
 ๑ 

 

           

           

           

    

ตารางที ่๒ แสดงจาํนวน ผลงานการประชุมคณะกรรมการบรหิาร    

     

ลาํดบั รายการ เป้าหมาย ผลงานทีป่ฏบิตัิ

ได ้

๑. จาํนวนครัง้ของการประชุมคณะกรรมการบรหิาร ๑๒ ครัง้ ๑๓ ครัง้ 

๒. รอ้ยละของการเขา้รว่มประชุมของคณะกรรมการบรหิาร

ไมน้่อยกวา่ รอ้ยละ ๘๐ 

๑๐๐ ๑๐๐ 

 

 

           

           

           

           

           

           

          

ตารางที ่๓ แสดง จาํนวนผลงานการพจิารณาและมมีตขิองคณะกรรมการบรหิารวทิยาลยั  

ลาํดบั ประเภทของเรือ่ง จาํนวน (เรือ่ง) 

๑. ดา้นแผนและงบประมาณ ๑๔ 

๒. ดา้นการบรหิารทรพัยากรบุคคล ๒๕ 

๓. ดา้นวชิาการ ๒ 

๔. ดา้นนกัศกึษา ๗ 

๕. ดา้นการประกนัคณุภาพการศกึษา ๑๒ 

๖. ดา้นการบรกิารวชิาการแก่สงัคม ๓ 

๗. ดา้นการวจิยัและงานสรา้งสรรค ์ ๑ 

๘. ดา้นบรหิารจดัการอื่น ๆ ๗ 

 รวมทัง้หมด ๗๑ 

๑. ผลงานด้านการประชมุคณะกรรมการบริหาร

 

ผลงานการประชมุ การพิจารณาและตดัสินใจ 

ประจาํปีงบประมาณ ๒๕๕๓ 
 

  

๒. จาํนวน เร่ืองท่ีได้พิจารณาและมีมติให้ดาํเนินการดงัน้ี 



 ๒ 

  



 ๒ 

           

           

            

           

           

  

ผลงาน 

ด้านการให้คาํแนะนําหรือความเหน็ต่อผู้อาํนวยการ 

เก่ียวกบันโยบายในการดาํเนินงานของวิทยาลยั 

มติเหน็ชอบต่อนโยบายในการดาํเนินงานของวิทยาลยัดงัน้ี 

 

 

๑. นโยบายการประกนั

คณุภาพการศึกษา 

๒. นโยบายด้านการผลิต 

๓. นโยบายด้านการวิจยั 

๔. นโยบายด้านการบริการ

วิชาการ 

๕.นโยบายด้านทาํนุบาํรงุ

ศิลปวฒันธรรม 

๖. นโยบายด้านการบริหาร

จดัการ 

๗. นโยบายการบริหารความ

เส่ียง 

๘. นโยบายด้านการพฒันา

แผนกลยทุธแ์ละแผนปฏิบติั

การ 

 

 



 ๓ 

           

           

            

           

           

  

ผลงาน 

ด้านการให้คาํแนะนําต่อผู้อาํนวยการในการออกระเบียบข้อบงัคบั 

แนวปฏิบติัให้สอดคล้องกบันโยบาย 

มติเหน็ชอบให้กาํหนดระบบและกลไกการดาํเนินงานของวิทยาลยัดงัน้ี 

๑. ระบบและกลไกการเปิดและปิดหลกัสตูร 

๒. ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพการศึกษา

ภายใน และภายนอก 

๓. ระบบและกลไกการพฒันาแผนยทุธศาสตร์

และแผนปฏิบติัการ 

๔. ระบบและกลไกการจดัการเรียนการสอนให้มี

คณุภาพ 

๕. ระบบและกลไกการให้ความรูแ้ละทกัษะ

ประกนัคณุภาพแก่นักศึกษา 

๖. ระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สงัคม 

๗. ระบบและกลไกการทาํนุบาํรงุศิลปวฒันธรรม 

๘. ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  

๙. ระบบการและกลไกการถ่ายทอดตวัช้ีวดั

ยุทธศาสตรส์ู่ระดบับุคคล 

๑๐. ระบบและกลไกการให้การสนับสนุนงานวิจยั

และงานสรา้งสรรค ์

๑๑. ระบบการบริหารแผนและงบประมาณให้ได้

ตามเป้าหมาย 

๑๒. ระบบการประเมินผลการปฏิบติังานประจาํปี

ของบคุลากร 

๑๓. ระบบและกลไกการจดัการความรูจ้าก

งานวิจยัหรอืงานสรา้งสรรค ์

๑๔. ระบบบริหารความเส่ียงและควบคมุภายใน 

๑๖. ระบบการพฒันาอาจารยแ์ละบคุลากรสาย

สนับสนุน 

๑๗. ระบบและกลไกการพฒันาสมัฤทธ์ิผลการ

เรียนตามคณุลกัษณะของบณัฑิต 

๑๘. ระบบและกลไกการให้คาํปรกึษาและบริการ

ด้านข้อมลูข่าวสาร 

๑๙. ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรม

นักศึกษา 

๒๐. ระบบสารสนเทศเพือ่การบริหารและการ

ตดัสินใจ 

๒๑. ระบบการนําแผนยุทธศาสตรส์ู่การปฏิบติั 

 

 

 

 



 ๔ 

           

           

            

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

ผลงาน 

ด้านการเพ่ิมอาํนาจในการตดัสินใจ (Empowerment) 

 ให้แก่เจ้าหน้าท่ีระดบัต่าง ๆ ภายในวิทยาลยั 

๑.เหน็ชอบและแต่งตัง้รอง

ผูอ้าํนวยการและหวัหน้างานตาม

โครงสร้างการบริหารวิทยาลยั 

 

๓.เหน็ชอบและแต่งตัง้คณะกรรมการและคณะทาํงานใน

การดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ จาํนวน ๑๖๘ ครัง้ 

๒ .  แ ต่ ง ตั ้ง  ร อ ง ผู้ อํ า น ว ย ก า ร 

ร ักษาการแทนผู้อํานวยการกรณี

ผูอ้าํนวยการไปราชการ 

 

   



 ๕ 

           

     



 ๖ 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

        

ผลงาน 

การกาํหนดทิศทางองคก์รและการให้ความเหน็ชอบแผนกลยทุธ ์

และแผนปฏิบติังานและงบประมาณประจาํปี 

๑. สนับสนุนโครงการประชมุเชิงปฏิบติัการการจดัทาํแผนยทุธศาสตรปี์งบประมาณ ๒๕๕๔-๒๕๕๘ 

 

