




สารบัญ 

หน้า 

ค าน า  ก 
   

ส่วนที่ 1 บทสรุปส าหรับผู้บริหาร ๑ 
 ด้านการผลิต ๑ 
 ด้านการพัฒนาบุคลากรและให้บริการวิชาการแก่ชุมชนด้านสุขภาพ/สาธารณสุข ๒ 
 ด้านการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับการศึกษาและการสุขภาพ/สุขภาพ ๓ 
 ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ๔ 
 ด้านการบริหารจัดการและพัฒนาวิทยาลัย ๔ 
 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ๕ 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลส าคัญของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครล าปาง  

 ประวัติของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครล าปาง ๖ 
 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เอกลักษณ์และค่านิยมร่วม ๖ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ของวิทยาลัย ๗ 
 โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร ๙ 
 คณะกรรมการวิทยาลัย ๑๑ 
 คณะกรรมการบริหาร ๑๒ 
 จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอน 12 
 จ านวนอาจารย์และบุคลากร ๑๓ 
 จ านวนนักศึกษา ๑3 

ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงาน  

 ผลงานด้านการผลิตบัณฑิต 14 
 ผลงานด้านการวิจัยและผลงานวิชาการ 15 
 ผลงานด้านการบริการวิชาการ 16 
 ผลงานด้านการทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 16 
 ผลงานด้านการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร 17 

ส่วนที่ 5 ผลเด่นของวิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี นครล าปาง ปีงบประมาณ ๒๕๕๘  

 



๑ 
 

ส่วนที่ ๑  
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ วิทยาลัยมีการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมพันธกิจ ๔ 

พันธกิจ คือ ๑.การผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล  ๒.พัฒนาบุคลากรและให้บริการวิชาการ
แก่ชุมชนด้านสุขภาพ/สาธารณสุข ๓.วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับการศึกษาและการสาธารณสุข/
สุขภาพ  ๔.ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น  โดยการด าเนินงานทั้ง ๔ พันธกิจส าเร็จลุล่วง
ภายใต้การบริหารจัดการ และพัฒนาองค์กร  

วิทยาลัยมีจ านวนบุคลากรทั้งหมด ๑๕๓ คน มอีาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริงทั้งหมด ๗๗ คน วุฒิ
ปริญญาเอกเป็นอาจารย์จ านวน ๑๕ คน วุฒิปริญญาโทเป็นอาจารย์จ านวน ๕๐ คน วุฒิปริญญาตรีเป็น
อาจารย์จ านวน ๑๒ คน  มีอาจารย์ทั้งหมดรวมลาศึกษาต่อจ านวน ๘๒ คน (อาจารย์ที่ลาศึกษาต่อปริญญาโท 
๔ คน/ ปริญญาเอก  ๑ คน)   บุคลากรสายสนับสนุน ๗๑ คน ประกอบด้วยข้าราชการ ๑๐ คน และลูกจ้าง 
๖๑ คน  โดยมีผลงานในรอบปีงบประมาณ ๒๕๕๘   สรุปได้ดังนี้ 

 
ด้านการผลิตบัณฑิตพยาบาล 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครล าปางเปิดสอน ๑ หลักสูตร ๒ ฉบับ คือหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๒) จัดสอนส าหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ ๔  และหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) จัดสอนส าหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ ๑,๒ และปีท่ี ๓   

คุณภาพบัณฑิตปริญญาตรีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา 
     ๑. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติตาม
ความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตได้คะแนนเฉลี่ย 3.65 จากคะแนนเต็ม 5    ซึ่งวิทยาลัยจะต้องวางแผนในการพัฒนา
กิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนาด้านทักษะทางปัญญาของนักศึกษา  รวมทั้งการ
จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนาทักษะทางภาษาแก่นักศึกษาในการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน 
  ๒. มีผู้ส าเร็จการศึกษาภายในเวลาที่ก าหนดร้อยละ ๙๗ จากจ านนนักศึกษาแรกเข้า ๑๐๐ คน   

๓. มีผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพภายใน ๑ ปี ร้อยละ ๑๐๐  
๔. ผู้ส าเร็จการศึกษาสอบขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพได้ในครั้งแรก ร้อยละ 80.41  สามารถ 

สอบผ่านมากเป็นล าดับที่  6 ของวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดพระบรมราชชนก โดยผู้ส าเร็จการศึกษาสอบขึ้น
ทะเบียนประกอบวิชาชีพได้ในครั้งแรก ( 3 ปีย้อนหลัง 2556-2558 )  มีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นถึงร้อยละ 84.01    
และได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี ร้อยละ ๑๐๐  
 
 

 
 
 
 
 
 
  



๒ 
 

ด้านการพัฒนาบุคลากรและให้บริการวิชาการแก่ชุมชนด้านสุขภาพ/สาธารณสุข 
วิทยาลัยด าเนินการพัฒนาบุคลากรและให้บริการวิชาการแก่ชุมชนด้านสุขภาพ/สาธารณสุข  ภายใต้

