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                 การพฒันาองคก์ร ใหม้คีวามต่อเน่ืองและยัง่ยนืนัน้ จะตอ้งมคีวามชดัเจนในเชงินโยบาย การมสีว่นรว่มในกระบวนการดาํเนิน รวมทัง้มเีจา้ภาพผูร้บัผดิชอบ

หรอืกลไกในการผลกัดนัสูก่ารปฏบิตัอิยา่งจรงิจงั   การพฒันาองคก์รในปจัจบุนัจงึใหค้วามสาํคญักบัการพฒันากระบวนการภายในใหเ้กดิความสามารถในการแขง่ขนัทัง้

ในระยะสัน้ และระยะยาว เพื่อประสทิธภิาพและประสทิธผิลขององคก์ร วทิยาลยัมคีณะกรรมการบรหิารวทิยาลยั ซึง่ประกอบดว้ยรองผูอ้ํานวยการวทิยาลยั ตวัแทนจากผู้

ปฏบิตัไิดค้ดัเลอืกจากอาจารยแ์ละขา้ราชการเขา้มารว่มบรหิารงาน    ดงันัน้ เพือ่ใหก้ารบรหิารงานงานของวทิยาลยัเป็นไปดว้ยความโปรง่ใส ชดัเจนและ ถกูตอ้ง   

คณะกรรมการบรหิารวทิยาลยัฯจงึไดจ้ดัทาํคูม่อืของคณะกรรมการบรหิารวทิยาลยัขึน้   เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการดาํเนินงานของวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

ใหบ้รรลุตามวสิยัทศัน์ ตวัชีว้ดัคณุภาพ วสิยัทศัน์ พนัธกจิของวทิยาลยั  นอกจากน้ีทมีผูบ้รหิารทุกระดบัทีเ่กีย่วขอ้งสามารถนําแนวทางไปสู่การปฏบิตัไิดอ้ยา่งถกูตอ้ง      

 คณะกรรมการบรหิารฯ วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ไดร้วบรวมจดัทาํรายละเอยีดของคู่มอืเป็นรปูเล่ม โดยยดึแนวทางในระเบยีบสถาบนัพระบรมราช

ชนก และระเบยีบการบรหิารราชการทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการบรหิารองคก์ารสูก่ารปฏบิตัไิดอ้ยา่งบรรลตุามเป้าหมายทีก่ําหนดตามแผนยทุธศาสตรแ์ละ

แผนปฏบิตักิารของวทิยาลยั อนัจะนําไปสูค่วามสาํเรจ็และการพฒันาองคก์ารใหเ้ป็นองคก์รทีม่สีมรรถนะสงูต่อไปในอนาคต         

 

         

       คณะกรรมการบรหิารวทิยาลยัฯ 

                                                                              ๘   มถุินายน ๒๕๕๓ 
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ส่วนท่ี  1 

ส่วนนํา 
 

  

ประวติัความเป็นมาของวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา 

 

    วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา ตัง้อยู่เลขที่ 312  หมู่ที่ 11  ตําบลบ้านต๋อม  อําเภอเมอืงจงัหวดัพะเยา  สงักัดสถาบนัพระบรมราชชนก 

สาํนกังานปลดักระทรวง กระทรวงสาธารณสุข มอีาณาเขตทศิใต้ตดิต่อกบัโรงพยาบาลพะเยา ดา้นเหนือตดิต่อกบัทีด่นิเอกชน  ดา้นตะวนัตกตดิต่อกบักว๊านพะเยา

และดา้นตะวนัออกตดิต่อกบัถนนพหลโยธนิ เน้ือทีท่ ัง้หมด 18  ไร ่ 3 ง าน  16  ตารางวา  

     วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีพะเยาเปิดดาํเนินการ เมือ่ 7  มถุินายน พ.ศ 2525  รบันักศกึษาพยาบาลหลกัสูตรประกาศนียบตัรพยาบาลและผดุงครรภ ์

(ระดบัตน้)เป็นรุ่นแรก และปิดการผลติหลกัสูตรน้ีในปีการศกึษา 2539 รวมผูส้ําเรจ็การศกึษา 1,563 คน  และ ปีการศกึษา 2530  เปิดหลกัสูตรประกาศนียบตัร

พยาบาลและผดงุครรภ ์(เฉพาะกาล) เพิม่ขึน้อกีหน่ึงหลกัสตูรและปิดการผลติในปีการศกึษา 2534 รวมผูส้าํเรจ็การศกึษา 276 คน   

    ปีการศกึษา 2533 เปิดหลกัสตูรประกาศนียบตัรพยาบาลศาสตร ์ (4ปี) เป็นรุน่แรก เปิดดาํเนินการเรือ่ยมา จนถงึปจัจบุนัมผีูส้าํเรจ็การศกึษาไปแลว้

จาํนวน 1,010 คน 

    ปีการศกึษา 2536 เปิดรบันกัศกึษา ประกาศนียบตัรพยาบาลศาสตรเ์ทยีบเท่า ปรญิญาตร ี(ต่อเน่ือง 2 ปี) และปิดการผลติในปีการศกึษา 2548  รวม

ผูส้าํเรจ็การศกึษา จาํนวน 618 คน 

    ต่อมาในปีการศกึษา 2537 สมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนนี ทรงพระกรณุาพระราชทานชือ่วทิยาลยัพยาบาลในสงักดักระทรวงสาธารณสุขวา่ 

“วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี” และในปีการศกึษา 2541 วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา เขา้สมทบกบัมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ ทาํใหผู้ส้าํเรจ็การศกึษา

หลกัสตูรประกาศนียบตัรพยาบาลศาสตร ์ไดร้บัปรญิญาพยาบาลศาสตรบณัฑติ จากมหาวทิยาลยัเชยีงใหมจ่นมาถงึปจัจบุนั 
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 ปรชัญา  

   วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา เชือ่ว่า บุคคลสามารถเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองได ้ ดว้ยการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ  การจดัการศกึษาตอ้งอาศยั

การจดัการองคก์ารเรยีนรู ้ และความรว่มมอืจากชุมชนและทอ้งถิน่  ในการสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนเรยีนรูอ้ยา่งต่อเน่ืองตลอดชวีติ เพือ่ใหเ้ป็นคนทีม่คีวามรู ้  มคีณุธรรม 

จรยิธรรม และเป็นคนดขีองสงัคม 
 

ปณิธาน 

    วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา กาํหนดปณธิานไวด้งัน้ี   

  มุ่งสร้างคน  สร้างปัญญา และพฒันาสขุภาพ 
 

พนัธกิจ 

   1.  ผลติบณัฑติการพยาบาลใหม้มีาตรฐานทีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการของประเทศ 

   2. ดาํเนินการศกึษา คน้ควา้วจิยัและพฒันาองคค์วามรูใ้หมใ่หส้ามารถนําไปใชใ้นการผลติใหม้คีณุภาพและประสทิธภิาพ 

   3. ใหบ้รกิารวชิาการแก่หน่วยงานต่าง ๆ ทัง้ภาครฐัและเอกชน ทัง้ในดา้นการฝึกอบรม ประชุมวชิาการดา้นวชิาชพี ตลอดจนการใหค้ําปรกึษาแนะนํา

การทาํวจิยั 

   4. อนุรกัษแ์ละฟ้ืนฟูศลิปะและวฒันธรรม ภมูปิญัญาทอ้งถิน่และแบบอยา่งทีด่แีก่สงัคม 
 

 จดุเน้นสถาบนั 

    วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีพะเยาเป็นวทิยาลยัในสงักดัสถาบนัพระบรมราชชนก สํานักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข  เป็นสถาบนัอุดมศกึษาใน  

กลุ่ ม ค สถาบนัเฉพาะทาง 2 เป็ นสถาบนัท่ีเน้ นระดบัปริญญาตรี  หมายความถงึ สถาบนัที่เน้นการผลติบณัฑติเฉพาะทางหรอืเฉพาะกลุ ่มสาขาวชิา ทัง้

สาขาวชิาทางวทิยาศาสตร กายภาพ วทิยาศาสตร ชวีภาพ สงัคมศาสตรหรอืมนุษยศาสตร  รวมทัง้สาขาวชิาชพีเฉพาะทาง  สถาบนัอาจเน้ นการทําวทิยานิพนธ ์หรอื

การวจิยั หรอืเน้ นการผลติบณัฑติทีม่คีวามรู ้ ความสามารถ ทกัษะและสมรรถนะในการประกอบอาชพีระดบัสูง หรอืเน้นทัง้สองด ้าน รวมทัง้สถาบนัอาจมบีทบาท

ในการพฒันาภาคการผลติจรงิทัง้อุตสาหกรรมและบรกิาร  สถาบนัในกลุ่ มน้ีอาจจาํแนกได ้เป็ น 2 ลกัษณะคอื  ลกัษณะที ่ 1 เป็นสถาบนัทีเ่น้ นระดบับณัฑติศกึษา     
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และลกัษณะที ่2 เป็ นสถาบนัทีเ่น้ นระดบัปรญิญาตร ี
 

โครงสร้างการบริหารของวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา 

องคก์รบริหารสงูสดุ 

  วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีพะเยามคีณะกรรมการบรหิารวทิยาลยัเป็นองคก์รบรหิารสงูสดุโดยมผีูอ้าํนวยการวทิยาลยัเป็นผูบ้รหิารสงูสดุ 

  คณะกรรมการบรหิารวทิยาลยั  มอีาํนาจและหน้าทีใ่นการควบคุมดแูลกจิการทัว่ไปของมหาวทิยาลยั ใหค้รอบคลมุทัง้ในดา้นนโยบายเกีย่วกบั

การศกึษา การวจิยั การใหบ้รกิารแก่สงัคม การทาํนุบาํรงุศลิปะและวฒันธรรม การเงนิและทรพัยส์นิ การออกระเบยีบขอ้บงัคบัว่าดว้ยการบรหิารบุคคล โดยให้

การประกนัคณุภาพการศกึษาเป็นเครือ่งมอืในการบรหิารการศกึษาใหส้อดคลอ้งกบั ยทุธศาสตร/์เป้าประสงคข์องวทิยาลยัเพือ่บรรลุซึง่วสิยัทศัน์ของวทิยาลยั

ต่อไป 

 การแบ่งส่วนงาน 

  วทิยาลยัมกีารแบ่งสว่นงาน ออกเป็น  5  กลุ่มงาน  ดงัน้ี 

  1) กลุม่งานบรหิาร ม ี4 สว่นฝา่ย  คอื 

   1.1 ) ฝา่ยบรหิารทัว่ไป 

   1.2)  ฝา่ยพฒันาบุคลากร 

   1.3)  ฝา่ยตดิตามและประเมนิผล 

   1.4)  ฝา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศและสือ่การเรยีนการสอน 

  2) กลุม่งานวชิาการและงานวจิยั ม ี5 ส่วนฝา่ย  คอื 

   2.1 ) ฝา่ยผลติบุคลากรสาธารณสขุสาขาต่างๆ  

      2.1.1)  กลุม่การพยาบาลเฉพาะสาขา 

      2.1.2)  กลุ่มงานสรา้งเสรมิสุขภาพ/อนามยัครอบครวั 

      2.1.3) กลุม่การพยาบาลมารดาและทารก  

      2.1.4) กลุม่การพยาบาลบุคคลทีม่ปีญัหาสุขภาพ 
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2.2) ฝา่ยทะเบยีน วดัและประมวลผลการศกึษา 

2.3) ฝา่ยวจิยัและนวตักรรม 

2.4) ฝา่ยพฒันาหลกัสตูรและการเรยีนการสอน 

2.5) สาํนกัหอสมดุ 

  3) กลุม่งานบรกิารวชิาการ ม ี2 ส่วนฝา่ย  คอื 

   3.1)  ฝา่ยบรกิารวชิาการแก่สงัคม 

3.2)  ฝา่ยวเิทศสมัพนัธ ์

  4) กลุ่มงานกจิการนกัศกึษา  ม ี3 สว่นฝา่ย  คอื 

   4.1) ฝา่ยบรกิารนกัศกึษาและศษิยเ์ก่าสมัพนัธ ์

4.2) ฝา่ยพฒันานกัศกึษา 

4.3) ฝา่ยทาํนุบาํรงุศลิปวฒันธรรม 

  5) กลุ่มงานยทุธศาสตรแ์ละพฒันาคณุภาพ  ม ี 2  สว่นฝา่ย คอื 

   5.1)   ฝา่ยยทุธศาสตรแ์ละแผนงาน 

   5.2)   ฝา่ยมาตรฐานและประกนัคณุภาพการศกึษา 
 

บคุลากรของวิทยาลยั 

ข้อมลูบคุลากร 

จํานวนบุคลากรทั้งหมด         วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา  มจีาํนวนบุคลากรทัง้สิน้  101  คน  ดงัน้ี 
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ลาํดบั ประเภท จาํนวน (คน) ร้อยละ 

1. อาจารย ์ 50 52.63 

2. ขา้ราชการสายสนบัสนุน 5 5.26 

3. ลกูจา้งประจาํ 18 18.94 

4. ลกูจา้งชัว่คราว 22 23.15 

 รวม 95 100.00 
          ข้อมลู ณ 15 กนัยายน พ.ศ. 2553 

       จาํนวนอาจารยวิ์ทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  พะเยา 

ลาํดบั ประเภท จาํนวน (คน) 

1. อาจารยป์ระจาํทัง้หมด 50 

2. อาจารยป์ฏบิตังิานจรงิ 42 

3. ไปศกึษาต่อ 4 

4. ไปช่วยราชการ 2 
          ข้อมลู ณ 15 กนัยายน พ.ศ. 2553 

       วฒิุการศึกษาอาจารย ์

ลาํดบั ประเภท จาํนวน (คน) 

1. ระดบัปรญิญาเอก 4 

2. ระดบัปรญิญาโท 41 

3. ระดบัปรญิญาตร*ี 5 

 รวม 50 

          ข้อมลู ณ 15 กนัยายน พ.ศ. 2553 
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โครงสรา้งการบริหาร และสายบงัคบับญัชา ปีการศึกษา  2552-2554 

               

                  

                   

 

 

                 

            

               

                       

                        

         

        

    -              

                      

                

            

                

   

              

  

 

 
 

ผู้อาํนวยการ คณะกรรมการวทิยาลยั 
คณะกรรมการบริหารวทิยาลยั

 

ฝ่ายบริหารทัว่ไป 
- งานสารบรรณ 
- งานการเงินและบญัชี 
- งานพสัดุ 
-  งานยานพาหนะ 
- งานบริหารบุคคล 
- งานอาคารสถานท่ี 
ฝ่ายพฒันาบุคลากร 
- งานพฒันาบุคลากร

ภายใน 
-  งานชมรมจริยธรรม 
- งานจรรยาบรรณ 

ฝ่ายตดิตามและประเมนิผล 
- งานบริหารงบประมาณ 

ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 และส่ือการเรียนการสอน  
- งานสารสนเทศ และ 
ส่ือการเรียนการสอน  
-  งานประชาสมัพนัธ์ 

กลุ่มงานบริหาร 
 

ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน 
ฝ่ายมาตรฐานและ   
ประกนัคณุภาพการศึกษา 

- งานประกนัคุณภาพ 
    -ภายใน 
    -ภายนอก 
-  งานประกนัคุณภาพ นศ. 
-   งานบริหารจดัภาครัฐ

แนวใหม ่
-   งานพฒันาองคก์รแห่งการ

เรียนรู้ 
- งานบริหารความเส่ียง 
ควบคุมภายใน และ 5 ส.    
 -  งานฐานขอ้มูลดา้นประกนั

คุณภาพและแผน 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์ 

ฝ่ายบริการวชิาการแก่สังคม 
 -   งานบริการวชิาการแก่

สงัคม 

-    งานบริการสุขภาพและ 
สาธารณสุขสาธิต 
ฝ่ายวเิทศสมัพนัธ์ 

กลุ่มงานบริการวชิาการ 
 

ฝ่ายผลติบุคลากรสาธารณสุข 

สาขาต่าง ๆ 

(4 กลุ่มงานการสอน) 

ฝ่ายทะเบยีน วดั และ 

 ประมวลผลการศึกษา 

ฝ่ายพฒันาหลกัสูตรและ 

การเรียนการสอน 

- งานรับรองสถาบนั 

ฝ่ายวจิยั และนวตักรรม 

   -  งานวจิยัและนวตักรรม      

 สํานักหอสมุด 

     

  

กลุ่มงานวชิาการ 

ฝ่ายทะนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 
ฝ่ายพฒันานักศึกษา 
ฝ่ายบริการนักศึกษาและศิษย์

เก่าสัมพนัธ์          

กลุ่มงานกจิการนักศึกษา 
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ระบบการจดัการศึกษาของวิทยาลยั 

 1)  จาํนวนหลกัสตูร 

     ปีการศกึษา 2552 หลกัสตูรทีเ่ปิดสอน ม ีจาํนวน 2 หลกัสตูร คอืหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ พ.ศ. 2545   และ   หลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ 

ปรบัปรงุ พ.ศ. 2552 

2)   โครงสร้างหลกัสตูรและโปรแกรมการเรียนการสอนหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิต พ.ศ. 2545 

  จาํนวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสตูร  144  หน่วยกติ 

  สว่นประกอบของหลกัสตูร 4 ปี มหีมวดวชิาดงัน้ี 

   1) หมวดวชิาพืน้ฐานทัว่ไป  37  หน่วยกติ 

   2) หมวดวชิาพืน้ฐานวชิาชพี  29  หน่วยกติ 

   3) หมวดวชิาชพีการพยาบาล  72  หน่วยกติ 

   4) หมวดวชิาเลอืกเสร ี    6  หน่วยกติ 

3) โครงสร้างหลกัสตูรและโปรแกรมการเรียนการสอนหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิต พ.ศ. 2552 

  จาํนวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสตูร  144  หน่วยกติ 

  สว่นประกอบของหลกัสตูร  4 ปี มหีมวดวชิาดงัน้ี 

   1) หมวดวชิาพืน้ฐานทัว่ไป  30  หน่วยกติ 

   2) หมวดวชิาพืน้ฐานวชิาชพี  36  หน่วยกติ 

   3) หมวดวชิาชพีการพยาบาล  72  หน่วยกติ 

   4) หมวดวชิาเลอืกเสร ี   6  หน่วยกติ 
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3)  จาํนวนนักศึกษาของวิทยาลยั ณ ปีการศึกษา 2553  

หลกัสตูร/ชัน้ปี ชาย หญิง รวม 

 ชัน้ปี  1  รุ่นที ่ 21 8 80 88 

 ชัน้ปี  2  รุ่นที ่  20  8 72 80 

 ชัน้ปี  3 รุน่ 19 22 117 139 

 ชัน้ปี  4 รุน่ 18 20 133 153 

รวม 58 402 460 

       

สภาพทางกายภาพในวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  พะเยา 

วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา มอีาคารเรยีน หอพกั หอ้งทาํงานและสถานทีท่าํกจิกรรมต่างๆ ดงัน้ี 

อาคาร ประเภท พื้นท่ี (เมตร) ความจ/ุท่ีนัง่ (คน) ๒ จาํนวน(ห้อง) 

อาํนวยการ หอ้งทาํงาน 

หอ้งประชุม (ใหญ่) 

หอ้งประชุม (เลก็) 

หอ้งเรยีน  ชัน้ 1 

หอ้งเรยีน  ชัน้ 2 

หอ้งปฏบิตักิารกายวภิาคฯ 

หอ้งปฏบิตักิาร E-Learning 

28 

168 

28 

88 

119 

100 

88 

4 

100 

12 

70 

75 

40 

30 

8 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

เรยีน ๑ หอ้งทาํงาน 

หอ้งประชุม  ชัน้ 1 

หอ้งประชุม  ชัน้ 2 

28 

53.04 

86.63 

4 

20 

50 

4 

1 

1 
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อาคาร ประเภท พื้นท่ี (เมตร) ความจ/ุท่ีนัง่ (คน) ๒ จาํนวน(ห้อง) 

หอ้งเรยีน  ชัน้2 

หอ้งเรยีน  ชัน้ 3 

หอ้งปฏบิตักิารเคม ี

หอ้งปฏบิตักิารฟิสกิส ์

หอ้งคอมพวิเตอร ์

109 

122 

88 

54 

112 

75 

125 

30 

15 

40 

1 

1 

1 

1 

1 

หอพกั 1 หอ้งสมดุ 

หอ้งประชุม (กลุ่มยอ่ย) 

หอ้งปฏบิตักิารพยาบาล 

หอพกันกัศกึษา (ชัน้ 2 ,4) 

หอ้งพกัผูเ้ขา้อบรม (ชัน้ 3) 

140 

85 

112 

120 

120 

40 

25.30 

50 

6 

6 

1 

4 

1 

15 

10 

หอพกั 2 ศูนยเ์ดก็เลก็ (ชัน้ 1) 

สโมสรนกัศกึษา (ชัน้ 1) 

หอพกันกัศกึษาหญงิ (ชัน้2-6) 

204.75 

90 

140 

30 

20 

4 

1 

1 

50 

บา้นพกั นกัศกึษาชาย 

อาจารย ์

เจา้หน้าที ่

ผูอ้าํนวยการ 

รบัรอง 

48 

52 

48 

66.5 

52 

4 

4 

4 

4 

4 

8 

14 

10 

1 

3 

หอประชุม หอ้งประชุมใหญ่ (เอือ้งคาํ) 383.50 450 1 

โรงอาหาร โรงอาหารมรีา้นคา้จาํหน่ายอาหารให้ 192 150 4 
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อาคาร ประเภท พื้นท่ี (เมตร) ความจ/ุท่ีนัง่ (คน) ๒ จาํนวน(ห้อง) 

นกัศกึษา  

เรอืนเยีย่ม ศาลากาสะลอง 

ศาลาพกัใจ 

เวรยาม 

63 

20 

7.5 

20 

20 

1 

1 

2 

1 

กจิกรรม สนามบาสเกตบอล 

สนามเปตอง 

สนามตระกรอ้ 

สนามวอลเล่บอล 

480 

228 

228 

360 

- - 

อาคารเรยีนและหอพกั อาคาร 5 ชัน้ กาํลงัก่อสรา้ง 5,300 - - 
 

หมายเหต:ุ ปีงบประมาณ 2554  วทิยาลยัไดร้บังบลงทุนและก่อสรา้งจากงบประมาณปกตอิกี จาํนวน 1,200,000 บาท(สบิสองลา้นบาทถว้น) เป็นอาคารหอพกั 

               จาํนวน 32 หน่วย ซึง่ไดเ้ตรยีมวางแผนการดาํเนินการ E-Auction ตามแผนฯ 
 

การรบัสมคัรและคดัเลือกบคุคลเข้าศึกษา 

      สถาบนัพระบรมราชชนก เป็นสถาบนัอุดมศกึษาในสงักดักระทรวงสาธารณสขุ มหีน้าทีผ่ลติและพฒันากําลงัคนดา้นสุขภาพมากกว่า 60 ปี มกีําลงัการ

ผลติบุคลากรสาธารณสขุมากกวา่รอ้ยละ 50  ของการผลติทัง้ประเทศ โดยยดึหลกัการทีส่ําคญัคอื การกระจายโอกาสทางการศกึษาใหก้บัคนในพืน้ทีไ่ดเ้ขา้ศกึษา

และกลบัไปปฏบิตังิานในภูมลิําเนาของตนเองอย่างยัง่ยนื และเป็นการผลติเพื่อตอบสนองความขาดแคลนกําลงัคนด้านสุขภาพในสถานบรกิารของกระทรวง

สาธารณสุข ซึง่การจดัการศกึษาดําเนินการโดยวทิยาลยัจาํนวน  37  แห่ง ทัว่ประเทศ ดงันัน้ในปีการศกึษา 2553  สถาบนัพระบรมราชชนก มกีารพฒันาระบบ

การรบัสมคัรและคดัเลอืกบุคคลเขา้ศกึษาดว้ยวธิอีเิลก็ทรอนิกส ์โดยทาํงานบนเวบ็เทคโนโลยผี่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ต เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวก รวดเรว็ 

โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเสรมิสร้างระเบียบวินัยความรบัผิดชอบตนเองของผู้สมคัรเข้าศึกษา โดยสมคัรที่เว็บไซต์ระบบการรบัสมคัรนักศึกษา 

(http://admission.pi.ac.th) หรอืผ่านทางเว็บไซต์ของวทิยาลยัในสงักดัสถาบนัพระบรมราชชนก  ดงันัน้จะเห็นว่า  ปจัจยันําออก(Output)ของวทิยาลยัมี

http://admission.pi.ac.th/�
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กระบวนการบรหิารจดัการทีย่ดึหลกัความเท่าเทยีม การตอบสนองความต้องการของทอ้งถิน่และกระจายโอกาสแก่กลุ่มเป้าหมายมากขึน้ โดยการรบับุคคลเขา้

ศกึษา  ม ี 2  ระบบ คอื 1)ระบบรบัตรง และ2) ระบบ Admission กลาง  หลกัสตูรทีเ่ปิดสอนมจีาํนวน  1  หลกัสตูร  คอื  พยาบาลศาสตรบณัฑติ 
 

ระบบการประกนัคณุภาพการศึกษาของวิทยาลยั  

     วทิยาลยัไดต้ระหนักถงึความสําคญัของการประกนัคุณภาพการศกึษา ซึง่ถอืเป็นหน่ึงในเครื่องมอื    การบรหิารงานของผูบ้รหิารสถานศกึษา  โดย

ปีงบประมาณ 2541  กระทรวงสาธารณสุขประกาศนโยบาย  การประกนัคุณภาพการศกึษา เมือ่วนัที ่14 มกราคม 2541   และไดม้กีารพฒันาคุณภาพการจดั

การศกึษาของวทิยาลยัในสงักดัใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน การจดัการศกึษาในระดบัอุดมศกึษา และมาตรฐานของวชิาชพีมาเป็นลําดบั ในปีงบประมาณ 2549 

ไดม้กีารนําระบบการเทยีบเคยีงสมรรถนะ (Benchmarking) มาใช ้โดยเลง็เหน็ว่าวทิยาลยัจะมผีลการดําเนินงานทีด่เียีย่มไดน้ัน้ จาํเป็นต้องมวีธิกีารทีก่่อใหเ้กดิ

การเรยีนรู้ขององค์กรและของแต่ละบุคคล การเรยีนรู้ขององค์กรต้องประกอบด้วยการปรบัปรุงแนวทางที่มอียู่แล้วอย่างต่อเน่ืองการปรบัให้เข้ากบัการ

เปลีย่นแปลงทีนํ่าไปสูเ่ป้าประสงค ์และ/หรอืแนวทางใหม ่โดยทีก่ารเรยีนรูน้ัน้จะตอ้งมลีกัษณะ ดงัน้ี   

   1. เป็นสว่นหน่ึงของงานประจาํวนั   

   2. เป็นการปฏบิตัใินระดบับุคคล หน่วยงานหรอืแผนก และองคก์ร   

   3. เป็นกจิกรรมทีส่ง่ผลต่อการแกป้ญัหาทีต่น้เหตุโดยตรง   

   4. เน้นการแลกเปลีย่นความรูท้ ัว่ทัง้องคก์ร   

   5. สามารถนําไปสูก่ารปฏบิตังิานไดด้ขีึน้  

   6. เป็นการพฒันาใหบุ้คลากรมวีฒันธรรมคณุภาพ  ( Quality Mind ) และมคีวามมุง่มัน่ศรทัธาอนัแรงกลา้ต่อองคก์ร ( Passion ) 
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ผลการประเมินคณุภาพภายในและภายนอกของวิทยาลยัพยาบาลบรมราชนนีพะเยา   

    ตารางแสดงผลการผลการประเมนิคณุภาพภายในและภายนอกของวทิยาลยัพยาบาลบรมราชนนีพะเยาปีการศกึษา 2548-2551 

ปีการศึกษา การประเมินคณุภาพภายใน แปลผล ประเมินคณุภาพภายนอก แปลผล 

คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได้ คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได้ 

2548 5.00 4.61 

(สบช.) 

ดมีาก 5.00 4.56 

(สมศ.) 

ดมีาก 

2549 5.00 4.67 (เครอืขา่ย) ดมีาก - - - 

2550 5.00 4.17 (เครอืขา่ย) ด ี - - - 

2551 5.00 3.76  (สบช.) ด ี - - - 

2552 5.00 4.13 (เครอืขา่ย) ด ี - - - 

 

บทสรปุผลการดาํเนินงานและ แนวทางการพฒันาการประกนัคณุภาพการศึกษา 

    ผลการประเมนิคุณภาพภายในของวทิยาลยั พบจดุอ่อน/จดุแขง็ หลายประการทีว่ทิยาลยันํามาวเิคราะหเ์พื่อหาทางปรบัปรงุ/แกไ้ข โดยสรปุประเดน็

สาํคญั ดงัน้ี 

      1. การดาํเนินงานประกนัคณุภาพการศึกษา ท่ีผ่านมาพบจดุแขง็ดงัน้ี 

                 1.1 ผูบ้รหิารระดบัสูงได้ใหค้วามสําคญัและให้การสนับสนุนการดําเนินงานประกนัคุณภาพในดา้นทรพัยากรต่างๆ ทัง้ในด้านงบประมาณในการ

ดาํเนินงานอยา่งเพยีงพอ 

                 1.2 อาจารยส์่วนใหญ่มคีวามตระหนักและรบัผดิชอบในการดําเนินงานพฒันาตวับ่งชี้คุณภาพและมผีลลพัธข์องงานทีเ่กดิการพฒันาอย่างเหน็ได้

ชดัเจน 

                 1.3 มกีารใหน้กัศกึษา ผูเ้กีย่วขอ้งจากภายนอกเขา้มสีว่นรว่มในการพฒันาคณุภาพการศกึษาของวทิยาลยั 
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                 1.4 อาจารยม์ภีาระงานทีห่นกัจากจาํนวนนกัศกึษาทีม่จีาํนวนมากเมือ่จาํเป็นตอ้งรบัการประเมนิตรวจสอบจากองคก์รภายนอก มคีวามสามารถใน

การปรบัตวัใหพ้รอ้มรบัการประเมนิได ้
 

              2. การดาํเนินงานประกนัคณุภาพการศึกษาท่ีผ่านมาพบจดุอ่อนดงัน้ี 

                 2.1 วฒันธรรมคณุภาพการพฒันาคณุภาพของการประกนัคณุภาพภายในองคก์รยงัมน้ีอย และอาจารยบ์างส่วนยงัไมส่ามารถนํางานประกนัคุณภาพ

เข้าสู่งานประจําของวทิยาลยัและยงัพบว่ามกีารดําเนินงานที่ยงัมกีรอบการคดิที่แยกส่วนจากงานประจําที่ปฏบิตัิ หรอืการเชื่อมโยงหรอืบูรณาการที่มคีวาม

เอกภาพ 

       2.2 ทกัษะการบรหิารองคป์ระกอบและตวับ่งชีข้องอาจารยใ์นระดบัผูบ้รหิารและอาจารยท์ีร่บัผดิชอบตวับ่งชีย้งัไม่เพยีงพอทีจ่ะทําใหเ้กดิผลลพัธข์อง

การพฒันาใหไ้ดต้ามเป้าหมาย โดยประเดน็ที่ยงัเป็นโอกาสพฒันา คอื ความเขา้ใจเกณฑป์ระเมนิคุณภาพ การวางแผนการพฒันา การเก็บสะสมผลงานอย่าง

ต่อเน่ือง การบูรณาการตวับ่งชี้  และวนิัยในการทํางานทีม่ทีศิทางและเป้าหมายทีช่ดัเจนของตวับ่งชี้คุณภาพ และความพรอ้มรบัต่อการเปลีย่นแปลงของเกณฑ์

คณุภาพทีม่อียูต่ลอดเวลาจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

      2.3 รปูแบบการบรหิารงานและการปฏบิตังิานของบุคลากรในองคก์รยงัขาดการใชแ้ผนในการทํางาน ตลอดจนขาดการกํากบัตดิตามผลลพัธข์องการ

ปฏบิตัติามแผนอยา่งต่อเน่ืองและจรงิจงั 

      2.4  ภาระงานทีม่มีากของอาจารย ์โดยเฉพาะงานการสอนทีม่จีาํนวนนักศกึษาเพิม่ขึน้ อาจารยบ์างส่วนต้องขึน้นิเทศภาคปฏบิตั ิตดิต่อกนัในระยะ

ยาวทําใหเ้กดิความไม่พรอ้มเพยีงของการประชุมปรกึษาตดิตามผลการพฒันาตวับ่งชีคุ้ณภาพตลอดจนความตรงเวลาในการดําเนินงานใหไ้ดต้ามแผนทีก่ําหนด

ประกอบกบัยงัขาดการออกแบบแผนปฏบิตังิานทีบ่รูณาการงานการเรยีนการสอนทีเ่ชือ่มโยงกบัการวจิยัและบรกิารวชิาการตลอดจนการพฒันานวตกรรมต่างๆ  

      2.5 การจดัทําแผนปฏบิตักิาร โครงการ ยงัขาดการวเิคราะห์ความเชื่อมโยงของโครงการหรอืกจิกรรมที่ทําต้องทําประจําอยู่แล้วกบั     ตวับ่งชี้

คุณภาพ ทีผ่่านมาบุคลากรเกดิการเรยีนรูว้่าการทํางานประจาํไม่สามารถตอบสนองตวับ่งชีคุ้ณภาพได ้ต้องคดิกจิกรรมเพิม่สําหรบัตอบสนองตวับ่งชี ้ซึง่ทําให้มี

ภาระงานเพิม่ขึน้ 

     2.6 การพฒันาทรพัยากรบุคคลภายในองคก์รใหค้ดิและทําหรอืมหีวัใจของคุณภาพในการทํางานยงัเป็นประเดน็ทีต่้องเร่งรดัใหเ้กดิขึน้อย่างต่อเน่ือง

และจรงิจงัทําอย่างไรใหบุ้คลากรเกดิเรยีนรูว้่า การควบคุมคุณภาพ การประเมนิคุณภาพและการรบัรองคุณภาพ เป็นส่วนหน่ึงของชวีติการทํางานที่ไม่สามารถ

แยกส่วนออกจากกนัได ้
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       2.7 การประเมนิผลลพัธก์ารทาํงานของบุคลากรขาดการนําผลลพัธก์ารพฒันาคุณภาพตามตวับ่งชีข้ององคก์รมาพจิารณาความดคีวามชอบประจาํปี 

ทําใหบุ้คลากรบางส่วนเรยีนรูว้่าการไม่ไดม้สี่วนร่วมในการใหอ้งคก์รได้รบัการประเมนิคุณภาพการศกึษาไม่มผีลต่อชวีติการทํางานแต่อย่างใดจงึเป็นเรื่องทีต่้อง

ทบทวน  

       2.8 การพฒันาคณุภาพของวทิยาลยัยงัขาดกระบวนการใหบุ้คลากรฝา่ยสนบัสนุนไดเ้ขา้มามสีว่นรว่มในการพฒันาคณุภาพในงานประจาํของตนเอง 
 