 
 

๒. สนับสนุนโครงการประชาพิจารณ์แผนยทุธศาสตรแ์ละแผนปฏิบติัการโดยผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วม 

 

 
 



 ๗ 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

๓. สนับสนุนโค รงการประชมุเชิงปฏิบติัการถ่ายทอดแผนยทุธศาสตรส์ู่ระดบับคุล 

 
 

๔. อนุมติัการใช้แผนยทุธศาสตรแ์ผนปฏิบติัการและงบประมาณประจาํปี 

  

  



 ๘ 

           

    

 

ตารางท่ี  ๔  แสดงจาํนวน การบรรลเุป้าหมายของตวัช้ีวดัสาํคญัตามแผนยทุธศาสตร์

ของวิทยาลยั ปีงบประมาณ ๒๕๕๓  

  

ปีงบประมาณ จาํนวนช้ีวดั 

(KPI) 

เป้าหมายร้อยละ

การบรรลภุาพรวม

ทัง้หมด 

ผลการดาํเนินงานบรรลตุาม

เป้าหมาย 

จาํนวน KPI ร้อยละ 

๒๕๕๓ ๒๑ ๙๐.๐๐ ๑๔ ๖๖.๖๖ 

  

  ผลการดาํเนินงานการบรหิารแผนยทุธศาสตรต์ามตวัชีว้ดัสาํคญัทีแ่สดงถงึประสทิธภิาพ

การบรหิารงาน (KPI,Key Performance Indicator) ของปีงบประมาณ ๒๕๕๓ มดีงัน้ี 

๑. ตวัชีว้ดัคณุภาพของแผนยทุธศาสตรม์ทีัง้หมด ๒๑ ตวัชีว้ดั วทิยาลยัสามารถบรหิาร

แผนยทุธศาสตรใ์หบ้รรลตุามเป้าหมาย ได ้ ๑๔ ตวัชีว้ดั คดิเป็นรอ้ยละ ๖๖.๖๖ และไมบ่รรลตุาม

เป้าหมายจาํนวน ๗ ตวัชีว้ดั คดิเป็นรอ้ยละ ๓๓.๓๓  

๒.  จาํนวนตวัชีว้ดัทีไ่มบ่รรลุเป้าหมายจาํนวน ๗ ตวัชีว้ดั  มดีงัน้ี 

  ๒.๑ รอ้ยละของบณัฑติทีส่อบใบอนุญาตประกอบวชิาชพีไดค้รัง้แรก 

  ๒.๒ รอ้ยละของอาจารยป์ระจาํทีไ่ดร้บัทุนทาํวจิยัจากภายนอกสถาบนัต่อจาํนวน

อาจารยป์ระจาํ 

  ๒.๓ จาํนวนผลงานวชิาการ/งานวจิยั/นวตักรรมของนกัศกึษาทีไ่ดร้บัรางวลั

ระดบัชาต/ินานาชาต ิ

  ๒.๔ จาํนวนแหลง่/ศนูยฯ์บรกิารวชิาการทีไ่ดร้บัการยอมรบัในระดบัชาต ินานาชาต ิ

  ๒.๕ รอ้ยละอาจารยป์ระจาํทีเ่ป็นทีป่รกึษา เป็นกรรมการวทิยานิพนธ ์ภายนอก 

เป็นกรรมการวชิาการ/วชิาชพี  ในระดบัชาตหิรอืนานาชาตต่ิออาจารยป์ระจาํ        

  ๒.๖ รอ้ยละอาจารยท์ีจ่ดัทาํเอกสารคาํสอน ตาํราเพือ่ใชใ้นการจดัการเรยีนการ

สอนต่อจาํนวนอาจารยป์ระจาํ             

  ๒.๗ รอ้ยละของความพงึพอใจต่อการปฏบิตัริาชการของบุคลากร     

คณะกรรมการบริหารมีมติให้มีการปรบัปรงุแก้ไขดงัน้ี 

 ๑. ใหม้กีารกาํกบัตดิตามตวัชีว้ดัคณุภาพของแผนยทุธศาสตรทุ์กรายไตรมาส 

 ๒. ใหผู้ร้บัผดิชอบตวั KPI ตามโครงสรา้งดาํเนินทบทวนโครงการ กจิกรรมทีด่าํเนินการ

และปรบักลยทุธใ์นการดาํเนินโครงการ กจิกรรมใหบ้รรลุตามเป้าหมาย 

๕. ผลงานการบริหารแผนยทุธศาสตรป์ระจาํปีงบประมาณ ๒๕๕๓ 



 ๙ 

 

 

 

ตารางท่ี  ๕  แสดงจาํนวน การบรรลเุป้าหมายของตวัช้ีวดัสาํคญัตามแผนปฎิบติัการของ

วิทยาลยั ปีงบประมาณ ๒๕๕๓  

 

 

ปีงบประมาณ จาํนวนช้ีวดั 

(PI) 

เป้าหมายร้อยละ

การบรรลภุาพรวม

ทัง้หมด 

ผลการดาํเนินงานบรรลตุามเป้าหมาย 

จาํนวน PI ร้อยละ 

๒๕๕๓ ๖๕ ๙๐.๐๐ ๕๔ ๘๓.๐๗ 

     

วิเคราะหผ์ลการดาํเนินงาน 

 ผลการดาํเนินงานบรหิารแผนปฏบิตักิารประจาํ ปีงบประมาณ ๒๕๕๓  มจีาํนวนตวัชีว้ดั

คณุภาพความสาํเรจ็ของแผนทัง้หมด ๖๕ ตวัชีว้ดั บรรลตุามเป้าหมาย จาํนวน ๕๔ ตวัชีว้ดั คดิ

เป็นรอ้ยละ ๘๓.๐๗ และไมบ่รรลตุามเป้าหมายจาํนวน ๑๑  ตวัชีว้ดัคดิเป็นรอ้ยละ  ๑๖.๙๒  
  

ตารางท่ี ๖ แสดง จาํนวนตวับ่งช้ีท่ีไม่บรรลตุามเป้าหมาย ของแผนปฏิบติัการ

ปีงบประมาณ ๒๕๕๓  

ลาํดบั รายการตวัช้ีวดั เป้าหมาย ผลงานท่ี

ปฏิบติัได้ 

ขอ้สงัเกต/ประเดน็ท่ีเป็นโอกาส

พฒันา 

๑. ร้อยละของการบรรลุเป้าหมาย

ตามตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติการ 

(ยุทธศาสตร์)   มีทัง้หมด ๑๕ 

ตวัชีว้ดับรรลุเป้าหมาย ๙ ตวัชีว้ดั  

รอ้ยละ ๙๐ ๖๐ ๑.การตัง้เป้าหมายอาจสงูเกนิไป 

๒. การตดิตามกาํกบัแผนไมล่งลกึถงึ

ตวัชีว้ดัคุณภาพของแผน 

๓. ผลงานองคก์รมคีวามสมัพนัธก์บั

ผลการประเมนิประสทิธภิาพระดบั

บุคคล???? 