การด าเนินงานของศูนย์สหวิทยาการผู้สูงอายุประกอบด้วย ๑. ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ๒. ศูนย์พัฒนาการ
เด็กก่อนวัยเรียน ๓. ศูนย์ศึกษาสุขภาพสตรี ๔. ศูนย์พัฒนาระบบสุขภาพชุมชน    
 วิทยาลัยได้มีการประชุมวางแผนงานร่วมกับชุมชนแม่ก๋ง  ต.บ้านเป้า อ. เมือง จ. ล าปาง เพ่ือพัฒนา 
สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนบ้านแม่ก๋ง  โดยการพัฒนาสมรรถนะด้านการดูแลผู้สูงอายุให้แก่อาสาสมัคร
ผู้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชนเพ่ือให้สามารถดูแลผู้สูงอายุที่มีโรคประจ าตัว มีการฝึกปฏิบัติจริงในการดูแลผู้สูงอายุที่
ติดเตียงในชีวิตประจ าวัน  รวมทั้งวิทยาลัยได้พัฒนาเครือข่ายการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับส านักงานความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ .) จังหวัดล าปาง 
และภาคีสมัชชาสุขภาพในการพัฒนาชุมชนบ้านแม่ก๋ง ร่วมกับพัฒนาผลงานวิจัยด้านการดูแลผู้สูงอายุ  องค์
ความรู้ และนวัตกรรม เพื่อจัดท าหลักสูตรในการพัฒนาสมรรถนะด้านการบริการการดูแลผู้สูงอายุแก่บุคลากร
สาธารณสุข และผู้เกี่ยวข้อง  และคาดว่า ในปีงบประมาณ 2559  วิทยาลัยจะมีแผนพัฒนาต้นแบบระบบการ
ดูแลผู้สูงอายุตามระยะการเปลี่ยนผ่านครอบคลุมทั้งต าบลเพ่ือพัฒนาให้ชุมชนบ้านแม่ก๋งซึ่งเป็นชุมชนเป้าหมาย
มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อยั่งยืน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  



๓ 
 

ด้านการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับการศึกษาและการสาธารณสุข/สุขภาพ   
วิทยาลัยมีผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติจ านวน ๓ เรื่อง  ตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม ๑ จ านวน ๑ เรื่อง  ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม ๒ จ านวน ๑ เรื่อง และตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติจ านวน ๑ เรื่อง  ผลงานวิจัยที่ได้รับการรับรองมีจ านวน ๖ เรื่อง คิดผลรวมถ่วงน้ าหนักของ
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าเท่ากับ ๔.๖๐ ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าจ านวน ๖๔.๕ คิดเป็นร้อยละ 
๗.๑๔   มีจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยเท่ากับ ๖,๗๗๑.๖๖ บาท/คน  วิทยาลัยมีการจัดประชุมวิชาการ
ระดับชาติวันที่ ๕ – ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ Leadership and Innovation in Older Person Care โดยร่วมมือ
กับ University of Newcastle, Saint Louis University, ส านักการพยาบาล มหาวิทยาลัยพะเยา , 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ – ธนบุรี เพ่ือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุ และมีการน าเสนอ
ผลงานวิจัยด้านการดูแลผู้สูงอายุจ านวน ๓๓ เรื่อง เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการอบรมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการ
ดูแลผู้สูงอาย ุ และหลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลผู้สูงอายุ     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



๔ 
 

ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
วิทยาลัยมีการด าเนินโครงการส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม จ านวน ๒ โครงการ  โดย

มีการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน และกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใน
รายวิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ ๒ จ านวน ๑ รายวิชา  นอกจากนี้มีกิจกรรมพัฒนานักศึกษาผ่าน
ครอบครัวเสมือนเพื่อเพ่ิมคุณค่าของผู้สูงอายุผ่านการถ่ายทอดภูมิปัญญาเพ่ือประโยชน์ต่อองค์กรและสังคมและ
การสร้างเสริมสุขภาพ  โดยเลือกชุมชนศรีชุม อ.เมือง จ.ล าปาง เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม   
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
ด้านการบริหารจัดการ และพัฒนาวิทยาลัย 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
วิทยาลัยสนับสนุนส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาตนเอง จ านวน ๖๐ คน คิดเป็น

ร้อยละ 100   โดยอาจารย์ทุกคนได้รับการพัฒนาในด้านวิชาการและวิชาชีพ อยู่ในช่วงระหว่าง 35-759 
ชั่วโมงต่อปีการศึกษา โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 166 ชั่วโมง/คน 

ในบุคลากรสนับสนุนจ านวน 71 คนคิดเป็นร้อยละ 100  และได้รับการพัฒนาตรงตามงานที่
รับผิดชอบอยู่ในช่วง 17-45 ชั่วโมงต่อปีการศึกษาโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 19 ชั่วโมง/คน 

วิทยาลัยติดตามการน าความรู้จากการพัฒนาตนเองไปใช้ในการพัฒนางาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันน าไปสู่กระบวนการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาองค์กรและมีการก ากับติดตามผลการด าเนินงานตาม
แผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน โดยติดตามในการประชุมประจ าเดือน 
และสรุปผลการติดตามในแต่ละไตรมาส เสนอให้ผู้บริหารรับทราบ  มีการติดตามการน าความรู้จากการพัฒนา
ตนเองไปใช้ในการพัฒนางาน  

 
 

 
 

 
 
 
 
 

  



๕ 
 

ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ในปีการศึกษา ๒๕๕๗    วิทยาลัยจัดให้มีการตรวจติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน 
ระดับหลักสูตรและระดับสถาบัน เมื่อวันที่ 1-๒ มิถุนายน ๒๕๕๘   และประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
และระดับสถาบัน          โดยคณะผู้ประเมินคุณภาพของวิทยาลัยที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินที่สถาบัน
พระบรมราชชนกจัดฝึกอบรมให้ เมื่อวันที่ ๒๐-๒๑ กรกฏาคม ๒๕๕๘   และวิทยาลัยจะรับการประเมินคุณภาพ
ภายในจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในจากเครือข่ายวิทยาลัยภาคเหนือ      ในนามต้นสังกัดสถาบัน
พระบรมราชชนก ในวันที่  ๑๔-1๖  ตุลาคม ๒๕๕๘   ผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
ระดับหลักสูตรได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๓.43  ระดับสถาบันได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๖  จากคะแนนเต็ม  ๕  
คะแนน 

  
 

 
 
 
 
 
 



๖ 
 

ส่วนที่ ๒  
ข้อมูลส าคัญของวิทยาลัย 

 
ประวัติความเป็นมาของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครล าปาง 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครล าปาง เกิดจากการรวมวิทยาลัยพยาบาล 2 แห่ง คือ วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี เขลางค์นคร และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ล าปาง ในปี พ.ศ. 2543 ซึ่งปัจจุบันมี 
2 วิทยาเขต คือ วิทยาเขตล าปาง ตั้งอยู่บนถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ล าปาง-งาว และวิทยาเขตเขลางค์นคร ตั้งอยู่บน
ถนนพหลโยธิน มีระยะทางห่างกันประมาณ 800 เมตร 
 
