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ก 
 

คํานํา 

 
 

รายงานการประเมินตนเอง(Self Assessment Report: SAR) ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 

ขอนแกน ฉบับน้ีจัดทําข้ึนเพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษาในจากเครือขายวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระ

บรมราชชนกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงสาธารณสุข ซึ่ง

เน้ือหาไดนําเสนอผลการดําเนินงานในวงรอบปการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 

2555)  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหรายงาน สะทอนผลการดําเนินงานของวิทยาลัยในสภาพจริงตามเกณฑ

การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก 1  ตัวบงช้ี สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาแหงชาติ  22  ตัวบงช้ี  สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการ

มหาชน) 18  ตัวบงช้ี จําแนกเปน ตัวบงช้ีเทียบเคียง 3 ตัวบงช้ี คือตัวบงช้ีที่ 3 , 4 และ 14  กลุมตัวบงช้ี  

อัตลักษณ  3  ตัวบงช้ี กลุมตัวบงช้ีมาตรการสงเสริม 2 ตัวบงช้ี ไมยังไมขอรับประเมินตัวบงช้ีที่  12 และ 

15  รวมทั้งสิ้น  41  ตัวบงช้ี โดยรายงานผลการดําเนินงานครอบคลุมภารกิจหลักทั้ง 4 ดานของวิทยาลัย  

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน คาดหวังวารายงานน้ีจะสะทอนผลการดําเนินงานตาม

สภาพจริงมากที่สุด เพื่อนําผลการประเมินไปปรับใชเปนแนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยใหดี

ย่ิงข้ึน สามารถยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา รวมทั้งสงเสริมใหมีการพัฒนาคุณภาพอยางตอเน่ือง

เพื่อประโยชนของวิทยาลัย  นักศึกษาและประชาชนที่เกี่ยวของตอไป 
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                                                             ผูอํานวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน                     

                                                                             วันที่  1   สิงหาคม   2555  
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รายงานการประเมินตนเองวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ปการศึกษา 2554 

 

 

สวนที่ 1 

ขอมูลทั่วไปของวิทยาลัย 

 

1.ประวัติความเปนมา    

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ขอนแกน  เดิมช่ือ โรงเรียนผดุงครรภอนามัยขอนแกน สังกัดกรม

อนามัย  กระทรวงสาธารณสุข  เปดดําเนินการครั้งแรก เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ  พ.ศ. 2505  ทําหนาที่ผลิตผดุง

ครรภ  รับผูเขาศึกษาที่มีพื้นความรูมัธยมศึกษาปที่ 3 (เดิม)  มีระยะเวลาศึกษา  1 ½ ป เมื่อสําเร็จออกไป

ปฏิบัติงานในสถานีอนามัย  เนนการบริบาลมารดาและทารก  ตอมาในป  พ.ศ. 2508 มีการเปลี่ยนแปลงระบบ

การศึกษาของประเทศ จึงปรับหลักสูตรเปนผดุงครรภอนามัย  โดยรับผูสําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปที่ 6 (ม.4 

ปจจุบัน) เขาศึกษา แตปรัชญาการผลิตยังเนนการปฏิบัติงานในชุมชนและการบริบาลมารดาและทารกตอมาป 

พ.ศ. 2536 วิทยาลัยพยาบาลไดสังกัดอยูกับสถาบันพัฒนากําลังคนดานสาธารณสุข  สังกัดสํานักงาน

ปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข วันที่  30 มีนาคม พ.ศ.2537สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรง

พระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานช่ือวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขวา วิทยาลัยพยาบาล

บรมราชชนนี ดังน้ันจึงเปลี่ยนช่ือเปน  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน  ตอมาพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวไดทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหใช  พระนามาภิไธย เปลี่ยนช่ือสถาบันพัฒนากําลังคนดาน

สาธารณสุขเปน สถาบันพระบรมราชชนก (สบช.) เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2537 ไดประกาศในราชกิจจา

นุเบกษามีผลบังคับใชต้ังแต วันที่ 26 ธันวาคม  พ.ศ. 2538 และในป พ.ศ. 2540 สภามหาวิทยาลัยขอนแกนได

อนุมัติใหวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน เปนสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยขอนแกน  และได

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับเลมที่ 114  ตอนที่ 76 ก. วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2540 ซึ่งผูสําเร็จ

การศึกษามีศักด์ิและสิทธ์ิในปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยขอนแกนทุกประการ 
 

2. สัญลกัษณวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

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

สังวาลย       ซึ่งไดรับพระราชทานมาจากพระนามของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
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รายงานการประเมินตนเองวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ปการศึกษา 2554 
 

 ดอกไม  ประจําวิทยาลัย  คือ  ดอกคูน  ซึ่งเปนดอกไมสญัลักษณของจังหวัดขอนแกน  หมายถึง ความ

สงบสุขอยางย่ังยืน 

 สี  ประจําวิทยาลัย  คือ สีเหลืองดอกคูน  ซึ่งหมายถึง ความเจริญรุงเรือง และความมีคุณธรรม 

 ธง  ประจําวิทยาลัย ใชพื้นของธงเปนสีเหลืองดอกคูน มีตราสัญลักษณวิทยาลัย ตรงกลาง เปนรูปพระ

นามยอ   “ สว ”  

 

อัตลักษณของบัณฑิต    :    จิตบริการดวยหัวใจความเปนมนุษย 

 

เอกลักษณของสถาบัน  :    ผลิตบัณฑิตพยาบาลและพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขที่เนนชุมชน 

 

3. ปรัชญา   วัตถุประสงค  วิสัยทัศน   พันธกิจ  และนโยบาย  

3.1 ปรัชญา 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน เปนสถาบันอุดมศึกษาของกระทรวงสาธารณสุข มุงเนนการ

ผลิตพยาบาลที่มีคุณลักษณะที่ครบถวนทั้งดานความรู  ทักษะ คุณธรรม จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ มีการศึกษา

คนควาอยางตอเน่ือง และสามารถทํางานรวมกับชุมชนไดเปนอยางดี     รวมทั้งพัฒนาบุคลากรของกระทรวง

สาธารณสุขในทุกระดับอยางเต็มศักยภาพ เนนการคนควาวิจัยเพื่อใหไดความรูใหมนํามาใช สงเสริมการเรียน

การสอนใหมีประสิทธิภาพและพัฒนาวิชาชีพตลอดจนบูรณาการความรูใหมกับภูมิปญญาทองถ่ินใหเกิด

ประโยชนสูงสุดสอดคลองกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอีสาน  สามารถสืบสานจรรโลงสังคมใหพัฒนาอยางย่ังยืน 

 

3.2  วัตถุประสงค 

 1.  ผลิตพยาบาลวิชาชีพใหมีคุณสมบัติและสมรรถนะดานวิชาชีพพยาบาลตามนโยบายของกระทรวง

สาธารณสุข 

 2.  ศึกษา คนควา  วิจัย   เพื่อแสวงหาความรู  รูปแบบ วิธีการ และองคความรูใหมในการพัฒนา

วิชาชีพใหทันสมัยอยางตอเน่ือง ทั้งดานการศึกษาพยาบาล ปฏิบัติการพยาบาล และการบริหารการพยาบาล 

 3.  พัฒนาบุคลากรทั้งกอนประจําการและภายหลังประจําการเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพความสามารถให

รูเทาทันสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงอยางตอเน่ือง 

 4. ใหบริการแกชุมชนและสังคมดานวิชาการการเผยแพรความรู เปนที่ปรึกษาและบริการวิชาการแก

สังคม 

 5.  กระตุน สนับสนุน สรางคุณคา และเปนแบบอยางในการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย 

 6.  เปนผูนําและเปนแบบอยางในการประพฤติปฏิบัติตามครรลองของสังคมไทยเพื่อเทิดทูนชาติ   

ศาสนา  และพระมหากษัตริย  ในระบอบประชาธิปไตย 
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รายงานการประเมินตนเองวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ปการศึกษา 2554 
 

3.3  วิสัยทัศน 

       วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี   ขอนแกน  เปน สถาบันการศึกษาพยาบาลช้ันนําเพื่อชุมชน 

 

3.4  พันธกิจ 

 1. ผลิตพยาบาลใหมีความรูความสามารถตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคเพื่อชุมชน 

 2. วิจัยสรางองคความรูเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  วิชาชีพ  และชุมชน 

 3. พัฒนาบุคลากรดานสุขภาพใหมีสมรรถนะและความสามารถตามความตองการของชุมชน 

 4. บริการวิชาการแกสังคมโดยบูรณาการความรูใหมกับภูมิปญญาทองถ่ินในการสงเสริมคุณภาพ

ชีวิตของประชาชน 

 5. สงเสริมวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินดานสุขภาพและสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย 

 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการ  บุคลากร  เทคโนโลยีสารสนเทศ  เปนองคกรแหงการเรียนรู 

 

3.5  นโยบายภาพรวมวิทยาลัย 

1. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

2. พัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะสอดคลองความตองการของสังคม 

3. พัฒนานักศึกษาใหสอดคลองกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 

4. สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยคนควาวิจัย/ผลิตผลงานวิชาการ และนําผลมาพัฒนางาน 

5. ใหความรวมมือกับหนวยงานสาธารณสุข ในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร เพื่อรองรับการ

ปฏิรูปสุขภาพ 

6.  เผยแพรความรูและสนับสนุนการบริการวิชาการแกสังคมเชิงรุก 

7.  สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรและนักศึกษาทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

8.  นําระบบประกันคุณภาพการศึกษามาเปนแนวทางในการพัฒนางาน 

9.  พัฒนาระบบการประเมินผลงานแบบมุงเนนผลสัมฤทธ์ิ 

10.   พัฒนามาตรฐานการควบคุมภายใน   บริหารงานแบบมีสวนรวมและโปรงใส 

11.   สรางบรรยากาศการทํางานใหมีความสุข  ความสามัคคี  และคานิยมรวม 

12.   พัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 
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4.  จํานวนบุคลากรและนักศึกษา 

จํานวนบุคลากรในปการศึกษา  2554  มีดังน้ี 

ตําแหนง บุคลากรท้ังหมด ปฏิบัติงานจริง หมายเหตุ 

อาจารย (พยาบาล) 61.5 56.5 - อาจารยลาศึกษาตอเต็มเวลา  5  คน 

 

 

ขาราชการ 2 2 

ลูกจางช่ัวคราว 26 26 

รวม 90.5 85.5 

 

จํานวนนักศึกษาในปการศึกษา  2554  มีดังน้ี 

ชั้นป จํานวน  (คน) 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  

-  ปที่  1 136 

-  ปที่  2 128 

-  ปที่  3 80 

-  ปที่  4 117 

รวม 461 

FTES  ปการศึกษา     ( 1 มิ.ย.2554 – 31 พ.ค.2554) 477.33 

FTES  ปงบประมาณ ( 1 ต.ค. 2554 – 30 ก.ย. 2555 ) 427.19 

 

5. วุฒิการศึกษาอาจารย 

วุฒิการศึกษา จํานวนท้ังหมด หมายเหตุ 

1.  ปริญญาเอก 1  

2.  ปริญญาโท 49.5 

3.  ปริญญาตร ี 11 

รวม 61.5 

สัดสวนคุณวุฒิอาจารยประจําท้ังหมด (61.5 คน)     เอก:โท:ตรี  1.77 : 85.84 :12.39  
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 ผังโครงสรางวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน  16 กุมภาพันธ 2555 – 31 พฤษภาคม 2556 

คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ผูอํานวยการ คณะกรรมการวิทยาลัย 

ฝายบริหารและยุทธศาสตร 

1.ผูชวยผูอํานวยการดานบริหาร  

2.งานบริหารงานทั่วไป  

3.งานธุรการ/สารบรรณ 

4.งานการเงิน/การบัญชี  

5.งานพัสดุ  

6.งานบริหารบุคคลและพัฒนาบุคลากร     

7.งานอาคารสถานที่/ยานพาหนะ/ซอม

บํารุง  

8.งานนโยบายและแผน   

9.งานฐานขอมูล สารสนเทศ คอมพิวเตอร 

และโสตทัศนูปกรณ  

ฝายวิจัยและบริการวิชาการ 

1.งานวิจัยและผลงานวิชาการ              

2.งานบริการวิชาการ/งานวิเทศสัมพันธ/  

3.งานจัดการความรูและประชาสัมพันธ   

 

ฝายวิชาการ 

1.ภาควิชาการพยาบาลเด็ก ผู ใหญ 

ผู สู งอายุ  และการ รักษาพยาบาล

เบ้ืองตน  

2.ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช กฎหมาย

และบริหารการพยาบาล  

3.ภาควิชาการพยาบาล มารดา ทารก

และการผดุงครรภ  

4.การพยาบาลครอบครัวและชุมชน      

5.งานเลขานุการกลุมวิชาการ             

6.งานทะเบียน วัดและประเมินผล         

7.งานหองสมุด  

 

ฝายกิจการนักศึกษา 

1. งานนวัตกรรม   

2.งานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา            

3 . ง า น ทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม             

4.งานปกครอง วินัย สวัสดิการ งานศิษย

เกาและองคกรวิชาชีพ                        

5. งานแนะแนว ให คํ า ปรึ กษาและ

ทุนการศึกษา 

ฝายพัฒนาคุณภาพ 

1.งานประกันคุณภาพ   

2.งานควบคุมภายใน  

3.งานศูนยศึกษา  

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

ปรับคร้ังที่ 3 ตามมต ิ

คณะกรรมการบริหาร             

คร้ังที่พิเศษ 5/2555 ลว. 16 กพ. 55 
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สวนที่ 2 

ผลการดําเนินงาน 

 

 

องคประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงาน 

 

ตัวบงชี้ท่ี 1.1    กระบวนการพัฒนาแผน ( สกอ.1.1 ) 

ชนิดของตัวบงชี้     กระบวนการ 

 

เกณฑมาตรฐาน 

 1. มีการจัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลองกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีสวนรวมของบุคลากรใน

สถาบัน และได รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเปนแผนที่เ ช่ือมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและ

พระราชบัญญัติสถาบัน  ตลอดจนสอดคลองกับจุดเนนของกลุมสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป 

ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 – 2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551 – 2554)   

 2. มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับสถาบันไปสูทุกหนวยงานภายใน 

 3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําปครบ  4  พันธกิจ  คือ ดานการเรียน

การสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 4. มีตัวบงช้ีของแผนกลยุทธแผนปฏิบัติการประจําป และค าเปาหมายของแตละตัวบงช้ี เพื่อวัด

ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 

 5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ 

 6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติการประจําป อยางนอยปละ 2 ครั้ง และ

รายงานผลตอผูบริหารเพื่อพิจารณา 

 7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนกลยุทธ อยางนอยปละ 1 ครั้ง และรายงาน

ผลตอผูบริหารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณา 

 8. มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกลยุทธและ

แผนปฏิบัติการประจําป 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3   ขอ 

มีการดําเนินการ  

4 หรือ 5  ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 หรือ 7 ขอ 

มีการดําเนินการ 

8 ขอ 
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ผลการดําเนินงาน 

 ในชวงปงบประมาณ 2554  วิทยาลัยมีกระบวนการพัฒนาแผน ครบ  8 ขอ ดังน้ี 

1. วิทยาลัยมีการจัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลองกับนโยบายสภาสถาบัน โดยบุคลากรในสถาบันมี

สวนรวมในการจัดทําแผนกลยุทธ  มีการวิเคราะหความสอดคลองของแผนกลยุทธวิทยาลัยกับแผนยุทธศาสตร

สถาบันพระบรมราชชนก ( พ.ศ. 2554-2558) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-

2556 )  และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551-2554 ) ( 1.1.-1.1) มีการทบทวน 

ปรัชญา วิสัยทัศนของวิทยาลัย โดยการมีสวนรวมของผูบริหาร อาจารย และเจาหนาที่ (1.1-1.2 ) และแผนกล

ยุทธไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย(1.1-1.3) 

2. มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับสถาบันไปสูทุกหนวยงาน  โดยมีประชุมช้ีแจงแผนกลยุทธแกบุคลากร

(1.1-2-1 )และกําหนดผูรับผิดชอบแตละตัวบงช้ีในแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ  (1.1-2-2) 

3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ คือ ดานการเรียนการ

สอน  การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีการจัดทําแผนที่กลยุทธ ที่

เช่ือมโยงกลยุทธของวิทยาลัยไปสูแผนปฏิบัติการ โดยทุกฝาย ภาค งานมีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปที่

ครอบคลุมทั้ง 4 พันธกิจ (1.1-3-1 )  

4. มีตัวบงช้ีแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติงานประจําป และคาเปาหมายของแตละตัวช้ี เพื่อวัดความสําเร็จของ

การดําเนินงานตามแผนกลยุทธและ แผนปฏิบัติงานประจําป  โดยมีการจัดทําตัวบงช้ีพรอมทั้งเปาหมายในการ

ดําเนินงานตามแผนกลยุทธและปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2554 (1.1-4.1) 

5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2554 ครบทั้ง 4  พันธกิจ ( 1.1-5.1) 

6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติการประจําป อยางนอยปละ 2 ครั้ง และ

รายงานผลตอผูบริหารเพื่อพิจารณา โดยติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติการประจําป ทุก 

6 เดือน ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ( 1.1-6-1 ) 

7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนกลยุทธ อยางนอยปละ 1 ครั้ง และรายงานผลตอ

ผูบริหารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณา โดยมีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนกลยุทธเมือ

สิ้นสุดปงบประมาณ ( 1.1-7.1) และรายงานตอคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยพิจารณา  (1.1-7.2)  

8. มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกลยุทธและ

แผนปฏิบัติงานประจําป โดยวิทยาลัยนําผลการพิจารณา  ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของสภาสถาบันไป

ปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงานประจําปโดยนําขอเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารมาจัดทํา

โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2555(1.1-8-1) และจัดทําโครงการทบทวนปรัชญา 

วิสัยทัศน พันธกิจ แผนกลยุทธ ปงบประมาณ 2554-2558(1.1-8-2) และไดแผนยุทธศาสตรของวิทยาลัย

ปงบประมาณ 2554-2558 ฉบับปรับปรุง(1.1-8-3) 
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ผลการประเมินตนเอง 

 ปการศึกษา  2554  วิทยาลัยต้ังเปาหมายการดําเนินงานไว 8 ขอ  มีผลการดําเนินงาน 8 ขอ   ดังน้ัน 

จึงบรรลุเปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย 
คะแนน 

สบช. สกอ. สมศ 

8 ขอ 8 ขอ  5 5 - 

 

แนวทางการพัฒนา 

 ควรพัฒนาระบบการบันทึกรายงานการประชุมตางๆ ใหมีความชัดเจน เพื่อใหสามารถใชเปนหลักฐาน

ทางราชการที่ชัดเจนในการประเมินคุณภาพทางการศึกษา 

 

รายการหลักฐาน 

1.1.-1-1    ตารางวิเคราะหความสอดคลองแผนกลยุทธวิทยาลัย พ.ศ. 2554-2558  

1.1.-1-2    โครงการทบทวนปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ ของวิทยาลัย การจัดทําแผนกลยุทธวิทยาลัย

ปงบประมาณ 2554-2558 และการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2554 พรอม

รายช่ือผูเขารวมประชุม  

1.1.-1-3     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารเดือนกันยายน 2554 

1.1.-2-1    สรุปรายงานการประชุมช้ีแจงแผนกลยุทธแกบุคลากร 

1.1-2-2     ตัวบงช้ีและเปาหมายการดําเนินงานพรอมผูรับผิดชอบในแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงาน 

1.1-3-1 แผนปฏิบัติงาน ปงบประมาณ 2554 และ แผนปฏิบัติงาน  ปงบประมาณ 2554 ฉบับปรับปรุง 

ครั้งที่ 1 

1.1-4.1 การกําหนดตัวช้ีวัดและคาเปาหมายในแผนกลยุทธ 2554-2558 แผนปฏิบัติงานประจําป 

งบประมาณ 2554 

1.1-5.1     สรุปแผนปฏิบัติงาน  ปงบประมาณ 2554 

1.1-6-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจําเดือนเมษายน 2554 และรายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารประจําเดือนกันยายน  2554 

1.1-7.1     สรุปประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนกลยุทธประจําปงบประมาณ 2554 

1.1-7.2     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจําเดือนกันยายน  2554  

1.1-8-1     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจําเดือนกันยายน 2554 
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รายงานการประเมินตนเองวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ปการศึกษา 2554 

 

1.1-8-2 โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2555 และทบทวน ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ  

การจัดทําแผนกลยุทธ ปงบประมาณ 2554-2558 และการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป 2554 

1.1-8-3     แผนยุทธศาสตรของวิทยาลัยปงบประมาณ 2554-2558 ฉบับปรับปรุง 

 

ตัวบงชี้ท่ี 1.1.1  ผลการบริหารสถาบันใหเกิดอัตลักษณ (สมศ. 16.1)   

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 
 

เกณฑการพิจารณา  

1.   มีการกําหนดกลยุทธการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับอัตลักษณสถาบัน โดยไดรับการเห็นชอบจากสภา

สถาบัน 

2.   มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธที่กําหนดอยางครบถวน

สมบูรณ  

3.   ผลการประเมินความเห็นชอบของบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถาบันที่สอดคลองกับอัตลักษณไม

ตํ่ากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

4.   ผลการดําเนินงานกอใหเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชนและ/หรือสรางคุณคาตอสังคม  

5.   ไดรับการยกยองในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ ในประเด็นที่เกี่ยวกับอัตลักษณ 

เกณฑการประเมิน 
  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

 ปฏิบัติได  

1ขอ 

ปฏิบัติได  

 2 ขอ 

ปฏิบัติได  

3 ขอ 

ปฏิบัติได  

4 ขอ 

ปฏิบัติได  

5 ขอ 

 

อัตลักษณของบัณฑิต   :  จิตบริการดวยหัวใจความเปนมนุษย  
 

ผลการดําเนินงาน 

 วิทยาลัยมีการดําเนินงานใหเกิดอัตลักษณที่สอดคลองกับพันธกิจที่กําหนดคือการผลิตและพัฒนา

บุคลากรดานสาธารณสุขโดยกําหนดอัตลักษณของผูสําเร็จการศึกษาและผูเขารับการพัฒนาใหมีจิตบริการดวย

หัวใจความเปนมนุษยซึ่งผลการดําเนินงานบรรลุ  5 ขอ ดังน้ี 

1.     มีการกําหนดกลยุทธและแผนปฏิบัติงานที่สอดคลองกับอัตลักษณของสถาบัน โดยไดรับการ

เห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยในปการศึกษา 2551 ถึง 2554 (1.1.1-1-1)  คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย

เห็นชอบใหจัดการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษาแบบบูรณาการเพื่อใหนักศึกษามีคุณลักษณะจิตบริการดวย

หัวใจความเปนมนุษย โดยเริ่มจากทางดานวิชาการมีการใชหลักสูตรที่มี  caring เปนแกน(1.1.1-1-2) การ

จัดการเรียนการสอนที่สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การคิดอยางเปนระบบโดยใชวิจัยเปนฐาน(1.1.1-1-3)  
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รายงานการประเมินตนเองวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ปการศึกษา 2554 

 

วิทยาลัยมีความเช่ือวา หากนักศึกษามีการคิดอยางเปนระบบจะสามารถทําใหเกิดความคิดที่จะนําสูการปฏิบัติที่

ดีตามคุณสมบัติที่กําหนดโดยมีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการระหวางรายวิชากับกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษา เชน รายวิชาพัฒนากระบวนการคิดอยางเปนระบบกับกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในระบบครอบครัว

เสมือน(1.1..1-1-4) และวิชาทักษะชีวิตที่บูรณาการระหวางรายวิชากับกิจกรรมพัฒนานักศึกษาดานคุณธรรม

จริยธรรม (1.1.1-1-5)พัฒนารวมกับการพัฒนานักศึกษาไดใชแนวทางการอยูรวมกันของครอบครัวมาเปน

แนวทางในการดําเนินงาน  มีการจัดใหนักศึกษาอยูในแตละครอบครัวที่มี ตา ยายในชุมชน ลุง ปา นา อา เปน

เจาหนาที่ของวิทยาลัย พอ แม เปนอาจารยของวิทยาลัย (1.1.1-1-6)  พรอมจัดใหมีช่ัวโมงการพบนักศึกษา

และทํากิจกรรมรวมกันทุกบายวันพุธ (1.1.1-1-7)  เพื่อใหครอบครัวเสมือนมีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกันการรวม

รับฟงปญหาการใหความเขาใจ การเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันโดยใชกระบวนการของครอบครัวพัฒนาหลอ

หลอมใหนักศึกษาเกิดคุณสมบัติจิตบริการดวยหัวใจความเปนมนุษย 

  2.  มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธที่กําหนดอยาง

ครบถวนสมบูรณ  

               วิทยาลัยกําหนดใหอาจารย เจาหนาที่เขารวมเปนสมาชิกในครอบครัวเพื่อรวมกันดูแลนักศึกษา  

กําหนดใหอาจารยมีการสอนทั้งวิชาการและการรวมเปนบุคคลในครอบครัวที่พัฒนานักศึกษาใหบรรลุจิตบริการ

ดวยหัวใจความเปนมนุษย (1.1.1-2-1, 1.1.1-2-2) 

3.     ผลการประเมินความคิดเห็นของผูเรียนและบุคลากรในการปฏิบัติงานของสถาบันที่สอดคลองกับ     

อัตลักษณไมตํ่ากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

     วิทยาลัยจัดทําแบบประเมินความคิดเห็นของบุคลากรตอการดําเนินงานพัฒนานักศึกษาและการมี

สวนรวมในการพัฒนานักศึกษาอยูในระดับ 4.27  (1.1.1-3-1) 

 4.    ผลการดําเนินงานกอใหเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชนและ/หรือสรางคุณคาตอสังคม  

                จากการสอบถามความความคิดเห็นของบุคลากรตอการพัฒนานักศึกษาแบบบูรณาการพบวาเปน

การพัฒนาที่ลดระยะเวลาในการใชพัฒนาคือมีการบูรณาการการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษาดวยกัน 

สวนการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอความสามารถในการปฏิบัติงานดูแลผูใชบริการ พบวา อยูใน

ระดับดีข้ึนไป (1.1.1-4-1)และบัณฑิตนําความรูพื้นฐานที่ไดรับจากวิทยาลัยไปพัฒนางานใหบริการผูปวยดวยหัว

ใจความเปนมนุษยโดย นางจิราพร  สีดาพล ซึ่งเปนศิษยเกาไดนํานวัตกรรมระบบครอบครัวเสมือน ขยายผล

ไปสูหนวยบริการสุขภาพโดยนําไปใชกับ อสม.ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ไดรับรางวัลระดับอําเภอ และรางวัล

บุคคลตนแบบกระบวนการเรียนรู จิตบริการดวยหัวใจความเปนมนุษย ภายใตระบบครอบครัวเสมือน สู

อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) จากรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ป 2553 และชุมชนเกิดการปรับ

พฤติกรรมปลอดเหลา ในงานศพ ลดปญหาทะเลาะวิวาท การใชเงิน (1.1.1-4-2) 

5.    ผูเรียน/บุคลากร/คณะ/สถาบันไดรับการยกยองในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ ในประเด็นที่

เกี่ยวกับอัตลักษณ  
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รายงานการประเมินตนเองวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ปการศึกษา 2554 

 

วิทยาลัยไดรับโลจากรัฐมนตรีวาการกระททรวงสาธารณสุขใหเปนวิทยาลัยตนแบบกระบวนการเรียนรู

จิตบริการดวยหัวใจความเปนมนุษยภายใตระบบครอบครัวเสมือน ณ  วันที่  1  ธันวาคม   2553 (1.1.1-5-1) 
 

 

 

 

 

ผลการประเมินตนเอง 

 ปการศึกษา  2554  วิทยาลัยต้ังเปาหมายการดําเนินงานไว 5 ขอ  มีผลการดําเนินงาน 5 ขอ   ดังน้ัน

จึงบรรลุเปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย 
คะแนน 

สบช สกอ สมศ 

5 ขอ 5 ชอ  5  5 

 

แนวทางการพัฒนา 

 วิทยาลัยพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่สะทอนถึงอัตลักษณ ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงค

ของการจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาจนเปนที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ และมีมาตรการสงเสริมใหผูเรียน

ไดมีโอกาสแสดงออกถึงคุณลักษณะที่สะทอนถึงอัตลักษณของสถาบันเพื่อใหเปนที่ยอมรับในระดับชาติหรือ

นานาชาติ อยางตอเน่ือง 
 

รายการหลักฐาน 

1.1.1-1-1 แผนยุทธศาสตรและแผนปฎิบัติงานประจําป 2551-2554 

1.1.1-1-2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

1.1.1-1-3 เอกสารงานวิจัยการสอนที่สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและการคิดอยางเปนระบบ 

1.1.1-1-4 มคอ.3 วิชาพัฒนากระบวนการคิดอยางเปนระบบ 

1.1.1-1-5    มคอ.3 วิชาทักษะชีวิต 

1.1.1-1-6 เอกสารแตงต้ังอาจารย  เจาหนาที่ และผูสูงอายุในชุมชน  ในการดูแลนักศึกษาในครอบครัว 

1.1.1-1-7 ตารางปฏิทินการจัดกิจกรรมบายวันพุธ 

1.1.1-2-1 เอกสารแตงต้ังอาจารย  เจาหนาที่ และผูสูงอายุในชุมชน  ในการดูแลนักศึกษาในครอบครัว 

1.1.1-2-2 แผนการสอนบูรณาการคิดเปนระบบ, ทักษะชีวิต, หลักการและเทคนิคทางการพยาบาล 

1.1.1-4-1    ผลการติดตามบัณฑิตปการศึกษา 2554   

1.1.1-4-2 รางวัลบุคคลตนแบบกระบวนการเรียนรู จิตบริการดวยหัวใจความเปนมนุษย ภายใตระบบ

ครอบครัวเสมือน สูอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)  
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รายงานการประเมินตนเองวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ปการศึกษา 2554 

 

1.1.1-5-1    โลจากรัฐมนตรีวาการกระททรวงสาธารณสุขใหเปนวิทยาลัยตนแบบกระบวนการเรียนรูจิต

บริการดวยหัวใจความเปนมนุษยภายใตระบบครอบครัวเสมือน ณ  วันที่  1  ธันวาคม   2553 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวบงชี้ท่ี 1.1.2  ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ (สมศ 16.2) 

ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 

วิธีการคํานวณ 

 

  ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑิต / ผูสําเร็จการศึกษาที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ 

     จํานวนบัณฑิต/ผูสําเร็จการศึกษาที่ไดรับการประเมินทั้งหมด 

เกณฑการใหคะแนน 

  ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต / ผูสําเร็จการศึกษา (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)  

 

ผลการดําเนินงาน 

 วิทยาลัยมีการติดตามผูสําเร็จการศึกษา ในปการศึกษา 2553 ไดรับการติดตามในปการศึกษา 2554 

ไดผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑิตเทากับ 5,348 ผูสําเร็จการศึกษาที่ไดรับการประเมิน

ทั้งหมด 92 คน คิดเปนรอยละ 74.19 คาเฉลี่ยของคะแนนผูสําเร็จการศึกษาเทากับ 4.84 (1.1.2-1) ดังตาราง 

 

ขอ ขอมูลพ้ืนฐาน 
ปการศึกษา 

2554 

1 ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑิต 5,348 

2 จํานวนบัณฑิตที่ไดรับการประเมินทั้งหมด 92 

3 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด 124 

4 คาเฉลี่ยของคะแนนประเมิน 4.84 

 

ปการศึกษา 2554 วิทยาลัยต้ังเปาหมายการดําเนินงานไว ≥ 3.51 มีผลการดําเนินงาน 4.84 ดังน้ันจึง 

บรรลุเปาหมาย 
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รายงานการประเมินตนเองวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ปการศึกษา 2554 

 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย 
คะแนน 

สบช สกอ สมศ 

 ≥ 3.51  4.84    4.84 -  4.84  

 

แนวทางการพัฒนา 

 วิทยาลัยดําเนินการพัฒนานักศึกษาใหสอดคลองกับอัตลักษณอยางตอเน่ืองโดยบูรณาการระหวาง

วิชาการกับกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพื่อตอบสนองความตองการของชุมชนตามวิสยัทัศนวิทยาลัย 
 

รายการหลักฐาน 

1.1.2-1  ผลการติดตามบัณฑิตปการศึกษา 2553 

ตัวบงชี้ท่ี 1.1.3 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนท่ีสงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถาบัน                

(สมศ.17) 

กลุมตัวบงชี้ :   ตัวบงช้ีอัตลักษณ 

คําอธิบาย 

  พิจารณาผลการดําเนินงานตามจุดเนน จุดเดน หรือความเช่ียวชาญเฉพาะของสถาบันที่สงผลสะทอน

เปนเอกลักษณของสถาบันซึ่งเปนผลลัพธจากการดําเนินงานของสถาบันน้ัน 

 

ประเด็นการพิจารณา 

1.  มีการกําหนดกลยุทธการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับจุดเนน จุดเดน หรือความเช่ียวชาญเฉพาะของ

สถานศึกษาโดยไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

2. มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธที่กําหนดอยางครบถวน

สมบูรณ  

3. ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการดําเนินการตามจุดเนน และจุดเดนหรือความ

เช่ียวชาญเฉพาะของสถานศึกษา ไมตํ่ากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

4. ผลการดําเนินงานบรรลุตามจุดเนน จุดเดน หรือความเช่ียวชาญเฉพาะของสถานศึกษาและเกิดผล

กระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอสังคม 

5.  ผูเรียน/บุคลากร/คณะ/สถานศึกษามีเอกลักษณตามจุดเนน จุดเดน หรือความเช่ียวชาญเฉพาะที่กําหนด

และไดรับการยอมรับใน  ระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

 

เกณฑการใหคะแนน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ปฏิบัติได 1 ขอ ปฏิบัติได 2 ขอ ปฏิบัติได 3 ขอ ปฏิบัติได 4 ขอ ปฏิบัติได 5 ขอ 
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รายงานการประเมินตนเองวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ปการศึกษา 2554 

 

 

 

เอกลักษณของสถาบัน     :     ผลิตบัณฑิตพยาบาลเพื่อชุมชน 

ผลการดําเนินงาน   

 วิทยาลัยดําเนินงานบรรลุ 5  ขอ  ดังน้ี   

1. มีการกําหนดกลยุทธการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับจุดเนน จุดเดน หรือความเช่ียวชาญเฉพาะของ

สถานศึกษาโดยไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

     วิทยาลัยกําหนดแผนกลยุทธวิทยาลัยป 2551 -2554 โดยกําหนดวิสัยทัศนสถาบันคือเปน

สถาบันการศึกษาพยาบาลช้ันนําเพื่อชุมชนมียุทธศาสตรที่ 1 คือ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน (1.1.3-1-1) 

และแผนกลยุทธวิทยาลัยไดรับการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย  (1.1.3-1-2) 

2. มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธที่กําหนดอยาง

ครบถวน สมบูรณ  

   ในยุทธศาสตรดานการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน ไดจัดทําเปนระบบ เริ่มจากการรับ

นักศึกษา กําหนดคุณสมบัตินักศึกษาตองมีภูมิลําเนาในจังหวัดที่ตองไปปฏิบัติงานหลังสําเร็จการศึกษา (1.1.3-

2-1) มีกระบวนการเตรียมความพรอมหลักสูตรครู และนักศึกษา (1.1.3-2-2, 1.1.3-2-3, 1.1.3-2-4) มีการ

จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนานักศึกษาโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ และใชชุมชนเปนฐาน (1.1.3-2-5, 

1.1.3-2-6, 1.1.3-2-7)  มีการประเมินผลโดยผูเรียนมีสวนรวม (1.1.3-2-8)  

3. ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการดําเนินการตามจุดเนน และจุดเดนหรือ

ความเช่ียวชาญของสถานศึกษา เทากับ 4.24 (1.1.3-3-1) 

4. ผลการดําเนินงานบรรลุตามจุดเนน จุดเดน หรือความเช่ียวชาญเฉพาะของสถานศึกษาและ

เกิดผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอสังคม 

ผูสําเร็จการศึกษาโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพื่อแกไขปญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต 

จํานวน 39 คนไปปฎิบัติงานใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใตนอกจากน้ีผูสําเร็จการศึกษาไดปฎิบัติงานในชุมชนใกล

บานมีการใหบริการทางสุขภาพ เพื่อสรางเสริม สนับสนุน ปองกันการเจ็บปวย ใหเปนประชาชนมีสุขภาวะที่ดี 

(1.1.3-4-1) ในป 2552 ถึงปจจุบันวิทยาลัยไดจัดทําขอตกลงรวมผลิตพยาบาลรวมกับสํานักงานสาธารณสุขเขต 

12 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน และโรงพยาบาลขอนแกน ในโครงการพยาบาลชุมชน ของชุมชน 

เพื่อชุมชนและโดยชุมชน จังหวัดขอนแกน เพื่อใหจังหวัดขอนแกนบรรลุเปนเมืองที่นาอยูที่สุดในโลก (1.1.3-4-

2) 

5. ผูเรียน/บุคลากร/คณะ/สถานศึกษามีเอกลักษณตามจุดเนน จุดเดน หรือความเช่ียวชาญเฉพาะที่

กําหนดและไดรับการยอมรับใน  ระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

       วิทยาลัยไดรับใบประกาศเกียรติคุณ จากสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขวามีผลงานเดนใน

การผลิตพยาบาลเพื่อแกไขการขาดแคลนพยาบาลที่ปฏิบัติงานในชุมชน ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2553(1.1.3-5-1) 
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รายงานการประเมินตนเองวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ปการศึกษา 2554 

 

เอกสารจากศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต รับรองวาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน

เปนองคกรที่ดําเนินงานในการแกไขปญหาสังคมในการสรางสันติสุข พัฒนาเยาวชนและเพิ่มปริมาณพยาบาลที่

ขาดแคลน ใหไว ณ วันที่ 22  มีนาคม 2554  (1.1.3-5-2) 
 

ผลการประเมินตนเอง 

 ปการศึกษา  2554  วิทยาลัยต้ังเปาหมายการดําเนินงานไว 5 ขอ  มีผลการดําเนินงาน 5 ขอ   ดังน้ัน 

จึงบรรลุเปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย 
คะแนน 

สบช. สกอ. สมศ 

5 ขอ 5 ขอ  5 5 - 
 

 

แนวทางพัฒนา 

วิทยาลัยดําเนินการตามเอกลักษณ จุดเนน หรือจุดเดนของวิทยาลัยใหสอดคลองตามแผนกลยุทธ 

แผนการปฏิบัติงานประจําป อยางตอเน่ือง 

 

รายการหลักฐาน 

1.1.3-1-1      แผนยุทธศาสตรปงบประมาณ 2551-2554 ฉบับปรับปรุง 18 กุมภาพันธ 2552 

1.1.3-2-1  เอกสารประกอบการรับสมัครนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจําป 2554 

1.1.3-2-2  โครงการสัมมนาหลักสูตร 

1.1.3-2-3  โครงการเตรียมความพรอมครู 

1.1.3-2-4  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา 

1.1.3-2-5  คูมืออาจารย 

1.1.3-2-6  คูมืองานกิจการนักศึกษา 

1.1.3-2-7  ตารางแสดงรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนที่เนนชุมชน 

1.1.3-2-8  ผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนโดยนักศึกษา 

1.1.3-3-1  เอกสารสรุปการประเมิน 

1.1.3-4-1  รายช่ือนักศึกษาภาคใตที่กลับไปทํางานในภูมิลําเนา 

1.1.3-4-2 โครงการพยาบาลชุมชน ของชุมชน เพื่อชุมชน และโยชุมชน จังหวัดขอนแกนที่เปนการลงนาม

ขอตกลงรวมกัน 

1.1.3-5-1    ใบประกาศเกียรติคุณ จากสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขวามีผลงานเดนในการผลิต

พยาบาลเพื่อแกไขการขาดแคลนพยาบาลที่ปฏิบัติงานในชุมชน ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2553 



16 

 

รายงานการประเมินตนเองวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ปการศึกษา 2554 

 

1.1.3-5-2     เอกสารรับรองจากศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต ใหไว ณ วันที่ 22  มีนาคม 

2554   

 

สรุปผลการประเมินตนเองตามองคประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงาน 

 

ตัวบงชี้ 

คะแนน  

รวมคะแนน สบช. สกอ. สมศ. 

1.1 (สกอ.1.1) 5 5 - 5 

    1.1.1(สมศ.16.1) 5 - 5 5 

    1.1.2(สมศ.16.2) 4.84 - 4.84 4.84 

    1.1.3 (สมศ.17) 5 - 5 5 

                                                รวมเฉลี่ย                                        4.96 

 

 

องคประกอบที่ 2   การผลิตบัณฑิต 

 

ตัวบงชี้ท่ี 2.1          ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร (สกอ.2.1) 

ชนิดของตัวบงชี้       กระบวนการ 

 

เกณฑมาตรฐานท่ัวไป 

1. มีระบบและกลไกการเปดหลักสูตรใหม และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนด โดย

คณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

2.   มีระบบและกลไกการปดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ

ดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

3.   ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห งชาติ 

หมายถึง ตองมีการประเมินผลตาม “ตัวบงช้ีผลการดําเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือ

สาขาวิชา เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณีที่หลักสูตรใดยังไมมีประกาศ

มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ให ประเมินตามตัวบงช้ีกลางที่กําหนดในภาคผนวก ก) สําหรับ

หลักสูตรสาขาวิชาชีพตองไดรับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองคกรวิชาชีพที่เกี่ยวของดวย  (หมาย

เหตุ : สําหรับหลักสูตรเกาหรือหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม ไดดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติกอนปการศึกษา 2555  ใหยึดตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

พ.ศ. 2548 ) 
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4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุม กํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และ ขอ 3 ขางตน 

ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอยางนอยตามกรอบเวลาที่กําหนดใน

เกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ  กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ  จะตองควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตามตัวบงช้ีในขอ 3 ผานเกณฑการประเมิน 5 ขอแรก

และอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงช้ีที่กําหนดในแตละป ทุกหลักสูตร 

5.  มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และ ขอ 3 ขางตน 

ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในขอ 4  กรณี

หลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จะตองควบคุมกํากับใหการ

ดําเนินงานตามตัวบงช้ีในขอ 3 ผานเกณฑการประเมินครบ ทุกตัวบงช้ีและทุกหลักสูตร 

 

เกณฑมาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุม 

6.  มีความรวมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหวางสถาบันกับภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวของกับ

วิชาชีพของหลักสูตร มากกวา รอยละ 30  ของจํานวนหลักสูตรวิชาชีพทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 

(เฉพาะกลุม ค1 และ ค2) 

7.   หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัยที่เปดสอน (ปริญญาโท  เฉพาะแผน ก และ ปริญญาเอก) มี

จํานวนนักศึกษาที่ศึกษาอยูในหลักสูตรมากกวารอยละ 30 ของจํานวนนักศึกษาทั้งหมดทุกระดับ

การศึกษา (เฉพาะกลุม ค1 และ ง) 

8.   หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัยที่เปดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มี

จํานวนมากกวารอยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะกลุม ค1 และ ง) 

 

เกณฑการประเมิน 

เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม  ค1  ค2 และ ง 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2   ขอ 

มีการดําเนินการ  

3   ขอ 

มีการดําเนินการ 

4  ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอตามเกณฑ

ทั่วไป และครบถวน

ตามเกณฑ

มาตรฐานเพิ่มเติม

เฉพาะกลุม 

 

ผลการดําเนินงาน 
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วิทยาลัยฯ ดําเนินการพัฒนาระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร รวมกับสถาบัน                 

พระบรมราชชนก และเครือขายวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังน้ี 

   1.  มีระบบและกลไกการเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตรโดยอิงตามประกาศสถาบันพระบรม

ราชชนก เรื่องการเปดและปดหลักสูตร การศึกษาและการฝกอบรมสําหรับวิทยาลัยในสังกัด พ.ศ.2552 (2.1-

1-1)  ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน เรื่อง การเปดหลักสูตร (2.1-1-2)  และแนวทางการ

ดําเนินการประสานความรวมมือดานตางๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก(2.1-1-3) มีการพัฒนาหลักสูตรอยาง

ตอเน่ือง ตามคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการพัฒนาหลักสูตรตามคําสั่ง สํานักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ 964/2543 (2.1-1-4)  และคําสั่งสถาบันพระบรมราชชนกที่ 6/2544  เรื่องแตงต้ัง

คณะอนุกรรมการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรแบบบูรณาการ (2.1-1-5)  และคําสั่งสถาบันพระบรมราช

ชนกที่ 46/2551 เรื่องแตงต้ังคณะอนุกรรมการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (2.1-1-6)   และคําสั่ง

เครือขายวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ 1/2552 เรื่องการแตงต้ัง

คณะอนุกรรมการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรฉบับปรับปรุง  2552 (2 .1-1-7) คําสั่ งแต ง ต้ั ง

คณะอนุกรรมการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตตามกรอบ TQF (2.1-1-8) คําสั่งเครือขาย NecNet 

พ.ศ.2553 (2.1-1-9) คําสั่งแตงต้ังคณะอนุกรรมการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบ TQF วิทยาลัยพยาบาลบรมราช

ชนนี ขอนแกน (2.1-1-10) 

    2.    มีระบบและกลไกการเปดหลักสูตร และตามแนวปฏิบัติของสถาบันพระบรมราชชนก (2.1-2-1) 

       3.    หลักสูตรที่เปดสอนมีหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตฉบับปรับปรุง 2546 สําหรับนักศึกษาช้ันปที่ 4 

และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตฉบับปรับปรุง 2552 สําหรับนักศึกช้ันปที่ 1, 2 และ 3 ซึ่งไดรับการรับรอง

จากสภามหาวิทยาลัยขอนแกน และ สภาการพยาบาล วันที่ 3 มิ.ย. 52 และ 11 ธ.ค. 53 ตามลําดับ  (2.1-3-

1)   มีการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (2.1-3-2)  และกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร (2.1-3-3)   โดยมีการกําหนดตัวบงช้ีและเกณฑการประเมิน

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (2.1-3-4)  ดังน้ี 

3.1 อาจารยประจําหลักสูตร และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรรอยละ 80 มีสวนรวมในการ

ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานของหลักสูตร (2.1-3-4) 

3.2 สถาบันพระบรมราชชนก และวิทยาลัยฯ ในสังกัด ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตร

ทุก  5 ป เพื่อใหสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร โดยปการศึกษา 2554 ดําเนินการ

ปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาล

ศาสตร โดยไดรับการรับรองจากสภาการพยาบาล วันที่ 11 พฤษภาคม 2555 (2.1-3-5) 

3.3 มีรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3)  และรายละเอียดของประสบการณฝกภาคสนาม (มคอ.4) 

รวม 57 รายวิชา คิดเปนรอยละ 100 กอนเปดภาคการศึกษาภาคตนปการศึกษา 2554 (2.1-

3-6) 
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3.4 มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการรายวิชา (มคอ.5) ในรายวิชาที่เปดสอนภาคทฤษฎี 

(มคอ.3) จํานวน 27 รายวิชาและจดัทํารายงานผลการดําเนินการฝกปฏิบัติภาคสนาม (มคอ.