๔..ผลงานขององคก์รมคีวามสมัพนัธ์

กบัผลการประเมนิสมรรถนะระดบั

บุคคลหรอืไม ่

๒. ประสทิธิผลของการจัดการเรียน

การสอน  

KAP  ๙๕ % 

มแีผนการสอน 

๑๐๐ % 

มคีวามสอดคลอ้ง

รอ้ยละ ๗๕ 

 

รอ้ยละ ๗๕ 

 

๑.ควรกาํหนดรปูแบบการจดัทาํ

ประมวลรายวชิาใหเ้ป็นรปูแบบ

เดยีวกนั 

๒.ประมวลการสอนรายวชิาทกุ

๖. ผลงานการบริหารแผนปฏิบติัการประจาํปีงบประมาณ ๒๕๕๓ 



 ๑๐ 

ลาํดบั รายการตวัช้ีวดั เป้าหมาย ผลงานท่ี

ปฏิบติัได้ 

ขอ้สงัเกต/ประเดน็ท่ีเป็นโอกาส

พฒันา 

รายวชิา  ๙๕ % 

ความพงึพอใจ ≥ 

๓.๕  รอ้ยละ ๗๐ 

รอ้ยละ ๗๕ 

 

รอ้ยละ ๗๗ 

รายวชิาควรกาํหนดวตัถุประสงค์

ครอบคลุม KAP และคุณลกัษณะ

บณัฑติทีพ่งึประสงค ์รวมทัง้

สมรรถนะรายชัน้ปี 

๓. การจดักระบวนการเรยีนการสอน

มคีุณภาพ  

ครบ ๕ ระดบั ๐  ระดบั ๑.ควรกาํหนดรปูแบบการจดัทาํแฟ้ม

รายวชิาใหเ้ป็นมาตรฐานเดยีวกนัทกุ

รายวชิา 

 ๒. แผนการสอนภาคปฏบิตัคิวรระบุ

กจิกรรมการนิเทศนกัศกึษา

รายบุคคล 

๓. ควรจดัทาํแผนการสอนใหค้รบทกุ

หน่วยการเรยีนในทกุรายวชิาทัง้

ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตัหิรอืให้

ครบ PDCA 

๔. กระบวนการวัดและประเมินผล

เ ป็ น ร ะบ บ ไ ด้ ม าต ร ฐ านต า ม

หลกัการวดัและประเมนิผล  

ครบ ๓ ระดบั ๐  ระดบั ควรกาํหนดผงัการออกขอ้สอบ การ 

วพิากยแ์ละวเิคราะหข์อ้สอบของ

รายวชิาทางการพยาบาลใหค้รบทกุ

รายวชิา 

๕. มรีะบบและกลไกสนบัสนุนให้

อาจารยป์ระจาํทาํการวจิยัเพือ่

พฒันาการเรยีนการสอน 

๕  ขอ้ ๔   ข้อ ควรมผีลงานวจิยัดา้นการเรยีนการ

สอน  และมกีารจดัเวทแีลกเปลีย่น

และเผยแพร่ผลงานวจิยัดา้นการเรยีน

การสอนและนวตักรรมทางการ 

ศกึษาอยา่งสมํ่าเสมอ 

๖. อตัราส่วนอาจารย์ต่อนักศกึษาใน

ก า ร สอ น แ ต่ ล ะ ร า ย วิ ช า ข อ ง

ภาคปฏบิตั ิไม่เกนิ ๑:๘   

ระดบั ๕ และ ๖  ระดบั ๕  วางแผนการจดัอตัราสว่นอาจารยต่์อ

นกัศกึษาในการสอนวชิาวกิฤต ไมไ่ด้

เกนิ ๑ : ๔ 

๗. การใชเ้วลาตามภาระงานของ

อาจารยต์ามภารกจิของวทิยาลยั 

ภาระงานตาม

เกณฑ ์๑๐๐ สรา้ง

ผลงานไดบ้รรลุ

ตามขอ้ตกลง ๘๐ 

รอ้ยละ 

๗๘.๘๒ 

กาํกบัตดิตามการใชภ้าระงานของ

อาจารยเ์ป็นไปตามเกณฑแ์ละ

ขอ้ตกลง 

๘. รอ้ยละของนกัศกึษาปจัจบุนัและ

ศษิยเ์ก่าทีส่าํเรจ็การศกึษาในรอบ  

๕  ปี ทีผ่่านมาทีไ่ดร้บัการ

ประกาศเกยีรตคิุณยกย่องในดา้น

วชิาการ วชิาชพี คุณธรรม 

≥ ๑ ๐.๐๙ 

 

 

วางแผนการสนบัสนุนใหน้กัศกึษาได้

นําเสนอผลงานวชิาการ นวตักรรม 

และใหไ้ดร้บัการประกาศเกยีรตคิุณ

ยกยอ่งในดา้นวชิาการ วชิาชพี 

คุณธรรม จรยิธรรม กฬีา สขุภาพ 



 ๑๑ 

ลาํดบั รายการตวัช้ีวดั เป้าหมาย ผลงานท่ี

ปฏิบติัได้ 

ขอ้สงัเกต/ประเดน็ท่ีเป็นโอกาส

พฒันา 

จรยิธรรม กฬีา สขุภาพ ศลิปะและ

วฒันธรรม และดา้นสิง่แวดลอ้มใน

ระดบัชาตหิรอืนานาชาต ิ

ศลิปะและวฒันธรรม และดา้น

สิง่แวดลอ้มในระดบัชาตหิรอื

นานาชาต ิ

๙.  มกีารสง่เสรมิกจิกรรมนักศกึษาที่

ค รบ ถ้ วน  แ ละสอดคล้อ งกับ

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึ ง

ประสงค ์ 

ระดบั ๔ 

 