ปรัชญา :    

 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครล าปาง มีความเชื่อว่าการศึกษาเป็น
เครื่องมือที่ส าคัญอย่างยิ่งในการหล่อหลอมผู้เรียนให้เป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วย
คุณธรรม จริยธรรม สติและปัญญา ผ่านกระบวนการการจัดการเรียนการสอน 
ที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานองค์ความรู้ที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 
ชุมชน และสังคมในปัจจุบันและอนาคต   การสร้างองค์ความรู้ดังกล่าวอาศัย
การวิจัย และการบริการวิชาการ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความรู้กับเครือข่ายใน
ระดับท้องถิ่น ชาติ และสากล ด้วยความเข้าใจอันดีต่อบริบททางวัฒนธรรม
ประเพณี และภูมิปัญญา  สู่เป้าหมายสูงสุดคือการเป็นพยาบาลที่เป็นเลิศด้าน
วิชาชีพ  เคารพและเชิดชูคุณค่าของมนุษย์ เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ และ
สังคมโลก 

  

 
ปณิธาน :       

 
ภูมิรู้คู่ภูมิธรรม   น าภูมิปัญญา   พัฒนาสุขภาพ 
 

  

วิสัยทัศน์ :               สถาบันอุดมศึกษาผลิตพยาบาลที่มีคุณภาพและเคารพคุณค่าความเป็นมนุษย์เพ่ือพัฒนา 

      สังคมผู้สูงวัยที่เป็นสุข 

 

พันธกิจ :               1. ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล   

      2. พัฒนาบุคลากรและให้บริการวิชาการแก่ชุมชนด้านสุขภาพ/สาธารณสุข 

      3. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับการศึกษาและการสาธารณสุข/สุขภาพ 

     4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เอกลักษณ์ :           “สร้างคนจากชุมชนเพ่ือตอบสนองระบบสุขภาพชุมชน”         

ค่านิยมร่วม :         “รับผิดชอบ ร่วมแรงร่วมใจ มีจิตให้บริการ” 



๗ 
 

  

วิทยาลัยได้ก าหนดแผนกลยุทธ์ระยะ  4  (ป)ี พ.ศ. 2558-2561)    ประกอบด้วยประเด็น
ยุทธศาสตร์   เป้าประสงค์  กลยุทธ์ และแผนงานที่ตอบสนองพันธกิจของวิทยาลัย ดังต่อไปนี้ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
แผนงาน 

  

1. การผลิตบัณฑิต
พยาบาลที่มี
คุณภาพ
มาตรฐานสากล 
เคารพคุณค่าความ
เป็นมนุษย์เพ่ือ
พัฒนาสู่สังคมผู้สูง
วัยที่เป็นสุข 

  

1.บัณฑิตพยาบาลที่มี
คุณภาพ
มาตรฐานสากล 

1.พัฒนานักศึกษาให้มี
คุณภาพมาตรฐานและ
สมรรถนะภาษาสากล 

1.แผนพัฒนานักศึกษาให้มี
คุณภาพมาตรฐานและ
สมรรถนะสากล 

2.ผู้เรียนมีอัตลักษณ์ใน
การบริการสุขภาพด้วย
ความเคารพคุณค่า
ความเป็นมนุษย์ 

2.เสริมสร้างนักศึกษาให้
เป็นผู้ที่เคารพคุณค่าความ
เป็นมนุษย์ 

2. เสริมสร้างนักศึกษาให้เป็น
ผู้ที่เคารพคุณค่าความเป็น
มนุษย์ตามชั้นปีนักศึกษา 

3.มีรายวิชา และ
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่ส่งเสริม
สมรรถนะของบัณฑิต
ด้านการดูแลผู้สูงอายุ 

3.พัฒนารายวิชาและ
สมรรถนะนักศึกษาในการ
ดูแลผู้สูงอายุ 

  

3. พัฒนารายวิชาและ
สมรรถนะนักศึกษาในการดูแล
ผู้สูงอายุ 

  

2.การพัฒนาองค์
ความรู้เพื่อเป็นฐาน
การผลิตบัณฑิต
และพัฒนาบุคลากร
รองรับสังคมผู้สูงวัย
ที่เป็นสุข 

4.มีองค์ความรู้ที่เป็น
ฐานการผลิตบัณฑิต
และพัฒนาบุคลากร
รองรับสังคมผู้สูงวัยที่
เป็นสุข 

4.ขยายความร่วมมือและ
พัฒนาองค์ความรู้ทาง
วิชาการด้านดูแลผู้สูงอายุ
ในระดับชาติและ/หรือ
นานาชาติ 

4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
และพัฒนาองค์ความรู้ทาง
วิชาการด้านการดูแลผู้สูงอายุ
ให้เป็นที่ยอมรับระดับชาติ
และ/หรือนานาชาติ 

3.การพัฒนา
บุคลากรและ
ให้บริการวิชาการ
แก่ชุมชนเพ่ือ
ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์สุขภาพ
ของชาติและ
อาเซียน 

5.บุคลากรสาธารณสุข
และชุมชนมีสมรรถนะ
ในการให้บริการการ
ดูแลผู้สูงอายุสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ของชาติ
และนานาชาติ 

5.เพ่ิมขีดความสามารถใน
การให้ บริการวิชาการ
ด้านการดูแล 

สุขภาพผู้สูง อายุแก่ชุมชน
และสังคม 

  

5. พัฒนาสมรรถนะด้านการ
บริการการดูแลผู้สูงอายุแก่
บุคลากรสาธารณสุขและ
ชุมชน 



๘ 
 

  

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
แผนงาน 

  

4.การสร้างคุณค่า
จากศิลปวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาของ
ผู้สูงอายุ  เพ่ือ
ประโยชน์ต่อองค์กร
และสังคม 