    3. สรปุประเดน็ท่ีจะเร่งรดัพฒันาการการประกนัคณุภาพการศึกษาทัง้ระบบในปีการศึกษา 2554-2558  ดงัน้ี 

                3.1. พฒันา/สง่เสรมิใหอ้าจารยร์ะดบัปฏบิตัทิีร่บัผดิชอบรายวชิาไดม้สี่วนรว่มในการคดิพฒันางานประจาํของตนเองเชื่อมโยงกบัองคป์ระกอบและตวั

บ่งชีค้ณุภาพ กบัผูเ้ชีย่วชาญ ซึง่เป็นการพฒันาจากระดบัลา่งสูร่ะดบัสงูขึน้ไป สง่ผลใหก้ารพฒันาคณุภาพเกดิความยัง่ยนืและต่อเน่ืองและเป็นการพฒันาศกัยภาพ

ของคนทาํงานไดอ้ยา่งแทจ้รงิเพราะเกดิการเรยีนรูง้านจากงานประจาํของตนเอง 

                3.2 ทมีผูบ้รหิารสรา้งบรรยากาศของการพฒันาคณุภาพและสรา้งความตระหนกัในการทาํงานทีนํ่าแนวคดิของการประกนัคุณภาพสู่งานประจาํอยา่ง

ต่อเน่ืองตลอดจนเป็นแบบอยา่งของการพฒันางานใหก้บัทมีงาน  

                 3.3  ผูบ้รหิารแต่ละระดบัมกีารกํากบัตดิตามความกา้วหน้าการพฒันาตวับ่งชีค้ณุภาพ   

       3.4 ทบทวนระบบการบรหิารจดัการงานวจิยั งานสรา้งสรรค์ โดยการวางกลยุทธก์ารพฒันางานวจิยั งานสรา้งสรรค์ของอาจารยเ์พื่อให้สามารถ

ผลติผลงานวจิยัและการเผยแพรผ่ลงานวจิยัใหม้ากยิง่ขึน้อยา่งเรง่ด่วน  

       3.5 พฒันาระบบฐานขอ้มลูและสารสนเทศเพือ่การบรหิารคณุภาพทัง้ระบบกบัผูเ้ชีย่วชาญดา้นการประกนัคณุภาพ โดยเริม่จากบุคลากรระดบัปฏบิตัิ

และใหม้กีารบูรณาการงานประจํากบัเกณฑค์ุณภาพ ของ สกอ. สมศ. สบช. สภาการพยาบาล และ PMQA การจดัทํา SAR ระดบับุคคล ระดบักลุ่มวชิา ระดบั

กลุ่มงาน และการทาํนายผลลพัธก์ารพฒันาก่อนนําแผนไปใช ้ระหวา่งใชแ้ละช่วงหลงัใชแ้ลว้ 

                3.6 พฒันาระบบการบรหิารทรพัยากรบุคคลเพื่อการพฒันาองค์กร ทัง้ในด้านการพฒันาบุคลากรที่เน้นผลลพัธ์ของการพฒันา การจดัทํา 

Performance Agreement KPI Cascading & Individual Scorecard  

       3.7 พฒันาระบบ SAR และระบบ e-Evidences  
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       3.8 พฒันาใหม้ ีGood Practice Development และคู่มอืปฏบิตังิานดา้นการบรหิารทรพัยากรบุคคล งานการเงนิและงบประมาณ ศูนยก์ารบรกิาร

วชิาการระดบัชาต/ินานาชาต ิการพฒันาอาจารย ์ การพฒันาสายสนับสนุน การจดัการเรยีนการสอนทีบู่รณาการงานวจิยัและการบรกิารวชิาการ และการบรหิาร

จดัการองคก์ร 
 

การผลิตพยาบาลวิชาชีพเพ่ิมเพ่ือแก้ไขปัญหาในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 

     จากสถานการณ์ความไมส่งบในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต้ ก่อใหเ้กดิการขาดแคลนพยาบาลวชิาชพีอยา่งต่อเน่ือง ในวนัที ่ 24 เมษายน พ.ศ. 2550 

คณะรฐัมนตรจีงึได ้ อนุมตัใิหก้ระทรวงมหาดไทยและกระทรวงสาธารณสขุจดัทาํ “โครงการผลติพยาบาล วชิาชพีเพิม่เพื่อแกไ้ขปญัหาในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดน

ภาคใต”้ จาํนวน 3,000 คน โดยใหง้บประมาณสนบัสนุนการดาํเนินงานตลอดโครงการ และเมือ่สาํเรจ็การศกึษาจะไดบ้รรจเุขา้รบัราชการเพื่อกลบัไปปฏบิตังิานใน

ภมูลิาํเนาของตนเอง   

     วทิยาลยั ไดด้าํเนินการโดยรบันกัศกึษาเขา้เรยีนหลกัสตูรพยาบาลศาสตรใ์นวทิยาลยัพยาบาล จาํนวน  จาํนวน 78 คน และไดด้าํเนินงานเพื่อ

สนบัสนุนวทิยาลยัใหด้าํเนินงานในโครงการฯ อยา่งมปีระสทิธภิาพ ดงัน้ี 

    1. จดับรกิารดา้นสิง่อาํนวยความสะดวกทีเ่อือ้ต่อการพฒันาการเรยีนรูข้องนกัศกึษา เช่น จดัซือ้หนงัสอื ตาํราเพือ่ใชศ้กึษาคน้ควา้ในหอ้งสมดุ จดัหา

โสตทศันูปกรณ์เพือ่สนบัสนุนการเรยีนการสอน กจิกรรมการพฒันาระบบ Internet   

    2. จดับรกิารดา้นกายภาพทีส่ง่เสรมิคณุภาพชวีติของนกัศกึษา เช่น มกีจิกรรมพฒันาหอพกัน่าอยูด่ว้ยกจิกรรม 5 ส.  การซ่อมแซมปรบัปรงุอาคาร

สถานที ่ระบบประปา มกีารจดัเตรยีมเวชภณัฑย์า สาํหรบันกัศกึษาปว่ย และมกีจิกรรมการจดัจาํหน่ายอาหาร กจิกรรมสรา้งสนามกฬีาวอลเลยบ์อล  สนามเปตอง 

จดัทาํแผน และเสรมิความรูด้า้นอคัคภียั จดัระบบแยกขยะ  

     3. จดับรกิารใหค้าํปรกึษาแก่นกัศกึษา เช่น โครงการบรกิารใหค้าํปรกึษาโดยแมเ่ถาว ์จดัอาจารยท์ีป่รกึษาใหแ้ก่นกัศกึษาทุกคน/ทุกชัน้ปี มรีะบบพีด่แูลน้อง  

    4. จดับรกิารขอ้มูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศกึษาและศษิยเ์ก่า เช่น การประชาสมัพนัธ์ทุนการศกึษาและทุนกู้ยมืเพื่อการศกึษา พฒันาระบบ

บรกิารและอาํนวยความสะดวกดา้นขอ้มลูขา่วสาร หลกัฐานทางการศกึษาแก่นกัศกึษา  

    5. จดัโครงการเพื่อพฒันาประสบการณ์ทางวชิาชพีแก่นักศกึษา เช่น โครงการตวินักศกึษาสอบขึน้ทะเบยีนใบประกอบวชิาชพี กจิกรรมความสําคญั

ขององคก์รวชิาชพีและกฎหมายประกอบวชิาชพีในสปัดาหป์จัฉมินิเทศนกัศกึษาและพธิสีาํเรจ็การศกึษา   
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      6. สง่เสรมิการเขา้รว่มศาสนกจิของศาสนาอสิลาม โดย จดัใหม้หีอ้งละมาดประจาํหอพกัทุกหอ จดัรถรบัส่งนกัศกึษาเขา้รว่มพธิทีีม่สัยดิ ทุกวนัศุกรแ์ละ

วนัสาํคญัทางศาสนา 
 

 การพฒันาอาจารยภ์ายใต้ความร่วมมือระหว่างวิทยาลยักบัองคก์ร สถาบนัวิชาการต่างๆ 

    การพฒันาอาจารยภ์ายใตค้วามรว่มมอืระหวา่งวทิยาลยักบัองคก์ร สถาบนัวชิาการต่าง ๆ ของวทิยาลยัมกีารดาํเนินการรว่มกบั สถาบนัพระบรมราช

ชนก เช่น ทุนการศกึษาต่อระดบัปรญิญาโท ปรญิญาเอกทัง้ในและต่างประเทศ  โครงการศกึษาดงูานในต่างประเทศ โครงการพฒันาผูบ้รหิารระดบัผูอ้ํานวยการ 

รองผูอ้าํนวยการ นอกจากน้ีวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีพะเยายงัไดส้รา้งความรว่มมอืการแลกเปลีย่นทางวชิาการรว่มกบั Hsin Sheng College of Medical 

Care and Management, Taiwan และ University of  Kunming  Medical Science  
 

การพฒันาบคุลากรสาธารณสขุ 

    นอกจากการผลติบุคลากรสาธารณสขุสาขาต่างๆ แลว้ วทิยาลยั ยงัมหีน้าทีส่นบัสนุนการพฒันาบุคลากรระหวา่งประจาํการของกระทรวงสาธารณสุขใน

ดา้นต่างๆ  คอืการจดัทาํแผนหรอืโครงการในการใหบ้รกิารวชิาการ และใหบ้รกิารวชิาการแก่สงัคมตามแผนหรอืโครงการในการใหบ้รกิารวชิาการอย่างครบถ้วน

ตามพนัธกจิของสถาบนั ปีละ 20 โครงการและมหีลกัสูตรฝึกอบรมพฒันาบุคลากร/บรกิารวชิาการที่พฒันา ให้สอดคล้องกบัระบบสุขภาพจํานวน ๒ หลกัสูตร 

ประกอบดว้ยหลกัสตูรผูบ้รหิารการสาธารณสขุระดบัตน้และหลกัสตูรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏบิตัทิัว่ไป  
 

ด้านการบริการสาธารณสขุ  

    วทิยาลยัไดบ้รูการการจดัการเรยีนการสอนรว่มกจิกรรมการบรกิารสาธารณสุข ในชุมชนแหล่งฝึก เช่น การส่งเสรมิสุขภาพในเดก็นกัเรยีน การส่งเสรมิ

สขุภาพในกลุม่ผูส้งูอาย ุ การรณรงคก์ารละเลกิสบูบุหรีใ่นกลุม่เยาวชน  การจดัทาํเวทปีระชาคม” ปญัหาและแนวทางการดแูลครอบครวัผูส้งูอายทุีด่แูลเดก็เยาวชน

ทีไ่ดร้บัผลกระทบและ/หรอืตดิเชือ้เอชไอวแีละเอดส ์เป็นตน้ 
 

 ด้านการวิจยั  

   วิทยาลยัมกีารจดัทําระบบบรหิารงานวจิยัและงานสร้างสรรค์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนของวทิยาลยั  จดัทําคู่มอืระเบยีบปฏบิตัิงานวจิยัและ

นวตักรรม มกีารจดัทําระบบฐานขอ้มูลและสารสนเทศที่เกี่ยวขอ้งกบัการบรหิารงานวจิยั และงานสร้างสรรค์ ตามโครงการจดัทําฐานขอ้มูลและสารสนเทศที่
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เกีย่วขอ้งกบัการบรหิารงานวจิยัและงานสรา้งสรรคท์ีใ่ชป้ระโยชน์ไดจ้รงิ มรีะบบฐานขอ้มลูและสารสนเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารงานวจิยั และงานสรา้งสรรค ์ ที่

ใชป้ระโยชน์ในการตดิตามรายชื่อผลงานวจิยั การเผยแพร่ผลงานวจิยั งบประมาณสนับสนุนการวจิยัของอาจารย ์รวมถงึระเบยีบปฏบิตักิารผลติผลงานวจิยัและ

นวตักรรม ใน website bcnpy.ac.th ของวทิยาลยั  มกีารสนับสนุนเงนิทุนวจิยั ใหก้บัอาจารยใ์นโครงการตามแผนยุทธศาสตร ์พฒันาศกัยภาพของอาจารยด์า้น

การวจิยั  การจดัหาวารสารวชิาชพีและ วารสารการวจิยั ภาษาต่างประเทศ 10  ชื่อเรื่อง ภาษาไทย 20 ชื่อเรื่อง และวทิยาลยัร่วมเป็นเครอืข่ายโครงการพฒันา

หอ้งสมดุในประเทศไทย (thaiLIS)  มรีะบบสรา้งขวญัและกาํลงัใจและยกยอ่งนกัวจิยัทีม่ผีลงานวจิยัและงานสรา้งสรรคด์เีด่น  มปีระกาศวทิยาลยั เรื่อง การยกย่อง

นักวจิยัทีผ่ลงานวจิยัและงานสรา้งสรรคด์เีด่น และมโีครงการคดัสรรผลงานวจิยัและงานสรา้ง สรรคด์เีด่นประจาํปี มรีะบบและกลไกส่งเสรมิความร่วมมอืระหว่าง

นกัวจิยักบัองคก์รภายนอก  

   มรีะบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวจิยัและงานสรา้งสรรคท์ัง้ในวงการวชิาการและการนําไปใชป้ระโยชน์ ตลอดจนมงีบประมาณสนับสนุน

การไปนําเสนอผลงานวจิยัและงานสรา้งสรรค ์ 

               อาจารย์ประจํามสี่วนร่วมในการให้บรกิารทางวชิาการแก่สงัคม โดยเป็นที่ปรกึษาวทิยานิพนธ์ เป็นกรรมการวชิาการ ระดบัชาติ/นานาชาติ  เป็น

กรรมการวชิาชพีในระดบัชาตหิรอืระดบันานาชาต ิ 
 

ด้านการทาํนุ บาํรงุ รกัษา ศาสนา ศิลปวฒันธรรม และส่ิงแวดล้อม  

    วทิยาลยัดําเนินการส่งเสรมิให้อาจารย ์บุคลากรและนักศกึษาเขา้ร่วมกจิกรรมทํานุ บํารุง รกัษา ศาสนา ศลิปวฒันธรรม และสิง่แวดล้อม ทัง้ภายใน

วทิยาลยั โดยจดัทําโครงการ กจิกรรมที่เกี่ยวกบัการทํานุบํารุงศลิปะและวฒันธรรม เช่น การแต่งกายชุดพื้นเมอืง กจิกรรมวนัเขา้พรรษา กจิกรรมวนัสงกรานต ์ 

เป็นตน้ นอกจากน้ียงัเขา้รว่มกจิกรรมกบัองคก์รภายนอกวทิยาลยั  ในงานประเพณต่ีางๆ  
 

ความท้าทายของวิทยาลยัในอนาคต  ประกอบด้วย 

   1. เป้าหมายของกรอบแผนอุดมศกึษาระยะยาวฉบบัที่ 2 เมื่อสิ้นสุดแผนในปี พ.ศ. 2564 คอื ยกระดบัคุณภาพอุดมศกึษาไทเพื่อผลติและพฒันา

บุคลากรทีม่คีณุภาพสูต่ลาดแรงงานและพฒันาศกัยภาพอุดมศกึษาในการสรา้งความรูแ้ละนวตกรรม เพื่อเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศในโลกา

ภวิตัน์ รวมทัง้สนับสนุนการพฒันาที่ยัง่ยนืของท้องถิน่ไทย โดยใช้กลไกของธรรมภบิาล การเงนิ การกํากบัมาตรฐาน และเครอืข่ายอุดมศกึษาบนพื้นฐานของ

เสรภีาพทางวชิาการ ความหลากหลายและเอกภาพเชงิระบบ  
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   2. ทศิทางการประเมนิคุณภาพภายนอกระดบัอุดมศกึษารอบสาม ของ สมศ.  8 ประเดน็ คอื 1) ใช้แผน 15 ปีเป็น Benchmark ในการสื่อสารและ

ประเมนิภายนอกรอบสาม 2) แบ่งกลุ่มสถาบนัอุดมศกึษาเป็น 4 กลุ่ม 3) ประเมนิแบบองิเกณฑอ์ย่างเดยีว โดยใชข้อ้มลูเฉลีย่ยอ้นหลงั 3 ปี โดยใหก้ารประเมนิองิ

พฒันาการและการบรรลุเป้าหมายไปอยู่ในการประกนัคุณภาพภายใน 4) ประเมนิระดบัภาพรวมของสถาบนัและระดบัคณะวชิา 5) ประเมนิเน้นผลการจดั

การศกึษาเป็นหลกั ใหน้ํ้าหนกั รอ้ยละ 75 อาจนําผลสอบใบประกอบวชิาชพีครัง้แรกเป็นตวับ่งชีคุ้ณภาพบณัฑติ  6) การประเมนิเชงิกระบวนการ น้ําหนักรอ้ยละ 

25 โดยให้ความสําคญักบัคุณภาพครูและคณาจารย ์คุณภาพและความพรอ้มของผู้เรยีน การสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสําคญัและการประกนัคุณภาพภายใน 7) 

ประเมนิตามระบบพชิญจารณ์ (Peer Review) เหมอืนเดมิ โดยอาจใชร้ะบบ Automated QA เป็นการประเมนิ online ร่วมดว้ย 8) ลดจาํนวนตวับ่งชีแ้ละจาํนวน

มาตรฐานสาํหรบัการประเมนิคณุภาพภายนอก โดยการถ่ายโอนตวับ่งชีแ้ละมาตรฐานเกีย่วกบัปจัจยันําเขา้ และกระบวนการใหอ้ยูใ่นระบบประกนัคณุภาพภายใน 

   3. ทศิทางระบบสาธารณสุข  ทีจ่าํเป็นต้องพฒันาแผนการผลติบณัฑติพยาบาลใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลง เช่น การพฒันาโรงพยาบาลส่งเสรมิ

สุขภาพตําบล   การพฒันาศนูยก์ารบรกิารดา้นสขุภาพ (Medical Hub)  ประชากรผูส้งูอายมุากยิง่ขึน้  

   4. มาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษา (Thailand Quality Framework) ทําใหว้ทิยาลยัต้องจดัทําแผนกลยุทธใ์นดา้นการจดัการเรยีนการสอน  และการ

พฒันาคณุภาพการจดัการศกึษา ใหส้ามารถผลติบณัฑติ ทีม่คีณุภาพและเพือ่ประโยชน์ต่อการรบัรองมาตรฐานคณุวฒุใินระดบัอุดมศกึษา  

   5. ผลการวเิคราะหข์องคณะกรรมการสภาการพยาบาลและคณะอนุกรรมการรบัรองหลกัสตูรและสถาบนัการศกึษาพยาบาล มคีวามคดิเหน็ว่า จาํนวน

สถาบนัการศกึษาพยาบาลที่มอียู่แล้ว 80 แห่ง มคีวามเพยีงพอต่อการผลติกําลงัคนของประเทศและยงัมเีหลอือกีจาํนวนหน่ึงในช่วง 10 ปีขา้งหน้า จงึควรเร่ง

พฒันาคุณภาพสถาบนัการศกึษาพยาบาลทีม่คีุณภาพมาตรฐาน โดยเฉพาะอย่างยิง่ใหไ้ดต้ามเกณฑร์บัรองคุณภาพสถาบนัการศกึษาของสภาการพยาบาลระดบั

สูงสุดหรอืได้รบัการรบัรองระดบั 5 ปี อย่างน้อยรอ้ยละ 80 ของสถาบนัการศกึษาพยาบาลทัง้หมด และผู้สําเรจ็การศึกษาสามารถสอบรบัใบอนุญาตประกอบ

วชิาชพีในการสอบครัง้แรกเฉลีย่ 3 ปี สงูกว่ารอ้ยละ 70 ของผูเ้ขา้สอบและอยา่งน้อยรอ้ยละ 80 ของสถาบนัการศกึษาพยาบาลใน 10 ปีขา้งหน้า  

   6. การผลติพยาบาลเพิม่ รฐับาลเหน็ความสําคญัของการผลติพยาบาลและผดุงครรภว์ชิาชพีใหเ้พยีงพอกบัความต้องการของประเทศ โดยสํานักงาน

คณะกรรมการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิไดเ้ป็นเจา้ภาพในการจดัทาํขอ้เสนอการลงทุนดา้นสุขภาพ พ.ศ.2553 -2556 ภายใต้แผนฟ้ืนฟูเศรษฐกจิ ระยะ

ที ่2 และมอบหมายใหก้ระทรวงสาธารณสุขรบัผดิชอบโครงการผลติและพฒันาศกัยภาพแพทยแ์ละบุคลากรทางดา้นสาธารณสุข ในส่วนทีเ่ป็นการผลติพยาบาล

วชิาชพี ผูช่้วยพยาบาลและการพฒันาศกัยภาพบุคลากรพยาบาลของหน่วยงานนอกกระทรวงสาธารณสุข สภาการพยาบาลไดป้ระสานกบัทีป่ระชุมคณะบดแีละ

ผูบ้รหิารสถาบนัการศกึษาพยาบาล จดัทํารายละเอยีดโครงการ ซึ่งเป็นการผลติพยาบาลวชิาชพีปีละ 2,320 คนในช่วงเวลา 4 ปี และการพฒันาศกัยภาพการ
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พยาบาลเฉพาะดา้น 11 สาขา จาํนวน 7,863 คน   

   7. การพฒันาคุณภาพคนโดยมุ่งเน้น จติ ปญัญา การดูแลด้วยหวัใจความเป็นมนุษย ์ซึง่จาํเป็นต้องมกีารจดัทําการพฒันาการเรยีนการสอน แผนการ

พฒันาอาจารยใ์หม้คีวามรู ้ความเขา้ใจ ตลอดจนมทีศันคตต่ิอแนวคดิทีเ่น้น จติ ปญัญา การดแูลดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย ์ 

   8. สถานการณ์การฟ้องรอ้งของผูใ้ชบ้รกิารทีม่แีนวโน้มเพิม่ขึน้จากการไดร้บัการบรกิารทีไ่มป่ลอดภยั ไมไ่ดม้าตรฐานหรอืจากพฤตกิรรมการบรกิารของ

พยาบาลที่ไม่เป็นตามจรยิธรรม และจรรยาบรรณวชิาชพี จําเป็นที่ต้องจดัทําแผนการจดัการเรยีนการสอน การบรกิารวชิาการและการวจิยั แผนการพฒันา

อาจารย ์ใหส้อดคลอ้งกบัประเดน็ดงักลา่ว เพือ่ ใหไ้ดค้ณุลกัษณะบณัฑติทีพ่งึประสงคข์องผูใ้ชบ้ณัฑติ  

    9. สมรรถนะพยาบาลวชิาชพีทัว่ไปทีส่ําเรจ็การศกึษาในหลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ีพ.ศ. 2552 ทีก่ําหนดโดยสภาการพยาบาลมทีัง้หมด 8 สมรรถนะ 

คอื 1) สมรรถนะดา้นจรยิธรรม จรรยาบรรณและกฎหมาย 2) สมรรถนะดา้นการปฏบิตักิารพยาบาลและการผดุงครรภ ์ ประกอบดว้ย ความรูค้วามสามารถในการ

ใช้กระบวนการพยาบาล  ความรูค้วามสามารถในการสรา้งเสรมิสุขภาพและการป้องกนัโรค  ความรูค้วามสามารถในการดูแลผูเ้จบ็ป่วยอย่างต่อเน่ือง ความรู้

ความสามารถดา้นการพยาบาลครอบครวัและการผดงุครรภ ์ ความรูค้วามสามารถดา้นหตัถการและทกัษะการปฏบิตักิารพยาบาลทัว่ไป 3) สมรรถนะดา้นคณุลกัษณะเชงิวชิาชพี 

ดา้นบุคลกิเชงิวชิาชพี พฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง การมเีจตนคตทิีด่ ต่ีอวชิาชพีการพยาบาล 4) สมรรถนะดา้นภาวะผูนํ้า การจดัการและการพฒันาคุณภาพ 5) สมรรถนะด้าน

วชิาการและการวจิยั 6) สมรรถนะดา้นการสือ่สารและสมัพนัธภาพ 7) สมรรถนะดา้นเทคโนโลยแีละสานสนเทศ และ8) สมรรถนะดา้นสงัคม  
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ส่วนท่ี  2 

บทบาทหน้าท่ี และ ลกัษณะงาน ของคณะกรรมการบริหารวิทยาลยั 

 

     วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา เป็นสถานศึกษาในสงักดัสถาบนัพระบรมราชชนก สํานักงานปลดักระทรวง กระทรวงสาธารณสุข มี

ผูอ้าํนวยการเป็นผูร้บัผดิชอบในการดาํเนินงานของสถานศกึษาและปกครองบงัคบับญัชา  มบุีคลากรสายวชิาชพี  และวชิาการหลายระดบั นับแต่ระดบัปฏบิตักิาร

ถงึระดบัผู้เชี่ยวชาญ และผู้ชํานายการพเิศษ  เพื่อใหก้ารมอบหมายงานและการปฏบิตัริาชการดําเนินไปไดอ้ย่างถูกต้อง มปีระสทิธภิาพ  ประสทิธผิล  โปร่งใส 

ตรวจสอบได ้ ประหยดั และเกดิการเรยีนรูก้ารพฒันาองคก์าร ตลอดจนเกดิความคล่องตวั   วทิยาลยัจงึกําหนด บทบาทหน้าทีข่องวทิยาลยั และ บทบาทหน้าที่

และลกัษณะงานของคณะกรรมการวทิยาลยัขึน้ ดงัรายละเอยีดต่อไปน้ี 
 

หลกัการบริหารวิทยาลยัของคณะกรรมการบริหารวิทยาลยั  

      คณะกรรมการบรหิารวทิยาลยั ใชห้ลกัธรรมมาภบิาลในการบรหิารวทิยาลยั  
 

ความหมาย 

     ธรรมาภบิาล หรอื good governance ในภาษาองักฤษ หมายถงึหลกัการบรหิารจดัการทีด่ ีอนัเกี่ยวขอ้งกบันโยบายของส่วนราชการและพฤตกิรรม

ของบุคลากรในองคก์าร สาํหรบัรฐับาลไทย ไดว้างหลกัของการบรหิารจดัการบา้นเมอืงทีด่ไีวว้า่ ประกอบดว้ยหลกัการ 6 ประการ ไดแ้ก่ 1) หลกันิตธิรรม 2) หลกั

คณุธรรม 3) หลกัความโปรง่ใส 4) หลกัการมสีว่นรว่ม 5) หลกัสาํนึกรบัผดิชอบ และ 6) หลกัความคุม้ค่า  มอีงคป์ระกอบทีส่าํคญั 6 ประการดงัน้ี 

1. หลกันิตธิรรม คอื การตรากฎหมาย กฎ ระเบยีบขอ้บงัคบัและกตกิาต่าง ๆ ใหท้นัสมยั และเป็นธรรม ตลอดจนเป็นทีย่อมรบัของสงัคมและ 

สมาชกิ โดยมกีารยนิยอมพรอ้มใจและถอื ปฏบิตัริว่มกนัอยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม กล่าวโดยสรปุ คอื สถาปนาการปกครองภายใต ้ กฎหมาย มใิช่กระทาํกนั

ตามอําเภอใจหรอือํานาจของบุคคล 

2. หลกัคณุธรรม คอื การยดึถอืและเชือ่มัน่ในความถูกตอ้งดงีาม โดยการรณรงคเ์พือ่สรา้ง คา่นิยมทีด่งีามใหผู้ป้ฏบิตังิานในองคก์รหรอื 

สมาชกิของสงัคมถอืปฏบิตั ิไดแ้ก่ ความซือ่สตัยส์จุรติ ความเสยีสละ ความอดทนขยนัหมัน่เพยีร ความมรีะเบยีบวนิยั เป็นตน้ 

3. หลกัความโปรง่ใส คอื การทาํใหส้งัคมไทยเป็นสงัคมทีเ่ปิดเผยขอ้มลูขา่วสารอยา่ง ตรงไปตรงมาและสามารถตรวจสอบความถกูตอ้งได ้

http://www.thaipoliticsgovernment.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1�
http://www.thaipoliticsgovernment.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1�
http://www.thaipoliticsgovernment.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1�
http://www.thaipoliticsgovernment.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1�
http://www.thaipoliticsgovernment.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1�
http://www.thaipoliticsgovernment.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1�
http://www.thaipoliticsgovernment.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1�
http://www.thaipoliticsgovernment.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%9A&action=edit&redlink=1�
http://www.thaipoliticsgovernment.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1�
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โดยการปรบัปรงุระบบและกลไกการทาํงาน ขององคก์รใหม้คีวามโปรง่ใสมกีารเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารหรอืเปิดใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถงึขอ้มลู ข่าวสารไดส้ะดวก 

ตลอดจนมรีะบบหรอืกระบวนการตรวจสอบและประเมนิผลทีม่ปีระสทิธภิาพ ซึง่จะเป็นการสรา้งความไวว้างใจซึง่กนัและกนั และช่วยใหก้ารทํางานของภาครฐัและ

ภาคเอกชน ปลอดจากการทุจรติคอรปัชัน่ 

4. หลกัความมสี่วนรว่ม คอื การทาํใหส้งัคมไทยเป็นสงัคมทีป่ระชาชนมสีว่นรว่มรบัรู ้  และรว่มเสนอความเหน็ในการตดัสนิใจสาํคญั ๆ ของ 

สงัคม โดยเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมช่ีองทางในการเขา้มามสี่วนรว่ม ไดแ้ก่ การแจง้ความเหน็ การไต่สวน สาธารณะ การประชาพจิารณ์ การแสดงประชามต ิหรอื

อื่น ๆ และขจดัการผกูขาดทัง้โดยภาครฐัหรอืโดยภาคธรุกจิเอกชน ซึง่จะช่วยใหเ้กดิความสามคัคแีละความรว่มมอืกนัระหวา่งภาครฐัและภาคธรุกจิเอกชน 

5. หลกัความรบัผดิชอบ ผูบ้รหิาร ตลอดจนคณะขา้ราชการ ทัง้ฝา่ยการเมอืงและขา้ราชการ ประจาํ ตอ้งตัง้ใจปฏบิตัภิารกจิตามหน้าทีอ่ยา่ง       

ดยีิ่ง โดยมุง่ใหบ้รกิารแก่ผูม้ารบับรกิาร เพื่ออํานวย ความสะดวกต่าง ๆ มคีวามรบัผดิชอบต่อความบกพร่องในหน้าทีก่ารงานทีต่นรบัผดิชอบอยู่ และ พรอ้มทีจ่ะ

ปรบัปรงุแกไ้ขไดท้นัท่วงท ี

      6. หลกัความคุม้ค่า ผูบ้รหิาร ตอ้งตระหนกัวา่มทีรพัยากรคอ่นขา้งจาํกดั ดงันัน้ในการ บรหิารจดัการจาํเป็นจะตอ้งยดึหลกัความประหยดัและ

ความคุม้ค่า ซึง่จาํเป็นจะตอ้งตัง้จดุมุง่หมาย ไปทีผู่ร้บับรกิารหรอืประชาชนโดยสว่นรวม 
 

บทบาทหน้าท่ีของวิทยาลยั  

     วทิยาลยั ซึง่อยูใ่นสงักดัสถาบนัพฒันากาํลงัคนดา้นสาธารณสุข เป็นสถานบรกิารสาธารณสุขอกีสถานะหน่ึง นัน้ ปจัจบุนั สถาบนัพฒันากาํลงัคนดา้น

สาธารณสุข ไดร้บัพระราชทานนามเป็นสถาบนัพระบรมราชชนก ตัง้แต่ปี พ.ศ.2538  เป็นตน้มา โดยอาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 21  แห่งพระราชบญัญตัิ

ระเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิ พ.ศ.2534  แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิ (ฉบบัที ่  5) พ.ศ.2545 และตามระเบยีบกระทรวง

สาธารณสุข วา่ดว้ยเงนิบาํรงุของหน่วยบรกิารในสงักดักระทรวงสาธารณสขุ พ.ศ.2536  และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2544  ปลดักระทรวงสาธารณสุข  จงึ

ไดอ้อกคาํสัง่ไว ้ณ วนัที ่ 7  มกราคม พ.ศ.2551 ดงัต่อไปน้ี 

     1. ใหว้ทิยาลยัทุกแห่ง ในสงักดัสถาบนัพระบรมราชชนกเป็นหน่วยบรกิารสาธารณสุขตามระเบยีบกระทรวงสาธารณสุข ว่าดว้ยเงนิบํารุงของหน่วย

บรกิารในสงักดักระทรวงสาธารณสขุอกีสถานะหน่ึง โดยในดา้นบรกิารสาธารณสขุ มหีน้าทีร่บัผดิชอบ ดงัน้ี 

          1.1.  จดับรกิารสาธารณสขุในดา้นต่างๆ ทีเ่หมาะสมแก่ประชาชนทัว่ไป 

          1.2.  เป็นแหล่งศกึษา คน้ควา้ วจิยั และฝึกภาคปฏบิตัขิองอาจารยแ์ละนกัศกึษา 
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      2.  การจดับรกิารสาธารณสขุในดา้นใด ใหอ้ยูใ่นดลุพนิิจของผูอ้าํนวยการวทิยาลยั และความพรอ้มแต่ละวทิยาลยั โดยการดาํเนินการของวทิยาลยัแต่

ละแห่งทีเ่ป็นหน่วยบรกิารสาธารณสุขใหถ้อืปฏบิตัติามระเบยีบกระทรวงสาธารณสุข ว่าดว้ยเงนิบํารุงของหน่วยบรกิารในสงักดักระทรวงสาธารณสุข และระเบยีบ 

ขอ้บงัคบั มตคิณะรฐัมนตรทีีเ่กีย่วขอ้ง หรอืตามทีก่ระทรวงการคลงั หรอืสาํนกังบประมาณกาํหนด 
 

บทบาทหน้าท่ี และ ลกัษณะงาน ของคณะกรรมการวิทยาลยั   

  คณะกรรมการวทิยาลยั  สรรหาและคดัเลอืกตามระเบยีบสถาบนัพระบรมราชชนก   มลีกัษณะงานดงัน้ี 

1) ใหข้อ้เสนอแนะดา้นนโยบายการดาํเนินงานของวทิยาลยั 

2) ใหก้ารสนบัสนุนและแสวงหาแหลง่ทรพัยากรเพือ่การพฒันากจิการของวทิยาลยั 

3) ใหข้อ้เสนอแนะดา้นการพฒันาวชิาการและมาตรฐานการศกึษาของวทิยาลยั 

4) ใหข้อ้เสนอแนะเกีย่วกบัการผลติและพฒันาบุคลากรดา้นสขุภาพของวทิยาลยั 

5) ใหข้อ้เสนอแนะต่อการประเมนิผลการดาํเนินงานของวทิยาลยั 

6) เรือ่งอื่น ๆ ตามทีว่ทิยาลยัขอคาํแนะนําหรอืขอความคดิเหน็ 
 

บทบาทหน้าท่ี และ ลกัษณะงาน ของคณะกรรมการบริหารวิทยาลยั  

  คณะกรรมการบรหิารวทิยาลยั  ไดม้าจากการสรรหาและคดัเลอืกจากตวัแทนบุคลากร ตามระเบยีบสถาบนัพระบรมราชชนก  มลีกัษณะงานดงัต่อไปน้ี 

