิด ความหลากหลายในเรื่องเชื้อ
ชาติ ความกลม เกลียวกันในลักษณะเช่นนี้ เรียกว่า ความสมานฉันท์ 

ผู้ที่ความสามัคคี คือ ผู้ที่เปิดใจกว้าง รับฟังความ คิดเห็นของผู้อื่น รู้บทบาทของตน ทั้ง 
ในฐานะผู้น าและ ผู้ตามที่ดี มีความมุ่งมั่นต่อการรวมพลัง ช่วยเหลือ เกื้อกูลกันเพ่ือให้การงานส าเร็จลุล่วง  
แก้ปัญหาและขจัด ความขัดแย้งได้ เป็นผู้มีเหตุผล ยอมรับความแตกต่าง หลากหลายทางวัฒนธรรม ความคิด 
ความเชื่อ พร้อมที่จะ ปรับตัวเพ่ืออยู่ร่วมกันอย่างสันติ 

มีน้ ำใจ 
มี น้ าใจ คือ ความจริงใจที่ไม่เห็นแก่ ตัวเองหรือเรื่องของตนเอง แต่เห็นอกเห็นใจ เห็นคุณค่าในเพ่ือน

มนุษย์ มีความเอ้ือ อาทร เอาใจใส่ให้ความสนใจในความ ต้องการ ความจ าเป็น ความทุกข์สุขของ ผู้อ่ืนและ
พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเกื้อ กูลกันและกัน 

ผู้ที่มีน้ าใจ คือ ผู้ให้และอาสาช่วยเหลือสังคมรู้จักแบ่งปันเสียสละความสุข ส่วนตน เพ่ือท าประโยชน์แก่
ผู้อ่ืน เข้าใจ เห็นใจผู้ที่มีความเดือดร้อน อาสาช่วยเหลือ สังคมด้วยแรงกาย สติปัญญา  ลงมือปฏิบัติการเพ่ือ
บรรเทาปัญหา หรือร่วม สร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้เกิดข้ึนในชุมชน 
 
1.3  โครงสร้ำงของวิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนีพะเยำ 

โครงสร้ำงของวิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนีพะเยำ ประกอบด้วย 2 โครงสร้ำงดังนี้ 
1.3.1 โครงสร้ำงองค์กรประกอบด้วย  
 ผู้อ านวยการสถาบันพระบรมราชชนกเป็นผู้บริหารสูงสุดขององค์กร  โดยมีต าแหน่ง

ผู้อ านวยการวิทยาลัย เป็นต าแหน่งที่ขึ้นตรงกับผู้อ านวยการสถาบันพระบรมราชชนก โดยแบ่งโครงสร้าง
ภายในองค์กรออกเป็น 6 กลุ่มงาน ประกอบด้วย กลุ่มงานวิชาการ  กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรและบริการ
วิชาการ  กลุ่มงานวิจัย  กลุ่มงานกิจการนักศึกษา  กลุ่มงานบริหาร  กลุ่มงานยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหาร  มีการบริหารองค์กรในรูปแบบคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย และมี
คณะกรรมการวิทยาลัยเป็นที่ปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะ 

 
1.3.2 โครงสร้ำงกำรบริหำรและสำยกำรบังคับบัญชำประกอบด้วย 6  กลุ่มงำน 26 ฝ่ำย ดังนี้ 
           องค์กรบริหำรสูงสุด 

  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยามีคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยเป็นองค์กรบริหาร
สูงสุดโดยมีผู้อ านวยการวิทยาลัยเป็นผู้บริหารสูงสุด 
  คณะกรรมกำรบริหำรวิทยำลัย  มีอ านาจและหน้าที่ในการควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
มหาวิทยาลัย ให้ครอบคลุมทั้งในด้านนโยบายเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การให้บริการแก่สังคม การท านุ
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บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การเงินและทรัพย์สิน การออกระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการบริหารบุคคล โดยให้
การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นเครื่องมือในการบริหารการศึกษาให้สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์
ของวิทยาลัยเพื่อบรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยต่อไป 
  กำรแบ่งส่วนงำน 
  วิทยาลัยมีการแบ่งส่วนกลุ่มงาน ออกเป็น  6  กลุ่มงาน  ดังนี้ 
  1) กลุ่มงานบริหาร มี 9 ส่วนงาน  คือ 
   1.1 ) งานการเงิน 
   1.2)  งานพัสดุ 
   1.3)  งานสารบรรณ 
   1.4)  งานบุคลากร 
   1.5)  งานอาคารสถานที่และท าความสะอาด อาคาร/หอพัก 
   1.6)  งานช่าง 
   1.7)  งานยานพาหนะ 
   1.8)  งานรักษาความปลอดภัย 
   1.9  งานสวนหย่อมและสนาม  
  2) กลุ่มงานวิชาการ  มี 7 ส่วนงาน  คือ 
   2.1) งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน  

2.2) งานการสอน 1 วิชาพ้ืนฐานและการบริหารการพยาบาล 
2.3) งานการสอน 2 การพยาบาลครอบครัว ชุมชน  
      การสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันการเจ็บป่วย และ 
      การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต 
2.4) งานการสอน 3 วิชาการพยาบาลมารดาทารก และการผดุงครรภ์ 
2.5) งานการสอน 4  วิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ และ 
      วิชาหลักการและเทคนิคการพยาบาล 
2.6) งานทะเบียนวัดและประมวลผลการศึกษา 
2.7) ศูนย์การเรียนรู้ 

  3) กลุ่มงานบริการวิชาการ มี 3 ส่วนงาน คือ 
   3.1)  งานพัฒนาบุคลากร 

3.2)  งานพัฒนาบริการวิชาการแก่สังคม 
3.3)  งานวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ 

  4) กลุ่มงานกิจการนักศึกษา  มี 2 ส่วนงาน  คือ 
   4.1)  งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 

4.2)  งานพัฒนานักศึกษาและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
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  5) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ  มี  3  ส่วนงาน คือ 
   5.1)   งานยุทธศาสตร์และแผนงาน 
            5.2)   งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา 
   5.3)   งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  6) กลุ่มงานวิจัย มี  2  ส่วนงาน  คือ 
   6.1)  งานวิจัยและผลิตผลงานวิชาการ 
   6.2)  งานศูนย์ความเป็นเลิศด้านสุขภาพและการจัดการความรู้ 
 
ดังแผนภูมิที ่ 1 และ 2 ดังนี้



12 
 

 
 

 

                                                                                       

 

              
           
          

              
              
 

    

 

 

   

    
         

              
              
              
              

 
 
 
 
  

แผนภูมิที่ 1  โครงสร้างองค์กร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนีพะเยำ 

คณะกรรมกำรบริหำรวิทยำลัย   

กลุ่มงำน
บริหำร 

 

สถำบันพระบรมรำชชนก 
กระทรวงสำธำรณสุข 

คณะกรรมกำรวิทยำลัย 

กลุ่มงำนยุทธศำสตร์
และพัฒนำคุณภำพ

คุณภำพ 

 กลุ่มงำนพัฒนำบุคลำกรและ 
บริกำรวิชำกำร 

 

กลุ่มงำนวิจัย กลุ่มงำนกิจกำร
นักศึกษำ  

กลุ่มงำนวิชำกำร 

16 
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ผู้อ ำนวยกำร 

รองผู้อ ำนวยกำร 
กลุ่มงำนวิชำกำร 

รองผู้อ ำนวยกำร 
กลุ่มงำนวิจยั 

รองผู้อ ำนวยกำร 
กลุ่มงำนกิจกำรนักศึกษำ 

รองผู้อ ำนวยกำร 
กลุ่มงำนยุทธศำสตร์และ 

พัฒนำคุณภำพ 

ศูนยก์ำรเรียนรู ้

งำนวิเทศสัมพนัธ์และ
ประชำสัมพันธ ์

งำนศนูยค์วำมเป็นเลิศด้ำน
สุขภำพและกำรจดักำรควำมรู ้

งำนบรกิำรนักศกึษำและ 
ศิษยเ์ก่ำสัมพันธ ์

งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

งำน
ยำนพำห

นะ 

งำนสวนหย่อมและสนำม 

งำนรักษำควำมปลอดภยั 

งำนพฒันำหลักสตูรและกำรเรียน
กำรสอน 

งำนกำรสอน ๑ 

งำนกำรสอน ๒ 

งำนกำรสอน ๓ 

งำนกำรสอน ๔ 

งำนทะเบียนวัดและประมวลผล
กำรศึกษำ 

รองผู้อ ำนวยกำร 
กลุ่มงำนพัฒนำบุคลำกร 

และบริกำรวิชำกำร 

งำนพฒันำบคุลำกร 

งำนพฒันำบรกิำรวิชำกำร 
แก่สังคม 

งำนวิจัยและผลิตผลงำนวิชำกำร งำนพฒันำนกัศกึษำและ 
งำนท ำนบุ ำรุงศิลปวัฒนธรรม งำนยุทธศำสตรแ์ละแผนงำน 

งำนมำตรฐำนและ 
ประกนัคณุภำพทำงกำรศึกษำ 

ผู้ช่วย
ผู้อ ำนวยกำร 

กลุ่มงำนบริหำร 

งำน
กำรเงนิ 

งำนสำร
บรรณ 

งำนพัสด ุ

งำน
บุคลำกร 

งำนอำคำรสถำนที่และท ำ
ควำมสะอำด อำคำร/หอพกั 

งำนช่ำง 

- งานการสอน ๑ วิชาพื้นฐานและการบริหารการพยาบาล 
- งานการสอน ๒ การพยาบาลครอบครัว ชุมชน การสร้างเสริมสุขภาพ 

และการป้องกันการเจ็บป่วย และการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต 
- งานการสอน ๓ วิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ ์
- งานการสอน ๔ วิชาการพยาบาลบุคคลที่มปัีญหาสุขภาพและวิชาหลักการ

และเทคนิคการพยาบาล 

แผนภูมิที่ 2   โครงสร้างการบริหาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 
 ปีงบประมาณ 2555 

         
         
         

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ 

17 
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 
 

1. คณะกรรมการวิทยาลัย 
 ตามระเบียบสถาบันพระบรมราชชนก ว่าด้วย สถานศึกษาในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ.2552 
(ฉบับปรับปรุง) ให้มีคณะกรรมการวิทยาลัย เพ่ือให้การปฏิบัติงานของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 
ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพในการบริหารการศึกษา เป็นไปตามระเบียบ
ดังกล่าว จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ดังนี้ 
            1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาที่ได้รับมอบหมาย  ประธาน 
  2.  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา  กรรมการ 
  3.  นายแพทย์กระจ่างวงศ์  ศิริวัฒนา  กรรมการ 
  4.  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพะเยา  กรรมการ 
  5.  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเชียงค า  กรรมการ 
  6.  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์  กรรมการ 
  7.  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพะเยา เขต 1  กรรมการ 
  8.  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  กรรมการ 
  9.  นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองพะเยา  กรรมการ 
  10. นายกเทศมนตรีเทศบาลบ้านต๋อม  กรรมการ 
  11.  นายกสโมสรโรตารี่พะเยา    กรรมการ 
  12.  ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา  กรรมการและเลขานุการ 
  13.  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ กลุ่มงานวิชาการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
  14.  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ กลุ่มงานยุทธศาสตร์              กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ  
  15.  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ กลุ่มงานบริหารทั่วไป        กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ  
 
 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการวิทยาลัย 

1. ให้ข้อเสนอแนะต่อนโยบายการด าเนินงานของวิทยาลัย 
2. ให้การสนับสนุนและแสวงหาทรัพยากรเพ่ือพัฒนากิจการของวิทยาลัย 
3. ให้ข้อเสนอแนะด้านการพัฒนาวิชาการและมาตรฐานการศึกษาวิทยาลัย 
4. ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพของกระทรวง

สาธารณสุข 
5. ให้ข้อเสนอแนะต่อการประเมินผลการด าเนินงานของวิทยาลัย 
6. เรื่องอ่ืนๆ ตามที่วิทยาลัยขอค าแนะน า หรือขอความคิดเห็น 
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2. คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย   
 

    
                 ดร.วิยะดา รตันสุวรรณ 
             ประธาน คณะกรรมการบริหาร 
 

 

                                 
      ดร.ปัณณธร ชัชวรัตน์    อ.พินทอง ปนิใจ           อ.พร บุญมี        ดร.พิมพิมล วงศ์ไชยา   อ.ดลฤดี เพชรขว้าง  ดร.กฤตพัทธ์ ฝึกฝน 
              คณะกรรมการ      คณะกรรมการ     คณะกรรมการ   คณะกรรมการ คณะกรรมการ         คณะกรรมการ 
 

                                     
                   ดร.กนกวรรณ เอี่ยมชัย     อ.พรพิมล             อ.หทัยรัตน์         อ.บัวบาน ยะนา         อ.นันทิกา        นางวัลลภา แก้วศรีเวียง 
               อรุณรุ่งโรจน ์         บรรณากิจ                                    อนนัต์ชัยพัทธนา 
                         คณะกรรมการ         คณะกรรมการ     คณะกรรมการ        คณะกรรมการ         คณะกรรมการ    คณะกรรมการและเลขาฯ 

  
 

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 
ตามคู่มือปฏิบัติการจัดการศึกษาส าหรับวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก หน้าที่ 59 ปี พ.ศ.2544 

ตามระเบียบสถาบันพระบรมราชชนก ว่าด้วยการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด พ.ศ.2542 หมวด 2          
ได้ก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยได้ดังนี้ 

1.การให้ค าแนะน าหรือความเห็นต่อผู้อ านวยการเกี่ยวกับนโยบายในการด าเนินงานตามพนัธกิจของวิทยาลัย 
2. การให้ค าแนะน าต่อผู้อ านวยการในการออกระเบียบข้อบังคับ หลักเกณฑ์หรือ แนวปฏิบัติ ในเร่ืองต่างๆ 

ให้สอดคล้องกับนโยบาย กฎหมายและระเบยีบแบบแผนของทางราชการ 
3. ให้ความเห็นชอบแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจ าปี  การจัดท าขอและจัดสรร

งบประมาณของวิทยาลัย 
      4. ให้ความเห็นชอบเก่ียวกับการก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบตัิ ในการบริหารงานบุคคล 
 5. สนับสนุนและติดตามการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในวทิยาลัย 
 6. ให้ความเห็นชอบในการตัดสนิใจการประเมินผลการศึกษา ตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบ 
 7. พิจารณาอนุมัติการส าเร็จการศึกษา 
 8. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ก าหนดไวใ้นระเบียบหรือตามที่วิทยาลัยขอค าแนะน าหรือความคิดเห็น 
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3. ข้อมูลอาจารย์  ข้าราชการสายสนับสนุน และลูกจ้างสายสนับสนุน   

ในปีงบประมาณ 2555 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา บุคลากรที่ปฏิบัติงานมีจ านวนทั้งหมด 
108 คน  จ าแนกตามประเภทของบุคลากร  อาจารย์ จ านวน 53 คน ข้าราชการสายสนับสนุน จ านวน 5 คน 
ลูกจ้างสายสนับสนุน จ านวน  49 คน  ดังนี้ 

 
 

3.1 กลุ่มงานการสอน วิชาพื้นฐานและการบริหารการพยาบาล 
 

 

         
นางสาววิจิตรา  ปญัญาชยั 

พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
หัวหน้ากลุ่มงานการสอนการพยาบาลเฉพาะสาขา 

 

                                                                
           นางสาวพร  บญุม ี        นางลักษณา  ไทยประเสริฐ              นางเปรมฤดี ศรีวชิัย               นางสาววัชร ี ไชยจันดี 
   พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ        พยาบาลวชิาชีพ            พยาบาลวชิาชีพช านาญการพิเศษ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
 

                                    
    นายนครินทร์  นันทฤทธิ ์            นางสาวบัวบาน ยะนา                 นายศักดิกร สวุรรณเจรญิ         นางสาวสุทธิน ี มหามติร 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ    พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ         วิทยาจารย์ช านาญการพิเศษ        วิทยาจารย์ช านาญงาน 
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3.2 กลุ่มงานการสอน การพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพและอนามัยครอบครัว 

