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รายงานการพัฒนาบุคลากร  ของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  พะเยา  ประจําปี
งบประมาณ  2555   งานพัฒนาบุคลากร  กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรและบริการวิชาการ   จัดทําข้ึนโดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือสรุปและประเมินผลการดําเนินงานการพัฒนาบุคลากร ในรอบปีท่ีผ่านมา  โดยการนําเอา
ข้อมูลจากการท่ีบุคลากรได้ไปพัฒนาตนเองตามภาระงานท่ีบุคลากรเองเข้าร่วมประชุม / อบรม / สัมมนา  
การศึกษาดูงานและการอบรมเฉพาะทางท้ังในและต่างประเทศ   รวมท้ังจํานวนวัน  และงบประมาณท่ีใช้  
โดยจําแนกเป็นหมวดอุดหนุน  และรายได้สถานศึกษา   

ผู้จัดทํารายงานหวังว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นแหล่งข้อมูลสําคัญฉบับหนึ่ง  ในการใช้เป็นตัวชี้วัด และ
แนวทางในการพัฒนางานตามตัวชี้วัดของสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา  ให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป   

 
 
 
     งานพัฒนาบุคลากร 

                           วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  พะเยา  
                    ธันวาคม    2555 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 



สรุปผลการดําเนินงานการพัฒนาบคุลากรของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 
ประจําปีงบประมาณ  2555   ( 1  ตุลาคม  2554 – 30 กันยายน  /2555 ) 

 
1. ข้อมูลพ้ืนฐานของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  พะเยา 

ในปีประจําปีงบประมาณ  2555    บุคลากรที่ปฏิบัติงานของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา  มี
จํานวนทั้งหมด   108  คน  จาํแนกตามประเภทของบุคลากร  อาจารย์  จํานวน 54  คน  นับรวมลาศึกษาต่อ 
จํานวน   6  คน และไปช่วยราชการ  2  คน  บุคลากรสายสนับสนุน  จําแนกเป็น  ข้าราชการ  5  คน    
ลูกจ้างประจํา  จํานวน 18  คน   ลูกจ้างช่ัวคราว จํานวน   8   คน   ลกูจา้งเหมาบริการจํานวน  22  คน และพนัก
ราชการจํานวน  1  คน  ดังรายละเอียดตามตารางที่ 1   
 

ตารางที่ 1  จํานวน ร้อยละ บุคลากรทั้งหมดในปีงบประมาณ 2555 

 

ลําดับ ประเภท จํานวน (คน) ร้อยละ 
1 อาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง 46 42.60 
2 ลาศึกษาต่อ 6 5.55 
3 ไปช่วยราชการ 2 1.85 
4 ข้าราชการสายสนับสนุน 5 4.63 
5 พนักงานราชการ 1 1.00 
6 ลูกจ้างประจํา 18 16.66 
7 ลูกจ้างช่ัวคราว 8 7.41 
8 ลูกจ้างเหมาบริการ 22 20.4 
 รวม 108 100 

 
 

2. การพัฒนาบคุลากรท้ังในและตา่งประเทศ 
ผลการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  จําแนกตามประเภทของการพัฒนา พบว่า  

ได้รับการพัฒนาทางด้านวิชาการ (วิชาชีพ)ด้านการบริหารและด้านการวิจัย ทั้งที่จัดขึน้ภายในวิทยาลัยเอง  และสง่
เข้ารับประชุม/อบรม/สัมมนาภายนอกวิทยาลัย  รวมถึงการศึกษาดูงานเพ่ือการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ จํานวน  
93  คน   โดยมีรายละเอียดดังน้ี  
 2.1  ผลการพัฒนาบุคลากรจําแนกตามกลุม่อาจารย์และกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุน   พบว่ากลุ่มอาจารย์  
ได้รับการพัฒนา  ครบร้อยละ  100  และบคุลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนา ร้อยละ 96.30 
ดังรายละเอียดตามตารางที่  2   
 

ตารางที่ 2    จํานวนร้อยละ การพัฒนาบุคลากรจําแนกตาม  กลุม่บุคลากร 

 