1) ใหค้าํแนะนําหรอืความเหน็ต่อผูอ้าํนวยการเกีย่วกบันโยบายในการดาํเนินงานของวทิยาลยั 

2) ใหค้าํแนะนําหรอืความเหน็ต่อผูอ้าํนวยการในการออกระเบยีบขอ้บงัคบัหลกัเกณฑห์รอืแนวทางปฏบิตัใินเรือ่งต่าง ๆ ใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย 

กฎหมาย และระเบยีบแบบแผนของทางราชการ 

3) ใหค้วามเหน็ชอบแผนกลยทุธ ์และแผนปฏบิตักิารประจาํปี การจดัทาํคาํขอและจดัสรรงบประมาณของวทิยาลยั 

4)  ใหค้วามเหน็ชอบเกีย่วกบัการกําหนดหลกัเกณฑว์ธิกีารปฏบิตัใินการบรหิารงานบุคคล 

          5)  ใหค้วามเหน็ชอบสนบัสนุนและตดิตามการดาํเนินการประกนัคณุภาพการศกึษาของวทิยาลยั 

          6)  ใหค้วามเหน็ชอบในการตดัสนิและอนุมตัผิลการศกึษาตามทีก่ําหนดไวใ้นระเบยีบ 
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7) พจิารณาเหน็ชอบการสาํเรจ็การศกึษา 

          8) หน้าทีอ่ื่น ๆ ตามทีไ่ดก้าํหนดไวใ้นระเบยีบหรอืตามทีว่ทิยาลยัขอคาํแนะนําหรอืความคดิเหน็ 
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ส่วนท่ี 3 

ความท้าท้ายเชิงยทุธศาสตร ์

 

วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา เป็นสถานศกึษาในสงักดัสถาบนัพระบรมราชชนก สาํนกังานปลดักระทรวง กระทรวงสาธารณสขุ ม ี

ผูอ้าํนวยการคณะกรรมการวทิยาลยั และ คณะกรรมการบรหิารวทิยาลยัเป็นผูร้บัผดิชอบในการบรหิารแผนยทุธศาสตรใ์หบ้รรลตุามเป้าประสงคท์ีว่างแผนไว ้ ดงั

รายละเอยีดจะกลา่วถงึการคาดการณ์ในอนาคต ( Forcasing ) ทีค่ณะกรรมการบรหิารวทิยาลยั ตอ้งใชแ้ผนยทุธศาสตรเ์ป็นเครือ่งมอืในการกาํกบั ตดิตามและ

ประเมนิผลการดาํเนินการของวทิยาลยัต่อไปอยา่งต่อเน่ือง 

 

การคาดการณ์ในอนาคต ( Forcasing ) 

      การคาดการณ์ในอนาคต พบวา่  

     1.วสิยัทศัน์ระบบสขุภาพไทย มุง่สูร่ะบบสุขภาพพอเพยีง เพือ่สรา้งใหส้ขุภาพด ีมบีรกิารด ีสงัคมด ีชวีติมคีวามสขุอยา่งพอเพยีง โดยมเีป้าหมาย 

การพฒันาระบบสขุภาพพอเพยีง 10  ประการ คอื 

1. เอกภาพและธรรมาภบิาลในการจดัการระบบสขุภาพทีส่มดลุและยัง่ยนื 

2. งานสรา้งเสรมิสุขภาพเชงิรกุทีส่ามารถสรา้งปจัจยัพืน้ฐานของการมสีุขภาพด ี

3.วฒันธรรมสขุภาพและวถีชีวีติทีม่คีามสขุพอเพยีงอยา่งเป็นองคร์วม 

4. ระบบสขุภาพชุมชนและเครอืขา่ยบรกิารปฐมภมูทิีเ่ขม้แขง็ 

5. ระบบบรกิารสขุภาพและการแพทยท์ีม่ปีระสทิธภิาพ มกีารใชเ้ทคโนโลยอียา่งพอประมาณตามหลกัวชิาการอยา่งถกูตอ้ง เหมาะสม ทาํ

ใหผู้ร้บับรกิารมคีวามอุ่นใจและผูใ้หบ้รกิารมคีวามสุข 

6. หลกัประกนัสขุภาพทีเ่ป็นธรรม ทัว่ถงึ มคีณุภาพ 

   7. ระบบภมูคิุม้กนัและความพรอ้มรองรบัเพือ่ลดผลกระทบจากโรคและภยัคกุคามสุขภาพไดอ้ยา่งทนัการณ์ 

   8. ทางเลอืกสุขภาพทีห่ลากหลายผสมผสานภมูปิญัญาไทย และสากลอยา่งรูเ้ท่าทนัและพึง่ตนเองได ้
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9. ระบบสขุภาพฐานความรูด้ว้ยการจดัการความรูอ้ยา่งมเีหตุผลรอบดา้น 

10. สงัคมทีไ่มท่อดทิง้คนทุกขย์าก เป็นสงัคมทีด่แูลรกัษาคนจน คนทุกขค์นยาก และผูด้อ้ยโอกาสอยา่งเคารพในคณุคา่และศกัดิศ์รคีวาม

เป็นมนุษย ์

     2.ยทุธศาสตรการพฒันาระบบสขุภาพไทย 6  ยทุธศาสตร ์ทีม่คีนเป็นศนูยก์ลางการพฒันา ประกอบดว้ย 

1. การสรา้งเอกภาพและธรรมาภบิาลในการจดัการระบบสุขภาพ 

2. การสรา้งวฒันธรรมสุขภาพและวถิชีวีติทีม่คีวามสขุในสงัคมแหง่สขุภาพ 

3. การสรา้งระบบบรกิารสุขภาพและการแพทยท์ีผู่ร้บับรกิารอุ่นใจ ผูใ้หบ้รกิารมคีวามสุข 

4. การสรา้งระบบภูมคิุม้กนัเพื่อลดผลกระทบจากโรคและภยัคกุคามสขุภาพ 

5. การสรา้งทางเลอืกสุขภาพทีห่ลากหลายผสมผสานภูมปิญัญาไทยและสากล 

6. การสรา้งระบบสขุภาพฐานความรูด้ว้ยการจดัการความรู ้

      3. การกระจายพยาบาลวิชาชพี  ยงัมคีวามแตกต่างระหว่างภูมภิาค ยงัมลีกัษณะกระจุกอยู่ในเมอืง โดยเฉพาะอย่างยิง่กรุงเทพมหานคร ซึ่งมี

อตัราสว่นพยาบาล : ประชากร เป็น 1 :  285  ในขณะทีใ่นภาคกลางเป็น 1 : 562  ภาคเหนือ 1 : 621  ภาคใต้ 1 : 622   และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เป็น 1 : 

968  (Thailand Health Profile 2005 – 2007) เพื่อใหม้กีารกระจายพยาบาลวชิาชพีใกลเ้คยีงกนัระหว่างภูมภิาค จงึต้องมกีารวางแผนจดัสรรอตัรากําลงั และ

กลวธิกีารผลติ และการสรา้งแรงจูงใจที่ทําให้ผู้สําเรจ็การศกึษากลบัไปทํางานในภูมภิาคในพื้นที่บ้านเกิด ทัง้น้ีเพื่อส่งเสรมิการเข้าถึง และการครอบคลุมของ

บรกิารพยาบาลและผดงุครรภ ์และบรกิารสาธารณสขุ โดยการประสานกบัองคก์รในทอ้งถิน่ในการเพิม่บุคลากรของทอ้งถิน่ 

               4. การประกนัคณุภาพการพยาบาลและการผดงุครรภ ์ เป้าหมายของบรกิารพยาบาลและผดุงครรภ ์คอืการใหบ้รกิารทีม่คีุณภาพแก่ผูร้บับรกิาร เพื่อ

ความปลอดภยั มปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิลของบรกิาร เป็นการดําเนินการต่อเน่ืองจากแผนพฒันาการพยาบาลและการผดุงครรภ ์ 2540-2549  โดยพฒันา

เครื่องมอื พฒันาผู้ตรวจเยีย่มและทดสอบระบบการรบัรองคุณภาพบรกิารพยาบาลในสถานบรกิารสาธารณสุขทุกระดบัทัง้ภาครฐัและเอกชน ทัง้น้ีเพื่อพฒันา

คณุภาพระบบบรกิารและบุคลากร ใหป้ระชาชนและผูร้บับรกิารมัน่ใจและเชือ่มัน่ในบรกิารทีไ่ดร้บั 

     5. การพฒันาศกัยภาพพยาบาล : ความชาํนาญเฉพาะดา้นและความเชีย่วชาญเฉพาะทาง  จากแบบแผนของการเจบ็ป่วยทีเ่ปลีย่นแปลงไป เป็นโรค

ไรเ้ชือ้ทีส่มัพนัธก์บัพฤตกิรรมสุขภาพ เช่น โรคเบาหวาน ความดนัโลหติสูง โรคหวัใจและหลอดเลอืด มะเรง็ ไตวายเรือ้รงั และอุบตัเิหตุ ประกอบกบัเทคโนโลย ี 
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การวนิิจฉัย และการรกัษาพยาบาลเปลี่ยนอย่างรวดเรว็ โครงสรา้งประชากรเปลี่ยนแปลงสู่สงัคมผู้สูงอายุ จําเป็นต้องเตรยีมพยาบาลที่มคีวามรู ้ความชํานาญ

เฉพาะดา้นมากขึน้ รวมทัง้การพฒันาผูเ้ชีย่วชาญทางการพยาบาลระดบัวุฒบิตัร  เพื่อใหก้ารพยาบาลผูเ้จบ็ป่วยทีม่คีวามยุ่งยาก ซบัซอ้น โดยเฉพาะอย่างยิง่การ

เจบ็ปว่ยดว้ยโรคทีม่คีา่ใชจ้า่ยสงู การป้องกนัและควบคมุโรคไมใ่หล้กุลาม หรอืผูบ้รกิารพยาบาลโดยตรง ทัง้น้ีจะตอ้งมกีารพฒันาหลกัสตูร และตําแหน่งเพื่อรองรบั

ผูเ้ชีย่วชาญทางการพยาบาล ในการใหก้ารพยาบาลผูป้ว่ยดงักล่าว  ดงันัน้ทศิทางการพฒันา ควรมุง่เน้นพฒันาสมรรถนะการสัง่สมความเชีย่วชาญในเรือ่ง ดงัน้ี 

  5.1 การรกัษาโรคเบื้องต้น เป็นการขยายบทบาทของพยาบาลวชิาชพีเพื่อการรกัษาพยาบาลผู้ป่วยอกีบทบาทหน่ึง ในพื้นที่ที่มกีารขาดแคลน

แพทยท์ีจ่ะตรวจรกัษาผูป้่วยระดบัในสถานีอนามยัหรอืโรงพยาบาลชุมชน หรอืโรงพยาบาลทีม่ผีูม้าตรวจรกัษามาก ในขณะเดยีวกนักร็บัผูป้่วยจากสถานบรกิาร

สขุภาพอื่นมาดแูลต่อ พยาบาลผูใ้หบ้รกิารจงึจาํเป็นตอ้งไดร้บัการฝึกอบรมหลกัสตูรเฉพาะทางทีอ่งคก์รวชิาชพีใหก้ารรบัรองใหม้คีวามรู ้ความสามารถ และทกัษะ

เฉพาะ เพื่อใหบ้รกิารทีม่คีุณภาพปลอดภยั และลดอาการแทรกซอ้น ฟ้ืนฟูสภาพไดเ้รว็ขึน้ การขยายบทบาทน้ีมกีฎหมายวชิาชพีการพยาบาลและผดุงครรภ ์พ.ศ.

2540  รองรบั โดยใหส้ามารถทาํการรกัษาโรคเบือ้งตน้ไดต้ามาตรฐานทีส่ภาการพยาบาลกาํหนด หรอืมรีะเบยีบกระทรวงสาธารณสขุ รองรบั 

  5.2 การวางแผนพฒันาบุคลากร ทัง้ระดบัปฏบิตักิาร/เชีย่วชาญ/และผู้บรหิาร/ผู้นําองค์กรพยาบาล การสรา้งขวญัและกําลงัใจ ความเป็นธรรม 

และความเท่าเทยีม โดยเฉพาะอย่างยิง่ความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าทีใ่นการปฏบิตังิาน (Career advancement) ค่าตอบแทนการพฒันาบุคลากร พฒันาให้มี

ทกัษะความเชีย่วชาญเฉพาะทาง การมโีอกาสเป็นผูนํ้าองคก์ร  และการมสีวสัดกิารทีเ่หมาะสม จะช่วยในการธํารงรกัษาพยาบาลผดุงครรภท์ีม่คีุณภาพไว ้ไม่ให้

เลื่อนไหลไปสู่ภาคเอกชนหรอืต่างประเทศ 

  5.3 การส่งเสรมิความเท่าเทียมทางเพศ และการเสรมิพลงัสตร ีส่งเสรมิภาวะผู้นําให้กับพยาบาลและผดุงครรภ์ จะช่วยส่งเสรมิให้สตร ีมี

ความก้าวหน้าเท่าเทยีมเพศชาย การเปิดโอกาสให้ดํารงตําแหน่งผู้บรหิารระดบัสูง จะช่วยให้มโีอกาสร่วมกําหนดนโยบาย ทศิทาง ยุทธศาสตร์ และกําหนด

แผนพฒันาดา้นสขุภาพ และกาํลงัคนของประเทศไทยอยา่งเหมาะสม 

      6. การบรหิารจดัการระบบบรกิารการพยาบาลในระบบสขุภาพใหม ่ จากการปฏริปูระบบบรกิารสขุภาพของภาครฐัทาํใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงครัง้ใหญ่

ของการออกแบบระบบบรกิารสุขภาพใหม่ จากการบงัคบัใช้กฎหมาย  2  ฉบบั คอื พรบ.หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาต ิพ.ศ.2540  และ พรบ.สุขภาพแห่งชาต ิ

พ.ศ.2550  ระบบสุขภาพใหม่เป็นระบบสุขภาพแบบองคร์วมและการมสี่วนร่วมของหน่วยงานต่างๆ ของภาครฐัทีค่รอบคลุมมากยิง่ขึน้ สถานบรกิารสุขภาพถูก

กําหนดใหเ้ป็นแบบเครอืข่าย (Integrated health care delivery system) และเป็นระบบสุขภาพทีป่ระชาชนเลอืกลงทะเบยีนเป็นผูใ้ชบ้รกิารสุขภาพในเขตพืน้ที่

ของตนเองได ้
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      ผู้บรหิารการพยาบาลทุกระดบัในระบบบรกิารสุขภาพแบบเครอืข่าย จงึเป็นปจัจยัความสําเรจ็ที่สําคญัประการหน่ึงที่จําเป็นต้องได้รบัการพฒันา

เพิม่พูนความรู ้ความสามารถด้านการบรหิารจดัการการเปลี่ยนแปลง ด้านภาวะผูนํ้า ด้านการบรหิารจดัการระบบบรกิารการพยาบาล นอกจากน้ีผูบ้รหิารการ

พยาบาจะต้องนําองค์กรด้านการบรหิารนวตักรรมการจดัการความรู ้และการจดัการระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อการพฒันาระบบบรหิารงานบรกิารการ

พยาบาลทีพ่งึประสงคใ์หเ้กดิในระบบสขุภาพใหม ่

      อย่างไรก็ตาม ปจัจุบนัสมรรถนะผู้บรหิารการพยาบาลทุกระดบัยงัไม่สมบูรณ์ ผู้บรหิารการพยาบาลระดบัรองลงมายงัขาดความรู้ ทกัษะด้านการ

บรหิารจดัการองคก์รและบรกิารการพยาบาล ทําใหก้ารบรหิารการพยาบาลดา้นต่างๆ ยงัอยู่ในระดบัปานกลาง ส่งผลให้ต้องมกีารพฒันาภาวะผูนํ้าและผูบ้รหิาร

การพยาบาลทุกระดบัอย่างเร่งด่วน การบรหิารจดัการดา้นทีค่วรพฒันา ไดแ้ก่ ดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม การส่งเสรมิบรรยากาศขององคก์รต่อระบบบรหิาร  

การกํากบัดูแลภายในกลุม่การพยาบาลให้เกดิความเป็นธรรม โปร่งใส การจดัทําแผนยุทธศาสตร ์การจดัทําแผนปฏบิตักิาร การถ่ายทอดแผนปฏบิตักิารสู่แผน

กจิกรรมและโครงการ การจดัการความรู ้การจดัการสารสนเทศ และระบบขอ้มูลสารสนเทศ เพื่อการบรหิารจดัการ การบรกิารพยาบาล การเชื่อมโยงขอ้มูลกบั

หน่วยงานต่างๆ การพฒันาทรพัยากรบุคคล กระบวนการสรา้งคุณค่า การป้องกนัการฟ้องรอ้ง การพฒันารปูแบบพยาบาล อาท ิรปูแบบการจดัการผูป้่วยรายกรณ ี

รปูแบบการพยาบาเจา้ของไข ้หรอือื่นๆ เป็นตน้ 

                 7. การผลติพยาบาลและผดุงครรภ ์ และการควบคุณภาพการศกึษา วชิาชพีการพยาบาลไดพ้ฒันาเขา้สู่ระบบการศกึษาระดบัอุดมศกึษาตัง้แต่ พ.ศ.

2499  ใน พ.ศ.2550  มสีถาบนัการศกึษาทัง้สิน้  76  แห่ง เป็นสถาบนัการศกึษาทเีปิดสอนหลกัสูตรพยาบาล  ศาสตรบณัฑติทีม่ผีู้สําเรจ็การศกึษาแลว้ จาํนวน  

60  แห่ง ประกอบดว้ย     

        สถาบนัการศกึษาสงักดัคณะกรรมการอุดมศกึษา กระทรวงศกึษาธกิาร  16  แห่ง 

   สถาบนัการศกึษาสถาบนัพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสขุ  29  แห่ง 

   สถาบนัการศกึษาสงักดักระทรวงกลาโหม     3    แห่ง 

   สถาบนัการศกึษาสงักดัสํานักงานตํารวจแห่งชาต ิ   1    แห่ง 

   สถาบนัการศกึษาสงักดักรงุเทพมหานคร      1    แห่ง 

   สถาบนัการศกึษาสงักดัมหาวทิยาลยัเอกชน    10  แห่ง 



 28 

      ในปีการศกึษา 2552  จะมสีถาบนัการศกึษาทีเ่ปิดหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติเพิม่อกี 4  แห่งรวมเป็น สงักดัสํานักงานคณะกรรมการอุดมศกึษา  

24  แห่ง สงักดัเอกชน  22  แห่ง  รวมทัง้สิน้ 80  แห่ง สถาบนัการศกึษาทัง้  80  แห่ง น้ี มเีพยีง 60  แห่ง ที่มผีูส้ําเรจ็การศกึษาแลว้ และได้รบัการรบัรองจาก

สภาพการพยาบาล ซึง่มผีูส้าํเรจ็การศกึษาใหมปี่ละประมาณ  6,000 คน ส่วนอกี  20  สถาบนัเป็นสถาบนัการศกึษาใหม่ทีย่งัไม่มผีูส้ําเรจ็การศกึษา และยงัอยู่ใน

ระยะการตดิตามเพื่อการรบัรองสถาบนัจนครบ 4  ปี จะต้องผ่านเกณฑแ์ละได้รบัการบัรองครบทัง้  4  ปี ผู้สําเรจ็การศึกษาจงึมสีทิธสิอบใบอนุญาตประกอบ

วชิาชพี 

      8. ปญัหาสําคญัในการจดัการศึกษาพยาบาล ได้แก่การขาดแคลนอาจารย์ทัง้จํานวนคุณวุฒ ิและประสบการณ์ที่ยงัไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน

ระดบัอุดมศกึษาและทีส่ภาพวชิาชรีพกาํหนด การบรหิารจดัการภายในสถาบนัยงัขาดความคลอ่งตวัและการกระจายอาํนาจ การขอเปิดสถาบนัการศกึษาพยาบาล

ใหม่จงึมคีวามยากโดยเฉพาะอย่างยิง่การสรรหาอาจารยท์ีม่ปีระสบการณ์ และโรงพยาบาลทีจ่ะเป็นสถานทีฝึ่กปฏบิตัขิองนักศกึษาพยาบาล ซึง่ขณะน้ีบางแห่งมี

จํานวนนักศกึษาเขา้ฝึกปฏบิตังิานมมีากกว่าจํานวนผู้ป่วย นอกจากนัน้ผลการสอบเพื่อรบัใบอนุญาตประกอบวชิาชพีมคีวามแตกต่างกนัระหว่างสถาบนั การ

ผลติผลงานดา้นวชิาการของอาจารยย์งัมน้ีอย 

      9. การสอบเพื่อรบัใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ครัง้แรกเฉลี่ย  3  ปี  สูงกว่าร้อยละ  780  ของผู้เข้าสอบ และอย่างน้อยร้อยละ  80  ของ

สถาบนัการศกึษาพยาบาลใน  10  ปีขา้งหน้า จากนัน้จงึควรทบทวนแนวทางการผลติต่อไป 

      10.การแกไ้ขปญัหาการขาดแคลน  ปจัจุบนัสถาบนัการศกึษาในประเทศไทย สามารถผลติพยาบาลและผดุงครรภไ์ดปี้ละประมาณ 6,000  คน ซึง่จะ

ผลติได้ 36,000  คน ใน  6  ปี  ข้างหน้า ซึ่งจากที่ประมาณการความต้องการไว้คอื  43,700  คน ยงัขาดอยู่  7,070  คน จงึต้องมกีารผลติพยาบาลเพิม่ให้

เพยีงพอ 

      11. การธํารงรกัษาพยาบาลไว้ในระบบ  ปจัจยัสําคญัได้แก่ ระบบค่าตอบแทนการพฒันาบุคลากร ความก้าวหน้าในวชิาชพี การศึกษา ตําแหน่ง 

ความปลอดภยั บรรยากาศในการทาํงานและสวสัดกิารทีเ่หมาะสม โดยเฉพาะสวสัดกิารของการเป็นขา้ราชการ จะเป็นสิง่ดงึดดูใจของบุคลากรเป็นอย่างมาก 

     12. สถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคเอดสส์งูสุดของจงัหวดัพะเยา  สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเอดสส์งูสุดของจงัหวดัพะเยา อยูใ่นช่วงปี  

2536-2538 ซึง่พบวา่อตัราการตดิเชือ้ในหญงิตัง้ครรภส์งูถงึรอ้ยละ 10   หลงัจากนัน้จงึลดลงเหลอืประมาณ รอ้ยละ 5 คงตวัในปี2539-2543  แลว้ลดลงอกีระลอก

หน่ึงระหวา่งปี 2544-ปจัจบุนัแนวโน้มลดลง  จนถงึ 1.89-2.0 ในปี 2510  ขณะทีก่ารสุ่มสํารวจการตดิเชือ้ในกลุ่มทหารคดัเลอืกใหม่  ในปี  2536  มกีารตดิเชือ้ถงึ

รอ้ยละ 20  ในขณะทีก่ารสํารวจปี 2549  พบว่ามกีารตดิเชือ้  รอ้ยละ 0.53 ส่วนในปี 2551 ผลดัทีส่อง มกีารตดิเชือ้  รอ้ยละ 0.4   ขณะทีก่ารสํารวจในกลุ่มหญงิ
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ใหบ้รกิาร  ระหวา่งปี 2546 – 2549   พบวา่มกีารเชือ้ ระหวา่ง รอ้ยละ 20 ถงึ รอ้ยละ 50  ซึง่กลุ่มเยาวชนเป็นกลุม่ทีม่อีตัราการตดิเชือ้สูงเมื่อเทยีบกลบักลุม่อื่น ๆ  

ในดา้นจาํนวนผูป้ว่ย   นบัแต่มผีูป้ว่ยรายแรกในจงัหวดัพะเยาเมือ่ปี 2532 ถงึปจัจบุนั รวมเวลาไดแ้ลว้ 20 ปี ณ ธนัวาคม 2551  ไดร้บัรายงานมผีูต้ดิเชือ้มอีาการ/

ผูป้่วยเอดสท์ัง้สิน้ 16,388 ราย เป็นชาย 10,267 ราย หญงิ 6,121 ราย สดัส่วนการป่วยชายต่อหญงิ จาก  4 : 1 ในปี 2533  เป็น 1.3 : 1 ในปี 2551  อําเภอทีม่ ี

อตัราปว่ยสงูสุด 3 ลาํดบัแรกคอื     แมใ่จ เชยีงมว่น  และ ดอกคาํใต ้  ในขณะทีอ่ําเภอทีม่ผีูป้ว่ยสะสมมากทีสุ่ด   
 

การสรปุสภาพการณ์ขององคก์ารต่อการจดัทาํแผนยทุธศาสตร ์

     วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีพะเยาเป็นสถาบนัอุดมศกึษาทีม่กีารกาํหนดปรชัญา  ปณธิาน และมจีดุเน้นทีต่อ้งการพฒันาไปสู่เป้าหมาย  จงึจาํเป็นที่

จะต้องกําหนดวสิยัทศัน์ แผนกลยุทธ์และแผนปฏบิตัิการประจําปีให้มคีวามชดัเจนและสอดคล้องกบัปรชัญา ปณิธาน กฎหมาย และจุดเน้นของวทิยาลยั ที่

สนับสนุนภารกจิของวทิยาลยัตามหลกัการอุดมศกึษา มาตรฐานการศกึษาของชาต ิมาตรฐานการอุดมศกึษา มาตรฐานวชิาชพี ตลอดจนสอดคลอ้งกบักรอบแผน

อุดมศกึษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัที ่2 (พ.ศ.2551-2565) และการเปลีย่นแปลงของกระแสโลก 

      กระบวนการกําหนดวสิยัทศัน์และแผนกลยุทธ์ วทิยาลยัได้เปิดโอกาสให้มสี่วนร่วมของบุคลากรทุกระดบั และมกีารถ่ายทอดวสิยัทศัน์และแผนกล

ยทุธท์ีก่าํหนดแลว้ใหร้บัทราบทัว่กนัทัง้อาจารย ์เจา้หน้าที ่นกัศกึษา ตลอดจนผูท้ีม่สี่วนไดส้่วนเสยี เช่น ผูป้กครอง ชุมชน ผูใ้ชบ้รกิารและสงัคมโดยรวม

     วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีพะเยาเป็นสถาบนัอุดมศกึษาทีม่พีนัธกจิหลกั คอื การเรยีนการสอน การวจิยั การบรกิารทางวชิาการแก่สงัคม และ

การทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม ในการดําเนินพนัธกิจหลกั วทิยาลยัจงึมกีารกําหนดทศิทางการพฒันาและการดําเนินงานของสถาบนั  เพื่อให้วทิยาลยัมกีาร

ดาํเนินการทีม่คีวามสอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์หรอืจดุเน้น มคีณุภาพ มคีวามเป็นสากล และเจรญิเตบิโตอยา่งมคีณุภาพ 

  

     การพฒันาแผนกลยุทธ ์นอกเหนือจากการพจิารณาอตัลกัษณ์หรอืจุดเน้นของวทิยาลยัแล้ว  วทิยาลยัยงัคํานึงถงึหลกัการอุดมศกึษา  กรอบแผน

อุดมศกึษาระยะยาว มาตรฐานการศกึษาของชาต ิ มาตรฐานการอุดมศกึษา มาตรฐานวชิาชพีทีเ่กี่ยวขอ้ง  ยุทธศาสตรด์้านต่างๆ ของชาต ิ  รวมถงึทศิทางการ

พฒันาประเทศตามแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิและการเปลีย่นแปลงของกระแสโลก  ตลอดจนทศิทางของสถาบนัพระบรมราชชนก ทัง้น้ี เพื่อใหก้าร

ดาํเนินงานของวทิยาลยัเป็นไปอยา่งมคีณุภาพ เป็นทีย่อมรบั และสามารถตอบสนองสงัคมในทศิทางทีถ่กูตอ้งเหมาะสม 
 

จดุยืนการพฒันายทุธศาสตรข์องวิทยาลยั  

     กาํหนดขึน้มาจากการวเิคราะหส์ภาพการณ์ทีเ่ป็นปจัจยัเขา้เชงินโยบายความตอ้งการของผูท้ีม่สีว่นไดส้ว่นเสยีและสถานการณ์ของภารกจิทีเ่ป็นอยูใ่น 
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ปจัจบุนัและควรจะเป็นในอนาคต  ประกอบดว้ย 8 จดุยนืการพฒันา ดงัน้ี 

1. สรา้งและพฒันาผูเ้รยีน บุคลากรการสาธารณสุขใหม้คีวามพรอ้มสมบรูณ์ทัง้ดา้นความรู ้ทกัษะ บุคลกิภาพทีพ่รอ้มจะปฏบิตังิานใหม้ปีระสทิธภิาพ 

สงูสุดดว้ยจติวญิญาณการบรกิารทีเ่ป็นมอือาชพีทีค่าํนึงถงึทอ้งถิน่ภาคเหนือตอนบน 

2. พฒันาวทิยาลยัใหม้คีวามเป็นเลศิทีเ่ป็นทีพ่ึง่ทางความรู ้และปญัญาทางดา้นสขุภาพแก่ทอ้งถิน่สถานบรกิารทางสขุภาพ และทุกภาคสว่น  เป็น 

ผูนํ้าและแหลง่อา้งองิทางองคค์วามรูด้า้นวชิาการสขุภาพของชาต ิเป็นเลศิทางดา้นการพยาบาลผูป้ว่ยเอดส ์

3. พฒันาระบบการจดัการศกึษาของวทิยาลยัใหม้คีวามสมบรูณ์ในระดบัอุดมศกึษาระดบัชัน้นําของประเทศ และมมีาตรฐานคณุภาพการศกึษาทีเ่ป็น  

อตัลกัษณ์ของ สบช. 