6.การสร้างคุณค่าจาก
ศิลปวัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ 
เพ่ือประโยชน์ต่อ
องค์กรและสังคม 

6.เพ่ิมคุณค่าของผู้สูงอายุ
ผ่านการถ่ายทอด
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญามาใช้ประโยชน์ต่อ
องค์กรและสังคม 

6. แผนการจัดการความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ของผู้สูงอายุ 

  

  

5.การพัฒนา
วิทยาลัยสู่องค์กร
แห่งความสุขตาม
ค่านิยมร่วม 

7.การเป็นองค์กรสู่
องค์กรแห่งความสุข
ภายใต้ค่านิยมร่วมและ
วัฒนธรรมองค์กร 

7.การพัฒนาการบริหาร
จัดการทรัพยากรบุคคล
เพ่ือขับเคลื่อนค่านิยมร่วม 

7. แผนพัฒนาการบริหารจัด 
การทรัพยากรบุคคลเพื่อ
ขับเคลื่อนค่านิยมร่วม 

 

โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร 

         โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหารของวิทยาลัย  มีผู้อ านวยการวิทยาลัยเป็นผู้บริหารสูงสุด มี
คณะกรรมการควบคุมนโยบายและการบริหารงานของวิทยาลัย ประกอบด้วย  คณะกรรมการวิทยาลัย 
คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการหลักสูตร คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา และมีคณะท างานตาม
พันธกิจครอบคลุม4พันธกิจ โดยแบ่งเป็น 5 กลุ่มงานดังเสนอตามแผนภูมิที่ 1 – ๒  
 

javascript:void(0);/*1373185892053*/


๕ 
 

  
  

๙  แผนภูมิที่ 1 โครงสร้างองค์กรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครล าปาง 
 



๖ 
 

  

• หัวหน้างานบริหารท่ัวไป 
   -งานการเจ้าหน้าที่  
   -งานธุรการ   
   -งานสารบรรณ  
   -งานสถานที่ และสิ่งแวดล้อม 
   - งานยานพาหนะ   
  -งานซ่อมบ ารุง  
  -รักษาความปลอดภัย   

• หัวหน้างานการเงินบัญชีและ
พัสดุ 
- งานการเงินและบัญชี 
   - งานพัสดุ 
 

 
 

• หัวหน้างานยุทธศาสตร์ แผนงาน และ
ประกันคุณภาพ 

- งานจัดท าแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติ
ราชการ  
- งานการประกนัคุณภาพการศกึษา
ตามระบบและกลไกคุณภาพ
การศกึษา  
- การจัดการความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน 
•หัวหน้างานงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และวิทยบริการ 
 
 
 

• หัวหน้างานบริหารหลักสูตร 
• งานการเรียนการสอน 
   •หัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  
   • หัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 
• หัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน  
• หัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและ 
       จิตเวชศาสตร์   
• หัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ 
• หัวหน้ากลุ่มวิชาบริหารการพยาบาลและแนวคิด 
     พื้นฐาน  

• หัวหน้างานงานทะเบียน วัด และประมวลผลการศึกษา 
 
 
 
 

• หัวหน้างานวิจัย การจัดการความรู้ และศูนย์
ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
- สนับสนุนการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัย/ผลงาน
วิชาการ 
- การจัดท าวารสารเครือข่ายภาคเหนือ  
- งานจัดการความรู้ 
- ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
 
• หัวหน้างานบริการวิชาการ 
  - งานพัฒนาบุคลากรภายใน/ภายนอก 
 
• หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ 
  - สร้างเครือข่ายภายในประเทศ 
   - สร้างเครือข่ายต่างประเทศ 
    - การประชาสัมพันธ์และการตลาด  

• หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
  - งานพัฒนานักศึกษาและประกันคุณภาพนักศึกษา 
  - งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
• หัวหน้างานสวัสดิการนักศึกษา และศิษย์เก่า
สัมพันธ์ 
  - งานหอพัก วินัย ปกครอง  
  -แนะแนวและให้ค าปรึกษา 
  -ศิษย์เก่าสัมพันธ์ 

 

 
 
 
 

คณะกรรมการบริหาร 

อ านวยการสถาบันพระบรมราชชนก 

สถาบันพระบรมราชชก 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครล าปาง 
นางจรวยพร  ทะแกล้วพันธุ์ 

รองฯ  กลุ่มงานอ านวยการ 
     

 

รองฯ กลุม่งานยุทธศาสตร ์
และพัฒนาคณุภาพ 

รองฯ กลุ่มงานวิชาการ 
 

รองฯ กลุม่งานวิจยัและบริการวชิาการ 
 

 

รองฯ กลุม่งานกิจการนักศึกษา 

   

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

คณะกรรมการวิทยาลัย 

แผนภูมิที่ ๒ โครงสร้างการบริหารองค์กร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครล าปาง 
 

๑๐ 



๑๑ 
 

รายนามคณะกรรมการและอ านาจหน้าที ่
       วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครล าปาง  มีคณะกรรมการในการก ากับ ติดตาม ให้ข้อเสนอแนะ
ในการบริหารงานวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ประกอบด้วย 
       1. คณะกรรมการวิทยาลัย ประกอบด้วย    

 (1)  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.กิตติชัย วัฒนานิกร ประธานกรรมการ 
 (๒)  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดล าปาง      กรรมการ  

  (นายแพทย์ศิริชัย  ภัทรนุธาพร) 
 (3)  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลล าปาง       กรรมการ 

  (นายแพทย์ธ ารง  หาญวงศ์) 
 (4)   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลมะเร็งล าปาง      กรรมการ  

  (นายแพทย์สมเกียรติ  ลลิตวงศา) 
 (5)   ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาชีพการพยาบาล กรรมการ 

  (นางบุปผา  อิทธิมณฑล)     
 (6)  รองผู้อ านวยการฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลล าปาง  กรรมการ  