ระดบั ๓ ๑.  ควรจดัทาํรายงานโครงการเป็น

รปูเล่มทีค่รบกระบวนการ PDCA  

๒.  การจดัเตรยีมหลกัฐานโครงการ

ในรายงานประเมนิตนเองควรตรงกบั

แฟ้มทีเ่ตรยีมไวใ้หผู้ป้ระเมนิตรวจ 

๓. กลุ่มงานกจิการนกัศกึษา  มี

กระบวนการตดิตามการดาํเนินงาน  

มกีารประชมุก่อน – หลงัสิน้สดุ

โครงการ  และนําขอ้เสนอแนะมาหา

แนวทางพฒันาโครงการทกุโครงการ 

๑๐. ร้อยละของกจิกรรมหรอืโครงการ

การบริการวิชาการและวิชาชีพที่

ตอบสนองความต้องการพัฒนา

และเสริมสร้างความเขม้แขง็ของ

สังคม ชุมชน ประเทศชาติและ

นานาชาตต่ิออาจารยป์ระจาํ  

๗๐.๐๐ ๕๗.๑๕ สาเหตุมาจากผลงานในรอบ ๓ ปีที่

ผ่านวทิยาลยัดาํเนินการได ้รอ้ยละ 

๗๐-๗๕ ดงันัน้การกาํหนดเป้าหมาย

ในปีการศกึษา ๒๕๕๒ จงึกาํหนด

เป้าหมาย รอ้ยละ ๗๐ แต่ผลงานทาํ

ได ้๕๗.๑๕ 

๑๑. มีการพัฒนาสถาบันสู่ องค์การ

เรยีนรู ้ 

ระดบั ๕ ระดบั ๒ ควรมกีารตดิตามประเมนิผลสาํเรจ็

ของการจดัการความรูแ้ละนําไปปรบั

ใชใ้นกระบวนการพฒันากระบวนการ

จดัการความรูใ้หเ้ป็นสว่นหน่ึงของ

กระบวนการปรบัปรุงแผนการจดัการ

ความรู ้

 



 

รายรบัจั

สถานศึ

 

๖๘,๗๔
ทงัหมด 
 
 
ตามกาํหน

 
คุณภาพนํ

 
 

ในปีงบประม

ดัสรรจากงบ

 
แผนภมิูที ๓
กษา ประจาํ
 

 
 

จากแผนภูมิ

๒,๖๔๘.๐๒
๕,๐๐๐,๕๙๘

หมายเหตุ  งบป
นดเวลา จึงโอนไ
   งบร
า ของวทิยาลยั 

๑๐,๐๐๐,๐๐

๒๐,๐๐๐,๐๐

๓๐,๐๐๐,๐๐

๔๐,๐๐๐,๐๐

๕๐,๐๐๐,๐๐

๖๐,๐๐๐,๐๐

๗๐,๐๐๐,๐๐

มาณ ๒๕๕๓ 
ประมาณประ

๓   แสดงจาํน
าปีงบประมา

มิที   ๓     พ
 บาท  รายจ่า

๘ บาท รายจ่าย

ประมาณทีเหลือ

ไปเบิกงบเหลือ

รายไดส้ถานศึก

 โดยเบิกงบส่วน

๐.๐๐

๐๐.๐๐

๐๐.๐๐

๐๐.๐๐

๐๐.๐๐

๐๐.๐๐

๐๐.๐๐

๐๐.๐๐

ด้า

  วทิยาลยัพย
ะจาํปี และเงนิ

นวนเงินราย
าณ ๒๕๕๓ 

บว่ารายรับง

ายจาํนวน ๖๓
ยทงัหมด ๖,๐

อจ่ายในปีงบปร

อมปี ๒๕๕๔  
กษาจ่ายเกินกวา่

นเกิน จากเงินร

รายรับทงั

๖๘,๗๔๒,๖

้านการบริ

 

ยาบาลบรมรา

นรายรบัประเ

ยรบั รายจ่าย

งบประมาณ

๓,๘๙๕,๑๕๓
๐๗๗,๕๐๑.๔

ระมาณ ๒๕๕๓

ารายรับเนืองจา

ายไดส้ถานศึกษ

งหมด

๖๔๘.๐๒

๕,๐๐๐

ผลง
ริหารการเ

าชชะนีพะเยา

เภทรายไดค้า่

ย เงินงบประ

ณทุกหมวด  ที
๓.๒๓ บาท  
๖ บาท   

๓  เป็นส่วนงบป

ก นาํไปใชพ้ฒั
ษาทีโอนมาจาก

รายจ่า

๖๓,๘๙

,๕๙๘

งาน 
เงินและงบ

า มรีายรบัจาํ
าบรกิารการศึ

ะมาณ และเงิ

ทีได้รับจัดสร

 และรายรับเงิ

ประมาณค่าก่อส

นาระบบประป

กปีงบประมาณ 

ยทงัหมด

๕,๑๕๓.๒๓

๖,๐

บประมาณ

านวน ๒ แหล
ศกึษาและคา่

งินรายได้

รร มีจ ํานวน
งินรายไดส้ถ

สร้างทียงัส่งมอ

ปา ตามแผนพฒั
 ๒๕๕๒  

๐๗๗,๕๐๑.๔๖

เงนิงบ

เงนิรา

ณ 

๑๒ 

ล่งคอื 
บรกิาร  

นทังหมด  
ถานศึกษา

อบไม่ได้

นาระบบ

๖

บประมาณ

ายได้สถานศกึ

 

กษา



 
 
 
 

๒๕๕๓ 

 
๒๑,๔๑๘

แผนภูมิที ๔

 
 

 
 
 จากแ

๘,๗๐๘.๒๐ 

๕

๑๐๐

๑๕๐

๒๐๐๐

๒๕๐๐

๔   แสดงจําน

แผนภูมิที  ๔
บาท 

๐.๐

๕๐๐๐๐๐๐.๐๐

๐๐๐๐๐๐.๐๐

๐๐๐๐๐๐.๐๐

๐๐๐๐๐.๐๐

๐๐๐๐๐.๐๐

นวนค่าใช้จ่าย

  พบวา่ รายจ

๐๐

๐

๐

๑๑,๑๔๓,๕

 

ยเงินงบประ

จ่ายงบประมา

๕๑.๙๕

๑๗,๐๔๗,๔

จาํนว

ะมาณ แยกตา

าณหมวดเงินเ

๔๐๐.๐๐

๑๓,๓๕๓,๐๐

๒๑

นเงนิ (บาท

ามหมวดค่าใ

เดือนมากทีสุด

๐๐.๐๐

๑,๔๑๘,๗๐๘

๓

ท)

ใช้จ่าย ปีงบป

ด จาํนวน

๘.๒๐

๐๙,๖๘๘.๓

๑๓ 

ประมาณ 

๔

๓๐,๐๐๐

 