 

       
    นางจันทร์จิรา อินจีน                         

                                                                  พยาบาลวชิาชีพช านาญการ 
 หัวหน้ากลุ่มงานการสอนการพยาบาลสร้างเสรมิและอนามยัครอบครัว 

 

                            
         นางสาวพรพิมล อรุณรุ่งโรจน์           นางสาวกนกวรรณ เอี่ยมชัย                        นางเฉลมิพรรณ์  เมฆลอย 
      พยาบาลวชิาชีพช านาญการพิเศษ                  พยาบาลวชิาชีพช านาญการพิเศษ                    พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 

                                                 
      นางหทัยรัตน์  บรรณากิจ       นางพชัรบูรณ์  ศรีวชิัย                               นางสาวพิมพิมล  วงศไ์ชยา 
        พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ            พยาบาลวชิาชีพช านาญการพิเศษ                    พยาบาลวชิาชพีช านาญการพิเศษ 
 

                                                                                                
           นายแดนชัย  ชอบจิตร                              นางสาววรญัญากรณ์  โนใจ                              นางสาวชุลีพร  ภูโสภา 
        พยาบาลวิชาชีพช านาญการ                       พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ                   พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ                                                                                          
 

                                                                                                   
            นางอัมพร  ยานะ                                    นาวสาวคอย  ละอองอ่อน                          นางสาวนันทิกา  อนันต์ชัยพัทธนา 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ   พยาบาลวชิาชีพช านาญการ            พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 

             
         นายเอกพันธ์  ค าภีระ 
           พยาบาลวชิาชีพ 
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                           3.3 กลุ่มงานการสอน การพยาบาลมารดา และทารก 
 

  
           นางจรรยา  แก้วใจบญุ 

พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
หัวหน้ากลุ่มงานการสอนการพยาบาลมารดา และทารก 

 

                  
           นางปณัณธร ชชัวรัตน์                                     นางดลฤดี เพชรขว้าง           นางเกศินี การสมพจน์ 
   พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ                         พยาบาลวชิาชีพช านาญการพิเศษ              พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ         

 
 
 

                        
    นางสาววรินทร์ธร ภัทราพิริยนันท์                            นางสาวสุภาภรณ์ นันตา                                     นางสาวฐิติพร เรือนกุล                
             พยาบาลวิชาชีพ                                พยาบาลวิชาชีพ                                            พยาบาลวิชาชีพ         
 
 

 

            
 
         นางสาววรรณภิา  เย็นใจ 
             พยาบาลวิชาชีพ 
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3.4 กลุ่มงานการสอน การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 
 

    
 นางสาวนงนุช  ปญัจธรรมเจริญ 

     พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ  
    หัวหน้ากลุ่มงานการสอนการพยาบาลบุคคลที่มีปญัหาสุขภาพ 

 

              
         นางสาวพินทอง  ปินใจ                นางสมัยพร  อาขาล                                   นางสิริสดุา เตชะวิเศษ               
พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ             พยาบาลวชิาชีพช านาญการพิเศษ                   พยาบาลวชิาชีพช านาญการพิเศษ        
 

                                                         
          นางสมศรี  ทาทาน                      นางปภัชญา  ธญัปานสิน                  นางสาวพงศ์พัชรา พรหมเผ่า                         
พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ      พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ                    พยาบาลวชิาชีพช านาญการพิเศษ         
 

                                       
        นางสาววาสนา กันค า                                   นายกฤตพัทธ์  ฝึกฝน                           นางสาวณฐัติพร อ้นด้วง                          
     พยาบาลวิชาชีพปฏิบตัิการ                             พยาบาลวชิาชีพช านาญการ                    พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
  

                                                                  
     นางสาวจันทกานติ ์จันจาเร        นายคมกริช สุทธศรี                 นายยุทธการ ประพากรณ์        
        พยาบาลวิชาชีพ                                             พยาบาลวิชาชีพ                                   พยาบาลวิชาชีพ 
 

       
     นางสาวสุทธณิี สปุรียาพร    นายเฉลิมพล กา๋ใจ 
          พยาบาลวิชาชีพ     พยาบาลวชิาชีพ 
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4. บุคลากรสายสนับสนุน   
 ในปีงบประมาณ 2555 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา มีจ านวนบุคลากรสายสนับสนุนรวม
ทั้งหมด 54 คน เป็น ข้าราชการ จ านวน 5 คน พนักงานราชการ จ านวน 1 คน  ลูกจ้างประจ า จ านวน 18 คน 
ลูกจ้างชั่วคราว จ านวน 8 คน  และลูกจ้างเหมาบริการจ านวน 22 คน   
 

4.1 ข้าราชการ  จ านวน 5 คน 
 

                        
 

       นางวัลลภา  แก้วศรีเวียง                นางจันทรา จันทร์สภุาเสน 
   นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ                 เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

 

                                 
 

            นางสุพิชญา  เสมอเชื้อ              นางรัชนี ซาวค าเขต 
           บรรณารักษ์ช านาญการ                           เจ้าพนักงานธุรการปฏบิัติงาน 

 

             
 

        นางสาวกนกวรรณ  ปันภ ู                              
      เจ้าพนักงานธุรการปฏบิัตงิาน                 
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 4.2 พนักงานราชการ จ านวน 1 คน 

                  
               นางสาวสายพิรุณ  ดีใจ 
                  นักวิชาการเงินและบญัชี 

 
  4.3 ลูกจ้างประจ า จ านวน 18 คน 

                        
       นายไสว  สวุรรณรัตน ์         นายมานิตย ์ เครือจันทร ์   นายสมพงษ ์  เช้ืออยู่นาน 
        พนกังานขับรถยนต ์            พนกังานขับรถยนต์        พนักงานขับรถยนต ์

                       
    นายเพยีรชัย  บุญธรรม         นายปริวา  เถาจันทร์ต๊ะ         นายสัมฤทธิ ์ มาบาง 

ช่างไม้               พนักงานธุรการ               ลูกมอืช่าง  

                        
   นางแสงเพ็ญ  มาบาง         นางอ านวย  ปิงเทพ    นางสาววินิตตา เพ็งเสง่ียม 
          แม่บา้น         พนักงานซ่อมเอกสาร            พนกังานพิมพ ์ 

                          
    นางสายลม ถากองแกว้         นางสาวสุจิตรา ศรเจียงค า                       นางมาลี  เสมอเชื้อ 

               พนกังานประจ าห้องทดลอง      แมบ่้าน                      พนกังานเก็บเอกสาร  

                                     
   นางมาลา  สารบุญเป็ง      นางทัศนา  ยอดเมือง         นางวิไลวรรณ  บุญธรรม 
           แม่บ้าน                        พนักงานพิมพ ์                                   พนักงานหอ้งปฏิบัติการ 
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      นางไหว  วรรณสัก     นางพรทิพย์  กองเงิน            นางชนันธร  ฟองค า 

     พนักงานบริการเอกสารทั่วไป          พนกังานพิมพ ์                             พนักงานพิมพ ์

 
๔.๔ ลูกจ้างชั่วคราว และลูกจ้างเหมาบริการ จ านวน 30 คน   
 

                                                        
          นายสมพงษ์  ยังมั่ง       นางสาวอภิญารักษ์  ค านิล                        นางสาวปาณิตา  วงศ์ปัญญา      

        เจ้าหนา้ที่โสตทัศนูปกรณ์                        เจ้าหนา้ที่บริหารงานพัสด ุ                       เจา้หน้าทีบ่ริหารงานธรุการ  

                                                               
     นางสาวปุญชรัสมิ์  ค าเพียร                          นายวรายุทธ์  เจียตระกูล                    นางสาวปนัดดา  ชาวนา่น 
     เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ                          นักวิชาการคอมพิวเตอร ์                   เจา้หน้าที่บรหิารงานธุรการ                                    

                                       
      นายอดิศร  ไชยสาร                                    นายอานนท ์ ติ๊บย้อย          นายเผด็จ  สารบุญเป็ง 

                นกัวิชาการคอมพิวเตอร์                                    นกัประชาสมัพันธ์                                        ช่างไม้ 

                            
       นางอุดม  ผ่านศรีสุข          นางจันทร์ฟอง  นาเจริญ                     นางฟองจันทร์  ส าราญ 
    เจ้าหนา้ที่ประจ าอาคาร                       เจ้าหนา้ที่ประจ าอาคาร                         เจา้หน้าที่ประจ าอาคาร          

                                    
    นางพรรณิภา  ธรรมสอน                            นายบุญศรี  เสมอเชื้อ                        นายสาธิต  พิทักษ์โพธ์ทอง 
     เจ้าหน้าที่ประจ าอาคาร                            เจ้าหนา้ที่รักษาความปลอดภัย                    นักวิชาการคอมพวิเตอร์ 
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                 นายสิทธิเดช  ธรรมสอน                นางวัชราพร  พลเมืองดี                           นายคฑาวุธ  ศักดิ์สูง 
            เจ้าหนา้ที่รักษาความปลอดภยั                                 พนักงานธุรการ                                    พนักงานธรุการ 
 

                                                                                                     
 
                 นางสาวกณิกนันต์  บรรดิ                                นางสาวพิกุล  ตุ่นเต็น                                  นางสาวกชมล  บวันาค 
                    พนกังานธุรการ                                            พนกังานธรุการ                                         พนักงานห้องสมุด 

 

                                        
      นายศรีจันทร์  วรรณพรหมมินทร์                   นางจินตนา  เรืองเดชา                               นางสาวปาริชาติ  เรือนสอน 
                    เจา้หน้าที่ดแูลสวน                               พี่เล้ียงเด็ก                                     ครูพี่เล้ียง 
 

                                                                     
             นางสาวจารุรัตน์  ตุย้ค า                                นางสาวภูริชยา  ดิษฐสุนนท์                            นางสาวจรยิา  อินใจ 
                          พี่เล้ียงเด็ก                                                 พี่เล้ียงเด็ก                                             พี่เล้ียงเด็ก 

     

                                                                          
                        นายอาทิตย์  ใจด ี                                      นายอภชิาต  เดินแปง                               นายบญุธรรม  ผสม 
                       พนกังานขับรถยนต์                               เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย                       เจา้หน้าที่รักษาความปลอดภัย 
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4.5 สภาพทางกายภาพในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  พะเยา 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา มีอาคารเรียน หอพัก ห้องท างานและสถานที่ท ากิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 1  สภาพทางกายภาพในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  พะเยา 

อาคาร ประเภท พ้ืนที่ (เมตร)2 
ความจุ/ที่นั่ง 

(คน) 
จ านวน 

(ห้อง/หลัง) 
เรียน 1 ห้องท างาน 

ห้องประชุม (ใหญ่) 
ห้องประชุม (เล็ก) 
ห้องเรียน  ช้ัน 1 
ห้องเรียน  ช้ัน 3 
ห้องปฏิบัติการกายวิภาคฯ 
ห้องปฏิบัติการ E-Learning 

28 
168 
28 
88 
119 
100 
88 

4 
100 
12 
70 
75 
40 
30 

8 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

เรียน 2 ห้องท างาน 
ห้องประชุม  ช้ัน 1 
ห้องประชุม  ช้ัน 2 
ห้องเรียน  ช้ัน 2 
ห้องเรียน  ช้ัน 2 
ห้องปฏิบัติการเคม ี
ห้องปฏิบัติการฟสิิกส ์
ห้องคอมพิวเตอร ์

28 
53.04 
86.63 
109 
122 
88 
54 
112 

4 
20 
50 
75 
125 
30 
15 
40 

4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

หอพัก 1 ห้องสมุด 
ห้องประชุม (กลุ่มย่อย) 
ห้องปฏิบัติการพยาบาล 
หอพักนักศึกษา (ช้ัน 2 ,4) 
ห้องพักผู้เข้าอบรม (ช้ัน 3) 

140 
85 
112 
120 
120 

40 
25-30 

50 
6 
6 

1 
4 
1 
15 
10 

หอพัก 2 ศูนย์เด็กเล็ก (ช้ัน 1) 
สโมสรนักศึกษา (ช้ัน 1) 
หอพักนักศึกษาหญิง (ช้ัน2-6) 

204.75 
90 
140 

30 
20 
4 

1 
1 
50 

บ้านพัก 
 
 
 
  

นักศึกษาชาย 
อาจารย ์
เจ้าหน้าท่ี 
ผู้อ านวยการ 
รับรอง 

48 
52 
48 

66.5 
52 

4 
4 
4 
4 
4 

8 
14 
10 
1 
3 

หอประชุม ห้องประชุมใหญ่ (เอื้องค า) 
 

383.50 450 1 

โรงอาหาร โรงอาหารมีร้านค้าจ าหน่ายอาหารให้
นักศึกษา  
 
 

192 150 4 
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อาคาร ประเภท พ้ืนที่ (เมตร)2 
ความจุ/ที่นั่ง 

(คน) 
จ านวน 

(ห้อง/หลัง) 
เรือนเยี่ยม ศาลากาสะลอง 

ศาลาพักใจ 
เวรรักษาความปลอดภัย 

63 
20 
7.5 

20 
20 
1 

1 
2 
1 

กิจกรรม สนามบาสเกตบอล 
สนามเปตอง 
สนามตะกร้อ 
สนามวอลเล่ย์บอล 

480 
228 
228 
360 

- - 

อาคารเรยีนและ
หอพัก 3 

ห้องส านักงาน  ห้องเรียน  
ห้องประชุม และ 
ห้องพักอาจารย์และนักศึกษา 

5,300 
  
 

- 33 

 
4.6 สภาพภาพทางกายภาพ   

   
     ห้องประชุมเอื้องเทียน     หอพระ         ห้องส านักงานธุรการ 

 

                    
    ห้องออกก าลังกาย            ศาลากาสะลอง     ห้องฟิสิกส ์

 

                    
ห้องท าการสโมสรนักศึกษา   อาคาร 3                 ห้องรับรองเอ้ืองเงิน 

 

     
  ห้องเรียน Slope นักศึกษา        ห้องเรียนคอมพิวเตอร ์         ห้องส านักงานแม่บา้น 
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4.7 หลักสูตรและโครงสร้างหลักสูตร 

1) จ านวนหลักสูตร 
     ปีการศึกษา 2555 หลักสูตรที่เปิดสอน มี จ านวน 2 หลักสูตร  

1.1) หลักสูตรและโปรแกรมการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.2552 โดยโครงสร้างของหลักสูตร คือ  

  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  144  หน่วยกิต 
  ส่วนประกอบของหลักสูตร  4  ปี มีหมวดวิชาดังนี้ 
   1) หมวดวิชาพ้ืนฐานทั่วไป   30  หน่วยกิต 
   2) หมวดวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  36  หน่วยกิต 
   3) หมวดวิชาชีพการพยาบาล  72  หน่วยกิต 
   4) หมวดวิชาเลือกเสรี     6  หน่วยกิต 
  1.2) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ตามกรอบมาตรฐานอุดมศึกษา โดยโครงสร้างของ
หลักสูตร คือ 
  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  144  หน่วยกิต 
  ส่วนประกอบของหลักสูตร  4  ปี มีหมวดวิชาดังนี้ 
   1) หมวดวิชาพ้ืนฐานทั่วไป   30  หน่วยกิต 
   2) หมวดวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  29  หน่วยกิต 
   3) หมวดวิชาชีพการพยาบาล  79  หน่วยกิต 
   4) หมวดวิชาเลือกเสรี     6  หน่วยกิต 
 
4.8 ข้อมูลบุคลากรและนักศึกษา 

ตารางท่ี 2  จ านวน บุคลากรทั้งหมดในปี 2555 

ล าดับ ประเภท 
จ านวน (คน) 