ประเภทบุคลากร จํานวนบุคลากร
ทั้งหมด 

ได้รับการพัฒนา 

จํานวน ร้อยละ 
1.   อาจารย์ ไม่นับรวมลาศึกษาต่อ 46 46 46 
2.   บุคลากรสายสนับสนุน 54 47 47 
3.   รวมทั้งหมด 100 93 93 



2.2   ประเภทของการประชุม/อบรม/สัมมนา/การศึกษาดูงาน  ของอาจารย์สรุปได้ว่า   อาจารย์เข้าร่วม
ประชุมด้านวิชาการจํานวน  46  คน ด้านบริหารจํานวน  11  คน  ด้านการวิจัย จํานวนคน 4  คนและการศึกษาดู
งานทั้งในและต่างประเทศ จํานวน 40  คน  และ ได้รับการพัฒนาทักษะหลักสูตรระยะสั้น  
จํานวน  1  คน  เฉลี่ยคนละ  36  ดังรายละเอียดตามตารางที่ 3 
 

ตารางที่  3   ประเภทของการประชุม   จาํนวนคน  จํานวนคร้ัง  เฉลีย่การประชุม   จํานวนวัน   และเฉล่ียการ 
                เข้าร่วมประชุม 
 

ที่ ประเภทของการประชุม จํานวน 
ราย 

จํานวน 
ครั้ง 

เฉลี่ยการไป
ประชุมคน/ 

ครั้ง 

จํานวน 
วัน 

เฉลี่ยการไป
ประชุมคน/

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

สั้น ณ ประเทศอังกฤษ 
 1 1 1 43 43 

5 การอบรมหลักสูตรระยะสั้น 
ศาสตร์และศลิปะการสอน
ทางการพยาบาล 

4 1 1 480 120 

6 การอบรมผู้บรหิารหลักสูตร
ผู้บริหารระดับกลาง 

1 1 1 41 41 

7 การศึกษาดูงานต่างประเทศ/ 
ในประเทศ 

36 3 1 192 5 

8 การศึกษาดูงานโครงการพัฒนา
สู่ความเป็นเลิศ  

3 1 1 15 5 

9 การพัฒนากิจกรรมที่ส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม(ฟังเทศน์,
กิจกรรมทําบุญวันสําคัญต่างๆ) 

46 5 1 58 1 

 รวม 152 217 14 2,273 266 
 

จากตารางที่  3   อธิบายได้ว่า  โดยรวมจะมีอาจารย์บางคนเข้าร่วมประชุมหลายครั้งในแต่ประเภทของการ
ประชุม/อบรม/สัมมนา  จึงสรุปได้ว่า  อาจารย์เข้าร่วมประชุมมากที่สุด  คือ การประชุมด้านวิชาการ เฉลี่ย 
คนละ  4   ครัง้  จํานวนวันเฉลี่ย รวม  25  วัน รองลงมาคือ การเข้าร่วมด้านบริหารและด้านการวิจัย   เฉลี่ย 
การไปประชุม คนละ  2  ครั้ง   จํานวนวันเฉลี่ย  14  วัน  12  วัน  ตามลําดับ 
สําหรับการอบรมหลักสูตรระยะสั้นที่ใช้ระยะเวลาในการอบรมมากที่สุด คือหลักสูตรศาสตร์และศลิปะการสอน
ทางการพยาบาล ใช้เวลาเฉลีย่คนละ  120 วัน  รองลงมาคือหลักสูตรการพัฒนาทักษะต่างประเทศ จํานวน 43  วัน 
แลการอบรมผูบ้ริหารระดับกลาง จํานวน   41  วัน 

 
 
 
 



2.3  ประเภทของการประชุม/อบรม/สัมมนา  งบประมาณที่ใช้ จําแนกตามหมวดเงินที่ใช้ในการไปพัฒนา
ของอาจารย์ และเฉลี่ยการใช้งบประมาณดังรายละเอียดตามตารางที่  4     
 

ตารางที่  4   จํานวนคน   หมวดของงบประมาณที่ใช้ในการพัฒนา เฉลีย่การใช้งบประมาณ  

 