  (นางสาวศนิชา   เศรษฐชัยยันต์) 
 (๗)  ประธานชมรมผู้สูงอายุต าบลบ้านเป้า อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง กรรมการ 
  (นายสมพร  ยาสมุทร)      
 (๘)  ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครล าปาง  กรรมการและเลขานุการ  

  (นางจรวยพร   ทะแกล้วพันธุ์) 
 (๙) รองผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

  (นางสาวพรรณี  ไพศาลทักษิน) 
 (๑๐) รองผู้อ านวยการกลุ่มงานอ านวยการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
  (นางสมจิตร  สิทธิวงศ์) 
       มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
              1) ให้ข้อเสนอแนะต่อนโยบายการด าเนินงานของวิทยาลัย 
              2) ให้การสนับสนุนและแสวงหาทรัพยากรเพ่ือพัฒนากิจการของวิทยาลัย 
         3) ให้ข้อเสนอแนะด้านการพัฒนาวิชาการและมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัย   
                4) ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข 

    5) ให้ข้อเสนอแนะต่อการประเมินผลการด าเนินงานของวิทยาลัย                 
              6) เรื่องอ่ืน ๆ ตามที่วิทยาลัยขอค าแนะน า หรือข้อความคิดเห็น     

            
 
 



๑๒ 
 

  

2.คณะกรรมการบริหาร  ประกอบด้วย 
   (๑)    ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครล าปาง ประธานกรรมการ 
   (๒) รองผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ กรรมการ 
   (๓) รองผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ กรรมการ 
   (4) รองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ กรรมการ 
   (5) รองผู้อ านวยการกลุ่มกิจการนักศึกษา กรรมการ 
   (6) รองผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ กรรมการ 
   (7) หัวหน้างานจากกลุ่มอ านวยการ (1 คน) กรรมการ 
   (8) หัวหน้างานจากกลุ่มวิชาการ (1 คน) กรรมการ 
 (9) หัวหน้างานจากกลุ่มกิจการนักศึกษา (1 คน) กรรมการ 

 (10) ตัวแทนอาจารย์ กรรมการ 
 (11) ตัวแทนสายสนับสนุน  
 (12) หัวหน้างานจากกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน (1คน) กรรมการ 
 (๑๓) หัวหน้างานจากกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ(1คน) กรรมการ 

        
มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้ 

  1)  ให้ค าแนะน าหรือความเห็นต่อผู้อ านวยการเก่ียวกับนโยบายการด าเนินงานของวิทยาลัย 
           2)  ให้ค าแนะน าหรือความเห็นต่อผู้อ านวยการในการออกระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์หรือแนวทาง     
                 ปฏิบัติในเรื่องต่างๆ ให้สอดคล้องกับนโยบาย กฎหมาย และระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
           3) ให้ความเห็นชอบแผนกลยุทธ์ และแผนการด าเนินงาน แผนปฏิบัติงานประจ าปีการจัดท า 
         ค าขอและจัดสรรงบประมาณของวิทยาลัย  

  4)  ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติในการบริหารงานบุคคล 
  5)  สนับสนุนและติดตามการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในวิทยาลัยฯ 

          6)  ให้ความเห็นชอบในการตัดสินการประเมินผลการศึกษา ตามท่ีก าหนดไว้ในระเบียบ 
          7)  พิจารณาอนุมัติการส าเร็จการศึกษา 
          8)  หน้าที่อื่นๆ ตามท่ีได้ก าหนดไว้ในระเบียบหรือตามท่ีวิทยาลัยขอค าแนะน าหรือความคิดเห็น 
 
จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2557 
          หลักสูตรที่เปิดสอนมีจ านวน ๑ หลักสูตร ๒ ฉบับ คือ 

๑. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๒)  
๒. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) 
 

 
 
 
 



๑๓ 
 

  

จ านวนอาจารย์และบุคลากร 
จ านวนอาจารย์และบุคลากร จ านวนอาจารย์และบุคลากรในปีการศึกษา 2557  ดังแสดงในตารางที่ 1 
 

ตารางที่ ๑   จ านวนอาจารย์และบุคลากรในปีการศึกษา 2557 (ข้อมูล วันที่ 3๑ กรกฎาคม 2558) 
รายละเอียด จ านวน (คน) 

1.อาจารย์พยาบาลประจ า ตามเกณฑ์สกอ. (รวมลาศึกษาต่อ)  
   1.1 ระดับปริญญาโท 50.5 
   1.2 ระดับปริญญาเอก 14 
   ๑.๓ ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ๑ 
2. จ านวนอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง ตามเกณฑ์สภาการพยาบาล(รวมลาศึกษาต่อ) 

    2.1  ระดับปริญญาโททางการศึกษาพยาบาล 47.5 
   ๒.๒  ระดับปริญญาเอกทางการศึกษาพยาบาล 12 
    ๒.๓ ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ๑ 
๓. จ านวนอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่รวมลาศึกษาต่อ)  
   ๓.๑ วุฒิการศึกษาพยาบาล ๕๘.๕ 
   2.2 วุฒิการศึกษาอื่นๆ 5 
๔. จ านวนอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ 

    ๔.1 ระดับปริญญาโท 4 
   ๔.2 ระดับปริญญาเอก 1 
4.จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนของวิทยาลัย 71 
    4.1 ข้าราชการ 10 
    4.2 ลูกจ้าง 65 

 
จ านวนนักศึกษาพยาบาล  (ข้อมูล วันที่ 31 กันยายน 255๘) 

วิทยาลัยฯ จัดการศึกษา 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  มีจ านวนนักศึกษา  
จ านวนนักศึกษาในปีการศึกษา 2556  แยกตามชั้นปี และหลักสูตรดังตารางที่ ๑ – ๒  
 
ตารางท่ี ๒ แสดงจ านวนนักศึกษาจ าแนกตามชั้นปี  ในปีการศึกษา ๒๕๕๗    

ชั้นปี  ชาย หญิง รวม(คน) 
ปี 1 รุ่น 37 15 164 179 
ปี 2 รุ่น 36 20 197 217 
ปี 3 รุ่น 35 26 208 234 
ปี 4 รุ่น 34 11 86 97 