ปีงบประมาณ 2555 ปีการศึกษา 2555 
1. อาจารย์ 54 54 
2. ข้าราชการสายสนับสนุน 5 5 
3. ลูกจ้างประจ า 18 18 
4. ลูกจ้างชั่วคราว 8 8 
5. ลูกจ้างเหมาบริการ 22 22 
6. พนักงานราชการ 1 1 

 รวม 108 108 
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ตารางท่ี 3  จ านวน อาจารย์ ทั้งหมดในปี 2555 

ล าดับ ประเภท 
จ านวน (คน) 

ปีงบประมาณ 2555 ปีการศึกษา 2555 
1. อาจารย์ประจ าทั้งหมด 54 54 
2. อาจารย์ปฏิบัติงานจริง 46 46 
3. อาจารย์ลาศึกษาต่อปริญญาเอก 5 5 
4. อาจารย์ลาศึกษาต่อปริญญาโท 1 1 
5 ไปช่วยราชการ 2 1 

 

ตารางท่ี 4  จ านวน วุฒิการศึกษาอาจารย์ ในปี 2555 

ล าดับ ประเภท 
จ านวน (คน) 

ปีงบประมาณ 2555 ปีการศึกษา 2555 
1. ระดับปริญญาเอก 5 5 
2. ระดับปริญญาโท 38 38 
3. ระดับปริญญาตรี 11 11 
 รวม 54 54 

 

ตารางท่ี 5 จ านวนค่าน้ าหนัก วุฒิการศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการ ของอาจารย์ประจ า  
    ในปีการศึกษา 2555 

วุฒิการศึกษา ระดับ 
ปฏิบัติการ 

ระดับช านาญการ 
-ช านาญการพิเศษ 

ระดับเชี่ยวชาญ รวมน้ าหนัก
ทั้งหมด 

จ านวน น้ าหนัก จ านวน น้ าหนัก จ านวน น้ าหนัก 
ปริญญาตรี 11 0 - 2 0 0 22 
ปริญญาโท  2 37 3 0 0 111 
ปริญญาเอก  5 5 6 0 0 30 

รวม 11 - 42 - 0 0 163 
 

ตารางท่ี  6  จ านวน นักศึกษาพยาบาลแต่ละชั้นปี ในปีการศึกษา 2555 
ชั้นปี ชาย หญิง รวม 

 ชั้นปี  1  รุ่นที่  23 10 89 99 
 ชั้นปี  2  รุ่นที่  22 3 55 58 
 ชั้นปี  3  รุ่นที่  21 8 80 88 
 ชั้นปี  4 รุ่นที่   20  8 72 80 

รวม 29 296 325 
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ส่วนที่ 3 
ผลการด าเนินงาน 

 
1. ด้านการบริหารจัดการ 

1.1 ผลลัพธ์การบริหารแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี ปีงบประมาณ 2554-2558   
ในรอบปีงบประมาณ 2555  

ตารางท่ี  7  แสดงจ ำนวน ร้อยละ กำรบริหำรงำนตำมแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำร 
      ปีงบประมำณ 2555 

 
ประเภทแผน 

จ านวน 
โครงการ/กิจกรรม 

ร้อยละ 
การด าเนินงาน 

ตามแผน 

ร้อยละการเบิก
จ่ายเงินตามแผนงาน

ที่ก าหนด ตามแผน ด าเนินการตามแผน 
แผนกลยุทธ์ 111 71 63.96 88.13 
แผนปฏิบัติกำร 83 66 79.66 66.93 
ภำพรวมแผน 
กลยุทธ์และแผนปฏบิัติกำร 

193 138 71.13 84.26 

 

จำกตำรำงที่  7  พบว่ำผลลัพธ์ของกำรบริหำรแผนกลยุทธ์ปีงบประมำณ 2555 สำมำรถด ำเนินกำรได้
ตำมแผนร้อยละ 63.96 และเบิกจ่ำยได้ตำมแผนร้อยละ 88.13 ส่วนแผนปฏิบัติกำรปีงบประมำณ 2555 
สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมแผนร้อยละ 79.66 และเบิกจ่ำยได้ตำมแผนร้อยละ 66.93  
 

 ตารางท่ี 8 แสดง จ ำนวนและร้อยละผลกำรบริหำรงำนตำมแผนกลยุทธ์ตำมตัวชี้วัดที่ส ำคัญ (KPI)  
      ปีงบประมำณ 2555 
 

จ านวนชี้วัด (KPI) 
ร้อยละการบรรลุเป้าหมาย

ของตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 

จ านวน ร้อยละ 
22 100.00 19 86.36 

 

จำกตำรำงที่ 8 พบว่ำผลกำรบริหำรงำนตำมแผนกลยุทธ์ตำมตัวชี้วัดที่ส ำคัญ (KPI) ปีงบประมำณ 
2555 บรรลุตำมเป้ำหมำยร้อยละ 86.36 
 

ตารางท่ี 9  แสดง จ ำนวน และร้อยละผลกำรบริหำรงำนตำมแผนปฏิบัติกำรตำมตัวชี้วัด 
      ของแผนปฏิบัติกำร (PI) ปีงบประมำณ 2555 

 

ปีงบประมาณ จ านวนชี้วัดทั้งหมด (PI) 
 

ร้อยละการบรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด 
 

ผลการด าเนินงานบรรล ุ
ตามเป้าหมาย 

จ านวน ร้อยละ 

2555 24 100 22 91.66 
จำกตำรำงที่ 9 พบว่ำผลกำรบริหำรงำนตำมแผนปฏิบัติกำรตำมตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติกำร (PI) 

ปีงบประมำณ 2555 บรรลุตำมเป้ำหมำยร้อยละ 91.66  
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   1.2 ผลลัพธ์การบริหารงานแผนกลยุทธ์ด้านการเงินและงบประมาณปีงบประมาณ 2554-2558  
ในรอบปีงบประมาณ 2555 
 

  ตารางท่ี 10  แสดง ผลลัพธ์กำรบริหำรงำนตำมแผนกลยุทธ์ด้ำนกำรเงินและงบประมำณตำมตัวชี้วัด 
         ควำมส ำเร็จของกำรบริหำรแผน ปีงบประมำณ 2554-2558 ในรอบปีงบประมำณ2555  
 

ล าดับ รายการตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 
1. ร้อยละเงินเหลือจ่ำยสุทธิต่องบด ำเนินกำร >ร้อยละ 10 13.04 บรรลเุป้ำหมำย 
2. ค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดต่อจ ำนวนนักศึกษำต่อจ ำนวน

ศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำ 
>102,880 
บำท/คน) 

174,634.35 บรรลเุป้ำหมำย 

3. ร้อยละค่ำใช้ทั้ งหมดต่อนักศึกษำเต็มเวลำ
เทียบเท่ำเทียบกับเกณฑ์ปกติ 

ร้อยละ (-4.99) – 4.99) 69.75 ไม่บรรลเุป้ำหมำย 

4. ต้นทุนต่อหน่วยของกำรผลิตบัณฑิตพยำบำล 
(บำท/คน) 

< 100,000 บำท/คน 80,545.43 บรรลเุป้ำหมำย 

5. ค่ำใช้จ่ำยในหมวดครภุัณฑ์และสิ่งก่อสร้ำงอำคำร  10,000 บำท 222,580.68 บรรลเุป้ำหมำย 
6. ร้อยละประสิทธิภำพกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ  >95% 100 บรรลเุป้ำหมำย 
7. ร้อยละเงินเหลือจ่ำยสุทธิต่องบด ำเนินกำร ร้อยละ10-15 13.04 บรรลเุป้ำหมำย 
8. สินทรัพย์ถำวรต่อจ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำ

เทียบเท่ำ 
65,000-99,999 222,580.68 บรรลเุป้ำหมำย 

9. ระดับคณุภำพของกำรควบคุมภำยใน ระดับ 5 ระดับ 5 บรรลเุป้ำหมำย 
10. จ ำนวนอุบัติกำรณ์ควำมผิดพลำดของกำรเบิก

จ่ำยเงินงบประมำณไม่เป็นไปตำมระเบียบ 
≤ 1 ครั้ง 1 ครั้ง บรรลเุป้ำหมำย 

11. ร้อยละกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ ได้ตำมแผน
กลยุทธ์กำรเงินและงบประมำณที่ก ำหนด 

ร้อยละ 95 93.86 บรรลเุป้ำหมำย 

12. ร้อยละกำรเบิกจ่ำยเงินรำยได้สถำนศึกษำตำม
แผนกลยุทธ์กำรเงินและงบประมำณที่ก ำหนด 

ร้อยละ 95 100 บรรลเุป้ำหมำย 

13. จ ำนวนกระบวนงำนด้ำนกำรเงินที่พัฒนำไปสู่
คู่มือปฏิบัติงำน 

1 กระบวนงำน 0 ไม่บรรลเุป้ำหมำย 

14. จ ำนวนครั้งของกำรรำยงำนกำรเงินและเผยแพร่
ให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบ 

12 ครั้ง 7 ครั้ง ไม่บรรลเุป้ำหมำย 

15. ร้อยละเงินรำยได้สถำนศึกษำใช้ ในกำรปรับปรุง
อำคำรสถำนท่ีให้พร้อมใช้งำน 

ร้อยละ 5 8.88 บรรลเุป้ำหมำย 

 

จำกตำรำงที่ 10 พบว่ำผลลัพธ์กำรบริหำรงำนตำมแผนกลยุทธ์ด้ำนกำรเงินและงบประมำณตำมตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จของกำรบริหำรแผน ปีงบประมำณ 2554-2558 ในรอบปีงบประมำณ2555 ทั้งหมด 15 ตัวชี้วัด 
บรรลุเป้ำหมำยจ ำนวน 12 ตัวชี้วัดคิดเป็นร้อยละ 86.33  ไม่บรรลุเป้ำหมำยจ ำนวน 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 
13.33 
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ตารางท่ี 11  แสดงจ ำนวน ร้อยละ ผลกำรบริหำรแผนกลยุทธ์ด้ำนกำรเงินและงบประมำณ ปีงบประมำณ 2554-2555 
 

ประเภทเงิน แผนและผลการ 
ด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ 2554 ปีงบประมาณ 2555 
จ านวนเงิน (บาท) ร้อยละ จ านวนเงิน(บาท) ร้อยละ 

เงินรำยได้
สถำนศึกษำ 

แผนรำยรับ 10,093,186.65 - 10,288,721.53 - 

แผนรำยจ่ำย 10,679,867.73 - 10,602,776.21 - 

ผลรำยรับ 13,246,022.76 131.24 13,119,096.57 127.51 

ผลรำยจ่ำย 11,351,417.44 106.29 10,602,776.21 100 

เงินงบประมำณ แผนรำยรับ    53,088,049.04 - 39,799,285.70 - 
แผนรำยจ่ำย 53,088,049.04 - 39,799,285.70 - 

ผลรำยรับ 78,117,234.14 147.15 37,360,630.65 93.87 

ผลรำยจ่ำย 
 

75,915,427.66 143.00 37,355,489.77 93.86 
  

  

จำกตำรำงที่ 11 พบว่ำในปีงบประมำณ 2555 เงินรำยได้สถำนศึกษำ ผลรำยรับเมื่อเทียบกับแผนได้ร้อยละ 
127.51 และผลรำยจ่ำยได้ร้อยละ 100  เงินงบประมำณ ผลรำยได้รับได้ร้อยละ 93.87 และผลรำยได้ร้อยละ 
93.86 
แผนภูมิที่ 3  แสดงรำยรับ รำยจ่ำย และคงเงินเหลือ ของเงินงบประมำณ ณ วันที่ 30 กันยำยนพ.ศ. 2555 
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รายรับ รายจ่าย คงเหล อ

43,522,006 41,593,418

1,928,587

 
จำกแผนภูมิที ่3  พบว่ำปีงบประมำณ 2555 เงินงบประมำณทุกประเภทรับมำทั้งหมด 43,522,006 บำท 

จ่ำยทั้งหมด  41,593,418 บำท เหลือ 1,928,587  บำท 
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แผนภูมิที่ 4   แสดงรำยรับ รำยจ่ำย และคงเงินเหลือ ของเงินรำยได้สถำนศึกษำปีงบประมำณ 2555 

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

14,000,000

รายรับ รายจ่าย คงเหล อ

13,119,097

10,602,776

2,516,320

 
จำกแผนภูมิที ่4  พบว่ำเงินรำยได้สถำนศึกษำทุกประเภทรับมำทั้งหมด  13,119,796.57 บำท 

จ่ำยทั้งหมด10,602,776.21 บำท คงเหลือ  2,516,320.36 บำท 
 
 
แผนภูมิที่ 5  แสดง สถำนะเงินรำยได้สถำนสถำนศึกษำ ณ 30 กันยำยน พ.ศ.2555  
 

ยอดยกมาปีงบประมาณ 2554

รายรับปีงบประมาณ 2555

รายจ่ายปีงบประมาณ 2555

คงเหล อ
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10,000,000

20,000,000

30,000,000

      

26,405,963

12,497,820

10,218,905

28,684,877

 
จำกแผนภูมิที่ 5  พบว่ำ ณ  30 กันยำยน พ.ศ. 2555 มีเงินรำยได้สถำนศึกษำเหลือจ ำนวน 28,684,877 บำท 
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   1.3 ผลลัพธ์การบริหารงานตามแผนกลยุทธ์ด้านสารสนเทศ 
   ตารางที่ 12  แสดงผลลัพธ์กำรบริหำรงำนตำมแผนกลยุทธ์ด้ำนสำรสนเทศตำมตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ
ปีงบประมำณ 2554-2558 ในรอบปีงบประมำณ 2555 สรุปได้ดังนี้ 
 

ล าดับ รายการตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ

2555 
การบรรลุเป้าหมาย 

1. ควำมพึงพอใจของนักศึกษำต่อกำรใช้งำนบริกำร
เทคโนโลยีสำรสนเทศ (อุปกรณ์ หอ้งคอมพิวเตอร์ 
ระบบเครือข่ำย ระบบสำรสนเทศและกำรให้บริกำร
ของเจ้ำหน้ำท่ี)  

>3.51 3.34 ไม่บรรลเุป้ำหมำย 

2. ควำมพึงพอใจของอำจำรย์และเหน้ำท่ีต่อกำรใช้งำน
บริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ (อุปกรณ์ ห้อง
คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ำย ระบบสำรสนเทศและ
กำรให้บริกำรของเจำ้หน้ำท่ี)  

>3.51 4.21 บรรลเุป้ำหมำย 

3. ควำมพึงพอใจของนักศึกษำในกำรใช้งำนระบบ
สำรสนเทศ ระบบทะเบียน 

>3.51 3.64 บรรลเุป้ำหมำย 

4. ควำมพึงพอใจของอำจำรย์ในกำรใช้งำนระบบสำน
สนเทศ ระบบสำรบรรณ ระบบทะเบียนและระบบ 
MIS 

>3.51 3.98 บรรลเุป้ำหมำย 

5. สถำนกำรณ์ส่งข้อมลูกับหน่วยงำนภำยนอก ส ำเรจ็ ส ำเรจ็ บรรลเุป้ำหมำย 
6. มีระบบสำรสนเทศเพื่อกำรตัดสินใจส ำหรับผู้บริหำร

ครอบคลุมทั้ง 5 ด้ำน คือ ด้ำนกำรเรียนกำรสอน  
ด้ำนวิจัย กำรบริหำรจัดกำร (บุคลำกร พัฒนำ
บุคลำกร กำรประกันคุณภำพ) กำรเงินและบริกำร
วิชำกำร  

