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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 
หลักการส าคัญของการบริการวิชาการ 

การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึงให้บริการทางวิชาการแก่
ชุมชน สังคม และประเทศชาติในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและในด้านที่สถาบนัมีความเช่ียวชาญ การให้บริการทางวิชาการ
อาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิดค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม ให้ทั้งสถาบันภาครัฐและเอกชน สถาบันอิสระ 
สถาบันสาธารณะ ชุมชน และสังคมโดยกว้าง รูปแบบการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมมีความหลากหลาย เช่น การอนุญาต
ให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรของสถาบัน เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ ให้ค าปรึกษา ให้การจัดอบรม จัดประชุมหรือสัมมนา
วิชาการ ท างานวิจัยเพื่อตอบค าถามต่างๆ หรือเพื่อช้ีแนะสังคม การให้บริการทางวิชาการนอกจากเป็นการท าประโยชน์ให้
สังคมแล้ว สถาบันยังได้รับประโยชน์ในด้านต่างๆ คือ เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์อันจะน ามาสู่การพัฒนา
หลักสูตร มีการบูรณาการเพื่อประโยชน์ทางด้านการจดัการเรียนการสอนและการวิจัย พัฒนาต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ 
สร้างเครือข่ายกับสถาบันต่างๆ ซึ่งเป็นแหล่งงานของนักศึกษาและเป็นการสร้างรายได้ของสถาบันจากการให้บริการทาง
วิชาการด้วย 

 
การให้บริการวิชาการแก่สังคม  หมายถึง การที่สถาบันการศึกษาและสถาบันท่ีอยู่ในฐานะเป็นท่ีพึ่งของชุมชนหรือ

เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ หรือท าหน้าท่ีใดๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาขึ้นของชุมชนในด้านวิชาการหรือการพัฒนาความรู้ 
ตลอดจนความเข้มแข็งของชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติ รวมถงึการบริการทางวิชาการที่มีคา่ตอบแทน และบริการ
วิชาการแบบให้เปล่า 

ตัวบ่งชี้ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม หมายถึง การที่สถาบันอุดมศึกษามีการให้บริการวิชาการที่ครอบคลุม
กลุ่มเปูาหมายที่เฉพาะเจาะจงท้ังในประเทศและต่างประเทศซึง่อาจให้บริการโดยการใช้ทรัพยากรของสถาบันหรือใช้ทรัพยากร
ร่วมกันทั้งในระดับสถาบันและระดบับุคคลในหลายลักษณะ อาทิ การให้ค าปรึกษา การศึกษา วิจัยค้นคว้า เพื่อแสวงหาค าตอบ
ให้กับสังคม การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นต่างๆ การจัดให้มีการศึกษาต่อเนื่อง บริการศิษย์เก่าและประชาชนทั่วไป การ
ให้บริการทางวิชาการนี้สามารถจัดในรูปแบบการให้บริการแบบให้เปล่าด้วยส านึกความรับผิดชอบของความเป็น
สถาบันอุดมศึกษาในฐานะเป็นที่พึ่งของสังคม หรือเป็นการให้บริการเชิงพาณิชย์ที่ให้ผลตอบแทนเป็นรายได้หรือเป็นข้อมูล
ย้อนกลับมาพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ การให้บริการทางวิชาการโดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์
ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ เป็นที่พึงและแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ เสนอแนะทางที่เหมาะสม สอดคล้องอันก่อให้เกิด ความ
มั่นคง ความเข้มแข็ง และการพัฒนาท่ียั่งยืนของชุมชน  สังคม ประเทศชาติและนานาชาติ ตลอดจนการส่งเสริมการมีบทบาท
ทางวิชาการ และวิชาชีพในการตอบสนอง ช้ีน า และเตือนสติสังคมของสถาบันอุดมศึกษาโดยค านึงถึงความรับผิดชอบต่อ
สาธารณะ 

          ลักษณะการบริการวิชาการ มีดังนี ้
1. บริการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบและตรวจซ่อม 
2. การเครื่องมือและอุปกรณ์ตา่งๆ ทางการศึกษา 
3. บริการจดัฝึกอบรมสมัมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการแบบเก็บค่าลงทะเบียน 
4. บริการจดัฝึกอบรมสมัมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการแบบให้เปล่า 
5. บริการจดัฝึกอบรมสมัมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการในลักษณะการว่าจ้าง 
6. บริการเกีย่วกับสุขภาพท่ีนอกเหนอืจากหน้าท่ีความรับผิดชอบโดยตรงของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
7. บริการศึกษา วิจัย ส ารวจ การวางแผน การจัดการ 
8. บริการศึกษาความเหมาะสมของโครงการการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
9. บริการวางระบบ ออกแบบ สร้าง ประดิษฐ์ และผลิต 
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10. บริการอื่นๆ ทั้งนี้ไม่นับรวมการเปน็วิทยากรที่ไมไ่ด้อยู่ในแผนของสถาบัน 
 
           มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกบัการบริการวิชาการ 

1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2551 -2565)ส านักคณะกรรมการอุดมศึกษา 
2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
3. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
4. มาตรฐานการประกันคณุภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา ส านักงานรบัรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพ

การศึกษา(สมศ.) 
 
แผนกลยุทธ์ หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบันโดยทั่วไปมักใช้เวลา 5 ปี เป็นแผนที่ก าหนดทิศทางการพัฒนาของ

สถาบัน แผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์ วัตถุประสงค์ ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและ
ภัยคุกคาม กลยุทธ์ต่างๆ ของสถาบันควรคลอบคลุมทุกภารกิจของสถาบัน มีการก าหนดตัวบ่งช้ีความส าเร็จของแต่ละกลยุทธ์
และค่าเปูาหมายของตัวบ่งช้ีเพื่อวัดระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามกลยุทธ์  โดยสถาบันน าแผนกลยุทธ์มาจัดท าแผน
ด าเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจ าปี 

แผนปฏิบัติการประจ าปี  หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการด าเนินงานภายใน 1 ปี เป็นแผนที่ถ่ายทอด
แผนกลยุทธ์ลงสู่ภาคปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการด าเนินงานตามกลยุทธ์ ประกอบด้วย โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่จะต้อง
ด าเนินการในปีนั้นๆ เพื่อให้บรรลุเปูาหมายตามแผนกลยุทธ์ ตัวบ่งช้ีความส าเร็จของโครงการหรือกิจกรรม ค่าเปูาหมายของตัว
บ่งช้ี รวมทั้งมีการระบุผู้รับผดิชอบหลักหรือหัวหน้าโครงการ งบประมาณในการด าเนินการ รายละเอียดและทรัพยากรที่ต้องใช้
ในการด าเนินโครงการที่ชัดเจน 

การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การผสมผสานกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ การจัดสรร
ทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพื่อสนับสนุนเปูาประสงค์ที่ส าคัญของสถาบัน (organization-wide 
goal) การบูรณาการที่มีประสิทธิผล เป็นมากกว่าความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน (alignment) ซึ่งการด าเนินการของ
แต่ละองค์ประกอบภายใน ระบบการจัดการ ผลการด าเนินการ มีความเช่ือมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์ 

ระบบ หมายถึง  ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการก าหนดอย่างชัดเจนว่าต้องท าอะไรบ้างเพื่อให้ได้ผลออกมาตามที่
ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือโดย
วิธีการอื่นๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิตและข้อมูลปูอนกลับ  ซึ่งมีความสัมพันธ์
เชื่อมโยงกัน 

กลไก หมายถึง สิ่งที่ท าให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือด าเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัดองค์การ
หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ด าเนินงาน 

ระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบที่ท าหน้าท่ีในการรวบรวมข้อมูลเข้ามาท าการประมวลผลรวมทั้งการวิเคราะห์เพื่อ
จัดท าเป็นสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ และน าส่งไปยังผู้ที่มีสิทธิได้รับสารสนเทศเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน การบริหารหรือการ
ตัดสินใจ โดยมีคอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ เป็นเครื่องมือสนับสนุนการท างานของระบบสารสนเทศระบบสารสนเทศใน
องค์การมีหลายประเภทในแต่ละประเภทมีได้หลายระบบ ท้ังนี้เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์เฉพาะด้านในการท างานที่แตกต่าง
กันออกไป 

ตัวบ่งชี้ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน  หมายถึง การที่สถาบันอุดมศึกษามีระบบการบริหารและการ
จัดการที่ดี มีประสิทธิภาพในการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ และค่านิยมไปสู่การปฏิบัติอย่างมีเอกภาพ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และ
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พันธะกิจที่ก าหนดไว้ โดยมีสภาสถาบันท าหน้าที่ก ากับดูแลนโยบาย การด าเนินงานตามแผน การบริหารบุคคล การบริการ
งบประมาณและทรัพย์สิน การบริหารสวัสดิการที่จัดให้นักศึกษา และบุคลากรทุกคน รวมทั้งก ากับติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่ก าหนด  มีการเผยแพร่ผลการด าเนินงานของ
สภาสถาบัน และการบริการและการจัดการของผู้บริหารทุกระดับสู่ประชาคมภายในสถาบัน และภายนอกสถาบันภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาลที่ประกอบด้วยหลักนิติธรรม คือ หลักคุณธรรมจริยธรรม  หลักความชอบธรรม หลักความโปร่งใส หลักความ
รับผิดชอบ หลักการมีส่วนร่วม หลักการตรวจสอบได้ และหลักความคุ้มค่า 

การพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน หมายถึง สถาบันอุดมศึกษาจะต้องแสดงความมีมาตรฐานและคุณภาพด้วย
การเป็นประชาคมแห่งการสร้างความรู้ และองค์การแห่งการเรียนรู้ที่มีขีดความสามารถในการค้นคว้าวิจัยสร้างความรู้ใหม่ทั้ง
เพื่อพัฒนาสังคมและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  อุดมศึกษาไทยยังต้องแสดงความเป็นอุดมศึกษามหาชนที่มีคุณภาพ  
นอกจากน้ีอุดมศึกษาไทยต้องมีความเป็นเลิศที่ใช้การได้ในสังคมแห่งการตรวจสอบอย่างเข้มข้น  เพื่อการพัฒนามาตรฐานและ
คุณภาพอย่างต่อเนื่องซึ่งจะน าอุดมศึกษาไทยไปสู่อุดมศึกษาสากลบนถนนนานาชาติ ดังนั้นการประกันคุณภาพอุดมศึกษาจึง
เป็นการประกันคุณภาพเพื่อความรู้สู่ความเป็นเลิศ  และการประกันคุณภาพเพื่อผู้เรียน  หัวใจของระบบการประกันคุณภาพที่
ดีคือ การใช้ระบบและกระบวนการประกันคุณภาพในการสร้างประชาคมที่มีวัฒนธรรมในการเรียนรู้และตรวจสอบการท างาน
ของตนเองเพื่อผู้อื่นอยู่เสมอ  ซึ่งจะน าไปสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ที่เป็นพลวัต เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เผยแพร่ข่าวสารทั่วทั้งสถาบัน พร้อมกับการมีการก าหนดมาตรฐานการท างานทุกด้านแบบมืออาชีพที่สามารถตรวจสอบการ
ท างานได้ทุกขั้นตอน  มีกลไกรับฟังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายอกสถาบัน เพื่อน าข้อคิดความเห็นจากทุกฝุายที่มีส่วน
ร่วมมาใช้ในการก ากับแนวทางการประกันคุณภาพของสถาบัน อย่างไรก็ตามสถาบันอุดมศึกษาพึงมีอิสระและเสรีภาพทาง
วิชาการในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพที่เหมาะสมของตนเอง และในขณะเดียวกันก็พึงให้อิสระแก่หน่วยงานภายในการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพตามเงื่อนไขเฉพาะของแต่ละหน่วยงานด้วย 
 ระบบประกันคุณภาพภายในโดยทั่วไป ประกอบด้วย ระบบแรกคือ  ระบบการพัฒนาคุณภาพซึ่งประกอบด้วย การ
ก าหนดมาตรฐาน กระบวนการวางแผน และออกแบบระบบงานเพื่อคุณภาพและการจัดการกระบวนการและควบคุมคุณภาพ  
ระบบท่ีสองคือ ระบบการตรวจสอบคุณภาพเพื่อเร่งรัดให้การด าเนินงานบรรลุเปูาหมายตามมาตรฐานคุณภาพที่ก าหนด และ
ระบบท่ีสามคือ ระบบการประเมินภายใจและกระบวนการปรับปรุงคุณภาพ  การประกันคุณภาพภายในเป็นหน้าที่ของสถาบัน
ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน โดยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากต้นสังกัด 
ทั้งนี้ การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาอย่างต่อเนื่องและสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้ 

ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม  หมายถึง  ตัวบ่งช้ีที่ประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษา  โดยสถานศึกษาเป็นผู้
ก าหนดแนวทางพัฒนาเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาสังคมตามนโยบายของรัฐหรือของประเทศ  ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนตามกาลเวลา
และปัญหาสังคมที่เปลี่ยนไป  โดยมีเปูาหมายที่แสดงถึงความเป็นผู้ช้ีน าสังคมและแก้ปัญหาสังคมของสถาบันอุดมศึกษาในการ
ช้ีน าเรื่องต่างๆ อาทิ การส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริโครงการรักชาติ การบ ารุงศาสนาและเทิดทูน
พระมหากษัตริย์  สุขภาพ  ค่านิยมและจิตสาธารณะ  ความคิดสร้างสรรค์  ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ นโยบายรัฐบาล  
เศรษฐกิจ  การพร้อมรับการเป็นสมาชิกสังคมอาเซียน  พลังงานสิ่งแวดล้อม  อุบัติภัย  สิ่งเสพติด  ความฟุุมเฟือย  การ
แก้ปัญหาความขัดแย้ง  สร้างสังคมสันติสุขและความปรองดอง  ตลอดจนน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็น
สถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง ฯลฯ 
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ส่วนที่ 2 
 ทิศทาง นโยบาย ยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดการบริการวิชาการ 

 
ทิศทางและนโยบายของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 
 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เป็นสถาบันการศึกษาในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีทิศทางและนโยบายองค์กร ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
 ปรัชญา 
 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เป็นสถาบันอุดมศึกษาของกระทรวงสาธารณสุข ที่มุ่งเน้นการ
ผลิตพยาบาลที่มีคุณลักษณะที่ครบถ้วนทั้งด้านความรู้ ทักษะ คุณธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ มีการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องและสามารถท างานร่วมกับชุมชนได้เป็นอย่างดี รวมทั้งพัฒนาบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขในทุกระดับ
อย่างเต็มศักยภาพ เน้นการค้นคว้าวิจัยเพื่อให้ได้ความรู้ใหม่น ามาใช้ ส่งเสริมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและ
พัฒนาวิชาชีพตลอดจนบูรณาการความรู้ใหม่กับภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดสอดคล้องกับ วิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมอีสาน สามารถสืบสานจรรโลงสังคมให้พัฒนาอย่างยั่งยืน 

 
วิสัยทัศน์(Vision) 
เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นน าที่เน้นชุมชน 
 
พันธกิจ  (Mission) 
พันธกิจเป็นกรอบการด าเนินงานตามภารกิจขององค์กร และภารกิจการพัฒนาไปสู่วิสัยทัศน์ วิทยาลัย

พยาบาลบรมราชชนนี  ขอนแก่นได้ก าหนดพันธ์กิจไว้ 5 พันธกิจ ดังนี้ 
1. ผลิตบัณฑิตพยาบาลสู่ระบบสุขภาพชุมชน  
2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ 
3. บริการวิชาการแก่สังคมตามเอกลักษณ์ของสถาบัน 
4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
5. พัฒนาสถาบันและบุคลากร 
 
วัตถุประสงค์ 
1. ผลิตพยาบาลวิชาชีพให้มีคุณสมบัติ และสมรรถนะด้านวิชาชีพพยาบาลตามนโยบายของกระทรวง

สาธารณสุข 
2. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพ่ือแสวงหาความรู้ รูปแบบ วิธีการ และองค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนาวิชาชีพให้

ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านการศึกษาพยาบาล ปฏิบัติการพยาบาลและการบริหารการพยาบาล 
3. พัฒนาบุคลากรทั้งก่อนประจ าการและภายหลังประจ าการ เพ่ือเพ่ิมพูนศักยภาพความสามารถให้รู้เท่า

ทันสังคมโลกท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง 
4. ให้บริการแก่ชุมชน และสังคมด้านวิชาการ การเผยแพร่ความรู้ เป็นที่ปรึกษาและบริการวิชาการแก่

สังคม 
5. กระตุ้น สนับสนุน สร้างคุณค่า และเป็นแบบอย่างในการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย 
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6. เป็นผู้น าและเป็นแบบอย่างในการประพฤติ ปฏิบัติตามครรลองของสังคม เพ่ือเทิดทูนชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ ในระบอบประชาธิปไตย 

    
แผนยุทธศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ปีงบประมาณ 2559- 2563 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ เป็นประเด็นหลักที่ส าคัญ หรือเป็นวาระหลักในการพัฒนาตามกรอบของแผน
ยุทธศาสตร์ที่จะพัฒนาด้วยวิธีการทางยุทธศาสตร์สู่ผลสัมฤทธิ์สูงสุดตามที่ก าหนดไว้ในวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์
ประกอบด้วย  5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1. การผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพและมีสมรรถนะโดดเด่นด้านการพยาบาลชุมชน 
2. การวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ที่มุ่งเน้นสุขภาวะ 
3. การบริการวิชาการเสริมสร้างสุขภาวะชุมชน 
4. การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5. การพัฒนาสถาบันสู่ความเป็นเลิศ 

เป้าประสงค์  (Goal) 
G1 บัณฑิตพยาบาลมีสมรรถนะโดดเด่นด้านการพยาบาลชุมชน 
G2 พัฒนาคลังความรู้และผลงานวิชาการเชิงประจักษ์และเผยแพร่สู่สาธารณชนให้สอดคล้องกับความ
จ าเป็นด้านสุขภาพในบริบทสังคมไทย 
G3 สร้างรายได้เพ่ิมจากการบริการวิชาการแบบครบวงจร 
G4 พัฒนาสถาบันสู่องค์กรต้นแบบคุณธรรม และมีความสุข  
G5 บัณฑิตได้รับการยอมรับและเชื่อมั่นจากชุมชนและสังคม 
G6 พัฒนาองค์ความรู้ วิจัยและนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์และสร้างคุณค่าในการเสริมสร้างสุขภาวะ

ชุมชน  
G7 ชุมชนได้รับการพัฒนาสู่การเป็นชุมชนเข้มแข็ง 
G8 สืบสานอนุรักษ์ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน ในการสร้างเสริมสุขภาพ

 G9 ยกระดับคุณภาพการบริหารองค์กร 
G10 บัณฑิตพยาบาลมีคุณภาพ 
G11 ยกระดับคุณภาพงานวิจัยให้ตอบสนองความจ าเป็นด้านสุขภาพและระบบสุขภาพเป็นที่ยอมรับระดับ

สากล  
G12 พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพให้มีสมรรถนะของการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับความต้องการในระบบ

สุขภาพอย่างมีคุณภาพ 
G13 เพ่ิมประสิทธิภาพการการบริหารจัดการของสถาบัน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และวิทยบริการที่

ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
G14 อาจารย์ผู้สอนมีสมรรถนะครูมืออาชีพ 
G15 สร้างเครือข่ายการวิจัย นวัตกรรม การจัดการความรู้ของการเรียนรู้สู่สุขภาวะ 
G16 พัฒนาศูนย์กลางการเรียนรู้ต้นแบบด้านการดูแลสุขภาพปฐมภูมิที่มุ่งเน้นการดูแลระยะยาวที่บ้าน 
G17 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงและเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

 
 



6 
 

ตัวช้ีวัดวิสัยทัศน์องค์กร 
1. ร้อยละของบัณฑิตที่มีผลการประเมินคุณภาพจากผู้ใช้บัณฑิตระดับดีขึ้นไป 
2. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาครูมืออาชีพ 
3. ร้อยละ 20 จากผลงานวิจัยและผลงานวิชาการท้ังหมดที่เน้นชุมชน 
4. ระดับคะแนนประเมินคุณภาพภายในของวิทยาลัย 
 

     นโยบายด้านการบริการวิชาการแก่สังคม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 
 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ได้ก าหนดนโยบายด้านบริการวิชาการ ดังนี้ 
 1. พัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สังคม และประเทศ เพ่ือสร้างรายรับจากการ
บริการวิชาการ 
 2. พัฒนาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ต้นแบบด้านการดูแลสุขภาพปฐมภูมิ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์   เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด งานบริการวิชาการและศูนย์ความเป็นเลิศ  
ประเด็น

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด(KPI) 
Data 

Base line 
ค่าเป้าหมายรายปี กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ 

2559 2560 2561 2562 2563 
3. การบริการ
วิชาการ
เสริมสร้างสุข
ภาวะชุมชน 
 

G16พัฒนา
ศูนย์กลางการ
เรียนรู้ต้นแบบ
ด้านการดูแล
สุขภาพปฐมภูมิที่
มุ่งเน้นการดูแล
ระยะยาวที่บ้าน 

10.ระดับความส าเร็จใน
การสนับสนุนการพัฒนา
ศูนย์เรียนรู้ (Learning 
Center) และหรือ 
สถาบันการศึกษา 
(Academic Institution 
: AI) เพ่ือรองรับการ
บริหารจัดการระบบ
สุขภาพอ าเภอ (District 
Health Management 
Learning : DHML) 

5 5 5 5 5 5 ส่งเสริมการพัฒนา
ศูนย์กลางการเรียนรู้
ต้นแบบด้านการดูแล
สุขภาพปฐมภูมิที่
มุ่งเน้นการดูแลระยะ
ยาวทีบ่้าน 

 โครงการ พัฒนาศูนย์การ
เรียนรู้ต้นแบบด้านการดูแล
สุขภาพระดับอ าเภอ ที่
มุ่งเน้นการดูแลระยะยาวที่
บ้านสู่ความเป็นเลิศทางการ
พยาบาลชุมชน 

 G12 พัฒนา
บุคลากรด้าน
สุขภาพให้มี
สมรรถนะของ
การปฏิบัติงานที่
สอดคล้องกับ
ความต้องการใน
ระบบสุขภาพ
อย่างมีคุณภาพ 
 

11.จ านวนบุคลากรด้าน
สุขภาพที่ได้รับการ
พัฒนาให้มีสมรรถนะใน
การปฏิบัติงานที่
ตอบสนองระบบสุขภาพ 

300 300 300 300 300 300 ส่งเสริมการพัฒนา
บุคลากรด้านสุขภาพ
ให้มีสมรรถนะของการ
ปฏิบัติงานที่สอดคล้อง
กับความต้องการใน
ระบบสุขภาพอย่างมี
คุณภาพ 

โครงการบริการวิชาการ
ประเมินผลการพัฒนาระบบ
สุขภาพอ าเภอภายใต้การ
เสริมสมรรถนะการบริหาร
จัดการระบบสุขภาพอ าเภอ 
(DHML)  แบบเสริมพลัง
ร่วมของภาคีเครือข่าย
บริการสุขภาพ 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด(KPI) 

Data 
Base line 

ค่าเป้าหมายรายปี กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ 
2559 2560 2561 2562 2563 

 G7 ชุมชนได้รับ
การพัฒนาสู่การ
เป็นชุมชน
เข้มแข็ง 

12. จ านวนชุมชนที่ได้รับ
การพัฒนาสู่การเป็น
ชุมชนเข้มแข็ง 

1 1 1 1 1 1 ส่งเสริมชุมชนให้ได้รับ
การพัฒนาสู่การเป็น
ชุมชนเข้มแข็ง 

โครงการพัฒนารูปแบบ
นโยบายสาธารณะกองทุน
ดูแลผู้สูงระยะยาวในชุมชน
อีสานภายใต้กระบวนการมี
ส่วนร่วมของชุมชน 

G3สร้างรายได้
เพ่ิมจากการ
บริการวิชาการ
แบบครบวงจร 

13.จ านวนรายได้จาก
การบริการวิชาการต่อปี 

4 แสน 4 
แสน 

4 
แสน 

4 
แสน 

4 
แสน 

4 
แสน 

ส่งเสริมการสร้าง
รายได้เพ่ิมจากการ
บริการวิชาการแบบ
ครบวงจร 

โครงการบริการวิชาการ
แบบครบวงจรสู่การพัฒนา
บุคลากรด้านสุขภาพเพ่ือ
เสริมสร้างสุขภาวะชุมชน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 
 

ตารางแผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด งบประมาณและผู้รับผิดชอบ งานบริการวิชาการและศูนย์ความเป็นเลิศ 

แผนงาน โครงการ กิจกรรมหลกั ตัวชี้วัด 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
2559 2560 2561 2562 2563 รวม 

3.การบริการ
วิชาการ 

SP3001
โครงการ
พัฒนาศูนย์
การเรยีนรู้
ต้นแบบด้าน
การดูแล
สุขภาพระดับ
อ าเภอ ที่
มุ่งเน้นการ
ดูแลระยะยาว
ที่บ้านสู่ความ
เป็นเลิศ
ทางการ
พยาบาลชุมชน 
 

1. พัฒนาศักยภาพอาจารย์ 
บุคลากรสายสนับสนุนและ
นักศึกษาในการพัฒนา
ระบบสุขภาพระดับอ าเภอ 
ที่มุ่งเน้นการดูแลระยะยาว
ที่บ้าน 
2. พัฒนาหลักสูตรเพื่อ
พัฒนาศักยภาพ พยาบาล
ชุมชน บุคลากรสาธารณสุข 
และผูดู้แลจากชุมชนภาคี
เครือข่าย     
3. พัฒนาความร่วมมือกับ
ชุมชนต าบลบ้านเปด็ รพ.
สต. และเทศบาล ต าบล
บ้านเป็ด และภาคเีครือข่าย
ในการพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง 
ด้านการดูแลระยะยาวท่ี
บ้าน โดยวิเคราะห์
สถานการณ์ปัญหา 
วางแผน ด าเนินงาน ถอด
บทเรียน สร้างการเรียนรู้ 
และประเมินผล 
 
 
 

10.ระดับความส าเร็จ
ของศูนย์เรียนรูฯ้ 

245,000 150,000 150,000 100,000 100,000 745,000 ดร.กิตติภูม/ิ 
อ.ณรงค ์
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แผนงาน โครงการ กิจกรรมหลกั ตัวชี้วัด 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
2559 2560 2561 2562 2563 รวม 

 SP3002
โครงการ
บริการ
วิชาการ
ประเมินผล
การพัฒนา
ระบบ
สุขภาพ
อ าเภอ
ภายใต้การ
เสริม
สมรรถนะ
การบริหาร
จัดการระบบ
สุขภาพ
อ าเภอ 
(DHML)  
แบบเสริม
พลังร่วมของ
ภาคี
เครือข่าย
บริการ
สุขภาพ 

กิจกรรมหลัก 1 ร่วม
ออกแบบพัฒนาระบบ
สุขภาพอ าเภอแบบบูรณ
การ 
 
กิจกรรมหลักท่ี 2 
ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบ
สุขภาพอ าเภอแบบบูรณ
การ  
 
กิจกรรมหลักท่ี 3 การ
พัฒนาระบบสุขภาพอ าเภอ
ภายใต้คณะกรรมการ
สุขภาพอ าเภอ 
 
กิจกรรมหลักท่ี 4
ประเมินผลการพัฒนา
ระบบสุขภาพอ าเภอแบบ
เสรมิพลัง 

11.จ านวนบุคลากรด้าน
สุขภาพท่ีได้รับการ
พัฒนาให้มีสมรรถนะใน
การปฏิบัติงานท่ี
ตอบสนองระบบสุขภาพ 

350,000 500,000 100,000 100,000 100,000 1,150,000 
(งบประมาณ
จาก สปสช.) 

ดร.ศิราณ/ี 
อ.สุพจน ์
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แผนงาน โครงการ กิจกรรมหลกั ตัวชี้วัด 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
2559 2560 2561 2562 2563 รวม 

 SP3003
โครงการ
พัฒนารูปแบบ
นโยบาย
สาธารณะ
กองทุนดูแลผู้
สูงระยะยาวใน
ชุมชนอีสาน
ภายใต้
กระบวนการมี
ส่วนร่วมของ
ชุมชน
(งบประมาณ
จาก สวรส.) 

กิจกรรมหลักท่ี1 การก่อ
ประเด็นการพัฒนานโยบาย
สาธารณะเพื่อสนับสนุน
การดูแลผูสู้งอายุระยะยาว 
กิจกรรมหลักท่ี2 การ
พัฒนาประเด็นกองทุนดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาวเป็น
ข้อเสนอนโยบายสาธารณะ 
กิจกรรมหลักท่ี 3 ตัดสินใจ
ทางนโยบายสาธารณะ
กองทุนดูแลผู้สูงอายรุะยะ
ยาวในชุมชนโดยชุมชน 
กิจกรรมหลักท่ี 4 
ขับเคลื่อนนโยบายกองทุน
ดูแลผูสู้งอายุระยะยาวสู่
การปฏิบัติในพ้ืนท่ีน าร่อง 
กิจกรรมหลักท่ี 5 ประเมิน
และพัฒนานโยบาย
สาธารณะกองทุนดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาวสู่การ
ขับเคลื่อนในระดับประเทศ 

12. จ านวนชุมชนที่
ได้รับการพัฒนาสู่การ
เป็นชุมชนเข้มแข็ง 

340,000 900,000 260,000 - - 1,500,000 
(งบประมาณ
จาก สวรส.) 

ดร.ศิราณ/ี 
ดร.กิตติภูม ิ

 SP3004
โครงการ
บริการวิชาการ
แบบครบวงจร
สู่การพัฒนา

1. ศึกษา Training Needs 
และพัฒนาหลักสูตรการ
อบรมที่ตอบสนองความ
ต้องการของเขตสุขภาพ
และระบบสุขภาพของ

13.จ านวนรายได้จาก
การบริการวิชาการต่อป ี

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 200,000 อ.นวล
ละออง/ 
อ.ศิราณ ี
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แผนงาน โครงการ กิจกรรมหลกั ตัวชี้วัด 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
2559 2560 2561 2562 2563 รวม 

บุคลากรด้าน
สุขภาพเพื่อ
เสรมิสร้างสุข
ภาวะชุมชน 

ประเทศ 
2. พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น
ในการพัฒนาบุคลากร
สาธารณสุขท่ีสอดคล้องกับ
ความต้องการของเขต
สุขภาพและระบบสุขภาพ 
จ านวน 1 หลักสูตร 
3. การเตรยีมการฝึกอบรม
การพัฒนาบุคลากร
สาธารณสุขท่ีสอดคล้องกับ
ความต้องการของเขต
สุขภาพและระบบสุขภาพ 
4. จัดการฝึกอบรมและ
ประเมินผลการฝึกอบรม 
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การถ่ายทอดประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ ของงานบริการวิชาการและศูนย์ความเป็นเลิศ 
  
 การถ่ายทอดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ ของกลุ่มบริการวิชาการสู่การปฏิบัติใน
ปีงบประมาณ 2559 ตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาของสภาการพยาบาล สกอ. และสบช. ,ดังต่อไปนี้ 

ตัวบ่งชี้งานประกันคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับงานบริการวิชาการและศูนย์ความเป็นเลิศ 
สภาการพยาบาล สกอ. สบช. 

