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1.  ประวัติความเปนมา 

 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ขอนแกน  เดิมชื่อ โรงเรียนผดุงครรภอนามัยขอนแกน เปดดําเนินการ

คร้ังแรก เม่ือวันท่ี 8 กุมภาพันธ  พ.ศ. 2505  ทําหนาท่ีผลิตผดุงครรภ  รับผูเขาศึกษาท่ีมีพ้ืนความรูมัธยมศึกษาป

ท่ี 3 (เดิม)  มีระยะเวลาศึกษา  1 ½ ป เม่ือสําเร็จออกไปปฏิบัติงานในสถานีอนามัย  เนนการบริบาลมารดาและ

ทารก  ตอมาในป  พ.ศ. 2508 มีการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาของประเทศ จึงปรับหลักสูตรเปนผดุงครรภ

อนามัย  โดยรับผูสําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปท่ี 6 (ม.4 ปจจุบัน) เขาศึกษา แตปรัชญาการผลิตยังเนนการ

ปฏิบัติงานในชุมชนและการบริบาลมารดาและทารก 

 ระหวางป พ.ศ. 2526 ถึง 2539 วิทยาลัย ไดพัฒนาหลักสูตร 3 คร้ัง  คือ คร้ังท่ี 1 หลักสูตร

ประกาศนียบัตรการสาธารณสุขชุมชน (ผดุงครรภอนามัย) (พ.ศ. 2526-2530) เนนผูสําเร็จการศึกษาใหมี 

ความสามารถเพ่ิมขึ้น คือ การพยาบาลและการรักษาพยาบาล  คร้ังท่ี 2 หลักสูตรประกาศนียบัตรการพยาบาล

และการผดุงครรภ ระดับตน (พ.ศ. 2530 -2537) และคร้ังท่ี 3 หลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร ระดับ

ตน (พ.ศ. 2537-2540) โดยรับผูสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 มีระยะเวลาศึกษา 2 ป การพัฒนา

หลักสูตรดังกลาวมีวัตถุประสงคเพ่ือใหตอบสนองและสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงความตองการของสังคมตาม

นโยบายการพัฒนาสาธารณสุขของประเทศในขณะน้ัน 

 ในป พ.ศ. 2540 วิทยาลัย ไดผลิตพยาบาลวิชาชีพโดยใชหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร (ฉบับ

ปรับปรุง) พ.ศ. 2537 ซ่ึงผานการรับรองจากทบวงมหาวิทยาลัย ทิศทางการจัดการศึกษาพยาบาลในแผนพัฒนา

สาธารณสุข ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2540 -2544) เนนการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพ่ิมขึ้น และลดการผลิตพยาบาลเทคนิค

ลง เน่ืองจากนโยบายการแกไขความขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพและความตองการบริการสุขภาพของประชาชน

เปลี่ยนแปลงไป 

 เน่ืองจากในปการศึกษา 2546 สถาบันพระบรมราชชนกไดพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 

2545 ซ่ึงเปนหลักสูตรท่ีพัฒนาใหสอดคลองกับความตองการของประเทศและเนนการบูรณาการหลักสูตรและ

การจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาชีพการพยาบาล โดยวิทยาลัยเร่ิมรับนักศึกษาเขาศึกษาในหลักสูตรน้ี ป

การศึกษา 2546  และใชหลักสูตรดังกลาวมาจนถึงปการศึกษา 2551   ตอมาในปการศึกษา 2552  สถาบันพระ

บรมราชชนก ไดปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2552  ท่ียังคงเปนหลักสูตรบูรณาการและเนน

การพัฒนากระบวนการคิดแกผูเรียนเพ่ิมมากขึ้น  ซ่ึงวิทยาลัยดําเนินการใชหลักสูตรน้ีมาจนถึงปจจุบัน 

 ในป พ.ศ. 2543 วิทยาลัย ไดผลิตพยาบาลวิชาชีพ โดยใชหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร 

เทียบเทาปริญญาตรี (ตอเน่ือง  2 ป)  ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2542 เพ่ิมขึ้นอีก 1 หลักสูตร โดยรับผูสําเร็จการศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร ระดับตน (พยาบาลเทคนิค) เขาศึกษาตออีก 2 ป เพ่ือพัฒนาศักยภาพ

พยาบาลเทคนิคใหตอบสนองความตองการของสังคมท่ีตองการการบริการสุขภาพ ใหมีความรูความสามารถ

ระดับวิชาชีพ 

 ปจจุบันวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน เปนหนวยงานในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 

สํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงสาธารณสุข ผลผลิตของการดําเนินงานดานการเรียนการสอนของวิทยาลัย 

ตั้งแตเปดดําเนินการจนถึงปจจุบัน  ดังแสดงในตารางท่ี 1   
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ตารางที่ 1   แสดงจํานวนผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรตางๆ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน 

 

พ.ศ. ช่ือหลักสูตร วุฒิการศึกษาของผูเขาเรียน ระยะเวลา

ศึกษา 

จํานวนผูสําเร็จ

การศึกษา 

2505-2509 ผดุงครรภ (4 รุน) มัธยมศึกษาปท่ี 3 

(มัธยมศึกษาปท่ี 1 ใน

ปจจุบัน) 

1 ½ ป 166  คน 

2508-2527 ผดุงครรภอนามัย (36 รุน) มัธยมศึกษาปท่ี 6 

(มัธยมศึกษาปท่ี 4 ใน

ปจจุบัน) 

1 ½ ป 2,034  คน 

2526-2531 การสาธารณสุขชุมชน (ผดุง

ครรภอนามัย) (7 รุน) 

มัธยมศึกษาปท่ี 6 2  ป 423  คน 

2530-2538 ห ลั ก สู ต รป ร ะก า ศ นี ย บั ต ร

พ ย า บ า ล ก า ร ผ ดุ ง ค ร ร ภ         

(ระดับตน ) (12 รุน) 

มัธยมศึกษาปท่ี 6 2  ป 764  คน 

2537-2544 ห ลั ก สู ต รป ร ะก า ศ นี ย บั ต ร

พยาบาลศาสตร  ระดั บต น 

(3รุน) 

มัธยมศึกษาปท่ี 6 2  ป 364  คน 

2540-2544 ห ลั ก สู ต รป ร ะก า ศ นี ย บั ต ร

พยาบาลศาสตร (ฉบับปรับปรุง) 

มัธยมศึกษาปท่ี 6 4  ป 50  คน 

2541-2548 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

(ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2537 

มัธยมศึกษาปท่ี 6 4  ป 266  คน 

2548-2554 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

พ.ศ. 2545 

มัธยมศึกษาปท่ี 6 4  ป 547  คน 

2543-2550 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

(ตอเน่ือง 2 ป) ฉบับปรับปรุง  

พ.ศ. 2542 

พยาบาลศาสตร ระดับตน 2  ป 434  คน 

รวมผูสําเร็จการศึกษา 

 

5,048  คน 
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2.  สัญลักษณวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สัญลักษณช่ือวิทยาลัย  คือ  “สว” มีตัวอักษร ส. เปนสีแดง ตัวอักษร ว. เปนสีขาว  มาจากคําวา 

สังวาล  ซ่ึงไดรับพระราชทานพระนามของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

 ดอกไม   ประจําวิทยาลัย คือ  ดอกคูณ  ซ่ึงเปนดอกไมสัญลักษณของจังหวัดขอนแกน  หมายถึง  ความ

สงบสุขอยางยั่งยืน 

 สี   ประจําวิทยาลัย  คือ  สีเหลืองดอกคูณ  ซ่ึงหมายถึง  ความเจริญรุงเรือง และความมีคุณธรรม 

 ธง  ประจําวิทยาลัย  ใชพ้ืนของธงเปนสีเหลืองดอกคูณ มีตราสัญลักษณวิทยาลัย ตรงกลาง เปนรูปพระ

นามยอ “สว” 

 

3.  ปรัชญา  วิสัยทัศน  พันธกิจ  วัตถุประสงค  และนโยบาย 

 

3.1  ปรัชญาของวิทยาลัย 

  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ขอนแกน  เปนสถาบันอุดมศึกษาของกระทรวงสาธารณสุข 

มุงเนนการผลิตพยาบาลท่ีมีคุณลักษณะท่ีครบถวนท้ังดานความรู  ทักษะ  คุณธรรม  จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ  มี 

การศึกษาคนควาอยางตอเน่ือง และสามารถทํางานรวมกับชุมชนไดเปนอยางดี   รวมท้ังพัฒนาบุคลากรของ

กระทรวงสาธารณสุขในทุกระดับอยางเต็มศักยภาพ  เนนการคนควาวิจัยเพ่ือใหไดความรูใหมนํามาใช  สงเสริม

การเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพและพัฒนาวิชาชีพตลอดจนบูรณาการความรูใหมกับภูมิปญญาทองถิ่นใหเกิด

ประโยชนสูงสุดสอดคลองกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอีสาน  สามารถสืบสานจรรโลงสังคมใหพัฒนาอยางยั่งยืน 

 

3.2  วิสัยทัศน 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ขอนแกน เปน สถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นนําเพ่ือชุมชน 

 

3.3  พันธกิจ 

  1.  ผลิตพยาบาลใหมีความรูความสามารถตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคเพ่ือชุมชน 

  2. วิจัยสรางองคความรูเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  วิชาชีพ  และชุมชน 

 3.  พัฒนาบุคลากรดานสุขภาพใหมีสมรรถนะและความสามารถตามความตองการของชุมชน 
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 4. บริการวิชาการแกสังคมโดยบูรณาการความรูใหมกับภูมิปญญาทองถิ่นในการสงเสริมคุณภาพ

ชีวิตของประชาชน                             

 5.  สงเสริมวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นดานสุขภาพและสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย 

  6.  พัฒนาระบบบริหารจัดการ  บุคลากร  เทคโนโลยีสารสนเทศ  เปนองคกรแหงการเรียนรู 

  

 3.4  วัตถุประสงค 

  1.  ผลิตพยาบาลวิชาชีพใหมีคุณสมบัติและสมรรถนะดานวิชาชีพพยาบาลตามนโยบายของ

กระทรวงสาธารณสุข 

  2.  ศึกษา  คนควา  วิจัย  เพ่ือแสวงหาความรู  รูปแบบ  วิธีการ  และองคความรูใหมในการพัฒนา

วิชาชีพใหทันสมัยอยางตอเน่ือง  ท้ังดานการศึกษาพยาบาล  ปฏิบัติการพยาบาล  และการบริหารการพยาบาล 

  3.   พัฒนาบุคลากรท้ังกอนประจําการและภายหลังประจําการเพ่ือเพ่ิมพูนศักยภาพความสามารถ

ใหรูเทาทัน  สังคมโลกท่ีเปลี่ยนแปลงอยางตอเน่ือง 

  4.  ใหบริการแกชุมชนและสังคมดานวิชาการ การเผยแพรความรู เปนท่ีปรึกษาและบริการวิชาการ

แกสังคม 

  5.   กระตุน  สนับสนุน  สรางคุณคา  และเปนแบบอยางในการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย 

  6.  เปนผูนําและเปนแบบอยางในการประพฤติปฏิบัติตามครรลองของสังคมไทยเพ่ือเทิดทูนชาติ  

ศาสนา  และพระมหากษัตริย  ในระบอบประชาธิปไตย 

 

3.5  นโยบายวิทยาลัย 

 1.  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 2.  พัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะสอดคลองความตองการของสังคม 

 3.  พัฒนานักศึกษาใหสอดคลองกับคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 

 4.  สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยคนควาวิจัย/ผลิตผลงานวิชาการ และนําผลมาพัฒนางาน 

5.  ใหความรวมมือกับหนวยงานสาธารณสุข ในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร เพ่ือรองรับการ

ปฏิรูปสุขภาพ 

 6.  เผยแพรความรูและสนับสนุนการบริการวิชาการแกสังคมเชิงรุก 

 7.  สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรและนักศึกษาทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 8.  นําระบบประกันคณุภาพการศึกษามาเปนแนวทางในการพัฒนางาน 

 

4.  คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของวิทยาลัย 

  1.  มีทัศนคติท่ีดีตอวิชาชีพ  และสามารถประกอบวิชาชีพไดอยางมีคุณภาพ 

  2.  มีความสุขุมรอบคอบ  ซ่ือสัตย  ตัดสินใจดี 

  3.  มีคุณธรรมความรับผิดชอบตอวิชาชีพ  ตอสังคม  และอุทิศตนเพ่ือประโยชนสวนรวม 

  4.  สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดด ี
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  5.  เปนผูมีความสามารถในการคิด  วิเคราะห  และแกปญหาอยางเปนระบบ 

  6.  มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมและดํารงตนเปนแบบอยางท่ีดีตามครรลองของสังคมไทย 

  7.  ใฝรูและพัฒนาตนเองอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต 

  8.  มีความสามารถใชทักษะท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิตในสังคม  ไดแก  การใชภาษาไทยดีและ

ใชภาษาสากลได  รวมท้ังใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

  9.  มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรงท้ังรางกายและจิตใจ 

 

5.  จรรยาบรรณครูของวิทยาลัย 

 1.  ครูพึงปฏิบัติตนตามแนวทางพระราชดํารัสของสมเด็จพระราชบิดาท่ีวา  “ขอใหถือประโยชนสวนตน

เปนกิจท่ีสองประโยชนของเพ่ือนมนุษยเปนกิจท่ีหน่ึง” 

 2.  ครูตองเปนคนดีตามแนวทางพระราชดํารัสของสมเด็จยาท่ีวา “ไมพูดปด  ไมสอพลอ ไมอิจฉา  

ริษยา  ไมคิดโกงและพยายามทําหนาท่ีของตนเองใหดี ในขอบเขต ศีลธรรม” 

 3.  ครูพึงปฏิบัติตนเปนพลเมืองท่ีดีของสังคมและระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย  โดยมุง

สงเสริมความม่ันคงของชาติ  ศาสนา และสถาบันกษัตริย 

 4.  ครูพึงประพฤติ  ปฏิบัติตน  เปนผูนําในการอนุรักษ และพัฒนาภูมิปญญา  และวัฒนธรรม 

 5.  ครูพึงชวยเหลือเก้ือกูลชุมชนในทางสรางสรรค  สนับสนุนกิจกรรมท่ีกอใหเกิดสันติสุข และยกระดับ

คุณภาพชีวิต  รวมถึงการรวมมือและเปนเครือขายกับสมาชิกดานสุขภาพอนามัยและบุคคลอ่ืนๆ ในสังคม เพ่ือ

สงเสริมชุมชน และสนองตอบความตองการดานสุขภาพอนามัยของสังคม 

 6.  ครูตองไมแสวงหาประโยชนอันเปนอามิสสนิจางจากศิษยในการปฏิบัติหนาท่ีตามปกติ และไมใชให

ศิษยกระทําการใดๆ อันเปนการหาประโยชนใหแกตนโดยมิชอบ 

 7.  ครูยอมพัฒนาตนเองท้ังในดานวิชาชีพ  ดานบุคลิกภาพและวิสัยทัศน ใหทันตอการพัฒนาทาง

วิทยาการ เศรษฐกิจ  สังคม  และการเมืองอยูเสมอ 

 8.  ครูตองรักและเมตตาศิษย  โดยใหความเอาใจใสชวยเหลืออบรม สั่งสอน สรางเสริมความรู  ฝกฝน  

ทักษะและนิสัย ท่ีถูกตองดีงาม  สงเสริมใหกําลังใจ  ในการศึกษาเลาเรียนแกศิษยโดยเสมอหนา ใหเกิดแกศิษย

อยางเต็มความสามารถ ดวยความบริสุทธ์ิใจ 

 9.  ครูตองประพฤติ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกศิษยท้ังทางกาย  วาจา  และจิตใจ 

 10.  ครูตองไมกระทําตนเปนปฏิปกษตอความเจริญทางกาย  สติปญญา  จิตใจ  อารมณและสังคมของ

ศิษย 

 11.  ครูตองปฏิบัติงานดวยความมีสติ  ตระหนักในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย  ปฏิบัติตอ

ประชาชน ดวยความเสมอภาคตามสิทธิมนุษยชน  โดย  ไมคํานึงถึง เชื้อชาติ ศาสนา  และสถานภาพของบุคคล 

 12.  ครูตองรักและศรัทธาในวิชาชีพครู  และเปนสมาชิกท่ีดีของสถาบันและองคกรวิชาชีพ 
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ผังโครงสรางวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน  1 ตุลาคม 2554 – 31 พฤษภาคม 2556 

คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ผูอํานวยการ คณะกรรมการวิทยาลัย 

ฝายบริหารและยุทธศาสตร 

1.ผูชวยผูอํานวยการดานบริหาร  

2.งานบริหารงานทั่วไป  

3.งานธุรการ/สารบรรณ 

4.งานการเงิน/การบัญชี  

5.งานพัสด ุ

6 . งานบริหารบุคคลและพัฒนา

บุคลากร          

7.งานอาคารสถานที่/ยานพาหนะ/

ซอมบํารุง  

8.งานนโยบายและแผน   

9 . ง าน ฐ านข อ มู ล  ส า ร สน เท ศ 

คอมพิวเตอร และโสตทัศนูปกรณ  

ฝายวิจัยและบริการวิชาการ 

1.งานวิจัยและผลงานวิชาการ           

2.งานบริการวิชาการ/งานวิเทศ

สัมพันธ/งานประชาสัมพันธ   

3. งานจัดการความรู   

 

