สรุปการดำเนินงานหน่วยงานคุณธรรม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่
ปีงบประมาณ ๒๕๖4 (รอบ ๖ เดือน ตุลาคม ๒๕๖3 – มีนาคม ๒๕๖4)

สรุปการดำเนินงานหน่วยงานคุณธรรม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่
ปีงบประมาณ ๒๕๖4 (รอบ ๖ เดือน)
วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกมีพันธกิจในการผลิตนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและ
การพัฒนาบุคลากรให้มีการบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ โดยมีความรัก ความเมตตา ใส่ใจปัญหา
และความทุกข์ของผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งการผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพดังกล่าวนั้น
ต้องสร้างโอกาสในการฝึกพัฒนาตนเองเพื่อให้เกิดการหล่อหลอมของคุณธรรม วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี แพร่ เป็นสถาบันแห่งใหม่ ที่สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก เห็นความสำคัญ ในการพัฒนาให้นักศึกษา
และบุคลากรทุกระดับในวิทยาลัยให้มีคุณธรรม หน่วยงานคุณธรรม คือ หน่วยงานที่มีการบริหารจัดการด้วย
ความโปร่งใส ซื่อสัตย์ ประหยัด ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องบนพื้นฐานทางศีลธรรม วัฒนธรรมและหลักกฎหมาย
ตลอดจนให้บริการด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ด้วยความมีน้ำใจ เคารพในศักดิ์ศรีคุณค่าของผู้รับบริการ และ
บุคคลอื่น ปฏิบัติงานด้วยความสุข เพื่อประโยชน์ของประชาชนเหตุผลที่หน่วยงานต่างๆ ต้องดำเนินการเพื่อ
เป็นหน่วยงานคุณธรรม
แนวคิดหน่วยงานคุณธรรมนี้ มาจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย ซึ่งต้องการให้เกิด
โรงพยาบาลคุ ณ ธรรมขึ ้ น มุ ่ ง หวั ง ให้ เ กิ ด ประโยชน์ แ ก่ โ รงพยาบาล มี ค ุ ณ ภาพคู ่ คุ ณธรรมเป้ า หมาย คื อ
ผู้ปฏิบัติงานเป็นคนดี – มีความสุขผู้รับบริการได้รับน้ำใจอันงดงามจากผู้ให้บริการประหยัดและคุณภาพดีขึ้น
แนวคิ ด นี ้ ส อดคล้ อ งกั บ แผนยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ระยะ 20 ปี (ด้ า นสาธารณสุ ข ) (พ.ศ. 2560 - 2579)
ที่มีวิสัยทัศน์ คือ เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพที่รวมพลังสังคมเพื่อประชาชนสุขภาพดีพันธกิจ คือ พัฒนาและ
อภิบ าลระบบสุ ขภาพอย่ างมีส ่ว นร่ว มและยั่ งยืน และ ค่านิยม คือ Martery[M] คือ เป็นนายตนเอง
Originality [O] คือสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ People Approach [P] คือ
ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง Huminity [H] คือ อ่อนน้อมถ่อมตน และได้เชื่อมโยงถึงการเรียนรู้ตามแนว
พระราชดำรั ส พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู ม ิ พ ลอดุ ล ยเดช เพื ่ อ ส่ ง เสริ ม ค่ า นิ ย มองค์ ก รของ
กระทรวงสาธารณสุข
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ นั้น เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มุ่ งหวังเป็นหน่วยงานคุณธรรม โดยมีมี
วิสัยทัศน์ คือ บุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ภายใต้องค์กร
ธรรมาภิบาล ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 3 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1) เสริมสร้างคุณธรรมภายในองค์กร
ยุทธศาสตร์ที่ 2) สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรม ยุทธศาสตร์ที่ 3)
สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม และเพื่อให้การดำเนินงานเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม
และมีความต่อเนื่อง โดยมีคุณธรรมเป้าหมาย 4 ประการ ได้แก่ 1) พอพียง : การลดใช้กระดาษ และประหยัด
พลังงานน้ำ และไฟฟ้า 2) วินัย : การมาปฏิบัติงานตรงเวลา และความสะอาดขององค์กร 3) สุจริต : การ
ปฏิบัติตนด้วยความสุจริต และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนร่วม และ 4) จิตอาสา : ช่วยเหลือ และสร้างโอกาสที่ดีแก่
เพื่อนร่วมงาน และประชาชนทั่วไป