ตัวบ่งชี้ที่ 24   การบริการวิชาการ 
 
ค่าคะแนนเป้าหมาย = 5  
 
1.มีแผนบริการวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพหรือท่ีเกี่ยวข้องของ
สถาบันการศึกษา และมีงบประมาณที่
สนับสนุนอย่างเพียงพอ 

2.มีการบูรณการงานบริการวิชาการ
กับการเรยีนการสอนอย่างเป็นระบบ 
(โครงการของสถาบันที่ปรากฏใน
แผน) 
3.มีการบูรณการงานบริการวิชาการ
กับงานวิจัยอย่างเป็นระบบ 

4.มีการประเมินผลการด าเนินงาน 
และน าผลการประเมินไปปรับปรุง
หรือพัฒนากิจกรรม/โครงการ 

5.ผลการด าเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมายตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่
สังคม 

ค่าคะแนนเป้าหมาย - 5  
 
1.ก าหนดชุมชนหรือองค์การเป้าหมาย
ของการให้บริการทางวิชาการแก่สงัคม 
โดยมีความร่วมมือระหว่างภาควิชาหรือ
หลักสตูร 

2.จัดท าแผนบริการวิชาการโดยมสี่วน
ร่วมจากชุมชนหรือองค์การเป้าหมายที่
ก าหนดในข้อ 1 

3.ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายได้รบัการ
พัฒนาและมีความเข้มแข็งที่มีหลักฐาน
ปรากฏชัดเจน 

4.ชุมชนหรือองค์การเป้าหมาย
ด าเนินการพัฒนาตนอย่างต่อเนื่อง 

5.วิทยาลัยสามารถสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการ
พัฒนาชุมชนหรือองค์การเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 : ระดับความส าเร็จของ
หลักสูตรฯที่วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรม
ราชชนกพัฒนาเพ่ือตอบสนองเขตสุขภาพที่
รองรับระบบบริการสุขภาพ (Service plan) 

ค่าคะแนนเป้าหมาย – 5 
 
1.แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลกัสูตรฯและ
ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 
2.ก าหนดแนวทาง/ยุทธศาสตร์การพัฒนา
หลักสตูรที่รองรับระบบบริการสุขภาพ 18 สาขา
หรือตามนโยบายของ กสธ. 
3.พัฒนาหลักสูตรที่รองรับระบบบริการสุขภาพ 
18 สาขา หรือตามนโยบายของ กสธ. 
4.เป็นหลักสตูรที่อยู่ในแผนพัฒนาบุคลากรเขต
สุขภาพ หรือเป็นหลักสูตรที่ผ่านความเห็นชอบ 
จากผู้บรหิารเขตสุขภาพ หรือเป็นหลักสตูรที่
สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข 
5.จัดท าและด าเนินการจัดอบรมหลักสูตรที่
รองรับระบบบริการสุขภาพ 18 สาขา  หรือ
ตาม นโยบายของ กสธ. อย่างน้อย 1 หลักสูตร 

  ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 : ระดับความส าเร็จของ
วิทยาลัยสังกดัสถาบันพระบรมราชชนกในการ
สนับสนุนการพัฒนา     บุคลากรเขตสุขภาพ 

1. วิทยาลัยก าหนดผู้รับผิดชอบใน คก.บริหาร
การพัฒนาบุคลากรระดับเขต(HRDเขต)ชัดเจน  
2. วิทยาลัยมีการสนับสนุนเขตสุขภาพในด้าน
ต่างๆเช่น ข้อมูลการศึกษาวิจัย หรอืวิชาการ
ด้านสุขภาพ หรือ หลักสูตรการพฒันาบุคลากร
เขตสุขภาพ เป็นต้น  ที่สอดคล้องกับนโยบาย
พัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) และ
ปัญหาบริการสุขภาพของพื้นที่   
3. มีส่วนร่วมในการด าเนินการพัฒนาบุคลา
บุคลากรระดบัเขต    
4. มีส่วนร่วมในการนเิทศ ติดตามผลการ
ด าเนินงานพัฒนาบุคลากรเขตสุขภาพ    
5. มีส่วนร่วม สรุป วิเคราะห์ รายงานผล การ
ด าเนินงานพัฒนาบุคลากรเขตสุขภาพ 
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รายการตัวช้ีวัดความส าเร็จ (KPI) งานบริการวิชาการและศูนย์ความเป็นเลิศ 
 ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัดความส าเร็จ โดยมีวิธีการประเมินตัวชี้วัดความส าเร็จดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

ตัวช้ีวัดส าคัญ (KPI) กลุ่มที่รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้ดูแลก ากับ
ตัวช้ีวัด 

10.ระดับความส าเร็จในการสนับสนุนการ
พัฒนาศูนย์เรียนรู้ (Learning Center) และ
หรือสถาบันการศึกษา (Academic 
Institution : AI) เพ่ือรองรับการบริหารจัดการ
ระบบสุขภาพอ าเภอ (District Health 
Management Learning : DHML) 

กลุ่มวิจัยและบริการ
วิชาการ 

ดร.กิตติภูมิ / 
อ.ณรงค์ /  
ดร.ศิราณี 

 
 
 

ดร.ศุภวดี 

11.จ านวนบุคลากรด้านสุขภาพท่ีได้รับการ
พัฒนาให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่
ตอบสนองระบบสุขภาพ 
 

กลุ่มวิจัยและบริการ
วิชาการ 

ดร.ศิราณ ี/ 
อ.สุพจน์ 

ดร.ศุภวดี 

12. จ านวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาสู่การเป็น
ชุมชนเข้มแข็ง 

กลุ่มวิจัยและบริการ
วิชาการ 

ดร.ศิราณ ี/  
ดร.กิตติภูมิ 

ดร.ศุภวดี 

13.จ านวนรายได้จากการบริการวิชาการต่อปี กลุ่มวิจัยและบริการ
วิชาการ 

อ.สุธิดา สิงห์/ 
อ.นวลละออง 

ดร.ศุภวดี 

 

 
ตัวชี้วัดที่ 10 ระดับความส าเร็จในการสนับสนุนการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ (Learning Center) และหรือ
สถาบันการศึกษา (Academic Institution : AI) เพ่ือรองรับการบริหารจัดการระบบสุขภาพอ าเภอ (District 
Health Management Learning : DHML) 

10.1  ระดับความส าเร็จของหลักสูตรฯที่วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกพัฒนาเพื่อตอบสนอง
เขตสุขภาพที่รองรับระบบบริการสุขภาพ (Service plan) 

องค์ประกอบ ค าอธิบาย 
ชนิดตัวชี้วัด  กระบวนการ 
หน่วยวัด ระดับ 
น้ าหนัก ร้อยละ 3 
ค าอธิบาย ค าอธิบาย :    

      ระบบบริการสุขภาพ(Service plan) หมายถึง ระบบบริการต่าง ๆ ที่จัดขึ้นเพ่ือ
เป็นการดูแลสุขภาพ ทั้ง ทางด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรค การ
รักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสมรรถภาพ ที่เป็นแบบ ผสมผสาน หรือเฉพาะด้าน เฉพาะ
เรื่อง โดยในปัจจุบันระบบบริการสุขภาพ ก าหนดให้มีการพัฒนาศักยภาพสถาน บริการ
ทุกระดับเพ่ือรองรับระบบบริการสุขภาพ 18 สาขา    หลักสูตร หมายถึง เนื้อหา 



16 
 

องค์ประกอบ ค าอธิบาย 
กระบวนการการฝึกอบรมบุคลากรเขตสุขภาพให้สามารถปฏิบัติงานรองรับ ระบบ
บริการสุขภาพของเขตสุขภาพ โดยมีระยะเวลาของหลักสูตรตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป โดยเป็น
หลักสูตรที่พัฒนาขึ้น มาใหม่ หรือน าหลักสูตรเดิมมาปรับปรุงให้สอดคล้องกับนโยบาย 
และเป็นหลักสูตรที่อยู่ในแผนพัฒนาบุคลากรเขต สุขภาพ หรือเป็นหลักสูตรที่ผ่านความ
เห็นชอบจากผู้บริหารเขตสุขภาพ หรือเป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับนโยบาย ของ
กระทรวงสาธารณสุข  เกณฑ์การให้คะแนน:   

 ก าหนดระดับความส าเร็จของหลักสูตรที่วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
พัฒนาขึ้น โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   คะแนน รายละเอียดการด าเนินงาน 
1 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯและประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 
2 ก าหนดแนวทาง/ยุทธศาสตร์การพัฒนาหลักสตูรที่รองรับระบบบรกิารสุขภาพ 18 

สาขา       หรือตามนโยบายของ กสธ. 
3 พัฒนาหลักสตูรที่รองรับระบบบรกิารสุขภาพ 18 สาขา หรือตามนโยบาย

ของ กสธ. 
4 เป็นหลักสูตรที่อยู่ในแผนพัฒนาบคุลากรเขตสุขภาพ หรือเป็นหลักสตูรที่ผ่าน

ความเห็นชอบ     จากผู้บริหารเขตสุขภาพ หรือเป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับ
นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข 

5 จัดท าและด าเนินการจัดอบรมหลกัสูตรทีร่องรับระบบบริการสุขภาพ 18 สาขา  
หรือตาม นโยบายของ กสธ. อย่างน้อย 1 หลักสูตร  

แนวทางการให้คะแนน 
 
 
 
 
 

 ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน เอกสาร/หลักฐานการประเมิน การให ้
คะแนน 

1 - มีการประชุมคณะกรรมการ  
- พิจารณาหาผู้รับผิดชอบหลักและ
ร่วมฯ  
- แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า
หลักสตูร 18 สาขา  
- ก าหนดแผนการด าเนินงาน  

- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมฯ  
- แผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับ  
แผนด าเนินการพัฒนาบุคลากร  
ของเขตสุขภาพ 18 สาขา 

    1 

2 ก าหนดแนวทาง/ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาหลักสตูร ท่ีรองรับระบบ
บริการสุขภาพ18 สาขา  หรือตาม
นโยบายของ กสธ 

- แนวทางการด าเนินงาน   
- ก าหนดแผนด าเนินงาน 

     1 

3 พัฒนาหลักสตูรที่รองรับระบบ
บริการสุขภาพ  18 สาขา หรือตาม
นโยบายของ กสธ 

- เอกสารการพัฒนาหลักสูตร      1 

4 หลักสตูรผ่านความเห็นชอบจากนกั
บริหาร   เขตสุขภาพ(CHRO) หรือ
เป็นหลักสูตรที่       ขอรับรอง 

- เอกสารหลักสูตรที่สอดคล้องกับ  
ความต้องการพัฒนาบุคลากรของ  
เขตสุขภาพ  

     1 
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องค์ประกอบ ค าอธิบาย 
หน่วยคะแนนของสภาวิชาชีพ   
หรือเป็นหลักสูตร ที่ผ่านการรับรอง
จาก 
สภาวิชาชีพ 

- แผนการพัฒนาบุคลากรสุขภาพ  
ระดับเขตสุขภาพ 

5 จัดท าและด าเนินการจัดอบรมใน
หลักสตูรที่ รองรับระบบบริการ
สุขภาพ 18 สาขา   
หรือตามนโยบายของ กสธ 

-ด าเนินการจดัอบรมบคุลากรเขต 
สุขภาพ อย่างน้อย 1 หลักสตูร 

     1 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

งานบริการวิชาการและศูนย์ความเป็นเลิศ  กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ 
 

ผู้ก ากับตัวช้ีวัด รองผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ดร.กิตติภูมิ ภิญโย 

อ.ณรงค์ ค าอ่อน 
 
 

ตัวช้ีวัดที่ 10.2 : ระดับความส าเร็จของวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกในการสนับสนุนการพัฒนา      
  บุคลากรเขตสุขภาพ 

 

องค์ประกอบ ค าอธิบาย 
ชนิดตัวชี้วัด  กระบวนการ 
หน่วยวัด ระดับ 
น้ าหนัก ร้อยละ 5 
ค าอธิบาย ค าอธิบาย :    

      บุคลากร หมายถึงข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราวและพนักงาน
กระทรวง สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในเขตสุขภาพ สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดย
กลุ่มเป้าหมายในทุกระดับ สถานบริการเป็นสายวิชาชีพทั้ง12สาขาที่ก าหนดไว้รองรับนโยบายการ
พัฒนาระบบบริการ (Service  Plan )   เขตสุขภาพ หมายถึง ระบบการบริหารงานด้าน
สาธารณสุขในภูมิภาคโดยแบ่งออกเป็น 13 เขตตรวจ ราชการของส านักนายกรัฐมนตรี ซึ่งแต่ละ
เขตครอบคลุม 4-8 จังหวัดในแต่ละจังหวัดประกอบด้วยหน่วยบริการ ระดับจังหวัด โรงพยาบาล
ศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล   มีประชากร
ประมาณ 3-6 ล้านคน เพ่ือให้มีขนาดที่เหมาะสมในการจัดระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ  มี
ประสิทธิภาพเอ้ือต่อการพัฒนาระบบส่งต่อและการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  
การพัฒนาบุคลากร หมายถึง กระบวนการที่จัดขึ้นอย่างเป็นระบบเพ่ือเพ่ิมพูน ความรู้ ทักษะทาง
วิชาชีพ เพ่ือยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจที่รับผิดชอบให้สูงขึ้นโดยมีการพัฒนาที่
หลากหลายรูปแบบ  เช่น การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การสัมมนา และการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
เป็นต้น   ระดับความส าเร็จของวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกในการสนับสนุนการพัฒนา
บุคลากรเขต สุขภาพ หมายถึง วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกมีการด า เนินการที่แสดง
ถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนา บุคลากรเขตสุขภาพ ใน5 ขั้นตอน ดังนี้  1. วิทยาลัยก าหนด
ผู้รับผิดชอบใน คก.บริหารการพัฒนาบุคลากรระดับเขต(HRDเขต)ชัดเจน 2. วิทยาลัยมีการ
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องค์ประกอบ ค าอธิบาย 
สนับสนุนเขตสุขภาพในด้านต่างๆเช่น ข้อมูลการศึกษาวิจัย หรือวิชาการด้านสุขภาพ หรือ 
หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรเขตสุขภาพ เป็นต้น  ที่สอดคล้องกับนโยบายพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ (Service Plan) และปัญหาบริการสุขภาพของพ้ืนที่    3.มีส่วนร่วมในการด าเนินการ
พัฒนาบุคลาบุคลากรระดับเขต   4. มีส่วนร่วมในการนิเทศ ติดตามผลการด า เนินงานพัฒนา
บุคลากรเขตสุขภาพ   5. มีส่วนร่วม สรุป วิเคราะห์ รายงานผล การด าเนินงานพัฒนาบุคลากรเขต
สุขภาพ  เกณฑ์การให้คะแนน  :  ก าหนดเป็นระดับคะแนนตามรายละเอียดการด าเนินงาน ดังนี้   
เกณฑ์การให้คะแนน:  ก าหนดเป็นระดับคะแนนตามรายละเอียดการด าเนินงาน ดังนี้ 

เกณฑ์
มาตรฐาน 

 

แนวทางการ
ให้คะแนน 

 
ขั้นตอน ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง การให ้

คะแนน 
1 วิทยาลัยก าหนดผูร้ับผดิชอบใน คณะ 

กรรมการบริหาร การพัฒนาบุคลากร 
ระดับเขต (HRDเขต) ชัดเจน 

เอกสารค าสั่งคณะกรรมการ     1 

2 วิทยาลัยมีการสนับสนุนเขตสุขภาพในด้าน 
ต่างๆเช่น ข้อมูลการศึกษาวิจัยหรอืวิชาการ 
ด้านสุขภาพหรือ หลักสูตรการพัฒนา 
บุคลากรเขตสุขภาพเป็นต้นที่ สอดคล้องกับนโยบาย
พัฒนาระบบบริการสุขภาพ  
(Service Plan) และปญัหาบริการสุขภาพ 
ของพื้นที่ 

เอกสารหลักสตูร/โครงการ  หรือ 
เอกสารงานวิจัยหรือ เอกสารวิชาการด้าน
สุขภาพ หรือ อื่นๆ 

     1 

3 มีส่วนร่วมในการด าเนินการพัฒนาบุคลากรระดบัเขต -หนังสือเชิญเป็นวิทยากร หรือ 
เป็นหน่วยจัดอบรม หรือสนับสนุนสถานท่ี
อบรม และอื่นๆ 