ฝายวิชาการ 

1.ภาควิชาการพยาบาลเด็ก ผูใหญ 

ผูสูงอายุ และการรักษาพยาบาล

เบื้องตน  

2.ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช 

กฎหมายและบริหารการ

พยาบาล  

3.ภาควิชาการพยาบาล มารดา 

ทารกและการผดุงครรภ  

4.การพยาบาลครอบครัวและ

ชุมชน         

5.งานเลขานุการกลุมวิชาการ            

6.งานทะเบียน วัดและประเมินผล        

7.งานหองสมุด  

 

ฝายกิจการนักศึกษา 

1. งานนวัตกรรม   

2.งานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา            

3.งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม             

4.งานปกครอง วินัย สวัสดิการ 

งานศิษยเกาและองคกรวิชาชีพ                       

5.งานแนะแนว ใหคําปรึกษาและ

ทุนการศึกษา  

ฝายพัฒนาคุณภาพ 

1.งานประกันคุณภาพ   

2.งานควบคุมภายใน  

3.งานศูนยศึกษา  

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

ปรับคร้ังที่ 1 ตามมติ

คณะกรรมการบริหาร คร้ังที่ 

พิเศษ 4/2554 ลว.29 ก.ย.54 



 
 

 

คํานํา 

 

 รายงานการประเมินตนเองฉบับน้ี เปนการสรุปผลการดําเนินงานประจําปการศึกษา 2554 ของ

วิทยาลั ยพยาบ าลบรม ราชชน นี  ขอนแกน  ต ามแบบ การปร ะ เมิ นของคณะพยาบาล ศาสตร   

มหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อใชเปนเอกสารประกอบการควบคุมมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยฯ  ซึ่งเปน

สถาบันสมทบของคณะพยาบาลศาสตร   มหาวิทยาลัยขอนแกน  

 

 

 

 

                    (นางมกราพันธุ   จูฑะรสก) 

ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ขอนแกน 

                                                                                      7  มิถุนายน  2555 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

สารบัญ 

 

 หนา 

สวนท่ี 1   สภาพปจจุบันของวิทยาลัยฯ 1 

1. ประวัติความเปนมา 2 

2.  สัญลักษณวิทยาลัยฯ 4 

3.  ปรัชญา  วิสัยทัศน  พันธกิจ วัตถุประสงคและนโยบาย 4 

4.  คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของวิทยาลัยฯ 5 

5.  จรรยาบรรณครูของวิทยาลัยฯ 6 

6  โครงสรางองคกร 7 

สวนท่ี  2    สรุปการประเมินการดําเนินงานของวิทยาลัยฯ  8 

2.1 การประเมินจากองคประกอบตามเกณฑ 9 

-   ปรัชญา ปณิธาน  วัตถุประสงคและแผนดําเนินงาน 9 

-   การเรียนการสอน 10 

-   กิจกรรมนักศึกษา 20 

-   การวิจัย 23 

-   การบริการทางวิชาการแกสังคม 33 

-   การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 36 

-   การบริหารและการจัดการ 40 

-   การเงินและงบประมาณ 45 

-   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 47 
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สวนที่ 2 

สรุปผลการดําเนินงานของวิทยาลัย ประจําป 2554 
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องคประกอบท่ี 1  ปรัชญา  วัตถุประสงค  และแผนการดําเนินงาน 

 

ตัวชี้วัดท่ี 1.1  กระบวนการพัฒนาแผน 

 

การดําเนินการของวิทยาลัย ผลการดําเนินงาน/หลักฐาน 

วิทยาลัย มีการจัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลองกับ

นโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีสวนรวมของ

บุคลากรในสถาบันและได รับความเห็นชอบจากคณะ

กรรมการบริหารวิทยาลัย โดยเปนแผนที่เช่ือมโยงกับ

ปรัชญา จุดเนนของกลุมสถาบันคือกลุม ค กรอบแผน

อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปฉบับที่ 2 ( พ.ศ.2551 – 

2565 ) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

ฉบับที่ 10 ( พ.ศ.2551-2554)  มีการถายทอดแผนกล

ยุทธ ร ะ ดับสถาบัน ไปสูทุ กหน วยง านภายในมี

กระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการ

ประจําปครบ 4 พันธกิจ คือ การเรียนการสอน  การ

วิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม  มีตัวบงช้ีของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติ

การประจําป และคาเปาหมายของแตละตัวบงช้ี เพื่อ

วัดความสําเร็จ  ของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ

และแผนปฏิบัติการประจําป  มีการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ มีการติดตาม

ผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติการ

ประจําป ปละ 2 ครั้ง และรายงานผลตอผูบริหารเพื่อ

พิจารณามีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี

ของแผนกลยุทธ  ปละ 1 ครั้ง  และรายงานผลตอ

ผูบริหารและคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณา              

มีการ นําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และ

ขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ไป

ปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 

ผลการดําเนินงาน 

บรรลุตามเปาหมาย และเกณฑการประเมิน สกอ.ระดับ 5 

หลักฐาน 

1. ตารางวิเคราะหความสอดคลองแผนกลยุทธวิทยาลัย 

พ.ศ.2551-2554 

2.โครงการทบทวนปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ ของวิทยาลัย 

การจัดทําแผนกลยุทธวิทยาลัยปงบประมาณ 

2554-2558 และการจัดทําแผนปฏิบั ติงานประจําป

งบประมาณ 2554 พรอมรายช่ือผูเขารวมประชุม 

3. รายงานการประชุมประจําเดือนคณะกรรมการบริหาร

เดือน กันยายน 2552 

4. สรุปรายงานการประชุมช้ีแจงแผนกลยุทธป 2551-2554 

แกบุคลากร 

5. ตัวบงช้ีและเปาหมายการดําเนินงานพรอมผูรับผิดชอบใน

แผนกลยุทธป 2551-2554 และแผนปฏิบัติงาน 2554 

6. แผนปฏิบัติงานปงบประมาณ 2554 

7. การกําหนดตัวช้ีวัดและคาเปาหมายในแผนกลยุทธ

ปงบประมาณ 2551-2554 และ แผนปฏิบัติงาน

ปงบประมาณ 2554 

8. สรุปแผนปฏิบัติงาน ปงบประมาณ 2553 

9. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจําเดือน 

เมษายน 2554 

10. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจําเดือน

กันยายน 2554 

11. สรุปประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผน   

กลยุทธ ประจําปงบประมาณ 2554 

12. โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 

2555 
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การดําเนินการของวิทยาลัย ผลการดําเนินงาน/หลักฐาน 

13. โครงการทบทวน ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ การจัดทํา

แผนกลยุทธ ปงบประมาณ 2554- 2558 และการจัดทํา

แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2555 

14.แผนยุทธศาสตรของวิทยาลัยปงบประมาณ 2554-2558 

 

 

องคประกอบท่ี 2  การเรียนการสอน 

 

2.1  ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 

 

การดําเนินการของวิทยาลัย ผลการดําเนินงาน/หลักฐาน 

วิทยาลัยมีระบบและกลไกการเปดและปดหลักสูตรและ

มีการดําเนินงานเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

ผลการดําเนินงาน 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ดําเนินการจัดระบบและ

กลไกการเปดและปดหลักสูตรพยาบาลศาสตร ตามแนวทาง

ปฏิบัติที่กําหนดโดยคณะกรรมการอุดมศึกษา และอิงตาม

ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่องการเปดและปด

หลักสูตร พ.ศ.2552 ปการศึกษา 2554 วิทยาลัยฯ เปดสอน

หลักสูตรพยาบาล  ศาสตรบัณฑิต จํานวน 1 หลักสูตร 2 

ฉบับ คือ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง 

2546) และหลักสูตรพยาบาลศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง 

2552) ซึ่งมีการดําเนินการเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

หลั กสู ตรอุ ดม ศึกษา  และ  กรอบมาตรฐาน คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

หลักฐาน 

1. คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

2. คูมือการบริหารหลักสูตร 

3. รายงานประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรป

การศึกษา 2554 

4. หลักสูตรพยาบาลศาสตร (ฉบับปรับปรุง 2546) 

5. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง 2552) 

6. มคอ.3, มคอ.4, มคอ.5, มคอ.6, มคอ.7 ปการศึกษา 2554 
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2.2 การปรับปรุงหลักสูตรตามผลการประเมิน 

 

การดําเนินการของวิทยาลัย ผลการดําเนินงาน/หลักฐาน 

วิทยาลัยมีการปรับปรุงหลักสูตรอยางตอเน่ืองทุก 5 ป ผลการดําเนินงาน 

วิทยาลัยฯ ปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป โดยดําเนินการรวมกับ

สวนพัฒนาการศึกษาสถาบันพระบรมราชชนก และ

เครือขายวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ (NECnet) โดยมีการประชุมเชิง

ปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาล  ศาสตรบัณฑิต 

(หลักสูตรปรับปรุง 2552) และปจจุบันอยูในระหวาง

ดําเนินการปรับปรุงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิปริญญาตรี

สาขาพยาบาลศาสตร ซึ่งหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

(หลักสูตรปรับปรุง 2555) 

หลักฐาน 

1. คําสั่งสถาบันพระบรมราชชนกที่ 46/2551 เรื่องแตงต้ัง

คณะอนุกรรมการพัฒนาหลักสูตรพยาบาล  ศาสตรบัณฑิต 

2. คําสั่งเครือขายวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกที่ 

1/2552 เรื่องแตงต้ังคณะอนุกรรมการพัฒนาหลักสูตร

พยาบาลศาสตร  

3. คําสั่งแตงต้ังคณะอนุกรรมการพัฒนาหลักสูตรพยาบาล

ศาสตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

ของสถาบันพระบรมราชชนก 

4. คําสั่งแตงต้ังคณะอนุกรรมการพัฒนาหลักสูตรพยาบาล

ศาสตร เครือขายวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

5. หนังสือสภาการพยาบาลเรื่อง รับรองหลักสูตรพยาบาล

ศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง 2552) 

6. บันทึกขอความเรื่อง การรับรองหลักสูตรจากสภา

มหาวิทยาลัยขอนแกนในการประชุมครั้งที่ 3/2555 ลงวันที่ 

8 มีนาคม 2555 

7. สรุปผลโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพรอม

ในการนําหลักสูตรไปใชปการศึกษา 2554 
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2.3 อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก : โท : ตร ี

 

การดําเนินการของวิทยาลัย ผลการดําเนินงาน/หลักฐาน 

วิทยาลัยฯมีการจดัทําแผนเพิ่มคุณวุฒิและแผนเพิ่ม

อัตรากําลังบุคลากรใหมีอาจารยที่มีคุณวุฒิปริญญา เอก 

โท และตรี ที่เปนไปตามเกณฑ 

ผลการดําเนินงาน 

ปการศึกษา 2554 วิทยาลัยฯ มีอาจารยทั้งสิ้นรวม 62 คน 

ดังน้ี 

     1) ปริญญาเอก      1     คน 

     2) ปริญญาโท     48.5   คน 

     3) ปริญญาตรี       7     คน 

คุณวุฒิปริญญาเอก : โท : ตร ี

               1.77 : 85.84 : 12.39 

หลักฐาน 

1. รายช่ือและคุณวุฒิอาจารยประจําวิทยาลัยพยาบาลบรม

ราชชนนี ขอนแกน ปการศึกษา 2554 

2. แผนพัฒนาคุณวุฒิอาจารยปการศึกษา 2554 

 

2.4  ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 

 

การดําเนินการของวิทยาลัย ผลการดําเนินงาน/หลักฐาน 

วิทยาลัยฯมีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย

และบุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งแผนการบริหารและการ

พัฒนาคณาจารยครอบคลุมทั้งดานวิชาการ เทคนิคการ

สอนและการวัดผล ภายใตการวิเคราะหขอมูลเชิง

ประจักษจากการวิเคราะหแผนยุทธศาสตรองคกร การ

วิเคราะหอัตรากําลัง และการสํารวจความตองการใน

การพัฒนาบุคลากรรายบุคคล มีการบริหารและการ

พัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนที่เปนการ

สงเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน การสรรหาบุคลากร 

การจัดวางคนลงตําแหนง ยึดตามระเบียบราชการของ 

ก.พ. มีการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง การ

กําหนดลักษณะงานในการทํางาน ตามตําแหนงใน

ผลการดําเนินงาน 

บรรลุตามเปาหมาย และเกณฑการประเมิน สกอ.ระดับ 5 

หลักฐาน 

1. แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของวิทยาลัย 

2. ระเบียบของ ก.พ. (การสรรหาบุคลากร) 

3. การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง การกําหนด

ลักษณะงาน 

4. โครงสรางการบริหารของวิทยาลัย 

5. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  

6. แนวทางการพัฒนาบุคลากรใหม  

7. โครงการพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพรอมอาจารย

ใหม 

8. คูมืองานพัฒนาบุคลากร 

9. สรุปผลการเขารวมประชุมสัมมนาของอาจารยและ            
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การดําเนินการของวิทยาลัย ผลการดําเนินงาน/หลักฐาน 

โครงสรางของวิทยาลัย การจัดสรร การกระจาย

อาจารยลงในภาควิชา การเตรียมความพรอมเพื่อพัฒนา

สมรรถนะบุคลากรต้ังแตการเตรียมความพรอมเพื่อเขา

มาปฏิบั ติงานใหมทั้ งอาจารยและเจาหนาที่สาย

สนับสนุนสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรพัฒนาตนเองให

สอดคลองกับสมรรถนะประจําตําแหนงทั้งในและนอก

องคกร มีข้ันตอนการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยมี

คณะกรรมการรางแบบประเมินและรวบรวมผลการ

ประเมินการปฏิบัติงานมีสวัสดิการ เสริมสรางสุขภาพที่

ดี สรางขวัญและกําลังใจใหคณาจารยและบุคลากรสาย

สนับสนุนสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัด

สวัสดิการที่พักอาศัยโดยคณะกรรมการบานพัก จัด

สวัสดิการรถรับ สงไปนิเทศงานนักศึกษา ไปประชุม

อบรมสัมมนา จัดสถานที่และอุปกรณในการออกกําลัง

กายตรวจสุขภาพประจําป สนับสนุนการเสนอรายช่ือ

บุคลากรเขารับรางวัลดีเดนดานตางๆ โดยผานการ

พิจารณาจากคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย มีการ

ตอนรับบุคลากรใหม การอําลาบุคลากรที่ยาย ลาออก 

หรือเกษียณราชการ มีการติดตามการเย่ียมไขเมื่อ

บุคลากรหรือคนในครอบครัวเจ็บปวย จัดทําประกัน

อุบัติเหตุใหกับบุคลากรมีระบบการติดตามใหอาจารย

และบุคลากรสายสนับสนุนนําความรู และทักษะที่ได

จากการพัฒนามาใชในการเรียนการสอน และการวัดผล

การเรียนรูของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานที่

เกี่ยวของ โดยบุคลากรในองคกรที่เขาประชุมอบรม

สัมมนา  ตองจัดทําบทสรุปผูบริหารเพื่อเสนอแนว

ทา ง ก า ร พัฒ นา  ป รั บ ป รุ ง ง านที่ รั บ ผิ ด ชอบ ต อ

ผูอํานวยการ มีระบบการประเมินผลการพัฒนาอาจารย

สายสนับสนุน 

10. แฟมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ปงบประมาณ 

2554 

11. รายช่ืออาจารยและสายสนับสนุนที่ไดรับการจัด

สวัสดิการบานพัก 

12. ตัวอยางใบขออนุญาตการจัดสวัสดิการรถรับ สง

บุคลากรไปนิเทศงาน ประชุม อบรม สัมมนา 

13. ภาพสถานที่และอุปกรณออกกําลังกาย 

14. โครงการตรวจสุขภาพประจําป 

15. บทสรุปผูบริหารจากการไปอบรมพัฒนาตนเอง 

16. สรุปผลการเรียนรู อาจารยพยาบาลชุมชน รุน 2 

17. ตัวอยางบันทึกผลการปฏิบัติงานของสายสนับสนุน 

18. คูมือจรรยาบรรณบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรม              

ราชชนนี ขอนแกน 

19. แผนพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของวิทยาลัยฯ 

20. ผลการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากร ประจําป

การศึกษา 2554 

21. โครงการพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพรอม

อาจารยใหมปการศึกษา 2554 
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การดําเนินการของวิทยาลัย ผลการดําเนินงาน/หลักฐาน 

ใหมจากอาจารยพี่เลี้ยงที่ครอบคลุมทั้งการปฏิบัติการ

พยาบาล การจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติ บุคลากรสายสนับสนุนทุกคนมีการบันทึกผล

การปฏิบัติงานของตนเอง และจัดเวทีในการแลกเปลี่ยน

เรียนรูผลการปฏิบัติงานกอนทํางานทุกวัน มีการให

ความรูดานจรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสาย

สนับสนุน และดูแลควบคุมใหคณาจารยและบุคคลากร

สายสนับสนุนถือปฏิบัติ มีการกําหนดจรรยาบรรณของ

บุคลากรในองคกรไว เปนลายลักษณอักษรโดยมี

คณะกรรมการคุณธรรมจริยธรรมขององคกร จัดทําแผน

และดําเนินงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรใน

องคกรและสานความรวมมือกับชุมชนใกลเคียงในการ

พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม มีแนวทางการควบคุมดูแลให

บุคลากร ถือปฏิบั ติตามหลักจรรยาบรรณ มีการ

ประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหาร และการ

พัฒนาคณาจารยและบุ คลากรสายสนับสนุน ที่

ครอบคลุมต้ังแตการรับบุคลากรใหมและพัฒนา

บุคลากรในองคกร  มีการสํารวจความพึงพอใจของ

บุคลากรในปการศึกษา 2554  มีการสรุปประเมินผล

โครงการการพัฒนาศักยภาพและการเตรียมความพรอม

อาจารยพยาบาลชุมชนรุน 2 มีการนําผลการประเมินไป

ปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนา

คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน มีการนําผลการ

ประเมินการถอดบทเรียนการพัฒนาศักยภาพอาจารย

พยาบาลชุมชนรุน  1 และรุน 2 นํา เสนอตอคณะ

กรรมการบริหารวิทยาลัย ตลอดจนนํามาเปนขอมูลใน

การวางแผนพัฒนาและเตรียมความพรอมอาจารยใหม 

ปการศึกษา 2555 
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2.5  หองสมุด อุปกรณทางการศึกษาและสภาพแวดลอมเรียนรู 