เป็นปัจจุบัน ไม่เป็นปัจจุบัน ไม่บรรลเุป้ำหมำย 

7. มีกำรรำยงำนสรปุข้อมูลจำกระบบสำรสนเทศ
ส ำหรับผู้บรหิำรครอบคลมุทั้ง 5 ด้ำน 

ทุกรำย 
ไตรมำส4 ครั้ง/ป ี

0 ไม่บรรลเุป้ำหมำย 

 
 จำกตำรำงที่  12 พบว่ำ ผลลัพธ์กำรบริหำรงำนตำมแผนกลยุทธ์ด้ำนสำรสนเทศตำมตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จ ปีงบประมำณ 2554-2558 ในรอบปีงบประมำณ 2555 จ ำนวนทั้งหมด 7 ตัวชี้วัด บรรลุตำม
เป้ำหมำย จ ำนวน 4 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 57.14 ไม่บรรลุเป้ำหมำย จ ำนวน 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 42.85 
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1.4 ผลลัพธ์การบริหารด้านแผนบริหารความเสี่ยง 
ตารางท่ี 13  แสดงผลลัพธ์กำรบริหำร แผนบริหำรควำมเสี่ยงตำมชี้วัดควำมส ำเร็จของแผน  

     ปีงบประมำณ 2555 

ล าดับ รายการตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลงาน 

ปีงบประมาณ2555 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

1. ระดับคณุภำพกำรบรหิำรควำมเสีย่งตำมเกณฑ์ สกอ. 6 ข้อ 6ข้อ บรรล ุ
2. ระดับคณุภำพของกำรบูรณำกำรกำรบริหำรควำมเสี่ยงกับกำรพัฒนำ

คุณลักษณะบณัฑติที่พึงประสงค ์
ระดับ 5  ระดับ 5 บรรล ุ

3. ร้อยละของอุบัติกำรณ์ควำมเสี่ยงที่รำยงำนไดร้ับกำรจัดกำรหรือมีกำร
ทบทวนปรับปรุงแก้ไข 

ร้อยละ 80 100 บรรล ุ

4. จ ำนวนอุบัติกำรณ์ควำมเสี่ยงรำ้ยแรงท่ีเกิดขึ้นจำกกำรไมม่ีระบบกำร
จัดกำรที่เพียงพอหรือเกิดจำกควำมบกพร่องของวิทยำลัย 

0 เหตุกำรณ ์ 0 บรรล ุ

5. จ ำนวนรำยวิชำที่มีกำรบรูณำกำรกำรบริหำรควำมเสี่ยงกับกำรเรยีน
กำรสอน 

≥ 2รำยวิชำ 2รำยวิชำ บรรล ุ

6. จ ำนวนครั้งของกำรรำยงำนอุบัติกำรณ์ควำมเสี่ยงต่อคณะ
กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 

 12 ครั้ง 12 ครั้ง บรรล ุ

7. จ ำนวนครั้งของกำรสื่อสำรอุบัติกำรณ์ควำมเสีย่งและผลกำรจดักำร
ควำมเสีย่งต่ออำจำรย์และข้ำรำชกำร 

 12 ครั้ง 12 ครั้ง บรรล ุ

8. จ ำนวนครั้งของกำรสื่อสำรอุบัติกำรณ์ควำมเสีย่งและผลกำรจดักำร
ควำมเสีย่งต่อเจ้ำหน้ำที ่

12 5 ครั้ง ไม่บรรล ุ

9. จ ำนวนครั้งของกำรสื่อสำรอุบัติกำรณ์ควำมเสีย่งและผลกำรจดักำร
ควำมเสีย่งต่อนักศึกษำ 

12 ครั้ง 6ครั้ง ไม่บรรล ุ

10. ร้อยละของหน่วยงำนย่อยตำมโครงสร้ำงองค์กรที่มกีำรด ำเนินกำร
ควบคุมภำยใน 

ร้อยละ 80 55 ไม่บรรลุ  

11. จ ำนวนครั้งของกำรตรวจสอบภำยในโดยคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ภำยในของวิทยำลัย  

2 ครั้ง 1 ครั้ง ไม่บรรล ุ

12. ระดับคณุภำพกำรควบคมุภำยใน ระดับ 5  ระดับ 5 บรรล ุ
13. จ ำนวนแผนบริหำรควำมเสีย่งระดบัองค์กรมีกำรด ำเนินกำรไดต้ำมแผน 11 แผน 10 แผน ไม่บรรล ุ

               จำกตำรำงที่ 13 พบว่ำผลลัพธ์กำรบริหำร แผนบริหำรควำมเสี่ยงตำมชี้วัดควำมส ำเร็จของแผน  
 

      ปีงบประมำณ 2555 มีทั้งหมด 13 ตัวชี้วัด บรรลุเป้ำหมำย 8 ตัวชี้วัดคิดเป็นร้อยละ 61.53 
ไม่บรรลุเป้ำหมำยจ ำนวน 5 ตัวชี้วัดคิดเป็นร้อยละ 38.46 

       
                รายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงต่อ      กิจกรรม ทบทวนอุบัติการณ์ความเสีย่ง      กิจกรรม รายงานอุบัติการณ์ และ  

         คณะกรรมการบริหาร      กับบุคลากร ผู้เกี่ยวข้อง         ทบทวนความเสี่ยงกบันักศึกษา 
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    1.5 ผลลัพธ์การบริหาร ด้านการประกันคุณภาพการศกึษา 
 1.5.1 ผลลัพธ์การประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2554 ปีงบประมาณ 2555 
                 ผลกำรประเมินโดยคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยใน ระดับเครือข่ำย ปีกำรศึกษำ 2554 
รวมตัวบ่งชี้ทั้งหมด 40 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ของ สกอ. จ ำนวน 21 ตัวบ่งชี้ ของ  สมศ. จ ำนวน 17  
ตัวบ่งชี้ และของ สบช. จ ำนวน 2 ตัวบ่งชี้ สรุปได้ดังนี้ 

ผลการประเมินตามมิต ิ คะแนนเฉลี่ย 
มิติ สบช. ระดับด ี 4.41 
มิติ สกอ .ระดับดมีำก 4.68 
มิติ สมศ. ระดับด ี 4.42 

  
กิจกรรม การประเมินคุณภาพภายในระดับวิทยาลยั 

    

กิจกรรม การประเมินคุณภาพภายในระดับเคร อข่าย 

1.5.2 ผลลัพธ์การประเมินและรับรองคุณภาพภายนอกประจ าปีการศึกษา 2554 ปีงบประมาณ 
2555 ผลการรับรองมาตรฐานระดับสถาบันโดย สมศ.  
 ในปีกำรศึกษำ 2554 วันที่ 27-28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2555 คณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ จำกส ำนักงำน
รับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำได้เข้ำประเมิน วิทยำลัย โดยผลกำรประเมินตำมพันธกิจหลัก 
11 ตัวบ่งชี้ได้คะแนน เท่ำกับ 4.60 อยู่ใน ระดับดีมาก และผลกำรประเมินทั้ง 18 ตัวบ่งชี้ เท่ำกับ 4.68 อยู่ใน
ระดับดีมาก ดังนั้นวิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำจึงได้รับกำรรับรองมำตรฐำนตำมเกณฑ์ของสมศ. 
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เกณฑ์การพิจารณา ผลการประเมิน 
ผลประเมินระดับสถาบันได้คะแนนเฉลี่ยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
1.1 ตัวบ่งชี้ตำมพันธกิจหลัก 11 ตัวบ่งชี้  ≥ 3.51 4.60 
1.2 ตัวบ่งชี้ทั้ง 18 ตัวบ่งชี้ (20ประเด็น) ≥ 3.51 4.68 

สรุป   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ได้รับการรับรอง  ไม่รับรอง 
  

  
 

 
 

กิจกรรม การประเมินคุณภาพภายนอกระดับสถาบัน  
โดย ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

 

1.5.3 ผลการรับรองสถาบันโดยสภาการพยาบาล  
ในปีกำรศึกษำ 2554 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชนนีพะเยำ ได้รับกำรประเมินและรับรองสถำบัน โดย 

สภำกำรพยำบำล จ านวน 3 ปีการศึกษา (ปีการศึกษา 2555-2557) 
 

     
  

กิจกรรม  การประเมิน และรบัรองสถาบัน  
โดย สภาการพยาบาล 
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      1.6 ผลลัพธ์การบริหารงาน การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู ้
ตารางท่ี 14 แสดง ผลงำนกำรจัดกำรควำมรู้ปีงบประมำณ 2555 ดังนี้ 

ล าดับ เร ่อง การน าไปใช้ประโยชน ์ เจ้าของผลงาน 
1. กำรจัดกำรเรยีนกำรสอนตำมกรอบ TQF พัฒนำกำรเรียนกำรสอน อำจำรย์ทุกคน 
2. กำรน ำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน ์ ในกำรพัฒนำกำรจัดท ำหลักฐำนกำรน ำ

ผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
อำจำรย์ทุกคน 

3. กำรบริหำรควำมเสี่ยงควำมปลอดภัยผู้ป่วยจำก
กำรฝึกปฏิบัติงำนของนักศึกษำพยำบำล 

พัฒนำสมรรถนะนักศึกษำพยำบำลในด้ำน
กำรบริหำรควำมเสี่ยงและควำมปลอดภัย
ผู้ป่วย ลดอุบัติกำรณ์     ควำมเสีย่งต่อผู้ป่วย
จำกกำรฝึกปฏิบัติงำนของนักศึกษำพยำบำล 

อำจำรย์ พร บุญม ี

4. กำรบันทึกกำรพยำบำลแบบจดุเนน้เฉพำะ 
(Focus charting) 

ขยำยผลไปยังแหล่งฝึกโรงพยำบำลพะเยำ 
โรงพยำบำลแม่จัน 

อำจำรย์ พร บุญม ี

5. กำรประกันคณุภำพกำรศึกษำพันธกิจด้ำนกำร
ผลิตบัณฑติ 

เผยแพร่ลงในเอกสำรถอดบทเรียนเส้นทำงสู่
ควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำคุณค่ำงำนประจ ำ
ให้อำจำรย์ในสังกัดสถำบันพระบรมรำชนก 

อำจำรย์ พร บุญม ี

6. คู่มือแนวทำงกำรพัฒนำตัวบ่งช้ีคุณภำพและกำร
ตรวจสอบตำมเกณฑ์คณุภำพ 

อำจำรย์และข้ำรำชกำรใช้เป็นคู่มือในกำร
พัฒนำตัวบ่งช้ีคุณภำพ 

อำจำรย์ พร บุญม ี

7. คู่มือประกันคณุภำพกำรศึกษำวิทยำลัยพยำบำล
บรมรำชนนีพะเยำ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2555  

อำจำรย์และข้ำรำชกำรใช้เป็นคู่มือในกำร
ด ำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

อำจำรย์ พร บุญม ี

8. คู่มือนักศึกษำวิทยำลัยพยำบำลบรมรำชนนีพะเยำ
ประจ ำปี พ.ศ. 2555 

อำจำรย์และนักศึกษำใช้เป็นคู่มือในกำร
ด ำเนินงำนเกี่ยวกับนักศึกษำ 

ทีมงำนกลุ่มงำนกิจกำร
นักศึกษำ 

9. คู่มือระเบยีบ ข้อบังคับ กำรปฏิบตังิำนบุคลำกร
ประจ ำปีพ.ศ. 2555 

อำจำรย์ ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงใช้เป็นแนว
ปฏิบัติงำน 

กลุ่มงำนบริหำร 

10. คู่มือปฏิบัติงำนกลุ่มงำนวิชำกำร อำจำรย์ใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน กลุ่มงำนวิชำกำร 
 

   
กิจกรรม การน าองค์ความรู้จากการประชุม/อบรม น ามาเผยแพร่และถ่ายทอดให้กับบุคลากรภายใน 

 

       
กิจกรรม การพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ปฏบิัติได้อย่างมปีระสิทธิภาพภายในองค์กร 
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1.7  ผลการด าเนินงานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
1.7.1 ด้านงานบุคคลากร 

1) การสรรหาอาจารย์ใหม่   
วิทยาลัยได้รับอาจารย์พยาบาลใหม่  ประเภทลูกจ้างชั่วคราว  จ านวน 4 คน 
 

 
อาจารย์เฉลิมพล  ก๋าใจ 

 
อาจารย์ยุทธการ  ประพากรณ ์

 
อาจารย์เอกพันธ์   ค าภีระ 

 
อาจารยส์ิทธินี  สุปรียาพร 

 

2) อาจารย์ไปช่วยราชการ  จ านวน  2  คน 
 

1. อาจารย์สมศรี  สัจจะสกุลรัตน์   2. อาจารย์ประดิษฐ์   ชาลีเครือ 
        

3)  การส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพอาจารย์ 
               อาจารย์พยาบาลวิชาชีพได้รับการเลื่อนระดับจากพยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบัติการ เป็น  

พยาบาลวิชาชีพระดับช านาญการ  จ านวน 1  คน   คือ อาจารย์นันทิกา  อนันต์ชัยพัทธนา และ วิทยาจารย์ระดับ
ช านาญการ เป็น วิทยาจารย์ช านาญการพิเศษ  จ านวน 1 คน คือ อาจารย์ประดิษฐ์   ชาลีเครือ 

4) การธ ารงรักษาบุคลากร มีการปรับค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินรายได้สถานศึกษา  
ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพ  ในปีงบประมาณ  2556  จ านวน  9 คน สั่ง ณ วันที่  15 กันยายน  2555 

1.4.1   นางสาววรินทร์ธร    สุขกาย 
1.4.2   นายคมกริช    สุทธศรี 
1.4.3   นางสาวจนัทกานติ ์  จันจาเร 
1.4.4   นางสาวสุภาภรณ์    นันตา 
1.4.5   นางสาวฐิติพร    เรือนกุล 
1.4.6  นายเฉลิมพล    ก๋าใจ 
1.4.7  นายยุทธการ    ประพากรณ ์
1.4.8  นางสาวสทุธิน ี  สุปรียาพร 
1.4.9  นายเอกพันธ ์   ค าภีระ 

5) ด้านการธ ารงรักษาบุคลากร มีการลูกจ้างเหมาบริการใหม่ในปีงบประมาณ  2555  
จ านวน 7 คน สั่ง ณ  วันที่ 15 กันยายน  2555 

1.5.1  นางสาวกณิกนนัต ์    บรรดิ 
1.5.2  นางวัชราพร    พลเมืองดี 
1.5.3  นาย คฑาวุธ    ศักดิ์สูง 
1.5.4  นางสาวพิกุล     ตุ่นเต็น 
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1.5.5  นางสาวกชมล     บัวนาค 
1.5.6  นายอาทิตย์     ใจดี 
1.5.7  นายสาธิต     พิทักษ์โพธิ์ทอง 

    6)  ด้านการธ ารงรักษาบุคลากร มีการปรับค่าจ้างให้กับลูกจ้างเหมาบริการในปีงบประมาณ 
2555 จ านวน 7  คน สั่ง ณ วนัที่  15 กันยายน  2555 

1.6.1 นางอุดม        ผ่านศรีสุข 
1.6.2 นางจันทร์ฟอง      นาเจริญ 
1.6.3 นายศรีจันทร์  วรรณพรหมมินทร์ 
1.6.4 นายบุญศรี    เสมอเชื้อ 
1.6.5 นายสิทธิเดช    ธรรมสอน 
1.6.6 นายบุญธรรม    ผสม 
1.6.7 นายอภิชาต ิ   เดินแปง 

7) ด้านการธ ารงรักษาบุคลากร  มีการปรับค่าจ้างให้กับลูกจ้างชั่วคราวในปีงบประมาณ 
2555 จ านวน 8  คน สั่ง ณ  วันที่ 15 กันยายน  2555 

1.7.1 นางสาวอภิชญารักษ์   ค านิล 
1.7.2 นางสาวปญุชรัสมิ ์   ค าเพียร 
1.7.3 นางสาวปนัดดา    ชาวน่าน 
1.7.4 นางสาวปาณิตา    วงค์ปัญญา 
1.7.5 นายวรายทุธ   เจียตระกูล 
1.7.6 นายเผด็จ     สารบุญเปง็ 
1.7.7 นางจนิตนา    เรืองเดชา 
1.7.8 นายสมพงษ ์   ยั่งมั่ง 

1.7.2 ด้านการพัฒนาบุคลากรทั้งในและต่างประเทศ 
        ผลการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน จ าแนกตามประเภทของการพัฒนา พบว่า  