 
 

ปีงบประ
 

 
 
๒,๒๔๒

 

 

 

๒๓,๙๗๕

๙๕

แผนภมิูที ๕
ะมาณ ๒๕๕

จากแผนภูมิที

๒,๐๔๐.๖๘ บ

แผนภมิูที ๖

จากแผนภมูที ๖

๕,๙๖๘ บาท   

๒๘๒,๓๑

๕,๒๖๖.๑๐

๒,๒๑๘,๗๐๑

๑๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๕   แสดงจาํ
๕๓ 

ที  ๕  พบวา่ 
บาท 

๖   แสดงจาํน

๖ พบวา่ เงินรา

๐

๐.๐๐

,๐๐๐.๐๐

,๐๐๐.๐๐

,๐๐๐.๐๐

านวนค่าใช้จ

 รายจ่ายงบรา

นวน เงินราย

ายไดส้ถานศึก

จํานวนเงนิ

๒๓,๓๑๐

๖๖๕,๘

 

จ่ายเงินราย

ยไดส้ถานศึก

ยได้สถานศึก

กษา ณ  ๓๑ กั

๑,๐๒๓,๓๘๓.๖

๒,๒

จาํนวน

น (บาท)

๐,๑๐๐.๕๐

๘๖๘.๕๐

๒๓,๙

ยได้สถานศึ

กษา ค่าครุภณั

กษา ณ  ๓๑

กนัยายน พ.ศ. 

๖๘

๒๔๒,๐๔๐.๖๘

น (บาท)

๙๗๕,๙๖๘

กษา แยกต

ฑม์ากทีสุด จํ

 กนัยายน พ

 ๒๕๕๓  มีจาํ

๒๑๕,๘๐๐

เงิ

เงิ

รว

ตามหมวดค่

จาํนวน

พ.ศ. ๒๕๕๓ 

านวนทงัหมด  

หมวด

หมวด

ค่าครุ

ค่าสา

ค่าวัส

ค่าใช้

งนิรายได้สถานศึ

งนิรายได้ศูนย์เด็

วมเงินรายได้ทัง

๑๔ 

าใช้จ่าย 

 

 

ดเงนิเดอืนลู

ดค่าตอบแท

รภณัฑ์

าธารณูปโภค

สดุ

้สอย

ศึกษา

ดก็

ังหมด

 

กจ้าง

น

ค



 ๑๖ 

           

           

            

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

       

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

    

 

           

           

           

อนุมติัการสาํเรจ็การศึกษาและการให้ความเหน็ชอบในการตดัสินผล

การประเมินผลการศึกษาตามท่ีกาํหนดไว้ในระเบียบ 

๑. อนุมติัการสาํเรจ็การศึกษา ของ

นักศึกษาหลกัสตูรพยาบาลศาสตร

บณัฑิตรุ่นท่ี ๑๗ จาํนวน ๑๒๔  คน 

 

๔. อนุมติัการเล่ือนชัน้ของนักศึกษา

หลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิตรุ่น

ท่ี ๒๐ ปีท่ี ๑ ขึ้นปีท่ี ๒ จาํนวน ๘๐ 

 

 

๒. อนุมติัการเล่ือนชัน้ของนักศึกษา

หลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิตรุ่นท่ี 

๑๙ ปีท่ี ๒ ขึ้นปีท่ี ๓ จาํนวน ๑๓๙ คน 

๓. อนุมติัการเล่ือนชัน้ของนักศึกษา

หลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิตรุ่นท่ี ๑๘  

ปีท่ี ๓ ขึ้นปีท่ี ๔ จาํนวน ๑๕๓ คน 
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ผลงาน 

การจดัระบบการควบคมุภายในและการบริหารความเส่ียง 

ตามแนวทางของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

๑.กาํหนด

นโยบายด้านการ

บริหารความ

เส่ียง 

๒. แต่งตัง้

คณะกรรมการ

บริหารความ

เส่ียง 

๓.แต่งตัง้

คณะกรรมการ

ตรวจสอบภายใน 

๔.มติเหน็ชอบ

แผนการบริหาร

ความเส่ียง 

๕.มติเหน็ชอบ

ระบบการควบคมุ

ภายใน 

๘.มติเหน็ชอบ

รายงาน

ควบคมุภายใน

ปีงบประมาณ 

๒๕๕๓ 

๗.มติ

เหน็ชอบ

คู่มือการ

บริหาร

ความเส่ียง 

๙.มติ

เหน็ชอบ

คู่มือแผน

อคัคีภยั 

๑๐. มติเหน็ชอบ

การซ้อมแผน

อคัคีภยั 

๑๑.การกาํกบั

ติดตาม

อบุติัการณ์ความ

เส่ียงทุกเดือน 

๑๒. กาํกบั

ติดตามผลการ

ตรวจสอบภายใน 

๑๓.บรูณาการ

บริหารความ

เส่ียงเข้าในการ

เรียนการสอน

เน้นความ

ปลอดภยัผู้ป่วย 

๑๔. ให้นักศึกษา

มีส่วนร่วมในการ

จดัการความ

เส่ียงภายใน

วิทยาลยั 

 

 

๖.มติโครงการ

อบรมให้ความรู้

เร่ืองการบริหาร

ความเส่ียงและ

ควบคมุภายในแก่

บคุลากร 
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ผลงาน 

การส่งเสริมให้มีกระบวนการและกิจกรรมการเรียนรู ้

เพ่ือให้เกิดการบรูณาการและสร้างความผกูพนัร่วมมอืภายในองคก์ร 

๑.เหน็ชอบแผนการจดัการความรูข้องวิทยาลยัท่ีเช่ือมโยงกบัแผนยทุธศาสตร ์

   

๒. เผยแพร่การจดัการความรูท้าง www.bcnpy.ac.th 

  



 ๒๐ 

           

  

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

         

 

 

 

 

๓. ผลงานการจดัการความรูข้องบคุลากรภายในองคก์รและนักศึกษา มีดงัน้ี 

การจดัการความรูด้้านบริหารจดัการ

 ๑. การบริหารแผนยุทธศาสตรแ์ละ

แผนปฏิบติัการ 

๒. การพฒันาระบบและกลไกการประกนั

คณุภาพการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๒ 

๓. การพฒันาคูม่ือการถ่ายทอดตวัช้ีวดั

และเป้าหมายขององคก์รสู่ระดบับคุคล 

๔. การพฒันาการเงินและการบญัชีและ

การพสัด ุ

๕. การบริหารความเส่ียง 

๗. การพฒันาตวับ่งช้ีระดบับคุคลนําไปสู่

การปฏิบติัจริง 

๘. การบริหารโครงการประชมุเชิง

ปฏิบติัการเพือ่การบูรณาการสู่ความเป็น

เลิศ 

๙. การเป็นวิทยากรผูช่้วยจดับริการ

วิชาการเรือ่งการพฒันาระบบสารสนเทศ

เพือ่สนับสนุนและลดขัน้ตอนการ

วิเคราะห ์ตรวจสอบและรายงานทางการ

เงิน การบญัชี คา่เส่ือมราคาตามหลกัฐาน

เชิงประจกัษ ์

 