 

การดําเนินการของวิทยาลัย ผลการดําเนินงาน/หลักฐาน 

จัดหาตํารา เอกสาร ทางวิชาชีพและทางวิชาการให

เพียงพอตอการบริหารหองสมุดและเปนไปตามเกณฑ

สภาการพยาบาล จํานวนนักศึกษา : จํานวนหนังสือ  

1 : 50 และจัดใหบริการหองสมุดและแหลงเรียนรูอื่นๆ 

ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร จัดใหมีบริการดาน

กายภาพที่เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนและ

การพัฒนานักศึกษา 

ผลการดําเนินงาน 

1. มีหนังสือและวารสารเพียงพอโดยจํานวนหนังสือใน

หองสมุดมีจํ านวน 23,701เ  ลม  คิดเปนอัตราส วน                      

1 : 51.41  (จํานวนนักศึกษา 461 คน) 

2. จํานวนวารสารทางการพยาบาลภาษาอังกฤษ จํานวน 

15 ช่ือเรื่อง 

3. จัดใหมีบริการหองสมุด 64 ช่ัวโมงตอสัปดาห 

4. มีบริการหองสมุดผานเครือขายคอมพิวเตอร มีการสืบคน

ในโครงการเครือขายหองสมุดในประเทศ (Thailis) และมี

การสืบคนขอมูลดวยระบบหองสมุดอัติโนมัติ (UlibM) 

5. การอบรมการใชหองสมุดใหกับนักศึกษาทุกคน  

6. หองเรียน พรอมสื่อโสต หองปฏิบั ติการ อุปกรณ

การศึกษา และจัดเช่ือมตออินเตอรเน็ต Wireless 4 จุด มี

ความเร็ว 10 Mbs 

7. รายงานผลการใหบริการของหองสมุดประจําป 2554 

 

หลักฐาน 

1. ทะเบียนหนังสือ และ วารสารปการศึกษา 2554 

2. ทะเบียนอุปกรณการศึกษา หองปฏิบัติการพยาบาล

พื้นฐาน  

3. หองปฏิบัติการพยาบาลสูติศาสตร 

หมายเหตุ 

   หองปฏิบัติการทางกายวิภาคและสรีรวิทยาไดรับความ

อนุเคราะหจากคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกนให

นักศึกษาเขาไปเรียนที่คณะแพทยศาสตร 
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2.6  ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 

 

การดําเนินการของวิทยาลัย ผลการดําเนินงาน/หลักฐาน 

วิทยาลัยมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการ

จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร 

ทุกรายวิชาของหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและ

ประสบการณภาคสนาม กอนการเปดสอนในแตละภาค

การศึกษา ตามที่กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร ทุกหลักสูตรมีรายวิชา

ที่สงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง และการใหผูเรียน

ไดเรียนรูจากการปฏิบัติทั้งในและนอกหองเรียน หรือ

จากการทําวิจัย  การใหผูมีประสบการณทางวิชาการ

และวิชาชีพจากหนวยงาน แหลงชุมชนภายนอก มีสวน

รวมในกระบวนการเรียนการสอน มีการจัดการเรียนรูที่

พัฒนาจากการวิจัยในช้ันเรียนมีการประเมินความพึง

พอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 

และสนับสนุนการเรียนรู ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา

โดยผลการประเมินความพึงพอใจแตละรายวิชาตองไม

ตํ่ากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  มีการพัฒนาหรือ

ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ การสอนหรือ

ประเมินผลการเรียนรูทุกรายวิชา ตามผลการประเมิน

รายวิชา  

ผลการดําเนินงาน 

บรรลุตามเปาหมาย และเกณฑการประเมิน สกอ.ระดับ 5 

หลักฐาน 

 1. คูมือการบริหารหลักสูตร 

 2. รายช่ือ รายวิชา ที่จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญ 

3. ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพรอมการ

จัดทํา มคอ.3,4 

4. แฟมรายวิชา 57 รายวิชา  (มคอ. 3, มคอ.4,) 

5. แฟมรายวิชา มคอ.3 และ มคอ.4 วิชาทักษะชีวิต  มนุษย

กับการอยูรวมกัน วิชาปฏิบัติการการสรางเสริมสุขภาพ  

วิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 

6. สรุปผลโครงการสรางเสริมสมรรถนะนักศึกษาแบบ

บูรณาการ (English Camp) สําหรับนักศึกษาป 1, 2 และ

โครงการศึกษาดูงานนักศึกษาช้ันปที่ 4 

7. ทําเนียบอาจารยพิเศษ 

8. รายงานวิจัยการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการที่

สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และการคิดอยางเปนระบบ 

9. รายงานการจัดการความรู (KM) การเรียนการสอนภาค

วิชาการพยาบาลเด็ก ผูใหญ ผูสูงอายุ ภาควิชาการพยาบาล

สูติศาสตร ภาควิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชฯ 

ภาควิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 

10. รายงานการจัดการความรู เตรียมความพรอมสอบใบ

ประกอบวิชาชีพ 

11. รายงานผลการดําเนินงานประสิทธิภาพการสอน และ

การจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา ประจําปการศึกษา 

2554 
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2.7  ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

 

การดําเนินการของวิทยาลัย ผลการดําเนินงาน/หลักฐาน 

วิทยาลัยฯมีระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธ์ิผลการ

เรียนการสอน คุณลักษณะของบัณฑิตโดยดําเนินงาน

ดังน้ีสํารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามความ

ตองการของผูใชบัณฑิต ทุกรอบ ระยะเวลาตามแผน 

กําหนดการศึกษาของหลักสูตร  มีการนําผลจากสํารวจ

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของ

ผูใชบัณฑิตมาใชในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการ

เรียนการสอน การวัดประเมินผลการศึกษา และสัมฤทธ์ิ

ผลทางการเรียนที่สงเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะ

ของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของผูใช

บัณฑิต  มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งดาน

บุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศและงบประมาณที่เอื้อ

ตอการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต มีระบบและกลไก

การสงเสริมใหนักศึกษาระดับปริญญาตรี เขารวม

กิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการ

ในที่ประชุม ระหวางสถาบันหรือที่ประชุมระดับชาติ

หรือ นานาชาติ มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม

ใหแกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่จัดโดยวิทยาลัยฯ 

ผลการดําเนินงาน 

มีการสํารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคจากผูใชบัณฑิต

ที่พึงประสงคจากผูใชบัณฑิตในสถานบริการจํานวน 27 

แหง ผูประเมิน 65 คน  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนํา

ผลการสํารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคมาวางแผน

และปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน ในรายวิชา เชน การ

พัฒนากระบวนการคิดอยางเปนระบบ การพัฒนาคุณธรรม

จริยธรรม การฝกปฏิบัติการพยาบาล เปนตน วิทยาลัยฯ 

ดําเนินการเพิ่มจํานวนอาจารยพยาบาลโดยในป 2554 มี

อาจารยในโครงการพยาบาลชุมชนมาปฏิบัติงานเพิ่มอีก 3 

คน และมีแผนการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อตํารา 

วารสาร ทั้ งในและตางประเทศ มีโครงการพัฒนาสื่อ

โสตทัศนูปกรณ เพื่อการจัดการเรียนการสอน และโครงการ

พัฒนาระบบเครือขายอินเตอรเน็ต  มีระบบและกลไกการ

สงเสริมใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมการประชุมวิชาการ 

โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร รวมกับฝายกิจการ

นักศึกษา วางแผนจัดระบบในการสงเสริมใหนักศึกษา มี

ผลงานวิชาการ และเสาะแสวงหา เวทีวิชาการและสง

นักศึกษาเขารวมในปการศึกษา 2554 นักศึกษาไดรับรางวัล

จากการประชุมวิชาการนานาชาติ The 1st International 

Student Conference Innovations for  Harmonious 

Living in a Border less Society at Khon Kaen 

University  ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ ลําดับ 1 เปน                

นวตกรรมการสงเสริมสุขภาพคือ กานมะพราวกระดก ของ

นักศึกษาพยาบาลช้ันปที่ 3  และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 

1 นวัตกรรมหุนฝกทักษะการตรวจภายใน ของนักศึกษา

พยาบาลช้ันปที่ 3 และผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐทาง

สุขภาพ จากการประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง กิจกรรม

เปน เ ลิศทาง วิชาการ  ของ นัก ศึกษาโดยสํ า นัก ง าน

หลักประกันสุขภาพแหงชาติ และสมาคมศิษยเกากระทรวง
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การดําเนินการของวิทยาลัย ผลการดําเนินงาน/หลักฐาน 

สาธารณสุข (สปสช.)ฝายวิชาการและฝายกิจการนักศึกษา

จัดโครงการพัฒนานักศึกษาแบบบูรณาการ เชน โครงการ

พัฒนาทักษะชีวิตเพื่อมุงสูจิตบริการดวยหัวใจความเปน

มนุษย โครงการพัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะอันพึง

ประสงคดานคุณธรรมจริยธรรม โครงการพัฒนาสมรรถนะ

นักศึกษาแบบบูรณาการฯ 

หลักฐาน 

1. รายงานผลการสํารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคป

การศึกษา 2554 

2. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 

6/2554 8 มีนาคม 2554 

3. ทําเนียบอาจารยพิเศษ 

4. ทําเนียบอาจารยตาม Specialty area 

5. MOU โครงการผลิตพยาบาลชุมชน เพื่อชุมชน ของ

ชุมชน โดยมีขอตกลงใหอาจารยพยาบาลที่สําเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาโท สาขาพยาบาลมาชวยราชการปฏิบัติงานที่

วิทยาลัยฯ ต้ังแตป พ.ศ.2552 – 2555 ปละ 2-10 คน รวม 

23 คน ซึ่งโครงการฯ จะสิ้นสุดป พ.ศ. 2558 

6. ใบประกาศรางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานจิตอาสา

สรางเสริมสุขภาพของนักศึกษาปการศึกษา 2554 

7. ใบประกาศรางวัลชมเชยวิจัยความพึงพอใจการใชหุนฝก

การตรวจภายในของนักศึกษาพยาบาลช้ันปที่ 3 

8. แผนพัฒนานักศึกษาของฝายกิจการนักศึกษา ป 2554 

9. แผนงานฝายวิชาการ ปการศึกษา 2554 

10. สรุปผลการดําเนินการ โครงการพัฒนานักศึกษา                         

ปการศึกษา 2554 
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2.8  ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดใหกับนักศึกษา 

 

การดําเนินการของวิทยาลัย ผลการดําเนินงาน/หลักฐาน 

มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแกนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี ที่จัดโดยวิทยาลัยฯ 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการสํารวจพฤติกรรมอัตลักษณนักศึกษาวิทยาลัยฯจิต

บริการดวยหัวใจความเปนมนุษยอยูในระดับ 4.57 จาก

ระดับ 5 และวิทยาลัยฯสงผลงานจิตอาสาสรางเสริมสุขภาพ

ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ป ร ะ ก ว ด ไ ด รั บ ร า ง วั ล ช น ะ เ ลิ ศ                   

ปการศึกษา 2554 

หลักฐาน 

1. ใบประกาศรางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานจิตอาสา

สรางเสริมสุขภาพของนักศึกษาปการศึกษา 2554 

2. ใบประกาศรางวัลชมเชยวิจัยความพึงพอใจการใชหุนฝก

การตรวจภายในของนักศึกษาพยาบาลช้ันปที่ 3 

3. แผนพัฒนานักศึกษาของฝายกิจการนักศึกษา ป 2554 

4. แผนงานฝายวิชาการ ปการศึกษา 2554 

5. สรุปผลการดําเนินการ  โครงการพัฒนานักศึกษา               

ปการศึกษา 2554 

6. ผลการสํารวจพฤติกรรมอัตลักษณนักศึกษาวิทยาลัยฯจิต

บริการดวยหัวใจความเปนมนุษย ปการศึกษา 2554 

 

2.9  บัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

 

การดําเนินการของวิทยาลัย ผลการดําเนินงาน/หลักฐาน 

 มีจํานวนบัณฑิตสําเร็จการศึกษา 124 คน ไดงานทํา

หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป   124 คน จํานวน

บัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจทั้งหมด 124 คน  คิดเปนรอย

ละ 100   

ผลการดําเนินงาน 

บรรลุตามเปาหมาย และเกณฑการประเมิน สกอ.ระดับ 5 

หลักฐาน  

1. แบบสรุปการไดงานทําของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตร

พยาบาลศาสตรบัณฑิตปการศึกษา 2553  

2. รายงานติดตามการมีงานทําและเงินเดือนเริ่มตนของ

ผูสําเร็จการศึกษาปการศึกษา  2553 
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2.10  คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี ตามผลการประเมิน 

 

การดําเนินการของวิทยาลัย ผลการดําเนินงาน/หลักฐาน 

วิทยาลัยฯ มีการประเมินคุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตภายหลังสําเร็จการศึกษา 1 

ป สําหรับบัณฑิตปการศึกษา 2552 จํานวนนักศึกษา 55 

คน โดยใชเครื่องมือประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ ซึ่งใชแบบประเมินของสถาบัน

พระบรมราชชนกไดคะแนน 4.62 จากคะแนนเต็ม 5 

หลักฐาน 

     สรุปผลการประเมินบัณฑิตปการศึกษา 2552 ตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

 

 

องคประกอบท่ี 3  กิจกรรมนักศึกษา 

 

3.1  ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร 

 

การดําเนินการของวิทยาลัย ผลการดําเนินงาน/หลักฐาน 

วิทยาลัยฯ มีการพัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษาใหมี

ประสิทธิภาพ เพื่อใชกลไกน้ีใหเกิดประโยชนสูงสุดใน

การพัฒนานิสิตนักศึกษาในดานตางๆ มีหนวยงานที่

รับผิดชอบเกี่ยวกับการใหคําปรึกษาในดานประกอบ

อาชีพ ตลอดถึงการใหบริการชวยเหลือในการจัดหางาน

ทําแกนิสิตนักศึกษา 

ผลการดําเนินงาน 

มีการจัดบริการใหคําปรึกษา โดยจัดระบบการใหคําปรึกษา 

บูรณาการกับระบบครอบครัวเสมือน มีการแตงต้ังอาจารยที่

ปรึกษาประจําครอบครัวและ อาจารยที่ปรึกษาประจําหอง

ใหคําปรึกษา  มีระบบอาจารยฝายปกครองที่คอยดูแลความ

ปลอดภัยและใหคําปรึกษาแกนักศึกษาตลอด 24 ช่ัวโมง มี

การจัดระบบ กลไกการใหคําปรึกษา กําหนดบทบาทหนาที่

ของอาจารยที่ปรึกษา จัดทําคูมืออาจารยที่ปรึกษา  เพื่อให

อาจารยที่ปรึกษาใชเปนแนวทางในการใหบริการปรึกษา 

การจัดใหมีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการใหการ

ปรึกษา    ประชาสัมพันธและการมีสวนรวมรับผิดชอบตอ

สังคม  เพื่อฟนฟูความรูและทักษะในการใหคําปรึกษา  

รวมถึงการสรางความเขาใจรวมกัน  แลกเปลี่ยนเรียนรูแนว

ทางการใหคําปรึกษาที่เหมาะสมทุกป มีงานแนะแนวให
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การดําเนินการของวิทยาลัย ผลการดําเนินงาน/หลักฐาน 

คําปรึกษาและทุนการศึกษา รับผิดชอบใหบริการแนะแนว

และให คําปรึกษากับนักศึกษา เพื่อช วยเหลือพัฒนา

นักศึกษาและใหขอมูลกับนักศึกษาเกี่ยวกับหนวยงานที่

ติดตองานใหบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา จากการดําเนินงาน 

พบวา นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษามีงานทําทุกคนการเปด

โอกาสใหนักศึกษาไดรับขอมูลการทํางานกับหนวยงานที่

เกี่ยวของและหนวยงานอื่นๆที่หลากหลายในสัปดาหปจฉิม

นิเทศ 

หลักฐาน 

1. คําสั่งแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษา 

2. ตารางเวรการใหการปรึกษาประจําวัน  

3.ตารางอาจารยเวรประจําวัน 

4. ระบบกลไกการใหการปรึกษา           

5.คูมืออาจารยที่ปรึกษา 

6.สมุดบันทึกประจําตัวนักศึกษา 

7.เอกสารสรุปโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการใหการ

ปรึกษา ประชาสัมพันธและการมีสวนรวมรับผิดชอบตอ 

สังคม   

8. เอกสารผลการติดตามดานการไดงานทําของบัณฑิต 

9.โครงการปจฉิมนิเทศ 

 

3.2  ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 

 

การดําเนินการของวิทยาลัย ผลการดําเนินงาน/หลักฐาน 

- วิทยาลัยฯ มีการสงเสริมและจัดกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษาอยางตอเน่ือง ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

เพื่อพัฒนาใหนักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค

ตามอัตลักษณขององคกร มีคุณลักษณะตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และมีคานิยมของ