6) ในรายวิชาฝกปฏิบัติ จํานวน 12 รายวิชา ในรายวิชาที่เปดสอนปการศึกษา 2554                   

(2.1-3-7)  

3.5  มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลัง              

ปการศึกษา 

 4. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร (2.1-4-1)  รับผิดชอบ ควบคุม กํากับใหมีการดําเนินการครบทั้งขอ 

1, 2 และ 3 ตลอดปการศึกษา และมีการประเมินการดําเนินงานตามตัวบงช้ีในขอ 3 ผานเกณฑการประเมิน 5 

ขอแรก รอยละ 100 และมีกลไกกํากับดูแลใหการดําเนินการบริหารหลักสูตร เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรวิชาชีพการพยาบาล และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยมีคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรกํากับดูแลรวมกับ หัวหนาภาควิชาทั้ง 4 ภาควิชา (2.1-4-2) 

 5. ฝายวิชาการ  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และภาควิชา รับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการ

ดําเนินการใหครบถวนทั้งขอ 1, 2 และ 3 ตลอดปการศึกษา และมีแผนการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตร 

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร ตามผลการประเมินในขอ 4 (2.1-5-1) 

        6.   มีความรวมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร รวมกับสถาบันพระบรมราชชนก ในหลักสูตร

พยาบาลศาสตรหลักสูตรปรับปรุง 2555 รวมกับเครือขายวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งผานตามความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยขอนแกน คราวประชุมครั้งที่ 3/2555 ลง

วันที่ 8 มีนาคม 2555 และผานความเห็นชอบจากสภาการพยาบาล คราวประชุมครั้งที่ 5/2555 ลงวันที่ 11 

พฤษภาคม 2555 (2.1-6-1) 

 

ผลการประเมินตนเอง 

 ปการศึกษา 2554 วิทยาลัยต้ังเปาหมายหมายการดําเนินงานไว 6 ขอ มีผลการดําเนินงาน 6 ขอ 

ดังน้ัน จึงบรรลุเปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย 
คะแนน 

สบช สกอ สมศ 

6 ขอ 6 ขอ  5  5 - 

 

แนวทางการพัฒนา 

 ฝายวิชาการ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร รวมกับ สถาบันพระบรมราชชนกและเครือขายวิทยาลัย

สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร และดําเนินการขอรบัรองหลักสูตรใหแลวเสร็จ

ภายใน พฤษภาคม 2555 พรอมเปดใชปการศึกษา 2555  และเตรียมความพรอมการนําหลักสูตรไปใช 
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รายการหลักฐาน 

2.1-1-1  หนังสือราชการจากสถาบันพระบรมราชชนก เรื่องการเปด ปดหลักสูตร 

2.1-1-2  ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน เรื่อง การเปดหลักสูตร 

2.1-1-3 หนังสือแนวปฏิบัติการดําเนินการประสานความรวมมือดานตางๆ ของสถาบันพระบรม           

ราชชนก 

2.1-1-4 คําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 964/2543 

2.1-1-5 คําสั่งสถาบันพระบรมราชชนก ที่ 6/2544 

2.1-1-6 คําสั่งสถาบันพระบรมราชชนก ที่ 46/2551 

2.1-1-7 คําสั่ง เครือขายวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                   

ที่ 1/2552 

2.1-1-8 คําสั่งแตงต้ังคณะอนุกรรมการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ(TQF) 

2.1-1-9 คําสั่งแตงต้ังคณะอนุกรรมการพัฒนาหลักสูตรเครือขาย NecNet 

2.1-1-10 คําสั่งแตงต้ังคณะอนุกรรมการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ(TQF) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน 

2.1-2-1 หนังสือแนวปฏิบัติการปดหลักสูตร  

2.1-3-1 หนังสือรับรองหลักสูตรจากสภาการพยาบาล 

2.1-3-2 กรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

2.1-3-3 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร 

2.1-3-4 รายงานสรุปการเขารวมประชุมอาจารยประจําหลักสูตร และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ปการศึกษา 2554 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรง 2555) 

2.1-3-5 รายช่ือ รายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4) และผูรับผิดชอบ วิชาปการศึกษา 2553 และ 2554 

2.1-3-6 รายช่ือ รายวิชา (มคอ.5 และ มคอ.6) ปการศึกษา 2553 

2.1-3-7 รายงาน มคอ.7 

2.1-4-1 โครงสรางการบริหารงาน บทบาทหนาที่ฝายวิชาการ คณะกรรมการหลักสูตร คณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร และภาควิชา 

2.1-4-2 ผลการดําเนินการตามบงช้ีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา 

2.1-5-1 สรุปรายงานการประชุม คณะกรรมการเตรียมความพรอมการพัฒนาหลักสูตร สถาบันพระ

บรมราชชนกและเครือขาย NecNet 

 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรเครือขาย NecNet 
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รายงานการประเมินตนเองวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ปการศึกษา 2554 

 

2.1-6-1 สรุปรายงานการประชุมเสนอหลักสูตรพยาบาลศาสตร ปรับปรุง 2554 ณ คณะพยาบาล

ศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

                   หนังสือรับรองหลักสูตรที่ผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ขอนแกน 8 มีนาคม 2555 

                   หนังสือรับรองหลักสูตร ที่ผานความเห็นชอบจากสภาการพยาบาล 11 พฤษภาคม 2555 

 

ตัวบงชี้ท่ี  2.2   อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก (สกอ.2.2) 

ชนิดของตัวบงชี้      ปจจัยนําเขา 

เกณฑการประเมิน สถาบันสามารถเลือกใชเกณฑการประเมินจาก 2 แนวทางตอไปน้ี 

 1) แปลงคารอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง  0-5 หรอื 

 2) แปลงคาการเพิ่มข้ึนของคารอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับป

ที่ผานมาเปนคะแนนระหวาง 0 - 5 

เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค2 

1) คารอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดให เปนคะแนนเต็ม 5 เทากับ 

รอยละ 30 ข้ึนไป หรือ 

2) คาการเพิ่มข้ึนของรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปที่ผานมา 

ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 เทากับ รอยละ 6 ข้ึนไป 

ผลการดําเนินงาน 

 ในปการศึกษา 2554 วิทยาลัยมีอาจารยประจําคุณวุฒิปริญญาเอกจํานวน 1 คน จากอาจารยประจํา

ทั้งหมด 61.5 คน คิดเปนรอยละ 1.63 และคิดเปนคะแนน  =  0.27 คะแนน (2.2-1 และ 2.2-2) 

1.   รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก  = 
งหมดยประจําทั้จํานวนอาจาร

ริญญาเอกมีคุณวุฒิปยประจําที่จํานวนอาจาร
x 100 

รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก = 
5.61

1001x  =   1.63 

 

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 คะแนนที่ได  =  5x
5ะแนนเต็มนดใหเปนคาเอกที่กําห ุฒิปริญญาญำที่มีคุณวาจารยประจรอยละของอ

อก ุฒิปริญญาเำที่มีคุณวาจารยประจรอยละของอ
 

 คะแนนที่ได  =  
30

563.1 x  =  0.27 

 

ผลการประเมินตนเอง 

 ปการศึกษา 2554 วิทยาลัยต้ังเปาหมายการดําเนินงานไวรอยละ 30 มีผลการดําเนินการ รอยละ 

1.69 ดังน้ันจึงไมบรรลุเปาหมาย 



22 

 

รายงานการประเมินตนเองวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ปการศึกษา 2554 

 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย 
คะแนน 

สบช สกอ สมศ 

รอยละ 30   รอยละ 1.63     0.27  0.27 - 

 

แนวทางการพัฒนา 

 งานพัฒนาบุคลากรรวมกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วางแผนเพื่อเพิ่มคุณวุฒิอาจารยระดับ

ปริญญาโทและปริญญาเอก ในแตละปการศึกษา โดยจัดทําแผนระยะ 5 ป (ระหวาง ป 2554 - 2558) โดย

ระบุสาขาและจํานวนที่มีความตองการพรอมทั้งกําหนดใหอาจารยมีการเตรียมความพรอมตนเองในสาขาที่จะ

ไปศึกษา 

 

รายการหลักฐาน 

2.2-1  เอกสารวุฒิการศึกษาของอาจารยพยาบาล วพบ.ขอนแกน ปการศึกษา 2554 

2.2-2  เอกสารจํานวนและรอยละของอาจารย วพบ.ขอนแกน ปการศึกษา 2554 

 
 
 
 
 
 
ตัวบงชี้ท่ี  2.2.1  การพัฒนาคณาจารย (สมศ. 14) 

ชนิดของตัวบงชี้    :       ปจจัยนําเขา 

 

เกณฑการพิจารณา 

 กําหนดระดับคุณภาพของอาจารย ดังน้ี 

วุฒิการศึกษา 

ตําแหนงทางวิชาการ 
ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

อาจารย  0 2 5 

    ผูชวยศาสตราจารย  1 3 6 

    รองศาสตราจารย  3 5 8 

    ศาสตราจารย 6 8 10 

 

วิธีการคํานวณ  



23 

 

รายงานการประเมินตนเองวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ปการศึกษา 2554 

 

 ผลรวมถวงนํ้าหนักของอาจารยประจํา 
 

 อาจารยประจําทั้งหมด 

                                                                                                                                                                                                                               

เกณฑการใหคะแนน 

 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ จากคะแนนเต็ม 3.6 คะแนนเปน 5 คะแนน โดยใชเกณฑสภาการพยาบาลมา

พิจารณา ที่กําหนดไววา  ในอาจารย  100  คน 

 มีปริญญาตรี ไมมากกวา   5     คน 

 มีปริญญาโท ไมนอยกวา   60   คน 

        ปริญญาเอก  ไมนอยกวา   35   คน 

 

ผลการดําเนินงาน 

ขอ ขอมูลพ้ืนฐาน ผลการดําเนินงาน คานํ้าหนัก 

ป2554  

1 จํานวนอาจารยประจําคุณวุฒิปริญญาตรีและไมมีตําแหนง

ทางวิชาการ (ระดับ 3) 

6 0 

2 จํานวนอาจารยประจําคุณวุฒิปริญญาตรีและดํารง

ตําแหนงอาจารย (ระดับ 4-6 ปฏิบัติการ) 

3 0 

3 จํานวนอาจารยประจําคุณวุฒิปริญญาตรีและดํารง

ตําแหนงอาจารย (ระดับ 7-8 ชํานาญการ) 

2 1 

4 จํานวนอาจารยประจําคุณวุฒิปริญญาโทและดํารง

ตําแหนงอาจารย (ระดับ 4-6 ปฏิบัติการ) 

6 2 

5 จํานวนอาจารยประจําคุณวุฒิปริญญาโทและดํารง

ตําแหนงอาจารย (ระดับ 7-8 ชํานาญการ) 

43.5 3 

6 จํานวนอาจารยประจําคุณวุฒิปริญญาเอกและดํารง

ตําแหนงอาจารย (ระดับ 7-8) 

0 6 

7 จํานวนอาจารยประจําคุณวุฒิปริญญาเอกและดํารง

ตําแหนงอาจารย (ระดับ 9) 

1 8 

8 ผลรวมถวงนํ้าหนักของอาจารยประจํา 152.5  

9 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 61.5  

 

คาดัชนี  = ผลรวมถวงนํ้าหนักของอาจารยประจํา   = 152.5    = 2.48 
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รายงานการประเมินตนเองวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ปการศึกษา 2554 

 

        จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด    61.5 

 

เทียบบัญญัติไตรยางศ  คาดัชนีเต็ม 3.6  ได = 5 คะแนน ดังน้ันไดคะแนน = 2.48X5  = 3.44 

            3.6 

ผลการประเมินตนเอง 

 ในปการศึกษา 2554 วิทยาลัยต้ังเปาหมายการดําเนินงานไว ≥3.51 มีผลการดําเนินงาน 3.44 ดังน้ัน 

จึงไมบรรลุเปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย 
คะแนน 

สบช สกอ สมศ 

≥3.51 คะแนน 3.44 คะแนน  3.44 - 3.44 

 

แนวทางการพัฒนา 

1.  งานพัฒนาบุคลากรรวมกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วางแผนเพื่อเพิ่มคุณวุฒิอาจารยระดับ

ปริญญาโทและปริญญาเอก ในแตละปการศึกษา โดยจัดทําแผนระยะ 5 ป (ระหวาง ป 2554-2558) โดยระบุ

สาขาและจํานวนที่มีความตองการพรอมทั้งกําหนดใหอาจารยมีการเตรียมความพรอมตนเองในสาขาที่จะไป

ศึกษา 

2.  ผูบริหารสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยไดมีโอกาสศึกษาตอระดับปริญญาเอกภาคพิเศษ (นอก

เวลาราชการ) 

 

รายการหลักฐาน 

2.2.1-1   เอกสารวุฒิการศึกษาของอาจารยพยาบาล วพบ.ขอนแกนปการศึกษา 2554  

2.2.1-2   เอกสารจํานวนและรอยละของอาจารย วพบ.ขอนแกนปการศึกษา 2554   
 
ตัวบงชี้ท่ี 2.4   ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน (สกอ.2.4) 

ชนิดของตัวบงชี้            กระบวนการ 

 

เกณฑมาตรฐาน: 

1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยทั้งดานวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผลและ

มีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ 

2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไปตามแผนที่กําหนด 

3. มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางขวัญและกําลังใจใหคณาจารยและบุคลากรสาย

สนับสนุนสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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รายงานการประเมินตนเองวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ปการศึกษา 2554 

 

4. มีระบบการติดตามใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนําความรูและทักษะที่ไดจากการ

พัฒนามาใช ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู ของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานที่

เกี่ยวของ 

5. มีการใหความรู ดานจรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให

คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 

6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสาย

สนับสนุน 

7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย 

และบุคลากรสายสนับสนุน 

 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2   ขอ 

มีการดําเนินการ  

3 - 4  ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 - 6  ขอ 

มีการดําเนินการ 

7 ขอ 

 

ผลการดําเนินงาน 

 ในปการศึกษา 2554 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ดําเนินการพัฒนาคณาจารยและ

บุคลากรสายสนับสนุน ดังน้ี 

1.    วิทยาลัยมีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งแผนการ

บริหารและการพัฒนาคณาจารยครอบคลุมทั้งดานวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล ภายใตการวิเคราะห

ขอมูลเชิงประจักษจากการวิเคราะหแผนยุทธศาสตรองคกร การวิเคราะหอัตรากําลัง และการสํารวจความ

ตองการในการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล  (2.4-1-1) 

2.    มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนที่เปนการสงเสริมสมรรถนะใน

การปฏิบัติงาน การสรรหาบุคลากร การจัดวางคนลงตําแหนง ยึดตามระเบียบราชการของ ก.พ. (2.4-2-1) มี

การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง การกําหนดลักษณะงานในการทํางาน (2.4-2-2)  ตามตําแหนงใน

โครงสรางของวิทยาลัย (2.4-2-3) การจัดสรร การกระจายอาจารยลงในภาควิชา การเตรียมความพรอมเพื่อ

พัฒนาสมรรถนะบุคลากรต้ังแตการเตรียมความพรอมเพื่อเขามาปฏิบัติงานใหมทั้งอาจารยและเจาหนาที่สาย

สนับสนุน (2.4-2-4 ถึง 2.4-2-6) สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรพัฒนาตนเองใหสอดคลองกับสมรรถนะประจํา

ตําแหนงทั้งในและนอกองคกร (2.4-2-7และ2.4-2-8)  มีข้ันตอนการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยมี

คณะกรรมการรางแบบประเมินและรวบรวมผลการประเมินการปฏิบัติงาน (2.4-2-9) 

3. มีสวัสดิการ เสริมสรางสุขภาพที่ดี สรางขวัญและกําลังใจใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน

สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดสวัสดิการที่พักอาศัยโดยคณะกรรมการบานพัก (2.4-3-1) จัด
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สวัสดิการรถรับ สงไปนิเทศงานนักศึกษา ไปประชุมอบรมสัมมนา (2.4-3-2)  จัดสถานที่และอุปกรณในการ

ออกกําลังกาย (2.4-3-3)  ตรวจสุขภาพประจําป (2.4-3-4)  สนับสนุนการเสนอรายช่ือบุคลากรเขารับรางวัล

ดีเดนดานตางๆ โดยผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย (2.4-3-5) มีการตอนรับบุคลากรใหม 

การอําลาบุคลากรที่ยาย ลาออก หรือเกษียณราชการ (2.4-3-6)  มีการติดตามการเย่ียมไขเมื่อบุคลากรหรือคน

ในครอบครัวเจ็บปวย จัดทําประกันอุบัติเหตุใหกับบุคลากร 

4. มีระบบการติดตามใหอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนําความรู และทักษะที่ไดจากการ

พัฒนามาใชในการเรียนการสอน และการวัดผลการเรียนรูของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ 

โดยบุคลากรในองคกรที่เขาประชุมอบรมสัมมนา  ตองจัดทําบทสรุปผูบริหารเพื่อเสนอแนวทางการพัฒนา 

ปรับปรุงงานที่รับผิดชอบตอผูอํานวยการ (2.4-4-1)  มีระบบการประเมินผลการพัฒนาอาจารยใหมจาก

อาจารยพี่เลี้ยงที่ครอบคลุมทั้งการปฏิบัติการพยาบาล การจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

(2.4-4-2)  บุคลากรสายสนับสนุนทุกคนมีการบันทึกผลการปฏิบัติงานของตนเอง และจัดเวทีในการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูผลการปฏิบัติงานกอนทํางานทุกวัน (2.4-4-3) 

5. มีการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให

คณาจารยและบุคคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ มีการกําหนดจรรยาบรรณของบุคลากรในองคกรไวเปนลาย

ลักษณอักษร(2.4-5-1) โดยมีคณะกรรมการคุณธรรมจริยธรรมขององคกร (2.4-5-2)  จัดทําแผนและ

ดําเนินงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรในองคกรและสานความรวมมือกับชุมชนใกลเคียงในการพัฒนา

คุณธรรม จริยธรรม (2.4-5-3) มีแนวทางการควบคุมดูแลใหบุคลากรถือปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ (2.4-5-4)  

 6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหาร และการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสาย

สนับสนุน ที่ครอบคลุมต้ังแตการรับบุคลากรใหมและพัฒนาบุคลากรในองคกร (2.4-6-1)   มีการสํารวจความ

พึงพอใจของบุคลากรในปการศึกษา 2554  (2.4-6-2)  มีการสรุปประเมินผลโครงการการพัฒนาศักยภาพและ

การเตรียมความพรอมอาจารยพยาบาลชุมชนรุน 3 (2.4-6-3) 

7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและ

บุคลากรสายสนับสนุน มีการนําผลการประเมินการถอดบทเรียนการพัฒนาศักยภาพอาจารยพยาบาลชุมชนรุน 

1 รุน 2 และรุน 3 นํามาเปนขอมูลในการวางแผนพัฒนาและเตรียมความพรอมอาจารยใหม ปการศึกษา 2555 

(2.4-7-1)   

 

ผลการประเมินตนเอง 

 ปการศึกษา 2554  วิทยาลัยต้ังเปาหมายการดําเนินงานไว 7 ขอ มีผลการดําเนินงานได 7 ขอ ดังน้ัน

จึงบรรลุเปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย 
คะแนน 

สบช สกอ สมศ 

7 ขอ 7 ขอ  5 5 - 
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แนวทางการพัฒนา 

 1.  งานพัฒนาบุคลากรควรวางแผนการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทั้งอาจารยและสายสนับสนุนให

สอดรับ สนับสนุน กับการพัฒนาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตรขององคกร  

 2.  วางแผนการกระจายและจัดสรรบุคลากรทั้งอาจารยและสายสนับสนุนใหปฏิบัติงานตามความ

เช่ียวชาญ 

 

รายการหลักฐาน 

2.4-1-1  แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของวิทยาลัย 

2.4-2-1  ระเบียบของ กพ. (การสรรหาบุคลากร) 

2.4-2-2  การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง การกําหนดลักษณะงาน 

2.4-2-3  โครงสรางการบริหารของวิทยาลัย 

2.4-2-4  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  

2.4-2-5  แนวทางการพัฒนาบุคลากรใหม  

2.4-2-6  โครงการพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพรอมอาจารยใหม 

2.4-2-7  คูมืองานพัฒนาบุคลากร 

2.4-2-8  สรุปผลการเขารวมประชุมสัมมนาของอาจารยและสายสนับสนุน 

2.4-2-9  แฟมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ปงบประมาณ 2554 

2.4-3-1  รายช่ืออาจารยและสายสนับสนุนที่ไดรับการจัดสวัสดิการบานพัก 

2.4-3-2 ตัวอยางใบขออนุญาตการจัดสวัสดิการรถรับ สงบุคลากรไปนิเทศงาน ประชุม อบรม สัมมนา 

2.4-3-3  ภาพสถานที่และอุปกรณออกกําลังกาย 

2.4-3-4  โครงการตรวจสุขภาพประจําป 

2.4-3-5  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร  

2.4-3-6  รายงานการประชุมประจําเดือน  

2.4-4-1  บทสรุปผูบริหารจากการไปอบรมพัฒนาตนเอง 

2.4-4-2  สรุปผลการเรียนรู อาจารยพยาบาลชุมชน รุน 3 

2.4-4-3  ตัวอยางบันทึกผลการปฏิบัติงานของสายสนับสนุน 

2.4-5-1  คูมือจรรยาบรรณบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน 

2.4-5-2 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการคุณธรรมจริยธรรม ของวิทยาลัยพยาบาลรมราชชนนี ขอนแกน 

2.4-5-3  แผนพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของวิทยาลัยฯ 

2.4-5-4  รายงานสรุปผลการประเมินจรรยาบรรณวิชาชีพของบุคลากรและสายสนับสนุน  

2.4-6-1  รายงานประเมินผลความสําเร็จของแผนการพัฒนาบุคลากร  ปการศึกษา 2554 
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2.4-6-2  ผลการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากร ประจําปการศึกษา 2554 

2.4-6-3  สรุปผลการเรียนรูอาจารยพยาบาลชุมชนรุน 3 

2.4-7-1  โครงการพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพรอมอาจารยใหมปการศึกษา 2555 

 

ตัวบงชี้ท่ี 2.5  หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู (สกอ.2.5)  

ชนิดของตัวบงชี้   :        ปจจัยนําเขา 

เกณฑมาตรฐาน 

1. มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อใหนักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอรใชในอัตราไมสูงกวา 8   FTES  

ตอเครื่อง 

2. มีบริการหองสมุดและแหลงเรียนรูอื่นๆ ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรและมีการฝกอบรม

การใชงานแกนักศึกษาทุกปการศึกษา 

3. มีบริการดานกายภาพที่เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษาอยาง

นอยในดานหองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณการศึกษา และจุดเช่ือมตออินเตอรเน็ต 

4. มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนอื่นๆ อยางนอยในดานงานทะเบียนนักศึกษาผาน

ระบบเครือขายคอมพิวเตอร การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการดานอาหาร

และสนามกีฬา 

5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อยางนอย

ในเรื่องประปา ไฟฟา ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณปองกันอัคคีภัยใน

บริเวณอาคารตาง ๆ โดยเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

6. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในขอ 2 - 5 ทุกขอไมตํ่ากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5   

7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพในขอ 6 มาใช เปนขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการดาน

กายภาพที่สนองความตองการของผูรับบริการ 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 - 3   ขอ 

มีการดําเนินการ  

4 – 5  ขอ 

มีการดําเนินการ 

6  ขอ 

มีการดําเนินการ 

7 ขอ 

 

ผลการดําเนินงาน 

 ในชวงปการศึกษา 2554 วิทยาลัย มีการดําเนินงานดานการจัดบริการที่เอื้อตอการเรียนรูของ

นักศึกษา ดังน้ี 

1.  มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อใหนักศึกษา มีเครื่องคอมพิวเตอรใชในอัตราสวนไมสูงกวา 8 

FTES ตอเครื่อง  โดยวิทยาลัยจัดใหมีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรโดยใหบริการถึงเวลา 23.00 น. และจัดใหมี
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คอมพิวเตอร สําหรับการคนควาที่หอพักนักศึกษา รวมมีคอมพิวเตอร 48 เครื่อง และเปน Computer 

notebook ของนักศึกษาที่ลงทะเบียนไว จํานวน 356 เครื่อง และจํานวน FTES เทากับ 477.33  คิดเปน 

1.18 FTES ตอเครื่อง (2.5-1-1) 

2. มีบริการหองสมุด และแหลงเรียนรูอื่นๆ ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร และมีการบูรณาการ

งานหองสมุดกับงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยรวมเปนวิทยากรในโครงการ พัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อ

การเรียนรูแบบบูรณาการและสรางเสริมคุณธรรมจริยธรรม โดยฝกอบรมการใชงานแกนักศึกษาทุกปการศึกษา 

โดยวิทยาลัยจัดใหมีการบริการหองสมุดเปดบริการทุกวันจันทร – ศุกร เวลา 08.00 – 20.30 น. และใหบริการ

วันอาทิตย เวลา 08.00 – 12.00 น. คิดเปน 65.50 ช่ัวโมง/สัปดาห มีการสืบคนขอมูลดวยระบบหองสมุดอัติ

โนมัติ UlibM ซึ่งสามารถสืบคนขอมูลทางวิชาการไดทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ โดยผานทาง

อินเตอรเน็ท ดวยระบบ Wireless LAN ที่ใหบริการครอบคลุมจุดตางๆ อาคาร (2.5-2-1) มีผลการประเมิน

ความพึงพอใจเทากับ 3.52 คะแนน 

3. มีบริการดานกายภาพที่เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา โดยมี

หองเรียนที่เพียงพอกับนักศึกษาทุกช้ันป มีอุปกรณโสตทัศนูปกรณครบถวนและพรอมใชทุกหองเรียน ใน

หองเรียนมีคอมพิวเตอรเช่ือมตออินเตอรเน็ต อีกทั้งมีบริการเช่ือมสัญญาณอินเตอรเน็ตไรสายในบริเวณหอพัก 

และบริเวณตางๆ ภายในวิทยาลัย มีหองปฏิบัติการพยาบาลที่มีอุปกรณเพียงพอพรอมใช ไดแก หองปฏิบัติการ

พยาบาลพื้นฐาน หองปฏิบัติการพยาบาลสูติศาสตร และหองปฏิบัติการพยาบาลชุมชน จัดใหบริการพยาบาล

พื้นฐาน จัดใหบริการทั้งในและนอกเวลาราชการ (2.5-3-1) มีผลการประเมินความพึงพอใจเทากับ 3.58 

คะแนน 

4. มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนอื่นๆ โดยการบริการดานทะเบียนนักศึกษาผานระบบ

เครือขายคอมพิวเตอร (2.5-4-1) มีบริการอนามัยและรักษาพยาบาล โดยมีหองสุขภาพและยาจําเปนพื้นฐาน

รวมทั้งจัดอาจารยเวรในการดูแลนักศึกษาประจําวัน และมีระบบสงตอโรงพยาบาลขอนแกน กรณีเจ็บปวย

รุนแรง (2.5-4-2) มีการจัดการหรือการจัดบริการดานอาหาร โดยมีโรงอาหารที่สะอาดไดมาตรฐาน และมี

บริการอาหารที่สะอาดไดมาตรฐาน เพียงพอตอจํานวนนักศึกษา (2.5-4-3) มีสนามกีฬาใหนักศึกษาไดออก

กําลังกาย ไดแก สนามบาสเกตบอล สนามฟุตบอล สนามวอลเลยบอล สนามเซปกตะกรอ และเครื่องออก

กําลังกายกลางแจงจํานวน 15 เครื่อง (2.5-4-4) มีผลการประเมินความพึงพอใจเทากับ 3.53 คะแนน 

5. มีระบบสาธารณูปโภค  และรักษาความปลอดภัย ของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ โดยมี

พนักงานรักษาความปลอดภัย ดูแลความปลอดภัยของอาคารสถานที่ทั้งกลางวันและกลางคืน มีบริการ

สาธารณูปโภคทั้งระบบประปา ไฟฟา การบําบัดนํ้าเสีย การกําจัดขยะ และติดต้ังอุปกรณปองกันอัคคีภัยทุก

อาคาร ภายในวิทยาลัยมีการซักซอมระบบดูและปองกันอัคคีภัย ใหกับเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ (2.5-5-1) มีผล

การประเมินความพึงพอใจเทากับ 3.51 คะแนน 

6. มีการประเมินผลของการใหบริการ ทุกขอในขอ 2-5 มีระดับความพึงพอใจ ไมตํ่ากวา 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5   (2.5-6-1) 
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7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพในขอ 6 มาใชเปนขอมูลการพัฒนาการจัดบริการดานกายภาพที่

สนองความตองการของผูรับบริการ โดยเสนอตอคณะกรรมการบริหารเพื่อวางแผนดําเนินการจัดซื้อตอไป 

(2.5-7-1) 

 

ผลการประเมินตนเอง 

 ปงบประมาณ 2554 วิทยาลัยต้ังเปาหมายการดําเนินงานไว 7 ขอ มีผลการดําเนินงาน 7 ขอ ดังน้ันจึง

บรรลุเปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย 
คะแนน 

สบช สกอ สมศ 

7 ขอ 7 ขอ  5 5 - 

 

แนวทางการพัฒนา 

ควรมีการประเมินผลการใหบริการใหครบทุกประเภทในการจัดใหบริการนักศึกษา ฝายวิชาการ ฝาย

บริหาร ยุทธศาสตรและพัฒนาคุณภาพ และฝายกิจการนักศึกษา ดําเนินการปรับปรุงพัฒนาปจจัยเอื้อทุกตัวให

เปนไปตามเกณฑภายใน เดือนกันยายน 2555   

 

รายการหลักฐาน 

2.5-1-1  เอกสารแสดงจํานวนคอมพิวเตอรตอ FTES 

2.5-2-1  แฟมแสดงการใหบริการหองสมุด 

2.5-3-1  แฟมแสดงการใหบริการหองปฏิบัติการพยาบาล 

2.5-4-1  ฐานขอมูลงานทะเบียนวัดและประเมินผล 

2.5-4-2  ตารางเวรอาจารยและการบันทึกการอยูเวรในการดูแลนักศึกษา 

2.5-4-3  สรุปการใหบริการขายอาหารที่โรงอาหาร 

2.5-4-4  เอกสารแสดงจํานวนสนามกีฬาสําหรับนักศึกษา 

2.5-5-1 เอกสารการสรุปการดําเนินงานระบบสาธารณูปโภค และรักษาความปลอดภัย ของอาคาร 

2.5-6-1  ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาเกี่ยวกับแหลงสนับสนุนการเรียนรู 

2.5-7-1  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 11/30 สิงหาคม 2554 

 
ตัวบงชี้ท่ี 2.6  ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน (สกอ.2.6) 

ชนิดของตัวบงชี้           กระบวนการ 

เกณฑมาตรฐาน 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เนนผู เรียนเปนสําคัญทุก
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หลักสูตร 

2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณภาคสนาม(ถามี) 

กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษา   ตามที่กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่สงเสริมทักษะการเรียนรู ดวยตนเอง และการใหผูเรียนไดเรียนรูจาก

การปฏิบัติทั้งในและนอกหองเรียนหรือจากการทําวิจัย 

4. มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชนภายนอกเขามามี

สวนรวมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 

5. มีการจัดการเรียนรูที่พัฒนาจากการวิจัยหรือจากกระบวนการจัดการความรู เพื่อพัฒนาการ

เรียนการสอน 

6. มีการประเมินความพึงพอใจของผู เรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแตละรายวิชาตองไม ตํ่า

กวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการประเมินผลการ

เรียนรู ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 

เกณฑการประเมิน 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3   ขอ 

มีการดําเนินการ  

4 หรือ 5  ขอ 

มีการดําเนินการ 

5  ขอ 

มีการดําเนินการ 

7 ขอ 

 

 

 

 

ผลการดําเนินงาน 

 วิทยาลัยฯ ดําเนินการจัดระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนบรรลุ 7 ขอ ดังน้ี 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เนนผู เรียนเปนสําคัญทุก

หลักสูตร (2.6-1-1) โดยมีกรอบแนวคิดการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตหลักสูตรปรับปรุง 2552 

และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตหลักสูตรปรับปรุง 2555 ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ นโยบายของวิทยาลัยฯ 

ขอ 2.2-2 เนนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญและมีโครงสรางการ

บริหารหลักสูตรและการเรียนการสอนโดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดการเรียนการสอนสอดคลองกับ

นโยบายและหลักสูตร (2.6-1-2) 
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2. ทุกรายวิชาของหลักสูตรที่เปดสอนคือหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มีรายละเอียดของรายวิชา 

(มคอ.3) และของประสบการณภาคสนาม (มคอ.4) ตามกรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษาแหงชาติ กอนเปด

ภาคการศึกษา ปการศึกษา 2554 (2.6-2-1) 

3. ทุกหลักสูตร มีรายวิชาที่สงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูจากสภาพจริง 

(Authentic Learning) การเรียนรูจากการปฏิบัติทั้งในและนอกหองเรียน การเรียนรูในชุมชนและแหลงฝก

ปฏิบัติในหนวยบริการสาธารณสุขทุกระดับ ทั้งระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิและการศึกษาดูงานนอก

สถานที่ (2.6-3-1) 

4. มีการเชิญวิทยากรผูทรงคุณวุฒิจากสวนราชการ เชน มหาวิทยาลัยขอนแกน สถานบริการ

สาธารณสุข สํานักงานอัยการ ภาคเอกชน ชุมชน และบุคคลภายนอกใหมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรูทุก

หลักสูตร (2.6-4-1) 

5. มีการจัดการเรียนรูที่พัฒนาจากการวิจัยในช้ันเรียน เชน รายวิชาที่พัฒนากระบวนการคิดอยาง

เปนระบบ และวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ 1 (2.6-5-1)  

6. มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยในปการศึกษา 2554 เปดสอน 58 รายวิชา ทุกรายวิชาผานเกณฑ 

3.51 คิดเปนรอยละ 100 มีคาเฉลี่ยภาพรวมเทากับ 4.02 (2.6-6-1) 

7. มีการนําผลการประเมินผลการเรียนรูทุกรายวิชาในปการศึกษา 2553 มาใชในการพัฒนา หรือ

ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและกลยุทธการสอน ในการจัดทํา มคอ.3 และ มคอ.4 ในปการศึกษา 2554 

(2.6-7-1) 

 

ผลการประเมินตนเอง 

 ปการศึกษา 2554 วิทยาลัยต้ังเปาหมายการดําเนินงานไว 7 ขอ มีผลการดําเนินงาน 7 ขอ ดังน้ันจึง  

บรรลุเปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย 
คะแนน 

สบช สกอ สมศ 

7 ขอ 7 ขอ  5 5 - 

แนวทางการพัฒนา 

 วิทยาลัยฯ ควรเรงรัดดําเนินการเรื่อง พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานและ

ตอบสนองความตองการภายในปการศึกษา 2555 

ฝายวิชาการ รวมกับคณะกรรมการการบริหารหลักสูตร ภาควิชา ดําเนินการกํากับ ติดตาม 

ประเมินผล การดําเนินการจัดการเรียนการสอน รวบรวม จัดทํา รายงานผลการดําเนินงานเมื่อสิ้นปการศึกษา 

2554 (มคอ.7) เพื่อเปนขอมูลในการดําเนินการปการศึกษา 2555 
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รายการหลักฐาน 

2.6-1-1  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณพิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552 และหลักสูตร พยาบาลศาสตร

บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

2.6-1-2  คูมือการดําเนินงานสําหรับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  

2.6-2-1  รายช่ือวิชา มคอ.3 และ มคอ.4 ปการศึกษา 2554 

2.6-3-1  รายช่ือรายวิชาที่สงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง และเรียนรูจากการปฏิบัติจริงทั้งในและ

นอกหองเรียน หรือ จากการทําวิจัย 

2.6-4-1  รายช่ืออาจารยพิเศษ และคําสั่งแตงต้ังพยาบาลพี่เลี้ยงปการศึกษา 2554 และรายช่ือรายวิชา

ที่มีผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพ จากหนวยงานหรือ ชุมชนภายนอก เขามามีสวน

รวมในกระบวนการเรียนการสอน 

2.6-5-1 รายช่ือรายวิชาที่มีการจัดการเรียนรูที่พัฒนาจากการวิจัยหรือจากกระบวนการจัดการความรู

เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

2.6-6-1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู 

2.6-7-1 แฟมรายวิชาทั้ง 58 รายวิชา 

 
ตัวบงชี้ท่ี  2.6.1      ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอน (สบช.)  