4. สรา้งและพฒันาบุคลากรของวทิยาลยัใหม้คีวามเชีย่วชาญดา้นการศกึษาและการสาธารณสขุ ใหว้ทิยาลยัเป็นองคก์รทีม่วีฒันธรรม และคา่นิยม 

รว่มทีเ่ขม้แขง็ และน่าอยู ่น่าทาํงาน (Green and Happiness Organization : GHO) 

5. พฒันาวทิยาลยัใหเ้ป็นองคก์รแหง่การเรยีนรู ้และเป็นอจัฉรยิะทีม่ปีระสทิธภิาพสงู   (Intelligence and High Performance Organization :  

IHPO) 

6. ผลกัดนัใหว้ทิยาลยัทีม่รีะบบบรหิารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพสงู มรีะเบยีบ การดาํเนินงานทีเ่อือ้ต่อ  การเป็นองคก์รทีเ่ขม้แขง็เป็นองคก์รที ่

พึง่ตนเองได ้

7. ทอ้งถิน่มสีว่นรว่มในการจดัการศกึษา และบรหิารจดัการวทิยาลยั 

8. วทิยาลยัมคีวามเป็นเลศิทางวชิาการ และการวจิยัเพือ่การพฒันาการพยาบาลของชาต ิทีม่ผีลงานโดดเด่นในระดบัชาต ิและสากล 
 

นโยบายผูอ้าํนวยวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา 

นโยบายด้านการผลิต 

 1. ผลติบณัฑติใหเ้ป็นผูม้คีวามรู ้มปีญัญาทางสขุภาพ มคีวามเขา้ใจ เขา้ถงึ และพฒันาสขุภาวะของชุมชนไดอ้ยา่งแทจ้รงิ 

 2. จดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั  พฒันารปูแบบการจดัการเรยีนการสอนทีเ่หมาะสมและยดืหยุน่ โดยการมสีว่นรว่มจากบุคคล สถาบนั 

หรอืชุมชนภายนอก  และคาํนึงถงึความแตกต่างเฉพาะตวัของนกัศกึษา 
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 3. สรา้งสรรคร์ะบบการเรยีนการสอน เพื่อการพฒันาการจดัการเรยีนการสอนใหม้คีวามเป็นเลศิทีมุ่่งสรา้งผูเ้รยีนใหเ้ป็นนักปฏบิตักิารพยาบาลให้มี

ความเชี่ยวชาญและเขา้ถงึชุมชน มกีารแสวงหาแนวปฏบิตัทิี่เป็นเลศิ เพื่อการพฒันาระบบการจดัการเรยีนการสอน โดยมกีารจดัการเรยีนการสอนที่เน้นการ

เรยีนรูต้ามสภาพจรงิ 

 4. พฒันาระบบการบรหิารการศกึษาของวทิยาลยั  ใหม้คีุณภาพ ไดม้าตรฐานสอดคลอ้งกบันโยบายการศกึษาของชาต ิผูท้ีผ่่านระบบการศกึษาของ

วทิยาลยัมอีตัลกัษณ์และจติวญิญาณในการบรกิารสขุภาพอยา่งมอือาชพีและเคารพในศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษยอ์ยา่งเท่าเทยีมกนั 

     5. การจดัการศกึษาเน้นการคดัเลอืกคนทางสุขภาพจากชุมชน ส่งเสรมิ  การมสี่วนร่วมจากชุมชนในการร่วมจดัสรรทรพัยากรเพื่อการจดัการศกึษา 

และการพฒันาระบบการจดัการศกึษาทีเ่น้นการเรยีนการสอนเพือ่ชุมชน  

 6. กําหนดมาตรฐาน และแนวปฏบิตัใินการนําอตัตลกัษณ์ของบณัฑติไปใช้ใน  การจดัการเรยีนการสอน การประเมนิผลผู้เรยีนเมื่อจบการศกึษา 

พรอ้มทัง้สือ่สารอตัตลกัษณ์ทีส่รา้งขึน้ไปยงัผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทัง้ระบบใหร้บัรู ้และยอมรบัอยา่งทัว่ถงึทัง้ภายใน และภายนอกวทิยาลยั 

 7. พฒันาหลกัสูตรและจดัการเรยีนการสอนให้มมีาตรฐานทางการจดัการศึกษาพยาบาลและนําอตัลกัษณ์ของบณัฑติมาเป็นส่วนสําคญัในการ

พจิารณาเพือ่การปรบัหรอืพฒันาหลกัสตูร 

 8. จดักจิกรรมเสรมินอกเหนือจากหลกัสตูรเพื่อสรา้งและพฒันาผูเ้รยีนใหส้มบรูณ์ดว้ยเกณฑอ์ตัลกัษณ์กําหนดไว ้ 

 9. ส่งเสรมิการสรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืในการผลติบณัฑติกบัหน่วยงานภายนอกทัง้ในและต่างประเทศ 

 10. พฒันาใหว้ทิยาลยัมคีวามพรอ้ม ความสมบรูณ์ดา้นการฝึกปฏบิตักิาร มหีอ้งปฏบิตักิารทีไ่ดม้าตรฐานในระดบัสากล  
 

นโยบายด้านการวิจยั 

    1. สง่เสรมิสนบัสนุนและผลกัดนัอาจารยใ์หม้ศีกัยภาพใหไ้ดร้บัทุนวจิยัจากภายนอกและดูแลใหอ้าจารยผ์ลติงานวจิยัทีม่คีณุภาพ และดาํเนินการวจิยัได้

ตามแผนทีก่ําหนด  

    2. จดัสิง่อํานวยความสะดวกดา้นเวลา และวสัดคุรภุณัฑท์ีจ่าํเป็น โดทีอ่าจารยต์อ้งมผีลลพัธท์ีช่ดัเจนเป็นรปูธรรม  

    3. ส่งเสรมิและสนับสนุนการต่อยอดองคค์วามรูท้ีม่อียูแ่ลว้จากผลงานวจิยั เครือ่งมอืวจิยัและนวตักรรม ใหไ้ดม้าตรฐานและจดลขิสทิธิ ์ในนามวทิยาลยั  

    4. ส่งเสรมิและสนับสนุนใหก้ลุ่มวชิาต่างๆจดัทําชุดโครงการวจิยัเพื่อเสนอขอทุนวจิยัทัง้ภายในและภายนอก 

    5. สง่เสรมิและสนบัสนุนใหอ้าจารยไ์ดต้พีมิพเ์ผยแพรง่านวจิยัในวารสารระดบัชาตแิละนานาชาต ิและเสนอผลงานในงานประชุมต่างๆ  
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    6. พฒันาระบบสารสนเทศและฐานขอ้มลูงานวจิยัทีค่รบถว้นสมบรูณ์และเป็นปจัจบุนั ใหม้คีวามสะดวกต่อการใชง้านของอาจารยแ์ละเป็นประโยชน์ต่อ

การดาํเนินงานของวทิยาลยั 

    7. ใหม้กีารบรูณาการงานวจิยักบัการจดัการเรยีนการสอน และพนัธกจิดา้นอื่นๆ ของสถาบนั 
 

นโยบายด้านการบริการวิชาการ 

    1. พฒันาวทิยาลยัใหม้คีวามเป็นเลศิทีเ่ป็นทีพ่ึง่ทางความรู ้และปญัญาทางดา้นสขุภาพแก่ทอ้งถิน่ สถานบรกิารทางสขุภาพ และทุกภาคส่วน  เป็นผูนํ้า

และแหลง่อา้งองิทางองคค์วามรูด้า้นวชิาการสขุภาพของชาต ิเป็นเลศิทางดา้นการพยาบาลผูป้ว่ยเอดส ์

     2. สง่เสรมิ สนบัสนุน การจดัใหบ้รกิารทางวชิาการเพือ่การยกมาตรฐานชุมชนทอ้งถิน่ในรปูแบบทีห่ลากหลาย  

     3. ส่งเสรมิ สนบัสนุน การจดัโครงการใหบ้รกิารทางวชิาการแก่ชุมชนโดยใชก้ารม ีส่วนร่วมกบัหน่วยงานอื่นๆ ทัง้ภายใน ภายนอกวทิยาลยั และเน้น

การมสีว่นรว่มของชุมชน  

     4. ให้มกีารบูรณาการกบัการจดัการเรยีนการสอนและการวจิยั  และการพฒันาตําแหน่งทางวชิาการของอาจารย การสรา้งเครอืข่ายกบัหน่วยงาน    

ต่างๆ ซึง่เป็นแหลง่งานของนกัศกึษาและเป็นการสรา้งรายไดข้องสถาบนัจากการใหบ้รกิารทางวชิาการ  

                   5. ใหนํ้าเอาองคค์วามรูท้ีเ่กดิจากการใหบ้รกิารทางวชิาการและการเผยแพรค่วามรูน้ัน้ทัง้ภายในและภายนอกสถาบนั  
 

นโยบายด้านทาํนุบาํรงุศิลปะและวฒันธรรม 

     1.ทาํนุบาํรงุรกัษาสง่เสรมิและสบืสานศลิปวฒันธรรมและภมูปิญัญาไทยบรูณาการกบัการเรยีนการสอน 

     2. มุง่เน้นการอนุรกัษ ์ทาํนุบาํรงุศลิปวฒันธรรมเพือ่รกัษาเอกลกัษณ์ของชาตแิละชุมชนทอ้งถิน่ 

     3. มุง่สง่เสรมิใหบุ้คลากรและนกัศกึษาเป็นผูม้คีณุธรรม จรยิธรรม และสบืสาน ประเพณแีละ วฒันธรรมอนัดงีาม 
 

นโยบายด้านการบริหารจดัการ 

      1.ดาํเนินการจดัทาํ แผนกลยทุธแ์ละแผนปฏบิตักิารประจาํปีใหม้คีวามชดัเจนและสอดคลอ้งกบัปรชัญา ปณิธาน กฎหมาย และจุดเน้นของวทิยาลยั ที่

สนับสนุนภารกจิของวทิยาลยัตามหลกัการอุดมศกึษา มาตรฐานการศกึษาของชาต ิมาตรฐานการอุดมศกึษา มาตรฐานวชิาชพี ตลอดจนสอดคลอ้งกบักรอบแผน

อุดมศกึษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัที ่2 (พ.ศ.2551-2565) และการเปลีย่นแปลงของกระแสโลกและเปิดโอกาสใหม้สี่วนร่วมของบุคลากรทุกระดบั และมกีารถ่ายทอด
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วสิยัทศัน์และแผนกลยุทธท์ี่กําหนดแล้วให้รบัทราบทัว่กนัทัง้อาจารย ์เจา้หน้าที ่นักศกึษา ตลอดจนผูท้ี่มสี่วนไดส้่วนเสยี เช่น ผู้ปกครอง ชุมชน ผูใ้ช้บรกิารและ

สงัคมโดยรวม

      2.การขบัเคลื่อนแผนกลุยทธใ์หม้กีารดาํเนินการถ่ายทอดแผนกลยุทธนํ์าไปสู่การปฏบิตัโิดยการเชื่อมโยงแผนกลยุทธ์สู่บุคลากรทุกระดบัและใหม้กีาร

จดัทาํขอ้ตกลงการปฏบิตังิานและมกีารตดิตามผลการปฏบิตังิานใหต่้อเน่ืองทุก 6 เดอืน 

  

     3.พฒันาระบบบรหิารจดัการและการสื่อสารของวทิยาลยัใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล เน้นความโปร่งใสและการมสี่วนร่วมของบุคลากรทุกระดบัและ

สามารถรองรบัการเปลีย่นแปลงในอนาคต  

      4. เพิ่มประสทิธภิาพระบบสารสนเทศในการบรหิารจดัการใหส้ามารถสนบัสนุนกระบวนการบรหิารจดัการทุกภารกจิ  

               5. ระดมทรพัยากรและสรรพกาํลงัของวทิยาลยัในการจดัหารายไดเ้พือ่สนบัสนุนการพฒันาวทิยาลยัและเพิม่ความสามารถในการพึง่พาตนเองได ้
 

นโยบายการประกนัคณุภาพการศึกษา 

     ดาํเนินการยกระดบัการประกนัคณุภาพการศกึษาสู่ความเป็นเลศิดงัน้ี  

     1. ใหม้กีารพฒันาระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศกึษา เพื่อใช้เป็นเครื่องมอืในการรกัษามาตรฐานการศกึษาของวทิยาลยั โดยเน้นใหก้ลุ่ม

งาน ฝ่ายและหน่วยงาน มกีารพฒันาระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศกึษา และสรา้งความพรอ้มทีจ่ะใหห้น่วยงานภายในและภายนอกเขา้ไปตรวจสอบ

เพือ่การประเมนิและรบัรองคณุภาพ 

      2. ดําเนินการจดัคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกบัการประกนัคุณภาพการศึกษา เป็นทมีขบัเคลื่อนระบบและกลไกประกนัคุณภาพการศึกษาอย่าง

ต่อเน่ืองและมปีระสทิธภิาพ โดยมคีณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษาที่วทิยาลยัแต่งตัง้ขึ้นเป็นผู้กํากบั ติดตาม  ตลอดจนกระตุ้นและสนับสนุนให้การ

ดาํเนินงานประกนัคณุภาพการศกึษาบรรลตุามเป้าหมายคณุภาพของวทิยาลยั 

      3. กําหนดใหอ้าจารยแ์ละเจา้หน้าทีทุ่กคนได้เขา้มามสี่วนร่วมในการดําเนินงานประกนัคุณภาพการศกึษา และถอืเป็นภารกจิทีส่ําคญั ทีทุ่กคนต้อง

ปฏบิตัริว่มกนัอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนื 

      4. ส่งเสรมิใหห้น่วยงานหรอืสถาบนัต่างๆ ทัง้ภาครฐัและเอกชน ภายนอกไดเ้ขา้มาร่วมในกจิกรรมการประเมนิคุณภาพการศกึษาของวทิยาลยั เพื่อ

การพฒันาปรบัปรงุคณุภาพอยา่งต่อเน่ือง  
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    5. สนบัสนุนใหม้กีารเผยแพรก่จิกรรมการประกนัคุณภาพการศกึษาทีไ่ดด้ําเนินการไปแลว้อย่างมปีระสทิธภิาพ ทัง้ภายในและภายนอกวทิยาลยั ดว้ย

วธิกีารทีห่ลากหลายรปูแบบ เพือ่เป็นการประชาสมัพนัธค์ณุภาพการศกึษาของวทิยาลยั 

     6. เสรมิสร้างขวญักําลงัใจและสนับสนุนให้มกีารพฒันากิจกรรมการดําเนินงานประกนัคุณภาพตามตวับ่งชี้คุณภาพไปสู่แนวปฏบิตัิที่ด ี (Good 

Practice)  และใชก้ลไกการจดัการความรู(้Knowledge Management) บูรณาการเขา้กบัตวับ่งชี้คุณภาพ ตามเกณฑม์าตรฐานการศกึษาและนําไปสู่ความเป็น

องคก์รแหง่การเรยีนดา้นคณุภาพการศกึษาต่อไป 

     7. ใหบุ้คลากรทุกคนใชง้านประกนัคุณภาพการศกึษา เป็นเครื่องมอืในการบรหิารและการปฏบิตังิานวทิยาลยัใหม้กีารพฒันาคุณภาพการศกึษาอย่าง

ต่อเน่ือง 
 

แผนยทุธศาสตรก์ารพฒันา 

สรปุการประเมินศกัยภาพทางยทุธศาสตร ์

      การประเมนิศกัยภาพทางยทุธศาสตรเ์ป็นการนําเครือ่งมอืทางการบรหิาร SWOT Analysis มาใชใ้นการวเิคราะหป์จัจยั ดา้นบวกจากภายในคอืจุดแขง็ 

(Strength) และปจัจยัดา้นบวกทีเ่ป็นโอกาสจากภายนอกทีส่่งเสรมิใหก้ารขบัเคลื่อนยุทธศาสตรเ์ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ (Opportunity)  รวมทัง้การวเิคราะห์

ปจัจยัในดา้นลบทัง้ทีเ่ป็นจดุอ่อนภายใน (Weakness) และอุปสรรคจากภายนอกทีค่กุคามต่อการดาํเนินงานทางสขุภาพ (Threaten)  สรปุไดด้งัน้ี 

     สรปุภาพรวมของจดุแขง็ (Strength) 

    วทิยาลยัตัง้อยูใ่นสถานทีท่ีน่่าอยู ่น่าทาํงาน และอยูใ่กลก้บัสถานบรกิารดา้นสุขภาพมจีดุเด่น ของวฒันธรรมทอ้งถิน่ทีน่่าสนใจในการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ 

มรีูปแบบการบรหิารทีเ่น้นการมสี่วนร่วมของบุคลากร และไดร้บัความร่วมมอืจากชุมชนในการดําเนินงานของวทิยาลยั  มรีะบบอนิเตอรเ์น็ตไรส้ายครอบคลุม

บรเิวณของวทิยาลยั สามารถเขา้ใชง้านไดส้ะดวกมอุีปกรณ์เทคโนโลยสีนบัสนุนการเรยีนการสอนครอบคลุม ครบถว้น สามารถใชง้านได ้ มผีลการรบัรองสถาบนั

โดยคณะกรรมการจากสภาการพยาบาลในปีการศกึษา 2550 ไดร้บัการรบัรอง 4 ปีการศกึษา (2551-2554) มผีลการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในตัง้แต่ปี

การศกึษา 2550-2552 อยู่ในระดบัด ีถงึ ดมีาก และมผีลการรบัรองและประเมนิคุณภาพการศกึษาภายนอก โดยสํานักงานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพ

การศกึษา (สมศ.) ระดบัดมีาก  มกีารกําหนดทศิทางด้านการวจิยั และผลงานวชิาการที่ชดัเจน และสนับสนุนงบประมาณ ในการผลติ ผลงานวชิาการ  อย่าง

เพยีงพอ และครอบคลุมในทุกด้าน และให้การสนับสนุนให้อาจารยส์ามารถใช้เวลาราชการไปทําวจิยัได้    นักศึกษาพยาบาลมคีวามพงึพอใจต่อการบรหิาร

หลกัสตูรอยูใ่นระดบั ด ี( x = 4.07)   ความพงึพอใจต่อการจดัการเรยีนการสอนในปีการศกึษา2552 ทุกดา้นในระดบัด ีความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติปีการศกึษา 
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2550-2552 เฉลีย่ทุกดา้นอยู่ในระดบัด ี( x =3.82)  และผลการประเมนิสมรรถนะของนักศกึษาชัน้ปีที ่4  ตามความคดิเหน็ของครพูีเ่ลีย้งอยูใ่นระดบัด-ีดมีากทุก

ดา้น มนีกัศกึษาหรอืศษิยเ์ก่าทีไ่ดร้บัการประกาศเกยีรตคิณุยกยอ่ง ดา้นวชิาการ วชิาชพี คณุธรรม จรยิธรรม หรอืไดร้บัรางวลัทางวชิาการหรอืดา้นอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัคณุภาพบณัฑติในระดบัชาตใินช่วง 3 ปีทีผ่า่นมาจาํนวน 32 คน  ดา้นอาจารยส์าํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาเอกจาํนวน 5 คน (รอ้ยละ20)  ปรญิญาโท จาํนวน  

40 คน (รอ้ยละ 80.00)  กําลงัศกึษาต่อปรญิญาเอกจาํนวน 4 คน (รอ้ยละ 8.00) กําลงัศกึษาต่อปรญิญาโท จาํนวน 2 คน (รอ้ยละ 4.00) บุคลากรมคีวามพรอ้ม

และเชีย่วชาญเฉพาะดา้นการเรยีนการสอน และการวจิยัทีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชน สมรรถนะการสอนของอาจารยอ์ยู่ระดบัด ี ผลการประเมนิภาวะ

ผูนํ้าของคณะกรรมบรหิารวทิยาลยัอยู่ระดบัด ีบุคลากรมคีวามสุขในระดบัมากขึน้ไป รอ้ยละ 89.20  วทิยาลยัสนับสนุนงบประมาณการพฒันาตนเองของอาจารย์

จาํนวน 10,000 บาท/คน/ปี และบุคลากรสายสนบัสนุนจาํนวน 7,000 บาท/คน/ปี  

     สรปุภาพรวมของจดุอ่อน (Weakness) 

    ระบบการเรยีนการสอนยงัมกีารสอดแทรกคุณธรรม จรยิธรรม ไม่เพยีงพอ  วธิกีารวดัและประเมนิผลการศกึษา การตดัเกรดยงัไม่เป็นไปในแนวทาง

เดยีวกนั  และการแจง้ผลการเรยีนไม่ไดต้ามเวลาทีก่ําหนด  ระบบการวดัทกัษะทีจ่าํเป็นของบณัฑติพยาบาลทีก่ําหนดโดยสภาการพยาบาล ทัง้ 8 สมรรถนะยงั

ไม่ชดัเจนอาจารยนํ์าเอา Evidence based ในดา้นคลนิิกหรอืชุมชนแหล่งฝึกและ/หรอืในสาขาความเชีย่วชาญ ซึง่เป็นสภาพจรงิของปญัหา/ความต้องการดา้น

สุขภาพของท้องถิ่น มาเป็นฐานคิดในการผลติผลงานวชิาการ งานวจิยั นวตักรรม น้อยไม่มกีระบวนการในการสร้างและประเมนิลกัษณะ อตัลกัษณ์ของ 

นักศกึษาพยาบาล อตัราส่วนของอาจารยท์ัง้หมดต่อนักศกึษา เกนิเกณฑท์ีส่ภาการพยาบาลกําหนด(1: 8) การบูรณาการ กระบวนการสอน ที่เน้นผูเ้รยีนเป็น

สาํคญั ยงัไมค่รอบคลมุทุกรายวชิา   มรีายวชิาทีบ่รูณาการเพยีงจาํนวน 3 รายวชิา รปูแบบการเรยีนการสอน ยงัเน้นเรื่องของการรู ้จาํ เขา้ใจ มากกว่าการสอน

เพื่อพฒันา ปญัญาในการคดิเชงิวเิคราะหแ์ละสงัเคราะห ์ (โยนิโสนมสกิาร) ผลการสอบสภาการพยาบาลมคี่าเฉลีย่ 3 ปี ยอ้นหลงั ยงัไม่ผ่านเกณฑท์ีว่ทิยาลยั

กาํหนด  (รอ้ยละ70)  การบรูณาการระหวา่งการเรยีนการสอนกบัการวจิยั การบรกิารวชิาการ และทาํนุบํารุงศลิปวฒันธรรม มน้ีอย  การเผยแพร่ผลงานวชิาการ 

ผลงานวจิยั นวตักรรม และการนําสง่ความรู ้ไปสูส่ถานบรกิารสขุภาพ ทอ้งถิน่ เพือ่ไปใชผ้ลกัดนัเป็นนโยบาย แนวปฏบิตัใินการแกป้ญัหาสุขภาพ และการพึง่พา

ตนเองด้านสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่นไม่ชดัเจนและมน้ีอย  และ สาระของงานผลงานวชิาการ ผลงานวจิยั นวตักรรม   ยงันําไปใช้ประโยชน์ได้ไม่

กวา้งขวาง  ผลงานวชิาการ ผลงานวจิยั นวตักรรม ยงัไมเ่ป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล และระบบและกลไกการช่วยเหลอือาจารยผ์ูม้ปีระสบการณ์ในการวจิยัยงัไม่

เพยีงพอ  
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     ดา้นอาจารย ์มสีดัสว่นวุฒอิาจารยร์ะดบัปรญิญาเอก:ปรญิญาโท:ปรญิญาตร ียงัไมไ่ดต้ามเกณฑส์ภาการพยาบาล  ทกัษะดา้นภาษาสากลของอาจารย์

ในภาพรวมยงัตอ้งปรบัปรงุ   ศกัยภาพของอาจารย/์วทิยาลยั ในการแสวงหาจาํนวนเงนิทุนวจิยัภายนอกมน้ีอย และการกระจายทุนวจิยัภายนอกไปสูอ่าจารย ์ มี

น้อย   ยงัไมม่กีารกําหนดมาตรฐานดา้นการใชภ้าษาทกัษะพเิศษ ดา้นภาษาองักฤษ ภาษาจนี ภาษาญีปุ่่น ของอาจารย ์ใหเ้หมาะสมกบัการเรยีนการสอน  

      วทิยาลยัยงัไม่ได้กําหนดค่านิยม และวฒันธรรมสู่องคก์รเรยีนรูอ้ย่างเป็นรปูธรรม วฒันธรรมคุณภาพในองค์กรยงัไม่เขม้แขง็ บุคลากรยงัขาดการมี

ค่านิยม และวฒันธรรมร่วม เหน็คุณค่าของการทํางาน ร่วมคดิ ร่วมทํา เพื่อพฒันาอย่างสรา้งสรรค ์คดิเชงิบวกยงัมน้ีอย  ขาดแรงจงูใจในการมสี่วนร่วมในการ

บรหิารจดัการจากบุคลากรทุกระดบัมกีารดําเนินการด้านการบรกิารจดัการตามเกณฑ ์ PMQA ยงัไม่สมบูรณ์  ระบบการบรหิารจดัการความเสี่ยงที่มยีงัไม่

ครอบคลุมทุกหน่วยงาน และบุคลากรยงัไม่ตระหนักในงานบรหิารความเสีย่ง  การสื่อสารและประชาสมัพนัธ ์ภายในองคก์รขาดประสทิธภิาพ และสรา้งสุนทรยีะ

สนทนา ใหเ้กดิทมีงานและทํางานร่วมกนัอย่างมคีวามสุขมน้ีอย ไม่มกีารสรา้งสรรคต์ราสนิคา้ ดว้ยการเพิม่มลูค่าผลติภณัฑเ์ชงิพาณิชย ์ ระดบัความพงึพอใจใน

การบรหิารทรพัยากรบุคคลอยู่ในระดบัพอใช ้รอ้ยละ 62.08 23 ไม่มมีตีําแหน่งขา้ราชการสายสนับสนุนด้านการเงนิ  ช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน การ

เรยีนรู ้ประชาสมัพนัธ ์การบรกิารระหว่างวทิยาลยักบัเครอืข่ายพนัธมติร ทัง้ในและต่างประเทศมน้ีอย และการสนับสนุนงบประมาณในการแลกเปลีย่นบุคลากร 

องคค์วามรู ้และทรพัยากร ระหวา่งองคก์ร สถาบนัการศกึษา ชุมชนและทอ้งถิน่ สถาบนัวชิาการ ทัง้ในและต่างประเทศมไีมเ่พยีงพอ 

สรปุภาพรวมของโอกาส (Opportunity) 

               รฐับาลกาํหนดใหม้กีารประเมนิระบบบรหิารราชการ โดยใชเ้กณฑต์าม PMQA  มกีรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิครอบคลุม 5 ดา้น 

คอืด้านการพฒันาคุณธรรม จรยิธรรม ดา้นความรู ้ดา้นทกัษะเชาวน์ปญัญา ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและรบัผดิชอบ ด้านทกัษะการวเิคราะห์และ

การสื่อสารและสภาการพยาบาลไดก้ําหนดสมรรถนะพยาบาลวชิาชพีทัว่ไปทีส่ําเรจ็การศกึษาในหลกัสูตรระดบัปรญิญาตร ีพ.ศ. 2552 พรบ. การศกึษาแห่งชาต ิ

พ.ศ. 2552 แก้ไขเพิม่เตมิ ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2545 ได้กําหนดจุดมุง่หมายและหลกัการจดัการศกึษาที่มุง่เน้นคุณภาพและมาตรฐาน ทัง้ในด้านร่างกาย จติใจ 

สตปิญัญา ความรู ้คุณธรรม จรยิธรรมและวฒันธรรมในการดํารงชวีติ สามารถอยู่ร่วมกบัผูอ้ื่นไดอ้ย่างมคีวามสุขไวอ้ย่างชดัเจน  มกีรอบแนวคดิบณัฑติอุดมคติ

ไทย เก่ง ด ีมสีุข ของการพฒันาอุดมศกึษาส่งเสรมิการพฒันานักศกึษาของวทิยาลยั และ สถาบนัพระบรมราชชนก กําหนดจุดยนืทางยุทธศาสตรก์ารพฒันา

องค์กรทีใ่หม้คีวามเป็นเลศิ เป็นที่พึง่ทางความรู ้และปญัญาทางด้านสุขภาพแก่ทอ้งถิน่ สถานบรกิารสุขภาพและทุกภาคส่วนเป็นผู้นําและแหล่งอ้างองิทางองค์

ความรูด้า้นวชิาการสขุภาพของชาต ิ นอกจากน้ีจงัหวดัมนีโยบายใหทุ้กสว่นงาน มสีว่นรว่มในการใชง้บประมาณจงัหวดัได ้ และมนีโยบายใหทุ้กส่วนราชการสรา้ง

เอกลกัษณ์ของทอ้งถิน่  เช่น การแต่งกายพืน้เมอืง  จงัหวดัพะเยาเป็นเมอืงน่าอยู่ มวีฒันธรรมทางลา้นนาทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ ม ีทะเลสาบน้ําจดืทีใ่หญ่ของประเทศ  
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สถานการณ์การการระบาดของโรคตดิเชื้อ HIV/AIDS  ในจงัหวดัทําให้มแีหล่งเรยีนรูใ้นการแก้ไขปญัหาและการตดิตามดูแลผูต้ดิเชื้อแก่อาจารยแ์ละนักศกึษา  

อาจารยพ์ีเ่ลีย้งในแหล่งฝึกปฏบิตัขิองนกัศกึษามสี่วนรว่มในการทําวจิยัร่วมกบัอาจารยข์องวทิยาลยัและศษิยเ์ก่าทีจ่บการศกึษาจาํนวนมากใหค้วามร่วมมอืในการ

พฒันาดา้นวชิาการ 

สรปุภาพรวมอปุสรรค (Threaten) 

             ปญัหาสถานการณ์การฟ้องร้องของผู้ใช้บรกิารที่มแีนวโน้มเพิม่ขึน้จากการได้รบัการบรกิารที่ไม่ปลอดภยั ไม่ได้มาตรฐานหรอืจากพฤตกิรรมการ

บรกิารพยาบาลทีไ่มเ่ป็นไปตามจรยิธรรมและจรรยาบรรณวชิาชพี กระทบต่อการฝึกปฏบิตัขิองนักศกึษา  มนีโยบายจากส่วนกลางในการเพิม่การผลติบณัฑติสู่

ทอ้งถิน่โครงการภาคใต้ เช่น ความสามารถในด้านการสื่อสาร วฒันธรรม เป็นต้น  มกีารเปลี่ยนแปลงเกณฑร์ะดบัคุณภาพการประเมนิคุณภาพการศกึษา 

ภายในและภายนอกอย่างเขม้ขน้ และ วทิยาลยัต้องรบัการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายนอก จาก สมศ. และรบัการประเมนิและรบัรองสถาบนัจาก สภาการ

พยาบาล  และรบัการรบัรองตามมาตรฐานคณุวฒุกิารศกึษา TQF ในปีการศกึษา 2554 โดยต้องใชผ้ลงานยอ้นหลงั 3 ปี  มกีารแข่งขนัการผลติบณัฑติพยาบาล

จากมหาวทิยาลยั วทิยาลยัทัง้ภาครฐัและเอกชนในพืน้ที ่และการเปลีย่นแปลงผูบ้รหิารในระดบันโยบายมบ่ีอย ทาํใหก้ารทาํงานไมต่่อเน่ือง 

 

ทิศทางยทุธศาสตรก์ารพฒันาวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา (พ.ศ.2554 - 2558) 

  วิสยัทศัน์  (Vision) 

  วสิยัทศัน์เป็นเขม็ทศินําทางสูอ่นาคตเป็นการพฒันาไปสูเ่สน้ทางแหง่ความสาํเรจ็ทีมุ่ง่หวงัของระบบการศกึษาทีจ่ะใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันา  

วทิยาลยัจงึไดก้ําหนดวสิยัทศัน์ ดงัน้ี 

   สถาบนัอุดมศึกษาด้านสุขภาพท่ีเป็นเลิศทางวิชาการ และการวิจยั เป็นท่ียอมรบัในระดบัประเทศและสากล  มีเอกลกัษณ์ของท้องถ่ิน

ภาคเหนือ และชุมชนมีส่วนร่วม 
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   สถาบนัอดุมศึกษาชัน้นําท่ีเป็นเลิศทางวิชาการ และการวิจยั ในระดบัประเทศและสากล

• ระบบการบรหิารการศกึษาของวทิยาลยั  มคีณุภาพ มาตรฐานทีส่อดคลอ้งกบันโยบายการศกึษาของชาต ิผูท้ีผ่า่นระบบการศกึษาของสถาบนัมอีตั 

 หมายถึง 

ลกัษณ์และจติวญิญาณในการบรกิารสขุภาพอยา่งมอือาชพี ทีเ่คารพในความเป็นมนุษยอ์ยา่งเท่าเทยีม 

• บุคลากรทางการศกึษาของวทิยาลยัมคีณุภาพสงูทัง้ดา้นคณุธรรมจรยิธรรม ความรูค้วามสามารถทางการศกึษา และการสาธารณสขุ และมผีลงาน 

ทีโ่ดดเดน่ในระดบัประเทศ และสากล 

• ระบบการบรหิารจดัการของวทิยาลยัมปีระสทิธภิาพบนฐานวฒันธรรมและคา่นิยมรว่มขององคก์รทีม่คีวามเขม้แขง็ เป็นองคก์รธรรมาภบิาลที ่

พึง่ตนเองได ้

• วทิยาลยัเป็นองคก์รทางการศกึษาดา้นสขุภาพทีเ่ป็นทีย่อมรบั และเชือ่มัน่จากสงัคมทัง้ใน และต่างประเทศ และเป็นทีว่างใจในคณุภาพของ 

ผลผลติ และระบบการศกึษาจากชุมชน  

• วทิยาลยัเป็นกลไกหลกัทีส่าํคญัในการพฒันากาํลงัคนทางดา้นสขุภาพของภาคเหนือตอนบนทีเ่น้นการสรา้งกาํลงัคนสาธารณสขุเพือ่การดแูลสขุ 

ภาวะของคนในชุมชน 

• บณัฑติและผูท้ีไ่ดร้บัการพฒันาจากสถาบนัมคีวามรู ้และปญัญาทางสขุภาพ และมคีวามเขา้ใจ เขา้ถงึ และพฒันาเพือ่สขุภาวะในชุมชนอยา่ง 

แทจ้รงิ 

• วทิยาลยัมผีลงานวชิาการ ผลงานวจิยั นวตักรรมทางสขุภาพทีไ่ดร้บัการยอมรบัในประเทศ และสากลเป็นสถาบนัทีม่คีวามพรอ้ม ทนัสมยัอยา่ง 

สมบรูณ์แบบในการเป็นคลงัความรูท้างสขุภาพของภาคเหนือตอนบน และเป็นทีพ่ึง่ทางวชิาการสขุภาพแก่ทอ้งถิน่  ชุมชน และทุกภาคสว่น 

 

        มีเอกลกัษณ์ของท้องถ่ินภาคเหนือและชุมชนมีส่วนร่วม

              การจดัการศกึษามอีตัลกัษณ์ขององคก์รทีช่ดัเจน นัน้คอืระบบการศกึษาเพือ่การพฒันากาํลงัคนทางสขุภาพทีมุ่ง่เน้นชุมชนทอ้งถิน่ภาคเหนือตอนบน 

   หมายถึง 

      วทิยาลยัสามารถสรา้งกาํลงัคนทางสขุภาพทีส่ามารถรองรบัภารกจิ ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของกระทรวง และสภาพการณ์ดา้นสุขภาพของชุมชน

ภาคเหนือตอนบน และประเทศ  
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      วทิยาลยันําสง่องคค์วามรู ้นวตักรรมทางสุขภาพเพื่อเป็นประโยชน์ต่อระบบการสาธารณสุขของชุมชน ประเทศชาต ิและมคีวามโดดเด่นในระดบัสากล

ในการให้ความสําคญักบัการจดัการศึกษาที่เน้น  การเรยีน  การสอนเพื่อชุมชน ส่งผู้ที่สมบูรณ์พร้อมด้วยความรู ้และปญัญาทางสุขภาพกลบัไปรบัใช้ระบบ

สุขภาพในชุมชน ร่วมสรา้งความเขม้แขง็ และความอยู่ดมีสีุขทางด้านสุขภาพแก่ทอ้งถิน่ ด้วยการนําส่งความรู ้และปญัญาทางสุขภาวะที่มคีุณภาพอย่างทัว่ถงึ 

ชุมชนเขา้มามสีว่นรว่มในการจดัการศกึษาและการพฒันาวทิยาลยั 
 

               พนัธกิจ (Mission) 

        พนัธกจิเป็นกรอบในการดาํเนินงานตามภารกจิขององคก์ร และภารกจิการพฒันาไปสูว่สิยัทศัน์ วทิยาลยัไดก้าํหนดพนัธกจิ 4 พนัธกจิ ดงัน้ี 

1. ผลติและพฒันากําลงัคนดา้นสขุภาพเพือ่รองรบัระบบสุขภาพของประเทศและชุมชนภาคเหนือตอนบน 
 

     การผลติและพฒันากําลงัคนดา้นสขุภาพเพือ่รองรบัระบบสุขภาพของประเทศ ในกลุม่จงัหวดัภาคเหนือตอนบนถอืเป็นภารกจิแรกทีม่คีวามสาํคญัยิง่

ในฐานะของวทิยาลยัในการเป็นสถาบนัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา โดยในการผลตินัน้จะเป็นการสรา้งและพฒันาบุคลากรทัง้ดา้นการสอน  และดา้นอื่นๆที่

เกีย่วขอ้งกบัการพฒันาระบบสขุภาพของประเทศ สว่นในดา้นการพฒันากําลงัคนนัน้จะเน้นในดา้นการจดัการศกึษาในระยะสัน้เพือ่พฒันาขดีความสามารถที่

เพยีงพอต่อการรองรบัความตอ้งการทางดา้นสขุภาพของทอ้งถิน่ และการใหค้วามสาํคญักบัการจดัการศกึษาทีเ่น้นการคดัเลอืกคนทางสขุภาพจากชุมชน ส่งเสรมิ  

การมสีว่นรว่มจากชุมชนในการรว่มจดัสรรทรพัยากรเพื่อการจดัการศกึษา และ การพฒันาระบบการจดัการศกึษาทีเ่น้นการเรยีนการสอนเพือ่ชุมชน สง่ผูส้มบรูณ์

พรอ้มดว้ยความรู ้และปญัญาทางสขุภาพกลบัไปรบัใชชุ้มชน 

กรอบการดาํเนินงานของพนัธกิจ 

2. วจิยัสรา้งองคค์วามรูแ้ละบรกิารวชิาการดา้นสขุภาพเพื่อนําพาสูส่งัคมอุดมปญัญาสุขภาวะ 
 

การสรา้งองคค์วามรูจ้ะเป็นการศกึษา วจิยัและพฒันา สรา้งนวตักรรมทางดา้นการจดัการศกึษา และการบรกิารสขุภาพทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อการ

พฒันาระบบสขุภาพของทอ้งถิน่ และประเทศชาต ิ  รวมทัง้การพฒันาขดีความสามารถของสถาบนัการศกึษาในสงักดัใหม้คีวามพรอ้ม และมศีกัยภาพสงูทางการ

วจิยัทีส่ามารถสรา้งผลงานทีโ่ดดเดน่ในระดบัประเทศ และสากล การบรกิารวชิาการดา้นสขุภาพเพือ่นําพาสู่สงัคมอุดมปญัญาสขุภาวะจะเน้นทีก่ารนําสง่ความรู ้

กรอบการดาํเนินงานของพนัธกิจ 
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และปญัญาทางสขุภาพสูอ่งคก์รสขุภาพของทอ้งถิน่ และสูช่มุชน เพือ่เป็นกลไกทีส่าํคญัในการรว่มสรา้งและพฒันาทอ้งถิน่ใหอ้ยูด่มีสีขุ มภีูมคิุม้กนัทางสขุภาพทีม่ ี