องคกร คือ ซื่อสัตย รับผิดชอบ และเอื้ออาทร โดย

กิจกรรมไดดําเนินการพัฒนานักศึกษาแบบองครวม 

ตามปฏิทินการศึกษา 2554 มีการบูรณาการกับงาน

ผลการดําเนินงาน 

มีการสรุปและประเมินผลการดําเนินตามวัตถุประสงค 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ และความพึงพอใจทุกกิจกรรม ผลการ

ดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค ตัวบงช้ีความ 

สําเร็จทุกกิจกรรม และมีความพึงพอใจในทุกกิจกรรมอยูใน

ระดับดีมาก  

หลักฐาน 

1. เอกสารปฏิทินการศึกษา 2554 
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การดําเนินการของวิทยาลัย ผลการดําเนินงาน/หลักฐาน 

อื่นๆ เชน งานวิชาการ งานประกันคุณภาพการศึกษา  

กิจกรรมพัฒนานักศึกษาทางรางกาย 

- มีการจัดกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพและพัฒนาทักษะ

ดานความสัมพันธระหวางบุคคลและสันทนาการ “กาน

ของเกม ครั้งที่ 14” และกีฬาประเพณีเครือขาย 5 

สถาบันการศึกษาและสาธารณสุข จังหวัดขอนแกน 

- มีการจัดกิจกรรมพัฒนาความรูและทักษะการคิดโดย

จัดสัปดาหวิชาการและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กิจกรรมพัฒนานักศึกษาทางจิตใจ 

- มีการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เพื่อเตรียม

ความพรอมสูการเรียนรูที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 

กับการคิดอยางเปนระบบของทุกปกอนเปดภาค

การศึกษา 

กิจกรรมพัฒนานักศึกษาทางสังคม 

- มีการจัดกิจกรรมสงเสริมจิตอาสา จิตสํานึกสาธารณ

บําเพ็ญประโยชนทั้งภายในและภายนอกองคกร เชน 

กิจกรรมจิตอาสาชวยเหลือผูประสบภัยนํ้าทวม ใน

จังหวัดขอนแกน กิจกรรมบริการวิชาการดานสุขภาพ

เน่ืองในวักเด็กแหงชาติ  

กิจกรรมพัฒนา คุณธรรมจริ ยธรรมและความ

รับผิดชอบ 

- มีการจัดกิจกรรมเสริมสรางประชาธิปไตยและพัฒนา

ทักษะการคิดวิเคราะหและการสื่อสาร โดยการเลือกต้ัง

สโมสรนักศึกษา และสัมมนาสโมสรนักศึกษา มีการ

จัดระบบกลไกการทํางานของสโมสรนักศึกษา กําหนด

บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา และ

จัดทําคูมือการดําเนินงานขององคกรนักศึกษา 

- มีการจัดกิจกรรม Big cleaning day และสัปดาห

อนุรักษสิ่งแวดลอม โดยมีแผนกิจกรรมตามปฏิทิน Moral 

area  

- มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพื่อเตรียมความ

พรอมสูวิชาชีพ และกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม

2. เอกสารกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพและพัฒนาทักษะดาน

ความสัมพันธระหวางบุคคลและสันทนาการฯ 

3. เอกสารกิจกรรมพัฒนาความรูและทักษะการคิดโดยจัด

สัปดาหวิชาการและพัฒนา IT 

4. เอกสารกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เพื่อเตรียม

ความพรอมสูการเรียนรูที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม กับ

การคิดอยางเปนระบบ 

5. เอกสารกิจกรรมสงเสริมจิตอาสาฯ 

6. เอกสารสรุปและประเมินผลการดําเนินตามวัตถุประสงค 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ และความพึงพอใจ 

7. เอกสารกิจกรรมเสริมสรางประชาธิปไตยฯ 

 8. เอกสารกิจกรรม Big cleaning day และสัปดาห 

อนุรักษสิ่งแวดลอม 

9.  เอกสารกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพื่อเตรียมความ 

พรอมสูวิชาชีพ 

10. เอกสารปฏิทินกิจกรรมทํานุฯ 
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การดําเนินการของวิทยาลัย ผลการดําเนินงาน/หลักฐาน 

รวมกับงานทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม ตามปฏิทิน

กิจกรรมทํานุฯ 

 

 

องคประกอบท่ี 4 การวิจัย 

 

4.1  ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

 

การดําเนินการของวิทยาลัย ผลการดําเนินงาน/หลักฐาน 

มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค  

โดยงานวิจัยและผลงานวิชาการฝายวิจัยและบริการ

วิชาการ ไดจัดทําแผนผังการดําเนินงานเปนลําดับข้ัน

(Flow Chart) ต้ังแตการกําหนดนโยบาย เปาหมาย 

และทิศทางการดําเนินงานวิจัยของวิทยาลัยฯจนสิ้นสุด

ข้ันตอนการตีพิมพ เผยแพร และการรับรองการใช

ประโยชน มีการสรุปผลการดําเนินงาน เพื่อนําสูการ

พัฒนาระบบการสนับสนุนการดําเนินงานวิจัยใน

วิทยาลัยฯตอไป(PDCA) ซึ่ งระบบและกลไกน้ีผาน

คณะกรรมการควบคุมการผลิตผลงานวิจัยและวิชาการ 

รวมทั้ งผานความเห็นชอบคณะกรรมการบริหาร

วิทยาลัยในเดือน มีนาคม2554 นอกจากน้ีงานวิจัยและ

ผลงานวิชาการไดจัดทําเอกสารระบบและกลไกดังกลาว

แจ กคณา จ า ร ย ทุ ก ท า น  แล ะแจ ง ใ น ที่ ป ร ะ ชุ ม

ประจําเดือนเมษายน 2554 เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติ

ตอไป โดยเอกสารเหลาน้ีบรรจุไวในคูมือดําเนินการวิจัย

และผลงาน วิชาการฉบับปรับปรุ ง  ตุลาคม2554 

นอกจากน้ีฝายวิจัยและบริการวิชาการไดมีการจัดทํา

คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการควบคุมการผลิตผลงานวิจัย

และวิชาการเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานวิจัย รวมทั้ง

ผลการดําเนินงาน 

บรรลุตามเปาหมาย และเกณฑการประเมิน สกอ.ระดับ 5 

หลักฐาน  

1. คูมือดําเนินงานวิจัยและผลงานวิชาการ ปการศึกษา 

2552-2553 ฉบับปรับปรุงครั้งที ่2 

2. คําสั่งมอบหมายงานตาม KPI งานวิจัย 

3.ผังควบคุมกํากับติดตามการดําเนินงานวิจัยของวิทยาลัยฯ 

4. โครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารยในการทําวิจัย     

Phase I 

5. โครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารยในการทําวิจัย     

Phase II 

6. เอกสารรายช่ือรวมเปนคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย

ในมนุษย 

7. จรรยาบรรณนักวิจัย 9 ประการเผยแพรใน เว็บไซดของ

วิทยาลัยฯ 

8. เอกสารหนังสือเวียน เผยแพรเอกสารงานวิจัย 

9. เอกสารติดตามงานวิจัยและทุนวิจัยของวิทยาลัยฯ 

10.  ฐานขอมูลวิจัยของวิทยาลัยฯ 

11. ฐานขอมูลแหลุงทุน และแหลงเผยแพร   

12. หนังสือเชิญผูเช่ียวชาญเปนวิทยากร  2 ทาน 

13. ผลงานวิจัยเผยแพรระดับชาติ    

14. ผลงานวิจัยเผยแพรระดับนานาชาติ  

15. ผลการการดําเนินงานวิจัยผูรับทุน 
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จัดต้ังคณะกรรมการพิจารณาบทความวิจัยเพื่อเสนอ

ตีพิมพเผยแพร และคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน

มนุษย ดังในเอกสารคูมือการดําเนินงานวิจัยและผลงาน

วิชาการ  และมีคณาจารยผู รับผิดชอบงานตาม

โครงสรางงานวิจัย ฝายวิจัยและบริการวิชาการ จํานวน 

3 คนโดยแบงหนาที่ความรับผิดชอบตามตัวช้ีวัดของ

เกณฑมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา และมี

พนักงานธุรการประจําที่ ศูนยปฏิบัติการวิจัย(หอง

ประชุมดอกปบ ช้ัน2 อาคารอํานวยการ  )  เพื่ อ

เอื้ออํานวยความสะดวกในการดําเนินงานวิจัยของ

คณาจารยในวิทยาลัยฯ  เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผน

ดานการวิจัยของวิทยาลัยฯ และสามารถดําเนินการตาม

ระบบที่กําหนดไว  วิทยาลัยฯไดมีการจัดสรรเงิน

สนับสนุนงานวิจัยอยางชัดเจน อยางนอย15,000 บาท

ตอเรื่อง  มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยกับการ

จัดการเรียนการสอน ในภาควิชาการพยาบาลชุมชนใน

รายวิชา ปฏิบัติการสรางเสริมสุขภาพและการปองกัน

การเจ็บปวย และวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 

1  ไดมีการทําวิจัย เรื่อง รูปแบบการบริการสรางเสริม

สุขภาพผูสูงอายุดวยหัวใจความเปนมนุษย เขตชุมชนกึ่ง

เมืองโดยตัวแบบสรางเสริมสุขภาพในระบบชุมชน

ครอบครัวเสมือน และเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอสุขภาพ

บุคคลและครอบครัว กรณีศึกษายาหมอคําดี ซึ่งเปนการ

สงเสริมใหอาจารยนําผลลัพธที่เกิดจากการวิจัย เปน

ขอมูลนําเขาสูเน้ือหาการเรียนการสอนของอาจารยใน

รายวิชาน้ีตอไป โดยนักศึกษาช้ันปที่2-3 มีสวนรวมใน

การเก็บรวบรวมขอมูลกอนและหลังดําเนินการ และ

รวมทํากิจกรรมสงเสริมสุขภาพ เชนการตรวจสุขภาพ

16. รายงานการประชุม 

17. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจการบริการงานวิจัย

และผลงานวิชาการ 

18. รายงานการประชุมแจงผลการวิเคราะหผลงานวิจัยของ

วิทยาลัยฯ 

19. บทบาท ศักยภาพ และการพัฒนาบทบาทของหมอ

พื้นบาน ตําบลบานเปด อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 
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การดําเนินการของวิทยาลัย ผลการดําเนินงาน/หลักฐาน 

เบื้องตน การนวด การรําไมพลอง แกผูสูงอายุที่รวม

โครงการ ผลจากการวิจัยครั้งน้ี นักศึกษาสามารถ

นําไปใชวางแผนใหการดูแลผูสูงอายุ และครอบครัว ใน

วิชาปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน1 โดยการ

ติดตามเย่ียมบานชวงวัยสูงอายุ และวางแผนใหการ

พยาบาลตามพัฒนกิจของครอบครัวระยะที่8 รวมทั้ง

การสงเสริมปองกันอันตรายจากการบริโภคยาสมุนไพร

ในชุมชน มีการพัฒนาศักยภาพดานการ วิจัย  โดย

งานวิจัยและผลงานวิชาการ ไดจัดทําโครงการเพื่อ

พัฒนาสมรรถนะนักวิจัยโดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เพื่ อผลิ ตผลงาน วิจั ยที่ มี คุณภาพ เ ชิญ วิทยาก ร

ผูเช่ียวชาญที่สามารถใหความรู  ขอช้ีแนะ ทั้งนักวิจัยรุน

ใหม  นักวิจัยระดับกลาง  และนักวิจัยผูมีประสบการณ 

(อาวุโส) และรวมกันทําวิจัยเปนทีม เพื่อเปนการสงเสริม

ใหบุคลากรไดมีสวนรวมในการผลิตผลงานวิจัย และ

ผลงานไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ืองจนสําเร็จรูปเลม 

เมื่อสรุปผลโครงการคณาจารยได ใหขอเสนอแนะ

เพิ่มเ ติม งานวิจัยและผลงานวิชาการจึงไดจัดทํ า

โครงการตอเน่ืองใน โครงการที่เนนการพัฒนาบทความ

วิจัยเพื่อเสนอตีพิมพ นอกจากน้ี งานวิจัยและผลงาน

วิชาการ ไดสงบทความวิจัยเขารวมนําเสนอทั้งใน

ระดับชาติและนานาชาติ มีแผนรองรับการสนับสนุน

งบประมาณ นอกจากน้ันงานวิจัยฯ ไดแจงขอมูล

เกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัย  หลักเกณฑการประพฤติ

ปฏิบัติของนักวิจัย ผานทาง mail และประกาศในหนา

เว็บไซด ฐานขอมูลงานวิจัยใหทราบโดยทั่วกัน และ

บรรจุไว ในคูมือ แจกใหกับคณาจารยทุกคน มีการ

จัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเปนทุนวิจัย โดย
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วิทยาลัยไดจัดทําระบบสนับสนุนการขอทุนวิจัย ทั้ง

ภายในและภายนอก และประชาสัมพนัธบนเว็บไซดของ

งานวิจัยซึ่งวิทยาลัยฯกําหนดทุนวิจัยภายในอยางนอย 

15,000 บาท/เรื่อง และมีคณะกรรมการควบคุมการ

วิจัยและผลิตผลงานวิชาการ พิจารณาขอ เสนอ

โครงการวิจัยที่ เสนอขอทุนภายใน ชวยปรับปรุ ง

โครงการให เหมาะสมเพื่ อใหไดรับทุนมาก ย่ิง ข้ึน 

สนับสนุนทุนและมีการดําเนินการตามเอกสาร  ควบคุม

กํากับติดตามงานวิจัย และบรรจุแผนงบประมาณ

สนับสนุนในแผนปฏิบัติการวิทยาลัย   2555  มีการ

สนับสนุนพันธกิจการวิจัยตามอัตลักษณของสถาบัน คือ 

จิตบริการดวยหัวใจความเปนมนุษย โดย มีดําเนินการ  

ดังน้ี  มีศูนยปฏิบัติการวิจัย ณ หองประชุมดอกปบ ช้ัน2 

อาคารอํานวยการ โดยมี  อาจารยผู รับผิดชอบ 

ประจําการเพื่อใหคําปรึกษาดานการดําเนินงานวิจัย ทุก

วันพุธ มีพนักงานธุรการประจําศูนยซึ่งปฏิบัติงานทุกวัน

ทําการ เพื่ออํานวยความสะดวกดานเอกสารธุรการ มี

การจัดหาตูเอกสารแบบฟอรมตางๆและอุปกรณอํานวย

ความสะดวกเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานวิจัยใน

วิทยาลัยฯ มีหองสมุด   และคอมพิวเตอรอินเตอรเนท   

ใหบริการสืบคนดวยระบบ wire less  และจัดทํา

ฐานขอมูลดานการวิจัยของวิทยาลัยฯบนเว็บไซดของ

วิทยาลัยฯ สามารถLink กับฐานขอมูลทางวิชาการ เชน 

Thai LIS นอกจากน้ี ยังมีฐานขอมูลงานวิจัยที่สําคัญ  

เชน แหลงเผยแพร แหลงทุนภายในและภายนอก เปน

ตนศูนยปฏิบัติการวิจัยมีระบบการจัดเก็บขอมูลอยาง

เปนระบบทั้งในแฟมเอกสาร โดยมีตูเก็บเอกสารใส

กุญแจ และ อิเลกทรอนิกสไฟล ซึ่งจัดทําโดยพนักงาน
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ธุรการในเครื่องคอมพิวเตอรเฉพาะเจาหนาที่ศูนยวิจัย

เทาน้ัน และหองปฏิบัติการวิจัยปดตูใสกุญแจทุกครั้ง

หลังเวลาทําการมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการดานการ

วิจัย เพื่อเพิ่มพูนประสบการณทางวิชาการและการวิจัย 

แกคณาจารยในวิทยาลัยฯ โดยวิทยากรผูเช่ียวชาญ  

นอกจากน้ีวิทยาลัยฯสนับสนุนคณาจารย เขารวม

นําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติมีการ

ติดตามและประเมินผลการสนับสนุ อยางครบถวนทุก

ประเด็น โดยฝายวิจัยและบริการวิชาการ ไดมีแนว

ทางการ ติดตามและป ระ เมิ นผลการส นับส นุน

งบประมาณ และการดําเนินงานแกนักวิจัยอยาง

ตอเน่ือง และเปนปจจุบัน และมีการติดตามประเมินผล

โครงการอบรมรมเชิงปฏิบัติการ งานวิจัยอยางตอเน่ืองมี

การปรับเปลี่ยนแผนเน้ือหาและประสานวิทยากร เพื่อ

ปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับความตองการของอาจารยผู

เขารับการอบรม รวมทั้งมีการประเมินผลการสนับสนุน

การดําเนินงานวิจัยทั้ง 4 ประเด็นมีการนําผลการ

ประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัย

ของวิทยาลัย โดยงานวิจัยและผลงานวิชาการ ไดมีการ

ติดตามการดําเนินงานวิจัยภายในยังพบวาจํานวน

อาจารย ขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยจํานวนนอย จึง

กระตุนโดยการช้ีแจงผานคณะกรรมการควบคุมงานวิจัย 

ซึ่งประกอบดวย หัวหนาภาควิชา ใหมีการกระตุน

อาจารย สงโครงรางเสนอของบทําวิจัยนอกจากน้ี

งานวิจัยและผลงานวิชาการ ยังไดมีการประชาสัมพันธ

ใหอาจารยทุกทานทราบเกี่ยวกับโครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ ใหอาจารยที่เขารวมประชุมนําเอกสารโครง

รางเปนเอกสารนําเขา เพื่อใหวิทยากรผูเช่ียวชาญจาก
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ภายนอกวิพากษ และ พัฒนาโครงการวิจัยแลวเสร็จเปน

รูปเลม ไปพรอมกับการจัดโครงการในครั้งน้ี  เปนชองทาง

ในการเพิ่มผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และกระตุนใหเสนอขอ 

งบสนับสนุนการวิจัยในครั้งน้ี  และจากการประเมิน

ระหวางดําเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พบวา 

อาจารยบางสวนมีขอเสนอแนะใหมีการจัดอบรมตอเน่ือง

โดยใหมีอาจารยทางดานการพยาบาลมาชวยวิพากษ

ผลงานวิจัยเพื่อนําสูการตีพิมพ งานวิจัยจึงไดจัดทํา

โครงการระยะที่ 2 โดยเชิญวิทยากรจากคณะพยาบาล

ศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อสนับสนุนพันธกิจดาน

การวิจัยตอไป  วิทยาลัยฯไดกําหนดทิศทางในการทําวิจัย

ไวชัดเจน เพื่อตอบสนองความตองการของชุมชนโดยเนน

การวิจัยดานชุมชน เปนอันดับ 1 รองลงมาเปนวิจัยดาน

การเรียนการสอน ดานคลินิก และวิจัยเพื่อพัฒนาองคกร 

มีระบบและกลไกเพื่อสรางงานวิจัยบนพื้นฐานภูมิปญญา

ทองถิ่น และมีการระบุหนวยนํ้าหนักในการทําวิจัยของ

วิทยาลัยฯ เนนวิจัยชุมชนบนพื้นฐานภูมิปญญาทองถิ่น 

และมีการดําเนินการวิจัยเรื่อง บทบาทและศักยภาพหมอ

พื้นบาน ในการดูแลสุขภาพประชาชน ตําบลบานเปด อ.

