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ส่วนที่ 1 

ข้อมูลวิทยาลัย 

 ประวัติความเป็นมาและสภาพปัจจุบัน 
 ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง  
 อัตลักษณ์ของบัณฑิต  
 เอกลักษณ์ของวิทยาลัย 
 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  
 นโยบายการบริหารของวิทยาลัย 
 ปรัชญา 
 วิสัยทัศน์ (Vision) 
 พันธกิจ (Mission) 
 จ านวนบุคลากรปัจจุบัน 
 ผังโครงสร้างวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 
 หลักสูตรที่เปิดท าการสอน 
 จ านวนนักศึกษาปัจจุบัน 
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ข้อมูลวิทยาลัย 

ประวัติความเป็นมาและสภาพปัจจุบัน 

 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น สังกัดสถาบันพระบรมราช
ชนก ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข เดิมชื่อโรงเรียนผดุง
ครรภ์ขอนแก่น สังกัดกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เปิดด าเนินการ เมื่อวันท่ี 8 
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2505 นับเป็นโรงเรียนผดุงครรภ์แห่งท่ี 3 ของประเทศ และกระทรวง
สาธารณสุขได้อนุมัติให้ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนผดุงครรภ์ขอนแก่น” 
 โดยหลักสูตรท่ีเปิดสอนในปี พ.ศ.2505 ถึง พ.ศ.2509 คือ หลักสูตร
ผดุงครรภ์ รับผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 (เทียบเท่ามัธยมศึกษาปีท่ี 1 ใน
ปัจจุบัน) ใช้ระยะเวลาศึกษา 1 ½  ปี ด าเนินการสอน 4 รุ่น มีผู้ส าเร็จการศึกษา 166 
คน 
 พ.ศ. 2508 เปลี่ยนชื่อจาก “โรงเรียนผดุงครรภ์ขอนแก่น” เป็น “เป็น
โรงเรียนผดุงครรภ์อนามัยขอนแก่น” เปิดสอนหลักสูตรผดุงครรภ์อนามัย รับผู้ส าเร็จ
การศึกษามัธยมศึกษาปีท่ี 6 (เทียบเท่ามัธยมศึกษาปีท่ี 4 ในปัจจุบัน) ใช้ระยะเวลา
ศึกษา 1 ½  ปี ด าเนินการสอน 36 รุ่น มีผู้ส าเร็จการศึกษา 2,034 คน 
 พ.ศ. 2526 ถึง พ.ศ.2531 เปิดสอนหลักสูตรการสาธารณสุขชุมชน 
(ผดุงครรภ์อนามัย) รับผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีท่ี 6 ใช้ระยะเวลา 2 ปี 
ด าเนินการสอน 7 รุ่น มีผู้ส าเร็จการศึกษา 423 คน 
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 พ.ศ. 2530 เปลี่ยนชื่อจาก “โรงเรียนผดุงครรภ์อนามัยขอนแก่น” เป็น 
“วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขอนแก่น” เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ (ระดับต้น) รับผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีท่ี 6 ใช้
ระยะเวลาศึกษา 2 ปี ด าเนินการสอน 12 รุ่น มีผู้ส าเร็จการศึกษา 764 คน 
 ในปีต่อมา ท าให้คณะผู้บริหาร น าโดย อาจารย์ชุมพล พลนรา ซึ่งด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการขณะนั้นได้ปรึกษาหารือกับคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยท่ีจะหา
สถานท่ีใหม่เพื่อก่อตั้งเป็นวิทยาลัย เนื่องจากสถานศึกษามีความคับแคบ นักศึกษาไม่มี
สนามกีฬา ไม่มีสถานท่ีออกก าลังกาย วิทยาลัยได้ไปติดต่อท่ีดินราชพัสดุ มีท่ีดิน 3 แห่ง 
คือ 1) ท่ีดินของศูนย์รัตนาภา จ านวน 5 ไร่ ถ้าสร้างอาคารเรียนตามแบบแปลนก็จะมีเนื้อ
ท่ีเหลือเล็กน้อย แต่มีความสะดวกในการเดินทางติดต่อราชการกับหน่วยงานอื่นได้ง่าย 2) 
ท่ีดินต าบลท่าพระ จ านวน 20 ไร่ ซึ่งไกลจากตัวเมืองเกินไป 3) ท่ีดินต าบลบ้านเป็ด 
จ านวน 60 ไร่ และห่างจากอ าเภอเมืองประมาณ 10 กิโลเมตร แต่มีข้อจ ากัด คือ ดินเค็ม
ข้างล่างเป็นเกลือ เป็นโคก และเป็นท่ีหากินของชาวบ้านเป็ด และสามารถสร้างตึกได้ไม่
เกิน 6 ชั้น เพราะพื้นท่ีอยู่ใกล้สนามบินขอนแก่น 
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 ผู้บริหารได้พิจารณาท่ีจะจัดตั้งและก่อสร้างวิทยาลัยในพื้นท่ีต าบลบ้านเป็ด 
จากนั้นได้ท าเรื่องไปยังปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงท าเรื่องไปยัง
กระทรวงมหาดไทย ซึ่งกระทรวงมหาดไทยท าการอนุมัติและได้ท าการรังวัดท่ีดินซึ่งมี
จ านวนตามโฉนดคือ 46 ไร่ หลังจากเริ่มสร้างรั้วล้อมท่ีดินเพื่อจะท าการก่อสร้างตึก 
ชาวบ้านต าบลบ้านเป็ดมีประเด็นความเห็นท่ียังไม่สอดคล้องบางอย่าง จึงได้แต่งตั้งสภา
ต าบล เชิญผู้ใหญ่บ้านต าบลบ้านเป็ดมาประชุม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป็ด 
(อบต.) ซึ่งวิทยาลัยฯ ได้เข้าร่วมและชี้แจงเหตุผลในการขอจัดตั้งวิทยาลัย และชี้แจงท่ีมา
ของท่ีดินดังกล่าวว่าได้รับอนุมัติอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว จะจัดตั้งเป็นวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เพื่อให้ลูกหลานได้เรียนเป็นพยาบาล รับใช้ชุมชนและ
สังคม ซึ่งชาวบ้านต าบลบ้านเป็ดก็เข้าใจ และเต็มใจในการก่อตั้งวิทยาลัยในพื้นท่ีของ
ชุมชนต าบลบ้านเป็ด 
 วิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ได้รับพระราชทาน
พระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระนามาภิไธย “บรมราชชนนี” เป็นชื่อของวิทยาลัย
พยาบาลในสังกัด  ดังนั้น วิทยาลัยพยาบาลขอนแก่น  จึงเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น” (Boromarajonani College of Nursing, Khon 
Kaen) (หนังสือวังสระประทุมลงวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2537) (ประกาศในพระราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม 111 ตอนพิเศษ ลงวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2537 8-12) เพื่อเป็นสิริมงคลและ
นิมิตหมายแห่งความวัฒนา ถาวร ของวิทยาลัยพยาบาลและวิชาชีพพยาบาลตลอดไป 
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 พ.ศ. 2540 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ด าเนินการ
สอน 1 รุ่น รับผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีท่ี 6 ใช้ระยะเวลาศึกษา 4 ปี มีผู้ส าเร็จ
การศึกษาจากหลักสูตรนี้ เมื่อ พ.ศ.2543 จ านวน 50 คน 
 พ.ศ. 2541 เริ่มก่อสร้างวิทยาลัยในท่ีดินแห่งใหม่  ในวงเงิน 89,860,000 
(แปดสิบเก้าล้านแปดแสนหกหมื่นบาทถ้วน) สร้างเสร็จในปี พ.ศ.2542  วิทยาลัยได้ท าการ
ขอบ้านเลขที่ ได้เลขที่ 354 หมู่ 2 ต าบลบ้านเป็ด อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และได้ท า
เรื่องขอพระราชทานทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระ
ราชด าเนินทรงเปิดอาคารใหม่ เมื่อวันท่ี 22 ธันวาคม พ.ศ.2542 
 พ.ศ. 2542 ถึง พ.ศ.2547 วิทยาลัยได้ด าเนินโครงการร่วมกับรัฐบาล
ภูฏาน ในการผลิตพยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จ านวน 5 คน ส าเร็จ
การศึกษาในเดือนมีนาคม 2547 
 พ.ศ. 2543 ถึง พ.ศ.2549 วิทยาลัยได้เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ปี) รับผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ 
ระดับต้น เข้าศึกษาใช้ระยะเวลาศึกษา 2 ปี  มีผู้ส าเร็จการศึกษา 7 รุ่น รวม 434 คน 
 ปีการศึกษา 2544 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับวิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแก่น เข้าเป็นสถาบันสมทบ จึงเปลี่ยนจากหลักสูตรประกาศนียบัตร
พยาบาลศาสตร์เป็นหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
 ปี พ.ศ. 2545 ได้ท าการเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 
พ.ศ. 2545) รับผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีท่ี 6 ใช้ระยะเวลาศึกษา 4 ปี ด าเนินการ
สอน 1 รุ่น คือรุ่นท่ี 7  มีผู้ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ จ านวน 56 คน 
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   ปี พ. ศ. 2546 ได้ท าการเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2546) รับผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีท่ี 6 ใช้ระยะเวลาศึกษา 4 ปี 
ด าเนินการสอนตั้งแต่รุ่นท่ี 8 จนถึงรุ่นท่ี 12 มีผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 436 คน 
 ปี พ. ศ. 2552 ได้ท าการเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2552) รับผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีท่ี 6 ใช้ระยะเวลาศึกษา 4 ปี 
ด าเนินการสอน 3 รุ่นตั้งแต่รุ่นท่ี 13 จนถึงรุ่นท่ี 15 มีผู้ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ 
จ านวน 344 คน 
 ปีการศึกษา 2552 – 2555 วิทยาลัยได้มีโครงการร่วมมือระหว่างวิทยาลัย 
กับส านักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ในโครงการผลิตพยาบาลชุมชน เพื่อชุมชน ของ
ชุมชน และโดยชุมชน จังหวัดขอนแก่น เพื่อเพิ่มอัตราก าลังพยาบาลวิชาชีพในภาวะท่ีขาด
แคลนพยาบาลวิชาชีพโดยมการวางแผนไว้จ านวน 200 คน รับนักศึกษาท่ีผ่านการอบรม
จิตอาสาจากพื้นท่ีจังหวัดขอนแก่น ปีละ 50 คน ซึ่งเป็นโครงการพิเศษ มีผู้ส าเร็จการศึกษา
จากหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จ านวนท้ังสิ้น 199 คน 
 ปี พ.ศ. 2555 ได้ท าการเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555) รับผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีท่ี 6 ใช้ระยะเวลาศึกษา 4 ปี 
ด าเนินการสอนตั้งแต่รุ่นท่ี 16 จนถึงรุ่นท่ี 20 มีผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้ จ านวน 
215 คน 
 ปี พ.ศ. 2560 ได้ท าการเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) รับผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีท่ี 6 ใช้ระยะเวลาศึกษา 4 ปี 
ด าเนินการสอนตั้งแต่รุ่นท่ี 21 จนถึงปัจจุบัน ยังไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้  
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1. ปี พ.ศ.2505    - พ.ศ.2506 นายแพทย์จ าลอง มุ่งการด ี