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามกระบวนการ
ตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่
ลำดับ
ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างคุณธรรมภายในองค์กร
1 จัดทำแผนปฏิบัติ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง
การส่งเสริม
ขององค์กรจากภายในอย่าง
คุณธรรม
ต่อเนื่อง มีความศรัทธา ยึด
ประจำปี
มั่นในศาสนา พร้อมนำหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่
การปฏิบัตแิ ละสืบสาน
วัฒนธรรมอันดีงามของไทย
นำไปสู่การเป็นองค์กร
คุณธรรม
2 โครงการ
เพื่อพัฒนาให้วิทยาลัยเป็น
หน่วยงาน
องค์กรคุณธรรมสร้างคนดี
คุณธรรม

งบประมาณ
ที่ใช้

ผลการดำเนินงาน

จำนวน
แผนปฏิบัติ
การฯ
ประจำปี
งบประมาณ
2564
อย่างน้อย
1 แผน

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่
มีแผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรม ประจำปีงบประมาณ
2564 จำนวน 1 แผ่น

บุคลากร
18,270
ร้อยละ
100
ร่วม
กิจกรรม
อาจารย์
19,600
และ
บุคลากร
สาย
สนับสนุน
ร้อยละ เข้า
ร่วม
กิจกรรม
จำนวน 40
คน
นักศึกษา
58,200
ร้อยละ
100
ร่วม
กิจกรรม

ร้อยละ 100 มีส่วนร่วมในการ
ดำเนินกิจกรรม ได้ดำเนินการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ เพือ่ พัฒนา
องค์กรคุณธรรมของวิทยาลัยฯ

3

โครงการอบรม
เพื่อให้บุคลากรมีความรู้
จริยธรรมในการ ความเข้าใจ เกีย่ วกับเรื่อง
ทำวิจยั แก่
จริยธรรมในการทำวิจยั
บุคลากร
วิทยาลัย
พยาบาลบรมราช
ชนนี แพร่

4

โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ
พัฒนานักศึกษา
สร้างค่านิยมร่วม
สืบสานประเพณี
วิชาชีพพยาบาล
หลักสูตรการเป็น
ข้าราชการที่ดี

เพื่อให้นักศึกษามีทัศนคติที่ดี
ต่อวิชาชีพพยาบาล และมี
ทัศนคติที่ดีต่อการทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม

รณรงค์ส่งเสริม
และเน้นย้ำการ
เข้าปฏิบัติงาน

เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร
อัตราการมา ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
ทำงานสาย
ระเบียบ ข้อบังคับการปฏิบัติ

5

6

ตัวชี้วดั

เพื่อพัฒนาข้าราชการบรรจุ ข้าราชการ
ใหม่ให้มีความรู้
ใหม่เข้ารับ
ความสามารถ ทักษะ
การอบรม
เบื้องต้นในการปฏิบัติงาน
รู้จักการทำงานเป็นทีม เป็นผู้
มีคุณธรรม จริยธรรม และใช้
เป็นแนวทางในการเรียนรู้
ตามรอยพระยุคคลบาท

400,000

หมายเหตุ

พอพียง ,
วินัย ,
สุจริต ,
จิตอาสา

ร้อยละ 100 ของอาจารย์และ
สุจริต
บุคลากรสายสนับสนุน มีความรู้
เรื่องจริยธรรมในการทำวิจัย เพื่อ
นำไปพัฒนาผลงานวิจยั /วิชาการ