     1 

4 ติดตามผลการด าเนินงานพัฒนาบคุลากร 
เขตสุขภาพ 

ติดตามการพัฒนาบุคลากรเขต/  
จังหวัด 

     1 

5 สรุปผลการพัฒนาบุคลากร ของวิทยาลัย 
ที่สนองต่อเขตบริการ 

มีรายงานผลการสนับสนุนเขต  
สุขภาพ 

     1 

  
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

งานบริการวิชาการและศูนย์ความเป็นเลิศ  กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ 
 

ผู้ก ากับ
ตัวช้ีวัด 

รองผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ 

ผู้รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

ดร.ศิราณ ี ศรีหาภาค /ดร.กิตติภูมิ  ภิญโย 
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ตัวช้ีวัดที ่11 จ านวนบุคลากรด้านสุขภาพท่ีได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่ตอบสนอง 

      ระบบสุขภาพ 
 

องค์ประกอบ ค าอธิบาย 
ชนิดตัวชี้วัด  ผลลัพธ์ 
หน่วยวัด จ านวน 
น้ าหนัก ร้อยละ 5 
ค าอธิบาย บุคลากรด้านสุขภาพที่ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่

ตอบสนองการด าเนินงานระบบสุขภาพจากการจัดบริการวิชาการของวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี ขอนแก่น จ านวนอย่างน้อย 300 คนต่อปี 

เกณฑ์มาตรฐาน  
แนวทางการให้คะแนน   
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

งานบริการวิชาการและศูนย์ความเป็นเลิศ  กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ 
 

ผู้ก ากับตัวช้ีวัด รองผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ดร.ศิราณี  ศรีหาภาค /อ.สุพจน์  แก้วบุดดี 

 
ตัวช้ีวัดที ่12 จ านวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาสู่การเป็นชุมชนเข้มแข็ง 

องค์ประกอบ ค าอธิบาย 
ชนิดตัวชี้วัด  กระบวนการ 
หน่วยวัด ระดับ 
น้ าหนัก ร้อยละ 3 
ค าอธิบาย มีชุมชนผ่านด าเนินการพัฒนาสู่การเป็นชุมชนเข้มแข็งอย่างน้อย 1 ชุมชน ที่

สามารถผ่านการประเมินกระบวนการตามเกณฑ์ของสกอ.  
เกณฑ์มาตรฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
1. ก าหนดชุมชน
หรือองค์การ
เป้าหมายของ
การให้บริการ
ทางวิชาการแก่
สังคม โดยมี
ความร่วมมือ
ระหว่างภาควิชา
หรือหลักสูตร 

2. จัดท าแผน
บริการวิชาการ
โดยมสี่วนร่วม
จากชุมชนหรือ
องค์การ
เป้าหมายที่
ก าหนดใน 
ข้อ 1  

3. ชุมชนหรือ
องค์การ
เป้าหมายไดร้ับ
การพัฒนาและมี
ความเข้มแข็งที่มี
หลักฐานท่ี
ปรากฏชัดเจน  

4. ชุมชนหรือ
องค์การ
เป้าหมาย
ด าเนินการ
พัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 

5. สถาบัน
สามารถสรา้ง
เครือข่ายความ
ร่วมมือกับ
หน่วยงาน
ภายนอกในการ
พัฒนาชุมชน
หรือองค์การ
เป้าหมาย  
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องค์ประกอบ ค าอธิบาย 
 
แนวทางการให้คะแนน   
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

งานบริการวิชาการและศูนย์ความเป็นเลิศ  กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ 
 

ผู้ก ากับตัวช้ีวัด รองผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ดร.ศิราณี  ศรีหาภาค / ดร.กิตติภูมิ ภิญโย 
 
ตัวช้ีวัดที ่13 จ านวนรายได้จากการบริการวิชาการต่อปี 

องค์ประกอบ ค าอธิบาย 
ชนิดตัวชี้วัด  ผลลัพธ์ 
หน่วยวัด จ านวน 
น้ าหนัก ร้อยละ 5 
ค าอธิบาย จ านวนรายได้จากการจัดบริการวิชาการของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 

ขอนแก่น จ านวนอย่างน้อย 400,000 บาทต่อปี 
เกณฑ์มาตรฐาน  
แนวทางการให้คะแนน   
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

งานบริการวิชาการและศูนย์ความเป็นเลิศ  กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ 
 

ผู้ก ากับตัวช้ีวัด รองผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด อ.สุธิดา สิงห์เจริญกุล/ อ.นวลละออง ทองโคตร 
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ส่วนที่ 3 
การบริหารหน่วยงานบริการวิชาการและศูนย์ความเป็นเลิศ 

 
โครงสร้างงานบริการวิชาการและศูนย์ความเป็นเลิศ 
 งานบริการวิชาการและศูนย์ความเป็นเลิศเป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้โครงสร้างของกลุ่มงานวิจัยและ
บริการวิชาการ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ดังแผนภูมิต่อไปนี้  

 

แผนภูมิที่ 1  โครงสร้างองค์กร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 

 

ซึ่งโครงสร้างภายในหน่วยงานบริการวิชาการและศูนย์ความเป็นเลิศ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ การ
จัดอบรมพัฒนาบุคลากร การบริการวิชาการแบบบูรณาการกับพันธกิจหลักของวิทยาลัย และศูนย์ความเป็น
เลิศทางการพยาบาล ซึ่งการด าเนินงานบริการวิชาการมีทั้งบริการวิชาการที่มีมูลค่าตอบแทนและการบริการ
วิชาการแบบให้เปล่า ที่เน้นการจัดท าโครงการบริการวิชาการแก่สังคมเพ่ือพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขตาม
นโยบายของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะพัฒนาบุคลากรในเขตสุขภาพที่ 7 และ
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อ่ืนๆ การบริการวิชาการเพ่ือสร้างชุมชนเข้มแข็งด้านสุขภาพ รวมทั้งวิทยาลัยรับหลักสูตรฝึกอบรมจากวิทยาลัย
นักบริหารฯ ได้แก่หลักสูตรอบรมผู้บริหารการสาธารณสุข ระดับกลาง นอกจากนี้ วิทยาลัยยังเป็นศูนย์
การศึกษาต่อเนื่องของสภาการพยาบาล ให้บริการวิชาการ ร่วมกับโรงพยาบาลต่างๆ ที่สังกัดกระทรวง
สาธารณสุขสุข  พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือฟ้ืนฟูความรู้ให้แก่พยาบาลทั่วไป  ได้แก่ หลักสูตรการพยาบาล
ผดุงครรภ์ความเสี่ยงสูง หลักสูตรอบรมข้าราชการใหม่ หลักสูตรอบรมเสริมสมรรถนะการบริหารจัดการระบบ
สุขภาพอ าเภอ ที่เน้นการสร้างมูลค่าจากการบริการวิชาการ โดยเฉพาะการบูรณาการกับการจัดการเรียนการ
สอนและหรือการวิจัย อันจะน ามาสู่การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน หรือ การพัฒนาหลักสูตร เป็นต้น 

โดยการด าเนินงานบริการวิชาการ ของวิทยาลัยได้ก าหนดให้มีการด าเนินงานที่ เป็นไปตามเปูาหมาย  
สอดคล้องกับงานประกันคุณภาพการศึกษาที่ เกี่ยวข้องกับการบริการวิชาการทั้งจากส านักงานและ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สอก.) สถาบันบรมราชชนก (สบช.) สภาการพยาบาล และส านักงานมาตรฐาน
การศึกษา (สมศ.) งานบริการวิชาการจึงจัดท าโครงการพัฒนาระบบการให้บริการวิชาการแบบครบวงจร  โดย
พัฒนาระบบและกลไกการด าเนินงานให้ครอบคลุมพันธกิจของกลุ่มงานบริการวิชาการแก่สังคมดังกล่าวให้มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งมีการแบ่งโครงสร้างภายในงานบริการวิชาการและศูนย์ความเป็นเลิศมีดังต่อไปนี้ 

 
 
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภูมิที่ 2  โครงสร้างงานบริการวิชาการและศูนย์ความเป็นเลิศ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 

ผู้อ านวยการวิทยาลัย 

ดร.วัชรี    อมรโรจน์วรวุฒิ 

รองผู้อ านวยการกลุ่มงานวิจัยและบริการ
วิชาการแก่สังคม 

       ดร. ศุภวดี   แถวเพีย 

หัวหน้างานบริการวิชาการและศูนย์ความเป็นเลิศ 
ดร.ศิราณี    ศรีหาภาค 

บริการวิชาการแบบบูรณาการ 
อ.ศิราณี          ศรีหาภาค 

อ.สุพจน์          แก้วบุดดี 
ดร.กิตติภูมิ       ภิญโย 

อ.นวลละออง    ทองโคตร 

อ.สุทิดา           สิงห์ศิริเจริญกลุ  
 

อบรมพัฒนาบุคลากร 

อ.นวลละออง    ทองโคตร 

อ.สุทิดา          สิงห์ศิริเจริญกลุ  
อ.สุพจน์          แก้วบุดดี 
อ.ณรงค์          ค าอ่อน 
 

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล 
ดร.กิตติภูมิ   ภญิโย 

อ.ณรงค์       ค าอ่อน     
ดร.ศิราณี      ศรีหาภาค 

อ.สุทิดา    สิงห์ศิริเจริญกลุ  
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ขอบเขตและหน้าที่งานบริการวิชาการและศูนย์ความเป็นเลิศ 
ขอบเขตงานบริการวิชาการและศูนย์ความเป็นเลิศ 
มีขอบเขตการด าเนินงานบริการวิชาการ ดังต่อไปนี้ 
1. พัฒนาระบบและกลไก และวางแผนการบริการวิชาการของวิทยาลัยฯให้สอดคล้องกับความ 

ต้องการของสังคม  นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยโดยบูรณาการกับฝุาย/งานอื่นในวิทยาลัยฯ  
2. ส ารวจความต้องการบริการวิชาการทั้งภายในหน่วยงาน และหน่วยงานภายนอก ได้แก่ สถาน 

บริการสุขภาพ เขตบริการสุขภาพ เพ่ือออกแบบวางแผน แผนงานและโครงการบริการวิชาการของวิทยาลัยฯ   
3. จัดท าแผนงานและโครงการบริการวิชาการระยะยาว และแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
4. ก ากับติดตาม และประเมินความก้าวหน้าการด าเนินงานบริการวิชาการของวิทยาลัยฯ  
5. บูรณาการบริการวิชาการกับพันธกิจอ่ืนของวิทยาลัย ได้แก่ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย  

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
6. จัดท าฐานข้อมูลการให้บริการวิชาการแก่สังคมให้ทันสมัยและเอ้ือประโยชน์ต่อการน าไปใช้  
7. ประชาสัมพันธ์เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้และส่งเสริมการน าองค์ความรู้จากการบริการวิชาการไปใช้ 

ประโยชน์ทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน 
8. สนับสนุนให้อาจารย์เป็นวิทยากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน  รวมทั้งสนับสนุนให้น าความรู้ 

และประสบการณ์จากการบริการวิชาการมาใช้ในการเรียนการสอนและการวิจัย 
9. ด าเนินการในฐานะเป็นหน่วยงานหลักด้านการเป็นสถาบันสมทบการศึกษาต่อเนื่องของสภาการ 

พยาบาลฯ  และเป็นศูนย์กลางการขอหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องของสภาการพยาบาล 
10. ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆท้ังภาครัฐและเอกชนในการให้บริการด้านวัสดุ  อุปกรณ์ต่างๆ 

รวมทั้งสถานที่  เพื่อสนับสนุนการให้บริการวิชาการแก่สังคม   
11. ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานบริการวิชาการความต่อผู้อ านวยการและคณะกรรมการ 

บริหารวิทยาลัยทุก 6 เดือนแรก และ 6 เดือนหลังของปีงบประมาณ  
12. น าผลการประเมินไปพัฒนาการวางแผนให้บริการวิชาการในปีงบประมาณต่อไป  
 

หน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้ากลุ่มงานบริการวิชาการแก่สังคม 
1. วางแผนการด าเนินงานของงานบริการวิชาการแก่สังคม ตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจของ 

วิทยาลัยฯ  
2. ส ารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ 

เพ่ือประกอบการก าหนดทิศทางและการจัดท าแผนงานบริการทางวิชาการแก่สังคมตามจุดเน้นของสถาบัน 
3. จัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีของงานบริการวิชาการแก่สังคม 
4. จัดท าระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแบบครบวงจร โดยบูรณาการงานบริการทาง 

วิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน  และ/หรือการวิจัย  ประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงาน
บริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการ สอนและการวิจัย  และน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณา
การงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 

5. ดูแล สนับสนุน ช่วยเหลือและก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานบริการวิชาการแก่สังคม 
ของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ  และมีประสิทธิภาพตามหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งเกิดความร่วมมือ
ด้านบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ 
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หรือหน่วยงานวิชาชีพ  ให้สอดคล้องกับความต้องการและปัญหาของกลุ่มเปูาหมาย   และแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีของงานบริการวิชาการแก่สังคมที่วางไว้   ประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม   น าผลการประเมินไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ  และ
พัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากร   

6. ด าเนินงาน ประสานงาน  และให้การสนับสนุนแก่หน่วยงานต่าง ๆ ในการท ากิจกรรมการบริการ 
วิชาการสู่สังคม 

7. จัดท าค ารับรองการปฏิบัติงาน (PA) กับรองผู้อ านวยการฯ กลุ่มบริการวิชาการ 
8. ร่วมจัดท ารายงานประเมินตนเอง (SAR) ของกลุ่มงานบริการวิชาการ ตามตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ 
9. ร่วมประชุมตามวาระต่างๆ ของกลุ่มงานบริการวิชาการและคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย  
10. ด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายจากรองผู้อ านวยการฯ กลุ่มงานบริการวิชาการและผู้อ านวยการ 
11. สรุปผลการด าเนินงานประจ าปีของกลุ่มงานเพื่อเสนอรองผู้อ านวยการกลุ่มบริการวิชาการ และ 

ผู้อ านวยการฯ อีกท้ังน าผลการประเมินมาปรับปรุงการให้บริการวิชาการในปีต่อไป 
 

หน้าที่ความรับผิดชอบของอาจารย์ประจ ากลุ่มงานบริการวิชาการแก่สังคม 
1. ร่วมประชุมวางแผนและรับผิดชอบการด าเนินงานของกลุ่มงานตามแนวทางการประกันคุณภาพ 

ตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจของวิทยาลัย 
2. ร่วมกับหัวหน้างานจัดอบรม ส ารวจความต้องการของหน่วยงานวิชาชีพภาครัฐ หรือภาคเอกชน  

เพ่ือประกอบการก าหนดทิศทางและการจัดท าแผนจัดอบรมตามจุดเน้นของสถาบัน 
3. ร่วมจัดท าและวิพากษ์แผนปฏิบัติการของกลุ่มงานจัดอบรม  
4. รับผิดชอบเขียนรายงานการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ที่ได้รับมอบหมาย 
5. ร่วมรับผิดชอบหลักสูตร และเป็นวิทยากรพี่เลี้ยงการอบรมตามท่ีได้รับมอบหมาย 
6. ร่วมปรับปรุงการใช้หลักสูตรของงานจัดอบรมในการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขกับวิทยาลัยนัก 

บริหารสาธารณสุขก าหนดแนวทางและวางแผนการใช้หลักสูตร สรรหาวิทยากรให้มีความเหมาะสมกับเนื้อหา
รายวิชา 

7. ประสานงานกับบุคลากรอ่ืนที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงานทั้งด้านการบริหาร วิชาการ การ 
ประเมินผล อาคารสถานที่ ผู้อบรม วิทยากรภายนอก เพ่ือให้การบริหารจัดการอบรมมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

8. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการจัดอบรมและรับสมัครผู้เข้ารับการอบรม  ทาง internet ใน website  
ของวิทยาลัย และแผ่นพับ 

9. สรุปประเมินผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมเมื่อเสร็จสิ้นการอบรม 
10. จัดท าสรุปรายงานโครงการหลังสิ้นสุดโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย 
11. ติดตาม ประสาน เครือข่ายผู้บริหารที่ส าเร็จการอบรมหลักสูตรต่างๆ ของวิทยาลัยฯ ตามที่ได้รับ 

มอบหมาย 
12. ด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้ากลุ่มงาน รองผู้อ านวยการฯ กลุ่มบริการวิชาการ  

และผู้อ านวยการ 
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หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบหลักสูตรอบรม 
1. วางแผนการด าเนินงานของกลุ่มงานบริการวิชาการตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจของวิทยาลัยฯ  

และร่วมประชุมวางแผนและรับผิดชอบการด าเนินงานของกลุ่มงานตามแนวทางการประกันคุณภาพตาม
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจของวิทยาลัย 

2. ส ารวจความต้องการของหน่วยงานวิชาชีพภาครัฐ หรือภาคเอกชน เพ่ือประกอบการก าหนทิศทาง 
และการจัดท าแผนจัดอบรมตามจุดเน้นของสถาบัน 

3. ร่วมปรับปรุงและพัฒนาการใช้หลักสูตรของงานบริการวิชาการในการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข 
กับวิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข 

4. จัดท าระบบและกลไกการจัดอบรมในการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข 
5. จัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีของงานจัดอบรม  และร่วมวิพากษ์แผนปฏิบัติการของกลุ่มงานจัด 

อบรม  
6. วางแผนการบริหารจัดการหลักสูตรการจัดอบรม สรรหาวิทยากรให้มีความเหมาะสมกับเนื้อหา 

รายวิชา 
7. ประสานงานกับบุคลากรอ่ืนที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงานทั้งด้านการบริหาร วิชาการ การ 

ประเมินผล อาคารสถานที่ ผู้อบรม และวิทยากรภายนอก  
8. จัดท าคู่มือในการบริหารจัดการโครงการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข (ผบก./ผบต./ครูพ่ีเลี้ยง)  

ให้กับวิทยากรพ่ีเลี้ยงและผู้เข้ารับการอบรม 
9. ดูแล สนับสนุน ช่วยเหลือและก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานจัดอบรม 
10. พัฒนารูปแบบ กิจกรรมต่างๆ ของงานจัดอบรม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการพัฒนา 

บุคลากร ร่วมรับผิดชอบหลักสูตร และเป็นวิทยากรพ่ีเลี้ยงการอบรมตามท่ีได้รับมอบหมาย 
11. ร่วมปรับปรุงการใช้หลักสูตรของงานจัดอบรมในการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขกับวิทยาลัยนัก 

บริหารสาธารณสุขก าหนดแนวทางและวางแผนการใช้หลักสูตร สรรหาวิทยากรให้มีความเหมาะสมกับเนื้อหา
รายวิชา และจัดท าสรุปรายงานหลักสูตรให้กับวิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุขตามท่ีได้รับมอบหมาย 

12. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการจัดอบรมและรับสมัครผู้เข้ารับการอบรม  ทาง internet ใน website  
ของวิทยาลัย และแผ่นพับ 

13. ติดตาม ประสาน เครือข่ายผู้บริหารที่ส าเร็จการอบรมหลักสูตรต่างๆ ของวิทยาลัยฯ ตามที่ได้รับ 
มอบหมาย 

14. สรุปประเมินผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมเมื่อเสร็จสิ้นการอบรม 
15. จัดท าค ารับรองการปฏิบัติงาน (PA) กับรองผู้อ านวยการฯ กลุ่มบริการวิชาการ 
16. ร่วมจัดท ารายงานประเมินตนเอง (SAR) ของกลุ่มบริการวิชาการตามตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ 
17. ร่วมประชุมตามวาระต่างๆ ของกลุ่มบริการวิชาการและคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 
18. ด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายจากรองผู้อ านวยการฯ กลุ่มบริการวิชาการและผู้อ านวยการ 
19. สรุปผลการด าเนินงานประจ าปีของกลุ่มงานเพื่อเสนอรองผู้อ านวยการกลุ่มบริการวิชาการ และ 

ผู้อ านวยการฯ อีกท้ังน าผลการประเมินมาปรับปรุงการให้บริการวิชาการในปีต่อไป 
 

 



26 
 

ส่วนที่ 4  
ระบบและกลไกการบริหารงานบริการวิชาการและศูนย์ความเป็นเลิศ 

 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ตระหนักว่าการให้บริการทางวิชาการเป็นภารกิจหนึ่งใน

ภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาท่ีต้องให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติในรูปแบบต่างๆ
ตามความถนัดในด้านที่สถาบันมีความเชี่ยวชาญ  นอกจากเป็นการท าประโยชน์ให้สังคมแล้ววิทยาลัยฯยังได้รับ
ประโยชน์ในด้านต่างๆ คือ เพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์อันจะน ามาสู่การพัฒนาหลักสูตรฯ  
เกิดการด าเนินงานแบบบูรณาการเพ่ือสร้างประโยชน์ด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย  พัฒนา
ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์  สร้างเครือข่ายกับสถาบันต่างๆซึ่งเป็นแหล่งงานของนักศึกษา รวมทั้งเป็นการ
สร้างรายได้ของวิทยาลัยฯจากการให้บริการทางวิชาการ    

วิทยาลัยฯมีนโยบายส่งเสริมการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม โดยมุ่งเน้นบริการวิชาการที่เกี่ยวข้อง
กับวิชาชีพเพ่ือสร้างเสริมสุขภาวะของชุมชน มีแผนงานและงบประมาณสนับสนุน มีการประเมินผลการ
ด าเนินงาน และน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาการบริการวิชาการ  มีการบูรณาการงานบริการวิชาการกับ
การจัดการเรียนการสอนและการวิจัยอย่างเป็นระบบ  นอกจากนี้ยังมีแนวทางการด าเนินงานโดยบูรณาการ
ความรู้ใหม่กับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน และพัฒนางานของหน่วยงาน  
ภายใตน้โยบายด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 2 ข้อ ดังนี้ 
 1. พัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สังคม และประเทศ เพ่ือสร้างรายรับจาก
การบริการวิชาการ 
 2. พัฒนาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ต้นแบบด้านการดูแลสุขภาพปฐมภูมิ 
 

นอกจากนี้เพ่ือให้การด าเนินงานบริการวิชาการบรรลุเปูาหมาย วิทยาลัยจึงได้ก าหนดแนวทางการ
บริหารงานบริการวิชาการ ดังนี้ 

 1. การก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ แผนปฏิบัติที่ชัดเจนสอดคล้องกับพันธกิจ ยุทธศาสตร์ของวิทยาลัย 
2. การได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน/ผู้บริหาร 
3. การมีส่วนร่วมของกลุ่มเปูาหมาย และผู้รับผิดชอบด าเนินงาน 
4. การก ากับและติดตามงานอย่างต่อเนื่อง 
5. การสรุปและประเมินผลการด าเนินงานที่เป็นรูปธรรม และน าผลไปพัฒนางาน 
 
งานบริการวิชาการและศูนย์ความเป็นเลิศ  จึงได้ออกแบบระบบและกลไกการบริหารงานบริการ 

วิชาการและศูนย์ความเป็นเลิศ ดังต่อไปนี้ 
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1. ระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคม 
 
ล าดับ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่

เกี่ยวข้อง 
 
1 
 
 

    รวบรวมข้อมลูจากความต้องการของ
ชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน 
หรือหน่วยงานวิชาชีพเพื่อ
ประกอบการก าหนดทิศทางและการ
จัดท าแผนการบริการทางวิชาการ
ตามจุดเน้นของสถาบัน 

คณะท างาน 
กลุ่มงานบริการ
วิชาการแก่สังคม 

ข้อมูลความ
ต้องการบริการ
วิชาการ 

 
2 

 
 
 

วางแผนการด าเนินงานของกลุ่มงาน
บริการวิชาการตามปรัชญา วิสัยทศัน์ 
พันธกิจของวิทยาลัยฯ  
 

คณะท างาน 
กลุ่มงานบริการ
วิชาการแก่สังคม 

บันทึกการประชุม 
ร่างแผนปฏิบตัิ
การ 

 
3 

 
 

จัดท าแผนปฏิบัติการของกลุ่มงาน
บริการวิชาการแก่สังคม 
 

คณะท างาน 
กลุ่มงานบริการ
วิชาการแก่สังคม 

แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีและตาม
ยุทธศาสตร ์
 

 
4 

 
 
 

ด าเนินงาน ประสานงาน  และให้การ
สนับสนุนแก่สาขาวิชาและหน่วยงาน
ต่าง ๆ ในการท ากิจกรรมการบริการ
วิชาการเพื่อช้ีน าและสร้างชุมชนให้
เกิดความเข้มแข็งด้านสุขภาพ อย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน 
 

 - อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
- คณะท างาน 
กลุ่มงานบริการ
วิชาการแก่สังคม 

โครงการ 
บริการวิชาการ 

 
5 

 
 
 

ดูแล สนับสนุน ช่วยเหลือและก ากบั 
ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน
บริการวิชาการแกส่ังคมของบุคลากร
อย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ  และมี
ประสิทธิภาพ  

หัวหน้ากลุ่มงาน
บริการวิชาการแก่
สังคม 

รายงานสรุปผล
ด าเนินการ 

 
6 

 
 

สรุปผลการด าเนินงานประจ าปีของ
กลุ่มงานและเสนอรองผู้อ านวยการ
กลุ่มบริการวิชาการและผู้อ านวยการ 
 

คณะท างาน 
กลุ่มงานบริการ
วิชาการแก่สังคม 

รายงานสรุปผล
ด าเนินการ 

 
7 

 
 

น าผลการประเมินมาวางแผนการ
ด าเนินงานในปีการศึกษาต่อไป 
 

คณะท างาน 
กลุ่มงานบริการ
วิชาการแก่สังคม 

แผนปฏิบัติงาน 
ปีต่อไป 

 
 
 
 
 
 

รวบรวมข้อมลู
ความต้องการ
บริการวิชาการ 

วางแผน 
การด าเนินงาน 

 

จัดท า 
แผนปฏิบัติการ 

 

ด าเนินงานบริการ
วิชาการ 

 

ดูแล สนับสนุน ช่วยเหลือ
และ ก ากับ ติดตาม 

ประเมินผล 
 

วางแผนการ
ด าเนินงานในปี
การศึกษาต่อไป

สรุปรายงานและเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 
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รายละเอียดขั้นตอนการท างาน 
1. คณะท างานกลุ่มงานบริการวิชาการแก่สังคมส ารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือ 

ภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ เพ่ือประกอบการก าหนดทิศทางและการจัดท าแผนการบริการทางวิชาการ
ตามจุดเน้นของสถาบัน  

2. คณะท างานกลุ่มงานบริการวิชาการแก่สังคม วางแผนการด าเนินงานร่วมกับวิทยาลัยตามปรัชญา  
วิสัยทัศน์ พันธกิจของวิทยาลัยฯ   

3. คณะท างานกลุ่มงานบริการวิชาการจัดท าแผนปฏิบัติการของกลุ่มงานบริการวิชาการแก่สังคม 
4. ด าเนินงาน ประสานงาน  และให้การสนับสนุนแก่สาขาวิชา และหน่วยงานต่าง ๆ ในการท ากิจกรรม

การบริการวิชาการแกส่ังคม  โดยมีผู้รับผิดชอบโครงการบริการวิชาการแก่สังคมด าเนินโครงการตามข้ันตอน  
5. หัวหน้ากลุ่มงานบริการวิชาการแก่สังคม ดูแล สนับสนุน ช่วยเหลือและก ากับ ติดตาม ประเมินผล

การด าเนินงานบริการวิชาการแก่สังคมของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ  
6. คณะท างานกลุ่มงานบริการวิชาการแก่สังคมสรุปผลการด าเนินงานประจ าปีเสนอรองผู้อ านวยการ

กลุม่บริการวิชาการ และผู้อ านวยการฯ 
7. คณะท างานกลุ่มงานบริการวิชาการแก่สังคมน าผลการประเมินมาวางแผนการด าเนินงานในปี

การศึกษาต่อไป 
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2. ระบบและกลไกการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
 
ล าดับ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่

เกี่ยวข้อง 
1 
 

 
 
 

วางแผนและก าหนดให้มี
คณะกรรมการบูรณาการงาน
วิชาการกับพันธกิจอื่น 

คณะท างาน
กรรมการโครงการ 
และงานบริการ
วิชาการ 

ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
โครงการบรูณา
การของวิทยาลัย 
 

2   
 

คณะท างานบูรณาการร่วมกัน
วางแผนการด าเนินงานการบรู
ณาการบริการทางวิชาการกับ 
การจัดเรียนการสอนและการ
วิจัย 

คณะท างาน
กรรมการโครงการ 
และงานบริการ
วิชาการ 

ร่างแผนการ
ด าเนินงาน 
บูรณาการ 

3  น าเสนอแผนการบูรณาการงาน
บริการทางวิชาการแก่สังคมกับ
การเรยีนการสอนและการวิจัย
ต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อ
พิจารณา 

คณะท างาน
กรรมการโครงการ 
และงานบริการ
วิชาการ 

แผนการ 
บูรณาการงาน
บริการทาง
วิชาการแก่สังคม
กับการเรยีนการ
สอนและการวิจัย 

4   น าแผนการบรูณาการงาน
บริการทางวิชาการแก่สังคมกับ
การเรยีนการสอนและการวิจัย
ผนวกไว้กับการจัดท าแผนปฏิบัติ
การบริการวิชาการประจ าปี   

คณะท างาน
กรรมการโครงการ 
และงานบริการ
วิชาการ 

แผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี

5  ผู้รับผิดชอบด าเนินงานโดยจดั
โครงการบรูณาการงานบริการ
ทางวิชาการแก่สังคมกับการ
เรียนการสอนและการวิจยัตามที่
ก าหนด 

 -  อาจารย์
ผู้รับผิดชอบและ 
คณะกรรมการ
โครงการ 

โครงการ 
บริการวิชาการ 

6  
 

ดูแล สนับสนุน ช่วยเหลือและ
ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการ
ด าเนินงานโครงการฯเพื่อน าไปสู ่
การปรับปรุงคุณภาพของการ
ให้บริการอย่างสม่ าเสมอ  

คณะท างาน
กรรมการโครงการ 
และงานบริการ
วิชาการ 

แผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี

7  จัดให้มีการติดตาม ประเมินผล
ความส าเร็จของการบรูณาการ
งานบริการวิชาการ โดยให้มสี่วน
ร่วมของผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ 
 

คณะท างาน
กรรมการโครงการ 
และงานบริการ
วิชาการ 

แผนปฏิบัติงาน 
ปีต่อไป 

8  
 
 

สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี
ของกลุ่มงานและเสนอรอง
ผู้อ านวยการกลุ่มบริการวิชาการ 
และผู้อ านวยการฯ 

คณะท างาน
กรรมการโครงการ 
และงานบริการ
วิชาการ 

รายงานสรุป 
ผลด าเนินการ 
 
 

วางแผนการด าเนินงาน 
การบูรณาการงานบริการ 

ทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียน
การสอนและการวิจยั 

แต่งตั้งคณะกรรมการ
โครงการบรูณาการ 

 

น าเสนอแผน
เพื่อพิจารณา 

 

จัดท าแผนปฏิบัติการ 
บริการวิชาการร่วมกัน 

 
ด าเนินงานบริการวิชาการ 

 

ดูแล สนับสนุน ช่วยเหลือและ 
ก ากับ ติดตาม ประเมินผล 

 

ติดตาม ประเมินผลความส าเร็จ 
ของการบูรณาการ 

 

สรุปรายงาน 
และเสนอ 

ผู้บังคับบัญชา 
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ล าดับ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่

เกี่ยวข้อง 
9  

 
น าผลการประเมินไปพัฒนาแผน 
พัฒนากระบวนการการบูรณา
การงานบริการทางวิชาการแก่
สังคมกับการเรียนการสอนและ
การวิจัย และผลสมัฤทธ์ิที่ได้
อย่างสม่ าเสมอและเป็นรูปธรรม 