ชนิดของตัวบงชี ้  กระบวนการ 

เกณฑมาตรฐาน 

1) ทุกรายวิชามีการพัฒนารายวิชา ตามผลการประเมินภาพรวมของรายวิชาโดยนักศึกษาและ/หรือ

แหลงฝกหรือตามที่แสดงไวใน มคอ. 5 หรือ 6 หรือตามผลการประเมินอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชน ผลการสํารวจ

ความเห็นผูใชบัณฑิต ฯ 

2) ทุกรายวิชาชีพ มีแผนการสอนในทุกหนวยการเรียนทางวิชาชีพ(ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ)  

3) ทุกรายวิชาชีพ มีแผนการสอนทุกหนวยการเรียนที่มีความสอดคลอง (ALIGN) ระหวาง 

วัตถุประสงคกิจกรรมการสอน การวัดและประเมินผล   

4) ทุกรายวิชามีผังการออกขอสอบ (Test Blueprint)  

5) มีการอธิบาย course syllabus หรือ มคอ. 3 หรือ มคอ. 4 และ Test Blueprint  ในช่ัวโมงแรก

ของการเรียนการสอน   

6) ทุกรายวิชาชีพมีการวิพากษขอสอบ  และมีการพิจารณาความเหมาะสมของขอสอบในทุกรายวิชา 

7) ทุกรายวิชามีการวิเคราะหขอสอบ  โดยมีการวิเคราะหความเที่ยงตรง  ความยากงาย และคา

อํานาจจําแนกของขอสอบทั้งรายขอคําถามและรายตัวเลือก    
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8) มีการบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชากับการวิจัยหรือการบริการวิชาการหรือการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมหรือการจัดการความรูหรือการพัฒนานักศึกษา อยางนอยรอยละ  10  ของรายวิชาชีพ (ใน

กรณีที่มีการบูรณาการในรายวิชาอื่นๆใหนับรวมทั้งตัวต้ังและตัวหาร)   

9) ทุกรายวิชามีการทวนสอบการดําเนินงานการสอน และมกีารประเมินผลการจัดการเรียนการสอน

ทุกรายวิชาในภาพรวม 

 

เกณฑการประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ  

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 

มีการดําเนินการ  

7 ขอ  

มีการดําเนินการ 

8 ขอ 

มีการดําเนินการ 

ครบทุกขอ  

 

ผลการดําเนินงาน 

 วิทยาลัยไดดําเนินการจัดกระบวนการเรียนการสอน ระดับรายวิชาใหมีคุณภาพและมีประสิทธิผลที่

สอดคลองกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา วิทยาลัยดําเนินการได 9 ขอ ดังน้ี 

1. ทุกรายวิชามีการพัฒนารายวิชาตามผลการประเมินภาพรวมของรายวิชา โดยนักศึกษาและแผน

ฝกปฏิบัติซึ่งปรากฏใน มคอ.5 และ มคอ.6 ปการศึกษา 2554 (2.6.1-1) 

2. ทุกรายวิชาชีพ มีแผนการสอนในทุกหนวยการเรียน โดยในปการศึกษา 2554 มีรายวิชาทาง

วิชาชีพ 30 วิชา และมีแผนการสอนครบทุกหนวยการเรียน  (2.6.1-2) 

3. ทุกรายวิชาชีพ มีแผนการสอนทุกหนวยการเรียนที่มีความสอดคลอง (Align) ระหวาง

วัตถุประสงค กิจกรรม การสอนและการวัดและประเมินผล ซึ่งปรากฏใน มคอ.3 และ มคอ.4 และแฟมรายวิชา 

ซึ่งแตละภาควิชา กํากับติดตามความสอดคลอง (2.6.1-3) 

4. ทุกรายวิชา ภาคทฤษฎีมีผังการออกขอสอบ (Test Blue print) ซึ่งอาจารยผูสอนแตละรายวิชา

จะออกแบบการสอนและจัดทํา Test Blue print  กอนเปดภาคเรียน รวม 18 รายวิชา  (2.6.1-4) 

5. อาจารยประจําวิชาจะปฐมนิเทศนักศึกษาในช่ัวโมงแรกของการเปดสอนพรอมการอธิบาย มคอ.3 

หรือ มคอ.4  และ Test Blue print ใหผูเรียนทราบ (2.6.1-5) 

6. ทุกรายวิชามีการวิพากษขอสอบ และมีการพิจารณาความเหมาะสมของขอสอบในทุกรายวิชา ใน

วิชาชีพ โดยงานวัดและประเมินผลวางแผนการวิพากษขอสอบ รวมกับคณะกรรมการ หัวหนาภาค  และ

อาจารยประจําวิชาเพื่อทบทวนและปรับปรุงในการจัดทําขอสอบครั้งตอไป (2.6.1-7) 

7. ทุกรายวิชามีการวิเคราะหขอสอบ โดยมีการวิเคราะหความเที่ยงตรง ความยากงาย และคา

อํานาจจําแนก ของขอสอบทั้งรายขอคําถาม  และรายตัวเลือกภายหลังจากตรวจขอสอบ และงานวัด

ประเมินผล จะสงผลการวิเคราะหขอสอบใหกับผูรับผิดชอบรายวิชา เพื่อทบทวนและปรับปรุงในการจัดทํา

ขอสอบครั้งตอไป (2.6.1-7) 
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8. มีการบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชา กับการวิจัยหรือบริการวิชาการ หรือการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมพัฒนานักศึกษา จํานวน 23 วิชา เชน  ในรายวิชาการพยาบาลบุคคล 1,2, 

ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปญหาทางจิต, ปฏิบัติการพยาบาลมารดาและทารก 2 , ปฏิบัติการสรางเสริมฯ, 

ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 1,2 จากรายวิชา 58 รายวิชา  คิดเปนรอยละ 40.35 (2.6.1-8) 

9. ทุกรายวิชามีการทวนสอบการดําเนินงานการสอนดังปรากฏใน มคอ.5 และ มคอ.6 และมีผลการ

ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาในภาพรวม (6.1.1-9) 

 

ผลการประเมินตนเอง 

 ปการศึกษา 2554 วิทยาลัย ต้ังเปาหมายการดําเนินงานไว 9 ขอ มีผลดําเนินงาน 9 ขอ ดังน้ันจึง

บรรลุเปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย 
คะแนน 

สบช สกอ สมศ 

9 ขอ 9 ขอ  5 - - 

 

แนวทางการพัฒนา 

1.  รองฯ ฝายวิชาการ รวมกับภาควิชา วางแผนรวมกับ ฝายวิจัยและบริการวิชาการ ฝายกิจการ

นักศึกษาในการจดักิจกรรมพัฒนานักศึกษา และงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ในการขยายผลการบูรณาการ 

การจัดการเรียนการสอนกับทุกพันธกิจใหเพิ่มข้ึนในปการศึกษา 2555 

2.  รองฯ ฝายวิชาการ และทุกภาควิชา กําหนดและกํากับทวนสอบการดําเนินการดานการจัดการ

เรียนการสอน และการวัดประเมินผล ทุกรายวิชาในปการศึกษา 2555 

 

รายการหลักฐาน 

2.6.1-1  แฟมรายวิชาที่เปดสอนปในการศึกษา 2554 และสรุปผลการประเมินรายวิชา 

2.6.1-2  ตารางแสดงรายวิชาชีพทางวิชาชีพและจํานวนแผนการสอน ปการศึกษา 2554 

2.6.1-3  รายช่ือแฟมรายวิชาชีพที่เปดทําการสอนปการศึกษา 2554 จํานวน 30 แฟมรายวิชา 

2.6.1-4  รายช่ือแฟมรายวิชาที่เปดทําการสอนปการศึกษา 2554 จํานวน 57 แฟมรายวิชา 

2.6.1-5  รายช่ืออาจารยประจํารายวิชา และอาจารยนิเทศ ปการศึกษา 2554 

2.6.1-6  แฟมการวิพากษขอสอบปการศึกษา 2554  

2.6.1-7  แฟมผลการวิเคราะหขอสอบ ปการศึกษา 2554 (แฟมรายวิชา) 

2.6.1-8  ตารางแสดงจํานวนรายวิชาที่มีการบูรณาการกับพันธกิจทั้ง 4 ดาน 

2.6.1-9  แฟมรายวิชาทฤษฎี มคอ.3 แล มคอ.5 และแฟมรายวิชาปฏิบัติ มคอ.4 และ มคอ.6 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการ เรี ยนตาม คุณลักษณะของ                       

บัณฑิต (สกอ.2.7) 

ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 

เกณฑมาตรฐานท่ัวไป 

1. มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิตอยางนอย

สําหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตร 

2. มีการนําผลจากขอ 1 มาใชในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผล

การศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนที่สงเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตาม

ความตองการของผูใชบัณฑิต 

3. มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งดานบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่

เอื้อตอการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 

4. มีระบบและกลไกการสงเสริมใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเขารวมกิจกรรม

การประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหวางสถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติหรือ

นานาชาติ 

5. มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแกนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่จัด

โดยสถาบัน 

 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2  ขอ 

มีการดําเนินการ    

3  ขอ 

มีการดําเนินการ 

4  ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

 

ผลการดําเนินงาน 

 ปการศึกษา 2554 วิทยาลัย ดําเนินงานได 5 ขอ ดังน้ี 

1. มีการสํารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ตามความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย 

ผูปกครองบัณฑิต และผูใชบัณฑิต อาทิ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตําบล (2.7-1-1) 

2. มีการนําผลหารสํารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิตป 2554 

มาใชในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียน และ

ปการศึกษา 2555 ดังรายละเอียดในรายงานผลโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสัมมนาหลักสูตรพยาบาลศาสตร

บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  
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3. มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรดานบุคลากรโดยมีการเพิ่มจํานวนอาจารยตามปการศึกษา 

2554 จํานวน 6 คน และมีแผนพัฒนาอาจารย ป พ.ศ. 2554 (2.7-3-1)  แผนปฏิบัติการดานเทคโนโลยี 

สารสนเทศ (2.7-3-2) มีแผนปฏิบัติการฝายวิชาการที่เอื้อตอการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต (2.7-3-3) 

จัดทํา ทําเนียบอาจารยพิเศษ และอาจารยประจํา ซึ่งจําแนกตาม Specialty area เพื่อจัดแผนพัฒนาอาจารย

ใหเปนไปตามความเช่ียวชาญแตละสาขา ในปการศึกษา 2554 (2.7-3-4) และมีแผนจัดหาปจจัยเกื้อหนุนดาน

หองสมุด (2.7-3-5) 

4. มีระบบและกลไกการสงเสริมใหนักศึกษาระดับปริญญาตรี เขารวมกิจกรรมการประชุมวิชาการ

หรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหวางสถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติซึ่งปรากฎ

ในคูมือบริหารหลักสูตร  (2.7-4-1) 

5. มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมใหแกนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่จัดโดยสถาบัน โดยป

การศึกษา 2554 จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาแบบบูรณาการสอดแทรกการอนุรักษสิ่งแวดลอม 

วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินตอสมรรถนะนักศึกษาพยาบาลศาสตรช้ันปที่ 2 (2.7-5-1) และโครงการ

สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม เน่ืองในวันสําคัญขององคกรชาติและทองถ่ิน ปงบประมาณ 2555 (2.7-5-2) 

 

ผลการประเมินตนเอง 

 ปการศึกษา 2554  วิทยาลัยต้ังเปาหมายการดําเนินงานไว 5 ขอ มีผลการดําเนินงาน 5 ขอ ดังน้ัน  

จึงบรรลุเปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย 
คะแนน 

สบช สกอ สมศ 

5 ขอ 5 ขอ  5 5 - 

 

แนวทางการพัฒนา 

วิทยาลัยควรมีการสนับสนุนใหนักศึกษา ไดเขารวมประชุมและนําเสนอผลงานทางวิชาการใน

ระดับชาติและนานาชาติอยางตอเน่ือง 

 

รายการหลักฐาน 

2.7-1-1  ผลการสํารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 

2.7-2.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสัมมนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ.2555)  

2.7-3-1 แผนพัฒนาอาจารยป พ.ศ.2554  

2.7-3-2 แผนปฏิบัติการดานเทคโนโลยี สารสนเทศ พ.ศ.2554 

2.7-3-3 แผนปฏิบัติการฝายวิชาการ พ.ศ.2554 
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2.7-3-4 ทําเนียบอาจารยตาม specialty  

2.7-4-1 ระบบและกลไกการสงเสริมใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมการประชุมวิชาการฯ 

2.7-5-1 โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาแบบบูรณาการสอดแทรกการอนุรักษสิ่งแวดลอม 

วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินตอการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตช้ัน

ปที่ 2 

2.7-5-2 โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม เน่ืองในวันสําคัญขององคกรชาติ และทองถ่ิน

ปงบประมาณ 2555 

 
ตัวบงชี้ท่ี  2.7.1      บัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป (สมศ. 1) 

ชนิดของตัวบงชี ้ :    ผลลัพธ 

เกณฑการใหคะแนน   

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 100 เทากับ 5 คะแนน 
 

วิธีการคํานวณ 
 

 

100x
มดสํารวจทั้งหตที่ตอบแบบจํานวนบัณฑิ

ะภายใน๑ปบอาชีพอิสรำหรือประกอที่ไดงานทตปริญญาตรีจํานวนบัณฑิ
 

 
 

ผลการดําเนินงาน 

 จากผลการดําเนินงาน  ปการศึกษา 2553   มีผูสําเร็จการศึกษา 124 คน จํานวนบัณฑิตที่ไดงานทํา

หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป จํานวน 124 คน คิดเปนรอยละ 100  และบัณฑิตไดรับเงินเดือนเริ่มตน

สูงกวาเกณฑที่ กพ. กําหนด รายละเอียดดังตาราง 
  

ขอ ขอมูลพ้ืนฐาน 

 

ปการศึกษา2553 

 

1 จํานวนผูตอบแบบสํารวจ 124 

2 จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 124 

3 จํานวนบัณฑิตที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ 124 

4 รอยละของจํานวนบัณฑิตที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 100 

ผลการประเมินตนเอง 
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 ปการศึกษา 2553 วิทยาลัยต้ังเปาหมายการดําเนินงานไว รอยละ 100  มีผลการดําเนินงานรอยละ 

100  ดังน้ัน จึงบรรลุเปาหมาย 

 เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลเุปาหมาย 
คะแนน 

สบช สกอ สมศ 

รอยละ 100 รอยละ 100  5 - 5 
  

แนวทางการพัฒนา 

ฝายวิชาการรวมกับฝายกิจการนักศึกษา จัดโครงการปจฉิมนิเทศเพื่อสงเสริมการมีงานทําหรือ

ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป สําหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรช้ันปที่ 4 ใหแลวเสร็จภายในเดือน 

มีนาคม 2555 ตลอดจนใหคําแนะนําแกนักศึกษาช้ันปที่ 4 ระหวางและกอนสําเร็จการศึกษาใหกลับไป

ปฏิบัติงานตามแหลงที่ไดรับ ทันทีที่สําเร็จการศึกษาเพื่อเปนการตอบแทนเจาของทุน ที่ทําใหนักศึกษามีแหลง

ปฏิบัติงาน 

 

รายการหลักฐาน 

2.7.1-1 แบบสรุปการไดงานทําของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตปการศึกษา 

2553 

2.7.1-2 รายงานติดตามการมีงานทําและเงินเดือนเริ่มตนของผูสําเร็จการศึกษาปการศึกษา 2553 

 

ตัวบงชี้ท่ี  2.7.2     คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี  โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

                         อุดมศึกษาแหงชาติ  (สมศ. 2)   

ชนิดของตัวบงชี ้:     ผลลัพธ       

 

วิธีคํานวณ 

    

 

 

เกณฑการใหคะแนน     

       ใชคาเฉลี่ยของคะแนนการประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 

 

ผลการดําเนินงาน 

 ปการศึกษา 2553 วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการจัดทําตาราง matrix คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค

ของวิทยาลัยฯ คุณลักษณะบัณฑิตระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาล

ทั้งหมดการประเมินตที่ไดรับจํานวนบัณฑิ

ตะเมินบัณฑิดจากการปราคะแนนที่ไผลรวมของค  
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ศาสตร ซึ่งครอบคลุมคุณลักษณะทั้ง 6 ดาน คือ ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทางปญญา 

ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะเชิงวิชาชีพการพยาบาลซึ่งมีความสอดคลองกัน (2.7.2-1)  

ภายหลังสิ้นสุดปการศึกษา 2553 ไดประเมินคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค โดยคาคะแนนที่ไดจากการ

ประเมินบัณฑิตเทากับ 444.38 จํานวนบัณฑิตที่ไดรับการประเมินทั้งหมดจํานวน 95 คน จาก 124 คน              

(รอยละ 76.61)  คิดเปนคุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ เทากับ 

4.68 คะแนน  (2.7.2-2) รายละเอียดดังตาราง  

 

ขอ ขอมูลพ้ืนฐาน 
ปการศึกษา

2554 

1. ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑิต 444.38 

2. จํานวนบัณฑิตที่ไดรับการประเมินทั้งหมด 95 

3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด 124 

4. คาเฉลี่ยของคะแนนประเมิน 4.68 

 

ผลการประเมินตนเอง 

 ปการศึกษา  2553  วิทยาลัยต้ังเปาหมายการดําเนินงานไว 5 คะแนน มีผลการดําเนินงาน 4.68 

คะแนน ดังน้ันจึงบรรลุไมเปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย 
คะแนน 

สบช สกอ สมศ 

5 คะแนน 4.68  4.68 - 4.68 

 

แนวทางการพัฒนา 

 ฝายวิชาการและฝายกิจการนักศึกษาดําเนินการประเมินบัณฑิต ปการศึกษา 2554 โดยเปดโอกาสให

ผูเกี่ยวของ ผูมีสวนไดสวนเสีย ประเมินใหแลวเสร็จ เดือนพฤษภาคม 2555 

 

รายการหลักฐาน 

2.7.2-1 ตาราง matrix คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคกับคุณลักษณะบัณฑิตระดับปริญญาตรี 

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร  

2.7.2-2 สรุปผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา

พยาบาลศาสตรปการศึกษา 2553 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.7.3   ผูสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาท่ีกําหนด (สมศ. 3) 

ชนิดของตัวบงชี ้   ผลลัพธ   

เกณฑการใหคะแนน    

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดใหรอยละ  95  เทากับคะแนนเต็ม  5 

สูตรการคํานวณ 

 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษา/บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในระยะเวลาที่กําหนด  X   100 

    จํานวนผูเขาศึกษาทั้งหมดในรุนเดียวกัน 

 

ผลการดําเนินงาน 

 

ขอ 

 

ขอมูลพ้ืนฐาน 

ผลการดําเนินงาน  

ปการศึกษา 2554 

 

1 จํานวนผูเขาศึกษาทั้งหมดในรุนเดียวกัน 117 

2 จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในระยะเวลาที่กําหนด 117 

3 รอยละของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาภายในเวลาที่กําหนด 100 

 

ในปการศึกษา 2554 มีจํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในระยะเวลาที่กําหนดรวม 117 คน  จาก 

จํานวนผูเขาศึกษาทั้งหมดในรุนเดียวกัน จํานวน  117 คน  คิดเปนรอยละ 100  (2.7.3.2-1 และ 2.7.3.2-2) 

 

ผลการประเมินตนเอง 

 ปการศึกษา 2554 วิทยาลัยต้ังเปาหมายการดําเนินงานไว รอยละ 90  มีผลดําเนินการรอยละ 100 

ดังน้ัน จึงบรรลุเปาหมาย 

  

เปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย 

คะแนน 

สบช สกอ สมศ 

รอยละ 90 รอยละ 100   5 -  5 

 

รายการหลักฐาน 

2.7.3-1    รายช่ือนักศึกษา แรกรับในปการศึกษา 2552, 2553 และ 2554 

2.7.3-2    รายงานสรุปผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2554 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.7.4     ผูสําเร็จการศึกษาท่ีสามารถสอบใบประกอบวิชาชีพภายใน 1 ป (สมศ. 4) 

ชนิดของตัวบงชี ้   ผลลัพธ   

 

เกณฑการใหคะแนน    

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดใหรอยละ 100  เทากับคะแนนเต็ม  5 

สูตรการคํานวณ 

 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่สอบผานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพภายใน 1 ป X  100 

      จํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด ในปการศึกษาเดียวกัน  

 

ผลการดําเนินงาน 

ขอ ขอมูลพ้ืนฐาน ผลการดําเนินงาน 

 

1 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด 124 

2 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่สอบผานใบประกอบวิชาชีพภายใน 1 ป  118 

3 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่สอบผานใบประกอบวิชาชีพภายใน 1 ป 95.16 

  

 ในปการศึกษา 2553 มีจํานวนผูสําเร็จการศึกษา 124 คน  จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่สอบผานใบ

ประกอบวิชาชีพภายใน 1 ป จํานวน 118 คน   คิดเปนรอยละ 95.16 ( 2.7.4-1) 

 คะแนนที่ได = ( 95.16/100) x 5 = 4.76 คะแนน 

ผลการประเมินตนเอง 

ปการศึกษา 2554 วิทยาลัยต้ังเปาหมายการดําเนินงานไวรอยละ 70  มีผลการดําเนินงานรอยละ 

95.16 ดังน้ันจึงบรรลุเปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย 
คะแนน 

สบช สกอ สมศ 

รอยละ 70 รอยละ 95.16  4.76  -  4.76 

 

แนวทางการพัฒนา 
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รายงานการประเมินตนเองวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ปการศึกษา 2554 

 

 1. ฝายวิชาการและภาควิชา จัดโครงการเตรียมความพรอมสอบรบัใบประกอบวิชาชีพ ปการศึกษา 2554 

สําหรับนักศึกษาช้ันปที่ 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรใหแลวเสร็จภายใน เดือนกุมภาพันธ 2555  

 2. ฝายวิชาการจัดฝกปฏิบัติการพยาบาลแบบเขม (Elective practice) สําหรับนักศึกษาช้ันปที่ 4 

หลักสูตรพยาบาลศาสตร เปนเวลา 4 สัปดาห ใหแลวเสร็จภายใน เดือนมกราคม 2555 เพื่อเพิ่มพูนและพัฒนา

สมรรถนะทางการพยาบาล 

    3. ทุกภาควิชาวางแผนเตรียมความพรอมนักศึกษา เพื่อการเรียนรูในรายวิชาชีพต้ังแตช้ันปที่ 2 พรอมทั้ง

ปลูกฝงเจตคติตอการพัฒนาตนเองใหมีศักยภาพและคุณภาพกอนสอบขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

 

รายการหลักฐาน 

2.7.4-1  รายงานผลการสอบรับใบประกอบวิชาชีพจากสภาการพยาบาล ปการศึกษา  2554 

 

ตัวบงชี้ท่ี 2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดใหกับนักศึกษา (สกอ.2.8) 

ชนิดของตัวบงชี้    :      ผลผลิต 

เกณฑมาตรฐาน 

1. มีการกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ตองการสงเสริมไว เปนลาย

ลักษณอักษร 

2. มีการถายทอดหรือเผยแพร พฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ตองการ

สงเสริมตามขอ 1 ไปยังผูบริหาร คณาจารย นักศึกษาและผูเกี่ยวของทราบอยางทั่วถึงทั้งสถาบัน 

3. มีโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมที่กําหนดในขอ  1 

โดยระบุตัวบงช้ีและเปาหมายวัดความสําเร็จที่ชัดเจน 

4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตามตัวบงช้ี

และเปาหมายที่กําหนดในขอ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเปาหมายอยางนอยรอยละ 90 ของตัวบงช้ี 

5. มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษาไดรับการยกยองชมเชย ประกาศเกียรติคุณดาน

คุณธรรมจริยธรรม โดยหนวยงานหรือองคกรระดับชาติ 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2  ขอ 

มีการดําเนินการ    

3  ขอ 

มีการดําเนินการ 

4  ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

 

ผลการดําเนินงาน 

วิทยาลัยไดดําเนินการพัฒนาระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหกับ
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รายงานการประเมินตนเองวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ปการศึกษา 2554 

 

นักศึกษาได 5 ขอ ดังน้ี 

1. มีการกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ตองการสงเสริมไวเปนลาย

ลักษณอักษร โดยระบุในคูมือการดําเนินงานสโมสรนักศึกษา ฝายกิจการนักศึกษา ปการศึกษา 2554 คือ 

ซื่อสัตย รับผิดชอบ เอื้ออาทร (2.8-1-1) และจัดทําประกาศวิทยาลัย เรื่อง ขอกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรม 

จริยธรรม สําหรับนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน (2.8-1-2) 

2. มีการถายทอดหรือเผยแพรพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ตองการสงเสริม

ตามขอ 1 ไปยังผูบริหาร คณาจารย นักศึกษาและผูเกี่ยวของทราบอยางทั่วถึงทั้งสถาบัน โดยมีการแจงในที่

ประชุมคณะกรรมการบริหาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน (2.8-2-1) มีการแจงในที่ประชุม

ประจําเดือนของคณาจารย และเจาหนาที่ทราบอยางทั่วถึงทั้งสถาบัน (2.8-2-3) และมีการแจงนักศึกษาทุกคน

ในกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามปฏิทินกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในศูนยการเรียนรู “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” 

ระบบครอบครัวเสมือน (Moral area) ประจําปการศึกษา 2554 (2.8-2-3) 

3. มีโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมที่เกิดข้ึนจากขอ 1 

โดยระบุตัวบงช้ีและเปาหมายวัดความสําเร็จที่ชัดเจน โดยจัดโครงการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อมุงสูจิตบริการดวย

หัวใจความเปนมนุษย วิชา ทักษะชีวิตบูรณาการกับกิจการนักศึกษาและงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม วัดปา

ธรรมอุทยาน ต.สําราญ อ.เมือง จ.ขอนแกน (2.8-3-1 

4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา และตามตัวบงช้ี 

และเปาหมายที่กําหนดในขอ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเปาหมายอยางนอยรอยละ 90 ของตัวบงช้ี โดย

สรุปผลการดําเนินการโครงการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อมุงสูจิตบริการดวยหัวใจความเปนมนุษย วิชาทักษะชีวิต

บูรณาการกับกิจการนักศึกษาและงานทํานุศิลปวัฒนธรรม วัดปาธรรมอุทยาน ต.สําราญ อ.เมือง    จ.ขอนแกน 

ตามกรอบ TQF ดานที่มีคะแนนสูงสุดในระดับดีมาก คือ ดานคุณธรรมจริยธรรม (คาเฉลี่ย 4.82 สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.47) (2.8-4-1)  

5. มีการสนับสนุนใหนักศึกษาใหไดรับการยกยองชมเชย ประกาศเกียรติคุณดานคุณธรรมจริยธรรม 

โดยหนวยงานหรือองคการระดับชาติ ซึ่งมีการสนับสนุนใหนักศึกษาเกิดคุณธรรม จริยธรรม ภายใตศูนยการ

จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมกับการคิดอยางเปนระบบโดยใชวิจัยเปนฐาน 

และศูนยการเรียนรู “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” ระบบครอบครัว ตามถอดบทเรียน 4 ป ระบบครอบครัวเสมือน 

นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน จึงไดสงนักศึกษาเขารวมประชุมระดับชาติในโครงการตลาดนัดความดี สู

จิตบริการดวยหัวใจความเปนมนุษย ภายใตนวัตกรรมระบบครอบครัวเสมือนเพื่อเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (2.8-5-1) และนักศึกษาไดรับมอบโลเกียรติคุณ นักศึกษาตนแบบในการสงเสริม

คุณธรรม จริยธรรมใหเกิดกับนักศึกษา (2.8-5-2) 

 

ผลการประเมินตนเอง 
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รายงานการประเมินตนเองวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ปการศึกษา 2554 

 

 ปการศึกษา 2554 วิทยาลัยต้ังเปาหมายการดําเนินงานไว 5 ขอ มีผลการดําเนินงานได 5 ขอ ดังน้ันจึง 

บรรลุเปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย 
คะแนน 

สบช สกอ สมศ 

5 ขอ 5 ขอ  5 5 - 

 

 

 

แนวทางการพัฒนา 

ปการศึกษา 2554 กลุมงานกิจการนักศึกษาและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยงานพัฒนานักศึกษา

และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จะจัดยกยองและเชิดชูนักศึกษาที่มีพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรมแตละดาน คือ 

ความซื่อสัตย ความสะอาด และความมีวินัย อยางนอย 1 คนตอกิจกรรม 

 

รายการหลักฐาน 

2.8-1-1 คูมือการดําเนินงานสโมสรนักศึกษา ฝายกิจการนักศึกษา ปการศึกษา 2554 หนา 3-4 

2.8-1-2 ประกาศวิทยาลัย เรื่อง ขอกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม สําหรับนักศึกษา

พยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน 

2.8-2-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ครั้งที่ 

8/2554 วันที่ 9 มิถุนายน 2554 

2.8-2-2  รายงานการประชุมประจําเดือน คณาจารยและเจาหนาที่ ครั้งที่ 6/2554 วันที่ 9 มิถุนายน 

2554 

2.8-2-3  ปฏิทินกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในศูนยการเรียนรู “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” ระบบครอบครัว

เสมือน (Moral area) ประจําปการศึกษา 2554 

2.8-3-1  โครงการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อมุงสูจิตบริการดวยหัวใจความเปนมนุษย วิชาทักษะชีวิตบูรณา

การกับกิจการนักศึกษาและงานทํานุศิลปวัฒนธรรม วัดปาธรรมอุทยาน ต.สําราญ อ.เมือง จ.

ขอนแกน 

2.8-4-1 สรุปผลการดําเนินการโครงการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อมุงสูจิตบริการดวยหัวใจความเปนมนุษย 

วิชาทักษะชีวิตบูรณาการกับกิจการนักศึกษาและงานทํานุศิลปวัฒนธรรม วัดปาธรรมอุทยาน 

ต.สําราญ อ.เมือง จ.ขอนแกน 

2.8-5-1  โครงการตลาดนัดความดี สูจิตบริการดวยหัวใจความเปนมนุษย ภายใตนวัตกรรมระบบ

ครอบครัวเสมือนเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

2.8-5-2  โลเกียรติคุณ นักศึกษาตนแบบในการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมใหเกิดกับนักศึกษา  
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รายงานการประเมินตนเองวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ปการศึกษา 2554 

 

 

สรปุผลการประเมินตนเองตามองคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 

 

ตัวบงช้ี 
คะแนน 

 

รวมคะแนน 
สบช. สกอ. สมศ. 

2.1 (สกอ.2.1) 5 5 - 5 

2.2 (สกอ.2.2) 0.27 0.27 - 0.27 

    2.2.1 (สมศ.14) 3.44 - 3.44 3.44 

2.4 (สกอ.2.4) 5 5 - 5 

2.5 (สกอ.2.5) 5 5 - 5 

2.6 (สกอ.2.6) 5 5 - 5 

    2.6.1 (สบช.) 5 - - 5 

2.7 (สกอ.2.7) 5 5 - 5 

    2.7.1 (สมศ.1) 5 - 5 5 

    2.7.2 (สมศ.2) 4.68 - 4.68 4.68 

    2.7.3.1 (สมศ.๓3 5 - 5 5 

    2.7.4 (สมศ.4) 4.76 - 4.76 4.76 

2.8 (สกอ.2.8) 5 5 - 5 

                                                             รวมเฉล่ีย                                          4.47 

 
 

องคประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิต  นักศึกษา 

 

ตัวบงชี้ท่ี 3.1  ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร  

ชนิดของตัวบงชี้   กระบวนการ 

 

เกณฑมาตรฐาน 

1. มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา 

2. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษา 

3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา 

4. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอศิษยเกา 

5. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูและประสบการณใหศิษยเกา 
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6. มีผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการในขอ 1–3 ทุกขอไมตํ่ากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการให บริการมาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่

สนองความตองการของนักศึกษา 

 

หมายเหตุ 

 ในกรณีคณะหรือสถาบันยังไมมีศิษยเกาถือวาผานเกณฑมาตรฐานขอ 4 และ ขอ 5 โดยอนุโลม 

 

 

 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ  4  

หรือ 5  ขอ 

มีการดําเนินการ 

6  ขอ 

มีการดําเนินการ 7 

ขอ 

 

ผลการดําเนินงาน 

ปการศึกษา 2554  วิทยาลัยมีผลการดําเนินงานจํานวน 7 ขอ ดังน้ี  

1. มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการ และแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา  โดยจัดระบบการ

ใหคําปรึกษา บูรณาการกับระบบครอบครัวเสมือนจํานวนสัดสวนอาจารยตอนักศึกษาเฉลี่ยเทากับ 1 ตอ 10 

(3.1-1-1)  มีการแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษาประจําครอบครัว เพื่อใหคําปรึกษาในระบบครอบครัวเสมือน และมี

การจัดอาจารยที่ปรึกษาประจําวัน ประจําหองแนะแนวและใหคําปรึกษา(3.1-1-2 ) มีระบบอาจารยฝาย

ปกครองที่คอยดูแลความปลอดภัยและใหคําปรึกษาแกนักศึกษาตลอด 24 ช่ัวโมง (3.1-1-3 ) มีการจัดระบบ

และกลไกการใหคําปรึกษา (3.1-1-4)  กําหนดบทบาทหนาที่ของอาจารยที่ปรึกษา (3.1-1-5) จัดทําคูมือ

อาจารยที่ปรึกษา  เพื่อใหอาจารยที่ปรึกษาใชเปนแนวทางในการใหบริการปรึกษา (3.1-1-6) จัดใหมีการ

ประชุมอาจารยที่ปรึกษาและบุคลากรที่มีหนาที่ในการดูแลนักศึกษาในระบบครอบครัวเพื่อฟนฟูความรูและ

ทักษะในการใหคําปรึกษา  รวมถึงการสรางความเขาใจรวมกัน  แลกเปลี่ยนเรียนรูแนวทางการใหคําปรึกษาที่

เหมาะสมทุกป (3.1-1-7)  สรุปผลการประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาและอาจารยผูเกี่ยวของตอการ

ใหบริการปรึกษาและแนะแนวเพื่อนําไปปรับปรุง (3.1-1-8) 

2. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษา  โดยการจัดบอรดประชาสัมพันธ 

เสียงตามสาย สําหรับประกาศขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนกับนักศึกษาเกี่ยวกับขอมูลทุนกูยืมเพื่อการศึกษา 

ทุนการศึกษา ขอมูลที่นาสนใจทั้งดานวิชาการและดานสังคม(3.1-2-1)  จัดทําแผนพับ(3.1-2-2)กําหนด

ชองทางใหนักศึกษาหรือผูเกี่ยวของไดใหขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการใหบริการ (3.1-2-3)  
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3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา ในโครงการพัฒนา

ศักยภาพบัณฑิต และอัตลักษณของบัณฑิต  ประจําปการศึกษา 2554 – 2555: กิจกรรมพัฒนานักศึกษา  เพื่อ

เตรียมความพรอมสูวิชาชีพ (ปจฉิมนิเทศ) โดยจัดใหมีการอบรมบรรยายดานประสบการณทางวิชาการและ

วิชาชีพ  จัดนิทรรศการเกี่ยวกับการแนะแนวอาชีพแกนักศึกษา และความกาวหนาทางการศึกษาตอ(3.1-3-1) 

มีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตดานจิตอาสาและคุณธรรม จริยธรรมโดยบูรณาการในวิชาตางๆเชน 

วิชา ทักษะชีวิตของนักศึกษาป 1 (3.1-3-2) สนับสนุนใหนักศึกษาเขารวมโครงการสัมมนาวิชาการ “ 

แลกเปลี่ยนเรียนรูวิธีปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธีปฏิบัติงานที่ดีสูความเปนเลิศ ( Best  Practice ) ในการ

พัฒนาคุณภาพการ ศึกษา ” ฃอง วิทยาลั ยในสั ง กัดสถาบันพระบรมราชชนก   เ ครื อข ายภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ (3.1-3-3) 

4. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอศิษยเกา โดยมีการประชาสัมพันธกิจกรรมของ

สมาคมศิษยเกาและจัดทําฐานขอมูลศิษยเกาที่เปนปจจุบัน เพื่อใชในการติดตอประชาสัมพันธกับศิษยเกา ไวใน

เว็บไซดของวิทยาลัยฯ (3.1-4-1)  สมาคมศิษยเกามีสถานที่ทํางานอยูภายในวิทยาลัยฯ สามารถติดตอและ

เขาถึงไดงาย (3.1-4-2) มีคณะกรรมการที่มาจากหลากหลายแหลงปฏิบัติงาน ทําใหสามารถประชาสัมพันธ

ขาวสารไดทั่วถึง(3.1-4-3)  

5. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู และประสบการณทางวิชาชีพใหศิษยเกา โดยมีการจัดงานคืน

สูเหยาและจัดประชุมวิชาการประจําปทุกป โดยในปการศึกษา 2554 สมาศิษยเการวมกับวิทยาลัยพยาบาล

บรมราชชนนี  ขอนแกน ไดจัดประชุมวิชาการเรื่องพัฒนาศักยภาพดานการรักษาพยาบาลที่ไดมาตรฐานสู

ความเปนเลิศทางการพยาบาล (3.1-5-1)  

6. ผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการในขอ1-3 ไดคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.03  (3.1-6-1)แยก

เปนคะแนนรายขอดังน้ี  ขอ  1 ผลการประเมินคุณภาพการใหบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนว

การใชชีวิตแกนักศึกษา ไดคะแนนเทากับ  4.01  ขอ  2  ผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการขอมูล

ขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษา  ไดคะแนนเทากับ  4.06  ขอ  3  ผลการประเมินคุณภาพของการจัด

กิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา  ไดคะแนนเทากับ  4.02   

7. นําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาใชในการพัฒนาการจัดบริการที่สนองควาตองการ

ของนักศึกษาโดยจัดกิจกรรมใหความรูและพัฒนาทักษะการใหคําปรึกษาแนวจิตปญญาศึกษา ใหแกแกนนํา

นักศึกษา เพื่อใหแกนนํานักศึกษา นําความรูและทักษะการใหคําปรึกษาแนวจิตปญญาศึกษา ไปประยุกตใชใน

ระบบครอบครัวเสมือนและแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสมาชิกในครอบครัว (3.1-7-1) 

 

ผลการประเมนิตนเอง 

 ปการศึกษา  2554  วิทยาลัยต้ังเปาหมายการดําเนินงานไว  7 ขอ มีผลการดําเนินงาน  7 ขอ  ดังน้ัน

จึงบรรลุเปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลเุปาหมาย คะแนน 
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สบช สกอ สมศ 

7  ขอ  7  ขอ   5   5 - 

 

แนวทางการพัฒนา 

1. ควรมีการพัฒนาฐานขอมูลศิษยเกาใหมีความทันสมัยและสามารถเขาถึงไดงายและควรทําให

สามารถเช่ือมโยงฐานขอมูลของวิทยาลัยฯไดโดยตรง 

2. หากลวิธีเช่ือมความสัมพันธระหวางศิษยเกาและศิษยปจจุบัน  เพื่อสรางความผูกพันและพลังใน

การขับเคลื่อนองคกร 

 

 

 

 

 

รายการหลักฐาน 

3.1-1-1   แฟมครอบครัวเสมือน  

3.1-1-2   คําสั่งแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษา ประจําครอบครัว 

             ตารางเวรการใหการปรึกษาประจําวัน  

3.1-1-3  ตารางอาจารยเวรประจําวัน 

3.1-1-4  ระบบกลไกการใหการปรึกษา  

3.1-1-5  บทบาทหนาที่ของอาจารยที่ปรึกษา   

3.1-1-6  คูมืออาจารยที่ปรึกษา 

3.1-1-7  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการใหการปรึกษา ประชาสัมพันธและการมีสวนรวม     

รับผิดชอบตอสังคม  เพื่อพัฒนานักศึกษาแบบองครวมสูจิตบริการดวยหัวใจความเปนมนุษย  

ภายใตระบบครอบครัวเสมือน  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน กิจกรรมการพัฒนา

แนวทางการใหคําปรึกษาตามแนวจิตตปญญาศึกษา 

3.1-1-8  สรุปผลการประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาและอาจารยผูเกี่ยวของตอการใหบริการ

ปรึกษาและแนะแนว 

3.1-2-1   ภาพการจัดบอรดประชาสัมพันธงานทุนแนะแนวและการใหคําปรึกษา  

                   หัวขอการประชาสัมพันธในเสียงตามสาย 

3.1-2-2  แผนพับ ประชาสัมพันธ 

3.1-2-3  ผลการประเมินการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนสําหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร

บัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน  
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3.1-3-1  โครงการพัฒนาศักยภาพบัณฑิต และอัตลักษณของบัณฑิต  ประจําปการศึกษา   

2554 – 2555: กิจกรรมพัฒนานักศึกษา  เพื่อเตรียมความพรอมสูวิชาชีพ (ปจฉิมนิเทศ) 

3.1-3-2 โครงการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อมุงสูจิตบริการดวยหัวใจความเปนมนุษย 

3.1-3-3 บันทึกขออนุมัตินักศึกษาเขารวมประชุมQAนักศึกษา เลขที่423 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 

2555 

3.1-4-1 หนาเวบไซดของวิทยาลัย ที่สามารถเขาสูทะเบียนฐานขอมูลศิษยเกา 

3.1-4-2  รูปภาพที่ทําการสมาคมศิษยเกาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน 

3.1-4-3  คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการอํานวยการสมาคมศิษยเกาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 

ขอนแกนประจําป พศ. 2554-2558 

3.1-5-1  โครงการประชุมวิชาการเรื่องพัฒนาศักยภาพดานการรักษาพยาบาลที่ไดมาตรฐานสูความ

เปนเลิศทางการพยาบาล 

 

 

3.1-6-1    ผลการประเมินคุณภาพที่มีตอการใหบริการของนักศึกษา 

           - การจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการ และแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา  

           - การจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษา  

           - การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา 

3.1-7-1  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการใหการปรึกษา ประชาสัมพันธและการมีสวนรวม             

รับผิดชอบตอสังคมเพื่อพัฒนานักศึกษาแบบองครวมสูบริการดวยหัวใจความเปนมนุษย 

ภายใตระบบครอบครัวเสมือน วพบ.ขอนแกน  ปการศึกษา 2555-2556  กิจกรรมพัฒนา

แกนนํานักศึกษาสูการใหคําปรึกษาแนวจิตปญญาศึกษา 

 

ตัวบงชี้ท่ี 3.2    ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา (สกอ. 3.2) 

ชนิดของตัวบงชี้           กระบวนการ 

เกณฑมาตรฐาน 

1. สถาบันจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน 

2. มีกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา 

3. มีการสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชในการจัดกิจกรรมที่

ดําเนินการโดยนักศึกษาอยางนอย 5 ประเภท สําหรับระดับปริญญาตรี และอยางนอย 2 ประเภท สําหรับ

ระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมตอไปน้ี 
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 - กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 

 - กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ 

 - กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม 

 - กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 

 - กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

4. มีการสนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหวางสถาบัน 

และมีกิจกรรมรวมกัน 

5. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 

 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ  

3-4  ขอ 

มีการดําเนินการ 

5  ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 

ผลการดําเนินงาน 

ในชวงปการศึกษา 2553 วิทยาลัยฯ มีการดําเนินงานของระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรม

นักศึกษาดําเนินการได 6 ขอ ดังน้ี 

1.    วิทยาลัยฯ ดําเนินการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สงเสริมผลการเรียนรูตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 5 ดาน (3.2-1-1) จัดทําปฏิทินกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

ประจําปการศึกษา 2554 (3.2-1-2) มีการวิเคราะหกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตอการพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และคุณลักษณะบัณฑิตอุดมคติไทย และทักษะดานวิชาชีพ (3.2-1-3) และกําหนด

ตัวช้ีวัดความสําเร็จของการจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ 5 ดาน (3.2-1-4) 

2.    วิทยาลัยฯ ดําเนินการพัฒนานักศึกษาดานความรู ทักษะ การใชกระบวนการคุณภาพการประกัน

คุณภาพ และการบริหารความเสี่ยงขององคกรนักศึกษาแกนักศึกษา โดยจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ปละ 1 ครั้ง (3.2-2-1) และสงเสริมความรูเกี่ยวกับระบบและกลไกการให

ความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพแกนักศึกษาในคูมือนักศึกษา ปการศึกษา 2554 (3.2-2-2) 

3. มีการสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชในการจัดกิจกรรมที่ดําเนินการ

โดยนักศึกษา และนักศึกษาไดดําเนินการโครงการโดยใชหลัก PDCA ดังน้ี  

  -  กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค โดยจัดโครงการสัปดาหพัฒนา

วิชาการและ IT (3.2-3-1) 
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  -  กิจกรรมกีฬาหรืการสงเสริมสุขภาพ โดยจัดโครงการการสรางเสริมสุขภาพ พัฒนาทักษะ

ความสัมพันธระหวางบุคคล และสันทนาการ ประจําป 2554 (3.2-3-2) 

  -  กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม โดยจัดโครงการภายใตระบบครอบครัว

เสมือน (3.2-3-3) สนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขายพัฒนาจิตอาสาระหวางสถาบัน และมีกิจกรรมรวมกัน 

โดยเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนานักศึกษาแบบองครวม ครั้งที่ 2 (3.2-3-4) 

  -  กิจกรรมสรางเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม โดยจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 

เพื่อการเรียนรูแบบบูรณาการและสรางเสริมคุณธรรมจริยธรรม ปการศึกษา 2553 (3.2-3-5) โครงการสราง

เสริมคุณธรรม จริยธรรม เน่ืองในวันสงทายปเกาตอนรับปใหม พ.ศ. 2555 (3.2-3-6) โครงการพัฒนานักศึกษา

ใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ดานคุณธรรม จริยธรรมและบูรณาการกับงานทํานุบํารุง ประเพณี และ

ศิลปวัฒนธรรม และงานบริการวิชาการ (3.2-3-7) 

  -  กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม โดยจัดโครงการสืบสาน และอนุรักษประเพณีลอย

กระทง ประจําป พ.ศ.2554 (3.2-3-8) 

4. มีการกําหนดแนวทางความรวมมือทางวิชาการ ดานการประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษา

สถาบันอุดมศึกษาเครือขายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (3.2-4-1)  

5. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยสรุปผล

การดําเนินการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ 5 ดาน (3.2-5-1)  

6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการฝายกิจการนักศึกษา ประจําปงบประมาณ 

2555 เพื่อพัฒนานักศึกษา (3.2-6-1) และมีการประชุมฝายฯเพื่อพิจารณาการดําเนินงาน ปรับแผนเพื่อใหการ

ดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ (3.2-6-2) 

 

ผลการประเมินตนเอง 

 ปงบประมาณ  2555   วิทยาลัยต้ังเปาหมายการดําเนินงาน  6 ระดับ  มีผลการดําเนินงาน 6 ระดับ   

ดังน้ันจึงบรรลุเปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลเุปาหมาย 
คะแนน 

สบช สกอ สมศ 

6 ระดับ  6 ระดับ  -  5 - 

 

แนวทางการพัฒนา 

 วิทยาลัยฯ ควรมีการสงเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษาอยางตอเน่ืองเพื่อใหสอดคลองกับ TQF  

 

รายการหลักฐาน 
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3.2-1-1  แผนปฏิบัติการฝายกิจการนักศึกษา ในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สงเสริมการเรียนรู

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

3.1-1-2 ปฏิทินกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจําปการศึกษา 2554 

3.2-1-3 ตารางการวิเคราะหกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตอการพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ และคุณลักษณะบัณฑิตอุดมคติไทย และทักษะดานวิชาชีพ  

3.2-1-4 ตัวช้ีวัดความสําเร็จของการจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 5 ดาน 

3.2-2-1 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2554  

3.2-2-2 คูมือนักศึกษา ปการศึกษา 2553  

3.2-3-1 โครงการสัปดาหวิชาการ และพัฒนา IT ประจําปการศึกษา 2554 

3.2-3-2 โครงการการสรางเสริมสุขภาพ พัฒนาทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และสันทนาการ 

ประจําป 2554 

3.2-3-3 สรุปบทเรียน 2 ป ศูนยการเรียนรู เขาใจ เขาถึง พัฒนา ระบบครอบครัว 

3.2-3-4 เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนานักศึกษาแบบองครวม ครั้งที่  

3.2-3-5 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เพื่อการเรียนรูแบบบูรณาการและสรางเสริมคุณธรรม

จริยธรรม ปการศึกษา 2554 

3.2-3-6 โครงการสรางเสริมคุณธรรม จริยธรรม เน่ืองในวันสงทายปเกาตอนรับปใหม พ.ศ. 2555 

3.2-3-7  โครงการพัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ดานคุณธรรม จริยธรรมและบูรณา

การกับงานทํานุบํารุง ประเพณี และศิลปวัฒนธรรม และงานบริการวิชาการ 

3.2-3-8  โครงการสืบสาน และอนุรักษประเพณีลอยกระทง ประจําป พ.ศ.2554  

3.2-5-1 สรุปผลการดําเนินการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 5 ดาน 

3.2-6-1 แผนปฏิบัติการปงบประมาณ 2555 

3.2-6-2 รายงานการประชุมฝายกิจการนักศึกษา 

 

สรุปผลการประเมินตนเององคประกอบท่ี 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 

 

ตัวบงชี้ 
คะแนน 

รวมคะแนน 
สบช. สกอ. สมศ. 

