
 

เอกสารประกอบการประชมุคณะกรรมการบรหิารประจาํเดอืนธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ (เอกสารหมายเลข 4)  

๑ 

ร่างกรอบการสรปุผลงานประจาํปีงบประมาณ 2553  

 

 หน้า 

สารผูอ้าํนวยการวทิยาลยั  

ประวตัวิทิยาลยั  

แนะนําคณะกรรมการวทิยาลยั  

แนะนํา ผูบ้รหิาร อาจารยแ์ละบุคลากรวทิยาลยั  

          ผูบ้รหิารวทิยาลยั  

          อาจารยแ์ละขา้ราชการวทิยาลยั  

          บุคลากรวทิยาลยั  

แนะนําคณะกรรมการสโมสรนกัศกึษา  

โครงสรา้งองคก์รวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา  

โครงสรา้งการบรหิารวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา  

ขอ้มลูพืน้ฐานของวทิยาลยั  

รายงานผลการบรหิารยทุธศาสตรป์ระจาํปีงบประมาณ ๒๕๕๓  

รายงานผลการบรหิารแผนปฏบิตักิารประจาํปีงบประมาณ ๒๕๕๓  

รายงานผลการบรหิารดา้นงบประมาณประจาํปีงบประมาณ ๒๕๕๓  

รายงานผลงานตามภารกจิของวทิยาลยั  

          ผลงานดา้นวชิาการ  

          ผลงานดา้นการวจิยั  

          ผลงานดา้นการบรกิารวชิาการ  

          ผลงานดา้นทาํนุบาํรงุศลิปะและวฒันธรรม กจิการนกัศกึษา  

รายงานผลการบรหิารทรพัยากรบุคคล  

รายงานผลงานการบรหิารความเสีย่ง  

รายงานผลงานการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานทางกายภาพ  

รายงานผลงานดา้นวเิทศสมัพนัธ ์  

รายงานผลงานดา้นการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ  

รายงานผลงานการบรกิารหอ้งสมดุ  

รายงานผลการประเมนิคณุภาพการศกึษาปีการศกึษา ๒๕๕๒   
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๒ 

ข้อมลูพื้นฐานของวิทยาลยั  ประกอบด้วย  

๑. ขอ้มลูจาํนวนบุคลากร 

๒. ขอ้มลูจาํนวนนกัศกึษา 

๓. ขอ้มลูดา้นโครงสรา้งทางกายภาพ 

๔. ขอ้มลูวฒุกิารศกึษา การศกึษาต่อของอาจารย ์

๕. ขอ้มลูสดัส่วนอาจารยต่์อนกัศกึษา 

(ผูร้บัผดิชอบจดัทําขอ้มลูสง่ อาจารย ์พร บุญม.ี) 

 

รายงานผลการบริหารยทุธศาสตรป์ระจาํปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ประกอบด้วย  

๑. สรปุผลงานการวเิคราะห ์โครงการ  งบประมาณ ตามแผนยทุธศาสตร ์ของแต่ละกลุ่มงาน 

๒. ผลงานการดาํเนินการงานตามประเดน็ยทุธศาสตร ์ 

๓. สรปุผลงานตามตวัชีว้ดัคณุภาพ (KPI) ตามแผนยุทธศาสตรแ์ละวเิคราะหว์จิารณ์ 

 

(ผูร้บัผดิชอบจดัทําขอ้มลูสง่ อาจารย ์พร บุญม ีและ อาจารยป์ระดษิฐ.์) 

 

รายงานผลการบริหารแผนปฏิบติัการประจาํปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ประกอบด้วย 

 

๑. สรปุผลงาน โครงการ  งบประมาณ ตามแผนปฏบิตักิาร ของแต่ละกลุ่มงาน 

๒.  สรปุผลงานตามตวัชีว้ดัคณุภาพ (PI) ตามแผนปฏบิตักิารและวเิคราะหว์จิารณ์ 

 

(ผูร้บัผดิชอบจดัทําขอ้มลูสง่ อาจารย ์พร บุญม ีและ อาจารยป์ระดษิฐ.์) 

 