ความพอเพยีง และยัง่ยนื 

              3. สง่เสรมิการทาํนุบาํรงุศลิปวฒันธรรมและบรูณาการเขา้กบัพนัธกจิอื่นๆ  
 

     

                       พฒันาระบบและกลไกการทาํนุบาํรงุศลิปวฒันธรรมเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพและคณุภาพ มกีารบรูณาการการทาํนุบาํรงุศลิปวฒันธรรมกบั

การเรยีนการสอนและกจิกรรมนกัศกึษา รวมทัง้มกีารจดักจิกรรมทีฟ้ื่นฟู อนุรกัษ ์สบืสาน พฒันา เผยแพรศ่ลิปวฒันธรรม สรา้งสรรค ์สง่เสรมิภมูปิญัญาทอ้งถิน่ให้

เป็นรากฐานการพฒันาองคค์วามรูท้ีด่ขี ึน้ ตามจดุเน้นของสถาบนัอยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล  

กรอบการดาํเนินงานของพนัธกิจ 

             4. พฒันาองคก์รใหเ้ขม้แขง็มุง่สูก่ารเป็นสถาบนัอุดมศกึษาทีม่คีณุภาพระดบัสากล 
 

     

    การพฒันาระบบการจดัการศกึษาทีม่คีณุภาพมาตรฐาน และมคีวามเป็นสากล และการยกระดบัระบบการศกึษาของวทิยาลยัสูร่ะดบัอุดมศกึษานัน้ถอื

ไดว้า่เป็นภารกจิทีม่คีวามสาํคญัยิง่ต่อการรองรบั การผลติและพฒันาบณัฑติและบุคลากรทางสขุภาพ เพราะจะเป็นการสรา้งความมัน่ใจในประสทิธภิาพของ

กระบวนการจดัการศกึษาใหเ้ป็นทีเ่ป็นทีย่อมรบัจากสงัคมทัง้ใน และต่างประเทศ และการเป็นสถาบนัอุดมศกึษาในทีน้ี่จะรวมถงึเป็นการพฒันาระบบการบรหิาร

จดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ เอกภาพ และเขม้แขง็ เป็นองคก์รทีส่ามารถพึง่ตนเองได ้ รวมทัง้การเสรมิสรา้งขดีความสามารถ ความเชีย่วชาญทางวชิาการ รวมถงึ

ความสามารถในการสรา้งความมัน่คงในคณุภาพชวีติแก่บุคลากร 

กรอบการดาํเนินงานของพนัธกิจ 

 

ประเดน็ยทุธศาสตร ์(Strategic Issues) และเป้าประสงค ์(Goal) 

ประเดน็ยทุธศาสตรเ์ป็นประเดน็หลกัทีส่าํคญัหรอืเป็นวาระหลกัในการพฒันาตามกรอบของแผนยทุธศาสตรท์ีจ่ะพฒันาดว้ยวธิกีารทางยทุธศาสตรส์ู่

ผลสมัฤทธิส์งูสุดตามทีก่ําหนดไวใ้นวสิยัทศัน์  ประเดน็ยทุธศาสตรป์ระกอบดว้ย  4 ประเดน็ยทุธศาสตร ์ดงัน้ี 

1. การผลติกาํลงัคนทางดา้นสุขภาพเพือ่รองรบัระบบสุขภาพของชุมชน   

2. การพฒันาและเสรมิสรา้งสมรรถนะแก่กาํลงัคนดา้นสขุภาพของชุมชน  

3. การสรา้งองคค์วามรูแ้ละการบรกิารวชิาการดา้นสขุภาพ 
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4. การพฒันาสูส่ถาบนัอุดมศกึษาชัน้นําทีม่สีมรรถนะสงู เขม้แขง็ และมุง่ทอ้งถิน่ 
 

เป้าประสงค ์(Goal) 

    เป้าประสงคเ์ป็นผลสมัฤทธิข์องการดาํเนินงานตามประเดน็ยทุธศาสตร ์ซึง่สามารถแบ่งเป้าประสงค ์เป็น 3 เป้าประสงคห์ลกั    

โดยในแต่ละเป้าประสงคไ์ดก้าํหนดความมุง่หมายในผลสมัฤทธิ ์ตวัชีว้ดั คา่เป้าหมาย กลยทุธ ์แผนงานและโครงการเพื่อเป็นแนวทางในการแปลงผลสมัฤทธิส์ู่การ

ปฏบิตั ิดงัรายละเอยีดต่อไปน้ี 
 

    เป้าประสงค ์1

    จดุยืนของเป้าประสงคท่ี์ 1  (พ.ศ. 2554 - 2558) 

 บณัฑิตมีคณุภาพ และอตัลกัษณ์ท่ีพึงประสงค ์เป็นท่ียอมรบั และเช่ือมัน่ของผูใ้ช้บณัฑิต   ชุมชน และทกุภาคส่วน 

    

1. มกีารกาํหนดมาตรฐาน และแนวปฏบิตัใินการนําอตัลกัษณ์ของบณัฑติไปใชใ้นการจดัการเรยีนการสอน การประเมนิผลผูเ้รยีนเมือ่จบการศกึษา  

ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2554 - 2556) 

พรอ้มทัง้สือ่สารอตัลกัษณ์ทีส่รา้งขึน้ไปยงัผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทัง้ระบบใหร้บัรู ้และยอมรบัอยา่งทัว่ถงึทัง้ภายใน และภายนอกวทิยาลยั 

2. มกีารพฒันาหลกัสตูรและจดัการเรยีนการสอนใหม้มีาตรฐานทางการจดัการศกึษาพยาบาล และนําอตัลกัษณ์ของบณัฑติมาเป็นสว่นสาํคญัในการ 

พจิารณาเพือ่การปรบัหรอืพฒันาหลกัสตูร 

3. ขดีความสามารถของบุคลากรวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา ไดร้บัการพฒันาใหม้คีวามเชีย่วชาญ  ในดา้นวชิาชพีและการจดัการศกึษา  

และเป็นตน้แบบอตัลกัษณ์ทีด่แีก่นกัศกึษา มกีารประเมนิ และการพจิารณาความดคีวามชอบทีพ่จิารณาถงึความกา้วหน้าของขดีความสามารถ 

   

1. มกีระบวนการทีม่ปีระสทิธภิาพในการสรา้งและพฒันาผูเ้รยีนใหม้มีาตรฐานของวชิาชพี และมจีติบรกิาร สามารถถ่ายทอดองคค์วามรูด้า้นสขุภาพ 

ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2554 - 2558) 

แก่ผูร้บับรกิาร ผูป้ว่ยและประชาชนทัว่ไป  มคีวามเขา้ใจและเขา้ถงึสขุภาวะของ ชุมชนสงู 

    2.  ผูใ้ชบ้ณัฑติ และทุกภาคสว่น มสีว่นรว่มจดัการเรยีนการสอนและการพฒันาศกัยภาพของบณัฑติตามอรรถลกัษณ์ทีพ่งึประสงค ์

    3. วทิยาลยัตอ้งเรยีนรูใ้นการศกึษาและคน้หาความตอ้งการและความคาดหวงัของผูใ้ชบ้ณัฑติและ  ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี และนํามาพฒันาการจดัการ 
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เรยีนการสอน  พรอ้มทัง้ส่งมอบบณัฑติทีม่คีุณลกัษณะ ทีส่อดคลอ้งกบัความต้องการ และประเมนิผลการยอมรบัและความเชื่อมัน่ทีม่ผีลต่อผูใ้ชบ้ณัฑติ มรีะบบ

การจดัการขอ้เสนอแนะและขอ้รอ้งเรยีนทีม่ปีระสทิธภิาพสงูและนําผลทีไ่ดม้าใชใ้นการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

    4. มรีะบบการบรหิารความสมัพนัธร์ะหวา่งวทิยาลยักบัสถานบรกิารผูใ้ชบ้ณัฑติ ใหม้สีมัพนัธภาพทีด่รีะหวา่งกนั 

    5. มกีารจดักจิกรรมเสรมินอกเหนือจากหลกัสตูรเพื่อสรา้งและพฒันาผูเ้รยีนใหส้มบรูณ์ดว้ยเกณฑอ์ตัลกัษณ์กําหนดไว ้ 

    6. มรีะบบบรหิารจดัการทีเ่น้นการสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนสอบการขึน้ทะเบยีนประกอบวชิาชพี การพยาบาลและ การผดุงครรภ ์ทีม่ปีระสทิธภิาพสงู 

    7. กาํหนดนโยบาย  แนวทางการปฏบิตัแิละผูร้บัผดิชอบในการคน้หา  ป้องกนัและแกไ้ขปญัหาของนกัศกึษาอยา่งชดัเจน  โดยมกีารประสานงานทีม่ ี

ประสทิธภิาพ  เพื่อแก้ไขปญัหาทีเ่กดิขึน้อย่างทนัท่วงท ี และปญัหาของนักศกึษาไดร้บัการแก้ไขอย่างเป็นองค์รวม  ทัง้ปญัหาสงัคม  เศรษฐกจิ  การเรยีนและ

สุขภาพ มรีะบบอาจารย์ที่ปรกึษาที่ดี ได้แก่ อาจารย์ประจําชัน้  อาจารย์ที่ปรกึษาหอพกั  อาจารย์ที่ปรกึษาสโมสรนักศึกษา  อาจารย์ที่ปรกึษา  และมี

คณะกรรมการชุดต่างๆที่ครอบคลุม  การใหบ้รกิารต่างๆแก่นักศกึษาและทํางานประสานงานกนัเป็นอย่างด ี มกีารสรา้งระบบสมัพนัธภาพที่ดรีะหว่างนักศกึษา  

ศษิยเ์ก่า เพื่อการช่วยเหลอืเกือ้กูลระหว่างกนั 

    8. วทิยาลยัตอ้งเรยีนรูใ้นการศกึษาและคน้หาความตอ้งการและความคาดหวงัของผูใ้ชบ้ณัฑติและ  ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี และนํามาพฒันาระบบการ 

จดัการเรยีนการสอน  ผูใ้ชบ้ณัฑติและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีมสีว่นรว่มจดัการเรยีนการสอนและการพฒันาระบบ การจดัการเรยีนการสอน 

    9. พฒันาขดีความสามารถของผูส้อน วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ใหม้คีวามเชีย่วชาญ   ในดา้นวชิาชพีและการจดัการศกึษา ผูส้อน 

สามารถดาํเนินการจดัการเรยีนการสอนระบบ การจดัตามระบบการเรยีนการสอนอยา่งมปีระสทิธภิาพ มรีะบบตดิตามและนิเทศการจดัการเรยีนการสอน และนํา

ผลทีไ่ดม้าใชใ้นการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

    10. มแีหลง่ฝึกปฏบิตัทิีเ่พยีงพอ หลากหลาย และมรีะบบการจดัการการนิเทศทีม่ปีระสทิธภิาพภายใตก้ารมสีว่นรว่มอยา่งมพีนัธสญัญาจากแหลง่ฝึก 

อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

    11. วทิยาลยัสามารถสรา้งสรรคร์ะบบการเรยีนการสอน เพือ่การพฒันาการจดัการเรยีนการสอนใหม้คีวามเป็นเลศิ  ทีมุ่ง่สรา้งผูเ้รยีนใหเ้ป็นนกั 

ปฏบิตักิารพยาบาลใหม้คีวามเชีย่วชาญและเขา้ถงึชุมชน มกีารแสวงหาแนวปฏบิตัทิีเ่ป็นเลศิ เพื่อการพฒันาระบบการจดัการเรยีนการสอน โดยมกีารจดัการเรยีน

การสอนทีเ่น้นการเรยีนรูต้ามสภาพจรงิ 
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          1. วทิยาลยัมคีวามสามารถในการผลติบณัฑติในระดบันานาชาต ิ

ระยะ 10 ปี  (พ.ศ. 2554 - 2563) 

               2. วทิยาลยัมคีวามพรอ้ม ความสมบรูณ์ดา้นการฝึกปฏบิตักิาร มหีอ้ง LAB ทีไ่ดม้าตรฐานในระดบัสากล เป็นทีฝึ่กปฏบิตัแิก่บุคลากรการสาธารณสุข 

              3. มหีลกัสตูรทีม่คีวามหลากหลาย สามารถจดัหลกัสตูรในลกัษณะหลกัสตูรเฉพาะแก่ทอ้งถิน่ภาคเหนือตอนบน สามารถรองรบัการพฒันาบุคลากรของ

หน่วยงานการสารณสขุในหลากหลาย 

    เป้าประสงค ์2

    

 วิทยาลยัเป็นคลงัความรู ้และศนูยก์ลางการบริการวิชาการทางสขุภาพแก่ท้องถ่ิน สามารถสร้างผลงานวิชาการ ผลงานวิจยั 

และนวตักรรม ท่ีเกิดประโยชน์ต่อภารกิจการศึกษา และระบบสขุภาพของชมุชน ผลงานได้รบัการยอมรบัทัง้ในประเทศ และสากล 

     

จดุยืนของเป้าประสงค ์  

    1. มรีะบบการศกึษาวเิคราะห ์และสรา้งองคค์วามรู ้เพือ่การสนองตอบต่อความตอ้งการ สถานการณ์ทางดา้นสขุภาพของทอ้งถิน่พรอ้มทัง้สามารถ

ชีนํ้าความเป็นไป ในการนําเอาความรูไ้ปกาํหนดเป็นนโยบายทางดา้นสขุภาพของทอ้งถิน่  

ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2554 - 2556) 

    2. มรีะบบการบรหิารจดัการการวจิยัทีม่ปีระสทิธภิาพสงู ครบวงจร และ มนีโยบาย มาตรการ และการสนบัสนุนทีเ่หมาะสมต่อการสรา้งองคค์วามรู้

ของบุคลากรทีช่ดัเจนอยา่งมพีนัธะสญัญาโดยกาํหนดเป็นนโยบาย  มาตรการทีอ่าจารยทุ์กคนตอ้งมผีลงานทางวชิาการ  อยา่งน้อย 1 เรือ่ง /คน/ 2 ปี  

    3. อาจารยไ์ดร้บัการพฒันาขดีความสามารถอยา่งต่อเน่ือง ทัว่ถงึ และเน้นการพฒันาความเชีย่วชาญเฉพาะดา้น 

    4. มผีลงานวชิาการ งานวจิยั และนวตักรรม  เป็นทีย่อมรบัทัง้ในประเทศและสากล   เผยแพรแ่ละตพีมิพ ์ในสื่อทีไ่ดร้บัการยอมรบัในระดบัสากล  

(Peer Review) ทุกปี 

          

    1. วทิยาลยัมช่ีองทาง และความสามารถในการนําส่งองคค์วามรูสู้ชุ่มชนทีเ่พยีงพอต่อการทาํให ้มชุีมชนตน้แบบทีพ่ึง่พาตนเองทางสุขภาพในเบือ้งตน้ 

และเป็นชุมชนทีส่ามารถนําความรูท้างสขุภาพ   ทีไ่ดม้าสรา้งมลูคา่เพิม่ทีเ่กดิประโยชน์สุขแก่ประชาชน และนําพาชุมชน สูก่ารเป็นสงัคมอุดมปญัญาทางสุขภาวะ

ทีย่ ัง่ยนื  

ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2554 - 2558) 
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       2. วทิยาลยัมศีูนยว์ทิยบรกิารทีม่คีวามพรอ้ม เอกสารทางวชิาการ องคค์วามรูท้างสุขภาพที่สมบูรณ์ และทนัสมยั สามารถใหบ้รกิารแก่นักศกึษา และ

ชุมชน 

   3. วทิยาลยัเป็นศนูยก์ลางแหง่ความเป็นเลศิในวชิาการการพยาบาลผูป้ว่ยเอดส ์และมอีงคป์ระกอบการเป็นเลศิ ดงัน้ี 

      3.1 มช่ีองทางการสือ่สารองคค์วามรูท้างสขุภาพสู่ชุมชนทีม่คีวามหลากหลาย สามารถเขา้ถงึชุมชนอยา่งทัว่ถงึทัง้ประเทศ  

        3.2 วทิยาลยัมคีวามพรอ้มในการยกระดบัองคก์รใหม้รีะบบการบรกิารวชิาการดา้นสขุภาพการพยาบาลผูป้ว่ยเอดสท์ีม่ปีระสทิธภิาพสงู และทนัสมยั 

ดาํเนินงานลกัษณะเชงิรกุเป็นมอือาชพี 

        3.3 สร้างและพัฒนาวิทยาลยัให้มีความพร้อมและเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน การพยาบาลผู้ป่วยเอดส์ที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 

(Excellence Center) โดยเน้นการมสีว่นรว่ม โดยมอีงคป์ระกอบของการเป็นศนูยก์ลางแหง่ความเป็นเลศิ ดงัน้ี  

1. มบุีคลากรทีม่คีวามเชีย่วชาญเฉพาะดา้น  

2. มอีงคค์วามรู ้และนวตักรรมในดา้นนัน้ ๆ  

3. มกีารใหบ้รกิารวชิาการในดา้นนัน้ ๆ อยา่งครบวงจร 

  4. เป็นศนูยก์ลางขององคค์วามรู ้แนวปฏบิตัทิีเ่ป็นเลศิในดา้นนัน้ ๆ ในลกัษณะของคลงัความรูท้ีเ่ป็นแหลง่อา้งองิ ทุกภาคสว่นใหก้าร 

ยอมรบั 

            5. สามารถสรา้งคณุคา่จากองคค์วามรูใ้หเ้กดิประโยชน์แก่ชุมชนจนเป็นทีป่ระจกัษ์ 

         

   1. วทิยาลยัเป็นที่พึ่งทางความรู ้และปญัญาทางด้านสุขภาพแก่ท้องถิน่ สถานบรกิารทางสุขภาพ และทุกภาคส่วน เป็นแหล่งอ้างองิ และเป็นคลงั

ความรูท้างสขุภาพ  ดา้นการศกึษา การบรกิารสขุภาพของชุมชน  

ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2554 - 2563) 

   2. ผลงานวจิยัของวทิยาลยั  สามารถนําไปใช้ให้เกดิประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมในการสรา้งความเขม้แขง็ หรอืแก้ปญัหาด้านสุขภาพของท้องถิน่ 

นําไปสูก่ารมสีขุภาวะทีด่แีก่ทอ้งถิน่ ชุมชน ประชาชน  
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ตวัช้ีวดัของเป้าประสงคท่ี์ 2 
ค่าเป้าหมาย 

5 ปี 

ค่าเป้าหมายรายปี 

2554 2555 2556 2557 2558 

1. ระดบัความสาํเรจ็ในการพฒันาวทิยาลยัสูเ่ป็นคลงัความรูแ้หลง่

อา้งองิทางวชิาการสขุภาพทีเ่ป็นทีพ่ึง่ทางความรูแ้ละปญัญาทางดา้น

สุขภาพของทอ้งถิน่ 

ระดบั 5 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 

 

     เป้าประสงค ์3 

     

วิทยาลยัเป็นสถาบนัอดุมศึกษาชัน้นําท่ีเน้นท้องถ่ิน มีความเข้มแขง็ในระบบการบริหารจดัการท่ีเป็นสากล 

     

จดุยืนของเป้าประสงค ์ 

    1. ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษามปีระสทิธภิาพ ผ่านเกณฑก์ารประเมนิตวัชี้วดัในระดบัด ี ทุกตวั หลกัสูตรได้มาตรฐานอุดมศกึษา ( Thai 

Quality Framework : TQF) 

ระยะสัน้ 3 ปี (พ.ศ. 2554 - 2556) 

    2. คณาจารยผ์ูส้อนมผีลงาน มคีวามเชีย่วชาญดา้นการสอน การวจิยั การบรกิารวชิาการ การทาํนุบาํรงุศาสนา ศลิปวฒันธรรม และสิง่แวดลอ้ม 

    3. ระบบการบรหิาร และการพฒันาบุคลากรมคีุณภาพ กระบวนการสรรหา ว่าจา้ง แต่งตัง้ ประเมนิผล การใหค้วามดคีวามชอบ และค่าตอบแทนยดึ

หลกัสมรรถนะ และผลงานเป็นสาํคญั 

   

   1. ระบบการบรหิารจดัการวทิยาลยัได้รบัการพฒันาให้สอดคล้องกบัเกณฑ์รางวลัคุณภาพ   การบรหิารจดัการภาครฐัแนวใหม่ (Public Sector 

Management Quality Award : PMQA) 

ระยะกลาง 5 ปี (พ.ศ. 2554 - 2558) 

   2. มรีะบบบรหิารการเงนิทีม่ปีระสทิธภิาพ คลอ่งตวั มรีะเบยีบปฏบิตัทิีเ่อือ้ต่อการดาํเนินงานแบบอุดมศกึษา บุคลากรมคีวามชาํนาญการดา้นการเงนิ มี

ระบบบรหิารจดัการความเสีย่งวทิยาลยัทีม่ปีระสทิธภิาพ 

   3. วทิยาลยัมศีกัยภาพในการแสวงหารายไดเ้พื่อพฒันาการเงนิ การคลงัทีเ่ขม้แขง็ทีพ่ึ่งตนเองไดอ้ย่างต่อเน่ือง มคีวามสามารถสรา้งสรรค์ตราสนิค้า 

ดว้ยการเพิม่มลูค่าผลติภณัฑเ์ชงิพาณชิย ์
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   1. วฒันธรรมและคา่นิยมรว่มขององคก์รมคีวามเขม้แขง็ สภาพแวดลอ้มในองคก์รเอือ้ต่อการสรา้งสขุในการปฏบิตังิาน และการเป็นสถาบนัศกึษาชัน้นํา

ทางการพยาบาล บุคลากรเป็นตน้แบบนําทางดา้นสขุภาพ 

ระยะยาว 10 ปี (พ.ศ. 2554 - 2563) 

   2. วทิยาลยัเป็นอจัฉรยิะทีม่รีะบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ทีส่ามารถสนบัสนุน   การดาํเนินงานยทุธศาสตรแ์ละภารกจิของวทิยาลยั และมี

ระบบการจดัการสารสนเทศทางการศกึษาเพือ่การพฒันาและตดัสนิใจทางการบรหิาร   

   3. บุคลากรของวทิยาลยัใหม้คีวามเชีย่วชาญดา้นการศกึษาและการสาธารณสุข  องคก์ร มวีฒันธรรมและค่านิยมร่วมที่เขม้แขง็ และน่าอยู่ น่าทํางาน 

(Green and Happiness Organization : GHO) 

   4. วทิยาลยัเป็นองคก์รแหง่การเรยีนรู ้และเป็นอจัฉรยิะทีม่ปีระสทิธภิาพสงู   (Intelligence and High Performance Organization : IHPO) 

    5. มกีารสรา้งวฒันธรรมแห่งการเรยีนรูใ้หเ้กดิในวทิยาลยั มกีารจดัการความรูท้ีเ่ป็นระบบและมคีวามรูค้วามสามารถในศาสตรท์ีว่ทิยาลยัจดัการศกึษา

และใหบ้รกิาร สรา้งบรรยากาศทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู ้ผูใ้ชค้วามรูเ้ขา้ถงึความรูไ้ดง้า่ย มกีจิกรรม/มาตรการ  ต่อการแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละเผยแพร่อย่างสมํ่าเสมอ ทัง้

ในและ  ต่างประเทศ สามารถสรา้งองค์ความรูเ้พื่อการสนองต่อการบรกิารและการพฒันาวทิยาลยัอย่างต่อเน่ือง และมคีวามสามารถในการสรา้งผู้เรยีนให้มี

พฤตกิรรมของการเป็นผูใ้ฝรู่ ้เรยีนรูต้ลอดชวีติ 

 

ตวัช้ีวดัของเป้าประสงคท่ี์ 3  ค่า

เป้าหมาย  

5 ปี 

ค่าเป้าหมายรายปี 

2554 2555 2556 2557 2558 

1. ระดบัความสาํเรจ็ในการพฒันาวทิยาลยัสูก่ารเป็น

องคก์รสมรรถนะสงูตามเกณฑร์างวลัคณุภาพการ

บรหิารจดัการภาครฐั(PMQA) 

ระดบั5 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 

2. จาํนวนเงนิรายไดน้อกงบประมาณ 5 ลา้น 1 ลา้น 1 ลา้น 1 ลา้น 1 ลา้น 1 ลา้น 
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การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารวิทยาลยั 

 คณะกรรมการบริหารวิทยาลยั วิเคราะห ์พบว่า กลยทุธก์ารท่ีตอบสนองต่อการบรรลเุป้าประสงค ์1 มีจาํนวนทัง้หมด 4  กลยทุธ ์คือกล

ยทุธท่ี์ 6- 9 ดงัน้ี   

กลยทุธท่ี์ 6 พฒันาระบบการบรหิารจดัการการประกนัคณุภาพการศกึษา มุง่สูก่ารเป็นตน้แบบของวทิยาลยัในสงักดัสบช. 

มาตรการและแนวปฏิบติัของกลยทุธ ์ ดงัน้ี    

1. นํามาตรฐานการศกึษาของ สมศ. , สกอ., สบช. และสภาการพยาบาล TQF มาเป็นแนวทางในการบรหิารการศกึษาใหม้คีณุภาพ 

2. เพิม่ประสทิธภิาพ และมลูคา่เพิม่จากระบบการประกนัคณุภาพการศกึษามุง่เน้นการพฒันาระบบการตดิตาม และประเมนิผลภายในทีม่คีวาม 

เขม้แขง็ และนําการประกนัคุณภาพการศกึษามากําหนด เป็นส่วนหน่ึงของงานประจาํวนั  และเป็นการปฏบิตัใินระดบับุคคล หน่วยงานหรอืแผนก และองคก์ร  

และผลกัดนัใหเ้ป็นกจิกรรมทีส่่งผลต่อการแกป้ญัหาทีต่น้เหตุโดยตรง ทีเ่น้นการแลกเปลีย่นความรูท้ ัว่ทัง้องคก์ร และสามารถนําไปสูก่ารปฏบิตังิานไดด้ขีึน้   

3. ประเมนิศกัยภาพการดาํเนินงานของวทิยาลยัตามเกณฑก์ารประกนัคณุภาพการศกึษาของสบช.รายตวัชีว้ดั พรอ้มจดัทาํแผนพฒันาในราย 

ตวัชีว้ดัทุกตวัทีย่งัไมผ่่านเกณฑใ์นระดบัดมีาก พรอ้มกําหนดผูร้บัผดิชอบทีช่ดัเจน และเชื่อมโยงสู่การประเมนิผลงานของบุคลากร 

4. แสวงหาความเป็นเลศิจากสถาบนัการศกึษาทีม่คีวามเป็นเลศิในการประกนัคณุภาพการศกึษา หรอืในตวัชีว้ดัของการประกนัคุณภาพการศกึษา 

ทีส่ถานศกึษานัน้มคีวามเป็นเลศิ 

5. มกีารพฒันาบุคลากรใหม้คีวามเชีย่วชาญในการบรหิารการศกึษา 

6. ยกระดบัการประกนัคณุภาพการศกึษาใหไ้ดร้บัการประเมนิ และรบัรองคณุภาพการศกึษาในระดบัดมีากสูก่ารรบัรองคณุภาพแหง่ชาต(ิTQA) 

7. แสวงหาและเทยีบเคยีงแนวปฏบิตัทิีเ่ป็นเลศิในระดบันานาชาต(ิWorld Class) 

8. ใหโ้อกาสใหชุ้มชนเขา้มามสีว่นรว่มในการบรหิารการศกึษา 

9. สง่เสรมิการรวมกลุม่ของศษิยเ์ก่าทีม่คีวามเขม้แขง็เพือ่การดาํเนินการทีเ่ป็นประโยชน์ในการพฒันาการเรยีนการสอน หรอืการบรหิารจดัการ 

ของวทิยาลยั  
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ตวัช้ีวดักลยทุธท่ี์ 5 
ค่าเป้าหมาย  

5 ปี 

ค่าเป้าหมายรายปี 

2554 2555 2556 2557 2558 

1.ระดบัการประเมนิคณุภาพและการรบัรองคณุภาพการศกึษาภายนอก (สมศ.) ด ี - ด ี - - - 

2.ระดบัการประเมนิคณุภาพการศกึษาภายในระดบั สกอ. ดมีาก ด ี ดมีาก ดมีาก ดมีาก ดมีาก 

3.ระดบัการประเมนิคณุภาพการศกึษาภายในระดบั สบช. ดมีาก ด ี ดมีาก ดมีาก ดมีาก ดมีาก 

4.จาํนวนปีการรบัรองสถาบนัจากสภาการพยาบาล  5 ปี 3 ปี - - - 4 ปี 

    กลยทุธท่ี์ 7 ยกระดบัวทิยาลยัเป็นองคก์รสมรรถนะสงูในระดบัสากล ( High Performance Organization : HPO) ทีม่รีะบบงานภายในมปีระสทิธภิาพ 

คล่องตวั เอือ้ต่อการเป็นสถาบนัวชิาการระดบัชาตทิีม่คีวามเป็นสากล 

   มาตรการและแนวปฏิบติัของกลยทุธ ์ ดงัน้ี    

  1. พฒันาระบบบรหิารจดัการภาครฐัแนวใหม(่PMQA)  ของวทิยาลยัใหผ้า่นการรบัรอง 

  2. ปรบัปรุงระบบการบรหิารจดัการหอพกัของนักศกึษา โดยนํามาตรฐาน ISO 9001 มาใช้ในการพฒันาระบบบรกิารหรอืมาตรฐาน PMQA หรอื

มาตรฐาน 5 ส. เพือ่การยกระดบัมาตรฐานหอพกัใหเ้ป็นทีพ่กัทีน่่าอยู ่เหมาะแก่การเรยีนรูอ้ยา่งมคีวามสขุ 

  3. พฒันาระบบการเงนิเชงิกลยทุธใ์หม้ปีระสทิธภิาพ คลอ่งตวั  

  4. ปรบัปรงุกระบวนงานภายในทัง้ดา้นการเรยีนการสอน การบรหิารใหม้คีวามคล่องตวั 

  5. พฒันาการบรหิารวทิยาลยัดว้ยการยดึหลกัธรรมาภบิาล และปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

  6. เพิม่ประสบการณ์ระบบการจดัการความเสีย่งใหส้ามารถควบคุมและลดการสูญเสยีทีม่ผีลต่อการดําเนินงาน และการบรหิารจดัการใหเ้กดิประโยชน์

และมลูค่าเพิม่แก่วทิยาลยั 

  7. แสวงหารายไดเ้พือ่พฒันาการเงนิการคลงัทีเ่ขม้แขง็ พึง่ตนเองได ้

           8. ปรบัปรุงโครงสรา้งการบรหิารจดัการขององคก์รใหส้อดคลอ้งกบัการพฒันาองคก์รไปสู่  การเป็นสถาบนัอุดมศกึษาทีม่คีุณภาพ และเป็นเอกลกัษณ์

ขององคก์รทีม่ปีระสทิธภิาพ และความคล่อง  ตวัสงู 
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ตวัชีว้ดักลยทุธท์ี ่7 คา่เป้าหมาย 5 ปี 
คา่เป้าหมายรายปี 

2554 2555 2556 2557 2558 

1.จาํนวนเงนิรายรบัทีเ่กดิจากการสนบัสนุนจากโครงการ

บรกิารทีส่รา้งรายรบั 

5 แสนบาท 1 แสน 1 

แสน 

1 

แสน 

1 

แสน 

1 

แสน 

2. ระดบัคณุภาพของการประเมนิระบบคณุภาพภายใน ดมีาก ด ี ด ี ด ี ดมีาก ดมีาก 

3.คณุภาพของระบบการบรหิารความเสีย่ง 6 ขอ้ 6 ขอ้ 6 ขอ้ 6 ขอ้ 6 ขอ้ 6 ขอ้ 

 

     กลยทุธท่ี์ 8 เสรมิสรา้งขดีความสามารถของบุคลากรของวทิยาลยัใหม้คีวามเชีย่วชาญ และขดีความสามารถสงูทางการศกึษาและการพยาบาล ใหเ้ป็น

ทีย่อมรบัทัง้ในระดบัประเทศ   

          มาตรการและแนวปฏิบติัของกลยทุธ ์  

        1. นํามาตรฐานการศกึษาของ สมศ. , สกอ., สบช. และสภาการพยาบาล TQF มาเป็นแนวทางในการบรหิารการศกึษาใหม้คีณุภาพ 

        2. เพิม่ประสทิธภิาพ และมูลค่าเพิม่จากระบบการประกนัคุณภาพการศึกษามุง่เน้นการพฒันาระบบการตดิตาม และประเมนิผลภายในที่มคีวาม

เขม้แขง็ และนําการประกนัคณุภาพการศกึษามากาํหนด เป็นสว่นหน่ึงของงานประจาํวนัและเป็นการปฏบิตัใินระดบับุคคล หน่วยงานหรอืแผนก และองคก์ร  และ

ผลกัดนัใหเ้ป็นกจิกรรมทีส่่งผลต่อการแกป้ญัหาทีต่น้เหตุโดยตรง ทีเ่น้นการแลกเปลีย่นความรูท้ ัว่ทัง้องคก์ร และสามารถนําไปสูก่ารปฏบิตังิานไดด้ขีึน้   

        3. ประเมนิศกัยภาพการดําเนินงานของวทิยาลยัตามเกณฑก์ารประกนัคุณภาพการศกึษาของสบช.รายตวัชีว้ดั พรอ้มจดัทําแผนพฒันาในรายตวัชีว้ดั

ทุกตวัทีย่งัไมผ่่านเกณฑใ์นระดบัดมีาก พรอ้มกําหนดผูร้บัผดิชอบทีช่ดัเจน และเชื่อมโยงสู่การประเมนิผลงานของบุคลากร 

        4. แสวงหาความเป็นเลศิจากสถาบนัการศกึษาทีม่คีวามเป็นเลศิในการประกนัคุณภาพการศกึษา หรอืในตวัชีว้ดัของการประกนัคุณภาพการศกึษาที่

สถานศกึษานัน้มคีวามเป็นเลศิ 

        5. มกีารพฒันาบุคลากรใหม้คีวามเชีย่วชาญในการบรหิารการศกึษา 

        6. ยกระดบัการประกนัคณุภาพการศกึษาใหไ้ดร้บัการประเมนิ และรบัรองคณุภาพการศกึษาในระดบัดมีากสูก่ารรบัรองคณุภาพแห่งชาต(ิTQA) 

        7. แสวงหาและเทยีบเคยีงแนวปฏบิตัทิีเ่ป็นเลศิในระดบันานาชาต(ิWorld Class) 
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        8. ใหโ้อกาสใหชุ้มชนเขา้มามสีว่นรว่มในการบรหิารการศกึษา 

        9. ส่งเสรมิการรวมกลุ่มของศษิยเ์ก่าที่มคีวามเขม้แขง็เพื่อการดําเนินการทีเ่ป็นประโยชน์ในการพฒันาการเรยีนการสอน หรอืการบรหิารจดัการของ

วทิยาลยั  

 