คณะท างาน
กรรมการโครงการ 
และงานบริการ
วิชาการ 

ร่างแผนการ 
บูรณาการงาน
บริการวิชาการ 
แก่สังคมในปีต่อไป 

 
รายละเอียดขั้นตอนการท างาน 
1. วิทยาลัยฯก าหนดให้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการเพ่ือให้การด าเนินงานการบูรณาการงาน 

บริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัยบรรลุวัตถุประสงค์ 
2. คณะท างานบูรณาการร่วมกันวางแผนการด าเนินงาน การบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคม 

กับการเรียนการสอนและการวิจัย 
3. น าเสนอแผนการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัยต่อ 

คณะกรรมการบริหารเพ่ือพิจารณา 
4. น าแผนการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัยผนวกไว้กับ 

การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  
5. ผู้รับผิดชอบด าเนินงานโดยจัดโครงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการ 

สอนและการวิจัยตามขั้นตอนที่ก าหนด  
6. คณะท างานบูรณาการร่วมกับคณะท างานกลุ่มงานบริการวิชาการดูแล สนับสนุน ช่วยเหลือและ 

ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานโครงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการ
สอนและการวิจัยเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงคุณภาพของการให้บริการอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือบรรลุตามเปูาหมายที่
ก าหนดไว้ 

7. คณะท างานบูรณาการร่วมกับคณะท างานกลุ่มงานบริการวิชาการมีการติดตาม ประเมินผล 
ความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยให้มีส่วนร่วม
ของผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ และนักศึกษา ซึ่งเป็นทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ทั้งในระดับแผนการด า เนินงาน 
เปูาหมายของสถาบัน ความร่วมมือร่วมใจของบุคลากร คุณภาพของบุคลากร คุณภาพของการให้บริการที่
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สถาบันก าหนดไว้ 

8. สรุปผลการด าเนินงานประจ าปีของกลุ่มงานและเสนอรองผู้อ านวยการกลุ่มบริการวิชาการ และ 
ผู้อ านวยการฯ 

9. คณะท างานบูรณาการร่วมกับคณะท างานกลุ่มงานบริการวิชาการน าผลการประเมินไปพัฒนาแผน  
พัฒนากระบวนการการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย และ
ผลสัมฤทธิ์ที่ได้อย่าง สม่ าเสมอและเป็นรูปธรรม 
 
 
 
 
 
 

น าผลการประเมินไป
ปรับปรุง 
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3. ระบบและกลไกการจัดหลักสูตรอบรม  
 

ล าดับ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

 
1 
 
 

    รวบรวมข้อมลูจากความต้องการของ
ชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน 
หรือหน่วยงานวิชาชีพ วิทยาลัยนกั
บริหารฯเพื่อประกอบการก าหนด
ทิศทางและการจดัท าแผนการจัด
อบรมตามจุดเน้นของสถาบัน 

งานบริการ
วิชาการ และงาน
พัฒนาบุคลากร 

ข้อมูลการส ารวจ
ความต้องการการ
อบรม 

2  
 
 

วางแผนการด าเนินงานของกลุ่มงาน
จัดอบรมตามปรัชญา วิสัยทัศน ์ 
พันธกิจของวิทยาลัยฯ  
 

งานบริการ
วิชาการ  

บันทึกการประชุม 
ร่างแผนปฏิบตัิ
การ 

3  
 

จัดท าแผนปฏิบัติการของกลุ่มงาน
จัดอบรม 
 
 

งานบริการ
วิชาการ  

แผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี
 

4  
 
 

ด าเนินงาน ประสานงาน  และให้
การสนับสนุน ในการจัดอบรม 
  * แบบเก็บค่าลงทะเบียน  
  * แบบไม่เก็บค่าลงทะเบียน 
   * แบบขอรับรองหน่วยจากสภา
การพยาบาล 
  * แบบไม่ขอรับรองหน่วยจากสภา
การพยาบาล 

 - อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
- งานบริการ
วิชาการ 

โครงการ 
อบรม 

5  
 
 

ดูแล สนับสนุน ช่วยเหลือและก ากบั 
ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน
จัดอบรมอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ  
และมีประสิทธิภาพ  
 
 
 

หัวหน้างาน
บริการวิชาการ 

แผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี

6  
 

สรุปผลการด าเนินงานประจ าปีของ
กลุ่มงานและเสนอรองผู้อ านวยการ
กลุ่มงานบริการวิชาการ และ
ผู้อ านวยการฯ 
 

งานบริการ
วิชาการ 

รายงานสรุปผล
ด าเนินการ 

7  
 

น าผลการประเมินมาวางแผนการ
ด าเนินงานในปีการศึกษาต่อไป 
 
 

งานบริการ
วิชาการ และงาน
พัฒนาบุคลากร 

แผนปฏิบัติงาน 
ปีต่อไป 

 

รวบรวมขอ้มลูความ
ตอ้งการการอบรม 

วางแผน 
การด าเนินงาน 

 

น าเสนอจัดท า 
แผนปฏิบัติการ 

 

ด าเนินงานจดัอบรม 
 

ดแูล สนบัสนุน ช่วยเหลอื
และ ก ากบั ตดิตาม 

ประเมนิผล 
 

สรุปรายงาน
และเสนอ
ผูบ้รหิาร 

วางแผนการ
ด าเนินงานในปี
ต่อไปการศกึษา
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รายละเอียดขั้นตอนการท างาน 
1.  คณะท างานกลุ่มงานจัดอบรมส ารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือ

หน่วยงานวิชาชีพ รวมทั้งวิทยาลัยนักบริหารฯเพื่อประกอบการก าหนดทิศทางและการจัดท าแผนการจัดอบรม
ตามจุดเน้นของสถาบัน  

2. คณะท างานกลุ่มงานจัดอบรมวางแผนการด าเนินงานตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจของวิทยาลัยฯ   
3. คณะท างานกลุ่มงานจัดอบรมจัดท าแผนปฏิบัติการของกลุ่มงานจัดอบรม 
4. ด าเนินงาน ประสานงาน  และให้การสนับสนุน ในการท ากิจกรรมการอบรม โดยมีผู้รับผิดชอบ

โครงการอบรมด าเนินโครงการตามขั้นตอนการด าเนินงานจัดอบรม  ส าหรับการขอรับรองหน่วยคะแนน
การศึกษาต่อเนื่อง (CNEU) มีดังนี ้

4.1 ผู้รับผิดชอบจัดโครงการส่งโครงการ ก าหนดการประชุม/ อบรม  ประวัติวิทยากรต่อรอง 
ผู้อ านวยการกลุ่มบริการวิชาการเพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์และความเรียบร้อยของเอกสาร   กรณีที่ไม่สมบูรณ์
ส่งคืนให้ผู้รับผิดชอบจัดโครงการแก้ไขตามข้อเสนอแนะและส่งใหม่ 

4.2 หัวหน้ากลุ่มงานแผนพิจารณากลั่นกรองความสมบูรณ์ของโครงการอีกครั้ง 
4.3 ผู้รับผิดชอบโครงการเสนอโครงการที่ผ่านการตรวจสอบแก้ไขแล้วให้กับนายกสมาคม 

ศิษย์เก่าวิทยาลัยฯ   พิจารณาลงนามเพื่อขออนุมัติโครงการ   
4.4 ผู้รับผิดชอบโครงการเสนอโครงการที่ผ่านการตรวจสอบแก้ไขแล้วให้กับผู้อ านวยการ 

วิทยาลัยฯ   พิจารณาลงนามเพ่ือขออนุมัติโครงการ 
4.5 ผู้รับผิดชอบโครงการส่งโครงการแก่งานธุรการเพ่ือเสนอต่อนายแพทย์สาธารณสุข   

พิจารณาลงนามอนุมัติโครงการ(โดยท าหนังสือราชการตามแบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการ) 
4.6 ผู้รับผิดชอบโครงการจัดเตรียมสิ่งที่ต้องส่งสภาการพยาบาล ให้กับรองกลุ่มงานบริการ 

วิชาการเพ่ือส่งสภาพยาบาลเพ่ือขอรับรองหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง   โดยส่งเอกสารดังนี้  โครงการที่
อนุมัติแล้ว  จ านวน  2  ชุด  คุณวุฒิของวิทยากร    จ านวน  2  ฉบับ   ส าเนาใบโอนเงินการขอรับรองตาม
ระเบียบสภาการพยาบาล  รองกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ แล้วจัดท าตัวอย่างใบประกาศนียบัตร   และบันทึก
โครงการที่ขออนุมัติแล้ว และคุณวุฒิของวิทยากร และตัวอย่างใบประกาศนียบัตร   ลงแผ่น  Diskette เพ่ือส่ง
สภาการพยาบาล    

  เมื่อคณะกรรมการสภาการพยาบาลพิจารณารับรองหลักสูตรโดยส่งหนังสือรับรอง 
กลับมาที่วิทยาลัยฯ  คณะท างานกลุ่มงานจัดอบรมส่งเอกสารการรับรองหน่วยคะแนนการศึกษา 
ต่อเนื่องและใบเสร็จรับรองที่ได้รับจากสภาการพยาบาลให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ 

4.7 ผู้รับผิดชอบด าเนินงานตามโครงการตามที่ก าหนดไว้ 
4.8 ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส่งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมและรายละเอียดตามแบบฟอร์มให้  หัวหน้ากลุ่ม 

งานบริการวิชาการเพ่ือด าเนินการบันทึกข้อมูลและอัพโหลดส่งสภาการพยาบาล  ส่งรายงานโครงการเพื่อเป็น
หลักฐานการด าเนินงานและรวบรวมส่งสภาการพยาบาลในการต่ออายุการเป็นสถาบันหลัก 

4.9 คณะท างานกลุ่มงานจัดอบรมจัดท าใบประกาศฯ โดยมอบให้ผู้รับผิดชอบโครงการเมื่อ 
ให้แก่ ผู้เข้ารับการอบรมเม่ือสิ้นสุดการอบรมทันทีเจ้าหน้าที่ บันทึกข้อมูลและอัพโหลดส่งสภาการพยาบาล
ภายใน 15 หลังจากจัดการอบรม 

4.10 ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานผลการด าเนินงาน และสรุปความพึงพอใจของผู้เข้ารับ 
การอบรม ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด ส่งหัวหน้ากลุ่มงานบริการวิชาการภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป 
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5. หัวหน้ากลุ่มงานจัดอบรมดูแล สนับสนุน ช่วยเหลือและก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานจัด
อบรม เป็นระบบ  และมีประสิทธิภาพ  

6. คณะท างานกลุ่มงานจัดอบรมสรุปผลการด าเนินงานประจ าปีของกลุ่มงานและเสนอรองผู้อ านวยการ
กลุ่มงานบริการวิชาการ และผู้อ านวยการฯ 

7. คณะท างานกลุ่มงานจัดอบรมน าผลการประเมินมาวางแผนการด าเนินงานในปีการศึกษาต่อไป 
 

หมายเหตุ  สิ่งท่ีต้องส่งสภาการพยาบาล 
1.  โครงการ  จ านวน  1  ชุด         
2.  คุณวุฒิของวิทยากร  จ านวน  1  ฉบับ    
3.  ตัวอย่างใบประกาศนียบัตร  จ านวน  1 ฉบับ    
4.  แผ่น  Diskette ที่บันทึกข้อมูล: โครงการคุณวุฒิของวิทยากร ตัวอย่างใบประกาศนียบัตร     

จ านวน 1 แผ่น             
5.  ค่าใช้จ่ายในการขอรับรองตามระเบียบ 
ค่าธรรมเนียมการรับรองหลักสูตร และหรือกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องที่เรียกเก็บตามระยะเวลาใน

การด าเนินการ มีดังนี้ 
 1. การประชุม / สัมมนา / อภิปราย / การบรรยาย 
  1.1 ระยะเวลา 1-2 วัน ครั้งละ 1,000 บาท 
  1.2 ระยะเวลา 3-5 วัน ครั้งละ 2,000 บาท 
            1.3 ระยะเวลา 6-10 วัน ครั้งละ 2,500 บาท 
 2. การฝึกอบรมระยะสั้น / การฝึกอบรมในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางครั้งละ 5,000 บาท 

กรณีไม่เก็บค่าลงทะเบียน 
         ไม่ต้องเสนอโครงการผ่านสมาคมศิษย์เก่า 
 

กรณีไม่ขอรับรองหน่วย 
1. ผู้รับผิดชอบด าเนินงานตามโครงการตามที่ก าหนดไว้ 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานผลการด าเนินงาน และสรุปความพึงพอใจขอผู้เข้ารับการอบรม  

ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด ส่งหัวหน้ากลุ่มงานบริการวิชาการภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป 
 
 หลักเกณฑ์การจัดการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์  
 1. พิจารณาการจัดท ากิจกรรม/ โครงการและให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือเสนอขอรับการรับรองหลักสูตร
จาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์  
 2. ยื่นค าขอรับรองโครงการอบรม/ประชุม/สัมมนาพร้อมหลักฐานและช าระค่ารับรองหลักสูตรก่อน
การด าเนินการไม่น้อยกว่า 45 วัน   ต่อกลุ่มงานบริการวิชาการ เพ่ือจะได้ท าหนังสือประสานกับศูนย์การศึกษา
ต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ ในการพิจารณาก าหนดรหัสโครงการ ก าหนดจ านวนหน่วยคะแนนและแจ้ง
กลับมาให้หน่วยงานรับทราบ 
            3. ภายหลังได้รับหนังสือรับรองหลักสูตร  กลุ่มงานบริการวิชาการมอบหนังสือรับรองหลักสูตร  และ
แจ้งให้ผู้รับผิดชอบโครงการทราบและด าเนินการตามโครงการที่ได้รับการรับรอง 
            4. ผู้รับผิดชอบโครงการส่งส าเนารายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ  เพื่อวิทยาลัยฯ เตรียมจัดท าใบ
ประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองของการเข้ารับการอบรมทุกคนและทุกครั้ง      
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 5.  จัดท าระบบและบันทึกหน่วยคะแนนกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องของพยาบาลที่เข้าร่วมกิจกรรมที่
จัดโดยสถาบันหลักและสถาบันสมทบลงในฐานข้อมูลโดยตรง ภายใน 15 วันหลังจากจัดการอบรมแล้ว   ดังนี้ 
  5.1 บันทึกรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม และรายชื่อของวิทยากรการอบรม ตามหนังสือรับรอง
หน่วยคะแนนในฐานข้อมูลของ CNE Software ทันที เนื่องจากมีสมาชิกรอตรวจสอบหน่วยคะแนน หลังจาก
การอบรมสิ้นสุดลง และอัพโหลดไฟล์ข้อมูลส่งให้ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ 
  5.2 ภายหลังอัพโหลดไฟล์ข้อมูลส่งให้ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ แล้ว
ติดตามการน าเข้าฐานข้อมูลของสภาการพยาบาลได้ทาง www.cnethai.or.th  หลังวันที่บันทึกหน่วยคะแนน 
ประมาณ 1 สัปดาห์ 
  5.3 จัดท าใบประกาศนียบัตรแจกให้ผู้รับการอบรมทุกครั้ง เพื่อให้ผู้รับการอบรมเก็บไว้เป็น
หลักฐานในการต่ออายุใบอนุญาตฯ เนื่องจากข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์อาจมีความคลาดเคลื่อน หรือขัดข้อง
ทางเทคนิคได้เป็นครั้งคราว 
    6. ตรวจสอบข้อมูลของกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องและการบันทึกหน่วยคะแนนกิจกรรมการศึกษา
ต่อเนื่องของพยาบาลที่เข้าร่วมกิจกรรมให้เป็นปัจจุบันและถูกต้องอยู่เสมอ   
             7. ต่ออายุการเป็นสถาบันหลัก ทุกครั้งที่มีการรับรองสถาบันการศึกษาใหม่ 
 