เมือง จ.ขอนแกน ซึ่งเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ผลการวิจัย

ทําใหไดองคความรูนําสูการใชดูแลสุขภาพอีกทางเลือก

หน่ึงของประชาชน มีการวางแผนแนวทางการพัฒนาภูมิ

ปญญาทองถิ่นรวมกันระหวางภาครัฐระดับทองถิ่น และ

ประชาชน นอกจากน้ียังมีการรับรองการใชประโยชนจาก

หนวยงานภายนอก ซึ่งเปนงานวิจัยรวมกับชุมชน และ

งานวิจัยบนพื้นฐานภูมิปญญาทองถิ่น  ที่ตอบสนองชุมชน 

และเป นกา รใชท รั พยากรร วม กับชุ มชน อย า งมี

ประสิทธิภาพ 
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4.2  ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

 

การดําเนินการของวิทยาลัย ผลการดําเนินงาน/หลักฐาน 

มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรือ

งานสรางสรรค โดยงานวิจัยและผลงานวิชาการไดจัดทํา

ข้ันตอน และหลักเกณฑ ตลอดจนผูรับผิดชอบในการ

สนับสนุนการเผยแพรผลงาน โดยมีคณะกรรมการ

พิจารณาบทความวิจัย เพื่อเผยแพรทั้งในระดับชาติและ

นานาชาติ มีการสนับสนุนงบประมาณเพื่อเขารวม

ประชุมเสนอผลงานวิจัย  การสรางขวัญกําลังใจ และ

การนับเปนผลงาน PA  วิทยาลัยฯมีผลงานนําเสนอ

ระดับชาติและมีการเผยแพรผลงานระดับชาติ  ขวัญ

กําลังใจผูมีผลงานเดน มีระบบและกลไกบริหารจัดการ

องคความรูจากงานวิจัย หรืองานสรางสรรค โดย

งานวิจัยและผลงานวิชาการไดจัดทําระบบการรวบรวม  

คัดสรร  วิเคราะห  สังเคราะห  ความรูจากงานวิจัย 

เพื่อใหเปนองคความรูที่คนทั่วไปเขาใจ 7 ข้ันตอน และ

เชิญวิทยากรผูเช่ียวชาญใหความรูเกี่ยวกับการจัดการ

ความรูเปนข้ันตอนชัดเจน มีการกําหนดเรื่องในการทํา 

KM และผูรับผิดชอบชัดเจน และงานวิจัยฯ ไดทําการ

วิเคราะหสถานการณงานวิจัยขององคกรเมื่อเดือน 

มกราคม2554 และไดนําแจงในที่ประชุมคณะกรรมการ

ควบคุมการผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ เพื่อ

หารือทิศทางแนวโนมในการพัฒนาผลงานวิจัย ในสวนที่

ไมเปนไปตามทิศทางการดําเนินงานวิจัยขององคกรที่

กําหนดไว และงานวิจัยไดเสนอใหคณะกรรมการ

ควบคุมการผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ ได

รวมกันพิจารณากําหนดประเด็นในการสังเคราะหองค

ความรูจากงานวิจัย เพื่อนําเขาสูกระบวนการ บริหาร

จัดการองคความรูจากการวิจัยสูการเผยแพรและ

นําไปใชประโยชน ในประเด็นการ การจัดการความรู

จากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพื่อสรางองคความรูสู

สาธารณชนตามระบบและกลไกที่กําหนดไว  ทั้ ง7 

ผลการดําเนินงาน 

บรรลุตามเปาหมาย และเกณฑการประเมิน สกอ.ระดับ 5 

หลักฐาน  

1.  เอกสารนําเสนอระดับนานาชาติ 

2.  เอกสารนําเสนอระดับชาติ 

3.  เอกสารตีพิมพ เผยแพร   

4.  รายงานการประชุมประจําเดือน  

5.  แผนการสนับสนุนทุนเผยแพรผลงาน 

6.  แผนงานการจัดการความรูฝายวิจัยและบริการวิชาการ 

7.  สรุปผลการวิเคราะหงานวิจัยองคกร 

8. รายงานการประชุมแจงผลการวิเคราะหผลงานวิจัยของ

วิทยาลัยฯ 

9.  รายงานการประชุมกําหนดประเด็นสังเคราะหงานวิจัย

ของวิทยาลัยฯ  

10. การจัดการเรียนการสอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม

และการคิดอยางเปนระบบ 

11.  องคความรูจากการสังเคราะหงานวิจัยเผยแพร บนเว็บ

ไซดของวิทยาลัยฯ  

12.  เอกสารรับรองการใชประโยชน 

13.  Web link กรมทรัพยสินทางปญญา 
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การดําเนินการของวิทยาลัย ผลการดําเนินงาน/หลักฐาน 

ข้ันตอน ซึ่ งที่ประชุมเห็นชอบใหมีการสังเคราะห 

งานวิจัยในประเด็นน้ี มีการประชาสัมพันธและเผยแพร

องคความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ได สู

สาธารณชนและผูเกี่ยวของ เพื่อใชประโยชนตอไป มี

การนําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชใหเกิด

ประโยชน และมีการรับรองการใชประโยชนจริงจาก

หนวยงานภายนอกหรือชุมชน ระบบ และกลไกเพื่อชวย

ในการคุมครองสิทธ์ิของงานวิจัย   หรืองานสรางสรรคที่

นําไปใชประโยชน และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

โดย งานวิจัย และผลงานวิชาการ จัดทําระบบ กําหนด

หลักเกณฑและวิธีการในการรักษาสิทธิประโยชนของ

อาจารย ที่เกิดข้ึนจากผลงานวิจัยมีระบบและกลไก  

สงเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรโดย วิทยาลัยฯ 

ไดจัดทําเน้ือหารายละเอียดรายละเอียดเกี่ยวกับการจด

สิทธิบัตรใหคูมือการดําเนินงานวิจัยและผลงานวิชากร 

และมีเว็บไซด ลิงคไปยังกรมทรัพยสินทางปญญา เพื่อ

อํานวยความสะดวกใหแกอาจารย  

 

 4.3  เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

 

การดําเนินการของวิทยาลัย ผลการดําเนินงาน/หลักฐาน 

ในป ก า ร ศึ กษา  2554 วิท ยาลั ย ฯมี ก าร จั ด สร ร

งบประมาณภายในสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยและ

งานสรางสรรค จํานวน  438,000 บาท  และไดรับ

งบประมาณภายนอก จํานวน 708,000  บาท  รวมเปน

เงิน 1,146,001 บาท จํานวนอาจารยประจําและ

นักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริงไมรวมลาศึกษาตอ  56.5  

คน เฉลี่ยตอคนไดเทากับ 20,283.20 บาทจํานวนเงิน

สนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและ

ภายนอกสถาบันเฉลี่ยตอคนมากกวา 50,000 บาท 

คะแนนที่ไดเทากับ 5 คะแนน   

คะแนนที่ได =  (20,283.20 / 50,000) X 5  =   2.03 

ผลการดําเนินงาน 

บรรลุตามเปาหมาย และเกณฑการประเมิน สกอ.ระดับ 

2.03 

หลักฐาน  

1. สรุปจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจาก

ภายในสถาบันในชวงปการศึกษา 2554 

2. สรุปจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจาก

ภายนอกสถาบันในชวงปการศึกษา 2554 
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4.4  งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

 

การดําเนินการของวิทยาลยั ผลการดําเนินงาน/หลักฐาน 

ในการดําเนินงานปการศึกษา 2554 วิทยาลัยฯมี

งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ ตีพิมพหรือเผยแพร  

จํานวน 3 เรื่อง จากจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย

ประจําที่ปฏิบั ติงานจริงและลาศึกษาตอ 61.5คน 

ผลรวมถวงนํ้าหนักของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่

ตีพมิพหรือเผยแพรเทากับ 1.5 คิดเปนรอยละ 2.5 

โดย ผลการดําเนินงาน เทากับ  (2.50 / 61.5) x 

100 = รอยละ 4.07 

คิดเปนคะแนนได  เทากับ (4.07X5) / 20 = 1.02  

คะแนน  

ผลการดําเนินงาน 

ไมบรรลุตามเปาหมาย และเกณฑการประเมิน สกอ.ระดับ 

1.02 

หลักฐาน 

1. ฐานขอมูลวารสารวิชาการที่ สกอ. รับรอง 

2. ผลงานวิจัยการตีพิมพเผยแพรระดับชาติและนานาชาติ 

 

 

4.5  งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน 

 

การดําเนินการของวิทยาลัย ผลการดําเนินงาน/หลักฐาน 

ในปการศึกษา 2554 วิทยาลัยฯ มีงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคที่นําไปใชประโยชนจํานวน 13 เรื่อง   

จํานวนอาจารยประจํา ( รวมลาศึกษาตอ ) 61.5 คน 

คิดเปนรอยละ 20 

 

ผลการดําเนินงาน 

บรรลุตามเปาหมาย และเกณฑการประเมิน สกอ.ระดับ 5 

หลักฐาน 

1. คูมือดําเนินงานวิจัยและผลงานวิชาการปการศึกษา

2554-2555 

2. เอกสารการเผยแพรผลงานงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่

นําไปใชประโยชน 

 

4.6  ผลงานวิชาการท่ีไดรับการรับรองคุณภาพ 

 

การดําเนินการของวิทยาลัย ผลการดําเนินงาน/หลักฐาน 

วิทยาลัยฯมีจํานวนผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรอง

คุณภาพจํานวน 1 ช่ือเรื่อง  ผลรวมถวงนํ้าหนักของ

ผลการดําเนินงาน 

ไมบรรลุตามเปาหมาย และเกณฑการประเมิน สกอ.ระดับ 
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การดําเนินการของวิทยาลัย ผลการดําเนินงาน/หลักฐาน 

ผลงานวิชาการที่ไดรับรองคุณภาพเทากับ 1 จากจํานวน

อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา (รวมลาศึกษาตอ ) 

61.5 คน  

โดย ผลการดําเนินงาน  เทากับ  (2 / 61.5 )  x 100      

         = รอยละ 3.25   

คิดเปนคะแนนได เทากับ  (3.25x5) /10   

         = 1.63   คะแนน  

 

1.63 

หลักฐาน 

1. จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมดนับรวม

อาจารยที่ลาศึกษาตอในปการศึกษา   2554 

2. สรุปจํานวนและรายช่ือผลงานวิชาการ (บทความวิชาการ 

หนังสือ ตํารา) ในปการศึกษา 2554 

3. แผนปฏิบัติการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน 

2555 สนับสนุนการผลิตตํารา/หนังสือ 

 

4.7  งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการจดสิทธิบัตรหรือนุสิทธิบัตร 

 

การดําเนินการของวิทยาลัย ผลการดําเนินงาน/หลักฐาน 

ไมม ี

 

4.8  รอยละของอาจารยและนักวิจัยท่ีไดรับทุนทําวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกวิทยาลัย

ตออาจารยและนักวิจัยท้ังหมด 

 

การดําเนินการของวิทยาลัย ผลการดําเนินงาน/หลักฐาน 

การสนับสนุนทุนวิจัยภายในกับคณาจารยรวม 44 คน 

ทุนสนับสนุนวิจัยจากภายนอก จํานวน 4  คน อาจารย

และนักวิจัยที่ไดรับทุนทําวิจัยและงานสรางสรรคจาก

ภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ 48 คน 

อาจารยทั้งหมด  61.5  คน 

รอยละของอาจารยและนักวิจัยที่ไดรับทุนทําวิจัยและ

งานสรางสรรคจากภายในและภายนอกวิทยาลัยตอ

อาจารยและนักวิจัยทั้งหมด (48X100)/61.5 =  78.05 

ผลการดําเนินงาน 

บรรลุตามเปาหมาย รอยละ 78.05 

หลักฐาน 

1. ทําเนียบแหลงทุนวิจัยภายนอก 

2. สรุปจํานวนอาจารยรับเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคจากภายในสถาบันในชวงปการศึกษา 2554 

3. สรุปจํานวนอาจารยรับเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคจากภายนอกสถาบันในชวงปการศึกษา 2554 
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องคประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแกสังคม 

 

5.1  ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม 

 

การดําเนินการของวิทยาลัย ผลการดําเนินงาน/หลักฐาน 

 วิทยาลัยฯมีการจัดทําระบบและกลไกการบริการ

วิชาการแกสังคมและดําเนินการตามระบบที่กําหนด มี

แผนการดําเนินงานบริการวิชาการแกสังคมที่มีการบูร

ณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยมีการสรุปผล

การดําเนินงานบริการวิชาการแกสังคม ปการศึกษา 

2554 มีการบูรณาการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียน

การสอน โดยมีการบูรณาการบริการวิชาแกสังคมกับ

การเรียนการสอน  10 โครงการใน 7 รายวิชา เชน   

โครงการบริการวิชาการบูรณาการในวิชาปฏิบัติการ

พยาบาลบุคคลที่มีปญหาสุขภาพ 1 พัฒนานักศึกษา

ใหบริการดวยหัวใจความเปนมนุษย  เ รื่ อง  การ

เสริมสรางศักยภาพของผูปวยและญาติในการดูแลแบบ

องครวม กอนและหลังไดรับการผาตัด ของภาควิชาการ

พยาบาลเด็ก ผูใหญและผูสูงอายุ  โครงการบริการวิชา

การบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน วิชาปฏิบัติ

บุคคลที่มีปญหาทางจิตพัฒนานักศึกษาใหบริการดวย     

หัวใจความเปนมนุษย เรื่อง การสรางเสริมและปองกัน

การเกิดปญหาทางจิตซ้ําในผูปวยทางจิตและผูดูแล

ผูปวย ณ แผนกจิตเวช โรงพยาบาลจิตเวช ขอนแกน  

วิชาการสรางเสริมสุขภาพและปองกันการเจ็บปวย 

พัฒนานักศึกษาใหบริการดวยหัวใจความเปนมนุษย 

เรื่อง  วัยรุนยุคใหมใสใจงดบุหรี่ ของภาควิชาการ

พยาบาลครอบครัว ชุมชน การรักษาเบื้องตน เปนตน มี

การบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการ

วิจัย ในโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. สูบริการดวยหัว

ผลการดําเนินงาน 

บรรลุตามเปาหมาย และเกณฑการประเมิน สกอ.ระดับ 5 

หลักฐาน 

1.  ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม และ

แผนการดําเนินงานของการบริการวิชาการ แกสังคม ป

การศึกษา 2554 

2. แผนการบริการวิชาการแกสังคมที่มีการบูรณาการกับ

การเรียนการสอนและการวิจัย 

3. สรุปผลการดําเนินงานบริการวิชาการแกสังคม                   

ปการศึกษา 2554 

4. มีการบูรณาการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการ

สอน โดยมีการบูรณาการบริการวิชาแกสังคมกับการเรียน

การสอน 10 โครงการใน 7 รายวิชา  

5. โครงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับ

การวิจัย โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.สูบริการดวย                

หัวใจความเปนมนุษย 

6. โครงการบริการวิชาการบูรณาการกับการเรียนการสอน

ในวิชาการพัฒนากระบวนการคิดอยาง เปนระบบ  

7. โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. สูบริการดวยหัวใจความ

เปนมนุษย  

8. โครงการบริการวิชาการบูรณาการกับการเรียนการสอน

ในวิชาการพัฒนากระบวนการคิดอยางเปนระบบ  

9. โครงการบริการวิชาการบูรณาการกับการเรียนการสอน

ในวิชาการพัฒนากระบวนการคิดอยางเปนระบบ  
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การดําเนินการของวิทยาลัย ผลการดําเนินงาน/หลักฐาน 

ใจความเปนมนุษย และในวิชาการพัฒนากระบวนการ

คิดอยางเปนระบบ มีการประเมินผลความสําเร็จของ

การบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการ

เรียนการสอนและการวิจัย ในโครงการพัฒนาศักยภาพ 

อสม. สูบริการดวยหัวใจความเปนมนุษย และใน

วิชาการพัฒนากระบวนการคิดอยางเปนระบบมีการนํา

ผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการ

ทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 

ใน วิชาการพัฒนากระบวนการคิดอยางเปนระบบ  

 

5.2  กระบวนการทางวิชาการ ใหเกิดประโยชนตอสังคม 

 