ตวัชีว้ดักลยทุธท์ี ่8 
คา่เป้าหมาย  

5 ปี 

คา่เป้าหมายรายปี 

2554 2555 2556 2557 2558 

1. รอ้ยละอาจารยท์ีเ่ป็นกรรมการวชิาชพี/วชิาชพี/วทิยานิพนธ ์ 35 15 20 25 30 35 

2. รอ้ยละอาจารยท์ีไ่ดรบัรางวลัผลงานวชิาการ/วจิยั/นวต 

กรรมระดบัชาต ิ

1.50 0.25 0.5 0.75 1.00 1.50 

3. รอ้ยละอาจารยท์ีผ่า่นการประเมนิตามเกณฑส์มรรถนะที่

กาํหนด 

100 85 90 95 100 100 

4. รอ้ยละของอาจารยท์ีไ่ดร้บัการพฒันาใหส้อดคลอ้งกบั GAP 

competency  

100 100 100 100 100 100 

6. รอ้ยละของบุคลากรทีผ่ลการประเมนิการปฏบิตังิานในระดบั

พอใชข้ึน้ไป 

80 60 65 70 75 80 

7. รอ้ยละความพงึพอใจของบุคลากรต่อการปฏบิตังิาน 85 70 75 80 80 85 

8. รอ้ยละของบุคลากรทีไ่ดร้บัการยกยอ่งดา้นคุณธรรม 

จรยิธรรม 

15 1 2 3 4 5 

9. ดชันีชีว้ดัความสุขของบุคลากร ปกต ิ ปกต ิ ปกต ิ ปกต ิ ปกต ิ ปกต ิ
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     กลยทุธท่ี์ 9 พฒันาวทิยาลยัสูอ่งคก์รแหง่ความสขุ เป็นองคก์รแหง่การเรยีนรูท้ีท่นัสมยั บุคลากรมคีวามสขุ ภาคภมูใิจในการปฏบิตังิาน ภายใต้

วฒันธรรมและค่านิยมทีเ่ขม้แขง็    

          มาตรการและแนวปฏิบติัของกลยทุธ ์  

1. สรา้งวฒันธรรมแหง่การเรยีนรูใ้หเ้กดิในวทิยาลยั มกีารจดัการความรูท้ีเ่ป็นระบบ 

2. สรา้งบรรยากาศองคก์รทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู ้ผูใ้ชค้วามรู ้เขา้ถงึงา่ย 

3. พฒันาวทิยาลยัเป็นองคก์รแหง่การเรยีนรู ้

4. สรา้งบุคลากรใหม้คีวามเชีย่วชาญดา้นการวจิยั วชิาการ และทกัษะสากล 

5. พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ คอมพวิเตอร ์และการสือ่สารใหว้ทิยาลยัเป็นวทิยาลยัอเิลคทรอนิกส(์E-College) 

6. พฒันาระบบประชาสมัพนัธส์รา้งภาพลกัษณ์ใหโ้ดดเด่น และเป็นทีย่อมรบัทุกภาคส่วน 

7. พฒันาระบบการสือ่สารภายในและภายนอกโดยใชเ้ทคโนโลยคีอมพวิเตอร ์ใหเ้ขา้ถงึไดง้า่ย และน่าสนใจ และนําขอ้เสนอแนะของบุคคลภายนอก 

มาพฒันาระบบ อยา่งต่อเน่ือง 

8. ประยกุตส์ือ่เทคโนโลยทีางการสือ่สารมาเพิม่ประสทิธภิาพการประชาสมัพนัธ ์และใชใ้นการเผยแพรใ่นวทิยาลยั 

9. สรา้งบุคลากรในวทิยาลยัใหม้พีฤตกิรรมบรกิารทีเ่ป็นตน้แบบทีด่ใีนการประชาสมัพนัธแ์ละการสือ่สารทีด่ ี

10. ส่งเสรมิการมสี่วนรว่มของบุคลากรในการรว่มสรา้งสรรคส์ิง่ทีด่งีามในสงัคม รว่มทาํนุบาํรงุ ศาสนาศลิปวฒันธรรม และรกัษาสิง่แวดลอ้ม 

ตวัชีว้ดักลยทุธท์ี ่9  

ค่า

เป้าหมาย  

5 ปี 

คา่เป้าหมายรายปี 

2554 2555 2556 2557 2558 

1. ระดบัความสาํเรจ็ของการพฒันาสูก่ารเป็นองคแ์หง่อจัฉรยิะ ระดบั 5 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 

2. ระดบัความพงึพอใจของผูใ้ชร้ะบบเทคโนโลย ี ≥ 4 3.6 3.7 3.8 3.9 4 

3. จาํนวนช่องทางการสือ่สารทีไ่ดร้บัการพฒันาใหเ้ขา้ถงึงา่ยและมี

ประสทิธภิาพ 

5 1 2 3 4 5 
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    ผลผลิตของการบริหารแผนยทุธศาสตรข์องวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีพะเยาปี พ.ศ. 2554 - 2558 

    ผลผลิตท่ี 1

   ผลผลติน้ีมคีวามประสงคต์ามเจตนารมณ์ทีจ่ะสนองตอบต่อภารกจิของวทิยาลยัในการเป็นองคก์รหลกัในการจดัการศกึษาการพยาบาลของกระทรวงที่

มหีน้าที่ในการผลิตกําลงัคนทางด้านการ    สาธารณสุข เพื่อรองรบัภารกิจ และยุทธศาสตร์ของกระทรวง  ทัง้น้ีได้กําหนดปรมิาณที่วทิยาลยัทุกแห่งต้อง

ดาํเนินการรว่มกนัในการผลติกาํลงัคนทางสขุภาพ  

 มีนักศึกษาใหม่ และผูจ้บการศึกษาตามเป้าหมายแผนการพฒันาประจาํปี 

   โดยมีตวัช้ีวดั และค่าเป้าหมายดงัน้ี 

ตวัช้ีวดั 
ค่าเป้าหมาย 

5 ปี 

ค่าเป้าหมายรายปี 

2554 2555 2556 2557 2558 

1. รอ้ยละของผูส้าํเรจ็การศกึษาหลกัสตูรพยาบาลศาสตร ์4 ปี 95 95 95 95 95 95 
2. จาํนวนนกัศกึษาใหมท่ีร่บัเขา้มา 500 100 100 100 100 100 

 

   ผลผลิตท่ี 2

  หน้าทีข่องวทิยาลยันอกจากผลติในระดบัปรญิญาตรแีลว้ ยงัหมายรวมถงึการบรกิารวชิาการในลกัษณะของหลกัสูตรระยะสัน้ทัง้ทีเ่ป็นการสนองตอบต่อ

นโยบายของกระทรวง รฐับาล และความต้องการทางสุขภาพของทอ้งถิน่แล้วยงัหมายรวมถงึการมุ่งสรา้งขดีความสามารถแก่กําลงัทางสุขภาพให้มสีมรรถนะที่

เพยีงพอต่อการจดัการสขุภาพแก่ประชาชนอกีดว้ย 

 บคุลากรการสาธารณสขุได้รบัการพฒันาให้มีจาํนวน และศกัยภาพท่ีสอดคล้องตามนโยบายของกระทรวง   

ตวัช้ีวดั ค่าเป้าหมาย 5 ปี ค่าเป้าหมายรายปี 

2554 2555 2556 2557 2558 

1. จาํนวนบุคลากรทางสขุภาพของประเทศที่

ไดร้บัการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

1200 200 200 200 300 300 
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     ผลผลิตท่ี 3

    การสรา้งองคค์วามรู ้และนวตักรรมทางสุขภาพเพื่อการพฒันาการบรกิารการสาธารณสุขแก่ชุมชน เป็นการตอกยํ้าในการดําเนินงานตามภารกจิของ

วทิยาลยัทีเ่น้นการใหค้วามสําคญัต่อชุมชน และเป็นกลไกสําคญัในการสรา้งชุมชนอุดมปญัญาทางสุขภาวะที่มคีวามยัง่ยนื  และรวมทัง้การยกระดบัวทิยาลยัใน

สงักดัใหเ้ป็นคลงัความรู ้และเป็นแหล่งอา้งองิทางสุขภาพของชุมชน 

 มีองคค์วามรู ้และนวตักรรมทางสขุภาพเพ่ือการพฒันาการบริการการสาธารณสขุแก่ชมุชน   

ตวัช้ีวดั ค่าเป้าหมาย 5 ปี ค่าเป้าหมายแต่ละปี 

2554 2555 2556 2557 2558 

1. จาํนวนองคค์วามรูน้วตกรรมทางสขุภาพที่

นําไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์ต่อระบบสุขภาพของ

ทอ้งถิน่ภาคเหนือตอนบนอยา่งเป็นรปูธรรม 

5 1 1 1 1 1 

 

    ทัง้น้ีเพื่อเป็นการดําเนินงานใหเ้ป้าประสงคห์ลกัทัง้ 3 เป้าประสงค ์และผลผลติ 3 ผลผลติบรรลุผลสมัฤทธิต์ามทีก่ําหนดไว ้จงึไดก้ําหนดกลยุทธ ์แนว

ทางการปฏบิตัขิองกลยทุธต์ามหลกัการของ Balanced Scorecard   ดงัน้ี 

     กลยทุธมิ์ติประสิทธิผลตามยทุธศาสตร ์(Financial Perspective) 

1. สรา้งและพฒันาใหบ้ณัฑติใหเ้ป็นนักปฏบิตักิารทางการพยาบาลทีม่อีตัลกัษณ์ของวทิยาลยั และจติวญิญาณในการบรกิารสุขภาพอย่างมอือาชพีที่

เคารพในความเป็นมนุษยอ์ยา่งเท่าเทยีม 

2. พฒันาระบบการบรกิารวชิาการของวทิยาลยั เน้นการนําสง่ความรูท้างสุขภาพสูช่มุชน และสถานบรกิารสขุภาพในทอ้งถิน่ภาคเหนืออยา่งทัว่ถงึ

ดว้ยช่องทางทีห่ลากหลาย และองคค์วามรูท้างสขุภาพทีม่คีณุภาพสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ทางสขุภาพ  

     กลยทุธมิ์ติลกูค้า (Customer Perspective) 

              1. ปฏริปูระบบการบรกิาร และการดูแลนักศกึษาเน้นการใหน้ักศกึษาเป็นศูนยก์ลาง เน้นการเขา้ใจ เขา้ถงึ และส่งเสรมิใหน้ักศกึษามสี่วนร่วมในการ

พฒันาสมรรถนะ 
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 2. พฒันาวทิยาลยัสู่การเป็นคลงัความรูท้างสุขภาพทางการพยาบาลของทอ้งถิน่ภาคเหนือ ทีส่รา้งองคค์วามรู ้นวตักรรมทางสุขภาพ และเป็นทีพ่งึ

ทางวชิาการสขุภาพแก่ชุมชน 3และสถาน3

     กลยทุธมิ์ติกระบวนการภายใน (Internal Perspective) 

บรกิารสขุภาพในทอ้งถิน่  

 1. ปฏริูประบบการบรหิารการศกึษา หลกัสูตร กระบวนการจดัการเรยีนการสอน ได้คุณภาพของการสถาบนัอุดมศกึษาทางสุขภาพทีเ่น้นชุมชนที่มี

มาตรฐานทางการจดัการศกึษาในระดบัสากล    

 2. พฒันาระบบการบรหิารจดัการการประกนัคณุภาพการศกึษา มุง่สูก่ารเป็นตน้แบบนําของวทิยาลยัในสงักดัสบช. 

     กลยทุธมิ์ติการพฒันาองคก์ร (Learning and Growth Perspective) 

    1. ยกระดบัวทิยาลยัเป็นองคก์รสมรรถนะสูงในระดบัสากล ( High Performance Organization : HPO) ทีม่รีะบบงานภายในมปีระสทิธภิาพ คล่องตวั 

เอือ้ต่อการเป็นสถาบนัวชิาการระดบัชาต ิ 

   2. เสรมิสรา้งขดีความสามารถของบุคลากรของวทิยาลยัให้มคีวามเชีย่วชาญ และขดีความสามารถสูงทางการศกึษา และการพยาบาลจนที่เป็นที่

ยอมรบั ในระดบัประเทศ   

    3. พฒันาวทิยาลยัสู่องคก์รแห่งความสุข เป็นองค์กรแห่งการเรยีนรูท้ี่ทนัสมยั บุคลากรมคีวามสุข ภาคภูมใิจในการปฏบิตังิาน ภายใต้วฒันธรรมและ

คา่นิยมทีเ่ขม้แขง็ 

 

ดงัแสดงความสมัพนัธใ์นแผนท่ีกลยทุธใ์นหน้าถดัไป 
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 บณัฑิตมีคุณภาพและอตัลกัษณ์ท่ีพึงประสงค ์เป็น

ท่ียอมรับ และเช่ือมัน่ของผูใ้ชบ้ณัฑิต ชุมชน และ

ทกุภาคส่วน 

วิทยาลยัเป็นสถาบนัอุดมศึกษาชั้นนาํท่ีเนน้

ทอ้งถ่ินมีความเขม้แขง็ในระบบการบริหาร

จดัการท่ีเป็นสากล  
 

 สร้างและพฒันาให้บณัฑิตให้เป็นนกัปฏิบติัการทางการพยาบาลท่ีมีอตัลกัษณ์

ของวิทยาลยั และจิตวิญญาณในการบริการสุขภาพอยา่งมืออาชีพท่ีเคารพในความ

เป็นมนุษยอ์ยา่งเท่าเทียม 
 

พฒันาระบบการบริการวิชาการของวิทยาลยั เนน้การนาํส่งความรู้ทางสุขภาพสู่ชุมชน และสถานบริการสุขภาพใน

ทอ้งถ่ินภาคเหนืออยา่งทัว่ถึงดว้ยช่องทางท่ีหลากหลาย และองคค์วามรู้ทางสุขภาพท่ีมีคุณภาพสอดคลอ้งกบั

สถานการณ์ทางสุขภาพ  

 
 
 
 
 

พฒันาระบบการบริหารจดัการการประกนัคุณภาพการศึกษา มุ่งสู่การเป็น

ตน้แบบนาํของวิทยาลยัในสงักดั สบช. 

 
 
 
 

ปฏิรูประบบการบริหารการศึกษา หลกัสูตร กระบวนการจดัการเรียน

การสอน ไดคุ้ณภาพของการสถาบนัอุดมศึกษาทางสุขภาพท่ีเนน้ชุมชน

ท่ีมีมาตรฐานทางการจดัการศึกษาในระดบัสากล    
 
 
 

ยกระดบัวิทยาลยัเป็นองคก์รสมรรถนะสูงในระดบัสากล ( High 

Performance Organization : HPO) ท่ีมีระบบงานภายในมี

ประสิทธิภาพ คล่องตวั เอ้ือต่อการเป็นสถาบนัวิชาการ

  
 
 

 พฒันาวิทยาลัยสู่การเป็นคลังความรู้ทางสุขภาพทางการพยาบาลของท้องถ่ินภาคเหนือ ที่สร้างองค์ความรู้ 

นวตักรรมทางสุขภาพ และเป็นท่ีพึงทางวิชาการสุขภาพแก่ชุมชน และสถานบริการสุขภาพในทอ้งถ่ิน  

 
 
 

เสริมสร้างขีดความสามารถของบคุลากรของวิทยาลยั ใหม้ีความ

เช่ียวชาญ และขีดความสามารถสูงทางการศึกษา และการพยาบาล

จนเป็นท่ียอมรับทั้งในระดบัประเทศ   
 
 
 
 

 พฒันาวิทยาลยัสู่องคก์รแห่งความสุข เป็นองคก์รแห่งการ

เรียนรู้ท่ีทนัสมยั บุคลากรมีความสุข ภาคภูมิใจในการ

ปฏิบติังาน ภายใตว้ฒันธรรมและค่านิยมท่ีเขม้แขง็ 

 
 
 
 

ปฏิรูประบบการบริการ และการดูแลนักศึกษาเน้นการให้นักศึกษาเป็นศูนยก์ลาง      

เนน้การเขา้ใจ เขา้ถึง และส่งเสริมใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในการพฒันาการพยาบาล   

 
 
 
 

 สถาบนัอุดมศึกษาด้านสุขภาพทีเ่ป็นเลศิทางวชิาการ การวจิยั เป็นทีย่อมรับในระดบัประเทศและสากล มีเอกลกัษณ์ของท้องถิน่ภาคเหนือ และชุมชนมีส่วนร่วม 

 
วิสยัทศัน์ 

(Vision) 

เป้าประสงค ์

(Goal) 

กลยทุธ ์

(Strategic) 
มุมมองดา้นประสิทธิผลทาง

ยทุธศาสตร์ 

(Financial Perspective) 

มุมมองดา้นคุณภาพ 

การบริการ 

(Customer Perspective) 

มุมมองดา้น 

การปฏิบติัราชการ 

(Internal Process  

Perspective)  

มุมมองดา้น 

การพฒันาองคก์ร 

(Learning and Growth  

Perspective) 

 วิทยาลยัเป็นคลงัความรู้ และศนูยก์ลางการบริการวิชาการทางสุขภาพแก่ทอ้งถ่ิน สามารถสร้างผลงาน

วิชาการ ผลงานวิจยั และนวตักรรม ท่ีเกิดประโยชน์ต่อภารกิจการศึกษา และระบบสุขภาพของชุมชน 

ผลงานไดรั้บการยอมรับทั้งในประเทศ และสากล 

แผนทีก่ลยุทธ์การพฒันาวิทยาลยัพยาบาลพระบรมราชชนนีพะเยา สถาบันพระบรมราชชนก สํานักงานปลดักระทรวงสาธารณสุขปี 2554-2558  

 

ประเด็นยทุธศาสตร์ 

(Strategic Issues) การผลิตกาํลงัคนทางดา้นสุขภาพเพ่ือรองรับ

ระบบสุขภาพชุมชน 

การพฒันาและเสริมสร้างสมรรถนะแก่กาํลงัคน               

ดา้นสุขภาพของชุมชน 

การสร้างองคค์วามรู้และการบริการดา้นสุขภาพ การพฒันาสู่สถาบนัอุดมศึกษาชั้นนาํท่ีมี

สมรรถนะสูง เขม้แขง็ และมุ่งทอ้งถ่ิน 

พนัธกิจ 

(Mission) 
ผลิตและพฒันากาํลงัคนดา้นสุขภาพเพ่ือรองรับ

ระบบสุขภาพ      ของประเทศและชุมชน

 

สร้างองคค์วามรู้และบริการวิชาการดา้นสุขภาพ

เพ่ือนาํพาสู่สังคมอุดมปัญญาสุขภาวะ 

พฒันาองคก์รใหเ้ขม้แขง็มุ่งสู่การเป็น

สถาบนัอุดมศึกษาท่ีมีคุณภาพระดบั

 

ส่งเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

บรณาการเข้ากบัพนัธกจิอื่นๆ  
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แผนการประชมุประจาํเดือนของคณะกรรมการบริหารวิทยาลยั ปีงบประมาณ  2553-2554 

 คณะกรรมการบรหิารวทิยาลยั มกีารวางแผนการประชุมเป็นประจาํ ทุกพุธที ่2 ของเดอืน เวลา 09.00-12.00 น. 

 

   ครัง้ท่ี 

แผนการประชมุในปีงบประมาณ การแจกเอกสารล่วงหน้า 

วนั เดือน  ปี วนั เดือน  ปี 

2553 2554 2553 2554 

1 7 ตุลาคม 2552 13 ตุลาคม 2553 1 ตุลาคม 2552 6 ตุลาคม 2553 

2 11 พฤศจกิายน 2552 10 พฤศจกิายน 2553 4 พฤษภาคม 2552 3 พฤศจกิายน 2553 

3 9 ธนัวาคม 2552 8 ธนัวาคม 2553 2 ธนัวาคม 2552 1 ธนัวาคม 2553 

4 6 มกราคม 2553 12 มกราคม 2554 28 ธนัวาคม 2552 5 มกราคม 2554 

5 10 กุมภาพนัธ ์2553 9 กุมภาพนัธ ์2554 3 กุมภาพนัธ ์2553 2 กุมภาพนัธ ์2554 

6 10 มนีาคม 2553 9 มนีาคม 2554 3 มนีาคม 2553 2 มนีาคม 2554 

7 7 เมษายน 2553 12 เมษายน 2554 1 เมษายน 2553 5 เมษายน 2554 

8 12 พฤษภาคม  2553 11 พฤษภาคม 2554 5 พฤษภาคม 2553 4 พฤษภาคม 2554 

9 9 มถุินายน 2553 8 มถุินายน 2554 2 มถุินายน 2553 1 มถุินายน 2554 

10 7 กรกฎาคม 2553 13 กรกฎาคม 2554 1 กรกฎาคม 2553 6 กรกฎาคม 2554 

11 11 สงิหาคม 2553 10 สงิหาคม 2554 4 สงิหาคม 2553 3 สงิหาคม 2554 

12 8 กนัยายน 2553 14 กนัยายน 2554 1 กนัยายน 2553 7 กนัยายน 2554 
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คณะกรรมการบริหารวิทยาลยัได้กาํหนดระเบียบปฏิบติัไว้ ดงัน้ี คอื  

       1. แจกแผนการประชุมอาจารย ์ขา้ราชการและคณะกรรมการบรหิารทุกคน ล่วงหน้า 7 วนั      

       2. รองผูอ้าํนวยการสง่วาระการประชุมก่อนลว่งหน้าก่อนการประชุม 10 วนั ทีค่ณุอภญิารกัษ ์ คาํนิล      

       3. รองผูอ้าํนวยการทุกรอง  ตอ้งมแีผนกาํกบั/ตดิตามงาน และมปีฏทินิการทาํงานของฝา่ยดว้ย     

       4. วนัทีป่ระชุม  หา้มลาทุกประเภท และหา้มกาํหนดแผนงานไปเป็นวทิยากรภายนอก หรอืการเป็นคณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ ์ 

        5. มอบงานบุคลากร  คุณรชันี  ซาวคาํเขต  เป็นผูเ้กบ็รวบรวมขอ้มลูบุคลากรทัง้หมด  

       6. รองผูอ้าํนวยการทุกคนตอ้งเตรยีมสาระการประชุมมาลว่งหน้า เพือ่ใหก้ารประชุมดาํเนินการไดอ้ย่างรวดเรว็ ทนัเวลา 12.00น. 

            7. ใหง้านบุคลากรวเิคราะหก์ารเขา้รว่มประชุมของคณะกรรมการบรหิาร เป็นคา่รอ้ยละดว้ย 

            8. รองผูอ้าํนวยการทุกคนตอ้งสง่ผลการกํากบัตดิตามงานในแผนปฏบิตักิารทุกเดอืนในวาระแจง้เพือ่พจิารณาและแจง้ผลของความเสีย่งในฝา่ย 

            9. ผูอ้าํนวยการและรองผูอ้าํนวยการทุกคน จะเลา่เกรด็ความรูด้า้นวชิาการหรอืสอดแทรกคณุธรรมและจรยิธรรมหรอืคาํสอนก่อนเริม่วาระการประชุม 

อาจารยแ์ละขา้ราชการทุกเดอืน  
 

รายช่ือคณะกรรมการบริหารวิทยาลยั  ปีงบประมาณ  2553-2554 

      รายช่ือคณะกรรมการบริหารวิทยาลยั  ปีงบประมาณ  2553        

1. นางสุระพรรณ พนมฤทธิ ์ ผูอ้าํนวยการ  

2. นางนิภา  ไชยรนิคาํ พยาบาลวชิาชพีชาํนาญการพเิศษ 

3. นางปณัณธร ชชัวรตัน์ พยาบาลวชิาชพีชาํนาญการพเิศษ 

4. นางสาวพนิทอง ปินใจ  พยาบาลวชิาชพีชาํนาญการพเิศษ 

5. นางสาวพร บุญม ี  พยาบาลวชิาชพีชาํนาญการพเิศษ 

6. นายนครนิทร ์ นนัทฤทธิ ์ พยาบาลวชิาชพีชาํนาญการพเิศษ 

7. นางสาวสมศร ี สจัจะสกุลรตัน์ พยาบาลวชิาชพีชาํนาญการพเิศษ 
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8. นางสมยัพร อาขาล   พยาบาลวชิาชพีชาํนาญการพเิศษ 

9. นางจรรยา แกว้ใจบุญ  พยาบาลวชิาชพีชาํนาญการพเิศษ 

10. นางลกัษณา ไทยประเสรฐิ  พยาบาลวชิาชพี  

11. นางวลัลภา แกว้ศรเีวยีง  นกัจดัการงานทัว่ไปชาํนาญการ     (กรรมการและเลขานุการ)    

 

      รายช่ือคณะกรรมการบริหารวิทยาลยั  ปีงบประมาณ  2554 

       1. นางสุระพรรณ           พนมฤทธิ ์  ผูอ้าํนวยการ 

      2. นางปณัณธร             ชชัวรตัน์  พยาบาลวชิาชพีชาํนาญการพเิศษ 

      3. นางสาวพนิทอง          ปินใจ  พยาบาลวชิาชพีชาํนาญการพเิศษ 

      4. นางดลฤด ี                เพชรขวา้ง พยาบาลวชิาชพีชาํนาญการ 

      5. นางสาวพร                บุญม ี  พยาบาลวชิาชพีชาํนาญการพเิศษ 

      6. นางสาววชัร ี              ไชยจนัด ี  พยาบาลวชิาชพีชาํนาญการพเิศษ (ตวัแทนคดัเลอืกจากผูป้ฏบิตักิาร) 

      7. นายศกัดกิร                สวุรรณเจรญิ วทิยาจารยช์าํนาญการพเิศษ 

      8. นายประดษิฐ ์             ชาลเีครอื  วทิยาจารยช์าํนาญ   (ตวัแทนคดัเลอืกจากผูป้ฏบิตักิาร) 

     9. นางวลัลภา                 แกว้ศรเีวยีง นกัจดัการงานทัว่ไปชาํนาญการ        (กรรมการและเลขานุการ)    

 

 

 



 

 

59 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

คาํรบัรองการปฏิบติังานราชการของวิทยาลยัท่ีทาํร่วมกบัสถาบนัพระบรมราชชนก 
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ภาคผนวก ข 

การกาํหนดบทบาทหน้าท่ีของวิทยาลยัในสงักดัสถาบนัพระบรมราชชนก 
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ภาคผนวก ค 

การกาํหนดให้วิทยาลยัสถาบนัพระบรมราชชนกเป็นหน่วยบริการสาธารณสขุอีกสถานะหน่ึง 
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ภาคผนวก  ง 

ระเบียบสถาบนัพระบรมราชชนก  ว่าด้วยการจดัการศึกษาของสถานศึกษาในสงักดั พ.ศ. 2552 (ฉบบัปรบัปรงุ) 
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ภาคผนวก จ 

กฎกระทรวง  แบ่งส่วนราชการสาํนักงานปลดักระทรวงสาธารณสขุ พ.ศ. 2552 
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ภาคผนวก ฉ 

แผนการผลิตของสถาบนัพระบรมราชชนก ระหว่างปี 2550-2559 
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ภาคผนวก ช 

สรปุข้อมลูความร่วมมือเพ่ือพฒันาระหว่างประเทศของสถาบนัพระบรมราชชนกในปีงบประมาณ 2552 
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ภาคผนวก ซ 

แบบสอบถามการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของคณะกรรมการบริหารวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 

 

 

 

 

 

 



 

 

67 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฌ 

แบบประเมินตนเองในการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาล ของคณะกรรมการบริหารวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 
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       คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย     คณะกรรมการวิทยาลัย

ฝ่ายบริหารทั�วไป ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน ฝ่ายบริการวิชาการแก่สังคม ฝ่ายผลิตบุคลากรสาธารณสุข ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา
   -  งานธุรการ/สารบรรณ    -  งานควบคุมภายใน     -  งานบริการวิชาการ      สาขาต่างๆ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
   -  งานการเงินและบัญชี    -  งานบริหารความเสี�ยง        แก่สังคม     (4 กลุ่มงานการสอน)      และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
   -  งานพัสดุ ฝ่ายมาตรฐานและ ฝ่ายบริการสุขภาพและ ฝ่ายทะเบียน วัด และ ฝ่ายสวัสดิการนักศึกษาและ
   -  งานบริหารงานบุคคล     ประกันคุณภาพการศึกษา      สาธารณสุขสาธิต     ประมวลผลการศึกษา       ศิษย์เก่าสัมพันธ์
   -  งานอาคารสถานที�     -  งานบริหารคุณภาพ    -  งานวิเทศสัมพันธ์ ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและ ฝ่ายแนะแนวและทุนการศึกษา
      และยานพาหนะ         * ประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายพัฒนาบุคลากรภายนอก      การเรียนการสอน
ฝ่ายพัฒนาบุคลากร         * การบริหารจัดการภาครัฐ     - งานรับรองสถาบัน
   -  งานพัฒนาบุคลากรภายใน  ฝ่ายวิจัย และนวัตกรรม
   -  งานพัฒนาบุคลากรภายนอก    -  งานวิจัยและนวัตกรรม
   -  งานพัฒนาต่างประเทศ สํานักหอสมุด
ฝ่ายติดตามและประเมินผล
       -  การบริหารงบประมาณ
       -  แผนกลยุทธ์
       -  แผนปฏิบัติการ
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
   และสื�อการเรียนการสอน
   -  งานสารสนเทศ และ
      สื�อการเรียนการสอน
    - งานประชาสัมพันธ์

         กลุ่มงานวิชาการ    กลุ่มงานกิจการนักศึกษา

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  พะเยา
 โครงสร้างการบริหาร และสายบังคับบัญชา ปีการศึกษา  2552-2554

กลุ่มงานบริหาร กลุ่มงานยุทธศาสตร์
และพัฒนาคุณภาพ

  กลุ่มงานบริการวิชาการ

ผู้อํานวยการ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพะเยา 

แผนปฏบิตักิาร/โครงการ /กจิกรรม งานประจาํ   ประจาํปีงบประมาณ 2554 

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

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

ตวัช้ีวดัคุณภาพ

เกณฑ์(KPI) 

งาน/โครงการ ปัญหาและความสําคญั/

หลกัการและเหตุผล 

วตัถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย กจิกรรม/วธีิดาํเนินการ ตวัช้ีวดัความสําเร็จ

ของโครงการ/เกณฑ์ 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับ               

ผดิชอบ 



ตวัช้ีวดัคุณภาพ

เกณฑ์(KPI) 

งาน/โครงการ ปัญหาและความสําคญั/

หลกัการและเหตุผล 

วตัถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย กจิกรรม/วธีิดาํเนินการ ตวัช้ีวดัความสําเร็จ

ของโครงการ/เกณฑ์ 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับ               

ผดิชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ

ประชุม

ผูบ้ริหาร

สถานศึกษา

ในสงักดั

สถาบนัพระ

บรมราชชนก

ประจาํปี 2554 

(จาํนวน 6 

คร้ัง/ปี) และ

ไม่มีในแผน

ประมาณ 10 

คร้ัง 

ในปีงบประมาณ 2553 

ไดจ้ดัการประชุม

ผูบ้ริหารแบบสญัจรตาม

จงัหวดัต่าง ๆ พบวา่ 

ผูบ้ริหารเขา้นอ้ย          

ติดภาระกิจและบางคร้ัง

สถานท่ีไปค่อนขา้ง

ลาํบาก 

1.เพ่ือพบปะ

สงัสรรคแ์ละ

แลกเปล่ียนความรู้ 

ประสบการณ์

ระหวา่งผูบ้ริหาร 

2.เพ่ือร่วมแสดง

ความคิดเห็น/ช้ี

แนวทางการ

ดาํเนินงานของ

สถานศึกษาและ 

สถาบนัพระบรม

ราชชนก 

3.เพ่ือร่วมตกลง

พนัธะสญัญา 

กติกาการ 

ดาํเนินงาน  

คณะกรรมการ

บริหาร

วทิยาลยั

จาํนวน 

  จากงบ

พฒันา

บุคลากร

และ

งบประมาณ

ไปราชการ

รวม            

300,000 

บาท 

1) 23-24 

พ.ย.2554 

2) 20-21 

ม.ค.2554 

3) 24-25 

มี.ค.2554 

4) 16-17 

พ.ค.2554 

5) 21-22 

ก.ค.2554 

6) 22-23 

ก.ย.2554 

และตามท่ี

หนงัสือ

ราชการ

เชิญ

ประชุม 

ผูอ้าํนวยการ 

วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพะเยา 

แผนปฏบิตักิาร/โครงการ /กจิกรรม งานประจาํ   ประจาํปีงบประมาณ 2554 

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

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



ตวัช้ีวดัคุณภาพ

เกณฑ์(KPI) 

งาน/โครงการ ปัญหาและความสําคญั/

หลกัการและเหตุผล 

วตัถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย กจิกรรม/วธีิดาํเนินการ ตวัช้ีวดัความสําเร็จ

ของโครงการ/เกณฑ์ 

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับ               

ผดิชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 



ระเบยีบสถาบันพระบรมราชชนก 

ว่าด้วยการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกดั 

พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบับปรับปรุง) 

--------------------------- 

  
หมวด ๑ 

บททัว่ไป 

              ข้อ ๑ ระเบยีบนีเ้รียกว่า “ระเบยีบสถาบันพระบรมราชชนก  ว่าด้วยการจัด

การศึกษา                 ในสังกดั พ.ศ.๒๕๕๒” 

              ข้อ ๒ ระเบยีบนีใ้ช้บังคบัตั้งแต่บดันีเ้ป็นต้นไป 

              ข้อ ๓ ให้ยกเลกิระเบียบสถาบันพระบรมราชชนก ว่าด้วยการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ในสังกดั พ.ศ.๒๕๔๒ และฉบับที ่(๒) ๒๕๔๔ 

              ข้อ ๔ ในระเบยีบนี้ 

                            “สถานศึกษา” หมายความวา่ วทิยาลยั หรือหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนในสงักดั

สถาบันพระบรมราชชนก 

                            “วทิยาลยั” หมายความวา่ วทิยาลยัพยาบาล วทิยาลยัการสาธารณสุขสิริน

ธร  วทิยาลยัเทคโนโลยทีางการแพทยแ์ละสาธารณสุข กาญจนาภิเษก  หรือวทิยาลยัท่ีเรียกช่ืออยา่ง

อ่ืนในสงักดัสถาบันพระบรมราชชนก 

                            “ผู้อาํนวยการ” หมายความวา่ ผูบ้ริหารวิทยาลยัในสังกดัสถาบันพระบรมราช

ชนก 

                            “คณะกรรมการ” หมายความวา่ คณะกรรมการวทิยาลยั และคณะกรรมการ

บริหารวทิยาลยั 

                            “กรรมการ” หมายความวา่  กรรมการวิทยาลยั และกรรมการบริหารวทิยาลยั 

                            “อาจารย์” หมายความวา่ อาจารยป์ระจาํของวทิยาลยั 

“อาจารย์พเิศษ”  หมายความวา่  ผูท่ี้ไดรั้บเชิญทาํหนา้ท่ีสอนนกัศึกษาภาคทฤษฎี

และหรือภาคทดลอง 



                            “อาจารย์นิเทศ” หมายความวา่ อาจารยป์ระจาํของวทิยาลยัหรือผูท่ี้ไดรั้บแต่งตั้ง

จากวทิยาลยัใหท้าํหนา้ท่ีดูแลนกัศึกษาในการฝึกปฏิบติั 

                            “ข้าราชการ” หมายความวา่ อาจารยป์ระจาํ หรือขา้ราชการอ่ืนท่ีปฏิบติังานอยูใ่น

วทิยาลยั 

                            “นักศึกษา” หมายความวา่ ผูท่ี้ไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ศึกษาหลกัสูตรต่าง ๆ ของ