3.1 (สกอ.3.1) - 5 - 5 

3.2 (สกอ.3.2) - 5 - 5 
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                                                     รวมเฉลี่ย                                     5 

 

 

องคประกอบท่ี  4   การวิจัย 
 

ตัวบงชี้ท่ี 4.1 : ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค(สกอ. 4.1)  

ชนิดของตัวบงชี ้ : กระบวนการ 

เกณฑมาตรฐานท่ัวไป    

1.   มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค  เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนดานการวิจัยของ

สถาบัน และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอน 

3. มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคและใหความรูดานจรรยาบรรณการวิจัยแกอาจารย

ประจําและนักวิจัย 

4. มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค 

 

5. มีการสนับสนุนพันธกิจการวิจัยหรืองานสรางสรรคตามอัตลักษณของสถาบันอยางนอยในประเด็นตอไปน้ี 

 -    หองปฏิบัติการวิจัยฯ  หรือหนวยวิจัยฯ  หรือศูนยเครื่องมือ  หรือศูนยใหคําปรึกษาและ  สนับสนุน

การวิจัยฯ 

 -    หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยฯ 

 -    สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการวิจัย 

 -   กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยฯ เชน การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสรางสรรค การจัด

ใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (visiting professor) 

6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในขอ 4 และขอ 5 อยางครบถวนทุกประเด็น 

7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคของสถาบัน 

เกณฑมาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุม  : 

8. มีระบบและกลไกเพื่อสรางงานวิจัยหรืองานสรางสรรคบนพื้นฐานภูมิปญญาทองถ่ิน หรือจากสภาพปญหา

ของสังคม เพื่อตอบสนองความตองการของทองถ่ินและสังคม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด (เฉพาะ

กลุม ข และ ค 2) 

เกณฑการประเมิน : 

 คะแนน คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
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1 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 

มีการดําเนินการครบ 

7 ขอตาม เกณฑ

ท่ัวไปและครบถวน

ตามเกณฑมาตรฐาน

เพ่ิมเติมเฉพาะกลุม 

 

ผลการดําเนินงาน 

 ปการศึกษา 2554 วิทยาลัยมีการดําเนินงานได 8 ขอ ดังน้ี 

1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค  โดยงานวิจัยและผลงานวิชาการฝายวิจัยและ

บริการวิชาการ ไดจัดทําแผนผังการดําเนินงานเปนลําดับข้ัน(Flow Chart) ต้ังแตการกําหนดนโยบาย 

เปาหมาย และทิศทางการดําเนินงานวิจัยของวิทยาลัยฯจนสิ้นสุดข้ันตอนการตีพิมพเผยแพร และการรับรอง

การใชประโยชน มีการสรุปผลการดําเนินงาน เพื่อนําสูการพัฒนาระบบการสนับสนุนการดําเนินงานวิจัยใน

วิทยาลัยฯตอไป(PDCA) ซึ่งระบบและกลไกน้ีผานคณะกรรมการควบคุมการผลิตผลงานวิจัยและวิชาการ 

รวมทั้งผานความเห็นชอบคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยในเดือน มีนาคม2554 นอกจากน้ีงานวิจัยและผลงาน

วิชาการไดจัดทําเอกสารระบบและกลไกดังกลาวแจกคณาจารยทุกทาน และแจงในที่ประชุมประจําเดือน

เมษายน 2554 เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติตอไป โดยเอกสารเหลาน้ีบรรจุไวในคูมือดําเนินการวิจัยและผลงาน

วิชาการฉบับปรับปรุง ตุลาคม 2554 (4.1-1-1) นอกจากน้ีฝายวิจัยและบริการวิชาการไดมีการจัดทําคําสั่ง

แตงต้ังคณะกรรมการควบคุมการผลิตผลงานวิจัยและวิชาการเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานวิจัย รวมทั้งจัดต้ัง

คณะกรรมการพิจารณาบทความวิจัยเพื่อเสนอตีพิมพเผยแพร และคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย 

ดังในเอกสารคูมือการดําเนินงานวิจัยและผลงานวิชาการ (4.1-1-1 หนา 15-18) และมีคณาจารยผูรับผิดชอบ

งานตามโครงสรางงานวิจัย ฝายวิจัยและบริการวิชาการ จํานวน 3 คน (4.1-1-2 หนา 13-14) โดยแบงหนาที่

ความรับผิดชอบตามตัวช้ีวัดของเกณฑมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา และมีพนักงานธุรการประจําที่

ศูนยปฏิบัติการวิจัย(หองประชุมดอกปบ ช้ัน2 อาคารอํานวยการ ) เพื่อเอื้ออํานวยความสะดวกในการ

ดําเนินงานวิจัยของคณาจารยในวิทยาลัยฯ  เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนดานการวิจัยของวิทยาลัยฯ และ

สามารถดําเนินการตามระบบที่กําหนดไว (4.1-1-2-1) วิทยาลัยฯไดมีการจัดสรรเงินสนับสนุนงานวิจัยอยาง

ชัดเจน อยางนอย15,000 บาทตอเรื่อง  (4.1-1-3)   

 2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน ในภาควิชาการพยาบาลชุมชนใน

รายวิชา ปฏิบัติการสรางเสริมสุขภาพและการปองกันการเจ็บปวย และวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 

1  ไดมีการทําวิจัย เรื่อง รูปแบบการบริการสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุดวยหัวใจความเปนมนุษย เขตชุมชนกึ่ง

เมืองโดยตัวแบบสรางเสริมสุขภาพในระบบชุมชนครอบครัวเสมือน (4.1-2-1) และเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอสุขภาพ

บุคคลและครอบครัว กรณีศึกษายาหมอคําดี (4.1-2-2)ซึ่งเปนการสงเสริมใหอาจารยนําผลลัพธที่เกิดจากการ
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วิจัยเปนขอมูลนําเขาสูเน้ือหาการเรียนการสอนของอาจารยในรายวิชาน้ีตอไป โดยนักศึกษาช้ันปที่ 1-2-4 มี

สวนรวมในการเก็บรวบรวมขอมูล และรวมทํากิจกรรมสงเสริมสุขภาพ เชนการตรวจสุขภาพเบื้องตน การนวด 

การรําไมพลอง แกผูสูงอายุที่รวมโครงการ ผลจากการวิจัยครั้งน้ี นักศึกษาสามารถนําไปใชวางแผนใหการดูแล

ผูสูงอายุและครอบครัว ในวิชาปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน1 โดยการติดตามเย่ียมบานชวงวัย

สูงอายุ และวางแผนใหการพยาบาลตามพัฒนกิจของครอบครัวระยะที่8 รวมทั้งการสงเสริมปองกันอันตราย

จากการบริโภคยาสมุนไพรในชุมชนปการศึกษา 2554 นักศึกษารวมเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมใน

ระดับชาติและนานาชาติ (4.1-2-3) 

 3. มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัย โดยงานวิจัยและผลงานวิชาการ ไดจัดทําโครงการเพื่อพัฒนา

สมรรถนะนักวิจัยโดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ เชิญวิทยากรผูเช่ียวชาญที่

สามารถใหความรู  ขอช้ีแนะ ทั้งนักวิจัยรุนใหม  นักวิจัยระดับกลาง  และนักวิจัยผูมีประสบการณ (อาวุโส) 

และรวมกันทําวิจัยเปนทีม เพื่อเปนการสงเสริมใหบุคลากรไดมีสวนรวมในการผลิตผลงานวิจัย และผลงาน

ไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ืองจนสําเร็จรูปเลม (4.1-3-1)เมื่อสรุปผลโครงการคณาจารยไดใหขอเสนอแนะ

เพิ่มเติม งานวิจัยและผลงานวิชาการจึงไดจัดทําโครงการตอเน่ืองในโครงการที่เนนการพัฒนาบทความวิจัยเพื่อ

เสนอตีพิมพ (4.1-3-2 )นอกจากน้ี งานวิจัยและผลงานวิชาการ ไดสงบทความวิจัยเขารวมนําเสนอทั้งใน

ระดับชาติและนานาชาติ (4.1-3-3 ) มีแผนรองรับการสนับสนุนงบประมาณ นอกจากน้ันงานวิจัยฯ ไดแจง

ขอมูลเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัย  หลักเกณฑการประพฤติปฏิบัติของนักวิจัย ผานทาง mail และประกาศใน

หนาเว็บไซด ฐานขอมูลงานวิจัยใหทราบโดยทั่วกัน (4.1-3-4 ) และบรรจุไวในคูมือ แจกใหกับคณาจารยทุกคน 

(4.3-3-5)  

 4. มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเปนทุนวิจัย โดยวิทยาลัยไดจัดทําระบบสนับสนุนการขอทุน

วิจัยทั้งภายในและภายนอก (4.1-1-1 หนา 23) และประชาสัมพันธบนเว็บไซดของงานวิจัย(4.1-4-1) ซึ่ง

วิทยาลัยกําหนดทุนวิจัยภายในอยางนอย 15,000 บาท/เรื่อง และมีคณะกรรมการควบคุมการวิจัยและผลิตผล

งานวิชาการ พิจารณาขอเสนอโครงการวิจัยที่เสนอขอทุนภายใน ชวยปรับปรุงโครงการใหเหมาะสมเพื่อให

ไดรับทุนมากย่ิงข้ึน (4.1-1-1 หนา 15) สนับสนุนทุนและมีการดําเนินการตามเอกสารควบคุมกํากับติดตาม

งานวิจัย (4.1-4-2 ) และบรรจุแผนงบประมาณสนับสนุนในแผนปฏิบัติการวิทยาลัย   ป พ.ศ. 2555 (4.1-4-3) 

 5.   มีการสนับสนุนพันธกิจการวิจัยตามอัตลักษณของสถาบัน คือ จิตบริการดวยหัวใจความเปนมนุษย

โดย มีดําเนินการ  ดังน้ี 

  5.1  มีศูนยปฏิบัติการวิจัย ณ หองประชุมดอกปบ ช้ัน2 อาคารอํานวยการ โดยมี อาจารย

ผูรับผิดชอบ ประจําการเพื่อใหคําปรึกษาดานการดําเนินงานวิจัย ทุกวันพุธ มีพนักงานธุรการ

ประจําศูนยซึ่งปฏิบัติงานทุกวันทําการ เพื่ออํานวยความสะดวกดานเอกสารธุรการ มีการจัดหาตู

เอกสารแบบฟอรมตางๆและอุปกรณอํานวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานวิจัยใน

วิทยาลัยฯ 
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  5.2  มีหองสมุดและคอมพิวเตอรอินเตอรเน็ตใหบริการสืบคนดวยระบบ wireless  และจัดทํา 

ฐานขอมูลดานการวิจัยของวิทยาลัย (4.1-5.2-1) บนเว็บไซดของวิทยาลัยฯ สามารถLink กับ

ฐานขอมูลทางวิชาการ เชน Thai LISนอกจากน้ี ยังมีฐานขอมูลงานวิจัยที่สําคัญเชน แหลงเผยแพร 

แหลงทุนภายในและภายนอก เปนตน(4.1-5.2-2)  

  5.3   ศูนยปฏิบัติการวิจัยมีระบบการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบทั้งในแฟมเอกสาร โดยมีตูเก็บ

เอกสารใสกุญแจ และ อิเลกทรอนิกสไฟล ซึ่งจัดทําโดยพนักงานธุรการในเครื่องคอมพิวเตอร

เฉพาะเจาหนาที่ศูนยวิจัยเทาน้ัน และหองปฏิบัติการวิจัยปดตูใสกุญแจทุกครั้งหลังเวลาทําการ 

  5.4  มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการดานการวิจัย เพื่อเพิ่มพูนประสบการณทางวิชาการและการวิจัย 

แกคณาจารยในวิทยาลัยฯ(4.1-5.4-1 Phase II)โดยวิทยากรผูเช่ียวชาญ (4.1-5.4-2 ) นอกจากน้ี

วิทยาลัยฯสนับสนุนคณาจารยเขารวมนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ (4.1-5.4-

3,4.1-5.4-4)  

 6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในขอ 4 และขอ 5 อยางครบถวนทุกประเด็น โดยฝายวิจัย

และบริการวิชาการ ไดมีแนวทางการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนงบประมาณ และการดําเนินงานแก

นักวิจัยอยางตอเน่ือง และเปนปจจุบัน (4.1-6-1) และมีการติดตามประเมินผลโครงการอบรมรมเชิงปฏิบัติการ 

งานวิจัยอยางตอเน่ืองมีการปรับเปลี่ยนแผนเน้ือหาและประสานวิทยากร เพื่อปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับความ

ตองการของอาจารยผูเขารับการอบรม (4.1-6-2)รวมทั้งมีการประเมินผลการสนับสนุนการดําเนินงานวิจัยทั้ง 

4 ประเด็นในขอ5 (4.1-6-3) 

 7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยของวิทยาลัย โดยงานวิจัยและ

ผลงานวิชาการ ไดมีการติดตามการดําเนินงานวิจัยภายในยังพบวาจํานวนอาจารย ขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย

จํานวนนอย จึงกระตุนโดยการช้ีแจงผานคณะกรรมการควบคุมงานวิจัย (4.1-7-1)  ซึ่งประกอบดวย หัวหนา

ภาควิชา ใหมีการกระตุนอาจารย สงโครงรางเสนอของบทําวิจัยนอกจากน้ีงานวิจัยและผลงานวิชาการ ยังไดมี

การประชาสัมพันธใหอาจารยทุกทานทราบเกี่ยวกับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ใหอาจารยที่เขารวมประชุม

นําเอกสารโครงรางเปนเอกสารนําเขา เพื่อใหวิทยากรผู เ ช่ียวชาญจากภายนอกวิพากษ และ พัฒนา

โครงการวิจัยแลวเสร็จเปนรูปเลม ไปพรอมกับการจัดโครงการในครั้งน้ี เปนชองทางในการเพิ่มผลงานวิจัยที่มี

คุณภาพ และกระตุนใหเสนอขอ งบสนับสนุนการวิจัยในครั้งน้ี และจากการประเมินระหวางดําเนินโครงการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ พบวา อาจารยบางสวนมีขอเสนอแนะใหมีการจัดอบรมตอเน่ืองโดยใหมีอาจารยทางดาน

การพยาบาลมาชวยวิพากษผลงานวิจัยเพื่อนําสูการตีพิมพ งานวิจัยจึงไดจัดทําโครงการระยะที่ 2 โดยเชิญ

วิทยากรจากคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน (4.1-7-2 )  เพื่อสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยตอไป

วิทยาลัยฯไดกําหนดทิศทางในการทําวิจัยไวชัดเจน เพื่อตอบสนองความตองการของชุมชนโดยเนนการวิจัย

ดานชุมชน เปนอันดับ 1 รองลงมาเปนวิจัยดานการเรียนการสอน ดานคลินิก และวิจัยเพื่อพัฒนาองคกร (4.1-

1-1 หนา8)  
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 8. มีระบบและกลไกเพื่อสรางงานวิจัยบนพื้นฐานภูมิปญญาทองถ่ิน (4.1-1-1หนา22) และมีการระบุ

หนวยนํ้าหนักในการทําวิจัยของวิทยาลัยฯ เนนวิจัยชุมชนบนพื้นฐานภูมิปญญาทองถ่ิน (4.1-1-1 หนา 5 ) และ

มีการดําเนินการวิจัยเรื่อง บทบาทและศักยภาพหมอพื้นบาน ในการดูแลสุขภาพประชาชน ตําบลบานเปด อ.

เมือง จ.ขอนแกน ซึ่งเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ผลการวิจัยทําใหไดองคความรูนําสูการใชดูแลสุขภาพอีก

ทางเลือกหน่ึงของประชาชน มีการวางแผนแนวทางการพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ินรวมกันระหวางภาครัฐระดับ

ทองถ่ิน และประชาชน นอกจากน้ียังมีการรับรองการใชประโยชนจากหนวยงานภายนอก (4.1-8-1) ซึ่งเปน

งานวิจัยรวมกับชุมชน และงานวิจัยบนพื้นฐานภูมิปญญาทองถ่ิน  ที่ตอบสนองชุมชน และเปนการใชทรัพยากร

รวมกับชุมชน อยางมีประสิทธิภาพ 

 

ผลการประเมินตนเอง 

 ปการศึกษา 2554 วิทยาลัยต้ังเปาหมายการดําเนินงานไว 6 ขอ มีผลการดําเนินการ 8 ขอ ดังน้ันจึง

บรรลุเปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย 
คะแนน 

สบช สกอ สมศ 

6 ขอ 8 ขอ  5 5 - 

 

แนวทางการพัฒนา 

 1. งานวิจัยดําเนินการ  กํากับติดตามการดําเนินการใหไดตาม MOU อยางตอเน่ืองโดยกําหนดเปนผัง 

ควบคุมกํากับทุกเรื่องประกาศทาง web ปรับขอมูลเดือนละ 1 ครั้งภายในปการศึกษา 2555 

 2. งานวิจัยกําหนดหนวยนํ้าหนัก ตามประเภทของงานวิจัย โดยใชขอมูลโครงรางวิจัยที่เสนอขอรับทุน  

เปนฐานในการกําหนดในปการศึกษา 2555 ใหชัดเจนทั้งการวิจัยในชุมชน วิจัยในช้ันเรียนวิจัยคลินิก 

 และวิจัยพัฒนาองคกร 

 3. วิทยาลัยมีการจัดต้ังคณะผูเช่ียวชาญเปนพี่เลี้ยงตรวจสอบขอเสนอโครงรางวิจัยที่เสนอขอทุนจาก

หนวยงานภายนอก เพื่อปรับปรุงโครงการใหเหมาะสม ใหมีโอกาสไดรับทุนวิจัยมากข้ึน 

 

รายการหลักฐาน 

4.1-1-1  คูมือดําเนินงานวิจัยและผลงานวิชาการ ปการศึกษา 2552-2553 ฉบับปรับปรุงครั้งที่2 

4.1-1-2  คําสั่งมอบหมายงานตามKPIงานวิจัย 

4.1-1-3  ผังควบคุมกํากับติดตามการดําเนินงานวิจัยของวิทยาลัยฯ 

4.1-2-1      วิจัย รูปแบบการบริการสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุดวยหัวใจความเปนมนุษย เขตชุมชนกึ่ง

เมืองโดยตัวแบบสรางเสริมสุขภาพในระบบชุมชนครอบครัวเสมือน  

4.1-2-2   วิจัย 2ปจจัยที่มีผลตอสุขภาพบุคคลและครอบครัว กรณีศึกษายาหมอคําดี 



59 

 

รายงานการประเมินตนเองวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ปการศึกษา 2554 

 

4.1-3-1  โครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารยในการทําวิจัย Phase I 

4.1-3-2  โครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารยในการทําวิจัย Phase II 

4.1-3-3    เอกสารรายช่ือเผยแพรงานวิจัย 

4.1-3-4    จรรยาบรรณนักวิจัย 9 ประการเผยแพรในเว็บไซดของวิทยาลัยฯ 

4.3-3-5   เอกสารหนังสือเวียนเผยแพรเอกสารงานวิจัย 

4.1-4-1   ฐานขอมูลทุนวิจัยใน  

4.1-4-2     เอกสารติดตามงานวิจัยและทุนวิจัยของวิทยาลัยฯ 

4.1-4-3  งบประมาณสนับสนุนตามแผนปฏับิตการของวิทยาลัยฯ 

4.1-5.2-1  ฐานขอมูลวิจัยของวิทยาลัยฯ 

4.1-5.2-2  ฐานขอมูลแหลงทุน และแหลงเผยแพร   

4.1-5.4-1  โครงการพัฒนาศักยภาพ คณาจารยในการทําวิจัย Phase II 

4.1-5.4-2  หนังสือเชิญผูเช่ียวชาญเปนวิทยากร  2ทาน 

4.1-5.4-3  ผลงานวิจัยเผยแพรระดับชาติ    

4.1-5.4-4  ผลงานวิจัยเผยแพรระดับนานาชาติ  

4.1-6-1  ผลการการดําเนินงานวิจัยผูรับทุน 

4.1-6-2  รายงานการประชุม 

4.1-6-3  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจการบริการงานวิจัยและผลงานวิชาการ ปการศึกษา 2554 

4.1-7-1  รายงานการประชุมแจงผลการวิเคราะหผลงานวิจัยของวิทยาลัย 

4.1-7-2  หนังสือเชิญวิทยากร Phase II 

4.1-8-1  บทบาท ศักยภาพ และการพัฒนาบทบาทของหมอพื้นบาน ตําบลบานเปด อําเภอเมือง 

จังหวัดขอนแกน 

 

ตัวบงชี้ท่ี 4.1.1  งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร (สมศ5) 

ชนิดของตัวบงชี ้:  ผลลัพธ 

 

เกณฑการประเมิน กําหนดระดับคุณภาพงานวิจัยที่ตีพิมพ ดังน้ี 

คานํ้าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 

0.125 

 

- บทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full paper) ที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการ

ประชุมวิชาการระดับชาติที่มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือคณะกรรมการ

จัดประชุมประกอบดวยศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือ

ผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปนที่ยอมรับในสาขาวิชาน้ันๆ จากนอกสถาบันเจาภาพ

อยางนอยรอยละ 25 และมีผูประเมินบทความที่เปนผูเช่ียวชาญในสาขาน้ันจาก
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คานํ้าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 

นอกสถาบันของเจาของบทความ 

0.25 

 

- บทความจากผลงานวิจัยที่ ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) 

ระดับชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลTCI หรือ บทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full 

paper) ที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ที่มี

กองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบดวย

ศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงาน

เปนที่ยอมรับในสาขาวิชาน้ันๆ จากตางประเทศอยางนอยรอยละ 25และมีผู

ประเมินบทความที่เปนผูเช่ียวชาญในสาขาน้ันจากตางประเทศ 

0.50 

 

- บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ(Journal) ที่มีช่ือ

ปรากฏอยูในบัญชีรายช่ือวารสารระดับชาติที่ สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาเผยแพรใน Web Site ของสํานักงานฯ 

0.75 

 

- บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ระดับ

นานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลสากลอื่นๆ ที่ยอมรับในศาสตรน้ันนอกเหนือ

ฐานขอมูล ISI หรือบทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสาร วิชาการ 

(Journal) ที่มีช่ือปรากฏอยูในบัญชีรายช่ือวารสารระดับนานาชาติที่ สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพรใน Web Site ของสํานักงานฯ 

1.00 - บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ระดับ

นานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลสากล ISI 

 

วิธีการคํานวณ 

 

 ผลรวมถวงนํ้าหนักของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพหรือเผยแพร 
x 100 

 อาจารยประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมด 

เกณฑการใหคะแนน 

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละเทากับ5 คะแนน จําแนกตามกลุมสาขาวิชาดังน้ี 

 

กลุมสาขาวิชา 5 คะแนน 

วิทยาศาสตรสุขภาพ   20 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   20 
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 20 
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ขอมูลประกอบการพิจารณา 

1. จํานวนและรายช่ือบทความวิจัยระดับชาติและนานาชาติทั้งหมด ของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ (พรอมช่ือเจาของบทความ ปที่ตีพิมพ ช่ือวารสารหรือรายงานสืบเน่ืองจาก

การประชุมวิชาการ) โดยรายงานในแตละปปฏิทิน ในชวงสามปปฏิทินยอนหลัง จนถึงปปฏิทินที่ตรงกับป

การศึกษาที่ประเมิน ทั้งน้ีใหระบุคานํ้าหนักของแตละบทความวิจัยดวย  

2. จํานวนและรายช่ือผลงานสรางสรรคที่เผยแพรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติทั้งหมดของอาจารย

ประจําและนักวิจัยประจํา ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ(พรอมช่ือเจาของผลงาน ปที่เผยแพร ช่ือสถานที่ 

จังหวัดหรือประเทศที่เผยแพร) และระบุรูปแบบของการเผยแพรพรอมหลักฐาน โดยรายงานในแตละปปฏิทิน 

ในชวงสามปปฏิทินยอนหลัง จนถึงปปฏิทินที่ตรงกับปการศึกษาที่ประเมิน ทั้งน้ีใหระบุคานํ้าหนักของแตละ

ผลงานสรางสรรคดวย  

3. จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมดในแตละปการศึกษาโดยนับรวมอาจารยและนักวิจัยประจํา

ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ ทั้งน้ีใหรายงานยอนหลังสามป จนถึงปการศึกษาที่ประเมิน 

หมายเหตุ  แหลงเผยแพรและรายช่ือวารสารที่ไดรับรองมาตรฐานติดตามไดจากประกาศของสํานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการดําเนินงาน 

ขอ ขอมูลพ้ืนฐาน 
ผลการดําเนินงาน 

ปการศึกษา2553 

ผลการ

ดําเนินงานรวม 

คา

นํ้าหนัก 

1. มีการตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ 

1 0.25 0.25 

2. มีการตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม

วิชาการระดับนานาชาติ  หรือมีการตีพิมพใน

วารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏใน

ฐานขอมูลTCI 

 

10 2.50 0.25 
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ขอ ขอมูลพ้ืนฐาน 
ผลการดําเนินงาน 

ปการศึกษา2553 

ผลการ

ดําเนินงานรวม 

คา

นํ้าหนัก 

3. มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีช่ือ

ปรากฏอยูในประกาศของ สมศ 

1 0.5 0.5 

4. มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

ที่ปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร 

SJL (SCImago Journal Rank : 

www.scimagojr.com)โดยวารสารน้ันถูกจัดใน 

ควอไทลที่ 3 หรือ 4(Q3 หรือ Q4) ในปลาสุด

ใน subject category ที่ตีพิมพหรือมีการ

ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีช่ือ

ในประกาศของ  สมศ. 

 

- - 0.75 

5. มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

ที่ปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร 

SJL (SCImago Journal Rank : 

www.scimagojr.com)โดยวารสารรน้ันถูกจัด

ใน ควอไทลที่1หรือ 2(Q1 หรือ Q2) ในปลาสุด

ใน subject category ที่ตีพิมพ หรือมีการ

ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีช่ือ

ในประกาศของ  สมศ. 

- - 1.00 

6. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับ

สถาบันหรือจังหวัด 

 

- - 0.125 

7. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ - - 0.25 

8. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับ

ความรวมมือระดับประเทศ 

- - 0.50 

9. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับ

ความรวมมือระดับภูมิภาคอาเซียน 

- - 0.75 

10. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับ

ความรวมมือระดับนานาชาติ 

- - 1.00 

11. ผลรวมถวงนํ้าหนักของงานวิจัย  หรืองาน 12 3.25 - 



63 

 

รายงานการประเมินตนเองวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ปการศึกษา 2554 

 

ขอ ขอมูลพ้ืนฐาน 
ผลการดําเนินงาน 

ปการศึกษา2553 

ผลการ

ดําเนินงานรวม 

คา

นํ้าหนัก 

สรางสรรคที่ตีพิมพหรือเผยแพร 

 

12. จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา

ทั้งหมด 

61.5 - - 

 

ผลการประเมินตนเอง 

ในการดําเนินงานปการศึกษา 2554 วิทยาลัยมีงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพหรือเผยแพร 

จํานวน 12 เรื่อง จากจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 61.5 คน 

ผลรวมถวงนํ้าหนักของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพหรือเผยแพรเทากับ 3.25 คิดเปนรอยละ 5.28 

 

โดย ผลการดําเนินงาน    เทากับ(3.25 / 61.5)x100 = รอยละ 5.28 

คิดเปนคะแนนได          เทากับ (5.28X5)/20= 1.32 คะแนน (4.1.1-1, 4.1.1-2) 

  

ในปการศึกษา 2554 วิทยาลัยต้ังเปาหมายการดําเนินงานไวที่รอยละ 8  มีผลการดําเนินงานได              

รอยละ 4.47 ดังน้ัน ไมบรรลุเปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย 
คะแนน 

สบช สกอ สมศ 

รอยละ 8 รอยละ 5.28  1.32  - 1.32 

 

แนวทางการพัฒนา 

 งานวิจัยและบริการวิชาการไดดําเนินการเพื่อสงเสริมศักยภาพนักวิจัยใหสามารถจัดเตรียมตนฉบับ

งานวิจัยเพื่อตีพิมพเผยแพร  โดยไดจัดจัดการประชุมโครงการประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง  การ

สนับสนุนการผลิตและเผยแพรผลงานวิจัย (ระยะที ่2) ตามเกณฑ  สมศ. รอบสาม  วิทยาลัยพยาบาลบรมราช

ชนนีขอนแกน  ปงบประมาณ 2554 โดยเชิญบรรณาธิการจากวารสารระดับชาติที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI 2 

ฉบับ  มาวิพากษการจัดเตรียมผลงานของนักวิจัยกอนตีพิมพเผยแพรระหวางวันที่ 4, 25-26 เมษายน  และ 7, 

21-22 มิถุนายน 2554 

 

รายการหลักฐาน 

4.1.1-1 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดนับรวมอาจารยที่ลาศึกษาตอและนักวิจัยประจําทั้งหมดในแตละ 

 ปการศึกษา 2554 
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4.1.1-2 สรุปจํานวนและรายช่ือผลงานวิจัยที่ตีพิมพระดับชาติทั้งหมดของอาจารยประจําทั้งหมดนับ 

 รวมอาจารยที่ลาศึกษาตอและนักวิจัยประจําทั้งหมดในแตละปการศึกษา 2554 

4.1.1-3 โครงการประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง  การสนับสนุนการผลิตและเผยแพร 

 ผลงานวิจัย (ระยะที่ 2) ตามเกณฑ  สมศ. รอบสาม   
 
ตัวบงชี้ท่ี  4.2 : ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค(สกอ. 4.2) 

ชนิดของตัวบงชี ้ : กระบวนการ 

 

เกณฑมาตรฐานท่ัวไป: 

1.  มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการ

ตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุม

วิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

เพื่อใหเปนองคความรูที่คนทั่วไปเขาใจได  และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

3. มีการประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดจากขอ 2 สูสาธารณชน

และผูเกี่ยวของ 

4. มีการนําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชน และมีการรับรองการใชประโยชนจริงจาก

หนวยงานภายนอกหรือชุมชน 

5. มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน และ

ดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ  

5 ขอ 

 

ผลการดําเนินงาน 

 ในปการศึกษา 2554 วิทยาลัยมีการดําเนินการได 6 ขอ ดังน้ี 

1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค โดยงานวิจัยและผลงาน

วิชาการไดจัดทําข้ันตอน และหลักเกณฑ ตลอดจนผูรับผิดชอบในการสนับสนุนการเผยแพรผลงาน (4.1-1-1 

หนา 26)  โดยมีคณะกรรมการพิจารณาบทความวิจัย เพื่อเผยแพรทั้งในระดับชาติและนานาชาติ (4.1-1-1หนา 

17) มีการสนับสนุนงบประมาณเพื่อเขารวมประชุมเสนอผลงานวิจัย  การสรางขวัญกําลังใจ และการนับเปน
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ผลงาน PA (4.2-1-1)  วิทยาลัยมีผลงานนําเสนอและเผยแพรผลงานระดับชาติและนานาชาติ (4.2-1-2, 4.2-1-

3 ) ขวัญกําลังใจผูมีผลงานเดน (4.2-1-4) 

 2.   มีระบบและกลไกบริหารจัดการองคความรูจากงานวิจัย หรืองานสรางสรรค โดยงานวิจัยและ

ผลงานวิชาการไดจัดทําระบบการรวบรวม  คัดสรร  วิเคราะห  สังเคราะห  ความรูจากงานวิจัย เพื่อใหเปน

องคความรูที่คนทั่วไปเขาใจ 7 ข้ันตอน และเชิญวิทยากรผูเช่ียวชาญใหความรูเกี่ยวกับการจัดการความรูที่

ชัดเจน มีการกําหนดเรื่องในการทํา KM และผูรับผิดชอบชัดเจน (4.2-2-1) และงานวิจัยฯ ไดทําการวิเคราะห

สถานการณงานวิจัยขององคกรเมื่อเดือน มกราคม2554 (4.2-2-2 ) และไดนําแจงในที่ประชุมคณะกรรมการ

ควบคุมการผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ (4.2-2-3) เพื่อหารือทิศทางแนวโนมในการพัฒนาผลงานวิจัย 

ในสวนที่ไมเปนไปตามทิศทางการดําเนินงานวิจัยขององคกรที่กําหนดไว และงานวิจัยไดเสนอใหคณะกรรมการ

ควบคุมการผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ ไดรวมกันพิจารณากําหนดประเด็นในการสังเคราะหองค

ความรูจากงานวิจัย เพื่อนําเขาสูกระบวนการ บริหารจัดการองคความรูจากการวิจัยสูการเผยแพรและนําไปใช

ประโยชน ในประเด็นการการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพื่อสรางองคความรูสูสาธารณชน

ตามระบบและกลไกที่กําหนดไว ทั้ง7 ข้ันตอน(4.2-2-4 )ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบใหมีการสังเคราะห งานวิจัยใน

ประเด็นน้ี จึงไดจัดทําโครงการดําเนินการตามข้ันตอนของกระบวนการ KM (4.2-2-5) 

 3.   มีการประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดจากขอ 2 สู

สาธารณชนและผูเกี่ยวของ เพื่อใชประโยชนตอไป (4.2-3-1) 

 4.   มีการนําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชน และมีการรับรองการใชประโยชน

จริงจากหนวยงานภายนอกหรือชุมชน ( 4.2-4-1) 

 5.   มีระบบ และกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธ์ิของงานวิจัย   หรืองานสรางสรรคที่นําไปใช

ประโยชนและดําเนินการตามระบบที่กําหนด โดย งานวิจัย และผลงานวิชาการ จัดทําระบบ กําหนด

หลักเกณฑและวิธีการในการรักษาสิทธิประโยชนของอาจารยที่เกิดข้ึนจากผลงานวิจัย(4.-1-1Page 31)มีระบบ

และกลไก  สงเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรโดย วิทยาลัยฯ ไดจัดทําเน้ือหารายละเอียดรายละเอียด

เกี่ยวกับการจดสิทธิบัตรใหคูมือการดําเนินงานวิจัยและผลงานวิชากร และมีเว็บไซด ลิงคไปยังกรมทรัพยสิน

ทางปญญา เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกอาจารย (4.2-5-1 Web link กรมทรัพยสินทางปญญา) 

 

 

ผลการประเมินตนเอง 

 ปการศึกษา 2554 วิทยาลัยต้ังเปาหมายการดําเนินงานไว 4 ขอ มีผลการดําเนินงาน 5 ขอ ดังน้ันจึง

บรรลุเปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย 
คะแนน 

สบช สกอ สมศ 

4 ขอ 5 ขอ  5 5 - 
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แนวทางการพัฒนา 

1. จัดใหมีทีมพี่เลี้ยงแกนักวิจัยรุนใหม เพื่อชวยเขียนรายงานการวิจัย สําหรับการตีพิมพเผยแพรที่จะ 

 ดําเนินการ ในโครงการวิจัย Phase II 

2. ผูรับผิดชอบในการจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค เรงดําเนินการ หรือวางแผนตาม 

 ระบบที่งานวิจัยกําหนดไว เพื่อใหทันเหตุการณและใชประโยชนไดจริง 

3. วิทยาลัยสนับสนุนใหมีการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน 

และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

 

รายการหลักฐาน 

4.2-1-1     เกณฑประเมินผลการปฏิบัติงาน 

4.2-1-2     เอกสารนําเสนอระดับนานาชาติ 

4.2-1-3     เอกสารตีพิมพ เผยแพร  ระดับชาติ 

4.2-1-4     สรุปการประชุม KM Phase II  

4.2-1-5     แผนการสนับสนุนทุนเผยแพรผลงาน 

4.2-2-1     แผนงานการจัดการความรูฝายวิจัยและบริการวิชาการ 

4.2-2-2     สรุปผลการวิเคราะหงานวิจัยองคกร 

4.2-2-3     รายงานการประชุมแจงผลการวิเคราะหผลงานวิจัยของวิทยาลัยฯ 

4.2-2-4     รายงานการประชุมกําหนดประเด็นสังเคราะหงานวิจัยของวิทยาลัยฯ 

4.2-2-5     โครงการ KM การบริหารจัดการความรูจากงานวิจัย 

4.2-3-1     องคความรูจากการสังเคราะหงานวิจัยเผยแพร บนเว็บไซดของวิทยาลัยฯ  

4.2-4-1  เอกสารรับรองการใชประโยชน 

4.2-5-1     Web link กรมทรัพยสินทางปญญา 

 
 
 
 
ตัวบงชี้ท่ี 4.2.1 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน(สมศ. 6) 

ชนิดตัวบงชี้ : ผลลัพธ 

 

วิธีการคํานวณ 

 ผลรวมของจํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน x 100 
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 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด 

 

การใหคะแนน  

 ใชบัญญัติไตรยางคเทียบ โดยกําหนดรอยละ 20 เทากับ 5 คะแนน  

 

ผลการดําเนินงาน 

ขอ ขอมูลพ้ืนฐาน 

ผลการ

ดําเนินงาน 

ปการศึกษา

2554 

ผลการ

ดําเนินงาน

รวม 

1. งานวิจัยที่นําไปใชประโยชน 18 18 

2. งานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน - - 

3. ผลรวมของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน 18 18 

4. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดและนักวิจัยประจําทั้งหมด 61.5 61.5 

5. รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน 20 20 

 

 ในปการศึกษา 2554 สงผลงานวิจัยเผยแพร จํานวน 21 เรื่อง วิทยาลัยมีงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่

นําไปใชประโยชนจํานวน 18 เรื่อง   จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา ( รวมลาศึกษาตอ ) 61.5คน 

คิดเปนรอยละ 29.27 

 

ผลการประเมินตนเอง 

 ปการศึกษา 2554 วิทยาลัยต้ังเปาหมายการดําเนินงานไว รอยละ 10 มีผลการดําเนินงานรอยละ 

29.27 ดังน้ันจึงบรรลุเปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย 
คะแนน 

สบช สกอ สมศ 

รอยละ 10  รอยละ 29.27  5  - 5 

 

 

 

แนวทางการพัฒนา  
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 1. ฝายวิจัยและบริการวิชาการรวมกับภาควิชาเรง สนับสนุนใหผูมีผลงานวิจัย หรืองานสรางสรรคทุก

คน สังเคราะหองคความรูจากงานวิจัย หรืองานสรางสรรคในรอบป 2552-2554 ตามระบบและกลไกที่

งานวิจัยกําหนดไว  

 2. ฝายวิจัยและบริการวิชาการรวมกับภาควิชาและงานจัดการความรูของวิทยาลัยดําเนินการยกยอง 

สรางขวัญกําลังใจใหอาจารย / นักวิจัยที่มีการนําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชน และมี

การรับรองการใชประโยชนจริงจากหนวยงานภายนอกหรือชุมชนอยางเปนรูปธรรม 

 

รายการหลักฐาน 

4.2.1-1   ตารางรายช่ือผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ถูกนําไปใชประโยชนป2554 

4.2.1-2     สําเนาเอกสารรับรองการนําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ไปใชประโยชน จากหนวยงานตางๆ  

 จํานวน 13เรื่อง 

4.2.1-3   เอกสารงานวิจัยที่ถูกนําไปใชประโยชนป  2554 

 

ตัวบงชี้ท่ี 4.2.2 ผลงานวิชาการท่ีไดรับการรับรองคุณภาพ(สมศ7) 

ชนิดของตัวบงชี้  :  ผลลัพธ 

คําอธิบาย  

 ผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ สะทอนถึงสมรรถนะในการศึกษา คนควา วิเคราะห สังเคราะห วิจัย การ

ปฏิบัติจริงและไดนําไปใชในการแกปญหา หรือพัฒนางานในหนาที่จนเกิดผลดีตอการพัฒนาคุณภาพการจัด

การศึกษา และเปนประโยชนตอความกาวหนาทางวิชาการ 

 

เกณฑการประเมิน 

 กําหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการ ดังน้ี 

คานํ้าหนัก ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ 

0.25 - บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติ 

0.50 - บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ 

0.75 - ตําราหรือหนังสือที่มีการตรวจอานโดยผูทรงคุณวุฒิ 

1.00 - ตําราหรือหนังสือที่ใชในการขอผลงานทางวิชาการและผานการพิจารณาตาม

เกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว หรือตําราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูงมี

ผูทรงคุณวุฒิตรวจอานตามเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการ 
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รายงานการประเมินตนเองวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ปการศึกษา 2554 

 

วิธีการคํานวณ 

 ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานวิชาการที่ไดรับรองคุณภาพ 
x 100 

 อาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด 3 ปยอนหลัง 

เกณฑการใหคะแนน 

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ 10 เทากับ 5 คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา 

 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 

1. จํานวนและรายช่ือผลงานวิชาการ (บทความวิชาการ ตํารา หนังสือ) ที่มีระดับคุณภาพของอาจารยประจํา 

รายปตามปปฏิทิน โดยนับรวมผลงานของอาจารยทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ พรอมช่ือเจาของผลงาน 

ปที่ผลงานแลวเสร็จ ปที่ไดรับการรับรองคุณภาพจากหนวยงานที่เช่ือถือได ช่ือหนวยงานที่รับรองและมีหลักฐาน

การรับรองคุณภาพจากหนวยงานที่เกี่ยวของ คานํ้าหนักของผลงานวิชาการแตละช้ิน โดยรายงานยอนหลัง 3 ป 

จนถึงปปฏิทินที่ตรงกับปการศึกษาที่ประเมิน 

2. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดในแตละปการศึกษา โดยนับรวมอาจารยที่ลาศึกษาตอ ทั้งน้ีใหรายงาน

ยอนหลัง 3 ป จนถึงปการศึกษาที่ประเมิน 

หมายเหตุ  รายช่ือวารสารที่ไดรับรองมาตรฐานติดตามไดจากประกาศของสํานักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

 

ผลการดําเนินงาน 

ขอ ขอมูลพ้ืนฐาน 

ผลการดําเนินงาน 

(ปการศึกษา

2554) 

ผลการ

ดําเนินงาน

รวม  

คานํ้าหนัก 

1. บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสาร

ระดับชาติ 

- - 0.25 

2. บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสาร

ระดับนานาชาติ 

- - 0.50 

3. ตําราหรือหนังสือที่มีการตรวจอานโดย

ผูทรงคุณวุฒิ 

 

1 0.75 0.75 

4. ตําราหรือหนังสือที่ใชในการขอผลงานทาง

วิชาการและผานการพิจารณาตามเกณฑ

การขอตําแหนงทางวิชาการแลว หรือตํารา

- 

 

 

- 1.00 
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ขอ ขอมูลพ้ืนฐาน 

ผลการดําเนินงาน 

(ปการศึกษา

2554) 

ผลการ

ดําเนินงาน

รวม  

คานํ้าหนัก 

หรือหนังสือที่มีคุณภาพสูงมีผูทรงคุณวุฒิ

ตรวจอานตามเกณฑการขอตําแหนงทาง

วิชาการ(คานํ้าหนัก = 1.00) 

5. ผลรวมถวงนํ้าหนักของงานวิจัย  หรืองาน

สรางสรรคที่ตีพิมพหรือเผยแพร 

1 0.75  

6. จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา

ทั้งหมด 

61.5 0.75 - 

 

ในการดําเนินงาน ปการศึกษา 2554วิทยาลัยมีจํานวนผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ

จํานวน  1 ช่ือเรื่อง  ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานวิชาการที่ไดรับรองคุณภาพเทากับ 1 จากจํานวนอาจารย

ประจําและนักวิจัยประจํา (รวมลาศึกษาตอ ) 61.5คน คิดเปนรอยละ 1.67 (4.2.2-1, 4.2.2-2) 

โดย ผลการดําเนินงานเทากับ(0.75 / 61.5 ) x100 = รอยละ 1.22 

คิดเปนคะแนนไดเทากับ (1.22x5)/10=  คะแนน 0.61 

 

ผลการประเมินตนเอง 

 ปการศึกษา2554 วิทยาลัยฯต้ังเปาหมายการดําเนินงานไว รอยละ 8 มีผลการดําเนินงานรอยละ 1.22 

ดังน้ันจึงไมบรรลุเปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย 
คะแนน 

สบช สกอ สมศ 

รอยละ 8 รอยละ 1.22  0.61 0.61 0.61 

 

แนวทางการพัฒนา 

งานวิจัยสนับสนุนใหอาจารยเขียนตําราหรือหนังสือโดยไดจัดการประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง การสนับสนุนการผลิตและเผยแพรผลงานวิจัย (ระยะที่ 2) ตามเกณฑสมศ. รอบสาม  วิทยาลัยพยาบาล

บรมราชชนนีขอนแกน  ปงบประมาณ 2553 วันที่ 4, 25-26 เมษายน และ 7, 21-22 มิถุนายน 2554 สง

อาจารยเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการทักษะการเขียนตํารา และการบรรณาธิการตํารา รวมทั้งจัดทําแผน

งบประมาณสนับสนุนการผลิตตํารา/หนังสือในปงบประมาณ 2555  
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รายการหลักฐาน 

4.2.2-1 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมดนับรวมอาจารยที่ลาศึกษาตอใน 

 ปการศึกษา 2554 

4.2.2-2 สรุปจํานวนและรายช่ือผลงานวิชาการ (บทความวิชาการ หนังสือ ตํารา)ในปการศึกษา 2554 

4.2.2-3     แผนปฏิบัติการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน 2555 สนับสนุนการผลิตตํารา/หนังสือ 

 

ตัวบงชี้ท่ี 4.3  :  เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา

  (สกอ. 4.3)  

ชนิดของตัวบงชี ้ : ปจจัยนําเขา 

 

เกณฑการประเมิน: โดยการแปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเปนคะแนน                          

ระหวาง 0 – 5 

 เกณฑเฉพาะสถาบันกลุมขและค 2 จําแนกเปน 3 กลุมสาขาวิชา 

 1.2 )กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที ่

กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม  5   =   50,000 บาทข้ึนไปตอคน 

 

สูตรการคํานวณ: 

 1.  คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวน

อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ  = 

 

 

 2.  แปลงจํานวนเงินที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

 

คะแนนที่ได = 

 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 
 

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก    x  5 
 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
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หมายเหตุ : 

 1.  จํานวนอาจารยและนักวิจัยประจําใหนับตามปการศึกษาและนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไมนับรวม 

ผูลาศึกษาตอ 

 2.  ใหนับจํานวนเงินที่มีการเซ็นสัญญารับทนุในปการศึกษาหรือปงบประมาณน้ันๆไมใชจํานวนเงินที่

เบิกจายจริง 

 3.  การแบงสัดสวนจํานวนเงินกรณีมีผูวิจัยจากหลายคณะวิชาหรือหลายสถาบันใหแบงสัดสวนจํานวนเงิน

ตามที่คณะวิชาหรือสถาบันตกลงกัน 

 

ผลการดําเนินงาน 

 ในปการศึกษา 2554วิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณภายในสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยและงาน

สรางสรรค จํานวน 723,000บาท และไดรับงบประมาณภายนอก จํานวน 702,500 บาท  รวมเปนเงิน

1,425,500 บาท   จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริงไมรวมลาศึกษาตอ 56.5คน 

เฉลี่ยตอคนไดเทากับ 25,230 บาท (4.3-1  และ 4.3-2 )   

 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันเฉลี่ยตอคนมากกวา 

50,000  บาท คะแนนที่ไดเทากับ 5 คะแนน 

 คะแนนที่ได =  (25,230/ 50,000) X  5    =   2.52 

 

ผลการประเมินตนเอง 

ปการศึกษา 2554 วิทยาลัยต้ังเปาหมายการดําเนินงานไว 20,000 บาท / คน /ป มีผลการดําเนินงาน

ได 25,230 บาท/คน/ป ดังน้ันจึงบรรลุเปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
การบรรลุ

เปาหมาย 

คะแนน 

สบช สกอ สมศ 

20,000บาท 

/คน/ป 

25,230บาท 

/คน/ป 
 2.52 2.52 - 

แนวทางการพัฒนา 

          ฝายวิจัยและบริการวิชาการ รวมกับภาควิชา ควรมีการประสานกับเครือขายภายนอกสถาบัน เพื่อ

ขอรับทุนสนับสนุนงานวิวิจัยหรืองานวิชาการจากภายนอกสถาบันมากย่ิงข้ึน ในขณะเดียวกันยังคงกําหนดเปน

ภาระงานดานการวิจัยและผลงานวิชาการลงสูภาควิชาตามทิศทางการดําเนินงานวิจัยของวิทยาลัย และ 

ภาควิชา ควรกําหนดจํานวนผลงานวิจัย และงบประมาณสนับสนุนใหชัดเจนเพื่อใหบรรลุถึงเปาหมายรวมกัน 

ตลอดจนภาควิชาควรกําหนดแนวทางพัฒนานักวิจัยหนาใหม และนักวิจัย ใหผลงานวิจัยไดรับการยอมรับใน

ระดับชาติและนานาชาติตอไป 
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รายการเอกสารหลักฐาน 

4.3-1   สรุปจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในสถาบันในชวงปการศึกษา2554 

4.3-2 สรุปจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอกสถาบันในชวงปการศึกษา2554 

 
 

สรุปผลการประเมินตนเององคประกอบท่ี 4  การวิจัย 

 

 

ตัวบงชี้ 

คะแนน  

รวมคะแนน 
สบช. สกอ. สมศ. 