   งบประมาณทีใ่ช ้
ที่ ประเภทของการประชุม จํานวน

ราย 
หมวด 
อุดหนุน 

รายได้
สถานศึกษา 

รวมเงิน 
(บาท) 

เฉลี่ยคนละ 
(บาท) 

1 ด้านวิชาการ 46 893,415  - 893,415 19,422
2 ด้านการบริหาร 11 64,776 - 64,776    5,889
3 ด้านการวิจัย  4 56,409  -  56,409    4,102
4 การพัฒนาทักษะหลักสูตรระยะ

สั้น ณ ประเทศอังกฤษ 
1 15,758  -  15,758 15,758

5 การอบรมหลักสูตรระยะสั้น 
ศาสตร์และศลิปะการสอน
ทางการพยาบาล 

4 ‐  194,592 194,592 48,648 

6 การอบรมผู้บรหิารหลักสูตร
ผู้บริหารระดับกลาง 

1  37,124 ‐  37,124 37,124 

7 การศึกษาดูงานต่างประเทศ/ 
ในประเทศ 

36  - 1,186,002 1,186,002 32,945

8 การศึกษาดูงานโครงการพัฒนา
สู่ความเป็นเลิศ 

3 - 49,816 49,816 16,605

9 การพัฒนากิจกรรมที่ส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม(ฟังเทศน์,
กิจกรรมทําบุญวันสําคัญต่างๆ) 

46 17,850 -  17,850 388

 รวม 151  
ราย 

1,048,208 1,430,410 
 

2,478,618 143,757 

     

   จากตารางที่ 4  อธิบายได้ว่า การพัฒนาอาจารย์เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา  จํานวน  46  คน อาจารย์ 
บางคนเข้าร่วมประชุมหลายครั้ง ในแต่ประเภท   ดังน้ัน สรุปการใช้งบประมาณเพ่ือการพัฒนาบุคลากรในของ
สถานศึกษา หมวดอุดหนุนทั่วไปและหมวดรายได้งบประมาณเฉลี่ยทีใ่ช้มากที่สุดคือในการอบรมหลักสูตรศาสตร ์
และศิลปะทางการพยาบาล เฉลี่ยคนละ   48,648  บาท รองลงมาตามลําดับ  คือ การอบรมหลักสูตรผู้บริหาร
ระดับกลาง37,124  บาท  การศึกษาดูงานต่างประเทศเฉลี่ยคนละ  32,945  บาท   การเข้าร่วมประชุม/อบรม/
สัมมนา ประเภทวิชาการเฉลี่ยคนละ  19,422  บาท  โครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศเฉลี่ยคนละ  16,605  บาท  
การพัฒนาทักษะหลักสูตรระยะสั้นต่างประเทศคนละ   15,758  บาท ด้านการวิจัยเฉลี่ยคนละ  4,102  บาท   
ด้านการบริหาร เฉลี่ยคนละ  2,765   บาท และใช้งบประมาณน้อยที่สุดคือการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม   
เฉลี่ยคนละ  388  บท 
 
 
 
 



2.4  ประเภทของการประชุม/อบรม/สัมมนา/การศึกษาดูงานของบุคลากรสายสนับสนุน จาํนวน   47  
คน เข้าร่วมประชุมด้านวิชาการจํานวน  17   คน และการศึกษาดูงานภายในและต่างประเทศ จํานวน  43  คน 
เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมจํานวน  47  คนจํานวนวัน  และ การใช้งบประมาณ ดังรายละเอียดตามตารางที่  5 

 

ตารางที่  5   ประเภทของการประชุม   จาํนวนคน  จํานวนคร้ัง  จํานวนวัน 
 

ที่ ประเภทของการประชุม จํานวน 
ราย 

จํานวน
ครั้ง 

เฉลี่ยการไป
ประชุมคน/

ครั้ง 

จํานวน
วัน 

เฉลี่ยการไป
ประชุมคน/

วัน 
1 ด้านวิชาการ 17 25 1.5 81 5 
2 ด้านการบริหาร 1 1  3 3 
3 การศึกษาดูงานต่างประเทศ 5 1  25 5 
4 การศึกษาดูงานโครงการพัฒนา 