2. ปี พ.ศ.2506    - พ.ศ.2510 นายแพทย์ประมุข จันทวิมล 

3. ป ี พ.ศ.2510    - พ.ศ.2512 นายแพทย์นภ สกลุพาณชิย์ 

4. ปี พ.ศ.2512     - พ.ศ.2512 แพทย์หญิงสุรางค ์ ต้นประเสริฐ 

5. ปี พ.ศ.2512     - พ.ศ.2515 นายแพทย์นภดล สูตรสุคนธ์ 

6. ปี พ.ศ.2515 - พ.ศ.2517 นายแพทย์ประธาน นิมมานเหมินทร์ 

7. ปี พ.ศ.2517 - พ.ศ.2518 นายแพทย์โสภณ ชาลปติ 

8. ปี พ.ศ.2518 - พ.ศ.2543 อาจารย์ชุมพล พลนรา 

9. ปี พ.ศ.2543 - พ.ศ.2547 อาจารย์พึงพิศ การงาม 

10. ปี พ.ศ.2548 - พ.ศ.2550 อาจารย์นฤมล เอนกวิทย์ 

11. ปี พ.ศ.2551 - พ.ศ.2555 ดร. มกราพันธุ์ จูฑะรสก 

12. ปี พ.ศ.2556 - พ.ศ.2559 ดร. จริาพร วรวงศ ์

13. ปี พ.ศ.2559 - ปัจจุบัน ดร. วัชร ี อมรโรจนว์รวุฒิ 

           จากอดตีถงึปัจจุบันมีผู้อ านวยการที่เป็นผู้น าทาง 
และน าพาวทิยาลัยให้มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องดังนี้ 
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ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง  
สถาบันการศึกษา 
 “วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น” 
สังกัด สถาบันพระบรมราชชนก ส านักงานปลัดกระทรวง
 สาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 
ที่ตั้ง 354 หมู่ 2 ถนนเลี่ยงเมือง ต าบลบ้านเป็ด   
 อ าเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น 
หมายเลขโทรศัพท์  
 043-423210 , 043-423211  โทรสาร 043 – 423212 
เว็บไซต ์           www.bcnkk.ac.th   
E-mail address     bcnkk@bcnkk.ac.th 
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ตราสัญลักษณ์          
      สัญลักษณ์ช่ือวิทยาลัย คือ  “สว.”  
มีตัวอักษร ส. เป็นสแีดง ตัวอักษร ว.  
เป็นสขีาว มาจากค าว่า  สังวาลย ์  ซึ่ง
ได้รับพระราชทานมาจากพระนามของ
สมเด็จพระศรนีครินทราบรมราชชนนี 

สีประจ าวิทยาลัย   
คือ สเีหลืองดอกคูน  ซึ่งหมายถึง ความ
เจริญรุ่งเรือง และความมคีุณธรรม 

ดอกไม้ประจ าวิทยาลัย  
ดอกคูน  ซึ่งเป็นดอกไม้สัญลักษณ์ 
ของจังหวัดขอนแก่น  หมายถึง  
ความสงบสุขอย่างยั่งยืน 

ธง ประจ าวทิยาลัย  
ใช้พ้ืนของธงเป็นสเีหลืองดอกคูน มีตราสัญลักษณว์ิทยาลัย ตรง
กลาง เป็นรูปพระนามยอ่  “ สว ”  
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อัตลักษณ์ของบัณฑิต  

 อัตลักษณ์บัณฑิตวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่นคือ  
“จิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์”  ประกอบด้วย  
 1. จิตบริการ (Service mind : S)   
 2. การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical thinking : A)  
 3. การมีส่วนร่วมของผู้รับบริการ (Participation : P)  
 ทั้ง 3 องค์ประกอบน้ีแสดงพฤติกรรมในลักษณะบูรณาการ
ผสมผสานเป็นเนื้อเดียว  

“ผลิตบัณฑิต
พยาบาลและพัฒนา
บุคลากรสาธารณสุข

ที่เน้นชุมชน ” 

เอกลักษณ์ของวิทยาลัย 
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คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

1. มีความรอบรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาล การผดุงครรภ์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
2. สามารถปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ โดยใช้ศาสตร์และศิลป์
ทางการพยาบาลอย่างเป็นองค์รวมด้วยหัวใจความเป็นมนุษย ์ 
3. สามารถคิดอย่างเป็นระบบ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีมุมมองเชิงบวก  
4. มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่ดีงาม มีความรับผิดชอบ  
5. มีภาวะผู้น า สามารถบริหารจัดการตนเองและงานที่ได้รับผิดชอบ  
6. สามารถบริหารจัดการในการบริการสุขภาพ ท างานเป็นทีม  
7. ใฝรู่้ และเรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะการใช้ชีวิต 
8. สามารถสืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล  
9. ร่วมศึกษาวิจัยและประยุกต์ผลการวิจัย มาใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลอย่าง
มีเหตุผลเชิงวิชาการ  
10. ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ตลอดจนมี
ความเป็นพลเมืองดีของชาติ ภูมิภาคและของโลก 
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นโยบายการบริหารของวิทยาลัย 
     1. นโยบายด้านการผลิตบัณฑิต 
     2. นโยบายด้านการวิจัยและผลิตผลงานวิชาการ 
     3. นโยบายด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 
     4. นโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
     5. นโยบายด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
     6. นโยบายด้านกระบวนการจัดท าแผน  
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ปรัชญา 
 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เป็นสถาบันอุดมศึกษา
ของกระทรวงสาธารณสุข ที่มุ่งเน้นการผลิตพยาบาลที่มีคุณลักษณะที่ครบถ้วน
ทั้งด้านความรู้ ทักษะ คุณธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ มีการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องและสามารถท างานร่วมกับชุมชนได้เป็นอย่างดี รวมทั้งพัฒนาบุคลากร
ของกระทรวงสาธารณสุขในทุกระดับอย่างเต็มศักยภาพ เน้นการค้นคว้าวิจัย
เพื่อให้ได้ความรู้ใหม่น ามาใช้ ส่งเสริมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและ
พัฒนาวิชาชีพตลอดจนบูรณาการความรู้ใหม่กับภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดสอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอีสาน สามารถสืบสาน
จรรโลงสังคมให้พัฒนาอย่างยั่งยืน 
 วสิัยทัศน์ (Vision) 
 เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นน าที่เนน้ชุมชน 