การจดัการความรูด้้านการเรียนการสอน

 ๑. การจดัการเรียนการสอนวิชาปฏิบติัการ

บริหารการพยาบาลบูรณาการกบับริการวิชาการ

และการวิจยั การบริหารความเส่ียงและการให้

บุคคลภายนอกได้เขา้มาส่วนรว่มในการจดัการ

เรียนการสอน 

๒. การบูรณาการการบริการวิชาการและการ

ผลิตนวตกรรมในวิชาปฏิบติัการพยาบาล

ครอบครวัและชุมชน ๑  

๓. การพฒันาการเรียนการสอนภาคปฏิบติัท่ีเปิด

โอกาสให้บคุคล องคก์รและชมุชนภายนอกได้มี

ส่วนรว่มในการจดัการเรียนการสอน รายวิชา

การพยาบาลครอบครวัและชมุชน ๑ 

๔. จิตอาสานักศึกษาวิทยาลยัพยาบาลบรมราช

ชนนีพะเยาเพื่อการส่งเสริมสขุภาพและป้องกนั

โรคในนักเรียน โรงเรียนตาํรวจตระเวนชายแดน 

เบต็ต้ี ดเูมน อาํเภอปง จงัหวดัพะเยา 

๕. การออกแบบการจดัการเรียนการสอนใน

รายวิชา การพฒันากระบวนการคิดอย่างเป็น

ระบบโดยใช้สุนทรียสนทนา 

๖. การวดัและประเมินผลการจดัการเรียนการ

สอนและการวดัการเรียนรูโ้ดยเน้นผูเ้รียนเป็น

สาํคญั 

 

 

 

การจดัการความรูด้้านการวิจยั 

๑. การเขียนบทความวิจยัเพื่อตีพิมพ์

เผยแพร ่ การจดัการความรู้ของนักศึกษา 

๑. เรียนดี กีฬาเด่น เน้นกิจกรรม นําไปสู่

ผูนํ้าทางสากล 

๒.  ประสบการณ์การฝึกปฏิบติัวิชาการ

บริหารการพยาบาล 

 

 



 ๒๑ 

                   

           

                                                                                                                                    

๔. มติ เหน็ชอบการใช้คู่มือปฏิบติัการงานสาํหรบัอาจารยแ์ละบคุลากรภายในองคก์ร 

ผลงานการผลิตคู่มือปฏิบติังานสาํหรบัอาจารยแ์ละบคุลากรมีดงัน้ี 

๑. คู่มือการจดัการศึกษาปีการศึกษา  ๒๕๕๓ 

 ๒. คู่มือการบริหารความเส่ียง 

๓. คู่มือการประกนัคณุภาพการศึกษาปีการศึกษา  ๒๕๕๓ 

๔. คู่มือประกนัคณุภาพในนักศึกษาปีการศึกษา  ๒๕๕๓ 

๕. คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา  ๒๕๕๓ 

๖. คู่มือแนวทาง แผนการป้องกนัและระงบัอคัคีภยัวิทยาลยัพยาบาล

บรมราชชนนีพะเยา 

๗. คู่มือรายละเอียดตวัช้ีวดัตามคาํรบัรองระดบับคุคลปีงบประมาณ 

๒๕๕๓  

๘. คู่มืองานวิจยัและนวตกรรมปีการศึกษา ๒๕๕๒-๒๕๕๔ 

๙. คู่มือการบริการวิชาการ 

๑๐. คู่มือการบริหารทรพัยากรบคุคล 

๑๑. คู่มือจรรยาบรรณอาจารยแ์ละบคุลากร 

๑๒. คู่มือบริหารของคณะกรรมการบริหาร 

 

   



 ๒๒ 

           

            

           

           

  

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

  

 

 

ผลงาน 

ด้านการบริหารทรพัยากรบุคคล 

๑.  ด้านการบรรจ ุแต่งตัง้ โยกย้ายและลาออก 

๑.๑ มติอนุมติัให้ย่ืนเร่ืองบรรจแุละแต่งตัง้ ข้าราชการ จาํนวน ๓  คน 

  

๑.๒  มติอนุมติัให้บรรจแุละแต่งตัง้ลกูจ้างชัว่คราว จาํนวน  4  คน 

 
   

๑.๓  มติอนุมติัให้ข้าราชการ ไปช่วยราชการ จาํนวน ๒ คน 

  

๑.๔  มติอนุมติัให้รบัย้ายข้าราชการ มาช่วยราชการ จาํนวน   ๒  คน 

 

  

อ. จริาพร เป็งราชรอง อ. สมศร ีสจัจะสกุลรตัน์ 

นาย วรายุทธ ์เจยีตระกลู น.ส. สายพริณุ ดใีจ น.ส. นิภา ไชยมงคล น.ส. บุญชรศัม ์ คาํเพยีร 

อ. วาสนา กนัคาํ อ. ทติยิา กาวลิะ น.ส. กนกวรรณ ปนัภู 

อ. กานดา  พาจรพศิ อ. สทุธนีิ มหามติร 



 ๒๓ 

4kr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.๗  มติอนุมติัลาออก ของลกูจ้างชัว่คราว  จาํนวน  ๒  คน 

 

๑.๕  มติอนุมติัจ้างเหมาบริการลกูจ้างใหม่ จาํนวน   ๖   คน 

 

  

๑.๖  มติอนุมติัจ้างเหมาบริการลกูจ้างต่อเน่ืองจากปี ๒๕๕๒ จาํนวน   ๖   คน 

 

 

   

  

นายศรจีนัทร ์วรรณพรมมนิทร ์ นายสทิธเิดช ธรรมสอน นายวรีวฒัน์ สขุโข 

นายอนุรกัษ ์อุดทา นางพรนิภา ธรรมสอน นางจนัทรฟ์อง สาํราญ 

นางจนัทรฟ์อง นาเจรญิ นางอุดม ผา่นศรสีขุ น.ส. นะฬาทอง อนิน้อง   นาย บุญศร ีเสมอเชือ้ 