ได้รับการพัฒนาทางด้านวิชาการ (วิชาชีพ) ด้านการบริหารและด้านการวิจัย ทั้งที่จัดขึ้นภายในวิทยาลัยเอง  
และส่งเข้ารับประชุม/อบรม/สัมมนาภายนอกวิทยาลัย รวมถึงการศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็น
เลิศ จ านวน 93 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้  
        1) ผลการพัฒนาบุคลากรจ าแนกตามกลุ่มอาจารย์และกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุน  พบว่ากลุ่ม
อาจารย์  ได้รับการพัฒนา ครบร้อยละ 100 และบุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนา ร้อยละ 96.00 ดัง
รายละเอียดตามตารางที1่5   
 

ตารางท่ี 15  จ านวนร้อยละ การพัฒนาบุคลากรจ าแนกตาม  กลุ่มบุคลากร 

ประเภทบุคลากร 
จ านวนบุคลากร

ทั้งหมด 
ได้รับการพัฒนา 

จ านวน ร้อยละ 
1.   อาจารย ์ไม่นับรวมลาศึกษาตอ่ 46 46 100 
2.   บุคลากรสายสนับสนุน 54 47 87.03 
3.   รวมทั้งหมด 100 93 93.00 
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2) ประเภทของการประชุม/อบรม/สัมมนา/การศึกษาดูงาน ของอาจารย์สรุปได้ว่า อาจารย์
เข้าร่วมประชุมด้านวิชาการจ านวน 46  คน ด้านบริหารจ านวน 11 คน ด้านการวิจัย จ านวนคน 4 คน และ
การศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ จ านวน 40 คน และ ได้รับการพัฒนาทักษะหลักสูตรระยะสั้น จ านวน 1 
คน เฉลี่ยคนละ 36 (ดังรายละเอียดตามตารางที่ 16) 
 

ตารางท่ี 16 จ านวนร้อยละ การพัฒนาบุคลากรแยกประเภทของการประชุม จ านวนคน จ านวนครั้งจ านวนวัน  

ที ่ ประเภทของการประชุม 
จ านวน 

คน 
จ านวน 

คร้ัง 

เฉลี่ยการ 
ไปประชุม 
คร้ัง/คน 

จ านวน 
วัน 

เฉลี่ยการ 
ไปประชุม 
วัน/คน 

1 ด้านวิชาการ 46 178 4 1,299 25 
2 ด้านการบริหาร 11 19 2 116 14 
3 ด้านการวิจัย 4 8 2 29 12 
4 การพัฒนาทักษะหลักสูตรระยะสัน้  

ณ ประเทศอังกฤษ 
1 1 1 43 43 

5 การศึกษาดูงานต่างประเทศ/ในประเทศ 36 3 1 192 5 
6 การเข้าร่วมกิจกรรมปฏิบตัิธรรม 2 3  58  
 รวม  209 3 1,679 36 

 

จากตารางที่ 16 พบว่า มีอาจารย์ เข้าร่วมประชุมหลายครั้งในแต่ประเภทของการประชุม/อบรม/สัมมนา 
จึงสรุปได้ว่า อาจารย์เข้าร่วมประชุมเฉลี่ย 3 ครั้ง/คน/ปี เฉลี่ยการเข้าร่วมประชุม 36 วัน/คน/ปี 
 

ตารางท่ี  17   แสดงประเภท จ านวนคน  หมวดของงบประมาณที่ใช้ในการพัฒนาบุคลากรlสายอาจารย์ 
   งบประมาณที่ใช้ 
ที ่ ประเภทของการประชุม จ านวน 

คน 
หมวด 

อุดหนุน 
รายได้

สถานศึกษา 
รวมเงิน 
(บาท) 

เฉลี่ยคนละ 
(บาท) 

1 ด้านวิชาการ 46 893,415  - 893,415  
2 ด้านการบริหาร 11 64,776 - 64,776  
3 ด้านการวิจัย 4 56,409  -  56,409  
4 การพัฒนาทักษะหลักสูตรระยะสัน้ 

ณ ประเทศอังกฤษ 
1 15,758  -  15,758  

5 การศึกษาดูงานต่างประเทศ/ 
ในประเทศ 

36  - 1,186,002 1,186,002  

6 การศึกษาดูงานโครงการ OD 3 - 49,816 49,816  
7 การเข้าร่วมกิจกรรมปฏิบตัิธรรม 2 17,850 -    
 รวม  1,048,208 1,235,818 2,284,026 49,653 

     

   จากตารางที่  17 พบว่า อาจารย์จ านวน 46 คนได้ใช้งบประมาณเพ่ือการพัฒนาบุคลากรในหมวดอุดหนุน
และหมวดรายได้ของสถานศึกษาเฉลี่ย 49,653  บาท/คน/ปี 
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3)  ประเภทของการประชุม/อบรม/สัมมนา/การศึกษาดูงานของบุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 47 
คน เข้าร่วมประชุมด้านวิชาการจ านวน 17 คนและการศึกษาดูงานภายในและต่างประเทศ จ านวน 43 คน  
เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมจ านวน1 คนจ านวนวัน และการใช้งบประมาณ ดังรายละเอียดตามตารางที่ 18 

 

ตารางท่ี  18 แสดงประเภทของการประชุม  จ านวนคน จ านวนครั้ง จ านวนวัน  
      การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

ที ่ ประเภทของการประชุม 
จ านวน 

คน 
จ านวน 

คร้ัง 

เฉลี่ยการไป
ประชุม 
 คร้ัง/คน 

จ านวน
วัน 

เฉลี่ย 
การไปประชุม 

 วัน/คน 
1 ด้านวิชาการ 17 25  81 5 
2 ด้านการบริหาร 1 1  3 3 
3 การศึกษาดูงานต่างประเทศ 5 1  25 5 
4 การศึกษาดูงานในประเทศ 39 1  195 5 
5 การเข้าร่วมกิจกรรมปฏิบตัิธรรม 1 1  10 10 
 รวม  29 1 314 7 

 
จากตารางที่  18 พบว่า จะมีบุคลากรสายสนับสนุนบางคนเข้าร่วมประชุมหลายครั้งในแต่ประเภทของการ

ประชุม/อบรม/สัมมนา จึงสรุปได้ว่า บุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมประชุมเฉลี่ยคนละ 1 ครั้ง เฉลี่ยการ เข้า
ร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน7 วัน/คน/ปี 

4) ประเภทของการประชุม/อบรม/สัมมนา งบประมาณที่ใช้ จ าแนกตามหมวดเงินที่ใช้ในการไป
พัฒนาของบุคลากรสายสนับสนุน และเฉลี่ยการใช้งบประมาณดังรายละเอียดตามตารางที่ 19 
ตารางท่ี  19   แสดงประเภท จ านวนคน   หมวดของงบประมาณที่ใช้ในการพัฒนา  

   งบประมาณที่ใช้ 
ที ่ ประเภทของการประชุม จ านวน 

คน 
หมวด 

อุดหนุน 
รายได้

สถานศึกษา 
รวมเงิน 
(บาท) 

เฉลี่ยคนละ 
(บาท) 

1 ด้านวิชาการ 17 92,560  - 92,560  
2 ด้านการบริหาร 1 4,784  -  4,784  
3 การศึกษาดูงานต่างประเทศ 5  154,500 154,500  
4 การศึกษาดูงานในประเทศ 39  242,853 242,853  
5 การเข้าร่วมกิจกรรมปฏิบตัิธรรม 1 1,286 -  1,286  
 รวม  98,630 397,353 495,983 10,553 

  

      จากตารางที่ 19 พบว่า บุคลากรสายสนับสนุน  จ านวน 47 คนได้ใช้งบประมาณเพ่ือการพัฒนาตนเองใน
หมวดอุดหนุนและหมวดรายได้ของสถานศึกษาเฉลี่ยคนละ 10,553 บาท 
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ตารางท่ี 20  แสดง จ านวน ประเภทบุคลากร จ านวนเงิน จ านวนวัน  การพัฒนาบุคลากรทุกประเภท 

ประเภทบุคลากร 
จ านวน 
(คน) 

จ านวนเงิน จ านวนวัน 

จ านวนเงิน(บาท) 
เฉลี่ย/คน/

บาท 
ทั้งหมด
(วัน) 

เฉลี่ย/คน/วัน 

1.   อาจารย ์ 46 2,284,026 49,653 1,679  36 
2.   บุคลากรสายสนับสนุน 47 495,983 10,553 314 7 

รวมท้ังหมด 93 2,780,009 29,893 1,983 21 
 

จากตารางที่  20   พบว่า อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมดในปีงบประมาณ 2555   จ านวน 
93 คน  บุคลากรของวิทยาลัย ใช้งบประมาณในการพัฒนาตนเองเฉลี่ย 29,893 บาท/คน/ปี และได้ เข้ารับ
การประชุม/อบรม/สัมมนา เฉลี่ย 21 วัน /คน/ปี 

6 ) ก า ร อ บ ร ม ร ะ ย ะ สั้ น  ห ลั ก สู ต ร ก า ร พั ฒ น า ส ม ร ร ถ น ะภ า ว ะ ผู้ น า ด้ า น ก า ร บ ริ ห า ร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
จัดการและทักษะการสื่อสาร ณ De Montfort University, The United Kingdom ระหว่างวันที่             
9 มิถุนายน ถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2555 ประเทศอังกฤษ จ านวน 1 คน คือ อาจารย์ ดลฤดี เพชรขว้าง 
 

      
 

7) อาจารย์ได้รับการพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลี จ านวน 27 คน 
 

 
                อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ณ  กรุงโซล   ประเทศเกาหลี 
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สถานที่ศึกษาดูงาน ทางการแพทย์และสาธารณสุข  ณ  กรุงโซล  ประเทศเกาหลี 

 
อาคารของวิทยาลัย 

 
อาคารผู้ป่วยนอก 

 
อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 

                                                                                                                                       
8) อาจารย์ได้รับการพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ Stluke’s College of Nursing 

ศูนย์บริการดูแลผู้สูงอายุ Cross Heart & KIDDIE YOKOHAMA ประเทศญี่ปุ่น จ านวน 6 คน ระหว่างวันที่  
24 – 30  พฤษภาคม  2555 

1. อาจารย์ ปัณณธร   ชัชวรัตน์ 
2. อาจารย์ พินทอง  ปินใจ 

3. อาจารย์พร  บุญมี 
4. อาจารย์ พิมพิมล  วงศ์ไชยา 

5. อาจารย์กฤตพัทธ์   ฝึกฝน 

6. อาจารย์ศักดิกร สุวรรณเจริญ 
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 สถานที่ศึกษาดูงาน การพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ Stluke’s College of Nursing Cross Heart  & 
 KIDDIE YOKOHAMA ประเทศญี่ปุ่น  

  

       
การเรียนสาธติการปฏบิัติการพยาบาล    ห้องปฏบิัติการพยาบาลเสมือนจริง หุ่นส าหรับการเรียนรูป้ระจ าในห้องสมดุ                                                             
      วชิาหลักการพยาบาล 
 

     
ห้องสมุด       โต๊ะส าหรับนักศึกษา ในห้องสมดุ                        วารสารในห้องสมดุ 

 

 
9) อาจารย์ได้รับการคัดเลือกเพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ของสถาบันพระบรมราชชนก   

 ณ  สถาบัน  Knowledge  Plus จ านวน 2 คน คือ  
 

1. อาจารย์ชุลีพร   ภูโสภา 2. อาจารย์ วาสนา  กันค า 

 
10) อาจารย์เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับกลาง ในปีงบประมาณ  2555 จ านวน 1 คน 

                                       อาจารย์ ดร.วิจิตรา  ปัญญาชัย 
 
           11)  บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการที่ดีจ านวน 39 คน 

        
                               กิจกรรม การเข้าใจองค์กรในโครงการ  OD  จังหวัดชลบุรี  
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2. ด้านวิชาการ   
 

ตารางที่  21  แสดงค่าเฉลี่ย ร้อยละ ประสิทธิผลการบริหารหลักสูตร ประจ า ปีการศึกษา 2555  
        ปีงบประมาณ 2555  

 
ตารางท่ี 22 แสดงค่าเฉลี่ย ร้อยละ ความพึงพอใจต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์และสิ่งสนับสนุน 

การเรียนรู้ ปีการศึกษา 2554 ปีงบประมาณ 2555  

ล าดับ รายการ หน่วย เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
1. คะแนนเฉลีย่ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของ

อาจารย์ประจ า 
สูงสุด - 4.47 
ต่ าสุด - 3.78 

ค่าเฉลี่ย >3.50 4.17 
2. คะแนนเฉลีย่ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของ

อาจารย์พิเศษ 
สูงสุด - 4.44 
ต่ าสุด - 3.77 

ค่าเฉลี่ย >3.50 4.07 
3. คะแนนเฉลีย่ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของ

อาจารย์ประจ า อาจารย์พิเศษ  
ค่าเฉลี่ย >3.50 4.14 

4. ร้อยละของอาจารย์มผีลการประเมินประสิทธิภาพการสอนในทุก
รายวิชา  3.5 ทุกด้าน 

ร้อยละ 100 100 

5. คะแนนเฉลีย่ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อระบบห้องสมุด ค่าเฉลี่ย >3.50 3.73 
6. คะแนนเฉลีย่ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคอมพิวเตอร์และศูนย์

สารสนเทศ 
ค่าเฉลี่ย >3.50 3.58 

7. ร้อยละรายวิชาที่ได้รับการพิจารณาปรับปรุงตามตามผลการประเมิน
ประสิทธิภาพการสอน 

ร้อยละ 100 100 

 
 

ล าดับ รายการประเมิน เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินการ 
1. ร้อยละรายวิชามีการพัฒนารายวิชาตามผลการประเมินภาพรวมของรายวิชาโดย

นักศึกษาและแหล่งฝึกท่ีระบุไว้ใน มคอ. 3 และ 4 และสรุปผลการด าเนินการไว้ใน 
มคอ. 5 หรือ มคอ.6 

100 100 

2. ร้อยละของรายวิชามีแผนการสอนในทุกหน่วยการเรียนทางวิชาชีพ 100 100 
3. ร้อยละของรายวิชาชีพมีแผนการสอนทุกหน่วยการเรยีนที่มีความสอดคล้อง ระหว่าง

วัตถุประสงค์กิจกรรมการสอน การวัดและประเมินผล 
100 100 

4. ร้อยละของรายวิชาที่มีการบรูณาการกับการวิจัยหรือการบริการวิชาการหรือการ 
ท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมหรือการจัดการความรูห้รือการพัฒนานักศึกษา 

ร้อยละ 10 16.67 

5. คะแนนเฉลีย่ผลการประเมินการจดัการเรียนการสอนทุกรายวิชา >3.51 4.04 
6. คะแนนเฉลีย่ความพึงพอใจของนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายต่อการบริหารหลักสตูร >3.51 4.04 
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ตารางท่ี  23 แสดงจ านวน ร้อยละ ผลลัพธ์ด้านผลิตบัณฑิต ปีการศึกษา 2554 ปีงบประมาณ 2555 
 

ล าดับ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการ

ปฏิบัติงาน 
1. ร้อยละ บณัฑติปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 100 100 
2. ร้อยละ ของผูส้ าเร็จการศึกษา สอบผ่านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครั้งแรก ≥70 87.90 
3. ร้อยละผูส้ าเรจ็การศึกษาท่ีสามารถสอบใบประกอบวิชาชีพภายใน 1 ปี ≥95 93.96 
4. ร้อยละ ของผูส้ าเร็จการศึกษา เทียบกับเป้าหมาย 100 100 
5. คะแนนเฉลีย่คุณภาพของบัณฑติ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตาม

การรับรู้ของผู้ใช้บัณฑิต 
>3.51 3.76 

6. คะแนนเฉลีย่คุณภาพของบัณฑติ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติด้าน
คุณธรรมจริยธรรม 

>3.51 4.18 

7. คะแนนเฉลีย่คุณภาพของบัณฑติ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติด้าน
ความรู ้