สู่ความเป็นเลิศ 
39 1  195 5 

5 การพัฒนากิจกรรมที่ส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม(ฟังเทศน์,
กิจกรรมทําบุญวันสําคัญต่างๆ) 

47 5 1-2 141 3 

 รวม 109 33 1-2 445 21 
 
จากตารางที่  5   อธิบายได้ว่าโดยรวมบุคลากรสายสนับสนุนบางคนเข้าร่วมประชุมหลายครั้งในแต่ประเภท 

ของการประชุม บุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมประชุม /อบรม/สัมมนามากท่ีสุด  คือ การประชุมด้านวิชาการ เฉลี่ย 
คนละ  1-2  ครั้ง  จํานวนวันเฉลี่ยคนละ  5  วัน รองลงมาคือ การเข้าร่วมด้านบริหารเฉล่ีย  1  ครั้งจํานวนวันเฉลี่ย  
คนละ 3  วัน  สําหรับโครงการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ เฉลี่ยบุคลากรสายสนับสนุนได้เข้าร่วมโครงการคน
ละ 1 ครั้ง ระยะเวลา เฉลี่ยคนละ  5 วันและการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เฉลี่ยการเข้าร่วมกิจกรรมคนละ 1-2 ครั้ง 
เฉลี่ยคนละ  3  วัน  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5  ประเภทของการประชุม/อบรม/สัมมนา  งบประมาณที่ใช้ จําแนกตามหมวดเงินที่ใช้ในการไปพัฒนา

ของบุคลากรสายสนับสนุน และเฉล่ียการใช้งบประมาณดังรายละเอียดตามตารางที่ 6 



 

ตารางที่  6   จํานวนคน   หมวดของงบประมาณที่ใช้ในการพัฒนา เฉลีย่การใช้งบประมาณ  

 

   งบประมาณทีใ่ช ้
ที่ ประเภทของการประชุม จํานวน

คน 
หมวด 
อุดหนุน 

รายได้
สถานศึกษา 

รวมเงิน 
(บาท) 

เฉลี่ยคนละ
(บาท) 

1 ด้านวิชาการ 17 92,560  - 92,560 5,445 
2 ด้านการบริหาร 1 4,784  -  4,784 4,784 
3 การศึกษาดูงานต่างประเทศ 5  154,500 154,500 30,900 
4 การศึกษาดูงานในประเทศ 39  242,853 242,853 6,227 
5 การพัฒนากิจกรรมที่ส่งเสริม

คุณธรรมจริยธรรม(ฟังเทศน์,
กิจกรรมทําบุญวันสําคัญต่างๆ) 

47 1,286 -  1,286 27 

 รวม 109 98,630 397,353 495,983 47,383 
  

     จากตารางที่ 6    อธิบายได้ว่า บุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมประชุม/อบรม / สมัมนา /การพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม   รวมถึงการเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ    จํานวน  47  คน บุคลากรสาย
สนับสนุน   บางคนเข้าร่วมประชุมหลายครัง้ ในแต่ประเภท  ดังน้ัน สรุปการใช้งบประมาณเพ่ือการพัฒนาบุคลากร
ในของสถานศกึษา หมวดอุดหนุนทั่วไปและหมวดรายได้งบประมาณเฉลีย่ที่ใช้มากที่สุดคือในการศึกษาดูงาน
ต่างประเทศ เฉลี่ยคนละ   30,900  บาทรองลงมาตามลําดับ  คือการศึกษาดูงานในประเทศเฉล่ียคนละ 6,227 บาท   
การประชุม/อบรม/สัมมนาด้านวิชาการ เฉลี่ยคนละ  5,445  บาท  ด้านการบริหาร คนละ  4,784  บาท  
กิจกรรมทีใ่ช้งบประมาณน้อยที่สุด  การพัฒนากิจกรรมที่ส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม(ฟังเทศน์,กิจกรรมทําบุญวัน
สําคัญต่างๆ)  เฉลี่ยคนละ  27  บาท 