ขั้นตอนการจัดโครงการประชุม/อบรมที่ต้องการขอรับรองหน่วยคะแนน การศึกษาต่อเนื่อง  
  1. ส่งส าเนาโครงการฝึกอบรม / ประชุม / สัมมนา พร้อมก าหนดการฝึกอบรม ระบุว่าเป็นบรรยาย

หรือปฏิบัติการที่ผ่านการอนุมัติจากผู้มีอ านาจลงนามให้กลุ่มงานบริการวิชาการ จ านวน 1 ชุดเพ่ือท าหนังสือ
ขอรับรองหน่วยคะแนนจากสภาการพยาบาลก่อนการจัดประชุมไม่ต่ ากว่า 45 วัน หรืออย่างน้อยไม่ต่ ากว่า 60 
วันหากต้องการน าข้อมูลไปใช้ประชาสัมพันธ์หลักสูตร พร้อมแนบเอกสาร ดังต่อไปนี้ 

1.1 คุณวุฒิของวิทยากรในการฝึกอบรม   
  1.2 ตัวอย่างใบประกาศนียบัตร ให้มีชื่อโครงการอบรม หน่วยงานผู้จัด ชื่อผู้รับการอบรม วันที่
จัด เลขรหัสหลักสูตร และหน่วยคะแนนที่ได้รับ   
  1.3 แผ่นดิสเก็ตท่ีบันทึกโครงการประชุม/ฝึกอบรมพร้อมก าหนดการฝึกอบรม คุณวุฒิของ
วิทยากร และตัวอย่างใบประกาศนียบัตร 1 แผ่น 
  1.4 ส าเนาใบโอนเงินการขอรับรองหลักสูตร 

2. ติดตามผลการรับรองหน่วยคะแนนที่กลุ่มงานบริการวิชาการเพ่ือน าข้อมูลเลขรหัสหลักสูตรและ
จ านวนหน่วยคะแนนที่ได้รับการรับรองไปเตรียมจัดท าประกาศนียบัตรแจกให้ผู้เข้าร่วมประชุม/อบรมในวันที่
สิ้นสุดการประชุม/อบรม 

3. จัดท าแบบฟอร์มการลงทะเบียนที่ระบุชื่อโครงการ รหัสหลักสูตร จ านวนหน่วยคะแนนที่ได้รับการ
รับรอง ชื่อ-สกุลของผู้เข้าร่วมประชุม ชื่อ-สกุลเดิมหากมีการเปลี่ยนแปลง พร้อมเลขที่ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนในวันที่ให้ผู้เข้าประชุมลงทะเบียน 

4. กรณีที่เปลี่ยนวันที่จัดประชุม/อบรม หรือเปลี่ยนรายชื่อวิทยากร จากหนังสือรับรองที่สภาการ
พยาบาลออกให้ ให้แจ้งรายละเอียดที่กลุ่มงานบริการวิชาการทราบเพื่อท าหนังสือแจ้งสภาการพยาบาล 

5. แจกใบประกาศนียบัตรให้ผู้รับการอบรม/ประชุมในวันสิ้นสุดการอบรม/ประชุมทุกครั้ง เพ่ือให้ผู้รับ
การอบรมเก็บไว้เป็นหลักฐานในการต่ออายุใบอนุญาตฯ เนื่องจากข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์อาจมีความ
คลาดเคลื่อน หรือขัดข้องทางเทคนิคได้เป็นครั้งคราว 

http://www.cnethai.or.th/
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6. เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม/อบรมให้น ารายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าประชุม/อบรมส่งงานบริการวิชาการ
ทันที่ เนื่องจากต้องมอบหมายให้เจ้าหน้าที่บันทึกรายชื่อและหน่วยคะแนนในฐานข้อมูลของ CNE Software ให้
เสร็จสิ้นภายใน 15 วันลังนับจากวันสิ้นสุดการประชุม  

 
แนวปฏิบัติงานบริการวิชาการแก่สังคม 

   1. เขียนโครงการตามรูปแบบที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ก าหนด  
   2. โครงการที่จัดท าส าหรับบริการวิชาการเพ่ือบุคลากรภายนอก ต้องน าโครงการเสนอให้นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้อนุมัติ โดยใช้แบบฟอร์มตามรูปแบบของวิทยาลัย 
  

การบริหารโครงการประชุม/อบรม 
ระยะก่อนด าเนินการ 
 1. ติดต่อเชิญวิทยากรเป็นการภายใน แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม/อบรมที่วิทยากรควรทราบ 

เช่น หัวข้อวิชา วัตถุประสงค์และขอบเขตของหัวข้อนั้น ๆจ านวนและคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประชุม /อบรม   
วัน–เวลา ส าหรับบรรยายหัวข้อวิชานั้นๆ เป็นต้น ถ้าวิทยากรตอบตกลงให้ประสานวิทยากรเกี่ยวกับจัดรถ   
รับ–ส่ง สถานที่ฝึกอบรม โสตทัศนูปกรณ์ท่ีจะใช้ ตลอดจนเอกสารประกอบการบรรยาย 

2. ติดต่อสถานที่ดูงานหรือการฝึกภาคปฏิบัติเป็นการภายใน แจ้งวัตถุประสงค์และขอบเขตของการดู
งานหรือภาคปฏิบัติ ตลอดจนจ านวนผู้เข้าอบรม วัน – เวลา ของการดูงาน/ฝึกภาคปฏิบัติ พร้อมทั้งประสาน
เรื่องอาหารและที่พัก 

3. จัดท าหลักสูตรและโครงการประชุม/อบรม 
4. คัดเลือกผู้เข้ารับการอบรม และจัดท าบัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม/อบรมส าหรับ  

- วิทยากร ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรมที่วิทยากรควรทราบ  
เช่น  ชื่อ  อายุ  ต าแหน่ง  หน่วยงาน  เจ้าสังกัด วุฒิ   ประสบการณ์การท างาน   เป็นต้น 

- ผู้เข้าอบรม ซึ่งมีรายละเอียดในเรื่อง ชื่อ ต าแหน่ง ส่วนราชการต้นสังกัด 
  5. จัดเตรียมเงินที่จะใช้จ่ายในโครงการประชุม/อบรม 
  6. จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม/อบรม 
  7. จัดเตรียมประวัติวิทยากรในโครงการ 
  8. จัดเตรียมแบบประเมินผลโครงการหรือแบบประเมินรายวิชา  
  9. จัดเตรียมสถานที่ที่   (เช่น ปูายโครงการ  โต๊ะ  เก้าอ้ี ดอกไม้ประดับห้องประชุม ฯลฯ )
โสตทัศนูปกรณ์ (เช่น  คอมพิวเตอร์ LCD Projector บอร์ด กระดาษปรูฟ  ฯลฯ) และอุปกรณ์อ่ืน ๆ  (เช่น  
ตะกร้า  เอกสาร กรรไกร  ที่เจาะกระดาษ  ที่เย็บกระดาษสก๊อตเทป  ตะกร้าใส่ผง  ฯลฯ)   
  10. ติดต่อประสานงานกับงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือขอความช่วยเหลือในเรื่อง 
   - การจัดและการใช้สถานที่ในการประชุม/อบรม 

- การจัดรถรับ – ส่งวิทยากร และรับ – ส่งผู้เข้าร่วมการประชุม/อบรมไปดูงาน 
- การจัดสถานที่จอดรถส าหรับวิทยากร 
- โสตทัศนูปกรณ์ท่ีใช้ในการประชุม/อบรม 
- การจัดเลี้ยงเครื่องดื่มในพิธีเปิด – ปิด และระหว่างการประชุม/อบรม 

11. จัดท าก าหนดการพิธีเปิดการประชุม/อบรม 
12. ท าหนังสือเชิญวิทยากร และหนังสือขออนุญาตจากผู้บังคับบัญชาของวิทยากรพร้อมทั้งแนบ 

รายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม/หลักสูตรการอบรม รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม/ฝึกอบรม     
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13. ท าหนังสือถึงหน่วยงาน   เพ่ือขออนุญาตเข้าดูงานในหน่วยงานนั้น 
14. เตรียมร่างค ากล่าวรายงาน   ค ากล่าวในพิธีเปิดการประชุม/อบรม 
15. ท าหนังสือเชิญหัวหน้างานเป็นผู้กล่าวรายงานในพิธีเปิดการประชุม/อบรม พร้อมทั้งแนบค ากล่าว

รายงานและก าหนดการพิธีเปิดการประชุม/อบรม (ควรส่งล่วงหน้าประมาณ1 สัปดาห์) 
16. ท าหนังสือเชิญผู้มีเกียรติมาร่วมในพิธีเปิดการประชุม/อบรม พร้อมทั้งแนบก าหนดการพิธีเปิด 
17. จัดท าปูายต่าง ๆ คือ 

- ปูายชื่อวิทยากร (ตั้งโต๊ะ) 
- ปูายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม/ฝึกอบรม (ตั้งโต๊ะ, ติดเสื้อ) 
- ปูายลงทะเบียน 
- ปูายบอกทางมายังห้องประชุม/ฝึกอบรม 

18. เตรียมแฟูมส าหรับผู้เข้าประชุม/อบรม ประกอบด้วย 
- ก าหนดการพิธีเปิด 
- รายละเอียดโครงการ 
- กระดาษจดบันทึก 
- รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม/รับการอบรม 

19. เตรียมแฟูมลงทะเบียน   แฟูมเซ็นชื่อ 
20. เตรียมประกาศนียบัตร 
21. เตรียมการทั่วไปส าหรับวันเปิดการฝึกอบรม 

- สถานที่   ได้แก่   โต๊ะหมู่บูชา   โต๊ะ   เก้าอ้ี   ไมโครโฟน   ดอกไม้   ธูปเทียน   
- ต้อนรับประธาน   ผู้มีเกียรติ   ผู้เข้าร่วมการประชุม/อบรม 
- รับลงทะเบียน 
- การจัดเลี้ยงอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
- เตรียมส าเนาร่างค ากล่าวรายงาน และค ากล่าวในพิธีเปิด 
- รับ-ส่งประธานและแขกผู้มีเกียรติ 

22. เรียนเตือนประธานและผู้กล่าวรายงานก่อนวันพิธีเปิด 1 วัน 
 
ระยะระหว่างด าเนินการฝึกอบรม 
1. จัดเตรียมแฟูมเซ็นชื่อประจ าวัน 
2. จัดเตรียมเอกสารที่จะแจกแต่ละวัน   และกระดาษบันทึก 
3. จัดเตรียมสถานที่ (จัดโต๊ะ   เปลี่ยนปูายชื่อวิทยากร)   โสตทัศนูปกรณ์  
4. เตือนวิทยากรก่อนการบรรยายล่วงหน้า 1 สัปดาห์ 
5. เตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับวิทยากรและผู้เข้าร่วมการประชุม/ฝึกอบรม 
6. เตรียมรถรับ – ส่งวิทยากร และจัดสถานที่จอดรถส าหรับวิทยากร 
7. เตรียมวิทยากรแทน หรือจัดกิจกรรมทดแทนในกรณีที่วิทยากรไม่มา 
8. ต้อนรับ   อ านวยความสะดวก   ส่งวิทยากร 
9. แนะน าและขอบคุณวิทยากร 
10. จัดเตรียมเงินค่าตอบแทนวิทยากร 
11. อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าร่วมการประชุม/ฝึกอบรม 
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12. สังเกตการณ์การประชุม/อบรมตลอดระยะเวลาการประชุม/อบรม ควบคุมกิจกรรมให้เป็นไปตาม
ก าหนดการ 

13. แจกแบบประเมินผล รวบรวมผลจากการประเมินเพ่ือท าการวิเคราะห์และปรับปรุงแก้ไข   
14. จัดท าก าหนดการพิธีปิดการประชุม/อบรม 
15. จัดเตรียมประกาศนียบัตร   และเสนอเซ็นล่วงหน้า 
16. ร่างค ากล่าวรายงานและค ากล่าวปิด 
17. ท าหนังสือเชิญประธานปิดการประชุม/อบรม และแจกประกาศนียบัตรพร้อมทั้งแนบค ากล่าวปิด 

และก าหนดการพิธีปิด 
18. ท าหนังสือเชิญวิทยากรและผู้มีเกียรติในพิธีการปิดการประชุม/อบรม พร้อมทั้งแนบก าหนดการพิธี

การปิด 
19. ท าหนังสือขอบคุณวิทยากร และหน่วยงานที่ให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือต่าง ๆ 
20. ท าหนังสือส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมกลับต้นสังกัด 
21. เตรียมการทั่วไปส าหรับวันปิดการฝึกอบรม (กิจกรรมส่วนใหญ่จะคล้ายคลึงกับวันเปิดการฝึกอบรม 
22. จัดเตรียมแบบทดสอบหลังการฝึกอบรม   แบบประเมินผลโครงการและให้ผู้เข้าอบรมท าในวัน

สุดท้ายของหลักสูตร 
 
ระยะหลังการฝึกอบรม 

กิจกรรมที่จะต้องปฏิบัติในช่วงนี้  จะเริ่มหลังจากสิ้นสุดการฝึกอบรมไปแล้วกิจกรรมต่าง ๆ  ที่จะต้อง
ปฏิบัติในช่วงนี้   ได้แก่ 

1. ส่งหนังสือขอบคุณวิทยากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2. ส่งหนังสือส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมกลับคืนต้นสังกัด 
3. รวบรวมและวิเคราะห์ผลการประชุม/ฝึกอบรม 
4. รายงานผลการประชุม/ฝึกอบรมเสนอฝุายงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 
5. ติดตามผลการฝึกอบรม 
6. รวบรวมและวิเคราะห์ผลที่ได้จากการติดตามผลและท ารายงานเสนอคณะกรรมการบริหาร 

 7. ด าเนินการสรุปค่าใช้จ่ายและคืนเงินยืมทดรองจ่ายภายใน 30 วัน  
 

การส่งโครงการประชุม/ฝึกอบรมเพื่อขอพิจารณารับรองหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องสาขา
พยาบาลศาสตร์ (ศ.น.พ.ย.) 