รวม 72 655 727 
 



๑๔ 
 

ส่วนที่ ๓ 
ผลการด าเนินงาน 

 
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ วิทยาลัยมีการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมพันธกิจ ๔ 

พันธกิจ คือ ๑. การผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล  ๒. พัฒนาบุคลากรและให้บริการ
วิชาการแก่ชุมชนด้านสุขภาพ/สาธารณสุข ๓. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับการศึกษาและการ
สาธารณสุข/สุขภาพ  และ ๔. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น  โดยการด าเนินงานทั้ง ๔ 
พันธกิจส าเร็จลุล่วงภายใต้การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร มีรายละเอียดดังนี้ 
 
๑.การผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล   

๑.๑  จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอนและโครงสร้างหลักสูตร 

หลักสูตรที่วิทยาลัยเปิดสอน มีหลักสูตรเดียว ประกอบด้วย  ๒  ฉบับ  ได้แก่ 

๑.๑ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๒) 
๑.๒ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๕) 

  ๑.๒  จ านวนนักศึกษาพยาบาล  
   ในประจ าปีการศึกษา 2558   มีจ านวนนักศึกษาพยาบาล  แยกตามชั้นปีและเพศ  มี
รายละเอียดดังตารางท่ี ๓ 
 
ตารางท่ี ๓ จ านวนนักศึกษาแยกตามชั้นปีและเพศ   
 

ล าดับ ชั้นปี ชาย หญิง รวม(คน) 
๑ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 15 164 179 
๒ นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ 20 197 217 
๓ นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ 26 208 234 
๔ นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ 11 86 97 
 รวม 72 655 727 

 
 ๑.๓  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
   ในประจ าปีการศึกษา 255๗   มีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา  ๙๗ คน    จากจ านวนนักศึกษา    
๑๐๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๗ 
 ๑.๔   ภาระการมีงานท าของบัณฑิต 
   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครล าปาง  ได้ส ารวจภาระการมีงานท าของบัณฑิตพยาบาล  
ปีการศึกษา  2557  จ านวนทั้งสิ้น ๗๓ คน  พบว่า บัณฑิตพยาบาลทุกคนมีงานท า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  
 
 
 
 



๑๕ 
 

๑.๕ คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ 

  ในปีการศึกษา 2557  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครล าปาง  ได้ส ารวจคุณภาพของ
บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติตามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตของผู้ส าเร็จการศึกษาในปี
การศึกษา ๒๕๕๖  จากจ านวนทั้งสิ้น  ๗๓  คน ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา จ านวน ๔๐ ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 
๖๘.๔๙   มีรายละเอียดดังตารางท่ี ๔    

ตารางที่ ๔ ระดับคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติตามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต 
ระดับคุณภาพบัณฑติตามกรอบคุณวุฒิอุดมแห่งชาติ ค่าเป้าหมาย ผลงานที่ปฏิบตัิได ้

 ๑.ด้านคุณธรรมจริยธรรม  มากกว่า ๓.๕๑  ๔.๐๖ 
 ๒.ด้านความรู ้ มากกว่า ๓.๕๑   ๓.๔๘ 
 ๓.ด้านทักษะทางปัญญา มากกว่า ๓.๕๑     ๓.๒๘ 
 ๔.ด้านความสัมพันธ์ระหวา่งบคุคลและความรับผิดชอบ มากกว่า ๓.๕๑        ๓.๘๗ 
 ๕.ด้านทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร มากกว่า ๓.๕๑ ๓.๕๒ 
 ๖.ด้านทักษะการปฏิบัติวชิาชีพ มากกว่า ๓.๕๑ ๓.๕๙ 

รวม มากกว่า ๓.๕๑ ๓.๖๕ 
 

๒. ผลงานด้านการวิจัยและพฒันาองค์ความรู้ 
 ในปีงบประมาณ   255๘   วทิยัยพยาบาลบรมราชชนนี นครล าปาง   มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อ

สนับสนนุการเผยแพร่ผลงานวิจยัในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ใน วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ นอกจากนี้ 

วิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนอาจารย์ไปน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ The 3 rd Asia-Pacific 

International conference on Qualitative Research in Nursing, Midwifery and Health ในวันที่ 1-3 ตุลาคม 

2557 จัดโดย  Newcastle NSW Australia โดยมีงานวิจัยน าเสนอจ านวน 8 เรื่อง และในปี พ.ศ. 2557 มีผลงานวิจัย/

วิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ จ านวน 6 เรื่อง แบ่งออกเป็น ตีพิมพ์ในวารสารระดบัชาติ จ านวน 2 เรื่อง วารสารระดบั

นานาชาติ 3 เรื่อง และการประชุมวิชาการระดับชาติ จ านวน 1 เร่ือง ดังรายะเอียดในตารางที่ ๕ 

ตารางที่ ๕  ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

ล ำดับ ชื่อผลงำน แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ 
1. ผลของโปรแกรมการฟื้นฟูสภาพแบบร่วมสร้าง

จุดมุ่งหมาย ต่อการปฏิบัติกิจวตัรประจาวนัและ
ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อของผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมอง 

รายงานการประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครั้งที่ 1 ปี 2557  
เร่ืองสานพลังปัญญาเพื่อพัฒนาสุขภาพ วิทยาศาสตร์แล
เทคโนโลยีภายใต้สังคมพหุวฒันธรรม,ระหว่างวนัที่ 26 – 27 
มิถุนายน 2557 ณ มหาวิทยาลยัราชภัฏอุตรดิตถ์  

2. การวิเคราะห์โค้งพัฒนาการที่มีตัวแปรแฝงในการ
เตรียมความพร้อมของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
ชั้นปีที่ 4 เพื่อสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลและผดุงครรภ์ในวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 

วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ปทีี่ 6 
ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2557) 



๑๖ 
 

ล ำดับ ชื่อผลงำน แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ 
3. การสนทนาในครอบครัว ทัศนคติและการแสดงออก