รอดำเนินการวันที่ 20 สิงหาคม
2564

จิตอาสา

ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

สุจริต ,
จิตอาสา

อัตราการมาทำงานสายร้อยละ
9.23 ของบุคลากรทั้งหมด

วินัย

ของบุคลากรให้
ตรงเวลา

สำหรับควบคุมความ
ไม่เกินร้อย
ประพฤติของคนในสังคมให้ ละ ๑๐
เรียบร้อย ดีงาม เป็นแบบ
แผนอันหนึ่งอันเดียวอัน จะ
ได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรม
1
โครงการพัฒนา เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มี
บุคลากร
77,490
ทักษะนักศึกษา คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
และ
ตามแผนพัฒนา ประสงค์ และสร้าง
นักศึกษา
บัณฑิต วิทยาลัย ความสัมพันธ์ระหว่าง
ร้อยละ
พยาบาลบรมราช นักศึกษาและค่านิยมร่วมกัน 100
ชนนี แพร่
ร่วม
กิจกรรม
2
รณรงค์ส่งเสริม ส่งเสริมให้บุคลากร และ
บุคลากร
การเข้าร่วม
นักศึกษา วิทยาลัยพยาบาล และ
กิจกรรมวัน
บรมราชชนนี แพร่ ได้ทำบุญ นักศึกษา
สำคัญทาง
เข้าวัดปฏิบัติธรรม ทำบุญตัก ร้อยละ
ศาสนาร่วมกับ
บาตร และเพื่อเป็นสังคมที่ดี 100
จังหวัดแพร่
มีคุณธรรม จริยธรรม
ร่วม
กิจกรรม
3
โครงการพัฒนา พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
24,000
ศักยภาพการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถี
เรียนรู้และ
วัฒนธรรม และสืบทอดภูมิ
พัฒนาสุขภาพ
ปัญญาท้องถิ่นในการส่งเสริม
ชุมชนของ
และดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ
โรงเรียนผู้สูงอายุ เพื่อสร้างพื้นที่การมีส่วนร่วม
แบบมีส่วนร่วม
ในการแก้ไขปัญหาสุขภาพ
ของชุมชนด้วยการมีส่วน
ร่วมกับชุมชน
4
โครงการสัตว์
เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
ประชาชน
20,000
ปลอดโรค คน
เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า และการ อสม. และ
ปลอดภัย จาก
ดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกต้อง
นักเรียนใน
โรคพิษสุนัขบ้า
ตำบลนา
ตามพระปณิธาน
จักร บ้าน
ศาสตราจารย์
ถิ่น สวน
ดร.สมเด็จเจ้าฟ้า
เขื่อน เวียง
ฯ กรมพระศรี
ทอง บ้าน
สวางควัฒน
กาศ ร้อง
วรขัตติยราชนารี
กาศ รวม
จำนวน
200 คน
5
โครงการสืบสาน เพื่อส่งเสริมและธำรงไว้ซึ่ง
บุคลากร
17,000
ประเพณี
ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม และ
ศิลปวัฒนธรรม อันดีงาม และเพื่อให้
นักศึกษา
สำคัญของชาติ
ตระหนักถึงความสำคัญของ ร้อยละ
และท้องถิ่น
การอนุรักษ์ศิลปะ และ
100
วัฒนธรรมที่สำคัญของชาติ
ร่วม
ไทย และท้องถิ่น
กิจกรรม
6

โครงการบูรณา
การงานทำนุ
บำรุง

เพื่อส่งเสริมและธำรงไว้ซึ่ง
ขนบธรรมเนียน และ

นักศึกษา

1,000

นักศึกษา ร้อยละ 100
จิตอาสา
เข้าร่วมกิจกรรมได้สร้างสัมพันธ์
ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องใน
สถานศึกษา และสร้างความ
สามัคคี เรียนรู้การทำงานเป็นทีม
ร้อยละ ๑๐๐ ของบุคลากรและ
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง
หน่วยงานภายในและหน่วยงาน
ภายนอก ตามวันทีก่ ำหนด หรือ
วันสำคัญต่าง ๆ

จิอาสา

ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
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จิตอาสา

ร้อยละ 100 ของประชาชน
จิตอาสา
อสม. และนักเรียนในตำบลนา
จักร บ้านถิ่น สวนเขือ่ น เวียง
ทอง บ้านกาศ ร้องกาศ มีความรู้
เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า การป้องกัน
และการปฏิบัติตนหลังถูกสุนัขกัด