วทิยาลยั 

                            “ผู้ดูแลนักศึกษา”  หมายความวา่ อาจารยใ์นวทิยาลยัและหรือผูรั้บผิดชอบในการ

ดูแลความประพฤติและความเป็นอยูท่ ัว่ไปของนกัศึกษา โดยไดรั้บมอบหมายจาก

ผูอ้าํนวยการ                  และหรือหวัหนา้หน่วยงานท่ีเป็นแหล่งฝึก 

                            “อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความวา่ อาจารยท่ี์วทิยาลยัแต่งตั้งใหเ้ป็นท่ีปรึกษา

เก่ียวกบัการศึกษาของนกัศึกษา 

“การฝึกปฏิบัติงาน” หมายความวา่ การปฏิบติังานภาคสนามหรือการปฏิบติังาน

ในแหล่งฝึกท่ีมีหน่วยกิตแยกเฉพาะวชิา 

“แหล่งฝึกภาคปฏิบัติ” หมายความวา่ สถานท่ีนกัศึกษาไปฝึกปฏิบติังาน เช่น 

โรงพยาบาล สถานีอนามยั  ชุมชน  เป็นตน้ 

                            “หอพกั” หมายความวา่ สถานท่ีพกัท่ีวทิยาลยัหรือแหล่งฝึกปฏิบติัจดัใหเ้ป็นท่ีพกั

นกัศึกษาในระหวา่งการศึกษาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั 

“การเทียบโอนผลการเรียน” หมายความวา่ การนาํผลการเรียนของวชิาท่ีเคยศึกษา

มาแลว้ในหลกัสูตรหน่ึง มาใชเ้ป็นผลการยกเวน้การเรียนในรายวชิาหรือกลุ่มรายวชิาของอีก

หลกัสูตรหน่ึง  

“การรับโอน”  หมายความวา่ การรับนกัศึกษาหลกัสูตรในระดบัเดียวกนัหรือสูง

กวา่ จากสถานศึกษานอกสังกดัสถาบันพระบรมราชชนก  ที่มีคุณสมบติัทัว่ไป  และ

คุณสมบติัเฉพาะ ตามท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตร 

“การรับย้าย” หมายความวา่ การรับนกัศึกษาหลกัสูตรเดียวกนั หรือต่างหลกัสูตร

ในระดบัเดียวกนัหรือสูงกวา่ จากต่างสถานศึกษาในสังกดัสถาบันพระบรมราชชนก ท่ีมีคุณสมบติั

ทัว่ไป  และคุณสมบติัเฉพาะ ตามท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตร 



“หลกัสูตรในระดับเดียวกนั” หมายความวา่ หลกัสูตรท่ีมีระยะเวลาการศึกษาตลอด

หลกัสูตรเท่ากนั รับผูเ้ขา้ศึกษาท่ีมีคุณสมบติัดา้นพื้นฐานการศึกษาเท่ากนั และเม่ือสาํเร็จการศึกษา

ไดรั้บประกาศนียบตัร หรือปริญญาบตัรระดบัเดียวกนั 

              ข้อ ๕ ผู้อาํนวยการสถาบันพระบรมราชชนก เป็นผู้รักษาการตามระเบยีบนี้ และมีอาํนาจช้ี

ขาดเกีย่วกบัปัญหาการปฏิบัติตามระเบยีบนี ้

  
หมวด ๒ 

คณะกรรมการ 

              ข้อ ๖ คณะกรรมการสองคณะโดยมีองค์ประกอบดังนี ้

                            (๑) คณะกรรมการวทิยาลยัซ่ึงมีองคป์ระกอบท่ีวทิยาลยัเสนอใหผู้อ้าํนวยการ

สถาบันพระบรมราชชนกแต่งตั้ง ประกอบดว้ย 

(1)         ผูท้รงคุณวุฒิซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกวทิยาลยัจาํนวน ๓-๖ คน 
                                          (ข) นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดั และหรือผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลและ

หรือบุคคลอ่ืนท่ีปฏิบติังานในหน่วยงานสงักดักระทรวงสาธารณสุข ๓-๕ คน 
                                          (ค) ผูอ้าํนวยการวทิยาลยั 

                            โดยใหค้ณะกรรมการเลือกตั้งผูท้รงคุณวฒิุ ซ่ึงเป็นบุคคลนอกสถานศึกษาเป็น

ประธานคณะกรรมการ และผูอ้าํนวยการเป็นเลขานุการคณะกรรมการ 
                            (๒) คณะกรรมการบริหารวทิยาลยัซ่ึงแต่งตั้งโดยผูอ้าํนวยการวทิยาลยั 

ประกอบดว้ย 
                                          (ก) ผูอ้าํนวยการวทิยาลยั เป็นประธานคณะกรรมการ 
                                          (ข) กรรมการโดยผูมี้ตาํแหน่งทางการบริหารในวทิยาลยั 

ไดแ้ก่                      รองผูอ้าํนวยการวทิยาลยัทุกคน หวัหนา้ภาควชิาหรือตาํแหน่งเทียบเท่า และ

หวัหนา้ฝ่ายบริหาร (ในกรณีท่ีไม่มีรองผูอ้าํนวยการวทิยาลยัฝ่ายบริหาร) 

                                          (ค) กรรมการท่ีเป็นขา้ราชการ และหรือลูกจา้งของวทิยาลยั โดยการ

เลือกตั้งกนัเองตามจาํนวนท่ีวิทยาลยักาํหนด 
                            โดยใหป้ระธานคณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการคนใดคนหน่ึงเป็นเลขานุการ

คณะกรรมการ และผูช่้วยเลขานุการคณะกรรมการ 

              ข้อ ๗ กรรมการตามข้อ ๖ มีหน้าทีด่ังต่อไปนี้ 



                            (๑) คณะกรรมการวทิยาลยัมีหนา้ท่ี 
                                          (ก) ใหข้อ้เสนอแนะต่อนโยบายการดาํเนินงานของวทิยาลยั 
                                          (ข) ใหก้ารสนบัสนุนและแสวงหาแหล่งทรัพยากรเพื่อการพฒันากิจการ

ของวทิยาลยั 

                                          (ค) ใหข้อ้เสนอแนะดา้นการพฒันาวชิาการ และมาตรฐานการศึกษาของ

วทิยาลยั 
                                          (ง) ใหข้อ้เสนอแนะเก่ียวกบัการผลิตและพฒันาบุคลากรดา้นสุขภาพของ

กระทรวงสาธารณสุข 
                                          (จ) ใหข้อ้เสนอแนะต่อการประเมินผลการดาํเนินงานของวทิยาลยั 
                                          (ฉ) เร่ืองอ่ืน ๆ ตามท่ีวทิยาลยัขอคาํแนะนาํ หรือขอความคิดเห็น 
                            (๒) คณะกรรมการบริหารวทิยาลยั มีหนา้ท่ี 
                                          (ก) ใหค้าํแนะนาํหรือความเห็นต่อผูอ้าํนวยการเก่ียวกบันโยบายในการ

ดาํเนินงานของวทิยาลยั 

                                          (ข) ใหค้าํแนะนาํหรือความเห็นต่อผูอ้าํนวยการในการออกระเบยีบ 

ขอ้บงัคบั หลกัเกณฑ์ หรือแนวทางปฏิบติัในเร่ืองต่าง ๆ ให้สอดคลอ้งกบันโยบาย กฎหมาย และ

ระเบยีบแบบแผนของทางราชการ 

                                          (ค) ใหค้วามเห็นชอบแผนกลยทุธ์ และแผนการดาํเนินงาน แผนปฏิบติั

งานประจาํปี การจดัทาํคาํขอ  และจดัสรรงบประมาณของวทิยาลยั 
                                          (ง) ใหค้วามเห็นชอบเก่ียวกบัการกาํหนดหลกัเกณฑ ์วธีิการปฏิบติัในการ

บริหารงานบุคคล 
                                          (จ) สนบัสนุน และติดตามการดาํเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาในวทิยาลยั 
                                          (ฉ) ใหค้วามเห็นชอบในการตดัสินการประเมินผลการศึกษาตามท่ี

กาํหนดไวใ้นระเบียบน้ี 

                                          (ช) พิจารณาอนุมติัการสาํเร็จการศึกษา 

                                          (ซ) หนา้ท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดก้าํหนดไวใ้นระเบยีบน้ี หรือตามท่ี

วทิยาลยั          ขอคาํแนะนาํ หรือความคิดเห็น 

  
ข้อ ๘ กรรมการมวีาระ  ดงันี้ 



                            (๑)  กรรมการวทิยาลยัมีวาระอยูใ่นตาํแหน่งคราวละ ๔ ปี  และอาจไดรั้บแต่งตั้ง

ใหม่ไดอี้ก 
(๒)  กรรมการบริหารวทิยาลยัมีวาระอยูใ่นตาํแหน่งคราวละ ๒-๔ ปี  และอาจ

ไดรั้บแต่งตั้งใหม่ไดอี้ก  

              ข้อ ๙ นอกจากพ้นตําแหน่งตามวาระ กรรมการพ้นจากตําแหน่งเมื่อ 

                            (๑) ตาย 
                            (๒) ลาออก 
                            (๓) ขาดคุณสมบติัเพราะพน้จากตาํแหน่งทางการบริหารในวทิยาลยั 
                            (๔) เป็นบุคคลลม้ละลาย 
                            (๕) เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

                            (๖) ไดรั้บโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้าํคุกเวน้แต่เป็นโทษท่ีเป็น

ความผดิท่ีกระทาํโดยประมาท หรือความผดิลหุโทษ 

              ข้อ ๑๐ ในกรณีทีก่รรมการพ้นตําแหน่งก่อนวาระและได้มีการแต่งตั้งผู้ดํารงตําแหน่งแทน

แล้ว หรือในกรณทีีม่กีารแต่งตั้งกรรมการเพิม่ขึน้ในระหว่างทีก่รรมการซ่ึงแต่งตั้งไว้แล้วยงัมวีาระ

อยู่ในตาํแหน่ง ให้ผู้ทีไ่ด้รับแต่งตั้งน้ันอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระทีเ่หลอือยู่ของกรรมการทีไ่ด้รับ

แต่งตั้งไว้แล้วน้ัน 

              ข้อ ๑๑ การประชุมของคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของ

จํานวนกรรมการทั้งหมด จึงเป็นองค์ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติ

หน้าทีไ่ด้  ให้ผู้ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเป็นประธานในทีป่ระชุม 

                            การวนิิจฉยัช้ีขาดของท่ีประชุม ใหถื้อเสียงขา้งมาก    กรรมการคนหน่ึงใหมี้เสียง

หน่ึงเสียงในการลงคะแนน ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหน่ึง

เสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

หมวด ๓ 

ระบบการศึกษา 

              ข้อ ๑๒ การจัดการเรียนการสอน ใช้ระบบหน่วยกติ แบ่งเป็นระบบทวภิาคหรือระบบภาค

การศึกษาอืน่ ๆ ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้  ให้มกีารกาํหนดหน่วยกติแต่ละวชิา ดงันี ้



                            (๑) วชิาภาคทฤษฎี ๑ หน่วยกิต หมายถึง วชิาท่ีใชเ้วลาเรียน ๑ ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 

เป็นเวลา ๑ ภาคการศึกษา หรือใชเ้วลาเรียนรวมกนัไม่นอ้ยกวา่ ๑๕ ชัว่โมงในระดบัปริญญาตรี  และ

ไม่นอ้ยกวา่ ๑๘ ชัว่โมงในระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง 
                            (๒) วชิาภาคทดลอง ๑ หน่วยกิต หมายถึง วชิาท่ีใชฝึ้กหรือทดลอง ๒ ชัว่โมงต่อ

สปัดาห์ เป็นเวลา ๑ ภาคการศึกษา หรือใชเ้วลาเรียนรวมกนัไม่นอ้ยกวา่ ๓๐ ชัว่โมงในระดบัปริญญา

ตรี  และไม่นอ้ยกวา่ ๓๖ ชัว่โมงในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง 
                            (๓) วชิาภาคปฏิบติั ๑ หน่วยกิต หมายถึง วชิาท่ีใชใ้นการฝึกปฏิบติัหรือฝึก

ภาค         สนามภายในและภายนอกสถานท่ี ๔-๖ ชัว่โมงต่อสัปดาห์ เป็นเวลา ๑ ภาคการศึกษา หรือ

ใชเ้วลาเรียนรวมกนัไม่นอ้ยกวา่ ๖๐ ชัว่โมงในระดบัปริญญาตรี  และไม่นอ้ยกวา่ ๕๔ ชัว่โมงใน

ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  

              ข้อ ๑๓ การวดัและประเมินผลการศึกษา 

                            (๑) นกัศึกษาตอ้งมีเวลาเรียนไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนในแต่ละวชิาและ

มีคะแนนความประพฤติไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๘๐ จึงจะมีสิทธ์ิเขา้สอบ 
(๒) นกัศึกษาท่ีมีสิทธ์ิเขา้สอบจะตอ้งปฏิบติั  ดงัน้ี 

                                          (ก)  นกัศึกษาตอ้งแต่งกายถูกระเบยีบ  และไดรั้บอนุญาตจาก

อาจารย ์       ผูค้วบคุมห้องสอบ 

                                          (ข)  นกัศึกษาตอ้งเขา้สอบตามวนั เวลา และสถานท่ี ท่ีวทิยาลยักาํหนดให้ 

หากขาดสอบโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควรใหถื้อวา่ไม่มีค่าคะแนนในการสอบคร้ังนั้น 
                                          (ค) นกัศึกษาตอ้งใชก้ระดาษสอบท่ีวทิยาลยัจดัใหแ้ละหา้มคดัลอก

ขอ้สอบหรือนาํกระดาษสอบออกจากหอ้งสอบ 
                                          (ง) นกัศึกษาจะเขา้หอ้งสอบไดเ้ม่ือไดรั้บอนุญาตจากอาจารยผ์ูค้วบคุมหอ้งสอบ 
                                          (จ) นกัศึกษาจะออกจากห้องสอบเป็นการชัว่คราวได ้ ต่อเม่ือไดรั้บ

อนุญาตจากอาจารยผ์ูค้วบคุมการสอบ 
                                          (ฉ) นกัศึกษาท่ีเขา้หอ้งสอบสายเกินกวา่ ๑๕ นาที จะไม่มีสิทธ์ิเขา้สอบคร้ัง

นั้น 
                                          (ช) ขอ้ปฏิบติัอ่ืนเก่ียวกบัการสอบใหเ้ป็นไปตามท่ีวทิยาลยักาํหนด 

  
  



                                          (ซ) หากผูใ้ดทุจริตหรือส่อเจตนาทุจริตในการสอบดว้ยวธีิการใด ๆ ก็ตาม 

อาจารยผ์ูค้วบคุมการสอบมีอาํนาจสั่งใหผู้น้ั้นยติุการสอบ และใหถื้อวา่ไม่มีค่าคะแนนในการสอบ

คร้ังนั้น โดยให้อาจารยผ์ูค้วบคุมการสอบรายงานการทุจริตใหผู้อ้าํนวยการทราบทุกกรณี เพื่อ

พิจารณาลงโทษทางวินยัร่วมกบัคณะกรรมการบริหารวทิยาลยัต่อไป 

                            (๒) ระบบการใหค้ะแนนของแต่ละรายวชิา ใหใ้ชร้ะบบตวัอกัษร (Letter Grade) 

แสดงระดบัคะแนน (Grade) ซ่ึงมีความหมายและค่าระดบัขั้น ดงัน้ี 

ระดับข้ัน ความหมาย ค่าระดับ 

A ดีเยี่ยม (Excellent) ๔.๐๐ 

B+ ดีมาก (Very Good) ๓.๕๐ 

B ดี (Good) ๓.๐๐ 

C+ ค่อนขา้งดี (Fairy Good) ๒.๕๐ 

C พอใช ้(Fair) ๒.๐๐ 

D+ อ่อน (Poor) ๑.๕๐ 

D อ่อนมาก (Very Poor) ๑.๐๐ 

F ตก (Fail) ๐ 

S พึงพอใจ (Satisfactory) - 

U ไม่พึงพอใจ (Unsatisfactory) - 

I ยงัไม่สมบูรณ์ (Incomplete) - 

P การศึกษายงัไม่ส้ินสุด (In progress)  - 

E มีเง่ือนไข (Condition) - 

X ไม่รายงานผล (No report)  - 

AU การศึกษาโดยไม่นบัหน่วยกิต (Audit) - 

CP เทียบโอนหน่วยกิต (Credit pass) - 

                            (๓)  วทิยาลยัท่ีเป็นสถาบันสมทบของมหาวทิยาลยัใด  ใหใ้ชเ้กณฑก์ารวดัและ

ประเมินผลของมหาวทิยาลยันั้น ๆ หรือตามท่ีไดต้กลงร่วมกนั 
(๔) การสอบผา่นรายวชิา มีหลกัเกณฑต่์อไปน้ี 

(ก) ผลการเรียนในหมวดวชิาชีพไม่ตํ่ากวา่ค่าระดบัขั้น C และในหมวด

วชิาอ่ืน ๆ ไม่ตํ่ากวา่ค่าระดบัขั้น ไม่ตํ่ากวา่ระดบัขั้น D  
                                          (ข) สอบแกต้วัแลว้ผา่นตามเกณฑใ์นขอ้ (ก) 
                            (๕) การให้ค่าระดบัขั้น E กระทาํไดใ้นกรณีต่อไปน้ี 



                                          (ก) ผลการสอบของแต่ละวชิาท่ีอาจารยผ์ูส้อนและหวัหนา้ภาควชิา 

พิจารณาเห็นวา่ยงัไม่สมควรใหต้ก ควรให้โอกาสแกต้วั 
                                          (ข) การเปล่ียนค่าระดบัขั้น E เปล่ียนไดไ้ม่เกินค่าระดบัขั้น C ในหมวดวชิาชีพ

และไม่เกินค่าระดบัขั้น D ในหมวดวชิาอ่ืน ๆ ทั้งน้ีจะตอ้งกระทาํใหเ้สร็จส้ินภายใน ๔ สปัดาห์แรก

ของภาคเรียนถดัไป 
(๖) การใหค้่าระดบัขั้น I กระทาํไดใ้นกรณีต่อไปน้ี 

                                          (ก) ป่วยจนไม่สามารถเขา้สอบได ้และไดป้ฏิบติัตามระเบียบการลาป่วย

ถูกตอ้ง 
                                          (ข) ขาดสอบโดยเหตุสุดวสิยั ซ่ึงมีหลกัฐานท่ีเช่ือถือได ้และไดรั้บ

อนุญาตจากผูอ้าํนวยการ 
                                          (ค) ทาํงานหรือปฏิบติังานท่ีเป็นส่วนประกอบของการศึกษายงัไม่สมบูรณ์ 

และอาจารยผ์ูส้อนเห็นสมควรใหร้อผลการศึกษาโดยความเห็นชอบจากผูอ้าํนวยการหรือ ผูที้ไ่ดรั้บ

มอบหมาย 
                                          (ง) การเปล่ียนค่าระดบัขั้น I ใหเ้ปล่ียนเป็นระดบัขั้นท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพ

ของการสอนและหรืองานท่ีใหก้ระทาํ และไดท้าํการสอบและหรือทาํงานครบถว้นตามท่ีกาํหนด

แลว้ ทั้งน้ีจะตอ้งใหเ้สร็จส้ินภายใน ๔ สปัดาห์ ของภาคเรียนถดัไป หากพน้กาํหนดน้ีแลว้ ใหถื้อวา่ผล

การสอบเป็นค่าระดบัขั้น F หรือ U 
                            (๗) การใหค้่าระดบัขั้น S และ U กระทาํในกรณีท่ีหลกัสูตรกาํหนดใหป้ระเมินผล

ดว้ยค่าระดบัขั้น S และ U ไวว้า่ ไม่มีการประเมินผลเป็นค่าระดบัคะแนน 
                            (๘)  การใหค้่าระดบัขั้น F กระทาํไดใ้นกรณีต่อไปน้ี 

                                          (ก) เขา้สอบและไดผ้ลการสอบและหรือมีผลงานท่ีประเมินผลวา่ไม่ผา่นเกณฑ ์
                                          (ข) ขาดสอบโดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากผูอ้าํนวยการหรือผูท่ี้ไดรั้บ

มอบหมาย โดยไม่มีเหตุผลอนัควร และมีผลงานท่ีประเมินวา่ไม่ผา่นเกณฑ ์
                                          (ค) ทาํผดิระเบียบการสอบและคณะกรรมการบริหารวทิยาลยัตดัสินใหต้ก 
                                          (ง) เปล่ียนจากค่าระดบัขั้น I หรือ E เป็นค่าระดบัขั้นคะแนนไม่ได้

ภายใน            ๔ สปัดาห์แรกของภาคเรียนถดัไป                                             
(จ) กรณีท่ีไดเ้กรดค่าระดบัขั้น E ใหน้กัศึกษาสอบแกต้วัไดไ้ม่เกิน ๒ คร้ัง 



                            (๙) การคาํนวณคะแนนเฉล่ีย (Grade Point Average,  GPA) กระทาํเม่ือ

ส้ินสุด         แต่ละภาคการศึกษา โดยมีวธีิคิดดงัน้ี 
                                          (ก) ใหเ้อาผลรวมทั้งหมดของผลคูณระหวา่งค่าระดบัขั้นกบั

จาํนวน         หน่วยกิตแต่ละรายวชิาเป็นตวัตั้ง หารดว้ยผลรวมของจาํนวนหน่วยกิตในแต่ละภาค

การศึกษา 
                                          (ข) การคาํนวณคะแนนเฉล่ีย ใหต้ั้งหารถึงจุดทศนิยม ๓ ตาํแหน่ง และให้

ปัดเศษทศนิยมท่ีมีค่าตั้งแต่ ๕ ข้ึนไป เพือ่ใหเ้หลือทศนิยม ๒ ตาํแหน่ง 
                            (๑๐) การคาํนวณคะแนนเฉล่ียสะสม (Cumulative Grade Point Average) กระทาํ

เม่ือเรียนจบตลอดหลกัสูตรโดยมีวธีิคิด ดงัน้ี 
                                          (ก) ใหเ้อาผลรวมทั้งหมดของผลรวมระหวา่งค่าคะแนนท่ีไดรั้บกบั

จาํนวนหน่วยกิตของแต่ละรายวชิาท่ีมีการประเมินผลเป็นค่าคะแนนเป็นตวัตั้ง หารดว้ยจาํนวนหน่วยกิต

สะสม 

                                          (ข) การคาํนวณคะแนนเฉล่ียสะสม ใหต้ั้งหารถึงทศนิยม ๓ ตาํแหน่ง 

และใหปั้ดเศษทศนิยมท่ีมีค่าตั้งแต่ ๕ ข้ึนไปเพื่อใหเ้หลือทศนิยม ๒ ตาํแหน่ง 
(ค)  การนบัจาํนวนหน่วยกิตสะสมเพื่อใหค้รบหลกัสูตร ใหน้บัเฉพาะ

หน่วยกิตของรายวชิาท่ีสอบไดเ้ท่านั้น 
(ง) กรณีท่ีเรียนซํ้ าในรายวชิาใด ใหใ้ชร้ะดบัคะแนนท่ีไดใ้หม่มาคาํนวณ

คะแนนเฉล่ียสะสม   
(๑๑)  การลงทะเบียนเรียนซํ้ ารายวชิา แบ่งได ้๒ กรณี 

(ก)  กรณีไดค้่าระดบัขั้น F ใหล้งทะเบียนเรียนใหม ่(Repeat) ไดไ้ม่เกิน  ๑ คร้ัง  

(ข)  กรณีปรับค่าระดบัขั้นให้สูงข้ึน (Regrade) ใหล้งทะเบียนเรียนไดใ้น

รายวชิาท่ีไดค้่าคะแนนตั้งแต่ค่าระดบัขั้น C ลงมาไดไ้ม่เกิน ๑ คร้ัง  
(๑๒) การเล่ือนชั้นกระทาํไดใ้นกรณีต่อไปน้ี 

                                          (ก) ตอ้งสอบไดทุ้กวชิาในปีการศึกษานั้น ๆ  และ 
                                          (ข) คะแนนเฉล่ียสะสมประจาํปีไม่ตํ่ากวา่ ๒.๐๐ 
                            (๑๓) การทาํเง่ือนไขในการเล่ือนชั้นมีหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
                                          (ก) ผลการเรียนบางวชิาไดค้่าระดบัขั้น F แต่คะแนนเฉล่ียสะสมประจาํปี

ไม่ตํ่ากวา่ ๒.๐๐ 



                                          (ข) คะแนนเฉล่ียสะสมประจาํปีไม่ตํ่ากวา่ ๑.๙๕ 
                                          (ค) คะแนนเฉล่ียสะสมสองปีการศึกษาท่ีอยูร่ะหวา่งการทาํเง่ือนไข

จะตอ้งไม่ตํ่ากวา่ ๒.๐๐ จึงจะเล่ือนชั้นได ้มิฉะนั้นจะตอ้งเรียนซํ้ าชั้นในปีท่ีอยูร่ะหวา่งการทาํ

เง่ือนไข 

                            (๑๔) การเรียนซํ้ าชั้นกระทาํไดใ้นกรณีต่อไปน้ี 
                                          (ก) คะแนนเฉล่ียสะสมประจาํปีตํ่ากวา่ ๒.๐๐ ยกเวน้กรณีท่ีทาํเง่ือนไข 

                                          (ข) การเรียนซํ้ าชั้นให้เลอืกเรียนซ้ําเฉพาะในรายวชิาท่ีไดค้่าระดบั

ขั้น           ตํ่ากวา่ B ในหมวดวชิาชีพ และตํ่ากวา่ค่าระดบัขั้น C ในหมวดวชิาอ่ืน ๆ  

                                          (ค)  ในการเรียนซํ้ าชั้นแต่ละชั้นปี เรียนไดไ้ม่เกิน ๑ ปี 

(๑๕) การเล่ือนชั้น การทาํเง่ือนไข การเรียนซํ้ าชั้นและการลงทะเบียนเรียนเพื่อปรับ

ระดบัขั้น  ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารวทิยาลยั  

ข้อ ๑๔ การสําเร็จการศึกษา ผู้สําเร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังนี ้

                            (๑) คะแนนเฉล่ียสะสมตลอดหลกัสูตรไม่ตํ่ากวา่ ๒.๐๐ 
                            (๒) จาํนวนปีท่ีเรียนไม่เกิน ๒ เท่าของเวลาท่ีหลกัสูตรกาํหนด 
                            (๓) สอบไดจ้าํนวนหน่วยกิตครบตามหลกัสูตร 

                            (๔) ผา่นการสอบความรู้รวบยอดตามเกณฑก์ารวดัและประเมินผลการศึกษาของ

วทิยาลยัและหรือมหาวทิยาลยัหรือสถาบันการศึกษาท่ีวทิยาลยัไปสมทบหรือร่วมผลิต 

                            (๕)  ตอ้งชาํระค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ในการศึกษาครบตามระเบยีบของวทิยาลยั 

              ข้อ ๑๕ นักศึกษาทีจ่ะได้รับปริญญาเกยีรตินิยมต้องอยู่ในเกณฑ์ ต่อไปนี้ 

                            (๑) เป็นผูมี้ความประพฤติดี และไม่เคยถูกลงโทษทางวนิยัตั้งแต่ความผดิระดบั ๒ ข้ึนไป 
                            (๒) เป็นผูท่ี้ไม่เคยไดค้่าระดบัขั้น E,F,U หรือลงทะเบียนเรียนใหม่ในรายวชิาใด

วชิาหน่ึงตลอดหลกัสูตร และมีเวลาเรียนไม่เกินกวา่จาํนวนปีท่ีหลกัสูตรกาํหนด ยกเวน้กรณีท่ีลาพกั

การศึกษาเน่ืองจากเหตุจาํเป็นทางสุขภาพ หรือความจาํเป็นอ่ืน ๆ  ท่ีคณะกรรมการบริหารวทิยาลยัเห็นชอบ 
(๓) ผูท่ี้ทาํคะแนนเฉล่ียสะสมตลอดหลกัสูตร ๓.๗๕ ข้ึนไป ไดรั้บเกียรตินิยม

อนัดบั ๑ และผูท่ี้ทาํคะแนนเฉล่ียสะสมตลอดหลกัสูตร ตั้งแต่ ๓.๕๐ ถึง  ๓.๗๔ไดรั้บเกียรตินิยม

อนัดบั ๒ 
                            (๔)  นกัศึกษารับโอนหรือรับยา้ย  ท่ีไดเ้ทียบโอนผลการเรียนจากวทิยาลยัใน

สงักดัสถาบันพระบรมราชชนกหรือนอกสงักดั  มีสิทธ์ิไดรั้บเกียรตินิยม  ตอ้งมีคุณสมบติัครบตาม



ขอ้ (๑) (๒) และ (๓) โดยจาํนวนหน่วยกิตท่ีเทียบโอนนั้นตอ้งไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของจาํนวนหน่วย

กิต ตลอดหลกัสูตร    

(๕) วทิยาลยัท่ีเป็นสถาบันสมทบของมหาวทิยาลยัหรือสถาบันการศึกษาใด ใหใ้ช้

เกณฑไ์ดรั้บเกียรตินิยมของมหาวทิยาลยัหรือสถาบันการศึกษานั้น ๆ 

ข้อ ๑๖  นักศึกษาทีจ่ะได้รับรางวลัเหรียญทอง เหรียญเงิน หลกัสูตรละ ๒ รางวลั คือ 

เหรียญทอง ๑ รางวลั เหรียญเงิน ๑ รางวลั และต้องอยู่ในเกณฑ์  ต่อไปนี ้

                            (๑) มีระยะเวลาการศึกษาไม่เกินระยะเวลาปกติท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตร ยกเวน้

กรณีท่ีพกัการศึกษาเน่ืองจากเหตุจาํเป็นทางสุขภาพหรือความจาํเป็นอ่ืน ๆ  ท่ีคณะกรรมการบริหาร

เห็นชอบ 
                            (๒) เป็นผูท่ี้ไม่เคยไดค้่าระดบัขั้น  E , F , U หรือลงทะเบียนเรียนใหม่ในรายวชิาใด

วชิาหน่ึงตลอดหลกัสูตร 
                            (๓) มีความประพฤติดีและไม่เคยถูกลงโทษทางวนิยั ตั้งแต่ความผดิระดบั ๒ ข้ึน

ไป 

                            (๔) เป็นผูมี้คะแนนเฉล่ียสะสมตลอดหลกัสูตรสูงสุดตามลาํดบั  ในกรณีท่ีได้

คะแนนเท่ากนัใหค้ณะกรรมการบริหารวทิยาลยัตดัสินตามท่ีเห็นชอบ 
                            (๕)  นกัศึกษารับโอน ท่ีไดเ้ทียบโอนผลการเรียนไม่มีสิทธ์ิไดรั้บรางวลัเหรียญ

ทอง  และเหรียญเงิน 

  
หมวด ๔ 

วนัิยและโทษทางวนัิย 

              ข้อ ๑๗ นักศึกษาต้องถือปฏิบัติตามระเบยีบ ข้อบังคับ คําส่ังหรือข้อกาํหนดตามระเบยีบนี้

และหรือตามระเบยีบอืน่ของวทิยาลยัโดยเคร่งครัด 

              ข้อ ๑๘ วนัิย และการรักษาวนัิย นักศึกษาต้องปฏิบัติ ดังนี้ 

                            (๑) นกัศึกษาตอ้งปฏิบติัตามหลกัศีลธรรม จริยธรรม และวฒันธรรมอนัดีของ

สังคมไทยในทุกโอกาส 

  
                            (๒) นกัศึกษาตอ้งรักษาไวซ่ึ้งความสามคัคี ความเป็นระเบยีบเรียบร้อย และ

ช่ือเสียงเกียรติคุณของวทิยาลยั 



                            (๓) นกัศึกษาตอ้งประพฤติตนเป็นสุภาพชน ไม่ประพฤติในส่ิงท่ีอาจนาํมาซ่ึง

ความเส่ือมเสียแก่ตนเอง บิดา มารดา ผูป้กครอง วทิยาลยัหรือวชิาชีพ 
                            (๔) นกัศึกษาตอ้งเช่ือฟังคาํสั่งของอาจารยห์รือผูดู้แลนกัศึกษาโดยเคร่งครัด 
                            (๕) นกัศึกษาตอ้งไม่มีและ หรือด่ืมสุราหรือเคร่ืองด่ืมท่ีมีส่วนผสมของ

แอลกอฮอล์ 
                            (๖) นกัศึกษาตอ้งไม่เสพสารเสพติด หรือมีสารเสพติดไวใ้นครอบครองหรือจาํหน่าย 
                            (๗) นกัศึกษาตอ้งไม่เล่นหรือมีส่วนเก่ียวขอ้งหรือสนบัสนุนการพนนัใด ๆ 
                            (๘) นกัศึกษาตอ้งไม่กระทาํตนใหเ้ป็นผูมี้หน้ีสินลน้พน้ตวัจนมีเร่ืองเสียหายถึง

ผูอ่ื้นหรือสถานศึกษา 
                            (๙) นกัศึกษาตอ้งไม่นาํส่ิงผดิกฎหมายเขา้มาในบริเวณวทิยาลยั หรือมีส่ิงผดิ

กฎหมายไวใ้นครอบครอง 
                            (๑๐) นกัศึกษาตอ้งไม่มีหรือพกพาอาวธุ หรือวตัถุระเบิด 

                            (๑๑) นกัศึกษาตอ้งไม่ก่อหรือมีส่วนเก่ียวขอ้งในการทะเลาะววิาทกบันกัศึกษา

ดว้ยกนัหรือกบัผูอ่ื้น 
                            (๑๒) นกัศึกษาตอ้งไม่ลกัขโมย ยกัยอก หรือทาํลายทรัพยสิ์นของผูอ่ื้น หรือของ

วทิยาลยั 
                            (๑๓) นกัศึกษาตอ้งไม่กระทาํการอนัใด ซ่ึงเช่ือวา่เป็นผูป้ระพฤติชัว่ เช่น กระทาํผดิ

ศีลธรรมทางดา้นชูส้าว กระทาํการใดหรือยอมใหผู้อ่ื้นกระทาํการใดซ่ึงอาจทาํใหเ้ส่ือมเสียช่ือเสียง