4.1 (สกอ.4.1) 5 5 - 5 

    4.1.1 (สมศ.5) 1.32 - 1.32 1.32 

4.2 (สกอ.4.2) 5 5 - 5 

    4.2.1 (สมศ.6) 5 - 2 5 

    4.2.2 (สมศ.7) 0.61 - 0.61 0.61 

4.3 (สกอ.4.3) - 2.52 - 2.52 

                                                 รวมเฉลี่ย                                        3.24 

 
 

องคประกอบที่ 5   การบริการทางวิชาการแกสังคม 

 

ตัวบงชี้ท่ี 5.1 : ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม 

ชนิดของตัวบงชี ้ : กระบวนการ 

 

เกณฑการประเมิน :  

 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

 

เกณฑมาตรฐาน   :    

1.   มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
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2.   มีการบูรณาการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน 

3.   มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัย 

4.   มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและ

การวิจัย 

5.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและ

การวิจัย 

 

 

ผลการดําเนินงาน 

 วิทยาลัยดําเนินการได  5 ขอ ดังน้ี 

 1.   มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

วิทยาลัยฯ มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม (5.1-1-1) และดําเนินการตามระบบ

ที่กําหนดไวดังน้ี มีการทบทวน /กําหนดนโยบายการบริการวิชาการแกสังคม(5.1-1-2) มีการสํารวจความ

ตองการจากการประชุมประจําปของวิทยาลัยฯ เพื่อนํามาวางแผนใหบริการวิชาการแกสังคม (5.1-1-3) แตงต้ัง

คณะกรรมการดําเนินงาน มอบหมายผูมีสวนเกี่ยวของ (5.1-1-4) และจัดทําแผนงานบริการวิชาการแกสังคม 

(5.1-1-5) มีการจัดทําฐานขอมูลผูเช่ียวชาญภายใน/ภายนอก และประสานงานผูที่เกี่ยวของเพื่อใหการ

ดําเนินงานบรรลุตามแผนที่วางไว(5.1-1-6) จัดใหมีการดําเนินงานตามแผนโดยมีระบบการติดตามผลการ

ดําเนินงานเปนระยะ(5.1-1-7) มีการประเมินผลหลังสิ้นสุดโครงการ เพื่อนําผลที่ไดมาปรับปรุง พัฒนางานและ

วางแผนในการดําเนินงานตอไป(5.1-1-8) 

 2.   มีการบูรณาการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน มีโครงการบริการวิชาการแกสังคม

ทั้งหมด 12 โครงการ มีโครงการบริการวิชาการแกสังคมบูรณาการกับการเรียนการสอน 8 โครงการ 

ประกอบดวย   1)โครงการบริการวิชาการบูรณาการในวิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปญหาสุขภาพ 1 

พัฒนานักศึกษาใหบริการดวยหัวใจความเปนมนุษย เรื่อง การเสริมสรางศักยภาพของผูปวยและญาติในการ

ดูแลแบบองครวม กอนและหลังไดรับการผาตัด (5.1-2-1) บูรณาการกับการเรียนการสอนวิชาวิชาปฏิบัติการ

พยาบาลบุคคลที่มีปญหาสุขภาพ 1 (5.1-2-2) 2)โครงการบริการดวยหัวใจความเปนมนุษย กิจกรรมวันเด็ก

แหงชาติรวมกับโรงพยาบาลขอนแกน(5.1-2-3) บูรณาการกับวิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปญหาสุขภาพ 

2 (5.1 -2-4)  3)โครงการการใหบริการดวยหัวใจความเปนมนุษย เพื่อสรางศักยภาพของผูปวยและญาติในการ

ดูแลผูปวยที่ไดรับบาดเจ็บที่ศีรษะแบบองครวม โดยใชกระบวนการคิดเปนระบบ (5.1-2-5)บูรณาการกับวิชา

ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปญหาสุขภาพ 3 (5.1-2-6) 4) โครงการบริการวิชาการบูรณาการในการจัดการ

เรียนการสอนวิชาปฏิบัติจิตเวชชุมชน เรื่อง การสงเสริมสุขภาพจิตในชุมชน(5.1-2-7) บูรณาการกับการเรียน

การสอนวิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปญหาทางจิต (5.1-2-8)  5)โครงการบริการวิชา เรื่อง การสงเสริมการเลี้ยง

ลูกดวยนมมารดาอยางเดียว 6 เดือน ณ แผนกหลังคลอด รพ.เลย และรพ.สกลนคร(5.1-2-9) บูรณาการกับ



75 

 

รายงานการประเมินตนเองวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ปการศึกษา 2554 

 

การเรียนการสอนวิชา วิชาปฏิบัติการมารดา ทารก และการผดุงครรภ 1 (5.1-2-10)  6) โครงการบริการ

วิชาการเรื่อง เพศศึกษาในวัยรุน (5.1-2-11)  บูรณาการกับการเรียนการสอนวิชาการพยาบาลมารดา ทารก 

และการผดุงครรภ 2 (5.1-2-12) 7) โครงการบริการวิชาการดวยหัวใจความเปนมนุษยเพื่อเสริมสรางสุขภาพ

ทุกชวงวัยดวยภูมิปญญาไทย(นวัตกรรมทางการพยาบาล) (5.1-2-13) บูรณาการกับวิชาวิชาปฏิบัติการ

ครอบครัวชุมชน 1 และวิชาปฏิบัติการสรางเสริมสุขภาพและการปองกันการเจ็บปวยและ (5.1-2-14)           

8)โครงการบริการวิชาการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนวิชาการพัฒนากระบวนการคิดอยางเปน

ระบบใหความรูประชาชน เรื่องการลดโลกรอน(นิทรรศการโครงงาน) (5.1-2-15)  บูรณาการกับการเรียนการ

สอนวิชาการพัฒนากระบวนการคิดเปนระบบ (5.1-2-16) 

 3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัย ในโครงการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม

เพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม.สูการบริการดวยหัวใจความเปนมนุษย ชุมชนยางตลาด ต.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ 

(5.1-3-1) บูรณาการกับการวิจัย เรื่อง กระบวนการเรียนรูอยางมีสวนรวมการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อ

พัฒนาศักยภาพ อสม. สูการใหบริการดวยหัวใจความเปนมนุษย(5.1-3-2) 

 4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการ

สอนและการวิจัยอยางตอเน่ือง โดยมีการมีการถอดบทเรียนผลของงานบริการวิชาการแกสังคมปการศึกษา 

2554 (5.1-4-1) 

5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการ

สอนและการวิจัย เขาสูคณะกรรมการบริการวิชาการ (5.1-5-1)นําสูการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย

เพื่อนําผลมาพัฒนา ปรับปรุงการใหบริการวิชาการแกสังคมตอไป  (5.1-5-2)  

 

ผลการประเมินตนเอง 

 ปงบประมาณ 2554 วิทยาลัยต้ังเปาหมายการดําเนินงานไว 5 ขอ มีผลการดําเนินงาน 5 ขอ ดังน้ัน 

จึงบรรลุเปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย 
คะแนน 

สบช สกอ สมศ 

5 ขอ   5 ขอ  5 5 - 

 

แนวทางการพัฒนา 

1. สงเสริมใหฝายวิจัยและบริการวิชาการ รวมกับทุกภาควิชา ฯ ลดภาระงานบริการวิชาการแกสังคมใน 

เชิงปริมาณเพิ่มคุณภาพงานบริการวิชาการแกสังคมใหเหลือเพียง 1) บูรณาการกับการเรียนการสอนและการ

วิจัย อยางนอย 1 โครงการ และ 2) มีประโยชนของการใหบริการวิชาการแกสังคมตามตัวบงช้ี สกอ. 5.2  

2. จัดใหมีการติดตาม ประเมินผลสําเร็จของงานบริการวิชาการใหครบทุกประเด็น เพื่อนําไปปรับปรุง 

แผนการดําเนินงานในปตอไป 
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รายการหลักฐาน 

5.1-1-1     คูมือบริการวิชาการแกสังคม ปการศึกษา 2554 

5.1-1-2  รายงานการประชุมงานบริการวิชาการครั้งที่ 1 / 2555 วันที่ 24 เม.ย.2555 

5.1-1-3  แบบสํารวจโครงการบริการวิชาการประจําปการศึกษา 2554 และผลการสํารวจความตองการ

บริการวิชาการจากภายนอก 

5.1-1-4   คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการบริการวิชาการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน 

5.1-1-5  แผนงานบริการวิชาการแกสังคมปการศึกษา 2554 

5.1-1-6  ทีมผูเช่ียวชาญ/ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. ดวยกระบวนการคิดเปนระบบสูการ

บริการดวยหัวใจความเปนมนุษย และคําสั่งแตงต้ังอาจารยพี่เลี้ยงดานการสอนภาคปฏิบัติป

การศึกษา 2554 

5.1-1-7  แบบฟอรมการติดตามผลการดําเนินงาน 

5.1-1-8  รายงานการถอดบทเรียนผลของงานบริการวิชาการแกสังคมปการศึกษา 2554 

5.1-2-1      โครงการบริการวิชาการบูรณาการในวิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปญหาสุขภาพ 1 พัฒนา

นักศึกษาใหบริการดวยหัวใจความเปนมนุษย เรื่อง การเสริมสรางศักยภาพของผูปวยและญาติใน

การดูแลแบบองครวม กอนและหลังไดรับการผาตัด 

5.1-2-2 มคอ.4 และ มคอ. 6 วิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปญหาสุขภาพ 1      

5.1-2-3       โครงการบริการดวยหัวใจความเปนมนุษย กิจกรรมวันเด็กแหงชาติรวมกับโรงพยาบาลขอนแกน  

5.1-2-4      มคอ.4 และ มคอ. 6 วิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปญหาสุขภาพ 2 

5.1-2-5       โครงการการใหบริการดวยหัวใจความเปนมนุษย เพื่อสรางศักยภาพของผูปวยและญาติในการ

       ดูแลผูปวยที่ไดรับบาดเจ็บที่ศีรษะแบบองครวม โดยใชกระบวนการคิดเปนระบบ  

5.1-2-6      มคอ.4 และ มคอ. 6 วิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปญหาสุขภาพ 3 

5.1-2-7      โครงการบริการวิชาการบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติจิตเวชชุมชน เรื่อง การ 

สงเสริมสุขภาพจิตในชุมชน  

5.1-2-8       มคอ.4 และ มคอ. 6 วิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปญหาทางจิต 

5.1-2-9      โครงการบริการวิชา เรื่อง การสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมมารดาอยางเดียว 6 เดือน ณ แผนก

หลังคลอด รพ.เลย และรพ.สกลนคร  

5.1-2-10     มคอ.4 และ มคอ. 6 วิชาปฏิบัติการมารดา ทารก และการผดุงครรภ 1 

5.1-2-11     โครงการบริการวิชาการเรื่อง เพศศึกษาในวัยรุน  

5.1-2-12     มคอ.3 และ มคอ. 5 วิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ 2 

5.1-2-13     โครงการบริการวิชาการดวยหัวใจความเปนมนุษยเพื่อเสริมสรางสุขภาพทุกชวงวัยดวยภูมิปญญา

ไทย (นวัตกรรมทางการพยาบาล)  



77 

 

รายงานการประเมินตนเองวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ปการศึกษา 2554 

 

5.1-2-14     มคอ.4 และ มคอ. 6 วิชาปฏิบัติการครอบครัวชุมชน 1 และวิชาปฏิบัติการสรางเสริมสุขภาพและ

การปองกันการเจ็บปวยและ 

5.1-2-15    โครงการบริการวิชาการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนวิชาการพัฒนากระบวนการคิด

อยางเปนระบบใหความรูประชาชน เรื่องการลดโลกรอน (นิทรรศการโครงงาน)  

5.1-2-16    มคอ.3 และ มคอ. 5 วิชาการพัฒนากระบวนการคิดเปนระบบ 

 

 

 

5.1-3-1      โครงการบริการทางวิชาการแกสังคมเรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.สูบริการดวยหัวใจความ

เปนมนุษย เรื่อง การพัฒนาศักยภาพ อสม. และแกนนําชุมชน สูจิตบริการดวยหัวใจความเปน

มนุษยในการปองกันและแกไขปญหาการด่ืมสุรา ชุมชนบานฮองฮี ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด      

จ.กาฬสินธุ 

5.1-3-2      รายงานผลการวิจัย เรื่อง กระบวนการเรียนรูอยางมีสวนรวมการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อ

พัฒนาศักยภาพ อสม. สูการใหบริการดวยหัวใจความเปนมนุษย กรณีศึกษาชุมชนยางตลาด      

ต.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ 

5.1-4-1  รายงานการถอดบทเรียนผลของงานบริการวิชาการแกสังคมปการศึกษา 2554  

5.1-5-1  รายงานการประชุมบริการวิชาการครั้งที่ 1 /2554 วันที่ 16 ส.ค. 2554 

5.1-5-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ฯ ครั้งที่ 11 วันที่ 30 สิงหาคม 2554  

 
ตัวบงชี้ท่ี 5.1.1  การนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการ  

                     เรียนการสอนหรือการวิจัย (สมศ.8) 

ชนิดของตัวบงชี้ :  ผลลัพธ 

 

วิธีการคํานวณ 

 

 

 

 

 

เกณฑการใหคะแนน: 

         ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ 30 เทากับ 5 คะแนน  

 

จํานวนโครงการ / กิจกรรมบริการวิชาการ ท่ีนํามาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย  X 100 

จํานวนโครงการ / กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนท่ีสภาสถาบันอนุมัต ิ
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ผลการดําเนินงาน 

 ในปการศึกษา 2554 วิทยาลัยมีผลการดําเนินงานการบริการวิชาการแกสังคมที่นําความรูและ

ประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย จํานวน 11 โครงการ 

จากจํานวนโครงการบริการวิชาการแกสังคมทั้งหมด 12 โครงการ คิดเปนรอยละ 91.66 (5.1.1.-1) 

ประกอบดวย  1)โครงการบริการวิชาการบูรณาการในวิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปญหาสุขภาพ 1 

พัฒนานักศึกษาใหบริการดวยหัวใจความเปนมนุษย เรื่อง การเสริมสรางศักยภาพของผูปวยและญาติในการ

ดูแลแบบองครวม กอนและหลังไดรับการผาตัด (5.1.1.-2) นําผลมาพัฒนาการเรียนการสอนวิชาวิชา

ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปญหาสุขภาพ 1 (5.1.1.-3) 2)โครงการบริการดวยหัวใจความเปนมนุษย กิจกรรม

วันเด็กแหงชาติรวมกับโรงพยาบาลขอนแกน(5.1.1.-4) นําผลมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการ

พยาบาลบุคคลที่มีปญหาสุขภาพ 2 (5.1.1.-5) 3)โครงการการใหบริการดวยหัวใจความเปนมนุษย เพื่อสราง

ศักยภาพของผูปวยและญาติในการดูแลผูปวยที่ไดรับบาดเจ็บที่ศีรษะแบบองครวม โดยใชกระบวนการคิดเปน

ระบบ (5.1.1.-6) นําผลมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปญหาสุขภาพ 3 

(5.1.1.-7) 4) โครงการบริการวิชาการเรื่อง การรักษาพยาบาลเบื้องตน นํามาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

วิชาการรักษาพยาบาลเบื้องตน(5.1.1.-8) นํามาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาการรักษาพยาบาลเบื้องตน

(5.1.1.-9)    5)โครงการบริการวิชาการบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติจิตเวชชุมชน เรื่อง 

การสงเสริมสุขภาพจิตในชุมชน(5.1.1.-10) นําผลมาพัฒนาจัดการเรียนการสอนวิชาการพยาบาลบุคคลที่มี

ปญหาทางจิต (5.1.1.-11) 6)โครงการบริการวิชา เรื่อง การสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมมารดาอยางเดียว 6 

เดือน ณ แผนกหลังคลอด รพ.เลย และรพ.สกลนคร(5.1.1.-12) นําผลมาพัฒนาการจัดเรียนการสอนวิชา วิชา

ปฏิบัติการมารดา ทารก และการผดุงครรภ 1 (5.1.1.-13) 7) โครงการบริการวิชาการเรื่อง เพศศึกษาในวัยรุน      

(5.1.1.-14) นําผลมาพัฒนาการเรียนการสอนวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ 2 (5.1.1.-15) 

8) โครงการบริการวิชาการดวยหัวใจความเปนมนุษยเพื่อเสริมสรางสุขภาพทุกชวงวัยดวยภูมิปญญาไทย

(นวัตกรรมทางการพยาบาล) (5.1.1.-16) นําผลมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาวิชาปฏิบัติการ

ครอบครัวชุมชน 1 และวิชาปฏิบัติการสรางเสริมสุขภาพและการปองกันการเจ็บปวยและ (5.1.1.-17)           

9)โครงการบริการวิชาการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนวิชาการพัฒนากระบวนการคิดอยางเปน

ระบบใหความรูประชาชน เรื่องการลดโลกรอน(นิทรรศการโครงงาน) (5.1.1.-18) นําผลมาพัฒนาการจัดการ

เรียนการสอนวิชาการพัฒนากระบวนการคิดเปนระบบ(5.1.1.-19) 10 )โครงการประชุมวิชาการเรื่อง พัฒนา

ศักยภาพดานการรักษาพยาบาลที่ไดมาตรฐานสูความเปนเลิศทางการพยาบาล (5.1.1.-20) นํามาพัฒนาการ

จัดการเรียนการสอนวิชาการรักษาพยาบาลเบื้องตน (5.1.1.-21) 11)โครงการพัฒนาศักยภาพดานการสอน

สําหรับพยาบาลพี่เลี้ยง ปการศึกษา 2554(5.1.1.-22) ทําใหเกิดแนวทางการพัฒนาบัณฑิตอยางมีคุณภาพ โดย

กระบวนการมีสวนรวม(5.1.1.-23) 

 

ผลการประเมินตนเอง 
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 ปการศึกษา 2554 วิทยาลัยต้ังเปาหมายการดําเนินงานไวรอยละ 50 มีผลการดําเนินงานไดรอยละ 100 

ดังน้ันจึงบรรลุเปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย 
คะแนน 

สบช สกอ สมศ 

รอยละ 50  รอยละ 91.66  5 - 5 

 

 

 

 

 

รายการหลักฐาน     

5.1.1-1        เอกสารสรุปรายช่ือโครงการบริการวิชาการแกสังคม 

5.1.1.-2      โครงการบริการวิชาการบูรณาการในวิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปญหาสุขภาพ 1 พัฒนา     

นักศึกษาใหบริการดวยหัวใจความเปนมนุษย เรื่อง การเสริมสรางศักยภาพของผูปวยและญาติใน 

การดูแลแบบองครวม กอนและหลังไดรับการผาตัด  

5.1.1.-3      มคอ.4 และ มคอ. 6 วิชาวิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปญหาสุขภาพ 1  

5.1.1.-4      โครงการบริการดวยหัวใจความเปนมนุษย กิจกรรมวันเด็กแหงชาติรวมกับโรงพยาบาลขอนแกน

5.1.1.-5      มคอ.4 และ มคอ. 6 วิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปญหาสุขภาพ 2  

5.1.1.-6      โครงการการใหบริการดวยหัวใจความเปนมนุษย เพื่อสรางศักยภาพของผูปวยและญาติในการ       

ดูแลผูปวยที่ไดรับบาดเจ็บที่ศีรษะแบบองครวม โดยใชกระบวนการคิดเปนระบบ  

5.1.1.-7      มคอ.4 และ มคอ. 6 วิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปญหาสุขภาพ 3  

5.1.1.-8      โครงการบริการวิชาการเรื่อง การรักษาพยาบาลเบื้องตน นํามาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

วิชาการรักษาพยาบาลเบื้องตน 

5.1.1.-9      นํามาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาการรักษาพยาบาลเบื้องตน 

5.1.1.-10     โครงการบริการวิชาการบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติจิตเวชชุมชน เรื่อง การ  

สงเสริมสุขภาพจิตในชุมชน 

5.1.1.-11     มคอ.4 และ มคอ. 6 วิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปญหาทางจิต  

5.1.1.-12     โครงการบริการวิชา เรื่อง การสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมมารดาอยางเดียว 6 เดือน    ณ แผนก 

หลังคลอด รพ.เลย และรพ.สกลนคร 

5.1.1.-14     มคอ.4 และ มคอ. 6 วิชาปฏิบัติการมารดา ทารก และการผดุงครรภ 1  

5.1.1.-15     โครงการบริการวิชาการเรื่อง เพศศึกษาในวัยรุน       
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5.1.1.-16     มคอ.3 และ มคอ. 5 วิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ 2  

5.1.1.-17     โครงการบริการวิชาการดวยหัวใจความเปนมนุษยเพื่อเสริมสรางสุขภาพทุกชวงวัยดวยภูมิปญญา 

ไทย(นวัตกรรมทางการพยาบาล)  

5.1.1.-18     มคอ.4 และ มคอ. 6 วิชาวิชาปฏิบัติการครอบครัวชุมชน 1 และวิชาปฏิบัติการสรางเสริมสุขภาพ  

และการปองกันการเจ็บปวยและ 

5.1.1.-19    โครงการบริการวิชาการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนวิชาการพัฒนากระบวนการคิด

อยางเปนระบบใหความรูประชาชน เรื่องการลดโลกรอน (นิทรรศการโครงงาน)  

5.1.1.-20    มคอ.3 และ มคอ. 5 วิชาการพัฒนากระบวนการคิดเปนระบบ 

5.1.1.-21    โครงการประชุมวิชาการเรื่อง พัฒนาศักยภาพดานการรักษาพยาบาลที่ไดมาตรฐานสูความเปน

เลิศทางการพยาบาล  

5.1.1.-21    นํามาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาการรักษาพยาบาลเบื้องตน  

5.1.1.-22    โครงการพัฒนาศักยภาพดานการสอนสําหรับพยาบาลพี่เลี้ยง ปการศึกษา 2554 

5.1.1.-23    สรุปผลโครงการพัฒนาศักยภาพดานการสอนสําหรับพยาบาลพี่เลี้ยง ปการศึกษา 2554  

   หัวขอแนวทางการพัฒนาบัณฑิตอยางมีคุณภาพ โดยกระบวนการมีสวนรวม 

 

ตัวบงชี้ท่ี 5.2 : กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม ( สกอ. 5.2) 

ชนิดตัวบงชี ้ : กระบวนการ 

 

เกณฑมาตรฐาน  :    

1.  มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพเพื่อประกอบการ

กําหนดทิศทางและการจัดทําแผนบริการทางวิชาการตามจุดเนนของสถาบัน 

2. มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน หรือ

ภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหนวยงานวิชาชีพ 

3. มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการตอสังคม 

4. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการใหบริการทางวิชาการ 

5. มีการพัฒนาความรูที่ไดจากการใหบริการทางวิชาการและถายทอดความรูสูบุคลากรภายในสถาบันและ

เผยแพรสูสาธารณชน 

 

เกณฑการประเมิน : 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ 



81 

 

รายงานการประเมินตนเองวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ปการศึกษา 2554 

 

1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ 4 ขอ 5 ขอ 

 

ผลการดําเนินงาน 

 วิทยาลัยมีผลการดําเนินงาน 5 ขอ ดังน้ี 

 1.   มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพเพื่อ

ประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนบริการทางวิชาการตามจุดเนนของสถาบัน เชน มีการสํารวจ

ความตองการของชุมชน อสม.  แกนนําในชุมชน นําสูการจัดทําโครงการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อพัฒนา

ศักยภาพ อสม. และแกนนําชุมชนสูจิตบริการดวยหัวใจความเปนมนุษยในการปองกันและแกไขปญหาการด่ืม

สุรา ชุมชนบานฮองฮี อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ  (5.2-1-1) 

 2. มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน หรือ

ภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหนวยงานวิชาชีพ โดย วิทยาลัยทําขอตกลงความรวมมือกับโรงพยาบาลศูนย

ขอนแกน ในโครงการความรวมมือในการผลิตพยาบาลตามโครงการผลิตพยาบาลชุมชน เพื่อสรางความ

เขมแข็งใหแกชุมชน ใหจังหวัดขอนแกนเปนเมืองนาอยู (5.2-2-1) โครงการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อพัฒนา

ศักยภาพ อสม.โดยใชกระบวนการคิดอยางเปนระบบใหบริการดวยหัวใจความเปนมนุษย  และโครงการพัฒนา

หลักสูตรฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม. และแกนนําชุมชนสูจิตบริการดวยหัวใจความเปนมนุษยในการ

ปองกันและแกไขปญหาการด่ืมสุรา ชุมชนบานฮองฮี  อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ  (5.2-2-2) 

 3. มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการตอสังคม โดยเกิดภาคี

เครือขายการบริการดวยหัวใจความเปนมนุษย (5.2-3-1) จากผลการดําเนินโครงการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม

เพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม. สูการบริการดวยหัวใจความเปนมนุษย ชุมชนนําแนวคิดไปใชเปนแนวทางการ

ดําเนินงานใหชุมชนเกิดความเขมแข็งโดยเกิดโครงการเลิกเหลาในงานศพ ชุมชนยางตลาด จ.กาฬสินธุ และ

ขยายผลสูโครงการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม. และแกนนําชุมชนสูจิตบริการดวยหัว

ใจความเปนมนุษยในการปองกันและแกไขปญหาการด่ืมสุรา ชุมชนบานฮองฮี อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ                     

(5.2-3-2)  

 4. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการใหบริการทาง

วิชาการโดย วิทยาลัยมีการนําความรูไปใชในการพัฒนาครูตนแบบในกระบวนการคิดอยางเปนระบบ วันที่ 4-6 

เมษายน 2554 ที่เขาใหญ จ.นครราชสีมา และขยายผลสูโครงการพัฒนาจิตบริการดวยหัวใจความเปนมนุษย

ภายใตนวัตกรรมระบบครอบครัวเสมือนเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯในปมหามงคล 

๘๔ พรรษา (5.2-4-1)  และผลจากโครงการ พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ   อสม. นําเสนอ

สภาพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแหงชาติ เพื่อสรางหลักสูตรพัฒนา อสม.(5.2-4-2)  

 5. มีการพัฒนาความรูที่ไดจากการใหบริการทางวิชาการและถายทอดความรูสูบุคลากรภายใน

สถาบันและเผยแพรสูสาธารณชน  โดยไดพัฒนาความรูจากโครงการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อพัฒนา

ศักยภาพ   อสม. โดยการจัดการปญหาสุรา      โครงการพัฒนาครูตนแบบในกระบวนการคิดอยางเปนระบบ 
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วันที่ 4-6 เมษายน 2554 ที่เขาใหญ จ.นครราชสีมา   และโครงการพัฒนาจิตบริการดวยหัวใจความเปนมนุษย

ภายใตนวัตกรรมระบบครอบครัวเสมือนเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯในปมหามงคล 

๘๔ พรรษา  นําสูการเผยแพรสูภายในและภายนอก ในโครงการประชุมวิชาการการพัฒนาศักยภาพดานกา

รักษาพยาบาลที่ไดมาตรฐานสูความเปนเลิศทางการพยาบาลปการศึกษา  ระหวางวันที่  7 - 9 กุมภาพันธ 

2555 ณ โรงแรมเจริญธานี  จังหวัดขอนแกน (5.2-5-1) 

 

ผลการประเมินตนเอง 

 ปงบประมาณ  2554   วิทยาลัยต้ังเปาหมายการดําเนินงานไว 5 ขอ มีผลการดําเนินงาน 5 ขอ   

ดังน้ันจึงบรรลุเปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย 
คะแนน 

สบช สกอ สมศ 

5 ขอ 5 ขอ  5 5 - 

 

แนวทางการพัฒนา  

1. สํารวจความตองการในการจัดกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการเพื่อตอบสนองกับความตองการของ

สังคม 

2. พัฒนารูปแบบการถายทอดการบริการวิชาการแกบุคคลภายในและบุคคลภายนอกตลอดจนมีการ

ประเมินสัมฤทธ์ิผลของความเช่ือมโยงสนับสนุนซึ่งกันและกันและบูรณาการระหวางงานบริการวิชาการแก

สังคมกับภารกิจดานอื่น  ๆของสถาบัน 

3.  มีการนําผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงงานบริการวิชาการแกสังคมใหเกิดประโยชนตอทั้งสังคม

ภายนอกและภารกิจทุกดานของสถาบัน 

 

รายการหลักฐาน 

5.2-1-1    เอกสารการสํารวจความตองการของชุมชน อสม.โดยใชกระบวนการคิดเปนระบบ นําสูการจัดทํา

โครงการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม. ใหบริการดวยหัวใจความเปนมนุษย 

และเอกสารการสํารวจความตองการของชุมชน อสม.  แกนนําในชุมชน นําสูการจัดทําโครงการ

พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม. และแกนนําชุมชนสูจิตบริการดวยหัวใจความ

เปนมนุษยในการปองกันและแกไขปญหาการด่ืมสุรา ชุมชนบานฮองฮี อ.ยางตลาด  จ.กาฬสินธุ       

5.2-2-1   เอกสารการทําขอตกลงความรวมมือกับโรงพยาบาลศูนยขอนแกน ในโครงการความรวมมือในการ

ผลิตพยาบาลตามโครงการผลิตพยาบาล เพื่อสรางความเขมแข็งในชุมชน ใหจังหวัดขอนแกนเปน

เมืองนาอยู 
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5.2-2-2   โครงการ พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม.  โดยใชกระบวนการคิดอยางเปน

ระบบ โครงการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม. และแกนนําชุมชนสูจิตบริการ

ดวยหัวใจความเปนมนุษยในการปองกันและแกไขปญหาการด่ืมสุรา ชุมชนบานฮองฮี       อ.ยาง

ตลาด  จ.กาฬสินธุ 

5.2-3-1   เอกสารการลงนามภาคีเครือขายทั่วประเทศ ไดแกศูนยการเรียนรูกระบวนการคิดอยางเปนระบบ 

 

5.2-3-2   โครงการ พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม. สูการบริการดวยหัวใจความเปน  

มนุษย  ทําใหเกิดโครงการเลิกเหลาในงานศพ ชุมชนยางตลาด จ.กาฬสินธุ     และโครงการพัฒนา

หลักสูตรฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม. และแกนนําชุมชนสูจิตบริการดวยหัวใจความเปน

มนุษยในการปองกันและแกไขปญหาการด่ืมสุรา ชุมชนบานฮองฮี  อ.ยางตลาด  จ.กาฬสินธุ 

5.2-4-1   โครงการนําความรูไปใชในการพัฒนาครูตนแบบในกระบวนการคิดอยางเปนระบบ วันที่ 4-6 

เมษายน 2554 ที่เขาใหญ จ.นครราชสีมา    และโครงการพัฒนาจิตบริการดวยหัวใจความเปน

มนุษยภายใตนวัตกรรมระบบครอบครัวเสมือนเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ

ในปมหามงคล ๘๔ พรรษา 

5.2-4-2    ผลจากโครงการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม. นําเสนอตอสภาพัฒนาสังคม

และเศรษฐกิจแหงชาติ เพื่อสรางหลักสูตรพัฒนา อสม.  

5.2-5-1  โครงการประชุมวิชาการ โครงการประชุมวิชาการการพัฒนาศักยภาพดานการรักษาพยาบาลที่ได

มาตรฐานสูความเปนเลิศทางการพยาบาลปการศึกษา  ระหวางวันที่  7 - 9 กุมภาพันธ 2555    

ณ โรงแรมเจริญธานี  จังหวัดขอนแกน 

 
ตัวบงชี้ท่ี 5.2.1     การเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก (สมศ ๙) 

ชนิดของตัวบงชี ้:  กระบวนการและผลลัพธ 

 

ประเด็นการพิจารณา  :    

   1. มีการดําเนินงานวงจร (PDCA) โดยการมีสวนรวมของชุมชนหรือองคกร 

   2. บรรลุเปาหมายตามแผนไมตํ่ากวารอยละ 80 

   3. ชุมชนหรือองคกรมีผูนําหรือสมาชิกที่มีการเรียนรูและดําเนินกิจกรรมอยางตอเน่ือง 

   4. ชุมชนหรือองคกรสรางกลไกที่มีการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ืองและย่ังยืนโดยคงอัตลักษณและวัฒนธรรม 

ขององคกร 

   5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชนสรางคุณคาตอสังคม หรือชุมชน/องคกรที่มีความเขมแข็ง 

 

เกณฑการใหคะแนน: 
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คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ปฏิบัติได 

1 ขอ 

ปฏิบัติได 

2 ขอ 

ปฏิบัติได 

3 ขอ 

ปฏิบัติได 

4 ขอ 

ปฏิบัติได 

5 ขอ 

 

ผลการดําเนินงาน 

 ในปการศึกษา 2554 ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก  

วิทยาลัยสามารถดําเนินงานผานประเด็นการพิจารณาจํานวน 5 ขอ ดังน้ี 

1. วิทยาลัยมีการวางแผนรวมกับโรงพยาบาลขอนแกน  

โดยทําบันทึกขอตกลงความรวมมือเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูและเสริมสรางความเข็มแข็งของชุมชน 

โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. จิตบริการดวยหัวใจความเปนมนุษย โดยใชกระบวนการคิดเปนระบบ (5.2.1-

1-1) ตามแผนปฏิบัติการประจําปของวิทยาลัย   (5.2.1-1-2)  โดยมีทีมงานในการดําเนินงาน ประกอบดวย

บุคลากรของวิทยาลัยและโรงพยาบาลขอนแกน รวมกันดําเนินการกิจกรรมตามโครงการที่วางแผนไว (5.2.1-

1-3) และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ คณะกรรมการดําเนินการประเมินผลตามตัวบงช้ีผลสัมฤทธ์ิที่กําหนดใน

โครงการ และสรุปรายงานการจัดทําโครงการ จากน้ันทําผลการประเมินโครงการมาวิเคราะหปญหา อุปสรรค

และหาแนวพัฒนารวมกัน เพื่อนําขอมูลไปปรับปรุงการดําเนินงานในกิจกรรมตอไป (5.2.1-1-4) 

2. บรรลุเปาหมายตามแผนไมตํ่ากวารอยละ 80   

วิทยาลัยมีแผนดําเนินการ 1 แผน มี  3  ตัวช้ีวัด  3  เปาหมาย บรรลุทั้ง 3 ตัวช้ีวัด  3  เปาหมาย   

คิดเปนรอยละ 100 ดังน้ี  ตัวช้ีวัดที่ 1 จํานวนอาสาสมัครสาธารณสุขเขาอบรมไมนอยกวารอยละ 90 ผลการ

ดําเนินการรอยละ  100 ตัวช้ีวัดที่ 2 ระดับความพึงพอใจเขารวมโครงการอยูในระดับดีข้ึนไป ผลการ

ดําเนินงานไดระดับ 4.44 (ระดับดี) ตัวช้ีวัดที่ 3 มีผลงานวิจัย 1 เลม ผลการดําเนินงานไดงานวิจัย 1 เลม   

เรื่อง กระบวนเรียนรูอยางมีสวนรวมการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม. สูการบริการดวย

หัวใจความเปนมนุษย กรณีศึกษาชุมชนยางตลาด อําเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ (5.2.1-2-1)   

3. ชุมชนหรือองคกรมีผูนําหรือสมาชิกที่มีการเรียนรูและดําเนินกิจกรรมอยางตอเน่ือง 

ผูนําชุมชนและแกนนําสุขภาพในชุมชนไดรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู นําความรูที่ไดจากการดําเนิน

โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.จิตบริการดวยหัวใจความเปนมนุษย โดยใชกระบวนการคิดเปนระบบ ไป

ดําเนินการโครงการงานศพปลอดเหลาของชุมชนยางตลาดซึ่งเปนชุมชนตนแบบ และมีขยายกิจกรรมสู

โครงการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม.และแกนนําชุมชน สูจิตบริการดวยหัวใจความเปน

มนุษยในการปองกันและแกไขปญหาการด่ืมสุราชุมชนบานฮองฮี อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ(5.2.1-3-1) 

4. ชุมชนหรือองคกรสรางกลไกที่มีการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ืองและย่ังยืนโดยคงอัตลักษณและ

วัฒนธรรมขององคกร  
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     คณะกรรมการดําเนินงาน ผูนําชุมชนและแกนนําสุขภาพในชุมชนยางตลาด ไดใชขอมูลที่เปนผล

จากการดําเนินโครงการมาพัฒนาผลักดันใหเกิดโครงการงานศพปลอดเหลาโดยไดจัดต้ังคณะกรรมการและ

แนวทางดําเนินโครงการดวยตนเองซึ่งใชมาตรการทางสังคมที่รวมกันกําหนดข้ึน(5.2.1-4-1) 

5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชนสรางคุณคาตอสังคม หรือชุมชน/องคกรที่มีความเขมแข็ง  

     ผลกระทบที่เกิดประโยชนสรางคุณคาของชุมชนยางตลาด ทําใหชุมชนตระหนักและเห็น

ความสําคัญของการดําเนินโครงการ งานศพปลอดเหลา คือ ทําใหเจาภาพลดคาใชจาย ไมเกิดเหตุทะเลาะ

วิวาทเหมือนแตกอน มีชุมชนขางเคียงมาศึกษา มีขยายกิจกรรมสูโครงการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อพัฒนา

ศักยภาพ อสม.และแกนนําชุมชน สูจิตบริการดวยหัวใจความเปนมนุษยในการปองกันและแกไขปญหาการด่ืม

สุรา ชุมชนบานฮองฮี  อ.ยางตลาด    จ.กาฬสินธุ เกิดครอบครัวปลอดสุรา ชุมชนนํ้าพอง ทําใหครอบครัวลด

การทะเลาะวิวาท  (5.2.1-5-1) และมีการขยายผลไปยังชุมชนอื่น ๆ เริ่มจากที่ จ.มหาสารคาม โดยคุณจิราพร

ใชกระบวนการคิดเปนระบบ ครอบครัวเสมือนกับ อสม.ในพื้นที่ ทําใหเกิดโครงการแกปญหาตาง ๆ ในชุมชนจน

สามารถบรรลุผลตามตัวบงช้ีทุกขอ   และขยายสูชุมชนอื่นๆ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางตอเน่ือง (5.2.1-

5-2) 

 

 

 

 

 

ผลการประเมินตนเอง 

 ปงบประมาณ 2554 วิทยาลัยต้ังเปาหมายการดําเนินงานไว 5 ขอ มีผลการดําเนินงาน 5 ขอ ดังน้ันจึง 

บรรลุเปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย 
คะแนน 

สบช สกอ สมศ 

5 ขอ 5 ขอ  5 - 5 

 

รายการหลักฐาน 

5.2.1-1-1  บันทึกขอตกลงความรวมมือเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูและเสริมสรางความเข็มแข็งของชุมชน

โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.ฯ จิตบริการดวยหัวใจความเปนมนุษย โดยใชกระบวนการคิด

เปนระบบ  

5.2.1-1-2  สรุปโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. จิตบริการดวยหัวใจความเปนมนุษย โดยใชกระบวนการ