เก่ียวกับการคบเพื่อน/ เพื่อนต่างเพศในนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้นในเขตเทศบาลนครล าปาง 

วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพฉบับที่ 30, 
ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2557) 

4. Nurses' stories of a 'Fairy Garden' healing 
haven for sick children  
 

Journal of Clinical Nursing, 2014, volume 23 

5. Awakening to the other: reflections on 
developing intercultural competence 
through an undergraduate study tour 

Nursing & Health Sciences, 2014, volume 16(4)  

6. Challenges for Smoking Cessation 
Intervention as Part of Primary Health Care 
Services in Developing Countries  

Journal of Smoking Cessation (on-line available 
on CJO2014. doi:10.1017/jsc.2014.28) 

 
๓. การบริการวิชาการแก่สังคม 
 ในปีงบประมาณ   255๘   วทิยาพยาบาลบรมราชชนนี นครล าปาง  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้คือ 
สถาบันอุดมศึกษาผลิตพยาบาลที่มีคุณภาพและเคารพคุณค่าความเป็นมนุษย์เพ่ือพัฒนาสู่สังคมผู้สูงวัยที่เป็นสุข  
และคณะกรรมการบริหารได้ก าหนดเลือกชุมชนบ้านแม่ก๋งเป็นชุมชนเป้าหมายของการให้บริการวิชาการทาง
สังคม เนื่องจากเป็นชุมชนที่วิทยาลัยได้มีเข้าไปพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน จนท าให้ผู้สูงอายุในชุมชนมี
ความเข้มแข็ง   โดยจัดท าโครงการการพัฒนาสมรรถนะด้านการบริการผู้สูงอายุแก่บุคลากรสาธารณสุขและผู้ที่
เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังให้บริการวิชาการเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขตามความต้องการ  
 
๔. ผลงานด้านการท านุบ ารงุศิลปะและวัฒนธรรม 
 ในปีงบประมาณ   255๘   วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครล าปางได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือด าเนินกิจกรรม/โครงการในการส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
รวมทั้งมีการเผยแพร่กิจกรรมหรือท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมต่อสาธารณชน โดยการน านักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการ
แสดงศลิปวฒันธรรมลา้นนา การร าร่ าเปิงล าปาง ในงานวนัสถาปนาของสถาบันพระบรมราชชนกและหนว่ยงานภายนอก 
 
๕  ผลงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

 ในปีการศึกษา 255๗   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครล าปาง  วิทยาลัยส่งเสริมสนับสนุนให้ทุก
กลุ่มงานด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภาย     ต้ังแต่ระดับภาควิชาและกลุ่มงานตามระบบและกลไกท่ี
สถาบันก าหนด ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ  การตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพ และได้รับ
การประเมินคุณภาพภายใน   โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพจากวิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ     ซึ่งมีผล
การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในปีการศึกษา 255๗  มีรายละเอียด ดังตารางที่ 6-7    



๑๗ 
 

ตารางท่ี ๖   รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 
ตัวบ่งชี ้ ผลการประเมินตนเอง 

องค์ประกอบที ่ 1  การก ากับมาตรฐาน   
ตัวบ่งชีท้ี่ 1   กระบวนการพัฒนาแผนของภาควิชา  4 ข้อ  

ผลการประเมิน ผ่าน 
องค์ประกอบที ่ 2  บัณฑิต      
ตัวบ่งชีท้ี่ 2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาต ิ

 3.65 

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.2  การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา    5.๐๐ 

 คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2    
 4.33  คะแนน 

คุณภาพระดับดีมาก 
องค์ประกอบที ่ 3   นักศึกษา   
ตัวบ่งชีท้ี่ 3.1  การรับนักศึกษา 3  
ตัวบ่งชีท้ี่ 3.2  การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา   3 
ตัวบ่งชีท้ี่ 3.3  ผลที่เกิดกับนักศึกษา  3 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 3    
 3.๐๐ คะแนน 

คุณภาพระดับปานกลาง 
 

องค์ประกอบที่ 4 : อาจารย์   
ตัวบ่งชีท้ี่ 4.1   การบริหารและพัฒนาอาจารย ์  3 
ตัวบ่งชีท้ี่ 4.2   คุณภาพอาจารย์  ๕ 
ตัวบ่งชีท้ี่ 4.3   ผลที่เกิดกับอาจารย์  ๒ 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 4  
 ๓.๓๓  คะแนน 
คุณภาพระดับด ี

 
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอนการประเมินผู้เรียน   
ตัวบ่งชีท้ี่ 5.1 สาระของรายวชิาในหลักสูตร  3 
ตัวบ่งชีท้ี่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  3 
ตัวบ่งชีท้ี่ 5.3 การประเมินผู้เรียน  3 
ตัวบ่งชีท้ี่ 5.4ผลการด าเนนิงานหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาต ิ

 ๕ 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 5 
3.5๐  คะแนน 
คุณภาพระดับด ี

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   
ตัวบ่งชีท้ี่ 6.1 สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ ๓ 

 คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 6 
 ๓  คะแนน 

คุณภาพระดับปานกลาง 

สรุประดับเฉลี่ยทุกตัวบง่ชี้ (11ตัวชี้วัด) 
 3.๔๓ คะแนน 
คุณภาพระดับด ี



๑๘ 
 

ตารางท่ี ๗   รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน 

ตัวบ่งชี ้ คะแนนเฉลี่ย 
องค์ประกอบที ่ 1  การผลิตบณัฑิต   
ตัวบ่งชีท้ี่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 3.43 
ตัวบ่งชีท้ี่ 1.2 อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒปิริญญาเอก 2.91 
ตัวบ่งชีท้ี่ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5 
ตัวบ่งชีท้ี่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตร ี 5 

รวมคะแนน 16.34 
สรุประดับคะแนน  4.0๙ 
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพด ี