 
2.6   สรุปการใช้งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ประจําปี

งบประมาณ  2555  ดังรายละเอียดตามตารางที่  7 
 

ตารางที่  7   จํานวนประเภทบุคลากร  จํานวนเงิน   จํานวนวัน   และการใช้งบประมาณเฉลี่ย 

 

ประเภทบุคลากร จํานวน(คน) จํานวนเงิน จํานวนวัน 
จํานวนเงิน

(บาท) 
เฉลี่ย/คน/
บาท 

ทั้งหมด
(วัน) 

เฉลี่ย /คน/วัน

1.   อาจารย์ 46 2,284,026 49,653 1,679  36 

2.   บุคลากรสายสนับสนุน 47 495,983 10,553 314 7 

3.   รวมทั้งหมด 93 2,780,009 29,893 1,983 21 
 
จากตารางที่  7   อธิบายได้ว่า อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมดในปีงบประมาณ  2555    

จํานวน  93   คน   บุคลากรของวิทยาลัย ใช้งบประมาณในการพัฒนาตนเองเฉลี่ยคนละ  29,893  บาทและได้เข้า
รับการประชุม/อบรม/สัมมนา เฉลี่ยคนละ  21   วัน   

2.7 การอบรมบรมระยะสั้น หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะภาวะผู้นําด้านการบริหาร                                  
จัดการและทักษะการสื่อสาร  ณ    De Montfort University, The United Kingdom   
ระหว่างวันที่ 9 มิถุนายน ถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2555  ประเทศอังกฤษ  จํานวน  1  คน 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2.8 อาจารย์ได้รับการพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ  กรุงโซล  ประเทศเกาหลี จํานวน  27  คน 
 



 
ภาพอาจารย์และบคุลากรสายสนับสนุนเขา้ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ณ  กรุงโซล    

ประเทศเกาหล ี
อาคารสถาบันการศึกษาและสถานบริการ ทางการแพทย์และสาธารณสุข  ณ  กรงุโซล   ประเทศเกาหล ี

 
อาคารของวิทยาลัย 

 
อาคารผูป้่วยนอก 

 
อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 

                                                                            



 2.9   อาจารย์ได้รับการพัฒนาแลกเปลี่ยนเรยีนรู้  ณ   StLuke’s Collcge of Nursing ศูนย์บริการดูแลผู้สูงอายุ 
Cross Heart & KIDDIE YOHOHAMA ประเทศญี่ปุ่น    จํานวน  6  คน 

ระหว่างวันที่  24 – 30พฤษภาคม  2555 
 

 

 
อาจารย์ ปัณณธร   ชัชวรัตน์ 

 
 
 
 
 
 
 
อาจารย์ พิมพิมล    วงศ์ไชยา 

 
อาจารย์กฤตพัทธ์   ฝึกฝน 

 
 

อาจารย์ พินทอง  ปินใจ 

 

 
 

อาจารย์พร  บุญม ี

 
 

 
 

อาจารย์ศักดิกร   
         สุวรรณเจริญ 

 
 

2.10   อาจารย์ได้รับการคัดเลือกเพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ของสถาบันพระบรมราชชนก   
       ณ  สถาบัน   Knowledge   Plus   จํานวน   2  คน 
 

อาจารย์ชุลีพร   ภูโสภา 
 

อาจารย์ วาสนา  กันคํา 

2.11   อาจารย์เข้ารับการอบรมหลักสูตรผูบ้ริหารระดับกลางในปีงบประมาณ  2555 จํานวน   1  คน 
        
                                       อาจารย์ ดร.วิจิตรา  ปัญญาชัย 
        
 
2.12   อาจารย์เข้ารับการอบรมหลกัสูตรเวชปฏิบัติ(รักษาโรคเบ้ืองต้น )  จํานวน  1  คน 

 
                      อาจารย์วรัญญากรณ ์    โนใจ 

2.13 บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการที่ดีจํานวน 39  คน 



 
 
 

 
 

 

 
 

ภาพกิจกรรมการเขา้ใจองคก์รในโครงการ  OD  จังหวัดชลบรุี  
 
 
 
 
 
 

 
 