>3.51 3.55 

8. คะแนนเฉลีย่คุณภาพของบัณฑติ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติด้าน
ทักษะทางปัญญา 

>3.51 3.53 

9. คะแนนเฉลีย่คุณภาพของบัณฑติ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

>3.51 3.69 

10. คะแนนเฉลีย่คุณภาพของบัณฑติ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติด้าน
การวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 

>3.51 3.66 

11. คะแนนเฉลีย่คุณภาพของบัณฑติ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติด้าน
ทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพ 

>3.51 3.69 

12. คะแนนเฉลีย่ผลการพัฒนาบณัฑิตตามอัตลักษณ์การดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย ์ >3.51 4.00 
 

    
 

  
                 กิจกรรม การจัดการเรียนการสอนการคิดเชิงระบบให้กบันักศึกษา 
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กิจกรรม การจดัการเรยีนการสอนรายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

    
 

กิจกรรม การเตรียมความพร้อมของนกัศึกษาก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติ 
 

    
 

กิจกรรม การเสรมิทักษะหลักการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อตามหลักมาตรฐานสากล 
 

 

  
 

กิจกรรม การใหบุ้คคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดเรียนการสอน 
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 3. ด้านการพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
     3.1 ผลงานห้องสมุด     

ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี พะเยา มีภาระหน้าที่หลักในการจัดหา จัดระบบและจัด
ให้บริการทรัพยากรสารนิเทศแก่อาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัย เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตร ส่งเสริมการท าวิจัยของคณาจารย์ และส่งเสริมการเรียนรู้ของเจ้าหน้าที่  นอกจากนี้
ห้องสมุดยังเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกวิทยาลัยเข้ามาศึกษาหาความรู้ด้านสุขภาพ  ในฐานะหน่วยงานผู้น า
ด้านสุขภาพ 

ในปีงบประมาณ 2555 ห้องสมุด ใช้งบด าเนินการไปทั้งสิ้น 959,009.65 บาท (เก้าแสนห้าหมื่น     
เก้าพันเก้าบาทหกสิบห้าสตางค์) กิจกรรม ดังต่อไปนี้ 
ตารางท่ี  24 แสดงผลการพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ส าหรับห้องสมุด     

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน จ านวนเงินที่ใช ้
ก.หนังสือและสื่อการศึกษา      
620,422.65บาท 

 
ซื้อหนังสือ 332 ช่ือเรื่อง 2,353 เล่ม     

 
   620,422.65 บาท      

ข. สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง  
164,846.00 บาท 
 

 
ซื้อวารสารภาษาต่างประเทศ 14 ช่ือเรื่อง 
ซื้อวารสาร/นติยสารภาษาไทย 48 ช่ือเรื่อง 
ซื้อหนังสือพิมพ์ไทย(รายวัน) 3 ช่ือเรื่อง 1,095 ฉบับ 

 
    138,692.00 บาท 
      15,204.00 บาท 
      10,950.00 บาท 

ค. ซื้อวารสารออนไลน์
127,000.00 บาท 

ซื้อฐานข้อมูล Mosby’s Nursing consult จ านวน 1 ฐาน     127,000.00 บาท 

รวม 912,268.65 บาท 
 

ตารางท่ี 25  แสดงผลการให้บริการของงานห้องสมุด 
ล าดับ รายการ หน่วย จ านวน 

1. จ านวนการใช้บริการยมื-คืน เล่ม 15,288 
2. จ านวนหนังสือที่ลงทะเบียนฐานข้อมูล เล่ม 1,883 
3. จ านวนหนังสือท่ีติดบาร์โคด๊ เล่ม 1,883 
4. จ านวนหนังสือท่ีไดร้ับการหุม้ปกเย็บเลม่ เล่ม 1,647 
5. จ านวนซ่อมหนังสือท่ีช ารุด เล่ม     30 
6. จ านวนผู้ใช้บริการ  ครั้ง 35,350 
7. มีระบบและเทคโนโลยีการสืบค้นข้อมูลทางวิชาการทั้งภายในและภายนอกประเทศ ดังนี ้

1. มีจ านวนคอมพิวเตอร์บริการ 
2. มีระบบการสืบค้นข้อมูลด้วยระบบใช้สาย (LAN) และระบบไรส้าย(WiFi) 

      3.   มีจ านวนฐานข้อมูลสืบคน้ออนไลน ์
            ได้แก่ 1. ฐานข้อมูล Eduads ของบริษัท ทรูเพาว์เวอร์ใช้บริการยมื-คืนใน
ห้องสมุดและบริการสบืค้นข้อมูลหนังสือห้องสมุด 
                   2. ฐานข้อมูล Mosby’s nursing consult ส าหรับสืบค้นe-journal , 
e-book ใช้บริการสบืค้นวารสาร-หนังสือต่างประเทศ 

 
 

เครื่อง 
ระบบ 

 
ฐาน 

 
 

10 
2 
 
2 

8. เวลาให้บริการ ช่ัวโมง 63 
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ตารางท่ี 26 แสดงผลการพัฒนาระบบการให้บริการและบ ารุงรักษาสารสนเทศห้องสมุด  
 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน จ านวนเงินที่ใช ้
ค่าใช้จ่ายส านักงานห้องสมดุ ซื้อวัสดุซ่อม รักษาและวสัดุ
ส านักงาน 

มีการให้บริการยืม-คืน และบริการ
อื่นๆ อย่างต่อเนื่อง 
ซ่อมหนังสือ 30 เล่ม และ 
หุ้มปกหนังสือใหม ่1,883เล่ม 

46,741.00 บาท 

 
 
 

 
กิจกรรม อบรมการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต วารสาร สื่อสิ่งพิมพ์ ห้องสมุดออนไลน์ ให้แก่นักศึกษา 

 
 

 
กิจกรรม คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัเครือข่าย ศึกษาประเมินสิ่งสนบัสนุนเรียนรู้ ด้านงานห้องสมุด 
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3.2  ผลการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ   
1) การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ 

โดยปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความพร้อมที่จะ
รองรับการใช้งาน  โดยจัดหาทรัพยากรทางด้านคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพส าหรับใช้งาน เช่น เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์ส ารองไฟฟ้า และมีการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย ให้พร้อมใช้งานจากโต๊ะ
ท างานของทุกคนเพ่ือให้สามารถเข้าถึงทรัพยากรที่สามารถใช้งานร่วมกันผ่านทางระบบเครือข่าย เช่น 
เครื่องพิมพ์ ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (E-Learning) แหล่งจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบมีเดียต่างๆ เช่น ไฟล์
เอกสาร ไฟล์ภาพนิ่ง ไฟล์วิดีโอ โดยขออนุมัติพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ไปยังส่วนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ของสถาบันพระบรมราชชนก ในวงเงิน1,952,500บาท  โดยมีรายการของอุปกรณ์ท่ีจัดซื้อดังนี้ 

 เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว 
พร้อมเมาส์ และคีย์บอร์ด) จ านวน 20 เครื่อง ราคา 26,000 บาท/เครื่อง  

 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า แบบ Network แบบที่ 1 (33 หน้า/
นาท)ี จ านวน 7 เครื่อง ราคา 21,000 บาท/เครื่อง 

เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1จ านวน 2 เครื่อง ราคา 120,000 บาท/เครื่อง 
 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 จ านวน 2 เครื่อง ราคา 320,000 บาท/

เครื่อง 
 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง จ านวน 3 เครื่อง ราคา 

7,500 บาท/เครื่อง 
 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง จ านวน 3 เครื่อง ราคา 

23,000 บาท/เครื่อง 
 เครื่องส ารองไฟฟ้าขนาด 10 KVA จ านวน 1 เครื่อง ราคา 245,000 บาท/เครื่อง 

    เครื่องส ารองไฟฟ้าขนาด 800 VA จ านวน 30 เครื่อง ราคา 2,300 บาท/เครื่อง 
และมีจุดติดตั้งใช้งานดังนี้ 
 

ตารางท่ี 27 แสดง ข้อมูล สถานที่ติดการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ 
 

ชื่อสถานที่/หน่วยงานที่ติดต้ัง 
เคร่ือง

คอมพิวเตอร์ 

เคร่ือง
ส ารอง
ไฟฟ้า 

เคร่ือง 
พิมพ ์

อุปกรณ์
กระจาย
สัญญาณ 
(Switch) 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย แบบท่ี 1 & 2 
/เคร่ืองส ารองไฟฟ้า 

ขนาด ๑๐ kVA 
1 การสอน 1 วิชาพื้นฐานและการบริหารการ

พยาบาล (ห้อง 126 ช้ัน 2 อาคารเรียน 1) 
1 2 1   

2 การสอน 2 การพยาบาลครอบครวั ชุมชนการ
สร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันการเจ็บป่วย 
และการพยาบาลบคุคลที่มปีัญหาทางจิต (ห้อง 
107 ช้ัน 2 อาคารเรียน 2) 

1 1  1 8(1)  
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ชื่อสถานที่/หน่วยงานที่ติดต้ัง 
เคร่ือง

คอมพิวเตอร์ 

เคร่ือง
ส ารอง
ไฟฟ้า 

เคร่ือง 
พิมพ ์

อุปกรณ์
กระจาย
สัญญาณ 
(Switch) 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย แบบท่ี 1 & 2 
/เคร่ืองส ารองไฟฟ้า 

ขนาด ๑๐ kVA 
3 การสอน 3 วิชาการพยาบาลมารดาทารกและ

การผดุงครรภ ์(ห้องมารดาทารกฯ ช้ัน 2 อาคาร
เรียน 3) 

1 1  1 8(1)  

4 การสอน 4 วิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหา
สุขภาพและวิชาหลักการและเทคนิคการ
พยาบาล (ห้องการปัญหาสุขภาพฯ ช้ัน 1 
อาคารเรยีน 3) 

1 4  1 24(1)  

5 ห้องรองฯ วิชาการ ช้ัน 1 อาคารเรียน 3 1 1     
6 ห้องรองฯ บริการวิชาการ ช้ัน 1 อาคารเรียน 2 1 1     
7 ห้องรองฯ กิจการนักศึกษา ช้ัน 1 อาคารเรยีน 2 2 2     
8 ห้องรองฯ วิจัย ช้ัน 1 อาคารเรยีน 3 1 1  1   
9 ห้องรองฯ ประกันคุณภาพฯ ช้ัน 1 อาคารเรียน 

2 
2 2  1   

10 ห้องพัฒนาหลักสูตร ช้ัน 1  
อาคารเรยีน 1 

1 1     

11 ห้องพัฒนาบุคลากร ช้ัน 1  
อาคารเรยีน 2 

1 1     

12 ห้องกู้ยืมและทุนการศึกษา  
ช้ัน 2 อาคารเรยีน 2 

2 2     

13 ห้องสมุด 1 1  1   
14 ห้องงานธุรการ 1 5      

15 ห้องงานทะเบียน 1 3      

16 ห้องงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 1 1      

17 บ้านพัก ผอ. 1 1      

18 ห้องเซิร์ฟเวอร ์     8(1), 24(2) Server1(2), 
Server2(2), 

UPS10KVA(1) 
 

รวม 20 30 7 8(3), 24(3) 
Server1(2), 
Server2(2), 

UPS10KVA(1) 
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2) ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบ IP Camera 

เพ่ือเป็นการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่มีประสิทธิภาพ ที่จะช่วยเป็น เป็น
เครื่องมือในการเฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัยในเขตพ้ืนที่บริเวณภายในของวิทยาลัย และเป็นเครื่องมือใน
การมอนิเตอร์ในการจัดการเรียนการสอนภายในห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  โดย
การมอนิเตอร์สามารถท าได้ตลอด 24 ชั่วโมง และสามารถดูภาพย้อนหลังได้โดยการเปิดซองสอบราคาโดยใช้
เงินรายได้สถานศึกษา(เงินบ ารุง) ประจ าปีงบประมาณ 2555 จ านวนเงิน 800,000 บาท โดยมีรายการของ
อุปกรณ์ ดังนี้ 

ตารางท่ี 28  แสดง สถานที่ ติดตั้งกล้องวงจรปิด 

ที ่
รายการอุปกรณ์ 

ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
สถานที่ติดต้ัง หมายเหตุ 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายส าหรับ
บันทึกสัญญาณภาพ จ านวน 1 
เครื่อง 

ห้อง Server ช้ัน 1  
อาคารเรยีน 1 

HP Proliant ML110G7 
& Milestone Xprotect 
Essential 

2. 2.1 จอ LCD ขนาด 42นิ้ว 
2.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ แบบ 
Embedded 
จ านวน 4 ชุด 

ติดตั้ง ณ 
- ห้องผู้อ านวยการชั้น 1 อาคารเรยีน 3 
- ห้องบริหารงานท่ัวไป ช้ัน 1        อาคาร

เรียน 3 
- ตู้ยามรักษาความปลอดภยั 
- ห้องรองผู้อ านวยการกลุม่งานวิชาการ ช้ัน 

1 อาคารเรียน 1 

2.1 Sony Bravia42" KLV 
42EX410 Black 
2.2 HP T5740e 

3. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดระบบ IP 
ชนิดกลางวัน/กลางคืน อินฟราเรด
แบบ Outdoor จ านวน 7 ตัว 

ติดตั้ง ณ  
- ตู้ยามรักษาความปลอดภยัทางเข้าวิทยาลัย 
- เสาไฟฟ้าสวนสุขภาพ จ านวน 1 ตัว 
- เสาไฟฟ้าสวนสุขภาพจ านวน 1 ตวั 
- ทางเดินเช่ือมจากวิทยาลยัฯ – โรงพยาบาล

พะเยา 
- เสาไฟฟ้าด้านหน้าหอประชุมเอื้องค า        

(หันกล้องไปทางด้านหลังวิทยาลัยฯ) 
- เสาไฟฟ้าด้านหน้าหอประชุมเอื้องค า        

(หันกล้องไปทางด้านหน้าวิทยาลัยฯ) 
- ทางเข้าอาคารเรยีน 3 ช้ัน 1 
และตดิป้ายชื่อระบหุมายเลขกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดที่ติดตั้ง 

Bosch NTC-255-PI 

4. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดระบบ IP 
ชนิดกลางวัน/กลางคืน 
อินฟราเรดแบบโดมจ านวน 9 ตัว 

ติดตั้ง ณ  
- หน้าห้องเรียน Slope ช้ัน 3 อาคารเรียน 1 
- หน้าห้องเรียน Slope ช้ัน 3 อาคารเรียน 2 

Bosch NDC-255-PI 
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ที ่
รายการอุปกรณ์ 

ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
สถานที่ติดต้ัง หมายเหตุ 

 
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ช้ัน 1 อาคาร

เรียน 1 
- หอประชุมเอื้องค า 
- ห้องเรียน 1 ช้ัน 2 อาคารเรียน 3 
- ห้องเรียน 2 ช้ัน 2 อาคารเรียน 3 
- ห้องปฏิบัติการพยาบาลช้ัน 2 หอพัก1 
- ห้องสมุด 
- บันไดทางเข้าหอพัก 2 
และตดิป้ายชื่อระบหุมายเลขกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดที่ติดตั้ง 

5. เดินสายสญัญาณแบบ UTP 
Cat5e แบบ Indoor และ 
Outdoor (พิจารณาตามความ
เหมาะสมของจุดที่ต้องการติดตั้ง) 

เชื่อมต่ออุปกรณ์ทั้งหมดเข้ากับระบบเครือข่าย
ของวิทยาลัย 

เป็นการเช่ือมต่อระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดเข้ากับระบบ
เครือข่ายของวิทยาลัย 
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         3) การจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (Leased Line Internet) โดยใช้เงินรายได้
สถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2555จ านวนเงิน 360,000 บาท โดยมีการด าเนินการดังนี้ 

 ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง กับ บมจ. กสท โทรคมนาคม จ ากัดด้วยความเร็ว 
20/8 Mbps จ านวน 1 วงจรเป็นเส้นทางหลัก (จากเดิมความเร็ว 8/3 Mbps) และ
หมายเลข IP Address จ านวน 8 หมายเลข 