องค์ประกอบที ่ 2 การวิจัย   
ตัวบง่ชี้ที ่2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพฒันางานวิจยัหรืองานสรา้งสรรค ์ 5 
ตัวบ่งชีท้ี่ 2.2 เงินสนบัสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 0.68 
ตัวบ่งชีท้ี่ 2.3 ผลงานทางวชิาการของอาจารย์ประจ าและนักวจิัย 1.19 

รวมคะแนน 6.87 
สรุประดับคะแนน  2.29 
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพต้องปรับปรุง 

องค์ประกอบที ่ 3   การบริการวิชาการ   
ตัวบ่งชีท้ี่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 5 

รวมคะแนน 5 
สรุประดับคะแนน  5.00 
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพดีมาก 

องค์ประกอบที่ 4 : การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
ตัวบ่งชีท้ี่ 4.1   ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5 

รวมคะแนน 5 
สรุประดับคะแนน  5.00 
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพดีมาก 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจดัการ   
ตัวบ่งชีท้ี่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่ม
สถาบนัและเอกลักษณ์ของสถาบัน 

5 

ตัวบ่งชีท้ี่ 5.3 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสตูรและคณะ 5 
                                             รวมคะแนน 10 

สรุประดับคะแนน  5.00 
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพดีมาก 

สรุประดับเฉลี่ยทุกตัวบง่ชี้ (11ตัวชี้วัด) 
 3.๙๓ คะแนน 

ระดับคุณภาพระดับด ี
  
 



 

 

 

ส่วนที่ ๔ 

ผลงานเด่นประจําปีงบประมาณ 2558 



๒.๒ ผลงานวิจัยด้านการดูแลผู้สูงอายุ จำนวน  34 เรื่อง นำสู่การพัฒนารายวิชา

การดูแลผู้สูงอาขุ สำหรับนักศึกษาพยาบาลและบุคลากรสาธารณสุข

5-7 August 2015Wienglakor Hotel, Lampang, Thailand
“ Leadership and Innovation in Older Person Care ”

ร่วมมือกับ University of Newcastle, Saint Louis University, 

สำนักการพยาบาล  มหาวิทยาลัยพะเยา  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ-ธนบุรี

 และศูนย์คามเป็นเลิศด้านผู้สูงอายุของวิทยาลัยในสังกัดพระบรมราชชนก

๒.๑ จัดประชุมวิชาการระดับชาติ

๒. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้

Healthy Land ดินแดนสุขภาพ

๑.๓ พยาบาลนิทรรศ

นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีที่ 4
นางสาวสุนิสา  สุธรรมปวงกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2558 ในการประชุมสัมมนาศตวรรษพัฒาคุณธรรมจริยธรรม  

ทศวรรษพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนำสู่โรงพยาบาลคุณธรรม”

“สาธารณสุขสามัคคี ทำความดีประเทศไทย : ๑.๒ รางวัลชนะเลิศการกล่าวสุนทรพจน์ 

ของวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดพระบรมราชชนก

สอบผ่านมากเป็นลำดับที่ 6 

ในครั้งแรกร้อยละ 80.41%

๑.๑ บัณฑิตสอบขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพได้

๑. การผลิตบัณฑิตพยาบาล

วิสัยทัศน์  :  สถาบันอุดมศึกษาผลิตพยาบาลที่มีคุณภาพและ
เคารพคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อพัฒนาสังคมผู้สูงวัยที่เป็นสุข

นครลำปาง
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนนี
ผลงานเด่น การดำเนินงาน 2558

ร่วมกันพัฒนาผลงานวิจัย๒.๓ Visiting Scholars จาก St’ Louis University, Philippins



Deakin University, Australia

๓.๓ การเรียนรู้วิถีชุมชนและวัฒนธรรม Cultural Exchange Program

ให้แก่นักศึกษาจาก University of Newcastle, Australia

and Therapeutic Massage

๓.๒ จัดอบรม Thai Traditional Nursing 

จังหวัดลำปาง ประจำปี 2558

ได้รับเกียรติบัตร “หน่วยงานที่ขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุดีเด่น 

 ตามจุดเน้น “การบูรณาการ การสร้างสุขภาพทุกช่วงวัย เพื่อสังคมผู้สูงวัยที่เป็นสุข 

๓.๑ สร้างชุมชนตันแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  ชุมชนบ้านแม่ก๋ง ภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศสหวิทยาการผู้สูงอายุ 

( Interdisciplinary Studies on Ageing and Aged Care : ISAAC )

๓. การบริการวิชาการ และสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน

Boromarajonani College of Nursing, Nakhon Lampang

www.bcnlp.ac.th

นครลำปาง
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนนี
ผลงานเด่น การดำเนินงาน 2558



จาก สถาบันพระบรมราชชนก

ระดับอาจารย์ผู้สอน

ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น (ด้านวิจัย)

ดร.ถาวร  ล่อกา

ข้าราชการดีเด่น

อาจารย์วิลาวัลย์  ต่อปัญญา

ประเภทอาจารย์ดีเด่น

จาก วิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ

สถาบันพระบรมราชชนก

สตรีตัวอย่างแห่งปี

ผู้อำนวยการ จรวยพร  ทะแกล้วพันธุ์ ผู้อำนวยการ จรวยพร  ทะแกล้วพันธุ์

จาก มูลนิธิเพื่อสังคมไทย

สาขา การบริหารการศึกษา

ผู้บริหารการพยาบาลดีเด่น

สาขาบริหารการศึกษา

จาก สมาคมบริหารการพยาบาล

๖. รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

จาก สมศ.อยู่ในระดับดี
ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน 

ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน

ผานการประเมินคุณภาพ

จาก จ.ลําปาง ในระดับดีเยี่ยม จากสภาการพยาบาล 5 ปี (2557 - 2561)
วิทยาลัยได้รับการรับรอง

๕. การประกันคุณภาพการศึกษา

๔. เพิ่มคุณค่าของปราชญ์ชุมชนผู้สูงอายุ  เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น

นครลำปาง
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนนี
ผลงานเด่น การดำเนินงาน 2558

ดอกไมโปรยทาน หวาย ตัน กง ตุงลานนา