การดําเนินการของวิทยาลัย ผลการดําเนินงาน/หลักฐาน 

วิทยาลัยฯมีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือ

ภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพเพื่อ

ประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนบริการ

ทางวิชาการตามจุดเนนของสถาบัน เชน มีการสํารวจ

ความตองการของชุมชน อสม.โดยใชกระบวนการคิด

เปนระบบ นําสูการจัดทําโครงการ พัฒนาหลักสูตร

ฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม. ใหบริการดวย             

หัวใจความเปนมนุษย  มีความรวมมือดานบริการทาง

วิชาการเพื่อการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของ

ชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหนวยงาน

วิชาชีพ โดย วิทยาลัยทําขอตกลงความรวมมือกับ

โรงพยาบาลศูนยขอนแกน ในโครงการความรวมมือใน

การผลิตพยาบาลตามโครงการผลิตพยาบาล เพื่อสราง

ความเขมแข็งในแกชุมชน ใหจังหวัดขอนแกนเปนเมือง

นาอยู และโครงการ พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อ

พัฒนาศักยภาพ อสม.  โดยใชกระบวนการคิดอยางเปน

ผลการดําเนินงาน 

บรรลุตามเปาหมาย และเกณฑการประเมิน สกอ.ระดับ 5 

หลักฐาน 

1. เอกสารการสํารวจความตองการของชุมชน อสม.โดยใช

กระบวนการคิดเปนระบบ นําสูการจัดทําโครงการ พัฒนา

หลักสูตรฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม. ใหบริการดวย

หัวใจความเปนมนุษย   

2. เอกสารการทําขอตกลงความรวมมือกับโรงพยาบาลศูนย

ขอนแกน ในโครงการความรวมมือในการผลิตพยาบาลตาม

โครงการผลิตพยาบาล เพื่อสรางความเขมแข็งในแกชุมชน 

ใหจังหวัดขอนแกนเปนเมืองนาอยู 

3. โครงการ พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ 

อสม.  โดยใชกระบวนการคิดอยางเปนระบบ   

4. เอกสารการลงนามภาคีเครือขายทั่วประเทศ ไดแกศูนย

การเรียนรูกระบวนการคิดอยางเปนระบบ 

5. โครงการ พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ 

อสม. สูการบริการดวยหัวใจความเปน  มนุษย  ทําใหเกิด

โครงการเลิกเหลาในงานศพ ชุมชนยางตลาด จ.กาฬสินธุ  

6. โครงการนําความรูไปใชในการพัฒนาครูตนแบบใน
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การดําเนินการของวิทยาลัย ผลการดําเนินงาน/หลักฐาน 

ระบบใหบริการดวยหัวใจความเปนมนุษย  มีการ

ประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทาง

วิชาการตอสังคม โดยเกิดภาคีเครือขายการบริการดวย

หัวใจความเปนมนุษย จากผลการดําเนินโครงการ

พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม. สู

การบริการดวยหัวใจความเปนมนุษย ชุมชนนําแนวคิด

ไปใชเปนแนวทางการดําเนินงานใหชุมชนเกิดความ

เขมแข็งโดยเกิดโครงการเลิกเหลาในงานศพ ชุมชนยาง

ตลาด จ.กาฬสินธุ มีการนําผลการประเมิน ไปพัฒนา

ระบบและกลไก หรือกิจกรรมการใหบริการทางวิชาการ

โดย วิทยาลัยมีการนําความรูไปใชในการพัฒนาครู

ตนแบบในกระบวนการคิดอยางเปนระบบ วันที่ 3-5 

เมษายน 2555 ที่เขาใหญ จ.นครราชสีมา และ ผลจาก

โครงการ พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ 

อสม. นําเสนอสภาพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแหงชาติ 

เพื่อสรางหลักสูตรพัฒนา อสม.มีการพัฒนาความรูที่ได

จากการใหบริการทางวิชาการและถายทอดความรูสู

บุคลากรภายในสถาบันและเผยแพรสูสาธารณชนโดยได

พัฒนาความรูจากโครงการ พัฒนาหลักสูตรฝกอบรม

เพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม. โดย การจัดการปญหาสุรา  

การออกกําลังกาย มีการเผยแพรสูภายในและภายนอก 

ในโครงการประชุมวิชาการ ระหวางวันที7่-9 กุมภาพันธ 

2555 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน  

กระบวนการคิดอยางเปนระบบ วันที่ 3-5 เมษายน 2555 ที่

เขาใหญ จ.นครราชสีมา   

7. ผลจากโครงการ พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อพัฒนา

ศักยภาพ อสม. นําเสนอสภาพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ

แหงชาติ เพื่อสรางหลักสูตรพัฒนา อสม.  

8. โครงการประชุมวิชาการ วิถีการเรียนรูจิตบริการดวยหัว

ใจความเปนมนุษยสูการสรางชุมชนสุขภาวะระหวางวันที่ 

7-9 กุมภาพันธ 2554 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 

ขอนแกน 

 

 

5.3  ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียน การสอน 

หรือการวิจัย 

 

การดําเนินการของวิทยาลัย ผลการดําเนินงาน/หลักฐาน 
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การดําเนินการของวิทยาลัย ผลการดําเนินงาน/หลักฐาน 

ในปการศึกษา 2554 วิทยาลัยฯมีผลการดําเนินงานการ

บริการวิชาการแกสังคมที่นําผลการนําความรูและ

ประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการ

พัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย เทากับ รอยละ 

50 โดยมีการนําความรูและประสบการณจากการ

ใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอน

หรือการวิจัย จํานวน 9 โครงการ จากจํานวนโครงการ

บริการวิชาการแกสังคมทั้งหมด 18 โครงการ  

ผลการดําเนินงาน 

บรรลุตามเปาหมาย และเกณฑการประเมิน สกอ.ระดับ 5 

หลักฐาน 

1. รายช่ือโครงการที่ใหบริการวิชาการแกสังคมที่บูรณาการ

กับการเรียนการสอนและการวิจัย จํานวน 9 โครงการ 

2. รายช่ือโครงการที่ใหบริการวิชาการแกสังคมทั้งหมดของ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน จํานวน 18 

โครงการ 

 

 

องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธธรรม 

 

6.1  ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 

การดําเนินการของวิทยาลัย ผลการดําเนินงาน/หลักฐาน 

วิทยาลัยฯมีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบที่กําหนดมีการ     

บูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ

การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา มีการ

เผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรมตอสาธารณชนมีการประเมินผล

ความสําเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม

นักศึกษามีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณา

การงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ

จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

ผลการดําเนินงาน 

บรรลุตามเปาหมาย และเกณฑการประเมิน สกอ.ระดับ 5 

หลักฐาน 

1. แฟมงานปฏิบัติงานประจําป 2554 

2. คู มื อ ป ฏิบั ติ ง าน  ง านทํ า นุบํ า รุ ง ศิลป วัฒนธรร ม                 

ฝายกิจการนักศึกษา 
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6.2  การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปวัฒนธรรม 

 

การดําเนินการของวิทยาลัย ผลการดําเนินงาน/หลักฐาน 

วิทยาลัยดําเนินการจัดทําแผนสงเสริม สนับสนุน ดาน

ศิลปะและวัฒนธรรมในแผนปฏิบั ติการประจําป

งบประมาณ 2554 ดําเนินโครงการดานทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 

2554 และนําผลการดําเนินโครงการมาปรับปรุงแกไข มี

การ ดําเ นินการตามแผนงานของงานทํา นุบํ ารุ ง

ศิลปวัฒนธรรมโดยทุกโครงการบรรลุตามเปาหมายของ

โครงการกิจกรรม มากกวารอยละ 80 มีการดําเนินงาน

ดานศิลปวัฒนธรรมสม่ําเสมออยางตอเน่ืองตามปฏิทิน

กิจกรรมพัฒนานักศึกษาและปฏิทินการรวมกิจกรรมวัน

สําคัญ มีกิจกรรมสงเสริมวัฒนธรรมที่ดีงามในการอยู

รวมกันขององคกรโดยมีกิจกรรมระบบครอบครัว ซึ่งได

สงเสริมให นักศึกษาและบุคลากร อยูรวมกันอยางมี

ความสุข มีการกําหนดวัฒนธรรมที่ดีงาม รวมกัน มีการ

ยอมรับซึ่งกันและกัน โดยมีพื้นที่ Moral Area ใหไดทํา

กิจกรรมรวมกันอยางมีความสม่ําเสมอทุกบายวันพุธ ซึ่ง

กิจกรรมดังกลาวเปนที่ยอมรับและไดรับการยกยองใน

ระดับชาติ นอกจาน้ีวิทยาลัย ไดเห็นความสําคัญของ

ประโยชนที่จะเกิดกับวิทยาลัยอื่นๆ ศิษยเกา และ 

อาสาสมัครหมูบ าน (อสม.)   จึง ไดขยายผลการ

ดําเนินงานระบบครอบครัวไปยังวิทยาลัยพยาบาล            

ทั่วประเทศ และศิษย เกาของ วิทยาลัยพยาบาล    

บรมราชชนนี  ขอนแกน มากไปกวาน้ันแลวศิษยเกา ได

ผลการประเมินตนเอง 

บรรลุตามเปาหมาย และเกณฑการประเมิน สกอ.ระดับ 5 

หลักฐาน 

1. แผนปฏิบัติงานวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน 

ปงบประมาณ 2554 

2. แผนปฏิบัติงานวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน 

ปงบประมาณ 2555 

3. สรุปผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2554 

4. ปฏิทินกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ในศูนยการเรียนรู 

“เขาใจ เขาถึง พัฒนา” ระบบครอบครัว 

5. ปฏิทินการรวมกิจกรรมวันสําคัญ 

6. เกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศของศิษยเกา ในการนําระบบ

ครอบครัวเสมือนไปขยายผลของ นางจิราพร สีดาพล 

7. หนังสือ นิทานกอม 

8. หนังสือขอบคุณ จากจังหวัดขอนแกนสงนักศึกษาเขารวม

ประเพณีงานไหม 
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การดําเนินการของวิทยาลัย ผลการดําเนินงาน/หลักฐาน 

นํารูปแบบการดําเนินกิจกรรมระบบครอบครัวขยายผล

ไปผลไปยัง งานที่ตนเองรับผิดชอบ จนไดรับรางวัล

ระดับชาติ นอกจากน้ีงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมได

บูรณาการกับรายวิชาอารยธรรมและกิจกรรมนักศึกษา

โดยนักศึกษาไดรวมกนัจัดทําโครงการพัฒนาสมรรถนะ

นักศึกษาแบบบูรณาการโดยการอนุรักษวัฒนธรรม

ทอง ถ่ิน รุนที่ 3 นักศึกษาไดรวมกับศิลปนพื้นบาน 

จัดทําหนังสือ นิทานกอม พรอมทั้งบทวิเคราะหนิทาน

กอม ซึ่งหนังสือดังกลาว ไดรับการเผยแพร จําหนาย ซึ่ง

ถือวา เปนการอนุรักษวัฒนธรรมที่ดีงามใหคงอยู อีกทั้ง

เปนประโยชนตอสังคม วิทยาลัยไดสงเสริมใหนักศึกษา

ไดมีการแสดงออก ในดานศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติ 

โดยวิทยาลัยไดนํานักศึกษาเขารวมกิจกรรม ประเพณี

งานไหม ขอนแกน 

 

6.3  การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 

 

การดําเนินการของวิทยาลัย ผลการดําเนินงาน/หลักฐาน 

ในการสรางการมีสวนรวมของบุคลากรในสถาบันเพื่อ

กอใหเกิดวัฒนธรรมที่ดี   วิทยาลัยฯไดมีกิจกรรมการ

แตงกายเพื่ออนุรักษวัฒนธรรมทองถ่ิน  โดยรณรงคให

บุคลากรในวิทยาลัยแตงกายโดยใชผาไทย วิทยาลัยได

สงเสริมใหบุคลากรและนักศึกษารวมอนุรักษวัฒนธรรม

ของไทยในการแสดงความเคารพผูอาวุโสโดยการการ

ไหวทักทายและมีการจัดการประกวดการไหวที่ถูกตอง

ของนักศึกษาในวันไหวครู วัฒนธรรมการดูแลกันของ

บุคลากรนักศึกษาและผูสูงอายุในชุมชนแบบครอบครัวไทย 

รวมถึงการสงเสริมใหอนุรักษอยางตอเน่ืองจนเปน

ผลการดําเนินงาน 

บรรลุตามเปาหมาย และเกณฑการประเมิน สกอ.ระดับ 5 

 

หลักฐาน 

1. หนังสือจากจังหวัดขอนแกน 

2. โครงการวันไหวครู (ประกวดไหว) 

3. เอกสารเรื่องบทเรียน 2 ป ศูนยการเรียนรู เขาใจ เขาถึง 

พัฒนา : ระบบครอบครัวเสมือน 

4. โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาแบบบูรณาการโดย

การสอดแทรกการอนุรักษวัฒนธรรม ทองถ่ินรุนที่ 3 ใน

รายวิชาอารยธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
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การดําเนินการของวิทยาลัย ผลการดําเนินงาน/หลักฐาน 

คุณลักษณะประจําตัว นอกจากน้ันไดจัดโครงการพัฒนา

สมรรถนะนักศึกษาแบบบูรณาการโดยการสอดแทรก

การอนุรักษวัฒนธรรมทองถ่ิน รุนที่ 4 ในรายวิชาอารย

ธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรู

ศิลปะและวัฒนธรรมที่งดงามในจังหวัดขอนแกน   

วิทยาลัยฯมีการพัฒนาและปรับภูมิทัศนอาคารสถานที่ 

สะอาด และตกแตงอยางมีคุณคาทางสุนทรีย  ใหนาอยู

รมรื่น สามารถใชประโยชนในการทํากิจกรรมที่สงเสริม

การเรียนรูในธรรมชาติ โดยมีกิจกรรมระบบครอบครัว

เสมือน ซึ่งมีการแบงพื้นที่ของวิทยาลัยใหบุคลากรและ

นักศึกษารวมพัฒนาและดูแลความสะอาดอยางตอเน่ือง 

และสโมสรนักศึกษาไดจัดโครงการจัดบริการสวัสดิการ

แกนักศึกษาเพื่อพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศนในหอพัก

และรอบหอพักใหสะอาดเรียบรอย สวยงามและเอื้อตอ

การเรียนรู และสงเสริมใหนักศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดี 

วิทยาลัยฯปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงามตาม

ธรรมชาติ และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เพื่อชวยลดภาวะ

โลกรอน  โดยใชระบบครอบครัวเสมือนในการแบงพื้นที่

ของวิทยาลัยใหบุคลากรและนักศึกษารวมกัน พัฒนา

และดูแลความสะอาด และมีกิจกรรมรณรงคใหใชปุย

อินทรีย   การแยกขยะ การปลู กต นไม  เป นต น

นอกจ าก น้ั นได มี ก าร บู ร ณาก าร กับ วิ ชาพัฒ นา

กระบวนการคิดอยางเปนระบบ โดยให นักศึกษา

วิเคราะหปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดภายในวิทยาลัยฯและ

จัดทําโครงการพัฒนาสิ่งแวดลอมภายในวิทยาลัยฯ มี

พื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เอื้อและสงเสริมตอการจัดกิจกรรม 

และมีการจัดกิจกรรมอยางสม่ําเสมอ  คือ ศูนยการเรียนรู  

เขาใจ  เขาถึง พัฒนาระบบครอบครัวเสมือน  โดยใช

5. เอกสารเรื่องบทเรียน 1 ป ศูนยการเรียนรู เขาใจ เขาถึง 

พัฒนา : ระบบครอบครัวเสมือน  

6. โ ค ร ง ก า ร จั ด บ ริ ก า ร ส วั ส ดิ ก า ร แ ก นั ก ศึ ก ษ า                    

ปการศึกษา 2554 

7. แฟมโครงการวิชาพัฒนากระบวนการคิดอยางเปนระบบ 

8. แผนที่การแบงพื้นที่ของวิทยาลัยใหบุคลากรและนักศึกษา

รวมพัฒนาและดูแลความสะอาด  (พื้นที่ Moral area) และใบ

เซ็นช่ือการเขารวมกิจกรรม Moral area  

9. ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษา

เรื่องการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติศิลปะ และวัฒนธรรม 
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การดําเนินการของวิทยาลัย ผลการดําเนินงาน/หลักฐาน 

วัฒนธรรมการดูแลกันของบุคลากรนักศึกษาและผูสูงอายุใน

ชุมชนแบบครอบครัวไทยในช่ัวโมงกิจกรรมพัฒนานักศึกษา( 

Moral  Area)  อยางสม่ําเสมอทุกบายวันพุธ วิทยาลัยฯ ได

ประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาเรื่องการ

พัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม อยูใน

ระดับ 4.15  

 

 

องคประกอบท่ี 7  การบริหารและการจัดการ 

 

7.1  การพัฒนาคณะ/หนวยงานสูองคกรแหงการเรียนรู 

 

การดําเนินการของวิทยาลัย ผลการดําเนินงาน/หลักฐาน 

มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายการจัดการ

ความรูที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบันอยางนอย

ครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิต และดานการ

วิจัย  ดานการผลิตบัณฑิต เรื่อง การจัดการเรียนการ

สอนที่สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม และการคิดอยาง

เปนระบบการเตรียมความพรอมนักศึกษาเพื่อสอบ

ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของแตละรายวิชาและ

เทคนิคการออกขอสอบและการวัดประเมินผลภาค

วิชาการพยาบาลเด็ก ผูใหญและผูสูงอายุ ดานการวิจัย 

เรื่อง การเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพเผยแพร 

และ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนที่สอดแทรก

คุณธรรมจริยธรรมและการคิดอยางเปนระบบ  ดานอัต

ลักษณของวิทยาลัยฯ เรื่อง ประสบการณการเรียนรูจิต

บริการดวยหัวใจความเปนมนุษยภายใตนวัตกรรมระบบ

ครอบครัวเสมือน : 5 วิทยาลัยฯเครือขาย และ เรื่อง 

การบริการดวยหัวใจความเปนมนุษย ที่สุดคือ อสม. 