คิดเปนระบบ 
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5.2.1-1-3  เอกสารดําเนินการแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการประกอบดวยบุคลากรของวิทยาลัยและ

โรงพยาบาลยางตลาด รวมกันดําเนินการกิจกรรมตามโครงการที่วางแผนไว  

5.2.1-1-4  รายงานสรุปผลการจัดดําเนินโครงการ พัฒนาศักยภาพ อสม. จิตบริการดวยหัวใจความเปน

มนุษย โดยใชกระบวนการคิดเปนระบบ 

5.2.1-2-1  รายงานสรุปผลการจัดดําเนินโครงการ พัฒนาศักยภาพ อสม. จิตบริการดวยหัวใจความเปน

มนุษย โดยใชกระบวนการคิดเปนระบบ ที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 

2554  และรายงานการขยายผลสรางความเขมแข็งสูชุมชน 

5.2.1-3-1  เอกสาร รองรอย การประชุมรวมกันของคณะกรรมการดําเนินงาน ผูนําชุมชนและแกนนํา

สุขภาพโครงการงานศพปลอดเหลา อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ    

เอกสาร รองรอยการขยายกิจกรรมสูโครงการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ 

อสม.และแกนนําชุมชน สูจิตบริการดวยหัวใจความเปนมนุษยในการปองกันและแกไขปญหา

การด่ืมสุรา ชุมชนบานฮองฮ ี อ.ยางตลาด  จ.กาฬสินธุ 

5.2.1-4-1  รายงานการดําเนินงานโครงการงานศพปลอดเหลา  ซึ่งไดจัดต้ังคณะกรรมการและแนวทาง

ดําเนินโครงการดวยตนเอง ซึ่งใชมาตรการทางสังคมที่รวมกันกําหนดข้ึน 

5.2.1-5-1  เอกสารสรุปผลกระทบที่เกิดประโยชนตอการสรางคุณคาตอสังคมจากการดําเนินโครงการ

โครงการงานศพปลอดเหลา  

5.2.1-5-2  เอกสารการดําเนินงานคุณจิราพรโดยใชกระบวนการคิดเปนระบบและจิตบริการดวย 

หัวใจความเปนมนุษย โดยใชระบบครอบครัวเสมือน 

 
 
ตัวบงชีท่ี้ 5.2.2   ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาสังคมในประเด็นท่ี 1 ภายในสถาบัน  (สมศ.18.1) 

กลุมตัวบงชี ้  :  ตัวบงช้ีมาตรการสงเสริม 

ประเด็นการพิจารณา : 

1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  

2. บรรลุเปาหมายตามแผนประจําปไมตํ่ากวารอยละ 80  

3. มีประโยชนและสรางคุณคาตอคนในสถาบัน 

4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอสถาบัน 

5. ไดรับการยกยองระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

เกณฑการใหคะแนน: 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

- ปฏิบัติได 

1ขอ 

ปฏิบัติได 

2 ขอ 

ปฏิบัติได 

3ขอ 

ปฏิบัติได 

4-5 ขอ 
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ผลการดําเนินงาน 
 

วิทยาลัยดําเนินงานบรรลุ 5  ขอดังน้ี 

1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 

 วิทยาลัยกําหนดประเด็นช้ีนําปองกันหรือแกปญหาสังคมภายในสถาบันในประเด็น การบริการดวย

หัวใจความเปนมนุษยในการประชุมกรรมการบริหาร ครั้งที่ 11/2554 ลว.30 สิงหาคม 2554 (5.2.2-1-1  

รายงานประชุมกรรมการบริหาร ครั้งที่ 11/2554 ลว.30 สิงหาคม 2554  ) มีการกําหนดแผนเพื่อดําเนินการ

ในประเด็นช้ีนําภายในแผนปฏิบัติการประจําป 2554 (5.2.2-1-2 แผนปฏิบัติงานประจําป 2555)   มีการ

โครงการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อมุงสูจิตบริการดวยหัวใจความเปนมนุษย วันที่ 12 – 13 กันยายน 2554 (5.2.2-

1-3 โครงการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อมุงสูจิตบริการดวยหัวใจความเปนมนุษย วันที่ 12 – 13 กันยายน 2554) มี

การประเมินและนําผลการประเมินมาวางแผนการดําเนินงานในการจัดกิจกรรมโครงการปงบประมาณ 2556 

(5.2.2-1-4 สรุปโครงการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อมุงสูจิตบริการดวยหัวใจความเปนมนุษย) 

2. บรรลุเปาหมายประจําป ไมตํ่ากวารอยละ 80  

โดยบรรลุมีแผน 1 แผน 3  ตัวช้ีวัด  3 เปาหมายบรรลุตามตัวช้ีวัดรอยละ 100  

(5.2.2-2-1  สรุปผลการดําเนินงานตามแผน) 

3. มีประโยชนและสรางคุณคาตอคนในสถาบัน 

เมื่อสิ้นสุดการอบรมผูเขาอบรมบอกวารูสึกตนเองมีคา  รูสึกตนเองไดทําในสิ่งที่ดีและถูกตอง     

กิจกรรมน้ีชวยสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมฝกทําความดี ทําใหมีจิตใจสงบข้ึนหาโอกาสไดยาก  ตนเองมีความเอื้อ

อาทรมากข้ึน  (5.2.2-3-1 สรุปโครงการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อมุงสูจิตบริการดวยหัวใจความเปนมนุษย หนา 13 

- 14)    

 

4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอสถาบัน 

เมื่อสิ้นสุดการอบรมผูเขาอบรมบอกวา เกิดความเสียสละและความสามัคคีมากข้ึน  สามารถ

ทํางานรวมกับผูอื่นได  พรอมที่จะทําประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตน  มีจิตอาสาที่จะสรางสรรคสิ่งดีๆมาก

ข้ึน  รูจักเสียสละ รูจักชวยเหลือผูอื่นมากข้ึน (5.2.2-4-1 5.2.2-3-1 สรุปโครงการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อมุงสูจิต

บริการดวยหัวใจความเปนมนุษย หนา 13 - 14)  

5. ไดรับการยกยองระดับชาติและ/หรือนานาชาติ  

   จากการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสงผลใหวิทยาลัยไดรับรางวัลดังน้ี 

- ใบประกาศเกียรติคุณ การนําผลนวัตกรรม จิตบริการดวยหัวใจความเปนมนุษย ภายใตระบบ

ครอบครัวเสมือน ขยายเครือขายสถานศึกษา และสถานบริการดานสาธารณสุข ป พ.ศ.2555  ณ วันที่ 25 

กรกฎาคม 2555 (5.2.2-5-1) 

- เกียรติบัตร การดําเนินการ ศูนยการพัฒนาการเรียนการสอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 

และการคิดอยางเปนระบบ โดยใชวิจัยเปนฐาน (5.2.2-5-2) 
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ผลการประเมินตนเอง 

  ปการศึกษา 2554 วิทยาลัยต้ังเปาหมายการดําเนินงานไว 5 ขอ มีผลการดําเนินงาน 5 ขอ ดังน้ันจึง

บรรลุเปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย 
คะแนน 

สบช สกอ สมศ 

5 ขอ 5 ขอ  5 - 5 

 

แนวทางพัฒนา 

วิทยาลัยดําเนินการ อยางตอเน่ืองใหเกิดความย่ังยืน 

รายการหลักฐาน 

5.2.2-1-1    รายงานประชุมกรรมการบริหาร ครั้งที่ 11/2554 ลว.30 สิงหาคม 2554   

    5.2.2-1-2    แผนปฏิบัติงานประจําป 2555 

    5.2.2-1-3   โครงการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อมุงสูจิตบริการดวยหัวใจความเปนมนุษย วันที่ 12 – 13 กันยายน 

2554 

    5.2.2-1-4   สรุปโครงการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อมุงสูจิตบริการดวยหัวใจความเปนมนุษย 

    5.2.2-2-1   สรุปผลการดําเนินงานตามแผน 

    5.2.2-3-1   สรุปโครงการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อมุงสูจิตบริการดวยหัวใจความเปนมนุษยหนา 13 – 14 

    5.2.2-4-1    สรุปโครงการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อมุงสูจิตบริการดวยหัวใจความเปนมนุษยหนา 13 - 14 

    5.2.2-5-1  ใบประกาศเกียรติคุณการนํานวัตกรรม จิตบริการดวยหัวใจความเปนมนุษยภายใตระบบ

ครอบครัวเสมือนขยายเครือขายสถานศึกษา และสถานบริการดานสาธารณสุข ป พ.ศ.2555 ณ 

วันที่ 25 กรกฎาคม 2555 

    5.2.2-5-2  เกียรติบัตรการดําเนินงานศูนยการเรียนการสอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และการคิดอยาง

เปนระบบโดยใชวิจัยเปนฐาน 

 
ตัวบงชี้ท่ี 5.2.3       ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาสังคมในประเด็นท่ี 2 ภายนอกสถาบัน   

  (สมศ 18.2)  

ชนิดของตัวบงชี ้:  ผลลัพธ 
 

ประเด็นการพิจารณา  

1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  

2. บรรลุเปาหมายตามแผนไมตํ่ากวารอยละ 80 
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3. มีประโยชนและสรางคุณคาตอคนในชุมชน 

4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชนและสังคม 

5. ไดรับการยกยองระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 
 

เกณฑการใหคะแนน: 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

- ปฏิบัติได 

1 ขอ 

ปฏิบัติได 

2 ขอ 

ปฏิบัติได 

3 ขอ 

ปฏิบัติได 

4-5 ขอ 
 

ผลการดําเนินงาน  

 วิทยาลัยดําเนินงานบรรลุ 4  ขอดังน้ี 

 1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  

 วิทยาลัยกําหนดประเด็นช้ีนําปองกันหรือแกไขปญหาสังคมภายนอกสถาบันในประเด็นการบริการ

ดวยหัวใจความเปนมนุษย  โดยใชกระบวนการคิดอยางเปนระบบ (5.2.3-1-1) มีการกําหนดแผนเพื่อ

ดําเนินการในประเด็นช้ีนําภายนอกในแผนปฏิบัติการประจําป 2554  (5.2.3-1-2) มีการจัดทําโครงการประชุม

วิชาการและการประชุมสามัญประจําป 2554  เรื่องวิถีการเรียนรูจิตบริการดวยหัวใจความเปนมนุษยสูการ

สรางสุขภาวะ(5.2.3-1-3) มีการประเมินผลการดําเนินโครงการมีขอเสนอแนะ ในประเด็นช้ีนําในบทสรุป

สําหรับผูบริหารในโครงการประชุมวิชาการและการประชุมสามัญประจําป 2554  เรื่องวิถีการเรียนรูจิตบริการ

ดวยหัวใจความเปนมนุษยสูการสรางสุขภาวะ(5.2.3-1-4) และมีการนําขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการ

ดําเนินการในครั้งตอไปในที่ประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ (5.2.3-1-5) 

   

 2. บรรลุเปาหมายตามแผนไมตํ่ากวารอยละ 80 (5.2.3-2-1) 

  วิทยาลัยดําเนินโครงการประชุมวิชาการและการประชุมสามัญประจําป 2554  เรื่องวิถีการเรียนรูจิต

บริการดวยหัวใจความเปนมนุษยสูการสรางสุขภาวะ โดยมีการกําหนดเปาหมายตัวช้ีวัดความสําเร็จ คือ 

ผูเขารวมประชุมมีความพงึพอใจอยูในระดับดีข้ึนไป อยางนอยรอยละ 80 โดยผลการดําเนินงาน คือ ผูเขารวม

ประชุมมีความพึงพอใจอยูในระดับดีข้ึนไป รอยละ 82 (5.2.3-2-1) 

  3. มีประโยชนและสรางคุณคาตอคนในชุมชน 

  วิทยาลัยไดประเมินประโยชนและสรางคุณคาตอคนในชุมชนในรายงานการถอดบทเรียนการดําเนิน

โครงการประชุมวิชาการและการประชุมสามัญประจําป 2554  เรื่องวิถีการเรียนรูจิตบริการดวยหัวใจความเปน

มนุษยสูการสรางสุขภาวะ (5.2.3-3-1)   

  4.  มีผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชนและสังคม 

  เครือขายสถานศึกษาและสถานบริการรูปแบบที่วิทยาลัยดําเนินการไปพัฒนาการดําเนินงานการบริการ

ดวยจิตบริการหัวใจความเปนมนุษยในการใหบริการประชาชนซึ่งกอใหเกิดประโยชนตอสุขภาพอนามัยของชุมชน
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ในระยะยาวจากการใหบริการดวยใจ 1) โครงการพัฒนาในเด็กที่มีความเสี่ยง/พัฒนาการชา (5.2.3-4-1)    2)

โครงการผลของการใชโปรแกรมการกระตุนพัฒนาการเด็กออทิสติกแบบบูรณาการการมีสวนรวมของผูปกครอง 

คลินิกกระตุนพัฒนาการ กลุมภารกิจดานการพยาบาลโรงพยาบาลกาฬสินธุ(5.2.3-4-2) 
 

ผลการประเมินตนเอง 

 ปการศึกษา 2554  วิทยาลัยต้ังเปาหมายไว 4 ขอ  ดําเนินการได 4 ขอ  ดังน้ัน บรรลุเปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
การบรรลุ

เปาหมาย 

คะแนน 

สบช สกอ สมศ 

4 ขอ 4 ขอ  5 - 5 

 

แนวทางพัฒนา 

วิทยาลัยดําเนินการ รวมกับเครือขายอยางตอเน่ืองใหเกิดความย่ังยืน 

 

รายการหลักฐาน 

5.2.3-1-1  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯครั้งที่ 1/2553 ลงวันที่  

                               2 ตุลาคม 2553 

5.2.3-1-2  แผนปฏิบัติการประจําป 2554 

5.2.3-1-3  สรุปผลการดําเนินโครงการประชุมวิชาการและการประชุมสามัญประจําป 2554   

  เรื่องวิถีการเรียนรูจิตบริการดวยหัวใจความเปนมนุษยสูการสรางสุขภาวะ                       

5.2.3-1-4  สรุปผลการดําเนินโครงการประชุมวิชาการและการประชุมสามัญประจําป 2554   

  เรื่องวิถีการเรียนรูจิตบริการดวยหัวใจความเปนมนุษยสูการสรางสุขภาวะหนา ง, จ 

5.2.3-1-5  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการวันที่ 31 มีนาคม 2554  

5.2.3-2-1  สรุปผลการดําเนินโครงการประชุมวิชาการและการประชุมสามัญประจําป 2554   

  เรื่องวิถีการเรียนรูจิตบริการดวยหัวใจความเปนมนุษยสูการสรางสุขภาวะ ภาคผนวก  

                             หนา 49-50 

5.2.3-3-1  รายงานการถอดบทเรียนการดําเนินโครงการประชุมวิชาการและการประชุมสามัญ 

                             ประจําป 2554  เรื่องวิถีการเรียนรูจิตบริการดวยหัวใจความเปนมนุษยสูการสรางสุข  

                             ภาวะ 

5.2.3-4-1  โครงการพัฒนาในเด็กที่มีความเสี่ยง/พัฒนาการชา  

5.2.3-4-2  รายงาน ผลของการใชโปรแกรมการกระตุนพัฒนาการเด็กออทิสติกแบบบูรณาการการ 

                                 มีสวนรวมของผูปกครอง คลินิกกระตุนพัฒนาการ กลุมภารกิจดานการพยาบาล 

                                 โรงพยาบาลกาฬสินธุ 
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สรุปผลการประเมินตนเององคประกอบท่ี 5  การบริการทางวิชาการแกสังคม 

 

ตัวบงชี้ คะแนน รวมคะแนน 

สบช. สกอ. สมศ. 

5.1 (สกอ.5.1) 5 5 - 5 

    5.1.1 (สมศ.8) 5 - 5 5 

5.2 (สกอ.5.2) 5 5 - 5 

    5.2.1 (สมศ.9) 5 - 5 5 

    5.2.2 (สมศ.18.1) 5 - 5 5 

    5.2.3 (สมศ.18.2) 5 - 5 5 

                                                         รวมเฉลี่ย                                 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องคประกอบที่ 6  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 

ตัวบงชี้ท่ี 6.1    ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ.6.1) 

ชนิดของตัวบงชี ้  กระบวนการ 

เกณฑมาตรฐาน : 

1. มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

2. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม

นักศึกษา 
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3. มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน 

4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ

จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ

จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

6. มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเปนที่ยอมรับใน

ระดับชาติ 
 

เกณฑการประเมิน : 
 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

มีการปฏิบัติ 

1 ขอ 

มีการปฏิบัติ  

2 ขอ 

มีการปฏิบัติ  

3 ขอ 

มีการปฏิบัติ  

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 หรือ 6 ขอ 

 

ผลการดําเนินงาน 

ในชวงปการศึกษา 2554 วิทยาลัยมีการดําเนินงานของระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 5 ขอ ดังน้ี 

1. มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด  

     โดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ขอนแกน ไดมีการกําหนดระบบและกลไกการทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม(6.1-1-1) มีการวิเคราะหผลการดําเนินของงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในปการศึกษา 

2553 (6.1-1-2)  เพื่อที่จะนํามาทําแผนในปการศึกษา 2554 (6.1-1-3) มีการกําหนดผูรับชอบการดําเนินงาน

ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (6.1-1-4)  มีการดําเนินการตามแผนงานโครงการกิจกรรม มีการตรวจสอบ

แผนงาน และนําผลการดําเนินการไปปรับปรุงแกไขในปการศึกษา 2555 (6.1-1-5) 

 

2. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม

นักศึกษา  

      โดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ขอนแกน ไดมีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุง

ศิลปะวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา จํานวน 3 โครงการคือ 1) โครงการพัฒนา

ทักษะชีวิตเพื่อมุงสูจิตบริการดวยหัวใจความเปนมนุษย (6.1-2-1)  บูรณาการรายวิชาทักษะชีวิต (6.1-2-2) 

(6.1-2-3) 2) โครงการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคในผูสูงอายุภายใตวัฒนธรรมอีสานสูการบริการดวยหัว

ใจความเปนมนุษยโดยตัวแบบสรางเสริมสุขภาพในระบบชุมชนครอบครัวเสมือน (6.1-2-4) บูรณาการรายวิชา 

ปฏิบัติการสรางเสริมสุขภาพและปองกันการเจ็บปวย (6.1-2-5) (6.1-2-6)  3) โครงการบริการวิชาการไมสราง

รายรับสืบสานวัฒนธรรมสงกรานตกับครอบครัวเดียวกัน” บูรณาการระหวางงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
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ฝายพฒันานักศึกษา และงานบริการวิชาการฝายวิจัยและบริการวิชาการ (6.1-2-7)  บูรณาการกับรายวิชาวิชา

ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน1 ฝายวิชาการ (6.1-2-8) (6.1-2-9)   

3. มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน 

          โดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ขอนแกน ไดมีกิจกรรมการเผยแพรดานทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมตอสาธารณชน จํานวน 5 กิจกรรม ไดแก กิจกรรมงานไหม (6.1-3-1) กิจกรรมวันสงกรานต 

(6.1-3-2)  กิจกรรมวันลอยกระทง (6.1-3-3)  กิจกรรมบุญผเวสสันดรชาดก (6.1-3-4)  รําบายศรีในงานมุฑิตา

จิตของศูนยอนามัยที่ 6 (6.1-3-5)   

4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ

จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

       โดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ขอนแกน ไดดําเนินการประเมินความสําเร็จของการบูรณา

การงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา ในเอกสารผลการถอด

บทเรียนการประเมินความสําเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการ

สอนและกิจกรรมนักศึกษา (6.1-4-1)  

5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ

จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมศึกษา  

          โดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ขอนแกน ไดมีการนําผลการประเมินความสําเร็จไป นําเขาสู

ที่ประชุมของคณะกรรมการงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (6.1-5-1) คณะกรรมการฝายกิจการนักศึกษา             

(6.1-5-2)  และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร (6.1-5-3) 

 

 

 

 

 

 

ผลการประเมินตนเอง 

 ปการศึกษา 2554  วิทยาลัยต้ังเปาหมายการดําเนินงานไว 5 ขอ   มีผลการดําเนินงาน 5 ขอ   ดังน้ัน

จึงบรรลุเปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
การบรรลุ

เปาหมาย 

คะแนน 

สบช สกอ สมศ 

 5 ขอ    5 ขอ     5 5 - 

 

แนวทางการพัฒนา 
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วิทยาลัยควรนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ

จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

 

รายการหลักฐาน 

6.1-1-1  ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ขอนแกน 

ปรับปรุง 10 มิ.ย. 2554 

6.1-1-2  ผลการวิเคราะหตนเอง (SWOT Analysis) ของงงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมประจําป

การศึกษา 2553 

6.1-1-3 แผนปฏิบัติการงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

6.1-1-4  คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เลขที่ 61/ 2555 เรื่องแตงต้ังรอง

ผูอํานวยการและผูปฏิบัติงานในฝายตามโครงสรางใหม 1 ตุลาคม 2554 

6.1-2-1 โครงการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อมุงสูจิตบริการดวยหัวใจความเปนมนุษย  

6.1-2-2  มคอ. 3 วิชาทักษะชีวิต 

6.1-2-3  มคอ. 5 วิชาทักษะชีวิต 

6.1-2-4  โครงการการปฏิบัติการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคในผูสูงอายุภายใตวัฒนธรรมอีสานสู

การบริการดวยหัวใจความเปนมนุษยโดยตัวแบบสรางเสริมสุขภาพในระบบชุมชนครอบครัว

เสมือน 

6.1-2-5  มคอ. 4 วิชาปฏิบัติสรางเสริมสุขภาพและปองกันการเจ็บปวย 

6.1-2-6  มคอ. 6 วิชาปฏิบัติสรางเสริมสุขภาพและปองกันการเจ็บปวย 

6.1-2-7  โครงการบริการวิชาการไมสรางรายรับสืบสานวัฒนธรรม”มวนซื่นสงกรานตกับครอบครัว

เดียวกัน” บูรณาการระหวางงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ฝายพัฒนานักศึกษา และงาน

บริการวิชาการฝายวิจัยและบริการวิชาการ และวิชาปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน

1 ฝายวิชาการ 

6.1-2-8  มคอ. 4 วิชาปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 1 

6.1-2-9  มคอ. 6 วิชาปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 1 

6.1-3-1 สรุปโครงการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคในผูสูงอายุภายใตวัฒนธรรมอีสานสูการ

บริการดวยหัวใจความเปนมนุษย โดยตัวแบบสรางเสริมสุขภาพในระบบชุมชนครอบครัว

เสมือน 

 6.1-3-2 สรุปโครงการบริการวิชาการไมสรางรายรับสืบสานวัฒนธรรม”มวนซื่นสงกรานตกับครอบครัว

เดียวกัน” บูรณาการระหวางงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ฝายพัฒนานักศึกษา และงาน

บริการวิชาการฝายวิจัยและบริการวิชาการ และวิชาปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน

1  ฝายวิชาการ 
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6.1-3-3 สรุปโครงการวันลอยกระทง 

6.1-3-4 สรุปกิจกรรมบุญผเวสสันดรชาดก 

6.1-3-5 หนังสือขอความรวมมือในการแสดงรําบายศรีของศูนยอนามัยที่ 6 

6.1-4-1 ผลการถอดบทเรียนความสําเร็จการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ

จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา   

6.1-5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ลงวันที่ 7 พ.ค. 55 

6.1-5-2 รายงานการประชุมฝายกิจการนักศึกษา วันที่ 9 เม.ย. 55 

 6.1-5-3 รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรครั้งที่ 6/2555วันที่ 28 พฤษภาคม 2555 

 

ตัวบงชี้ท่ี 6.1.1    การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ. 10) 

ชนิดของตัวบงชี้ : ผลลัพธ 

ประเด็นการพิจารณา  

 1 มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  

 2. บรรลุเปาหมายตามแผนไมตํ่ากวารอยละ 80 

 3. มีการดําเนินงาน สม่ําเสมออยางตอเน่ือง 

 4. เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชน 

 5.      ไดรับการยกยองระดับชาติ และ/ หรือนานาชาติ 

เกณฑการใหคะแนน  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

 ปฏิบัติได  

1 ขอ 

ปฏิบัติได  

2 ขอ 

ปฏิบัติได  

3 ขอ 

ปฏิบัติได  

4 ขอ 

ปฏิบัติได  

5 ขอ 

 

 

 

 

ผลการดําเนินงาน 

ในชวงปการศึกษา 2554 วิทยาลัยมีการดําเนินงานของการสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและ

วัฒนธรรม โดยปฏิบัติได 5 ขอ ดังน้ี 

1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  
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รายงานการประเมินตนเองวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ปการศึกษา 2554 

 

โดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ขอนแกนมีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และ

ดําเนินการตามระบบที่กําหนด (6.1.1-1-1)   มีการดําเนินการบูรณาการงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม กับงาน

วิชาการและงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและมีการเผยแพรดานทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรมตอสาธารณชน 

(6.1.1-1-2)  มีการประเมินความสําเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับงานวิชาการ

และกิจกรรมพัฒนานักศึกษา (6.1.1-1-3)   และมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงบูรณาการงานดานทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา ไปปรับในแผนประจําปการศึกษา 

2555 (6.1.1-1-4) (6.1.1-1-5)  (6.1.1-1-6 ) 

2. บรรลุเปาหมายตามแผนไมตํ่ากวารอยละ 80   

โดยวิทยาลัยมีการดําเนินการตามแผนงานของงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมโดยงานทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมมีโครงการทํานุศิลปวัฒนธรรม ทั้งหมด 15 โครงการ มีจํานวนตัวช้ีวัดความสําเร็จ 30 ตัวช้ีวัด 

และเมื่อสิ้นสุดปการศึกษา 2554 ไดดําเนินการทั้งหมด 14 โครงการ 28 ตัวช้ีวัดความสําเร็จ คิดเปนรอยละ 

93.33 บรรลุเปาหมายการดําเนินการ โดยมีรายละเอียดกิจกรรมโครงการและตัวช้ีวัดดังน้ี  1) โครงการพัฒนา

ทักษะชีวิต เพื่อมุงสูจิตบริการดวยหัวใจความเปนมนุษย วิชาทักษะชีวิต บูรณาการกับงานทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ณ วัดปาธรรมอุทยาน ต. สําราญ อ. เมือง จ.ขอนแกน ตัวช้ีวัด

คือ 1)นักศึกษาเขารวมกิจกรรมมากกวารอยละ 80 และ 2) ความคิดเห็นเฉลี่ยตอการบูรณาการกิจกรรมมาก

วารอยละ 80 ผลการดําเนินงานคือ 1)ผูเขารวมกิจกรรมคิดเปนรอยละ 100 ของกลุมเปาหมาย 2) ผูเขารวม

โครงการมีความคิดเห็นเฉลี่ยอยูในระดับดีมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.59 จากคะแนนเต็ม 5 SD = 0.58 บรรลุ

ตัวช้ีวัดโครงการ  2) โครงการวิชาสรางเสริมสุขภาพและปองกันการเจ็บปวยบูรณาการกับงานทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมงานกิจการพัฒนานักศึกษา งานบริการวิชาการ ในกิจกรรมประเพณีงานไหม งานกาชาด และ

ผูกเสี่ยวจังหวัดขอนแกน ประจําป 2554 ตัวช้ีวัดคือ 1)นักศึกษาเขารวมโครงการไมตํ่ากวารอยละ 80          

2)นักศึกษามีความคิดเห็นเฉลี่ยอยูในระดับดีข้ึนไปไมตํ่ากวารอยละ 80 ผลการดําเนินงานคือ 1)ผูเขารวม

กิจกรรมคิดเปนรอยละ 100 ของกลุมเปาหมาย  2)ผูเขารวมโครงการมีความคิดเห็นเฉลี่ย อยูในระดับดีมาก 

โดยมีคาเฉลี่ย 4.74 จากคะแนนเต็ม 5 SD = 0.68 บรรลุตัวช้ีวัดโครงการ  3) โครงการบริการวิชาการไมสราง

รายรับสืบสานวัฒนธรรมสงกรานต “มวนซื่นสงกรานตกับครอบครัวเดียวกัน”บูรณาการระหวางงานทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมกับวิชาปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 1  งานกิจการนักศึกษา ฝายกิจการนักศึกษา

และงานบริการวิชาการฝายวิจยัและบริการวิชาการ ตัวช้ีวัดคือ 1)นักศึกษามีความคิดเห็นเฉลี่ยอยูในระดับดี

มากไมตํ่ากวารอยละ 80 ผลการดําเนินงานคือ 1)ผูเขารวมโครงการมีความคิดเห็นเฉลี่ยอยูในระดับดี โดยมี

คาเฉลี่ย 4.55 จากคะแนนเต็ม 5 SD = 0.62 บรรลุตัวช้ีวัดโครงการ  4) กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรมดาน

ดนตรีไทยและดนตรีทองถ่ิน ประจําป 2554 ตัวช้ีวัดคือ 1)นักศึกษาเขารวมโครงการไมตํ่ากวารอยละ 80 2)

นักศึกษามคีวามคิดเห็นเฉลี่ยอยูในระดับดีข้ึนไปไมตํ่ากวารอยละ 80 ผลการดําเนินงานคือ 1)ผูเขารวมกิจกรรม

คิดเปนรอยละ 100 ของกลุมเปาหมาย   2)ผูเขารวมโครงการมีความคิดเห็นเฉลี่ยอยูในระดับดีมาก โดยมี

คาเฉลี่ย 4.60 จากคะแนนเต็ม 5 SD = 0.65 บรรลุตัวช้ีวัดโครงการ   5) กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงาม



97 

 

รายงานการประเมินตนเองวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ปการศึกษา 2554 

 

ของอีสาน บุญผเวสสันดรในกัณฑ “นครกัณฑ” ตัวช้ีวัดคือ 1)กลุมเปาหมายเขารวมโครงการไมตํ่ากวา                

รอยละ 80  2)นักศึกษามคีวามคิดเห็นเฉลี่ยอยูในระดับดีข้ึนไปไมตํ่ากวารอยละ 80 ผลการดําเนินงานคือ 1)

ผูเขารวมกิจกรรมคิดเปนรอยละ 100 ของกลุมเปาหมาย   2)ผูเขารวมโครงการมีความคิดเห็นเฉลี่ยอยูในระดับ

ดีมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.89 จากคะแนนเต็ม 5 SD = 0.78 บรรลุตัวช้ีวัดโครงการ   6) โครงการสงเสริม

คุณธรรม จริยธรรม เน่ืองในวันสงทายปเกาตอนรับปใหม ตัวช้ีวัดคือ 1)กลุมเปาหมายเขารวมโครงการไมตํ่า

กวารอยละ 90   ผลการดําเนินงานคือ 1)ผูเขารวมกิจกรรมคิดเปนรอยละ 100 ของกลุมเปาหมาย   2)

ผูเขารวมโครงการมีความคิดเห็นเฉลี่ย อยูในระดับดีมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.60 จากคะแนนเต็ม 5 SD = 0.80 

บรรลุตัวช้ีวัดโครงการ 7) โครงการ ไหวครู มอบแถบหมวก และเครื่องหมายเลื่อนช้ันป ตัวช้ีวัดคือ 1)

กลุมเปาหมายเขารวมโครงการไมตํ่ากวารอยละ 100   2)นักศึกษามคีวามคิดเหน็เฉลี่ยอยูในระดับดีข้ึนไปไมตํ่า

กวารอยละ 80 ผลการดําเนินงานคือ 1)ผูเขารวมกิจกรรมคิดเปนรอยละ 100 ของกลุมเปาหมาย   2)ผูเขารวม

โครงการมีความคิดเห็นเฉลี่ยอยูในระดับดีมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.64 จากคะแนนเต็ม 5 SD = 0.69 บรรลุ

ตัวช้ีวัดโครงการ   8) กิจกรรมสืบสานประเพณีวันลอยกระทง  ตัวช้ีวัดคือ 1)กลุมเปาหมายเขารวมโครงการไม

ตํ่ากวารอยละ 80   2)นักศึกษามคีวามคิดเห็นเฉลี่ยอยูในระดับดีข้ึนไปไมตํ่ากวารอยละ 80 ผลการดําเนินงาน

คือ 1)ผูเขารวมกิจกรรมคิดเปนรอยละ 100 ของกลุมเปาหมาย   2)ผูเขารวมโครงการมีความคิดเห็นเฉลี่ยอยูใน

ระดับดีมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.66 จากคะแนนเต็ม 5 SD = 0.73 บรรลุตัวช้ีวัดโครงการ   9) โครงการพัฒนา

สมรรถนะนักศึกษาแบบบูรณาการโดยสอดแทรกการอนุรักษวัฒนธรรม รุน 4   ตัวช้ีวัดคือ 1)กลุมเปาหมายเขา

รวมโครงการไมตํ่ากวารอยละ 80    2)นักศึกษามีความคิดเห็นเฉลี่ยอยูในระดับดีข้ึนไปไมตํ่ากวารอยละ 80   

ผลการดําเนินงานคือ  1)ผูเขารวมกิจกรรมคิดเปนรอยละ 100 ของกลุมเปาหมาย   2)ผูเขารวมโครงการมี

ความคิดเห็นเฉลี่ย อยูในระดับดีมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.60 จากคะแนนเต็ม 5 SD = 0.64 บรรลุตัวช้ีวัดโครงการ   

10) กิจกรรมวันสถาปนาครบรอบ 50 ป ตัวช้ีวัดคือ 1)กลุมเปาหมายเขารวมโครงการไมตํ่ากวารอยละ 80   2)

นักศึกษามีความคิดเห็นเฉลี่ยอยูในระดับดีข้ึนไปไมตํ่ากวารอยละ 80 ผลการดําเนินงานคือ   1)ผูเขารวม

กิจกรรมคิดเปนรอยละ 100 ของกลุมเปาหมาย    2)ผูเขารวมโครงการมีความคิดเห็นเฉลี่ยอยูในระดับดี โดยมี

คาเฉลี่ย 4.55 จากคะแนนเต็ม 5 SD = 0.80 บรรลุตัวช้ีวัดโครงการ   11) กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม: ความ

กตัญูกตเวทีตอพระคุณครู มอบเครื่องหมาย และแถบหมวกเลื่อนช้ันป และสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

ประจําปการศึกษา 2554 ตัวช้ีวัดคือ 1)กลุมเปาหมายเขารวมโครงการไมตํ่ากวารอยละ 80   2)นักศึกษามี

ความคิดเห็นเฉลี่ยอยูในระดับดีข้ึนไปไมตํ่ากวารอยละ 80   ผลการดําเนินงานคือ  1)ผูเขารวมกิจกรรมคิดเปน

รอยละ 100 ของกลุมเปาหมาย 2)ผูเขารวมโครงการมีความคิดเห็นเฉลี่ย อยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ย 4.559

จากคะแนนเต็ม 5 SD = 0.79 บรรลุตัวช้ีวัดโครงการ 12) กิจกรรมสัปดาหกตัญุตาเน่ืองในวันแมแหงชาติ 

ตัวช้ีวัดคือ 1)กลุมเปาหมายเขารวมกิจกรรมไมตํ่ากวารอยละ 80     2)นักศึกษามีความคิดเห็นเฉลี่ย อยูใน

ระดับดีข้ึนไปไมตํ่ากวารอยละ 80 ผลการดําเนินงานคือ  1)ผูเขารวมกิจกรรมคิดเปนรอยละ 100 ของ

กลุมเปาหมาย  2)ผูเขารวมโครงการมีความคิดเห็นเฉลี่ยอยูในระดับดีมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.64 จากคะแนนเต็ม 

5 SD = 0.74 บรรลุตัวช้ีวัดโครงการ 13) กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมเน่ืองในวันเขาพรรษา ตัวช้ีวัดคือ 
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1)กลุมเปาหมายเขารวมโครงการไมตํ่ากวารอยละ 80   2)นักศึกษามีความคิดเห็นเฉลี่ยอยูในระดับดีข้ึนไปไม

ตํ่ากวารอยละ 80 ผลการดําเนินงานคือ   1)ผูเขารวมกิจกรรมคิดเปนรอยละ 100 ของกลุมเปาหมาย   2)

ผูเขารวมโครงการมีความคิดเห็นเฉลี่ยอยูในระดับดีมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.46 จากคะแนนเต็ม 5 SD = 0.54 

บรรลุตัวช้ีวัดโครงการ   14) กิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมเน่ืองในวันออกพรรษา ตัวช้ีวัดคือ 1)

กลุมเปาหมายเขารวมโครงการไมตํ่ากวารอยละ 80 ของกลุมเปาหมาย  2)นักศึกษามคีวามคิดเห็นเฉลี่ย อยูใน

ระดับดีข้ึนไปไมตํ่ากวารอยละ 80 ของกลุมเปาหมาย ผลการดําเนินงานคือ 1)ผูเขารวมกิจกรรมคิดเปนรอยละ 

100 ของกลุมเปาหมาย   2)ผูเขารวมโครงการมีความคิดเห็นเฉลี่ยอยูในระดับดีมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.46 จาก

คะแนนเต็ม 5 SD = 0.54  บรรลุตัวช้ีวัดโครงการ   ทุกโครงการบรรลุตามเปาหมายของโครงการกิจกรรม 

มากกวารอยละ 80 (6.1.1-2-1) 

3. วิทยาลัยมีการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมสม่ําเสมอ อยางตอเน่ือง  

     โดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน มีการดําเนินอยางตอเน่ืองสม่ําเสมอ ตามปฏิทิน

กิจกรรมพัฒนานักศึกษาและปฏิทินการรวมกิจกรรมวันสําคัญ ต้ังแตปการศึกษา 2553 2554 และ 2555 

ตามลําดับ (6.1.1-3-1), (6.1.1-3-2) , (6.1.1-3-3) 

4. เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชน 

         โดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ไดมีการเขาคายดนตรีและศิลปวัฒนธรรมเพื่อที่

พัฒนานักศึกษาใหมีความสามารถทางดานดนตรีไทยและดนตรีทองถ่ินข้ึน และไดมีการแสดงศิลปวัฒนธรรม

ดนตรีไทยและดนตรีทองถ่ินใหกับอาจารย เจาหนาที่ นักศึกษาและประชาชนทั่วไป จากการสอบถามผูเขารวม

ชมการแสดงพบวาไดชม ไดรับความบันเทิง ผอนคลายความเครียดและไดเห็นคุณคาของศิลปวัฒนธรรมไทย

และทองถ่ิน ซึ่งทําใหเกิดประโยชนตอผูชมการแสดง(6.1.1-4-1)   จากผลการแสดงดังกลาวสงผลใหวิทยาลัย

พยาบาลบรมราชชนนี  ขอนแกน เปนที่รูจักแกประชาชนทั่วไปในดานศิลปวัฒนธรรม จนทําใหศูนยอนามัยที่ 6 

และโรงพยาบาลขอนแกน ไดมีหนังสือขอความอนุเคราะหนักศึกษารวมการแสดง งานเกษียณอายุราชการ 

(6.1.1-4-2)  (6.1.1-4-3)   

5. ไดรับการยกยองระดับชาติ และ/ หรือนานาชาติ   

          โดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ไดสงเสริมใหนักศึกษาไดมีการแสดงออกในดาน

ศิลปวัฒนธรรม โดยไดสงนักศึกษาเขาประกวดรองเพลงสุนทราภรณ ในโครงการสัญจร ชวยภัยนํ้าทวม และ

รําลึกถึงครูเอื้อ สุนทรสนาน (6.1.1-5-1)  จนทําใหไดรับรางวัลรางวัลชนะเลิศในประเภทอายุระหวาง 15-44 ป 

และรางวัลขวัญใจมหาชน (6.1.1-5-2) 

 

 

ผลการประเมินตนเอง 

 ปการศึกษา 2554 วิทยาลัยต้ังเปาหมายไว 5 ขอ ผลการดําเนินการได 5 ขอ ดังน้ันจึงบรรลุเปาหมาย 
 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย คะแนน 
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สบช สกอ สมศ 

5 ขอ 5 ขอ  5 - 5 

 

แนวทางการพัฒนา 

สนับสนุนนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมการสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม ใน

ระดับชาติและนานาชาติ โดยการสงเสริมการพัฒนาทักษะดานศิลปะและวัฒนธรรมตามความถนัดของ

นักศึกษา 

 

รายการหลักฐาน 

6.1.1-1-1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

6.1.1-1-2 สรุปผลการดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําปการศึกษา  2554 

6.1.1-1-3 ผลการถอดบทเรียนการประเมินความสําเร็จการบูรณาการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการ 

 จัดการเรียนการสอนกับกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

6.1.1-1-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ลงวันที่ 7 พ.ค. 55 

6.1.1-1-5 รายงานการประชุมฝายกิจการนักศึกษา ลงวันที่ 9 เมษายน 2555 

6.1.1-1-6 รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 6/2555 ลงวันที่ 28 

พ.ค. 55 

6.1.1-2-1 สรุปผลการดําเนินงานโครงการตางๆของงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําปการศึกษา 

2554 

6.1.1-3-1 ปฏิทินกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ในศูนยการเรียนรู “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” ระบบครอบครัว 

ปการศึกษา 2553 

6.1.1-3-2 ปฏิทินกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ในศูนยการเรียนรู “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” ระบบครอบครัว 

ปการศึกษา 2554 

6.1.1-3-3 ปฏิทินกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ในศูนยการเรียนรู “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” ระบบครอบครัว 

ปการศึกษา 2555 

6.1.1-4-1 โครงการคายดนตรีและศิลปวัฒนธรรม 

6.1.1-4-2 สรุปผลการถอดบทเรียนจากการชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม  

6.1.1-5-1      หนังสือขอความรวมมือการประกวดรองเพลงสุนทราภรณ จากสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด

ขอนแกน 

6.1.1-5-2   โลหการประกวดการรองเพลงสุนทราภรณ รางวัลชนะเลิศ และรางวัลขวัญใจมหาชนใน

โครงการลูกทุงสัญจร ชวยเหลือภัยนํ้าทวม 
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ตัวบงชี้ท่ี 6.1.2     การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ. 11) 
 

ชนิดของตัวบงชี้  : ตัวบงช้ีพื้นฐาน 

ประเด็นการพิจารณา 

1. การมีสวนรวมของบุคลากรในสถาบันที่กอใหเกิดวัฒนธรรมที่ดี 

2. อาคารสถานที่ สะอาด และตกแตงอยางมีคุณคาทางสุนทรีย  

3. ปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงามตามธรรมชาติ และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

4. มีพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เอื้อและสงเสริมตอการจัดกิจกรรม และมีการจัดกิจกรรมอยางสม่ําเสมอ  

5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาทั้งองคกร ไมตํ่ากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  

เกณฑการใหคะแนน 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

 ปฏิบัติได  

1 ขอ 

ปฏิบัติได 

2 ขอ 

ปฏิบัติได  

3 ขอ 

ปฏิบัติได  

4 ขอ 

ปฏิบัติได  

5 ขอ 

ผลการดําเนินงาน 

1.  การมีสวนรวมของบุคลากรในสถาบันที่กอใหเกิดวัฒนธรรมที่ดี 

       โดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ขอนแกนไดมกีารสรางการมีสวนรวมของบุคลากรในสถาบัน

เพื่อกอใหเกิดวัฒนธรรมที่ดี   วิทยาลัยฯไดมีกิจกรรมการแตงกายเพื่ออนุรักษวัฒนธรรมทองถ่ิน  โดยรณรงคให

บุคลากรในวิทยาลัยฯแตงกายโดยใชผาไทย (6.1.2-1-1) วิทยาลัยไดสงเสริมใหบุคลากร และไดประกาศใหทุก

คนรับทราบในการประชุมประจําเดือนวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 (6.1.2-1-2) 

   2.  อาคารสถานที่ สะอาด และตกแตงอยางมีคุณคาทางสุนทรีย  

       วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ขอนแกนมกีารพัฒนาและปรับภูมิทัศนอาคารสถานที่ สะอาด 

และตกแตงอยางมีคุณคาทางสุนทรีย  ใหนาอยูรมรืน่ โดยไดมีการพัฒนาพื้นที่ปลูกตนไมประจําวิทยาลัย คือตน

ดอกคูณ ไวถนนหนาวิทยาลัย(6.1.2-2-1)  

3.   ปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงามตามธรรมชาติ และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ขอนแกนไดปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงามตามธรรมชาติ 

และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เพื่อชวยลดภาวะโลกรอน  โดยการพัฒนาลานพุมแกว ใหเปนสถานที่ที่รมรื่น เปน

มิตรกับสิ่งแวดลอม  สวยงาม นักศึกษาสามารถน่ังพักผอน ผอนคลาย อานหนังสือได (6.1.2-3-1)  

 

  4.   มีพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เอื้อและสงเสริมตอการจัดกิจกรรม และมีการจัดกิจกรรมอยางสม่ําเสมอ  
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     โดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ขอนแกนมีพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เอื้อและสงเสริมตอการจัด

กิจกรรม และมีการจัดกิจกรรมอยางสม่ําเสมอ  คือ ศูนยการเรียนรู  เขาใจ  เขาถึง พัฒนาระบบครอบครัวเสมือน  โดย

ใชวัฒนธรรมการดูแลกันของบุคลากรนักศึกษาและผูสูงอายุในชุมชนแบบครอบครัวไทยในช่ัวโมงกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษา( Moral  Area)  อยางสม่ําเสมอทุกบายวันพุธ และมีกิจกรรมวันสงกรานต, วันสถาปนาวิทยาลัย, วันป

ใหม โดยมีปฏิทินการดําเนินกิจกรรมประจําปการศึกษา 2554 (6.1.2-4-1) 

5.   ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาทั้งองคกร ไมตํ่ากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม   5 

     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ขอนแกน ไดประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาเรื่อง

การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม อยูในระดับ 4.27 (6.1.2-5-1) 
 

ผลการประเมินตนเอง 

 ปการศึกษา 2554  วิทยาลัยต้ังเปาหมายการดําเนินงานไว 3 ขอ มีผลการดําเนินงาน 5 ขอ   ดังน้ัน 

บรรลุเปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย 
คะแนน 

สบช สกอ สมศ 

3 ขอ 5 ขอ  5 - 5 

 

แนวทางการพัฒนา 

มีการประเมินระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาทั้งองคกรอยางสม่ําเสมอ   และนําผลการ

ประเมินการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรมไปเปนแนวทางในการพัฒนาอยางตอเน่ือง 

 

รายการหลักฐาน 

6.1.2-1-1 หนังสือจากจังหวัดขอนแกน 

6.1.2-1-2 รายงานประชุมประจําเดือนพฤษภาคม 2555 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 

6.1.2-2-1 ภาพดอกคูณถนนหนาวิทยาลัย 

6.1.2-3-1 ภาพถายลานพุมแกว 

6.1.2-4-1 แผนที่การแบงพื้นที่ของวิทยาลัยใหบุคลากรและนักศึกษารวมพัฒนาและดูแลความสะอาด                    

(พื้นที่ Moral area) และใบเซ็นช่ือการเขารวมกิจกรรม Moral area  

6.1.2-4-2 ปฏิทินกิจกรรม ปการศึกษา 2553 

6.1.2-5-1      ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาเรื่องการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติศิลปะและ

วัฒนธรรม 
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สรุปผลการประเมินตนเององคประกอบท่ี 6  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 

ตัวบงชี้ 
คะแนน 

รวมคะแนน 
สบช. สกอ. สมศ. 