ของตนเอง วทิยาลยัหรือวชิาชีพ 
                            (๑๔) นกัศึกษาตอ้งไม่ทุจริต รายงานเท็จ ปลอมแปลงลายมือช่ือ หรือปลอมแปลง

เอกสาร 
                            (๑๕) ในการศึกษาภาคปฏิบติันกัศึกษาจะตอ้งปฏิบติัดว้ยความรู้ วิจารณญาณและ

ความรอบคอบ มิใหเ้กิดความเสียหายแก่ผูใ้ชบ้ริการโดยปฏิบติั  ดงัน้ี 
                                          (ก) ปฏิบติังานตรงตามเวลาท่ีกาํหนด 

                                          (ข) ปฏิบติังานตามขอบเขตหนา้ท่ีรับผดิชอบภายใตก้ฎ ระเบยีบของ

วทิยาลยัและสถานฝึกปฏิบติังาน 

                                          (ค) เคารพในสิทธิของผูใ้ชบ้ริการโดยเคร่งครัด 



                                          (ง) รายงานอาจารยนิ์เทศหรือผูดู้แลนกัศึกษาทราบโดยทนัทีท่ีปฏิบติังาน

ผดิพลาด หรือมีเหตุการณ์ไม่ปกติเกิดข้ึน 
                                          (จ) มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีเหมาะต่อผูใ้ชบ้ริการ ผูร่้วมงานและผูเ้ก่ียวขอ้ง 
                                          (ฉ) มีความซ่ือสัตยต่์อผูใ้ชบ้ริการ ผูร่้วมงานและผูเ้ก่ียวขอ้ง 

                                          (ช) ใหค้วามร่วมมือต่อผูร่้วมงานตามความเหมาะสม 
                                          (ซ) ไม่ปฏิบติักิจกรรมอ่ืนในเวลาปฏิบติังานโดยมิไดรั้บอนุญาตจาก

อาจารยนิ์เทศหรือผูดู้แลนกัศึกษา 
                                          (ฌ) ในขณะปฏิบติังาน เม่ือมีกรณีจาํเป็นใดก็ตามท่ีตอ้งออกนอกสถานท่ี

ฝึกปฏิบติังาน ตอ้งไดรั้บอนุญาตจากอาจารยนิ์เทศ หรือผูดู้แลนกัศึกษาก่อน 
                                          (ญ) ในกรณีท่ีนกัศึกษาตอ้งปฏิบติังานนอกเหนือจากวนั เวลาท่ีกาํหนด 

ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยนิ์เทศ หรือผูดู้แลนกัศึกษาก่อน 

              ข้อ ๑๙ โทษทางวนัิยม ี๗ สถาน 

                            (๑) วา่กล่าวตกัเตือน 
                            (๒) ภาคทณัฑ ์
                            (๓) ควบคุมความประพฤติและหรือบาํเพญ็ประโยชน์และหรือปฏิบติังานเพิ่มเติม 
                            (๔) ตดัคะแนนความประพฤติหรือตดัคะแนนการปฏิบติังาน 
                            (๕) ยดืเวลาสาํเร็จการศึกษา 
                            (๖) พกัการศึกษา 

                            (๗) ใหพ้น้สภาพจากการเป็นนกัศึกษา 

              ข้อ ๒๐ ความผดิทางวนัิยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้ 

                            (๑) ระดับที ่๑ เป็นการประพฤติผดิระเบยีบวนิยัท่ีทาํใหเ้กิดความเส่ือมเสียต่อ

ตนเองและผูอ่ื้นเลก็นอ้ย ตวัอยา่งเช่น 

                                          (ก) แต่งกายไม่สุภาพ ไม่ถูกตอ้งตามระเบยีบของวทิยาลยั 

                                          (ข) รบกวนความสงบเรียบร้อย ก่อเหตุรําคาญ 

                                          (ค) ไม่รักษาระเบยีบของวทิยาลยัและแหล่งฝึกภาคปฏิบติั 

                                          (ง) สูบบุหร่ีในวทิยาลยัและสถานท่ีฝึกปฏิบติั 

                                          (จ) ไม่ตั้งใจเล่าเรียนและไม่กระทาํการใด ๆ ตามเวลาท่ีวทิยาลยักาํหนด 



                                          (ฉ) ขดัคาํสั่งหรือหลีกเล่ียงไม่ประพฤติตามคาํสั่งของอาจารย ์หรือผูดู้แล

นกัศึกษา ซ่ึงสั่งโดยหนา้ท่ีชอบดว้ยกฎหมายและระเบยีบของวทิยาลยั ทาํใหเ้กิดผลเสียหายเลก็นอ้ย 

                                          (ช) การฝึกปฏิบติังานผิดพลาด แต่ไม่เป็นอนัตรายแก่ผูใ้ชบ้ริการและหรือ

เสียหายต่อทรัพยสิ์น โดยไม่เส่ือมเสียช่ือเสียงต่อวทิยาลยัและวชิาชีพ 
                                          (ซ) ความผดิอ่ืนท่ีเทียบไดใ้นระดบัเดียวกนั 

                            (๒) ระดับ ๒ เป็นการประพฤติผดิระเบียบวนิยัท่ีทาํใหเ้กิดความเส่ือมเสียต่อ

ตนเอง ผูอ่ื้น วทิยาลยั และวชิาชีพไม่ร้ายแรง ตวัอยา่งเช่น 
                                          (ก) กระทาํความผดิเคยถูกลงโทษภาคทณัฑม์าแลว้ ๑ คร้ัง 
                                          (ข) นาํบุคคลอ่ืนเขา้มาอยูใ่นหอพกั 

                                          (ค) กล่าววาจาไม่สุภาพ แสดงกิริยาวาจาไม่มีสัมมาคารวะต่ออาจารย ์

ผูดู้แลนกัศึกษา หรือบุคคลอ่ืน 
                                          (ง) มีหน้ีสินลน้พน้ตวั 
                                          (จ) ขดัคาํสั่งหรือหลีกเหล่ียงไม่ปฏิบติัตามคาํสั่งของอาจารยห์รือผูดู้แล

นกัศึกษา ซ่ึงสั่งโดยหนา้ท่ีโดยชอบดว้ยกฎหมาย และระเบยีบของวทิยาลยั ทาํใหมี้ผลเสีย

หาย         ไม่ร้ายแรง 

                                          (ฉ) การปฏิบติังานผิดพลาดท่ีเป็นอนัตรายแก่ผูใ้ชบ้ริการและหรือเสียหาย

ต่อทรัพยสิ์นหรือวทิยาลยัและวชิาชีพ แต่ไม่ร้ายแรง 
                                          (ช) ความผดิอ่ืนท่ีเทียบไดใ้นระดบัเดียวกนั 

                            (๓) ระดับ ๓ เป็นการประพฤติผดิระเบยีบวนิยัท่ีทาํใหเ้กิดความเส่ือมเสียต่อ

ตนเอง ผูอ่ื้น วทิยาลยั และวชิาชีพอยา่งร้ายแรง ตวัอยา่งเช่น 

                                          (ก) รายงานเท็จดว้ยวาจาหรือลายลกัษณ์อกัษร 
                                          (ข) ก่อการววิาท ทาํรายร่างกาย หรือก่อความไม่สงบเรียบร้อย 
                                          (ค) มีอาวธุครอบครองในวทิยาลยั หรือแหล่งฝึกภาคปฏิบติั 
                                          (ง) เล่นการพนนั 
                                          (จ) ด่ืมสุรา เสพสารเสพติด หรือของมึนเมาทุกชนิด หรือมีไวใ้นครอบครอง 
                                          (ฉ) ลกัทรัพย ์และหรือ ฉอ้โกง 
                                          (ช) ประพฤติผดิในทางชูส้าว 
                                          (ซ) ทาํลายทรัพยข์องทางราชการ วทิยาลยัหรือบุคคลอ่ืน 



                                          (ฌ) ปลอมแปลงลายมือช่ือผูอ่ื้น หรือแกไ้ขเอกสาร 
                                          (ญ) หลีกเล่ียงการปฏิบติังาน หรือขาดความรับผดิชอบในหนา้ท่ี 
                                          (ฎ) ทาํความผดิทางอาญา หรือตอ้งโทษทางคดีอาญา 
                                          (ฏ) ขดัคาํสั่งหรือหลีกเล่ียงไม่ปฏิบติัตามคาํสั่งของอาจารยห์รือผูดู้แล

นกัศึกษา ซ่ึงสั่งโดยชอบดว้ยกฎหมาย และระเบยีบของวทิยาลยั ทาํใหมี้ผลเสียหายอยา่งร้ายแรง 

                                          (ฐ) การปฏิบติังานผิดพลาดท่ีเป็นอนัตรายร้ายแรงแก่ผูใ้ชบ้ริการ และ

หรือเส่ือมเสียต่อวทิยาลยั ตลอดจนวชิาชีพ 
                                          (ฑ) ทุจริต เช่น การสอบ การเงิน เป็นตน้ 
                                         (ฒ) ความผดิอ่ืนท่ีเทียบไดใ้นระดบัเดียวกนั 

              ข้อ ๒๑ การพจิารณาโทษทางความผดิมี ๓ ระดับ ดังนี ้

                            (๑) ระดับ ๑ มี ๔ สถาน คือ 

                                          (ก) วา่กล่าวตกัเตือนดว้ยวาจาหรือเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
                                          (ข) ภาคทณัฑ์ 
                                          (ค) ควบคุมความประพฤติและหรือบาํเพญ็ประโยชน์และหรือปฏิบติังาน

เพิ่มเติมไม่เกิน ๒ สัปดาห์ 

                                          (ง) ตดัคะแนนความประพฤติไม่เกิน ๕ คะแนน หรือตดัคะแนนการ

ปฏิบติังานไม่เกินร้อยละ ๕ ของคะแนนท่ีไดรั้บในหน่วยนั้น 

                            (๒) ระดับ ๒ มี ๓ สถาน คือ 

                                          (ก) ควบคุมความประพฤติและหรือบาํเพญ็ประโยชน์และหรือปฏิบติังาน

เพิ่มเติมไม่ตํ่ากวา่ ๒ สัปดาห์ แต่ไม่เกิน ๑ เดือน 

                                          (ข) ตดัคะแนนความประพฤติตั้งแต่ ๖-๑๕ คะแนน และหรือตดัคะแนน

การปฏิบติังานร้อยละ ๖ ถึง ๑๕ ของคะแนนท่ีไดรั้บในหน่วยนั้น 

                            (๓) ระดับ ๓ มี ๔ สถาน คือ 

                                          (ก) ตดัคะแนนความประพฤติตั้งแต่ ๑๖ ถึง ๒๐ คะแนน และหรือตดั

คะแนนการปฏิบติังานร้อยละ ๑๖ ถึง ๒๐ ของคะแนนท่ีไดรั้บในหน่วยนั้น 
                                          (ข) ยดืเวลาสาํเร็จการศึกษา  ไมเ่กิน ๓ เดือน 

                                          (ค) พกัการศึกษา 
                                          (ง) ใหพ้น้สภาพจากการเป็นนกัศึกษา 



              ข้อ ๒๒ หลกัเกณฑ์การพจิารณาความผดิและการลงโทษให้ถือ 

                            (๑) พิจารณาโดยความเสมอภาค 
                            (๒) การลงโทษมีวตัถุประสงคใ์หผู้รั้บโทษมีโอกาสกลบัตวัเกรงกลวัต่อความผิด 

และป้องกนัมิใหท้าํกระทาํซํ้ าอีก 
                            (๓) พจิารณาพฤติกรรมและผลอนัเกิดข้ึนในขณะนั้นโดยไม่คาดคะเนผลท่ีจะเกิด

ในอนาคต 
                            (๔) พิจารณาถึงวยัและชั้นปีท่ีกาํลงัศึกษาอยู ่
                            (๕) ความดีความชอบของผูก้ระทาํความผดิซ่ึงเคยมีมาก่อน อาจใชเ้ป็น

ขอ้พจิารณาลดหยอ่นผอ่นโทษได ้
                            (๖) ผูก้ระทาํความผดิแลว้รับสภาพก่อนจาํนนต่อหลกัฐาน อาจไดรั้บการพิจารณา

ลดหยอ่นผอ่นโทษได ้
                            (๗) ความผิดในกรณีเดียวกนัซ่ึงเคยไดรั้บโทษมาหลายคร้ังและยงัประพฤติอีกเป็น

การเจตนาฝ่าฝืนขอ้บงัคบัหรือระเบยีบ อาจเป็นขอ้พิจารณาเพิ่มโทษได ้

                           (๘) การพิจารณาโทษความผดิไม่จาํเป็นตอ้งเรียงตามลาํดบัสถาน  สามารถ

พิจารณาลงโทษไดต้ามลกัษณะความผดิท่ีกระทาํ  และสามารถลงโทษไดม้ากกวา่ ๑ สถาน 

              ข้อ ๒๓ การสอบสวนและการลงโทษ 

                            (๑) กรณีความผดิระดบั ๑ ผูอ้าํนวยการวิทยาลยัหรือผูดู้แลนกัศึกษาอาจสั่งลงโทษ

โดยไม่ตอ้งตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็ได้

                            (๒) กรณีความผดิระดบั ๒ และ ๓ ใหผู้อ้าํนวยการวทิยาลยัมีคาํสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการสอบสวนตามขั้นตอนต่อไปน้ี 

  

                                          (ก) ดาํเนินการสอบสวน บนัทึกคาํใหก้ารผูถู้กกล่าวหา และพยานหลกัฐานอ่ืน 

ๆ 

                                          (ข) รวบรวมหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกระทาํความผดิ 
                                          (ค) เสนอผลการสอบสวน และสรุปความเห็นเสนอต่อผูอ้าํนวยการวทิยาลยั 

เพื่อดาํเนินการตามกระบวนการพิจารณาโทษต่อไป 
                            (๓) ในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนเห็นวา่นกัศึกษากระทาํความผิดสมควร

ลงโทษ ตามความผดิระดบั  ๒ ใหผู้อ้าํนวยการวทิยาลยัพิจารณาสั่งลงโทษไดต้ามควรแก่กรณีให้

เหมาะสมกบัความผดิ ถา้มีเหตุผลอนัควรลดหยอ่นผอ่นโทษจะนาํมาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได ้



                            (๔) ในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนเห็นวา่นกัศึกษากระทาํความผิดสมควร

ลงโทษตามความผดิระดบั ๓ ใหผู้อ้าํนวยการวทิยาลยัเสนอผลการสอบสวนใหส้อบสวนให้

คณะกรรมการบริหารวทิยาลยัพิจารณา 
                                          (ก) ถา้คณะกรรมการบริหารวทิยาลยัมีมติใหต้ดัคะแนนความประพฤติ 

หรือใหย้ดืเวลาสาํเร็จการศึกษา หรือใหพ้กัการศึกษาใหผู้อ้าํนวยการวทิยาลยัสั่งลงโทษตามมติ

คณะกรรมการบริหารวทิยาลยั 
                                          (ข) ถา้คณะกรรมการบริหารวทิยาลยัมีมติใหพ้น้สภาพจากการเป็น

นกัศึกษา ใหส่้งเร่ืองใหส้ถาบันพระบรมราชชนก เพื่อเสนอปลดักระทรวงสาธารณสุขอนุมติั

ให ้ พน้สภาพการเป็นนกัศึกษา 
                            (๕) ในแต่ละปีการศึกษาใหมี้คะแนนความประพฤติ ๑๐๐ คะแนน ในกรณีท่ี

นกัศึกษาคนใดมีคะแนนความประพฤติตํ่ากวา่ ๘๐ คะแนน จะถูกพิจารณาใหพ้กัการศึกษา 
                            (๖) ในกรณีลงโทษพกัการศึกษาหรือยืดเวลาสาํเร็จการศึกษาใหต้ดัเงินอุดหนุน

การศึกษา (ถา้มี) และนกัศึกษาจะตอ้งชาํระค่าใชจ่้ายในการศึกษาตามระเบยีบของวทิยาลยั เพื่อ

รักษาสถานภาพของนกัศึกษา มิฉะนั้นจะถูกจาํหน่ายช่ือออกจากวทิยาลยั ทั้งน้ีวทิยาลยัตอ้งรายงาน

ใหเ้จา้ของทุน (ถา้มี) และสถาบันพระบรมราชชนกเพื่อทราบ 

  
หมวด ๕ 

การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

              ข้อ ๒๔ การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษากระทาํได้ในกรณต่ีอไปนี้ 

                            (๑) สาํเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 
                            (๒) ไดรั้บอนุมติัใหล้าออก 
                            (๓) ไม่ผา่นเกณฑก์ารวดัและประเมินผล ในกรณีต่อไปน้ี 
                                          (ก) คะแนนเฉล่ียสะสมเม่ือส้ินภาคการศึกษาท่ี ๒ ของชั้นปีท่ี ๑ ตํ่ากวา่ ๑.๗๕ 
                                          (ข) จาํนวนปีท่ีเรียนเกินกวา่ ๒ เท่าของเวลาท่ีหลกัสูตรกาํหนดและแต่ละ

ชั้นปีซํ้ าชั้นไดไ้ม่เกิน ๑ คร้ัง 

                                          (ค) ไม่สามารถแกค้่าระดบัขั้น F หรือ D  ไดใ้นหมวดพื้นฐานวชิาชีพและ

วชิาชีพ  และหรือไม่สามารถแกค้่าระดบัขั้น  F ได ้ในหมวดวชิาอ่ืน ๆ โดยลงทะเบียนเรียน

ใหม่        ไดไ้ม่เกิน ๑ คร้ัง 



                            (๔) ไม่ชาํระค่ารักษาสถานภาพการเป็นนกัศึกษา  ตามระเบยีบของวิทยาลยัใน

ระหวา่งท่ีไดรั้บอนุญาตใหล้าพกัการศึกษา 

                           (๕) ไม่ชาํระค่าใชจ่้ายในการศึกษาตามระเบยีบของวทิยาลยั    

                            (๖) ถูกพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้าํคุกในคดีอาญา เวน้แต่ความผดิโดยประมาทหรือ

ความผดิลหุโทษ 
                            (๗) เหตุสุดวสิยัหรือป่วยเร้ือรัง และแพทยท่ี์คณะกรรมการบริหารวทิยาลยักาํหนด

ไดล้งความเห็นวา่ไม่สามารถศึกษาต่อได ้
                            (๘) กระทาํความผดิ และไดรั้บการพิจารณาโทษใหพ้น้สภาพการเป็นนกัศึกษา 
                            (๙) ถึงแก่กรรม 

              ข้อ ๒๕ การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อ ๒๔ (๒) (๓) (๔) และ (๕) ให้มีผลนับตั้งแต่

วนัทีผู่้อาํนวยการวิทยาลัยมีคําส่ังให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

              ข้อ ๒๖ การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อ ๒๔ (๗) และ(๘) ให้มีผลนับตั้งแต่วนัที่

ปลดักระทรวงสาธารณสุขหรือผู้ได้รับมอบอาํนาจอนุมัติให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

              ข้อ ๒๗ การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อ ๒๔ (๖) ให้มีผลนับตั้งแต่วนัที่ศาลมีคํา

พพิากษาถึงทีสุ่ด 
  

หมวด ๖ 

การแต่งกายของนักศึกษา 

              ข้อ ๒๘ เคร่ืองแบบปกติสําหรับนักศึกษา 

                            (๑) การแต่งกายนกัศึกษาชาย 
                                          (ก) เส้ือเช้ิตแขนสั้น แขนยาว สีขาว ผา้ไม่มีลวดลาย ใหใ้ส่ชายเส้ือไวใ้น

กางเกง 
                                          (ข) กางเกงขายาวแบบสุภาพ  เช่น ทรงสแลค สีดาํ หรือสีกรมท่า(หา้มสวม

กางเกงยนีส์) 
                                          (ค) เขม็ขดัหนงัสีดาํ ขนาดกวา้ง ๓ เซ็นติเมตร หวัเขม็ขดัตราสญัลกัษณ์

ของวทิยาลยั 
                                          (ง) เนคไทสีดาํ หรือสีกรมท่า ติดตราสัญลกัษณ์ของวทิยาลยั 
                                          (จ) ป้ายช่ือ นามสกุล ประดบัท่ีอกเส้ือดา้นซา้ยหรือตามท่ีวทิยาลยักาํหนด 



                                          (ฉ) รองเทา้หนงัสีดาํหุม้ส้น ถุงเทา้สีดาํ 
                            (๒) การแต่งกายนกัศึกษาหญิง 
                                          (ก) เส้ือเช้ิตแขนสั้นสีขาว ผา้ไม่มีลวดลาย ไม่รัดรูป เน้ือผา้หนา

พอสมควร ผา่หนา้ตลอดติดกระดุมโลหะ ๕ เมด็ ตราสัญลกัษณ์ของวทิยาลยั ใหใ้ส่ชายเส้ือไวใ้น

กระโปรง 
                                          (ข) กระโปรงสีดาํหรือสีกรมท่า ยาวคลุมเข่า แบบสุภาพเรียบร้อย ผา้ไม่มี

ลวดลาย ไม่มนั ไม่โปร่งบาง  เช่น กระโปรงพลีสจีบรอบ ทรงเอ ทรงตรง ทรงทวสิ 
                                          (ค) เขม็ขดัหนงัสีดาํ ขนาดกวา้ง ๓ เซนติเมตร หวัเขม็ขดัตราสญัลกัษณ์วทิยาลยั 
                                          (ง) ป้ายช่ือ นามสกุล ประดบัท่ีอกเส้ือดา้นซา้ยหรือตามท่ีวทิยาลยักาํหนด 
                                          (จ) เขม็เคร่ืองหมายตราสัญลกัษณ์ของวทิยาลยัประดบัอกเส้ือดา้นขวา 
                                          (ฉ) รองเทา้หนงัสีดาํหุม้ส้น ส้นสูงไม่เกิน ๒ น้ิว สาํหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี ๑ 

อาจใส่รองเทา้ผา้ใบสีขาวแบบสุภาพหรือรองเทา้หนงัหุม้ส้นสีขาว ส้นสูงไม่เกิน ๒ น้ิว และสวมถุงเทา้สีขาว

              ข้อ ๒๙ เคร่ืองแบบในการปฏบิตังิานให้ใช้ตามที่สถาบนัการศึกษากาํหนด ดังรูปแนบท้ายระเบยีบนี้

  

              ข้อ ๓๐ ให้วทิยาลยักําหนดการแต่งกายของนักศึกษาในวาระอืน่ ๆ ได้ตามความเหมาะสม 

เช่น ชุดพธีิการ ได้แก่ ชุดฟ้าขาว ถุงน่องขาว (หญงิ) ชุดปฏิบัติงาน (ชาย) ชุดนักศึกษาและ

หรือ   สวมสูทสากลสีดําหรือกรมท่า 

  

              ข้อ ๓๑ การแต่งกายในวนัรับประกาศนียบัตร ให้เป็นไปตามทีส่ถาบันพระบรมราชชนก

กาํหนด และหรือการแต่งกายในวนัรับปริญญาบัตร ให้เป็นไปตามระเบยีบมหาวทิยาลยั หรือ

สถาบันการศึกษาทีส่ถานศึกษาสมทบหรือร่วมผลติ 

                            (๑) การแต่งกายของผูส้าํเร็จการศึกษาหญิง 
                                          (ก) หลกัสูตร พยาบาลศาสตรบณัฑิต แต่งเคร่ืองแบบพยาบาลท่ีใชใ้นพธีิการ 

(ชุดสีขาว แขนยาว ติดเขม็เคร่ืองหมายของกระทรวงสาธารณสุข ถุงน่องยาวสีขาว รองเทา้หนงัสี

ขาว        หุม้ส้นแบบเรียบ) สวมเครปดา้นนอกสีกรมท่า ดา้นในสีแดง ติดดอกแคทรียาบริเวณหนา้บ่า

ขวา 
                                          (ข) หลกัสูตรประกาศนียบตัรพยาบาลศาสตร์ (ระดบัตน้) แต่งกาย

เช่นเดียวกบัขอ้ (ก) ยกเวน้สวมเครปดา้นนอกสีกรมท่า ดา้นในสีฟ้าสด 
                                          (ค) หลกัสูตรอ่ืน ๆ แต่งเคร่ืองแบบปกติขาว ไม่ตอ้งประดบัเคร่ืองหมายยศ 

รองเทา้สีดาํหุม้ส้น สวมถุงน่องยาวสีเน้ือ 



                            (๒) การแต่งกายของผูส้าํเร็จการศึกษาชาย แต่งเคร่ืองแบบปกติขาว ไม่ตอ้งประดบัยศ 

รองเทา้หนงัสีดาํหุม้ส้น ถุงเทา้สีดาํ 

                            (๓) สถานศึกษาท่ีเป็นสถาบันสมทบหรือร่วมผลิต   การแต่งกายใหเ้ป็นไปตาม

ระเบยีบตามมหาวทิยาลยันั้น ๆ  

  
หมวด ๗ 

การลาและการให้พกัการศึกษา 

              ข้อ ๓๒ การลาป่วย ลากจิ ให้ปฏิบัติดังนี ้

                            (๑) นกัศึกษาลากิจ ลาป่วยไดไ้ม่เกินร้อยละ ๒๐ ของเวลาเรียนแต่ละวชิา 
                            (๒) นกัศึกษาตอ้งยืน่ใบลาต่อผูดู้แลนกัศึกษา หรือผูค้วบคุมการฝึก

ปฏิบติังาน   และเสนอต่อผูมี้อาํนาจใหล้า 

                            (๓) ในกรณีท่ีลากิจ นกัศึกษาจะตอ้งไดรั้บอนุญาต และลงช่ือรับทราบการอนุญาต

ใหล้าเสียก่อนจึงจะลาได ้
                           (๔) การลาป่วยตั้งแต่ ๓ วนั ข้ึนไปตอ้งมีใบรับรองแพทย ์

  
  
              ข้อ ๓๓ ผู้มีอาํนาจอนุญาตให้นักศึกษาลาป่วย และลากจิได้ ดังนี ้

                            (๑) กรณีศึกษาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัในแหล่งฝึกภายในวทิยาลยั 

                                  (ก) รองผูอ้าํนวยการวทิยาลยั / หวัหนา้ฝ่ายหรือเทียบเท่า  หรือผูที้่ไดรั้บ

มอบหมาย อนุญาตใหล้าไดค้ร้ังละไม่เกิน ๓ วนั  
                                (ข)  ผูอ้าํนวยการวทิยาลยัอนุญาตใหล้าไดน้อกเหนือจาก (ก)  แต่ไม่เกิน ๑ ปีการศึกษา 

                                (ค) ผูอ้าํนวยการสถาบันพระบรมราชชนก อนุญาตใหน้กัศึกษาลาไดเ้ฉพาะ การ

ลาท่ีเกินอาํนาจของผูอ้าํนวยการวทิยาลยัไดไ้ม่เกิน ๒ ปีการศึกษา  ถา้เกินจากน้ีใหเ้สนอ

ปลดักระทรวงสาธารณสุขอนุมติั 

(๒) กรณีศึกษาภาคปฏิบติัในแหล่งฝึกภายนอกวทิยาลยั 
                                   (ก) ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาล หรือหวัหนา้หน่วยงานต่าง ๆ ท่ีรับฝึกปฏิบติังาน 

อนุญาตใหล้าไดค้ร้ังละไม่เกิน  ๕ วนั 



                                   (ข)  ผูอ้าํนวยการวทิยาลยัอนุญาตใหล้าไดน้อกเหนือจาก (ก) แต่ไม่

เกิน         ๑ ปีการศึกษา 

                                   (ค) ผูอ้าํนวยการสถาบันพระบรมราชชนก อนุญาตใหน้กัศึกษาลาไดเ้ฉพาะ

การลาท่ีเกินอาํนาจของผูอ้าํนวยการวทิยาลยัไดไ้ม่เกิน ๒ ปีการศึกษา  ถา้เกินจากน้ีใหเ้สนอ

ปลดักระทรวงสาธารณสุขอนุมติั 

              ข้อ ๓๔ การลาพกัการศึกษากระทาํได้ในกรณต่ีอไปนี้ 

                            (๑) ถูกเกณฑห์รือระดมเขา้รับราชการทหารกองประจาํการ 
                            (๒) ไดรั้บทุนแลกเปล่ียนนกัศึกษาระหวา่งประเทศ หรือทุนอ่ืนใด ซ่ึงวทิยาลยั

เห็นสมควรสนบัสนุน 

                            (๓) เจบ็ป่วยตอ้งพกัรักษาตวัเป็นเวลานานเกินร้อยละ ๒๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด 

แต่ไม่เกิน ๑ ปีการศึกษา โดยมีใบรับรองแพทย ์
                            (๔) มีเหตุจาํเป็นส่วนตวัขอลาพกัการศึกษาไดไ้ม่เกิน ๑ ปีการศึกษา โดยไดรั้บ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารวทิยาลยั 
                            (๕) การลาพกัการศึกษาตามขอ้ (๑) นกัศึกษาตอ้งยืน่คาํร้องต่อผูอ้าํนวยการ

วทิยาลยัภายใน ๗ วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีมีเหตุจาํเป็นตอ้งลาพกัการศึกษา 
                            (๖) การลาพกัการศึกษาตามขอ้ ๓๔ (๒) (๓) และ (๔) ใหป้ฏิบติัตามขอ้ ๓๒ และ ๓๓ 

                            (๗) ในกรณีท่ีนกัศึกษามีเหตุจาํเป็นตอ้งลาพกัการศึกษาเกินกวา่ ๑ ภาคการศึกษา

แต่ไม่ติดต่อกนั ใหย้ืน่คาํร้องขอพกัการศึกษาใหม่ตามวธีิในขอ้ (๕) 
                            (๘) ในกรณีท่ีนกัศึกษาไดรั้บอนุญาตใหล้าพกัการศึกษาใหน้บัเวลาท่ีลาพกัอยูใ่น

ระยะเวลาการศึกษาดว้ย ยกเวน้นกัศึกษาท่ีไดรั้บอนุญาตตามขอ้ (๑) หรือ (๒) 
                            (๙) นกัศึกษาท่ีไดรั้บอนุญาตใหล้าพกัการศึกษา เม่ือจะกลบัเขา้ศึกษาจะตอ้งยืน่คาํ

ร้อง  ขอกลบัเขา้ศึกษาต่อผูอ้าํนวยการวทิยาลยัก่อนกาํหนดและชาํระค่าใชจ่้ายในการศึกษาไม่นอ้ยกวา่ ๑ 

สปัดาห์หรือตามวทิยาลยักาํหนด 

  
              ข้อ ๓๕ ผู้มีอาํนาจอนุญาตให้นักศึกษาลาพกัการศึกษาได้ ดังนี ้

                            (๑) ผูอ้าํนวยการอนุญาตใหล้าไดไ้ม่เกิน ๑ ปีการศึกษา 

                            (๒) ผูอ้าํนวยการสถาบนัพระบรมราชชนกอนุญาตใหล้าไดเ้ฉพาะการลาท่ีเกินอาํนาจ

ของผูอ้าํนวยการไดไ้ม่เกิน ๒ ปีการศึกษา  ถา้เกินจากน้ีใหเ้สนอปลดักระทรวงสาธารณสุขอนุมติั 



              ข้อ ๓๖ การให้พกัการศึกษา จะกระทาํได้ในกรณต่ีอไปนี ้

                            (๑) ตั้งครรภ ์หรือคลอดบุตร ใหผู้อ้าํนวยวทิยาลยัการอนุมติัใหพ้กัการศึกษาได้

ตามระยะเวลาท่ีคณะกรรมการบริหารวทิยาลยัเห็นชอบ 

                            (๒) กระทาํความผดิทางวนิยั และไดรั้บโทษใหพ้กัการเรียน ใหป้ฏิบติัตามขอ้ ๒๒ และ 

๒๓ 

              ข้อ ๓๗ การลาออกให้ปฏิบัติ ดังนี้ 

                            (๑) ใหน้กัศึกษายืน่ใบลาออกต่อผูอ้าํนวยการวทิยาลยั โดยความยนิยอมของ

บิดา     มารดา หรือผูป้กครอง ยกเวน้ในกรณีท่ีเป็นขา้ราชการลาศึกษาต่อ ไม่ตอ้งใหบิ้ดา มารดา หรือ

ผูป้กครองใหค้วามยนิยอมก็ได ้

                            (๒) ผูอ้าํนวยการวทิยาลยัมีอาํนาจในการอนุมติัใหน้กัศึกษาลาออก และใหมี้ผล

นบัตั้งแต่วนัท่ีผูอ้าํนวยการวิทยาลยัอนุมติัใหล้าออก 

หมวด ๘ 

การอยู่ในหอพกัของวิทยาลัย 

              เพือ่ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสงบสุขของการอยูร่่วมกนัจึงกาํหนดระเบยีบ

หลกัเกณฑข์องวทิยาลยั ดงัน้ี 

              ข้อ ๓๘ หลกัเกณฑ์การพจิารณานักศึกษาเข้าพกัในหอพกัของวทิยาลัย 

                       (๑) เป็นนกัศึกษาของวทิยาลยั  

                       (๒) นกัศึกษาท่ีมีความประพฤติดี 
                       (๓) หลกัเกณฑท่ี์นอกเหนือจาก (๑) หรือ (๒) ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการ 
บริหารวทิยาลยั 

              ข้อ ๓๙ ข้อปฏิบัติระหว่างอยู่ในหอพกัของวทิยาลัย 

                            (๑) รักษาหอพกัใหส้ะอาดเรียบร้อยอยูเ่สมอ 

                            (๒) จดัเตียงนอน เคร่ืองใช ้และเส้ือผา้ใหส้ะอาดเป็นระเบยีบเรียบร้อย 

                            (๓) รักษาความสะอาดบริเวณทัว่ไป บริเวณหอพกั และบริเวณวทิยาลยั 

                            (๔) ดูแลรักษาสุขาภิบาลส่ิงแวดลอ้มบริเวณหอพกั และบริเวณวทิยาลยั 
                            (๕) รักษาความสงบเรียบร้อย 

                            (๖) ปฏิบติัตามระเบยีบเก่ียวกบัหอพกัตามท่ีวทิยาลยักาํหนด 



  

หมวด ๙ 

บทเฉพาะกาล 

              ข้อ ๔๐ ผู้อาํนวยการวทิยาลยัโดยคําแนะนําของคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยมีอาํนาจออก

ระเบยีบ ข้อบังคับ หรือแนวทางปฏิบัติในเร่ืองต่าง ๆ ให้สอดคล้องกบันโยบาย กฎหมาย และ

ระเบยีบแบบแผนของทางราชการ 

              ข้อ ๔๑ บรรดาระเบยีบ ข้อบังคับ หรือหลกัเกณฑ์ทีว่ทิยาลยักาํหนดให้ยังใช้บังคับได้ต่อไป

ทั้งนี้  ต้องไม่ขัดหรือแย้งกบัระเบยีบนี ้

  
  
                                                                      ประกาศ  ณ  วนัท่ี                ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๒ 
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