รายงานผลงานตามภารกิจของวิทยาลยั 

 ผลงานด้านวิชาการ  ประกอบด้วย 

๑. ขอ้มลูหลกัสตูรทีเ่ปิดสอน 

๒. ขอ้มลูการพฒันาและปรบัปรงุหลกัสตูร (ถา้ม)ี 

๓. ขอ้มลูผลการประเมนิความพงึพอใจของอาจารยต่์อการบรหิารหลกัสตูรปีการศกึษา 

๒๕๕๒ 

๔. ขอ้มลูผลการประเมนิความพงึพอใจของนกัศกึษาต่อการบรหิารหลกัสตูร๒๕๕๒ 

๕. ขอ้มลูผลการประเมนิความพงึพอใจของนกัศกึษาต่อการจดัการเรยีนการสอน

๒๕๕๒ 
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๓ 

๖. ขอ้มลูผลการประเมนิความพงึพอใจของนกัศกึษาต่อการการสอนของอาจารย์

ประจาํและอาจารยพ์เิศษ ปีการศกึษา ๒๕๕๒ 

๗. ขอ้มลูผลสมัฤทธิก์ารเรยีนของนกัศกึษาแต่ละชัน้ปีในปีการศกึษา ๒๕๕๒ 

๘. ขอ้มลูผลการสอบขึน้ทะเบยีนประกอบใบอนุญาตประกอบวชิาชพีแต่ละรายวชิา 

๙. ขอ้มลูความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติ 

๑๐. ผลงานการไดร้บัรางวลัทางดา้นวชิาการ วชิาชพีของนกัศกึษา 

๑๑......................................................................................................................... 

 

(ผูร้บัผดิชอบจดัทําขอ้มลูส่ง..........................................................................................) 

 

ผลงานด้านการวิจยั  ประกอบด้วย 

 

๑. ทุนวจิยัจากภายนอก  

  

ลาํดบั ชือ่เรือ่งวจิยั แหล่งทุน ชื่อผูร้บัทุน จาํนวนเงนิ 

    

 

 

 

๒. ทุนวจิยัจากภายใน  

  
ลาํดบั ชือ่เรือ่งวจิยั ชื่อผูร้บัทุน จาํนวนเงนิ 

   

 

 

 

๓. ผลงานวจิยัทีไ่ดร้บัการตพีมิพเ์ผยแพร่ 

 

ลาํดบั หวัขอ้ รายละเอยีด 

 ชือ่เรือ่ง 

ชื่อผูแ้ต่ง 

ชือ่ร่วมวจิยั 

แหล่งเผยแพร่ 

....................................................................................... 

....................................................................................... 

....................................................................................... 

....................................................................................... 
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๔ 

๔.  ผลงานวจิยัทีนํ่าเสนอทีป่ระชุมวชิาการ 

 
ลาํดบั หวัขอ้ รายละเอยีด 

 ชือ่เรือ่ง 

ชื่อผูแ้ต่ง 

ชือ่ร่วมวจิยั 

ชือ่เวทกีารประชมุ 

วนัเดอืนปี 

....................................................................................... 

....................................................................................... 

....................................................................................... 

....................................................................................... 

....................................................................................... 

....................................................................................... 

 

๒. ผลงาน............................................................................................................... 

๓. ผลงาน............................................................................................................... 

 

(ผูร้บัผดิชอบจดัทําขอ้มลูส่ง อาจารย ์ดร. วจิติรา  ปญัญาชยั.) 

 

 

ผลงานด้านการบริการวิชาการ  ประกอบด้วย 

๑. ผลงานการบรกิารวชิาการเพื่อสงัคมและสรา้งรายรบั 

๒. ผลงานการบรกิารวชิาการเพือ่สงัคมและไมส่รา้งรายรบั 

๓. ผลงานการบรกิารวชิาการทีบ่รูณาการกบัภารกจิดา้นการเรยีนการสอน การวจิยั 

๔. ผลงานของศูนยศ์กึษา 

๕. ผลงานดา้น............................................................... 

๖. ผลงานดา้น................................................................................. 

 

(ผูร้บัผดิชอบจดัทําขอ้มลูสง่ อาจารย.์...............................................................................) 