พันธกิจ (Mission) 
 พันธกิจเป็นกรอบการด าเนินงานตามภารกิจขององค์กร และ
ภารกิจการพัฒนาไปสูว่ิสัยทัศน ์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ขอนแก่น ได้
ก าหนดพันธกิจไว้ 5 พันธกิจ ดังนี ้
 1. ผลิตบัณฑิตพยาบาลสู่ระบบสุขภาพชุมชน  
 2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ดา้นสุขภาพและการศึกษาพยาบาล 
 3. บริการวิชาการแก่สังคม 
 4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 
 5. พัฒนาสถาบันสู่ความทันสมัย 
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จ านวนบุคลากรปัจจุบัน 

รายการ จ านวน 

1.  จ านวนอาจารย์ทั้งหมด  

    (ข้าราชการ  43 คน พกส. 3 คน และลูกจ้าง    

     ชั่วคราว 1 คน) 

47 

2. จ านวนอาจารย์ประจ า 

(ข้าราชการ  34 คน พกส.2 คน และลูกจ้าง

ชั่วคราว 1 คน) 

37 

3. จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนทัง้หมด   

 - ข้าราชการสายสนับสนุน 2 

 - พนักงานราชการ 4 

 - พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 13 

 - ลูกจ้างชั่วคราว 5 

 - ลูกจ้างเหมาบรกิาร 10 
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ผังโครงสร้างวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 

ผู้อ านวยการ 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการบรหิารวิทยาลัยฯ 

คณะกรรมการวิทยาลัยฯ 

กลุ่มบรหิารและ

ยุทธศาสตร ์

งานท านุบ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม 

และกิจการพิเศษ 

งานทะเบียน วัด

และประมวลผล 

งานบริการ พัฒนา

นักศึกษา  

และศษิย์เก่า  

- แนะแนว ให้

ค าปรกึษา ทุน และ

ศิษย์เก่า  

-  พัฒนานักศึกษา  

- ปกครอง วินัย 

สวัสดิการ หอพัก 

และดูแลสุขภาพ  

กลุ่มบรกิาร

การศึกษา 
กลุ่มวิชาการ 

- ภาควิชาการพยาบาล

สุขภาพจิต จิตเวชศาสตร์

และบริหารการพยาบาล 

- ภาควิชาการพยาบาล

ครอบครัวชุมชน และ

รักษาพยาบาลเบือ้งต้น 

- ภาควิชาการพยาบาล

เด็ก ผู้ใหญ่ และผูสู้งอายุ  

- ภาควิชาการพยาบาล

มารดา ทารก และการ

ผดุงครรภ์ 

 

 

อาจารย์ประจ า

หลักสูตร 

กลุ่มวิจัยและ

บริการวิชาการ 

งานวิจัย ผลงาน

วชิาการ และ

วิเทศสัมพันธ์  

งานบริการ

วชิาการและ

ศูนย์ความเป็น

เลิศ 

-ประชาสัมพันธ์   

กลุ่มพัฒนา

คุณภาพ 

งานประกัน

คุณภาพการศึกษา 

ควบคุมภายใน 

และจัดการความรู้  

งานส่งเสริม

การศึกษา  

- ห้องสมุด  

- คอมพิวเตอร์    

สารสนเทศ  

-ห้องปฏิบัติการ

พยาบาล 

งานนโยบายและแผน 

งานการเงนิ บัญชี 

ตรวจสอบและ

ประเมนิผล 

งานทรัพยากรบุคคล

และการเจ้าหน้าท่ี 

งานบริหารทั่วไป  

- สารบรรณ พัสดุ   

- ยานพาหนะ อาคาร

สถานที่ และซ่อมบ ารุง 
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งานบริหารหลักสูตร 

กรรมการบรหิาร

หลักสูตร 



หลักสูตรที่เปิดท าการสอน 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

ชื่อหลักสูตร  
 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
 (Bachelor of Nursing Science Program)  
ชื่อปริญญา  
            ภาษาไทย      พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชื่อย่อ พย.บ.  
            ภาษาอังกฤษ Bachelor of Nursing Science ชื่อย่อ B.N.S.  
ระบบการศึกษา  (หลักสูตร 4 ปี) 
 ระบบการจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค โดยในแต่ละปีการศึกษา
แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ และ 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน  การศึกษา
ภาคปกติใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ภาคการศึกษาฤดูร้อนใช้เวลาไม่
น้อยกว่า 8 สัปดาห์ และจะส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 8 ภาคการศึกษาปกติ  
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จ านวนนักศึกษาปัจจุบัน 

ชั้นป ี รุ่นที่ ชาย หญิง รวม 

1 21 6 83 89 

2 20 5 118 123 

3 19 8 101 109 

4 18 10 101 111 

รวม - 29 403 432 
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ส่วนที่ 2 

ผลการด าเนินงานตามพันธกิจ 

 ด้านการผลิตบัณฑิตพยาบาล 
 ด้านการวิจัยและผลงานวิชาการ 
 ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 
 ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 ด้านบริหารองค์กรและการพัฒนาบุคลากร 
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           วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ได้ด าเนินการผลิต
บัณฑิตพยาบาลเพ่ือรองรับระบบบริการด้านสุขภาพของประเทศ ซึ่ง
เป็นภารกิจส าคัญของวิทยาลัย โดยด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้า
ศึกษาและได้จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหง่ชาติ  ตลอดจนพัฒนานักศึกษาให้เกิดคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนดไว้ มีนักศึกษาพยาบาล 
ศาสตรบัณฑิตทุกชั้นปี จ านวน 432 คน  โดยมีผู้ส าเร็จการศึกษา  
ประจ าปีการศึกษา 2560  รุ่นที่ 18 จ านวน 111 คน จาก 111 คน คิด
เป็นร้อยละ 100  

ด้านการผลิตบัณฑิตพยาบาล 
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ผลการด าเนินการตามแผนงานโครงการประจ าปีงบประมาณ 2561  
แผนงานที่ 1 ผลติบัณฑิต ประกอบด้วย  4 โครงการ 

         1. โครงการการพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตพยาบาลที่มี
คุณภาพ มีสมรรถนะโดดเด่นด้านการพยาบาลชุมชน (SIMC) มี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสมรรถนะโดดเด่นด้านการพยาบาลชุมชนของนักศึกษา
ทั้ง 4 ด้าน คอื  
 