บุคลากรและนักศึกษา ได้เข้า
ร่วมกิจกรรม และตระหนักถึง
คุณค่าทางวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาที่สำคัญของชาติไทย และ
ท้องถิ่น เช่น งานกิ๋น
สลาก สืบสนวัฒนธรรมวันลอย
กระทง งานไหว้พระธาตุช่อแฮ
เมืองแพร่แห่ตุงหลวง เป็นต้น
ร้อยละ 100 ของนักศึกษา ได้
ตระหนักถึงคุณค่าทางวัฒนธรรม
ท้องถิ่นไทย และรู้จกั การปรับ

จิตอาสา

จิตอาสา

7

ศิลปวัฒนธรรม
กับการเรียนการ
สอน ของ
นักศึกษาเพื่อ
อนุรักษ์และ
ส่งเสริมภูมิ
ปัญญาไทยและ
ท้องถิ่น
โครงการการ
จัดการด้าน
สิ่งแวดล้อมและ
อาชีวอนามัย
ความปลอดภัย

วัฒนธรรมอันดีงามของชาติ
ไทยและท้องถิ่น

เพื่อยกระดับการขับเคลื่อน
ภารกิจการบริหารจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อม และอาชีวะ
อนามัย ความปลอดภัย ภาน
ในวิทยาลัย

ประยุทธ์การฟ้อนขนมเส้นไปใช้
ในการส่งเสริมสุขภาพเด็ก และ
วัยรุ่น

บุคลากรและ
นักศึกษา
ร้อยละ 100
ร่วมกิจกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม
1
รณรงค์
เพื่อสื่อสารเชิงรุก เผยแพร่
บุคลากรและ
ประชาสัมพันธ์
หลักธรรม
นักศึกษา
เผยแพร่สื่อ
คำสอนเสริมสร้างคุณธรรม
ร้อยละ 100
สร้างสรรค์
จริยธรรม ปรัชญาของ
ร่วมกิจกรรม
ด้านคุณธรรม
เศรษฐกิจพอเพียง
จริยธรรม
วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม
2
กิจกรรมยกย่อง เพื่อเป็นการสร้างขวัญและ
1.รางวัล
เชิดชูบุคลากร
อาจารย์ผู้มี
กำลังใจตลอดจนยกย่อง
ผลงานวิชาการ
บุคลากรสายวิชาการ สาย
และ
สนับสนุนของวิทยาลัยฯ และ
ผลงานวิจยั
พยาบาลพี่เลี้ยงในแหล่งฝึก
ดีเด่น
ที่มีบทบาท หรือผลงานดีเด่น 2. คุณครู
กระดาษทราย
3. แม่พมิ พ์ใน
ดวงใจ
4.บุคลากร
ดีเด่น (สาย
สนับสนุน)
กลุ่มงาน
บริหารทัว่ ไป
5.บุคลากร
ดีเด่น (สาย
สนับสนุน)
กลุ่มงาน
วิชาการ
6.บุคลากร
ดีเด่น (สาย
สนับสนุน)
กลุ่มงาน
บริการ7.
พยาบาลพี่
เลี้ยงนักศึกษา
ดีเด่น

5,000

อยู่ในระหว่างดำเนินวางระบบ
พอเพียง ,
การจัดการขยะและยกระดับให้ วินัย
เป็นสถานศึกษาต้นแบบด้านการ
บริหารจัดการขยะและความ
ปลอดภัยในการทำงานและพัฒนาองค์กร
สู่ Green University

-

บุคลากรและนักศึกษา นำ
หลักธรรมคำสอน ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ไปประพฤติ
ปฏิบัติ

พอเพียง ,
วิจัย ,
สุจริต ,
จิตอาสา

-

วิทยาลัยฯ มอบโล่/เกียรติบัตร
สุจริต ,
ในวันไหว้ครู พร้อมทั้งกล่าวยก
จิตอาสา
ย่องในที่ประชุม และประกาศ
เผยแพร่ในเว็ปไซต์ของวิทยาลัยฯ
เพื่อเป็นการสร้างขวัญและ
กำลังใจในการทำงาน เมื่อวันที่
17 กันยายน 2563 และจะ
ดำเนินการมอบโล่/เกียรติบัตร
เพื่อเชิดชูบุคลากร ในในวันไหว้
ครูของทุก ๆ ปี

ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมจริยธรรมในการทำวิจัยแก่บุคลากร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่
บุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ เข้าร่วมอบรมจริยธรรมในการทำวิจัยแก่บุคลากร
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ เพื่อให้มีความรู้เรื่องจริยธรรมในการทำวิจัย และนำไปพัฒนาผลงานวิจัย/
วิชาการ ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ และ/หรือ ระดับนานาชาติ ต่อไป

โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาตามแผนพัฒนาบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่
บุคลากร และนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการพัฒ นา
ทั ก ษะนั ก ศึ ก ษาตามแผนพัฒ นาบั ณ ฑิต วิ ท ยาลั ย พยาบาลบรมราชชนนี แพร่ จั ด ขึ ้ น ได้ แก่ Enjoy with
Christmas Day, ปั้นดินให้เป็นดาว, Share and Learn innovation, Big garbage day, จัดบอร์ดวันสำคัญ
ทางพระพุทธศาสนา และ Sala Family Sport Game 2020 เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค์ และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา/บุคลากรและค่านิยมร่วมกัน

รณรงค์ส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาร่วมกับจังหวัดแพร่
บุคลากร และนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา
ร่วมกับจังหวัดแพร่ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร และนักศึกษา ได้เข้าวัด ทำบุญตักบาตร และตระหนักถึงความ
จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

โครงการสืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรมสำคัญของชาติและท้องถิ่น
บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรมสำคัญของชาติแลท้องถิ่น
เช่น กิจกรรมวันปลูกต้นไม้แห่งชาติ กิจกรรมวันลอยกระทง และกิจกรรมรดน้ำดำหัว เพื่อตระหนักถึงคุณค่า
ทางวัฒนธรรม กิจกรรม และภูมิปัญญาที่สำคัญของชาติไทย

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
อาจารย์ และนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ ได้เข้าไปให้ความรู้ เรื่อง โรคพิษสุนัขบ้า
และการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกต้อง และรับผิดชอบ ให้กับประชาชน อสม. และนักเรียนในตำบลนาจักร บ้าน
ถิ่น สวนเขื่อน เวียงทอง บ้านกาศ ร้องกาศ รวมจำนวน 200 คน เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายของ
โรคพิษสุนัขบ้า และสามารถปฏิบัติตนเพื่อป้องกันสุนัขกัด และการปฏิบัติตนหลังจากถูกสุนัขกัดได้อย่างถูกต้อง

โครงการการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยความปลอดภัย
บุคลากรและนักศึกษาร่วมกันสร้างบ่อขยะอินทรีย์และทำน้ำหนักชีวภาพ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่
เนื่องจากขยะอินทรีย์ย่อยสลายได้ง่าย สามารถนำมาหมักทำปุ๋ยได้

กิจกรรมยกย่องเชิดชูบุคลากร
เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจตลอดจนยกย่องบุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุนของวิทยาลัยฯ
และพยาบาลพี่เลี้ยงในแหล่งฝึก ที่มีบทบาท หรือผลงานดีเด่น ประกอบด้วย
1. รางวัลอาจารย์ผู้มีผลงานวิชาการและผลงานวิจัยดีเด่นคุณครูในดวงใจ
2. รางวัล คุณครูกระดาษทราย
3. รางวัล แม่พิมพ์ในดวงใจ
4. บุคลากรดีเด่น (สายสนับสนุน) กลุ่มงานบริหารทั่วไป
5. บุคลากรดีเด่น (สายสนับสนุน) กลุ่มงานวิชาการ
6. บุคลากรดีเด่น (สายสนับสนุน) กลุ่มงานบริการ
7. พยาบาลพี่เลี้ยงนักศึกษาดีเด่น ปีการศึกษา 2563
โดยมีการมอบโล่/เกียรติบัตร ในวันไหว้ครู พร้อมทั้งกล่าวยกย่องในที่ประชุม และประกาศเผยแพร่ในเว็ปไซต์
ของวิทยาลัยฯ