 

ผลงานด้านการทาํนุบาํรงุศิลปะและวฒันธรรม กิจการนักศึกษา  ประกอบด้วย 

๑. ผลงานดา้นส่งเสรมิอตัลกัษณ์และคุณลกัษณะบณัฑติ 

ลาํดบั ชือ่โครงการ สง่เสรมิอตัลกัษณ์/

คณุลกัษณะบณัฑติดา้น 

งบประมาณ จาํนวนผูเ้ขา้ร่วม

โครงการ 

    

 

 

 

๒. ผลการประเมนิคุณลกัษณะบณัฑติทีพ่งึประสงค ์
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๕ 

๓. ผลงานดา้นการบรกิารนกัศกึษา ประกอบดว้ย 

 ๓.๑ ผลงานใหค้าํปรกึษาแนะแนว 

 ๓.๒ ผลงานการใหทุ้นการศกึษา 

 ๓.๓ ผลงานใหบ้รกิารทุนเงนิกูย้มื 

 ๓.๔ ผลงานการบรกิารดา้นสขุภาพ 

๔. ผลงานดา้น.............................................................................................................. 

๕.ผลงานดา้น.............................................................................................................. 

 

(ผูร้บัผดิชอบจดัทําขอ้มลูส่ง..........................................................................................) 

 

รายงานผลการบริหารทรพัยากรบคุคล  ประกอบด้วย 

๑. ผลงานดา้นการพฒันาบุคลากร /การศกึษาต่อ /การศกึษาดงูาน 

๒. ผลงานดา้นความกา้วหน้าและการเลือ่นตาํแหน่ง 

๓. ผลงานการไดร้บัเครือ่งราช 

๔. ผลงานการไดร้บัรางวลัของอาจารย ์ขา้ราชการ 

๕. ผลงานดา้น........................................................ 

๖. ผลงานดา้น.......................................................... 

 

(ผูร้บัผดิชอบจดัทําขอ้มลูส่ง..........................................................................................) 

 

รายงานผลการบริหารความเส่ียง ประกอบด้วย 

๑. ขอ้มลูอุบตักิารณ์ความเสีย่งและการแกไ้ขอุบตักิารณ์ความเสีย่ง 

 

(ผูร้บัผดิชอบจดัทําขอ้มลูส่ง อาจารยเ์ฉลมิพรรณ์  เมฆลอย.) 

 

รายงานผลงานการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานทางกายภาพ ประกอบด้วย 

๑. ภาพและรายการโครงการ งบประมาณ แหลง่งบประมาณ การพฒันาโครงสรา้งทางกายภาพ 

 

(ผูร้บัผดิชอบจดัทําขอ้มลูส่ง..........................................................................................) 
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๖ 

 

รายงานผลงานด้านวิเทศสมัพนัธ์ ประกอบด้วย 

๑. ภาพ โครงการ กจิกรรมผลงานวเิทศสมัพนัธ ์

 

(ผูร้บัผดิชอบจดัทําขอ้มลูส่ง..........................................................................................) 

 

 

รายงานผลงานด้านการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย 

๑. รายการ โครงการ /กจิกรรม งบประมาณ การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

๒. ผลการสาํรวจความพงึพอใจของอาจารย ์นกัศกึษา บุคลากร ต่อการบรกิารเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

๓. ผลงานการบรกิารอื่น ๆ ดา้นเทคโนโลย ี 

๔. ผลงาน.................................................................................... 

 

(ผูร้บัผดิชอบจดัทําขอ้มลูส่ง..........................................................................................) 

 

รายงานผลงานการบริการห้องสมดุ ประกอบด้วย 

๑. ขอ้มลูการบรกิารหอ้งสมดุ (จาํนวนผูใ้ชบ้รกิาร จาํนวนครัง้ของการใหบ้รกิาร) 

๒. ขอ้มลูการจดัซือ้ หนงัสอื วารสาร เขา้หอ้งสมดุ 

๓. ขอ้มลูการพฒันาระบบการสบืคน้ 

๔. ขอ้มลูผลการสาํรวจความพงึพอใจของอาจารย ์นกัศกึษาต่อการใหบ้รกิารหอ้งสมดุ 

๕. ผลงาน................................................................................................... 

 

(ผูร้บัผดิชอบจดัทําขอ้มลูส่ง..........................................................................................) 

 

รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๒ 

๑. ผลการประเมนิคณุภาพภายในระดบั เครอืขา่ย. แต่ละมติ ิ

๒. ผลงานการนําเสนอแนวปฏบิตัทิีด่ ี

๓. ผลงานดา้นการจดัการความรู ้

(ผูร้บัผดิชอบจดัทําขอ้มลูสง่ อาจารย ์พร บุญม)ี 

 