6.1 (สกอ.6.1) 5 5 - 5 

    6.1.1 (สมศ.10) 5 - 5 5 

    6.1.2 (สมศ.11) 5 - 5 5 

                                                  รวมเฉลี่ย                                   5 

 

 

องคประกอบที่ 7   การบริหารและการจัดการ 

 

ตัวบงชี้ท่ี 7.1    : ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน (สกอ 7.1) 

 

ชนิดของตัวบงชี ้   :  กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน  : 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 

มีการดําเนินการ 

7 ขอ 

 

เกณฑมาตรฐาน : 

1. สภาสถาบันปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดครบถวนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑที่

กําหนดลวงหนา 

2. ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มี

ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ มีการนําขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาสถาบัน 

3. ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถ

สื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน 

4. ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในสถาบันมีสวนรวมในการบริหารจัดการ ใหอํานาจในการตัดสินใจ

แกบุคลากรตามความเหมาะสม 
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5. ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงาน เพื่อใหสามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงคของ

สถาบันเต็มตามศักยภาพ 

6. ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของสถาบันและผูมีสวนไดสวนเสีย 

7. สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและผูบริหารนําผลการประเมินไปปรับปรุงการ

บริหารงานอยางเปนรูปธรรม 

 

ผลการดําเนินงาน 

ในชวงปการศึกษา 2554  วิทยาลัยมีการดําเนินงานตามเกณฑ  ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของ

สถาบันดังน้ี 

 1.  สภาสถาบันปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดครบถวนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ

ที่กําหนดลวงหนา  เชน วิทยาลัยมีการดําเนินงานในรูปแบบคณะกรรมการบริหารซึ่งมีตัวแทนจากฝาย/ภาค/

งาน (7.1-1-1)   

  2.  ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มี

ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ มีการนําขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาสถาบัน  

เชน ผูบริหารของวิทยาลัยมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและจัดทําวิสัยทัศน  พันธกิจ  และแผนกลยุทธ  

และนําไปสูการปฏิบัติที่ชัดเจน  โดยมีการกําหนดตัวบงช้ีคุณภาพ (KPI) ของงานที่ปฏิบัติ (7.1-2-1) และมีการ

ถายทอดตัวช้ีวัดไปยังผูรับผิดชอบแตละระดับ (7.1-2-2)  

 3.   ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถ

สื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน โดยผูบริหารมีการกํากับ  ติดตามผล

การนํานโยบายและแผนกลยุทธไปสูการปฏิบัติในการประชุมคณะกรรมการบริหาร (7.1-3-1) และมีการ

ประเมินผลการดําเนินงานตามภารกิจของวิทยาลัย  พรอมแจงผลการดําเนินงานไปยังบุคลากรทุกระดับ(7.1-

3-2)  งานนโยบายและแผน มีการสื่อสารแผนโดยจัดทําแผนรวบรวมเปนรูปเลม และแจงใหบุคลากรไดรับ

ทราบในที่ประชุมโดยทั่วถึงกันในที่ประชุมประจําเดือน ( 7.1-3-3) 

4.  ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในสถาบันมีสวนรวมในการบริหารจัดการ ใหอํานาจในการตัดสินใจ

แกบุคลากรตามความเหมาะสม โดยใหบุคลากรมีสวนรวมในการดําเนินงานตามโครงสรางของวิทยาลัยตาม

พันธกิจหลัก  และไดมีการปรับบุคลากรตามโครงสรางใหเหมาะสมกับงาน  เชน การแตงต้ังรองผูอํานวยการ

รักษาราชการแทน และมอบอํานาจในการตัดสินใจ (7.1-4-1) 

5.  ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงาน เพื่อใหสามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค

ของสถาบันเต็มตามศักยภาพ โดยผูบริหารมีการถายทอดความรูแกผูรวมงาน  โดยเนนการเพิ่มทักษะในการ

ปฏิบัติงานใหสูงข้ึนอยางตอเน่ือง เชน การสอนงานในหนาที่  การมอบหมายอาจารยพี่เลี้ยงในการดูแล

บุคลากรใหม  (7.1-5-1) และมีการจัดการความรูมาใช  เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู  (7.1-5-2) 
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 6.  ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของสถาบันและผูมีสวนไดสวน

เสีย ตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  10 องคประกอบ ดังน้ี 

   1) หลักประสิทธิผล : วิทยาลัยมีการดําเนินการจัดทําแผนการใชงบประมาณ  โดยมีการ

กําหนดเปนแผนยุทธศาสตร 5 ป และ แผนปฏิบัติการประจําป ( 7.1-6-1) และมีการติดตามการบรรลุ

เปาหมายของแผนปฏิบัติการในแตละไตรมาส ( 7.1-6-2 ) 

   2) หลักประสิทธิภาพ : วิทยาลัยมีการดําเนินงาน กํากับ ดูแล ใหฝาย/ภาค/งาน ดําเนินการ

ตามแผนที่วางไว  โดยมีการกํากับติดตามในการประชุมคณะกรรมการบริหาร เชน การติดตามรายรับ-รายจาย 

การดําเนินงานโครงการบริการวิชาการที่สรางรายรับ/ไมสรางรายรับ ( 7.1-6-3) 

  3) หลักตอบสนอง : วิทยาลัยมีการดําเนินการจัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรม ที่ตอบสนองตอความตองการของชุมชน  เชน การสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอ

สมรรถนะของนักศึกษาพยาบาลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา ( 7.1-6-4) การเขารวมกิจกรรมดาน

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมรวมกับชุมชนบานเปด เชน ประเพณีวันลอยกระทง ( 7.1-6-5)  

  4) หลักการรับผิดชอบ : วิทยาลัยมีการมอบหมายภารกิจหลัก ตามโครงสรางของวิทยาลัย 

โดยจัดใหบุคลากรไดปฏิบัติงาน  รับผิดชอบตามตําแหนง  คุณวุฒิที่เหมาะสม เพื่อบรรลุพันธกิจของวิทยาลัย ( 

7.1-6-6) 

5) หลักความโปรงใส : วิทยาลัยมีการดําเนินงานในรูปแบบคณะกรรมการตางๆ ในการ

พิจารณา ตัดสิน หรือ หาขอมติตกลงภายในองคกร เชน คณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 

( 7.1-6-7) และมีการตรวจสอบภายใน  โดยบุคคลภายในองคกร เชน คณะกรรมการรับ-จายประจําวัน  

คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน  และคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ( 7.1-6-8) 

  6) หลักการมีสวนรวม : วิทยาลัยมีการดําเนินการตางๆ โดยการมีสวนรวมของบุคลากรและ

นักศึกษา เชน รายช่ือสมาชิกในแตละครอบครัว รวม 24 ครอบครัว ที่ประกอบดวย ผูสูงอายุในชุมชน  

อาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษาทุกช้ันป ในการเขารวมกิจกรรมตางๆ ของทางวิทยาลัยรวมกัน ( 7.1-6-9)  

   7) หลักการกระจายอํานาจ : วิทยาลัยไดมอบอํานาจ  หนาที่ ใหกับคณะกรรมการ  เพื่อ

ดําเนินการในกิจกรรมตางๆ  มีการกําหนดบทบาทที่ชัดเจน  เชน การมอบหมายหนาที่ใหรองผูอํานวยการ

รักษาราชการแทน ( 7.1-6-10)  การแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการจัดจางเหมาสอบราคาปรับปรุงอาคารโรง

อาหาร ( 7.1-6-11) 

  8) หลักนิติธรรม : วิทยาลัยมีการดําเนินการบริหารงานภายใตหลักกฎหมาย ระเบียบตางๆ 

ในการบริหารจัดการ เชน ดานการเงิน  บัญชี  พัสดุ  โดยใชระเบียบการเงิน การคลัง  การพัสดุ เปนแนวทาง

ในการปฏิบัติงาน ( 7.1-6-12) 

   9) หลักความเสมอภาค : วิทยาลัยมีการสนับสนุนใหบุคลากรไดพัฒนาตนเอง  โดยใช

งบประมาณในการพัฒนาคนละ 7,000 บาท /คน/ป (7.1-6-13)  และวิทยาลัยไดดําเนินการสนับสนุนบุคลากร
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ภายในวิทยาลัยเขาสูตําแหนงที่สูงข้ึนตามระเบียบการคัดเลือกบุคคลตางๆ เขาสูตําแหนง ของสํานักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  (7.1-6-14) 

  10) หลักมุงเนนฉันทามติ :  วิทยาลัยไดมีการหาขอตกลงในองคกร  โดยการประชุมรวมกัน

เพื่อหาฉันทามติ (7.1-6-15) 

7.  สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและผูบริหารนําผลการประเมินไปปรับปรุง

การบริหารงานอยางเปนรูปธรรม  โดยผูบริหารของวิทยาลัยมีการประเมินผลการบริหารงานแบบกัลยาณมิตร  

มุงเนนการใหขอเสนอแนะเชิงสรางสรรค (7.1-7-1) 

 

ผลการประเมินตนเอง 

ปการศึกษา 2554  วิทยาลัยต้ังเปาหมายการดําเนินงานไว 7 ขอ มีผลการดําเนินได 7 ขอ ดังน้ันจึง

บรรลุเปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลเุปาหมาย 
คะแนน 

สบช สกอ สมศ 

7 ขอ 7 ขอ  5 5 - 

 

รายการหลักฐาน 

7.1-1-1   คําสั่งคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ และประเมินตนเองตามหลักเกณฑที่กําหนด 

7.1-2-1 เอกสารการกําหนดนโยบายและจัดทําวิสัยทัศน  พันธกิจ  และแผนกลยุทธ  ทีนํ่าไปสูการ 

ปฏิบัติโดยมีการกําหนดตัวบงช้ีคุณภาพ (KPI) 

7.1-2-2 ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําวงรอบที่ 1 ปงบประมาณ  

 2554 ( 1 ตุลาคม 2553 – 30 เมษายน 2554 )   

7.1-3-1 สรุปรายงานการประชุม 

7.1-3-2 สรุปรายงานการประชุม 

7.1-3-3 สรุปรายงานประชุมประจําเดือน  เรื่องแจงจากงานนโยบายและแผน 

7.1-4-1 คําสั่งแตงต้ังรองผูอํานวยการรักษาราชการแทน 

7.1-5-1 คําสั่งการมอบหมายอาจารยพี่เลี้ยงในการดูแลบุคลากรใหม   

7.1-5-2 รองรอยการสอนงานของผูอํานวยการตอรองฯ แตละฝาย 

7.1-6-1 แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2554 

7.1-6-2 สรุปรายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร   เรื่อง การติดตามแผนรายไตรมาส   

7.1-6-3  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร  เรื่อง การติดตามรายรับ-รายจาย การดําเนินงาน 

   โครงการประชุมวิชาการประจําป   

7.1-6-4 รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอสมรรถนะของนักศึกษาพยาบาลตาม 



106 

 

รายงานการประเมินตนเองวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ปการศึกษา 2554 

 

 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา  

7.1-6-5 หนังสือขอยืมอุปกรณจากเทศบาลตําบลบานเปด  

7.1-6-6  คําสั่งแตงต้ังบุคลากรตามโครงสรางของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน  

7.1-6-7  คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของบุคลากร  

 

7.1-6-8  คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการรับ-จายประจําวัน  คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน  และ 

  คณะกรรมการตรวจสอบภายใน  

7.1-6-9  รายช่ือสมาชิกในแตละครอบครัว รวม 24 ครอบครัว   

7.1-6-10 คําสั่งแตงต้ังรองผูอํานวยการรักษาราชการแทน  

7.1-6-11 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการจัดจางเหมาสอบราคาปรับปรุงอาคารโรงอาหาร  

7.1-6-12 ระเบียบการ เงิน กระทรวงการคลั ง  ระเบียบเงินรายไดสถานศึกษา ระเบียบสํา นัก

 นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแกไขเพิ่มเติม 

7.1-6-13 คูมือการพัฒนาบุคลากร   

7.1-6-14 คําสั่งการคัดเลือกบุคคลเขาสูตําแหนง ระเบียบการคัดเลือกบุคลกรตางๆ เขาสูตําแหนงที่สูงข้ึน    

7.1-6-15 การตกลงเกณฑในการประเมินการปฏิบัติราชการของบุคลากร  

7.1-7-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร เรื่อง การนําผลการประเมินตามเกณฑการประเมินมา

ปรับปรุง 
 

ตัวบงชี้ท่ี 7.1.1 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถาบัน (สมศ.13) 

ชนิดของตัวบงชี ้: ผลลัพธ 

เกณฑการใหคะแนน : 

 ใชคาคะแนนการประเมินผลผูบริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแตงต้ัง (คะแนนเต็ม 5) 

ผลการดําเนินงาน 

คาคะแนนการประเมินผลการดําเนินงานของผูบริหารสถาบันในป 2554 ไดเทากับ 4.55 คะแนน  

 ปการศึกษา 2554 วิทยาลัยต้ังเปาหมายการดําเนินงานไว 5 คะแนน มีผลการดําเนินงาน 4.55  

คะแนน ดังน้ันจึงบรรลุเปาหมาย  

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลเุปาหมาย 
คะแนน 

สบช สกอ สมศ 

5 คะแนน 4.55 คะแนน  4.55 4.55 - 

 

แนวทางการพัฒนา 
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 วิทยาลัยควรกําหนดแนวทางการประเมินผลตามหนาที่และบทบาทของผูบริหารในการบริหารและ

จัดการใหบรรลุผลสําเร็จตามแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติงานประจําปของวิทยาลัย โดยมุงเนนการประเมิน

คุณภาพของการบริหารงานตามนโยบายของตนสังกัด และครอบคลุมพันธกิจหลักของวิทยาลัย ประสิทธิผล

ของแผนปฏิบัติการประจําป รวมถึงความสามารถในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ตลอดจนมีการนํา

ผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานในบทบาทผูบริหารอยางเปนรูปธรรม 

รายการหลักฐาน 

7.1.1-1  รายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการของผูบริหาร 

องคประกอบท่ี 7.2   พัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู ( สกอ. 7.2 ) 

ชนิดของตัวบงชี ้:     กระบวนการ 

 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

ผลการดําเนินงาน  

     วิทยาลัยฯดําเนินการพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรูได 5 ขอ ดังน้ี 

  1.    มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายการจัดการความรูที่สอดคลองกับแผนกลยุทธ

ของสถาบันอยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิต และดานการวิจัย (7.2-1-1) 

1.1  ดานการผลิตบัณฑิต เรื่อง การจัดการเรียนการสอนที่สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม และ

การคิดอยางเปนระบบ  ( 7.2-1-1.1-1 )  การเตรียมความพรอมนักศึกษาเพื่อสอบขอรับใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพของแตละรายวิชา (7.2-1-1.1-2 ) ดานการวิจัย เรื่อง การผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการเพื่อการ

ตีพิมพ เผยแพรและนําไปใชประโยชน (7.2-1-1.1-3 )  เรื่อง การวิจัยเพื่อสรางเสริมสุขภาวะชุมชน                 

(7.2-1-1.1-4 )  ดานอัตลักษณของวิทยาลัยฯ เรื่อง ประสบการณการเรียนรูจิตบริการดวยหัวใจความเปน

มนุษยภายใตนวัตกรรมระบบครอบครัวเสมือน  (7.2-1-1.1-5 )   

1.2  มีคณะบุคคลที่ประกอบดวยรองผูอํานวยการฝายวิจัยและบริการวิชาการแกสังคม 

หัวหนางานและอาจารยที่อยูในโครงสรางงานจัดการความรู  อาจารยประจําภาควิชาที่รับผิดชอบงานจัดการ

ความรูในภาควิชา ทําหนาที่กํากับดูแลดานยุทธศาสตรหรือกลยุทธที่เกี่ยวของกับการผลิตบัณฑิต การวิจัย การ

บริหาร และอัตลักษณของวิทยาลัยฯ ( 7.2-1-1.1-6 )  

2.   กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรูและทักษะดานการผลิตบัณฑิต ดานการวิจัย 

ดานอัตลักษณของวิทยาลัยฯ และดานการบริหาร อยางชัดเจนตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 (7.2-2-1) 

3.    มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit 

knowledge) โดยจัดทําโครงการเตรียมความพรอมเพื่อสอบขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของนักศึกษา
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พยาบาลศาสตรช้ันปที ่4 โดยเชิญวิทยากรจากภายนอกที่มีความเช่ียวชาญ รวมกับอาจารยภายในของแตละ

สาขาวิชา มารวมทบทวนสาระความรูแกนักศึกษา พรอมกับแลกเปลี่ยนประเด็นความรูในแตละรายวิชา (7.2-

3-1) เขารวมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการเพื่อการตีพิมพและเผยแพร 

โดยเชิญวิทยากรผูเช่ียวชาญจากภายนอกที่เปนบรรณาธิการวารสารที่มีรายช่ือตามประกาศของ สกอ. (7.2-3-

2 ) มาถายทอดความรู ตลอดจนหลักการผลิตและเผยแพรผลงานวิจัยและผลงานวิชาการรวมแลกเปลี่ยน

เรียนรูกับเครือขายจิตบริการดวยหัวใจความเปนมนุษยโดยใชกระบวนการการจัดการเรียนรูสอดแทรก

คุณธรรม จริยธรรม และการคิดอยางเปนระบบที่เปนสถานศึกษา สถานบริการ และชุมชน (7.2-3-3 ) คนหา

แนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 และเผยแพรสูบุคลากรกลุมเปาหมายที่กําหนด 

 4.   มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูที่กําหนดไดแก  การจัดการเรียนการสอนที่

สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม และการคิดอยางเปนระบบ  ( 7.2-4-1 )  การเตรียมความพรอมนักศึกษาเพื่อ

สอบขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของแตละรายวิชา (7.2-4-2 ) ดานการวิจัย เรื่อง การผลิตผลงานวิจัย

และผลงานวิชาการเพื่อการตีพิมพ เผยแพรและนําไปใชประโยชน  และเรื่อง การวิจัยเพื่อสรางเสริมสุขภาวะ

ชุมชน  (7.2-4-3 )  ดานอัตลักษณของวิทยาลัยฯ เรื่อง ประสบการณการเรียนรูจิตบริการดวยหัวใจความเปน

มนุษยภายใตนวัตกรรมระบบครอบครัวเสมือน ( 7.2-4-4 ) โดยจัดเก็บในรูปแบบเอกสาร และเผยแพรใน 

Web Blog ของวิทยาลัยฯ 

 5.    มีการนําความรูที่ไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือปการศึกษาที่ผานมาที่

เปนลายลักษณอักษร และจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรงที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใชในการ

ปฏิบัติงานจริง โดย  มีการนําความรูและทักษะการจัดการเรียนการสอน และการทบทวนสาระสําคัญรายวิชา

ในปการศึกษา 2551, 2552 และ 2553 ซึ่งเปนแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง(7.2-5-1)  มีการ

ขยายผลการปรับใชไปยังหนวยงานตางๆ ไดแก การขยายผลการเรียนรูจิตบริการดวยหัวใจความเปนมนุษย

ภายใตนวัตกรรมระบบครอบครัวเสมือน ไปยังเครือขายวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีในสังกัดสถาบันพระ

บรมราชชนก  (7.2-5-2)  โรงพยาบาล 1 แหงและไดรับรางวัลดีเดนในการดําเนินงาน   (7.2-5-3 )   มีการสรุป

และประเมินผลการดําเนินงาน และนํามาปรับปรุง พัฒนาระบบและกลไกการจัดการความรูของสถาบัน (7.2-

5-4 ) 

ผลการประเมินตนเอง 

         ปการศึกษา 2554 วิทยาลัยต้ังเปาหมายการดําเนินงานไว 5 ขอ และมีผลการดําเนินงานได 5 ขอ 

ดังน้ันจึงบรรลุเปาหมาย  

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย 
คะแนน 

สบช สกอ สมศ 

5 ขอ 5 ขอ  5 5 - 

 

แนวทางการพัฒนา  
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          1. ปรับปรุงคูมืองานจัดการความรูใหดีย่ิงข้ึน 

           2. งานจัดการความรู รวมกับงานวิชาการ งานวิจัย และงานกิจการนักศึกษา  ดําเนินการจัดทํา

แผนการจัดการความรู โดยเช่ือมโยงกับยุทธศาสตรของวิทยาลัย ในปงบประมาณ 2554 – 2558 เสนอตอ

คณะกรรมการบริหาร และดําเนินงานอยางตอเน่ืองในแตละปงบประมาณ และปการศึกษา 

 

รายการหลักฐาน  

7.2-1-1  สรุปผลการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรูของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 

ขอนแกนและแผนการจัดการความรู ปการศึกษา 2554 เพื่อกําหนดประเด็นความรู เปาหมาย 

และกลุมเปาหมายการจัดการความรู 

7.2-1-1.1-1   การจัดการเรียนการสอนที่สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม และการคิดอยางเปนระบบ     

7.2-1-1.1-2   การเตรียมความพรอมนักศึกษาเพื่อสอบขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของแตละรายวิชา 

7.2-1-1.1-3   การผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการเพื่อการตีพิมพ เผยแพรและนําไปใชประโยชน     

7.2-1-1.1-4   การวิจัยเพื่อสรางเสริมสุขภาวะชุมชน  

7.2-1-1.1-5   อัตลักษณของวิทยาลัยฯ เรื่อง การเรียนรูจิตบริการดวยหัวใจความเปนมนุษยภายใตนวัตกรรม

ระบบครอบครัวเสมือน  

7.2-1-1.1-6 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการการจัดการความรูของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน    

7.2-2-1      แผนการจัดการความรู ปการศึกษา 2554 และกลุมเปาหมาย 

7.2-3-1      รายงานการจัดการความรู เรื่อง การเตรียมความพรอมนักศึกษาเพื่อสอบขอรับใบอนุญาต 

ประกอบวิชาชีพของแตละรายวิชา       

7.2-3-2     โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคเพื่อสราง

องคความรูสูสาธารณชน : การพัฒนาระบบสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรือผลงาน

สรางสรรคระดับชาติและนานาชาติ ประจําป 2555   และโครงการผลิตและรับรองคุณภาพ

ผลงานวิชาการตามมาตรฐานการศึกษา  และรายช่ือวิทยากรที่รับเชิญ      

7.2-3-3     โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือขายจิตบริการดวยหัวใจความเปนมนุษย ที่สอดแทรก

คุณธรรม จริยธรรม และการคิดอยางเปนระบบ ที่เปนสถานศึกษา สถานบริการ และชุมชน  

7.2-4-1     เอกสารการจัดการความรู เรื่อง การจัดการเรียนการสอนที่สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม และ

การคิดอยางเปนระบบ    

    7.2-4-2     เอกสารการจัดการความรูเรื่อง การเตรียมความพรอมนักศึกษาเพื่อสอบขอรับใบอนุญาต 

ประกอบวิชาชีพของแตละรายวิชา   

7.2-4-3     เอกสารการจัดการความรู เรื่อง การผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการเพื่อการตีพิมพ 

เผยแพรและนําไปใชประโยชน  และเรื่อง การวิจัยเพื่อสรางเสริมสุขภาวะชุมชน     
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7.2-4-4     เอกสารการจัดการความรูดานอัตลักษณของวิทยาลัยฯ เรื่อง การเรียนรูจิตบริการดวยหัว

ใจความเปนมนุษยภายใตนวัตกรรมระบบครอบครัวเสมือน  

7.2-5-1     เอกสารสรุปการนําความรูและทักษะการจัดการเรียนการสอนและการทบทวนสาระสําคัญรายวิชาในป 

              การศึกษา 2551, 2552 และ 2553 ซึ่งเปนแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใชในการปฏิบัติงาน  

7.2-5-2     เอกสารการไดรับรางวัลดีเดนในการดําเนินงานของโรงพยาบาล 

7.2-5-3     รายงานสรุปผลการนําระบบครอบครัวเสมือนไปใชในการพัฒนางานของโรงพยาบาล   

7.2-5-4     รายงานการสรุปและประเมินผลการดําเนินงานการจัดการความรู 
 
 
 
 
ตัวบงชี้ท่ี 7.3        ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (สกอ 7.3) 

ชนิดของตัวบงชี้  :  กระบวนการ  

 

เกณฑมาตรฐาน :   

1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information  system  plan) 

2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบันโดยอยางนอยตองครอบคลุมการ

จัดการเรียนการสอน  การวิจัย  การบริหารจัดการ  และการเงิน และสามารถนําไปใชในการดําเนินงาน

ประกันคุณภาพ 

3. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ  

4. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ มาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

5. มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของตามที่กําหนด 

เกณฑการประเมิน 

 

คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ      

2 ขอ 

มีการดําเนินการ       

3 ขอ 

มีการดําเนินการ     

4ขอ 

มีการดําเนินการ     

5 ขอ 

 

ผลการดําเนินงาน 

          ในปงบประมาณ 2554 วิทยาลัยมีการดําเนินการ ดังน้ี 
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1.   มีแผนระบบสารสนเทศ (Information system plan) วิทยาลัยมีคณะกรรมการพัฒนาระบบ

สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (7.3-1-1) แผนระบบสารสนเทศสอดคลองกับกลยุทธของสถาบัน

(7.3-1-2)  

 2.    มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบันโดยอยางนอยตอง

ครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน  การวิจัย  การบริหารจัดการ  และการเงิน และสามารถนําไปใชในการ

ดําเนินงานประกันคุณภาพ   วิทยาลัยมรีะบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ เชน   สารสนเทศ

ดานภาระงานสอนภาคทฤษฏี  ทดลอง  ปฏิบัติ (7.3-2-1)  สารสนเทศระบบทะเบียนและประมวลผล

การศึกษา(7.3-2-2)  สารสนเทศงานวิจัย (7.3-2-3)  สารสนเทศการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (7.3-2-4) 

สารสนเทศงานบุคลากร (7.3-2-5)  สารสนเทศพัสดุ (7.3-2-6)  สารสนเทศการเงินและงบประมาณ  (7.3-2-7)   

3.     มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ  โดย งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ ทํา

การสํารวจความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ขอนแกน  ครอบคลุม

ทั้ง อาจารย  เจาหนาที่และนักศึกษา   ดังน้ี 

               ความพึงพอใจของอาจารยและเจาหนาที่ตอการใชงานระบบสารสนเทศ  72 คนจากทั้งหมด 91 

คน คิดเปนรอยละ 79.12 โดยมีคาเฉลี่ย 3.67 (7.3-3-1) 

               ความพึงพอใจของผูใชงานระบบสารสนเทศเกี่ยวกับงานประเมินผลของนักศึกษา จํานวน 328  

คน จากทั้งหมด 461 คน คิดเปนรอยละ 71.15 โดยมีคาเฉลี่ย 3.88  (7.3-3-2) 

4.      มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ มาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

เชน โครงการบํารุงรักษาระบบเครือขายเช่ือมตออินเตอรเน็ตภายในวิทยาลัย (7.3-4-1)       

5.     มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของตามที่กําหนด เชน การสง

รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาปการศึกษา 2553  ไปยัง สกอ. (7.3-5-1)      

 

ผลการประเมินตนเอง 

ปการศึกษา 2554  วิทยาลัยต้ังเปาหมายการดําเนินงานไว 5 ขอ มีผลการดําเนินงานได 5 ขอ ดังน้ัน

จึงบรรลุเปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย 
คะแนน 

สบช สกอ สมศ 

5 ขอ 5 ขอ  5 5 - 

 

แนวทางการพัฒนา 

 งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ ควรพัฒนาระบบใหมีประสิทธิภาพและเพียงพอตอความตองการของ

ผูใชงาน  พรอมรองรับเทคโนโลยีใหมๆ ที่เอื้อตอการเรียนรูและการปฏิบัติงานเพื่อบรรลุพันธกิจขององคกร 
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รายการหลักฐาน 

7.3-1-1   คณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ  

7.3-1-2  แผนระบบสารสนเทศสอดคลองกับกลยุทธของสถาบัน  

7.3-2-1  ตัวอยาง Print-out จากฐานขอมูล ภาระงานสอนภาคทฤษฎี ทดลอง ปฏิบัติ  

7.3-2-2  ตัวอยาง Print-out จากฐานขอมูล ระบบทะเบียนและประมวลผลการศึกษา  

7.3-2-3  ตัวอยาง Print-out จากฐานขอมูล งานวิจัย  

7.3-2-4  ตัวอยาง Print-out จากฐานขอมูล งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

7.3-2-5  ตัวอยาง Print-out จากฐานขอมูล งานบุคลากร  

7.3-2-6  ตัวอยาง Print-out จากฐานขอมูล การพัสดุ  

7.3-2-7  ตัวอยาง Print-out จากฐานขอมูล การเงินและงบประมาณ  

7.3-3-1 รายงานวิจัยเรื่องความพึงพอใจตอระบบสารสนเทศของนักศึกษาพยาบาล  วิทยาลัยพยาบาล

บรมราชชนนี  ขอนแกน  

7.3-4-1     โครงการบํารุงรักษาระบบเครือขายเช่ือมตออินเตอรเน็ตภายในวิทยาลัย   

7.3-5-1  รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2553  ของ CHE QA online   
 
ตัวบงชี้ท่ี 7.4 : ระบบบริหารความเสี่ยง ( สกอ. 7.4 ) 

ชนิดของตัวบงชี ้: กระบวนการ 
 

เกณฑมาตรฐาน : 

1. มีการแตงต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหารระดับสูงและตัวแทนที่

รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

2. มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงอยางนอย 3 ดาน ตามบริบท

ของสถาบัน จากตัวอยางตอไปน้ี 

- ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที)่ 

- ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร หรือกลยุทธของสถาบัน 

- ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 

- ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน เชน ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย 

ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 

- ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารยและ

บุคลากร 

- ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก                                                                                                                

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ไดจากการวิเคราะหใน 

ขอ2    
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4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน                                                       

5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานตอสภาสถาบันเพื่อพิจารณา

อยาง 

นอยปละ 1 ครั้ง         

6. มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใชในการปรับแผนหรือวิเคราะหความ

เสี่ยงในรอบปถัดไป 
 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

 

มีการดําเนินการ 

3 หรือ 4 ขอ 

 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 

 

 

 

หมายเหตุ : คะแนนการประเมินจะเทากับ 0 หากพบวาเกิดเหตุการณรายแรงข้ึนภายในสถาบันใน

รอบปการประเมิน ที่สงผลกระทบตอชีวิตและความปลอดภัยของนักศึกษา คณาจารย บุคลากร หรือตอ

ช่ือเสียงภาพลักษณ หรือตอความมั่นคงทางการเงินของสถาบัน อันเน่ืองมาจากความบกพรองของสถาบันใน

การควบคุม หรือจัดการกับความเสี่ยง หรือปจจัยเสี่ยงที่ไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยมีหลักฐานประกอบที่

ชัดเจน 
 

 

ผลการดําเนินงาน 

ในปการศึกษา 2554 วิทยาลัยมีการดําเนินงานตามเกณฑ การนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชใน

กระบวนการบริหารการศึกษา 6 ขอ ดังน้ี 

1.  มีการแตงต้ังคณะกรรมการ คณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหารระดับสูงและตัวแทนที่

รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน โดยมีการแตงต้ังคณะกรรมการ

ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง (7.4-1-1) การแตงต้ังคณะกรรมการเก็บรักษาเงินประจําวัน 

คณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติงาน การเงิน การบัญชี คณะกรรมการเซ็นช่ือในเช็คสั่งจายของวิทยาลัยฯ 

คณะกรรมการรับ-นําสง-นําฝากเงินของวิทยาลัยฯ คณะกรรมการลงนามในฎีกา และคณะกรรมการตรวจสอบ

ภายใน (7.4-1-2) 

2.   มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงอยางนอย 3 ดาน ตามบริบทของ 

สถาบัน โดยวิทยาลัยไดมีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงทั้งหมด 4 ดาน 
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ไดแก ความเสี่ยงดานทรัพยากร   ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยงดาน

ธรรมาภิบาล ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ (7.4-2-1) 

3.   มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ไดจากการวิเคราะหใน

ขอ 2 (7.4-3-1) 

4.   มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน (7.4-4-1) 

5.   มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน (7.4-5-1)  และรายงานตอสภาสถาบันเพื่อ

พิจารณอยางนอยปละ 1 ครั้ง (7.4-5-2) 

  6.   มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใชในการปรับแผนหรือวิเคราะหความ

เสี่ยงในรอบปถัดไป โดยจัดทําแผนความเสี่ยงปงบประมาณ 2555 (7.4-6-1) 

ผลการประเมินตนเอง 

ปการศึกษา 2554 ต้ังเปาหมายการดําเนินงานไว 6 ขอ มีผลการดําเนินงาน 6 ขอ  ดังน้ันจึงบรรลุ

เปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลเุปาหมาย 
คะแนน 

สบช สกอ สมศ 

6 ขอ 6 ขอ  5 5 - 
 

 

รายการหลักฐาน 
 

7.4-1-1 คําสั่งวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ที่ 58/2553 เรื่องการแตงต้ังคณะกรรมการ

ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 

7.4-1-2 คําสั่ง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ที่ 77/2552 เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการเก็บ

รักษาเงินประจําวัน คณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติงาน การเงิน การบัญชี คณะกรรมการ

เซ็นช่ือในเช็คสั่งจายของวิทยาลัยฯ คณะกรรมการรับ-นําสง-นําฝากเงินของวิทยาลัยฯ 

คณะกรรมการลงนามในฎีกา และคณะกรรมการตรวจสอบภายใน   

7.4-2-1 การวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่สงผลกระทบหรือสรางความเสียหายหรือความลมเหลวหรือ

ลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายในการบริหารงาน และจัดลําดับความสําคัญของ ปจจัยเสี่ยง มี

การประชุม วิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยง จัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยงในแบบวิเคราะห

ความเสี่ยง   

7.4-3-1 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ไดจากการวิเคราะห 

ในเลมรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายในแบบวิเคราะหความเสี่ยง  

 7.4-4-1 แผนการควบคุมความเสี่ยงประจําปงบประมาณ 2554 

 7.4-5-1 แบบติดตามการดําเนินการตามแผนควบคุมความเสี่ยง 



115 

 

รายงานการประเมินตนเองวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ปการศึกษา 2554 

 

 7.4-5-2 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจ

เงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ขอ 6 วิทยาลัยพยาบาล

บรมราชชนนี ขอนแกน ปงบประมาณ 2554  

 7.4-6-1 แผนการควบคุมความเสี่ยงประจําปงบประมาณ 2555 

 
สรุปผลการประเมินตนเององคประกอบท่ี 7  การบริหารและการจัดการ 

ตัวบงชี้ 
คะแนน 

รวมคะแนน 
สบช. สกอ. สมศ. 

7.1 (สกอ.7.1) 5 5 - 5 

   7.1.1 (สมศ.13) 4.55 - 4.55 4.55 

7.2 (สกอ.7.2) 5 5 - 5 

7.3 (สกอ.7.3) 5 5 - 5 

7.4 (สกอ.7.4) 5 5 - 5 

                                                   รวมเฉลี่ย                             4.91 

 
 
 

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 

 

ตัวบงชี้ท่ี 8.1  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ( สกอ. 8.1 ) 

ชนิดของตัวบงชี้ :  กระบวนการ 

 

เกณฑมาตรฐาน : 

1. มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบัน 

2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน หลักเกณฑการจัดสรร และการวางแผนการใชเงินอยาง

มีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได 

3. มีงบประมาณประจําปที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติการในแตละพันธกิจและการพัฒนาสถาบันและ

บุคลากร 

4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ และรายงานตอสภาสถาบันอยางนอยปละ 2 ครั้ง 

5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงินและ

ความมั่นคงของสถาบันอยางตอเน่ือง 
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6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่ตรวจ ติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบ

และกฎเกณฑที่สถาบันกําหนด 

7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงานทาง

การเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ 

 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ หรือ3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ หรือ 5ขอ 

มีการดําเนินการ 

6ขอ 

มีการดําเนินการ 

7ขอ 

 

ผลการดําเนินงาน 

ในปงบประมาณ 2554 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ วิทยาลัยสามารถดําเนินงานผานเกณฑ

มาตรฐาน  จํานวน 7 ขอ ดังน้ี 

1. มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบัน   วิทยาลัยมีแผนกลยุทธทาง

การเงินและงบประมาณ  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ขอนแกน  ประจําปงบประมาณ 2554-2558 (8.1-

1-1) ที่สอดคลองกับแผนกลยุทธวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ขอนแกน ประจําปงบประมาณ 2554-2558        

( 8.1-1-2 )  

2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน หลักเกณฑการจัดสรร  และการวางแผนการใชเงิน

อยางมีประสิทธิภาพ  โปรงใส  ตรวจสอบได   วิทยาลัยมีแนวทางการจัดหาทรัพยากรดานการเงิน  จาก 3 

แหลง คือ 1) จากเงินงบประมาณแผนดิน  โดยจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําปผานสํานักงบประมาณ 

2) จากเงินนอกงบประมาณ (เงินรายไดสถานศึกษา)  และ 3) รายไดอื่น ( 8.1-2-1)  มีการจัดทํารายงาน

รายรับและรายจายประจําปงบประมาณ 2554 ( 8.1-2-2 ) และเปนขอมูลนําเขาในการจัดทําแผนปฏิบัติงาน

ประจําปงบประมาณ  เพื่อเปนแนวทางในการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปตามกลุมภารกิจของวิทยาลัย  

และมีเกณฑในการจัดสรรงบประมาณ ( 8.1-2-3) ใหมีความเหมาะสมสอดคลองกับสภาพการณและแนวโนม

ในอนาคต   นอกจากน้ีวิทยาลัยมีแนวทางการวางแผนการใชเงิน ( 8.1-2-4) โดยในการวางแผนการใชเงินทุก

กลุมงานมีสวนรวมในการวางแผนใชจายงบประมาณประจําป (8.1-2-5) 

3. มีงบประมาณประจําป ที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติการในแตละพันธกิจ และการพัฒนาสถาบัน และ

บุคลากร วิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณประจําป แตละพันธกิจ  และการพัฒนาสถาบัน และบุคลากร โดย

การวิเคราะหขอมูลคาใชจายตามพันธกิจของวิทยาลัยจากผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจําป

งบประมาณ 2554 (8.1-3-1) 

4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ และรายงานตอสภาสถาบันอยางนอยปละ 2 ครั้ง 

มีการรายงานผลการดําเนินงานการเงินงบประมาณรอบครึ่งปงบประมาณ  ที่แสดงผลการดําเนินงานดาน
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การเงินและงบประมาณ ( รอบ 1 ตุลาคม 2553 – 31 มีนาคม 2554 ) (8.1.4-1) รายงานตอคณะ

กรรมการบริหารวิทยาลัยครั้งที่ 6/2554 (8.1.4-2) และ ผลการดําเนินงานดานการเงินและงบประมาณ ( รอบ 

1 เมษายน – 30 กันยายน 2554 ) (8.1.4-3) รายงานตอคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยครั้งที่ 1/2555               

(8.1.4-4) 

5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงินและ

ความมั่นคงขององคการอยางตอเน่ือง  มีการวิเคราะหและคํานวณคาใชจายเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ

เพื่อการจัดการศึกษาของวิทยาลัย ไดแก 1) วิเคราะหสินทรัพยถาวรตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา  2) 

วิเคราะหคาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 3) วิเคราะหรอยละของเงินเหลือจายสุทธิตอ

งบดําเนินการ  4) วิเคราะหงบประมาณสําหรับการพัฒนาอาจารยตออาจารยประจํา  5) วิเคราะหคาใชจาย

ทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต ตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา(8.1-5-1)  

6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่ตรวจ ติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบ

และกฎเกณฑที่สถาบันกําหนด มีการแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบภายในของวิทยาลัย และดําเนินการทุก 6 

เดือน (8.1-6-1) วิทยาลัยไดแตงต้ังคณะกรรมการทําหนาที่ติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบและ

กฎเกณฑ เชน คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน  คณะกรรมการตรวจสอบบัญชีรับจายเงินของวิทยาลัย เปนตน             

(8.6-1-2) รวมทั้ง การรับตรวจสอบจากหนวยงานภายนอก จากกลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง 

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (8.1-6-3) 

7.  ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงานทาง

การเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ ผูบริหารสามารถใชระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารดานการเงิน

งบประมาณ ผานระบบ GFMIS ในการติดตามความเคลื่อนไหวการใชจายเงิน (8.1-7-1) และในการประชุม

คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยไดมีการติดตาม เรงรัดการเบิกจายงบประมาณใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี

กําหนด (8.1-7-2)  

 

ผลการประเมินตนเอง 

ปงบประมาณ 2554 วิทยาลัยต้ังเปาหมายการดําเนินงานไว 7 ขอ  มผีลการดําเนินงานได 7 ขอ ดังน้ัน

จึงบรรลุเปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลเุปาหมาย 
คะแนน 

สบช สกอ สมศ 

7 ขอ 7 ขอ  5 5 - 

 

แนวทางการพัฒนา 

ใหฝายบริหาร  ยุทธศาสตรและพัฒนาคุณภาพ  โดยงานการเงิน บัญชี  จัดทําระบบสารสนเทศ

เช่ือมโยงขอมูล มาออกรายงานทางการเงินอยางเปนระบบและรายงานตอที่ประชุมกรรมการบริหาร ใหได



118 

 

รายงานการประเมินตนเองวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ปการศึกษา 2554 

 

ภายในเดือนตุลาคม 2554 มกราคม 2555 เมษายน 2555 มิถุนายน 2555 และกรกฎาคม 2555 เพื่อนําขอมูล

ทางการเงินไปใชในการ 1) วิเคราะหคาใชจาย 2) วิเคราะหสถานะทางการเงินและความมั่นคงของสถาบัน

อยางตอเน่ือง 3) ติดตามผล และวิเคราะหการใชงบประมาณในแตละภารกิจ เทียบกับที่ไดรับอนุมัติไวใน

แผนปฏิบัติการประจําป เพื่อการพัฒนาผลงาน สถาบัน และบุคลากร 4) ใชในการวางแผนและการตัดสินใจ 

 

รายการหลักฐาน 

8.1-1-1  แผนกลยุทธทางการเงินและงบประมาณ  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ขอนแกน  ประจําป 

     งบประมาณ 2554-2558 

8.1-1-2      แผนกลยุทธวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ขอนแกน ประจําปงบประมาณ 2555-2558  

8.1-2-1   แนวทางการจัดหาทรัพยากรดานการเงิน  หนาที่ 9 จากแผนกลยุทธทางการเงิน ฯ  

8.1-2-2   รายงานรายรับและรายจายประจําปงบประมาณ 2554  

8.1-2-3   แนวทางการจัดสรรงบประมาณ  แผนกลยุทธทางการเงิน ฯ 

8.1-2-4   แนวทางการวางแผนการใชเงิน  แผนกลยุทธทางการเงิน ฯ 

8.1-2-5   สรุปผลโครงการประชุมปฎิบัติการ ทบทวนปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ  การจัดทําแผนกลยุทธ  

    ปงบประมาณ 2554-2558  และการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2554   

8.1-3-1     สรุปแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2554  

8.1-4-1  รายงานการเงินรอบครึ่งปงบประมาณ ( รอบ 1 ตุลาคม 2553 – 31 มีนาคม 2554 )  

8.1-4-2  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร  ครั้งที่ 6/2554 วาระ แจงเพื่อทราบจากฝายบริหาร 

8.1-4-3  รายงานการเงินรอบครึ่งปงบประมาณ ( รอบ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2554 ) 

8.1.4-4     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร  1/2555 วาระ แจงเพื่อทราบจากฝายบริหาร 

8.1-5-1  รายงานรายรับและรายจาย ปงบประมาณ 2554  ผลการวิเคราะหคาใชจายตางๆ ของวิทยาลัย  

8.1-5-2 รายงานขอมูลทางการเงินของวิทยาลัยแตละเดือน ในสวนเงินที่เหลือจายอยูในแตละแหลง 

งบประมาณ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร  

8.1-6-1  รายงานผลการตรวจสอบภายในจากคณะกรรมการตรวจสอบภายในของวิทยาลัย ประจําเดือน  

เมษายน-กันยายน 2554 

8.1-6-2    คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบภายในของวิทยาลัย  คําสั่งวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 

ขอนแกน ที่ 97/2552  ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2552 

8.1-6-3 รายงานผลการตรวจสอบภายนอก  จากคณะกรรมการตรวจสอบภายใน  สํานักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสขุ 

8.1-7-1 ฐานขอมูลทางการเงินงบประมาณภาครัฐ  ระบบ GFMIS  

8.1-7-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2554 วาระเกี่ยวกับการติดตามผล

การใชเงินใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีกําหนด    
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สรุปผลการประเมินตนเององคประกอบท่ี 8  การเงินและงบประมาณ 

 

 

ตัวบงชี้ 

คะแนน  

รวมคะแนน 
สบช. สกอ. สมศ. 