 การเชื่อมต่อแบบ FTTx ความเร็ว 25/3 Mbps จ านวน 1วงจรเป็นเส้นทางส ารอง 
และหมายเลข IP Address จ านวน 1 หมายเลข 

 การเชื่อมต่อแบบ FTTxความเร็ว 30/2 Mbps จ านวน 1 วงจร เป็นเส้นทางส ารอง 
และไม่ fixed IP Address 
โดยสัญญามีผลต่อการใช้งานตั้งแต่ 1 เมษายน2555 – 30 กันยายน 2555 
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          4) การบ ารุงรักษาโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ส าหรับระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ภายในวิทยาลัย Renew ส าหรับ 150 Clientsโดยใช้เงินรายได้สถานศึกษา รวม 120,000 บาท 

 
 
         5) การบ ารุงรักษาระบบป้องกันและตรวจการบุกรุกป้องกันเครือข่ายและการจัดการการใช้

อินเตอร์เน็ตของผู้ใช้แบบต่ออายุ จ านวน 1 ระบบโดยใช้เงินรายได้สถานศึกษา จ านวนเงิน 200,000 บาท 
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              6) การปรับปรุงระบบเสียงในห้องเรียนและห้องประชุม ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 29 แสดง สถานที่ติดตั้งและปรับปรุงระบบเสียง 

สถานท่ี รายละเอียดการตดิตั้ง 
1. ห้องประชุมเอื้องพร้าวอาคาร 2 - ตู้ล าโพงแบบ 2 ทาง จ านวน 4 ตู้ ยี่ห้อ NTS NC-802Z(T) ล าโพงขนาด 8" 

125W 
- อุปกรณ์ขยายสัญญาณเสียง จ านวน 1 เครื่องยี่ห้อ AJ 3000VZ 
- อุปกรณ์ประมวลสญัญาณเสียงแบบดิจิตอล จ านวน 1 เครื่องยี่ห้อ DBX 20-

Serier Graphic Equalizer 2231 V 
- อุปกรณ์ผสมสัญญาณสียง จ านวน 1 เครื่องยี่ห้อ  ALLEN&HEATH 12FX/X 
- ไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือ จ านวน 2 ชุด ยี่หอ "AKG WMS 45 

PERCEPTION WIN WIRELESS MICROHONE (ไมค์เดีย่ว) พร้อมถา่น AA 
2300mAh 4 ก้อน และเครื่องชาร์ท" 

- ตู้แร็ค พร้อมรางปลั๊กไฟท่ีมีเบคเกอร์ในตัว RACK SC-MC14U 3ฝา (ผิวด า) 
POWER OUTLET(แผงไฟพร้อมสวิท) 

- การเดินสายสัญญาณ  
- เดินสายแบบ Balanced 
- ตู้ Control อยู่ด้านหลัง 
- เดินสายไมค์แบบมีสาย ด้านหน้า 2 จุด 
- เดินสายเสียงต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ ด้านหน้า 1 จุด" 

2. ห้องเรียน 2/1 อาคาร 2 
 
 

- อุปกรณ์ขยายสัญญาณเสียง จ านวน 1 เครื่องยี่ห้อ AJ 3000VZ 
- อุปกรณ์ผสมสัญญาณสียง จ านวน 1 เครื่องยี่ห้อ  ALLEN&HEATH 12FX/X 
- ไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือ จ านวน 2 ชุด ยี่หอ "AKG WMS 45 
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สถานท่ี รายละเอียดการตดิตั้ง 
 PERCEPTION WIN WIRELESS MICROHONE (ไมค์เดีย่ว) พร้อมถา่น AA 

2300mAh 4 ก้อน และเครื่องชาร์ท" 
- ตู้แร็คไม้ พร้อมรางปลั๊กไฟ 
- การเดินสายสัญญาณ  

- เดินสายแบบ Balanced 
- ตู้ Control อยู่ด้านหลัง 
- เดินสายไมค์แบบมีสาย ด้านหน้า 1 จุด 
- เดินสายเสียงต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ ด้านหน้า 1 จุด" 

3.ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 1 - อุปกรณ์ขยายสัญญาณเสียง จ านวน 1 เครื่องยี่ห้อ AJ 3000VZ 
- อุปกรณ์ผสมสัญญาณสียง จ านวน 1 เครื่องยี่ห้อ  ALLEN&HEATH 12FX/X 
- ไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือ จ านวน 2 ชุด ยี่หอ "AKG WMS 45 

PERCEPTION WIN WIRELESS MICROHONE (ไมค์เดีย่ว) พร้อมถา่น AA 
2300mAh 4 ก้อน และเครื่องชาร์ท" 

- ตู้แร็ค พร้อมรางปลั๊กไฟท่ีมีเบคเกอร์ในตัว RACK SC-MC14U 3ฝา (ผิวด า) 
POWER OUTLET(แผงไฟพร้อมสวิท)การเดินสายสญัญาณ  
- เดินสายแบบ Balanced 
- ตู้ Control อยู่ด้านหน้า 
- เดินสายเสียงต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ ด้านหน้า 1 จุด 
- ติดตั้งโปรเจคเตอร์ยี่ห้อ Mitsubishi XD600U-G 

4. รายการอุปกรณ์อื่นๆ  - เครื่องแล่นและบันทึกเสียงแบบดจิิตอล MP3  
พร้อม USB Drive Handy Drive 16G Flash Drive  จ านวน 2 
เครื่อง ติดตั้ง ณ หอประชุมเอื้องค าและห้องเรียน 2/1 

- วิทยุสื่อสาร พร้อมหูฟังที่มีไมโครโฟนในตัว ยี่ห้อ Motorola 
commander 245 + smalltalkจ านวน 2 เครื่อง 

 
- อุปกรณ์สลับภาพและเสยีง Matrix switch  2in/2out : ยี่ห้อ ATEN 

VGA 2 in/2 out VS0202 จ านวน 1 เครื่อง 
- เครื่องเล่นบันทึกเสียงแบบพกพา ยี่ห้อ Sony ICD-UX523F/B จ านวน 

1 เครื่อง 
7) การจัดท าระบบการเรียนการสอนออนไลน์ 
ระบบการเรียนการสอนออนไลน์จัดท าขึ้นเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ

เครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา โดยเน้นให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้จากทุกที่ทุกเวลา ไม่
จ ากัดวัน เวลา และสถานที่เรียน โดยครอบคลุมการให้ความรู้ด้านสาระทบทวนความรู้ของ 8 รายวิชาหลักที่จะ
ใช้ในการสอบวัดความรู้ความสามารถทางการพยาบาล พร้อมกับการฝึกทักษะในการท าข้อสอบของแต่ละ
รายวิชาด้วย ดังนี้ 

 การพยาบาลสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 
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 การพยาบาลอนามัยชุมชนและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น 
 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 
 การพยาบาลผดุงครรภ์ 
 การพยาบาลมารดาทารก 
 การพยาบาลผู้ใหญ่ 
 การพยาบาลผู้สูงอายุ 
 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

8) ติดตั้งโปรแกรม Moodle ตัดต่อวิดีโอ ประกอบการสอน ปรับแต่งรูปแบบข้อสอบและ 
น าวิดีโอและข้อสอบเข้าสู่ระบบ มีรายการดังต่อไปนี้ 

 
ตารางท่ี 30 แสดง ข้อมูลรายวิชาวิดีโอสาระ ทบทวนความรู้ 

วิดีโอสาระทบทวนความรู้วิชา 
ชุดที่ 1 
(ไฟล)์ 

ชุดที่ 2 
(ไฟล)์ 

ชุดที่ 3 
(ไฟล)์ 

ชุดที่ 4 
(ไฟล์) 

รวม 
(ไฟล)์ 

1. การพยาบาลสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 6 2 3 - 11 
2. การพยาบาลอนามัยชุมชน 7 2 - - 9 
3. การรักษาพยาบาลเบื้องต้น 6 - - 2 8 
4. การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 3 - 4 - 7 
5. การพยาบาลผดุงครรภ์/สูติศาสตร์ - 6 3 2 11 
6. การพยาบาลมารดาทารก - - 5 5 10 
7. การพยาบาลผู้ใหญ่ 4 3 2 - 9 
8. การพยาบาลผู้สูงอายุ - - 2 - 2 
9. กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ 6 3 - - 9 
10. ระบาดวิทยา - - 3 - 3 
11. สาธิตผ่าหัวใจ - - - 2 2 
12. การวางแผนครอบครัวและการให้ค าแนะน า - - - 3 3 

รวม 32 16 22 14 84 
 

ตารางท่ี 31 แสดง ข้อมูล ข้อสอบ รายวิชาที่ทบทวนความรู้ 
ข้อสอบ ทบทวนความรู้วิชา จ านวน 

1. การพยาบาลสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 15 ชุด 
2. การพยาบาลอนามัยชุมชนและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น 15 ชุด 
3. การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 15 ชุด 
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ข้อสอบ ทบทวนความรู้วิชา จ านวน 
4. การพยาบาลผดุงครรภ์ 15 ชุด 
5. การพยาบาลมารดาทารก 15 ชุด 
6. การพยาบาลผู้ใหญ่ 15 ชุด 
7. การพยาบาลผู้สูงอายุ 15 ชุด 
8. กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ 15 ชุด 
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4. ด้านกิจการนักศึกษาและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ตารางที ่32  ความส าเร็จของการบริหารแผนงาน โครงการกิจการนักศึกษา ปีงบประมาณ 2555 

รายการโครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย

ความส าเร็จ 

ผลการ
ด าเนินงาน 
ตามตัวช้ีวัด 

1.ไนติงเกลมินิมาราธอน 
 
 

1.ร้อยละของการเข้าร่วมกิจกรรม 
2.ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาท่ีมีอยู่ 

> 80 % 
> 3.5 

 

100 % 
4.21 

 

2.หมวกขาวสัมพันธ์ครั้งที่ 10 
“อลังการล้านนา เบิกฟ้า 
นครพิงค”์ 

1.ร้อยละของการเข้าร่วมกิจกรรม 
2.ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาท่ีมีอยู่ 

>  80 % 
>  3.5 

100 % 
4.18 

 
3.โครงการพี่อ าลา น้องอาลัย 1.ร้อยละของการเข้าร่วมกิจกรรม 

2.ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาท่ีมีอยู่ 

>  80 % 
>  3.5 

100 % 
4.35 

 

4.รับน้องใหม่ สานสายใยรั้ว
ร่มสักรับน้องใหม่ สานสายใย
รั้วร่มสัก 
 
 
 

1.ร้อยละของการเข้าร่วมกิจกรรม 
2.ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาท่ีมีอยู่ 
3. คะแนนเฉลี่ยการได้รับการ
พัฒนาคุณลักษณะตามกรอบ 
TQF และอัตลักษณ์ของนักศึกษา 

>  80 % 
>  3.5 

 
>  3.5 

100 % 
4.35 

 
4.18 

 

5.กีฬาเชื่อมสัมพันธ์
“ครอบครัวรั้วร่มสัก” 
 
 
 

1.ร้อยละของการเข้าร่วมกิจกรรม 
2.ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาท่ีมีอยู่ 
3. คะแนนเฉลี่ยการได้รับการ
พัฒนาคุณลักษณะตามกรอบ 
TQF และอัตลักษณ์ของนักศึกษา 

>  80 % 
>  3.5 

 
>  3.5 

 

98.38% 
3.71 

 
3.84 

 
 

6.กิจกรรมพัฒนาบริหารงาน
พัฒนานักศึกษาและสโมสร
นักศึกษา 
 
 
 
 

1.ร้อยละของการเข้าร่วมกิจกรรม 
2.ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาท่ีมีอยู่ 
3. คะแนนเฉลี่ยการได้รับการ
พัฒนาคุณลักษณะตามกรอบ 
TQF และอัตลักษณ์ของนักศึกษา 

>  80 % 
>  3.5 

 
>  3.5 

 
 

100 % 
4.59 

 
4.53 
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รายการโครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย
ความส าเร็จ 

ผลการ
ด าเนินงาน 
ตามตัวช้ีวัด 

7.ออกก าลังพิชิตสุขภาพดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ร้อยละของการเข้าร่วมกิจกรรม 
2.ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาท่ีมีอยู่ 
3. คะแนนเฉลี่ยการ 
ได้รับการพัฒนาคุณลักษณะตาม
กรอบ TQF และอัตลักษณ์ของ
นักศึกษา 
  

>  80 % 
>  3.5 

 
>  3.5 

 

100 % 
แอโรบิค 

4.20 
โยคะ 
4.20 
ร าวง 
4.14 

แอโรบิค 
4.52 
โยคะ 
4.65 
ร าวง 
4.28 

8.ขับข่ีปลอดภัย ใส่ใจวินัย
จราจร 
 
 
 
 

1.ร้อยละของการเข้าร่วมกิจกรรม 
2.ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาท่ีมีอยู่ 
3. คะแนนเฉลี่ยการได้รับการ
พัฒนาคุณลักษณะตามกรอบ 
TQF และอัตลักษณ์ของนักศึกษา 

>  80 % 
>  3.5 

 
>  3.5 

 

100 % 
4.15 

 
4.29 

9.ขยะสร้างมูลค่า 
 
 
 
 
 

1.ร้อยละของการเข้าร่วมกิจกรรม 
2.ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาท่ีมีอยู่ 
3. คะแนนเฉลี่ยการได้รับการ
พัฒนาคุณลักษณะตามกรอบ 
TQF และอัตลักษณ์ของนักศึกษา 

>  80 % 
>  3.5 

 
>  3.5 

 
 

100 % 
4.23 

 
4.37 

 
 

10.ส านึกรักบ้านเกิด 
 
 

1.ร้อยละของการเข้าร่วมกิจกรรม 
2.ระดับความพึงพอใจในการรับ
บริการจากนักศึกษา  

ร้อยละ 100 
ร้อยละ 80 

 

ร้อยละ 92.20 
ร้อยละ 92.96 

 
11.บันไดอาชีพระยะที่ 2 
 
 
 

1.ร้อยละของการเข้าร่วมกิจกรรม 
2.ร้อยละของนักศึกษาท่ีส าเร็จ
การศึกษาได้งานท า ได้งานท าตรง
สาขาที่ส าเร็จ และได้รับเงินเดือน

ร้อยละ 80 
ร้อยละ 100 

 

นักศึกษาชั้นปีที่1 
ร้อยละ 90.10 

ชั้นปีที่2 
ร้อยละ 89.50 
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รายการโครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย
ความส าเร็จ 

ผลการ
ด าเนินงาน 
ตามตัวช้ีวัด 

 
 
 
 

เป็นไปตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.ก าหนด 
 

ชั้นปีที่3 
ร้อยละ 96.40 
ยังไม่ส าเร็จ
การศึกษา 

12.โครงการสร้างสุขสร้าง
รอยยิ้มให้กัน ระยะที่ 1 

1.ร้อยละของอาจารย์และ
เจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 50 

 
ตารางที่ 33 ความส าเร็จของการบริหารแผนงาน  ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2555 

     รายการโครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย

ความส าเร็จ 
ผลการด าเนินงาน 

ตามตัวช้ีวัด 
1.กจิกรรมพัฒนาบัณฑิตท่ีพึงประสงค์
ผ่านกิจกรรม(สนับสนุนการด าเดินงาน
ชมรม) “ธรรมะสัญจร 2” 

1.ร้อยละของการเข้าร่วม
กิจกรรม 
2.ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาท่ีมีอยู่ 

>  80 % 
 

>  3.5 
 

100 % 
 

4.73 
 

2.สระเกล้าด าหัว 1.ร้อยละของการเข้าร่วม
กิจกรรม 
2.ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีอยู่ 
3. คะแนนเฉลี่ยการได้รับ
การพัฒนาคุณลักษณะตาม 
กรอบ TQF และอัตลักษณ์
ของนักศึกษา 