 1.Smart nurse  
 2.Health Innovator 
 3.Change Agent  
 4.Multicultural care  
 

          และเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงของนักศึกษาโดย
ผ่านการเรียนรู้แบบสหสาขาวิชาชีพ (IPE) วิทยากรโดย ผศ.ดร.ไพศาล สุวรรณ
น้อย และ ศ.ดร.เกษราวัลย์ นิลวรางกูล ด าเนินการในวันที่ 23-24 กรกฎาคม 
2561 และ 31 กรกฎาคม 2561 
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          2.โครงการพัฒนาความรู้ก้าวสู่วิชาชีพพยาบาล มีวัตถุประสงค์
เพื่อให้นักศึกษาพยาบาลมีความรู้ ความเข้าใจในสาระส าคัญทางการพยาบาล
แต่ละสาขาท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัตงิานในวิชาชีพพยาบาล และเพื่อพัฒนาผลการ
สอบขึ้นทะเบียนรับใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลผ่านในครั้งแรก ด าเนินการ
ในวันที่ 7 สิงหาคม 2560 -22 เมษายน 2561 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี ขอนแก่น ซึ่งผลการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ครั้งที่ 1  ประจ าปี 2561 บัณฑิตที่
ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 จ านวน 111 คน ผ่านทั้งหมด 98 คน คิด
เป็นร้อยละ 88.29 เป็นอันดับ 4 ของวทิยาลัยในสังกัดพระบรมราชชนก  
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          3.โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์สู่ความเป็นครูมือ
อาชีพ  มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาและสนับสนุนอาจารย์ผู้สอนให้มี
สมรรถนะสูงและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู รวมถึงแนวทางใน
การส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ใน
สถาบันอุดมศึกษา  วิทยากรโดย รศ.ดร.วันดี สุทธรังษี ด าเนินการใน
วันที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น  
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          4.โครงการพัฒนานักศกึษาสู่การมีอัตลักษณ์ มีคุณลักษณะ
ที่พงึประสงค์ และมีสมรรถนะโดดเด่นด้านการพยาบาลชุมชน  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา อัตลักษณ์จิตบริการด้วยหัวใจความ
เป็นมนุษย์ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และ พัฒนาสมรรถนะโดด
เดน่ด้านการพยาบาลชุมชน ในการเป็นผู้น าการเปล่ียนแปลงดา้นสุขภาพ
ชุมชน ในวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 ณ วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 
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ด้านการวิจัยและผลงานวชิาการ  

          วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ได้ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้บุคลากรของวิทยาลัย ได้มีส่วนร่วมในการจัดท าวิจัยและ
ผลงานวิชาการ เพ่ือน าเสนอและตีพิมพ์เผยแพร่ ซึ่งได้มีการจัดสรร
งบประมาณ รวมทั้งแสวงหาแหล่งทุนภายนอกร่วมด้วย เพ่ือให้
ผลงานวิจัยได้รับการรับรองคุณภาพระดับชาติและนานาชาติ 
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ผลการด าเนินงานตามแผนการโครงการประจ าปีงบประมาณ 2561 
แผนงานที่ 2 วิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ประกอบด้วย  2 โครงการ 

1. โครงการสนับสนุนการผลิต ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ 
นวัตกรรมทางสุขภาพของวิทยาลัยที่น าไปใช้ประโยชน์และสร้าง
คุณค่าต่อชุมชน สังคม   มีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตผลงานวิจัย และ
ผลงานวิชาการให้ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ในระดับชาติและ
นานาชาติ วิทยากรโดย ดร. ศิลป์ชัย นิลละคร ในวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 
2560  
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วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ขอนแก่น มีผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ต่างๆท่ีได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ
ดังนี้ 

1.  ผลงานวิจัยและบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง

จากการประชุมวิชาการ ระดับชาติ/นานาชาติ ประจ าปีปฏิทิน 2560 

จ านวน 5 เรื่อง  

1)  ผลการพัฒนาการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ ด้วยรูปแบบจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลักบูรณา

การกับการค้นคว้าโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ในรายวิชา การพยาบาล

บุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 

 พิรยิากร  คล้ายเพ็ชร    

         สรัญญา  เปล่งกระโทก 
 

2) ความสามารถในการบริหารการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์  
ชั้นปีที ่4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น  
          กล้วยไม้ ธพิรพรรณ  
        ณรงค์ ค าอ่อน 
        สจุินดา ศรสีุวรรณ 
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3) ปัญหา และความต้องการของผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง จังหวัด
ชัยภูมิ 
         นวลละออง ทองโคตร  จิราพร วรวงศ์ 
         ศรีสุดา ลุนพุฒิ  นฤมล เอื้อพงศธร 
         จุไรวรรณ ศรีศักดิน์อก สายใจ ค าทะเนตร  
 

บทความวิจัย 
4) DETERMINANTS OF DISTRICT HEALTH BOARD ON 
COMMUNITY SATISFACTION WITH HEALTHCARE SERVICES IN 
THAILAND 
 Han Tun Khaing  
 Nate Hongkrailert 
 Siranee  Sihapark 
 

5) Reflective practice in Nursing: Voices from Nursing 
Students 
 Songsuda Muenthaisong 
 Sarintip Raksasataya  
 Jintana Tangvoraphonkchai 
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2) ผลงานวิจัยและบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติ/นานาชาติ ประจ าปีปฏิทิน 2560 จ านวน 14 เรื่อง  

ชื่อเรื่อง ชื่อผู้วิจัย การเผยแพร ่

1) รูปแบบการดูแลต่อเนื่อง
ที่บ้านที่เน้นการดูแลแบบ
องค์รวมในผู้สูงอายุและผู้
พิการที่อยู่ในระยะพ่ึงพิง  
จังหวัดชัยภูมิ 
 