8.1 (สกอ.8.1) 5 5 - 5 

                                             รวมเฉลี่ย                                       5 

 
 

องคประกอบที่  9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

 

ตัวบงชี้ท่ี 9.1  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา (สกอ. 9.1) 

ชนิดของตัวบงชี้  :  กระบวนการ 

เกณฑมาตรฐานท่ัวไป : 

1.  มีระบบ กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสม สอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของ

สถาบันต้ังแตระดับภาควิชา  หรือหนวยงานเทียบเทาและดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

2.  มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยคณะกรรมการ

ระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของสถาบัน 

3.  มีการกําหนดตัวบงช้ีเพิ่มเติมตามอัตลักษณของสถาบัน 

4.  มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถวน ประกอบดวย 1) การควบคุม 

ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพ

เสนอตอสภาสถาบันและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกําหนดเวลาโดยเปนรายงานที่มี

ขอมูลครบถวนตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online และ 3) การนํา

ผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน 

5.  มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และสงผลใหมีการพัฒนาผลการ

ดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนกลยุทธทุกตัวบงช้ี 

6.  มีระบบสารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9องคประกอบ

คุณภาพ 

7.  มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะนักศึกษาผูใชบัณฑิตและ

ผูใชบริการตามพันธกิจของสถาบัน 

8.  มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางสถาบันและมีกิจกรรมรวมกัน 
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9.  มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาที่หนวยงานพัฒนาข้ึน และเผยแพรให

หนวยงานอื่นสามารถนําไปใชประโยชน 

 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2  หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 หรือ5 หรือ 6 ขอ 

มีการดําเนินการ 

7 หรือ 8 ขอ 

มีการดําเนินการ 

9 ขอ 

 

ผลการดําเนินงาน 

  ในปการศึกษา 2554 วิทยาลัยมีระบบ และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ที่สอดคลอง

กับพันธกิจของวิทยาลัย  และดําเนินการตามระบบที่กําหนด ดังน้ี 

  1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (9.1-1-1)   มีโครงสรางการดําเนินงานที่

ผนวกการประกันคุณภาพการศึกษาเขาเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหารงานของวิทยาลัย(9.1-1-2) มี

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับวิทยาลัย  ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันและคณะกรรมการ

ประกันคุณภาพของนักศึกษา (9.1-1-3)  มีคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (9.1-1-4) 

และมีคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาประจําปการศึกษา 2554 (9.1-1-5)    

 2.  มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย

คณะกรรมการ ระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของสถาบัน ดังเชน มีนโยบายการดําเนินการประกันคุณภาพ

การศึกษา(9.1-2-1)กําหนดใหมีผังการดําเนินงานที่ผนวกการประกันคุณภาพการศึกษาเปนสวนหน่ึงของ

กระบวนการบริหารงานรวมกันของทุกฝายทุกงานในวิทยาลัย (9.1-2-2) และมีผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน 

(9.1-2-3) 

  3.    มีการกําหนดตัวบงช้ีตามอัตลักษณของสถาบัน ดังในเลมรายงานการประเมินตนเอง ของ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน  ประจําปการศึกษา 2553 เพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายนอกรอบที่ 3 จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (9.1-3-1) 

  4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ที่ครบถวน  ประกอบดวย  1)   มี

การควบคุมติดตามการดําเนินงาน  และประเมินคุณภาพ   โดยมีระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 

(9.1-4-1) มีการกําหนดตัวบงช้ี  และผูรับผิดชอบตัวบงช้ีครอบคลุมตามพันธกิจ (9.1-4-2)  มีคณะกรรมการ

ประเมิน คุณภาพการศึกษา (9.1-4-3)  มีการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ทั้งในระดับภาควิชา   และ

วิทยาลัย (9.1-4-4, 9.1-4-5, 9.1-4-6, 9.1-4-7, 9.1-4-8)  มีการวิพากษ SAR (9.1-4-9)    มีการจัดทํารายงาน

การประเมินคุณภาพเสนอตอสภาสถาบัน  โดยรายงานตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (9.1-4-10)  

และรายงานตอ  สบช. (9.1-4-11)    
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 5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน  สงผลใหมีการพัฒนาผล

การดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนกลยุทธทุกตัวบงช้ี  โดยนํามาทําแผนพัฒนาคุณภาพ (9.1-5-1) และแผน

กํากับการดําเนินงานประกันคุณภาพปการศึกษา 2554 (9.1-5-2) 

 6.  มีระบบสารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ทั้ง 9 องคประกอบ

คุณภาพ โดยวิทยาลัยไดรับอนุญาตใหเช่ือมระบบรายงานผลการประเมินตนเองในระบบ CHE QA Online               

(9.1-6-1)    

  7.  มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา  โดยเฉพาะนักศึกษาผูใช

บัณฑิตและผูใชบริการตามพันธกิจของสถาบัน  ดังในคําสั่งแตงต้ังผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน  และ

คณะกรรมการประกันคุณภาพของนักศึกษา (9.1-7-1) รวมทั้งมีความรวมมือทางวิชาการเพื่อการเรียนรู  และ

เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน โดยวิทยาลัยทําขอตกลงรวมมือกับจังหวัดขอนแกน ในโครงการผลิต

พยาบาล ชุมชน  โดยชุมชนและเพื่อชุมชนจังหวัดขอนแกน (9.1-7-2) 

  8.  มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางสถาบันและมี

กิจกรรมรวมกันโดยบุคลากรของวิทยาลัย เปนคณะกรรมการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาและวิจัยการ

พัฒนางานประกันคุณภาพการ ศึกษาของเครือข ายวิทยาลัย สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ภา

ตะวันออกเฉียงเหนือ (9.1-8-1)  มีบันทึกขอตกลงโครงการรวมมือในการจัดการศึกษาเครือขายวิทยาลัยใน

สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (9.1-8-2)  มีบันทึกขอตกลงความรวมมือองคกร

นักศึกษาของวิทยาลัย ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก เครือขายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (9.1-8-3)  มีการ

ดําเนินกิจกรรมรวมกัน ไดแก การสัมมนาวิชาการเรื่อง “เสนทางสูความสําเร็จในการพัฒนาคุณคางานประจํา” 

ของวิทยาลัย เครือขายสถาบันพระบรมราชชนกภาคตะวันออกเฉียงเหนือระหวางวันที่ 16-17 มกราคม 2555 

ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแกน (9.1-8-4) ดําเนินโครงการสัมมนาวิชาการ  “การแลกเปลี่ยน

เรียนรูวิธีปฏิบัติงานที่ดี สูความเปนเลิศ (Best Practice) ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา” สําหรับอาจารย

และโครงการประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู  และสรางเครือขายความรวมมือในดานประกันคุณภาพ

การศึกษา  สําหรับนักศึกษา  ระหวางวันที่ 21-22  พฤษภาคม  2555 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 

อุดรธานี (9.1-8-5)   การเขารวมประชุมวิชาการนักศึกษาพยาบาลนานาชาติครั้งที่ 3 เรื่องการพยาบาลดวยหัว

ใจความเปนมนุษย : การดูแลสําหรับประชากรที่หลากหลาย The 3rd International Nursing Student 

Forum: Humanistic: Caring for Diverse Population” ระหวางวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2554 ที่

มหาวิทยาลัยขอนแกน (9.1-8-6) 

 9.  มีแนวปฏิบัติที่ดีที่วิทยาลัยพัฒนาข้ึนเรื่องนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนสอดแทรกคุณธรรม 

จริยธรรมดวยระบบครอบครัวเสมือน (ดานผลการบริหารสถาบันใหเกิดอัตลักษณ)   และเผยแพรในเวทีการ

สัมมนาวิชาการแลกเปลี่ยนความรูทั้งภายใน และภายนอกองคกร   เพื่อเสริมสรางนวัตกรรมดานการ

พัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาโดยพัฒนาการปฏิบัติงานที่ดี (Good Practice) จัดโดยสถาบันพระบรม

ราชชนก เมื่อวันที่  27-28  กุมภาพันธ  2555 ณ   โรงแรมเอเซีย  แอรพอรท  (9.1-9-1 ) 
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รายงานการประเมินตนเองวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ปการศึกษา 2554 

 

 

ผลการประเมินตนเอง 

 ปการศึกษา 2554 วิทยาลัยต้ังเปาหมายการดําเนินงานไว 7 ขอ มีผลการดําเนินงานได 9 ขอ ดังน้ันจึง

บรรลุเปาหมาย 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย 
คะแนน 

สบช สกอ สมศ 

7 ขอ 9 ขอ  5 5 - 

 

แนวทางการพัฒนา 

 วิทยาลัยฯ ควรจัดทํางานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งพัฒนาเปนแนวปฏิบัติที่ดี   

เพื่อใหหนวยงานอื่นสามารถนําไปใชประโยชนไดมากข้ึน   

 

รายการหลักฐาน 

9.1-1-1  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา  วพบ.ขอนแกน 

9.1-1-2  ผังโครงสรางการดําเนินงาน 

9.1-1-3 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับวิทยาลัย  เลขที่ 70/2554 

9.1-1-4 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  เลขที่  69/2554 

9.1-1-5  คูมือประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา  2554  

9.1-2-1 นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา วพบ.ขอนแกน 

9.1-2-2  ผังโครงสรางการดําเนินงาน 

9.1-2-3 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับวิทยาลัย  เลขที่ 70/2554 
 

9.1-3-1 รายงานการประเมินตนเอง ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน  ประจําปการศึกษา 

2553 เพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบที่ 3   จากสํานักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษา  

9.1-4-1  ระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา  

9.1-4-2  ตัวบงช้ีและผูรับผิดชอบตัวบงช้ี 

9.1-4-3 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวพบ.ขอนแกนเลขที่  

69/2554 

9.1-4-4  รายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2554 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน 

9.1-4-5  รายงานการประเมินตนเอง ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช กฎหมาย  การบริหารฯ 

9.1-4-6 รายงานการประเมินตนเอง ภาควิชาการพยาบาลชุมชน 
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รายงานการประเมินตนเองวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ปการศึกษา 2554 

 

9.1-4-7 รายงานการประเมินตนเอง ภาควิชาการพยาบาลสูติฯ 

9.1-4-8  รายงานการประเมินตนเอง ภาควิชาการพยาบาลเด็ก  ผูใหญและผูสูงอายุ 

9.1-4-9  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการวิพากษ SAR และจัดแฟมหลักฐาน ปการศึกษา 2554   

9.1-4-10 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เสนอตอ สกอ. ดังหนังสือที่  ศธ  

   0203.0931/1580 ลงวันที่ 28  ตุลาคม 2554 

9.1-4-11 รายงานผลการประเมินคุณภาพการ ศึกษาภายใน เสนอตอ  สบช. ดังหนังสือที่   สธ 

0203.0931/1583 ลงวันที่ 28  ตุลาคม 2554 

9.1-5-1    แผนพัฒนาคุณภาพประจําปการศึกษา 2554   วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน  

9.1-5-2  แผนกํากับการดําเนินงานประกันคุณภาพปการศึกษา 2554  

9.1-6-1    หนังสือเชิญเขารวมประชุมสัมมนา เรื่องการปรับปรุงและการเปดใชงานระบบฐานขอมูลดานการ 

   ประกันคุณภาพการศึกษา(CHE QA Online)  ประจําปการศึกษา 2554 โดยสกอ. 

 9.1-7-1   คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับวิทยาลัย  เลขที่ 70/2554 

9.1-7-2 บันทึกขอตกลงความรวมมือกับจังหวัดขอนแกนในโครงการผลิตพยาบาลชุมชน  โดยชุมชน 

 และเพื่อชุมชนจังหวัดขอนแกน 

9.1-8-1   หนังสือที่ สธ 0203.0919/339  เชิญรวมเปนคณะกรรมการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา 

  และวิจัยการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาของเครือขายวิทยาลัย สังกัดสถาบันพระบรม 

  ราชชนก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

9.1-8-2 บันทึกที่ สธ 0203.097/ว 1298 เรื่องขอตกลงโครงการความรวมมือในการจัดการศึกษา

เครือขายวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

9.1-8-3   บันทึกขอตกลงความรวมมือองคกรนักศึกษาของวิทยาลัย ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 

เครือขายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

9.1-8-4 หนังสือที่ สธ 0203.055 /ว4272 เรื่องการสัมมนาวิชาการ“เสนทางสูความสําเร็จในการพัฒนา

คุณคางานประจํา” ของวิทยาลัย เครือขายสถาบันพระบรมราชชนก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ระหวางวันที่ 16-17 มกราคม 2555 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแกน  

9.1-8-5  หนังสือที่ สธ 0203.0919 ขอเชิญเขารวมโครงการสัมมนาวิชาการ  “การแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธี 

  ปฏิบัติงานที่ดีสูความเปนเลิศ (Best Practice) ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา” สําหรับอาจารย 

  และโครงการประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู  และสรางเครือขายความรวมมือในดาน 

  ประกันคุณภาพการศึกษา  สําหรับนักศึกษา  ระหวางวันที่  21-22  พฤษภาคม  2555 ณ  

  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี  

9.1-8-6    รูปเลมสรุปผลการประชุมวิชาการนักศึกษาพยาบาลนานาชาติ  ครั้งที่  3  เรื่อง “การพยาบาล

ดวยหัวใจความเปนมนุษย: การดูแลสําหรับประชากรที่หลากหลาย The 3rd   International 
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รายงานการประเมินตนเองวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ปการศึกษา 2554 

 

Nursing  Student  Forum: Humanistic: Caring  for  Diverse  Population” ระหวางวันที่  

19-21  พฤษภาคม  2554 ที่มหาวิทยาลัยขอนแกน    

9.1-9-1    แนวปฏิบัติที่ดีเรื่องนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมดวยระบบ

ครอบครัวเสมือน (ดานผลการบริหารสถาบันใหเกิดอัตลักษณ)   ในเลมสรุปผลการสัมมนา

วิชาการแลกเปลี่ยนความรูทั้งภายในและภายนอกองคกร   เพื่อเสริมสรางนวัตกรรมดานการ

พัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาโดยพัฒนาการปฏิบัติงานที่ดี(Good Practice) จัดโดย

สถาบันพระบรม ราชชนกเมื่อวันที่  27-28  กุมภาพันธ  2555 ณ   โรงแรมเอเซีย  แอรพอรท   

 

ตัวบงชี้ท่ี 9.1.1   ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด (สมศ 15) 

ชนิดของตัวบงชี ้:  ผลลัพธ 

คําอธิบายตัวบงชี ้:  ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 

๒๕๕๓ ระบุไววา “...ใหหนวยงานตนสังกัดของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดใหมีการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพการศึกษาน้ันอยางนอยหน่ึงครั้งในทุกสามป และแจงผลใหสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ รวมทั้ง

เปดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตอสาธารณชน...”  ทั้งน้ี สถานศึกษาจะดําเนินการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในที่ครอบคลุมตัวบงช้ีที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือตนสังกดักําหนด  โดยจะ

เปนตัวบงช้ีที่เนนดานปจจัยนําเขาและกระบวนการ ซึ่งผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยตนสังกัดน้ี จะ

เปนคะแนนที่สามารถสะทอนประสิทธิภาพและประสิทธิผลของคุณภาพการดําเนินงานดานตางๆของ

สถาบันอุดมศึกษาได ดังน้ันในการประเมินตัวบงช้ีน้ีจะใชคาเฉลี่ยคะแนนประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยตน

สังกัด โดยไมตองทําการประเมินใหม 

 

วิธีการคํานวณ 

 ใชคาคะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยตนสังกัด 

 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 

 คะแนนประเมินระบบประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาโดยหนวยงานตนสังกัด 

 

หมายเหตุ 

  1. ใชคะแนนประเมินระบบประกันคุณภาพภายใน(ระบบ 5 คะแนน)ระดับสถาบัน ตามที่หนวยงาน

ตนสังกัดกําหนด ต้ังแตปการศึกษา 2553 (เน่ืองจากใชเกณฑการประเมินใหม) เชน  

  - ประเมินป 2554 ใชคะแนนประเมิน 1 ป คือ ป 2553  

  - ประเมินป 2555 ใชคาเฉลี่ยคะแนนประเมิน 2 ป คือ ป 2554 และ 2553  

  - ประเมินป 2556 ใชคาเฉลี่ยคะแนนประเมิน 3 ป คือ ป 2555, 2554 และ 2553 
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รายงานการประเมินตนเองวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ปการศึกษา 2554 

 

 

ผลการประเมินตนเอง 

 ปการศึกษา 2553 วิทยาลัยมีผลการประเมินเทากับ 3.77 คะแนน 

 ปการศึกษา 2554 วิทยาลัยมีผลการประเมินเทากับ 4.65 คะแนน 

ดังน้ันผลการดําเนินงาน =  3.77+4.66 /2  = 4.21 คะแนน  

 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย 
คะแนน 

สบช สกอ สมศ 

4 คะแนน 4.21 คะแนน  5  5 

 

รายการหลักฐาน 

9.1.1-1 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน 

ประจําปการศึกษา 2553 โดยสบช. 

 

สรุปผลการประเมินตนเององคประกอบท่ี 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

 

ตัวบงชี้ 
คะแนน  

รวมคะแนน 
สบช. สกอ. สมศ. 

9.1 (สกอ.9.1) 5 5 - 5 

                                                 รวมเฉลี่ย                                     5 

 



113 

 

รายงานการประเมินตนเองวิทายลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ปการศึกษา 2554 

 

สวนท่ี 3 

แนวทางการพัฒนา 

 

สรุปจุดเดนและแนวทางการพัฒนา 

 ในปการศึกษา 2554 วิทยาลัยไดดําเนินการจัดการศึกษา  บริการวิชาการเพื่อใหมีการพัฒนาบัณฑิตและ

บุคลากรดานสาธารณสุขอยางตอเน่ือง ทั้งน้ีเพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเตรียมรับการประเมิน

คุณภาพการศึกษาสภาการพยาบาลวิทยาลัยไดประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโดยใชเครื่องมือการประกัน

คุณภาพของวิทยาลัย พบจุดแข็ง จุดออน หลายประการที่วิทยาลัยนํามาวิเคราะหเพื่อหาทางปรับปรุง แกไข มี

ประเด็นสําคัญ ดังน้ี 

 

1. จุดแข็ง 

 1.1 ผูบริหารใหความสําคัญและสนับสนุนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตลอดจนการสนับสนุน

ทรัพยากรตางๆ   

 1.2  อาจารยและเจาหนาที่ใหความสําคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

 1.3  นักศึกษาเขาใจความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา 

 

2. จุดออน  

 2.1 การดําเนินงานตามตัวบงช้ีไมมีความตอเน่ืองและและเขาใจในตัวบงช้ีที่ ชัดเจนมีการเปลี่ยน

ผูรับผิดชอบบอยครั้ง 

 2.2 อาจารยทําวิจัยสําเร็จไมทันการตีพิมพเผยแพร 

 2.3 ปริมาณคณาจารยที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกมีนอยยังไมสําเร็จการศึกษาจึงทําใหสัดสวนไมไดตาม

เกณฑ 

 

3. แนวทางการพัฒนารายองคประกอบ 

 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ขอนแกน กําหนดทิศทางเพื่อพัฒนาคุณภาพของวิทยาลัยในแตละ

องคประกอบดังน้ี 

 

องคประกอบท่ี 1  

 1. ควรพัฒนาระบบการบันทึกรายงานการประชุมตางๆ ใหมีความชัดเจน เพื่อใหสามารถใชเปนหลักฐาน

ทางราชการที่ชัดเจนในการประเมินคุณภาพทางการศึกษา 

 2. วิทยาลัยพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่สะทอนถึงอัตลักษณ ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงค

ของการจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาจนเปนที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ และมีมาตรการสงเสริมใหผูเรียนไดมี
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โอกาสแสดงออกถึงคุณลักษณะที่สะทอนถึงอัตลักษณของสถาบันเพื่อใหเปนที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ 

อยางตอเน่ือง 

 3. วิทยาลัยดําเนินการพัฒนานักศึกษาใหสอดคลองกับอัตลักษณอยางตอเน่ืองโดยบูรณาการระหวาง

วิชาการกับกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพื่อตอบสนองความตองการของชุมชนตามวิสัยทัศนวิทยาลัย 

 4. วิทยาลัยดําเนินการตามเอกลักษณ จุดเนน หรือจุดเดนของวิทยาลัยใหสอดคลองตามแผนกลยุทธ 

แผนการปฏิบัติงานประจําป อยางตอเน่ือง 

องคประกอบท่ี 2 

 1. ฝายวิชาการ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร รวมกับ สถาบันพระบรมราชชนกและเครือขายวิทยาลัย

สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร และดําเนินการขอรับรองหลักสูตรใหแลวเสร็จภายใน 

พฤษภาคม 2555 พรอมเปดใชปการศึกษา 2555  และเตรียมความพรอมการนําหลักสูตรไปใช 

 2. งานพัฒนาบุคลากรรวมกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วางแผนเพื่อเพิ่มคุณวุฒิอาจารยระดับ

ปริญญาโทและปริญญาเอก ในแตละปการศึกษา โดยจัดทําแผนระยะ 5 ป (ระหวาง ป 2554 - 2558) โดยระบุ

สาขาและจํานวนที่มีความตองการพรอมทั้งกําหนดใหอาจารยมีการเตรียมความพรอมตนเองในสาขาที่จะไปศึกษา 

 3. งานพัฒนาบุคลากรรวมกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วางแผนเพื่อเพิ่มคุณวุฒิอาจารยระดับ

ปริญญาโทและปริญญาเอก ในแตละปการศึกษา โดยจัดทําแผนระยะ 5 ป (ระหวาง ป 2554-2558) โดยระบุสาขา

และจํานวนที่มีความตองการพรอมทั้งกําหนดใหอาจารยมีการเตรียมความพรอมตนเองในสาขาที่จะไปศึกษา 

 4. ผูบริหารสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยไดมีโอกาสศึกษาตอระดับปริญญาเอกภาคพิเศษ (นอกเวลา

ราชการ) 

 5. วิทยาลัยฯ ควรเรงรัดดําเนินการเรื่อง พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานและ

ตอบสนองความตองการภายในปการศึกษา 2555 

  6. รองฯ ฝายวิชาการ และทุกภาควิชา กําหนดและกํากับทวนสอบการดําเนินการดานการจัดการเรียนการ

สอน และการวัดประเมินผล ทุกรายวิชาในปการศึกษา 2555 

    7. ฝายวิชาการและภาควิชา จัดโครงการเตรียมความพรอมสอบรับใบประกอบวิชาชีพ ปการศึกษา 2554 

สําหรับนักศึกษาช้ันปที่ 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรใหแลวเสร็จภายใน เดือนกุมภาพันธ 2555  

       8. ฝายวิชาการจัดฝกปฏิบัติการพยาบาลแบบเขม (Elective practice) สําหรับนักศึกษาช้ันปที่ 4 

หลักสูตรพยาบาลศาสตร เปนเวลา 4 สัปดาห ใหแลวเสร็จภายใน เดือนมกราคม 2555 เพื่อเพิ่มพูนและพัฒนา

สมรรถนะทางการพยาบาล 

          9. ทุกภาควิชาวางแผนเตรียมความพรอมนักศึกษา เพื่อการเรียนรูในรายวิชาชีพต้ังแตช้ันปที่ 2 พรอมทั้ง

ปลูกฝงเจตคติตอการพัฒนาตนเองใหมีศักยภาพและคุณภาพกอนสอบขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

 

องคประกอบท่ี 3 
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1. ควรมีการพัฒนาฐานขอมูลศิษยเกาใหมีความทันสมัยและสามารถเขาถึงไดงายและควรทําใหสามารถ

เช่ือมโยงฐานขอมูลของวิทยาลัยฯไดโดยตรง 

2. หากลวิธีเช่ือมความสัมพันธระหวางศิษยเกาและศิษยปจจุบัน  เพื่อสรางความผูกพันและพลังในการ

ขับเคลื่อนองคกร 

 

องคประกอบท่ี 4 

1.งานวิจัยดําเนินการ  กํากับติดตามการดําเนินการใหไดตาม MOU อยางตอเน่ืองโดยกําหนดเปนผัง

ควบคุมกํากับทุกเรื่องประกาศทาง web ปรับขอมูลเดือนละ 1 ครั้งภายในปการศึกษา 2555 

2.งานวิจัยกําหนดหนวยนํ้าหนัก ตามประเภทของงานวิจัย โดยใชขอมูลโครงรางวิจัยที่เสนอขอรับทุนเปน

ฐานในการกําหนดในปการศึกษา 2555 ใหชัดเจนทั้งการวิจัยในชุมชน วิจัยในช้ันเรียนวิจัยคลินิก และวิจัยพฒันา

องคกร 

3.วิทยาลัยมีการจัดต้ังคณะผูเช่ียวชาญเปนพี่เลี้ยงตรวจสอบขอเสนอโครงรางวิจัยที่เสนอขอทุนจาก

หนวยงานภายนอก เพื่อปรับปรุงโครงการใหเหมาะสม ใหมีโอกาสไดรับทุนวิจัยมากข้ึน 

   4.จัดใหมีทีมพี่เลี้ยงแกนักวิจัยรุนใหม เพื่อชวยเขียนรายงานการวิจัย สําหรับการตีพิมพเผยแพรที่จะ

ดําเนินการ ในโครงการวิจัย Phase II 

   5 ผูรับผิดชอบในการจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค เรงดําเนินการ หรือวางแผนตาม 

ระบบที่งานวิจัยกําหนดไว เพื่อใหทันเหตุการณและใชประโยชนไดจริง 

    6. ฝายวิจัยและบริการวิชาการรวมกับภาควิชาเรง สนับสนุนใหผูมีผลงานวิจัย หรืองานสรางสรรคทุกคน  

สังเคราะหองคความรูจากงานวิจัย หรืองานสรางสรรคในรอบป 2552-2554 ตามระบบและกลไกที่งานวิจัยกําหนด  

 7. ฝายวิจัยและบริการวิชาการรวมกับภาควิชาและงานจัดการความรูของวิทยาลัยดําเนินการยกยอง สราง

ขวัญกําลังใจใหอาจารย / นักวิจัยที่มีการนําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชน และมีการรับรอง

การใชประโยชนจริงจากหนวยงานภายนอกหรือชุมชนอยางเปนรูปธรรม 

8. งานวิจัยสนับสนุนใหอาจารยเขียนตําราหรือหนังสือโดยไดจัดการประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง การสนับสนุนการผลิตและเผยแพรผลงานวิจัย (ระยะที่ 2) ตามเกณฑสมศ. รอบสาม  วิทยาลัยพยาบาลบรม

ราชชนนีขอนแกน  ปงบประมาณ 2555 วันที่ 4, 25-26 เมษายน และ 7, 21-22 มิถุนายน 2555 สงอาจารยเขา

รวมประชุมเชิงปฏิบัติการทักษะการเขียนตํารา และการบรรณาธิการตํารา รวมทั้งจัดทําแผนงบประมาณสนับสนุน

การผลิตตํารา/หนังสือในปงบประมาณ 2555  

 9. ฝายวิจัยและบริการวิชาการ รวมกับภาควิชา ควรมีการประสานกับเครือขายภายนอกสถาบัน เพื่อ

ขอรับทุนสนับสนุนงานวิวิจัยหรืองานวิชาการจากภายนอกสถาบันมากย่ิงข้ึน ในขณะเดียวกันยังคงกําหนดเปน

ภาระงานดานการวิจัยและผลงานวิชาการลงสูภาควิชาตามทิศทางการดําเนินงานวิจัยของวิทยาลัย และ ภาควิชา 

ควรกําหนดจํานวนผลงานวิจัย และงบประมาณสนับสนุนใหชัดเจนเพื่อใหบรรลุถึงเปาหมายรวมกัน ตลอดจน
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ภาควิชาควรกําหนดแนวทางพัฒนานักวิจัยหนาใหม และนักวิจัย ใหผลงานวิจัยไดรับการยอมรับในระดับชาติและ

นานาชาติตอไป 

 

องคประกอบท่ี 5 

1. สงเสริมใหฝายวิจัยและบริการวิชาการ รวมกับทุกภาควิชา ฯ ลดภาระงานบริการวิชาการแกสังคมใน

เชิงปริมาณเพิ่มคุณภาพงานบริการวิชาการแกสังคมใหเหลือเพียง 1) บูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย 

อยางนอย 1 โครงการ และ 2) มีประโยชนของการใหบริการวิชาการแกสังคมตามตัวบงช้ี สกอ. 5.2  

2. จัดใหมีการติดตาม ประเมินผลสําเร็จของงานบริการวิชาการใหครบทุกประเด็น เพื่อนําไปปรับปรุง 

แผนการดําเนินงานในปตอไป 

   3.พัฒนารูปแบบการถายทอดการบริการวิชาการแกบุคคลภายในและบุคคลภายนอกตลอดจนมีการ

ประเมินสัมฤทธ์ิผลของความเช่ือมโยงสนับสนุนซึ่งกันและกันและบูรณาการระหวางงานบริการวิชาการแกสังคมกับ

ภารกิจดานอื่นๆ ของสถาบัน 

   4. มีการนําผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงงานบริการวิชาการแกสังคมใหเกิดประโยชนตอทั้งสังคม

ภายนอกและภารกิจทุกดานของสถาบัน 

 

องคประกอบท่ี 6 

1. วิทยาลัยควรนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ

จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

2. สนับสนุนนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมการสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม ใน

ระดับชาติและนานาชาติ โดยการสงเสริมการพัฒนาทักษะดานศิลปะและวัฒนธรรมตามความถนัดของนักศึกษา 

 

3. มีการประเมินระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาทั้งองคกรอยางสม่ําเสมอ   และนําผลการ

ประเมินการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรมไปเปนแนวทางในการพัฒนาอยางตอเน่ือง 

 

องคประกอบท่ี 7 

1. วิทยาลัยควรกําหนดแนวทางการประเมินผลตามหนาที่และบทบาทของผูบริหารในการบริหารและ

จัดการใหบรรลุผลสําเร็จตามแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติงานประจําปของวิทยาลัย โดยมุงเนนการประเมิน

คุณภาพของการบริหารงานตามนโยบายของตนสังกัด และครอบคลุมพันธกิจหลักของวิทยาลัย ประสิทธิผลของ

แผนปฏิบัติการประจําป รวมถึงความสามารถในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ตลอดจนมีการนําผลการ

ประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานในบทบาทผูบริหารอยางเปนรูปธรรม 
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รายงานการประเมินตนเองวิทายลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ปการศึกษา 2554 

 

2. งานจัดการความรู รวมกับงานวิชาการ งานวิจัย และงานกิจการนักศึกษา  ดําเนินการจัดทําแผนการ

จัดการความรู โดยเช่ือมโยงกับยุทธศาสตรของวิทยาลัย ในปงบประมาณ 2554 – 2558 เสนอตอคณะ

กรรมการบริหาร และดําเนินงานอยางตอเน่ืองในแตละปงบประมาณ และปการศึกษา 

 

องคประกอบท่ี 8 

1. ใหฝายบริหาร  ยุทธศาสตรและพัฒนาคุณภาพ  โดยงานการเงิน บัญชี  จัดทําระบบสารสนเทศ

เช่ือมโยงขอมูล มาออกรายงานทางการเงินอยางเปนระบบและรายงานตอที่ประชุมกรรมการบริหาร ใหไดภายใน

เดือนตุลาคม 2554 มกราคม 2555 เมษายน 2555 มิถุนายน 2555 และกรกฎาคม 2555 เพื่อนําขอมูลทาง

การเงินไปใชในการ 1) วิเคราะหคาใชจาย 2) วิเคราะหสถานะทางการเงินและความมั่นคงของสถาบันอยางตอเน่ือง 

3) ติดตามผล และวิเคราะหการใชงบประมาณในแตละภารกิจ เทียบกับที่ไดรับอนุมัติไวในแผนปฏิบัติการประจําป 

เพื่อการพัฒนาผลงาน สถาบัน และบุคลากร 4) ใชในการวางแผนและการตัดสินใจ 

 

องคประกอบท่ี 9 

 1. วิทยาลัยฯ ควรจัดทํางานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งพัฒนาเปนแนวปฏิบัติที่ดี   

เพื่อใหหนวยงานอื่นสามารถนําไปใชประโยชนไดมากข้ึน   
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ภาคผนวก 



ตาราง สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานคุณภาพของ สมศ.

อิงเกณฑ
(5 คะแนน)

มาตรฐาน 1 ดานคุณภาพบัณฑิต 4 4.86 3.78 3.92
สมศ. 1 (สบช.2.7.1) 1 5

สมศ.2  (สบช.2.7.2) 1 4.68
สมศ.3 (สบช.2.7.3.1) 1 5

สมศ.4 (สบช.2.7.4) 1 4.76

มาตรฐาน 2 ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 3 2.31
สมศ.5  (สบช.4.1.1) 1 1.32
สมศ.6  (สบช.4.2.1) 1 5
สมศ.7  (สบช. 4.2.2) 1 0.61
กลุมตัวบงช้ีพื้นฐาน
มาตรฐาน 3 ดานการบริการวิชาการ 2 5.00
สมศ.8 (สบช. 5.1.1) 1 5
สมศ.9 (สบช. 5.2.1) 1 5

มาตรฐาน 4 ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 2 5.00
สมศ.10  (สบช. 6.1.1) 1 5
สมศ.11  (สบช. 6.1.2) 1 5

มาตรฐาน 5 ดานการบริหารและพัฒนาสถาบัน 2 4.00
สมศ.13  (สบช. 7.1.2) 1 4.55
สมศ.14  (สบช. 2.2.1) 1 3.44

มาตรฐาน 6 ดานการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน 1 0.00
สมศ.15  (สบช. 9.1.1) 1 0
กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ (16-17) 3 4.95
สมศ.16.1  (สบช.) 1 5
สมศ.16.2  (สบช.) 1 4.84
สมศ.17  (สบช. 1.1.2) 1 5
กลุมตัวบงช้ีมาตรการสงเสริม  (18) 2 5.00
สมศ.18.1 1 5
สมศ.18.2 1 5

19

คะแนน
ภาพรวม

น้ําหนักมาตรฐาน/ตัวบงช้ี
คะแนน

ราย
STD

คะแนน
ถวง นน.
1-4 ม.



ลําดับ ชื่อมาตรฐาน คาน้ําหนัก คะแนนท่ีได ผลการประเมินมาตรฐาน
 (นน./คะแนนท่ีได)

1 คุณภาพบัณฑิต 4 14.68 3.67
2 งานวิจัยและงานสรางสรรค 3 6.93 2.31
3 การบริการวิชาการแกสังคม 2 10.00 5.00
4 การทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรม 2 10.00 5.00

11 41.61 3.78
5 การบริหารและพัฒนาสถาบัน 2 7.99 4.00
6 การพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน 1 0.00 0.00

กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ 3 14.84 4.95
กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม 2 10.00 5.00

รวม 19 107.27 3.92

หมายเหตุ
การแปลผลคะแนน ตามมิติของ สมศ.
 - คาเฉลี่ย 0.00 - 1.50  หมายถึง ตองปรับปรุง
 - คาเฉลี่ย 1.51 - 2.50  หมายถึง ควรปรับปรุง
 - คาเฉลี่ย 2.51 - 3.50  หมายถึง พอใช
 - คาเฉลี่ย 3.51 - 4.50  หมายถึง ดี
 - คาเฉลี่ย 4.51 - 5.00  หมายถึง ดีมาก

ตารางสรุปผลการประเมินระดับรายมาตรฐาน อิงตามคะแนน ตามมิติของ  สมศ.

ดี

ผลการประเมิน

ดี
ดีมาก

คาเฉลี่ยแบบถวงน้ําหนักของ 4 มาตรฐานแรก ดี
ดี

ตองปรับปรุง
ดีมาก

ดีมาก

ควรปรับปรุง
ดีมาก
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ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม

1 13 115 128 26 92.44 12 124 136 18 68.00
2 6 74 80 20 44.44 13 115 128 21 74.67
3 8 109 117 14 45.50 6 74 80 19 42.22
4 13 11 24 7 4.67 8 109 117 17 55.25

รวม 40 309 349 67 187.06 39 422 461 240.14

810.00        คน

FTES. ปงบประมาณ  2554 427.19

 FTES.นักศึกษา
 4  ป

รวมนักศึกษาลงทะเบียนทั้งสิ้น

การคํานวณคา  FTES.  ปงบประมาณ  2554

ชั้นป

     จํานวนนักศึกษา 4 
 ป (คน) ปการศึกษา  

2553   เทอม 2
รวมหนวยกิตปการศึกษา  2553

เทอม 2 และภาคฤดูรอน
หลักสูตร 4 ป

 FTES. นักศึกษา
 4  ป

จํานวนนักศึกษา 4  ป 
(คน) ปการศึกษา  2554 

เทอม 1
รวมหนวยกิตปการศึกษา  

2554 เทอม 1   หลักสูตร  4 ป
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ขอมูลพ้ืนฐาน สําหรับการตรวจประเมินภายนอก 

ขอมูลพ้ืนฐาน ปการศึกษา 2554 หมายเหตุ 

1. จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนระดับปริญญาตรีที่ไดมาตรฐานตาม

เกณฑสกอ. 

1  

2. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (รวมลาศึกษาตอ) 61.5  

3. จํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง 56.5  

4. วุฒิการศึกษาของอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง   

    4.1 ปริญญาเอก 1  

    4.2 ปริญญาโท 48.5  

    4.3 ปริญญาตร ี 7  

5. วุฒิการศึกษาของอาจารยประจําทั้งหมด (รวมลาศึกษาตอ)   

    5.1 ปริญญาเอก 1  

    5.2 ปริญญาโท 49.5  

    5.3 ปริญญาตร ี 11  

6. จํานวนบุคลากร   

     6.1 ขาราชการ (อาจารย + สายสนับสนุน) 50.5+2  

     6.2 พนักงานราชการ 3  

     6.3 ลูกจางช่ัวคราว (อาจารย และ สายสนับสนุน) 6+20  

     6.4 ลูกจางเหมาบริการ 1  

7. จํานวนนักศึกษาทั้งหมด 461  

8. บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาทั้งหมด 124  

9. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทํา และการประกอบ

อาชีพอิสระภายใน 1 ป 

รอยละ  

100 

 

10.จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดทํางานตรงสาขาที่สําเร็จ

การศึกษา 

รอยละ  

100 

 

11.รอยละของบัณฑิตที่ไดเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ กพ. รอยละ 100  

12. ผลรวมถวงนํ้าหนักของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการ

ตีพิมพหรือเผยแพร (คะแนน) 

 คะแนน 

1.32 

 

13. จํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน 
 

18 เรื่อง  

14. เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคภายใน (บาท/คน/ป) 723,000 บาท  
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ขอมูลพ้ืนฐาน ปการศึกษา 2554 หมายเหตุ 

 

15. เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน 

(บาท/คน/ป) 
 

702,500 บาท  

16. เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคตอจํานวนอาจารย

ประจํา (ตอคน) 

25,230 บาท  

17. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่นํามาใชพัฒนาการ

เรียนการสอนหรือการวิจัย 

11  

18. สินทรัพยถาวร (บาท) 76,124,885.39  

19. คาใชจายทั้งหมด (บาท) 44,469,370.47  

20. งบดําเนินการทั้งหมด (บาท) 19,701,943.84  

21. เงินเหลือจายสุทธิ (บาท) (-3,735,735.77)  

22. เงินรายรับทั้งหมด (บาท) 62,579,838.03  

23. คา FTES ระดับปริญญาตรี (ปการศึกษา) 477.33  

25. คา FTES ระดับปริญญาตรี (ปงบประมาณ)  427.19  

 

ขอรับรองวาขอมูลดังกลาวเปนความจริง 
 

            

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

                                                                                               (นางวัชรี   อมรโรจนวรวุฒิ) 

                                                         พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ รักษาการในตําแหนง 

                                                          ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน 

             วันที่ 1 สิงหาคม 2555 
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ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม

1 13 115 128 26 92.44 12 124 136 18 68.00
2 6 74 80 20 44.44 13 115 128 21 74.67
3 8 109 117 14 45.50 6 74 80 19 42.22
4 13 11 24 7 4.67 8 109 117 17 55.25

รวม 40 309 349 67 187.06 39 422 461 240.14

810.00        คน

FTES. ปงบประมาณ  2554 427.19

 FTES.นักศึกษา
 4  ป

รวมนักศึกษาลงทะเบียนทั้งสิ้น

การคํานวณคา  FTES.  ปงบประมาณ  2554

ชั้นป

     จํานวนนักศึกษา 4 
 ป (คน) ปการศึกษา  

2553   เทอม 2
รวมหนวยกิตปการศึกษา  2553

เทอม 2 และภาคฤดูรอน
หลักสูตร 4 ป

 FTES. นักศึกษา
 4  ป

จํานวนนักศึกษา 4  ป 
(คน) ปการศึกษา  2554 

เทอม 1
รวมหนวยกิตปการศึกษา  

2554 เทอม 1   หลักสูตร  4 ป