>  80 % 
 

>  3.5 
 

>  3.5 
 

 

100% 
 

4.29 
 

4.19 

3.สืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  
“พิธีไหว้ครู มอบหมวก แถบหมวก
และทุนการศึกษา 

1.ร้อยละของการเข้าร่วม
กิจกรรม 
2.ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาท่ีมีอยู่ 
3. คะแนนเฉลี่ยการได้รับ
การพัฒนาคุณลักษณะตาม 
กรอบ TQF และอัตลักษณ์
ของนักศึกษา 
4.การบูรณาการ 

>  80 % 
 

>  3.5 
 

>  3.5 
 
 
 

> 1 พันธกิจ 

98.44% 
 

3.71 
 

3.84 
 
 
 

1 พันธกิจ 
4.โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
และเจตคติที่ดี     

1.ร้อยละของการเข้าร่วม
กิจกรรม 

>  80 % 
 

97.65% 
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     รายการโครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย
ความส าเร็จ 

ผลการด าเนินงาน 
ตามตัวช้ีวัด (กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปฏิบัติธรรม

นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4) 
 
     

 
2.ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาท่ีมีอยู่ 
3. คะแนนเฉลี่ยการได้รับ
การพัฒนาคุณลักษณะตาม 
กรอบ TQF และอัตลักษณ์
ของนักศึกษา 

 
>  3.5 

 
>  3.5 

 
 

 
4.39 

 
4.33 

 

5.ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม(จัดซื้อ
ชุดร า) 

ชุดการแสดง 
   

จ านวน 8 ชุด 
 

8 ชุด 

6.วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จย่า 
 
 
 
 
 
 
 

1.ร้อยละของการเข้าร่วม
กิจกรรม 
2.ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาท่ีมีอยู่ 
3. คะแนนเฉลี่ยการได้รับ
การพัฒนาคุณลักษณะตาม 
กรอบ TQF และอัตลักษณ์
ของนักศึกษา 

>  80 % 
 

>  3.5 
 

>  3.5 
 

100% 
 

4.40 
 

4.29 

7.โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
และเจตคติที่ดี    
 (กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมปฏิบัติธรรม
นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1)      

1.ร้อยละของการเข้าร่วม
กิจกรรม 
2.ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาท่ีมีอยู่ 
3. คะแนนเฉลี่ยการได้รับ
การพัฒนาคุณลักษณะตาม 
กรอบ TQF และอัตลักษณ์
ของนักศึกษา 

>  80 % 
 

>  3.5 
 

>  3.5 
 

100% 
 

4.67 
 

4.54 

8.กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือ 
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

1.ร้อยละของการเข้าร่วม
กิจกรรม 
2.ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาท่ีมีอยู่ 
3. คะแนนเฉลี่ยการได้รับ
การพัฒนาคุณลักษณะตาม 
กรอบ TQF และอัตลักษณ์
ของนักศึกษา 

>  80 % 
 

>  3.5 
 

>  3.5 

100% 
 

3.85 
 

3.98 
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กิจกรรม พธิีส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2555 

นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตรุ่นที่ 19 

 

    
  กิจกรรม พธิีบวงสรวงพ่อขุน                          กิจกรรม เลือกตั้งประธานสโมสรนักศกึษา 
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        กิจกรรม รับน้อง สานสายใยสูร่ั้วร่มสัก           กิจกรรม ขบัขี่ปลอดภัย ใส่ใจวนิัยจราจร 
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ตารางท่ี 34  แสดง จ ำนวน ผลกำรบริกำรให้ค ำปรึกษำแก่นักศึกษำ  

รายการการบริการ 
นักศึกษาชั้นปี /จ านวน (คน) 

ปี 1 (คน) ปี 2 (คน) ปี 3 (คน) ปี 4 (คน) 
ให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรใช้ชีวิต 4 - 2 1 
ให้ค ำปรึกษำด้ำนวิชำกำร 12 2 2 1 
ให้ค ำปรึกษำด้ำนเศรษฐกิจ - 3 - 1 
ให้ค ำปรึกษำด้ำนควำมรัก 1 - - 1 
ให้ค ำปรึกษำด้ำนทุนสนับสนุนกำรศึกษำ 99 58 88 80 

รวม 116 63  92  84 
 

ตารางท่ี 35  แสดง จ ำนวน ร้อยละ ผลงำนกำรให้ทุนกำรศึกษำแก่นักศึกษำ ของสถำนบริกำร    

 

ตารางท่ี 36  แสดง จ ำนวน นักศึกษำท่ีได้รับทุน แยกตำมสถำนบริกำรที่ให้ทุน    

นักศึกษา 
ชั้นป ี

จ านวน
ทั้งหมด 

ได้รับการสนับสนุนทนุจาก
สถานบริการ 

ไม่ได้ 
รับทุนสนับสนุนจากสถานบริการ 

จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ช้ันปทีี ่1 99 34 33.60 65 64.35 
ช้ันปีท่ี 2 58 17 9.86 41 23.78 
ช้ันปีท่ี 3 88 76 66.88 12 10.56 
ช้ันปีท่ี 4 80 64 51.20 16 12.80 

รวม 325 191 58.76 134 41.30 

นักศึกษา 
ชั้นป ี

จ านวน (คน) 

ได้รับทุนในเขต จังหวัด 

พะเยา (คน) 

เชียงราย (คน) 

แพร่ (คน) 

ร้อยเอ็ด (คน) 

ลพบุรี (คน) 

อุตรดิตถ์ (คน) 

นครสวรรค์ (คน) 

นครพนม (คน) 

ขอนแกน่ (คน) 

ศรีสะเกษ(คน) 

สุรนิทร์ (คน) 

สุพรรณ
บรุี(คน) 

ชลบรุี (คน) 

มุดาหาร(คน) 

เลย  (คน) 

ช้ันปทีี ่1 34  18   1 7 1 2 2 1 1 1    
ช้ันปีท่ี 2 17  10           7   
ช้ันปีท่ี 3 76 11 40  15          10  
ช้ันปีท่ี 4 64 12 46             6 

รวม 191 23 114  15 1 7 1 2 2 1 1 1 7 10 6 

59 
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5. ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์
 
ตารางที่ 37 จ ำนวนและร้อยละผลงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ ปีกำรศึกษำ 2554 ปีงบประมำณ 2555  
 
ล าดับ ผลงานด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์   ค่าเป้าหมาย ผลงานที่ปฏิบัติได้ 

1. ร้อยละผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับ 
กำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ร้อยละ 10 5.35 

2. ร้อยละงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่น ำไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 10 21.42 
3. ร้อยละผลงำนวิชำกำรท่ีได้รับกำรรับรองคุณภำพ    ร้อยละ 1 1.78 
4. จ ำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ต่อ

จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัย 
50,000 บำท 20,319.44 

 
 

 

กิจกรรม การอบรมใช้ฐานข้อมูลเพื่อการวิจัย 
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6. ด้านการบริการวิชาการ  

ตารางท่ี 38 แสดงผลการด าเนินงานการบริการวิชาการ บูรณาการการเรียนการสอน และการวิจัย 

ล าดับ 
ชื่อ 

โครงการบริการ
วิชาการ 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

จ านวน 
(คน) 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ
ของโครงการ 

ค่า 
เป้า 

หมาย 

ผลลัพธ ์
ตามตัวชี้วัด 

การบูรณาการ 
การเรียน
การสอน 
(วิชา) 

การวิจัย 
(เร่ือง) 

1 โครงการประชุม
วิชาการและคืนสู่
เหย้า    
“การปรับความคดิ
เพื่ อปรับ เปลี่ ยน
พ ฤ ติ ก ร ร ม
สุขภาพ” 
 

ศิษย์เก่าและ
บุ ค ล า ก ร
สาธารณสุข 

145 คน 1.ร้อยละของ
ผู้ เ ข้ า รั บการ
อบรมมีระดับ
ความพึงพอใจ
ในระดับดีขึ้น
ไป 
2 . มี ก า ร น า
ค ว า ม รู้ จ า ก
ก า ร บ ริ ก า ร
วิ ช า ก า ร ใ ป
พั ฒ น า ก า ร
เรียนการสอน 

85% 
 
 
 
 
 
มี 

    90.21 % 
 
 
 
 
 

มี 
 
 
 
 
 

รายวิชา 
ปัญหา

สุขภาพจิต 
1 

 

2 
 

โ ค ร ง ก า ร “รู้ รั ก
ป ล อ ด ภั ย    
ห่างไกลโรคเอดส์” 

นักเรียนและ
นักศึกษา 

193 คน 1.ร้อยละของ
จ า น ว น
ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม
ประชุม 
2 . มี ก า ร น า
ค ว า ม รู้ จ า ก
ก า ร บ ริ ก า ร
วิ ช า ก า ร ใ ป
พั ฒ น า ก า ร
เรียนการสอน 

85% 
 
 
 
มี 

  92.36 % 
 
 
 

มี 

ร า ย วิ ช า 
วิ ช า ชี พ
พ ย า บ า ล
ประเด็นและ
แนวโน้ม   

 

3 
 

โ ค ร ง ก า ร
ครอบครัวสุขสันต์
สายสัมพันธ์พ่อแม่
ลูก ในงานวันเด็ก
แห่งชาติ 
 

เ ด็ ก แ ล ะ
ผู้ปกครอง 

43 คน 1.ร้อยละของ
ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม
ประชุม 
2.มี ก า ร น า
ค ว า ม รู้ จ า ก
ก า ร บ ริ ก า ร
วิ ช า ก า ร ใ ป
พั ฒ น า ก า ร
เรียนการสอน 
 

85% 
 
 
มี 

100 % 
 
 

มี 

ร า ย วิ ช า 
สร้ า ง เส ริ ม
สุขภาพเด็ก 
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ล าดับ 
ชื่อ 

โครงการบริการ
วิชาการ 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

จ านวน 
(คน) 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ
ของโครงการ 

ค่า 
เป้า 

หมาย 

ผลลัพธ ์
ตามตัวชี้วัด 

การบูรณาการ 
การเรียน
การสอน 
(วิชา) 

การวิจัย 
(เร่ือง) 

4 
 
 

โครงการสมองใส
วัยทอง 
 

ผู้ สู ง อ า ยุ
ศูนย์ส่งเสริม
สุ ข ภ า พ
ผู้ สู ง อ า ยุ 
วพบ.พะเยา 

100 คน 1.ร้อยละ ของ
กลุ่มเป้าหมาย
ที่ เ ข้ า ร่ ว ม
ประชุม 
2.มี ก า ร น า
ค ว า ม รู้ จ า ก
ก า ร บ ริ ก า ร
วิ ช า ก า ร ใ ป
พั ฒ น า ก า ร
เรียนการสอน 

85% 
 
 
 
มี 
 

100 % 
 
 

 
มี 

วิ ช า ก า ร
พ ย า บ า ล
บุ ค ค ล ที่ มี
ปั ญ ห า
สุ ข ภ าพ  ๒
และ๓ 

 

5 
 

ส่งเสริมพฤติกรรม
สุขภาพในผู้สูงอายุ
โ รค เรื้ อรั ง  ด้ วย
บ ริ ก า ร สุ ข ภ า พ
ด้ วยหั ว ใจความ
เป็นมนุษย์  ศูนย์
ส่ ง เสริ มสุ ขภาพ
ผู้ สู ง อ า ยุ                    
วิทยาลัยพยาบาล      
บ ร ม ร า ช ช น นี 
พะเยา  ประจ าปี
งบประมาณ 2555 

ผู้ สู ง อ า ยุ
ศูนย์ส่งเสริม
สุ ข ภ า พ
ผู้ สู ง อ า ยุ 
วพบ.พะเยา 

100 
ค น /
เดือน 

1.ร้อยละ ของ
กลุ่มเป้าหมาย
ที่ เ ข้ า ร่ ว ม
ประชุม 
 

85% 100 %   

6 
 

โ ค ร ง ก า ร ส ร้ า ง
สุ ข ภ า พ ต า ม วิ ถี
ชุ ม ช น ใ น
โรคเบาหวานและ
ความโรคดันโลหิต
สูง 
 

ป ร ะ ช า ชน
ทั่วไป 

78 คน 1.ร้อยละ ของ
ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการมีความ
พึ ง พ อ ใ จ ใ น
ระดับมาก 
2.มี ก า ร น า
ความรู้จากการ
บริการวิชาการ
ใปพัฒนาการ
เรียนการสอน 

85% 
 
 
 
 
มี 
 
 
 

 

100 % 
 
 
 
 
มี 

ร า ย วิ ช า
ปฏิ บั ติ ก า ร
พ ย า บ า ล
สร้ า ง เส ริ ม
สุขภาพและ
ป้ อ ง กั น
ค ว า ม
เจ็บป่วย  

 

7 
 
 
 

โ คร งก ารอบรม
ห ลั ก สู ต ร เ ว ช
ปฏิบัติทั่วไป รุ่น 9 

พ ย า บ า ล
วิชาชีพ 

59 คน 1.ร้อยละผล
การประเมิน
ความพึงพอใจ
ต่อการบริการ

85% 98.28 %   
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ล าดับ 
ชื่อ 

โครงการบริการ
วิชาการ 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

จ านวน 
(คน) 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ
ของโครงการ 

ค่า 
เป้า 

หมาย 

ผลลัพธ ์
ตามตัวชี้วัด 

การบูรณาการ 
การเรียน
การสอน 
(วิชา) 

การวิจัย 
(เร่ือง) 

วิชาการอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป 

8 โ คร งก ารอบรม
ผู้ บ ริ ห า ร ก า ร
สาธารณสุขระดับ
ต้นรุ่นท่ี 22 
 

บุ ค ล า ก ร
ด้าน 
สาธารณสุข 

51 คน 1.ร้อยละของ
ระดับความพึง
พอใจของผู้เข้า
รับการอบรม
อยู่ ในระดับดี
ขึ้นไป 

85% 98.00 %   

9 โ คร งก ารอบรม
ห ลั ก สู ต ร เ ว ช
ปฏิบัติทั่วไปรุ่นที่ 
10         

พ ย า บ า ล
วิชาชีพ 

70 คน 1 . ร้ อ ย ล ะ
ความพึงพอใจ
ข อ ง ผู้ เ ข้ า
อบรมต่อการ
บ ริ ก า ร
วิชาการอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป 

80%       100 %    

10 โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้บริหาร
โ ร ง พ ย า บ า ล
ส่ ง เสริ มสุ ขภาพ
ต าบลรุ่นที่ 3 

บุคลากร 
สาธารณสุข 

47 คน 1.ร้ อ ย ล ะ
ความพึงพอใจ
ข อ ง ผู้ เ ข้ า
อบรมในระดับ
ดขีึ้นไป 
 

80%        100 %   

 

  

กิจกรรม การบูรณาการบริการวิชาการกับการเรยีนการสอน 
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รายนามคณะจัดท ารายงานประจ าปี ปีงบประมาณ 2555 

 

1. นางวิยะดา  รัตนสุวรรณ  ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาล 
2. นางสาวพิมพิมล วงศ์ไชยา  รองผู้อ านวยการกลุ่มงานวิชาการ 
3. นางสาวพินทอง ปินใจ   รองผู้อ านวยการกลุ่มงานบริการวิชาการ 
4. นางสาวพร บุญมี   รองผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ 
5. นางดลฤดี เพชรขว้าง  รองผู้อ านวยการกลุ่มงานกิจการนักศึกษา 
6. นายกฤตพัทธ์ ฝึกฝน   รองผู้อ านวยการกลุ่มงานวิจัย 
7. นางวัลลภา แก้วศรีเวียง  ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ฝ่ายบริหาร 
8. นางสุพิชญา เสมอเชื้อ  หัวหน้างานห้องสมุด 
9. นางหทัยรัตน์ บรรณากิจ  หัวหน้างานแผนและยุทธศาสตร์ 
10. นางสาวบัวบาน ยะนา   หัวหน้างานพัฒนาบุคลากร 
11. นางสุทธินี มหามิตร วงศ์แสน หัวหน้างานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
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