จิราพร  วรวงศ ์
อริณรดา  ลาดลา 
ศุภวดี  แถวเพีย 
ธราวรนิทร ์ พรศิร
นานันท์ 
 

วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย 
Quality of life and law 
journal 
ปีที่ 13 ฉบับท่ี 1 
มกราคม – มิถุนายน 2560 
หน้า 22-32 

2) กระบวนการดูแลผู้ป่วย
ในชุมชนของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ ต าบลขอน
แป้น จังหวัดอุบลราชธานี 

ศุทธินี หล้ามาชน 
ชัยวุฒิ บัวเนี่ยว 
ศุภวดี แถวเพีย 
 

ราชาวดีสาร วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี สุรินทร์ ปีที่ 7 ฉบับ
ที่ 2  
กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 
หน้า 1-10 

3) ผลของโปรแกรมป้องกัน
การหกล้มแบบสหปจัจัยต่อ
พฤติกรรมการปอ้งกันการ
หกล้ม ของผู้สูงอายุใน
ชุมชน 

วิทยา วาโย    นารี
รัตน์ จิตรมนตรี  
วิราพรรณ วิโรจน์
รัตน์ 

วารสารการพยาบาลและการดูแล
สุขภาพ Journal of Nursing 
and Health Care ปีที่ 3 ฉบับที่ 
2 เมษายน – มิถุนายน 2560 
หน้า 22-33 
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ชื่อเรื่อง ชื่อผู้วิจัย การเผยแพร ่

4) รูปแบบการเรียนรูปของ
นักศึกษาพยาบาลศาสตร
บัณฑิต 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี ขอนแก่น 
 

ศุภวดี แถวเพีย 
พรรณิภา ทองณรงค์  
เสาวลักษณ์ วิชัย  
 

วารสารการพยาบาลและการดูแล
สุขภาพ 
Journal of Nursing and 
Health Care 
ปีที่ 35 ฉบับที่ 2 
เมษายน – มิถุนายน 2560 
หน้า  227-235 

5) ประสิทธิผลของ
โปรแกรมเสริมสร้าง
ความสามารถแห่งตนต่อ
ความรู้ทัศนคติ และ
พฤติกรรมการดแูลของ
อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้านในการดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชน 
จังหวัดขอนแก่น 

ปิยนุช ภิญโย 
กิตติภูมิ ภิญโย 
สายสุดา จันหัวนา 
วชิรศักดิ์ อภิพัฒฐ์
กานต ์
ธรณิศ สายวัฒน์ 
อมรรัตน์ อัครเศรษ
สกุล 

วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ 
Songklanagarind Journal of 
Nursing   
ปีที่ 37 ฉบับที่ 3  
กรกฎาคม - กันยายน   2560 
หน้า 109-120  
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ชื่อเรื่อง ชื่อผู้วิจัย การเผยแพร ่

6) พฤติกรรมการเลีย้งบุตร
ด้วยนมแม่ในหญิงไทยหลัง
คลอด  

ศุภวดี แถวเพีย 
วิไลลักษณ์ เผือกพันธุ์ 
อักษราณัฐ ภักดีสมัย 
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ชื่อเรื่อง ชื่อผู้วิจัย การเผยแพร ่
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ชื่อเรื่อง ชื่อผู้วิจัย การเผยแพร ่

10) สตรีตั้งครรภ์อายุมาก: 
การพยาบาลที่ควรตระหนัก
ของพยาบาลผดุงครรภ์  
 

ศุภวดี  แถวเพีย 
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หน้า   144-152 

11) พยาบาลผู้จัดการราย
กรณ:ี บทบาทการดูแล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพาใน
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ศักดิ์ขรนิทร์  นรสาร 
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สุขภาพ 
Journal of Nursing 
Science & Health 
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ชื่อเรื่อง ชื่อผู้วิจัย การเผยแพร ่

14) การรับรู้การจัด
การศึกษาแบบบูรณาการ
การคิดอย่างเป็นระบบและ
การดูแลสุขภาพภายใต้การ 
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2.โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในต่างประเทศเพื่อการพัฒนา
สถาบันสู่ระดับนานาชาติ   มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ในการจัดการศึกษาการวิจัย และความร่วมมือในการจัดการศึกษา การวิจัย 
และความร่วมมือทางวิชาการระหว่างวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
ขอนแก่น และต่างประเทศ ในวันที่ 6-12 พฤษภาคม 2561 ณ STIKES 
Surya Global Yogyakarta (SSG) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  
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ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 

         วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น มีการพัฒนาบุคลากรด้าน
สุขภาพตามความต้องการของเขตสุขภาพที่ 7 และประเทศ โดยมีการจัดการ
ฝึกอบรมระยะสั้นและการจัดกิจกรรมบริการวิชาการให้แก่ชุมชนและสังคม 
เพื่อน าความรู้ที่ได้จากการไปบริการวิชาการมาปรับใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนส าหรับนักศึกษาและพัฒนาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
ผลการด าเนินงานตามแผนการโครงการประจ าปีงบประมาณ 2561 
แผนงานท่ี 3 บริการวิชาการแก่สังคม ประกอบด้วย 5 โครงการ 
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        1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมเลขานุการ
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) ประจ าปี
งบประมาณ 2561   มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ภายใต้บริบทของอ าเภอ มีความเข้าใจบทบาทของตนเองในการขับเคลื่อน
งานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เกิดแรงบันดาลใจในการท างาน และ
สร้างเครือข่ายการขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
อ าเภอตามบริบทของพื้นที่ ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2561 ณ ราชาวดี
รสีอร์ท จังหวัดขอนแก่น 
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        2. โครงการการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการ
ผดุงครรภ์ในภาวะเสี่ยงสูงรุ่นที่ 3 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะในการจัดการดูแลมารดาและทารกที่มีภาวะ
เสี่ยงสูงและภาวะแทรกซ้อน ภาวะวิกฤตเฉียบพลันในระยะตั้งครรภ์ ระยะ
คลอด และระยะหลังคลอดได้ ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ถึง 17 
พฤศจิกายน 2560 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ผู้ส าเร็จ
การอบรมจ านวน 48 คน 
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        3.โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนส าหรับพยาบาลพี่เลี้ยง 
เพื่อพัฒนาศักยภาพของพยาบาลพี่เลี้ยงด้านการสอนในคลินิกและสนับสนุน
การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในคลินิก ในวันที่ 9-
13 กรกฎาคม 2561 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ผู้เข้ารับ
การอบรมเป็นพยาบาลพี่เลี้ยงจากแหล่งฝึกต่างๆ จ านวน 50 คน 
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         4. โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการใหม่ เขตสุขภาพที่ 7 
“หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” ประจ าปีงบประมาณ 2561               
         มวีัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพให้มีสมรรถนะของการ
ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับความต้องการในระบบสุขภาพอย่างมีคุณภาพ โดย
มีการจัดทั้งหมด 3 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 13-20 พฤศจิกายน 2560 รุ่นที่ 2  วันที่ 
28 พฤศจิกายน 2560ถึง 5 ธันวาคม 2560 รุ่นที่ 3 วันที่ 23-30 พฤษภาคม 
2561 ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น ผู้ส าเร็จการอบรมจ านวน 606 คน 
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         5. โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง 
กระทรวงสาธารณสุข รุ่นที่ 32 ประจ าปี 2561    มีวัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะของบุคคลากรสาธารณสุขในการ
บริหารงานในบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เป็นแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกในความ
รับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ และจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถท างาน
ร่วมกันอย่างมีความสุข และเป็นเครือข่าย ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม 
2561 ถึง 15 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมอ านวยสุข จังหวัดขอนแก่น 
ผู้ส าเร็จการอบรมจ านวน 48 คน 
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ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

        วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ได้ด าเนินการด้านการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมประเพณี  เพื่อมุ่งอนุรักษ์ ส่งเสริม และสืบสาน
ศิลปะ ตลอดจนประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม สนับสนุนการสร้างนวัตกรรม 
ชิ้นงาน การสร้างเสริมสุขภาพ โดยใช้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตบริการ
ด้วยหัวใจ ความเป็นมนุษย์ ซึ่งวิทยาลัยได้ให้ความส าคัญและส่งเสริมการ
ด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างมีคุณภาพ 
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ผลการด าเนินงานตามแผนการโครงการประจ าปีงบประมาณ 2561 
แผนงานที่ 4 ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา  

          โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทยในการสร้างเสริม
สุขภาพ   มวีัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาไทยมาใช้ในการสร้างเสริมสุขภาพ ผลการด าเนินงาน มีการสร้าง
เสริมสุขภาพ โดยใช้กิจกรรมร าผ้าขาวม้าในการสร้างเสริมสุขภาพใน 
Moral area ทุกบ่ายวันพุธ และได้ร่วมจัดส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมประกวดที่
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ได้รับรางวัลที่ 1 จ านวน 1 
กิจกรรม และนักศึกษาได้เข้าร่วมมหกรรมดนตรีไทย อุดมศึกษา ครั้งที่ 43 
ณ มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมได้รับในประกาศเกียรติคุณการเข้าร่วม
กิจกรรม  
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ด้านบริหารองค์กรและการพัฒนาบุคลากร 

           วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ได้มีการพัฒนาอาจารย์ให้มี
ความเชี่ยวชาญด้านการให้บริการพยาบาลในทุกสาขา และพัฒนาทักษะของ
บุคคลากรสายสนับสนุนให้สามารถปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ นอกจากนั้นยังมี
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  

ผลการด าเนินงานตามแผนการโครงการประจ าปีงบประมาณ 2561 
แผนงานท่ี 5 พัฒนาสถาบันสู่ความทันสมัย ประกอบด้วย 3 โครงการ 

           1. โครงการพัฒนาวิทยาลัยคุณธรรมภายใต้ค่านิยม MOPH และ
การบริหารในระบบธรรมาภิบาล   มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งใน
การพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรในการบริหารวิทยาลัยสู่
องค์กรต้นแบบวิทยาลัยคุณธรรมภายใต้หลัก ธรรมาภิบาล และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงและเป็นผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงภายใต้ค่านิยมร่วม MOPH ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 วิทยากร
โดย พระมหาธนเดช ธัมมะปัญโญ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 
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         2.โครงการพัฒนาวัฒนธรรมคุณภาพ ในการปฏิบัติงานเพื่อความ
เป็นเลิศขององค์กร   มีวัตถุประสงค์เพื่อให้วิทยาลัยมีวัฒนธรรมการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา และเกิดแนวปฏิบัติที่ดี ในวันที่ 2-3 
สิงหาคม 2561 วิทยากรโดย ดร.เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ  
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           3.โครงการพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้  มี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการให้มีความเพียงพอและทันสมัย พัฒนา
ห้องสมุดให้เอื้อต่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และพัฒนาระบบสารสนเทศมีความ
ทันสมัยใช้ในการบริหารเพื่อการตัดสินใจได้ ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 
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ส่วนที่ 3 

ผลการด าเนินงาน  
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

 
 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
     ระดับหลักสูตร 
 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
     ระดับสถาบัน 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 

ที่ องค์ประกอบคุณภาพ/ 
ตัวบ่งชี้ 

ผลการ 
ประเมินตนเอง 

คะแนน 
การประเมิน 

 
๑ 

องค์ประกอบที่ ๑ การก ากับมาตรฐาน 
๑.๑ การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรท่ีก าหนดโดย สกอ. 