เอกสารประกอบการขอประกอบด้วยเอกสาร  ดังต่อไปนี้ 
 1.  โครงการฝึกอบรม / ประชุม / สัมมนา พร้อมก าหนดการฝึกอบรม ระบุว่าเป็นบรรยายหรือ
ปฏิบัติการ จ านวน 1 ชุด 
 2.  คุณวุฒิของวิทยากรในการฝึกอบรม 1 ชุด 
 3.  ตัวอย่างใบประกาศนียบัตร ให้มีชื่อโครงการอบรม หน่วยงานผู้จัด ชื่อผู้รับการอบรม วันที่จัด เลข
รหัสหลักสูตร และหน่วยคะแนนที่ได้รับ เพื่อแจกผู้เข้ารับการอบรมทุกคน 
 4.  โครงการฝึกอบรมพร้อมก าหนดการฝึกอบรม คุณวุฒิของวิทยากร และใบประกาศนียบัตรบันทึกลง
ในแผ่นดิสเก็ต 1 แผ่น 
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การด าเนินการหลังเสร็จสิ้นการอบรม 
 1. บันทึกรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม และรายชื่อของวิทยากรการอบรม ตามหนังสือรับรองหน่วยคะแนน
ในฐานข้อมูลของ CNE Software  ทันที เนื่องจากมีสมาชิกรอตรวจสอบหน่วยคะแนน หลังจากการอบรม
สิ้นสุดลง 
 2. หน่วยคะแนนที่ได้จากการอบรมในแต่ละครั้ง สามารถตรวจสอบได้ในฐานข้อมูลของผู้เข้ารับการ
อบรมหลังจาก วันที่บันทึกหน่วยคะแนน ประมาณ 15 วัน 
 3. การบันทึกรายชื่อและหน่วยคะแนนในฐานข้อมูลของ CNE Software ขอให้ตรวจสอบเลขท่ี
ใบอนุญาตฯและรายชื่อให้ตรงกัน เนื่องจาก สมาชิกมีชื่อ-สกุลซ้ ากันหลายคน 
 4. หากไม่พบรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมในฐานข้อมูล สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
สาขาพยาบาลศาสตร์ (ศ.น.พย.) 
 5. หากผู้เข้ารับการอบรมมีการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ขอให้วงเล็บหลัง ชื่อ-สกุลเดิม เพื่อให้บันทึกหน่วย
คะแนนได้ และขอให้ผู้เข้ารับการอบรมด าเนินการเปลี่ยนชื่อ-สกุลให้สภาการพยาบาลทราบด้วย 
 6. กรณีใบอนุญาตฯหมดอายุ ผู้เข้ารับการอบรมจะไม่สามารถสะสมหน่วยคะแนนในการอบรมครั้งนั้น
ได้ และจะต้องด าเนินการต่ออายุใบอนุญาตฯ ก่อน จึงจะสามารถสะสมหน่วยคะแนนจากการฝึกอบรมได้ 
 7. กรณีที่หน่วยงานเปลี่ยนวันที่จัดอบรม หรือเปลี่ยนรายชื่อวิทยากร จากหนังสือรับรองที่สภาการ
พยาบาลออกให้ แจ้งรายละเอียดให้สภาการพยาบาล 
 8. ขอให้ท่านแจกใบประกาศนียบัตรให้ผู้รับการอบรมทุกครั้ง เพื่อให้ผู้รับการอบรมเก็บไว้เป็นหลักฐาน
ในการต่ออายุใบอนุญาตฯ  เนื่องจากข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์อาจมีความคลาดเคลื่อน หรือขัดข้องทาง
เทคนิคได้เป็นครั้งคราว 
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4. ระบบและกลไกการติดตามและประเมินผลการบริการวิชาการและศูนย์ความเป็นเลิศ 

 
 
 
 
 
 
 

ระบบและกลไกการติดตามและประเมินผลการบริการวิชาการ 

แผนภาพที่ 1 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดท าแผนการติดตามฯ 
โครงการบริการวิชาการแก่

สังคม 

 
ติดตามความก้าวหน้าโครงการตามรายชื่อ

โครงการประจ าปีงบประมาณ 
 

A. ระบุปัจจยัสนับสนุน
ด าเนินงานต่อไป 

จัดท ารายงานความก้าวหน้าโครงการฯ 

จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน
โครงการฯ ประจ าปีงบประมาณ 

สรุปผลการวิเคราะห์ปญัหา อุปสรรค 
จากการด าเนินโครงการ 

และข้อเสนอแนะเสนอต่อผู้บริหาร 

Yes วิเคราะห์วา่บรรลุ
วัตถุประสงค์/เป็นไป

ตามเปูาหมายที่ก าหนด
หรือไม ่

D. ผู้บริหารโครงการปฏิบัติ
ด าเนินการตามแผนและรายงาน
ผลงานบริการวิชาการ 

PDCA Cycle 

ผลการด าเนินงาน ผลการใช้จ่าย งปม. 

C. ระบุปัญหา/อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะแนวทาง
แก้ไข และแจ้งผู้บริหาร
โครงการทราบ 

NO 

ระยะที่ 1 

ระยะที่ 2 

ระยะที่ 3 

A. ระบุปัจจยัสนับสนุน
ด าเนินงานต่อไป 

จัดท ารายงานความก้าวหน้าโครงการฯ 

จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน
โครงการฯ ประจ าปีงบประมาณ 

สรุปผลการวิเคราะห์ปญัหา อุปสรรค 
การด าเนินโครงการ 

และข้อเสนอแนะเสนอต่อผู้บริหาร 

Yes วิเคราะห์วา่บรรลุ
วัตถุประสงค์/เป็นไป

ตามเปูาหมายที่ก าหนด
หรือไม ่

D. ผู้บริหารโครงการปฏิบัติ
ด าเนินการตามแผนและรายงาน
ผลงานบริการวิชาการ 

PDCA Cycle 

ผลการด าเนินงาน ผลการใช้จ่าย งปม. 

C. ระบุปัญหา/อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะแนวทาง
แก้ไข และแจ้งผู้บริหาร
โครงการทราบ 

NO 
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บทสรุป 
 

การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นภารกิจหลักอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา  ดังนั้นการก าหนด
ทิศทาง นโยบาย ยุทธศาสตร์ เปูาหมาย ตลอดจนแผนปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนการบริการทาง
วิชาการอย่างเป็นระบบ  จึงเป็นเสมือนหางเสือที่ท าหน้าที่บังคับทิศทางการบริหารจัดการการให้บริการวิชาการ 
อย่างไรก็ตามการบริหารจัดการโครงสร้างของหน่วยงาน ตลอดจนการออกแบบระบบและกลไกเพ่ือเป็น
ฟันเฟืองส าคัญในการขับเคลื่อนระบบการบริการวิชาการดังกล่าวถือเป็นเครื่องจักรที่ส าคัญของหน่วยงาน ซึ่งจะ
ท าให้เกิดการบริการวิชาการที่ประสบผลส าเร็จได้ และท าให้การให้บริการทางวิชาการถูกสร้างมูลค่าทั้งการ
เชื่อมโยงบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย ท าให้สามารถบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่
สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม  

คู่มือ การบริการวิชาการเล่มนี้ จึงถูกจัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานบริการวิชาการแก่
สังคมและการจัดอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรทางสาธารณสุข  ช่วยให้บุคลากรของวิทยาลัยเข้าใจ และสามารถ
ด าเนินงานบริการวิชาการแก่สังคมปีงบประมาณ 2559 ให้สอดคล้องเป็นแนวทางเดียวกัน ซึ่งจะส่งผลให้เกิด
คุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.)  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สถาบันพระบรมราชชนก (สบช.)  และสภา
การพยาบาล รวมถึงบรรลุเปูาหมายตามพันธกิจของวิทยาลัยต่อไป 
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ภาคผนวก 
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แบบฟอร์มการเขียนโครงการ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 

 
ชื่อโครงการ (ต้องบรรจุในแผนหรอืในการปรับแผน) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ........................................................................................................................................ 
หลักการและเหตุผล(ควรผนวกผลการประเมินโครงการครั้งที่ผา่นมา,ผลการประเมินคณุภาพ,แนวทางการพัฒนาใน SAR,
ข้อเสนอแนะของกรรมการบรหิาร,ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง,ฯลฯ (ถ้ามี)) 
วัตถุประสงค(์ดูว่ามีความสอดคลอ้งกับตัวบ่งช้ีหรือไม่) 
ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบของโครงการ และตัวชี้วัด(ตัวช้ีวัดควรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์,เป็นไปตามค่าเปูาหมายของ
วิทยาลัย,วัดได้จริงและแนบใบประเมินด้วย) 
ผลผลติ/ผลลัพธ์/ผลกระทบ ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
ผลผลติ    
ผลลัพธ์    
ผลกระทบ   

กลุ่มเป้าหมาย 
สถานที่ด าเนินการ 
วิธีด าเนินการ(สอดคล้องตามวัตถปุระสงค์และระบุกิจกรรมตามขั้นตอน PDCA) 
งบประมาณ(ควรเป็นไปตามข้อตกลงของวิทยาลัย  กรณมีีการซื้อวัสถุให้แนบใบซื้อวัสดดุ้วย) 
การประเมินผล 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 
 
     ......................................ผูจ้ัดท าโครงการ 
     ......................................ผูเ้ห็นชอบโครงการ 
     .....................................ผู้ขออนุมตัโิครงการ 
     .....................................ผู้อนุมตัิโครงการ 
 
 
การส่ง ผู้จัดท าโครงการ ผู้เห็นชอบโครงการ ผู้ขออนุมัติโครงการ ผู้อนุมัติโครงการ 
ภายใน 
วิทยาลัย 

อาจารย์ในงาน/  
 ในภาควิชา 

หัวหน้างาน 
หัวหน้าสาขา 

รองฯฝุาย ผอ. 

หัวหน้างาน - รองฯฝุาย ผอ. 
ภายนอก อาจารย์/หัวหน้างาน/

หัวหน้าภาควิชา 
รองฯฝุาย ผอ. นพ.สสจ. 

ผอ.สบช 
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แบบฟอร์มสรุปรายงานโครงการ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 

 
ส่วนที่ 1 
ชื่อโครงการ (ต้องบรรจุในแผนหรือในการปรับแผน) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ............................................................................................................................. ........... 
หลักการและเหตุผล(ควรผนวกผลการประเมินโครงการครั้งที่ผ่านมา,ผลการประเมินคุณภาพ,แนวทางการ
พัฒนาใน SAR,ข้อเสนอแนะของกรรมการบริหาร,ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง,ฯลฯ (ถ้ามี)) 
วัตถุประสงค์(ดูว่ามีความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้หรือไม่) 
ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบของโครงการ และตัวชี้วัด(ตัวชี้วัดควรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์,เป็นไปตามค่า
เปูาหมายของวิทยาลัย,วัดได้จริงและแนบใบประเมินด้วย) 
กลุ่มเป้าหมาย 
สถานที่ด าเนินการ 
วิธีด าเนินการ(สอดคล้องตามวัตถุประสงค์และระบุกิจกรรมตามขั้นตอน PDCA) 
 
ส่วนที่ 2 รายงานผลการด าเนินกิจกรรม 
สรุปผลการด าเนินการกิจกรรมภายใต้โครงการ (อาจใส่รูป) 
 
ส่วนที่ 3 ประเมินผลการด าเนินโครงการ  
เป็นการสรุปการประเมินผลโครงการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ผลประเมินความพึงพอใจ ประเมินผล
กระทบ(ถ้ามี) และ ข้อเสนอแนะส าหรับด าเนินโครงการในปีต่อไป 
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แบบฟอร์มและข้ันตอน 
การด าเนินงานต่างๆที่ใช้ในการด าเนินงานจัดการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ 

 
 
 
 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน..........................................................โทรศัพท์.......................................................... 
ที่ .......................................................................วันที่..................................................................................... 
เร่ือง ขอรับรองหลักสูตรและ/หรือกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ 
 
เรียน ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร ์
            ด้วยข้าพเจ้า....................................................................................................................................... 
มีความประสงค์จะจัดการศึกษาอบรม/ประชุม/สมัมนา  เรื่อง............................................................................. 

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

            จึงขอส่งรายละเอยีดตามรายการที่แนบมา เพื่อ 

 ขอรับรองหลักสตูรการพยาบาลเฉพาะทางระยะสั้น/อนสุาขา 
 ขอรับรองโครงการประชุม / อบรม / สัมมนา 
      0 การประชุมวิชาการประจ าปี 

       0 การอบรมฟื้นฟูวิชาการ 

       0 การอบรมเชิงปฏิบัติการ             0 การสัมมนาทางวิชาการ 

0 การอภิปรายหมู ่

0 ชุดบรรยายทางวิชาการ                     0 การบรรยายพเิศษ 

                จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา                            

                                                                                ลงนาม ........................................... 

            (                                                   ) 

                                  ผู้อ านวยการ / หัวหนา้ฝุาย/กลุม่งานการพยาบาล / ประธาน / นายก 

เอกสารประกอบ 

 หลักสตูรการพยาบาลเฉพาะทาง/อนุสาขา (3 ชุด) 
 โครงการอบรม/ประชุม/สมัมนาพร้อมก าหนดการฝึกอบรม (1 ชุด) 
 คุณวุฒิของวิทยากร  (1 ชุด) 
 ตัวอย่างประกาศนยีบัตรที่แจกผู้เขา้รับการอบรม ( 1 ใบ ) 
 แผ่น Diskette บันทึกข้อมูลหลักสูตร โครงการอบรม/ประชุม/สมัมนาพร้อมก าหนดการฝึกอบรม,คณุวุฒิของวิทยากร 

และตัวอย่างใบประกาศนียบตัร (1 แผ่น) 
 แผ่นพับ หรือเอกสารประชาสัมพนัธ์ (ถ้ามี ) 
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วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น  
แบบประเมินความพึงพอใจผู้เข้ารับการอบรม 

 

ค าอธิบาย  แบบประเมินฉบับนี้มีทั้งหมด 3 ตอน ขอให้ผู้ตอบแบบประเมินตอบให้ครบทั้ง 3 ตอน    
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย / ลงในช่องหน้าข้อความ 
 

ตอนที่ 1  สถานภาพทั่วไป    
1. เพศ   ชาย   หญิง 
2. อายุ: …………………….. ปี 
3. ระดับการศึกษา 

 อนุปริญญา  ระบุ (หลักสูตร)..................................................................................  
   ปริญญาตรี  ระบุ (หลักสูตร)..................................................................................    

 ปริญญาโท  ระบุ (หลักสูตร)..................................................................................    
 ปริญญาเอก  ระบุ (หลักสูตร).................................................................................    
 อ่ืน ๆ ระบุ ………………………………………………………………………………..……………… 

4. สถานที่ปฏิบัติงาน 
 โรงพยาบาลชุมชน  
 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
 อ่ืน ๆ ระบุ ……………………………...................................................................... 

5. บทบาทหน้าที่ในการท างานของท่าน 
 ผู้อ านวยการโรงพยาบาล  แพทย์  
 ทันตแพทยศาสตร์   เภสัชกรศาสตร์ 
 สาธารณสุขอ าเภอ   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพอ าเภอ 
 ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอ / หัวหน้าฝุาย ระบุ……………………… 
 พยาบาลวิชาชีพ    นักวิชาการสาธารณสุข 
 เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน  อ่ืน ๆ ระบุ ………………………………………………… 

 
ค าชี้แจง   โปรดท าเคร่ืองหมาย  /   ในชอ่งท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 
 5 หมายถึง ท่านมีความเห็นด้วยในระดับมากที่สุด 4 หมายถึง ท่านมีความเห็นด้วยในระดับมาก 
 3 หมายถึง ท่านมีความเห็นด้วยในระดับปานกลาง 2 หมายถึง ท่านมีความเห็นด้วยในระดับน้อย 
 1 หมายถึง ท่านมีความเห็นด้วยในระดับน้อยที่สุด 
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ตอนที่ 2  ระดับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การน าไปใช้ ต่อการเข้าร่วมโครงการ    

ประเด็นความคิดเห็น ระดับความพึงพอใจ  

มากที่สุด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อยที่สุด 
1 

ด้านวิทยากร  
1. การเตรียมตัวและความพร้อมของวิทยากร      
2. การถ่ายทอดของวิทยากร      
3. สามารถอธิบายเนื้อหาได้ชัดเจนและตรงประเด็น      
4. ใช้ภาษาท่ีเหมาะสมและเข้าใจง่าย      
5. การตอบค าถามของวิทยากร      
6. เอกสารประกอบการบรรยายเหมาะสม      
ด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร 
1. สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม      
2. ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์      
3. ระยะเวลาในการอบรม / สัมมนามีความเหมาะสม      
4. อาหาร มีความเหมาะสม      
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
1. การบริการของเจ้าหน้าที่      
2. การประสานงานของเจ้าหน้าที่โครงการ      
3. การอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่      
4. การให้ค าแนะน าหรือตอบข้อซักถามของเจ้าหน้าที่      
ด้านความรู้ความเข้าใจ 
1. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ก่อนการอบรม      
2. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้หลังการอบรม      
3. สามารถบอกประโยชน์ ได้      
4. สามารถบอกข้อดีได้      
5. สามารถอธิบายรายละเอียดได้      
6. สามารถจัดระบบความคิด/ประมวลความคิดสู่การ
พัฒนางานอย่างเป็นระบบ 

     

7. บูรณการทางความคิดสู่การท างาน/การปรับตัวของ
บุคลากร/การปฏิรูประบบการท างานในการปฏิบัติงาน 
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ประเด็นความคิดเห็น ระดับความพึงพอใจ  

มากที่สุด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อยที่สุด 
1 

ด้านการน าความรู้ไปใช้      
1. สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้ 

     

2. สามารถน าความรู้ไปเผยแพร่ / ถ่ายทอดแก่ชุมชนได้      
3. สามารถให้ค าปรึกษาแก่เพ่ือนร่วมงานได้      
4. มีความม่ันใจและสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้      

 

ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