ดานการบริหาร เรื่อง การใชสุนทรียสนทนาและการคิด

อยางเปนระบบ เพื่อพัฒนางานของสายสนับสนุน มี

ผลการดําเนินงาน 

บรรลุตามเปาหมาย และเกณฑการประเมิน สกอ.ระดับ 5 

หลักฐาน  

1. สรุปผลการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรูของ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกนและแผนการ

จัดการความรู ปการศึกษา 2554 

2. รายงานการจัดการความรู เรื่อง การจัดการเรียนการ

สอนที่สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม และการคิดอยางเปน

ระบบและเทคนิคการออกขอสอบและการวัดประเมินผล

ภาควิชาการพยาบาลเด็ก ผูใหญและผูสูงอายุ 

3. รายงานการจัดการความรู เรื่อง การเตรียมความพรอม

นักศึกษาเพื่อสอบขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของ

รายวิชาตางๆ 

4. โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความ

วิจัยเพื่อการตีพิมพเผยแพร         

5. รายงานการจัดการความรู เรื่อง ประสบการณการเรียนรู

จิตบริการดวยหัวใจความเปนมนุษยภายใตนวัตกรรมระบบ

ครอบครัวเสมือน  5 วิทยาลัยฯเครือขาย   
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การดําเนินการของวิทยาลัย ผลการดําเนินงาน/หลักฐาน 

คณะบุคคลที่ประกอบดวยรองผูอํานวยการฝายวิจัยและ

บริการวิชาการแกสังคม หัวหนางานและอาจารยที่อยู

ในโครงสรางงานจัดการความรู  อาจารยประจําภาควิชา

ที่รับผิดชอบงานจัดการความรูในภาค ทําหนาที่กํากับ

ดูแลดานยุทธศาสตรหรือกลยุทธที่เกี่ยวของกับการผลิต

บัณฑิต การ วิจัย  การบริหาร และอัตลักษณของ

วิทยาลัยฯกําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะพัฒนา

ความรูและทักษะดานการผลิตบัณฑิต ดานการวิจัย 

ดานอัตลักษณของวิทยาลัยฯ และดานการบริหาร อยาง

ชัดเจนตามประเด็นความรูที่กําหนด มีการแบงปนและ

แล ก เ ป ลี่ ย น เ รี ยน รู จ า กความ รู  ทั ก ษะขอ ง ผู มี

ประสบการณตรง (tacit knowledge) โดยจัดทํา

โครงการเตรียมความพรอมเพื่อสอบขอรับใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลศาสตรช้ันปที่ 4 

โดยเชิญวิทยากรจากภายนอกที่มีความเช่ียวชาญ 

รวมกับอาจารยภายในของแตละสาขาวิชา มารวม

ทบทวนสาระความรูแกนักศึกษา พรอมกับแลกเปลี่ยน

ประเด็นความรูในแตละรายวิชา เขารวมโครงการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัย โดยเชิญ

วิทยากรผูเช่ียวชาญจากภายนอกที่เปนบรรณาธิการ

วารสารที่มีรายช่ือตามประกาศของ สกอ. มาถายทอด

ความรู  ตลอดจนหลักการเขียนบทความวิจัย รวม

แลกเปลี่ยนเรียนรูกับเครือขายจิตบริการดวยหัวใจความ

เปนมนุษย ที่เปนสถานศึกษา สถานบริการ และชุมชน 

ที่ใชกระบวนการการจัดการเรียนรูสอดแทรกคุณธรรม

จริยธรรม และการคิดอยางเปนระบบ คนหาแนวปฏิบัติ

ที่ดีตามประเด็นความรูที่กําหนดและเผยแพรสูบุคลากร

กลุมเปาหมายที่กําหนดมีการรวบรวมความรูตาม

ประเด็นความรูที่กําหนด  มีการเตรียมความพรอมเพื่อ

สอบขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของแตละรายวิชา 

การเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ  การจัดการเรียน

การสอนที่สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและการคิด

6. รายงานการจัดการความรู เรื่อง การบริการดวย                           

หัวใจความเปนมนุษย  

7. รายงานการจัดการความรู เรื่อง การใชสุนทรียสนทนา

และการคิดอยางเปนระบบ เพื่อพัฒนางานของสาย

สนับสนุน    

8. คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการการจัดการความรูของ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน    

9. แผนการจัดการความรู ปการศึกษา 2553 และ

กลุมเปาหมาย 

10. รายงานการจัดการความรู เรื่อง การเตรียมความพรอม

นักศึกษาเพื่อสอบขอรับใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพของแต

ละรายวิชา       

11. สรุปผลการประชุมคณะทํางานการจัดการความรู 
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การดําเนินการของวิทยาลัย ผลการดําเนินงาน/หลักฐาน 

อยางเปนระบบประสบการณการเรียนรูจิตบริการดวย

หัวใจความเปนมนุษยภายใตนวัตกรรมระบบครอบครัว

เสมือน การบริการดวยหัวใจความเปนมนุษย ที่สุดคือ 

อสม. การใชสุนทรียสนทนาและการคิดอยางเปนระบบ

เพื่อพัฒนางานของสายสนับสนุนโดยจัดเก็บในรูปแบบ

เอกสาร และเผยแพรใน Web Block ของวิทยาลัยฯ             

มีการนําความรูทีไ่ดจากการจัดการความรูในปการศึกษา

ปจจุบันหรือปการศึกษาที่ผานมาที่เปนลายลักษณอักษร 

และจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรงที่เปน

แนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง โดย  มี

การนําความรูและทักษะการจัดการเรียนการสอน และ

การทบทวนสาระสําคัญรายวิชาการพยาบาลสุขภาพจิต

และจิตเวชในปการศึกษา 2552 และ 2553 ซึ่งเปนแนว

ปฏิบัติที่ดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริงมีการขยายผล

การปรับใชไปยังหนวยงานตางๆ ไดแก การขยายผลการ

เรียนรูจิตบริการดวยหัวใจความเปนมนุษยภายใต

นวัตกรรมระบบครอบครัวเสมือน ไปยังเครือขาย

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 4 แหง โรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตําบล 1 แหง และไดรับรางวัลดีเดนใน

การดําเนินงาน   มีกลไกการนําผลการประเมินคุณภาพ

จากภายในและภายนอกดานการจัดการความรูมา

ปรับปรุงและพัฒนาระบบและกลไกการจัดการความรู

ของสถาบัน 

 

7.2  การพัฒนาวิทยาลัยสูองคกรการเรียนรู 

 

การดําเนินการของวิทยาลัย ผลการดําเนินงาน/หลักฐาน 

เหมือน 7.1 

 

7.3  ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 

 

การดําเนินการของวิทยาลัย ผลการดําเนินงาน/หลักฐาน 
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การดําเนินการของวิทยาลัย ผลการดําเนินงาน/หลักฐาน 

วิทยาลัยฯมีแผนระบบสารสนเทศ  (Information 

system plan)  วิทยาลัยมีคณะกรรมการพัฒนาระบบ

สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ  มีแผน

ระบบสารสนเทศสอดคลองกับกลยุทธของสถาบัน และ

มี โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ  ฐานขอมูล 

แผนปฏิบัติงานปงบประมาณ 2554 มีระบบสารสนเทศ

เพื่อการบริหารและการตัดสินใจ เชน  สารสนเทศดาน

ภาระงานสอนภาคทฤษฏี  ทดลอง ปฏิบัติ  สารสนเทศ

ระบบทะเบียนและประมวลผลการศึกษา  สารสนเทศ

งานวิจัย  สารสนเทศงานบริการวิชาการแกสังคม  

สารสนเทศงานบุ คลากร  สารสนเทศงานพั ส ดุ  

สารสนเทศการเงินและงบประมาณ  มีการประเมิน

ความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ  ทั้งบุคลากร 

และนักศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  

ขอนแกน ปการศึกษา 2554 มีการนําผลการประเมิน

ความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ มาปรับปรุง

ระบบสารสนเทศ เชน โครงการปรับปรุงความเร็วของ

เครือขายอินเตอรเน็ต   โครงการปรับปรุงสิ่งสนับสนุน

การเรียนรูของผู เรียน  มีการสงขอมูลผานระบบ

เครือขายของหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของตามที่

กําหนด  โดยมีการรายงานผลการประเมินตนเอง ผาน

ระบบ CHE QA online   

 

 

 

 

 

 

ผลการดําเนินงาน 

บรรลุตามเปาหมาย และเกณฑการประเมิน สกอ.ระดับ 5 

หลักฐาน  

1. คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ

การบริหารและการตัดสินใจ 

2. แผนระบบสารสนเทศสอดคลองกับกลยุทธของสถาบัน  

3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบสารสนเทศ

ฐานขอมูล  แผนปฏิบัติงาน  ปงบประมาณ 2554  

4. ตัวอยาง Print-out จากฐานขอมูล ภาระงานสอน

ภาคทฤษฎี ทดลอง ปฏิบัติ 

5. ตัวอยาง Print-out จากฐานขอมูล ระบบทะเบียนและ

ประมวลผลการศึกษา 

6. ตัวอยาง Print-out จากฐานขอมูล งานวิจัย  

7. ตัวอยาง Print-out จากฐานขอมูล งานบริการวิชาการ

แกสังคม 

8. ตัวอยาง Print-out จากฐานขอมูล งานบุคลากร 

9. ตัวอยาง Print-out จากฐานขอมูล การพัสดุ 

10. ตัวอยาง Print-out จากฐานขอมูล การเงินและ

งบประมาณ 

11.  ผลการประ เมิ นความพึ งพอใจของผู ใ ช ร ะบบ

สารสนเทศ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ขอนแกน ป

การศึกษา 2554 

12.  โครงการปรับปรุงความเร็วของเครือขายอินเตอรเน็ต  

13.  โครงการปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของผูเรียน     

14.  Print out ของ CHE QA online 

 

7.4  ระบบบริหารความเสี่ยง 

 

การดําเนินการของวิทยาลัย ผลการดําเนินงาน/หลักฐาน 
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การดําเนินการของวิทยาลัย ผลการดําเนินงาน/หลักฐาน 

วิทยาลัยฯมีการแตงต้ังคณะกรรมการ คณะทํางาน

บริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหารระดับสูงและตัวแทนที่

รั บ ผิ ด ช อ บ พั น ธกิ จ ห ลั ก ขอ ง ส ถ า บั น ร ว ม เ ป น

คณะกรรมการหรือคณะทํางาน โดยมีการแตงต้ัง

คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 

การแตง ต้ังคณะกรรมการเก็บรักษาเงินประจําวัน 

คณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติงาน การเงิน การ

บัญชี คณะกรรมการเซ็นช่ือในเช็คสั่งจายของวิทยาลัยฯ 

คณะกรรมการรับ-นําสง-นําฝากเงินของวิทยาลัยฯ 

คณะกรรมการลงนามในฎีกา และคณะกรรมการ

ตรวจสอบภายในมีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง 

และปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงอยางนอย 3 ดาน ตาม

บริบทของ สถาบัน โดยวิทยาลัยไดมีการวิเคราะหและ

ระบุความเสี่ยง และปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงทั้งหมด 

4 ดาน ไดแก ความเสี่ยงดานทรัพยากร   ความเสี่ยง

ดานการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงดานบุคลากรและความ

เสี่ ยงด านธรรมาภิบาล ความเสี่ ยงด านนโยบาย 

กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มีการประเมินโอกาสและ

ผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ได

จากการวิเคราะห มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มี

ระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน มีการ

ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และ

รายงานตอสภาสถาบันเพื่อพิจารณาปละ 2 ครั้งมีการ

นําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากสภาสถาบันไป

ใชในการปรับแผนหรือวิเคราะหความเสี่ยงในรอบป

ถัดไป โดยจัดทําแผนความเสี่ยงปงบประมาณ 2555 

ผลการดําเนินงาน 

บรรลุตามเปาหมาย และเกณฑการประเมิน สกอ.ระดับ 5 

หลักฐาน 

1. คําสั่งวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ที่58/2553 

เรื่องการแตงต้ังคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหาร

ความเสี่ยง 

2. คําสั่งวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกนที่ 77/2552 

เรื่ อง  แต ง ต้ั งคณะกรรมการ เก็บรั กษาเงินประจํา วัน 

คณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติงาน การเงิน การบัญชี 

คณะกรรมการ เซ็ น ช่ือ ใน เ ช็คสั่ ง จ ายของ วิทยาลั ย ฯ 

คณะกรรมการรั บ -นํ าส ง -นํ าฝ าก เ งิ นของ วิทยาลั ยฯ 

คณะกรรมการลงนามในฎีกา และคณะกรรมการตรวจสอบ

ภายใน   

3. การวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่สงผลกระทบหรือสราง

ความเสียหายหรือความลมเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุ

เปาหมายในการบริหารงาน และจัดลําดับความสําคัญของ 

ปจจัยเสี่ยง มีการประชุม วิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยง 

จัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยงในแบบวิเคราะหความ

เสี่ยง   

4. การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและ

จัดลําดับความเสี่ยงที่ไดจากการวิเคราะห ในเลมรายงานการ

ประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายในแบบ

วิเคราะหความเสี่ยง  

5. แผนการควบคุมความเสี่ยงประจําปงบประมาณ 2554 

6. แบบติดตามการดําเนินการตามแผนควบคุมความเสี่ยง 

7. รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุม

ภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวย

การกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ขอ 6 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ปงบประมาณ 

2554 

8. แผนการควบคุมความเสี่ยงประจําปงบประมาณ 2555 
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องคประกอบท่ี 8  การเงินและงบประมาณ 

 

8.1  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

 

การดําเนินการของวิทยาลัย ผลการดําเนินงาน/หลักฐาน 

วิทยาลัยฯมีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับแผน

กลยุทธของสถาบัน   วิทยาลัยมีแผนกลยุทธทางการเงิน

และงบประมาณ  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  

ขอนแกน  ประจําปงบประมาณ 2553-2555 (8.1-1-1) 

ที่สอดคลองกับแผนกลยุทธวิทยาลัยพยาบาลบรมราช

ชนนี  ขอนแกน ประจําปงบประมาณ 2551-2554   มี

แนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน หลักเกณฑ

การจัดสรร  และการวางแผนการใช เ งินอยางมี

ประสิทธิภาพ  โปรงใส  ตรวจสอบได   วิทยาลัยมีแนว

ทางการจัดหาทรัพยากรดานการเงิน  จาก 3 แหลง คือ 

1) จากเงินงบประมาณแผนดิน  โดยจัดทําคําขอ

งบประมาณรายจายประจําปผานสํานักงบประมาณ 2) 

จากเงินเงินนอกงบประมาณ (เงินรายไดสถานศึกษา)  

และ 3) รายไดอื่น มีการจัดทํารายงานรายรับและ

รายจายประจําปงบประมาณ 2554และเปนขอมูล

นําเขาในการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ  

เพื่อเปนแนวทางในการจัดสรรงบประมาณรายจาย

ประจําปตามกลุมภารกิจของวิทยาลัย  และมีเกณฑใน

การจัดสรรงบประมาณ ใหมีความเหมาะสมสอดคลอง

กับสภาพการณและแนวโนมในอนาคต   นอกจากน้ี

วิทยาลัยมีแนวทางการวางแผนการใชเงิน โดยในการ

วางแผนการใชเงินทุกกลุมงานมีสวนรวมในการวางแผน

ใชจายงบประมาณประจําปมีงบประมาณประจําป ที่

สอดคลองกับแผนปฏิบัติการในแตละพันธกิจ และการ

พัฒนาสถาบัน และบุคลากร วิทยาลัยมีการจัดสรร

ผลการดําเนินงาน 

บรรลุตามเปาหมาย และเกณฑการประเมิน สกอ.ระดับ 5 

หลักฐาน 

1. แผนกลยุทธทางการเงินและงบประมาณ  วิทยาลัย

พยาบาลบรมราชชนนี  ขอนแกน  ประจําปงบประมาณ 

2553-2555 

2. แผนกลยุทธวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน 

ประจําปงบประมาณ 2551-2554 ฉบับปรับปรุง 18 

กุมภาพันธ 2552  

3. แผนกลยุทธทางการเงิน ฯ  

4. สรุปแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2554  

5. รายงานการเงินรอบครึ่งปงบประมาณ  

6. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร   

7. รายงานรายรับและรายจาย ปงบประมาณ 2554 ผลการ

วิเคราะหคาใชจายตางๆ ของวิทยาลัย  

8. รายงานผลการตรวจสอบภายในจากคณะกรรมการตรวจ 

สอบภายในของวิทยาลัยฯ 

9. ฐานขอมลูทางการเงินงบประมาณภาครัฐ  ระบบGFMIS  
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การดําเนินการของวิทยาลัย ผลการดําเนินงาน/หลักฐาน 