นาง มยรุา กํ่าแกว้ น.ส. พชัรภีรณ์ อ๊อดเอก 

 

นาง รตันา ทาสทิธิ ์ นาย ธรรมรงค ์เสมอเชือ้ 

 

 



 ๒๔ 

          

           

           

           

           

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

           

           

           

           

           

           

๒ .  ด้านการส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 

๒.๑ มติให้อาจารยส่์งผลงานทางวิชาการเพ่ือเล่ือนตาํแหน่งจาํนวน  ๕   คน 

ระดบัชาํนาญการเป็นชาํนาญการพิเศษจาํนวน   ๔   คน 

  

ระดบัปฏิบติัเป็นชาํนาญการจาํนวน   ๑   คน 

 

๓ .  ด้านการการพฒันาบคุลากร 

๓.๑ มติให้อาจารยไ์ปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศระยะสัน้ ๑-๓ เดือน จาํนวน   ๒   คน 

  

 

 

 

อ. ชุลพีร  ภูโสภา อ. ดลฤด ีเพชรขวา้ง อ. คอย ละอองอ่อน อ. แดนชยั  ชอบจติร 

อ. นนัทกิา อนนัตชยัพฒันา 

อ. พนิทอง ปินใจ 

ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

ระยะเวลา  ๖ สปัดาห ์

อ. ดร. ปณัณธร ชชัวรตัน์ 

ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

ระยะเวลา  ๓ เดอืน 

 



 ๒๕ 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

  

 

 

 

 

          

           

           

           

           

  

          

  

๓.๒ มติให้อาจารยแ์ละข้าราชการไปศึกษาดงูาน ประเทศฮ่องกง จาํนวน  5   คน ระยะเวลา 5 วนั 

๓.๓ มติให้อาจารยไ์ปศึกษาดงูาน ประเทศสิงคโปร ์ จาํนวน  ๕  คนระยะเวลา ๗ วนั 

๓.๔ มติให้อาจารยแ์ละข้าราชการไปศึกษาดงูาน ประเทศไต้หวนั  จาํนวน  ๑๗  คน จาํนวน ๗ วนั 

 

    

อ. สรุะพรรณ พนมฤทธิ ์ อ. เฉลมิพรรณ์ เมฆลอย อ. เกศนีิ การสมพจน์ อ. พร  บุญม ี อ. พงศพ์ชัรา พรมเผ่า 

     

อ. วชัร ี ไชยจนัด ี อ. จรรยา แกว้ใจบญุ อ. สมศร ีทาทาน อ. สมยัพร อาขาล อ. ภคัรมัภา โนใจ 

    

     

    

อ. สรุะพรรณ พนมฤทธิ ์ อ. เฉลมิพรรณ์ เมฆลอย อ. จริาพร  เป็งราชรอง อ. ดลนภา หงษท์อง อ. ทติยิา  กาวลิะ 

อ. นงนุช ปญัจธรรมเจญิ อ. นนัทกิา อนนัตชยัพฒันา อ. ประดษิฐ ์ชาลเีครอื อ. พงศพ์ชัรา พรมเผา่ อ. วชัร ีไชยจนัด ี

 

 

อ. อมัพร ยานะ อ. วาสนา กนัคาํ อ. สรุางคณา ไชยรนิคาํ อ. อรญัญา  นามวงษ ์ อ. ศกัดิก์ร  สวุรรณเจรญิ 



 ๒๖ 

 

 

          

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

   

 

 

 

 

 

 

 

 

๓.๕ มติให้อาจารย ์ข้าราชการ ลกูจ้าง ไปศึกษาดงูาน จงัหวดัภเูกต็ จาํนวน  ๖๑   คน 

  

๓.๖ มติให้ใช้งบประมาณในการพฒันาตนเองตามสมรรถนะท่ีจาํเป็นในงาน 

 

อาจารยจ์าํนวน ๑๒,๐๐๐ บาท/คน/ปี ข้าราชการจาํนวน ๗,๕๐๐ บาท/คน/ปี 

  

 

 

อ. พชัรบรูณ์  ศรวีชิยั 

 

อ. สพุชิญา เสมอเชือ้ 



 ๒๗ 

          

           

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๒๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๒๙ 

                         

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

๓.๗ มติให้อาจารย ์ข้าราชการ ไปปฏิบติัธรรมได้โดยไม่ถือเป็นวนัลาจาํนวน ๗ วนั/คน/ปี 

 

  

๓.๘ อนุมติัการลาศึกษาต่อปริญญาเอกแก่อาจารยพ์ยาบาลจาํนวน ๒ คน 

  

๓.๙  อนุมติัให้จ้างเหมาบริการอาจารยจ์าํนวน ๓  คน  

 
  



 ๓๐ 

           

            

 

 

 

                                                                                                                



 ๓๖ 

            

 

ผลงานการพฒันาโครงสร้างทางกายภาพและส่ิงสนับสนุนต่าง ๆ   

๑. การได้รบัจดัสรร

งบประมาณก่อสร้างอาคาร

เรียน ขนาด ๕ ชัน้ ๑ หลงั 

จาํนวน  ๕๓,๗๘๐,๐๐๐  บาท

 

 

๒. ปรบัปรงุ 

หอประชุมเอ้ืองคาํ 

ใช้เงินบาํรงุ  

๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

 

 

๓. พฒันาระบบ

ประปาใช้เงินบาํรงุ 

๓,๒๖๘,๐๐๐ 

 

๔. ปรบัปรงุโรงอาหาร

สาํหรบันักศึกษาและ

เจ้าหน้าท่ี  ใช้เงินบาํรงุ 

๗๐๐,๐๐๐ 

 

๕. จดัอปุกรณ์ส่งเสริมการ

ออกกาํลงักายในร่ม 

 

 

๖. จดัซ้ือคอมพิวเตอร์

และปรบัปรงุเครือข่าย

ไร้สาย ใช้เงินบาํรงุ 

๑,๓๙๘,๔๑๐ 

 

 



๓๘ 

 

 

 

 

 