๕ ข้อ ๕ ข้อ 

ผลการประเมิน ผ่าน ผ่าน 
 

๒ 
องค์ประกอบที่ ๒ บัณฑิต 
๒.๑ คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

๔.๕๗ ๔.๕๘ 

๓ ๒.๒ ร้อยละของบัณฑิตท่ีได้งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน ๑ ปี 

๕ ๕ 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ ๒ ๔.๗๙ ๔.๗๙ 
 

๔ 
องค์ประกอบที่ ๓  นักศึกษา 
๓.๑ การรับนักศึกษา 

๔ ๓ 

๕ ๓.๒ การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ๔ ๓ 
๖ ๓.๓ ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา ๔ ๔ 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ ๓ ๔.๐๐ ๓.๓๓ 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 

ที่ องค์ประกอบคุณภาพ/ 
ตัวบ่งชี ้

ผลการ 
ประเมินตนเอง 

คะแนน 
การประเมิน 

 
๗ 

องค์ประกอบที่ ๔  อาจารย์ 
๔.๑ การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 

๔ ๓ 

๘ ๔.๒ คุณภาพอาจารย์ ๕ ๕ 
๙ ๔.๓ ผลท่ีเกิดกับอาจารย์ ๕ ๔ 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ ๔ ๔.๖๗ ๔.๐๐ 
 
 

๑๐ 

องค์ประกอบที่ ๕  หลักสูตรการเรียนการสอน
การประเมินผู้เรียน 
๕.๑ สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

 
 

๔ 

 
 

๓ 
๑๑ ๕.๒ การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการ

เรียนการสอน 
๔ ๓ 

๑๒ ๕.๓ การประเมินผู้เรียน ๓ ๓ 
๑๓ ๕.๔ ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
๕ ๕ 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ ๕ ๔.๐๐ ๓.๕๐ 
 

๑๔ 
องค์ประกอบที่ ๖  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
๖.๑ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้

 
๔ 

 
๔ 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ ๖ ๔ ๔ 
คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้ ๔.๒๗ ๓.๘๑ 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 

ที่ องค์ประกอบคุณภาพ/ 
ตัวบ่งชี ้

ผลการ 
ประเมินตนเอง 

คะแนน 
การประเมิน 

 
๑ 

องค์ประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต 
๑.๑ ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

 
ค่าเฉลี่ยมากกว่าหรือ
เท่ากับ ๓.๐๑ จาก 

คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 

 
๓.๘๑ 

๒ ๑.๒ อาจารย์ประจ าสถาบันท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ๑.๘๕ 

๓ ๑.๓ อาจารย์ประจ าสถาบันท่ีด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

มีการด าเนินการ ๖ ข้อ ๓.๒๙ 

๔ ๑.๔ การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี มีการด าเนินการ ๖ ข้อ ๕ 

๕ ๑.๕ กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี มีการด าเนินการ ๖ ข้อ ๕ 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ ๑ ๓.๗๙ 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 

ที่ องค์ประกอบคุณภาพ/ 
ตัวบ่งชี้ 

ผลการ 
ประเมินตนเอง 

คะแนน 
การประเมิน 

 
๖ 

องค์ประกอบที่ ๒ การวิจัย 
๒.๑ ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

 
มกีารด าเนินการ  

๖ ข้อ 

 
๕ 

๗ ๒.๒ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์ ๕๐,๐๐๐ บาท 
ต่อคนต่อปี 

๓.๒๕ 

๘ ๒.๓ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า
และนักวิจัย 

ร้อยละของผลรวมถ่วง
น้ าหนักของผลงานทาง

วิชาการของอาจารย์ประจ า 
อย่างน้อยร้อยละ ๓๐ 

๔.๗๗ 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ ๒ ๔.๓๔ 

๙ องค์ประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการ 
๓.๑ การบริการวิชาการแก่สังคม 

มีการด าเนินการ  
๖ ข้อ 

๔ 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ ๓ ๔ 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 

ที่ องค์ประกอบคุณภาพ/ 
ตัวบ่งชี้ 

ผลการ 
ประเมินตนเอง 

คะแนน 
การประเมิน 

๑๐ องค์ประกอบที่ ๔ อาจารย์ 
๔.๑ ระบบและกลไกการท านบุ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

มีการด าเนินการ  
๖ ข้อ 

๕ 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ ๓ ๕ 

๑๑ องค์ประกอบที่ ๕ หลักสูตรการเรียนการ
สอนการประเมินผู้เรียน 
๕.๑ การบริหารของคณะเพื่อการก ากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และ
เอกลักษณ์ของวิทยาลัย 

๗ ข้อ ๕ 

๑๒ ๕.๒ ผลการบริหารงานของคณะ - ไม่ขอรับการประเมิน - 

๑๓ ๕.๓ ระบบก ากับการประกันคุณภาพ
หลักสูตร 

๖ ข้อ ๕ 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ ๕ ๕ 

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ ๔.๒๕ 
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ประมวลภาพกิจกรรมประจ าปีงบประมาณ 2561 

รับนักศึกษาใหม่ 
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พิธีมอบตัวเป็นศิษย์นักศึกษาพยาบาลศาสตร์รุ่นที่  20 
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กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนข้ึนฝึกปฏิบัติงาน 
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กิจกรรมกีฬาภายใน "ราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 4"  
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พิธีมอบเข็มแสดงเครื่องหมายแสดงชัน้ปี ปีการศึกษา 2560 
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กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 
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พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ส าเร็จการอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี 
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พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ส าเร็จการอบรมหลักสูตร 
ผู้บริหารการสาธารณสุข ระดับกลางรุ่นที่ 32 
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กิจกรรมท าบุญวันสถาปนาวิทยาลัย 
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กิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ 
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กิจกรรมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอสว. 
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ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยนครพนม 
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กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 
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ที่ปรึกษา 
ดร.วัชรี อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 
อ.วิไลวรรณ วัฒนานนท์    รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 
ดร.ธรณิศ  สายวัฒน์ รองอ านวยการกลุ่มพัฒนาคุณภาพ 
อ.สมใจ เจียระพงษ ์ รองอ านวยการกลุ่มวิชาการ 
ดร.ศุภวดี  แถวเพีย รองอ านวยการกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ 
อ.แก้วจิต มากปาน รองอ านวยการกลุ่มบริการการศึกษา 

คณะจัดท า 
งานนโยบายและแผน กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร ์
อ. สุพิศตรา พรหมกุล 
อ. ปวินตรา มานาดี 
อ. สุกัญญา ตาแสงสา 