งบประมาณประจําป แตละพันธกิจ  และการพัฒนา

สถาบัน และบุคลากร โดยการวิเคราะหขอมูลคาใชจาย

ตามพันธกิจของวิทยาลัยจากผลการปฏิบัติงานตาม

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2554มีการจัดทํา

รายงานทางการเงินอยางเปนระบบ และรายงานตอสภา

สถาบันปละ 2 ครั้ง มีการรายงานผลการดําเนินงาน

การเงินงบประมาณรอบครึ่งปงบประมาณ  ที่แสดงผล

การดําเนินงานดานการเงินและงบประมาณ รายงานตอ

คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย มีการนําขอมูลทาง

การเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะห

สถานะทางการเงินและความมั่นคงขององคการอยาง

ตอเน่ือง  มีการวิเคราะหและคํานวณคาใชจายเกี่ยวกับ

การบริหารงบประมาณเพื่อการจัดการศึกษาของ

วิทยาลัย ไดแก 1) วิเคราะหสินทรัพยถาวรตอจํานวน

นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา  2) วิเคราะหคาใชจาย

ทั้งหมดตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 3) 

วิเคราะหรอยละของเงินเหลือจายสุทธิตองบดําเนินการ  

4) วิเคราะหงบประมาณสําหรับการพัฒนาอาจารยตอ

อาจารยประจํา  5) วิเคราะหคาใชจายทั้งหมดที่ใชใน

ระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศตอ

นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทามีหนวยงานตรวจสอบ

ภายในและภายนอก ทําหนาที่ตรวจ ติดตามการใชเงิน

ใหเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑที่สถาบันกําหนด มี

การแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบภายในของวิทยาลัย 

และ ดํา เ นินการทุ ก  6 เ ดือน วิทยาลัย ได แต ง ต้ั ง

คณะกรรมการทําหนาที่ติดตามการใชเงินใหเปนไปตาม

ระเบียบและกฎเกณฑ เชน คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน  

คณะกรรมการตรวจสอบบัญชีรับจายเงินของวิทยาลัย 

เปนตน รวมทั้ ง  การรับตรวจสอบจากหนวยงาน

ภายนอก จากกลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง 

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผูบริหารระดับสูงมี

การติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนํา
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การดําเนินการของวิทยาลัย ผลการดําเนินงาน/หลักฐาน 

ขอมูลจากรายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและ

การตัดสินใจ  ผูบริหารสามารถใชระบบสารสนเทศเพื่อ

การบริหารดานการเงินงบประมาณ ผานระบบ GFMIS 

ในการติดตามความเคลื่อนไหวการใชจายเงิน และใน

การประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยไดมีการ

ติดตาม เรงรัดการเบิกจายงบประมาณใหเปนไปตามมติ

คณะรัฐมนตรีกําหนด  

 

 

องคประกอบท่ี 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

 

9.1  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 

การดําเนินการของวิทยาลัย ผลการดําเนินงาน/หลักฐาน 

วิทยาลัยฯมีระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในที่สอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัยฯและ

ดําเนินการตามระบบที่กําหนดมีการกําหนดนโยบาย

และใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในโดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหาร

สูงสุดของสถาบัน มี ก ารกํ าหนดตัวบ ง ช้ี เพิ่ ม เ ติ ม

ตามอัตลักษณของสถาบัน มีการดําเ นินงานดานการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถวน โดย

ประกอบดวย 1) การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน 

และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปที่

เปนรายงานประเมินคุณภาพเสนอตอสภาสถาบันและ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกําหนด 

เวลาโดยเปนรายงานที่มีขอมูลครบถวนตามที่สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA 

Online และ 3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทํา

แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบันมีการนํา

ผลการดําเนินงาน 

บรรลุตามเปาหมาย และเกณฑการประเมิน สกอ.ระดับ 4 

หลักฐาน 

1. คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 

วพบ.ขอนแกน  

2. คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในวพบ.ขอนแกน 

3. คูมือประกันคุณภาพการศึกษาระดับวิทยาลัย  

4. ระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา   

5. ผูรับผิดชอบตัวบงช้ี วพบ.ขอนแกน 

6. รายงานการประเมินตนเอง  

7. หนังสือการายงานผลการดําเนินงานตามระบบ CHE QA 

Online   

8. แผนพัฒนาคุณภาพวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 

ขอนแกน 

 



48 

 

การดําเนินการของวิทยาลัย ผลการดําเนินงาน/หลักฐาน 

ผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการ

ทํางานและสงผลใหมีการพัฒนาผลการดําเนินงานตาม

ตัวบงช้ีของแผนกลยุทธทุกตัวบงช้ีมีสวนรวมของผูมีสวน

ไดสวนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะ

นักศึกษาผูใชบัณฑิตและผูใชบริการตามพันธกิจของ

สถาบันมี เครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการ

ประกันคุณภาพการศึกษาระหวางสถาบันและมีกิจกรรม

รวมกัน 

 

 

9.2  ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงคของการจัดต้ังวิทยาลัย 

 

การดําเนินการของวิทยาลัย 

วิทยาลัยฯมีการกําหนดกลยุทธและแผนปฏิบัติงานที่สอดคลองกับอัตลักษณของสถาบัน โดยไดรับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยในป 

ถึง 2554 คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยเห็นชอบใหจัดการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษาแบบบูรณาการเพื่อใหนักศึกษามีคุณลักษณะจิต

บริการดวยหัวใจความเปนมนุษย โดยเริ่มจากทางดานวิชาการมีการใชหลักสูตรที่มี  caring เปนแกนการจัดการเรียนการสอนที่สอดแทรก

คุณธรรมจริยธรรม การคิดอยางเปนระบบโดยใชวิจัยเปนฐานวิทยาลัยมีความเช่ือวา หากนักศึกษามีการคิดอยางเปนระบบจะสามารถทําใหเกิด

ความคิดที่จะนําสูการปฏิบัติที่ดีตามคุณสมบัติที่กําหนดโดยมีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการระหวางรายวิชากับกิจกรรม

นักศึกษา เชน รายวิชาพัฒนากระบวนการคิดอยางเปนระบบกับกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในระบบครอบครัวเสมือนและวิชาทักษะชีวิตที่บูรณา

การระหวางรายวิชากับกิจกรรมพัฒนานักศึกษาดานคุณธรรมจริยธรรม พัฒนารวมกับการพัฒนานักศึกษาไดใชแนวทางการอยูรวมกันของ

ครอบครัวมาเปนแนวทางในการดําเนินงาน  มีการจัดใหนักศึกษาอยูในแตละครอบครัวที่มี ตา ยายในชุมชน ลุง ปา นา อา เปนเจาหนาที่ของ

วิทยาลัย พอ แม เปนอาจารยของวิทยาลัย พรอมจัดใหมีช่ัวโมงการพบนักศึกษาและทํากิจกรรมรวมกันทุกบายวันพุธ (16.1

ครอบครัวเสมือนมีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกันการรวมรับฟงปญหาการใหความเขาใจ การเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันโดยใชกระบวนการของ

ครอบครัวพัฒนาหลอหลอมใหนักศึกษาเกิดคุณสมบัติจิตบริการดวยหัวใจความเปนมนุษย  มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียนและ

บุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธที่กําหนดอยางครบถวนสมบูรณ วิทยาลัยกําหนดใหอาจารย เจาหนาที่เขารวมเปนสมาชิกในครอบครัวเพื่อ

รวมกันดูแลนักศึกษา  กําหนดใหอาจารยมีการสอนทั้งวิชาการและการรวมเปนบุคคลในครอบครัวที่พัฒนานักศึกษาใหบรรลุจิตบริการดวยหัว

ใจความเปนมนุษย ผลการประเมินความคิดเห็นของผูเรียนและบุคลากรในการปฏิบัติงานของสถาบันที่สอดคลองกับ     อัตลักษณไมตํ่ากวา 
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3.51 จากคะแนนเต็ม 5วิทยาลัยจัดทําแบบประเมินความคิดเห็นของบุคลากรตอการดําเนินงานพัฒนานักศึกษาและการมีสวนรวมในการ

พัฒนานักศึกษาอยูในระดับ 4.38  และความคิดเห็นของผูเรียนตอการดําเนินงานพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณอยูในระดับ  

ดําเนินงานกอใหเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชนและ/หรือสรางคุณคาตอสังคม จากการ  สอบถามความความคิดเห็นของบุคลากรตอการพัฒนา

นักศึกษาแบบบูรณาการพบวาเปนการพัฒนาที่ลดระยะเวลาในการใชพัฒนาคือมีการบูรณาการการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษาดวยกัน 

สวนการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอความสามารถในการปฏิบัติงานดูแลผูใชบริการ พบวา อยูในระดับดีข้ึนไป (16

บัณฑิตนําความรูพื้นฐานที่ไดรับจากวิทยาลัยไปพัฒนางานใหบริการผูปวยดวยหัวใจความเปนมนุษยโดย นางจิราพร  สีดาพล ซึ่งเปนศิษยเกาได

นํานวัตกรรมระบบครอบครัวเสมือน ขยายผลไปสูหนวยบริการสุขภาพโดยนําไปใชกับ อสม.ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ไดรับรางวัลระดับอําเภอ 

และรางวัลบุคคลตนแบบกระบวนการเรียนรู จิตบริการดวยหัวใจความเปนมนุษย ภายใตระบบครอบครัวเสมือน สูอาสาสมัครสาธารณสุข 

ม.) จากรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ป 2553 และชุมชนเกิดการปรับพฤติกรรมปลอดเหลา ในงานศพ ลดปญหาทะเลาะวิวาท การใช

เงิน ผูเรียน/บุคลากร/คณะ/สถาบันไดรับการยกยองในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ ในประเด็นที่เกี่ยวกับอัตลักษณ วิทยาลัยได

รัฐมนตรีวาการกระททรวงสาธารณสุขใหเปนวิทยาลัยตนแบบกระบวนการเรียนรูจิตบริการดวยหัวใจความเปนมนุษยภายใตระบบครอบครัว

เสมือน 
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9.3  ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนท่ีสงผลสะทอนเปนเอกลักษณของวิทยาลัย 

การดําเนินการของวิทยาลัย ผลการดําเนินงาน/หลักฐาน 

วิทยาลัยฯมีการกํ าหนดกลยุทธการปฏิบั ติงานที่

สอดคลองกับจุดเนน จุดเดน หรือความเช่ียวชาญเฉพาะ

ของสถาบันโดยวิทยาลัยกําหนดวิสัยทัศนคือวิทยาลัย

พยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน เปน สถาบันการศึกษา

พยาบาลช้ันนําเพื่อชุมชน  โดยไดรับการเห็นชอบจาก

สภาสถาบัน  มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียน

และบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธที่กําหนดอยาง

ครบถวนสมบูรณ โดยเริ่มต้ังแตกําหนดหนาที่ของ

อาจารยและบุคลากรในการจัดการเรียนรูดานวิชาการ  

กิจกรรมพัฒนานักศึกษาและการใหบริการวิชาการ   ที่

เนนการผลิตบัณฑิตพยาบาลใหเปนผูมีจิตบริการดวยหัว

ใจความเปนมนุษย   การใหบุคลากรทุกฝาย  ภาควิชา 

งาน มีการกําหนดแผนปฏิบัติงาน   แผนจัดการเรียน

การสอนแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาใหนักศึกษาเปน

พยาบาลที่เนนการบริการดวยจิตบริการหัวใจความเปน

มนุษย  มีความซื่อสัตย รับผิดชอบ เอื้ออาทร ปฎิบัติตน

ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มีผลการประเมินความพึงพอใจ

ของบุคลากรที่เกี่ยวกับการดําเนินการตามจุดเนน และ

จุดเดนหรือความเช่ียวชาญของสถาบัน เทากับ 4.36     

ผลการดําเนินงานบรรลุตามจุดเนน จุดเดน หรือความ

เช่ียวชาญเฉพาะของสถาบันและเกิดผลกระทบที่เกิด

ประโยชนและสราง คุณคาตอสังคม โดยผูสํา เร็จ

การศึกษามีการใหบริการทางสุขภาพเพื่อสรางเสริม  

สนับสนุน  ปองกันการเจ็บปวย  ใหเปนผูมีสุขภาวะ ใน

ผลการดําเนินงาน 

บรรลุตามเปาหมาย และเกณฑการประเมิน สกอ.ระดับ 5 

หลักฐาน 

1. แผนยุทธศาสตรปงบประมาณ  2551 – 2554 ฉบับ

ปรับปรุง 18 กุมภาพันธ 2552 

2. ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการ

ดําเนินการตามจุดเนน และจุดเดนหรือความเช่ียวชาญของ

สถาบัน 

3. ผลการประเมินความพึงพอใจผูใชบัณฑิต    

4. โครงการพยาบาลชุมชน ของชุมชน เพื่อชุมชน และโดย

ชุมชน จังหวัดขอนแกน ที่เปนการ  ลงนามขอตกลงรวมกัน 

5. ใบประกาศเกียรติคุณจากกระทรวงสาธารณสุข วาเปน

สถาบันการศึกษาที่ผลิตและพัฒนาบุคลากรดานสุขภาพ

อยางมีมาตรฐาน   

6. ใบประกาศเกียรติคุณจากสํานักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุขวามีผลงานเดนในการผลิตพยาบาล  
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การดําเนินการของวิทยาลัย ผลการดําเนินงาน/หลักฐาน 

โครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพื่อแกไขปญหาในพื้นที่

จังหวัดชายแดนภาคใต นอกจากน้ีการที่วิทยาลัยมีการ

รวมเปนเครือขายโครงการพยาบาลชุมชนของชุมชน 

เพื่อชุมชน และโดยชุมชน จังหวัดขอนแกน เพื่อให

จังหวัดขอนแกนบรรลุเปนเมืองที่นาอยูที่สุดในโลก

วิทยาลัยฯมีเอกลักษณตามจุดเนน จุดเดน หรือความ

เช่ียวชาญเฉพาะที่กําหนด และไดรับการยอมรับใน

ระดับชาติหรือนานาชาติ โดยวิทยาลัยไดรับรางวัล

ชมเชยการจัดการศึกษา โดยไดรับใบประกาศเกียรติคุณ

จากกระทรวงสาธารณสุข วาเปนสถาบันการศึกษาที่

ผลิตและพัฒนาบุคลากรดานสุขภาพอยางมีมาตรฐาน  

และใบประกาศเกียรติคุณจากสํานักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุขวามีผลงานเดนในการผลิตพยาบาล 

9.4  ผลการชี้นําและ/หรือแกปญหาสังคมในดานตางๆ ของวิทยาลัย 

การดําเนินการของวิทยาลัย ผลการดําเนินงาน/หลักฐาน 

วิทยาลัยมีเปาหมายดูแลสุขภาพชุมชนใหมีสุขภาวะและ

สามารถพึ่งพาตนเองไดจึงกําหนดประเด็นการช้ีนํา 

แกปญหาสังคมภายนอกคือจิตบริการดวยหวใจความ

เปนมนุษย  มีการดําเนินงานพัฒนาตามแผนโดยการ

อบรมใหความรูพื้นฐานจิตบริการดวยหัวใจความเปน

มนุษย  สุนทรียสนทนา การคิดอยางเปนระบบ และมี

การสรุปผลการดําเนินโครงการ  มีการดําเนินผลการ

ดําเนินงานมาปรับปรุง บรรลุเปาหมายตามแผนประจําป

ไมตํ่ากวารอยละ 80 โดยมีแผนการดําเนินงาน 2 แผนได

ดําเนินการทั้ง 2 แผน บรรลุตามแผนรอยละ 100 มี

ตัวช้ีวัด 2 ขอ บรรลุ 2 ขอ คิดเปนรอยละ 100 มี

ประโยชนและสรางคุณคาตอคนในชุมชนโดยสถานบริการ

ไดนํารูปแบบที่ไดจากการอบรมจิตบริการดวยหัวใจความ

เปนมนุษยการดูแลโดยใชพื้นฐานครอบครัว การใช        

สุนทรียสนทนาโดยการรับฟงผูรับบริการแบบไมมีขอแม 

ผลการดําเนินงาน 

บรรลุตามเปาหมาย และเกณฑการประเมิน สกอ.ระดับ 5 

หลักฐาน 

1.กรอบแนวคิดพัฒนาการช้ีนํา ปองกัน แกปญหาทางสังคม

ภายนอก  

2. แผนปฎิบัติงานประจําป 2553  และ 2554 

3. สรุปแผนปปฏิบัติการประจําป 2552, 2553, 2554 

4.ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรูการนําจิตบริการหัวใจความเปน

มนุษยไปใช 

5. ใบประกาศเกียรติคุณโรงพยาบาลกาฬสินธุ 

6.ใบประกาศเกียรติคุณจากปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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การดําเนินการของวิทยาลัย ผลการดําเนินงาน/หลักฐาน 

ทําใหผูใชบริการสถานบรกิารสุขภาพมีความประทับใจตอ

การใหบริการ มีผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคา

ตอชุมชนหรือสังคมโดย โรงพยาบาลกาฬสินธุ ไดนํา

ผลงานนวตกรรม จิตบริการดวยหัวใจความเปนมนุษยโดย

ใชพื้นฐานครอบครัวไปใชทําใหผูรับบริการ ผูใหบริการมี

ความสุข จนไดรับรางวัลหนวยงานคุณธรรมจริยธรรม

ดีเดนระดับประเทศ  ไดรับการยกยองระดับชาติและ/

หรือนานาชาติ จากการดําเนินงาน ป 2551 ถึง ป 2552 

วิทยาลัยดําเนินการพัฒนาจิตบริการดวยหัวใจความเปน

มนุษยรวมกับ เครือขายสถานบริการ โดยเฉพาะ

โรงพยาบาลกาฬสินธุนําไปใชจนไดรับรางวัลหนวยงาน

และบุคลากรดีเดน ทําใหวิทยาลัยไดรับใบประกาศ

เกียรติคุณจากปลัดกระทรวงสาธารณสุขวันที่  19 

กรกฎาคม 2554  

 