 ตารางท่ี ๑๒  แสดง  จาํนวน ร้อยละ ของการประเมินตนเองการทาํหน้าท่ีของคณะ

กรรมการบริหารท่ีกาํหนดไว้ล่วงหน้าปีงบประมาณ  ๒๕๕๓ 

ลาํดบั หน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร ผลการประเมิน 

ได้ปฏิบติั ไม่ได้ปฏิบติั 

จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ 

๑. ใหค้าํแนะนําหรอืความเหน็ต่อผูอ้าํนวยการเกีย่วกบั

นโยบายในการดาํเนินงานของวทิยาลยั 

๗ ๘๗.๕๐ ๑ ๑๒.๕๐ 

๒. ใหค้าํแนะนําหรอืความเหน็ต่อผูอ้าํนวยการในการออก

ระเบยีบ ขอ้บงัคบัหลกัเกณฑ ์หรอืแนวทางปฏบิตัใินเรื่อง

ต่าง ๆ ใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย  กฎหมายและระเบยีบ

แบบแผนของทางราชการ 

๗ ๘๗.๕๐ ๑ ๑๒.๕๐ 

๓. ใหค้วามเหน็ชอบของแผนกลยทุธ ์และแผนการดาํเนินงาน 

แผนปฏบิตังิานประจาํปี  

๘ ๑๐๐ 0 0 

๔. ใหค้วามเหน็ชอบการจดัทาํคาํขอและจดัสรรงบประมาณ

ของวทิยาลยั 

๘ ๑๐๐ 0 0 

๕. ใหค้วามเหน็ชอบเกี่ยวกบัการกําหนดหลกัเกณฑว์ธิกีาร

ปฏบิตัใินการบรหิารงานบุคคล 

๘ ๑๐๐ 0 0 

๖. ใหก้ารสนบัสนุนและตดิตามการดาํเนินการประกนัคณุภาพ

การศกึษาของวทิยาลยั 

๘ ๑๐๐ 0 0 

๗. ใหค้วามเหน็ชอบในการตดัสนิการประเมนิผลการศกึษา 

ตามทีก่ําหนดไวใ้นระเบยีบ 

๘ ๑๐๐ 0 0 

๘. ไดพ้จิารณาอนุมตักิารสาํเรจ็การศกึษา ๖ ๗๕.๐๐ ๒ ๑๕.๐๐ 

๙. กาํหนดทศิทางการทาํงานทีช่ดัเจน ครอบคลมุวสิยัทศัน์ 

คา่นิยม เป้าประสงคห์รอืผลการดาํเนินการทีค่าดหวงัของ

วทิยาลยั โดยมุง่เน้นผูร้บับรกิารและผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี 

๗ ๘๗.๕๐ ๑ ๑๒.๕๐ 

๑๐. สือ่สารถ่ายทอดทศิทางการทาํงานสูบ่คุลากร เพือ่ใหเ้กดิ

การรบัรู ้ความเขา้ใจ และการนําไปปฏบิตัขิองบุคลากร อนั

จะสง่ผลใหก้ารดาํเนินการบรรลผุลตามเป้าประสงคท์ีต่ ัง้ไว ้

๗ ๘๗.๕๐ ๑ ๑๒.๕๐ 

รายงานผลการประเมนิตนเองของคณะกรรมการบริหาร 

ตามบทบาทหน้าทีท่ีก่าํหนดไว้ล่วงหน้า รอบปีงบประมาณ ๒๕๕๓ 

 



๓๙ 

 

ลาํดบั หน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร ผลการประเมิน 

ได้ปฏิบติั ไม่ได้ปฏิบติั 

๑๑. เพิม่อาํนาจในการตดัสนิใจ (Empowerment) ใหแ้ก่

เจา้หน้าทีร่ะดบัต่างๆ ภายในวทิยาลยั โดยมกีารมอบ

อาํนาจใหก้บัผูด้าํรงตําแหน่งต่าง ๆ  

๘ ๑๐๐ 0 0 

๑๒. ส่งเสรมิใหม้กีระบวนการและกจิกรรมการเรยีนรู ้เพือ่ให้

เกดิการบรูณาการและสรา้งความผกูพนัรว่มมอืภายใน

องคก์าร  

๗ ๘๗.๕๐ ๑ ๑๒.๕๐ 

๑๓. สรา้งแรงจงูใจเพือ่ใหบุ้คลากรสามารถปฏบิตังิานไดต้าม

เป้าหมาย 

๘ ๑๐๐ 0 0 

๑๔. กาํหนดตวัชีว้ดัทีส่าํคญั ของวทิยาลยั  ๘ ๑๐๐ 0 0 

๑๕. กาํหนดใหม้รีะบบการตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตัิ

ราชการ สาํหรบัใชใ้นการทบทวนผลการปฏบิตังิาน 

๘ ๑๐๐ 0 0 

๑๖. นําผลการทบทวนผลการปฏบิตังิานมาจดัลาํดบั

ความสาํคญัเพือ่นําไปใชใ้นการปรบัปรงุการดาํเนินงานของ

วทิยาลยัใหด้ขี ึน้ 

๗ ๘๗.๕๐ ๑ ๑๒.๕๐ 

๑๗. กาํหนดนโยบายในการกาํกบัดแูลองคก์ารทีด่ ี

(Organizational Governance) เพื่อเป็นแนวทางในการ

ดาํเนินงานของวทิยาลยั 

๖ ๗๕.๐๐ ๒ ๑๕.๐๐ 

๑๘. จดัทาํแนว ทางปฏบิตั ิมาตรการ/โครงการรองรบันโยบาย

การกํากบัดแูลตนเองทีด่ ี

๖ ๗๕.๐๐ ๒ ๑๕.๐๐ 

๑๙. กาํหนดใหม้วีธิกีารหรอืมาตรการในการจดัการผลกระทบ

ทางลบทีเ่กดิขึน้ต่อสงัคม อนัเป็นผลมาจากการดาํเนินการ

ของวทิยาลยั รวมทัง้นําวธิกีารหรอืมาตรการทีก่ําหนดไวไ้ป

ปฏบิตั ิ

๗ ๘๗.๕๐ ๑ ๑๒.๕๐ 

๒๐. จดัใหม้รีะบบการควบคมุภายในและการบรหิารความเสีย่ง

ทีด่ตีามแนวทางของคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิรวมถงึ 

พฒันาระบบตรวจสอบภายในใหเ้ป็นไปอยา่งมี

ประสทิธภิาพ 

๗ ๘๗.๕๐ ๑ ๑๒.๕๐ 

จากตารางที๑่๒พบวา่ ผลการประเมนิการทาํหน้าทีข่องตนเองของคณะกรรมการบรหิาร

สว่นใหญ่ไดท้าํหน้าทีต่ามทีก่ําหนดไวล้่วงหน้าทีปี่งบประมาณ ๒๕๕๓ ส่วนใหญ่ไดป้ฏบิตัหิน้าที่

ตามทีก่ําหนดไว ้



๔๐ 
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